নদী গবেণা ইনস্টিটিউট-এর মাপ্ত ইবনাবেলন, পাইটিিং ইবনাবেলন ও ইবনাবেলন আইস্টডয়ামূ স্টনম্নরূপঃ
ক্রস্টমক
নিং
১।

২।

৩।

ইবনাবেলন আইস্টডয়া
নামঃ আনুবর্াস্টক সো প্রদান জীকরণ।
স্টেস্তাস্টরর্ঃ চাকুস্টর সেবক অেবর যাওয়ার ময় আনুবর্াস্টক পাওয়ার
সেবে অস্টিবর চাস্টদাবমার্াবেক কাগজপে জমা না সদয়ার িব স্টেস্টেন্ন
রকম স্টেড়ম্বনা ও অবনক ময় ব্যয় য়। এই মস্যার একটি উবেখবযাগ্য
কারন বা, আনুবর্াস্টবকর জন্য স্টক স্টক কাগজপে জমা স্টদবর্ বে র্াঁর
সকান র্াস্টকা অস্টি সেবক রেরা না করা এেিং চাকুরীজীেীবদরও স
ম্পবকে রারণা না োকা। ব ে বজই এই মস্যাটির মারান করা যায়।
অস্টি সেবক একটি র্াস্টকা কবর অেবর যাওয়া কমেকর্ো/কমেচারীবক
রেরা করবই এর মারান করা ম্ভে। এমনস্টক নগই-র ওবয়োইবট
এই র্াস্টকাটি প্রকাল করব ক কমেকর্ো/কমেচারী আরও বজ র্া
সপবয় যাবে। এছাড়াও স্টেস্টেন্ন স্টেোগ সেবক অনাপস্টতিপপে স্টনবর্ য়। এে
অনাপস্টতিপপে যস্টদ কমেকর্ো/কমেচারীরা অেবরর স্টকছুস্টদন আবগই স্টনর োস্টরর্
িরবম স্টনবয় রাবখন র্াব অেবর যাওয়ার ময় এই রাপটিও োস্টর্
করা যায়।
নামঃ Simplification of Testing Report and ecommunication.
স্টেস্তাস্টরর্ঃ নগই-সর্ রকারী ও সেরকারী স্টেস্টেন্ন প্রকবের মৃস্টতিপকা, স্টনমোন
ে কায েক্রবম পরীেণ
ামগ্রী, প ও পাস্টন-র নমুনা পরীেণ ম্পস্টকর্
স্টরবপাট ে ও গ্রাবকর াবে সযাগাবযাগ ম্যানুয়াস্ট করা য়। এর িব স্টরবপাট ে
প্রস্তুর্করবণ এেিং গ্রাক সযাগাবযাবগ ময় সেস্টল ব্যয় য়। এবেবে স্টরবপাট ে
প্রস্তুর্করবণ ম্যানুয়া এরর ওয়ার ম্ভােনাও অবনক সেস্টল োবক। একটি
জ ডাটা এনাাইস্ট িরবমবট এনাাইস্ট িটওয়যার োকব এে
এরর বজই কস্টমবয় আনা ম্ভে। এছাড়া পরীেণ ও স্টরবপাট ে এর কাজ
কর্টুকু এবগাবা র্া গ্রাকবক জানাবনার জন্য একটি ডযালবোড ে তর্রী
করব গ্রাক নগই-সর্ না এবই রাস্টর নগই-র ওবয়োইবট প্রবেল কবর
পরীেবণর ের্েমান অগ্রগস্টর্ ম্পবকে জানবর্ পারবে। এবর্ কবর গ্রাবকর
নগই স্টেস্টজট কমবে।
নামঃ E-Store Management
স্টেস্তাস্টরর্ঃ নগই-র ক্রয়কৃর্ ক মাামা সিাবর স্টস্টপেদ্ধ য় এেিং

ইবনাবেলবনর পূবে ে

ইবনাবেলবনর পবর

োস্তোয়বনর ের্েমান অেস্থা

ময়ঃ ৫ স্টদন
মূল্যঃ ৬০০ টাকা
স্টেস্টজটঃ ৫ োর

ময়ঃ ২ স্টদন
মূল্যঃ ৪০০ টাকা
স্টেস্টজটঃ ২ োর

নগই-র ৫জন কমেকর্োর মন্ববয়
একটি কস্টমটি গঠন কবর র্াঁবদর
ইবনাবেলনটি আইস্টডয়াটি
োস্তোয়বনর দাস্টয়ত্ব সদয়া বয়বছ।
কস্টমটি ইস্টর্মবেই আনুবর্াস্টক
সদয়ার জন্য রকার স্টনর োস্টরর্
ডকুবমন্টমূবর একটি র্াস্টকা
প্রস্তুর্ কবর নগই-র ওবয়োইবট
ও সনাটিলবোবড ে প্রকাল কবরবছ।
উপরন্তু সকউ চাইব প্রলান ো
স্টাে লাখা সেবকও উক্ত
র্াস্টকা িংগ্র করবর্ পাবর।

