
আর্থ িক প্রর্িষ্ঠান র্িভাগ 

খ) ২০১৭-২০১৮ অর্ থবছরেে বাৎসরেক উদ্ভাবনী কর্ থপরেকল্পনায় উরিরখত উদ্ভাবনসহ অন্যান্য উদ্ভাবরনে নার্ ও কার্ থক্ররর্ে অগ্রগরতে তথ্যঃ 

 

ক্র

র্ 

র্ন্ত্রণালয় ও 

দপ্তরেে 

নার্ 

উদ্ভাবরনে নার্ উদ্ভাবরনে সংরিপ্ত 

রববেণ 

উদ্ভাবন গ্রহরণে 

যর্ৌরিকতা 

উদ্ভাবরকে নার্ 

ও ঠিকানা 

কার্ থক্ররর্ে 

অগ্রগরত (%) 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়রনে জন্য 

কত অর্ থ ব্যয় 

হরত পারে? 

বাস্তবায়রনে জন্য 

পাইলট কর্ থসূচী 

গ্রহণ কো হরব 

রকনা? তাে 

তারেখ 

সাো যদরে 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়ন

যর্াগ্য 

রকনা? 

য াকাল পরয়ন্ট 

কর্ থকতথাে নার্, 

পদরব, য ান ও 

ইরর্ইল 
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১. িাাংলাদেশ কৃর্ি 

ব্াাংক 

CL 

Software 

কৃরি ব্যাংরকে ঋণ 

যেণীরবন্যাস  

Automate

d ও  

Effective  

কো। 

স্বল্পতর্ সর্রয় 

ব্যাংরকে ঋণ 

যেণীরবন্যাস এে 

কাজ সম্পন্ন কো 

সম্ভব হরব। 

জনাি মুহম্মে 

সাজ্জাে হহাদসন 

ও হ াহাম্মে 

শা সুল আল , 

উর্ থতন মুখ্য 

কর্ থকতথা, 

ঋণ হেণীর্িন্যাস 

র্িভাগ, 

িাাংলাদেশ কৃর্ি 

ব্াাংক, প্রধান 

কার্ িালয়, ঢাকা। 

৫০% ৫ লক্ষ টাকা  হযাঁ যর্াহাম্মদ েরহদুল 

হক, মুখ্য কর্ থকতথা, 

আইরসটি অপারেেন 

রবভাগ, বাংলারদে 

কৃরি ব্যাংক, প্রর্ান 

কার্ থালয়, ঢাকা। 

হ ান- 

০১৭১৫২০০৮৩৬. 

ইদ ইল-

shahid.bkb2

011@ 

gmail.com 

২. ঐ Inland 

Remittan

ce 

Automati

on 

DD/TT/MT 

Automatio

n  কো। 

DD/TT/MT 

এর অসর্রিত 

যকান এরি র্াকরব 

না  রল এ রবিরয় 

জাল জারলয়ারত 

যোর্ কো সম্ভব 

হরব। 

 ২০% ১০ লক্ষ টাকা  হযাঁ যর্াঃ যতৌরহদুে েেীদ, 

উর্ থতন মুখ্য কর্ থকতথা, 

আইরসটি অপারেেন 

রবভাগ, বাংলারদে 

কৃরি ব্যাংক, প্রর্ান 

কার্ থালয়, ঢাকা। 

হ ান-

০১৭১৭০৬২০৭২. 

ইদ ইল-

emontauhid



ক্র

র্ 

র্ন্ত্রণালয় ও 

দপ্তরেে 

নার্ 

উদ্ভাবরনে নার্ উদ্ভাবরনে সংরিপ্ত 

রববেণ 

উদ্ভাবন গ্রহরণে 

যর্ৌরিকতা 

উদ্ভাবরকে নার্ 

ও ঠিকানা 

কার্ থক্ররর্ে 

অগ্রগরত (%) 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়রনে জন্য 

কত অর্ থ ব্যয় 

হরত পারে? 

বাস্তবায়রনে জন্য 

পাইলট কর্ থসূচী 

গ্রহণ কো হরব 

রকনা? তাে 

তারেখ 

সাো যদরে 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়ন

যর্াগ্য 

রকনা? 

য াকাল পরয়ন্ট 

কর্ থকতথাে নার্, 

পদরব, য ান ও 

ইরর্ইল 
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@gmail.com 

৩. ঐ IBTR 

(Inter 

Branch 

Transacti

on 

Register) 

কৃরি ব্যাংরকে 

আন্তঃোখা 

যলনরদন রহসাব 

সর্িয় 

Automate

d  কো। 

দ্রুততর্ সর্রয় 

ব্যাংরকে োখা 

পর্ থারয় আন্তঃোখা 

যলনরদন  রহসাব 

সর্িয় কো সম্ভব 

হরব। 

জনাি হ াোঃ 

ইব্রাহী  আর ান, 

ডাটা 

এর্ি/কদিাল 

অপাদরটর, 

িাাংলাদেশ কৃর্ি 

ব্াাংক, র্িভাগীয় 

কার্ িালয়, খুলনা। 

২০% ৫০ হাজার টাকা  হযাঁ যর্াঃ  রেদ হাসান, 

এযারসস্টান্ট রসরস্টর্ 

এযাডরর্রনরেট্রে, 

আইরসটি অপারেেন 

রবভাগ, বাংলারদে 

কৃরি ব্যাংক, প্রর্ান 

কার্ থালয়, ঢাকা। 

হ ান-

০১৯৫০৫৪৫৫৯৫. 

ইদ ইল-

faridhasan_c

uet@yahoo.c

om 

 

খ. ২০১৭-২০১৮ অর্ থ বছরেে বাৎসরেক উদ্ভাবনী কর্ থপরেকল্পনায় উরিরখত উদ্ভাবনসহ অন্যান্য উদ্ভাবরনে নার্ ও কার্ থক্ররর্ে তথ্য।  

   

ক্রর্ র্ন্ত্রণালয় ও 

দপ্তরেে নার্ 

উদ্ভাবরনে 

নার্ 

উদ্ভাবরনে সংরিপ্ত রববেণ উদ্ভাবন গ্রহরণে 

যর্ৌরিকতা 

উদ্ভাবরকে নার্ 

ও ঠিকানা 

কার্ থক্ররর্ে 

অগ্রগরত 

(%) 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়রনে 

জন্য ক অর্ থ 

ব্যয় হরত 

পারে? 

বাস্তবায়রনে জন্য 

পাইলট কর্ থসূরচ 

গ্রহণ কো হরয়রছ 

রকনা? হরয় র্াকরল 

তারেখ 

সাো যদরে 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়ন 

যর্াগ্য রকনা? 

য াকাল পরয়ন্ট কর্ থকতথাে 

নার্, পদরব, য ান ও ইরর্ইল 
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১ জীবন বীর্া 

করপ থারেেন 

Agent 

Inform

জীবন বীর্া করপ থারেেরন দুই 

র্েরনে Employee 

এরজন্টরদে তথ্য প্রারপ্ত 

সহজকেণ। 

যর্াঃ 

যর্াোেে  

৩০% বাস্তবায়রনে 

জন্য  

না করপ থারেেরনে 

সকল 

যর্াঃ যর্াোেে  যহারসন, 

ম্যারনজাে, আইরসটি রডরভেন, 



ক্রর্ র্ন্ত্রণালয় ও 

দপ্তরেে নার্ 

উদ্ভাবরনে 

নার্ 

উদ্ভাবরনে সংরিপ্ত রববেণ উদ্ভাবন গ্রহরণে 

যর্ৌরিকতা 

উদ্ভাবরকে নার্ 

ও ঠিকানা 

কার্ থক্ররর্ে 

অগ্রগরত 

(%) 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়রনে 

জন্য ক অর্ থ 

ব্যয় হরত 

পারে? 

বাস্তবায়রনে জন্য 

পাইলট কর্ থসূরচ 

গ্রহণ কো হরয়রছ 

রকনা? হরয় র্াকরল 

তারেখ 

সাো যদরে 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়ন 

যর্াগ্য রকনা? 

য াকাল পরয়ন্ট কর্ থকতথাে 

নার্, পদরব, য ান ও ইরর্ইল 
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ation 

System 

 

েরয়রছ। ১. 

Administrative 

Employee ২. 

Development 

Employee। যকবল 

Administrative 

Employee গণ জীবন 

বীর্া করপ থারেেরনে 

Online 

Insurance 

System ব্যবহাে কেরত 

পারে। রকন্তু Agent গণ 

তারদে যকারনা 

Information যর্র্ন 

তাে র্াধ্যরর্ কতগুরলা 

Policy হরয়রছ, তাে এই 

Policy এে রবপেীরত 

Commission Bill 

কত ইতযারদ সম্পরকথ র্ােণা 

রনরত হরল সোসরে 

Office এ আসরত হয়, 

র্াে  রল সর্য় ও ের্ ব্যয় 

হয়। এই সর্স্যা প্রস্তারবত 

Agent 

Information   

System এে র্াধ্যরর্ 

যহারসন, 

ম্যারনজাে, 

আইরসটি 

রডরভেন 

আনুর্ারনক ১ 

লি  টাকা 

ব্যয় হরত 

পারে। 

রেরজওনাল 

অর রস 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়ন 

যর্াগ্য। 

যর্াবাইলঃ ০১৯৭৩৮৯৬৩২৭, 

ইরর্ইলঃmosharraf

@jbc.gov.bd 

 



ক্রর্ র্ন্ত্রণালয় ও 

দপ্তরেে নার্ 

উদ্ভাবরনে 

নার্ 

উদ্ভাবরনে সংরিপ্ত রববেণ উদ্ভাবন গ্রহরণে 

যর্ৌরিকতা 

উদ্ভাবরকে নার্ 

ও ঠিকানা 

কার্ থক্ররর্ে 

অগ্রগরত 

(%) 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়রনে 

জন্য ক অর্ থ 

ব্যয় হরত 

পারে? 

বাস্তবায়রনে জন্য 

পাইলট কর্ থসূরচ 

গ্রহণ কো হরয়রছ 

রকনা? হরয় র্াকরল 

তারেখ 

সাো যদরে 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়ন 

যর্াগ্য রকনা? 

য াকাল পরয়ন্ট কর্ থকতথাে 

নার্, পদরব, য ান ও ইরর্ইল 
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দূেীকেণ সম্ভব। 

২ জীবন বীর্া 

করপ থারেেন 

Inform

ation 

Verific

ation 

System 

জীবন বীর্া করপ থারেেন 

“Online 

Insurance 

System” ইরতর্রধ্য চালু 

করেরছ। ভরবষ্যরত সকল 

প্রকাে বীর্া কার্ থক্রর্ 

অনলাইন রসরস্টরর্ে র্াধ্যরর্ 

হরব। ইরতার্রধ্য অনলাইরনে 

র্াধ্যরর্ দাবী পরেরোরর্ে 

ব্যবস্থা চালু কো হরে। এ 

পদ্ধরত অনুসেণ করে পরলরস 

যহাল্ডােগরণে ব্যাংক 

একাউরন্ট সোসরে দাবী 

পরেরোর্ কো হরব। এ দাবী 

পরেরোরর্ে পূরব থ ব্যাংক 

একাউরন্টে তথ্য র্াচাই কো 

প্ররয়াজন। এছাড়া অনলাইন 

রসরস্টরর্ এরজন্ট এবং 

পরলরস যহাল্ডােগরণে রবরভন্ন 

তথ্য সংেিণ কো হয় এবং 

রবরভন্ন প্ররয়াজরন এসকল 

তথ্য ব্যবহাে কো হরয় 

র্ারক। কারজে স্বেতাে 

জন্য এসকল তথ্যারদ 

সঠিকভারব প্রদান কো 

এরজন্ট এবং বীর্া 

গ্রাহকরদে তথ্য 

র্াছাইকেণ। 

যর্াঃ 

যর্াোেে  

যহারসন, 

ম্যারনজাে, 

আইরসটি 

রডরভেন 

৩৫% বাস্তবায়রনে 

জন্য  

আনুর্ারনক ১ 

লি  টাকা 

ব্যয় হরত 

পারে। 

না করপ থারেেরনে 

সকল 

রেরজওনাল 

অর রস 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়ন 

যর্াগ্য। 

যর্াঃ যর্াোেে  যহারসন, 

ম্যারনজাে, আইরসটি রডরভেন, 

যর্াবাইলঃ ০১৯৭৩৮৯৬৩২৭, 

ইরর্ইলঃmosharraf

@jbc.gov.bd 

 



ক্রর্ র্ন্ত্রণালয় ও 

দপ্তরেে নার্ 

উদ্ভাবরনে 

নার্ 

উদ্ভাবরনে সংরিপ্ত রববেণ উদ্ভাবন গ্রহরণে 

যর্ৌরিকতা 

উদ্ভাবরকে নার্ 

ও ঠিকানা 

কার্ থক্ররর্ে 

অগ্রগরত 

(%) 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়রনে 

জন্য ক অর্ থ 

ব্যয় হরত 

পারে? 

বাস্তবায়রনে জন্য 

পাইলট কর্ থসূরচ 

গ্রহণ কো হরয়রছ 

রকনা? হরয় র্াকরল 

তারেখ 

সাো যদরে 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়ন 

যর্াগ্য রকনা? 

য াকাল পরয়ন্ট কর্ থকতথাে 

নার্, পদরব, য ান ও ইরর্ইল 
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হরয়রছ রকনা তা রনরিত 

কো জরুরে। 

“Information 

Verification 

System” প্রস্তুরতে 

র্াধ্যরর্ এই কাজ কো 

সম্ভব। 

 

খ) ২০১৭-২০১৮ অর্ থবছরেে বাৎসরেক উদ্ভাবনী কর্ থপরেকল্পনায় উরিরখত উদ্ভাবনসহ অন্যান্য উদ্ভাবরনে নার্ ও কার্ থক্ররর্ে অগ্রগরত তথ্য: 

 

ক্র

র্ 

র্ন্ত্রনালয় ও 

দপ্তরেে নার্ 

উদ্ভাবরনেনার্ উদ্ভাবরনে 

সংরিপ্ত রববেণ 

 

উদ্ভাবনগ্র হরনে 

যর্ৌরিকতা 

উদ্ভাবরকে নার্ 

ও ঠিকানা 

কার্ থক্ররর্ে  

অগ্রগরত 

(%) 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়রনে 

জন্য কত অর্ থ 

ব্যয় হরত 

পারে? 

বাস্তবায়রনে জন্য 

কর্ থসূরচ গ্রহণ কো 

হরব রক না?  তাে 

তারেখ 

সাোরদরেে 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়নরর্া

গ্য রকনা? 

য াকাল পরয়ন্ট কর্ থকতথাে 

নার্, পদবী, য ান, ইরর্ইল 
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ক্র

র্ 

র্ন্ত্রনালয় ও 

দপ্তরেে নার্ 

উদ্ভাবরনেনার্ উদ্ভাবরনে 

সংরিপ্ত রববেণ 

 

উদ্ভাবনগ্র হরনে 

যর্ৌরিকতা 

উদ্ভাবরকে নার্ 

ও ঠিকানা 

কার্ থক্ররর্ে  

অগ্রগরত 

(%) 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়রনে 

জন্য কত অর্ থ 

ব্যয় হরত 

পারে? 

বাস্তবায়রনে জন্য 

কর্ থসূরচ গ্রহণ কো 

হরব রক না?  তাে 

তারেখ 

সাোরদরেে 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়নরর্া

গ্য রকনা? 

