আইসসফ ইরাসভক ফ্াাংক সরসভটেড
সটিটজন চােটায
১.ভবশন-ভভশন স্লোগোন
ভবশনঃ
ফাাংরাটেটয অন্তভ আধুসনক সযয়া সবসিক ফ্াাংক সটটফ জাতীয় অথটনীসতটত উটেখটমাগ্ অফোন যাখা,গ্রাকটেয আস্থা অজটন,গুনগত  টেকই সফসনটয়াগ,কভী
ভুর্টফাধ ফৃসি এফাং টয়ায ভুটর্য ধাযাফাসক প্রফৃসি।
ভভশনঃ
১.গ্রাকগনটক গুনগত  ভানম্মত টফা প্রোন;
২.গুনগত সফসনটয়াগ প্রোন;
৩.টেকই ফ্ফাসয়ক প্রফৃসি সনসিত কযা;
৪.সযয়া ম্মত বাটফ ফটাধুসনক প্রমুসিয ভাধ্টভ গ্রাকগনটক উদ্ভাফনী ফ্াাংসকাং টফা প্রোন;
৫.ভানফ ম্পে উন্নয়টনয ধাযাফাসকতা সনসিত কযা;
৬.শুিাচাটযয উচ্চতভ সনেটন স্থান;
৭.টয়ায ভাসরকগটনয টফাচ্চ প্রফৃসি সনসিত কযা।
স্লোগোনঃ
আন্তসযক টফায় প্রসতশ্রুসতফি।

২.স্েফো প্রদোন প্রভিশ্রুভিঃ
স্েফো প্রদোন:
ক্রভভক
নং

স্েফোর নোভ

১
তথ্ অসধকায আইন
এয আতায় তথ্
প্রোন

২

৩

সনটয়াগ

বফটেসক টযসভে্ান্প
গ্রন এফাং
ুসফধাটবাগীটক
সযটাধ

স্েফো প্রদোন দ্ধভি
অসধমাসচত তথ্
প্রোন(ত্র/সসড/পে
কস আকাটয প্রোন

প্রয়য়োজনীয় কোগজত্র এফং
প্রোভিস্থোন
তথ্ প্রাসিয জন্
ইটভইর/প্াক্স/ডাকটমাটগ/
যাসয সনসেট ষ্ট পযটভ
আটফেন/ফ্াাংটকয
টয়ফাইে।

সপ্রন্ট/ইটরক্ট্রসনক সভসডয়ায়
সফজ্ঞসি প্রকা/জফ
টপয়ায/অসবজ্ঞ প্রাথীয
জীফন ফৃিান্ত গ্রন 
সনটয়াগ কসভটিয ভাধ্টভ
সরসখত  টভৌসখক যীক্ষা
গ্রন এফাং উিীণট/ টমাগ্
প্রাথীটেয সনটয়াগ প্রোন।

অসবজ্ঞ প্রাথীয টক্ষটত্র
আটফেন টত্রয াটথ জীফন
ফৃিান্ত এফাং নতু ন প্রাথীয
টক্ষটত্র আটফেন টত্রয াটথ
জীফন ফৃিান্ত,সক্ষাগত
টমাগ্তায নে 
প্রটয়াজনীয় অন্ান্
কাগজত্রঅনরাইটন/ডাক/কুসযয়ায
/ই-টভইর/যাসয।

গ্রাটকয সাটফ
জভাকযন/
নগে সযটাধ।

উকাযটবাগীয বফধ
সযচয়ত্র,ছসফ, টযসভটেটন্পয
সন নাং, টভাফাইর
নাং,টভাফাইর এএভএ
ইত্াসে/ফ্াাংক সাফ।
প্রাসিস্থান-ফ্াাংটকয কর
াখা।

স্েফোর ভুল্য ও
ভরয়শোধ দ্ধভি
সফনাভুটর্ /সফসধ
টভাতাটফক
সনধটাসযত সপ/
ভুটর্।

স্েফো প্রদোয়নর
েভয়েীভো
তথ্ অসধকায আইটন
ফসণটত সনধটাসযত
ভয়ীভায ভটধ্।

মুসিাংগত
ভটয়,সরসখত 
টভৌসখক যীক্ষা
গ্রটনয ভাধ্টভ প্রাথী
ফাছাই কযা য়। টয
সনটয়াগ কসভটিয
সিান্ত অনুমায়ী

দোভয়ত্তপ্রোি কভম কিমো
(নোভ,দভফ,ভফবোগ,স্পোন
নোম্বোর ও ই-স্ভইল্)
সভ নাসপা জাসযন,
ভানফ ম্পে সফবাগ
প্রধান,ঢাকা।
টপানঃ৫৫০১২৬১৬৫/১০৭
ইটভইরঃhr.head@icbisla
mic-bd.com
সভ নাসপা জাসযন,
ভানফ ম্পে সফবাগ
প্রধান
টপানঃ৫৫০১২৬১৬৫/১০৭
ইটভইরঃhr.head@icbisla
mic-bd.com

সনটয়াগ প্রোন।

সফনাভুটর্

টযসভটে্ন্প
সযটাটধ ১০-১৫
সভসনে ফ্ায় য়।সাফ
সবসিক টযসভে্ান্প
যাসয গ্রাটকয
সাটফ জভা কযা য়

জনাফ টভাঃ যসপকুর
ায়োয এ.সব.স।
আন্তজটাসতক সফবাগ, প্রধান
কামটারয়,
টপানঃ৯৫০১২০৬১৬৫/১৭০। ইটভইরঃ
remittance@icbislamicbd.com

ক্রভভক
নং

স্েফোর নোভ

স্েফো প্রদোন দ্ধভি

৪

অনরাইটনয ভাধ্টভ
াধাযন ফ্াাংসকাং টফা
প্রোন।

ফ্াাংটকয টম টকান াখা
টথটক গ্রাক গন
অনরাইটন োকা জভা,
উটিারন, স্থানান্তয
অন্ান্ টরনটেন ম্পন্ন
কযটত াটযন।

৫

RTGS,BEFTN টফা

BATCH,BEFTN, RTGS
টফায ভাধ্টভ টেটয
অব্ন্তটয দ্রুত অথট
স্থানান্তয 
টফসনসপসয়াসযয সাটফ
জভাকযন।
খাসর থাকা াটটক্ষ
গ্রাটকয চাসো
টভাতাটফক।

৬

রকায টফা

৭

টয়ফাইটেয ভাধ্টভ
ফ্াাংটকয সফসবন্ন তথ্
প্রোন।

প্রয়য়োজনীয় কোগজত্র এফং
প্রোভিস্থোন
ফ্াাংটকয জভা ফই, টচক
ফই এফাং ফ্াাংক কতৃট ক
প্রেি সফসবন্ন
পভট,প্রটয়াটজানটফাটধ গ্রাটকয
ছসফ ,জাতীয় সযচয়ত্র
ইত্াসে ফ্াফায কযা
য়।াযা টেট কর াখা
টথটক অনরাইন টফা প্রোন
কযা য়

ফ্াাংক সনধটাসযত/
ইন্পট্রু টভণ্ট।
প্রাসিস্থানঃাংসিস্ট কর
াখা।

গ্রাটকয ছসফ, জাতীয়
সযচয়ত্র, আটফেন পভট।
প্রাসিস্থানঃ রকায টফা
প্রোনকাযী সনসেট স্টকৃ ত াখা
ভুট।
ফ্াাংটকয টয়ফাইটেয
টয়ফাইটেয ঠিকানাঃ
াটথ মুি টয় প্রেি তথ্ https://www.icbislamicbd.com
াংগ্র

