
আর্থ িক প্রর্িষ্ঠান র্িভাগ 

ক) ২০১৬-২০১৭ অর্ থবছরেে বাৎসরেক উদ্ভাবনী কর্ থপরেকল্পনায় উরিরিত 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 হরয়রছ? 

বাস্তবায়রনে জন্য 

পাইলট কর্ থসূচী গ্রহণ 

কো হরয়রছ রকনা? 

হরয় র্াকরল তারেি 

সাো যদরে 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়নরর্া

গ্য রকনা? 

য াকাল পরয়ন্ট 

কর্ থকতথাে নার্, 

পদরব, য ান ও 

ইরর্ইল 
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১. িাাংলাদেশ কৃর্ি 

ব্াাংক 

র্িদকর্ি-জানালা 

(ম ািাইল 

অ্যাপস) 

জনগদের র্নকট 

অ্যাপস এর  াধ্যদ  

কৃর্ি ঋদের িথ্য 

সরিরাহ করা 

উক্ত অ্যাপস 

ব্িহাদরর  াধ্যদ  

জনগে ব্াাংদক না 

র্গদেও কৃর্ি ঋদের 

িথ্য মে মকান স ে 

জানদি পারদি। 

এদি কদর স ে, 

খরচ ও মভাগার্ি 

ক দি। 

জনাি এ .এ. রউফ 

ভ ূঁইো, সহকারী 

 হাব্িস্থাপক, 

আইর্সটি অ্পাদরশন 

র্িভাগ, িাাংলাদেশ 

কৃর্ি ব্াাংক, প্রধান 

কাে িালে, ঢাকা। 

৯০% ২ লক্ষ টাকা না হযাঁ ম াহাম্মে সালাহ্

উদ্দীন রাজীি, উপ-

 হাব্িস্থাপক, 

আইর্সটি অ্পাদরশন 

র্িভাগ, িাাংলাদেশ 

কৃর্ি ব্াাংক, প্রধান 

কাে িালে, ঢাকা। 

মফান- 

০১৯১১০৪৬৯৪৮. 

ইদ ইল-

mr.razib@

gmail.com 

২. ঐ MIS 

(Manage

ment 

Informati

on 

System) 

ব্াাংদকর সকল 

িথ্য-উপাত্ত 

মকন্দ্রীেভাদি 

প্রর্িোকরে করা 

উক্ত সফটওেযার 

এর  াধ্যদ  

ব্াাংদকর সকল 

কাে িি  (মে ন: 

Loan/Depo

sit 

Informatio

n, HR 

Manageme

nt, 

Inventory 

িাাংলাদেশ কৃর্ি 

ব্াাংক এর র্নজস্ব 

ব্িস্থাপনাে 

২৫% ১ মকাটি ২ 

লক্ষ টাকা 

না হযাঁ ঐ 



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 হরয়রছ? 

বাস্তবায়রনে জন্য 

পাইলট কর্ থসূচী গ্রহণ 

কো হরয়রছ রকনা? 

হরয় র্াকরল তারেি 

সাো যদরে 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়নরর্া

গ্য রকনা? 

য াকাল পরয়ন্ট 

কর্ থকতথাে নার্, 

পদরব, য ান ও 

ইরর্ইল 
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Manageme

nt, 

Training 

Informatio

n ইিযার্ে) এর 

িথ্য মকন্দ্রীেভাদি 

জানা ও র্নেন্ত্রে 

করা সম্ভি হদি 

এিাং মকন্দ্রীে 

ব্াাংক ও 

 ন্ত্রোলদের 

চার্হোনুোেী 

সরিরাহ করা সম্ভি 

হদি। 

 

ক. ২০১৬-২০১৭ অর্ থ বছরেে বাৎসরেক উদ্ভাবনী কর্ থপরেকল্পনায় উরিরিত 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 কত অর্ থ 

ব্যয় হরয়রছ? 

বাস্তবায়রনে জন্য 

পাইলট কর্ থসূরচ 

গ্রহণ কো হরয়রছ 

রকনা? হরয় র্াকরল 

তারেি 

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 

যসল য ান 

ইন্সুরেন্স 

যেইর্ 

স্বল্প সর্রয় 

পরলরসরহাল্ডােগণ দারবে 

টাকা পারবন। সোসরে 

 

সঠিক 

পরলরসরহাল্ডােগণ 

যর্াঃ যর্াোেে  

যহারসন, 

ম্যারনজাে, 

৭৫% বাস্তবায়রনে 

জন্য ৩, 

৪৫,০০০  

বাস্তবায়রনে জন্য 

পাইলটিং কোে 

রসদ্ধান্ত যনয়া 

করপ থারেেরনে 

সকল 

রেরজওনাল 

যর্াঃ যর্াোেে  যহারসন, 

ম্যারনজাে, আইরসটি 

রিরিেন, যর্াবাইলঃ 



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 

তারেি 

সাো যদরে 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়ন যর্াগ্য 

রকনা? 

য াকাল পরয়ন্ট কর্ থকতথাে 

নার্, পদরব, য ান ও 

ইরর্ইল 
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যপরর্ন্ট 

সারি থস 

পরলরসরহাল্ডােরদে একাউরন্ট 

টাকা র্ারব। দারব 

পরেরোরেে রবরিন্ন োরপে 

অবস্থা যসলর ারনে র্াধ্যরর্ 

জানরত পােরবন। 

দারবে টাকা 

পারবন। 

আইরসটি 

রিরিেন 

টাকা ব্যয় 

হরয়রছ। 

হরয়রছ। এটুআই 

যর্রক API 

পাওয়াে পে  

তারেি রনে থােণ 

কো হরব। 

অর রস 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়ন 

যর্াগ্য। 

০১৯৭৩৮৯৬৩২৭, 

ইরর্ইলঃmosharraf

@jbc.gov.bd 

 

২. জীবন বীর্া 

করপ থারেেন 

যপনেন 

ইন্সুরেন্স 

গ্যাোরন্টি 

যপরর্ন্ট 

সারি থস 

রনে থারেত  েরর্ে র্াধ্যরর্ 

আরবদন গ্রহণ কো হরব। 

দে বছরে ১২০টি যপরর্ন্ট 

রেরসরটে পরেবরতথ ১টি 

যপরর্ন্ট রেরসরটে র্াধ্যরর্ 

র্ারসক যপনেন প্রদান কো 

হরব। 

বীর্াগ্রাহরকে রহসাব তথ্য ও 

স্বািে শুধুর্াত্র ০১ বাে 

প্রতযয়ন কোে প্ররয়াজন 

হরব। 

বীর্াগ্রাহকরদে বীর্া 

যপনেন প্রারপ্ত সহজ 

হরব। 

যর্াঃ যর্াোেে  

যহারসন, 

ম্যারনজাে, 

আইরসটি 

রিরিেন 

৮০% বাস্তবায়রনে 

জন্য যকারনা 

অর্ থ ব্যয় হরব 

না। 

বাস্তবায়রনে জন্য 

পাইলটিং কোে 

রসদ্ধান্ত যনয়া 

হরয়রছ। 

করপ থারেেরনে 

সকল 

রেরজওনাল 

অর রস 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়ন 

যর্াগ্য। 

যর্াঃ যর্াোেে  যহারসন, 

ম্যারনজাে, আইরসটি 

রিরিেন, যর্াবাইলঃ 

০১৯৭৩৮৯৬৩২৭, 

ইরর্ইলঃmosharraf

@jbc.gov.bd 

 

 

 

ক) ২০১৬-২০১৭ অর্ থবছরেে বাৎসরেক উদ্ভাবনী কর্ থপরেকল্পনায় উরিরিত উদ্ভাবনসহ অন্যান্য উদ্ভাবরনে নার্ ও কার্ থক্ররর্ে অগ্রগরত তথ্য। 

 

ক্রর্ 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 

তারেি 

সাোরদরেে 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়নরর্া

গ্য রকনা? 

য াকাল পরয়ন্ট কর্ থকতথাে 

নার্, পদবী, য ান, ইরর্ইল 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

১ জনতা ব্যাংক 

রলরর্রটি 

JB PIN 

Cash 

১.ব্াাংদক োদের র্হসাি 

আদে অ্থিা োরা ব্াাংদকর 

গ্রাহক িাদেরদক ব্াাংক 

ব্াাংর্কাং সুর্িধা প্রোন 

করদি পাদর। 

২.গ্রাহক িার র্নদজর মচদকর 

 াধ্যদ  মে মকান শাখা 

মথদক অ্নলাইন সুর্িধা 

প্রোন করদি পাদর। 

৩.োর ব্াাংক র্হসাি নাই 

অ্থিা সুর্িধাদভাগী গ্রাহদকর 

অ্িস্থান মথদক অ্দনক দূদর 

অ্িস্থান কদর িাদক র্কভাদি 

ব্াাংর্কাং সুর্িধা প্রোন করা 

োে মসই উদদ্দদে 

পর্রকল্পনা গ্রহে করা হে। 

৪.পর্রকল্পনা অ্নুোেী 

ম ািাইল নাম্বার, NID 

কার্ ি এিাং PIN Code 

মভর্রর্ফদকশদনর  াধ্যদ  

টাকা প্রোদনর জন্য JB 

PIN Cash উদ্ভািন করা 

হে। 

োদের ব্াাংক র্হসাি 

নাই িাদেরদক 

ব্াাংর্কাং মসিা প্রোন। 

১.জনাি 

ম াহাম্মে 

জহুরুল 

ইসলা  (টি  

র্লর্ার) 

২.জনাি ম াোঃ 

নার্হদুর রর্শে, 

এসও-আইটি 

৩.জনাি ম াোঃ 

শা ী  

মহাদসন, 

এসও-আইটি 

৪.জনাি ম াোঃ 

মসর্ল  মরজা 

৫.জনাি ম াোঃ 

শর্ফকুল 

ইসলা , 

এসও-আইটি 

100% মেদহতু অ্ত্র 

ব্াাংদকর 

মপ্রাগ্রা ারগে 

কর্তিক 

উদ্ভািনটি 

িাস্তিােন করা 

হদেদে মসদহতু 

উদ্ভািনটি 

িাস্তিােদন 

মকান ব্ে 

হের্ন। 

িাস্তিার্েি। সারা মেদশ 

িাস্তিার্েি। 

যেি যর্াঃ জারর্নুে েহর্ান 

র্হাব্যবস্থাপক 

আইরসটি রিরিেন 

জনতা ব্যাংক রলরর্রটি প্রোন 

কার্ থালয়, ঢাকা। মফান 

01708122129 

ইদ ইল: 

zamin@janataban

k-bd.com 

 

 

(ক) ২০১৬-১৭ অর্ থ বছরেে বাৎসরেক উদ্ভাবনী কর্ থপরেকল্পনায় উরিরিত উদ্ভাবনসহ অন্যান্য উদ্ভাবরনে নার্ ও কার্ থক্ররর্ে অগ্রগরত 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 হরয়রছ? 

বাস্তবায়রনে জন্য 

পাইলট কর্ থসূরচ 

গ্রহণ কো হরয়রছ 

রকনা? হরয় র্াকরল 

সাো যদরে 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়ন 

যর্াগ্য রকনা? 

