
Recruitment Manpower Business AI সফটওয়ারিটর িকছু গর�পণূর্ িফচার 
 

 
 
 



 
Dashboard: এর মাধ�েম �িতিদেনর কােজর তথ� খুব সহেজই পাওয়া যােব, �িতিদন কত�েলা 
কাজ পাওয়া যাে� বা আেগ কত�েলা কাজ পাওয়া েগেছ তা সহেজই েদখা যােব। পাসেপাট� 
�েসস, ই�ারিভউ ফাইল, েমিডেকল, কত�েলা কাজ  িভসার জন� অেপ�া করেছ বা িভসা 
পাওয়া েগেছ, িফ�ার, পুটাব, েমন পাওয়ার বা �টেকট এর অেপ�ায় কত�েলা কাজ আেছ তা 
সহেজই জানা যােব। কম �চারীরা কখন অিফেস আসেলা এবং কখন অিফস েথেক চেল েগল তার 
ে�িকং করা যােব। কম �চারীরা কখন েকান ফাইেল কাজ করেতেছ তার ে�িকং করা যােব এবং তারা 
সারািদেন কত�েলা কাজ করেলা েকান েকান ফাইেল কাজ করেলা তা সরাসির েদখা যােব। 

 

 



 
 
 
Add Contact:  এর মাধ�েম েদেশর বা বািহেরর েয েকান এেজ� বা েকা�ািন খুব সহেজ অ�াড 
করা যােব। েসই এেজ� বা ক�ািন যাবতীয় তথ� সং�হ কের রাখা যােব এবং তা েযেকােনা সময় 
�েয়াজন মত খুব সহেজই খুেজ েবর করা যােব। 
 

 
 



 



 
Add BIODATA: এর মাধ�েম আপিন েযেকান পাসেপাট� এর তথ� সরাসির সফটওয়�ার এি� করেত 
পারেবন। যার ফেল এসকল তথ� আর আপনােক ি�তীয়বার অন� েকান জায়গায় এি� করেত 
হেব না েয সম� জায়গায় পাসেপােট�র তথ� �েয়াজন তা �য়ং��য়ভােব েপেয় যােবন, েযমন: 
যা�ীর িফ�ার ফম �। এছাড়াও আপনার যিদ েকান িবেশষ ফেম �র  �েয়াজন হয় তাহেল তা অিত �ত 
সফটওয়�ার বািনেয় েনওয়া যােব। 

 

 



 
BIODATA: অ�াড বােয়া ডাটা অপশন এর মাধ�েম তথ� পূরণ করার পর আপিন �য়ং��য়ভােব 
েযেকােনা যা�ীর বােয়া ডাটা েপেয় যােবন আপিন চাইেল বােয়া ডাটা আপনার �াইেল বািনেয় 
িনেত পারেবন এর ফেল আর আপনােক ক� কের বােয়া ডাটা বানােত হেব না। 

 

 
 



 
 
Medical Process: এক�ট পাসেপাট� এি� হওয়ার পর ই�ারিভউ ফাইল হেয় সরাসির েমিডেকল 
�েসেস চেল আসেব, েমিডেকল �েসস এর মাধ�েম েকান ফাইেল েমিডেকেলর কাজ �� হেয়েছ 
বা েকান ফাইেল এখেনা েমিডেকেলর কাজ �� হয়িন তা খবু সহেজই জানা যােব এবং েকান 
যা�ীর েমিডেকল করার পর সমস�া ধরা পেড়েছ এবং তারা কেব আবার েমিডেকল করেত আসেব 
ও তােদরেক সু� হওয়ার জন� িক িক িচিকৎসা েদয়া হেয়েছ তা খুব সহেজই  েদখা যােব। এছাড়াও 
আপনার কােজর সুিবধার জন� যা�ীর েয সম� তথ� সব সময় �েয়াজন হয় তা খুব সহেজই 
আপিন েচােখর সামেন েদখেত পােবন। এই ফাইল�ট েমিডেকল �েসেস কতিদন যাবত অেপ�া 
করেছ তা খুব সহেজই জানেত পারেবন, ফেল যিদ েকান ফাইেল আপনার েবিশ সময় ব�য় হয় তা 
খুব সহেজই েবর কের েস অনুযায়ী ব�ব�া �হণ করেত পারেবন যা আপনার কাজেক আেরা েবিশ 
�ত করেত সাহায� করেব। 

