
 

 

 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

        অথ থ ভন্ত্রণারয় 

আর্থ থক প্রর্তষ্ঠান র্ফবাগ 
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আর্থ থক প্রর্তষ্ঠান র্ফবাদগয সফা প্রদান প্রর্তশ্রুর্ত (Citizen`s 
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২৭ এর্প্রর ২০২১ 
 

 

  



গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

অথ থ ভন্ত্রণারয় 

আর্থ থক প্রর্তষ্ঠান র্ফবাগ 
 

সফাপ্রদান প্রর্তশ্রুর্ত (Citizen`s Charter) 

 

১. র্বন ও র্ভন 

 

রূপকল্প (Vision) : দক্ষ, অন্তর্ভ থর্িমূরক ও র্িারী আর্থ থক ফাজায ও সফা ব্যফস্থা। 

 

অভিলক্ষ্য (Mission) :  নীর্তগত ও প্রার্তষ্ঠার্নক কাঠাদভা র্িারী কযায ভাধ্যদভ আর্থ থক ফাজায ও সফা ব্যফস্থায ভাদনান্নয়ন। 

 

 

২. প্রর্তশ্রুত সফামূ : 

 

২.১ নাগর্যক সফা  

 

ক্রঃনাং: সফায নাভ সফা প্রদান 

দ্ধর্ত 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রার্িস্থান সফায মূল্য 

এফাং র্যদাধ 

দ্ধর্ত 

সফা 

প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দার্য়ত্বপ্রাি কভ থকতথা (নাভ, দর্ফ, সপান 

নম্বয ও ই-সভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১। তথ্য 

অর্ধকায 

আইন 

সভাতাদফক 

তথ্য প্রদান 

অর্ধমার্িত তথ্য 

প্রদান 

(ত্র/র্র্ড/পট 

কর্) 

তথ্য প্রার্িয জন্য ই-

সভইর/পযাক্স/ডাকদমাদগ/যার্য 

র্নর্দ থষ্ট পযদভ আদফদন 

 

র্ফনামূদল্য/র্ফর্ধ 

সভাতাদফক 

র্নধ থার্যত মূদল্য 

২০ (র্ফ) 

কভ থর্দফ 

                  

উর্িফ  

সপান:+৮৮-০২-৯৫৫৯১০৯ 

সভাফাইর: +৮৮-০১৭১৮৬২১৮০১ 

পযাক্স:+৮৮-০২-৯৫১৩৫০০ 

ই-সভইর: ds.admin@fid.gov.bd 

২। ব্যাাংক 

র্াফ 

র্ফফযণী, 

প্রতযয়ন ত্র 

ও নদ 

তযায়ন 

আফদদনকাযী ফা 

তায ভদনানীত 

প্রর্তর্নর্ধয র্নকট 

নদ স্তান্তয 

(১) তযায়দনয জন্য র্নধ থার্যত ছদক  

আদফদনত্র 

(২) সনাটাযীকৃত ব্যাাংক র্াফ 

র্ফফযণী/প্রতযয়ন ত্র/নদদয মূরকর্ 

ও পদটাকর্  

 

র্ফনামূদল্য ৩ (র্তন) 

কভ থর্দফ  

             

কাযী র্িফ  

সপান:+৮৮-০২-৯৫৭৬০১৩ 

সভাফাইর: +৮৮-০১৭১১০২৫৬৫৭ 

পযাক্স:+৮৮-০২-৯৫১৩৫০০ 

ই-সভইর: sas.sb@fid.gov.bd                                                                                                                                

 

 

 

 

  

 



২.২  প্রার্তষ্ঠার্নক সফা  

ক্রঃ

নাং: 

সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধর্ত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং 

প্রার্িস্থান 

সফায মূল্য 

এফাং 

র্যদাধ 

দ্ধর্ত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দার্য়ত্বপ্রাি কভ থকতথা (নাভ, দর্ফ, সপান নম্বয ও ই-

সভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১। কর্ভটিদত প্রর্তর্নর্ধ 

ভদনানয়ন 

প্রর্তর্নর্ধ ভদনানয়ন 

ত্র 

(১) াংর্িষ্ট 

প্রর্তষ্ঠান/দিয/াংস্থায অনুদযাধ 

ত্র 

(২) কর্ভটি গঠন াংক্রান্ত 

কাম থক্রভ 

(৩) র্নদয়াগ কর্ভটিয সক্ষদত্র 

াংর্িষ্ট দদয র্নদয়াদগয জন্য 

এ র্ফবাগ কর্তথক জাযীকৃত 

ছাড়ত্র 

র্ফনামূদল্য ৭ (াত) 

কাম থর্দফ 

                  

