অগ্রণী ব্যাংক লিলিটেড
ব্রযঞ্চ অযযন্ড সযবলসলডয়যলিজ/ইউলিে কটরযি লডলিশি
প্রধযি কযর্ যযিয়, ঢযকয।
লবষয়ঃ লসটিটজি চযে যযি-২০২২ (সাংটশযধি/পলিবর্যিটর্যগ্য)

: ৩০-০6-২০২২

অগ্রণী ব্যাংক লিলিটেড এি কযর্ যক্রি
অগ্রণী ব্যাংক লিলিটেড বযাংিযটেটশি অন্যর্ি বৃহৎ একটি ঐলর্হযবযহী িযষ্ট্রীয় িযলিকযিযধীি বযলণলজযক ব্যাংক। গ্রযহকটেি লবলিন্ন প্রকযি আলথ যক সসবয প্রেযটিি িযধ্যটি সেটশি আথ য সযিযলজক উন্নয়ি,লশল্প/বযলণটজযি প্রসযি,
আিেযলি/িপ্তযলিটর্ উৎসযলহর্ কিয এবাং উদ্ভযলবর্ িতুি িতুি প্রযুলি ব্বহযটিি িযধ্যটি উন্নর্র্ি গ্রযহক সসবয লিলির্ কটি সেটশ এবাং লবটেটশ একটি শীষ যথানযিীয় ব্যাংটকি ির্ যযেয িযি কিযই অগ্রণী ব্যাংটকি মূি িক্ষ্য। সসই িটক্ষ্য
কিযসম্পযেটি অগ্রণী ব্যাংক লিলিটেড প্রলর্শ্রুলর্বদ্ধ।

অগ্রণী ব্যাংক লিলিটেড এি শযখয ও কযর্ যযিয়সমূহ
* সিযে শযখযি সাংখ্যয
* শহুটি শযখযি সাংখ্যয
* গ্রযিীণ শযখযি সাংখ্যয
* উপশযখযি সাংখ্যয
* কটপযযটিে শযখযি সাংখ্যয (সিযে শযখযি িটধ্য অন্তর্ভযি)
* আঞ্চলিক কযর্ যযিয়
* অিিযইি কলম্পউেযিযইজড শযখয (সকযি ব্যাংলকাং সফেওয়যযি)
* অথিযইজড্ লডিযি শযখয
* সযটকযি অলফস
* সহড অলফটসি লবিযগসমূহ
* সযবলসলডয়যিী সকযম্পযিী
* এটিএি বুথ (
৬০ + সশয়যিড ২৮৫২)
* ইসিযলি ব্যাংলকাং উইটন্ডয
)
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* ববটেলশক বযলণটজযি সকি কযর্ যক্রি অিিযইি সফেওয়যযি এি িযধ্যটি পলিচযলির্ হটে।
* িতুিিযটব উটবযধি হওয়য সকি শযখয সিযসলি সকযি ব্যাংলকাং অিিযইি সফেওয়যযি এি িযধ্যটি শুরুি লেি সথটক পলিচযলির্ হটে।

সিয়সূচী
অলফটসি সিয়সূচী

: িলববযি সথটক বৃহস্পলর্বযি
সকযি ১০েয সথটক লবকযি ৬ েয ।
সিিটেটিি সিয়সূচী
: িলববযি সথটক বৃহস্পলর্বযি
সকযি ১০েয সথটক লবকযি ৪েয ।
সযন্ধ্য ব্যাংলকাং
: সন্ধ্যয ৬েয সথটক িযর্ ৮ েয ।
(লিধ যযলির্ শযখযয়)
(দুপুি ২.০০ েয সথটক ২.৩০ লিঃ পর্ যন্ত িযিযজ ও িধ্যযহ্ন সিযটজি লবিলর্ র্টব অিযন্তিীণ ব্বথানযয় লবিলর্কযিীি সিটয় সিিটেি অব্যহর্ থযকটব)
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অগ্রণী ব্যাংক লিলিটেড
প্রধযি কযর্ যযিয়, ঢযকয
লবষয়ঃ লসটিটজি চযে যযি-২০২২ (সাংটশযধি/পলিবর্যিটর্যগ্য)।
১. লিশি ও লিশিঃ
লিশিঃ আন্তজযযলর্ক িযটিি উত্তি গ্রযহক সসবয প্রেযি, েক্ষ্র্য, গুণগর্িযি, সুষ্ঠু ব্বথানযপিয এবাং লথানলর্শীি র্যিল্য সাংিক্ষ্টণি িধ্য লেটয় সেটশি সিতৃথানযিীয় িযষ্ট্রীয় িযলিকযিযধীি ব্যাংক লহটসটব পলিগলণর্ হওয়য।
লিশিঃ সিকযটিি অগ্রযলধকযিপ্রযপ্ত খযর্, রূপকল্প ২০৪১ এবাং ৮ি পঞ্চবযলষ যকী পলিকল্পিয, সেকসই উন্নয়ি অিীষ্ট (SGD), অন্যযন্য সকৌশিগর্ েলিি, সাংলিষ্ট লিয়ন্ত্রণকযিী েপ্তি/সাংথানয কতৃযক লিধ যযলির্ িীলর্িযিযি আটিযটক বিলর্কর্য ও
স্বের্যি সযটথ সপশযগর্ ্যি ও অলি্র্যি সাংলিশ্রটণ সটব যযচ্চ েক্ষ্র্য অজযিপূব যক ব্বসযলয়ক িীলর্ ও পদ্ধলর্ উন্নয়টিি িযধ্যটি গ্রযহক এবাং কিযকর্যয-কিযচযিী উিটয়ি কল্যযণ সযধি কিয।
২. সসবয প্রেযি প্রলর্শ্রুলর্

২.১) িযগলিক সসবযঃ
ক্রঃ
িাং

সসবযি িযি

১

২

,
-

-

)
৩

৪

৫

৬

৭

৮

গ্রযহটকি ২কলপ ছলব, িলিলিি ১ কলপ ছলব, জযর্ীয়
পলিচয়পত্র। লহসযব সখযিযি আটবেি ফিি ও িমুিয
স্বযক্ষ্িকযড য।
গ্রযহটকি ২কলপ ছলব, িলিলিি ১কলপ ছলব, জযর্ীয়
পলিচয়পত্র। জটয়ন্ট স্টক সকযম্পযিী, সলিলর্ ও ক্লযব প্রভৃলর্ি
জন্য চিলর্ লহসযব সখযিযি লবষটয় (ক) সিলজটেশি বয
ইিকটপযযটিশটিি িকি (সকযম্পযিী অথবয সিলজস্টযড য সাংথানয
য
হটি (খ) ব্বসয শুরুি র্যলিটখি সযটিলফটকটেি
িকি (সকবি
পযবলিক লিলিটেড সকযম্পযিীি সক্ষ্টত্র) (গ) সিটিযটিন্ডযি ও
য
আটিটকি
অব এটসযলসটয়শটিি িকি (লিলিটেড সকযম্পযিীি
সক্ষ্টত্র), গঠির্ন্ত্র ও বযই-ি (সলিলর্ি সক্ষ্টত্র) (ঘ) লহসযব
পলিচযিিয সম্পটকয সবযড য অব ডযইটিক্টস/য ম্যযটিলজাং
কলিটি/গিলি যাং
বলডি
সিযি
প্রস্তযব)
(ঙ)
ডযইটিক্টস য/কিযকর্যযটেি িযটিি র্যলিকয ও র্যটেি স্বযক্ষ্টিি
সর্যযলয়র্ প্রলর্লিলপ (চ) সঘযষণযপত্র।
-ঐ-

অগ্রণী ব্যাংটকি
সকি শযখয

িযিপ্রযপ্ত কিযকর্যয

।

অগ্রণী ব্যাংটকি
সকি শযখয

িযিপ্রযপ্ত কিযকর্যয

।

িযিপ্রযপ্ত কিযকর্যয

।

কলপ ছলব, িলিলিি ১ কলপ ছলব, জযর্ীয়
লহসযব সখযিযি আটবেি ফিি ও িমুিয

অগ্রণী ব্যাংটকি
সকি শযখয
অগ্রণী ব্যাংটকি
সকি শযখয

িযিপ্রযপ্ত কিযকর্যয

।

কলপ ছলব, িলিলিি ১ কলপ ছলব, জযর্ীয়
লহসযব সখযিযি আটবেি ফিি ও িমুিয

অগ্রণী ব্যাংটকি
সকি শযখয

িযিপ্রযপ্ত কিযকর্যয

।

আিযির্ লহসযব
১

সঞ্চয়ী লহসযব

র্যৎক্ষ্লণক

২

চিলর্ লহসযব

র্যৎক্ষ্লণক

৩

স্বল্প সিয়যেী আিযির্

র্যৎক্ষ্লণক

৪

থানযয়ী আিযির্

র্যৎক্ষ্লণক

৫

অগ্রণী ব্যাংক সপিশি স্কীি
(এলপএস )

র্যৎক্ষ্লণক

গ্রযহটকি ২
পলিচয়পত্র।
স্বযক্ষ্িকযড।য
গ্রযহটকি ২
পলিচয়পত্র।
স্বযক্ষ্িকযড।য
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ক্রঃ
িাং

সসবযি িযি

,

১
৬

২
অগ্রণী ব্যাংক লবটশষ সঞ্চয়
প্রকল্প (এলবএস )

৩
র্যৎক্ষ্লণক

৭

অগ্রণী ব্যাংক বত্রিযলসক আয়
প্রকল্প

র্যৎক্ষ্লণক

৮

অগ্রণী ব্যাংক লিলিলিয়যি
লডটপযলজে স্কীি

র্যৎক্ষ্লণক

৯

অগ্রণী ব্যাংক ডযবি সবলিলফে
স্কীি

র্যৎক্ষ্লণক

১০

অগ্রণী ব্যাংক িযখপলর্
লডটপযলজে স্কীি

র্যৎক্ষ্লণক

১১

অগ্রণী ব্যাংক প্রবযস আিযির্
প্রকল্প

র্যৎক্ষ্লণক

১২

অগ্রণী ব্যাংক িযিী আিযির্
প্রকল্প

র্যৎক্ষ্লণক

-

-

)

