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নভেম্বর-২০২০

Citizen’s Charter 
 

▪ Avbmvi-wfwWwc Dbœqb e¨vsK Gi m¤§vwbZ MÖvnKe„›`‡K †h mKj †mev cÖ`vb Kiv 

nq Zv wmwU‡Rb PvU©v‡i ms‡ÿ‡c eY©bv Kiv n‡q‡Q|  

 

▪ GQvovI AvgvbZ I F‡Yi Dci Aby‡gvw`Z my‡`i nvi Ges wewfbœ cÖKvi †mevi 

wecix‡Z mvwf©m PvR©-Gi nvi PvU©v‡i D‡jøL Kiv n‡q‡Q| 

▪ MÖvnK‡`i gZvgZ Rvbv‡bvi myweav‡_© ch©vq‡f‡` wewfbœ wbe©vnx Kg©KZ©v‡`i mv‡_ 

†hvMv‡hv‡Mi wVKvbv I †dvb b¤̂i wmwU‡Rb PvU©v‡i D‡jøL Kiv n‡q‡Q| 

▪ wmwU‡Rb PvU©vi Gi gy`ªb Kwc Avbmvi-wfwWwc Dbœqb e¨vsK Gi mKj kvLv, AvÂwjK 

Kvh©vjq I cÖavb Kvh©vj‡q প্রদরশ মত Av‡Q| 

▪ wmwU‡Rb PvU©vi e¨vsK-MÖvnK m¤úK© Dbœq‡b mnvqK f~wgKv cvjb Ki‡e g‡g© e¨vsK 

KZ…©cÿ Avkv iv‡L| 

http://www.ansarvdpbank.gov.bd/
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†`‡ki mye„nr  mymsMwVZ evsjv‡`k Avbmvi I MÖvg cÖwZiÿv evwnbxi cÖvq 60 jÿ m`m¨-m`m¨v‡`i দারিদ্র্য 

we‡gvPb I A_©‰bwZKfv‡e ¯ŵbf©i K‡i M‡o †Zvjvi j‡ÿ¨ 1995 mv‡ji 21 bs ivóªxq AvB‡bi Aax‡b Avbmvi-wfwWwc 

Dbœqb e¨vsK cÖwZôv jvf K‡i| miKvi wbqwš¿Z we‡klvwqZ e¨vsK wn‡m‡e AÎ e¨vsKwU 1996 mv‡ji 10 Rvbyqvix 

Kvh©µg ïiæ K‡i| cÖwZôvjMœ †_‡K e¨vswKs †mev cÖ`v‡bi gva¨‡g G e¨vsK Avbmvi I MÖvg cÖwZiÿv evwnbxi m`m¨‡`i 

RxebhvÎvi gv‡bvbœqb, দারিদ্র্য we‡gvPb, Kg©-m„Rb, bvixi ÿgZvqb I Av_© mvgvwRK Dbœq‡bi gva¨‡g †`‡ki A_©‰bwZK 

Kg©Kv‡Û ¸iæZ¡c~b© Ae`vb †i‡L P‡j‡Q| 
 

         kvLv I Kvh©vjqmg~n †jvKej 

‡gvU kvLv t 259 

 

   Aby‡gvw`Z †jvKej t 2878 

AvÂwjK Kvh©vjq  t 18 

 

              we`¨gvb †jvKej t 675 ( ’̄&vqx) 

                                          t 270 

   ‡gvU †jvKej  t 945 

 
 

mgqmyPx 

Awdm  

mgqmyPx 

t iweevi †_‡K e„n¯úwZevi 

mKvj 10Uv-weKvj 06Uv 

 

‡jb‡`‡bi  

mgqm~Px 

t iweevi †_‡K e„n¯úwZevi 

mKvj 10Uv-weKvj ০৪Uv 

 

 

 

শুক্রিাি ও শরনিাি সাপ্তারিক ছুটিি রদন 

 

 

 

  

▪ cÖvq 61 jÿ Avbmvi I MÖvg cÖwZiÿv evwnbxi m`m¨‡`i দারিদ্র্য we‡gvP‡bi (Poverty alleviation) gva¨‡g 

Zv‡`i‡K AvZ¥wbf©ikxj Kiv| 

▪ Avbmvi I MÖvg cÖwZiÿv evwnbxi m`m¨/m`m¨v‡`i Avqea©K Kg©Kv‡Û ঋণ mnvqZv cÖ`v‡bi gva¨‡g Zv‡`i Rxeb 

hvÎvi gvb Dbœqb| 

▪ e¨vs‡Ki kvLv m¤úªmvi‡ণi gva¨‡g AwaK msL¨K Avbmvi I wfwWwc m`m¨/m`m¨v‡`i g‡a¨ AšÍf©~w³g~jK 

e¨vswKs Kvh©µg Pvjy Kiv| 

▪ Af¨šÍixb m¤ú` e„w×i gva¨‡g †`‡ki wRwWwc A_v©r e¨vwóK A_©bxwZ‡Z (macro economy) Ae`vb ivLv|  

▪ Avbmvi I MÖvg cÖwZiÿv evwnbxi m`m¨/m`m¨v‡`i g‡a¨ e¨vswKs Kvh©µvg m¤úªmviY Ges e¨vs‡Ki gybvdv e„w× 

Kiv| 

▪ ‡kqvi †nvìvi‡`i‡K jf¨vsk cÖ`vb Kiv| 

▪ e¨vsK‡K A_©‰bwZKfv‡e mvej¤^x K‡i GKwU vibrant Ges financially sound e¨vsK wn‡m‡e AvZ¥cÖKvk 

Kiv| 

 

 

cÖvi¤¢ 

Vision (iƒcKí) 

Avbmvi-wfwWwc Dbœqb e¨vsK 
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▪ e¨vs‡Ki g~jab e„w×i j‡ÿ¨ AwaK msL¨K Avbmvi I MÖvg cÖwZiÿv evwnbxi m`m¨ I m`m¨v‡`i‡K e¨vs‡Ki 

†kqvi µ‡q D×z×KiY| 

▪ Avbmvi I MÖvg cÖwZiÿv evwnbxi e„nr Rb‡Mvôx‡K e¨vswKs †bUIqv‡K©i AvIZvq G‡b Zv‡`i AvgvbZ AvniY 

Ges A_v©qbmn e¨vswKs ‡mev cÖ`vb| 

▪ ‡`‡ki cÖZ¨šÍ AÂ‡j Ae¯’vbiZ mye„nr Avbmvi I MÖvg cÖwZiÿv evwnbxi m`m¨/m`m¨v‡`i ‡`vi‡Mvovq e¨vswKs 

†mev †cŠuQv‡bvi j‡ÿ¨ cÖwZ Dc‡Rjvq kvLv †Lvjv| 

▪ mnbxq my‡`i nvi Ges MÖvnK †mevi gvb Dbœq‡bi gva¨‡g bvixi ÿgZvqb I AvZ¥Kg©ms¯’v‡b Ae`vb ivLv| 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
Avbmvi-wfwWwc Dbœqb e¨vs‡Ki Aby‡gvw`Z cÖviw¤¢K g~jab 100(GKkZ) †KvwU UvKv hv av‡c av‡c e„w× †c‡q 

eZ©gv‡b g~jab 1000 (GK nvRvi) †KvwU UvKvq DbœxZ n‡q‡Q, hvi 25% MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi Ges 75% 

evsjv‡`k Avbmvi I MÖvg cÖwZiÿv evwnbxi m`m¨-m`m¨v‡`i g‡a¨ cÖwZwU 100 (GKkZ) UvKv g~j¨gv‡bi †kqvi weµ‡qi 

gva¨‡g msMÖn Kivi weavb i‡q‡Q| eZ©gv‡b cwi‡kvwaZ g~ja‡bi cwigvY 400 †KvwU UvKvi g‡a¨ Avbmvi I MÖvg 

cÖwZiÿv evwnbxi m`m¨‡`i Ask 300 ‡KvwU UvKv| 

 

 

