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নাং-৫২.০০.০০০০.০২২.০৬.০০২.১৫.৫২                                                        তারযখ: ১২/০৭/২০১৮ 

রফলয়ঃ ওদন গবন নদভন্ট ডাটা (ওরজরড) সপাকার াযন রনদয়াগ ও ওরজরড প্ল্যাটপদভ ন রনধ নারযত দ্ধরতদত রনয়রভত উাত্ত 

আদরাডকযণ প্রদে।  

সূত্র: ভরন্ত্ররযলদ রফবাদগয স্মাযক নাং ০৪.০০.০০০০.৮৩১.৪৫.০০১.১৬.৬১   তারযখ: ১৪/০৬/২০১৮। 

 উর্য নক্ত রফলয় ও সূত্রস্থ দত্রয সপ্ররিদত জানাদনা মাদে সম, প্রকাদমাগ্য উাত্তমূ প্রচাদযয রদিয রযাংখ্যান 

ও তথ্য ব্যফস্থানা রফবাগ ও রফরফএ এয ওরজরড সপাকার াযন রনদয়াগ কদয সপ্রযণ কযা দয়রির। ফতনভাদন 

রযাংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা রফবাদগয ওরজরড সপাকার াযন জনাফ াদদক সাদন সখাকা ফদরী ওয়ায় তায 

রযফদতন রনম্নফরণ নত ১নাং ক্ররভদকয কভ নকতনাদক ওরজরড সপাকার াযন রনদয়াগ ও ওরজরড সাট নাদর প্রকাদমাগ্য উাদত্তয 

তাররকা   যফতী প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রদণয জন্য রনদদ নক্রদভ সপ্রযণ কযা দরা।   

ক্রভ: নাং নাভ, দরফ রফবাগ/ াংস্থা 

১ জনাফ মু: ওয়ারদ মুযাদ, সপ্রাগ্রাভায 

সভাফাইর: ০১৭১৭১২৪৩১২ 

রযাংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা রফবাগ 

 

২ জনাফ চন্দ্র সখয যায়  

ররনয়য সভইদটন্যান্স ইরিরনয়ায 

সভাফাইর: ০১৫৫৬৪৬২০৩৬ 

          ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যযদযা 

 

 

                                                                                                        স্বািরযত 

          ১২/৭/১৮ 

                                                                                                          (মু: ওয়ারদ মুযাদ) 

                                                                                                               সপ্রাগ্রাভায 

                                                                                                                 সভাফাইর: ০১৭১৭১২৪৩১২                                     

  

১। রচফ,  

    ভন্বয় ও াংস্কায, ভরন্ত্ররযলদ রফবাগ 

    (দৃ:আ: জনাফ সভা: াগীয আরভ, উরচফ, 

     ই-গবদন নন্স-১ অরধাখা, ভরন্ত্ররযলদ রফবাগ) 
 

 

২। প্রকল্প রযচারক 

    এটুআই সপ্রাগ্রাভ  

    প্রধানভন্ত্রীয কাম নারয়। 
 

 

অনুররর: জ্ঞাতাদথ ন ও কাম নাদথ ন 

১। ভারযচারক, ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যযদযা, ঢাকা।  
২। সপ্রাগ্রাভায, রযাংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা রফবাগ, ঢাকা। 
৩। জনাফ চন্দ্র সখয যায়, ওরজরড সপাকার দয়ন্ট ও ররনয়য সভইদটন্যান্স ইরিরনয়ায, ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যযদযা,ঢাকা। 
 [[[  

৪। রচফ ভদাদদয়য একান্ত রচফ, রযাংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা রফবাগ, ঢাকা। 

http://www.sid.gov.bd/


৫। অরতরযক্ত রচফ ভদাদদয়য ব্যরক্তগত কভ নকতনা, রযাংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা রফবাগ, ঢাকা। 
 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

রযকল্পনা ভন্ত্রণারয় 

রযাংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা রফবাগ 

আইরটি সর 

www.sid.gov.bd 

নাং-৫২.০০.০০০০.০২৬.০৬.০০২.১৫.৫৩                                                        তারযখ: ১২/০৭/২০১৮ 

রফলয়ঃ ওদন গবন নদভন্ট ডাটা (ওরজরড) সপাকার া নন রনদয়াগ ও ওরজরড প্ল্যাটপদভ ন রনধ নারযত দ্ধরতদত রনয়রভত 

উাত্ত আদরাডকযণ প্রদে।   
 

ভরন্ত্ররযলদ রফবাদগয স্মাযক নাং- ০৪.০০.০০০০.৮৩১.৪৫.০০১.১৬.৬১   তারযখ: ১৪/০৬/২০১৮। 
 
 

 উর্য নক্ত রফলয় ও সূত্রস্থ দত্রয সপ্ররিদত জানাদনা মাদে সম, ওরজরড প্ল্াটপদভ ন প্রকাদমাগ্য উাদত্তয তাররকা 

প্রস্তুতপূফ নক ভরন্ত্ররযলদ রফবাগ এফাং প্রকল্প রযচারক, এটুআই সপ্রাগ্রাভ ফযাফদয সপ্রযদণয জন্য ভরন্ত্ররযলদ রফবাগ সথদক অনুদযাধ 

জানাদনা দয়দি (কর াংর্যক্ত)। এিাড়া রফদফচয দত্র প্রস্তুতকৃত তাররকা অনুমায়ী উাত্তমূ রনধ নারযত দ্ধরতদত রনয়রভত ওরজরড 

প্ল্াটপদভ ন আদরাড কযায জন্যও অনুদযাধ জানাদনা দয়দি।  
 

 ভরন্ত্ররযলদ রফবাদগয রফদফচয দত্রয সপ্ররিদত প্রকাদমাগ্য উাদত্তয তাররকা প্রস্তুতপূফ নক ভরন্ত্ররযলদ রফবাগ ও প্রকল্প 

রযচারক এ টু আই সপ্রাগ্রাভ ফযাফদয সপ্রযদণয জন্য এফাং প্রস্তুতকৃত তাররকা অনুমায়ী উাত্তমূ রনধ নারযত দ্ধরতদত রনয়রভরত 

ওরজরড প্ল্াটপদভ ন আদরাড কযায জন্য রনদদ নক্রদভ অনুদযাধ কযা দরা।  
 

                                                                                                         

                                                                                                        

 

                                                                                                         (মু: ওয়ারদ মুযাদ) 

                                                                                                              সপ্রাগ্রাভায 

                                                                                                      সভাফাইর: ০১৭১৭১২৪৩১২ 
 

 

ভারযচারক  

ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যযদযা, ঢাকা।  
 
 

অনুররর: 

১। রচফ, ভন্বয় ও াংস্কায ভরন্ত্ররযলদ রফবাগ, ফাাংরাদদ রচফারয়, ঢাকা। 
২। প্রকল্প রযচারক, এ টু আই সপ্রাগ্রাভ, প্রধানভন্ত্রীয কাম নারয়, ঢাকা।  
৩। জনাফ চন্দ্র সখয যায়, ওরজরড সপাকার দয়ন্ট ও ররনয়য সভইদটন্যান্স ইরিরনয়ায, ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যযদযা,ঢাকা। 
৪। রচফ ভদাদদয়য একান্ত রচফ, রযাংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা রফবাগ, ঢাকা। 
৫। অরতরযক্ত রচফ ভদাদদয়য ব্যরক্তগত কভ নকতনা, রযাংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা রফবাগ, ঢাকা। 
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