
    

 

 

 

 

 

‡mev cÖ`vb cÖwZkÖæwZ 

Citizen’s Charter( ) 

 

 

 

ব্যাংকেয প্রধযন েযম যযরয় : 

                                        ১৪, আউটযয যর্কযরযয রযযড 

                                        যযজযযফযগ, ঢযেয-১২১৭ 

 
 

  :    রমযগযকমযগ

                88-02-9344291 

 -       info@ansarvdpbank.gov.bd 

            www.ansarvdpbank.portal.gov.bd 
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 ANSAR-VDP UNNAYAN BANK 
       দযরযদ্র্য রফকভযচন, নযযয ক্ষভতযয়ন, েভ যসৃজন, অথ যননরতে উন্নয়কন অঙ্গেযযযফদ্ধ 

 

২৮-০২-২০২৩ (                  

 
 

 



    

 

 

                  

 

“     -                ”    , ১৯৯৫ (১৯৯৫      ২১       )     এ                ।              

      ১০         ১৯৯৬       ।                                                          ঋণ       

                            ,                               এ                   ।  

 

Vision (      : 
 

                                                         ,                         

     এ                এ                                

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

Women Empowerment and Economic Development of Bangladesh Ansar & VDP 

Members) 

 

  প্ররতশ্রুত রফয প্রদযন    সূরচ
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শুক্রফযয ও রনফযয যপ্তযরে ছুটিয রদন 

 

 

 

              

 

  নযগরযে রফয 
   

ক্রভ রফযয নযভ রফয প্রদযকনয 

দ্ধরত 

প্রকয়যজনয় েযগজত্র ও 

প্রযরপ্তস্থযন 

রফযমূল্য এফাং  

রযকযধ 

দ্ধরত 

রফয প্রদযকনয 

ভয়ভয 

দযরয়ত্বপ্রযপ্ত েভ যেতযযয 

(নযভ, দফ, রপযন 

নম্বয ও ই-রভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

ে. তথ্য অরধেযয 

আইন 

রভযতযকফে তথ্য 

প্রদযন 

অরধমযরচত তথ্য 

প্রদযন (ত্র/ররড/ 

পট ের) 

তথ্য প্রযরপ্তয জন্য  

ই-রভইর/ পযযক্স/ডযেকমযকগ/ 

যযরয রনরদ যষ্ট পযকভ 

অরধমযচনত্র/আকদন 

রফনযমূকল্য ২০ (রফ) 

েযম যরদফ 

জনযফ ফযদর চন্দ্র 

রদফনযথ 

উ ভযব্ফস্থযে 

(রচফ, রযচযরনয 

ল যদ) 

রপযনঃ  

02222226879 

ইকভইরঃ 
avubrecover

y@gmail.com 
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ক্রভ রফযয নযভ রফয প্রদযকনয 

দ্ধরত 

প্রকয়যজনয় েযগজত্র ও 

প্রযরপ্তস্থযন 

রফযমূল্য এফাং  

রযকযধ 

দ্ধরত 

রফয প্রদযকনয 

ভয়ভয 

দযরয়ত্বপ্রযপ্ত েভ যেতযযয 

(নযভ, দফ, রপযন 

নম্বয ও ই-রভইর) 

খ. ঋকণয েভ যসূচ : 

১. ক্ষুদ্র্ ঋণ রনধ যযরযত ঋণ 

নরতভযরযয 

আকরযকে ঋণ 

পযকভ আকফদন 

গ্রণ, 

উকযযক্তযকদয 

রমযগ্যতয-দক্ষতয 

ও প্রেল্প 

মযচযইপূফ যে 

এেে/ গ্রুকয 

অন্তর্ভ যক্ত 

দস্য/দস্যগণ

রে ব্রক্তগত 

গ্যযযযরি/জযভযন

রত ম্পরিয  

রফযকত ঋণ 

ভঞ্জুয েযয। 

ে) আকফদনেযযয তযযরয়ত 

২ (দুই) ের ছরফ। 

 

খ) আকফদনেযযয জযতয় 

রযচয়কত্রয উবয় যকবযয 

তযযরয়ত পকটযের। 

 

গ) রয়যয ক্রকয়য তযযরয়ত 

পকটযের। 

 

ঘ) চযর্কযযত থযেকর 

রনকয়যগেযয ের্তযকক্ষয ঋণ 

গ্রকণয অনযরি ত্র। 

 

ঙ) আয়েয রযকযকধয 

দযররররে প্রভযকনয তযযরয়ত 

পকটযের (প্রকমযজয রক্ষকত্র)। 

 

চ) নগদ ঋণ (েযয রক্ররডট) 

ঋণ/যরেয মযনফযন 

ক্রয়/ভৎস্য চযল (রচাংরি ও 

অন্যযন্য ভযছ চযল) ঋণ/ গফযরদ 

শু ও গযব যরন ঋকণয  

রক্ষকত্র ইর্কইটিয রমযগযন 

ম্পকেয রঘযলনযত্র (প্রকমযজয 

রক্ষকত্র) 

 

ছ) রেড রযইকন্স এয 

তযযরয়ত ের (ব্ফযরয়ে 

ঋকণয রক্ষকত্র) । 

 

জ) জযভযনরত ম্পরিয 

ভযররেযনয াংক্রযন্ত ের 

েযগজত্র (প্রকমযজয রক্ষকত্র)। 
 

মূর দররকরয ের/বযয়য 

দররকরয ের/আযএ রথকে 

ের চ যয/খযরযজ 

চ যয/রডরআয/যরকনয 

খযজনয রযকযকধয দযরখরযয 

তযযরয়ত ের (প্রকমযজয 

রক্ষকত্র) । 
 

প্রেল্প স্থযন রনজস্ব কর প্রেল্প 

স্থযকনয জরভয দররর এফাং 

বযিয কর বযিয চুরক্ত ত্র। 

ঝ) অঙ্গর্ভত ঋকণয রক্ষকত্র  

স্মযট য েযড য  Smart 

Card-  এয  তযযরয়ত       

পকটযের রনকত কফ। 

অঙ্গর্ভত আনযয রযকফ       

ররযন রপ্রযকরাং 

রপ 

রফতযণকৃত 

ঋকণয ০.২০% 

তকফ নূন্যতভ 

১০০ /(এেত) 

কফ যযচ্চ ১০০০/-

(এে যজযয) 

টযেয। 

 

 

প্রধযন েযম যযরয় 

০৪ (চযয) 

েযম যরদফ 

আঞ্চররে 

ব্ফস্থযে 

মূল্যযয়ন ও 

সুযরয 

০২ (দুই) 

েযম যরদফ 

 

ভঞ্জুয/ফযরতর 

০৩ (রতন) 

েযম যরদফ 

 

যখয 

ব্ফস্থযে 

মূল্যযয়ন ও 

সুযরয 

ভঞ্জুয/ফযরতর 

০৭ (যত) 

েযম যরদফ 

 

জনযফ ফযদর চন্দ্র 

রদফনযথ 

উ ভযব্ফস্থযে 

(রচফ, রযচযরনয 

ল যদ) 

রপযনঃ  

02222226879 

avublad@gm

ail.com 

 

 

 

২. এএভই ঋণ 

৩. 

