
ডিডিটার অগ্রমাত্রায থথ ফাাংরাথদ 

প্রফাী কল্যাণ ও বফথদডক কভ মাংস্থান ভন্ত্রণার। 

নাগডযক সফা উদ্ভাফন, ই-সফা এফাং প্রচডরত সফামূ িীকযথণয ভধ্য ডদথ 

প্রফাীকল্যাণওবফথদডককভ মাংস্থানভন্ত্রণার ফাাংরাথদথয ডিডিটার অগ্রমাত্রা থগৌযথফ ডনথিয অফস্থান 

দৃঢ় কথয চথরথে। এ ভন্ত্রণারতায আওতাধীন দপ্তয/াংস্থাবফথদডক কভ মাংস্থান কর  কাম মক্রথভ 

ডনম্নফডণ মত ডিডিটাইিড্ ব্যফস্থামূ প্রফতমন কথযথেেঃ 

 

ভন্ত্রণার ও তায আওতাধীন দপ্তয/াংস্থাযদাপ্তডযক কাম মক্রভ ডিডিটাইথিনেঃ 
 

 জাতীয় তথ্য ও যমাগাযমাগ প্রযুক্তি নীক্ততভারা-২০০৯ ও জাতীয় তথ্য ও যমাগাযমাগ প্রযুক্তি 

নীক্ততভারা ২০১৫ অনুমায়ী নাগক্তযক যফায তথ্য কাঠাযভা ওযয়ফাইযে প্রকা, অনরাইন জফ 

ব্াাংক চালু, ২য় প্রজযন্য ক্তটিযজন্প চাে টায অনরাইযন প্রকা ইতযাক্তদ ফাস্তফায়ন রক্ষ্যভাত্রা 

অজটযনয জন্য ক্তফক্তফধ কাম টক্রভ চরভান যযয়যে। 

 ম্পূণ ম  Digital Access control Machine এয ভাধ্যথভ অডপথ আগভন ও প্রস্থান এয 

ভ সযকি ম কযা থে। 

 ওাই পাই স্থাথনয ভাধ্যথভ কর সলাথয সম সকান স্থান সথথক সম সকান ডিবাইথ ইন্টাথনট 

ব্যফায কযথত াথয। পথর কর কাি ঠিক ভথ ডনযডফডেন্নবাথফ ম্পাদন কযা মাথে। 

 ওথফাইথট কর ডযক্রুটাং এথিডিয নাভ ও প্রথািনী তথ্যাডদ ডন্নথফডত কযা থথে। 

 সদডবডিক কভী সপ্রযথণয ডফস্তাডযত তথ্য ওথফাইথট ডনডভত ডন্নথফ কযা । 

 এ ভন্ত্রণারযয়য আওতাধীন ওযয়জ আন টা ট কল্যাণ যফার্ ট ২০১৪ ার যথযক ই-যেন্ডাক্তযাং এয ভাধ্যযভ ক্রয় 

কাম ট ক্তযচারনা কযযে। ২০১৬-১৭ অথ ট ফেয যথযক এ ভন্ত্রণারয়,ক্তফএভইটিএফাংযফাযয়যর ই-

যেন্ডাক্তযাংএয ভাধ্যযভ ক্রয় কাম ট ক্তযচারনা শুরু কযযযে।  

 এ ভন্ত্রণারয় গত ২৬-০২-২০১৭ তাক্তযখ যত ই-নক্তথ ব্ফস্থানা শুরু কযযযে। এ ভন্ত্রণারযয়য 

আওতাধীন দপ্তয-াংস্থাও  ই-নক্তথ কাম টক্রভ শুরু কযযযে। 
 

ডফথদগাভী কভীথদয িন্য সফা ডিডিটাইথিন ও িীকযণেঃ 

1) প্রথতেক ফড মগাভী চাকডয প্রাথীথদয ডপঙ্গায ডপ্রন্ট (ফাথাথভডিক ইভথপ্রন) াংযক্ষণ কযা থে। 

