
পিরিশ�-ক  
�বাসী ক�াণ �াংক 

 �ধান কায �ালয়, ঢাকা। 
  

িবষয়ঃ িববাহ স�য়ী �ীম অ�েমাদন �সে�  
 
         �বাসী ক�াণ �াংেকর ঋণ �হীতা, ঋণ �হীতার পিরবার িকংবা �য �কান �বাসী ক��ক মািসক িকি�েত সাম�� 
অ�যায়ী স�েয়র মা�েম তােদর ভিব�ত আিথ �ক িন�য়তা ও ক�ােণর লে�� “িববাহ স�য়ী �ীম” িন�িলিখতভােব 
�বত�ণ করা হেলাঃ 
০১। িহসােবর িশেরানাম  : “িববাহ স�য়ী �ীম” 
০২। িহসােবর �ময়াদকাল  : ৩বছর, ৫বছর, ৭বছর এবং ১০ বছর 
০৩। মািসক জমার পিরমাণ                :  ৫০০ বা এর �িনতক এবং  ১০,০০০ টাকা এর মেধ�। 

০৪। �েদর হার                               : ৬%  
০৫। �ময়াদ �িত�েত পিরেশাধ              : িহসােবর �ময়াদ �িত�র পর আমানতকারীেক তার �া� টাকা এককালীন 

�দান করা হেব। িনয়মা�যায়ী সরকারী উৎেস কর ও আবগারী �� 
কত�েনর পর আমানতকারীেক �া� টাকা �দান করা হেব। এ ��ে� 
�ময়াদ�িত�র তািরেখ �দ �দান স�কভােব িহসাবায়ন কের �িত�েত 
�দানেযা�/�া� টাকা �দান করা হেব। সরকারী উৎেস কর ও আবগারী 
�� কত�েনর পর �ময়াদ �িত�েত �দানেযা�/�া� টাকার পিরমাণ 
িন��পঃ   

 
ক) �েদয় �েদর উপর বৎসর িভি�ক ১০% হাের উৎেস কর কত�ন করা হেব; তেব �েযাজ� ��ে� �ন সা� �িফেকট  না  
     থাকেল ১৫% হাের উৎেস কর কত�ন করা হেব।   
খ) পিঞকা-বষ � অ�যায়ী �িত বৎসর আবগারী �� কত�েনর পিরমাণ িন��পঃ   

�িমক ি�িতর পিরমাণ কত�ণ 
i) টা ১০০০০/-পয ��                                                            ��  
ii) টা ১০,০০১/- �থেক টা ১,০০,০০০ /- ১৫০/- 
iii) টা ১,০০,০০১ /-�থেক টা ১০,০০,০০০/- ৫০০/- 
iv)          টা ১০,০০,০০১/- �থেক টা ১,০০,০০,০০০/- ১,৫০০/- 
v) টা ১,০০,০০,০০১/- �থেক টা ৫,০০,০০,০০০/- ৭,৫০০/- 
vi) টা ৫,০০,০০,০০১/- ও ত���   ১৫,০০০/-  

   

গ) সরকারী িনেদ �শ অ�যায়ী উৎেস কর ও আবগারী �ে�র পিরমাণ পিরবত�নেযা�। 
০৬। িহসাব �খালা ক) �বাসী ক�াণ �াংেকর ঋণ�হীতা, ঋণ�হীতার পিরবার িকংবা �য �কান                               

�বাসী /�বাসী পিরবার উ� �ীেমর আওতায় িহসাব �লেত পারেবন ;  

খ) এ �ীেমর আওতায় ঋণ�হীতা,ঋণ�হীতার পিরবার িকংবা �য �কান �বাসী /�বাসীর 

পিরবার �য �কান শাখায় এক�  িহসাব �লেত পারেবন । এক �ি�র নােম  একািধক  িহসাব 

�খালার ঘটনা উদঘা�ত হেল �াংক সংি�� �াহেকর সকল িহসাব ব� কের �দয়ার অিধকার 

সংর�ণ কের ; 

গ) িহসাব �খালার সময় আমানতকারীেক পাসেপাট � সাইেজর �ই কিপ সত�ািয়ত ছিব, 

পাসেপােট �র সত�ািয়ত ফেটাকিপ এবং নাগিরক� সনদপ� �দান করেত হেব;                       