➢ †kqvi Av‡e`b cÎ cÖvwßi ¯’vb   

e¨vs‡Ki †kqvi Av‡e`b wbKUeZx© Avbmvi-wfwWc Dbœqb e¨vs‡Ki kvLvmg~n, Dc‡Rjv Avbmvi I MÖvg 

cÖwZiÿv evwnbxi Kvh©vjq, †Rjv Avbmvi I wfwWwc Kvh©vjq, Avbmvi-wfwWwc Dbœqb e¨vs‡Ki cÖavb Kvh©vjq 

Ges evsjv‡`k Avbmvi I wfwWwc m`i `ß‡i webvg~‡j¨ cvIqv hvq|  

 

➢ ‡kqvi µ‡qi †hvM¨Zv I cwigvY  

†KejgvÎ Avbmvi I MÖvg cÖwZiÿv evwnbxi msMV‡b Kg©iZ Kg©KZ©v-Kg©Pvix Ges AÎ e¨vs‡K Kg©iZ 

Kg©KZ©v-Kg©PvixMY Zuv‡`i Pvwn`v †gvZv‡eK †h †Kvb msL¨K †kqvi µq Ki‡Z cvi‡eb|  

 

➢ †kqv‡ii jf¨vsk (Dividend) cÖ`vb  

Avbmvi-wfwWwc Dbœqb e¨vsK GKwU jvfRbK cÖwZôvb| cÖwZ Avw_©K eQi †k‡l AÎ e¨vsK †kqvi 

†nvìvi‡`i g‡a¨ Aby‡gvw`Z nv‡i jf¨vsk (Dividend) cÖ`vb K‡i Avm‡Q| †kqvi †nvìviMY Zuvi wbKUeZ©x 

Avbmvi-wfwWwc Dbœqb e¨vs‡Ki kvLvmg~n n‡Z †kqv‡ii jf¨vsk (Dividend) MÖnb Ki‡Z cv‡ib| 
[ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mission (Awfjÿ¨) 

e¨vs‡Ki †kqvi msµvšÍ †mev 

Avbmvi-wfwWwc Dbœqb e¨vsK cÖ`Ë wewfbœ †mev Kvh©µg 
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ক খ গ ঘ ঙ চ ছ 

ক্ররমক 

নং 

সসিাি নাম সসিা প্রদামনি 

পদ্ধরত 

প্রময়াজনীয় কাগজপত্র ও 

প্রারপ্তস্থান 

সসিামূল্য 

এিং  

পরিমশাধ 

পদ্ধরত 

সসিা প্রদামনি 

সময়সীমা 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত কম মকতমাি (নাম, পদিী, স ান 

নম্বি ও ই-সমইল) 

ক. তথ্য অরধকাি 

আইন সমাতামিক 

তথ্য প্রদান 

অরধযারচত তথ্য 

প্রদান 

(পত্র/রসরি/স ট 

করপ) 

তথ্য প্রারপ্তি জন্য  

ই-সমইল/ যাক্স/িাকমযামগ/ 

সিাসরি রনরদ মষ্ট  িমম 

অরধযাচনপত্র/আমদন 

রিনামূমল্য ২০ (রিশ) 

কায মরদিস 

জনাি িাদল চন্দ্র সদিনার্ 

সিকািী মিাব্যিস্থাপক 

(সরচি, পরিচালনা পর্ মদ) 

স ানঃ  02-9346879 

ইমমইলঃ avubrecovery@gmail.com 

খ. ঋমণি কম মসূচী : 

১. ক্ষুদ্র্ ঋণ রনধ মারিত ঋণ 

নীরতমালাি 

আমলামক ঋণ 

 িমম আমিদন 

গ্রিণ, উমযাক্তামদি 

সযাগ্যতা-দক্ষতা ও 

প্রকল্প যাচাইপূি মক 

একক/ গ্রুমপি 

অন্তর্ভ মক্ত 

সদস্য/সদস্যগণমক 

ব্যরক্তগত 

গ্যািারি/জামানরত 

সম্পরিি  

রিপিীমত ঋণ 

মঞ্জুি কিা। 

ক) আমিদনকািীি 

সতযারয়ত ২ (দুই) করপ 

ছরি। 
 

খ) আমিদনকািীি জাতীয় 

পরিচয়পমত্রি উভয় পামবমি 

সতযারয়ত  মটাকরপ। 
 

গ) সশয়াি ক্রময়ি সতযারয়ত 

 মটাকরপ। 
 

ঘ) চাকুিীিত র্াকমল 

রনময়াগকািী কর্তমপমক্ষি ঋণ 

গ্রিমণি অনাপরি পত্র। 
 

ঙ) আয়কি পরিমশামধি 

দারলরলক প্রমামনি 

সতযারয়ত  মটাকরপ 

(প্রমযাজয সক্ষমত্র)। 
 

চ) নগদ ঋণ (কযাশ সক্ররিট) 

ঋণ/িালকা যানিািন 

ক্রয়/মৎস্য চার্ (রচংরি ও 

অন্যান্য মাছ চার্) ঋণ/ 

গিারদ পশু ও গাভী পালন 

ঋমণি  সক্ষমত্র ইকুইটিি 

সযাগান সম্পমকম সঘার্নাপত্র 

(প্রমযাজয সক্ষমত্র) 
 

ছ) সেি লাইমসন্স এি 

সতযারয়ত করপ (ব্যিসারয়ক 

ঋমণি সক্ষমত্র) । 
 

জ) সিজামানরত সম্পরিি 

মারলকানা সংক্রান্ত সকল 

কাগজপত্র (প্রমযাজয সক্ষমত্র)। 
 

মূল দরলমলি করপ/ভায়া 

দরলমলি করপ/আিএস 

সর্মক সকল পচ মা/খারিজ 

পচ মা/রিরসআি/িালসমনি 

খাজনা পরিমশামধি 

দারখলাি সতযারয়ত করপ 

(প্রমযাজয সক্ষমত্র) । 
 

প্রকল্প স্থান রনজস্ব িমল 

প্রকল্প স্থামনি জরমি দরলল 

এিং ভািা িমল ভািা চুরক্ত 

পত্র। 

ঝ) অঙ্গীর্ভত ঋমণি সক্ষমত্র  

স্মাট ম কাি ম  Smart Card- 

এি সতযারয়ত       

সলান 

সপ্রামসরসং 

র  

রিতিণকৃত 

ঋমণি 

০.২০% 

তমি 

নূন্যতম 

১০০ 

/(একশত) 

সমি মাচ্চ 

১০০০/-

(এক 

িাজাি) 

টাকা। 

 

 

প্রধান কায মালয় 

০৪ (চাি) 

কায মরদিস 

আঞ্চরলক 

ব্যিস্থাপক 

মূল্যায়ন ও 

সুপারিশ 

০২ (দুই) 

কায মরদিস 

 

মঞ্জুি/িারতল 

০৩ (রতন) 

কায মরদিস 

 

শাখা ব্যিস্থাপক 

মূল্যায়ন ও 

সুপারিশ 

মঞ্জুি/িারতল 

০৭ (সাত) 

কায মরদিস 

 

জনাি সমা. শািজািান আকন্দ 

রসরনয়ি রপ্ররন্সপাল অর সাি 

০১৭১২-২১৩৯৬১ 

avublad@gmail.com 

২. এসএমই ঋণ 

৩. 

