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(Citizen’s Charter) 

 

 

 

ব্যাংকের প্রধযন েযর্ যযলয় : 

                                        ১৪, আউটযর সযর্কযলযর ররযড 

                                        রযজযরবযগ, ঢযেয-১২১৭ 

 
 

 রর্যগযকর্যগ :    

         র যন : 88-02-9344291 

ই-রেইল : info@ansarvdpbank.gov.bd 

ওকয়ব সযইট : www.ansarvdpbank.portal.gov.bd 
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 ANSAR-VDP UNNAYAN BANK 
       দারিদ্র্য রিমমাচন, নািীি ক্ষমতায়ন, কম মসৃজন, অর্ মননরতক উন্নয়মন অঙ্গীকািািদ্ধ 

 

১৫-১২-২০২২ (হযলনযগযকের তযররখ) 

 
 

 



    

 

 

ব্যাংে প্ররতষ্ঠযর রপ্ররিত 

 

“আনসযর-রিরডরি উন্নয়ন ব্যাংে” আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সযকল ২১ নাং আইন) বকল এ ব্যাংেটি প্ররতরষ্ঠত হয়। ব্যাংেটি েযর্ যক্রে 

শুরু হয় ১০ জযনুয়যরর ১৯৯৬ তযররকখ। বযাংলযকেশ আনসযর ও গ্রযে প্ররতরিয বযরহনীর সেস্যকেরকে আয়বধ যে খযকত ঋণ সুরবধয 

প্রেযন েকর তযকের েযররদ্র রবকেযচন, নযরীর িেতযয়ন ও অর্ যননরতে উন্নয়কন এ ব্যাংেটি েযজ েকর র্যকে।  

 

Vision (রিশন) : 
 

বযাংলযকেশ আনসযর ও গ্রযে প্ররতরিয বযরহনীর সেস্যকের েযররদ্রয রবকেযচন, নযরীর িেতযয়ন ও অর্ যননরতে 

উন্নয়ন এর েযধ্যকে ব্যাংেটিকে এেটি রটেসই ও েকডল ব্যাংকে রুিযন্তর েরয 

(To transform the Bank into a sustainable Model Bank through Poverty Alleviation, 

Women Empowerment and Economic Development of Bangladesh Ansar & VDP 

Members) 

 

✓ প্ররতশ্রুত রসবয প্রেযন সেয়সূরচ 
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শুক্রিাি ও শরনিাি সাপ্তারিক ছুটিি রদন 

 

 

 

প্ররতশ্রুত রসবযসমূহ 

 

✓ নযগররে রসবয 
   

ক্রম 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. 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 

উপ মিাব্যিস্থাপক 

(সরচি, পরিচালনা 

পর্ মদ) 

স ানঃ  
02222226879 

ইমমইলঃ 
avubrecover

y@gmail.com 
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ক্রম 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) 

খ. ঋমেি কম মসূচী : 

১. ক্ষুদ্র্ ঋে রনধ মারিত ঋে 

নীরতমালাি 

আমলামক ঋে 

 িমম আমিদন 

গ্রিে, 

উমযাক্তামদি 

সযাগ্যতা-দক্ষতা 

ও প্রকল্প 

যাচাইপূি মক 

একক/ গ্রুমপি 

অন্তর্ভ মক্ত 

সদস্য/সদস্যগে

সক ব্যরক্তগত 

গ্যািারি/জামান

রত সম্পরিি  

রিপিীমত ঋে 

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 ঋে 

গ্রিমেি অনাপরি পত্র। 

 

ঙ) আয়কি পরিমশামধি 

দারলরলক প্রমামনি সতযারয়ত 

 মটাকরপ (প্রমযাজয সক্ষমত্র)। 

 

চ) নগদ ঋে (কযাশ সক্ররিট) 

ঋে/িালকা যানিািন 

ক্রয়/মৎস্য চার্ (রচংরি ও 

অন্যান্য মাছ চার্) ঋে/ গিারদ 

পশু ও গাভী পালন ঋমেি  

সক্ষমত্র ইকুইটিি সযাগান 

সম্পমকম সঘার্নাপত্র (প্রমযাজয 

সক্ষমত্র) 

 

ছ) সেি লাইমসন্স এি 

সতযারয়ত করপ (ব্যিসারয়ক 

ঋমেি 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 ঋমেি সক্ষমত্র  

স্মাট ম কাি ম  Smart 

Card-  এি স তযারয়ত       

 মটাকরপ রনমত িমি। 

অঙ্গীর্ভত আনসাি রিসামি       

সলান সপ্রামসরসং 

র  

রিতিেকৃত 

ঋমেি 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 িাদল চন্দ্র 

সদিনার্ 

উপ মিাব্যিস্থাপক 

(সরচি, পরিচালনা 

পর্ মদ) 

স ানঃ  
02222226879 

avublad@gm

ail.com 

 

 

 

২. এসএমই ঋে 

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. গ্রামীে পরিিিন        

 

(রি-হুইলাি)  

