
�বাসী ক�াণ �াংক  
িস�েজন চাট �ার 

১. িভশন ও িমশন : 
 

িভশন :  িনরাপদ অিভবাসন িনি�চতকরেণর লে�� �বাসী ক�াণ �াংকেক আ�ার �িতক িহেসেব �িত�াকরণ।  
 

িমশন :  ত� ��ি� �বহােরর মা�েম �য় সা�য়ী প�ায় িনরাপেদ ও �ততার সে� িবেদশ �থেক �রিমেট� ��রেণ সহায়তা �দান এবং িবেদশগামী ও িবেদশ �ফরত কম�েদর সহজ শেত� ��সমেয় 
Ôঅিভবাসন ঋণ’ ও Ô�নব �াসন ঋণ’ �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) 
১. ত� অিধকার আইন 

�মাতােবক ত� 
�দান। 

অিধযািচত ত� 
�দান 
(প�/িসিড/md&UKwc
) 

ত� �াি�র জ� ই-�মইল/ফ�া�/ডাকেযাগ/সরাসির িনিদ �� 
ফরেম অিধযাচনপ�/আেবদন। 

িবনা�ে� �সবা �দান করা হয়।   অনিধক ৩০ 
কায �িদবস 

জনাব �মাহা�দ কামাল �হােসন 
িসিনয়র ি�ি�পাল অিফসার 
�বাড � সিচব ও জনসংেযাগ কম �কত�া  
�মাবা: ০১৫৫২৩৮২৩০০ 
Email : 
kamal.pkb007@yahoo.
com 
�কানা: �বাসী ক�াণ �াংক, 
�ধান কায �ালয়, 
৭১-৭২ ই�াটন গােড �ন �রাড,ঢাকা-
১০০০। 

২. অিভবাসন ঋণ 
(িবেদশগামী কম�েদর 
ঋণ �দান করা হয়)।   
 

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

 

১. অিভবাসন ঋণ আেবদেনর �াক �যা�তা�লক 
কাগজপ�ঃ 
১.১)  �াংেকর িনধ �ািরত আেবদন ফরম, ঋণ আেবদনকারী 
ও জািমনদারেদর ০২ কিপ পাসেপ �াট সাইেজর ছিব, �ভাটার 
আইিড কােড �র ফেটাকিপ, বত�মান �কানা এবং �ায়ী 
�কানাসহ �পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষেদর সা� �িফেকট এর 
সত�ািয়ত ফেটাকিপ; 
 

১.২) জািমনদারেদর �য �কান এক জেনর �া�র�ত ০৩ �  
�চেকর পাতা ও সংি�� �াংেকর িহসাব িববরণী; 
 

১. ঋণ �হেণর সময় ৫০০ টাকা 
জমা কের স�য়ী িহসাব �লেত 
হেব  
 

১.২ ঋণ �হেণর সময় ঋণ �িঁক 
আ�াদন �ীেমর সদ� হেত 
হেব। 
২. ঋণ সীমাঃ 
 

অিভবাসন ঋণসীমা সেব �া� ৩.০০ 
(িতন) ল� টাকা এবং িবমান 

১০ িদন  
 

ঋণ ও অি�ম িবভাগ। 
�ফান ০২-৪৯৩৫৭০৪৬ 
ই-�মইল-
migration@pkb.gov.bd 

mailto:kamal.pkb007@yahoo.com
mailto:kamal.pkb007@yahoo.com


�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) 
 
 

১.৩)পাসেপাট �,িভসা,�ানপাওয়ার,ও �াট � কােড �র সত�ািয়ত 
ফেটাকিপ। 
 

২. পিরেশােধর  িনয়মাবলীঃ  
 

৯% ��াট �রেট ঋেণর �ময়াদকাল ০১ (এক) বৎসর হেত 
সে��া� ০৩ (িতন) বছর। িবমান �িকট �েয়র জ� 
সেব �া� ০২ বছর। 

�িকট (ির-এি� িভসা) সহ 
অ�া� আ�ষি�ক �য় বাবদ 
সেব �া� ২.০০ (�ই) ল� টাকা। 
 

৩.  �নব �াসন ঋণ 
(�বাস �ফরত 
কম�েদর ঋণ �দান 
করা হয়)।  

            ঐ ১. ঋণ �হেণর �েয়াজনীয় কাগজপ�ািদ িন��পঃ 
 ১.১) ঋণ আেবদনপ� (িনধ �ািরত ফরেম), আেবদনকারীর 
স� �তালা ০৩ (িতন) কিপ পাসেপাট � সাইেজর ছিব, 
পাসেপাট �/জাতীয় পিরচয় পে�র ফেটাকিপ,বত�মান �কানা 
এবং �ায়ী �কানা স�িলত �পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ 
ক��ক �দ� সনদপ�; 
 

১.২) হালনাগাদ ��ড লাইেসে�র ফেটাকিপ (যিদ না থােক 
কারণ উে�খ করেত হেব);  
 

১.৩) ঋণ পিরেশােধ স�ম ঋণ আেবদনকারীর 
িপতা/মাতা/�ামী/�ী/ভাই/�বান/িনকটতম আ�ীয় এবং ঋণ 
পিরেশােধ স�ম এমন �ি� িযিন আিথ �কভােব স�ল ও 
সমােজ গ�মা� িতিনও �ারা�র হেত পারেবন।  

১. ঋণ �হেণর �েব � অ� �াংেক 
��নতম ১,০০০/-(এক হাজার) 
টাকা জমা কের চলিত িহসাব/ 
৫০০.০০ (প�চশত) টাকা জমা 
কের স�য়ী িহসাব �লেত হেব  
২. ঋণ সীমাঃ  
সেব �া� ঋণ সীমা ৫০.০০ 
(প�াশ) ল� টাকা 
২.১) জামানতিবহীন ঋণ সেব �া� 
৩.০০ (িতন) ল� টাকা, 
জামানতসহ ঋণ ৩.০০ (িতন) 
ল� টাকার উে�� হেত  ৫.০০ 
(প�চ) ল� টাকা পয ��; ঋেণর 
পিরমাণ ৫.০০ (প�চ) ল� টাকার 
উে�� হেল ঋেণর িবপরীেত ঋণ 
�হীতা/�ারা�েরর মািলকানাধীন 
�াবর স�ি� �রিজি� 
মট �েগজ�েল �াংেকর অ��েল 
দায়ব� থাকেব। 

