
অর্ থ বিভাগ, অর্ থ মন্ত্রণালয় 

১। নাগবিক সেিাি তাবলকা  

অর্ থ বিভাগ হতত েিােবি নাগবিকতেি সকান সেিা সেওয়া হয় না;  

েিকাবি কম থচািীতেি বনম্নরুপ সেিা সেওয়া হয়:  

েিকাবি কম থকতথা-কম থচািীতেি সিতন-ভাতাবে  প্রোন 

অিেিপ্রাপ্ত েিকাবি কম থকতথা-কম থচািীতেি সপনশন  প্রোন 

২। েহবিকৃত সেিাি নাম:  

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীি োনুগ্রহ বনতে থশনায় প্রধানমন্ত্রী কার্ থালতয়ি প্রতযক্ষ তত্ত্বািধাতন ত্রাণ ও দুতর্ থাগ ব্যিস্থাপনা অবধেপ্তি 

কর্তথক কতিানায় ক্ষবতগ্রস্থ পবিিাতিি মতে আবর্ থক েহায়তা  প্রোন কিা হয়। উক্ত অনুোন প্রোন কার্ থক্রমটি অর্ থবিভাতগি 

উতযাতগ G2P পদ্ধবততত উপকািতভাগীি বনকট েিােবি সপ্রিণ কিা হয়।  

অর্ থবিভাগ কর্তথক েহবিকৃত সেিাি নাম-  

“EFT বেতেতমি মােতম কতিানায় ক্ষবতগ্রস্ত পবিিাতিি মতে আবর্ থক েহায়তা প্রোন  েহবিকিণ” 

৩। সেিাটি েহবিকিতণি পূতি থি প্রতেে ম্যাপ ও পতিি প্রতেে ম্যাপ:  

সেিাটি েহবিকিতণি পূতি থি প্রতেে ম্যাপ:  

 



 

সেিাটি েহবিকিতণি পতিি প্রতেে ম্যাপ 

 

৪। সেিাটি েহবিকিতণি পূতি থি ও পতিি TCV এনালাইবেে তর্া (Time, Cost & Visit) এি তুলনা 

TCV েহবিকিতণি পূতি থ েহবিকিতণি পতি (EFT-এি মােতম) 

েময় ২৫ বেন ৩ বেন 

খিচ ৫৫০/- টাকা ০ টাকা 

র্াতায়াত ২ িাি ০ িাি 

ধাপ ৬ টি ৩ টি 

 

৫। সকান ধিতনি এিং কত েংখ্যক সেকতহাল্ডাি / সিবনবিবেয়াবি সেিাটি গ্রহণ কতি র্াতক? 

     োিাতেতশ কতিানায় ক্ষবতগ্রস্ত অেহায় পবিিাি সেিাটি গ্রহণ কতি। ২০২০-২০২১ অর্ থিছতি সমাট ৩০,২০,৭৪৩ িন 

সেিাগ্রহীতাতক সেিা প্রোন কিা হতয়তছ। 

 

 

 

 

 

 



৬। সেিাটি িাস্তিায়তনি চযাতলঞ্জ : 

 আর্থ িক সহায়তা প্রদানের জন্য য াগ্য ব্যর্ি বাছাইকরনে সমস্যা; 

 মাঠ পর্ থায় হতত েঠিক তথ্য/উপাত্ত প্রাবপ্ততত েমস্যা; 

 আবর্ থক সুবিধাতভাগী বহোতি বিতিবচত ব্যবক্তি সমািাইল নম্বি তাি িাতীয় পবিচয় পতত্রি বিপিীতত 

সিবিতেশন না কিা; 

 বিতিবচত ব্যবক্তি সমািাইল না বেতয় অন্য ব্যবক্তি সমািাইল নম্বি প্রোন; 

 িাংলাতেশ ব্যাংক হতত ইএিটি কার্ থক্রম প্রবক্রয়াকিতণ বিলম্ব হওয়া অথ্যথাৎ এক োতর্  অবধকেংখ্যক সলাতকি 

বনকট  সমািাইল ব্যাংবকং এি মােতম অর্ থ সপ্রিতণ েমস্যা; 

 আবর্ থক সুবিধাতভাগী বহোতি বিতিবচত ব্যবক্তি সমািাইল ব্যাংবকং এি েঠিক ব্যিহাি না িানা; এিং 

 প্রকৃত সুবিধাতভাগীিা ব্যাংবকং কার্ থক্রম ের্ম্থতক অজ্ঞতাি কািতণ প্রতািকতেি প্রতািণাি স্বীকাি হওয়া 
 

   সেিাটি িাস্তিায়তনিকাতল চযাতলঞ্জেমূহ বনিেতন গৃহীত সকৌশল/ব্যিস্থােমূহ: 

 

 আর্থ িক সহায়তা প্রদানের জন্য য াগ্য ব্যর্ি বাছাই করার যেনে স্থােীয় সরকার্র/আধা-সরকার্র প্রর্তষ্ঠানের 

সহন ার্িতা যেওয়া; 

 নাগবিকতেিতক তাি িাতীয় পবিচয়পতত্রি মােতম সমািাইল সিবিতেশন এিং সমািাইল ব্যাংক একাউন্ট 

খুলতত উৎোবহত কিা (এই সক্ষতত্র বমবিয়াি েহতর্াবগতা সনওয়া সর্তত পাতি); 

 িাংলাতেশ ব্যাংতকি ইএিটি প্রবক্রয়াকিতণি েক্ষমতা বৃবদ্ধ কিা; 

 সমািইল ব্যাংবকং এি েঠিক ব্যিহাতি ের্ম্বকথত তথ্যিহুল েতচতনামূলক প্রচািণা কার্ক্রথম পবিচালনা কিা 

(এই সক্ষতত্র বমবিয়াি েহতর্াবগতা সনওয়া সর্তত পাতি); এিং 

 প্রকৃত সুবিধাতভাগীিা র্াতত অর্ থ প্রাবপ্তি সক্ষতত্র সকান ধিতণি প্রতািণাি স্বীকাি না হন সেই লতক্ষয েতচতনামূলক 

প্রচািণা কার্ক্রথম পবিচালনা কিা। 
 

৭। সেিাটিি প্রচািণা ও সটকেইকিতণি কম থপবিকল্পনা এিং তা িাস্তিায়তন গৃহীত ব্যিস্থােমূহ: 

 

 েকল নাগবিকতেি েমন্বতয় সেন্ট্রাল িাটাতিি ততবি কিা; 

 সমািাইল ব্যাংবকং সেিা প্রোনকািী MFS গুতলাি  োতর্ অর্ থ বিভাতগি Application 

Programming Interface (API) স্থাপতনি ব্যিস্থা গ্রহণ কিা; 

 এক বিতক েকল সুবিধাভুগীি বনকট আবর্ থক োহায্য সপ্রিতণি িন্য িাংলাতেশ ব্যাংতকি ইএিটিি েক্ষমতা 

বৃবদ্ধ কিা; 

 দ্রুত েমতয়ি মতে েহতর্াবগতা প্রোতনি িন্য প্রকৃত গ্রাহকতেি বনকট হতত েিােবি িাটা এবন্ট্রি িন্য Apps 

উদ্ভািন কিা; এিং 

 নাগবিকতেি সেিা ের্ম্বকথত েতচতনতামূলক প্রচািণা কার্ থক্রম চলমান িাখা। 

 

 