ঘ) �িত� িহসােবর জ� �ক�ীয়ভােব ধারাবািহক এক� কের �থক ন�র �বিহত হেব;  

চ) িহসাব �খালার সময় বাংলােদশ �াংেকর সা��লার অ�যায়ী TIN  সা� �িফেকট (যিদ 

থােক) �হণ করেত হেব; 

০৭। জমাদান প�িত ক) মােসর ১০ তািরখ এর মে� টাকা জমা �দয়া যােব;  

খ) টাকা নগেদ /�চেক জমা �দওয়া যােব; 

গ) অি�ম িকি� জমা �দয়া যােব তেব অি�ম িকি�র উপর অিতির� �দ �দান করা হেব না। 

অথ �াৎ �য িকি� �য মাস �থেক �া� হেব �স মাস �থেক �দ �দান করা হেব । 



৮। নিমনী িনেয়াগ ক) আমানতকারী এক বা একািধক �ি�েক তার িহসােবর নিমনী িনেয়াগ করেত পারেবন। 

একািধক নিমনী িনেয়ােগর ��ে� নিমনীর �া� অংশও িতিন িনধ �ারণ করেত পারেবন। 

খ) নাবালক বা নাবািলকােকও নিমনী িনেয়াগ করা যােব । নিমনী নাবালক থাকাব�ায় 

আমানতকারী ���র পর আমানেতর অথ � �ক �হণ করেবন �স স�েক� আমানতকারী িলিখত 

িনেদ �শ/মেনানয়ন �দান করেত পারেবন ;অ�থায় �চিলত আইেন িনধ �ািরত আিভভাবেকর 

আমানেতর অথ � �দান করা হেব ; 

গ) আমানতকারী �য �কান সময় িলিখত আেবদন কের �েব �র নিমনী বািতল কের ন�ন 

নিমনী িনেয়াগ করেত পারেবন ; 

ঘ)  আমানতকারীর জীব�শায় নিমনীর ��� হেল ঐ মেনানয়ন বািতল বেল গ� হেব; 

ঙ) �কবল আমানতকারীর ���র পর নিমনী (গণ) িনয়ম �মােতেবক সংি�� িহসােবর অথ � 

�া� হেবন; এ ��ে� সাকেসশন সা� �িফেকেটর �েয়াজন হেবনা এবং তা শাখা পয �ােয়ই 

িন�ি�েযা�; 

চ) নিমনী (গণ)-�ক িহসােবর অথ � উে�ালেনর জ� িন�িলিখত কাগজপ� শাখায় দািখল 

করেত হেব    

i) নিমনী (গণ)-র /মেনানীত অিভভাবেকর আেবদনপ�    
ii) আমানতকারীর  ��� স�িক�ত সনদপ�  
iii) শাখার �’জন ভাল �হক বা �’জন �গেজেটড অিফসার বা �াংেকর �’জন অিফসার বা 

ইউিনয়ন পিরষেদর �চয়ার�ান বা �পৗরসভার �ময়র /কাউি�লর   ক��ক নিমনী (�ে�)-র বা 

নাবালেকর মেনানীত অিভভাবেকর সনা�করণপ� ; 

iv)নিমনী (গণ) বা মেনানীত অিভভাবেকর পাসেপাট � সাইেজর সত�ািয়ত ছিব ; 
v) নিমনী (গণ) বা মেনানীত অিভভাবেকর ক��ক শাখার একজন ভাল �াহেকর সােথ 
�যৗথভােব স�ািদত ইনেডমিন� ব� ; 

৯। �ময়াদ�িতর �েব � 

�াহক ক��ক িহসাব 

ব� করা হেল : 

�াহক �য �কান সমেয় িলিখত আেবদন কের িহসাব ব� করেত পােরন । িহসাব ব� করার 

জ� সািভ�স চাজ� বাবদ ১০০/-(একশত) টাকা আদায়েযা� হেব এবং এে�ে� িনে�া� 

িনয়মাবলী �েযাজ� হেব;   

