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 অগ্রণী ব্যাংক লরলভটেড 

   ব্রযঞ্চ অযযন্ড যফললডয়যলযজ/ইউলনে কটরযর লডলবন  

প্রধযন কযম যযরয়, ঢযকয। 

লফলয়ঃ লটিটজন  চযে যযয-২০২২, (াংটযধন/লযফতযনটমযগ্য)  
 

অগ্রণী ব্যাংক লরলভটেড এয াখামূহয কযম যক্রভ 
 

           অগ্রণী ব্যাংক লরলভটেড ফযাংরযটদটয অন্যতভ বৃৎ একটি ঐলতযফযী যযষ্ট্রীয় ভযলরকযনযধীন ফযলণলজযক ব্যাংক। গ্রযকটদয লফলবন্ন প্রকযয আলথ যক সফয প্রদযটনয ভযধ্যটভ সদটয আথ য যভযলজক উন্নয়ন ,লল্প/ফযলণটজযয প্রযয , 

আভদযলন/যপ্তযলনটত উৎযলত কযয এফাং উদ্ভযলফত নতুন নতুন প্রযুলি ব্ফযটযয ভযধ্যটভ উন্নততয গ্রযক সফয লনলিত কটয সদট এফাং লফটদট একটি ীল যস্থযনীয় ব্যাংটকয ভম যযদয রযব কযযই  অগ্রণী ব্যাংটকয মূর রক্ষ্য। সই রটক্ষ্য      

কভ যম্পযদটন অগ্রণী ব্যাংক লরলভটেড প্রলতশ্রুলতফদ্ধ। 

অগ্রণী ব্যাংক লরলভটেড এয যখয  কযম যযরয়মূ 
 
 

* সভযে যখযয াংখ্যয : ৯70 

* হুটয যখযয াংখ্যয : ৪৩০ 

* গ্রযভীণ যখযয াংখ্যয :  ৫৩৯  

 * উযখযয াংখ্যয : ২ 

* কট যযটযে  যখযয াংখ্যয (সভযে যখযয ভটধ্য অন্তর্ভ যি) :   ৩৬ 

* আঞ্চলরক কযম যযরয় :     ৫৩  

* অনরযইন কলম্পউেযযযইজড যখয (সকযয ব্যাংলকাং পেয়যযয) :     ৯৭০  

* অথযযইজড্ লডরযয যখয :     ৪৩  

* যটকযর অলপ :     ১১  

* সড অলপটয লফবযগমূ : ৩৮  

* যফললডয়যযী সকযম্পযনী : ৪  

* এটিএভ বুথ (ব্াাংহেয ননজস্ব ৬4 + সয়যযড 3059) : 3123 

* ইরযলভ ব্যাংলকাং উইটন্ডয : 60 

* অগ্রণী দুয়ায ব্াাংনোং (এহজন্ট ব্াাংনোং) : 500  

* বফহদনে এেহেঞ্জ াউজ : ৮৭ 

* বফটদলক ফযলণটজযয কর কযম যক্রভ অনরযইন  পেয়যযয এয ভযধ্যটভ লযচযলরত  টে। 

* নতুনবযটফ উটবযধন য়য কর যখয যযলয সকযয ব্যাংলকাং অনরযইন পেয়যযয এয ভযধ্যটভ শুরুয লদন সথটক লযচযলরত  টে। 

  

ভয়সূচী 

অলপটয ভয়সূচী : যলফফযয সথটক বৃস্পলতফযয 

কযর 10 েয সথটক লফকযর ৫ েয । 
সরনটদটনয ভয়সূচী : যলফফযয সথটক বৃস্পলতফযয 

কযর 10েয সথটক লফকযর ৩.30েয । 
যন্ধ্য ব্যাংলকাং 

 

: ফযাংরযটদ ব্যাংটকয লনটদ যনযনুমযয়ী আযতত ফন্ধ্। 

        

 

তানযখ: ২৯-12-২০২২ 
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অগ্রণী ব্যাংক লরলভটেড 

প্রধযন কযম যযরয়, ঢযকয 

লফলয়ঃ লটিটজন   চযে যযয-২০২২, াখামূহয জন্য  (াংটযধন/লযফতযনটমযগ্য)। 

১. লবন  লভনঃ 

লবনঃ আন্তজযযলতক ভযটনয উত্তভ গ্রযক সফয প্রদযন, দক্ষ্তয, গুণগতভযন, সুষ্ঠু ব্ফস্থযনয এফাং লস্থলতীর তযযল্য াংযক্ষ্টণয ভধ্য লদটয় সদটয সনতৃস্থযনীয় যযষ্ট্রীয় ভযলরকযনযধীন ব্যাংক লটটফ লযগলণত য়য। 
 

 

লভনঃ যকযটযয অগ্রযলধকযযপ্রযপ্ত খযত, রূকল্প ২০৪১ এফাং ৮ভ ঞ্চফযলল যকী লযকল্পনয, সেকই উন্নয়ন অবীষ্ট ( SGD), অন্যযন্য সকৌরগত দলরর, াংলিষ্ট লনয়ন্ত্রণকযযী দপ্তয/াংস্থয কতৃযক লনধ যযলযত নীলতভযরযয আটরযটক বনলতকতয  

স্বেতযয যটথ সযগত জ্ঞযন  অলবজ্ঞতযয াংলভশ্রটণ টফ যযচ্চ দক্ষ্তয অজযনপূফ যক ব্ফযলয়ক নীলত  দ্ধলত উন্নয়টনয ভযধ্যটভ গ্রযক এফাং কভ যকতযয-কভ যচযযী উবটয়য কল্যযণ যধন কযয।  

২. প্রলতশ্রুত সফযমূঃ 

২.১)  নযগলযক সফযঃ 
 

ক্রলভক সফযয নযভ সফা প্রদাহন 

হফ বাচ্চ ভয় 

প্রহয়াজনীয় োগজত্র প্রহয়াজনীয় 

োগজত্র/আহফদন 

পযভ প্রানিস্থান 

সফামূল্য এফাং 

নযহাধ দ্ধনত 

(মনদ থাহে) 

াখায নাভ দানয়ত্বপ্রাি ের্রভ বেতবায 

দফী, অনপনয়ার সেনরহপান  ই-সভইর 

ঊধ্বতবন েভ বেতবায দফী, iæg b¤^i, 

†Rjv/Dc‡Rjvi †KvWmn অনপনয়ার 

সেনরহপান  ই-সভইর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

 আভযনত লযফ সখযরয       

১ ঞ্চয়ী লযফ তযৎক্ষ্লণক গ্রযটকয ২কল ছলফ , নলভলনয  ১ কল ছলফ , জযতীয় 

লযচয়ত্র। লযফ সখযরযয আটফদন পযভ  নমুনয 

স্বযক্ষ্যকযড য। 

অগ্রণী ব্যাংটকয 

কর যখয 

নফনামূহল্য বযযপ্রযপ্ত কভ যকতযয/নাফ সখারায 

েভ বেতবা।  

াখা ব্ফস্থাে/াখা প্রধান 

২ চরলত লযফ তযৎক্ষ্লণক গ্রযটকয ২কল ছলফ , নলভলনয ১কল ছলফ , জযতীয় 

লযচয়ত্র। জটয়ন্ট স্টক সকযম্পযনী , লভলত  ক্লযফ প্রভৃলতয 

জন্য চরলত লযফ সখযরযয লফলটয়  (ক) সযলজটেন ফয 

ইনকট যযটযটনয নকর (সকযম্পযনী অথফয সযলজস্টযড য াংস্থয 

টর (খ) ব্ফয শুরুয তযলযটখয যটি যলপটকটেয নকর (সকফর 

যফলরক লরলভটেড সকযম্পযনীয সক্ষ্টত্র ) (গ) সভটভযটযন্ডযভ  

আটি যটকর অফ এটযলটয়টনয নকর  (লরলভটেড সকযম্পযনীয 

সক্ষ্টত্র), গঠনতন্ত্র  ফযই -র (লভলতয সক্ষ্টত্র ) (ঘ) লযফ 

লযচযরনয ম্পটকয সফযড য অফ ডযইটযক্ট য /ম্যযটনলজাং 

কলভটি/গবলন যাং ফলডয বযয প্রস্তযফ ) (ঙ) 

ডযইটযক্ট য/কভ যকতযযটদয নযটভয তযলরকয  তযটদয স্বযক্ষ্টযয 

তযযলয়ত প্রলতলরল (চ) সঘযলণযত্র।  

অগ্রণী ব্যাংটকয 

কর যখয 

নফনামূহল্য বযযপ্রযপ্ত কভ যকতযয/নাফ সখারায 

েভ বেতবা। 

াখা ব্ফস্থাে/াখা প্রধান 

৩ স্বল্প সভয়যদী আভযনত তযৎক্ষ্লণক -ঐ- অগ্রণী ব্যাংটকয 

কর যখয 

নফনামূহল্য বযযপ্রযপ্ত কভ যকতযয/নাফ সখারায 

েভ বেতবা। 

াখা ব্ফস্থাে/াখা প্রধান 

৪ স্থযয়ী আভযনত তযৎক্ষ্লণক গ্রযটকয ২ কল ছলফ , নলভলনয ১ কল ছলফ , জযতীয় 

লযচয়ত্র। লযফ সখযরযয আটফদন পযভ  নমুনয 

স্বযক্ষ্যকযড য।  

অগ্রণী ব্যাংটকয 

কর যখয 

নফনামূহল্য বযযপ্রযপ্ত কভ যকতযয/নাফ সখারায 

েভ বেতবা। 

াখা ব্ফস্থাে/াখা প্রধান 

 

৫ অগ্রণী ব্যাংক সনন স্কীভ (এলএ ) তযৎক্ষ্লণক 

 

 

 

-ঐ- অগ্রণী ব্যাংটকয 

কর যখয 

নফনামূহল্য বযযপ্রযপ্ত কভ যকতযয/নাফ সখারায 

েভ বেতবা। 

াখা ব্ফস্থাে/াখা প্রধান 
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ক্রলভক সফযয নযভ সফা প্রদাহন 

হফ বাচ্চ ভয় 

প্রহয়াজনীয় োগজত্র প্রহয়াজনীয় 

োগজত্র/আহফদন 

পযভ প্রানিস্থান 

সফামূল্য এফাং 

নযহাধ দ্ধনত 

(মনদ থাহে) 

াখায নাভ দানয়ত্বপ্রাি ের্রভ বেতবায 

দফী, অনপনয়ার সেনরহপান  ই-সভইর 

ঊধ্বতবন েভ বেতবায দফী, iæg b¤^i, 

†Rjv/Dc‡Rjvi †KvWmn অনপনয়ার 

সেনরহপান  ই-সভইর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৬ অগ্রণী ব্যাংক লফটল ঞ্চয় প্রকল্প 

