
�বাসী ক�াণ �াংেকর িস�েজন চাট �ার 
১. িভশন ও িমশন : 
 
িভশন :  �বাসীেদর �মতায়ন ও িনরাপদ অিভবাসেন আ�ার �তীক িহসােব �িত�াকরণ।  
 
িমশন :  িবেদশগামী ও �বাস �ফরত কম�েদর সহজ শেত� ও �� সমেয় অিভবাসন ঋণ ও �নব �াসন ঋণ �দান এবং ত� ��ি� �বহােরর মা�েম �য় সা�য়ী প�ায় িনরাপেদ �ততার সে� িবেদশ 

�থেক �রিমেট� আনয়েন সহায়তা �দান।  
 
২. �সবা �দান �িত�িত 
 
২.১) নাগিরক �সবা : 
�ম �সবার নাম �সবা �দান প�িত 

 
�েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান �সবার �� এবং পিরেশাধ 

প�িত 
�সবা �দােনর 
সময়সীমা 

দািয়��া� কম �কত�া (নাম, 
পদিব, �ফান এবং ই-�মইল)  

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
০১. িবেদশগামী কম�েদর ঋণ 

�দান।   
(যা অিভবাসন ঋণ নােম 
অিভিহত) 

আেবদনকারী ক��ক 
�েয়াজনীয় সকল 
কাগজপ� যা ৪ নং 
কলােম উে�খ রেয়েছ তা 
শাখায় জমা িদেল শাখা 
যাচাই বাচাই অে� স�ক 
হেল �ধান কায �ালেয় 
��রণ কের এবং �ধান 
কায �ালয় ক��ক যাচাই 
বাচাই অে� স�ক হেল 
অ�েমাদন করা হয়। 

১.  অিভবাসন ঋেণর আেবদন ফরম �রণ করেত হেব 
যা শাখায় পাওয়া যােব।  
২. আেবদনকারীর স� �তালা ০৩ (িতন) কিপ 
সত�ািয়ত ছিব, জাতীয় পিরচয়প�/�াট � কােড �র 
সত�ািয়ত ফেটাকিপ,পাসেপােট �র সত�ািয়ত 
ফেটাকিপ,বত�মান �কানা এবং �ায়ী �কানা 
সংবিলত �পৗরসভা/ ইউিনয়ন পিরষদ সা� �িফেকট 
এর সত�ািয়ত ফেটাকিপ । 
৩. আেবদনকারীর জািমনদারেদর �েত�েকর স� 
�তালা ০২ কিপ কের সত�ািয়ত ছিব, জাতীয় 
পিরচয়প�/�াট � কােড �র সত�ািয়ত ফেটাকিপ, বত�মান 
�কানা এবং �ায়ী �কানা সংবিলত �পৗরসভা / 
ইউিনয়ন পিরষদ সা� �িফেকট এর সত�ািয়ত 
ফেটাকিপ (জাতীয় পিরচয়প�/�াট � কাড � না থাকেল)। 
৪. জািমনদারেদর �য �কান এক জেনর �াংক 
একাউে�র �চক এর ০৩� পাতা (�চক MICR 
হেত হেব ) । 
৫. আেবদনকারীেক �তাবাস ক��ক �দ� িভসা ও 
�লবার ক�া� এবং িবএমই� �াট �কােড �র ফেটাকিপ। 
৬. িশ�াগত �যা�তার সনদ এর সত�ািয়ত ফেটাকিপ 

১. ঋণ আেবদন ফরম এর 
দাম ১০০/- টাকা যা নগেদ 
পিরেশাধ করা যায়। 
২.০ ঋণ �হেণর সময় 
স�য়ী িহসাব �লেত হেব যা 
৫০০ টাকায় �খালা যায়। 
৩.০ ঋণ �হেণর সময় ঋণ 
�িঁক আ�াদন �ীেমর 
সদ� হেত হেব। চ�দার 
পিরমান ১.০০ ল� টাকার 
জ� ১০০০.০০ টাকা এবং 
২.০০ ল� পয �� ২০০০ 
টাকা।   
 
 

৩ কম �িদবস  
 

এিভিপ,  
িবভাগীয় �ধান,  
ঋণ ও অি�ম িবভাগ। 
�ফান- ০২-৯৩৫৯৫২০  
ই-�মইল-
migration@pkb.gov.bd 



�ম �সবার নাম �সবা �দান প�িত 
 

�েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান �সবার �� এবং পিরেশাধ 
প�িত 

�সবা �দােনর 
সময়সীমা 

দািয়��া� কম �কত�া (নাম, 
পদিব, �ফান এবং ই-�মইল)  

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
(যিদ থােক) । 
৭.শারীিরক �যা�তার সা� �িফেকট এর সত�ািয়ত 
ফেটাকিপ । 
 ৮. অিভবাসন �েয়র িববরণী সাদা কাগেজ িলিখত। 
৯. BMET ক��ক ই���ত ইিমে�শন ি�য়াের� 
কােড �র উভয়    িপেঠর সত�ািয়ত ফেটাকিপ । 
 ১০. অিভবাসন ঋণ �হণকােল কম�েক স�য়ী িহসাব 
�লেত হেব। 
১১.  অিভবাসন ঋণ �হণকােল কম�েক বীমা �িবধা 
িনেত হেব। 
১২. অিভবাসন ঋণ �হণকােল কম�র �য �কােনা 
তফিসিল �াংেক স�য়ী িহসাব থাকেত হেব।  
অিভবাসন ঋেনর �দ  ও পিরেশােধর  িনয়মাবলীঃ  
১. অিভবাসন ঋেণর ��ে� �েদর হার মা� শতকরা 
০৯ টাকা। 
২. িবতরেণর িদন হেত সেব �া� ৬০(ষাট) িদন ��স 
িপিরয়ড �দান করা হয়। 
৩. �দশ �ভেদ �া� িভসার �ময়াদ অ�যায়ী ঋণ 
পিরেশােধর �ময়াদকাল সেব �া� ০২ বছর (০১ বছর 
�ময়ােদ ১০ িকি� এবং ০২ বছর �ময়ােদ ২২ িকি�েত 
�হীত ঋণ পিরেশাধ করেত হেব)। 

