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উক্রভসণকয
ব্যাংসকাং খযত আভযটদয বদটয যসফ যক আথ য-যভযসজক উন্নটন অতিন্ত গুরুত্বপূণ য ভূসভকয যরন কটয থযটক। এই প্রসতটমযসগতয মূরক
খযটত প্রসতটি ব্যাংকই টচষ্ট থযটক বদটয আযভয জনযধযযটণয বদযয বগযড়য ব্যাংসকাং বফয ব ৌঁটছ বদযয ভযধ্যটভ তথয ব্যাংসকাং
বফযমূ মথযম্ভফ জরবিকযটণয ভযধ্যটভ গ্রযটকয ন্তুসষ্ট অজযন ; বমখযটন মুনযপয একটি বম সিক সযণসত। আয ভযনুটলয
ক্রভফধ যভযন চযসদয এফাং প্রতিযযয যটথ তযর সভসরট ফতযভযটন ব্যাংসকাং খযতও ক্রভসফকযভযন এফাং প্রসতসনত সযফতযনীর।
ফতযভযটন ব্যাংসকাং বফয বকফরভযত্র বফয ন; ফযাং গ্রযটকয সনকে ব্যাংটকয অঙ্গীকযয স্বরূ বমখযটন স্বচ্ছতয এফাং জফযফসদসতয
সনসিতকযণ প্রসতটি ব্যাংটকয দযসত্ব এফাং কতযব্।
বফসক ব্যাংক সরসভটেড দৃঢ়বযটফ সফশ্বয কটয বম, অত্র প্রসতষ্ঠযটনয ব্ফযসক অগ্রগসতটত সযতুষ্ট গ্রযটকয বকযন সফকল্প বনই ; আয
গ্রযক বফযয ভযটনযন্নটন ব্যাংটকয কর কযম যক্রটভ স্বচ্ছতয এফাং জফযফসদসতয থযকয প্রটযজন - বমন ভযটজয কর নযগসযক অসত
দ্রুত ও জরবি উযট এফাং ভভত এ ব্যাংক বথটক তযয প্রটযজনী বফয গ্রণ কযটত যটয।
আটরযচি Citizen’s Charter টি মূরত গ্রযটকয সনকে অত্র ব্যাংটকয বফয প্রদযটনয এক ধযটনয প্রসতশ্রুসতয সযচযক
বমখযটন ব্যাংক-গ্রযক ম্পকয বজযযদযযকযটণ গ্রযটকয প্রসত ব্যাংটকয দয-দযসত্ব ও মূর অঙ্গীকযযমূ সরসফদ্ধ কযয টটছ, ময
ভ ভ সযফতযনটমযগ্যও ফটে।
এটি প্রস্তুত কযয টটছ মূরত ফ যযধযযটণয ভযটঝ বফসক ব্যাংক-এয কযম যক্রভ প্রচযয , প্রযয এফাং গ্রযটক য সনকে অত্র ব্যাংটকয
সফসবন্ন ব্যাংসকাং বফয ম্পসকযত সফলট তথ্য প্রদযটনয রটযি। এয বকযন আইনগত ফযধ্যফযধকতয বনই; অথ যযৎ ব্যাংক সকাংফয গ্রযটকয
টয এটি বকযন ধযবনয দযফদ্ধতয ফয অসধকযয প্রসতষ্ঠয কযবফ নয।
গ্রযটকয সুসফধযটথ য ব্যাংটকয ওটফ যইটে এত্র দসরর প্রদযন কযয টফ।

সফটল দ্রষ্টব্:



চযে যযয-এ প্রটদ কর তথ্য-উযত্ত ভযচ য ৩১, ২০২২ সবসত্তক ময সযফতযন ও সযভযজযন বমযগ্য।
এটত গ্রযক বফয ম্পসকযত সফসবন্ন বফয ও সুটমযগ-সুসফধযয মূখ্য তথ্যযসদ সন্নটফসত টটছ । প্রসতটি বফযয সনসদ যষ্ট ও
পৃথক পৃথক তযযফরী যটটছ ময আভযটদয ওটফযইে তথয www.basicbanklimited.com এ বদয আটছ অথফয
চযসফয ভযত্রই যফযয কযয টফ।
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এক নজটয বফসক ব্যাংক সরসভটেড

াংসযপ্ত ইসতয
বফসক ব্যাংক সরসভটেড (ফযাংরযটদ স্মর ইেযসিজ এে কভযয ব্যাংক সরসভটেড) ব্যাংসকাং বকযম্পযসন সযটফ আগষ্ট ০২,

১৯৮৮

তযসযটখ তদযসনন্তত ব্যাংসকাং বকযম্পযসন আইন ১৯১৩-এয অধীটন সনফসিত । এটি ব্যাংসকাং কযম যক্রভ সযচযরনযয জন্য ফযাংরযটদ
ব্যাংক বথটক বটেম্বয ১১, ১৯৮৮ তযসযটখ রযইটন্স প্রযপ্ত  এফাং জযনুযসয ২১, ১৯৮৯ তযসযখ টত এয ব্যাংসকাং কযম যক্রভ শুরু
কটয। ক্ষুদ্র ও ভযঝযযী সটল্প সফসনটযটগয ভযধ্যটভ বদটয অথ যননসতক মৃসদ্ধয রটযি নীসত সনধ যযযক বৃটেয প্রতিয তত্বযফধযটন ব্যাংকটি
প্রসতসষ্ঠত । শুরুটত এটি সফলুপ্ত সফসস পযউটেন এয ৭০ তযাং ভযসরকযনয এফাং ফযাংরযটদ যকযটযয অফসষ্ট ৩০ তযাং
ভযসরকযনযয বম থ উট্িযটগ কযম যক্রভ শুরু কটয। যফতীটত সফসসআই এয সফলুসপ্তটত সফসস পযউটড যন অকযম যকয ট ড়টর
ফযাংরযটদ যকযয জুন ০৪, ১৯৯২ তযসযটখ ব্যাংটকয তবযগ ভযসরকযনয প্রযপ্ত । পরশ্রুসতটত এটি তবযগ যযি ভযসরকযনযধীন
ব্যাংক সটটফ সযসচসত রযব কটয

এফাং ভযচ য ০৩, ২০১৫ তযসযটখ ফযাংরযটদ ব্যাংক বফসক ব্যাংক সরসভটেডটক যযিী

ভযসরকযনযধীন ফযসণসজিক ব্যাংক সটটফ প্রদযটনয অনুভসত প্রদযন কটয।

রূকল্প
ক্ষুদ্র ও ভযঝযযী উটযযগমূটয উন্নন ও অথ যযটন সফটল গুরুত্ব প্রদযন পূফ যক ফ যপ্রকযয ব্যাংসকাং বফয প্রদযটনয ভযধ্যটভ বদটয
অথ যননসতক উন্ননটক ত্বযযসিত কযয।

Vision:
To facilitate economic development of the country by rendering all-out banking services with
special emphasis on finance and promotion of Small and Medium Enterprises.

