কর্পোরেট গ্রোহরকে বিল সহজীকেণ
িোাংলোরেশ টটবলকবিউবিরকশন্স টকোম্পোবি জোতীয় শুদ্ধোচোে টকৌশরলে অাংশ বহরসরি গ্রোহকরেে বিবিন্ন টসিো গ্রহণ সহজ
কেরত অাংগীকোেিদ্ধ। সহরজ ও সিয়িত বিল প্রোবি টে টকোি টসিোে একটি গুরুত্বপূণ প বেক। বিটিবসএল এে গ্রোহকরেে িরে
অরিক প্রবতষ্ঠোি ব্যিসোবয়ক ও েোিবেক কোরজ একসোরে একোবিক টটবলর োি ব্যিহোে করে েোরক। টসই সি টটবলর োরিে
বিল পৃেকিোরি জোবে হয়। জোবেকৃত বিল বিন্ন বিন্ন সিরয় গ্রোহরকে কোরে ট্ৌৌঁরে এিাং পৃেকিোরি ্বেরশোি কেরত হয়।
অরিক সিয় এ সকল কর্পোরেট গ্রোহরকে বিল সিয়িত ট্ৌৌঁরে িো। এ সকল বেক বচন্তো করে বিটিবসএল এে কর্পোরেট
গ্রোহরকে বিল সাংক্রোন্ত টসিো সহজ কেোে উরযোগ টিয়ো হরয়রে।
বিল প্রোবি সহজীকেরণে প্রেি িোর্ ২০ িো তরতোবিক টটবলর োরিে িোবলকরক কর্পোরেট গ্রোহক বহসোরি বচবিত করে গ্রোহক
িতোিত জবে্ কেো হরয়রে।

গ্রোহক িতোিতঃ
টে টকোি টসিোে িোি উন্নয়রি গ্রোহকরেে িতোিত অতযন্ত গুরুত্বপূণ প। এ কোেরণ কর্পোরেট গ্রোহকরেে বিল সাংক্রোন্ত টসিোে
বিষরয় তোরেে িতোিত জোিরত টচরয় ইরতোিরে বচবিত ৯১ জি কর্পোরেট গ্রোহরকে িরে ৬০ জি গ্রোহকরকে বিকট বকছু
প্রশ্নোিলী সম্ববলত একটি প্রচোে্ত্র (Leaflet) বিরশষ ম্যোরসঞ্জোরেে িোেরি টপ্রেণ কেো হরয়রে (প্রচোে্ত্রঃ সাংযুবি-১)।
চলিোি টকোবিড-১৯ ্বেবিবতে জন্য গ্রোহরকে আশোনুরূ্ িতোিত ্োওয়ো েোয়বি। িতপিোরি ৮ (আট) জি গ্রোহরকে িতোিত
্োওয়ো বগরয়রে (িমুিো কব্ঃ সাংযুবি-২) েো বিরে েক আকোরে টেয়ো হরলো।
জবের্ে সোে সাংরে্ঃ

ক্রবিক
িাং

(রটবলর োি সাংখ্যো)

১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮

ওবেয়ি গ্রু্ (৬৯)
হোবিি গ্রু্ (৫৬)
টকোবহনুে টকবিকযোল বলঃ(৪০)
পূিোলী ব্যোাংক বলঃ (১৩২)
বে বসটি ব্যোাংক বলঃ (২৯১)
স্টযোন্ডোড প চোট পোড ব্যোাংক (৪১৫)
টিবিিরকো (১৪৩)
আইটি কিসোলরটন্ট বলঃ (২৮)
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জবের্ প্রোি িতোিত টেরক টেখো েোয় টে, ১) টিশীে িোগ গ্রোহক বিরলে মুবিত কব্ সুবিিোজিক বিবে পষ্ট িোরি ট্রত টিবশ
আগ্রহী। ২) বকছু গ্রোহক সিবিত বিরলে স ট কব্ ট্রতও আগ্রহ প্রকোশ করেি। ৩) গ্রোহকগণ সিয় িত বিল প্রোবি এিাং
্বেরশোরিে তথ্য বিবিত কেরত অনুরেোি করেরেি। ৪) বকছু গ্রোহক ইরলক্ট্রবিক োন্ডস ট্রোন্স োে টিটওয়োকপ (EFTN) এে
িোেরি বিল ্বেরশোি কেরত আগ্রহী।

