
প্রফাী কল্যাণ ব্াাংক  

সটিজেন চার্ টায 

 

১. সবন  সভন : 

   সবন :  সনযাদ াসবফান নননচচতকযণণয রণযে প্রফাী কল্যাণ ব্াাংকণক আস্থায প্রনতক নণণফ প্রসতষ্ঠাকযণ।  

   সভন :  তথ্য প্রমৄসি ব্ফাজযয ভাধ্যজভ ব্য় াশ্রয়ী ন্থায় সনযাজদ  দ্রুততায জে সফজদ থথজক থযসভজর্ন্প প্রপ্রযণণ ায়তা প্রদান এফাং সফজদগাভী  নফণদ থপযত কভীজদয ে জতট স্বল্পভজয় Ôাসবফান ঋণ’  Ôপুনফ টান ঋণ’ প্রদান। 
 

২. থফা প্রদান প্রসতশ্রুসত 
 

২.১) নাগসযক থফা : 

ক্রভ থফায নাভ থফা প্রদান দ্ধসত 

 

প্রজয়ােনীয় কাগেত্র এফাং প্রাসিস্থান থফায মূল্য এফাং সযজাধ দ্ধসত থফা প্রদাজনয 

ভয়ীভা 

দাসয়ত্বপ্রাি কভ টকতটা  

(নাভ, দসফ, থপান এফাং াআ-

থভাআর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

াসবফান ঋণ  

(সফজদগাভী কভীজদয ঋণ 

প্রদান কযা য়)।   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

াঅজফদনকাযী কর্তটক 

প্রজয়ােনীয় কর 

কাগেত্র মা ৪ নাং 

করাজভ উজেখ যজয়জে 

তা াখায় েভা সদজর 

াখা মাচাাআ ফাোাআ 

াজে ঠিক জর 

ানুজভাদন কযা য়। 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১.০) াংসিষ্ট াখা থথজক যফযাকৃত াঅজফদন পযভ (সফনামূজল্য); 

১.১) ঋণ াঅজফদনকাযীয ০৩ কস  াজার্ ট াাআজেয েসফ। থবার্ায 

াঅাআসি কাজি টয পজর্াকস , ফতটভান ঠিকানা এফাং স্থায়ী ঠিকানা 

থৌযবা/ াআউসনয়ন সযলজদয াটি টসপজকর্ এয তযাসয়ত পজর্াকস; 

১.২)াজার্ ট,সবা,ম্যানায়ায, স্মার্ ট কাজি টয তযাসয়ত পজর্াকস। 
সফভান টিসকর্ (সয- এসি সবায থেজত্র ফাধ্যতামূরক নয়।  

১.৩) োসভনদাযজদয প্রণতেণকয ০১ কস এফাং নসভনীয ০২ কস 

াজ টার্ াাআজেয েসফ , থবার্ায াঅাআসি কাজি টয পজর্াকস , ফতটভান 

ঠিকানা এফাং স্থায়ী ঠিকানা থৌযবা/ াআউসনয়ন সযলজদয াটি টসপজকর্ 

এয তযাসয়ত পজর্াকস; 

১.৪) োসভনদাযজদয থম থকান এক েজনয স্বােযকৃত ০৩ টি থচথকয াতা 

 াংসিষ্ট ব্াাংজকয সাফ সফফযণী; 

 

১.১) ঋণ ীভাাঃ নতুন সবায থেজত্র জফ টাচ্চ ৩.০০ (সতন) রে র্াকা। সয-

এসি সবায থেজত্র জফ টাচ্চ ৩.০০ (সতন) রে র্াকা। 

১.২) সুজদয াযাঃ ৯% যর সুদ। 

১.৩) ঋণণয প্রভয়াদকার  নযণাধ সূচীীঃ  

নতুন সবা এফাং  সয- এসি সবা উবজয়য েন্য  জফ টাচ্চ ০৩ (সতন) ফেয; 

১.৪) প্রজসাং সপ ০.৫০%, িকুজভন্টন সপ ০.৫০% ঋণ সফতযজণয পূজফ ট 

ঋণ গ্রীতায সনকর্ জত নগদ াঅদায় কযজত জফ ; 

১.৫) ঋণ গ্রজণয ভয় ৫০০ র্াকা েভা কজয ঞ্চয়ী সাফ খুরজত জফ  

১.৬) ঋণ গ্রজণয ভয় ঋণ ঝুঁসক াঅচ্ছাদন স্কীজভয দস্য জত জফ । 
চাঁদায সযভান ভঞ্জুযীকৃত র্াকায উয সনধ টাসযত য়;  

১.৭) ব্াাংজকয ানুজভাসদত নীসতভারা ানুমায়ী াঅাআনেীসফ সপ ( নরগ্যার 

নপ) সনধ টাযণ কযজত জফ। 

   

০৭ কভ টসদফ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

কর াখা ব্ফস্থাক।  
ঠিকানা  থপান নাং সনম্মসরসখত 

জয়ফাাআর্ এ ায়া মাজফ- 

www.pkb.gov.bd 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২. নাযী অনবফান ঋণ-

২০২১ 

 

 

                                        ঐ 

 

                               ঐ ১০ নদন 

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


ক্রভ থফায নাভ থফা প্রদান দ্ধসত 

 

প্রজয়ােনীয় কাগেত্র এফাং প্রাসিস্থান থফায মূল্য এফাং সযজাধ দ্ধসত থফা প্রদাজনয 

ভয়ীভা 

দাসয়ত্বপ্রাি কভ টকতটা  

(নাভ, দসফ, থপান এফাং াআ-

থভাআর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৩. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

পূনফ টান ঋণ 

(প্রফা থপযত কভীজদয 

ঋণ প্রদান কযা য়)।  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ঐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১.০) াংসিষ্ট াখা থথজক যফযাকৃত াঅজফদন পযভ (সফনামূজল্য); 

