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ভেটটতেন’ে চাটোর 
 ংকাবাং া ফাইনযান্স ভ ভিতটি 

(েব েতশষ হা নাগাতের োভরখ : ২৪-১১-২০২২ইং) 
   

 

 

১। মিশন ও মিশনঃ  

রূপকল্প (মিশন/Vision):  
 

েক  বযবোভ়িক ভবভনত়িাতগর যথাতযাগয পভরতবশ তেভর ও েক্ষোর োতথ পভরচা না কতর েক  অংশীোরতের োতথ ভনত়ি েিৃক্তি অেেতনর িাধ্যতি একটট ভনিেরশী  আভথ েক পভরতষবাোনকারী 
ভহতেতব প্রভেটিে হও়িা। 
 

অমিলক্ষ (মিশন/Mission):  
 

ক) গ্রাহকতের উন্ন়িতনর েহতযাগী হত়ি োতের অথ েননভেক েিৃক্তি ও েতব োচ্চ সেবার অঙ্গীকার ভনক্তিে করা। 
 
খ) প্রভেিান পভরচা না়ি সিধ্া ও িননশী োর িাধ্যতি েংসৃ্কভে বো়ি রাখা। 
 
গ) আিাতের িূ যবান অংশীোরতের ভবভনত়িাগকৃে অতথ ের সটকেই ও েততাষেনক পভরচা না ভনক্তিে করা। 
 
ঘ) আিাতের আথ েোিাক্তেক েনতগািীর েীবন-িান উন্ন়িতন উতেযাগী হও়িা।  
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২। প্রমিশ্রুি সেিােিূহঃ  

২.১) নাগমরক সেিা 

ক্রি সেিার নাি 
সেিা 

প্রদান 

পদ্ধমি 
প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এিং প্রামিস্থান 

সেিারিূলয 

এিং 

পমরয়শাধ 

পদ্ধমি 

সেিা প্রদায়নর 

েিয়েীিা 
দাময়ত্ব প্রাি কি মকিমা (নাি, 
পদমি, স ান নম্বর ও ইয়িইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭)  
১ েথয অভধ্কার আইতনর 

আওো়ি েথয প্রোন  
পত্র/িাক 
এর 

িাধ্যতি  

 ংকাবাং া ফাইনযান্স ভ ভিতটি এর ওত়িবোইট/পত্র 
িারফে  

ভবনািূত য েথয অভধ্কার আইতনর 

ভবভধ্ সিাোতবক  
িােুি আ ী 
ভেভন়ির িাইে সপ্রভেতিন্ট 
(এেভিভপ) 
সিাবাাঃ + 8801713069817 
ই-সিই : 
masum@lankabangla.com  
 

আিানে েম্পভকেে সেবা (আিানতের ধ্রন ও িুনাফার হার) 
 

২ ক্লাভেক টটভিআর (স্থা়িী 
আিানে ভহোব)/ভশখা-ইতে 
(ক্লাভেক ও েহে েঞ্চ়ি) 
আিানে ভহোব   
 

 
 

আিানতের সি়িােকা াঃ 
৩ িাে, ৬ িাে, ১২ িাে/১ 
বছর, ২৪ িাে/২ বছর, ৩৬ 
িাে/৩ বছর এবং ৪৮ িাে/  
৪ বছর 
 
িুনাফার হারাঃ  

 ৩ িাে ও েেরূ্ধ্ ে ৬ 
িাতের কি বাভষ েক 
৬.৫০%; 

ভহোব 

সখা ার 

িাধ্যতি 

িযক্তিক সক্ষয়ত্র 
 আতবেনকারীর ১ কভপ পােতপাটে োইতের ে্টুভিও 

ভপ্রতন্টর ছভব,  
 নভিনীর ১ কভপ পােতপাটে োইতের ে্টুভিও ভপ্রতন্টর ছভব 

(আতবেনকারী কেৃ েক েেযাভ়িেকৃে), 
 আতবেনকারী এবং নভিনীর ছভব েম্বভ ে পভরচ়ি পতত্রর 

ফতটাকভপ (োেী়ি পভরচ়ি পত্র/ড্রাইভিং  াইতেন্স/ 
পােতপাটে)  

 আতবেনকারীর কেৃ েক স্বাক্ষরকৃে ই-টটন োটটেভফতকতটর 
ফতটাকভপ 

 ৫  ক্ষ এর অভধ্ক আিানতের সক্ষতত্র আ়িকর োভখত র 

হা নাগাে রভশে/ োটটেভফতকতটর ফতটাকভপ 

(আতবেনকারীর কেৃ েক স্বাক্ষরকৃে)  
 আতবেনকারী নাবা ক/অপ্রাপ্ত ব়িস্ক হত  োর 

েন্মেনে, আইভন অভিিাবতকর ছভব েম্বভ ে পভরচ়ি 

পত্র, ে্টুভিও ভপ্রতন্টর ছভব 

ভবনািূত য ৩ ভেন খন্দকার োকাভর়িা, ভেভন়ির 
এযাভেেতটন্ট িাইে সপ্রভেতিন্ট 
সিাবাাঃ 01755655405 
ইতিই াঃ 
zakaria@lankabangla.com  

mailto:masum@lankabangla.com
mailto:zakaria@lankabangla.com
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 ৬ িাে ও েেরূ্ধ্ ে 
১২ িাে/ ১ বছতরর 
কি বাভষ েক 
৬.৭৫%; 

 ১ বছর ও েেরূ্ধ্ ে 
বাভষ েক ৭.০০%  

 িুনাফার হার 
ভনধ্ োরণ/গণনা 
করা হতব কেৃেপক্ষ 
(ALCO) 
অনুতিাভেে  
িুনাফার হার 
অনুযা়িী যা শাখার 
সনাটটশ সবাতিে 
এবং ওত়িবোইতি 
 প্রেভশ েে।  

 বাং াতেশ 

বযাংতকর অনিুভে 

বযেীে গ্রাহক 

আিানতের টাকা 

ভেন িাতের িতধ্য 

নগো়িন করতে 

পারতবন না।  
 গ্রাহক আিানতের 

টাকা ভেন িাতের 

িতধ্য নগো়িন 

করত  সকাতনা 

িুনাফা প্রাপ্ত হতবন 

না। 
 গ্রাহক 

সি়িােপূভেের পূতব ে 

আিানতের টাকা 

নগো়িন করত  

(৩ িাতের অভধ্ক 
হত ) প্রভেিাতনর 

প্রচভ ে হার 

 ভিক্তেটটং কািে/ অভফে আইভি/ ভনত়িাপতত্রর কভপ 
(চাকুরীেীবীতের সক্ষতত্র)  

 ইউটটভ টট ভবত র কভপ (Landlord/Land Lady) এর 
সক্ষতত্র 

 হা নাগােকৃে সেি  াইতেন্স, ভিক্তেটটং কািে (বযবো়িীর 
সক্ষতত্র)  

প্রমিষ্ঠায়নর সক্ষয়ত্র 
 ভহোব সখা ার এবং পভরচা নার সবািে সরেযুত শন (ভ াঃ 
সকাম্পাভনর সক্ষতত্র) 

 েংঘ স্মারক/MOA (Memorandum of Association) 
এবং AOA (Articles of Association) (ভ াঃ সকাম্পাভনর 

সক্ষতত্র)  
 Incorporation োটটেভফতকট (ভ াঃ সকাম্পাভনর সক্ষতত্র) 
 হা নাগােকৃে সেি  াইতেন্স 
 Schedule X, Form XII এর ফতটাকভপ 
 স্বাক্ষরকারী/স্বাক্ষরকারীতের  ১ কভপ পােতপাটে োইতের 
ে্টুভিও ভপ্রতন্টর ছভব, 

 স্বাক্ষরকারী/স্বাক্ষরকারীতের  ছভব েম্বভ ে পভরচ়ি পতত্রর 
ফতটাকভপ (োেী়ি পভরচ়ি পত্র/ড্রাইভিং  াইতেন্স/ 
পােতপাটে)  

 ই-টটন োটটেভফতকতটর ফতটাকভপ 
 

 ায়ের সক্ষয়ত্র  (PF, GF, Welfare, WPPF etc.)  
 ভহোব সখা ার এবং পভরচা নার সরেযুত শন 
 োস্ট ভিি (Trust Deed) এর ফতটাকভপ 
 এনভবআর সথতক স্বীকৃে েনে (Recognition Certificate 

from NBR) 
 এনভবআর সথতক অবযাহভে োটটেভফতকট (Exemption 

Certificate from NBR) 
 স্বাক্ষরকারী/স্বাক্ষরকারীতের  ১ কভপ পােতপাটে োইতের 
ে্টুভিও ভপ্রতন্টর ছভব, 
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অনু্যা়িী িুনাফা 

প্রাপ্ত হতবন। 
 

আিানতের তবভশষ্ট্যাঃ  
 েব েভনন্ম 

আিানতের 

পভরিান ৫০,০০০ 
টাকা।   

 গ্রাহক এই 

ভহোতবর ভবপরীতে 

োর আিানতের 

অথ ে োিানে 

সরতখ ঋণ ভনতে 

পারতবন। 
  

 স্বাক্ষরকারী/স্বাক্ষরকারীতের  ছভব েম্বভ ে পভরচ়ি পতত্রর 
ফতটাকভপ (োেী়ি পভরচ়ি পত্র/ড্রাইভিং 
 াইতেন্স/পােতপাটে)  

