কর্মসংস্থান ব্াংক
সংক্ষিপ্ত প্রক্ষিষ্ঠান পক্ষিক্ষিক্ষি: দেশেি দেকাি ক্ষেশেষ কশি

দেকাি যুেশেি কর্মসংস্থাশনি র্াধ্যশর্ অর্ মননক্ষিক
কর্মকাশে সম্পৃক্ত কশি োক্ষিদ্র্য ক্ষেশর্ািন কিাি লশি
১৯৯৮ সশনি ৭ নং আইনেশল কর্মসংস্থান ব্াংক
প্রক্ষিক্ষষ্ঠি হয়। অিঃপি ১৯৯৮ সশনি ২২ দসশেম্বি হশি
শুরু কশি প্রধান কার্ মালয়সহ েিমর্াশন ০৪টি ক্ষেভাগীয়
কার্ মালয়, ০৪ টি ক্ষেভাগীয় ক্ষনিীিা কার্ মালয়, ৩৩টি
আঞ্চক্ষলক কার্ মালয় এেং ২৪৪টি োখাি র্াধ্যশর্ ঋণ
কার্ মক্রর্ পক্ষিিালনা কিশে।
ব্াংক জার্ানি গ্রহণ কশি অর্ো জার্ানি
ব্াক্ষিশিশক সকল প্রকাি অর্ মননক্ষিক কার্ মক্রশর্ ক্ষেশেষ
কশি দেকাি যুেশেি কর্মসংস্থাশনি জন্য প্রশয়াজনীয়
অর্ মায়ন কশি। এোড়া সিকাশিি ক্ষেশেষ কর্মসূিীি
আওিায় শ্রর্ ও কর্মসংস্থান র্ন্ত্রণালশয়ি অধীন
“ঝক্ষুঁ কপূণ ম কাশজ ক্ষনশয়াক্ষজি ক্ষেশুশ্রর্ ক্ষনিসন প্রকল্প”,
“ক্ষেল্প
কল-কািখানাি
দেচ্ছাঅেসিপ্রাপ্ত/কর্মচ্যযি
শ্রক্ষর্ক/কর্মিািীশেি পুনঃপ্রক্ষেিণ ও কর্মসংস্থান
কর্মসূিী”, অর্ ম র্ন্ত্রণালশয়ি অধীশন “কৃক্ষষক্ষভক্ষিক ক্ষেল্প
স্থাপশন ঋণ সহায়িা কর্মসূিী” এেং োংলাশেে
ব্াংশকি আক্ষর্ মক সহায়িায় “র্ৎস্য ও প্রাক্ষণজসম্পে ঋণ
সহায়িা কর্মসূিী”, “দুগ্ধ উৎপােন ও কৃক্ষির্ প্রজনন
খাশি পুনঃঅর্ মায়ন স্কীর্”-এি র্াধ্যশর্ ঋণ ক্ষেিিণ
কার্ মক্রর্ পক্ষিিালনা কিশে। ব্াংশকি অর্ মায়শন এ পর্ মন্ত
প্রিযিভাশে ৫,৩১,৪২৩ জন এেং প্রিযি ও পশিািসহ
সে মশর্াট ১৯,১৮,৪৩৭ জশনি কর্মসংস্থান হশয়শে।

উদ্ভােনী ধািণা-১
দপ্রিাপট:
১. ক্ষেশিানার্: অনলাইন ব্েস্থাপনাি র্াধ্যশর্ কর্মকিমা/
কর্মিািীগশণি ব্ক্ষক্তগি িথ্য সংিিণ।
২. সংক্ষিপ্ত ক্ষেশিানার্: অনলাইন কর্ী ব্েস্থাপনা
োস্তোয়শনি আশগ

৩. উশেশ্য:






দ্রুি ও ক্ষনর্ভমল িথ্য এক্ষি কিা;
সোি িথ্য একসাশর্ পাওয়াি ব্েস্থা;
দ্রুি এেং ক্ষনর্ভমল ক্ষিশপাট ম প্রস্তুি কিা;
ব্ক্ষক্তগি সর্স্ত িথ্য এক নজশি দেখাি সুশর্াগ;
দেশেি দর্ দকাশনা স্থাশন েশসই ক্ষনশজি িথ্য
এক্ষি কিা ও দেখাি সুশর্াগ;
 দ্রুি ক্ষসদ্ধান্ত গ্রহশণ প্রশয়াজনীয় সাশপাট ম প্রোন।
োস্তোয়শনি পশি

৪. কর্মপদ্ধক্ষি:
 সকল কর্মকিমা/কর্মিািীি পৃর্ক লগইন ব্েস্থা
র্াকশে।
 অক্ষধকিি ক্ষনিাপিা ক্ষনক্ষিিকিশণি জন্য
দকাশনা নতুন employee এি িথ্য পূিশণি
সর্য় শুধু প্রর্র্োি সংক্ষিষ্ট ক্ষেভাগ/োখা
প্রধাশনি ID ক্ষেশয় সফটওয়যাশি লগইন কশি
প্রশয়াজনীয় িথ্য পূিণ কশি ক্ষেশি হশে।
 িািপি কর্ী ব্েস্থাপনা/আইটি ক্ষেভাগ ঐ কর্ীি
একটি ID তিক্ষি কিশে র্া ক্ষেশয় সংক্ষিষ্ট কর্ী
পিেিীশি সফটওয়যাশি লগইন কিশি পািশে।
 সফটওয়যাশি লগইন কশি সংক্ষিষ্ট কর্ী ক্ষনশজি
িথ্য হালনাগাে কিশি পািশে। র্খন দকাশনা
কর্ী ক্ষনক্ষিি হশে দর্ িাি িথ্য সঠিকভাশে
পূিণ কিা হশয়শে, িখন দস িথ্য অর্িাইজ কশি
ক্ষেশে।
 কর্ী র্খন িাি িথ্যসমূহ অর্িাইজ কশি ক্ষেশে,
িািপি দস আি পূিণকৃি িথ্য পক্ষিেিমন কিশি
পািশে না।
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 কর্ী ব্েস্থাপনা ক্ষেভাগ দকাশনা কর্ীি
অর্িাইশজেন স্ট্যাটাস-এি ওপি ক্ষভক্ষি কশি
িথ্য check কিশে ও ঠিক র্াকশল অর্িাইজ
কশি ক্ষেশে। আি দকাশনা িথ্য র্ভল র্াকশল
সংশোধন কশি অর্িাইজ কশি ক্ষেশে।

৬. োস্তোয়ন ও পক্ষিিালন ব্য়:
ব্াংশকি ক্ষনজে অেকাঠাশর্া ও জনেল ব্েহাি কিা
হশে ক্ষেধায় অক্ষিক্ষিক্ত ব্য় হশে না।

৭. োস্তোয়ন সর্য়কাল (সম্ভাব্ িাক্ষিখসহ):
 সফটওয়যািটি তিক্ষিি কাজ সম্পন্ন হশয়শে।
 েিমর্াশন এটিি দটক্ষস্ট্ং িলশে।
 জুন/২০১৮ এি র্শধ্য কর্মসংস্থান ব্াংশকি ৫০টি
োখায় োস্তোয়ন কিা সম্ভে হশে।

৮. সুক্ষেধাশভাগীি ব্য় (র্ক্ষে র্াশক):
ক্ষসশস্ট্র্টি ব্েহাশিি জন্য সুক্ষেধাশভাগীি আলাো দকাশনা
ব্য় দনই।

৯. সম্প্রসািণ ও দিক্ষলশকেন (র্ক্ষে র্াশক):
 কর্মসংস্থান ব্াংশকি প্রশিযক োখায়
সম্প্রসািশণি সুশর্াগ িশয়শে। জুন/২০১৮ এি
র্শধ্য ৫০টি োখায় সম্প্রসািণ কিা সম্ভে হশে
এেং পর্ মায়ক্রশর্ সকল োখায় সম্প্রসািণ কিা
হশে।
 এোড়াও িাষ্ট্রায়ি সকল প্রক্ষিষ্ঠাশন সম্প্রসািশণি
সুশর্াগ িশয়শে।