য াকাল পরয়ন্ট কর্ থকতথাে 

নার্, পদবী ও য ান নম্বে 



তারেি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

০১ প্রবাসী কল্যাণ 

ব্যাংক। 

রপরকরব 

রসরের্। 

অ্নলাইন ব্াাংর্কাং  

ব্িস্থা চালু। 

ব্াাংদকর ৫৪টি শাখা 

অ্নলাইন ব্াাংর্কাং 

ব্িস্থার আওিাে 

আদে র্িধাে 

ঋেগ্রহীিা মে মকাদনা 

শাখাে ঋদের র্কর্স্ত 

জ া মেোসহ িার 

র্হদসদির মেটদ ন্ট ও 

অ্ন্যান্য হালনাগাে 

িথ্য মপদি পাদরন। 

জনাব যর্াঃ 

জহুরুল 

ইসলার্।  

এসরপও, 

আইরসটি- 

রসরের্, 

জনতা ব্যাংক 

রলঃ 

১০০% ২৫ লি ০১-০৭-২০১৩ বাস্তবায়ন 

যর্াগ্য। 

জনাব যর্াঃ েেীফুল হক, 

এসইও, 

আইটি রবিাগ 

০১৫৫২-৯৮৬৬৫২ 

০২ র্পদকর্ি ওোন 

েপ মলান 

সার্ভ িস। 

গ্রাহক প্রদোজনীে কাগজপত্র  

আপদলার্  কদর অ্র্ভিাসন 

ঋদের জন্য সরাসর্র 

অ্নলাইদন আদিেন করদি 

পারদিন। 

প্রিযি এলাকা মথদক 

মে সকল ক ী র্িদেশ 

গ ে কদরন িাদেরদক 

অ্িযি দ্রুিিার সাদথ 

স ে ও ব্ে সাশ্রেী 

উপাদে ব্াাংদকর মসিা 

প্রোন করা। 

 

জনাব যর্াঃ 

েেীফুল হক, 

এসইও, 

আইটি রবিাগ, 

প্রবাসী কল্যাণ 

ব্যাংক। 

৭০% উদ্ভাবনটিে 

পাইলট 

কর্ থসূরচ 

চলর্ান 

েরয়রছ। সম্পূণ থ 

বাস্তবায়ন/ 

যেরিরকেরনে 

জন্য 

আনুর্ারনক 

০৫-০৭ লি 

টাকা ব্যয় 

হরত পারে।  

০১-১২-২০১৬ বাস্তবায়ন 

যর্াগ্য। 

জনাব যর্াঃ েেীফুল হক, 

এসইও, 

আইটি রবিাগ 

০১৫৫২-৯৮৬৬৫২ 

 

২০১৬-২০১৭ অর্ থ বছরেে বাৎসরেক উদ্ভাবনী কর্ থপরেকল্পনায় উরিরিত 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 হরয়রছ? 

বাস্তবায়রনে জন্য 

পাইলট কর্ থসূরচ 

গ্রহণ কো হরয়রছ 

রকনা? হরয় র্াকরল 

তারেি 

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 

০১ কর্ থসংস্থান 

ব্যাংক 

ঋণ গ্রহীতাে 

উৎপারদত 

পণ্য 

প্ররক্রয়াজাত

কেণ 

প্ররতষ্ঠারনে 

রনকট 

সোসরে 

রবক্রয় এবং 

উি 

প্ররতষ্ঠারনে 

র্াধ্যরর্ 

ঋরণে রকরস্ত 

রনয়রর্ত 

আদায় 

রনরিতকেণ

। 

কর্ থসংস্থান ব্যাংক হরত র্াো 

ঋণ গ্রহণ করে তারদে 

অরেকাংে প্রকল্প ক্ষুদ্র 

আকারেে হরয় র্ারক। এ সর্স্ত 

উরযািারদে উৎপারদত পণ্য 

রবপনরনে সুরনরদ থষ্ট ব্যবস্থা না 

র্াকায় উরযািাগণ উৎপারদত 

পণ্য র্র্াসর্রয় ও ন্যায্য মূরল্য 

রবক্ররয়ে রবষরয় দুরিন্তা গ্রস্থ 

র্ারকন। এরিরত্র ঋণ গ্রহীতা 

ও প্ররক্রয়াজাতকেণ 

প্ররতষ্ঠারনে সারর্ রিপিীয় 

চুরিে র্াধ্যরর্ ঋণ প্রদান কো 

হরল উরযািাগণ তারদে 

উৎপারদত পণ্য রবক্ররয়ে 

রনিয়তা পারব অপেরদরক 

ব্যাংক তাে রবতেণকৃত ঋরণে 

আদায় হাে ১০০% বজায় 

োিরত সির্ হরব। 

*. ব্াাংদকর ঋে 

আোে ১০০% 

র্নর্িিকরে; 

*. উৎপার্েি পণ্য 

র্িিদের অ্র্নিেিা 

দূরীকরে; 

*. উৎপার্েি পদণ্যর 

ন্যায্য মূল্য প্রার্ি; 

*. র্ির্নদোগ ঝূঁর্ক 

হ্রাস। 

ম াোঃ ওিাদেে 

উল্লাহ আল 

 াসুে 

সাদিক 

ব্িস্থাপনা 

পর্রচালক 

ক িসাংস্থান 

ব্াাংক 

১০০% বাস্তবায়ন ও 

পরেচালন ব্যয় 

যনই। 

জানুোর্র/১৭ হযাঁ জনাব যগাকুল চন্দ্র োয় 

র্হাব্যবস্থাপক, প্রোসন 

ও 

ইরনারিেন অর সাে 

য ান: ৯৫১৫০৬৯ 

ই-যর্ইল:gmadmin 

@karmasangstha

n bank.gov.bd 

০২ কর্ থসংস্থান 

ব্যাংক 

উদযাক্তার 

র্নকট সহজ 

প্রর্িোে ঋে 

মপ ূঁদে মেো 

*. মেদশর মিকার যুিদের 

অ্থ িননর্িক ক িকাদে 

সম্পৃক্তকরে এিাং আত্ন-

ক িসাংস্থান সৃর্ির উদদ্দদে 

সহজ প্রর্িোে অ্নলাইদনর 

 াধ্যদ  ঋে প্রোন। 

*. ঋে গ্রহদে মোগ্য হদল 

*. অ্ত্র ব্াাংক হদি 

ঋে গ্রহদে আগ্রহীগে 

মে মকান স্থান হদিই 

িাঁর ঋে গ্রহদের 

আদিেন করদি 

পারদিন এিাং ঋণ 

র্ঞ্জুে সংক্রান্ত 

যর্াঃ 

আওেঙ্গরজব 

অধ্যি 

প্ররেিণ 

ইন্সরেউট 

কর্ থসংস্থান 

ব্যাংক 

২০% *. অত্র 

ব্যাংরকে 

২জন কর্ থকতথা 

pHp, 

MySQL, 

Website 

ততরে রবষরয় 

না হয়রন হযাঁ জনাব যগাকুল চন্দ্র োয় 

র্হাব্যবস্থাপক, প্রোসন 

ও 

ইরনারিেন অর সাে 

য ান: ৯৫১৫০৬৯ 

ই-যর্ইল:gmadmin 

@karmasangstha



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 থসূরচ 

গ্রহণ কো হরয়রছ 

রকনা? হরয় র্াকরল 

তারেি 

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 

SMS এে র্াধ্যরর্ জারনরয় 

যদয়া 

SMS প্রাপ্ত হরল 

রতরন োিায় এরস 

তাে ঋণ রহসারব 

র্ঞ্জুেকৃত অর্ থ রনরয় 

যর্রত পােরবন। 

ফদল িাঁর TCV 

সাশ্রয় হরব। 

*. ঋণ র্ঞ্জুে হরল 

রতরন োিায় এরস 

তাে ঋণ রহসারব 

র্ঞ্জুেকৃত অর্ থ রনরয় 

যর্রত পােরবন। 

এবং 

১৪.১০.১৬ ও 

১৫.১০.১৬ 

তারেরি 

আরয়ারজত 

ইরনারিেন 

প্ররেিণ 

কর্ থোলাে 

টির্। 

প্ররেিণ গ্রহণ 

কেরছ। 

প্ররেিণ যেরষ 

এ রবষরয় 

কার্ থক্রর্ শুরু 

কো হরব।  

প্রর্শক্ষে িািে 

৩০০০০/- 

টাকা ব্ে 

হদেদে। 

n bank.gov.bd 

২০১৬-২০১৭ অর্ থ বছরেে বাৎসরেক উদ্ভাবনী কর্ থপরেকল্পনায় উরিরিত 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 হরয়রছ? 

