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সংবিপ্ত প্রবিষ্ঠান পবিবিবি:  

 

দেশেি দিকাি বিশেষ কশি দিকাি যুিশেি কর্ মসংস্থাশনি র্াধ্যশর্ অর্ মননবিক উন্নয়ন কর্ মকাশে সম্পকৃ্ত কশি 

োবিদ্র্য বিশর্ািন কিাি লশিয ১৯৯৮ সশনি ৭ নং আইনিশল কর্ মসংস্থান ব্াংক প্রবিবষ্ঠি হয়। অিঃপি ১৯৯৮ 

সশনি ২২ দসশেম্বি হশি কার্ মক্রর্ শুরু কশি প্রধান কার্ মালয়সহ িিমর্াশন ০৪টি বিভাগীয় কার্ মালয়, ০৪ টি বিভাগীয়  

বনিীিা কার্ মালয়, ৩৩টি আঞ্চবলক কার্ মালয় এিং ২৫১টি োখাি র্াধ্যশর্ এ ব্াংক ঋণ কার্ মক্রর্ পবিিালনা কিশে।  

 

স্বাধীনিাি র্হান স্থপবি জাবিি বপিা িঙ্গিন্ধু দেখ মুবজবুি িহর্ান -এি জন্মেিিাবষ মকী উপলশিয কর্ মসংস্থান সৃবি 

ও োবিদ্র্য বিশর্ািশনি উশেশে প্রবেিণপ্রাপ্ত দিকাি যুিশেি জািীয় অর্ মননবিক উন্নয়ন কর্ মকাশে সম্পৃক্ত কিাি 

লশিয কর্ মসংস্থান ব্াংক "িঙ্গিন্ধু যুি ঋণ" কার্ মক্রর্ পবিিালনা কিশে। ব্াংক জার্ানি ব্াবিশিশক সকল প্রকাি 

অর্ মননবিক কার্ মক্রশর্ বিশেষ কশি দিকাি যুিশেি কর্ মসংস্থাশনি জন্য সশি মাচ্চ ৫.০০ লি টাকা প্রশয়াজনীয় অর্ মায়ন 

কশি র্াশক। এোড়া সিকাশিি বিশেষ কর্ মসূিীি আওিায় শ্রর্ ও কর্ মসংস্থান র্ন্ত্রণালশয়ি অধীন “বেল্প কািখানাি 

দস্বচ্ছা অিসিপ্রাপ্ত/ িাকুিীচ্যযি শ্রবর্ক/ কর্ মিািীশেি কর্ মসংস্থাশনি জন্য ক্ষুদ্র্ ঋণ কর্ মসূিী”, অর্ ম র্ন্ত্রণালশয়ি অধীশন 

“কৃবষবভবিক বেল্প স্থাপশন ঋণ সহায়িা কর্ মসূিী”, িাংলাশেে ব্াংশকি আবর্ মক সহায়িায় “র্ৎস্য ও প্রাবণসম্পে 

ঋণ সহায়িা কর্ মসূিী”এিং “দুগ্ধ উৎপােন ও কৃবির্ প্রজনন খাশি পুনঃঅর্ মায়ন স্কীর্”-এি র্াধ্যশর্ ঋণ বিিিণ 

কার্ মক্রর্ পবিিালনা কিশে। ব্াংশকি অর্ মায়শন এ পর্ মন্ত প্রিযিভাশি ৬,৬৭,৭৮১ জন এিং প্রিযি ও পশিািসহ 

সি মশর্াট ২৪,১০,৬৮৯ জশনি কর্ মসংস্থান হশয়শে। 

 

 

ব্াংশকি ২০২০-২০২১ অর্ মিেশিি উদ্ভািনী উশযাগ/ধািণাসমূশহি িাবলকা: 

 ১. এসএর্এস এি র্াধ্যশর্ ঋশণি বকবি পবিশোশধি িাবিখ অিবহিকিণ  

 ২. দকবি ইবজ ফিম্স (মুবদ্র্ি র্শনাহাবি সার্গ্রীি প্রাপ্যিা সহজীকিণ) 

 ৩. Fast Communication  (ব্াংশকি সকল কর্ মকিমা/কর্ মিািীি দফান/দর্ািাইল নম্বি একই স্থাশন) 

 

   দিকাি যুিশেি বিশ্বি িন্ধু 

http://www.kb.gov.bd/
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০১. ধািণাি বেশিানার্: এসএর্এস এি র্াধ্যশর্ ঋশণি বকবি পবিশোশধি িাবিখ অিবহিকিণ 

০২. ধািণাি পবিবিবি: িিমর্ান পদ্ধবিশি ঋণগ্রহীিাশক ঋণ বিিিশণি সর্য় এিং ঋণ র্ঞ্জুিীপশিি র্াধ্যশর্ ঋশণি 

