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১.১ রুকল্পঃ 

ভফায় সক্টদয ীল য আলথ যক প্রলতষ্ঠান লদদফ ভূলভকা ারন। 

 

১.২ অলবরক্ষঃ 

নতুন  যুদগাদমাগী কভ যসূচী গ্রণ এফাং ঋণ লফতযণ  আদাদয়য ভাধ্যদভ আথ য াভালজক উন্নয়দন  দালযদ্র লফদভাচদন ভূলভকা যাখা। 

 

১.৩ সকৌরগত উদেশ্যমূঃ 

 

১.৩.১ ফাাংরাদদ ভফায় ব্াাংক লরঃ- এয  সকৌরগত উদেশ্যমূঃ 

 

১. ভফায়ীদদয আত্মকভ যাংস্থান তথা আথ য-াভালজক উন্নয়দন ঋদনয ভাধ্যদভ প্রদয়াজনীয় প্রাথলভক প ুঁলজ যফযা কযা। 

২. ব্াাংদকয আয় বৃলি কযায জন্য ব্লি ম যাদয় ঋণ প্রদান। 

৩. উদযািা সৃলি  দক্ষ ভানফ ম্পদ ততলযদত প্রদয়াজনীয় ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান। 

১.৩.২ আফলশ্যক সকৌরগত উদেশ্যমূঃ 

১. দক্ষতায দে ফালল যক কভ যম্পাদন চুলি ফাত্মফায়ন। 

২. দক্ষতা  তনলতকতায উন্নয়ন। 

৩. তথ্য অলধকায  স্বপ্রদণালদত তথ্য প্রকা ফাত্মফায়ন । 

৪. উদ্ভাফন  অলবদমাগ প্রলতকাদযয ভাধ্যদভ সফায ভাদনান্নয়ন। 

৫. আলথ যক ব্ফস্থানায উন্নয়ন। 
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1.4 কাম যাফলর (Functions): 

১। ভফাম লভলত আইন মথামথ প্রদয়াদগয ভাধ্যদভ লনফলিত ভফায় লভলতগুদরাদক ঋণ প্রদান কযা। 

২। ব্লি ম যাদয় ঋণ প্রদান। 

৩। ভফায় দস্যদদয ভধ্য দত বলফষ্যদত উন্নয়দনয ম্ভাফনাপূণ য উদযািা সৃলি কযা 

৪। আত্ম কভ যাংস্থাদনয লনলভদে ভফায়ী দস্যদদয ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান কযা । 

৫। ভলরাদদয আথ য াভালজক উন্নয়দনয রক্ষয স্থানীয় ম্পদদয লবলেদত উদযািা সৃলি   আত্মকভ যাংস্থাদনয লনলভদে ঋণ যফযা কযা । 

 
ক্রলভক সফায নাভ সফা প্রদান িলত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

এফাং প্রালিস্থান 

সফামূল্য এফাং লযদাধ িলত সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দালয়ত্বপ্রাি কভ যকতযা 

(নাভ,দলফ,দপান  ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ কৃলল ঋণ লফবাগ: 

ভাঠ ম যাদয় সকদ্রীয়ীয়/প্রাথলভক লভলতয দস্যদদয 

লনম্নফলণ যত সফা প্রদান 

 স্বল্প সুদদ স্বল্প,ভধ্যভ  দীঘ য সভয়াদী কৃলল 

ঋণ প্রদান কযা য়। 

 গফাদী শু ক্রয় কযায জন্য ঋণ প্রদান 

কযা য়। 

 লতত জলভ কৃলল উদমাগী কযায জন্য 

ঋণ প্রদান কযা য়। 

সজরা/থানা ম যাদয় াংলিি দস্য 

লভলত(প্রাথলভক/দকদ্রীয়ীয়/এরলডলফ) এয চালদা 

সভাতাদফক স্বল্প সুদদ (ফাাংরাদদ ব্াাংক কর্তযক লনধ যলযত) 

কৃলল ঋণ প্রদান কযা য়। 

 

 

 

 

 

