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পিরিশ -“ক” 

িমক 
নং 

Small 
Improvement Plan 

(SIP) Name 
কাযিববরণী ( েব) কাযিববরণী (বতমােন) 

০১ CIB Inquiry 

ঋণ হীতার াক- যা তা যাচাই এর উে ে  
ঋণ হীতার ত  েব শাখাস হ িনিদ  ফরম রণ 
করতঃ িরয়ার/ডাকেযােগ ধান কাযালেয়র 
এমআইএস এ  া ি  িডিভশেন রণ করত।   

ঋণ হীতার াক- যা তা যাচাই এর উে ে  
ঋণ হীতার ত  বতমােন শাখাস হ Online CIB 

Inquiry System (OCIS) সফটওয় ােরর 
মা েম ধান কাযালেয়র এমআইএস এ  

া ি  িডিভশেন রণ কের থােক।   

০২ Pension এর Closing 
TRA 

েব শাখাস হ Pension এর TRA া য়াল 
প িতেত ধান কাযালেয়র ক ীয় িহসাব িবভাগ 
এ রণ করত। ক ীয় িহসাব িবভাগ, সকল 
TRA া য়াল প িতেত র  এবং সম য় 
(Reconciliation) করত। 

বতমােন শাখাস হ Pension এর TRA এর ত   
Online Sonali Bank Provident Fund 

(SBPF) সফটওয় ােরর মা েম এি  কের। 
SBPF সফটওয় ার শাখাস েহর ত েক TRA 

Instruction এ পিরণত কের িসিবএস- ক ফা  
া ফার এর িরেকােয়  পাঠায়। ফল িতেত TRA 
র  করার জ  ধান কাযালেয়র জনবেলর 

স ৃ তা থােক না এবং য়ংি য়ভােব সম য় 
(Reconciliation) হেয় থােক। 

০৩ PDCRB এর Closing 
TRA 

েব শাখাস হ PDCRB এর TRA া য়াল 
প িতেত ধান কাযালেয়র ক ীয় িহসাব িবভাগ  
এ রণ করত। ক ীয় িহসাব িবভাগ, সকল 
TRA া য়াল প িতেত র  এবং সম য় 
(Reconciliation) করত। 

বতমােন শাখাস হ PDCRB এর TRA এর ত   
Online Sonali Bank Provident Fund 

(SBPF) সফটওয় ােরর মা েম এি  কের। 
SBPF সফটওয় ার শাখাস েহর ত েক TRA 

Instruction এ পিরণত কের িসিবএস- ক ফা  
া ফার এর িরেকােয়  পাঠায়। ফল িতেত TRA 
র  করার জ  ধান কাযালেয়র জনবেলর 

স ৃ তা থােক না এবং য়ংি য়ভােব সম য় 
(Reconciliation) হেয় থােক। 

০৪ GPF এর Closing TRA 

েব শাখাস হ General Provident Fund 

(GPF): কমকতা-কমচারীর িনেজর বতন হেত 
জমা ত এবং েযাজ  ে  িপএফ অ াডভা  
এর জমা ত টাকা এর TRA া য়াল প িতেত 

ধান কাযালেয়র ক ীয় িহসাব িবভাগ এ রণ 
করত। ক ীয় িহসাব িবভাগ, সকল TRA 

া য়াল প িতেত র  এবং সম য় 
(Reconciliation) করত। 

বতমােন শাখাস হ GPF এর TRA এর ত   
Online SBPF সফটওয় ােরর মা েম এি  কের। 
SBPF সফটওয় ার শাখাস েহর ত েক TRA 
Instruction এ পিরণত কের িসিবএস- ক ফা  
া ফার এর িরেকােয়  পাঠায়। ফল িতেত TRA 
র  করার জ  ধান কাযালেয়র জনবেলর 

স ৃ তা থােক না এবং য়ংি য়ভােব সম য় 
(Reconciliation) হেয় থােক। 

০৫ CPF এর Closing TRA 

েব শাখাস হ Contributory Provident 

Fund (CPF): কমকতা-কমচারীর বতন হেত 
িনেজর ও াংেকর জমা ত এবং েযাজ  ে  
িপএফ অ াডভা  এর জমা ত টাকা এর TRA 

া য়াল প িতেত ধান কাযালেয়র ক ীয় 
িহসাব িবভাগ এ রণ করত। ক ীয় িহসাব 
িবভাগ, সকল TRA া য়াল প িতেত র  
এবং সম য় (Reconciliation) করত। 