স্েফোর ভুল্য ও
ভরয়শোধ দ্ধভি
অসধকাাং টফা
সফনা খযটচ প্রোন
কযা য়।সকছু
াংখ্ক টফা
ফ্াাংক টত
সনধটাসযত চাটজটয
সফসনভটয় প্রোন
কযা য়।উি
সপ/চাজট
নগটে/ফ্াাংক
সাফ টথটক
আোয় কযা য়।
ফ্াাংক এয
সসডউর অপ
চাটজট সনধটাসযত
াসবট  চাজট
অনুমায়ী।
ফ্াাংটকয সসডউর
অফ চাটজট
উটেসখত রকাটযয
াইজ অনুমায়ী
বাড়ায ায।
সফনাভূটর্

স্েফো প্রদোয়নর
েভয়েীভো
প্রটত্ক কভট সেফট
কার ১০ ঘটিকা টত
সফকার ৪ ঘটিকা মটন্ত
াধাযন
ফ্াাংসকাং
টফা প্রোন কযা য়।

দোভয়ত্তপ্রোি কভম কিমো
(নোভ,দভফ,ভফবোগ,স্পোন
নোম্বোর ও ই-স্ভইল্)
প্রসত াখায াংসিষ্ট
োসয়ত্ব প্রাি
কভটকতট া/কাস্টভায াসবট 
টডস্ক।

প্রসত কভট সেফ কার
১০ ো টত সফকার ৪
ো মটন্ত াধাযন
ফ্াাংসকাং টফা প্রোন
কযা য়।

প্রসত াখায াংসিষ্ট
োসয়ত্ব প্রাি
কভটকতট া/কাস্টভায াসবট 
টডস্ক।

প্রসত কভট সেফট
কার ১০ ঘটিকা টত
সফকার ৪ ঘটিকা মটন্ত
ভটয়।

রকায টফা প্রোনকাযী
সনসেট ষ্ট াখায াংসিষ্ট
োসয়িপ্রাি কভটকতট া

জনাফ এ.এভ াসযয়ায
ভজুভোয, এ.সব.স,
টপানঃ৫৫০১২০৭৪-৫/৪০৭
ই-টভইরঃ
it.fahd@icislamicbd.com

ক্রভভক
নং

স্েফোর নোভ

স্েফো প্রদোন দ্ধভি

প্রয়য়োজনীয় কোগজত্র এফং
প্রোভিস্থোন

স্েফোর ভুল্য ও
ভরয়শোধ দ্ধভি

স্েফো প্রদোয়নর
েভয়েীভো

৮

টডসফে কাডট ইু্

কাটডটয ভাধ্টভ Q-Cash
Consortium  NPSB এয
অন্তবুট ি ফ্াাংটকয ATM
ফুথ টথটক সেন যাত ২৪
ঘন্টা অথট উটিারন,
টভাফাইর ে আ 
 এয ভাধ্টভ
টকনাকাোয ুসফধা
যটয়টছ।

গ্রাটকয ছসফ,টডসফে কাডট
আটফেন পভট  ছসফ।
প্রাসিস্থানঃ াংসিষ্ট াখা

ফ্াাংটকয সসডউর
অফ চাটজট
সনধটাসযত সপ।
ফতট ভাটন
কাডট ইু্ চাজট
৩০০/- োকা +
ব্াে।

টফটাচ্চ ১০ কামটসেফ

৯

এএভএ(SMS)
এরাযে াসবট 

SMS টফায় টযসজস্টাডট
গ্রাকগণ টেতাটেয
সাটফ কর ধযটনয
Transaction ম্পন্ন
য়ায াটথ াটথ এ
এভ এ এয ভাধ্টভ
অফসত কযন।
চাসো ভাসপক

ফ্াাংটকয সনধটাসযত পভট।

ফ্াাংটকয সসডউর
অফ চাটজট
সনধটাসযত সপ।
ফতট ভাটন
চাজট ২০০/-

টম টকান কামটসেফট
বাটফ সাটফ
টরনটেন ঘো ভাত্র।

১০

ফ্াাংটকয টয়ায
টাল্ডায  টয়ায
াংোন্ত তথ্াসে

প্রাসিস্থানঃফ্াাংটকয কর
াখা।

দোভয়ত্তপ্রোি কভম কিমো
(নোভ,দভফ,ভফবোগ,স্পোন
নোম্বোর ও ই-স্ভইল্)
টভাঃ আসযপ আটভে
(এসবস),অল্টাযটনটিব
টডসরবাসয চ্াটনর
(কাডট) প্রধান কামটারয়,
ঢাকা।
টপানঃ৫৫০১২০৬১-৬৫/
২৫৫
ইটভইরঃadc.head.arif@ici
slamic-bd.com,
icb.bso@icbislamicbd.com
ইনপযটভন টেকটনারসজ
সফবাগ, প্রধান কামটারয়,
ঢাকা।

োকা+ব্াে।
প্রটয়াজন অনুমায়ী।টয়ায
সফবাগ।প্রধান কামটারয়,
ঢাকা

সফনাভূটর্/প্রটমাজ্
টক্ষটত্র সপ প্রোন
াটটক্ষ

টয়ায সফবাগ, প্রধান
কামটারয় ,ঢাকা।

আভোনি ভিেোফঃ
ক্রভভক
নং
১১

স্েফোর নোভ
আভায আরয়াসেয়া
চরসত সাফ

স্েফো প্রদোন দ্ধভি
াখায় সাফ টখারায
ভাধ্টভ

প্রয়য়োজনীয় কোগজত্র এফং
প্রোভিস্থোন

স্েফোর ভুল্য ও
ভরয়শোধ দ্ধভি

সাফ টখারায আটফেন
সফনা ভূটর্
পভট, গ্রাটকয ০২ কস 
নসভসনয ০১ কস ছসফ,
জাতীয় সযচয়ত্র।জটয়ন্ট
স্টক টকাম্পাসন,সভসত 
ক্লাফ প্রবৃ সতয জন্
ক)টভটভাটযন্ডাভ 
আটিটটকর অপ
এটাসটয়ন(সরসভটেড
টকাম্পাসনয জন্) গঠনতন্ত্র
 ফাই-র (সভসতয
টক্ষটত্র) খ)সাফ সযচারনা
াংোন্ত টফাডট/ভ্াটনসজাং
কসভটি/গবসনটাং ফসডয বায
প্রস্তাফ। গ)াটিটসপটকে অপ
ইন কটটাটযন (টকাম্পাসন
ফা টযসজস্টাডট াংস্থা টর)
ঘ)াটিটসপটকে অপ
কটভন্পটভন্ট অপ সফজটন
(টকফরভাত্র াফসরক
সরসভটেড টকাম্পাসনয
টক্ষটত্র)ঙ)সাফ সযচারনা
াংোন্ত কভটকতট াটেয নাটভয
তাসরকা  তাটেয

স্েফো প্রদোয়নর
েভয়েীভো
তাৎক্ষসণক

দোভয়ত্তপ্রোি কভম কিমো
(নোভ,দভফ,ভফবোগ,স্পোন
নোম্বোর ও ই-স্ভইল্)
ফ্াাংটকয কর াখায
োসয়ত্বপ্রাি কভটকতট া/াখা
প্রধান।