 

 

ে) আনযয ও 

রবরডর াংগঠন 

এফাং অত্র 

ব্যাংকেয স্থযয় 

েভ যেতযয/ 

েভ যচযযকদয 

খ) অস্থযয় 

ব্যটযররয়ন 

আনযযকদয 

গ) বযলয দ 

আব্দুর  

জব্বযয আনযয 

রবরডর স্কুর ও 

েকরকজয 

রক্ষে-

েভ যচযযকদয 

ঘ) রর 

আনযযকদয 

ঙ) রর রবরডর  

৪. যক যযনযর ররযন 

৫. গ্রযভণ রযফন        

 

(রি-হুইরযয)  

ঋণ 

৬. উিযণ ঋণ 

 
৭. অঙ্গর্ভত 

(Embodied) 

ঋণ  

৮. রৌয-রফদুযৎ 

স্থযন ঋণ 

৯. ফযকয়যগ্যয 

প্ল্যযি ঋণ 

১০. প্রফয গভণ  

ঋণ 

১১. েরম্পউটযয ঋণ 

১২. এেটি ফযি 

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


    

 

 

ক্রভ রফযয নযভ রফয প্রদযকনয 

দ্ধরত 

প্রকয়যজনয় েযগজত্র ও 

প্রযরপ্তস্থযন 

রফযমূল্য এফাং  

রযকযধ 

দ্ধরত 

রফয প্রদযকনয 

ভয়ভয 

দযরয়ত্বপ্রযপ্ত েভ যেতযযয 

(নযভ, দফ, রপযন 

নম্বয ও ই-রভইর) 

এেটি খযভযয 

ভরিত কৃরল 

ঋণ 

চযর্কযযত আকছন ভকভ য 

আনযয ও রবরডর দয দপ্তয 

ের্তযে রভযফযইকর েনপযকভ যন 

গ্রকণয প্রতযয়ন কত্রয 

তযযরয়ত পকটযের। 

 

ঞ) ‘‘এেটি ফযি এেটি 

খযভযয’’/যযকযনযর ররযন /

আনযয দস্যকদয ভটয 

যইকের ক্রয় ঋকণয রক্ষকত্র  

রফতন রথকে রেরি েতযকনয 

ক্ষভতয অ যণত্র এফাং রফতন 

রফফযণ। 
 

(  গ্রযভণ রযফণ /যরেয 

মযনফযন ক্রয়/আনযয 

দস্যকদয ভটয যইকের 

ঋকণয  রক্ষকত্র  দযকত্রয ের। 

রফকল রফকল ঋকণয জন্য 

প্রকয়যজনয় 

ডর্ককভি/দরররযরদ: 
 

 

ে) এেটি ফযি এেটি খযভযয 

ভরিত কৃরল ঋণ/ যক যযনযর 

ররযন/আনযয দস্যকদয ভটয 

যইকের ক্রয় ঋকণয  রক্ষকত্র  

রফতন রথকে রেরি েতযকনয 

ক্ষভতয অ যণত্র এফাং রফতন 

রফফযণ জভয রদকত কফ; 

 

খ) গ্রযভণ রযফণ/ যরেয 

মযনফযন ক্রয়/আনযয 

দস্যকদয ভটয যইকের ক্রয় 

ঋকণয রক্ষকত্র দযকত্রয ের 

জভয রদকত কফ এফাং  যরেয 

মযনফযন ঋকণয  রক্ষকত্র গযি 

ক্রকয়য রেযকটন জভয রদকত 

কফ; 

 

গ) অঙ্গর্ভত আনযয ঋকণয  

রক্ষকত্র স্মযট য েযড য (Smart 

Card) -এয তযযরয়ত 

পকটযের রনকত কফ। ঋণ 

প্ররক্রয়য শুরু েযযয পূকফ য যখয 

ের্তযে ৬৯৬৯ নম্বকয ম্যযকজ 

েকয স্মযট য েযকড যয তযতয 

মযচযই েযকত কফ এফাং 

যযযর অঙ্গর্ভত আনযয 

রযকফ চযর্কয প্রযরপ্ত াংক্রযন্ত 

আনযয ও রবরডর দয দপ্তয 

ের্তযে রভযফযইকর রপ্ররযত 

রভকজ যখয ব্ফস্থযেকে 

১৩. নযয েভ যসৃজন 

ঋণ 

১৪. গফযদ শু ও 

গযব যরন ঋণ 

১৫. কৃরল রবরিে 

প্রেকল্প চররত 

মূরধন ঋণ  

১৬. 

 

আনযয দস্য 

ভটয যইকের 

ক্রয়  ঋণ 

১৭. কৃরল মন্ত্রযরত 

ক্রয় ঋণ 

১৮. ভৎস্য চযল 

(রচাংরি ও 

অন্যযন্য ভযছ 

চযল) ঋণ 

১৯. আনযয 

অরপযয রযভ 

ররযন 

২০. আনযয/রবরড

র দস্য রযভ 

ররযন 

২১. গরু 

রভযটযতযজযেযন 

ঋণ 

২২.  রযরি  

(ব্রয়রযয/করয়যয

) ঋণ 

২৩. নগদ ঋণ (েযয 

রক্ররডট) ঋণ 

২৪. যরেয 

মযনফযন ক্রয় 

(কপযয-হুইরযয) 

ঋণ 

২৫. আনযয-

রবরডর 

প্রকণযদনয  কৃরল 

রবরিে প্রেল্প 

ঋণ 

২৬. দুগ্ধ উৎযদন ও 

কৃরত্রভ প্রজনন 

খযকত পুনঃ 

অথ যযয়ন স্কভ 

ঋণ 

 

 

 

 



    

 

 

ক্রভ রফযয নযভ রফয প্রদযকনয 

দ্ধরত 

প্রকয়যজনয় েযগজত্র ও 

প্রযরপ্তস্থযন 

রফযমূল্য এফাং  

রযকযধ 

দ্ধরত 

রফয প্রদযকনয 

ভয়ভয 

দযরয়ত্বপ্রযপ্ত েভ যেতযযয 

(নযভ, দফ, রপযন 

নম্বয ও ই-রভইর) 

২৭. ‘‘Ansar 

VDP Alo-

by Solaric 

(AVAS) 
প্রেল্প এয 

ভযধ্যকভ  

M-IPS 
স্থযন’’         

ঋণ 

স্বচকক্ষ রদকখ রনরিত কত 

কফ এফাং উযয তযযরয়ত 

রপ্রিের ঋণ নরথকত াংমৄক্ত 

েযকত কফ। স্মযট য েযড য 

(Smart Card ) এয 

রন (PIN ) নম্বকযয 

ঠিেতয মযচযই েকয রনরিত 

কত কফ; 

 