বতমােন শাখাস হ CPF এর TRA এর ত   
Online SBPF সফটওয় ােরর মা েম এি  কের। 
SBPF সফটওয় ার শাখাস েহর ত েক TRA 

Instruction এ পিরণত কের িসিবএস- ক ফা  
া ফার এর িরেকােয়  পাঠায়। ফল িতেত TRA 
র  করার জ  ধান কাযালেয়র জনবেলর 

স ৃ তা থােক না এবং য়ংি য়ভােব সম য় 
(Reconciliation) হেয় থােক। 
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নং 
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Improvement Plan 

(SIP) Name 
কাযিববরণী ( েব) কাযিববরণী (বতমােন) 

০৬ 
Employee Source 
Tax 

েব শাখাস হ া য়াল প িতেত Format-A 
রণ কের ধান কাযালেয়র ক ীয় িহসাব িবভাগ 

এ রণ করত। ক ীয় িহসাব িবভাগ া য়াল 
প িতেত সকল কমকতা-কমচারীর Format-A 
িবে ষণ বক Tax িনধারণ করত। 

বতমােন শাখাস হ Online Tax Information 

Collection (OTIC) সফটওয় ােরর মা েম এি  
কের Format-A ধান কাযালেয়র ক ীয় িহসাব 
িবভাগ-এ রণ কের এবং য়ংি য়ভােব সকল 
কমকতা-কমচারীর Tax িনধািরত হয়। 

০৭ Any Branch Banking 
(ABB) 

Any Branch ানেসকশন Middleware 

Application এর মা েম করা হেতা। 
বতমােন CBS এ কান প Middleware 

Application ছাড়াই Any Branch ানেসকশন 
স  হে । 

০৮ 
Remittance 
Management System 
(RMS) 

Local এবং Foreign Remittance দােনর 
ে  আলাদাভােব Application ব ত 

হেতা। 

বতমােন CBS এর মা েম Local এবং 
Foreign Remittance এর কায ম পিরচািলত 
হে । 

০৯ CTR Report 

Bangladesh Bank এ CTR Transaction 

List পাঠােত হেল আলাদা Application এ 
শাখাস হ এি  িদেয় ধান কাযালেয় রণ 
করত। 

বতমােন ধান কাযালয় থেক সরাসির 
Bangladesh Bank এ রণ করা হয়। 

১০ DD Advice 

েব Originating branch ডাকেযােগ DD 

Advice Responding branch এ রণ 
করত। 

বতমােন DD Advice রণ করেত হয় না। 

১১ 
Government 
Transaction System 
(GTS) 

িনয় নকারী কাযালয় স হ সরকারী কাষাগাের 
জমা ত চালান ও পেম ত চক/িবল স হ 
( জারী ফাংশন) জারী শাখা হেত সং হ কের 

ধান কাযালেয়র মা েম বাংলােদশ াংেক 
টেম  রণ করত, ফেল বাংলােদশ াংেক 

িরেপাট করেত ৬-৭ িদন সময় লাগেতা। 

সফটওয় ার বহার কের শাখা পযােয় জমা ও 
দােনর ত  সােথ সােথ ধান কাযালেয় পাঠােনা 

হয় ড-এ  করার সােথ সােথ বাংলােদশ াংেক 
িরেপাট রণ করা যায় এবং পরিদন NBR এর 
ওেয়ব সাইট হেত ভিরিফেকশন করা যায়। 

১২ Sonali Sheba 

িবিভ  ল, কেলজ, িব িব ালয় বা িত ােনর 
টাকা সানালী াংেকর এক  িনিদ  শাখা কবল 
মা  টাকা জমা িনেতা এবং এে ল এ িরেপাট 
তরী কের সংি  িত ােন রণ করেতা । 

সানালী সবা সফটওয় ােরর মা েম সানালী 
াংেকর য কান শাখা হেত িবিভ  ল, কেলজ, 

িব িব ালয় বা িত ােনর টাকা জমা নয়া হয় 
এবং িরেয়ল টাইেম সংি  শাখায় িনিদ  একাউে  

