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 অগ্রণী ব্যাংক লরলভটটড 

   ব্রযঞ্চ অযযন্ড যফললডয়যলযজ/ইউলনট কটরযর লডলবন  

প্রধযন কযম যযরয়, ঢযকয। 

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

অগ্রণী ব্যাংক লরলভটটড, প্রধান কাম যারয়েয কযম যক্রভ 
 

           অগ্রণী ব্যাংক লরলভটটড 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 লরলভটটড প্রলতশ্রুলতফদ্ধ। 

অগ্রণী ব্যাংক লরলভটটড এয যখয  কযম যযরয়মূ 
 
 

* সভযট যখযয াংখ্যয : ৯৭০ 

* হুটয যখযয াংখ্যয : ৪৩০ 

* গ্রযভীণ যখযয াংখ্যয :  ৫৩৯  

 * উযখযয াংখ্যয : ২ 

* কট যযটযট  যখযয াংখ্যয (সভযট যখযয ভটধ্য অন্তর্ভ যি) :   ৩৬ 

* আঞ্চলরক কযম যযরয় :     ৫৩  

* অনরযইন কলম্পউটযযযইজড যখয (সকযয ব্যাংলকাং পটয়যযয) :     ৯৭০  

* অথযযইজড্ লডরযয যখয :     ৪৩  

* যটকযর অলপ :     ১১  

* সড অলপটয লফবযগমূ : ৩৮  

* যফললডয়যযী সকযম্পযনী : ৪  

* এটিএভ বুথ (ব্াাংয়কয ননজস্ব ৬৪ + সয়যযড ৩০৩৯) : ৩১২৩ 

* ইরযলভ ব্যাংলকাং উইটন্ডয : ৬০ 

* অগ্রণী দুোয ব্াাংনকাং (এয়জন্ট ব্াাংনকাং) : ৫০০ 

* বফয়দনক একয়েঞ্জ াউজ : ৮৭ 

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

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

  

ভয়সূচী 

অলপটয ভয়সূচী : যলফফযয সথটক বৃস্পলতফযয 

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

কযর 10টয সথটক লফকযর ৩.30টয । 
যন্ধ্য ব্যাংলকাং 

 

: ফযাংরযটদ ব্যাংটকয লনটদ যনযনুমযয়ী আযতত ফন্ধ্। 

        

 

তানযখ: ২৯-12-২০২২ 
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অগ্রণী ব্যাংক লরলভটটড 

প্রধযন কযম যযরয়, ঢযকয 

লফলয়ঃ লটিটজন   চযট যযয -২০২২, প্রধান কাম যারয়েয 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, সটকই 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 সযমূ 

২.১)  নযগলযক সফযঃ 
 

ক্রলভক সফযয নযভ সফা প্রদাb c×wZ  প্রয়োজনীে কাগজত্র Ges cÖvwß¯’vb সফামূল্য এফাং  

নযয়াধ দ্ধনত  

‡mev cÖ`v‡bi 

mgqmxgv  

দানেত্বপ্রাপ্ত কর্রভ যকতযা (bvg,দwফ, ‡dvb b¤^i I 

B‡gBj   

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

 আভযনত লযফ সখযরয      

১ নতুন  আভযনত স্কীভ চযলুকযণ অনুয়ভানদত তয  

ননেভাফরীয আয়রায়ক  

নযোরনা েযয়দয 

অনুয়ভাদয়নয 

সপ্রনিয়ত 

প্র/নে লফনযমূটল্য প্র/নে  উ-ভযব্ফস্থযক  লফবযগীয় প্রধযন 

লফএইউললড, প্রধযন কযম যযরয়, ঢযকয 

সপযনঃ ২২২৩৩৮৪১৮৮, ই-সভইর: 

dgmbcd@agranibank.org 

২ সডলফট কযড য  ইসুয   াখা সথয়ক প্রাপ্ত 

গ্রাক কর্রতযক 

পূযণকৃত ননধ যানযত 

আয়ফদন  পযভ।   

গ্রযটকয ২ কল ছলফ , নলভলনয  ১ কল ছলফ , জযতীয় 

লযচয়ত্র। লযফ সখযরযয আটফদন পযভ। 

 আটফদন পযভ প্রযলপ্তস্থযন: অগ্রণী ব্যাংটকয কর  

যখয/টয়ফযইট 

 

ইসুয/নফযয়ন চযজয 

২৫০/- টযকয।  

অন্য ব্যাংটকয বুটথ  

প্রলত ট্রযনটজকন 

১০-১৫/-টযকয+ 

১৫% বযযট 

     টফ যযচ্চ  

     ৭ লদন 

 

 

 

 

উ-ভযব্ফস্থযক  লফবযগীয় প্রধযন 

 কযড য লডলবন , প্রধযন কযম যযরয়, ঢযকয 

সপযনঃ ০২-৯৫৬২২৪৯ 

dgmcard@agranibank.org 

 ঋণ লযফ      

১ ল্লী ঋণ/কৃলল লবলত্তক ঋণ  কয় যায়যট 

াখা/ায়কযর য়ত 

প্রস্তাফ সপ্রযয়ণয 

নবনিয়ত 

আটফদনত্র, আটফদটনয ভথ যটন প্রটমযজয কযগজত্র, 

দলররযলদ  নমুনয পযভ ইতযযলদ এফাং যখয, অঞ্চর  

যটকযটরয সুযলয প্রটয়যজনীয় কযগজত্র।   

 

 পযভ প্রযলপ্তস্থযন: অগ্রণী ব্যাংটকয লনধ যযলযত যখয। 
  

লনধ যযলযত মূটল্য ৭নদন  উ-ভাব্ফস্থাক, রুযার সেনডট নডনবন, 

প্রধযন কযম যযরয়, ঢযকয সপযনঃ সপযনঃ 

০২৯৫১১৩৩১ 

dgmrcd@agranibank.org 

২ লল্প ঋণ কয় যায়যট 

াখা/ায়কযর য়ত 

প্রস্তাফ সপ্রযয়ণয 

নবনিয়ত 

আটফদনত্র, আটফদটনয ভথ যটন প্রটমযজয কযগজত্র, 

দলররযলদ  নমুনয পযভ ইতযযলদ এফাং যখয, অঞ্চর  

যটকযটরয সুযলয প্রটয়যজনীয় কযগজত্র।   

 

আটফদন পযভ প্রযলপ্তস্থযন: অগ্রণী ব্যাংটকয কর যখয। 

 

লনধ যযলযত মূটল্য ৩০ লদন উ-ভাব্ফস্থাক , ইন্ডানিোর সেনডট 

নডনবন-১  ২, প্রধযন কযম যযরয়, ঢযকয 

সপযনঃ০২৪৭১১১৪৮৭ 

dgmicd1@agranibank.org 

dgmicd2@agranibank.org 
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ক্রলভক সফযয নযভ সফা প্রদাb c×wZ  প্রয়োজনীে কাগজত্র Ges cÖvwß¯’vb সফামূল্য এফাং  

নযয়াধ দ্ধনত  

‡mev cÖ`v‡bi 

mgqmxgv  

দানেত্বপ্রাপ্ত কর্রভ যকতযা (bvg,দwফ, ‡dvb b¤^i I 

B‡gBj   

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৩ াট ঋণ কয় যায়যট 

াখা/ায়কযর য়ত 

প্রস্তাফ সপ্রযয়ণয 

নবনিয়ত 

আটফদনত্র, আটফদটনয ভথ যটন প্রটমযজয কযগজত্র, 

দলররযলদ  নমুনয পযভ ইতযযলদ এফাং যখয, অঞ্চর  

যটকযটরয সুযলয প্রটয়যজনীয় কযগজত্র।   

 

