বাাংলাদেশ সমবায় ব্াাংক ললিঃ
৯-লি মলিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০
ফ ানিঃ

৯৫৫৭৮০০, ৯৫৬০৯১৭, ৯৫৬৪৬২৮
Website: www.bsbl.org.bd

সিটিজেন চার্টার
(১) ভিশন ও ভিশনঃ➢ িমবায় সিক্টজর শীর্ট আসথটক প্রসিষ্ঠান সিজিজব ভূ সমকা পালন।
➢ নিু ন ও যুজগাপজযাগী কমটিূচী গ্রিণ এবং ঋণ সবিরণ ও আদাজয়র মাধ্যজম আথট িামাসেক উন্নয়জন ও দাসরদ্র সবজমাচজন ভূ সমকা
রাখা।
(২)প্রসিশ্রুি সিবািমূি

২.১) নাগসরক সিবা :

(১)
ক্র:
নং

(২)
সিবার নাম

(৩)
সিবা প্রদাজন
িজবটাচ্চ
িময়িীমা

(৪)
প্রজয়ােনীয়
কাগেপত্র

(৫)
প্রজয়ােনীয়
কাগেপত্র/
আজবদন ফরম
প্রাসি স্থান

(৬)
সিবামূলয
এবং
পসরজশাধ্
পদ্ধসি
(যসদ
থাজক)

(৭)
শাখার নামিি দাসয়ত্বপ্রাি
কমটকিট ার পদসব, রুম
নম্বর, সেলা/উপজেলার
সকাড, অসফসিয়াল
সর্সলজফান ও ইজমইল

(৮)
ঊর্ধ্টিন কমটকিট ার পদসব,
রুম নম্বর, সেলা/উপজেলার
সকাড, অসফসিয়াল
সর্সলজফান ও ইজমইল

০১

কৃ সর্ ঋণ :

৬০ সদন

মাঠ পযটাজয় সকন্দ্রীয়/প্রাথসমক
িসমসির িদিযজদর সনম্নবসণটি
সিবা প্রদান করা িয়
i) স্বল্প িুজদ স্বল্প, মধ্যম ও
দীর্ট সময়াদী কৃ সর্ ঋণ
প্রদান করা িয়।
ii) গবাদী পশু ক্রয় করার

সেলা/থানা
পযটাজয় িংসিষ্ট
িমবায়
িসমসির
বযবস্থাপনা
কসমটির সিদ্ধান্ত
ও আজবদন

সেলা/থানা পযটাজয়
িংসিষ্ট িমবায়

সবনামূলয

নাম : সমা: আিিানুল গসণ

নাম : সমািা: নাসগটি আক্তার

ঋণ)

সফান:৯৫৭০৮৭৩

সফান:৯৫১৪৬৬৮

ইজমইল :
bsblnargis@gmail.com

িিকারী মিাবযবস্থাপক (কৃ সর্

িসমসির কাযটালয়।

ইজমইল :
ahasanulgoni123@gmail.c
om

উপ-মিাবযবস্থাপক (কৃ সর্ ঋণ)

পত্র।

েনয ঋণ প্রদান করা ।

iii) পসিি েসম কৃ সর্
উপজযাগী করার েনয
ঋণ প্রদান করা িয়।

০২

প্রকল্প ঋণ :

৬০ সদন

স্বল্প, মধ্যম সময়াদী সপাসি,
মৎিয, িবসে চার্, িরমুে
চার্, িস্তসশল্প, গরু
সমার্ািাোকরণ, গাভী পালন,
আনারি চার্ ইিযাসদ।

সেলা/থানা
পযটাজয় িংসিষ্ট
িমবায়
িসমসির
বযবস্থাপনা
কসমটির সিদ্ধান্ত
ও আজবদন

সেলা/থানা পযটাজয়
িংসিষ্ট িমবায়

সবনামূলয

িসমসির কাযটালয়।

নাম: েনাব সমা: আবুল
বািার িাওলাদার

নাম: েনাব সমা: আব্দুল
আলীম

পদসব: িিকারী
মিাবযবস্থাপক

উপ-মিাবযবস্থাপক (প্রকল্প ঋণ)

সফান: ৯৫৯০৮৮৬
ইজমইল :