রণ করা হয় এবং এ সংি  ত  তদসংি  
িত ােনর িনকট রণ করা হয়। 

১৩ 
Inventory & 
Depreciation 
Management System 

শাখা পযােয় া য়ালী রিজ ার পিরপালন করা 
ও অবচয় িহসাবায়ন করা হত। 

শাখা পযােয় ডাটা এি  বা াি  ীকার করেল 
ক ীয়ভােব ত  সংর ণ ও অবচয় িহসাবায়ন করা 

যায় এবং শাখার চািহদা মািফক জড়-  রেণর 
ে  যাচাই বাছাই বক স ক িস া  হেণর 
ে  সহায়ক িমকা পালন কের। 

১৪ 
Lawsuit 
Management System 

শাখা পযােয় া য়ালী মামলা স িকত তে র 
জ  থক রিজ ার পিরপালন করা হত। 

শাখা পযােয় ডাটা এি  করেল ক ীয়ভােব ত  
সংর ণ ও িরেপাট ত করা যায় এবং মামলার 
অ গিত স েক অবগত হওয়া যায় । 
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Improvement Plan 

(SIP) Name 
কাযিববরণী ( েব) কাযিববরণী (বতমােন) 

১৫ 
Customs Duty e-
Payment 

কবলমা  সানালী াংক এর িনিদ  িক  শাখা 
হেত কা মস িডউ  রণ করা যত এবং এই 
সম  পেম  এর ত  ভিরিফেকশন হওয়া ও 
ছাড়প  পাওয়া বশ জ ল ও সময় সােপ । 

য কান াংেকর য কান শাখা হেত বা ই ারেনট 
াংিকং এর মা েম পেম  করা যায়। সানালী 
াংক াহকেক এ সং া  ােসজ দান করেব 

এবং লনেদন এর সময় কান কার Error হেলও 
াহকেক মেসজ দান করা হেব। লনেদন 

সফলভােব স  হেল াহক তার E-mail এর 
মা েম জাতীয় রাজ  বাড (NBR) এর 
ASYCUDA World System Software 
থেক এক  Confirmation Letter পােব যার 

মা েম াহক তার মালামাল ব র থেক ছাড় 
করােত পারেব। 

১৬ Classification of 
Loans (CL) 

শাখা পযায় হেত সমি ত ভােব লান স েহর ত  
া য়ালী হােত িলেখ িনয় নকারী কাযালয় স হ 
রণ করা হত এবং িনয় নকারী কাযালয় স হ 

তার অিধন  সকল শাখার িরেপাট একি ত কের 
ধান কাযালেয় রণ করত। 

শাখা স হ এই সফটওয় াের অনলাইেন ডাটা 
আপেলাড কের এবং য কান পযায় হেত িরেপাট/ 

িতেবদন পাওয়া যায়। বাংলােদশ াংেক িরেপাট 
করার জ  আ িলক কাযালেয়র উপর িনভরশীলতা 
কেমেছ। 

১৭ 
Office Note 
Tracking System 

অিফস নাট/িচ  প  রণ করার পর তা কখন 
কাথায় কতিদন আটেক আেছ তা জানা স ব  হত 

না। 

অনলাইন সফটওয় াের িচ র এি  করা হয় এবং য 
কান পযায় হেত িচ  কাথায় আেছ তা স আউট 

করা যায় এবং তদারিক করার েযাগ ি  হেয়েছ। 

১৮ 
Risk Matrix for 
Branch Grading 

শাখা পযায় হেত া য়ালী টেম  হােত িলেখ 
িনয় নকারী কাযালয় স হ রণ করা হত এবং 
িনয় নকারী কাযালয় স হ তার অিধন  সকল 
শাখার িরেপাট একি ত কের হড অিফেস রণ 
করত। 

শাখা স হ এই সফটওয় াের অনলাইেন তা ডাটা 
এি  কের এবং যেকান পযায় হেত 
িরেপাট/ িতেবদন পাওয়া যায়। 

১৯ 
Currency chest 
Management system 
(CCMS) 

জলা পযােয়র শাখা স হ (িফিডং শাখা) তােদর 
িনকট রি ত বাংলােদশ াংেকর ভে র নাট ও 
কেয়ন স হ গননা বক টেম  আকাের মইল 
বা ডাক যােগ তা ধান কাযালেয়র গভঃ 
একাউ স িডিভশন এ িরেপাট করত যা সময় 
সােপ  িছল। 

