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        অর্ থ মন্ত্রণালয় 
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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

অর্ থ মন্ত্রণালয় 

আর্র্ থক প্রর্তষ্ঠান র্বভাগ 
 

সসবাপ্রোন প্রর্তশ্রুর্ত (Citizen`s Charter) 

 

১. র্ভশন ও র্মশন 

 

রূপকল্প (Vision) : েক্ষ, অন্তর্ভ থর্িমূলক ও শর্িশালী আর্র্ থক বাজার ও সসবা ব্যবস্থা। 

 

অভিলক্ষ্য (Mission) :  নীর্তগত ও প্রার্তষ্ঠার্নক কাঠাদমা শর্িশালী করার মাধ্যদম আর্র্ থক বাজার ও সসবা ব্যবস্থার মাদনান্নয়ন। 

 

২. প্রর্তশ্রুত সসবাসমূহ : 

 

২.১ নাগরিক সেবা 

 

ক্রঃ

নং 
সেবাি নাম সেবা প্রদান পদ্ধরি 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এবং 

প্রারিস্থান 

সেবাি মূল্য 

এবং 

পরিয় াধ 

পদ্ধরি 

সেবা 

প্রদায়নি 

েময়েীমা 

দারয়ত্বপ্রাি কম মকিমা (নাম, পদরব, 

স ান নম্বি ও ই-সমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ তথ্য অর্িকার আইন 

সমাতাদবক িথ্য প্রদান 

অরধযারিি িথ্য 

প্রদান (পত্র প্রদান/ 

ওয়য়বোইয়ে 

প্রকা / ই-সমইল) 

িথ্য প্রারিি জন্য ই-

সমইল/ যাক্স/ডাকয়যায়গ/েিা

েরি রনরদ মষ্ট  িয়ম আয়বদন 

 

রবরধ 

সমািায়বক 

রনধ মারিি 

মূয়ল্য 

২০ (রব ) 

কম মরদবে 

সমাঃ োঈদ কুতুব 

উপেরিব  

স ান:+৮৮-০২-৯৫৫৯১০৯ 

সমাবাইল: +৮৮-০১৭১২২২২৬১৮ 

 যাক্স:+৮৮-০২-৯৫১৩৫০০ 

ই-সমইল: 

ds.service@fid.gov.bd 

২ ব্াংক রিোব রববিণী, 

প্রিযয়ন পত্র ও েনদ 

েিযায়ন 

আবদেনকারী বা 

তার ময়নানীি 

প্ররিরনরধি রনকে 

সনে িস্তান্তি 

(১) েিযায়য়নি জন্য 

রনধ মারিি ছয়ক আয়বদনপত্র 

(২) সনাোিীকৃি ব্াংক 

রিোব রববিণী/প্রিযয়ন 

পত্র/েনয়দি মূলকরপ ও 

 য়োকরপ  

রবনামূয়ল্য ৩ (রিন) 

কম মরদবে  

আরজজুি িিমান, েিকািী েরিব  

স ান:+৮৮-০২- ৯৫৭৬০১৩ 

সমাবাইল: +৮৮- ০১৭১১০২৫৬৫৭ 

 যাক্স:+৮৮-০২-৯৫১৩৫০০ 

ই-সমইল: 

as.sb2@fid.gov.bd 

 

২.২  প্রারিষ্ঠারনক সেবা 

 

ক্রঃ

নং 
সেবাি নাম সেবা প্রদান পদ্ধরি 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এবং 

প্রারিস্থান 

সেবাি মূল্য 

এবং 

পরিয় াধ 

পদ্ধরি 

সেবা 

প্রদায়নি 

েময়েীমা 

দারয়ত্বপ্রাি কম মকিমা (নাম, পদরব, 

স ান নম্বি ও ই-সমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ করমটিয়ি প্ররিরনরধ 

ময়নানয়ন 

প্ররিরনরধ ময়নানয়ন 

পত্র সপ্রিণ 

(১) েংরিষ্ট 

প্ররিষ্ঠান/দিি/েংস্থাি 

অনুদরাি পত্র 

(২) কর্মটি গঠদনর র্সদ্ধান্ত 

সম্বর্লত সভার কার্ থর্ববরণী 

(৩) র্নদয়াগ কর্মটির সক্ষদত্র 

সাংর্িষ্ট পদের র্নদয়াদগর 

জন্য এ র্বভাগ কর্তথক 

জারীকৃত ছাড়পত্র 

র্বনামূদে ৫ (পাঁি) 

কায মরদবে 

মম োঃ সভিউল আলম 
উপেরিব (প্র ােন) 

স ান:+৮৮-০২-৯৫৫৯২০৫ 

সমাবাইল: +৮৮-০১৭১৮৬২১৮০১ 

 যাক্স:+৮৮-০২-৯৫১৩৫০০ 

ই-সমইল: 

ds.admin@fid.gov.bd                                
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ক্রঃ