অসবরযি
আথ য-যভযসজক উন্নটন দয ও কযম যকযবযটফ ভযনফম্পটদয ব্ফযয ও প্রযসতষ্ঠযসনক সুযন প্রসতষ্ঠযয ভধ্য সদট উদ্ভযফনী ধযযণয
প্রটযটগ উন্নতভযটনয বফয প্রদযটনয ভযধ্যটভ নতুন নতুন উটযযিয বতসযয প্রসক্রয ব্যাংসকাং সযভেটর একটি সিযরী ব্যাংক
সযটফ প্রসতসষ্ঠত ওয।

Mission:
To evolve as the strongest one in the banking industry by rendering quality services with
innovative ideas towards entrepreneurship development through utilizing human resources in an
effective & efficient manner as well as ensuring corporate governance for overall betterment of
the society.
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বনেওযকয এফাং আউেটরেমূ (ভযচ য ৩১, ২০২২ ম যন্ত)

ভযচ য ৩১, ২০২২ -এ বফসক ব্যাংক সরসভটেড-এয ফ যটভযে যখযয াংখ্যয ৭২ টি; ময ফযাংরযটদটয ৮টি সফবযগ এফাং ৩৫টি বজরয
ব্যাংসকাং কযম যক্রভ সযচযরনয কটয আটছ।
াংখ্যয
১। যখযয বেণীকযণঃ
১.১ অঞ্চর সবসত্তক
ক) হুটয যখযমূ

: ৫৮

খ) গ্রযভীন যখযমূ

: ১৪

১.২ সফবযগ সবসত্তক
ক) ঢযকয

: ২৯

খ) চট্টগ্রযভ

: ১৫

গ) খুরনয

: ০৯

ঘ) যযজযী

: ০৬

ঙ) সটরে

: ০৪

চ) যাংপুয

: ০৩

ছ) ফসযযর

: ০৩

জ) ভভনসাং

: ০৩

২। উযখয

: ২৩

৩। বফটদসক ফযসণজিবফয প্রদযনকযযী যখযমূ/ Authorised Dealer(AD) Branch

: ১৬

৪। কটযটেন্ট (Correspondent) ব্যাংক

: ১৭

৫। ভযসন ট্রযন্সপযয বকযম্পযসনয প্রসতসনসধ সযটফ কযম যক্রভ

: ০৮

৬। বুথ মূ
৬.১ সফর / সপ াংগ্রটয বুথ

: ১১

৬.২ এটিএভ বুথ

: ২২
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ভসূচী

অসপ ভ

: কযর ১০েয বথটক িিয ৬েয ম যন্ত (প্রসত প্তযট যসফফযয বথটক বৃস্পসতফযয ম যন্ত)

বরনটদটনয ভসূচী

: কযর ১০েয বথটক সফটকর ৪েয ম যন্ত (প্রসত প্তযট যসফফযয বথটক বৃস্পসতফযয ম যন্ত)

যিিকযরীন ব্যাংসকাং

: সফটকর ৪েয বথটক িিয ৬েয ম যন্ত (শুদৄভযত্র ফগুড়য এফাং বদপুয যখয)

যভজযন ভযট এফাং অন্যযন্য সফটল উরটয ফযাংরযটদ ব্যাংটকয সনটদ যনয অনুমযী বরনটদটনয ভসূচী সযফতযন ।
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ক : বফযমূ :
১ নযগসযকবক প্রটদ বফযমূ
বফয
প্রদযটনয
টফ যযচ্চ
ভ

প্রটযজনী কযগজত্র

প্রটযজনী
কযগজত্র/আটফদন
পযভ প্রযসপ্তস্থযন

বফযমুল্য
এফাং
সযটযধ
দ্ধসত
(মসদ থযটক)

যখযয নযভ
ঊর্ধ্যতন কভযকতযযয
দযসত্বপ্রযপ্ত কভযকতযযয
দসফ, রুভ
দসফ, রুভ নম্বয, বজরয/
নম্বয,বজরয/উটজরয
উটজরযয বকযড,
বকযড অসপসযর
অসপসযর বেসরটপযন
বেসরটপযন ও ইটভইর
ও ইটভইর
(৭)
(৮)
াংসিষ্ট যখযয
াংসিষ্ট যখযয যখয
অযটযন ম্যযটনজযয
প্রধযন

ক্রসভক

বফযয নযভ

(১)
০১

(২)
আভযনটতয সযফ
বখযরয (চরসত
সযফ, ঞ্চী
সযফ, এ এন সড,
এপ সড আয)

(৩)
তৎযণযৎ

(৪)
(৫)
০২ টি ম্প্রসত যটযে য কর যখয
যইটজয ছসফ, জযতী
সযচত্র/ অন্যযন্য
সযচটত্রয প্রভযণ,
নসভসনয ছসফ, সযফ
বখযরযয আটফদনত্র।

(৬)
সপ, কসভন
এফাং চযজয
সসডউর
অনুযটয
প্রটমযজি টফ

০২

সফসবন্ন আভযনত
সিভ সযফ বখযরয
(ভযসক সডসএ
সিভ এফাং স্যী
আভযনত সিভ)

তৎযণযৎ

০২ টি ম্প্রসত যটযে য কর যখয
যইটজয ছসফ, জযতী
সযচত্র/ অন্যযন্য
সযচটত্রয প্রভযণ,
নসভসনয ছসফ, সযফ
বখযরযয আটফদনত্র।

সপ, কসভন
এফাং চযজয
সসডউর
অনুযটয
প্রটমযজি টফ

াংসিষ্ট যখযয
অযটযন ম্যযটনজযয

াংসিষ্ট যখযয যখয
প্রধযন

০৩

স্কুর ব্যাংসকাং সযফ
(১৮ ফছয ম যন্ত
স্কুর/কটরজ ছযত্র)

তৎযণযৎ

০২ টি ম্প্রসত যটযে য কর যখয
যইটজয ছসফ, জন্ম
সনফিন, সযয
প্রসতষ্ঠযটনয নদত্র,
জযতী সযচত্র/
সযফ সযচযরনযকযযীয
অসববযফটকয তথ্য।

সফনযমূল্য

াংসিষ্ট যখযয
অযটযন ম্যযটনজযয

াংসিষ্ট যখযয যখয
প্রধযন

০৪

থ সশু এফাং
কভযজীফী
সশু/সকটযয
ঞ্চী সযফ
(থপুস্প)

তৎযণযৎ

এনসজও প্রসতসনসধয
ছসফ, জযতী
সযচত্র, থ
সশুটদয ছসফ, জন্ম
সনফিন, কভটয ১০
েযকযয ভযধ্যটভ সযফ
বখযরযয আটফদনত্র।

সফনযমূল্য

াংসিষ্ট যখযয
অযটযন ম্যযটনজযয

াংসিষ্ট যখযয যখয
প্রধযন

০৫

মুসিটমযদ্ধযটদয জন্য
ঞ্চী সযফ
(মুসিটমযদ্ধয ঞ্চী
সযফ)

তৎযণযৎ

০২ টি ম্প্রসত যটযে য কর যখয
যইটজয ছসফ, ০১ টি
নসভসনয যটযে য
যইটজয ছসফ, জযতী
সযচত্র, কভটয
১০ েযকয জভযয ভযধ্যটভ
সযফ বখযরযয
আটফদনত্র, মুসিটমযদ্ধয
বযতয ফই।

সফনযমূল্য

াংসিষ্ট যখযয
অযটযন ম্যযটনজযয

াংসিষ্ট যখযয যখয
প্রধযন

াংসিষ্ট যখয:
এনসজও
(এভআযএ কর্তযক
অনুটভযসদত) এফাং
যখযয ভটধ্য
ম্পযসদত চুসি
অনুযটয
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বফয
প্রদযটনয
টফ যযচ্চ
ভ

প্রটযজনী
কযগজত্র/আটফদন
পযভ প্রযসপ্তস্থযন

যখযয নযভ
ঊর্ধ্যতন কভযকতযযয
দযসত্বপ্রযপ্ত কভযকতযযয
দসফ, রুভ
দসফ, রুভ নম্বয, বজরয/
নম্বয,বজরয/উটজরয
উটজরযয বকযড,
বকযড অসপসযর
অসপসযর বেসরটপযন
বেসরটপযন ও ইটভইর
ও ইটভইর
(৭)
(৮)
াংসিষ্ট যখযয
াংসিষ্ট যখযয যখয
অযটযন ম্যযটনজযয
প্রধযন

ক্রসভক

বফযয নযভ

(১)
০৬

(২)
রযইটন্সপ্রযপ্ত
ড্রযইবযটযয জন্য
ঞ্চী সযফ
(বফসক চরসন্তকয )