ক) ৩ (িতন) বছর �ময়াদী িহসােবর ��ে�ঃ  

i) িহসাব �খালার ১ (এক) বছেরর মে� িহসাব ব� করা হেল �াহক �কবল �ল অথ � �ফরত 

পােবন; 

ii) ১ (এক) বছেরর অিধক িক� ৩ (িতন) বছেরর কম সময়  মে� িহসাব ব� করা হেল ৩% 

হাের সরল �দ সহ �ল অথ � �ফরত পােবন;  

খ) ৫ (প�চ)বছর �ময়াদী িহসােবর ��ে�ঃ  

i) িহসাব �খালার ১ (এক) বছেরর মে� িহসাব ব� করা হেল �াহক �কবল �ল অথ � �ফরত 

পােবন; 

ii) ১ (এক) বছেরর অিধক িক� ৩ (িতন) বছেরর কম সময়  মে� িহসাব ব� করা হেল ৩% 

হাের সরল �দ সহ �ল অথ � �ফরত পােবন; 

 iii) ৩ (িতন) বছেরর অিধক িক� ৫ (প�চ)বছর (�ণ � �ময়াদ )হয়িন এমন িহসাব ব� করা 

হেল ৩.৫% হাের সরল �দসহ �ল অথ � �ফরত পােবন; 

গ) ৭ (সাত) বছর �ময়াদী িহসােবর ��ে�ঃ   

 i) িহসাব �খালার ১ (এক) বছেরর মে� িহসাব ব� করা হেল �াহক �কবল �ল অথ � �ফরত 

পােবন; 

  ii) ১ (এক) বছেরর অিধক িক� ৩ (িতন) বছেরর মে� িহসাব ব� করা হেল ৩% হাের 

সরল �দসহ �ল অথ � �ফরত পােবন ; 

 iii) ৩ (িতন) বছেরর অিধক িক� ৫( প�চ)বছর (�ণ � �ময়াদ )হয়িন এমন িহসাব ব� করা 

হেল ৩.৫% হাের সরল �দসহ �ল অথ � �ফরত পােবন; 



 iv) ৫ (প�চ ) বছেরর অিধক িক� ৭ (সাত) বছর (�ণ � �ময়াদ )হয়িন এমন িহসাব ব� করা 

হেল ৪.৫% হাের সরল �দসহ �ল অথ � �ফরত পােবন; 

ঘ) ১০ (দশ) বছর �ময়াদী িহসােবর ��ে�ঃ  

i) িহসাব �খালার ১ (এক) বছেরর মে� িহসাব ব� করা হেল �াহক �কবল �ল অথ � �ফরত 

পােবন ; 

ii) ১ (এক) বছেরর অিধক িক� ৩(িতন) বছেরর মে� িহসাব ব� করা হেল ৩% হাের সরল 

�দসহ �ল অথ � �ফরত পােবন; 

iii) ৩ (িতন) বছেরর অিধক িক� ৫( প�চ)বছর (�ণ � �ময়াদ )হয়িন এমন িহসাব ব� করা 

হেল ৩.৫% হাের সরল �দসহ �ল অথ � �ফরত পােবন;  

iv) ৫ (প�চ )বছেরর অিধক িক� ৮ (আট) বছর (�ণ � �ময়াদ )হয়িন এমন িহসাব ব� করা 

হেল ৪% হাের সরল �দসহ �ল অথ � �ফরত পােবন; 

v) ৭ (সাত )বছেরর অিধক িক� ১০(দশ) বছর (�ণ � �ময়াদ) হয়িন এমন িহসাব ব� করা  

হেল ৫% হাের সরল �দসহ �ল অথ � �ফরত পােবন ।  

১০। �য়ংি�য়ভােব 

িহসাব ব� হেয় 

যাওয়া এবং 

�নঃৈবধকরণ :                               