১৩

র্যৎক্ষ্লণক

১৪

র্যৎক্ষ্লণক

১৫

র্যৎক্ষ্লণক

৪
গ্রযহটকি ২ কলপ ছলব, িলিলিি ১ কলপ ছলব, জযর্ীয়
পলিচয়পত্র। লহসযব সখযিযি আটবেি ফিি ও িমুিয
স্বযক্ষ্িকযড।য
গ্রযহটকি ২ কলপ ছলব, িলিলিি ১ কলপ ছলব, জযর্ীয়
য
পলিচয়পত্র, TIN সযটিলফটকে।
লহসযব সখযিযি আটবেি
ফিি ও িমুিয স্বযক্ষ্িকযড।য
গ্রযহটকি ২ কলপ ছলব, িলিলিি ১ কলপ ছলব, জযর্ীয়
য
পলিচয়পত্র, TIN সযটিলফটকে
। লহসযব সখযিযি আটবেি
ফিি ও িমুিয স্বযক্ষ্িকযড।য
গ্রযহটকি ২ কলপ ছলব, িলিলিি ১ কলপ ছলব, জযর্ীয়
য
পলিচয়পত্র, TIN সযটিলফটকে
। লহসযব সখযিযি আটবেি
ফিি ও িমুিয স্বযক্ষ্িকযড।য
গ্রযহটকি ২ কলপ ছলব,িলিলিি ১ কলপ ছলব, জযর্ীয়
পলিচয়পত্র। লহসযব সখযিযি আটবেি ফিি ও িমুিয
স্বযক্ষ্িকযড।য
গ্রযহটকি ২ কলপ ছলব, িলিলিি ১ কলপ ছলব, জযর্ীয়
পলিচয়পত্র, পযসটপযটে যি ফটেযকলপ। লহসযব সখযিযি আটবেি
ফিি ও িমুিয স্বযক্ষ্িকযড।য
গ্রযহটকি ২ কলপ ছলব, িলিলিি ১ কলপ ছলব, জযর্ীয়
পলিচয়পত্র, পযসটপযটে যি ফটেযকলপ। লহসযব সখযিযি আটবেি
ফিি ও িমুিয স্বযক্ষ্িকযড।য
গ্রযহটকি ২ কলপ ছলব, িলিলিি ১ কলপ ছলব, জযর্ীয়
পলিচয়পত্র, পযসটপযটে যি ফটেযকলপ। লহসযব সখযিযি আটবেি
ফিি ও িমুিয স্বযক্ষ্িকযড।য ৬০ বছি ও র্দুর্ধ্য বয়টসি
সর্টকযি বযাংিযটেশী িযগলিক এই লহসযব খুিটর্ পযটিি।
গ্রযহটকি ২ কলপ ছলব, িলিলিি ১ কলপ ছলব, জযর্ীয়
পলিচয়পত্র, পযসটপযটে যি ফটেযকলপ। লহসযব সখযিযি আটবেি
ফিি ও িমুিয স্বযক্ষ্িকযড।য ১৮ বছি ও র্দুর্ধ্য বয়টসি
সর্টকযি বযাংিযটেশী িযগলিক এই লহসযব খুিটর্ পযটিি।
গ্রযহটকি ৩ কলপ ছলব, িলিলিি ১ কলপ ছলব, জযর্ীয়
পলিচয়পত্র, পযসটপযটে যি ফটেযকলপ। লহসযব সখযিযি আটবেি
ফিি ও িমুিয স্বযক্ষ্িকযড।য লবটেটশ অবথানযি/কিযির্ ১৮
বছি ও র্দুর্ধ্য বয়টসি সর্টকযি বযাংিযটেশী িযগলিক লিজ
িযটি এই লহসযব খুিটর্ পযটিি।

৫
অগ্রণী ব্যাংটকি
সকি শযখয

৬

অগ্রণী ব্যাংটকি
সকি শযখয

৭

৮

িযিপ্রযপ্ত কিযকর্যয

।

িযিপ্রযপ্ত কিযকর্যয

।

অগ্রণী ব্যাংটকি
সকি শযখয

লবিযমূটল্য

িযিপ্রযপ্ত কিযকর্যয

।

অগ্রণী ব্যাংটকি
সকি শযখয

লবিযমূটল্য

িযিপ্রযপ্ত কিযকর্যয

।

অগ্রণী ব্যাংটকি
সকি শযখয

লবিযমূটল্য

িযিপ্রযপ্ত কিযকর্যয

।

অগ্রণী ব্যাংটকি
সকি শযখয

লবিযমূটল্য

িযিপ্রযপ্ত কিযকর্যয

।

অগ্রণী ব্যাংটকি
সকি শযখয

লবিযমূটল্য

িযিপ্রযপ্ত কিযকর্যয

।

অগ্রণী ব্যাংটকি
সকি শযখয

লবিযমূটল্য

িযিপ্রযপ্ত কিযকর্যয

।

অগ্রণী ব্যাংটকি
সকি শযখয

লবিযমূটল্য

িযিপ্রযপ্ত কিযকর্যয

।

অগ্রণী ব্যাংটকি
সকি শযখয

লবিযমূটল্য

িযিপ্রযপ্ত কিযকর্যয

।
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ক্রঃ
িাং

সসবযি িযি

১
১৬

২

,
-

-

)

১৭

১৮

(S4)

৩
র্যৎক্ষ্লণক

৪
গ্রযহটকি ২ কলপ ছলব, িলিলিি ১ কলপ ছলব, জযর্ীয়
পলিচয়পত্র
/
ফটেযকলপ। লহসযব সখযিযি আটবেি ফিি ও িমুিয
স্বযক্ষ্িকযড।য বযাংিযটেটশি সর্ সকযি লশক্ষ্য প্রলর্ষ্ঠযটি
অধ্যয়িির্ প্রযপ্ত বয়স্ক অথ যযৎ ১৮ বছি ও র্দুর্ধ্য বয়টসি
সর্টকযি লশক্ষ্যথী র্যি লিজ িযটি অথবয অপ্রযপ্ত বয়স্ক
লশক্ষ্যথীি সক্ষ্টত্র র্যটেি অলিিযবকগণ সন্তযি/সপযষ্যটেি
িযটি এই লহসযব খুিটর্ পযটিি। লহসযব সখযিযি আটবেি
ফিি ও িমুিয স্বযক্ষ্িকযড।য

৫
অগ্রণী ব্যাংটকি
সকি শযখয

৬
লবিযমূটল্য

িযিপ্রযপ্ত কিযকর্যয

।

র্যৎক্ষ্লণক

গ্রযহটকি ২ কলপ ছলব, িলিলিি ১ কলপ ছলব,
/
। লহসযব সখযিযি আটবেি ফিি ও িমুিয
স্বযক্ষ্িকযড।য ১৮ বছি ও র্দুর্ধ্য বয়টসি সুথান িলস্তষ্কসম্পন্ন সর্
সকযি বযাংিযটেশী িযগলিক এই লহসযব খুিটর্ পযিটবি।

অগ্রণী ব্যাংটকি
সকি শযখয

লবিযমূটল্য

িযিপ্রযপ্ত কিযকর্যয

।

অগ্রণী ব্যাংটকি
সকি শযখয

লবিযমূটল্য

িযিপ্রযপ্ত কিযকর্যয

।

অগ্রণী ব্যাংটকি
সকি শযখয

লবিযমূটল্য

িযিপ্রযপ্ত কিযকর্যয

।

র্যৎক্ষ্লণক

৭

৮

।
২
১
। লহসযব সখযিযি আটবেি ফিি
ও িমুিয স্বযক্ষ্িকযড।য
১৯

র্যৎক্ষ্লণক
।
।
২
১

।
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ক্রঃ
িাং

সসবযি িযি

১
২০

২
স্কুি ব্যাংলকাং

,
-

-

)
৩
র্যৎক্ষ্লণক

৪
ক) লহসযব সখযিযি আটবেি ফিি ও িমুিয স্বযক্ষ্িকযড য
র্থযর্থিযটব পূিণ কটি লহসযব খুিটর্ হটব। ৬-১৮ বছি
বয়টসি স্কুিগযিী ছযত্র-ছযত্রীগণ লকাংবয ৩য় সশ্রলণ হটর্ ১০ি
সশ্রলণি ছযত্র-ছযত্রীগণ স্কুি ব্যাংলকাং কযর্ যক্রটিি আওর্যয়
লহসযব খুিটর্ পযটিি।
খ) সচকবই সিবিযহ কিয হয় িয।
সর্ সকযি সিয় জিয েযকয উঠযটিয র্যয়।
গ) লহসযব সখযিযি সিয় সশ্রলণ লশক্ষ্ক/প্রলর্ষ্ঠযি কতৃযপটক্ষ্ি
লিকে সথটক লহসযবধযিী ছযত্র-ছযত্রীি জন্ম র্যলিখসহ
অধ্যয়টিি সিেপত্র/ পলিচয়পত্র এবাং ৩ কলপ সর্যযলয়র্
পযসটপযে য সযইজ ছলব এবাং িলিলিি ১ কলপ সর্যযলয়র্
পযসটপযে য সযইজ ছলব প্রেযি কিটর্ হটব। স্কুটিি প্রধযি
লশক্ষ্ক বয সশ্রলণ লশক্ষ্টকি পলিচয় েযটি লহসযব সখযিয র্যটব।
ঘ) ছযত্র-ছযত্রীটেি পটক্ষ্ র্যটেি আইিযনুগ অলিিযবক কতৃযক
লহসযবটি পলিচযলির্ হটব। স্কুি র্যযগ কিটি বয স্কুটি
পড়যশুিয চযলিটয় র্যওয়য সম্ভব িয হটি ছযত্র-ছযত্রীি জিযকৃর্
অথ য সফির্ পযওয়য র্যয়।
ঙ
১০০/- েযকয জিয লেটয় লহসযব সখযিয র্যটব।
।

৫
অগ্রণী ব্যাংটকি
সকি শযখয

৬
লবিযমূটল্য

িযিপ্রযপ্ত কিযকর্যয

৭
।

৮

।
১
।
২১

ক্ষুদ্র জীবিবীিয পলিলস
গ্রযহকটেি লহসযব সখযিয

র্যৎক্ষ্লণক

গ্রযহটকি ২ কলপ ছলব, িলিলিি ১ কলপ ছলব, জযর্ীয়
পলিচয়পত্র। লহসযব সখযিযি আটবেি ফিি ও িমুিয
স্বযক্ষ্িকযড য
১০০/- েযকয জিয লেটয় লহসযব সখযিয
র্যয়।

অগ্রণী ব্যাংটকি
সকি শযখয

লবিযমূটল্য

িযিপ্রযপ্ত কিযকর্যয

।

২২

সযিযলজক লিিযপত্তয কিযসূচীি
আওর্যয় সুলবধযটিযগীটেি লহসযব
সখযিয

র্যৎক্ষ্লণক

গ্রযহটকি ২ কলপ ছলব, িলিলিি ১ কলপ ছলব, জযর্ীয়
পলিচয়পত্র। লহসযব সখযিযি আটবেি ফিি ও িমুিয
স্বযক্ষ্িকযড য
১০/- েযকয জিয লেটয় লহসযব সখযিয
র্যয়।

