প্রফাী কল্যাণ ব্াাংককয সটিকেন চার্ টায
১. সবন ও সভন :
সবন : প্রফাীকদয ক্ষভতায়ন ও সনযাদ অসবফাকন আস্থায প্রতীক সাকফ প্রসতষ্ঠাকযণ।
সভন : সফকদগাভী ও প্রফা ফপযত কভীকদয ে কতট ও স্বল্প ভকয় অসবফান ঋণ ও পুনফ টান ঋণ প্রদান এফাং তথ্য প্রযুসি ব্ফাকযয ভাধ্যকভ ব্য় াশ্রয়ী ন্থায় সনযাকদ দ্রুততায কে সফকদ
ফথকক ফযসভকর্ন্স আনয়কন ায়তা প্রদান ।
২. ফফা প্রদান প্রসতশ্রুসত
২.১) নাগসযক ফফা :
ক্রভ ফফায নাভ
(১)
১

(২)
সফকদগাভী কভীকদয ঋণ
প্রদান
(মা অসবফান ঋণ নাকভ
অসবসত)

ফফা প্রদান দ্ধসত

প্রকয়ােনীয় কাগেত্র এফাং প্রাসিস্থান

(৩)
আকফদনকাযী
কর্তটক
প্রকয়ােনীয়
কর
কাগেত্র মা ৪ নাং
করাকভ উকেখ যকয়কে তা
াখায় েভা সদকর াখা
মাচাই ফাচাই অকে ঠিক
কর প্রধান কামারকয়
ফপ্রযণ ককয এফাং প্রধান
কামারয় কর্তটক মাচাই
ফাচাই অকে ঠিক কর
অনুকভাদন কযা য়।

(৪)
১. অসবফান ঋকণয আকফদন পযভ পূযণ কযকত
কফ। মা াখায় াওয়া মাকফ।
২. আকফদনকাযীয দ্য ফতারা ০৩ (সতন) কস
তযাসয়ত েসফ, ফবার্ায আইসি কাকি টয তযাসয়ত
পকর্াকস,াকাকর্ টয তযাসয়ত পকর্াকস,ফতটভান
ঠিকানা এফাং স্থায়ী ঠিকানা াংফসরত ফৌযবা/
ট
ইউসনয়ন সযলদ াটিসপককর্
এয তযাসয়ত
পকর্াকস ।
৩. আকফদনকাযীয োসভনদাযকদয প্রকতযককয দ্য
ফতারা ০২ কস ককয তযাসয়ত েসফ, ফবার্ায আইসি
কাকি টয তযাসয়ত পকর্াকস, ফতটভান ঠিকানা এফাং
স্থায়ী ঠিকানা াংফসরত ফৌযবা / ইউসনয়ন সযলদ
ট
াটিসপককর্
এয তযাসয়ত পকর্াকস।
৪. োসভনদাযকদয ফম ফকান এক েকনয ব্াাংক
একাউকেয ফচক এয ০৩টি াতা (ফচক MICR
কত কফ ) ।
৫. আকফদনকাযীকক দূতাফা কর্তটক প্রদত্ত সবা ও
ফরফায কন্ট্রাক্ট ।
৬. সক্ষাগত ফমাগ্যতায নদ এয তযাসয়ত পকর্াকস
(মসদ থাকক) ।
ট
৭.াযীসযক ফমাগ্যতায াটিসপককর্
এয তযাসয়ত
পকর্াকস ।

ফফায মূল্য এফাং সযকাধ ফফা প্রদাকনয
দ্ধসত
ভয়ীভা
(৫)
(৬)
১. ঋণ আকফদন পযভ এয
৩ সদন
দাভ ১০০/- র্াকা মা নগকদ
সযকাধ কযা মায়।
২.০ ঋণ গ্রকণয ভয়
ঞ্চয়ী সাফ খুরকত কফ মা
২০০-৫০০ র্াকায় খুরা
মায়।
৩.০ ঋণ গ্রকণয ভয় ঋণ
ঝসুঁ ক আচ্ছাদন স্কীকভয
দস্য কত কফ। চাঁদায
সযভান ১.০০ রক্ষ র্াকায
েন্য ১০০০.০০ র্াকা এফাং
২.০০ রক্ষ মে ২০০০
র্াকা।