০২.  �বাস �ফরত কম�েদর 
ঋণ �দান। (যা �নব �াসন 
ঋণ নােম অিভিহত)  

আেবদনকারী ক��ক 
�েয়াজনীয় সকল 
কাগজপ� যা ৪ নং 
কলােম উে�খ রেয়েছ তা 
শাখায় জমা িদেল শাখা 
যাচাই বাছাই অে� স�ক 
হেল �ধান কায �ালেয় 
��রণ কের এবং �ধান 
কায �ালয় ক��ক যাচাই 
বাছাই অে� স�ক হেল 

ঋণ �হেণর �েয়াজনীয় কাগজপ�ািদ িন��পঃ- 
 এ ঋণ �পেত হেল িন�িলিখত কাগজপ� �েয়াজনঃ- 
১. আেবদনকারীর আেবদন প�সহ পািরবািরক ত� 
সংবিলত জীবন ��া�।  
২.আেবদনকারীর স� �তালা ০৩ (িতন) কিপ 
সত�ািয়ত ছিব, জাতীয় পিরচয়প�/�াট �কােড �র 
সত�ািয়ত ফেটাকিপ, বত�মান �কানা এবং �ায়ী 
�কানা সংবিলত �পৗরসভা / ইউিনয়ন পিরষদ ক��ক 
�দ� সা� �িফেকট এর সত�ািয়ত ফেটাকিপ (জাতীয় 
পিরচয়প�/�াট � কাড � না থাকেল)। 

১. ঋণ আেবদন ফম � এর 
দাম ২০০/- টাকা যা নগেদ 
পিরেশাধ করা যায়। 
২.০ ঋণ �হেণর সময় 
স�য়ী িহসাব �লেত হেব যা 
৫০০ টাকায় �খালা যায়। 
 

১৫ কম �িদবস এিভিপ,  
িবভাগীয় �ধান,   
ঋণ ও অি�ম িবভাগ। 
�ফান- ০২-৯৩৫৯৫২০  
ই-�মইল-
migration@pkb.gov.bd 



�ম �সবার নাম �সবা �দান প�িত 
 

�েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান �সবার �� এবং পিরেশাধ 
প�িত 

�সবা �দােনর 
সময়সীমা 

দািয়��া� কম �কত�া (নাম, 
পদিব, �ফান এবং ই-�মইল)  

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
অ�েমাদন করা হয়। ৩.হাল নাগাদ ��ড লাইেসে�র ফেটাকিপ। 

৪.�কে�র িব�ািরত িববরণ সহ �কে�র �কানা । 
ন�ন �ক� হেল আগামী ০২ (�ই) বছেরর স�া� 
আয়-�য় িববরণী। ৪. �কে�র �ানঃ (ক) ভাড়া করা 
হইেল ভাড়ার �ি�পে�র ফেটাকিপ। (খ) িনজ� 
জায়গা হইেল মািলকানার �মাণপ�।  (গ) �েরােনা 
�ক� হেল ০২ বছেরর লাভ/�লাকসােনর িহসাব ও 
ঋণ �হীতার িনজ� িবিনেয়ােগর পিরমান। 
৫.জিমর দিললপ�ািদ/পচ �া/খািরজ খিতয়ান ও হাল 
সেনর খাজনার দািখলার সত�ািয়ত ফেটাকিপ (�যটা 
জামানত িদেবন)। 
৬.আেবদনকারীর জািমনদারেদর �েত�েকর স� 
�তালা ২ কিপ কের সত�ািয়ত ছিব, জাতীয় 
পিরচয়প�/�াট � কােড �র সত�ািয়ত ফেটাকিপ, বত�মান 
�কানা এবং �ায়ী �কানা সংবিলত �পৗরসভা / 
ইউিনয়ন পিরষদ সা� �িফেকট এর সত�ািয়ত 
ফেটাকিপ। 
৭.িবেদশ �থেক �ত�াগমণ সং�া� যাবতীয় 
কাগজপে�র সত�ািয়ত ফেটাকিপ। �যমন  
ক) িক কারেন িফের আসেলন তার িববরণ। খ) কেব 
িফেরেছন (সাল/তািরখ) পাসেপাট � এর কিপ সহ। গ) 
�নরায় যাবার স�াবনা / ই�া আেছ িক না থাকেল 
এর কারন িক এর িববরণ। 
৯.আেবদনকারীর কম � অিভ�তার সনদপ�। যথাঃক) 
হ�স-�রগী পালন, গ�-ছাগল পালন, মৎস চাষ ইত�ািদ 
�কে�র জ� �কান �িশ�ণ/অিভ�তা থাকেল তার 
সনদপ�। খ) হােতর কাজ আসবাবপ� �তির ও অ� 
�কান �পশার অিভ�তা থাকেল তার িববরণ। 
১০.আিথ �কভােব ও সামািজক ভােব �িতি�ত (০২) 
জন পিরচয় দানকারীর নাম ও �কানা �ফান নং সহ। 
১১.ঋণ সং�া� ত�াবলীঃ ক) �ি�গত ঋেনর 