১.১) াঅজফদনকাযীয দ্য থতারা ০৩ (সতন) কস  োসভনদাযজদয দ্য 

থতারা ০২ (দুাআ) াজার্ ট াাআজেয েসফ, োতীয় সযচয় জত্রয 

পজর্াকস,/াজার্ ট/ প্রজমােয থেজত্র েন্সনফন্ধন নদ,  ফতটভান ঠিকানা 

এফাং স্থায়ী ঠিকানা ম্বসরত থৌযবা/ াআউসনয়ন সযলদ কর্তটক প্রদত্ত 

নদত্র; 

 

১.২) ারনাগাদ  থেি রাাআজজন্পয পজর্াকস (মসদ না থাজক কাযণ উজেখ 

কযজত জফ);  

 

১.৩) ঋণ সযজাজধ েভ ঋণ াঅজফদনকাযীয সতা /ভাতা/ স্বাভী/স্ত্রী 

/বাাআ/থফান/সনকর্তভ াঅত্নীয় এফাং ঋণ সযজাজধ েভ এভন ব্সি সমসন 

াঅসথ টকবাজফ চ্ছর  ভাজে গণ্যভান্য সতসন গ্যাযান্টয জত াযজফন। 

 

১.১) ঋণ ীভাাঃ জফ টাচ্চ ঋণ ীভা ৫০.০০ (ঞ্চা) রে র্াকা। 

১.২) সুজদয াযাঃ ৯% যর সুদ। 

১.৩) প্রজসাং সপ ০.৫০% (জফ টাচ্চ ১৫ াোয র্াকা)। িকুজভন্টন সপ 

০.৫০% (জফ টাচ্চ ১৫ াোয র্াকা) ঋণ সফতযজণয পূজফ ট ঋণ গ্রীতায 

সনকর্ জত প্রজসাং সপ  িকুজভন্টন সপ নগদ াঅদায় কযজত জফ ; 

১.৪) ঋণ গ্রজণয পূজফ ট াত্র ব্াাংজক ন্যযনতভ ১,০০০ /-(এক াোয) র্াকা 

েভা কজয চরসত সাফ / ৫০০.০০ (াঁচত) র্াকা েভা কজয ঞ্চয়ী 

সাফ খুরজত জফ; 

১.৫) ব্াাংজকয ানুজভাসদত নীসতভারা ানুমায়ী াঅাআনেীসফ সপ ( নরগ্যার 

নপ) সনধ টাযণ কযজত জফ। 

১.৬) োভানতসফীন ঋণ জফ টাচ্চ ৩.০০ ( সতন) রে র্াকা, োভান ত 

ঋণ ৩.০০ (সতন) রে র্াকায উজবট জত  ৫.০০ (াঁচ) রে র্াকা ম টে; 

ঋজণয সযভাণ ৫ .০০ (াঁচ) রে র্াকায উজবট জর ঋজণয সফযীজত ঋণ 

গ্রীতা/গ্যাযান্টজযয ভাসরকানাধীন স্থাফয ম্পসত্ত থযসেসি ভ র্ টথগেমূজর 

ব্াাংজকয ানুকূজর দায়ফদ্ধ থাকজফ। 

 

  ১০ সদন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

কর াখা ব্ফস্থাক।  
ঠিকানা  থপান নাং সনম্মসরসখত 

জয়ফাাআর্ এ ায়া মাজফ- 

www.pkb.gov.bd 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

৪.  

 

ফেফন্ধু াসবফাী বৃৎ 

সযফায ঋণ। 

 

* পূনফ টান ঋথণয  ৪ নাং করাজভয ১.০ থথজক ১.২ এয ানুরূ।  

 

                   

 

* পূনফ টান ঋথণয ৫ নাং করাজভয ১.৩ থথজক ১.৬ এয ানুরূ।  

১.১) সুণদয াযীঃ সুজদয ায পুরুল ঋণ গ্রীতায থেজত্র ৯% যর সুদ  

ভসরা ঋণ গ্রীতায থেজত্র ৭% যর সুদ । 

 

 

৫. 

 

থকাসবি-১৯ সফজল 

পুনফ টান ঋণ।   

 

সফশ্বব্াী থকাসবি-১৯ এয প্রাদুব টাজফয কাযজণ  থম কর  ফাাংরাজদস 

াসবফাী কভী  েসতগ্রস্ত জয় থদজ থপযত এজজে ন থ কর 

কভী/সফজদজ মৃতুযফযণ কজযজেন তাঁয সযফাজযয উমৄি  ১  (এক) েন 

দস্য এ ঋণ ায়ায থমাগ্য ফজর সফজফসচত জফ;    

 

* পূনফ টান ঋথণয  ৪ নাং করাজভয ১.০ থথজক ১.১ এয ানুরূ।  

  

১.১) াজার্ ট, সফএভাআটি’য স্মার্ ট কাি ট/ চাকসযযত  থদজয াঅাআসি কাি ট 

এয পজর্াকস; 

১.২) ঋণ গ্রীতায সনকর্ জত সনে নাভীয় ৩ (সতন) টি স্বােসযত থচজকয 

াতা সনজত জফ (থযসেসি ভর্ টজগে ঋণ ব্সতত)। 

    

 

*পূনফ টান ঋথণয ৫ নাং করাজভয ১.৩ থথজক ১.৫ এয ানুরূ।  

১.১)  ঋণ ীভাাঃ একক ঋণ জফ টাচ্চ ৫.০০ (াঁচ) রে র্াকা, গ্রু ঋজণয 

থেজত্র এক দজস্যয ঋজণয ীভা ৫.০০ (াঁচ)  রে র্াকা সাজফ ০৫ 

েজনয জফ টাচ্চ ২৫.০০ (পঁসচ) রে র্াকা;    