দায়ীত্বপ্রাি কভটকতটা (নাভ,
দসফ, ফপান এফাং ই-ফভইর)
(৭)
েনাফ ফচৌধুযী ফগারাভ
যভান, সফবাগীয় ইনচােট,
ঋণ ও অসগ্রভ সফবাগ।
ফপান- ০২-৯৩৫৯৫২০
ই-ফভইরmigration@pkb.gov.bd

ক্রভ ফফায নাভ

ফফা প্রদান দ্ধসত

(১)

(২)

(৩)

২.

প্রফা ফপযত কভীকদয
ঋণ প্রদান (মা পূনফ টান
ঋণ নাকভ অসবসত)

আকফদনকাযী
কর্তটক
প্রকয়ােনীয়
কর
কাগেত্র মা ৪ নাং
করাকভ উকেখ যকয়কে তা
াখায় েভা সদকর াখা
মাচাই ফাোই অকে ঠিক
কর প্রধান কাম টারকয়
ফপ্রযণ ককয এফাং প্রধান
কাম টারয় কর্তটক মাচাই
ফাোই অকে ঠিক কর
অনুকভাদন কযা য়।

প্রকয়ােনীয় কাগেত্র এফাং প্রাসিস্থান
(৪)
৮. অসবফান ব্কয়য সফফযণী াদা কাগকে সরসখত।
৯. BMET কর্তটক ইস্যযকৃত ইসভকগ্রন সিয়াকযন্স
কাকি টয উবয় সকেয তযাসয়ত পকর্াকস ।
১০. অসবফান ঋণ গ্রণকাকর কভীকক ঞ্চয়ী সাফ
খুরকত কফ।
১১. অসবফান ঋণ গ্রণকাকর কভীকক ফীভা স্যসফধা
সনকত কফ।
১২. অসবফান ঋণ গ্রণকাকর কভীয ফম ফকাকনা
তপসসর ব্াাংকক ঞ্চয়ী সাফ থাককত কফ।
অসবফান ঋকনয স্যদ ও সযকাকধয সনয়ভাফরীীঃ
১. অসবফান ঋকণয ফক্ষকত্র স্যকদয ায ভাত্র তকযা
০৯ - ১১ র্াকা।
২. সফতযকণয সদন কত কফ টাচ্চ ০২(দুই) ভা ফগ্র
সসযয়ি প্রদান কযা য়।
৩. ফদ ফবকদ প্রাি সবায ফভয়াদ অনুমায়ী ঋণ
সযকাকধয ফভয়াদকার কফ টাচ্চ ০২ ফেয (১০/২২ টি
ভাসক সকসিকত গৃীত ঋণ সযকাধ কযকত কফ)।
ঋণ গ্রকণয প্রকয়ােনীয় কাগেত্রাসদ সনম্নরুীঃএ ঋণ ফকত কর সনম্মসরসখত কাগেত্র প্রকয়ােনীঃ১. আকফদনকাযীয আকফদন ত্র াসযফাসযক তথ্য
াংফসরত েীফন বৃত্তাে।
২.আকফদনকাযীয দ্য ফতারা ০৩ (সতন) কস
তযাসয়ত েসফ, ফবার্ায আইসি কাকি টয তযাসয়ত
পকর্াকস, ফতটভান ঠিকানা এফাং স্থায়ী ঠিকানা
াংফসরত ফৌযবা / ইউসনয়ন সযলদ কর্তটক প্রদত্ত
ট
াটিসপককর্
এয তযাসয়ত পকর্াকস।
৩.ার নাগাদ ফেি রাইককন্সয পকর্াকস।
৪.প্রককল্পয সফিাসযত সফফযণ  প্রককল্পয ঠিকানা ।
নতুন প্রকল্প কর আগাভী ০২ (দুই) ফেকযয ম্ভাব্
আয়-ব্য় সফফযণী। ৪. প্রককল্পয স্থানীঃ (ক) বাড়া কযা
ইকর বাড়ায চুসিকত্রয পকর্াকস। (খ) সনেস্ব