ঘ) এএভই ঋণ/নগদ ঋণ 

(েযয রক্ররডট)/নযয েভ যসৃজন 

ঋণ/কযরি (ব্রয়রযয ও 

ররয়যয) ঋণ/আনযয-রবরডর 

প্রকণযদনয কৃরলরবরিে প্রেল্প 

ঋণ/উিযণ ঋকণয রক্ষকত্র 

উকযযক্তয/ব্ফয প্ররতষ্ঠযকনয 

নযকভ রেড রযইকন্স থযেকত 

কফ; 

 

ঙ) এএভই ও কৃরল রবরিে 

রকল্প চররত মূরধন ঋকণ 

এরডরএ রযফ রখযরযয 

ম্মরত ত্র ও প্রেল্প/ ব্ফযয 

র্ভরভয রভৌজয ম্যয/যকত 

আোঁ রুট ম্যয এফাং 

এএভই/আনযয-রবরডর 

প্রকণযদনয কৃরল রবরিে 

প্রেল্প/ভৎস্য চযল ঋণ/গফযদ 

শু ও গযব যরন ঋণ/উিযণ 

ঋণ/নযয েভ যসৃজন ঋণ/গরু 

রভযটযতযজযেযন ঋণ/নগদ 

ঋণ/কৃরল রবরিে রকল্প চররত 

মূরধন ঋণ আয়েয 

রযকযকধয দযররররে 

প্রভযকনয তযযরয়ত পকটযের, 

প্ররক্ষণ/অরবজ্ঞতযয তযযরয়ত 

নদ (মরদ থযকে), যরকনয 

েয প্রদযন যরকদয তযযরয়ত 

২৮. ‘‘কৃরল ও ল্ল 

ঋণ েভ যসূচ’’ 

এয আওতযয় 

২০০.০০ 

(দুইত) রেযটি 

টযেয ঋণ 

প্রদযকনয 

নরতভযরয। 

২৯. এরডরএ 

রযকফয 

রস্থরতয 

রফযকত ঋণ 

৩০. স্থযয় 

আভযনকতয 

রফযকত ঋণ 

৩১. আভযনত রিগুন 

বৃরদ্ধ প্রেকল্পয 

রফযকত ঋণ 

৩২. রযখরত 

রডকযরজট 

স্ককভয 

রফযকত ঋণ 

৩৩.          

       

            

    ঋণ (৫০০ 

         ) 



    

 

 

ক্রভ রফযয নযভ রফয প্রদযকনয 

দ্ধরত 

প্রকয়যজনয় েযগজত্র ও 

প্রযরপ্তস্থযন 

রফযমূল্য এফাং  

রযকযধ 

দ্ধরত 

রফয প্রদযকনয 

ভয়ভয 

দযরয়ত্বপ্রযপ্ত েভ যেতযযয 

(নযভ, দফ, রপযন 

নম্বয ও ই-রভইর) 

৩৪.          

       

           

      ঋণ 

(১০০০      

    ) 

পকটযের, বযযট রযকযকধয 

দযররররে প্রভযকনয তযযরয়ত 

পকটযের, স্থযয় আভযনত 

রযকফয মূর 

যরদ/এরডরএ/ঞ্চয় 

আভযনত স্ককভয টযেয 

নগদযয়কনয ক্ষভতয ম্বররত 

ভথ যন ত্র; 

 

চ) গ্রযভন রযফন ঋকণ 

ড্রযইরবাং রযইকন্স এয 

তযযরয়ত পকটযের, াংরিষ্ট 

ের্তযকক্ষয রনেট রথকে রযযড 

যযরভট রনকত কফ এফাং তযয 

তযযরয়ত ের ব্যাংকে জভয 

রদকত কফ, গযি ব্যাংকেয 

নযকভ রযরজষ্ট্র ওয়যয য তযয 

মূর ের, অকটয রযক্সযয ের 

েযগজত্র, রপ নযভয গ্রন 

েযকত কফ। আনযয 

দস্যকদয ভটয যইকের ক্রয় 

ঋকণ ড্রযইরবাং রযইকন্স 

থযেকত কফ; 

 

ছ) গৃ রনভ যযণ ঋকণয জন্য রম 

রেযন রযভযণ ঋণ রনকত 

প্রিযরফত/রনভ যযণযধন ফযি 

ফন্ধে রদকত কফ; 

জ) র্ততয় কক্ষয গ্যযযযিকযয 

রক্ষকত্র  জযভযনরত ম্পরিয 

ের েযগজত্র জভয রদকত 

কফ। 

প্রযরপ্ত স্থযনঃ- াংরিষ্ট যখয 

ব্ফস্থযে ও অন্যযন্য 

েভ যেতযযয  ভযধ্যকভ েযর 

১০:০০টয-রফেযর ৪:০০টয 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

ক্রভ রফযয নযভ রফয প্রদযকনয 

দ্ধরত 

প্রকয়যজনয় েযগজত্র ও 

প্রযরপ্তস্থযন 

রফযমূল্য এফাং  

রযকযধ 

দ্ধরত 

রফয প্রদযকনয 

ভয়ভয 

দযরয়ত্বপ্রযপ্ত েভ যেতযযয 

(নযভ, দফ, রপযন 

নম্বয ও ই-রভইর) 

 

গ. আভযনকতয েভ যসূচ : 

 

১.           

      

রফয গ্রতয 

রনেটি যখযয় 

স্ব-যকয 

উরস্থত কয় 

রফয গ্রণ 

েযকফন। 

ে)  আকফদনেযযয তযযরয়ত 

২ (দুই) ের ছরফ; 

 

খ) আকফদনেযযয জযতয় 

রযচয়কত্রয উবয় যকবযয 

তযযরয়ত পকটযের; 

 

গ) রয়যয ক্রকয়য তযযরয়ত 

পকটযের; 

 

ঘ) নরভনয  ১ (এে)         

ের তযযরয়ত ছরফ; 

 

রফনযমূকল্য রফয 

প্রদযন েযয য়। 

১ েযম যরদফ 

 

রভযঃ ররব্বয আকভদ 

উ-ভযব্ফস্থযে 

যখয রনয়ন্ত্রণ রফবযগ 

রপযন: 02-

49349915 

bcd@ansarv

dpbank.gov.b 

২. 