অগ্রণী ব্যাংটকি
সকি শযখয

লবিযমূটল্য

িযিপ্রযপ্ত কিযকর্যয

।
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ক্রঃ
িাং

সসবযি িযি

১
২৩

২

,
-

-

)
৩
র্যৎক্ষ্লণক

৪

৫
অগ্রণী ব্যাংটকি
সকি শযখয

৬
লবিযমূটল্য

িযিপ্রযপ্ত কিযকর্যয

৭
।

৮

অগ্রণী ব্যাংটকি
সকি শযখয

লবিযমূটল্য

িযিপ্রযপ্ত কিযকর্যয

।

অগ্রণী ব্যাংটকি
সকি শযখয

লবিযমূটল্য

িযিপ্রযপ্ত কিযকর্যয

।

অগ্রণী ব্যাংটকি
লিধ যযলির্ শযখয

বযৎসলিক িযড়য
সছযে-২,০০০/িযঝযলি-২,৫০০/বড়-৩,০০০/জযিযির্ বযবে
৫,০০০/-

িযিপ্রযপ্ত কিযকর্যয

।

গ্রযহটকি NID, TIN, BIN, জন্মসিে বয প্রটর্যজয
অন্যযন্য ডকুটিন্ট

অগ্রণী ব্যাংটকি
সকি শযখয

লবিযমূটল্য

১০ ।

২৪

মুলিটর্যদ্ধযটেি লহসযব

র্যৎক্ষ্লণক

২৫

কৃষকটেি লহসযব

র্যৎক্ষ্লণক

২৬

িকযি লহসযব

র্যৎক্ষ্লণক

১

।
গ্রযহটকি ২ কলপ ছলব, িলিলিি ১ কলপ ছলব, জযর্ীয়
পলিচয়পত্র। লহসযব সখযিযি আটবেি ফিি ও িমুিয
স্বযক্ষ্িকযড য
১০০/- েযকয জিয লেটয় লহসযব সখযিয
র্যয়।
গ্রযহটকি ২ কলপ ছলব, িলিলিি ১ কলপ ছলব, জযর্ীয়
পলিচয়পত্র। লহসযব সখযিযি আটবেি ফিি ও িমুিয
স্বযক্ষ্িকযড।য
গ্রযহটকি ২ কলপ ছলব, িলিলিি ১ কলপ ছলব, জযর্ীয়
পলিচয়পত্র।
লহসযব সখযিযি আটবেি ফিি ও িমুিয স্বযক্ষ্িকযড।য

)

-

র্যৎক্ষ্লণক

িযিপ্রযপ্ত কিযকর্যয/

।

ঋণ লহসযব
১

পল্লী ঋণ/কৃলষ লিলত্তক ঋণ

৭ লেি

আটবেিপত্র, আটবেটিি সিথ যটি প্রটর্যজয কযগজপত্র,
েলিিযলে ও িমুিয ফিি। প্রধযি কযর্ যযিটয়ি সাংলিষ্ট
লডলিশি/সযটকযি প্রধযি/অঞ্চি প্রধযি/শযখয ব্বথানযপটকি
অলপযর্ ক্ষ্ির্য অনুর্যয়ী ঋণ ও অগ্রীি িজুরিলি কিয হয়।

ব্যাংটকি লিধ যযলির্
শযখয

লিধ যযলির্ মূটল্য

২

লশল্প ঋণ

৩০ লেি

ঐ

অগ্রণী ব্যাংটকি
সকি শযখয

লিধ যযলির্ মূটল্য
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ক্রঃ
িাং

সসবযি িযি

১
৩

২

,
৩

৪
৫

৬
৭

ঋণ অন্যযন্য: সযধযিণ/পল্লী গৃহ
লিিযযণ ঋণ (আবযলসক ও
বযলণলজযক), পলিবহণ ঋণ, ক্ষুদ্র
ঋণ, লবলিন্ন আিযির্ লহসযটবি
লবপিীটর্ ঋণ, অগ্রণী লবটেশ
র্যওয়যি সিযি, গ্রীি ফযইন্যযলসাং,
পযিটসযিযি সিযি, এলি পযিপযস
সিযি, সিকযিী িযর্যটিযগী
মুলিটর্যদ্ধয ঋণ, অবসিপ্রযপ্ত
সিকযলি কিযকর্যয/কিযচযিীটেি
সপিশি িযর্যি লবপিীটর্ ঋণ
ইর্যযলে।
বযলণলজযক ঋণ

৫
ব্যাংটকি লিধ যযলির্
শযখয

ঐ

ব্যাংটকি লিধ যযলির্
শযখয
অগ্রণী ব্যাংটকি
সকি শযখয

লিধ যযলির্ মূটল্য

অগ্রণী ব্যাংটকি
সকি শযখয
অগ্রণী ব্যাংটকি
সকি শযখয

লিধ যযলির্ মূটল্য

ঐ

১৫ লেি

)
৬
লিধ যযলির্ মূটল্য

৪
ঐ

ঐ
ঐ

লিধ যযলির্ মূটল্য

৮

৭ লেি

ঐ

লিধ যযলির্ মূটল্য

৯

আিেযলি বযলণজয ঋণ

৭ লেি

ঐ

লিধ যযলির্ মূটল্য

১০

চিলর্ মূিধি ঋণ

৭ লেি

ঐ

১১

লবশ্বলবদ্যযিটয়ি অনুকূটি
সহযিটসি সযধযিণ গৃহ লিিযযণ
(আবযলসক) ঋণ

ঐ

৮

লিধ যযলির্ মূটল্য

এসএিই সসক্টি ঋণ: িযঝযিী
এন্টযিপ্রযইজ ঋণ, ক্ষুদ্র
এন্টযিপ্রযইজ ঋণ, ক্ষুদ্র ও
িযইটক্রয সক্রলডে, কটেজ
এন্টযিপ্রযইজ ঋণ, লসএিএস
খযটর্ সক্রলডে গ্যযিযলন্ট স্কীি, স্বল্প
সিয়যেী এসএিই ঋণ
(লসএিএসএিই এি আওর্যয়
সকি প্রকযি ঋণ)
িপ্তযলি বযলণজয ঋণ

অগ্রণী ব্যাংটকি
সকি শযখয
ব্যাংটকি লিধ যযলির্
শযখয

৭

-

লিধ যযলির্ মূটল্য
লিধ যযলির্ মূটল্য
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ক্রঃ
িাং

সসবযি িযি

১
১২

২

,
-

-

)
৩

৪

৫
অগ্রণী ব্যাংটকি
সকি শযখয

।
।

১৩
’

১৪
-

১৫

-

৬

৭
।

আটবেিপত্র, আটবেটিি সিথ যটি প্রটর্যজয কযগজপত্র,
েলিিযলে ও িমুিয ফিি। প্রধযি কযর্ যযিটয়ি সাংলিষ্ট
লডলিশি/সযটকযি প্রধযি/অঞ্চি প্রধযি/শযখয ব্বথানযপটকি
অলপযর্ ক্ষ্ির্য অনুর্যয়ী ঋণ ও অগ্রীি িজুরিলি কিয হয়।

ব্যাংটকি লিধ যযলির্
শযখয

লিধ যযলির্ মূটল্য

আটবেিপত্র, আটবেটিি সিথ যটি প্রটর্যজয কযগজপত্র,
েলিিযলে ও িমুিয ফিি। প্রধযি কযর্ যযিটয়ি সাংলিষ্ট
লডলিশি/সযটকযি প্রধযি/অঞ্চি প্রধযি/শযখয ব্বথানযপটকি
অলপযর্ ক্ষ্ির্য অনুর্যয়ী ঋণ ও অগ্রীি িজুরিলি কিয হয়।

ব্যাংটকি লিধ যযলির্
শযখয

লিধ যযলির্ মূটল্য

আটবেিপত্র, আটবেটিি সিথ যটি প্রটর্যজয কযগজপত্র,
েলিিযলে ও িমুিয ফিি। প্রধযি কযর্ যযিটয়ি সাংলিষ্ট
লডলিশি/সযটকযি প্রধযি/অঞ্চি প্রধযি/শযখয ব্বথানযপটকি
অলপযর্ ক্ষ্ির্য অনুর্যয়ী ঋণ ও অগ্রীি িজুরিলি কিয হয়।

ব্যাংটকি লিধ যযলির্
শযখয

লিধ যযলির্ মূটল্য

ব্যাংটকি লিধ যযলির্
শযখয

লিধ যযলির্ মূটল্য

ব্যাংটকি সকি
শযখয

লিধ যযলির্ মূটল্য

ব্যাংটকি সকি
শযখয

লিধ যযলির্ মূটল্য

ব্যাংটকি সকি
শযখয

লিধ যযলির্ মূটল্য

১৬

৮

।

১৭

১৮

১৯

সিথ যটি প্রটর্যজয কযগজপত্র,
েলিিযলে ও িমুিয ফিি।
আটবেিপত্র, আটবেটিি সিথ যটি প্রটর্যজয কযগজপত্র,
েলিিযলে ও িমুিয ফিি। প্রধযি কযর্ যযিটয়ি সাংলিষ্ট
লডলিশি/সযটকযি প্রধযি/অঞ্চি প্রধযি/শযখয ব্বথানযপটকি
অলপযর্ ক্ষ্ির্য অনুর্যয়ী ঋণ ও অগ্রীি িজুরিলি কিয হয়।
আটবেিপত্র, আটবেটিি সিথ যটি প্রটর্যজয কযগজপত্র,
েলিিযলে ও িমুিয ফিি। প্রধযি কযর্ যযিটয়ি সাংলিষ্ট
লডলিশি/সযটকযি প্রধযি/অঞ্চি প্রধযি/শযখয ব্বথানযপটকি
অলপযর্ ক্ষ্ির্য অনুর্যয়ী ঋণ ও অগ্রীি িজুরিলি কিয হয়।
আটবেিপত্র, আটবেটিি সিথ যটি প্রটর্যজয কযগজপত্র,
েলিিযলে ও িমুিয ফিি। প্রধযি কযর্ যযিটয়ি সাংলিষ্ট
লডলিশি/সযটকযি প্রধযি/অঞ্চি প্রধযি/শযখয ব্বথানযপটকি
অলপযর্ ক্ষ্ির্য অনুর্যয়ী ঋণ ও অগ্রীি িজুরিলি কিয হয়।
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ক্রঃ
িাং

সসবযি িযি

১
২০

২

,
৩

২১

২২

২৩

২৪

)
৬
লিধ যযলির্ মূটল্য

৪
আটবেিপত্র, আটবেটিি সিথ যটি প্রটর্যজয কযগজপত্র,
েলিিযলে ও িমুিয ফিি। প্রধযি কযর্ যযিটয়ি সাংলিষ্ট
লডলিশি/সযটকযি প্রধযি/অঞ্চি প্রধযি/শযখয ব্বথানযপটকি
অলপযর্ ক্ষ্ির্য অনুর্যয়ী ঋণ ও অগ্রীি িজুরিলি কিয হয়।