সজরা/থানা ম যাদয় াংলিি দস্য 

লভলত(প্রাথলভক/দকদ্রীয়ীয়/এরলডলফ) এয 

অলপদ 

 

ফাাংরাদদ ব্াাংক কর্তযক লনধ যালযত সুদ 

এফাং লফনা সফা মূদর। 

ছুটি ব্লতত 

প্রলতলদন অলপ 

ভয় অথ যাৎ 

কার ১০.০০ 

ঘটিকা দত 

লফকার 

৬.০০ঘটিকা 

ম যন্ত। 

উ-ভাব্ফস্থাক(কৃলল ঋণ) 

সপান: ৯৫৬০৮৭৩ 

ইদভইর:bsblnargis@gmail

.com 

২ প্রকল্প ঋণ লফবাগ: 

স্বল্প,ভধ্যভ সভয়াদী সালি,ভৎস্য, ফলজ চাল, 

তযমুজ চাল, স্তলল্প,গরু সভাোতাজাকযণ গাবী 

ারন, আনায চাল ইতযালদ। 

 

 

 

 

ফাাংরাদদ ভফায় ব্াাংক লরঃ এয ব্ফস্থানা কলভটি  

ভফায় অলধদিদযয লনফিক ভদাদদয়য অনুদভালদত 

ভলরা১০% এফাং পযল ১৫% যর সুদদ প্রকল্প ঋণ প্রদান 

কযা য়। 

ফাাংরাদদ ভফায় ব্াাংক লরঃ এয প্রকল্প 

ঋণ াখা দত 

ভালক,ত্রত্রভালক,লান্নালক,অধ য-ফালল যক 

লকলস্তদত লযদাধ কযা য়। 

ছুটি ব্লতত 

প্রলতলদন অলপ 

ভয় অথ যাৎ 

কার ১০.০০ 

ঘটিকা দত 

লফকার 

৬.০০ঘটিকা 

ম যন্ত। 

                               

দফী:উ-ভাব্ফস্থাক(প্রকল্প ঋণ) 

সপান: ৯৫১৪৬৬৬ 

ইদভইর: 

ksislam63@yahoo.com 

৩ স্বণ য আভানত: 

ব্াাংদকয কযা কাউন্টাদযয ভাধ্যদভ যালয 

াধাযণ গ্রাকদদয ভদধ্য স্বণ য আভানত আভানত 

ঋণ কাম যক্রভ লযচারনা কযা য়। 

স্বণ য আভানত সযদখ ১৮% যর সুদদ ঋণ প্রদান কযা য়। ১। গ্রাক  নলভলনয ১কলকদয াদাে য 

াইদজয ছলফ। 

২। গ্রাক  নলভলনয জাতীয় লযচয় দত্রয 

পদোকল। 

 ঋদণয আদফদনত্র ব্াাংদকয স্বণ য আভানত 

াখা সথদক । 

১ রক্ষ োকা ম যন্ত ঋদণয সক্ষদত্র স্বণ য 

যীক্ষা লপ ৩০০ োকা  ১ রক্ষ োকায 

উদয ঋদণয সক্ষদত্র স্বণ য যীক্ষা লপ ৪০০ 

োকা  

ছুটি ব্লতত 

প্রলতলদন 

ব্াাংলকাং ভয় 

অথ যাৎ কার 

১০.০০ ঘটিকা 

দত লফকার 

৩.০০ঘটিকা 

ম যন্ত। 

                               

দফী: উ-ভাব্ফস্থাক(স্বণ য আভানত) 

সপান:৯৫৭৩৯৬৬ 

ইদভইর: 



৪ কনজুভা য/াদ যানার ঋণ: 