 
 ১৫ কম �িদবস 

ঋণ ও অি�ম িবভাগ। 
�ফান ০২-৪৯৩৫৭০৪৬ 
ই-�মইল-
migration@pkb.gov.bd 

৪. ব�ব� অিভবাসী �হৎ 
পিরবার ঋণ।  

         ঐ ১. ‘ব�ব� অিভবাসী �হৎ পিরবার ঋণ’ এর আেবদেনর 
�াক �যা�তা�লক কাগজপ�ঃ 
 

১.১) �াংেকর িনধ �ািরত আেবদন ফরম, ঋণ আেবদনকারী 
ও জািমনদারেদর ০২ কিপ পাসেপ �াট সাইেজর ছিব, �ভাটার 
আইিড কােড �র সত�ািয়ত কিপ, বত�মান �কানা এবং �ায়ী 

 

১. ��নতম ১,০০০/-(এক হাজার) 
টাকা জমা কের চলিত িহসাব/ 
৫০০.০০ (প�চশত) টাকা জমা 
কের স�য়ী িহসাব �লেত হেব। 

১৫ কম �িদবস িবভাগীয় �ধান,   
ঋণ ও অি�ম িবভাগ। 
�ফান ০২-৪৯৩৫৭০৪৬ 
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) 
�কানাসহ �পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষেদর সা� �িফেকট এর 
সত�ািয়ত ফেটাকিপ; 
 

১.২) হালনাগাদ ��ড লাইেসে�র ফেটাকিপ  
       (�েযাজ� ��ে�)। 
 
  

২.ঋণ সীমাঃ 
 

২.১) জামানতিবহীন ঋণ সেব �া� 
৩.০০ (িতন) ল� টাকা, 
জামানতসহ ঋণ ৩.০০ (িতন) 
ল� টাকার উে�� হেত  ৫.০০ 
(প�চ) ল� টাকা পয ��; ঋেণর 
পিরমাণ ৫.০০ (প�চ) ল� টাকার 
উে�� হেল ঋেণর িবপরীেত ঋণ 
�হীতা/�ারা�েরর মািলকানাধীন 
�াবর স�ি� �রিজি� 
মট �েগজ�েল �াংেকর অ��েল 
দায়ব� থাকেব। 

৫. 
 
 
 

�কািভড-১৯ িবেশষ 
�নব �াসন ঋণ।   

ঐ িব��াপী �কািভড-১৯ এর �া�ভ�ােবর কারেণ �য সকল 
বাংলােদিশ অিভবাসী কম� �িত�� হেয় �দেশ �ফরত 
এেসেছন �স সকল কম�/িবেদেশ ���বরণ কেরেছন ত�র 
পিরবােরর উপ�� ১ (এক) জন সদ� এ ঋণ পাওয়ার 
�যা� বেল িবেবিচত হেব;    
১. আেবদেনর �াক �যা�তা�লক কাগজপ�ঃ 
 

১.১) ঋণ আেবদনপ� (িনধ �ািরত ফরেম);    
১.২) পাসেপাট �, িবএমই�’র �াট � কাড �/ চাকিররত �দেশর 
আইিড কাড � এর ফেটাকিপ; 
১.৩) আেবদনকারীর স� �তালা ০৩ (িতন) কিপ ও 
�ারা�েরর স� �তালা ০২ (�ই) কিপ  পাসেপাট � সাইেজর 
ছিব, জাতীয় পিরচয় প�/পাসেপাট �/�েযাজ� ��� 
জ�িনব�েনর ফেটাকিপ। 
 

২. সহজামানত/জামানত/�ারাি�ঃ     
২.১) সেব �া� ৩.০০ (িতন) ল� টাকা পয �� 
সহজামানতিবহীন; ৩.০০ (িতন) ল� টাকার উে�� ঋণ 
ম�িরর ��ে� ১.৫ �ণ সমপিরমাণ সহজামানত িনেত 
হেব;    

১. ঋণ �হেণর �েব � অ� �াংেক 
��নতম ১,০০০/-(এক হাজার) 
টাকা জমা কের চলিত িহসাব/ 
৫০০.০০ (প�চশত) টাকা জমা 
কের স�য়ী িহসাব �লেত হেব।  
 
২. ঋণ সীমাঃ  

একক ঋণ সেব �া� ৫.০০ (প�চ) 
ল� টাকা, �প ঋেণর ��ে� এক 
সদে�র ঋেণর সীমা ৫.০০ (প�চ)  
ল� টাকা িহসােব ০৫ জেনর 
সেব �া� ২৫.০০ (�িচশ) ল� 
টাকা।    
 

 িবভাগীয় �ধান,   
ঋণ ও অি�ম িবভাগ। 
�ফান ০২-৪৯৩৫৭০৪৬  
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) 
৩.০০ (িতন) ল� টাকার উে�� হেত  ৫.০০ (প�চ) ল� 
টাকা পয �� ঋেণর ��ে� সহজামানত �হণ করেত হেব। 
ঋেণর পিরমাণ ৫.০০ (প�চ) ল� টাকার উে�� হেল ঋেণর 
িবপরীেত ঋণ �হীতা/�ারা�েরর মািলকানাধীন �াবর 
স�ি� �রিজি� মট �েগজ�েল �াংেকর অ��েল দায়ব� 
থাকেব।  
 

২.২) ঋণ �হীতার িনকট হেত িনজ নামীয় ৩ (িতন) � 
�া�িরত �চেকর পাতা িনেত হেব।  
(�রিজি� মট �েগজ ঋণ �িতত)। 

৬.  “�বাসী ক�াণ �াংক 
সাধারণ ঋণ 
নীিতমালা, ২০২১” 

ঐ  

১. ঋণ’ (জামানতিবহীন ও জামানতসহ) এর আেবদেনর  
     �াক �যা�তা�লক কাগজপ�ঃ     
 

১.১) ঋণ আেবদনপ� (িনধ �ািরত ফরেম); আেবদনকারীর 
স� �তালা ০৩ (িতন) কিপ ও �ারা�েরর স� �তালা ০২ 
(�ই) পাসেপাট � সাইেজর ছিব, জাতীয় পিরচয় পে�র 
ফেটাকিপ, বত�মান �কানা এবং �ায়ী �কানা স�িলত 
�পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ ক��ক �দ� সনদপ�। 