য াকাল পরয়ন্ট কর্ থকতথাে 

নার্, পদবী, য ান, ইরর্ইল 
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 জনতা ব্যাংক 

রলরর্রটড 

ই-যট্ররনং 

যকাস থ 

 

প্ররেিণ প্ররতষ্ঠারন না এরসই 

প্ররেিণার্ীগণ 

অন লাইরনে রনরদ থষ্ট ওরয়ব 

যপাট থাল যর্রক প্ররেিরণে 

অরডও-রভরডও 

ম্যারটরেয়ালস সংগ্রহ করে 

প্ররেিণ গ্রহরণে সুরর্াগ 

পারবন এবং অনলাইন 

পেীিায় অংেগ্রহণ করে 

স ল হরল প্ররেিণ 

সর্াপরনে সনদ পারবন। 

ই-যট্ররনং যকাস থ 

ব্যবস্থায় 

প্ররেিণার্ীগরণে 

প্ররেিণ প্ররতষ্ঠারন 

র্াতায়াত ও যসখারন 

র্াকা-খাওয়া সংক্রান্ত 

ব্যয়সমূহ হ্রাস পারব । 

তারদে সর্য় বাঁচরব। 

অল্প সর্রয় অরর্ক 

সংখ্যক প্ররেিণার্ী 

একই যকারস থ দূে-

দূোন্ত যর্রক অংেগ্রহণ 

কেরত পােরবন। 

অনলাইন পেীিায় 

অংে গ্রহরণে নতুন 

অরভজ্ঞতা 

প্ররেিণার্ীগণরক 

প্ররেিণ-রবিয় আয়ত্ত 

কোে রবিরয় 

অরর্কতে আগ্রহী করে 

তুলরব। 

 

১. যর্াঃ 

র্রয়জুল 

ইসলার্ 

সহকােী 

র্হাব্যবস্থাপক 

জনতা ব্যাংক 

স্টা  করলজ, 

ঢাকা। 

 

২. যর্াহাম্মদ 

জহুরুল 

ইসলার্, 

এসরপও-

আইটি 

আইরসটিরড-

রসরস্টর্, 

জনতা ব্যাংক 

প্রর্ান 

কার্ থালয়, 

ঢাকা। 

 

৭৫% ব্যাংক এে 

রনজস্ব 

যপ্রাগ্রার্াে 

কর্তথক 

ওরয়বসাইট 

রডজাইন কো 

হরয়রছ এবং 

জনতা ব্যাংক 

স্টা  করলজ 

এে অনুিদ 

সদস্য কর্তথক 

স্ব-উরযারগ 

অরডও-রভরডও 

যট্ররনং 

ম্যারটরেয়ালস 

ততেী কো 

হরে রবর্ায় 

বড় অংরকে 

যকান ব্যয় 

এখারন সম্পৃি 

নয়। 

জানুয়ােী ২০১৮ 

এে র্রধ্য 

বাস্তবায়রনে 

কর্ থসূচী গ্রহণ কো 

হরব। 

সাো যদরে 

অবরস্থত 

জনতা 

ব্যাংক 

রলরর্রটড-

এে রবরভন্ন 

োখায় 

কর্ থেত 

কর্ থকতথাো 

এইই-যট্ররনং 

যকাস থ এে 

র্াধ্যরর্ 

রনর্ থারেত 

রবিরয়ে 

উপে ই- 

প্ররেিণ গ্রহণ 

কোে সুরর্াগ 

পারবন। 

যেখ যর্াঃ জারর্নুে েহর্ান 

র্হাব্যবস্থাপক 

আইরসটি রডরভেন 

জনতা ব্যাংক রলরর্রটড প্রর্ান 

কার্ থালয়, ঢাকা। হ ান 

01708122129 

ইদ ইল: 

zamin@janataban

k-bd.com 

 

 

 

 

 



(খ) ২০১৭-১৮ অর্ থ বছরেে বাৎসরেক উদ্ভাবনী কর্ থপরেকল্পনায় উরিরখত উদ্ভাবনসহ অন্যান্য উদ্ভাবরনে নার্ ও কার্ থক্ররর্ে অগ্রগরত তথ্য। 

  

ক্রর্ র্ন্ত্রণালয় ও 

দপ্তরেে নার্ 

উদ্ভাবরনে নার্ উদ্ভাবরনে সংরিপ্ত রববেণ উদ্ভাবন গ্রহরণে 

যর্ৌরিকতা 

উদ্ভাবরকে নার্ 

ও ঠিকানা 

কার্ থক্ররর্ে 

অগ্রগরত 

(%) 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়রনে 

জন্য কত অর্ থ 

ব্যয় হরত 

পারে? 

বাস্তবায়রনে জন্য 

পাইলট কর্ থসূরচ 

গ্রহণ কো হরব 

রকনা? তাে তারেখ 

সাো যদরে 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়ন 

যর্াগ্য রকনা? 

য াকাল পরয়ন্ট কর্ থকতথাে 

নার্, পদবী ও য ান নম্বে 
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 প্রবাসী কল্যাণ 

ব্যাংক। 

িদকয়া র্কর্ি 

আোদয় ঋণ 

গ্রহীিা/ 

জার্ নোরদের 

র্নকট 

এসএ এস 

হপ্ররণ 

অর্ভিাসন ও পুনি িাসন  

ঋদণর িদকয়া/ হেলাপী 

র্কর্ি আোদয় িাগাো 

প্রোদনর জন্য ঋণ গ্রহীিা/ 

জার্ নোরদের র্নকট 

এসএ এস হপ্ররদণর জন্য 

পেদক্ষপ হনয়া হদয়দে। 

ব্যাংরকে ১৪৯ জন 

যলাকবল রনরয় ৫৪ টি 

োখা পরেচালনা কো 

হরে। ঋণ আদারয় 

র্াঠ পর্ থারয় জনবল 

র্াটরত র্াকায় 

গ্রাহরকে সারর্ 

রনয়রর্ত যর্াগারর্াগ 

েিাে স্বারর্ থ রনয়রর্ত 

য ারন যর্াগারর্াগ 

কোে পাোপারে 

বরকয়া রকরস্তে 

পরের্াণ জারনরয় তা 

পরেরোরর্ে জন্য 

র্ারকং এসএর্এস 

যপ্রেণ কো হরে।  

জনাব খন্দকাে 

যর্াঃ 

ই রতখাে 

হায়দাে। 

যচয়ােম্যান, 

প্রবাসী কল্যাণ 

ব্যাংক।  

৮০% ৭০ হাজাে  

(বাৎসরেক)  

০১.০৫.২০১৭ বাস্তবায়ন 

যর্াগ্য। 

জনাব যর্াঃ েেীফুল হক, 

এসইও, 

আইটি রবভাগ 

০১৫৫২-৯৮৬৬৫২ 

 

২০১৭-২০১৮ অর্ থ বছরেে বাৎসরেক উদ্ভাবনী কর্ থপরেকল্পনায় উরিরখত উদ্ভাবনসহ অন্যান্য উদ্ভাবরনে নার্ ও কার্ থক্ররর্ে অগ্রগরতে তথ্য। 

 

ক্রর্ র্ন্ত্রণালয়/ 

দপ্তরেে নার্ 

উদ্ভাবরনে 

নার্ 

উদ্ভাবরনে সংরিপ্ত রববেণ উদ্ভাবন গ্রহরণে 

যর্ৌরিকতা 

উদ্ভাবরকে নার্ 

ও ঠিকানা 

কার্ থক্ররর্ে 

অগ্রগরত 

(%) 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়রনে 

জন্য কত অর্ থ 

ব্যয় হরত 

পারে? 

বাস্তবায়রনে জন্য 

পাইলট কর্ থসূরচ 

গ্রহণ কো হরব 

রকনা? তাে তারেখ 

সাো যদরেে 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়ন 

যর্াগ্য রকনা? 

য াকাল পরয়ন্ট কর্ থকতথাে 

নার্, পদরব, য ান, ইরর্ইল 
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০১ কর্ থসংস্থান 

ব্যাংক 

ব্াাংদক 

ক িরি 

ক িকিিা/ 

ক িচারীদের 

জন্য one 

stop 

service 

ঋদণর ব্িস্থা 

করার জন্য 

প্রদয়াজনীয় 

ব্িস্থা গ্রহণ 

ও নীর্ি ালা 

তির্রকরণ। 

*. ব্যাংরকে কর্ থকতথা/ 

কর্ থচােীে জন্য অত্র ব্যাংরক 

Consumer Loan, 

House Loan, 

Motorcycle Loan, 

Computer Loan 

ইতযারদ চালু আরছ। এই ঋণ 

পাওয়াে জন্য রবরভন্ন রবভারগ 

যর্রত হয়, প্ররয়াজনীয় 

কাজকর্ থগুরলা তাঁো যর্ন 

তারদে যডরক বরসই কেরত 

পারে যসই ব্যবস্থা কো। 

*. ব্াাংদক ক িরি 

ক িকিিা/ ক িচারী 

হের Time, 

Visit কর্রব এে 

 রল তাঁো  যবরচ 

র্াওয়া কর্ থঘন্টা তাঁে 

উপে অরপ থত দারয়রে 

ব্যয় কেরত পােরব। 

আইটি রবভাগ 

কর্ থসংস্থান 

ব্যাংক 

২৫% *. অত্র 

ব্যাংরকে 

২জন কর্ থকতথা 

pHp, 

MySQL, 

Website 

ততরে রবিরয় 

প্ররেিণ গ্রহণ 

কেরছ। 

*. প্ররেিরণে 

জন্য এ পর্ থন্ত 

৩০,০০০/- 

টাকা খেচ 

হরয়রছ। 

এরপ্রল/১৮ হযাঁ জনাব যগাকুল চন্দ্র োয় 

র্হাব্যবস্থাপক, প্রোসন 

ও 

ইরনারভেন অর সাে 

য ান: ৯৫১৫০৬৯ 

ই-যর্ইল:gmadmin 

@karmasangstha

n bank.gov.bd 

০২ কর্ থসংস্থান 

ব্যাংক 

ক িকিিা/ক ি

চারীদের 

ব্র্িগি 

র্ির্ভন্ন িথ্য 

ওদয়িসাইদট

র র্নর্ে িষ্ট 

লগইন এর 

 াধ্যদ  

প্রোন। 

*. অরনক সর্য় তথ্য এরিরত 

রবরভন্ন র্েরনে ভুল হরয় র্ারক 

যর্র্ন: নারর্ে বানান, জন্ম 

তারেখ ইতযারদ। এই র্েরনে 

ভুরলে পরের্াণ শূরেে 

যকাটায় আনাে উরেশ্য 

অনলাইরন রনরদ থষ্ট লগইন 

প্রদান। 

 

*. ব্যরিগত তথ্য 

সঠিক ভারব এরি 

হরব। *. যর্ যকান 

সর্য় রনরজে তথ্য 

যদখরত পােরব। *. 

তথ্য এরিে জন্য 

অরতরেি জনবল 

দেকাে হরব না। 

 

আইটি রবভাগ 

কর্ থসংস্থান 

ব্যাংক 

৭৫% ব্যাংরকে 

রনজস্ব 

অবকাঠারর্া 

ব্যবহাে কো 

হরব। 

জানুয়ারে/১৮ হযাঁ জনাব যগাকুল চন্দ্র োয় 

র্হাব্যবস্থাপক, প্রোসন 

ও 

ইরনারভেন অর সাে 

য ান: ৯৫১৫০৬৯ 

ই-যর্ইল:gmadmin 

@karmasangstha

n bank.gov.bd 

০৩ কর্ থসংস্থান 

ব্যাংক 

Sure 

cash এর 

 াধ্যদ  ঋণ 

ও সঞ্চয়ী 

আ ানি 

সাংগ্রহ। 

কর্ থসংস্থান ব্যাংরকে রনজস্ব 

ভল্ট না র্াকায় যলান 

অর সােো গ্রাহকরদে বাড়ী 

যর্রক যর্ টাকা সংগ্রহ করে 

তা অরনক সর্য় ব্যাংরক জর্া 

যদয়া সম্ভব হয়না।  রল 

রকরস্তে টাকা রনোপদ োখাে 

স্বারর্ থ যর্াবাইল ব্যাংরকং 

ঋণ গ্রহীতাে TCV 

কর্রব এবং ঋণ 

আদারয়ে পরের্াণ 

বাড়রব। 

আইটি রবভাগ 

কর্ থসংস্থান 

ব্যাংক 

৫০% বাস্তবায়ন ব্যয় 

যনই। 

কো হরয়রছ। 

এরপ্রল/১৭ 

(বতথর্ারন রকছু 

সর্স্যাে কােরণ 

কার্ থক্রর্ বন্ধ আরছ) 

 

হযাঁ জনাব যগাকুল চন্দ্র োয় 

র্হাব্যবস্থাপক, প্রোসন 

ও 

ইরনারভেন অর সাে 

য ান: ৯৫১৫০৬৯ 

ই-যর্ইল:gmadmin 

@karmasangstha

n bank.gov.bd 



ক্রর্ র্ন্ত্রণালয়/ 

দপ্তরেে নার্ 

উদ্ভাবরনে 

নার্ 

উদ্ভাবরনে সংরিপ্ত রববেণ উদ্ভাবন গ্রহরণে 

যর্ৌরিকতা 

উদ্ভাবরকে নার্ 

ও ঠিকানা 

কার্ থক্ররর্ে 

অগ্রগরত 

(%) 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়রনে 

জন্য কত অর্ থ 

ব্যয় হরত 

পারে? 

বাস্তবায়রনে জন্য 

পাইলট কর্ থসূরচ 

গ্রহণ কো হরব 

রকনা? তাে তারেখ 

সাো যদরেে 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়ন 

যর্াগ্য রকনা? 

য াকাল পরয়ন্ট কর্ থকতথাে 

নার্, পদরব, য ান, ইরর্ইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

ব্যবহাে কো এবং গ্রাহক 

ব্যাংরক না এরসই তাে ঋণ ও 

সঞ্চয়ী আর্ানরতে টাকা জর্া 

রদরত পােরবন। 

০৪ ঐ ঋণ ও 

আ ানি 

র্হসাদির 

র্স্থর্ি 

জানাদনার 

জন্য 

হ ািাইল 

হ দসজ এর 

ব্িহার। 

ব্যাংরকে গ্রাহকরদে তাঁে 

নারর্ পরেচারলত রহসারবে 

রস্থরত যর্ যকান সর্য় 

জানারনা। 

ঋণ গ্রহীতা ও 

আর্ানতকােীে 

TCV কর্রব। তাঁে 

একাউরন্টে রস্থরত 

সম্পথরক রনরিত 

র্াকরব। 

আইটি রবভাগ 

কর্ থসংস্থান 

ব্যাংক 

২০% বাস্তবায়ন ব্যয় 

যনই। 

পরেচালন ব্যয় 

আরছ। 

জানুয়ারে/১৮ হযা জনাব যগাকুল চন্দ্র োয় 

র্হাব্যবস্থাপক, প্রোসন 

ও 

ইরনারভেন অর সাে 

য ান: ৯৫১৫০৬৯ 

ই-যর্ইল:gmadmin 

@karmasangstha

n bank.gov.bd 

 

 

 

খ) ২০১৭-২০১৮ অর্ থবছরেে কর্ থসম্পাদন চুরিরত উরিরখত যসবাসহ অন্যান্য যসবা সহরজকেরণে জন্য রনব থারচত যসবাে নার্ ও কার্ থক্ররর্ে প্ররতরবদন ছক- ‘খ’ 

 

ক্রর্ র্ন্ত্রণালয়/ 

দপ্তরেে নার্ 

উদ্ভাবরনে 

নার্ 

উদ্ভাবরনে সংরিপ্ত রববেণ উদ্ভাবন গ্রহরণে 

যর্ৌরিকতা 

উদ্ভাবরকে নার্ 

ও ঠিকানা 

কার্ থক্ররর্ে 

অগ্রগরত 

(%) 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়রনে 

জন্য কত অর্ থ 

ব্যয় হরয়রছ? 

বাস্তবায়রনে জন্য 

পাইলট কর্ থসূচী 

গ্রহণ কো হরয়রছ 

রকনা? হরয় র্াকরল 

তারেখ 

সাো যদরেে 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়নরর্া

গ্য রকনা 

য াকাল পরয়ন্ট কর্ থকতথাে 

নার্, পদরব, য ান, ইরর্ইল  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

১. যবরসক ব্যাংক Credit বাংলারদে ব্যাংরকে রনরদ থেনা ১) এই credit যট্রড র ন্যান্স ৩০% নাই প্ররর্াজয নয় হযাঁ জনাব ই রতখাে আহরর্দ 



ক্রর্ র্ন্ত্রণালয়/ 

দপ্তরেে নার্ 

উদ্ভাবরনে 

নার্ 

উদ্ভাবরনে সংরিপ্ত রববেণ উদ্ভাবন গ্রহরণে 

যর্ৌরিকতা 

উদ্ভাবরকে নার্ 

ও ঠিকানা 

কার্ থক্ররর্ে 

অগ্রগরত 

(%) 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়রনে 

জন্য কত অর্ থ 

ব্যয় হরয়রছ? 

