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আ-জনতা (i-banking Apps.) 

 

02 ধাযনায রযরিরত 

 

 ফততভানন অভযা অর্থ িক র্যষলফা র্ষেয স্বর্ িযুষগ অর্ি। একটি স্বর্ িযুগ  গ্রাকষেয জন্য নতুন র্যষলফা , নতুন ণ্য এফং প্রিররত 

রনয়নভয ফাআনয নতুন একটি ধাযায প্রফর্িন কষয।  ঠিক সতভরন অর্থ িক র্যষলফায সেসে i-banking র এভন একটি ব্যাফস্থা 

মা একটি bank ফা ন্যান্য অর্থ িক প্রর্র্ষ্ঠান দ্বাযা প্রেত্ত র্যষলফা েমূহ (সমভনঃ ন্যান্য যাকাউষে থ ি স্থানান্তয , র্ফর 

র্যষাধ, ককনাকাটা আতযারদ) একটি স্মাট িষপান ফা ট্যাফষরষটয ভষর্া কভাফাআর র্ডবাআ ব্যফায কষয  সমনকান স্থান কথষক 24/7 

প্রদান কযা মায়। এটি ককফর দ্রুর্আ একটি তযাফশ্যকীয় সয় উঠষি না, এটি গ্রাকষেয াষথ অযও বার  েম্পকত/েংনমাগ স্থান 

কযায একটি র্ফার সুষমাগও। 

চতুথ ি র্ে র্ফপ্লফ (4IR) ষরা অধুর্নক স্মাট ি প্রযুর্ি ব্যফায কষয প্রচর্রর্ উৎােন এফং র্ে ব্যফস্থায স্ব য়ংর্িয়কযষর্য একটি 

চরভান প্রর্িয়া। ‘চতুথ ি র্ে র্ফপ্লফ’ ব্দগুচ্ছ র্েসয় মূরর্ঃ ভানুষলয স্তষে িাডাআ কফর্যবাগ ভস্যা র্নরুর্ , ম্যা র্ফষেলর্, 

ভাধান প্রোন ও প্রর্র্টি কেষে স্বস্ব য়ংর্িয়কযর্ কযা , উন্নর্ কমাগাষমাগ এফং স্ব-ম িষফের্ ব্যফস্থায ফাস্তফা য়নন েভ স্মাট ি 

কভর্ন তর্যী কযায জন্য ফ ড় অকাষয কভর্ন-টু-কভর্ন কমাগাষমাগ ( Machine to Machine or M2M) এফং 

কৃর্েভ বুর্িভত্তা (AI), আোযষনট ফ র্থং (IoT) ও ন্যান্য প্রযুর্িয গ্রগর্র্য একটি ংর্ভশ্রর্।  অধুর্নক জীফষনয জন্য দ্রুর্ 

র্যাম ি  সয় উঠষি এভন ষনক ণ্য এফং র্যষলফায র্িষন এটি র্ির্রর্ র্ি। প্রযুর্িয এআ র্নখ ুঁর্ গ্রগরতয কাযষর্ , 

চতুথ ি র্ে র্ফপ্লফ অভাষেয জীফনমাোয় রূান্তযমূরক র্যফর্িষনয থ প্রস্ত কযষি ।  

ফাংরাষেষয র্দ্বর্ীয় বৃত্তভ যাষ্ট্রী য় ভার্রকানাধীন ফার্র্র্জযক ব্যাংক ও য়ায়, জনর্া ব্যাংক এখন এআ অধুর্নক প্রযুর্িগুষরাষক 

খফ বাষরাবাষফ অয়ত্ত্ব কযায সিষ্টা কযষি। এআ প্রর্িয়াটিষক জ কযষর্ এফং একটি ভাআরপরক তর্র্য কযষর্ , জনর্া ব্যাংষকয 

eJanata-i-Banking Apps অভাষেয ব্যাংরকং কক্টষয তফপ্লর্ফক র্যফর্িন অনষর্ াষয। 

 

03 উনেশ্য 

  সমনকান স্থান সথনক 24/7 ব্যাংরকং র্যষলফা (থ ি স্থানান্তয, র্ফর র্যষাধ, ককনাকাটা আতযারদ) রনরিত কযা। 

