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বফদদগাভী কভীদদয জন্য ফীভা চালুকযণ ও ফীভা দাফী

বযদাধ সহবজকযণ

MÖæc -we



MÖæc m`m¨

bs bvg I c`we

(†R¨ôZv Abymv‡i bq)

01 nvwjgv Avn‡g`, Dc-cwiPvjK

02 †gvnv¤§` Avwgbyj nK, mnKvix cwiPvjK

03 bvRwgb wgZv, mnKvix cwiPvjK

04 †gvt kvnRvjvj, mnKvix cwiPvjK

05 cvày gRyg`vi, †cÖvMÖvgvi

06 †gvt ZvbwRj †nv‡mb, mnKvix wnmveiÿY Kg©KZ©v

07 ivwk`v Av³vi, cÖavb mnKvix

08 †gvt gvmy` cvi‡fR, cÖavb mnKvix

09 †gvt Avkivdzj Bmjvg, cÖavb mnKvix

10 gvBb DwÏb, wnmve iÿK



ফীভা সসদরয জায়গা বনধ ধাযদণয জন্য প্রফাসী 

কল্যাণ বফদন ১টি সুবযকবিত কক্ষ 

সত JBC ও WEWB এয বনধ ধাবযত 

কভ ধকতধা ও স্টাপগণ দাবয়ত্ব ারন 

কযদফন।

ïiæ



ফীভা গ্রহণকাযী কভীদদয তাবরকা সপ্রযণ

বফএভইটি ফবহগ ধভন ছাড়ত্র গ্রহণকাযী 

প্রফাসী কভীয নাদভয তাবরকা JBC সক 

API/Excel Format এ যফতী 

কাম ধবদফদস সপ্রযণ;



WEWB হদত তাবরকা প্রাবিয য দ্রুততভ সভদয় 

প্রদতেক কভীয নাদভ বনধ ধাবযত ফীভা সাটি ধবপদকট 

এয হার্ ধ কব WEWB সত সপ্রযণ এফং এয 

সপট কব JBC এয ওদয়ফ সাইদট থাকদফ ও 

কভীযা এয বপ্রন্ট বনদত াযদফ;



ফীভায এোকাউন্ট

প্রফাসী কভীদদয ফীভায কাম ধক্রভ সুষু্ঠবাদফ বযচারনায 

জন্য WEWB এয দুটি ব্াংক বহসাফ থাকদফ। 

একটি বহসাফ JBC সক WEWB হদত বপ্রবভয়াদভয 

অথ ধ প্রদান সংক্রান্ত এফং অন্য বহসাফটি JBC হদত 

সপ্রবযত ফীভা দাফীয অথ ধ বযদাদধয জন্য;



JBC হদত WEWB এয ERP সত API/Excel 

Format এ স্বয়ংবক্রয়বাদফ র্াটা সপ্রযণ;

যফতী ভাদসয প্রথভ সিাদহ WEWB হদত JBC সক

ফীভা বপ্রবভয়াদভয অথ ধ BEFTN এয ভাধ্যদভ সপ্রযণ;



বনধ ধাবযত সভদয়য

ভদধ্য মৃত ও

অসুস্থ কভী

হদর

NO

YES

দুর্ ধটনাজবনত কাযদণ স্থায়ী ঙ্গুত্ব অথফা 

আংবক াযীবযক অক্ষভতায সক্ষদত্র 

সংবিষ্ট সদদয ফাংরাদদ 

দূতাফাস/বভন হদত একটি প্রতেয়ন 

ও সংবিষ্ট সদদয র্াক্তায কর্তধক 

প্রদত্ত সনদ সপ্রযণ কযদফ;



WEWB সথদক JBC ফীভা দাফী সপ্রযণ

তৎদপ্রবক্ষদত JBC হদত WEWB এয বনধ ধাবযত বহসাদফ

বপ্রবভয়াদভয অথ ধ সপ্রযণ



ফীভা দাফী বযদাদধয জন্য WEWB কর্তধদক্ষয অনুদভাদন

সভাি

BEFTN এয ভাধ্যদভ দাফীকৃত অথ ধ বযদাধ

T= 60 Day
V= 2
C= 500-1500 TK



ab¨ev`