 

সোোইটি/ াউয়েশন/অযায়োমেয়য়শন/ক্লাি  
 ভহোব সখা ার এবং পভরচা নার সরেযুত শন 
 হা নাগােকৃে সেি  াইতেন্স (যভে থাতক) 
 Incorporation োটটেভফতকট  
 েংঘ স্মারক/MOA (Memorandum of Association)  
 

অংশীদামরত্ব সকাম্পামন/ াি ম  
 ভহোব সখা ার এবং পভরচা নার সরেযুত শন 
 অংশীোভর েভ  /Partnership Deed 
 হা নাগােকৃে সেি  াইতেন্স 
 ই-টটন োটটেভফতকতটর ফতটাকভপ 
 
প্রাভপ্তস্থানাঃ েক  শাখা 

৩ ক্লাভেক েহে েঞ্চ়ি সি়িাভে 

আিানে 
 
আিানতের সি়িােকা াঃ 
৪ িাে, ৫ িাে, ৭ িাে সথতক 
১১ িাে এবং ১৩ িাে সথতক 

১৮ িাে।  
 

িুনাফার হারাঃ  
 ৪ িাে ও ৫ িাে সি়িাভে 

বাভষ েক ৬.৫০%; 
 ৭ িাে সথতক ১১ িাে 
সি়িাভে বাভষ েক ৬.৭৫%; 

 ১৩ িাে সথতক ১৮ িাে 
সি়িাভে বাভষ েক ৭.০০%;  

 বাং াতেশ বযাংতকর 

অনুিভে বযেীে গ্রাহক 

আিানতের টাকা ভেন 

ভহোব 

সখা ার 

িাধ্যতি 

িযক্তিক সক্ষয়ত্র 
 আতবেনকারীর ১ কভপ পােতপাটে োইতের ে্টুভিও 

ভপ্রতন্টর ছভব,  
 নভিনীর ১ কভপ পােতপাটে োইতের ে্টুভিও ভপ্রতন্টর ছভব 

(আতবেনকারী কেৃ েক েেযাভ়িেকৃে), 
 আতবেনকারী এবং নভিনীর ছভব েম্বভ ে পভরচ়ি পতত্রর 

ফতটাকভপ (োেী়ি পভরচ়ি পত্র/ড্রাইভিং  াইতেন্স/ 
পােতপাটে)  

 আতবেনকারীর কেৃ েক স্বাক্ষরকৃে ই-টটন োটটেভফতকতটর 
ফতটাকভপ 

 ৫  ক্ষ এর অভধ্ক আিানতের সক্ষতত্র আ়িকর োভখত র 

হা নাগাে রভশে/ োটটেভফতকতটর ফতটাকভপ 

(আতবেনকারীর কেৃ েক স্বাক্ষরকৃে)  
 আতবেনকারী নাবা ক/অপ্রাপ্ত ব়িস্ক হত  োর 

েন্মেনে, আইভন অভিিাবতকর ছভব েম্বভ ে পভরচ়ি 

পত্র, ে্টুভিও ভপ্রতন্টর ছভব 

ভবনািূত য ৩ ভেন খন্দকার োকাভর়িা, ভেভন়ির 
এযাভেেতটন্ট িাইে সপ্রভেতিন্ট 
সিাবাাঃ 01755655405 
ইতিই াঃ 
zakaria@lankabangla.com  

mailto:zakaria@lankabangla.com
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িাতের িতধ্য নগো়িন 

করতে পারতবন না।  
 গ্রাহক আিানতের টাকা 

ভেন িাতের িতধ্য নগো়িন 

করত  সকাতনা িুনাফা প্রাপ্ত 

হতবন না। 
 গ্রাহক সি়িােপূভেের পূতব ে 

আিানতের টাকা নগো়িন 

করত  (৩ িাতের অভধ্ক 
হত ) প্রভেিাতনর প্রচভ ে 
হার অনু্যা়িী িুনাফা প্রাপ্ত 

হতবন। 
 

আিানতের তবভশষ্ট্যাঃ  
 েব েভনন্ম আিানতের 

পভরিান ৫০,০০০ টাকা।  
 সি়িােপূভেেতে গ্রাহতকর 

িুনাফা প্রতে়ি হতব। 
 গ্রাহক এই ভহোতবর 

ভবপরীতে োর আিানতের 

অথ ে োিানে সরতখ ঋণ 

ভনতে পারতবন। 
 

 ভিক্তেটটং কািে/ অভফে আইভি/ ভনত়িাপতত্রর কভপ 
(চাকুরীেীবীতের সক্ষতত্র)  

 ইউটটভ টট ভবত র কভপ (Landlord/Land Lady) এর 
সক্ষতত্র 

 হা নাগােকৃে সেি  াইতেন্স, ভিক্তেটটং কািে (বযবো়িীর 
সক্ষতত্র)  

 

প্রমিষ্ঠায়নর সক্ষয়ত্র 
 ভহোব সখা ার এবং পভরচা নার সবািে সরেযুত শন (ভ াঃ 
সকাম্পাভনর সক্ষতত্র) 

 েংঘ স্মারক/MOA (Memorandum of Association) 
এবং AOA (Articles of Association) (ভ াঃ সকাম্পাভনর 

সক্ষতত্র)  
 Incorporation োটটেভফতকট (ভ াঃ সকাম্পাভনর সক্ষতত্র) 
 হা নাগােকৃে সেি  াইতেন্স 
 Schedule X, Form XII এর ফতটাকভপ 
 স্বাক্ষরকারী/স্বাক্ষরকারীতের  ১ কভপ পােতপাটে োইতের 
ে্টুভিও ভপ্রতন্টর ছভব, 

 স্বাক্ষরকারী/স্বাক্ষরকারীতের  ছভব েম্বভ ে পভরচ়ি পতত্রর 
ফতটাকভপ (োেী়ি পভরচ়ি পত্র/ড্রাইভিং  াইতেন্স/ 
পােতপাটে)  

 ই-টটন োটটেভফতকতটর ফতটাকভপ 
 

 ায়ের সক্ষয়ত্র  (PF, GF, Welfare, WPPF etc.)  
 ভহোব সখা ার এবং পভরচা নার সরেযুত শন 
 োস্ট ভিি (Trust Deed) এর ফতটাকভপ 
 এনভবআর সথতক স্বীকৃে েনে (Recognition Certificate 

from NBR) 
 এনভবআর সথতক অবযাহভে োটটেভফতকট (Exemption 

Certificate from NBR) 
 স্বাক্ষরকারী/স্বাক্ষরকারীতের  ১ কভপ পােতপাটে োইতের 
ে্টুভিও ভপ্রতন্টর ছভব, 
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 স্বাক্ষরকারী/স্বাক্ষরকারীতের  ছভব েম্বভ ে পভরচ়ি পতত্রর 
ফতটাকভপ (োেী়ি পভরচ়ি পত্র/ড্রাইভিং 
 াইতেন্স/পােতপাটে)  

 

সোোইটি/ াউয়েশন/অযায়োমেয়য়শন/ক্লাি  
 ভহোব সখা ার এবং পভরচা নার সরেযুত শন 
 হা নাগােকৃে সেি  াইতেন্স (যভে থাতক) 
 Incorporation োটটেভফতকট  
 েংঘ স্মারক/MOA (Memorandum of Association)  
 

অংশীদামরত্ব সকাম্পামন  
 ভহোব সখা ার এবং পভরচা নার সরেযুত শন 
 অংশীোভর েভ  /Partnership Deed 
 হা নাগােকৃে সেি  াইতেন্স 
 ই-টটন োটটেভফতকতটর ফতটাকভপ 
 
প্রাভপ্তস্থানাঃ েক  শাখা 
 

৪ ভপভরওভিক ভরটান ে সি়িাভে 

আিানে/ভশখা অভবরে 
(নারী গ্রাহকতের েনয) 
 
আিানতের সি়িােকা াঃ 
০৩ িাে সথতক ৩৬ িাে 

পয েত 
 
িুনাফার হারাঃ  
 িুনাফার হার 

ভনধ্ োরণ/গণনা করা হতব 
এ তকা (ALCO) কেৃেপক্ষ 
অনুতিাভেে  িুনাফার হার 

অনুযা়িী যা শাখার সনাটটশ 

সবাতিে প্রেভশ েে।  

ভহোব 

সখা ার 

িাধ্যতি 

িযক্তিক সক্ষয়ত্র 
 আতবেনকারীর ১ কভপ পােতপাটে োইতের ে্টুভিও 

ভপ্রতন্টর ছভব,  
 নভিনীর ১ কভপ পােতপাটে োইতের ে্টুভিও ভপ্রতন্টর ছভব 

(আতবেনকারী কেৃ েক েেযাভ়িেকৃে), 
 আতবেনকারী এবং নভিনীর ছভব েম্বভ ে পভরচ়ি পতত্রর 

ফতটাকভপ (োেী়ি পভরচ়ি পত্র/ড্রাইভিং  াইতেন্স/ 
পােতপাটে)  