ইজমইল :
aalim6201@gmail.com

নাম : েনাব সমা: িাসববুর
রিমান

নাম : েনাব সমা: সিাোজেল
সিাজিন

পদবী : িিকারী

পদবী : উপ-মিাবযবস্থাপক

সফান: ৯৫১৪৬৬০

সফান: ৯৫৭৩৯৬৬

ইজমইল :
habib_shipra@yahoo.com

ইজমইল :
tozammelbsbl@gmail.com

সফান: ৯৫১৪৬৬৬

পত্র।

০৩

স্বণট আমাণি:
বযাংজকর কযাশ কাউন্টাজরর
মাধ্যজম িরািসর িাধ্ারণ
গ্রািকজদর মজধ্য স্বণট আমান
ঋণ কাযটক্রম পসরচালনা করা
িয়।

১ সদন

১। গ্রািক ও
নসমসনর
১ কসপ
পািজপার্ট
িাইজের ছসব
২। গ্রািক ও
নসমসনর
োিীয়

ঋজণর আজবদন পত্র
বযাংজকর ২য় িলায়
স্বণট আমানি শাখা
।

১ লক্ষ
র্াকা পযটন্ত
ঋজণর
সক্ষজত্র স্বণট
পরীক্ষা সফ
৩০০ র্াকা
ও ১ লক্ষ
র্াকার
উপজর

মিাবযবস্থাপক (স্বণট আমানি)

(স্বণট আমানি)

পসরচয় পজত্রর
ফজর্াকসপ

ঋজণর
সক্ষজত্র স্বণট
পরীক্ষা সফ
৪০০ র্াকা।

০৪

কনেুমািট /পাজিটানাল ঋণ :
িীসমি আজয়র

৩০ সদন

িরকারী/আধ্া-িরকারী
সপশােীসবজদর েীবনযাত্রার
মান উন্নয়জন িিায়িা
করার লজক্ষয (গৃি

১। গ্রািজকর ১
কসপ পািজপার্ট
িাইজের ছসব

সবএিসবএল এর
৪থট িলায়
কনেুমািট

২। গ্রািজকর
োিীয়
পসরচয় পজত্রর
ফজর্াকসপ

/পাজিটানাল ঋণ

১। গ্রািক ও
নসমসনর
১ কসপ
পািজপার্ট
িাইজের ছসব

সবএিসবএল এর
সনচ িলায়
বযাংসকং ও সিিাব

শাখা ।

প্রজিসিং
সফ বাবদ
১০০০/র্াকা।

নাম: েনাব সমা: আবুল
বািার িাওলাদার

নাম: েনাব সমা: আব্দুল
আলীম

পদসব: িিকারী
মিাবযবস্থাপক

উপ-মিাবযবস্থাপক (ভারপ্রাি)

সফান: ৯৫৯০৮৮৬
ইজমইল :

ইজমইল :
aalim6201@gmail.com

নাম: সমাছা: মসনরা খািু ন

নাম: সমজিি ঝণটা প্রভা সদবী

পদসব: িিকারী
মিাবযবস্থাপক

পদসব: উপ- মিাবযবস্থাপক

সফান: ৯৫১৪৬৬৪

ইজমইল :
jharnaprovadebi@gmail.com

সফান: ৯৫১৪৬৬৬

িােিজ্জা/সমরামি/সচসকৎিা/
সশক্ষা/মর্রযান ক্রয়
ইিযাসদ) িিে শজিট ঋণ
প্রদান করা িয়।

০৫

চলসি/িঞ্চয়ী আমানি
সিিাব

:

০১ সদন

২। গ্রািক ও
নসমসনর
োিীয়
পসরচয় পজত্রর
ফজর্াকসপ

শাখা ।

সবনামূজলয

ইজমইল :
mstmonira@gmail.com

সফান: ৯৫১৪৬৬৪

০৫

স্থায়ী আমানি সিিাব

:

০১ সদন

১। গ্রািক ও
নসমসনর
১ কসপ
পািজপার্ট
িাইজের ছসব

সবএিসবএল এর
সনচ িলায়
বযাংসকং ও সিিাব

সবনামূজলয

শাখা ।

সময়াদী আমানি সিিাব :