ঋে 

৬. উিিে ঋে 

 
৭. অঙ্গীর্ভত 

(Embodied) 

ঋে  

৮. সসৌি-রিদুযৎ 

স্থাপন ঋে 

৯. িাময়াগ্যাস 

প্ল্যাি ঋে 

১০. প্রিাস গমে  

ঋে 

১১. করম্পউটাি ঋে 

১২. একটি িািী 

mailto:avublad@gmail.com
mailto:avublad@gmail.com


    

 

 

ক্রম 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) 

একটি খামাি 

সমরিত কৃরর্ 

ঋে 

চাকুিীিত আমছন মমম ম 

আনসাি ও রভরিরপ সদি দপ্তি 

কর্তমক সমািাইমল কন ামম মশন 

গ্রিমেি প্রতযয়ন পমত্রি 

সতযারয়ত  মটাকরপ। 

 

ঞ) ‘‘একটি িািী একটি 

খামাি’’/পািমসানাল সলান / 

আনসাি সদস্যমদি মটি 

সাইমকল ক্রয় ঋমেি সক্ষমত্র  

সিতন সর্মক রকরি কতমমনি 

ক্ষমতা অপ মেপত্র এিং সিতন 

রিিিেী। 
 

(  গ্রামীে পরিিিে/ িালকা 

যানিািন ক্রয়/আনসাি 

সদস্যমদি মটি সাইমকল 

দিপমত্রি করপ।ঋমেি  সক্ষমত্র   

রিমশর্ রিমশর্ ঋমেি জন্য 

প্রময়াজনীয় 

িকুমমি/দরললারদ: 
 

 

ক) একটি িািী একটি খামাি 

সমরিত কৃরর্ ঋে/ পামস মানাল 

সলান/আনসাি সদস্যমদি মটি 

সাইমকল ক্রয় ঋমেি  সক্ষমত্র  

সিতন সর্মক রকরি কতমমনি 

ক্ষমতা অপ মেপত্র এিং সিতন 

রিিিেী জমা রদমত িমি; 

 

খ) গ্রামীে পরিিিে/ িালকা 

যানিািন ক্রয়/আনসাি 

সদস্যমদি মটি সাইমকল ক্রয় 

ঋমেি সক্ষমত্র দিপমত্রি করপ 

জমা রদমত িমি এিং  িালকা 

যানিািন ঋমেি  সক্ষমত্র গািী 

ক্রময়ি সকামটশন জমা রদমত 

িমি; 

 

গ) অঙ্গীর্ভত আনসাি ঋমেি  

সক্ষমত্র স্মাট ম কাি ম (Smart 

Card) -এি সতযারয়ত 

 মটাকরপ রনমত িমি। ঋে 

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 শাখা ব্যিস্থাপকমক 

১৩. নািী কম মসৃজন 

ঋে 

১৪. গিাদী পশু ও 

গাভী পালন ঋে 

১৫. কৃরর্ রভরিক 

প্রকমল্প চলরত 

মূলধন ঋে  

১৬. 

 

আনসাি সদস্য 

মটি সাইমকল 

ক্রয়  ঋে 

১৭. কৃরর্ যন্ত্রপারত 

ক্রয় ঋে 

১৮. মৎস্য চার্ 

(রচংরি ও 

অন্যান্য মাছ 

চার্) ঋে 

১৯. আনসাি 

অর সাি সিাম 

সলান 

২০. আনসাি/রভরি

রপ সদস্য সিাম 

সলান 

২১. গরু 

সমাটাতাজাকিন 

ঋে 

২২.  সপারি  

(ব্রয়লাি/মলয়াি

) ঋে 

২৩. নগদ ঋে (কযাশ 

সক্ররিট) ঋে 

২৪. িালকা 

যানিািন ক্রয় 

(ম াি-হুইলাি) 

ঋে 

২৫. আনসাি-

রভরিরপ 

প্রমোদনা  কৃরর্ 

রভরিক প্রকল্প 

ঋে 

২৬. দুগ্ধ উৎপাদন ও 

কৃরত্রম প্রজনন 

খামত পুনঃ 

অর্ মায়ন স্কীম 

ঋে 

 

 

 

 



    

 

 

ক্রম 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. ‘‘Ansar 

VDP Alo-

by Solaric 

(AVAS) 
প্রকল্প এি 

মাধ্যমম  

M-IPS 
স্থাপন’’         

ঋে 

স্বচমক্ষ সদমখ রনরিত িমত 

িমি এিং উিাি সতযারয়ত 

রপ্রিকরপ ঋে নরর্মত সংযুক্ত 

কিমত িমি। স্মাট ম কাি ম 

(Smart Card ) এি 

রপন (PIN ) নম্বমিি 

সঠিকতা যাচাই কমি রনরিত 

িমত িমি; 

 