১.২)  সুজদয াযাঃ ৪% যর সুদ; 

 

১.৩) োভানত/োভানত/গ্যাযাসন্টাঃ জফ টাচ্চ ৩.০০ (সতন) রে র্াকা 

ম টে োভানতসফীন; ৩.০০ (সতন) রে র্াকায উজবট ঋণ ভঞ্জুসযয 

থেজত্র ১ .৫ গুণ ভসযভাণ োভানত সনজত জফ । ৩.০০ (সতন) রে 

র্াকায উজদ্ধট জত  ৫.০০ (াঁচ) রে র্াকা ম টে ঋজণয থেজত্র োভানত 

গ্রণ কযজত জফ।  ঋজণয সযভাণ ৫ .০০ ( াঁচ) রে র্াকায উজবট জর 

ঋজণয সফযীজত ঋণ গ্রীতা /গ্যাযান্টজযয ভাসরকানাধীন স্থাফয ম্পসত্ত 

থযসেসি ভর্ টথগেমূজর ব্াাংজকয ানুকূজর দায়ফদ্ধ থাকজফ।  

 

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


ক্রভ থফায নাভ থফা প্রদান দ্ধসত 

 

প্রজয়ােনীয় কাগেত্র এফাং প্রাসিস্থান থফায মূল্য এফাং সযজাধ দ্ধসত থফা প্রদাজনয 

ভয়ীভা 

দাসয়ত্বপ্রাি কভ টকতটা  

(নাভ, দসফ, থপান এফাং াআ-

থভাআর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৬. “প্রফাী কল্যাণ ব্াাংক 

াধাযণ ঋণ নীসতভারা, 

২০২১” 

 

 

 

 

ঐ 

 

* পূনফ টান ঋথণয  ৪ নাং করাজভয ১.০ থথজক ১.১ এয ানুরূ।  

 

* পূনফ টান ঋথণয ৫ নাং করাজভয ১.৩ থথজক ১.৫ এয ানুরূ।  

১.১). ঋণ ীভাাঃ  

প্রকল্প ঋণ  চরসত পু ুঁসে/নগদ ঋণ এয প্রযণে ণফ বাচ্চ ঋণ ীভা ২০.০০ 

(সফ) রে টাকা। 

১.২) সুণদয াযীঃ সুজদয ায পুরুল ঋণ গ্রীতায থেজত্র ৯% যর সুদ  

ভসরা ঋণ গ্রীতায থেজত্র ৭% যর সুদ । 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

কর াখা ব্ফস্থাক।  
ঠিকানা  থপান নাং সনম্মসরসখত 

জয়ফাাআর্ এ ায়া মাজফ- 

www.pkb.gov.bd 

 
 

৭. 

 

 

 

“নাযী পূন বফান ঋণ 

নীনতভারা, ২০২১” 

 

* পূনফ টান ঋথণয  ৪ নাং করাজভয ১.০ থথজক ১.২ এয ানুরূ।  

১.১) ঋণ গ্রীতায সনকর্ জত সনে নাভীয় ৩ (সতন) টি স্বােসযত থচজকয 

াতা সনজত জফ (থযসেসি ভর্ টজগে ঋণ ব্সতত)। 

 

*পূনফ টান ঋথণয ৫ নাং করাজভয ১.৪ থথজক ১.৬ এয ানুরূ। 

১.১) সুজদয াযাঃ ৭% যর সুদ।  

১.২) প্রণনাং নপ প্রণমাজে নয়। িকুজভন্টন সপ ০.৫০% (জফ টাচ্চ ১৫ 

াোয র্াকা) ঋণ সফতযজণয পূজফ ট ঋণ গ্রীতায সনকর্ জত প্রজসাং সপ  

িকুজভন্টন সপ নগদ াঅদায় কযজত জফ 

   ১৫ নদন  

৮.  “াঅত্নকভ টাংস্থানমূরক 

ঋণ,২০২১” 

* পূনফ টান ঋথণয  ৪ নাং করাজভয ১.০ থথজক ১.১ এয ানুরূ।  

*নাযী পূন বফান ঋণ নীনতভারায ৪ নাং করাণভয  ২০২১ এয ১.১ এয 

ানুরূ।  

 

* পূনফ টান ঋথণয ৫ নাং করাজভয ১.৩ থথজক ১.৫ এয ানুরূ।  

১.১).ঋণ ীভাাঃ জফাচ্চট ঋণ ীভা ৫.০০ (াঁচ) রে র্াকা।  

১.২) সুণদয াযীঃ ৪% যর সুদ । 

১.৩) োভানত/োভানত/গ্যাযাসন্টাঃ 

জফ টাচ্চ ৩.০০ (সতন) রে র্াকা ম টে োভানতসফীন; ৩.০০ (সতন) 

রে র্াকায উজবট ঋণ ভঞ্জুসযয থেজত্র ১ .৫ গুণ ভসযভাণ োভানত 

সনজত জফ;   

৩.০০ (সতন) রে র্াকায উজদ্ধট জত  ৫.০০ (াঁচ) রে র্াকা ম টে ঋজণয 

থেজত্র োভানত গ্রণ কযজত জফ;  

৩.০০ (সতন) রে র্াকায ঋজণয থেজত্র ২ (দুাআ) েজনয  গ্যাযাসন্ট এফাং  

৩.০০ (সতন) রে র্াকায উজদ্ধট ১(এক) েজনয গ্যাযাসন্ট সনজত জফ; 

 

 

 

৯. ঞ্চয়ী সাফ থখারা।  

১.০)   াঅজফদন পযভ (সফনামূজল্য) 

১.১) াঅজফদনকাযীয ০২ (দুাআ) কস  নসভসনয ০১ (এক) কস াজার্ ট 

াাআজেয তযাসয়ত েসফ; 

