
 

প্রবাসী কল্যাণ ব্াাংক 

প্রধান কার্ যালয়, ঢাকা। 

 

 

উদ্ভাবনী ধারণার তাললকা 

 

 

ক্রম উদ্ভাবনী ধারণার লিররানাম অর্ য বছর বতযমান অবস্থা 

০১ লিরকলব ওয়ান স্টি ললান সালভ যস। ২০১৬-১৭ লরলিরকরেড 

০২ ললান লররকাভারী এসএমএস এলাে য সালভ যস। ২০১৭-১৮ লেলআি 

০৩ লিরকলব তথ্যকলণকা (রমাবাইল অযািস)। ২০১৮-১৯ আইলডয়া লডজাইন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



উদ্ভাবনী ধারণা-১ 

 

উদ্যোদ্ের শিদ্রোনোমঃ লিরকলব ওয়ান স্টি ললান সালভ যস। 

যে ধরদ্নর ইদ্েন্ট / কর্ মিোলো হদ্ে উদ্ভোবন এর শুরঃ িাখা/মাঠ ির্ যায় হরত উদ্ভাবনী ধারণা আহবান করর র্াচাই/বাছাই পুব যক উদ্ভাবনী 

ধারণা গ্রহণ করা হরয়রছ।  

সর্স্যোর মূল কোরণঃ  প্রতযন্ত এলাকা লর্রক লর্ সকল কমী লবরেি গমণ কররন তারেররক অতযন্ত দ্রুততার সারর্ সময় ও ব্য় সাশ্রয়ী 

উিারয় ব্াাংরকর লসবা প্রোন করা। 

 

ভুক্তদ্েোেী জনদ্েোষ্ীঃ প্রতযন্ত অঞ্চরল অবলস্থত লবরেিগমরণইচ্ছুক কমী।  

লচলিত সমস্াঃ  ইউলনয়ন তথ্য লসবা লকরের সাহারে সরাসলর ব্াাংরক ঋণ আরবেন করা সম্ভব হরল গ্রাহরকর সময়, অর্ য ও 

লর্াগারর্ারগর িলরমাণ হ্রাস িারব।     

প্রস্তোশবে সর্োধোন : 

 প্রবাসী কল্যাণ ব্াাংক একটি ঋণ আরবেন লিাে যাল প্রস্তুত কররব।  

 ঋণ আরবেনকারী প্ররয়াজনীয় কাগজিত্র ইউলনয়ন তথ্য লসবা লকরে জমা লেরবন। তথ্য লসবা লকরের োলয়ত্বপ্রাপ্ত 

কম যকতযা ঋণ আরবেন ফরম অনলাইরন পূরণ কররবন এবাং এতেসাংলিষ্ট সকল কাগজিত্র েযান করর ঋণ আরবেন 

লিাে যারল আিরলাড কররবন। র্লে লকান কাগজিত্র ঘােলত র্ারক লসরেরত্র আরবেনকারী এসএমএস, ইরমইল অর্বা ই 

তথ্য লসবা লকরের মাধ্যরম জানরত িাররবন। 

 সাংলিষ্ট িাখা ঋরণর জন্য োলখলকৃত প্ররয়াজনীয় কাগজিত্র র্াচাই-বাছাইপূব যক র্র্ার্র্ কর্তযিরের অনুরমােরনর 

ব্বস্থা গ্রহণ কররবন। 

 ঋণ অনুরমােরনর লবষয়টি ঋণ গ্রহীতা এসএমএস অর্বা ইরমইরলর মাধ্যরম জানরত িাররবন। 

 ঋণ গ্রহীতা ঋণ মঞ্জুরীর লচক লনকেবতী িাখা লর্রক উরতালন/গ্রহণ কররত িাররবন।  

 

উদ্যোেটি যে সকল যেদ্ে পশরবেমন আনলবঃ  

 উিররাক্ত কার্ যক্রম গ্রহণ সম্ভব হরল ঋণ গ্রহীতার ঋণ গ্রহরণ সময় ও অরর্ যর সাশ্রয় হরব।  

 ঋণগ্রহীতারক িারীলরকভারব সাংলিষ্ট ব্াাংরকর িাখায় বারবার র্াবার প্ররয়াজন হরব না। 

 ব্াাংক আররা দ্রুত তারের গ্রাহকরের লসবা প্রোন কররত িাররব।  

 তথ্য প্রযুলক্তর মাধ্যরম ঋণ প্রোন প্রলক্রয়াকরণ হরব লবধায় এখারন স্বচ্ছতা ও জবাবলেলহতা লনলিত হরব। 

 

 

 

 

 

 



উদ্ভাবনী ধারণা-২ 

 

উদ্যোদ্ের শিদ্রোনোর্ঃ ললান লররকাভারী এসএমএস এলাে য সালভ যস। 

যে ধরদ্নর ইদ্েন্ট / কর্ মিোলো হদ্ে উদ্ভোবন এর শুরঃ নাগলরক লসবায় উদ্ভাবন লবষয়ক দুইলেরনর কম যিালা   