 

রযখরত 

রডকযরজট 

(ফতযভযকন 

স্থরগত) 

৩. ঞ্চয় আভযনত 

৪. নযয আভযনত 

৫. ‘‘প্রফয’’ 

(প্রফয 

ফযাংরযকদ 

ঞ্চয়) আভযনত 

৬. গ্রু ঞ্চয় 

আভযনত 

৭. ক্ষুদ্র্ ঞ্চয় 

েভ যসূচ/ রফকল 

ঞ্চয় আভযনত 

৮. চররত আভযনত 

৯. স্বল্প রভয়যদ 

আভযনত 

১০. এরডরএ 

১১. জ্জ্ব যয়ে 

রডকযরজট স্কভ 

১২. আভযনত রিগুণ 

বৃরদ্ধ প্রেল্প 

১৩. রভয়যদ 

আভযনত 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

  প্রযরতষ্ঠযরনে রফয

  

ক্রভ রফযয নযভ রফয প্রদযকনয দ্ধরত প্রকয়যজনয় 

েযগজত্র ও 

প্রযরপ্তস্থযন 

রফযমূল্য 

এফাং  

রযকযধ 

দ্ধরত  

 

রফয 

প্রদযকনয 

ভয়ভয 

দযরয়ত্বপ্রযপ্ত েভ যেতযযয (নযভ, দফ, 

রপযন নম্বয ও ই-রভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১. আয়েয 

অধ্যযকদ, ১৯৮৪ 

এয ধযযয ১১৩ 

(এপ) অনুমযয় 

েযদযতযকদয 

ব্যাংে রযফ 

রফফযন যফযয। 

(জযতয় যযজস্ব 

রফযড য) 

চযরদয অনুমযয় যড যের 

ও পটের উেয 

েরভনযকযয েযম যযরকয় 

রপ্রযণ েযয য়। 

চযরদয 

অনুমযয় প্রধযন 

েযম যযরকয়য 

যখয ------ 

রফনযমূকল্য চযরত 

ভকয়য 

ভকধ্য 

Rbve ‡gvt Avt Avjxg  

েযয-ভযব্ফস্থযে 

রেন্দ্রয় রযফ রফবযগ  

রপযনঃ 02-48313147 

ই-রভইর: 

avubacc@gmail.com 

  

২. ভন্ত্রণযরয় 

Annual 

Performance 

Agreement 

(APA) 

রনধ যযরযত পযকভট 

অনুমযয় যড যের ও 

পটের ভন্ত্রণযরয়, 

ফযাংরযকদ ব্যাংকে 

রপ্রযণ। 

চযরদয 

অনুমযয় প্রধযন 

েযম যযরকয়য 

ঋণ আদযয় 

উ-রফবযগ 

রফনযমূকল্য রতন ভয 

যয 

 

Rbve †gvt Rvnv½xi Avjg  

েযয ভযব্ফস্থযে 

ঋণ আদযয় রফবযগ 

রপযন: 02222226023 

ই-রভইর 

recovery@ansarvdpb

ank.gov.bd 

৩. ফযাংরযকদ 

ব্যাংকে  

Non 

Banking 

Financial 

Institute 

(NBFI) 

রনধ যযরযত পযকভট 

অনুমযয় েযড যের ও 

পট েটি ভন্ত্রণযরয়, 

ফযাংরযকদ ব্যাংকে 

রপ্রযণ। 

চযরদয 

অনুমযয় প্রধযন 

েযম যযরকয়য 

ঋণ আদযয় 

উ-রফবযগ 

রফনযমূকল্য চযরত 

ভকয়য 

ভকধ্য 

জনযফ ফযদর চন্দ্র রদফনযথ 

উ ভযব্ফস্থযে 

(রচফ, রযচযরনয ল যদ) 

রপযনঃ  02222226879 

lad@ansarvdpbank.go

v.bd 

৪. online এয 

ভযধ্যকভ রয়যয 

াংক্রযন্ত রফয 

জেযণ 

১. অনরযইন রয়যয 

ম্যযকনজকভি রকষ্টভ  

২. রয়যয রভযফযইর 

আযয 

৩. USSD রভনু 

রবরিে যরব য 

৪. রররযইন 

online 

রবরিে এফাং 

ব্যাংকেয 

ের যখয 

েযম যযরয় 

রফনযমূকল্য  তযৎক্ষরনে

বযকফ প্রকদয় 

রভযযম্মদ যযন ভযমুদ 

রকষ্টভ এনযররষ্ট  

রপযন: 01716014787 

ই-রভইর: 

ict@ansarvdpbank.go

v.bd 

 

৫. রযশ্যযর রভরডয়যয 

ভযধ্যকভ রফয 

প্রদযন  

১. Facebook 

2.Youtube 

chanel 

online 

রবরিে 

“ চযরত 

ভকয়য 

ভকধ্য 

রয যরদযয 

রপ্ররন্সযর অরপযয 

রপযন: 01715131493 

ই-রভইর: 

ict@ansarvdpbank.go

v.bd 

 

৬. website  ও 

তথ্যফযতযয়ন   

website  ও 

তথ্যফযতযয়ন  রনয়রভত 

যরনযগযদ যযখয  এফাং 

এয ভযধ্যকভ রফরবন্ন 

েযম যক্রভ ও তথ্য রচত্র 

উস্থযন 

 online 

রবরিে 

“ “ 

 

 

 

 



    

 

 

  অবযন্তযন রফয

 

ক্রভ রফযয নযভ রফয প্রদযকনয দ্ধরত প্রকয়যজনয় েযগজত্র 

ও প্রযরপ্তস্থযন 

রফযমূল্য 

এফাং  

রযকযধ 

দ্ধরত 

রফয 

প্রদযকনয 

ভয়ভয 

দযরয়ত্বপ্রযপ্ত েভ যেতযযয 

( নযভ, দফ, রপযন নম্বয ও         

ই-রভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

(ে) ননরভরিে ছুটি 

ভঞ্জুয 

ছুটিকত গভকনয পূকফ য 

আকফদকনয রবরিকত ছুটি 

ভঞ্জুয েযয য় 

রনধ যযরযত পযকভ 

আকফদনত্র। 

প্রযরপ্তস্থযন : স্ব স্ব 

েযম যযরয় 

রফনযমূকল্য ১ রদন  স্ব স্ব রনয়ন্ত্রণেযয েভ যেতযয 

(খ) অরজযত ছুটি ভঞ্জুয ছুটিকত গভকনয পূকফ য 

আকফদকনয রবরিকত ছুটি 

ভঞ্জুয েযয য় 

রনধ যযরযত পযকভ 

আকফদনত্র। 

প্রযরপ্তস্থযন : স্ব স্ব 

েযম যযরয় 

রফনযমূকল্য ৩ রদন Rbve ‡gv: Avãyi iwng wkK`vi 

েযয ভযব্ফস্থযে 

েভী ব্ফস্থযনয রফবযগ 

রপযন: 02222221239 

ই-

রভইর::pd@ansarvdpba

nk gov.bd 

(গ) প্রসূরত ছুটি ভঞ্জুয আকফদকনয রবরিকত 

ভঞ্জুযয আকদ জযয 

ডযক্তযকযয 

যযভ যত্র 

রনধ যযরযত পযকভ ছুটিয 

আকফদনত্র। 

প্রযরপ্তস্থযন : স্ব স্ব 

েযম যযরয় 

 

রফনযমূকল্য ৩ রদন Rbve ‡gv: Avãyi iwng wkK`vi 

েযয ভযব্ফস্থযে 

েভী ব্ফস্থযনয রফবযগ 

রপযন: 02222221239 

ই-

রভইর::pd@ansarvdpba

nk gov.bd 

(ঘ) যধযযণ বরফষ্য 

তরফকরয অরগ্রভ 

ভঞ্জুয 

আকফদকনয রবরিকত 

ভঞ্জুয রদয়য  য় 

রনধ যযরযত পযকভ 

আকফদনত্র। 

প্রযরপ্তস্থযন : স্ব স্ব 

েযম যযরয় 

রফনযমূকল্য ২ রদন Rbve ‡gvt Avt Avjxg  

েযয-ভযব্ফস্থযে 

রেন্দ্রয় রযফ রফবযগ  

রপযনঃ 02-48313147 

ই-রভইর: 

avubacc@gmail.com 

(ঙ) যক যযনযর ররযন 

/এেটি ফযি 

এেটি খযভযয 

ম্মরিত কৃরল ঋণ 

(ব্যাংকেয 

েভ যেতযয/ 

েভ যচযযকদয  

জন্য) 