 আতবেনকারীর কেৃ েক স্বাক্ষরকৃে ই-টটন োটটেভফতকতটর 
ফতটাকভপ 

 ৫  ক্ষ এর অভধ্ক আিানতের সক্ষতত্র আ়িকর োভখত র 

হা নাগাে রভশে/ োটটেভফতকতটর ফতটাকভপ 

(আতবেনকারীর কেৃ েক স্বাক্ষরকৃে)  
 আতবেনকারী নাবা ক/অপ্রাপ্ত ব়িস্ক হত  োর 

েন্মেনে, আইভন অভিিাবতকর ছভব েম্বভ ে পভরচ়ি 

পত্র, ে্টুভিও ভপ্রতন্টর ছভব 

ভবনািূত য ৩ ভেন খন্দকার োকাভর়িা, ভেভন়ির 
এযাভেেতটন্ট িাইে সপ্রভেতিন্ট 
সিাবাাঃ 01755655405 
ইতিই াঃ 
zakaria@lankabangla.com  

mailto:zakaria@lankabangla.com
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 িুনাফা ভনধ্ োরণ/গণনা 
করা হতব েিবধ্ েিান 

ভস্থভে এর উপর।  
 বাং াতেশ বযাংতকর 

অনুিভে বযেীে গ্রাহক 

আিানতের টাকা ভেন 

িাতের িতধ্য নগো়িন 

করতে পারতবন না।  
 গ্রাহক আিানতের টাকা 

ভেন িাতের িতধ্য নগো়িন 

করত  সকাতনা িুনাফা প্রাপ্ত 

হতবন না। 
 গ্রাহক সি়িােপূভেের পূতব ে 

আিানতের টাকা নগো়িন 

করত  (৩ িাতের অভধ্ক 
হত ) প্রভেিাতনর প্রচভ ে 
হার অনু্যা়িী িুনাফা প্রাপ্ত 

হতবন। 
 
আিানতের তবভশষ্ট্যাঃ  
 েব েভনন্ম আিানতের 

পভরিান ১০০,০০০ 
টাকা/৫০,০০০ টাকা 
(ভশখা অভবরে নারী 

গ্রাহকতের েনয)  
 িুনাফা িাভেক/তত্র-
িাভেক/ 
ষান্মাভেক/বাৎেভরক 
ভিভিতে উিত ান করা 

যাতব। 
 গ্রাহক এই ভহোতবর 

ভবপরীতে োর আিানতের 

অথ ে োিানে সরতখ ঋণ 

ভনতে পারতবন। 
 

 ভিক্তেটটং কািে/ অভফে আইভি/ভনত়িাপতত্রর কভপ 
(চাকুরীেীবীতের সক্ষতত্র)  

 ইউটটভ টট ভবত র কভপ (Landlord/Land Lady) এর 
সক্ষতত্র 

 হা নাগােকৃে সেি  াইতেন্স, ভিক্তেটটং কািে (বযবো়িীর 
সক্ষতত্র)  

 

প্রমিষ্ঠায়নর সক্ষয়ত্র 
 ভহোব সখা ার এবং পভরচা নার সবািে সরেযুত শন (ভ াঃ 
সকাম্পাভনর সক্ষতত্র) 

 েংঘ স্মারক/MOA (Memorandum of Association) 
এবং AOA (Articles of Association) (ভ াঃ সকাম্পাভনর 

সক্ষতত্র)  
 Incorporation োটটেভফতকট (ভ াঃ সকাম্পাভনর সক্ষতত্র) 
 হা নাগােকৃে সেি  াইতেন্স 
 Schedule X, Form XII এর ফতটাকভপ 
 স্বাক্ষরকারী/স্বাক্ষরকারীতের  ১ কভপ পােতপাটে োইতের 
ে্টুভিও ভপ্রতন্টর ছভব, 

 স্বাক্ষরকারী/স্বাক্ষরকারীতের  ছভব েম্বভ ে পভরচ়ি পতত্রর 
ফতটাকভপ (োেী়ি পভরচ়ি পত্র/ড্রাইভিং  াইতেন্স/ 
পােতপাটে)  

 ই-টটন োটটেভফতকতটর ফতটাকভপ 
 

 ায়ের সক্ষয়ত্র  (PF, GF, Welfare, WPPF etc.)  
 ভহোব সখা ার এবং পভরচা নার সরেযুত শন 
 োস্ট ভিি (Trust Deed) এর ফতটাকভপ 
 এনভবআর সথতক স্বীকৃে েনে (Recognition Certificate 

from NBR) 
 এনভবআর সথতক অবযাহভে োটটেভফতকট (Exemption 

Certificate from NBR) 
 স্বাক্ষরকারী/স্বাক্ষরকারীতের  ১ কভপ পােতপাটে োইতের 
ে্টুভিও ভপ্রতন্টর ছভব, 
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 স্বাক্ষরকারী/স্বাক্ষরকারীতের  ছভব েম্বভ ে পভরচ়ি পতত্রর 
ফতটাকভপ (োেী়ি পভরচ়ি পত্র/ড্রাইভিং 
 াইতেন্স/পােতপাটে)  

 

সোোইটি/ াউয়েশন/অযায়োমেয়য়শন/ক্লাি  
 ভহোব সখা ার এবং পভরচা নার সরেযুত শন 
 হা নাগােকৃে সেি  াইতেন্স (যভে থাতক) 
 Incorporation োটটেভফতকট  
 েংঘ স্মারক/MOA (Memorandum of Association)  
 

অংশীদামরত্ব সকাম্পামন  
 ভহোব সখা ার এবং পভরচা নার সরেযুত শন 
 অংশীোভর েভ  /Partnership Deed 
 হা নাগােকৃে সেি  াইতেন্স 
 ই-টটন োটটেভফতকতটর ফতটাকভপ 
 

প্রাভপ্তস্থানাঃ েক  শাখা 
 

৫ আন ে ফাস্টে আিানে ভহোব 
 
আিানতের সি়িােকা াঃ 
৩ িাে সথতক ৩৬ িাে পয েত 
 
িুনাফার হারাঃ  
 িুনাফার হার 

ভনধ্ োরণ/গণনা করা হতব 
এ তকা (ALCO) কেৃেপক্ষ 
অনুতিাভেে  িুনাফার হার 

অনুযা়িী যা শাখার সনাটটশ 

সবাতিে প্রেভশ েে।  
 বাং াতেশ বযাংতকর 

অনুিভে বযেীে গ্রাহক 

আিানতের টাকা ভেন 

িাতের িতধ্য নগো়িন 

করতে পারতবন না।  

ভহোব 

সখা ার 

িাধ্যতি 

িযক্তিক সক্ষয়ত্র 
 আতবেনকারীর ১ কভপ পােতপাটে োইতের ে্টুভিও 

ভপ্রতন্টর ছভব,  
 নভিনীর ১ কভপ পােতপাটে োইতের ে্টুভিও ভপ্রতন্টর ছভব 

(আতবেনকারী কেৃ েক েেযাভ়িেকৃে), 
 আতবেনকারী এবং নভিনীর ছভব েম্বভ ে পভরচ়ি পতত্রর 

ফতটাকভপ (োেী়ি পভরচ়ি পত্র/ড্রাইভিং  াইতেন্স/ 
পােতপাটে)  

 আতবেনকারীর কেৃ েক স্বাক্ষরকৃে ই-টটন োটটেভফতকতটর 
ফতটাকভপ 

 ৫  ক্ষ এর অভধ্ক আিানতের সক্ষতত্র আ়িকর োভখত র 

হা নাগাে রভশে/ োটটেভফতকতটর ফতটাকভপ 

(আতবেনকারীর কেৃ েক স্বাক্ষরকৃে)  
 আতবেনকারী নাবা ক/অপ্রাপ্ত ব়িস্ক হত  োর 

েন্মেনে, আইভন অভিিাবতকর ছভব েম্বভ ে পভরচ়ি 

পত্র, ে্টুভিও ভপ্রতন্টর ছভব 

ভবনািূত য ৩ ভেন খন্দকার োকাভর়িা, ভেভন়ির 
এযাভেেতটন্ট িাইে সপ্রভেতিন্ট 
সিাবাাঃ 01755655405 
ইতিই াঃ 
zakaria@lankabangla.com  

mailto:zakaria@lankabangla.com
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 গ্রাহক আিানতের টাকা 

ভেন িাতের িতধ্য নগো়িন 

করত  সকাতনা িুনাফা প্রাপ্ত 

হতবন না। 
 গ্রাহক সি়িােপূভেের পূতব ে 

আিানতের টাকা নগো়িন 

করত  (৩ িাতের অভধ্ক 
হত ) প্রভেিাতনর প্রচভ ে 
হার অনু্যা়িী িুনাফা প্রাপ্ত 

হতবন। 
 
 
 
 
আিানতের তবভশষ্ট্যাঃ  
 েব েভনন্ম আিানতের 

পভরিান ১০০,০০০ টাকা।  
 অভগ্রি িুনাফা প্রোন।  
 িুনাফার অথ ে পুণাঃরা়ি 

ভবভনত়িাতগর েুভবধ্া।  
 িুনাফা বছতর ১ বার 

উতিা ন করা যাতব (২ 
বছর বা েেরূ্ধ্ ে আিানতের 

সক্ষতত্র) 
 আিানতের অথ ে বযাংতক 

েিা হবার ২৪ ঘণ্টার 

িতধ্য িুনাফা অভগ্রি 

ভিভিতে প্রোন করা হতব। 
 গ্রাহক এই ভহোতবর 

ভবপরীতে োর আিানতের 

অথ ে োিানে সরতখ ঋণ 

ভনতে পারতবন। 
 
 
 