এই সফটওয় াের অনলাইেন িতিদেনর বাংলােদশ 
াংেকর ভে র নাট ও কেয়ন স েহর এি  কের 

িদন শেষ সােথ সােথই তা ধান কাযালেয়র গভঃ 
একাউ স িডিভশন এ িরেপাট করা হয়। 

২০ 
Government Cheque 
Encashment 

বাংলােদশ াংক এর িক  িবেশষািয়ত চক 
কবল মা  িডি  শাখা হেত পেম  করা হয়। 

পরবত েত এই পেমে র িববরণী চক সহকাের 
ধান কাযালেয় রণ করা হয় যা পরবত েত 
নঃভরেণর জ  বাংলােদশ াংেক রণ করা 

হয়। স ণ ি য়া  স  হওয়া সময় সােপ  
এবং এর ফেল িতিনয়ত অসমি ত ি র 
পিরমান বাড়িছল। 

এই সফটওয় ােরর মা েম পেম ত চেকর ত  
িদন শেষ ধান কাযালেয়র গভঃ একাউ স 
িডিভশন এ িরেপাট করা হয় ফেল নঃভরেণর জ  
কম সময় (৭-১০ িদন) েয়াজন হয় এবং অসমি ত 

ি র পিরমান কেম এেসেছ। 

২১ 
Energy/Power 
Saving through 
Active Directory 

অিধকাংশ ে  বহারকারীর অ পি িতেত 
মিনটর পাওয়ারড অন অব ায় থােক। এেত িব ৎ 
খরচ ি  পায় এবং ীণ াংিকং সহায়ক নয়। 
এছাড়া অি কাে র িঁক বশী থােক। 

বহারকারীর অ পি িতেত মিনটর িনিদ  সময়াে  
পাওয়ারড অফ হেয় যােব। এেত িব ৎ খরচ াস 
পায় এবং ীন াংিকং সহায়ক। এছাড়া অি কাে র 

িঁক াস পায়। 
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িমক 
নং 

Small 
Improvement Plan 

(SIP) Name 
কাযিববরণী ( েব) কাযিববরণী (বতমােন) 

২২ 
OCDCS (Online CIB 
Data Cleansing 
System) 

বাংলােদশ াংেকর Format অ সাের 
Customer সং া  Data দান করা যত না। 
অিধকাংশ ে  Customer ক Unique 

িহসােব সনা  করা যত না। 

বাংলােদশ াংেকর Format অ সাের 
Customer সং া  Data দান করা যায়। 
Customer ক Unique িহসােব সনা  করা 
যায় এবং CIB related Customer সং া  য 
কান Data এই সফটওয় াের অিত ত সনা  করা 

যায়। 

২৩ Awareness Sticker 

ধান কাযালেয়র ণ/সংেবদনশীল ানস হ 
ও অ া  ােন ইেতা েব কান ধরেণর 
ত /সতকতা/িদক িনেদশনা লক ব া িছল না। 
ফেল অেনক ে ই ভবেন আগত ন ন 
দশনাথ /কমকতােদর অ িবধার স ুখীন হেত 
হেতা। 

ধান কাযালেয়র ণ/সংেবদনশীল ানস হ ও 
অ া  ােন িবিভ  ধরেণর ত /সতকতা/িদক 
িনেদশনা লক ব া রেয়েছ। ফেল ভবেন আগত 
ন ন দশনাথ /কমকতাগণ েবর ায় অ িবধার 
স ুখীন হন না। 

২৪ Bin Change 

ধান কাযালেয়র িবিভ  ােন ইেতা েব ািপত 
ডা িবন েলা কাঠ ও লাহার সম েয় তরী 
হওয়ায় অত ািধক ভারী িছল। ফেল ময়লা-
আবজনা অপসারণ সহজ িছল না। এছাড়া 
ডা িবন েলা আয়ত ন ছাট এবং স ণ উ ু  
হওয়ার ফেল ময়লা-আবজনা সহেজই ি েগাচর 
হেতা এবং গ  ি  হেতা। 

বতমােন ধান কাযালেয়র িবিভ  ােন টকসই ও 
উ ত উপাদােন ত ত ডা িবন াপন করা 
হেয়েছ। ি ন ন এই ডা িবন েলা সহেজই 

ানা র যা , স ক আয়তন িবিশ  ও ঢাকনা 
। ফেল ময়লা-আবজনা সহেজ ি েগাচর হয় না 

এবং কান কার গ  ি  হয় না। 

 