বাস্তবায়রনে জন্য 

পাইলট কর্ থসূচী 

গ্রহণ কো হরয়রছ 

রকনা? হরয় র্াকরল 

তারেখ 

সাো যদরেে 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়নরর্া

গ্য রকনা 

য াকাল পরয়ন্ট কর্ থকতথাে 

নার্, পদরব, য ান, ইরর্ইল  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

রলরর্রটড Report 

Databa

se 

অনুর্ায়ী ১০,০০০ ডলারেে 

উরবথ যর্ যকান মূরল্যে এলরস 

যখালাে যিরত্র ব্যাংক কর্তথক 

আন্তজথারতক স্বীকৃরতসম্পন্ন 

যক্ররডট যেটিং এরজরন্স হরত 

তবরদরেক 

সেবোহকােী/েপ্তারনকােরকে 

যক্ররডট রেরপাট থ সংগ্রহ কেরত 

হয়। এরিরত্র ব্যাংরকে 

সংরিষ্ট গ্রাহরকে যক্ররডট 

রেরপারট থে মূল্য পরেরোরর্ত 

কেরত হয়। 

 

অরনক সর্য় ব্যাংরকে রবরভন্ন 

োখা হরত রবরভন্ন গ্রাহরকে 

জন্য একই তবরদরেক 

সেবোহকােী/েপ্তারনকােরকে 

যক্ররডট রেরপাট থ সংগ্রহ কো 

হরয় র্ারক। তরব, সংগৃহীত 

যক্ররডট রেরপাট থসমূহ র্রদ 

যকান ব্যাংরকে ডাটারবরজ 

সংগ্রহ কো হয়, তরব একই 

তবরদরেক 

সেবোহকােী/েপ্তারনকােরকে 

জন্য ব্যাংরকে রবরভন্ন োখা 

হরত বােবাে আলাদাভারব 

Report এে 

যর্য়াদকাল ০১ বছে 

পর্ থন্ত বহাল র্ারক, 

যসকােরন প্ররতবাে 

L/C যখালাে যিরত্র 

একই 

েপ্তারনকােরকে 

যক্ররডট রেরপাট থ 

আলাদাভারব 

সংগ্ররহে প্ররয়াজন 

হয় না।  

২) এে রল, 

একরদরক যর্র্ন 

েপ্তারনকােরকে  

খেচ করর্, যদরেে 

মূল্যবান তবরদরেক 

মুদ্রাে সােয় হয়। 

৩) যক্ররডট রেরপাট থ 

সংগ্ররহ দীঘ থসূরত্রতাে 

কােরন সর্রয়ে যর্ 

অপচয় হরতা তা বন্ধ 

হয়। 

রডরভেন, 

প্রর্ান 

কার্ থালয়, 

ঢাকা। 

সহকােী র্হাব্যবস্থাপক 

সারস্টইরনবল  াইনান্স 

ইউরনট 

যবরসক ব্যাংক রলরর্রটড 

প্রর্ান কার্ থালয়, 

ঢাকা। 

য ানঃ ০১৭১৬৪৪৯৭৫৫ 

ই-যর্ইলঃ 

ahmedi@basicba

nklimited.com 



ক্রর্ র্ন্ত্রণালয়/ 

দপ্তরেে নার্ 

উদ্ভাবরনে 

নার্ 

উদ্ভাবরনে সংরিপ্ত রববেণ উদ্ভাবন গ্রহরণে 

যর্ৌরিকতা 

উদ্ভাবরকে নার্ 

ও ঠিকানা 

কার্ থক্ররর্ে 

অগ্রগরত 

(%) 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়রনে 

জন্য কত অর্ থ 

ব্যয় হরয়রছ? 

বাস্তবায়রনে জন্য 

পাইলট কর্ থসূচী 

গ্রহণ কো হরয়রছ 

রকনা? হরয় র্াকরল 

তারেখ 

সাো যদরেে 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়নরর্া

গ্য রকনা 

য াকাল পরয়ন্ট কর্ থকতথাে 

নার্, পদরব, য ান, ইরর্ইল  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

যক্ররডট যেটিং এরজরন্স হরত 

যক্ররডট রেরপাট থ সংগ্ররহে 

প্ররয়াজন পরড় না। এরত 

একরদরক যর্র্ন োখাসমূহ 

প্রর্ান কার্ থালয় হরত গ্রাহরকে 

জন্য সহরজই ও তুলনামূলক 

কর্ খেরচ যক্ররডট রেরপাট থ 

সংগ্রহ কেরত পারে, যতর্রন 

তা বােবাে যক্ররডট রেরপাট থ 

সংগ্রহজরনত তবরদরেক মুদ্রাে 

অপচয় প্ররতরোর্ কেরত 

সাহায্য কেরত পারে। 

 

এই ভাবনা যর্রকই ব্যাংক 

প্রর্ান কার্ থালরয় যক্ররডট 

রেরপারট থে যকন্দ্রীয় ডাটারবজ 

গরড় তুরলরছ যর্খারন রবরভন্ন 

োখা যর্রক সংগৃহীত রবরভন্ন 

তবরদরেক 

সেবোহকােী/েপ্তারনকােরকে 

যক্ররডট রেরপাট থ জর্া হয় এবং 

র্া সহরজই সকল োখা যর্রক 

তৎিনাৎ সংগ্রহ কো র্ায়। 



ক্রর্ র্ন্ত্রণালয়/ 

দপ্তরেে নার্ 

উদ্ভাবরনে 

নার্ 

উদ্ভাবরনে সংরিপ্ত রববেণ উদ্ভাবন গ্রহরণে 

যর্ৌরিকতা 

উদ্ভাবরকে নার্ 

ও ঠিকানা 

কার্ থক্ররর্ে 

অগ্রগরত 

(%) 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়রনে 

জন্য কত অর্ থ 

ব্যয় হরয়রছ? 

বাস্তবায়রনে জন্য 

পাইলট কর্ থসূচী 

গ্রহণ কো হরয়রছ 

রকনা? হরয় র্াকরল 

তারেখ 

সাো যদরেে 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়নরর্া

গ্য রকনা 

য াকাল পরয়ন্ট কর্ থকতথাে 

নার্, পদরব, য ান, ইরর্ইল  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

২. যবরসক ব্যাংক 

রলরর্রটড 

কর্ থকতথা-

কর্ থচােীরদে 

ছুটি 

ব্যবস্থাপনা 

যেরজস্টাে 

প্রণয়ন  

(Leave 

Manag

ement 

Registe

r) 

(১) ছুটি ব্যবস্থাপনা 

সহজীকেণ। 

(২) কাগরজে ব্যবহাে হ্রাস ও 

ছুটি রহসাবায়রনে সহজীকেণ। 

(৩) তরথ্যে রনভু থলতা 

রনরিতকেণ। 

 

(১) তরথ্যে রনভু থলতা 

ও সহজলভযতা। 

(২) ছুটি প্রারপ্তে 

প্ররক্রয়াে 

সহজীকেণ। 

 

এর্আইএস 

রডরভেন এবং 

রহউম্যান 

রেরসাস থ 

রডরভেন, 

প্রর্ান 

কার্ থালয়, 

ঢাকা। 

৩০% নাই প্ররর্াজয নয় হযাঁ জনাব ই রতখাে আহরর্দ 

সহকােী র্হাব্যবস্থাপক 

সারস্টইরনবল  াইনান্স 

ইউরনট 

যবরসক ব্যাংক রলরর্রটড 

প্রর্ান কার্ থালয়, 

ঢাকা। 

য ানঃ ০১৭১৬৪৪৯৭৫৫ 

ই-যর্ইলঃ 

ahmedi@basicba

nklimited.com 

 

 

 

(ক) ২০১৭-২০১৮ অর্ থবছরেে িাৎসর্রক উদ্ভািনী ক িপর্রকল্পনায় উর্ির্েি উদ্ভািনসহ অন্যান্য উদ্ভািদনর না  ও কার্ িক্রদ র অগ্রগর্ি িথ্য: 

 

ক্র

র্ 

র্ন্ত্রনালয় 

/দপ্তরেে নার্ 
উদ্ভাবরনে নার্ উদ্ভািদনর সাংর্ক্ষপ্ত র্িিরণ 

উদ্ভাবন গ্রহরনে 

যর্ৌরিকতা রক? 

উদ্ভাবরকে নার্ 

ও ঠিকানা 

কার্ থক্ররর্ে  

অগ্রগরত 

(%) 

উদ্ভাবন 

বাস্তবায়রনে 

জন্য কত অর্ থ 

ব্যয় হরয়রছ? 

বাস্তবায়রনে জন্য  

পাইলট ক িসূর্চ 

গ্রহন করা হদয়দে 

র্কনা? হদয় থাকদল 

িার্রে 

সাোরদরে 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়নরর্া

গ্য রকনা? 

য াকাল পরয়ন্ট কর্ থকতথাে 

নার্. পদবী, য ান, ইরর্ইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

১. 

বাংলারদে 

হাউস রবরল্ডং 

 াইনান্স 

বাংলারদরেে 

পিী আবাসরন 

আরর্ থক ও 

চািরর্াগ্য ভূরর্ েিা কদর 

খায উৎপাদন বৃরদ্ধে পর্ 

প্রেস্তকেণ ও রনম্ন ও র্ধ্যরবত্ত 

চািরর্াগ্য ভূরর্ েিা, 

রনম্ন ও র্ধ্যরবত্ত 

যেণীে জন্য  

হকন্দ্রীয় 

ইদনাদভশন 

টী  

৭০%ে 
অথ ি ব্য় 

হয়র্ন। 

পাইলটাং শুরু 

হয়র্ন। 

িািিায়নদর্া

গ্য 

ড. যদৌলতুন্নাহাে খানর্ 

র্হাব্যবস্থাপক 

(র্হারবভাগ-০১) 



ক্র

র্ 

র্ন্ত্রনালয় 

/দপ্তরেে নার্ 
উদ্ভাবরনে নার্ উদ্ভািদনর সাংর্ক্ষপ্ত র্িিরণ 

উদ্ভাবন গ্রহরনে 

যর্ৌরিকতা রক? 

উদ্ভাবরকে নার্ 

ও ঠিকানা 

কার্ থক্ররর্ে  

অগ্রগরত 

(%) 

উদ্ভাবন 

বাস্তবায়রনে 

জন্য কত অর্ থ 

ব্যয় হরয়রছ? 

বাস্তবায়রনে জন্য  

পাইলট ক িসূর্চ 

গ্রহন করা হদয়দে 

র্কনা? হদয় থাকদল 

িার্রে 

সাোরদরে 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়নরর্া

গ্য রকনা? 

য াকাল পরয়ন্ট কর্ থকতথাে 

নার্. পদবী, য ান, ইরর্ইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

করপ থারেেন কারেগেী 

সহায়তা প্রকল্প 

যেণীে র্ানুি বাসরর্াগ্য 

গৃহব্যবস্থাকেণ, অপরেকরল্পত 

গৃহায়ন রনরুৎসারহত হরব। 

গৃহরনর্ থাণ, 

অপরেকরল্পত গৃহায়ন 

রনরুৎসারহত কো। 

gm.division1@bh

bfc.gov.bd 

01713492872 

২. যর্াবাইল 

অযাপস এে 

র্াধ্যরর্ 

অরর্কতে 

গ্রাহকরসবা 

প্রদান 

BHBFC যর্াবাইল অযাপ 

এ গ্রাহক করপ থারেেরনে 

রবস্তারেত পরেরচরত, ঋণ 

আরবদন সম্পরকথত 

প্ররয়াজনীয় দরললারদে 

রববেণ, ঋরণে রবপেীরত তাে 

পরেরোরর্ে পরের্াণ ইতযারদ 

সকল র্েরণে তথ্য প্রোন। 

অযাপ এর  াধ্যদ  

আধুর্নক হসিা প্রোন 

হকন্দ্রীয় 

ইদনাদভশন 

টী  

৭০% অথ ি ব্য় 

হয়র্ন। 

০১/০৭/২০১৭ হদি 

পাইলটাং চলদে। 

িািিায়নদর্া

গ্য 

৩. দরলল পত্র 

য েত 

প্রারপ্তরত 

অনলাইরন 

আরবদন গ্রহন 

গ্রাহক কদপ িাদরশদনর অর্ দস 

সরাসর্র উপর্স্থি না হদয়ও 

অনলাইদনর  াধ্যদ  িার 

ঋদণর র্কর্ি পর্রদশাধ অদে 

ের্ললপত্র হ রি প্রার্প্তর জন্য 

আদিেন করদি পাদরন।  

 

ঘদর িদসই আদিেন 

করার ব্িস্থা 

হকন্দ্রীয় 

ইদনাদভশন 

টী  

৬০% অথ ি ব্য় 

হয়র্ন। 

পাইলটাং শুরু 

হয়র্ন। 

িািিায়নদর্া

গ্য 

৪. এসএর্এস এে 

র্াধ্যরর্ 

গ্রাহকরসবা 

প্রদান 

গ্রাহরকরক এসএর্এস-ে 

র্াধ্যরর্ পরেরোরর্ত টাকাে 

পরের্াণ এবং যিত্ররবরেরি 

বরকয়াে পরের্াণ রনয়রর্ত 

ভারব জারনরয় যদওয়া। 

 

গ্রাহকদক ঋণ 

পর্রদশাধ ও িদকয়ার 

িথ্য সহদজ 

জানাদনা। 

হকন্দ্রীয় 

ইদনাদভশন 

টী  

৪০% অথ ি ব্য় 

হয়র্ন। 

পাইলটাং শুরু 

হয়র্ন। 

িািিায়নদর্া

গ্য 

 



খ) ২০১৭-২০১৮ অর্ থ বছরেে বাৎসরেক উদ্ভাবনী কর্ থপরেকল্পনায় উরিরখত উদ্ভাবনসহ অন্যান্য উদ্ভাবরনে নার্ ও কার্ থক্ররর্ে অগ্রগরতে তথ্য: 

 

ক্রর্ র্ন্ত্রণালয় 

ও 

দপ্তরেে নার্ 

উদ্ভাবরনে নার্ উদ্ভাবরনে সংরিপ্ত রববেণ উদ্ভাবন গ্রহরণে 

যর্ৌরিকতা 

উদ্ভাবরকে নার্ 

ও ঠিকানা 

কার্ থক্ররর্ে 

অগ্রগরত 

(%) 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়রনে 

জন্য কত অর্ থ 

ব্যয় হরত 

পারে? 

বাস্তবায়রনে জন্য 

পাইলট কর্ থসূরচ গ্রহণ 

কো হরব রক না? 

তাে তারেখ 

সাো যদরেে 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়ন

যর্াগ্য 

রকনা? 

য াকাল পরয়ন্ট কর্ থকতথা নার্, 

পদবী, য ান ও ইরর্ইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

১ অর্ থ 

র্ন্ত্রণালয় 

আরর্ থক 

প্ররতষ্ঠান 

রবভাগ 

 

যর্ইল র্াজথ 

 

কারজে গরতেীলতা  বৃরদ্ধ 

পারব অর্ থাৎ স্বল্প সর্রয় যবেী 

কাজ কো র্ারব। 

সর্য় ও অর্ থ দুইটি 

সােয় হরব। 

রবআইএ 

৫৩, র্হাখালী 

বা/এ, ঢাকা। 

২০% ৫,০০০.০০ না হযাঁ আহরদুে েরহর্ 

যুগ্ম-সরচব 

০১৫৫২৩২১৭৯১ 

ই-

যর্ইল:ahmedurrahi

m@gmail.com 

২ অর্ থ 

র্ন্ত্রণালয় 

আরর্ থক 

প্ররতষ্ঠান 

রবভাগ 

 

বীর্া 

যকাম্পানী 

সমূরহে 

যর্াগারর্াগ 

ডাটারবইজ 

বীর্া যকাম্পানী সমূরহে সারর্ 

দ্রুত যর্াগারর্াগ কো সম্ভব 

হরব। 

দ্রুত যর্াগারর্াগ কো 

এবং 

সর্য় ও অর্ থ সােয় 

হরব। 

রবআইএ 

৫৩, র্হাখালী 

বা/এ, ঢাকা। 

২০% ৩০,০০০.০০ না হযাঁ আহরদুে েরহর্ 

যুগ্ম-সরচব 

০১৫৫২৩২১৭৯১ 

ই-

যর্ইল:ahmedurrahi

m@gmail.com 

৩ অর্ থ 

র্ন্ত্রণালয় 

আরর্ থক 

প্ররতষ্ঠান 

রবভাগ 

 

রবআইএ 

APPS 

বীর্া একারডরর্সহ রবরভন্ন 

যকাম্পানীে সকল তথ্য 

পাওয়া র্ারব। 

সকল তথ্য সহরজ 

পাওয়া র্ারব। 

রবআইএ 

৫৩, র্হাখালী 

বা/এ, ঢাকা। 

- ৪,০০,০০০.০০ হরব হযাঁ আহরদুে েরহর্ 

যুগ্ম-সরচব 

০১৫৫২৩২১৭৯১ 

ই-

যর্ইল:ahmedurrahi

m@gmail.com 

 

 

 

 

 



 

খ) ২০১৭-২০১৮ অর্ থ বছরেে বাৎসরেক উদ্ভাবনী কর্ থপরেকল্পনায় উরিরখত উদ্ভাবনসহ অন্যান্য উদ্ভাবরনে নার্ ও কার্ থক্ররর্ে অগ্রগরত তথ্য- 

 

নং র্ন্ত্রণালয় ও 

দপ্তরেে নার্ 

উদ্ভাবরনে নার্ উদ্ভাবরনে সংরিপ্ত রববেণ উদ্ভাবন গ্রহরণে 

যর্ৌরিকতা 

উদ্ভাবরকে নার্ 

ও ঠিকানা 

কার্ থক্ররর্ে 

অগ্রগরত 

(%) 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়রনে 

জন্য কত অর্ থ 

ব্যয় হরত 

পারে? 