ীলভত আদয়য যকাযী/আধা-যকাযী 

সাজীলফদদয জীফনমাত্রায ভান উন্নয়দন ায়তা 

কযায রদক্ষয(গৃ 

াজজ্জা/দভযাভত/লচলকৎা/লক্ষা/ভেযমান ক্রয় 

ইতযালদ) জ দতয ঋণ প্রদান কযা য়। 

যকাযী/আধা-যকাযী সাজীলফদদয (গৃ 

াজজ্জা/দভযাভত/লচলকৎা/লক্ষা/ভেযমান ক্রয় 

ইতযালদ) জ দতয ৫০,০০০/- সথদক ৫০,০০,০০০/- রক্ষ 

োকা ম যন্ত ১৫% যর সুদদ ঋণ প্রদান কযা য়। 

লফএলফএর এয কনজুভা য/াদ যানার ঋণ 

াখা দত । 

প্রদলাং লপ ফাফদ ১০০০/- াজায োকা । 

ভালক লকলস্তদত লযদাধ কযদত দফ। 

ছুটি ব্লতত 

প্রলতলদন অলপ 

ভয় অথ যাৎ 

কার ১০.০০ 

ঘটিকা দত 

লফকার 

৩.০০ঘটিকা 

ম যন্ত। 

                               

দফী:উ-ভাব্ফস্থাক(প্রকল্প ঋণ) 

সপান: ৯৫১৪৬৬৬ 

ইদভইর: 

ksislam63@yahoo.com 

৫ অবযন্তযীণ সফা(কভ যকতযা/কভ যচাযী) প্রদতযক কভ যকতযা/কভ যচালযয স্বীয় কতযব্যত ভদয়য বাগ 

অথ যাৎ ১১ লদদন একলদন পূণ য সফতদন ‘অলজযত ছুটি’ অজযন 

কযদফন। অনুরূ ছুটি দফ যাচ্চ ১২০ (একত লফ) লদন 

ম যন্ত জভা থালকদফ। ইায অলতলযি ছুটিয লাফ 

আরাদাবাদফ াংযলক্ষত দফ। একজন কভ যকতযা/ 

কভ যচালযদক উদয উলিলখত ছুটি পূণ য সফতদন একদত্র 

দফ যাচ্চ ১২০ (একত লফ) লদদনয জন্য ছুটি ভঞ্জুয কযা 

মাদফ। কভ যকতযা  কভ যচালয অসুস্থতা জলনতকাযদণ, 

জ্বয যত ারন, তীথ যস্থান ভ্রভণ এফাং প্রাক-অফযকারীন 

ছুটি লাদফ পূণ য সফতদন এই ছুটি ভঞ্জুয কযা মাদফ। 

লনধ যালযত পযদভ ভানফ ম্পদ  প্রান 

লফবাগ, প্রদান কাম যারয়, ১৩৯-৪০ সতজগাঁ 

ল/এ (ছুটি গণনাকযী তত্ত্বাফাধায়দকয লনকে) 

লফনামূদল্য প্রলত ১১ লদন 
ম্পালদত 

কাদজয লফযীদত 

১ লদন এই ছুটি 

প্রাপ্য ন। 

নাভ:াভীভ সযজা  

দলফ: উ-ভাব্ফস্থাক(     ) 

সপান:৯৫৭৬২৪০ 

ইদভইর: 

shamim_reza136@gmail.