ঘ) এসএমই ঋে/নগদ ঋে 

(কযাশ সক্ররিট)/নািী কম মসৃজন 

ঋে/মপারি (ব্রয়লাি ও 

সলয়াি) ঋে/আনসাি-রভরিরপ 

প্রমোদনা কৃরর্রভরিক প্রকল্প 

ঋে/উিিে ঋমেি সক্ষমত্র 

উমযাক্তা/ব্যিসা প্ররতষ্ঠামনি 

নামম সেি লাইমসন্স র্াকমত 

িমি; 

 

ঙ) এসএমই ও কৃরর্ রভরিক 

রশমল্প চলরত মূলধন ঋমে 

এসরিরপএস রিসাি সখালাি 

সম্মরত পত্র ও প্রকল্প/ ব্যিসাি 

র্ভরমি সমৌজা ম্যাপ/িামত আকাঁ 

রুট ম্যাপ এিং 

এসএমই/আনসাি-রভরিরপ 

প্রমোদনা কৃরর্ রভরিক 

প্রকল্প/মৎস্য চার্ ঋে/গিাদী 

পশু ও গাভী পালন ঋে/উিিে 

ঋে/নািী কম মসৃজন ঋে/গরু 

সমাটাতাজাকিন ঋে/নগদ 

ঋে/কৃরর্ রভরিক রশমল্প চলরত 

মূলধন ঋে আয়কি 

পরিমশামধি দারলরলক 

প্রমামনি সতযারয়ত  মটাকরপ, 

প্ররশক্ষে/অরভজ্ঞতাি সতযারয়ত 

সনদ (যরদ র্ামক), িালসমনি 

কি প্রদান িরশমদি সতযারয়ত 

২৮. ‘‘কৃরর্ ও পল্লী 

ঋে কম মসূচী’’ 

এি আওতায় 

২০০.০০ 

(দুইশত) সকাটি 

টাকা ঋে 

প্রদামনি 

নীরতমালা। 

২৯. এসরিরপএস 

রিসামিি 

রস্থরতি 

রিপিীমত ঋে 

৩০. স্থায়ী 

আমানমতি 

রিপিীমত ঋে 

৩১. আমানত রিগুন 

বৃরদ্ধ প্রকমল্পি 

রিপিীমত ঋে 

৩২. লাখপরত 

রিমপারজট 

স্কীমমি 

রিপিীমত ঋে 

৩৩. বযাংলযকেশ 

ব্যাংকের 

তহরবকল ক্ষুদ্র ও 

কৃরি ঋণ (৫০০ 

রেযটি টযেয) 



    

 

 

ক্রম 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) 

৩৪. বযাংলযকেশ 

ব্যাংকের 

তহরবকল কৃরি 

ও িল্লী ঋণ 

(১০০০ রেযটি 

টযেয) 

 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 ঋমে 

ড্রাইরভং লাইমসন্স এি 

সতযারয়ত  মটাকরপ, 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 

ঋমে ড্রাইরভং লাইমসন্স 

র্াকমত িমি; 

 

ছ) গৃি রনম মাে ঋমেি জন্য সয 

সকান পরিমাে ঋে রনমত 

প্রিারিত/রনম মাোধীন িািী 

ি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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

ক্রম 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) 

 

 

 

গ. আমানমতি কম মসূচী : 

 

১. বঙ্গবন্ধু সঞ্চয়ী 

আেযনত 

সসিা গ্রিীতা 

রনকটি শাখায় 

স্ব-শিীমি 

উপরস্থত িময় 

সসিা গ্রিে 

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 

 

সমাঃ রশরব্বি আিমমদ 

উপ-মিাব্যিস্থাপক 

শাখা রনয়ন্ত্রে রিভাগ 

স ান: 02-

49349915 

bcd@ansarv

dpbank.gov.b 

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 

৮. চলরত আমানত 

৯. স্বল্প সময়াদী 

আমানত 

১০. এসরিরপএস 

১১. িজ্জ্ব সিায়ক 

রিমপারজট স্কীম 

১২. আমানত রিগুে 

বৃরদ্ধ প্রকল্প 

১৩. সময়াদী 

আমানত 

     

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

 

✓ প্রযরতষ্ঠযরনে রসবয 
  

ক্রম 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 

সপ্রিে কিা িয়। 

চারিদা 

অনুযায়ী প্রধান 

কায মালময়ি 

শাখা ------ 

রিনামূমল্য চারিত 

সমময়ি 

মমধ্য 

জনাি সমাি া আমনায়াি সিামসন 

উপ-মিাব্যিস্থাপক 

সকন্দ্রীয় রিসাি রিভাগ  

স ানঃ 02-48313147 

ই-সমইল: 

avubacc@gmail.com 

  

২. মন্ত্রোলয় 

Annual 

Performance 

Agreement 

(APA) 

রনধ মারিত  িমমট 

অনুযায়ী িাি মকরপ ও 

স টকরপ মন্ত্রোলয়, 

িাংলামদশ ব্যাংমক 

সপ্রিে। 

চারিদা 

অনুযায়ী প্রধান 

কায মালময়ি 

ঋে আদায় 

উপ-রিভাগ 

রিনামূমল্য রতন মাস 

পিপি 

 

