
িতষ্ঠােনর নাম: েসাশয্াল েডেভলপেমন্ট ফাuেন্ডশন (eসিডeফ) 
 

312৯-31 aথ র্ বছেরর জনয্ uদ্ভাবনী ধারণার তথয্ 
 

 

2. uদ্ভাবনী ধারণার িশেরানাম: “eেজন্ট বয্াংিকং eর মাধয্েম যুব কম র্সংস্থান সৃিষ্ট o বয্াংিকং েসবা সহজীকরণ” 
3. পিরিচিত: গর্ামীণ aথ র্াৎ iuিনয়ন পয র্ােয় কিমuিনিটসহ aনয্ানয্ দির o aিত দির  মানুেষরা িবেশষত গর্ােমর

মিহলাগণ বয্াংিকং সুিবধা হেত বিঞ্চত ।  তাছাড়া uপেজলা পয র্ােয় বয্াংেকর ােঞ্চ গর্াহেকর চাপ েবিশ 
থাকায় বয্াংিকং সুিবধা েপেত aেনক কষ্ট o জিটলতার সমূ্মখীন হেত হয় । পক্ষান্তের eেজন্ট বয্াংিকং 
চালু করার ফেল েযেকান াপ্ত বয়স্ক গর্াহক িবেশষত মিহলাগণ তােদর িনকটবত  েকান স্থান বা 
গর্ােমর বাজার হেত বয্াংিকং েসবা েপেত পারেব। eসিডeফ কল্প eলাকার aভীষ্ট সুফলেভাগী aিত 
দির  o দির  পিরবােরর যুবরা সিঠক িদক-িনেদ র্শনা, তথয্ o িশক্ষেণর aভােব িবিভন্ন সরকারী o 
েবসরকারী েসবা o সুিবধা েথেক বিঞ্চত। তাi, eসিডeফ eনেজeলআiিপ কেল্পর মাধয্েম aিত 
দির  o দির  পিরবােরর যুবেদর সেচতনতা o কািরগির দক্ষতা বৃিদ্ধর মাধয্েম আত্নকম র্সংস্থান সৃিষ্টর 
লেক্ষয্ কম র্সংস্থান ঋণ দান o দীঘ র্েময়াদী ফেলাআপ সহায়তা কায র্কর্ম হােত িনেয়েছ। e যুব 
কায র্কর্েমর আoতায় কৃত uৎসাহী o uেদয্ামী যুবেক িচিহ্নত কের তােদরেক েয়াজনীয় দক্ষতা 
দােনর মাধয্েম uেদয্াক্তা uন্নয়েন eেজন্ট বয্াংিকং েপশায় িনেয়ািজত কের গর্ামীণ পয র্ােয় বয্াংিকং 
েসবা সহজীকরণ করাi e পাiলট কায র্কর্েমর েমৗিলক লক্ষয্।   

4. uেদ্দশয্:  যুব uেদয্াক্তা o যুবেদর কম র্সংস্থান সৃিষ্ঠ eবং মািসক হাের aথ র্ uপ র্াজন; 
 বয্াংিকং েসবা গর্াম পয র্ােয় েপৗছােনা o েসবা সহজীকরণ; 
 গর্ামীণ aথ র্নীিত চাঙ্গাসহ o েসবা সাধারণ গর্াহেকর কােছ সহজলভয্ করা।  

5. কম র্পদ্ধিত:  যুব িচিহ্নতকরণ o স্থান িনব র্াচন; 
 স্তাবনা ৈতরীর যাবতীয় ডকুেমন্ট সংগর্হ; 
 স্তাবনা ৈতরী o বয্াংেক জমা েদoয়া;   
 বয্াংক কতৃর্ক যাচাi বাচাi, িনব র্াচন o aনুেমাদেনর জনয্ ে রণ;  
 eেজন্ট বয্াংিকং চালুকরণ (uেদব্াধন ); 
 েসবা স সারেণ চার — চারণা ( গর্াহকেক aবিহতকরণ); 
 গর্াহক সংগর্হ o aনয্ানয্ বয্াংক েসবা দােনর স্তুিত; 
 িনয়িমত েসবা দান o িনিশ্চতকরণ; 
 ফেলাআপ, পয র্েবক্ষণ o েযাগােযাগ; 
 পাiলট কায র্কর্েমর সফলতা িনরুপণ;  
 সফল eেজন্ট বয্াংিকং aবিহতকরণ কম র্শালা; 
 পাiলট স সারণ। 