(৩)
তৎযণযৎ

(৪)
(৫)
০২ টি ম্প্রসত যটযে য কর যখয
যইটজয ছসফ, ০১ টি
নসভসনয যটযে য
যইটজয ছসফ, জযতী
সযচত্র, কভটয
১০০ েযকয জভযয
ভযধ্যটভ সযফ বখযরযয
আটফদনত্র।

(৬)
সফনযমূল্য

০৭

কৃলকটদয জন্য
ঞ্চী সযফ
(কৃলক ঞ্চী
সযফ)

তৎযণযৎ

০২ টি ম্প্রসত যটযে য কর যখয
যইটজয ছসফ, ০১ টি
নসভসনয যটযে য
যইটজয ছসফ, জযতী
সযচত্র, কভটয
১০ েযকয জভযয ভযধ্যটভ
সযফ বখযরযয
আটফদনত্র, নমুনয
স্বযযয কযড য।

সফনযমূল্য

াংসিষ্ট যখযয
অযটযন ম্যযটনজযয

াংসিষ্ট যখযয যখয
প্রধযন

০৮

গযটভযে েসভকটদয তৎযণযৎ
জন্য ঞ্চী সযফ
(আয এভ সজ েসভক
সযফ)

০২ টি ম্প্রসত
কর যখয
যটযে য যইটজয ছসফ,
০১ টি নসভসনয যটযে য
যইটজয ছসফ, জযতী
সযচত্র,
সনটযগকতযযয জযযীকৃত
আইসড কযড য, কভটয
১০০ েযকয জভযয
ভযধ্যটভ সযফ বখযরযয
আটফদনত্র।

সফনযমূল্য

াংসিষ্ট যখযয
অযটযন ম্যযটনজযয

াংসিষ্ট যখযয যখয
প্রধযন

০৯

চযভড়য সটল্প
কভযযত েসভকটদয
জন্য ঞ্চী সযফ
(চযভড়য সটল্প
কভযযত েসভক
ঞ্চী সযফ )

০২ টি ম্প্রসত যটযে য কর যখয
যইটজয ছসফ, ০১ টি
নসভসনয যটযে য
যইটজয ছসফ, জযতী
সযচত্র,
সনটযগকতযযয জযযীকৃত
আইসড কযড য, কভটয
১০০ েযকয জভযয
ভযধ্যটভ সযফ বখযরযয
আটফদনত্র।

সফনযমূল্য

াংসিষ্ট যখযয
অযটযন ম্যযটনজযয

াংসিষ্ট যখযয যখয
প্রধযন

তৎযণযৎ

প্রটযজনী কযগজত্র

বফযমুল্য
এফাং
সযটযধ
দ্ধসত
(মসদ থযটক)
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ক্রসভক

(১)
১০

বফযয নযভ

বফয
প্রদযটনয
টফ যযচ্চ
ভ

(২)
(৩)
বফটদসক মুদ্রয
তৎযণযৎ
সযফ:
সনফযী এফাং
অসনফযী সযফ/
FC and NRFC
Account

প্রটযজনী কযগজত্র

প্রটযজনী
কযগজত্র/আটফদন
পযভ প্রযসপ্তস্থযন

(৪)
ছসফ, জযতী
সযচত্র/অন্যযন্য
সযচটত্রয
প্রভযণস্বরূ, সযফ
বখযরযয আটফদনত্র,
নসভসন, বফধ যটযে য
ইতিযসদ

(৫)
কর এসড যখয/
All Authorised
Dealer (AD)
Branches

বফযমুল্য
এফাং
সযটযধ
দ্ধসত
(মসদ থযটক)
(৬)
সপ, কসভন
এফাং চযজয
সসডউর
অনুযটয
প্রটমযজি টফ

যখযয নযভ
ঊর্ধ্যতন কভযকতযযয
দযসত্বপ্রযপ্ত কভযকতযযয
দসফ, রুভ
দসফ, রুভ নম্বয, বজরয/
নম্বয,বজরয/উটজরয
উটজরযয বকযড,
বকযড অসপসযর
অসপসযর বেসরটপযন
বেসরটপযন ও ইটভইর
ও ইটভইর
(৭)
(৮)
াংসিষ্ট যখযয
াংসিষ্ট যখযয যখয
অযটযন ম্যযটনজযয
প্রধযন

১১

সল্প/ফযসণজি/
অন্যযন্য ঋণ
অনুটভযদন (বভযদী
ঋণ, চরসত মূরধন
অথ যযন, ইতিযসদ)

মৄসিঙ্গত
ভ

ঋণগ্রীতযয আটফদন
এফাং আটফদন াংসিষ্ট
প্রটযজনী দসররযদী;
ময উমৄ যি কর্তযটযয
অনুটভযদন এফাং
প্রটযজনী তযযফরী
পূযণ যটটয সফতযণ
বমযগ্য।

কর যখয

ঋণ সুদ যয- াংসিষ্ট যখযয
এয তপসর সযটরনস ম্যযটনজযয
বভযতযটফক
এফাং
প্রটমযজি সপ,
কসভন এফাং
চযজয।

াংসিষ্ট যখযয যখয
প্রধযন

১২

এএভই অথ যযন
অনুটভযদন
(বভযদী ঋণ, চরসত
মূরধন অথ যযন,
ইতিযসদ)

মৄসিঙ্গত
ভ

ঋণগ্রীতযয আটফদন
এফাং আটফদন াংসিষ্ট
প্রটযজনী দসররযদী;
ময উমৄ যি কর্তযটযয
অনুটভযদন এফাং
প্রটযজনী তযযফরী
পূযণ যটটয সফতযণ
বমযগ্য।

কর যখয

ঋণ সুদ যয- াংসিষ্ট যখযয
এয তপসর সযটরনস ম্যযটনজযয
বভযতযটফক
এফাং
প্রটমযজি সপ,
কসভন এফাং
চযজয।

াংসিষ্ট যখযয যখয
প্রধযন

১৩

ক্ষুদ্র ঋণ/ ভযইটক্রয
বক্রসডে অনুটভযদন

মৄসিঙ্গত
ভ

ঋণগ্রীতযয আটফদন
এফাং আটফদন াংসিষ্ট
প্রটযজনী দসররযদী;
ময উমৄ যি কর্তযটযয
অনুটভযদন এফাং
প্রটযজনী তযযফরী
পূযণ যটটয সফতযণ
বমযগ্য।

কর যখয

ঋণ সুদ যয- াংসিষ্ট যখযয
এয তপসর সযটরনস ম্যযটনজযয
বভযতযটফক
এফাং
প্রটমযজি সপ,
কসভন এফাং
চযজয।

াংসিষ্ট যখযয যখয
প্রধযন

১৪

কৃসল/ কৃসল সবসত্তক
ঋণ

মৄসিঙ্গত
ভ

ঋণগ্রীতযয আটফদন
এফাং আটফদন াংসিষ্ট
প্রটযজনী দসররযদী;
ময উমৄ যি কর্তযটযয
অনুটভযদন এফাং
প্রটযজনী তযযফরী
পূযণ যটটয সফতযণ
বমযগ্য।

কর যখয

ঋণ সুদ যয- াংসিষ্ট যখযয
এয তপসর সযটরনস ম্যযটনজযয
বভযতযটফক
এফাং
প্রটমযজি সপ,
কসভন এফাং
চযজয।

াংসিষ্ট যখযয যখয
প্রধযন
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ক্রসভক