Rbve †gvt Rvnv½xi Avjg  

সিকািী মিাব্যিস্থাপক 

ঋে আদায় রিভাগ 

স ান: 02222226023 

ই-সমইল 
recovery@ansarvdpb

ank.gov.bd 

৩. িাংলামদশ 

ব্যাংমক  

Non 

Banking 

Financial 

Institute 

(NBFI) 

রনধ মারিত  িমমট 

অনুযায়ী কাি মকরপ ও 

স ট কটি মন্ত্রোলয়, 

িাংলামদশ ব্যাংমক 

সপ্রিে। 

চারিদা 

অনুযায়ী প্রধান 

কায মালময়ি 

ঋে আদায় 

উপ-রিভাগ 

রিনামূমল্য চারিত 

সমময়ি 

মমধ্য 

জনাি িাদল চন্দ্র সদিনার্ 

উপ মিাব্যিস্থাপক 

(সরচি, পরিচালনা পর্ মদ) 

স ানঃ  02222226879 

lad@ansarvdpbank.go

v.bd 

৪. online এি 

মাধ্যমম সশয়াি 

সংক্রান্ত সসিা 

সিজীকিে 

১. অনলাইন সশয়াি 

ম্যামনজমমি রসমষ্টম  

২. সশয়াি সমািাইল 

আযাপস 

৩. USSD সমনু 

রভরিক সারভমস 

৪. সিলপলাইন 

online 

রভরিক এিং 

ব্যাংমকি 

সকল শাখা 

কায মালয় 

রিনামূমল্য  তাৎক্ষরনক

ভামি প্রমদয় 

সমািাম্মদ িাসান মািমুদ 

রসমষ্টম এনারলষ্ট  

স ান: 01716014787 

ই-সমইল: 

ict@ansarvdpbank.go

v.bd 

 

৫. সসাশ্যাল রমরিয়াি 

মাধ্যমম সসিা 

প্রদান  

১. Facebook 

2.Youtube 

chanel 

online 

রভরিক 

“ চারিত 

সমময়ি 

মমধ্য 

পলাশ িালদাি 

রপ্ররন্সপাল অর সাি 

স ান: 01715131493 

ই-সমইল: 

ict@ansarvdpbank.go

v.bd 

 

৬. website  ও 

তথ্যিাতায়ন   

website  ও 

তথ্যিাতায়ন  রনয়রমত 

িালনাগাদ িাখা  এিং 

এি মাধ্যমম রিরভন্ন 

কায মক্রম ও তথ্য রচত্র 

উপস্থাপন 

 online 

রভরিক 

“ “ 

 

 



    

 

 

 

 

✓ অিযন্তরীন রসবয 

 

ক্রম 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 রনয়ন্ত্রেকািী 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 জনাি সমািাম্মদ জা ি রময়া 

 উপ মিাব্যিস্থাপক 

কমী ব্যিস্থাপনা রিভাগ 

স ান: 02222221239 

ই-

সমইল::pd@ansarvdpba

nk 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 জনাি সমািাম্মদ জা ি রময়া 

 উপ মিাব্যিস্থাপক 

কমী ব্যিস্থাপনা রিভাগ 

স ান: 02222221239 

ই-

সমইল::pd@ansarvdpba

nk gov.bd 

(ঘ) সাধািে ভরিষ্য 

তিরিমলি অরগ্রম 

মঞ্জুিী 

আমিদমনি রভরিমত 

মঞ্জুিী সদয়া  িয় 

রনধ মারিত  িমম 

আমিদনপত্র। 

প্রারপ্তস্থান : স্ব স্ব 

কায মালয় 

রিনামূমল্য ২ রদন জনাি সমাি া আমনায়াি সিামসন 

উপ মিাব্যিস্থাপক 

সকন্দ্রীয় রিসাি রিভাগ  

স ানঃ 02-48313147 

ই-সমইল: 

avubacc@gmail.com 

(ঙ) পামস মানাল সলান 

/একটি িািী 

একটি খামাি 

সম্মরিত কৃরর্ ঋে 

(ব্যাংমকি 

কম মকতমা/ 

কম মচািীমদি  

জন্য) 

আমিদমনি রভরিমত 

মঞ্জুিীি কিা িয় 

রনধ মারিত  িমম 

আমিদনপত্র। 

প্রারপ্তস্থান : স্ব স্ব 

কায মালয় 

প্রময়াজনী

য় 

ষ্টযাম্পসি 

চাজম 

িকুমমি 

সম্পাদন 

১০ রদন সংরিষ্ট শাখা ব্যিস্থাপক ও 

 সংরিষ্ট আঞ্চরলক ব্যিস্থাপক   

 

 