ময়ঃ ৩০ স্টদন
মূল্যঃ
স্টেস্টজটঃ ৫ োর
প্রবয়াজনীয় যন্ত্রপাস্টর্ঃ ম্যানুয়া
অিংকবনর জন্য সেস্টিং সপপার,
সেস্টিং কম, প্রভৃস্টর্।

ময়ঃ ২২ স্টদন
মূল্যঃ
স্টেস্টজটঃ ৩ োর
প্রবয়াজনীয় যন্ত্রপাস্টর্ঃ নগই-র
স্টনজস্ব ােোর ও সপ্রাগ্রাস্টমিং এর
িটওয়যার।

নগই-র ৫জন কমেকর্োর মন্ববয়
একটি কস্টমটি গঠন কবর র্াঁবদর
ইবনাবেলনটি আইস্টডয়াটি
োস্তোয়বনর দাস্টয়ত্ব সদয়া বয়বছ।
কস্টমটি প্রােস্টমকোবে স্টরবপাট ে
জীকরবনর িরবমট এর উপর
কাজ করবছ এেিং ডযালবোড ে
তর্স্টরর জন্য অন্যান্য অস্টি
সযখাবন ডযালবোড ে রবয়বছ র্াঁবদর
াবে আবাচনা করবছ।

ময়ঃ ৩ ঘন্টা
মূল্যঃ

ময়ঃ ১.৫ ঘন্টা
মূল্যঃ

নগই-র ৫জন কমেকর্োর মন্ববয়
একটি কস্টমটি গঠন কবর র্াঁবদর

৪।

৫।

কমেকর্োবদর চাস্টদা সমার্াবেক সিার সেবক উবতিপান ও স্টের্রণ করা য়।
এই কমেকাবে সিাবর স্টক স্টক মাামা আবছ র্া জানবর্ পাওয়া যায় না
এেিং এর িব স্বজনপ্রীস্টর্র মােবম শুধুমাে পছবের কমেকর্ো/কমেচারীবক
র্াঁর চাস্টদা মর্ মাামা রেরা করার ম্ভােনা সেবক যায়। একটি
চাস্টদা পে সিাবর পাঠাবনার পর অবনকগুবা রাপ অনুরন কবর মাামা
সপবর্ ময় সেস্টল াবগ। এই সদরীর িব মাামাবর গুণগর্ মান রো
করা অবনকময় ম্ভে য়না।

স্টেস্টজটঃ ৩-৪ োর
প্রবয়াজনীয় যন্ত্রপাস্টর্ঃ
স্টরকুইস্টজলন সরস্টজিার, প্রস্টর্
কমেকর্োর জন্য ইনবডন্ট বুক,
প্রভৃস্টর্।

নামঃ Automated data acquisition system in physical
modelling at RRI
স্টেস্তাস্টরর্ঃ নগই-সর্ িযাস্টডকৃর্ সেৌর্ মবডমূব মবড চাকাীন
মবয় মবয় স্টেস্টেন্ন রকবমর র্থ্য-উপাতিপ িংগ্র করবর্ য় এেিং সই ে
র্থ্য-উপাতিপ স্টেচার স্টেবেণ কবর পরের্ীবর্ মবডমূবর স্টরবপাট ে প্রস্তুর্
কবর গ্রাকবক প্রদান করা য়। এই কায ে ম্পাদবনর জন্য নগই-র কমেকর্ো
ও কমেচারীবদর মন্ববয় গঠির্ টিম স্টেস্টেন্ন যন্ত্রপাস্টর্ সযমন সস্টম
অবটাবমবটড কাবরন্টস্টমটার, ম্যানুয়া লাপে উইয়যার, ম্যানুয়া পবয়ন্ট সগজ,
ম্যানুয়া সবেস্টিং সে, ম্পূণ ে ম্যানুয়া সস্টডবমন্ট স্টিস্টডিং এেিং সলা
াইন অেজারবেলন কবর োবক। উক্ত কাজমূ ম্যানুয়াস্ট করার িব
এরর এর ম্ভােনা োবক এেিং পরের্ীবর্ ডাটা প্রব করবর্ অবনক সেস্টল
ময় ব্যয় য়। উক্ত র্থ্য-উপাতিপ িংগ্র করবর্ একই াবে অবনক সেস্টল
শ্রস্টমকও স্টনবয়াগ স্টদবর্ য়, িব মবড িযাস্টডর খরচ সেবড় যায়
েহুািংবল। ম্পূণ ে অবটাবমবটড যন্ত্রপাস্টর্ যোঃ ADCP, সলা াইন
সেকার, ইবকা াউোর, 3D সেড সপ্রািাইার, অবটাবমটিক সস্টডবমন্ট
স্টিডার স্থাপবনর মােবম মবডবর কায েমূ ব ে বজ ও দ্রুর্ ম্পাদন
করা ম্ভে। উপরন্তু এে যন্ত্রপাস্টর্ চানার িব নগই-র
কমেকর্ো/কমেচারীবদর দের্াও েহুািংবল বৃস্টদ্ধ পাবে।
নামঃ Simplified advisory services to support the
hydraulic design of bridge
স্টেস্তাস্টরর্ঃ নগই-র স্টেস্টেন্ন সেৌর্ মবড-এর শুরু সেবক সল পয েন্ত সযে