 

 

ক) আনসাি ও 

রভরিরপ সংগঠন 

এিং অত্র ব্যাংমকি 

স্থায়ী কম মকতমা/ 

কম মচািীমদি 

খ) অস্থায়ী 

ব্যাটারলয়ন 

আনসািমদি 

গ) ভার্া শিীদ 

আব্দুল  

জব্বাি আনসাি 

রভরিরপ স্কুল ও 

কমলমজি রশক্ষক-

কম মচািীমদি 

ঘ) রিল 

আনসািমদি 

ঙ) রিল রভরিরপ  

৪. পামস মানাল সলান 

৫. গ্রামীণ পরিিিন        

 

নাগররক সেবাাঃ 

mailto:avubrecovery@
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ক খ গ ঘ ঙ চ ছ 

ক্ররমক 

নং 

সসিাি নাম সসিা প্রদামনি 

পদ্ধরত 

প্রময়াজনীয় কাগজপত্র ও 

প্রারপ্তস্থান 

সসিামূল্য 

এিং  

পরিমশাধ 

পদ্ধরত 

সসিা প্রদামনি 

সময়সীমা 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত কম মকতমাি (নাম, পদিী, স ান 

নম্বি ও ই-সমইল) 

(রি-হুইলাি)  ঋণ  মটাকরপ রনমত িমি। 

অঙ্গীর্ভত আনসাি রিসামি       

চাকুিীিত আমছন মমম ম 

আনসাি ও রভরিরপ সদি 

দপ্তি কর্তমক সমািাইমল 

কন ামম মশন গ্রিমণি 

প্রতযয়ন পমত্রি সতযারয়ত 

 মটাকরপ। 
 

ঞ) ‘‘একটি িািী একটি 

খামাি’’/পািমসানাল সলান / 

আনসাি সদস্যমদি মটি 

সাইমকল ক্রয় ঋমণি সক্ষমত্র  

সিতন সর্মক রকরি কতমমনি 

ক্ষমতা অপ মণপত্র এিং সিতন 

রিিিণী। 
 

ট  (গ্রামীণ পরিিিণ/ িালকা 

যানিািন ক্রয়/আনসাি 

সদস্যমদি মটি সাইমকল 

ি  সক্ষমত্র  দিপমত্রি ঋমণ

করপ। 

রিমশর্ রিমশর্ ঋমণি জন্য 

প্রময়াজনীয় 

িকুমমি/দরললারদ: 
 

ক) একটি িািী একটি 

খামাি সমরিত কৃরর্ ঋণ/ 

পামস মানাল সলান/আনসাি 

সদস্যমদি মটি সাইমকল 

ক্রয় ঋমণি  সক্ষমত্র  সিতন 

সর্মক রকরি কতমমনি ক্ষমতা 

অপ মণপত্র এিং সিতন 

রিিিণী জমা রদমত িমি; 
 

খ) গ্রামীণ পরিিিণ/ িালকা 

যানিািন ক্রয়/আনসাি 

সদস্যমদি মটি সাইমকল 

ক্রয় ঋমণি সক্ষমত্র দিপমত্রি 

করপ জমা রদমত িমি এিং  

িালকা যানিািন ঋমণি  

সক্ষমত্র গািী ক্রময়ি 

সকামটশন জমা রদমত িমি; 
 

গ) অঙ্গীর্ভত আনসাি ঋমণি  

সক্ষমত্র স্মাট ম কাি ম (Smart 

Card) -এি সতযারয়ত 

 মটাকরপ রনমত িমি। ঋণ 

প্ররক্রয়া শুরু কিাি পূমি ম 

শাখা কর্তমক ৬৯৬৯ নম্বমি 

ম্যামসজ কমি স্মাট ম কামি মি 

সতযতা যাচাই কিমত িমি 

এিং পাশাপারশ অঙ্গীর্ভত 

আনসাি রিসামি চাকুিী 

প্রারপ্ত সংক্রান্ত আনসাি ও 

রভরিরপ সদি দপ্তি কর্তমক  

সমািাইমল সপ্ররিত সমমসজ 

৬. উিিণ ঋণ 

৭. অঙ্গীর্ভত 

(Embodied) ঋণ  

৮. সসৌি-রিদুযৎ স্থাপন 

ঋণ 

৯. িাময়াগ্যাস প্ল্যাি 

ঋণ 

১০. প্রিাস গমণ  ঋণ 

১১. করম্পউটাি ঋণ 

১২. নািী কম মসৃজন ঋণ 

১৩. গিাদী পশু ও গাভী 

পালন ঋণ 

১৪. কৃরর্ রভরিক প্রকমল্প 

চলরত মূলধন ঋণ  

১৫. আনসাি সদস্য 

মটি সাইমকল ক্রয়  

ঋণ 

১৬. 

 

কৃরর্ যন্ত্রপারত ক্রয় 

ঋণ 

১৭. মৎস্য চার্ (রচংরি 

ও অন্যান্য মাছ 

চার্) ঋণ 

১৮. আনসাি অর সাি 

সিাম সলান 

১৯. আনসাি/রভরিরপ 

সদস্য সিাম সলান 

২০. গরু সমাটাতাজাকিন 

ঋণ 

২১.  সপারি  

(ব্রয়লাি/মলয়াি) 

ঋণ 

২২. নগদ ঋণ (কযাশ 

সক্ররিট) ঋণ 

২৩. িালকা যানিািন 

ক্রয় (ম াি-হুইলাি) 

ঋণ 

২৪. আনসাি-রভরিরপ 

প্রমণাদনা  কৃরর্ 

রভরিক প্রকল্প ঋণ 

২৫. দুগ্ধ উৎপাদন ও 

কৃরত্রম প্রজনন খামত 

পুনঃ অর্ মায়ন স্কীম 

ঋণ 

২৬. ‘‘Ansar VDP 

Alo-by Solaric 

(AVAS) প্রকল্প 

এি মাধ্যমম  

M-IPS স্থাপন’’         

ঋণ 
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ক খ গ ঘ ঙ চ ছ 

ক্ররমক 

নং 

সসিাি নাম সসিা প্রদামনি 

পদ্ধরত 

প্রময়াজনীয় কাগজপত্র ও 

প্রারপ্তস্থান 

সসিামূল্য 

এিং  

পরিমশাধ 

পদ্ধরত 

সসিা প্রদামনি 

সময়সীমা 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত কম মকতমাি (নাম, পদিী, স ান 

নম্বি ও ই-সমইল) 

২৭. ‘‘কৃরর্ ও পল্লী ঋণ 

কম মসূচী’’ এি 

আওতায় ২০০.০০ 

(দুইশত) সকাটি 

টাকা ঋণ প্রদামনি 

নীরতমালা। 

শাখা ব্যিস্থাপকমক স্বচমক্ষ 

সদমখ রনরিত িমত িমি 

এিং উিাি সতযারয়ত 

রপ্রিকরপ ঋণ নরর্মত 

সংযুক্ত কিমত িমি। স্মাট ম 

কাি ম (Smart Card ) এি 

রপন (PIN ) নম্বমিি 

সঠিকতা যাচাই কমি 

রনরিত িমত িমি; 
 

ঘ) এসএমই ঋণ/নগদ ঋণ 

(কযাশ সক্ররিট)/নািী 

কম মসৃজন ঋণ/মপারি 

(ব্রয়লাি ও সলয়াি) 

ঋণ/আনসাি-রভরিরপ 

প্রমণাদনা কৃরর্রভরিক প্রকল্প 

ঋণ/উিিণ ঋমণি সক্ষমত্র 

উমযাক্তা/ব্যিসা প্ররতষ্ঠামনি 

নামম সেি লাইমসন্স র্াকমত 

িমি; 
 

ঙ) এসএমই ও কৃরর্ রভরিক 

রশমল্প চলরত মূলধন ঋমণ 

এসরিরপএস রিসাি সখালাি 

সম্মরত পত্র ও প্রকল্প/ 

ব্যিসাি র্ভরমি সমৌজা 

ম্যাপ/িামত আকাঁ রুট ম্যাপ 

এিং এসএমই/আনসাি-

রভরিরপ প্রমণাদনা কৃরর্ 

রভরিক প্রকল্প/মৎস্য চার্ 

ঋণ/গিাদী পশু ও গাভী 

পালন ঋণ/উিিণ ঋণ/নািী 

কম মসৃজন ঋণ/গরু 

সমাটাতাজাকিন ঋণ/নগদ 

ঋণ/কৃরর্ রভরিক রশমল্প 

চলরত মূলধন ঋণ আয়কি 

পরিমশামধি দারলরলক 

প্রমামনি সতযারয়ত 

 মটাকরপ, 

প্ররশক্ষণ/অরভজ্ঞতাি 

সতযারয়ত সনদ (যরদ 

র্ামক), িালসমনি কি প্রদান 

িরশমদি সতযারয়ত 

 মটাকরপ, ভযাট 

পরিমশামধি দারলরলক 

প্রমামনি সতযারয়ত 

 মটাকরপ, স্থায়ী আমানত 

রিসামিি মূল 

িরশদ/এসরিরপএস/সঞ্চয়ী 

আমানত স্কীমমি টাকা 

নগদায়মনি ক্ষমতা সম্বরলত 

সমর্ মন পত্র; 