(এলফএ ) 

তযৎক্ষ্লণক গ্রযটকয ২ কল ছলফ , নলভলনয  ১ কল ছলফ , জযতীয় 

লযচয়ত্র। লযফ সখযরযয আটফদন পযভ  নমুনয 

স্বযক্ষ্যকযড য।  

অগ্রণী ব্যাংটকয 

কর যখয 

নফনামূহল্য বযযপ্রযপ্ত কভ যকতযয/নাফ সখারায 

েভ বেতবা। 

াখা ব্ফস্থাে/াখা প্রধান 

৭ অগ্রণী ব্যাংক বত্রভযলক আয় প্রকল্প তযৎক্ষ্লণক গ্রযটকয ২ কল ছলফ , নলভলনয  ১ কল ছলফ , জযতীয় 

লযচয়ত্র, TIN যটি যলপটকে। লযফ সখযরযয আটফদন 

পযভ  নমুনয স্বযক্ষ্যকযড য।  

অগ্রণী ব্যাংটকয 

কর যখয 

নফনামূহল্য বযযপ্রযপ্ত কভ যকতযয/নাফ সখারায 

েভ বেতবা। 

াখা ব্ফস্থাে/াখা প্রধান 

৮ অগ্রণী ব্যাংক লভলরলনয়যয লডটযলজে 

স্কীভ 

তযৎক্ষ্লণক গ্রযটকয ২ কল ছলফ , নলভলনয  ১ কল ছলফ , জযতীয় 

লযচয়ত্র, TIN যটি যলপটকে  ।  লযফ সখযরযয আটফদন 

পযভ  নমুনয স্বযক্ষ্যকযড য।  

অগ্রণী ব্যাংটকয 

কর যখয 

লফনযমূটল্য বযযপ্রযপ্ত কভ যকতযয/নাফ সখারায 

েভ বেতবা। 

াখা ব্ফস্থাে/াখা প্রধান 

৯ অগ্রণী ব্যাংক ডযফর সফলনলপে স্কীভ তযৎক্ষ্লণক গ্রযটকয ২ কল ছলফ , নলভলনয  ১ কল ছলফ , জযতীয় 

লযচয়ত্র, TIN যটি যলপটকে  ।  লযফ সখযরযয আটফদন 

পযভ  নমুনয স্বযক্ষ্যকযড য।            

অগ্রণী ব্যাংটকয 

কর যখয 

লফনযমূটল্য বযযপ্রযপ্ত কভ যকতযয/নাফ সখারায 

েভ বেতবা। 

াখা ব্ফস্থাে/াখা প্রধান 

১০ অগ্রণী ব্যাংক রযখলত লডটযলজে 

স্কীভ 

তযৎক্ষ্লণক গ্রযটকয ২ কল ছলফ ,নলভলনয  ১ কল ছলফ , জযতীয় 

লযচয়ত্র। লযফ সখযরযয আটফদন পযভ  নমুনয 

স্বযক্ষ্যকযড য। 

অগ্রণী ব্যাংটকয 

কর যখয 

লফনযমূটল্য বযযপ্রযপ্ত কভ যকতযয/নাফ সখারায 

েভ বেতবা। 

াখা ব্ফস্থাে/াখা প্রধান 

১১ অগ্রণী ব্যাংক প্রফয আভযনত প্রকল্প তযৎক্ষ্লণক গ্রযটকয ২ কল ছলফ , নলভলনয  ১ কল ছলফ , জযতীয় 

লযচয়ত্র, যটযটে যয পটেযকল। লযফ সখযরযয আটফদন 

পযভ  নমুনয স্বযক্ষ্যকযড য।             

অগ্রণী ব্যাংটকয 

কর যখয 

লফনযমূটল্য বযযপ্রযপ্ত কভ যকতযয/নাফ সখারায 

েভ বেতবা। 

াখা ব্ফস্থাে/াখা প্রধান 

১২ অগ্রণী ব্যাংক নযযী আভযনত প্রকল্প তযৎক্ষ্লণক গ্রযটকয ২ কল ছলফ , নলভলনয  ১ কল ছলফ , জযতীয় 

লযচয়ত্র, যটযটে যয পটেযকল। লযফ সখযরযয আটফদন 

পযভ  নমুনয স্বযক্ষ্যকযড য।             

অগ্রণী ব্যাংটকয 

কর যখয 

লফনযমূটল্য বযযপ্রযপ্ত কভ যকতযয/নাফ সখারায 

েভ বেতবা। 

াখা ব্ফস্থাে/াখা প্রধান 

১৩ অগ্রণী ব্াাংে নননয়য নটিহজন 

সনবাং স্কীভ 

তযৎক্ষ্লণক গ্রযটকয ২ কল ছলফ , নলভলনয  ১ কল ছলফ , জযতীয় 

লযচয়ত্র, যটযটে যয পটেযকল। লযফ সখযরযয আটফদন 

পযভ  নমুনয স্বযক্ষ্যকযড য।  ৬০ ফছয  তদুর্ধ্য ফয়টয 

সমটকযন ফযাংরযটদী নযগলযক এই লযফ খুরটত যটযন।           

অগ্রণী ব্যাংটকয 

কর যখয 

লফনযমূটল্য বযযপ্রযপ্ত কভ যকতযয/নাফ সখারায 

েভ বেতবা। 

াখা ব্ফস্থাে/াখা প্রধান 

১৪ অগ্রণী ব্াাংে ঞ্চয় সনন স্কীভ তযৎক্ষ্লণক গ্রযটকয ২ কল ছলফ , নলভলনয  ১ কল ছলফ , জযতীয় 

লযচয়ত্র, যটযটে যয পটেযকল। লযফ সখযরযয আটফদন 

পযভ  নমুনয স্বযক্ষ্যকযড য।  ১৮ ফছয  তদুর্ধ্য ফয়টয 

সমটকযন ফযাংরযটদী নযগলযক এই লযফ খুরটত যটযন।           

অগ্রণী ব্যাংটকয 

কর যখয 

লফনযমূটল্য বযযপ্রযপ্ত কভ যকতযয/নাফ সখারায 

েভ বেতবা। 

াখা ব্ফস্থাে/াখা প্রধান 

১৫ অগ্রণী ব্াাংে হয়জ আন বা 

নিহানজে স্কীভ 

তযৎক্ষ্লণক গ্রযটকয ৩ কল ছলফ , নলভলনয  ১ কল ছলফ , জযতীয় 

লযচয়ত্র, যটযটে যয পটেযকল। লযফ সখযরযয আটফদন 

পযভ  নমুনয স্বযক্ষ্যকযড য। লফটদট অফস্থযন/কভ যযত ১৮ 

ফছয  তদুর্ধ্য ফয়টয সমটকযন ফযাংরযটদী নযগলযক লনজ 

নযটভ এই লযফ খুরটত যটযন।     

 

 

অগ্রণী ব্যাংটকয 

কর যখয 

লফনযমূটল্য বযযপ্রযপ্ত কভ যকতযয/নাফ সখারায 

েভ বেতবা। 

াখা ব্ফস্থাে/াখা প্রধান 
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ক্রলভক সফযয নযভ সফা প্রদাহন 

হফ বাচ্চ ভয় 

প্রহয়াজনীয় োগজত্র প্রহয়াজনীয় 

োগজত্র/আহফদন 

পযভ প্রানিস্থান 

সফামূল্য এফাং 

নযহাধ দ্ধনত 

(মনদ থাহে) 

াখায নাভ দানয়ত্বপ্রাি ের্রভ বেতবায 

দফী, অনপনয়ার সেনরহপান  ই-সভইর 

ঊধ্বতবন েভ বেতবায দফী, iæg b¤^i, 

†Rjv/Dc‡Rjvi †KvWmn অনপনয়ার 

সেনরহপান  ই-সভইর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

       

১৬ অগ্রণী এডুহেন স্কীভ তযৎক্ষ্লণক গ্রযটকয ২ কল ছলফ , নলভলনয  ১ কল ছলফ , জযতীয় 

লযচয়ত্র/জন্ ননফন্ধন /াহাে ব/ড্রাইনবাং রাইহন্প /নক্ষা 

প্রনতষ্ঠাহনয নযেয়ত্র /প্রনতষ্ঠান প্রধান প্রদত্ত প্রতযয়ন হত্রয 

পটেযকল। লযফ সখযরযয আটফদন পযভ  নমুনয 

স্বযক্ষ্যকযড য। ফযাংরযটদটয সম সকযন লক্ষ্য প্রলতষ্ঠযটন 

অধ্যয়নযত প্রযপ্ত ফয়স্ক অথ যযৎ ১৮ ফছয  তদুর্ধ্য ফয়টয 

সমটকযন লক্ষ্যথী তযয লনজ নযটভ অথফয অপ্রযপ্ত ফয়স্ক 

লক্ষ্যথীয সক্ষ্টত্র তযটদয অলববযফকগণ ন্তযন/সযষ্যটদয 

নযটভ এই লযফ খুরটত যটযন।  লযফ সখযরযয আটফদন 

পযভ  নমুনয স্বযক্ষ্যকযড য।    

       

অগ্রণী ব্যাংটকয 

কর যখয 

লফনযমূটল্য বযযপ্রযপ্ত কভ যকতযয/নাফ সখারায 

েভ বেতবা। 

াখা ব্ফস্থাে/াখা প্রধান 

 

১৭ অগ্রণী সুায সনবাং তযৎক্ষ্লণক গ্রযটকয ২ কল ছলফ , নলভলনয  ১ কল ছলফ, জাতীয় 

নযেয়ত্র/াহাে ব/ড্রাইনবাং রাইহহন্পয তযানয়ত 

পহোেন। লযফ সখযরযয আটফদন পযভ  নমুনয 

স্বযক্ষ্যকযড য। ১৮ ফছয  তদুর্ধ্য ফয়টয সুস্থ ভলস্তষ্কম্পন্ন সম 

সকযন ফযাংরযটদী নযগলযক এই লযফ খুরটত যযটফন। 

 

অগ্রণী ব্যাংটকয 

কর যখয 

লফনযমূটল্য বযযপ্রযপ্ত কভ যকতযয/নাফ সখারায 

েভ বেতবা। 

াখা ব্ফস্থাে/াখা প্রধান 

 

১৮ স্টুহিন্ট সুায সনবাং স্কীভ (S
4
) তযৎক্ষ্লণক ফাাংরাহদহয সমহোন নক্ষা প্রনতষ্ঠাহন অধ্যয়নযত নক্ষাথী 