ক) িহসাব �খালার ১ (এক) বছেরর মে� �কান মােসর িকি� িনধ �ািরত সমেয়র মে� জমা দান 
করা না হেল িহসাব� অৈবধ/অিনয়িমত িহসাব বেল গ� হেব। তেব পরবত� মােসর মে� 
সংি�� িহসােব �েযাজ� হাের �দসহ (�ণ � টাকায়) বেকয়া িকি� জমা দােনর মা�েম িহসাব�  
�নঃৈবধকরণ /িনয়িমত করা যােব। ১ম বছেরর মে� ৩ (িতন) বােরর অিধক িকি� �খলািপ 
হেল িহসাব �য়ংি�য়ভােব ব� হেয় যােব।  
খ) িহসাব �খালার ১ (এক) বছর পর যিদ �কান �াহক একািধক�েম ০৩ (িতন)� মািসক 
িকি� জমা না �দন তাহেলও িহসাব� অৈবধ/অিনয়িমত িহসাব বেল গ� হেব। তেব চ�থ � 
মােসর মে� সংি�� িহসােব �েযাজ� হাের �ণ � টাকায় �দসহ (চ��ি� হাের) বেকয়া িকি� 
জমা দােনর মা�েম িহসাব� �নঃৈবধ/িনয়িমত করা যােব। পর পর িতন মােসর অিধক 
িকি� জমাদান না করা হেল িহসাব� �য়ংি�য়ভােব ব� হেয় যােব। 
গ) �য়ংি�য়ভােব ব� হেয় যাওয়া িহসােব ��ে� সব �েশষ িকি� জমাদােনর তািরখ পয �� ০৯ 
নং অ�ে�েদ বিণ �ত �েদর হার অ�যায়ী �াহক সরল �দ �া� হেবন। অবিশ� সমেয়র জ� 
স�য়ী িহসােবর  �েযাজ� হাের �দ �া� হেবন। 

১১) িহসােবর িবপরীেত ঋণ 
�িবধা  :                        

�াহক �েয়াজেন তার িহসােবর ি�িত িলেয়ন �রেখ ঋণ �হণ করেত পারেবন। ঋেণর 
��ে� িনয়মাবলী হেব িন��পঃ  

(ক) িহসােবর �ময়াদ     : কমপে� �’বছর �ণ � হেত হেব; 
(খ) ঋণ সীমা িহসােবর ি�িতর সে��া�চ ৯০%; 
(গ) ঋেণর �ময়াদকাল সেব �া� �’বছর ;  
(ঘ) ঋেণর ��িত সাধারণ ঋণ;  
(ঙ) ঋেণর উে�� উৎপাদন�খী কম �কা� ও �ি�গত �েয়াজেন ( �ছেল-�মেয়র �লখাপড়া, �ভা�প� 

সাম�ী �য়,িচিকৎসা �য় িনব �াহ ��িত) এই ঋণ �দান করা যােব; 
(চ) ঋণ �াি�র �যা�তা  �� চা� এবং হাল নাগাদ িকি� পিরেশািধত িহসােবর ��ে� এ ধরেণর ঋণ ম�র 

করা যােব; 
ছ) ম�রী �মতা শাখা �ব�াপক; 
জ) �েদর হার সংি�� িহসােব �া� �েদর অিতির� ৩%; 
ঝ) ঋণ িবতরণ প�িত ম�রী�ত ঋণ এককালীন িবতরণেযা�; 
ঞ) পিরেশাধ প�িত মািসক িকি�/এককালীন পিরেশাধেযা�; 
ট) দিললপ� স�াদন (i) িডমা� �িমসরী �নাট; 

(ii) �লটার অব িলেয়ন; 
(iii) সংি�� আমানত িহসাব হেত ঋণ িহসােব অথ � �ানা�েরর জ� �লটার অব 
অথির�।  

১২) িবেশষ/অ�া� িনেদ �শনা (ক) এই িহসােবর িবপরীেত �কান �চক বই �দয়া হেব না; 
(খ) িহসাবধারীর ���র পর নিমনী/�তীয় পে�র �কান �ি� ক��ক সংি�� িহসােব 
অথ � জমা �দয়া যােব না। িহসাবধারীর ���র তািরখ �থেক িহসাব� �য়ংি�য়ভােব 
ব� হেয় যােব; 