 
AI: এই সফটওয়�ার �ট েত রেয়েছ অত�াধুিনক  এ আই �যু��  যা স�ূণ �ভােব আপনােক আপনার 
ব�বসার কােজ সাহায� করেত ��ত েস জােন েকান কােজর পের েকান কাজ�ট �েয়াজেন। 
আপনার কম �চারীরা যিদ েকান কাজ ভ� েল যায় অথবা �ঠক সমেয় না কের েস �য়ং��য়ভােব 
কম �চারীেদরেক জািনেয় িদেব  েয েস েকান কাজ�ট ভ� েল েগেছ বা িক করা উিচত। উদাহরণ��প 
বলা যায়: েকােনা যা�ী তার েমিডেকল স�� কেরেছ িক� আপনার কম �চারীরা েসই েমিডেকল 
িরেপাট� কােল� করেত ভ� েল েগেছ েসই ে�ে� এই সফটওয়�ার�ট আপনার কম �চারীেক মেন 
কিরেয় িদেব েমিডেকল কাড� �ট সং�হ কের িনেয় আসার জন�। এছাড়াও রেয়েছ অন�া� আেরা 
অেনক সুিবধা। 



 
 
Advanced Search: আমােদর রেয়েছ অত�াধুিনক সাচ� ব�ব�া যার ফেল আপিন েযেকান ফাইেলর 
কােজর তথ� অিত �ত েপেয় যােবন আপিন চাইেল েযেকান যা�ীর নাম িলেখ সাচ� করেত পােরন 
অথবা তার আইিড না�ার অথবা তার পাসেপাট� না�ার অথবা তার এেজে�র নাম অথবা যা�ীর 
েযেকােনা তথ� েলখার সােথ সােথ আপিন ফাইল�েলা েপেয় যােবন।  
 
 
Various Note: আমােদর রেয়েছ অত�াধুিনক েনাট ব�ব�া যার ফেল আপনােক আর ক� কের 
েকান ফাইেলর কােজর তথ� মেন রাখেত হেব না আপিন েকান ফাইেল িক কাজ করেছন বা িক 
করেত হেব তা আপিন েনােট িলেখ রাখেল তা েযেকান মু�েত� আপিন েসই ফাইল�ট ি�ক করার 
সােথ সােথ েদখেত পােবন এবং আপিন পরবত�েত িক করেত হেব আপিন তার মাধ�েম সরাসির 
জানেত পারেবন। আপনার েকান কম �চারী যিদ েকান ফাইেল কাজ কের েস িক কাজ কেরেছ েস 
েসই তথ� যিদ েনােটর মেধ� িলেখ রােখ আপিন চাইেল েযেকােনা মুহেূত� েসই ফাইল�ট েদখেলই, 
েসই েনাট েদখার মাধ�েম আপিন েজেন িনেত পারেবন েয িক কাজ হেয়েছ। এমনিক  আপনােদর 
কােজর সুিবধার জন�  রেয়েছ �াইেভট েনাট যা �ধুমা� আপিন েদখেত পারেবন এর ফেল েয 
েসই যা�ী স�িক�ত েয েকান েগাপন তথ� যা আপিন আপনার কম �চারী বা অন� কাউেক জানােত 
চাে�ন না আপিন িলেখ রাখেত পারেবন  এবং যা �ধু আপিন েদখেত পারেবন। এছাড়াও রেয়েছ 
অন�া� আেরা অেনক সুিবধা।  

 
 

 
 
 
Note #Tag: েকান ফাইল বা কাজেক আলাদা করার জন� অথবা খুেঁজ েপেত সুিবধার জন� অেনক 
ে�ে�ই আমরা েসই  ফাইল�টেত েকান িবেশষ িচ� বা েলখা িলেখ থািক যার ফেল আমােদর েসই 



ফাইল�ট খুেঁজ েপেত  সহজ হয়। অনু�পভােব এই সফটওয়�াের ও িবেশষ িকছ�  কােজর  িচ� বা 
ট�াগ ব�বহার করা হেয়েছ যার ফেল আপিন অেনক�েলা ফাইল এর িভতর েথেক িনিদ�� 
ফাইল�টেক অিত সহেজই খুেজ েবর করেত পারেবন, আপিন যিদ একই  ট�াগ ১০০ ফাইল এর 
েভতর েথেক �ধুমা� দশ�ট  ফাইেল িলেখ রােখন তাহেল েসই ট�াগ িলেখ  সাচ� েদওয়ার সােথ 
সােথ �ধুমা� েসই দশ�ট ফাইলই আপনার সামেন চেল আসেব, এছাড়াও কােজর সুিবধার জন� 
েয সম� ট�াগ�েলা সবসময় ব�বহার করেত হয় েস�েলা েক আপনার বারবার টাইপ করেত হেব 
না আেগ েথেকই েসট কের রাখা যােব  �ধুমা� �েয়াজন অনুযায়ী ি�ক করেলই অেটােম�টক 
েলখা হেয় যােব। 

 
 
Bangla Voice Typing: আপনারা যারা অেনক ে�ে� টাইপ করা টােক অপছ� কেরন তারা 
আমােদর সফটওয়ােরর  সােথ �ধুমা� মুেখ কথা বেল বাংলা অথবা  ইংিলেশ টাইেপর কাজ�ট 
কের িনেত পারেবন এর ফেল  আপনার হােত টাইপ করার েকান ঝােমলা থাকেব না আর আপিন 
মুেখ বলার সােথ সােথ তা অেটােম�টক ভােব টাইপ হেয়  েনােটর মেধ� বেস যােব যা আপনার 
কাজেক করেব আেরা েবিশ �াট� ও ফা�। তেব এর জন� অবশ�ই আপনার ক��উটাের 
মাইে�ােফান থাকেত হেব। 
 