ননজনাহভ/অনববাফেগণ তাঁহদয ন্তান /সাষ্যহদয নাহভ 

নাফ খুরহত াযহফন। নাফধাযী  ননভননয জাতীয় 

নযেয়ত্র/জন্ ননফন্ধন /াহাহে বয তযানয়ত েন , নক্ষা 

প্রনতষ্ঠাহনয তযানয়ত বফ ধ নযেয়ত্র /প্রনতষ্ঠান প্রধান প্রদত্ত 

প্রতযয়ন ত্র , নাফধাযীয দ্যহতারা ২ েন  ননভননয ১ 

েন াহাে ব াইহজয ছনফ। লযফ সখযরযয আটফদন পযভ 

 নমুনয স্বযক্ষ্যকযড য। 

অগ্রণী ব্যাংটকয 

কর যখয 

লফনযমূটল্য বযযপ্রযপ্ত কভ যকতযয/নাফ সখারায 

েভ বেতবা। 

াখা ব্ফস্থাে/াখা প্রধান 

 

১৯ অগ্রণী এনআযনফ নিহানজে স্কীভ তযৎক্ষ্লণক এেজন প্রািফয়স্ক সুস্থ ভনিষ্কম্পন্ন নফহদহ েভ বযত 

অননফাী ফাাংরাহদী নফহদ সথহে অগ্রণী ব্াাংহেয সমহোন 

াখায় নাফ খুরহত াযহফন। বফহদনে সযনভট্যান্প এয 

ভাধ্যহভ নাফ নযোরনা েযহত হফ । নাফধাযীয 

সযনসিন্প/য়ােব াযনভে /আোভা এফাং নবাযু্ক্ত বফধ 

াহাে ব/ফন:গভন ীরযক্ত পৃষ্ঠায পহোেন অথফা নফহদী 

াহাহে বয সক্ষহত্র নননদ বষ্ট পৃষ্ঠায পহোেন , নাফধাযীয ২ 

েন  ননভননয ১ েন ছনফ।  

 

 

অগ্রণী ব্যাংটকয 

কর যখয 

লফনযমূটল্য বযযপ্রযপ্ত কভ যকতযয/নাফ সখারায 

েভ বেতবা। 

াখা ব্ফস্থাে/াখা প্রধান 
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ক্রলভক সফযয নযভ সফা প্রদাহন 

হফ বাচ্চ ভয় 

প্রহয়াজনীয় োগজত্র প্রহয়াজনীয় 

োগজত্র/আহফদন 

পযভ প্রানিস্থান 

সফামূল্য এফাং 

নযহাধ দ্ধনত 

(মনদ থাহে) 

াখায নাভ দানয়ত্বপ্রাি ের্রভ বেতবায 

দফী, অনপনয়ার সেনরহপান  ই-সভইর 

ঊধ্বতবন েভ বেতবায দফী, iæg b¤^i, 

†Rjv/Dc‡Rjvi †KvWmn অনপনয়ার 

সেনরহপান  ই-সভইর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২০ স্কুর ব্যাংলকাং তযৎক্ষ্লণক ক) লযফ সখযরযয আটফদন পযভ  নমুনয স্বযক্ষ্যকযড য 

মথযমথবযটফ পূযণ কটয লযফ খুরটত টফ। ৬-১৮ ফছয 

ফয়টয স্কুরগযভী ছযত্র -ছযত্রীগণ লকাংফয ৩য় সশ্রলণ টত ১০ভ 

সশ্রলণয ছযত্র-ছযত্রীগণ স্কুর ব্যাংলকাং কযম যক্রটভয আতযয় 

লযফ খুরটত যটযন। 

খ) সচকফই যফযয কযয য় নয। উইথড্রয়ার নিহয 

ভাধ্যহভ সম সকযন ভয় জভয েযকয উঠযটনয মযয়। 

গ) লযফ সখযরযয ভয় সশ্রলণ লক্ষ্ক /প্রলতষ্ঠযন কতৃযটক্ষ্য 

লনকে সথটক লযফধযযী ছযত্র -ছযত্রীয জন্ম তযলযখ 

অধ্যয়টনয নদত্র / লযচয়ত্র এফাং ৩ কল তযযলয়ত 

যটযে য যইজ ছলফ এফাং নলভলনয ১ কল তযযলয়ত 

যটযে য যইজ ছলফ প্রদযন কযটত টফ। স্কুটরয প্রধযন 

লক্ষ্ক ফয সশ্রলণ লক্ষ্টকয লযচয় দযটন লযফ সখযরয মযটফ। 

ঘ) ছযত্র-ছযত্রীটদয টক্ষ্ তযটদয আইনযনুগ অলববযফক কতৃযক 

লযফটি লযচযলরত টফ। স্কুর তযযগ কযটর ফয স্কুটর 

ড়যশুনয চযলরটয় মযয়য ম্ভফ নয টর ছযত্র -ছযত্রীয জভযকৃত 

অথ য সপযত যয়য মযয়। 

ঙ) ন্যযনতভ ১০০/- েযকয জভয লদটয় লযফ সখযরয মযটফ।  

সমহোন নযভাণ োো নাফধাযী ছাত্র -ছাত্রীগণ তাঁহদয 

নাহফ জভা েযহত াযহফন। 

ে) নাফ নযোরনা াংক্রান্ত সোন ানব ব োজব /নপ োো  

য় না। 

ছ) নাফধাযীয জভাকৃত অহথ বয উয ঞ্চয়ী াহযয ১% 

সফন সুদ প্রদান েযা য়। 

অগ্রণী ব্যাংটকয 

কর যখয 

লফনযমূটল্য বযযপ্রযপ্ত কভ যকতযয/নাফ সখারায 

েভ বেতবা। 

াখা ব্ফস্থাে/াখা প্রধান 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২১ ক্ষুদ্র জীফনফীভয লরল গ্রযকটদয 

লযফ সখযরয 

তযৎক্ষ্লণক গ্রযটকয ২ কল ছলফ , নলভলনয ১ কল ছলফ , জযতীয় 

লযচয়ত্র। লযফ সখযরযয আটফদন পযভ  নমুনয 

স্বযক্ষ্যকযড য, ন্যযনতভ ১০০/- েযকয জভয লদটয় লযফ সখযরয  

মযয়। 

অগ্রণী ব্যাংটকয 

কর যখয 

লফনযমূটল্য বযযপ্রযপ্ত কভ যকতযয/নাফ সখারায 

েভ বেতবা। 

াখা ব্ফস্থাে/াখা প্রধান 

 

 

 

 

২২ যভযলজক লনযযত্তয কভ যসূচীয 

আতযয় সুলফধযটবযগীটদয লযফ 

সখযরয 

তযৎক্ষ্লণক গ্রযটকয ২ কল ছলফ , নলভলনয ১ কল ছলফ , জযতীয় 

লযচয়ত্র। লযফ সখযরযয আটফদন পযভ  নমুনয 

স্বযক্ষ্যকযড য, ন্যযনতভ ১০/- েযকয জভয লদটয় লযফ সখযরয  

মযয়।   

 

 

অগ্রণী ব্যাংটকয 

কর যখয 

লফনযমূটল্য বযযপ্রযপ্ত কভ যকতযয/নাফ সখারায 

েভ বেতবা। 

াখা ব্ফস্থাে/াখা প্রধান 
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ক্রলভক সফযয নযভ সফা প্রদাহন 

হফ বাচ্চ ভয় 

প্রহয়াজনীয় োগজত্র প্রহয়াজনীয় 

োগজত্র/আহফদন 

পযভ প্রানিস্থান 

সফামূল্য এফাং 

নযহাধ দ্ধনত 

(মনদ থাহে) 

াখায নাভ দানয়ত্বপ্রাি ের্রভ বেতবায 

দফী, অনপনয়ার সেনরহপান  ই-সভইর 

ঊধ্বতবন েভ বেতবায দফী, iæg b¤^i, 

†Rjv/Dc‡Rjvi †KvWmn অনপনয়ার 

সেনরহপান  ই-সভইর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২৩ থ নশু  েভ বজীনফ নশু 

নেহাযহদয জন্য ব্াাংনোং সফা 

তযৎক্ষ্লণক থ নশু  ক্ষুদ্র েভ বজীনফ নশু /নেহাযহদয বনফষ্যহত উন্নত 

েভ বাংস্থান সৃনষ্ট   ব্াাংনোং সফায আতায়  আনয়হনয 

রহক্ষয তাহদয নাহভ ১০/- োোয নফননভহয় ঞ্চয়ী নাফ 

সখারা মাহফ। সম ফ সফযোনয াংস্থা (এননজ) থ নশু / 

েভ বজীনফ নশু /নেহাযহদয ব্াাংে নাফ নযোরনা েযহত 

আগ্রী তাহদয হে চুনক্ত ম্পাদনপূফ বে উক্ত নাফ 

নযোরনা েযহত হফ। 

অগ্রণী ব্যাংটকয 

কর যখয 

লফনযমূটল্য বযযপ্রযপ্ত কভ যকতযয/নাফ সখারায 

েভ বেতবা। 

াখা ব্ফস্থাে/াখা প্রধান 

২৪ মুলিটমযদ্ধযটদয লযফ তযৎক্ষ্লণক গ্রযটকয ২ কল ছলফ , নলভলনয ১ কল ছলফ , জযতীয় 

লযচয়ত্র। লযফ সখযরযয আটফদন পযভ  নমুনয 

স্বযক্ষ্যকযড য, ন্যযনতভ ১০০/- েযকয জভয লদটয় লযফ সখযরয 

মযয়।  

অগ্রণী ব্যাংটকয 

কর যখয 

লফনযমূটল্য বযযপ্রযপ্ত কভ যকতযয/নাফ সখারায 

েভ বেতবা। 

াখা ব্ফস্থাে/াখা প্রধান 

২৫ কৃলকটদয লযফ তযৎক্ষ্লণক গ্রযটকয ২ কল ছলফ , নলভলনয ১ কল ছলফ , জযতীয় 

লযচয়ত্র। লযফ সখযরযয আটফদন পযভ  নমুনয 

স্বযক্ষ্যকযড য।  

অগ্রণী ব্যাংটকয 

কর যখয 

লফনযমূটল্য বযযপ্রযপ্ত কভ যকতযয/নাফ সখারায 

েভ বেতবা। 

াখা ব্ফস্থাে/াখা প্রধান 

২৬ 

 

 

 

 

রকযয লযফ 

 

 

 

তযৎক্ষ্লণক 

 

 

গ্রযটকয ২ কল ছলফ , নলভলনয  ১ কল ছলফ , জযতীয় 

লযচয়ত্র।  

লযফ সখযরযয আটফদন পযভ  নমুনয স্বযক্ষ্যকযড য।  

 