আটফদন পযভ প্রযলপ্তস্থযন:অগ্রণী ব্যাংটকয লনধ যযলযত যখয 

 

লনধ যযলযত মূটল্য ৩০ লদন উ-ভাব্ফস্থাক , ইন্ডানিোর সেনডট 

নডনবন-১  ২, প্রধযন কযম যযরয়, ঢযকয 

সপযনঃ০২৪৭১১১৪৮৭ 

dgmicd1@agranibank.org 

dgmicd2@agranibank.org 
 

৪ োভড়া সক্টয ঋণ কয় যায়যট 

াখা/ায়কযর য়ত 

প্রস্তাফ সপ্রযয়ণয 

নবনিয়ত 

ঐ লনধ যযলযত মূটল্য ৩০ লদন উ-ভাব্ফস্থাক , ইন্ডানিোর সেনডট 

নডনবন-১  ২, প্রধযন কযম যযরয়, ঢযকয 

সপযনঃ০২৪৭১১১৪৮৭ 

dgmicd1@agranibank.org 

dgmicd2@agranibank.org 
 

৫ 

 

 

 

 

ফযলণলজযক  ঋণ কয় যায়যট 

াখা/ায়কযর য়ত 

প্রস্তাফ সপ্রযয়ণয 

নবনিয়ত 

আটফদনত্র, আটফদটনয ভথ যটন প্রটমযজয কযগজত্র, 

দলররযলদ  নমুনয পযভ ইতযযলদ এফাং যখয, অঞ্চর  

যটকযটরয সুযলয প্রটয়যজনীয় কযগজত্র।   

 

আটফদন পযভ প্রযলপ্তস্থযন: অগ্রণী ব্যাংটকয কর যখয। 
  

লনধ যযলযত মূটল্য ১৫ লদন উ-ভাব্ফস্থাক , ইন্ডানিোর সেনডট 

নডনবন-১  ২, প্রধযন কযম যযরয়, ঢযকয 

সপযনঃ০২৪৭১১১৪৮৭ 

dgmicd1@agranibank.org 

dgmicd2@agranibank.org 
 

৬ এএভই সক্টয ঋণ: ভযঝযযী 

এন্টযযপ্রযইজ ঋণ,  ক্ষুদ্র এন্টযযপ্রযইজ ঋণ, 

ক্ষুদ্র  ভযইটক্রয সক্রলডট, কটটজ 

এন্টযযপ্রযইজ ঋণ, লএভএ খযটত 

সক্রলডট গ্যযযযলন্ট স্কীভ, স্বল্প সভয়যদী 

এএভই ঋণ (লএভএএভই এয 

আতযয় কর প্রকযয ঋণ) 

কয় যায়যট 

াখা/ায়কযর য়ত 

প্রস্তাফ সপ্রযয়ণয 

নবনিয়ত 

ঐ লনধ যযলযত মূটল্য ১৫ লদন উ-ভাব্ফস্থাক , এএভই সেনডট 

নডনবনপ্রধযন কযম যযরয়, ঢযকয 

সপযনঃ০২৯৫৭০৩১৯ 

dgmsmcd @agranibank.org 

৭ যপ্তযলন ফযলণজয ঋণ ঐ আটফদনত্র, আটফদটনয ভথ যটন প্রটমযজয কযগজত্র, 

দলররযলদ  নমুনয পযভ ইতযযলদ এফাং যখয, অঞ্চর  

যটকযটরয সুযলয প্রটয়যজনীয় কযগজত্র।   

আটফদন পযভ প্রযলপ্তস্থযন:অনুটভযলদত এলড যখয। 

 

লনধ যযলযত মূটল্য ৭ লদন উ-ভাব্ফস্থাক , ইন্ডানিোর সেনডট 

নডনবন-১  ২, প্রধযন কযম যযরয়, ঢযকয 

সপযনঃ০২৪৭১১১৪৮৭ 

dgmicd1@agranibank.org 

dgmicd2@agranibank.org 

৮ আভদযলন ফযলণজয ঋণ ঐ ঐ লনধ যযলযত মূটল্য ৭ লদন উ-ভাব্ফস্থাক , ইন্ডানিোর সেনডট 

নডনবন-১  ২, প্রধযন কযম যযরয়, ঢযকয 

সপযনঃ০২৪৭১১১৪৮৭ 

dgmicd1@agranibank.org 

dgmicd2@agranibank.org 
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mgqmxgv  

দানেত্বপ্রাপ্ত কর্রভ যকতযা (bvg,দwফ, ‡dvb b¤^i I 

B‡gBj   

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৯ চরলত মূরধন ঋণ ঐ আটফদনত্র, আটফদটনয ভথ যটন প্রটমযজয কযগজত্র, 

দলররযলদ  নমুনয পযভ ইতযযলদ এফাং যখয, অঞ্চর  

যটকযটরয সুযলয প্রটয়যজনীয় কযগজত্র।   

আটফদন পযভ প্রযলপ্তস্থযন: অগ্রণী ব্যাংটকয কর যখয। 

 

লনধ যযলযত মূটল্য ৭ লদন উ-ভাব্ফস্থাক , ইন্ডানিোর সেনডট 

নডনবন-১  ২, প্রধযন কযম যযরয়, ঢযকয 

সপযনঃ০২৪৭১১১৪৮৭ 

dgmicd1@agranibank.org 

dgmicd2@agranibank.org 

১০ লফশ্বলফদ্যযরটয়য অনুকূটর সযরটর 

যধযযণ গৃ লনভ যযণ (আফযলক) ঋণ 

 

ঐ আটফদনত্র, আটফদটনয ভথ যটন প্রটমযজয কযগজত্র, 

দলররযলদ  নমুনয পযভ ইতযযলদ এফাং যখয, অঞ্চর  

যটকযটরয সুযলয প্রটয়যজনীয় কযগজত্র।   

আটফদন পযভ প্রযলপ্তস্থযন:অগ্রণী ব্যাংটকয লনধ যযলযত যখয 

   লনধ যযলযত মূটল্য ৩০ লদন উ-ভাব্ফস্থাক , সেনডট নরন এন্ড 

সেনডট নযস্ক ম্যায়নজয়ভন্ট  নডনবন , 

প্রধযন কযম যযরয়, ঢযকয সপযনঃ০২৯৫৬৭৪৭৬ 

dgmgcd@agranibank.org 

১১ যকানয কভ যোযীয়দয অনুকূয়র গৃ 

ননভ যাণ ঋণ 

 

ঐ আটফদনত্র, আটফদটনয ভথ যটন প্রটমযজয কযগজত্র, 

দলররযলদ  নমুনয পযভ ইতযযলদ এফাং যখয, অঞ্চর  

যটকযটরয সুযলয প্রটয়যজনীয় কযগজত্র।   

প্রযলপ্তস্থযন:অগ্রণী ব্যাংটকয কর যখয। 
 

ঋণ প্রয়নাং নপ 

সনই। 

৩০ লদন উ-ভাব্ফস্থাক , সেনডট নরন এন্ড 

সেনডট নযস্ক ম্যায়নজয়ভন্ট  নডনবন , 

প্রধযন কযম যযরয়, ঢযকয সপযনঃ০২৯৫৬৭৪৭৬ 

dgmgcd@agranibank.org 

১২ াফনরক নফশ্বনফদ্যারে  নফশ্বনফদ্যারে 

ভঞ্জুনয কনভয়নয নিক/কভ যোযীয়দয 

জন্য গৃ ননভ যাণ ঋণ। 

ঐ 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। 

আটফদন পযভ প্রযলপ্তস্থযন: ব্যাংটকয লনধ যযলযত যখয 
 

লনধ যযলযত মূটল্য ৩০ লদন উ-ভাব্ফস্থাক , সেনডট নরন এন্ড 

সেনডট নযস্ক ম্যায়নজয়ভন্ট  নডনবন , 

প্রধযন কযম যযরয়, ঢযকয সপযনঃ০২৯৫৬৭৪৭৬ 

dgmgcd@agranibank.org 

১৩ লযটফ ফযন্ধ্ফ ণ্য উৎযদন/প্রলতষ্ঠয 

খযটত পুনঃঅথ যযয়ন স্কীভ (প্রকল্প লটটফ) 

