কর্মসংস্থান ব্াংক

বেকার যুেদের বেশ্বস্ত েন্ধু

(রাষ্ট্র র্াবিকানাধীন একটি আবথ মক প্রবিষ্ঠান)

আইটি বেভাগ

সংভিপ্ত প্রভিষ্ঠাি পভরভিভি: দেশের দেকার ভেশেষ কশর দেকার যুেশের কর্যসংস্থাশির র্াধ্যশর্ অর্ যনিভিক কর্যকাশে সম্পৃক্ত

কশর োভরদ্র্য ভেশর্ািি করার লশি ১৯৯৮ সশির ৭ িং আইিেশল কর্যসংস্থাি ব্াংক প্রভিভষ্ঠি হয়। অিঃপর ১৯৯৮ সশির ২২
দসশেম্বর হশি শুরু কশর প্রধাি কার্ যালয়সহ েিযর্াশি ০৪টি ভেিাগীয় কার্ যালয়, ০৪ টি ভেিাগীয় ভিরীিা কার্ যালয়, ৩৩টি
আঞ্চভলক কার্ যালয় এেং ২৪৬টি োখার র্াধ্যশর্ ঋণ কার্ যক্রর্ পভরিালিা করশে।
ব্াংক জার্ািি গ্রহণ কশর অর্ো জার্ািি ব্াভিশরশক সকল প্রকার অর্ যনিভিক কার্ যক্রশর্ ভেশেষ কশর দেকার
যুেশের কর্যসংস্থাশির জন্য প্রশয়াজিীয় অর্ যায়ি কশর। এোড়া সরকাশরর ভেশেষ কর্যসূিীর আওিায় শ্রর্ ও কর্যসংস্থাি
র্ন্ত্রণালশয়র অধীি “ঝভুঁ কপূণ য কাশজ ভিশয়াভজি ভেশুশ্রর্ ভিরসি প্রকল্প”, “ভেল্প কল-কারখািার দেচ্ছাঅেসরপ্রাপ্ত/কর্যচ্যযি
শ্রভর্ক/কর্যিারীশের পুিঃপ্রভেিণ ও কর্যসংস্থাি কর্যসূিী”, অর্ য র্ন্ত্রণালশয়র অধীশি “কৃভষভিভিক ভেল্প স্থাপশি ঋণ সহায়িা
কর্যসূিী” এেং োংলাশেে ব্াংশকর আভর্ যক সহায়িায় “র্ৎস্য ও প্রাভণসম্পে ঋণ সহায়িা কর্যসূিী”, “দুগ্ধ উৎপােি ও কৃভির্
প্রজিি খাশি পুিঃঅর্ যায়ি স্কীর্”-এর র্াধ্যশর্ ঋণ ভেিরণ কার্ যক্রর্ পভরিালিা করশে। ব্াংশকর অর্ যায়শি ভিশসম্বর/২০১৮
পর্ যন্ত প্রিযিিাশে ৫,৬৪,৯১০ জি এেং প্রিযি ও পশরািসহ সে যশর্াট ২০,৩৯,৩২৫ জশির কর্যসংস্থাি হশয়শে।