১০. সম্ভাব্ ঝক্ষুঁ ক:
৫. উপকাক্ষিিা/সুফল:
 ডাটা এক্ষিি জন্য পৃর্ক জনেল েিকাি হশে না।

 Online Software ক্ষেধায় হযাক্ষকং এি
সম্ভােনা আশে। িশে সফটওয়যািটি Oracle
Platform এ তিিী হওয়ায় অক্ষধকিি
ক্ষনিাপে।

 প্রশয়াজনীয় সংক্ষিষ্ট িথ্য দর্ দকাশনা সর্য় দর্
দকাশনা স্থান হশি দেখা র্াশে এেং প্রশয়াজন
অনুর্ায়ী অর্িাইজ কিাি পূশে ম সম্পােনা কিা
র্াশে।

 সফটওয়যাশি ডাটা এক্ষিি দিশি ক্ষেক্ষভন্ন User
এি Limit set কিা র্াকশে। ফশল ইচ্ছা
কিশলই একজন অন্যজশনি িথ্য দেখশি ো
সম্পােনা কিশি পািশে না।

 প্রশয়াজন অনুর্ায়ী ক্ষিশপাট ম তিক্ষি কিা র্াশে।
দর্র্ন: ব্াংক্ষকং ক্ষডশলার্া, ক্ষেিাগি দর্াগ্যিা,
প্রক্ষেিণ, পেেী ইিযাক্ষেি ক্ষভক্ষিশি ক্ষেক্ষভন্ন
ধিশনি ক্ষিশপাট ম পাওয়া র্াশে।

 Internet Connection ব্িীি
Software এ ডাটা এক্ষি কিা র্াশে না।

 দ্রুি ও ক্ষনর্ভমলভাশে িথ্য পূিণ কিা সম্ভে হশে।

 অেসি গ্রহশণি সর্য় এ সকল িথ্য দিফাশিন্স
ক্ষহশসশে ব্েহাি কিা র্াশে।
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১১. োস্তোক্ষয়ি ধািণাি ফলাফল (আশগ কী ক্ষেল,
পশি কী হশয়শে):
আইক্ষডয়া
োস্তোয়শনি
আশগ

