
ফাাংরাদদ সতু কর্তৃদেয ডিডিটার সফা 

 

ই-ডযক্রুটদভন্ট ডদেভ (e-Recruitment System) 

২০১৭-১৮ অথফৃছদযয ফদেদে পরপ্রসূ উদ্ভাফন দরা ই-ডযক্রুটদভন্ট ডদেভ। ফাাংরাদদ সতু কর্তৃে এফাং এয 

আওতাধীন ডফডবন্ন প্রকদে ডনেডভত িনফর ডনদোগ কযা দে থাদক। এই ডদেদভয ভাধ্যদভ ডনদোগ প্রডিোকযণ ওোে 

আদফদনকাযী এফাং ডনদোগ প্রদানকাযী কর্তৃে উবদেই সুডফধা াদে। আদফদনকাযীগণ এই ডদেদভ যাডয রগ-ইন 

কদয আদফদন কযদত াযদছন। এদত কদয পৃথকবাদফ কাগদি ফা ািকৃডদত আদফদন কযায প্রদোিন দে না। পদর 

সাোর ফা কুডযোয োিৃ সমভন াশ্রে দে সতভডন যাডয অডপদ এদ আদফদন িভা সদোয িন্য ভে ও অথ ৃব্যে 

কযদত দে না। যীোয প্রদফদেয িন্যও অদো কযদত দে না। আদফদনকাযী যাডয প্রদফে িাউনদরাি কদয 

ডনদত াযদছন।  

 

অন্যডদদক আদফদন মাোই-ফাছাই এফাং প্রডিোকযদণয িন্য ডনদোগকাযী কর্তৃদেয সম ভে ও িনফদরয প্রদোিন দতা 

তা আয প্রদোিন দে না। ই-ডযক্রুটদভন্ট ডদেভ ব্যফাদযয পদর অদনক কভ ভদেই ডনদোগ প্রডিো ম্পন্ন কযা ম্ভফ 

দে। 

 

ফঙ্গফন্ধু সতুদত ইদরকট্রডনক সটার কাদরকন দ্ধডতদত সটার াংগ্র 

ফঙ্গফন্ধু সতুয পূফ ৃও ডিভ সটার প্লািাে গত ১৫ ডিদম্বয , ২০২০ তাডযদে  াইরটাং এয উদেদে ১ট কদয 

পাে ট্রযাক  Electronic Toll Collection (ETC) সরন োলু কযা ে। যফডতদৃত ১৫ সপব্রুোডয ২০২১ তাডযদে এ 

দ্ধডতট ফাাংরাদদ সতু কর্তৃদেয ডিডিটার সফা ডদদফ গৃডত ে এফাং চূড়ান্তবাদফ োলু কযা ে। ফতভৃাদন সতুয 

উবে প্রাদন্ত ৭ট কদয সভাট ১৪ট সটার কাদরকন বুথ যদেদছ। প্রডতডদন গদড় ১৬-১৭ ািায মানফান এ সতু ব্যফায 

কদয থাদক। এ মানফাদনয ডযভাণ প্রডতফছয গদড় ৮-১০% বৃডদ্ধ াে। প্রডতডদন গদড় ১ সকাট ৬০ রাে টাকা সটার আদাে 

দে থাদক।এত ব্যাক াংখ্যক গাড়ী দত সটার আদাে কযদত ডগদে সকাদনা সকাদনা সরদন প্রােই ৩-৪ট গাড়ীয রাইন 

ততযী দে মাে। এছাড়া ইদদ ফা ডফডবন্ন উৎদফ গাড়ীয াংখ্যা মেন ৫০ ািায ছাডড়দে মাে তেন সরদন গাড়ীয রাইন 

অদনক দীর্ ৃ দে মাে। পাে ট্রযাক সরন  ব্যফায কদয সটার প্লািাে স্বোংডিেবাদফ গাড়ী াযাায কযা ম্ভফ 

দে। িাে-ফাাংরা ব্যাাংক ডরিঃ  এয সনক্সা-স অথফা যদকট একাউন্ট এয সটার কাি ৃব্যফায কদয উক্ত 



