
 প্রফাী কল্যাণ ব্াাংক  

সটিজজন& চার্ টায (াখা ম যায়েয)  

 

১. সবন  সভন : 

   সবন :  সনযাদ  াসবফান নননিতকযয়েয রয়যে প্রফাী কল্যাে ব্াাংকয়ক আস্থায প্রতীক নয়য়ফ প্রসতষ্ঠাকযণ।  

   সভন :  তথ্য প্রযুসি ব্ফাজযয ভাধ্যজভ ব্য় াশ্রয়ী ন্থায় সনযাজদ   দ্রুততায জে সফজদ থথজক থযসভজর্ন্স প্রপ্রযয়ে ায়তা প্রদান এফাং সফজদগাভী  নফয়দ থপযত কভীজদয জ জতট স্বল্পভজয় ‘াসবফান ঋণ’  ‘পুনফ টান ঋণ’ প্রদান। 

প্রলাগানঃ “প্রদয়  প্রফায়, আনাযই ায়”। 

ক্রভ প্রফায নাভ প্রফা 

প্রদায়নয 

য়ফ যাচ্চ 

ভে 

প্রয়োজনীে কাগজত্র প্রয়োজনীে 

কাগজত্র/ 

আয়ফদন 

পযভ 

প্রানিস্থান 

থফায মূল্য এফাং সযজাধ দ্ধসত দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কভ টকতটা 

(নাভ, দসফ, থপান 

এফাং াআ-থভাআর) 

উর্ধ্যতন কভ যকতযা 

(নাভ, দসফ, থপান এফাং 

াআ-থভাআর) 
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১. াসবফান ঋণ  

(সফজদগাভী কভীজদয জন্য) 

 

ঋণ 

ীভাাঃ 

নতুন সবায থেজে 

জফ টাচ্চ ৩.০০ (সতন) 

রে র্াকা। সয-এসি 

সবায থেজে জফ টাচ্চ 

৩.০০ (সতন) রে 

র্াকা। 

 

সুজদয 

াযাঃ 

৯% যর সুদ। 

 

 

 

 

 

 

 

০৭ 

কভ যনদফ 

 

১. াংসিষ্ট াখা জত যফযাকৃত াঅজফদন পযভ; 

২. ঋণ াঅজফদনকাযীয দ্যয়তারা ০৪ কস াজার্ ট াাআজজয 

ছসফ। জাতীয় সযচয়জেয পজর্াকস, ফতটভান ঠিকানা এফাং 

স্থায়ী ঠিকানায ভথ টজন সটি কজ টাজযন/থৌযবা / 

াআউসনয়ন সযলদ কর্তটক  প্রদত্ত নাগসযকত্ব নজদয  

পজর্াকস; 

৩. আয়ফদনকাযীয াজার্ ট, সবা   ম্যানায়ায 

(সফএভাআটি) স্মার্ টকাজড টয পজর্াকস। প্ররফায কন্ট্রাক্ট প্রায 

(মনদ থায়ক) তয়ফ ফাধ্যতামূরক নয়; 

৪. জাসভনদাযজদয প্রয়তেয়কয দ্যয়তারা ০২ কস  াজ টার্ 

াাআজজয ছসফ, জাতীয় সযচয়ে   ফতটভান ঠিকানা এফাং 

স্থায়ী ঠিকানা সটি কজ টাজযন/থৌযবা /াআউসনয়ন 

সযলদ কর্তটক প্রদত্ত নাগসযকত্ব নজদয পজর্াকস; 

উজেখ্য থম, ঋণ সযজাজধ েভ ঋণ াঅজফদনকাযীয সতা/ 

ভাতা/স্বাভী/ স্ত্রী/ বাাআ/থফান/সনকর্তভ াঅত্নীয় এফাং ঋণ 

সযজাজধ েভ এভন ব্সি সমসন াঅসথ টকবাজফ চ্ছর  

ভাজজ গণ্যভান্য সতসন গ্যাযান্টয জত াযজফন; 

৫. জাসভনদাযজদয থম থকান এক জজনয স্বােযকৃত ০৩ টি 

থচজকয াতা।  
 

অত্র ব্াাংয়কয 

াংনলষ্ট 

াখামূ 

থফায মূল্যাঃ াঅজফদন পযভ সফনামূজল্য। থকান 

াসব ট চাজট থনাআ তজফ- 

 প্রজসাং সপ ০.৫০%,  

 ডকুজভন্টন সপ ০.৫০% ঋণ সফতযজণয 

পূজফ ট ঋণ গ্রীতায সনকর্ জত নগদ াঅদায় 

কযা ে; 

 ঋণ গ্রজণয ভয় ৫০০ র্াকা জভা কজয 

ঞ্চয়ী সাফ খুরজত জফ; 

  ঋণ গ্রজণয ভয় ঋণ ঝুঁসক াঅচ্ছাদন 

স্কীজভয দস্য জত য় । চাঁদায ায 

সনম্নরুাঃ 

 ১,০০,০০০/- টাকা ম যন্ত চাঁদায নযভাে  

১,০০০/-টাকা; 

 ১,০০,০০১/- প্রথয়ক ২,০০,০০০/- টাকা 

ম যন্ত চাঁদায নযভাে  ২,০০০/-টাকা; 

 ২,০০,০০১/- প্রথয়ক ৩,০০,০০০/- টাকা 

ম যন্ত চাঁদায নযভাে  ৩,০০০/-টাকা;  

 াংকাং এয প্রযয়ত্র চাঁদায নযভাে  

৭,০০০/- টাকা।    

 

নযয়াধ দ্ধসতাঃ ০২ (দুই) ভা প্রে ননযেড ফাদ 

নদয়ে ভানক নকনিয়ত নযয়াধয়মাগ্য।  

কর াখা ব্ফস্থাক 

াখায ঠিকানা  থপান নাং 

সনম্নসরসখত জয়ফাাআজর্ ায়া 

মাজফ www.pkb.gov.bd 

১) কাযী 

ভাব্ফস্থাকগয়েয প্রযয়ত্রঃ 

উভাব্ফস্থাক, প্রধান 

কাম যারে (াংনলষ্ট নফবাগ) । 

থপান নাং াআজভাআর  

সনম্নসরসখত জয়ফাাআজর্ 

ায়া মাজফ- 

www.pkb.gov.bd 

 

২) ব্ফস্থাকগয়েয প্রযয়ত্রঃ 

কাযী 

ভাব্ফস্থাক/অঞ্চর প্রধান 

াখায ঠিকানা  থপান নাং 

সনম্নসরসখত জয়ফাাআজর্ 

ায়া মাজফ-

www.pkb.gov.bd 

 

২. পূনফ টান ঋণ 

(প্রফা থপযত কভীজদয জন্য) 

 

১০ 

কভ যনদফ 

 

১. াংসিষ্ট াখা জত যফযাকৃত াঅজফদন পযভ; 

২. ঋণ াঅজফদনকাযীয দ্যয়তারা ০ ৪ কস াজার্ ট 

ঐ থফায মূল্যাঃ াঅজফদন পযভ সফনামূজল্য। থকান 

াসব ট চাজট থনাআ তজফ- 

 প্রজসাং সপ ০.৫০% (জফ টাচ্চ ১৫ াজায 

ঐ ঐ 

http://www.pkb.gov.bd/
http://www.pkb.gov.bd/
http://www.pkb.gov.bd/
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সটিজজন& চার্ টায (াখা ম যায়েয)  

ক্রভ প্রফায নাভ প্রফা 

প্রদায়নয 

য়ফ যাচ্চ 

ভে 

প্রয়োজনীে কাগজত্র প্রয়োজনীে 

কাগজত্র/ 

আয়ফদন 

পযভ 

প্রানিস্থান 

থফায মূল্য এফাং সযজাধ দ্ধসত দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কভ টকতটা 

