
প্রবাসী কল্যাণ ব্াাংককর সসটিকেন চার্ টার 

১. সিশন ও সিশন : 

সিশন :  প্রবাসীকের ক্ষিতায়ন ও সনরাপে অসিবাসকন আস্থার প্রতীক সিসাকব প্রসতষ্ঠাকরণ।  

 

সিশন :  সবকেশগািী ও প্রবাস ফেরত কিীকের সিে শকতট ও স্বল্প সিকয় অসিবাসন ঋণ ও পুনব টাসন ঋণ প্রোন এবাং তথ্য প্রযুসি ব্বিাকরর িাধ্যকি ব্য় সাশ্রয়ী পন্থায় সনরাপকে দ্রুততার সকে সবকেশ 

ফেকক ফরসিকর্ন্স আনয়কন সিায়তা প্রোন  ।  

 

২. ফসবা প্রোন প্রসতশ্রুসত 

২.১) নাগসরক ফসবা : 

ক্রি ফসবার নাি ফসবা প্রোন পদ্ধসত 

 

প্রকয়ােনীয় কাগেপত্র এবাং প্রাসিস্থান ফসবার মূল্য এবাং পসরকশাধ 

পদ্ধসত 

ফসবা প্রোকনর 

সিয়সীিা 

োয়ীত্বপ্রাি কি টকতটা (নাি, 

পেসব, ফোন এবাং ই-ফিইল)  

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ সবকেশগািী কিীকের ঋণ 

প্রোন  

(যা অসিবাসন ঋণ নাকি 

অসিসিত) 

আকবেনকারী কর্তটক 

প্রকয়ােনীয় সকল 

কাগেপত্র যা ৪ নাং 

কলাকি উকেখ রকয়কে তা 

শাখায় েিা সেকল শাখা 

যাচাই বাচাই অকে সঠিক 

িকল প্রধান কাযালকয় 

ফপ্ররণ ককর এবাং প্রধান 

কাযালয় কর্তটক যাচাই 

বাচাই অকে সঠিক িকল 

অনুকিােন করা িয়। 

১.  অসিবাসন ঋকণর আকবেন েরি পূরণ করকত 

িকব। যা শাখায় পাওয়া যাকব।  

২. আকবেনকারীর সদ্য ফতালা ০৩ (সতন) কসপ 

সতযাসয়ত েসব, ফিার্ার আইসি কাকি টর সতযাসয়ত 

েকর্াকসপ,পাসকপাকর্ টর সতযাসয়ত েকর্াকসপ,বতটিান 

ঠিকানা এবাং স্থায়ী ঠিকানা সাংবসলত ফপৌরসিা/ 

ইউসনয়ন পসরষে সাটি টসেককর্ এর সতযাসয়ত 

েকর্াকসপ । 

৩. আকবেনকারীর োসিনোরকের প্রকতযককর সদ্য 

ফতালা ০২ কসপ ককর সতযাসয়ত েসব, ফিার্ার আইসি 

কাকি টর সতযাসয়ত েকর্াকসপ, বতটিান ঠিকানা এবাং 

স্থায়ী ঠিকানা সাংবসলত ফপৌরসিা / ইউসনয়ন পসরষে 

সাটি টসেককর্ এর সতযাসয়ত েকর্াকসপ। 

৪. োসিনোরকের ফয ফকান এক েকনর ব্াাংক 

একাউকের ফচক এর ০৩টি পাতা (ফচক MICR 

িকত িকব ) । 

৫. আকবেনকারীকক দূতাবাস কর্তটক প্রেত্ত সিসা ও 

ফলবার কন্ট্রাক্ট (যসে োকক) । 

৬. BMET কর্তটক ইযুকযত ত ইসিকনশন সায়াকরন্স 

কাকি টর উিয়    সপকের সতযাসয়ত েকর্াকসপ । 

 ৭. অসিবাসন ঋণ নিণকাকল কিীকক সঞ্চয়ী সিসাব 

খুলকত িকব। 

১. ঋণ আকবেন েরি এর 

োি ১০০/- র্াকা যা নগকে 

পসরকশাধ করা যায়। 

২.০ ঋণ নিকণর সিয় 

সঞ্চয়ী সিসাব খুলকত িকব যা 

৫০০ র্াকায় ফখালা যায়। 

৩.০ ঋণ নিকণর সিয় ঋণ 

ঝুঁসক আচ্ছােন স্কীকির 

সেস্য িকত িকব। চাঁোর 

পসরিান ১.০০ লক্ষ র্াকার 

েন্য ১০০০.০০ র্াকা এবাং 

২.০০ লক্ষ পযে ২০০০ 

র্াকা।   

 