ময়ঃ ৫০-৬০ স্টদন
মূল্যঃ
স্টেস্টজটঃ ৭-৮ োর
প্রবয়াজনীয় যন্ত্রপাস্টর্ঃ সস্টম
অবটাবমবটড কাবরন্টস্টমটার,
ম্যানুয়া লাপে উইয়যার, ম্যানুয়া
পবয়ন্ট সগজ, ম্যানুয়া সবেস্টিং
সে, ম্পূণ ে ম্যানুয়া সস্টডবমন্ট
স্টিস্টডিং এেিং ম্পূণ ে ম্যানুয়া সলা
াইন অেজারবেলন।

ময়ঃ ১৬৫ স্টদন
মূল্যঃ
স্টেস্টজটঃ

স্টেস্টজটঃ ১ োর/ না সগবও চবে
প্রবয়াজনীয় যন্ত্রপাস্টর্ঃ নগই-র
ােোর ও E-Store
Management িটওয়যার।

ইবনাবেলনটি আইস্টডয়াটি
োস্তোয়বনর দাস্টয়ত্ব সদয়া বয়বছ।
কস্টমটি আইস্টটি স্টেোবগর াবে
আবাচনা কবর ই-সিার
ম্যাবনজবমন্ট িটওয়যার
আউটবাস্ট েিং এর মােবম তর্স্টরর
ম্ভাব্যর্া খস্টর্বয় সদখবছ।
অপরস্টদবক খরচ োঁচাবনার জন্য
স্টনবজবদর জনে স্টদবয়
িটওয়যারটি তর্স্টর করা যায়
স্টকনা র্াও খস্টর্বয় সদখবছ।
ময়ঃ ৩০-৩৫ স্টদন
নগই-র ৫জন কমেকর্োর মন্ববয়
মূল্যঃ
একটি কস্টমটি গঠন কবর র্াঁবদর
স্টেস্টজটঃ ৪-৫ োর
ইবনাবেলনটি আইস্টডয়াটি
োস্তোয়বনর দাস্টয়ত্ব সদয়া বয়বছ।
প্রবয়াজনীয় যন্ত্রপাস্টর্ঃ ADCP,
সলা াইন সেকার, ইবকা াউোর, নগই-সর্ একটি উন্নয়ন প্রকে
3D সেড সপ্রািাইার, অবটাবমটিক “IDCB-2” এর আওর্ায় সেল
স্টকছু যন্ত্রপাস্টর্ ক্রয় করা বে।
সস্টডবমন্ট স্টিডার।
র্ন্বে ADCP, ইবকা
াউোর, 3D সেড সপ্রািাইার,
প্রভৃস্টর্ যন্ত্রপাস্টর্ রবয়বছ।
ইস্টর্মবেই এে যন্ত্রপাস্টর্ ক্রবয়র
জন্য ইস্টজস্টপ দরপবের মােবম
কায োবদল সদয়া বয়বছ এেিং অস্টর্
লীঘ্রই যন্ত্রপাস্টর্গুস্ট নগই-সর্
সপৌৌঁবছ যাবে। োস্টক যন্ত্রগুস্ট
ক্রবয়র প্রােস্টমক ম্ভাব্যর্া যাচাই
চবছ।
ময়ঃ ১০০ স্টদন
মূল্যঃ
স্টেস্টজটঃ

