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ইনভেস্টভেন্ট কভ্ পোভেশন অব বোাংলোভেশ 

প্রধোন কোর্ পোলয়, ঢোকো। 

 

সেবো প্রেোন প্রতিশ্রুতি )Citizen’s Charter) 

 

১. তেশনঃ সনতৃত্ব প্রেোনকোেী, েোতয়ত্বশীল ও ্তেভবশবোন্ধব আতথ পক প্রতিষ্ঠোন তিভেভব স ৌেবোতিি অগ্রর্োত্রো অব্যোিি েোখো র্োভি আেোভেে সস্টকভিোল্ডোে ণ এবাং অন্যোন্য প্রতিভর্ো ী প্রতিষ্ঠোভনে তনকট 

েফল ও অনুকেণীয় প্রতিষ্ঠোন তিভেভব ্তে তণি িয়। 

তেশনঃ আইতেতবভক একটি েোতয়ত্বশীল ও উদ্ভোবনী েেোধোন েেবেোিকোেী এবাং শীর্ প ্োেফেম্যোন্সধোেী তবতনভয়ো কোেী আতথ পক প্রতিষ্ঠোন তিভেভব  ভে তুভল বোাংলোভেভশে অথ পননতিক প্রবৃতিে অগ্রর্োত্রোভক 

অব্যোিি েোখো। 

২. প্রতিশ্রুি সেবোেমূিঃ 

২.১ নো তেক সেবোঃ  

 

প্লোতনাং এণ্ড তেেোর্ প তিতেশন 
 

ক্রঃ

নাং 
সেবোে নোে 

সেবো প্রেোন 

্িতি 
প্রভয়োজনীয় কো জ্ত্র এবাং প্রোতিস্থোন 

সেবোে মূল্য এবাং 

্তেভশোধ ্িতি 

সেবো 

প্রেোভনে 

েেয়েীেো 

েোতয়ত্বপ্রোি কে পকিপো )নোে, ্েতব, সফোন 

নম্বে ও ই-সেইল) 

০১. িথ্য অতধকোে আইন 

সেোিোভবক িথ্য প্রেোন 

অতধর্োতর্ি িথ্য 

)্ত্র/তেতি/েফ ট  

কত্)। 

িথ্য প্রোতিে জন্য  ই-ভেইল/ফযোক্স/িোকভর্োভ / 

েেোেতে তনতে পষ্ট ফেভে আভবেন। 

প্রোতিস্থোন : 

১.উ্-েিোব্যবস্থো্ক, 

প্লোতনাং এন্ড তেেোর্ প তিতেশন 

আইতেতব, প্রধোন কোর্ পোলয়, ঢোকো। 

 

২.কভ্ পোভেশভনে ওভয়বেোইট: 

   www.icb.gov.bd 

 

িথ্য অতধকোে আইন-

২০০৯ এে আভলোভক 

প্রতি কত্ ২.০০ টোকো 

তিভেভব 

১৩৩০১০০০১১৮০৭ 

সকোভি জেো প্রেোন।  

২০ )তবশ) 

কে পতেবে 

িথ্য প্রেোনকোেী কে পকিপোঃ 

জনোব সেোঃ শতেকুল আনোে 

উ্-েিোব্যবস্থো্ক 

সফোনঃ ২২৩৩৮১৫৩৯ 

ফযোক্সঃ ৯৫৬৩৩১৩ 

ই- সেইলঃ dgm_prd@icb.gov.bd  

 

িথ্য প্রেোনকোেী তবকল্প কে পকিপোঃ 

জনোব সিোেোব আিম্মে খোন সর্ৌধুেী 

েিকোেী েিোব্যবস্থো্ক,  

সফোনঃ ৯৫১৪৮৯৪ 

ফযোক্সঃ ৯৫৬৩৩১৩ 

ই-ভেইলঃ agm_law@icb.gov.bd 
 

  

mailto:dgm_prd@icb.gov.bd
mailto:agm_law@icb.gov.bd
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ইনভেস্টেস্ তি্োট পভেন্ট 
 

ক্রঃ

নাং 
সেবোে নোে সেবো প্রেোন ্িতি 

প্রভয়োজনীয় কো জ্ত্র এবাং 

প্রোতিস্থোন 

সেবোে মূল্য এবাং ্তেভশোধ 

্িতি 
সেবো প্রেোভনে েেয়েীেো 

েোতয়ত্বপ্রোি কে পকিপো )নোে, 

্েতব, সফোন নম্বে ও ই-ভেইল) 

০১. ইনভেস্টেস্ স্কীভেে 

েোধ্যভে তবতনভয়ো  

তিেোভব সশয়োে ক্রয়- 

তবক্রয়, িিতবল  

উভতোলন-স্থোনোন্তে, 

তিেোব বন্ধকেণ, 

KYC 

িোলনো োেকেন, নোে 

োংভশোধন, মৃতুযজতনি 

কোেভন তিেোব 

তনষ্পততকেণ 

ক) Software/ e-

mail/ 

Internet/SMS 

এে েোধ্যভে। 

খ) েেোেতে সিস্ক 

কে পকিপোে েোধ্যভে। 

ক্রয়-তবক্রয় আভেশ, 

িিতবল উভতোলন-স্থোনোন্তে 

ফেে, নতেতন ফেে, তিেোব 

বন্ধকেন, তেতিতবএল তিেোব 

বন্ধকেন ফেে ইিযোতে। 

প্রোতিস্থোন : 

১. ইনভেস্টেস্ তি্োট পভেন্ট। 

২. কভ্ পোভেশভনে ওভয়বেোইট: 

     www.icb.gov.bd 

প্রতি তববেণীে )্ত্রভকোর্ ও 

আতথ পক তববেণী) তব্েীসি ১০/- 

টোকো এবাং সশয়োে ক্রয়-তবক্রয় 

মূভল্যে উ্ে র্োজপ ০.৫২৫% 

)্তেবিপনশীল)। 

েভব পোচ্চ ১-৭ তেন 

জনোব সশখ সেোঃ আকেোে 

সিোভেন 

েিকোেী েিোব্যবস্থো্ক 

সফোনঃ ২২৩৩৮২৫০৩ 

ই-ভেইলঃ 

agm_id@icb.gov.bd 

 

 

তলভয়ন এন্ড সজনোভেল সক্রতিট তি্োট পভেন্ট 

ক্রঃ

নাং 
সেবোে নোে 

সেবো প্রেোন 

্িতি 
প্রভয়োজনীয় কো জ্ত্র এবাং প্রোতিস্থোন 

সেবোে মূল্য এবাং 

্তেভশোধ ্িতি 

সেবো 

প্রেোভনে 

েেয়েীেো 

েোতয়ত্ব প্রোি কে পকিপো )নোে, 

্েতব, সফোন নম্বে ও ই-ভেইল) 

০১. 

 

 

 

 

 

আইতেতব ইউতনট, আইতেতব 

এএেতেএল ইউতনট, 

বোাংলোভেশ ফোন্ড, আইতেতব 

এএেতেএল স্নশন 

সিোল্ডোেে ইউতনট ফোন্ড, 

আইতেতব এএেতেএল 

কনেোভট পি ফোস্টপ ইউতনট 

ফোন্ড, আইতেতব এএেতেএল 

ইেলোতেক ইউতনট ফোন্ড 

এবাং ১ে সথভক ৮ে 

আইতেতব ইউতনট ফোন্ড 

েোটি পতফভকট তলভয়ন সেভখ 

অতগ্রে প্রেোন 

 

 

েোটি পতফভকট 

তলভয়ন এে 

তব্েীি  

অতগ্রে প্রেোন। 

 
 

 

 

১. ইউতনট েোটি পতফভকট 

২. ৯০০.০০ টোকোে ষ্টযোম্প  

৩.ধোেভকে দুইকত্ েিযোতয়ি ্োেস্োট প েোইভজে  ছতব  

৪.ধোেভকে জোিীয় ্তের্য় ্ভত্রে ফভটোকত্ 

৫. আভবেন ফেে  

৬. Surrender Form 

৭. TIN Certificate. 

 

প্রোতিস্থোন : 

তলভয়ন এন্ড সজনোভেল সক্রতিট তি্োট পভেন্ট। 

০১. স্টযোম্প এে মূল্য 

 

০২. ন ে অথবো সর্ভকে 

েোধ্যভে এক বছভেে েভধ্য 

্তেভশোধ কেভি িভব 

অথবো ৩০০.০০ টোকো তফ 

প্রেোন েোভ্ভে  নবোয়ন 

সর্োগ্য। 

০৩ )তিন) 