(চ) গৃি রনম মাে অরগ্রম 

মঞ্জুিী 

আমিদমনি রভরিমত 

মঞ্জুিী কিা িয় 

রনধ মারিত  িমম 

আমিদনপত্র। 

প্রারপ্তস্থান : স্ব স্ব 

কায মালয় 

প্রময়াজনী

য় 

ষ্টযাম্পসি 

চাজম  

িকুমমি 

সম্পাদন 

৯০ রদন জনাি সমািাম্মদ জা ি রময়া 

 উপ মিাব্যিস্থাপক 

কমী ব্যিস্থাপনা রিভাগ 

স ান: 02222221239 

ই-

সমইল::pd@ansarvdpba

nk gov.bd 

(ছ) সমাটি সাইমকল 

অরগ্রম মঞ্জুিী 

আমিদমনি রভরিমত 

মঞ্জুিী কিা িয় 

রনধ মারিত  িমম 

আমিদনপত্র। 

প্রারপ্তস্থান : স্ব স্ব 

কায মালয় 

প্রময়াজনী

য় 

ষ্টযাম্পসি 

চাজম  

৭ রদন জনাি সমািাম্মদ জা ি রময়া 

 উপ মিাব্যিস্থাপক 

কমী ব্যিস্থাপনা রিভাগ 

স ান: 02222221239 



    

 

 

ক্রম 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) 

িকুমমি 

সম্পাদন 

ই-

সমইল::pd@ansarvdpba

nk 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 জনাি সমািাম্মদ জা ি রময়া 

 উপ মিাব্যিস্থাপক 

কমী ব্যিস্থাপনা রিভাগ 

স ান: 02222221239 

ই-

সমইল::pd@ansarvdpba

nk 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 জনাি সমািাম্মদ জা ি রময়া 

 উপ মিাব্যিস্থাপক 

কমী ব্যিস্থাপনা রিভাগ 

স ান: 02222221239 

ই-

সমইল::pd@ansarvdpba

nk gov.bd 

(ঞ) রশক্ষা/উচ্চতি 

রশক্ষা গ্রিমেি 

অনুমরত 

আমিদমনি রভরিমত 

অনুমরত প্রদান কিা িয়। 

সাদা কাগমজ 

আমিদনপত্র। 

প্রারপ্তস্থান : স্ব স্ব 

কায মালয় 

রিনামূমল্য ৭ রদন জনাি সমািাম্মদ জা ি রময়া 

 উপ মিাব্যিস্থাপক 

কমী ব্যিস্থাপনা রিভাগ 

স ান: 02222221239 

ই-

সমইল::pd@ansarvdpba

nk gov.bd 

(ট) কম মচািী কল্যাে 

তিরিল িমত 

অনুদান মঞ্জুিী 

আমিদমনি রভরিমত 

অনুমরত প্রদান কিা িয়। 

রনধ মারিত  িমম 

আমিদনপত্র। 

প্রারপ্তস্থান : স্ব স্ব 

কায মালয় 

রিনামূমল্য ৯০ রদন জনাি সমািাম্মদ জা ি রময়া 

 উপ মিাব্যিস্থাপক 

কমী ব্যিস্থাপনা রিভাগ 

স ান: 02222221239 

ই-

সমইল::pd@ansarvdpba

nk 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 জনাি সমািাম্মদ জা ি রময়া 

 উপ মিাব্যিস্থাপক 

কমী ব্যিস্থাপনা রিভাগ 

স ান: 02222221239 

ই-

সমইল::pd@ansarvdpba

nk gov.bd 

(ি) স্থায়ীকিে 

পমদান্নরতপ্রাপ্ত পমদ 

নতুন রনময়াগপ্রাপ্ত পমদি 

সক্ষমত্র ১ িছি এিং 

পমদান্নরত প্রাপ্ত পমদ ৬ 

মাস অরতক্রামন্তি পি স্ব 

পমদ স্থায়ীকিে 

১. িারর্ মক সগাপনীয় 

প্ররতমিদন 

২.   চাকুিী 

সমন্তার্জনক ু  রক না 

এ মমম ম রনয়ন্ত্রেকািী 

কর্তমপমক্ষি প্রতযয়ন 

রিনামূমল্য ৭ রদন জনাি সমািাম্মদ জা ি রময়া 

 উপ মিাব্যিস্থাপক 

কমী ব্যিস্থাপনা রিভাগ 

স ান: 02222221239 

ই-

সমইল::pd@ansarvdpba

nk gov.bd 

 

 



    

 

 

ক্রম 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) 

 

 

 

(ঢ) িারর্ মক সিতন বৃরদ্ধ 

মঞ্জুিী 

প্ররত িছমিি জুলাই িমত 

কায মকি কমি িারর্ মক 

সিতন বৃরদ্ধ মঞ্জুিী কিা 

িয়। 

 

 

 

রিনামূমল্য ১ রদন জনাি সমািাম্মদ জা ি রময়া 

 উপ মিাব্যিস্থাপক 

কমী ব্যিস্থাপনা রিভাগ 

স ান: 02222221239 

ই-

সমইল::pd@ansarvdpba

nk gov.bd 

(ে) রপ. আি. এল 

মঞ্জুিী (ব্যাংমকি 

উপ-মিাব্যিস্থাপক 

পয মন্ত) 