বকবি পবিশোশধি িাবিখ অিবহি কিা হয়। ঋণ র্ঞ্জুিীপশি ঋশণি বকবি পবিশোশধি সূিী উশেখ িশয়শে। এোড়া 

র্াঠ কর্ মকিমাগণ সিাসবি সািাি কশি িা দর্ািাইশলি র্াধ্যশর্ ঋণগ্রহীিাশক িাি ঋশণি বকবি পবিশোশধি িাবিখ 

সম্পশকম অিবহি কশি র্াশকন। বকন্তু ঋণগ্রহীিাি সংখ্যা দিবে হশল ০১/০২ জন র্াঠ কর্ মকিমাি পশি োখাি সকল 

গ্রাহশকি বনকট িা দপ ৌঁোশনা সম্ভি হয়না। অশনক সর্য় গ্রাহশকি বনবে মি িাবিশখি র্শধ্য বকবি পবিশোশধি কর্া 

স্মিণ র্াশক না, ফলশ্রুবিশি বিবন ঋণশখলাপী হশয় র্ান।  

 িবণ মি সর্স্যাসমূহ দূিীকিশণ সকল গ্রাহকশক িাঁশেি ঋশণি বকবি পবিশোশধি িাবিখ সম্পশকম 

অিবহিকিশণি জন্য ০৫-০৬ বেন আশগ র্বে একটি এসএর্এস প্রোন কিা র্ায় িাহশল গ্রাহক আশগ দর্শকই প্রস্তুবি 

গ্রহণ কিশি পািশি। এসএর্এস পদ্ধবি িালু হশল ঋশণি বকবি পবিশোশধি িাবিখ অিবহিকিণ োড়াও ঋণ 

সম্পবকমি আশিা প্রাসবঙ্গক অশনক িথ্য গ্রাহকশক জানাশনা সম্ভি হশি।  

০৩. উশেে:  

 বনধ মাবিি িাবিশখি ০৫-০৬বেন পূশি ম ঋণগ্রহীিাশক ঋশণি বকবি পবিশোশধি িাবিখ অিবহি কিা; 

 বনয়বর্িভাশি র্র্াসর্শয় ঋশণি বকবি আোয়; 

 নতুনভাশি ঋণ দখলাপী না হওয়া;  

 দপনাল ইন্টাশিস্ট ির্া েে সুে হশি গ্রাহশকি অব্াহবি লাভ; 

 বকবি আোশয়ি জন্য ব্াংকািশক উশযাক্তাি বনকট র্ািায়াি কিশি হশি না বিধায় সর্য় ও অর্ ম সাশ্রয়। 

 

০৪. কর্ মপদ্ধবি:  

 প্রিবলি কর্ মপদ্ধবি: 

 িির্ মাশন ঋণ বিিিশণি সর্য় এিং ঋণ র্ঞ্জুিীপশিি র্াধ্যশর্ ঋণগ্রহীিাশক বকবি পবিশোশধি িাবিখ 

সম্পশকম অিবহি কিা হয়;  

 র্াঠ কর্ মকিমা ঋণগ্রহীিাি সাশর্ সিাসবি সািাৎ কশি ঋশণি বকবি পবিশোশধি িাবগে প্রোন কশিন; 

 ঋণগ্রহীিা র্াঠ কর্ মকিমাি বনকট অর্িা সিাসবি োখায় উপবস্থি হশয় বকবি প্রোন কশি র্াশকন। 

 

 প্রিাবিি কর্ মপদ্ধবি: 

 ঋশণি বকবি পবিশোশধি বনবে মি িাবিশখি ০৫-০৬ বেন আশগ ঋণগ্রহীিাশক িাি ঋশণি বকবি 

পবিশোশধি িাবিখ ও বকবিি পবির্াণ উশেখপূি মক এসএর্এস দপ্রিণ; 

 ঋশণি বকবি সম্পবকমি এসএর্এস পাওয়াি পি োখায় এশস র্র্াসর্শয় বকবি পবিশোধ। 
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প্রিাবিি প্রশসসম্যাপ: 

 

 

০৫. উপকাবিিা/সুফল:  

 নতুন কশি ঋণ দখলাপী না হওয়া; 

 দশ্রণীকৃি (CL) ঋশণি পবির্াণ বৃবদ্ধ না পাওয়া; 

 ভাল গ্রাহক হশি দপশি গ্রাহশকি সন্তুবি অজমন; 

 ব্াংশকি পািফিশর্ন্স বৃবদ্ধ; 

 র্াঠ কর্ মকিমাি র্ািায়াি/সর্য়/খিি হ্রাস। 

০৬. িািিায়ন ও পবিিালন ব্য়:  

খািভভভিক প্রয়য়াজনীয় সম্পদ ভববরণ (নার্ ও পভরর্াণ) প্রয়য়াজনীয় 

অথ য (টাকা) 

ককাথা হয়ি পাওয়া 

র্ায়ব / অয়থ যর উৎস? 