উর্িফ  

সপান:+৮৮-০২-৯৫৫৯১০৯ 

সভাফাইর: +৮৮-০১৭১৮৬২১৮০১ 

পযাক্স:+৮৮-০২-৯৫১৩৫০০ 

ই-সভইর: ds.admin@fid.gov.bd 

২। প্রকল্প/কভ থসূর্িয অথ থ 

ছাড় 

অথ থ র্ফবাদগয 

ম্মর্তক্রদভ অথ থ 

ছাড়কযণ 

(১)  অথ থ ছাড়কযদণয প্রস্তাফ 

(২) অথ থ র্ফবাগ কর্তথক জাযীকৃত 

অথ থ অফমুর্ি র্নদদ থর্কা 

অনুমায়ী র্নধ থার্যত পযদভ তথ্য 

 

র্ফনামূদল্য ৩০ (র্ত্র) 

কভ থর্দফ 

                   

উর্িফ 

সপান:+৮৮-০২-৯৫৭৬০১৭ 

সভাফাইর: +৮৮-০১৭১২-১৯৩৫৮৫ 

পযাক্স:+৮৮-০২-৯৫১৩৫০০ 

ই-সভইর: ds.project@fid.gov.bd 

৩। র্ফআইর্ভ ও আইর্র্ফ 

এয অথ থ ছাড় 

যকার্য ভঞ্জুর্য 

জ্ঞান 

(১)  প্রাক্কর্রত ফাদজট প্রস্তাফ  

(২) র্যিারনা ল থদদয 

কাম থর্ফফযণীয কর্  

 

র্ফনামূল্য ১০ (দ) 

কাম থর্দফ ও ১ 

(এক) ভা 

                

মৄগ্মর্িফ 

সপান: +৮৮-০২-৯৫৭৪০০২ 

সভাফাইর: +৮৮-১৮৫৫৬৬৬৬৪০ 

পযাক্স:+৮৮-০২-৯৫১৩৫০০ 

ই-সভইর: js.cm@fid.gov.bd 

৪। জাতীয় ফাদজদটয 

অন্তর্ভ থি এ র্ফবাদগয 

আওতাধীন 

স্বায়ত্তার্লত াংস্থা ও 

প্রকল্প/কভ থসূর্িয  

ফাদজট প্রণয়ন 

এ র্ফবাদগয ক্ষ 

দত ফাদজট প্রাক্করন 

(আয় ও ব্যয়) 

অনুদভাদদনয জন্য 

অথ থ র্ফবাদগ সপ্রযণ 

(১) প্রাক্কর্রত ফাদজট প্রস্তাফ  

(২) র্যিারনা ল থদদয 

কাম থর্ফফযণীয কর্  

 

র্ফনামূল্য ২ (দুই) ভা                      

               

      ৮৮-০২-৯৫৫৯২০৫ 

          ৮৮-০১৭১১১০৭৭৯১ 

      ৮৮-০২-৯৫১৩৫০০ 

 -      ds.budget@fid.gov.bd 

৫। র্ফদলার্য়ত 

ব্যাাংকমূদয ফাদজট 

ভঞ্জুর্য জ্ঞান 

যকার্য ভঞ্জুর্য 

জ্ঞান 

(১) প্রাক্কর্রত ফাদজট প্রস্তাফ  

(২) র্যিারনা ল থদদয 

কাম থর্ফফযণীয কর্  

 

র্ফনামূল্য ১ (এক) ভা                    

       

       ৮৮-০২-৯৫৭৪০১০ 

          ৮৮-০১৭১৬৭৮৭৪০০ 

      ৮৮-০২-৯৫১৩৫০০ 

 -      js.sb@fid.gov.bd 

৬। আইর্ডআযএ, াধাযণ 

ফীভা কদ থাদযদন ও 

জীফন ফীভা 

কদ থাদযদন  ও 

ফাাংরাদদ ইন্স্যযদযন্স্ 

একাদডর্ভ এয ফাদজট 

ভঞ্জুর্য জ্ঞান 

যকার্য ভঞ্জুর্য 

জ্ঞান 

(১) প্রাক্কর্রত ফাদজট প্রস্তাফ  

(২) র্যিারনা ল থদদয 

কাম থর্ফফযণীয কর্  

 

র্ফনামূল্য ২ (দুই) ভা                         

উর্িফ 

সপান:+৮৮-০২-৯৫৮৪৯৬৬ 

সভাফাইর: +৮৮- ০১৭১২-২৪২৪৮২ 

পযাক্স:+৮৮-০২-৯৫১৩৫০০ 

ই-সভইর: ds.insurance@fid.gov.bd 

৭। ফাাংরাদদ ব্যাাংক, 

যাষ্ট্রভার্রকানাধীন 

ব্যাাংক, আর্থ থক 

প্রর্তষ্ঠান ও ফীভা 

কদ থাদযন এয ফার্ল থক 

র্াফ র্নযীক্ষায জন্য 

ফর্ঃর্নযীক্ষক (িাট থাড থ 

একাউনদটন্ট) র্নদয়াগ 

র্নদয়াগ আদদ প্রদান  াংর্িষ্ট প্রর্তষ্ঠাদনয প্রস্তাফ 

 

 

র্ফনামূদল্য ৩০ (র্ত্র) 

