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iনেভsেমন্ট কেপর্ােরশন aব বাংলােদশ
pধান কাযর্ালয়, ঢাকা।
েসবা pদান pিতrিত (Citizen’s Charter)
১. িভশনঃ

েনতৃt pদানকারী শীষর্sানীয় আিথর্ক pিত ান িহেসেব েগৗরবািnত agযাtা aবয্াহত রাখা যােত anাn pিতেযাগী pিত ােনর িনকট সফল o anকরণীয়

pিত ান িহেসেব পিরগিণত হয়।
িমশনঃ আiিসিবেক eকিট দািয়tশীল eবং শীষর্ পারফরময্াnধারী িবিনেয়াগকারী আিথর্ক pিত ান িহেসেব গেড় তুেল বাংলােদেশর aথর্ৈনিতক pবৃিdর agযাtােক
aবয্াহত রাখেত সহায়তা করা। সmেদর sষম বয্বহােরর মাধয্েম েশয়ার েহাlারেদর জn সেবর্াtম মুনাফা o pবৃিd aজর্ন eবং দk েনতৃt দানকারী িহেসেব anকরণীয়
দৃ াn sাপনসহ gাহেকর sাথর্ সংরkণমূলক কাযর্kম পিরচালনা করা।
২. pিতrত েসবাসমূহঃ
২.১ নাগিরক েসবাঃ
সফটoয়য্ার িডিভশন
kঃ
নং
০১.

েসবার নাম
তথয্ aিধকার
আiন েমাতােবক
তথয্ pদান

েসবা pদান
পdিত
aিধযািচত
তথয্
(পt/িসিড/
সফটকিপ)

pেয়াজনীয় কাগজপt eবং েসবার মূলয্ eবং
pািpsান
পিরেশাধ পdিত
তথয্ pািpর জn i- েমiল
/ফয্াk/ডাকেযােগ/
সরাসির িনিদর্ ফরেম
আেবদন
pািpsান :
িজeম েkিডট সিচবালয়

িবনামূেলয্
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েসবা pদােনর
সময়সীমা
২০ (িবশ)
কমর্িদবস

দািয়tpাp কমর্কতর্া (নাম, পদিব, েফান নmর o
i- েমiল)
জনাব েমাহাmদ শাহজাহান
মহাবয্বsাপক
েফানঃ ৯৫১১০৯০, ৯৫৬৩৪৫৫, ekঃ ১৫০
ফাkঃ ৮৮- ০২- ৯৫৬৩৩১৩
i- েমiলঃ gm_credit@icb.gov.bd

iনেভsরs িডপাটর্েমন্ট
kঃ
নং
০১.

kয়- িবkয় আেদশ
তহিবল uেtালন o sানাnর
ফরম
pািpsান :
iনেভsরs িডপাটর্েমন্ট

েসবা
pদােনর
সময়সীমা
pিত িববরণীর (পtেকাষ o সেবর্া ১- ৭
আিথর্ক িববরণী) িবপরীত
িদন
১০/- টাকা eবং েশয়ার
kয় িবkয় মূেলয্র uপর
চাজর্ ০.০৫%

েসবা pদান
পdিত

pেয়াজনীয় কাগজপt eবং
pািpsান

েসবার মূলয্ eবং পিরেশাধ
পdিত

সািটর্িফেকট
িলেয়ন eর
িবপরীত
aিgম pদান।

১. iuিনট সািটর্িফেকট।
২. eকশত টাকা মূলয্মােনর
০৩(িতন)িট eবং পঁিচশ টাকা
মূলয্মােনর ২(di) িট eয্াডেহিসভ য্াm
৩.ধারেকর diকিপ সতয্ািয়ত
পাসপাটর্ সাiেজর ছিব ।
৪.ধারেকর জাতীয় পিরচয়
পেtর ফেটাকিপ।
pািpsান :
িলেয়ন eন্ড েজনােরল েkিডট
িডপাটর্েমন্ট

েসবার নাম

েসবা pদান
পdিত

iনেভsরs
sীেমর মাধয্েম
িবিনেয়াগ িহসােব
েশয়ার kয় িবkয়,
তহিবল
uেtালন o
sানাnর

ক)
Software/
Internet eর
মাধয্েম
খ) সরাসির
েডs কমর্কতর্ার
মাধয্েম

pেয়াজনীয় কাগজপt eবং
pািpsান

েসবার মূলয্ eবং পিরেশাধ
পdিত

দািয়tpাp কমর্কতর্া
(নাম,পদিব,েফান নmর o iেমiল)
জনাব আবু বকর িসিdক
সহকারী মহাবয্বsাপক
েফানঃ ৯৫৬২৫০৩
i- েমiলঃ agm_id@icb.gov.bd

িলেয়ন eন্ড েজনােরল েkিডট িডপাটর্েমন্ট
kঃ
নং
০১.

েসবার নাম
আiিসিব iuিনট,
eeমিসeল
iuিনট, বাংলােদশ
ফান্ড o
িমuচুয্য়াল ফান্ড
সািটর্িফেকট
িলেয়ন েরেখ
aিgম pদান

০১. sয্াm eর মূলয্
০২. নগদ aথবা
েচেকর মাধয্েম eক
বছেরর মেধয্ পিরেশাধ
করেত হেব aথবা
১৫০.০০ টাকা িফ pদান
সােপেk নবায়ন েযাগয্।
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েসবা
pদােনর
সময়সীমা
৩ কমর্িদবস

দািয়tpাp কমর্কতর্া
(নাম,পদিব,েফান নmর o iেমiল)
জনাব গাজী মুহাmদ iিলয়াছ
সহকারী মহাবয্বsাপক
িলেয়ন eন্ড েজনােরল েkিডট
িডপাটর্েমন্ট
েফানঃ ৭১১০৪৩৭
i- েমiল:
agm_lien@icb.gov.bd

iuিনট ফান্ড িডপাটর্েমন্ট

kঃ
নং
০১.

০২.