বাস্তবায়রনে জন্য 

পাইলট কর্ থসূরচ গ্রহণ 

কো হরব রকনা? 

তাে তারেখ 

সাো যদরে 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়ন 

যর্াগ্য 

রকনা? 

য াকাল পরয়ন্ট কর্ থকতথাে 

নার্, পদরব, য ান ও ই-যর্ইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

১ পিী কর্ থ-

সহায়ক 

 াউরেেন 

(রপরকএসএ

 ) 

রপরকএসএ  

এবং সমৃরদ্ধ 

কর্ থসূরচে 

আওতায় 

‘‘রেিা 

সহায়তা 

কার্ থক্রর্’’ 

 লিযভুি ছাত্র-ছাত্রী: দরেদ্র 

পরেবারেে যর্ সকল সন্তান 

রেশু যেরণরত পড়াশুনা কেরছ 

বা এখনও স্কুরল ভরতথ হয়রন 

এবং স্থানীয় সেকারে ও সয 

জাতীয়কেণকৃত সেকারে 

প্রার্রর্ক রবযালরয়ে ১র্ 

যর্রক ২য় যেরণরত অধ্যয়নেত 

ছাত্র-ছাত্রী। 

 রেিারকন্দ্র পরেচালনা: 
প্ররতটি রেিারকন্দ্র ২০-৩০ 

জন ছাত্র-ছাত্রীে সর্িরয় 

পরেচারলত হয়। রেিারকরন্দ্র 

সপ্তারহ ৬ রদন রবকাল ৩টা 

যর্রক ৫টা পর্ থন্ত দুই ঘন্টা 

পাঠদান কো হয়। রেিকগণ 

মূলত পেবতী রদবরসে যেরণে 

পড়া ততরেরত সহায়তা করেন। 

এসকল যকরন্দ্র প্রার্রর্ক 

রবযালরয়ে পাঠ্যক্রর্ অনুসেণ 

কো হয়। এছাড়া রকছু 

সার্ােণ জ্ঞান, সৃজনেীল 

কাজ, তনরতক পাঠ, ছরব 

উি উদ্ভাবরনে  রল- 

 দরেদ্র 
রেিার্ীরদে 

রবযালয় যর্রক ঝরে 

পড়া যোর্ হরব; 

 রেিার্ীরদে 
র্ারনান্নয়ন হরব; 

 রবযালয় সম্পরকথ 
রেিার্ীরদে ভীরত 

দূে হরব; 

 রেিার্ীরদে 
সৃজনেীলতা বৃরদ্ধ ও 

সার্ারজক মূল্যরবার্ 

বৃরদ্ধরত সহায়ক হরব। 

 তাো কর্ খেরচ 
ও কর্ সর্রয় রেিা 

সহায়তা পারে। 

রপরকএসএ  

ও সমৃরদ্ধ 

কর্ থসূরচ, 

রপরকএসএ  

২০১৭-

২০১৮ অর্ থ 

বছরেে 

পরেকরল্পত 

কার্ থক্ররর্ে 

বাস্তবায়রনে 

হাে ২৫ 

ভাগ। 

সব থরর্াট 

১৫,২৫,৪৭,০০

০/- টাকা। 

এ কার্ থক্ররর্ে 

সা ল্য পর্ থারলাচনা 

করে পেবতীরত 

রসদ্ধান্ত গ্রহণ কো 

হরব। 

সাোরদরে 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়ন 

যর্াগ্য। 

জনাব যগাকুল চন্দ্র রবশ্বাস 

সহকােী র্হাব্যবস্থাপক 

(কার্ থক্রর্), রপরকএসএ  

যর্াবাইল: ০১৭১৩-০৬৮৪৮৭ 

ই-যর্ইল: 

gokulpksf@gmail.

com 



নং র্ন্ত্রণালয় ও 

দপ্তরেে নার্ 

উদ্ভাবরনে নার্ উদ্ভাবরনে সংরিপ্ত রববেণ উদ্ভাবন গ্রহরণে 

যর্ৌরিকতা 

উদ্ভাবরকে নার্ 

ও ঠিকানা 

কার্ থক্ররর্ে 

অগ্রগরত 

(%) 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়রনে 

জন্য কত অর্ থ 

ব্যয় হরত 

পারে? 

বাস্তবায়রনে জন্য 

পাইলট কর্ থসূরচ গ্রহণ 

কো হরব রকনা? 

তাে তারেখ 

সাো যদরে 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়ন 

যর্াগ্য 

রকনা? 

য াকাল পরয়ন্ট কর্ থকতথাে 

নার্, পদরব, য ান ও ই-যর্ইল 
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অাাা কা, নাচ, গান, করবতা 

আবৃরত্ত ও সার্ােণ আদব-

কায়দা যেখারনা হয়। 

রেিার্ীরদে র্রধ্য আত্মরবশ্বাস 

জারগরয় যতালাে যচষ্টা এবং 

রেিাদারন অরভভাবকরদে 

কার্ থকেভারব যুি কো হয়। 

২ পিী কর্ থ-

সহায়ক 

 াউরেেন 

(রপরকএসএ

 ) 

‘‘প্রবীণ 

জনরগাষ্ঠীে 

জীবনর্ান 

উন্নয়ন 

কর্ থসূরচ’’ 

 দুস্থ ও অসেল প্রবীণরদে 
রনজ রনজ এলাকায় আগ্রহী 

যকান পরেবারেে রনকট যেরখ 

আবাসন ও ভেণ যপািরণে 

ব্যবস্থা কো। 

 কর্ থসূরচ বাস্তবায়ন 
এলাকায় প্রবীণ বান্ধব 

পরেরবে ততরেে জন্য তরুণ-

যুবকরদে উৎসারহত কো ও 

সরচতনতা ততরে কো এবং 

নবীন ও প্রবীণরদে রনরয় 

অনুষ্ঠান আরয়াজন কো। 

 দুস্থ ও অসেল 
প্রবীণরদে আবাসন ও 

ভারলাভারব যেঁরচ 

র্াকাে ব্যবস্থা কো 

র্ারব। 

 এলাকায় 
প্রবীণরদে সার্ারজক 

অবস্থা ও 

গ্রহণরর্াগ্যতা বৃরদ্ধ 

পারব এবং সর্বয়সী 

র্ানুিরদে র্রধ্য 

পােস্পরেক েদ্ধা ও 

সম্মানরবার্ বৃরদ্ধ 

পারব। 

 প্রবীণ বান্ধব 
রবরভন্ন কর্ থসূরচ কর্ 

খেরচ কো সম্ভব 

হরে। 

প্রবীণ 

জনরগাষ্ঠীে 

জীবনর্ান 

উন্নয়ন 

কর্ থসূরচ, 

রপরকএসএ  

২০১৭-

২০১৮ অর্ থ 

বছরেে 

পরেকরল্পত 

কার্ থক্ররর্ে 

বাস্তবায়রনে 

হাে ২৫ 

ভাগ। 

প্রায় ৭০ লি 

টাকা। 

এ কার্ থক্ররর্ে 

সা ল্য পর্ থারলাচনা 

করে পেবতীরত 

রসদ্ধান্ত গ্রহণ কো 

হরব। 

সাোরদরে 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়ন 

যর্াগ্য। 

জনাব যর্াঃ আব্দুল র্রতন 

ব্যবস্থাপক (কার্ থক্রর্), 

রপরকএসএ  

যর্াবাইল: ০১৭১৩-০২৮৭৬৮ 

ই-যর্ইল: 

abdulmatin@pksf-

bd.org 

৩ পিী কর্ থ- ‘‘রহসাবেিণ রপরকএসএ  সহরর্াগী  স্বল্প সর্রয় প্ররেিণ ২০১৭- প্রায় ১০ লি এ কার্ থক্ররর্ে সাোরদরে ড. এ যক এর্ নুরুজ্জার্ান, 



নং র্ন্ত্রণালয় ও 

দপ্তরেে নার্ 

উদ্ভাবরনে নার্ উদ্ভাবরনে সংরিপ্ত রববেণ উদ্ভাবন গ্রহরণে 

যর্ৌরিকতা 

উদ্ভাবরকে নার্ 

ও ঠিকানা 

কার্ থক্ররর্ে 

অগ্রগরত 

(%) 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়রনে 

জন্য কত অর্ থ 

ব্যয় হরত 

পারে? 

বাস্তবায়রনে জন্য 

পাইলট কর্ থসূরচ গ্রহণ 

কো হরব রকনা? 

তাে তারেখ 

সাো যদরে 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়ন 

যর্াগ্য 

রকনা? 

য াকাল পরয়ন্ট কর্ থকতথাে 

নার্, পদরব, য ান ও ই-যর্ইল 
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সহায়ক 

 াউরেেন 

(রপরকএসএ

 ) 

রবিরয় 

অনলাইন 

প্ররেিণ’’ 

সংস্থাে কর্ থকতথারদে দিতা 

উন্নয়রনে জন্য রবরভনণ 

র্রডউলরভরত্তক প্ররেিণ 

পরেচালনা করে। উি 

প্ররেিণগুরলা রবরভন্ন প্ররেিণ 

যভনুযরত রবরভন্ন রেরসাস থ 

পােসরনে র্াধ্যরর্ পরেচালনা 

কো হরয় র্ারক। পর্ থাপ্ত 

তহরবল, অবকাঠারর্াগত 

সীর্াবদ্ধতা ও রবোট সংখ্যক 

কর্ থকতথারদে র্াঠ যর্রক 

প্রতযাহাে করে প্ররেিরণে 

আওতায় আনাে 

বাস্তব সীর্াবদ্ধতাে কােরণ 

সকল র্াঠ কর্ থকতথারদে 

কার্ থকেভারব প্ররেিণ প্রদান 

কো সম্ভব হরে না। দ্রুত 

পরেবতথনেীল রডরজটাল 

প্রযুরিরক কারজ লারগরয় 

রপরকএসএ -এে সহরর্াগী 

সংস্থাে র্াঠ কর্ থকতথারদে 

জন্য প্রণীত প্ররেিণ 

র্রডউলটিরক উন্নত গ্রার ক্স ও 

এযারনরর্েন ব্যবহারেে 

র্াধ্যরর্ আেও সহজরবাধ্য ও 

সহজলভয করে গরড় যতালাে 

অরর্ক সংখ্যক 

কর্ থকতথারদে 

প্ররেিণ যদয়া সম্ভব 

হরব। 

 প্ররেিণ ব্যয় কর্ 
হরব। 

 রনজ রনজ কর্ থ-
এলাকায় যর্রক 

সহরর্াগী সংস্থাে 

কর্ থকতথারদে 

প্ররেিণ গ্রহণ সম্ভব 

হরব। 

কার্ থক্রর্, 

রপরকএসএ  

২০১৮ অর্ থ 

বছরেে 

পরেকরল্পত 

কার্ থক্ররর্ে 

বাস্তবায়রনে 

হাে ২৫ 

ভাগ। 

টাকা। সা ল্য পর্ থারলাচনা 

করে পেবতীরত 

রসদ্ধান্ত গ্রহণ কো 

হরব। 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়ন 

যর্াগ্য। 

ইরনারভেন অর সাে এবং 

উপ-র্হাব্যবস্থাপক (কার্ থক্রর্), 

রপরকএসএ  

যর্াবাইল: ০১৭১৪-০৯০৪৬১ 

ই-যর্ইল: 

nuruzzamanpksf

@gmail.com 

https://mail.google.com/mail/h/1ho1usljdh5mj/?&cs=wh&v=b&to=nuruzzamanpksf@gmail.com
https://mail.google.com/mail/h/1ho1usljdh5mj/?&cs=wh&v=b&to=nuruzzamanpksf@gmail.com


নং র্ন্ত্রণালয় ও 

দপ্তরেে নার্ 

উদ্ভাবরনে নার্ উদ্ভাবরনে সংরিপ্ত রববেণ উদ্ভাবন গ্রহরণে 

যর্ৌরিকতা 

উদ্ভাবরকে নার্ 

ও ঠিকানা 

কার্ থক্ররর্ে 

অগ্রগরত 

(%) 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়রনে 

জন্য কত অর্ থ 

ব্যয় হরত 

পারে? 

বাস্তবায়রনে জন্য 

পাইলট কর্ থসূরচ গ্রহণ 

কো হরব রকনা? 

তাে তারেখ 

সাো যদরে 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়ন 

যর্াগ্য 

রকনা? 

য াকাল পরয়ন্ট কর্ থকতথাে 

নার্, পদরব, য ান ও ই-যর্ইল 
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লরিয এযারনরর্েন রভরডও 

রনর্ থাণ কোে উরযাগ গ্রহণ 

কো যর্রত পারে। 

 

 

 

২০১৭-২০১৮ অর্ থ বছরেে বাৎসরেক উদ্ভাবনী কর্ থপরেকল্পনায় উরিরখত উদ্ভাবনসহ অন্যান্য উদ্ভাবরনে নার্ ও কার্ থক্ররর্ে অগ্রগরতে তথ্য 

 

ক্রর্ র্ন্ত্রণালয় ও 

দপ্তরেে নার্ 

উদ্ভাবরনে নার্ উদ্ভাবরনে সংরিপ্ত রববেণ উদ্ভাবন গ্রহরণে 

যর্ৌরিকতা 

উদ্ভাবরকে নার্ 

ও ঠিকানা 

কার্ থক্ররর্ে 

অগ্রগরত 

(%) 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়রনে 

জন্য কত অর্ থ 

ব্যয় হরয়রছ? 

বাস্তবায়রনে জন্য 

পাইলট কর্ থসূরচ গ্রহণ 

কো হরয়রছ রকনা? 

হরয় র্াকরল তারেখ 

সাো যদরে 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়ন

যর্াগ্য 

রকনা? 

য াকাল পরয়ন্ট কর্ থকতথা 

নার্, পদবী, য ান ও 

ইরর্ইল 
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১ হসাস্যাল 

হডদভলপদ ন্ট 

 াউদেশন 

ই-স্টা  

পাে রর্ থন্স 

এপ্রাইজাল 

প্রকরল্পে সকল পর্ থারয়ে 

কর্ থকতথা, কর্ী ও 

কর্ থচােীরদে বাৎসরেক 

পাে রর্ থন্স এপ্রাইজাল 

বতথর্ারন প্রচরলত ম্যানুয়াল 

পদ্ধরত পরেবতথন করে 

ইরলক্ট্ররনক পদ্ধরতরত সম্পন্ন 

কোে সম্ভাব্যতা র্াচাই। 

প্ররতটি এপ্রাইজাল 

বতথর্ারন ব্যরয়ত 

সর্রয়ে যচরয় অরর্ থক 

সর্য় ব্যয় হরব। 

এ২আই এে 

সহায়তায় 

২রদনব্যাপী 

ইরনারভেন 

প্ররেিণ-

কর্ থোলায় 

উদ্ভারবত 

৫০% ৭,৯৩,১০৩ 

টাকা 

২০১৬-১৭ 

এবং ২০১৭-

১৮ অর্ থ বছরে 

যর্াট ব্যয়:  

১৫,৮৬,২০৬.