ঐ 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। 

আটফদন পযভ প্রযলপ্তস্থযন::ব্যাংটকয কর যখয 

বত্রভযলক লকলিটত 

 লযটযধটমযগ্য। 

১৫ লদন 

 

উ-ভাব্ফস্থাক , ইন্ডানিোর সেনডট 

নডনবন-১  ২, প্রধযন কযম যযরয়, ঢযকয 

সপযনঃ০২৪৭১১১৪৮৭ 

dgmicd1@agranibank.org 

dgmicd2@agranibank.org 

 

 সফতন বযতযলদ প্রদযন  অন্যযন্য 

সফয 

     

১ সফযকযলয লক্ষ্ক/কভ যচযযীটদয 

সফতন/বযতয/অনুদযন প্রদযন 

MOU   

চুলি অনুমযয়ী 

                          প্র/নে 

 

 

 

লফনযমূটল্য ভাধ্যনভক  উচ্চ 

নিা অনধদপ্তয, 

কানযগনয নিা 

অনধদপ্তয সথয়ক প্রাপ্ত 

সফতয়নয স্মাযক 

তাৎিনণক াখাে 

সপ্রযণ কযা ে 

 

 

 

উ-ভাব্ফস্থাক,  প্ল্যাননাং সকা-অনড যয়নন 

এন্ড ভায়কযটাং নডনবন,  প্রধযন কযম যযরয়, ঢযকয 

সপযনঃ ০২৯৫৮৭১১৭ 

dgmpcmd@agranibank.org 
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ক্রলভক সফযয নযভ সফা প্রদাb c×wZ  প্রয়োজনীে কাগজত্র Ges cÖvwß¯’vb সফামূল্য এফাং  

নযয়াধ দ্ধনত  

‡mev cÖ`v‡bi 

mgqmxgv  

দানেত্বপ্রাপ্ত কর্রভ যকতযা (bvg,দwফ, ‡dvb b¤^i I 

B‡gBj   

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

২ আলভ য সনন াংক্রযন্ত কযম যক্রভ MOU   

চুলি অনুমযয়ী 

সনন গ্রীতযয নযটভ সনন প্রযলপ্তয লফফযণ াংফলরত 

যকযযী আটদনযভয (লল) এফাং সনন গ্রীতযয 

নযটভ ব্যাংক লযফ ।   
 

লফনযমূটল্য তাৎিনণক উ-ভাব্ফস্থাক,  প্ল্যাননাং সকা-অনড যয়নন 

এন্ড ভায়কযটাং নডনবন,  প্রধযন কযম যযরয়, ঢযকয 

সপযনঃ ০২৯৫৮৭১১৭ 

dgmpcmd@agranibank.org 

৩     যভযলজক দযয়ফদ্ধতয (CSR)  উকায়বাগীয 

আয়ফদয়নয সপ্রনিয়ত 

ব্লি ফয াংস্থয কতৃযক কতৃযক্ষ্ ফযযফয মথযমথ 

আটফদনত্র দযলখর কযটত টফ।উন্নত ভযজ ব্ফস্থয , 

যভযলজক ভম যযদযটফযধ , ন্যযয় লফচযয এফাং ভযনফযলধকযয 

ইতযযলদ লফলয়মূ লফটফচনযয় এটন প্রলত ফছটযয 

ব্যাংটকয কয যফতী নীট মুনযপযয ৫% লটটফ 

ফযযদ্দকৃত অাং লনম্নফলণ যত খযতমূট অনুদযন প্রদযন 

কযয য়ঃ 

(ক) লক্ষ্য (খ) স্বযস্থয  (গ) আনথ যক অন্তর্ভ যনি (ঘ) গ্রাভীণ 

অফকাঠায়ভা উন্নেন  (ঙ) দুয়ম যাগ ব্ফস্থানা (চ) 

সখরাধুরা (ছ) ানতয,াংস্কৃলত  সুকুভযয লল্প (জ) 

যভযলজক কল্যযণ (ঝ) গটফলণয  উন্নয়ন (ঞ) লযটফ 

াংযক্ষ্ণ (ট) ক্ষ্ভতয বৃলদ্ধ  অন্যযন্য। 

  যটটইনফর পযইন্যযন্স লডলবন 

প্রধযন কযম যযরয়, ঢযকয। 

অনুদযন ৩০ নদন লফবযগীয় প্রধযন 

 যটটইনফর পযইন্যযন্স লডলবন 

প্রধযন কযম যযরয়, ঢযকয 

সপযনঃ ৪৭১১২৫৮৮ 

ই-সভইর- 

dgmgbu@agranibank.org 

৪ তথ্য অলধকযয আইন ২০০৯ সভযতযটফক 

চযলত তথ্য প্রদযন 

 ত্র/ডাক এয ভাধ্যয়ভ তথ্য প্রযলপ্তয জন্য ইটভইর /পযযক্স/ডযকটমযটগ/যযলয 

লনলদ যষ্ট পযটভ আটফদন  (টয়ফ যইটট নমুনয সদয়য 

আটছ)। 

তথ্যমূল্য ফযফদ প্রলত 

পৃষ্ঠয  

২/- টযকয যটয 

যকযযী  

সকযলযগযটয জভয 

কযটত  

টফ। 

আটফদন প্রযলপ্তয 

তযলযখ টত ২০ 

সথটক ৩০ 

কভ যলদফটয ভটধ্য 

 

 

 

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 

৫ ননয়োগ  ফাাংরায়দ ব্াাংয়কয 

ব্াাংকা য নয়রকন 

কনভট/ ননয়োগ 

কনভটয ভাধ্যয়ভ 

অনরযইটন আটফদনটত্রয পযটভট পূযণ, জযতীয় 

লযচয়ত্র, লক্ষ্যগত সমযগ্যতযয নদত্র  নযগলযকত্ব 

নদ। 

লপ্রন্ট  ইটরকট্রলনক লভলডয়যয় লফজ্ঞলপ্ত প্রকয। 

লফজ্ঞলপ্ত অনুমযয়ী 

এফাং  

অনরযইটন 

লযটযধতব্ 

লনধ যযলযত ভয়ীভয 

 

লফবযগীয় প্রধযন 

এইচআযললডলড (এইচ আয) 

প্রধযন কযম যযরয়, ঢযকয 

সপযনঃ ২২৩৩৫৭৩৫৫, ই-সভইর: 

dgmhrd@agranibank.org 
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‡mev cÖ`v‡bi 

mgqmxgv  

দানেত্বপ্রাপ্ত কর্রভ যকতযা (bvg,দwফ, ‡dvb b¤^i I 

B‡gBj   

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

 ২.২)  প্রযলতষ্ঠযলনক সফযঃ       

১ ১০ ফৎটযয অলধক ভটয়য অদযফীকৃত 

লযটফয লস্থলত সকন্দ্রীয় ব্যাংটক সপ্রযণ 

াখা সথয়ক াংনিষ্ট 

তথ্য আনেয়নয 

ভাধ্যয়ভ 

যখয সথটক সপ্রলযতব্ অযযডবযই  লফফযণী। লফনযমূটল্য  ফাাংরায়দ 

ব্াাংয়কয ননয়দ যনা 

সভাতায়ফক 

যখয ব্ফস্থযক/যখয প্রধযন 

উ-ভযব্ফস্থযক, লএলড/লফএইউললড 

সপযনঃ ২২৩৩৮৫৩৮৮, ২২২৩৩৮৪১৮৮      

ই-সভইর: 

dgmcad@agranibank.org 

dgmbcd@agranibank.org 
 

২ এনলফআয এয লনটদ যনয অনুমযয়ী লফলবন্ন 

কয, বযযট  আফগযযী শুল্ক সকন্দ্রীয় 

ব্যাংটক জভযদযন 

াখা সথয়ক াংনিষ্ট 

তথ্য এনফএর সরটায  

পটেযায়যয 

ভাধ্যয়ভ আনেন।  

এনফএর সরটায  পটেযায়য এনি প্রদান লফনযমূটল্য এনলফআয এয 

োনদা সভাতায়ফক 

যখয ব্ফস্থযক/যখয প্রধযন                   

উ-ভযব্ফস্থযক, লএলড 

সপযনঃ ২২৩৩৮৫৩৮৮ ই-সভইর: 

dgmcad@agranibank.org 

 

