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০১. ধারণার বিররানাম: Fast Communication  

০২. ধারণার পবরবিবি: ব্াাংরের োর্ যক্রম সুষ্ঠুভারি পবরিালনার জন্য সময় সময় বিবভন্ন েম যেিযা/েম যিারীর 

ফ ান/ফমািাইল নম্বররর প্ররয়াজন হয়। িিযমারন ব্াাংরের ছাপারনা ফনাটিই/ফটবলর ান ইনরেরে সেল বিভাগ, বিভাগীয় 

োর্ যালয়, আঞ্চবলে োর্ যালয় ও িাখা প্রধারনর ফ ান/ফমািাইল নম্বর ফেয়া 

আরছ। বেন্তু অরনে সময় িাখা/োর্ যালয় প্রধান ব্িীি অন্য 

েম যেিযা/েম যিারীর ফ ান/ফমািাইল নম্বরও প্ররয়াজন হয়। এসেল ব্বির 

নম্বর ফমািাইরল সাংরবিি না থােরল, প্রথরম  ফ ানবুে িা োরয়রী ফেরখ 

সাংবিষ্ট অব স প্রধারনর নম্বর খ ুঁরজ ফির েররি হয়। িারপর অব স 

প্রধারনর বনেট হরি িাঁর ফ ান নম্বর সাংগ্রহ েররি হয়। অরনে ফিরে 

সেরলর ফ ান নম্বর োরয়রীরি না থাোয় এসেল নম্বর পাওয়ার জন্য 

অন্য ফোরনা ব্বিরে ফ ান েরর নম্বর সাংগ্রহ েররি হয় র্া 

সময়সারপি।  

 এ ফপ্রবিরি সেল েম যেিযা/েম যিারীর ফ ান/ফমািাইল নম্বর র্বে 

Online Platform িা Android Apps এ সাংরিণ েরা হয় িরি এ সাংক্রান্ত ব্িস্থাপনা সহজ হরি। ইন্টাররনট 

োরনেিনযুি েবিউটার/ল্যাপটপ/ফমািাইল ফ ান ব্িহার েরর সহরজই েম যসাংস্থান ব্াাংরের সেল িাখা/োর্ যালয় ও ফর্ 

ফোরনা েম যেিযা/েম যিারীর ফ ান/ফমািাইল নম্বর এিাং ইরমইল এযারেস সাংগ্রহ েরা র্ারি ও ফমািাইরল ফসভ েরর রাখা 

র্ারি। 

 

০৩. উরেশ্য:  

• সেল িাখা/োর্ যালয় এিাং েমযেিযা/েমযিারীর ফ ান/ফমািাইল নম্বর এেই স্থারন পাওয়ার সুবিধা; 

• ফর্ ফোরনা স্থান ফথরে েবিউটার/ল্যাপটপ/ফমািাইল ফ ারনর মাধ্যরম ফ ান নম্বর িা ফ ান বুে োউনরলাে েরার সুরর্াগ; 

• ফ ান/ফমািাইল নম্বর ও ইরমইল এযারেস দ্রুি পাওয়ার ব্িস্থা; 

• িাখা/োর্ যালয়বভবিে ফ ান নম্বর Search েরার সুরর্াগ; 

• প্ররিযে েম যেিযা/েম যিারীর ররির গ্রুপ সহরজ জানা র্ারি (র্া অবিবরি সুবিধা বহরসরি সাংরর্াজন েরা হরয়রছ)। 

 

 

০৪. েম যপদ্ধবি:  

 প্রিবলি েম যপদ্ধবি: 

• সেল বিভাগ/োর্ যালয়/িাখাপ্রধারনর ফ ান/ফমািাইল নম্বর িিযমারন অব রসর ছাপারনা ফনাটিই/ফটবলর ান 

ইনরেে ফথরে সাংগ্রহ েরা হয়; 

• বিভাগ/োর্ যালয়/িাখাপ্রধারনর নম্বর ব্িীি অন্য ফোরনা েম যেিযা/েম যিারীর নম্বর প্ররয়াজন হরল ঐ েম যেিযা/ 

েম যিারীর বনয়ন্ত্রণোরী ের্তযপি িা িারের পবরবিি ফলারের বনেট হরি সাংগ্রহ েররি হয়। 

   ফিোর যুিরের বিশ্বস্ত িন্ধু 

http://www.kb.gov.bd/
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প্রস্তাবিি েম যপদ্ধবি: 

• অনলাইন প্লাট রম য ব্াাংরের সেল েম যেিযা/েম যিারীর ফ ান নম্বর/ ফমািাইল নম্বর/ ররির গ্রুপ ইিযাবে  