 

৩ সেন 

 

েনাব ফিাোঃ আব্দুর রাজ্জাক, 

সবিাগীয় ইনচােট,  

ঋণ ও অসনি সবিাগ। 

ফোন- ০২-৯৩৫৯৫২০  

ই-ফিইল-

migration@pkb.gov.bd 



ক্রি ফসবার নাি ফসবা প্রোন পদ্ধসত 

 

প্রকয়ােনীয় কাগেপত্র এবাং প্রাসিস্থান ফসবার মূল্য এবাং পসরকশাধ 

পদ্ধসত 

ফসবা প্রোকনর 

সিয়সীিা 

োয়ীত্বপ্রাি কি টকতটা (নাি, 

পেসব, ফোন এবাং ই-ফিইল)  

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

০৮.  অসিবাসন ঋণ নিণকাকল কিীকক বীিা যুকসবধা 

সনকত িকব। 

০৯. অসিবাসন ঋণ নিণকাকল কিীর ফয ফকাকনা 

তেসসসল ব্াাংকক সঞ্চয়ী সিসাব োককত িকব।  

অসিবাসন ঋকনর যুকে  ও পসরকশাকধর  সনয়িাবলীোঃ  

১. অসিবাসন ঋকণর ফক্ষকত্র যুককের িার িাত্র শতকরা 

০৯ - ১১ র্াকা। 

২. সবতরকণর সেন িকত সকব টাচ্চ ০২(দুই) িাস ফনস 

সপসরয়ি প্রোন করা িয়। 

৩. ফেশ ফিকে প্রাি সিসার ফিয়াে অনুযায়ী ঋণ 

পসরকশাকধর ফিয়ােকাল সকব টাচ্চ ০২ বের (১০/২২ টি 

িাসসক সকসিকত গৃিীত ঋণ পসরকশাধ করকত িকব)। 

২.  প্রবাস ফেরত কিীকের 

ঋণ প্রোন (যা পূনব টাসন 

ঋণ নাকি অসিসিত) 