(নাভ, দসফ, থপান 

এফাং াআ-থভাআর) 

উর্ধ্যতন কভ যকতযা 

(নাভ, দসফ, থপান এফাং 

াআ-থভাআর) 
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ঋণ 

ীভাাঃ 

জফ টাচ্চ ঋণ ীভা 

৫০.০০ (ঞ্চা) রে 

র্াকা; 

জাভানতসফীন ঋণ 

জফ টাচ্চ ৩ (সতন) রে 

র্াকা; 

৩.০০ (সতন) রে 

থথজক ৫.০০ (াঁচ) 

রে র্াকা ম টন্ত 

জাভানত এফাং 

৫.০০ (াঁচ) রে 

র্াকায উজবট জর 

ঋজণয সফযীজত ঋণ 

গ্রীতা/গ্যাযান্টজযয 

ভাসরকানাধীন স্থাফয 

ম্পসত্ত থযসজসি 

ভর্ টথগজমূজর ব্াাংজকয 

ানুকূজর দায়ফদ্ধ 

থাকজফ। 

 

সুজদয 

াযাঃ 

৯% যর সুদ। 

 
 

াাআজজয ছসফ। জাতীয় সযচয়জেয পজর্াকস , ফতটভান 

ঠিকানা এফাং স্থায়ী ঠিকানায ভথ টজন সটি 

কজ টাজযন/থৌযবা/ াআউসনয়ন সযলদ কর্তটক  প্রদত্ত 

নাগসযকত্ব নজদয পজর্াকস; 

৩. জাসভনদাযজদয প্রয়তেয়কয দ্যয়তারা ০২ কস  াজ টার্ 

াাআজজয ছসফ, জাতীয় সযচয়ে  ফতটভান ঠিকানা এফাং 

স্থায়ী ঠিকানা সটি কজ টাজযন/থৌযবা /াআউসনয়ন 

সযলদ কর্তটক প্রদত্ত নাগসযকত্ব নজদয পজর্াকস; 
 

৪. ঋণ গ্রীতায সনকর্ জত সনজ নাভীয় ০৩ (সতন) টি 

স্বােসযত থচজকয াতা  াংসিষ্ট ব্াাংজকয সাফ 

সফফযণী। 
৫. ঋণ সযজাজধ েভ ঋণ াঅজফদনকাযীয সতা/ভাতা/ 

স্বাভী/স্ত্রী/বাাআ/থফান/সনকর্তভ াঅত্নীয় এফাং ঋণ সযজাজধ 

েভ এভন ব্সি সমসন াঅসথ টকবাজফ চ্ছর  ভাজজ 

গণ্যভান্য সতসন গ্যাযান্টায জত াযজফন;         

৬. ারনাগাদ থেড রাাআজজন্সয পজর্াকস (মসদ না থাজক 

কাযণ উজেখ কযজত জফ); 

৭. প্রকয়েয নফিানযত নফফযে প্রক প্রেয ঠিকানা (আে-ব্ে 

নফফযেী) এফাং নতুন প্রকে য়র ম্ভাব্  আে -ব্ে 

নফফযেী যফতী এদুই ফছয়যয জন্য। 

৮. জাভাননত ম্পনিয পয়টাকন , প্রকয়ে ঋেেীতায ননজস্ব 

নফননয়োয়গয প্রঘালোত্র, নফয়দ প্রথয়ক প্রতোগভন াংক্রান্ত 

মাফতীে কাগজয়ত্রয  

৯. প্রসেণ/ াসবজ্ঞতায াটি টসপজকর্ এয পজর্াকস (প্রজমাজয 

থেজে);  

ব্সিগত/ প্রকজল্পয নাজভ থকান াংস্থা/ এনসজ/ব্াাংক ফা 

াঅসথ টক প্রসতষ্ঠান জত গৃীত ঋজণয থঘালণাে।  
 

র্াকা)। ডকুজভন্টন সপ ০.৫০% (জফ টাচ্চ 

১৫ াজায র্াকা) ঋণ সফতযজণয পূজফ ট ঋণ 

গ্রীতায সনকর্ জত প্রজসাং সপ  

ডকুজভন্টন সপ নগদ াঅদায় কযজত জফ। 

নযয়াধ দ্ধসতাঃ ঋয়েয ধযে অনুমােী নকনিয়ত 

নযয়াধয়মাগ্য। 

৩. নাযী উয়দ্যাক্তা ঋপ্রেয আতােঃ 

(ক) নাযী অনবফান ঋে 

 

ঋণ নতুন সবায থেজে 

০৭ 

কভ যনদফ 

১. াংসিষ্ট াখা জত যফযাকৃত াঅজফদন পযভ; 

২. ঋণ াঅজফদনকাযীয দ্যয়তারা ০৪ কস াজার্ ট াাআজজয ছসফ। 

জাতীয় সযচয়জেয পজর্াকস, ফতটভান ঠিকানা এফাং স্থায়ী 

ঠিকানায ভথ টজন সটি কজ টাজযন/থৌযবা/াআউসনয়ন সযলদ 

ঐ থফায মূল্যাঃ াঅজফদন পযভ সফনামূজল্য। থকান 

াসব ট চাজট থনাআ তজফ-  

 ডকুজভন্টন সপ ০.৫০% ঋণ সফতযজণয 

পূজফ ট ঋণ গ্রীতায সনকর্ জত নগদ াঅদায় 

ঐ ঐ 
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ক্রভ প্রফায নাভ প্রফা 

প্রদায়নয 

য়ফ যাচ্চ 

ভে 

প্রয়োজনীে কাগজত্র প্রয়োজনীে 

কাগজত্র/ 

আয়ফদন 

পযভ 

প্রানিস্থান 

থফায মূল্য এফাং সযজাধ দ্ধসত দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কভ টকতটা 

(নাভ, দসফ, থপান 

এফাং াআ-থভাআর) 

উর্ধ্যতন কভ যকতযা 

(নাভ, দসফ, থপান এফাং 

াআ-থভাআর) 
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ীভাাঃ জফ টাচ্চ ৩.০০ (সতন) 

রে র্াকা। সয-এসি 

সবায থেজে জফ টাচ্চ 

২.০০ (দুই) রে র্াকা। 

 

সুজদয 

াযাঃ 

৯% যর সুদ। 

 
 

কর্তটক প্রদত্ত নাগসযকত্ব নজদয পজর্াকস; 

৩. আয়ফদনকাযীয াজার্ ট, সবা   ম্যানায়ায 

(সফএভাআটি) স্মার্ টকাজড টয পজর্াকস। প্ররফায কন্ট্রাক্ট প্রায 

(মনদ থায়ক) তয়ফ ফাধ্যতামূরক নয়; 

৪. জাসভনদাযজদয প্রয়তেয়কয দ্যয়তারা ০২ কস াজ টার্ 

াাআজজয ছসফ, জাতীয় সযচয়ে  ফতটভান ঠিকানা এফাং 

স্থায়ী ঠিকানা সটি কজ টাজযন/থৌযবা/াআউসনয়ন 

সযলদ কর্তটক প্রদত্ত নাগসযকত্ব নজদয পজর্াকস; 

৫. জাসভনদাযজদয থম থকান এক জজনয স্বােযকৃত ০৩ টি 

থচজকয াতা।  
 

কযা জফ। 

 ঋণ গ্রজণয ভয় =৫০০/- র্াকা জভা 

কজয ঞ্চয়ী সাফ খুরজত জফ; 

নযয়াধ দ্ধসতাঃ ০২ (দুই) ভা প্রে ননযেড ফাদ 

নদয়ে ভানক নকনিয়ত নযয়াধয়মাগ্য। 

 

 

 

 