নং 
সেবাি নাম সেবা প্রদান পদ্ধরি 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এবং 

প্রারিস্থান 

সেবাি মূল্য 

এবং 

পরিয় াধ 

পদ্ধরি 

সেবা 

প্রদায়নি 

েময়েীমা 

দারয়ত্বপ্রাি কম মকিমা (নাম, পদরব, 

স ান নম্বি ও ই-সমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

২ প্রকল্প/কম মসূরিি অর্ ম ছাড় অর্ ম রবভায়গি 

েম্মরিক্রয়ম অর্ ম 

ছাড়কিণ 

(১)  অর্ ম ছাড়কিয়ণি প্রস্তাব 

(২) অর্ ম রবভাগ কর্তমক 

জািীকৃি অর্ ম অবমুরি 

রনয়দ মর কা অনুযায়ী 

রনধ মারিি  িয়ম িথ্য 

রবনামূয়ল্য ৩০ (রত্র ) 

কায মরদবে 

মুয় মদা জামান 

উপেরিব  

স ান:+৮৮-০২-৯৫৭৬০১৭ 

সমাবাইল: +৮৮-০১৭১১৩১৮৭৬২ 

 যাক্স:+৮৮-০২-৯৫১৩৫০০ 

ই-সমইল: 

ds.project@fid.gov.bd 
৩ এ র্বভাদগর আওিাধীন 

রবআইরেম ও আইরেরব 

এি অর্ ম ছাড় 

েিকারি মঞ্জুরি 

জ্ঞাপন 

(১) প্রাক্করলি বায়জে প্রস্তাব  

(২) পরিিালনা পর্ ময়দি 

কায মরববিণীি করপ  

 

রবনামূল্য ১০ (দ ) 

কায মরদবে 

ড. নারিদ সিায়েন 

উপেরিব (প ুঁরজবাজাি) 

স ান: +৮৮-০২-৯৫৭৬০২৫ 

সমাবাইল: +৮৮-০১৮৫৫৬৬৬৬৪০ 

 যাক্স:+৮৮-০২-৯৫১৩৫০০ 

ই-সমইল: ds.cm@fid.gov.bd 

৪ এ র্বভাগ ও জাতীয় 

বাদজদের অন্তর্ভ থি এ 

র্বভাদগর আওিাধীন 

স্বায়ত্ত ারর্ি েংস্থা ও 

প্রকল্প/কম মসূরিি বায়জে 

প্রণয়ন 

এ রবভায়গি পক্ষ 

িয়ি বায়জে 

প্রাক্কলন (আয় ও 

ব্য়) 

অনুয়মাদয়নিজন্য 

অর্ ম রবভায়গ সপ্রিণ 

(১) প্রাক্করলি বায়জে প্রস্তাব  

(২) পরিিালনাপর্ ময়দি 

কায মরববিণীি করপ  

 

রবনামূল্য ২ (দুই) মাে সমাোম্মাৎ সজািিা খাতুন 

উপেরিব (বায়জে) 

স ান:+৮৮-০২-৯৫৫৯২০৫ 

সমাবাইল: +৮৮-০১৭১১১০৭৭৯১ 

 যাক্স:+৮৮-০২-৯৫১৩৫০০ 

ই-সমইল: 

ds.budget@fid.gov.bd 

৫ এ র্বভাদগর আওিাধীন 

রবয় র্ারয়ি 

ব্াংকেমূয়িি বায়জে 

অনুয়মাদন 

েিকারি মঞ্জুরি 

জ্ঞাপন 

(১) প্রাক্করলি বায়জে প্রস্তাব  

(২) পরিিালনা পর্ ময়দি 

কায মরববিণীি করপ  

 

রবনামূল্য ১ (এক) মাে কামরুন নািাি রেদ্দীকা 

যুগ্মেরিব 

স ান: +৮৮-০২-৯৫৭৪০১০ 

সমাবাইল: +৮৮-০১৭১৬৭৮৭৪০০ 

 যাক্স:+৮৮-০২-৯৫১৩৫০০ 

ই-সমইল: js.sb@fid.gov.bd 

৬ এ র্বভাদগর আওিাধীন 

আইরডআিএ, োধািণ 

বীমা কয়প মায়িয় ন ও 

জীবন বীমা কয়প মায়িয় ন 

এর বায়জে মঞ্জুরি জ্ঞাপন 

েিকারি মঞ্জুরি 

জ্ঞাপন 

(১) প্রাক্করলি বায়জে প্রস্তাব  

(২)পরিিালনা পর্ ময়দি 

কায মরববিণীি করপ  

 

রবনামূল্য ১ (এক) মাে সমািাম্মদ ই য়িখাি সিায়েন 

উপেরিব (বীমা) 