েসবার নাম
iuিনট
পুনঃkয়

মৃতয্ু জিনত
কারেণ
iuিনট
হsাnরঃ

েসবা pদান পdিত
iuিনট সািটর্িফেকট জমা
pদান পরবতর্ীেত pেয়াজনীয়
কাযর্ সmাদন েশেষ iuিনট
ধারেকর ankেল েচক pদান।
হsাnেরর িনিমেt pেয়াজনীয়
কাগজ জমা pদান eবং
আn ািনকতা েশেষ আiনগত
utরাধীকারীর িনকট iuিনট
সািটর্েফেকট হsাnর।

pেয়াজনীয় কাগজপt eবং pািpsান
iuিনট- D ফরম (সােরন্ডার ফরম)
iuিনট সািটর্িফেকট সমূহ
pািpsান: at িডপাটর্েমন্ট (iuিনট- D
ফরম);
ক) আiিসিব iuিনট- C ফরম
পূরণপূবক
র্ জমা (eকক);
খ) আiিসিব iuিনট- B ফরম
পূরণপূবক
র্ জমা (েযৗথ);
গ) সাদা কাগেজ আেবদন পt;
ঘ) মৃতয্ু সনদপেtর সতয্ািয়ত
ফেটাকিপ;
ঙ) ডাkার কতৃক
র্ মৃতয্ু সনেদর
ছায়ািলিপ;
চ)েকাটর্ কতৃক
র্ pদt সাকেসশন
সািটর্িফেকেটর সতয্ািয়ত ফেটাকিপ;
ছ) মূল সািটর্িফেকটসমূহ জমা;
জ) জাতীয় পিরচয়পেtর ফেটাকিপ o
utরাধীকারীেদর ছিব;
pািpsান: at িডপাটর্েমন্ট
(ক o খ) সংি aিফস
(গ েথেক চ)

4

েসবার মূলয্
eবং
পিরেশাধ
পdিত
িবনামূেলয্

িবনামূেলয্

েসবা
pদােনর
সময়সীমা

দািয়tpাp কমর্কতর্া (নাম, পদিব,
েফান নmর o iেমiল)

০২ (di)
কাযর্িদবস

০৭ (সাত)
কাযর্িদবস
জনাব ধন য় kমার মজুমদার
সহকারী মহাবয্বsাপক
iuিনট ফান্ড িডপাটর্েমন্ট
েটিলেফানঃ ৯৩৩১২২৮
iেমiলঃ
agm_ufund@icb.gov.bd

kঃ
নং

েসবার নাম

০৩.

iuিনট
হsাnর

০৪.

হারােনা o
িবকৃত
সািটর্িফেকট
eর েkেt
নতুন
সািটর্িফেকট
isয্ঃ

০৫.

সনদপt
pদানঃ

০৬.

লভয্াংশপt
িবতরণঃ

েসবা pদান পdিত

pেয়াজনীয় কাগজপt eবং pািpsান

েসবার মূলয্
eবং
পিরেশাধ
পdিত
িবনামূেলয্

মূল সািটর্িফেকট জমা pদান o ক) iuিনট- B ফরম পূরণর্পব
ূ ক
র্
pেয়াজনীয়
আn ািনকতা জমা;
েশেষ iuিনট সািটর্িফেকট খ) হsাnর gহীতা o হsাnর দাতার
হsাnর।
জাতীয় পিরচয় পেtর ছায়ািলিপ o
ফেটাgাফ
pািpsান: iuিনট ফান্ড
িডপাটর্েমন্ট(ক)
পিtকায় pকািশত িবjাপন o ক) সাদা কাগেজ আেবদন পt;
িবনামূেলয্
থানায় িজিড করার কিপ eবং খ) আiিসিব iuিনট- K ফরম;
৩০০/টাকার
নন- গ) িজিড eিন্T কিপ ;
জুিডিশয়াল য্াm সহ আেবদন ঘ) পিtকায় pকািশত িবjিpর কিপ;
eবং
পরবতর্ীেত
নতুন ঙ) ৩০০/- টাকার নন- জুিডিশয়াল
সািটর্িফেকট isয্।
য্াm ;
pািpsান: iuিনট ফান্ড িডপাটর্েমন্ট
(খ)
সংি aিফস (গ েথেক ঙ)
চািহদা anযায়ী iনকাম টয্াk ক) ধারক কতৃক
র্ sাkিরত আেবদন িবনামূেলয্
সািটর্িফেকট pদান।
পt;
ধারকগণেক BFTNA eর ক) ধারক কতৃক
র্ sাkিরত kমতা aপর্ন িবনামূেলয্
মাধয্েম Online–e লভয্াংশ পt (pিতিনিধর েkেt);
পt িবতরণ।
eছাড়া হােত
হােত o aবিশ লভয্াংশ পt
ডাকেযােগ ধারেকর েরিজ াডর্
িঠকানায় েpরণ।
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েসবা
pদােনর
সময়সীমা

দািয়tpাp কমর্কতর্া (নাম, পদিব,
েফান নmর o iেমiল)

০৭(সাত)
কাযর্িদবস

০৭(সাত)
কাযর্িদবস

তাৎkিণক

তাৎkিণক

জনাব ধন য় kমার মজুমদার
সহকারী মহাবয্বsাপক
iuিনট ফান্ড িডপাটর্েমন্ট
েটিলেফানঃ ৯৩৩১২২৮
iেমiলঃ
agm_ufund@icb.gov.bd

০৭.

ডুিpেকট
লভয্াংশপt
isয্ঃ

০৮.

িসআiিপ
সািটর্িফেকট
িবতরণঃ

যাবতীয়
আn ািনকতা
পিরপালন
সােপেk দশ
কমর্িদবেসর মেধয্ ধারেকর
ankেল ডুিpেকট লভাংশপt
isয্ করা হয়।
লভয্াংেশর িবপরীেত িসআiিপ
(Cumulative Investment
Plan) সািটর্িফেকট pদান

ক) ধারক কতৃক
র্ sাkিরত আেবদন পt িবনামূেলয্
o iনেডমিনিট বন্ড;

১০ (দশ)
কমর্িদবস

ক) ধারক কতৃক
র্ sাkিরত আেবদন পt িবনামূেলয্
aথবা ধারক pমাণ সােপেk েমৗিখক
আেবদন;

তাৎkিণক

েসেkটারীজ িডপাটর্েমন্ট

kঃ
নং

েসবার নাম

েসবা pদান পdিত

pেয়াজনীয় কাগজপt eবং pািpsান

েসবার
মূলয্ eবং
পিরেশাধ
পdিত
িবনামূেলয্

০১.