৪.  (খ) নাযী পুনফ যান ঋে।  

 

ঋণ 

ীভাাঃ 

জফ টাচ্চ ঋণ ীভা 

৫০.০০ (ঞ্চা) রে 

র্াকা ; 

জাভানতসফীন ঋণ 

জফ টাচ্চ ৩ (সতন) রে 

র্াকা ; 

৩.০০ (সতন) রে থথজক 

৫.০০ (াঁচ) রে র্াকা 

ম টন্ত জাভানত এফাং 

৫.০০ (াঁচ) রে র্াকায 

উজবট জর ঋজণয 

সফযীজত ঋণ 

গ্রীতা/গ্যাযান্টজযয 

ভাসরকানাধীন স্থাফয 

ম্পসত্ত থযসজসি 

ভর্ টথগজমূজর ব্াাংজকয 

ানুকূজর দায়ফদ্ধ 

থাকজফ। 
 

সুজদয 

াযাঃ 

৭% যর সুদ। 

  ১৫ 

কভ যনদফ 

১. াংসিষ্ট াখা জত যফযাকৃত াঅজফদন পযভ; 

২. ঋণ াঅজফদনকাযীয দ্যয়তারা ০ ৪ কস াজার্ ট 

াাআজজয ছসফ। জাতীয় সযচয়জেয পজর্াকস , ফতটভান 

ঠিকানা এফাং স্থায়ী ঠিকানায ভথ টজন সটি 

কজ টাজযন/থৌযবা/াআউসনয়ন সযলদ কর্তটক  প্রদত্ত 

নাগসযকত্ব নজদয পজর্াকস; 

৩. জাসভনদাযজদয প্রয়তেয়কয দ্যয়তারা ০২ কস  াজ টার্ 

াাআজজয ছসফ, জাতীয় সযচয়ে  ফতটভান ঠিকানা এফাং 

স্থায়ী ঠিকানা সটি কজ টাজযন/থৌযবা /াআউসনয়ন 

সযলদ কর্তটক প্রদত্ত নাগসযকত্ব নজদয পজর্াকস; 
 

৪. ঋণ গ্রীতায সনকর্ জত সনজ নাভীয় ০৩ (সতন) টি; 

স্বােসযত থচজকয াতা  াংসিষ্ট ব্াাংজকয সাফ 

সফফযণী; 

৫. ারনাগাদ থেড রাাআজজন্সয পজর্াকস (মসদ না থাজক 

কাযণ উজেখ কযজত জফ); 

৬. প্রকয়েয নফিানযত নফফযে প্রকয়েয ঠিকানা (আে-ব্ে 

নফফযেী)। এফাং নতুন প্রকে য়র ম্ভাব্ আে -ব্ে 

নফফযেী যফতী এদুই ফছয়যয জন্য; 

৭. জাভাননত ম্পনিয পয়টাকন , প্রকয়ে ঋেেীতায ননজস্ব 

নফননয়োয়গয প্রঘালোত্র, নফয়দ প্রথয়ক প্রতোগভন াংক্রান্ত 

মাফতীে কাগজয়ত্রয;  

ঐ থফায মূল্যাঃ াঅজফদন পযভ সফনামূজল্য। থকান 

াসব ট চাজট থনাআ তজফ- 

 ডকুজভন্টন সপ ০.৫০% (জফ টাচ্চ ১৫ 

াজায র্াকা) ঋণ সফতযজণয পূজফ ট ঋণ 

গ্রীতায সনকর্ জত ডকুজভন্টন সপ নগদ 

াঅদায় কযজত জফ; 

 ঋণ গ্রজণয পূজফ ট াে ব্াাংজক ন্যযনতভ 

=১,০০০/- (এক াজায) র্াকা জভা কজয 

চরসত সাফ =৫০০/-(াঁচত) র্াকা 

জভা কজয ঞ্চয়ী সাফ খুরজত জফ।  

নযয়াধ দ্ধসতাঃ ঋয়েয ধযে অনুমােী নকনিয়ত 

নযয়াধয়মাগ্য। 

ঐ ঐ 



 প্রফাী কল্যাণ ব্াাংক  

সটিজজন& চার্ টায (াখা ম যায়েয)  

ক্রভ প্রফায নাভ প্রফা 

প্রদায়নয 

য়ফ যাচ্চ 

ভে 

প্রয়োজনীে কাগজত্র প্রয়োজনীে 

কাগজত্র/ 

আয়ফদন 

পযভ 

প্রানিস্থান 

থফায মূল্য এফাং সযজাধ দ্ধসত দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কভ টকতটা 

(নাভ, দসফ, থপান 

এফাং াআ-থভাআর) 

উর্ধ্যতন কভ যকতযা 

(নাভ, দসফ, থপান এফাং 

াআ-থভাআর) 
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৮. প্রসেণ/ াসবজ্ঞতায াটি টসপজকর্ এয পজর্াকস (প্রজমাজয 

থেজে);  

ব্সিগত/ প্রকজল্পয নাজভ থকান াংস্থা/এনসজ/ব্াাংক ফা 

াঅসথ টক প্রসতষ্ঠান জত গৃীত ঋজণয থঘালণাে।  
 

৫. ফেফন্ধু াসবফাী বৃৎ সযফায ঋণ 

 

ঋণ 

ীভাাঃ 

জফ টাচ্চ ঋণ ীভা 

৫০.০০ (ঞ্চা) রে 

র্াকা ; 

জাভানতসফীন ঋণ 

জফ টাচ্চ ৩ (সতন) রে 

র্াকা ; 

৩.০০ (সতন) রে থথজক 

৫.০০ (াঁচ) রে র্াকা 

ম টন্ত জাভানত এফাং 

৫.০০ (াঁচ) রে র্াকায 

উজবট জর ঋজণয 

সফযীজত ঋণ 

গ্রীতা/গ্যাযান্টজযয 

ভাসরকানাধীন স্থাফয 

ম্পসত্ত থযসজসি 

ভর্ টথগজমূজর ব্াাংজকয 

ানুকূজর দায়ফদ্ধ 

থাকজফ। 

 

সুজদয 

াযাঃ 

পুরুল ঋণ গ্রীতাজদয 

থেজে ৯% এফাং ভসরা 

ঋণ গ্রীতাজদয থেজে 

৭% যর সুদ াজয।  
 

প্রকৃত 

ভে 

১. াংসিষ্ট াখা জত যফযাকৃত াঅজফদন পযভ; 

২. ঋণ াঅজফদনকাযীয দ্যয়তারা ০ ৪ কস াজার্ ট 

াাআজজয ছসফ। জাতীয় সযচয়জেয পজর্াকস , ফতটভান 

ঠিকানা এফাং স্থায়ী ঠিকানায ভথ টজন সটি 

কজ টাজযন/থৌযবা/াআউসনয়ন সযলদ কর্তটক  প্রদত্ত 

নাগসযকত্ব নজদয পজর্াকস; 

৩. জাসভনদাযজদয প্রয়তেয়কয দ্যয়তারা ০২ কস  াজ টার্ 

াাআজজয ছসফ, জাতীয় সযচয়ে  ফতটভান ঠিকানা এফাং 

স্থায়ী ঠিকানা সটি কজ টাজযন/থৌযবা /াআউসনয়ন 

সযলদ কর্তটক প্রদত্ত নাগসযকত্ব নজদয পজর্াকস; 
 

৪. প্রকজল্পয ারনাগাদ থেড রাাআজজন্সয পজর্াকস (প্রজমাজয 

থেজে); 

প্রকজল্পয সফস্তাসযত সফফযণ প্রকজল্পয ঠিকানা  ০১ এক 

ফছজযয াঅয়-ব্য় সফফযণী; 