আকবেনকারী কর্তটক 

প্রকয়ােনীয় সকল 

কাগেপত্র যা ৪ নাং 

কলাকি উকেখ রকয়কে তা 

শাখায় েিা সেকল শাখা 

যাচাই বাোই অকে সঠিক 

িকল প্রধান কায টালকয় 

ফপ্ররণ ককর এবাং প্রধান 

কায টালয় কর্তটক যাচাই 

বাোই অকে সঠিক িকল 

অনুকিােন করা িয়। 

ঋণ নিকণর প্রকয়ােনীয় কাগেপত্রাসে সনম্নরুপোঃ- 

 এ ঋণ ফপকত িকল সনম্মসলসখত কাগেপত্র প্রকয়ােনোঃ- 

১. আকবেনকারীর আকবেন পত্রসি পাসরবাসরক তথ্য 

সাংবসলত েীবন বৃত্তাে।  

২.আকবেনকারীর সদ্য ফতালা ০৩ (সতন) কসপ 

সতযাসয়ত েসব, ফিার্ার আইসি কাকি টর সতযাসয়ত 

েকর্াকসপ, বতটিান ঠিকানা এবাং স্থায়ী ঠিকানা 

সাংবসলত ফপৌরসিা / ইউসনয়ন পসরষে কর্তটক প্রেত্ত 

সাটি টসেককর্ এর সতযাসয়ত েকর্াকসপ। 

৩.িাল নাগাে ফেি লাইকসকন্সর েকর্াকসপ। 

৪.প্রককল্পর সবিাসরত সববরণ সি প্রককল্পর ঠিকানা । 

নতুন প্রকল্প িকল আগািী ০২ (দুই) বেকরর সম্ভাব্ 

আয়-ব্য় সববরণী। ৪. প্রককল্পর স্থানোঃ (ক) িাড়া করা 

িইকল িাড়ার চুসিপকত্রর েকর্াকসপ। (খ) সনেস্ব 

োয়গা িইকল িাসলকানার প্রিাণপত্র।  (গ) পুকরাকনা 

প্রকল্প িকল ০২ বেকরর লাি/ফলাকসাকনর সিসাব ও 

ঋণ নিীতার সনেস্ব সবসনকয়াকগর পসরিান। 

৫.েসির েসললপত্রাসে/পচ টা/খাসরে খসতয়ান ও িাল 

সকনর খােনার োসখলার সতযাসয়ত েকর্াকসপ (ফযর্া 

১. ঋণ আকবেন েি ট এর 

োি ২০০/- র্াকা যা নগকে 

পসরকশাধ করা যায়। 

২.০ ঋণ নিকণর সিয় 

সঞ্চয়ী সিসাব খুলকত িকব যা 

৫০০ র্াকায় ফখালা যায়। 

 

১৫ কি টসেবস েনাব ফিাোঃ আব্দুর রাজ্জাক, 

সবিাগীয় ইনচােট,  

ঋণ ও অসনি সবিাগ। 

ফোন- ০২-৯৩৫৯৫২০  

ই-ফিইল-

migration@pkb.gov.bd 



ক্রি ফসবার নাি ফসবা প্রোন পদ্ধসত 

 

প্রকয়ােনীয় কাগেপত্র এবাং প্রাসিস্থান ফসবার মূল্য এবাং পসরকশাধ 

পদ্ধসত 

ফসবা প্রোকনর 

সিয়সীিা 

োয়ীত্বপ্রাি কি টকতটা (নাি, 

পেসব, ফোন এবাং ই-ফিইল)  

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

োিানত সেকবন)। 

৬.আকবেনকারীর োসিনোরকের প্রকতযককর সদ্য 

ফতালা ২ কসপ ককর সতযাসয়ত েসব, ফিার্ার আইসি 

কাকি টর সতযাসয়ত েকর্াকসপ, বতটিান ঠিকানা এবাং 

স্থায়ী ঠিকানা সাংবসলত ফপৌরসিা / ইউসনয়ন পসরষে 

সাটি টসেককর্ এর সতযাসয়ত েকর্াকসপ। 

৭.সবকেশ ফেকক প্রতযাগিণ সাংক্রাে যাবতীয় 

কাগেপকত্রর সতযাসয়ত েকর্াকসপ। ফযিন  

ক) সক কারকন সেকর আসকলন তার সববরণ। খ) ককব 

সেকরকেন (সাল/তাসরখ) পাসকপার্ ট এর কসপ সি। গ) 

পূনরায় যাবার সম্ভাবনা / ইচ্ছা আকে সক না োককল 

এর কারন সক এর সববরণ। 

৯.আকবেনকারীর কি ট অসিজ্ঞতার সনেপত্র। যোোঃক) 

িাঁস-মুরগী পালন, গরু-োগল পালন, িৎস চাষ ইতযাসে 

প্রককল্পর েন্য ফকান প্রসশক্ষণ/অসিজ্ঞতা োককল তার 

সনেপত্র। খ) িাকতর কাে আসবাবপত্র ততসর ও অন্য 

ফকান ফপশার অসিজ্ঞতা োককল তার সববরণ। 

১০.আসে টকিাকব ও সািাসেক িাকব প্রসতসষ্ঠত (০২) 

েন পসরচয় োনকারীর নাি ও ঠিকানা ফোন নাং সি। 

১১.ঋণ সাংক্রাে তথ্যাবলীোঃ ক) ব্সিগত ঋকনর 

সববরণ। ( অন্য ফকান ঋণ োককল তার সববরণী)  