ফফায মূল্য এফাং সযকাধ
দ্ধসত
(৫)

ফফা প্রদাকনয
ভয়ীভা
(৬)

১. ঋণ আকফদন পভট এয
১৫ কভটসদফ
দাভ ২০০/- র্াকা মা নগকদ
সযকাধ কযা মায়।
২.০ ঋণ গ্রকণয ভয়
ঞ্চয়ী সাফ খুরকত কফ মা
২০০-৫০০ র্াকায় ফখারা
মায়।

দায়ীত্বপ্রাি কভটকতটা (নাভ,
দসফ, ফপান এফাং ই-ফভইর)
(৭)

েনাফ ফচৌধুযী ফগারাভ
যভান, সফবাগীয় ইনচােট,
ঋণ ও অসগ্রভ সফবাগ।
ফপান- ০২-৯৩৫৯৫২০
ই-ফভইরmigration@pkb.gov.bd

ক্রভ ফফায নাভ
(১)

(২)

ফফা প্রদান দ্ধসত
(৩)

প্রকয়ােনীয় কাগেত্র এফাং প্রাসিস্থান
(৪)
োয়গা ইকর ভাসরকানায প্রভাণত্র। (গ) পুকযাকনা
প্রকল্প কর ০২ ফেকযয রাব/ফরাকাকনয সাফ ও
ঋণ গ্রীতায সনেস্ব সফসনকয়াকগয সযভান।
৫.েসভয দসররত্রাসদ/চ টা/খাসযে খসতয়ান ও ার
কনয খােনায দাসখরায তযাসয়ত পকর্াকস (ফমর্া
োভানত সদকফন)।
৬.আকফদনকাযীয োসভনদাযকদয প্রকতযককয দ্য
ফতারা ২ কস ককয তযাসয়ত েসফ, ফবার্ায আইসি
কাকি টয তযাসয়ত পকর্াকস, ফতটভান ঠিকানা এফাং
স্থায়ী ঠিকানা াংফসরত ফৌযবা / ইউসনয়ন সযলদ
ট
াটিসপককর্
এয তযাসয়ত পকর্াকস।
৭.সফকদ ফথকক প্রতযাগভণ াংক্রাে মাফতীয়
কাগেকত্রয তযাসয়ত পকর্াকস। ফমভন
ক) সক কাযকন সপকয আকরন তায সফফযণ। খ) ককফ
সপকযকেন (ার/তাসযখ) াকার্ ট এয কস । গ)
পূনযায় মাফায ম্ভাফনা / ইচ্ছা আকে সক না থাককর
এয কাযন সক এয সফফযণ।
৯.আকফদনকাযীয কভট অসবজ্ঞতায নদত্র। মথাীঃক)
াঁ-মুযগী ারন, গরু-োগর ারন, ভৎ চাল ইতযাসদ
প্রককল্পয েন্য ফকান প্রসক্ষণ/অসবজ্ঞতা থাককর তায
নদত্র। খ) াকতয কাে আফাফত্র ততসয ও অন্য
ফকান ফায অসবজ্ঞতা থাককর তায সফফযণ।
১০.আসথ টকবাকফ ও াভাসেক বাকফ প্রসতসষ্ঠত (০২)
েন সযচয় দানকাযীয নাভ ও ঠিকানা ফপান নাং ।
১১.ঋণ াংক্রাে তথ্যাফরীীঃ ক) ব্সিগত ঋকনয
সফফযণ। ( অন্য ফকান ঋণ থাককর তায সফফযণী)
খ) ফকান াংস্থা, এনসেও, ব্াাংক কত ঋণ সনকয়
থাককর তায সফফযণ।
১২.ঋণ ফখরাস সক না ( যাঁ/ না )।

ফফায মূল্য এফাং সযকাধ
দ্ধসত
(৫)