বফযয নযভ

বফয
প্রদযটনয
টফ যযচ্চ
ভ

(১)
১৫

(২)
সফসবন্ন বেণীয
বযজীফী ও
স্বসনবযয ব্সিটদয
ঋণ সুসফধয

(৩)
মৄসিঙ্গত
ভ

১৬

স্যী আভযনত/
সিভ সবসত্তক
আভযনটতয
সফযীটত ঋণ
সুসফধয প্রদযন

দ্রুততভ
মৄসিঙ্গত
ভ

১৭

ববযিয ঋণ
মৄসিঙ্গত
(বফসক বযভ বরযন) ভ

১৮

ববযিয ঋণ
মৄসিঙ্গত
(ে য/রাং েযভয বরযন ভ
এটগইন্সট্ বরযসয –
পয ইভপ্লইজ অফ
সফটিআযস)

১৯

ববযিয ঋণ
(সভে যয সনড)

মৄসিঙ্গত
ভ

২০

ববযিয ঋণ
(বফসক বেেী
একযউন্ট:
ওবযযড্রযপে
বপসসরটি);

মৄসিঙ্গত
ভ

প্রটযজনী কযগজত্র

(৪)
ঋণগ্রীতযয আটফদন এফাং
আটফদন াংসিষ্ট
প্রটযজনী দসররযদী; ময
উমৄ যি কর্তযটযয
অনুটভযদন এফাং
প্রটযজনী তযযফরী পূযণ
যটটয সফতযণ বমযগ্য।
গ্রযকটদয আটফদন,
আভযনত সযটফয
সফযীটত সরটন চযজয
সৃসষ্ট কযয, ময উমৄ যি
কর্তযটযয অনুটভযদন
এফাং প্রটযজনী তযযফরী
পূযণ যটটয সফতযণ
বমযগ্য।
ঋণগ্রীতযয আটফদন এফাং
আটফদন াংসিষ্ট
প্রটযজনী দসররযদী; ময
উমৄ যি কর্তযটযয
অনুটভযদন এফাং
প্রটযজনী তযযফরী পূযণ
যটটয সফতযণ বমযগ্য।
ঋণগ্রীতযয আটফদন এফাং
আটফদন াংসিষ্ট
প্রটযজনী দসররযদী; ময
উমৄ যি কর্তযটযয
অনুটভযদন এফাং
প্রটযজনী তযযফরী পূযণ
যটটয সফতযণ বমযগ্য।
ঋণগ্রীতযয আটফদন এফাং
আটফদন াংসিষ্ট
প্রটযজনী দসররযদী; ময
উমৄ যি কর্তযটযয
অনুটভযদন এফাং
প্রটযজনী তযযফরী পূযণ
যটটয সফতযণ বমযগ্য।
ঋণগ্রীতযয আটফদন এফাং
আটফদন াংসিষ্ট
প্রটযজনী দসররযদী; ময
উমৄ যি কর্তযটযয
অনুটভযদন এফাং
প্রটযজনী তযযফরী পূযণ
যটটয সফতযণ বমযগ্য।

প্রটযজনী
কযগজত্র/আটফদন
পযভ প্রযসপ্তস্থযন
(৫)
কর যখয

কর যখয

কর যখয

কর যখয

কর যখয

কর যখয
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বফযমুল্য
এফাং
সযটযধ
দ্ধসত
(মসদ থযটক)

যখযয নযভ
ঊর্ধ্যতন কভযকতযযয
দযসত্বপ্রযপ্ত কভযকতযযয
দসফ, রুভ
দসফ, রুভ নম্বয, বজরয/
নম্বয,বজরয/উটজরয
উটজরযয বকযড,
বকযড অসপসযর
অসপসযর বেসরটপযন
বেসরটপযন ও ইটভইর
ও ইটভইর
(৭)
(৮)
াংসিষ্ট যখযয
াংসিষ্ট যখযয যখয
সযটরনস ম্যযটনজযয প্রধযন

(৬)
ঋণ সুদ যযএয তপসর
বভযতযটফক
এফাং
প্রটমযজি সপ,
কসভন এফাং
চযজয।
ঋণ সুদ যয- াংসিষ্ট যখযয
এয তপসর সযটরনস ম্যযটনজযয
বভযতযটফক
এফাং
প্রটমযজি সপ,
কসভন এফাং
চযজয।
ঋণ সুদ যযএয তপসর
বভযতযটফক
এফাং
প্রটমযজি সপ,
কসভন এফাং
চযজয।
ঋণ সুদ যযএয তপসর
বভযতযটফক
এফাং
প্রটমযজি সপ,
কসভন এফাং
চযজয।
ঋণ সুদ যযএয তপসর
বভযতযটফক
এফাং
প্রটমযজি সপ,
কসভন এফাং
চযজয।
ঋণ সুদ যযএয তপসর
বভযতযটফক
এফাং
প্রটমযজি সপ,
কসভন এফাং
চযজয।

াংসিষ্ট যখযয যখয
প্রধযন

াংসিষ্ট যখযয
সযটরনস ম্যযটনজযয

াংসিষ্ট যখযয যখয
প্রধযন

াংসিষ্ট যখযয
সযটরনস ম্যযটনজযয

াংসিষ্ট যখযয যখয
প্রধযন

াংসিষ্ট যখযয
সযটরনস ম্যযটনজযয

াংসিষ্ট যখযয যখয
প্রধযন

াংসিষ্ট যখযয
সযটরনস ম্যযটনজযয

াংসিষ্ট যখযয যখয
প্রধযন

ক্রসভক

বফযয নযভ

(১)
২১

(২)
১০ েযকযয সযফ
ধযযকটক
পুনঅথ যযন প্রকটল্পয
আওতযধীন ঋণ
সুসফধয
(Refinance

বফয
প্রদযটনয
টফ যযচ্চ
ভ
(৩)
মৄসিঙ্গত
ভ

(৫)
কর যখয

(৬)
ফযাংরযটদ
ব্যাংটকয
সনটদ য
অনুমযী

কর যখয

ফযাংরযটদ
ব্যাংটকয
সনটদ য
অনুমযী

াংসিষ্ট যখযয
সযটরনস ম্যযটনজযয

াংসিষ্ট যখযয যখয
প্রধযন

মৄসিঙ্গত
ভ

ব্যাংক বথটক ঋণ সুসফধয
গ্রটণয জন্য প্রযসঙ্গক
ফ কযগজত্র।

কর যখয

ফযাংরযটদ
ব্যাংটকয
সনটদ য
অনুমযী

াংসিষ্ট যখযয
সযটরনস ম্যযটনজযয

াংসিষ্ট যখযয যখয
প্রধযন

মৄসিঙ্গত
ভ

ঋণগ্রীতযয আটফদন
এফাং আটফদন াংসিষ্ট
প্রটযজনী দসররযদী;
ময উমৄ যি কর্তযটযয
অনুটভযদন এফাং
প্রটযজনী তযযফরী
পূযণ যটটয সফতযণ
বমযগ্য।
গ্রযক / াংস্থযয
আটফদন

কর যখয

তপসর
াংসিষ্ট যখযয
বভযতযটফক
পটযনটট্রড ইন-চযজয
ঋণ সুদ যয
এফাং
প্রটমযজি সপ,
কসভন এফাং
চযজয।

াংসিষ্ট যখযয যখয
প্রধযন

কর যখয

তপসটর
াংসিষ্ট যখযয
প্রটমযজি সপ, সযটরনস ম্যযটনজযয
কসভন এফাং
চযজয।

াংসিষ্ট যখযয যখয
প্রধযন

প্রদযন।

সযটফ ফযিফ
ণ্য/প্রসতষ্ঠযটন
পুনঅথ যযন প্রকটল্পয
আওতযধীন ঋণ
সুসফধয
(Refinance

প্রটযজনী
কযগজত্র/আটফদন
পযভ প্রযসপ্তস্থযন

যখযয নযভ
ঊর্ধ্যতন কভযকতযযয
দযসত্বপ্রযপ্ত কভযকতযযয
দসফ, রুভ
দসফ, রুভ নম্বয, বজরয/
নম্বয,বজরয/উটজরয
উটজরযয বকযড,
বকযড অসপসযর
অসপসযর বেসরটপযন
বেসরটপযন ও ইটভইর
ও ইটভইর
(৭)
(৮)
াংসিষ্ট যখযয
াংসিষ্ট যখযয যখয
সযটরনস ম্যযটনজযয প্রধযন

