
        ও                  এ ম যন্ত সম্পাদদত/চরভান ইননানবন ও সসফা সহদিকযণ কাম যক্রনভয তাদরকা:  

ক্রমভক 

নং  

উদ্ভাফনী উদ্যাদ্েয মদ্যানাভ  উদ্যাদ্েয মফফযণ ইমিত পরাপর চরভান/ফাস্তফামিত 

১. ৩ থথদ্ক ৫ মদদ্নয ভদ্ে 

মফদ্দস্ মভনমূদ্ 

াদ্ার্ ট থ ৌঁদ্ে থদওিা 

প্রফাী ফাংরাদ্দমদ্দয াদ্ার্ ট থদ্ত দীর্ ট মফরদ্েয মফলিটি মফদ্ফচনা কদ্য থফযকাময কুমযিায 

ামব ট থপডাদ্যর এক্সদ্প্রদ্য াদ্থ চুমি কযা দ্িদ্ে। থপডাদ্যর এক্সদ্প্র েত 2 এমপ্রর 2017মরিঃ 

থথদ্ক কাম টক্রভ শুরু কদ্যদ্ে। ৩ সথনক ৫ দদননয ভনে দফনদস্হ দভনসমূনহ াসনার্ য স ৌঁনে সদওয়া 

সম্ভফ হনে। পনর অননক কভ সভনয় দফনদস্হ দভনসমূনহ আনফদনকাযী প্রফাসী ফাাংরানদ  যা 

াসনার্ য ানেন। এনত তানদয দফদবন্ন ধযননয হয়যাদনও রাঘফ হনে। 

কভ সভনয় দফনদস্হ দভনসমূনহ 

আনফদনকাযী প্রফাসী 

ফাংরাদ্দমদ্দয      াদ্ার্ ট 

থ ৌঁদ্ে থদওিা 

ফাস্তফামিত  

২. অমধদপ্তদ্যয 

কভ টকতটা/কভ টচাযীদ্দয web 

based ডার্াদ্ফজ ততযী 

                /                  ও                                       

         ও                                             । একাযনণ অদধদপ্তনযয 

কভ যকতযা/কভ যচাযীনদয ব্যদিগত ও চাকুদয সাংক্রান্ত তথ্য ডার্ানফনি সাংযক্ষণ কযা হনয়নে। এনত ভানফ 

সম্পদ ব্যফস্হানা ও প্রাসদনক কাম যক্রভ সহনি সম্পাদন কযা সম্ভফ হনে। 

দ্রুততভ সভনয় ভানফ সম্পদ 

ব্যফস্হানা ও প্রাসদনক 

কাম যক্রভ সম্পাদন 

ফাস্তফামিত 

৩. অনরাইদ্ন তৃতীি থেণীয 

কভ টচাযীদ্দয মনদ্িাদ্েয 

আদ্ফদন গ্রণ 

সর্দরর্নকয সানথ চুদিয ভােনভ অনরাইনন তৃতীয় সেণীয কভ যচাযীনদয দননয়ানগয আনফদন গ্রহণ কযা 

হনয়নে। পনর দননয়াগ প্রদক্রয়া সহনি ও সেতায সানথ সম্পন্ন কযা সম্ভফ হনয়নে। 

দননয়াগ প্রদক্রয়া সহনি ও সেতায 

সানথ সম্পন্ন কযা 

ফাস্তফামিত 

৪. অনরাইদ্ন াদ্ার্ ট মপ গ্রণ থানারী ব্াংদ্কয াাাম থফযকাময ০৫টি ব্াংক (ঢাকা ব্াংক, ট্রাস্ট ব্াংক, ওিান ব্াংক, 

মপ্রমভিায ব্াংক ও ব্াংক এমিা) এয ভােদ্ভ অনরাইদ্ন াদ্ার্ ট মপ গ্রদ্ণয ব্ফস্থা কযা দ্িদ্ে। 

াদ্ার্ ট প্রতযাীেণ াদ্ার্ ট মপ অন-রাইদ্নয ভােদ্ভ উদ্েমিত ব্াংক মূদ্ জভা প্রদান কযদ্ত 

াযদ্েন। এদ্ত কদ্য াদ্ার্ ট আদ্ফদনকাযীদ্দয াদ্ার্ ট মপ জভাদাদ্নয দূদ্ব টাে দূয দ্িদ্ে এফং  

