বাংলােদশ হাউস িবি ং ফাইনা কেপােরশন
সদর দ র, ২২, রানা প ন, ঢাকা।
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কমপিরক না ণয়েনর ছক (অথ বছরঃ ২০১৬-২০১৭)
িমক নং

১)

২)

ািবত িবষয়
( িহত কােজর নাম)

মাবাইল অ াপস এর মা েম
অিধকতর াহকেসবা দান

বাংলােদেশর প ী আবাসেন
আিথক ও কািরগরী সহায়তা ক

বা বায়নকাল
র তািরখ

০১/০৭/২০১৬

০১/০৭/২০১৫

সমাি র তািরখ

৩০/০৬/২০১৭

৩০/০৬/২০২০

ািয়

া কমকতা

( য কমকতার ন ে স ািদত
হেব তার নাম ও পদবী)

মাঃ রাক

ামান (এসিপও)

ড. দৗল াহার খানম
মহা ব াপক ( শাসন)

(কাজ স

ত ািশত ফলাফল
হেল ণগত বা পিরমাণগত িক পিরবতন আসেব)

(১) িব মান মাবাইল অ াপ এ াহক কেপােরশেনর িব ািরত পিরিচিত,
ঋণ আেবদন স িকত েয়াজনীয় দিললািদর িববরণ, ঋেণর িবপরীেত
তার পিরেশােধর পিরমাণ ইত ািদ সকল ধরেণর ত পেয় থােক।
(২) িব মান মাবাইল অ াপ এ ন ন িফচার সংেযাজন এর মা েম
াহেকর ঋণ পরবত ঋেণর িকি স িকত সকল হালনাগাদ ত াি
সহজতর হেব।

াহক তার াটেফােন মাবাইল অ াপ
বহার কের তৎ ণাৎ ত পাে ন
িকনা?

(ক) চাষেযা িম র া পােব এবং খা উৎপাদন ি র পথ শ
হেব।
(খ) িন ও ম িব
ণীর মা ষ বাসেযা হ পােব এবং তােদর
জীবনযা ার মান ি পােব।
(গ) অপিরকি ত হায়ন িন ৎসািহত হেব।

ামীণ এলাকায় েজে র আওতায় িন
ও ম িব
ণীর মা ষ বাসেযা হ
পেয়েছন িকনা এবং তােদর জীবনযা ার
মান ি পেয়েছ িকনা?

(১) মাঠ অিফেস িনিদ সময়া ের জমা পড়া আেবদনস হ িনেয় িনয়িমত
গালেটিবল বঠক অ ি ত হেব, এেত কের মাঠ অিফেসর অভ রীণ
তা িনি ত হেব এবং ঋণ ি য়ায়
কমকতারা
সমেয় ঋণ
দান স িকত িস া িদেত পারেব।
৩)

৪)

ঋণ দান ি য়া সহজীকরেণ
গাল টিবল বঠক

এসএমএস এর মা েম াহকেসবা
দান

০১/০৭/২০১৬

০১/০৭/২০১৬

৩০/০৬/২০১৭

৩০/০৬/২০১৭

ড. দৗল াহার খানম
মহা ব াপক ( শাসন)

মাঃ র আলম সরদার
(সহকারী মহা ব াপক)

পিরমাপ
( ত ািশত ফলাফল তরী হেয়েছ িকনা
তা পিরমােপর মানদ )

(২) আেবদনকারী তার েয়াজনীয় কাগজপ ািদ দািখল কের ঋণ
আেবদন করার িদনই তােক ঋণ পািরশ/বািতল এর তািরখ গালেটিবল
বঠেকর উপর িভি কের জািনেয় দওয়া হেব। এসএমএস/ইেমইেল ঋণ
পািরশ/বািতেলর ত জািনেয় দওয়া হেব িবধায় াহকেক সমেয়
সমেয় অিফেস আসেত হেবনা, এেত তার অনা ািনক খরচ, সময় এবং
পিরদশন কমেব।
(১) াহেকেক এসএমএস-র মা েম পিরেশািধত টাকার পিরমাণ এবং
িবেশেষ বেকয়ার পিরমাণ িনয়িমত ভােব জািনেয় দওয়া হেব। এেত
বেকয়া পিরেশােধ তাগাদা দওয়া হেব।
(২) াহক মাবাইেল সব ত পােবন িবধায় ঋেণর ত জানার জ
অিফেস আসার েয়াজন হেবনা।

ঋণ আেবদনকারী কেপােরশন িনধািরত
স া সমেয়র মে অিফেস এেস ঋণ
আেবদন সং া ত ািদ জানেত
পারেছন িকনা?

ঋণ হীতা অিফেস না এেস তার
মাবাইেল িনয়িমত ঋণ স িকত ত
পাে ন িকনা এবং ঋণ স িকত ত ািদ
জানেত াহেকর অিফেস যাতায়াত
কেমেছ িকনা?

বাংলােদশ হাউস িবি ং ফাইনা কেপােরশন
সদর দ র, ঢাকা।
www.bhbfc.gov.bd, ইেমইলঃ info@bhbfc.gov.bd

২০১৬ সােল হীত ICT Based উ াবনী ধারণাস েহর ত ঃ

িমক নং

১)

২)

.

ািবত িবষয়
( িহত কােজর নাম)

মাবাইল অ াপস এর মা েম
অিধকতর াহকেসবা দান

এসএমএস এর মা েম াহকেসবা
দান

বা বায়নকাল
র তািরখ

০১/০৭/২০১৬

০১/০৭/২০১৬

সমাি র তািরখ

৩০/০৬/২০১৭

৩০/০৬/২০১৭

ািয়

া কমকতা

( য কমকতার ন ে স ািদত
হেব তার নাম ও পদবী)

মাঃ রাক

ামান (এসিপও)

মাঃ র আলম সরদার
(সহকারী মহা ব াপক)

(কাজ স

ত ািশত ফলাফল
হেল ণগত বা পিরমাণগত িক পিরবতন আসেব)

(১) িব মান মাবাইল অ াপ এ াহক কেপােরশেনর িব ািরত পিরিচিত,
ঋণ আেবদন স িকত েয়াজনীয় দিললািদর িববরণ, ঋেণর িবপরীেত
তার পিরেশােধর পিরমাণ ইত ািদ সকল ধরেণর ত পেয় থােক।
(২) িব মান মাবাইল অ াপ এ ন ন িফচার সংেযাজন এর মা েম
াহেকর ঋণ পরবত ঋেণর িকি স িকত সকল হালনাগাদ ত াি
সহজতর হেব।
(১) াহেকেক এসএমএস-র মা েম পিরেশািধত টাকার পিরমাণ এবং
িবেশেষ বেকয়ার পিরমাণ িনয়িমত ভােব জািনেয় দওয়া হেব। এেত
বেকয়া পিরেশােধ তাগাদা দওয়া হেব।
(২) াহক মাবাইেল সব ত পােবন িবধায় ঋেণর ত জানার জ
অিফেস আসার েয়াজন হেবনা।

পিরমাপ
( ত ািশত ফলাফল তরী হেয়েছ িকনা
তা পিরমােপর মানদ )
াহক তার াটেফােন মাবাইল অ াপ
বহার কের তৎ ণাৎ ত পাে ন
িকনা?
ঋণ হীতা অিফেস না এেস তার
মাবাইেল িনয়িমত ঋণ স িকত ত
পাে ন িকনা এবং ঋণ স িকত ত ািদ
জানেত াহেকর অিফেস যাতায়াত
কেমেছ িকনা?