�ম �সবার নাম �সবা �দান প�িত 
 

�েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান �সবার �� এবং পিরেশাধ 
প�িত 

�সবা �দােনর 
সময়সীমা 

দািয়��া� কম �কত�া (নাম, 
পদিব, �ফান এবং ই-�মইল)  

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
িববরণ। ( অ� �কান ঋণ থাকেল তার িববরণী)  
খ) �কান সং�া, এনিজও, �াংক হেত ঋণ িনেয় 
থাকেল তার িববরণ। 
১২.ঋণ �খলািপ িক না ( হ��/ না )।  
ঋণ পিরেশােধর চাজ� ও িনয়মাবলীঃ 
�েদর হার শতকরা ০৯ (নয়) টাকা। 
�কে�র ধরন অ�যায়ী ঋেণর ��স িপিরয়ড ও �ময়াদ 
িনধ �ািরত হেব। 

০৩. ব�ব� অিভবাসী �হৎ 

পিরবার ঋণ।  

আেবদনকারী ক��ক 

�েয়াজনীয় সকল 

কাগজপ� যা ৪ নং 

কলােম উে�খ রেয়েছ তা 

শাখায় জমা িদেল শাখা 

যাচাই বাছাই অে� স�ক 

হেল �ধান কায �ালেয় 

��রণ কের এবং �ধান 

কায �ালয় ক��ক যাচাই 

বাছাই অে� স�ক হেল 

অ�েমাদন করা হয়। 

‘ব�ব� অিভবাসী �হৎ পিরবার ঋণ’ এর আেবদেনর 

�াক �যা�তা�লক কাগজপ�ঃ 

ক) আেবদনকারীর আেবদনসহ পািরবািরক ত� 

স�িলত জীবন ��া� (িনধ �ািরত ফরেমেট)। 

খ) আেবদনকারীর স� �তালা ০৩ (িতন) কিপ 

পাসেপাট � সাইেজর ছিব, জাতীয় পিরচয় পে�র 

ফেটাকিপ, বত�মান   �কানা এবং �ায়ী �কানা 

স�িলত �পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ ক��ক �দ� 

সনদপ�। 

গ) �ারা�েরর স� �তালা ০২ (�ই) কিপ পাসেপাট � 

সাইেজর ছিব, জাতীয় পিরচয় পে�র ফেটাকিপ, 

বত�মান �কানা এবং �ায়ী �কানা স�িলত 

�পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ ক��ক �দ� সনদপ�। 

ঘ) হাল নাগাদ ��ড লাইেসে�র ফেটাকিপ (�েযাজ� 

��ে�)। 

ঙ) �কে�র িব�ািরত িববরণসহ �কে�র �কানা 

(আয়-�য় িববরণীসহ)। ন�ন �ক� হেল স�া� 

আয়-�য় িববরণী পরবত� ০১ (এক বছেরর)। 

চ) �কে�র �ানঃ  

১) �দাকান/�গাডাউন ভাড়ার ��ে� Letter of 

১.০ �াংক ক��ক িনধ �ািরত 

ফরেম আেবদন করেত 

হেব। �িত� আেবদন 

ফরেমর �� =২০০/- 

টাকা। 

 

২.০ ��নতম ১,০০০/-(এক 

হাজার) টাকা জমা �হণ 

কের চলিত িহসাব �লেত 

হেব এবং এে�ে� অ�া� 

�াংেকর িহসােবর ০৬ 

(ছয়) মােসর �লনেদন 

িবেবচনায় �নয়া �যেত 

পাের।   

 

 

১৫ কম �িদবস এিভিপ,  
িবভাগীয় �ধান,   
ঋণ ও অি�ম িবভাগ। 
�ফান- ০২-৯৩৫৯৫২০  
ই-�মইল-
migration@pkb.gov.bd 



�ম �সবার নাম �সবা �দান প�িত 
 

�েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান �সবার �� এবং পিরেশাধ 
প�িত 

�সবা �দােনর 
সময়সীমা 

দািয়��া� কম �কত�া (নাম, 
পদিব, �ফান এবং ই-�মইল)  

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
Disclaimer িনেত হেব।  

২) িনজ� হইেল মািলকানার �মাণপ�। 

৩) ২.০০ (�ই) ল� টাকার উে�� ঋেণর ��ে� �ধান 

কায �ালেয়র �িতিনিধ এবং শাখা �ব�াপেকর 

সম�েয় Financial feasibility study কের ঋণ 

�দােনর �যৗি�কতা যাচাই কের �ত�য়ন িদেত হেব। 

 ছ) �িশ�ণ/অিভ�তার সা� �িফেকট এর সত�ািয়ত 

ফেটাকিপ (�েযাজ� ��ে�)।   

জ) ঋণ সং�া� ত�াবলীঃ- 

১) �ি�গত ঋেণর িববরণ (অ� �কান ঋণ থাকেল 

তার িববরণী)। 

২) �কান সং�া, এনিজও, �াংক হেত ঋণ িনেয় 

থাকেল তার িববরণ। 

৩) ঋণ �খলাপী িকনা (হ��/না)।   

ঝ) CIB িরেপাট � িনেত হেব। 

ব�ব� অিভবাসী �হৎ পিরবার ঋেণর �েদর হারঃ 

সরকার, বাংলােদশ �াংক ও ঋণ �দানকারী �াংক 

ক��ক সমেয় সমেয় িনধ �ািরত �েদর হার অ� ঋেণর 

��ে� �েযাজ� হেব। বত�মােন �েদর হার হেব ০৯%। 

০৪. 