খ) ফকান সাংস্থা, এনসেও, ব্াাংক িকত ঋণ সনকয় 

োককল তার সববরণ। 

১২.ঋণ ফখলাসপ সক না ( িযাঁ/ না )।  

 

 

ঋণ পসরকশাকধর চােট ও সনয়িাবলীোঃ 

যুককের িার শতকরা ১১ (এগার) র্াকা। 

প্রককল্পর ধরন অনুযায়ী ঋকণর ফনস সপসরয়ি ও ফিয়াে 

সনধ টাসরত িকব। 

 



ক্রি ফসবার নাি ফসবা প্রোন পদ্ধসত 

 

প্রকয়ােনীয় কাগেপত্র এবাং প্রাসিস্থান ফসবার মূল্য এবাং পসরকশাধ 

পদ্ধসত 

ফসবা প্রোকনর 

সিয়সীিা 

োয়ীত্বপ্রাি কি টকতটা (নাি, 

পেসব, ফোন এবাং ই-ফিইল)  

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৩ ফিল্প ফিকস্কর িাধ্যকি 

সিায়তা প্রোন। 

সিসা  যাচাই ককর 

আপনাকক ব্াাংক িকত 

ফোন / এস.এি.এস-এর 

িাধ্যকি োনাকনা িকব। 

 

আপনার ঘসনষ্ঠ আত্বীয় বা সনকয়াগ কতটার িাধ্যকি যসে 

আপসন সবকেকশ চাকুরীর েন্য সিসা লাি ককর োককন 

তািকল আপনাকক   সনকয়াগকারী/ ব্সিগত িাকব 

সাংগৃিীত সিসার ০২ কসপ (সিসা যাচাইকয়র েন্য) 

েকর্াকসপ ও ফিাবাইল নম্বর প্রোন করকত িকব।  

সবনামূল্য ৩ সেন 

 

সাংসিষ্ট শাখা ব্বস্থাপক। 

শাখার ঠিকানা সনম্মসলসখত 

ওকয়ব সাইর্ এ পাওয়া যাকব- 

www.pkb.gov.bd 

৪. সঞ্চয়ী সিসাব ফখালা আকবেনকারী কর্তটক 

প্রকয়ােনীয় সকল 

কাগেপত্র যা ৪ নাং 

কলাকি উকেখ রকয়কে তা 

শাখায় েিা সেকল শাখা 

যাচাই বাচাই অকে সঠিক 

িকল অনুকিােন করা িয়। 

প্রকয়ােনীয়  কাগেপত্রাসেোঃ 

১.আকবেনকারীর ০২(দুই) কসপ পাসকপার্ ট সাইকের 

সতযাসয়ত েসব। 

 ২.নিীসনর ০১(এক) কসপ পাসকপার্ ট সাইকের 

সতযাসয়ত েসব।  

 ৩.শনািকরকনর েন্য আকবেনকারীর তবধ 

পাসকপাকর্ টর সতযাসয়ত েকর্াকসপ ০৬(েয়) পৃষ্ঠা অেবা 

সবকেশী পাসকপাকর্ টর ফক্ষকত্র  (বাাংলাকেকশ ভ্রিকণর 

েন্য সিসা লাগকব না) সনসে টষ্ট পৃষ্ঠার সতযাসয়ত 

েকর্াকসপ। 

 ৪.এসন্ট্র সিসা সতযাসয়ত, ইাংকরেী ব্তীত অন্য িাষার 

ফক্ষকত্র অনুবাে প্রকয়ােনীয়। 

৫. ফিার্ার আইসি কাকি টর সতযাসয়ত েকর্াকসপ। 

আকবেন েি ট সবনামূল্য। 

সঞ্চয়ী সিসাব ২০০-৫০০ 

র্াকা সেকয় খুলকত িয়। 

 