৩ তথ্য অলধকযয আইন সভযতযটফক ফযলল যক 

তথ্য প্রদযটনয তযলরকয তথ্য কলভটন  

সপ্রযণ 

াখা সথয়ক াংনিষ্ট 

তথ্য আনেয়নয 

ভাধ্যয়ভ 

যটকযর/কট যযটযট যখয টত সপ্রলযত তথ্য প্রদযন 

াংক্রযন্ত লফফযণী । 

ব্াাংয়কয য়েফাইট/নফএইউননড, প্রধান কাম যারে, 

ঢাকা। 

লফনযমূটল্য  ফাৎনযক দযলয়ত্বপ্রযপ্ত কভ যকতযয  

উ-ভযব্ফস্থযক, লফএইউললড 

সপযনঃ ২২২৩৩৮৪১৮৮, ই-সভইর: 

dgmbcd@agranibank.org 

লফকল্প দযলয়ত্বপ্রযপ্ত কভ যকতযয  

কযযী ভযব্ফস্থযক, লফএইউললড 

সপযনঃ ২২২৩৩৮৪১৮৮ 

dgmbcd@agranibank.org 

www.agranibank.org 

৪ অথ যননলতক ভীক্ষ্য াখা সথয়ক াংনিষ্ট 

তথ্য আনেয়নয 

ভাধ্যয়ভ 

অঞ্চর কয় যায়যট াখা য়ত সপ্রনযত নফফযণী। লফনযমূটল্য াংনিষ্ট প্রনতষ্ঠায়নয 

োনদা অনুমােী 

লফবযগীয় প্রধযন , এএভই সক্রলডট লডলবন 

প্রধযন কযম যযরয়, ঢযকয ।  

সপযন: ২২২৩৩৯০৩১৯, ই-সভইর: 

dgmsmcd@agranibank.org 

 

৫ ভযলন রন্ডযলযাং প্রলতটযযটধ CTR  

STR লফফযণী ফযাংরযটদ ব্যাংটক 

সপ্রযণ 

সকায়না গ্রায়কয এক 

নদয়নয  নগদ 

সরনয়দসনয নযভাণ 

১০ রি ফা তদুর্ধধ য 

এফাং সকায়না  

য়েজনক সরনয়দন 

য়র  ফাাংরায়দ 

ব্াাংয়ক  ভানক 

নফফযণী সপ্রযণ। 

 

 

 

লনধ যযলযত নমুনয পযভ অনুমযয়ী GoAML 

পটয়যযয এয ভযধ্যটভ। 

লফনযমূটল্য যফতী ভায়য ২১ 

তানযয়খয ভয়ধ্য 

লফবযগীয় প্রধযন, ভযলন রন্ডযলযাং  ন্ত্রযট 

অথ যযয়ন প্রলতটযযধ লডলবন, 

প্রধযন কযম যযরয়, ঢযকয।  

সপযনঃ ০২৯৫১২০০৯ 

dgmamld@agranibank.org 

mailto:dgmcad@agranibank.org
mailto:dgmbcd@agranibank.org
mailto:dgmcad@agranibank.org
mailto:dgmbcd@agranibank.org
mailto:dgmbcd@agranibank.org
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নযয়াধ দ্ধনত  

‡mev cÖ`v‡bi 

mgqmxgv  

দানেত্বপ্রাপ্ত কর্রভ যকতযা (bvg,দwফ, ‡dvb b¤^i I 

B‡gBj   

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৬ ব্যাংটকয একক এফাং যফললডয়যযী 

সকযম্পযনী কনটযলরটডটটড চূড়যন্ত 

লযফ প্রণয়ন। ফলঃ লনযীক্ষ্য পযভ য 

কতৃযক আলথ যক লফফযণী লনযীক্ষ্যটন্ত 

ফযলল যক প্রলতটফদন প্রস্তুতপূফ যক তয জযতীয় 

লত্রকযয় এফাং ব্যাংটকয টয়ফ যইট এ 

প্রকয ম্পলকযত সফযপ্রদযন। ফযাংরযটদ 

ব্যাংক অন্যযন্য কর ব্যাংক    

আলথ যকপ্রলতষ্ঠযন,পটযণ     কটযটন্ডন্ট 

এফাং অথ যভন্ত্রণযরটয় যফযযকযণ। 

জযতীয় লত্রকযয় এফাং 

ব্যাংটকয টয়ফ 

যইটট  প্রকযটয 

ভযধ্যটভ 

ফলঃ লনযীক্ষ্য পযভ য এয আটফদন। ম্পযলদত চুলি 

সরযর একযউন্ট লডলবন, প্রধযন কযম যযরয়, ঢযকয। 

লফনযমূটল্য ফাাংরায়দ ব্াাংয়কয 

ননয়দ যনানুমােী 

লফবযগীয় প্রধযন 

সরযর একযউন্ট লডলবন  

প্রধযন কযম যযরয়, ঢযকয 

সপযন-২২৩৩৮৫৩৮৮ 

ই-সভইর: 

dgmcad@agranibank.org 

৭ ব্যাংটকয চূড়যন্ত লযফ ম্পলকযত লফলবন্ন 

তথ্য ফযাংরযটদ ব্যাংক  ভন্ত্রণযরটয় 

যফযযকযণ এফাং  এতদক্রযন্ত 

নীলতভযরয ফযিফযয়ন। 

ফলঃ লনযীক্ষ্য পযভ য 

কতৃযক আলথ যক 

লফফযণী লনযীক্ষ্যয 

ভযটধ্যটভ 

 

RIT (Rationalized Inpute Template) 

 এয ভযধ্যটভ। 

লফনযমূটল্য ফছয সল য়যয 

যফতী ৩ ভযটয 

ভটধ্য 

লফবযগীয় প্রধযন 

সরযর একযউন্ট লডলবন 

প্রধযন কযম যযরয়, ঢযকয 

সপযন-২২৩৩৮৫৩৮৮, ই-সভইর: 

dgmcad@agranibank.org 

৮ সট্রজযযী লডলবটনয ব্যক অলপ লটটফ 

লফলনটয়যগ ম্পলকযত লফলফধ যলব য। 

কর্রতযয়িয 

অনুয়ভাদনেয়ভ 

প্রটমযজয লফফযণী  কযগজত্র। লফনযমূটল্য ফযৎলযক লফবযগীয় প্রধযন 

সরযর একযউন্ট লডলবন 

প্রধযন কযম যযরয়, ঢযকয 

সপযন-২২৩৩৮৫৩৮৮, ই-সভইর: 

dgmcad@agranibank.org 

৯ অন্য ব্যাংটকয যটথ সফয প্রদযন াংক্রযন্ত 

চুলি ম্পযদন 

MOU   

চুলি অনুমযয়ী 

ব্যাংটকয আটফদন এফাং অনুটভযলদত তযযফরী াংফলরত  

চুলিত্র। 

যযস্পলযক ন্মলতয  

ভযধ্যটভ লনধ যযলযত  

ভযশুর। 

লনধ যযলযত ভটয়য 

ভটধ্য 

লফবযগীয় প্রধযন 

আইট এন্ড এপনএভনড 

প্রধান কাম যারে, ঢাকা 

সপান: ৯৫৭০৬৪০, ৯৫৫৩৩১৯  

ই-সভইর: 

dgmitd@agranibank.org 

১০  (জযতীয় যযজস্ব সফযড য, সরযর 

ইলন্টলরটজন্স সর, ফযাংরযটদ ব্যাংক  

দুদটকয চযলদয ভটত তথ্য প্রদযন) 

