
 

উদ্ভাবণী ধারণা-২০১৯ 

ধারণা প্রদানকারীর নাম: এস এম ওয়াহিদুর রিমান 

কর্ মস্থল/ঠিকানা, মর্াবাইল নম্বর : আইটি এন্ড এম আই এস হিহিশন, অগ্রনী ব্াাংক হিহমটেি,প্রধান কার্ যািয়,ঢাকা ।   

মমাবাইি নম্বরঃ 01711447443  

     

হনব যাহিত বতযমান মসবার নাম: অফিফিয়াল অনলাইন মুভমর্ন্ট মরফিষ্টার ির পাবফলক ।  

 

মসবাটি বতযমাটন কীিাটব মদয়া িয়? (বুটিে আকাটর/প্রটসসম্যাপ/টলা িাে য): 

 

বর্মর্ামন গ্রাহক/মিবা প্রর্যাশী/মিবা গ্রহনকারী’র িন্য অফিফিয়াল অনলাইন মুভমর্ন্ট মরফিস্টার মিবা চালু মনই।  

 

 

হনব যাহিত মসবার উটেখটর্াগ্য সমস্যাসমূি সমস্যারমূিকারণ সমস্যার কারটণ মসবাগ্রিীতাটদর মিাগাহি 

 গ্রাহকমক বারংবার অফিমি মেময় কর্ মকর্মামক 

না মপময় অমনক ির্য় ও অমথ মর অপচয় হয়। 

 গ্রাহকগণ অমনকমেমে িরকারী অফিি মথমক 

মিবা গ্রহমন অনীহা প্রকাশ কমর। 

 িংফিষ্ট অফিমির ফপয়ন/দালালরা গ্রাহকমদর 

ফবফভন্ন ভুল র্থ্য ফদময় ফবভ্রান্ত কমর। 

 িরকার/প্রশািন/প্রফর্ষ্ঠামনর উপর মনফর্বাচক 

প্রভাব পমে। 

 অমনকমেমে কর্ মকর্মা/কর্ মচারীর কর্ মকান্ড 

উর্ধ্মর্ন কর্তমপে র্ফনটফরং করমর্ পামর না। 

 গ্রাহকগনমক মিবা দামনর প্রকৃর্ উমেশ্য ব্যাহর্ 

হয়। 

 

 গর্ানুগফর্ক ধারায় মিবা প্রদান 

অব্যাহর্ রাখা। 

 গ্রাহমকর িন্য িংফিষ্ট কর্ মকর্মা 

িংক্রান্ত মকান প্রকার র্থ্য 

অফিি অথবা ওময়বিাইমট 

মনই। 

 এ িংক্রান্ত ব্যাপামর সুফনফদ মষ্ট 

মকান ফদক ফনমদ মশনা মনই।  

 

 

 

 

 গ্রাহকমক বারংবার অফিমি মেময় কর্ মকর্মামক না মপময় 

অমনক ির্য় ও অমথ মর অপচয় হয়। 

 গ্রাহকগণ অমনকমেমে িরকারী অফিি মথমক মিবা গ্রহমন 

অনীহা প্রকাশ কমর। 

 িংফিষ্ট অফিমির ফপয়ন/দালালরা গ্রাহকমদর ফবফভন্ন ভুল র্থ্য 

ফদময় ফবভ্রান্ত কমর। 

 িরকার/প্রশািন/প্রফর্ষ্ঠামনর উপর মনফর্বাচক প্রভাব পমে। 

 

 

 

 

 

সমস্যার সাংহিপ্ত হববরণ (what, where, when,why, who,how) 

 

িরকারী মকান কর্ মকর্মা (ব্যাংক বা প্রশািন) মকান ফর্টং-এ মগমল ফকংবা র্ার ছুট মভাগকালীন ির্ময় অথবা িরকারী/মবিরকারী/িনকল্যানমূলক মকান 

কামি মস্টশন র্যাগ করমল, র্ার মকান র্থ্য িনগণ/মিবা প্রর্যাশী/মিবা গ্রহনকারী’র িানা থামক না, িমল িনগণ/মিবা প্রর্যাশী/মিবা গ্রহনকারীগণ ফবফভন্ন 

দূর-দূরান্ত এর্নফক ফবফভন্ন মিলা শহর মথমক এমি িংফিষ্ট কর্ মকর্মা বা গুরুত্বপূণ ম কর্ মচারী না থাকার কারমণ মিবা গ্রহমন ব্যথ ম হন। এর িমল গ্রাহক/মিবা 