জনবল (শুধু পাইলটিং বাস্তবায়ন) ২-৩ জন - অভিস 

কভম্পউটার ১ টি - অভিস 

সিটওয়যার ডাটায়বজ, এসএর্এস ও কর্াবাইল 

ব্াংভকং প্লাটির্ য 

- অভিস 

বস্তুগি (এসএর্এস বায়েল) এসএর্এস বায়েল ইিযাভদ ৪০০০/- ইয়নায়ভশন িাে 

অন্যান্য (প্রভশক্ষণ, মূল্যায়ন, সভা) প্রভশক্ষণ ও প্রচার ১০,০০০/- ইয়নায়ভশন িাে 

প্রয়য়োজনীয় ম োট অর্থ     ১৪,০০০/- 

০৭. িািিায়ন সর্য়কাল: র্াি ম/এবপ্রল ২০২১। 

০৮. সুবিধাশভাগীি ব্য়: ন্যযনির্ স্টযাোর্ ম এসএর্এস িাজম প্রশর্াজয হশি। 

০৯. সম্প্রসািশণি সুশর্াগ: কর্ মসংস্থান ব্াংশকি সকল োখায় প্রকল্পটি সম্প্রসািশণি সুশর্াগ আশে। এোড়া আগ্রহী 

অন্যান্য প্রবিষ্ঠানও প্রশয়াজশন ধািণাটি ব্িহাি কিশি পািশি। 

শুরু 

বসবিএস এ ঋশণি িথ্য অনুসন্ধান 

বকবি পবিশোশধি ০৫-০৬ বেন পূশি ম SMS Alert 

প্রোন  

সংবিি োখায় বকবি প্রোন  

দেষ 

র্াঠ কর্ মকিমা কর্তমক িাগাো 

প্রোন 

হযাঁ না 
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১০. সম্ভাব্ ঝৌঁবক:  

 বিদুযৎ বিভ্রাট িা অনলাইন প্রবক্রয়া বিবিি হশল এসএর্এস প্রোশন সার্বয়ক সর্স্যা হশি পাশি। 

 

১১. িািিাবয়ি ধািণাি ফলাফল (আশগ কী বেল, পশি কী হশয়শে):  

 সর্য় খিি র্ািায়াি 

আইবর্য়া িািিায়শনি আশগ ৩০-৯০বর্বনট ০-১০০/- টাকা ০-২ িাি 

আইবর্য়া িািিায়শনি পশি ০১ বর্বনট ১/- টাকা প্রশয়াজন দনই 

আইবর্য়া িািিায়শনি ফশল দসিা 

গ্রহীিাি/ব্াংকাশিি প্রিযাবেি দিবনবফট 

২৯-৮৯ বর্বনট 

(সর্য় সাশ্রয়) 

০-৯৯/- টাকা 

(সাশ্রয়) 

 (আসা র্াওয়াি প্রশয়াজন 

দনই) 

 

ধািণা প্রোনকািী:  

১. জনাি দর্াঃ িািি আলী, উপর্হাব্িস্থাপক, এর্বর্'স দস্কায়ার্, কর্ মসংস্থান ব্াংক, প্রধান কার্ মালয়; 

২. জনাি দর্াঃ র্বেউি িহর্ান, সহকািী র্হাব্িস্থাপক, ঋণ ও অবগ্রর্ বিভাগ, কর্ মসংস্থান ব্াংক, প্রধান কার্ মালয়; 

৩. জনাি দর্াঃ আল গাবলি, সহকািী দপ্রাগ্রার্াি, আইটি বিভাগ, কর্ মসংস্থান ব্াংক, প্রধান কার্ মালয়; 

৪. জনাি িাজু োস, সহকািী দপ্রাগ্রার্াি, আইটি বিভাগ, কর্ মসংস্থান ব্াংক, প্রধান কার্ মালয়; 

৫. জনাি দর্াঃ র্াহাবুিাি িহর্ান, অবফসাি, কর্ মসংস্থান ব্াংক, কালীগঞ্জ োখা, লালর্বনিহাট। িণা 

িািিায়নকািী: 

কর্ মসংস্থান ব্াংক ইশনাশভেন টির্। 

 

 

 

 

 

 স্বািবিি/-০২.০৩.২০২০  স্বািবিি/-০২.০৩.২০২০ 

 (দর্াঃ র্বেউি িহর্ান) (দর্াঃ আলা উবেন) 

 সহকািী র্হাব্িস্থাপক, ঋণ ও অবগ্রর্ বিভাগ উপর্হাব্িস্থাপক, আইটি বিভাগ 

 এিং ও 

 সেস্য সবিি, ইশনাশভেন টির্ ইশনাশভেন অবফসাি 

 



 

প্রধান কার্ যালয়,  কর্ যসংস্থান ব্াংক ভবন, ১,  রাজউক এভভভনউ,  ঢাকা-১০০০। 

০১. ধািণাি বেশিানার্: 