 ভিক্তেটটং কািে/ অভফে আইভি/ ভনত়িাপতত্রর কভপ 
(চাকুরীেীবীতের সক্ষতত্র)  

 ইউটটভ টট ভবত র কভপ (Landlord/Land Lady) এর 
সক্ষতত্র 

 হা নাগােকৃে সেি  াইতেন্স, ভিক্তেটটং কািে (বযবো়িীর 
সক্ষতত্র)  

 

প্রমিষ্ঠায়নর সক্ষয়ত্র 
 ভহোব সখা ার এবং পভরচা নার সবািে সরেযুত শন (ভ াঃ 
সকাম্পাভনর সক্ষতত্র) 

 েংঘ স্মারক/MOA (Memorandum of Association) 
এবং AOA (Articles of Association) (ভ াঃ সকাম্পাভনর 

সক্ষতত্র)  
 Incorporation োটটেভফতকট (ভ াঃ সকাম্পাভনর সক্ষতত্র) 
 হা নাগােকৃে সেি  াইতেন্স 
 Schedule X, Form XII এর ফতটাকভপ 
 স্বাক্ষরকারী/স্বাক্ষরকারীতের  ১ কভপ পােতপাটে োইতের 
ে্টুভিও ভপ্রতন্টর ছভব, 

 স্বাক্ষরকারী/স্বাক্ষরকারীতের  ছভব েম্বভ ে পভরচ়ি পতত্রর 
ফতটাকভপ (োেী়ি পভরচ়ি পত্র/ড্রাইভিং  াইতেন্স/ 
পােতপাটে)  

 ই-টটন োটটেভফতকতটর ফতটাকভপ 
 

 ায়ের সক্ষয়ত্র  (PF, GF, Welfare, WPPF etc.)  
 ভহোব সখা ার এবং পভরচা নার সরেযুত শন 
 োস্ট ভিি (Trust Deed) এর ফতটাকভপ 
 এনভবআর সথতক স্বীকৃে েনে (Recognition Certificate 

from NBR) 
 এনভবআর সথতক অবযাহভে োটটেভফতকট (Exemption 

Certificate from NBR) 
 স্বাক্ষরকারী/স্বাক্ষরকারীতের  ১ কভপ পােতপাটে োইতের 
ে্টুভিও ভপ্রতন্টর ছভব, 
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 স্বাক্ষরকারী/স্বাক্ষরকারীতের  ছভব েম্বভ ে পভরচ়ি পতত্রর 
ফতটাকভপ (োেী়ি পভরচ়ি পত্র/ড্রাইভিং 
 াইতেন্স/পােতপাটে)  

 

সোোইটি/ াউয়েশন/অযায়োমেয়য়শন/ক্লাি  
 ভহোব সখা ার এবং পভরচা নার সরেযুত শন 
 হা নাগােকৃে সেি  াইতেন্স (যভে থাতক) 
 Incorporation োটটেভফতকট  
 েংঘ স্মারক/MOA (Memorandum of Association)  
 

অংশীদামরত্ব সকাম্পামন  
 ভহোব সখা ার এবং পভরচা নার সরেযুত শন 
 অংশীোভর েভ  /Partnership Deed 
 হা নাগােকৃে সেি  াইতেন্স 
 ই-টটন োটটেভফতকতটর ফতটাকভপ 
 

প্রাভপ্তস্থানাঃ েক  শাখা 
 

৬ িাব  িাভন আিানে ভহোব/ 
ক্তত্রপ  িাভন আিানে 

ভহোব/ভশখা প্রজ্জত ান  
 
আিানতের সি়িােকা  ও 

িুনাফার হারাঃ  
এ তকা (ALCO) কেৃেপক্ষ 

দ্বারা ভনধ্ োভরে হতব যা শাখার 

সনাটটশ সবাতিে প্রেভশ েে। 
 
 
 
আিানতের তবভশষ্ট্যাঃ  
 েব েভনন্ম আিানতের 

পভরিান ৫০,০০০ টাকা।   

ভহোব 

সখা ার 

িাধ্যতি 

িযক্তিক সক্ষয়ত্র 
 আতবেনকারীর ১ কভপ পােতপাটে োইতের ে্টুভিও 

ভপ্রতন্টর ছভব,  
 নভিনীর ১ কভপ পােতপাটে োইতের ে্টুভিও ভপ্রতন্টর ছভব 

(আতবেনকারী কেৃ েক েেযাভ়িেকৃে), 
 আতবেনকারী এবং নভিনীর ছভব েম্বভ ে পভরচ়ি পতত্রর 

ফতটাকভপ (োেী়ি পভরচ়ি পত্র/ড্রাইভিং  াইতেন্স/ 
পােতপাটে)  

 আতবেনকারীর কেৃ েক স্বাক্ষরকৃে ই-টটন োটটেভফতকতটর 
ফতটাকভপ 

 ৫  ক্ষ এর অভধ্ক আিানতের সক্ষতত্র আ়িকর োভখত র 

হা নাগাে রভশে/ োটটেভফতকতটর ফতটাকভপ 

(আতবেনকারীর কেৃ েক স্বাক্ষরকৃে)  
 আতবেনকারী নাবা ক/অপ্রাপ্ত ব়িস্ক হত  োর 

েন্মেনে, আইভন অভিিাবতকর ছভব েম্বভ ে পভরচ়ি 

পত্র, ে্টুভিও ভপ্রতন্টর ছভব 

ভবনািূত য ৩ ভেন খন্দকার োকাভর়িা, ভেভন়ির 
এযাভেেতটন্ট িাইে সপ্রভেতিন্ট 
সিাবাাঃ 01755655405 
ইতিই াঃ 
zakaria@lankabangla.com  

mailto:zakaria@lankabangla.com
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 আে  ও িুনাফা 

সি়িােপূভেেতে েরবরাহ 

করা হতব।  
 বাং াতেশ বযাংতকর 

অনুিভে োতপতক্ষ গ্রাহক 

আিানতের টাকা ভেন 

িাতের িতধ্য নগো়িন 

করতে পারতবন।  
 গ্রাহক আিানতের টাকা 

ভেন িাতের িতধ্য নগো়িন 

করত  সকাতনা িুনাফা প্রাপ্ত 

হতবন না। 
 গ্রাহক সি়িােপূভেের পূতব ে 

আিানতের টাকা নগো়িন 

করত  (৩ িাতের অভধ্ক 
হত ) প্রভেিাতনর প্রচভ ে 
হার অনু্যা়িী িুনাফা প্রাপ্ত 

হতবন।  
 গ্রাহক এই ভহোতবর 

ভবপরীতে োর আিানতের 

অথ ে োিানে সরতখ ঋণ 

ভনতে পারতবন। 
 
  

 ভিক্তেটটং কািে/ অভফে আইভি/ভনত়িাপতত্রর কভপ 
(চাকুরীেীবীতের সক্ষতত্র)  

 ইউটটভ টট ভবত র কভপ (Landlord/Land Lady) এর 
সক্ষতত্র 

 হা নাগােকৃে সেি  াইতেন্স, ভিক্তেটটং কািে (বযবো়িীর 
সক্ষতত্র)  

 

প্রমিষ্ঠায়নর সক্ষয়ত্র 
 ভহোব সখা ার এবং পভরচা নার সবািে সরেযুত শন (ভ াঃ 
সকাম্পাভনর সক্ষতত্র) 

 েংঘ স্মারক/MOA (Memorandum of Association) 
এবং AOA (Articles of Association) (ভ াঃ সকাম্পাভনর 

সক্ষতত্র)  
 Incorporation োটটেভফতকট (ভ াঃ সকাম্পাভনর সক্ষতত্র) 
 হা নাগােকৃে সেি  াইতেন্স 
 Schedule X, Form XII এর ফতটাকভপ 
 স্বাক্ষরকারী/স্বাক্ষরকারীতের  ১ কভপ পােতপাটে োইতের 
ে্টুভিও ভপ্রতন্টর ছভব, 

 স্বাক্ষরকারী/স্বাক্ষরকারীতের  ছভব েম্বভ ে পভরচ়ি পতত্রর 
ফতটাকভপ (োেী়ি পভরচ়ি পত্র/ড্রাইভিং  াইতেন্স/ 
পােতপাটে)  

 ই-টটন োটটেভফতকতটর ফতটাকভপ 
 

 ায়ের সক্ষয়ত্র  (PF, GF, Welfare, WPPF etc.)  
 ভহোব সখা ার এবং পভরচা নার সরেযুত শন 
 োস্ট ভিি (Trust Deed) এর ফতটাকভপ 
 এনভবআর সথতক স্বীকৃে েনে (Recognition Certificate 

from NBR) 
 এনভবআর সথতক অবযাহভে োটটেভফতকট (Exemption 

Certificate from NBR) 
 স্বাক্ষরকারী/স্বাক্ষরকারীতের  ১ কভপ পােতপাটে োইতের 
ে্টুভিও ভপ্রতন্টর ছভব, 
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 স্বাক্ষরকারী/স্বাক্ষরকারীতের  ছভব েম্বভ ে পভরচ়ি পতত্রর 
ফতটাকভপ (োেী়ি পভরচ়ি পত্র/ড্রাইভিং 
 াইতেন্স/পােতপাটে)  