 

 

 

�কািভড-১৯ িবেশষ 

�নব �াসন ঋণ।   

আেবদনকারী ক��ক 

�েয়াজনীয় সকল 

কাগজপ� যা ৪ নং 

কলােম উে�খ রেয়েছ তা 

শাখায় জমা িদেল শাখা 

যাচাই বাছাই অে� স�ক 

হেল �ধান কায �ালেয় 

��রণ কের এবং �ধান 

আেবদেনর �াক �যা�তা�লক কাগজপ�ঃ 
 ক. আেবদনকারীর আেবদনসহ পািরবািরক 
ত�স�িলত জীবন ��া� (িনধ �ািরত ফরেমেট);   
  খ. আেবদনকারীর পাসেপাট � (পাসেপােট �র বিহগ �মন 
ও আগমন সীল�� পাতাসহ) এর সত�ািয়ত 
ফেটাকিপ, িবএমই�’র �াট � কাড �/ চাকিররত �দেশর 
আইিড কাড � এর সত�ািয়ত ফেটাকিপ/ �বধ পেথ 
িবেদশ গমেণর �মাণপ�/িবেদেশ চা�িরর �ি�প�/ 
�বধ পেথ �রিমেট� ��রেণর �মাণপ� এবং �িত�� 

১.০ �াংক ক��ক িনধ �ািরত 

ফরেম আেবদন করেত 

হেব। �িত� আেবদন 

ফরেমর �� =২০০/- 

টাকা। 

২.০ ঋণ িবতরেণর �েব �  

��নতম ১০০০.০০ (এক 

হাজার) টাকা জমা কের 

৭ কম �িদবস এিভিপ,  
িবভাগীয় �ধান,   
ঋণ ও অি�ম িবভাগ। 
�ফান- ০২-৯৩৫৯৫২০  
ই-�মইল-
migration@pkb.gov.bd 



�ম �সবার নাম �সবা �দান প�িত 
 

�েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান �সবার �� এবং পিরেশাধ 
প�িত 

�সবা �দােনর 
সময়সীমা 

দািয়��া� কম �কত�া (নাম, 
পদিব, �ফান এবং ই-�মইল)  

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
কায �ালয় ক��ক যাচাই 

বাছাই অে� স�ক হেল 

অ�েমাদন করা হয়। 

অিভবাসী কম� মেম � সংি�� �জলা  কম �সং�ান ও 
জনশি� অিফস এর �ত�য়নপ� �মাণক িহেসেব 
দািখল করেত হেব;     
  গ. আেবদনকারীর স� �তালা ০৩ (িতন) কিপ 
পাসেপাট � সাইেজর ছিব, জাতীয় পিরচয় পে�র 
সত�ািয়ত ফেটাকিপ;  
ঘ. �ারা�েরর স� �তালা ০২ (�ই) কিপ পাসেপাট � 
সাইেজর ছিব, জাতীয় পিরচয় পে�র সত�ািয়ত 
ফেটাকিপ;  
ঙ  হালনাগাদ ��ড লাইেসে�র সত�ািয়ত ফেটাকিপ 
(�েযাজ� ��ে�);   
চ.  �কে�র �কানাসহ িব�ািরত িববরণ (এক 
বছেবর আয়-�য় িববরণী �েযাজ� ��ে�);         
ছ.  �দাকান/�গাডাউন ভাড়ার ��ে� Letter of 

Disclaimer এবং িনজ� হেল মািলকানার 
�মাণপ� িনেত  হেব;  
 জ. �িশ�ণ/অিভ�তার সা� �িফেকট এর সত�ািয়ত 
ফেটাকিপ (�েযাজ� ��ে�);    
 ঝ. �ি�গত/�কে�র নােম �কান 
সং�া/এনিজও/�াংক বা আিথ �ক �িত�ান হেত 
�হীত ঋেণর �ঘাষণাপ�;    
 ঞ. অ� �কান �কান সং�া/�াংক বা আিথ �ক 
�িত�ান হেত ঋণ �হণ করা হেল সংি�� �িত�ান 
হেত ঋণ িহসাব িববরণীসহ ঋণ �খলাপী নয় মেম � ঋণ 
�হীতােক নন-�িডিশয়াল �াে� হলফনামা দািখল 
করেত হেব; 
ট. �িত�  ঋেণর ��ে� ঋণ�হীতার �ি�গত 
�ারাি� িনেত হেব। ঋণ�হীতা ও �য �কান একজন 
�ারা�ার, উভেয়র   িনকট হেত ৩ (িতন)  � কের 
�মাট ৬ (ছয়) � �া�িরত �চেকর পাতা িনেত হেব। 
�কািভড-১৯ িবেশষ �নব �াসন ঋেণর �েদর হারঃ  

চলিত িহসাব �লেত হেব।    



�ম �সবার নাম �সবা �দান প�িত 
 

�েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান �সবার �� এবং পিরেশাধ 
প�িত 

�সবা �দােনর 
সময়সীমা 

দািয়��া� কম �কত�া (নাম, 
পদিব, �ফান এবং ই-�মইল)  

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
৪%সরল �দ। তেব �ময়াদী ঋেণর ��ে� িকি� 
�খলািপ এবং ক�াশ ��িডট ঋেণর ��ে� ম�িরপে�র 
শত� �মাতােবক যথাসমেয় সম�েয় �থ �তায় ২% দ� 
�দ আেরাপেযা�।   