চ) গ্রামীন পরিিিন ঋমণ 

ড্রাইরভং লাইমসন্স এি 

সতযারয়ত  মটাকরপ, 

২৮. এসরিরপএস 

রিসামিি রস্থরতি 

রিপিীমত ঋণ 

২৯. স্থায়ী আমানমতি 

রিপিীমত ঋণ 

৩০. আমানত রিগুন বৃরদ্ধ 

প্রকমল্পি রিপিীমত 

ঋণ 

৩১. লাখপরত রিমপারজট 

স্কীমমি রিপিীমত 

ঋণ 

৩২. বাাংলাভেশ 

ব্াাংভকর তহরবভল 

ক্ষুদ্র ও কৃরি ঋণ 

(৫০০ সকাটি টাকা) 
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ক খ গ ঘ ঙ চ ছ 

ক্ররমক 

নং 

সসিাি নাম সসিা প্রদামনি 

পদ্ধরত 

প্রময়াজনীয় কাগজপত্র ও 

প্রারপ্তস্থান 

সসিামূল্য 

এিং  

পরিমশাধ 

পদ্ধরত 

সসিা প্রদামনি 

সময়সীমা 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত কম মকতমাি (নাম, পদিী, স ান 

নম্বি ও ই-সমইল) 

সংরিষ্ট কর্তমপমক্ষি রনকট 

সর্মক সিাি পািরমট রনমত 

িমি এিং তাি সতযারয়ত 

করপ ব্যাংমক জমা রদমত 

িমি, গািী ব্যাংমকি নামম 

সিরজষ্ট্রী িওয়াি পি তাি 

মূল করপ, অমটা রিক্সাি 

সকল কাগজপত্র, িল  নামা 

গ্রিন কিমত িমি। আনসাি 

সদস্যমদি মটি সাইমকল 

ক্রয় ঋমণ ড্রাইরভং লাইমসন্স 

র্াকমত িমি; 

ছ) গৃি রনম মাণ ঋমণি জন্য 

সয সকান পরিমাণ ঋণ রনমত 

প্রিারিত/রনম মাণাধীন িািী 

িন্ধক রদমত িমি; 

জ) র্ততীয় পমক্ষি 

গ্যািািমিি সক্ষমত্র  

জামানরত সম্পরিি সকল 

কাগজপত্র জমা রদমত িমি। 

 

প্রারপ্ত স্থানঃ- সংরিষ্ট শাখা 

ব্যিস্থাপক ও অন্যান্য 

কম মকতমাি  মাধ্যমম সকাল 

১০:০০টা-রিকাল ৪:০০টা 

গ. আমানমতি কম মসূচী : 

১. বঙ্গবন্ধু েঞ্চয়ী 

আমানত 

সসিা গ্রিীতা 

রনকটি শাখায় স্ব-

শিীমি উপরস্থত 

িময় সসিা গ্রিণ 

কিমিন। 

ক)  আমিদনকািীি 

সতযারয়ত ২ (দুই) করপ 

ছরি; 
 

খ) আমিদনকািীি জাতীয় 

পরিচয়পমত্রি উভয় পামবমি 

সতযারয়ত  মটাকরপ; 
 

গ) সশয়াি ক্রময়ি সতযারয়ত 

 মটাকরপ; 

 

ঘ) নরমনীি  ১ (এক)         

করপ সতযারয়ত ছরি; 

 

রিনামূমল্য 

সসিা প্রদান 

কিা িয়। 

১ কায মরদিস 

 

জনাি সমাঃ মনজুরুল হক 

রসরনয়ি রপ্ররন্সপাল অর সাি 

০১৭১২-২১৩৯৩২ 

avubbcd@gmail.com 
 

 

   ২. 

 

লাখপরত 

রিমপারজট 

(িতমমামন স্থরগত) 

৩. সঞ্চয়ী আমানত 

৪. নািী আমানত 

৫. ‘‘প্রিাস’’ (প্রিাসী 

িাংলামদশী 

সঞ্চয়) আমানত 

৬. গ্রুপ সঞ্চয়ী 

আমানত 

৭. ক্ষুদ্র্ সঞ্চয়ী 

কম মসূচী/ রিমশর্ 

সঞ্চয়ী আমানত 
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ক খ গ ঘ ঙ চ ছ 

ক্ররমক 

নং 

সসিাি নাম সসিা প্রদামনি 

পদ্ধরত 

প্রময়াজনীয় কাগজপত্র ও 

প্রারপ্তস্থান 

সসিামূল্য 

এিং  

পরিমশাধ 

পদ্ধরত 

সসিা প্রদামনি 

সময়সীমা 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত কম মকতমাি (নাম, পদিী, স ান 

নম্বি ও ই-সমইল) 

৮. চলরত আমানত 

৯. স্বল্প সময়াদী 

আমানত 

১০. এসরিরপএস 

১১. িজ্জ্ব সিায়ক 

রিমপারজট স্কীম 

১২. আমানত রিগুণ 

বৃরদ্ধ প্রকল্প 

১৩. সময়াদী আমানত      

 

 

 
  

ক্ররমক 

নং 

সসিাি নাম সসিা প্রদামনি পদ্ধরত প্রময়াজনীয় 

কাগজপত্র ও 

প্রারপ্তস্থান 

সসিামূল্য এিং  

পরিমশাধ 

পদ্ধরত  

 

সসিা 

প্রদামনি 

সময়সীমা 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত কম মকতমাি (নাম, পদিী, স ান 

নম্বি ও ই-সমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১. আয়কি অধ্যামদশ, 

১৯৮৪ এি ধািা ১১৩ 

(এ ) অনুযায়ী 

কিদাতামদি ব্যাংক 

রিসাি রিিিনী 

সিিিাি। (জাতীয় 

িাজস্ব সিাি ম) 

চারিদা অনুযায়ী িাি মকরপ ও 

স টকরপ উপকি 

করমশনামিি কায মালময় 

সপ্রিণ কিা িয়। 

চারিদা অনুযায়ী 

প্রধান 

কায মালময়ি 

শাখা ------ 

রিনামূমল্য চারিত 

সমময়ি মমধ্য 

জনাি গনপ্রসাদ রিবাস 

রসরনয়ি রপ্ররন্সপাল অর সাি 

সকন্দ্রীয় রিসাি উপ-রিভাগ  

স ানঃ 02-48313147 

ই-সমইল: avubacc@gmail.com 

  

২. মন্ত্রণালয় Annual 

Performance 

Agreement(APA) 

রনধ মারিত  িমমট অনুযায়ী 

িাি মকরপ ও স টকরপ 

মন্ত্রণালয়, িাংলামদশ 

ব্যাংমক সপ্রিণ। 

চারিদা অনুযায়ী 

প্রধান 

কায মালময়ি ঋণ 

আদায় উপ-

রিভাগ 

রিনামূমল্য রতন মাস 

পিপি 

 

জনাি উিম কুমাি গুি 

রসরনয়ি রপ্ররন্সপাল অর সাি 

ঋণ আদায় উপ-রিভাগ 

ফ োন: 02-9346023 

ই-ফেইল 
recovery@ansarvdpbank.gov.bd 

৩. িাংলামদশ ব্যাংমক 

Non Banking 

Financial 

Institute (NBFI) 