কে পতেবে 

জনোব আতেনুল ইেলোে 

েিকোেী েিোব্যবস্থো্ক 

তলভয়ন এন্ড সজনোভেল সক্রতিট 

তি্োট পভেন্ট 

সফোনঃ ২২৩৩৫২২৭১ 

ই-ভেইল: 

agm_lien@icb.gov.bd 

 

mailto:agm_id@icb.gov.bd
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ইউতনট ফোন্ড তি্োট পভেন্ট 
 

ক্রঃনাং সেবোে নোে সেবো প্রেোন ্িতি প্রভয়োজনীয় কো জ্ত্র এবাং প্রোতিস্থোন 
সেবোে মূল্য এবাং 

্তেভশোধ ্িতি 

সেবো 

প্রেোভনে 

েেয়েীেো 

েোতয়ত্ব প্রোি কে পকিপো )নোে, 

্েতব, সফোন নম্বে ও ই-

সেইল) 

০১. ইউতনট পুনঃক্রয় ইউতনট েোটি পতফভকট জেো প্রেোন 

্েবিীভি প্রভয়োজনীয় কোর্ প েম্পোেন 

সশভর্ ইউতনট ধোেভকে অনুকূভল সর্ক 

প্রেোন।  

ইউতনট-D ফেে )েোভেন্ডোে ফেে) 

ইউতনট েোটি পতফভকট েমূি 
 

প্রোতিস্থোন: ইউতনট ফোন্ড তি্োট পভেন্ট।  

তবনোমূভল্য ০২ )দুই) 

কোর্ পতেবে 

 

জনোব আব্দুে েোভলক েট্টী 

েিকোেী েিোব্যবস্থো্ক 

ইউতনট ফোন্ড তি্োট পভেন্ট 

সটতলভফোনঃ ৪১০৫০৬০৪ 

ই-ভেইলঃ 

agm_ufund@icb.gov.

bd 

 

 

 

 

০২. মৃতুয জতনি কোেভণ 

ইউতনট িস্তোন্তে 

 

িস্তোন্তভেে তনতেত প্রভয়োজনীয় কো জ 

জেো প্রেোন এবাং আনুষ্ঠোতনকিো সশভর্ 

আইন ি উতেোধীকোেীে তনকট ইউতনট 

েোটি পতফভকট িস্তোন্তে।  

ক) আইতেতব ইউতনট-C  ফেে পূেণপূব পক জেো 

)একক) 

খ) আইতেতব ইউতনট- B  ফেে পূেণপূব পক জেো 

)ভর্ৌথ) 

 ) েোেো কো ভজ আভবেন ্ত্র 

ঘ) মৃতুয েনে্ভত্রে েিযোতয়ি ফভটোকত্ 

ঙ) িোক্তোে কতৃপক মৃতুয েনভেে ছোয়োতলত্ 

র্)ভকোট প কতৃপক প্রেত উতেোতধকোে 

েোটি পতফভকভটে েিযোতয়ি ফভটোকত্ 

ছ) মূল েোটি পতফভকটেমূি জেো 

জ) জোিীয় ্তের্য়্ভত্রে ফভটোকত্ ও 

উতেোধীকোেীভেে ছতব 

প্রোতিস্থোন: ইউতনট ফোন্ড তি্োট পভেন্ট। 

তবনোমূভল্য ০৭ )েোি) 

কোর্ পতেবে 

০৩. ইউতনট িস্তোন্তে মূল েোটি পতফভকট জেো প্রেোন ও 

প্রভয়োজনীয় আনুষ্ঠোতনকিো সশভর্ ইউতনট 

েোটি পতফভকট িস্তোন্তে।  

ক) ইউতনট- B  ফেে পূেণ পপূব পক জেো 

খ) িস্তোন্তে গ্রিীিো ও িস্তোন্তে েোিোে জোিীয় 

্তের্য় ্ভত্রে ছোয়োতলত্ ও ফভটোগ্রোফ 

প্রোতিস্থোন: ইউতনট ফোন্ড তি্োট পভেন্ট।  

তবনোমূভল্য ০৭ )েোি) 

কোর্ পতেবে 
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ক্রঃনাং সেবোে নোে সেবো প্রেোন ্িতি প্রভয়োজনীয় কো জ্ত্র এবাং প্রোতিস্থোন 
সেবোে মূল্য এবাং 

্তেভশোধ ্িতি 

সেবো 

প্রেোভনে 

েেয়েীেো 

েোতয়ত্ব প্রোি কে পকিপো 

)নোে, ্েতব, সফোন নম্বে 

ও ই-ভেইল) 

০৪. িোেোভনো ও তবকৃি 

েোটি পতফভকট এে 

সেভত্র   নতুন 

েোটি পতফভকট ইস্যয 

্তত্রকোয় প্রকোতশি তবজ্ঞো্ন ও থোনোয় 

তজতি কেোে কত্ এবাং ৩০০/- টোকোে 

নন-জুতিতশয়োল ষ্টযোম্প েি আভবেন 

এবাং ্েবিীভি নতুন েোটি পতফভকট 

ইস্যয।  

ক) েোেো কো ভজ আভবেন ্ত্র 

খ) আইতেতব ইউতনট-K ফেে  

 ) তজতি এতি কত্   

ঘ) ্তত্রকোয় প্রকোতশি তবজ্ঞতিে কত্ 

ঙ) ৩০০/- টোকোে নন-জুতিতশয়োল ষ্টযোম্প  

র্) ধোেভকে ছতব ও জোিীয় ্তের্য় ্ভত্রে 

ফভটোকত্। 

প্রোতিস্থোন: ইউতনট ফোন্ড তি্োট পভেন্ট । 

 

আইএফআইতে ব্যোাংক  

তলঃ, তপ্রতন্স্োল ব্র্যোঞ্চ এ 

আইতেতব, ইউতনট ফোন্ড 

েঞ্চয়ী তিেোব ১০০১-

১২১২০৫-০৪১ এ নতুন 

েোটি পতফভকভটে তি্ট 

প্রতি ২৫.০০ টোকো জেো 

প্রেোভনে েতেে।  

০৭)েোি) 

কোর্ পতেবে 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

জনোব আব্দুে েোভলক েট্টী 

েিকোেী েিোব্যবস্থো্ক 

ইউতনট ফোন্ড তি্োট পভেন্ট 

সটতলভফোনঃ ৪১০৫০৬০৪ 

ই-ভেইলঃ 

agm_ufund@icb. 

gov.bd 

০৫. েনে্ত্র প্রেোন 

 

র্োতিেো অনুর্োয়ী ইনকোে ট্যোক্স 

েোটি পতফভকট প্রেোন। 

ক) ধোেক কতৃপক স্বোেতেি আভবেন ্ত্র তবনোমূভল্য  িোৎেতণক 

০৬. লেযোাংশ্ত্র তবিেণ 

 

ধোেক ণভক BEFTN এে েোধ্যভে 

Online–এ লেযোাংশ ্ত্র তবিেণ।     

এছোেো িোভি িোভি ও অবতশষ্ট লেযোাংশ 

্ত্র  িোকভর্োভ  ধোেভকে সেতজষ্টোি প 

ঠিকোনোয় সপ্রেণ।   

ক) ধোেক কতৃপক স্বোেতেি েেিো অ্ পন ্ত্র 

)প্রতিতনতধে সেভত্র) 

তবনোমূভল্য িোৎেতণক 

০৭. ডুতপ্লভকট লেযোাংশ্ত্র 

ইস্যয 

 

র্োবিীয় আনুষ্ঠোতনকিো ্তে্োলন  

েোভ্ভে েশ কে পতেবভেে েভধ্য 

ধোেভকে অনুকূভল ডুতপ্লভকট লেোাংশ্ত্র 

ইস্যয কেো িয়।  

ক) ধোেক কতৃপক স্বোেতেি আভবেন ্ত্র ও 

ইনভিেতনটি বন্ড 

তবনোমূভল্য  ১০ )েশ) 

কে পতেবে 

০৮. তেআইত্ 

েোটি পতফভকট তবিেণ 

লেযোাংভশে তব্েীভি তেআইত্ 

)Cumulative Investment 

Plan) েোটি পতফভকট প্রেোন। 

ক) ধোেক কতৃপক স্বোেতেি আভবেন ্ত্র অথবো 

ধোেক প্রেোণ েোভ্ভে সেৌতখক আভবেন 

তবনোমূভল্য িোৎেতণক 

০৯. একত্রীকেণ ও 

তবেক্তকেণ 

মূল েোটি পতফভকট জেো প্রেোন ও 

প্রভয়োজনীয় আনুষ্ঠোতনকিো সশভর্ ইউতনট 

েোটি পতফভকট একত্রীকেণ ও 

তবেক্তকেণ। 

ক) েোেো কো ভজ আভবেন  

খ) আইতেতব ইউতনট - H ফেে 

 ) ধোেভকে ছতব ও জোিীয় ্তের্য় ্ত্র 

ঘ) েোটি পতফভকভটে িোতলকো 

প্রোতিস্থোন: ইউতনট ফোন্ড তি্োট পভেন্ট। 

আইএফআইতে ব্যোাংক  

তলঃ, তপ্রতন্স্োল ব্র্যোঞ্চ এ 

আইতেতব, ইউতনট ফোন্ড 

েঞ্চয়ী তিেোব ১০০১-

১২১২০৫-০৪১ এ নতুন 

েোটি পতফভকভটে তি্ট 

প্রতি ২৫.০০ টোকো জেো 

প্রেোভনে েতেে। 

০৭ )েোি) 

