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বিষয়: বিি বাবিত কর্বকতবাগণের দাপ্তাবরক কাণে ব্যিহাণরর েন্য গ্রার্ীেণ াণির Corporate SIM ব্যিহার িীবতর্ালা।
সরকারী মর্ািাইল ও মেবলণ াি িীবতর্ালা অনুযায়ী িতবর্াণি র্হাব্যিস্থাপক ও তদুর্ ব পদ-র্য বাদাসম্পন্ন বিি বাহীবৃণের দাপ্তবরক কাণে
ব্যিহাণরর েন্য মর্ািাইল ম াণির SIM িরাদ্দ করা আণে। ব্যাাংণকর অন্যান্য কর্বকতবাগে বিেস্ব মর্ািাইল SIM ব্যিহার কণর থাণকি
এিাং দাপ্তবরক কাণে উক্ত িম্বণর মযাগাণযাগ করা হণয় থাণক। স্বভািতtB কর্বকতবাগণের িদলী/পবরিতবণির ণল সাংবিষ্ট দাপ্তবরক
কাণে মযাগাণযাণগর মেণে অসুবির্ার সৃবষ্ট হয়। একইসাণথ ব্যাাংণকর সার্ারে গ্রাহক/ণষ্টকণহাল্ডার ব্যাাংবকাং মসিা সম্পবকবত তথ্য মপণত
সর্স্যার সম্মুখীি হণয় থাণকি। উপর্য বক্ত বিষয়ািলী বিণিিিায় বিণয় প্রর্াি কায বালণয়র সকল উপ-র্হাব্যিস্থাপক/বিভাগীয়/ইউবিে/ণসল
প্রর্াি, সকল স্টা অব সার ও মিয়ারম্যাি র্ণহাদণয়র একান্ত সবিি, অধ্যে প্রবিেে ইিবষ্টটিউে, সকল বিভাগীয় বিরীো কর্বকতবা,
সকল মোিাল ব্যিস্থাপক, সকল মোিাল বিরীো কর্বকতবা, েিসাংণযাগ কর্বকতবা এিাং সকল িাখা ব্যিস্থাপকণক দাপ্তবরক কাণে
ব্যিহাণরর েন্য SIM িরাদ্দ মদয়া, সাংবিষ্ট দপ্তর/কায বালণয়র দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কর্বকতবা কর্তবক উক্ত SIM ব্যিহার সহ SIM এর ব্যয় বিি বাহ
করা, িাখা ব্যিস্থাপণকর েন্য িরাদ্দকৃত SIM িম্বর সাংবিষ্ট িাখার সাইিণিাণড ব প্রদk©ি, এিাং দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কর্বকতবার িদলী/ অিসর/
িরখাস্ত/ িাকুবরচ্যুত ইতুাবদর মেণে িরাদ্দকৃত SIM সাংবিষ্ট অব ণস ের্া বদণত হণি র্ণর্ব পবরিালিা পষ বদ কর্তবক বসদ্ধান্ত প্রদাি করা
হয়।
০২। িতবর্াণি িাাংলাণদণি গ্রার্ীেণ াি, রবি, এয়ারণেল, মেবলেক, িাাংলাবলাংক ইতুাবদ মর্ািাইল অপাণরের িালু রণয়ণে। মিেওয়াকব
কভাণরে, ভণয়স মকায়াবলটি, ডাো বিড, আ োর মসলস সাবভবস, গ্রাহক মসিা, বিবভন্ন ভণয়স ও ডাো অ ার এিাং সাশ্রয়ী মূণে স্বাস্থু
মসিার সুণযাগ বিণিিিায় অন্যান্য মর্ািাইল অপাণরেণরর তুলিায় গ্রার্ীেণ াণির মসিা উন্নত। োিা মগণে রাকাণির কর্ব এলাকার সকল
স্থাণিই গ্রার্ীেণ াণির উন্নত মিেওয়াকব কভাণরে বিদ্যর্াি রণয়ণে। পবরিালিা পষ বণদর ৪৬০তর্ সভার (৩০.০৮.২০১৭ তাবরণখ অনুবিত)
বসদ্ধান্ত এিাং গ্রার্ীেণ াণির সাবভবস সুবির্ার আণলাণক গ্রার্ীেণ াণির Business Solutions Postpaid Pakckage 3
Corporate SIM ব্যিহার সাংক্রান্ত বিম্নিবে বত িীবতর্ালা অনুণর্াবদত হয়:
(ক) দাপ্তবরক কাণে ব্যিহাণরর বিবর্ত্ত ব্যাাংণকর প্রর্াি কায বালণয়র সকল উপ-র্হাব্যিস্থাপক/বিভাগীয়/ইউবিে/ণসল প্রর্াি,
সকল স্টা অব সার ও মিয়ারম্যাি র্ণহাদণয়র একান্ত সবিি, অধ্যে, প্রবিেে ইিবষ্টটিউে, সকল বিভাগীয় বিরীো কর্বকতবা,
সকল মোিাল ব্যিস্থাপক, সকল মোিাল বিরীো কর্বকতবা, েিসাংণযাগ কর্বকতবা এিাং সকল িাখা ব্যিস্থাপণকর েন্য একটি
কণর গ্রার্ীেণ াণির Business Solutions Postpaid Pakckage 3 Corporate SIM ব্যিহার করণিি;
(খ) সরিরাহকৃত Corporate SIM ব্যিহাণরর ব্যয় সাংবিষ্ট ব্যিহারকারী কর্বকতবাগে বিেস্ব তহবিল হণত বিি বাহ করণিি;
(গ) সাি বেবিক মযাগাণযাণগর স্বাণথ ব িরাদ্দকৃত Corporate SIM িালু রাখণত হণি;
(ঘ) Corporate SIM ব্যিহারকারী কর্বকতবা িদলী/বপআরএল গর্েকাণল ব্যিহৃত Corporate SIM টি সাংবিষ্ট বিভাগ/দপ্তর
কায বালয়/িাখায় দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কর্বকতবার বিকে হস্তান্তর করণিি;
(ঙ) kvLv e¨e¯’vc‡Ki Rb¨ eivÏK…Z Awdwmqvj †gvevBj b¤^iwU kvLvi mvBb‡ev‡W© cÖ`k©ি করণত n‡e|
(ি) িরাদ্দকৃত Corporate SIM িষ্ট/ হাবরণয় মগণল তা তাৎেবিকভাণি প্রর্াি কায বালণয়র সার্ারে মসিা বিভাগণক
অিবহতকরে পূি বক পুিরায় িতুি SIM সাংগ্রহ করণত হণি;
(ে) অব বসয়াল SIM টি সাি বেবিক িালু রাখণত হণি। তণি মকাি কারণে িন্ধ িা মর্ািাইল সুইি অ রাখণত হণল যথাযথ
কর্তবপেণক অিবহত করণত হণি।
(ে) SIM টির মক্রবডে বলবর্ে ০ (শূন্য) থাকায় Postpaid বহসাণি মেবিণলাড কণর ব্যিহার করণত হণি। এণেণে
মেবিণলাণডর খরি ব্যিহারকারী বিণে িহি করণিি।
Pjgvb cvZv-02
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(ঝ) SIM এর র্াধ্যণর্ মকাি মিআইবি কর্বকান্ড সাংঘটিত হণল দায়-দাবয়ত্ব ব্যিহারকারীর উপর িতবাণি।
(ঞ) SIM টিণত রােিাহী কৃবষ উন্নয়ি ব্যাাংক এর RAKUB র্াবকাং হণত মপ্রবরত SMS অন্যতর্ অব বসয়াল মিাটিি বহণসণি
এিাং উক্ত SMS ব্যিহারকারী কর্তবক গৃবহত িণল গণ্য হণি।
(ে) অব বসয়াল মর্ািাইল িম্বর ব্যাাংণকর ওণয়ি সাইণে প্রদবিবত হণি।
D‡jøL¨ †h, বিি বাবিত কর্বকতবাগণের দাপ্তবরক কাণে ব্যিহাণরর েন্য গ্রার্ীণেণ াণির িরাদ্দকৃত Corporate SIM সাংক্রান্ত মকাি
ব্যাখ্যার প্রণয়ােি হণল সার্ারে মসিা বিভাণগর সাণথ মযাগাণযাগ করার েন্য পরাgk© মদয়া হণলা