১.২) নািকযজনয েন্য াঅজফদনকাযীয বফধ াজাজর্ টয তযাসয়ত 

পজর্াকস ০৬ (েয়) াতা; 

১.৩) োতীয় সযচয়ত্র/ স্মার্ ট কাজি টয তযাসয়ত পজর্াকস। 
 

১.১)  ৫০০ (াঁচত) র্াকা েভা কজয ঞ্চয়ী সাফ খুরজত য়।     ০১ সদন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

কর াখা ব্ফস্থাক।  
ঠিকানা  থপান নাং সনম্মসরসখত 

জয়ফাাআর্ এ ায়া মাজফ- 

www.pkb.gov.bd 

 
 
 

 

 

 

১০. ফেফন্ধু িাফর থফসনসপর্ 

স্কীভ। 

১.১) ৫০,০০০/- জত ১০,০০,০০০/- র্াকা ম টে জভা নদণয় একাউন্ট 

থখারা মায়। 

(থভয়াদপূসতটজত প্রাপ্য াথ ট সনম্মসরসখত জয়ফাাআর্ এ ায়া মাজফ) 

১১. ফেফন্ধু সো ঞ্চয়ী স্কীভ  

১.১) ভাসক ১০০০/-,  ২০০০/-, ৩০০০/-,৫০০০/-, ১০০০০/- জভা কণয 

একাউন্ট থখারা মায়; ১২. সফফা ঞ্চয়ী স্কীভ । 

১৩. ফেফন্ধু ঞ্চয়ী স্কীভ। 

১৪. থভয়াদী াঅভানত থখারা। ১.১) এককারীন ৫০,০০০/- র্াকা ফা তদুবট র্াকা জভা কজয সাফ থখারা 

মায়। 

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


ক্রভ থফায নাভ থফা প্রদান দ্ধসত 

 

প্রজয়ােনীয় কাগেত্র এফাং প্রাসিস্থান থফায মূল্য এফাং সযজাধ দ্ধসত থফা প্রদাজনয 

ভয়ীভা 

দাসয়ত্বপ্রাি কভ টকতটা  

(নাভ, দসফ, থপান এফাং াআ-

থভাআর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১৫. াঅগভনী বুজথ বফজদসক 

মুদ্রা ক্রয়  ফসগভ টন বুজথ 

সফক্রয় এফাং 

এনজিা টজভন্ট।  

সনধ টাসযত ভজয়য ভজধ্য 

প্রদান কযা য়। 

১. ক্রজয়য থেজত্র ;  

১.১) াজার্ ট এয মূর কস; 

১.২) টিজকজর্য পজর্াকস সফক্রজয়য থেজত্র/ সবা কস; 

১.৩) ব্াাংক কর্তটক সনধ টাসযত পযজভ াঅজফদন কযজত জফ। 

াজাজর্ ট এনজিা টজভন্ট সপ ১৫০/- র্াকা।  

   ০১ সদন। 

 

প্রফাী কল্যাণ ব্াাংক,  

বফজদসক মুদ্রা সফসনভয় বুথ, 

াঅগভনী কাষ্টভ র (১ভ তরা)  

 ফসগ টভন কনজকা ট র,(২য় 

তরা), মযত াোরার 

াঅেেটাসতক সফভানফন্দয,ঢাকা।  

থপান নাং-০২-৮৯০১৮৪৬ 

 

ব্ফস্থাক, প্রফাী কল্যাণ 

ব্াাংক,  

প্রধান াখা, ঢাকা।  
থপান- ০২৪-৮৩২১৮৭৮  

াআ-থভাআর-principalbranch 

@pkb.gov.bd 

১৬. সফজদগাভী কভীজদয 

থযসেজিন সপ গ্রণ।  
িান াজয করাজভ 

ফসণত কাগেত্রাসদ 

ঠিক জর সনধ টাসযত 

ভজয়য ভজধ্য থ-

াি টায প্রদান কযা য়।  

১.াজার্ ট এয মূর কস ১ থর্ পজর্াকস, সবায পজর্াকস; 

২. ভন্ত্রণারয় সনধ টাসযত পযজভ াঅজফদন ত্র। 

 

 

২২০ র্াকা েভা গ্রণ। ০১ সদন। ব্ফস্থাক,  

প্রফাী কল্যাণ ব্াাংক,  

প্রধান াখা। 

থপান- ০২৪-৮৩২১৮৭৮  

াআ-থভাআর-principalbranch 

@pkb.gov.bd 

 

১৭.   

 

স্পর্ কযা দ্ধসতজত 

থযসভজর্ন্প প্রদান।  

 

থম থকান াখা জত 

সনধ টাসযত ভজয়য ভজধ্য 

প্রদান কযা য়। 

 

১. একজচঞ্জ াউে কর্তটক প্রদত্ত থগান সন নম্বয; 

২. থযসভজর্ন্প গ্রণকাযীয োতীয় সযচয়জত্রয পজর্াকস।   

 

াঅজফদন পভ ট সফনামূল্য। 

 

   ০১ সদন। 

কর াখা ব্ফস্থাক।  
াখায ঠিকানা  থপান নাং 

সনম্নসখত জয়ফাাআজর্ ায়া 

মাজফ- 

www.pkb.gov.bd 

১৮. সযক্রুটিাং এজেসন্প জত  

স্মার্ ট কাি ট সপ, ফসগ টভন 

োড়ত্র সপ গ্রণ। 

করাভ ৪ এ ফসণ টত 

াঅজফদন পভ ট ঠিক 

জর চাসদা ানুমায়ী 

থ-াি টায প্রদান কযা 

য়। 

থ-াি টায এয েন্য ব্াাংক কর্তটক সনধ টাসযত পযজভ াঅজফদন কযজত জফ। স্মার্ ট কাি ট  ফসগ টভন োড়ত্র সপ সফএভাআটি কর্তটক সনধ টাসযত াজয গ্রণ 