নগই-র ৫জন কমেকর্োর মন্ববয়
একটি কস্টমটি গঠন কবর র্াঁবদর
ইবনাবেলনটি আইস্টডয়াটি

৬।

কাজ োবক র্াঁর একটি গুরুত্বপূণ ে রাপ বা সয নদীর উপর মবড করা বে
র্াঁর র্থ্য-উপাতিপ িংগ্র করা। এই কাবজর জন্য স্টপস্টপআর সমবন একটি ক্রয়
পদ্ধস্টর্ ব্যোর কবর াবেে কাজ ম্পন্ন করবর্ য়। অবনক ময় াবেে
করাবনার জন্য িাে যোমবয় পাওয়া যায় না এেিং ক্রয় পদ্ধস্টর্র কারবণ
অবনক ময় ব্যয় য়। োইবরর প্রস্টর্ষ্ঠান সেবক াবেে করাব ময়মর্
াবেে সল য়না। অবনক ময় RFQ ো OTM এর মােবম াবেে
করাবর্ য়। RFQ এর েছবর স্টনর োস্টরর্ ীমা আবছ, িব েময় র্া
করা যায় না। OTM এ অবনক ময় াবগ। িব কাজ যোমবয় ম্পন্ন
করা ম্ভে য়না। নগই-র একটি াবেে টিম এেিং প্রবয়াজনীয় াবেে
যন্ত্রপাস্টর্ োকব স্টনবজরাই ব ে দ্রুর্ াবেে কাজ ম্পন্ন কবর র্থ্য-উপাতিপ
িংগ্র কবর মূ মবড কাজ শুরু করা যায়। এবর্ নগই-র
কমেকর্ো/কমেচারীবদর দের্া এেিং নগই-র প্রাস্টর্ষ্ঠাস্টনক েমর্াও বৃস্টদ্ধ
পাবে এেিং নগই অন্য প্রস্টর্ষ্ঠাবনর জন্য কনাবটন্ট স্টববে কাজ করবর্
পারবে এেিং আয় বৃস্টদ্ধ করবর্ পারবে।

যন্ত্রপাস্টর্ঃ আউটবাস্ট েিং এর
মােবম াবেে যন্ত্রপাস্টর্ োড়া।

যন্ত্রপাস্টর্ঃ াবেে যন্ত্রপাস্টর্।

ে াইজ এনাাইজার স্থাপন।
নামঃ অবটাবমটিক সজার পাটিবক
স্টেস্তাস্টরর্ঃ নদী গবেণা ইনস্টিটিউট এর স্টজওবটকস্টনকযা স্টরাচ ে
পস্টরদপ্তবরর মৃস্টতিপকা েস্টেদ্যা স্টেোগ ও প স্টেোগ মাটি ও প নমুনার
ে াইজ স্টনন েয় কবর োবক। পাটিবক
ে াইজ স্টনন েবয়র জন্য
পাটিবক
াইবরাস্টমটার ও স্টে এনাাইস্ট পদ্ধস্টর্ ব্যোর করা য়। উক্ত পদ্ধস্টর্বর্
প্রেবম মাটি ও প নমুনা ওবেবন শুস্টকবয় স্টডপাস্ট েিং স্টরবয়বজন্ট স্টদবয়
শুকবনা মাটি ারা রার্ স্টেস্টজবয় রাখা য়। পবরর স্টদন উক্ত নমুনার ২৪ ঘন্টা
ব্যপী াইবরাস্টমটার সটি ম্পন্ন করা য় এেিং সটবির পর ২০০ নম্বর স্টে
স্টদবয় সছবক উক্ত নমুনার োকী অিংল ওবেবন শুস্টকবয় স্টে এনাাইস্ট
করা য়। পরের্ীবর্ উক্ত ডাটা প্রব কবর গ্রাি প্রস্তুর্ করা য়। পুবরা
ে াইজ স্টনন েয় করার জন্য
প্রবটাই ম্যানুয়া। এই পদ্ধস্টর্বর্ পাটিবক
কমপবে ১০০গ্রাম শুকবনা নমুনার প্রবয়াজন য়। এবর্ প্রস্টর্টা সটবি প্রায়
স্টর্ন স্টদন ময় াবগ এেিং প্রস্টর্ সটবির জন্য একজন সটকস্টনস্টলয়ান

ময়ঃ ৩ স্টদন
মূল্যঃ ৩৮২৫ টাকা
স্টেস্টজটঃ ১ জন (প্রস্টর্ সটবি)

ময়ঃ ৫ স্টমস্টনট
মূল্যঃ ৩০০০ টাকা
স্টেস্টজটঃ ১ জন (লর্াস্টরক সটবি)
প্রবয়াজনীয় যন্ত্রপাস্টর্ঃ সজার
ে াইজ এনাাইজার।
পাটিবক

প্রবয়াজনীয় যন্ত্রপাস্টর্ঃ স্টে
সলকার, স্টে সট, াইবরাস্টমটার,
স্টস্টোর, ওবেন, প্রভৃস্টর্।