৫. �হ� �ডে�র মা�েম 
সহায়তা �দান। 

িভসা  যাচাই কের 
আপনােক �াংক হেত 
�ফান / এস.এম.এস-এর 
মা�েম জানােনা হেব। 
 

আপনার ঘিন� আ�ীয় বা িনেয়াগ কত�ার মা�েম যিদ 
আপিন িবেদেশ চা�রীর জ� িভসা লাভ কের থােকন 
তাহেল আপনােক   িনেয়াগকারী/ �ি�গত ভােব 
সং�হীত িভসার ০২ কিপ (িভসা যাচাইেয়র জ�) 
ফেটাকিপ ও �মাবাইল ন�র �দান করেত হেব।  

িবনা�� ২ িদন 
 

ি�ি�পাল এি�িকঊ�ভ 
অিফসার, ঋণ ও অ�ীম 
িবভাগ।   
�ফানঃ ০২-৪৮৩২২৮৭৩  
ই-�মইলঃ 
visacheck@pkb.gov.bd 

৬. স�য়ী িহসাব �খালা।  আেবদনকারী ক��ক 
�েয়াজনীয় সকল 
কাগজপ� যা ৪ নং 
কলােম উে�খ রেয়েছ তা 
শাখায় জমা িদেল শাখা 
যাচাই বাচাই অে� স�ক 
হেল অ�েমাদন করা হয়। 

�েয়াজনীয়  কাগজপ�ািদঃ 
১.আেবদনকারীর ০২(�ই) কিপ পাসেপাট � সাইেজর 
সত�ািয়ত ছিব। 
 ২.নমীিনর ০১(এক) কিপ পাসেপাট � সাইেজর 
সত�ািয়ত ছিব।  
 ৩.শনা�করেনর জ� আেবদনকারীর �বধ 
পাসেপােট �র সত�ািয়ত ফেটাকিপ ০৬(ছয়) ��া অথবা 
িবেদশী পাসেপােট �র ��ে�  (বাংলােদেশ �মেণর 
জ� িভসা লাগেব না) িনিদ �� ��ার সত�ািয়ত 
ফেটাকিপ। 
৫.জাতীয় পিরচয়প�/�াট � কােড �র সত�ািয়ত 
ফেটাকিপ। 

আেবদন ফম � িবনা��। 
স�য়ী িহসাব ৫০০ টাকা 
িদেয় �লেত হয়। 
 

১ িদন সকল শাখা �ব�াপক।  
শাখার �কানা ও �ফান নং 
িন�িলিখত ওেয়ব সাইট এ 
পাওয়া যােব- 
www.pkb.gov.bd 

 

৭. ব�ব� ডাবল �বিনিফট 
�ীম।  

আেবদনকারী ক��ক 
�েয়াজনীয় সকল 
কাগজপ� যা ৪ নং 
কলােম উে�খ রেয়েছ তা 
শাখায় জমা িদেল শাখা 
যাচাই বাচাই অে� স�ক 
হেল অ�েমাদন করা হয়। 

�েয়াজনীয়  কাগজপ�ািদঃ 
১. আেবদনকারীর ০২(�ই) কিপ পাসেপাট � সাইেজর 
সত�ািয়ত ছিব। 
 ২.নমীিনর ০১(এক) কিপ পাসেপাট � সাইেজর 
সত�ািয়ত ছিব। 
 ৩.শনা�করেণর জ� আেবদনকারীর �বধ 
পাসেপােট �র সত�ািয়ত ফেটাকিপ ০৬(ছয়) ��া অথবা 
িবেদশী পাসেপােট �র ��ে�  (বাংলােদেশ �মেণর 
জ� িভসা লাগেব না) িনিদ �� ��ার সত�ািয়ত 

আেবদন ফম � িবনা��। 
৫০,০০০/- হেত 
১০,০০,০০০/- টাকা পয �� 
একাউ� �খালা যায়। 

১ িদন সংি�� শাখা �ব�াপক । 
শাখার �কানা ও �ফান নং 
িন�িলিখত ওেয়ব সাইট এ 
পাওয়া যােব- 
www.pkb.gov.bd 

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


�ম �সবার নাম �সবা �দান প�িত 
 

�েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান �সবার �� এবং পিরেশাধ 
প�িত 

�সবা �দােনর 
সময়সীমা 

দািয়��া� কম �কত�া (নাম, 
পদিব, �ফান এবং ই-�মইল)  

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
ফেটাকিপ। 
৪. জাতীয় পিরচয়প�/�াট � কােড �র সত�ািয়ত 
ফেটাকিপ। 
�ময়াদ �ত�েত �া� অথ � িন�িলিখত ওেয়ব সাইট এ 
পাওয়া যােব- www.pkb.gov.bd 

৮. 
 

ব�ব� িশ�া ও িববাহ 
স�য় �ীম।  

আেবদনকারী ক��ক 
�েয়াজনীয় সকল 
কাগজপ� যা ৪ নং 
কলােম উে�খ রেয়েছ তা 
শাখায় জমা িদেল শাখা 
যাচাই বাচাই অে� স�ক 
হেল অ�েমাদন করা হয়। 

�েয়াজনীয়  কাগজপ�ািদঃ 
১. আেবদনকারীর ০২(�ই) কিপ পাসেপাট � সাইেজর 
সত�ািয়ত ছিব। 
 ২.নমীিনর ০১(এক) কিপ পাসেপাট � সাইেজর 
সত�ািয়ত ছিব। 
 ৩.শনা�করেনর জ� আেবদনকারীর �বধ 
পাসেপােট �র সত�ািয়ত ফেটাকিপ ০৬(ছয়) ��া অথবা 
িবেদশী পাসেপােট �র ��ে�  (বাংলােদেশ �মেণর 
জ� িভসা লাগেব না) িনিদ �� ��ার সত�ািয়ত 
ফেটাকিপ। 
৫. জাতীয় পিরচয়প�/�াট � কােড �র সত�ািয়ত 
ফেটাকিপ। 
৬. সংি�� �ীেমর জ� �েযাজ� অ�া� কাগজপ�।  
�ময়াদ �ত�েত �া� অথ � িন�িলিখত ওেয়ব সাইট এ 
পাওয়া যােব- www.pkb.gov.bd 

