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১. আনসার-ভিভিভি উন্নয়ন ব্াাংকের তথ্য প্রযুভি সম্পকের গ্রহণক াগ্য 

ব্বহার সাংক্রান্ত গাইিলাইন 

১.১ তথ্য প্রযুভি সম্পে 

আনসার-ভিভিভি উন্নয়ন ব্াাংকে ব্বহৃত সািভার, েভম্পউটার (ডিস্কটি ও 

ল্যািটি) ও েভম্পউটার হাি ভওয়যার (ভপ্রন্টার, ইউভিএস, স্কযানার ইতযাভে), 

ডনটওয়ােভ ও ডনটওয়ােভ হাি ভওয়যার (রাউটার, সুইচ, মকিম ইতযাভে), 

ইন্টারকনট, ই-ডমইল, সফটওয়যারসহ অন্যান্য সেল আইভসটি সামগ্রী অত্র 

ব্াাংকের সম্পে।  

১.২ গাইিলাইন 

১.২.১ ভনয়মনীভত িভরিালন সাকিকে ব্াাংকের েম ভেতভা/েম ভচারীকের 

অর্ ভপূণ ভ ও  র্া র্ োকে তথ্য প্রযুভি সম্পে ব্বহাকরর অনুমভত ডেওয়া 

 াকব। 

১.২.২ এই গাইিলাইন ব্াাংকের েভম্পউটার হাি ভওয়যার, সফটওয়যার 

ব্বহাকরর িাশািাভশ ই-ডমইল, ইন্টারকনট সম্পভেভত সেল ডসবা ও 

প্রকটােলসহ সামগ্রীে েভম্পউটার ভসকেম ব্বহাকরর ডেকত্রও প্রক ােয 

হকব। 

১.৩ ব্বহারোরীর সাংজ্ঞা 

১.৩.১ আনসার-ভিভিভি উন্নয়ন ব্াাংকের সেল েম ভেতভা-েম ভচারী তথ্য 

প্রযুভি সম্পে ব্বহারোরী ভহকসকব সাংজ্ঞাভয়ত হকব।  

১.৩.২ ভনভে ভষ্ট োকে ব্াাংে ের্তভিকের  র্া র্ অনুমভতক্রকম অত্র ব্াাংকে 

েভম্পউটার ও সফটওয়যার সাংক্রান্ত িণ্য সরবরাহোরী ও ডসবা 

প্রোনোরীগণ শতভ সাকিকে তথ্য প্রযুভি সম্পে ব্বহার েরকত িারকবন 

এবাং তথ্য প্রযুভি সম্পে ব্বহারোরী ভহকসকব ভবকবভচত হকবন। 
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১.৪ তথ্য প্রযুভি সম্পকের গ্রহণক াগ্য ব্বহার 

১.৪.১ োপ্তভরে োকে সরাসভর সহায়তা প্রোকনর েন্য ইন্টারকনট এবাং ই-

ডমইল এর প্রকবশাভিোর সাংরভেত র্ােকব; 

১.৪.২ তথ্য প্রযুভি সম্পকের ড  সেল ব্বহার ব্াাংকের লেয বা উকেশ্য 

বাস্তবায়কনর েন্য সহায়ে হকব; 

১.৪.৩ েম ভেেতা বৃভি, উচ্চতর জ্ঞান আহরণ ইতযাভে  র্া র্ োরণ  া 

প্রভতষ্ঠাকনর েন্য সহায়ে হকত িাকর এমন োকে অত্র ব্াাংকের তথ্য প্রযুভি 

সম্পকের ব্বহার েরা  াকব।  

১.৫ তথ্য প্রযুভি সম্পকের অগ্রহণক াগ্য ব্বহার 

১.৫.১ আইভসটি ভসকেম সম্পভেভত োভরকৃত ডোন সার্কভলার, ডনাটিশ, নীভত 

বা োতীয় আইকনর িভরিন্থী এমন োকে তথ্য প্রযুভি সম্পকের ব্বহার 

েরা  াকব না; 