ডাক/ত্র ভাযপত/ 

ই-সভইর এয ভযধ্যটভ 

 

লফবযগীয় অনুটভযদনত্র  লফনযমূটল্য োনদা অনুমােী লফবযগীয় প্রধযন, লফএইউললড  

প্রধযন কযম যযরয়, ঢযকয 

সপযন-২২২৩৩৮৪১৮৮ 

ই-সভইর: 

dgmbcd@agranibank.org 

১১ বযযট, উৎট কয  

াংগ্রপূফ যক জযতীয় যযজস্ব সফযটড য সপ্রযণ 

 াখামূ সথয়ক 

াংগ্র কয়য োরায়নয 

ভাধ্যয়ভ যাষ্ট্রীম 

সকালাগায়য জভা 

চযরযন  লফফযণী 

 

লফনযমূটল্য ভয সল য়যয 

যফতী ৭ লদটনয 

ভটধ্য 

লফবযগীয় প্রধযন, লএলড  

প্রধযন কযম যযরয়, ঢযকয 

সপযন-২২৩৩৮৫৩৮৮ 

ই-সভইর: 

dgmcad@agranibank.org 
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নযয়াধ দ্ধনত  

‡mev cÖ`v‡bi 

mgqmxgv  

দানেত্বপ্রাপ্ত কর্রভ যকতযা (bvg,দwফ, ‡dvb b¤^i I 

B‡gBj   

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১২ আফগযযী শুল্ক াংগ্রপূফ যক জযতীয় যযজস্ব 

সফযটড য সপ্রযণ 

াখামূ সথয়ক 

াংগ্র কয়য োরায়নয 

ভাধ্যয়ভ যাষ্ট্রীম 

সকালাগায়য জভা 

চযরযন  লফফযণী 

 

লফনযমূটল্য ভয সল য়যয 

যফতী ৭ লদটনয 

ভটধ্য 

লফবযগীয় প্রধযন, লফএইউললড 

 প্রধযন কযম যযরয়, ঢযকয 

সপযন-২২২৩৩৮৪১৮৮ 

ই-সভইর: 

dgmbcd@agranibank.org 

 ২.৩)  অবযন্তযীণ সফযঃ      

১ প্রলবটডন্ট পযটন্ডয লযফ াংযক্ষ্ণ, 

ব্যটরন্স কনপযযটভন  সুদ প্রদযন 

ম্পলকযত সফয। 

অথ যভন্ত্রণযরটয়য 

লনটদ যনয সভযতযটফক 

ফযৎলযক লবলত্তটত 

সুদ প্রদযন। 

লনধ যযলযত আটফদনত্র। যখয টত কভ যকতযয /কভ যচযযীটদয 

চাঁদয াংগ্রপূফ যক লযটফ জভয কযণ  ফছয লবলত্তক 

লএপ লযটফয ব্যটরন্স কনপযযটভন প্রদযন।   

লফনযমূটল্য ফযৎলযক লফবযগীয় প্রধযন 

সরযর একযউন্ট লডলবন 

প্রধযন কযম যযরয়, ঢযকয।সপযন-২২৩৩৮৫৩৮৮ 

dgmcad@agranibank.org 

 

২ ব্যাংটকয যলফ যক /ভযস্টযয ফযটজট 

প্রণয়ন/লফবযজন/ ফণ্টন ম্পলকযত সফয| 

কর্তযয়িয 

অনুয়ভাদনেয়ভ 

ব্াাংয়কয নীনতভারা 

সভাতায়ফক। 

 

ভযঠ ম যযয় সথটক তথ্য াংগ্র, লফটিলণ,ফযটজট 

প্রণয়ন,লফবযজন, ফণ্টন  লনয়ন্ত্রণ। 

লফনযমূটল্য ফযৎলযক লফবযগীয় প্রধযন 

সরযর একযউন্ট লডলবন 

প্রধযন কযম যযরয়, ঢযকয। সপযন-২২৩৩৮৫৩৮৮ 

dgmcad@agranibank.org 

৩ এভপ্লয়ীজ প্রলবটডন্ট পযন্ড ট্রযস্ট , সুযয 

এযযনুটয়ন পযন্ড ট্রযস্ট  গ্রযযচুইটি পযন্ড 

ট্রযস্ট লযচযরনয। 

ব্াাংয়কয নীনতভারা 

সভাতায়ফক। 

ট্রযটস্টয তলফর গঠন 

 লফলনটয়যগপূফ যক 

সুদ/মুনযপয ফণ্টন। 

প্র/নে লফনযমূটল্য ফযৎলযক লফবযগীয় প্রধযন 

সরযর একযউন্ট লডলবন 

প্রধযন কযম যযরয়, ঢযকয। সপযন-২২৩৩৮৫৩৮৮ 

dgmcad@agranibank.org 

 

৪  ব্াাংয়কয লনজস্ব বফন লনভ যযণ, যখযয 

সযটনযটবন  যখযয আটগ্রটডন  

কযজ ম্পন্নকযণ  যক্ষ্ণযটফক্ষ্ণ। 

যখয, আঞ্চলরক 

অলপ  যটকযর 

অলপটয চযলদয 

টত্রয লবলত্তটত এফাং 

কতৃযসিয 

অনুটভযদনক্রটভ।  

প্রস্তাফ  মথামথ কর্রতযয়িয অনুয়ভাদন ত্র লফনযমূটল্য লফলধ সভযতযটফক 

কযম যযটদট উনিলখত 

ভয়ীভয 

লফবযগীয় প্রধযন 

এস্টযলিটভন্ট এন্ড ইলিলনয়যলযাং  লডলবন 

প্রধযন কযম যযরয়, ঢযকয 

সপযন : ২২২৩৩৮১৬৭৪, ই-সভইর: 

dgmeed@agranibank.org 

৫ ব্যাংটকয লনজস্ব ম্পলত্ত এফাং অথ য ঋণ 

আদযরত ২০০৩ এয ৩৩(৭) ধযযযয় প্রযপ্ত 

ম্পলত্তয উন্নয়ন  যক্ষ্ণযটফক্ষ্ণ। 

নযোরনা ল যয়দয 

অনুয়ভাদন অনুমােী 

 াংলশ্রষ্ট  যখয অঞ্চর  যটকযটরয কযগজত্রযলদ।   

 

ননধ যানযত মূটল্য  প্রচলরত লফলধ 

সভযতযটফক  প্রলক্রয়যয 

ভয়ীভয 

লফবযগীয় প্রধযন 

এস্টযলিটভন্ট এন্ড ইলিলনয়যলযাং  লডলবন 

প্রধযন কযম যযরয়, ঢযকয 

সপযন : ২২২৩৩৮১৬৭৪, ই-সভইর: 

dgmeed@agranibank.org 

৬ ব্যাংটকয কভ যকতযয/কভ যচযযীটদয 

গৃলনভ যযণ, সভযযভত ঋণ। 

প্রধান কাম যারয়ময 

কভ যকতযা/কভ যোযীয়দয 

ঋণ প্রদযন কযম যযরয় 

টত প্রদযন কযয য়। 

লনধ যযলযত পযটভ আটফদন, প্রভযণক কযগজত্র। াংনিষ্ট 

যখয, অঞ্চর  যটকযটরয সুযলয ত্র। 

লললআযএভলড 

প্রধযন কযম যযরয়, ঢযকয। 

 