কোর্ পতেবে 
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সেভক্রটোেীজ তি্োট পভেন্ট 
 

ক্রঃনাং সেবোে নোে সেবো প্রেোন ্িতি প্রভয়োজনীয় কো জ্ত্র এবাং প্রোতিস্থোন 

সেবোে মূল্য 

এবাং ্তেভশোধ 

্িতি 

সেবো প্রেোভনে 

েেয়েীেো 

েোতয়ত্বপ্রোি কে পকিপো 

)নোে, ্েতব, সফোন 

নম্বে ও ইভেইল) 

০১. কভ্ পোভেশভনে সশয়োে 

েোতলক ণভক সঘোতর্ি 

লেযোাংশ প্রেোন 

তিতেভিন্ড ওয়োভেন্ট এবাং 

তবইএফটিএন এে েোধ্যভে। 

প্রোতিস্থোন: 

সেভক্রটোেীজ তি্োট পভেন্ট। 

 

তবনোমূভল্য বোতর্ পক েোধোেণ 

েেো অনুষ্ঠোভনে 

৩০ তেভনে েভধ্য 

জনাব ম াোঃ আবুল 

কালা  আজাদ 

েিকোেী 

েিোব্যবস্থো্ক 

সফোন নম্বে: 

২২৩৩৫৮১৫৮ 

ই-ভেইল: 

agm_secretary@ic

b.gov.bd 

  

০২. কভ্ পোভেশভনে েোইট 

সশয়োে ইস্যয 

েোইট সশয়োে ইস্যয োংক্রোন্ত তবজ্ঞতি 

প্রেোন, অফোে িকুযভেন্ট, আভবেন 

ফেে, তেফোন্ড সর্ক ইিযোতে সপ্রেণ, 

তেতিতবএল এে েোধ্যভে েোইট 

সশয়োে সক্রতিটকেণ। 

প্রোতিস্থোন: 

সেভক্রটোেীজ তি্োট পভেন্ট। 

 

তবনোমূভল্য তবএেইতেে  

অনুভেোেন 

অনুর্োয়ী  

০৩. সশয়োে তিভেট তেতিতবএভলে েোধ্যভে 

তনয়েোনুর্োয়ী সশয়োে সিোন্ডোে ভণে 

কোগুভজ সশয়োে তিভেট কেণ। 

 )ক) সরোকোভেজ িোউজ কতৃপক তিভেট সেটআ্ 

 )খ) কো ভজে মূল সশয়োে েোটি পতফভকট 

 

তবনোমূল্য ০২ )দুই) তেন 

০৪. েোটি পতফভকট িস্তোন্তে  কভ্ পোভেশভনে তবতধ অনুর্োয়ী। )ক) তনধ পোতেি আভবেন্ত্র 

)খ) ১১৭ ফেে 

তবনোমূল্য ০৭ )েোি) তেন 

০৫. মৃতুযজতনি কোেভণ 

িস্তোন্তে 

কভ্ পোভেশভনে তবতধ ্তে্োলন 

পূব পক আইন ি উতেোতধকোেীে 

তনকট সশয়োে েোটি পতফভকট 

িস্তোন্তে।  

)ক) আভবেন্ত্র 

)খ) মৃতুযজতনি েনে্ভত্রে মূলকত্  

) ) উতেোতধকোে েনে্ভত্রে মূলকত্ 

)ঘ) উতেোতধকোেী ভণে েিযোতয়ি ছতব 

)ঙ) উতেোতধকোেী ভণে জোিীয় ্তের্য়্ভত্রে 

েিযোতয়ি ফভটোকত্ 

)র্) নন-জুতিতশয়োল স্টযোভম্প আভবেনকোেী কতৃপক 

েতিপূেভণে অঙ্গীকোেনোেো 

তবনোমূল্য ১০ )েশ) তেন 

০৬. ডুতপ্লভকট েোটি পতফভকট 

ইস্যয 

আভবেন প্রোতিে ্ে ডুতপ্লভকট 

েোটি পতফভকট আভবেনকোেী/অত্ পি 

েেিো প্রোি ব্যতক্তে তনকট প্রেোন 

কেো িয়।  

 )ক) আভবেন্ত্র 

)খ) সশয়োে েোটি পতফভকট িোেোভনো প্রেভঙ্গ োংতিষ্ট 

থোনোয় েোধোেণ িোভয়েীে কত্ 

) ) সশয়োে েোটি পতফভকট িোেোভনো প্রেভঙ্গ দেতনক 

্তত্রকোয় প্রকোতশি তবজ্ঞতিে কত্ 

)ঘ) নন-জুতিতশয়োল স্টযভম্প েতিপূেণ মুর্ভলকো প্রেোন 

)ঙ) ্োেভ্োট প েোইভজে েিযোতয়ি ছতব  

)র্) জোিীয় ্তের্য় ্ভত্রে ফভটোকত্ 
 

প্রোতিস্থোন: সেভক্রটোেীজ তি্োট পভেন্ট। 

েোটি পতফভকট 

প্রতি ২২.০০ 

টোকো 

০৭ )েোি) তেন 
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ক্রঃনাং সেবোে নোে সেবো প্রেোন ্িতি প্রভয়োজনীয় কো জ্ত্র এবাং প্রোতিস্থোন 

সেবোে মূল্য 

এবাং ্তেভশোধ 

্িতি 

সেবো প্রেোভনে 

েেয়েীেো 

েোতয়ত্বপ্রোি কে পকিপো 

)নোে, ্েতব, সফোন 

নম্বে ও ইভেইল) 

০৭. ডুতপ্লভকট লেযোাংশ্ত্র 

ইস্যয 

আভবেন প্রোতিে ্ে ডুতপ্লভকট 

লেযোাংশ্ত্র আভবেনকোেী/অত্ পি 

েেিো প্রোি ব্যতক্তে তনকট প্রেোন। 

তনধ পোতেি আভবেন্ত্র। 
 

প্রোতিস্থোন: 

সেভক্রটোেীজ তি্োট পভেন্ট। 

তবনোমূভল্য ১০ )েশ) তেন 

 

২.২ প্রোতিষ্ঠোতনক সেবোঃ 

তলতজাং তি্োট পভেন্ট 

ক্রঃ

নাং 
সেবোে নোে সেবো প্রেোন ্িতি প্রভয়োজনীয় কো জ্ত্র এবাং প্রোতিস্থোন 

সেবোে মূল্য এবাং 

্তেভশোধ ্িতি 

সেবো প্রেোভনে 

েেয়েীেো 

েোতয়ত্ব প্রোি কে পকিপো )নোে, ্েতব, 

সফোন নম্বে ও ই-ভেইল) 

০১. তলজ েিোয়িো প্রেোন 

 

তলজ ফোইন্যোন্স এে 

জন্য আভবেভনে 

সপ্রতেভি প্রভয়োজনীয় 

র্োর্োই ও ্েীেো কভে 

ছোে্ত্র প্রেোন ও 

অনুভেোেন েোভ্ভে 

তলজ েিোয়িো প্রেোন।  

ক. আভবেন ্ত্র 

ক. প্রকল্প মূল্যোয়ন প্রতিভবেন 

 . বোতর্ পক আতথ পক প্রতিভবেন 

ঘ. জোেোনি ও েিজোেোনি তিভেভব 

প্রস্তোতবি েম্পততে েতললোতে 

ঙ. সকোম্পোতন ও উভযোক্তো ভণে তেআইতব 

তেভ্োট প, সেি লোইভেন্স, আয়কে েনে 

র্. আে.ভজ.এে.তে োংক্রোন্ত কো জ্ত্র 

ইিযোতে। 

প্রকল্প ্েীেণ তফ 

বোবে েঞ্জুতেকৃি অভথ পে 

০.২৫%  

েব পতনম্ন ৫০.০০ িোজোে 

টোকো। 

স্-অি পোে/অযোকোউভন্ট 

প্রভেয় সর্ক এে েোধ্যভে 

গ্রিণ কেো িয়। 

৯০ কে পতেবে তেভেে তেফোি আভনোয়োে 

উ্-েিোব্যবস্থো্ক 

সফোনঃ ৪১০৫০৬০৯ 

ই-ভেইল: 

agm_leasing@icb.gov.bd 

 

 

 

ইইএফ এভগ্রো তি্োট পভেন্ট 

 

ক্রঃ

নাং 
সেবোে নোে সেবো প্রেোন ্িতি 

প্রভয়োজনীয় কো জ্ত্র 

এবাং প্রোতিস্থোন 

সেবোে মূল্য 

এবাং ্তেভশোধ 

্িতি 

সেবো 

প্রেোভনে 

েেয়েীেো 

েোতয়ত্ব প্রোি কে পকিপো )নোে, ্েতব, 

সফোন নম্বে ও ই-ভেইল) 

০১. 

