
 

কারা অিধদ েরর ২০১৮-১৯ অথ বছেরর বািষক উ াবন কমপিরক না 

িমক নং    উ াবেনর িশেরানাম       বতমান অব া       ত ািশত ফলাফল  
০১  মাবাইল ব াংিকং এর 

মাধ েম বি েদর ব াি গত 
ক ােশ টাকা রন 

বি েদর ব াি গত ক ােশ টাকা 
জমা িদেত তােদর জনেদর অেনক 
সময় দীঘ ন অেপ া করেত 
হয়,লাইেন দাঁিড়েয় থাকেত হয়।এেত 
সময় ও খরচ দেুটাই অেনক বিশ 
লােগ।  

মাবাইল ব াংিকং এর মাধ েম 
কারাগাের না এেস সুিবধাজনক 
সময় ও ান থেক বি েদর 
ক ােশ েয়াজনীয় অথ রন 
করা স ব হেব।  

০২  জািমেনর তািলকার 
ইেল িনক িডসে   

বি র জনেদর জািমন া  বি র 
তথ  জানােত কাগেজ িলিখত 
জািমেনর তািলকা ঝুিলেয় দয়া 
হেলও অেনক ে  তা সহেজ 
দিৃ েগাচর হয় না।এছাড়া ঝুিলেয় 
দয়া তািলকা  আপেডট করা 
িকছুটা ঝােমলাপূণ এবং অেনকসময় 
তা করাও হয় না।এেত কের দেূভাগ 
ও িব াি র সৃি  হয় । 

জািমন া  বি েদর তািলকা 
এলইিড িডসে েত দিশত হেল 
তা সহেজ সকেলর দিৃ েগাচর 
হেব। এে ে  তথ  আপেডট 
করা সহজ হেব।এেত কের 
বি র জনেদর দেূভাগ লাঘব 
হেব ও িব াি  দরূ হেব।  

০৩  ি জন হ  লাইন  কারাগার ও বি  সং া  তথ  
সহেজ ও ত য কান ান থেক 
জানার সুিনিদ  কান মাধ ম নই।  

ি জন হ  লাইেনর মাধ েম 
কারাগার ও বি  সং া  
িনভুল তথ  সহেজ ও ত 
পাওয়া যােব।  

০৪  ই ারকেমর মাধ েম বি েদর 
সা াত  

জনাকীণ সা াত কে  কালাহেলর 
কারেন জনেদর সােথ বি র 
সা ােতর মলূ উে শ  ব হত হয়। 

ই ারকেমর মাধ েম দখা 
সা াত প িতেত কালাহলিবহীন 
পিরেবেশ অথবহ সা াত স ব 
হেব।  

০৫ আ াভােয়ােলট িহেডন িসল  কারাভ ের িভিজটর ও 
বিহরাগতেদর েবেশর ে  সাধারণ 
কািল িদেয় য িসল দয়া হয় তা 
সহেজ মেুছ ফলা বা কান অসৎ 
উে েশ  কারসািজর মাধ েম কারা 
িনরাপ া িবি ত করা স ব।  
 

আ াভােয়ােলট িহেডন িসল 
ব ব ত হেল িভিজটর/বিহরাগত 
এবং বি র িনরাপ া দান 
সহজ হেব।  

 
 


