
বাাংলাদেশ ডেদেলপদেন্ট ব্াাংক লললেদেে 
ডেে অলিস, ঢাকা। 

 
লবষয়: ২০১৮-১৯ অর্ থবছরেে জন্য পাইলট িংকৃত উদ্ভাবন্ী প্রকরেে তর্য। 

 
 

 

১. উদ্ভাবনী ধারণার 
শিররানামঃ 

Online Loan Application System. 

২. পশরশিশ ঃ উক্ত সিস্টেম এর মাধ্যস্টম গ্রাহকগণ িশরীস্টর বযাাংস্টকর ব্রাস্টে না 
এস্টিও অন - লাইস্টন খুব িহস্টেই বযাাংক Fণণর (কৃসি, এিএমই, 
পাস্টিা©নাল, গ „হ সনম মাণ ইত্যাসি) আস্টবিন করস্টত্ পারস্টবন এবাং Fণ 
আস্টবিস্টনর িব ©ণশি অবস্থা/অবস্থাস্টনর ত্থ্যও োনস্টত্ পারস্টবন। 

৩. উরেিযঃ Fণ অস্টবিন প্রক্রিয়া িহেীকরণ। 
৪. কম মপদ্ধশ ঃ গ্রাহকগণ বযাাংস্টকর ওস্টয়বিাইস্টে সগস্টয় কাক্রিত্ Fণণর অস্টবিন 

ফরম ওস্টপন কস্টর  প্রস্টয়ােনীয় ত্থ্য ইনপুে সিস্টয় ণিন্ড করস্টবন। 
অত্:পর বযাাংক কতৃ্মক উক্ত আস্টবিন যাচাই বাছাই কস্টর িঠিক 
ণপস্টল িাংসিষ্ট আস্টবিনকারীস্টক প্রস্টয়ােনীয় ডকুস্টমন্টিহ বযাাংস্টকর 
ব্রাস্টে গমস্টনর েনয এিএমএি ণপ্ররণ করা হস্টব। উপস্থাসপত্ 
ডকুস্টমন্টিমূহ যথ্াযথ্ ও িঠিক হস্টল সনসিমষ্ট িমস্টয় গ্রাহকস্টক মÄ–রী 
প্রিানপূব ©ক অথ্© সবত্রন করা হস্টব। অনযসিস্টক, উক্ত আস্টবিন 
যাচাই বাছাই কস্টর ত্স্টথ্যর ঘােসত্/ভুল থ্াকস্টল এিএমএি এর মাধ্যস্টম 
গ্রাহকস্টক োসনস্টয় ণিয়া হস্টব।  

৫. উপকাশর া/সুফলঃ গ্রাহকগণ িশরীস্টর বযাাংস্টকর ব্রাস্টে না এস্টিও অন - লাইস্টন খবু 
িহস্টেই বযাাংক Fণণর (কৃসি, এিএমই, পাস্টিা ©নাল, গ„হ সনম মাণ 
ইত্যাসি) আস্টবিন করস্টত্ পারস্টবন। এছাড়াও, Fণ আস্টবিস্টনর 
িব ©ণশি অবস্থা/অবস্থাস্টনর ত্থ্যও োনস্টত্ পারস্টবন। 
ফলশ্রুসত্স্টত্,বযাাংস্টক Fণ আস্টবিন করার েনয গ্রাহকগস্টণর 
িশরীস্টর আিার পসরমান হ্রাি পাওয়ায় TCV হ্রাি পাস্টব। 

৬. বাস্তবায়ন ও পশরিালন 
বযয়ঃ 

উক্ত Application-টি বযাাংস্টকর শনজস্ব প্রাগ্রামারগণ ত রী করস্টবন 
এবং বযাংরকর শবদ্যমান হাড ©ওয়যার বযবহার করা হরব শবধায় এর 
প্কান বাস্তবায়ন বযয় প্নই। ত্স্টব পশরিালন বযয় বাৎসশরক ২ (দু্ই) 
লক্ষ িাকা হর  পারর। 

৭. বাস্তবায়ন সময়কাল 
(সম্ভাবয  াশরখসহ)  