০১ সদন

১। গ্রািক ও
নসমসনর
১ কসপ
পািজপার্ট
িাইজের ছসব

নাম: সমজিি ঝণটা প্রভা সদবী

পদসব: িিকারী
মিাবযবস্থাপক

পদসব: উপ- মিাবযবস্থাপক

সফান: ৯৫১৪৬৬৪

ইজমইল :
jharnaprovadebi@gmail.com

ইজমইল :
mstmonira@gmail.com

২। গ্রািক ও
নসমসনর
োিীয়
পসরচয় পজত্রর
ফজর্াকসপ

০৫

নাম: সমাছা: মসনরা খািু ন

সবএিসবএল এর
সনচ িলায়
বযাংসকং ও সিিাব

সবনামূজলয

শাখা ।

নাম: সমাছা: মসনরা খািু ন

নাম: সমজিি ঝণটা প্রভা সদবী

পদসব: িিকারী
মিাবযবস্থাপক

পদসব: উপ- মিাবযবস্থাপক

সফান: ৯৫১৪৬৬৪

ইজমইল :
jharnaprovadebi@gmail.com

ইজমইল :
mstmonira@gmail.com

২। গ্রািক ও
নসমসনর
োিীয়
পসরচয় পজত্রর
ফজর্াকসপ

সফান: ৯৫১৪৬৬৪

সফান: ৯৫১৪৬৬৪

২.৩) অভ্্ন্তরীণ ফসবা

(১)
ক্র:

(২)
সিবার নাম

(৩)
সিবা প্রদাজন
িজবটাচ্চ

(৪)
প্রজয়ােনীয় কাগেপত্র

(৫)
প্রজয়ােনীয়
কাগেপত্র/

(৬)
সিবামূলয
এবং

(৭)
শাখার নামিি দাসয়ত্বপ্রাি

(৮)
ঊর্ধ্টিন কমটকিট ার পদসব,

নং

িময়িীমা

আজবদন ফরম
প্রাসি স্থান

পসরজশাধ্
পদ্ধসি
(যসদ

থাজক)
১

অঝজিি ছুটি

১/২ সদন

িাদা কাগজে আজবদন
পত্র।

প্রশািন সবভাগ,
প্রধ্ান কাযটালয়,
৩য় িলা

লবনামূ
ফল্

কমটকিট ার পদসব, রুম

রুম নম্বর, সেলা/উপজেলার

নম্বর, সেলা/উপজেলার

সকাড, অসফসিয়াল
সর্সলজফান ও ইজমইল

সকাড, অসফসিয়াল
সর্সলজফান ও ইজমইল
পদসব: িিকারী

নাম: শামীম সরো

মিাবযবস্থাপক (প্রশািন)

পদসব: মিাবযবস্থাপক

সফান: ৯৫১৪৬৬১
ইজমইল :
bdbsbl_bank@yahoo.com

৯-সড মসিসঝল
বা/এ , ঢাকা ১০০০।
২

লিত্ত লবদনােন
ছুটি

১/২ সদন

িাদা কাগজে আজবদন

প্রশািন সবভাগ,

পত্র।

প্রধ্ান কাযটালয়,
৩য় িলা

লবনামূ
ফল্

মিাবযবস্থাপক (প্রশািন)

পদসব: মিাবযবস্থাপক

১০০০।
৩

অঝজিি ছুটি
(বসি: বাংলাজদশ)

১/২ সদন

িাদা কাগজে আজবদন
পত্র।

প্রশািন সবভাগ,
প্রধ্ান কাযটালয়,
৩য় িলা

লবনামূ
ফল্

প্রিূসি ছু টি

১/২ সদন

িাদা কাগজে আজবদন
পত্র ও ডাক্তাজর

প্রশািন সবভাগ,
প্রধ্ান কাযটালয়,

লবনামূ
ফল্

ইজমইল :
shamim_reza@yahoo.com

মিাবযবস্থাপক (প্রশািন)

পদসব: মিাবযবস্থাপক

১০০০।
৪

সফান: ৯৫৫৭৮০০

নাম: শামীম সরো

ইজমইল :
bdbsbl_bank@yahoo.com

বা/এ , ঢাকা -

(ভারপ্রাি)

পদসব: িিকারী
সফান: ৯৫১৪৬৬১

৯-সড মসিসঝল

ইজমইল :
shamim_reza@yahoo.com
নাম: শামীম সরো

ইজমইল :
bdbsbl_bank@yahoo.com

বা/এ , ঢাকা -

সফান: ৯৫৫৭৮০০

পদসব: িিকারী
সফান: ৯৫১৪৬৬১

৯-সড মসিসঝল

(ভারপ্রাি)

(ভারপ্রাি)
সফান: ৯৫৫৭৮০০
ইজমইল :
shamim_reza@yahoo.com

পদসব: িিকারী

নাম: শামীম সরো

মিাবযবস্থাপক (প্রশািন)