com 

 অর্ধ সফতন ছুটি প্রদতযক কভ যকতযা/কভ যচালযয স্বীয় কতযব্যত ভদয় এক 

বাগ অথ যাৎ ১২(ফায) লদদন ১(এক) লদন অধ য গড় সফতদন 

‘অলজযত ছুটি’ অজযন কযদফন। এই ছুটি জভায সকান ীভা 

থাকদফ না। অধ য সফতদন অলজযত ছুটি প্রলত ুইই লদদনয জন্য 

একলদন লাদফ পূণ য সফতদন ছুটি লাদফ গণ্য কযা মাদফ। 

পূণ য সফতদন দফ যাচ্চ ১২ ভা এই ছুটি অসুস্থতা জলনত 

কাযদণ ভঞ্জুয কযা মাদফ। এককারীন ফ যালধক ১ ফৎয 

ম যন্ত  পূণ যগড় সফতদন এফাং সভলডদকর াটি যলপদকদেয 

লবলেদত ২ফৎয (এক ফৎয পূণ যগড় সফতদন এফাং 

১ফৎয অধ যগড় সফতদন) এই ছুটি ভঞ্জুয কযদত ালযদফন। 

এই ছুটি দত প্রাক অফযকারীন ছুটি ভঞ্জুয কযা মাদফ। 

অলপ আদদ দ্বাযা এ ছুটি প্রাপ্য ন। 

আদদ এ উদিলখত তালযখ ম যন্ত স্বদফতদন এ 

ছুটি প্রাপ্য ন। ভানফ ম্পদ  প্রান 

লফবাগ, প্রধান কাম যারয় ৯-লড,ভলতলঝর 

ফা/এ,১০০০। 

লফনামূদল্য   

 লফনা সফতদন অাধাযণ ছুটি লফনা সফতদন ছুটিদক অাধাযণ ছুটি ফরা য়। লফলধ 

সভাতাদফক অন্য সকান ছুটি ানা না থাকদর অথফা 

াংলিি কভ যকতযা/কভ যচালয লরলখতবাদফ অাধাযণ ছুটিয 

আদফদন কযদর এই ছুটি ভঞ্জুয কযা মাদফ। অস্থায়ী 

কভ যকতযা-কভ যচালযদদয সক্ষদত্র এই ছুটিয সভয়াদ এককারীন 

৩ ভাদয অলধক ভঞ্জুয কযা মাদফ না। সভলডদকর 

াটি যলপদকদেয লবলেদত একজন কভ যকতযা/কভ যচালযদক 

৬ভা ম যন্ত অাধাযণ ছুটি ভঞ্জুয কযা মাদফ। তদফ 

মক্ষাদযাদগ আক্রান্ত একজন অস্থায়ী কভ যকতযা/কভ যচালযদক 

ফ যালধক ১২ ভা ম যন্ত  অাধাযণ ছুটি ভঞ্জুয কযা মাদফ। 

অন্যান্য ছুটিয াদথ একদত্র অাধাযণ ছুটি ভঞ্জুয কযা 

মাইদফ না। 

লনধ যালযত পযদভ ভানফ ম্পদ  প্রান 

লফবাগ, প্রধান কাম যারয়, ৯-লড,ভলতলঝর 

ফা/এ,১০০০। 

 কভ যচাযীয ভগ্র 

চাকুযীকাদরয 

১২(ফায) ভাদয 

অলতলযি দফ 

না। 

 



 াংগদযাধ ছুটি ১. ব্াাংদকয কভ যকতযা/কভ যাচালযয লনদজয ফা লযফাদযয 

দস্যগদণয াংক্রাভক সযাদগয কাযদণ াংগলনদযাধ ছুটি 

ভঞ্জুয কযা মাদফ। এই প্রকায ছুটি সভলডদকর 

াটি যলপদকদেয লবলেদত ভাব্ফস্থাক ফ যালধক ৩০লদন 

ম যন্ত ছুটি ভঞ্জুয কলযদত াযদফন। তদফ লফদল সক্ষদত্র এই 

ছুটি ফলধ যত কযা মাইদফ।  এই প্রকায ছুটি ‘‘ছুটি লাফ’’ 

দত লফদয়াগ মাদফ না। এই প্রকায ছুটিদক  কভ যকারীন 

ভয় লাদফ গণ্য দফ। 

২. গুটি ফন্ত, কদরযা, সেগ, োইপা জ্বয  

সলরাস্পাইনার সভদননজটাটাটি, সাইনদ া বাইযা 

সযাদগয সক্ষদত্র এই প্রকায ছুটি ভঞ্জুয কযা মাদফ। 

    

 লচে লফদনাদন ছুটি 

 