উদ্ভােিী ধারণা – ১
০১. ধারণার ভেশরািার্: অিলাইি ঋণ আশেেি
০২. ধারণার পভরভিভি:
কর্যসংস্থাি ব্াংক দেকার ভেশেষ কশর দেকার যুেশের
আত্মকর্যসংস্থাশির লশি সহজ েশিয ঋণ প্রোি কশর। ঋণ প্রাভপ্তর
জন্য ব্াংশকর সংভিষ্ট োখায় আসশি হয়। োখায় আসার পর জািা
র্ায়, ঋণ প্রাভপ্তর জন্য কী কী কাগজপি প্রশয়াজি? িারপর
প্রশয়াজিীয় কাগজপি ভিশয় োখায় পুিরায় আসশি হয়। এরপর
োখা োভখলকৃি কাগজপি র্ািাই কশর এেং র্াঠকর্ী প্রকল্প
পভরেেযি কশর কী পভরর্াণ ঋণ দেয়া দর্শি পাশর িা ভিধ যারণ কশর।
সেশেশষ গ্রাহক োখায় উপভস্থি হশয় ঋশণর দিক গ্রহণ কশরি।
ঋশণর দিক গ্রহণ করা পর্ যন্ত গ্রাহকশক কর্পশি ৪-৬ োর োখায়
আসা র্াওয়া করশি হয়।
কাজটি র্ভে ওশয়ে দেইজি ভসশেশর্র সাহাশে করা হয় িশে গ্রাহক িাঁর ভিজে
কভম্পউটার/ল্যাপটপ/দর্াোইল দ াি ব্েহার কশর জািশি পারশেি দর্, ঋণ গ্রহশণর জন্য কী কী কাগজপি প্রশয়াজি
এেং একইসাশর্ ভিভি অিলাইশি ঋশণর জন্য আশেেি করশি পারশে। শল গ্রাহক একোর োখায় এশস ঋশণর দিক
গ্রহণ করশি পারশে।
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০৩. উশেশ্য:
 কর্যসংস্থাি ব্াংশকর ঋণ প্রোশির Target Group হশলা সরকাভর, আধা-সরকাভর, োয়িোভসি প্রভিষ্ঠাি
দর্শক প্রভেিণপ্রাপ্ত দেকার যুেক ও যুে র্ভহলা। মূলি: দর্ যুে দশ্রণী ভেিার ভেভিন্ন পর্ যায় দর্শক Dropout
হশচ্ছ, উচ্চ ভেিা গ্রহণ করশি পারশে িা এেং যুে উন্নয়ি অভধেপ্তরসহ ভেভিন্ন সরকাভর ও দেসরকাভর
প্রভিষ্ঠাি হশি ভেভিন্ন ভেষশয় প্রভেিণপ্রাপ্ত ো োস্তে অভিজ্ঞিাসম্পন্ন িাশেরশকই এ ব্াংক হশি ঋণ প্রোি
কশর ভেভিন্ন আয়েধ যক কর্যকাশে সম্পৃক্ত করার র্াধ্যশর্ েভিিযর করার উশযাগ গ্রহণ করা হশয়শে। অিলাইি
ঋণ আশেেি প্রভক্রয়া োস্তোভয়ি হশল আগ্রহী প্রার্ীগণ ঘশর েশসই র্ােিীয় িথ্য জািশি পারশেি এেং ঋণ
আশেেি করশি পারশেি।
 সরকাশরর ভিভজটালাইশজেি কার্ যক্রর্শক এভগশয় দিয়া।
০৪. কর্যপদ্ধভি:
প্রিভলি কর্যপদ্ধভি:
 ঋণ প্রাভপ্তর উশেশশ্য সংভিষ্ট োখায় এশস প্রশয়াজিীয় কাগজপি সম্পযশক ধারণা;
 োখায় এশস প্রশয়াজিীয় কাগজপিসহ ঋশণর আশেেিপি োভখল;
 র্াঠকর্ী কর্তক
য প্রকল্প পভরেেযি, কাগজপশির সঠিকিা র্ািাই ও সুপাভরে। অিঃপর ঋণ র্ঞ্জুর;
 োখায় উপভস্থি হশয় ঋশণর দিক গ্রহণ।
প্রিভলি প্রশসসম্যাপ:
ঋণ প্রাভপ্তর উশেশশ্য গ্রাহশকর োখায় আগর্ি
প্রশয়াজিীয় কাগজপি সম্পশকয ধারণা
প্রশয়াজিীয় কাগজপি ভিশয় োখায় আগর্ি ও ঋণ আশেেিপি োভখল