আকফদকনয রবরিকত 

ভঞ্জুযয েযয য় 

রনধ যযরযত পযকভ 

আকফদনত্র। 

প্রযরপ্তস্থযন : স্ব স্ব 

েযম যযরয় 

প্রকয়যজন

য় 

ষ্টযযম্প 

চযজয 

ডর্ককভি 

ম্পযদন 

১০ রদন াংরিষ্ট যখয ব্ফস্থযে ও 

 াংরিষ্ট আঞ্চররে ব্ফস্থযে   

 

 

(চ) গৃ রনভ যযণ অরগ্রভ 

ভঞ্জুয 

আকফদকনয রবরিকত 

ভঞ্জুয েযয য় 

রনধ যযরযত পযকভ 

আকফদনত্র। 

প্রযরপ্তস্থযন : স্ব স্ব 

েযম যযরয় 

প্রকয়যজন

য় 

ষ্টযযম্প 

চযজয  

ডর্ককভি 

ম্পযদন 

৯০ রদন Rbve ‡gv: Avãyi iwng wkK`vi 

েযয ভযব্ফস্থযে 

েভী ব্ফস্থযনয রফবযগ 

রপযন: 02222221239 

ই-

রভইর::pd@ansarvdpba

nk gov.bd 

 
(ছ) রভযটয যইকের 

অরগ্রভ ভঞ্জুয 

আকফদকনয রবরিকত 

ভঞ্জুয েযয য় 

রনধ যযরযত পযকভ 

আকফদনত্র। 

প্রযরপ্তস্থযন : স্ব স্ব 

েযম যযরয় 

প্রকয়যজন

য় 

ষ্টযযম্প 

চযজয  

ডর্ককভি 

ম্পযদন 

৭ রদন Rbve ‡gv: Avãyi iwng wkK`vi 

েযয ভযব্ফস্থযে 

েভী ব্ফস্থযনয রফবযগ 

রপযন: 02222221239 

ই-

রভইর::pd@ansarvdpba

nk gov.bd 



    

 

 

ক্রভ রফযয নযভ রফয প্রদযকনয দ্ধরত প্রকয়যজনয় েযগজত্র 

ও প্রযরপ্তস্থযন 

রফযমূল্য 

এফাং  

রযকযধ 

দ্ধরত 

রফয 

প্রদযকনয 

ভয়ভয 

দযরয়ত্বপ্রযপ্ত েভ যেতযযয 

( নযভ, দফ, রপযন নম্বয ও         

ই-রভইর) 

(জ) ব্যাংরোং রডকপ্ল্যভয 

যকয ম্মযন 

প্রদযন 

আকফদকনয রবরিকত 

ম্মযন প্রদযকনয অনুভরত 

রদওয়য য়। 

মূর নদত্র যদয 

েযগকজ আকফদনত্র। 

প্রযরপ্তস্থযন : স্ব স্ব 

েযম যযরয় 

 

রফনযমূকল্য ৩ রদন Rbve ‡gv: Avãyi iwng wkK`vi 

েযয ভযব্ফস্থযে 

েভী ব্ফস্থযনয রফবযগ 

রপযন: 02222221239 

ই-

রভইর::pd@ansarvdpba

nk gov.bd 

(ঝ) যকযট য েযযয 

অনুভরত প্রদযন 

আকফদকনয রবরিকত 

অনুভরত প্রদযন েযয য়। 

রনধ যযরযত পযকভ 

আকফদনত্র। 

প্রযরপ্তস্থযন : স্ব স্ব 

েযম যযরয় 

 

 

রফনযমূকল্য ৩ রদন Rbve ‡gv: Avãyi iwng wkK`vi 

েযয ভযব্ফস্থযে 

েভী ব্ফস্থযনয রফবযগ 

রপযন: 02222221239 

ই-

রভইর::pd@ansarvdpba

nk gov.bd 

(ঞ) রক্ষয/উচ্চতয 

রক্ষয গ্রকণয 

অনুভরত 

আকফদকনয রবরিকত 

অনুভরত প্রদযন েযয য়। 

যদয েযগকজ 

আকফদনত্র। 

প্রযরপ্তস্থযন : স্ব স্ব 

েযম যযরয় 

রফনযমূকল্য ৭ রদন Rbve ‡gv: Avãyi iwng wkK`vi 

েযয ভযব্ফস্থযে 

েভী ব্ফস্থযনয রফবযগ 

রপযন: 02222221239 

ই-

রভইর::pd@ansarvdpba

nk gov.bd 

(ট) েভ যচযয েল্যযণ 

তরফর কত 

অনুদযন ভঞ্জুয 

আকফদকনয রবরিকত 

অনুভরত প্রদযন েযয য়। 

রনধ যযরযত পযকভ 

আকফদনত্র। 

প্রযরপ্তস্থযন : স্ব স্ব 

েযম যযরয় 

রফনযমূকল্য ৯০ রদন Rbve ‡gv: Avãyi iwng wkK`vi 

েযয ভযব্ফস্থযে 

েভী ব্ফস্থযনয রফবযগ 

রপযন: 02222221239 

ই-

রভইর::pd@ansarvdpba

nk gov.bd 

(ঠ) রনকয়যগ ও 

কদযন্নরত প্রদযকনয 

নরতভযরয 

 রফযভযন নরতভযরয 

অনুমযয় শূন্যদ যককক্ষ 

কদযন্নরত ও রনকয়যগ 

নরতভযরয অনুমযয় 

কদযন্নরত ও রনকয়যগ 

প্রদযন 

আফরশ্যে নদ ও 

আনুরঙ্গে 

েযগজত্র রফযভযন 

নরতভযরয অনুমযয় 

রনকয়যগ 

রফজ্ঞরপ্তয 

তযযনুমযয় 

১৮০ রদন Rbve ‡gv: Avãyi iwng wkK`vi 

েযয ভযব্ফস্থযে 

েভী ব্ফস্থযনয রফবযগ 

রপযন: 02222221239 

ই-

রভইর::pd@ansarvdpba

nk gov.bd 

(ড) স্থযয়েযণ 

কদযন্নরতপ্রযপ্ত কদ 

নতুন রনকয়যগপ্রযপ্ত কদয 

রক্ষকত্র ১ ফছয এফাং 

কদযন্নরত প্রযপ্ত কদ ৬ 

ভয অরতক্রযকন্তয য স্ব 

কদ স্থযয়েযণ 

১. ফযরল যে রগযনয় 

প্ররতকফদন 

২.   চযর্কয 

কন্তযলজনে ু লরে নয 

এ ভকভ য রনয়ন্ত্রণেযয 

ের্তযকক্ষয প্রতযয়ন 

রফনযমূকল্য ৭ রদন Rbve ‡gv: Avãyi iwng wkK`vi 

েযয ভযব্ফস্থযে 

েভী ব্ফস্থযনয রফবযগ 

রপযন: 02222221239 

ই-

রভইর::pd@ansarvdpba

nk gov.bd 

 