বাস্তবায়রনে জন্য 

পাইলট কর্ থসূচী 

গ্রহণ কো হরয়রছ 

রকনা? হরয় র্াকরল 

তারেি 

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 

রলরর্রটি 

Pay 

Roll 

System 

ব্যাংরকে কর্ থকতথা-

কর্ থচােীরদে জন্য যকন্দ্রীভূত 

যবতন-িাতা প্রদান ব্যবস্থা 

(১) রহসারবে 

রনর্ভ থলতা। 

(২) যবতন প্রদান 

প্ররক্রয়া সহজীকেণ। 

(৩) কর্ থকতথা-

র ন্যান্স এন্ড 

একাউন্টস 

রিরিেন, 

প্রোন 

কার্ থালয়, 

১০০% নাই প্ররর্াজয নয় হযাঁ জনাব ই রতিাে আহরর্দ 

সহকােী র্হাব্যবস্থাপক 

সারেইরনবল  াইনান্স 

ইউরনট 

যবরসক ব্যাংক রলরর্রটি 



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 

তারেি 

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 

কর্ থচােীগরণে 

যবতন-িাতা 

রবতেরণে 

রদনগুরলারত 

ব্যাংরকে 

গ্রাহকগরণে যসবা 

প্রদান রনেরবরিন্ন ও 

সহজ হয়। 

ঢাকা। প্রোন কার্ থালয়, ঢাকা। য ানঃ 

০১৭১৬৪৪৯৭৫৫ 

ই-যর্ইলঃ 

ahmedi@basicba

nklimited.com 

২. যবরসক ব্যাংক 

রলরর্রটি 

যবরসক ঋণ 

প্রকেণ ইরিন 

বতথর্ারন ঋণ প্রস্তাব ততেী, 

প্রোন কার্ থালরয়ে রনরদ থষ্ট 

রবিারগ প্ররক্রয়াকেণ, প্রোন 

কার্ থালরয়ে ঋণ করর্টিসমূহ 

বা পরেচালকর্ন্ডলীে সিা 

কর্তথক অনুরর্াদন ও 

পেবতীরত রবতেরণ রবরিন্ন 

তথ্য ও উপাত্ত োিা ও প্রোন 

কার্ থালরয় রবরিন্ন দ ায় 

রলরপবদ্ধ হয়। এে  রল, তথ্য 

উপস্থাপনায় র্ভল ও 

সর্য়রিপণ উিয়ই বৃরদ্ধ 

পাবাে আেঙ্কা র্ারক। তাই, 

ঋণ রবতেণ ও অনুরর্াদরনে 

সর্য় হ্রাসকেণ এবং র্র্ার্র্ 

তথ্য প্রারপ্ত রনরিত ও 

অনুরর্াদরনে েতথাবলীে 

পরেপালন রনরিত কোে জন্য 

১)ঋণ রবতেন ও 

অনুরর্াদরনে সর্য় 

হ্রাসকেন এবং 

র্র্ার্র্ তথ্য প্রারপ্ত ও 

অনুরর্াদরনে 

েতথাবলীে পরেপালন 

রনরিত হরব। 

২)ঋণ প্রস্তারব 

রিন্নর্রতে 

উপস্থাপরনে সুরর্াগ 

সৃরষ্ট হরব। 

৩)ঋণ প্রস্তাবসহ 

অন্যান্য প্রস্তাবগুরলা 

হাি থ করপ আকারে 

উপস্থাপন না করে 

রিরজটাল পদ্ধরতরত 

োিা হরত ঋণ 

প্ররক্রয়াকােী রবিাগ 

রেসাচ থ এন্ড 

যিরিলপরর্ন্ট 

রিরিেন এবং 

আইরসটি 

রিরিেন, 

প্রোন 

কার্ থালয়, 

ঢাকা। 

৫০% আগার্ী বছে 

প্ররক্রয়াটিে 

যেষ পর্ থারয় 

আরর্ থক 

িেরচে 

রবষয়টি 

জানারনা সম্ভব 

হরব। 

পাইলট কর্ থসূচী 

চালু হরত র্ারি। 

তারেিটি পেবতীরত 

জানারনা হরব। 

হযাঁ জনাব ই রতিাে আহরর্দ 

সহকােী র্হাব্যবস্থাপক 

সারেইরনবল  াইনান্স 

ইউরনট 

যবরসক ব্যাংক রলরর্রটি 

প্রোন 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 

তারেি 

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 

সার্রগ্রক ঋণ অনুরর্াদন ও 

রবতেণ প্ররক্রয়ায় র্র্ার্র্ 

অরটারর্েন প্ররতরষ্ঠত কো। 

এবং পেবতীরত 

ব্যবস্থাপনাে 

অনুরর্াদনসহ যবারি থ 

উপস্থাপন এে ব্যবস্থা 

কো হরব। এরত করে 

পুনঃপুনঃ একই তথ্য 

রলিরন যর্ ভ্রারন্তে 

সম্ভাবনা তা দূে হরব, 

ঋণ অনুরর্াদন ও 

রবতেরন স্বিতা 

রনরিরতসহ 

প্ররক্রয়াকেরণে সর্য় 

কর্রব এবং ঋরণে 

অরর্ থে র্র্ার্র্ 

রবতেন আেও যবরে 

রনরিত হরব। 

৩. যবরসক ব্যাংক 

রলরর্রটি 

WallMa

g 

BASIC 

ব্যবসা-বারনজয সংক্রান্ত 

প্ররতরবদন, ইন্টােরনট যর্রক 

সংগৃহীত রবষয়রিরত্তক যকান 

Article বা গরবষণা  

প্ররতরবদন, ব্যাংরকে প্ররয়াজন 

হরত পারে এর্নেেরনে 

আইনসমূহ, বাংলারদে ব্যাংক 

বা ব্যাংরকে রনজস্ব 

নীরতর্ালা, রবজ্ঞরপ্তসমূহ, 

কর্ থকতথা/রনব থাহীরদে রলরিত 

১. ব্যাংরকে 

কর্ থকতথাগরণে জন্য 

রদক রনরদ থেনামূলক 

রবষয়াবলী অন্তর্ভ থি 

কো র্ারব। 

২. এে র্াধ্যরর্ 

কর্ থকতথাবৃন্দ তাঁরদে 

তদনরন্দন ব্যাংরকং 

সংক্রান্ত রবরিন্ন 

প্ররতরবদরন 

রেসাচ থ এন্ড 

যিরিলপরর্ন্ট 

রিরিেন এবং 

আইরসটি 

রিরিেন, 

প্রোন 

কার্ থালয়, 

ঢাকা। 

৫০% নাই প্ররর্াজয নয় হযাঁ জনাব ই রতিাে আহরর্দ 

সহকােী র্হাব্যবস্থাপক 

সারেইরনবল  াইনান্স 

ইউরনট 

যবরসক ব্যাংক রলরর্রটি 

প্রোন কার্ থালয়, 

ঢাকা। 

য ানঃ ০১৭১৬৪৪৯৭৫৫ 

ই-যর্ইলঃ 

ahmedi@basicba



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 

তারেি 

সাো যদরেে 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়নরর্া

গ্য রকনা 

য াকাল পরয়ন্ট কর্ থকতথাে 

নার্, পদরব, য ান, ইরর্ইল  
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Article ইতযারদ সংগৃহীত 

হরব র্াে র্াধ্যরর্ প্রকৃতপরি 

ব্যাংরকে সকল কর্ থকতথা, 

রনব থাহী ও গ্রাহকগণ ব্যাংরকে 

ইরনারিেন কারজ অংেগ্রহণ 

কেরত পােরব। 

 

সাম্প্ররতক তথ্য-

উপাত্ত সংরর্াজন/ 

উপস্থাপন  কেরত 

পােরবন। 

৩. কর্ থকতথাগণ 

প্রচরলত প্ররেিরণে 

বাইরে অন-লাইন 

রিরত্তক প্ররেিরণে 

একটি  লপ্রসু সুরবো 

পারবন, র্া অজানা 

রবষরয়ে ওপে 

তাঁরদে জ্ঞান বৃরদ্ধরত 

সহায়ক হরব। 

৪. ব্যাংরকে রনব থাহী-

কর্ থকতথাগণ অরনক 

নতুন োেণাে সারর্ 

পরেরচত হরত 

পােরবন, র্া তাঁরদে 

যপোগত উৎকষ থতাে 

যিরত্র নতুন র্াত্রা 

যর্াগ কেরব। প্রকৃত 

অরর্ থ সারব থকিারব 

ব্যাংরকে কারজে 

উৎকষ থতা বহুলাংরে  

বারিরয় যদরব। 

nklimited.com 

 



 

 

(ক) ২০১৬-২০১৭ অর্ থবছরেে িাৎসর্রক উদ্ভািনী ক িপর্রকল্পনাে উর্ল্লর্খি উদ্ভািনসহ অ্ন্যান্য উদ্ভািদনর না  ও কাে িিদ র অ্গ্রগর্ি িথ্য: 

 

ক্র

র্ 

র্ন্ত্রনালয় / 

দপ্তরেে নার্ 

উদ্ভাবরনে 

নার্ 

উদ্ভািদনর সাংর্ক্ষি র্িিরে 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 হদেদে 

র্কনা? হদে থাকদল 

িার্রখ 

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 

করপ থারেেন 

যর্াবাইল 

অযাপ 

BHBFC যর্াবাইল অযাপ 

এ গ্রাহক করপ থারেেরনে 

রবস্তারেত পরেরচরত, ঋণ 

আরবদন সম্পরকথত 

প্ররয়াজনীয় দরললারদে 

রববেণ, ঋরণে রবপেীরত তাে 

পরেরোরেে পরের্াণ ইতযারদ 

সকল েেরণে তথ্য প্রোন। 

স্মাট ি মফান 

ব্িহারকারীদের  

ঋদের আদিেন ও 

র্িিরে ইিযার্ে 

সাংিাি িথ্য প্রোন। 

মকন্দ্রীে 

ইদনাদভশন 

টী  

১০০% ICT 

Division 

কর্তিক ব্ে 

করা হদেদে। 

পাইলটিাং মশি, 

িাস্তিােন চলদে। 

িাস্তিােনদো

গ্য 

ি. যদৌলতুন্নাহাে িানর্ 

র্হাব্যবস্থাপক, (র্হারবিাগ-

০১) 

gm.division1@bh

bfc.gov.bd 

01713492872 

২. বাংলারদরেে 

পিী 

আবাসরন 

আরর্ থক ও 

কারেগেী 

সহায়তা 

প্রকল্প 

চাষরর্াগ্য ভূরর্ েিা কদর 

িায উৎপাদন বৃরদ্ধে পর্ 

প্রেস্তকেণ ও রনম্ন ও র্ধ্যরবত্ত 

যশ্রণীে র্ানুষ বাসরর্াগ্য 

গৃহব্যবস্থাকেণ, অপরেকরল্পত 

গৃহায়ন রনরুৎসারহত হরব। 

চাষরর্াগ্য ভূরর্ েিা, 

রনম্ন ও র্ধ্যরবত্ত 

যশ্রণীে জন্য  

গৃহরনর্ থাণ এবং 

অপরেকরল্পত গৃহায়ন 

রনরুৎসারহত কো। 

মকন্দ্রীে 

ইদনাদভশন 

টী  

৫০% অ্থ ি ব্ে 

হের্ন। 

পাইলটিাং শুরু 

হের্ন। 

িাস্তিােনদো

গ্য 

৩. অনলাইরন 

ঋরণে 

আরবদন 

গ্রাহক কদপ িাদরশদনর অ্র্ফদস 

সরাসর্র উপর্স্থি না হদে 

অ্নলাইদনর  াধ্যদ  

প্রদোজনীে িথ্য পূরে ও 

কাগজপত্র স্ক্যানপূি ি অ্নলাইদন 

আদিেন করদি পাদরন। 

ঘদর িদসই আদিেন 

করার ব্িস্থা 

মকন্দ্রীে 

ইদনাদভশন 

টী  

১০০% অ্থ ি ব্ে 

হের্ন। 

পাইলটিাং মশি, 

িাস্তিােন চলদে। 

িাস্তিােনদো

গ্য 



ক্র

র্ 

র্ন্ত্রনালয় / 

দপ্তরেে নার্ 

উদ্ভাবরনে 

নার্ 

উদ্ভািদনর সাংর্ক্ষি র্িিরে 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 হদেদে 

র্কনা? হদে থাকদল 

িার্রখ 

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 

৪. অনলাইরন 

ঋরণে 

েযাটরর্ন্ট 

গ্রাহক কদপ িাদরশদনর অ্র্ফদস 

সরাসর্র উপর্স্থি না হদে 

অ্নলাইদনর  াধ্যদ  িার 

ঋদের িার্ি িক মেটদ ন্ট 

অ্নলাইদন একিার  াত্র 

মরর্জদেশন কদরই পাওোর 

ব্িস্থাকরে। 

ঘদর িদসই 

েদেটদ ন্ট প্রার্ির 

করার ব্িস্থা 

মকন্দ্রীে 

ইদনাদভশন 

টী  

১০০% অ্থ ি ব্ে 

হের্ন। 

পাইলটিাং মশি, 

িাস্তিােন চলদে। 

িাস্তিােনদো

গ্য 

 

ক) ২০১৬-২০১৭ অর্ থ বছরেে বাৎসরেক উদ্ভাবনী কর্ থপরেকল্পনায় উরিরিত উদ্ভাবনসহ অন্যান্য উদ্ভাবরনে নার্ ও কার্ থক্ররর্ে অগ্রগরতে তথ্য: 

 

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 হরয়রছ 

বাস্তবায়রনে জন্য 

পাইলট কর্ থসূরচ 

গ্রহণ কো হরয়রছ রক 

না? হরয় র্াকরল 

তারেি 

সাো যদরেে 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়নরর্া

গ্য রকনা 

য াকাল পরয়ন্ট কর্ থকতথা 

নার্, পদবী, য ান ও 

ইরর্ইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

১ বাংলারদে 

ইনরসওরেন্স 

একারিরর্ 

 

Distanc

e 

Learnin

g 

 

প্ররেিণার্ীগণ যদরেে যর্ 

যকান প্রান্ত যর্রক একারিরর্ 

কর্তথক পরেচারলত যকারস থে 

যলকচাে শুনরত পারি।এরত 

প্ররেিণার্ীরদে সর্য় ও অর্ থ 

দুইটি সাশ্রয় হরি। 

ঢাকা ও ঢাকাে 

বারহরে রবরিন্ন স্থারন 

ছরিরয় র্াকা 

রেিার্ীরদে  জন্য 

উপরর্াগী হরব। এরত 

সর্য় ও অর্ থ সাশ্রয় 

হরি। 

রবআইএ 

৫৩, র্হািালী 

বা/এ, ঢাকা। 

১০০% ১ লি টাকা ২০১৬ সারলে জন্য 

যকান পাইলট প্রকল্প 

যনই।২০১৭-১৮ 

সারল 

পাইলট প্রকল্প হারত 

যনয়া হরব। 

হযাঁ আহরদুে েরহর্ 

যুগ্ম-সরচব 

০১৫৫২৩২১৭৯১ 

ই-

যর্ইল:ahmedurrah

im@gmail.com 

২ বাংলারদে 

ইনরসওরেন্স 

র্ানসম্পন্ন 

রহসাব রববেণী 

কারজে গরতেীলতা  বৃরদ্ধ 

পারব অর্ থাৎ স্বল্প সর্রয় যবেী 

কারজে গরতেীলতা  

বৃরদ্ধ পারব অর্ থাৎ স্বল্প 

রবআইএ 

৫৩, র্হািালী 

৯০% ৬০,০০০/- ২০১৬ সারলে জন্য 

যকান পাইলট প্রকল্প 

হযাঁ আহরদুে েরহর্ 

যুগ্ম-সরচব 



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 হরয়রছ 

বাস্তবায়রনে জন্য 

পাইলট কর্ থসূরচ 

গ্রহণ কো হরয়রছ রক 

না? হরয় র্াকরল 

তারেি 

সাো যদরেে 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়নরর্া

গ্য রকনা 

য াকাল পরয়ন্ট কর্ থকতথা 

নার্, পদবী, য ান ও 

ইরর্ইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

একারিরর্ 

 

ততয়াে ও 

রহসাব 

ব্যবস্থাপনা 

সহজীকেণ। 

 