ফফা প্রদাকনয
ভয়ীভা
(৬)

দায়ীত্বপ্রাি কভটকতটা (নাভ,
দসফ, ফপান এফাং ই-ফভইর)
(৭)

ক্রভ ফফায নাভ
(১)

৩

(২)

ফল্প ফিকস্কয ভাধ্যকভ
ায়তা প্রদান।

ফফা প্রদান দ্ধসত
(৩)

সবা মাচাই ককয
আনাকক ব্াাংক কত
ফপান / এ.এভ.এ-এয
ভাধ্যকভ োনাকনা কফ।

প্রকয়ােনীয় কাগেত্র এফাং প্রাসিস্থান

ফফায মূল্য এফাং সযকাধ
দ্ধসত
(৫)

(৪)
ঋণ সযকাকধয চােট ও সনয়ভাফরীীঃ
স্যকদয ায তকযা ১১ (এগায) র্াকা।
প্রককল্পয ধযন অনুমায়ী ঋকণয ফগ্র সসযয়ি ও ফভয়াদ
সনধ টাসযত কফ।
আনায ঘসনষ্ঠ আত্বীয় ফা সনকয়াগ কতটায ভাধ্যকভ মসদ সফনামূল্য
আসন সফকদক চাকুযীয েন্য সবা রাব ককয থাককন
তাকর আনাকক সনকয়াগকাযী/ ব্সিগত বাকফ
াংগৃীত সবায ০২ কস (সবা মাচাইকয়য েন্য)
পকর্াকস ও ফভাফাইর নম্বয প্রদান কযকত কফ।

ফফা প্রদাকনয
ভয়ীভা
(৬)

দায়ীত্বপ্রাি কভটকতটা (নাভ,
দসফ, ফপান এফাং ই-ফভইর)
(৭)

৩ সদন

েনাফ ফভাীঃ ভাস্যদুয যভান,
সসনয়য এসিসকঊটিব
অসপায, ঋণ ও অগ্রীভ
সফবাগ
ফপানীঃ ০২-৮৩২২৮৭৩
visacheck@pkb.gov.bd

৪.

৫.

ঞ্চয়ী সাফ ফখারা

প্রফাী সিকাসের্ স্কীভ

আকফদনকাযী কর্তটক
প্রকয়ােনীয় কর
কাগেত্র মা ৪ নাং
করাকভ উকেখ যকয়কে তা
াখায় েভা সদকর াখা
মাচাই ফাচাই অকে ঠিক
কর অনুকভাদন কযা য়।

আকফদনকাযী কর্তটক
প্রকয়ােনীয় কর
কাগেত্র মা ৪ নাং
করাকভ উকেখ যকয়কে তা
াখায় েভা সদকর াখা
মাচাই ফাচাই অকে ঠিক
কর অনুকভাদন কযা য়।

প্রকয়ােনীয় কাগেত্রাসদীঃ
১.আকফদনকাযীয ০২(দুই) কস াকার্ ট াইকেয
তযাসয়ত েসফ।
২.নভীসনয ০১(এক) কস াকার্ ট াইকেয
তযাসয়ত েসফ।
৩.নািকযকনয েন্য আকফদনকাযীয তফধ
াকাকর্ টয তযাসয়ত পকর্াকস ০৬(েয়) পৃষ্ঠা অথফা
সফকদী াকাকর্ টয ফক্ষকত্র (ফাাংরাকদক ভ্রভকণয
েন্য সবা রাগকফ না) সনসদ টষ্ট পৃষ্ঠায তযাসয়ত
পকর্াকস।
৪.এসন্ট্র সবা তযাসয়ত, ইাংকযেী ব্তীত অন্য বালায
ফক্ষকত্র অনুফাদ প্রকয়ােনীয়।
৫. ফবার্ায আইসি কাকি টয তযাসয়ত পকর্াকস।
প্রকয়ােনীয় কাগেত্রাসদীঃ
১. আকফদনকাযীয ০২(দুই) কস াকার্ ট াইকেয
তযাসয়ত েসফ।
২.নভীসনয ০১(এক) কস াকার্ ট াইকেয
তযাসয়ত েসফ।
৩.নািকযকনয েন্য আকফদনকাযীয তফধ
াকাকর্ টয তযাসয়ত পকর্াকস ০৬(েয়) পৃষ্ঠা অথফা
সফকদী াকাকর্ টয ফক্ষকত্র (ফাাংরাকদক ভ্রভকণয