 
 
 
Automatic Agent SMS: কােজর সুিবধার জন� েয সম� তথ� আপনােদরেক সবসময় এেজ�েদর 
েক জানােনা �েয়াজন হয় তা �য়ং��য়ভােব আপনােদর েমাবাইেলর মাধ�েম  এসএমএস এর 
সাহােয�  এেজে�র কােছ েমেসজ িদেয় জািনেয় েদওয়া হেব েযমন যা�ী েমিডেকেলর িফট হেল 
এেজ�েক জািনেয় েদওয়া হেব েয তার যা�ী িফট হেয়েছ অথবা েমিডেকেল েকান সমস�া ধরা 
পড়েল এেজ�েক জািনেয় েদওয়া হেব েয  তার যা�ীর েমিডেকেল সমস�া ধরা পেড়েছ এবং 
তােক িক িক ওষুধ েখেত হেব এবং আবার কেব তােক েমিডেকল করার জন� কেব আসেত হেব,  
িভসা জমা হেল এেজে�র কােছ এসএমএস যােব তার যা�ীেক ��ত থাকার জন�, িভসা আসেল 
এেজে�র কােছ এসএমএস যােব েয  তার যা�ীর িভসা হেয় েগেছ। এমনিক আপিন চাইেল 
�েয়াজেন কােজর েয েয ে�ে� আপনার এেজ�েক এসএমএস পাঠােনার �েয়াজন তা েসট 
কের িনেত পারেবন।  যার ফেল আপনার কাজ হেব আরও েবিশ �াট�। 
 

 



 
 



 
 
 



All BIODATA: এর মাধ�েম আপিন আপনার েকা�ািনেত যত�েলা কাজ চাল ুআেছ তার সব�েলা 
কাজ একে� েদখেত পারেবন এবং েযেকান তথ� আপিন সাচ� করার সােথ সােথ েপেয় যােবন 
আপিন যিদ জানেত চান েয কত�েলা বই এখেনা িবেদেশ েকা�ািনেত েপরন করা হয়িন আপিন 
তার সােথ সােথ জানেত পারেবন বা কত�েলা বই িবেদেশর েকা�ািনেত পা�ঠেয়েছন এখনও 
জমা হয়িন তাও জানেত পারেবন কত�েলা কাজ আপনার  ম�ানপাওয়ার �েসেস  আেছ বা 
�টেকেটর জন� অেপ�া করেছ, মূল কথা আপিন েযভােব িরেপাট��ট চান েসভােবই আপিন 
িরেপাট��ট েদখেত পারেবন। এবং �িত�ট  ফাইেলর সােথ  েসই ফাইল স�িক�ত যাবতীয় তথ� 
আপিন েপেয় যােবন েযমন এেজে�র নাম বা েকান েকা�ািনেত  ফাইল�ট জমা হেয়েছ এবং 
কেব জমা হেয়েছ,  যা�ী িক নত�ন নািক পুরাতন,  তার ফাইেলর  কােজর ��াটাস,  আেছ 
অেটােম�টক পাসেপাট� েচক িসে�ম েকান পাসেপাট� এর েময়াদ যিদ এক বছেরর কম থােক 
তাহেল সফটওয়�ার�ট আপনােক অেটােম�টক জািনেয় েদেব েয পাসেপাট� এর েময়াদ এক বছেরর 
কম আেছ, পাসেপাট� কেব জমা হেয়েছ আপনার অিফেস,  এবং আেছ খুবই আধুিনক �যু�� যার 
মাধ�েম আপিন এই  ফাইল স�িক�ত তার পাসেপাট�, েমিডেকল িরেপাট�, যা�ীর  ছিব,  ে�িনং 
সা�ট�িফেকট এর ফেটাকিপ বা পাসেপােট� িভসা থাকার �মাণ ��ািনং কের কােজর েফা�াের রাখা 
হেয়েছ িকনা তা আমােদর  সফটওয়�ার েচক করেব যিদ েকান  িকছ�   রাখা না হয় তাহেল আপিন 
তা জানেত  পারেবন যার ফেল আপনার কােজ  ভ�ল হওয়ার স�াবনা েনই বলেলই চেল। এছাড়াও 
আেছ কম �চারীেদর �ািকং িসে�ম যার মাধ�েম আপিন আপনার েকান কম �চারী েকান ফাইল�টেত 
কাজ কেরেছ খবু সহেজই েবর করেত পারেবন এবং কেব আবার এই ফাইল�ট েত কাজ করেত 
হেব তাও েদখেত পােবন উদাহরণ��প বলা যায় যিদ আপনার েকােনা যা�ী আপনার অিফেস 
েফান কের জানায় েয আিম িতন িদন পের  এেস আমার িফ�ারি�� কমি�ট কের যাব এবং যিদ 
আপনার কম �চারী এই কথা�ট  েনাট এ আপেডট কের েদয়  এবং সােথ সােথ   িতনিদন  পেরর 
েচিকং েডট আপেডট কের েদয় ফেল এই কাজ�টেত িক হেয়িছল তা আপিন ফাইেল যাওয়ার সােথ 
সােথ জানেত েপের যােবন এবং েক এই ফাইল�ট আপেডট কেরেছ এবং কেব কেরেছ তাও 
েদখেত পারেবন যার ফেল এই ফাইল�ট  িনেয় কাজ করেত আপনার আর েকান সমস�া থাকেব না 
ও িতনিদন পর  সফটওয়�ার আপনােক মেন কিরেয় িদেব এ  যা�ীর সােথ েযাগােযাগ কের িফ�ার 
�ট কমি�ট করােনার জন�  ফেল আর আলাদা  কের েকান িকছ�  আর মাথায় রাখার �েয়াজন েনই। 
এছাড়াও এর এক�ট উে�খেযাগ� সুিবধা রেয়েছ আপনােক সব সময় আপনার কম �চারীর উপর 
িনভ�রশীল থাকেত হেব না, েযেকােনা তথ� আপিন  সফটওয়�ার েথেক জানেত েপের যােবন যিদ 
েকান কারেণ আপনার কম �চারী অসু� থােক এবং অিফেস না আসেত পাের তাও আপনার কাজ 
ব� থাকেব না আপনার অন� কম �চারী কােজর তথ� েদেখ কাজেক এিগেয় িনেয় েযেত পারেব।  
 

