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ইননোনেশন কোর্যক্রনের কেযপররকল্পনো 
ঢোকো পোওয়োর রিরিরিউশন ককোম্পোনী রিরেনেি ( রিরপরিরি)  

রিনিচ্য িোি:  ২০১৭-২০১৮ 
 
 

 
 
ক্ররেক 

নং 

প্রস্তোরিত 
কোনের 

নোে 

প্রস্তোরিত রিষয় ( গৃরিতিয 
কোনের ির্যনো)  

দোরয়ত্বপ্রোপ্ত 
কেযকতযো 

প্রতযোরশত ফিোফি ( কোেরে িম্পন্ন িনি গুর্গত 
িো পররেোপগত রক পররিতযন আিনি?)  

 
 

পররেোপ 
( প্রতযোরশত 
ফিোফি 

ততরী িনয়রি 
রক নো তো 
পররেোনপর 
েোনদন্ি)  

০১ অনিোইনন 
গ্রোিক কিিো 
প্রদোন 

রিরপরিরি’র গ্রোিকগর্ 
অনিোইননর েোধ্যনে রিরেন্ন 
এন,ও,রি,এি রিেোনগ 
কিিো গ্রিন করনত পোরনিন 
এিং  রিরপরিরি’র কিিোর 
েোন িম্পনকয  রফিিযোক 
প্রদোন করনত পোরনিন। 

কেো.  
কিিোি 
উরিন,  
েযোননেোর, 
আইরিরে 

 গ্রোিকগর্ এন,ও,রি,এি অরফনি রগনয় Kiosk 
কেরশন কেনক তোর প্রনয়োেনেত রনরদযষ্ট কিিো 
গ্রিননর েন্য কেোনকন িংগ্রি করনিন। 

 রকউ েযোননেনেন্ে রিনেনের েোধ্যনে গ্রোিকগর্ 
কিিো গ্রিননর েন্য অনপক্ষো করনিন। 

 গ্রোিনকর কেোনকন নং অনুর্োয়ী ওয়োন েপ িোরেযি 
কিনে রগনয় গ্রোিকগর্ কিিো গ্রিন করনিন। 

 গ্রোিকগর্ Kiosk কেরশন কেনক রিরিং কুনয়রী এিং 
রপ্র কপইি রেেোর কেরন্িং তেয িি আনরো অননক 
ধ্রনর্র তেয িংগ্রি করনত পোরনিন। 

 গ্রোিকগর্ Kiosk কেরশনন গৃিীত কিিোর েোন 
িম্পনকয েতোেত প্রদোন করনত পোরনিন। 

 গ্রোিকনদর প্রদোনকৃত েতোেতগুনিো ঊর্ধ্যতন 
কতৃযপক্ষ েরনেররং করনত পোরনিন। ফনি উন্নত 
কিিো প্রদোন করো িম্ভি িনি। 

অনিোইনন  
গ্রোিকগর্নক 
প্রদোন করো  
কিিোর িংখ্যো। 
 

০২ কেোিোইি 
অযোপি এর 
েোধ্যনে 
গ্রোিক 
অরেনর্োগ 
রনষ্পরি 

রিরপরিরি’র গ্রোিকগর্ 
কেোিোইি অযোপি এর 
েোধ্যনে অরেনর্োগ প্রদোন 
করনত পোরনিন। অরেনর্োগ 
দোরখ্নির পর অরেনর্োগ 
রনস্পরির েন্য িংরিষ্ট 
কেকরনকযোি রেেনক 
রননয়োরেত করো ও তোনদর 
েরনেররং করো কেনক শুরু 
কনর অরেনর্োগ রনষ্পরি 
িওয়ো পর্যন্ত িকি কোে 
অনিোইনন করো িনি। 

রি এে 
কোেরুি 
িোিোন ,  
েযোননেোর, 
আইরিরে 

 স্বল্পতে িেনয়  গ্রোিনকর িেস্যোর িেোধ্োন করো 
িম্ভি িনি। 

 অরেনর্োগ দোরখ্নির পর অরেনর্োগ রনস্পরির েন্য 
িংরিষ্ট কেকরনকযোি রেেনক রননয়োরেত করোর পর 
গ্রোিক এিং িংরিষ্ট কেকরনকযোি রেনের রিিোর 
এিএেএি পোনিন ফনি গ্রোিক তোর অরেনর্োনগর 
িিযনশষ অিস্থো েোননত পোরনিন। 

 অরেনর্োগ দোরখ্নির পর কেনক অরেনর্োগ রনস্পরি 
িওয়ো পর্যন্ত িকি কোে অনিোইনন েরনের করো 
িম্ভি িনি। 

  গ্রোিনকর িশরীনর এনওরিএি অরফনি আিোর িোর 
কেনি। 

কেোিোইি 
অযোপি এর 
েোধ্যনে 
অরেনর্োগ 
দোরখ্ি করো 
গ্রোিনকর িংখ্যো 

০৩ POS 
কেরশননর 
েোধ্যনে রপ্র-
কপইি 
রেেোর 
কেরন্িং  

রিরপরিরি’র গ্রোিকগর্ রপ্র-
কপইি রেেোর ররচ্োেয করোর 
েন্য  রিরপরিরি’র 
অনুনেোরদত এনেন্েনদর 
রনকে িরিরোিকৃত POS 
কেরশননর েোধ্যনে রপ্র কপইি 
রেেোনরর স্মোেয কোিয ররচ্োেয 
রকংিো রক পযোি রপ্র কপইি 
রেেোনরর েন্য  কেোনকন 
িংগ্রি করনত পোরনিন  

কেোিোম্মদ 
এেদোদুি 
িক, 
েযোননেোর, 
আইরিরে 

 গ্রোিকনক িযোংনক রগনয় িোইনন দোড়োনত িনি নো। 
 অরফি আওয়োনরর িোইনর এিং িুরের রদনন কেরন্িং 

করো র্োনি। 
 অরধ্ক িংখ্যক স্থোনন কেরন্িং এর সুনর্োগ িৃরষ্ট িনি। 

 

POS কেরশননর 
েোধ্যনে 
ররচ্োেযকৃত 
গ্রোিনকর িংখ্যো 

 