১. ��নতম ১,০০০/-(এক হাজার) 
টাকা জমা কের চলিত িহসাব/ 
৫০০.০০ (প�চশত) টাকা জমা 
কের স�য়ী িহসাব �লেত হেব  
২. ঋণ সীমাঃ  
�ক� ঋণ ও চলিত �িঁজ/নগদ 
ঋণ এর ��ে� সেব �া� ঋণ সীমা 
২০.০০ (িবশ) ল� টাকা। 

 
 
 

 

ঋণ ও অি�ম িবভাগ। 
�ফান ০২-৪৯৩৫৭০৪৬ 
ই-�মইল-
migration@pkb.gov.bd 

৭. নারী উে�া�া 
কম �সং�ান ঋণ t  

ক)  “নারী অিভবাসন 
ঋণ নীিতমালা, ২০২১” 

ঐ  
১. নারী অিভবাসন ঋন আেবদেনর �াক �যা�তা�লক 
কাগজপ�ঃ 
১.১) ঋণ আেবদনপ� (িনধ �ািরত ফরেম); আেবদনকারীর 
স� �তালা ০৩ (িতন) কিপ ও জািমনদারেদর 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�। 
 

১.২) জািমনদারেদর �য �কান এক জেনর �া�র�ত ০৩ �  
�চেকর পাতা (ঢাকার ��ে� MICR �চক বা�তা�লক) 
ও সংি�� �াংেকর িহসাব িববরণী অথবা িহসাব �খালার 
িববরণী; 

১. ��নতম ৫০০/-(প�চশত) টাকা 
জমা কের স�য়ী িহসাব �লেত 
হেব । 
 

১.২ ঋণ �হেণর সময় ঋণ �িঁক 
আ�াদন �ীেমর সদ� হেত 
হেব।  
  

২.ঋণ সীমাঃ  
নারী অিভবাসন ঋণ সীমা সেব �া� 
৩.০০ ( িতন ল�) টাকা এবং 
িবমান �িকট (ির-এি� িভসা) 
সহ অ�া� আ�ষি�ক �য় 
বাবদ সেব �া� ২.০০ (�ই) ল� 

১০ কম �িদবস ঋণ ও অি�ম িবভাগ। 
�ফান ০২-৪৯৩৫৭০৪৬ 
ই-�মইল-
migration@pkb.gov.bd 

mailto:%e0%a6%87-%e0%a6%ae%e0%a7%87%e0%a6%87%e0%a6%b2-migration@pkb.gov.bd
mailto:%e0%a6%87-%e0%a6%ae%e0%a7%87%e0%a6%87%e0%a6%b2-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) 
১.৩) �ানপাওয়ার �াট � কাড �, পাসেপাট � ও িভসার 
সত�ািয়ত ফেটাকিপ। িবমান �িকট (ির- এি� িভসার) 
��ে� বা�তা�লক নয়।   
 

টাকা। 
 

 খ) “নারী �ন �বাসন 
ঋণ নীিতমালা, ২০২১” 
 

ঐ ১. নারী �ন �বাসন ঋন আেবদেনর �াক �যা�তা�লক 
কাগজপ�ঃ 
 

১.১) ঋণ আেবদনপ� (িনধ �ািরত ফরেম); আেবদনকারীর 

স� �তালা ০৩ (িতন) কিপ ও জািমনদারেদর স� �তালা 

০২ (�ই)পাসেপাট � সাইেজর ছিব, জাতীয় পিরচয় পে�র 

ফেটাকিপ/পাসেপাট �/�েযাজ� ��ে� জ�িনব�ন সনদ, 

বত�মান �কানা এবং �ায়ী �কানা স�িলত 

�পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ ক��ক �দ� সনদপ�। 

২) সহজামানত/জামানত/�ারাি�ঃ 

ঋণ সেব �া� ৩.০০ (িতন) ল� টাকা পয �� জামানতিবহীন;  

৩.০০ (িতন) ল� টাকার উে�� হেত  ৫.০০ (প�চ) ল� 

টাকা পয �� সহজামানত �হন করেত হেব; ৫.০০ (প�চ) 

ল� টাকার উে�� হেল ঋেণর িবপরীেত ঋণ 

�হীতা/�ারা�েরর মািলকানাধীন �াবর স�ি� �রিজি� 

মট �েগজ�েল �াংেকর অ��েল দায়ব� থাকেব 

১.৩) ঋণ �হীতার িনকট হেত িনজ নামীয় ৩ (িতন) � 

�া�িরত �চেকর পাতা িনেত হেব ।  

(�রিজি� মট �েগজ ঋণ �িতত) 

১. ��নতম ১,০০০/-(এক হাজার) 
টাকা জমা কের চলিত িহসাব 
৫০০.০০/- (প�চশত) টাকা জমা 
কের স�য়ী িহসাব �লেত হেব 
এবং অ� �য �কান তফিসিল 
�াংেক চলিত/ স�য়ী িহসাব 
থাকেত হেব। 
 

২.ঋণ সীমাঃ 
সেবা�� ঋণ সীমা ৫০.০০ 
(প�াশ) ল� টাকা। 
 

 

 
১৫ কম �িদবস 

িবভাগীয় �ধান,   
ঋণ ও অি�ম িবভাগ। 
�ফান ০২-৪৯৩৫৭০৪৬  
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) 
৮. “আ�কম �সং�ান�লক 

ঋণ,২০২১” 
ঐ ১. আ�কম �সং�ান�লক ঋন আেবদেনর �াক �যা�তা�লক 

কাগজপ�ঃ 
১.১) ঋণ আেবদনপ� (িনধ �ািরত ফরেম); আেবদনকারীর 

স� �তালা ০৩ (িতন) কিপ ও জািমনদারেদর স� �তালা 

০২ (�ই)পাসেপাট � সাইেজর ছিব, জাতীয় পিরচয় পে�র 

ফেটাকিপ/পাসেপাট �/�েযাজ� ��ে� জ�িনব�ন সনদ, 

বত�মান �কানা এবং �ায়ী �কানা স�িলত 

�পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ ক��ক �দ� সনদপ�। 

২.সহজামানত/জামানত/�ারাি�ঃ 

২.১) সেব �া� ৩.০০ (িতন) ল� টাকা পয �� 
সহজামানতিবহীন; ৩.০০ (িতন) ল� টাকার উে�� ঋণ 
ম�িরর ��ে� ১.৫ �ণ সমপিরমাণ সহজামানত িনেত 
হেব;    
৩.০০ (িতন) ল� টাকার উে�� হেত  ৫.০০ (প�চ) ল� 
টাকা পয �� ঋেণর ��ে� সহজামানত �হণ করেত হেব।  
৩.০০ (িতন) ল� টাকার ঋেণর ��ে� ২ (�ই) জেনর 
�ারাি� এবং ৩.০০ (িতন) ল� টাকার উে�� ১(এক) 
জেনর �ারাি� িনেত হেব; 