াদ্ার্ ট মপ জামরিামত থযাধ কযাও জ দ্িদ্ে। 

আদ্ফদনকাযীদ্দয াদ্ার্ ট মপ 

জভাদাদ্নয দূদ্ব টাে দূয কযা এফং  

াদ্ার্ ট মপ জামরিামত থযাধ 

কযা 

ফাস্তফামিত 

৫. অনরাইদ্ন থভমন মযদ্ডফর 

াদ্াদ্র্ টয আদ্ফদন 

অমধদপ্তদ্যয ওদ্িফ াইদ্র্য ভােদ্ভ অনরাইদ্ন থভমন মযদ্ডফর াদ্াদ্র্ টয আদ্ফদদ্নয ব্ফস্া কযা 

দ্িদ্ে। পদ্র আদ্ফদনকাযী মনদ্জই মনর্ভ টরবাদ্ফ আদ্ফদনদ্ে প্রদ্িাজনীি তথ্য ংদ্মাজন কযদ্ত 

াযদ্েন। 

মনর্ভ টরবাদ্ফ আদ্ফদনকাযী কতৃটক 

আদ্ফদন দামির 

ফাস্তফামিত 

৬. থভাফাইদ্র SMS এয 

ভােদ্ভ াদ্াদ্র্ টয 

আদ্ফদদ্নয স্টযার্া জানাদ্না 

াদ্াদ্র্ টয আদ্ফদদ্নয স্টযার্া থভাফাইদ্র SMS এয ভােদ্ভ জানাদ্নায ব্ফস্া কযা দ্িদ্ে। 

আদ্ফদনকাযীেণ 6969 নাোদ্য SMS কদ্য আদ্ফদনদ্েয অফস্থান, াদ্ার্ ট ততময দ্িদ্ে মকনা 

ইতযামদ জানদ্ত াদ্যন। তাোড়া াদ্ার্ ট ততযী দ্র  িংমক্রিবাদ্ফ আদ্ফদনকাযীয থভাফাইদ্র 

SMS কযা ি। 

                       

          

ফাস্তফামিত 



7 Facebook- এয ভােদ্ভ 

তথ্য ািতা প্রদান 

অমধদপ্তদ্যয থপবুক থদ্জয ভােদ্ভ নােমযকদ্দয মফমবন্ন প্রদ্েয উত্তয থদওিা ি এফং মফমবন্ন ভস্যা 

ভাধান কযা ি। ইমভদ্গ্রন ও াদ্ার্ ট অমধদপ্তদ্যয প্রধান কাম টারি কর মফবােীি াদ্ার্ ট ও 

মবা অমপমূদ্ থভার্ ৬৮ টি Facebook page থিারা দ্িদ্ে।  Facebook- এয 

ভােদ্ভ জনেণ তাদ্দয ভস্যা ও যাভ ট কতৃটদ্েয নজদ্য আনদ্েন এফং ংমিষ্ট অমপদ্য 

কভ টকতটােণ গুরুদ্েয াদ্থ থফ মফলদ্ি ব্ফস্থা গ্রণ কযদ্েন। Facebook থজ এ মটিদ্জন 

চার্ টায ংযুি কযা দ্িদ্ে। াদ্ার্ ট আদ্ফদন প্রস্তুত ংক্রান্ত মনদ্দ টাফরীও প্রদ টন কযা দ্িদ্ে। 

                       

          

ফাস্তফামিত 

8 মডমজর্ার মডদ্ে থফাদ্ড টয 

ভােদ্ভ তথ্য ািতা প্রদান 

াসনার্ য সসফা প্রাথীনদয িন্য অদপনসয দ যনীয় স্থানন দডদির্ার দডসনে সফাড য স্থাননয 

ভােনভ আনফদনত্র পূযনণয প্রনয়ািনীয় তয ও তথ্যাফরী প্রদ যন কযা হনে। পনর   সনার্ য 

ও দবসা সসফা প্রাথীনদয প্রনয়ািনীয় তনথ্যয িন্য অন্য কানযা সহায়তা প্রনয়ািন হয় না। 

আনফদনকাযী দননিই প্রনয়ািনীয় তথ্য সাংগ্রহ কনয াসনার্ য ও দবসায আনফদন িভা কযনত 

াযনেন। 

 

                       

          

ফাস্তফামিত 

9                           

                           

       Queue(   ) 

               ।  

                                                              ।        

                                     । অদধদপ্তনযয প্রধান কাম যারনয় দবসা সসফা 

প্রাথীনদয ভানসম্মত সসফা প্রদাননয রনক্ষে ইনরকট্রদনক দকউ ব্যফস্থা চালু কযা হনয়নে। দবসা 