(৪)
ব্যাংক বথটক ঋণ সুসফধয
গ্রটণয জন্য প্রযসঙ্গক
কযগজত্র এফাং
আটফদটনয জন্য ১০
েযকযয সযফ থযকটত
টফ।
(ক্ষুদ্র, প্রযসন্তক, ভূসভীন,
কৃলক, স্বল্পআী,
প্রযকৃসতক দূটম যযটগ
যসতগ্রস্ত ব্সি, মুসদ,
চয, ফই, পৄর, পর-এয
বদযকযনদযয, আচযয
বতসয, ফীজ উৎযদন,
কযঠসভসরত্র,
ইটরসিসযন,
বপসযওযরয, ইতিযসদ
ব্সিটক বদওয )।
ব্যাংক বথটক ঋণ সুসফধয
গ্রটণয জন্য প্রযসঙ্গক
কযগজত্র।

Scheme Loan)

২২

প্রটযজনী কযগজত্র

বফযমুল্য
এফাং
সযটযধ
দ্ধসত
(মসদ থযটক)

মৄসিঙ্গত
ভ

Scheme Loan)

২৩

প্রদযন।
দুধ উৎযদন এফাং
কৃসত্রভ প্রজনটন
পুনঅথ যযন প্রকটল্পয
আওতযধীন ঋণ
(Refinance
Scheme Loan)

২৪

২৫

প্রদযন।
বফটদসক ফযসণজি
ঋণ/ বট্রড পযইন্যযন্স

ব্যাংক গ্যযযযসন্ট
(স্থযনী এফাং
বফটদসক)

মৄসিঙ্গত
ভ
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বফয
প্রদযটনয
টফ যযচ্চ
ভ

বফযয নযভ

(১)
২৬

(২)
সড.সড. / টি.টি. /
এভ.টি. / বটভন্ট
অড যযয / সসডআয
ইসুি
সফটদট কভযযত
েসভটকয বফটদসক
বযসভট্যযটন্সয আন্তপ্রফয

(৩)
একই
সদটনয
ভটধ্য

(৪)
সনসদ যষ্ট পভয-এয ভযধ্যটভ
আটফদন।

(৫)
কর যখয

মৄসিঙ্গত
ভ

কর যখয

বফটদসক
বযসভট্যযটন্সয ফস যপ্রফয

মৄসিঙ্গত
ভ

বফটদসক মুদ্রয
বরনটদন এফাং
যটযে য
এনড্রটভন্ট
আন্ত-যখয অনরযইন
বরনটদন বফয

একই
সদটনয
ভটধ্য

পভয ‘স’ (প্রটমযজি
বযটত্র)/ ব্যাংক সযফ /
বফধ আইসড কযড য।
এছযড়য ‘Western
Union’ , ‘Ria’ এবং
আটযয অন্যযন্য ভযধ্যটভ
সফটদ টত বপ্রযণকৃত
অথ য াংগ্র কযয ময।
সযটফযয প্রযসঙ্গক
প্রটযজনী কযগজত্র,
পভয “টিএভ” (প্রটমযজি
বযটত্র)/ স্টুটডন্ট পযইর,
টিউন সপ, বেকসনটকর
সপ প্রদযন ইতিযসদ।
সযটফযয প্রযসঙ্গক
প্রটযজনী কযগজত্র

বম বকযন
কভয সদফট

সযটফযয প্রযসঙ্গক
আটফদন/ ইন্সট্রুটভন্ট

কর যখয

বডসফে কযড য ইসুি
(ব্যাংটকয
সযফধযযীটদয
বযটত্র প্রটমযজি)
এ.টি.এভ এফাং
স.ও.এ (POS)
সযটফযগুটরয

০৩
কযম যসদফ

আটফদনত্র, জযতী
সযচত্র ও ছসফ

কর যখয

তৎযণযৎ

বডসফে কযড য

সফ.ই.এপ.টি.এন

টি + ০১
সদন

সযটফযয প্রযসঙ্গক
প্রটযজনী কযগজত্র

এ.টি.এভ বুথ,
স.ও.এ এফাং ইকভয য যইটেয
ভযধ্যটভ
কর যখয

একই কযম য
সদফটয
ভটধ্য
তৎযণযৎ

সযটফযয প্রযসঙ্গক
প্রটযজনী কযগজত্র
সযটফযয প্রযসঙ্গক
প্রটযজনী কযগজত্র

২৭

২৮

২৯

৩০

৩১

৩২

৩৩

(BEFTN)

৩৪
৩৫

সযটফয
সফ.এ.স.এইচ
(BACH) সযটফয
আয.টি.সজ.এ
(RTGS) সযটফয

প্রটযজনী কযগজত্র

প্রটযজনী
কযগজত্র/আটফদন
পযভ প্রযসপ্তস্থযন

ক্রসভক

কর এসড যখয/

বফযমুল্য
এফাং
সযটযধ
দ্ধসত
(মসদ থযটক)

যখযয নযভ
ঊর্ধ্যতন কভযকতযযয
দযসত্বপ্রযপ্ত কভযকতযযয
দসফ, রুভ
দসফ, রুভ নম্বয, বজরয/
নম্বয,বজরয/উটজরয
উটজরযয বকযড,
বকযড অসপসযর
অসপসযর বেসরটপযন
বেসরটপযন ও ইটভইর
ও ইটভইর
(৭)
(৮)
াংসিষ্ট যখযয
াংসিষ্ট যখযয যখয
অযটযন ম্যযটনজযয
প্রধযন

(৬)
তপসটর
প্রটমযজি সপ,
কসভন এফাং
চযজয।
সফনযমূল্য
াংসিষ্ট যখযয
অযটযন ম্যযটনজযয

াংসিষ্ট যখযয যখয
প্রধযন

তপসটর
াংসিষ্ট যখযয
প্রটমযজি সপ, পটযনটট্রড ইন-চযজয
কসভন এফাং
চযজয।

াংসিষ্ট যখযয যখয
প্রধযন

তপসটর
প্রটমযজি সপ,
কসভন এফাং
চযজয।
তপসটর
প্রটমযজি সপ,
কসভন এফাং
চযজয।
তপসটর
প্রটমযজি সপ,
কসভন এফাং
চযজয।
সপ, কসভন
এফাং চযজয
অনুমযী

াংসিষ্ট যখযয
পটযনটট্রড ইন-চযজয

াংসিষ্ট যখযয যখয
প্রধযন

াংসিষ্ট যখযয
অযটযন ম্যযটনজযয

াংসিষ্ট যখযয যখয
প্রধযন

াংসিষ্ট যখযয
অযটযন ম্যযটনজযয

কযড য সডসবটনয
প্রধযন

কযড য সডসবটনয প্রধযন
কযম যযরটয দযসত্বপ্রযপ্ত
কভযকতযয

কযড য সডসবটনয
প্রধযন

সফনযমূল্য

াংসিষ্ট যখযয
অযটযন ম্যযটনজযয

াংসিষ্ট যখযয যখয
প্রধযন

কর যখয

সফনযমূল্য

াংসিষ্ট যখযয
অযটযন ম্যযটনজযয

াংসিষ্ট যখযয যখয
প্রধযন

কর যখয

সফনযমূল্য

াংসিষ্ট যখযয
অযটযন ম্যযটনজযয

াংসিষ্ট যখযয যখয
প্রধযন

All Authorised
Dealer (AD)
Branches

কর এসড যখয/
All Authorised
Dealer (AD)
Branches
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ক্রসভক