রনধ মারিত  িমমট অনুযায়ী 

কাি মকরপ ও স ট কটি 

মন্ত্রণালয়, িাংলামদশ 

ব্যাংমক সপ্রিণ। 

চারিদা অনুযায়ী 

প্রধান 

কায মালময়ি ঋণ 

আদায় উপ-

রিভাগ 

রিনামূমল্য চারিত 

সমময়ি মমধ্য 

জনাি সমাঃ শািজািান আকন্দ 

রসরনয়ি রপ্ররন্সপাল অর সাি 

ঋণ ও অরগ্রম উপ-রিভাগ 

স ান: 02-48313191 

lad@ansarvdpbank.gov.bd 

৪. online এি 

মাধ্যমম সশয়াি 

সংক্রান্ত সসিা 

সিজীকিণ 

১. অনলাইন সশয়াি 

ম্যামনজমমি রসমষ্টম  

২. সশয়াি সমািাইল আযাপস 

৩. USSD সমনু রভরিক 

সারভ মস 

৪. সিলপলাইন 

online 

রভরিক এিং 

ব্যাংমকি সকল 

শাখা কায মালয় 

রিনামূমল্য  তাৎক্ষরনকভা

সি প্রমদয় 

সমািাম্মদ িাসান মািমুদ 

রসমষ্টম এনারলষ্ট  

স ান: 01716014787 

ই-সমইল: ict@ansarvdpbank.gov.bd 

 

৫. সসাশ্যাল রমরিয়াি 

মাধ্যমম সসিা প্রদান  

১. Facebook 

2.Youtube 

chanel 

online 

রভরিক 

“ চারিত 

সমময়ি মমধ্য 

পলাশ িালদাি 

রসরনয়ি অর সাি 

স ান: 01715131493 

ই-সমইল: ict@ansarvdpbank.gov.bd 

 
৬. website  ও 

তথ্যিাতায়ন   

website  ও 

তথ্যিাতায়ন  রনয়রমত 

িালনাগাদ িাখা  এিং এি 

 online 

রভরিক 

“ “ 

প্রারতষ্ঠারনক সেবাাঃ 
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মাধ্যমম রিরভন্ন কায মক্রম ও 

তথ্য রচত্র উপস্থাপন 

 

 

 

 

 

ক্র: 

নং 

সসিাি নাম সসিা প্রদামনি পদ্ধরত প্রময়াজনীয় কাগজপত্র ও 

প্রারপ্তস্থান 

সসিামূল্য 

এিং  

পরিমশাধ 

পদ্ধরত 

সসিা প্রদামনি 

সময়সীমা 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত কম মকতমাি 

( নাম, পদিী, স ান নম্বি ও         ই-

সমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

(ক) ননরমরিক ছুটি মঞ্জুিী ছুটিমত গমমনি পূমি ম 

আমিদমনি রভরিমত ছুটি 

মঞ্জুিী কিা িয় 

রনধ মারিত  িমম 

আমিদনপত্র। 

প্রারপ্তস্থান : স্ব স্ব কায মালয় 

রিনামূমল্য ১ রদন  স্ব স্ব রনয়ন্ত্রণকািী কম মকতমা 

(খ) অরজমত ছুটি মঞ্জুিী ছুটিমত গমমনি পূমি ম 

আমিদমনি রভরিমত ছুটি 

মঞ্জুিী কিা িয় 

রনধ মারিত  িমম 

আমিদনপত্র। 

প্রারপ্তস্থান : স্ব স্ব কায মালয় 

রিনামূমল্য ৩ রদন সমাঃ রশরব্বি আিমমদ 

সিকািী মিাব্যিস্থাপক 

কমী ব্যিস্থাপনা উপ-রিভাগ 

স ান: 02-9349915 

ই-সমইল:pd@ansarvdpbank 

gov.bd 

(গ) প্রসূরত ছুটি মঞ্জুিী আমিদমনি রভরিমত মঞ্জুিীি 

আমদশ জািী 

িাক্তামিি পিামশ মপত্রসি 

রনধ মারিত  িমম ছুটিি 

আমিদনপত্র। 

প্রারপ্তস্থান : স্ব স্ব কায মালয় 

 

রিনামূমল্য ৩ রদন সমাঃ রশরব্বি আিমমদ 

সিকািী মিাব্যিস্থাপক 

কমী ব্যিস্থাপনা উপ-রিভাগ 

স ান: 02-9349915 

ই-সমইল:pd@ansarvdpbank 

gov.bd 

(ঘ) সাধািণ ভরিষ্য 

তিরিমলি অরগ্রম 

মঞ্জুিী 

আমিদমনি রভরিমত মঞ্জুিী 

সদয়া  িয় 

রনধ মারিত  িমম 

আমিদনপত্র। 

প্রারপ্তস্থান : স্ব স্ব কায মালয় 

রিনামূমল্য ২ রদন জনাি গনপ্রসাদ রিবাস 

রসরনয়ি রপ্ররন্সপাল অর সাি 

সকন্দ্রীয় রিসাি উপ-রিভাগ  

স ানঃ 02-48313147 

ই-সমইল: avubacc@gmail.com 

(ঙ) পামস মানাল সলান 

/একটি িািী একটি 

খামাি সম্মরিত কৃরর্ 

ঋণ (ব্যাংমকি 

কম মকতমা/ 

কম মচািীমদি  জন্য) 

আমিদমনি রভরিমত মঞ্জুিীি 

কিা িয় 

রনধ মারিত  িমম 

আমিদনপত্র। 

প্রারপ্তস্থান : স্ব স্ব কায মালয় 

প্রময়াজনীয় 

ষ্টযাম্পসি 

চাজম 

িকুমমি 

সম্পাদন 

১০ রদন সংরিষ্ট শাখা ব্যিস্থাপক ও 

 সংরিষ্ট আঞ্চরলক ব্যিস্থাপক   

 

 

(চ) গৃি রনম মাণ অরগ্রম 

মঞ্জুিী 

আমিদমনি রভরিমত মঞ্জুিী 

কিা িয় 

রনধ মারিত  িমম 

আমিদনপত্র। 

প্রারপ্তস্থান : স্ব স্ব কায মালয় 

প্রময়াজনীয় 

ষ্টযাম্পসি 

চাজম  

িকুমমি 

সম্পাদন 

৯০ রদন সমাঃ রশরব্বি আিমমদ 

সিকািী মিাব্যিস্থাপক 

কমী ব্যিস্থাপনা উপ-রিভাগ 

স ান: 02-9349915 

ই-সমইল:pd@ansarvdpbank 

gov.bd 

(ছ) সমাটি সাইমকল 

অরগ্রম মঞ্জুিী 

আমিদমনি রভরিমত মঞ্জুিী 

কিা িয় 

রনধ মারিত  িমম 

আমিদনপত্র। 

প্রারপ্তস্থান : স্ব স্ব কায মালয় 

প্রময়াজনীয় 

ষ্টযাম্পসি 

চাজম  

িকুমমি 

সম্পাদন 

৭ রদন সমাঃ রশরব্বি আিমমদ 

সিকািী মিাব্যিস্থাপক 

কমী ব্যিস্থাপনা উপ-রিভাগ 

স ান: 02-9349915 

ই-সমইল:pd@ansarvdpbank 

gov.bd 

(জ) ব্যাংরকং রিমপ্ল্ামা 

পামসি সম্মানী 

প্রদান 

আমিদমনি রভরিমত সম্মানী 

প্রদামনি অনুমরত সদওয়া 

িয়। 

মূল সনদপত্রসি সাদা 

কাগমজ আমিদনপত্র। 

প্রারপ্তস্থান : স্ব স্ব কায মালয় 

 

রিনামূমল্য ৩ রদন সমাঃ রশরব্বি আিমমদ 

সিকািী মিাব্যিস্থাপক 

কমী ব্যিস্থাপনা উপ-রিভাগ 

স ান: 02-9349915 

      অেযন্তরীণ সেবাাঃ 
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ক্র: 

নং 

সসিাি নাম সসিা প্রদামনি পদ্ধরত প্রময়াজনীয় কাগজপত্র ও 

প্রারপ্তস্থান 

সসিামূল্য 

এিং  

পরিমশাধ 

পদ্ধরত 

সসিা প্রদামনি 

সময়সীমা 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত কম মকতমাি 

( নাম, পদিী, স ান নম্বি ও         ই-

সমইল) 