কাম থর্দফ 

মৃত্যযঞ্জয় াা 

মৄগ্মর্িফ  

সপান: +৮৮-০২-৯৫৭৬০৪০ 

সভাফাইর: +৮৮-০১৬৭১৫০৩৮৫৩৩ 

পযাক্স:+৮৮-০২-৯৫১৩৫০০ 

ই-সভইর: js.audit@fid.gov.bd 

  



ক্রঃ

নাং: 
সফায নাভ 

সফা প্রদান 

দ্ধর্ত 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং 

প্রার্িস্থান 

সফায মূল্য 

এফাং 

র্যদাধ 

দ্ধর্ত 

সফা 

প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দার্য়ত্বপ্রাি কভ থকতথা (নাভ, দর্ফ, সপান নম্বয ও ই-

সভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৮। আইর্ডআযএ, াধাযণ 

ফীভা কদ থাদযদন, জীফন 

ফীভা কদ থাদযদন ও 

ফাাংরাদদ ইনর্ওদযন্স্ 

একাদডভী এয দিয/ 

াংস্থায  াাংগঠর্নক  

কাঠাদভা ও যঞ্জাভ 

তার্রকা (TO&E)  

অনুদভাদন/  াংদাধন 

যকার্য 

ভঞ্জুর্য 

আদদ 

জার্য 

(১) র্নধ থার্যত ছদক প্রস্তার্ফত 

াাংগঠর্নক কাঠাদভা ও যঞ্জাভ 

তার্রকা 

(২) র্ফদ্যভান াাংগঠর্নক কাঠাদভা 

ও যঞ্জাভ তার্রকা 

(৩) র্যিারনা ল থদদয 

কাম থর্ফফযণী 

র্ফনামূদল্য ৩ (র্তন) 

ভা 

                        

উর্িফ 

সপান:+৮৮-০২-৯৫৮৪৯৬৬ 

সভাফাইর: +৮৮- ০১৭১২-২৪২৪৮২ 

পযাক্স:+৮৮-০২-৯৫১৩৫০০ 

ই-সভইর: ds.insurance@fid.gov.bd 

৯। র্ফলার্য়ত ব্যাাংদকয   

াাংগঠর্নক  

কাঠাদভা ও যঞ্জাভ 

তার্রকা (TO&E)  

অনুদভাদন/  াংদাধন 

যকার্য 

ভঞ্জুর্য 

আদদ 

জার্য 

(১) র্নধ থার্যত ছদক প্রস্তার্ফত 

াাংগঠর্নক কাঠাদভা ও যঞ্জাভ 

তার্রকা 

(২) র্ফদ্যভান াাংগঠর্নক কাঠাদভা 

ও যঞ্জাভ তার্রকা 

(৩) র্যিারনা ল থদদয 

কাম থর্ফফযণী 

র্ফনামূদল্য ৩ (র্তন) 

ভা 

                        

       

       ৮৮-০২-৯৫৭৪০১০ 

          ৮৮-০১৭১৬৭৮৭৪০০ 

      ৮৮-০২-৯৫১৩৫০০ 

 -    : js.sb@fid.gov.bd 

১০। র্ফএইর্, র্ফআইর্এভ 

ও আইর্র্ফ  এয   

াাংগঠর্নক  

কাঠাদভা ও যঞ্জাভ 

তার্রকা (TO&E)  

অনুদভাদন/  াংদাধন 

যকার্য 

ভঞ্জুর্য 

আদদ 

জার্য 

(১) র্নধ থার্যত ছদক প্রস্তার্ফত 

াাংগঠর্নক কাঠাদভা ও যঞ্জাভ 

তার্রকা 

(২) র্ফদ্যভান াাংগঠর্নক কাঠাদভা 

ও যঞ্জাভ তার্রকা 

(৩) র্যিারনা ল থদদয 

কাম থর্ফফযণী 

র্ফনামূদল্য ৩ (র্তন) 

ভা 

                

                   

       ৮৮-০২-৯৫৭৬০২৫ 

          ৮৮-০১৮৫৫৬৬৬৬৪০ 

      ৮৮-০২-৯৫১৩৫০০ 

 -      ds.cm@fid.gov.bd 

১১। এনর্জও পাউদেন এয 

াাংগঠর্নক কাঠাদভা ও 

যঞ্জাভ তার্রকা 

(TO&E)  অনুদভাদন/  

াংদাধন 

যকার্য 

ভঞ্জুর্য 

আদদ 

জার্য 

(১) র্নধ থার্যত ছদক প্রস্তার্ফত 

াাংগঠর্নক কাঠাদভা ও যঞ্জাভ 

তার্রকা 

(২) র্ফদ্যভান াাংগঠর্নক কাঠাদভা 

ও যঞ্জাভ তার্রকা 

(৩)র্যিারনা ল থদদয কাম থর্ফফযণী 

র্ফনামূদল্য ৩ (র্তন) 

ভা 

                 

       (     ) 