2) কডম্পউটায ডচ ম্বডরত স্মাট ম কাথি ময ভাধ্যথভ ফডগ মভন োড়ত্র প্রদান কযা থে। 

3) ফডগ মাভী কভীথদয ইন্টাযথনথটয ভাধ্যথভ অনরাইন সযডিথেন কযা থে। 

4) ডফভান ফন্দথয স্মাট ম কাি ম ডযিাথযয াায্য ফডগ মভন োড়ত্র যীক্ষা কযা থে। 

5) ঢাকা ৪২ট সিরা ডফথদ গভথনচ্ছু কভীথদয সফা িীকযথণয রথক্ষে ডপঙ্গায ডপ্রন্ট 

কাম মক্রভ ডফথকন্দ্রীকযণ কযা থথে। 

অনরাইনডবা মাচাইেঃ 

ডফথদ গভথনচ্ছু কভীগণ ডনথিযাই ডনথিথদয ডবা অনরাইথন মাচাই কথয সমন ডনডিত থত াথয স 

রথক্ষে ডফএভইটয ওথফাইথট অনরাইন ডবা সচডকাং দ্ধডতথত ব্যফস্থা কযা থথে। ডবা সচডকাং এয 

ভ এ সফা গ্রণকাযীগণ াংডিষ্ট সদথয আথ ম-াভাডিক ও সবৌগডরক তথ্যাডদও াথফন। অনরাইথন 

ডনথমাক্ত ওথফ াইথটয  ভাধ্যথভ ডবায তেতা মাচাই কযা মা। 



১। ইউ এ ই এয ডবা সচডকাং এয িন্য-htt://www.mol.gov.ae 

২। ফাাযাইথনয ডবা সচডকাং এয িন্য http://www.portal.lmra.bh/english 

৩।কাতাথযয ডবা সচডকাং এয িন্যhttp://www.moi.gov.qa/site/english 

৪। ডঙ্গাপুথযয ডবা সচডকাং এয িন্য www.mom.gov.sg 

৫। সক এ এ এয ডবা সচডকাং এয িন্যhttp://enjazit.com.sa 

৬। এোড়াও স্ট্োডম্পাং ডবা UV Lamp এয ভাধ্যথভ মাচাইপূফ মক ডবায তেতা ডনডিত কযা া। 

       ৭।এোড়াও ডবা মাচাই এয িন্য একট ‘সভাফাইর এো’ প্রস্তুত কযা থথে, মা সভাফাইথর 

িাউনথরাি কথয সম সকউ সদথয সম সকান প্রাথে ফথ অনরাইন-এ ডবা মাচাই কযা মা। 

 

প্রক্তক্ষ্ণ ব্ফস্থা জীকযণ ও আধুক্তনকায়যনয রযক্ষ্য ক্তর্ক্তজোইযজনঃ  

 

 জনগযণয যদাযযগাড়ায় যফা যৌযে যদয়ায রযক্ষ্য যফা জীকযণ কযয ক্তফযদ গভযনচ্ছু কভীযদয 

প্রাক ফক্তগ টভন প্রক্তক্ষ্ণ কাম টক্রভ ৯টি টিটিক্ত যত বৃক্তি কযয ফতটভাযন ৬০টি টিটিক্তও ৬টি 

আইএভটিয ভাধ্যযভ ক্তযচাক্তরত যে।    

 যদযয উন্নয়যন নাযী কভীয অক্তধকতয অাংগ্রণ ক্তনক্তিত কযায রযক্ষ্য ফতটভাযন ৪১টি টিটিক্তযত 

গৃকভ ট যায় প্রক্তক্ষ্ণ কাম টক্রভ ক্তফযকক্তিকযণ কযা যয়যে। 

 কর কাডযগডয প্রডক্ষণ সকথন্দ্র অনরাইনডবডিক বডতম কাম মক্রভ চালু কযা থথে। 

 ভন্ত্রণার ও ডফএভইট সথথক একট এো এয ভাধ্যথভ 70ট কাডযগডয প্রডক্ষণ সকথন্দ্রয কাম মক্রভ 

ডযথর টাইভ ভডনটডযাং কযায ব্যফস্থা কযা থথে।  

 গৃকভ ম সা ফাাংরাথদ সকাডযা টটড, ডভযপুথয ই-রাডন মাং এয ভাধ্যথভ ১২ডদথনয প্রডক্ষণ 

সকা ম চালু কযা থথে। অথ মাৎ ডফথদথ গভথনচ্ছু নাযী কভীগণ সভাফাইর অোথয ভাধ্যথভ 

১৮ডদন ঘথয ফথ ই-রাডন মাং ম্পন্ন কযায য ভাথয অফডষ্ট ১২ ডদন উক্ত টটডথত ব্যফাডযক 

প্রডক্ষণ গ্রণ কথয। তৎথপ্রডক্ষথত তাথদয প্রডক্ষণ ম্পন্ন থর ডফএভইট থত নদ সদা । এ 

মাফত ৭৩৭ িনথক এ নদ সদা থথে।  

 