 

সোোইটি/ াউয়েশন/অযায়োমেয়য়শন/ক্লাি  
 ভহোব সখা ার এবং পভরচা নার সরেযুত শন 
 হা নাগােকৃে সেি  াইতেন্স (যভে থাতক) 
 Incorporation োটটেভফতকট  
 েংঘ স্মারক/MOA (Memorandum of Association)  
 

অংশীদামরত্ব সকাম্পামন  
 ভহোব সখা ার এবং পভরচা নার সরেযুত শন 
 অংশীোভর েভ  /Partnership Deed 
 হা নাগােকৃে সেি  াইতেন্স 
 ই-টটন োটটেভফতকতটর ফতটাকভপ 
 
প্রাভপ্তস্থানাঃ েক  শাখা  
 

৭ কুইক েঞ্চ়ি সি়িাভে 

আিানে  
 
 
আিানতের সি়িােকা  ও 

িুনাফার হারাঃ  
ভনভেেষ্ট্ েি়ি পর পর এ তকা 

(ALCO) কেৃেপক্ষ দ্বারা 

ভনধ্ োভরে হতব যা শাখার 

সনাটটশ সবাতিে প্রেভশ েে। 
 
 
 
আিানতের তবভশষ্ট্যাঃ  
 প্রাথভিক আিানতের 

পভরিান ৫০,০০০ টাকা  

ভহোব 

সখা ার 

িাধ্যতি 

িযক্তিক সক্ষয়ত্র 
 আতবেনকারীর ১ কভপ পােতপাটে োইতের ে্টুভিও 

ভপ্রতন্টর ছভব,  
 নভিনীর ১ কভপ পােতপাটে োইতের ে্টুভিও ভপ্রতন্টর ছভব 

(আতবেনকারী কেৃ েক েেযাভ়িেকৃে) 
 আতবেনকারী এবং নভিনীর ছভব েম্বভ ে পভরচ়ি পতত্রর 

ফতটাকভপ (োেী়ি পভরচ়ি পত্র/ড্রাইভিং  াইতেন্স/ 
পােতপাটে)  

 আতবেনকারীর কেৃ েক স্বাক্ষরকৃে ই-টটন োটটেভফতকতটর 
ফতটাকভপ 

 ৫  ক্ষ এর অভধ্ক আিানতের সক্ষতত্র আ়িকর োভখত র 

হা নাগাে রভশে/ োটটেভফতকতটর ফতটাকভপ 

(আতবেনকারীর কেৃ েক স্বাক্ষরকৃে)  
 আতবেনকারী নাবা ক/অপ্রাপ্ত ব়িস্ক হত  োর 

েন্মেনে, আইভন অভিিাবতকর ছভব েম্বভ ে পভরচ়ি 

পত্র, ে্টুভিও ভপ্রতন্টর ছভব 

ভবনািূত য ৩ ভেন খন্দকার োকাভর়িা, ভেভন়ির 
এযাভেেতটন্ট িাইে সপ্রভেতিন্ট 
সিাবাাঃ 01755655405 
ইতিই াঃ 
zakaria@lankabangla.com  

mailto:zakaria@lankabangla.com
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 ইহা সি়িাভে আিানে ও 

িাভেক েঞ্চ়ি ভস্কি 

েংভিশ্রতণর একটট 

আিানে ভহোব।  
 বাং াতেশ বযাংতকর 

অনুিভে োতপতক্ষ গ্রাহক 

আিানতের টাকা ভেন 

িাতের িতধ্য নগো়িন 

করতে পারতবন।  
 গ্রাহক আিানতের টাকা 

ভেন িাতের িতধ্য নগো়িন 

করত  সকাতনা িুনাফা প্রাপ্ত 

হতবন না। 
 গ্রাহক সি়িােপূভেের পূতব ে 

আিানতের টাকা নগো়িন 

করত  (৩ িাতের অভধ্ক 
হত ) প্রভেিাতনর প্রচভ ে 
হার অনু্যা়িী িুনাফা প্রাপ্ত 

হতবন।  
 গ্রাহক এই ভহোতবর 

ভবপরীতে োর আিানতের 

অথ ে োিানে সরতখ ঋণ 

ভনতে পারতবন। 
 

 ভিক্তেটটং কািে/ অভফে আইভি/ভনত়িাপতত্রর কভপ 
(চাকুরীেীবীতের সক্ষতত্র)  

 ইউটটভ টট ভবত র কভপ (Landlord/Land Lady) এর 
সক্ষতত্র 

 হা নাগােকৃে সেি  াইতেন্স, ভিক্তেটটং কািে (বযবো়িীর 
সক্ষতত্র)  

 

প্রমিষ্ঠায়নর সক্ষয়ত্র 
 ভহোব সখা ার এবং পভরচা নার সবািে সরেযুত শন (ভ াঃ 
সকাম্পাভনর সক্ষতত্র) 

 েংঘ স্মারক/MOA (Memorandum of Association) 
এবং AOA (Articles of Association) (ভ াঃ সকাম্পাভনর 

সক্ষতত্র)  
 Incorporation োটটেভফতকট (ভ াঃ সকাম্পাভনর সক্ষতত্র) 
 হা নাগােকৃে সেি  াইতেন্স 
 Schedule X, Form XII এর ফতটাকভপ 
 স্বাক্ষরকারী/স্বাক্ষরকারীতের  ১ কভপ পােতপাটে োইতের 
ে্টুভিও ভপ্রতন্টর ছভব, 

 স্বাক্ষরকারী/স্বাক্ষরকারীতের  ছভব েম্বভ ে পভরচ়ি পতত্রর 
ফতটাকভপ (োেী়ি পভরচ়ি পত্র/ড্রাইভিং  াইতেন্স/ 
পােতপাটে)  

 ই-টটন োটটেভফতকতটর ফতটাকভপ 
 

 ায়ের সক্ষয়ত্র  (PF, GF, Welfare, WPPF etc.)  
 ভহোব সখা ার এবং পভরচা নার সরেযুত শন 
 োস্ট ভিি (Trust Deed) এর ফতটাকভপ 
 এনভবআর সথতক স্বীকৃে েনে (Recognition Certificate 

from NBR) 
 এনভবআর সথতক অবযাহভে োটটেভফতকট (Exemption 

Certificate from NBR) 
 স্বাক্ষরকারী/স্বাক্ষরকারীতের  ১ কভপ পােতপাটে োইতের 
ে্টুভিও ভপ্রতন্টর ছভব, 
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 স্বাক্ষরকারী/স্বাক্ষরকারীতের  ছভব েম্বভ ে পভরচ়ি পতত্রর 
ফতটাকভপ (োেী়ি পভরচ়ি পত্র/ড্রাইভিং 
 াইতেন্স/পােতপাটে)  

 

সোোইটি/ াউয়েশন/অযায়োমেয়য়শন/ক্লাি  
 ভহোব সখা ার এবং পভরচা নার সরেযুত শন 
 হা নাগােকৃে সেি  াইতেন্স (যভে থাতক) 
 Incorporation োটটেভফতকট  
 েংঘ স্মারক/MOA (Memorandum of Association)  
 

অংশীদামরত্ব সকাম্পামন  
 ভহোব সখা ার এবং পভরচা নার সরেযুত শন 
 অংশীোভর েভ  /Partnership Deed 
 হা নাগােকৃে সেি  াইতেন্স 
 ই-টটন োটটেভফতকতটর ফতটাকভপ 
 
প্রাভপ্তস্থানাঃ েক  শাখা 

৮ সেক্তি আিানে ভহোব 
 
আিানতের সি়িােকা াঃ 
েতব োচ্চ ২৪০ িাে ভকন্তু ৩ 

িাতের কি ন়ি 
 
িুনাফার হারাঃ  
 তেভনক ভিভিতে বাভষ েক 

৬% হাতর 
 িুনাফা, আেত / িূ ধ্তন 

(capitalized) রূপাতভরে 

হতব অধ্ েবাভষ েক ভিভিতে 

(৩০ েনু ও ৩১ ভিতেম্বতরর 
ভিভিতে) 

 ৩ িাে পতর গ্রাহক 

আে /িুনাফা সয সকাতনা 

ভহোব 

সখা ার 

িাধ্যতি 

িযক্তিক সক্ষয়ত্র 
 আতবেনকারীর ১ কভপ পােতপাটে োইতের ে্টুভিও 

ভপ্রতন্টর ছভব,  
 নভিনীর ১ কভপ পােতপাটে োইতের ে্টুভিও ভপ্রতন্টর ছভব 

(আতবেনকারী কেৃ েক েেযাভ়িেকৃে), 
 আতবেনকারী এবং নভিনীর ছভব েম্বভ ে পভরচ়ি পতত্রর 

ফতটাকভপ (োেী়ি পভরচ়ি পত্র/ড্রাইভিং 
 াইতেন্স/পােতপাটে)  

