It’s a lovely experience walking around a museum by yourself.
- Brad Pitt

Bangladesh Bureau of
Statistics MUSEUM
ভাননীয় রযকল্পনাভন্ত্রী
(অফ.) এ কক
খন্দকায, ফীযউত্তভ ও জনাফ কভাোঃ নরজব্যয যভান, রিফ, রযাংখ্যান ও
তথ্য ব্যফস্থানা রফবাগ
জাদুঘদযয পরক
উদমািন কদযন । ১৯
২০১৩

কভইনদেভ করিউটায (আইরফএভ ৩৬০/৩০)
ফাাংরাদদ রডরজটার যুদগয আযম্ভ
রডদম্বয ১৯৭১ াদর ফাাংরাদদদয মুরিযুদেয ভয় কভইনদেভ
করিউটায নাদভ একটি মারন্ত্রক ডাটা প্রদরাং রদেভ উত্তযারধকায সূদে
রফরফএ প্রাপ্ত য় ।

ফাাংরাদদ রযাংখ্যান
ব্যুদযা জাদুঘয

১৯৬৮
৩য় প্রজদময করিউটাযটি (আইরফএভ
৩৬০/৩০) (মায কভভযী ৬৪K ও ইরি প্ররত ৮০০ BPI)
১৯৭০
করিউটাযটি
১৯৭৪ াদর আদভশুভারযয তথ্য প্ররিয়াকযদনয ভয় ইউএনএপরএয
একটি প্রকদল্পয আওতায় রকছু নতুন এনদকারডাং কভরন াংদমাজন কদয
রফরফএ কভইনদেভ করিউটাযটিয স্থানা ম্পূন ন কদয ।

ভাননীয় রযক
ন্ত্রী জনাফ আভ স্তপা কাভার-কক
ফুদরয কতাড়া উায কদন রযাংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা রফবাদগয
রিফ জনাফ কভাোঃ নরজব্যয যভান ।
১৩ জানুয়াযী ২০১৪

১৯৭৪ াদর রফরফএ-এয াদথ রফরবন্ন অরপ কমাগ ওয়ায ভয়
রফরফএ-এ কভইনদেভ করিউটায কদয়কটি কী-ানরিাং কভরন ও
কদয়কটি মারন্ত্রক কটব্যদরটয রির ।
মূর টারভননার কথদক শুধুভাে কভইনদেভ ব্যফায কযা দতা ।
যফতীদত ডাটা এরি, ডাটা করভউরনদকন এফাং আদভশুভারযয তথ্য
প্ররিয়াকযদণয জন্য রকছু ডাটা এরি কভরন িয় কযা য় । ক ভয়
কপ্রাগ্রারভাং বালা রাদফ REALIA COBOL
তথ্য প্ররিয়াকযদনয
বালা রাদফ FORTRAN-IV ব্যফায কযা দতা ।
১৯৯৩ ার ম নন্ত কভইনদেভ করিউটায (আইরফএভ ৩৬০/৩০)
ব্যফায কদযদি ।

কভইনদেভ করিউটায এয অাংগুরর

ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যুদযা (রফরফএ)
রযাংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা রফবাগ (SID)
রযকল্পনা ভন্ত্রণারয়, ঢাকা
-২৭/ ,
ও,
-১২০৭,
কপানোঃ ৯১১ ২৫৮৯ ই-কভইরোঃ dg@bbs.gov.bd
www.bbs.gov.bd

আইরফএভ ৩৫০৩ (াি কাড ন রযডায)
আইরফএভ ৩৩৪০ (রডস্ক কটাদযজ ইউরনট)
আইরফএভ ৫৩৪০ (রদেভ ৩৪ মূর ইউরনট)
আইরফএভ ৩৪২০ (ম্যাগদনটিক কট ইউরনট)
আইরফএভ ৩৮০৩ (দট রনয়ন্ত্রণ ইউরনট)
আইরফএভ ৩৩৭০ (রপক্সট রডক্স ইউরনট)
আইরফএভ ৩৮৮০ (াফ-রদেভ াওয়ায ইউরনট)
আইরফএভ ৯৩০৯ (ইএ/৯০০০ প্রদয ইউরনট)
আইরফএভ ৯৩৩৫ (ইএ/৯০০০ রডস্ক কটাদযজ ইউরনট)
আইরফএভ ৯৩৪৫ (ইএ/৯০০০ কট ড্রাইব ইউরনট)
আইরফএভ ৬২৬২ (ইএ/৯০০০ রাইন রপ্রন্টায)

রফরফএ জা

প্রদফদ্বায

ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যুদযা (রফরফএ)
রযাংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা রফবাগ (SID)
রযকল্পনা ভন্ত্রণারয়,
ই-২৭/এ, আগাযগাঁও,ঢাকা-১২০৭, ফাাংরাদদ
রফরফএ জাদুঘয রযদনন কযদত আন্তরযক আভন্ত্রণ
রযদনদনয ভয়সূিী
কার ১০-০০ দত রফকার ৪-৩০ রভরনট
(যকাযী ছুটিয রদন িাড়া)