১৯.০৯.২০১৭
(ইবজিঃ মর্ািঃ র্ব জুল হক)
উপ-র্হাব্যিস্থাপক

প্রকা/mv‡mwe-8/2017-2018/
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সদয় অিগবত ও প্রণয়ােিীয় ব্যিস্থা গ্রহণের েন্য অনুবলবপ মপ্রবরত হণলা:
০১। স্টাফ অফফসার, ব্যিস্থাপিা পবরিালক র্ণহাদণয়র সবিিালয়রােিাহী। ,প্রর্াি কায বালয় ,রাকাি ,
০২। স্টাফ অফফসার, উপ-ব্যিস্থাপিা পবরিালক র্ণহাদণয়র সবিিালয়, রাকাি, প্রর্াি কায বালয়, রােিাহী।
০৩। স্টাফ অফফসার, সকল র্হাব্যিস্থাপক র্ণহাদণয়র দপ্তররােিাহী। ,প্রর্াি কায বালয় ,রাকাি ,
০৪। মহাব্যবস্থাপক মহহাদহের স্টাফ অফফসার, রাকািরাংপুর।/রােিাহী ,বিভাগীয় কায বালয় ,
০৫। সকল উপ-র্হাব্যিস্থাপকসবিি//বিভাগীয় প্রর্াি, রাকাি, প্রর্াি কায বালয়, রােিাহী। এ ব্যাাংণকর বিবভন্ন িাখা/কায বালণয় িরাদ্দকৃত
গ্রার্ীেণ াণির Corporate SIM এর িম্বরগুণলা রাকাণির ওণয়ি সাইণে প্রকাণির েন্য আইবসটি বিভাগণক অনুণরার্ করা হণলা।
০৬। অধ্যক্ষ, রাকাি, প্রবিেে ইন্সটিটিউে, রােিাহী।
০৭। ফবভাগীে ফিরীক্ষা কর্বকতবা, রাকাি, বিভাগীয় বিরীো কায বালয়, রােিাহী/রাংপুর।
০৮। সকল মোিাল ব্যিস্থাপক, রােিাহী কৃবষ উন্নয়ি ব্যাাংক।
০৯। উপ-র্হাব্যিস্থাপক, রাকাি, ঢাকা কণপবাণরে িাখা, ঢাকা।
১০। সহকারী র্হাব্যিস্থাপক, ঝবুঁ ক ব্যিস্থাপিা ইউবিে, রাকাি, প্রর্াি কায বালয়, রােিাহী।
১১। ব্যিস্থাপক, রাকাি, স্থািীয় মুখ্য কায বালয়, রােিাহী।
১২। সকল মোিাল বিরীো কর্বকতবা, রােিাহী কৃবষ উন্নয়ি ব্যাাংক।
১৩। সকল িাখা ব্যিস্থাপক, রােিাহী কৃবষ উন্নয়ি ব্যাাংক।
১৪। অব স িবথ/র্হািবথ।

১৯.০৯.২০১৭
(মর্া. রবিউল আলর্)
সহকারী র্হাব্যিস্থাপক
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