(ঢ) ফযরল যে রফতন বৃরদ্ধ 

ভঞ্জুয 

প্ররত ফছকযয জুরযই কত 

েযম যেয েকয ফযরল যে 

রফতন বৃরদ্ধ ভঞ্জুয েযয 

য়। 

 

 

 

রফনযমূকল্য ১ রদন Rbve ‡gv: Avãyi iwng wkK`vi 

েযয ভযব্ফস্থযে 

েভী ব্ফস্থযনয রফবযগ 

রপযন: 02222221239 

ই-

রভইর::pd@ansarvdpba

nk gov.bd 



    

 

 

ক্রভ রফযয নযভ রফয প্রদযকনয দ্ধরত প্রকয়যজনয় েযগজত্র 

ও প্রযরপ্তস্থযন 

রফযমূল্য 

এফাং  

রযকযধ 

দ্ধরত 

রফয 

প্রদযকনয 

ভয়ভয 

দযরয়ত্বপ্রযপ্ত েভ যেতযযয 

( নযভ, দফ, রপযন নম্বয ও         

ই-রভইর) 

(ণ) র. আয. এর 

ভঞ্জুয (ব্যাংকেয 

উ-ভযব্ফস্থযে 

ম যন্ত) 

আকফদকনয রবরিকত       

র. আয. এর ভঞ্জুয েযয 

য়। 

যদয েযগকজ 

আকফদনত্র। 

রফনযমূকল্য ১৪ রদন Rbve ‡gv: Avãyi iwng wkK`vi 

েযয ভযব্ফস্থযে 

েভী ব্ফস্থযনয রফবযগ 

রপযন: 02222221239 

ই-

রভইর::pd@ansarvdpba

nk gov.bd 

(ত) রনন ভঞ্জুয আকফদকনয রবরিকত 

রনন ভঞ্জুয েযয য়। 

রনধ যযরযত পযকভ 

আকফদনত্র। 

প্রযরপ্তস্থযন : স্ব স্ব 

েযম যযরয় 

 

রফনযমূকল্য ৩০ রদন Rbve ‡gv: Avãyi iwng wkK`vi 

েযয ভযব্ফস্থযে 

েভী ব্ফস্থযনয রফবযগ 

রপযন: 02222221239 

ই-

রভইর::pd@ansarvdpba

nk gov.bd 

(থ) রফকল যপকল্যয 

জন্য পুযস্কযয 

প্রদযন 

১. ০১ (এে) ভযকয মূর 

রফতকনয ভরযভযন অথ য 

প্রদযন। 

২. প্রাংযত্র  

৩. যরফ যে 

যযপযম্যযকন্সয রবরিকত 

রফকল পুযস্কযয। 

ব্ফস্থযনয ের্তযকক্ষয 

রদ্ধযন্ত রভযতযকফে 

রফনযমূকর ৯০ রদন Rbve ‡gv: Avãyi iwng wkK`vi 

েযয ভযব্ফস্থযে 

েভী ব্ফস্থযনয রফবযগ 

রপযন: 02222221239 

ই-

রভইর::pd@ansarvdpba

nk gov.bd 

(দ) প্ররক্ষণ প্রদযন ব্যাংকেয রনজস্ব েভ যেতযয 

ও অন্য প্ররতষ্ঠযকনয 

প্ররক্ষে িযযয রেরনাং 

ইনরিটিউট ের্তযে 

প্ররক্ষকণয ব্ফস্থযেযণ 

প্ররক্ষণ প্রদযকনয 

রনরভকি ভকনযনয়নত্র। 

রফনযমূকল্য ১-২ রদন রভযঃ আব্দুয যরভ 

প্ররক্ষণ ও ভযনফ ম্পদ রফবযগ  

েযয ভযব্ফস্থযে 

রপযনঃ 02-49349915 

ই-রভইর: 

training@ansarvdpb

ank gov.bd 

(ধ) CBS ফয 

ব্যাংরোং 

অকটযকভন 

াংক্রযন্ত রফয 

CBS এয ভযধ্যকভ 

যখযমূকয েযম যক্রভ 

ফযিফযয়কন কমযগতয 

েযয এফাং রফরবন্ন ভস্যয 

ভযধযকন দ্রুত দকক্ষ 

রনয়য। 

আন্তঃ রনটওয়যেয 

রবরিে 

রফনযমূকল্য তযৎক্ষরনে

বযকফ  প্রকদয় 

রতৌরদ রভযযম্মদ রযকয়ফ  

রপ্রযগ্রযভযয  

রপযন: 01717-13287 

ই-

রভইর:ict@ansarvdpban

k gov.bd 

(ন) মযফতয় রপ্ররিাং 

রিনযয যফযয 

প্রধযন েযম যযরকয় যধযযণ 

রফয উ-রফবযকগয 

ভযকধ্যকভ ব্যাংকেয ের 

েযম যযরকয় মযফতয় রপ্ররিাং 

রষ্টনযয যফযয 

চযরদযত্র   প্রযরপ্তস্থযন 

: 

স্ব   স্ব েযম যযরয়। 

প্রকৃত মূল্য তযৎক্ষরনে Rbve Avãyi iDd  

েযয ভযব্ফস্থযে 

যধযযন রফয রফবযগ 

রপযনঃ 02222224291 

ই-রভইর: 

cs@ansarvdpbank.go

v.bd 

 

 

() মযনফযন রফয প্রধযন েযম যযরকয় যধযযণ 

রফয রফবযকগয ভযকধ্যকভ 

যফযয 

আকফদন ত্র 

প্রযরপ্ত স্থযন: যধযযন 

রফয উ-রফবযগ 

যেযয 

রফরধ 

অনুমযয় 

তযৎক্ষরনে Rbve Avãyi iDd  

েযয ভযব্ফস্থযে 

যধযযন রফয রফবযগ 

রপযনঃ 02222224291 

ই-রভইর: 

cs@ansarvdpbank.go

v.bd  

mailto:cs@ansarvdpbank.gov.bd
mailto:cs@ansarvdpbank.gov.bd


    

 

 

ক্রভ রফযয নযভ রফয প্রদযকনয দ্ধরত প্রকয়যজনয় েযগজত্র 

ও প্রযরপ্তস্থযন 

রফযমূল্য 

এফাং  

রযকযধ 

দ্ধরত 

রফয 

প্রদযকনয 

ভয়ভয 

দযরয়ত্বপ্রযপ্ত েভ যেতযযয 

( নযভ, দফ, রপযন নম্বয ও         

ই-রভইর) 

