






আইসসফক্যাসটারম্যাননজনভন্টসরসভনটড 

প্রধানক্াম যারয়, ঢাক্া। 

ইননানবনটিভ 

উদ্ভাফনীউনযাগ/ধানণাআফান 

 

উদ্ভাফনীউনযাগ/ধাযণাযসনযানাভ 

১। প্রচসরত াখা খখারা সফযত খযনখ ফড় ফড় খজরা ও উনজরায় ফক্স 

সবসিক্ স্বল্প সযনয (দুই নত সতন ক্ক্ষ সফসষ্ট) াখা খখারা। খম 

াখায মুর ক্াজ নফ সফসননয়াগক্াযী ংগ্র, সফও সাফ খখারা, আভানত 

গ্রণ,  ও খেসডং ক্াম যক্রভ ম্পন্ন ক্যা। 

২। ম্মাসনত সফসননয়াগক্াযীনদয খয়ায ক্রয়-সফক্রয় খনল ভস্ত াখায 

ম্যাসচং ক্াম যক্রভ (Centrally) খক্ন্দ্রীয়বানফ ক্যা এফং াখায় শুধু ক্রয়-

সফক্রয় সযন যাট ও সফর খপ্রযণ /প্রদাননয ব্যফস্থা ক্যা। 

৩। ফতযভান MOMS Software খক্ আধুসনক্ ও যুগনানমাগী ক্যা। 

ম্মাসনত সফসননয়াগক্াযীনদয খয়ায ক্রয়-সফক্রনয় খটসরনপান/খভাফাইর ফা 

অনরাইন সবসিক্ সুনমাগ সুসফধা খদওয়া। 

 

       ভস্যাযংসক্ষপ্তফণ যনা 

ধীযগসতয  ক্সম্পউটায ও MOMS Software, দক্ষ জনফনরয 

অবাফ, MOMS Software আনডট এয ানথ ানথ সনয়সভত 

ক্ভ যক্তযা ও ক্ভ যচাযীনদয সপ্রসক্ষনণয ব্যফস্থা না থাক্া, ক্ভ যক্তযা ও 

ক্ভ যচাযীনদয ক্ানজয প্রসত অসনা, ক্ভ যক্তযা ও ক্ভ যচাযীনদয সনয়ভ 

ভাসপক্ দন্নসত ও অন্যান্য সুনমাগ-সুসফধা না থাক্া। 
 

 

ভাধাননযংসক্ষপ্তফণ যনা 

 

 

১। অত্র প্রতষ্ঠাননয ভস্ত ক্াজক্ভ য ক্সম্পউটানযয ভাধ্যনভ ম্পন্ন নয় 

থানক্, তাই এইভস্ত মন্ত্র াভগ্রী ক্রনয়য খক্ষনত্র গুনগত ভান ফজানয় খযনখ 

ক্রয় ক্যা উসচৎ। 

২। MOMS Software আনডট ও অন্যান্য সফলনয়য ানথ ানথ 

সনয়সভত ক্ভ যক্তযা ও ক্ভ যচাযীনদয সপ্রসক্ষনণয ব্যফস্থা ক্যা।  

৩। ক্ভ যক্তযা ও ক্ভ যচাযীনদয সনয়ভ ভাসপক্ দন্নসত ও অন্যান্য সুনমাগ-

সুসফধা সদনয় দাসয়ত্ব , দায়ফদ্ধতা ও ক্ানজয প্রসত আগ্র বৃসদ্ধ ক্যা। 

নাভ, আইসডনংএফংদফী 

Md. Nihal Uddin 

ID No-20051005 

Designation: Officer 

ক্ভ যস্থর /ঠিক্ানা 

ICB Capital Management Ltd. 

Gazipur Branch 

Rahamot Tower (Level-2) 

Chandona Chowrasta, Gazipur. 

খভাফাইর / খপাননম্বয 

 

01720002849 

ই-খভইর 

 

nihalicml@gmail.com 
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