কাজ কো র্ারব।রহসাব 

রবিারগে কারজে স্বিতা ও 

জবাবরদরহতা বৃরদ্ধ পারব। 

পূরব থে তুলনায় ছাত্র/ছাত্রী ও  

প্ররেিণার্ী বৃরদ্ধ  পারব  

রবোয় আয় বৃরদ্ধ পারব। গ্রাহক  

যসবা  গ্রহণ সহজ হরব।  রল 

যসবা গ্রহীতা বৃরদ্ধ পারব। 

সরব থাপরে প্ররতষ্ঠারনে 

Goodwill বৃরদ্ধ পারব। 

সর্রয় যবেী কাজ 

কো র্ারব। 

বা/এ, ঢাকা। যনই।২০১৭-১৮ 

সারল 

পাইলট প্রকল্প হারত 

যনয়া হরব। 

০১৫৫২৩২১৭৯১ 

ই-

যর্ইল:ahmedurrah

im@gmail.com 

৩ বাংলারদে 

ইনরসওরেন্স 

একারিরর্ 

 

হল িািা 

সহজীকেণ। 

 

একারিরর্ে আরর্ থকিারব 

লািবান হরব। সেকারে 

সম্পরদে সরব থাচ্চ ব্যবহাে 

রনরিত কো সম্ভব হরব। 

প্ররেিণ সুরবো বৃরদ্ধ কো 

সম্ভব হরব। 

একারিরর্ে 

আরর্ থকিারব লািবান 

হরব। সেকারে 

সম্পরদে সরব থাচ্চ 

ব্যবহাে রনরিত কো 

সম্ভব হরব। 

 

রবআইএ 

৫৩, র্হািালী 

বা/এ, ঢাকা। 

৯০% ৩,০০,০০০/- ২০১৬ সারলে জন্য 

যকান পাইলট প্রকল্প 

যনই। ২০১৭-

১৮সারল 

পাইলট প্রকল্প হারত 

যনয়া হরব। 

হযাঁ আহরদুে েরহর্ 

যুগ্ম-সরচব 

০১৫৫২৩২১৭৯১ 

ই-

যর্ইল:ahmedurrah

im@gmail.com 

 

 

ক) ২০১৬-২০১৭ অর্ থ বছরেে বাৎসরেক উদ্ভাবনী কর্ থপরেকল্পনায় উরিরিত 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 হরয়রছ? 

বাস্তবায়রনে জন্য 

পাইলট কর্ থসূরচ গ্রহণ 

কো হরয়রছ রকনা? 

হরয় র্াকরল তারেি 

গাোরদরে 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়ন 

যর্াগ্য 

রকনা? 

য াকাল পরয়নট 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 

 াউরন্ডেন 

(রপরকএসএ

 ) 

প্ররতবন্ধী বান্ধব 

ভ্রাম্যর্াণ 

প্ররেিণ 

বাংলারদরেে প্রায় ১০ িাগ 

যলাক প্ররতবন্ধী। তন্মরধ্য 

অরতদরেদ্র পরেবারেে র্রধ্য 

প্ররতবন্ধীে সংখ্যা 

তুলনামূলকিারব যবরে। 

কর্ থির্ প্ররতবন্ধী জনরগাষ্ঠীে 

উপরর্াগী প্ররেিণ প্রদারনে 

র্াধ্যরর্ তাঁরদে দিতা 

উন্নয়রনে জন্য রপরকএসএ  

রবরিন্ন কর্ থকান্ড পরেচালনা 

কেরছ। 

নাগরেক যসবাে 

উদ্ভাবরনে  রল 

অরনক কর্ থির্ 

প্ররতবন্ধী ব্যরি কর্ 

সর্রয় এবং কর্ 

িেরচ প্ররেিণটি 

গ্রহণ কেরত সর্র্ থ 

হরয়রছ। 

ইউরপরপ-

উজ্জীরবত 

প্রকল্প 

রপরকএসএ , 

আগােগাঁও, 

ঢাকা 

পরেকরল্পত 

কার্ থক্রর্ 

বাস্তবায়রনে 

হাে 

১০০%। 

৬৪ জন 

প্ররতবন্ধীরক 

(রসলাই 

প্ররেিণ ও 

যর্াবাইল 

সারি থরসং) 

প্ররেিণ বাবদ 

৪,৪৩,০০০/- 

টাকা িেচ 

হরয়রছ। 

প্ররতবন্ধী বান্ধব 

ভ্রাম্যর্াণ প্ররেিণটি 

রতনটি যজলায় 

(রপরোজপুে, র্রোে, 

বগুিা) রতনটি স্থারন 

বাস্তবায়ন কো 

হরয়রছ। 

উদ্ভাবনটি 

সাোরদরে 

বাস্তবায়ন 

যর্াগ্য। 

জনাব যর্াঃ র্াহবুবুে েহর্ান 

উপ-প্রকল্প সর্ন্বয়কােী, 

ইউরপরপ-উজ্জীরবত প্রকল্প 

যর্াবাইল: ০১৭১৭-৪৭৪৪৩৩ 

ই-যর্ইল: 

mahbuburrahman

77@gmail.com 

২ পিী কর্ থ-

সহায়ক 

 াউরন্ডেন 

(রপরকএসএ

 ) 

প্রবীণ 

সার্ারজক 

যকন্দ্র স্থাপন 

রপরকএসএ  দারেদ্রয 

দূেীকেরণে লরিয দরেদ্র 

পরেবােসমূরহে সম্পদ ও 

সির্তা বৃরদ্ধে উরযাগ 

গ্রহরণে পাোপারে দরেদ্র 

জনরগাষ্ঠীরক র্ানব র্র্ থাদায় 

উন্নীত কেরত ও দারেদ্রয 

দূেীকেরণ বহুর্ারত্রক কর্ থসূরচ 

গ্রহণ করেরছ। ইরতার্রধ্য  

প্রবীণরদে র্র্ থাদাপূণ থ, 

দারেদ্রযমুি, কর্ থর্য়, সুস্বাস্থয 

ও রনোপদ সার্ারজক জীবন 

রনরিত কেরত বাংলারদে 

সেকাে কর্তথক প্রণীত ‘জাতীয় 

প্রবীণ নীরতর্ালা ২০১৩’ এে 

বতথর্ারন 

বাংলারদরেে 

জনগরণে গি আয়ু 

বািাে সারর্ প্রবীণ 

জনরগাষ্ঠীে কল্যারণে 

রবষয়টি সার্ারজক 

রবরিন্ন নীরত প্রণয়রন 

একটি উরিিরর্াগ্য 

রবরবচয রবষয়। 

অরেকাংে প্রবীণ 

োেীরেক, র্ানরসক 

ও আরর্ থকিারব দুব থল 

হরয় পরিন। তাঁরদে 

র্রধ্য সৃরষ্ট হয় 

অসহায়ত্ব ও 

প্রবীণ 

জনরগাষ্ঠীে 

জীবনর্ান 

উন্নয়ন 

কর্ থসূরচ 

রপরকএসএ , 

আগােগাঁও, 

ঢাকা 

পরেকরল্পত 

কার্ থক্ররর্ে 

বাস্তবায়রনে 

হাে ১০০% 

এ পর্ থন্ত ৮টি 

ইউরনয়রন ৮টি 

প্রবীণ 

সর্ারজক 

যকন্দ্র রনর্ থাণ 

সম্পন্ন বাবদ 

প্রায় ২০ লি 

টাকা ব্যয় 

হরয়রছ। 

জানুয়ারে ২০১৬ সাল 

হরত রপরকএসএ  

গৃহীত প্রবীণ 

জনরগাষ্ঠীে 

জীবনর্ান উন্নয়ন 

কর্ থসূরচ র্াঠ পর্ থারয় 

পাইলটিং রহরসরব 

১৮টি যজলাে 

রনব থারচত ১৯টি 

সহরর্াগী সংস্থাে 

র্াধ্যরর্ ২০টি 

ইউরনয়রন 

বাস্তবায়ন কো হয়। 

অতপে দৃশ্যর্ান 

 লা রলে রিরত্তরত 

উদ্ভাবনটি 

সাোরদরে           

বাস্তবায়ন

যর্াগ্য ও 

প্ররতরূপায়ন

যর্াগ্য। 

জনাব যর্াঃ আব্দুল র্রতন 

ব্যবস্থাপক (কার্ থক্রর্), 

রপরকএসএ  

যর্াবাইল: ০১৭১৩-০২৮৭৬৮ 

ই-যর্ইল: 

abdulmatin@pksf-

bd.org 



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 হরয়রছ? 

বাস্তবায়রনে জন্য 

পাইলট কর্ থসূরচ গ্রহণ 

কো হরয়রছ রকনা? 

হরয় র্াকরল তারেি 

গাোরদরে 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়ন 

যর্াগ্য 

রকনা? 

য াকাল পরয়নট কর্ থকতথাে 

নার্, পদরব, য ান ও ই-যর্ইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

সারর্ সঙ্গরত যেরি যটকসই 

দারেদ্রয রবরর্াচরনে বহুর্ারত্রক 

কর্ থসূরচে অংে রহরসরব 

যদরেে প্রবীণ র্ানুরষে 

সার্রগ্রক উন্নয়রনে জন্য 

জানুয়ারে-২০১৬ হরত প্রবীণ 

জনরগাষ্ঠীে জীবনর্ান উন্নয়ন 

কর্ থসূরচ পরেচালনা কেরছ। 

রনঃসঙ্গতা।  রল 

অরনরকই 

পেরনি থেেীল হরয় 

পরিন। অরনক সর্য় 

অরঢল সম্পদও 

প্রবীণ ব্যরিে 

অসহায়ত্ব ও 

একাকীত্ব দূে কেরত 

পারে না। তাই 

তারদে জন্য এর্ন 

রকছু কার্ থক্রর্ 

পরেচালনা কো 

প্ররয়াজন; র্াে 

র্াধ্যরর্ পরেবাে ও 

সর্ারজ প্রবীণরদে 

র্র্ থাদা ও রনোপত্তা 

রনরিত হয়, তারদে 

একাকীত্ব দূে হয়। 

এছািা প্রবীণ 

জনরগাষ্ঠীরক তারদে 

কল্যারণে জন্য 

পরেচারলত কার্ থক্ররর্ 

সোসরে অংেগ্রহরণে 

সুরর্াগ করে যদয়াে 

জন্যও এ েেরনে 

কর্ থসূরচে যর্ৌরিকতা 

এবং সহরর্াগী 

সংস্থাে আগ্ররহে 

রবষয় রবরবচনায় 

জুলাই ২০১৭ হরত 

৫৮টি সংস্থাে 

র্াধ্যরর্ যর্াট ৭৮টি 

ইউরনয়রন এই 

কর্ থসূরচ 

সম্প্রসােরণে 

পরেকল্পনা কো 

হরয়রছ। 



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 হরয়রছ? 

বাস্তবায়রনে জন্য 

পাইলট কর্ থসূরচ গ্রহণ 

কো হরয়রছ রকনা? 

হরয় র্াকরল তারেি 

গাোরদরে 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়ন 

যর্াগ্য 

রকনা? 