প্রকল্প পভরেেযি
র্াঠকর্ী কর্তযক কাগজপশির সঠিকিা র্ািাই
ঋশণর সুপাভরে ও ঋণ র্ঞ্জুর
গ্রাহশকর োখায় উপভস্থি হশয় ঋণ গ্রহণ
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প্রস্তাভেি কর্যপদ্ধভি:
 অিলাইশি ঋণ আশেেি করা র্াশে উশেখপূে যক ভেজ্ঞাপি, ভল শলট, দপ্রস ভরভলজ এেং ব্াংশকর
ওশয়েসাইশট প্রকাে। োখায় আগি উশযাক্তাশকও এ ব্াপাশর উৎসাভহি করা হশে।
 ব্াংশকর ভিজে ওশয়েসাইশট ‘অিলাইি ঋণ আশেেি’ িাশর্ একটি দর্ন্যয র্াকশে।
 উক্ত দর্ন্যযশি ভিক কশর উশযাক্তাগণ প্রশয়াজিীয় কাগজপশির দিকভলে, অিলাইশি ঋণ আশেেি
কীিাশে করশেি এ সম্পভকযি ভিশে যেিা এেং ঋণ আশেেি রর্ পাশেি।
 প্রশয়াজিীয় কাগজপশির দিকভলে এেং ঋণ আশেেি সম্পভকযি ভিশে যেিা র্র্ার্র্িাশে
অন্যসরণপূে যক রর্ পূরণ কশর উশযাক্তা Submit োটশি ভিক করশল ঋণ আশেেিটি সংভিষ্ট
োখা এেং প্রধাি কার্ যালশয় োভখল হশে।
 প্রভিভেি প্রাপ্ত ঋণ আশেেি পি োোইপূে যক োখা ব্েস্থাপক োভয়ত্বপ্রাপ্ত কর্ীশক র্ািাই করার জন্য
োভয়ত্ব প্রোি করশেি।
 প্রার্ভর্কিাশে ভিে যাভিি উশযাক্তাগণশক SMS এর র্াধ্যশর্ পরেিী করণীয় সম্পশকয অেভহি করা
হশে।
 ভিে যাভিি উশযাক্তাগণশক োখায় উপভস্থি হশয় ঋণ গ্রহণ করশি হশে।
প্রস্তাভেি প্রশসসম্যাপ:
শুরু
অিলাইি ঋণ আশেেি ওশয়েসাইট ভিভজট

প্রশয়াজিীয় কাগজপশির দিকভলে সম্পশকয ধারণা লাি

ঋণ আশেেি রর্ পূরণ কশর সােভর্ট করা

অিলাইি ঋণ আশেেি ভিশে যেিা দেখা

োখা হশি র্াঠকর্ীর দর্াগাশর্াগ
িা সূিক- ঋণ আশেেিটি
র্ঞ্জুর হয়ভি

গ্রাহকশক SMS দপ্ররণ

র্াঠকর্ী কর্তযক প্রকল্প ও প্রশয়াজিীয় কাগজ র্ািাই

হযাঁ সূিক- ঋণ আশেেি গৃহীি হশয়শে
গ্রাহশকর োখায় উপভস্থি হশয় ঋণ গ্রহণ
দেষ
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০৫. উপকাভরিা/সু ল:
 ঋণ প্রোশির র্াধ্যশর্ আত্মকর্যসংস্থাশির সৃভষ্ট এেং দেকারত্ব দূরীকরণ;
 অিলাইশি ব্াংশকর ঋণ কার্ যক্রশর্র র্ােিীয় িথ্য জািার সুশর্াগ;
 প্রভেভিি অর্ো োস্তে অভিজ্ঞিাসম্পন্ন উশযাক্তাগণ কর্তক
য কভম্পউটার/ল্যাপটপ/দর্াোইল ব্েহার কশর
অিলাইশি ঋণ আশেেি োভখল;
 অিলাইশি ঋণ র্ঞ্জুরী/ িা-র্ঞ্জুরীর ভেষয় অেভহি হওয়া;
 প্রশয়াজি অন্যর্ায়ী ঋণগ্রহীিার িথ্য পাওয়া;
 ঋণগ্রহীিার TCV উশেখশর্াগ্য পভরর্াশণ হ্রাস;
 সরকাশরর ভিভজটালাইশজেি কার্ যক্রর্শক এভগশয় দিয়া।
০৬. োস্তোয়ি ও পভরিালি ব্য়:
খািবভবিক প্রদয়াজনীয় সম্পে
জনেি (শুধুর্াত্র পাইিট োস্তোয়ন)
কবম্পউটার
সিটওয়যার
বডাদর্ইন ও বহাবটং
োল্ক এসএর্এস
েস্তুগি (দটশনারী ইিযাবে)
অন্যান্য (প্রবশক্ষণ, মূল্যায়ন, সভা)

বেেরণ (নার্ ও পবরর্াণ)
১-২ জন
১-২টি
ডাটাদেজ ও ঋণ আদেেন িরর্ তিবর
বডাদর্ইন ও আনবিবর্দটড বেস
োল্ক এসএর্এস – ২০,০০০টি
কাগজ, কির্ ইিযাবে
প্রবশক্ষণ, সভা ও প্রচার
প্রয়য়োজনীয় ম োট অর্থ

প্রদয়াজনীয়
অথ ম
৩০,০০০/(োৎসভরক)
১০,০০০/৫০,০০০/৯০,০০০/-

বকাথা হদি পাওয়া
যাদে /অদথ মর উৎস?
অবিস
অবিস
অবিস
ইদনাদভশন িান্ড
ইদনাদভশন িান্ড
অবিস
ইদনাদভশন িান্ড