ইদ্েন্ট / কর্ মিোলো এর েোশরখঃ ১৭-১৮ মাচ য, ২০১৮ 

ইদ্েন্ট / কর্ মিোলোর স্থোনঃ প্রবোসী কল্য্যণ ব্োাংক, প্রধোন কোে মোলয়।  

সর্স্যোর মূল কোরণঃ অত্র ব্াাংরকর মাধ্যরম লবরেিগামী ঋণ গ্রলহতা এখনও লবরেি হরত ঋরণর লকলি সরাসলর ব্াাংরক লপ্ররণ কররত 

িাররন না লবধায় লেরি অবলস্থত তার জালমনোররের সারর্ বরকয়া/রখলািী ঋণ আোরয়র জন্য সরাসলর বা লেললরফারন লর্াগারর্ারগর 

িািািালি এসএমএস লপ্ররণ করা হরল ঋণ আোরয়র হার বৃলি িারব।   

ভুক্তদ্েোেী জনদ্েোষ্ীঃ প্রতযন্ত অঞ্চরল অবলস্থত ব্াাংরকর ঋণ গ্রহীতা।   

লচলিত সমস্াঃ  ব্াাংরকর িাখা হরত লর্ সকল গ্রাহক বা তার জালমনোর দূরবতী অঞ্চরল বসবাস কররন তারের লখলািী/ বরকয়া 

ঋরণর িলরমাণ জালনরয় তা িলররিারধর জন্য এসএমএস লপ্ররণ করা হরল ব্াাংরকর ঋণ আোরয়র হার বৃলির িািািালি গ্রাহরকর 

সারর্ লর্াগারর্াগ লনয়লমত রো করা সহজতর হরব।   

প্রস্তোশবে সর্োধোনঃ  

 প্রবাসী কল্যাণ ব্াাংক একটি লমাবাইল অিাররেররর মালোং এসএমএস সালভ যস ব্বহার কররব।  

 Application program interface (API) এর মাধ্যরম তা লকার ব্াাংলকাং সফেওয়যাররর সারর্ সাংযুক্ত র্াকরব। 

  ঋণ গ্রলহতার লনলেষ্ট িলরমাণ ঋরণর লকলি বরকয়া হরল সরাসলর গ্রাহরকর বা তার জালমনোররর প্রেত লমাবাইল নম্বরর 

একাউরের বরকয়া লকলির সাংখ্যা, োকার িলরমাণ ইতযালে তথ্যালে উরেখপূব যক িলররিারধর জন্য এসএমএস লপ্ররণ করা 

হরব।  
 

উদ্যোেটি যে সকল যেদ্ে পশরবেমন আনলবঃ  

 উিররাক্ত উরযাগটি বািবায়ন করা সম্ভব হরল ব্াাংরকর ঋণ আোরয়র হার বৃলির িািািালি গ্রাহরকর সারর্ লর্াগারর্াগ 

লনয়লমত রো করা সহজতর হরব।  

 ঋণগ্রলহতারক িারীলরকভারব সাংলিষ্ট ব্াাংরকর িাখায় ঋণ লস্থলতর তথ্য জানার জন্য ব্াাংরক আসার প্ররয়াজন হরব না।  

 সরাসলর বা লেললরফারন লর্াগারর্ারগর িািািালি এসএমএস লপ্ররণ করা হরল ঋণ আোরয়র হার বৃলি িারব। 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

উদ্ভাবনী ধারণা-৩ 

 

উদ্যোদ্ের শিদ্রোনোমঃ লিরকলব তথ্যকলণকা (রমাবাইল অযািস)।  

যে ধরদ্নর ইদ্েন্ট / কর্ মিোলো হদ্ে উদ্ভোবন এর শুরঃ িাখা/মাঠ ির্ যায় হরত উদ্ভাবনী ধারণা আহবান করর র্াচাই/বাছাই পুব যক উদ্ভাবনী 

ধারণা গ্রহণ করা হরয়রছ।  

সর্স্যোর মূল কোরণঃ লবরেিগমরণ ইচ্ছুক কমীর ব্াাংরকর লসবা সম্পরকয সঠিক তথ্য না জানা।  

ভুক্তদ্েোেী জনদ্েোষ্ীঃ লবরেিগমরণ ইচ্ছুক কমী।  

লচলিত সমস্াঃ  অলভবাসন প্রতযািী লবরেিগামী কমীরের ব্াাংরকর লসবা সম্পকীত তথ্য উিস্থািনসহ লবলভন্ন লসবা প্রোরনর লরেয 

একটি লমাবাইল অযািস ততরী করা হরব ।   

প্রস্তোশবে সর্োধোনঃ  

লমাবাইল অযািস ব্বহার করার মাধ্যরম ব্াাংরকর লবলভন্ন লসবা ও  কার্ যক্রম, িাখায় লর্াগারর্ারগর ঠিকানা ও অবস্থান, লবলভন্ন লসবা 

প্রালপ্তর ফরম সাংগ্রহ, লফস ও চাজয ইতযালে সম্পরকয তথ্য সহরজ জানরত িাররবন।   

উদ্যোেটি যে সকল যেদ্ে পশরবেমন আনলবঃ ব্াাংরকর লনজস্ব একটি লমাবাইল অযািস চালু র্াকরল ব্াাংরকর লসবা সম্পকীত 

প্রার্লমক তথ্য অাংিীজন ও গ্রাহরকরা সহরজই জানরত িাররবন।      

 

 