২.২) ঋণ �হীতার িনকট হেত িনজ নামীয় ৩ (িতন) � 
�া�িরত �চেকর পাতা িনেত হেব।  

১.��নতম ১,০০০/-(এক হাজার) 
টাকা জমা কের চলিত িহসাব 
৫০০.০০/- (প�চশত) টাকা জমা 
কের স�য়ী িহসাব �লেত হেব 
এবং অ� �য �কান তফিসিল 
�াংেক চলিত/ স�য়ী িহসাব 
থাকেত হেব। 
 

২.ঋণ সীমাঃ 
সেবা�� ঋণ সীমা ৫.০০ (প�চ) 
ল� টাকা। 

 িবভাগীয় �ধান,   
ঋণ ও অি�ম িবভাগ। 
�ফান ০২-৪৯৩৫৭০৪৬  
ই-�মইল-
migration@pkb.gov.bd 

৯. স�য়ী িহসাব �খালা।             ঐ ১. �েয়াজনীয়  কাগজপ�ািদঃ 
১.১) আেবদনকারীর ০২ (�ই) কিপ ও নিমিনর ০১ (এক) 
কিপ পাসেপাট � সাইেজর সত�ািয়ত ছিব; 
১.২) শনা�করেনর জ� আেবদনকারীর �বধ পাসেপােট �র 
সত�ািয়ত ফেটাকিপ ০৬ (ছয়) পাতা; 
১.৩) জাতীয় পিরচয়প�/�াট � কােড �র সত�ািয়ত ফেটাকিপ। 

 
৫০০ (প�চশত) টাকা জমা কের 
স�য়ী িহসাব �লেত হয়। 
 

০১ িদন সকল শাখা �ব�াপক।  
�কানা ও �ফান নং িন�িলিখত 
ওেয়বসাইট এ পাওয়া যােব- 
www.pkb.gov.bd 

 

১০. ব�ব� ডাবল 
�বিনিফট �ীম।  

          ঐ ১. �েয়াজনীয়  কাগজপ�ািদঃ 
১.১)  আেবদনকারীর ০২ (�ই) কিপ ও নিমিনর ০১ (এক) 
কিপ পাসেপাট � সাইেজর সত�ািয়ত ছিব; 
১.২) শনা�করেণর জ� আেবদনকারীর �বধ পাসেপােট �র 

৫০,০০০/- হেত ১০,০০,০০০/- 
টাকা পয �� জমা িদেয় একাউ� 
�খালা যায়। 

০১ িদন সংি�� শাখা �ব�াপক। 
শাখার �কানা ও �ফান নং 
িন�িলিখত ওেয়বসাইট এ পাওয়া 
যােব- 

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) 
সত�ািয়ত ফেটাকিপ ০৬ (ছয়) পাতা;  
১.৩) জাতীয় পিরচয়প�/�াট � কােড �র সত�ািয়ত ফেটাকিপ। 
�ময়াদ�িত�েত �া� অথ � িন�িলিখত ওেয়বসাইট এ পাওয়া 
যােব- www.pkb.gov.bd 

www.pkb.gov.bd 

১১. 
 

ব�ব� িশ�া স�য়ী 
�ীম । 

         ঐ ১. �েয়াজনীয়  কাগজপ�ািদঃ 
১.১) আেবদনকারীর ০২ (�ই) কিপ ও নিমিনর ০১ (এক) 
কিপ পাসেপাট � সাইেজর সত�ািয়ত ছিব; 
১.২) শনা�করেনর জ� আেবদনকারীর �বধ পাসেপােট �র 
সত�ািয়ত ফেটাকিপ ০৬ (ছয়) পাতা; 
১.৩) জাতীয় পিরচয়প�/�াট � কােড �র সত�ািয়ত ফেটাকিপ। 

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

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

 
১২ 

 
িববাহ স�য়ী �ীম । 

 
 

১৩. 

 
 

ব�ব� স�য়ী �ীম।  

 
 
           ঐ 

 

১. �েয়াজনীয়  কাগজপ�ািদঃ 
১.১) আেবদনকারীর ০২ (�ই) কিপ ও নিমিনর ০১ (এক) 
কিপ পাসেপাট � সাইেজর সত�ািয়ত ছিব; 
১.২) শনা�করেণর জ� আেবদনকারীর �বধ পাসেপােট �র 
সত�ািয়ত ফেটাকিপ ০৬ (ছয়) পাতা; 
১.৩) জাতীয় পিরচয়প�/�াট � কােড �র সত�ািয়ত ফেটাকিপ। 

 
 
মািসক ১০০০/-, ২০০০/-, 
৩০০০/-,৫০০০/-, ১০০০০/- 
টাকা জমা কের িহসাব �খালা 
যায়। 

 
 

০১ িদন 

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

১৪. �ময়াদী আমানত 
�খালা।  

           ঐ ১. �েয়াজনীয়  কাগজপ�ািদঃ 
১.১) আেবদনকারীর ০২ (�ই) কিপ ও নিমিনর ০১ (এক) 
কিপ পাসেপাট � সাইেজর সত�ািয়ত ছিব; 
১.২) শনা�করেনর জ� আেবদনকারীর �বধ পাসেপােট �র 
সত�ািয়ত ফেটাকিপ ০৬ (ছয়) পাতা; 
১.৩) জাতীয় পিরচয়প�/�াট � কােড �র সত�ািয়ত ফেটাকিপ। 

এককালীন ৫০,০০০/- টাকা বা 
ত��� টাকা জমা কের িহসাব 
�খালা যায়। 

০১ িদন 
 

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

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

 
িনধ �ািরত সমেয়র 
মে� �দান করা হয়। 

 
১. �েয়র ��ে� ;  
১.১) পাসেপাট � এর �ল কিপ; 
১.২) �েকেটর ফেটাকিপ িব�েয়র ��ে�/ িভসা কিপ; 
১.৩) �াংক ক��ক িনধ �ািরত ফরেম আেবদন করেত হেব। 

