
 

 
ইনেভ েম  কেপােরশন অব বাংলােদশ 

ধান কাযালয়, ঢাকা। 

 
িবষয়: েণািদতভােব কাশেযা  তে র তািলকা ও ওেয়বিলংক। 
 

ম. তে র নাম/িবষয় ওেয়বসাইেটর িলংক 
সবেশষ 

হালনাগােদর 
তািরখ  

০১. অিফস আেদশ 
http://www.icb.gov.bd/site/view/office_order/%E0%A6%
85%E0%A6%AB%E0%A6%BF%E0%A6%B8-
%E0%A6%86%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6 

িনয়িমত হালনাগাদ 
করা হয় 

০২. শাসিনক পিরপ  

http://icb.gov.bd/site/page/c162ea18-b492-40ea-953a-
7cc726d3663c/%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0
%E0%A6%B6%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%A8%E
0%A6%BF%E0%A6%95-
%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E
0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0 

িনয়িমত হালনাগাদ 
করা হয় 

০৩. াপন http://icb.gov.bd/site/view/commondoc/Notification 
িনয়িমত হালনাগাদ 

করা হয় 

০৪. িব ি  http://icb.gov.bd/site/view/commondoc/Notice 
িনয়িমত হালনাগাদ 

করা হয় 

০৫. িস েজন চাটার 
http://icb.gov.bd/site/page/54c16f27-fb95-40e4-ba6e-
1c40a0c22c20/- 

১৩ সে র ২০২২ 

০৬. পিরচালনা বাড 
http://www.icb.gov.bd/site/page/28b2c1c9-3f66-45ad-
9b38-32cb7c2a9def/- 

২১ িডেস র ২০২২ 

০৭. আইিসিবর বািষক িতেবদন 
http://icb.gov.bd/site/page/bcd3c7de-cd82-4b08-afd9-
141114b0a0d4/-  

৩০ নেভ র ২০২২ 

০৮. আইিসিব পির মা 
http://icb.gov.bd/site/page/dd502e16-850a-4a4f-836a-
6f515f57fe5f/- 

৩০ ন ২০২২ 

০৯. আিথক ত -আইিসিব 
http://icb.gov.bd/site/page/1418b1ca-9cca-47fa-861a-
8e8f1d3fb749/- 

২৩ নেভ র ২০২২ 

১০. 
আইিসিব ইউিনট ফাে র বািষক 

িতেবদন 
http://icb.gov.bd/site/page/fcb65c4f-2d44-4e87-ba56-
f2c8b55d07ef/- 

১১ িডেস র ২০২২ 

১১. র ার এবং ী িত 
http://icb.gov.bd/site/page/5e789e6e-2cf0-4d55-8298-
c8ed7d4c5790/- 

১৩ িডেস র ২০২২ 

১২. আইিসিবর সাংগঠিনক কাঠােমা 
http://icb.gov.bd/site/organogram/d90bbe01-4160-4a6f-
8a5c-68e8c013a15c/- 

১৩ িডেস র ২০২২ 

১৩. 
৩০ নেভ র ২০২২ অ যায়ী 

শয়ারেহাি ং অব ান 
 

http://icb.gov.bd/site/page/1901c905-81e4-4fb0-a614-
c0621b0f756b/- 

১১ িডেস র ২০২২ 

১৪ আইন এবং িবধান 
http://icb.gov.bd/site/page/c73fc38f-202e-4ac4-8dbd-
8a0edce2172e/- 

৫ সে র ২০২২ 

১৫. িবিনেয়াগ িহসাব সং া  িব ি  

http://icb.gov.bd/site/page/259c41a4-b5f8-467e-b085-
98764ff37db2/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A8
%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%BE%E
0%A6%97-
%E0%A6%B9%E0%A6%BF%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E
0%A6%AC-
%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%95%E0%A7%8D%E
0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%
A6%A4-
%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%8D%

০১ আগ  ২০২২ 



ম. তে র নাম/িবষয় ওেয়বসাইেটর িলংক 
সবেশষ 

হালনাগােদর 
তািরখ  

E0%A6%9E%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0
%A6%BF 

১৬. িবিনেয়াগ িহসাব সং া  ফরমস হ 

http://icb.gov.bd/site/page/1909a6d9-df97-48ee-82ce-
5ea751001cdb/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A8
%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%BE%E
0%A6%97-
%E0%A6%B9%E0%A6%BF%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E
0%A6%AC-
%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%95%E0%A7%8D%E
0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%
A6%A4-
%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%AE%E0%A6%B8%E
0%A6%AE%E0%A7%82%E0%A6%B9 