কযা য়  

০১সদন। ব্ফস্থাক (কর াখা) 

 

 

 

 

 

 

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


 

    

২.২) প্রাসতষ্ঠাসনক থফাাঃ 

ক্রভ       থফায নাভ         থফা প্রদান দ্ধসত       প্রজয়ােনীয় কাগেত্র  

        এফাং  প্রাসিস্থান 

থফায মূল্য 

এফাং সযজাধ                 

দ্ধসত 

     থফা প্রদাজনয   

       ভয়ীভা 

       দাসয়ত্বপ্রাি কভ টকতটা  

(নাভ, দসফ, থপান এফাং াআ-থভাআর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১. োতীয় াংজদ DÌvwcZ এ ব্াাংজক াংসিষ্ট প্রজেয উত্তয 

াংক্রাে তথ্য । 

াঅসথ টক প্রসতষ্ঠান সফবাগ এফাং ান্যান্য ভন্ত্রণারয় জত 

চাসত াংজদ DÌvcb‡hvM¨ । 
চাসদা ানুমায়ী প্রধান কাম টারজয়য  াখা 

সযচারন,সনয়ন্ত্রণ  ব্ফা উন্নয়ন সিার্ টজভন্ট। 

সফনামূজল্য । চাসত ভজয়য ভজধ্য  

e¨e ’̄vcbv cwiPvjK 

থপান নাং- ০২-০৪৩২১৯৭৯ 

Email : md@pkb.gov.bd 

২.   াঅসথ টক প্রসতষ্ঠান সফবাগ,াথ ট ভন্ত্রণারয়  ব্াাংক াংক্রাে 

চাসত তথ্য ।  

চানদা অনুমায়ী াড বকন  প &র্কস  থপ্রযণ।  প্রধান কাম টারজয়য কর সফবাগ। সফনামূজল্য। চাসত ভজয়য ভজধ্য 

৩. প্রফাী কল্যাণ  বফজদসক কভ টাংস্থান ভন্ত্রণারয় কর্তটক 

ব্াাংক াংক্রাে তথ্য । 

চানদা অনুমায়ী াড বকন  প &র্কস  থপ্রযণ। চাসদা ানুমায়ী প্রধান কাম টারজয়য  াখা 

সযচারন,সনয়ন্ত্রণ  ব্ফা উন্নয়ন সিার্ টজভন্ট। 

সফনামূজল্য। চাসত ভজয়য ভজধ্য 

৪. ফাাংরাজদ ব্াাংক কর্তটক চাসত তথ্য । সনধ টাসযত পযজভর্ ানুমায়ী াি টকস  প &র্কস 

ফাাংরাজদ ব্াাংজক থপ্রযণ। 

চাসদা ানুমায়ী প্রধান কাম টারজয়য  াখা 

সযচারন,সনয়ন্ত্রণ  ব্ফা উন্নয়ন সিার্ টজভন্ট। 

সফনামূজল্য। চাসত ভজয়য ভজধ্য েনাফ থভাাঃ Rvnv½xi †nv‡mb 

ভাব্ফস্থাক (প্রান)  

থভাফা: ০১৯৪২-৬৫৪৯১৫ 

Email : gm@pkb.gov.bd 

৫. Banking & Non Banking Financial 

Institute (NBFI) কর্তবক চানত তথ্য   

সনধ টাসযত পযজভর্ ানুমায়ী াি টকস  প &র্কস 

ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাজদ ব্াাংজক থপ্রযণ। 

চাসদা ানুমায়ী প্রধান কাম টারজয়য  াখা 

সযচারন,সনয়ন্ত্রণ  ব্ফা উন্নয়ন সিার্ টজভন্ট। 

সফনামূজল্য। চাসত ভজয়য ভজধ্য 

 ৬. াঅয়কয াঅধ্যাজদ ানুমায়ী কযদাতাজদয ব্াাংক সাফ 

সফফযণী যফযা। (োতীয় যােস্ব থফাি ট) 

চাসদা ানুমায়ী াি টকস   প &র্কস  উকয 

কসভনাজযয কাম টারজয় থপ্রযণ কযা য় । 

চাসদা ানুমায়ী প্রধান কাম টারজয়য থকন্দ্রীয় সাফ 

সফবাগ। 

সফনামূজল্য। চাসত ভজয়য ভজধ্য সফবাগীয় প্রধান 

থকন্দ্রীয় সাফ সফবাগ 

থপান নাংঃাঃ-০২-৪৮৩১৭৫২০ 

Email : cad@pkb.gov.bd 

 

২.৩) অবেন্তযীণ প্রফাীঃ 

ক্রভ থফায নাভ থফা প্রদান দ্ধসত 

 

প্রজয়ােনীয় কাগেত্র এফাং 

প্রাসিস্থান 

থফায মূল্য এফাং সযজাধ 

দ্ধসত 

থফা প্রদাজনয ভয়ীভা দাসয়ত্বপ্রাি কভ টকতটা  

(নাভ, দসফ, থপান এফাং 

াআ-থভাআর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

  ১.  ক) নননভনিক ছুটি  ছুটিণত গভণনয পূণফ ব আণফদণনয নবনিণত ছুটি gÄyi কযা য়।  ননধ বানযত পযণভ আণফদনে;  

 

 

 

নফনামূণল্য। 

তাrযনণক।  স্ব স্ব ননয়ন্ত্রণকাযী কভ বকতবা । 

২. খ) অনজবত ছুটি  ছুটিণত গভণনয পূণফ ব আণফদণনয নবনিণত ছুটি gÄyi কযা য়। ঐ ছুটিণত গভণনয পূণফ ব আণফদণনয নবনিণত ছুটি gÄyi 

কযা য়। 

 

 

 

 

ভঞ্জুযকাযী কর্তবয । 

 