অুাদভারনয়া মুদ্রণ মন্ত্রটি জ এফাং ঝাদভরা
মুি অাদযন রনরিত কযায রফলয়টি ভাথায়
কযদখ রডজাইন কযা য় । াধাযনতোঃ নকা ও
অুাদভারনয়া কাগজ কটরফদর
বাদফ স্থান
কদয এ মন্ত্র রদদয় রপ্রন্ট কযা দয় থাদক । এ মন্ত্র
রদদয় াধাযণতোঃ ভানরিে রপ্রন্ট কযা য় ।
রফরফএ ১৯৯০ ার ম নন্ত অুাদভারনয়া মুদ্রণ
মন্ত্র ব্যফায কদযদি।
অুাদভারনয়া মুদ্রণ মন্ত্র
টাইযাইটায করখায জন্য একটি মারন্ত্রক ফা
তফদুুরতক কভরন । এয মুদখ কাগজ কযদখ
কী কফাদড নয ভাধ্যদভ িা প্রদয়াগ কযদর কারর
ফা কাফ নন স্থানান্তদযয ভাধ্যদভ কাগদজ করখা
দয় থাদক । ১৮৬০ এয দদক টাইযাইটায
আরফস্কৃত ও
ভানুল ব্যাকবাদফ
অরপদ, ব্যরিগত কাদজ এফাং ব্যফা
প্ররতষ্ঠাদন রিঠিে টাইদয কাদজ কভরনটি
ব্যফায কদয আদি।
১৯৯৪
টাইযাইটায
াইদলাোইর (করয়ায) মন্ত্র একটি কেনরর
মদন্ত্রয ভদতা । মুদ্রণ পভন রাদফ একটি রফদল
ধযদনয কাগদজ (দেনরর কায) কিাট দন্ত ফা
িাকায াাদে কাটা য় ফা অক্ষয করখা দয়
থাদক । ১৮৯০ াদর রন্ডদন কডরবড
Gestetner এ াইদলাোইর কভরনটি
ততযী কদযন । রফরফএ ১৯৯০ ার ম নন্ত
াইদলাোইর (করয়ায) মন্ত্র ব্যফায কদযদি।

াইদলাোইর (করয়ায) মন্ত্র
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১৯৯০
াযা রফদে ইন্টাযদনট ব্যফায
লাদয়ন্ট াবনায প্রযুরিয উয রবরত্ত কদয
ততযী কযা দয়দি । াযা রফদেয রক্ষ রক্ষ
াবনায ইন্টাযদনট প্রযুরিয াদথ াংযুি
আদি ।
রফরফএ ১৯৮১ ার কথদক রফরবন্ন ধযদনয
াবনায ব্যফায কদয আদি ।

ও
৪৬
৯২
TIFF ও JPEG

২০০১
৩৫০০
ককায়াল্টায কট ড্রাইব ররভ বুারর,
কুাররদপারন নয়া রবরত্তক একটি প্ররতষ্ঠান প্রস্তুত
কদয। কিৌম্বকীয় েরতদত তথ্য কটাদযজ কযায
জন্য এটি ব্যফায কযা দয় থাদক । এটি একটি
৯ ট্রুাক কট ড্রাইব । ১৯৯৫ াদর প্রাথরভকবাদফ
৮ রভরররভটায কট ড্রাইব প্রস্তুত কযা য় ।
যফতীদত প্রযুরিয রফফতনদন ও ব্যফাযকাযীদদয
িারদা অনুমায়ী ৪ রভরররভটায কট ড্রাইব প্রস্তুত
কদয থাদক । রফরফএ ২০০৬ ম নন্ত এ কভরন
ব্যফায

(

কট ড্রাইব
রাইন রপ্রন্টায দরা এক ভদয় একটি ম্পূণ ন
রাইন মুদ্রণ কযদত ক্ষভ একটি উচ্চ গরত
িন্ন রপ্রন্টায । এ রপ্রন্টায প্ররত রভরনদট ১৫০
কথদক ২৫০০ রাইন (১০
১২
) ম নন্ত
রপ্রন্ট কযদত ক্ষভ । দ্রুত গরতয রাইন রপ্রন্টায
প্ররত রভরনদট ৩,০০০ রাইদনয কফী রাইন রপ্রন্ট
কযদত াদয । ফাজাদয কদয়ক প্রকাদযয রাইন
রপ্রন্টায াওয়া মায়, কমভনোঃ ড্রাভ রপ্রণ্টায, কিইন
রপ্রন্টায, হুইর রপ্রন্টায, ফায রপ্রন্টায, ব্যান্ড রপ্রন্টায
ইতুারদ । রাইন রপ্রন্টায গ্রারপক্স মুদ্রণ কযদত
াদয না এফাং মূদ্রনকাদর ব্দ য় । রফরফএ
২০১০ ম নন্ত এ রপ্রন্টায ব্যফায

