বাংলােদশ িষ াংক
ধান কাযালয়,ঢাকা।
শাখা িনয় ণ ও বসা উ য়ন িবভাগ
িবষয়ঃ জাতীয় াচার কৗশল কম-পিরক না,২০২০-২০২১
অ যায়ী গণ নািন’র কাযিববরণী।
সভাপিত
তািরখ ও সময়
ান
উপি িত

:
:
:
:

জনাব মাঃ আলী হােসন ধািনয়া, ব াপনা পিরচালক
২৭.০৯.২০২০, সকাল : ১১:০০ঘ কা।
বাড ম, িবেকিব, ধান কাযালয় ভবন।
পিরিশ “ক”

জাতীয় াচার কৗশল কম-পিরক না,২০২০-২০২১ অ যায়ী শাখা িনয় ণ ও বসা উ য়ন িবভােগর ১৩.০৯.২০২০
তািরেখর প নং- কা/শািন উিব-৮(অংশ-৮)/ াচার/২০২০-২০২১/৪৪০ মাতােবক ঢাকা, চ াম, লনা, ি য়া এলাকাধীন
অ াংেকর সােথ স ৃ
াহক সাধারণেক াংেকর সবা দােন সম া, অ িবধা, অিভেযাগ, পরামশ সং া িবষেয় গণ নািন
আেয়াজন কের াংেকর ওেয়বসাইেট এক গণিব ি কাশ করা হয়। তার ি েত ২৭.০৯.২০২০ তািরখ সকাল ১১.০০
ঘ কায় িভিডও কনফােরি ং-এর মা েম উ গণ নািন অ ি ত হয়। অ
াংেকর উপ- ব াপনা পিরচালক জনাব মাঃ
আফজাল কিরম উ অ ােনর স ালন কেরন এবং ব াপনা পিরচালক মেহাদয় গণ নািন অ ােন সভাপিত কেরন।
০২।
ঘািষত এলাকায় অ াংেকর িবভাগীয় কাযালয়স েহর মা েম আমানতকারী, ঋণ িহতা, পনশন িহতা, এই িতন
ণীেত ঢাকা িবভাগ হেত ৮ জন, চ াম িবভাগ হেত ৬ জন, লনা িবভাগ হেত ৯ জন, ি য়া িবভাগ হেত ৫ জন মাট ২৮জন
সাধারণ াহক আেলাচনায় অংশ নন।
০৩।
ায় সকল অংশ হনকারী াহক ব াপনা পিরচালক মেহাদেয়র সে শলািদ িবিনময় ও াংেকর সােথ িনেজেদর
িনিবড় স ক বণনা কেরন। াংক
সবার মান, অিনয়ম, ন িত, হয়রানী স েক ব াপনা পিরচালক মেহাদেয়র ে র
জবােব াহকগণ ায় সকেল আেগর চাইেত সবার মান অেনক ভাল বেল ম
কেরন, অেনেক িক িক শাখায় াইেভট
াংেকর সবার মােনর চেয় উ ত সবা পাে ন বেল মতামত দন। অিনয়ম, ন িত,হয়রানীর সে াহকগণ বেলন, বতমােন
কান শাখায় তমন অিনয়ম দখা যায় না, এক সময় হয়েতা িষ াংেক ন িত, হয়রানীর অিভেযাগ পাওয়া যেতা িক ইদািনং
তমন অিনয়ম চােখ পেড় না। ঢাকা িবভােগর মািনকগ শাখার াহক জনাব মাঃ আঃ রহমান, রহমান ইেল িনে র মািলক
জানান, “ িষ াংেক আসার আেগ াংক েক ন িত
াংক িহেসেব জানতাম, িক মািনকগ শাখা হেত এসএমই খােত ২০
ল টাকা ঋণ িনেত এেস আমার ইেতা েব শানা খারাপ ধারনা পাে গেছ। তপে
িষ াংক তার রাতন বদনাম চােত
স ম হেয়েছ, যা াংেক সবা হন করেত না আসেল আিম ঝেত পারতাম না।” অেনক াহক জানান, িষ াংক েগর সােথ
তাল িমিলেয় আ িনক াংিকং সবা িদে বেট িক শাখাস হেক সাজস ায় আ িনক না করেল উ ত ভাব িত অজেন অ রায়
হেব। অেনক াহক ঋণ নবায়েনর ে ২ থেক ৩ মাস সময় লেগ যায় মেম অিভেযাগ উ াপন কেরন। িক পনশনার
পনশনারেদর জ ঋণ কায ম চা করার
াব কেরন। িক িক
াহক শাখাস হেক অনলাইেন পা র এবং শাখায়
কি উটার সং া বাড়ােল সবার মান আেরা উ ত হেব বেল মতামত দন।
০৪।
সভাপিত মেহাদয় গণ নািন অ ােন অংশ হনকারী কেয়কজেনর ি গত সম ার তাৎ িনক সমাধান দন এবং
সািবকভােব াহকগেনর মতামত পযােলাচনা কের িতিন িনে া িস া দান কেরন :
১) কাগজপ স ক থাকেল সেবা ১৫ িদেনর মে ঋণ নবায়ন ি য়া স
করেত হেব। হয়রানী লক িবল হেল
াহকগণ সরাসির ধান কাযালেয় অিভেযাগ করেবন।
২)
াহকগণেক আ িনক াংিকং সবা দােনর ােথ যথা ত স ব া য়াল শাখাস হেক অনলাইন শাখায় পা র
করার জ আইিস অপােরশন এবং আইিস িসে মস কাড ও মাবাইল াংিকং িবভাগ যথাযথ ব া হন
করেব।
৩)
বসািয়ক
িবেবচনা কের িবেকিব ি য়া শাখায় সা
াংিকং চা র িবষেয় েয়াজনীয় পদে প হন
করেত হেব।
৪) শহের য আ িনক াংিকং সবা পাওয়া যায় ােমর ত অ েলর শাখায়ও সই আ িনক াংিকং সবা
পৗঁছােনার ব া করা হেব।
চলমান-

: পাতা-০২ :

০৫।
গণ নািনর সমাি েত সভাপিত মেহাদয় ৪ িবভােগর স ািনত িবিভ েরর াহক, িবভাগীয় কাযালেয়র মহা ব াপক,
সংি
আ িলক ব াপক এবং ধান কাযালেয়র উপি ত সকলেক ধ বাদ াপন কেরন। িতিন বেলন- ধানম ী ঘািষত
চােরর
তা ও জবাবিদিহতা িনি ত করার জ এই গণ নািনর কাঠগড়ায় দাঁিড়েয়িছ। স ািনত াহকেদর কাছ থেক
শংসা লক ব ে চেয় সমােলাচনা লক ব
পেল িনেজেদর
করার আেরা বশী েযাগ পতাম। আমরা মাননীয়
ধানম ী ঘািষত সকল কায ম বা বায়েন ব পিরকর। ঋণ েনাদনা খােত ঋণ দান যথাযথ বা বায়ন করেত স ম হেয়িছ,
অ া
াংেকর লনায় এ াপাের বাংলােদশ িষ াংক ৭০% এিগেয় আেছ। বাংলােদশ াংেকর িনেদশনা শতভাগ বা বায়ন
যত ত স ব দেশর অথনীিত ের দাঁড়ােনা তত ত হেব।” সভাপিত মেহাদয় দেশর কান শাখায় কান ন িত বা হয়রানীর
িশকার হেল সরাসির ধান কাযালয়েক অিবিহত করার জ অংশ হনকারী াহকগেণর িত আ ান জানান। বাংলােদশ িষ
াংক মান স ত সবা দােন অি কারাব ।
তার মােঝ উপি ত হেয় াহকগণ গণ নািনেত য মতামত িদেয়েছন তা
পিরপালেন আমরা অ ীকারাব বেল মতামত দন। পাশাপািশ গণ নািন অ াহতভােব চলেব মেম আ াস দান কেরন, িতিন
আেরা বেলন, আমরা জাতে র সবক, উ ত াহক সবা দান, হয়রানী
ঋণ িবতরেনর াপাের আমরা িজেরা টলাের ।
সবেশেষ উপি ত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভাপিত মেহাদয় গণ নািন অ ােনর সমাি ঘাষণা কেরন।

া িরত
০১.১০.২০২০

( মাঃ আলী হােসন ধািনয়া)
ব াপনা পিরচালক
ও
সভাপিত
তািরখঃ ০৫.১০.২০২০

নং- কা/শািন উিব-৮(অংশ-৮)২০২০-২০২১/৫৬৩(১২৫০)
অবগিত ও পরবত

েয়াজনীয় ব া হেনর জ য অ িলিপ

রণ করা হেলাঃ-

০১। চীফ াফ অিফসার, ব াপনা পিরচালক মেহাদেয়র সিচবালয়, িবেকিব, ধান কাযালয়, ঢাকা।
০২। াফ অিফসার, উপ- ব াপনা পিরচালক মেহাদয়গেণর দ র, িবেকিব, ধান কাযালয়, ঢাকা।
০৩। াফ অিফসার, সকল মহা ব াপক মেহাদেয়র দ র, অ , াফ কেলজ, িবেকিব, ধান কাযালয়, ঢাকা।
০৪। সকল িবভাগীয় মহা ব াপক,িবভাগীয় কাযালয়, বাংলােদশ িষ াংক।
০৫। মহা ব াপক, ানীয়
কাযালয়, ঢাকা ।
০৬। সকল িবভাগীয় িনরী া কমকতা, িবভাগীয় িনরী া কাযালয়,বাংলােদশ িষ াংক।
০৭। সকল উপ মহা ব াপক, ধান কাযালয়,ঢাকা বাংলােদশ িষ াংক।
০৮। সকল
আ িলক/আ িলক ব াপক,
আ িলক/আ িলক কাযালয়, বাংলােদশ িষ াংক।
০৯। সকল কেপােরট শাখা ব াপক,বাংলােদশ িষ াংক।
১০। সকল আ িলক িনরী া কমকতা, আ িলক িনরী া কাযালয়,বাংলােদশ িষ াংক।
১১। শাখা ব াপক ( আ িলক/আ িলক ব াপেকর মা েম) বাংলােদশ িষ াংক।
১২। নিথ/মহানিথ।

০৫.১০.২০২০

( মাহা াদ মিন ল ইসলাম)
উপমহা ব াপক