 বৃত্তয এফং উন্নর্ গ্রাক র্যষলফা রনরিত কযা। 

 র্ডর্জটার কষভে ব্যফস্থা িালু কযা। 

 র্সেয র্নযাত্তা এফং র্নব িযষমাগ্যর্া বৃর্ি কযা। 

 েহজ র্াফ ব্যফস্থানা রনরিত কযা। 

 কাগজর্ফীন ব্যাংর্কং ফা গ্রীণ ব্যাংর্কং িালু কযা। 

 ব্যাংরকং সরননদন ট্র্যার্কং এফং র্যষাটি িং। 

 যুগনানমাগী অরথ তক ব্যাফস্থা িালু ও রনয়ন্ত্রয়ন কযা। 

 Cross Border-এ ব্যাংরকং সুরফধা প্রদান কযা। 

 দুয বরফষ্যনত Open Banking API িালু কযা। 

 

04 কভ তদ্ধরত 

  Google Play store/Apple Store সথনক eJanata Apps ডাউননরাড কযনত হনফ। 

 Apps এ User Registration এফং Verification (OTP/email & Biomatric) কযনত হনফ। 

 মথামথবানফ Registration এফং Verification েম্পন্ন হনর ব্যাংনকয রফরধ সভাতানফক একজন গ্রাহক 

সরননদন শুরু কযনত াযনফন। 
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05 উকারযতা/সুপর 

  গ্রাকযা সম সকান স্থান সথনক সম সকান েভয় (365X24 X 7) ব্যাংরকং সুরফধা ানফন। 

 eJanata এয ভাধ্যষভ গ্রাকযা নগের্ফীন করনষেন কযষর্ াযষফন।  

 ব্যফাযকাযীযা টাকা কর্ারায জন্য এটিএভ নাি কযায ঝাষভরা কথষক মুি  হনফন।  
 ব্যফাযকাযীষেয কাজ কযায জন্য ভ্রভর্ ফা র্নকটস্থ াখায ন্ধান কযষর্ ষফ না।  

 যকাযী র্যষলফােমূহ নাগর্যকষেয ভানে েহনজ স ৌঁনে সদয়া মানফ। 

 ব্যাংনকয Operational খযচ কভ হনফ। 

 েহনজ Bank এয ক্লাসয়েষেয র্নয়ন্ত্রর্, জফাফর্ের্র্া, স্বচ্ছর্া, নরাআষন র্থ্য এফং র্যষলফায এযানেে প্রোন কযা 

মানফ। 

 েনফ তারয ে ব্যাংনকয েকর কাস্টভায সক একটি কভন প্লাটপষভ ি একর্ের্ কযা মাসফ। 
 ব্যাংনকয রডরজটার সুরফধা বৃরদ্ধ কযননয ভাধ্যনভ রডরজটার ফাংরানদ গঠনন ংগ্রহন কযা মানফ। 

 

06 ফাস্তফায়ন ও রযিরন ব্যয় 

  eJanata i-Banking Apps টি জনতা ব্যাংনকয রনজস্ব সপ্রাগ্রাভাযনদয দ্বাযা উন্নয়ণকৃত হওয়ায় আহায সকান 

ক্রয় ব্যায় নাআ। 

 eJanata- i-Banking Apps টি রযিারনায জন্য অরাদাবানফ োব তায, সনটওয়তাক রডবাআে এফং সস্টানযজ 

ক্রয় কযনত হনফ। 

 

07 ফাস্তফায়ন েভয়কার 

 রডনেম্বয, 2022। 

 

08 সুরবধানবাগীয ব্যয় 

 আন্টাযননট ডাটা এফং সরননদননয জন্য প্রিররত ব্যাংরকং িাজত/করভন। 

 

09 েম্প্রোযনণয সুনমাগ 

 েকর যাষ্ট্র ভাররকানাধীন ব্যাংক এফং অরথ তক প্ররতষ্ঠানন প্রনয়াজনীয় Update/Modification-পূফ তক এযারিনকনটি 

ব্যফহায কযা মানফ। 

  

10 েম্ভাব্য ঝৌঁরক 

  োআফায র্নযাত্তা হুভর্ক 

 সভাফাআর কপান চুর্য এফং যার্কং। 

 নকর কভাফাআর ব্যাংর্কং যা। 

 “Keylogging” malware মা Mobile এয ন্যান্য যাষ লুকাষনা থানক। 
 Trojan overlays মা একটি transaction সক misdirect কযনত ানয।  

 ন্যান্য (সমভনঃ Manipulated texts and calls, Phishing, SIM swaps ইত্যাদি) 

 


