
অগণী ব্যাং লিলিটেড 

প্রধযন কযর্ যযিয়, ঢযকয। 

 

 

ক) ২০১৬-২০১৭ অর্ য বছটেে বযৎসলেক উদ্ভযবনী কি যপলেকল্পনযয় উটেলিত উদ্ভযবনসহ অন্যযন্য উদ্ভযবটকে নয ও কযর্ যক্রটিে অগ্রগলতে তথ্যঃ 

ক্রি িন্ত্রণযিয়/দপ্তটেে 

নযি 

উদ্ভযবটনে নযি উদ্ভযবটনে সাংলিপ্ত 

লববেণ 

উদ্ভযবন 

গ্রহটণে 

যর্ৌলিকতয 

উদ্ভযবটকে নযি 

ও ঠিকযনয 

কযর্ যক্রটিে 

অগ্রগলত (%) 

উদ্ভযবনটি বযস্তবযয়টনে 

জন্য কত অর্ য ব্য় 

হটয়টছ? 

বযস্তবযয়টনে 

জন্য পযইিে 

কি যসূলি গ্রহণ 

কেয হটয়টছ লক 

নয? হটয় 

র্যকটি তযলেি 

সযেয যদটেে উদ্ভযবনটি 

বযস্তবযয়ন যর্যগ্য লকনয? 

য যকযি পটয়ন্ট কি যকতযয, 

নযি,পদবী,য যন ও ইটিইি 
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০১. অগণী ব্যাংক 

লিলিটেড 

 

এটজন্ট ব্যাংলকাং যর্ সব জযয়গযয় অত্র 

ব্যাংটকে েযিয যনই যস 

সব অঞ্চটি এটজন্ট 

লনটয়যটগে িযধ্যটি 

ব্যাংলকাং যসবয যপৌটছ 

যদয়য 

স্বল্প ব্টয় 

ব্যাংলকাং যসবয  

বযাংিযটদে 

ব্যাংটকে 

লনটদ যেনয 

৪০% প্রতিটি এজেন্ট বুজে 

২৩৩৫০ টাকা মাতিক 

চলমান ব্যয়, ১,০০,০০০ 

িফ্টওয়যাজেে িাজ াট ট 

িাতভ টি মাতিক চলমান 

ব্যয়, ১,৪৩,০০০ টাকা 

প্রতিটি এজেন্ট বুে 

স্থা জনে স্থায়ী খেচ । 

১৭/০৭/২০১৬ হযয যিযঃ েল কুে েহিযন সযলদক 

িহযব্বস্থযপক (আইটি), 

gmit@agranibank.org, 

innovation.agrani@gmail.com 

Mob: 01701204504 

 

০২. যিযবযইি এযযপস গ্রযহক বয সযধযেণ 

িযনুষ েযিয, অহ্িি, 

সযটকযি এে যিযটকেন, 

যর্যগযটর্যগ এে নম্বে 

সহটজ খুটজ পযওয়য, 

ঋণ তথ্য সাংগ্রহ 

ইতযযলদ ইতযযলদ 

গ্রযহটকে  

যসবয 

আইটি 

এিআইএস 

লডলিেন 

১০০% ৫.০০ িি েযকয ২৮/১২/২০১৬ হযয 

০৩. এসএিএস এিযে য গ্রহযটকে লহসযটব নগদ 

জিয ও উটতযিটনে  

পে এসএিএস এিযে য 

এে িযধ্যটি 

অবলহতকেণ 

গ্রযহক যসবয 

উন্নয়ন 

আইটি 

এিআইএস 

লডলিেন 

১০০% ২৭.০০ িি েযকয ২৪/১১/২০১৬ হযয 

 

  



অগণী ব্যাং লিলিটেড 

প্রধযন কযর্ যযিয়, ঢযকয। 

 

ক) ২০১৭-২০১৮ অর্ য বছটেে বযৎসলেক উদ্ভযবনী কি যপলেকল্পনযয় উটেলিত উদ্ভযবনসহ অন্যযন্য উদ্ভযবটকে নয ও কযর্ যক্রটিে অগ্রগলতে তথ্যঃ 

ক্রি িন্ত্রণযিয়/দপ্তটেে 

নযি 

উদ্ভযবটনে নযি উদ্ভযবটনে সাংলিপ্ত লববেণ উদ্ভযবন 

গ্রহটণে 

যর্ৌলিকতয 

উদ্ভযবটকে 

নযি ও 

ঠিকযনয 

কযর্ যক্রটিে 

অগ্রগলত 

(%) 

উদ্ভযবনটি বযস্তবযয়টনে 

জন্য কত অর্ য ব্য় 

হটত পযটে? 

বযস্তবযয়টনে জন্য পযইিে 

কি যসূলি গ্রহণ কেয হটব  

লক নয? তযে তযলেি 

সযেয যদটেে 

উদ্ভযবনটি বযস্তবযয়ন 

যর্যগ্য লকনয? 