6. uপকািরতা/সুফল:  সরাসির 4/5 জন যুবর কম র্সংস্থান o uেদয্াক্তা সৃিষ্ট; 
 4,111-5,111 পিরবার (7,111- 9,111 সদসয্) eেজণ্ট বয্াংিকং eর েসবার আoতায় আসেব 

eবং কিমuিনিটর গিতশীলতা েবগবান হেব; 
 যাতায়াত খরচ o সময় কম লাগেব, বয্াংিকং তথয্ািদ aল্প সমেয় পাoয়া যােব;  
 টাকা জমা েদoয়ার সময় o ঝুিঁক াস পােব; 
  বয্াংক o গর্িহতার মেধয্ কােনকিটিভিট বাড়েব; 
 সহজ পন্থায় টাকা েলনেদন o সঞ্চয় করা যােব eবং aিধক সঞ্চেয়র মেনাভাব ৈতরী হেব; 
 eেজন্ট বয্াংক কতৃর্ক েদয় aনয্ানয্ সকল সুেযাগ-সুিবধা গর্হণ; 
 মািসক 21,111-23,111 টাকা হাের যুব’র আয় িনিশ্চত হেব। 

7. তয্ািশত ফলাফল (TCV):  সময় খরচ যাতায়াত
আiিডয়া বাস্তবায়েনর 
আেগ  

3.41 ঘণ্টা 211-261 টাকা 3-4 বার যাoয়া লােগ 

আiিডয়া বাস্তবায়েনর পের 1.41 িমিনট 21-31 টাকা               2 বার েগেল হেব



আiিডয়া বাস্তবায়েনর ফেল 
েসবা গর্িহতার তয্ািশত 
েবিনিফট  

2.41- 3.11 
ঘণ্টা সময় 
aনয্ কােজ 
বয্বহার 

eকবাের ৯1-
241 টাকা 

টাকা সঞ্চয় বা 
aনয্ কােজ বয্য় 

2-3 বার যাoয়া- আসা 
কমেব ফেল e সময় aনয্ 
েকান uৎপাদনমূলক কােজ 

বয্বহার হেব।  

 
8. বাস্তবায়ন o পিরচালন বয্য়: 2,11,111 টাকা জামানত o 5,11,111 টাকা পিরচালন বয্য় েমাট 6 (প চ) লক্ষ টাকা ।  
9. বাস্তবায়ন সময়কাল (সম্ভাবয্ 
তািরখসহ) 

জুলাi 312৯ — জুন 3131 ।

৯. সুিবধােভাগীর বয্য় (যিদ 
থােক) 

31 টাকা (িহসাব েখালার জনয্) o িত হাজার টাকা েলনেদেন  3/4 টাকা সািভ র্স চাজর্ লাগেব।

21. স সারেণর সুেযাগ (যিদ 
থােক) 

কল্প eলাকার aনয্ানয্ ক্লাষ্টাের/ গর্াম- iuিনয়ন পয র্ােয়

22. সম্ভাবয্ ঝুিঁক: সুিবধা েভাগী কম হেল o বয্াংক কতর্ন েবশী হেল, বনয্া বা চুির হেল, বয্াংেকর নতুন ব র্িতত নীিতমালা 
eবং aিধক িতেযািগতা। 

 
ধারণা দানকারী কম র্কতর্া - কম র্চারীর নাম o পদবীঃ 
2. েমা. শহীদুল iসলাম, িডিজeম, যুব কম র্সংস্থান, eসিডeফ, ঢাকা। 
3.েমা. জািকর েহােসন, আঞ্চালক কম র্কতর্াৱ, যুব কম র্সংস্থান, eসিডeফ, খুলনা aঞ্চল। 
4. uত্তম েচৗধুরী, কম র্কতর্া, যুব কম র্সংস্থান, eসিডeফ, ঢাকা।  
5. েমা. জাহাঙ্গীর েহােসন, েজলা কম র্কতর্া, যুব কম র্সংস্থান, eসিডeফ, সাতক্ষীরা ।  
 

 

 

 

 


