
বফবফএ-এয ভাবযচারক ভহাদহেয বাবতহে 

Inception Workshop-এয ভাধ্যহভ বফবফএ, 

SID এফং বযকল্পনা কবভন/ ভন্ত্রণারহেয কভ মকতমাহদয 

ভাহে প্রকহল্পয কাম মক্রভ উস্থানা কযা ে। উক্ত 

অনুষ্ঠাহন বযংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা বফবাহগয 

ভাননীে বচফ ভহাদে প্রধান অবতবথ বাহফ উবস্থত 

বিহরন। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

প্রকল্প ঠিকানাাঃ 

বিবিটাইহিন অফ বফবফএ াফবরহকন্স অযান্ড 

অনরাইন সহকন্ডাবয িাটা কাহরকন প্রকল্প 

ফাংরাহদ বযংখ্যান ব্যযহযা (বফবফএ) 

বযংখ্যান বফন, ই-২৭/এ, আগাযগাঁ, ঢাকা-১২০৭ 

হেফ ঠিকানাাঃ www.bbs.gov.bd 

 

টভুবভাঃ 

স্বাধীনতা যফতী ভে সথহক ফাংরাহদ বযংখ্যান 

ব্যযহযা (বফবফএ) বফববন্ন শুভাবয (অথ মননবতক শুভাবয, 

আদভশুভাবয, তাঁতশুভাবয, কৃবলশুভাবয)  বফববন্ন িবয 

বযচারনা এ ংক্রান্ত বযংখ্যান প্রণেন কহয 

প্রকানা প্রকা কহয আহি। প্রকাবতএ কর 

প্রকানা মথামথ প্রযুবক্তয অবাহফ ঠিকবাহফ ংযক্ষণ 

কযা ম্ভফ েবন। বফবফএ-এয প্রকাবত প্রকানামূ 

শুধুভাত্র বফবফএ গ্রন্থাগাহয াো মাে। এ ভস্ত 

প্রকানামূহয ম মাপ্ত কব না থাকাে মূল্যফান 

প্রকানামূ ফ মাধাযণ তথা সদব-বফহদব িাত্র-

বক্ষক, গহফলক  বফববন্ন প্রবতষ্ঠাহনয চাবদা 

সভাতাহফক প্রদান কযা ম্ভফ ে না। 

ফাংরাহদহয াবফ মক উন্নেন  আথ ম-াভাবিক অফস্থায 

গবতধাযা বনরূণ এফং নীবতবনধ মাযহণ ঐবতাবক তহথ্যয 

প্রহোিনীেতা যহেহি। এ কর ঐবতাবকতহথ্যয 

চাবদা পূযণ কযায িন্য বফবফএ কর্তমক প্রকাবত 

প্রকানায তহথ্যয বিবিটাইহিন এয বফকল্প সনই। 

তািাড়া বিবিটার ফাংরাহদ বফবনভ মাহণ এ প্রকানামূ 

বিবিটার ংস্কযণ এখন ভহেয দাবফ। 

এিাড়া, বফবফএ-এয বনেবভত প্রকানামূ প্রস্তুহতয 

রহক্ষয যকাবয-সফযকাবয বফববন্ন প্রবতষ্ঠান, ভন্ত্রণারে/ 

দপ্তয/ অবধদপ্তয সথহক তথ্য ংগ্র কহয থাহক। এ ভস্ত 

তথ্য আধুবনক প্রযুবক্ত ব্যফায কহযঅনরাইন ভাধ্যহভ 

ংগ্র কযা হর বনধ মাবযত ভহেয ভহধ্য তথ্য/ 

বযংখ্যান প্রকা কযা ম্ভফ হফ। 

এহক্ষহত্র অথ ম, ভে  িনবক্ত অচে উহেখহমাগ্য 

াহয হ্রা কযা মাহফ এফং অংীিন, গহফলক  

নীবতবনধ মাযকহদয দ্রুত বযংখ্যান যফযা কহয 

হফ মাত্তভ সফা সদো ম্ভফ হফ। 

 

 

বিবিটাইহিন অফ বফবফএ 

াফবরহকন্স অযান্ডঅনরাইন সহকন্ডাবয 

িাটা কাহরকন প্রকল্প 

 