(প) রটররকপযন রফয প্রধযন েযম যযরকয় যধযযণ 

রফয উ-রফবযকগয 

ভযকধ্যকভ ব্যাংকেয প্রধযন 

েযম যরয় ভযঠ ম যযকয়য 

ের েযম যযরয়/যখযয়  

রটররকপযন রফয প্রযরপ্তয  

অনুকভযদকনয ব্ফস্থযেযণ 

যদয েযগকজ 

আকফদনত্র 

স্ব স্ব 

েযম যযরকয়

য  

১-৭ রদন Rbve Avãyi iDd  

েযয ভযব্ফস্থযে 

যধযযন রফয রফবযগ 

রপযনঃ 02222224291 

ই-রভইর: 

cs@ansarvdpbank.go

v.bd 

(ফ) আফযফত্র ও 

যজযঞ্জযভ 

প্রধযন েযম যযরকয় যধযযণ 

রফয উ-রফবযকগয 

ভযকধ্যকভ ব্যাংকেয ের 

েযম যযরকয়য আফযফত্র 

ও নফদুযরতে যঞ্জযভ 

যফযয েযয য় 

অরধমযচনত্র। 

প্রযরপ্তস্থযন :স্ব স্ব 

েযম যযরয়। 

প্রকৃত মূল্য ১-১৫ রদন Rbve Avãyi iDd  

েযয ভযব্ফস্থযে 

যধযযন রফয রফবযগ 

রপযনঃ 02222224291 

ই-রভইর: 

cs@ansarvdpbank.go

v.bd 

      

(ব) 

ররজরিে 

যফযয 

প্রধযন েযম যযরকয় যধযযণ 

রফয এফাং েরম্পউটযয 

রফবযকগয ভযকধ্যকভ 

যফযয েযয য় 

অরধমযচনত্র। 

প্রযরপ্তস্থযন : স্ব স্ব 

েযম যযরয় 

রফনযমূকল্য  ১ রদন Rbve Avãyi iDd  

েযয ভযব্ফস্থযে 

যধযযন রফয রফবযগ 

রপযনঃ 02222224291 

 -রভইর: 

cs@ansarvdpbank.go

v.bd  

ও 

রভযযম্মদ যযন ভযমুদ 

রকষ্টভ এনযররষ্ট  

রপযন: 01716014787 

ই-রভইর: 

ict@ansarvdpbank.go

v.bd 

(ভ) ফযকজট প্রদযন  ব্যাংকেয ফযকজট প্রণয়ন 

েকয যখয, আঞ্চররে 

েযম যযরয়, আঞ্চররে 

রনযক্ষয েযম যযরয় ও প্রধযন 

েযম যযরকয়য াংরিষ্ট 

রফবযকগ রপ্রযণ 

যখয, আঞ্চররে 

েযম যযরয়, আঞ্চররে 

রনযক্ষয েযম যযরয় ও 

প্রধযন েযম যযরকয়য 

রফরবন্ন রফবযগ কত 

প্রযপ্ত প্রিযফত্র এফাং 

অন্যযন্য েযগজত্র 

(মরদ থযকে)। 

প্রযরপ্ত স্থযন: স্ব স্ব 

েযম যযরয় 

 

 

 

 

 

রফনযমূকল্য রনধ যযরযত 

ভয় 

অনুমযয়   

Rbve ‡gvt Avt Avjxg  

েযয-ভযব্ফস্থযে 

রেন্দ্রয় রযফ রফবযগ  

রপযনঃ 02-48313147 

ই-রভইর: 

avubacc@gmail.com 

  

 

(ম) রনযক্ষয ও 

রযদ যন 

 রনযক্ষয ও রযদ যন 

রফবযগ এফাং আঞ্চররে 

রনযক্ষয েযম যযরয় ের্তযে 

রনধ যযরযত পযকভট 

অথ যফছয রবরিে রনযক্ষয 

েযম যক্রভ ম্পযদন 

রনযক্ষয ও রযদ যন 

রফবযগ এফাং আঞ্চররে 

রনযক্ষয েযম যযরয়। 

স্থযন: স্ব স্ব েযম যযরয় 

রফনযমূকল্য ৭ রদন রভযঃ রভজযনুয যভযন 

েযয ভযব্ফস্থযে 

রনযক্ষয ও রযদ যন  রফবযগ 

রপযন: 01712-213996 

ই-রভইর: 

audit@ansarvdpbank 

gov.bd 



    

 

 

ক্রভ রফযয নযভ রফয প্রদযকনয দ্ধরত প্রকয়যজনয় েযগজত্র 

ও প্রযরপ্তস্থযন 

রফযমূল্য 

এফাং  

রযকযধ 

দ্ধরত 

রফয 

প্রদযকনয 

ভয়ভয 

দযরয়ত্বপ্রযপ্ত েভ যেতযযয 

( নযভ, দফ, রপযন নম্বয ও         

ই-রভইর) 

(য) যখয রখযরয মথযমথ ের্তযকক্ষয 

অনুকভযদন রভযতযকফে 

১. যখয রখযরযয 

রফলকয় মূর যখযয 

প্রিযফ 

২. ব্ফস্থযনয 

ের্তযকক্ষয সুযরয 

৩. রযচযরনয ল যকদয 

রদ্ধযন্ত 

রফনযমূকল্য ৬ ভয রভযঃ ররব্বয আকভদ 

উ-ভযব্ফস্থযে 

যখয রনয়ন্ত্রণ রফবযগ 

রপযন: 02-49349915 

bcd@ansarvdpbank.g

ov.bd 

(র) রভয়যদ পূণ য ওয়যয 

পূকফ য অফয 

গ্রকণয অনুকভযদন 

রযচযরনয ল যদ 

 

এরজএভ ও তদুকদ্ধয রফনযমূকল্য ৩০ Rbve ‡gv: Avãyi iwng wkK`vi 

েযয ভযব্ফস্থযে 

েভী ব্ফস্থযনয রফবযগ 

রপযন: 02222221239 

ই-

রভইর::pd@ansarvdpba

nk gov.bd 

ব্ফস্থযনয রযচযরে এরজএভ এয রনকে 

ের িকযয েভ যেতযয 

ও েভ যচযয 

() েভ যেতযয-

েভ যচযযকদয 

রফকল রফতন বৃরদ্ধ 

অনুকভযদন 

রযচযরনয ল যদ ের িকযয 

েভ যেতযয/েভ যচযয 

রফনযমূকল্য ৩০ Rbve ‡gv: Avãyi iwng wkK`vi 

েযয ভযব্ফস্থযে 

েভী ব্ফস্থযনয রফবযগ 

রপযন: 02222221239 

ই-

রভইর::pd@ansarvdpba

nk gov.bd 

(ল) াংগকযযধ ছুটি (১) ব্ফস্থযনয রযচযরে ভযব্ফস্থযন, উ-

ভযব্ফস্থযে ও রনজ 

দপ্তকযয েভ 

রফনযমূকল্য তযৎক্ষরনে Rbve ‡gv: Avãyi iwng wkK`vi 

েযয ভযব্ফস্থযে 

েভী ব্ফস্থযনয রফবযগ 

রপযন: 02222221239 

ই-

রভইর::pd@ansarvdpba

nk gov.bd 

(২) ভযব্ফস্থযে াংরিষ্ট ভযরফবযকগয 

আওতযধূন েযয 

ভযব্ফস্থযে/উ-

রফবযগ প্রধযনগণ ও 

রনজ দপ্তকযয েভ যেতযয-

েভ যচযয। তযছযিয 

ভযব্ফস্থযে 

(অযকযন) আঞ্চররে 

ব্ফস্থযেগকণয 

াংগকযযধ ছুটিয 

রফলয়টি রনষ্পরি 

েযকফন। 

রফনযমূকল্য 

 (৩)  