স্বাক্ষয।ফ্াাংটকয কর াখা
১২

আভায আন
ভুোযাফা(টসবাং)
সাফ

াখায় সাফ টখারায
ভাধ্টভ

ঐ

সফনাভূটর্

তাৎক্ষসণক

ফ্াাংটকয কর াখায
োসয়ত্ব প্রাি কভটকতট া/াখা
প্রধান

ক্রভভক
নং

স্েফোর নোভ

স্েফো প্রদোন দ্ধভি

১৩

ভুোযাফা সপউচায
সরডায সাফ

াখায় সাফ টখারায
ভাধ্টভ ।

১৪

আর-ভুকাপা
এসক্সসকউটিব সাফ

াখায় সাফ টখারায
ভাধ্টভ

১৫

ভুোযাফা স্কু র ফ্াাংসকাং
সাফ

১৬

প্রয়য়োজনীয় কোগজত্র এফং
প্রোভিস্থোন

স্েফোর ভুল্য ও
ভরয়শোধ দ্ধভি

স্েফো প্রদোয়নর
েভয়েীভো

সাফ টখারায আটফেন
পভট,গ্রাটকয ২ কস 
নসভসনয ১ কস
ছসফ,জাতীয় সযচয় ত্র,
টিআইএন াটিটসপটকে এয
কস।ফ্াাংটকয কর াখা
ঐ

সফনাভূটর্

তাৎক্ষসণক

সফনাভূটর্

তাৎক্ষসণক

াখায় সাফ টখারায
ভাধ্টভ

ঐ

সফনাভূটর্

তাৎক্ষসণক

ভুোযাফা ননএসক্সসকউটিব সাফ

াখায় সাফ টখারায
ভাধ্টভ

ঐ

সফনাভূটর্

তাৎক্ষসণক

১৭

ভুোযাফা টোর
টনাটি সাফ

াখায় সাফ টখারায
ভাধ্টভ

ঐ

সফনাভুটর্

তাৎক্ষসণক

১৮

ভুোযাফা ভাসক ঞ্চয়
প্রকল্প।

াখায় সাফ টখারায
ভাধ্টভ

সাফ টখারায আটফেন
পভট,গ্রাটকয ২ কস 
নসভসনয ১ কস
ছসফ,জাসতয় সযচয় ত্র,
টিআইএন এয কস।ফ্াাংটকয

সফনাভুটর্

তাৎক্ষসণক

দোভয়ত্তপ্রোি কভম কিমো
(নোভ,দভফ,ভফবোগ,স্পোন
নোম্বোর ও ই-স্ভইল্)
ফ্াাংটকয কর াখায
োসয়ত্বপ্রাি কভটকতট া/
প্রধান।

ফ্াাংটকয কর াখায
োসয়ত্বপ্রাি
কভটকতট া/প্রধান।
ফ্াাংটকয কর াখায
োসয়ত্বপ্রাি কভটকতট া/ াখা
প্রধান
ফ্াাংটকয কর াখায
োসয়ত্বপ্রাি
কভটকতট া/াখাপ্রধাা্ন
ফ্াাংটকয কর াখায
োসয়ত্বপ্রাি
কভটকতট া/াখাপ্রধাা্ন
ফ্াাংটকয কর াখায
োসয়ত্বপ্রাি কভটকতট া/াখা
প্রধাা্ন।

কর াখা।
১৯

ভুোযাফা ইন্পো প্রসপে
সাফ

াখায় সাফ টখারায
ভাধ্টভ

ঐ

সফনাভূটর্

তাৎক্ষসণক

২০

ভুোযাফা কটটাটযে োভট
সডটাসজে সাফ

াখায় সাফ টখারায
ভাধ্টভ

ঐ

সফনাভূটর্

তাৎক্ষসণক

ফ্াাংটকয কর াখায
োসয়ত্বপ্রাি কভটকতট া/াখা
প্রধাা্ন।
ফ্াাংটকয কর াখায
োসয়ত্বপ্রাি কভটকতট া/াখা
প্রধাা্ন।

ক্রভভক
নং

স্েফোর নোভ

স্েফো প্রদোন দ্ধভি

প্রয়য়োজনীয় কোগজত্র এফং
প্রোভিস্থোন

স্েফোর ভুল্য ও
ভরয়শোধ দ্ধভি

স্েফো প্রদোয়নর
েভয়েীভো

দোভয়ত্তপ্রোি কভম কিমো
(নোভ,দভফ,ভফবোগ,স্পোন
নোম্বোর ও ই-স্ভইল্)
ফ্াাংটকয কর াখায
োসয়ত্বপ্রাি কভটকতট া/াখা
প্রধাা্ন।

২১

ভুোযাফা টাভ টসবাং
প্ল্্ান

াখায় সাফ টখারায
ভাধ্টভ

ঐ

সফনাভূটর্

তাৎক্ষসণক

২২

ভুোযাফা জ্জ টসবাং
প্ল্ান

াখায় সাফ টখারায
ভাধ্টভ।

ঐ

সফনাভুটর্

তাৎক্ষসণক

ফ্াাংটকয কর াখায
োসয়িপ্রাি কভটকতট া/াখা
প্রধান।

২৩

ভুোযাফা চাইল্ড
টসবাং প্ল্ান

াখায় সাফ টখারায
ভাধ্টভ।

সাফ টখারায আটফেন
পভট,গ্রাটকয ২ কস 
নসভসনয ১ কস
ছসফ,জাসতয় সযচয়ত্র,
টিআইএন এয কস,ফ্াাংটকয
কর াখা।

সফনাভুটর্

তাৎক্ষসণক

ফ্াাংটকয কর াখায
োসয়িপ্রাি কভটকতট া/াখা
প্রধান।

২৪

ভুোযাফা গ্রাজুয়ার
টসবাং প্ল্ান

াখায় সাফ টখারায়
ভাধ্টভ।

সাফ টখারায আটফেন
পভট,গ্রাটকয ২ কস ছসফ
 জন্সনফন্ধটনয
কস,স্কু টরয সযচয়টত্রয
পটোকস  অসববাফটকয
জাতীয় সযচয়ত্র,
টিআইএন এয কস।নুন্তভ
প্রাথসভক জভা ২০০/োকা। ফ্াাংটকয কর
াখা।

সফনাভুটর্

তাৎক্ষসণক

ফ্াাংটকয কর াখায
োসয়িপ্রাি কভটকতট া/াখা
প্রধান।

ভফভনয়য়োগ ভিেোফঃ
ক্রভভক
নং
২৫

২৬

২৭

স্েফোর নোভ
াধাযন সফসনটয়াগ

ফাসনসজ্ক সফসনটয়াগ

ক্ষু দ্র  ভাঝাসয
সফসনটয়াগ (এএভই)

স্েফো প্রদোন দ্ধভি

প্রয়য়োজনীয় কোগজত্র এফং
প্রোভিস্থোন

স্েফোর ভুল্য ও
ভরয়শোধ দ্ধভি

াখা কতৃট ক প্রস্তাফ গৃীত
টয় প্রধান কামটারটয়য
াংসিষ্ট সফবাটগয প্রধান
ফ্াফস্থানা কতৃট টক্ষয
অনুটভােনেটভ াখা
কতৃট ক সফতযন কযা
য়।
াখা কতৃট ক প্রস্তাফ গৃীত
টয় প্রধান কামটারটয়য
াংসিষ্ট সফবাটগয
প্রধান ফ্াফস্থানা
কতৃট টক্ষয অনুটভােনেভ
(প্রটমাজ্ টক্ষটত্র সনফটাী
কসভটি/সযচারনা লটে
এয অনুটভােনেটভ) াখা
কতৃট ক সফতযন কযা
য়।