১ সেন সাংসিষ্ট শাখা ব্বস্থাপক। 

শাখার ঠিকানা সনম্মসলসখত 

ওকয়ব সাইর্ এ পাওয়া যাকব- 

www.pkb.gov.bd 

৫. প্রবাসী সিকপাসের্ স্কীি আকবেনকারী কর্তটক 

প্রকয়ােনীয় সকল 

কাগেপত্র যা ৪ নাং 

কলাকি উকেখ রকয়কে তা 

শাখায় েিা সেকল শাখা 

যাচাই বাচাই অকে সঠিক 

িকল অনুকিােন করা িয়। 

প্রকয়ােনীয়  কাগেপত্রাসেোঃ 

১. আকবেনকারীর ০২(দুই) কসপ পাসকপার্ ট সাইকের 

সতযাসয়ত েসব। 

 ২.নিীসনর ০১(এক) কসপ পাসকপার্ ট সাইকের 

সতযাসয়ত েসব। 

 ৩.শনািকরকনর েন্য আকবেনকারীর তবধ 

পাসকপাকর্ টর সতযাসয়ত েকর্াকসপ ০৬(েয়) পৃষ্ঠা অেবা 

সবকেশী পাসকপাকর্ টর ফক্ষকত্র  (বাাংলাকেকশ ভ্রিকণর 

েন্য সিসা লাগকব না) সনসে টষ্ট পৃষ্ঠার সতযাসয়ত 

েকর্াকসপ। 

এসন্ট্র সিসা সতযাসয়ত, ইাংকরেী ব্তীত অন্য িাষার 

ফক্ষকত্র অনুবাে প্রকয়ােনীয়। 

ফিার্ার আইসি কাকি টর সতযাসয়ত েকর্াকসপ। 

আকবেন েি ট সবনামূল্য। 

িাসসক ৫০০/-, ১০০০/-, 

২০০০/-,৩০০০/-,৫০০০/-, 

১০০০০/- একাউে ফখালা 

যায়। 

১ সেন সাংসিষ্ট শাখা ব্বস্থাপক। 

শাখার ঠিকানা সনম্মসলসখত 

ওকয়ব সাইর্ এ পাওয়া যাকব- 

www.pkb.gov.bd 

http://www.pkb.gov.bd/
http://www.pkb.gov.bd/
http://www.pkb.gov.bd/


ক্রি ফসবার নাি ফসবা প্রোন পদ্ধসত 

 

প্রকয়ােনীয় কাগেপত্র এবাং প্রাসিস্থান ফসবার মূল্য এবাং পসরকশাধ 

পদ্ধসত 

ফসবা প্রোকনর 

সিয়সীিা 

োয়ীত্বপ্রাি কি টকতটা (নাি, 

পেসব, ফোন এবাং ই-ফিইল)  

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

ফিয়াে পূতীকত প্রায অ অে ট সনম্মসলসখত ওকয়ব সাইর্ এ 

পাওয়া যাকব- 

www.pkb.gov.bd 

৭ ফিয়ােী আিানত ফখালা আকবেনকারী কর্তটক 

প্রকয়ােনীয় সকল 

কাগেপত্র যা ৪ নাং 

কলাকি উকেখ রকয়কে তা 

শাখায় েিা সেকল শাখা 

যাচাই বাচাই অকে সঠিক 

িকল অনুকিােন করা িয়। 

প্রকয়ােনীয়  কাগেপত্রাসেোঃ 

আকবেনকারীর ০২ (দুই) কসপ পাসকপার্ ট সাইকের 

সতযাসয়ত েসব। 

 নিীসনর ০১(এক) কসপ পাসকপার্ ট সাইকের সতযাসয়ত 

েসব। 

 শনািকরকনর েন্য আকবেনকারীর তবধ পাসকপাকর্ টর 

সতযাসয়ত েকর্াকসপ ০৬(েয়) পৃষ্ঠা অেবা সবকেশী 

পাসকপাকর্ টর ফক্ষকত্র  (বাাংলাকেকশ ভ্রিকণর েন্য সিসা 

লাগকব না) সনসে টষ্ট পৃষ্ঠার সতযাসয়ত েকর্াকসপ। 

 এসন্ট্র সিসা সতযাসয়ত, ইাংকরেী ব্তীত অন্য িাষার 

ফক্ষকত্র অনুবাে প্রকয়ােনীয়। 

 ফিার্ার আইসি কাকি টর সতযাসয়ত েকর্াকসপ। 

আকবেন েি ট সবনামূল্য। 

এককালীন ৫০,০০০/- র্াকা 

বা তদুধ টব র্াকা সেকয় সিসাব 

খুলা যায়। 

১ সেন 

 