দকবি ইবজ ফিম্স (মুবদ্র্ি র্শনাহাবি সার্গ্রীি প্রাপ্যিা সহজীকিণ) 

 

০২.ধািণাি পবিবিবি: 

িিমর্াশন কর্ মসংস্থান ব্াংক প্রায় ৭০ িকশর্ি মুবদ্র্ি র্শনাহাবি সার্গ্রী ব্িহাি কিশে। দর্র্ন- দলজাি, দিবজস্টাি, বিবভন্ন 

িবেে িই, প্রকল্প িািিায়ন বিশপাট ম, প্রার্বর্ক পবিে মেন ও িেন্ত প্রবিশিেন ফির্, প্রবিশিেন, ঋশণি আশিেনপি, আয়-ব্য় 

বিিিণী ইিযাবে র্শনাহাবি সার্গ্রী প্রবিবনয়ি সাধািণ দসিা ও প্রশক েল বিভাগ হশি োখা/আঞ্চবলক কার্ মালশয়ি িাবহোি 

পবিশপ্রবিশি সিিিাহ  কিা হশচ্ছ। এশি মুদ্র্ণ খিি ও পবিিহন ব্য় বৃবদ্ধি সাশর্ সাশর্ সর্য়ও দিেী লাশগ।  

 

এ দপ্রবিশি মুবদ্র্ি র্শনাহাবি সার্গ্রী Online Platform-এ সংিিণ কিা হশল োখা/কার্ মালয়সমূহ বনবে মি ইউজাি 

দনর্/পাসওয়ার্ ম ব্িহাি কশি সংবিি বসশস্টশর্ প্রশিে কিশি। ইন্টািশনট কাশনকেনযুক্ত কবম্পউটাি/ল্যাপটপ ব্িহাি কশি 

সহশজই কর্ মসংস্থান ব্াংশকি দর্ দকাশনা কর্ মকিমা/কর্ মিািী িাি প্রশয়াজনীয় ফির্/প্যার্/বলফশলট সংগ্রহ/বপ্রন্ট কিশি 

পািশি। ফলশ্রুবিশি প্রিবলি ব্িস্থাি আশলাশক Time, Cost, Visit (TCV) অশনক কশর্ র্াশি এিং দসিা প্রোশন গবি 

আসশি। সশি মাপবি, বসশস্টর্ লস কশর্ র্াশি র্া ব্াংশকি বর্বজটালাইশজেশন গুরুত্বপূণ ম ভূবর্কা িাখশি। 

 

৩. উশেে: 

 েিপি আহ্িানপূি মক র্শনাহািী সার্গ্রী মুদ্র্ণ সংক্রান্ত খিি ও অন্যান্য আনুষ্ঠাবনকিা হ্রাসকিণ; 

 র্শনাহাবি সার্গ্রী দপ্রিশণ কুবিয়াি/র্াক খিি কর্াশনা; 

 র্শনাহাবি সার্গ্রীি িাবহো দপ্রিণ িন্ধকিণ ও কর্ মঘন্টা বৃবদ্ধকিণ; 

 ঋণ সংক্রান্ত সকল র্কুশর্ন্টস একই স্থাশন পাওয়া; 

 প্রশয়াজনীয় কাগজপি সম্পশকম সহশজ জানা; 

 সািাশেশে অবভন্ন ঋণ ফাইবলং ব্িস্থা শুরু; 

 দস্টেনািী র্ালার্াল হাশিি নাগাশল র্াকা ও দসিা প্রাবপ্ত সহজীকিণ; 

 

০৪.কর্ মপদ্ধবি: 

প্রিবলি কর্ মপদ্ধবি: 

 োখা কর্তমক র্শনাহাবি সার্গ্রীি Stock বনবিিকিণ ও িাবহোপি আঞ্চবলক কার্ মালশয় দপ্রিণ; 

 আঞ্চবলক কার্ মালয় কর্তমক সকল োখাি িাবহো একীভূি কশি প্রধান কার্ মালশয় দপ্রিণ; 

 প্রাপ্ত িাবহোি আশলাশক e-GP বসশস্টশর্ দটোি আহ্িানপূি মক বপ্রবন্টং কার্ মাশেে প্রোন ও প্রাপ্ত কার্ মাশেে অনুর্ায়ী 

সিিিাহকািী প্রবিষ্ঠান কর্তমক র্শনাহাবি দ্র্ব্াবে সিিিাহকিণ; 

 প্রাপ্ত র্শনাহাবি দ্র্ব্াবে গুোর্জািকিণ; 

 আঞ্চবলক কার্ মালশয়ি িাবহো দর্ািাশিক প্রধান কার্ মালয় হশি কুবিয়াি/ র্াকশর্াশগ র্ালার্াল দপ্রিণ; 