(গ) িহসােবর িকি� ও �ময়াদ পিরবত�ন করা যােব না। পিরবত�ন করেল িহসাব� 
�য়ংি�য়ভােব ব� হেয় যােব;  
 (ঘ) িহসােবর �ময়াদ �শষ হওয়ার �েব � িহসাবধারীর ��� হেল মেনানীত নিমনী 
(�দর)-�ক ০৯ নং অ�ে�েদ বিণ �ত িনয়ম অ�যায়ী �দসহ স�দয় অথ � �েদয় হেব; 
 (ঙ) �কান িহসাবধারী ক��ক নিমনী মেনানয়ন করা না হেল সাকেসশন সা� �িফেকট 
অ�যায়ী উ�রািধকারী (গণ)-�ক অথ � �দান করা হেব। এে�ে� ০৯ নং অ�ে�েদ 
বিণ �ত িনয়ম অ�যায়ী �দসহ স�দয় অথ � �েদয় হেব; 
 (চ) �কান িহসােবর িবপরীেত ঋণ �দান করা হেল এবং ঋেণর অথ � �দসহ 
স�ণ ��েপ পিরেশােধর �েব � িহসাবধারী মারা �গেল আমানেতর ি�িত হেত ঋেণর 
বেকয়া সম�েয়র পর অবিশ� ি�িত মেনানীত নিমনী (গণ) বা উ�রাধীকারী (গণ)-
�ক �েদয় হেব;  
 (ছ) িহসাব �খালার সময় �াহকেক এ মেম � এক� �ঘাষণা �দান করেত হেব �য, এ 
�ীেমর আওতায় তার নােম অ� �াংেকর অ� �কান শাখায় �কান িহসাব �নই এবং 
�ীেমর িনয়মাবলী িতিন যথাযথভােব পিরপালেন বা� থাকেবন; 
(জ) এই িহসাব �থেক সরকারী িনয়মা�সাের কর ও আবগারী �� 
কত�ণ/আদায়েযা�;  
(ঝ) আয়কর �থেক এই �ীেমর আমানত �রয়াত �াি�েযা� হেব না; 
(ঞ) �ীম� �াংেকর িনজ� উে�ােগ �ণীত িবধায় ভিব�েত  এতৎসং�া�ত �কান 
পিরবত�ন/ পিরবধ �ন/সংেশাধন/সংেযাজন স�ণ � বাংেকর এখিতয়ারধীন থাকেব; 
ট) �দ �দান ,উৎেস কর  ও আবগারী �� কত�ন �ণ � টাকায় হেব । িনয়ম 
�মাতােবক কত�ন�ত উৎেস কর বািষ �ক (�ন) িহসাব সমাপনীকােল এবং আবগারী 
�� অধ �-বািষ �ক (িডেস�ের) িহসাব সমাপনীকােল �ধান কায �ালেয়র িহসাব িবভােক 
��রণ করেত হেব ;  
ঠ) �িত� িহসােবর বষ ��িত�েত িহসােবর ি�িতর উপর মািসক ��াডাে�র িভি�েত 
চ��ি� হাের �দ �দান করেত হেব ;   
ড) িহসাব �খালার তািরেখর উপর িভি� কের �ময়াদ�িত�র তািরখ িনধ �ািরত হেব ; 
ঢ) উ� �ীেমর আমানেতর জ� এক� �কাড এবং উ� আমানেতর �দ �দােনর 
জ� �য় খােতর এক� �কাড �খালা হেব । এতদ�তীত উ� �ীেমর িহসােবর 
িবপরীেত ঋেণর জ� এক� �কাড এবং ঋেণর উপর আেরাপেযা� �েদর জ� আয় 
খােতরও এক� �কাড �খালা হেব । এ �াপাের �ক�ীয় িহসাব ও তহিবল 
�ব�াপনা, বােজট এবং �য় িনয়�ণ িবভাগ �থেক �থক িনেদ �শনা জারী করা হেব । 

   
১৩। উ� �ীেমর জ� িহসাব �খালার ফরম ও জমার বই ইত�ািদ ��ণ সােপে� শাখায় চািহদা �মাতােবক �ধান 
কায �ালয় �থেক সরবরাহ করা হেব । 
১৪। িহসাব �খালার ফরেম অব�ই িহসােবর �ময়াদকাল ও মািসক জমার পিরমাণ উে�খ করেত হেব ।      
১৫। এই পিরবত�ন �তন িহসাব �খালার ��ে� �েযাজ� হেব।  
 
 
 
(�মাহা�দ রায়হান �সােহলএিসএমএ) 
   এিসস�া� ভাইস ��িসেড� 

                              (�মাঃ জাহাঈীর �হােসন) 
                                 মহা�ব�াপক 
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