বফযয নযভ

বফয
প্রদযটনয
টফ যযচ্চ
ভ

প্রটযজনী কযগজত্র

প্রটযজনী
কযগজত্র/আটফদন
পযভ প্রযসপ্তস্থযন

(২)
রকযয বফয

(৩)
একই কযম য
সদফটয
ভটধ্য

(৪)
আটফদনত্র ও গ্রযটকয
পটেয

৩৭

মৃত গ্রযকটদয
সযটফয অথ য
নসভসন/ দযসফকযযীয
সযটফ প্রদযন

দ্রুততভ
মৄসিঙ্গত
ভ

মথযমথ কর্তযয কর্তযক কর যখয
জযযীকৃত মৃতুি নদত্র
এফাং অন্যযন্য প্রটযজনী
আইনী নসথত্র

সফনযমূল্য

াংসিষ্ট যখযয
অযটযন ম্যযটনজযয

াংসিষ্ট যখযয যখয
প্রধযন

৩৮

বছড়য এফাং ভরয
েযকযয বনযে
প্রসতস্থযন

তৎযণযৎ/
ফযাংরযটদ
ব্যাংটকয
সনটদ য
অনুমযী

গ্রযক দ্বযযয উসস্থত
বেঁড়য এফাং ভরয বনযে

কর যখয

সফনযমূল্য

াংসিষ্ট যখযয
অযটযন ম্যযটনজযয

াংসিষ্ট যখযয যখয
প্রধযন

৩৯

নযযী উটযযিযটদয
জন্য সনবফসদত
পৃথক বডি

তৎযণযৎ

ব্যাংটকয নীসতভযরয
অনুমযী এফাং
ফযাংরযটদ ব্যাংটকয
সনটদ য অনুমযী

কর যখয

প্রটমযজি সুদ যখযয াংসিষ্ট বডি-এয
যয, সপ,
দযসত্বপ্রযপ্ত কভযকতযয
কসভন এফাং
চযজয।

াংসিষ্ট যখযয যখয
প্রধযন

৪০

এএভই জন্য
সনটফসদত পৃথক
বডি

তৎযণযৎ

ব্যাংটকয নীসতভযরয
অনুমযী এফাং
ফযাংরযটদ ব্যাংটকয
সনটদ য অনুমযী

কর যখয

সফনযমূল্য

যখযয এএভই বডি
কভযকতযয

াংসিষ্ট যখযয যখয
প্রধযন

৪১

আসথ যক অন্তর্ভযসি
এফাং সযণ
কযম যক্রভ

তৎযণযৎ

ফযাংরযটদ ব্যাংটকয
সনটদ য অনুমযী;

৪২

গ্রযক সযটফয
এফাং অসবটমযগ
ব্ফস্থযনয বর

দ্রুততভ
মৄসিঙ্গত
ভ

ফযাংরযটদ ব্যাংটকয
সনটদ য অনুমযী

ব্যাংক কর্তযক
সফনযমূল্য;
অাংগ্রণকৃত সফসবন্ন
বভরয, কিযটম্পইন,
টেরন স্থযন।
ব্যাংটকয ফ
সফনযমূল্য
যখযয কভটপ্লইন
ফক্স/ বন্ট্রযর
কযস্টভযয যসবয
এে কভপ্লযইটন্স
ম্যযটনজম্যযন্ট
ইউসনে

াংসিষ্ট বভরয,
কিযটম্পইন ফয টেরটন
অাংগ্রণকৃত ব্যাংটকয
দযসত্বপ্রযপ্ত ব্সি
াংসিষ্ট যখযয যখয
প্রধযন

ব্যসোং এে
কটযযটযে
কসভউসনটকন
সডসবন প্রধযন
প্রধযন কযম যযরট
“বন্ট্রযর কযস্টভযয
যসবয এে
কভপ্লযইটন্স
ম্যযটনজম্যযন্ট
ইউসনে’। ইটভইরঃ
complaints@ba
sicbanklimited.
com

৪৩

এএভএ ব্যাংসকাং তৎযণযৎ
(অথ য জমা,
উটত্তযরন, ভয
বটল আভযনত এফাং
সসওসড সযফ
সস্থসত তথ্যযসদ)

কর যখয

াংসিষ্ট যখযয যখয
প্রধযন

আইসটি সডসবটনয
প্রধযন
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(৬)
রকযটযয
ট্যযসযপ এফাং
আকযয
অনুমযী

যখযয নযভ
ঊর্ধ্যতন কভযকতযযয
দযসত্বপ্রযপ্ত কভযকতযযয
দসফ, রুভ
দসফ, রুভ নম্বয, বজরয/
নম্বয,বজরয/উটজরয
উটজরযয বকযড,
বকযড অসপসযর
অসপসযর বেসরটপযন
বেসরটপযন ও ইটভইর
ও ইটভইর
(৭)
(৮)
াংসিষ্ট যখযয
াংসিষ্ট যখযয যখয
অযটযন ম্যযটনজযয
প্রধযন

(১)
৩৬

সযফ বখযরযয ভ
বভযফযইর বপযন নম্বয
সযফ বখযরযয পটভয
উটেখ কযয আফশ্যক।

(৫)
কর যখয

বফযমুল্য
এফাং
সযটযধ
দ্ধসত
(মসদ থযটক)

সফনযমূল্য

ক্রসভক

বফযয নযভ

(১)
৪৪

(২)
ব্যাংক সস্থসত
সনসিতকযটণ
ইসুিকৃত নদত্র

৪৫

ব্যাংবকয
ওটফযইটেয
ভযধ্যটভ সফসবন্ন তথ্য
প্রদযন কযয

বফয
প্রদযটনয
টফ যযচ্চ
ভ
(৩)
অধ য- ফযসল যক
/ফযসল যক
(পুসিকয
ফছয সবসত্তক)
তৎযণযৎ

প্রটযজনী কযগজত্র

(৪)

প্রটযজনী
কযগজত্র/আটফদন
পযভ প্রযসপ্তস্থযন

বফযমুল্য
এফাং
সযটযধ
দ্ধসত
(মসদ থযটক)

(৫)
কর যখয

(৬)
সফনযমূল্য

www.basicbank সফনযমূল্য
limited.com

যখযয নযভ
ঊর্ধ্যতন কভযকতযযয
দযসত্বপ্রযপ্ত কভযকতযযয
দসফ, রুভ
দসফ, রুভ নম্বয, বজরয/
নম্বয,বজরয/উটজরয
উটজরযয বকযড,
বকযড অসপসযর
অসপসযর বেসরটপযন
বেসরটপযন ও ইটভইর
ও ইটভইর
(৭)
(৮)
াংসিষ্ট যখযয
যখয প্রধযন
অযটযন ম্যযটনজযয
আইসটি সডসবটনয
দযসত্বপ্রযপ্ত কভযকতযয

আইসটি সডসবটনয
প্রধযন

২ প্রসতষ্ঠযনবক প্রটদ বফযমূ
বফয
প্রদযটনয
টফ যযচ্চ
ভ

যখযয নযভ
দযসত্বপ্রযপ্ত কভযকতযযয
দসফ, রুভ নম্বয,
বজরয/উটজরযয
বকযড,অসপসযর
বেসরটপযন ও ইটভইর
(৭)
াংসিষ্ট যখযয
অযটযন ম্যযটনজযয

(৮)
াংসিষ্ট যখযয যখয
প্রধযন

ঊর্ধ্যতন কভযকতযযয
দসফ, রুভ
নম্বয,বজরয/উটজরয
বকযড অসপসযর
বেসরটপযন ও ইটভইর

ক্রসভক

বফযয নযভ

(১)
১

(২)
ইউটিসরটি সফর
(সসডসফ, ঢযকয
ওযয, খুরনয
ওযয, সডসসডস,
েী সফদুিৎ,
সফটিসএর, সততয,
কন যপৄরী গ্যয
সডসি: বকয:সর:,
ইতিযসদ)
ঞ্চটত্রয সফসক্র
এফাং নগদযন