৫. প্রকল্প স্থান বাড়া জর বাড়া/ রীজজয চুসিজেয 

পজর্াকস এফাং Letter of Disclaimer সনজত 

জফ এফাং সনজস্ব াআজর ভাসরকানায প্রভানে; 

৬. প্রসেণ/ াসবজ্ঞতায াটি টসপজকর্ এয তযাসয়ত 

পজর্াকস (প্রজমাজয থেজে);   

৭. ব্সিগত/প্রকজল্পয নাজভ থকান াংস্থা/ এনসজ/ব্াাংক ফা 

াঅসথ টক প্রসতষ্ঠান জত গৃীত ঋজণয থঘালণাে;  

জাভানসত ম্পসত্তয পজর্াকস; 

৮. ঋণ গ্রীতা য সনকর্ জত সনজ নাভীয় ০৩ (সতন)টি 

স্বােসযত থচজকয াতা  াংসিষ্ট ব্াাংজকয সাফ 

সফফযণী; 

৯. াসবফাী/থদজ প্রতযাগত ব্সিয ানুজযাধে । প্রফাী 

ব্সি সফজদজ াঅজছন াথফা থদজ প্রতযাগভন কজযজছন 

ঐ াসব ট চাজট থনাআ তজফ- 

 ঋণ গ্রীতাথক ঋণ গ্রজণয ভয় ০.৫০% 

প্রজসাং সপ (জফ টাচ্চ ১৫ াজায র্াকা)  

০.৫০% ডকুজভজন্টন সপ  (জফ টাচ্চ ১৫ 

াজায র্াকা) প্রদান কযজত জফ।  ঋণ 

সফতযজণয পূজফ ট ঋণ গ্রীতায  সনকর্ জত 

প্রজসাং সপ   ডকুজভজন্টন সপ  নগদ 

াঅদায় কযজত জফ। 

 ঋণ গ্রজণয পূজফ ট াে ব্াাংজক ন্যযনতভ 

=১,০০০/-(এক াজায) র্াকা জভা কজয 

চরসত সাফ =৫০০/-(াঁচত) র্াকা 

জভা কজয ঞ্চয়ী সাফ খুরজত জফ।  

 

নযয়াধ দ্ধসতাঃ ঋয়েয ধযে অনুমােী নকনিয়ত 

নযয়াধয়মাগ্য। 

ঐ ঐ 



 প্রফাী কল্যাণ ব্াাংক  

সটিজজন& চার্ টায (াখা ম যায়েয)  

ক্রভ প্রফায নাভ প্রফা 

প্রদায়নয 

য়ফ যাচ্চ 

ভে 

প্রয়োজনীে কাগজত্র প্রয়োজনীে 

কাগজত্র/ 

আয়ফদন 

পযভ 

প্রানিস্থান 

থফায মূল্য এফাং সযজাধ দ্ধসত দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কভ টকতটা 

(নাভ, দসফ, থপান 

এফাং াআ-থভাআর) 

উর্ধ্যতন কভ যকতযা 

(নাভ, দসফ, থপান এফাং 

াআ-থভাআর) 
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তায প্রভাণে।   

 

৬. প্রকানবড-১৯ নফপ্রল পুনফ যান ঋে 

(১ জানুয়াযী  ,২০২০ তাসযখ থথজক থদজ 

থপযত াঅা াসবফাী কভী ঋজণয জন্য 

সফজফসচত জফন)।    
 

ঋণ 

ীভাাঃ 

জফ টাচ্চ ঋণ ীভা 

৫০.০০ (ঞ্চা) রে 

র্াকা ; 

জাভানতসফীন ঋণ 

জফ টাচ্চ ৩ (সতন) রে 

র্াকা ; 

৩.০০ (সতন) রে 

থথজক ৫.০০ (াঁচ) 

রে র্াকা ম টন্ত 

জাভানত এফাং 

৫.০০ (াঁচ) রে 

র্াকায উজবট জর 

ঋজণয সফযীজত ঋণ 

গ্রীতা/গ্যাযান্টজযয 

ভাসরকানাধীন স্থাফয 

ম্পসত্ত থযসজসি 

ভর্ টথগজমূজর 

ব্াাংজকয ানুকূজর 

দায়ফদ্ধ থাকজফ। 

 

সুজদয 

াযাঃ 

৪% যর সুদ াজয।  
 

 

ঐ ১. াংসিষ্ট াখা জত যফযাকৃত াঅজফদন পযভ; 

২. ঋণ াঅজফদনকাযীয দ্যয়তারা ০৪ কস াজার্ ট াাআজজয 

ছসফ। জাতীয় সযচয়জেয পজর্াকস , ফতটভান ঠিকানা 

এফাং স্থায়ী ঠিকানায ভথ টজন সটি 

কজ টাজযন/থৌযবা/াআউসনয়ন সযলদ কর্তটক  প্রদত্ত 

নাগসযকত্ব নজদয পজর্াকস; 

৩. জাসভনদাযজদয প্রয়তেয়কয দ্যয়তারা ০২ কস  াজ টার্ 

াাআজজয ছসফ, জাতীয় সযচয়ে   ফতটভান ঠিকানা এফাং 

স্থায়ী ঠিকানা সটি কজ টাজযন/থৌযবা /াআউসনয়ন 

সযলদ কর্তটক প্রদত্ত নাগসযকত্ব নজদয পজর্াকস; 
 

৪. াঅজফদনকাযীয াজার্ ট (াজাজর্ টয ফসগ টভন  

াঅগভন ীরযুি াতা)/োজবর াযসভজর্য পজর্াকস;   

াঅজফদনকাযীয সফএভাআটি’য স্মার্ ট কাড ট/চাকসযযত থদজয 

াঅাআসড কাড ট এয পজর্াকস/ বফধ জথ সফজদ গভজণয 

প্রভাণে/সফজদজ চাকসযয চুসিে/ বফধ জথ থযসভজর্ন্স 

থপ্রযজণয প্রভাণে;  

৫. ারনাগাদ থেড রাাআজজন্সয পজর্াকস (প্রজমাজয থেজে);   

প্রকজল্পয ঠিকানা সফস্তাসযত সফফযণ (প্রজমাজয থেজে);        

৬. থদাকান/থগাডাউন বাড়ায থেজে বাড়ায চুসিে, 

Letter of Disclaimer এফাং  সনজস্ব জর 

ভাসরকানায প্রভাণে সনজত জফ (প্রজমাজয থেজে);   

প্রসেণ/াসবজ্ঞতায াটি টসপজকর্ এয পজর্াকস (প্রজমাজয 

থেজে) াথফা প্রসেণ গ্রজণ ম্মত াঅজছন ভজভ ট 

ােীকাযে;    

৭.. ব্সিগত/প্রকজল্পয নাজভ থকান াংস্থা/এনসজ/ব্াাংক ফা 

াঅসথ টক প্রসতষ্ঠান জত গৃীত ঋজণয থঘালণাে;  

জাভানসত ম্পসত্তয পজর্াকস; 

৫. ঋণ গ্রীতা য সনকর্ জত সনজ নাভীয় ০৩ (সতন)টি 

স্বােসযত থচজকয াতা  াংসিষ্ট ব্াাংজকয সাফ 

ঐ াসব ট চাজট থনাআ তজফ- 

 ঋণ গ্রীতাথক ঋণ গ্রজণয ভয় ০.৫০% 

প্রজসাং সপ (জফ টাচ্চ ১৫ াজায র্াকা)  