 

(সভ,২০১৫ - বিহম্বয,২০১৮) 

 

 

ফাংরাহদ বযংখ্যান ব্যযহযা (বফবফএ) 

বযংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা বফবাগ 

বযকল্পনা ভন্ত্রণারে, ঢাকা। 

ফাংরাহদ বযংখ্যান ব্যযহযা (বফবফএ) 

এয প্রকানামূ ফতমভাহন বফবফএ হেফ-

াইট (www.bbs.gov.bd)-এ 

‘বিবিটাইহিন অফ বফবফএ াফবরহকন্স’ 

বহযানাহভ এফং Google Play store-

এ  যবক্ষত BBS Publication সভাফাইর 

এযাস -এয ভাধ্যহভ াো মাহে। 



    প্রকহল্পয উহেশ্যাঃ 

 স্বাধীনতায য হত এ মাফত প্রকাবত ফাংরাহদ 

বযংখ্যান ব্যযহযা (বফবফএ)-এয প্রকানামূ 

বিবিটাইি কযা এফং এহত াবচং অন 

ংহমািন কযা এফং এরহক্ষয হেফ সফইিি 

পটোয  সভাফাইর আযা প্রস্তুত কযা; 

 বফববন্ন ংস্থা হত অনরাইহন িাটা/তথ্য ংগ্র 

কহয বফবফএ-এয ফাৎবযক প্রকানা সমভন 

(বযংখ্যান হকটব্যক, বযংখ্যান ফল মগ্রন্থ) 

স্বেংবক্রেবাহফ  প্রস্তুত কযা; 

 াধাযণবাহফ িনাধাযহণয িন্য  বফহলবাহফ 

বযকল্পনাবফদ  নীবতবনধ মাযক গহণয িন্য 

বফবফএ-এয প্রকানামূ িরবযকযণ। 

   প্রকহল্পয কাম মক্রভাঃ 

 স্বাধীনতায য হত এ মাফত কার প্রকাবত 

বফবফএ প্রকানামূ স্কযাবনং কহয বিবিটাইি 

কহয; 

 াবচং অন ংহমািন কযা এফং প্রকানা 

মূহক ব্যফাযকাযীগহণয বনকট িরবয কযা; 

 এরহক্ষযহেফ-সফইিিপটোয এফং  সভাফাইর 

আযা প্রস্তুত কযা 

 অনরাইন সহকন্ডাবয িাটা কাহরকহনয উহেহশ্য 

বফববন্ন যকাবয-সফযকাবয প্রবতষ্ঠাহনয াহথ 

বিাবক্ষক বদ্ধাহন্তয আহরাহক হেফ সফইিি 

পটোয প্রস্তুত কযা; 

 বফবফএ-এ বিবিটাইহিহন  অনরাইন 

সহকন্ডাবয িাটা কাহরকন প্রবক্রো-সক 

প্রাবতষ্ঠাবনক রূদান প্রদান কযা; 

চরভান কাম মক্রভাঃ 

 

 

 

প্রকল্প ফাস্তফােন কবভটাঃ 

প্রকহল্পয কাম মক্রভ বযচারনায িন্য বফবফএ, SID 

বযকল্পনা কবভহনয কভ মকতমাহদয বনহে একট প্রকল্প 

ফাস্তফােন কবভট (PIC) কবভটয একট বাাঃ  

 
 

প্রকহল্পয অনুবষ্ঠত সবভনায  োকমাঃ 

 

সচিব, পচিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা চবভাগ-এি 

সভাপচতত্বে ২৭ এচিল, ২০১৭ চি. তাচিত্বে অনুচিত 

Inception Workshop. 

 
 

সচিব, পচিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা চবভাগ-এি 

সভাপচতত্বে ১৮ জুন, ২০১৭ চি. তাচিত্বে অনুচিত    

ও ার্কশপ। 

 
 

সচিব, পচিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা চবভাগ-এি 

সভাপচতত্বে ২১ আগষ্ট, ২০১৭ চি. তাচিত্বে অনুচিত 

তথ্য সিবিাহর্ািী িচতিাত্বনি সাত্বে মতচবচনম  সভা। 

 

 