 

 

 

 

০২. 

কৃতর্ ও খোয প্রতক্রয়োজোিকেভণ 

তনভয়োতজি সেশীয় উভযোক্তো ণভক 

ইইএফ/ইএেএফ েিোয়িো )অথ প) প্রেোন 

 

 

প্রকল্প োংতিষ্ট িথ্য উভেোক্তো ণভক 

অবতিিকেণ 

ইইএফ/ইএেএফ কৃতর্ খোি তবর্য়ক 

প্রকল্প মূল্যোয়ন কতেটিে স্য্োতেভশে 

আভলোভক প্রকল্পেমূভি অথ পোয়ভনে 

জন্য েঞ্জুেী সবোভি পে অনুভেোেন 

গ্রিণ। 
 

্ত্র েোেফি,ই-ভেইল, সেোবোইভল 

বোিপো সপ্রেভণে েোধ্যভে। 

ইইএফ েিোয়িো প্রোতিে 

জন্য তনধ পোতেি ফেভে 

আভবেন ্ত্র। 

প্রোতিস্থোনঃ 

কভ্ পোভেশভনে 

ওভয়বেোইট: 

www.icb.gov.bd 

ও 

www.eef.gov.bd 

তবনোমূভল্য প্রভিযক 

কে পতেবে। 

জনোব মুিোম্মে মুেশীে আলে 

েিকোেী েিোব্যবস্থো্ক 

সফোন: ৪১০৫০৫১৪ 

ই-সেইল: 

agm_eef_agro@icb.gov.bd 

http://www.icb.gov.bd/


                   

8 

 

ইইএফ আইতেটি অযোপ্রোইজোল তি্োট পভেন্ট 

 

ক্রঃ

নাং 
সেবোে নোে সেবো প্রেোন ্িতি প্রভয়োজনীয় কো জ্ত্র এবাং প্রোতিস্থোন 

সেবোে মূল্য এবাং 

্তেভশোধ ্িতি 

সেবো প্রেোভনে 

েেয়েীেো 

েোতয়ত্ব প্রোি কে পকিপো )নোে, ্েতব, সফোন 

নম্বে ও ই-ভেইল) 

০১. 

িথ্য প্রযুতক্ত খোভি 

ব্যবেোয় তনভয়োতজি 

সেশীয় আইতেটি 

প্রতিষ্ঠোনেমূিভক 

ইইএফ েিোয়িো 

প্রেোন 

 

ইইএফ আইতেটি 

তবর্য়ক েঞ্জুেী সবোভি পে 

স্য্োতেভশে আভলোভক 

প্রকল্প অনুভেোেন এবাং 

োংতিষ্ট প্রকভল্পে 

অনুকূভল অথ প েঞ্জুেী ও 

ছোেকেণ। 

ইইএফ েিোয়িো প্রোতিে জন্য তনধ পোতেি 

ফেভে আভবেন ্ত্র। 

 

 

প্রোতিস্থোনঃ 

ইইএফ আইতেটি অযোপ্রোইজোল 

তি্োট পভেন্ট। 

৫০০০.০০ টোকো র্ো 

ন ভে ্তেভশোধ কেভি 

িভব। 

 

 

 

 

প্রভিযক 

কে পতেবে। 

 

 

 

জনোব সেোিোম্মে েতফকুল ইেলোে 

তেতনয়ে তেভস্টে এনোতলস্ট 

সফোনঃ ৪১০৫০২৭২ 

ই-ভেইল: 

agm_eef_nonagro@icb.gov.bd 

 

অযোপ্রোইজোল তি্োট পভেন্ট 

 

ক্রঃ

নাং 
সেবোে নোে 

সেবো প্রেোন 

্িতি 
প্রভয়োজনীয় কো জ্ত্র এবাং প্রোতিস্থোন 

সেবোে মূল্য এবাং 

্তেভশোধ ্িতি 

সেবো প্রেোভনে 

েেয়েীেো 

েোতয়ত্ব প্রোি কে পকিপো )নোে, 

্েতব, সফোন নম্বে ও ই-

সেইল) 

০১. ক) তপ্র-আইত্ও/ প্রোইভেট সপ্লেভেন্ট  

খ) সপ্রফোভেন্স সশয়োে 

 ) তিভবঞ্চোে 

ঘ) বন্ড 

ঙ) েেোেতে ইকুযইটিভি তবতনভয়ো  

 

র্) ইকুযইটিে তব্েীভি অতগ্রে 

জ) ব্যোাংক গ্যোেোতন্ট 

ঝ) আভয়োজক/কনেোলভটতন্স ইিযোতে 

সেবো প্রেোন 

প্রভয়োজনীয় কোর্ প 

েম্পোেন িভল 

ছোে্ত্র প্রেোন ও 

কতৃপ্ ভেে 

অনুভেোেন 

েোভ্ভে ঋণ 

েঞ্জুেকেণ। 

ক) প্রকল্প মূল্যোয়ন প্রতিভবেন 

খ) আতথ পক েিোয়িো গ্রিন োংক্রোন্ত 

সকোম্পোতনে ্র্ পে েেোে তেিোন্ত 

 ) সেি লোইভেন্স 

ঘ) েোটি পতফভকট অব ইনকভ্ পোভেশন 

ঙ) েোটি পতফভকট অব কভেন্সভেন্ট অব 

তবজভনে 

র্) সেভেোেোন্ডোে এন্ড আটি পকল অব 

এযোভেোতেভয়শন এে েোটি পফোইি কত্ 

ছ) সকোম্পোতন’ে উভযোক্তো োংক্রোন্ত ফে প 

XII, X, XV etc. এে কত্ 

জ) সকোম্পোতনে তব ি ৩ বছভেে  

তনেীতেি তিেোব তববেণী 

ক) প্রকল্প মূল্যোয়ন/ 

্েীেণ তফ: 

আইতেতব’ে 

অঙ্গীকোেকৃি অাংভশে  

শিকেো ১ েোভ ে ১/৪ 

েো  র্ো েব পতনম্ন ১.০০ 

লে ও েভব পোচ্চ ১২.০০ 

লে টোকো। 

খ) আভয়োজক তফঃ 

)আভলোর্নো েোভ্ভে) 

 ) কতেশন: ০.৭৫% 

 

্তেভশোধ ্িতি 

সকোম্পোতন কতৃপক 

আভবেন এবাং 

প্রভয়োজনীয় কো জোতে/ 

েতললোতে েেবেোি 

েোভ্ভে আনুেোতনক 

৩ েোভেে েভধ্য েঞ্জুেী 

্ত্র প্রেোন। 

 

 

জনোব সেোঃ আবু বকে 

তেতিক 

েিকোেী েিোব্যবস্থো্ক 

২২৩৩৫৬৭০৬  

ই-ভেইল: 

agm_appraisal@icb.gov

.bd 

 

 

জনোব সেোঃ জেীে উদ েীন  

তপ্রতন্স্োল অতফেোে 

৯৫৬৫৪১৯ 

 

mailto:agm_appraisal@icb.gov.bd
mailto:agm_appraisal@icb.gov.bd
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ক্রঃ

নাং 
সেবোে নোে 

সেবো প্রেোন 

্িতি 
প্রভয়োজনীয় কো জ্ত্র এবাং প্রোতিস্থোন 

সেবোে মূল্য এবাং 

্তেভশোধ ্িতি 

সেবো প্রেোভনে 

েেয়েীেো 

েোতয়ত্ব প্রোি কে পকিপো )নোে, 

্েতব, সফোন নম্বে ও ই-

সেইল) 

ঝ) প্রস্তোতবি জতেভি প্রকল্প স্থো্ন 

্তেভবশ অতধেিে এবাং স্থোনীয় কতৃপ্ ভেে 

অনো্তত ্ত্র 

ঞ) ্তেভবশ অতধেিে এে  িোল নো োে 

ছোে্ত্র )প্রভর্োজয সেভত্র) 