 আতবেনকারীর কেৃ েক স্বাক্ষরকৃে ই-টটন োটটেভফতকতটর 
ফতটাকভপ 

 ৫  ক্ষ এর অভধ্ক আিানতের সক্ষতত্র আ়িকর োভখত র 

হা নাগাে রভশে/ োটটেভফতকতটর ফতটাকভপ 

(আতবেনকারীর কেৃ েক স্বাক্ষরকৃে)  
 আতবেনকারী নাবা ক/অপ্রাপ্ত ব়িস্ক হত  োর 

েন্মেনে, আইভন অভিিাবতকর ছভব েম্বভ ে পভরচ়ি 

পত্র, ে্টুভিও ভপ্রতন্টর ছভব 

ভবনািূত য ৩ ভেন খন্দকার োকাভর়িা, ভেভন়ির 
এযাভেেতটন্ট িাইে সপ্রভেতিন্ট 
সিাবাাঃ 01755655405 
ইতিই াঃ 
zakaria@lankabangla.com  

mailto:zakaria@lankabangla.com
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েি়ি নগো়িন করতে 

পারতবন। 
 
আিানতের তবভশষ্ট্যাঃ  
 প্রাথভিক আিানতের 

পভরিান   ৫০,০০০ টাকা 
কতপ োতরট গ্রাহকতের 

সক্ষতত্র,  
 ১০,০০০ টাকা একক/সযৌথ 
গ্রাহকতের সক্ষতত্র এবং  

 ৫,০০০ টাকা  এেএিই 
গ্রাহকতের েনয 

 গ্রাহক এই ভহোতবর 

ভবপরীতে োর আিানতের 

অথ ে োিানে সরতখ ঋণ 

ভনতে পারতবন। 

 ভিক্তেটটং কািে/ অভফে আইভি/ ভনত়িাপতত্রর কভপ 
(চাকুরীেীবীতের সক্ষতত্র)  

 ইউটটভ টট ভবত র কভপ (Landlord/Land Lady) এর 
সক্ষতত্র 

 হা নাগােকৃে সেি  াইতেন্স, ভিক্তেটটং কািে (বযবো়িীর 
সক্ষতত্র)  

 

প্রমিষ্ঠায়নর সক্ষয়ত্র 
 ভহোব সখা ার এবং পভরচা নার সবািে সরেযুত শন (ভ াঃ 
সকাম্পাভনর সক্ষতত্র) 

 েংঘ স্মারক/MOA (Memorandum of Association) 
এবং AOA (Articles of Association) (ভ াঃ সকাম্পাভনর 

সক্ষতত্র)  
 Incorporation োটটেভফতকট (ভ াঃ সকাম্পাভনর সক্ষতত্র) 
 হা নাগােকৃে সেি  াইতেন্স 
 Schedule X, Form XII এর ফতটাকভপ 
 স্বাক্ষরকারী/স্বাক্ষরকারীতের  ১ কভপ পােতপাটে োইতের 
ে্টুভিও ভপ্রতন্টর ছভব, 

 স্বাক্ষরকারী/স্বাক্ষরকারীতের  ছভব েম্বভ ে পভরচ়ি পতত্রর 
ফতটাকভপ (োেী়ি পভরচ়ি পত্র/ড্রাইভিং  াইতেন্স/ 
পােতপাটে)  

 ই-টটন োটটেভফতকতটর ফতটাকভপ 
 

 ায়ের সক্ষয়ত্র  (PF, GF, Welfare, WPPF etc.)  
 ভহোব সখা ার এবং পভরচা নার সরেযুত শন 
 োস্ট ভিি (Trust Deed) এর ফতটাকভপ 
 এনভবআর সথতক স্বীকৃে েনে (Recognition Certificate 

from NBR) 
 এনভবআর সথতক অবযাহভে োটটেভফতকট (Exemption 

Certificate from NBR) 
 স্বাক্ষরকারী/স্বাক্ষরকারীতের  ১ কভপ পােতপাটে োইতের 
ে্টুভিও ভপ্রতন্টর ছভব, 
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 স্বাক্ষরকারী/স্বাক্ষরকারীতের  ছভব েম্বভ ে পভরচ়ি পতত্রর 
ফতটাকভপ (োেী়ি পভরচ়ি পত্র/ড্রাইভিং  াইতেন্স/ 
পােতপাটে)  

 

সোোইটি/ াউয়েশন/অযায়োমেয়য়শন/ক্লাি  
 ভহোব সখা ার এবং পভরচা নার সরেযুত শন 
 হা নাগােকৃে সেি  াইতেন্স (যভে থাতক) 
 Incorporation োটটেভফতকট  
 েংঘ স্মারক/MOA (Memorandum of Association)  
 

অংশীদামরত্ব সকাম্পামন  
 ভহোব সখা ার এবং পভরচা নার সরেযুত শন 
 অংশীোভর েভ  /Partnership Deed 
 হা নাগােকৃে সেি  াইতেন্স  
 ই-টটন োটটেভফতকতটর ফতটাকভপ 
 

প্রাভপ্তস্থানাঃ েক  শাখা 
 

৯ িাভন ভবল্ডার সি়িাভে 

আিানে/ভশখা েঞ্চ়ি   
 

আিানতের সি়িােকা াঃ 
২৪ িাে, ৩৬ িাে,  ৪৮ িাে, 
৬০ িাে এবং ১২০ িাে 
 

িুনাফার হারাঃ  
এ তকা (ALCO) কেৃেপক্ষ 

দ্বারা ভনধ্ োভরে হতব যা শাখার 

সনাটটশ সবাতিে প্রেভশ েে।  
 

 
আিানতের তবভশষ্ট্যাঃ  
 েব েভনন্ম আিানতের 

পভরিান িাভেক ৫০০ 

টাকা বা ইহার গুভনেক।  

ভহোব 

সখা ার 

িাধ্যতি 

িযক্তিক সক্ষয়ত্র 
 আতবেনকারীর ১ কভপ পােতপাটে োইতের ে্টুভিও 

ভপ্রতন্টর ছভব,  
 নভিনীর ১ কভপ পােতপাটে োইতের ে্টুভিও ভপ্রতন্টর ছভব 

(আতবেনকারী কেৃ েক েেযাভ়িেকৃে), 
 আতবেনকারী এবং নভিনীর ছভব েম্বভ ে পভরচ়ি পতত্রর 

ফতটাকভপ (োেী়ি পভরচ়ি পত্র/ড্রাইভিং  াইতেন্স/ 
পােতপাটে)  

 আতবেনকারীর কেৃ েক স্বাক্ষরকৃে ই-টটন োটটেভফতকতটর 
ফতটাকভপ 

 ৫  ক্ষ এর অভধ্ক আিানতের সক্ষতত্র আ়িকর োভখত র 

হা নাগাে রভশে/ োটটেভফতকতটর ফতটাকভপ 

(আতবেনকারীর কেৃ েক স্বাক্ষরকৃে)  
 আতবেনকারী নাবা ক/অপ্রাপ্ত ব়িস্ক হত  োর 

েন্মেনে, আইভন অভিিাবতকর ছভব েম্বভ ে পভরচ়ি 

পত্র, ে্টুভিও ভপ্রতন্টর ছভব 

ভবনািূত য ৩ ভেন খন্দকার োকাভর়িা, ভেভন়ির 
এযাভেেতটন্ট িাইে সপ্রভেতিন্ট 
সিাবাাঃ 01755655405 
ইতিই াঃ 
zakaria@lankabangla.com  

mailto:zakaria@lankabangla.com
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 একেন বযাক্তি একক বা 

সযৌথ নাতি একাভধ্ক 

ভহোব খু তে পারতবন। 
 নন-সরভেতিন্ট বাং াতেভশ 
এই ভহোব খু তে 

পারতবন। (েতব শেে থাতক 
সয গ্রাহকতক অবশযই তবধ্ 

বযাংভকং চযাতনত র 

িাধ্যতি স নতেন  েম্পন্ন 

করতে হতব)  
 গ্রাহক ৩ িাতের পূতব ে 

ভহোতবর টাকা নগো়িন 

করতে পারতবন না।  
 গ্রাহক আিানতের টাকা 

১২ িাতের িতধ্য নগো়িন 

করত  সকাতনা িুনাফা প্রাপ্ত 

হতবন না। 
 গ্রাহক সি়িােপূভেের পূতব ে 

আিানতের টাকা নগো়িন 

করত  (১২ িাতের অভধ্ক 
হত ) প্রভেিাতনর প্রচভ ে 
হার অনু্যা়িী িুনাফা প্রাপ্ত 

হতবন।  
 গ্রাহক এই ভহোতবর 

ভবপরীতে োর আিানতের 

অথ ে োিানে সরতখ ঋণ 

ভনতে পারতবন। 

 ভিক্তেটটং কািে/ অভফে আইভি/ ভনত়িাপতত্রর কভপ 
(চাকুরীেীবীতের সক্ষতত্র)  

 ইউটটভ টট ভবত র কভপ (Landlord/Land Lady) এর 
সক্ষতত্র 

 হা নাগােকৃে সেি  াইতেন্স, ভিক্তেটটং কািে (বযবো়িীর 
সক্ষতত্র)  