আটফেনত্র,আটফেটনয
ভথটটন প্রটমাজ্ কাগজত্র,

সফসনটয়াগ গ্রসতায
আটফেন,াংসিষ্ট াখায
প্রস্তাফ  ুাসয,মথামথ
কতৃট টক্ষয অনুটভােন ত্র
ফ্াাংটকয কর াখা।

সনধটাসযত ভুটর্,
াভসয়ক সফসনটয়াগ
ায।

াখা কতৃট ক প্রস্তাফ গৃীত
টয় প্রধান কামটারটয়য
াংসিষ্ট সফবাটগয প্রধান
ফ্াফস্থানা কতৃট টক্ষয
অনুটভােনেভ(প্রটমাজ্
টক্ষটত্র সনফটাী কসভটি/
সযচারনা লটে এয
অনুটভােনেটভ) াখা
কতৃট ক সফতযন কযা
য়।

সনধটাসযত পটভট আটফেন,
াংসিস্ট াখায প্রস্তাফ 
ুাসয, সফসনটয়াগ কসভটিয
ুাসয, প্রটমাজ্ টক্ষটত্র
মথামথ কতৃট টক্ষয ুাসয।
ফ্াাংটকয কর াখা।

সনধটাসযত ভুটর্,
াভসয়ক সফসনটয়াগ
ায।

নভুনা পভট। ফ্াাংটকয কর

সনধটাসযত ভুটর্,
াভসয়ক সফসনটয়াগ
ায।

স্েফো প্রদোয়নর
েভয়েীভো
কর তট াসে 
প্রটয়াজনীয় কাগজ
ত্রাসেয যফযা

দোভয়ত্তপ্রোি কভম কিমো
(নোভ,দভফ,ভফবোগ,স্পোন
নোম্বোর ও ই-স্ভইল্)
ফ্াাংটকয কর াখায
োসয়িপ্রাি কভটকতট া/াখা
প্রধান।

সনসিতকযন াটটক্ষ।

াখা।

কর তট াসে 
প্রটয়াজনীয় কাগজ
ত্রাসেয যফযা

ফ্াাংটকয কর াখায
োসয়িপ্রাি কভটকতট া/াখা
প্রধান।

সনসিতকযন াটটক্ষ।

কর তট াসে 
প্রটয়াজনীয় কাগজ
ত্রাসেয যফযা
সনসিতকযন াটটক্ষ।

ফ্াাংটকয কর াখায
োসয়িপ্রাি কভটকতট া/াখা
প্রধান।

ক্রভভক
নং
২৮

স্েফোর নোভ
সল্প প্রকটল্প সফসনটয়াগ

স্েফো প্রদোন দ্ধভি
ঐ

প্রয়য়োজনীয় কোগজত্র এফং
প্রোভিস্থোন

স্েফোর ভুল্য ও
ভরয়শোধ দ্ধভি

স্েফো প্রদোয়নর
েভয়েীভো

সনধটাসযত ভুটর্,
াভসয়ক সফসনটয়াগ
ায।

নতু ন সফসনটয়াটগয টক্ষটত্র
তট াসে  প্রটয়াজনীয়
কাগজ ত্রাসেয যফযা
াটটক্ষ।

নতু ন সফসনটয়াগ ীভায
টক্ষটত্র সফসনটয়াগ গ্রসতায
আটফেন,াংসিষ্ট াখায প্রফ 
ুাসয,মথামথ কতৃট টক্ষয
অনুটভােন ত্র,অথফা
অনুটভাসেত সফসনটয়াগীভায
ভটধ্ অনুটভাসেত এসড াখা 
প্রধান কামটারটয়য সফসনটয়াগ
সফবাগ টত।
ঐ

সনধটাসযত ভুটর্,
াভসয়ক সফসনটয়াগ
ায।

সফসনটয়াগ গ্রসতায আটফেন,
াংসিষ্ট প্রস্তাফ  ুাসয,
মথামথ কতৃট টক্ষয
অনুটভােন ত্র। ফ্াাংটকয
কর াখা।

সনধটাসযত ভুটর্,
াভসয়ক সফসনটয়াগ
ায।

নতু ন সফসনটয়াগীভায
কর তট াসে 
প্রটয়াজনীয় কাগজ
ত্রাসেয যফযাটয
সনসিতকযন াটটক্ষ
এফাং অনুটভাসেত
সফসনটয়াগ ীভায
তট াটটক্ষ
বাটফ।
নতু ন সফসনটয়াগীভায
কর তট াসে 
প্রটয়াজনীয় কাগজ
ত্রাসেয যফযাটয
সনসিতকযন াটটক্ষ
এফাং অনুটভাসেত
সফসনটয়াগ ীভায
তট াটটক্ষ তাৎক্ষসণক
বাটফ।
নতু ন সফসনটয়াগীভায
কর তট াসে 
প্রটয়াজনীয় কাগজ
ত্রাসেয যফযাটয
সনসিতকযন াটটক্ষ
এফাং অনুটভাসেত
সফসনটয়াগ ীভায
তট াটটক্ষ তাৎক্ষসণক
বাটফ।

সফসনটয়াগ গ্রসতায আটফেন,
াংসিস্ট াখায প্রস্তাফ 
ুাসয,মথামথ কতৃট টক্ষয
অনুটভােনত্র।কর াখা।

২৯

যিানী ফাসনটজ্
সফসনটয়াগ

যিানীকাযকটেয ্াসকাং
সফসনটয়াগ ুসফধা,ফ্াাংক েু
ফ্াাংক ঋণত্র ুসফধা
টেয়া য়।অনুটভাসেত এসড
াখা  প্রধান কামটারটয়য
সফসনটয়াগ সফবাগ

৩০

আভোসন ফাসনটজ্
সফসনটয়াগ

আভোসন ঋণত্র সনধটাসযত
ভাসজটন ।এছাড়া এভ স
আই, টিআর্, সসাং
গ্াযাসন্ট।ফ্াাংটকয কর
াখায়।

৩১

চরসত ভূরধন
সফসনটয়াগ

াখা কতৃট ক সফসনটয়াগ
প্রস্তাফ গৃীত টয় প্রধান
কামটারটয়য াংসিষ্ট
সফবাটগয প্রধান 
ফ্াফস্থানা কতৃট টক্ষয
অনুটভােন েটভ (প্রটমাজ্
টক্ষটত্র সনফটাী কসভটি/
সযচারনা লটে এয
অনুটভােন েটভ)

সনধটাসযত
ভুটর্,সফসনটয়াগ
ায।

দোভয়ত্তপ্রোি কভম কিমো
(নোভ,দভফ,ভফবোগ,স্পোন
নোম্বোর ও ই-স্ভইল্)
ফ্াাংটকয কর াখায
োসয়িপ্রাি কভটকতট া/াখা
প্রধান।
ফ্াাংটকয কর াখায
োসয়িপ্রাি কভটকতট া/াখা
প্রধান।

ফ্াাংটকয কর াখায
োসয়িপ্রাি কভটকতট া/াখা
প্রধান  প্রধান
কামটারটয়য টট্রড াসবট 
সফবাগ।