০১-০৭-২০১৮ হস্টত্ ৩০-০৬-২০১৯ 

৮. প্রত্্ালশত্ িলািল (TCV) 



 সেয় খরচ যাত্ায়াত্ 
আইলেয়া বাস্তবায়দের 
আদে 

১০ – ১২ দিন্ ৫০০/- ৩ - ৪ বাে 

আইলেয়া বাস্তবায়দের 
পদর 

৪ – ৫ দিন্ ১০০/- ১-  ২ বাে 

আইলেয়া বাস্তবায়দের 
িদল ডসবাগ্রলেত্ার 
প্রত্্ালশত্ ডবলেলিে (TCV 
হ্রাস) 

৬ - ৮ দিন্ ৪০০/- ২ - ৩ বাে 

৯. সম্প্রসাররণর সুর াগ ( শদ্ 
থারক) 

অনযানয বযাংক ও আশথ মক রশ ষ্ঠান কাস্টমাইজ করর বযবহার 
করর  পাররব। 

১০. সম্ভাবয ঝুুঁ শকঃ এটি সমূ্পণ ম secured একটি system. এর  প্কান ধররনর ঝুুঁ শক 
প্নই ৷ 

 
ধােণা প্রিাকােী কর্ থকতথা/কর্ থচােী’ে ন্ার্ ও পিবীীঃ  
১. সমস্টিি িাবসরনা ণচৌধ্ুরী িতূ্ী, সপ্রক্রিপাল অসফিার, আইঠে সিস্টেম সডপাে©ণমন্ট, ণহড 
অসফি, ঢাকা। 
২. েনাব ণমাোঃ হাসবব উলযা সমলন, সপ্রক্রিপাল অসফিার, আইঠে সিস্টেম সডপাে©ণমন্ট, 
ণহড অসফি, ঢাকা। 
 
 
 
 
 
 
 
 

চলমান/পৃষ্ঠা - ২ 
 
 

-২- 
 
 
 



১. উদ্ভাবনী ধারণার 
শিররানামঃ 

Online IT Asset Management System. 

২. পশরশিশ ঃ উক্ত সিস্টেম এর মাধ্যস্টম বযাাংস্টকর IT Asset (ণযমন-সিসপইউ, 
মসনের, ইউসপএি, সপ্রন্টার, মাউি, সকস্টবাড©, লযাপেপ, স্ক্যানার, 
িাভমার ইত্যাসি) এর সবস্তাসরত্ ডাোস্টবইি ণমইস্টন্টইন করা যাস্টব। 
এছাড়াও, উক্ত সিস্টেম এর মাধ্যস্টম বযাাংস্টকর ণযস্টকান অসফি 
কতৃ্মক online -এ ণপ্ররীত্ IT িামগ্রী িাংিান্ত Request িমহূ 
Manage করা যাস্টব এবাং আপস্টডে/সফডবযাকও িাংসিষ্ট অসফি 
োনস্টত্ পারস্টব। 

৩. উরেিযঃ  বযাাংস্টকর IT Asset Management প্রক্রিয়া িহেীকরণ। 
৪. কম মপদ্ধশ ঃ উক্ত সিস্টেমঠে বাস্তবায়স্টনর েনয একঠে িফেওয়যার ণডস্টভলপ 

করা হস্টব। উক্ত িফেওয়যাস্টর বযাাংস্টকর িকল প্রকার IT Asset 

(ণযমন-সিসপইউ, মসনের, ইউসপএি, সপ্রন্টার, মাউি, সকস্টবাড ©, 
লযাপেপ, স্ক্যানার, িাভমার ইত্যাসি) এর সবস্তাসরত্ ডাোস্টবইি এর 
ত্থ্য ইনপুে ণিয়ার বযবস্থা থ্াকস্টব। এছাড়াও, উক্ত িফেওয়যাস্টর 
বযাাংস্টকর ণযস্টকান অসফি কতৃ্মক online -এ IT িামগ্রী িাংিান্ত 
Request ণপ্ররস্টণর বযবস্থা থ্াকস্টব। উক্ত সিস্টেস্টম log In কস্টর 
বযাাংস্টকর অসফিিমূহ online -এ িকল প্রকার IT Asset এর 
হালনাগাি ত্থ্য োনস্টত্ পারস্টব এবাং এত্িিাংিান্ত Request ণপ্ররণ 
এবাং আপস্টডে/সফডবযাক িম্পস্টকমও োনস্টত্ পারস্টব। 