      ৮৮-০২-৯৫৭৬০১৬ 

সভাফাইর:  ৮৮-০১৯৩৭১৫৭৬২৭ 

      ৮৮-০২-৯৫১৩৫০০ 

 -      ds.mra@fid.gov.bd 

১২। র্দকএএপ, এর্ডএপ 

ও র্ফএভর্ডএপ এয  

াাংগঠর্নক  

কাঠাদভা ও যঞ্জাভ 

তার্রকা (TO&E)  

অনুদভাদন/  াংদাধন 

যকার্য 

ভঞ্জুর্য 

আদদ 

জার্য 

(১) র্নধ থার্যত ছদক প্রস্তার্ফত 

াাংগঠর্নক কাঠাদভা ও যঞ্জাভ 

তার্রকা 

(২) র্ফদ্যভান াাংগঠর্নক কাঠাদভা 

ও যঞ্জাভ তার্রকা 

(৩) র্যিারনা ল থদদয 

কাম থর্ফফযণী 

র্ফনামূদল্য ৩ (র্তন) 

ভা 

                   

উর্িফ 

সপান:+৮৮-০২-৯৫৭৬০১৭ 

সভাফাইর: +৮৮-০১৭১২-১৯৩৫৮৫ 

পযাক্স:+৮৮-০২-৯৫১৩৫০০ 

ই-সভইর: ds.project@fid.gov.bd 

১৩। ফাাংরাদদ ব্যাাংক, 

সানারী ব্যাাংক 

র্রর্ভদটড ও জনতা 

ব্যাাংক র্রর্ভদটড, অগ্রণী 

ব্যাাংক র্রর্ভদটড, রূারী  

ব্যাাংক র্রর্ভদটড, সফর্ক 

ব্যাাংক র্রর্ভদটড, ও 

র্ফর্ডর্ফএর -এ র্নদয়াগ-

প্রাথী/র্নদয়াগ-প্রািদদয 

মুর্িদমাদ্ধা  

নদ প্রতযয়ন াংক্রান্ত 

কাম থক্রভ 

ত্র 

সপ্রযদণয 

ভাধ্যদভ 

(১) প্রর্তষ্ঠাদনয আদফদন 

(২)মুর্িদমাদ্ধা র্দদফ প্রভাণক 

কাগজত্র 

র্ফনামূদল্য ৩ (র্তন) 

ভা 

           

মৄগ্মর্িফ  

সপানঃ +৮৮-০২-৯৫৮৮৬৭৩ 

সভাফাইর:+৮৮-১৭১২৬৬৩১২৪ 

পযাক্স:+৮৮-০২-৯৫১৩৫০০ 

ই-সভইর: js.cbb@fid.gov.bd 

 

 

 

 

ক্রঃ

নাং: 
সফায নাভ 

সফা প্রদান 

দ্ধর্ত 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং 

প্রার্িস্থান 

সফায মূল্য 

এফাং 

র্যদাধ 

দ্ধর্ত 

সফা 

প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দার্য়ত্বপ্রাি কভ থকতথা (নাভ, দর্ফ, সপান নম্বয ও ই-

সভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১৪। র্ফদলার্য়ত 

ব্যাাংদকযমূদ র্নদয়াগ-

প্রাথী/র্নদয়াগ-প্রািদদয 

মুর্িদমাদ্ধা  

নদ প্রতযয়ন াংক্রান্ত 

ত্র 

সপ্রযদণয 

ভাধ্যদভ 

(১) প্রর্তষ্ঠাদনয আদফদন 

(২) মুর্িদমাদ্ধা র্দদফ প্রভাণক 

কাগজত্র 

 

র্ফনামূদল্য ৩ (র্তন) 

ভা 

                        

       

       ৮৮-০২-৯৫৭৪০১০ 

          ৮৮-০১৭১৬৭৮৭৪০০ 

      ৮৮-০২-৯৫১৩৫০০ 



কাম থক্রভ  -      js.sb@fid.gov.bd 

১৫। র্ফএইর্, র্ফআইর্এভ 

ও আইর্র্ফ-সত র্নদয়াগ-

প্রাথী/র্নদয়াগ-প্রািদদয 

মুর্িদমাদ্ধা  

নদ প্রতযয়ন াংক্রান্ত 

কাম থক্রভ 

ত্র 

সপ্রযদণয 

ভাধ্যদভ 

(১) প্রর্তষ্ঠাদনয আদফদন, 

(২) মুর্িদমাদ্ধা র্দদফ প্রভাণক 

কাগজত্র 

র্ফনামূদল্য ৩ (র্তন) 

ভা 

                

                   

       ৮৮-০২-৯৫৭৬০২৫ 

          ৮৮-০১৮৫৫৬৬৬৬৪০ 

      ৮৮-০২-৯৫১৩৫০০ 

 -      ds.cm@fid.gov.bd 

১৬। অগ্রণী ব্যাাংক র্রর্ভদটড, 

রূারী  ব্যাাংক র্রর্ভদটড, 

সফর্ক ব্যাাংক র্রর্ভদটড,  

ও র্ফর্ডর্ফএর এয     

জনফর র্নদয়াদগয 

ছাড়ত্র প্রদান 

যকার্য 

অনুদভাদন 

প্রদান 

(১) াংস্থায প্রস্তাফ 

(২)অনুদভার্দত াাংগঠর্নক কাঠাদভা 

(৩) র্ফদ্যভান শূণ্য দদয তথ্যার্দ  

(৪) র্যিারনা ল থদদয কাম থর্ফফযণী 

 