স ান:+৮৮-০২-৯৫৮৪৯৬৬ 

সমাবাইল: +৮৮-০১৭১৫০৪৭৭০০ 

 যাক্স:+৮৮-০২-৯৫১৩৫০০ 

ই-সমইল: 

ds.insurance@fid.gov.bd 

৭ বাাংলাদেশ ব্যাাংক, 

িাষ্ট্রমারলকানাধীন 

ব্যাাংক, আর্র্ থক প্রর্তষ্ঠান 

ও বীমা কদপ থাদরশন এর 

বার্ষ থক র্হসাব র্নরীক্ষার 

জন্য বর্হিঃর্নরীক্ষক 

(চাে থাি থ একাউনদেন্টস) 

র্নদয়াগ 

র্নদয়াগ আয়দ  

প্রদান 

সাংর্িষ্ট প্রর্তষ্ঠাদনর প্রস্তাব 

 

 

র্বনামূদে ৩০ (রত্র ) 

কায মরদবে 

মৃতুযঞ্জয় োিা 

উপেরিব (অরডে) 

স ান: +৮৮-০২-৯৫৭৬০৪০ 

সমাবাইল: +৮৮-০১৬৭১৫০৩৮৫৩৩ 

 যাক্স:+৮৮-০২-৯৫১৩৫০০ 

ই-সমইল: ds.audit@fid.gov.bd 

৮ এ র্বভাদগর আওিাধীন 

আইরডআিএ, বাংলায়দ  

ইনরেওয়িন্স একায়ডমী 

োধািণ বীমা 

কয়প মায়িয় ন ও জীবন 

বীমা কয়প মায়িয় ন 

এরেপ্তর/ েংস্থাি 

োংগঠরনক  

কাঠায়মা ও েিঞ্জাম 

িারলকা (TO&E)  

েিকারি মঞ্জুরি 

আয়দ  জারি 

(১) রনধ মারিি ছয়ক প্রস্তারবি 

োংগঠরনক কাঠায়মা ও 

েিঞ্জাম িারলকা 

(২) রবদ্যমান োংগঠরনক 

কাঠায়মা ও েিঞ্জাম িারলকা 

(৩) পর্রচালনা পষ থদের 

কার্ থর্ববরণী 

রবনামূয়ল্য ৩ (রিন) 

মাে 

সমািাম্মদ ই য়িখাি সিায়েন 

উপেরিব (বীমা) 

স ান:+৮৮-০২-৯৫৮৪৯৬৬ 

সমাবাইল: +৮৮-০১৭১৫০৪৭৭০০ 

 যাক্স:+৮৮-০২-৯৫১৩৫০০ 

ই-সমইল: 

ds.insurance@fid.gov.bd 
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ক্রঃ

নং 
সেবাি নাম সেবা প্রদান পদ্ধরি 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এবং 

প্রারিস্থান 

সেবাি মূল্য 

এবং 

পরিয় াধ 

পদ্ধরি 

সেবা 

প্রদায়নি 

েময়েীমা 

দারয়ত্বপ্রাি কম মকিমা (নাম, পদরব, 

স ান নম্বি ও ই-সমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

অনুয়মাদন/েংয় াধন 

৯ এ র্বভাদগর আওিাধীন 

রব র্ারয়ি ব্াংয়কি 

োংগঠরনক  

কাঠায়মা ও েিঞ্জাম 

িারলকা (TO&E)  

অনুয়মাদন/েংয় াধন 

েিকারি মঞ্জুরি 

আয়দ  জারি 

(১) রনধ মারিি ছয়ক প্রস্তারবি 

োংগঠরনক কাঠায়মা ও 

েিঞ্জাম িারলকা 

(২) রবদ্যমান োংগঠরনক 

কাঠায়মা ও েিঞ্জাম িারলকা 

(৩) পর্রচালনা পষ থদের 

কার্ থর্ববরণী 

রবনামূয়ল্য ৩ (রিন) 

মাে 

জনাব কামরুন নািাি রেদ্দীকা 

যুগ্মেরিব 

স ান: +৮৮-০২-৯৫৭৪০১০ 

সমাবাইল: +৮৮-০১৭১৬৭৮৭৪০০ 

 যাক্স:+৮৮-০২-৯৫১৩৫০০ 

ই-সমইল: js.sb@fid.gov.bd 

১০ এ র্বভাদগর আওিাধীন 

রবএেইরে, রবআইরেএম 

ও আইরেরব  এি 

োংগঠরনক  

কাঠায়মা ও েিঞ্জাম 

িারলকা(TO&E)  

অনুয়মাদন/েংয় াধন 

েিকারি মঞ্জুরি 

আয়দ  জারি 

(১) রনধ মারিি ছয়ক প্রস্তারবি 

োংগঠরনক কাঠায়মা ও 

েিঞ্জাম িারলকা 

(২) রবদ্যমান োংগঠরনক 

কাঠায়মা ও েিঞ্জাম িারলকা 

(৩) পর্রচালনা পষ থদের 

কার্ থর্ববরণী 

রবনামূয়ল্য ৩ (রিন) 