কেপর্ােরশেনর
েশয়ার
মািলকেদরেক
েঘািষত লভয্াংশ
pদান

িডিভেডন্ড oয়ােরন্ট eবং
িবieফিটeন eর মাধয্েম

pািpsান:
েসেkটারীজ িডপাটর্েমন্ট

০২.

কেপর্ােরশেনর
রাiট েশয়ার
isয্।

রাiট েশয়ার isয্ সংkাn িবjিp
pদান, aফার ডkয্েমন্ট, আেবদন
ফরম, িরফান্ড েচক iতয্ািদ
েpরণ, িসিডিবeল eর মাধয্েম
রাiট েশয়ার েkিডট করণ।
িসিডিবeেলর মাধয্েম
িনয়মাnযায়ী েশয়ার েহান্ডারেদর
কাgেজ েশয়ার িডেমট করণ।

pািpsান:
েসেkটারীজ িডপাটর্েমন্ট

িবনামূেলয্

(০১) কাগেজর মূল েশয়ার সািটর্িফেকট;
(০২) েbাকােরজ হাuজ কতৃক
র্ িডেমট
েসটআপ।
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িবনামূলয্

০৩.

েশয়ার িডেমট

েসবা
pদােনর
সময়সীমা
বািষর্ক
সাধারণ
সভা
an ােনর
৩০ িদেনর
মেধয্
িবeসiিসর
anেমাদন
anযায়ী

২িদন

দািয়tpাp কমর্কতর্া
(নাম, পদিব, েফান নmর
o iেমiল)

জনাব েমহমুদ হাসান
মুরাদ
সহকারী মহাবয্বsাপক
েফান নmর: ৯৫৮৮১৫৮
i- েমiল:
agm_secretary@icb.g
ov.bd

০৪.
০৫.

০৬.

০৭.

সািটর্িফেকট
হsাnর
মৃতয্ু জিনত
কারেণ হsাnর

কেপর্ােরশেনর িবিধ anযায়ী

সািটর্িফেকট
ডুিpেকট isয্

আেবদন pািpর পর ডুিpেকট
সািটর্িফেকট আেবদনকারী/aিপর্ত
kমতা pাp বয্িkর িনকট pদান
করা হয়।

ডুিpেকট
লভয্াংশপt isয্

কেপর্ােরশেনর িবিধ পিরপালন
পূবক
র্ আiনগত utরাধীরর িনকট
েশয়ার সািটর্িফেকট হsাnর।

(০১) িনধর্ািরত আেবদনপt;
িবনামূলয্
(০২) ১১৭ ফরম।
িবনামূলয্
(০১) আেবদনপt;
(০২) মৃতয্ু জিনত সনদপেtর মূলকিপ;
(০৩) utরািধকার সনদপেtর মূলকিপ;
(০৪) utরািধকারগেণর সতয্ািয়ত ছিব;
(০৫) utরািধকারগেণর জাতীয়
পিরচয়পেtর সতয্ািয়ত ফেটাকিপ;
(০৬) নন- জুিডিশয়াল sয্ােm
আেবদনকারী কতৃক
র্ kিতপূরেণর
a ীকারনামা।
(০১) আেবদনপt;
সািটর্িফেক
(০২) েশয়ার সািটর্িফেকট হারােনা
ট pিত
pসে সংি থানায় সাধারণ ডােয়রীর
২২.০০
কিপ;
টাকা
(০৩) েশয়ার সািটর্িফেকট হারােনা
pসে দিনক পিtকায় pকািশত
িবjিpর কিপ;
(০৪) নন- জুিডিশয়াল sয্েm kিতপূরণ
মুচেলকা pদান;
(০৫) পাসেপাটর্ সাiেজর সতয্ািয়ত ছিব;
(০৬) জাতীয় পিরচয় পেtর ফেটাকিপ;

pািpsান:
েসেkটারীজ িডপাটর্েমন্ট
আেবদন pািpর পর ডুিpেকট িনধর্ািরত আেবদনপt।
লভয্াংশপt আেবদনকারী/aিপর্ত
pািpsান:
kমতা pাp বয্িkর িনকট pদান।
েসেkটারীজ িডপাটর্েমন্ট
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িবনামূলয্

১৫ িদন
১০ িদন

১০িদন

জনাব েমহমুদ হাসান
মুরাদ
সহকারী মহাবয্বsাপক
েফান নmর: ৯৫৮৮১৫৮
i- েমiল:
agm_secretary@icb.g
ov.bd

১০ িদন

২.২ pািত ািনক েসবাঃ
িলিজং িডপাটর্েমন্ট
kঃ
েসবার নাম
নং
০১. িলজ সহায়তা
pদান

েসবা pদান পdিত
িলজ ফাinাn
eর জn
আেবদেনর
েpিkেত
pেয়াজনীয় যাচাi
o পরীkা কের
ছাড়পt pদান o
anেমাদন
সােপেk িলজ
সহায়তা pদান।

pেয়াজনীয় কাগজপt eবং
pািpsান
ক. আেবদন পt
ক. pকl মূলয্ায়ন pিতেবদন;
গ. বািষর্ক আিথর্ক pিতেবদন;
ঘ. জামানত o সহজামানত
িহেসেব psািবত সmিtর
দিললািদ;
ঙ. েকাmািন o uেদয্াkাগেণর
িসআiিব িরেপাটর্, েTড
লাiেসn, আয়কর সনদ;
চ. আর.েজ.eস.িস সংkাn
কাগজপt, iতয্ািদ।

েসবার মূলয্ eবং
পিরেশাধ পdিত
pকl পরীkণ িফ
বাবদ ম িু রকৃত
aেথর্র ০.২৫%
সবর্িনm ৫০.০০
হাজার টাকা।
েপ- oডর্ার
/aয্াকাuন্ট েপয়ী
েচক eর মাধয্েম
gহণ করা হয়।

েসবা pদােনর
সময়সীমা
৩০ কাযর্িদবস

দািয়tpাp কমর্কতর্া (নাম, পদিব,
েফান নmর o iেমiল)
জনাব েমাঃ আবু হািনফ
সহকারী মহাবয্বsাপক
েফানঃ ৯৫৬১৫৩৯
i- েমiল:
agm_leasing@icb.gov.bd
জনাব সয়দ রাজাব ulাহ
িসিনয়র aিফসার
েফানঃ ৯৫৬১৫৩৯

iieফ eেgা িডপাটর্েমন্ট
kঃ
নং
০১.