 



 



 
 
Send BIODATA: এর মাধ�েম আপিন েয েকা�ািন �েলার সােথ কাজ করেছন তােদরেক এই 
সফটওয়�ার েথেকই আপনার কােজর ফাইল�েলা পা�ঠেয় িদেত পারেবন আপনােক আবার  
আলাদা কের ইেমইল করেত হেব না যিদ েকান ফাইেলর সােথ অ�াটাচেম�-এর �েয়াজন হয় 
েযমন যা�ীর ছিব, যা�ীর েমিডেকল িরেপাট�, যা�ীর পাসেপাট� এর কিপ,যা�ীর বােয়া ডাটা  
এছাড়াও আেরা অন�ান� ফাইল েয সম� ডকুেম� আপনার েকা�ািনেত পাঠােনার �েয়াজন এর 
সবিকছ� ই অেটােম�টকভােব েকা�ািনেত চেল যােব। আপিন  �ধুমা� ফাইল�ট  েকান েকান 
েকা�ািনেত পাঠাে�ন  েসই েকা�ািন�েলােক িসেলট করেবন ও  সাবিমট বাটেন ি�ক 
করেবন।  আপিন চাইেল এক�ট ফাইল একািধক েকা�ািনেতও েস� করেত পারেবন বা একািধক 
েদেশও েস� করেত পারেবন।  েযেকােনা মুহেূত� আপিন েদেখ িনেত পারেবন এই ফাইল�ট আপিন 
েকান েকান েকা�ািনেত অথবা েকান েকান েদেশ পা�ঠেয়েছন এবং কেব পা�ঠেয়েছন। 

 

 

 
 
Automatic Email: এর মাধ�েম আপিন আপনার েকা�ািন সােথ আেরা ভােলাভােব েযাগােযাগ 
র�া করেত পারেবন।  উদাহরণ��প বলা যায়  আপিন েয েয েকা�ািন�েলােত  ফাইল�ট 
পাঠােত চাে�ন তােতা �য়ং��য়ভােবই চেল যাে�,  মেন ক�ন আপিন এক�ট ফাইল পাচঁ�ট 



েকা�ািনেত পা�ঠেয়েছন এরপর যখন েকান এক�ট েকা�ািন েসই ফাইল�ট িসেল� করেব এই 
সফটওয়�ার�ট অেটােম�টকভােব অন�ান�  বািক চার�ট েকা�ািন�েলােক েসই  ফাইেলর কাজ�ট 
না করার জন� ইেমইল পা�ঠেয় িদেব  যার ফেল আর আপনােক ক� কের তােদরেক জানােত হেব 
না ও েযই েকা�ািন কাজ�ট িসেলট করেলা তােক কাজ�ট িসেলট করার জন� এক�ট ধন�বাদ 
ইেমইল পা�ঠেয় িদেব।  েকান ফাইল  িসেল�  করার পর িভসা েপেত েদির হেল অেটােম�টক ভােব 
েসই েকা�ািনেক �ত িভসা েদওয়ার জন� ইেমইল পা�ঠেয় িদেব। আপিন যখন েকান িভসা 
ক�ািন েথেক �হণ করেবন সফটওয়�ার অেটােম�টকভােব েকা�ািনেক  িভসা েদওয়ার জন� 
ধন�বাদ ইেমইল পা�ঠেয়  িদেব যা আপনার কােজর গিতেক  করেব আেরা অেনক েবিশ �াট�। 
ইেমইল েক আপিন আপনার মত কা�মাইজ কের িনেত পারেবন। এছাড়াও রেয়েছ অন�া� আেরা 
অেনক সুিবধা। 