৫
ব্যাংটকি সকি
শযখয

আটবেিপত্র, আটবেটিি সিথ যটি প্রটর্যজয কযগজপত্র,
েলিিযলে ও িমুিয ফিি। প্রধযি কযর্ যযিটয়ি সাংলিষ্ট
লডলিশি/সযটকযি প্রধযি/অঞ্চি প্রধযি/শযখয ব্বথানযপটকি
অলপযর্ ক্ষ্ির্য অনুর্যয়ী ঋণ ও অগ্রীি িজুরিলি কিয হয়।
আটবেিপত্র, আটবেটিি সিথ যটি প্রটর্যজয কযগজপত্র,
েলিিযলে ও িমুিয ফিি। প্রধযি কযর্ যযিটয়ি সাংলিষ্ট
লডলিশি/সযটকযি প্রধযি/অঞ্চি প্রধযি/শযখয ব্বথানযপটকি
অলপযর্ ক্ষ্ির্য অনুর্যয়ী ঋণ ও অগ্রীি িজুরিলি কিয হয়।
আটবেিপত্র, আটবেটিি সিথ যটি প্রটর্যজয কযগজপত্র,
েলিিযলে ও িমুিয ফিি। অঞ্চি প্রধযি/শযখয ব্বথানযপটকি
অলপযর্ ক্ষ্ির্য অনুর্যয়ী ঋণ ও অগ্রীি িজুরিলি কিয হয়।
আটবেিপত্র, আটবেটিি সিথ যটি প্রটর্যজয কযগজপত্র,
েলিিযলে ও িমুিয ফিি। কটপযযটিে শযখযি সক্ষ্টত্র শযখয
প্রধযি এবাং অন্যযন্য শযখযি সক্ষ্টত্র অঞ্চি প্রধযি ঋণ িজুরিলি
কিটবি।

ব্যাংটকি সকি
শযখয

লিধ যযলির্ মূটল্য

ব্যাংটকি সকি
শযখয

লিধ যযলির্ মূটল্য

ব্যাংটকি সকি
শযখয

লিধ যযলির্ মূটল্য

ব্যাংটকি সকি
শযখয

লিধ যযলির্ মূটল্য

আটবেি ফিি, জযর্ীয় পলিচয়পত্র, সঘযষণযপত্র।
সেটশি অিযন্তটি দ্রুর্ অথ য থানযিযন্তি ও সবলিলফলসয়যিীটেি
লহসযটব জিয কিয হয়।

অগ্রণী ব্যাংটকি
সকি শযখয

কলিশি লডলডি
সক্ষ্টত্র ০.১০%
(ন্যযির্ি ৩০/-) ও
টিটি/অিিযইটিি
সক্ষ্টত্র ১০-২০০/েযকয

জযর্ীয় পলিচয়পত্র, সঘযষণযপত্র ও প্রটর্যজয অন্যযন্য
কযগজপত্র।

অগ্রণী ব্যাংটকি
লিধ যযলির্ শযখযয়
অগ্রণী ব্যাংটকি
সকি শযখয

লিধ যযলির্ মূটল্য

৭

৮

সিলিট্যযস
১

লডলড, টিটি, এিটি, অিিযইি
ইর্যযলেি িযধ্যটি

২

ফটিণ আউেওয়যড য সিলিট্যযস

৩

ফটিণ ইিওয়যড য সিলিট্যযস

১০ লিঃ

ব্যাংক
লহসযটব
২৪ ঘন্টয
স্পে কযযশ
র্যৎক্ষ্লণক

জযর্ীয় পলিচয়পত্র, সঘযষণযপত্র (প্রটর্যজয সক্ষ্টত্র)।
১. লবটেশ হটর্ লডলড, টিটি, অিিযইটিি িযধ্যটি সপ্রলির্
ববটেলশক মুদ্রয েযকযয় রুপযন্তি কটি দ্রুর্র্ি সিটয় সাংলিষ্ট
লহসযবধযিীি লহসযটব জিয কিযি ব্বথানয গ্রহণ।
২. ৮৪টি ববটেলশক এক্সটচঞ্জ হযউটজি িযধ্যটি সিযসলি ইটিকট্রলিক
ফযন্ড ট্রযসফযটিি আওর্যয় টিটিি িযধ্যটি গ্রযহটকি লহসযটব েযকয
জিযকিণ এবাং এ ব্যাংটকি লহসযবধযিী িয হওয়য সটেও স্পে কযযশ
এি িযধ্যটি সিলিট্যযটসি অথ য পলিটশযধ কিয হটয় থযটক।

লবিযমূটল্য
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ক্রঃ
িাং

সসবযি িযি

১

২

,
-

-

)
৩

৪

৫

৬

লহসযব সখযিযি
ফিি
শযখযয়/ব্যাংটকি
ওটয়বসযইটে
পযওয়য র্যয়।

লবিযমূটল্য

লহসযব সখযিযি
ফিি শযখযয়/
ব্যাংটকি
ওটয়বসযইটে
পযওয়য র্যয়।
শযখয পর্ যযটয়

লবিযমূটল্য

শযখয পর্ যযটয়

লবিযমূটল্য

৭

৮

সবর্ি িযর্যলে প্রেযি
১

সবসিকযলি লশক্ষ্ক/কিযচযিীটেি
সবর্ি/িযর্য/অনুেযি প্রেযি

লিধ যযলির্
সিটয়

শযখয পর্ যযটয় লহসযব সখযিযি িযধ্যটি ও এিলপও সিযর্যটবক
প্রলর্ষ্ঠযি
কতৃযক
েযলখিকৃর্
লবি
অনুসযটি
লশক্ষ্ক/কিযচযিীটেি স্ব স্ব ব্যাংক লহসযটব জিয কিয হয়।

২

লশক্ষ্য উপবৃলত্ত ও লশক্ষ্কটেি
টিউশি লফ প্রেযি

র্যৎক্ষ্লণক

শযখয পর্ যযটয় লহসযব সখযিযি িযধ্যটি ও প্রলর্ষ্ঠযি কতৃযক
েযলখিকৃর্ লবি অনুসযটি।

৩

অবসিপ্রযপ্ত সিকযলি কিযকর্যয/
কিযচযিীটেি অবসিিযর্য প্রেযি

র্যৎক্ষ্লণক

িযর্য গ্রহীর্যি ছলব, স্বযক্ষ্ি /টিপসই সাংবলির্ আটেশিযিযি
বই ও সুলবধযটিযগীি িযটি ব্যাংক লহসযব । িন্ত্রণযিটয়ি সযটথ
সিটঝযর্য স্মযিক সিযর্যটবক সপিশি গ্রহীর্যি প্রযপ্য সপিশি
অগ্রীি প্রেযিপূব যক পুিিযিণ আেযয় কিয হয়।

৪

আলিয সপিশি সাংক্রযন্ত কযর্ যক্রি

র্যৎক্ষ্লণক

সপিশি গ্রহীর্যি িযটি সপিশি প্রযলপ্তি লববিণ সাংবলির্
সিকযিী আটেশিযিয (লপলপও) এবাং সপিশি গ্রহীর্যি িযটি
ব্যাংক লহসযব ।

৫

বয়স্ক িযর্য প্রেযি

র্যৎক্ষ্লণক

িযর্য গ্রহীর্যি ছলব, স্বযক্ষ্ি /টিপসই সাংবলির্ আটেশিযিযি
বই ও সুলবধযটিযগীি িযটি ব্যাংক লহসযব। শযখয পর্ যযটয় ।
সিকযলি আটেশ সিযর্যটবক র্যলিকয অনুর্যয়ী।

৬

লবধবয ,স্বযিী পলির্যিয, দু:থান
িলহিযটেি িযর্য প্রেযি

র্যৎক্ষ্লণক

িযর্য গ্রহীর্যি ছলব, স্বযক্ষ্ি/টিপসই সাংবলির্ আটেশিযিযি
বই সুলবধযটিযগীি িযটি ব্যাংক লহসযব । সিকযলি আটেশ
সিযর্যটবক র্যলিকয অনুর্যয়ী।

সিিটেি
কযিীি সিয়

ইসুযকৃর্ লবি সিযর্যটবক গ্রহণ।

লবিযমূটল্য

িযিপ্রযপ্ত কিযকর্যয

/শযখয প্রধযি

সিিটেি
কযিীি সিয়

-ঐ-

লবিযমূটল্য

িযিপ্রযপ্ত কিযকর্যয

/শযখয প্রধযি

লবিযমূটল্য

লবিযমূটল্য

শযখয পর্ যযটয়

লবিযমূটল্য

ইউটিলিটি লবি গ্রহণ ও
অন্যযন্য সসবয
১

২

লপলডলব, সডসয, সডসটকয,
লডলপলডলস এবাং পল্লী লবদুযৎ
সলিলর্ি লবদুযৎ লবি গ্রহণ
ওয়যসযি পযলিি লবি গ্রহণ
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ক্রঃ
িাং

সসবযি িযি

১
৩

২
লর্র্যস, জযিযিযবযে, বযখিযবযে,
কণ যফুিী ও সুন্দিবি গ্যযস
ট্রযসলিশি এন্ড লডলেলবউশি
সকযম্পযিী গ্যযস লবি গ্রহণ
টিএন্ডটি সবযড য এি সেলিটফযি
লবি গ্রহণ
সযিযলজক েযয়বদ্ধর্য (CSR)

,
-

-

)

৪
৫

৬

৭

আলথ যক অন্তর্ভযলিি আওর্যয়
১০/- েযকযি লহসযবধযিীটেি
পুিঃঅথ যযয়ি স্কীি

পলিটবশ বযন্ধ্ব পণ্য
উৎপযেি/প্রলর্ষ্ঠয খযটর্
পুিঃঅথ যযয়ি স্কীি

৩
সিিটেি
কযিীি সিয়

৪
-ঐ-

সিিটেি
কযিীি সিয়

-ঐ-

১ (এক)
বছি

৪ সথটক ১০
বছি

৫

৬
লবিযমূটল্য

৭
িযিপ্রযপ্ত কিযকর্যয

লবিযমূটল্য

িযিপ্রযপ্ত কিযকর্যয
লবিযগীয় প্রধযি
সযসটেইিবি ফযইন্যযস লডলিশি
প্রধযি কযর্ যযিয়, ঢযকয
সফযিঃ ৪৭১১২৫৮৮
ই-সিইিdgmgbu@agranibank.org