৫. উপকাশর া/সুফলঃ বযাাংস্টকর IT Asset (ণযমন-সিসপইউ, মসনের, ইউসপএি, সপ্রন্টার, 
মাউি, সকস্টবাড ©, লযাপেপ, স্ক্যানার, িাভমার ইত্যাসি) এর সবস্তাসরত্ 
ডাোস্টবইি ণমইস্টন্টইন করা িহেত্র হস্টব। এছাড়াও, উক্ত সিস্টেম 
এর মাধ্যস্টম বযাাংস্টকর ণযস্টকান অসফি কতৃ্মক online -এ ণপ্ররীত্ 
IT িামগ্রী িাংিান্ত Request িমূহ Manage করা যাস্টব এবাং 
আপস্টডে/সফডবযাকও িাংসিষ্ট অসফি োনস্টত্ পারস্টব। বযাাংক এর 
কম ©কত্মা/কম©চারী কতৃ্মক বযাাংস্টকর IT Asset িম্পসকমত্ আপস্টডে 
ত্থ্য োনা ও IT Hardware িামগ্রীর সরকুইস্টেশন ণিয়ার িময়, 
খরচ ও যাত্ায়াত্ হ্রাি পাস্টব। ফলশ্রুসত্স্টত্, বযাাংক এর 
কম ©কত্মা/কম©চারী কতৃ্মক গ্রাহক ণিবা প্রিান দ্রুত্ত্র ও বযয় 
স্রাশ্রয়ী হস্টব। 

৬. বাস্তবায়ন ও পশরিালন 
বযয়ঃ 

উক্ত Application-টি বযাাংস্টকর শনজস্ব প্রাগ্রামারগণ ত রী করস্টবন 
এবং বযাংরকর শবদ্যমান হাড ©ওয়যার বযবহার করা হরব শবধায় এর 
প্কান বাস্তবায়ন বযয় প্নই। ত্স্টব পশরিালন বযয় বাৎসশরক ২ (দু্ই) 
লক্ষ িাকা হর  পারর। 



৭. বাস্তবায়ন সময়কাল 
(সম্ভাবয  াশরখসহ)  

০১-০৭-২০১৮ হস্টত্ ৩০-০৬-২০১৯ 

৮. প্রত্্ালশত্ িলািল (TCV) 
 সেয় খরচ যাত্ায়াত্ 

আইলেয়া বাস্তবায়দের 
আদে 

৪ – ৫ দিন্ ৫০০/- ২ - ৩ বাে 

আইলেয়া বাস্তবায়দের 
পদর 

১ - ২ দিন্ ৪০০/- ১ বাে 

আইলেয়া বাস্তবায়দের 
িদল ডসবাগ্রলেত্ার 
প্রত্্ালশত্ ডবলেলিে (TCV 
হ্রাস) 

২ - ৩ দিন্ ১০০/- ১ - ২ বাে 

৯. সম্প্রসাররণর সুর াগ ( শদ্ 
থারক) 

অনযানয বযাংক ও আশথ মক রশ ষ্ঠান কাস্টমাইজ করর বযবহার 
করর  পাররব। 

১০. সম্ভাবয ঝুুঁ শকঃ এটি সমূ্পণ ম secured একটি system. এর  প্কান ধররনর ঝুুঁ শক 
প্নই ৷ 

 
ধােণা প্রিাকােী কর্ থকতথা/কর্ থচােী’ে ন্ার্ ও পিবীীঃ  
১. েনাব ণমাোঃ নুরুল ইিলাম, সপ্রক্রিপাল অসফিার, Bb‡fó‡g›U e¨vswKs wWcvU©‡g›U, ণহড অসফি, 
ঢাকা। 
২. েনাব ণমাোঃ হাসবব উলযা সমলন, সপ্রক্রিপাল অসফিার, আইঠে সিস্টেম সডপাে©ণমন্ট, 
ণহড অসফি, ঢাকা। 
 
 