০৫ লাই ২০২২ 

১৭. 
িবিবধ ত ঃ  সংেবদনশীল 

ত  

http://icb.gov.bd/site/view/miscellaneous_info/%E0%A6
%AE%E0%A7%82%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%A
F%20%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%AC%E0%A7%
87%E0%A6%A6%E0%A6%A8%E0%A6%B6%E0%A7%80
%E0%A6%B2%20%E0%A6%A4%E0%A6%A5%E0%A7%8
D%E0%A6%AF 

১৭ নেভ র ২০২২ 

১৮. উ াবনী দল 

http://icb.gov.bd/site/page/0440e770-1885-42c8-8856-
21a8ec6a03fe/%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%
E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0
%A7%80-%E0%A6%A6%E0%A6%B2 

২৯ সে র ২০২২ 

১৯. উ াবনী কমপিরক না 
https://icb.portal.gov.bd/site/page/47e790ee-2b8f-4a95-
9a95-003a2bfa5c8a 

৩০ অে াবর ২০২২ 

২০. 
উ াবনী তািলকা, SIP তািলকা 

এবং অ া  
https://icb.portal.gov.bd/site/page/6513bb36-61ec-4a68-
be74-5e6292b06aed 

১১ অে াবর ২০২২ 

২১. ইইএফ-িব ি  
https://icb.portal.gov.bd/site/page/a316271d-799d-4cb6-
84d9-37fbdf3b066c 

০৫ লাই ২০২২ 

২২. 
ইইএফ- েয়াজনীয় কাগজপ / ত  

ও ফরম 

http://icb.gov.bd/site/page/6b160faf-820c-46ba-9a72-
200a57aae532/%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0
%E0%A7%9F%E0%A7%8B%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E
0%A7%80%E0%A7%9F-
%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A6%9C%E
0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0--
%E0%A6%A4%E0%A6%A5%E0%A7%8D%E0%A6%AF--
%E0%A6%93-
%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%AE%E0%A6%B8%E
0%A6%AE%E0%A7%82%E0%A6%B9 

২৮ নেভ র ২০২১ 

২৩. 
ত  অিধকার কমকতা, িবক  
কমকতা এবং আিপল ক প  

 

http://www.icb.gov.bd/site/page/8ee1d42a-9465-40bc-
8008-
ad5d08d11ace/%E0%A6%A4%E0%A6%A5%E0%A7%8D
%E0%A6%AF-
%E0%A6%85%E0%A6%A7%E0%A6%BF%E0%A6%95%E
0%A6%BE%E0%A6%B0-
%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E
0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%
A6%BE-%E0%A6%93-
%E0%A6%86%E0%A6%AA%E0%A7%80%E0%A6%B2--
%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E
0%A7%83%E0%A6%AA%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%
A6%B7 

২৮ িডেস র ২০২২ 



ম. তে র নাম/িবষয় ওেয়বসাইেটর িলংক 
সবেশষ 

হালনাগােদর 
তািরখ  

২৪. অিভেযাগ সল 

http://icb.gov.bd/site/page/c7b88822-e213-47da-a179-
eb92694b39f9/%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF
%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97-
%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%B2 

২৮ নেভ র ২০২১ 

২৫. অিনক ও আপীল কমকতা 

http://icb.gov.bd/site/page/ab6aaf3a-1a67-4a6d-a6b8-
6cf2bb277646/%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A6%BF%
E0%A6%95-%E0%A6%93-
%E0%A6%86%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%B2-
%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E
0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%
A6%BE 

১৩ িডেস র ২০২২ 

২৬. ফাকাল পেয়  

http://icb.gov.bd/site/page/8601d34e-ba28-4c82-9d38-
4230b1ee35ba/%E0%A6%AB%E0%A7%8B%E0%A6%95
%E0%A6%BE%E0%A6%B2-
%E0%A6%AA%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%A8%E
0%A7%8D%E0%A6%9F 

২৮ নেভ র ২০২১ 

২৭. অিভেযাগ দািখল 

http://icb.gov.bd/site/page/f82f22df-713c-455c-a94e-
4dbb5f2d451a/%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF
%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97-
%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%96%E0%A6%BF%E
0%A6%B2 

০৮ িডেস র ২০২১ 

২৮. বািষক য়-পিরক না 

http://icb.gov.bd/site/page/768095e4-510c-4332-b329-
31daa2a9e47e/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0
%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BF%E0%A6%95-
%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%9F-
%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%95%E
0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%A8%E0%
A6%BE 

৩১ লাই ২০২২ 

২৯. আইিসিব িমউ য়াল ফা  

http://icb.gov.bd/site/page/2662fe9e-8a08-428b-8ca5-
99861e754988/-
%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%89%E0%A6%9A%E
0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A7%9F%E0%
A6%BE%E0%A6%B2-
%E0%A6%AB%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E
0%A6%A1 

২৮ নেভ র ২০২১ 

৩০. পিরক না ও অ গিত িতেবদন 

http://icb.gov.bd/site/page/8170453b-4c03-48fd-9c23-
77a4c0e78d83/%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF
%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E
0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%93-
%E0%A6%85%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E
0%A6%97%E0%A6%A4%E0%A6%BF-
%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E
0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%
A6%A8 

১৪ লাই ২০২২ 

৩১. নিতকতা কিম   

http://icb.gov.bd/site/page/6abe5e1c-48e4-4540-89b7-
a14e6ad0f82a/%E0%A6%A8%E0%A7%88%E0%A6%A4%
E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%A4%E0%A6%BE-
%E0%A6%95%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E
0%A6%BF 

২৮ নেভ র ২০২১ 

৩২. 
ফাকাল পেয়  ও ডিজগেনেটড 

অিফসার 

http://icb.gov.bd/site/page/14fd27c6-e5c0-4fc5-ae72-
15c1a5f0f0d2/%E0%A6%AB%E0%A7%8B%E0%A6%95%
E0%A6%BE%E0%A6%B2-
%E0%A6%AA%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%A8%E

২৮ নেভ র ২০২১ 



ম. তে র নাম/িবষয় ওেয়বসাইেটর িলংক 
সবেশষ 

হালনাগােদর 
তািরখ  

0%A7%8D%E0%A6%9F-%E0%A6%93-
%E0%A6%A1%E0%A7%87%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E
0%A6%97%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%9F%E0%
A7%87%E0%A6%A1-
%E0%A6%85%E0%A6%AB%E0%A6%BF%E0%A6%B8%E
0%A6%BE%E0%A6%B0 

৩৩. াচার-অ া  

http://icb.gov.bd/site/page/87484ae8-768c-427e-b388-
14219bf0012c/%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A7%8D%
E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0
%A6%AF 

২৮ নেভ র ২০২১ 

৩৪. 
বািষক কমস াদন ি  - 

আইিসিব 

http://icb.gov.bd/site/page/0eba306e-0d5f-4ca1-b4c8-
21b0b7cecf5c/%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%B8%
E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%BF 

১৫ সে র ২০২২ 

৩৫. 
বািষক কমস াদন ি  - 

মািসক অজন িত 
বদন (আইিসিব) 

https://icb.portal.gov.bd/site/page/c688894b-4190-4ecf-
9a64-4839cd2ddc5c 

১১ িডেস র ২০২২ 

৩৬. 
আইিসিবর শাখাস েহর বািষক 

কমস াদন ি  

http://icb.gov.bd/site/page/69f541ad-46af-4fd8-8451-
57b0e492fed7/-
%E0%A6%B6%E0%A6%BE%E0%A6%96%E0%A6%BE%E
0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%82%E0%A6%B9 

৫ লাই ২০২২ 

৩৭. 
আইিসিবর সাবিসিডয়ারীস েহর 

বািষক কমস াদন ি  

http://icb.gov.bd/site/page/9baa6447-a556-4408-9c2f-
69e42f95f892/%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%AC%
E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0
%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A
6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%82%E0%A6%B9 

৫ লাই ২০২২ 

৩৮. 
সাবিসিডয়ািরস েহর প  এবং 

সবাস হ 

http://icb.gov.bd/site/page/f9bb6813-345f-404f-b5d4-
eacf0568e890/%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%AC
%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E
0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%
A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%82%E0%A6%B9%E0%A7
%87%E0%A6%B0-
%E0%A6%AA%E0%A6%A3%E0%A7%8D%E0%A6%AF-
%E0%A6%8F%E0%A6%AC%E0%A6%82-
%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E
0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%82%E0%A6%B9  

১৪ আগ  ২০২২ 

৩৯. িনেয়াগ 
http://icb.gov.bd/site/page/9c0a4f23-dc37-4b0d-9079-
f8bf22e3701c/- 

০২ মাচ ২০২২ 

 