১. কর অস্থায়ী  স্থায়ী কভ যকতযা-কভ যচালয ৩০ লদদনয 

অলজযত ছুটি জভা থালকদর প্রলত ৩(লতন) ফৎয অন্তয 

১(এক) ভাদয মূরদফতন ১৫ লদদনয শ্রালন্ত  লফদনাদন 

ছুটি প্রাপ্য দফন। 

২. কভ যকতযা-কভ যচালযয আদফদনকৃত তালযখ দত ব্াাংদকয 

স্বাদথ যয প্রদয়াজদন ছুটি ভঞ্জুয কযা ম্ভফ না দর যফতী 

সমই ভদয় ছুটি ভঞ্জুয দফ ঐ ভদয় লফদনাদন বাতা 

াদফ। তদফ এই সক্ষদত্র যফতী লফদনাদন বাতায জন্য ৩ 

ফৎয গণনা কযা দফ পূফ যফতী ছুটিয আদফদনকৃত তালযখ 

দত। 

৩. এই ছুটি অন্যান্য ছুটিয াদথ একদত্র সবাগ কযা মাদফ। 

তদফ এই ছুটি অফয প্রস্ত্েলত ছুটি অফস্থায় সবাগ কযা 

মাদফ না। 

লনধ যালযত পযদভ ভানফ ম্পদ  প্রান 

লফবাগ, প্রধান কাম যারয়, ৯-লড,ভলতলঝর 

ফা/এ,১০০০। 

লফনামূদল্য ১৫(দনয) লদন 

লচেলফদনাদন 

 

 প্রসুলত ছুটি ডািাযী াটি যলপদকদেয লবলেদত একজন ভলরা 

কভ যকতযা/কভ যচালযদক ০৬ ভা ম যন্ত এই ছুটি ভঞ্জুয কযা 

মাদফ। একজন ভলরা কভ যকতযা/ কভ যচালয ভগ্র চাকুযী 

জীফদন ২(ুইই) ফাদযয সফী প্রসূলত ছুটি সবাগ কযদত 

াযদফন না। প্রসূলত ছুটি ‘‘ছুটি লাফ’’ দত লফদয়াগ কযা 

মাদফ না। অথ যাৎ প্রসূলত ছুটিয জন্য ছুটি অজযন কযদত দফ 

না। 

ডািাদযয নদ াদা কাগদজ আদফদন 

কযদফন 

লফনামূদল্য ফ যালধক ৬(ছয়) 

ভা ম যন্ত প্রসূলত 

ছুটি ভঞ্জুয কযা 

সমদত াদয 

 

 তনলভলেক ছুটি ফাাংরাদদ ব্াাংদকয াদথ েলত যালখয়া উযুি 

কর্তযক্ষ প্রলত লিকা ফৎদয দফ যাচ্চ ২০ লদদনয 

তনলভলেক ছুটি ভঞ্জুয কযদত াযদফ। তদফ এককারীন 

০৫(াঁচ) লদদনয সফী অনুরূ ছুটি ভঞ্জুয কযা মাদফ না। 

এই সক্ষদত্র ছুটিযত কভ যচাযীয স্থদর কাজ কযফায সকান 

সরাক লনদয়াগ কযা মাদফ না। ছুটিয লদন লফদল সক্ষদত্র 

ফৎদয সকফরভাত্র একফাদযয জন্য দফ যাচ্চ ১০(দ) লদন 

এইরূ ছুটি ভঞ্জুয কযা মাদফ। 

লনধ যালযত পযদভ ভানফ ম্পদ  প্রান 

লফবাগ, প্রধান কাম যারয়, ৯-লড,ভলতলঝর 

ফা/এ,১০০০। 

লফনামূদল্য ২০ লদন ফা 

যকায কর্তযক 

লনধ যালযত লদদনয 

তনলভলেক ছুটি 

াফায সমাগ্য 

দফন। 

 

 অধ্যয়ন ছুটি কভ যকতযা  কভ যচালযদক উচ্চতয লক্ষা গ্রণ অথফা লফদল 

ধযদনয প্রলক্ষদণয জন্য অধ্যয়ন ছুটি ভঞ্জুয কযা মাদফ। 

এই ছুটি ভঞ্জুয কলযফায সক্ষদত্র ব্াাংদকয স্বাথ য াংক্রান্ত 

লফলদয়য প্রলত লফদল গুরুত্বাদযা কলযদত ইদফ। ফ যালধক 

এককারীন ১(এক) ফৎয ম যন্ত ছুটি ভঞ্জুয কযা মাদফ। 

    