ব্লি বয সাংথানয কতৃযক কতৃযপক্ষ্ বিযবি র্থযর্থ আটবেিপত্র
েযলখি কিটর্ হটব।
উন্নর্ সিযজ ব্বথানয, সযিযলজক ির্ যযেযটবযধ, ন্যযয় লবচযি
এবাং িযিবযলধকযি ইর্যযলে লবষয়সমূহ লবটবচিযয় এটি প্রলর্
বছটিি ব্যাংটকি কি পিবর্ী িীে মুিযফযি ৫% লহটসটব
বিযদ্দকৃর্ অাংশ লিম্নবলণ যর্ খযর্সমূটহ অনুেযি প্রেযি কিয
হয়ঃ
(ক) লশক্ষ্য (খ) স্বযথানয (গ
(ঘ
(ঙ
(চ
,সাংস্কৃলর্ ও সুকুিযি লশল্প (জ) সযিযলজক কল্যযণ
(ঝ) গটবষণয ও উন্নয়ি (ঞ) পলিটবশ সাংিক্ষ্ণ (ে) সক্ষ্ির্য
বৃলদ্ধ ও অন্যযন্য।
এই স্কীটিি আওর্যয় ঋণ সুলবধয গ্রহটণি জন্য আটবেিকযিীি
আবলিকিযটব ন্যযির্ি ১০/- েযকযি লহসযব থযকটর্ হটব।
কযগজপত্রযলে :
(ক) জযর্ীয় পলিচয় পত্র
(খ) জন্ম লিবন্ধ্ি
(গ) পযসটপযে য সযইজ ছলব ও অন্যযন্য কযগজপত্র
এই স্কীটিি আওর্যয় ক্ষুদ্র/প্রযলন্তক/র্ভলিহীি কৃষক, প্রযকৃলর্ক
দুটর্ যযটগ ক্ষ্লর্গ্রথান লিম্ন আটয়ি সপশযজীলব এবাং প্রযলন্তক/ক্ষুদ্র
ব্বসযয়ীটেি আয় উৎসযিী কিযকযন্ড সর্িিঃ- মুলে সেযকযিী,
বইটয়ি সেযকযি, চয-পযি লবটক্রর্য, ফুি লবটক্রর্য, আচযি
লপঠয প্রস্তুর্, হযস-মুিগী পযিি, সবজী চযষ, কযঠ লিলি, িাং
লিলি, িড লিলি, িযজ লিলি, ইটিকলিলশয়যি, ফি সবজী
লবটক্রর্য, পলত্রকয লবটক্রর্য, িৎস্য চযষ, বৃক্ষ্ সিযপি, গবযলে
পশু পযিি ইর্যযলে কিযকযটন্ড ঋণ প্রেযি কিয হয়।

সযসটেইিবি
ফযইন্যযস লডলিশি
প্রধযি কযর্ যযিয়,
ঢযকয।

অনুেযি

অগ্রণী ব্যাংটকি
সকি শযখয

ঋটণি পলিিযণ
গ্রযহক প্রলর্
সটব যযচ্চ
৫০,০০০/- েযকয।

ঋণ গ্রহটণি সক্ষ্টত্র প্রচলির্ লিয়ি অনুর্যয়ী প্রটয়যজিীয়
র্যবর্ীয় কযগজপত্রযলে। লবলিন্ন ধিটিি ৫২টি পলিটবশ বযন্ধ্ব
পণ্য উৎপযেি/প্রলর্ষ্ঠয/সসবয প্রেযটিি িটক্ষ্য ঋণ কযর্ যক্রটিি
আওর্যয় পুিঃ অথ যযয়ি সুলবধয প্রেযি কিয হয়।

অগ্রণী ব্যাংটকি
সকি শযখয

৮
/শযখয প্রধযি

/শযখয প্রধযি

(সযসটেইিবি ফযইন্যযস লডলিশি)

িযিপ্রযপ্ত কিযকর্যয/শযখয ব্বথানযপক/
শযখয প্রধযি

অঞ্চি প্রধযি/সযটকযি প্রধযি/লবিযগীয় প্রধযি

িযিপ্রযপ্ত কিযকর্যয/
শযখয প্রধযি

অঞ্চি প্রধযি/সযটকযি প্রধযি/লবিযগীয় প্রধযি

১ (এক) বছটি
পলিটশযধ কিটর্
হটব।

বত্রিযলসক
লকলস্তটর্
পলিটশযধটর্যগ্য।

/
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ক্রঃ
িাং
১
৮

সসবযি িযি

২
র্থ্য অলধকযি আইি ২০০৯
সিযর্যটবক চযলহর্ র্থ্য প্রেযি

৯

১০

,
-

িতুি আিযির্ স্কীি চযলুকিণ

৩
আটবেি
প্রযলপ্তি
র্যলিখ হটর্
২০ সথটক
৩০
কিযলেবটসি
িটধ্য

৪
র্থ্য প্রযলপ্তি জন্য ইটিইি/ফযযক্স/ডযকটর্যটগ/সিযসলি লিলে যষ্ট
ফিটি আটবেি (ওটয়ব সযইটে িমুিয সেয়য আটছ)।

লিধ যযলির্
সিয়সীিয

অিিযইটি আটবেিপটত্রি ফিটিে পূিণ, জযর্ীয় পলিচয়পত্র,
লশক্ষ্যগর্ সর্যগ্যর্যি সিেপত্র ও িযগলিকত্ব সিে।

লিধ যযলির্
সিটয়

।

১১

সডলবে কযড য ইসুয

সটব যযচ্চ
৭ লেি

গ্রযহটকি ২ কলপ ছলব, িলিলিি ১ কলপ ছলব, জযর্ীয়
পলিচয়পত্র। লহসযব সখযিযি আটবেি ফিি।

১২

অগ্রণী দুয়যি ব্যাংলকাং
(এটজন্ট ব্যাংলকাং)

সটব যযচ্চ
১ লেি

গ্রযহটকি ২ কলপ ছলব, িলিলিি ১ কলপ ছলব, জযর্ীয়
পলিচয়পত্র। লহসযব সখযিযি আটবেি ফিি ও প্রটর্যজয
অন্যযন্য
গজপত্র। এটজন্ট লিটয়যটগি িযধ্যটি সর্সব
এিযকযয় ব্যাংক শযখয সিই সসখযটি ব্যাংলকাং সসবয প্রেযি
(লহসযবটখযিয, েযকয জিয, উটত্তযিি, থানযিযন্তি, ফটিণ
সিলিট্যযস পলিটশযধ, ইউটিলিটি লবি গ্রহণ ইর্যযলে)।

৫
েযলয়ত্বপ্রযপ্ত
কিযকর্যযি
অলফস/ওটয়ব
সযইে

)
৬
র্থ্যমূল্য বযবে
প্রলর্ পৃষ্ঠয ২/েযকয হযটি
সিকযিী
সকযষযগযটি জিয
কিটর্ হটব।

লপ্রন্ট ও
ইটিকট্রলিক
লিলডয়যয় লব্লপ্ত
প্রকযশ।

লব্লপ্ত অনুর্যয়ী
এবাং অিিযইটি
পলিটশযধর্ব্

অনুটিযলের্ শর্য ও
লিয়িযবিী সকি
শযখযয় সপ্রিণ এবাং
র্েযনুর্যয়ী শযখয
পর্ যযটয়
লহসযব
সখযিযি লিটে যশিয
প্রেযি।
অগ্রণী ব্যাংটকি
সকি শযখয

লবিযমূটল্য

ইসুয/িবযয়ি চযজয
২৫০/েযকয।
অন্য ব্যাংটকি
বুটথ
প্রলর্ ট্রযিটজকশি
১০-১৫/- েযকয +
১৫% িযযে
ইউটিলিটি লবি১৫/সিযকযি
সিলিট্যযস০.২৫% ন্যযির্ি
১০/-

৭
েযলয়ত্বপ্রযপ্ত কিযকর্যয
উপ-িহযব্বথানযপক, লবএসইউলসলড
সফযিঃ ২২২৩৩৮৪১৮৮, :
dgmbcd@agranibank.org
www.agranibank.org
লবকল্প েযলয়ত্বপ্রযপ্ত কিযকর্যয
সহকযিী িহযব্বথানযপক, লবএসইউলসলড
সফযি: ২২২৩৩৮৪১৮৮, :
agmbcd@agranibank.org
লবিযগীয় প্রধযি
এইচআিলপলডওলড (এইচ আি)
প্রধযি কযর্ যযিয়, ঢযকয
সফযিঃ ২২৩৩৫৭৩৫৫, :
dgmhrd@agranibank.org
লবিযগীয় প্রধযি
লবএসইউলসলড, প্রধযি কযর্ যযিয়, ঢযকয
সফযিঃ ২২২৩৩৮৪১৮৮, :
dgmbcd@agranibank.org

৮
আপীি কতৃযপক্ষ্
ব্বথানযপিয পলিচযিক এবাং লসইও
সফযি: ০২২২৩৩৫৬৯৫৪
:
mdagrani@agranibank.org

www.agranibank.org

)

)
সফযি: ২২২৩৩৮৩৯২২

লবিযগীয় প্রধযি
কযড য লডলিশি, প্রধযি কযর্ যযিয়, ঢযকয
সফযি: ৯৫৬২২৪৯, :
dgmcard@agranibank.org

এলজএি, আইটি অযযন্ড এিআইএস লডলিশি
প্রধযি কযর্ যযিয়, ঢযকয
সফযিঃ ৯৫৭১৪০৪, :
dgmit@agranibank.org
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ক্রঃ
িাং

সসবযি িযি

১

২

,
-

-

)
৩

৪

৫

৬

৭

৮

লবিযমূটল্য

শযখয ব্বথানযপক/শযখয প্রধযি

লবিযমূটল্য

শযখয ব্বথানযপক/শযখয প্রধযি

লবিযমূটল্য

েযলয়ত্বপ্রযপ্ত কিযকর্যয
উপ-িহযব্বথানযপক, লবএসইউলসলড
সফযিঃ ২২২৩৩৮৪১৮৮, :
dgmbcd@agranibank.org
লবকল্প েযলয়ত্বপ্রযপ্ত কিযকর্যয
সহকযিী িহযব্বথানযপক, লবএসইউলসলড
সফযিঃ ২২২৩৩৮৪১৮৮
:
agmbcd@agranibank.org
www.agranibank.org
লবিযগীয় প্রধযি , এসএিই সক্রলডে লডলিশি
প্রধযি কযর্ যযিয়, ঢযকয ।
সফযি: ২২২৩৩৯০৩১৯, :