০.৫০% ডকুজভজন্টন সপ  (জফ টাচ্চ ১৫ 

াজায র্াকা) প্রদান কযজত জফ।  ঋণ 

সফতযজণয পূজফ ট ঋণ গ্রীতায  সনকর্ জত 

প্রজসাং সপ   ডকুজভজন্টন সপ  নগদ 

াঅদায় কযজত জফ। 

 ঋণ গ্রজণয পূজফ ট াে ব্াাংজক ন্যযনতভ 

=১,০০০/-(এক াজায) র্াকা জভা কজয 

চরসত সাফ =৫০০/-(াঁচত) র্াকা 

জভা কজয ঞ্চয়ী সাফ খুরজত জফ।  

নযয়াধ দ্ধসতাঃ ঋয়েয ধযে অনুমােী নকনিয়ত 

নযয়াধয়মাগ্য। 

ঐ ঐ 



 প্রফাী কল্যাণ ব্াাংক  

সটিজজন& চার্ টায (াখা ম যায়েয)  

ক্রভ প্রফায নাভ প্রফা 

প্রদায়নয 

য়ফ যাচ্চ 

ভে 

প্রয়োজনীে কাগজত্র প্রয়োজনীে 

কাগজত্র/ 

আয়ফদন 

পযভ 

প্রানিস্থান 

থফায মূল্য এফাং সযজাধ দ্ধসত দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কভ টকতটা 

(নাভ, দসফ, থপান 

এফাং াআ-থভাআর) 

উর্ধ্যতন কভ যকতযা 

(নাভ, দসফ, থপান এফাং 

াআ-থভাআর) 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

সফফযণী।  

 

৭. াঅত্নকভ টাংস্থানমূরক ঋণ, ২০২১ 

(সফশ্বব্াী থকাসবড-১৯ এয প্রাদুব টাফ 

থভাকাজফরায় সফজদ থপযত প্রফাী 

শ্রসভকগণ এ ঋণ ায়ায থমাগ্য ফজর   

সফজফসচত জফন) 

 

ঋণ 

ীভাাঃ 

জফ টাচ্চ ঋণ ীভা 

৫.০০ (াঁচ) রে 

র্াকা; 

জাভানতসফীন ঋণ 

জফ টাচ্চ ৩ (সতন) রে 

র্াকা; 

৩.০০ (সতন) রে 

থথজক ৫.০০ (াঁচ) 

রে র্াকা ম টন্ত 

জাভানত গ্রণ 

কযা জফ।  

 

সুজদয 

াযাঃ 

৪% যর সুদ াজয।  
 

 

ঐ ১. াংসিষ্ট াখা জত যফযাকৃত াঅজফদন পযভ; 

২. ঋণ াঅজফদনকাযীয দ্যয়তারা ০৪ কস াজার্ ট াাআজজয 

ছসফ। জাতীয় সযচয়জেয পজর্াকস , ফতটভান ঠিকানা 

এফাং স্থায়ী ঠিকানায ভথ টজন সটি 

কজ টাজযন/থৌযবা/াআউসনয়ন সযলদ কর্তটক  প্রদত্ত 

নাগসযকত্ব নজদয পজর্াকস; 

৩. জাসভনদাযজদয প্রপ্রতেয়কয দ্যয়তারা ০২ কস  াজ টার্ 

াাআজজয ছসফ, জাতীয় সযচয়ে   ফতটভান ঠিকানা এফাং 

স্থায়ী ঠিকানা সটি কজ টাজযন/থৌযবা /াআউসনয়ন 

সযলদ কর্তটক প্রদত্ত নাগসযকত্ব নজদয পজর্াকস; 
 

৪. াঅজফদনকাযীয াজার্ ট (াজাজর্ টয ফসগ টভন  

াঅগভন ীরযুি াতা)/োজবর াযসভজর্য পজর্াকস;   

াঅজফদনকাযীয সফএভাআটি’য স্মার্ ট কাড ট/চাকসযযত থদজয 

াঅাআসড কাড ট এয পজর্াকস/ বফধ জথ সফজদ গভজনয 

প্রভাণে/সফজদজ চাকসযয চুসিে/ বফধ জথ থযসভজর্ন্স 

থপ্রযজণয প্রভাণে;  

৫. ারনাগাদ থেড রাাআজজন্সয পজর্াকস (প্রজমাজয থেজে);   

প্রকজল্পয ঠিকানা সফস্তাসযত সফফযণ (প্রজমাজয থেজে);        

৬. থদাকান/থগাডাউন বাড়ায থেজে বাড়ায চুসিে, 

Letter of Disclaimer এফাং  সনজস্ব জর 

ভাসরকানায প্রভাণে সনজত জফ (প্রজমাজয থেজে);   

প্রসেণ/াসবজ্ঞতায াটি টসপজকর্ এয পজর্াকস (প্রজমাজয 

থেজে) াথফা প্রসেণ গ্রজণ ম্মত াঅজছন ভজভ ট 

ােীকাযে;    

৭. ব্সিগত/প্রকজল্পয নাজভ থকান াংস্থা/এনসজ/ব্াাংক ফা 

াঅসথ টক প্রসতষ্ঠান জত গৃীত ঋজণয থঘালণাে;  

জাভানসত ম্পসত্তয পজর্াকস 

ঐ াসব ট চাজট থনাআ তজফ- 

 ঋণগ্রীতাথক ঋণ গ্রজণয ভয়  ০.৫০% 

ডকুজভজন্টন সপ প্রদান কযজত জফ এফাং 

ঋণ সফতযজণয পূজফ ট ঋণগ্রীতায সনকর্ 

জত ডকুজভজন্টন সপ নগদ াঅদায় কযজত 

জফ। 

 ঋণ গ্রজণয পূজফ ট াে ব্াাংজক ন্যযনতভ 

=১,০০০/-(এক াজায) র্াকা জভা কজয 

চরসত সাফ =৫০০/- (াঁচত) র্াকা 

জভা কজয ঞ্চয়ী সাফ খুরজত জফ।  

নযয়াধ দ্ধসতাঃ ঋয়েয ধযে অনুমােী নকনিয়ত 

নযয়াধয়মাগ্য। 

ঐ ঐ 



 প্রফাী কল্যাণ ব্াাংক  

সটিজজন& চার্ টায (াখা ম যায়েয)  

ক্রভ প্রফায নাভ প্রফা 

প্রদায়নয 

য়ফ যাচ্চ 

ভে 

প্রয়োজনীে কাগজত্র প্রয়োজনীে 

কাগজত্র/ 

আয়ফদন 

পযভ 

প্রানিস্থান 

থফায মূল্য এফাং সযজাধ দ্ধসত দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কভ টকতটা 

(নাভ, দসফ, থপান 

এফাং াআ-থভাআর) 

উর্ধ্যতন কভ যকতযা 

(নাভ, দসফ, থপান এফাং 

াআ-থভাআর) 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৮. ঋণ গ্রীতা য সনকর্ জত সনজ নাভীয় ০৩ (সতন)টি 

স্বােসযত থচজকয াতা  াংসিষ্ট ব্াাংজকয সাফ 

সফফযণী।  
 

৮. প্রফাী কল্যাণ ব্াাংক াধাযণ ঋণ, 

২০২১ 

 

ঋণ 

ীভাাঃ 

জফ টাচ্চ ঋণ ীভা 

২০.০০ (সফ) রে 

র্াকা; 

থম থকান সযভাণ 

ঋজণয থেজে 

ফাধ্যতামূরকবাজফ 

জাভানতকৃত ম্পসত্ত 

থযসজসি ফন্ধক কযজত 

জফ। 
 

সুজদয 

াযাঃ 

সুজদয ায জফ পুরুল 

ঋণ গ্রীতাজদয থেজে 

৯%  এফাং ভসরা 

ঋণ গ্রীতাজদয থেজে 

৭% (যর সুদ)। 
 

ঐ ১. াংসিষ্ট াখা জত যফযাকৃত াঅজফদন পযভ; 