 

 

অগ্রণী ব্যাংটকয 

লনধ যযলযত যখয 

 

 

 

 

ফযৎলযক বযড়য 

সছযে-২,০০০/- 

ভযঝযলয-

২,৫০০/- ফড়-

৩,০০০/- 

জযভযনত ফযফদ 

৫,০০০/- 

বযযপ্রযপ্ত কভ যকতযয/নাফ সখারায 

েভ বেতবা। 

 

 

 

 

 

াখা ব্ফস্থাে/াখা প্রধান 

 

 

 

 

 এয এয ভাধ্যহভ সফামূ       

১  Agrani e-Account 

 

তযৎক্ষ্লণক 

 

 

 

 

 

Agrani e-Account অযা ব্ফায েহয  ঘহয  ফহ   সম 

সোন াখায় ঞ্চয়ী নাফ সখারা মাহফ।  এ সক্ষহত্র গ্রাে 

Google Play Store সথহে Agrani e-Account 

নাহভ Appটি Install েহয Savings Account এ 

লক্লক কটয লযফ সখযরয মযটফ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

নফিানযত তহেয 

জন্য সমাগাহমাগ: 

অগ্রণী ব্াাংে 

নরনভহেি এয 

হয়ফাইে/সম 

সোন াখা। 

 

 

 

 

 

 

 

নফনামূহল্য    াংনিষ্ট াখায বযযপ্রযপ্ত কভ যকতযয/নাফ 

সখারায েভ বেতবা। 

 

 

 

 

উ-ভাব্ফস্থাে, আইটি এন্ড 

এভআইএ নিনবন,  প্রধান োম বারয়, 

ঢাো 

       সেনরহপান: ০২-৯৫১২০০ 

 dgmit@agranibank.org 
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ক্রলভক সফযয নযভ সফা প্রদাহন 

হফ বাচ্চ ভয় 

প্রহয়াজনীয় োগজত্র প্রহয়াজনীয় 

োগজত্র/আহফদন 

পযভ প্রানিস্থান 

সফামূল্য এফাং 

নযহাধ দ্ধনত 

(মনদ থাহে) 

াখায নাভ দানয়ত্বপ্রাি ের্রভ বেতবায 

দফী, অনপনয়ার সেনরহপান  ই-সভইর 

ঊধ্বতবন েভ বেতবায দফী, iæg b¤^i, 

†Rjv/Dc‡Rjvi †KvWmn অনপনয়ার 

সেনরহপান  ই-সভইর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২  

Agrani Smart  App 

 

 

 

 তযৎক্ষ্লণক গ্রাে Google Play Store সথহে Agrani Smart  

App টি Install  েহয  সযনজহেন ম্পন্ন েহয গ্রযকগণ 

Agrani Smart  Appএয ভাধ্যহভ  ঘহয ফহ  সম সোন 

াখায় তাঁহদয নাহভ নযোনরত ঞ্চয়ী/ েরনত নাসফয 

Balance Enquiry, Fund transfer own 

account, Fund transfer (Intra), BFTN, 

Account Statement, Transanction History  
ইতযযলদ সুলফধয গ্রণ কযটত যযটফন। 

 

নফিানযত তহেয 

জন্য সমাগাহমাগ: 

অগ্রণী ব্াাংে 

নরনভহেি এয 

হয়ফাইে/সম 

সোন াখা। 

   নফনামূহল্য 

 

াংনিষ্ট াখায বযযপ্রযপ্ত কভ যকতযয উ-ভাব্ফস্থাে, আইটি এন্ড 

এভআইএ নিনবন,  প্রধান োম বারয়, 

ঢাো 

         সেনরহপান: ০২-৯৫১২০০ 

dgmit@agranibank.org 

   অহোহভহেি োরান  

(এ-োরান) 

      

১ এ-োরান এয ভাধ্যহভ যাষ্ট্রীয় 

সোলাগাহয নফনবন্ন জভা গ্রণ 

তযৎক্ষ্লণক গ্রযটকয NID, TIN, BIN, জন্মনদ ফয প্রটমযজয 

অন্যযন্য ডকুটভন্ট  

অগ্রণী ব্যাংটকয 

কর যখয 

লফনযমূটল্য বযযপ্রযপ্ত কভ যকতযয/দানয়ত্বপ্রাি েভ বেতবা। াখা ব্ফস্থাে/াখা প্রধান 

 অগ্রণী ঝেে েযা         

1 ‡h mKj myweav‡fvMKvixi G e¨vs‡K 

wnmve †bB Zuv‡`i G e¨vs‡Ki  †h 

†Kvb kvLvi gva¨‡g bM` UvKv 

†cÖiY I MÖnY 

তযৎক্ষ্লণক  †cÖi‡Yi †ÿ‡Î  †cÖi‡Ki NID 

 MÖn‡Yi †ÿ‡Î cÖvc‡Ki  NID 

অগ্রণী ব্যাংটকয 

কর যখয 

লনধ যযলযত মূটল্য বযযপ্রযপ্ত কভ যকতযয/দানয়ত্বপ্রাি েভ বেতবা। াখা ব্ফস্থাে/াখা প্রধান 

 ঋণ লযফ       

১ ল্লী ঋণ/কৃলল লবলত্তক ঋণ ৭ লদন আটফদনত্র, আটফদটনয ভথ যটন প্রটমযজয কযগজত্র, 

দলররযলদ  নমুনয পযভ। প্রধযন কযম যযরটয়য াংলিষ্ট 

লডলবন/যটকযর প্রধযন/অঞ্চর প্রধযন/যখয ব্ফস্থযটকয 

অল যত ক্ষ্ভতয অনুমযয়ী ঋণ  অগ্রীভ ভঞ্জুলয কযয য় 
 

ব্যাংটকয লনধ যযলযত 

যখয 

লনধ যযলযত মূটল্য বাযপ্রাি েভ বেতবা াখা ব্ফস্থাে/াখা প্রধান/অঞ্চর 

প্রধান/াসেবর প্রধান/নফবাগীয় প্রধান 

 

 

 

২ লল্প ঋণ ৩০ লদন ঐ অগ্রণী ব্যাংটকয 

কর যখয 

লনধ যযলযত মূটল্য বাযপ্রাি েভ বেতবা াখা ব্ফস্থাে/াখা প্রধান/অঞ্চর 

প্রধান/াহেবর প্রধান/নফবাগীয় প্রধান 

 

 

৩ াে ঋণ ৩০ লদন ঐ ব্যাংটকয লনধ যযলযত 

যখয 

লনধ যযলযত মূটল্য বাযপ্রাি েভ বেতবা াখা ব্ফস্থাে/াখা প্রধান/অঞ্চর 

প্রধান/াহেবর প্রধান/নফবাগীয় প্রধান 
 

৪ োভড়া সক্টয ঋণ ৩০ লদন ঐ ব্যাংটকয লনধ যযলযত 

যখয 

 

 

লনধ যযলযত মূটল্য বাযপ্রাি েভ বেতবা াখা ব্ফস্থাে/াখা প্রধান/অঞ্চর 

প্রধান/াহেবর প্রধান/নফবাগীয় প্রধান 
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ক্রলভক সফযয নযভ সফা প্রদাহন 

হফ বাচ্চ ভয় 

প্রহয়াজনীয় োগজত্র প্রহয়াজনীয় 

োগজত্র/আহফদন 

পযভ প্রানিস্থান 

সফামূল্য এফাং 

নযহাধ দ্ধনত 

(মনদ থাহে) 

াখায নাভ দানয়ত্বপ্রাি ের্রভ বেতবায 

দফী, অনপনয়ার সেনরহপান  ই-সভইর 

ঊধ্বতবন েভ বেতবায দফী, iæg b¤^i, 

†Rjv/Dc‡Rjvi †KvWmn অনপনয়ার 

সেনরহপান  ই-সভইর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৫ ঋণ অন্যযন্য: যধযযণ/ল্লী গৃ লনভ যযণ 

ঋণ (আফযলক  ফযলণলজযক), লযফণ 

ঋণ, ক্ষুদ্র ঋণ, লফলবন্ন আভযনত লযটফয 

লফযীটত ঋণ, অগ্রণী লফটদ মযয়যয 

সরযন, গ্রীন পযইন্যযলসাং, যযটযনযর 

সরযন, এলন যযয সরযন, যকযযী 

বযতযটবযগী মুলিটমযদ্ধয ঋণ, অফযপ্রযপ্ত 

যকযলয কভ যকতযয/কভ যচযযীটদয সনন 

বযতযয লফযীটত ঋণ ইতযযলদ। 

15 w`b ঐ অগ্রণী ব্যাংটকয 

কর যখয 

লনধ যযলযত মূটল্য বাযপ্রাি েভ বেতবা াখা ব্ফস্থাে/াখা প্রধান/অঞ্চর 

/াহেবর/নফবাগীয় প্রধান 

 

 

 

 

 

 

৬ ফযলণলজযক  ঋণ ১৫ লদন ঐ অগ্রণী ব্যাংটকয 

কর যখয 

লনধ যযলযত মূটল্য বাযপ্রাি েভ বেতবা াখা ব্ফস্থাে/াখা প্রধান/অঞ্চর 

প্রধান/াহেবর প্রধান/নফবাগীয় প্রধান 

৭ এএভই সক্টয ঋণ: ভযঝযযী 

এন্টযযপ্রযইজ ঋণ,  ক্ষুদ্র এন্টযযপ্রযইজ 

ঋণ, ক্ষুদ্র  ভযইটক্রয সক্রলডে, কটেজ 

এন্টযযপ্রযইজ ঋণ, লএভএ খযটত 

সক্রলডে গ্যযযযলন্ট স্কীভ, স্বল্প সভয়যদী 

এএভই ঋণ 

(লএভএএভই এয আতযয় কর 

প্রকযয ঋণ) 