০৭. োস্তোয়ি সর্য়কাল: ০১.১০.২০১৮ দর্শক ৩০.০৪.২০১৯ িাভরখ।
০৮. সুভেধাশিাগীর ব্য়: ঋণগ্রহীিা ো উশযাক্তার েযাোি য িাটা (ইন্টারশিট) িাজয প্রশর্াজয হশে।
০৯. সম্প্রসারশণর সুশর্াগ: েিযর্াি দপ্রিাপশট কর্যসংস্থাি ব্াংশকর সকল োখায় প্রকল্পটি সম্প্রসারশণর সুশর্াগ আশে।
অন্যান্য সরকাভর ব্াংক/আভর্ যক প্রভিষ্ঠাি ঋণ ভেিরণ কার্ যক্রশর্র ধারণাটি ব্েহার করশি পারশে।
১০. সম্ভাব্ ঝভুঁ ক:
 ভেদুযৎ ভেভ্রাট ো অিলাইি প্রভক্রয়া ভেভিি হশল সার্ভয়ক সর্স্যা হশি পাশর;
 দিটওয়াশকযর ব্েহার কশর অিভধকার অন্যপ্রশেশের র্াধ্যশর্ িশথ্যর দটম্পাভরং করা;
 দলিশেশির িথ্য িা র্াকায় এেং ভিয়ভর্ি ব্াকআপ সুভেধার কারশণ ঝভুঁ ক কর্।
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১১. োস্তোভয়ি ধারণার লা ল (আশগ কী ভেল, পশর কী হশয়শে):
সর্য়