োস্তোয়বনর দাস্টয়ত্ব সদয়া বয়বছ।
নগই-সর্ একটি উন্নয়ন প্রকে
“IDCB-2” এর আওর্ায় সেল
স্টকছু যন্ত্রপাস্টর্ ক্রয় করা বে।
র্ন্বে াবেে যন্ত্রপাস্টর্ ADCP,
ইবকা াউোর, RTK GPS,
সটাটা সিলন, আল্ট্রাস্টনক
ওয়াটার সবে সন্পর, প্রভৃস্টর্
রবয়বছ। ইস্টর্মবেই ই-স্টজস্টপ
দরপবের মােবম উক্ত
যন্ত্রপাস্টর্গুস্ট ক্রবয়র কায োবদল
প্রদান করা বয়বছ। RTK
GPSটি ঠিকাদার প্রস্টর্ষ্ঠান নগইর সিাবর রেরা কবরবছ। োস্টক
যন্ত্রপাস্টর্মূ অস্টর্ লীঘ্রই
রেরা করা বে। যন্ত্রপাস্টর্মূ
রেরা করা ব নগই-সর্
একটি াবেে ইউস্টনট স্থাপন করা
বে।
নগই-র উন্নয়ন প্রকে “IDCB2” এর আওর্ায় ই-স্টজস্টপ
দরপবের মােবম সজার
ে াইজ এনাাইজার
পাটিবক
ক্রবয়র কায োবদল সদয়া বয়বছ
এেিং অস্টর্ লীঘ্রই র্া ঠিকাদার
প্রস্টর্ষ্ঠান কর্তেক রেরা করা
বে।
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ে াইজ এনাাইজার স্থাপবনর
প্রবয়াজন য়। অবটাবমটিক সজার পাটিবক
ে াইজ স্টনন েয় করা
িব ব েই অে পস্টরমাণ নমুনা (<৫গ্রাম) এর পাটিবক
যাবে। অবটাবমটিক ওয়ার িব ম্যানুয়া এরর এর ম্ভােনা সনই। প্রস্টর্টা
ে াইজ মাে একজন অস্টিার/বটকস্টনস্টলয়ান দ্বারা মাে
নমুনার পাটিবক
৫স্টমস্টনবটর মবে ম্পন্ন করা যাবে এেিং াবে াবেই গ্রাি সরজাল্ট
পাওয়া যাবে, িব গ্রাবির জন্য অন্য সকান িটওয়যার প্রবয়াজন বে না।
এই পদ্ধস্টর্বর্ একস্টদবন লর্াস্টরক নমুনার স্টনর্ভে পরীেণ ম্পন্ন করা যাবে।
ওবয়ট এেিং রাই, দুই ইউস্টনট োকার িব নমুনাবক শুকাবনার প্রবয়াজন
ে াইজ স্টনন েয় করাও ম্ভে
পড়বেনা। এই পদ্ধস্টর্বর্ ন্যাবনা সেব পাটিবক
বে। এর িব শুধু মৃস্টতিপকা ো প নমুনা নয়, েরিং সযবকান ররবণর
ে াইজ বজ ও স্টনর্ভেোবে স্টনন েয় করার িব স্টেস্টেন্ন
নমুনার পাটিবক
ররবণর গবেণার দ্বার উন্ুক্ত বে।
নামঃ সোস্টরিং স্টরগ ইউস্টনট স্থাপন।
স্টেস্তাস্টরর্ঃ বয় সোস্টরিং স্টরগ স্টেস্টেন্ন যায়গার বয় স্যাম্প
কাবকলবনর জন্য ব্যেহৃর্ য়। নদী গবেণা ইনস্টিটিউট-এ এর্স্টদন
সোস্টরিং স্টরগ না োকার িব আউটবাস্ট েিং এর মােবম বয় স্যাম্প
কাবকলন করা য়। আউটবাস্ট েিং প্রস্টক্রয়া ম্পন্ন করার জন্য অবনক
মবয়র প্রবয়াজন য় এেিং ঠিকাদার প্রস্টর্ষ্ঠাবনর াবে মন্ববয়র প্রবয়াজন
য়। এর িব স্টনস্টদ েষ্ট মবয় কায েম্পাদবনর জন্য সেগ সপবর্ য় এেিং
চাস্টদা সমার্াবেক কায ে ম্পাদবনর সেবে স্টেস্টেন্ন ররবণর মস্যার ম্মুখীন
বর্ য়। সোস্টরিং স্টরগ ইউস্টনট স্থাপবনর িব স্টনজস্ব জনে স্টদবয় সদবলর
সযবকান প্রাবন্ত বয় স্যাম্প কাবকলন ও কাবকলবনর ময় স্টেস্টেন্ন
ররবণর র্থ্য উপাতিপ িংগ্রবর েমর্া তর্স্টর বে। এঁর িব আউটবাস্ট েিং
প্রবস্টিং ময় াগবছনা, ঠিকাদাবরর াে স্টদবর্ বেনা এেিং গবেণার
চাস্টদা সমার্াবেক র্থ্য উপাতিপ িংগ্র করা যাবে। উপরন্তু স্টেস্টেন্ন রকাস্টর
ও অরকাস্টর প্রস্টর্ষ্ঠাবনর চাস্টদা সমার্াবেক কনাবটন্ট স্টববে
প্রস্টর্ষ্ঠাবনর েমর্া তর্স্টর বে এেিং এ সেবক আবয়র পে সুগম বে।
নামঃ অনাইন জান ো
স্টেস্তাস্টরর্ঃ নগই প্রস্টর্েছর তেজ্ঞাস্টনক জান ো প্রকাল কবর োবক। এই
জান োবর মস্ত কাজ ম্যানুয়াস্ট করা য়, িব খরচ ও ময় সেস্টল াবগ
এেিং মান কবম যায়। ম্যানুয়া াড ে কস্টপ জান ো ওয়ার িব ারা স্টেবের
াবে সযাগাবযাগস্টেীন এেিং ইমপ্যাক্ট িযাক্টরীন একটা জান োব পস্টরনর্
বয়বছ। জান োটিবক অনাইন জান োব পস্টরনর্ করব প্রকাস্টলর্ প্রেন্ধ

