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কর্ প্ বেকল্পনা প্রণয়দনে ছক : ২০১৮-২০১৯ সাদলে উদ্ভাবনী কর্ প্ বেকল্পনা 

নাং 

প্রস্তাববত ববষয় 

(গবৃহতবয কাদেে 

নার্) 

 

বাস্তবায়নকাল দ্বাবয়ত্বপ্রাপ্ত 

কর্ পকতপা 

(যে কর্ পকতপাে 

যনতৃদত্ব সম্পাবেত 

হদব তাে নার্ ও 

্েবী) 

প্রতযাবশত ফলাফল 

(কােটি সম্পন্ন হদল গুণগত বা ্বের্াণগত বক 

্বেবতপন আসদব) 

্বের্া্ 

(প্রতযাবশত ফলাফল ততেী হদয়দছ 

বকনা তা ্বের্াদ্ে র্ানেণ্ড) 
শুরুে 

তাবেখ 

সর্াবপ্তে 

তাবেখ 

১) 
ই-যহার্ যলান 

বসদের্ 

০১/০৮/২

০১৮ 

৩০/০৯/২

০১৯ 

যর্াোঃ নূে আলর্ 

সেোে 

উ্-

র্হাবযবস্থা্ক 

ক) একেন গ্রাহক সহদেই অনলাইদনে র্াধ্যদর্ 

্ূণ পাঙ্গ গহৃঋণ যসবা ্াদবন; 

খ) স্বয়াংল্িয় প্রল্িয়ায় বতবন তাে ঋদণে 

হালনাগাে তথ্য ্াদবন; 

গ) গ্রাহকদক যসবা য্দত অবফদস আসদত 

হদবনা; 

ঘ) গহৃঋণ সাংবিষ্ট সকল যসবা ঘদে বদসই 

আদবেন কেদত ্ােদবন; 

য াগাবি ও হয়োবন হ্রাস ্াদব; 

গ্রাহক সহদেই তাে গহৃবনর্ পাণ ঋণ 

যসবা ্াদেন বকনা? 

অবফদস উ্বস্থবতে ঝাদর্লা হ্রাস 

য্ল বকনা? 

ঋদণে হালনাগাে অবস্থা োনদত 

্ােদছন বকনা? 

২) 

রুোল এন্ড 

য্বেআেবান 

হাউল্োং ফাইনান্স 

প্রদেক্ট 

০১/০৭/২

০১৫ 

৩০/০৬/২

০২০ 

ড. যেৌলতুন্নাহাে 

খানর্ 

উ্-বযবস্থা্না 

্বেচালক 

(ক) চাষদোগয  ূবর্ েক্ষা ্াদব এবাং খােয 

উৎ্ােন বলৃ্িে ্থ্ প্রশস্ত হদব। 

(খ) বনম্ন ও র্ধ্যববত্ত যেণীে র্ানুষ বাসদোগয গহৃ 

্াদব এবাং তাদেে েীবনোত্রাে র্ান বলৃ্ি ্াদব। 

(গ) অ্বেকবল্পত গহৃায়ন বনরুৎসাবহত হদব। 

গ্রার্ীণ এলাকায় প্রদেদক্টে 

আওতায় বনম্ন ও র্ধ্যববত্ত যেণীে 

র্ানুষ বাসদোগয গহৃ য্দয়দছন 

বকনা এবাং তাদেে েীবনোত্রাে 

র্ান বলৃ্ি য্দয়দছ বকনা? 

৩) 
যসন্ট্রালাইেড 

সযালােী বসদের্ 

০১/০৭/২

০১৮ 

৩০/০৬/২

০১৯ 

আোফুজ্জার্ান 

খান 

উ্-

র্হাবযবস্থা্ক 

 

 কক  যকীীয় াদব যবতন প্রোন কো হদব ববধ্ায় 

র্াঠ কাে পালদয় যবতন ততেীদত যকান যলাকবল 

বনদয়াল্েত কেদত হদব না। 

 কখ  একটি অনলাইন বযাাংক একাউ  এে 

র্াধ্যদর্ যেদশে যে যকান প্রাি হদত যবতন 

উদত্তালন কো োদব।  

যসন্ট্রালাইেড সযালােী বসদের্-এ 

সকল কর্ পচােী যবতন ্াদেন 

বকনা?  

৪) 

বন্ধকী েবলল 

সম্পােন 

আধু্বনকায়ন ও 

গ্রাহক বান্ধবকেণ 

০১/০৭/২

০১৮ 

৩০/০৬/২

০১৯ 

আওলাে যহাদসন 

বপ্রল্ন্স্াল 

অবফসাে 

 কক  অনলাইদন ফের্ ্েূণ কদে আদবেন 

কেদত ্ােদবন। 

 কখ  গ্রাহদকে ই-যর্ইদল প্রাপ্ত অনুদর্াবেত 

েবলদলে কব্ বপ্র  কদে যেল্েবি কেদত 

গ্রাহক অনলাইদন আদবেন কেদত 

্াদেন বকনা এবাং েথ্াসর্দয় ই-

যর্ইদল েবলদলে কব্ ্াদেন 

বকনা? 



্ােদবন।  

৫) 
য্নশন যসবা 

সহেীকেণ 

০১/০৭/২

০১৮ 

৩০/০৬/২

০১৯ 

যর্াোঃ 

যোকনুজ্জার্ান 

সহকােী 

র্হাবযবস্থা্ক 

ববেযর্ান েটিলতা হ্রাস কোয় কর্ সর্দয় 

য্নশন বনষ্পবত্ত হদব।  

্ূদব পে যচদয় কর্ সর্দয় য্নশন 

বনষ্পবত্ত হদে বকনা? 

৬) 

অন-

লাইন/যর্াবাইল 

বযাাংবকাং এে 

র্াধ্যদর্ বকল্স্ত 

্বেদশাধ্ ও বহসাব 

হালনাগােকেণ 

০১/০৭/২

০১৮ 

৩১/১২/২

০১৮ 

চানু যগা্াল যঘাষ 

র্হাবযবস্থা্ক 

 

 কক  বযাাংদক বগদয় লাইদন োবয়দয় িাকা ের্া 

বেদত হদব না। 

 কখ এদে  বযাাংবকাং এে র্াধ্যদর্ যেদশে যে 

যকান স্থান হদত বকল্স্ত ্বেদশাধ্ কো োদব।  

 কগ   অনলাইন সুববধ্ায় আ্দডদিড বহসাব 

্াওয়া োদব।  

এদে  বযাাংবকাং এে র্াধ্যদর্ 

যেদশে যে যকান স্থান হদত বকল্স্ত 

্বেদশাধ্ কো োদে বকনা? 

৭) 
যলান ফাইল ট্র্যাবকাং 

বসদের্ 

০১/০৭/২

০১৮ 

৩০/১১/২

০১৮ 

োেীব ববণক 

বসবনয়ে অবফসাে 

 কক ঋণ আদবেনকােী অবফদস না এদসই 

অনলাইদন তাে আদবেদনে বতপর্ান 

অবস্থা/অবস্থান বনণ পয় কেদত ্ােদবন।  

যলান ফাইল ট্র্যাবকাং বসদের্ এে 

র্াধ্যদর্ ফাইদলে অবস্থান বনণ পয় 

কো সম্ভব হদে বকনা? 

 