য াকাল পরয়নট কর্ থকতথাে 

নার্, পদরব, য ান ও ই-যর্ইল 
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েরয়রছ। তদুপরে, 

পােস্পরেক 

সার্ারজক বন্ধন 

অটুট োিাে যিরত্র 

এে ভূরর্কা 

অনস্বীকার্ থ। 

সার্ারজক 

অংেগ্রহরণে 

(Community 

Contributio

n) র্াধ্যরর্ তাঁো 

রবরিন্ন েেরনে যসবা 

কর্ িেরচ, কর্ 

সর্রয় পারি। 

৩ পিী কর্ থ-

সহায়ক 

 াউরন্ডেন 

(রপরকএসএ

 ) 

On-line 

Audit 

Complia

nce 

System 

রপরকএসএ -এে প্রায় ২০০টি 

সহরর্াগী সংস্থা প্ররতবছে 

রনয়রর্তিারব 

অিযন্তেীণ রনেীিা টীর্ ও 

বরহঃস্থ রনেীিা  ার্ থ িাো 

রনেীিা কো হয়। উি সংস্থা 

রপরকএসএ  হরত তহরবল 

প্রারপ্তে যিরত্র সংস্থাে রনেীিা 

প্ররতরবদনগুরলা পর্ থারলাচনা 

কো হয়। রবগত সর্রয় উি 

প্ররতরবদনগুরলা এবং 

Compliance-গুরলা 

রপরকএসএ  

বতথর্ারন উি 

প্ররতরবদনগুরলা 

রিরজটাল  র্ থ-এ 

সংেিণ কেরছ। 

 লশ্রুরতরত রসদ্ধান্ত 

গ্রহণকােী 

কর্ থকতথাবৃন্দ নরর্ 

সংেিণ যকরন্দ্র না 

রগরয় তাঁরদে স্ব-স্ব 

Desk যর্রকই 

উি প্ররতরবদনগুরলা 

রনেীিা 

রবিাগ, 

রপরকএসএ , 

আগােগাঁও, 

ঢাকা 

পরেকরল্পত 

কার্ থক্রর্ 

বাস্তবায়রনে 

হাে 

১০০%। 

এ 

Softwar

e -টি উদ্ভাবরন 

আনুর্ারনক ৫ 

লি টাকা ব্যয় 

হরয়রছ। 

রপরকএসএ -এ 

বতথর্ারন  বাস্তবায়ন 

কো হরি। 

প্ররর্াজয 

নয়। 

জনাব রদলীপ কুর্াে লারহিী 

ব্যবস্থাপক (রনেীিা), 

রপরকএসএ  

যর্াবাইল: ০১৭১৪-১০৮৫৬৬ 

ই-যর্ইল: 

dklahiri07@yahoo.

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 হরয়রছ? 

বাস্তবায়রনে জন্য 

পাইলট কর্ থসূরচ গ্রহণ 

কো হরয়রছ রকনা? 

হরয় র্াকরল তারেি 

গাোরদরে 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়ন 

যর্াগ্য 

রকনা? 

য াকাল পরয়নট কর্ থকতথাে 

নার্, পদরব, য ান ও ই-যর্ইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

শুধুর্াত্র মুরদ্রতিারব সংেিণ 

কো হরতা।  লশ্রুরতরত 

এগুরলা পর্ থারলাচনা কো সর্য় 

সারপি রছল। 

পর্ থারলাচনা করে 

রসদ্ধান্ত প্রদান কেরত 

পারেন।  রল রসদ্ধান্ত 

গ্রহণ প্ররক্রয়ায় সর্য় 

যিপন কর্ হয় এবং 

রবগত সর্রয়ে 

প্ররতরবদনগুরলা 

সহরজই পর্ থারলাচনা 

কো র্ারি। 

 

 

ক) ২০১৬-২০১৭ অর্ থ বছরেে বাৎসরেক উদ্ভাবনী কর্ থপরেকল্পনায় উরিরিত 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 তারেি 

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 

১ র্ন্ত্রণালয়: অর্ থ 

র্ন্ত্রণালয় 

দপ্তে: আরর্ থক 

প্ররতষ্ঠান 

রবিাগ 

ই-ো  

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 

প্ররতটি এপ্রাইজাল 

বতথর্ারন ব্যরয়ত 

সর্রয়ে যচরয় অরে থক 

সর্য় ব্যয় হরব। 

এ২আই এে 

সহায়তায় 

২রদনব্যাপী 

ইরনারিেন 

প্ররেিণ-

কর্ থোলায় 

৫০% ৭,৯৩,১০৩ 

টাকা 

হয়রন হযা জনাব এসআে কারদে, 

রজএর্, র্ানব সম্পদ 

রবিাগ 

য ান: ৮১০০৫০৫ 

এক্সট(১০৩) 

ই-যর্ইল: 



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 তারেি 

সাো যদরে 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়ন

যর্াগ্য 

রকনা? 

য াকাল পরয়ন্ট কর্ থকতথা 

নার্, পদবী, য ান ও 

ইরর্ইল 
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ইরলক্ট্ররনক পদ্ধরতরত সম্পন্ন 

কোে সম্ভাব্যতা র্াচাই। 

উদ্ভারবত hrgmhq@sdfbd

.org 

 

২ ঐ করর্উরনটি 

পর্ থারয় মুি 

রর্টাে ব্যবহাে 

প্রকরল্পে কার্ থক্রর্রক আরো 

যবরে দরেদ্রবান্ধব কোে 

লরিয গ্রার্ সরর্রত কার্ থালরয় 

"মুি রর্টাে" স্থাপরনে 

র্াধ্যরর্ প্রকরল্পে 

সুরবোরিাগীরদে সন্তুরষ্ট ও 

র্রনািাব পরের্ারপে 

সম্ভাব্যতা র্াচাই। 

প্রকরল্পে কার্ থকারেতা 

ও গুণগতর্ান বৃরদ্ধ 

পারব। 

ঐ ৯০% অর্ থ ব্যয় হয় 

নাই 

হরয়রছ। তারেি: 

১৫.১২.২০১৬- 

চলর্ান 

পাইলট 

প্রকল্পটি 

এিনও 

চলর্ান 

েরয়রছ। 

প্রকরল্পে 

যর্য়াদারন্ত 

মূল্যায়রণে 

 লা রলে 

উপে রনি থে 

করে এ 

রবষরয় 

রসদ্ধান্ত গ্রহণ 

কো হরব। 

জনাব এ এইচ এর্ ইনামুল 

কবীে, সহকােী ব্যবস্থাপক 

(এর্ইএল), র্রনটরেং 

অযাণ্ড লারন থং রবিাগ। 

য ান: ৮১০০৫০৫ 

এক্সট(১১৪) 

ই-যর্ইল: 

melamhq@sdfb

d.org 

৩ ঐ পেীিামূলক 

পারন 

রবশুদ্ধকেণ 

স্থাপনা 

প্রকল্প এলাকাে (আরস থরনক ও 

অন্যান্য রবষাি িরনজ পদার্ থ 

আক্রান্ত) সুরবোরিাগীরদে 

রনকট সুরপয় পারন যপৌৌঁরছ 

যদয়াে  সম্ভাব্যতা র্াচাই। 

প্রকল্প এলাকায় এই 

সর্স্যায় আক্রান্ত 

ব্যরিরদে সুরপয় 

পারনে প্রারপ্ত রনরিত 

হরব। 

ঐ ৯০% ১০,৫০,০০০ 

টাকা 

হরয়রছ। তারেি: 

৩১.১১.২০১৬ 

সুরপয় 

পারনে 

সংকট 

েরয়রছ 

এর্ন গ্রার্ীণ 

এলাকায় 

জনাব কার্াল বাোে, উপ-

র্হাব্যবস্থাপক, 

যটকরনকযাল অযাণ্ড 

এনিায়েনরর্ন্ট। 

য ান: ৮১০০৫০৫ 

এক্সট(২১৩) 



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 তারেি 

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 

বাস্তবায়ন

যর্াগ্য 

ই-যর্ইল: 

tdgmhq@sdfbd

.org 

৪ ঐ উপকােরিাগী

যদে জন্য 

সকল 

সেকারে/রবসে

কারে 

প্ররতষ্ঠারনে 

যসবাে তথ্য 

প্রারপ্ত 

সহজীকেণ 

প্রকরল্পে সুরবোরিাগীরদে 

রনকট স্থানীয় উপরজলা/রজলা 

পর্ থারয় সেকারে ও 

যবসেকারে সংস্থা কর্তথক 

প্রদত্ত যসবাসমূহ এবং 

যসবাপ্রারপ্তে পদ্ধরত ও 

যর্াগারর্ারগে তথ্য গ্রার্ 

পর্ থারয় সহজলিয কোে 

সম্ভাব্যতা র্াচাই। 

প্রকল্প এলাকায় 

সুরবোরিাগীরদে 

সর্য় ও অর্ থ সাশ্রয় 

হরব। 

ঐ ৯০% ১১,০০০ টাকা 

(প্ররত গ্রারর্ে 

জন্য ৫০০ 

টাকা করে 

যর্াট ২২টি 

গ্রারর্) 

হরয়রছ। তারেি: 

১৫.১২.২০১৬ 

পাইলট 

প্রকল্পটি 

এিনও 

চলর্ান 

েরয়রছ। 

প্রকরল্পে 

যর্য়াদারন্ত 

মূল্যায়রণে 

 লা রলে 

উপে রনি থে 

করে এ 

রবষরয় 

রসদ্ধান্ত গ্রহণ 

কো হরব। 

জনাব যর্া: েহীদ উল্যাহ, 

উপ-র্হাব্যবস্থাপক, 

কযাপারসটি রবরল্ডং। 

য ান: ৮১০০৫০৫ 

এক্সট(৩৩৭) 

ই-যর্ইল: 

cbcmhq@sdfbd

.org 

৫ ঐ গ্রার্ সংগঠরনে 

রবরিন্ন তথ্য 

প্রদান ও 

সংেিণ 

সহজীকেণ 

করম্পউটাে স টওয়যাে 

ব্যবহারেে র্াধ্যরর্ গ্রার্ 

সরর্রত পর্ থারয় সকল 

কার্ থক্ররর্ে তথ্য সংেিণ ও 

প্রদান। 

প্রকরল্পে 

সুরবোরিাগীো 

রবরিন্ন প্রকল্প সংরিষ্ট 

রনর্ভ থল তথ্য পারব। 

গ্রার্ সরর্রতরত 

ল্যাপটপ ও র্রির্ 

ব্যবহাে করে সকল 

তথ্য হালনাগাদ 

ঐ ৫০% ৭,২৪,৩৯৯ 

টাকা 

হরয়রছ। তারেি: 

০১.০৮.২০১৫ 

হযা জনাব লুৎ ে েহর্ান, 

রজএর্, র্রনটরেং ও লারন থং 

রবিাগ। 

য ান: ৮১০০৫০৫ 

এক্সট(১০৪) 

ই-যর্ইল: 

melgmhq@sdfb

d.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 তারেি 

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 

কেরত পােরব। 

 

 

 

ক) ২০১৬-২০১৭ অ্থ ি িেদরর িাৎসর্রক উদ্ভািনী ক িপর্রকল্পনাে উর্ল্লর্খি উদ্ভািনসহ অ্ন্যান্য উদ্ভািদনর না  ও কাে িিদ র অ্গ্রগর্ির িথ্য। 
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 ন্ত্রোলে ও 

েিদরর না  

উদ্ভািদনর না  উদ্ভািদনর 

সাংর্ক্ষি র্িিরে 

উদ্ভািন গ্রহদের 

মে র্ক্তকিা 

উদ্ভািদকর না  

ও ঠিকানা 

কাে িিদ র 

অ্গ্রগর্ি 

(%) 

উদ্ভািনটি 

িাস্তিােদনর 

জন্য কি অ্থ ি 

ব্ে হদেদে? 

িাস্তিােদনর জন্য 

পাইলট ক িসূর্চ গ্রহে 

করা হদেদে র্কনা? 

হদে থাকদল িার্রখ 

সারা মেদশর 

উদ্ভািনটি 

িাস্তিােন 

মোগ্য 

র্কনা? 