 আঞ্চবলক কার্ মালয় কর্তমক মুবদ্র্ি র্শনাহাবি সার্গ্রী সংগ্রহ কিাি জন্য োখায় বনশে মেনা প্রোন;  

 সিশেশষ, আঞ্চবলক কার্ মালয় দর্শক সিাসবি োখা কর্তমক র্ালার্াল সংগ্রহকিণ। 



 

প্রধান কার্ যালয়,  কর্ যসংস্থান ব্াংক ভবন, ১,  রাজউক এভভভনউ,  ঢাকা-১০০০। 

প্রিবলি প্রশসসম্যাপ: 

 

 

প্রিাবিি কর্ মপদ্ধবি ও প্রশসসম্যাপ:  

 ওশয়িসাইশট দকবি ইবজ ফির্স বসশস্টশর্ 

প্রশিশেি জন্য বলঙ্ক র্াকশি; এই বসশস্টশর্ 

ব্াংশকি সকল কর্ মকিমা/কর্ মিািীি 

প্রশিোবধকাি র্াকশি। বসশস্টর্টি User 

name ও Password দ্বািা সুিবিি 

র্াকশি। ফশল কর্ মকিমা/কর্ মিািী ব্িীি 

অন্য দকউ এ স্থাশন প্রশিে কিশি পািশি 

না; 

 বসশস্টশর্ প্রশিশেি পি আপশলার্কৃি 

ফর্ ম/প্যার্/বলফশলটসমূশহি িাবলকা দেখা 

র্াশি; 

 িািপি প্রশয়াজনীয় ফর্ ম/প্যার্/বলফশলট 

বনি মািনপূি মক র্াউনশলার্ িা বপ্রন্ট কিশি 

হশি।  

 

০৫. উপকাবিিা/সুফল: 

 একই জায়গায় সকল মুবদ্র্ি দস্টেনািী 

র্ালার্াল পাওয়া র্াশি; 

 সর্য়/খিি/র্ািায়াি িহুগুশণ কশর্ র্াশি; 

 কাশজি গুণগি র্ান বৃবদ্ধ পাশি; 

 েীঘ মসূিিা কশর্ র্াশি; 

 কাশজ গবি আসশি; 

 মুবদ্র্ি দস্টেনািী ফিশর্শটি দকাশনা পবিিিমন হশল িিমর্াশন প্রিবলি পদ্ধবিি র্ি পূশি মি র্ালার্াল নি হশিনা; 

 কর্ মকিমা/কর্ মিািীশেি বর্বজটালাইশজেন জ্ঞান বৃবদ্ধ পাশি। 

িাবহোি আশলাশক দটোি আহিানপূি মক বপ্রবন্টং কার্ মাশেে প্রোন 

প্রাপ্ত র্শনাহাবি দ্র্ব্াবে গুোর্জািকিণ 

 

 

 আঞ্চবলক কার্ মালশয় কুবিয়াি/র্াকশর্াশগ র্ালার্াল দপ্রিণ; 

আ:কা: কর্তমক োখাশক র্ালার্াল সংগ্রশহি বনশে মেনা প্রোন 

োখা কর্তমক র্ালার্াল সংগ্রহ 

োখা কর্তমক র্শনাহািী সার্গ্রীি Stock বনবিিকিণ 

চোহিদোপত্র আঞ্চহিক কোর্থোিয়য় মপ্ররণ 

আ:কো: কর্তথ ক সকি শোখোর চোহিদো একীভূর্করণ 

প্রধোন কোর্থোিয়য় চোহিদো মপ্ররণ 

সিিিাহকািী প্রবিষ্ঠান কর্তমক র্ালার্াল সিিিাহকিণ 

শুরু 

KB Easy Forms – এ প্রশিে  

প্রশয়াজনীয় ফর্ ম/প্যার্/বলফশলট বনি মািন 

ফর্ ম/প্যার্/বলফশলট প্রাবপ্ত 

Print/Download 

লগ-ইন / দিবজশেেন 

দেষ 



 

প্রধান কার্ যালয়,  কর্ যসংস্থান ব্াংক ভবন, ১,  রাজউক এভভভনউ,  ঢাকা-১০০০। 

 

০৬. িািিায়ন ও পবিিালন ব্য়: 

খািবভবিক প্রশয়াজনীয় সম্পে বিিিণ (নার্ ও পবির্াণ) 
প্রশয়াজনীয় অর্ ম 

(টাকা) 

দকার্া হশি পাা্ওয়া 

র্াশি/অশর্ মি উৎস? 