আমিদমনি রভরিমত       

রপ. আি. এল মঞ্জুিী কিা 

িয়। 

সাদা কাগমজ 

আমিদনপত্র। 

রিনামূমল্য ১৪ রদন জনাি সমািাম্মদ জা ি রময়া 

 উপ মিাব্যিস্থাপক 

কমী ব্যিস্থাপনা রিভাগ 

স ান: 02222221239 

ই-

সমইল::pd@ansarvdpba

nk gov.bd 

(ত) সপনশন মঞ্জুিী আমিদমনি রভরিমত 

সপনশন মঞ্জুিী কিা িয়। 

রনধ মারিত  িমম 

আমিদনপত্র। 

প্রারপ্তস্থান : স্ব স্ব 

কায মালয় 

 

রিনামূমল্য ৩০ রদন জনাি সমািাম্মদ জা ি রময়া 

 উপ মিাব্যিস্থাপক 

কমী ব্যিস্থাপনা রিভাগ 

স ান: 02222221239 

ই-

সমইল::pd@ansarvdpba

nk 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 রভরিমত 

রিমশর্ পুিস্কাি। 

ব্যিস্থাপনা কর্তমপমক্ষি 

রসদ্ধান্ত সমাতামিক 

রিনামূমল ৯০ রদন জনাি সমািাম্মদ জা ি রময়া 

 উপ মিাব্যিস্থাপক 

কমী ব্যিস্থাপনা রিভাগ 

স ান: 02222221239 

ই-

সমইল::pd@ansarvdpba

nk gov.bd 

(দ) প্ররশক্ষে প্রদান ব্যাংমকি রনজস্ব কম মকতমা 

ও অন্য প্ররতষ্ঠামনি 

প্ররশক্ষক িািা সেরনং 

ইনরিটিউট কর্তমক 

প্ররশক্ষমেি ব্যিস্থাকিে 

প্ররশক্ষে প্রদামনি 

রনরমমি মমনানয়নপত্র। 

রিনামূমল্য ১-২ রদন সমাঃ আব্দুি িরিম 

প্ররশক্ষে ও মানি সম্পদ রিভাগ  

সিকািী মিাব্যিস্থাপক 

স ানঃ 02-49349915 

ই-সমইল: 

training@ansarvdpb

ank 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 

তাৎক্ষরনক

ভামি  প্রমদয়                                                                                                                                                                                                                   

সতৌরিদ সমািাম্মদ সশাময়ি  

সপ্রাগ্রামাি  

স ান: 01717-13287 

ই-

সমইল:ict@ansarvdpban

k gov.bd 

(ন) যািতীয় রপ্ররিং 

সিশনািী সিিিাি 

প্রধান কায মালময় সাধািে 

সসিা উপ-রিভামগি 

মামধ্যমম ব্যাংমকি সকল 

কায মালময় যািতীয় রপ্ররিং 

সষ্টশনািী সিিিাি 

চারিদাপত্র ও প্রারপ্তস্থান 

:       স্ব   স্ব 

কায মালয়। 

প্রকৃত মূল্য তাৎক্ষরনক 

সমাঃ মনজুরুল িক 

সিকািী মিাব্যিস্থাপক 

সাধািন সসিা রিভাগ 

স ানঃ 02222224291 

ই-সমইল: 

cs@ansarvdpbank.go

mailto:cs@ansarvdpbank.gov.bd


    

 

 

ক্রম 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) 

v.bd 

 

 

(প) যানিািন সসিা প্রধান কায মালময় সাধািে 

সসিা রিভামগি মামধ্যমম 

সিিিাি 

আমিদন পত্র 

প্রারপ্ত স্থান: সাধািন 

সসিা উপ-রিভাগ 

সিকািী 

রিরধ 

অনুযায়ী 

তাৎক্ষরনক সমাঃ মনজুরুল িক 

সিকািী মিাব্যিস্থাপক 

সাধািন সসিা রিভাগ 

স ানঃ 02222224291 

ই-সমইল: 

cs@ansarvdpbank.go

v.bd  

( ) সটরলম ান সসিা প্রধান কায মালময় সাধািে 

সসিা উপ-রিভামগি 

মামধ্যমম ব্যাংমকি প্রধান 

কায মলয়সি মাঠ পয মাময়ি 

সকল কায মালয়/শাখায়  

সটরলম ান সসিা প্রারপ্তি  

অনুমমাদমনি ব্যিস্থাকিে 

সাদা কাগমজ 

আমিদনপত্র 

স্ব স্ব 

কায মালময়

ি  

১-৭ রদন সমাঃ মনজুরুল িক 

সিকািী মিাব্যিস্থাপক 

সাধািন সসিা রিভাগ 

স ানঃ 02222224291 

ই-সমইল: 

cs@ansarvdpbank.go

v.bd 

(ি) আসিািপত্র ও 

সাজসিঞ্জাম 

প্রধান কায মালময় সাধািে 

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 সমাঃ মনজুরুল িক 

সিকািী মিাব্যিস্থাপক 

সাধািন সসিা রিভাগ 

স ানঃ 02222224291 

ই-সমইল: 

cs@ansarvdpbank.go

v.bd 

      