লফনযমূটল্য নীলতভযরয অনুমযয়ী লফবযগীয় প্রধযন, লললআযএভলড 

প্রধযন কযম যযরয়, ঢযকয 

সপযনঃ ২২৩৩৮৭৪৭৬, ই-সভইর: 

dgmgcd@agranibank.org 
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ক্রলভক সফযয নযভ সফা প্রদাb c×wZ  প্রয়োজনীে কাগজত্র Ges cÖvwß¯’vb সফামূল্য এফাং  

নযয়াধ দ্ধনত  

‡mev cÖ`v‡bi 

mgqmxgv  

দানেত্বপ্রাপ্ত কর্রভ যকতযা (bvg,দwফ, ‡dvb b¤^i I 

B‡gBj   

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৭ গযড়ী/সভযটযযইটকর/কলম্পউটযয/ফযইয

ইটকর ক্রয় ঋণ  অগ্রীভ ভঞ্জুলয। 

প্রধান কাম যারয়ময 

কভ যকতযা/কভ যোযীয়দয 

ঋণ প্রদযন কযম যযরয় 

টত প্রদযন কযয য়। 

লনধ যযলযত পযটভ আটফদন,প্রভযণক কযগজত্র। াংনিষ্ট 

যখয, অঞ্চর  যটকযটরয সুযলয 

ত্র।লললআযএভলড 

প্রধযন কযম যযরয়, ঢযকয। 

 

লফনযমূটল্য নীলতভযরয অনুমযয়ী লফবযগীয় প্রধযন, লললআযএভলড 

প্রধযন কযম যযরয়, ঢযকয 

সপযনঃ ২২৩৩৮৭৪৭৬, ই-সভইর: 

dgmgcd@agranibank.org 

৮ কভ যকতযয/কভ যচযযীটদয যটযট য/লফটদ 

ভ্রভটণয অনুভলত প্রদযন। 

আঞ্চলরক কযম যযরটয়য 

সুযলয 

পটযযয়যলড যাং  

লনধ যযলযত পযটভ আটফদন  প্রটমযজয সক্ষ্টত্র প্রভযণক 

কযগজত্রানদ।এইচআযললডলড 

প্রধযন কযম যযরয়, ঢযকয। 

 

লফনযমূটল্য ৩-৫ কভ যনদফ লফবযগীয় প্রধযন, এইচআযললডলড 

প্রধযন কযম যযরয়, ঢযকয 

সপযন: ২২৩৩৮৮৫১১, ই-সভইর: 

dgmpd@agranibank.org 

 

৯ কর প্রকায ছুট/বাতা ভঞ্জুনয অন যত িভতা 

অনুমােী কর্রতযয়িয 

অনুয়ভাদনেয়ভ 

লনধ যযলযত পযটভ আটফদন  প্রটমযজয সক্ষ্টত্র প্রভযণক 

কযগজত্রানদ।এইচআযললডলড 

প্রধযন কযম যযরয়, ঢযকয। 

লফনযমূটল্য ননেনভত লফবযগীয় প্রধযন 

এইচআযললডলড, প্রধযন কযম যযরয়, ঢযকয 

সপযন : ২২৩৩৮৮৫১১, ই-সভইর: 

dgmpd@agranibank.org 

১০ লআযএর ভঞ্জুলয , দযফী লনষ্পলত্ত , 

দতযযটগয ছযড়ত্র প্রদযন , 

কভ যকতযয/কভ যচযযীটদয ট্রযন্সপযয , সযলষ্টাং 

 টদযন্নলত 

মথযমথ কতৃযটক্ষ্য 

ভযধ্যটভ লনধ যযলযত 

পযটভ আটফদটনয 

ভযধ্যটভ 

মথযমথ কতৃযটক্ষ্য ভযধ্যটভ লনধ যযলযত পযটভ আটফদন, 

ছুটি ক্রযন্ত প্রতযয়নত্র,শৃঙ্খরয  অলডট ক্রযন্ত 

প্রতযয়নত্র।এইচআযললডলড 

প্রধযন কযম যযরয়, ঢযকয। 

লফনযমূটল্য ৩০ লদন লফবযগীয় প্রধযন 

এইচআযললডলড, প্রধযন কযম যযরয়, ঢযকয 

সপযন : ২২৩৩৮৮৫১১ ই-সভইর: 

dgmpd@agranibank.org 

১১ সনন/গ্রযচুযইটি ভঞ্জুলয  

কভ যকতযযটদয আয়কয লযটযধ 

মথযমথ কতৃযটক্ষ্য 

ভযধ্যটভ লনধ যযলযত 

পযটভ আটফদটনয 

ভযধ্যটভ 

মথযমথ কতৃযটক্ষ্য ভযধ্যটভ লনধ যযলযত পযটভ আটফদন, 

ছুটি ক্রযন্ত প্রতযয়নত্র,শৃাংখরয  অলডট ক্রযন্ত 

প্রতযয়নত্র।এইচআযললডলড 

প্রধযন কযম যযরয়, ঢযকয। 

লফনযমূটল্য যকযলয লনটদ যনয 

অনুমযয়ী 

লফবযগীয় প্রধযন 

এইচআযললডলড, প্রধযন কযম যযরয়, ঢযকয 

সপযন : ২২৩৩৮৮৫১১ ই-সভইর: 

dgmpd@agranibank.org 

১২ 

 

 

 

 

 

 

ফানল যক সগানীে প্রনতয়ফদন 

াংযিণ/কভ যকতযায়দয ফানল যক 

ইননেয়ভন্ট প্রদান/ব্াখ্যা তরফ  

াভনেক ফযখাস্ত/ উচ্চ নিায অনুভনত/ 

এএ নাং/নএ নাং প্রদান/ব্নিগত ননথ 

াংযিণ/ কর কভ যকতযা  কভ যোযীসদয 

কনিউটায়য ডাটা াংযিণ/কভ যকতযায়দয 

দুদক/জরা জজ কর্তযক প্রদি সনাট 

অফনতকযণ। 

কতৃযটক্ষ্য  লনটদ যনয 

সভযতযটফক  

 

 

 

 

 

 

ননধ যানযত আয়ফদন পযভ।এইচআযললডলড 

প্রধযন কযম যযরয়, ঢযকয। 

 

 

 

 

 

 

লফনযমূটল্য 

 

 

 

 

 

 

 

ফাৎনযক লফবযগীয় প্রধযন 

এইচআযললডলড, প্রধযন কযম যযরয়, ঢযকয 

সপযন : ২২৩৩৮৮৫১১  

ই-সভইর: 

dgmpd@agranibank.org 

 

 

 

 

১৩ সইপ কযস্টলড রকযয এয কট যযটযট 

ফীভয গ্রণ 

সগান সকায়টয়নয 

ভায়ধ্যয়ভ য়ফ যাচ্চ 

দযদাতায়ক ফীভা 

প্রদান 

রকযয বযড়য ক্রযন্ত লফফযণী যখয/অঞ্চর সথটক 

াংগ্রপূফ যক ফীভয গ্রণ কযয য়।লফএইউললড প্রধযন 

কযম যযরয় ঢযকয। 

 

ননধ যানযত মূয়ল্য ফযৎলযক লবলত্তটত লফবযগীয় প্রধযন 

লফএইউললড, প্রধযন কযম যযরয়, ঢযকয 

সপযনঃ ২২২৩৩৮৪১৮৮, ই-সভইর: 

dgmbcd@agranibank.org 
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ক্রলভক সফযয নযভ সফা প্রদাb c×wZ  প্রয়োজনীে কাগজত্র Ges cÖvwß¯’vb সফামূল্য এফাং  