মফাকাল পদেন্ট ক িকিিা 

না , পের্ি, মফান ও 

ইদ ইল 
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১ রূপালী ব্াাংক 

র্লর্ দটর্ 

ম ািাইল 

ব্াাংর্কাং 

যদরেে প্রতযন্ত গ্রার্ীন 

জনপরদে রবোল জনরগাষ্ঠী 

এবং েহোঞ্চরল কর্ থেত 

শ্ররর্ক ও রবরিন্ন যপোে স্বল্প 

আরয়ে জনরগাষ্ঠী সহ 

অন্যান্য জনগণ র্াো 

ব্যাংরকং যসবা হরত বরঞ্চত 

তারদেরক ব্যাংরকং চযারনরল 

আনয়রনে জন্য রূপালী 

ব্যাংক রেওেকযাে নারর্ 

যদরেে রবস্তৃত রবোল 

র্তনমূল জনরগাষ্ঠী 

র্াো ব্যাংরকং যসবা 

হরত বরঞ্চত হরি 

তারদেরক ব্যাংরকং 

যসবাে আওতায় 

আনায়রনে র্াধ্যরর্ 

ব্যাংরকং সুরবো 

প্রদান। 
 

ম াল্যা ম াোঃ 

মরজাউল 

কর্র  

উপ-

 হাব্িস্থাপক 

আইর্সটি 

র্সদে স 

র্িভাগ 

 

ম াোঃ 

১০০% ৪.০০ মকাটি এর্প্রল, ২০১৬ িাস্তিােন 

মোগ্য 

ম াল্যা ম াোঃ মরজাউল কর্র  

উপ- হাব্িস্থাপক 

01911778777 
reza@rupalibank.or

g 
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 ন্ত্রোলে ও 

েিদরর না  

উদ্ভািদনর না  উদ্ভািদনর 

সাংর্ক্ষি র্িিরে 

উদ্ভািন গ্রহদের 

মে র্ক্তকিা 

উদ্ভািদকর না  

ও ঠিকানা 

কাে িিদ র 

অ্গ্রগর্ি 

(%) 

উদ্ভািনটি 

িাস্তিােদনর 

জন্য কি অ্থ ি 

ব্ে হদেদে? 

িাস্তিােদনর জন্য 

পাইলট ক িসূর্চ গ্রহে 

করা হদেদে র্কনা? 

হদে থাকদল িার্রখ 

সারা মেদশর 

উদ্ভািনটি 

িাস্তিােন 

মোগ্য 

র্কনা? 

মফাকাল পদেন্ট ক িকিিা 

না , পের্ি, মফান ও 

ইদ ইল 
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যর্াবাইল ব্যাংরকং যসবা চালু 

হয়। যর্াবাইল ব্যাংরকং 

ব্যবস্থা এতটাই সহজ র্াে 

কােরণ যর্ যকউ এে যসবা 

গ্রহণ কেরত পারে। যদরেে 

সব প্রারন্তই এ যসবা পাওয়া 

সম্ভব। এ জন্য পূেণ কেরত 

হয়  ের্ র্া একটি ছরব ও 

জাতীয় পরেচয়পরত্রে 

 রটাকরপসহ জর্া রদরত হয় 

এরজরন্টে রনকট। একাউন্ট 

যিালাে জন্য যকান র  রদরত 

হয় না। যর্াবাইল 

ব্যাংদরকং-এ সব েেরণে 

জরুেী যসবা পাওয়া র্ায়। এ 

সরবে র্রধ্য েরয়রছ- টাকা 

জর্া, টাদকা উরত্তালন ও 

যপ্রেণ, রবরিন্ন রবল প্রদান, 

যকনাকাটা কো, রবরিন্ন 

এডুরকেন র  যপরর্ন্ট, 

যর্াবাইল ব্যারলন্স রেচাজথ ও 

উপবৃরত্ত প্রদান ইতযারদ। 

আর্রফুজ্জা ান 

সরকার 

সহকারী 

 হাব্িস্থাপক 

আইর্সটি 

র্সদে স 

র্িভাগ 

 

২ রূপালী ব্াাংক 

র্লর্ দটর্ 
এসএ এস 

এযালাট ি সার্ভ িস 

গ্রাহরকে আধুরনক ব্যাংরকং 

যসবা প্রদান ও গ্রাহকরক তাে 

রহসারবে যলনরদন সংক্রান্ত 

যর্রকান তথ্য 

িাাংলাদেদশ 

প্রথ িাদরর  দিা 

SMPP 

(Short 

ম াহাম্মে 

আব্দুর রউফ 

সরকার 

এসর্পও 

১০০% ৬.৫ লক্ষ 

টাকা এিাং 

Data 

Connect

এর্প্রল, ২০১৭ িাস্তিােন 

মোগ্য 
ম াহাম্মে আব্দুর রউফ 

সরকার 

এসর্পও 

01682812034 
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 ন্ত্রোলে ও 

েিদরর না  

উদ্ভািদনর না  উদ্ভািদনর 

সাংর্ক্ষি র্িিরে 

উদ্ভািন গ্রহদের 

মে র্ক্তকিা 

উদ্ভািদকর না  

ও ঠিকানা 

কাে িিদ র 

অ্গ্রগর্ি 

(%) 

উদ্ভািনটি 

িাস্তিােদনর 

জন্য কি অ্থ ি 

ব্ে হদেদে? 

িাস্তিােদনর জন্য 

পাইলট ক িসূর্চ গ্রহে 

করা হদেদে র্কনা? 

হদে থাকদল িার্রখ 

সারা মেদশর 

উদ্ভািনটি 

িাস্তিােন 

মোগ্য 

র্কনা? 

মফাকাল পদেন্ট ক িকিিা 

না , পের্ি, মফান ও 

ইদ ইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

তাৎিরণকিারব জানারনাে 

লরিয রূপালী ব্যাংরক 

এসএর্এস এল্যাট থ সারি থরসে 

প্রবতথন। এ সারি থরসে র্াধ্যরর্ 

গ্রাহরকে রহসারব (নগদ 

অর্বা ট্রান্স ারেে র্াধ্যরর্ 

যিরবট যত্ররিট) যর্রকান 

যলনরদন সংর াটিত হওয়াে 

সারর্সারর্ যলনরদরনে 

তথ্যসহ রস্থরত 

সয়ংরক্রয়িারব গ্রাহরকে 

প্রদানকৃত রনরদ থষ্ট যর্াবাইল 

নম্বরে একটি এসএর্এস চরল 

র্ায়। এছািা অে থবারষ থক 

রহসাব সর্াপনীরত (জুরন) ও 

বারষ থক রহসাব সর্াপনীরত 

(রিরসম্বরে) গ্রাহকরক 

এসএর্এস সারি থরসে 

র্াধ্যরর্ রহসারবে রস্থরত 

অবরহত কো হয়। 

Message 

Peer to 

Peer) type 

connection 

ব্িহার কদর 

িাৎক্ষর্েকভাদি 

মলনদেদনর িথ্য  

SMS Alert 

Service এ  

 াধ্যদ  ব্াাংদকর 

গ্রহকদের 

অ্ির্হিকরে 

(র্সর্নের 

মপ্রাগ্রা র) 

আাইর্সটি 

অ্পাদরশনস 

র্িভাগ 

 

এনামুল হক 

র্সর্নের 

অ্র্ফসার 

আাইর্সটি 

অ্পাদরশনস 

র্িভাগ 

 

ম াোঃ সািাি 

আল ই ন 

র্সর্নের 

অ্র্ফসার 

আাইর্সটি 

অ্পাদরশনস 

র্িভাগ 

ivity িািে 

 ার্সক ৬.০০ 

হাজার টাকা 

ব্ে হদে 

rouf@rupaliban

k.org 

 



ি

  

 ন্ত্রোলে ও 

েিদরর না  

উদ্ভািদনর না  উদ্ভািদনর 

সাংর্ক্ষি র্িিরে 

উদ্ভািন গ্রহদের 

মে র্ক্তকিা 

উদ্ভািদকর না  

ও ঠিকানা 

কাে িিদ র 

অ্গ্রগর্ি 

(%) 

উদ্ভািনটি 

িাস্তিােদনর 

জন্য কি অ্থ ি 

ব্ে হদেদে? 

িাস্তিােদনর জন্য 

পাইলট ক িসূর্চ গ্রহে 

করা হদেদে র্কনা? 

হদে থাকদল িার্রখ 

সারা মেদশর 

উদ্ভািনটি 

িাস্তিােন 

মোগ্য 

র্কনা? 

মফাকাল পদেন্ট ক িকিিা 

না , পের্ি, মফান ও 

ইদ ইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

৩ রূপালী ব্াাংক 

র্লর্ দটর্ 
কল মসন্টাদরর 

 াধ্যদ  ঋে 

আোে 

ব্যাংরকে যিলাপী ঋণ 

আদায় ব্যবস্থারক অরেকতে 

কার্ থকেী কেরত ব্যাংরকে 

১০টি রবিাগীয় 

কার্ থালয়রিরত্তক একটি করে 

call centre স্থাপন কো 
হয়। যসিারন করলজ বা 

রবশ্বরবযালরয় অধ্যয়নেত 

বয়রস তরুণ, স্মাট থ ছাত্র-

ছাত্রীো গ্রাহক সংখ্যা 

অনুপারত অর্বা  ন্টারিরত্তক 

পারেশ্ররর্রকে রবরনর্রয় 

অস্থায়ী ও িন্ডকালীন যপো 

রহরসরব কাজ কেরব। ব্যাংক 

কর্তথক সেবোহকৃত তরথ্যে 

রিরত্তরত তাো প্ররতটি ঋণ 

গ্রহীতারক তারদে ঋণ 

পরেরোরেে রকরস্তে 

পরের্াণ, পরেরোরেে 

তারেি, ঋরণে status ও 
প্রাসরঙ্গক তথ্যসহ ঋরণে 

অর্ থ পরেরোরেে জন্য 

অনুরোে কেরব। 

োিা/কার্ থালয়রিরত্তক 

কার্ থক্ররর্ে রেরপাট থ তাো 

গ্রাহক যসবাে র্ান 

বৃরদ্ধ কো এবং ঋণ 

আদায় কার্ থক্রর্ 

গরতেীল করে 

ব্যাংরকে যশ্রণীকৃত 

ঋণ হ্রাস কো 

ম াোঃ শার্হদুর 

রহ ান 

সহকারী 

 হাব্িস্থাপক 

রূপালী ব্াাংক 

মের্নাং 

একাদর্ ী 

 

ম াোঃ নাইমুল 

ইসলা  

র্পও 

রূপালী ব্াাংক 

মের্নাং 

একাদর্ ী 

 

ম াোঃ আর্রফুর 

রহ ান 

র্সর্নের 

অ্র্ফসার 

এসএ ই 

র্িভাগ 

১০০% ১০টি র্িভাগীে 

কাে িালে ও 

মলাকাল 

অ্র্ফদস কল 

মসন্টার 

পর্রচালনা 

িািে প্রর্ি 

 াদস ৩.২২ 

লক্ষ টাকা ব্ে 

হে 

আগি, ২০১৬ িাস্তিােন 

মোগ্য 
ম াোঃ আর্রফুর রহ ান 

র্সর্নের অ্র্ফসার 

01866289394 

Arif.56393@gm

ail.com 



ি

  

 ন্ত্রোলে ও 

েিদরর না  

উদ্ভািদনর না  উদ্ভািদনর 

সাংর্ক্ষি র্িিরে 

উদ্ভািন গ্রহদের 

মে র্ক্তকিা 

উদ্ভািদকর না  

ও ঠিকানা 

কাে িিদ র 

অ্গ্রগর্ি 

(%) 

উদ্ভািনটি 

িাস্তিােদনর 

জন্য কি অ্থ ি 

ব্ে হদেদে? 

িাস্তিােদনর জন্য 

পাইলট ক িসূর্চ গ্রহে 

করা হদেদে র্কনা? 

হদে থাকদল িার্রখ 

সারা মেদশর 

উদ্ভািনটি 

িাস্তিােন 

মোগ্য 

র্কনা? 

মফাকাল পদেন্ট ক িকিিা 

না , পের্ি, মফান ও 

ইদ ইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

র্ারসক রিরত্তরত সংরিষ্ট 

রবিাগীয় কার্ থালরয় জর্া 

যদরব। 

২০১৬ – ২০১৭ অ্থ িেদরর িাৎসর্রক উদ্ভািনী ক পর্রকল্পনাে উর্ল্লর্খি উদ্ভািনসহ অ্ন্যান্য উদ্ভািদনর না  ও কােিদ র অ্গ্রগর্ির িথ্য। 

ি 

. 

 

 ন্ত্রোলে ও 

েিদরর না  

উদ্ভািদনর না  উদ্ভািদনর সাংর্ক্ষি র্িিরে উদ্ভািন গ্রহদের 

মে র্ক্তকিা 

উদ্ভািদকর না  

ও ঠিকানা 

কােিদ র 

অ্গ্রগর্ি 

(%) 

উদ্ভািনটি 

িাস্তিােদনর 

জন্য কি অ্থ 

ব্ে হদেদে? 