২. ঋণ াঅজফদনকাযীয দ্যয়তারা ০৪ কস াজার্ ট াাআজজয 

ছসফ। জাতীয় সযচয়জেয পজর্াকস , ফতটভান ঠিকানা 

এফাং স্থায়ী ঠিকানায ভথ টজন সটি 

কজ টাজযন/থৌযবা/াআউসনয়ন সযলদ কর্তটক  প্রদত্ত 

নাগসযকত্ব নজদয পজর্াকস; 

৩. জাসভনদাযজদয প্রয়তেয়কয দ্যয়তারা ০২ কস  াজ টার্ 

াাআজজয ছসফ, জাতীয় সযচয়ে   ফতটভান ঠিকানা এফাং 

স্থায়ী ঠিকানা সটি কজ টাজযন/থৌযবা /াআউসনয়ন 

সযলদ কর্তটক প্রদত্ত নাগসযকত্ব নজদয পজর্াকস; 
 

৪. প্রকল্প/ব্ফা প্রসতষ্ঠান এরাকায় াফসস্থত ব্াাংক াখায় 

ঋজণয াঅজফদন কযজত জফ;     

৫. ারনাগাদ থেড রাাআজজন্সয পজর্াকস (প্রজমাজয থেজে);  

প্রকজল্পয সফস্তাসযত সফফযণ প্রকজল্পয ঠিকানা  ০১ এক 

ফছজযয াঅয়-ব্য় সফফযণী; 

৬. থদাকান/থগাডাউন বাড়ায থেজে বাড়ায চুসিে এফাং 

সনজস্ব জর ভাসরকানায প্রভাণে সনজত জফ; 

ব্সিগত/প্রকজল্পয নাজভ থকান াংস্থা/এনসজ/ব্াাংক ফা 

াঅসথ টক প্রসতষ্ঠান জত গৃীত ঋজণয থঘালণাে; 

৭. প্রসেণ/াসবজ্ঞতায াটি টসপজকর্ এয পজর্াকস (প্রজমাজয 

থেজে)। 
 

ঐ  থফায মূল্যাঃ ঋে েীতাথক ঋে গ্রজণয 

ভয় প্রজসাং সপ  ১% (জফ টাচ্চ ৫ াজায 

র্াকা) এফাং ১% াসব ট চাজট (জফ টাচ্চ ৫ 

াজায র্াকা) নগদ প্রদান কযজত জফ।  

 ঋণ গ্রজণয পূজফ ট াে ব্াাংজক ন্যযনতভ 

=১,০০০/-(এক াজায) র্াকা জভা কজয 

চরসত সাফ  =৫০০/- (াঁচত) র্াকা 

জভা কজয ঞ্চয়ী সাফ খুরজত জফ।  

 ব্াাংয়কয অনুয়ভানদত নীনতভারা অনুমােী 

আইনজীফী নপ।  

নযয়াধ দ্ধসতাঃ ঋয়েয ধযে অনুমােী নকনিয়ত 

নযয়াধয়মাগ্য। 

ঐ ঐ 

৯.  ঞ্চয়ী সাফ ০১ 

কভ যনদফ 

১. াঅজফদন পযভ (সফনামূজল্য); 

২. 

 

াঅজফদনকাযীয দ্যজতারা ০২ (দুাআ) কস  নসভসনয 

০১ (এক) কস াজার্ ট াাআজজয তযাসয়ত ছসফ; 

৩. নািকযজণয জন্য াঅজফদনকাযীয বফধ াজাজর্ টয 

তযাসয়ত পজর্াকস ০৬ (ছয়) াতা; 

৪. জাতীয় সযচয়ে/স্মার্ ট কাজড টয তযাসয়ত পজর্াকস। 
 

ঐ াঅজফদন পযভ (সফনামূজল্য); 

 

১. =৫০০/- (াঁচত) র্াকা জভা কজয 

ঞ্চয়ী সাফ থখারা মায়। 

২. ফ টসনম্ন =৫০,০০০/- র্াকা এফাং এয 

গুসনতক জফাচ্চট =১০,০০,০০০/- র্াকা 

ম টন্ত জভা নদয়ে একাউন্ট থখারা মায়। 

৩. ভানক জভায প্রযয়ত্র =৫০০/- ফা এয 

কর াখা ব্ফস্থাক।  

াখায ঠিকানা  থপান নাং 

সনম্নসরসখত জয়ফাাআজর্ ায়া 

মাজফ- 

www.pkb.gov.bd 

১) কাযী 

ভাব্ফস্থাকগয়েয প্রযয়ত্রঃ 

উভাব্ফস্থাক, প্রধান 

কাম যারে (াংনলষ্ট নফবাগ) । 

থপান নাং াআজভাআর সনম্নসরসখত 

জয়ফাাআজর্ ায়া মাজফ- 

www.pkb.gov.bd 

 

ফেফন্ধু ডাফর থফসনসপর্ স্কীভ 

ফেফন্ধু সো ঞ্চয়ী স্কীভ 

সফফা ঞ্চয়ী স্কীভ  

ফেফন্ধু ঞ্চয়ী স্কীভ 

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


 প্রফাী কল্যাণ ব্াাংক  

সটিজজন& চার্ টায (াখা ম যায়েয)  

ক্রভ প্রফায নাভ প্রফা 

প্রদায়নয 

য়ফ যাচ্চ 

ভে 

প্রয়োজনীে কাগজত্র প্রয়োজনীে 

কাগজত্র/ 

আয়ফদন 

পযভ 

প্রানিস্থান 

থফায মূল্য এফাং সযজাধ দ্ধসত দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কভ টকতটা 

(নাভ, দসফ, থপান 

এফাং াআ-থভাআর) 

উর্ধ্যতন কভ যকতযা 

(নাভ, দসফ, থপান এফাং 

াআ-থভাআর) 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

থভয়াদী াঅভানত থখারা গুননতক এফাং =১০,০০০/- টাকা এয 

ভয়ে এফাং এককারীন জভায প্রযয়ত্র 

=১,০০,০০০/- য়ত তদুবট র্াকা জভা 

কজয সাফ থখারা মায়। 

৪. ভানক জভায প্রযয়ত্র= ৫০০/- ফা এয 

গুননতক এফাং =১০,০০০/- টাকা এয 

ভয়ে জভা কজয সাফ থখারা মায়। 

৫. ভাসক ১০০০/-,  ২০০০/-, ৩০০০/, 

৫০০০/-, ১০০০০/-, ১৫০০০/-, ২০০০০/, 

২৫০০০/- র্াকা  জভা কয়য সাফ থখারা 

মায়। 

এককারীন ৫০,০০০/- র্াকা ফা তদুবট 

র্াকা জভা কজয সাফ থখারা মায়। 

৬. সাফ থখারায ভয় ন্যন্যতভ ১০০ 

(একত) র্াকা জভা সদজয় সাফ প্রখারা 

মাে।   
 

২) ব্ফস্থাকগয়েয প্রযয়ত্রঃ 

কাযী 

ভাব্ফস্থাক/অঞ্চর প্রধান 

াখায ঠিকানা  থপান নাং 

সনম্নসরসখত জয়ফাাআজর্ 

ায়া মাজফ-

www.pkb.gov.bd 

 

সজকসফ স্কুর ব্াাংসকাং (PKB-SB) 

ঞ্চয়ী স্কীভ। 

প্রকৃত 

ভে  

 

১. াঅজফদন পযভ (সফনামূজল্য); 

২. 