 
 
 
Advanced Report: এ�ট আমােদর িসে�েমর এক�ট অনন� িফচার এর মাধ�েম আপিন আপনার 
কােজর তথ� েক আেরা গভীরভােব পয �ােলাচনা করেত পারেবন েযমন আপিন যিদ জানেত চান 
েয আপনার কত�েলা যা�ী এখেনা  িফ�ার বািক আেছ  েসই অনুযায়ী যা�ীেদর সােথ বা  যা�ীর  
এেজে�র সােথ েযাগােযাগ করেত পারেবন,  কত�েলা ফাইল িসেল�  করেত েদির হে�  বা 
কত�েলা ফাইল িভসা হেত েদির হে� েসই অনুযায়ী আপিন েকা�ািনর সােথ েযাগােযাগ করেত 
পারেবন।  �ধু মা� িভসা �েসিসং এর কাজ �েলা েক আলাদাভােব মিনটিরং করেত পারেবন। 
এছাড়াও রেয়েছ অন�া� আেরা অেনক সুিবধা। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 
 
Agent Wise Report: এর মাধ�েম আপিন েযেকােনা  এেজ�েক  িসেল� কের তার স�ূণ � তথ� 
েদখেত পােবন, িবেশষ কের এেজ� এর েমাবাইল না�ার, তার সম� ডকুেম�, তার সােথ েকান 
িদন িক কথাবাত�া চলেছ, তােক কেব কল করা হেয়েছ আবার কেব কল করেত হেব, েসই  
এেজে�র েশষ কেব যা�ী িবেদেশ �মণ কেরেছ, েকান েদেশ কত কিমশন েদওয়া হেব, েস েকান 
িদন বা েকান স�ােহ বা েকান মােস কত�েলা পাসেপাট� জমা িদে�, তার কত�েলা ফাইল 
কােজর জন� অেপ�া করেতেছ কত�েলা পাসেপাট� েকাথায় আেছ, কত�েলা েমিডেকেল আেছ, 
কত�েলা িভসা হেয়েছ কত�েলা  ম�ানপাওয়ার হেয়েছ েটাটাল কত�েলা যা�ী িবেদশ �মণ 
কেরেছ তার সকল তথ� এখান েথেক খুব সহেজ পাওয়া যােব।  
 
এছাড়াও আেছ এ িরেপােট�র মতই ক�ািন বা েদশ এর মাধ�েম েযেকান ফাইেলর তথ� খুেজ েবর 
করার সুিবধা যা িদেয় আপিন খুব সহেজই েয েকান েকা�ািনর কােজর তথ� বা েয েকান েদেশর 
কােজর তথ� েবর করেত পারেবন। 
 



 

 
 
Selected Report Company Wise: এর মাধ�েম আপনার েয সম� ফাইল েকা�ািনরা িসে�ট 
কেরেছ �ধুমা� েসই সম� েকা�ািনর নাম েদখেত পােবন েসই েকা�ািনর নােম ি�ক করেল 
তারা েয েয ফাইল�েলা িসে�ট কেরেছ েসই ফাইল�েলা িল�  েদখােব। এখান েথেক আপিন 
জানেত পারেবন যা�ী েরফাের� না�ার, তার নাম, পাসেপাট� এর তথ�, ে�িনং সা�ট�িফেকট এর 
তথ�,  েকা�ািন কেব তােক িসে�ট কেরেছ এবং আেরা অন�ান� �েয়াজনীয় িবষয় যার ফেল েসই 
েকা�ািনর সােথ  কথা েয েকােনা ব�বসািয়ক আেলাচনা করেত আপনােক আর খুব েবিশ পির�ম 
করেত হেব না �ধুমা� েসই েকা�ািনেক িসে�ট করার সােথ সােথ েকা�ািনর সম� তথ� 
আপনার কােছ েপেয় যােবন। 
 

 
 