াখায় আগত দফনদ   নাগদযকযা ই-সর্ানকন গ্রহণ কনয দনদদ যষ্ট সভনয় সুশাংঙ্খরা দযনফন 

দবসা সাংক্রান্ত সসফা গ্রহণ কযনত াযনেন। এনত দবসা সসফা গ্রদহতায হয়যাদন ও সবাগাদন্ত হ্রাস 

সনয়নে। 

 

                          

                      

ফাস্তফামিত 

10 ওদ্িফ াইদ্র্য ভােদ্ভ 

এভআযম এফং এভআযমব 

আদ্ফদদ্নয স্টযার্া অনুন্ধান 

অমধদপ্তদ্যয ওদ্িফ াইদ্র্য ভােদ্ভ এভআযম এফং এভআযমব এয অনুন্ধান প্রমক্রিা চালু কযা 

দ্িদ্ে। অমপদ্ না এদ্ই াদ্ার্ ট ও মবা প্রাথীেণ ইন্টাযদ্নর্ এয ভােদ্ভ তাদ্দয আদ্ফদনদ্েয 

অফস্থান, াদ্ার্ ট ততময দ্িদ্ে মকনা ইতযামদ জানদ্ত াদ্যন। এদ্ত াদ্ার্ ট ও মবা ব্ফস্থানাি 

স্বচ্ছতা, জফাফমদমতা ও দামিেীরতা বৃমি থদ্িদ্ে এফং জনদ্ফা মনমিত দ্চ্ছ। 

অমপদ্ না এদ্ই এভআযম এফং 

এভআযমব এয অনুন্ধান। এ 

উদ্েদ্ে অমপদ্ আায ভি ও 

িযচ কভাদ্না। 

ফাস্তফামিত 

11 সানার্ য সসনরয ভােনভ সদন ও 

দফনদন এভআযদ/এভআযদব 

সাংদিষ্ট সভস্যা দ্রুত সভাধান 

অদধদপ্তনযয প্রধান কাম যারনয় একটি “সানার্ য” সসর স্থান কযা হনয়নে। সদনয অবেন্তনয 

৬৯টি অদপস ও দফনদস্থ ৭১টি দভন/দূতাফানস এভআযদ ও এভআযদব সাংদিষ্ট সমনকান 

সভস্যা উদ্ভুত হনর সানানর্ য ই-সভইর সপ্রযণ কযা হয়। সানার্ য তাৎক্ষদণক টিদকর্ ইসুে কনয 

দাদয়ত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযায দনকর্ সপ্রযণ কনয। দাদয়ত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযা ই-সভইনরয দবদিনত দ্রুত 

সভস্যায সভাধান সদন। এনক্ষনত্র প্রনয়ািনন Skype, viber ও ব্যফহায কযা হয়। এই 

ব্যফস্থায় সাংদিষ্ট অদপসসমূহনক ত্র সপ্রযণ এফাং ত্র প্রাদপ্ত সাননক্ষ সভাধাননয িন্য দীঘ য সভয় 

অনক্ষা কযনত হয়না। 

                         

                        ও 

                        । 

ফাস্তফামিত 



12               ,    , 

      ,          ও 

                         

              /      

              

             ,    ,       ,          ও                                  

      /                    কযা দ্িদ্ে। 

  ,    ,       ,          

ও                        

               । 

ফাস্তফামিত 

13 সভাফাইর টিনভয ভােনভ গুরুতয 

অসুস্থ ব্যদিনদয এননযারনভন্ট 

সম্পন্নকযণ 

ঢাকাস্থ দফবাগীয় াসনার্ য ও দবসা অদপস, আগাযগাঁও, ঢাকা হনত সভাফাইর টিভ সপ্রযনণয 

ভােনভ গুরুতয অসুস্থ ব্যদিনদয াসনানর্ যয আনফদন গ্রহণ, দপ্র ও ফানয়া-এননযারনভন্ট সম্পন্ন 

কযা হনে। পনর গুরুতয অসুস্থ ব্যদিযা অদপনস না এনসই াসনার্ য সসফা ানেন। 

গুরুতয অসুস্থ ব্যদিনদয 

অদপনস না এনসই াসনার্ য 

সসফা মনমিত    । 

ফাস্তফামিত 

14 IP                   

       /             

                ও 

                   । 

IP                          /                             ও         

           দ্চ্ছ। 
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চরভান 
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চরভান 
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চরভান 
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চরভান 
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চরভান 

 