সাংরিণ েরা হরি: 

▪ ফ ান নম্বর/ ফমািাইল নম্বর/ ররির গ্রুপ ইিযাবে ওরয়িসাইরট সাংরবিি অিস্থায় থােরি। শুধু 

ব্াাংে েম যেিযা/েম যিারী বনবে যষ্ট লগ-ইন ব্িহার েরর এখারন প্ররিি েররি পাররিন; 

• প্ররিি েরার পর বসরেম ব্িহারোরী সেরলর ফ ান নম্বর/ ফমািাইল নম্বর/ ররির গ্রুপ ইিযাবে ফেখরি 

পাররিন; 

• এছাড়াও QR Code ফেয়া থােরি র্া স্ক্যান েররল ফমািাইরল ফ ান নম্বর/ ফমািাইল নম্বর ইিযাবে 

স্বয়াংবক্রয় ভারি সাংরবিি হরি। 

 

০৫. উপোবরিা/সু ল:  

• প্ররয়াজনীয় ফ ান নম্বর/ ফমািাইল নম্বর/ ররির গ্রুপ ইিযাবে ফর্ ফোরনা সময় ফর্ ফোরনা স্থান হরি ইন্টাররনট 

োরনেিনযুি ফমািাইল ফ ান/ ল্যাপটপ/ েবিউটার- এ ফেখা র্ারি; 

• ফ ান নম্বর/ ফমািাইল নম্বর/ ররির গ্রুপবভবিে Search েরা র্ারি; 

• সেল ফ ান নম্বর/ ফমািাইল নম্বর/ ররির গ্রুপ দ্রুি ও সহরজ পাওয়া র্ারি।  

 

শুরু 

Fast Communication – এ প্ররিি  

প্ররয়াজনীয় ফ ান/ফমািাইল/ররির গ্রুপ অনুসন্ধান 

োবিি ফ ান/ফমািাইল/ররির গ্রুপ প্রাবি 

Save/Print/Download 

লগ-ইন / ফরবজরেিন 

ফিষ 
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০৬. িাস্তিায়ন ও পবরিালন 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 িান্ড (অভিস) 

প্রয়য়োজনীয় ম োট অর্থ       ১৫,০০০/- 

 

০৭. িাস্তিায়ন সময়োল: মাি য/এবপ্রল ২০২১। 

 

০৮. সুবিধারভাগীর ব্য়: ব্িহারোরীর ফোরনা ব্বিগি ব্য় ফনই (িরি ইন্টাররনট োরনেিন থােরি হরি)। 

 

০৯. সম্প্রসাররণর সুরর্াগ: িিযমান ফপ্রিাপরট েম যসাংস্থান ব্াাংরের সেল োর্ যালরয় প্রেল্পটি সম্প্রসাররণর সুরর্াগ আরছ। 

এছাড়া আগ্রহী অন্যান্য প্রবিষ্ঠানও প্ররয়াজরন ধারণাটি ব্িহার েররি পাররি। 

 

১০. সম্ভাব্ ঝুঁবে:  

• বিদ্যযৎ বিভ্রাট িা অনলাইন প্রবক্রয়া বিবিি হরল ব্িহারোরীর সামবয়ে সমস্যা হরি পারর। 

 

১১. িাস্তিাবয়ি ধারণার  লা ল (আরগ েী বছল, পরর েী হরয়রছ):  
 

 সময় খরি র্ািায়াি 

আইবেয়া িাস্তিায়রনর আরগ 
১-৫ বমবনট 

ব্য় হরিা 
২-৫/- টাো - 

আইবেয়া িাস্তিায়রনর পরর ১ বমবনট ০/- টাো - 

আইবেয়া িাস্তিায়রনর  রল ফসিাগ্রহীিার 

প্রিযাবিি ফিবনব ট 

০-৪ বমবনট 

সময় সাশ্রয় 
ফোন খরি হরি না। - 

 

অবিবরি সুবিধা বহরসরি সেল েম যেিযা/েম যিারী প্ররয়াজরন রিোিার সারথ ফর্াগারর্াগ েররি পাররিন।  

 

ধারণা প্রোনোরী: জনাি ফমাোঃ আলা উবেন, উপমহাব্িস্থাপে, আইটি বিভাগ ও ইরনারভিন অব সার, েম যসাংস্থান ব্াাংে, 

প্রধান োর্ যালয়, ঢাো। 

স টওয়যার ফেরভলপার: জনাি ফমাহাম্মাে আবরফুজ্জামান, বপ্রবিপাল অব সার, আইটি বিভাগ, েম যসাংস্থান ব্াাংে, প্রধান 

োর্ যালয়, ঢাো। 

  