সুডফধাট াওো  মাে। সুডফধাট সদত গাড়ীয নম্বযট সটার কাদিযৃ াদথ িাে-ফাাংরা ব্যাাংক এয সমদকান 

াো, পাে ট্রযাক ফা সনক্সা-স সথদক সযডিসেন কদয সটার কাদিযৃ প্রদোিনীে ব্যাদরন্স ডনডিত কযা 

ে। আয দিই ব্যফাযকাযীয গাডড়দত ডফদ্যভান ের ও কামকৃয Radio-Frequency Identification 

(RFID) ট্যাদগয ভাধ্যদভ সটার প্রদান কযা মাে। নগদ টাকা প্রদাদনয িন্য কাউদক সটার প্লািাে এক 

মুহূতওৃ অদো কযদত হয় না; অগ্রাডধকায  ডবডিদত ও  ফাধাীনবাদফ পাে ট্রযাক সরন ব্যফায কদয 

মানফানমূ সটার প্লািা অডতিভ কযদত াদয। 
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তুরনামূরক ডফদেলণ 

 পূদফযৃ সফা-দ্ধডতয সেদে ফতভৃান সফা-দ্ধডতয সেদে 

ভে (ডদন/র্ন্টা/সদকন্ড) ২০ সদকন্ড ০৮ সদকন্ড 

েযে (নাগডযক ও অডপদয) ডনধাৃডযত াসয  ডনধাৃডযত াসয  

ডিডিটার সফা োলুকযণ 

ডিডিটার সফা োলুয পূদফ ৃ ডিডিটার সফা োলুয দয  

১। সটার প্লািাে মানফান আগভন।  

২। ডনডদষৃ্ট সরদন রাইন অনুাদয দাঁড়াদনা।  

৩। সটার বুদথ সৌছাদনায য সটার কাদরক্টয 

কর্তকৃ গাডড়য সযডিদেন নম্বয টাই কদয 

ডফআযটএ এয িাটাদফদয ভাধ্যদভ গাডড়য সশ্রণী 

ম্পদকৃ আফগত ওো। 

৪। গাডড়য োরকদক উক্ত সটার সভৌডেকবাদফ 

অফগত কযা। 

৫। সটার কাদরক্টয কর্তকৃ প্রদোিনীে তথ্য 

ডদেদভ প্রদান।  

৬। কর তথ্য ঠিক দর ডনধাৃডযত সটার গ্রণ, 

যডদ প্রদান ও সটার ব্যডযোয অফমুক্তকযণ।  

৭। সটার বুথ ায ওো।  

১। সটার প্লািাে মানফান আগভন। 

২। গাডড়য উইন্ডডদে ফাদনা ডফআযটএ’য ট্যাগ  

Radio-Frequency Identification (RFID) 

ডযিাদযয ভাধ্যদভ ডযি কদয গাডড়য সশ্রণী স্বোংডিেবাদফ 

ডনধাৃযণ এফাং সই অনুাদয ডনধাৃডযত সটার াংডেষ্ট 

ব্যাাংক একাউন্ট সথদক কতনৃ। কতনৃকৃত সটাদরয 

কনপাদভৃন ফাতাৃ বুদথ থাকা অাদযটয ও গাডড়য 

সযডিদেন নাম্বাদযয াদথ প্রদি সভাফাইর  নাম্বাদয 

আগভন।  

৩। সটার ব্যডযোয উদিারন।  

৪।  সটার বুথ ায ওো।  

 



মাতাোত ধীয গডতদত দ্রুত গডতদত 

ধা ৮ ৬ 

িনফর ১ িন ১ িন 

প্রদোিনীে কাগিে প্রদোিন সনই প্রদোিন সনই 

 

 

ডফডফএ ই-সোয ম্যাদনিদভন্ট 

ফাাংরাদদ সতু কর্তৃদেয দাপ্তডযক কাদি ব্যফহৃত কর প্রদোিনীে াভগ্রী (সমভনিঃ সেনাডয, সগ্রাাডয, আইডট 