ফ্াাংটকয কর াখায
োসয়িপ্রাি কভটকতট া/াখা
প্রধান

ক্রভভক
নং
৩২

স্েফোর নোভ
গৃায়ন সফসনটয়াগ

স্েফো প্রদোন দ্ধভি
ঐ

প্রয়য়োজনীয় কোগজত্র এফং
প্রোভিস্থোন

স্েফোর ভুল্য ও
ভরয়শোধ দ্ধভি

স্েফো প্রদোয়নর
েভয়েীভো

সনধটাসযত পটভট আটফেন,
াংসিষ্ট াখায প্রস্তাফ 
ুাসয, সফসনটয়াগ কসভটিয
ুাসয,প্রটমাজ্ টক্ষটত্র
মথামথ কতৃট টক্ষয ুাসয।
ফ্াাংটকয কর াখা।

সনধটাসযত ভুটর্,
াভসয়ক সফসনটয়াগ
ায।

নতু ন সফসনটয়াগীভায
কর তট াসে 
প্রটয়াজনীয় কাগজ
ত্রাসেয যফযাটয
সনসিতকযন াটটক্ষ
এফাং অনুটভাসেত
সফসনটয়াগীভায
তট াটটক্ষ তাৎক্ষসণক
বাটফ।

প্রয়য়োজনীয় কোগজত্র এফং
প্রোভিস্থোন

স্েফোর ভুল্য ও
ভরয়শোধ দ্ধভি

াংসিষ্ট প্রসতস্ঠাটনয সফটরয
কস  াংসিষ্ট াখায়
সগটয় কাউন্টাটয উা্স্থান
াটটক্ষ োকা জভা টনয়া
য়।
াখায সফফযণী

সফনাভুটর্

দোভয়ত্তপ্রোি কভম কিমো
(নোভ,দভফ,ভফবোগ,স্পোন
নোম্বোর ও ই-স্ভইল্)
ফ্াাংটকয কর াখায
োসয়িপ্রাি কভটকতট া/াখা
প্রধান

ইউটিভল্টি ভফল্ গ্রিনঃ
ক্রভভক
নং

স্েফোর নোভ

স্েফো প্রদোন দ্ধভি

৩৩

সে সফেু্ সভসতয সফর
গ্রন

চু সি ত্র অনুমায়ী
অনুটভাসেত াখায়
সফর এয োকা গ্রন
কযা য়।

৩৪

১০ ফছটযয অসধক
ভটয়য অ-োফীকৃ ত
সাটফয সস্থসত টকন্দ্রীয়
ফ্াাংটক টপ্রযন

াংসিস্ট কর াখা
টত সফফযণী াংগ্র
কটয সপন্াসন্পয়ার
এডসভসনটেন
সডসবন এয ভাধ্টভ
ফাাংরাটে ফ্াাংটক জভা
কযা য়।

সফনাভুটর্

দোভয়ত্তপ্রোি কভম কিমো
স্েফো প্রদোয়নর েভয়েীভো (নোভ,দভফ,ভফবোগ,স্পোন
নোম্বোর ও ই-স্ভইল্)
তাৎক্ষসণক বাটফ

সনসেট ষ্ট
টভয়াোটন্ত,মুসিাংগত
ভটয়

প্রোভিষ্ঠোভনক স্েফোঃ

ক্রভভক
নং

স্েফোর নোভ

৩৫

ব্াে,উ
কয, শুল্ক
যকাসয টকালাগাটয
জভাকযন

৩৬

ফ্াাংটকয গুরুিূণট
ইন্পট্রু টভন্ট টমভন
সডসড/টটভন্ট অডটায
ইত্াসে াযাটনায সফজ্ঞসি
প্রকা  ডু সপ্ল্টকইে ইু্য
অনুটভােন

৩৭

৩৮

স্েফো প্রদোন দ্ধভি

প্রয়য়োজনীয় কোগজত্র এফং
প্রোভিস্থোন

স্েফোর ভুল্য ও
ভরয়শোধ দ্ধভি

স্েফো প্রদোয়নর
েভয়েীভো

াখা টত াংগ্রটয
য প্রধান কামটারটয়য
টটভন্ট অডটায/টচটকয
ভাধ্টভ।
ফ্াাংটকয সনয়ভ
অনুমাসয়।

াংসিস্ট াখা/অসপ কতৃট ক
কতট টনয প্রভান ত্র।

সফনাভুটর্

সনসেট ষ্ট টভয়াোটন্ত,
সনয়সভত বাটফ।

াখায আটফেন,গ্রাটকয
আটফেন ,সজসড,সএপ-১৫
(৩০০/= োকায স্ট্াটম্প)
াখায প্রত্য়ন ত্র।

৩০০/= োকায
স্ট্াম্প,সসডউর অফ
চাটজট উটেসখত
সপ/চাটজটয ায
অনুমাসয়।

মুসিঙ্গত ভটয়

ইন্টানটী

প্রধান কামটারটয়য
অনুটভােন াটটক্ষ
সফসবন্ন াখা  প্রধান
কামটারটয়য সফসবন্ন
সফবাটগ সক্ষানসফ
সটটফ সনসেট ষ্ট
ম্মানী অথফা
ম্মানী ফ্তীত কাজ
কযায ুটমাগ প্রোন।

প্রাসতষ্ঠাসনক ুাসয 
অনুটভােন, আটফেন কাসযয
ফাটয়াডাো, ছসফ।
প্রাসিস্থানঃ ভানফ ম্পে
সফবাগ,প্রধান কামটারয় ঢাকা।

াংসিষ্ট ইন্টানীটক
মুসি ঙ্গত ভটয়।
ভাসক োকা ম্মানী ০৩ ভাটয জন্
প্রোন কযা য়।
ইন্টানটস।

টফযকাসয
সক্ষাপ্রসতষ্ঠান/ফ্াসিগত
প্রসতষ্ঠাটনয টফতন বাতাসে
প্রোন

াংসিষ্ট প্রসতষ্ঠাটনয
সনটেট না টভাতাটফক

সক্ষা প্রসতষ্ঠাটনয টক্ষটত্র
প্রসতষ্ঠাটনয এভস সে,
স্কু র/কটরজ কসভটিয
াক্ষসযত টফতন,বাতা সফর;
ফ্াসিগত প্রসতষ্ঠাটনয সরসখত
সনটেট না টভাতাটফক।
প্রাসিস্থানঃ াংসিষ্ট াখা

সফনাভুটর্

তাৎক্ষসণক বাটফ

দোভয়ত্তপ্রোি কভম কিমো
(নোভ,দভফ,ভফবোগ,
স্পোন নোম্বোর ও ইস্ভইল্)

ভানফ ম্পে সফবাগ,
প্রধান কামটারয়।

ক্রভভক
নং

স্েফোর নোভ

স্েফো প্রদোন দ্ধভি

প্রয়য়োজনীয় কোগজত্র এফং
প্রোভিস্থোন

স্েফোর ভুল্য ও
ভরয়শোধ দ্ধভি

স্েফো প্রদোয়নর
েভয়েীভো

৩৯

কটটাটযে ে্াক্স

টচক/টটভন্ট অডটায/
ফাাংরাটে ফ্াাংক
টচটকয ভাধ্টভ।

টচক/টটভন্ট অযডায/
ফাাংরাটে ফ্াাংক টচটকয
কস

সফনাভুটর্

সনধটাসযত ভয়ীভায
ভটধ্

৪০

টেন্ডাসযাং

ফ্াাংক এয
টয়ফাইটেয াংসিষ্ট
সরটে প্রেি টেন্ডায
তথ্ অনুমায়ী টবন্ডয
প্রসতষ্ঠান যাসয
অথফা সনটেট না
টভাতাটফক সফড কযটত
াযটফন