১.৫.২ অত্র ব্াাংকের ডনটওয়ােভ ও েভম্পউটাকরর ভনরািত্তার েন্য েভতের হকত 

িাকর এমন ডোন ওকয়বসাইকট প্রকবশ েরা  াকব না। 

১.৬ ভনরািত্তা 

আনসার-ভিভিভি উন্নয়ন ব্াাংকের েম ভেতভা-েম ভচারী বা ব্বহারোরীরা 

তাকের এোউন্ট (ড মন: ই-ডমইল, ব্াাংভোং অকটাকমশন সফটওয়যার, 

ডশয়ার ম্যাকনেকমন্ট ভসকেম সফটওয়যার ইতযাভে) এর িাসওয়াি ভ ও 

অন্যান্য প্রমান িত্রাভে অকন্যর ভনেট প্রোশ বা ব্বহার েরকত ডেওয়া বা 

অকন্যর এোউন্ট ব্বহার েরা ডর্কে ভবরত র্ােকবন। 
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২. আনসার-ভিভিভি উন্নয়ন ব্াাংকের সেল ো ভালকয় ব্বহৃত 

েভম্পউটারসমূকহ সাংরভেত তথ্য উিাকত্তর ভনরািত্তা ভনভিতেরকণ 

েরণীয়। 

২.১ আনসার-ভিভিভি উন্নয়ন ব্াাংকের সেল ো ভালকয় ব্বহৃত েভম্পউটাকর 

লগইন িাসওয়াি ভ এর ব্বহার ভনভিত েরকত হকব। 

২.২ ব্াাংভোং অিাকরশন ভসকেম সফটওয়যার (CBS), অনলাইন ডশয়ার 

ম্যাকনেকমন্ট ভসকেম সফটওয়যার, PMIS সফটওয়যার িভরচাভলত হকে 

এমন েভম্পউটারসমূকহর িাসওয়াি ভ ো ভালয়/ভবিাগ প্রিান বা েমতাপ্রাপ্ত 

েম ভেতভার সরাসভর তত্ত্বাবিাকন রাখকত হকব। 

২.৩ ব্াাংকের ডোন েভম্পউটার চালু অবস্থায় আন-একটনকিন্ট 

(Unattendant) রাখা  াকবনা। অর্ ভাৎ ব্বহারোরী ের্তভে আসন তযাকগর 

পূকব ভ অবশ্যই েভম্পউটারসমূহ হকত লগ আউট পূব ভে িাসওয়াি ভ প্রকটেশন 

ভফচারস চালু েরকত হকব। 

২.৪ িাসওয়াি ভ ব্বহাকরর ডেকত্র েক ার ডগািনীয়তা ও অতীব সতেভতা 

অবলম্বন েরকত হকব। 

২.৫ েভম্পউটারসমূকহর সাংরভেত গুরুত্বপূণ ভ তথ্য ও উিাত্ত সম্বভলত সেল 

অভফস ফাইল/ডফাল্ডাকরর ভসভেউভরটি ভনভিতেরকণর ভনভমকত্ত িাসওয়াি ভ 

ব্বহার েরকত হকব। 

২.৬ ব্াাংকের শাখাসমূহ ও ভবভিন্ন ো ভালকয় স্থাভিত সেল ডনটওয়ােভ 

ভিিাইস ও ইর্কইিকমন্ট সমূহ ডোন অবস্থাকতই ডখালা এবাং অরভেত োয়গায় 

স্থািন েরা  াকব না। 
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৩. ই-ডমইল, ইন্টারকনট ও ডসাস্যাল ভমভিয়া ব্বহার সাংক্রান্ত 