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

০১ িদন �ব�াপক,  
�বাসী ক�াণ �াংক,  
�ধান শাখা, ঢাকা।  
�ফান- ০২৪-৮৩২১৮৭৮  

ই-�মইল-principalbranch 

@pkb.gov.bd 
১৬. িবেদশগামী কম�েদর 

�রিজে�শন িফ �হণ।  
ডান পােশর কলােম 
বিণত কাগজপ�ািদ 

১.পাসেপাট � এর �ল কিপসহ ১ �সট ফেটাকিপ, িভসার 
ফেটাকিপ; 

২২০ টাকা জমা �হণ। ০১ িদন। �ব�াপক,  
�বাসী ক�াণ �াংক,  

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) 
স�ক হেল িনধ �ািরত 
সমেয়র মে� �প-
অড �ার �দান করা 
হয়।  

২. ম�ণালয় িনধ �ািরত ফরেম আেবদন প�। 
 
 
 
 

�ধান শাখা। 
�ফান- ০২৪-৮৩২১৮৭৮  

ই-�মইল-principalbranch 

@pkb.gov.bd 

 
১৭.   

 
�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 ন�র; 
২. �রিমেট� �হণকারীর জাতীয় পিরচয়পে�র ফেটাকিপ।   

 
আেবদন ফম � িবনা��। 
 

 
০১ িদন।  

 

সংি�� শাখা �ব�াপক।  
শাখার �কানা ও �ফান নং িন�িখত 
ওেয়বসাইেট পাওয়া যােব- 
www.pkb.gov.bd 

 
 

 
 
২.২) সাধারণ �সবা (িবএমই� সং�া� িফ) 
 

�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 � ও বিহগ �মন 
ছাড়প� িফ িবএমই� ক��ক 
িনধ �ািরত হাের �হণ করা হয়  

১িদন। �ব�াপক (সকল শাখা)  

 

 

 

 

 

 

 

 

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


ঋণ আেবদন িফ, ড�েমে�শন িফ ও আইনজীিব িফ সং�া�ঃ   

�ম িববরণ �েদর হার   ঋণ �েসিসং িফ, সািভ �স চাজ� ঋণ আেবদনপ� িফ ড�েমে�শন িফ আইনজীিব িফ 
১৮. অিভবাসন ঋণ, ৯% ��াট �রেট ঋেণর 

�ময়াদকাল ০১ (এক) 
বৎসর হেত সে��া� ০৩ 
(িতন) বছর।  
িবমান �িকট ও 
আ�ষাি�ক খরচ বাবদ 
�দ� ঋেণর ��ে� সেব �া� 
�ময়াদ ০২ বছর। 

ঋণ �হীতােক ঋণ �হেণর সময় ০.৫০% 
�েসিসং িফ �দান করেত হেব। ঋণ িবতরেণর 
�েব � ঋণ �হীতার িনকট হেত �েসিসং িফ নগদ 
আদায় করেত হেব। সািভ �স চাজ� বাবদ �কান িফ 
আেরাপ/আদায় করা যােব না। 

আেবদনপ� 
িবনা�ে� �দান 
করা হয়। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

সকল ঋেণর (কম �চারী ঋণ �তীত) 
��ে� ঋণ �হীতােক ঋণ �হেণর 
সময় ০.৫০% ড�েমে�শন িফ 
(সেব �া� ১৫ হাজার টাকা) �দান 
করেত হেব এবং ঋণ িবতরেণর �েব � 
ঋণ �হীতার িনকট হেত 
ড�েমে�শন িফ নগদ আদায় করেত 
হেব। 
 
 
 

�াংেকর অ�েমািদত 
নীিতমালা অ�যায়ী 
আইনজীিব িফ (Legal 
Fee) িনধ �ারণ করেত হেব। 
 
  
 

১৯. �নব �াসন ঋণ,  ৯% সরল �দ। ঋণ �হীতােক ঋণ �হেণর সময় ০.৫০% 
�েসিসং িফ (সেব �া� ১৫ হাজার টাকা) �দান 
করেত হেব। ঋণ িবতরেণর �েব � ঋণ �হীতার 
িনকট হেত �েসিসং িফ নগদ আদায় করেত 
হেব। সািভ �স চাজ� বাবদ �কান িফ আেরাপ/আদায় 
করা যােব না। 

২০. ব�ব� অিভবাসী 
�হৎ পিরবার ঋণ, 

 

��ষ ঋণ �হীতােদর ��ে� 
�েদর হার ৯% ও 
 মিহলা ঋণ �হীতােদর 
��ে� �েদর হার  ৭%  

২১. �বাসী ক�াণ 
সাধারণ ঋণ  

২২. িবেশষ �নব �াসন ঋণ, ৪%সরল �দ। 

২৩. 

 

 

নারী উে�া�া 
কম �সং�ান ঋণ t  

ক) নারী অিভবাসন  
ঋণ, 

৯%সরল �দ। �েযাজ� নয়। ঐ 

 

ঋণ �হীতােক ঋণ �হেণর সময় 
০.৫০% ড�েমে�শন িফ �দান 
করেত হেব এবং ঋণ িবতরেণর �েব � 
ঋণ �হীতার িনকট হেত 
ড�েমে�শন িফ নগদ আদায় করেত 
হেব। 

 

�াংেকর অ�েমািদত 
নীিতমালা অ�যায়ী 
আইনজীিব িফ (Legal 
Fee) িনধ �ারণ করেত হেব। 
 
 
 
 
 
 
 

খ) নারী �ন �বাসন 
ঋন,  

৭%সরল �দ। �েযাজ� নয়। 

 

ঐ 

 

ঋণ �হীতােক ঋণ �হেণর সময় 
০.৫০% ড�েমে�শন িফ (সেব �া� 
১৫ হাজার টাকা) �দান করেত হেব 
এবং ঋণ িবতরেণর �েব � ঋণ �হীতার 
িনকট হেত ড�েমে�শন িফ নগদ 
আদায় করেত হেব। 



২৪. আ�কম �সং�ান�লক 
ঋণ, 

৪%সরল �দ। ঋণ �হীতােক ঋণ �হেণর সময় ০.৫০% 
�েসিসং িফ �দান করেত হেব। ঋণ িবতরেণর 
�েব � ঋণ �হীতার িনকট হেত �েসিসং িফ নগদ 
আদায় করেত হেব।  