   15 w`b ঐ অগ্রণী ব্যাংটকয 

কর যখয 

লনধ যযলযত মূটল্য বাযপ্রাি েভ বেতবা াখা ব্ফস্থাে/াখা প্রধান/অঞ্চর 

প্রধান/াহেবর প্রধান/নফবাগীয় প্রধান 

৮ যপ্তযলন ফযলণজয ঋণ ৭ লদন ঐ অনুহভানদত এনি 

াখা 

লনধ যযলযত মূটল্য বাযপ্রাি েভ বেতবা াখা ব্ফস্থাে/াখা প্রধান/অঞ্চর 

প্রধান/াহেবর প্রধান/নফবাগীয় প্রধান 

৯ আভদযলন ফযলণজয ঋণ ৭ লদন ঐ অনুহভানদত এনি 

াখা 

লনধ যযলযত মূটল্য বাযপ্রাি েভ বেতবা াখা ব্ফস্থাে/াখা প্রধান/অঞ্চর 

প্রধান/াহেবর প্রধান/নফবাগীয় প্রধান 

১০ চরলত মূরধন ঋণ ৭ লদন ঐ অগ্রণী ব্যাংটকয 

কর যখয 

লনধ যযলযত মূটল্য বাযপ্রাি েভ বেতবা াখা ব্ফস্থাে/াখা প্রধান/অঞ্চর 

প্রধান/াহেবর প্রধান/নফবাগীয় প্রধান 

১১ লফশ্বলফদ্যযরটয়য অনুকূটর সযরটর 

যধযযণ গৃ লনভ যযণ (আফযলক) ঋণ 

 

৩০ লদন ঐ ব্যাংটকয লনধ যযলযত 

যখয 

লনধ যযলযত মূটল্য বাযপ্রাি েভ বেতবা াখা ব্ফস্থাে/াখা প্রধান/অঞ্চর 

প্রধান/াহেবর প্রধান/নফবাগীয় প্রধান 

১২ যোনয েভ বোযীহদয অনুকূহর গৃ 

ননভ বাণ ঋণ 

৩০ লদন অনরাইহন আফহদন পযভ পূযণ েযহত হফ। সেে নরহে 

উনিনখত প্রহয়াজনীয় োগজত্রানদ। 

 

অগ্রণী ব্যাংটকয 

কর যখয 

ঋণ প্রহনাং নপ 

সনই। 

বাযপ্রাি েভ বেতবা াখা ব্ফস্থাে/াখা প্রধান/অঞ্চর 

প্রধান/াহেবর প্রধান/নফবাগীয় প্রধান 

১৩ িী গৃ ননভ বাণ ঋণ ‘অগ্রণী আফা’ ৩০ লদন আটফদনত্র, আটফদটনয ভথ যটন প্রটমযজয কযগজত্র, 

দলররযলদ  নমুনয পযভ। প্রধযন কযম যযরটয়য াংলিষ্ট 

লডলবন/যটকযর প্রধযন/অঞ্চর প্রধযন/যখয ব্ফস্থযটকয 

অল যত ক্ষ্ভতয অনুমযয়ী ঋণ  অগ্রীভ ভঞ্জুলয কযয য়। 

 

 
 

ব্যাংটকয লনধ যযলযত 

যখয 

লনধ যযলযত মূটল্য বাযপ্রাি েভ বেতবা াখা ব্ফস্থাে/াখা প্রধান/অঞ্চর 

প্রধান/াহেবর প্রধান/নফবাগীয় প্রধান 
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ক্রলভক সফযয নযভ সফা প্রদাহন 

হফ বাচ্চ ভয় 

প্রহয়াজনীয় োগজত্র প্রহয়াজনীয় 

োগজত্র/আহফদন 

পযভ প্রানিস্থান 

সফামূল্য এফাং 

নযহাধ দ্ধনত 

(মনদ থাহে) 

াখায নাভ দানয়ত্বপ্রাি ের্রভ বেতবায 

দফী, অনপনয়ার সেনরহপান  ই-সভইর 

ঊধ্বতবন েভ বেতবায দফী, iæg b¤^i, 

†Rjv/Dc‡Rjvi †KvWmn অনপনয়ার 

সেনরহপান  ই-সভইর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৪ বায ড্রাপে (Pay order 

limit under e-GP)   ই-

নজনহত দানখরতব্ স-অি বায ইসুযয 

নননভত্ত ঋণ 

15 লদন আটফদনত্র, আটফদটনয ভথ যটন প্রটমযজয কযগজত্র, 

দলররযলদ  নমুনয পযভ। প্রধযন কযম যযরটয়য াংলিষ্ট 

লডলবন/যটকযর প্রধযন/অঞ্চর প্রধযন/যখয ব্ফস্থযটকয 

অল যত ক্ষ্ভতয অনুমযয়ী ঋণ  অগ্রীভ ভঞ্জুলয কযয য়। 

 

ব্যাংটকয লনধ যযলযত 

যখয 

লনধ যযলযত মূটল্য বাযপ্রাি েভ বেতবা াখা ব্ফস্থাে/াখা প্রধান/অঞ্চর 

প্রধান/াহেবর প্রধান/নফবাগীয় প্রধান 

১৫ াফনরে নফশ্বনফদ্যারয়  

নফশ্বনফদ্যারয় ভঞ্জুনয েনভহনয 

নক্ষে/েভ বোযীহদয জন্য গৃ ননভ বাণ 

ঋণ 

৩০ লদন আটফদনত্র, আটফদটনয ভথ যটন প্রটমযজয কযগজত্র, 

দলররযলদ  নমুনয পযভ। প্রধযন কযম যযরটয়য াংলিষ্ট 

লডলবন/যটকযর প্রধযন/অঞ্চর প্রধযন/যখয ব্ফস্থযটকয 

অল যত ক্ষ্ভতয অনুমযয়ী ঋণ  অগ্রীভ ভঞ্জুলয কযয য়। 

 

ব্যাংটকয লনধ যযলযত 

যখয 

লনধ যযলযত মূটল্য বাযপ্রাি েভ বেতবা াখা ব্ফস্থাে/াখা প্রধান/অঞ্চর 

প্রধান/াহেবর প্রধান/নফবাগীয় প্রধান 

১৬ প্রযনক্ত নফোহ অগ্রণী 1০ লদন নক্ষাায়ে প্রযনক্তগত সুনফধা সমভন : ল্যাে, সিস্কে, 

প্রনক্ষণ অন্যান্য সুনফধা প্রানিহত াফনরে 

নফশ্বনফদ্যারহয়য নক্ষাধীহদয আনথ বে হমাগীতা প্রদান। 

নক্ষাথীয নযেয়ত্র , নফবাগীয় প্রধাহনয প্রতযয়নত্র , 

আহফদনত্র  আহফদহনয ভথ যটন প্রটমযজয কযগজত্র, 

দলররযলদ  নমুনয পযভ। 

ব্যাংটকয লনধ যযলযত 

যখয 

লনধ যযলযত মূটল্য বাযপ্রাি েভ বেতবা াখা ব্ফস্থাে/াখা প্রধান  

১৭ অগ্রণী নযহফে সরান স্কীভ 1০ লদন আটফদনত্র, আটফদটনয ভথ যটন প্রটমযজয কযগজত্র, 

দলররযলদ  নমুনয পযভ। প্রধযন কযম যযরটয়য াংলিষ্ট 

লডলবন/যটকযর প্রধযন/অঞ্চর প্রধযন/যখয ব্ফস্থযটকয 

অল যত ক্ষ্ভতয অনুমযয়ী ঋণ  অগ্রীভ ভঞ্জুলয কযয য়। 
 

ব্যাংটকয কর 

যখয 

লনধ যযলযত মূটল্য বাযপ্রাি েভ বেতবা াখা ব্ফস্থাে/াখা প্রধান/অঞ্চর 

প্রধান/াহেবর প্রধান/নফবাগীয় প্রধান 

১8 ফাাংরাহদ নফদুযৎ উন্নয়ন সফাহি বয 

েভ বেতবা/েভ বোযীহদয জন্য ব্াাংনোং 

ব্ফস্থায ভাধ্যহভ গৃননভ বাণ ঋণ 

৩০ লদন আটফদনত্র, আটফদটনয ভথ যটন প্রটমযজয কযগজত্র, 

দলররযলদ  নমুনয পযভ। প্রধযন কযম যযরটয়য াংলিষ্ট 

লডলবন/যটকযর প্রধযন/অঞ্চর প্রধযন/যখয ব্ফস্থযটকয 

অল যত ক্ষ্ভতয অনুমযয়ী ঋণ  অগ্রীভ ভঞ্জুলয কযয য়। 

ব্যাংটকয কর 

যখয 

লনধ যযলযত মূটল্য বাযপ্রাি েভ বেতবা াখা ব্ফস্থাে/াখা প্রধান/অঞ্চর 

প্রধান/াহেবর প্রধান/নফবাগীয় প্রধান 

19 ম বেন খাহত সাহের/সভাহের/নথভ 

ােব এয েভ বোযীহদয সফতন বাতা 

নযহাহধয রহক্ষয য়ানেব েযানোর 

ঋণ/নফননহয়াগ সুনফধা 

৩০ লদন আটফদনত্র, আটফদটনয ভথ যটন প্রটমযজয কযগজত্র, 

দলররযলদ  নমুনয পযভ। প্রধযন কযম যযরটয়য াংলিষ্ট 

লডলবন/যটকযর প্রধযন/অঞ্চর প্রধযন/যখয ব্ফস্থযটকয 

অল যত ক্ষ্ভতয অনুমযয়ী ঋণ  অগ্রীভ ভঞ্জুলয কযয য়। 

ব্যাংটকয কর 

যখয 

লনধ যযলযত মূটল্য বাযপ্রাি েভ বেতবা াখা ব্ফস্থাে/াখা প্রধান/অঞ্চর 

প্রধান/াহেবর প্রধান/নফবাগীয় প্রধান 

২0 প্রফাীয ঘহয সপযা ঋণ 15 লদন আটফদনত্র, আটফদটনয ভথ যটন প্রটমযজয কযগজত্র, 

দলররযলদ  নমুনয পযভ। প্রধযন কযম যযরটয়য াংলিষ্ট 

লডলবন/যটকযর প্রধযন/অঞ্চর প্রধযন/যখয ব্ফস্থযটকয 

অল যত ক্ষ্ভতয অনুমযয়ী ঋণ  অগ্রীভ ভঞ্জুলয কযয য়। 

ব্যাংটকয কর 

যখয 

লনধ যযলযত মূটল্য বাযপ্রাি েভ বেতবা াখা ব্ফস্থাে/াখা প্রধান/অঞ্চর 

প্রধান/াহেবর প্রধান/নফবাগীয় প্রধান 

২1 োকুযীজীফী/ব্ফায়ীহদয জন্য 

মানফান ক্রয় ঋণ 

15 লদন আটফদনত্র, আটফদটনয ভথ যটন প্রটমযজয কযগজত্র, 

দলররযলদ  নমুনয পযভ। প্রধযন কযম যযরটয়য াংলিষ্ট 

লডলবন/যটকযর প্রধযন/অঞ্চর প্রধযন/যখয ব্ফস্থযটকয 

অল যত ক্ষ্ভতয অনুমযয়ী ঋণ  অগ্রীভ ভঞ্জুলয কযয য়। 

ব্যাংটকয কর 

যখয 

লনধ যযলযত মূটল্য বাযপ্রাি েভ বেতবা াংনিষ্ট ভাব্ফস্থাে 
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ক্রলভক সফযয নযভ সফা প্রদাহন 