ময়ঃ আউটবাস্ট েিং এর ক্রয়
প্রস্টক্রয়া কমপবে ১৫ স্টদন।
মূল্যঃ ১৫০০০ টাকা
স্টেস্টজটঃ ২ জন (প্রস্টর্ নমুনা
িংগ্রব)
যন্ত্রপাস্টর্ঃ

ময়ঃ আউটবাস্ট েিং এর ক্রয়
প্রস্টক্রয়া সনই।
মূল্যঃ ৫০০০ টাকা
স্টেস্টজটঃ ৩ জন (প্রস্টর্ নমুনা
িংগ্রব)
যন্ত্রপাস্টর্ঃ

নগই-র উন্নয়ন প্রকে “IDCB2” এর আওর্ায় ই-স্টজস্টপ
দরপবের মােবম াইরস্টক
সরাটাস্টর সোস্টরিং স্টরগ ক্রবয়র
কায োবদল সদয়া বয়বছ। স্টপ্রস্টলপবমন্ট স্টেস্টজবটর পর লীঘ্রই র্া
ঠিকাদার প্রস্টর্ষ্ঠান কর্তেক
রেরা করা বে।

ময়ঃ ৬ মা
মূল্যঃ ২০০০ টাকা
স্টেস্টজটঃ
যন্ত্রপাস্টর্ঃ ম্যানুয়া প্রকালনার
ক কাগজপে ও উপকরণ।

ময়ঃ ২-৩ মা
মূল্যঃ --- টাকা
স্টেস্টজটঃ
যন্ত্রপাস্টর্ঃ নগই-র স্টনজস্ব ােোর,
জান ো ওবয়োইট।

অনাইন জান োবর জন্য নগই-র
২জন কমেকর্োর মন্ববয় একটি
কস্টমটি গঠন করা বয়বছ। উক্ত
কস্টমটি সকান পদ্ধস্টর্বর্ অনাইন
জান ো প্রস্তুর্ করা যায় র্াঁর
ম্ভাব্যর্া খস্টর্বয় সদখবছ।

৯।

১০।

১১।

ারা স্টেবে দ্রুর্ ছস্টড়বয় পড়বে এেিং এর মানও বৃস্টদ্ধ পাবে। উপরন্তু জান োবর
প্রেন্ধ গ্রণ, স্টরস্টেঊ, পােস্টল েস্টকছুই অনাইবনর মােবম ওয়ার িব
দ্রুর্ মবয়র মবে র্া প্রকাল করা যাবে, এেিং আন্তজোস্টর্ক খ্যাস্টর্ম্পন্ন
স্টেজ্ঞানীবদর স্টদবয় এর প্রেন্ধমূ স্টরস্টেউ করার ম্ভােনা তর্স্টর বে, যার
প্রোে পুবরা োিংাবদবলর পাস্টন সক্টবর পড়বর্ পাবর।
নামঃ নগই-র স্টটিবজন চাট োর স্টডস্টজটা স্টডবের মােবম প্রচার।
স্টেস্তাস্টরর্ঃ নগই স্টক ররবণর প্রস্টর্ষ্ঠান এেিং এর কায েক্রম ম্পবকে
জনারারণ অবনকময়ই স্টদ্বরাগ্রস্ত োবকন। রকাবরর স্টনয়ম সমবন নগই-র
স্টটিবজন চাট োর ওবয়োইট ও ব্যানার আকাবর স্টডবে করা বয়বছ। স্টকন্তু
োই এই ব্যেস্থা সেবক জানবর্ পারবছনা। এই মস্যার অস্টরকর্র
মারাবনর জন্য নগই-র স্টটিবজন চাট োর স্টডস্টজটা স্টডবের মােবম নগইর প্ররান িটবক প্রচার করব আরও সেস্টল মানুবর দৃস্টষ্টবগাচর বে এেিং
রাস্তা সেবকই মানু এর কায েক্রম ম্পবকে অস্টরকর্র রারণা াে করবে।
নামঃ মৃস্টতিপকা পরীেবণর গ্রাবির জন্য িটওয়যার তর্স্টর।
স্টেস্তাস্টরর্ঃ স্টেস্টেন্ন প্রকবের মৃস্টতিপকা নমুনার োইএস্টিয়া সলয়ার সটি এর
সমার াবকে আঁকার জন্য ম্যানুয়া প্রব অেম্বন করা য়। এবর্ এরর
সেস্টল োবক এেিং ময় সেস্টল াবগ। একটি গ্রাস্টিিং িটওয়যার তর্স্টর করব
এই মস্যা সেবক উতিপরন ম্ভে।