আেবদন ফম � িবনা��। 
মািসক ১০০০/-, ২০০০/-, 
৩০০০/-,৫০০০/-, ১০০০০/- 
একাউ� �খালা যায়। 

১ িদন সংি�� শাখা �ব�াপক । 
শাখার �কানা ও �ফান নং 
িন�িলিখত ওেয়ব সাইট এ 
পাওয়া যােব- 
www.pkb.gov.bd 

৯. ব�ব� স�য়ী �ীম।  আেবদনকারী ক��ক 
�েয়াজনীয় সকল 
কাগজপ� যা ৪ নং 
কলােম উে�খ রেয়েছ তা 
শাখায় জমা িদেল শাখা 
যাচাই বাচাই অে� স�ক 
হেল অ�েমাদন করা হয়। 

�েয়াজনীয়  কাগজপ�ািদঃ 
১. আেবদনকারীর ০২(�ই) কিপ পাসেপাট � সাইেজর 
সত�ািয়ত ছিব। 
 ২.নমীিনর ০১(এক) কিপ পাসেপাট � সাইেজর 
সত�ািয়ত ছিব। 
 ৩.শনা�করেণর জ� আেবদনকারীর �বধ 
পাসেপােট �র সত�ািয়ত ফেটাকিপ ০৬(ছয়) ��া অথবা 
িবেদশী পাসেপােট �র ��ে�  (বাংলােদেশ �মেণর 
জ� িভসা লাগেব না) িনিদ �� ��ার সত�ািয়ত 
ফেটাকিপ। 
৪. জাতীয় পিরচয়প�/�াট � কােড �র সত�ািয়ত 

আেবদন ফম � িবনা��। 
মািসক ১০০০/-, ২০০০/-, 
৩০০০/-,৫০০০/-, ১০০০০/- 
একাউ� �খালা যায়। 

১ িদন সংি�� শাখা �ব�াপক । 
শাখার �কানা ও �ফান নং 
িন�িলিখত ওেয়ব সাইট এ 
পাওয়া যােব- 
www.pkb.gov.bd 

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


�ম �সবার নাম �সবা �দান প�িত 
 

�েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান �সবার �� এবং পিরেশাধ 
প�িত 

�সবা �দােনর 
সময়সীমা 

দািয়��া� কম �কত�া (নাম, 
পদিব, �ফান এবং ই-�মইল)  

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
ফেটাকিপ। 
�ময়াদ �ত�েত �া� অথ � িন�িলিখত ওেয়ব সাইট এ 
পাওয়া যােব- www.pkb.gov.bd 

১০. �ময়াদী আমানত �খালা।  আেবদনকারী ক��ক 
�েয়াজনীয় সকল 
কাগজপ� যা ৪ নং 
কলােম উে�খ রেয়েছ তা 
শাখায় জমা িদেল শাখা 
যাচাই বাচাই অে� স�ক 
হেল অ�েমাদন করা হয়। 

�েয়াজনীয়  কাগজপ�ািদঃ 
আেবদনকারীর ০২ (�ই) কিপ পাসেপাট � সাইেজর 
সত�ািয়ত ছিব। 
 নমীিনর ০১(এক) কিপ পাসেপাট � সাইেজর সত�ািয়ত 
ছিব। 
 শনা�করেনর জ� আেবদনকারীর �বধ পাসেপােট �র 
সত�ািয়ত ফেটাকিপ ০৬(ছয়) ��া অথবা িবেদশী 
পাসেপােট �র ��ে�  (বাংলােদেশ �মেণর জ� িভসা 
লাগেব না) িনিদ �� ��ার সত�ািয়ত ফেটাকিপ। 
 এি� িভসা সত�ািয়ত, ইংেরজী �তীত অ� ভাষার 
��ে� অ�বাদ �েয়াজনীয়। জাতীয় পিরচয়প�/�াট � 
কােড �র সত�ািয়ত ফেটাকিপ। 

আেবদন ফম � িবনা��। 
এককালীন ৫০,০০০/- টাকা 
বা ত�ধ � টাকা িদেয় িহসাব 
�খালা যায়। 

১ িদন 
 

সংি�� শাখা �ব�াপক। 
শাখার �কানা ও �ফান নং 
িন�িলিখত ওেয়ব সাইট এ 
পাওয়া যােব- 
www.pkb.gov.bd 

১১. �বেদিশক ��া �য় ও 
িব�য় এবং 
এনেডাস �েম�।  

িনধ �ািরত সমেয়র মে� 
�দান করা হয়। 

 �েয়র ��ে� ;  
১.পাসেপাট � এর �ল কিপ 
২. �েকেটর ফেটাকিপ িব�েয়র ��ে� ; 
১. �াংক ক��ক িনধ �ািরত ফরেম আেবদন করেত 
হেব। 

পাসেপােট � এনেডাস �েম� িফ 
১৫০/- টাকা।  

১ িদন �ব�াপক,  
�বাসী ক�াণ �াংক,  
�ধান শাখা, ঢাকা।  
�ফান- ০২-৮৩২১৮৭৮  
ই-�মইল-principalbranch 