ডিডিটাইিি দ্ধডতথত আকয ও কল্যাণ ডপ াংগ্রেঃ 

ফডগ মভন োড়ত্র সনায ভ ডযক্রুটাং এথিন্টথক কভী প্রডত যকায ডনধ মাডযত াথয চারাথনয ভাধ্যথভ 

আকয ও স-অি মাথযয ভাধ্যথভ কল্যাণ ডপ িনডক্ত কভ মাংস্থান ও প্রডক্ষণ ব্যেথযাথত িভা ডদথত । 

কভীথদয আকয ও স-অি মায প্রদাথনয এই প্রডক্রাথক ডিডিটাইিি কযা থথে। ডনধ মাডযত আকয ও 

কল্যাণ ডপ প্রদান োড়া সকান কভীয ফডগ মভন োড়ত্র ম্বডরত স্মাট ম কাি ম ডপ্রন্ট থফ না। যািস্ব আদাথয 

প্রডক্রাট ডিডিটাইি ওা আকয ও কল্যাণ ডপ াংগ্র তবাগডনডিত থথে। 

 

 

http://enjazit.com.sa/


কর সন্টাথযয ভাধ্যথভ গ্রাকথদয তথ্য সফা প্রদানেঃ 

 ডফথদগাভী ও প্রফাী কভীথদয ভস্যা ভাধাথন থমাডগতায রথক্ষে  ওথি আন মা ম কল্যাণ 

সফাথি ময তত্বাফধাথন  গত ১৭ ডিথম্বয ২০১৭ তাডযথে প্রফাফন্ধু কর সন্টায (+৮৮ ০১৭৮৪ ৩৩৩ 

৩৩৩, +৮৮ ০১৭৯৪ ৩৩৩ ৩৩৩ ও +৮৮ ০২-৯৩৩৪৮৮৮)। কার ৭ টা থত যাত ৯ টা ম মে 

কর সন্টায সোরা থাথক।  

যভাফাইর ব্াাংক্তকাং এয ভাধ্যযভ ক্তক্ষ্াবৃক্তিয অথ ট যপ্রযণঃ 

ফতটভাযন যভাফাইর ব্াাংক্তকাং এয ভাধ্যযভ প্রফাী কভীযদয যভধাফী ন্তানযদয যভাফাইযর বৃক্তিয অথ ট প্রদান 

কযা যে।  ২০১৭-২০১৮ াযর ১২৩২ জন ক্তক্ষ্াথীযক যভাফাইর ব্াাংক্তকাং এয ভাধ্যযভ ১ যকাটি ৬৭ রক্ষ্ 

৩ াজায োকা বৃক্তি প্রদান কযা যয়যে। 

 

অনরাইন অক্তবযমাগঃ  

ভন্ত্রণারয় ও এয আওতাধীন দপ্তয/াংস্থায ওযয়ফাইযে অনরাইন অক্তবযমাগ ব্ফস্থানা চালু কযা যয়যে।  

 

যরপ কযাোগক্তযযত ক্তফযদগাভী কভীয ওয়ান স্ট াক্তব টঃ 

 

দক্ষ্ ফা অধাদক্ষ্ কযাোগক্তযযত ব্ক্তিগতবাযফ ক্তবা াংগ্রকাযী কভীগণ ক্তযক্রুটিাং এযজযেয দ্বাযস্থ না যয় 

যাক্তয যরপ কযাোগক্তযযত ব্যযযযায ওয়ান স্ট াক্তব টযয ভাধ্যযভ একক্তদযনই োড়ত্র গ্রণ কযযত াযয।  

 

ক্তফযদগভযনচ্ছু কভীযদয জন্য যফাযয়যযরয যভাফাইর অযাঃ 

 

ক্তফযদ গভনইচ্ছুক যমযকাযনা ব্ক্তি তায যভাফাইযর যফাযয়যযরয যভাফাইর অযা ইনস্টর কযয যাখযর 

যফাযয়যর কর্তটক প্রদানকৃত যম যকান তথ্য যভাফাইর অযা এয ভাধ্যযভ যদখযত াযযফন। পূযফ ট 