উপ-িহযব্বথানযপক, লসএলড/লবএসইউলসলড
সফযিঃ ২২৩৩৮৫৩৮৮, ২২২৩৩৮৪১৮৮
:
dgmcad@agranibank.org
dgmbcd@agranibank.org
উপ-িহযব্বথানযপক, লসএলড
সফযিঃ ২২৩৩৮৫৩৮৮ :
dgmcad@agranibank.org
আপীি কতৃযপক্ষ্
ব্বথানযপিয পলিচযিক এবাং লসইও
সফযি: ০২২২৩৩৫৬৯৫৪
:

২.২) প্রযলর্ষ্ঠযলিক সসবযঃ
১

২

৩

১০ বৎসটিি অলধক সিটয়ি
অেযবীকৃর্ লহসযটবি লথানলর্
সকন্দ্রীয় ব্যাংটক সপ্রিণ

৩০

এিলবআি এি লিটে যশিয অনুর্যয়ী
লবলিন্ন কি, িযযে ও আবগযিী
শুল্ক সকন্দ্রীয় ব্যাংটক জিযেযি
র্থ্য অলধকযি আইি সিযর্যটবক
বযলষ যক র্থ্য প্রেযটিি র্যলিকয
র্থ্য কলিশটি সপ্রিণ

৩০

শযখয সথটক সপ্রলির্ব্ অযযডিযইস ও লববিণী।
।

শযখয সথটক সপ্রলির্ব্ অযযডিযইস ও লববিণী।
।

৩০

সযটকযি/কটপযযটিে শযখয হটর্ সপ্রলির্ র্থ্য প্রেযি সাংক্রযন্ত
লববিণী ।

/
।

৪

অথ যনিলর্ক সিীক্ষ্য

।

এসএিই সক্রলডে
লডলিশি, প্রধযি
কযর্ যযিয়, ঢযকয।

লবিযমূটল্য

mdagrani@agranibank.org

www.agranibank.org

dgmsmcd@agranibank.org

৫

লসলডএফ এি জন্য ক্ষুদ্র ঋটণি
লববিণী

।

এসএিই সক্রলডে
লডলিশি, প্রধযি
কযর্ যযিয়, ঢযকয।

লবিযমূটল্য

লবিযগীয় প্রধযি , এসএিই সক্রলডে লডলিশি
প্রধযি কযর্ যযিয়, ঢযকয ।
সফযি: ২২২৩৩৯০৩১৯, :

৬

ক্ষুদ্র ঋটণি বত্রিযলসক লববিণী

।

এসএিই সক্রলডে
লডলিশি, প্রধযি
কযর্ যযিয়, ঢযকয।

লবিযমূটল্য

লবিযগীয় প্রধযি , এসএিই সক্রলডে লডলিশি
প্রধযি কযর্ যযিয়, ঢযকয ।
সফযি: ২২২৩৩৯০৩১৯, :

dgmsmcd@agranibank.org

dgmsmcd@agranibank.org

৭

িযলি িন্ডযলিাং প্রলর্টিযটধ CTR
ও STR লববিণী বযাংিযটেশ
ব্যাংটক সপ্রিণ

২১

লিধ যযলির্ িমুিয ফিি অনুর্যয়ী GoAML সফেওয়যযি এি
িযধ্যটি।

িযলি িন্ডযলিাং ও
সন্ত্রযটস অথ যযয়ি
প্রলর্টিযধ লডলিশি,
প্রধযি কযর্ যযিয়,
ঢযকয।

লবিযমূটল্য

লবিযগীয় প্রধযি, িযলি িন্ডযলিাং ও সন্ত্রযটস
অথ যযয়ি প্রলর্টিযধ লডলিশি
প্রধযি কযর্ যযিয়, ঢযকয।
সফযিঃ ৪৭১১৯৬৫৬, :
dgmamld@agranibank.org

(CAMLCO)
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ক্রঃ
িাং

সসবযি িযি

১
৮

২
ব্যাংটকি
একক
এবাং
সযবলসলডয়যিী
সকযম্পযিীসহ
কিটসযলিটডটেড চূড়যন্ত লহসযব
প্রণয়ি। বলহঃ লিিীক্ষ্য ফযিয
কতৃযক
আলথ যক
লববিণী
লিিীক্ষ্যটন্ত বযলষ যক প্রলর্টবেি
প্রস্তুর্পূব যক র্য জযর্ীয় পলত্রকযয়
এবাং ব্যাংটকি ওটয়ব সযইে এ
প্রকযশ
সম্পলকযর্
সসবয
প্রেযি। বযাংিযটেশ ব্যাংকসহ
অন্যযন্য সকি ব্যাংক ও
আলথ যক
প্রলর্ষ্ঠযি,
ফটিণ
কটিসপটন্ডন্ট এবাং অথ যিন্ত্রণযিটয়
সিবিযহকিণ।
ব্যাংটকি চূড়যন্ত লহসযব সম্পলকযর্
লবলিন্ন র্থ্য বযাংিযটেশ ব্যাংক ও
িন্ত্রণযিটয় সিবিযহকিণ এবাং
এর্েসক্রযন্ত
িীলর্িযিয
বযস্তবযয়ি।
সট্রজযিী লডলিশটিি ব্যক অলফস
লহটসটব লবলিটয়যগ সম্পলকযর্
লবলবধ সযলিযস।

,
-

-

)

৯

১০

১১

১২

৩
৭ লেি

বছি সশষ
হওয়যি
পিবর্ী ৩
িযটসি িটধ্য

৪
লিধ যযলির্ আটবেিপত্র ।

RIT (Rationalized Inpute Template)

এি িযধ্যটি।

বযৎসলিক

প্রটর্যজয লববিণী ও কযগজপত্র।

ড্রযফে/টিটি ড্রইাং এলগ্রটিন্ট
(লবলিন্ন
ব্যাংটকি
সযটথ
সম্পযলের্ এটজলস চুলিি
আওর্যয়)।

লিধ যযলির্
সিটয়ি
িটধ্য

ব্যাংটকি আটবেি এবাং অনুটিযলের্ শর্যযবিী সাংবলির্
চুলিপত্র।

লহসযবধযিীি ব্যাংক লহসযটবি
র্থ্য সপ্রিণঃ
(জযর্ীয় িযজস্ব সবযড,য সসরযি
ইলন্টলিটজস সসি, বযাংিযটেশ
ব্যাংক ও দুেটকি চযলহেয িটর্)

৭ লেি

৫
সসরযি একযউন্টস
লডলিশি, প্রধযি
কযর্ যযিয়, ঢযকয।

৬
লবিযমূটল্য

৭
লবিযগীয় প্রধযি
সসরযি একযউন্টস লডলিশি
প্রধযি কযর্ যযিয়, ঢযকয
সফযি-২২৩৩৮৫৩৮৮
:
dgmcad@agranibank.org

সসরযি একযউন্টস
লডলিশি, প্রধযি
কযর্ যযিয়, ঢযকয।

লবিযমূটল্য

সসরযি একযউন্টস
লডলিশি, প্রধযি
কযর্ যযিয়, ঢযকয।

লবিযমূটল্য

লবিযগীয় প্রধযি
সসরযি একযউন্টস লডলিশি
প্রধযি কযর্ যযিয়, ঢযকয
সফযি-২২৩৩৮৫৩৮৮, :
dgmcad@agranibank.org
লবিযগীয় প্রধযি
সসরযি একযউন্টস লডলিশি
প্রধযি কযর্ যযিয়, ঢযকয
সফযি-২২৩৩৮৫৩৮৮, :
dgmcad@agranibank.org
লবিযগীয় প্রধযি

পযিস্পলিক
সন্মলর্ি িযধ্যটি
লিধ যযলির্ িযশুি।
।

লববিণী ও চযলহর্ অন্যযন্য কযগজপত্র।

লবএসইউলসলড ,
প্রধযি কযর্ যযিয়,
ঢযকয।

লবিযমূটল্য

৯৫৭০৬৪০ ৯৫৫৩৩১৯
:
dgmitd@agranibank.org
লবিযগীয় প্রধযি, লবএসইউলসলড
প্রধযি কযর্ যযিয়, ঢযকয
সফযি-২২২৩৩৮৪১৮৮
ই-সিইি:
dgmbcd@agranibank.org

৮
)

)

)

)

)
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ক্রঃ
িাং

সসবযি িযি

,

১
১৩

২
িযযে, উৎটস কি
সাংগ্রহপূব যক জযর্ীয় িযজস্ব সবযটড য
সপ্রিণ

৩
িযস সশষ
হওয়যি
পিবর্ী ৭
লেটিি িটধ্য

৪
লববিণী ও অযযডিযইস।

৫
লসএলড
প্রধযি কযর্ যযিয়,
ঢযকয।

৬
লবিযমূটল্য

১৪

আবগযিী শুল্ক সাংগ্রহপূব যক
জযর্ীয় িযজস্ব সবযটড য সপ্রিণ

িযস সশষ
হওয়যি
পিবর্ী ৭
লেটিি িটধ্য

লববিণী ও অযযডিযইস।

লবএসইউলসলড
প্রধযি কযর্ যযিয়,
ঢযকয।

লবিযমূটল্য

১৫

িযলি িন্ডযলিাং প্রলর্টিযধ ও
সন্ত্রযসী কযটজ অথ য সর্যগযি
প্রলর্টিযধ কযর্ যক্রি

িযস সশষ
হওয়যি
পিবর্ী ২১
লেটিি িটধ্য

লবএসইউলসলড
প্রধযি কযর্ যযিয়,
ঢযকয।

লবিযমূটল্য

লবিযগীয় প্রধযি, িযলি িন্ডযলিাং ও সন্ত্রযটস
অথ যযয়ি প্রলর্টিযধ লডলিশি,
প্রধযি কযর্ যযিয়, ঢযকয
সফযি-৪৭১১৯৬৫৬
ই-সিইি:
dgmamld@agranibank.org
লবিযগীয় প্রধযি
সসরযি একযউন্টস লডলিশি
প্রধযি কযর্ যযিয়, ঢযকয।সফযি-২২৩৩৮৫৩৮৮
ই-সিইি:
dgmcad@agranibank.org
লবিযগীয় প্রধযি
সসরযি একযউন্টস লডলিশি
প্রধযি কযর্ যযিয়, ঢযকয। সফযি-২২৩৩৮৫৩৮৮
ই-সিইি:
dgmcad@agranibank.org
লবিযগীয় প্রধযি
সসরযি একযউন্টস লডলিশি
প্রধযি কযর্ যযিয়, ঢযকয। সফযি-২২৩৩৮৫৩৮৮
ই-সিইি:
dgmcad@agranibank.org

-

-

)