বসদ্ধোন্তঃ মুবিত ও স ট কব্ এিাং পৃেক ও সিবিত বিল উিরয়ে টেরত্র গ্রোহরকে আগ্রহ েোকোয় িবণ পত সকল সুবিিো গ্রোহরকে
জন্য উন্মুি েোকরি। গ্রোহরকে চোবহেো অনুেোয়ী টসিোসমূহ প্রেোি কেো হরি।
এ টেরত্র কর্পোরেট গ্রোহরকে বিল সহজীকেরণ মূলত দুইটি প্রিোি বেক েরয়রে , েো বিেরু্ঃ
১. সহরজ বিল প্রোবি / টপ্রেণ।

২. সহরজ বিল ্বেরশোি।
১। বিল প্রোবি সহজীকেণ Innovative ্বেকল্পিোঃ
বচরত্র ্দ্ধবতে বিিেণ তুরল িেো হলঃ

কর্পোরেট
গ্রোহক
বচবিতকেণ

স্বতন্ত্র কর্পোরেট
টকোড প্রেোি

ডোটোরিজ ততবে
ও তথ্য সাংেেণ

এক সোরে বিল
বপ্রন্ট ও বিরশষ
ব্যিিোয় বিতেণ

বিল প্রোবি সহজীকেরণে প্রেি িোর্ ২০ িো তরতোবিক টটবলর োরিে িোবলকরক কর্পোরেট গ্রোহক বহসোরি বচবিত কেো
হরয়রে। ইরতোিরে প্রোয় ৯১ (একোিব্বই) টি কর্পোরেট গ্রোহরকে প্রোয় ৯৬৮৪ টি টটবলর োি বচবিত কেো হরয়রে (সাংযুবি-৩)।
বচবিতকেরণে এই কোজ চলিোি আরে।
এ সকল গ্রোহকরেে প্ররতযকরক একটি করে বিরশষ টকোড প্রেোি কেো হরয়রে। গ্রোহকরেে জন্য একটি পৃেক ডোটোরিজ টটবিল
ততবে করে তোরেে তথ্য সাংেেণ কেো হরয়রে।
বিল বপ্রন্ট কেোে সিরয় কর্পোরেট টকোরডে িোেরি বিরশষ অগ্রোবিকোরেে বিবিরত এ সকল গ্রোহরকে বিল একসোরে বপ্রন্ট
কেো হরে। িতপিোরি বিরশষ টিরসঞ্জোরেে িোেরি গ্রোহকরেে কোরে এ বিল ট্ৌৌঁরে টেয়ো হরে। তরি সিবিত বিরলে স ট
কব্ টপ্রেরণে বিষয়টি প্রবক্রয়োিীি।

আরিবেকোি দূতোিোরসে বিল সহজীকেরণে উেোহেণঃ
আরিবেকোি দূতোিোস প্রোয় ১১৭৫ টি টটবলর োি ব্যিহোে করে েোরক। এ গ্রোহরকে বিল প্রোবি সহজ কেোে উরেরে একটি
বিরশষ িরডল ব্যিহোে কেো হরে। আরিবেকোি দূতোিোরসে সিস্ত টটবলর োরিে বিল একত্র করে একটি সিবিত বিল টপ্রেণ
কেো হয়। আরিবেকোি দূতোিোস একটি িোত্র ট্-অড পোরেে িোেরি ঢোকো টটবলকি অঞ্চল(উিে) িেোিে উি বিল ্বেরশোি
করে েোরক। ট্-অড পোরেে কব্ প্রোবি ও েোচোই কেোে িোেরি বিবলাং টসন্টোরে উি টটবলর োরিে বিল ্বেরশোরিে তথ্য
হোলিোগোে কেো হরয় েোরক। বিল ্বেরশোরিে এই ্দ্ধবত পুেোপুবে অি-লোইি িয়, সিয় সোর্ে এিাং ুলল হওয়োে স্ভবিিো
েরয় েোয়। তোই িবিষ্যরত বিল ্বেরশোরিে এই কোজটিও অি-লোইরিে আওতোয় আিোে প্ররয়োজি হরি।