৩. গ) প্রসূনত ছুটি  আণফদণনয নবনিণত gÄyixi Av‡`k Rvix। ১.ডাক্তাণযয যাভ বে  

ছুটিয আণফদনে। 

ছুটিণত গভণনয পূণফ ব আণফদণনয নবনিণত ছুটি gÄyi 

কযা য়। 

৪. ঘ) শ্রানন্ত নফণনাদন ছুটি  বাতা gÄyi আণফদণনয নবনিণত gÄyi কযা য়। ননধ বানযত পযণভ আণফদনে; আণফদন প্রানিয য দ্রুততভ ভণয়য ভণে।  

  ৫.  ঙ) ফন:ফাাংরাণদ ভ্রভন  ছুটিয 

অনুণভাদন।  

আণফদণনয নবনিণত অনুভনত প্রদান কযা য়।                ঐ 

 

                       ঐ 

৬. চ) প্রভাটয াইণকর অনিভ gÄyi । আণফদণনয নবনিণত ঋণ gÄyi কযা য়।                ঐ 

 

প্রণয়াজনীয় স্ট্োম্প চাজব 

ডকুণভন্ট ম্পাদন। 

প্রনত ০৩ ভা অন্তয অন্তয প্রাি আণফদনমূ মাচাই 

ফাছাইপূফ বক যফতী ভাণয ১ভ িাণয ভণে  

অনুণভাদণনয  জন্য  উস্থান  কযা  য়।  

৭. ছ) গৃ ননভ বাণ অনিভ gÄyi । আণফদণনয নবনিণত ঋণ gÄyi কযা য়।               ঐ             ঐ াংনিষ্ট অথ বফছণযয ভণে ।  

 

mailto:md@pkb.gov.bd
mailto:gm@pkb.gov.bd


 

 

 

 

 

ক্রভ থফায নাভ থফা প্রদান দ্ধসত 

 

প্রজয়ােনীয় কাগেত্র এফাং প্রাসিস্থান থফায মূল্য এফাং সযজাধ 

দ্ধসত 

থফা প্রদাজনয ভয়ীভা দাসয়ত্বপ্রাি কভ টকতটা  

(নাভ, দসফ, থপান এফাং াআ-

থভাআর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৮. জ) কনম্পউটায/ল্যাট অনিভ gÄyi। আণফদণনয নবনিণত ঋণ gÄyi কযা য়। ঐ প্রণয়াজনীয় স্ট্োম্পচাজব 

ডকুণভন্ট ম্পাদন। 

নননদ বষ্ট ভয়ীভা প্রনই।  

ভঞ্জুযকাযী কর্তবয  । 

 ৯. ঝ) ব্াাংনকাং নডণলাভা াণয ম্মানী 

প্রদান।  

আণফদণনয নবনিণত ম্মানী প্রদাণনয অনুভনত 

প্রদয়া য়। 

মূর নদে াদা কাগণজ 

আণফদনে।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

নফনামূণল্য। 

 

আণফদন প্রানিয য দ্রুততভ ভণয়য ভপ্রে। 

১০. ঞ) াণাট ব কযায অনুভনত প্রদান । আণফদণনয নবনিণত অনুভনত প্রদান কযা য়।  ননধ বানযত পযণভ আণফদনে;                 ঐ 

১১.  ট) ননণয়াগ  ণদান্ননত প্রদান ।  নফদ্যভান নীনতভারা অনুমায়ী ননণয়াগ  ণদান্ননত 

প্রদান কযা য়।  

আফনিক নদ  আনুলনিক 

কাগজত্য নফদ্যভান নীনতভারা 

অনুমায়ী।  

নফদ্যভান নীনতভারা অনুমায়ী।  ব্ফস্থানা কর্তবয এফাং প্রফাড ব 

কর্তবক ভঞ্জুয। 

১২. ঠ) স্থায়ীকযণ  নতুন ননণয়াগপ্রাি ণদয প্রযণে ০১ ফছয এফাং 

ণদান্ননতপ্রাি ণদ ০৬ ভা অনতক্রাণন্তয য স্ব-

ণদ স্থায়ীকযণ।  

১. চাকুযী ণন্তালজনক নক না ভণভ ব 

ননয়ন্ত্রণকাযী কর্তবণযয প্রতেয়। 

২. ফানল বক প্রগানীয় প্রনতণফদন।  

নযানফী কার অনতক্রান্ত য়াযয 

দ্রুততভ ভণয়য ভণে।  

 

 

 

 

ভঞ্জুযকাযী কর্তবয । 

 

১৩. 

 

ঢ) ফানল বক প্রফতন বৃনি gÄyi । 

  থফায নাভ 

প্রনত ফছণযয জুরাই ণত কাম বকয কণয ফানল বক 

প্রফতন বৃনি gÄyi কযা য়। 

ননধ বানযত পযণভ আণফদনে; ২৫ নদণনয ভণে  

১৪. ড) বনফষ্য তনফর ণত অনিভ প্রদান।  আণফদণনয নবনিণত gÄyi কযা য়। ঐ 

 

আণফদন প্রানিয য দ্রুততভ ভণয়য ভণে। 

১৫. ণ) কভ বচাযী কল্যাণ তনফর ণত অনুদান। আণফদণনয নবনিণত gÄyi কযা য়। ঐ                ঐ 

১৬.  ত) নফণল াপণল্যয জন্য পুযস্কায প্রদান। প্রাংাে; 