ফ্াাংটকয টয়ফাইটেয সরটে
সফজ্ঞসিটত টেয়া কাগজ
ত্রাসে

সফনাভুটর্/সফসধ
টভাতাটফক সনধটাসযত
ভুটর্।

সসআয সফসধ
টভাতাটফক

৪১

সসবর,ইটরকসট্রকার 
টভকাসনকার এফাং
সসকউসযটি আইটেভ
যফযাটয জন্ ঠিকাোয
তাসরকাবু সি

সত্রকায় সফজ্ঞান
প্রোটনয ভাধ্টভ।

টট্রড রাইটন্প, ব্াে টযসজঃ
াটিটসপটকে, ই-টিআইএন
াটিটসপটকে ইত্াসে।
প্রাসিস্থানঃএডসভসনটেন 
প্রাটিট সডােটটভন্ট।

সফজ্ঞাটন উটেসখত
ভুর্ এফাং ট-অডটায

সফজ্ঞাটন উটেসখত
ভয়

৪২

সনরাভ/টেন্ডায/টনাটি/
ভন/সনটয়াগ সফজ্ঞান

সত্রকা/ফ্াাংটকয
টয়ফাইটে সফজ্ঞসিয
ভাধ্টভ।

ফ্াাংটকয সনয়ভ অনুমায়ী

সনধটাসযত াটয

মুসিঙ্গত ভটয়

৪৩

ভাসন রন্ডাসযাং প্রসতটযাটধ
সটিআয, এটিআয 
টরপ এ্টে্টভন্ট সযটােট
ফাাংরাটে ফ্াাংটক টপ্রযন

সনধটাসযত পটভট াখা
টত তথ্ াংগ্র কটয
ফাাংরাটে ফ্াাংটক
টপ্রযন

সনধটাসযত নভুনা পভট

সফনাভুটর্

ফাাংরাটে ফ্াাংক
কতৃট ক সনধটাসযত
ভটয়।

অনুমায়ী।কর াখা

দোভয়ত্তপ্রোি কভম কিমো
(নোভ,দভফ,ভফবোগ,
স্পোন নোম্বোর ও ইস্ভইল্)

গণাংটমাগ সফবাগ,
প্রধান কামটারয়।

ক্রভভক
নং
৪৪

স্েফোর নোভ
ভাসন রন্ডাসযাং প্রসতটযাধ
কামটেভ  ন্ত্রাী কাটজ
অথটায়ন প্রসতটযাধ কামটেভ

স্েফো প্রদোন দ্ধভি
ভাসন রন্ডাসযাং
প্রসতটযাধ কামটেভ 
ন্ত্রাী কাটজ অথটায়ন
প্রসতটযাধ াংোন্ত
াকুট রায জাযী,
সফফযণী াংগ্র 
ভসিতকযন এফাং
ফাাংরাটে ফ্াাংটক

প্রয়য়োজনীয় কোগজত্র এফং
প্রোভিস্থোন

স্েফোর ভুল্য ও
ভরয়শোধ দ্ধভি

স্েফো প্রদোয়নর
েভয়েীভো

াংসিষ্ট প্রসতষ্ঠাটনয চাসো
অনুমায়ী াখা সফফযণী
াংগ্র।

সফনাভূটর্

ফাাংরাটে ফ্াাংক
কতৃট ক সনধটাসযত
ভটয়

দোভয়ত্তপ্রোি কভম কিমো
(নোভ,দভফ,ভফবোগ,
স্পোন নোম্বোর ও ইস্ভইল্)

টপ্রযন।
৪৫

ফ্াাংটকয নতু ন াখা টখারা
 ফুথ স্থান

ফাাংরাটে ফ্াাংটকয
অনুটভােন টত্রয
ভাধ্টভ।

ফ্াাংক কতৃট ক সনধটাসযত
পযটভ নতু ন াখা/ফুথ
টখারায জসয
প্রসতটফেন,বফন বাড়া প্রস্তাফ
 বফন ভাসরটকয
আটফেন/বাড়া প্রস্তাফ।

সফনাভূটর্

মথামথ কতৃট টক্ষয
অনুটভােন াটটক্ষ

এডসভসনটেন 
প্রাটিট সডােটটভন্ট
সফবাগ,প্রধান
কামটারয়, ঢাকা।

৪৬

ফ্াাংটকয াখায বফন
বাড়া/ স্থানান্তয

ফাাংরাটে ফ্াাংটকয
অনুটভােন টত্রয
ভাধ্টভ।

ফ্াাংক কতৃট ক সনযধাসযত
পযটভ বফন বাড়া/স্থানান্তয
প্রস্তাফ  বফন ভাসরটকয
আটফেন/বাড়া প্রস্তাফ।

সফনাভূটর্

অনুটভােন প্রাসি
াটটক্ষ ০৩ ভা
অথফা মুসিাংগত
ভটয়

এডসভসনটেন 
প্রাটিট সডােটটভন্ট
সফবাগ,প্রধান
কামটারয়, ঢাকা।

৪৭

রকায ফীভা

াংসিস্ট াখা টত
বাড়াকৃ ত রকায
ভূটয তথ্ াংগ্র
কটয টকন্দ্রীয়বাটফ
রকায ফীভা গ্রন।

বাড়াকৃ ত রকায ভুটয
তথ্ াংোন্ত সফফযণী।

সপ্রসভয়াটভয ায
অনুমায়ী

ফাৎসযক সবসিটত

এডসভসনটেন 
প্রাটিট সডােটটভন্ট
সফবাগ,প্রধান
কামটারয়, ঢাকা।

৪৮

সনফটাী/কভটকতট া/কভটচাযী
ফেরী

ত্র টপ্রযটনয ভাধ্টভ

াংসিস্ট কতৃট টক্ষয অনুটভােন
াটটক্ষ

সফনাভুটর্

সবসিকারঃ প্রসতফছয
৩১ সডটম্বয

ভানফ ম্পে সফবাগ,
প্রধান কামটারয়।

ক্রভভক
নং
৪৯
৫০

স্েফোর নোভ
সনফটাী কভটকতট া/কভটচাযী
টোন্নসত
ফ্াাংক এয কভটকতট া/
কভটচাযীটেয KYE 
Background checking
ম্পন্ন কযন

স্েফো প্রদোন দ্ধভি
ত্র টপ্রযটনয ভাধ্টভ

প্রয়য়োজনীয় কোগজত্র এফং
প্রোভিস্থোন

স্েফোর ভুল্য ও
ভরয়শোধ দ্ধভি

স্েফো প্রদোয়নর
েভয়েীভো

দোভয়ত্তপ্রোি কভম কিমো
(নোভ,দভফ,ভফবোগ,
স্পোন নোম্বোর ও ইস্ভইল্)
ভানফ ম্পে সফবাগ,
প্রধান কামটারয়।
ভানফ ম্পে সফবাগ,
প্রধান কামটারয়।

াংসিস্ট কতৃট টক্ষয অনুটভােন
াটটক্ষ
KYE  BACKGROUND
Checking নীসতভারা অনুমায়ী
ম্পন্ন কযন