(ভ) 

লরজরিক 

সিিিাি 

প্রধান কায মালময় সাধািে 

সসিা এিং করম্পউটাি 

রিভামগি মামধ্যমম 

সিিিাি কিা িয় 

অরধযাচনপত্র। 

প্রারপ্তস্থান : স্ব স্ব 

কায মালয় 

রিনামূমল্য  ১ রদন সমাঃ মনজুরুল িক 

সিকািী মিাব্যিস্থাপক 

সাধািন সসিা রিভাগ 

স ানঃ 02222224291 

ই-সমইল: 

cs@ansarvdpbank.go

v.bd  

ও 

সমািাম্মদ িাসান মািমুদ 

রসমষ্টম এনারলষ্ট  

স ান: 01716014787 

ই-সমইল: 

ict@ansarvdpbank.go

v.bd 

(ম) িামজট প্রদান  ব্যাংমকি িামজট প্রেয়ন 

কমি শাখা, আঞ্চরলক 

কায মালয়, আঞ্চরলক 

রনিীক্ষা কায মালয় ও প্রধান 

কায মালময়ি সংরিষ্ট 

রিভামগ সপ্রিে 

শাখা, আঞ্চরলক 

কায মালয়, আঞ্চরলক 

রনিীক্ষা কায মালয় ও 

প্রধান কায মালময়ি 

রিরভন্ন রিভাগ িমত 

প্রাপ্ত প্রিািপত্র এিং 

অন্যান্য কাগজপত্র 

(যরদ র্ামক)। 

প্রারপ্ত স্থান: স্ব স্ব 

কায মালয় 

 

 

রিনামূমল্য রনধ মারিত 

সময় 

অনুযায়ী   

জনাি সমাি া আমনায়াি সিামসন 

উপ মিাব্যিস্থাপক 

সকন্দ্রীয় রিসাি রিভাগ  

স ানঃ 02-48313147 

ই-সমইল: 

avubacc@gmail.com 

  

 

mailto:cs@ansarvdpbank.gov.bd


    

 

 

ক্রম 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) 

 

 

 

(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 

সিকািী মিাব্যিস্থাপক 

রনিীক্ষা ও পরিদশ মন  রিভাগ 

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 সমাঃ রশরব্বি আিমমদ 

উপ-মিাব্যিস্থাপক 

শাখা রনয়ন্ত্রে রিভাগ 

স ান: 02-49349915 

bcd@ansarvdpbank.g

ov.bd 

(ল) সময়াদ পূে ম িওয়াি 

পূমি ম অিসি 

গ্রিমেি অনুমমাদন 

পরিচালনা পর্ মদ 

 

এরজএম ও তদুমদ্ধম রিনামূমল্য ৩০ জনাি সমািাম্মদ জা ি রময়া 

 উপ মিাব্যিস্থাপক 

কমী ব্যিস্থাপনা রিভাগ 

স ান: 02222221239 

ই-

সমইল::pd@ansarvdpba

nk 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 জনাি সমািাম্মদ জা ি রময়া 

 উপ মিাব্যিস্থাপক 

কমী ব্যিস্থাপনা রিভাগ 

স ান: 02222221239 

ই-

সমইল::pd@ansarvdpba

nk gov.bd 

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

মিাব্যিস্থাপক ও রনজ 

দপ্তমিি কম 

রিনামূমল্য তাৎক্ষরনক জনাি সমািাম্মদ জা ি রময়া 

 উপ মিাব্যিস্থাপক 

কমী ব্যিস্থাপনা রিভাগ 

স ান: 02222221239 

ই-

সমইল::pd@ansarvdpba

nk gov.bd 

(২) মিাব্যিস্থাপক সংরিষ্ট মিারিভামগি 

আওতাধূন সিকািী 

মিাব্যিস্থাপক/উপ-

রিভাগ প্রধানগে ও 

রনজ দপ্তমিি কম মকতমা-

কম মচািী। তাছািা 

মিাব্যিস্থাপক 

(অপামিশন) আঞ্চরলক 

ব্যিস্থাপকগমেি 

সংগমিাধ ছুটিি 

রির্য়টি রনষ্পরি 

কিমিন। 

রিনামূমল্য 

 (৩)  

উপ-মিাব্যিস্থাপকগে 

রনয়ন্ত্রোধীন উপ-

রিভামগি সিকািী 

মিাব্যিস্থাপক/ উপ-

রিভাগ প্রধান ব্যরতত 

রিনামূমল্য তাৎক্ষরনক 



    

 

 

ক্রম 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) 

প্রধান কায মালময়ি তাি 

অরধনি সকল 

কম মকতমা ও কম মচািী 

(৪) আঞ্চরলক ব্যিস্থাপক শাখা ব্যিস্থাপক ও 

আঞ্চরলক কায মালময়ি 

অন্যান্য কম মকতমা-

কম মচািী 

রিনামূমল্য তাৎক্ষরনক 

 (৫) শাখা ব্যিস্থাপক শাখাি রনয়ন্ত্রোধীন 

সকল িমিি কম মকতমা-

কম মচািী 

রিনামূমল্য তাৎক্ষরনক  

 

