
�বাসী ক�াণ �াংেকর �বাসী ক�াণ �াংেকর 
ইেনােভশন আইিডয়াইেনােভশন আইিডয়া

িপেকিব ঋণ আদায় অ�াপসিপেকিব ঋণ আদায় অ�াপস



উে��উে��

ঋণ �হীতার সােথ �াংেকর স�ক� �জারদার, 
িনিবড় তদারিক এবং ঋণ আদায় তরাি�ত  

করা।



কম �প�িতকম �প�িত

অ�াপস এ �াংেকর কম �কত�া ও �াহক উভেয়র 
জ� আলাদা ইউজার আইিড ও পাসওয়াড � 
�বহার কের লগইন করেত হেব।

অ�াপস �বহার  কের �াংক কম �কত�া এক� 
িনিদ �� এলাকায় কতজন ঋণ �হীতা আেছন 
তােদর �কানা ও �ফান ন�র সহ জানেত 
পারেবন যা ঋণ আদােয় সহায়তা করেব।



কম �প�িতকম �প�িত

লগইন করার পর �াংক কম �কত�া �াংেকর �ক�ীয় 
ডাটােবেস রি�ত ঋণ �হীতার যাবতীয় ত� �যমন- 
ঋেণর পিরমাণ, আদােয়র পিরমাণ, বেকয়া িকি�র ঋেণর পিরমাণ, আদােয়র পিরমাণ, বেকয়া িকি�র 
পিরমাণ, সব �েশষ িকি� পিরেশােধর তািরখ, �ময়াদ
উ�ীেণ �র তািরখ ইত�ািদ ত� �বহার কের ঋণ 
আদায় করার জ� �াহক ও তার জািমনদারেদর 
সােথ সরাসির �যাগােযাগ করেত পারেবন।



কম �প�িতকম �প�িত

অ�াপস� �বহার কের ঋণ �হীতা তার ঋণ িহসােবর 
সব �েশষ িকি� পিরেশােধর তািরখ,পরবত� িকি�র 
তািরখ, িহসােবর সব �েশষ ি�িত, বেকয়া টাকার তািরখ, িহসােবর সব �েশষ ি�িত, বেকয়া টাকার 
পিরমাণ ইত�ািদ ত�সহ ঋণ পিরেশােধর জ� 
িনকটবত� �াংেকর শাখার �কানা ও �ফান ন�র 
জানেত পারেবন এবং সহেজই �াংেকর কম �কত�ার 
সােথ �যাগােযাগ করেত পারেবন।     



�ফল�ফল

�াংক কম �কত�া �মাবাইল �ফােন �াহেকর ঋণ িহেসেবর সম� 
ত� পােবন পাশাপািশ সশরীের বেকয়া িকি�র জ� তাগাদা 
�দান করেত পারেবন।

মাঠ পয �ােয় �াংক কম �কত�ােদর কাজ করার সময় মাঠ পয �ােয় �াংক কম �কত�ােদর কাজ করার সময় 
নিথ/ফাইল বহন করার �েয়াজন হেব না।

ঋেণর িকি� �দান করার পর �াহক তার িকি� জমার ত� 
ও সব �েশষ হালনাগাদ িহসাব স�েক� জানেত পারেবন।

�াংক ও �াহক উভয় পয �ােয় স�তা ও জবাবিদিহতা 
িনি�তকরেণর মা�েম উভেয়র মে� �স�ক� �ািপত হেব।



বােজট ও বা�বায়েনর সময়কালবােজট ও বা�বায়েনর সময়কাল

�া�ািলত বােজট =১০,০০,০০০/- (দশ ল�) টাকা মা�।

বা�বায়ন সময়কাল ৩০�শ �ন ২০১৭ পয ��।বা�বায়ন সময়কাল ৩০�শ �ন ২০১৭ পয ��।



�িবধােভাগীর �য় �িবধােভাগীর �য় ও স�সারেনর �েযাগও স�সারেনর �েযাগ

�াহক ও �াংক কম �কত�ার ই�ারেনট িবল �য় 
হেব।

অ�া� ঋণ �দানকারী �িত�ানস�হ এই ধারনা� 
�বহার করেত পারেব।



স�া� �িঁকস�া� �িঁক  ও �কে�র স�াবনাও �কে�র স�াবনা

ই�ারেনট সংেযােগর ধীরগিতর কারেণ ত� আদান 
�দােন সামিয়ক িব� ঘটেত পাের।

�ক�� সফলভােব চা� করা �গেল �াংিকং খােত ঋণ 
আদােয় ত� ��ি� �বহার কের �সবা �দােনর উ�ল 
��া� �ািপত হেব।
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