সাংসিষ্ট শাখা ব্বস্থাপক। 

শাখার ঠিকানা সনম্মসলসখত 

ওকয়ব সাইর্ এ পাওয়া যাকব- 

www.pkb.gov.bd 

৮ তবকেসশক মুদ্রা ক্রয় ও 

সবক্রয় 

  ক্রকয়র ফক্ষকত্র ;  

১.পাসকপার্ ট এর মূল কসপ 

২. টিকককর্র েকর্াকসপ সবক্রকয়র ফক্ষকত্র ; 

১. ব্াাংক কর্তটক সনধ টাসরত েরকি আকবেন করকত 

িকব। 

আকবেন েি ট সবনামূল্য। 

 

১ সেন ব্বস্থাপক,  

প্রবাসী কল্যাণ ব্াাংক,  

প্রধান শাখা, ঢাকা।  

ফোন- ০২-৮৩২১৮৭৮  

ই-ফিইল-principalbranch 

@pkb.gov.bd 

৯ সবকেশগািী কিীকের 

ফরসেকেশন সে নিণ 

িানপাকশর কলাকি বসণত 

কাগেপত্রাসে সঠিক িকল 

সনধ টাসরত সিকয়র িকধ্য 

ফপ-অি টার প্রোন করা িয়।  

১.পাসকপার্ ট এর মূল কসপ সি ১ ফসর্ েকর্াকসপ 

২. সিসার েকর্াকসপ 

৩. িন্ত্রণালয় সনধ টাসরত েরকি আকবেন পত্র। 

২০০ র্াকা েিা নিণ। ১ সেন। ব্বস্থাপক,  

প্রবাসী কল্যাণ ব্াাংক,  

প্রধান শাখা। 

ফোন- ০২-৮৩২১৮৭৮  

ই-ফিইল-principalbranch 

@pkb.gov.bd 

 

 

 

 

 

http://www.pkb.gov.bd/
http://www.pkb.gov.bd/


২.২) প্রাসতষ্ঠাসনক ফসবা 

ক্রি ফসবার নাি ফসবা প্রোন পদ্ধসত 

 

প্রকয়ােনীয় কাগেপত্র এবাং প্রাসিস্থান ফসবার মূল্য এবাং পসরকশাধ 

পদ্ধসত 

 

ফসবা প্রোকনর 

সিয়সীিা 

োয়ীত্বপ্রাি  

কি টকতটা (নাি, পেসব, 

ফোন এবাং ই-ফিইল)  

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ সরক্রুটিাং একেসন্স িকত স্মার্ ট কাি ট 

সে, বসিগ টিণ োড়পত্র সে নিণ। 

কলাি ৪ এ বসণ টত আকবেন েি ট 

সঠিক িকল চাসিো অনুযায়ী 

ফপ-অি টার প্রোন করা িয়। 

ফপ-অি টার এর েন্য ব্াাংক কর্তটক 

সনধ টাসরত েরকি আকবেন করকত িকব। 

স্মার্ ট কাি ট সে-২৫০.০০ 

র্াকা। 

বসিগ টিণ োড়পত্র সে-

২০০০.০০-২৫০০.০০ র্াকা 

১সেন। ব্বস্থাপক,  

প্রধান শাখা, ঢাকা 

ফোন- ০২-৮৩২১৮৭৮  

ই-ফিইল-

principalbranch 
@pkb.gov.bd  

 