ই-সমইল:pd@ansarvdpbank 

gov.bd 

(ঝ) পাসমপাট ম কিাি 

অনুমরত প্রদান 

আমিদমনি রভরিমত 

অনুমরত প্রদান কিা িয়। 

রনধ মারিত  িমম 

আমিদনপত্র। 

প্রারপ্তস্থান : স্ব স্ব কায মালয় 

 

 

রিনামূমল্য ৩ রদন সমাঃ রশরব্বি আিমমদ 

সিকািী মিাব্যিস্থাপক 

কমী ব্যিস্থাপনা উপ-রিভাগ 

স ান: 02-9349915 

ই-সমইল:pd@ansarvdpbank 

gov.bd 

(ঞ) রশক্ষা/উচ্চতি রশক্ষা 

গ্রিমণি অনুমরত 

আমিদমনি রভরিমত 

অনুমরত প্রদান কিা িয়। 

সাদা কাগমজ 

আমিদনপত্র। 

প্রারপ্তস্থান : স্ব স্ব কায মালয় 

রিনামূমল্য ৭ রদন সমাঃ রশরব্বি আিমমদ 

সিকািী মিাব্যিস্থাপক 

কমী ব্যিস্থাপনা উপ-রিভাগ 

স ান: 02-9349915 

ই-সমইল:pd@ansarvdpbank 

gov.bd 

(ট) কম মচািী কল্যাণ 

তিরিল িমত 

অনুদান মঞ্জুিী 

আমিদমনি রভরিমত 

অনুমরত প্রদান কিা িয়। 

রনধ মারিত  িমম 

আমিদনপত্র। 

প্রারপ্তস্থান : স্ব স্ব কায মালয় 

রিনামূমল্য ৯০ রদন সমাঃ রশরব্বি আিমমদ 

সিকািী মিাব্যিস্থাপক 

কমী ব্যিস্থাপনা উপ-রিভাগ 

স ান: 02-9349915 

ই-সমইল:pd@ansarvdpbank 

gov.bd 

(ঠ) রনময়াগ ও পমদান্নরত 

প্রদামনি নীরতমালা 

 রিযমান নীরতমালা 

অনুযায়ী শূন্যপদ সামপমক্ষ 

পমদান্নরত ও রনময়াগ 

নীরতমালা অনুযায়ী 

পমদান্নরত ও রনময়াগ প্রদান 

আিরশ্যক সনদ ও 

আনুসরঙ্গক কাগজপত্রসি 

রিযমান নীরতমালা 

অনুযায়ী 

রনময়াগ 

রিজ্ঞরপ্তি 

শতমানুযায়ী 

১৮০ রদন সমাঃ রশরব্বি আিমমদ 

সিকািী মিাব্যিস্থাপক 

কমী ব্যিস্থাপনা উপ-রিভাগ 

স ান: 02-9349915 

ই-সমইল:pd@ansarvdpbank 

gov.bd 

(ি) স্থায়ীকিণ 

পমদান্নরতপ্রাপ্ত পমদ 

নতুন রনময়াগপ্রাপ্ত পমদি 

সক্ষমত্র ১ িছি এিং 

পমদান্নরত প্রাপ্ত পমদ ৬ মাস 

অরতক্রামন্তি পি স্ব পমদ 

স্থায়ীকিণ 

১. িারর্ মক সগাপনীয় 

প্ররতমিদন 

২.   চাকুিী সমন্তার্জনক 

ু  রক না এ মমম ম 

রনয়ন্ত্রণকািী কর্তমপমক্ষি 

প্রতযয়ন 

রিনামূমল্য ৭ রদন সমাঃ রশরব্বি আিমমদ 

সিকািী মিাব্যিস্থাপক 

কমী ব্যিস্থাপনা উপ-রিভাগ 

স ান: 02-9349915 

ই-সমইল:pd@ansarvdpbank 

gov.bd 

(ঢ)  িারর্ মক সিতন বৃরদ্ধ 

মঞ্জুিী 

প্ররত িছমিি জুলাই িমত 

কায মকি কমি িারর্ মক সিতন 

বৃরদ্ধ মঞ্জুিী কিা িয়। 

 

 

----- 

রিনামূমল্য ১ রদন সমাঃ রশরব্বি আিমমদ 

সিকািী মিাব্যিস্থাপক 

কমী ব্যিস্থাপনা উপ-রিভাগ 

স ান: 02-9349915 

ই-সমইল:pd@ansarvdpbank 

gov.bd 

(ণ) রপ. আি. এল মঞ্জুিী 

(ব্যাংমকি উপ-

মিাব্যিস্থাপক 

পয মন্ত) 

আমিদমনি রভরিমত       

রপ. আি. এল মঞ্জুিী কিা 

িয়। 

সাদা কাগমজ 

আমিদনপত্র। 

রিনামূমল্য ১৪ রদন সমাঃ রশরব্বি আিমমদ 

সিকািী মিাব্যিস্থাপক 

কমী ব্যিস্থাপনা উপ-রিভাগ 

স ান: 02-9349915 

ই-সমইল:pd@ansarvdpbank 

gov.bd 

(ত) সপনশন মঞ্জুিী আমিদমনি রভরিমত সপনশন 

মঞ্জুিী কিা িয়। 

রনধ মারিত  িমম 

আমিদনপত্র। 

প্রারপ্তস্থান : স্ব স্ব কায মালয় 

 

রিনামূমল্য ৩০ রদন সমাঃ রশরব্বি আিমমদ 

সিকািী মিাব্যিস্থাপক 

কমী ব্যিস্থাপনা উপ-রিভাগ 

স ান: 02-9349915 

ই-সমইল:pd@ansarvdpbank 

gov.bd 

(র্) রিমশর্ সা মল্যি 

জন্য পুিস্কাি প্রদান 

১. ০১ (এক) মামসি মূল 

সিতমনি সমপরিমান অর্ ম 

প্রদান। 

২. প্রশংসাপত্র  

৩. সারি মক পাি িম্যামন্সি 

ব্যিস্থাপনা কর্তমপমক্ষি 

রসদ্ধান্ত সমাতামিক 

রিনামূমল ৯০ রদন সমাঃ রশরব্বি আিমমদ 

সিকািী মিাব্যিস্থাপক 

কমী ব্যিস্থাপনা উপ-রিভাগ 

স ান: 02-9349915 

ই-সমইল:pd@ansarvdpbank 
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ক্র: 

নং 

সসিাি নাম সসিা প্রদামনি পদ্ধরত প্রময়াজনীয় কাগজপত্র ও 

প্রারপ্তস্থান 

সসিামূল্য 

এিং  

পরিমশাধ 

পদ্ধরত 

সসিা প্রদামনি 

সময়সীমা 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত কম মকতমাি 

( নাম, পদিী, স ান নম্বি ও         ই-

সমইল) 

রভরিমত রিমশর্ পুিস্কাি। gov.bd 

(দ) প্ররশক্ষণ প্রদান ব্যাংমকি রনজস্ব কম মকতমা ও 

অন্য প্ররতষ্ঠামনি প্ররশক্ষক 

িািা সেরনং ইনরিটিউট 

কর্তমক প্ররশক্ষমণি 

ব্যিস্থাকিণ 

প্ররশক্ষণ প্রদামনি রনরমমি 

মমনানয়নপত্র। 

রিনামূমল্য ১-২ রদন সমাঃ আব্দুি িরিম 

অধ্যক্ষ, সেরনং ইনরষ্টটিউট  

রসরনয়ি রপ্ররন্সপাল অর সাি 

স ানঃ 02-8332338 

ই-সমইল: 

training@ansarvdpbank 

gov.bd 

(ধ) CBS িা ব্যাংরকং 

অমটামমশন সংক্রান্ত 

সসিা 

CBS এি মাধ্যমম 

শাখাসমূমিি কায মক্রম 

িািিায়মন সিমযাগীতা 

কিা এিং রিরভন্ন সমস্যা 

সমাধামন দ্রুত পদমক্ষপ 

সনয়া। 

আন্তঃ সনটওয়াকম রভরিক রিনামূমল্য 
তাৎক্ষরনকভা

সি  প্রমদয়                                                                                                                                                                                                                   

সতৌরিদ সমািাম্মদ সশাময়ি  

সপ্রাগ্রামাি  

স ান: 01717-13287 

ই-সমইল:ict@ansarvdpbank 

gov.bd 

(ন) যািতীয় রপ্ররিং 

সিশনািী সিিিাি 

প্রধান কায মালময় সাধািণ 

সসিা উপ-রিভামগি মামধ্যমম 

ব্যাংমকি সকল কায মালময় 

যািতীয় রপ্ররিং সষ্টশনািী 

সিিিাি 

চারিদাপত্র ও প্রারপ্তস্থান :       