৩৬০/৩০)

আইরফএভ ৩৩৪০ (রডস্ক কটাদযজ ইউরনট)

আইরফএভ ৫২৪০ ডুদয়র ডাটা কণ্টন

আইরফএভ ৯৩০৯ (ইএ/৯০০০ প্রদয ইউরনট)

আইরফএভ রযদভাবার রডক্স

াফ-রদেভ াওয়ায/কট রনয়ন্ত্রণ/রপক্সট রডক্স ইউরনট

আইরফএভ ৩৫০৩ (াি কাড ন রযডায)

ম্যাগদনটিক কট

আইরফএভ ৩৪২০ (ম্যাগদনটিক কট ইউরনট)

কটাদযজ রডবাইজ

ও

(অটিকুার কুাদযক্টায কযকগরনন)

,
,

৩৫০০

পারট কুারকুদরটয

ও

ও
ও

রপ্রন্টায (প্লটায)

পারট কুারকুদরটযটি ফ নপ্রথভ েকদাভ
এয ফারন্দা Axel Wibel ১৯১৮ াদর
ততযী কদযন। পারট কুারকুদরটয রদদয়
ককাদনা জটির ভস্যায ভাধান কযা ম্ভফ
দতা না, শুধুভাে কমাগ, রফদয়াগ, গুন ও বাগ
কযা
১৯৭১ াদর আধুরনক জাারন
কুারকুদরটয ফাজাদয আায দে দে
পারট কুারকুদরটদযয ব্যফায কদভ মায় ।
রফরফএ ১৯৮১ ার ম নন্ত পারট
কুারকুদরটয ব্যফায কদযদি ।

ও
(অটিকুার ভাকন রযডায) মন্ত্র রদদয়
শুভাযী, াদবন ও যীক্ষায় ব্যফহ্রত নরথ পভন
কথদক ভানুদলয রিরিত তথ্য ধদয যাখা দয়
থাদক । পূফ নাদি রনধ নারযত অফস্থাদন একটি রিি
উরস্থরত ফা অনুরস্থরত, প্রদত্ত কাগদজ স্কুান
কদয নাি কযা দতা । এ কভরনটি ডাটা
এরি জন্য একটি ইনপুট রডবাই রাদফ
ব্যফায কযা দয় থাদক । রফরফএ ১৯৮১ ার
কথদক ওএভআয মন্ত্র ব্যফায কদয আদি ।

ও

রপ্রন্টায (প্লটায) রউদরট প্যাকাড ন
প্ররতষ্ঠাদনয রনরভনত একটি ইঙ্কদজট রপ্রন্টায ।
এটি একটি যরেন রপ্রন্টায, িাযটি যাং এয
াংরভ
রপ্রন্টাযটি ম্যা রপ্রন্ট কদয থাদক।
প্লটায রপ্রন্টাযটি
রপ্রন্টায এয উন্নত
াংস্কযণ মা ১৯৮৯ াদর রনরভনত য় । এ
রপ্রণ্টায রদদয় রফরবন্ন ধযদনয ম্যা রপ্রণ্ট কযা
দতা । রফরফএ ২০০৫ ার ম নন্ত
রপ্রন্টায (প্লটায)টি ব্যফায কদযদি ।

(অটিকুার ভাকন রযডায)

ও
মন্ত্রটি মুরদ্রত ফা স্ত রররখত কটক্সট
কক করিউটাদয াঠদমাগ্য কদয িরফ/ইদভজ
এ যান্তরযত কদয । যফরতনদত এ িরফ/ইদভজ
দত তথ্য ইদরকট্ররনক রূান্তদযয ভাধ্যদভ
ডাটা কফজ-এ াংযরক্ষত 
এ মন্ত্র রদদয়
িরফ, াদাট ন, ব্যাাংক কেটদভন্ট, রফজদন
কাড,ন কিদকয রনদি করখা কগান নম্বয ইতুারদ
ইদরকট্ররনক রূান্তদযয ভাধ্যদভ াঠ কযা দয়
থাদক। রফরফএ এ ও
মন্ত্রটি ২০০১ ার
ম নন্ত ব্যফায কদযদি ।

৮ ইরি ফ্লর রডস্ক
৫১/৪ ইরি ফ্লর রডস্ক
৩১/২ ইরি ফ্লর রডস্ক
রজ ড্রাইব
কট ড্রাইব
কুাদট কট ড্রাইব
কিুাক্ট রডস্ক (ররড)
ম্যাগদনটিক কট ড্রাইব
অটিকুার রডস্ক ড্রাইব

কাদঠয প্যানদবরযওগ্রাপ

কটাদযজ রডবাইজ