সর্য়

খিি

র্ািায়াি

১০-১৫
ক্ষেন

৫০০/- দর্শক ১/২ োি
১৫০০/- টাকা

আইক্ষডয়া
৫-১০
োস্তোয়শনি পশি ক্ষর্ক্ষনট

৫/- দর্শক
১০/- টাকা

প্রশয়াজন
হশে না

আইক্ষডয়া
োস্তোয়শনি ফশল
দসো গ্রহীিাি
প্রিযাক্ষেি দেক্ষনক্ষফট

৫/- টাকা

প্রশয়াজন
হশে না

৫
ক্ষর্ক্ষনট

ক্ষসশস্ট্র্টি োস্তোক্ষয়ি হশল খুে সহশজই িথ্য
ব্েস্থাপনা কিা র্াশে । শুধু কর্ী ব্েস্থাপনা ক্ষেভাশগি
ওপি অক্ষিক্ষিক্ত িাপ পড়শে না। ফশল কাশজ-কশর্ম গক্ষি
োড়শে। োড়ক্ষি জনেল অন্য কাশজ ব্েহাি কিা র্াশে।
ব্াংশকি কর্মকিমা/কর্মিািীিা িাশেি ব্ক্ষক্তগি িথ্য
সম্পশকম ক্ষনক্ষিি র্াকশে। ব্াংক ও কর্মকিমা/কর্মিািীিা
প্রশয়াজশন এ সকল িথ্য ব্েহাি কিশি পািশে।
এোড়াও নানাক্ষেধ সুক্ষেধা পাওয়া র্াশে।
োস্তোয়শনি আশগ:
 প্রধান কার্ মালশয়ি কর্ী ব্েস্থাপনা ক্ষেভাগ
ব্াংশকি সকল কর্মকিমা/ কর্মিািীি প্রশয়াজনীয়
িথ্য ব্েস্থাপনা কশি র্াশক। ক্ষেপুল িথ্য
ব্েস্থাপনা কিাি জন্য অক্ষধক সংখ্যক
কর্মকিমা/কর্মিািীি প্রশয়াজন হশিা। দর্র্ন:
 ক্ষেক্ষভন্ন দগ্রশডি পশোন্নক্ষিি ফাইল
ব্েস্থাপনা;
 দেিন বৃক্ষদ্ধি ফাইল ব্েস্থাপনা;
 োক্ষস্তমূলক ব্েস্থাি ফাইল;
 ছুটিি ফাইল;
 ঋণ সংক্রান্ত ফাইল;
 ক্ষসক্ষনয়ক্ষিটিি িাক্ষলকা;
 েেক্ষল ইিযাক্ষে।
 এ সকল ফাইল ব্েস্থাপনাি জন্য অক্ষধক
জনেল, দিক্ষজস্ট্াি ও ফাইল িাখাি প্রশয়াজন
হশিা। র্খন দকাশনা িশথ্যি প্রশয়াজন হশিা
িখন সংক্ষিষ্ট ফাইল/দিক্ষজস্ট্াি দেি কিশি
হশিা।

 সকল ফাইল ম্যানুয়াক্ষল তিক্ষি কিাি ফশল
িথ্যগি দকাশনা র্ভল-ভ্রাক্ষন্ত র্াকশল সংশোধন
কিাি জন্য কর্ী ব্েস্থাপনা ক্ষেভাশগ আসাি
প্রশয়াজন হশিা। আি দোট িথ্যগি র্ভল-ভ্রাক্ষন্ত
র্াকশল িা আশেেশনি র্াধ্যশর্ সর্াধান কিশি
হশিা।
 নানাক্ষেধ সর্স্যা ও দকাশনা ধিশনি ক্ষজজ্ঞাসাি
জন্য কর্ী ব্েস্থাপনা ক্ষেভাশগ আসাি প্রশয়াজন
হশিা।
োস্তোয়শনি পশি:
 ক্ষনশজি িথ্য ক্ষনশজ এক্ষি দেয়ায় দ্রুি ও
ক্ষনর্ভমলভাশে িথ্য এক্ষি হশে।
 কর্ী ব্েস্থাপনা ক্ষেভাশগি ওপি দর্শক কাশজি
দপ্রসাি কর্শে;
 জনেল কর্ প্রশয়াজন হশে।
 সোি িথ্য একসাশর্ পাওয়া র্াশে।
 ব্েস্থাপনা কর্তপম শিি িাক্ষহো দর্ািাশেক
ক্ষিশপাট ম পাওয়া র্াশে এেং িাি ক্ষভক্ষিশি ক্ষসদ্ধান্ত
দনয়া সহজ হশে। দর্র্ন:
 দর্ সকল কর্মকিমা/কর্মিািী ৩ েেশিি
ওপশি দকাশনা কর্মস্থশল অেস্থান কিশেন
িাি িাক্ষলকা;
 ক্ষনক্ষে মষ্ট ক্ষেষশয় অক্ষভজ্ঞ জনেশলি িাক্ষলকা;
 পশোন্নক্ষিি িাক্ষলকা;
 ব্ক্ষক্তগি সকল িথ্য এক নজশি দেখা;
 দেশেি দর্ দকাশনা স্থাশন েশসই ক্ষনশজি িথ্য
এক্ষি ক্ষেশি পািাি ব্েস্থা;
 র্াি িথ্য শুধু দসই দেখশি পাশে;
 এ ধিশনি আশিা অশনক সুক্ষেধা।
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