৩.১ ই-ডমইল সাংক্রান্ত 

৩.১.১ অভফস প্রিান/ভবিাগ প্রিান/শাখা ব্বস্থািে ের্তভে োপ্তভরে ই-ডমইল 

ব্বহার েরকবন অর্বা সুভনভে ভষ্ট েম ভেতভাকে ই-ডমইল আোন-প্রোকনর োভয়ত্ব 

অি ভণ েরকবন। 

৩.১.২ সেল ো ভালকয়র ই-ডমইল এোউকন্ট প্রাপ্ত ই-ডমইকলর ডপ্ররে সম্পকেভ 

ভনভিত না হকয় ডোন ই-ডমইল ডখালা  াকব না এবাং 

@ansarvdpbank.gov.bd ডিাকমইন হকত ডপ্রভরত না হকল তা োপ্তভরে 

ই-ডমইল বকল গণ্য হকব না। 

৩.১.৩ োপ্তভরে ই-ডমইল আইভি ব্বহার েকর ডোন গণমাধ্যম/ব্লভগাং 

সাইট/ডোন সামাভেে ড াগাক াগ সাইকট (ড মন- ডফইসবুে, টুইটার ইতযাভে) 

ডোন প্রোকরর ডরভেকেশন/সাইনআি/সাবভিিশন েরা  াকব না।  

৩.১.৪ ই-ডমইল আোন প্রোন োকল ই-ডমইকল ডপ্ররকের নাম, িেবী, ডফান নম্বর, 

ো ভালকয়র নাম সুভনভে ভষ্টিাকব ব্বহার েরকত হকব। 

৩.১.৫ প্রাপ্ত ই-ডমইকল ডপ্ররকের নাম  াই র্ার্কে না ডেন ই-ডমইল অযাকেসটি 

িালিাকব লেয েরকত হকব। ডোন অবস্থাকতই অিভরভচত ডোন ভলাংকে ভিে 

েরা  াকব না। 

৩.১.৬ প্রভতভেন অভফকসর শুরুকতই ই-ডমইল ডচে েরকত হকব এবাং প্রাপ্ত ই-

ডমইল ভপ্রন্ট েকর  র্া র্ ব্বস্থা গ্রহণ েরকত হকব।  

৩.১.৭ প্রভতভেন ন্যযনতম ২ বার ই-ডমইল ডচে েরকত হকব এবাং ই-ডমইল বাতভা 

প্রাভপ্তর ির ভফরভত বাতভার মাধ্যকম ডপ্ররেকে প্রাভপ্ত স্বীোর ডপ্ররণ েরকত হকব। 
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৩.২ ইন্টারকনট ব্বহার সাংক্রান্ত 

৩.২.১ অভফকসর সাংক াগকৃত ইন্টারকনট োপ্তভরে োকে ব্বহৃত হকব। 

ইন্টারকনট ব্বহাকরর ডেকত্র সকব ভাচ্চ সতেভতা ও সকচতনতা অবলম্বন েরকত 

হকব।  

৩.২.২ অনাোভিত বা অপ্রকয়ােনীয় ওকয়বকিাট ভাকল/সাইকট প্রকবশ েরকল 

িাইরাস/স্প্যাম এর আক্রমকনর আশাংো র্াোয় তা িভরহার েরকত হকব। 

৩.৩ ডসাশ্যাল ভমভিয়া ব্বহার সাংক্রান্ত 

৩.৩.১ ের্তভিকের অনুমভত ব্তীত ডোকনা েম ভেতভা-েম ভচারী আনসার-

ভিভিভি উন্নয়ন ব্াাংকের নাকম ডোন সামাভেে ড াগাক াগ সাইকট (ড মন-

ডফইসবুে, টুইটার ইতযাভে) ডোন ডিইে বা ডোন ইউটিউব চযাকনল খুলকত 

িারকব না। 

৩.৩.২ ব্াাংকের সেল স্তকরর েম ভেতভা-েম ভচারীগণ আনসার-ভিভিভি উন্নয়ন 

ব্াাংে এর অভফভশয়াল ডফইসবুে ডিেটি 

(https://www.facebook.com/AnsarVDPUnnayanBank)

ব্বহার েরকত িারকবন। 
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৪. েভম্পউটার রেণাকবেণ ও ডমরামত সাংক্রান্ত 