ঐ ঋণ �হীতােক ঋণ �হেণর সময় 
০.৫০% ড�েমে�শন িফ �দান 
করেত হেব এবং ঋণ িবতরেণর �েব � 
ঋণ�হীতার িনকট হেত ড�েমে�শন  
িফ  নগদ আদায় করেত হেব। 

 

 
 

২.৩) �ািত�ািনক �সবাঃ 
 
 

�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. জাতীয় সংসেদ DÌvwcZ এ �াংেক সংি�� 

�ে�র উ�র ��রণ 
আিথ �ক �িত�ান িবভাগ 
এবং অ�া� ম�ণালয় 
হেত চািহত সংসেদ 
DÌvcb‡hvM¨ । 

চািহদা অ�যায়ী �ধান কায �ালেয়র  
শাখা পিরচালন,িনয়�ণ ও �বসা 
উ�য়ন িডপাট �েম�। 

িবনা�ে� । চািহত সমেয়র 
মে� 

e¨e ’̄vcbv cwiPvjK 
�ফান নং- ০২-০৪৩২১৯৭৯ 
Email : 
md@pkb.gov.bd 

২. ম�ণালেয়র Annual 
Performance Agreement 
(APA) ও বাংলােদশ �াংক Non 
Banking Financial Institute 
(NBFI) �িতেবদন ��রণ। 

িনধ �ািরত ফরেমট 
অ�যায়ী হাড �কিপ ও 
সফ&টকিপ ম�ণালয়, 
বাংলােদশ �াংেক 
��রণ। 

চািহদা অ�যায়ী �ধান 
কায �ালেয়র শাখা িনয়�ণ িবভাগ । 

িবনা�ে�। চািহত সমেয়র 
মে� 

জনাব �মাঃ Rvnv½xi †nv‡mb 
মহা�ব�াপক (�শাসন)  
�মাবা: ০১৯৪২-৬৫৪৯১৫ 
Email : 
gm@pkb.gov.bd 

৩. আয়কর আ�ােদশ অ�যায়ী করদাতােদর 
�াংক িহসাব িববরণী সরবরাহ। (জাতীয় 
রাজ� �বাড �) 

চািহদা অ�যায়ী 
হাড �কিপ ও  সফ &টকিপ  
উপকর কিমশনােরর 
কায �ালেয় ��রণ করা 
হয় । 

চািহদা অ�যায়ী �ধান 
কায �ালেয়রেক�ীয় িহসাব িবভাগ। 

িবনা�ে�। চািহত সমেয়র 
মে� 

িবভাগীয় �ধান 
�ক�ীয় িহসাব িবভাগ 
�ফান নং◌ঃ-০২-৪৮৩১৭৫২০ 
Email : 
cad@pkb.gov.bd 

 
 
 
 
 
 
 



২.৪. অভ��রীণ �সবাঃ 
 

�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.  ক) �নিমি�ক ��  ��েত গমেনর �েব � আেবদেনর 

িভি�েত �� gÄyi করা হয়।  
িনধ �ািরত ফরেম আেবদনপ�; 
 

িবনা�ে�। তাr�িণক।  � � িনয়�ণকারী কম �কত�া । 

২. খ) অিজ�ত ��  ��েত গমেনর �েব � আেবদেনর 
িভি�েত �� gÄyi করা হয়। 

ঐ িবনা�ে�। ��েত গমেনর �েব � 
আেবদেনর িভি�েত �� gÄyi 
করা হয়। 

ম�রকারী ক��প� । 
 

৩. গ) ��িত ��  আেবদেনর িভি�েত gÄyixi 
Av‡`k Rvix। 

১.ডা�ােরর পরামশ �প� সহ 
��র আেবদনপ�। 

িবনা�ে�। ��েত গমেনর �েব � 
আেবদেনর িভি�েত �� gÄyi 
করা হয়। 

ম�রকারী ক��প� । 

 

৪. ঘ) �াি� িবেনাদন �� ও ভাতা 
gÄyi 

আেবদেনর িভি�েত gÄyi করা 
হয়। 

িনধ �ািরত ফরেম আেবদনপ�; িবনা�ে�। আেবদন �াি�র পর �ততম 
সমেয়র মে�।  

ম�রকারী ক��প� । 
 

  ৫.  ঙ) বিহ:বাংলােদশ �মন ও 
��র অ�েমাদন।  

আেবদেনর িভি�েত অ�মিত �দান 
করা হয়। 

িনধ �ািরত ফরেম আেবদনপ�; িবনা�ে�।              ঐ ম�রকারী ক��প� । 
 

৬. চ) �মাটর সাইেকল অি�ম 
gÄyi । 

আেবদেনর িভি�েত ঋণ gÄyi করা 
হয়। 

                 ঐ 
 

�েয়াজনীয় ��া�সহ 
চাজ� ড�েম� 
স�াদন। 

�িত ০৩ মাস অ�র অ�র 
�া� আেবদনস�হ যাচাই 
বাছাই�ব �ক পরবত� মােসর 
১ম স�ােহর মে�  
অ�েমাদেনর  জ�  উপ�াপন  
করা  হয়।  

ম�রকারী ক��প� । 
 

৭. ছ) �হ িনম �াণ অি�ম gÄyi । আেবদেনর িভি�েত ঋণ gÄyi করা 
হয়। 

ঐ �েয়াজনীয় ��া�সহ 
চাজ� ড�েম� 
স�াদন। 

সংি�� অথ �বছেরর মে� । 
  

ম�রকারী ক��প� । 
 

৮. জ) �াংিকং িডে�ামা পােসর 
স�ানী �দান।  

আেবদেনর িভি�েত স�ানী 
�দােনর অ�মিত �দওয়া হয়। 

�ল সনদপ�সহ সাদা কাগেজ 
আেবদনপ�।  

িবনা�ে�। আেবদন �াি�র পর �ততম 
সমেয়র মে�। 

ম�রকারী ক��প� । 
 

৯. ঝ) পাসেপাট � করার অ�মিত 
�দান । 

আেবদেনর িভি�েত অ�মিত �দান 
করা হয়।  

িনধ �ািরত ফরেম আেবদনপ�; িবনা�ে�।                 ঐ ম�রকারী ক��প� । 
 

১০.  ঞ) িনেয়াগ ও পেদা�িত �দান 
।  

িব�মান নীিতমালা অ�যায়ী 
িনেয়াগ ও পেদা�িত �দান করা 
হয়।  

আবি�ক সনদ ও আ�ষি�ক 
কাগজপ�সহ িব�মান 
নীিতমালা অ�যায়ী।  

িবনা�ে�। িব�মান নীিতমালা অ�যায়ী।  �ব�াপনা ক��প� এবং �বাড � ক��ক 
ম�র। 

 



১১. ট) �ায়ীকরণ  ন�ন িনেয়াগ�া� পেদর ��ে� ০১ 
বছর এবং পেদা�িত�া� পেদ ০৬ 
মাস অিত�াে�র পর �-পেদ 
�ায়ীকরণ।  

১. চা�রী সে�াষজনক িক 
না মেম � িনয়�ণকারী 
ক��পে�র �ত�য়। 
২. বািষ �ক �গাপনীয় 
�িতেবদন।  

িবনা�ে�। িশ�ানবীস কাল অিত�া� 
হওয়ারপর �ততম সমেয়র 
মে�।  
 

ম�রকারী ক��প� । 
 
 
 

১২. 
 

