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ফািংরাকদ তাঁত শফাকড শয উদ্ভাফনী উকযাগ/ধাযণামূকয তাসরো

ক্র: 

নিং

ফাস্তফায়নকমাগ্য 

উদ্ভাফকনয নাভ

ফাস্তফায়নকমাগ্য উদ্ভাফকনয িংসিপ্ত 

সফফযণ

ফাস্তফায়নকমাগ্য উদ্ভাফনী 

উকযাগ গ্রকণয শমৌসিেতা

১ e-Loan 

Management 

System for 

the Weavers.

ফািংরাকদ তাঁত শফাকড শয চরভান 

ক্ষুদ্রঋণ সফতযণ  আদায় োম শক্রভ 

জীেযণ  ই-াসব শকয আতায় 

সনকয় আায রকিে a2i এয 

কমাসগতায় “e-Loan 

Management System 

for the Weavers” ীল শে 

ই-াসব শটি ফাস্তফায়ন েযা কে।

(ে) ফািংরাকদ তাঁত শফাকড শয 

চরভান ক্ষুদ্রঋণ সফতযণ  

আদায় োম শক্রভ জীেযণ।

(খ) তাঁসতকদয ক্ষুদ্রঋণ 

সফতযণ  আদায় োম শক্রকভ 

স্বেতা  জফাফসদসতা 

সনসিতেযণ।

(গ)  যোকযয সডসজটার 

ফািংরাকদ সফসনভ শাকণ 

অিংগ্রণ।



ফািংরাকদ তাঁত শফাকড শয উদ্ভাফনী উকযাগ/ধাযণামূকয তাসরো (চরভান…) 

ক্র: 

নিং

ফাস্তফায়নকমাগ্য 

উদ্ভাফকনয নাভ

ফাস্তফায়নকমাগ্য উদ্ভাফকনয 

িংসিপ্ত সফফযণ

ফাস্তফায়নকমাগ্য উদ্ভাফনী 

উকযাগ গ্রকণয 

শমৌসিেতা

২ তাঁসতকদয শফা 

প্রাসপ্ত 

সজেযকণয 

সনসভত্ত ‘তাঁসত 

োড শ’ চালুেযণ।

তাঁসতকদয শফা প্রাসপ্ত 

সজেযকণয সনসভত্ত ‘তাঁসত 

োড শ’ চালু েযা।

(ে) প্রকৃত তাঁসতকদয

কজই সচসিত/নাি

েযা ম্ভফ কফ।

(খ) প্রাসিে তাঁসতকদয

সচসিত েকয তাকদয

চাসদা শভাতাকফে সফসবন্ন

ধযকনয যোসয ায়তা, 

অনুদান  প্রকনাদনা

ইতোসদ প্রদান েযা

জতয কফ।



ফািংরাকদ তাঁত শফাকড শয উদ্ভাফনী উকযাগ/ধাযণামূকয তাসরো

(চরভান…)

ক্র: 

নিং

ফাস্তফায়নকমাগ্য 

উদ্ভাফকনয নাভ

ফাস্তফায়নকমাগ্য উদ্ভাফকনয 

িংসিপ্ত সফফযণ

ফাস্তফায়নকমাগ্য উদ্ভাফনী উকযাগ 

গ্রকণয শমৌসিেতা

৩ সফযভান ই-

েভা শ 

প্ল্োটপভ শকে 

োকজ রাসগকয় 

তাঁতজাত 

কেয 

ফাজাযজাতেয

শণয সুকমাগ 

সৃসিেযণ।

সফযভান ই-েভা শ 

প্ল্োটপভ শকে োকজ রাসগকয় 

ekshop এফিং ই-েভা শ

িংগঠন ই-েোকফয াকথ

MOU ম্পাদন েকয

ফািংরাকদ তাঁত শফাকড শয

ভাধ্যকভ তাঁসতকদয াকথ ই-

েোকফয িংকমাগ সৃসিেযতঃ

তাঁতজাত কেয

ফাজাযজাতেযকণয সুকমাগ

সৃসি েযা।

(ে) সফযভান ই-েভা শ প্ল্োটপভ শ

ব্যফায েকয তাঁসতকদয উৎাসদত

তাঁতজাত কেয ফাজাযজাতেযণ

জতয েযা।

(খ) সফসবন্ন প্রসতকূর সযকফক

তাঁতজাত কেয ফাজাযজাতেযণ

অব্যাত/চর যাখা।

(গ) শদক  সফকদক শক্রতা

াধাযকণয সনেট তাঁতজাত ে

জনসপ্রয় েযায রকিে তাঁতজাত

কেয প্রচায  প্রায েযা।



ফািংরাকদ তাঁত শফাকড শয উদ্ভাফনী উকযাগ/ধাযণামূকয তাসরো

(চরভান…)

ক্র: 