Process Report Company Wise: িসেলে�ড হওয়ার পর যখন েকান ফাইেলর িভসা স�� হেয় যায় 
তখন েসই ফাইল�ট �েসস িরেপােট� চেল আেস, �েসস িরেপােট�র মাধ�েম আপিন েয েয 
েকা�ািনর িভসা হােত েপেয়েছন �ধুমা� েসই সম� েকা�ািনর নাম েদখেত পােবন েসই 
েকা�ািনর নােম ি�ক করেল তারা েয েয ফাইল�েলা িভসা িদেয়েছ েসই ফাইল�েলার িল�  
েদখােবন। এখান েথেক আপিন জানেত পারেবন যা�ী তথ�,  কেব িভসা হােত েপেয়েছন, আেরা 
কতিদন িভসার েময়াদ আেছ, কেব ক�াক হােত েপেয়েছন,  ে�িনং সা�ট�িফেকট এর তথ�,  যা�ী 
কেব িফ�ার কেরেছ কেব পুটাপ বা েমনপাওয়ার এর কাজ�ট কমি�ট হেয়েছ বা এখনও কােদর 
েকান কাজটা বািক আেছ ও এছাড়াও �েয়াজনীয় অন�ান� তথ�। যার ফেল আপিন �েত�ক�ট 
ফাইেলর স�েক� পির�ার ধারনা পােবন ও েসই অনুযায়ী আপিন এেজ� বা েকা�ািনর সােথ 
সরাসির কথা বলেত পারেবন।  

 



 
 
Automatic Finger Form: অেটােম�টক িফ�ার ফম � এর ফেল  আপনােক আর ক� কের িফ�ার 
ফরম পূরণ করেত হেব না,  আমােদর সফটওয়াের এি� করা েযেকােনা যা�ীর িফ�ার �ম 
�েয়াজন হেল তা অেটােম�টক ভােব ৈতির হয় আপনার কােছ চেল আসেব আপিন �ধুমা� 
কাগেজ ি�� কের েবর কের িনেবন।  

 
 



 

 
 
Automatic BMET Finger BIO Check: এ�ট আমােদর  সফটওয়ােরর আেরা এক�ট অত�াধুিনক 
�যু��  যার মাধ�েম  আপনােক আর েকান যা�ীর  িফ�ার স�� হেয়েছ িকনা জানার জন�  
িবএমই�ট  এর ওেয়বসাইেট েযেত হেব না সরাসির আমােদর সফটওয়�ার েথেকই েকান ঝােমলা 
ছাড়া �ধুমা� এক�ট ি�ক কেরই  েজেন িনেত পারেবন েয যা�ীেদর িফ�ার স�� হেয়েছ  
িকনা। আমােদর সফটওয়ােরর আ�ট�িফিশয়াল  এ আই   িনেজই িবএমই�ট  েথেক যা�ীর তথ� 
সং�হ কের আপনােক জািনেয় েদেব।  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Clearance Table: এর মাধ�েম আপিন েযেকােনা যা�ীর  িবেদশ গমেনর পূেব � �েয়াজনীয় েয সম�  
িবষয়  েচক করার �েয়াজন হয় েসই স�েক�  তথ� পােবন। আমরা অেনক সময় িবিভ� কােজর 
ব��তায় অেনক �েয়াজনীয় �জিনস ভ� েল যাই িক� আমােদর সফটওয়ােরর   এই  িসে�ম�টর  
ফেল  আপনােক আর েকান িকছ�  ক� কের মেন রাখেত হেব না যা�ীর েকান কাজ�ট বািক আেছ 
বা িক করেত হেব আপিন তা সরাসির এখান েথেক েদেখ িনেত পারেবন।  

 
 

 
Automatic Stamp Form: অেনক ে�ে� যা�ীেদর কাছ েথেক  �া� রাখার �েয়াজন হয়,  িক� 
এখন আর আপনােক ক� কের,  স�ূণ � �াে�র েলখা�ট হােত িলখেত হেব না আমােদর 
সফটওয়�ার এর মাধ�েম �া��ট  �য়ং��য়ভােব েলখা হেয় যােব আপিন �ধুমা� �া� এর 
কাগেজ ি�� কের েবর কের িনেবন। 
 
 
 
 
 
 



Arrival Report: এর মাধ�েম আপনার েকা�ািন েথেক এই সফটওয়�ার এর মাধ�েম যত যা�ী 
িবেদশ �মণ কেরেছন তােদর সবার িল� ও তথ� েদখেত পারেবন,  তােদর �েত�েকর নাম, েকান 
েকা�ািনেত গমন কেরেছ, কেব িবেদশ গমন কেরেছ, কতিদন যাবৎ িবেদেশ কাজ করেছ ও 
আেরা অন�ান� অেনক তথ�।  
এছাড়াও েকউ যিদ িবেদশ গমেনর পর চাকির পিরবত�ন বা কােজর  ঘর পিরবত�ন কের েসে�ে� 
তারা কতবার ঘর পিরবত�ন কেরেছ এবং বত�মােন েকান ঘের আেছ তা খুব সহেজই েবর করা 
যােব।  
আপিন চাইেল েযেকান িল�েক এেজ�, ক�ািন বা েদেশর নাম িদও েদখেত পারেবন। 
উদাহরণ��প বলা যায় আপিন যিদ েকােনা এেজ� এর নাম িসেল� কেরন তাহেল �ধুমা� েসই 
এেজ� এর যত�েলা যা�ী িবেদেশ �মণ কেরেছ  �ধুমা� েসই যা�ী িল� েদখেত পারেবন এবং 
তােদর স�ূণ � তথ�।  
আপিন যিদ জানেত চান বত�মান মােস  বা িবগত মােস অথবা বত�মান বছর বা িবগত বছের 
কত�েলা  যা�ী িবেদশ �মণ কেরেছ বা েকান েদেশ কত�েলা যা�ী �মণ কেরেছ তাও জানেত 
পারেবন। এছাড়াও রেয়েছ অন�া� আেরা অেনক সুিবধা।  
 