র্ফনামূদল্য ৩০ (র্ত্র) 

কাম থর্দফ 

           

মৄগ্মর্িফ  

সপানঃ +৮৮-০২-৯৫৮৮৬৭৩ 

সভাফাইর:+৮৮-১৭১২৬৬৩১২৪ 

পযাক্স:+৮৮-০২-৯৫১৩৫০০ 

ই-সভইর: js.cbb@fid.gov.bd 

 ১৭। র্ফদলার্য়ত ব্যাাংকমূদ     

জনফর র্নদয়াদগয 

ছাড়ত্র প্রদান 

যকার্য 

অনুদভাদন 

প্রদান 

(১)াংস্থায প্রস্তাফ 

(২)অনুদভার্দত াাংগঠর্নক কাঠাদভা 

(৩) র্ফদ্যভান শূণ্য দদয তথ্যার্দ  

(৪) র্যিারনা ল থদদয কাম থর্ফফযণী 

র্ফনামূদল্য ৩০(র্ত্র) 

কাম থর্দফ 

                        

       

       ৮৮-০২-৯৫৭৪০১০ 

          ৮৮-০১৭১৬৭৮৭৪০০ 

      ৮৮-০২-৯৫১৩৫০০ 

 -      js.sb@fid.gov.bd  

১৮। র্ফএইর্, র্ফআইর্এভ 

ও আইর্র্ফ  এয     

জনফর র্নদয়াদগয 

ছাড়ত্র প্রদান 

যকার্য 

অনুদভাদন 

প্রদান 

(১) াংস্থায প্রস্তাফ 

(২) অনুদভার্দত াাংগঠর্নক 

কাঠাদভা 

(৩) র্ফদ্যভান শূণ্য দদয তথ্যার্দ  

(৪) র্যিারনা ল থদদয কাম থর্ফফযণী 

 

র্ফনামূদল্য ৩০(র্ত্র) 

কাম থর্দফ 

                

                   

       ৮৮-০২-৯৫৭৬০২৫ 

          ৮৮-০১৮৫৫৬৬৬৬৪০ 

      ৮৮-০২-৯৫১৩৫০০ 

 -      ds.cm@fid.gov.bd 

১৯। যাষ্ট্রভার্রকানাধীন 

ফার্ণর্জযক ব্যাাংকমূদয 

র্জএভ ও তদুর্ধ্থ ম থাদয়য 

কভ থকতথাদদয র্আযএর 

ভঞ্জুর্য 

যকার্য 

অনুদভাদন 

প্রদান 

(১) মথামথ কর্তথদক্ষয ভাধ্যদভ 

আদফদনত্র 

(২)  এএর্’য দনত্র 

(৩) ছুটি াংক্রান্ত প্রতযয়ন 

(৪) শৃঙ্খরা ও অর্ডট াংক্রান্ত 

প্রতযয়ন 

(৫) মথামথ কর্তথদক্ষয সুার্য 

র্ফনামূদল্য ১০ (দ) 

কভ থর্দফ 

                  

উর্িফ  

সপান:+৮৮-০২-৯৫৫৯১০৯ 

সভাফাইর: +৮৮-০১৭১৮৬২১৮০১ 

পযাক্স:+৮৮-০২-৯৫১৩৫০০ 

ই-সভইর: ds.admin@fid.gov.bd 

২০। 

 

 র্ফদলার্য়ত 

ব্যাাংকমূদয র্জএভ ও 

তদুর্ধ্থ ম থাদয়য 

কভ থকতথাদদয র্আযএর 

ভঞ্জুর্য 

যকার্য 

অনুদভাদন 

প্রদান 

(১) মথামথ কর্তথদক্ষয ভাধ্যদভ 

আদফদনত্র 

(২)  এএর্’য দনত্র 

(৩) ছুটি াংক্রান্ত প্রতযয়ন 

(৪) শৃঙ্খরা ও অর্ডট াংক্রান্ত 

প্রতযয়ন 

(৫) মথামথ কর্তথদক্ষয সুার্য 

র্ফনামূদল্য ১০ (দ) 

কভ থর্দফ 

                        

       

       ৮৮-০২-৯৫৭৪০১০ 

          ৮৮-০১৭১৬৭৮৭৪০০ 

      ৮৮-০২-৯৫১৩৫০০ 

 -      js.sb@fid.gov.bd 

  



ক্রঃনাং: সফায নাভ 
সফা প্রদান 

দ্ধর্ত 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং 

প্রার্িস্থান 

সফায মূল্য 

এফাং 

র্যদাধ 

দ্ধর্ত 

সফা 

প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দার্য়ত্বপ্রাি কভ থকতথা (নাভ, দর্ফ, সপান নম্বয ও 