ট) তবদুযৎ, ্োতন, গ্যোে এবাং ্য়ঃ 

তনষ্কোর্ভনে োংতিষ্ট তবেভ ে ছোে্ত্র 

)প্রভর্োজয সেভত্র) 

ঠ) সকোম্পোতনে  ব্যোাংক একোউন্ট েম্পতকপি 

িথ্যোতে 

ি) সকোম্পোতনে েির্ো ী প্রতিষ্ঠোভনে তব ি 

৩ বছভেে  তনেীতেি তিেোব তববেণী 

)প্রভর্োজয সেভত্র) 

ঢ) সকোম্পোতনে েিসর্ো ী প্রতিষ্ঠোসনে 

ব্যোাংক একোউন্ট েম্পতকপি িথ্যোতে 

)প্রভর্োজয সেভত্র) 

ি) উভযোক্তোে ব্যোাংক  একোউন্ট েম্পতকপি 

িথ্যোতে 

ণ) সক্রতিট সেটিাং তেভ্োট প 

ি) স্থোনীয় কতৃপ্ ে কতৃপক অনুসেোতেি 

প্রভজক্ট সল-আউট প্লযোন 

থ) েভয়ল সটস্ট তেভ্োট প )প্রভর্োজয সেভত্র)। 

ে) তেতেল এযোতেভয়শভনে িোল নো োে 

ছোে্ত্র )প্রভর্োজয সেভত্র) 

ধ) স্থোনীয় র্ন্ত্র্োতি/েেঞ্জোেোতে ও 

ফোতণ পর্োে তফকর্োেে এে তুলনোমূলক ৩ 

সেট সকোভটশন/েে্ত্র  

ন) সকোম্পোতন ও ্তের্োলক ভণে 

টি.আই.এন নম্বে 

্) আইতব ১০তব েোটি পফোইি কত্ 

 

প্রকল্প মূল্যোয়ন/্েীেণ 

তফ/ আভয়োজক 

তফ/কতেশন বোবে প্রেত 

অথ প স্-

অি পোে/ভর্ক/অযোকোউন্ট 

স্ সর্ক এে েোধ্যভে 

গ্রিণ কেো িয়। 
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ক্রঃ

নাং 
সেবোে নোে 

সেবো প্রেোন 

্িতি 
প্রভয়োজনীয় কো জ্ত্র এবাং প্রোতিস্থোন 

সেবোে মূল্য এবাং 

্তেভশোধ ্িতি 

সেবো প্রেোভনে 

েেয়েীেো 

েোতয়ত্ব প্রোি কে পকিপো )নোে, 

্েতব, সফোন নম্বে ও ই-

সেইল) 

 

ফ) স্োঃ সকোি েি সকোম্পোতনে ব্যবেোতয়ক 

পূণ পোঙ্গ ঠিকোনো  এবাং স্োঃ সকোিেি 

সকোম্পোতনে প্রভিযক ্তের্োলভকে স্থোয়ী ও 

বিপেোন ঠিকোনো 

ব) প্রভিযক ্তের্োলভকে জোিীয় ্তের্য় 

্ভত্রে  ফভটোকত্ 

ে) ্তের্োলক ভণে লোইভেন্স থোকভল  

িৎোংক্রোন্ত  পূণ পোঙ্গ িথ্য। 

ে) উভযোক্তোভেে স্বোথ প োংতিষ্ট প্রতিষ্ঠোভনে 

নোে ও েোয় সেনো 

র্) উভযোক্তোভেে ্তেেম্পভেে সঘোর্ণো 

ে) শুরু সথভক সশর্ ্র্ পন্ত পূিপকভে পে 

কোভজে/প্রকভল্পে েম্পূন প কোসজে টোইে 

তেতিউল/বোে র্োট প তক্রটিকযোল ্োথ সেথি) 

ল) প্রকভল্পে প্রভয়োজনীয় তবদুযৎ/ গ্যোে 

োংভর্ো  প্রেোভনে তবর্য় োংতিষ্ট 

কতৃপ্ ভেে অনুভেোেন 

ব) সকোম্পোতনে জতেে েোতলকোনো োংক্রোন্ত 

কো জ্ত্রোতে 

শ) জোেোনি ও েি-জোেোনি তিভেভব 

প্রস্তোতবি েম্পততে েতললোতে/ কো জোতে 

র্) প্রভর্োজয সেভত্র তবএেইতে/    তবতনভয়ো  

সবোি প/ বোাংলোেশ ব্যোাংক এে অনুভেোেন 

ইিযোতে। 
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েোতস্ট তি্োট পভেন্ট 
 

ক্রঃ

নাং 
সেবোে নোে সেবো প্রেোন ্িতি প্রভয়োজনীয় কো জ্ত্র এবাং প্রোতিস্থোন 

সেবোে মূল্য এবাং 

্তেভশোধ ্িতি 
সেবো প্রেোভনে েেয়েীেো 

েোতয়ত্ব প্রোি কে পকিপো )নোে, ্েতব, 

সফোন নম্বে ও ই-ভেইল) 

০১. তেউচ্যযয়োল ফোন্ড, 

তিভবঞ্চোে ও বভন্ডে 

েোতস্ট তিভেভব 

েোতয়ত্ব ্োলন 

তবতনভয়ো কোেী ভণে 

স্বোথ প েেোে জন্য 

তবতধ সেোিোভবক 

েতনটতোং ও 

স্য্োেতেশন কেো। 

ক) সেভেোভেন্ডোে অযোন্ড আটি পভকল অব 

অযোভেোতেভয়শন 

খ) ইনফেভেশন সেভেোভেন্ডোে 

 ) তিন বছভেে Audited তেভ্োট প 

ঘ) সক্রতিট সেটিাং তেভ্োট প 

ঙ) সকোম্পোতনে ্র্ পভেে তেিোভন্তে কত্ 

র্) সকোম্পোতনে ্তের্োলকভেে িোতলকো 

প্রোতিস্থোনঃ োংতিষ্ট স্পন্সে ও েম্পে 

ব্যবস্থো্ক সকোম্পোতন। 

 

েোতস্ট তি্োট পভেন্ট 

তেউচ্যযয়োল ফোভন্ডে সেভত্র 

এনএতেে েভব পোচ্চ 

০.২০% অথবো 

আভলোর্নো েোভ্ভে এবাং 

তিভবঞ্চোে ও বভন্ডে সেভত্র 

আেভলে উ্ে েভব পোচ্চ 

০.২৫% অথবো 

আভলোর্নো েোভ্ভে। 

আভবেন গ্রিভণে এক 

েিোভিে েভধ্য প্রোথতেক 

েম্মতি প্রেোন এবাং 

্তের্োলনো সবোভি পে 

অনুভেোেভনে এক 

েিোভিে েভধ্য চূেোন্ত 

েম্মতি প্রেোন এবাং 

অন্যোন্য সেবোেমূি 

প্রভয়োজন/র্োতিেো েোতফক 

প্রেোন কেো িয়। 

জনোব সেোঃ জতিরুল ইেলোে খোন  

েিকোেী েিোব্যবস্থো্ক 

েোতস্ট তি্োট পভেন্ট 

সফোন: ৪১০৫০৬০৩ 

ই-ভেইল: 

agm_trustee@icb.gov.bd 

 

সেভক্রটোেীজ তি্োট পভেন্ট 

ক্রঃ

নাং 
সেবোে নোে সেবো প্রেোন ্িতি 

প্রভয়োজনীয় কো জ্ত্র এবাং 

প্রোতিস্থোন 

সেবোে মূল্য এবাং 

্তেভশোধ ্িতি 
সেবো প্রেোভনে েেয়েীেো 

েোতয়ত্ব প্রোি কে পকিপো )নোে, ্েতব, 

সফোন নম্বে ও ই-ভেইল) 

০১. আইতেতব োংতিষ্ট এবাং 

আইতেতবে অথ পোতয়ি প্রকল্পেমূভি 

কভ্ পোভেশভনে ্ে িভি 

প্রতিতনতধ/্তের্োলক েভনোনয়ন 

প্রতিতনতধ েভনোনয়ন 

এবাং ্ত্র সপ্রেণ। 

 োংতিষ্ট প্রতিষ্ঠোভনে অনুভেোধ ্ ত্র 

এবাং সকোম্পোতন আটি পভকলস্  অব 

অযোভেোতেভয়শন এে বণ পনো 

সেোিোভবক। 

তবনোমূভল্য কভ্ পোভেশভনে তবতধ 

অনুর্োয়ী 

জনাব ম াোঃ আবুল কালা  আজাদ 

েিকোেী েিোব্যবস্থো্ক 

সফোন নম্বে: ২২৩৩৫৮১৫৮ 

ই-ভেইল: 

agm_secretary@icb.gov.bd 
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কোস্টতিয়োন তি্োট পভেন্ট 