িাস্তিােদনর জন্য 

পাইলট ক সূর্চ গ্রহে 

করা হদেদে র্ক 

না?হদে থাকদল 

িার্রখ 

সারা মেদশ 

উদ্ভািনটি 

িাস্তিােন

মোগ্য 

র্কনা? 

মফাকাল পদেন্ট ক কিিার 

না , পের্ি, মফান, ইদ ইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

১. 

 

Automat

ic Bank 

Diagono

sis 

System 

(BDS) 

এ System টিে র্াধ্যরর্ 

ব্যাংরকে প্ররতটি ব্রাঞ্চ, যহি 

অর স তর্া ব্যাংরকে সারব থক 

Performance 

র্ারসক, তত্রর্ারসক, 

অে থবাৎসরেক ও বাৎসরেক 

রিরত্তরত at a glance 

যদিা র্ারব এবং 

স্বয়ংরক্রয়িারব িরবষ্যৎ 

ব্যাংক-যক অরেকতে 

লািজনকিারব 

পরেচালনা কোে 

উরেরশ্য রবরিন্ন 

সূচরকে অবস্থান 

পর্ থারলাচনা পূব থক 

প্ররয়াজনীয় পদরিপ 

গ্রহণ কো৷ 

জনাি ম াোঃ 

হার্িি উল্যা 

র্ লন;র্প্রর্িপা

ল অ্র্ফসার; 

আইটি র্সদে  

র্র্পাটম ন্ট; 

মহর্ অ্র্ফস, 

ঢাকা । 

১০০% উদ্ভািনটি  

ব্াাংদকর 

র্িয ান 

র্রদসাস 

ব্িহার কদর 

এিাং ইন 

হাউজ তিরী 

করা হদেদে 

র্িধাে এখনও 

না হযাঁ জনাি ম াোঃ হার্িি উল্যা 

র্ লন; 

র্প্রর্িপাল অ্র্ফসার; 

০১৭১৯০১৪৪৫৯, 

humilon.bdbl@gmai
l.com 
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 ন্ত্রোলে ও 

েিদরর না  

উদ্ভািদনর না  উদ্ভািদনর সাংর্ক্ষি র্িিরে উদ্ভািন গ্রহদের 

মে র্ক্তকিা 

উদ্ভািদকর না  

ও ঠিকানা 

কােিদ র 

অ্গ্রগর্ি 

(%) 

উদ্ভািনটি 

িাস্তিােদনর 

জন্য কি অ্থ 

ব্ে হদেদে? 

িাস্তিােদনর জন্য 

পাইলট ক সূর্চ গ্রহে 

করা হদেদে র্ক 

না?হদে থাকদল 

িার্রখ 

সারা মেদশ 

উদ্ভািনটি 

িাস্তিােন

মোগ্য 

র্কনা? 

মফাকাল পদেন্ট ক কিিার 

না , পের্ি, মফান, ইদ ইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

কর্ থপরেকল্পনাে রদক-

রনরদ থেনা পাওয়া র্ারব৷ 

মকান অ্থ ব্ে 

হের্ন । 

২. 

 

File 

Transfe

r 

System 

(FTS) 

এ System টি ব্যবহাে 

করে অরত সহরজ ব্যাংরকে 

যহি অর স, ব্যাংরকে 

অন্যান্য কার্ থালয়/ রিপাট থরর্ন্ট 

ও সকল ব্রারঞ্চে র্রধ্য 

পােস্পরেক র্াবতীয় তথ্যারদে 

 াইল স্বল্প সর্য় ও  ব্যরয় 

আদান- প্রদান কো র্ারব৷ 

গ্রীন ব্যাংরকং 

বাস্তবায়নকরল্প 

ব্যাংরকে র্াবতীয় 

তথ্যারদে  াইল 

সহরজ দ্রুত আদান- 

প্রদান এে র্াধ্যরর্ 

ব্যাংরকে কাজ 

সহরজ সম্পন্ন কো 

র্ারব। 

; 

র্প্রর্িপাল 

অ্র্ফসার; 

আইটি র্সদে  

র্র্পাটম ন্ট; 

মহর্ অ্র্ফস, 

ঢাকা । 

১০০% সাভ িার িে 

িািে 

৫০,০০০/- 

টাকা 

(প্রাে) । 

 

না হযাঁ 

moniruzzaman@bd
bl.com.bd 

১. 

 

BDBL 
Mobile 

Applicatio
n 

ব্াাংদকর গ্রাহকগে উক্ত 

ম ািাইল এর্িদকশন এর 

 াধ্যদ  র্নদনাক্ত মসিাসমূহ 

পাদিনোঃ 

1). Inquiry Services: 
i). Account Balance 

Inquiry; 
ii). Transaction 

History; 
iii). Cheque Leaf 

Status ; 
iv). Customer Profile 

Information; 



ি 
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 ন্ত্রোলে ও 

েিদরর না  

উদ্ভািদনর না  উদ্ভািদনর সাংর্ক্ষি র্িিরে উদ্ভািন গ্রহদের 

মে র্ক্তকিা 

উদ্ভািদকর না  

ও ঠিকানা 

কােিদ র 

অ্গ্রগর্ি 

(%) 

উদ্ভািনটি 

িাস্তিােদনর 

জন্য কি অ্থ 

ব্ে হদেদে? 

িাস্তিােদনর জন্য 

পাইলট ক সূর্চ গ্রহে 

করা হদেদে র্ক 

না?হদে থাকদল 

িার্রখ 

সারা মেদশ 

উদ্ভািনটি 

িাস্তিােন

মোগ্য 

র্কনা? 

মফাকাল পদেন্ট ক কিিার 

না , পের্ি, মফান, ইদ ইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

v). Interest details at 
account level; 

2). Request Services: 
i). Stop Cheque (Stop 

Payment) 
ii). Address Change 
(Present Address) 
iii). Cheque Book 

Requisition 
iii). Statement 

request 
3). Push Notification 

Services: 
i). Welcome message 
for account opening 

ii). Transactional 
Alerts 

iii). Term Deposit 
Maturity Alerts 

iv). Renewal Approval 
of Term Deposit 
v). Term Deposit 

Realization 
4). Payment & 
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 ন্ত্রোলে ও 

েিদরর না  

উদ্ভািদনর না  উদ্ভািদনর সাংর্ক্ষি র্িিরে উদ্ভািন গ্রহদের 

মে র্ক্তকিা 

উদ্ভািদকর না  

ও ঠিকানা 

কােিদ র 

অ্গ্রগর্ি 

(%) 

উদ্ভািনটি 

িাস্তিােদনর 

জন্য কি অ্থ 

ব্ে হদেদে? 

িাস্তিােদনর জন্য 

পাইলট ক সূর্চ গ্রহে 

করা হদেদে র্ক 

না?হদে থাকদল 

িার্রখ 

সারা মেদশ 

উদ্ভািনটি 

িাস্তিােন

মোগ্য 

র্কনা? 

মফাকাল পদেন্ট ক কিিার 

না , পের্ি, মফান, ইদ ইল 
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Transfers Services: 
i). Fund Transfer 
ii). Bill Payment 
iii). Instructions 

  

ক) ২০১৬-২০১৭ অ্থ ি িেদরর িাৎসর্রক উদ্ভািনী ক িপর্রকল্পনাে উদল্লর্খি উদ্ভািনসহ অ্ন্যান্য উদ্ভািদকর না ও কাে িিদ র অ্গ্রগর্ির িথ্যোঃ 

 

ি   ন্ত্রোলে/েি

মরর না  

উদ্ভািদনর না  উদ্ভািদনর সাংর্ক্ষি র্িিরে উদ্ভািন গ্রহদের 

মে র্ক্তকিা 

উদ্ভািদকর 

না  ও 

ঠিকানা 

কাে িিদ র 

অ্গ্রগর্ি 

(%) 

উদ্ভািনটি 

িাস্তিােদনর 

জন্য কি অ্থ ি 

ব্ে হদেদে? 

িাস্তিােদনর জন্য 

পাইলট ক িসূর্চ গ্রহে 

করা হদেদে র্ক না? 

হদে থাকদল িার্রখ 

সারা 

মেদশর 

উদ্ভািনটি 

িাস্তিােন 

মোগ্য 

র্কনা? 

মফাকাল পদেন্ট ক িকিিা, 

না ,পেিী,মফান ও ইদ ইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

০১. অ্গেী ব্াাংক 

র্লর্ দটর্ 

 

এদজন্ট 

ব্াাংর্কাং 

মে সি জােগাে অ্ত্র ব্াাংদকর 

শাখা মনই মস সি অ্ঞ্চদল 

এদজন্ট র্নদোদগর  াধ্যদ  

ব্াাংর্কাং মসিা মপ দে মেো 

স্বল্প ব্দে ব্াাংর্কাং 

মসিা 

িাাংলাদেশ 

ব্াাংদকর 

র্নদে িশনা 

৪০% প্ররতটি এরজন্ট 

বুরর্ ২৩৩৫০ 

টাকা র্ারসক 

চলর্ান ব্যয়, 

১,০০,০০০ 

সফ্টওয়যারেে 

সারপাট থ সারি থস 

র্ারসক চলর্ান 

ব্যয়, ১,৪৩,০০০ 

টাকা প্ররতটি 

এরজন্ট বুর্ 

১৭/০৭/২০১৬ হযা ম াোঃ হার্ফজুর রহ ান 

 হাব্িস্থাপক (আইটি), 

gmit@agraniban

k.org, 

innovation.agrani

@gmail.com 

Mob: 

01713401806 

 



ি   ন্ত্রোলে/েি

মরর না  

উদ্ভািদনর না  উদ্ভািদনর সাংর্ক্ষি র্িিরে উদ্ভািন গ্রহদের 

মে র্ক্তকিা 

উদ্ভািদকর 

না  ও 

ঠিকানা 

কাে িিদ র 

অ্গ্রগর্ি 

(%) 

উদ্ভািনটি 

িাস্তিােদনর 

জন্য কি অ্থ ি 

ব্ে হদেদে? 

িাস্তিােদনর জন্য 

পাইলট ক িসূর্চ গ্রহে 

করা হদেদে র্ক না? 

হদে থাকদল িার্রখ 

সারা 

মেদশর 

উদ্ভািনটি 

িাস্তিােন 

মোগ্য 

র্কনা? 

মফাকাল পদেন্ট ক িকিিা, 

না ,পেিী,মফান ও ইদ ইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

স্থাপরনে স্থায়ী 

িেচ । 

০২.  ম ািাইল 

এযাপস 

গ্রাহক িা সাধারে  ানুি 

শাখা, অ্হ্চল, সাদকিল এর 

মলাদকশন, মোগাদোগ এর 

নম্বর সহদজ খুদজ পাওো, ঋে 

িথ্য সাংগ্রহ ইিযার্ে ইিযার্ে 

গ্রাহদকর  মসিা আইটি 

এ আইএস 

র্র্র্ভশন 

১০০% ৫.০০ লক্ষ 

টাকা 

২৮/১২/২০১৬ হযা 

০৩.  এসএ এস 

এলাট ি 

গ্রহাদকর র্হসাদি নগে জ া 

ও উদত্তালদনর  পর এসএ এস 

এলাট ি এর  াধ্যদ  

অ্ির্হিকরে 

গ্রাহক মসিা উন্নেন আইটি 

এ আইএস 

র্র্র্ভশন 

১০০% ২৭.০০ লক্ষ 

টাকা 

২৪/১১/২০১৬ হযা 

 

 

 

 

 

ক) ২০১৭-২০১৮ অ্থ ি িেদরর িাৎসর্রক উদ্ভািনী ক িপর্রকল্পনাে উদল্লর্খি উদ্ভািনসহ অ্ন্যান্য উদ্ভািদকর না ও কাে িিদ র অ্গ্রগর্ির িথ্যোঃ 

 

ি   ন্ত্রোলে/েি

মরর না  

উদ্ভািদনর না  উদ্ভািদনর সাংর্ক্ষি র্িিরে উদ্ভািন গ্রহদের 

মে র্ক্তকিা 

উদ্ভািদকর 

না  ও 

ঠিকানা 

কাে িিদ র 

অ্গ্রগর্ি 

(%) 

উদ্ভািনটি 

িাস্তিােদনর 

জন্য কি অ্থ ি 

ব্ে হদি 

পাদর? 