ব্বস্থাপক,  

কাকরাইল শাখা 

ফোন- ০২-৮৩০০৩১০ 

ই-ফিইল- 

pkb.kakrail@yahoo.
com 

২ প্রাসতষ্ঠাসনক আিানত নিণ আকবেনকারী কর্তটক 

প্রকয়ােনীয় সকল কাগেপত্র যা 

৪ নাং কলাকি উকেখ  রকয়কে 

তা শাখায় েিা সেকল শাখা 

যাচাই বাচাই অকে সঠিক িকল 

অনুকিােন করা িয়। 

আকবেকনর ফযাগ্যতাোঃ 

 সরকাসর ফয ফকান প্রসতষ্ঠান   এককালীন 

সনসে টষ্ট পসরিাণ অে ট েিা সেকয় ৩ িাস, ৬ 

িাস, ১ বের, ২ বের ফিয়ােী এ একাউে 

খুলকত পারকবন। 

প্রকয়ােনীয়  কাগেপত্রাসেোঃ 

১.০ আকবেন েি ট পূরণ। 

২.০ ফয ২ েকনর ফযৌে স্বাক্ষকর সিসাব 

পসরচাসলত িকব তাকের স্বাক্ষর । 

সবনামূল্য ১ সেন 

 

ব্বস্থাপক সকল শাখা 

 

 

 

 

 

 

 

২.৩) অিযেরীণ ফসবা  



ক্রি ফসবার নাি ফসবা প্রোন পদ্ধসত 

 

প্রকয়ােনীয় কাগেপত্র এবাং প্রাসিস্থান ফসবার মূল্য এবাং পসরকশাধ 

পদ্ধসত 

ফসবা 

প্রোকনর 

সিয়সীিা 

োয়ীত্বপ্রাি কি টকতটা (নাি, 

পেসব, ফোন এবাং ই-

ফিইল)  

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

1  ফিার্র সাইককল ঋণ প্রোন আকবেনকারী কর্তটক প্রকয়ােনীয় সকল 

কাগেপত্র যা ৪ নাং কলাকি উকেখ  

রকয়কে তা প্রধান কায টালকয় েিা সেকল 

প্রধান কায টালয় যাচাই বাচাই অকে 

সঠিক িকল অনুকিােন করা িয়। 

১) আকবেনকারীকক প্রধান কায টালকয়র িানব 

সম্পে সবিাগ কর্তটক প্রণীত নমুনা েরকি 

ঋকণর েন্য আকবেন করকত িকব।  

২) সকব টাচ্চ ১৫০ সসসস ফিার্র সাইককল ক্রকয়র 

েন্য ঋণ প্রিাব করা যাকব সবধায় ১৫০ সসসস 

পয টে ফিার্র সাইককল এর ৩(সতন)টি ব্রাকের 

মূল্য তাসলকা ঋকণর আকবেকনর সাকে সাংযুি 

করকত িকব।  

৩) সাংসিষ্ট শাখা/ কায টালয় কর্তটক প্রেত্ত 

ফবতন সীর্ োসখল করকত িকব। 

৪) ঋণ নিীতাকক ব্াাংককর একেন স্থায়ী 

কি টকতটা / কি টচারীর (িঞ্জুরী লািকারীর নীকচ 

নয়) সনকর্ িকত =৩০০/- নন-জুসিসশয়াল  

স্ট্যাকম্প োসিন (গ্যারাসে) নিণ।  

১) কি টচারীর ফিার্র সাইককল 

ঋকণর ফিয়াে িকব সকব টাচ্চ ১০ 

(েশ) বৎসর। 

২) ফিার্ ১২০টি সকসিকত এ 

ঋণ পসরকশাধকযাগ্য। কি টচারী 

ফিার্র সাইককল ঋকণর সকসি 

ঋণ সবতরকণর অব্িসত 

পরবতী িাস ফেকক কতটন শুরু 

িকব। মূল ঋণ আোকয়র পর 

মুনাো আোয় করকত িকব। 

িঞ্জুরীপকত্রর শতট ফিাতাকবক 

ঋকণর সকসি পসরকশাকধর 

পরও যসে ঋকণর বককয়া 

োকক তা সব টকশষ সকসির 

সাকে এককালীন আোয়কযাগ্য 

িকব । 

৭ (সাত) 