০০ 

হয়রন হযা জনাব এসআে কারদে, 

রজএর্, র্ানব সম্পদ 

রবভাগ 

য ান: ৮১০০৫০৫ 

এক্সট(১০৩) 

ই-যর্ইল: 

hrgmhq@sdfbd

.org 



ক্রর্ র্ন্ত্রণালয় ও 

দপ্তরেে নার্ 

উদ্ভাবরনে নার্ উদ্ভাবরনে সংরিপ্ত রববেণ উদ্ভাবন গ্রহরণে 

যর্ৌরিকতা 

উদ্ভাবরকে নার্ 

ও ঠিকানা 

কার্ থক্ররর্ে 

অগ্রগরত 

(%) 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়রনে 

জন্য কত অর্ থ 

ব্যয় হরয়রছ? 

বাস্তবায়রনে জন্য 

পাইলট কর্ থসূরচ গ্রহণ 

কো হরয়রছ রকনা? 

হরয় র্াকরল তারেখ 

সাো যদরে 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়ন

যর্াগ্য 

রকনা? 

য াকাল পরয়ন্ট কর্ থকতথা 

নার্, পদবী, য ান ও 

ইরর্ইল 
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২ ঐ করর্উরনটি 

পর্ থারয় মুড 

রর্টাে ব্যবহাে 

প্রকরল্পে কার্ থক্রর্রক আরো 

যবরে দরেদ্রবান্ধব কোে 

লরিয গ্রার্ সরর্রত কার্ থালরয় 

"মুড রর্টাে" স্থাপরনে 

র্াধ্যরর্ প্রকরল্পে 

সুরবর্ারভাগীরদে সন্তুরষ্ট ও 

র্রনাভাব পরের্ারপে 

সম্ভাব্যতা র্াচাই। 

প্রকরল্পে কার্ থকারেতা 

ও গুণগতর্ান বৃরদ্ধ 

পারব। 

ঐ ৯০% অর্ থ ব্যয় হয় 

নাই 

হরয়রছ। তারেখ: 

১৫.১২.২০১৬- 

চলর্ান 

পাইলট 

প্রকল্পটি 

এখনও 

চলর্ান 

েরয়রছ। 

প্রকরল্পে 

যর্য়াদারন্ত 

মূল্যায়রণে 

 লা রলে 

উপে রনভ থে 

করে এ 

রবিরয় 

রসদ্ধান্ত গ্রহণ 

কো হরব। 

জনাব এ এইচ এর্ ইনামুল 

কবীে, সহকােী ব্যবস্থাপক 

(এর্ইএল), র্রনটরেং 

অযাণ্ড লারন থং রবভাগ। 

য ান: ৮১০০৫০৫ 

এক্সট(১১৪) 

ই-যর্ইল: 

melamhq@sdfb

d.org 

৩ ঐ পেীিামূলক 

পারন 

রবশুদ্ধকেণ 

স্থাপনা 

প্রকল্প এলাকাে (আরস থরনক 

ও অন্যান্য রবিাি খরনজ 

পদার্ থ আক্রান্ত) 

সুরবর্ারভাগীরদে রনকট 

সুরপয় পারন যপৌ রছ যদয়াে  

সম্ভাব্যতা র্াচাই। 

প্রকল্প এলাকায় এই 

সর্স্যায় আক্রান্ত 

ব্যরিরদে সুরপয় 

পারনে প্রারপ্ত রনরিত 

হরব। 

ঐ ৯০% ২০১৭-১৮ 

অর্ থবছরে 

যকান অর্ থ ব্যয় 

হয়রন। 

হরয়রছ। তারেখ: 

৩১.১১.২০১৬ 

সুরপয় 

পারনে 

সংকট 

েরয়রছ 

এর্ন গ্রার্ীণ 

এলাকায় 

বাস্তবায়ন

যর্াগ্য 

জনাব কার্াল বাোে, উপ-

র্হাব্যবস্থাপক, 

যটকরনকযাল অযাণ্ড 

এনভায়েনরর্ন্ট। 

য ান: ৮১০০৫০৫ 

এক্সট(২১৩) 

ই-যর্ইল: 

tdgmhq@sdfbd.

org 

৪ ঐ উপকােরভাগী

যদে জন্য সকল 

সেকারে/রবসে

প্রকরল্পে সুরবর্ারভাগীরদে 

রনকট স্থানীয় 

উপরজলা/রজলা পর্ থারয় 

প্রকল্প এলাকায় 

সুরবর্ারভাগীরদে 

সর্য় ও অর্ থ সােয় 

ঐ ৯০% ২০১৭-১৮ 

অর্ থবছরে 

যকান অর্ থ ব্যয় 

হরয়রছ। তারেখ: 

১৫.১২.২০১৬ 

পাইলট 

প্রকল্পটি 

এখনও 

জনাব যর্া: েহীদ উল্যাহ, 

উপ-র্হাব্যবস্থাপক, 

কযাপারসটি রবরল্ডং। 



ক্রর্ র্ন্ত্রণালয় ও 

দপ্তরেে নার্ 

উদ্ভাবরনে নার্ উদ্ভাবরনে সংরিপ্ত রববেণ উদ্ভাবন গ্রহরণে 

যর্ৌরিকতা 

উদ্ভাবরকে নার্ 

ও ঠিকানা 

কার্ থক্ররর্ে 

অগ্রগরত 

(%) 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়রনে 

জন্য কত অর্ থ 

ব্যয় হরয়রছ? 

বাস্তবায়রনে জন্য 

পাইলট কর্ থসূরচ গ্রহণ 

কো হরয়রছ রকনা? 

হরয় র্াকরল তারেখ 

সাো যদরে 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়ন

যর্াগ্য 

রকনা? 

য াকাল পরয়ন্ট কর্ থকতথা 

নার্, পদবী, য ান ও 

ইরর্ইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

কারে 

প্ররতষ্ঠারনে 

যসবাে তথ্য 

প্রারপ্ত 

সহজীকেণ 

সেকারে ও যবসেকারে সংস্থা 

কর্তথক প্রদত্ত যসবাসমূহ এবং 

যসবাপ্রারপ্তে পদ্ধরত ও 

যর্াগারর্ারগে তথ্য গ্রার্ 

পর্ থারয় সহজলভয কোে 

সম্ভাব্যতা র্াচাই। 

হরব। হয়রন। চলর্ান 

েরয়রছ। 

প্রকরল্পে 

যর্য়াদারন্ত 

মূল্যায়রণে 

 লা রলে 

উপে রনভ থে 

করে এ 

রবিরয় 

রসদ্ধান্ত গ্রহণ 

কো হরব। 

য ান: ৮১০০৫০৫ 

এক্সট(৩৩৭) 

ই-যর্ইল: 

cbcmhq@sdfbd

.org 

৫ ঐ গ্রার্ সংগঠরনে 

রবরভন্ন তথ্য 

প্রদান ও 

সংেিণ 

সহজীকেণ 

করম্পউটাে স টওয়যাে 

ব্যবহারেে র্াধ্যরর্ গ্রার্ 

সরর্রত পর্ থারয় সকল 

কার্ থক্ররর্ে তথ্য সংেিণ ও 

প্রদান। 

প্রকরল্পে 

সুরবর্ারভাগীো 

রবরভন্ন প্রকল্প সংরিষ্ট 

রনভু থল তথ্য পারব। 

গ্রার্ সরর্রতরত 

ল্যাপটপ ও র্রডর্ 

ব্যবহাে করে সকল 

তথ্য হালনাগাদ 

কেরত পােরব। 

ঐ ৫০% ২০১৭-১৮ 

অর্ থবছরে 

প্ররতরবদন 

প্রণয়নকাল 

পর্ থন্ত যকান 

অর্ থ ব্যয় 

হয়রন। 

হরয়রছ। তারেখ: 

০১.০৮.২০১৫ 

হযা জনাব লুৎ ে েহর্ান, 

রজএর্, র্রনটরেং ও লারন থং 

রবভাগ। 

য ান: ৮১০০৫০৫ 

এক্সট(১০৪) 

ই-যর্ইল: 

melgmhq@sdfb

d.org 

 

 

 

 

ে) ২০১৭-২০১৮ অথ ি িেদরর িাৎসর্রক উদ্ভািনী ক িপর্রকল্পনায় উর্ির্েি উদ্ভািনসহ অন্যান্য উদ্ভািদনর না  ও কার্ িক্রদ র অগ্রগর্ির িথ্য। 

 



ক্র

  

 ন্ত্রণালয় ও 

েপ্তদরর না  

উদ্ভািদনর না  উদ্ভািদনর 

সাংর্ক্ষপ্ত র্িিরণ 

উদ্ভািন গ্রহদণর 

হর্ৌর্িকিা 

উদ্ভািদকর না  

ও ঠিকানা 

কার্ িক্রদ র 

অগ্রগর্ি 

(%) 

উদ্ভািনট 

িািিায়দনর 

জন্য কি অথ ি 

ব্য় হদি 

পাদর? 

িািিায়দনর জন্য 

পাইলট ক িসূর্চ গ্রহণ 

করা হদি র্কনা? 

িার িার্রে 

সারা হেদশর 

উদ্ভািনট 

িািিায়ন 

হর্াগ্য 

র্কনা? 

হ াকাল পদয়ন্ট ক িকিিা 

না , পের্ি, হ ান ও ইদ ইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

১ রূপালী ব্াাংক 

র্লর্ দটড 

প্রাথর্ ক 

পর্ িাদয়র 

র্শক্ষাথীদের 

উপবৃর্ির টাকা 

সরাসর্র 

সুর্িধাদভাগী 

 াদয়দের  

হ ািাইল 

একাউদন্টর 

 াধ্যদ  প্রোন 

উপবৃরত্ত প্রাপ্ত রেিার্ীরদে 

র্ারয়রদে পূেণকৃত KYC 

 েরর্ে তথ্যারদ কযান করে 

ডাটারবজ ততরে করে 

র্ারয়রদে যর্াবাইল নম্বে রদরয় 

প্ররতযরকে জন্য যর্াবাইল 

একাউন্ট খুলরত হরব। 

র্ন্ত্রণালয় কর্তথক রনর্ থারেত 

উপবৃরত্ত রবতেরণে রদন 

যকন্দ্রীয় সাভ থাে হরত 

স্বয়ংরক্রয়ভারব সুরবর্ারভাগী 

র্ারয়রদে যর্াবাইল একাউরন্ট  

র্ন্ত্রণালয়, অরর্দপ্তে, রেিা 

অর স এবং রবযালয় সংরিষ্ট 

যলাকবরলে সোসরে উপরস্থরত 

ছাড়াই টাকা প্রদান কো 

র্ারব। সুরবর্ারভাগী র্ারয়ো 

যর্রকান এরজন্ট পরয়ন্ট হরত 

তারদে প্ররয়াজন র্রতা 

সুরবর্াজনক সর্রয় উপবৃরত্তে 

টাকা তুলরত পােরব। 

সোসরে উপরস্থত না 

হরয় এবং 

ঝার্লারবহীন ভারব 

উপবৃরত্ত রবতেরণে 

রদন ততরেকৃত 

ডাটারবজ হরত 

স্বয়ংরক্রয়ভারব 

সুরবর্ারভাগী 

র্ারয়রদে যর্াবাইল 

ব্যাংরকং একাউরন্ট 

র্ন্ত্রণালয়, অরর্দপ্তে, 

রেিা অর স, ব্যাংক 

এবং রবযালরয়ে 

যলাকবরলে সোসরে 

উপরস্থরত ছাড়াই 

উপবৃরত্তে অর্ থ প্রদান 

কো র্ারে। 

হ াোঃ আবু 

হার্ন  

এসর্পও 

আইর্সট 

র্সদে স 

র্িভাগ 

 

র্ নহাজুল হক 

এসর্পও 

আাইর্সট 

অপাদরশনস 

র্িভাগ 

 

৯০% ২৫.০০ হকাট  াচ ি, ২০১৭ 

 

িািিায়ন 

হর্াগ্য 

হ াোঃ আবু হার্ন  

এসর্পও 

01710089900 

hanif2u@gmail.c

om 



ক্র

  

 ন্ত্রণালয় ও 

েপ্তদরর না  

উদ্ভািদনর না  উদ্ভািদনর 

সাংর্ক্ষপ্ত র্িিরণ 

উদ্ভািন গ্রহদণর 

হর্ৌর্িকিা 

উদ্ভািদকর না  

ও ঠিকানা 

কার্ িক্রদ র 

অগ্রগর্ি 

(%) 

উদ্ভািনট 

িািিায়দনর 

জন্য কি অথ ি 

ব্য় হদি 

পাদর? 

িািিায়দনর জন্য 

পাইলট ক িসূর্চ গ্রহণ 

করা হদি র্কনা? 

িার িার্রে 

সারা হেদশর 

উদ্ভািনট 

িািিায়ন 

হর্াগ্য 

র্কনা? 

হ াকাল পদয়ন্ট ক িকিিা 

না , পের্ি, হ ান ও ইদ ইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

২ রূপালী ব্াাংক 

র্লর্ দটড 
 ানসম্মি 

গ্রাহক হসিা 

র্নর্িি করার 

লদক্ষয 

আভযেরীণ 

সাদপাট ি 

র্সদে  

স্বয়াংর্ক্রয়করণ 

(RSM) 

 ানসম্মি গ্রাহক হসিা 

র্নর্িি করার লদক্ষয শাো 

পর্ িাদয় CBS র্সদেদ  

ব্াাংর্কাং সম্পর্কিি হকান 

স স্যা পর্রলর্ক্ষি হদল 

শাোর োর্য়ত্বপ্রাপ্ত ক িকিিা 

সাদথ সাদথ উি স স্যাট 

প্রধান কার্ িালয়স্থ UAT 

(User Acceptance 

Test) টদ র র্নকট হপ্ররণ 

করদি। প্রধান কার্ িালদয়র 

UAT ট  স স্যা স াধান 

করদি আর স স্যাট িাদের 

দ্বারা স াধানদর্াগ্য না হদল 

স স্যাটর ধরণ অনুর্ায়ী 

স াধাদনর জন্য সাংর্িষ্ট 

টদ র/হভেদরর কাদে 

Forwarding কদর 

র্েদি। ইহাদি স স্যাট অর্ি 

অল্প স দয়র ব্িধাদন 

স াধান হদি। এ জন্য 

ব্াাংদকর ওদয়ি সাইদটর 

সাদথ RSM নাদ  একট 

র্লাংক হেয়া হদয়দে। 

গ্রাহক হসিার  ান 

বৃর্ধার লদক্ষয 

ব্াাংদকর িথ্য 

প্রযুর্ির সদি িাচ্চ 

সুর্িধা গ্রহন করা 

হদি। র্ি অল্প স দয় 

স স্যা স াধান কদর 

গ্রাহকদক হসিা হেয়া 

র্াদি, িিই হসিার 

 ান বৃর্ধপাদি সাদথ 

সাদথ গ্রাহদকর সন্তুর্ি 

অজিন সম্ভি হদি 

এিাং ব্াাংদকর সুনা  

বৃর্ধ পাদি। 

হ াহাম্মে 

আব্দুর রাজ্জাক 

সহকারী 

 হাব্িস্থাপক 

আাইর্সট 

অপাদরশনস 

র্িভাগ 

 

হ াোঃ আব্দুিাহ 

আল  ামুন 

র্পও 

খুলনা 

র্িভাগীয় 

কার্ িালয় 

 

সাল া 

সুলিানা 

এসও (সহোঃ 

হপ্রাোঃ) 

৮০% ১.২০ লক্ষ 

টাকা ব্য় 

হদি পাদর 

জুলাই, ২০১৭ 

 

িািিায়ন 

হর্াগ্য 
হ াহাম্মে আব্দুর রাজ্জাক 

সহকারী  হাব্িস্থাপক 

01817094271 

razzak@rupaliba

nk.org 



ক্র

  

 ন্ত্রণালয় ও 

েপ্তদরর না  

উদ্ভািদনর না  উদ্ভািদনর 

সাংর্ক্ষপ্ত র্িিরণ 

উদ্ভািন গ্রহদণর 

হর্ৌর্িকিা 

উদ্ভািদকর না  

ও ঠিকানা 

কার্ িক্রদ র 

অগ্রগর্ি 

(%) 

উদ্ভািনট 

িািিায়দনর 

জন্য কি অথ ি 

ব্য় হদি 

পাদর? 