আকফদন পভট সফনামূল্য।
ঞ্চয়ী সাফ ২০০-৫০০
র্াকা সদকয় খুরকত য়।

১ সদন

কর াখা ব্ফস্থাক
াখায ঠিকানা সনম্মসরসখত
ওকয়ফ াইর্ এ াওয়া মাকফwww.pkb.gov.bd

আকফদন পভট সফনামূল্য।
ভাসক ৫০০/-, ১০০০/-,
২০০০/-,৩০০০/-,৫০০০/-,
১০০০০/- একাউে ফখারা
মায়।

১ সদন

াংসিষ্ট াখা ব্ফস্থাক ।
াখায ঠিকানা সনম্মসরসখত
ওকয়ফ াইর্ এ াওয়া মাকফwww.pkb.gov.bd

ক্রভ ফফায নাভ

ফফা প্রদান দ্ধসত

(১)

(২)

(৩)

৭

ফভয়াদী আভানত ফখারা

আকফদনকাযী কর্তটক
প্রকয়ােনীয় কর
কাগেত্র মা ৪ নাং
করাকভ উকেখ যকয়কে তা
াখায় েভা সদকর াখা
মাচাই ফাচাই অকে ঠিক
কর অনুকভাদন কযা য়।

প্রকয়ােনীয় কাগেত্র এফাং প্রাসিস্থান
(৪)
েন্য সবা রাগকফ না) সনসদ টষ্ট পৃষ্ঠায তযাসয়ত
পকর্াকস।
এসন্ট্র সবা তযাসয়ত, ইাংকযেী ব্তীত অন্য বালায
ফক্ষকত্র অনুফাদ প্রকয়ােনীয়।
ফবার্ায আইসি কাকি টয তযাসয়ত পকর্াকস।
ফভয়াদ পূতীকত প্রায অ অথ ট সনম্মসরসখত ওকয়ফ াইর্ এ
াওয়া মাকফ-

ফফায মূল্য এফাং সযকাধ
দ্ধসত
(৫)

ফফা প্রদাকনয
ভয়ীভা
(৬)

দায়ীত্বপ্রাি কভটকতটা (নাভ,
দসফ, ফপান এফাং ই-ফভইর)
(৭)

www.pkb.gov.bd

৮

তফকদসক মুদ্রা ক্রয় ও
সফক্রয়

৯

সফকদগাভী কভীকদয
ফযসেকেন সপ গ্রণ

প্রকয়ােনীয় কাগেত্রাসদীঃ
আকফদনকাযীয ০২ (দুই) কস াকার্ ট াইকেয
তযাসয়ত েসফ।
নভীসনয ০১(এক) কস াকার্ ট াইকেয তযাসয়ত
েসফ।
নািকযকনয েন্য আকফদনকাযীয তফধ াকাকর্ টয
তযাসয়ত পকর্াকস ০৬(েয়) পৃষ্ঠা অথফা সফকদী
াকাকর্ টয ফক্ষকত্র (ফাাংরাকদক ভ্রভকণয েন্য সবা
রাগকফ না) সনসদ টষ্ট পৃষ্ঠায তযাসয়ত পকর্াকস।
এসন্ট্র সবা তযাসয়ত, ইাংকযেী ব্তীত অন্য বালায
ফক্ষকত্র অনুফাদ প্রকয়ােনীয়।
ফবার্ায আইসি কাকি টয তযাসয়ত পকর্াকস।
ক্রকয়য ফক্ষকত্র ;
১.াকার্ ট এয মূর কস
২. টিকককর্য পকর্াকস সফক্রকয়য ফক্ষকত্র ;
১. ব্াাংক কর্তটক সনধ টাসযত পযকভ আকফদন কযকত
কফ।