নামঃ অনাইন ACR
স্টেস্তাস্টরর্ঃ প্রবর্যক কমেকর্ো/কমেচারীর জন্য োস্ট েক সগাপনীয় প্রস্টর্বেদন
(ACR) দাস্টখ করা অর্যােশ্যকীয়। স্টকছু সেবে সদখা যায় ACR
যোমবয় দাস্টখ য়না ো প্রস্টর্বেদন ও প্রস্টর্স্বাের বয় সিজর্কারী
কর্তেপবের কাবছ যোমবয় সপৌৌঁছায় না। অবনক সেবে আোর ACR
আটবক রাখার অস্টেবযাগও রবয়বছ। উপরন্তু ACR াস্টরবয় যাওয়ার
ম্ভােনাও োবক। এমর্ােস্থায় অনাইন ACR এর ব্যেস্থা করব সক
কবে দাস্টখ করবা, প্রস্টর্বেদন স্টদবা ও প্রস্টর্স্বাের স্টদবা র্ার সরকড ে
োকবে। স্টনর োস্টরর্ মবয়র ীমায় সপৌৌঁছার আবগই িংস্টেষ্ট কমেকর্োবক
স্টবিম কবয়কোর অবটা সনাটিস্টিবকলন পাঠাবে। স্টনর োস্টরর্ মবয়র মবে
সকউ ACR এ প্রস্টর্বেদন না স্টদব র্াা অবটাবমটিক বে োচ্চ নাম্বাবরর
স্টর্ প্রস্টর্স্বােবরর জন্য চব যাবে। স্টনস্টদ েষ্ট মবয়র মবে প্রস্টর্স্বাের না

এটুআই প্রকবের মােবম জান ো
অনাইন করা যায় স্টক না র্াও
স্টেবেচনা করা বে।
ময়ঃ
মূল্যঃ
স্টেস্টজটঃ ১ োর
যন্ত্রপাস্টর্ঃ

ময়ঃ
মূল্যঃ
স্টেস্টজটঃ ১ োর
যন্ত্রপাস্টর্ঃ স্টডস্টজটা স্টডবে।

স্টডস্টজটা স্টডবে ক্রবয়র জন্য
সকাবটলন িংগ্র করা বয়বছ।
অস্টচবরই মাপস্টরচাক
মবাদবয়র অনুবমাদনক্রবম র্া
ক্রবয়র ব্যেস্থা গ্রণ করা বে।

ময়ঃ ৩০ স্টমস্টনট
মূল্যঃ
স্টেস্টজটঃ ১ োর
যন্ত্রপাস্টর্ঃ

ময়ঃ ৫ স্টমস্টনট
মূল্যঃ
স্টেস্টজটঃ ১ োর
যন্ত্রপাস্টর্ঃ গ্রাি িটওয়যার।

ময়ঃ ৩ মা
মূল্যঃ
স্টেস্টজটঃ ১ োর
যন্ত্রপাস্টর্ঃ ACR িরম।

ময়ঃ ৩ মা
মূল্যঃ
স্টেস্টজটঃ ০ োর
যন্ত্রপাস্টর্ঃ নগই-র স্টনজস্ব ােোর,
ওবয়েবেইজড িটওয়যার ও
সডাবমইন।

িটওয়যার তর্স্টরর জন্য নগই-র
কারী সপ্রাগ্রামারবক দাস্টয়ত্ব
সদয়া বয়বছ। স্টর্স্টন িটওয়যার
তর্স্টরর ব্যাকবোন
িটওয়যারমূ িংগ্র কবরবছন
এেিং িটওয়যার তর্স্টরর কাজ
শুরু কবরবছন।
অনাইন ACR তর্স্টরর
প্রােস্টমক ম্ভাব্যর্া যাচাই করা
বে।