েসবার নাম

েসবা pদান পdিত

কৃিষ িভিtক pকেl (hাচারী o মৎস চাষ,
dg uৎপাদন, dg pিkয়াজাতকরণ,
বােয়াগয্াস uৎপাদন, েপাি T hাচারী, িফড
িমল, িম সার uৎপাদন, মাংস
pিkয়াকরণ, aেটারাiস িমল, িবেশষািয়ত
েকাl েsােরজ, িটsয্ কালচার, kিমর o
ক প চাষ) িনেয়ািজত েদশীয়
uেদয্াkাগণেক iieফ সহায়তা (aথর্)
pদান।

iieফ কৃিষ খাত
িবষয়ক pকl
মূলয্ায়ন কিমিটর
sপািরেশর আেলােক
pকlসমূেহ
aথর্ায়েনর জn
ম র
ু ী েবােডর্র
anেমাদন gহণ।

pেয়াজনীয়
কাগজপt eবং
pািpsান
iieফ সহায়তা
pািpর জn
িনধর্ািরত ফরেম
আেবদন পt।
pািpsানঃ
iieফ eেgা
িডপাটর্েমন্ট
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েসবার মূলয্
eবং পিরেশাধ
পdিত
িবনামূেলয্

েসবা pদােনর
সময়সীমা
সকাল ১০.০০ টা
হেত সnা ৬.০০
টা পযর্n।

দািয়tpাp কমর্কতর্া
(নাম, পদিব, েফান নmর
o iেমiল)
জনাব eিহয়া মন্ডল
সহকারী মহাবয্বsাপক
েফান: ৯৫৫৯৬৫৭
iেমiল:
agm_eef_agro@icb.g
ov.bd

iieফ নন- eেgা িডপাটর্েমন্ট
kঃ
নং

০১.

েসবার নাম
তথয্
pযুিk
খােত বয্বসায়
িনেয়ািজত
েদশীয় আiিসিট
pিত ানসমূহেক
iieফ সহায়তা
pদান।

েসবা pদান পdিত

pেয়াজনীয় কাগজপt eবং
pািpsান

েসবার মূলয্ eবং
পিরেশাধ পdিত

েসবা pদােনর
সময়সীমা

দািয়tpাp কমর্কতর্া (নাম, পদিব, েফান
নmর o i- েমiল)

iieফ
আiিসিট
িবষয়ক ম র
ু ী েবােডর্র
sপািরেশর আেলােক
pকl
anেমাদন
eবং সংি pকেlর
ankেল aথর্ ম র
ু ীo
ছাড়করণ

iieফ সহায়তা pািpর জn
িনধর্ািরত ফরেম আেবদন
পt।
pািpsানঃ
iieফ
নন- eেgা
িডপাটর্েমন্ট

৫০০০.০০/- টাকা
যা নগেদ কয্াশ
টাকায়
পিরেশাধ
করেত হেব।

সকাল ১০.০০
টা হেত সnা
৬.০০
টা
পযর্n।

জনাব েমাহাmদ েবলােয়ত েহােসন
িসিনয়র িসেsম eনািলs
েফানঃ ৯৫১৫৫৯৭
i- েমiল:
agm_eef_nonagro@icb.gov.bd
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aয্াpাiজাল িডপাটর্েমন্ট
kঃ
নং
০১.

েসবা
েসবার নাম
pদান
পdিত
ক)
িp- pেয়াজনীয়
আiিপo/
কাযর্
pাiেভট
সmাদন
েpসেমন্ট
হেল
খ) েpফােরn ছাড়পt
েশয়ার
pদান o
গ) িডেব ার
কতৃপ
র্ েkর
ঘ) বন্ড
anেমাদন
ঙ)
সরাসির সােপেk
ঋণ
ikয্iিটেত
ম র
ু করণ।
িবিনেয়াগ
চ)
ikয্iিটর
িবপরীেত aিgম
জ)বয্াংক
গয্ারািন্ট
ঝ) আেয়াজক/
কnােlিn
iতয্ািদ
েসবা
pদান।

pেয়াজনীয় কাগজপt eবং pািpsান
ক) pকl মূলয্ায়ন pিতেবদন।
খ) আিথর্ক সহায়তা gহন সংkাn েকাmািনর পষর্দ সভার
িসdাn।
গ) েTড লাiেসn।
ঘ) সািটর্িফেকট aব iনকেপর্ােরশন।
ঙ) সািটর্িফেকট aব কেমnেমন্ট aব িবজেনস।
চ) েমেমারান্ডাম eন্ড আিটর্কল aব eয্ােসািসেয়শন eর
সািটর্ফাiড কিপ।
ছ) েকাmািন র uেদয্াkা সংkাn ফমর্ XII, X, XV etc.
eর কিপ।
জ) েকাmািনর িবগত ৩ বছেরর িনরীিkত িহসাব িববরণী।
ঝ) psািবত জিমেত pকl sাপন পিরেবশ aিধদpর eবং
sানীয় কতৃপ
র্ েkর aনাপিt পt।
ঞ) পিরেবশ aিধদpর eর হাল নাগাদ ছাড়পt (pেযাজয্
েkেt)।
ট) িবdয্ৎ, পািন, গয্াস eবং পয়ঃ িন াষেনর সংি
িবভেগর ছাড়পt (pেযাজয্ েkেt)।
ঠ) েকাmািনর বয্াংক eকাuন্ট সmিকর্ত তথয্ািদ।
ড) েকাmািনর সহযাগী pিত ােনর িবগত ৩ বছেরর
িনরীিkত িহসাব িববরণী (pেযাজয্ েkেt)।
ঢ) েকাmািনর সহেযাগী pিত ােনর বয্াংক eকাuন্ট
সmিকর্ত তথয্ািদ (pেযাজয্ েkেt)।
ড) uেদয্াkার বয্াংক eকাuন্ট সmিকর্ত তথয্ািদ।
ণ) েkিডট েরিটং িরেপাটর্।
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েসবার মূলয্ eবং
পিরেশাধ পdিত
ক)
pকl
মূলয্ায়ন/পরীkণ িফ:
আiিসিবর
a ীকারকৃত aংেশর
uপর ১/৪ aংশ।
সবর্িনm ১.০০ লk o
সেবর্া ১০.০০ লk
টাকা
খ) আেয়াজক িফঃ
েমাট
আদায়কৃত
aেথর্র uপর সেবর্া
০.৫%
গ) কিমশন:
০.৭৫%
পিরেশাধ পdিত
pকl
মূলয্ায়ন/পরীkণ িফ/
আেয়াজক িফ/কিমশন
বাবদ pদt aথর্ েপaডর্ার/েচক/aয্াকাuন্ট
েপ েচক eর মাধয্েম
gহন করা হয়।

েসবা
pদােনর
সময়সীমা
েকাmািন
কতৃক
র্
আেবদন
eবং
pেয়াজনীয়
কাগজািদ/
দিললািদ
সরবরাহ
সােপেk
আnমািনক ১
মােসর মেধয্
ম র
ু ী পt
pদান।

দািয়tpাp কমর্কতর্া
(নাম,পদিব,েফান
নmর o iেমiল)

জনাব েমাঃ মাহবুব
uল- আলম
সহকারী
মহাবয্বsাপক
০১৭৭৬- ৩৭১৩২০
i- েমiল:
agm_appraisal@ic
b.gov.bd

জনাব েমাহাmদ
েমাsািফজুর রহমান
িpিnপাল aিফসার
০১৯১১- ৭৪৮৩২৮

ত) sানীয় কতৃপ
র্ k কতৃক
র্ anেমািদত pেজk েল- আuট
pয্ান।
থ) সেয়ল েটs িরেপাটর্ (pেযাজয্ েkেt)।
দ) িসিভল eয্ািভেয়শেনর হাল নাগাদ ছাড়পt (pেযাজয্
েkেt)।
ধ) sানীয় যntপািত/সর ামািদ o ফািণর্চার িফকচারস eর
তুলনামূলক ৩ েসট দরপt o কয্াটালগ (pেযাজয্ েkেt)।
ন) েকাmািন o পিরচালকগেণর িট.আi.eন নmর।
প) আiিব ১০িব সািটর্ফাiড কিপ।
ফ) েপাঃ েকাড সহ েকাmািনর বয্বসািয়ক পূণর্া িঠকানা
eবং েপাঃ েকাডসহ েকাmািনর pেতয্ক পিরচালেকর sায়ী
o বতর্মান িঠকানা ।
ব) pেতয্ক পিরচালেকর জাতীয় পিরচয় পেtর ফেটাকিপ।
ভ) পিরচালকগেণর পাসেপাটর্/Dাiিভং লাiেসn থাকেল
তৎসংkাn পূণার্ তথয্।
ম) uেদয্াkােদর sাথর্ সংি
pিত ােনর নাম o দায়
েদনা।
য) uেদয্াkােদর পিরসmেদর েঘাষণা।
র) r েথেক েশষ পযর্n পূতক
র্ েমর্র কােজর/pকেlর
সmূনর্ কাজর টাiম িসিডuল/বার চাটর্ িkিটকয্াল পাথ
েমথড)।
ল) pকেlর pেয়াজনীয় িবdয্ৎ/ গয্াস সংেযাগ pদােনর
িবষয় সংি কতৃপ
র্ েkর anেমাদন।
ব) েকাmািনর জিমর মািলকানা সংkাn কাগজপtািদ।
শ) জামানত o সহ- জামানত িহেসেব psািবত সmিtর
দিললািদ/ কাগজািদ।
ষ) pেযাজয্ েkেt িবeসiিস/িবিনেয়াগ েবাডর্/ বাংলাদশ
বয্াংক eর anেমাদন iতয্ািদ।
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Tািs িডপাটর্েমন্ট
kঃ
নং
০১.

েসবার নাম

েসবা pদান পdিত

িমuচুয্য়াল ফান্ড,
িডেব ার o বেন্ডর
Tািs

কিমশন/সািভর্স
চাজর্- eর িবিনমেয়
snর
কতৃক
র্
আiিসিবেক sTািs
িহেসেব
দািয়t
পালেনর আেবদেনর
েpিkেত Tািs েসবা
pদােনর
মাধয্েম
িবিনেয়াগকরীগেণর
sাথর্ রkা করা

pেয়াজনীয় কাগজপt eবং
pািpsান

েসবার মূলয্ eবং
পিরেশাধ পdিত

েসবা pদােনর
সময়সীমা

০১. েমেমােরন্ডাম aব
iনফরেমশন aব েকাmািন
eন্ড িডেরkরস
০২. িতন বছেরর Audited
eবং Unaudited িরেপাটর্
০৩. েkিডট েরিটং িরেপাটর্
০৪. েকাmািনর পষর্েদর
িসdােnর কিপ।
pািpsানঃ সংি snর।

িমuচুয্য়াল ফােন্ডর
েkেt
eনeিভর
সেবর্া
০.২৫%
aথবা
আেলাচনা
সােপেk
eবং
িডেব ার o বেন্ডর
েkেt
aবিশ
আসেলর
সেবর্া
০.২৫%
aথবা
আেলাচনা সােপেk

আেবদন
gহেণর
eক সpােহর মেধয্
pাথিমক
সmিত
pদান
eবং
পিরচালনা েবােডর্র
anেমাদেনর
eক
সpােহর মেধয্ চূড়াn
সmিত pদান

দািয়tpাp কমর্কতর্া (নাম,
পদিব, েফান নmর o iেমiল)
জনাব েমাঃ মাহবুব আলম
সহকারী মহাবয্বsাপক
েফান: ৮৮০২৯৫৬১৪১৯
i- েমiল:
agm_trustee@icb.gov.bd

Tািs িডপাটর্েমন্ট
েসেkটারীজ িডপাটর্েমন্ট
kঃ
নং
০১.