িািিায়দনর জন্য 

পাইলট ক িসূর্চ গ্রহণ 

করা হদি র্কনা? 

িার িার্রে 

সারা হেদশর 

উদ্ভািনট 

িািিায়ন 

হর্াগ্য 

র্কনা? 

হ াকাল পদয়ন্ট ক িকিিা 

না , পের্ি, হ ান ও ইদ ইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

৩ রূপালী ব্াাংক 

র্লর্ দটড 
ঋণ অনুদ ােন 

প্রর্ক্রয়া 

সহজীকরণ 

র্সদে  

(LOS) 

CBS এ ঋণ অনুদ ােন 

প্রর্ক্রয়া সহজীকরণ র্সদে  

(LOS) পধর্িদি শাোর 

ঋণ ক িকিিা  

Borrower এর ঋণ 

প্রিাদির স ি 

Documents স্ক্যান 

কদর CBS এ আপদলাড 

করদি এিাং, Borrower  

এর  ID র্েদয় ঋণ প্রিাি 

নম্বর তির্র কদর সুপার্রদশর 

জন্য  Manager এর 

কাদে পাঠাদি।  

Manager পর্ িাদলাচনা 

কদর Loan Orginate 

করদি এিাং এর  দল একট 

Loan Account নম্বর 

Auto তির্র হদি। 

কদপ িাদরট হলান হদল ঋণ 

অনুদ ােদনর জন্য হজানাল 

অর্ স/র্িভাগীয় 

কার্ িালয়/প্রধান কার্ িালদয় 

Soft কর্পসহ হপ্ররণ করদি 

হদি এিাং সাংর্িষ্ট ক িকিিা 

পর্ িাদলাচনা কদর দ্রুি ঋণ 

অনুদ ােন র্েদিন। 

গ্রাহক হভাগার্ে হ্রাস 

ও হসিার  ান বৃর্ধর 

লদক্ষয িথ্য প্রযুর্ির 

সদি িাচ্চ ব্িহার কদর 

Borrower 

গণদক দ্রুিি  স দয় 

ঋণ অনুদ ােন ও 

র্িিরণ সহজীকরণ 

করা র্াদি এর  দল 

ব্াাংদকর সুনা  বৃর্ধ 

পাদি। 

হ াোঃ 

রহ তুিাহ 

সরকার 

উপ-

 হাব্িস্থাপক 

আাইর্সট 

অপাদরশনস 

র্িভাগ 

 

হ াোঃ র্ জানুর 

রহ ান 

সরকার 

এসর্পও 

আাইর্সট 

অপাদরশনস 

র্িভাগ 

 

হ াোঃ 

জাকার্রয়া 

র্সর্িকী 

র্সর্নয়র 

অর্ সার 

আাইর্সট 

অপাদরশনস 

র্িভাগ 

৭০% ৭ লক্ষ টাকা 

ব্য় হদি 

পাদর 

আগষ্ট, ২০১৭ 

 

িািিায়ন 

হর্াগ্য 
হ াোঃ র্ জানুর রহ ান 

সরকার 

এসর্পও 

01912083656 

mizan_bd_05@yah
oo.com 

 



ক্র

  

 ন্ত্রণালয় ও 

েপ্তদরর না  

উদ্ভািদনর না  উদ্ভািদনর 

সাংর্ক্ষপ্ত র্িিরণ 

উদ্ভািন গ্রহদণর 

হর্ৌর্িকিা 

উদ্ভািদকর না  

ও ঠিকানা 

কার্ িক্রদ র 

অগ্রগর্ি 

(%) 

উদ্ভািনট 

িািিায়দনর 

জন্য কি অথ ি 

ব্য় হদি 

পাদর? 

িািিায়দনর জন্য 

পাইলট ক িসূর্চ গ্রহণ 

করা হদি র্কনা? 

িার িার্রে 

সারা হেদশর 

উদ্ভািনট 

িািিায়ন 

হর্াগ্য 

র্কনা? 

হ াকাল পদয়ন্ট ক িকিিা 

না , পের্ি, হ ান ও ইদ ইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

৪ রূপালী ব্াাংক 

র্লর্ দটড 

সরকারী/হি-

সরকারী 

প্রর্িষ্ঠাদনর  

হিিন-ভািা 

উদিালন 

সহজীকরণ 

সরকার্র ও হিসরকার্র 

প্রর্িষ্ঠাদনর ব্াাংক র্হসাদির 

র্িপরীদি Debit Card 

ইসুয করা হদি। গ্রাহকগণ 

Debit Card র্েদয় 

শাোয় স্থার্পি POS 

হ র্শদন িার Debit 

Card ট swipe কদর 

হ নু হথদক পেন্দ ি হলনদেন 

(টাকা উদিালন) র্সদলক্ট কদর 

হগাপন র্পন র্েদয় হলনদেনট 

সম্পন্ন করদিন। শাোর 

োর্য়ত্বপ্রাপ্ত ক কিিা 

Computer এ 

হলনদেনট স ল হদয়দে র্কনা 

িা র্নর্িি করদিন। 

হলনদেনট সম্পন্ন হওয়ার 

সাদথ সাদথ ০২ট র্িপ 

POS হ র্শন হদি 

স্বয়াংর্ক্রয়ভাদি র্প্রন্ট হদি। 

োর্য়ত্বপ্রাপ্ত 

ক কিিা/কযার্শয়ার র্িদপর 

স পর্র ান অথ ি গ্রাহকদক 

পর্রদশাধ করদি এিাং র্িদপ 

গ্রাহদকর স্বাক্ষর র্নদয় 

এককর্প গ্রাহকদক প্রোন 

প্রযুর্ির সাদথ 

ব্াাংর্কাং হসিাদক 

এর্কভূি কদর 

দ্রুিি  স দয় 

গ্রাহকদক হসিা প্রোন 

এিাং অর্ধক সাংখ্যক 

গ্রাহকদক এটএ  

কাডধারী গ্রাহদক 

পর্রনি কদর 

ব্াাংদকর মুনা া 

বৃর্ধসহ ভািমুর্িি 

উজ্জ্বল করা সম্ভি 

হদি। 

¢ho·¤  চন্দ্র 

সাহা 

 হাব্িস্থাপক 

আাইর্সট 

অপাদরশনস 

র্িভাগ 

 

 

আলাউল 

হহাদসন হ াোঃ 

শরী  

এসর্পও 

পর্রকল্পনা ও 

গদভিণা 

র্িভাগ 

 

 

২০% প্রর্ি শাোয় 

৩০.০০ হাজার 

টাকা ব্য় 

হদি পাদর 

হ ব্রুয়ারী, ২০১৮ 

 

 

িািিায়ন 

হর্াগ্য 

আলাউল হহাদসন হ াোঃ শরী  

এসর্পও 

01716048208 
sharifku@yahoo.com 

 



ক্র

  

 ন্ত্রণালয় ও 

েপ্তদরর না  

উদ্ভািদনর না  উদ্ভািদনর 

সাংর্ক্ষপ্ত র্িিরণ 

উদ্ভািন গ্রহদণর 

হর্ৌর্িকিা 

উদ্ভািদকর না  

ও ঠিকানা 

কার্ িক্রদ র 

অগ্রগর্ি 

(%) 

উদ্ভািনট 

িািিায়দনর 

জন্য কি অথ ি 

ব্য় হদি 

পাদর? 

িািিায়দনর জন্য 

পাইলট ক িসূর্চ গ্রহণ 

করা হদি র্কনা? 

িার িার্রে 

সারা হেদশর 

উদ্ভািনট 

িািিায়ন 

হর্াগ্য 

র্কনা? 

হ াকাল পদয়ন্ট ক িকিিা 

না , পের্ি, হ ান ও ইদ ইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

করদি। এোড়া 

িাৎক্ষর্নকভাদি গ্রাহদকর 

হ ািাইদল হলনদেন র্নর্িি 

সাংক্রাে  SMS হপ্রর্রি 

হদি। 

৫ রূপালী ব্াাংক 

র্লর্ দটড 

র্শক্ষাথীদের 

 াধ্যদ  

তৃণমূল পর্ িাদয় 

ব্াাংর্কাং হসিা 

হপৌোদনা 

ব্াাংর্কাং হসিা তৃণমূল পর্ িাদয় 

প্রচার-প্রচারণার জন্য স্থানীয় 

পর্ িাদয়র  স্কুল/কদলদজর 

োত্র/োত্রী(আউট হসার্স িাং) 

র্নি িাচন করদি হদি। 

র্নি িার্চি োত্র/োত্রীদের 

ব্াাংর্কাং হসিাসমূদহর উপর 

হজানাল অর্ স পর্ িাদয় 

হের্নাং-এর ব্ািস্থা করদি 

হদি। হের্নাং প্রাোদনর পর 

এক/দুই জন োত্র/োত্রী 

ব্াাংদকর হসিাসমূদহর 

প্রচর্লি র্ল দলট, হপাোর, 

ইিযার্েসহ তৃণমূল পর্ িাদয়র 

জনগদণর সাদথ (িার্ড়, 

িাজার, স্কূল-কদলজ- াদ্রাসা) 

তিঠক কদর িাদেরদক 

ব্াাংর্কাং হসিাসমূদহর িথ্য 

প্রোন করদি। র্হসাি হোলা, 

অথ ি আোন-প্রোন, অন-লাইন 

জনগদনর 

োরদগাড়ায় ব্াাংর্কাং 

হসিা হপৌোদি 

প্রদয়াজন সঠিক ও 

স য় উপদর্াগী 

প্রচারণা। হেদশর 

স ি অথ ি প্রিাহ 

ব্াাংর্কাং চযাদনদল 

আনয়দনর জন্য 

তৃণমূল পর্ িাদয় 

ব্াাংর্কাং হসিা 

সম্পদকি জানাদনা 

র্াদি। হেদশর প্রিযাে 

অঞ্চদলর 

জনসাধারণদক 

র্হসাি হোলা , 

অনলাইন ব্াাংর্কাং, 

হরর্ ট্যান্স প্রার্প্ত, ঋণ 

সহজীকরণ সম্পদকি 

অির্হি করা র্াদি। 

হ াোঃ আোঃ 

রর্হ  

উপ-

 হাব্িস্থাপক 

পর্রকল্পনা ও 

গদভিণা 

র্িভাগ 

 

হ াোঃ নার্হে 

হাসান 

র্পও 

 াদকিটাং 

র্িভাগ 

 

হ াোঃ শা সুল 

হক ইভান 

র্পও 

 াদকিটাং 

র্িভাগ 

 

১০% শাো প্রর্ি   

২০ হাজার 

টাকা ব্য় 

হদি পাদর 

 াচ ি, ২০১৮ 

 

িািিায়ন 

হর্াগ্য 

হ াোঃ আোঃ রর্হ  

উপ- হাব্িস্থাপক 

01727433383 
rblarahim@gmail.co

m 



ক্র

  

 ন্ত্রণালয় ও 

েপ্তদরর না  

উদ্ভািদনর না  উদ্ভািদনর 

সাংর্ক্ষপ্ত র্িিরণ 

উদ্ভািন গ্রহদণর 

হর্ৌর্িকিা 

উদ্ভািদকর না  

ও ঠিকানা 

কার্ িক্রদ র 

অগ্রগর্ি 

(%) 

উদ্ভািনট 

িািিায়দনর 

জন্য কি অথ ি 

ব্য় হদি 

পাদর? 

িািিায়দনর জন্য 

পাইলট ক িসূর্চ গ্রহণ 

করা হদি র্কনা? 

িার িার্রে 

সারা হেদশর 

উদ্ভািনট 

িািিায়ন 

হর্াগ্য 

র্কনা? 

হ াকাল পদয়ন্ট ক িকিিা 

না , পের্ি, হ ান ও ইদ ইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

সুর্িধা, দ্রুি স দয় র্নরাপদে 

হরর্ দটন্স প্রার্প্ত,আ ানিী 

প্রডাক্ট এিাং মুনা ার হার, 

র্ির্ভন্ন প্রকার ঋণ সুর্িধা এিাং 

ঋদণর সুে হার ইিযার্ে র্িিদয় 

তৃণমূল পর্ িাদয় ধারনা 

প্রোনসহ ব্াাংকদক জনগদণর 

প্রর্িষ্ঠান র্হদসদি তুদল ধরদি 

 

 

২০১৭ – ২০১৮ অথ িেদরর িাৎসর্রক উদ্ভািনী ক পর্রকল্পনায় উর্ির্েি উদ্ভািনসহ অন্যান্য উদ্ভািদনর না  ও কার্ক্রদ র অগ্রগর্ির িথ্য। 

ক্র 

. 

 

 ন্ত্রণালয় ও 

েপ্তদরর না  

উদ্ভািদনর না  উদ্ভািদনর সাংর্ক্ষপ্ত র্িিরণ উদ্ভািন গ্রহদণর 

হর্ৌর্িকিা 

উদ্ভািদকর 

না  ও 

ঠিকানা 

কার্ক্রদ র 

অগ্রগর্ি 

(%) 

উদ্ভািনট 

িািিায়দনর 

জন্য কি অথ 

ব্য় হদয়দে? 

িািিায়দনর জন্য 

পাইলট ক সূর্চ গ্রহণ 

করা হদয়দে র্ক 

না?হদয় থাকদল 

িার্রে 

সারা হেদশ 

উদ্ভািনট 

িািিায়ন

হর্াগ্য 

র্কনা? 

হ াকাল পদয়ন্ট ক কিিার 

না , পের্ি, হ ান, ইদ ইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

    ব্াাংদকর গ্রাহকগণ 

উি হ ািাইল 

এর্িদকশন এর 

 াধ্যদ  হজনাদরল 

ব্াাংর্কাং সম্পর্কিি 

হসিাসমূহ খুি সহদজই 

গ্রহণ করদি পারদি। 

১. জনাি 

হ াোঃ নূরুল 

ইসলা ; 

র্প্রর্ন্সপাল 

অর্ সার; 

আইট 

র্সদে  

৫০% ১ (এক) লক্ষ 

টাকা (প্রায়) । 

না হযাঁ ১. 

nurul.islam4@bdbl.co
m.bd 

 

২. জনাি হ াোঃ হার্িি উল্যা 



ক্র 

. 

 

 ন্ত্রণালয় ও 

েপ্তদরর না  

উদ্ভািদনর না  উদ্ভািদনর সাংর্ক্ষপ্ত র্িিরণ উদ্ভািন গ্রহদণর 

হর্ৌর্িকিা 

উদ্ভািদকর 

না  ও 

ঠিকানা 

কার্ক্রদ র 

অগ্রগর্ি 

(%) 

উদ্ভািনট 

িািিায়দনর 

জন্য কি অথ 

ব্য় হদয়দে? 

িািিায়দনর জন্য 

পাইলট ক সূর্চ গ্রহণ 

করা হদয়দে র্ক 

না?হদয় থাকদল 

িার্রে 

সারা হেদশ 

উদ্ভািনট 

িািিায়ন

হর্াগ্য 

র্কনা? 

হ াকাল পদয়ন্ট ক কিিার 

না , পের্ি, হ ান, ইদ ইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

এদি গ্রাহকগদণর 

স য় ও ব্য় সােয় 

হদি । 

র্ডপাটহ ন্ট; 

হহড অর্ স, 

ঢাকা। 

 

২. জনাি 

হ াোঃ হার্িি 

উল্যা র্ লন; 

র্প্রর্ন্সপাল 

অর্ সার; 

আইট 

র্সদে  

র্ডপাটহ ন্ট; 

হহড অর্ স, 

ঢাকা। 

 

র্ লন; 

র্প্রর্ন্সপাল অর্ সার; 

০১৭১৯০১৪৪৫৯, 

humilon.bdbl@gmail.
com 

 

 

 

ক) ২০১৭-২০১৮ অথ ি িেদরর িাৎসর্রক উদ্ভািনী ক িপর্রকল্পনায় উদির্েি উদ্ভািনসহ অন্যান্য উদ্ভািদকর না ও কার্ িক্রদ র অগ্রগর্ির িথ্যোঃ 

 



ক্র   ন্ত্রণালয়/েপ্ত

হরর না  

উদ্ভািদনর না  উদ্ভািদনর সাংর্ক্ষপ্ত র্িিরণ উদ্ভািন গ্রহদণর 

হর্ৌর্িকিা 

উদ্ভািদকর না  

ও ঠিকানা 

কার্ িক্রদ র 

অগ্রগর্ি 

(%) 

উদ্ভািনট 

িািিায়দনর 

জন্য কি অথ ি 

ব্য় হদি 

পাদর? 