পদসব: মিাবযবস্থাপক

সপ্রিসক্রপশন

৩য় িলা

সফান: ৯৫১৪৬৬১

৯-সড মসিসঝল

ইজমইল :
bdbsbl_bank@yahoo.com

বা/এ , ঢাকা ১০০০।
৫

ননসমসিক ছু টি

১ সদন

িাদা কাগজে আজবদন
পত্র।

প্রশািন সবভাগ,
প্রধ্ান কাযটালয়,
৩য় িলা

লবনামূ
ফল্

মিাবযবস্থাপক (প্রশািন)

পদসব: মিাবযবস্থাপক

১০০০।
৬

অধ্যয়ন ছু টি

১/২ সদন

িাদা কাগজে আজবদন
পত্র ও

প্রশািন সবভাগ,
প্রধ্ান কাযটালয়,
৩য় িলা

লবনামূ
ফল্

সবনা সবিজন
অিাধ্ারণ ছু টি

১/২ সদন

িাদা কাগজে আজবদন
পত্র।

প্রশািন সবভাগ,
প্রধ্ান কাযটালয়,
৩য় িলা
৯-সড মসিসঝল
বা/এ , ঢাকা -

লবনামূ
ফল্

পদসব: মিাবযবস্থাপক
(ভারপ্রাি)
সফান: ৯৫৫৭৮০০
ইজমইল :
shamim_reza@yahoo.com

পদসব: িিকারী

নাম: শামীম সরো

মিাবযবস্থাপক (প্রশািন)

পদসব: মিাবযবস্থাপক

সফান: ৯৫১৪৬৬১
ইজমইল :
bdbsbl_bank@yahoo.com

১০০০।

অভিয োগ ভনষ্পভি

ইজমইল :
shamim_reza@yahoo.com

মিাবযবস্থাপক (প্রশািন)

১০০০।
৭

সফান: ৯৫৫৭৮০০

নাম: শামীম সরো

ইজমইল :
bdbsbl_bank@yahoo.com

বা/এ , ঢাকা -

(ভারপ্রাি)

পদসব: িিকারী
সফান: ৯৫১৪৬৬১

৯-সড মসিসঝল

ইজমইল :
shamim_reza@yahoo.com
নাম: শামীম সরো

ইজমইল :
bdbsbl_bank@yahoo.com

বা/এ , ঢাকা -

সফান: ৯৫৫৭৮০০

পদসব: িিকারী
সফান: ৯৫১৪৬৬১

৯-সড মসিসঝল

(ভারপ্রাি)

িহোব্যব্স্থোপক (প্রধোন ভনব্ব োহী

(ভারপ্রাি)
সফান: ৯৫৫৭৮০০
ইজমইল :
shamim_reza@yahoo.com

কিব কর্বো (অভনক):

কিব কর্বো)
৩য় র্লো
ফ োন: ৯৫৫৭৮০০
সিোপভর্
ব্োাংলোযেশ সিব্োয় ব্যোাংক
ভলঃ

আভপল কিব কর্বো

৩য় র্লো, রুি নোম্বোর -৩০১
ফ োন: ৯৫৬৪৬২৮

মন্ত্রণালয়/সবভাজগর আওিাধ্ীন সবভাগ ও সেলা পযটাজয়র িরকাসর অসফিিমূজি অনুজমাসদি ফরজমর্ অনুযায়ী সিবা প্রদান
প্রসিশ্রুসি (সিটিজেনি চার্টার)
প্রণয়ন ও ওজয়বিাইজর্ প্রকাশ/প্রদশটন িম্পসকট ি অগ্রগসি প্রসিজবদন
মন্ত্রণালয়/সবভাজগর নাম: পল্লী উন্নয়ন ও িমবায় সবভাগ; স্থানীয় িরকার, পল্লী উন্নয়ন ও িমবায় মন্ত্রণালয়
ক্র:

অসফজির িংখযা

দির/িংস্থার নাম

সনধ্টাসরি ফরজমজর্ সিবা প্রদান প্রসিশ্রুসি (সিটিজেনি
চার্টার) প্রণীি
ও ওজয়বিাইজর্ আপজলাডকৃ ি/প্রদসশটি

০

বাংলাজদশ িমবায় বযাংক

সবভাগীয়/আঞ্চসলক
পযটাজয়

সেলা
পযটাজয়

সমার্

সবভাগীয়/আঞ্চসলক পযটাজয়

সেলা পযটাজয়

সমার্

-

-

-

-

-

-

মন্তবয

১

সল:

