
�বাসী ক�াণ �াংেকর �বাসী ক�াণ �াংেকর 
ইেনােভশন আইিডয়াইেনােভশন আইিডয়া

িপেকিব অিভবাসন ঋণ অেটােমশনিপেকিব অিভবাসন ঋণ অেটােমশন



ধারণার পিরিচিতধারণার পিরিচিত
�বাসী ক�াণ �াংক এক� িবেশষািয়ত 

�াংক। 

িবেদশগামী ও �বাসেফরত কম�েদর ঋণ 
�দান ও আদায় এ �াংেকর �ল কাজ। �দান ও আদায় এ �াংেকর �ল কাজ। 

�াংেকর বত�মােন ৪৯ � শাখা রেয়েছ। 
আগামী ০২ বছেরর মে� আেরা ৫০ � 
শাখা �খালার পিরক�না রেয়েছ।



উে��উে��

�য সকল কম� িবেদশ গমণ কেরন তােদরেক 
অত�� �ততার সােথ সা�য়ী উপােয় অিভবাসন অত�� �ততার সােথ সা�য়ী উপােয় অিভবাসন 

ঋণ �সবা �দান করা।



  কম �প�িতকম �প�িত

ঋণ আেবদনকারী অিভবাসন ঋণ �াি�র জ� ইউিনয়ন 
িডিজটাল �ক� বা অ� �কান �ান হেত ঋণ আেবদন ফরম 
অনলাইেন �রণ করেবন এবং �েয়াজনীয় সকল কাগজপ� 
��ান কের অনলাইেন আপেলাড কের �াংেকর সংি�� ��ান কের অনলাইেন আপেলাড কের �াংেকর সংি�� 
শাখায় ��রণ করেবন। 

যিদ �কান কাগজপ� ঘাটিত থােক �সে�ে� �াংেকর 
সংি�� শাখা হেত এসএমএস বা ই-�মইেলর মা�েম 
�াহকেক অবিহত করা হেব।



  
ঋণ আেবদেনর জ� �েয়াজনীয় কাগজপ�ঋণ আেবদেনর জ� �েয়াজনীয় কাগজপ�

িনিদ �� মােপর ছিব।

পাসেপাট � ।

  �য সম� কাগজপ� ��ান কের অনলাইন আেবদনপে�র 
সােথ আপেলাড কের িদেত হেব।

িভসা ও �লবার ক�া� �পপার।

�াট � কাড �।

ঋণ�হীতার জাতীয় পিরচয়প�।

জািমনদারেদর জাতীয় পিরচয়প�।



  কম �প�িতকম �প�িত
 সংি�� শাখা ঋেণর জ� দািখল�ত �েয়াজনীয় কাগজপ� যাচাই-

বাছাই �ব �ক যথাযথ ক��পে�র অ�েমাদেনর �ব�া �হণ করেবন।

 সকল কাগজপ� স�কভােব পাওয়া �গেল ও মাঠপয �ােয় �াহেকর 
স�েক� ইিতবাচক ত�র িভি�েত ০৩(িতন) কম �িদবেসর মে� ঋণ 
�াি�র িবষয়� িনি�ত করা হেব। �াি�র িবষয়� িনি�ত করা হেব। 

ঋণ অ�েমাদেনর িবষয়� ঋণ�হীতা সংি�� শাখা হেত এসএমএস 
অথবা ই-�মইেলর মা�েম জানেত পারেবন।

ঋণ �হীতা ঋণ ম�রীর �চক সংি�� শাখা �থেক উে�ালন/�হণ করেত 
পারেবন। 



�ফল�ফল
 ঋণ�হীতার ঋণ �াি�েত সময় ও অেথ �র সা�য় হেব। 

 ঋণ�হীতােক শারীিরকভােব সংি�� �াংেকর শাখায় বারবার 
যাওয়ার �েয়াজন হেব না।

 �াহক �সবার মান অিধকতর �ি� পােব।

 ঋণ �াি�র ��ে� �কান ম���েভাগী ��ণীর উ�ব ঘটেব না।
 
 ঋণ �াি�র ��ে� �াহেকর �কােনা হয়রািন হেব না। 

 ত� ��ি�র মা�েম ঋণ আেবদন �ি�য়াকরণ হেব িবধায় এখােন 
��তা ও জবাবিদিহতা িনি�ত হেব।



বােজট ও বা�বায়েনর সময়কালবােজট ও বা�বায়েনর সময়কাল

ওেয়বেবস এি�েকশন �তরী ও �িশি�ত জনবল গেড় 
�তালার জ� �া�ািলত বােজট =৩৫,০৮,০০০/- (�য়ি�শ 
ল� আট হাজার) টাকা মা�।

বা�বায়ন সময়কাল ৩১�শ িডেস�র ২০১৬।



�িবধােভাগীর �য় �িবধােভাগীর �য় ও স�সারেনর �েযাগও স�সারেনর �েযাগ

ঋণ�হীতােক অনলাইেন আেবদন ফরম �রণ ও 
সংি�� কাগজপ� ��রেণর জ� নামমা� সািভ �স 
চাজ� �দান করেত হেব।চাজ� �দান করেত হেব।

অ�া� ঋণ �দানকারী �িত�ানস�হ এই ধারনা� 
�বহার করেত পারেব।



স�া� �িঁকস�া� �িঁক  ও �কে�র স�বনাও �কে�র স�বনা

ই�ারেনট সংেযােগর ধীরগিতর কারেণ �াংেকর সােথ 
�াহেকর ত� আদান �দােন সামিয়ক িব� ঘটেত পাের।

�ক�� সফলভােব চা� করা �গেল তা ত� ��ি� 
�বহার কের �সবা �দােনর উ�ল ��া� �ি� হেব।



ধ�বাদধ�বাদধ�বাদধ�বাদ
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