ঠ) বািষ �ক �বতন �ি� gÄyi । 
  �সবার নাম 

�িত বছেরর �লাই হেত কায �কর 
কের বািষ �ক �বতন �ি� gÄyi করা 
হয়। 

িনধ �ািরত ফরেম 
আেবদনপ�; 

িবনা�ে�। ২৫ িদেনর মে�  
  

ম�রকারী ক��প� । 
 

১৩. ড) ভিব� তহিবল হেত অি�ম �দান।  আেবদেনর িভি�েত gÄyi করা হয়। ঐ 
 
 

িবনা�ে� আেবদন �াি�র পর �ততম 
সমেয়র মে�। 

ম�রকারী ক��প� । 

১৪. ঢ) কম �চারী ক�াণ তহিবল হেত 
অ�দান। 

আেবদেনর িভি�েত gÄyi করা হয়। ঐ িবনা�ে�                ঐ ম�রকারী ক��প� । 
 

১৫.  ণ) িবেশষ সাফে�র জ� �র�ার 
�দান। 

�সংসাপ�; 
পারফর�াে�র িভি�েত িবেশষ 
�র�ার।  

�ব�াপনা ক��পে�র 
িস�া� �মাতােবক।  

িবনা�ে� অথ �বছর �শষ হওয়ার পর 
�ততম সমেয়র মে�। 

ম�রকারী ক��প� । 
 

১৬. ত) �িশ�ণ �দান।  �াংেকর িনজ� কম �কত�া ও অ� 
�িত�ােনর �িশ�ক �ারা 
�িশ�েণর �ব�াকরণ।  

�িশ�ণ �দােনর িনিম� 
মেনানয়নপ�।  

িবনা�ে� �িশ�ণ ক�ােল�ার অ�যায়ী। িবভাগীয় �ধান 
�িশ�ণ ইি���উট 

১৭. থ) কি�উটার/�াপটপ অি�ম gÄyi। আেবদেনর িভি�েত ঋণ gÄyi করা 
হয়। 

ঐ �েয়াজনীয় 
��া�সহচাজ� 

ড�েম� স�াদন। 

িনিদ �� সময়সীমা �নই। ম�রকারী ক��প� । 

১৮.  দ) �পনশন gÄyi। আেবদেনর িভি�েত �পনশন gÄyi 
করা হয়। 

িনধ �ািরত ফরেম 
আেবদনপ�; 

িবনা�ে� �ত সমেয়র মে� । ম�রকারী ক��প� । 

১৯. ধ) যানবহন �সবা সাধারণ �সবা এ� ইwÄিনয়ািরং 

িডপাট �েম� এর মা�েম �াংেকর 
সকল িনব �াহী ও কম �চারীেদর গাড়ী 
সরবরাহ।  

আেবদনপ�। সরকার ক��ক 
িনধ �ািরত হাের। 

  তাr�িণক। িবভাগীয় �ধান 
সাধারণ �সবা এ� ইwÄিনয়ািরং 

িডপাট �েম�। 

�ফান নং◌ঃ ০২-৪৮৩২১১৯৫ 

Email : 
csd@pkb.gov.bd 

২০. ন) যাবতীয় ি�ি�ং ��শনারী 
সরবরাহ । 

�ধান কায �ালেয়র সাধারণ �সবা এ� 
ইwÄিনয়ািরং িডপাট �েম� এর মা�েম 
যাবতীয় ি�ি�ং ��শনারী সরবারহ। 

চািহদাপ� ��ত�ে� �ত সমেয়র মে�। িবভাগীয় �ধান 
সাধারণ �সবা এ� ইwÄিনয়ািরং 

িডপাট �েম�।  

mailto:csd@pkb.gov.bd


�ফান নং:০২-৪৮৩২১১৯৫ 

Email : 

csd@pkb.gov.bd 

  ২১. প) �টিলেফান �সবা । �ধান কায �ালেয়র সাধারণ �সবা এ� 
ইwÄিনয়ািরং িডপাট �েম� এর মা�েম 
�সবা �াি�র �ব�াকরণ। 

      অিধযাচনপ�।             ঐ                  ঐ  
িবভাগীয় �ধান 
সাধারণ �সবা এ� ইwÄিনয়ািরং 

িডপাট �েম�।  
�ফান নং:০২-৪৮৩২১১৯৫ 

Email : 
csd@pkb.gov.bd 

২২. ফ) ফািন �চার। �ধান কায �ালেয়র সাধারণ �সবা এ� 
ইwÄিনয়ািরং িডপাট �েম� এর মা�েম 
আসবাবপ� ও �ব��িতক সরÄvg 
সরবরাহ করা হয়।  

অিধযাচনপ�। ��ত�ে� ঐ িবভাগীয় �ধান 
সাধারণ �সবা এ� ইwÄিনয়ািরং 

িডপাট �েম�।  
�ফান নং:০২-৪৮৩২১১৯৫ 

Email : 
csd@pkb.gov.bd 

২৩. ব) লিজি�ক সরবরাহ  �ধান কায �ালেয়র সাধারণ �সবা এ� 
ইwÄিনয়ািরং িডপাট �েম� এর মা�েম 
�াংেকর গাড়ীচালক, িনরাপ�া 
�হরী,অিফস সহায়ক, ও অ�া�েদর 
িনধ �ািরত সময়সীমার �বধােন 
�পাশাক ও �তা সরবরাহ।  