েসবার নাম

েসবা pদান
পdিত

pেয়াজনীয় কাগজপt eবং
pািpsান

েসবার মূলয্ eবং
পিরেশাধ পdিত

েসবা pদােনর
সময়সীমা

দািয়tpাp কমর্কতর্া (নাম, পদিব, েফান
নmর o i- েমiল)

িবনামূেলয্

কেপর্ােরশেনর
িবিধ anযায়ী

জনাব েমহমুদ হাসান মুরাদ
সহকারী মহাবয্বsাপক
েফান নmর: ৯৫৮৮১৫৮
i- েমiল: agm_secretary@icb.gov.bd

আiিসিব
সংি
pিতিনিধ
সংি
pিত ােনর anেরাধ
eবং
আiিসিবর মেনানয়ন eবং পt
eবং
েকাmািন
aথর্ািয়ত
পt েpরণ
আিটর্েকলs
aব
pকlসমূেহ
aয্ােসািসেয়শন eর বণর্না
কেপর্ােরশেনর পk
েমাতােবক।
হেত
pিতিনিধ/পিরচালক
মেনানয়ন
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কাsিডয়ান িডপাটর্েমন্ট
kঃ
নং
০১.

েসবার নাম

েসবা pদান পdিত

pেয়াজনীয় কাগজপt eবং
pািpsান

েসবার মূলয্
eবং পিরেশাধ
পdিত
NAV eর
িভিtেত
সেবর্া ০.২৫
টাকা

েসবা
pদােনর
সময়সীমা

৫ িট aয্ােসট ময্ােনজেমন্ট ছাড়পt gহণ, কতৃপ
র্ েkর anেমাদন
েকাmািনর সবর্েমাট ২৪িট eবং পিরচালনা েবােডর্র anেমাদন
িমuচুয্য়াল ফান্ড e কাsিডয়ান gহণ
েসবা pদানঃ

১. েকাmািনর িনজs পয্ােড
আেবদন পt
২. িলেsড িসিকuিরিটজ সমূহ
িসিডিবeল সফটoয়য্ার eর
মাধয্েম
৩. নন িলেsড িসিকuিরিটজ
সমূেহর িনজs েলজার/
সফটoয়য্ার eর
মাধয্েমককককেকাmেকা

ক) ফান্ড সমূেহর িবিkত Online সফটoয়য্ােরর মাধয্েম
েশয়ার সমূেহর িলিমট pদান।

aয্ােসট ময্ােনজােরর িনকট কাsিডয়ান
হেত pাp েশয়ার kয়/িবkয় িফ’র anভূk
র্
eর Online কিপ।

০১
কাযর্িদবস

কাsিডয়ান
িফ’র anভূk
র্

০১
কাযর্িদবস

কাsিডয়ান
িফ’র anভূk
র্

৩০
কাযর্িদবস

কাsিডয়ান
চুিk েমাতােবক
েসবার জn
চাজর্ আদায়
করা হয়
(বাৎসিরক
িভিtেত)।

চলমান
pিkয়া

খ)
িবিkত
েশয়ারসমূহ CDBL সফটoয়য্ােরর মাধয্েম
িসিডিবeল সফটoয়য্ার eর
মাধয্েম pay-in করা।
গ) িবিভn েকাmািন েথেক DSE/CDBL eর সফটoয়য্ার eর
aেটা চাজর্কত
ৃ ।
িসিডeস িবল সংgহ পূবক
র্
িসিডিবeল েক পিরেশাধ করা।
ঘ) ফান্ড সমূেহর Listed/Non- Listed িসিকuিরিটজ সমূহ িসিডিবeল
listed

eবং

anাn সফটoয়য্াের সংরkণ করা হয় eবং

িসিডিবeল eর pিতিদেনর যাবতীয়
ডাটা o েপােটর্বল হাডর্িডs- e বয্াকআপ
কাsিডয়ান
eর
দািয়t রাখা হয়। Non-Listed িসিকuিরিটজ
(FDR/TDR) o anাn িসিকuিরিটজ
পালন
করা/
সেবর্া
সমূহ যথাযথভােব বাধাiকৃত েরিজsার
িনরাপtা িবধান করা।
e সংরkণ করা হয়।

িসিকuিরিটজ

সমূেহর
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দািয়tpাp কমর্কতর্া
(নাম,পদিব,েফান
নmর o iেমiল)

জনাব েমাঃ
সাখাoয়াত েহােসন
সহকারী
মহাবয্বsাপক
েফান: ৯৫৮৮২৫১
i- েমiল:
cust2410@yahoo.
com

২.৩ aভয্nরীণ েসবাঃ
িহuময্ান িরেসাসর্ ময্ােনজেমন্ট িডপাটর্েমন্ট
kঃ
নং

েসবার নাম

েসবা pদান পdিত

০১.

ািn িবেনাদন ছুিট o
ািn িবেনাদন ছুিট o
ভাতা ম র
ু
ভাতা ম র
ু সংkাn
আেবদন পt eবং
পরবতর্ীেত anেমাদন
gহণ

০২.

aিজর্ত ছুিট ম র
ু

০৩.

aিজর্ত ছুিট
(বিহঃবাংলােদশ)
ম র
ু

িনধর্ািরত ফেমর্ ছুিটর
sপািরশসহ আেবদন।

uপ- মহাবয্বsাপক
হেত তদূ র্ পযর্ােয়র
কমর্কতর্ার
েkেt
aিফস আেদশ জাির
o anাnেদর েkেt
পt pদান

pেয়াজনীয় কাগজপt eবং
pািpsান

েসবার মূলয্
eবং পিরেশাধ
পdিত

১) আেবদনপt
িবনামূেলয্
২) িবভাগীয় মামলা সংkাn
aনাপিt
৩) িনরীkা ছাড়পt
৪) চুড়াn anেমাদন
pািpsান:
িহuময্ান িরেসাসর্ ময্ােনজেমন্ট
িডপাটর্েমন্ট
১) আেবদনপt
িবনামূেলয্
২) anেমাদন
pািpsান:
িহuময্ান িরেসাসর্ ময্ােনজেমন্ট
িডপাটর্েমন্ট
১) আেবদনপt
িবনামূেলয্
২) িবভাগীয় মামলা সংkাn
aনাপিt
৩) ১ম ে ণীর কমর্কতর্াগেণর
েkেt মntণালেয়র anেমাদন gহণ
৪) anাn কমর্কতর্া/কমর্চারীর
েkেt pিত ান pধােনর anেমাদন
gহণ।
pািpsান:
িহuময্ান িরেসাসর্ ময্ােনজেমন্ট
িডপাটর্েমন্ট
14

েসবা pদােনর
সময়সীমা

দািয়tpাp কমর্কতর্া (নাম,
পদিব, েফান নmর o i- েমiল)

০৫ কমর্িদবস

০৩ কমর্িদবস

০৩ - ১৫
কমর্িদবস

জনাব মিlক রoশন আলম
সহকারী মহাবয্বsাপক
েফানঃ ৯৫৬৪০৬২
i- েমiলঃ
agm_hr@icb.gov.bd

েপনশন eন্ড oেয়লেফয়ার িডপাটর্েমন্ট
kঃ
নং
০১.