ক্তফযদগাভী কভীযদযযক যফাযয়যযরয ওযয়ফাইযে ঢুযক তথ্য যদখযত যতা ফা এ.এভ.এ এ তথ্য 

যযতন ক্তকন্তু যভাফাইর অযা এয ভাধ্যযভ ক্তফযদ গভনইচ্ছুক প্রাথীয ক্তনকে স্বয়াংক্তক্রয়বাযফ যনাটিক্তপযকন 

চযর মাযফ।  যভাফাইর অযা এয ভাধ্যযভ ক্তফযদগাভী কভীযা যম যকান অক্তবযমাগ যপ্রযণ কযযত াযযন। এ 

প্রক্তক্রয়া ক্তফযদ গভনইচ্ছুক কভীযদয ভযধ্য এফাং যফাযয়যযরয ভযধ্য তথ্য আদান প্রদাযন যতু ফন্ধন ততযী 

কযযযে।  

 

দক্তক্ষ্ণ যকাক্তযয়ায় Online Database এয ভাধ্যযভ কভী যপ্রযণঃ 

 

ফাাংরাযদ যকায ও দক্তক্ষ্ণ যকাক্তযয়ায যকাযযয ভযধ্য একটি Memorandum of 

Understanding (MOU) এয আওতায় Employment permit System 

(EPS) িক্ততয ভাধ্যযভ ফাাংরাযদ যত দক্তক্ষ্ণ যকাক্তযয়ায় যফাযয়যর এয ভাধ্যযভ কভী যপ্রযণ কযা 

যে। দক্তক্ষ্ণ যকাক্তযয়া গভযনয জন্য যকাক্তযয়া বালা যীক্ষ্া কভী ক্তনফ টাচন এফাং কভী যপ্রযণ কর প্রক্তক্রয়া 

Online এ অতযন্ত স্বেতায যে SPAS Software এয ভাধ্যযভ ম্পন্ন যে।  
 

জর্ টাযন ভক্তরা গাযভ টে কভী যপ্রযণঃ 

 

কভী ক্তনফ টাচন ব্ক্ততত জর্ টাযন ভক্তরা গাযভ টে কভী ক্তনযয়াযগয কর প্রক্তক্রয়া ক্তর্ক্তজোর তথা তথ্য প্রযুক্তি 

ক্তনব টয। জর্ টানগাভী কভীযদয প্রযয়াজনীয় তথ্যাক্তদ ক্তবা/টিক্তকেও ইোযযনযেয ভাধ্যযভ আদান-প্রদান 

কযা যে।  



প্রফাী কভীয ডযফাথযয অনুকুথর আডথ মক অনুদান প্রদান সফা িীকযণেঃ 

মৃত প্রফাী ফাাংরাথদী কভীয মৃত সদ দাপথনয ডনডভি তায ডযফাযথক ডফভানফন্দয থত ৩৫,০০০/- 

ডত্র ািায) টাকায সচক প্রদাথনয ভ আডথ মক অনুদান প্রাডপ্তয িন্য প্রথািনী কাগিথত্রয নমুনা 

যফযা কযা । সই ভ একই াথথ মৃত প্রফাী কভীয মাফতী তথ্য িাটাথফি-এ এডি কযা  । 

উক্ত িাটামূ স্বাংডক্র বাথফ ওথি আন মা ম কল্যাণ সফাথি ময Digital file opening software - এ 

ইনপুট  । উক্ত তথ্য প্রাডপ্তয  াথথ াথথ মৃত প্রফাী কভীয ডযফাথযয দস্যথদয ০৩ (ডতন) রক্ষ টাকা 

আডথ মক অনুদান প্রদাথনয কাম মক্রভ গ্রণ কযা । মৃত প্রফাী কভীয ডযফাথযয দস্যথদয ঢাকাস্থ ওথি 

আন মা ম কল্যাণ সফাি ম এয কাম মারথ এথ আথফদন কযথত  না। সচক স্বাক্ষডযত ওায য সভাফাইর 

এএভএ এয ভাধ্যথভ মৃথতয ডযফায এফাং াংডিষ্টথদয িাডনথ সদা । মৃথতয াডযফাডযক তথ্যাডদ 

মাচাইপূফ মক সুডনডদ মষ্ট প্রডক্রা মথামথ উিযাডধকাযীয অনুকূথর আডথ মক অনুদান সৌৌঁথে সদা 

ডনডিতকযথণয াাাড এ সফাট দ্রুততায াথথ ম্পন্ন কযায রথক্ষে ওথি আন মা ম কল্যাণ সফাি ম একট 