উ-ভযব্ফস্থযেগণ 

রনয়ন্ত্রণযধন  উ-

রফবযকগয েযয 

ভযব্ফস্থযে/ উ-

রফবযগ প্রধযন ব্রতত 

প্রধযন েযম যযরকয়য তযয 

অরধনি ের 

েভ যেতযয ও েভ যচযয 

রফনযমূকল্য তযৎক্ষরনে 

(৪) আঞ্চররে ব্ফস্থযে যখয ব্ফস্থযে ও 

আঞ্চররে েযম যযরকয়য 

অন্যযন্য েভ যেতযয-

েভ যচযয 

রফনযমূকল্য তযৎক্ষরনে 

 (৫) যখয ব্ফস্থযে যখযয রনয়ন্ত্রণযধন 

ের িকযয েভ যেতযয-

েভ যচযয 

রফনযমূকল্য তযৎক্ষরনে  

 

 



    

 

 

ক্রভ রফযয নযভ রফয প্রদযকনয দ্ধরত প্রকয়যজনয় েযগজত্র 

ও প্রযরপ্তস্থযন 

রফযমূল্য 

এফাং  

রযকযধ 

দ্ধরত 

রফয 

প্রদযকনয 

ভয়ভয 

দযরয়ত্বপ্রযপ্ত েভ যেতযযয 

( নযভ, দফ, রপযন নম্বয ও         

ই-রভইর) 

() শাংখরযজরনত 

ব্ফস্থয গ্রণঃ 

ে) খিয 

নেরপয়তনযভয/ 

অরবকমযগনযভযয 

অনুকভযদন 

(১) ব্ফস্থযনয রযচযরে রপ্ররন্সযর অরপযয 

এফাং তদুধ য ের 

িকযয েভ যেতযয 

রফনযমূকর ৭/১৫ রদন Rbve ‡gv: Avãyi iwng wkK`vi 

েযয ভযব্ফস্থযে 

েভী ব্ফস্থযনয রফবযগ 

রপযন: 02222221239 

ই-

রভইর::pd@ansarvdpba

nk gov.bd 

(২) ভযব্ফস্থযে 

(প্রযন) 

ররনয়য অরপযয ও 

তদরনে ের িকযয 

েভ যেতযয ও েভ যচযয 

রফনযমূকল্য ৭/১৫ Rbve ‡gv: Avãyi iwng wkK`vi 

েযয ভযব্ফস্থযে 

েভী ব্ফস্থযনয রফবযগ 

রপযন: 02222221239 

ই-

রভইর::pd@ansarvdpba

nk gov.bd 

() খ) চূিযন্ত 

অরবকমযগনযভয ও 

তদন্তেযয 

েভ যেতযয 

রনকয়যকগয 

অনুকভযদন 

(১) ব্ফস্থযনয রযচযরে রপ্ররন্সযর অরপযয ও 

তদুধ য ের েভ যেতযয 

ও েভ যচযয 

রফনযমূকল্য ৭/৭ Rbve ‡gv: Avãyi iwng wkK`vi 

েযয ভযব্ফস্থযে 

েভী ব্ফস্থযনয রফবযগ 

রপযন: 02222221239 

ই-

রভইর::pd@ansarvdpba

nk gov.bd 

(২) ভযব্ফস্থযে 

(প্রযন) 

ররনয়য অরপযয ও 

তদরনে ের িকযয 

েভ যেতযয ও েভ যচযয 

রফনযমূকল্য ৭/৭ Rbve ‡gv: Avãyi iwng wkK`vi 

েযয ভযব্ফস্থযে 

েভী ব্ফস্থযনয রফবযগ 

রপযন: 02222221239 

ই-

রভইর::pd@ansarvdpba

nk gov.bd 

(ি) মৃতুয যফতী 

অনুদযন 

(রযচযরনয 

ল যকদয 

অনুকভযরদত যকয) 

(১) ব্ফস্থযনয রযচযরে ের িকযয েভ যেতযয রফনযমূকল্য ৩০রদন Rbve ‡gv: Avãyi iwng wkK`vi 

েযয ভযব্ফস্থযে 

েভী ব্ফস্থযনয রফবযগ 

রপযন: 02222221239 

ই-

রভইর::pd@ansarvdpba

nk gov.bd 

(২) ভযব্ফস্থযে 

(প্রযন) 

ের িকযয েভ যচযয রফনযমূকল্য ৩০রদন 
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১.      ণ                  
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৩.                                                ণ      
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Grievance Redress System (GRS) 
 

 

রফয প্রযরপ্তকত অন্তুষ্ট কর দযরয়ত্বপ্রযপ্ত েভ যেতযযয কঙ্গ রমযগযকমযগ েরুন। তযয েযছ রথকে ভযধযন যওয়য নয রগকর 

রনকেযক্ত দ্ধরতকত রমযগযকমযগ েকয আনযয ভস্যয অফরত েরুন: 

 

ক্রভ েখন রমযগযকমযগ 

েযকফন 

েযয কঙ্গ 

রমযগযকমযগ 

েযকফন 

রমযগযকমযকগয ঠিেযনয রনষ্পরিয 

ভয়ভয 

১. দযরয়ত্বপ্রযপ্ত েভ যেতযয 

ভযধযন রদকত ব্থ য কর 

অরবকমযগ রনষ্পরি 

েভ যেতযয (অরনে) 

                           

েযয ভযব্ফস্থযে 

রপযন: 02222221239 

ই-রভইর: pd@ansarvdpbank.gov.bd 

১৫ েযম যরদফ 

২. অরবকমযগ রনষ্পরি 

েভ যেতযয রনরদ যষ্ট ভকয় 

ভযধযন রদকত ব্থ য কর 

 আরর েভ যেতযয জনযফ রভয. রভযযকেে-উর-আরভ 

ব্ফস্থযনয রযচযরে 

রপযন: 02-8322181 

ই-রভইর: md@ansarvdpbank.gov.bd 

২০ েযম যরদফ 

৩. আরর েভ যেতযয রনরদ যষ্ট 

ভকয় ভযধযন রদকত 

ব্থ য কর 

ব্যাংকেয 

রযচযরনয ল যদ 

জনযফ ফযদর চন্দ্র রদফনযথ 

 উ ভযব্ফস্থযে 

রপযন: 02-222226879 

ই-রভইর: recovery@ansarvdpbank.gov.bd 

৪৫ েযম যরদফ 

 

 