খরি

র্ািায়াি

আইভিয়া োস্তোয়শির আশগ

১০-১৫ ঘন্টা

১৫০-৬০০/- টাকা

৪-৬ োর

আইভিয়া োস্তোয়শির পশর

৪ ঘন্টা

৫-১৫০/- টাকা

২ োর

৬-১১ ঘন্টা

১৪৫-৪৫০/- টাকা

২-৪ োর

আইভিয়া োস্তোয়শির শল দসোগ্রহীিার প্রিযাভেি দেভিভ ট

ধারণা প্রোিকারী: জিাে দর্াঃ আওরঙ্গশজে, উপর্হাব্েস্থাপক, দকন্দ্রীয় ভহসাে ও িহভেল ব্েস্থাপিা ভেিাগ, কর্যসংস্থাি
ব্াংক, প্রধাি কার্ যালয়, ঢাকা ও িাঁর েল।
স টওয়যার দিশিলপার: দর্াহাম্মাে আভরফুজ্জার্াি, ভপ্রভিপাল অভ সার, আইটি ভেিাগ, কর্যসংস্থাি ব্াংক, প্রধাি কার্ যালয় ।
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উদ্ভােিী ধারণা – ২
০১. ধারণার ভেশরািার্: KB Easy Circular
০২. ধারণার পভরভিভি: ব্াংশকর কার্ যক্রর্ সুষ্ঠুিাশে পভরিালিার জন্য সর্য় সর্য় িািাভেধ পভরপি/ সার্কযলার দলটার/
ভিশে যেিা পি/ ভিয়র্ােলী জারী করা হয়। এ সে ভিশে যেিা/সার্কযলার র্র্ার্র্িাশে সংরিণ করা, র্শি রাখা এেং
প্রশয়াজশির সর্য় সংগ্রহ করা কষ্টকর হশয় ওশঠ। আোর প্রশয়াজিীয়িার ভিভরশখ দকাশিা দকাশিা সার্কযলার সংশোধি/
পভরেিযি/ পভরর্াজযি করা হয়। এ দিশি পুরশিা সার্কযলাশরর প্রশয়াজি হয়।
জারীকৃি সার্কযলার র্ভে Online Platform- এ সংরিণ করা হয় িশে এ সংক্রান্ত ব্েস্থাপিা সহজ
হশে। ইন্টারশিট কাশিকেিযুক্ত কভম্পউটার/ল্যাপটপ/দর্াোইল দ াি ব্েহার কশর এসে সার্কযলার দেখা র্াশে। শল
কাগশজর ব্েহার কর্াশিা সম্ভে হশে।
০৩. উশেশ্য:
 সকল সার্কযলার একই স্থাশি পাওয়ার সুভেধা;
 দর্ দকাশিা স্থাি দর্শক কভম্পউটার/ল্যাপটপ/দর্াোইল দ াশির র্াধ্যশর্ সার্কযলার দেখার সুশর্াগ;
 সার্কযলার দ্রুি পাওয়ার ব্েস্থা;
 ভেিাগ, অর্ যেের, িাভরখ, দিসপাি ও ভেষয়ভিভিক সার্কযলার Search করার সুশর্াগ;
 কর্যসংস্থাি ব্াংশকর জন্য প্রশর্াজয র্ন্ত্রণালয় ও োংলাশেে ব্াংশকর সার্কযলার সংরিশণর সুভেধা;
 ব্াংভকং কার্ যক্রর্ সুষ্ঠুিাশে পভরিালিার জন্য িাৎিভণক দর াশরি সংগ্রশহর সুশর্াগ;
০৪. কর্যপদ্ধভি:
প্রিভলি কর্যপদ্ধভি:
 সার্কযলার/ভিশে যেিাসমূহ সংরিশণর জন্য ব্াংশকর পৃর্ক দকাশিা ভেিাগ িা র্াকায় প্রিভলি
পদ্ধভিশি ব্াংশকর সকল সার্কযলার/ভিশে যেিা ম্যান্যয়াভল াইশল ভেভচ্ছন্নিাশে সংরিণ করা হয়;
এসে াইল হশি প্রশয়াজিীয় সার্কযলার অন্যসন্ধাি করা কষ্টসাধ্য;
 প্রভিটি সার্কযলার ব্াংশকর সকল ভেিাগ/কার্ যালয়/োখা সংরিণ কশর। শল সংরভিি সার্কযলাশরর
াইল ভকছুভেি পর ভেোলাকার ধারণ কশর, র্া সংরিশণর জন্য তুলিামূলক দেভে জায়গা ও
কাগজ ব্য় হয়;
 ব্াংশকর কর্যকিযা/কর্যিারীশের র্খি দকাশিা সার্কযলাশরর প্রশয়াজি হয় িখি িারা ভিজ অভ সসহ
সর্পর্ যাশয়র অর্ো ভিয়ন্ত্রণকারী অভ সসমূশহ সার্কযলার অন্যসন্ধাি কশর। এজন্য িাশের অর্ য ও সর্য়
ব্য় হয়।
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প্রস্তাভেি কর্যপদ্ধভি:
 অিলাইি প্লাট শর্য ব্াংশকর সকল সার্কযলার এেং র্ন্ত্রণালয় ও োংলাশেে ব্াংশকর প্রশয়াজিীয়
সার্কযলারসমূহ সংরিণ করা হশে;
 সার্কযলারসমূহ ২ িাশগ সংরিণ করা হশে:
 দজিাশরল সার্কযলার- সে যসাধারশণর জন্য উন্মুক্ত র্াকশে এেং দকাশিা প্রকার লগ-ইি করার
প্রশয়াজি দিই। শুধু ভিভে যষ্ট URL Visit কশরই এ সকল সার্কযলার পাওয়া র্াশে;
 সংরভিি সার্কযলার- এই দর্ন্যযশি সংরভিি সার্কযলার দেখার জন্য লগ-ইি করশি হশে।;
 KB Easy Circular ভিভজট করশলই সে যসাধারশণর জন্য উন্মুক্ত সার্কযলারসমূহ দেখা র্াশে ভকন্তু অিযন্তরীণ
সার্কযলারসমূহ দেখা/িাউিশলাি করার জন্য পৃর্কিাশে দরভজশেেি করশি হশে;
 দরভজশেেি সম্পন্ন করা হশল একটি Username ও Password পাওয়া র্াশে, র্া এভিপূে যক
অিযন্তরীণ সার্কযলারসমূহ দেখা র্াশে।
শুরু

KB Easy Circular – এ প্রশেে
General Circular

Restricted Circular

লগ-ইি / দরভজশেেি
প্রশয়াজিীয় Circular অন্যসন্ধাি
Circular প্রাভপ্ত
Print/Download

