
বিএনবি আইটি সেল 
তথয-ংফাদ ংগ্র, প্রচায, শয়ায, 
শমাগাযমাগ, এফং কভমূচী ফযফস্থানায় 

ইন্টাযযনট, শভাফাইর, শাযার মভমিয়া প্রমুমি 
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মক শকন কাযা মকবাযফ 
• ২০১৪ াযর শচয়াযামযনয যাময অনুযভাদযন গঠিত 

• আওয়াভী মনমমাতযনয কাযযন মফরযে যরও  ২০১৫ 
াযরয শযেেযয কাজ শুরু য়, ফৃযটন শথযক 
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প্লাটপযভ, ফতম ভান অফস্থা, Join Any 
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• গ্রাভ, ইউমনয়ন াযা মফশ্ব শথযক তথয ংগ্র এফং াযা মফযশ্ব 
শয়ামযং- মটিযজন মভমিয়া 

• াধাযন ভানুলযক ংমুি কযা, কভমূচী ফযফস্থানা 

• ংমিষ্ট ফাইযক াপ্তামক, ভামক মনউজযরটায শপ্রযণ, ইযভইর ফা 
এএভএ শনাটি শপ্রযণ 

• জময, মযযাটম  এফং য যামি  গন-প্রকানা ততযী, আন্তজামতম ক 
মভমিয়া ফা ংস্থায াযথ মুি কযা। 

উদ্দেশ্য: দু:শ্ােন কিল সেদ্দক মুবি 
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Internet, Data Server, mobile-social media link 
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রগ ইন কযয মফযশ্বয শম শকান প্রান্ত শথযক শাষ্ট: আওয়াভী ফফমযতা, শদ, দর মনযয় শাষ্ট করুন, খফয, 
কভমূচী, ভতাভত, ছমফ, মবমিও.. 

ইন্টাযযনট: ওযয়ফ শজ 
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শভাফাইর এযায তাৎক্ষমনক যফযা 
• ফাংরাযদ দ রক্ষামধক স্মাটম যপান ফযফাযকাযী 

• কভমূচী কযাযরন্ডায, মবমিও ফায াযতয ভুয ায় 

• শভাফাইর শথযক যাময শাষ্ট এফং দ্রুত শযেৌযছ  

রাযখা ভানুযলয কাযছ  
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শভাফাইর এযা শথযক শয়ায 

• এএভএ দ্বাযা শকাটি 
ভানুযলয াযত 

• কর শাযার মভমিয়ায় 
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সোশ্যাল বমবিয়ার মাধ্যদ্দম লক্ষ-লক্ষ হাদ্দে েকল সিাষ্ট 

কভমূচী, খফয, ভতাভত, ছমফ, মবমিও অযটা শয়ায  

   Facebook.com/amrabnpdotcom 

Facebook.com/group/bnpitell 
twitter.com/amrabnp 

Youtube.com/amrabnp 

        google.com/+Amrabnp 
এছাড়াা্ দযরয অনযনয গ্রু (Z Force, াইফায শপাম ৭টি),  

ইন্সটাগ্রাভ, মিকায, মরন্কিইন 
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ইন্টাযনযানার াফমরযকন্স, ইউযযা আযভমযকায মরমযভকাযযদয 
প্রদান কযা যফ 
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• জাতীয়তাফাদ ম্পযকম  

• ১৯ দপা কভমূচী 

• ীদ মজয়ায যাজননমতক দমন ও মফএনময যাজনীমত 

• ই-রামনমং 

• ীদ মজয়ায যাজনীমত, শদযনত্রী, তাযযক যভান 

• জাতীয় উন্নয়ন, মফমবন্ন ইুযত মফএনম’য অফস্থান ফা ভাধান 

 

 

ই-শেইমনং, ই-তথয ম্প্রচায 

অনরাইযন প্রমক্ষন 
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ফতম ভান অফস্থা 
• প্রায় ৫৫০০০০+ ফযফাযকাযী মুি, শমযকান ভাধযযভ মুি শান 

• প্রমত ঘন্টায় শদযয মফমবন্ন অঞ্চর এফং মফযদ শথযক খফয, 
মবমিও, ছমফ শাষ্ট কযযছ 

• এ ফ শভাফাা্ইর শপাযন, শাযার মভমিয়া, ইযভইর ফা 
মনউজযরটাযয তাৎক্ষমনক যফযা যে 

• ৫০+ জন শেোযফক শদ মফযশ্বয মফমবন্ন প্রাযন্ত, প্রমত শজরায় 

• দ্রুত ফাড়যছ, এফং শচয়াযাযন ুমফধাজনক ভযয় আনুষ্ঠামনক 
উযদ্বাধন কযযফন 



www.amraBNP.com 

Questions 

থ্যাঙ্ক ইউ 
 

 

 

 