সফনাভুটর্

সবসিকারঃপ্রসতফছয
সডটম্বয ৩১

সফনাভুটর্

মুসিাংগত ভটয়।

মথামথ কতৃট টক্ষয ভাধ্টভ
প্রটয়াজনীয় কাগজত্র 
আটফেন।
প্রাসিস্থানঃ ভানফ ম্পে
সফবাগ

সফনাভুটর্

মুসিঙ্গত ভটয়।

ভানফ ম্পে সফবাা্গ
প্রধান,ঢাকা।

মথামথ কতৃট টক্ষয ভাধ্টভ
প্রটয়াজনীয় কাগজত্র
আটফেন।
প্রাসিস্থানঃ ভানফ ম্পে
সফবাগ

সফনাভুটর্

মুসিাংগত ভটয়।

ভানফ ম্পে সফবাগ,
প্রধান কামটারয়।

মথামথ কতৃট টক্ষয ভাধ্টভ
প্রটয়াজনীয় কাগজত্র
আটফেন।
প্রাসিস্থানঃ ভানফ ম্পে
সফবাগ প্রটয়াজনীয়
উচ্চতয টকান টকাট এ মথামথ কতৃট টক্ষয ভাধ্টভ
বসতট /সযক্ষা
প্রটয়াজনীয় কাগজত্র
টেয়া/নে গ্রটনয
আটফেন।
ভঞ্জুসয টত্রয ভাধ্টভ
প্রাসিস্থানঃ ভানফ ম্পে
সফবাগ, ঢাকা

সফনাভুটর্

মুসিাংগত ভটয়।

ভানফ ম্পে সফবাগ,
প্রধান কামটারয়।

সফনাভুটর্

মুসিাংগত ভটয়।

ভানফ ম্পে সফবাগ,
প্রধান কামটারয়।

চাকুসযটত টমাগোটনয
ভয় KYE পযভ ূযন
এফাং চাকুসযটত
টমাগোটনয ূটফট/টয
background Checking
ম্পন্ন কযন
অসজটত ছু টি ভঞ্জুসয
টত্রয ভাধ্টভ

৫১

অসজটত ছু টি ভঞ্জুয

৫২

ভাতৃ ত্বকারীন ছু টি

ভাতৃ ত্বকারীন ছু টি
ভঞ্জুসয টত্রয ভাধ্টভ।

৫৩

সফনাটফতটন ছু টি ভঞ্জুয

সফনাটফতটন ছু টি ভঞ্জুসয
টত্রয ভাধ্টভ

৫৪

উচ্চসক্ষা অনুটভােন

ক্রভভক
নং

স্েফোর নোভ

৫৫

প্রসক্ষন

৫৬

ফ্াাংটকয কভটকতট া
কভটচাযীটেয টফতন বাতা
প্রোন।

৫৭

স্েফো প্রদোন দ্ধভি

প্রয়য়োজনীয় কোগজত্র এফং
প্রোভিস্থোন

স্েফোর ভুল্য ও
ভরয়শোধ দ্ধভি
সফনাভুটর্

স্েফো প্রদোয়নর
েভয়েীভো
প্রসক্ষন টকাটটয
ভয় অনুমায়ী

দোভয়ত্তপ্রোি কভম কিমো
(নোভ,দভফ,ভফবোগ,
স্পোন নোম্বোর ও ইস্ভইল্)
ভানফ ম্পে সফবাগ,
প্রধান কামটারয়।

কভটকতট া/কভটচাযীটেয
টমাগ্তা/প্রটয়াজন
অনুমায়ী এফাং
সফলয়সবসিক।
ফ্াাংক সাটফয
ভাধ্টভ।

আইসসফ ইরাসভ ফ্াাংক
টট্রসনাং টন্টায।

টকন্দ্রীয় Payroll সটস্টভ টথটক সফনাভুটর্
াংসিস্ট সাটফ প্রোন কযা
য়।

ভাসক টফতন
প্রসতভাটয ২৬
তাসযটখ সফতযণ।

ভানফ ম্পে সফবাগ,
প্রধান কামটারয়।

কভটকতট া কভটচাযীটেয কয
সযটাটধয প্রত্য়ন ত্র
প্রোন

চাসো অনুমায়ী

আয়কয সযগণনায প্রত্য়ন
ত্র

সফনাভুটর্

আয়কয সযোনট
োসখটরয ভয় ীভায
ভটধ্।

ভানফ ম্পে সফবাগ,
প্রধান কামটারয়।

৫৮

কভটকতট া কভটচাযীটেয
মাতায়াত, টিএ/ সডএ সফর
প্রোন

সফর োসখর াটটক্ষ

াংসিস্ট াখা/ সফবাটগয
ুাসয  ভানফ ম্পে
সফবাটগ আটফেন।

সফনাভুটর্

মথামথ কতৃট টক্ষয
অনুটভােন াটটক্ষ ৫
কভট সেফটয ভটধ্

ভানফ ম্পে সফবাগ,
প্রধান কামটারয়।

৫৯

ফন্দুক  আটেয়াস্র, বল্ট
রুটভ/াখায পায়ায
অ্ারাভট, অসেসনফটাক মন্ত্র,
অটো অ্ারাভট সটস্টভ
ফ্ফস্থাকযণ

াখায আটফেটনয
টপ্রসক্ষটত কর াখায়
ফন্দুক 
আটেয়াস্র,বল্ট রুটভ
আধুসনক পায়ায
অ্ারাভট,অসে সনফটাক
মন্ত্র, আটো অ্ারাভট
সটস্টভ ফ্ফস্থাকযন।

ফ্াাংটকয সনয়নুমাসয়

প্রটমাজ্ াটয প্রকৃ ত
ভুটর্।

মুসিাংগত ভটয়

এডসভসনটেন 
প্রাটিট সডােটটভন্ট
সফবাগ,প্রধান
কামটারয়, ঢাকা।

৬০

সফসবন্ন ধযটনয সসকউসযটি
ইন্পট্রূ টভন্ট সপ্রন্ট

াখায চাসো অনুমায়ী াখায চাসো অনুমায়ী।
এভআইসআয 
প্রধান কামটারয়, ঢাকা।
সফসবন্ন সসকউসযটি
ইন্পট্রু টভন্ট যফযা।

সনধটাসযত ায
অনুমায়ী

মুসিঙ্গত ভটয়।

এডসভসনটেন 
প্রাটিট সডােটটভন্ট
সফবাগ,প্রধান
কামটারয়, ঢাকা।

ক্রভভক
নং

স্েফোর নোভ

স্েফো প্রদোন দ্ধভি

প্রয়য়োজনীয় কোগজত্র এফং
প্রোভিস্থোন

স্েফোর ভুল্য ও
ভরয়শোধ দ্ধভি

স্েফো প্রদোয়নর
েভয়েীভো

দোভয়ত্তপ্রোি কভম কিমো
(নোভ,দভফ,ভফবোগ,
স্পোন নোম্বোর ও ইস্ভইল্)
এডসভসনটেন 
প্রাটিট সডােটটভন্ট
সফবাগ,প্রধান
কামটারয়, ঢাকা।

৬১

সফসবন্ন ধযটনয টস্টনাসয
াভগ্রী ভুদ্রন  সফতযণ

ভুদ্রটনয টয কুসযয়ায
াসবট টয ভাধ্টভ
টকন্দ্রীয় টগাডাউন টত
সফসব াখায় টপ্রযণ
কযা টয় থাটক।