িািিায়দনর জন্য 

পাইলট ক িসূর্চ গ্রহণ 

করা হদি  র্ক না? িার 

িার্রে 

সারা 

হেদশর 

উদ্ভািনট 

িািিায়ন 

হর্াগ্য 

র্কনা? 

হ াকাল পদয়ন্ট ক িকিিা, 

না ,পেিী,হ ান ও ইদ ইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

০৩ অগণী ব্াাংক 

র্লর্ দটড 

 

ঋণ প্রস্তাব 

সহজীকেন 

১। ব্াাংকসমূহ ঋণ প্রোদন 

সহদর্াগীিার ব্াপাদর অনীহা 

প্রকাশ করা, 

২।  র্নটর্রাং ক িকিিার 

র্থার্থ  র্নটর্রাং না করা, 

৩। ঋদনর র্িপরীদি 

প্ররয়াজনীয় কাগজপত্র ও 

সুদের হার সম্পরকথ তথ্য হনই। 

৪। সুরবর্াজনক স্থান যর্রক 

সঠিক ভারব আরবদন কোে 

সুরর্ারগে সীর্াবদ্ধতা, 

৫। সঠিক প্ররক্রয়া, পদ্ধরত 

এবং সংযুরি সম্পরকথ জানাে 

সুরর্ারগে সীর্াবদ্ধতা, 

৬। সঠিক নমুনাে 

সহজলভযতাে সীর্াবদ্ধতা  

ইতযারদ সর্স্যা সর্ার্ারনে 

রনরর্রত্ত অন্যান্য ঋরণে জন্য ( 

রসরস, রেল্প ঋণ, এসওরড, 

এসএর্ ই) 

গ্রাহদকর স য়, ব্য় 

হ্রাস 

আইট 

এ আইএস 

র্ডর্ভশন 

হয়র্ন ৫.০০লক্ষ টাকা হয়র্ন হযা হ াোঃ হার্ জুর রহ ান 

 হাব্িস্থাপক (আইট), 

gmit@agranibank

.org, 

innovation.agrani

@gmail.com 

Mob: 

01713401806 

 

০৪.  যেরর্ট্যান্স 

প্রদান 

সহজীকেন 

গ্রাহকগণ একিার হরর্ ট্যান্স 

গ্রহদণর পর পুনরায় এনআইর্ড 

গ্রহণ ব্র্িদরদক এিাং  

গ্রাহদকর র্হদসদি সহদজ জ া 

করদণর র্নর্ দি 

গ্রাহদকর স য়, ব্য় 

হ্রাস 

আইট 

এ আইএস 

র্ডর্ভশন 

৮০% ৫.০০লক্ষ টাকা ২৫/০৭/২০১৭ হযা শ্যা ল চন্দ্র  সরকার 

উপ- হাব্িস্থপক 

 দরন হরর্ দটন্স র্ডর্ভশন 

হ ািাইল : ০১৭০৮১২২১৯৯ 

dgmfrd@agranib



ক্র   ন্ত্রণালয়/েপ্ত

হরর না  

উদ্ভািদনর না  উদ্ভািদনর সাংর্ক্ষপ্ত র্িিরণ উদ্ভািন গ্রহদণর 

হর্ৌর্িকিা 

উদ্ভািদকর না  

ও ঠিকানা 

কার্ িক্রদ র 

অগ্রগর্ি 

(%) 

উদ্ভািনট 

িািিায়দনর 

জন্য কি অথ ি 

ব্য় হদি 

পাদর? 

িািিায়দনর জন্য 

পাইলট ক িসূর্চ গ্রহণ 

করা হদি  র্ক না? িার 

িার্রে 

সারা 

হেদশর 

উদ্ভািনট 

িািিায়ন 

হর্াগ্য 

র্কনা? 

হ াকাল পদয়ন্ট ক িকিিা, 

না ,পেিী,হ ান ও ইদ ইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

ank.org 

 

 

ে) ২০১৭-২০১৮ অথ ি িেদরর িাৎসর্রক উদ্ভািনী ক িপর্রকল্পনায় উর্ির্েি উদ্ভািনসহ অন্যান্য উদ্ভািদনর না  ও কার্ িক্রদ র অগ্রগর্ির িথ্য। 

 

ক্র   ন্ত্রণালয় ও 

েপ্তদরর না  

উদ্ভািদনর না  উদ্ভািদনর সাংর্ক্ষপ্ত র্িিরণ উদ্ভািন গ্রহদণর 

হর্ৌর্িকিা 

উদ্ভািদকর না  

ও ঠিকানা 

কার্ িক্রদ র 

অগ্রগর্ি 

(%) 

উদ্ভািনট 

িািিায়দনর 

জন্য কি অথ ি 

ব্য় হযত 

পারে? 

িািিায়দনর জন্য 

পাইলট ক িসূর্চ গ্রহণ 

করা হযব র্কনা? তাে 

িার্রে 

সারা 

হেদশর 

উদ্ভািনট 

িািিায়ন

হর্াগ্য 

র্কনা? 

হ াকাল পদয়ন্ট ক িকিিা না , 

পের্ি, হ ান ও ইদ ইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

১। হসানালী 

ব্াাংক 

র্লর্ দটড 

Direct 

Credit 

Service 

Electronic 

Payment 

Platform (EPP) এর 

আওতায় Direct 

Credit Service 

পদ্ধতততত Paypal Inc, 

USA (Xoom 
Corporation, USA) 
থেকে থেরিত বৈকেরিে 

ররতিট্যান্স স্বয়ংতিয় পদ্ধতততত 

র ার ব্াংত ং রিকেম ভুক্ত 

িাখাি  গ্রাহত র তহসাতে 

রিল্যান্সােরদে অর্ থ 

সোসরে ব্যাংক 

রহসারব জর্াকেণ, 

তবরদরেক যেরর্ট্যান্স 

ব্যবসা বৃরদ্ধ, 

আধুরনকায়ন ও 

দ্রুততর্ সর্রয় 

উপকােরভাগীরক অর্ থ 

প্রদান কো। 

১। যর্াঃ 

রবিাল 

যহারসন, 

এরসস্টযান্ট 

যজনারেল 

ম্যারনজাে, 

আইটিরড-১ 

(উদ্ভাবনী 

আইরডয়া 

প্রদান, রসরস্টর্ 

রডজাইন) 

২. হ াোঃ 

১০০% যর্াটঃ ১ যকাটি 

৭০ লি টাকা 

উদ্ভাবনটি বাস্তবায়রনে 

জন্য পাইলট কর্ থসূচী 

গ্রহণ কো হরয়রছ। 

তারেখঃ ১৮/০৫/২০১৭ 

যকাে 

ব্যাংরকং 

ভুি 

সকল 

োখায় 

(বতথর্ারন 

১০৬৮ 

োখা) 

বাস্তবায়ন 

কো 

হরয়রছ। 

১। য াকাল পরয়ন্টঃ যর্াঃ 

োর্ীমুল হক, যজনারেল 

ম্যারনজাে 

যর্াবাঃ ০১৭৫৫ ৫৯৪১০১ 

gmitd@sonaliban

k.com.bd 

 

২। অলটােরনট য াকাল 

পরয়ন্টঃ যর্াঃ রবিাল যহারসন, 

এরসস্টযান্ট যজনারেল 

ম্যারনজাে 

যর্াবাঃ ০১৭১৫ ১০০১৬৯ 



ক্র   ন্ত্রণালয় ও 

েপ্তদরর না  

উদ্ভািদনর না  উদ্ভািদনর সাংর্ক্ষপ্ত র্িিরণ উদ্ভািন গ্রহদণর 

হর্ৌর্িকিা 

উদ্ভািদকর না  

ও ঠিকানা 

কার্ িক্রদ র 

অগ্রগর্ি 

(%) 

উদ্ভািনট 

িািিায়দনর 

জন্য কি অথ ি 

ব্য় হযত 

পারে? 

িািিায়দনর জন্য 

পাইলট ক িসূর্চ গ্রহণ 

করা হযব র্কনা? তাে 

িার্রে 

সারা 

হেদশর 

উদ্ভািনট 

িািিায়ন

হর্াগ্য 

র্কনা? 

হ াকাল পদয়ন্ট ক িকিিা না , 

পের্ি, হ ান ও ইদ ইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

রিতিট  রা হতে। স্বয়ংতিয় 

পদ্ধতততত ২৪*৭ িমকে 

রিকেল টাইকম থিরমট্যান্স 

গ্রাহকেি রহিাকৈ জমা েিা 

হকে। এতেতে ররতিট্যান্স 

হপ্ররদণর িথ্য রিাোইতে 

এসএিএস প্রদাতের িাধ্যতি 

উপ ারত াগীত  অেতহত 

 রা হয়। এই পদ্ধতততত এ 

পর্ যন্ত (০২/১০/২০১৭) রিাট ২ 

র াটি ৯৮ েে টা া ৬৪৭ 

জে উপ ারত াগীর  তহসাতে 

জিা  রা হতয়তে। উক্ত পদ্ধতত 

ব্েহার  তর  পর্ যায়িতি 

অন্যান্য থেকিি এক্সকেঞ্জ 

হাউজ থেকেও থিরমট্যান্স 

আহিণ েিা হকৈ। 

জর্হরুল 

আল , 

র্সর্নয়র 

র্প্রর্ন্সপাল 

অর্ সার, 

আইটিরড-১                

(স টওয়যাে 

যডরভলপরর্ন্ট) 

৩। সুর্জি 

কু ার 

সরকার, 

ইর্ির্নয়ার 

(আইট), 

আইটিরড-১ 

[স টওয়যাে 

যডরভলপরর্ন্ট] 

৪। হ াোঃ 

র্ জানুর 

রহ ান, 

ইর্ির্নয়ার 

(আইট), 

আইটিরড-১ 

[স টওয়যাে 

যটরস্টং ও 

রসরবএস 

billal@sonalibank

.com.bd 

 



ক্র   ন্ত্রণালয় ও 

েপ্তদরর না  

উদ্ভািদনর না  উদ্ভািদনর সাংর্ক্ষপ্ত র্িিরণ উদ্ভািন গ্রহদণর 

হর্ৌর্িকিা 

উদ্ভািদকর না  

ও ঠিকানা 

কার্ িক্রদ র 

অগ্রগর্ি 

(%) 

উদ্ভািনট 

িািিায়দনর 

জন্য কি অথ ি 

ব্য় হযত 

পারে? 

িািিায়দনর জন্য 

পাইলট ক িসূর্চ গ্রহণ 

করা হযব র্কনা? তাে 

িার্রে 

সারা 

হেদশর 

উদ্ভািনট 

িািিায়ন

হর্াগ্য 

র্কনা? 

হ াকাল পদয়ন্ট ক িকিিা না , 

পের্ি, হ ান ও ইদ ইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

ইরিরগ্রেন] 

 

২.  হসানালী 

ব্াাংক 

র্লর্ দটড 

RTGS 

পদ্ধরত ব্যৈহাি 

েকি োেমি 

রিউটি ই-

থপকমন্ট 

RTGS পদ্ধরত ব্যৈহাি 

েকি োেমি রিউটি          

ই-থপকমন্ট েিাি রিরমকে থে 

থোি ব্যাাংকেি গ্রাহেগণ রিজ 

রিজ ব্যাাংে এি মাধ্যকম 

তাঁকেি োেমি রিঊটি 

থপকমন্ট েিকত িক্ষম হকে। 

RTGS পদ্ধরতি মাধ্যকম 

অরিকজকিটিাং ব্যাাংে থেকে 

থপকমন্ট ইন্সট্রােিি 

ৈাাংলাকেি ব্যাাংে RTGS, 

থিািালী ব্যাাংে RTGS 

রমিলওেযাি, থিািালী ব্যাাংে 

Online Government 
Transaction System 

হকে জাতীে িাজস্ব থৈাকি েি 

Asycuda World এ 

থেরিত হে এৈাং থিখাি থেকে 

তথ্য verification
িম্পন্নপূৈ েে থিািালী ব্যাাংে 

RTGS হকে শুকেি অে ে 

জাতীে িাজস্ব থৈাকি েি 

জাতীয় োজস্ব 

যবারড থে চারহদা, 

সেকােী অর্ থ দ্রুততাে 

সারর্ সেকােী 

যকািাগারে 

জর্াকেণ এবং 

আর্দানীকােকগণ 

যর্ন দ্রুততাে সারর্ 

পে খালাস কেরত 

সির্ হয়।  

১। যর্াঃ 

জরহরুল 

ইসলার্, 

রসরনয়ে 

যপ্রাগ্রার্াে, 

আইটিরড-২ 

(ইন্টাের স 

রসরস্টর্ 

রডজাইন ও 

স টওয়যাে 

যডরভলপরর্ন্ট) 

২. হ াোঃ 

র্ জানুর 

রহ ান, 

ইর্ির্নয়ার 

(আইট), 

আইটিরড-১ 

[স টওয়যাে 

যটরস্টং ও 

রসরবএস 

RTGS 

রমিলওেযাি 

ইরিরগ্রেন] 

১০০% যর্াটঃ ১৫ লি 

টাকা 

উদ্ভাবনটি বাস্তবায়রনে 

জন্য পাইলট কর্ থসূচী 

গ্রহণ কো হরয়রছ। 

তারেখঃ ২২/০৩/২০১৭ 

উি 

উদ্ভাবনটি 

ব্যাংরকে 

সকল 

োখায় 

বাস্তবায়ন

যর্াগ্য। 

১। য াকাল পরয়ন্টঃ যর্াঃ 

োর্ীমুল হক, যজনারেল 

ম্যারনজাে 

যর্াবাঃ ০১৭৫৫ ৫৯৪১০১  

gmitd@sonaliban

k.com.bd 

 

২। অলটােরনট য াকাল 

পরয়ন্টঃ যর্াঃ জরহরুল ইসলার্, 

রসরনয়ে যপ্রাগ্রার্াে  

যর্াবাঃ ০১৯১৫ ১৬৪৬৫৫  

zislamrokon@son

alibank.com.bd 

 



ক্র   ন্ত্রণালয় ও 

েপ্তদরর না  

উদ্ভািদনর না  উদ্ভািদনর সাংর্ক্ষপ্ত র্িিরণ উদ্ভািন গ্রহদণর 

হর্ৌর্িকিা 

উদ্ভািদকর না  

ও ঠিকানা 

কার্ িক্রদ র 

অগ্রগর্ি 

(%) 

উদ্ভািনট 

িািিায়দনর 

জন্য কি অথ ি 

ব্য় হযত 

পারে? 

িািিায়দনর জন্য 

পাইলট ক িসূর্চ গ্রহণ 

করা হযব র্কনা? তাে 

িার্রে 

সারা 

হেদশর 

উদ্ভািনট 

িািিায়ন

হর্াগ্য 

র্কনা? 

