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িবষয:় ব াংলােদশবাংলােদশ   পা িনপািন   উ য়নউ য়ন   ব ােডরবােডর   মাঠমাঠ   পযােয়রপযােয়র   অিফসঅিফস   স েহস েহ   আইিসআইিস   স ােপাটসােপাট   মম   দানদান   সেসে ।।

বতমান সরকার িডিজটাল বাংলােদশ বা বায়েনর মা েম শাসন, তা ও সামািজক সমতা িত া কায ম হণ
কেরেছ।এই াপেট ত  ব াপনা েগাপেযাগী করেত বাংলােদশ পািন উ য়ন বােড িক  পদে প চলমান রেয়েছ।
বাংলােদশ পািন উ য়ন বােডর সকল অিফসেক একই নটওয়ােকর আওতায় আনার লে  েত ক অিফেস Real IP সহ
ই ারেনট িবধার েয়াজনীয় ব া হণ করা হেয়েছ। ২০১৯-২০ অথবছের ‘Operation & Maintenance of
Internet for Offices of BWDB Central in Dhaka city’ েজে র মা েম ১ (এক) বছেরর জ
ঢাকার বাইের জানাল অিফস, সােকল অিফসসহ বাপাউেবা এর সকল অিফেস ই ারেনট সহায়তা, কি উটার হাডওয় ার ও
সফটওয় ার সহায়তা, নিথ ব াপনা, MIS of BWDB, OAMS, SIMS সহ সকল আইিস  সহায়তা দােনর জ

িত  জানাল অিফেস ১ (এক) জন কের সহকারী নটওয়াক ইি িনয়ার ও লাইন ান এবং ১২ (বােরা)  সােকল অিফেস ১
(এক) জন কের নটওয়াক টকিনিশয়ান এর এক  সােপাট ম দওয়া হে  (সং ি -১)। এছাড়া সােপাট েমর কাযাবিলর
ত াবধােন কেয়কজন কমকতা িনেয়ািজত থাকেবন (সং ি -২)। এই সােপাট মেক দা িরক সকল সহায়তা দােনর জ
অ েরাধ করা হেলা।
 

 সােপাট েমর কাযাবিল:
  
  ১. ই ারেনট ও ই ােনট র ণােব ণ করা।
 ২. কি উটার পিরচালনায় সহায়তা করা।
 ৩. নিথ ব াপনায় সহায়তা করা।
 ৪. SIMS সফটওয় ার পিরচালনায় সহায়তা করা।
 ৫. OAMS সফটওয় ার পিরচালনায় সহায়তা করা।
 ৬. MIS of BWDB সফটওয় ার পিরচালনায় সহায়তা করা।
 ৭. এছাড়াও উ তন ক পে র িনেদেশ আইিস  সং া  সকল কােজ সহায়তা করা।
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ফ া : ০২-৯৫৫১৫৭৮
ইেমইল:

ce.monitoring@bwdb.gov.bd

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) অিতির  মহাপিরচালক, পি ম িরিজয়ন, বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড
২) অিতির  মহাপিরচালক, ব িরিজয়ন, বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড
৩) ধান েকৗশলী/ অিতির  ধান েকৗশলী, বাপাউেবা, .........................................।
৪) ত াবধায়ক েকৗশলী/পিরচালক/  স সারণ কমকতা, বাপাউেবা, ........................................................।
৫) িনবাহী েকৗশলী/ উপ- ধান স সারণ কমকতা, বাপাউেবা, ........................................।
৬) িসএসও  মহাপিরচালক, মহাপিরচালক-এর দ র, বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড
৭) আ িলক িহসাব ক  .............., ...............বাপাউেবা,...................।
৮) জনাব, ....................................., ...........................................
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