হফ বাচ্চ ভয় 

প্রহয়াজনীয় োগজত্র প্রহয়াজনীয় 

োগজত্র/আহফদন 

পযভ প্রানিস্থান 

সফামূল্য এফাং 

নযহাধ দ্ধনত 

(মনদ থাহে) 

াখায নাভ দানয়ত্বপ্রাি ের্রভ বেতবায 

দফী, অনপনয়ার সেনরহপান  ই-সভইর 

ঊধ্বতবন েভ বেতবায দফী, iæg b¤^i, 

†Rjv/Dc‡Rjvi †KvWmn অনপনয়ার 

সেনরহপান  ই-সভইর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২2 নিনজোর নিবাই ায়তা ঋণ 

নীনতভারা 

10 লদন আটফদনত্র, আটফদটনয ভথ যটন প্রটমযজয কযগজত্র, 

দলররযলদ  নমুনয পযভ। অঞ্চর প্রধযন/যখয ব্ফস্থযটকয 

অল যত ক্ষ্ভতয অনুমযয়ী ঋণ  অগ্রীভ ভঞ্জুলয কযয য়। 

 

ব্যাংটকয কর 

যখয 

লনধ যযলযত মূটল্য বাযপ্রাি েভ বেতবা াখা ব্ফস্থাে/াখা প্রধান/অঞ্চর 

প্রধান 

২3 োেনযজীফী পুরুল/ভনরাহদয জন্য 

সভােয াইহের ক্রয় ঋণ 

15 লদন আটফদনত্র, আটফদটনয ভথ যটন প্রটমযজয কযগজত্র, 

দলররযলদ  নমুনয পযভ। কট যযটযে যখযয সক্ষ্টত্র যখয 

প্রধযন এফাং অন্যযন্য যখযয সক্ষ্টত্র অঞ্চর প্রধযন ঋণ ভঞ্জুলয 

কযটফন। 

 

 

ব্যাংটকয কর 

যখয 

লনধ যযলযত মূটল্য বাযপ্রাি েভ বেতবা াখা ব্ফস্থাে/াখা প্রধান/অঞ্চর 

প্রধান 

24 আলথ যক অন্তর্ভ যলিয আতযয় ১০/- 

েযকযয লযফধযযীটদয পুনঃঅথ যযয়ন 

স্কীভ  

15 w`b এই স্কীটভয আতযয় ঋণ সুলফধয গ্রটণয জন্য আটফদনকযযীয 

আফলিকবযটফ ন্যযনতভ ১০/- েযকযয লযফ থযকটত টফ।  

কযগজত্রযলদ : 

(ক) জযতীয় লযচয় ত্র 

(খ) জন্ম লনফন্ধ্ন 

(গ) যটযে য যইজ ছলফ  অন্যযন্য কযগজত্র 

এই স্কীটভয আতযয় ক্ষুদ্র /প্রযলন্তক/র্ভলভীন কৃলক , প্রযকৃলতক 

দুটম যযটগ ক্ষ্লতগ্রস্থ লনম্ন আটয়য সযজীলফ এফাং প্রযলন্তক /ক্ষুদ্র 

ব্ফযয়ীটদয আয় উৎযযী কভ যকযন্ড সমভনঃ - মুলদ সদযকযনী , 

ফইটয়য সদযকযন , চয-যন লফটক্রতয , পৄর লফটক্রতয , আচযয 

লঠয প্রস্তুত , য-মুযগী যরন , ফজী চযল , কযঠ লভলি , যাং 

লভলি, যড লভলি , যযজ লভলি , ইটরকলিলয়যন, পর ফজী 

লফটক্রতয, লত্রকয লফটক্রতয , ভৎস্য চযল , বৃক্ষ্ সযযন , গফযলদ 

শু যরন ইতযযলদ কভ যকযটন্ড ঋণ প্রদযন কযয য়।  

অগ্রণী ব্যাংটকয 

কর যখয 

ঋটণয লযভযণ 

গ্রযক প্রলত 

টফ যযচ্চ 

৫০,০০০/- 

েযকয।  

 

১ (এক) ফছটয 

লযটযধ 

কযটত টফ।  

বযযপ্রযপ্ত কভ যকতযয/যখয ব্ফস্থযক/ 

যখয প্রধযন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

অঞ্চর প্রধযন/যটকযর প্রধযন/লফবযগীয় 

প্রধযন 

২৫ লযটফ ফযন্ধ্ফ ণ্য উৎযদন/প্রলতষ্ঠয 

খযটত পুনঃঅথ যযয়ন স্কীভ 

15 w`b ঋণ গ্রটণয সক্ষ্টত্র প্রচলরত লনয়ভ অনুমযয়ী  প্রটয়যজনীয় 

মযফতীয় কযগজত্রযলদ।  লফলবন্ন ধযটনয ৫২টি লযটফ ফযন্ধ্ফ 

ণ্য উৎযদন /প্রলতষ্ঠয/সফয প্রদযটনয রটক্ষ্য ঋণ কযম যক্রটভয 

আতযয় পুনঃ অথ যযয়ন সুলফধয প্রদযন কযয য়। 

অগ্রণী ব্যাংটকয 

কর যখয 

বত্রভযলক 

লকলস্তটত 

লযটযধটমযগ্য। 

বযযপ্রযপ্ত কভ যকতযয/াখা ব্ফস্থাে/ 

যখয প্রধযন 

 

 

অঞ্চর প্রধযন/যটকযর প্রধযন/লফবযগীয় 

প্রধযন 

 

 

 

সযলভট্যযস        

১ লডলড, টিটি, এভটি, অনরযইন ইতযযলদয 

ভযধ্যটভ   

১০ লভঃ আটফদন পযভ, জযতীয় লযচয়ত্র, সঘযলণযত্র।  

সদটয অবযন্তটয দ্রুত অথ য স্থযনযন্তয  সফলনলপলয়যযীটদয 

লযটফ জভয কযয য়। 

অগ্রণী ব্যাংটকয 

কর যখয 

কলভন লডলডয 

সক্ষ্টত্র ০.১০% 

(ন্যযনতভ ৩০/-)  

টিটি/অনরযইটনয 

সক্ষ্টত্র ১০-২০০/- 

েযকয  

 

বাযপ্রাি েভ বেতবা াখা ব্ফস্থাে/াখা প্রধান 
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ক্রলভক সফযয নযভ সফা প্রদাহন 

হফ বাচ্চ ভয় 

প্রহয়াজনীয় োগজত্র প্রহয়াজনীয় 

োগজত্র/আহফদন 

পযভ প্রানিস্থান 

সফামূল্য এফাং 

নযহাধ দ্ধনত 

(মনদ থাহে) 

াখায নাভ দানয়ত্বপ্রাি ের্রভ বেতবায 

দফী, অনপনয়ার সেনরহপান  ই-সভইর 

ঊধ্বতবন েভ বেতবায দফী, iæg b¤^i, 

†Rjv/Dc‡Rjvi †KvWmn অনপনয়ার 

সেনরহপান  ই-সভইর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২ পটযণ আউেয়যড য সযলভট্যযস তযৎক্ষ্লণক জযতীয় লযচয়ত্র, সঘযলণযত্র  প্রটমযজয অন্যযন্য 

কযগজত্র। 

অগ্রণী ব্যাংটকয 

লনধ যযলযত যখযয় 

লনধ যযলযত মূটল্য বাযপ্রাি েভ বেতবা াখা ব্ফস্থাে/াখা প্রধান 

৩ পটযণ ইনয়যড য সযলভট্যযস ব্যাংক 

লযটফ 

 ২৪ ঘন্টয 

এফাং 

স্পে কযয 

তযৎক্ষ্লণক 

জযতীয় লযচয়ত্র, সঘযলণযত্র (প্রটমযজয সক্ষ্টত্র)। 

১. লফটদ টত  লডলড , টিটি, অনরযইটনয ভযধ্যটভ সপ্রলযত  

বফটদলক মুদ্রয েযকযয় রুযন্তয কটয দ্রুততভ ভটয়  াংলিষ্ট 

লযফধযযীয লযটফ জভয কযযয ব্ফস্থয গ্রণ। 

২. ৮৪টি বফটদলক এক্সটচঞ্জ যউটজয ভযধ্যটভ যযলয ইটরকট্রলনক 

পযন্ড ট্রযসপযটযয আতযয় টিটিয ভযধ্যটভ  গ্রযটকয লযটফ েযকয 

জভযকযণ এফাং এ ব্যাংটকয লযফধযযী নয য়য টে স্পে কযয 

এয ভযধ্যটভ সযলভট্যযটসয অথ য লযটযধ কযয টয় থযটক। 

অগ্রণী ব্যাংটকয 

কর যখয 

লফনযমূটল্য 

 

 

 

 

 

 

বাযপ্রাি েভ বেতবা াখা ব্ফস্থাে/াখা প্রধান 

 সফতন বযতযলদ প্রদযন       

১ সফযকযলয লক্ষ্ক/কভ যচযযীটদয 

সফতন/বযতয/অনুদযন প্রদযন 

তযৎক্ষ্লণক যখয ম যযটয় লযফ সখযরযয ভযধ্যটভ  এভল সভযতযটফক 

প্রলতষ্ঠযন কতৃযক দযলখরকৃত লফর অনুযটয  

লক্ষ্ক/কভ যচযযীটদয স্ব স্ব ব্যাংক লযটফ জভয কযয য়। 

 

 

 

লযফ সখযরযয পযভ 

যখযয়/ব্যাংটকয 

টয়ফযইটে  যয়য 

মযয়। 

 

 

লফনযমূটল্য বাযপ্রাি েভ বেতবা াখা ব্ফস্থাে/াখা প্রধান 

২ লক্ষ্য উবৃলত্ত  লক্ষ্কটদয টিউন 

লপ প্রদযন 

তযৎক্ষ্লণক যখয ম যযটয় লযফ সখযরযয ভযধ্যটভ  প্রলতষ্ঠযন কতৃযক 

দযলখরকৃত লফর অনুযটয।  

লযফ সখযরযয পযভ 

যখযয়/ ব্যাংটকয 

টয়ফযইটে যয়য 

মযয়। 

লফনযমূটল্য বাযপ্রাি েভ বেতবা াখা ব্ফস্থাে/াখা প্রধান 

 

 

 

 