ক্রঃ

নাং 
সেবোে নোে সেবো প্রেোন ্িতি 

প্রভয়োজনীয় 

কো জ্ত্র এবাং 

প্রোতিস্থোন 

সেবোে মূল্য এবাং 

্তেভশোধ ্িতি 

সেবো 

প্রেোভনে 

েেয়েীেো 

েোতয়ত্ব প্রোি কে পকিপো 

)নোে, ্েতব, সফোন নম্বে 

ও ই-ভেইল) 

০১. কোস্টতিয়োন সেবো প্রেোন কতৃপ্ ভেে অনুভেোেন প্রভর্োজয সেভত্র 

্তের্োলনো সবোভি পে অনুভেোেন গ্রিণ পূব পক 

গৃিীি তেিোন্ত অযোভেট ম্যোভনজভেন্ট 

সকোম্পোতনভক অবতিি কেো িয়। 

ক) সকোম্পোতনে 

তনজস্ব প্যোভি 

আভবেন ্ত্র 

খ) উভযোক্তো কতৃপক 

্তের্োলনো ্তের্ভে 

গৃিীি তেিোভন্তে 

কত্। 

 ) উভযোক্তো 

তিভেভব সর্োগ্যিো 

এবাং স্যনোে। 

তলভস্টি ও ননতলভস্টি 

তেতকউতেটিভজে বোজোে 

মূভল্যে তেততভি েভব পোচ্চ 

.২০ টোকো, েব পতনম্ন ০.১০ 

টোকো। 

০৭ )েোি) 

তেন 

জনোব সেোিোম্মে সিৌতিে 

আিেে 

েিকোেী েিোব্যবস্থো্ক 

কোস্টতিয়োন তি্োট পভেন্ট  

সফোন: ৪১০৫০৬০১ 

ই-ভেইল: 

agm_custodian@i

cb.gov.bd 

ক) অযোভেট ম্যোভনজোেভেে সশয়োে ক্রয়-

তবক্রয় কেোে জন্য সশয়োে তলতেট প্রেোন 

 

অন-লোইন েফটওয়যোভেে েোধ্যভে । অযোভেট 

ম্যোভনজোভেে তনকট 

িভি প্রোি সশয়োে 

ক্রয়/তবক্রয় আভেশ। 

কোস্টতিয়োন তফ-এে 

অন্তর্ভ পক্ত। 

০১ )এক) 

কোর্ পতেবে 

খ) তবতক্রি সশয়োেেমূি তেতিতবএল 

েফটওয়যোে এে েোধ্যভে pay-in কেো। 

তেতিতবএল েফটওয়যোভেে েোধ্যভে ।  কোস্টতিয়োন তফ-এে 

অন্তর্ভ পক্ত। 

০১ )এক) 

কোর্ পতেবে 

 ) তেতিএে তবল ্তেভশোধ কেো DSE/CDBL এে েফট্ওয়যোে এে অভটো 

র্োজপকৃি তেতিএে তবল তবতেন্ন অযোভেট 

ম্যোভনজোভেে তনকট সথভক আেোয় কভে 

তেতিতবএল-ভক প্রেোন কেো। 

 

 

 কোস্টতিয়োন তফ-এে 

অন্তর্ভ পক্ত। 

০৭  )েোি) 

কোর্ পতেবে 

ঘ) ফোন্ড েমূভিে Listed/Non-

listed এবাং অন্যোন্য তেতকউতেটিজ 

েমূভিে েভব পোচ্চ তনেো্তো প্রেোন   

Listed  তেতকউতেটিজ েমূি তেতিতবএল 

েফটওয়যোভে োংেেণ কেো িয়। Non-

Listed তেতকউতেটিজ এবাং এফতিআে 

েমূি েভল্ড োংেেণ কেো িয়।   

 কোস্টতিয়োন চ্যতক্ত 

সেোিোভবক সেবোে জন্য 

র্োজপ আেোয় কেো িয় 

)বোৎেতেক তেততভি)।  

র্লেোন 

প্রতক্রয়ো 
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২.৩ অেযন্তেীণ সেবোঃ 

তিউম্যোন তেভেোে প ম্যোভনজভেন্ট তি্োট পভেন্ট 

ক্রঃ

নাং 
সেবোে নোে সেবো প্রেোন ্িতি প্রভয়োজনীয় কো জ্ত্র এবাং প্রোতিস্থোন 

সেবোে মূল্য 

এবাং ্তেভশোধ 

্িতি 

সেবো প্রেোভনে 

েেয়েীেো 

েোতয়ত্বপ্রোি কে পকিপো )নোে, 

্েতব, সফোন নম্বে ও ই-সেইল) 

০১. 

 

শ্রোতন্ত তবভনোেন ছুটি 

ও েোিো েঞ্জুে  

শ্রোতন্ত তবভনোেন ছুটি ও েোিো 

েঞ্জুে োংক্রোন্ত আভবেন ্ত্র  

িোকভর্োভ , ই-ভেইল ও 

েেোেতে তনতে পষ্ট ফেভে গ্রিণ 

এবাং ্েবিীভি অনুভেোেন 

গ্রিণ।  

ক) আভবেন্ত্র  

খ) তবেো ীয় েোেলো োংক্রোন্ত অনো্তত  

 ) তনেীেো ছোে্ত্র  

ঘ) চ্যেোন্ত অনুভেোেন  

প্রোতিস্থোন: 

তিউম্যোন তেভেোে প ম্যোভনজভেন্ট তি্োট পভেন্ট। 

তবনোমূভল্য ০৩-০৪ কে পতেবে 

জনোব জোিোঙ্গীে সিোভেন 

েিকোেী েিোব্যবস্থো্ক 

সফোনঃ ২৪১০৫০৬১৭ 

ই-ভেইলঃ 

agm_hr@icb.gov.bd 

০২. অতজপি ছুটি েঞ্জুে  তনধ পোতেি ফভে প ছুটিে 

স্য্োতেশেি আভবেন। 

ক) আভবেন্ত্র  

খ) অনুভেোেন  

প্রোতিস্থোন: 

তিউম্যোন তেভেোে প ম্যোভনজভেন্ট তি্োট পভেন্ট 

তবনোমূভল্য ০১-০২ কে পতেবে 

০৩. অতজপি ছুটি 

)বতিঃবোাংলোভেশ) 

েঞ্জুে  

উ্-েিোব্যবস্থো্ক িভি িদূর্ধ্প 

্র্ পোভয়ে কে পকিপোে সেভত্র 

অতফে আভেশ জোতে ও 

অন্যোন্যভেে সেভত্র ্ত্র প্রেোন। 

 

 

ক) আভবেন্ত্র  

খ) তবেো ীয় েোেলো োংক্রোন্ত অনো্তত  

 ) ১ে-৯ে সগ্রভিে কে পর্োেী ভণে সেভত্র 

েন্ত্রণোলভয়ে অনুভেোেন গ্রিণ  

ঘ) অন্যোন্য সগ্রভিে কে পর্োেীে সেভত্র প্রতিষ্ঠোন 

প্রধোভনে অনুভেোেন গ্রিণ। 

প্রোতিস্থোন: 

তিউম্যোন তেভেোে প ম্যোভনজভেন্ট তি্োট পভেন্ট। 

তবনোমূভল্য ০৩ -১৫ কে পতেবে 
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স্নশন এন্ড ওভয়লভফয়োে তি্োট পভেন্ট 

ক্রঃ

নাং 
সেবোে নোে সেবো প্রেোন ্িতি 

প্রভয়োজনীয় কো জ্ত্র এবাং 

প্রোতিস্থোন 

সেবোে মূল্য 

এবাং 

্তেভশোধ 

্িতি 

সেবো প্রেোভনে 

েেয়েীেো 

েোতয়ত্বপ্রোি কে পকিপো 

)নোে,্েতব,ভফোন নম্বে ও 

ইভেইল) 

০১. কল্যোণ িিতবল িভি তবতধেোলোে 

আওিোয় কভ্ পোভেশভনে কে পকিপো/ 

কে পর্োেীভেে ও িোভেে তনেপেশীল 

েেস্যভেে গুরুিে অস্যস্থিোয় 

এককোলীন আতথ পক অনুেোন 

কভ্ পোভেশভনে সেতিভকল তেভটইনোে 

এে প্রিযয়ন,কল্যোন িিতবল ্ তের্ভেে 

অনুভেোেন এবাং অতিট তি্োট পভেভন্টে 

তনেীেো ছোে্ভত্রে তেততভি প্রেোন 

কেো িয়। 

ক) আভবেন ্ত্র 

খ)  কভ্ পোভেশভনে সেতিভকল 

তেভটইনোে এে প্রিযয়ন ্ত্র 

 )  তর্তকৎেো ব্যয় োংক্রোন্ত 

েোউর্োে। 

প্রোতিস্থোন: 