আকফদন পভট সফনামূল্য।
১ সদন
এককারীন ৫০,০০০/- র্াকা
ফা তদুধ টফ র্াকা সদকয় সাফ
খুরা মায়।

াংসিষ্ট াখা ব্ফস্থাক।
াখায ঠিকানা সনম্মসরসখত
ওকয়ফ াইর্ এ াওয়া মাকফ-

আকফদন পভট সফনামূল্য।

১ সদন

ব্ফস্থাক,
প্রফাী কল্যাণ ব্াাংক,
প্রধান াখা, ঢাকা।
ফপান- ০২-৮৩২১৮৭৮
ই-ফভইর-principalbranch

১.াকার্ ট এয মূর কস  ১ ফর্ পকর্াকস
২. সবায পকর্াকস
৩. ভন্ত্রণারয় সনধ টাসযত পযকভ আকফদন ত্র।

২০০ র্াকা েভা গ্রণ।

১ সদন।

www.pkb.gov.bd

@pkb.gov.bd

িানাকয করাকভ ফসণত
কাগেত্রাসদ ঠিক কর
সনধ টাসযত ভকয়য ভকধ্য
ফ-অি টায প্রদান কযা য়।

ব্ফস্থাক,
প্রফাী কল্যাণ ব্াাংক,
প্রধান াখা।
ফপান- ০২-৮৩২১৮৭৮
ই-ফভইর-principalbranch
@pkb.gov.bd

২.২) প্রাসতষ্ঠাসনক ফফা
ক্রভ
ফফায নাভ
(১)
১

(২)
সযক্রুটিাং একেসন্স কত স্মার্ ট কাি ট
ট োড়ত্র সপ গ্রণ।
সপ, ফসগভণ

ফফা প্রদান দ্ধসত

প্রকয়ােনীয় কাগেত্র এফাং প্রাসিস্থান

(৩)
(৪)
করাভ ৪ এ ফসণ টত আকফদন পভট ফ-অি টায এয েন্য ব্াাংক কর্তটক
ঠিক কর চাসদা অনুমায়ী সনধ টাসযত পযকভ আকফদন কযকত কফ।
ফ-অি টায প্রদান কযা য়।

ফফায মূল্য এফাং সযকাধ
দ্ধসত

ফফা প্রদাকনয
ভয়ীভা

(৫)
স্মার্ ট কাি ট সপ-২৫০.০০
র্াকা।
ট
ফসগভণ
োড়ত্র সপ২০০০.০০-২৫০০.০০ র্াকা

(৬)
১সদন।

দায়ীত্বপ্রাি
কভটকতটা (নাভ, দসফ,
ফপান এফাং ই-ফভইর)
(৭)
ব্ফস্থাক,
প্রধান াখা, ঢাকা
ফপান- ০২-৮৩২১৮৭৮
ই-ফভইরprincipalbranch
@pkb.gov.bd

ব্ফস্থাক,
কাকযাইর াখা
ফপান- ০২-৮৩০০৩১০
ই-ফভইরpkb.kakrail@yahoo.
com

২

প্রাসতষ্ঠাসনক আভানত গ্রণ

আকফদনকাযী কর্তটক
প্রকয়ােনীয় কর কাগেত্র মা
৪ নাং করাকভ উকেখ যকয়কে
তা াখায় েভা সদকর াখা
মাচাই ফাচাই অকে ঠিক কর
অনুকভাদন কযা য়।

আকফদকনয ফমাগ্যতাীঃ
যকাসয ফম ফকান প্রসতষ্ঠান এককারীন
সনসদ টষ্ট সযভাণ অথ ট েভা সদকয় ৩ ভা, ৬
ভা, ১ ফেয, ২ ফেয ফভয়াদী এ একাউে
খুরকত াযকফন।
প্রকয়ােনীয় কাগেত্রাসদীঃ
১.০ আকফদন পভট পূযণ।
২.০ ফম ২ েকনয ফমৌথ স্বাক্ষকয সাফ
সযচাসরত কফ তাকদয স্বাক্ষয ।

সফনামূল্য

১ সদন

ব্ফস্থাক কর াখা

২.৩) অবযেযীণ ফফা
ক্রভ ফফায নাভ
(১)
1

২.