@pkb.gov.bd 
১২. িবেদশগামী কম�েদর 

�রিজে�শন িফ �হণ।  
ডানপােশর কলােম বিণত 
কাগজপ�ািদ স�ক হেল 
িনধ �ািরত সমেয়র মে� 
�প-অড �ার �দান করা হয়।  

১.পাসেপাট � এর �ল কিপ সহ ১ �সট ফেটাকিপ 
২. িভসার ফেটাকিপ 
৩. ম�ণালয় িনধ �ািরত ফরেম আেবদন প�। 

২২০ টাকা জমা �হণ। ১ িদন। �ব�াপক,  
�বাসী ক�াণ �াংক,  
�ধান শাখা। 
�ফান- ০২-৮৩২১৮৭৮  
ই-�মইল-principalbranch 

@pkb.gov.bd 
১৩.  �ট ক�াশ প�িতেত 

�রিমেট� �দান।  
�য �কান শাখা হেত 
িনধ �ািরত সমেয়র মে� 
�দান করা হয়। 

১. একেচ� হাউজ ক��ক �দ� �গাপন িপন নং।  
২. �রিমেট� �হণকারীর জাতীয় পিরচয়পে�র 
ফেটাকিপ।   

আেবদন ফম � িবনা��। 
 

০১ িদন।  সংি�� শাখা �ব�াপক। 
শাখার �কানা ও �ফান নং 
পাওয়া যােব- 
www.pkb.gov.bd 

 

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


 
২.২) �ািত�ািনক �সবা 
 

�ম �সবার নাম �সবা �দান প�িত 
 

�েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান �সবার �� এবং পিরেশাধ 
প�িত 

�সবা �দােনর 
সময়সীমা 

দািয়��া� কম �কত�া (নাম, 
পদিব, �ফান এবং ই-�মইল)  

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
১ ির��ং এেজি� হেত 

�াট � কাড � িফ, বিহগ �মন 
ছাড়প� িফ �হণ। 

কলাম ৪ এ বিণ �ত 
আেবদন ফম � স�ক হেল 
চািহদা অ�যায়ী �প-অড �ার 
�দান করা হয়। 

�প-অড �ার এর জ� �াংক ক��ক িনধ �ািরত ফরেম 
আেবদন করেত হেব। 

�াট � কাড � িফ-২৫০.০০ 
টাকা। 
বিহগ �মন ছাড়প� িফ-
৩,৯৯০.০০ টাকা 

১িদন। �ব�াপক,  
�ধান শাখা, ঢাকা 
�ফান- ০২-৮৩২১৮৭৮  
ই-�মইল- 

principalbranch@pkb
.gov.bd  
 
�ব�াপক,  
কাকরাইল শাখা 
�ফান- ০২-৮৩০০৩১০ 
ই-�মইল- 

pkb.kakrail@yahoo.c
om 

২ �ািত�ািনক আমানত 
�হণ।  

আেবদনকারী ক��ক 
�েয়াজনীয় সকল 
কাগজপ� যা ৪ নং 
কলােম উে�খ  রেয়েছ তা 
শাখায় জমা িদেল শাখা 
যাচাই বাচাই অে� স�ক 
হেল অ�েমাদন করা হয়। 

আেবদেনর �যা�তাঃ 
 সরকাির �য �কান �িত�ান   এককালীন িনিদ �� 
পিরমাণ অথ � জমা িদেয় ৩ মাস, ৬ মাস, ১ বছর, ২ 
বছর �ময়াদী এ একাউ� �লেত পারেবন। 
�েয়াজনীয়  কাগজপ�ািদঃ 
১.০ আেবদন ফম � �রণ। 
২.০ �য ২ জেনর �যৗথ �া�ের িহসাব পিরচািলত 
হেব তােদর �া�র । 

িবনা��।  ১ িদন 
 

�ব�াপক সকল শাখা 

 
 
 
 
 
 
 



২.৩) অভ��রীণ �সবা  
 
�ম �সবার নাম �সবা �দান প�িত 

 
�েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান �সবার �� এবং পিরেশাধ 

প�িত 
�সবা �দােনর 
সময়সীমা 

দািয়��া� কম �কত�া (নাম, 
পদিব, �ফান এবং ই-�মইল)  

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
1  �মাটর সাইেকল ঋণ 

�দান।  
আেবদনকারী ক��ক 
�েয়াজনীয় সকল 
কাগজপ� যা ৪ নং 
কলােম উে�খ  রেয়েছ তা 
�ধান কায �ালেয় জমা 
িদেল �ধান কায �ালয় 
যাচাই বাচাই অে� স�ক 
হেল অ�েমাদন করা হয়। 

১) আেবদনকারীেক �ধান কায �ালেয়র মানব স�দ 
িবভাগ ক��ক �ণীত ন�না ফরেম ঋেণর জ� 
আেবদন করেত হেব।  
২) সেব �া� ১৫০ িসিস �মাটর সাইেকল �েয়র জ� 
ঋণ ��াব করা যােব িবধায় ১৫০ িসিস পয �� �মাটর 
সাইেকল এর ৩(িতন)� �াে�র �� তািলকা ঋেণর 
আেবদেনর সােথ সং�� করেত হেব।  
৩) সংি�� শাখা/ কায �ালয় ক��ক �দ� �বতন সীট 
দািখল করেত হেব। 
৪) ঋণ �হীতােক �াংেকর একজন �ায়ী কম �কত�া / 
কম �চারীর (ম�রী লাভকারীর নীেচ নয়) িনকট হেত 
=৩০০/- নন-�িডিশয়াল  ��াে� জািমন 
(�ারাি�) �হণ।  