িাস্তিােদনর জন্য 

পাইলট ক িসূর্চ গ্রহে 

করা হদি  র্ক না? িার 

িার্রখ 

সারা 

মেদশর 

উদ্ভািনটি 

িাস্তিােন 

মোগ্য 

র্কনা? 

মফাকাল পদেন্ট ক িকিিা, 

না ,পেিী,মফান ও ইদ ইল 



১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

০১. অ্গেী ব্াাংক 

র্লর্ দটর্ 

 

সা র্রক 

অ্িসর ভািা 

প্রোন 

সা র্রক অ্িসর ভািা 

গ্রহেকারী মেদর সহদজ ভািা 

প্রোন করা এিাং সঠিক র্িল 

এফর্স অ্র্ফদস পুনোঃভরদনর 

জন্য র্িল োর্খল করা 

গ্রাহদকর স ে, ব্ে 

হ্রাস 

আইটি 

এ আইএস 

র্র্র্ভশন 

৪০% ২২.০০লক্ষ 

টাকা 

১৭/০৭/২০১৭ হযা ম াোঃ হার্ফজুর রহ ান 

 হাব্িস্থাপক (আইটি), 

gmit@agraniban

k.org, 

innovation.agra

ni@gmail.com 

Mob: 

01713401806 

 

০২.  কৃরষ ও পিী 

ঋণ 

সহজীকেন 

১।ব্াাংকসমূহ কৃিকদের 

সহদোগীিার ব্াপাদর অ্নীহা 

প্রকাশ করা, 

২।  র্নটর্রাং ক িকিিার 

েথােথ  র্নটর্রাং না করা, 

৩। ঋদনর র্িপরীদি 

প্ররয়াজনীয় কাগজপত্র ও 

সুদের হার সম্পরকথ তথ্য মনই। 

৪। সুরবোজনক স্থান যর্রক 

সঠিক িারব আরবদন কোে 

সুরর্ারগে সীর্াবদ্ধতা, 

৫। সঠিক প্ররক্রয়া, পদ্ধরত 

এবং সংযুরি সম্পরকথ জানাে 

সুরর্ারগে সীর্াবদ্ধতা, 

৬। সঠিক নমুনাে 

সহজলিযতাে সীর্াবদ্ধতা  

ইতযারদ সর্স্যা সর্াোরনে 

রনরর্রত্ত শুধু র্াত্র কৃরষ ঋরণে 

জন্য 

গ্রাহদকর স ে, ব্ে 

হ্রাস 

আইটি 

এ আইএস 

র্র্র্ভশন 

১০০% ২৩.০০ লক্ষ 

টাকা 

১টি উপদজলা, 

২১/০৬/২০১৭ 

হযা 

 

  



 

ক) ২০১৬-২০১৭ অ্থ ি িেদরর িাৎসর্রক উদ্ভািনী ক িপর্রকল্পনাে উর্ল্লর্খি উদ্ভািনসহ অ্ন্যান্য উদ্ভািদনর না  ও কাে িিদ র অ্গ্রগর্ির িথ্য। 

 

ি   ন্ত্রোলে ও 

েিদরর না  

উদ্ভািদনর না  উদ্ভািদনর সাংর্ক্ষি র্িিরে উদ্ভািন গ্রহদের 

মে র্ক্তকিা 

উদ্ভািদকর না  

ও ঠিকানা 

কাে িিদ র 

অ্গ্রগর্ি 

(%) 

উদ্ভািনটি 

িাস্তিােদনর 

জন্য কি অ্থ ি 

ব্ে হদেদে? 

িাস্তিােদনর জন্য 

পাইলট ক িসূর্চ গ্রহে 

করা হদেদে র্কনা? 

হদে থাকদল িার্রখ 

সারা 

মেদশর 

উদ্ভািনটি 

িাস্তিােন

মোগ্য 

র্কনা? 

মফাকাল পদেন্ট ক িকিিা না , 

পের্ি, মফান ও ইদ ইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

১. মসানালী 

ব্াাংক 

র্লর্ দটর্ 

Direct 

Cash 

Service 

Electronic 

Payment 

Platform (EPP) এর 

আওতায় Direct Cash 

Service পদ্ধতততত 

মালতয়তিয়া ও ত িংগাপুর 

থেতে আহতরত ফতরন 

থরতমট্যান্স ব্ািংে এর থেতোন 

িাখা হতত েযাি থমাতে 

থপতমন্ট েরা োয়। এদক্ষদত্র 

মালতয়তিয়ার NBL 

(National Bank 
Limited এর এক্সচেঞ্জ 

হাউজ) ও CBL (The 

City Bank Limited এর 

এক্সচেঞ্জ হাউজ) এবং 

ত িংগাপুতরর NBL 

(National Bank 
Limited এর এক্সচেঞ্জ 

হাউজ) থেতে আহতরত 

থরতমট্যান্স স্বয়িংতিয় পদ্ধতততত 

তবরদরেক যেরর্ট্যান্স 

ব্যবসা বৃরদ্ধ ও 

দ্রুততর্ সর্রয় 

উপকােরিাগীরক অর্ থ 

প্রদান কো। 

১। যর্াঃ 

রবিাল 

যহারসন, 

এরসেযান্ট 

যজনারেল 

ম্যারনজাে, 

আইটিরি-১ 

(উদ্ভাবনী 

আইরিয়া 

প্রদান, রসরের্ 

রিজাইন) 

২। ম াহাম্মে 

 র্নমুর 

রহ ান, 

র্সর্নের 

র্প্রর্িপাল 

অ্র্ফসার, 

আইটিরি-১ 

(রবজরনস 

রেকয়ােরর্ন্ট 

এনালাইরসস) 

৩। ম াোঃ 

১০০% যর্াটঃ ১ যকাটি 

৪৯ লি টাকা 

উদ্ভাবনটি বাস্তবায়রনে 

জন্য পাইলট কর্ থসূচী 

গ্রহণ কো হরয়রছ। 

তারেিঃ ০৭/০৭/২০১৬ 

উি 

উদ্ভাবনটি 

বতথর্ারন 

ব্যাংরকে 

সকল 

োিায় 

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, 

এরসেযান্ট যজনারেল ম্যারনজাে 

যর্াবাঃ ০১৭১৫ ১০০১৬৯ 

billal@sonalibank.

com.bd 

 



ি   ন্ত্রোলে ও 

েিদরর না  

উদ্ভািদনর না  উদ্ভািদনর সাংর্ক্ষি র্িিরে উদ্ভািন গ্রহদের 

মে র্ক্তকিা 

উদ্ভািদকর না  

ও ঠিকানা 

কাে িিদ র 

অ্গ্রগর্ি 

(%) 

উদ্ভািনটি 

িাস্তিােদনর 

জন্য কি অ্থ ি 

ব্ে হদেদে? 

িাস্তিােদনর জন্য 

পাইলট ক িসূর্চ গ্রহে 

করা হদেদে র্কনা? 

হদে থাকদল িার্রখ 

সারা 

মেদশর 

উদ্ভািনটি 

িাস্তিােন

মোগ্য 

র্কনা? 

মফাকাল পদেন্ট ক িকিিা না , 

পের্ি, মফান ও ইদ ইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

ব্ািংে এর িাখা থেতে 

পর্রদশাধ করা সম্ভি হতে। 

এতেতে থরতমট্যান্স মপ্ররদের 

িথ্য থমাবাইতল এ এমএ  

প্রদাতনর মাধ্যতম 

উপোরত াগীতে অবতহত 

েরা হয়। Direct Cash 

Service এর আওতায় 

মালতয়তিয়া থেতে এ পে যন্ত 

৪২,৩৫৮ জন 

উপোরত াগীতে ১১০ থোটি 

এবিং ত িংগাপুর থেতে ৪,৪৮৭ 

জন উপোরত াগীতে ১৪ 

থোটি টাো থপতমন্ট েরা 

হতয়তে। উক্ত পদ্ধতত ব্বহার 

েতর  পে যায়িতম অন্যান্য 

দেচের এক্সচেঞ্জ হাউজ 

দেচেও দরমিট্যান্স আহরণ 

েরা হচব। 

জর্হরুল 

আল , 

র্সর্নের 

র্প্রর্িপাল 

অ্র্ফসার, 

আইটিরি-১                

(স টওয়যাে 

যিরিলপরর্ন্ট 

) 

৪। ম াোঃ 

র্ জানুর 

রহ ান, 

ইর্ির্নোর 

(আইটি), 

আইটিরি-১ 

[স টওয়যাে 

যটরেং ও   

ইরিরগ্রেন ] 

 



ি   ন্ত্রোলে ও 

েিদরর না  

উদ্ভািদনর না  উদ্ভািদনর সাংর্ক্ষি র্িিরে উদ্ভািন গ্রহদের 

মে র্ক্তকিা 

উদ্ভািদকর না  

ও ঠিকানা 

কাে িিদ র 

অ্গ্রগর্ি 

(%) 

উদ্ভািনটি 

িাস্তিােদনর 

জন্য কি অ্থ ি 

ব্ে হদেদে? 

িাস্তিােদনর জন্য 

পাইলট ক িসূর্চ গ্রহে 

করা হদেদে র্কনা? 

হদে থাকদল িার্রখ 

সারা 

মেদশর 

উদ্ভািনটি 

িাস্তিােন

মোগ্য 

র্কনা? 

মফাকাল পদেন্ট ক িকিিা না , 

পের্ি, মফান ও ইদ ইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

২. মসানালী 

ব্াাংক 

র্লর্ দটর্ 

SMS 

Banking 

SMS Banking এে 

আওতায় ব্যাংরকে গ্রাহকগণ 

তাঁরদে রহসারবে ব্যারলন্স, 

রর্রন যেটরর্ন্ট, যলনরদন 

সংক্রান্ত তথ্য  যর্ যকান সর্রয় 

(২৪*৭) তাঁরদে যর্াবাইল 

য ান যর্রক এসএর্এস এে 

র্াধ্যরর্ যপরত পারে।   থোর 

ব্ািংতেিং এর আওতায় 

বতযমাতন ব্ািংতের ২,৩০,০০০ 

গ্রাহে এ এমএ   াত য  

সুতবধা থ াগ েরতেন। 

গ্রাহক যসবাে র্ান 

বৃরদ্ধ, ও আধুরনক 

যসবা প্রদারনে 

র্াধ্যরর্ গ্রাহরকে 

সন্তুরষ্ট অজথন কো। 

১। যর্াঃ 

ের কুল 

ইসলার্, 

এরসেযান্ট 

যজনারেল 

ম্যারনজাে, 

আইটিরি-১ 

(রসরের্ 

রিজাইন ও 

রবজরনস 

রেকয়ােরর্ন্ট 

এনালাইরসস) 

২। যর্াঃ আল 

মুরকর্ যচৌধুেী, 

র্সর্নের 

অ্র্ফসার, 

আইটিরি-১ ( 

রবজরনস 

রেকয়ােরর্ন্ট 

এনালাইরসস 

ও স টওয়যাে 

যটরেং) 

১০০% যর্াটঃ ৫ লি 

টাকা 

উদ্ভাবনটি বাস্তবায়রনে 

জন্য পাইলট কর্ থসূচী 

গ্রহণ কো হরয়রছ। 

তারেিঃ ০৩/০৫/২০১৬ 

যকাে 

ব্যাংরকং 

র্ভি 

সকল 

োিায় 

(বতথর্ারন 

১০৬৮ 

োিা) 

বাস্তবায়ন 

কো 

হরয়রছ। 

১। য াকাল পরয়ন্টঃ যর্াঃ 

োর্ীমুল হক, যজনারেল 

ম্যারনজাে 

যর্াবাঃ ০১৭৫৫ ৫৯৪১০১ 

gmitd@sonaliban

k.com.bd 

 

 