২। বিল ্বেরশোি সহজীকেরণে Innovative ্বেকল্পিোঃ
কর্পোরেট গ্রোহরকে একোবিক টটবলর োি েোকোে কোেরি ব্যোাংরক পৃেক পৃেক িোরি বিল ্বেরশোি সিয় সোর্ে ব্যো্োে।
টেিিঃ একজি কর্পোরেট গ্রোহরকে েবে ২০০টি টটবলর োি েোরক এিাং তো ব্যোাংরক একসোরে ্বেরশোিে টেরত্র ২০০ িোে
ট্রোিজযোকশি কেরত হয়। রল ব্যোাংক অরিক সিয় একসোরে অরিকগুবল বিল গ্রহরণ অ্োেগতো প্রকোশ করে েোরক। এ
কোেরি গ্রোহরকে সিবিত বিল ততবে করে সহরজ ্বেরশোরিে একটি ্বেকল্পিো গ্রহি কেো হরয়রে।

্বেকল্পিোে বচত্রঃ

কর্পোরেট
গ্রোহক সিবিত
বিল

একটি
ট্রোিজযোকশি এে
িোেরি ব্যোাংক
কোরলকশি

্বেরশোবিত তথ্য
বিটিবসএল
ডোটোরিরজ আ্রডরটড ও
ওরয়িসোইরট টেখোরিো

গ্রোহরকে টিোিোইরল
বিল ্বেরশোরিে
টিোটিব রকশি
টেওয়ো

Challen
ক) িতপিোি বিটিবসএল এে টটবলর োি বিল ততেী বসরস্টি ও বিল ্বেরশোরিে ট্রিন্ট-টগটওরয় বসরস্টি টিশ পুেোতি হওয়োয়
বিল ্বেরশোি সহজীকেরণে কোজটি বিবিন্ন িোস্তিতোয় এই বসরস্টরি incorporate কেো কঠিি হরি। এ কোেরণ বিল
ততবে ও বিল ্বেরশোরিে সহজীকেরণে কোজটি চলিোি MOTN প্রকরল্পে অিীরি BOSS বসরস্টরি িোস্তিোয়ি কেোে
্বেকল্পিো গ্রহি কেো হরয়রে।
খ) MOTN প্রকরল্পে অিীরি BOSS বসরস্টরি এই ্বেকল্পিোে আওতোয় গ্রোহক তোে সকল টটবলর োরিে জন্য একটি
সিবিত বিল ্োরিি এিাং বিল ্বেরশোিে টেরত্র ব্যোাংরক একটি ট্রোিজযোকশি এে িোেরি ঐ কর্পোরেট গ্রোহরকে সকল বিল
্বেরশোি হরি। এ েোড়োও কর্পোরেট গ্রোহক তোে বিল বিটিবসএল এে ওরয়িসোইট টেরক ্োরিি। এ ্বেকল্পিোে অিীরি
গ্রোহরকে হোরত বিল প্রোবি, টিোটিব রকশি ও বিল ্বেরশোরিে সকল িেরিে অ্শি েোকরি।

উ্সাংহোেঃ
বিল প্রোবি ও ্বেরশোি সাংক্রোন্ত টসিো সহজীকেরণে িোেরি বিটিবসএল গ্রোহরকে টিোগোবন্ত কিোরত সেি হরি িরল আশোিোে
ব্যি কেো েোয় । এেোড়োও গ্রোহরকে সোরে সুসম্পকপ ততবে হরি, এরত করে গ্রোহরকে টসিোে িোি উন্নত হরি েো িবিষ্যরত এ
প্রবতষ্ঠোরিে িোিমূবতপ উন্নয়রি সোহোয্য কেরি।