জনিল (শুধু পাইলটিং িািিায়ন) ১-২জন - অবফস 

কবম্পউটাি ১-২টি - অবফস 

সফট্ওয়যাি র্াটাশিজ ও বসশস্টর্ তিিী - অবফস 

দর্াশর্ইন ও দহাবস্টং দর্াশর্ইন ও আনবলবর্শটর্ দেস - অবফস 

িস্তুগি (র্শনাহাবি) ফিশর্টসমূহ, কাগজ, কলর্ ৫,০০০/- ইশনাশভেন ফাে 

প্রশয়াজনীয় দর্াট অর্ ম ৫,০০০/-  

 

০৭. িািিায়ন সর্য়কাল: র্াি ম/এবপ্রল ২০২১। 

 

০৮. সুবিধাশভাগীি ব্য়: বপ্রন্ট ব্য়। 

 

০৯. সম্প্রসািশণি সুশর্াগ: িিমর্ান দপ্রিাপশট ব্াংশকি সকল োখা/কার্ মালশয় সম্প্রসািশণি সুশর্াগ আশে। এোড়া আগ্রহী 

অন্যান্য প্রবিষ্ঠানও প্রশয়াজশন ধািণাটি ব্িহাি কিশি পািশি।  

 

১০. সম্ভাব্ ঝৌঁবকঃ 

 Internet সংশর্াগ ব্াহি হশল িা বিদুযৎ না র্াকশল কার্ মক্রর্ ব্াহি হশি পাশি। 

 

১১. িািিাবয়ি ধািাণাি ফলাফল: (শুধু টাঙ্গাইল অঞ্চল বিশিিনা কিা হশয়শে) 

বিিিণ সর্য় খিি র্ািায়াি 

আইবর্য়া িািিায়শনি আশগ 

(প্রিবলি) 

৩-৪ র্াস 

(োপাশনাসহ ব্য় হশিা) 

০-১৬,০০০/- টাকা 

(পবিিহন ও মুদ্র্ণ) 

০-২িাি 

আইবর্য়া িািিায়শনি পশি 

(প্রিাবিি) 

০১ বর্বনট ১০০০/- টাকা (মুদ্র্ণ) প্রশয়াজন দনই 

আইবর্য়া িািিায়শনি ফশল 

দসিাগ্রহীিাি প্রিযাবেি Benefit 

৩-৪ র্াস প্রায় 

(সর্য় সাশ্রয়) 

০-১৫০০০/- টাকা 

(সাশ্রয়) 

(আসা র্াওয়াি প্রশয়াজন দনই) 

 

ধািণা প্রোনকািী: মুহাম্মে র্াসুদুি িহর্ান, এ.বজ.এর্, আঞ্চবলক ব্িস্থাপক, কর্ মসংস্থান ব্াংক, আঞ্চবলক কার্ মালয়, 

টাঙ্গাইল। 

সফটওয়যাি দর্শভলপাি: জনাি দর্াহাম্মাে আবিফুজ্জার্ান, বপ্রবন্সপাল অবফসাি, আইটি বিভাগ, কর্ মসংস্থান ব্াংক, প্রধান 

কার্ মালয়, ঢাকা। 

 

 

   

 (দর্াঃ র্বেউি িহর্ান) (দর্াঃ আলা উবেন) 

 সহকািী র্হাব্িস্থাপক, ঋণ ও অবগ্রর্ বিভাগ উপর্হাব্িস্থাপক, আইটি বিভাগ 

 এিং ও 

 সেস্য সবিি, ইশনাশভেন টির্ ইশনাশভেন অবফসাি 



 

প্রধান কার্ যালয়,  কর্ যসংস্থান ব্াংক ভবন, ১,  রাজউক এভভভনউ,  ঢাকা-১০০০। 

০১. ধািণাি বেশিানার্: Fast Communication  

০২. ধািণাি পবিবিবি: ব্াংশকি কার্ মক্রর্ সুষ্ঠুভাশি পবিিালনাি জন্য সর্য় সর্য় বিবভন্ন কর্ মকিমা/কর্ মিািীি 

দফান/দর্ািাইল নম্বশিি প্রশয়াজন হয়। িিমর্াশন ব্াংশকি োপাশনা দনাটিই/দটবলশফান ইনশর্শে সকল বিভাগ, বিভাগীয় 

কার্ মালয়, আঞ্চবলক কার্ মালয় ও োখা প্রধাশনি দফান/দর্ািাইল নম্বি দেয়া আশে। বকন্তু অশনক সর্য় োখা/কার্ মালয় প্রধান 

ব্িীি অন্য কর্ মকিমা/কর্ মিািীি দফান/দর্ািাইল নম্বিও প্রশয়াজন হয়। এসকল ব্বক্তি নম্বি দর্ািাইশল সংিবিি না 

র্াকশল, প্রর্শর্  দফানবুক িা র্াশয়িী দেশখ সংবিি অবফস প্রধাশনি নম্বি খ ৌঁশজ দিি কিশি হয়। িািপি অবফস প্রধাশনি 

বনকট হশি িাঁি দফান নম্বি সংগ্রহ কিশি হয়। অশনক দিশি সকশলি দফান নম্বি র্াশয়িীশি না র্াকায় এসকল নম্বি 