অিধযাচনপ�।  ঐ িবভাগীয় �ধান 
সাধারণ �সবা এ� ইwÄিনয়ািরং 

িডপাট �েম�।  
�ফান নং:০২-৪৮৩২১১৯৫ 

Email : 
csd@pkb.gov.bd 

২৪. ভ) বােজট  �ধান কায �ালেয়র �ক�ীয় িহসাব 
িবভােগর মা�েম বােজট �ণয়ন 
কের শাখা ও �ধান কায �ালেয়র 
সংি�� িবভােগ ��রণ।  

শাখা ও �ধান কায �ালেয়র 
িবিভ� িবভাগ হেত �া� 
��াবপ� এবং অ�া� 
কাগজপ� ( যিদ থােক) । 

     িবনা�ে� িনধ �ািরত সময় অ�যায়ী। িবভাগীয় �ধান 
�ক�ীয় িহসাব  

�ফান নং:০২-৪৮৩১৭৫২০ 

Email : 

cad@pkb.gov.bd 

২৫.  ম) িনরী�া ও পিরদশ �ন।  ক��প� ক��ক অ�েমািদত অিডট 
পিরক�না�যায়ী অিডট ও 
ই�েপকশন িডপাট �েম� ক��ক 
িনধ �ািরত ফরেমেট অথ �বছরিভি�ক 
িনরী�া কায ��ম স�াদন।  

অিডট ও ই�েপকশন 
িডপাট �েম� 

         ঐ িনরী�া িবভাগ ক��ক 
িনধ �ািরত সময় সীমার মে� । 

িবভাগীয় �ধান 
অিডট ও ই�েপকশন িডপাট �েম�। 

Email : 
audit.pkb@gmail.com 
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৩. আওতাধীন অিধদ�র/দ�র/সং�া ক��ক �দ� �সবাঃ 
    আওতাধীন অিধদ�র/দ�র/সং�া/অ�া� �িত�ানস�েহর িস�েজনস& চাট �ার িল� আকাের �� করেত হেব।  
 

৪. �সবা �হীতার িনকট 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)।  

 

৫. অিভেযাগ �িতকার �ব�াপনা (GRS)  
ক) অিভেযাগ িন�ি� কম �কত�া (অিনক) ও িজআরএস �ফাকাল পেয়�: 
 

কায �ালয়  �সবা �াি�র জ� দািয়��া� 
কম �চারী 

কখন অিভেযাগ করা যােব  যার কােছ অিভেযাগ করেত 
হেব 

�যাগােযাগ িন�ি�র 
সময়সীমা 

 
শাখা অিফস  

               
সকল কম �চারী  

 
�সবা  �াি�র জ� দািয়��া� 
কম �চারী সমাধান িদেত �থ � হেল। 

 
অিভেযাগ িন�ি� কম �কত�া 

(অিনক) 
(GRS) �ফাকাল পেয়�) 

অথবা 
িজআরএস িবক� �ফাকা� 

পেয়� 

 
অিনক ও িজআরএস �ফাকাল পেয়�: 
          সংি�� শাখা �ব�াপক 

      
 
 
 
 
 
 
৩০ কায �িদবস  আ�িলক কায �ালয় সকল কম �চারী ঐ   ঐ  ১। অিনক ও িজআরএস �ফাকাল পেয়�: 

নাম ও পদবী : জনাব ‡gvt Rvnv½xi †nv‡mb 
মহা�ব�াপক (�শাসন)  
�ফান: +৮৮-০২-৯৩৫৩৬৫১ 

ইেমইল : gm@pkb.gov.bd 
�কানা: �বাসী ক�াণ �াংক,�বাসী ক�াণ ভবন, 
৭১-৭২ ই�াটন গােড �ন �রাড,ঢাকা-১০০০। 
২। িজআরএস িবক� �ফাকাল পেয়�: 
            িবভাগীয় �ধান 
মানব স�দ িবভাগ,�ধান কায �ালয় 

ইেমইল : hr@pkb.gov.bd 
�কানা: �বাসী ক�াণ �াংক,�বাসী ক�াণ ভবন, 
৭১-৭২ ই�াটন গােড �ন �রাড,ঢাকা-১০০০। 

 
�ধান কায �ালয়  

 
সকল কম �চারী 

 
ঐ 

       
  ঐ 



    

 

 খ) আপীল ক��পে�র ত�ঃ  
 

কায �ালয়     কখন অিভেযাগ করা যােব  যার কােছ অিভেযাগ করেত হেব �যাগােযাগ িন�ি�র সময়সীমা 

শাখা অিফস অিভেযাগ িন�ি� কম �কত�া 
(অিনক) 

(GRS) �ফাকাল পেয়�) 
অথবা 

   িজআরএস িবক� �ফাকা� পেয়�ট 
    সমাধান িদেত �থ �  হেল।  

আপীল কম �কত�া   নাম ও পদবী : জনাব ‡gvt Rvnv½xi †nv‡mb 
মহা�ব�াপক (�শাসন) 

�ফান: +৮৮-০২-৯৩৫৩৬৫১ 

ইেমইল : gm@pkb.gov.bd 
�কানা: �বাসী ক�াণ �াংক,�বাসী ক�াণ ভবন,  

৭১-৭২ ই�াটন গােড �ন �রাড,ঢাকা-১০০০। 
 

     

 

 

 

 
    ২০ কায �িদবস  

আ�িলক কায �ালয়                     ঐ   ঐ 

  
�ধান কায �ালয়   

                   
                     ঐ 

         
                    ঐ 

উপ-�ব�াপনা পিরচালক 
�ফান: +৮৮-০২-৪৮৩১৯৪৬৮ 

ইেমইল: dmd@pkb.gov.bd 
�কানা: �বাসী ক�াণ �াংক,�বাসী ক�াণ ভবন, 

৭১-৭২ ই�াটন গােড �ন �রাড,ঢাকা-১০০০। 
       

 সকল কায �ালয়  আপীল কম �কত�া সমাধান িদেত �থ � হেল  দ�র/সং�ার �ধান  জনাব �মাঃ জািহ�ল হক 
�ব�াপনা পিরচালক 

�ফান: +৮৮-০২-৪৮৩২১৯৭৯ 
ইেমইল: md@pkb.gov.bd 

�কানা: �বাসী ক�াণ �াংক,�বাসী ক�াণ ভবন, 
৭১-৭২ ই�াটন গােড �ন �রাড,ঢাকা-১০০০। 

 

 
      ৬০ কায �িদবস  
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