ই-সভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

২১। ব্যাাংক, ফীভা াংস্থা 

ও আর্থ থক 

প্রর্তষ্ঠাদনয 

কভ থকতথাদদয 

র্ফদদ ভ্রভণ এয 

অনুভর্ত প্রদান 

যকার্য আদদ 

জার্য  

(১) র্নধ থার্যত পযদভ আদফদন 

(২) পূযণকৃত ায-াংদক্ষ পযভ  

(৩) র্ফগত ১ (এক) ফছদযয 

র্ফদদ ভ্রভণ র্ফলয়ক র্ফফযণী 

(৪) প্রদমাজয সক্ষদত্র প্রভাণক 

কাগজার্দ (দমভন: র্ির্কৎা 

াংক্রান্ত, প্রর্ক্ষণ াংক্রান্ত) 

র্ফনামূদল্য ১৫ (দনয) 

কভ থ র্দফ 

                  

উর্িফ  

সপান:+৮৮-০২-৯৫৭৬০৩৯ 

সভাফাইর: +৮৮-০১৭১৮৬২১৮০১ 

পযাক্স:+৮৮-০২-৯৫১৩৫০০ 

ই-সভইর: ds.admin@fid.gov.bd 

২২। র্ফদলার্য়ত ব্যাাংক 

ও আর্থ থক 

প্রর্তষ্ঠাদনয নত্যন 

াখা স্থান 

াখা স্থাদনয 

ম্মর্ত/অম্মর্ত 

ত্র প্রদান 

(১) ব্যাাংদকয প্রস্তাফ 

(২)র্যিারনা ল থদদয র্দ্ধান্ত 

(৩) াখা সখারায র্নদদ থনা 

অনুমায়ী তথ্যার্দ 

 

র্ফনামূদল্য ১ (এক) 

ভা 

                        

       

       ৮৮-০২-৯৫৭৪০১০ 

          ৮৮-০১৭১৬৭৮৭৪০০ 

      ৮৮-০২-৯৫১৩৫০০ 

 -      js.sb@fid.gov.bd 

 
২৩। দিয/াংস্থায় 

কভ থযতদদয 

র্িফারদয় প্রদফ 

া প্রদান 

স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারদয় 

সুার্য সপ্রযণ 

(১) র্নধ থার্যত পযদভ আদফদন 

 

 

র্ফনামূদল্য ৭ (াত) 

কাম থর্দফ 

                  

উর্িফ  

সপান:+৮৮-০২-৯৫৫৯১০৯ 

সভাফাইর: +৮৮-০১৭১৮৬২১৮০১ 

পযাক্স:+৮৮-০২-৯৫১৩৫০০ 

ই-সভইর: ds.admin@fid.gov.bd 

 

 

২.৩  অবযন্তযীণ সফা:   

ক্রঃনাং: সফায নাভ 
সফা প্রদান 

দ্ধর্ত 
প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রার্িস্থান 

সফায মূল্য 

এফাং 

র্যদাধ 

দ্ধর্ত 

সফা 

প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দার্য়ত্বপ্রাি কভ থকতথা (নাভ, দর্ফ, সপান 

নম্বয ও ই-সভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১। াধাযণ বর্ফষ্য 

তর্ফদরয অর্গ্রভ 

ভঞ্জুয 

অর্গ্রভ 

প্রদাদনয 

ভঞ্জুর্য 

আদদ জার্য 

(১) র্নধ থার্যত পযদভ আদফদন(ফাাংরাদদ 

পযভ নম্বয-২৬৩৯,  

(২)াধাযণ বর্ফষ্য তর্ফদর ফ থদল র্াফ 

র্ফফযণী(প্রধান র্াফযক্ষণ কভ থকতথা কর্তথক 

প্রদত্ত) 

র্ফনামূদল্য ৭ (াত) 

কাম থর্দফ 

                  

উর্িফ  

সপান:+৮৮-০২-৯৫৫৯১০৯ 

সভাফাইর: +৮৮-০১৭১৮৬২১৮০১ 

পযাক্স:+৮৮-০২-৯৫১৩৫০০ 

ই-সভইর: ds.admin@fid.gov.bd 

২। শ্রার্ন্ত র্ফদনাদন ছুটি 

ও বাতা ভঞ্জুয 

শ্রার্ন্ত 

র্ফদনাদন ছুটি 

ও বাতায 

ভঞ্জুর্য 

আদদ জার্য 

(১) আদফদনত্র 

(২) প্রধান র্াফযক্ষণ কভ থকতথা কর্তথক 

ইসুযকৃত অর্জথত ছুটিয র্াফ র্ফফযণী মা 

র্নয়ন্ত্রণকাযী কর্তথক্ষ কর্তথক সুার্যকৃত  

(৩)  ফ থদল সবাগকৃত শ্রার্ন্ত র্ফদনাদন 

ছুটিয আদফদনও ভঞ্জুর্য আদদদয অনুর্রর্ 

র্ফনামূদল্য ৭ (াত) 

কাম থর্দফ 

                  