 

(স) শংখলাজরনত 

ব্যিস্থা গ্রিেঃ 

ক) খসিা 

নকর য়তনামা/ 

অরভমযাগনামাি 

অনুমমাদন 

(১) ব্যিস্থাপনা পরিচালক রপ্ররন্সপাল অর সাি 

এিং তদুধ ম সকল 

িমিি কম মকতমা 

রিনামূমল ৭/১৫ রদন জনাি সমািাম্মদ জা ি রময়া 

 উপ মিাব্যিস্থাপক 

কমী ব্যিস্থাপনা রিভাগ 

স ান: 02222221239 

ই-

সমইল::pd@ansarvdpba

nk gov.bd 

(২) মিাব্যিস্থাপক 

(প্রশাসন) 

রসরনয়ি অর সাি ও 

তদরনে সকল িমিি 

কম মকতমা ও কম মচািী 

রিনামূমল্য ৭/১৫ জনাি সমািাম্মদ জা ি রময়া 

 উপ মিাব্যিস্থাপক 

কমী ব্যিস্থাপনা রিভাগ 

স ান: 02222221239 

ই-

সমইল::pd@ansarvdpba

nk 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 জনাি সমািাম্মদ জা ি রময়া 

 উপ মিাব্যিস্থাপক 

কমী ব্যিস্থাপনা রিভাগ 

স ান: 02222221239 

ই-

সমইল::pd@ansarvdpba

nk gov.bd 

(২) মিাব্যিস্থাপক 

(প্রশাসন) 

রসরনয়ি অর সাি ও 

তদরনে সকল িমিি 

কম মকতমা ও কম মচািী 

রিনামূমল্য ৭/৭ জনাি সমািাম্মদ জা ি রময়া 

 উপ মিাব্যিস্থাপক 

কমী ব্যিস্থাপনা রিভাগ 

স ান: 02222221239 

ই-

সমইল::pd@ansarvdpba

nk gov.bd 

(ি) মৃতুয পিিতী 

অনুদান 

(পরিচালনা 

পর্ মমদি 

অনুমমারদত িামি) 

(১) ব্যিস্থাপনা পরিচালক সকল িমিি কম মকতমা রিনামূমল্য ৩০রদন জনাি সমািাম্মদ জা ি রময়া 

 উপ মিাব্যিস্থাপক 

কমী ব্যিস্থাপনা রিভাগ 

স ান: 02222221239 

ই-

সমইল::pd@ansarvdpba

nk gov.bd 

(২) মিাব্যিস্থাপক 

(প্রশাসন) 

সকল িমিি কম মচািী রিনামূমল্য ৩০রদন 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

 
 

 

রসবয গ্রহীতযর েযকে রসবয প্রেযনেযরীর প্রতযযশয 

 

ক্রে প্ররতশ্রুরত/েযরিত রসবয প্রযরির লকিয েরণীয় 

১. স্বয়াংসম্পূণ য আকবেন জেয প্রেযন 

২. র্র্যর্র্ প্ররক্রয়যয় প্রকয়যজনীয় র স িররকশযধ েরয 

৩. প্রকর্যজয রিকে রেযবযইল রেকসজ/ইকেইকলর রনকে যশনয অনুসরণ েরয  

৪.  সযিযকতর জন্য ধযর্ য তযররকখ রনধ যযররত সেকয়র পূকব যই উিরিত র্যেয 

৫. অনযবশ্যে র যন/তেরবর নয েরয 

 

 

অরিকর্যগ প্ররতেযর ব্বিযিনয 

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: 

 

ক্রম 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) 

জনযব রেযোঃ আবদুর ররহে রশেেযর 

সিকািী মিাব্যিস্থাপক 

স ান: 02222221239 

ই-সমইল: pd@ansarvdpbank.gov.bd 

১৫ কায মরদিস 

২. অরভমযাগ রনষ্পরি 

কম মকতমা রনরদ মষ্ট সমময় 

সমাধান রদমত ব্যর্ ম িমল 

 আরপল কম মকতমা জনাি সমা. সমাসামেক-উল-আলম 

ব্যিস্থাপনা পরিচালক 

স ান: 02-8322181 

ই-সমইল: md@ansarvdpbank.gov.bd 

২০ কায মরদিস 

৩. আরপল কম মকতমা রনরদ মষ্ট 

সমময় সমাধান রদমত 

ব্যর্ ম িমল 

ব্যাংমকি 

পরিচালনা পর্ মদ 

জনাি িাদল চন্দ্র সদিনার্ 

 উপ মিাব্যিস্থাপক 

স ান: 02-222226879 

ই-সমইল: recovery@ansarvdpbank.gov.bd 

৪৫ কায মরদিস 

 

 