মাে 

ড. নারিদ সিায়েন 

উপেরিব (প ুঁরজবাজাি) 

স ান: +৮৮-০২-৯৫৭৬০২৫ 

সমাবাইল: +৮৮-০১৮৫৫৬৬৬৬৪০ 

 যাক্স:+৮৮-০২-৯৫১৩৫০০ 

ই-সমইল: ds.cm@fid.gov.bd 

১১ এ র্বভাদগর আওিাধীন 

এনরজও  াউয়ে ন এি 

োংগঠরনক কাঠায়মা ও 

েিঞ্জাম 

িারলকা(TO&E)  

অনুয়মাদন/েংয় াধন 

েিকারি মঞ্জুরি 

আয়দ  জারি 

(১) রনধ মারিি ছয়ক প্রস্তারবি 

োংগঠরনক কাঠায়মা ও 

েিঞ্জাম িারলকা 

(২) রবদ্যমান োংগঠরনক 

কাঠায়মা ও েিঞ্জাম িারলকা 

(৩) পর্রচালনাপষ থদের 

কার্ থর্ববরণী 

রবনামূয়ল্য ৩ (রিন) 

মাে 

সমািাম্মদ এনামুল িক 

উপেরিব (এমআিএ) 

স ান:+৮৮-০২-৯৫৭৬০১৬ 

সমাবাইল: +৮৮-০১৯৩৭১৫৭৬২৭ 

 যাক্স:+৮৮-০২-৯৫১৩৫০০ 

ই-সমইল: 

ds.mra@fid.gov.bd 

১২ এ র্বভাদগর আওিাধীন 

রপয়কএেএ , এেরডএ  

ও রবএমরডএ  

এিোংগঠরনক  

কাঠায়মা ও েিঞ্জাম 

িারলকা(TO&E)  

অনুয়মাদন/েংয় াধন 

েিকারি মঞ্জুরি 

আয়দ  জারি 

(১) রনধ মারিি ছয়ক প্রস্তারবি 

োংগঠরনক কাঠায়মা ও 

েিঞ্জাম িারলকা 

(২) রবদ্যমান োংগঠরনক 

কাঠায়মা ও েিঞ্জাম িারলকা 

(৩) পর্রচালনা পষ থদের 

কার্ থর্ববরণী 

রবনামূয়ল্য ৩ (রিন) 

মাে 

মুয় মদা জামান 

উপেরিব (প্রকল্প ব্বস্থাপনা) 

স ান:+৮৮-০২-৯৫৭৬০১৭ 

সমাবাইল: +৮৮-০১৭১১৩১৮৭৬২ 

 যাক্স:+৮৮-০২-৯৫১৩৫০০ 

ই-সমইল: 

ds.project@fid.gov.bd 

১৩ এ র্বভাদগর আওতািীন 

রবয় র্ারয়ি ব্াংকেমূয়ি 

জনবল রনয়য়ায়গি 

ছাড়পত্র প্রদান 

েিকারি অনুয়মাদন 

জ্ঞাপন 

(১) েংস্থাি প্রস্তাব 

(২) অনুয়মারদি োংগঠরনক 

কাঠায়মা 

(৩) রবদ্যমান শূণ্যপদের 

িথ্যারদ  

(৪) পর্রচালনা পষ থদের 

কার্ থর্ববরণী 

রবনামূয়ল্য ৩০(রত্র ) 

কায মরদবে 

জনাব কামরুন নািাি রেদ্দীকা 

যুগ্মেরিব 

স ান: +৮৮-০২-৯৫৭৪০১০ 

সমাবাইল: +৮৮-০১৭১৬৭৮৭৪০০ 

 যাক্স:+৮৮-০২-৯৫১৩৫০০ 

ই-সমইল: js.sb@fid.gov.bd 

১৪ এ র্বভাদগর আওতািীন 

রবএেইরে, রবআইরেএম 

ও আইরেরব  এি    

জনবল রনয়য়ায়গি 

ছাড়পত্র প্রদান 

েিকারি অনুয়মাদন 

জ্ঞাপন 

(১) েংস্থাি প্রস্তাব 

(২)অনুয়মারদি োংগঠরনক 

কাঠায়মা 

(৩) রবদ্যমান শূণ্যপদের 

িথ্যারদ  

(৪) পর্রচালনা পষ থদের 

কার্ থর্ববরণী 

রবনামূয়ল্য ৩০(রত্র ) 

কায মরদবে 

ড. নারিদ সিায়েন 

উপেরিব (প ুঁরজবাজাি) 

স ান: +৮৮-০২-৯৫৭৬০২৫ 

সমাবাইল: +৮৮-০১৮৫৫৬৬৬৬৪০ 

 যাক্স:+৮৮-০২-৯৫১৩৫০০ 

ই-সমইল: ds.cm@fid.gov.bd 

১৫ িাষ্ট্রমারলকানাধীন 

বারণরজযক ব্াংকেমূয়িি 

র্জএম ও তদুর্ধ্থ পর্ থাদয়র 

কম থকতথাদের রপআিএল 

মঞ্জুরি 

েিকারি অনুয়মাদন 

জ্ঞাপন 

(১) র্র্ার্র্ কর্তথপদক্ষর 

মাধ্যদম আয়বদনপত্র 

(২) এেএেরে’ি েদনপত্র 

(৩) ছুটি সাংক্রান্ত প্রতযয়ন 

(৪) শৃঙ্খলা ও অর্িে 

সাংক্রান্ত প্রতযয়ন 

(৫) র্র্ার্র্ কর্তথপদক্ষর 

সুপার্রশ 

রবনামূয়ল্য ১০ (দ ) 

কম মরদবে 

সমািাম্মদ আবদুল আওয়াল 

উপেরিব  (বারণরজযক ব্াংক) 

স ানঃ     +৮৮-০২-৯৫১৩৫৫২ 

সমাবাইল:+৮৮-০১৫১২৫৫৫৬৬৬ 

 যাক্স:+৮৮-০২-৯৫১৩৫০০ 

ই-সমইলঃ 

pstosecy@fid.gov.bd 
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ক্রঃ

নং 
সেবাি নাম সেবা প্রদান পদ্ধরি 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এবং 

প্রারিস্থান 

সেবাি মূল্য 

এবং 

পরিয় াধ 

পদ্ধরি 

সেবা 

প্রদায়নি 

েময়েীমা 

দারয়ত্বপ্রাি কম মকিমা (নাম, পদরব, 

স ান নম্বি ও ই-সমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১৬ র্বদশষার্য়ত 

ব্াংকেমূয়িি র্জএম ও 

তদুর্ধ্থ পর্ থাদয়র 

কম থকতথাদেররপআিএল 

মঞ্জুরি 

েিকারি অনুয়মাদন 

জ্ঞাপন 

(১) র্র্ার্র্ কর্তথপদক্ষর 

মাধ্যদম আয়বদনপত্র 

(২) এেএেরে’ি েদনপত্র 

(৩) ছুটি সাংক্রান্ত প্রতযয়ন 

(৪) শৃঙ্খলা ও অর্িে 

সাংক্রান্ত প্রতযয়ন 

(৫) র্র্ার্র্ কর্তথপদক্ষর 

সুপার্রশ 

রবনামূয়ল্য ১০ (দ ) 

কম মরদবে 

জনাব কামরুন নািাি রেদ্দীকা 

যুগ্মেরিব 

স ান: +৮৮-০২-৯৫৭৪০১০ 

সমাবাইল: +৮৮-০১৭১৬৭৮৭৪০০ 

 যাক্স:+৮৮-০২-৯৫১৩৫০০ 

ই-সমইল: js.sb@fid.gov.bd 

১৭ এ র্বভাগ এবাং 

আওতািীন ব্যাাংক, বীমা 

সাংস্থা ও আর্র্ থক 

প্রর্তষ্ঠাদনর কম থকতথাদের 

র্বদেশ ভ্রমণএর অনুমর্ত 

প্রোন 

সরকার্র আদেশ 

জার্র  

(১) র্নি থার্রত ফরদম 

আদবেন 

(২) পূরণকৃত সার-সাংদক্ষপ 

ফরম  

(৩) র্বগত ১(এক) বছদরর 

র্বদেশ ভ্রমণ র্বষয়ক 

র্ববরণী 

(৪) প্রদর্াজয সক্ষদত্র প্রমাণক 

কাগজার্ে (দর্মন: র্চর্কৎসা 

সাংক্রান্ত, প্রর্শক্ষণ সাংক্রান্ত) 

র্বনামূদে ১৫ (পয়নি) 

কম থ র্েবস 

মম োঃ সভিউল আলম 
উপেরিব (প্রর ক্ষণ)  

স ান:+৮৮-০২-৯৫৫৯২০৫ 

সমাবাইল: +৮৮-০১৭১৮৬২১৮০১ 

 যাক্স:+৮৮-০২-৯৫১৩৫০০ 

ই-সমইল: 

ds.admin@fid.gov.bd                                

১৮ র্বদশষার্য়ত ব্যাাংক ও 

আর্র্ থক প্রর্তষ্ঠাদনর নতুন 

শাখা চালুর অনুমর্ত 

প্রোন 

শাখা স্থাপদনর 

সম্মর্ত/অসম্মর্ত 

পত্র প্রোন 

(১)ব্যাাংদকর প্রস্তাব 

(২)পর্রচালনা পষ থদের 

র্সদ্ধান্ত 

(৩)শাখা সখালার র্নদে থশনা 

অনুর্ায়ী তথ্যার্ে 

র্বনামূদে ১ (এক) মাে জনাব কামরুন নািাি রেদ্দীকা 

যুগ্মেরিব 

স ান: +৮৮-০২-৯৫৭৪০১০ 

সমাবাইল: +৮৮-০১৭১৬৭৮৭৪০০ 

 যাক্স:+৮৮-০২-৯৫১৩৫০০ 

ই-সমইল: js.sb@fid.gov.bd 

 