৪.১ েভম্পউটার হাি ভওয়যার সামগ্রীসমূহ ভনয়ভমত িভরষ্কার-িভরেন্ন েরকত 

হকব এবাং োে ডশকে িাে েিার ভেকয় ডেকে রাখার ব্বস্থা ভনকত হকব। ডোন 

অবস্থাকতই েভম্পউটার, সািভার ও এতেসাংক্রান্ত ডোন হাি ভওয়যার সরাসভর 

ডমকের উির রাখা  াকব না। েভম্পউটাকরর সামকন সেল িরকনর খাদ্যদ্রব্ 

গ্রহণ সম্পূণ ভরুকি ভনভেি। 

৪.২ ইউভিএস এর ো ভেমতা ঠিে রাখা এবাং ব্াটাভর নষ্ট হওয়া ডর্কে রো 

েরার েন্য ভবদ্যযৎ না র্ােকল অর্বা ডেনাকরটর চালু েরা না ডগকল 

অফলাইন/অনলাইন ইউভিএস এর মাধ্যকম চলমান েভম্পউটার/সািভাকরর 

িাটা/তথ্য দ্রুত ডসইি েকর েভম্পউটার/সািভার শাটিাউন েরকত হকব। ডিস্কটি 

েভম্পউটাকরর সাকর্ সব সময় ইউভিএস ব্বহার েরকত হকব। 

৪.৩ রাষ্ট্রীয় ছুটি, উৎসবোলীন ছুটি, সাপ্তাভহে ছুটির আকগ অর্বা দূক ভাগপূণ ভ 

আবহাওয়ায় অনভিকপ্রত ববদ্যযভতে দ্যর্ ভটনা এড়াকনার েন্য েম ভস্থল তযাকগর 

পূকব ভ েভম্পউটার, রাউটার, ভপ্রন্টার, স্কযানারসমূহ  র্া র্িাকব বন্ধ েকর 

সাংভিষ্ট ইউভিএস সমূহ িাওয়ার অফ েকর ববদ্যযভতে সাংক াগ বন্ধ েকর 

রাখকত হকব।  

৪.৪ ব্াাংকের সেল ো ভালকয়র েভম্পউটার হাি ভওয়যার ও সফটওয়যাকরর 

েে ডরভেোর, িাসওয়াি ভ িভরবতভন সাংক্রান্ত ডরভেোর, 

হাি ভওয়যার/সফটওয়যাকরর ডমরামত ডরভেোর, হাি ভওয়যার/সফটওয়যার 

ট্রাবলসুযটিাং ডরভেোর, তথ্য সাংরেণ (Data Backup) ডরভেোর চালু ও 

সাংরেণ েরকত হকব। 

৪.৫ ের্তভিকের অনুকমােন ব্ভতকরকে ডিস্কটি/ল্যািটি েভম্পউটাকর ভিস 

লাইকনর সাংক াগ প্রোন েরা  াকব না। 

৪.৬ ডময়াকোত্তীণ ভ েভম্পউটার  ন্ত্র/ ন্ত্রাাংশ (ডিস্কটি েভম্পউটার, ল্যািটি, 

ইউভিএস, ভপ্রন্টার, স্কযানার ইতযাভে) ডমরামকতর প্রকয়ােন হকল সাংভিষ্ট 

ো ভালয় প্রিান ের্তভে আইভসটি ভবিাকগর মাধ্যকম  র্া র্ ের্তভিকের ভনেট 

ডর্কে ডমরামকতর েন্য খরচপূব ভ অনুকমােন গ্রহণ েরকত হকব। পূব ভানুকমােন 

ব্তীত ডোনিাকবই ডোন িরকণর েভম্পউটার  ন্ত্র/ ন্ত্রাাংশ ক্রয়/ডমরামত েরা 

 াকব না। 
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৫. ইউোর আইভি, িাসওয়াি ভ বতরী এবাং তা ব্বহার সাংক্রান্ত 