স্ব   স্ব কায মালয়। 
প্রকৃত মূল্য তাৎক্ষরনক 

সমািাম্মদ জা ি রময়া 

সিকািী মিাব্যিস্থাপক 

সাধািন সসিা উপ-রিভাগ 

স ানঃ 02-8332338 

ই-সমইল: 

cs@ansarvdpbank.gov.bd 

(প) যানিািন সসিা প্রধান কায মালময় সাধািণ 

সসিা রিভামগি মামধ্যমম 

সিিিাি 

আমিদন পত্র 

প্রারপ্ত স্থান: সাধািন সসিা 

উপ-রিভাগ 

সিকািী 

রিরধ 

অনুযায়ী 

তাৎক্ষরনক সমািাম্মদ জা ি রময়া 

সিকািী মিাব্যিস্থাপক 

সাধািন সসিা উপ-রিভাগ 

স ানঃ 02-8332338 

ই-সমইল: 

cs@ansarvdpbank.gov.bd 

 

( ) সটরলম ান সসিা প্রধান কায মালময় সাধািণ 

সসিা উপ-রিভামগি মামধ্যমম 

ব্যাংমকি প্রধান কায মলয়সি 

মাঠ পয মাময়ি সকল 

কায মালয়/শাখায়  সটরলম ান 

সসিা প্রারপ্তি  অনুমমাদমনি 

ব্যিস্থাকিণ 

সাদা কাগমজ আমিদনপত্র স্ব স্ব 

কায মালময়ি  

১-৭ রদন সমািাম্মদ জা ি রময়া 

সিকািী মিাব্যিস্থাপক 

সাধািন সসিা উপ-রিভাগ 

স ানঃ 02-8332338 

ই-সমইল: 

cs@ansarvdpbank.gov.bd 

(ি) আসিািপত্র ও 

সাজসিঞ্জাম 

প্রধান কায মালময় সাধািণ 

সসিা উপ-রিভামগি মামধ্যমম 

ব্যাংমকি সকল কায মালময়ি 

আসিািপত্র ও নিদুযরতক 

সিঞ্জাম সিিিাি কিা িয় 

অরধযাচনপত্র। 

প্রারপ্তস্থান :স্ব স্ব 

কায মালয়। 

প্রকৃত মূল্য ১-১৫ রদন সমািাম্মদ জা ি রময়া 

সিকািী মিাব্যিস্থাপক 

সাধািন সসিা উপ-রিভাগ 

স ানঃ 02-8332338 

ই-সমইল: 

cs@ansarvdpbank.gov.bd 

      

(ভ) 

লরজরিক সিিিাি প্রধান কায মালময় সাধািণ 

সসিা এিং করম্পউটাি 

রিভামগি মামধ্যমম সিিিাি 

কিা িয় 

অরধযাচনপত্র। 

প্রারপ্তস্থান : স্ব স্ব কায মালয় 

রিনামূমল্য  ১ রদন সমািাম্মদ জা ি রময়া 

সিকািী মিাব্যিস্থাপক 

সাধািন সসিা উপ-রিভাগ 

স ানঃ 02-8332338 

ই-সমইল: 

cs@ansarvdpbank.gov.bd 

 ও 

সমািাম্মদ িাসান মািমুদ 

রসমষ্টম এনারলষ্ট  

স ান: 01716014787 

ই-সমইল: 

ict@ansarvdpbank.gov.bd 

(ম) িামজট প্রদান  ব্যাংমকি িামজট প্রণয়ন 

কমি শাখা, আঞ্চরলক 

কায মালয়, আঞ্চরলক রনিীক্ষা 

শাখা, আঞ্চরলক 

কায মালয়, আঞ্চরলক 

রনিীক্ষা কায মালয় ও 

রিনামূমল্য রনধ মারিত 

সময় অনুযায়ী   

জনাি গনপ্রসাদ রিবাস 

রসরনয়ি রপ্ররন্সপাল অর সাি 

সকন্দ্রীয় রিসাি উপ-রিভাগ  
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ক্র: 

নং 

সসিাি নাম সসিা প্রদামনি পদ্ধরত প্রময়াজনীয় কাগজপত্র ও 

প্রারপ্তস্থান 

সসিামূল্য 

এিং  

পরিমশাধ 

পদ্ধরত 

সসিা প্রদামনি 

সময়সীমা 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত কম মকতমাি 

( নাম, পদিী, স ান নম্বি ও         ই-

সমইল) 

কায মালয় ও প্রধান 

কায মালময়ি সংরিষ্ট রিভামগ 

সপ্রিণ 

প্রধান কায মালময়ি রিরভন্ন 

রিভাগ িমত প্রাপ্ত 

প্রিািপত্র এিং অন্যান্য 

কাগজপত্র (যরদ র্ামক)। 

প্রারপ্ত স্থান: স্ব স্ব কায মালয় 

স ানঃ 02-48313147 

ই-সমইল: avubacc@gmail.com 

  

 

(য) রনিীক্ষা ও পরিদশ মন  রনিীক্ষা ও পরিদশ মন রিভাগ 

এিং আঞ্চরলক রনিীক্ষা 

কায মালয় কর্তমক রনধ মারিত 

 িমমট অর্ মিছি রভরিক 

রনিীক্ষা কায মক্রম সম্পাদন 

রনিীক্ষা ও পরিদ মশন 

রিভাগ এিং আঞ্চরলক 

রনিীক্ষা কায মালয়। 

স্থান: স্ব স্ব কায মালয় 

রিনামূমল্য ৭ রদন সমাঃ রমজানুি িিমান 

রনিীক্ষা ও পরিদশ মন  উপ-রিভাগ 

রসরনয়ি রপ্ররন্সপাল অর সাি 

স ান: 01712-213996 

ই-সমইল: audit@ansarvdpbank 

gov.bd 

(ি) শাখা সখালা যর্াযর্ কর্তমপমক্ষি 

অনুমমাদন সমাতামিক 

১. শাখা সখালাি রির্ময় 

মূল শাখাি প্রিাি 

২. ব্যিস্থাপনা কর্তমপমক্ষি 

সুপারিশ 

৩. পরিচালনা পর্ মমদি 

রসদ্ধান্ত 

রিনামূমল্য ৬ মাস সমাঃমনজুরুল িক 

শাখা রনয়ন্ত্রণ উপ-রিভাগ 

রসরনয়ি রপ্ররন্সপাল অর সাি 

স ান: 02-9344291 

ই-সমইল: bcd@ansarvdpbank 

gov.bd 

(ল) সময়াদ পূণ ম িওয়াি 

পূমি ম অিসি গ্রিমণি 

অনুমমাদন 

পরিচালনা পর্ মদ 

 