াযপযম্যাণেয নবনিণত নফণল পুযস্কায।  

ব্ফস্থানা কর্তবণযয নিান্ত 

প্রভাতাণফক।  

অথ বফছয প্রল য়ায য দ্রুততভ ভণয়য 

ভণে। 

১৭. থ) প্রনযণ প্রদান।  ব্াাংণকয ননজস্ব কভ বকতবা  অন্য প্রনতষ্ঠাণনয 

প্রনযক দ্বাযা প্রনযণণয ব্ফস্থাকযণ।  

প্রনযণ প্রদাণনয নননভি ভণনানয়নে।  প্রনযণ কোণরন্ডায অনুমায়ী। নফবাগীয় প্রধান 

প্রনযণ ইনেটিটিউট 

১৮.  দ) প্রনন gÄyi। আণফদণনয নবনিণত প্রনন gÄyi কযা য়। ননধ বানযত পযণভ আণফদনে; দ্রুত ভণয়য ভণে । ভঞ্জুযকাযী কর্তবয । 

১৯. ধ) মানফন থফা াধাযণ প্রফা এন্ড ইwÄননয়ানযাং নডাট বণভন্ট এয 

ভােণভ ব্াাংজকয কর সনফ টাী  কভ টচাযীজদয 

গাড়ী যফযা।  

াঅজফদনত্র। যকায কর্তটক সনধ টাসযত 

াজয। 

তাrযনণক।  

নফবাগীয় প্রধান,াধাযণ প্রফা এন্ড 

ইসঞ্জননয়ানযাং নডাট বণভন্ট।  

প্রপান নাং:০২-৪৮৩২১১৯৫ 

Email : 

csd@pkb.gov.bd 

 ২০. ন) মাফতীয় নপ্রনন্টাং প্রস্ট্নাযী যফযা । প্রধান কাম বারণয়য াধাযণ প্রফা এন্ড ইwÄননয়ানযাং 
নডাট বণভন্ট এয ভােণভ মাফতীয় নপ্রনন্টাং প্রষ্টনাযী 

যফায। 

              চানদাে প্রকৃতমূণল্য  

  দ্রুত ভণয়য ভণে। 

 ২১. ) প্রটনরণপান প্রফা । প্রধান কাম বারণয়য াধাযণ প্রফা এন্ড াআসঞ্জননয়ানযাং 

নডাট বণভন্ট এয ভােণভ প্রফা প্রানিয ব্ফস্থাকযণ। 

            অনধমাচনে।             ঐ                  ঐ 

 

 

mailto:csd@pkb.gov.bd


 

 

 

 

 

ক্রভ থফায নাভ থফা প্রদান দ্ধসত 

 

প্রজয়ােনীয় কাগেত্র 

এফাং প্রাসিস্থান 

থফায মূল্য এফাং 

সযজাধ দ্ধসত 

থফা প্রদাজনয ভয়ীভা দাসয়ত্বপ্রাি কভ টকতটা  

(নাভ, দসফ, থপান এফাং াআ-থভাআর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

২২. প) পানন বচায। প্রধান কাম বারণয়য াধাযণ প্রফা এন্ড ইwÄননয়ানযাং নডাট বণভন্ট 

এয ভােণভ আফাফে  নফদ্যেনতক যÄvg যফযা কযা 

য়।  

            অনধমাচনে।          প্রকৃতমূণল্য                             ঐ নফবাগীয় প্রধান,াধাযণ প্রফা এন্ড ইসঞ্জননয়ানযাং 

নডাট বণভন্ট।  

প্রপান নাং:০২-৪৮৩২১১৯৫ 

Email : csd@pkb.gov.bd ২৩. ফ) রনজনষ্টক যফযা  প্রধান কাম বারণয়য াধাযণ প্রফা এন্ড ইwঞ্জননয়ানযাং নডাট বণভন্ট 

এয ভােণভ ব্াাংণকয গাড়ীচারক, ননযািা প্রযী,অনপ 

ায়ক,  অন্যান্যণদয ননধ বানযত ভয়ীভায ব্ফধাণন প্রাাক 

 জুতা যফযা।  

            অনধমাচনে।            ঐ ঐ 

২৪. ব) ফাণজট  প্রধান কাম বারণয়য প্রকন্দ্রীয় নাফ নফবাণগয ভােণভ ফাণজট 

প্রণয়ন কণয াখা  প্রধান কাম বারণয়য াংনিষ্ট নফবাণগ প্রপ্রযণ।  

াখা  প্রধান 

কাম টারজয়য সফসবন্ন সফবাগ 

জত প্রাি প্রস্তাফত্র এফাং 

ান্যান্য কাগেত্র ( মসদ 

থাজক) । 

          নফনামূণল্য ননধ বানযত ভয় অনুমায়ী। নফবাগীয় প্রধান 

প্রকন্দ্রীয় নাফ  

প্রপান নাং:০২-৪৮৩১৭৫২০ 

Email : cad@pkb.gov.bd 

২৫.  ভ) ননযীযা  নযদ বন।  কর্তবয কর্তবক অনুণভানদত অনডট নযকল্পনানুমায়ী অনডট  

ইেণকন নডাট বণভন্ট কর্তবক ননধ বানযত পযণভণট 

অথ বফছযনবনিক ননযীযা কাম বক্রভ ম্পাদন।  

অনডট  ইেণকন 

নডাট বণভন্ট 

              ঐ ননযীযা নফবাগ কর্তবক ননধ বানযত ভয় ীভায 

ভণে । 

নফবাগীয় প্রধান 

অনডট  ইেণকন নডাট বণভন্ট। 

Email: audit.pkb@gmail.com 

 

 ৩. আতাধীন অনধদিয/দিয/াংস্থা কর্তবক প্রদি প্রফাীঃ 

   আতাধীন অনধদিয/দিয/াংস্থা/অন্যান্য প্রনতষ্ঠানমূণয নটিণজন & চাট বায নরঙ্ক আকাণয যুক্ত কযণত ণফ। 

    