য যকযি পটয়ন্ট কি যকতযয, 

নযি,পদবী,য যন ও ইটিইি 
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০১. অগণী ব্যাংক 

লিলিটেড 

 

সযিলেক অবসে 

িযতয প্রদযন 

সযিলেক অবসে িযতয গ্রহণকযেী 

যদটে সহটজ িযতয প্রদযন কেয 

এবাং সঠিক লবি এ লস অল টস 

পুনঃিেটনে জন্য লবি দযলিি 

কেয  

গ্রযহটকে 

সিয়, ব্য় 

হ্রযস   

আইটি 

এিআইএস 

লডলিেন 

৪০% ২২.০০িি েযকয ১৭/০৭/২০১৭ হযয যিযঃ েল কুে েহিযন সযলদক 

িহযব্বস্থযপক (আইটি), 

gmit@agranibank.org, 

innovation.agrani@gmail.co

m 

Mob: 01701204504 

 
০২. কৃতি ও  ল্লী ঋণ 

িহেীকেন 

১।ব্যাংকসমূহ কৃষকটদে 

সহটর্যগীতযে ব্যপযটে অনীহয 

প্রকযে কেয, 

২। িলনেলোং কি যকতযযে র্র্যর্র্ 

িলনেলোং নয কেয, 

৩। ঋটনে লবপেীটত প্রজয়ােনীয় 

কযগজপত্র ও সুটদে হযে িম্পজকট 

িথ্য যনই।  

৪। সুতিধােনক স্থান থেজক িঠিক 

ভাজি আজিদন কোে সুজ াজেে 

িীমািদ্ধিা,  

৫। িঠিক প্রতিয়া,  দ্ধতি এিং 

িংযুতি িম্পজকট োনাে 

সুজ াজেে িীমািদ্ধিা, 

৬। িঠিক নমুনাে িহেলভযিাে 

িীমািদ্ধিা  ইিযাতদ িমস্যা 

িমাধাজনে তনতমজে শুধু মাত্র কৃতি 

ঋজণে েন্য  

গ্রযহটকে 

সিয়, ব্য় 

হ্রযস   

আইটি 

এিআইএস 

লডলিেন 

১০০% ২৩.০০ িি েযকয ১টি উপটজিয, 

২১/০৬/২০১৭ 

হযয 

 

 



অগণী ব্যাং লিলিটেড 

প্রধযন কযর্ যযিয়, ঢযকয। 

 

ক) ২০১৭-২০১৮ অর্ য বছটেে বযৎসলেক উদ্ভযবনী কি যপলেকল্পনযয় উটেলিত উদ্ভযবনসহ অন্যযন্য উদ্ভযবটকে নয ও কযর্ যক্রটিে অগ্রগলতে তথ্যঃ 

ক্রি িন্ত্রণযিয়/দপ্তটেে 

নযি 

উদ্ভযবটনে নযি উদ্ভযবটনে সাংলিপ্ত লববেণ উদ্ভযবন 

গ্রহটণে 

যর্ৌলিকতয 

উদ্ভযবটকে 

নযি ও 

ঠিকযনয 

কযর্ যক্রটিে 

অগ্রগলত 

(%) 

উদ্ভযবনটি বযস্তবযয়টনে 

জন্য কত অর্ য ব্য় 

হটত পযটে? 

বযস্তবযয়টনে জন্য পযইিে 

কি যসূলি গ্রহণ কেয হযব  

লক নয? তযে তযলেি 

সযেয যদটেে 

উদ্ভযবনটি বযস্তবযয়ন 

যর্যগ্য লকনয? 

য যকযি পটয়ন্ট কি যকতযয, 

নযি,পদবী,য যন ও ইটিইি 
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০৩ অগণী ব্যাংক 

লিলিটেড 

 

ঋণ প্রস্তাি 

িহেীকেন 

১। ব্যাংকসমূহ ঋণ প্রদযটন 

সহটর্যগীতযে ব্যপযটে অনীহয 

প্রকযে কেয, 

২। িলনেলোং কি যকতযযে র্র্যর্র্ 

িলনেলোং নয কেয, 

৩। ঋটনে লবপেীটত প্রজয়ােনীয় 

কযগজপত্র ও সুটদে হযে িম্পজকট 

িথ্য যনই।  

৪। সুতিধােনক স্থান থেজক িঠিক 

ভাজি আজিদন কোে সুজ াজেে 

িীমািদ্ধিা,  

৫। িঠিক প্রতিয়া,  দ্ধতি এিং 

িংযুতি িম্পজকট োনাে 

সুজ াজেে িীমািদ্ধিা, 

৬। িঠিক নমুনাে িহেলভযিাে 

িীমািদ্ধিা  ইিযাতদ িমস্যা 

িমাধাজনে তনতমজে অন্যান্য 

ঋজণে েন্য ( তিতি, তিল্প ঋণ, 

এিওতি, এিএম ই) 

গ্রযহটকে 

সিয়, ব্য় 

হ্রযস   

আইটি 

এিআইএস 

লডলিেন 

হয়লন ৫.০০িি েযকয হয়লন হযয যিযঃ েল কুে েহিযন সযলদক 

িহযব্বস্থযপক (আইটি), 

gmit@agranibank.org, 

innovation.agrani@gmail.co

m 

Mob: 01701204504 

 

০৪. থেতমট্যান্স প্রদান 

িহেীকেন 

গ্রযহকগণ একবযে যেলিট্যযন্স 

গ্রহটণে পে পুনেযয় এনআইলড 

গ্রহণ ব্লতটেটক এবাং  গ্রযহটকে 

লহটসটব সহটজ জিয কেটণে 

লনলিটত 

গ্রযহটকে 

সিয়, ব্য় 

হ্রযস   

আইটি 

এিআইএস 

লডলিেন 

৮০% ৫.০০িি েযকয ২৫/০৭/২০১৭ হযয শ্যযিি িন্দ্র  সেকযে 

উপ-িহযব্বস্থপক 

 টেন যেলিটেন্স লডলিেন 

যিযবযইি : ০১৭০৮১২২১৯৯ 

dgmfrd@agranibank.org 

 