এরজএম ও তদুমদ্ধম রিনামূমল্য ৩০ সমাঃ রশরব্বি আিমমদ 

সিকািী মিাব্যিস্থাপক 

কমী ব্যিস্থাপনা উপ-রিভাগ 

স ান: 02-9349915 

ই-সমইল:pd@ansarvdpbank 

gov.bd 

ব্যিস্থাপনা পরিচালক এরজএম এি রনমে সকল 

িমিি কম মকতমা ও 

কম মচািী 

(শ) কম মকতমা-

কম মচািীমদি রিমশর্ 

সিতন বৃরদ্ধ 

অনুমমাদন 

পরিচালনা পর্ মদ সকল িমিি 

কম মকতমা/কম মচািী 

রিনামূমল্য ৩০ সমাঃ রশরব্বি আিমমদ 

সিকািী মিাব্যিস্থাপক 

কমী ব্যিস্থাপনা উপ-রিভাগ 

স ান: 02-9349915 

ই-সমইল:pd@ansarvdpbank 

gov.bd 

(র্) সংগমিাধ ছুটি (১) ব্যিস্থাপনা পরিচালক মিাব্যিস্থাপন, উপ-

মিাব্যিস্থাপক ও রনজ 

দপ্তমিি কম 

রিনামূমল্য তাৎক্ষরনক সমাঃ রশরব্বি আিমমদ 

সিকািী মিাব্যিস্থাপক 

কমী ব্যিস্থাপনা উপ-রিভাগ 

স ান: 02-9349915 

ই-সমইল:pd@ansarvdpbank 

gov.bd 

(২) মিাব্যিস্থাপক সংরিষ্ট মিারিভামগি 

আওতাধূন সিকািী 

মিাব্যিস্থাপক/উপ-

রিভাগ প্রধানগণ ও রনজ 

দপ্তমিি কম মকতমা-

কম মচািী। তাছািা 

মিাব্যিস্থাপক 

(অপামিশন) আঞ্চরলক 

ব্যিস্থাপকগমণি 

সংগমিাধ ছুটিি রির্য়টি 

রনষ্পরি কিমিন। 

রিনামূমল্য 

 (৩)  

উপ-মিাব্যিস্থাপকগণ 

রনয়ন্ত্রণাধীন উপ-

রিভামগি সিকািী 

মিাব্যিস্থাপক/ উপ-

রিভাগ প্রধান ব্যরতত 

প্রধান কায মালময়ি তাি 

অরধনি সকল কম মকতমা 

ও কম মচািী 

রিনামূমল্য তাৎক্ষরনক 

(৪) আঞ্চরলক ব্যিস্থাপক শাখা ব্যিস্থাপক ও 

আঞ্চরলক কায মালময়ি 

অন্যান্য কম মকতমা-

কম মচািী 

রিনামূমল্য তাৎক্ষরনক 
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ক্র: 

নং 

সসিাি নাম সসিা প্রদামনি পদ্ধরত প্রময়াজনীয় কাগজপত্র ও 

প্রারপ্তস্থান 

সসিামূল্য 

এিং  

পরিমশাধ 

পদ্ধরত 

সসিা প্রদামনি 

সময়সীমা 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত কম মকতমাি 

( নাম, পদিী, স ান নম্বি ও         ই-

সমইল) 

 (৫) শাখা ব্যিস্থাপক শাখাি রনয়ন্ত্রণাধীন সকল 

িমিি কম মকতমা-কম মচািী 

রিনামূমল্য তাৎক্ষরনক  

(স) শংখলাজরনত 

ব্যিস্থা গ্রিণঃ 

ক) খসিা 

নকর য়তনামা/ 

অরভমযাগনামাি 

অনুমমাদন 

(১) ব্যিস্থাপনা পরিচালক রপ্ররন্সপাল অর সাি এিং 

তদুধ ম সকল িমিি 

কম মকতমা 

রিনামূমল ৭/১৫ রদন সমাঃ রশরব্বি আিমমদ 

সিকািী মিাব্যিস্থাপক 

কমী ব্যিস্থাপনা উপ-রিভাগ 

স ান: 02-9349915 

ই-সমইল:pd@ansarvdpbank 

gov.bd 

(২) মিাব্যিস্থাপক 

(প্রশাসন) 

রসরনয়ি অর সাি ও 

তদরনে সকল িমিি 

কম মকতমা ও কম মচািী 

রিনামূমল্য ৭/১৫ সমাঃ রশরব্বি আিমমদ 

সিকািী মিাব্যিস্থাপক 

কমী ব্যিস্থাপনা উপ-রিভাগ 

স ান: 02-9349915 

ই-সমইল:pd@ansarvdpbank 

gov.bd 

(ি) খ) চূিান্ত 

অরভমযাগনামা ও 

তদন্তকািী 

কম মকতমা 

রনময়ামগি 

অনুমমাদন 

(১) ব্যিস্থাপনা পরিচালক রপ্ররন্সপাল অর সাি ও 

তদুধ ম সকল কম মকতমা ও 

কম মচািী 

রিনামূমল্য ৭/৭ সমাঃ রশরব্বি আিমমদ 

সিকািী মিাব্যিস্থাপক 

কমী ব্যিস্থাপনা উপ-রিভাগ 

স ান: 02-9349915 

ই-সমইল:pd@ansarvdpbank 

gov.bd 

(২) মিাব্যিস্থাপক 

(প্রশাসন) 

রসরনয়ি অর সাি ও 

তদরনে সকল িমিি 

কম মকতমা ও কম মচািী 

রিনামূমল্য ৭/৭ সমাঃ রশরব্বি আিমমদ 

সিকািী মিাব্যিস্থাপক 

কমী ব্যিস্থাপনা উপ-রিভাগ 

স ান: 02-9349915 

ই-সমইল:pd@ansarvdpbank 

gov.bd 

(ি) মৃতুয পিিতী 

অনুদান 

(পরিচালনা 

পর্ মমদি 

অনুমমারদত িামি) 

(১) ব্যিস্থাপনা পরিচালক সকল িমিি কম মকতমা রিনামূমল্য ৩০রদন সমাঃ রশরব্বি আিমমদ 

সিকািী মিাব্যিস্থাপক 

কমী ব্যিস্থাপনা উপ-রিভাগ 

স ান: 02-9349915 

ই-সমইল:pd@ansarvdpbank 

gov.bd 

(২) মিাব্যিস্থাপক 

(প্রশাসন) 

সকল িমিি কম মচািী রিনামূমল্য ৩০রদন 

 

 

 

Grievance Redress System (GRS) 

 

সসিা প্রারপ্তমত অসন্তুষ্ট িমল দারয়ত্বপ্রাপ্ত কম মকতমাি সমঙ্গ সযাগামযাগ করুন। তাি কাছ সর্মক সমাধান পাওয়া না সগমল 

রনমোক্ত পদ্ধরতমত সযাগামযাগ কমি আপনাি সমস্যা অিরিত করুন: 

 

ক্ররমক কখন সযাগামযাগ 

কিমিন 

কাি সমঙ্গ 

সযাগামযাগ 

কিমিন 

সযাগামযামগি ঠিকানা রনষ্পরিি 

সময়সীমা 

১. দারয়ত্বপ্রাপ্ত কম মকতমা 

সমাধান রদমত ব্যর্ ম 

িমল 

অরভমযাগ 

রনষ্পরি কম মকতমা 

(অরনক) 

জনাি সমািাম্মদ জা ি রময়া 

 সিকািী মিাব্যিস্থাপক 

স ান: 02-9349915 

ই-সমইল: cs@ansarvdpbank.gov.bd 

১৫ 

কায মরদিস 

২. অরভমযাগ রনষ্পরি 

কম মকতমা রনরদ মষ্ট সমময় 

 আরপল কম মকতমা জনাি সমা. সমাসামেক-উল-আলম 

ব্যিস্থাপনা পরিচালক 

২০ 

কায মরদিস 

অরভমযাগ প্ররতকাি ব্যিস্থাপনা  
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সমাধান রদমত ব্যর্ ম 

িমল 

স ান: 02-8322181 

ই-সমইল: md@ansarvdpbank.gov.bd 

৩. আরপল কম মকতমা 

রনরদ মষ্ট সমময় সমাধান 

রদমত ব্যর্ ম িমল 

ব্যাংমকি 

পরিচালনা পর্ মদ 

জনাি িাদল চন্দ্র সদিনার্ 

 সিকািী মিাব্যিস্থাপক 

স ান: 02-9349915 

ই-সমইল: recovery@ansarvdpbank.gov.bd 

৪৫ 

কায মরদিস 

 