পাওয়াি জন্য অন্য দকাশনা ব্বক্তশক দফান কশি নম্বি সংগ্রহ কিশি হয় র্া সর্য়সাশপি।  

 এ দপ্রবিশি সকল কর্ মকিমা/কর্ মিািীি দফান/দর্ািাইল নম্বি র্বে Online Platform িা Android Apps এ সংিিণ 

কিা হয় িশি এ সংক্রান্ত ব্িস্থাপনা সহজ হশি। ইন্টািশনট কাশনকেনযুক্ত কবম্পউটাি/ল্যাপটপ/দর্ািাইল দফান ব্িহাি 

কশি সহশজই কর্ মসংস্থান ব্াংশকি সকল োখা/কার্ মালয় ও দর্ দকাশনা কর্ মকিমা/কর্ মিািীি দফান/দর্ািাইল নম্বি এিং 

ইশর্ইল এযাশেস সংগ্রহ কিা র্াশি ও দর্ািাইশল দসভ কশি িাখা র্াশি। 

 

০৩. উশেে:  

 সকল োখা/কার্ মালয় এিং কর্মকিমা/কর্মিািীি দফান/দর্ািাইল 

নম্বি একই স্থাশন পাওয়াি সুবিধা; 

 দর্ দকাশনা স্থান দর্শক কবম্পউটাি/ল্যাপটপ/দর্ািাইল দফাশনি 

র্াধ্যশর্ দফান নম্বি িা দফান বুক র্াউনশলার্ কিাি সুশর্াগ; 

 দফান/দর্ািাইল নম্বি ও ইশর্ইল এযাশেস দ্রুি পাওয়াি ব্িস্থা; 

 োখা/কার্ মালয়বভবিক দফান নম্বি Search কিাি সুশর্াগ; 

 প্রশিযক কর্ মকিমা/কর্ মিািীি িশক্তি গ্রুপ সহশজ জানা র্াশি (র্া অবিবিক্ত সুবিধা বহশসশি সংশর্াজন কিা হশয়শে)। 

 

 

০৪. কর্ মপদ্ধবি:  

 প্রিবলি কর্ মপদ্ধবি: 

 সকল বিভাগ/কার্ মালয়/োখাপ্রধাশনি দফান/দর্ািাইল নম্বি িিমর্াশন অবফশসি োপাশনা দনাটিই/দটবলশফান 

ইনশর্ে দর্শক সংগ্রহ কিা হয়; 

 বিভাগ/কার্ মালয়/োখাপ্রধাশনি নম্বি ব্িীি অন্য দকাশনা কর্ মকিমা/কর্ মিািীি নম্বি প্রশয়াজন হশল ঐ কর্ মকিমা/ 

কর্ মিািীি বনয়ন্ত্রণকািী কর্তমপি িা িাশেি পবিবিি দলাশকি বনকট হশি সংগ্রহ কিশি হয়। 



 

প্রধান কার্ যালয়,  কর্ যসংস্থান ব্াংক ভবন, ১,  রাজউক এভভভনউ,  ঢাকা-১০০০। 

প্রিাবিি কর্ মপদ্ধবি: 

 অনলাইন প্লাটফশর্ ম ব্াংশকি সকল কর্ মকিমা/কর্ মিািীি দফান নম্বি/ দর্ািাইল নম্বি/ িশক্তি গ্রুপ ইিযাবে  

সংিিণ কিা হশি: 

 দফান নম্বি/ দর্ািাইল নম্বি/ িশক্তি গ্রুপ ইিযাবে ওশয়িসাইশট সংিবিি অিস্থায় র্াকশি। শুধু 

ব্াংক কর্ মকিমা/কর্ মিািী বনবে মি লগ-ইন ব্িহাি কশি এখাশন প্রশিে কিশি পািশিন; 

 প্রশিে কিাি পি বসশস্টর্ ব্িহািকািী সকশলি দফান নম্বি/ দর্ািাইল নম্বি/ িশক্তি গ্রুপ ইিযাবে দেখশি 

পািশিন; 

 এোড়াও QR Code দেয়া র্াকশি র্া স্কযান কিশল দর্ািাইশল দফান নম্বি/ দর্ািাইল নম্বি ইিযাবে 

স্বয়ংবক্রয় ভাশি সংিবিি হশি। 

 

০৫. উপকাবিিা/সুফল:  

 প্রশয়াজনীয় দফান নম্বি/ দর্ািাইল নম্বি/ িশক্তি গ্রুপ ইিযাবে দর্ দকাশনা সর্য় দর্ দকাশনা স্থান হশি ইন্টািশনট 

কাশনকেনযুক্ত দর্ািাইল দফান/ ল্যাপটপ/ কবম্পউটাি- এ দেখা র্াশি; 

 দফান নম্বি/ দর্ািাইল নম্বি/ িশক্তি গ্রুপবভবিক Search কিা র্াশি; 