 

 

২.৩  অভযন্তিীণ সেবা: 

 

ক্রঃ

নং 
সেবাি নাম 

সেবা প্রদান 

পদ্ধরি 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এবং 

প্রারিস্থান 

সেবাি মূল্য 

এবং 

পরিয় াধ 

পদ্ধরি 

সেবা 

প্রদায়নি 

েময়েীমা 

দারয়ত্বপ্রাি কম মকিমা (নাম, পদরব, 

স ান নম্বি ও ই-সমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ োধািণ ভরবষ্য 

িিরবয়লি অরিম মঞ্জুি 

অর্িম প্রোদনর 

মঞ্জুরি আয়দ  

জারি 

(১) রনধ মারিি  িয়ম আয়বদন 

(বাংলায়দ   িম নম্বি-২৬৩৯,  

(২) োধািণ ভরবষ্য িিরবয়ল 

েব ময় র্ রিোব রববিণী(প্রধান 

রিোবিক্ষণ কম মকিমা কর্তমক 

প্রদত্ত) 

র্বনামূদে ৭ (োি) 

কায মরদবে 

মম োঃ সভিউল আলম 
উপেরিব (প্র ােন)  

স ান:+৮৮-০২-৯৫৫৯২০৫ 

সমাবাইল: +৮৮-০১৭১৮৬২১৮০১ 

 যাক্স:+৮৮-০২-৯৫১৩৫০০ 

ই-সমইল: 

ds.admin@fid.gov.bd                                

২ শ্রারন্ত রবয়নাদন ছুটি ও 

ভািা মঞ্জুি 

শ্রারন্ত রবয়নাদন 

ছুটি ও ভািার 

মঞ্জুরি আয়দ  

জারি 

(১) আয়বদনপত্র 

(২) প্রধান রিোবিক্ষণ কম মকিমা 

কর্তমক ইস্যযকৃি অর্জথত ছুটির 

র্হসাব রববিণী র্া র্নয়ন্ত্রণকারী 

কর্তথপক্ষ কর্তথক সুপার্রশকৃত 

(৩) সব থদশষ সভাগকৃত শ্রারন্ত 

রবয়নাদন ছুটিি আয়বদন ও 

মঞ্জুরি আয়দয় ি অনুরলরপ 

র্বনামূদে ৭ (োি) 

কায মরদবে 

মম োঃ সভিউল আলম 
উপেরিব (প্র ােন) 

স ান:+৮৮-০২- 

সমাবাইল: +৮৮-০১৭১৮৬২১৮০১ 

 যাক্স:+৮৮-০২-৯৫১৩৫০০ 

ই-সমইল: 

ds.admin@fid.gov.bd                                

http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2013/11/%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%AB-%E0%A6%85%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AE-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B9%E0%A6%A8-%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%AE.pdf
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ক্রঃ

নং 
সেবাি নাম 

সেবা প্রদান 

পদ্ধরি 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এবং 

প্রারিস্থান 

সেবাি মূল্য 

এবং 

পরিয় াধ 

পদ্ধরি 

সেবা 

প্রদায়নি 

েময়েীমা 

দারয়ত্বপ্রাি কম মকিমা (নাম, পদরব, 

স ান নম্বি ও ই-সমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৩ অরজমি ছুটি মঞ্জুর েিকারি আয়দ  

জারি 

(১) আয়বদনপত্র 

(২) রনধ মারিি  িয়ম 

(বাংলায়দ   িম নম্বি-২৩৯৫) 

প্রধান রিোবিক্ষণ কম মকিমা 

কর্তমক প্রদত্ত ছুটি প্রাপ্যিাি 

প্ররিয়বদন (সগয়জয়েড 

কম মকিমায়দি সক্ষয়ত্র)  

(৩) এ র্বভাদগর রিোবিক্ষণ 

কম মকিমা কর্তমক প্রদত্ত ছুটি 

প্রাপ্যিাি প্রিযয়নপত্র (নন-

সগয়জয়েড কম মিািীয়দি সক্ষয়ত্র) 

র্বনামূদে ৭ (োি) 

কায মরদবে 

মম োঃ সভিউল আলম 
উপেরিব (প্রর ক্ষণ) 

স ান:+৮৮-০২-৯৫৫৯২০৫ 

সমাবাইল: +৮৮-০১৭১৮৬২১৮০১ 

 যাক্স:+৮৮-০২-৯৫১৩৫০০ 

ই-সমইল: 

ds.admin@fid.gov.bd                                

৪ অরজমি ছুটি 

(বরিঃবাংলায়দ ) মঞ্জুর 

েিকারি আয়দ  

জারি  

(১) আয়বদনপত্র 

(২) রনধ মারিি  িয়ম 

(বাংলায়দ   িম নম্বি-২৩৯৫) 