3.

(২)
ফভার্য াইককর ঋণ প্রদান

কভটচাযী কল্যাণ তসফর

কভটকতটা/ কভটচাযীকদয
ফনন পাণ্ড

ফফা প্রদান দ্ধসত

প্রকয়ােনীয় কাগেত্র এফাং প্রাসিস্থান

ফফায মূল্য এফাং সযকাধ
দ্ধসত

(৩)
আকফদনকাযী কর্তটক প্রকয়ােনীয় কর
কাগেত্র মা ৪ নাং করাকভ উকেখ
যকয়কে তা প্রধান কাম টারকয় েভা সদকর
প্রধান কাম টারয় মাচাই ফাচাই অকে
ঠিক কর অনুকভাদন কযা য়।

(৪)
১) আকফদনকাযীকক প্রধান কাম টারকয়য ভানফ
ম্পদ সফবাগ কর্তটক প্রণীত নমুনা পযকভ
ঋকণয েন্য আকফদন কযকত কফ।
২) কফ টাচ্চ ১৫০ সস ফভার্য াইককর ক্রকয়য
েন্য ঋণ প্রিাফ কযা মাকফ সফধায় ১৫০ সস
ম টে ফভার্য াইককর এয ৩(সতন)টি ব্রাকেয
মূল্য তাসরকা ঋকণয আকফদকনয াকথ াংযুি
কযকত কফ।
৩) াংসিষ্ট াখা/ কাম টারয় কর্তটক প্রদত্ত
ফফতন ীর্ দাসখর কযকত কফ।
৪) ঋণ গ্রীতাকক ব্াাংককয একেন স্থায়ী
কভটকতটা / কভটচাযীয (ভঞ্জুযী রাবকাযীয নীকচ
নয়) সনকর্ কত =৩০০/- নন-জুসিসয়ার
স্ট্যাকম্প োসভন (গ্যাযাসে) গ্রণ।

আকফদনকাযী কর্তটক প্রকয়ােনীয় কর
কাগেত্র মা ৪ নাং করাকভ উকেখ
যকয়কে তা প্রধান কাম টারকয় েভা সদকর
মাচা ফাোই অকে ঠিক কর অনুকভাদন
কযা য়।

১) আকফদনকাযী কভটচাযী কল্যাণ তসফর
ফথকক উকেসখত ফম সফলকয় াাকেয েন্য
আকফদন কযকফন তায সফসযকত উযুি
প্রভাণত্র দাসখর কযকত কফ।
২) আকফদনকাযী ব্াাংককয ফকাকনা কভটকতটা/
কভটচাযীকদয সযফাকযয দস্য (স্বাভী/স্ত্রী,
ফেকর/কভকয়, সতা/ভাতা) কর তায প্রভানত্র
দাসখর কযকত কফ।

(৫)
১) কভটচাযীয ফভার্য াইককর
ঋকণয ফভয়াদ কফ কফ টাচ্চ ১০
(দ) ফৎয।
২) ফভার্ ১২০টি সকসিকত এ
ঋণ সযকাধকমাগ্য। কভটচাযী
ফভার্য াইককর ঋকণয সকসি
ঋণ সফতযকণয অব্সত
যফতী ভা ফথকক কতটন শুরু
কফ। মূর ঋণ আদাকয়য য
মুনাপা আদায় কযকত কফ।
ভঞ্জুযীকত্রয তট ফভাতাকফক
ঋকণয সকসি সযকাকধয
যও মসদ ঋকণয ফককয়া
থাকক তা ফ টকল সকসিয
াকথ এককারীন আদায়কমাগ্য
কফ ।
সফনামূকল্য