কি টসেবস 

েনাব িাসনা ফিনা পারিীন 

সবিাগীয় প্রধান  

িানব সম্পে সবিাগ 

ফোন ০২-৯৩৩০৮১৭ 

Email : info@pkb.gov.bd 

২.  কি টচারী কল্যাণ তিসবল  আকবেনকারী কর্তটক প্রকয়ােনীয় সকল 

কাগেপত্র যা ৪ নাং কলাকি উকেখ  

রকয়কে তা প্রধান কায টালকয় েিা সেকল 

যাচা বাোই অকে সঠিক িকল অনুকিােন 

করা িয়। 

১) আকবেনকারী কি টচারী কল্যাণ তিসবল 

ফেকক উকেসখত ফয  সবষকয় সািাকের েন্য 

আকবেন করকবন তার সবপসরকত উপযুি 

প্রিাণপত্র োসখল করকত িকব।   

২) আকবেনকারী ব্াাংককর ফকাকনা কি টকতটা/ 

কি টচারীকের পসরবাকরর  সেস্য (স্বািী/স্ত্রী, 

ফেকল/কিকয়, সপতা/িাতা) িকল তার প্রিানপত্র 

োসখল করকত িকব। 

সবনামূকল্য ০১ িাস েনাব িাসনা ফিনা পারিীন 

সবিাগীয় প্রধান  

িানব সম্পে সবিাগ 

ফোন ০২-৯৩৩০৮১৭ 

Email : info@pkb.gov.bd 

3. কি টকতটা/ কি টচারীকের 

ফপনশন োণ্ড 

আকবেনকারী কর্তটক প্রকয়ােনীয় সকল 

কাগেপত্র যা ৪ নাং কলাকি উকেখ  রকয়কে 

তা প্রধান কায টালকয়  েিা সেকল যাচাই 

বাচাই অকে সঠিক িকল অনুকিােন করা িয়। 

১। সনধ টাসরত েরকি আকবেন; 

২। এলসপসস; 

৩। নাোবীপত্র; 

৪। সবিাগীয় িািলা ফনই  িকি ট প্রতযয়ণ; 

৫।ফপনশন আইন, সবসধ অনুসরকণ অন্যান্য 

কাগেপত্র। 

সবনামূকল্য ০১ িাস েনাব িাসনা ফিনা পারিীন 

সবিাগীয় প্রধান  

িানব সম্পে সবিাগ 

ফোন ০২-৯৩৩০৮১৭ 

Email : info@pkb.gov.bd 

 



 

অসিকযাগ ব্বস্থাপনা পদ্ধসত  

ফসবা প্রাসিকত অসন্তুষ্ট িকল োসয়ত্ব প্রাি কি টকতটার সকে ফযাগাকযাগ করুন । সতসন সিাধান সেকত ব্ে ট িকল সনকমাি পদ্ধসতকত ফযাগাকযাগ ককর আপনার  সিস্যা অবসিত করুন ।  

ক্রি কখন ফযাগাকযাগ করকবন  ফকাোয়  ফযাগাকযাগ করকবন সনষ্পসত্তর সিয়সীিা  

১ োসয়ত্বপ্রাি কি টকতটা সিাধান সেকত ব্ে ট িকল  GRS ফোকাল পকয়ে কি টকতটা : 

নাি ও পেবী : েনাব িাসনা ফিনা পারিীন, এসসসট্যাে িাইস ফপ্রসসকিে 

ফোন: ০২-৯৩৩০৮১৭ 

ফিাবাইল : ০১৭২১-৬৭৯০৫৯ 

Email : info@pkb.gov.bd  

 

১৫ সেন  

২ GRS ফোকাল পকয়ে কি টকতটা সিাধান সেকত ব্ে ট িকল নাি ও পেবী : েনাব ফিাোঃ রিোন ফিাকসন, ফিপুটি িাইস ফপ্রসসকিে  

ফোন: ০২-৪৮৩২১৮৭৮ 

ফিাবাইল : ০১৯১৬-৬৭৮১৮২ 

Email : info@pkb.gov.bd 

৩০ সেন  
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