প্রধান রিোবিক্ষণ কম মকিমা 

কর্তমক প্রদত্ত ছুটি প্রাপ্যিাি 

প্ররিয়বদন  

(সগয়জয়েড কম মকিমায়দি 

সক্ষয়ত্র) 

(৩) এ র্বভাদগর রিোবিক্ষণ 

কম মকিমা কর্তমক প্রদত্ত ছুটি 

প্রাপ্যিাি প্রিযয়নপত্র (নন-

সগয়জয়েড কম মিািীয়দি সক্ষয়ত্র) 

র্বনামূদে ৭ (োি) 

কায মরদবে 

মম োঃ সভিউল আলম 
উপেরিব (প্রর ক্ষণ) 

স ান:+৮৮-০২-৯৫৫৯২০৫ 

সমাবাইল: +৮৮-০১৭১৮৬২১৮০১ 

 যাক্স:+৮৮-০২-৯৫১৩৫০০ 

ই-সমইল: 

ds.admin@fid.gov.bd                                

৫ এ র্বভাদগর কম থকতথা ও 

কম মিািীয়দি গৃহ র্নম থাণ, 

সমরামত/ সমাের 

সাইদকল/ কর্িউোর/ 

বাইসাইদকল অিীম 

মঞ্জুি 

অরিম মঞ্জুরি 

আয়দ  প্রদান 

(১) রনধ মারিি  িয়ম আয়বদন 

(২) র্নয়ন্ত্রণকারী কর্তথপদক্ষর 

সুপার্রশ 

 

র্বনামূদে ৭ (োি) 

কায মরদবে 

সমাোম্মাৎ সজািিা খাতুন 

উপেরিব (বায়জে) 

স ান:+৮৮-০২-৯৫৪৫৫২০ 

সমাবাইল: +৮৮- ০১৭১১১০৭৭৯১ 

 যাক্স:+৮৮-০২-৯৫১৩৫০০ 

ই-সমইল: 

ds.budget@fid.gov.bd                                

৬ এ র্বভাদগর ১০-২০ 

সিদির কম মিািীয়দি 

র্পআরএল মঞ্জুর 

র্পআরএল 

মঞ্জুরি আয়দ  

প্রদান 

(১) রনধ মারিি  িয়ম আয়বদন 

(২) ssc পিীক্ষাি েনদ অর্বা 

(৩) বয়ে প্রমায়নি েনদ 

 

 

র্বনামূদে ১০ (দ ) 

কায মরদবে 

মম োঃ সভিউল আলম 
উপেরিব (প্র ােন)  

স ান:+৮৮-০২-৯৫৫৯২০৫ 

সমাবাইল: +৮৮-০১৭১৮৬২১৮০১ 

 যাক্স:+৮৮-০২-৯৫১৩৫০০ 

ই-সমইল: 

ds.admin@fid.gov.bd                                

৭ এ র্বভাদগর ১০-২০ 

সিদির কম মিািীয়দি 

সপনশন মঞ্জুর্র 

সপনশন মঞ্জুরি 

আয়দ  প্রদান 

(১) রনধ মারিি  িয়ম আয়বদন 

(২) অনাপরত্ত েনদ 

 

 

র্বনামূদে ১(এক) মাস মম োঃ সভিউল আলম 
উপেরিব (প্র ােন)  

স ান:+৮৮-০২-৯৫৫৯২০৫ 

সমাবাইল: +৮৮-০১৭১৮৬২১৮০১ 

 যাক্স:+৮৮-০২-৯৫১৩৫০০ 

ই-সমইল: 

ds.admin@fid.gov.bd                                

  

http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2013/11/%E0%A6%85%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%A4-%E0%A6%9B%E0%A7%81%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8-%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%AE.pdf
http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2013/11/%E0%A6%85%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%A4-%E0%A6%9B%E0%A7%81%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8-%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%AE.pdf
http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2013/11/%E0%A6%85%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%A4-%E0%A6%9B%E0%A7%81%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8-%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%AE.pdf
http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2013/11/%E0%A6%85%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%A4-%E0%A6%9B%E0%A7%81%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8-%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%AE.pdf
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২.৪       

এ র্বভাদগর আওতািীন অর্িেপ্তর/েপ্তর/সাংস্থাসমূহ: 