৪. প্রফা িীতায ননকট াঅভাজদয প্রতযাাাঃ  

ক্রভ প্রসতশ্রুত/ কাসিত থফা প্রাসিয রজে কযণীয়   

১. সনধ টাসযত পযজভ প্রজয়ােনীয় কাগে/ দসরর ত্রাসদ ম্পূণ টবাজফ পূযণকৃত াঅজফদন েভা প্রদান ; 

২. ঋজণয সকসস্ত ভয়ভত সযজাধ কযা; 

৩. সফজদজ াফস্থান কাজর ঠিকানা সযফতটন জর সযফসতটত ঠিকানা  থভাফাাআর নম্বয, াআ -থভাআর নম্বয ব্াাংক এ াফসত কযা;  

৪. প্রফাী সযফাজযয কর াঅভানত প্রফাী কল্যাণ ব্াাংক-এ সাফ খুজর েভা কযা; 

৫. প্রফাীজদয থযসভজর্ন্প প্রফাী কল্যাণ ব্াাংক এয ভাধ্যজভ েভা কযা (মথাম্ভফ)।  
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   ৫. াসবজমাগ প্রসতকায ব্ফস্থানা (GRS)  

   ক) অনবণমাগ ননষ্পনি কভ বকতবা (অননক)  নজআযএ প্রপাকার ণয়ন্ট: 

 

কাম টারয়  থফা প্রাসিয েন্য দাসয়ত্বপ্রাি 

কভ টচাযী 

কখন াসবজমাগ কযা মাজফ  মায কাণছ অনবণমাগ কযণত ণফ থমাগাজমাগ সনষ্পসত্তয 

ভয়ীভা 

 

াখা াসপ  

               

কর কভ টচাযী  

 

থফা  প্রাসিয েন্য দাসয়ত্বপ্রাি 

কভ টচাযী ভাধান সদজত ব্থ ট জর। 

অনবণমাগ ননষ্পনি কভ বকতবা 

(অননক) 

(GRS) প্রপাকার ণয়ন্ট) 

অথফা 

নজআযএ নফকল্প প্রপাকাল্ট ণয়ন্ট 

 

    াসনক  সোঅযএ থপাকার জয়ন্ট: 

          াংসিষ্ট াখা ব্ফস্থাক  

      
 

৩০ 

কাম টসদফ  

 

 

 

াঅঞ্চসরক 

কাম টারয় 

কর কভ টচাযী ঐ   ঐ  ১। াসনক  সোঅযএ থপাকার জয়ন্ট: 

নাভ  দফী : েনাফ ‡gvt Rvnv½xi †nv‡mb (ভাব্ফস্থাক, প্রান) 

প্রপান: +৮৮-০২-৯৩৫৩৬৫১, ইণভইর : gm@pkb.gov.bd. ঠিকানা: প্রফাী কল্যাণ ব্াাংক,  

প্রফাী কল্যাণ বফন, ৭১-৭২ াআস্কার্ন গাজি টন থযাি, ঢাকা-১০০০।  
 

২। সোঅযএ সফকল্প থপাকার জয়ন্ট:  সফবাগীয় প্রধান, ভানফ ম্পদ সফবাগ, প্রধান কাম টারয়,  

ইণভইর : hr@pkb.gov.bd       
ঠিকানা: প্রফাী কল্যাণ ব্াাংক,প্রফাী কল্যাণ বফন,  

৭১-৭২ াআস্কার্ন গাজি টন থযাি,ঢাকা-১০০০। 

 

প্রধান কাম টারয়  

 

কর কভ টচাযী 

 

ঐ 

       

  ঐ 

খ) আীর কর্তবণযয তথ্যীঃ  
 

কাম টারয়                        কখন াসবজমাগ কযা মাজফ          মায কাণছ অনবণমাগ কযণত ণফ প্রমাগাণমাগ সনষ্পসত্তয 

ভয়ীভা 

াখা াসপ    অনবণমাগ ননষ্পনি কভ বকতবা (অননক) 

 (GRS) প্রপাকার ণয়ন্ট) 

অথফা 

                  নজআযএ নফকল্প প্রপাকাল্ট ণয়ন্ট 

                       ভাধান নদণত ব্থ ব  ণর।  

আীর কভ বকতবা   নাভ  দফী : েনাফ ‡gvt Rvnv½xi †nv‡mb 

 ভাব্ফস্থাক (প্রান) 

প্রপান: +৮৮-০২-৯৩৫৩৬৫১ 

ইণভইর : gm@pkb.gov.bd 
ঠিকানা: প্রফাী কল্যাণ ব্াাংক,প্রফাী কল্যাণ বফন,  

৭১-৭২ াআস্কার্ন গাজি টন থযাি,ঢাকা-১০০০। 

     

 
২০ কাম টসদফ 

াঅঞ্চসরক কাম টারয়                                        ঐ      ঐ 

  

প্রধান কাম টারয়   

                   

                  

ঐ 

         

                     

                          ঐ 

                                          উ-ব্ফস্থানা সযচারক 

প্রপান: +৮৮-০২-৪৮৩১৯৪৬৮ 

াআজভাআর: dmd@pkb.gov.bd 

ঠিকানা: প্রফাী কল্যাণ ব্াাংক,প্রফাী কল্যাণ বফন, ৭১-৭২ াআস্কার্ন গাজি টন থযাি,ঢাকা-১০০০।  

 কর কাম টারয়  াঅীর কভ টকতটা ভাধান সদজত ব্থ ট জর                   দিয/াংস্থায প্রধান  েনাফ থভাাঃ োসদুর ক  

(ব্ফস্থানা সযচারক) 

প্রপান: +৮৮-০২-৪৮৩২১৯৭৯ 

াআজভাআর: md@pkb.gov.bd 

ঠিকানা: প্রফাী কল্যাণ ব্াাংক,প্রফাী কল্যাণ বফন, ৭১-৭২ াআস্কার্ন গাজি টন থযাি,ঢাকা-১০০০।  

৬০ কাম টসদফ 
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