(৩)
তৎযণযৎ

(৪)
সফর াংগ্রটয সযটফয
কস, সযটফয নযভ

(৫)
ব্যাংটকয াংসিষ্ট
যখয

(৬)
সফনযমূল্য

তৎযণযৎ

ঞ্চটত্রয আটফদন
পভয, ছসফ, জযতী
সযচত্র

একই বফয
উস্থযনয যখয

সফনযমূল্য

াংসিষ্ট যখযয
অযটযন ম্যযটনজযয

ভটনযনীত যখযয
ভযধ্যটভ

৩

প্রযইজফে সফক্র
এফাং নগদযন

তৎযণযৎ

যখযমূটয কিয
কযউন্টযয এয ভযধ্যটভ

সফনযমূল্য

াংসিষ্ট যখযয
অযটযন ম্যযটনজযয

াংসিষ্ট যখযয যখয
প্রধযন

৪

বফটদসক মুদ্রযয ফে
বফয (ওটজ
আন যযয
বডটবরটভন্ট ফে,
ইউএ ডরযয
সপ্রসভযভ ফে,
ইউএ ডরযয
ইনটবস্টটভন্ট ফে)

সফনযমূল্য

াংসিষ্ট যখযয
অযটযন ম্যযটনজযয

াংসিষ্ট যখযয যখয
প্রধযন

২

তৎযণযৎ

প্রটযজনী কযগজত্র

বফযমুল্য
প্রটযজনী
এফাং
কযগজত্র/আটফদন সযটযধ
পযভ প্রযসপ্তস্থযন দ্ধসত (মসদ
থযটক)

বফটদসক আন্ত-প্রফয
বযসভট্যযটন্সয সফযীটত
ফটে সফসনটযগ,
পুন:সফসনটযগ, সুদ প্রযসপ্ত
এফাং নগদযন

কর এসড যখয
মূ
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বফযমুল্য
প্রটযজনী
এফাং
কযগজত্র/আটফদন সযটযধ
পযভ প্রযসপ্তস্থযন দ্ধসত (মসদ
থযটক)

যখযয নযভ
দযসত্বপ্রযপ্ত কভযকতযযয
দসফ, রুভ নম্বয,
বজরয/উটজরযয
বকযড,অসপসযর
বেসরটপযন ও ইটভইর
(৭)
াংসিষ্ট যখযয
অযটযন ম্যযটনজযয

ঊর্ধ্যতন কভযকতযযয
দসফ, রুভ
নম্বয,বজরয/উটজরয
বকযড অসপসযর
বেসরটপযন ও ইটভইর

ক্রসভক

বফযয নযভ

বফয
প্রদযটনয
টফ যযচ্চ
ভ

(১)
৫

(২)
যকযসয বকযলযগযটয
বিযে, উৎ কয,
আফগযসয শুল্ক
জভযকযণ

(৩)
টযয
ভযটয ১৫
সদটনয
ভটধ্য

(৪)
যখয / অসপ বথটক
ছযড়টত্রয কযগজ

৬

কটযযটযে ট্যযক্স

সনধ যযসযত
ভটয
ভটধ্য

চযরযটনয কস

সফনযমূল্য

াংসিষ্ট যখযয
অযটযন ম্যযটনজযয

পযইন্যযন্স এে
একযউন্ট সডসবটনয
প্রধযন

৭

ব্যাংটকয
কভযকতযযটদয
আকয কতযন

সনধ যযসযত
ভটয
ভটধ্য

যখয / অসপ বথটক
ছযড়টত্রয কযগজ

সফনযমূল্য

াংসিষ্ট যখযয
অযটযন ম্যযটনজযয

পযইন্যযন্স এে
একযউন্ট সডসবটনয
প্রধযন

৮

সযয প্রসতষ্ঠযন,
সফসবন্ন যকযযী
এফাং অধ য-যকযযী
এফাং স্বযত্বযসলত
প্রসতষ্ঠযটনয
কভযকতযয ও
কভযচযযীগটণয
বফতন / বযতয /
বনন প্রদযন
জ্জ প্যযটকটজয সপ
গ্রণ

একই কযম য
সদফটয
ভটধ্য

এভসও ীে এফাং
বফতন কসভটি কর্তযক
স্বযযসযত বযতয / সফর

সফনযমূল্য

াংসিষ্ট যখযয
অযটযন ম্যযটনজযয

াংসিষ্ট যখযয যখয
প্রধযন

তৎযণযৎ

াংস্থয দ্বযযয সনধ যযসযত সপ
গ্রটণয ভ

াংসিষ্ট যখযয
কিয কযউন্টযয

সফনযমূল্য

াংসিষ্ট যখযয
অযটযন ম্যযটনজযয

াংসিষ্ট যখযয যখয
প্রধযন

াংগঠটনয
সদ্ধযন্ত
অনুমযী
সফসক্র
৩০ সদফ
এয ভধ্য

প্রসতষ্ঠযন দ্বযযয যঠযটনয
রেযসয

াংসিষ্ট যখযয
কিয কযউন্টযয

ব্যাংক দ্বযযয
সনধ যযসযত
কসভন

াংসিষ্ট যখযয
অযটযন ম্যযটনজযয

াংসিষ্ট যখযয যখয
প্রধযন

সফনযমূল্য

াংসিষ্ট যখযয
অযটযন ম্যযটনজযয

পযইন্যযন্স এে
একযউন্ট সডসবটনয
প্রধযন

মৄসিঙ্গত
ভ

সযয প্রসতষ্ঠযন কর্তযক
অনুটভযদন প্রযথীয
আটফদনত্র , প্রযথীয
ছসফ। ভকযর: ৩ ভয

সফনযমূল্য

সউম্যযন সযটযট য
সডসবটনয
দযসত্বপ্রযপ্ত কভযকতযয

সউম্যযন সযটযট য
সডসবটনয প্রধযন

৯

প্রটযজনী কযগজত্র

(৫)
কর যখয

(৬)
সফনযমূল্য

(মথযমথ কর্তযটযয
অনুভসত যটটয)

১০

রেযসয টিটকে
সফক্র
(মথযমথ কর্তযটযয
অনুভসত যটটয)

১১

১০ (দ) ফছয পূণ য
টটছ এরূ
অদযফীকৃত সযটফয
সস্থসত ফযাংরযটদ
ব্যাংটকয সনকে
ভযণ কযয

১২

সযযনফী
(ইন্টযন যী)

যখয বথটক যঠযটনয
টফ

সউম্যযন
সযটযট য
সডসবন
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(৮)
পযইন্যযন্স এে
একযউন্ট সডসবটনয
প্রধযন

৩ সফসফধ বফযমূ:

ক্রসভক

বফযয নযভ

বফয
প্রদযটনয
টফ যযচ্চ
ভ

(১)

(২)

(৩)

১

তথ্য অসধকযয
আইন অনুমযী তথ্য
বফয প্রদযন

প্রটযজনী কযগজত্র

প্রটযজনী
কযগজত্র/আটফদন
পযভ প্রযসপ্তস্থযন

বফযমুল্য
এফাং
সযটযধ
দ্ধসত (মসদ
থযটক)

(৪)

(৫)

(৬)

আযটিআই তথ্য গ্রীতযয
-২০০৯
প্রটযজনী তটথ্যয
অিযটে
আটফদন/ পভয
উসেসখত
ভযনুমযী

সযে -২০০৯
অিযটে
উসেসখত
সনযনুমযী

যখযয নযভ
দযসত্বপ্রযপ্ত কভযকতযযয
দসফ, রুভ নম্বয,
বজরয/উটজরযয
বকযড,অসপসযর
বেসরটপযন ও ইটভইর
(৭)
াংসিষ্ট সডসবটনয
অযটযন ম্যযটনজযয