আকফদনকাযী কর্তটক প্রকয়ােনীয় কর
কাগেত্র মা ৪ নাং করাকভ উকেখ যকয়কে
তা প্রধান কাম টারকয় েভা সদকর মাচাই
ফাচাই অকে ঠিক কর অনুকভাদন কযা য়।

১। সনধ টাসযত পযকভ আকফদন;
২। এরসস;
৩। নাদাফীত্র;
৪। সফবাগীয় ভাভরা ফনই ভকভট প্রতযয়ণ;
৫।ফনন আইন, সফসধ অনুযকণ
কাগেত্র।

দায়ীত্বপ্রাি কভটকতটা (নাভ,
দসফ, ফপান এফাং ইফভইর)
(৭)
েনাফ ানা ফনা াযবীন
সফবাগীয় প্রধান
ভানফ ম্পদ সফবাগ
ফপান ০২-৯৩৩০৮১৭
Email : info@pkb.gov.bd

০১ ভা

েনাফ ানা ফনা াযবীন
সফবাগীয় প্রধান
ভানফ ম্পদ সফবাগ
ফপান ০২-৯৩৩০৮১৭
Email : info@pkb.gov.bd

সফনামূকল্য

অন্যান্য

ফফা
প্রদাকনয
ভয়ীভা
(৬)
৭ (াত)
কভটসদফ

০১ ভা

েনাফ ানা ফনা াযবীন
সফবাগীয় প্রধান
ভানফ ম্পদ সফবাগ
ফপান ০২-৯৩৩০৮১৭
Email : info@pkb.gov.bd

অসবকমাগ ব্ফস্থানা দ্ধসত
ফফা প্রাসিকত অন্তুষ্ট কর দাসয়ত্ব প্রাি কভটকতটায কে ফমাগাকমাগ করুন । সতসন ভাধান সদকত ব্থ ট কর সনকমাি দ্ধসতকত ফমাগাকমাগ ককয আনায ভস্যা অফসত করুন ।
ক্রভ কখন ফমাগাকমাগ কযকফন
ফকাথায় ফমাগাকমাগ কযকফন
সনষ্পসত্তয ভয়ীভা
১ দাসয়ত্বপ্রাি কভটকতটা ভাধান সদকত ব্থ ট কর
GRS ফপাকার কয়ে কভটকতটা :
১৫ সদন
নাভ ও দফী : েনাফ ানা ফনা াযবীন, এসট্যাে বাই ফপ্রসকিে
ফপান: ০২-৯৩৩০৮১৭
ফভাফাইর : ০১৭২১৬৭৯০৫৯
Email : info@pkb.gov.bd

২

GRS ফপাকার কয়ে কভটকতটা ভাধান সদকত ব্থ ট কর

নাভ ও দফী : েনাফ ফভাীঃ আব্দুয যসভ খন্দকায (ভাব্ফস্থাক)
ফপান: ০২- ৯৩৫৩৬৫১
ফভাফাইর : ০১৯৭১-৭২৬৮৯৪
Email : info@pkb.gov.bd

আনায কাকে আভাকদয প্রতযাাীঃ
ক্রভ প্রসতশ্রুত/ কাসিত ফফা প্রাসিয রকক্ষ কযণীয়
১) সনধ টাসযত পযকভ প্রকয়ােনীয় কাগে/ দসরর ত্রাসদ ম্পূণ টবাকফ পূযণকৃত আকফদন েভা প্রদান;
২) ঋকণয সকসি ভয়ভত সযকাধ কযা;
৩) সফকদক অফস্থান কাকর ঠিকানা সযফতটন কর সযফসতটত ঠিকানা ও ফভাফাইর নম্বয , ই-ফভইর নম্বয ব্াাংক এ অফসত কযা;
৪) প্রফাী সযফাকযয কর আভানত প্রফাী কল্যাণ ব্াাংক-এ সাফ খুকর েভা কযা;
৫) প্রফাীকদয ফযসভকর্ন্স প্রফাী কল্যাণ ব্াাংক এয ভাধ্যকভ েভা কযা (মথাম্ভফ)।

৩০ সদন