 
Complain Issue: েদেশর বািহের গমন করার পর যিদ েকান যা�ীর েকান ধরেনর সমস�া হয় তা 
সমাধােনর জন� আমােদর সফটওয়�াের আেছ িবেশষ ব�াব�া, এর মাধ�েম �িত�ট যা�ীর ফাইেল 
তার সমস�া িলেখ রাখা যােব এবং েসই অনুযায়ী কাজ�ট সব সময় েচক করা যােব, ফেল যা�ীর েয 
েকান সমস�া ৈতির হেল তা সব �া�িনক েচক করা যােব, এবং অন�া� আেরা েয েকান তথ� সােথ 
সােথ েদখা যােব। এছাড়াও পূেব � েকান েকান সমস�া সমাধান করা হেয়েছ তা েয েকান মু�েত� 
জানা যােব। 
 



 
 
 
Master Search: এর মাধ�েম আপিন েয েকান ফাইেলর তথ�, তার আইিড না�ার অথবা তার 
পাসেপাট� না�ার িলেখ সাচ� িদেল েসই ফাইল�ট সফটওয়�ােরর েয যায়গােতই থাকুক না েকন সােথ 
সােথ েপেয় যােবন।   
 
 
Group Working: আমােদর সফটওয়�ার�ট ব�বহার করার ফেল আপনার অিফেসর কাজ কখনই 
েথেম থাকার �েয়াজন হেব না। আপনার েকান �াফ যিদ অিফেস নাও আসেত পাের েসে�ে� 
অন� েয েকান �াফ এর পে� েয েকান ফাইেল কাজ করা স�ব হেব। কারন কােজর সম� তথ� 
েযেহত�  সফটওয়�াের েলখা থাকেব এবং িক িক কাজ করেত হেব তাও সফটওয়�ার বেল িদেব তাই 
আর আপনার অিফেসর েকান কাজ পের থাকার েকান স�াবনা েনই। 
 
 



 
 

 
 
Company Panel: এর মাধ�েম েয সম� েকা�ানী আপনার সােথ কাজ কের তােদরেক আপিন 
চাইেল এই সফটওয়�ার এর এে�স িদেত পারেবন ফেল তারাও �ধুমা� েয সম� কাজ আপিন 
তােদর কােছ পা�ঠেয়েছন তার িল� েদখেত পারেব এবং তারা চাইেল সফটওয়�ােরর মাধ�েম 
সরাসির েয েকান ফাইল িসে�ট করেত পারেব। তারাও জানেত পারেব আপিন তােদর কত�েলা 
ফাইল পা�ঠেয়েছন, তারা কত�েলা ফাইল িসে�ট কেরেছ, কত�েলা িভসা িদেয়েছ ও আেরা 
অন�া� িবষয়। যার ফেল েয েকান েকা�ানীর সােথ আপনার কাজ করা অেনক েবশী সহজ হেয় 
যােব এবং েকা�ানীরা ও আপনার সােথ কাজ করেত আ�হী হেব। 
 

 



 
 



 
 
Agent Panel: এর মাধ�েম েয সম� এেজ� আপনার সােথ কাজ কের তােদরেক আপিন চাইেল 
এই সফটওয়�ার এর এে�স িদেত পারেবন ফেল তারা েয সম� কাজ আপনার অিফেস িদেয়েছ 
তার িল� েদখেত পারেব। এেজ�রাও েদখেত পারেব তারা আপনােক কত�েলা ফাইল িদেয়েছ, 
তােদর কত�েলা ফাইল িসে�ট হেয়েছ, কত�েলা িভসা েপেয়েছ ও আেরা অন�া� িবষয়। যার 
ফেল েয েকান এেজে�র সােথ আপনার কাজ করা অেনক েবশী সহজ হেয় যােব এবং এেজ�রা 
ও আপনার সােথ কাজ করেত আ�হী থাকেব। 

 
 
Clockify Integration: এর মাধ�েম আপিন আপনার কম �চারীর সারািদেনর কােজর স�ূন � তথ� 
েদখেত পারেবন, েস কত�ন সময় েকান ফাইেল কাজ কেরেছ এবং সারািদেন কতঘ�া কাজ 
কেরেছ তার সবিকছ� ই জানা ও েদখা স�ব। এবং পূেব �র েয েকান িদেনর েয েকান কম �চারীর 
কােজর তথ� ও এর মাধ�েম আিত সহেজ েজেন িনেত পারেবন। 
 

 



 
 