স্নশন এন্ড ওভয়লভফয়োে 

তি্োট পভেন্ট। 

তবনোমূভল্য ২১ কোর্ পতেবে 

জনোব আব্দুল্লোি আল েোমুন 

েিকোেী েিোব্যবস্থো্ক 

সফোনঃ ৪৭১১৮৮২২ 

agm_pension@icb.gov.bd 

 
০২. কল্যোণ িিতবল িভি কে পকিপো ও 

কে পর্োেী ণভেে সেধোবী েন্তোনভেে 

এককোলীন সেধোবৃতত প্রেোন 

প্রতিবছে স্নশন এন্ড ওভয়লভফয়োে 

তি্োট পভেভন্টে িত্ত্বোবধোভন ব্যবস্থো্নো 

্তের্োলক েভিোেভয়ে অনুেতিক্রভে 

সেধোবৃততে সর্ক, সক্রস্ট ও তবতেন্ন 

উ্িোে েোেগ্রী তবিেণ কেো িয়। 

ক) তনধ পোতেি ফেভে আভবেন 

খ) সবোি প কতৃপক প্রেত েোকপশীট।  

প্রোতিস্থোন: 

স্নশন এন্ড ওভয়লভফয়োে 

তি্োট পভেন্ট। 

তবনোমূভল্য বছভে একবোে 

০৩. ্োতেবোতেক 

স্নশন/অবেেভেো কোেী ভণে 

আভবেন সেোিোভবক 

কে পকিপো/কে পর্োেী ণভক েোতেক 

তেততভি স্নশন স্যতবধো প্রেোন 

অতিট তি্োট পভেন্ট কতৃপক তনেীেো 

কেোে ্ে কতৃপ্ ভেে অনুভেোেন 

েোভ্ভে ব্যোাংক েোন্সফোভেে েোধ্যভে 

স্নশনোেভেে ব্যোাংক তিেোভব প্রেোন। 

প্রোতিস্থোন: 

স্নশন এন্ড ওভয়লভফয়োে 

তি্োট পভেন্ট। 

তবনোমূভল্য ০৫ 

)্াঁর্)কোর্ পতেবে 

জনোব শেীফুল ইেলোে 

তেতনয়ে তপ্রতন্স্োল অতফেোে 

সেোবোইলঃ ০১৯১১-১১১৭১৩ 

agm_pension@icb.gov.bd 

০৪. কে পকিপো/কে পর্োেীভেে কল্যোণ 

িিতবল িভি েোতেক  অনুেোন 

প্রেোন কেো িয় )১৫ বছে ্র্ পন্ত) 

কল্যোণ িিতবল ্তের্ভেে অনুভেোেন, 

তনেীেো ছোে্ত্র ও কতৃপ্ ভেে 

অনুভেোেন গ্রিণ কভে ব্যোাংক 

েোন্সফোভেে েোধ্যভে স্নশনোেভেে 

ব্যোাংক তিেোভব প্রেোন।  

প্রোতিস্থোন: 

স্নশন এন্ড ওভয়লভফয়োে 

তি্োট পভেন্ট। 

 

তবনোমূভল্য ০৫)্াঁর্) 

কোর্ পতেবে 

জনোব শেীফুল ইেলোে 

তেতনয়ে তপ্রতন্স্োল অতফেোে 

সেোবোইলঃ ০১৯১১-১১১৭১৩ 

agm_pension@icb.gov.bd 

০৫. কে পকিপো ও কে পর্োেীভেে র্োকুতে 

অবস্থোয় মৃতুয িভল স োষ্ঠী বীেোে 

অথ প প্রেোন 

কভ্ পোভেশভনে চ্যতক্ত সেোিোভবক জীবন-

বীেোে েোভথ র্থোর্থ প্রতক্রয়ো েম্পন্ন 

কভে মৃতুযেোবী আেোয় কেো িয়। 

ক) আভবেন ্ত্র 

খ) মৃতুয েনে ্ত্র 

প্রোতিস্থোন: 

স্নশন এন্ড ওভয়লভফয়োে 

তি্োট পভেন্ট। 

তবনোমূভল্য ২১ কোর্ পতেবে জনোব আব্দুল্লোি আল েোমুন 

েিকোেী েিোব্যবস্থো্ক, 

সফোনঃ ৪৭১১৮৮২২ 

agm_pension@icb.gov.bd 

 

mailto:agm_pension@icb.gov.bd
mailto:agm_pension@icb.gov.bd
mailto:agm_pension@icb.gov.bd
mailto:agm_pension@icb.gov.bd
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প্রতকউেভেন্ট এন্ড কেন েোতে পে তি্োট পভেন্ট 

ক্রঃ

নাং 
সেবোে নোে সেবো প্রেোন ্িতি 

প্রভয়োজনীয় কো জ্ত্র এবাং 

প্রোতিস্থোন 

সেবোে মূল্য 

এবাং ্তেভশোধ 

্িতি 

সেবো প্রেোভনে 

েেয়েীেো 

েোতয়ত্বপ্রোি কে পকিপো )নোে, ্েতব, সফোন 

নম্বে ও ই-সেইল) 

০১. কভ্ পোভেশভনে কে পকিপো ও 

কে পর্োেীভেে গৃি 

তনে পোণ/ভেোটে কোে/ভেোটে 

েোইভকল অতগ্রে েঞ্জুে 

অতগ্রে েঞ্জুেী প্রেোন, 

োংতিষ্ট কতেটিে স্য্োতেশ, 

ছোে্ত্র গ্রিণ ও 

কতৃপ্ ভেে অনুভেোেন। 

)ক) েোেো কো ভজ আভবেন 

)খ) ফ্ল্যোট/জতে োংক্রোন্ত 

প্রভয়োজনীয় কো জ্ত্র। 

তবনোমূভল্য ০৭ )েোি) কোর্ পতেবে জনোব সেো: েোইফুল ইেলোে 

তেতনয়ে অতফেোে 

সফোনঃ ৯৫৬৩৪৫৫- ত্এতবএক্স ১৩৮ 

agm_procure@icb.gov.bd 

০২. কভ্ পোভেশভনে কে পকিপো ও 

কে পর্োেীভেে সেোটে 

কোে/ভেোটে েোইভকল অতগ্রে 

েঞ্জুে 

অতগ্রে েঞ্জুেী প্রেোন, 

োংতিষ্ট কতেটিে স্য্োতেশ, 

ছোে্ত্র গ্রিণ ও 

কতৃপ্ ভেে অনুভেোেন। 

)ক) েোেো কো ভজ আভবেন 

 

তবনোমূভল্য ০৭ )েোি) কোর্ পতেবে জনোব সেোঃ কোেরুল িোেোন 

 অতফেোে 

সফোনঃ ৯৫৬৩৪৫৫- ত্এতবএক্স ১৩৮ 

০২. কভ্ পোভেশভনে তবতেন্ন 

তবেোভ  দিজে্ত্র তবিেণ 

ক্রয় ও তবিেণ। )খ) সনোভটে েোধ্যভে আভবেন 

) ) তবেো ীয় কতৃপ্ ভেে স্য্োতেশ 

তবনোমূভল্য ০১ )এক) কোর্ পতেবে জনোব সেোঃ সেোক্তোে সিোভেন 

অতফেোে 

সফোনঃ ৯৫৬৩৪৫৫- ত্এতবএক্স ১৩৮ 

০৩. কভ্ পোভেশভনে তবতেন্ন 

তবেোভ  মুদ্রণ ও েতনিোেী 

েোেগ্রী েেবেোি 

ক্রয় ও েেোেতে েেবেোি। )ক) তনধ পোতেি ফেভে আভবেন 

)খ) তবেো ীয় কতৃপ্ ভেে 

স্য্োতেশ। 

তবনোমূভল্য ০১ )এক) কোর্ পতেবে  জনোব সেোশোেেফ সিোভেন 

তেতনয়ে অতফেোে 

সফোনঃ ৯৫৬৩৪৫৫- ত্এতবএক্স ১৩৮ 

 
 

 

 

 

 

 