০২.

েসবার নাম

েসবা pদান পdিত

কলয্াণ তহিবল হেত
িবিধমালার আoতায়
কেপর্ােরশেনর
কমর্কতর্া/কমর্চারীেদর o
তােদর িনভর্রশীল সদsেদর
grতর assতায়
eককালীন আিথর্ক anদান।
কলয্াণ তহিবল হেত
কমর্কতর্া o কমর্চারীগণেদর
েমধাবী সnানেদর
eককালীন েমধাবৃিt pদান।

কেপর্ােরশেনর েমিডেকল
িরেটiনার eর pতয্য়ন,কলয্ান
তহিবল পিরষেদর anেমাদন
eবং aিডট িডপাটর্েমেন্টর
িনরীkা ছাড়পেtর িভিtেত
pদান করা হয়।
pিতবছর েপনশন eন্ড
oেয়লেফয়ার িডপাটর্েমেন্টর
তttাবধােন বয্বsাপনা
পিরচালক মেহাদেয়র
anমিতkেম েমধাবৃিtর েচক,
েks o িবিভn uপহার সামgী
িবতরণ করা হয়।
aিডট িডপাটর্েমন্ট কতৃক
র্
িনরীkা করার পর কতৃপ
র্ েkর
anেমাদন সােপেk pদান।

০৩.

পািরবািরক েপনশন
aপশনকারীগেণর আেবদন
েমাতােবক েভাগী
কমর্কতর্া/কমর্চারীগণেক
মািসক িভিtেত েপনশন
sিবধা pদান।

০৪.

কমর্কতর্া/কমর্চারীেদর কলয্াণ কলয্াণ তহিবল পিরষেদর
তহিবল হেত মািসক
anেমাদন, িনরীkা ছাড়পt o
anদান pদান করা হয় (১৫ কতৃপ
র্ েkর anেমাদন gহণ
বছর পযর্n)।

pেয়াজনীয় কাগজপt eবং
pািpsান
১) আেবদন পt
২। কেপর্ােরশেনর
েমিডেকল িরেটiনার eর
pতয্য়ন পt।
pািpsান:
েপনশন eন্ড oেয়লেফয়ার
িডপাটর্েমন্ট
১) িনধর্ািরত ফেমর্ আেবদন
২) িশkা pিত ােনর সনদ
পt।
pািpsান:
েপনশন eন্ড oেয়লেফয়ার
িডপাটর্েমন্ট

েসবার মূলয্
েসবা pদােনর
eবং পিরেশাধ
সময়সীমা
পdিত
িবনামূেলয্
২১ কাযর্িদবস

িবনামূেলয্

বছের eকবার

pািpsান:
েপনশন eন্ড oেয়লেফয়ার
িডপাটর্েমন্ট

িবনামূেলয্

৫ কাযর্িদবস

pািpsান:
েপনশন eন্ড oেয়লেফয়ার
িডপাটর্েমন্ট

িবনামূেলয্

৫
কাযর্িদবস
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দািয়tpাp কমর্কতর্া
(নাম,পদিব,েফান নmর o
iেমiল)

িমj আয়শা sলতানা
সহকারী মহাবয্বsাপক
েফানঃ ৭১১৯০৭৫,
agm_pension@icb.go
v.bd

িমj iসরাত জাহান
িসিনয়র িpিnপাল
aিফসার
েফানঃ ৯৫৬৩৪৫৫,
ekঃ ১২৩
agm_pension@icb.go
v.bd
জনাব েমাঃ আbুল হািকম
িসিনয়র aিফসার
েফানঃ ৯৫৬৩৪৫৫,
ekঃ ১২৩

০৫.

কমর্কতর্া o কমর্চারীেদর
চাkির aবsায় মৃতয্ু হেল
েগা ী বীমার aথর্ pদান।

কেপর্ােরশেনর চুিk েমাতােবক
জীবন- বীমার সােথ যথাযথ
pিkয়া সmn কের মৃতুয্দাবী
আদায় করা হয়।

১) আেবদন পt
২) মৃতয্ু সনদ পt
pািpsান:
েপনশন eন্ড oেয়লেফয়ার
িডপাটর্েমন্ট

িবনামূেলয্

২১ কাযর্িদবস

িমj আয়শা sলতানা
সহকারী মহাবয্বsাপক,
েফানঃ ৭১১৯০৭৫,
agm_pension@icb.go
v.bd

pিকuরেমন্ট eন্ড কমন সািভর্স িডপাটর্েমন্ট
kঃ
নং
০১.

০২.

০৩.

েসবার নাম

েসবা pদান পdিত

কেপর্ােরশেনর কমর্কতর্া
o কমর্চারীেদর গৃহ
িনমর্াণ/েমাটর
কার/েমাটর সাiেকল
ু
aিgম ম র
কেপর্ােরশেনর িবিভn
িবভােগ তজসপt
িবতরণ

aিgম ম র
ু ী pদান,
সংি কিমিটর
sপািরশ, ছাড়পt
gহণ o কতৃপ
র্ েkর
anেমাদন
kয় o িবতরণ

কেপর্ােরশেনর িবিভn
িবভােগ মুdণ o
মিনহারী সামgী
সরবরাহ

kয় o সরাসির
সরবরাহ

pেয়াজনীয় কাগজপt eবং
pািpsান
(১) সাদা কাগেজ আেবদন
(২) াট/জিম সংkাn
pেয়াজনীয় কাগজপt।
(১) েনােটর মাধয্েম
আেবদন
(২) িবভাগীয় কতৃপ
র্ েkর
sপািরশ
(১) িনধর্ািরত ফরেম
আেবদন
(২) িবভাগীয় কতৃপ
র্ েkর
sপািরশ
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েসবার মূলয্
eবং পিরেশাধ
পdিত
িবনামূেলয্