তদফ ভগ্র চাকুযী জীফদন ৫(াঁচ) ফৎদযয সফী এই ছুটি 

ভঞ্জুয কযা মাদফ না। 

 লাফ লফবাগ 

  

১.চরলত লাফ,ঞ্চয়ী লাফ,স্থায়ী আভানত লাফ সখারা 

য়। 

২.গ্রাদকয সুলফধাদথ য লনযাদবাদফ সরনদদদনয জন 

MICR সচক/লডলড/দ-অড যায ইসুয কযা য়। 

৩.প্রকল্প,াদ যানার/কনজুভা য ঋণ এয সচক ছায  

কর ব্াাংলকাং কাম যক্রভ লযচারনা কযা য়। 

 

ফাাংরাদদ ভফায় ব্াাংক লরঃ এয লাফ 

াখা দত। 

ফাাংরাদদ ব্াাংক কর্তযক লনধ যালযত সুদ 

এফাং লফনা সফা মূদর। 

ছুটি ব্লতত 

প্রলতলদন অলপ 

ভয় অথ যাৎ 

কার ১০.০০ 

ঘটিকা দত 

লফকার 

৬.০০ঘটিকা 

ম যন্ত। 

   :সভাঃ আব্দুর ভলতন লযজবী 

দফী: উ-ভাব্ফস্থাক(লাফ) 

সপান:৯৫১৩৬৫০ 

matinrizvi@gmail.com 

 ম্পদ লফবাগ ব্াাংক বফদনয ালফ যক লনযাো লনলিত কযা। 

বফদনয মাফতীয় ট্যাক্স ফা খাজনা প্রদান কযা। 

বফন ততযী  উায যক্ষনাদফক্ষদনয ব্ফস্থা কযা। 

ব্াাংদকয প্রদয়াজদনয অলতলযি সস্প বাড়া সদয়ায ব্ফস্থা 

কযা। 

বফদনয বাড়াটিয়াদদ লনকে সথযক লনলদ যি ভদয় বাড়া 

আদায় এফাং লফুইযৎ, ালন  য়লনস্কাদনয লফর আদায় 

কদয তা লযদাদদয ব্ফস্থা কযা। 

ব্াাংদকয গাড়ী মূ  যক্ষনাদফক্ষন, নতুন গাড়ী ক্রয়, গাড়ীয 

লপেদন নফায়ন কযন  গাড়ীয জ্বারানীয ব্ফস্থা কযা 

াংক্রাভত্ম কাম যাফরী ম্পাদন।  

ফালল যক ক্রয় লযকল্পনা অথ যাৎ প্রদয়াজনীয় সিনাযী াভগ্রী 

ক্রয়, ফাৎলযক কযাদরন্ডায  ডায়যী মূদ্রন াংক্রাভত্ম 

লযকল্পনা প্রত্মত এফাং ফাত্মফায়ন কযা। 

ব্াাংদকয অথ য  স্বণ যারাংকায াংযক্ষদনয জন্য যলক্ষত 

বদেয লনযাোয জন্য ইন্স্যযদযন্স্ কযা এফাং ইন্স্যযদযন্স্ এয 

লপ্রলভয়াভ প্রদান াংক্রাভত্ম কাম যাফরী ম্পাদন কযা। 

অথ যাৎ ব্াাংদকয কর প্রকায ম্পদ ক্রয়, াংগ্র, াংযক্ষন 

ফা যক্ষনাদফক্ষদনয মাফতীয় কাম যাফরী দে ম্পদ লফবাদগয 

কাজ। 

ফাাংরাদদ ভফায় ব্াাংক লরঃ এয ম্পদ 

লফবাগ  দত। 

 ছুটি ব্লতত 

প্রলতলদন অলপ 

ভয় অথ যাৎ 

কার ১০.০০ 

ঘটিকা দত 

লফকার 

৬.০০ঘটিকা 

ম যন্ত। 

নাভ:াভীভ সযজা  

দলফ: উ-ভাব্ফস্থাক(ম্পদ) 

সপান:৯৫৭৬২৪০ 

ইদভইর: 

shamim_reza136@gmail.co
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