নযয়াধ দ্ধনত  

‡mev cÖ`v‡bi 

mgqmxgv  

দানেত্বপ্রাপ্ত কর্রভ যকতযা (bvg,দwফ, ‡dvb b¤^i I 

B‡gBj   

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১৪ ব্যাংটক দুনীলত , চুলয, অথ য আত্মযৎ , 

দযলয়ত্ব  কতযব্ অফটরয ইতযযলদ 

নযনযলফধ কযযটণ কভ যকতযয /কভ যচযযীটদয 

লফরুটদ্ধ অলবটমযগ গঠন  লফবযগীয় 

ভযভরয লযচযরনয 

াংঘটত ঘটনায 

ঠিক তদয়ন্তয 

ভাধ্যয়ভ   

১।  অলবটমযগত্র । 
২।  অলবটমযগ টত্রয জফযফ।   

৩।  তদন্ত প্রলতটফদন (মলদ তদন্ত টয় থযটক)। 

৪।  ম্যযনকভ(শুনযনী)/ম্যযনকভ(শৃঙ্খরয) বযয সুযলয। 

৫।  কতৃযক্ষ্ীয় অনুটভযদন। 

৬।  কতৃযটক্ষ্য লদ্ধযন্ত অফলতকযণ।  

লফনযমূটল্য ২ সথয়ক ৬ ভা লফবযগীয় প্রধযন 

এইচআযলডলজএ, প্রধযন কযম যযরয়, ঢযকয 

সপযন নাং-২২২৩৩৫৭৭৮৯ 

ই-সভইরঃ 

dgmdad@agranibank.org 

১৫ াংক্ষুদ্ধ কভ যকতযয/কভ যচযযীটদয আীর 

াংক্রযন্ত লফলটয় লদ্ধযটন্তয রটক্ষ্য ইল 

কলভটিটত স্মযযক উস্থযন। 

আীর আয়ফদয়নয 

ভাধ্যয়ভ 

১।  আীর আটফদন । 
২।  ইল বযয স্মযযক।   

৩।  ইল বযয লদ্ধযন্ত। 

৪।  লদ্ধযন্ত অফলতকযণ ত্র। 

 

লফনযমূটল্য ১ ভয লফবযগীয় প্রধযন 

এইচআযলডলজএ, প্রধযন কযম যযরয়, ঢযকয 

সপযন নাং-২২২৩৩৫৭৭৮৯ 

ই-সভইর: 

dgmdad@agranibank.org 
 

১৬ সইপ,কযউন্টযয  ট্রযনলজট লরলভট 

ভঞ্জুলয 

 াখা কর্রতযক 

আয়ফদয়নয সভাধ্যয়ভ 

প্রিযফ সপ্রযটণয পুফ যফতী ০৩ ভযটয নগদ গ্রণ , প্রদযন, 

কযয সযলভট্যযন্স গ্রণ , কযয সযলভট্যযন্স সপ্রযণ , স্পট 

কযয, নগদ লস্থলত  লনযযত্তয াংক্রযন্ত  তথ্যযলদ, 

প্রতযয়নপ্রত্র  লফফযণী। 

লফনযমূটল্য ১০ লদন লফবযগীয় প্রধযন 

লফএইউললড, প্রধযন কযম যযরয়, ঢযকয 

সপযন-২২২৩৩৮৪১৮৮ 

ই-সভইর: 

dgmbcd@agranibank.org 

১৭ প্রধযন কযম যযরটয়য লনয়ন্ত্রণযধীন কর 

মযনফযন ক্রয়  যক্ষ্ণযটফক্ষ্ণ 

সটন্ডায প্রদায়নয 

ভাধ্যয়ভ 

ললআয এয লনটদ যনয সভযতযটফক প্রটয়যজনীয়  

কযগজত্র। ললএলড,প্রধযন কযম যযরয় ঢযকয। 

 

মূল্য অনুমােী কযম যযটদটয তয 

সভযতযটফক 

লফবযগীয় প্রধযন 

ললএলড, প্রধযন কযম যযরয়, ঢযকয 

সপযন-৯৫১৩২৯৩ 

dgmcsd@agranibank.org 

  ১৮ ষ্টযপ ফয লনয়ন্ত্রণ  ফয কযড য ইসুয 

 

লনধ যযলযত পযটভ 

কভ যকতযয/কভ যচযযীটদয 

আটফদটনয ভযধ্যটভ। 

লনধ যযলযত পযটভ কভ যকতযয/কভ যচযযীটদয আটফদন। 

ললএলড 

 প্রধযন কযম যযরয় ঢযকয। 

২০/- ৭ লদন লফবযগীয় প্রধযন 

ললএলড, প্রধযন কযম যযরয়, ঢযকয 

 সপযন-৯৫১৩২৯৩ 

dgmcsd@agranibank.org 

১৯ কর যখযয চযলদয সভযতযটফক আয়যণ 

সপ, চযটডযয, রকযয, যইনটফযড য, অলি 

লনফ যযক মন্ত্র ,আটিয়যস্ত্র যফযয  

সভযযভত, প্রধযন কযম যযরটয়য লফলবন্ন 

লডলবটনয জন্য স্টীর দ্রব্যলদ যফযয 

 সভযযভত 

 

 

 

 

 

 
 

 াখায  োনদা 

সভাতায়ফক 

ললআয এয লনটদ যনয সভযতযটফক প্রটয়যজনীয় 

কযগজত্র। 

ললএলড 

 প্রধযন কযম যযরয় ঢযকয। 

 

মূল্য অনুমােী কযম যযটদটয তয 

সভযতযটফক 

লফবযগীয় প্রধযন 

ললএলড, প্রধযন কযম যযরয়, ঢযকয 

 সপযন-৯৫১৩২৯৩ 

ই-সভইর: 

dgmcsd@agranibank.org 

mailto:dgmdad@agranibank.org
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ক্রলভক সফযয নযভ সফা প্রদাb c×wZ  প্রয়োজনীে কাগজত্র Ges cÖvwß¯’vb সফামূল্য এফাং  

নযয়াধ দ্ধনত  

‡mev cÖ`v‡bi 

mgqmxgv  

দানেত্বপ্রাপ্ত কর্রভ যকতযা (bvg,দwফ, ‡dvb b¤^i I 

B‡gBj   

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

২০ 

 

কর যখযয চযলদয সভযতযটফক 

আফযফত্র যফযয  সভযযভত 

যখযয চযলদয 

সভযতযটফক 

ললআয এয লনটদ যনয সভযতযটফক প্রটয়যজনীয় 

কযগজত্র।    

ললএলড. প্রধযন কযম যযরয় ঢযকয। 

 

মূল্য অনুমােী কযম যযটদটয তয 

সভযতযটফক 

লফবযগীয় প্রধযন 

ললএলড, প্রধযন কযম যযরয়, ঢযকয 

সপযন-৯৫১৩২৯৩ 

ই-সভইর: 

dgmcsd@agranibank.org 
 
 

২১ নতুন যখয সখযরয, যখয স্থযনযন্তয  বুথ  

স্থযন 

 ব্ফযলয়ক ম্ভযব্তয 

মযচযইপূফ যক 

ফযাংরযটদ ব্যাংটকয 

অনুটভযদন যটটক্ষ্ 

লনধ যযলযত পযটভ  প্রিযফনয, ম্ভযব্তয জলয  লযটযট য। 

ললএলড, প্রধযন কযম যযরয় ঢযকয। 

 