১) কম �চারীর �মাটর 
সাইেকল ঋেণর �ময়াদ হেব 
সেব �া� ১০ (দশ) বৎসর। 
২) �মাট ১২০� িকি�েত এ 
ঋণ পিরেশাধেযা�। 
কম �চারী �মাটর সাইেকল 
ঋেণর িকি� ঋণ িবতরেণর 
অ�হিত পরবত� মাস �থেক 
কত�ন �� হেব। �ল ঋণ 
আদােয়র পর �নাফা আদায় 
করেত হেব। ম�রীপে�র 
শত� �মাতােবক ঋেণর িকি� 
পিরেশােধর পরও যিদ 
ঋেণর বেকয়া থােক তা 
সব �েশষ িকি�র সােথ 
এককালীন আদায়েযা� হেব 
। 

৭ (সাত) 
কম �িদবস 

িবভাগীয় �ধান  
মানব স�দ িবভাগ 
�ফান ০২-৯৩৩০৮১৭ 

Email : 
hr@pkb.gov.bd 

২.  কম �চারী ক�াণ 
তহিবল।   

আেবদনকারী ক��ক 
�েয়াজনীয় সকল 
কাগজপ� যা ৪ নং 
কলােম উে�খ  রেয়েছ তা 
�ধান কায �ালেয় জমা 
িদেল যাচা বাছাই অে� 
স�ক হেল অ�েমাদন 
করা হয়। 

১) আেবদনকারী কম �চারী ক�াণ তহিবল �থেক 
উে�িখত �য  িবষেয় সাহাে�র জ� আেবদন 
করেবন তার িবপিরেত উপ�� �মাণপ� দািখল 
করেত হেব।   
২) আেবদনকারী �াংেকর �কােনা কম �কত�া/ 
কম �চারীেদর পিরবােরর  সদ� (�ামী/�ী, 
�ছেল/�মেয়, িপতা/মাতা) হেল তার �মানপ� 
দািখল করেত হেব। 

িবনা�ে� ০১ মাস িবভাগীয় �ধান  
মানব স�দ িবভাগ 
�ফান ০২-৯৩৩০৮১৭ 

Email : 
info@pkb.gov.bd 

3. কম �কত�া/ কম �চারীেদর 
�পনশন ফা�।  

আেবদনকারী ক��ক 
�েয়াজনীয় সকল 
কাগজপ� যা ৪ নং 
কলােম উে�খ  রেয়েছ তা 

১। িনধ �ািরত ফরেম আেবদন; 
২। এলিপিস; 
৩। নাদাবীপ�; 
৪। িবভাগীয় মামলা �নই  মেম � �ত�য়ণ; 

িবনা�ে� ০১ মাস িবভাগীয় �ধান  
মানব স�দ িবভাগ 
�ফান ০২-৯৩৩০৮১৭ 

Email : 



�ম �সবার নাম �সবা �দান প�িত 
 

�েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান �সবার �� এবং পিরেশাধ 
প�িত 

�সবা �দােনর 
সময়সীমা 

দািয়��া� কম �কত�া (নাম, 
পদিব, �ফান এবং ই-�মইল)  

�ধান কায �ালেয়  জমা 
িদেল যাচাই বাচাই অে� 
স�ক হেল অ�েমাদন 
করা হয়। 

৫।�পনশন আইন, িবিধ অ�সরেণ অ�া� 
কাগজপ�। 

info@pkb.gov.bd 

 
 
৩. আপনার কােছ আমােদর �ত�াশাঃ  
 

�ম �িত�ত/ কাি�ত �সবা �াি�র লে� করণীয়   
১) িনধ �ািরত ফরেম �েয়াজনীয় কাগজ/ দিলল প�ািদসহ স�ণ �ভােব �রণ�ত আেবদন জমা �দান; 
২) ঋেণর িকি� সময়মত পিরেশাধ করা; 
৩) িবেদেশ অব�ান কােল �কানা পিরবত�ন হেল পিরবিত�ত �কানা ও �মাবাইল ন�র , ই-�মইল ন�র �াংক এ অবিহত করা;  
৪) �বাসী পিরবােরর সকল আমানত �বাসী ক�াণ �াংক-এ িহসাব �েল জমা করা; 
৫) �বাসীেদর �রিমেট� �বাসী ক�াণ �াংক এর মা�েম জমা করা (যথাস�ব)।  

 
 
৪. অিভেযাগ �িতকার �ব�াপনা (GRS) 
 
�সবা �াি�েত অস�� হেল দািয়� �া� কম �কত�ার সে� �যাগােযাগ ক�ন । িতিন সমাধান িদেত �থ � হেল িনে�া� প�িতেত �যাগােযাগ কের আপনার সম�া অবিহত ক�ন ।  
 

�ম কখন �যাগােযাগ করেবন কার সােথ �যাগােযাগ করেবন  �যাগােযােগর �কানা  িন�ি�র সময়সীমা  
১ দািয়��া� কম �কত�া সমাধান িদেত �থ � হেল  GRS �ফাকাল পেয়� কম �কত�া : 

 
নাম ও পদবী : জনাব হাসনা �হনা,  
এিসসেট� ভাইস ��িসেড� 
�ফান: ০২-৯৩৩০৮১৭ 

Email : hr@pkb.gov.bd  
 

১৫ িদন  

২ GRS �ফাকাল পেয়� কম �কত�া সমাধান িদেত �থ � 
হেল 

আিপল কম �কত�া  নাম ও পদবী : জনাব �মাঃ জাহা�ীর �হােসন 
(মহা�ব�াপক)  
�ফান: ০২- ৯৩৫৩৬৫১ 

Email : gm@pkb.gov.bd 
 

৩০ িদন  
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