নিং

ফাস্তফায়নকমাগ্য 

উদ্ভাফকনয নাভ

ফাস্তফায়নকমাগ্য উদ্ভাফকনয 

িংসিপ্ত সফফযণ

ফাস্তফায়নকমাগ্য উদ্ভাফনী উকযাগ গ্রকণয 

শমৌসিেতা

৪ ফাতাঁকফায তথ্য 

ফাতায়কন তাঁত 

খাকতয উকযািা, 

সডজাইনায, তাঁত 

োসযগয, 

োসযগসয 

ায়তা 

প্রদানোযী

িংসিিকদয তথ্য

িংযিকণয

সনসভত্ত ডাটাকফজ

ততসযেযণ।

ফাতাঁকফায তথ্য ফাতায়কন 

তাঁত খাকতয উকযািা, 

সডজাইনায, তাঁত োসযগয, 

োসযগসয ায়তা 

প্রদানোযী িংসিিকদয

তথ্য িংযিকণয সনসভত্ত

ডাটাকফজ ততসয েযা।

(ে) ঐসতেফাী তাঁত সকেয ম্প্রাযণ

 যুকগাকমাগীেযকণয সনসভত্ত এ সকেয

াকথ ম্পৃি উকযািা, সডজাইনায, তাঁত 

োসযগয, োসযগসয ায়তা 

প্রদানোযী িংসিিকদয তথ্য িংযিণ

েযা।

(খ) নতুন নতুন সডজাইন উদ্ভাফন 

তফসচত্রতা আনয়কনয রকিে তাঁত উকযািা, 

োসযগয, সডজাইনায, োসযগসয ায়তা 

প্রদানোযীগণকে প্রকয়াজনীয় ায়তা

প্রদান েযা ।

(গ) তাঁতজাত কেয ফাজায ম্প্রাযকণয

রকিে শদস-সফকদস শক্রতা  

উকযািাগকণয ভকধ্য াযস্পসযে িংকমাগ 

সৃসি েযা।



 

তাঁসতকদয শফা প্রাসপ্ত সজেযকণয সনসভত্ত ‘তাঁসত োড শ’ প্রদাকনয

ধামূ (চরভান….)

ধা-০১: তাঁত জসযকয

ভাধ্যকভ তথ্য িংগ্র

ধা-০২: ডাটা এসি

ধা-০৩: NID াব শাকযয াকথ

তথ্য মাচাই



 

তাঁসতকদয শফা প্রাসপ্ত সজেযকণয সনসভত্ত ‘তাঁসত োড শ’ প্রদাকনয

ধামূ

ধা-০৪: তাঁসত নম্বয প্রদান

ধা-০৫: সনধ শাসযত পযকভকট

ছসফ তথ্য িংকমাজন

ধা-০৬: তাঁসত োড শ সপ্রন্টেযত: 

প্রস্তুতেযণ  শরসভকনন

ধা-০৭: তাঁসত োড শ সফতযণ
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e-Loan Management System for the 

Weavers- এয ধামূ (চরভান…)

ধা-০১: যাভ শে

প্রসতষ্ঠাকনয ToR প্রস্তুত

ধা-০৩: PPR-2008

শভাতাকফে যাভ শে

প্রসতষ্ঠাকনয াকথ চুসি ম্পাদন

ধা-০৪: পটয়োয

শডকবরকভন্ট

ধা-০২: সত্রোয় সফজ্ঞসপ্ত

প্রো



e-Loan Management System for the 

Weavers- এয ধামূ (চরভান…) 

ধা-০৫: ইসিকগন

NID
e-Nothi
Bank
SMS Gateway

ধা-০৭: অনরাইকন ঋকণয

আকফদন

ধা-০৬: টাঙ্গাইর দকয

াইরটিিং



e-Loan Management System for the 

Weavers- এয ধামূ (চরভান…) 

ধা-০৮: NID াব শাকযয

ভাধ্যকভ তথ্য মাচাই

ধা-১০: উকজরা সনফ শাী

েভ শেতশায বাসতকে গঠিত

েসভটিয সুাসয

ধা-০৯: সপল্ডসুাযবাইজায

এফিং সরয়াঁকজা অসপায ের্তশে

তথ্য মাচাইেযণ



e-Loan Management System for the 

Weavers- এয ধামূ (চরভান…) 

ধা-১১: অনুকভাদকনয জন্য

অনরাইকন প্রধান োম শারকয়

সুাসযভ প্রসতকফদন শপ্রযণ

ধা-১৩: অনরাইন

ব্যাসেিং/শভাফাইর ব্যাসেিং এয

ভাধ্যকভ ঋকণয অথ শ সফতযণ

ধা-১২: প্রধান োম শারয়

ের্তশে ঋণ অনুকভাদন



e-Loan Management System for the 

Weavers- এয ধামূ

ধা-১৪ শভাফাইর

অো/শভাফাইর ব্যাসেিং

এয ভাধ্যকভ সেসস্ত আদায়

ধা-১৫: Help Line/ 

গ্রাে শফা প্রদান























াইরটিিং



কয়ফাইট এয সরিংে

www.bhb.gov.bd

াফ-শডাকভইন: eloan.bhb.gov.bd

আইস একে: 103.48.19.191:8080

http://www.bhb.gov.bd/
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