৫.১ ব্াাংকের বরােকৃত ডিাকমইন/এিভমন ইউোর এোউন্ট, ই-কমইল 

এোউন্ট, ব্াাংভোং অিাকরশন (CBS) সফটওয়যারসহ অন্যান্য সেল 

সফটওয়যার ব্বহারোরীগণ ভনে ভনে User Name ও Password িরষ্পকরর 

োকে হস্তান্তর েরা  াকব না। 

৫.২ সেল ো ভালকয় স্থাভিত Server, Computer এবাং Networking 

Devices ব্বহারোরী বা তত্ত্বাবিানোরী User গকণর ভনে ভনে User Name

ও Password ব্বহাকরর ডেকত্র েক ার ডগািনীয়তা ও সতেভতা অবলম্বন েরকত 

হকব। 

৫.৩ Password ন্যযনতম ০৮(আট) Character সম্বভলত হকত হকব। বণ ভ 

(Chracter), সাংখ্যা (digits) ও ভবকশে ভচকের সমন্বকয় িাসওয়াি ভ বতরী 

েরকত হকব। (ক মনঃ A ডর্কে Z, a ডর্কে z, 0 ডর্কে 9 অর্বা ভবকশে ভচে 

($, #, @, *,) ইতযাভে সহক াকগ িাসওয়াি ভ বতরী েরকত হকব।) 

৫.৪ প্রভত ৪৫ ভেকনর মকধ্য েমিকে এেবার ব্বহারোরীকের ভনে ভনে 

িাসওয়াি ভ িভরবতভন েরকত হকব। 

৫.৫ ডেউ অবসকর ডগকল/বেলী হকল/চার্করী ডেকড় ডগকল/স্থায়ীিাকব বভহস্কার 

হকল তাকের সাংভিষ্ট ইউোর আইভি ও িাসওয়াি ভ সাকর্ সাকর্ 

েভম্পউটাকর/ভসভবএস সফটওয়যাকর/কশয়ার সফটওয়যাকর/ই-কমইল অযাোউন্ট 

সাংভিষ্ট ভবিাগ/ো ভলয় ের্তভে অো ভের েরকত হকব এবাং তা ডরভেোকর 

ডরেি ভভুি েরকত হকব। 

৫.৬ ডোন িাসওয়াি ভ এেবার ব্বহার েরকল িরবতী ভতনবার ডসই এেই 

িাসওয়াি ভ ব্বহার েরা  াকব না। ইউোর আইভি এবাং িাসওয়াি ভ েখকনা 

এে হকত িারকব না। 
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৬. সাইবার আক্রমন সাংক্রান্ত সতেভতা 

৬.১ ডনটওয়ােভ ভসভেউভরটি সাংক্রান্ত 

৬.১.১ শাখাসমূহ ও ভবভিন্ন ো ভালকয় স্থাভিত সেল ডনটওয়ােভ ভিিাইস, 

ইর্কইিকমকন্টর ভনরািত্তা ভবিানেকে সাংভিষ্ট ো ভালয়/ভবিাগ প্রিান ের্তভে 

ভনয়ভমত তা ি ভকবেণ েরকত হকব।  

৬.২ িাইরাস ভনয়ন্ত্রণ 

৬.২.১ প্রকতযে ডিস্কটি/ল্যািটি েভম্পউটাকর Updated Anti-Virus

ইনেল র্ােকত হকব। 

৬.২.২ প্রকতযে ব্বহারোরীকে িাইরাস সম্বকন্ধ জ্ঞাত ও প্রভশভেত হকত 

হকব। 
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৭. তথ্য সাংরেণ সাংক্রান্ত 