ঊর্ধ্যতন কভযকতযযয
দসফ, রুভ
নম্বয,বজরয/উটজরয
বকযড অসপসযর
বেসরটপযন ও ইটভইর
(৮)
ভটনযনীত কভযকতযযঃ
জনযফ ডসভসনক
স্যযভন উভযব্ফস্থযক বপযনঃ
৮৮০-২-৯৫৮৯০৪৮
পযক্সঃ
৮৮০-২-৯৫৮৯০৪৮
ইটভইর
misd@basicbank
limited.com

সফকল্প ভটনযনীত
কভযকতযযঃ
জনযফ শাহ মমাোঃ
নযজমু যসকফ
বপযনঃ
৮৮০-২-৯৫৮৯০৪৮
পযক্সঃ
৮৮০-২-৯৫৮৯০৪৮
ইটভইর :
sakibs@basic
banklimited.com

আীর কভযকতযয:
জনযফ বভযঃ আসনসুয
যভযন
ব্ফস্থযনয সযচযরক
বপযনঃ
৮৮০-২-৯৫৭২২৯০
পযক্সঃ
৮৮০-২-৫৭১৬৩৬২৭
ইটভইর :
basicmd@basic
banklimited.com

২

গ্রীন ব্যাংসকাং

দ্রুততভ
মৄসিঙ্গত
ভ

ফযাংরযটদ ব্যাংটকয
সনটদ য অনুমযী

৩

বট্রজযসয বফয

সনধ যযসযত

বফটদসক সফসনভ যয

সফনযমূল্য

কর যখয
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সফনযমূল্য

গ্রীণ ব্যাংসকাং
ইউসনটেয প্রধযন

াংসিষ্ট যখযয যখয

বট্রজযসয সডসবটনয

ক্রসভক

বফযয নযভ

(১)

(২)

বফয
প্রদযটনয
টফ যযচ্চ
ভ

প্রটযজনী কযগজত্র

(৩)
ভটয
ভটধ্য

(৪)
সনধ যযযণ, আন্ত-মুদ্রয
ফযজযয এফাং
পুসৌঁ জফযজযয কযম যক্রভ
ম্পযদন কযয।

প্রটযজনী
কযগজত্র/আটফদন
পযভ প্রযসপ্তস্থযন

বফযমুল্য
এফাং
সযটযধ
দ্ধসত (মসদ
থযটক)

(৫)

(৬)

যখযয নযভ
দযসত্বপ্রযপ্ত কভযকতযযয
দসফ, রুভ নম্বয,
বজরয/উটজরযয
বকযড,অসপসযর
বেসরটপযন ও ইটভইর
(৭)
প্রধযন

প্রধযন

ঊর্ধ্যতন কভযকতযযয
দসফ, রুভ
নম্বয,বজরয/উটজরয
বকযড অসপসযর
বেসরটপযন ও ইটভইর
(৮)

৪

নতুন যখয,
উযখয বখযরয
এফাং এটিএভ বুথ
স্থযন

০৩ ভয
(প্রয)

ব্যাংটকয সনসদ যষ্ট পভয
বভযতযটফক নতুন যখয
/ এটিএভ বুথ বখযরযয
জসয প্রসতটফদন
জভযদযন, প্রস্তযসফত
বযড়য এফাং বফন
ভযসরটকয প্রস্তযফনয

সফনযমূল্য

াংসিষ্ট সডসবটনয
দযসত্বপ্রযপ্ত কভযকতযয

ব্রযঞ্চ কটন্ট্রযর
সডসবটনয প্রধযন

৫

ণ্য, বফয এফাং
কযজ ক্র

মৄসিঙ্গত
ভ

াংসিষ্ট কর্তযটযয
অনুটভযদন, আটফদন
ত্র জভয বদওযয
এফাং দযত্র সফজ্ঞসপ্ত
(প্রটযজন টর)

সফনযমূল্য

াংসিষ্ট সডসবন ও
যখযয দযসত্বপ্রযপ্ত
কভযকতযয

প্রধযন কযম যযরটয
াংসিষ্ট সডসবন ও
যখয প্রধযন

৬

বড বকযয বফয
(প্রসতষ্ঠযটন কভযযত
অসববযফটকয
৬ ভয – ৬ ফছটযয
সশুটদয জন্য)

দ্রুততভ
মৄসিঙ্গত
ভ

আটফদনত্র

নীসতভযরয
অনুমযী

াংসিষ্ট ইউসনটেয
দযসত্বপ্রযপ্ত কভযকতযয

যটেইটনফর
পযইন্যযন্স ইউসনটেয
প্রধযন
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খ: অসবটমযগ প্রসতকযয ব্ফস্থয (সজআযএ) / Grievance Redress System (GRS)
ক্রসভক

বমযগযটমযগ কযযয ভ

সনটযসজত কভযকতযয

বমযগযটমযটগয ঠিকযনয

১

কযর ১০েয - িিয ৬েয
(প্রসত প্তযট যসফফযয বথটক
বৃস্পসতফযয, যকযসয ছুটিয
সদন ব্তীত)

বকন্দ্রী কভযকতযয
সজ আয এ
(াংসষ্ট কভযকতযয ব্থ য টর
বম বফয প্রদযন কযটফন)

বটরনয যযবীন (আইসডঃ ১৯৬৭)
উ-ভযব্ফস্থযক,
বপযনঃ ৮৮০-২-৯৫৮৯১৭৩
ই-বভইরঃ
perveenh@basicbanklimited.com

আীর সনফ যযী
(সজ আয এ াংসষ্ট
কভযকতযয ব্থ য টর বম বফয
প্রদযন কযটফন)

জনযফ আবু বভযঃ বভযপযটজ্জর
উ ব্ফস্থযনয সযচযরক
বপযনঃ +৮৮০১৭১৩০৬৩৩৩৫
ই-বভইরঃ
mofazzala@basicbanklimited.com

কযর ১০েয - িিয ৬েয
(প্রসত প্তযট যসফফযয বথটক
বৃস্পসতফযয, যকযসয ছুটিয
সদন ব্তীত)

২

সনষ্পসত্তকযর

ম্ভযব্ দ্রুততভ
ভ

ম্ভযব্ দ্রুততভ
ভ

গ : “আনযয (গ্রযটকয)” সনকে প্রতিযযমূ
প্রসতশ্রুত / প্রতিযসত বফযপ্রযসপ্তয বযটত্র প্রটযজনী সনটদ যসকয

ক্রসভক
১

মথযমথবযটফ পূযণকৃত আটফদন ত্র/ পভয

২

গ্রণটমযগ্য দ্ধসতটত প্রটযজনী সপ প্রদযন

৩

কযগজত্র এফাং নসথটত্রয তিতয এফাং প্রযভযসণকতয সনসিতকযণ

৪

সনধ যযসযত ভট কর দয সযটযধকযণ

৫

বমটকযন জযসরযসত নযিকযটণয বযটত্র অসফরটম্ব তয ব্যাংটকয সনকে অফসতকযণ।




উটযয উস্থযসত তথ্য ছযড়য অসতসযি তথ্য প্রটযজন টর দয কটয সনকেস্থত যখযয যখয প্রধযটনয যটথ বমযগযটমযগ করুন।
বফযমূ গ্রণটমযগ্য উযট নয যওযয বযটত্র মুখ্য তথয দযসত্বপ্রযপ্ত কভযকতযয সটটফ াংসিষ্ট যখযয যখয প্রধযটনয যটথ অসতত্ত্বয
বমযগযটমযগ কযযয অনুটযযধ কযয মযটচ্ছ।
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