দেষ
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০৫. উপকাভরিা/সু ল:
 প্রশয়াজিীয় সার্কযলার দর্ দকাশিা সর্য় দর্ দকাশিা স্থাি হশি ইন্টারশিট কাশিকেিযুক্ত দর্াোইল দ াি/
ল্যাপটপ/ কভম্পউটার- এ দেখা র্াশে;
 এ সকল সার্কযলার পরেিীশি Offline ব্েহাশরর জন্য িাউিশলাি কশর রাখা র্াশে;
 ভেিাগ, অর্ যেের, িাভরখ, দিসপাি ও ভেষয়ভিভিক সার্কযলার Search করা র্াশে;
 সকল সার্কযলার দ্রুি ও সহশজ পাওয়া র্াশে র্া দর াশরি ভহশসশে ব্েহার কশর ব্েসাভয়ক, প্রোসভিক
ভসদ্ধান্ত দিয়া সহজ হশে। শল গ্রাহক দসোর গুণগি র্াি বৃভদ্ধ পাশে।
০৬. োস্তোয়ি ও পভরিালি ব্য়:
খািবভবিক প্রদয়াজনীয় সম্পে
জনেি (শুধুর্াত্র পাইিট োস্তোয়ন)
কবম্পউটার
স্ক্যানার
সিটওয়যার
বডাদর্ইন ও বহাবটং

বেেরণ (নার্ ও পবরর্াণ)
১-২ জন
১-২টি
১টি
ডাটাদেজ ও বসদটর্ তিবর
বডাদর্ইন ও আনবিবর্দটড বেস

েস্তুগি (দটশনারী ইিযাবে)
অন্যান্য (প্রবশক্ষণ, মূল্যায়ন, সভা)

কাগজ, কির্ ইিযাবে
প্রবশক্ষণ, সভা ও প্রচার
প্রয়য়োজনীয় ম োট অর্থ

প্রদয়াজনীয়
অথ ম
৭০,০০০/৩০,০০০/(োৎসভরক)
৫০,০০০/১,৫০,০০০/-

বকাথা হদি পাওয়া
যাদে /অদথ মর উৎস?
অবিস
অবিস
অবিস
অবিস
অবিস
অবিস
ইদনাদভশন িান্ড

০৭. োস্তোয়ি সর্য়কাল: ০১.১০.২০১৮ দর্শক ৩০.০৪.২০১৯ িাভরখ।
০৮. সুভেধাশিাগীর ব্য়: ব্েহারকারীর েযাোি য িাটা (ইন্টারশিট) িাজয প্রশর্াজয হশে।
০৯. সম্প্রসারশণর সুশর্াগ: েিযর্াি দপ্রিাপশট কর্যসংস্থাি ব্াংশকর সকল কার্ যালশয় প্রকল্পটি সম্প্রসারশণর সুশর্াগ
আশে। এোড়াও আগ্রহী সকল সরকাভর প্রভিষ্ঠাি ধারণাটি ব্েহার করশি পারশে।
১০. সম্ভাব্ ঝভুঁ ক:
 ভেদুযৎ ভেভ্রাট ো অিলাইি প্রভক্রয়া ভেভিি হশল সার্ভয়ক সর্স্যা হশি পাশর;
 দিটওয়াকয ব্েহার কশর অিভধকার অন্যপ্রশেশের র্াধ্যশর্ িশথ্যর দটম্পাভরং হশি পাশর;
 দকাশিা Transactional Information িা র্াকায় এেং ভিয়ভর্ি ব্াকআপ সুভেধার কারশণ ঝভুঁ ক
কর্।
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১১. োস্তোভয়ি ধারণার লা ল (আশগ কী ভেল, পশর কী হশয়শে):
সর্য়

খরি

র্ািায়াি

আইভিয়া োস্তোয়শির আশগ ৬০-১৮০ভর্ভিট

৫-৫০/- টাকা

০-২ োর

আইভিয়া োস্তোয়শির পশর

০-৫/- টাকা

প্রশয়াজি দিই

৫-১০ ভর্ভিট

আইভিয়া োস্তোয়শির শল দসো গ্রহীিার প্রিযাভেি দেভিভ ট ৫৫-১৭০ ভর্ভিট ০-৪৫/- টাকা

০-২ োর

ধারণা প্রোিকারী: দেখ রাহাি হাসাি, সহকারী দপ্রাগ্রার্ার, আইটি ভেিাগ, কর্যসংস্থাি ব্াংক, প্রধাি কার্ যালয়।
স টওয়যার দিশিলপার: দর্াহাম্মাে আভরফুজ্জার্াি, ভপ্রভিপাল অভ সার, আইটি ভেিাগ, কর্যসংস্থাি ব্াংক, প্রধাি
কার্ যালয়।

১ রাজউক এভিভিউ, প্রধাি কার্ যালয়, কর্যসংস্থাি ব্াংক
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