৭.১ প্রিান ো ভালকয়/ভবিাগীয় ো ভালয়/আঞ্চভলে ো ভালয়/আঞ্চভলে 

ভনরীো ো ভালয়/শাখা ো ভালকয়র েভম্পউটার সমূকহর প্রকয়ােনীয় সেল 

তথ্য ও উিাত্ত ব্ােআি ডিনোইি/ভসভি/ভিভিভিকত/Externel Hard

Drive/SSD ডত সাংরেণ েরকত হকব। 

৭.২ প্রকতযে েম ভভেবকস েভম্পউটার ভিভত্তে োে ডশে হওয়ার ির 

শাখা/অভফকসর িাটার ব্ােআি স্ব-স্ব শাখা অভফস/ো ভালয়/ভবিাগ/েপ্তর 

এর মাধ্যকম ভনকত হকব। 

৭.৩ তথ্য ও উিাত্ত ব্ােআি সম্বভলত এেটি ডরভেোর শাখায় সাংরেণ 

েরকত হকব। 

৭.৪ ব্ােআি িাটার ো ভেমতা িরীোর েন্য মাকস অন্তত এেবার ব্ােআি 

ভরকোর েকর এর ো ভোভরতা িরীো েরকত হকব। প্রকয়ােকন ব্ােআি ভমভিয়া 

িভরবতভন েরকত হকব।  
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৮. সমস্যা ব্বস্থািনা 

৮.১ েভম্পউটার হাি ভওয়যার, সফটওয়যার অর্বা অন্য ড  ডোন েভম্পউটার 

সাংক্রান্ত সমস্যা সাংভিষ্ট ো ভালকয় এেটি ডরভেোকর ভলভিবি েরকত হকব। 

৮.২ সমস্যার ব্ািাকর শাখা ের্তভে সাংভিষ্ট আঞ্চভলে ো ভালকয়র মাধ্যকম প্রিান 

ো ভালকয়র আইভসটি ভবিাগকে অবভহত েরকত হকব।  

৮.৩ ব্াাংকের সাংভিষ্ট ো ভালয় ডর্কে সমস্যা প্রাভপ্ত সাকিকে আইভসটি ভবিাগ 

ের্তভে সমস্যাটি সফটওয়যারেভনত হকল সাংভিষ্ট সফটওয়যার সরবরাহোরী 

প্রভতষ্ঠাকনর সাকর্ (রেণাকবেণ চুভি র্াো সাকিকে) দ্রুততম সমকয় 

ড াগাক াকগর মাধ্যকম সমস্যার সমািান েরকত হকব। 

৮.৪ সমস্যাটি হাি ভওয়যারেভনত হকল সাংভিষ্ট ডিন্ডকরর সাকর্ রেনাকবেন 

চুভি ভোংবা  ন্ত্রিাভত সমূকহর ওয়াকরভন্ট বা রেণাকবেন চুভি ভবদ্যমান 

র্ােকল ডিন্ডকরর মাধ্যকম সমস্যার সমািান েরকত হকব।  

৮.৫ হাি ভওয়যারেভনত সমস্যা তাৎেভনে সমািাকনর ভনভমকত্ত প্রভতটি 

আঞ্চভলে ো ভালয় এবাং প্রিান ো ভালকয় েমিকে ২টি ডিস্কটি েভম্পউটার 

(ভসভিইউ, মভনটর, ভেকবাি ভ, ইউভিএস, ভপ্রন্টার, িাওয়ার ভেিার) ও ২টি 

ল্যািটি অভতভরি েভম্পউটার সামগ্রী ভহকসকব সাংরেণ েরকত হকব। 
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৯. ডরভেোর ব্বস্থািনা 

৯.১ হাি ভওয়যার ও সফটওয়যাকরর েে ডরভেোরঃ 

ক্রঃ 

নাং 

হাি ভওয়যার/ 

সফটওয়যাকরর 

নামসহ বণ ভনা 

হাি ভওয়যার/ 

সফটওয়যাকরর 

অবস্থান 

(ো ভালকয়র নাম) 

সরবরাহ 

োরী 

প্রভতষ্ঠাকনর 

নাম 

সরবরাহ/ 

ইেকলশকনর

তাভরখ 

ওয়াকরভন্ট 

ডময়াকের 

সব ভকশে 

তাভরখ 

ম

ন্ত

ব্ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৯.২ িাসওয়াি ভ িভরবতভন সাংক্রান্ত ডরভেোরঃ 