 

াঅজফদনকাযী  অনববাফয়কয দ্যয়তারা ০২ (দুাআ) কস 

াজার্ ট াাআজজয  তযাসয়ত ছসফ । াসববাফজকয জাতীয় 

সযচয়ে ফা কসভনায/থচয়াযম্যাজনয সনকর্ থথজক 

নাগসযকত্ব নদ । 

৩. ছাে/ছােীজদয জন্মসনফন্ধন নদ এফাং সো প্রসতষ্ঠাজনয 

সযচয়ে/প্রসতষ্ঠান কর্তটক প্রদত্ত প্রতযয়নে/ফ টজল ভাজয 

থফতন যসজদয তযাসয়ত ানুসরস। 
 

ঐ 

১০. াঅগভনী বুজথ বফজদসক মুদ্রা ক্রয়  

ফসগভ টন বুজথ সফক্রয় এফাং 

এনজডা টজভন্ট।  

০১ 

কভ যনদফ 

১.াজার্ ট এয মূর কস; 

২. নফভান টিনকয়টয পজর্াকস সফক্রজয়য থেজে/ সবা কস; 

৩. ব্াাংক কর্তটক সনধ টাসযত পযজভ াঅজফদন কযজত জফ। 

বফজদসক মুদ্রা 

সফসনভয় বুথ, 

াঅগভনী 

কাষ্টভ র 

(১ভ তরা)   

ফসগ টভন 

কনজকা ট র, 

(২য় তরা), 

মযত 

াজারার 

াঅন্তজটাসতক 

সফভানফন্দয, 

ঢাকা। 

 

াজাজর্ ট এনজডা টজভন্ট সপ ১৫০/- র্াকা। ব্ফস্থাক, প্রফাী কল্যাণ ব্াাংক, 

প্রধান াখা, ঢাকা। 
থপান- ০২৪-৮৩২১৮৭৮ 

াআ-থভাআর- 

principalbranch@pk

b.gov.bd 

১) কাযী 

ভাব্ফস্থাকগয়েয প্রযয়ত্রঃ             

উভাব্ফস্থাক, প্রধান 

কাম যারে (াংনলষ্ট নফবাগ)  

থপান নাং াআজভাআর  

সনম্নসরসখত জয়ফাাআজর্ 

ায়া মাজফ-

www.pkb.gov.bd 

 

২) ব্ফস্থাকগয়েয প্রযয়ত্রঃ 

কাযী ভাব্ফস্থাক/ 

অঞ্চর প্রধান 

াখায ঠিকানা  থপান নাং 

সনম্নসরসখত জয়ফাাআজর্ 

ায়া মাজফ-

www.pkb.gov.bd 

১১. সফজদগাভী কভীজদয থযসজজিন সপ 

গ্রণ।  

০১ 

কভ যনদফ 

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

২.ভন্ত্রণারয় কর্তটক সনধ টাসযত পযজভ াঅজফদন ে।  

অত্র ব্াাংয়কয 

াংনলষ্ট 

াখামূ 

 ২২০ র্াকা জভা গ্রণ। কর াখা ব্ফস্থাক।  

াখায ঠিকানা  থপান নাং 

সনম্নসরসখত জয়ফাাআজর্ ায়া 

মাজফ- 

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


 প্রফাী কল্যাণ ব্াাংক  

সটিজজন& চার্ টায (াখা ম যায়েয)  

ক্রভ প্রফায নাভ প্রফা 

প্রদায়নয 

য়ফ যাচ্চ 

ভে 

প্রয়োজনীে কাগজত্র প্রয়োজনীে 

কাগজত্র/ 

আয়ফদন 

পযভ 

প্রানিস্থান 

থফায মূল্য এফাং সযজাধ দ্ধসত দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কভ টকতটা 

(নাভ, দসফ, থপান 

এফাং াআ-থভাআর) 

উর্ধ্যতন কভ যকতযা 

(নাভ, দসফ, থপান এফাং 

াআ-থভাআর) 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

www.pkb.gov.bd  

১২. স্পর্ কযা দ্ধসতজত থযসভজর্ন্স প্রদান।  ১. একজচঞ্জ াউজ কর্তটক প্রদত্ত থগান সন নম্বয; 

২. থযসভজর্ন্স গ্রণকাযীয জাতীয় সযচয়জেয পজর্াকস।   

ঐ  াঅজফদন পযভ সফনামূজল্য।  

ঐ 

১৩. সযক্রুটিাং এজজসন্স জত স্মার্ ট কাড ট সপ, 

ফসগ টভন ছাড়ে সপ গ্রণ। 
 

থ-াড টায এয জন্য ব্াাংক কর্তটক সনধ টাসযত পযজভ াঅজফদন কযজত 

জফ। 

ঐ স্মার্ ট কাড ট  ফসগ টভন ছাড়ে সপ সফএভাআটি কর্তটক 

সনধ টাসযত াজয গ্রণ কযা য় । 

ঐ 

 

২.২) প্রাসতষ্ঠাসনক থফাাঃ 
 

ক্রভ প্রফায নাভ প্রফা প্রদায়নয 

য়ফ যাচ্চ ভে 

প্রয়োজনীে কাগজত্র প্রয়োজনীে 

কাগজত্র/ আয়ফদন 

পযভ প্রানিস্থান 

থফায মূল্য এফাং সযজাধ দ্ধসত দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কভ টকতটা 

(নাভ, দসফ, থপান 

এফাং াআ-থভাআর) 

উর্ধ্যতন কভ যকতযা 

(নাভ, দসফ, থপান এফাং 

াআ-থভাআর) 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১. ফাাংরাজদ ব্াাংক কর্তটক চাসত তথ্য  চাসত 

ভজয়য 

ভজধ্য। 

চাসদা ানুমায়ী 

প্রজয়াজনীয় কাগজে  

অত্র ব্াাংয়কয াংনলষ্ট 

াখামূ 

১. সফনামূজল্য ।       

২. সনধ টাসযত পযজভর্ ানুমায়ী  

   াড টকস  পর্কস থপ্রযণ। 

 

কর াখা ব্ফস্থাক।  

াখায ঠিকানা  থপান নাং 

সনম্নসরসখত জয়ফাাআজর্ ায়া 

মাজফ www.pkb.gov.bd 

১) কাযী ভাব্ফস্থাকগয়েয প্রযয়ত্রঃ             

উভাব্ফস্থাক, প্রধান কাম যারে (াংনলষ্ট নফবাগ) । 

থপান নাং াআজভাআর  সনম্নসরসখত জয়ফাাআজর্ ায়া মাজফ- 

www.pkb.gov.bd 
 

২) ব্ফস্থাকগয়েয প্রযয়ত্রঃ 

কাযী ভাব্ফস্থাক / অঞ্চর প্রধান 

াখায ঠিকানা  থপান নাং সনম্নসরসখত জয়ফাাআজর্ ায়া মাজফ-

www.pkb.gov.bd 

২. স্থানীে যকায , ল্লী উন্নেন  

ভফাে ভন্ত্রোরয়েয আতাধীন াখা 

অনপ কর্তযক চানত তথ্য ।  

            ঐ                       ঐ                   ঐ                      ঐ                       ঐ                   ঐ  

 

২.৩) অবেন্তযীে প্রফাঃ 
 

ক্রভ প্রফায নাভ প্রফা প্রদায়নয 

য়ফ যাচ্চ ভে 

প্রয়োজনীে কাগজত্র প্রয়োজনীে 

কাগজত্র/ আয়ফদন 

পযভ প্রানিস্থান 

থফায মূল্য এফাং সযজাধ দ্ধসত দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কভ টকতটা 

(নাভ, দসফ, থপান 

এফাং াআ-থভাআর) 

উর্ধ্যতন কভ যকতযা 

(নাভ, দসফ, থপান এফাং 

াআ-থভাআর) 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
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 প্রফাী কল্যাণ ব্াাংক  

সটিজজন& চার্ টায (াখা ম যায়েয)  