টাইভ সেভ অনুযণ কযথে। পথর অতীথতয তুরনা এ সফা প্রদাথনয কাম মক্রভট অথনক দ্রুততায াথথ 

ম্পন্ন কযা মাথে। 

অনাফাী ফাাংরাযদী ক্তনফন্ধনঃ 

ডফথদথ ফফাযত অনাফাী ফাাংরাথদী (এনআযডফ) এফাং ফড মগভন োড়ত্র োড়া ডফথদ গভণকাযী 

কভীথদয াংডিষ্ট ফাাংরাথদ ডভনমূথয ভাধ্যথভ ডনধ মাডযত কল্যাণ ডপ প্রদান াথথক্ষ ওথি আন মা ম 

কল্যাণ সফাথি ময িাটাথফথি অের্ভ মক্ত কযা থে। এয পথর তাযা সফাি ম প্রদি কর ধযথনয সুথমাগ সুডফধা 

প্রাপ্য থেন।  

ইআযক্তঃ 

ওথি আন মা ম কল্যাণ সফাথি ময কাম মক্রভথক ডিডিটাইিি এফাং তথ্য াংযক্ষথণয বান্ডায ডথথফ গথড় 

তুরথত ই-পাইডরাং এয াাাড ইআযড ডথস্ট্ভ চালু কযা থথে মায ভাধ্যথভ সফাি মথক অডচথযই 

সাযথর অডপ ডথথফ সদো মাথফ।  

বক্তফষ্যৎ ক্তযকল্পনা 

 যজরা ম টাযয় ফক্তগ টভন োড়ত্র তথা স্মাে ট কার্ ট প্রদান কাম টক্রভ ক্তফযকিীকযণ; 

 ক্তফযদগাভী কভীযদয ক্তফদ্যভান র্াোযফইজ আযও আধুক্তনকায়ন ও ক্তিারীকযণ; 

 দক্ষ্তা উন্নয়ন প্রক্তক্ষ্যণ আন্তজটাক্ততক ভম টাদায় আীন এফাং ম টায়ক্রযভ কর টিটিক্তযত 

আন্তজটাক্ততক ভাযনয প্রক্তক্ষ্ণ চালু; 

 বফথদডক কভ মাংস্থাথন উথেেথমাগ্য াংখ্যক কভী ওভাথন চাকুযী ডবা গভন কথয। উচ্চ ম মাথ 

অনরাইথন ডবা সচডকাং এয সুথমাগ সৃডষ্টয ডফলট প্রডক্রাধীন আথে। 

 আগাভী াঁচ ফেযযপ্রযতযক যজরা ও ক্তফবাযগ ক্তনজস্ব ক্তর্ইএভও ও ক্তফবাগীয়  অক্তপ স্থানব ক্তফযদ 

গভযনচ্ছু কভীযদয যচতনতা বৃক্তি ও যফামূরক কাম টক্রভ র্তণমূর ম টাযয়  যৌোযনা ; 

 ক্তফএভইটি ও ওযয়জ আন টা ট কল্যাণ যফার্ ট এ অযোযভনব্ফস্থা চালুকযণ। 



 তফযদক্তক কভ টাংস্থাযনয যক্ষ্যত্র ক্তনযয়াগ িক্ততযত কাক্তিত ক্তযফতটন আনয়নব অক্তবফান ব্য় হ্রাব 

কভ টাংস্থাযনয সুযমাগ বৃক্তি এফাং সুাংত অক্তবফান প্রক্তক্রয়ায ভাধ্যযভ SDG  এয রক্ষ্যভাত্রা 

অজটযনয রযক্ষ্য Universal Recruitment Platform (URP)  প্রস্তুযতয 

উযেযে Canadian Maple Equity Management IT Inc. এয একটি 

টিযভয াযথ ভত ক্তফক্তনভয় বা অনুক্তিত যয়যে। 

 

 ক্তর্ক্তজোর াক্তব ট যযার্ম্যা ২০২১ ফাস্তফায়নকযল্প এ ভন্ত্রণারয়ব ক্তফএভইটি এফাং যফাযয়যর এয  

ক্তনযমাি ৪টি যফায পেওয়যায এটুআই এয যমাক্তগতায় প্রস্তুযতয ব্ফস্থা গ্রণ কযা যয়যে  

1) CIP Management System 

2) Recruiting Agencies Management System 

3) Online Training Management System 

4) Overseas Employment Management System 
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