 সকল দফান নম্বি/ দর্ািাইল নম্বি/ িশক্তি গ্রুপ দ্রুি ও সহশজ পাওয়া র্াশি।  

 

শুরু 

Fast Communication – এ প্রশিে  

প্রশয়াজনীয় দফান/দর্ািাইল/িশক্তি গ্রুপ অনুসন্ধান 

কাবিি দফান/দর্ািাইল/িশক্তি গ্রুপ প্রাবপ্ত 

Save/Print/Download 

লগ-ইন / দিবজশেেন 

দেষ 



 

প্রধান কার্ যালয়,  কর্ যসংস্থান ব্াংক ভবন, ১,  রাজউক এভভভনউ,  ঢাকা-১০০০। 

০৬. িািিায়ন ও পবিিালন ব্য়:  

খািভভভিক প্রয়য়াজনীয় সম্পদ ভববরণ (নার্ ও পভরর্াণ) 
প্রয়য়াজনীয় অথ য 

(টাকা) 

ককাথা হয়ি পাওয়া র্ায়ব / 

অয়থ যর উৎস? 

জনবল (শুধু পাইলটিং বাস্তবায়ন) ১-২ জন - অভিস 

কভম্পউটার ১-২টি - অভিস 

সিটওয়যার ডাটায়বজ ও ভসয়ের্ তিভর - অভিস 

কডায়র্ইন ও কহাভেং কডায়র্ইন ও আনভলভর্য়টড কেস - অভিস 

বস্তুগি (য়েশনারী ইিযাভদ) কাগজ, কলর্ ইিযাভদ ৫,০০০/- অভিস 

অন্যান্য (প্রভশক্ষণ, মূল্যায়ন, সভা) প্রভশক্ষণ, সভা ও প্রচার ১০,০০০/- ইয়নায়ভশন িাে (অভিস) 

প্রয়য়োজনীয় ম োট অর্থ       ১৫,০০০/- 

 

০৭. িািিায়ন সর্য়কাল: র্াি ম/এবপ্রল ২০২১। 

 

০৮. সুবিধাশভাগীি ব্য়: ব্িহািকািীি দকাশনা ব্বক্তগি ব্য় দনই (িশি ইন্টািশনট কাশনকেন র্াকশি হশি)। 

 

০৯. সম্প্রসািশণি সুশর্াগ: িিমর্ান দপ্রিাপশট কর্ মসংস্থান ব্াংশকি সকল কার্ মালশয় প্রকল্পটি সম্প্রসািশণি সুশর্াগ আশে। 

এোড়া আগ্রহী অন্যান্য প্রবিষ্ঠানও প্রশয়াজশন ধািণাটি ব্িহাি কিশি পািশি। 

 

১০. সম্ভাব্ ঝৌঁবক:  

 বিদুযৎ বিভ্রাট িা অনলাইন প্রবক্রয়া বিবিি হশল ব্িহািকািীি সার্বয়ক সর্স্যা হশি পাশি। 

 

১১. িািিাবয়ি ধািণাি ফলাফল (আশগ কী বেল, পশি কী হশয়শে):  
 

 সর্য় খিি র্ািায়াি 

আইবর্য়া িািিায়শনি আশগ 
১-৫ বর্বনট 

ব্য় হশিা 
২-৫/- টাকা - 

আইবর্য়া িািিায়শনি পশি ১ বর্বনট ০/- টাকা - 

আইবর্য়া িািিায়শনি ফশল দসিাগ্রহীিাি 

প্রিযাবেি দিবনবফট 

০-৪ বর্বনট 

সর্য় সাশ্রয় 
দকান খিি হশি না। - 

 

অবিবিক্ত সুবিধা বহশসশি সকল কর্ মকিমা/কর্ মিািী প্রশয়াজশন িক্তোিাি সাশর্ দর্াগাশর্াগ কিশি পািশিন।  

 

ধািণা প্রোনকািী: জনাি দর্াঃ আলা উবেন, উপর্হাব্িস্থাপক, আইটি বিভাগ ও ইশনাশভেন অবফসাি, কর্ মসংস্থান ব্াংক, 

প্রধান কার্ মালয়, ঢাকা। 

সফটওয়যাি দর্শভলপাি: জনাি দর্াহাম্মাে আবিফুজ্জার্ান, বপ্রবন্সপাল অবফসাি, আইটি বিভাগ, কর্ মসংস্থান ব্াংক, প্রধান 

কার্ মালয়, ঢাকা। 

 

 

 

 

 

 স্বািবিি/-০২.০৩.২০২০  

 (দর্াঃ র্বেউি িহর্ান) (দর্াঃ আলা উবেন) 

 সহকািী র্হাব্িস্থাপক, ঋণ ও অবগ্রর্ বিভাগ উপর্হাব্িস্থাপক, আইটি বিভাগ 

 এিং ও 

 সেস্য সবিি, ইশনাশভেন টির্ ইশনাশভেন অবফসাি 

  


