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�জনােরল এডিমন (অিফসার) শাখা

�ারক ন�র: ২৮.০৯.০০০০.০১২.৩৯.০০২.২০/৫০ তািরখ: 
১৬ মাচ� ২০২০

২ �চ� ১৪২৬

িবষয়: অিফস আেদশ
বত�মান সরকােরর যুেগাপেযাগী িড�জটাইেজশন কম �পিরক�নার অংশ িহেসেব বােপ� আইিস�ট
উপিবভােগর কািরগরী জনবেলর ত�াবধােন �ধান কায �ালয়সহ িবিভ� �াপনার সকল ধরেনর আইিস�ট
সােপ �াট �দান, িভিডও কনফাের��ং িসে�ম, আইিপ �ফান, িপএিবএ�, ওেয়ব সাভ�ার, �মইল সাভ�ার,
িরেয়ল টাইম এেটনেড� িসে�ম সাভ�ার, ই-�জিপ, ই-নিথ কায ��ম পিরচািলত হে�। এছাড়া E-Store
inventory management system software, Real time CCTV Monitoring System of Different
location of BAPEX etc. কায ��ম সুষ্ঠ�ভােব স�াদেনর লে�� আইিস�ট উপ িবভাগ এর জন�
২০১৯-২০ অথ � বছের সাভ�ার ক��ঊটার ও সাভ�ার / �ড�টপ / িসিকউির�ট অপাের�টং সফটওয়�ার
ইত�ািদ ই-�জিপ িসে�েমর উ��ু দরপ� প�িতেত (OTM) �য় করার লে�� চািহদাকৃত উ�
ক��উটার/ক��উটার য�াংেশর দা�িরক �া�িলত ব�য় (Official Cost Estimate) িনধ �ারেণর লে��
িন�বিণ �ত কম �কত�াগেণর সম�েয় িন��েপ এক�ট কিম�ট গঠন করা হেলা:
কিম�ট (�জ��তার �মানুসাের নয়):
১। জনাব �মাহা�দ আহসানুল আিমন, উপমহাব�ব�াপক (আইিস�ট), পিরক�না িবভাগ          
-আহবায়ক
২। জনাব মুহা�দ হ� মায়ুন কিবর খান, উপমহাব�ব�াপক (িহসাব ও অথ �), িহসাব ও অথ � িবভাগ  -সদস�
৩। জনাব রেমশ চ� িম�ী, ব�ব�াপক (সাধারণ), �য় উপিবভাগ                                      -সদস�
সিচব। 
কিম�টর করনীয়:
কিম�ট একই ধরেনর মালামাল  �েয়র পুেব �কার �য়ােদশ , �েয়াজনীয় ��ে� ওেয়বসাইট �থেক �া�
দর যাচাই-বাছাই / িবেবচনা পুব �ক বিণ �ত আইিস�ট উপ িবভাগ এর জন� ২০১৯-২০ অথ � বছেরর জন�
সাভ�ার ক��ঊটার ও সাভ�ার / �ড�টপ / িসিকউির�ট অপাের�টং সফটওয়�ার এর কািরগির িববরণ
অনুযায়ী দা�িরক �া�িলত ব�য় (Official Cost Estimate) িনধ �ারণ করতঃ সুপািরশ স�িলত �িতেবদন
(Soft copy সহ) ব�ব�াপনা পিরচালক মেহাদয় বরাবর দািখল করেব এবং �িতেবদন দািখেলর
অ�ায়নপে�র অনুিলিপ মহাব�ব�াপক (�শাসন) বরাবর ��রণ করেব।  

কতৃ�পে�র অনুেমাদন�েম এ আেদশ জাির করা হেলা।

১৬-৩-২০২০

িবতরণ :
১) উপ-মহাব�ব�াপক, আইিস�ট উপ-িবভাগ , 
বাংলােদশ �পে�ািলয়াম এ�ে�ােরশন এ� 

�মাহা�দ আবুল বশর
মহাব�ব�াপক (�শাসন)



��াডাকশন �কা�ানী িলঃ (বােপ�) 
২) উপ-মহাব�ব�াপক, িফন�া� উপ-িবভাগ , 
বাংলােদশ �পে�ািলয়াম এ�ে�ােরশন এ� 
��াডাকশন �কা�ানী িলঃ (বােপ�)
৩) ব�ব�াপক, �ানীয় �য় শাখা, বাংলােদশ 
�পে�ািলয়াম এ�ে�ােরশন এ� ��াডাকশন 
�কা�ানী িলঃ (বােপ�)

�ারক ন�র: ২৮.০৯.০০০০.০১২.৩৯.০০২.২০/৫০/১(৩৩) তািরখ: ২ �চ� ১৪২৬
১৬ মাচ� ২০২০

সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 
১) পিরচালক (অপােরশন), পিরচালক (অপােরশন) এর দ�র, বাংলােদশ �পে�ািলয়াম
এ�ে�ােরশন এ� ��াডাকশন �কা�ানী িলঃ (বােপ�) 
২) পিরচালক (অনুস�ান), পিরচালক (অনুস�ান) এর দ�র , বাংলােদশ �পে�ািলয়াম
এ�ে�ােরশন এ� ��াডাকশন �কা�ানী িলঃ (বােপ�)
৩) মহাব�ব�াপক ও িবভাগীয় �ধানব�ৃ (বােপ�)
৪) বােপ� এর সকল �ক� পিরচালকগণ
৫) উপ-ব�ব�াপক (সম�য়), ব�ব�াপনা পিরচালক এর দ�র , বাংলােদশ �পে�ািলয়াম
এ�ে�ােরশন এ� ��াডাকশন �কা�ানী িলঃ (বােপ�)
৬) সহকারী ব�ব�াপক, আইিস�ট উপ-িবভাগ , বাংলােদশ �পে�ািলয়াম এ�ে�ােরশন এ�
��াডাকশন �কা�ানী িলঃ (বােপ�), (ওেয়বসাইেট আপেলাড করার অনুেরাধ সহকাের)।

১৬-৩-২০২০

�মাহা�দ আবুল বশর 
মহাব�ব�াপক (�শাসন)