৩ অফযপ্রযপ্ত যকযলয কভ যকতযয/ 

কভ যচযযীটদয অফযবযতয প্রদযন 

তযৎক্ষ্লণক বযতয গ্রীতযয ছলফ, স্বযক্ষ্য /টিই াংফলরত আটদনযভযয 

ফই  সুলফধযটবযগীয নযটভ ব্যাংক লযফ । ভন্ত্রণযরটয়য যটথ 

ভটঝযতয স্মযযক সভযতযটফক সনন গ্রীতযয প্রযপ্য সনন 

অগ্রীভ প্রদযনপূফ যক পুনবযযণ আদযয় কযয য়।  

 

যখয ম যযটয় লফনযমূটল্য বাযপ্রাি েভ বেতবা াখা ব্ফস্থাে/াখা প্রধান 

৪ আলভ য সনন াংক্রযন্ত কযম যক্রভ তযৎক্ষ্লণক সনন গ্রীতযয নযটভ সনন প্রযলপ্তয লফফযণ াংফলরত 

যকযযী আটদনযভয (লল) এফাং সনন গ্রীতযয নযটভ 

ব্যাংক লযফ ।   
 

যখয ম যযটয়  

 

লফনযমূটল্য বাযপ্রাি েভ বেতবা াখা ব্ফস্থাে/াখা প্রধান 

৫ ফয়স্ক বযতয প্রদযন তযৎক্ষ্লণক বযতয গ্রীতযয ছলফ, স্বযক্ষ্য /টিই াংফলরত আটদনযভযয 

ফই  সুলফধযটবযগীয নযটভ ব্যাংক লযফ। যখয ম যযটয় । 

যকযলয আটদ সভযতযটফক তযলরকয অনুমযয়ী। 

যখয ম যযটয়  

 

লফনযমূটল্য বাযপ্রাি েভ বেতবা াখা ব্ফস্থাে/াখা প্রধান 

৬ লফধফয ,স্বযভী লযতযিয, দু:স্থ 

ভলরযটদয বযতয প্রদযন 

তযৎক্ষ্লণক বযতয গ্রীতযয ছলফ, স্বযক্ষ্য/টিই াংফলরত আটদনযভযয 

ফই  সুলফধযটবযগীয নযটভ ব্যাংক লযফ । যকযলয আটদ 

সভযতযটফক তযলরকয অনুমযয়ী। 

যখয  ম যযটয়  লফনযমূটল্য বাযপ্রাি েভ বেতবা াখা ব্ফস্থাে/াখা প্রধান 
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ক্রলভক সফযয নযভ সফা প্রদাহন 

হফ বাচ্চ ভয় 

প্রহয়াজনীয় োগজত্র প্রহয়াজনীয় 

োগজত্র/আহফদন 

পযভ প্রানিস্থান 

সফামূল্য এফাং 

নযহাধ দ্ধনত 

(মনদ থাহে) 

াখায নাভ দানয়ত্বপ্রাি ের্রভ বেতবায 

দফী, অনপনয়ার সেনরহপান  ই-সভইর 

ঊধ্বতবন েভ বেতবায দফী, iæg b¤^i, 

†Rjv/Dc‡Rjvi †KvWmn অনপনয়ার 

সেনরহপান  ই-সভইর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

 ইউটিলরটি লফর গ্রণ  অন্যযন্য 

সফয 

      

১ ললডলফ, সডয, সডটকয, লডললডল 

এফাং ল্লী লফদুযৎ লভলতয লফদুযৎ লফর  

গ্রণ 

সরনটদন 

কযরীন ভয় 

ইসুযকৃত লফর সভযতযটফক গ্রণ। ননধ বানযত াখায় লফনযমূটল্য বযযপ্রযপ্ত কভ যকতযয াখা ব্ফস্থাে/যখয প্রধযন 

২ য়যযয যলনয লফর গ্রণ সরনটদন 

কযরীন ভয় 

-ঐ- ননধ বানযত াখায় লফনযমূটল্য বযযপ্রযপ্ত কভ যকতযয াখা ব্ফস্থাে/যখয প্রধযন 

 

৩ লততয, জযরযরযফযদ, ফযখযযফযদ, 

কণ যপৄরী  সুন্দযফন গ্যয  ট্রযসলভন 

এন্ড লডলেলফউন সকযম্পযনীয গ্যয 

লফর গ্রণ 

সরনটদন 

কযরীন ভয় 

-ঐ- ননধ বানযত াখায় লফনযমূটল্য বযযপ্রযপ্ত কভ যকতযয াখা ব্ফস্থাে/যখয প্রধযন 

৪ টিএন্ডটি সফযড য এয সেলরটপযন লফর 

গ্রণ 

সরনটদন 

কযরীন ভয় 

-ঐ- ননধ বানযত াখায় লফনযমূটল্য বযযপ্রযপ্ত কভ যকতযয াখা ব্ফস্থাে/যখয প্রধযন 

 

৫ তথ্য অলধকযয আইন ২০০৯ 

সভযতযটফক চযলত তথ্য প্রদযন 

আটফদন 

প্রযলপ্তয 

তযলযখ টত 

২০ সথটক 

৩০ 

কভ যলদফটয 

ভটধ্য 

তথ্য প্রযলপ্তয জন্য ইটভইর /পযযক্স/ডযকটমযটগ/যযলয লনলদ যষ্ট 

পযটভ আটফদন (টয়ফ যইটে নমুনয সদয়য আটছ)। 

দযলয়ত্বপ্রযপ্ত 

কভ যকতযযয 

অলপ/টয়ফ যইে 

তথ্যমূল্য ফযফদ 

প্রলত পৃষ্ঠয ২/- 

েযকয যটয 

যকযযী 

সকযলযগযটয জভয 

কযটত টফ। 

দযলয়ত্বপ্রযপ্ত কভ যকতযয  

উ-ভযব্ফস্থযক, লফএইউললড 

সপযনঃ ২২২৩৩৮৪১৮৮, ই-সভইর: 

dgmbcd@agranibank.org 

www.agranibank.org 

লফকল্প দযলয়ত্বপ্রযপ্ত কভ যকতযয  

কযযী ভযব্ফস্থযক, লফএইউললড 

সপযন: ২২২৩৩৮৪১৮৮, ই-সভইর: 

dgmbcd@agranibank.org 

 

আীর কতৃযক্ষ্ 

ব্ফস্থযনয লযচযরক এফাং লই 

সপযন: ০২২২৩৩৫৬৯৫৪ 

ই-সভইর: 

mdagrani@agranibank.or

g 

www.agranibank.org 

৬ সডলফে কযড য  ইসুয টফ যযচ্চ  

৭ লদন 

গ্রযটকয ২ কল ছলফ , নলভলনয  ১ কল ছলফ , জযতীয় 

লযচয়ত্র। লযফ সখযরযয আটফদন পযভ। 

 

অগ্রণী ব্যাংটকয 

কর  যখয 

ইসুয/নফযয়ন 

চযজয ২৫০/- 

েযকয। অন্য 

ব্যাংটকয বুটথ  

প্রলত 

ট্রযনটজকন 

১০-১৫/- েযকয  

+ ১৫% বযযে 

 

 

 

 

 

বাযপ্রাি েভ বেতবা/াখা প্রধান/ াখা 

ব্ফস্থাে 

লফবযগীয় প্রধযন 

কযড য লডলবন, প্রধযন কযম যযরয়, ঢযকয 

সপযন: ৯৫৬২২৪৯, 

dgmcard@agranibank.org 
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ক্রলভক সফযয নযভ সফা প্রদাহন 

হফ বাচ্চ ভয় 

প্রহয়াজনীয় োগজত্র প্রহয়াজনীয় 

োগজত্র/আহফদন 

পযভ প্রানিস্থান 

সফামূল্য এফাং 

নযহাধ দ্ধনত 

(মনদ থাহে) 

াখায নাভ দানয়ত্বপ্রাি ের্রভ বেতবায 

দফী, অনপনয়ার সেনরহপান  ই-সভইর 

ঊধ্বতবন েভ বেতবায দফী, iæg b¤^i, 

†Rjv/Dc‡Rjvi †KvWmn অনপনয়ার 

সেনরহপান  ই-সভইর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৭ অগ্রণী দুয়যয ব্যাংলকাং              

(এটজন্ট ব্যাংলকাং) 

টফ যযচ্চ  

১ লদন 

 

 

গ্রযটকয ২ কল ছলফ , নলভলনয ১ কল ছলফ , জযতীয় 

লযচয়ত্র। লযফ সখযরযয আটফদন পযভ  প্রটমযজয 

অন্যযন্য োগজত্র। এটজন্ট লনটয়যটগয ভযধ্যটভ সমফ 

এরযকযয় ব্যাংক যখয সনই সখযটন ব্যাংলকাং সফয প্রদযন 

(লযফটখযরয, েযকয জভয , উটত্তযরন, স্থযনযন্তয, পটযণ 

সযলভট্যযস লযটযধ, ইউটিলরটি লফর গ্রণ ইতযযলদ)। 

ননধ বাযত াখা ইউটিলরটি লফর-

১৫/- 

সরযকযর 

সযলভট্যযস-

০.২৫% 

ন্যযনতভ ১০/-  

এহজন্ট ব্াাংনোং এয দানয়ত্বপ্রাি েভ বেতবা  এলজএভ, আইটি অযযন্ড এভআইএ 

লডলবন প্রধযন কযম যযরয়, ঢযকয 

সপযনঃ ৯৫৭১৪০৪, ই-সভইর: 

dgmit@agranibank.org 

 

 

 ২.২)  প্রযলতষ্ঠযলনক সফযঃ        

১ ১০ ফৎটযয অলধক ভটয়য 

অদযফীকৃত লযটফয লস্থলত সকন্দ্রীয় 

ব্যাংটক সপ্রযণ 

৩০ নদন যখয সথটক সপ্রলযতব্ অযযডবযই  লফফযণী। নএনি, প্রধান 

োম বারয়, ঢাো। 

লফনযমূটল্য যখয ব্ফস্থযক/যখয প্রধযন উ-ভযব্ফস্থযক, 

লএলড/লফএইউললড 

সপযনঃ ২২৩৩৮৫৩৮৮, 

২২২৩৩৮৪১৮৮      ই-সভইর: 

dgmcad@agranibank.org 

 