প্রর্যাশী/মিবা গ্রহনকারীগমণর একাফধকবার মিবা গ্রহমনর উমেমশ্য আিায় মূল্যবান ির্য় ও অথ ম উভয়ই অপচয় হয়। অমনকমেমে ফবমশষ কমর প্রবািী োরা এ 

ধরমণর ফবফভন্ন কামির উমেমশ্য মদমশ আমিন র্ারা মিবা গ্রহন ব্যফর্মরমকই ির্য় স্বল্পর্ার কারমন মদশ র্যাগ কমরন। িংফিষ্ট কর্ মকর্মা/কর্ মচারীর 

মুভমর্ন্ট/অবস্থান না িানার কারমণ মিবায় ফবঘ্ন ঘটায় িরকার/প্রশািন/প্রফর্ষ্ঠান এর উপর মনফর্বাচক প্রভাব পমে এবং গ্রাহক/মিবা প্রর্যাশী/মিবা গ্রহনকারীর 

প্রচফলর্ ব্যবস্থার উপর আস্থার িংকট তর্রী হয়। 

 

 

সমস্যার প্রস্তাহবত সমাধান (বুটিে আকাটর/প্রটসসম্যাপ/টলা িাে য): 

 

 পাবফলক ফরমলমটড িাফভ মি িংফিষ্ট প্রমর্যকট অফিি ওময়বিাইট/এযাপস্- এ র্থ্য আপমডট করমব। 

 িংফিষ্ট কর্ মকর্মা/কর্ মচারী অগ্রীর্ র্থ্য ফদময় রাখমব। 

 িংফিষ্ট কর্ মকর্মা/কর্ মচারী মে মকান অবস্থান মথমক র্ার অফিমি উপফস্থফর্র স্টযাটাি আপমডট করমব। 

 িংফিষ্ট কর্ মকর্মা/কর্ মচারীমদর কর্ মকান্ড র্ফনটফরং করার িন্য প্রফর্ষ্ঠামনর প্রধামনর নিরদারী থাকমব। 

 গ্রাহকগণ মে মকান ির্য় ওময়বিাইট/এযাপস্- এ মে মকান মিবাদানকারী অফিি/শাখার ব্যবস্থাপক/ইনচািমমক কখন অফিমি পামব র্া ফনফির্ হমর্ 

পারমব। 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

প্রতযাহশত ফিাফি (TCVQ): 

 সময় খরি র্াতায়াত 

আইহিয়া বাস্তবায়টনর পূটব য গমে 48 মথমক 72 ঘন্টা গমে 3 গুন গমে 3 গুন 

আইহিয়া বাস্তবায়টনরপটর 12 ঘন্টার ফনমচ প্রকৃর্ খরচ প্রকৃর্ দুরত্ব 

মমাে পার্ যকয 60 ঘন্টা 2 গুন বাচমব 2 গুন দুরত্ব কর্মব 

অন্যান্য (TCV কটমহন, 

হকন্তু গুণগত মান 

Quality বৃহি মপটয়টে) 

এর িমল িরকারী অফিমির কামির স্বচ্ছর্া বৃফি পামব। গ্রাহকমদর মিবার প্রফর্ আস্থা বৃফি পামব। 

 

মিব্  (র্হদ র্াটক) 

 

বর্মর্ান মপ্রোপমট িারা পৃফথবী জুমে র্ানুমষর ফবফভন্ন কর্ মকান্ড ফডফিটালাইমিশন হমচ্ছ। এর িমল ব্যাংফকং ,িাফভ মি, প্রশািন  মিক্টমর কর্ মকান্ডিমূহ দ্রুর্র্র 

হমচ্ছ। “অফিফিয়াল অনলাইন মুভমর্ন্ট মরফিষ্টার ির পাবফলক“  উমযাগটও গ্রাহকগমণর িন্তুফষ্টর পাশাপাফশ বর্মর্ান িরকামরর ফডফিটালাইমিশন প্রফর্শ্রুফর্ 

বাস্তবায়মনর অংশ হমর্ পামর।  এই উমযাগট প্রাথফর্ক পে মাময় গুরুত্বপূণ ম অফিিিমূহ এর আওর্ায় এমন পে মায়ক্রমর্ িকল অফিমি প্রচলন করা মেমর্ পামর।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