 

প্রমিষ্ঠায়নর সক্ষয়ত্র 
 ভহোব সখা ার এবং পভরচা নার সবািে সরেযুত শন (ভ াঃ 
সকাম্পাভনর সক্ষতত্র) 

 েংঘ স্মারক/MOA (Memorandum of Association) 
এবং AOA (Articles of Association) (ভ াঃ সকাম্পাভনর 

সক্ষতত্র)  
 Incorporation োটটেভফতকট (ভ াঃ সকাম্পাভনর সক্ষতত্র) 
 হা নাগােকৃে সেি  াইতেন্স 
 Schedule X, Form XII এর ফতটাকভপ 
 স্বাক্ষরকারী/স্বাক্ষরকারীতের  ১ কভপ পােতপাটে োইতের 
ে্টুভিও ভপ্রতন্টর ছভব, 

 স্বাক্ষরকারী/স্বাক্ষরকারীতের  ছভব েম্বভ ে পভরচ়ি পতত্রর 
ফতটাকভপ (োেী়ি পভরচ়ি পত্র/ড্রাইভিং  াইতেন্স/ 
পােতপাটে)  

 ই-টটন োটটেভফতকতটর ফতটাকভপ 
 

 ায়ের সক্ষয়ত্র  (PF, GF, Welfare, WPPF etc.)  
 ভহোব সখা ার এবং পভরচা নার সরেযুত শন 
 োস্ট ভিি (Trust Deed) এর ফতটাকভপ 
 এনভবআর সথতক স্বীকৃে েনে (Recognition Certificate 

from NBR) 
 এনভবআর সথতক অবযাহভে োটটেভফতকট (Exemption 

Certificate from NBR) 
 স্বাক্ষরকারী/স্বাক্ষরকারীতের  ১ কভপ পােতপাটে োইতের 
ে্টুভিও ভপ্রতন্টর ছভব, 
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 স্বাক্ষরকারী/স্বাক্ষরকারীতের  ছভব েম্বভ ে পভরচ়ি পতত্রর 
ফতটাকভপ (োেী়ি পভরচ়ি পত্র/ড্রাইভিং 
 াইতেন্স/পােতপাটে)  

 

সোোইটি/ াউয়েশন/অযায়োমেয়য়শন/ক্লাি  
 ভহোব সখা ার এবং পভরচা নার সরেযুত শন 
 হা নাগােকৃে সেি  াইতেন্স (যভে থাতক) 
 Incorporation োটটেভফতকট  
 েংঘ স্মারক/MOA (Memorandum of Association)  
 

অংশীদামরত্ব সকাম্পামন  
 ভহোব সখা ার এবং পভরচা নার সরেযুত শন 
 অংশীোভর েভ  /Partnership Deed 
 হা নাগােকৃে সেি  াইতেন্স 
 ই-টটন োটটেভফতকতটর ফতটাকভপ 
 

প্রাভপ্তস্থানাঃ েক  শাখা 
 

১০ েক্তি-ভেভকউরি িাভন ভবল্ডার  
 
আিানতের সি়িােকা াঃ 
২৪ িাে, ৩৬ িাে,  ৪৮ িাে 
এবং  ৬০ িাে  
 
িুনাফার হারাঃ  
এ তকা (ALCO) কেৃেপক্ষ 

দ্বারা ভনধ্ োভরে হতব যা শাখার 

সনাটটশ সবাতিে প্রেভশ েে।  
 
আিানতের তবভশষ্ট্যাঃ  
 এই ভহোবটট গ্রাহকতক 

আিানে রাখার পাশাপাভশ 

েীবনবীিার েুভবধ্া ভেত়ি 

থাতক।  

ভহোব 

সখা ার 

িাধ্যতি 

িযক্তিক সক্ষয়ত্র 
 গ্রাহকতক েীবন বীিা সকাম্পাভন দ্বারা প্রেি ভবনযাে 

অনুযা়িী েুস্বাস্থয সঘাষণাপত্র েরবরাহ করতে হতব। 
 আতবেনকারীর ১ কভপ পােতপাটে োইতের ে্টুভিও 

ভপ্রতন্টর ছভব,  
 নভিনীর ১ কভপ পােতপাটে োইতের ে্টুভিও ভপ্রতন্টর ছভব 

(আতবেনকারী কেৃ েক েেযাভ়িেকৃে), 
 আতবেনকারী এবং নভিনীর ছভব েম্বভ ে পভরচ়ি পতত্রর 

ফতটাকভপ (োেী়ি পভরচ়ি পত্র/ড্রাইভিং  াইতেন্স/ 
পােতপাটে)  

 আতবেনকারীর কেৃ েক স্বাক্ষরকৃে ই-টটন োটটেভফতকতটর 
ফতটাকভপ 

 ৫  ক্ষ এর অভধ্ক আিানতের সক্ষতত্র আ়িকর োভখত র 

হা নাগাে রভশে/ োটটেভফতকতটর ফতটাকভপ 

(আতবেনকারীর কেৃ েক স্বাক্ষরকৃে)  

ভবনািূত য ৩ ভেন খন্দকার োকাভর়িা, ভেভন়ির 
এযাভেেতটন্ট িাইে সপ্রভেতিন্ট 
সিাবাাঃ 01755655405 
ইতিই াঃ 
zakaria@lankabangla.com  

mailto:zakaria@lankabangla.com
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 গ্রাহক আ়িকর সর়িাতের 

েুভবধ্া পাতবন।  
 প্রভেিাতের ভনভেেষ্ট্ োভরতখ 

আিানতের অথ ে 

প্রোন/েিা করতে হতব।  
 গ্রাহতকর পক্ষ সথতক 

 ংকাবাং া বীিা 

সকাম্পাভনতক ভপ্রভি়িাি 

প্রোন করতব।  
 আিানেকারীর/গ্রাহতকর 
িৃেুযর/অক্ষিো পর 

(পভ ভছ ভনবন্ধতনর পর 

এবং পভ ভছ িযাচুভরটট এর 

পূতব ে)  নভিনী 

ভস্কতির/বীিার েম্পূণ ে 

িযাচুভরটট/োবী িূত যর 

আতবেন করতে পারতবন।  
 েব েভনন্ম ৫০০ টাকা এবং 

েব েতচ্চা ১২,৫০০ টাকা।  
 প্রাথভিক োিানতের 

প্রত়িােন নাই।  
 একেন বযক্তি এক বা 

একাভধ্ক নাতি সয সকাতনা 

েংখযক ভহোব খু তে 

পারতবন ভকন্তু একাভধ্ক 

েিার িূ য ১,০০০,০০০ 
টাকা এর সবভশ হতে পারতব 

না।  
 গ্রাহক পর পর ভেনটট 

ভকক্তি েিা করতে বযথ ে 

হত  এই ভস্কিটট বাভে  

বত  গনয হতব।  
 গ্রাহক আিানতের টাকা 

১২ িাতের িতধ্য নগো়িন 

 আতবেনকারী নাবা ক/অপ্রাপ্ত ব়িস্ক হত  োর 

েন্মেনে, আইভন অভিিাবতকর ছভব েম্বভ ে পভরচ়ি 

পত্র, ে্টুভিও ভপ্রতন্টর ছভব 
 ভিক্তেটটং কািে/ অভফে আইভি/ ভনত়িাপতত্রর কভপ 

(চাকুরীেীবীতের সক্ষতত্র)  
 ইউটটভ টট ভবত র কভপ (Landlord/Land Lady) এর 
সক্ষতত্র 

 হা নাগােকৃে সেি  াইতেন্স, ভিক্তেটটং কািে (বযবো়িীর 
সক্ষতত্র)  

 
 
 

 
প্রাভপ্তস্থানাঃ েক  শাখা 
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করত  সকাতনা িুনাফা প্রাপ্ত 

হতবন না। 
 গ্রাহক সি়িােপূভেের পূতব ে 

আিানতের টাকা নগো়িন 

করত  (১২ িাতের অভধ্ক 
হত ) প্রভেিাতনর প্রচভ ে 
হার অনু্যা়িী িুনাফা প্রাপ্ত 

হতবন।  
 গ্রাহক এই ভহোতবর 

ভবপরীতে োর আিানতের 

অথ ে োিানে সরতখ ঋণ 

ভনতে পারতবন। 
 নন-সরভেতিন্ট বাং াতেভশ 
এই ভহোব খু তে 

পারতবন। (েতব শেে থাতক 
সয গ্রাহকতক অবশযই তবধ্ 

বযাংভকং চযাতনত র 

িাধ্যতি স নতেন  েম্পন্ন 

করতে হতব)  
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মেটিয়জন’ে চািমার 
 ংকাবাং া ফাইনযান্স ভ ভিতটি 

(েি ময়শষ হালনাগায়দর িামরখ : ২৪-১১-২০২২ইং) 
 

২.২) প্রমিশ্রুি সেিােিূহঃ  

ক্রি সেিার নাি 
সেিা 

প্রদান 

পদ্ধমি 
প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এিং প্রামিস্থান  

সেিারিূলয 

এিং 

পমরয়শাধ 

পদ্ধমি 

সেিা 

প্রদায়নর 

েিয়েীিা 

দাময়ত্ব প্রাি কি মকিমা (নাি, 
পদমি, স ান নম্বর ও ইয়িইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭)  
ঋণ েম্পমকমি সেিা (ঋয়ণর ধরন ও েুয়দর হার) 
১ অতটা স ান/ ীে  