াংিান্ত মন্ত্াাং ইতযাডদ) ডফডফএ সোয দত প্রদান কযা দে থাদক। প্রথাগত সোয  ম্যাদনিদভন্ট অতযন্ত ভে াদে। 

ডফডফএ ই-সোয ম্যাদনিদভন্ট পটওেযায ব্যফায কদয সোয ম্যাদনি কযা অদনক ি এফাং ভে াশ্রেী। অনরাইন ও 

ক্লাউি ডবডিক ওোে এট অডধক ডনযাদ এফাং সেডক্সফর। এই দ্ধডতদত সফাগ্রডতায শুধুভাে একফায অনরাইন  

সযডিদেন এয ভাধ্যদভ  রগইন কদয োডদা প্রদান কযদত াদয। দাডেত্বপ্রাপ্ত অযািডভন পটওেযাদযয ভাধ্যদভ সোদয 

ভজুদ থাকা াদদে মাোই ফাছাই সদল ফযাে প্রদান কদয। সোয দত ভারাভার ফযাে ওোয াদথ াদথ 

স্বোংডিেবাদফ  আদিট দে মাদফ। সকাদনা ণ্য সোদয ডনডদষৃ্ট ডযভাদণয সেদে কভ ভজুদ থাকদর অদটা অযারাভ ৃ

অযািডভন-এয কাদছ েদর মাদফ। পদর উক্ত ণ্যট পুনযাে ভজুদকযণ ি দফ। এবাদফ ২০২০-২১ অথফৃছদয গৃীত ডফডফএ 

ই-সোয ম্যাদনিদভন্ট উদদ্যাগট অডপ অদটাদভদনয অাং ডদদফ গ্রণদমাগ্যতা সদেদছ।  

 

ডিডিটার ডিদনয ভাধ্যদভ ডফডবন্ন উন্নেন প্রকদেয কামিৃভ প্রোয 

সতু ডফবাগাধীন াংস্থা ফাাংরাদদ সতু কর্তৃদেয দ্মা ফহুমুেী সতু প্রকে  ডফডবন্ন সভগা প্রকদেয ফাস্তফােন 

কাি েরভান যদেদছ। বফদনয মূর প্রদফদথ স্থাডত ডিডিটার ডিদন একর প্রকদেয েরভান কামিৃদভয 

ডবডিওডেে প্রোদযয ভাধ্যদভ িনাধাযণদক এই দপ্তদযয কাি ম্পদক ৃধাযণা প্রদান কযা ম্ভফ দে।  

ডিডিটার ডিনট এভনবাদফ স্থান কযা দেদছ মাদত থোযীগণ েরােদরয দথই এফ ডবডিও ডেে সদেদত 

াদযন। 



 

 

 

 

 

সতু বফদন ডদক্ ডনদদৃনামূরক এফাং তথ্য াংফডরত ডিডিটার সফাি ৃস্থান 

সতু বফদন সতু ডফবাগ, ফাাংরাদদ সতু কর্তৃে এফাং দ্মা ফহুমুেী সতু প্রকে ডফডবন্ন প্রকদেয অডপ 

যদেদছ। আগত দনৃাথীগণ সম কভকৃতাৃয াোৎপ্রাথী ডতডন সকান তরাে ফা সকান কদে ফদন তা মাদত দিই 

খ ুঁদি সদত াদযন সিন্য বফদনয ডনেতরায অবযথনৃা কদে একট ডদক্-ডনদদৃনামূরক এফাং তথ্য াংফডরত 

ডিডিটার সফাি ৃস্থান কযা দেদছ। এই সফাদি ৃসতু বফনস্থ ডফডবন্ন অডপদয কভকৃতাৃদদয নাদভয তাডরকা, দফী, 



কত তরাে অফস্থান এফাং কে নম্বয সুডনডদষৃ্টবাদফ প্রদনৃ কযা দে। পদর দনৃাথীগণ দিই প্রদোিনীে 

কভকৃতাৃয কেট খ ুঁদি াদফন। 

 

 

 