সেভক্রটোেীজ তি্োট পভেন্ট 

ক্রঃ

নাং 

সেবোে নোে সেবো প্রেোন ্িতি প্রভয়োজনীয় কো জ্ত্র 

এবাং প্রোতিস্থোন 

সেবোে মূল্য এবাং 

্তেভশোধ ্িতি 

সেবো প্রেোভনে 

েেয়েীেো 

েোতয়ত্বপ্রোি কে পকিপো )নোে, ্েতব, 

সফোন নম্বে ও ই-সেইল) 

০১. সবোি প েেো, তনব পোিী কতেটি, 

তেস্ক ম্যোভনজভেন্ট কতেটি, 

অতিট কতেটি এবাং 

অন্যোন্য কতেটিে েেো 

আভয়োজন 

সনোটিশ প্রেোন, স্মোেক োংগ্রি, তবিেণ, 

কোর্ পপ্রণোলী প্রস্তুি, কোর্ পপ্রণোলী তবিেণ, েম্মোনী 

প্রেোন এবাং গৃিীি তেিোন্ত বোস্তবোয়ন ্র্ পোভলোর্নো। 

সেবো প্রোতিস্থোন: 

সেভক্রটোেীজ 

তি্োট পভেন্ট। 

 

তবনোমূভল্য কভ্ পোভেশভনে 

তবতধ অনুর্োয়ী। 

জনাব ম াোঃ আবুল কালা  আজাদ 

েিকোেী েিোব্যবস্থো্ক 

সফোন নম্বে: ২২৩৩৫৮১৫৮ 

ই-ভেইল: 

agm_secretary@icb.gov.bd 
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ক্রঃ

নাং 

সেবোে নোে সেবো প্রেোন ্িতি প্রভয়োজনীয় কো জ্ত্র 

এবাং প্রোতিস্থোন 

সেবোে মূল্য এবাং 

্তেভশোধ ্িতি 

সেবো প্রেোভনে 

েেয়েীেো 

েোতয়ত্বপ্রোি কে পকিপো )নোে, ্েতব, 

সফোন নম্বে ও ই-সেইল) 

০২. োংস্থোে সশয়োে 

েোতলক ভণে বোতর্ পক 

েোধোেণ েেো, তবভশর্ 

েোধোেণ েেো )র্তে থোভক) 

োংক্রোন্ত কোর্ পোবলী 

েম্পোেন 

 েোধোেণ েেোে সনোটিশ প্রেোন, আেন্ত্রণ ্ত্র 

সপ্রেণ, বোতর্ পক প্রতিভবেনেি কোর্ পতববেণী 

সপ্রেণ )বোতর্ পক েোধোেণ েেোে সেভত্র), েেো 

অনুষ্ঠোন, কোর্ পতববেণী প্রস্তুি ইিযোতে। 

সেবো প্রোতিস্থোন: 

সেভক্রটোেীজ 

তি্োট পভেন্ট। 

 

তবনোমূভল্য কভ্ পোভেশভনে 

তবতধ অনুর্োয়ী। 

 

আইতেতব প্রতশেণ সকন্দ্র 

ক্রঃ

নাং 

সেবোে নোে সেবো প্রেোন ্িতি প্রভয়োজনীয় 

কো জ্ত্র এবাং 

প্রোতিস্থোন 

সেবোে মূল্য এবাং ্তেভশোধ 

্িতি 

সেবো প্রেোভনে 

েেয়েীেো 

েোতয়ত্বপ্রোি কে পকিপো )নোে, ্েতব, 

সফোন নম্বে ও ই-সেইল) 

০১. কে পকিপো/কে পর্োেীভেে 

প্রতশেণ প্রেোন, 

সেতেনোে/ওয়োকপশ্ 

আভয়োজন 

র্োতিেো তেততক/ ্তেকল্পনো অনুর্োয়ী 

প্রতশেণ সূতর্ দিেী কেো। টোভ পট গ্রু্ 

তনধ পোেণ কেো। কতৃপ্ ভেে অনুভেোেন 

গ্রিণ। 

সেবো প্রোতিস্থোন: 

আইতেতব প্রতশেণ 

সকন্দ্র 

আইতেতবে 

কে পকিপো/কে পর্োেীভেে জন্য 

তবনোমূভল্য 

েোবতেতিয়োতে সকোম্পোতনে 

কে পকিপো/কে পর্োেীভেে  প্রতি 

জভনে জন্য ১,৫০০.০০ 

টোকো। 

প্রতশেণ প্রেোন ১-৭ 

কোর্ পতেবে 

সেতেনোে/ওয়োকপশ্ 

১ কোর্ পতেবে। 

তেভেে আয়শো স্যলিোনো 

েিকোেী েিোব্যবস্থো্ক 

সফোন নম্বে: ৪৮৩১৭৮৮৬ 

ই-ভেইল: 

agm_training@icb.gov.bd 
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শোখোেমূিঃ 
 

ক্রতেক নম্বে নোে সফোন নাং ই-ভেইল  

০১. স্থোনীয় কোর্ পোলয় ২২২২২১৯৭৩ dgm_local@icb.gov.bd 

০২. র্ট্টগ্রোে শোখো ০২৩৩৩৩২৭০৬৪ dgm_ctg@icb.gov.bd 
০৩. েোজশোিী শোখো ০২৫৮৮৮৫৫৪০২ dgm_raj@icb.gov.bd 
০৪. বতেশোল শোখো ০২৪৭৮৮৬৪৬১০ dgm_bari@icb.gov.bd 
০৫. তেভলট শোখো ০২৯৯৬৬৩১৫০৩ dgm_sylhet@icb.gov.bd 

০৬. খুলনো শোখো ০২৪৭৭৭২৫৭৩৪ dgm_khulna@icb.gov.bd 

০৭. বগুেো শোখো ০২৫৮৯৯০৪২২০ agm_bogra@icb.gov.bd 

 

২.৪ আওিোধীন োংস্থো/েোবতেতিয়োতেঃ 

ক্রতেক নম্বে নোে সফোন নাং ই-ভেইল /website 

০১. আইতেতব কযোত্টোল ম্যোভনজভেন্ট তলতেভটি )০২) ৮৩০০৫৫৫, ৮৩০০৩৬৭ info@icbcml.com.bd 

www.icbcml.com.bd 
০২. আইতেতব অযোভেট ম্যোভনজভেন্ট সকোম্পোতন তলতেভটি )০২) ৮৩০০৪১২-১৫ info@icbamcl.com.bd 

www.icbamcl.com.bd 
০৩. আইতেতব তেতকউতেটিজ সেতিাং সকোম্পোতন তলতেভটি )০২) ৮৩০০৪৩১, ৮৩০০৪৫৩ info@istcl.com.bd 

www.istcl.com.bd 
 

mailto:info@icbcml.com.bd
mailto:info@icbamcl.com.bd
mailto:info@istcl.com.bd
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৩.অতেভর্ো  ব্যবস্থো্নো ্িতি )GRS) 

ক্রঃ নাং কখন সর্ো োভর্ো  কেভবন 
কোে েভঙ্গ সর্ো োভর্ো  

কেভবন 
সর্ো োভর্োভ ে ঠিকোনো তনষ্পততে েেয়েীেো 

১ েোতয়ত্বপ্রোি কে পকিপো েেোধোন তেভি নো 

্োেভল 

অতেভর্ো  তনষ্পতত কে পকিপো জনোব আব্দুল্লোি আল েোমুন 

েিকোেী েিোব্যবস্থো্ক 

তিতেতপ্লন, তগ্রভেন্স এন্ড আত্ল তি্োট পভেন্ট 

সফোনঃ ৪১০৫০৬১৬ 

IP ০৯৬৬৬৭৭৭৭৭৮ ext ১৪২০ 

agm_discipline_ad@icb.gov.bd 
 

৩০ কোর্ পতেবে 

 

)িেভন্তে প্রভয়োজন িভল অতিতেক্ত 

১০ কোর্ পতেবে) 

২ অতেভর্ো  তনষ্পতত কে পকিপো তনতে পষ্ট 

েেভয় েেোধোন তেভি নো ্োেভল 

আত্ল কে পকিপো জনোব সেোঃ আবুল সিোভেন 

ব্যবস্থো্নো ্তের্োলক 

সফোনঃ ২২৩৩৫০৭৮৭ 

md@icb.gov.bd 
 

২০ কোর্ পতেবে 

৩ আত্ল কে পকিপো তনতে পষ্ট েেভয় 

েেোধোন তেভি নো ্োেভল 

্তের্োলনো সবোি প আইতেতব, প্রধোন কোর্ পোলয়, ৮, েোজউক এতেতনউ  

তবতিতবএল েবন )ভলভেল-১৪), ঢোকো। 

৬০ কোর্ পতেবে 

  

***** 

mailto:agm_discipline_ad@icb.gov.bd
mailto:md@icb.gov.bd

