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১.  Digital Store 

Management   

য়বটিএেয়স প্রধান কা যালদ্ির সাধারন 

কে যশাখাি ভান্ডার ব্যবস্থাপনাি  াবতীি 

োলাোল গ্রহন, ইস্যু, োলাোদ্লর  

য়িনয়ভয়িক, োসয়ভয়িক ও বাৎসয়রক 

প্রয়তদ্বিন সংক্রান্ত সকল কা যক্রে  

Digital Store Management  এর 

োধ্যদ্ে সম্পন্ন করা।  

য়বটিএেয়স প্রধান কা যালদ্ির সাধারন কে যশাখাি একটি  Store (ভান্ডার) রদ্িদ্ে। এদ্ত িাপ্তয়রক কাজ সম্পািদ্নর জন্য 

প্রাি ২০০ (দুইশত) এর উপদ্র োলাোল রদ্িদ্ে। Store (ভান্ডার) এ ম্যানুিাল পদ্ধয়তদ্ত  োলাোল গ্রহন, ইস্যু ও সোপনী 

েজুি করা হি। এ পদ্ধয়তদ্ত জরুরী প্রদ্িাজদ্ন তাৎিয়নক োলাোদ্লর  পয়রোন ও মূল্য প্রিান করা জটিল  ও সেি সাদ্পি। 

এোড়াও ম্যানুিাল পদ্ধয়তদ্ত ভান্ডার ব্যবস্থাপনাি য়বয়ভন্ন ধরদ্নর ভুলত্রটি হওিার সম্ভাবনা থাদ্ক। ভান্ডার ব্যবস্থাপনাি 

Digital Store Management  এর কা যক্রেটি বাস্তবািন করা হদ্ল এর োধ্যদ্ে ভান্ডাদ্রর  াবতীি োলাোল গ্রহন, 

ইস্যু ও সোপনী োলাোদ্লর  অবস্থা খুব সহদ্জই পাওিা  াদ্ব। এদ্ত একয়িদ্ক Store (ভান্ডার) এ োলাোদ্লর ঘাটয়ত 

হদ্ব না অন্যয়িদ্ক োলাোল গ্রহনকারী সোপনী োলাোদ্লর েজুদ্ির অবস্থা য়বদ্বচনা কদ্র তাঁর  োলাোদ্লর য়রকুইদ্জশন 

য়িদ্ত পারদ্বন। সদ্ব যাপয়র Digital Store Management  বাস্তবািন করা হদ্ল  ভান্ডার ব্যবস্থাপনাি অয়ধকতর স্বচ্ছতা 

ও জবাবয়িয়হতা য়নয়িত হদ্ব।  
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2. Basic 

Information 

Display  

বাংলাদ্িশ যটক্সটাইল য়েলস্ করদ্পাদ্রশন 

(য়বটিএেয়স) প্রধান কা যালদ্ি Basic 

Information Display স্থাপন করা 

হদ্ব। এদ্ত য়বটিএেয়স’র যেৌয়লক তথ্যায়ি 

উপস্থায়পত হদ্ত থাকদ্ব। এোড়াও 

য়বটিএেয়স’র প্রয়তষ্ঠাকাল যথদ্ক শুরু কদ্র 

বতযোন সেি প যন্ত জনবল সংক্রান্ত, 

োেলার সারসংদ্িপ ও য়নরীিা উপাি 

ইততুায়ি য়বষিগুদ্লা চলোনভাদ্ব প্রিয়শ যত 

হদ্ত থাকদ্ব। 

য়বটিএেয়স প্রধান কা যালদ্ি  য়বয়ভন্ন য়বভাদ্ে কে যকতযা ও কে যচারী কে যরত রদ্িদ্ে। কে যরত কে যকতা ও কে যচারীদ্ির 

য়বটিএেয়স’র যেৌয়লক তথ্যায়ি জানা প্রদ্িাজন। এ লদ্িু Basic Information Display একটি কেন যেদ্স স্থাপন 

করা হদ্ব  াদ্ত চলোনভাদ্ব প্রিয়শ যত য়বষিগুদ্লা চলাদ্েরার পদ্থ সকদ্লর দৃয়িদ্োচর হি। এদ্ত কদ্র প্রিয়শ যত য়বষিগুদ্লা 

সকদ্ল অবয়হত হদ্ব।  
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