১২।

১৩।

১৪।

করব র্া বে োচ্চ নাম্বার স্টনবয় সিজর্কারীর অনাইন একাউবন্ট চব
যাবে। িব আটবক রাখার স্টেয়টি োকবেনা। রাস্তায় ো সিজর্কারীর
অস্টি সেবক াস্টরবয় যাওয়ার ম্ভােনাও োকবেনা। প্রবয়াজবনর ময় এই
ACR মূ অনাইবনর মােবম ো স্টপ্রন্ট কবর ব্যোর করা যাবে।
নামঃ কমেকর্ো/কমেচারীবদর স্টডস্টজটা ডাটাবেজ।
স্টেস্তাস্টরর্ঃ স্টডস্টজটা ডাটাবেজ একটি অস্টিবর জন্য অর্যন্ত গুরুত্বপূণ ে।
স্টেস্টেন্ন ররবণর অস্টি ম্যাবনজবমবন্ট এই ডাটাবেজ কায েকর। একজন
কমেকর্ো/কমেচারীর াড ে কস্টপ-র নস্টে ব্যেস্থাপনার সচবয় স্টডস্টজটা
ডাটাবেবজ র্থ্য িংরেণ অবনকািংবল স্টনরাপদ। এর মােবম
কমেকর্ো/কমেচারীবদর ক কায েক্রম এক নজবর ব ে বজ ম্পাদন করা
ম্ভে। কমেকর্ো/কমেচারীবদর ক র্থ্য এখাবন োকায় আনুবর্াস্টবকর
ময় সকান কাগজপে চাওয়ার প্রবয়াজন পড়বে না। এছাড়াও আরও েহুস্টের
ব্যোর রবয়বছ।
নামঃ E-archive
স্টেস্তাস্টরর্ঃ স্টেস্টেন্ন ররবণর অস্টি আবদল, পস্টরপে, স্টেজ্ঞস্টপ্ত ইর্যাস্টদর একটি
আকোইে করা গুরুত্বপূণ ে। াড ে কস্টপর এে কাগজ েময় পাওয়া যায়না।
স্টডস্টজটাস্ট আকোইে করা ব বজই সকউ একজন র্া সপবয় যাবেন এেিং
স্বের্ম মবয়র মবে র্ার কাজ ম্পাদন করবর্ পারবেন। এর মােবম
অস্টি পস্টরচানার ময় াশ্রয় বে।
নামঃ স্টড ওবয়ি ম্যাবনজবমন্ট
স্টেস্তাস্টরর্ঃ নগই-র কযাম্পাব অস্টিবর পালাপাস্টল কমেকর্ো ও
কমেচারীবদর জন্য দুইটি আাদা আোস্টক সকায়াট োর রবয়বছ। দুই
সকায়াট োর ও অস্টিবর প্রাস্টর্যস্টক েজেয সপৌরো কর্তেক স্টকছুস্টদন পরপর
অপাস্টরর্ য়। আাদাোবে েজেয ব্যেস্থাপনা না োকার িব ে ররবণর
কঠিন েজেযই একাবে রাখা য় ও সপৌরোও একই োবে অপারণ কবর।
স্টেন্ন ররবণর েজেয স্টেন্ন ডািস্টেবন রাখব র্া আাদাোবে প্রস্টক্রয়া করা
ম্ভে বে এেিং প্রবয়াজবন সযে েজেয স্টরাইস্টলিং করা ম্ভে র্া স্টরাইস্টলিং
কবর পস্টরবেবলর উপর চাপ কমাবনা যাবে ও পস্টরবেল িংরেবণ অেদান
রাখা ম্ভে বে।

ময়ঃ
মূল্যঃ
স্টেস্টজটঃ
যন্ত্রপাস্টর্ঃ াড েকস্টপ-র নস্টে।

ময়ঃ
মূল্যঃ
স্টেস্টজটঃ
যন্ত্রপাস্টর্ঃ নগই-র স্টনজস্ব ােোর ও
ওবয়েবেইজড িটওয়যার ও
সডাবমইন।

ময়ঃ
মূল্যঃ
স্টেস্টজটঃ
যন্ত্রপাস্টর্ঃ াড েকস্টপ-র নস্টে।

ময়ঃ
মূল্যঃ
স্টেস্টজটঃ
যন্ত্রপাস্টর্ঃ নগই-র স্টনজস্ব ােোর ও
ওবয়েবেইজড িটওয়যার ও
সডাবমইন।
ময়ঃ
মূল্যঃ
স্টেস্টজটঃ
যন্ত্রপাস্টর্ঃ স্টেস্টেন্ন রকবমর
ডািস্টেন।

ময়ঃ
মূল্যঃ
স্টেস্টজটঃ
যন্ত্রপাস্টর্ঃ একটি ডািস্টেন।

স্টডস্টজটা ডাটাবেজ তর্স্টরর জন্য
নগই-র কারী সপ্রাগ্রামারবক
দাস্টয়ত্ব সদয়া বয়বছ। স্টর্স্টন
কায েক্রম শুরু কবরবছন।

স্টড ওবয়ি ম্যাবনজবমন্ট েযান
তর্স্টরর জন্য জনাে উমা াা,
মুখ্য তেজ্ঞাস্টনক কমেকর্োবক প্ররান
কবর একটি কস্টমটি গঠন করা
বয়বছ। উক্ত কস্টমটি কায েক্রম শুরু
কবরবছন।