উর্িফ  

সপান:+৮৮-০২-৯৫৫৯১০৯ 

সভাফাইর: +৮৮-০১৭১৮৬২১৮০১ 

পযাক্স:+৮৮-০২-৯৫১৩৫০০ 

ই-সভইর: ds.admin@fid.gov.bd 

৩। অর্জথত ছুটি ভঞ্জুয যকার্য 

আদদ জার্য 

(১) আদফদনত্র 

(২) র্নধ থার্যত পযদভ (ফাাংরাদদ পযভ 

নম্বয-২৩৯৫) প্রধান র্াফযক্ষণ কভ থকতথা 

কর্তথক প্রদত্ত ছুটি প্রাপ্যতায প্রর্তদফদন 

(দগদজদটড কভ থকতথাদদয সক্ষদত্র)  

(৩) এ র্ফবাদগয র্াফযক্ষণ কভ থকতথা 

কর্তথক প্রদত্ত ছুটি প্রাপ্যতায প্রতযয়নত্র (নন 

সগদজদটড কভ থিাযীদদয সক্ষদত্র) 

র্ফনামূদল্য ৭ (াত) 

কাম থর্দফ 

                  

উর্িফ  

সপান:+৮৮-০২-৯৫৫৯১০৯ 

সভাফাইর: +৮৮-০১৭১৮৬২১৮০১ 

পযাক্স:+৮৮-০২-৯৫১৩৫০০ 

ই-সভইর: ds.admin@fid.gov.bd 

৪। অর্জথত ছুটি 

(ফর্ঃফাাংরাদদ) 

ভঞ্জুয 

যকার্য 

আদদ জার্য  

(১) আদফদনত্র 

(২)র্নধ থার্যত পযদভ (ফাাংরাদদ পযভ 

নম্বয-২৩৯৫) প্রধান র্াফ যক্ষণ কভ থকতথা 

কর্তথক প্রদত্ত ছুটি প্রাপ্যতায প্রর্তদফদন  

(দগদজদটড কভ থকতথাদদয সক্ষদত্র) 

(৩)এ র্ফবাদগয র্াফযক্ষণ কভ থকতথা 

কর্তথক প্রদত্ত ছুটি প্রাপ্যতায প্রতযয়নত্র (নন 

সগদজদটড কভ থিাযীদদয সক্ষদত্র) 

র্ফনামূদল্য ৭ (াত) 

কাম থর্দফ 

                  

উর্িফ  

সপান:+৮৮-০২-৯৫৫৯১০৯ 

সভাফাইর: +৮৮-০১৭১৮৬২১৮০১ 

পযাক্স:+৮৮-০২-৯৫১৩৫০০ 

ই-সভইর: 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
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
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
mailto:ds.admin@fid.gov.bd


ক্রঃনাং: সফায নাভ সফা প্রদান 

দ্ধর্ত 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রার্িস্থান সফায মূল্য 

এফাং 

র্যদাধ 

দ্ধর্ত 

সফা 

প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দার্য়ত্বপ্রাি কভ থকতথা (নাভ, দর্ফ, সপান 

নম্বয ও ই-সভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৫ কভ থকতথা ও 

কভ থিাযীদদয গৃ 

র্নভ থাণ, সভযাভত/ 

সভাটয াইদকর/ 

কর্িউটায/ 

ফাইাইদকর 

অগ্রীভ ভঞ্জুয 

অর্গ্রভ ভঞ্জুর্য 

আদদ প্রদান 

(১) র্নধ থার্যত পযদভ আদফদন 

(২) র্নয়ন্ত্রণকাযী কর্তথদক্ষয সুার্য 

 

র্ফনামূদল্য ৭ (াত) 

কাম থর্দফ 

                     

               

      ৮৮-০২-৯৫৪৫৫২০ 

          ৮৮- ০১৭১১১০৭৭৯১ 

      ৮৮-০২-৯৫১৩৫০০ 

 -      ds.budget@fid.gov.bd                                

৬ এ র্ফবাদগয ২য় 

সশ্রর্ণয কভ থকতথা ও 

৩য় ও ৪থ থ সশ্রর্ণয 

কভ থিাযীদদয 

র্আযএর ভঞ্জুয 

র্আযএর ও 

সনন 

ভঞ্জুর্য 

আদদ প্রদান 

(১) র্নধ থার্যত পযদভ আদফদন 

 

 

র্ফনামূদল্য ১০(দ) 

কাম থর্দফ 

                  

উর্িফ  

সপান:+৮৮-০২-৯৫৫৯১০৯ 

সভাফাইর: +৮৮-০১৭১৮৬২১৮০১ 

পযাক্স:+৮৮-০২-৯৫১৩৫০০ 

ই-সভইর: ds.admin@fid.gov.bd 

  



২.৪       

এ র্ফবাদগয আওতাধীন অর্ধদিয/দিয/াংস্থামূ: 

