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০১. ধারণার িশেরানাম: এসএমএস এর মা েম ঋেণর িকি  পিরেশােধর তািরখ অবিহতকরণ 

০২. ধারণার পিরিচিত: বতমান প িতেত ঋণ হীতােক ঋণ িবতরেণর সময় এবং ঋণ ম রীপে র মা েম ঋেণর 
িকি  পিরেশােধর তািরখ অবিহত করা হয়। ঋণ ম রীপে  ঋেণর িকি  পিরেশােধর চী উে খ রেয়েছ। এছাড়া 
মাঠ কমকতাগণ সরাসির সা াত কের বা মাবাইেলর মা েম ঋণ হীতােক তার ঋেণর িকি  পিরেশােধর তািরখ 
স েক অবিহত কের থােকন। িক  ঋণ হীতার সং া বিশ হেল ০১/০২ জন মাঠ কমকতার পে  শাখার সকল 
াহেকর িনকট তা পৗঁছােনা স ব হয়না। অেনক সময় াহেকর িনিদ  তািরেখর মে  িকি  পিরেশােধর কথা 
রণ থােক না, ফল িতেত িতিন ঋণেখলাপী হেয় যান।  

 বিণত সম াস হ রীকরেণ সকল াহকেক ত েদর ঋেণর িকি  পিরেশােধর তািরখ স েক 
অবিহতকরেণর জ  ০৫-০৬ িদন আেগ যিদ এক  এসএমএস দান করা যায় তাহেল াহক আেগ থেকই িত 
হণ করেত পারেব। এসএমএস প িত চা  হেল ঋেণর িকি  পিরেশােধর তািরখ অবিহতকরণ ছাড়াও ঋণ 

স িকত আেরা াসি ক অেনক ত  াহকেক জানােনা স ব হেব।  

০৩. উে :  

 িনধািরত তািরেখর ০৫-০৬িদন েব ঋণ হীতােক ঋেণর িকি  পিরেশােধর তািরখ অবিহত করা; 

 িনয়িমতভােব যথাসমেয় ঋেণর িকি  আদায়; 

 ন নভােব ঋণ খলাপী না হওয়া;  

 পনাল ই াের  তথা দ  দ হেত াহেকর অ াহিত লাভ; 

 িকি  আদােয়র জ  াংকারেক উে া ার িনকট যাতায়াত করেত হেব না িবধায় সময় ও অথ সা য়। 
 
০৪. কমপ িত:  
 চিলত কমপ িত: 

 বতমােন ঋণ িবতরেণর সময় এবং ঋণ ম রীপে র মা েম ঋণ হীতােক িকি  পিরেশােধর তািরখ 
স েক অবিহত করা হয়;  

 মাঠ কমকতা ঋণ হীতার সােথ সরাসির সা াৎ কের ঋেণর িকি  পিরেশােধর তািগদ দান কেরন; 

 ঋণ হীতা মাঠ কমকতার িনকট অথবা সরাসির শাখায় উপি ত হেয় িকি  দান কের থােকন। 
 

 ািবত কমপ িত: 

 ঋেণর িকি  পিরেশােধর িনিদ  তািরেখর ০৫-০৬ িদন আেগ ঋণ হীতােক তার ঋেণর িকি  
পিরেশােধর তািরখ ও িকি র পিরমাণ উে খ বক এসএমএস রণ; 

 ঋেণর িকি  স িকত এসএমএস পাওয়ার পর শাখায় এেস যথাসমেয় িকি  পিরেশাধ। 
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ািবত েসস াপ: 

 
 
০৫. উপকািরতা/ ফল:  

 ন ন কের ঋণ খলাপী না হওয়া; 
 ণী ত (CL) ঋেণর পিরমাণ ি  না পাওয়া; 
 ভাল াহক হেত পের াহেকর স ি  অজন; 
 াংেকর পারফরেম  ি ; 
 মাঠ কমকতার যাতায়াত/সময়/খরচ াস। 

০৬. বা বায়ন ও পিরচালন য়:  

খাতিভি ক েয়াজনীয় স দ িববরণ (নাম ও পিরমাণ) েয়াজনীয় 
অথ (টাকা) 

কাথা হেত পাওয়া 

যােব / অেথর উৎস ? 
জনবল (  পাইল ং বা বায়ন) ২-৩ জন - অিফস 
কি উটার ১  - অিফস 
সফটওয় ার ডাটােবজ, এসএমএস ও মাবাইল 

াংিকং াটফম 
- অিফস 

ব গত (এসএমএস বাে ল) এসএমএস বাে ল ইত ািদ ৪০০০/- ইেনােভশন ফা  
অ া  ( িশ ণ, ায়ন, সভা) িশ ণ ও চার ১০,০০০/- ইেনােভশন ফা  

েয়াজনীয় মাট অথ    ১৪,০০০/- 

০৭. বা বায়ন সময়কাল: মাচ/এি ল ২০২১। 

০৮. িবধােভাগীর য়: নতম া াড এসএমএস চাজ েযাজ  হেব। 

০৯. স সারেণর েযাগ: কমসং ান াংেকর সকল শাখায় ক  স সারেণর েযাগ আেছ। এছাড়া আ হী 
অ া  িত ানও েয়াজেন ধারণা  বহার করেত পারেব। 

 

িসিবএস এ ঋেণর ত  অ স ান 

িকি  পিরেশােধর ০৫-০৬ িদন েব SMS Alert 
দান  

সংি  শাখায় িকি  দান  

শষ 

মাঠ কমকতা ক ক তাগাদা 
দান 

হ  না 
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১০. স া  িঁক:  

 িব ৎ িব াট বা অনলাইন ি য়া িবি ত হেল এসএমএস দােন সামিয়ক সম া হেত পাের। 
 

১১. বা বািয়ত ধারণার ফলাফল (আেগ কী িছল, পের কী হেয়েছ):  

 সময় খরচ যাতায়াত 

আইিডয়া বা বায়েনর আেগ ৩০-৯০িমিনট ০-১০০/- টাকা ০-২ বার 

আইিডয়া বা বায়েনর পের ০১ িমিনট ১/- টাকা েয়াজন নই 

আইিডয়া বা বায়েনর ফেল সবা 
হীতার/ াংকােরর ত ািশত বিনিফট 

২৯-৮৯ িমিনট 
(সময় সা য়) 

০-৯৯/- টাকা 
(সা য়) 

 (আসা যাওয়ার েয়াজন 
নই) 

 
ধারণা দানকারী:  
১. জনাব মাঃ বাবর আলী, উপমহা ব াপক, এমিড'স ায়াড, কমসং ান াংক, ধান কাযালয়; 
২. জনাব মাঃ মিশউর রহমান, সহকারী মহা ব াপক, ঋণ ও অি ম িবভাগ, কমসং ান াংক, ধান কাযালয়; 
৩. জনাব মাঃ আল গািলব, সহকারী া ামার, আই  িবভাগ, কমসং ান াংক, ধান কাযালয়; 
৪. জনাব রা  দাস, সহকারী া ামার, আই  িবভাগ, কমসং ান াংক, ধান কাযালয়; 
৫. জনাব মাঃ মাহা বার রহমান, অিফসার, কমসং ান াংক, কালীগ  শাখা, লালমিনরহাট। রণা 
বা বায়নকারী: 
কমসং ান াংক ইেনােভশন ম। 
 
 
 
 
 
  
 