লববিণী

।

৭

৮

লবিযগীয় প্রধযি, লসএলড
প্রধযি কযর্ যযিয়, ঢযকয
সফযি-২২৩৩৮৫৩৮৮
ই-সিইি:
dgmcad@agranibank.org
লবিযগীয় প্রধযি, লবএসইউলসলড
প্রধযি কযর্ যযিয়, ঢযকয
সফযি-২২২৩৩৮৪১৮৮
ই-সিইি:
dgmbcd@agranibank.org

)

)

)

২.৩) অিযন্তিীণ সসবযঃ
১

প্রলিটডন্ট ফযটন্ডি লহসযব
সাংিক্ষ্ণ, ব্যটিস কিফযিটিশি
ও সুে প্রেযি সম্পলকযর্ সসবয।

বযৎসলিক

লিধ যযলির্ আটবেিপত্র। শযখয হটর্ কিযকর্যয/কিযচযিীটেি
চাঁেয সাংগ্রহপূব যক লহসযটব জিয কিণ ও বছি লিলত্তক লপএফ
লহসযটবি ব্যটিস কিফযিটিশি প্রেযি। অথ যিন্ত্রণযিটয়ি
লিটে যশিয সিযর্যটবক বযৎসলিক লিলত্তটর্ সুে প্রেযি।

লসএলড
প্রধযি কযর্ যযিয়,
ঢযকয।

লবিযমূটল্য

২

ব্যাংটকি সযলব যক/িযস্টযি বযটজে
প্রণয়ি/লবিযজি
ি সম্পলকযর্
সসবয ।

বযৎসলিক

।
িযঠ পর্ যযয় সথটক র্থ্য সাংগ্রহ, লবটিষণ,বযটজে
প্রণয়ি,লবিযজি ি ও লিয়ন্ত্রণ।

লসএলড
প্রধযি কযর্ যযিয়,
ঢযকয।

লবিযমূটল্য

৩

এিপ্লয়ীজ প্রলিটডন্ট ফযন্ড ট্রযস্ট,
সুপযি এযযনুটয়শি ফযন্ড ট্রযস্ট ও
গ্রযযচুইটি ফযন্ড ট্রযস্ট পলিচযিিয।

ষযম্মযলসক

লসএলড
প্রধযি কযর্ যযিয়,
ঢযকয।

লবিযমূটল্য

লিজস্ব িবি লিিযয , শযখযি
সিটিযটিশি ও শযখযি
আপটগ্রটডশি কযজ সম্পন্নকিণ
ও িক্ষ্ণযটবক্ষ্ ।

লবলধ
সিযর্যটবক
কযর্ যযটেটশ
উ লখর্
সিয়সীিয

এস্টযলিসটিন্ট এন্ড
ইলঞ্জলিয়যলিাং
লডলিশি
প্রধযি কযর্ যযিয়,
ঢযকয।

লবিযমূটল্য

৪

।
ট্রযটস্টি র্হলবি গঠি ও লবলিটয়যগপূব যক সুে/মুিযফয

।

শযখয, আঞ্চলিক অলফস ও সযটকযি অলফটসি চযলহেয পটত্রি
লিলত্তটর্ এবাং কতৃযপ ি অনুটিযেিক্রটি।

লবিযগীয় প্রধযি
এস্টযলিসটিন্ট এন্ড ইলঞ্জলিয়যলিাং লডলিশি
প্রধযি কযর্ যযিয়, ঢযকয
সফযি : ২২২৩৩৮১৬৭৪, ই-সিইি:
dgmeeed@agranibank.org

)

)

)

)
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ক্রঃ
িাং

সসবযি িযি

,

১
৫

২
ব্যাংটকি লিজস্ব সম্পলত্ত এবাং
অথ য ঋণ আেযির্ ২০০৩ এি
৩৩(৭) ধযিযয় প্রযপ্ত সম্পলত্ত
উন্নয়ি ও িক্ষ্ণযটবক্ষ্ ।

৩
প্রচলির্ লবলধ
সিযর্যটবক
প্রলক্রয়যি
সিয়সীিয

৪
সাং ষ্ট শযখয, অঞ্চি
ও সযটকযটিি কযগজ
।

৫
ঐ

৬

৬

ব্যাংটকি কিযকর্যয/কিযচযিীটেি
গৃহলিিযযণ, সিিযির্ ঋণ।

৩০ লেি

লিধ যযলির্ ফিটি আটবেি, প্রিয ক কযগজপত্র। সাং ষ্ট শযখয,
অঞ্চি ও সযটকযটিি সুপযলিশ পত্র।

লসলপলসআিএিলড
প্রধযি কযর্ যযিয়,
ঢযকয।

লবিযমূটল্য

লবিযগীয় প্রধযি, লসলপলসআিএিলড
প্রধযি কযর্ যযিয়, ঢযকয
সফযিঃ ২২৩৩৮৭৪৭৬, ই-সিইি:
dgmgcd@agranibank.org

(লসলপলসআিএিলড)

৭

গযড়ী/সিযেিসযইটকি/কলম্পউেযি
/বযইসযইটকি ক্রয় ঋণ ও অগ্রীি
িজুরিলি।

৩০ লেি

লিধ যযলির্ ফিটি আটবেি,প্রিয ক কযগজপত্র। সাং ষ্ট শযখয,
অঞ্চি ও সযটকযটিি সুপযলিশ পত্র।

লসলপলসআিএিলড
প্রধযি কযর্ যযিয়,
ঢযকয।

লবিযমূটল্য

লবিযগীয় প্রধযি, লসলপলসআিএিলড
প্রধযি কযর্ যযিয়, ঢযকয
সফযিঃ ২২৩৩৮৭৪৭৬, ই-সিইি:
dgmgcd@agranibank.org

(লসলপলসআিএিলড)

৮

কিযকর্যয/কিযচযিীটেি পযসটপযে য/
লবটেশ ভ্রিটণি অনুিলর্ প্রেযি।

লিয়লির্

লিধ যযলির্ ফিটি আটবেি ও প্রটর্যজয সক্ষ্টত্র প্রিযণক
কযগজ
।

এইচআিলপলডওলড
প্রধযি কযর্ যযিয়,
ঢযকয।

লবিযমূটল্য

লবিযগীয় প্রধযি, এইচআিলপলডওলড
প্রধযি কযর্ যযিয়, ঢযকয
সফযি: ২২৩৩৮৮৫১১, ই-সিইি:
dgmpd@agranibank.org

)

লিধ যযলির্ ফিটি আটবেি ও প্রটর্যজয সক্ষ্টত্র প্রিযণক
কযগজ
।

এইচআিলপলডওলড
প্রধযি কযর্ যযিয়,
ঢযকয।

লবিযমূটল্য

লবিযগীয় প্রধযি
এইচআিলপলডওলড, প্রধযি কযর্ যযিয়, ঢযকয
সফযি : ২২৩৩৮৮৫১১, ই-সিইি:
dgmpd@agranibank.org

)

৩০ লেি

র্থযর্থ কতৃযপটক্ষ্ি িযধ্যটি লিধ যযলির্ ফিটি আটবেি, ছুটি
সক্রযন্ত প্রর্যয়িপত্র,শৃঙ্খিয ও অলডে সক্রযন্ত প্রর্যয়িপত্র।

এইচআিলপলডওলড
প্রধযি কযর্ যযিয়,
ঢযকয।

লবিযমূটল্য

)

লিধ যযলির্
সিয়

র্থযর্থ কতৃযপটক্ষ্ি িযধ্যটি লিধ যযলির্ ফিটি আটবেি, ছুটি
সক্রযন্ত প্রর্যয়িপত্র,শৃাংখিয ও অলডে সক্রযন্ত প্রর্যয়িপত্র।

এইচআিলপলডওলড
প্রধযি কযর্ যযিয়,
ঢযকয।

লবিযমূটল্য

লবিযগীয় প্রধযি
এইচআিলপলডওলড, প্রধযি কযর্ যযিয়, ঢযকয
সফযি : ২২৩৩৮৮৫১১ ই-সিইি:
dgmpd@agranibank.org
লবিযগীয় প্রধযি
এইচআিলপলডওলড, প্রধযি কযর্ যযিয়, ঢযকয
সফযি : ২২৩৩৮৮৫১১ ই-সিইি:
dgmpd@agranibank.org

-

-

)

৯

১০

১১

লপআিএি িজুরিলি, েযবী লিষ্পলত্ত,
পের্যযটগি ছযড়পত্র প্রেযি,
কিযকর্যয/কিযচযিীটেি ট্রযসফযি,
সপযলষ্টাং পটেযন্নলর্
সপিশি/গ্রযচুযইটি িজুরিলি
কিযকর্যযটেি আয়কি পলিটশযধ

মূটল্য

৭
লবিযগীয় প্রধযি
এস্টযলিসটিন্ট এন্ড ইলঞ্জলিয়যলিাং লডলিশি
প্রধযি কযর্ যযিয়, ঢযকয
সফযি : ২২২৩৩৮১৬৭৪, ই-সিইি:
dgmeeed@agranibank.org

৮
)

)
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ক্রঃ
িাং

সসবযি িযি

১
১২

২

,
-

-

)

১৩

।
সসইফ কযস্টলড িকযি এি
কটপযযটিে বীিয গ্রহণ

৩
লিধ যযলির্
সিয়/
লিয়লির্

৪

বযৎসলিক
লিলত্তটর্

িকযি িযড়য সক্রযন্ত লববিণী শযখয/অঞ্চি সথটক সাংগ্রহপূব যক
বীিয গ্রহণ কিয হয়।

।

৫
এইচআিলপলডওলড
প্রধযি কযর্ যযিয়,
ঢযকয।

৬
লবিযমূটল্য

লবএসইউলসলড
প্রধযি কযর্ যযিয়
ঢযকয।

৭
লবিযগীয় প্রধযি
এইচআিলপলডওলড, প্রধযি কযর্ যযিয়, ঢযকয
সফযি : ২২৩৩৮৮৫১১
ই-সিইি:
dgmpd@agranibank.org

লবিযগীয় প্রধযি
লবএসইউলসলড, প্রধযি কযর্ যযিয়, ঢযকয
সফযিঃ ২২২৩৩৮৪১৮৮, ই-সিইি:
dgmbcd@agranibank.org
লবিযগীয় প্রধযি
এইচআিলডলজএ, প্রধযি কযর্ যযিয়, ঢযকয
সফযি িাং-২২২৩৩৫৭৭৮৯
ই-সিইিঃ
dgmdad@agranibank.org

১৪

ব্যাংটক দুিীলর্, চুলি, অথ য
আত্মসযৎ, েযলয়ত্ব ও কর্যব্
অবটহিয ইর্যযলে িযিযলবধ
কযিটণ কিযকর্যয/কিযচযিীটেি
লবরুটদ্ধ অলিটর্যগ গঠি ও
লবিযগীয় িযিিয পলিচযিিয