হ াকাল পদয়ন্ট ক িকিিা না , 

পের্ি, হ ান ও ইদ ইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

োেমি রিউটি োকলেিি 

রহিাকৈ জমা েিা হে। পুকিা 

থপকমন্ট ব্যৈস্থাই 

স্বোংরিেভাকৈ িম্পন্ন হকে 

োকে।  

৩। এ, যক, 

এর্ েেীফুল 

ইসলার্, 

ইর্ির্নয়ার 

(আইট), 

আইটিরড-২ 

[স টওয়যাে 

যটরস্টং] 

 

৩.  EPP এর 

আওিায় 

G2P 

(হসানালী 

ভািা) 

ৈাাংলাকেি িিোি ের্তেে 

িাগরিেকেি অনূকুকল েকেে 

রৈরভন্ন ভাতা েরিোকে 

রিরজটালাইকজিি এি জন্য 

G2P থিৈা ধািিাি উৎপরে 

েিা হকেকে।  

Electronic 

Payment 

Platform (EPP) এর 

আওিায় সেকারেে পি 

যর্রক প্ররদয় ভাতাসমূরহে 

পরেরোর্ পদ্ধরত 

রিরজটালাইকজিি েিা হকৈ। 

এি মাধ্যকম এোরধে পদ্ধরত 

(থেমি েযাি, থমাৈাইল 

ব্যাাংরোং, োি ে, ব্যাাংে 

ভাতা প্রদান প্ররক্রয়া 

সহজীকেণ ও 

দ্রুততর্ সর্রয়ে 

র্রধ্য নাগরেকরদেরক 

যসবা প্রদান কো। 

১। যর্াঃ 

রবিাল 

যহারসন, 

এরসস্টযান্ট 

যজনারেল 

ম্যারনজাে, 

আইটিরড-১ 

(উদ্ভাবনী 

আইরডয়া 

প্রদান, রসরস্টর্ 

রডজাইন) 

২। হ াহাম্মে 

 র্নমুর 

রহ ান, 

র্সর্নয়র 

র্প্রর্ন্সপাল 

৫০% যর্াটঃ ২ যকাটি 

৩০ লি টাকা 

উদ্ভাবনটি বাস্তবায়রনে 

জন্য পাইলট কর্ থসূচী 

গ্রহণ কো হরব 

তারেখঃ পেবতীরত 

রনর্ থােণ কো হরব 

উি 

উদ্ভাবনটি 

ব্যাংরকে 

সকল 

োখায় 

বাস্তবায়ন

যর্াগ্য। 

১। য াকাল পরয়ন্টঃ যর্াঃ 

োর্ীমুল হক, যজনারেল 

ম্যারনজাে 

যর্াবাঃ ০১৭৫৫ ৫৯৪১০১ 

gmitd@sonaliban

k.com.bd 

 

২। অলটােরনট য াকাল 

পরয়ন্টঃ যর্াঃ রবিাল যহারসন, 

এরসস্টযান্ট যজনারেল ম্যারনজাে 

যর্াবাঃ ০১৭১৫ ১০০১৬৯ 

billal@sonalibank.

com.bd 



ক্র   ন্ত্রণালয় ও 

েপ্তদরর না  

উদ্ভািদনর না  উদ্ভািদনর সাংর্ক্ষপ্ত র্িিরণ উদ্ভািন গ্রহদণর 

হর্ৌর্িকিা 

উদ্ভািদকর না  

ও ঠিকানা 

কার্ িক্রদ র 

অগ্রগর্ি 

(%) 

উদ্ভািনট 

িািিায়দনর 

জন্য কি অথ ি 

ব্য় হযত 

পারে? 

িািিায়দনর জন্য 

পাইলট ক িসূর্চ গ্রহণ 

করা হযব র্কনা? তাে 

িার্রে 

সারা 

হেদশর 

উদ্ভািনট 

িািিায়ন

হর্াগ্য 

র্কনা? 

হ াকাল পদয়ন্ট ক িকিিা না , 

পের্ি, হ ান ও ইদ ইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

এোউন্ট) ব্যৈহাি েকি 

ভাতাকভাগীগণ ভাতা উকোলি 

েিকত িক্ষম হকৈ। 

অর্ সার, 

আইটিরড-১ 

(রবজরনস 

রেকয়ােরর্ন্ট 

এনালাইরসস) 

৩। হ াোঃ 

জর্হরুল 

আল , 

র্সর্নয়র 

র্প্রর্ন্সপাল 

অর্ সার, 

আইটিরড-১                

( স টওয়যাে 

যডরভলপরর্ন্ট) 

৪। যর্াঃ র্রবন 

উরেন, 

যপ্রাগ্রার্াে, 

আইটিরড-১ 

[স টওয়যাে 

যডরভলপরর্ন্ট] 

৫। সুর্জি 

কু ার 

সরকার, 

ইর্ির্নয়ার 

(আইট), 



ক্র   ন্ত্রণালয় ও 

েপ্তদরর না  

উদ্ভািদনর না  উদ্ভািদনর সাংর্ক্ষপ্ত র্িিরণ উদ্ভািন গ্রহদণর 

হর্ৌর্িকিা 

উদ্ভািদকর না  

ও ঠিকানা 

কার্ িক্রদ র 

অগ্রগর্ি 

(%) 

উদ্ভািনট 

িািিায়দনর 

জন্য কি অথ ি 

ব্য় হযত 

পারে? 

িািিায়দনর জন্য 

পাইলট ক িসূর্চ গ্রহণ 

করা হযব র্কনা? তাে 

িার্রে 

সারা 

হেদশর 

উদ্ভািনট 

িািিায়ন

হর্াগ্য 

র্কনা? 

হ াকাল পদয়ন্ট ক িকিিা না , 

পের্ি, হ ান ও ইদ ইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

আইটিরড-১ 

[স টওয়যাে 

যডরভলপরর্ন্ট] 

৬। হ াোঃ 

র্ জানুর 

রহ ান, 

ইর্ির্নয়ার 

(আইট), 

আইটিরড-১ 

[স টওয়যাে 

যটরস্টং ও 

রসরবএস 

ইরিরগ্রেন] 

৪।  EPP এর 

আওিায় 

P2G 

ৈাাংলাকেি িিোি ের্তেে 

রৈরভন্ন থিৈাি রৈপিীকত  

িাগরিেকেি রিেট হকত 

রৈরভন্ন েি, শুে, োজে, রি 

ইতযারে আোে েরিোকে 

রিরজটালাইকজিি এি জন্য 

P2G থিৈা ধািিাি উৎপরে 

েিা হকেকে।  

Electronic 

Payment 

ভাতা প্রদান প্ররক্রয়া 

সহজীকেণ ও 

দ্রুততর্ সর্রয়ে 

র্রধ্য নাগরেকরদেরক 

যসবা প্রদান কো। 

১। যর্াঃ 

রবিাল 

যহারসন, 

এরসস্টযান্ট 

যজনারেল 

ম্যারনজাে, 

আইটিরড-১ 

(উদ্ভাবনী 

আইরডয়া 

প্রদান, রসরস্টর্ 

৬০% যর্াটঃ ১ যকাটি 

৭০ লি টাকা 

উদ্ভাবনটি বাস্তবায়রনে 

জন্য পাইলট কর্ থসূচী 

গ্রহণ কো হরব 

তারেখঃ পেবতীরত 

রনর্ থােণ কো হরব 

উি 

উদ্ভাবনটি 

ব্যাংরকে 

সকল 

োখায় 

বাস্তবায়ন

যর্াগ্য। 

১। য াকাল পরয়ন্টঃ যর্াঃ 

োর্ীমুল হক, যজনারেল 

ম্যারনজাে 

যর্াবাঃ ০১৭৫৫ ৫৯৪১০১ 

gmitd@sonaliban

k.com.bd 

 

২। অলটােরনট য াকাল 

পরয়ন্টঃ যর্াঃ রবিাল যহারসন, 

এরসস্টযান্ট যজনারেল ম্যারনজাে 



ক্র   ন্ত্রণালয় ও 

েপ্তদরর না  

উদ্ভািদনর না  উদ্ভািদনর সাংর্ক্ষপ্ত র্িিরণ উদ্ভািন গ্রহদণর 

হর্ৌর্িকিা 

উদ্ভািদকর না  

ও ঠিকানা 

কার্ িক্রদ র 

অগ্রগর্ি 

(%) 

উদ্ভািনট 

িািিায়দনর 

জন্য কি অথ ি 

ব্য় হযত 

পারে? 

িািিায়দনর জন্য 

পাইলট ক িসূর্চ গ্রহণ 

করা হযব র্কনা? তাে 

িার্রে 

সারা 

হেদশর 

উদ্ভািনট 

িািিায়ন

হর্াগ্য 

র্কনা? 

হ াকাল পদয়ন্ট ক িকিিা না , 

পের্ি, হ ান ও ইদ ইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

Platform (EPP) এর 

আওিায় িাগরিেকেি রিেট 

হকত  এোরধে পদ্ধরত (থেমি 

েযাি, থমাৈাইল ব্যাাংরোং, 

োি ে, ব্যাাংে এোউন্ট, 

ইন্টািকিট ব্যাাংরোং) ব্যৈহাি 

েকি েি, শুে, োজে, রি 

আোে েিা হকৈ। িাগরিেগি 

ঘকি ৈকিই উক্ত থিৈা রিকত 

িক্ষম হকৈি। 

রডজাইন) 

২। হ াহাম্মে 

 র্নমুর 

রহ ান, 

র্সর্নয়র 

র্প্রর্ন্সপাল 

অর্ সার, 

আইটিরড-১ 

(রবজরনস 

রেকয়ােরর্ন্ট 

এনালাইরসস) 

৩। হ াোঃ 

জর্হরুল 

আল , 

র্সর্নয়র 

র্প্রর্ন্সপাল 

অর্ সার, 

আইটিরড-১                

( স টওয়যাে 

যডরভলপরর্ন্ট) 

৪। যর্াঃ র্রবন 

উরেন, 

যপ্রাগ্রার্াে, 

আইটিরড-১ 

[স টওয়যাে 

যর্াবাঃ ০১৭১৫ ১০০১৬৯ 

billal@sonalibank.

com.bd 



ক্র   ন্ত্রণালয় ও 

েপ্তদরর না  

উদ্ভািদনর না  উদ্ভািদনর সাংর্ক্ষপ্ত র্িিরণ উদ্ভািন গ্রহদণর 

হর্ৌর্িকিা 

উদ্ভািদকর না  

ও ঠিকানা 

কার্ িক্রদ র 

অগ্রগর্ি 

(%) 

উদ্ভািনট 

িািিায়দনর 

জন্য কি অথ ি 

ব্য় হযত 

পারে? 

িািিায়দনর জন্য 

পাইলট ক িসূর্চ গ্রহণ 

করা হযব র্কনা? তাে 

িার্রে 

সারা 

হেদশর 

উদ্ভািনট 

িািিায়ন

হর্াগ্য 

র্কনা? 

হ াকাল পদয়ন্ট ক িকিিা না , 

পের্ি, হ ান ও ইদ ইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

যডরভলপরর্ন্ট] 

৫। সুর্জি 

কু ার 

সরকার, 

ইর্ির্নয়ার 

(আইট), 

আইটিরড-১ 

[স টওয়যাে 

যডরভলপরর্ন্ট] 

৬। হ াোঃ 

র্ জানুর 

রহ ান, 

ইর্ির্নয়ার 

(আইট), 

আইটিরড-১ 

[স টওয়যাে 

যটরস্টং ও 

রসরবএস 

ইরিরগ্রেন] 



ক্র   ন্ত্রণালয় ও 

েপ্তদরর না  

উদ্ভািদনর না  উদ্ভািদনর সাংর্ক্ষপ্ত র্িিরণ উদ্ভািন গ্রহদণর 

হর্ৌর্িকিা 

উদ্ভািদকর না  

ও ঠিকানা 

কার্ িক্রদ র 

অগ্রগর্ি 

(%) 

উদ্ভািনট 

িািিায়দনর 

জন্য কি অথ ি 

ব্য় হযত 

পারে? 

িািিায়দনর জন্য 

পাইলট ক িসূর্চ গ্রহণ 

করা হযব র্কনা? তাে 

িার্রে 

সারা 

হেদশর 

উদ্ভািনট 

িািিায়ন

হর্াগ্য 

র্কনা? 

হ াকাল পদয়ন্ট ক িকিিা না , 

পের্ি, হ ান ও ইদ ইল 
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৫।  EPP এর 

আওিায় 

P2P 

Cash 

গ্রাহে থিৈাি মাি বৃরদ্ধ ও 

আন্তঃিাখা Person to 

Person থলিকেকি 

গরতিীলতা আিেকিি লকক্ষয 

P2P Cash  থিৈা 

ধািিাি উৎপরে েিা হকেকে। 

এ থিৈা োলু হকল ব্যাাংে 

রহিাৈ িা োেকলও থেকিি থে 

থোি িাগরিে এ ব্যাাংকেি 

মাধ্যকম বৈধ পন্থাে 

আন্তঃব্যরক্তে িগে টাো 

স্থািান্তি ও উকোলি েিকত 

িক্ষম হকৈ। 

ব্যাংরকং যসবা 

বরঞ্চত প্রারন্তক 

পর্ থারয়ে জনগণরক 

ব্যাংরকং যসবাে 

অন্তভু থতক কো। 

১। যর্াঃ 

রবিাল 

যহারসন, 

এরসস্টযান্ট 

যজনারেল 

ম্যারনজাে, 

আইটিরড-১ 

(উদ্ভাবনী 

আইরডয়া 

প্রদান, রসরস্টর্ 

রডজাইন) 

২। হ াহাম্মে 

 র্নমুর 

রহ ান, 

র্সর্নয়র 

র্প্রর্ন্সপাল 

অর্ সার, 

আইটিরড-১ 

(রবজরনস 

রেকয়ােরর্ন্ট 

এনালাইরসস) 

৩। হ াোঃ 

জর্হরুল 

আল , 

র্সর্নয়র 

৭০% যর্াটঃ ১ টি ৬০ 

লি টাকা 

উদ্ভাবনটি বাস্তবায়রনে 

জন্য পাইলট কর্ থসূচী 

গ্রহণ কো হরব 

তারেখঃ পেবতীরত 

রনর্ থােণ কো হরব 

উি 

উদ্ভাবনটি 

ব্যাংরকে 

সকল 

োখায় 

বাস্তবায়ন

যর্াগ্য। 

১। য াকাল পরয়ন্টঃ যর্াঃ 

োর্ীমুল হক, যজনারেল 

ম্যারনজাে 

যর্াবাঃ ০১৭৫৫ ৫৯৪১০১ 

gmitd@sonaliban

k.com.bd 

 

২। অলটােরনট য াকাল 

পরয়ন্টঃ যর্াঃ রবিাল যহারসন, 

এরসস্টযান্ট যজনারেল ম্যারনজাে 

যর্াবাঃ ০১৭১৫ ১০০১৬৯ 

billal@sonalibank.

com.bd 



ক্র   ন্ত্রণালয় ও 

েপ্তদরর না  

উদ্ভািদনর না  উদ্ভািদনর সাংর্ক্ষপ্ত র্িিরণ উদ্ভািন গ্রহদণর 

হর্ৌর্িকিা 

উদ্ভািদকর না  

ও ঠিকানা 

কার্ িক্রদ র 

অগ্রগর্ি 

(%) 

উদ্ভািনট 

িািিায়দনর 

জন্য কি অথ ি 

ব্য় হযত 

পারে? 

িািিায়দনর জন্য 

পাইলট ক িসূর্চ গ্রহণ 

করা হযব র্কনা? তাে 

িার্রে 

সারা 

হেদশর 

উদ্ভািনট 

িািিায়ন

হর্াগ্য 

র্কনা? 

হ াকাল পদয়ন্ট ক িকিিা না , 

পের্ি, হ ান ও ইদ ইল 
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র্প্রর্ন্সপাল 

অর্ সার, 

আইটিরড-১                

( স টওয়যাে 

যডরভলপরর্ন্ট) 

৪। যর্াঃ র্রবন 

উরেন, 

যপ্রাগ্রার্াে, 

আইটিরড-১ 

[স টওয়যাে 

যডরভলপরর্ন্ট] 

৫। সুর্জি 

কু ার 

সরকার, 

ইর্ির্নয়ার 

(আইট), 

আইটিরড-১ 

[স টওয়যাে 

যডরভলপরর্ন্ট] 

৬। হ াোঃ 

র্ জানুর 

রহ ান, 

ইর্ির্নয়ার 

(আইট), 

আইটিরড-১ 



ক্র   ন্ত্রণালয় ও 

েপ্তদরর না  

উদ্ভািদনর না  উদ্ভািদনর সাংর্ক্ষপ্ত র্িিরণ উদ্ভািন গ্রহদণর 

হর্ৌর্িকিা 

উদ্ভািদকর না  

ও ঠিকানা 

কার্ িক্রদ র 

অগ্রগর্ি 

(%) 

উদ্ভািনট 

িািিায়দনর 

জন্য কি অথ ি 

ব্য় হযত 

পারে? 

িািিায়দনর জন্য 

পাইলট ক িসূর্চ গ্রহণ 

করা হযব র্কনা? তাে 

িার্রে 

সারা 

হেদশর 

উদ্ভািনট 

িািিায়ন

হর্াগ্য 

র্কনা? 

হ াকাল পদয়ন্ট ক িকিিা না , 

পের্ি, হ ান ও ইদ ইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

[স টওয়যাে 

যটরস্টং ও 

রসরবএস 

ইরিরগ্রেন] 

 

 

 

 

 