Todoist Integration: এ�ট আমােদর  সফটওয়ােরর আেরা এক�ট অত�াধুিনক �যু�� যার মাধ�েম 
আমােদর সফটওয়�ার আপনার কম �চারীেদর েক জািনেয় িদেত পারেব তােদর েকান েকান কাজ 
বাকী আেছ, তােদর েকান েকান ফাইেল কাজ করেত হেব, কী কাজ করেত হেব ফেল কম �চারীেদর 
কাজ অেনক েবশী সহজ হেয় যােব এবং তারা অ� সমেয় অেনক েবশী কাজ করেত পারেব যা  
আপনার েকা�ানীর সুনাম বৃ��েত সহায়তা করেব।  

 

 



 
HRM System: এর মাধ�েম আপনার কম �চারীরা কখন অিফেস আসেলা বা কখন অিফস েথেক 
চেল েগেলা তা অিত সহেজই আপিন েজেন িনেত পারেবন, েকউ অিফেস না আসেল তা েচক 
করেত পারেবন, কােরা ছ� �ট �েয়াজন হেল েস সরাসির সফটওয়ার েথেকই ছ� �টর আেবদন করেত 
পারেব এবং েস অনুযায়ী আপিন সফটওয়ােরর মাধ�েমই ব�াব�া �হন করেত পারেবন। ফেল 
আপনার কম �চারীর সম� তথ� আপিন এক সফটওয়ার েথেকই েপেয় যাে�ন। 

 

 
 

 



 

 
 
Accounts:  েয েকান ব�বসা �িত�ােনর জন� একাউ�স এক�ট ���পূণ � িবষয়, আমােদর এই 
সফটওয়�ার�ট ব�বহার করার ফেল একাউ�স এর মেতা ���পূণ � িবষয়�ট আপনােদর কােছ 
আেরা অেনক েবিশ সহজ হেয় যােব আপনার �িতিদেনর িহসােবর আয় ব�য় �িত মুহেূত� েদখেত 
পারেবন। েকান এেজ�  বা ক�ািন আপনার কােছ কত টাকা পােব অথবা আপিন তার কােছ 
কত টাকা পােবন তার স�ূণ � তথ� অিত সহেজ েবর করেত পারেবন। েকান যা�ী িবেদশ গমন 
করার পর কিমশন অথবা অন�ান� খরচ বা েয েকােনা ধরেনর েলনেদন হেল  তা �য়ং��য়ভােব 



একাউ�স সফটওয়�ার এ অ�াড হেয় যােব  ফেল আপনার অ�াকাউে�র অেনক কাজ কেম 
যােব। আপিন খুব সহেজই েয কােরা িহসাব েয েকান  মােসর বা েয েকােনা বছেরর েদখেত 
পারেবন।  অিফেসর কম �চারীেদর েবতন েথেক �� কের যাবতীয় িহসাব এই একাউে�র মাধ�েম 
েলনেদন করেত পারেবন।  যা আপনার কাজেক করেব আেরা অেনক েবিশ �াট� ও ফা�,  
এছাড়াও রেয়েছ অন�া� আেরা অেনক সুিবধা।  

 

 
 
Agents Marketing System: এেজ� এর সােথ েযাগােযাগ করার জন� আমােদর রেয়েছ িবেশষ  
ব�ব�া,  যা আপনার কােজর গিতেক করেব আেরা অেনক েবিশ ফা�। এর মাধ�েম আপিন 
জানেত পারেবন কেব েকান  এেজ�েক কল করা হেয়েছ এবং আবার তােক কেব কল করেত 
হেব।  তার সােথ কেব িক কথাবাত�া হেয়েছ ও আেরা আেরা অন�ান� অেনক তথ�। ফেল আপিন 
এেজ� এর সােথ �িতিনয়ত আপনার েযাগােযাগ র�া করেত পারেবন। 
 
                         
সমেয়র ��তার কারেণ �ধুমা� ���পূণ � িফচার�েলা েক আপনােদর সামেন ত� েল ধরা হেলা, 
এর বাইেরও  এই সফটওয়�ার�ট  রেয়েছ আেরা অেনক সুিবধা। এ ছাড়াও আপনােদর যিদ এর সােথ 
আরও েকান িসে�ম এর �েয়াজন হয় তাহেল আমরা তা অিত �ত বািনেয় িদেত পারব। 
আশাকির সফটওয়�ার �ট আপনােদর ভােলা লাগেব।  
 
আপনারা যিদ চান এই সফটওয়�ার�টর সােথ আপনােদর েকা�ািনর নােম ওেয়বসাইট করেত 
েযখােন েয েকউ আপনার েকা�ািনর স�েক� জানেত পারেব এবং আপনার েকা�ািনর কাজ 
স�েক� জানেত পারেব তাহেল তাও কের েদওয়া যােব। 
 
Upcoming Feature: Air Ticket, Train, Bus, Launch, Hotel, Tour Plan Booking System will be 
integrated with this software as soon. 
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