েসবা pদােনর
সময়সীমা

দািয়tpাp কমর্কতর্া (নাম, পদিব, েফান
নmর o i- েমiল)

০৭ (সাত)
কাযর্িদবস

জনাব বিশর আহmদ
িসিনয়র aিফসার
েফানঃ ৯৫৬৩৪৫৫, ekঃ ১৩৮
agm_procure@icb.gov.bd

িবনামূেলয্

০১ (eক)
কাযর্িদবস

জনাব েমাঃ eমদাdর রহমান
িসিনয়র িpিnপাল aিফসার
েফানঃ ৯৫৬৩৪৫৫, ekঃ ১৩৮

িবনামূেলয্

০১ (eক)
কাযর্িদবস

জনাব েমাশাররফ েহােসন
aিফসার
েফানঃ ৯৫৬৩৪৫৫, ekঃ ১৩৮

েসেkটারীজ িডপাটর্েমন্ট
kঃ
নং
০১.

০২.

েসবার নাম

েসবা pদান পdিত

pেয়াজনীয় কাগজপt
eবং pািpsান

েবাডর্ সভা, িনবর্াহী
েনািটশ pদান, sারক সংgহ, িবতরণ,
কিমিট, পেদাnয়ন
কাযর্pণালী pstত, কাযর্pণালী িবতরণ,
কিমিট, aথর্ কিমিট
গৃহীত িসdাn বাsবায়ন পযর্ােলাচনা eবং
eবং anাn কিমিটর সmানী pদান।
সভা আেয়াজন।

েসবা pািpsান:
েসেkটারীজ
িডপাটর্েমন্ট

সংsার েশয়ার
মািলকেদর বািষর্ক
সাধারণ সভা, িবেশষ
সাধারণ সভা (যিদ
থােক) সংkাn
কাযর্াবলী সmাদন

েসবা pািpsান:
েসেkটারীজ
িডপাটর্েমন্ট

সাধারণ সভার েনািটশ pদান,
আমntণ পt েpরণ, বািষর্ক
pিতেবদনসহ কাযর্িববরণী েpরণ
(বািষর্ক সাধারণ সভার েkেt), সভা
an ান, কাযর্িববরণী pstত iতয্ািদ।

েসবা pদােনর
েসবার মূলয্
eবং পিরেশাধ
সময়সীমা
পdিত
িবনামূলয্
কেপর্ােরশনর
িবিধ anযায়ী

িবনামূলয্

কেপর্ােরশনর
িবিধ anযায়ী

দািয়tpাp কমর্কতর্া (নাম,
পদিব, েফান নmর o iেমiল)

জনাব েমহমুদ হাসান মুরাদ
সহকারী মহাবয্বsাপক
েফান নmর: ৯৫৮৮১৫৮
i- েমiল:
agm_secretary@icb.gov
.bd

আiিসিব pিশkণ েকnd
kঃ
নং

েসবার নাম

েসবা pদান পdিত

pেয়াজনীয় কাগজপt
eবং pািpsান

০১.

কমর্কতর্া/কমর্চারীেদর
pিশkণ pদান,
েসিমনার/oয়াকর্শপ
আেয়াজন

চািহদা িভিtক/ পিরকlনা
anযায়ী pিশkণ সূিচ তরী
করা। টােগর্ট grপ িনধর্ারণ
করা।
কতৃপ
র্ েkর anেমাদন gহণ

েসবা pািpsান:
আiিসিব pিশkণ
েকnd

েসবার মূলয্ eবং
পিরেশাধ পdিত

েসবা pদােনর
সময়সীমা

দািয়tpাp কমর্কতর্া (নাম, পদিব,
েফান নmর o i- েমiল)

আiিসিবর
কমর্কতর্া/কমর্চারীেদর
জn িবনামূেলয্
সাবিসিডয়াির
েকাmািনর
কমর্কতর্া/কমর্চারীেদর
pিত জেনর জn
১,৫০০.০০ টাকা।

pিশkণ pদান
১- ৭
কাযর্িদবস
েসিমনার/oয়া
কর্শপ ১
কাযর্িদবস

জনাব েমাঃ শিফuল আলম
সহকারী মহাবয্বsাপক
েফান নmর: ৮৩১৭৮৮৬
i- েমiল:
agm_training@icb.gov.bd
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শাখাসমূহঃ

kিমক নmর

নাম

০১
০২
০৩
০৪
০৫
০৬
০৭

sানীয় কাযর্ালয়
চTgাম শাখা
রাজশাহী শাখা
বিরশাল শাখা
িসেলট শাখা
খুলনা শাখা
বgড়া শাখা

২.৪ আoতাধীন সংsা/সাবিসিডয়ািরঃ
kিমক নmর

নাম

০১
০২
০৩

আiিসিব কয্ািপটাল ময্ােনজেমন্ট িলিমেটড
আiিসিব aয্ােসট ময্ােনজেমন্ট েকাmািন িলিমেটড
আiিসিব িসিকuিরিটজ েTিডং েকাmািন িলিমেটড
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৩.aিভেযাগ বয্বsাপনা পdিত (GRS)
kঃনং

কখন েযাগােযাগ করেবন

কার সে েযাগােযাগ

েযাগােযােগর িঠকানা

করেবন

িন িtর সময়সীমা

১

দািয়tpাp কমর্কতর্া সমাধান
িদেত না পারেল

aিভেযাগ িন িt
কমর্কতর্া

েমাঃ ফাrক আলম
সহকারী মহাবয্বsাপক
িডিসিpন, িgেভn eন্ড আিপল িডপাটর্েমন্ট
েফানঃ ৯৫৮৫০৯২
agm_discipline@icb.gov.bd

৩০ কাযর্িদবস

২

aিভেযাগ িন িt কমর্কতর্া
িনিদর্ সমেয় সমাধান িদেত না
পারেল

আিপল কমর্কতর্া

েমাঃ কামাল েহােসন গাজী

৩০ কাযর্িদবস

আিপল কমর্কতর্া িনিদর্ সমেয়
সমাধান িদেত না পারেল

পিরচালনা েবাডর্

৩

বয্বsাপনা পিরচালক (aিতিরk দািয়t)
েফানঃ ৯৫৫৩৬৯৪
md@icb.gov.bd
৯০ কাযর্িদবস
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