  ১.  নননভনিক ছুটি  ০১ কভ যনদফ ননধ যানযত পযয়ভ আয়ফদনত্র। অত্র ব্াাংয়কয 

াখামূ 

ছুটিয়ত গভয়নয পূয়ফ য আয়ফদয়নয 

নবনিয়ত ছুটি ভঞ্জুয কযা ে 

নফনামূয়ল্য।  

    কর াখা ব্ফস্থাক  

 

১) কাযী ভাব্ফস্থাকগয়েয প্রযয়ত্রঃ 

উভাব্ফস্থাক, প্রধান কাম যারে (াংনলষ্ট নফবাগ)। 

থপান নাং াআজভাআর  সনম্নসরসখত জয়ফাাআজর্ ায়া মাজফ- 

www.pkb.gov.bd 
 

২) ব্ফস্থাকগয়েয প্রযয়ত্রঃ 

কাযী ভাব্ফস্থাক / অঞ্চর প্রধান 

াখায ঠিকানা  থপান নাং সনম্নসরসখত জয়ফাাআজর্ ায়া মাজফ-

www.pkb.gov.bd 

২. প্রেনাযী ক্রে  ঐ চানদাত্র অনুমােী ঐ অথ যফছয নবনিক ফায়জট  আনথ যক 

যভতা অনুমােী ।  

ঐ ঐ 

৩. প্রফতন বাতানদ  ঐ  ------ -----            নফনামূয়ল্য  ঐ ঐ 

 

৩. আতাধীন অনধদিয/দিয/াংস্থা কর্তযক প্রদি প্রফাঃ 

   আতাধীন অনধদিয/দিয/াংস্থা/অন্যান্য প্রনতষ্ঠানমূয়য নটিয়জন চাট যায সরাংক আকায়য যুক্ত কযয়ত য়ফ। 

৪. প্রফা েীতায ননকট াঅভাজদয প্রতযাাাঃ  

ক্রভ প্রসতশ্রুত/ কাসিত থফা প্রাসপ্তয রজে কযণীয়   

১. সনধ টাসযত পযজভ প্রজয়াজনীয় কাগজ/দসরর োসদ ম্পূণ টবাজফ পূযণকৃত াঅজফদন জভা প্রদান; 

২. ঋজণয সকসস্ত ভয়ভত সযজাধ কযা; 

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

৪. প্রফাী কল্যাে ব্াাংক এ আনায আভানয়তয ভােয়ভ সুম্পকয সৃনষ্ট প্রাক; 

৫. প্রফাীজদয থযসভজর্ন্স প্রফাী কল্যাণ ব্াাংক এয ভাধ্যজভ জভা কযা।  
  

৫. াসবজমাগ প্রসতকায ব্ফস্থানা (GRS)  

    (ক) াসবজমাগ সনষ্পসত্ত কভ টকতটা (াসনক)  সজাঅযএ থপাকার জয়ন্ট:  

কাম টারয় থফা প্রাসপ্তয জন্য 

দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কভ টচাযী 

কখন াসবজমাগ কযা মাজফ মায কাজছ াসবজমাগ কযজত জফ থমাগাজমাগ 

াখা াসপ কর কভ টচাযী থফা প্রাসপ্তয জন্য দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কভ টচাযী ভাধান 

সদজত ব্থ ট জর 

াসবজমাগ সনষ্পসত্ত কভ টকতটা (াসনক) (GRS থপাকার 

জয়ন্ট) াথফা সজাঅযএ সফকল্প থপাকাল্ট জয়ন্ট 

াসনক  সজাঅযএ থপাকার জয়ন্ট: 

াংসিষ্ট ব্ফস্থাক 

াঅঞ্চসরক কাম টারয় কর কভ টচাযী ঐ ঐ 

প্রধান কাম টারয় কর কভ টচাযী ঐ ঐ ১। াসনক  সজাঅযএ থপাকার জয়ন্ট: 

জনাফ থভা: ন্যয াঅরভ যদায, ভাব্ফস্থাক  

থপান: +৮৮-০২-৪৮৩১৩৭৪২, াআজভাআর: gm@pkb.gov.bd 

ঠিকানা: প্রফাী কল্যাণ ব্াাংক, প্রফাী কল্যাণ বফন, ৭১-৭২ াআস্কার্ন গাজড টন থযাড, ঢাকা-১০০০।  

২। সজাঅযএ সফকল্প থপাকাল্ট জয়ন্ট: জনাফ থভাাঃ ারুন ায যীদ 

উভাব্ফস্থাক (প্রান), থপান: +৮৮-০২-৪৮৩১৭৩৪৫ 

াআজভাআর: harun@pkb.gov.bd 

ঠিকানা: প্রফাী কল্যাণ ব্াাংক প্রফাী কল্যাণ বফন, ৭১-৭২ াআস্কার্ন গাজড টন থযাড, ঢাকা-১০০০। 

 

 (খ) াঅীর কর্তটজেয তথ্য: 

http://www.pkb.gov.bd/
http://www.pkb.gov.bd/
mailto:gm@pkb.gov.bd
mailto:harun@pkb.gov.bd


 প্রফাী কল্যাণ ব্াাংক  

সটিজজন& চার্ টায (াখা ম যায়েয)  

 

কাম টারয় কখন াসবজমাগ কযা মাজফ মায কাজছ াসবজমাগ কযজত জফ থমাগাজমাগ 

াখা াসপ াসবজমাগ সনষ্পসত্ত কভ টকতটা (াসনক) 

(GRS থপাকার জয়ন্ট) 

াথফা সজাঅযএ সফকল্প থপাকাল্ট জয়ন্ট ভাধান সদজত ব্থ ট জর 

াঅীর কভ টকতটা জনাফ থভা: ন্যয াঅরভ যদায, ভাব্ফস্থাক (প্রান) 

থপান: +৮৮-০২-৪৮৩১৩৭৪২, াআজভাআর: gm@pkb.gov.bd 

ঠিকানা: প্রফাী কল্যাণ ব্াাংক, প্রফাী কল্যাণ বফন, ৭১-৭২ াআস্কার্ন গাজড টন থযাড, ঢাকা-১০০০। 

াঅঞ্চসরক কাম টারয় ঐ ঐ 

প্রধান কাম টারয় ঐ ঐ জনাফ থভাাঃ জাােীয থাজন, উব্ফস্থানা সযচারক 

াআজভাআর: dmd@pkb.gov.bd, থপান: +৮৮-০২-৪৮৩১৯৪৬৮ 

ঠিকানা: প্রফাী কল্যাণ ব্াাংক প্রফাী কল্যাণ বফন, ৭১-৭২ াআস্কার্ন গাজড টন থযাড, ঢাকা-১০০০। 

কর কাম টারয় 

 াঅীর কভ টকতটা ভাধান সদজত ব্থ ট জর দপ্তয/াংস্থায প্রধান 

জনাফ থভা: ভসজফয যভান, ব্ফস্থানা সযচারক 

থপান: +৮৮-০২-৪৮৩২১৯৭৯, াআজভাআর: md@pkb.gov.bd 

ঠিকানা: প্রফাী কল্যাণ ব্াাংক প্রফাী কল্যাণ বফন, ৭১-৭২ াআস্কার্ন গাজড টন থযাড, ঢাকা-১০০০। 

 

 

 

স্বাযনযত 

(পাজতভা তুজ থজাযা) 

এ 

স্বাযনযত 

(থভাাঃ পযাদ থাজন) 

এস/থর প্রধান 

স্বাযনযত 

(প্রভাাম্মদ ভনপজুর ইরাভ) 

উভাব্ফস্থাক  নফবাগীে প্রধান 

স্বাযনযত 

(প্রভাঃ নূয আরভ যদায) 

ভাব্ফস্থাক 

 

স্বাযনযত 

(প্রভাঃ জাাঈীয প্রায়ন) 

উব্ফস্থানা সযচারক 
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