২ সথটক ৬
িযস

১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।

অলিটর্যগপত্র ।
অলিটর্যগ পটত্রি জবযব।
র্েন্ত প্রলর্টবেি (র্লে র্েন্ত হটয় থযটক)।
ম্যযিকি(শুিযিী)/ম্যযিকি(শৃঙ্খিয) সিযি সুপযলিশ।
কতৃযপক্ষ্ীয় অনুটিযেি।
কতৃযপটক্ষ্ি লসদ্ধযন্ত অবলহর্কিণ।

এইচআি
লডলসলপ্লি,
লগ্রটিটসস এন্ড
আপীি লডলিশি,
প্রধযি কযর্ যযিয়,
ঢযকয।

লবিযমূটল্য

১৫

সাংক্ষুদ্ধ কিযকর্যয/কিযচযিীটেি
আপীি সাংক্রযন্ত লবষটয় লসদ্ধযটন্তি
িটক্ষ্য ইলস কলিটিটর্ স্মযিক
উপথানযপি।

১ িযস

১।
২।
৩।
৪।

আপীি আটবেি ।
ইলস সিযি স্মযিক।
ইলস সিযি লসদ্ধযন্ত।
লসদ্ধযন্ত অবলহর্কিণ পত্র।

এইচআি লডলসলপ্লি,
লগ্রটিটসস এন্ড
আপীি লডলিশি,
প্রধযি কযর্ যযিয়,
ঢযকয।

লবিযমূটল্য

লবিযগীয় প্রধযি
এইচআিলডলজএ, প্রধযি কযর্ যযিয়, ঢযকয
সফযি িাং-২২২৩৩৫৭৭৮৯
ই-সিইি:
dgmdad@agranibank.org

১৬

সসইফ,কযউন্টযি ও ট্রযিলজে
লিলিে িজুরিলি

১০ লেি

প্রস্তযব সপ্রিটণি পুব যবর্ী ০৩ িযটসি িগে গ্রহণ, প্রেযি, কযযশ
সিলিট্যযস গ্রহণ, কযযশ সিলিট্যযস সপ্রিণ
কযযশ, িগে
লথানলর্ ও লিিযপত্তয সাংক্রযন্ত র্থ্যযলে, প্রর্যয়িপ্রত্র ও লববিণী।

লবএসইউলসলড
প্রধযি কযর্ যযিয়
ঢযকয।

লবিযমূটল্য

লবিযগীয় প্রধযি
লবএসইউলসলড, প্রধযি কযর্ যযিয়, ঢযকয
সফযি-২২২৩৩৮৪১৮৮
ই-সিইি:
dgmbcd@agranibank.org

১৭

প্রধযি কযর্ যযিটয়ি লিয়ন্ত্রণযধীি
সকি র্যিবযহি ক্রয় ও
িক্ষ্ণযটবক্ষ্ণ

কযর্ যযটেটশি
শর্য
সিযর্যটবক

লপলপআি এি লিটে যশিয সিযর্যটবক প্রটয়যজিীয় কযগজপত্র।

লপলসএসলড
প্রধযি কযর্ যযিয়
ঢযকয।

লবিযগীয় প্রধযি
লপলসএসলড, প্রধযি কযর্ যযিয়, ঢযকয
সফযি-৯৫১৩২৯৩
ই-সিইি:
dgmcsd@agranibank.org

৮
)

)

(এইচআিলডলজএ)

(এইচআিলডলজএ)

)

(লপলসএসলড)
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ক্রঃ
িাং

সসবযি িযি

,

১
১৮

২
ষ্টযফ বযস লিয়ন্ত্রণ ও বযস কযড য
ইসুয

৩
৭ লেি

৪
লিধ যযলির্ ফিটি কিযকর্যয/কিযচযিীটেি আটবেি।

৫
লপলসএসলড
প্রধযি কযর্ যযিয়
ঢযকয।

১৯

সকি শযখযি চযলহেয সিযর্যটবক
আয়িণ সসফ, চযপটডযি, িকযি,
সযইিটবযড,য অলি লিব যযপক র্ন্ত্র,
আটিয়যি সিবিযহ ও সিিযির্,
প্রধযি
কযর্ যযিটয়ি
লবলিন্ন
লডলিশটিি জন্য স্টীি দ্রব্যলে
সিবিযহ ও সিিযির্
সকি শযখযি চযলহেয সিযর্যটবক
আসবযবপত্র সিবিযহ ও সিিযির্

কযর্ যযটেটশি
শর্য
সিযর্যটবক

লপলপআি এি লিটে যশিয সিযর্যটবক প্রটয়যজিীয় কযগজপত্র।

কযর্ যযটেটশি
শর্য
সিযর্যটবক

িতুি শযখয সখযিয, শযখয থানযিযন্তি
ও বুথ থানযপি

৯০ লেি

-

-

)

২০

২১

৬
২০/-

৭
লবিযগীয় প্রধযি
লপলসএসলড, প্রধযি কযর্ যযিয়, ঢযকয
সফযি-৯৫১৩২৯৩
ই-সিইি:
dgmcsd@agranibank.org

৮
(লপলসএসলড)

লপলসএসলড
প্রধযি কযর্ যযিয়
ঢযকয।

লবিযগীয় প্রধযি
লপলসএসলড, প্রধযি কযর্ যযিয়, ঢযকয
সফযি-৯৫১৩২৯৩
ই-সিইি:
dgmcsd@agranibank.org

(লপলসএসলড)

লপলপআি এি লিটে যশিয সিযর্যটবক প্রটয়যজিীয় কযগজপত্র।

লপলসএসলড
প্রধযি কযর্ যযিয়
ঢযকয।

(লপলসএসলড)

লিধ যযলির্ ফিটি প্রস্তযবিয, সম্ভযব্র্য জলিপ ও লিটপযে য।

লপলসএিলড
প্রধযি কযর্ যযিয়
ঢযকয।

লবিযগীয় প্রধযি
লপলসএসলড, প্রধযি কযর্ যযিয়, ঢযকয
সফযি-৯৫১৩২৯৩
ই-সিইি:
dgmcsd@agranibank.org
লবিযগীয় প্রধযি
লপলসএিলড, প্রধযি কযর্ যযিয়, ঢযকয
সফযি-২২৩৩৫৭০৫৪
ই-সিইি:

লবিযমূটল্য

(লপলসএিলড)

dgmpcmd@agranibank.org

২২
।

লপলসএসলড
প্রধযি কযর্ যযিয়
ঢযকয।

লবিযগীয় প্রধযি
লপলসএসলড(মুদ্রণ), প্রধযি কযর্ যযিয়, ঢযকয
সফযি-২২৩৩৮০৭১৮
ই-সিইি:
dgmpsd@agranibank.org

।

(লপলসএসলড)

।
।
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ক্রঃ
িাং

সসবযি িযি

১
২৩

২

,
-

-

)
৩

৪
।

-

৫
লপলসএসলড
প্রধযি কযর্ যযিয়
ঢযকয।

৬

৭
লবিযগীয় প্রধযি
লপলসএসলড(মুদ্রণ), প্রধযি কযর্ যযিয়, ঢযকয
সফযি-২২৩৩৮০৭১৮
ই-সিইি:
dgmpsd@agranibank.org

৮
(লপলসএসলড)

লপলসএসলড
প্রধযি কযর্ যযিয়
ঢযকয।

লবিযগীয় প্রধযি
লপলসএসলড(মুদ্রণ), প্রধযি কযর্ যযিয়, ঢযকয
সফযি-২২৩৩৮০৭১৮
ই-সিইি:
dgmpsd@agranibank.org

(লপলসএসলড)

লপলসএসলড
প্রধযি কযর্ যযিয়
ঢযকয।

লবিযগীয় প্রধযি
লপলসএসলড(মুদ্রণ), প্রধযি কযর্ যযিয়, ঢযকয
সফযি-২২৩৩৮০৭১৮
ই-সিইি:
dgmpsd@agranibank.org

(লপলসএসলড)

।
।

।
২৪
।
-১
।
২৫
।
।
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২.৪) আওর্যধীি অলধেপ্তি/েপ্তি/সাংথানয কতৃযক প্রেত্ত সসবযঃ (শযখয, অঞ্চি, সযটকযি)
৩) অলিটর্যগ ব্বথানয পদ্ধলর্ (GRS)
সসবয প্রযলপ্তটর্ অসন্তুষ্ট হটি েযলয়ত্বপ্রযপ্ত কিযকর্যযি সাংটগ সর্যগযটর্যগ করুি। লর্লি সিযধযি লেটর্ ব্থ য হটি লিটম্নযি পদ্ধলর্টর্ সর্যগযটর্যগ কটি আপিযি সিস্যয অবলহর্ করুি।
ক্রঃ িাং
১.

কখি সর্যগযটর্যগ কিটবি
েযলয়ত্বপ্রযপ্ত কিযকর্যয সিযধযি লেটর্ ব্থ য হটি

২.

৩.

৪.

৫.

GRS সফযকযি পটয়ন্ট কিযকর্যয লিলে যষ্ট সিটয়
সিযধযি লেটর্ ব্থ য হটি

সর্যগযটর্যটগি ঠিকযিয
উপ-িহযব্বথানযপক ও লবিযগীয় প্রধযি
লিলজটিস লডলিশি (এিলড’স সস্কযয়যড), প্রধযি কযর্ যযিয়, ঢযকয
সফযিঃ ২২২৩৩৮০১২১
ই-সিইিঃ dgmmdsquad@agranibank.org
উপ-িহযব্বথানযপক ও লবিযগীয় প্রধযি
লপলসএিলড, প্রধযি কযর্ যযিয়, ঢযকয
সফযিঃ ২২৩৩৫৭০৫৪
ই-সিইিঃ dgmpcmd@agranibank.org
GRS সফযকযি পটয়ন্ট কিযকর্যয
উপ-িহযব্বথানযপক ও লবিযগীয় প্রধযি, লবএসইউলসলড
সফযিঃ ২২২৩৩৮৪১৮৮
ই-সিইিঃ dgmbcd@agranibank.org
সহকযিী িহযব্বথানযপক
লিলজটিস লডলিশি (এিলড’স সস্কযয়যড)
সফযিঃ ২২২৩৩৮০১২১
ই-সিইিঃ dgmmdsquad@agranibank.org
জিযব সিযহম্মে শযিস্-উি ইসিযি
ব্বথানযপিয পলিচযিক এবাং লসইও
সফযি-০২২২৩৩৫৬৯৫৪
ই-সিইিঃ mdagrani@agranibank.org
: www.agranibank.org

)

লিষ্পলত্তি সিয়সীিয
৭লেি

-

-

-

৩০ লেি

(RvwKqv cvifxb)
-
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