ক্রঃ 

নাং 

ো ভালকয়র 

নাম 

িরণ 

(েভম্পউটার/CBS

/ডশয়ার 

সফটওয়যার/ 

ই-ডমইল/PMIS 

ইতযাভে) 

িাসওয়াি ভিারীর 

নাম, িভরভচভত নাং 

ও িেবী 

িাসওয়াি ভ 

িভরবতভকনর 

তাভরখ 

ম

ন্ত

ব্ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 
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৯.৩ হাি ভওয়যার/সফটওয়যাকরর ট্রাবলসুযটিাং ডরভেোর/লগবুেঃ 

ক্রঃ 

নাং 

ট্রাবকলর 

িরণ 

ডিন্ডরকের 

েল েরার 

সময় ও 

তাভরখ 

 ার সাকর্ ের্া 

হকয়কে তার 

ডমাবাইল নাং 

এবাং 

অভিক াকগর 

ভববরণ 

ডিন্ডর 

একটন্ড 

েরার 

তাভরখ 

ও সময় 

ট্রাবলসুযটিাং 

এর ফলাফল 

মন্তব্ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৯.৪ ব্ােআি সাংরেণ ডরভেোরঃ 

ক্রঃ 

নাং 

ব্ােআি 

গ্রহকনর 

সময় ও 

তাভরখ 

ব্াে আি 

সাংরেণোরী 

ো ভালকয়র নাম 

ব্ােআি 

গ্রহণোরী 

েম ভেতভার নাম, 

িভরভচভত নাং ও 

িেবী 

ব্ােআিকৃত 

তকথ্যর ভববরণ 

গ্রহণোরী 

েম ভেতভার 

স্বাের ও 

তাভরখ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

12



১০. চাভহো ব্বস্থািনা: 

সেল শাখা/অভফস ড  ডোকনা তথ্য প্রযুভি ডসবা (হাি ভওয়যার ও সফটওয়যার) 

এর েন্য ভনভে ভষ্ট ফরকম (Request Form) চাভহো োনাকব। ফরকমর এেটি 

নমুনা এতেসকে সাংযুি েরা হকলা (Annexure-A) । 
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Annexure-A 

েভম্পউটার হাি ভওয়যার/সফটওয়যার সাংভিষ্ট চাভহো ফরম 

ো ভালয়/ভবিাগ/েপ্তকরর নাম:  …………………….……………………

সূত্র নাং: …………………………… তাভরখ: ………….……..

অাংশ-১: আকবেনোরীর তথ্য 

আকবেনোরীর নাম (িভরভচভত নাং) : …………………………… 

ড াগাকক াগর নম্বর:  .………………………….…………… 

সমস্যা বা চাভহোর ভবস্তাভরত ভববরণ: 

…………………………………………….….………

…………………………………………..……………

……………………………….………………….……

…………………………. 

ড ৌভিেতা: 

……………………………………………….………

…………………………………………….…………

……………………………………… 

স্বাের ও ভসল (তাভরখসহ) 

(আকবেনোরী) 

স্বাের ও ভসল (তাভরখসহ) 

(েপ্তর/ো ভালয়/ভবিাগ প্রিান) 
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অাংশ-২: অনুকমােোরীর তথ্য 

অনুকমােনোরীর নাম (িভরভচভত নাং):  ……….…………….…….. 

িেবী:  ………………………………..…….…………… 

মন্তব্: 

………………………………………………..………

………………………………………………..……… 

তাভরখ: ………………….. 

স্বাের ও ভসল (তাভরখসহ) 

(অনুকমােনোরী) 

অাংশ-৩: বাস্তবায়কনর তথ্য 

বাস্তবায়কনর তাভরখ: ……………………….……………….. 

বাস্তবায়নোরীর তথ্য: ……………………………………… 

বান্তবায়কনর ভবস্তাভরত তথ্য: 

………………………………………………………

…………..……………………………….. 

অনুর োধ সফলভোরে সম্পন্ন ক ো হরেরে?  হযাঁ……  না ……… 

স্বাের ও ভসল (তাভরখসহ) 

(বাস্তবায়নোরী) 
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