ক. বাাংলাদেশ ব্যাাংক 

খ. রাষ্ট্রমার্লকানািীন বার্ণর্জযক ব্যাাংকসমূহ- ৬টি 

(1) সসানালী ব্যাাংক র্লর্মদেি      

(2) জনতা ব্যাাংক র্লর্মদেি 

(২)  অিণী ব্যাাংক র্লর্মদেি        

(৪)  রূপালী ব্যাাংক র্লর্মদেি 

(৫)  বাাংলাদেশ সিদভলপদমন্ট ব্যাাংক র্লর্মদেি     

(৬)  সবর্সক ব্যাাংক র্লর্মদেি 

গ. রাষ্ট্রমার্লকানািীন র্বদশষার্য়ত ব্যাাংকসমূহ- ৬টি 

(১)  বাাংলাদেশ কৃর্ষ ব্যাাংক              

(২)  রাজশাহী কৃর্ষ উন্নয়ন ব্যাাংক 

(৩)  কম থসাংস্থান ব্যাাংক  

(৪)  আনসার-র্ভর্ির্প উন্নয়ন ব্যাাংক  

(৫)  প্রবাসী কোণ ব্যাাংক  

(৬)  পল্লী সঞ্চয় ব্যাাংক 

ঘ.  অন্যান্য আর্র্ থক প্রর্তষ্ঠান 
বাাংলাদেশ হাউজ র্বর্ডাং ফাইন্যান্স কদপ থাদরশন 

 (২) বীমা খাত :  

বীমা উন্নয়ন ও র্নয়ন্ত্রণকারী কর্তথপক্ষ, জীবন বীমা কদপ থাদরশন, সািারণ বীমা কদপ থাদরশন ও বাাংলাদেশ ইনু্সদরন্স একাদিমী।  

(৩) প ুঁর্জবাজার খাত : 

বাাংলাদেশ র্সর্কউর্রটিজ অযান্ডএক্সদচঞ্জ কর্মশন, ইনদভষ্টদমন্ট কদপ থাদরশন অব বাাংলাদেশ এবাং বাাংলাদেশ ইন্সটিটিউে অব কযার্পোল মাদকথে। 

(৪)  ক্ষুদ্রঋণ খাত : 

মাইদক্রাদক্রর্িে সরগুদলেরী অর্র্রটি, পল্লী কম থ সহায়ক ফাউদন্ডশন, সসাশ্যাল সিদভলপদমন্ট ফাউদেশন, বাাংলাদেশ র্মউর্নর্সপ্যাল সিদভলপদমন্ট ফান্ড ও 

বাাংলাদেশ এনর্জও ফাউদন্ডশন 

 

 

৩.    অর্ভদর্াগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধর্ত (GRS) 

 

ক্রর্মক কখন সর্াগাদর্াগ করদবন 
কার সদে সর্াগাদর্াগ 

করদবন 
সর্াগাদর্াদগর ঠিকানা 

র্নষ্পর্ির 

সময়সীমা 

১ 
োর্য়ত্বপ্রাপ্ত কম থকতথা 

সমািান র্েদত না পারদল 

অর্ভদর্াগ র্নষ্পর্ি কম থকতথা 

(GRS সফাকাল পদয়ন্ট 

কম থকতথা) 

 

সমািঃ হুমায়ুন কর্বর 

যুগ্ম সর্চব 

সফান: +৮৮-০২-৯৫৭৬০৩৯ 

সমাবাইল: +৮৮-০১৮৩৯৩৩৯৩৬৫ 

ফযাক্স:+৮৮-০২-৯৫১৩৫০০ 

ই-সমইল: js.insurance@fid.gov.bd 

৩০ কার্ থর্েবস 

২ 

অর্ভদর্াগ র্নষ্পর্ি 

কম থকতথা র্নর্ে থষ্ট সমদয় 

সমািান র্েদত না পারদল 

আর্পল কম থকতথা 

সমািঃ আসাদুল ইসলাম  

সর্চব  

সফান:+৮৮-০২-৯৫৭৬০১৩ 

ওদয়ব: secretary@fid.gov.bd 

৩০ কার্ থর্েবস 

৩ 

আর্পল কম থকতথা র্নর্ে থষ্ট 

সমদয় সমািান র্েদত না 

পারদল 

মর্ন্ত্রপর্রষে র্বভাদগর 

অর্ভদর্াগ ব্যবস্থাপনা সসল 

অর্ভদর্াগ িহণ সকন্দ্র 

৫ নম্বর সগইে, বাাংলাদেশ সর্চবালয়, ঢাকা 

ওদয়ব: www.grs.gov.bd 

৯০ কার্ থর্েবস 
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আর্র্ থক প্রর্তষ্ঠান র্বভাগ 

অর্ থ মন্ত্রণালয় 

 

 

আর্র্ থক প্রর্তষ্ঠান র্বভাদগর তথ্য প্রোনকারী কম থকতথার নাম: 
 

 

 

 

মুদশ থো জামান 

উপসর্চব  

সফান:+৮৮-০২-৯৫৭৬০১৭ 

সমাবাইল: +৮৮-০১৭১১৩১৮৭৬২ 

ফযাক্স:+৮৮-০২-৯৫১৩৫০০ 

ই-সমইল: ds.project@fid.gov.bd 