ক. ফাাংরাদদ ব্যাাংক 

খ. যাষ্ট্রভার্রকানাধীন ফার্ণর্জযক ব্যাাংকমূ- ৬টি 

(1) সানারী ব্যাাংক র্রর্ভদটড      

(2) জনতা ব্যাাংক র্রর্ভদটড 

(২)  অগ্রণী ব্যাাংক র্রর্ভদটড        

(৪)  রূারী ব্যাাংক র্রর্ভদটড 

(৫)  ফাাংরাদদ সডদবরদভন্ট ব্যাাংক র্রর্ভদটড     

(৬)  সফর্ক ব্যাাংক র্রর্ভদটড 

গ. যাষ্ট্রভার্রকানাধীন র্ফদলার্য়ত ব্যাাংকমূ- ৬টি 

(১)  ফাাংরাদদ কৃর্ল ব্যাাংক              

(২)  যাজাী কৃর্ল উন্নয়ন ব্যাাংক 

(৩)  কভ থাংস্থান ব্যাাংক  

(৪)  আনায-র্বর্ডর্ উন্নয়ন ব্যাাংক  

(৫)  প্রফাী কল্যাণ ব্যাাংক  

(৬)  ল্লী ঞ্চয় ব্যাাংক 

ঘ.  অন্যান্য আর্থ থক প্রর্তষ্ঠান 
ফাাংরাদদ াউজ র্ফর্ডাং পাইন্যান্স্ কদ থাদযন 

 (২) ফীভা খাত :  

ফীভা উন্নয়ন ও র্নয়ন্ত্রণকাযী কর্তথক্ষ, জীফন ফীভা কদ থাদযন, াধাযণ ফীভা কদ থাদযন ও ফাাংরাদদ ইন্স্যদযন্স্ একাদডভী।  

(৩) প ুঁর্জফাজায খাত : 

ফাাংরাদদ র্র্কউর্যটিজ অযােএক্সদিঞ্জ কর্ভন, ইনদবষ্টদভন্ট কদ থাদযন অফ ফাাংরাদদ এফাং ফাাংরাদদ ইন্স্টিটিউট অফ কযার্টার 

ভাদকথট। 

(৪)  ক্ষুদ্রঋণ খাত : 

ভাইদক্রাদক্রর্ডট সযগুদরটযী অথর্যটি, ল্লী কভ থ ায়ক পাউদেন, সাশ্যার সডদবরদভন্ট পাউদেন, ফাাংরাদদ র্ভউর্নর্প্যার 

সডদবরদভন্ট পাে ও ফাাংরাদদ এনর্জও পাউদেন 

 



৩.    অর্বদমাগ ব্যফস্থানা দ্ধর্ত (GRS) 

 

ক্রর্ভক কখন সমাগাদমাগ কযদফন 
কায দে সমাগাদমাগ 

কযদফন 
সমাগাদমাদগয ঠিকানা 

র্নষ্পর্ত্তয 

ভয়ীভা 

১ 
দার্য়ত্বপ্রাি কভ থকতথা 

ভাধান র্দদত না াযদর 

অর্বদমাগ র্নষ্পর্ত্ত কভ থকতথা 

(GRS সপাকার দয়ন্ট 

কভ থকতথা) 

 

                

অর্তর্যি র্িফ 

সপান: +৮৮-০২-৯৫৭৬০৩৯ 

সভাফাইর: +৮৮-০১৭১১৫৯৪১৭৯ 

পযাক্স:+৮৮-০২-৯৫১৩৫০০ 

ই-সভইর: addlsecy.nis@fid.gov.bd 

 

৩০ কাম থর্দফ 

২ 

অর্বদমাগ র্নষ্পর্ত্ত 

কভ থকতথা র্নর্দ থষ্ট ভদয় 

ভাধান র্দদত না াযদর 

আর্র কভ থকতথা 

সভাঃ আাদুর ইরাভ  

র্িফ  

সপান:+৮৮-০২-৯৫৭৬০১৩ 

ওদয়ফ: secretary@fid.gov.bd 

৩০ কাম থর্দফ 

৩ 

আর্র কভ থকতথা র্নর্দ থষ্ট 

ভদয় ভাধান র্দদত না 

াযদর 

ভর্ন্ত্রর্যলদ র্ফবাদগয 

অর্বদমাগ ব্যফস্থানা সর 

অর্বদমাগ গ্রণ সকন্দ্র 

৫ নম্বয সগইট, ফাাংরাদদ র্িফারয়, ঢাকা 

ওদয়ফ: www.grs.gov.bd 

৯০ কাম থর্দফ 

 

 

 

  



আর্থ থক প্রর্তষ্ঠান র্ফবাগ 

অথ থ ভন্ত্রণারয় 

 

 

এ র্ফবাদগয তথ্য প্রদানকাযী কভ থকতথায নাভ: 
 

 

 

 

                  

উর্িফ  

সপান:+৮৮-০২-৯৫৫৯১০৯ 

সভাফাইর: +৮৮-০১৭১৮৬২১৮০১ 

পযাক্স:+৮৮-০২-৯৫১৩৫০০ 

ই-সভইর: ds.admin@fid.gov.bd 