টকাটেন াংগ্র কযা

সনধটাসযত ায
অনুমায়ী

মুসিঙ্গত ভটয়।

৬২

াখায অব্ন্তযীণ
টডটকাটযন

মথামথ কতৃট টক্ষয
অনুটভােন াটটক্ষ
প্রটয়াজনীয় তসফর
ফযাদ্দকযন।

BOQ প্রতকযণ

ূফট অনুটভােন
াটটক্ষ

মুসিঙ্গত ভটয়।

এডসভসনটেন 
প্রাটিট সডােটটভন্ট
সফবাগ,প্রধান
কামটারয়, ঢাকা।

৬৩

ক্াটরন্ডায,ডাটয়সয,
শুটবচ্ছা কাডট

প্রটয়াজন অনুমায়ী
কতৃট টক্ষয সনটেট না
টভাতাটফক।

েযটত্রয তট ানুমায়ী
প্রটয়াজনীয় কাগজত্র।

সনধটাসযত াটয।

মুসিঙ্গত ভটয়।

গণাংটমাগ সফবাগ,
প্রধান কামটারয়, ঢাকা

৬৪

সফসনটয়াগ গ্রটন ইচ্ছুক
গ্রাটকয সআইসফ
ইনটকায়াযী সযটােট
যফযা।

াখা ভূ টত
প্রাি(সনধটাসযত
সআইসফ আটফেন
পযটভ)আটফেটনয
টপ্রসক্ষটত সআইসফ
ইনটকায়াসয সযটােট
াংসিষ্ট াখায় টপ্রযন।

ুযনকৃ ত,াক্ষযমুি সনধটাসযত
ইনটকায়াযী
পভট,অসঙ্গকাযনাভা,জাতীয়
সযচয়ত্র, টিআইএন
াটিটসপটকে,
প্রটয়াজনীয় সপ প্রোন
ইত্াসে।
প্রাসিস্থানঃপ্রধান কামটারটয়য
সআইসফ টফা ইউসনে।

াকুট রায টভাতাটফক
সনধটাসযত ভুটর্।

মুসিঙ্গত ভটয়।

৬৫

সফসবন্ন াখা/সফবাগ/
অসপ সনযীক্ষা 
সযেটন

ফা
সনযীক্ষা প্ল্্ান,
ভ্ানুয়ার  ভটয়
ভটয় জাযীকৃ ত
াকুট রায এয সনটেট না
অনুমায়ী কামটেভ
সযচারনা কযা য়।

াখা/সফবাগ কতৃট ক
যফযাকৃ ত কাগজ ত্র।

সফনাভূটর্।

কভট সযকল্পনায়
সনটেট সত ভয়
অনুমায়ী।

অব্ন্তযীণ সনয়ন্ত্রণ 
প্রসতারন সফবাগ

ক্রভভক
নং

স্েফোর নোভ

স্েফো প্রদোন দ্ধভি

প্রয়য়োজনীয় কোগজত্র এফং
প্রোভিস্থোন

স্েফোর ভুল্য ও
ভরয়শোধ দ্ধভি

স্েফো প্রদোয়নর
েভয়েীভো

৬৬

প্রসবটডন্ট পাটন্ডয সাফ
াংযক্ষন,ফ্াটরন্প
কনপাটভটন  ভুনাপা
প্রোন ম্পসকট ত টফা

টকসন্দ্রয়বাটফ ভাসক
টফতন প্রোন কাটর
কর কভটকতট া/
কভটচাযীটেয চাো
াংগ্রূফটক সাফ
সাটফ জভা
কযন।ফছয সবসিক
সএপ সাটফয
ফ্াটরন্প কনপাটভটন
প্রোন কযা। পান্ড
সযচারনা কসভটিয
সধান্ত অনুমায়ী
ফাৎসযক সবসিটত
ভুনাপা প্রোন কযা।

সনধটাসযত পটভট

সফনাভূটর্

ফাৎসযক

৬৭

ফ্াাংটকয াসফটক/ ভাস্টায
ফাটজে প্রণয়ন সফবাজন 
ফন্টন ম্পসকট ত টফা

সফসবন্ন মটায় টথটক
তথ্ াংগ্র,সফটিলণ,
ফাটজে প্রনয়ন,
সফবাজন ফন্টন 
সনসেট ষ্ট টভয়াটে অগ্রগসত
মটাটরাচনা।

সফসবন্ন াখা কতৃট ক
যফযাকৃ ত তথ্উাি,ফ্াাংটকয কামটেভ চারু
আটছ ট কর এরাকায
ফ্ফা ম্পসকট ত তথ্ 
াসফটক ইন্ডাসেয তথ্-উাি
সফটিলণ।
প্রাসিস্থানঃ আসথটক প্রান
সফবাগ।

সফনাভুটর্

কভট সযকল্পনায়
সনটেট সত ভয়

এভপ্ল্সয়জ প্রসবটডন্ট পান্ড
ট্রাস্ট  গ্রাচু ইটি পান্ড
ট্রাস্ট সযচারনা

ট্রাটস্টয তসফর গঠন
 সফসনটয়াগূফটক
ভুনাপা ফন্টন।

সনধটাসযত পটভট আটফেন।
প্রাসিস্থানঃ ভানফ ম্পে
সফবাগ

সফনাভুটর্

৬৮

দোভয়ত্তপ্রোি কভম কিমো
(নোভ,দভফ,ভফবোগ,
স্পোন নোম্বোর ও ইস্ভইল্)
ভানফ ম্পে সফবাগ,
প্রধান কামটারয়।

অনুমায়ী।

ফাৎসযক

ভানফ ম্পে সফবাগ,
প্রধান কামটারয়।

ক্রভভক
নং
৬৯

৭০

স্েফোর নোভ
ফ্াাংটকয সনজস্ব ম্পসি
এফাং অথটঋটণ আোরত
২০০৩ এয ৩৩(৭)
ধাযায় প্রাি ম্পসি
উন্নয়ন  যক্ষণাটফক্ষণ।
কভটকতট া/কভটচাযীটেয
সফটে ভ্রভটন অনুভসত
প্রোন।

স্েফো প্রদোন দ্ধভি
সফসধটভাতাটফক াখায
চাসো টত্রয সবসিটত
এফাং কতৃট টক্ষয

প্রয়য়োজনীয় কোগজত্র এফং
প্রোভিস্থোন

স্েফোর ভুল্য ও
ভরয়শোধ দ্ধভি

স্েফো প্রদোয়নর
েভয়েীভো

াংসিষ্ট ম্পসি  াখায
কাগজ ত্রাসে।

সফনাভুটর্

মুসিঙ্গত ভটয়।

কভটকতট া/কভটচাযীটেয
আটফেন প্রটমাজ্ টক্ষটত্র
প্রাভাসনক কাগজা।

সফনাভুটর্

৩ কামটসেফ

দোভয়ত্তপ্রোি কভম কিমো
(নোভ,দভফ,ভফবোগ,
স্পোন নোম্বোর ও ইস্ভইল্)
আইন সফবাগ,প্রধান
কামটারয়।

অনুটভােন েটভ।
াখা/সফবাটগ কভটযত
কটর সনজ সনজ াখা
প্রধান/সফবাগীয়
প্রধাটনয ুাসযটয
সবসিটত ভানফ ম্পে
সফবাগ প্রধাটনয ভঞ্জুসয
টত্রয ভাধ্টভ।

ভানফ ম্পে সফবাগ
প্রধান,ঢাকা।