২ এনলফআয এয লনটদ যনয অনুমযয়ী 

লফলবন্ন কয , বযযে  আফগযযী শুল্ক 

সকন্দ্রীয় ব্যাংটক জভযদযন 

৩০ নদন যখয সথটক সপ্রলযতব্ অযযডবযই  লফফযণী।   নএনি, প্রধান 

োম বারয়, ঢাো। 

লফনযমূটল্য যখয ব্ফস্থযক/যখয প্রধযন উ-ভযব্ফস্থযক, লএলড 

সপযনঃ ২২৩৩৮৫৩৮৮ ই-সভইর: 

dgmcad@agranibank.org 

৩ ভযলন রন্ডযলযাং প্রলতটযযটধ CTR  

STR লফফযণী ফযাংরযটদ ব্যাংটক 

সপ্রযণ 

যফতী 

ভাহয ২১ 

তানযহখয 

ভহধ্য 

লনধ যযলযত নমুনয পযভ অনুমযয়ী GoAML পেয়যযয এয 

ভযধ্যটভ। 

ভযলন রন্ডযলযাং  

ন্ত্রযট অথ যযয়ন 

প্রলতটযযধ লডলবন, 

প্রধযন কযম যযরয়, 

ঢযকয।  
 

লফনযমূটল্য লফবযগীয় প্রধযন, ভযলন রন্ডযলযাং  ন্ত্রযট 

অথ যযয়ন প্রলতটযযধ লডলবন 

প্রধযন কযম যযরয়, ঢযকয।  

সপযনঃ ৪৭১১৯৬৫৬, ই-সভইর: 

dgmamld@agranibank.org 
 

ভাব্ফস্থাে (CAMLCO) 

 

 

 

 

৪ লযফধযযীয ব্যাংক লযটফয তথ্য 

সপ্রযণঃ(জযতীয় যযজস্ব সফযড য, সরযর 

ইলন্টলরটজস সর, ফযাংরযটদ ব্যাংক 

 দুদটকয চযলদয ভটত) 
 

৭ লদন লফফযণী  চযলত অন্যযন্য কযগজত্র। 

  

লফএইউললড , 

প্রধযন কযম যযরয়, 

ঢযকয। 

 

 

লফনযমূটল্য 

 

 

 

 

 

লফবযগীয় প্রধযন, লফএইউললড  

প্রধযন কযম যযরয়, ঢযকয 

সপযন-২২২৩৩৮৪১৮৮ 

ই-সভইর: 

dgmbcd@agranibank.org 
 

 

ভাব্ফস্থাে (নফএইউননি) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৫ বযযে, উৎট কয  

াংগ্রপূফ যক জযতীয় যযজস্ব সফযটড য  

সপ্রযণ 

ভয সল 

য়যয 

যফতী ৭ 

লদটনয ভটধ্য 

লফফযণী  অযযডবযই। 

 

 

লএলড  

প্রধযন কযম যযরয়, 

ঢযকয। 

লফনযমূটল্য লফবযগীয় প্রধযন, লএলড  

প্রধযন কযম যযরয়, ঢযকয 

সপযন-২২৩৩৮৫৩৮৮ 

ই-সভইর: 

dgmcad@agranibank.org 

ভাব্ফস্থাে (নএপ) 

 

 

৬ আফগযযী শুল্ক াংগ্রপূফ যক জযতীয় 

যযজস্ব সফযটড য সপ্রযণ 

ভয সল 

য়যয 

যফতী ৭ 

লদটনয ভটধ্য 

লফফযণী  অযযডবযই। লফএইউললড 

 প্রধযন কযম যযরয়, 

ঢযকয। 

 

লফনযমূটল্য লফবযগীয় প্রধযন, লফএইউললড 

 প্রধযন কযম যযরয়, ঢযকয 

সপযন-২২২৩৩৮৪১৮৮ 

dgmbcd@agranibank.org 

ভাব্ফস্থাে (নফএইউননি) 

 

 

 

mailto:dgmcad@agranibank.org
mailto:dgmcad@agranibank.org
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ক্রলভক সফযয নযভ সফা প্রদাহন 

হফ বাচ্চ ভয় 

প্রহয়াজনীয় োগজত্র প্রহয়াজনীয় 

োগজত্র/আহফদন 

পযভ প্রানিস্থান 

সফামূল্য এফাং 

নযহাধ দ্ধনত 

(মনদ থাহে) 

াখায নাভ দানয়ত্বপ্রাি ের্রভ বেতবায 

দফী, অনপনয়ার সেনরহপান  ই-সভইর 

ঊধ্বতবন েভ বেতবায দফী, iæg b¤^i, 

†Rjv/Dc‡Rjvi †KvWmn অনপনয়ার 

সেনরহপান  ই-সভইর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

 

 ২.৩)  অবযন্তযীণ সফযঃ       

১ ব্যাংটকয কভ যকতযয/কভ যচযযীটদয 

গৃলনভ যযণ, সভযযভত ঋণ। 

৩০ লদন 

 

 

 

 
 

লনধ যযলযত পযটভ আটফদন, প্রভযণক কযগজত্র। াংনিষ্ট যখয, 

অঞ্চর  যটকযটরয সুযলয ত্র। 

লললআযএভলড 

প্রধযন কযম যযরয়, 

ঢযকয। 

 

লফনযমূটল্য 

 

 

 

 

লফবযগীয় প্রধযন, লললআযএভলড 

প্রধযন কযম যযরয়, ঢযকয 

সপযনঃ ২২৩৩৮৭৪৭৬, ই-সভইর: 

dgmgcd@agranibank.org 

 
 

ভাব্ফস্থাে(লললআযএভলড) 

 

২ গযড়ী/সভযেযযইটকর/কলম্পউেযয/ফযই

যইটকর ক্রয় ঋণ  অগ্রীভ ভঞ্জুলয। 

৩০ লদন লনধ যযলযত পযটভ আটফদন,প্রভযণক কযগজত্র। াংনিষ্ট যখয, 

অঞ্চর  যটকযটরয সুযলয ত্র। 

লললআযএভলড 

প্রধযন কযম যযরয়, 

ঢযকয। 

 

লফনযমূটল্য লফবযগীয় প্রধযন, লললআযএভলড 

প্রধযন কযম যযরয়, ঢযকয 

সপযনঃ ২২৩৩৮৭৪৭৬, ই-সভইর: 

dgmgcd@agranibank.org 

ভাব্ফস্থাে(লললআযএভলড) 

 

 

 

 

৩ ের প্রোয ছুটি/বাতা ভঞ্জুনয ননয়নভত লনধ যযলযত পযটভ আটফদন  প্রটমযজয সক্ষ্টত্র প্রভযণক 

কযগজত্রানদ। 

এইচআযললডলড 

প্রধযন কযম যযরয়, 

ঢযকয। 

লফনযমূটল্য লফবযগীয় প্রধযন 

এইচআযললডলড, প্রধযন কযম যযরয়, ঢযকয 

সপযন : ২২৩৩৮৮৫১১, ই-সভইর: 

dgmpd@agranibank.org 

ভাব্ফস্থাে(প্রান) 

 

 

 

 

৪ াংক্ষুদ্ধ কভ যকতযয/কভ যচযযীটদয আীর 

াংক্রযন্ত লফলটয় লদ্ধযটন্তয রটক্ষ্য ইল 

কলভটিটত স্মযযক উস্থযন। 

১ ভয ১।  আীর আটফদন । 
২।  ইল বযয স্মযযক।   

৩।  ইল বযয লদ্ধযন্ত। 

৪।  লদ্ধযন্ত অফলতকযণ ত্র। 

 

এইচআয লডললিন, 

লগ্রটবটস এন্ড 

আীর লডলবন, 

প্রধযন কযম যযরয়, 

ঢযকয। 

লফনযমূটল্য লফবযগীয় প্রধযন 

এইচআযলডলজএ, প্রধযন কযম যযরয়, ঢযকয 

সপযন নাং-২২২৩৩৫৭৭৮৯ 

ই-সভইর: 

dgmdad@agranibank.org 

ভাব্ফস্থাে (এইচআযলডলজএ) 
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২.৪)  আতযধীন অলধদপ্তয/দপ্তয/াংস্থয কতৃযক প্রদত্ত সফযঃ (যখয, অঞ্চর, যটকযর) 

৩)   অলবটমযগ ব্ফস্থয দ্ধলত (GRS)  

      সফয প্রযলপ্তটত অন্তুষ্ট টর উর্ধ্যতন কভ যকতযযয াংটগ সমযগযটমযগ করুন। লতলন ভযধযন লদটত ব্থ য টর লনটম্নযি দ্ধলতটত  সমযগযটমযগ কটয আনযয ভস্যয অফলত করুন। 

 

ক্রঃ নাং কখন সমযগযটমযগ কযটফন  অলবটমযগ লনষ্পলত্ত কভ যকতযযয তথ্য (অলনক)  লনষ্পলত্তয ভয়ীভয 

১. উর্ধ্যতন কভ যকতযয ভযধযন লদটত ব্থ য টর জনাফ সভাোঃ জানদুর ইরাভ 

ললনয়য লপ্রলসযর অলপযয 

লবলজটরস লডলবন (এভলড’ সস্কযয়যড) 

সপযনঃ ২২২৩৩৫৪২২৩ 

ই-সভইরঃ dgmmdsquad@agranibank.org 

৩০ কযম যলদফ 

জনাফ সভাোঃ নজরুর ইরাভ 

কযযী ভযব্ফস্থযক  

লবলজটরস লডলবন (এভলড’ সস্কযয়যড) 

সপযনঃ ২২২৩৩৫৪২২৩ 

ই-সভইরঃ dgmmdsquad@agranibank.org 

জনাফ সভাোঃ ানভউর হুদা 

GRS সপযকযর টয়ন্ট কভ যকতযয 

উ-ভযব্ফস্থযক  লফবযগীয় প্রধযন 

লবলজটরস লডলবন (এভলড’ সস্কযয়যড), প্রধযন কযম যযরয়, ঢযকয 

সপযনঃ ২২২৩৩৮০১২১ 

ই-সভইরঃ dgmmdsquad@agranibank.org  

৩. অলবটমযগ লনষ্পলত্ত কভ যকতযয ভযধযন লদটত ব্থ য টর ‡nvmvBb Cgvb AvK›` 

ভযব্ফস্থযক  

GRS  আীর কভ যকতযয 

সপযনঃ ০২২২৩৩৮৩২২ 

ই-সভইরঃ gmaudit@agranibank.org  

২০ কযম যলদফ 

৫. GRS আীর কভ যকতযয লনলদ যষ্ট ভটয় ভযধযন লদটত 

ব্থ য টর 

জনযফ সভযঃ মুযটদুর কফীয 

ব্ফস্থযনয লযচযরক এফাং লই 

সপযন-০২২২৩৩৫৬৯৫৪ 

ই-সভইরঃ mdagrani@agranibank.org 

হয়ফ: www.agranibank.org 

৬০ কযম যলদফ 

 

  

 

                 
(আভা জাভান) 

োযী ভাব্ফস্থাে 

(RvwKqv cvifxb) 

উ-ভাব্ফস্থাে 

 