লফনযমূটল্য ৯০ লদন লফবযগীয় প্রধযন 

ললএভলড, প্রধযন কযম যযরয়, ঢযকয 

সপযন-২২৩৩৫৭০৫৪ 

dgmpcmd@agranibank.org 

২২ ব্াাংয়কয প্রয়োজয়ন এফাং দানেত্বযত 

গুদাভ কভ যকতযায়দয োনদায সপ্রনিয়ত এ 

ব্াাংয়ক ব্ফহৃত াধাযণ মুদ্রণ াভগ্রী , 

নফনবন্ন নাফ সখারায পযভ , বাউোয, 

খাভ, নফনবন্ন প্রকায  সযনজস্টায  সায 

ইতযানদ ছাায়নায ব্ফস্থা কযা। 

সটন্ডায প্রদায়নয 

ভাধ্যয়ভ 

ননআয/ব্াাংয়কয অবযন্তযীণ েে নীনতভারায 

আয়রায়ক াংগ্র  াংযিণ কযা ে। প্রধান কাম যারে , 

ায়কযর, অঞ্চর, াখা কর্তযক ননধ যানযত নযকুইজন পযয়ভ 

স্বািনযত আয়ফদন। 

ললএলড, প্রধযন কযম যযরয় ঢযকয। 

ননধ যানযত মূল্য  

অনুমােী আইনফনডএ/ 

এভনডএ ইস্যযয  

ভাধ্যয়ভ  

মূল্য 

 আদাে কযা ে। 

কযম যযটদটয তয 

সভযতযটফক 

 

 

 

লফবযগীয় প্রধযন 

ললএলড(মুদ্রণ), প্রধযন কযম যযরয়, ঢযকয 

সপযন-২২৩৩৮০৭১৮ 

ই-সভইর: 

dgmpsd@agranibank.org 

২৩ ব্াাংয়কয আঞ্চনরক কাম যারে  াখায 

োনদা অনুমােী কর ধযয়ণয 

এভআইনআয  সেনডনার সেক ফই , 

নডনড, স-অড যায, আইনফনডএ, 

আইনফনএ, এভনডএ, এভনএ  

অন্যান্য ননযািা াভগ্রী  নদ ননকউনযট 

নপ্রনন্টাং কয় যায়যন (ফাাংরায়দ) 

নরনভয়টড, গাজীপুয/ সফযকানয 

প্রনতষ্ঠায়নয ভাধ্যয়ভ ছাায়নায ব্ফস্থা 

কযা। 

প্রধান কাম যারে, 

ায়কযর, অঞ্চর, াখা 

কর্তযক ননধ যানযত 

নযকুইজন পযয়ভ 

স্বািনযত আয়ফদসনয 

সপ্রনিয়ত 

ননআয/ব্াাংয়কয অবযন্তযীণ েে নীনতভারায  

আয়রায়ক াংগ্র  াংযিণ কযা ে। প্রধান কাম যারে , 

ায়কযর, অঞ্চর, াখা কর্তযক ননধ যানযত নযকুইজন পযয়ভ 

স্বািনযত আয়ফদন। 

ললএলড (মুদ্রন), প্রধযন কযম যযরয় ঢযকয। 

 

ননধ যানযত মূল্য 

অনুমােী 

আইনফনডএ/এভনড

এ ইস্যযয ভাধ্যয়ভ 

মূল্য আদাে কযা 

ে। 

কযম যযটদটয তয 

সভযতযটফক 

 

 

 

লফবযগীয় প্রধযন 

ললএলড(মুদ্রণ), প্রধযন কযম যযরয়, ঢযকয 

সপযন-২২৩৩৮০৭১৮ 

ই-সভইর: 

dgmpsd@agranibank.org 

 

২৪ আন্তজযানতক দযত্র আফায়নয ভাধ্যয়ভ 

ননযািা সেক ফই , নডনড, স-অড যায 

মুদ্রয়ণয জন্য নফয়দ সথয়ক ননফএ -১ 

ননকউনযট সেক সায আভদাননয জন্য 

এরন সখারা মাফতীে কাজ কযা 

 

 

ননআয/ব্াাংয়কয 

অবযন্তযীণ েে 

নীনতভারায আয়রায়ক 

আভদানন  মুদ্রয়ণয 

ব্ফস্থা গ্রণ। 

 

ননআয/ব্াাংয়কয অবযন্তযীণ েে নীনতভারায 

আয়রায়ক াংগ্র  াংযিণ কযা ে। প্রধান কাম যারে , 

ায়কযর, অঞ্চর, াখা কর্তযক ননধ যানযত নযকুইজন পযয়ভ 

স্বািনযত আয়ফদন। 

ললএলড (মুদ্রন), প্রধযন কযম যযরয় ঢযকয। 

 

ননধ যাযত মূল্য কযম যযটদটয তয 

সভযতযটফক 

 

 

লফবযগীয় প্রধযন 

ললএলড(মুদ্রণ), প্রধযন কযম যযরয়, ঢযকয 

সপযন-২২৩৩৮০৭১৮ 

ই-সভইর: 

dgmpsd@agranibank.org 

 

২৫ ফাৎনযক োর কযায়রন্ডায , ব্াাংয়কয 

ইনয়ডক্স, আইনড কাড য , নবনজটাং কাড য 

ইতযানদ ছাায়নায ব্ফস্থা কযা। 

ব্াাংয়কয ঊর্ধ্যতন 

কর্তযয়িয নদ্ধান্ত 

অনুমােী ছাায়না 

োনদা অনুমােী 

যফযা কযা। 

ব্াাংয়কয ঊর্ধ্যতন কর্তযয়িয নদ্ধান্ত অনুমােী ছাায়না 

োনদা অনুমােী যফযা কযা।  

ললএলড (মুদ্রন), প্রধযন কযম যযরয় ঢযকয। 

 

ননধ যাযত মূল্য  কাম যায়দয়য 

তযানুমােী 

লফবযগীয় প্রধযন 

ললএলড(মুদ্রণ), প্রধযন কযম যযরয়, ঢযকয 

সপযন-২২৩৩৮০৭১৮ 

ই-সভইর: 

dgmpsd@agranibank.org 

mailto:dgmpsd@agranibank.org
mailto:dgmpsd@agranibank.org
mailto:dgmpsd@agranibank.org
mailto:dgmpsd@agranibank.org
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৩)   অলবটমযগ ব্ফস্থয দ্ধলত (GRS) 
 

      সফয প্রযলপ্তটত অন্তুষ্ট টর দযলয়ত্বপ্রযপ্ত 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. দযলয়ত্বপ্রযপ্ত কভ যকতযয ভযধযন লদটত ব্থ য টর জনাফ সভাোঃ জানদুর ইরাভ 

ললনয়য লপ্রলন্সযর অলপযয 

লবলজটরন্স লডলবন (এভলড’ সস্কযয়যড) 

সপযনঃ ২২২৩৩৫৪২২৩ 

ই-সভইরঃ dgmmdsquad@agranibank.org 

৩০ কযম যলদফ 

জনাফ সভাোঃ নজরুর ইরাভ 

কযযী ভযব্ফস্থযক  

লবলজটরন্স লডলবন (এভলড’ সস্কযয়যড) 

সপযনঃ ২২২৩৩৫৪২২৩ 

ই-সভইরঃ dgmmdsquad@agranibank.org 

জনাফ সভাোঃ ানভউর হুদা 

GRS সপযকযর টয়ন্ট কভ যকতযয 

উ-ভযব্ফস্থযক  লফবযগীয় প্রধযন 

লবলজটরন্স 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 

য়েফ: www.agranibank.org 

৬০ কযম যলদফ 

  

 

                 
(আভা জাভান) 

কাযী ভাব্ফস্থাক 

(RvwKqv cvifxb) 

উ-ভাব্ফস্থাক 

 