 
েুতের হার েতব োচ্চ ১১%  

কেৃেপতক্ষর 

অনুতিােন 

োতপতক্ষ 

ঋণ 

ভহোতবর 

িাধ্যতি 

ভবেরণ 

করা হ়ি 

১। আতবেনপত্র 

২। আতবেনকারী এবং গযারান্টাতরর তবধ্ ফতটা আইভি যভে থাতক, 
পভরচ়িপত্র োেী়ি অনযুা়িী ভনতেেভশকা বযাংক বাং াতেশ  

বাধ্যোিু ক                    আইভি ফতটা সকাতনা অনয বা
গ্রহণতযাগয 
৩। আতবেনকারী এবং গযারান্টাতরর েম্প্রভে সো া ে্টুভিও ভপ্রতন্টর 
ছভব  থাতক যভে  
৪। ই-টটন 
৫। ভনট িূ য ভববৃভে যথাযথিাতব আতবেনকারী এবং গযারান্টাতরর 
স্বাক্ষর করা এবং আতবেনকারী দ্বারা সঘাষনাকৃে। (েহা়িক নভথ 
বাধ্যোিু ক ন়ি)  
 
চাকমরজীিীয়দর জনয অমিমরি কাগজ পত্রামদঃ 
১। আতবেনকারী এর েব েতশষ ৬ িাতের সবেন প্রভেফভ ে বযাংক 

ভববরণী।  

২। সবেন েনেপত্র/সপ ভিপ। RMদ্বারা েেযাভ়িে) 

৩ কাতের অভিজ্ঞো েনেপত্র। 

৪। ভিক্তেটটং কািে/ অভফে আইভি 
৫। আইটট ১০ ভব - যভে েরকার হ়ি (েহা়িক নভথ বাধ্যোিু ক 
ন়ি) 
 

প্রকৃে বযাত়ির 
ভিভিতে অথবা 

অনুতিাভেে 

সপ্রািাক্ট 

সপ্রাগ্রাি 

গাইি াইন 

অনুোতর। 

 

পভরতশাধ্ 
পিভে েতব োচ্চ 

৭২ িাভেক 

ভকক্তি 
(ভিভিআই ও 
সপাস্ট সিতটি 
সচতকর 
িাধ্যতি)  

৩ সথতক ৫ ভেন 
েব কাগে 
পত্র পাও়িা 
োতপতক্ষ 

১) নািাঃ সো া়িিান ভশকোর 
পেভবাঃ এভেস্টযান্ট িযাতনে ার 
সফান নাম্বারাঃ 
০১৮৪৭০৮৪৮৩৩ 
ইতিই াঃ 
solaiman.sikder@lankabangla.com 
 

২) নািাঃ আবু বকর ভেদ্দীক 
পেভবাঃ ভপ্রক্তন্সপা  অভফোর 
সফান নাম্বারাঃ 
০১৭৬৬৬৯৩২৭১ 
ইতিই াঃ 
abu.siddique@lankabangla.com 
 
 
৩) নািাঃ োইফু  ইে াি 
পেভবাঃ ভপ্রক্তন্সপা  অভফোর 
সফান নাম্বারাঃ 
০১৭০৮১৪৫৪১৯ 
ইতিই াঃ 
islam.saiful@lankabangla.com 

 

mailto:solaiman.sikder@lankabangla.com
mailto:abu.siddique@lankabangla.com
mailto:islam.saiful@lankabangla.com
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জমিদার এর জনয অমিমরি কাগজ পত্রামদঃ  
১। েভ   
২। খভে়িান/নািোভর (mutation copy) 

৩। হা নাগাে িূভি কর কভপ 
৪। ইউটটভ টট ভবত র কভপ - যভে থাতক (েহা়িক নভথ 
বাধ্যোিু ক ন়ি) 
৫। িাড়া করা ো়িগার ছভব ইেযাভে। - যভে েরকার হ়ি (েহা়িক 
নভথ বাধ্যোিু ক ন়ি) 
 
সপশাদারয়দর জনয অমিমরি কাগজ পত্রামদঃ  
১। সপশাগে েনেপত্র  
২। েংগ েম্পভকেে নভথ 

৩। আইটট ১০ ভব - যভে থাতক (েহা়িক নভথ বাধ্যোিু ক ন়ি) 
৪। বযক্তিগে অনুভশ ন আত়ির সঘাষনা RMদ্বারা েেযাভ়িে হতে 
হতব। 

৫। বযক্তিগে বযাংক ভববরণী। 
৬। প্রভেিাতনর নাতি বযাংক ভববরণী যভে েরকার হ়ি। 
 

িযিোর জনয অমিমরি কাগজ পত্রামদঃ  
১। িাড়ার েভ   বা বযবোর ো়িগার িাভ কানা নভথ। যভে েরকার 
হ়ি (েহা়িক নভথ বাধ্যোিু ক ন়ি) 
২। ভবেুযৎ ভবত র কভপ -  যভে েরকার হ়ি (েহা়িক নভথ 
বাধ্যোিু ক ন়ি) 
৩। গে ভেন বছতরর সেি  াইতেন্স 
৪। বযবোর বযাংক ভববরণী। 

৫। ভনরীক্ষা প্রভেতবেন - যভে েরকার হ়ি (েহা়িক নভথ বাধ্যোিু ক 
ন়ি) 
৬। সেভিট সরটটং ভরতপাটে -  যভে েরকার হ়ি (েহা়িক নভথ 
বাধ্যোিু ক ন়ি) 
৭। Schedule X, Form XII, MOA, AOA (যভে  াতগ) 

 

প্রাভপ্তস্থানাঃ েক  শাখা 
২ সিাটর োইতক  স াণ/ 

 ীে 

 

কেৃেপতক্ষর 

অনুতিােন 

োতপতক্ষ 

১। আতবেনপত্র  প্রকৃে বযাত়ির 
ভিভিতে অথবা 

অনুতিাভেে 

৩ সথতক ৫ ভেন 
েব কাগে 

১) নািাঃ সো া়িিান ভশকোর 
পেভবাঃ এভেস্টযান্ট িযাতনে ার 
সফান নাম্বারাঃ 
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েুতের হার েতব োচ্চ ১১% ঋণ 

ভহোতবর 

িাধ্যতি 

ভবেরণ 

করা হ়ি 

২। হা নাগাে সেি  াইতেন্স, MOA, Incorporation োটটেভফতকট, 
Schedule X, Form XII (েতব োচ্চ এক বছতরর পুরতনা), িযাট 
ভনবন্ধন েনেপত্র, সকাম্পাভনর ই -টটন   

৩। ছভব ৩ কভপ, আতবেনকারী, েহ আতবেনকারী এবং 
গযারান্টাতরর তবধ্ ফতটা আইভি ) ভনতেেভশকা বযাংক বাং াতেশ

 আইভি ফতটা সকাতনা অনয বা পভরচ়িপত্র োেী়ি অনুযা়িী

গ্রহণতযাগয ( েব পভরচা কতের টটন েনেপত্র। 
৪। সকাম্পাভনর বযাংক ভববরণী। 
৫। ভনরীক্ষা প্রভেতবেন বাধ্যোিু ক ভেএ ফাি ে দ্বারা ভনরীভক্ষে 
যভে থাতক । সশষ ২/৩ বছতরর বযবস্থাপনা প্রভেতবেন  
৬। সকাম্পাভনর োত়ির বেেিান অবস্থান (যভে থাতক) 
৭। িতনানীে স্বাক্ষরকারীর ভে েহ গাভড়র  সকাতটশন  
৮। সবািে সরেছ্া ান।। 
৯। ভনবন্ধন ও বীিা নভথ 

১০। ভব  

১১। সিভ িাভর চা ান 

১২। টাকার রভশে 
 

অভেভরি কাগে পত্রাভোঃ 
১। সেভিট সরটটং ভরতপাটে (যভে থাতক) 

২। রপ্তাভন আত়ির েনেপত্র (যভে থাতক) 
 

প্রাভপ্তস্থানাঃ েক  শাখা 

সপ্রািাক্ট 

সপ্রাগ্রাি 

গাইি াইন 

অনুোতর। 

 

পভরতশাধ্ 
পিভে েতব োচ্চ 

৭২ িাভেক 

ভকক্তি 
(ভিভিআই ও 
সপাস্ট সিতটি 
সচতকর 
িাধ্যতি)  

পত্র পাও়িা 
োতপতক্ষ 

০১৮৪৭০৮৪৮৩৩ 
ইতিই াঃ 
solaiman.sikder@lankabangla.com 
 

২) নািাঃ আবু বকর ভেদ্দীক 
পেভবাঃ ভপ্রক্তন্সপা  অভফোর 
সফান নাম্বারাঃ 
০১৭৬৬৬৯৩২৭১ 
ইতিই াঃ 
abu.siddique@lankabangla.com 
 
 
৩) নািাঃ োইফু  ইে াি 
পেভবাঃ ভপ্রক্তন্সপা  অভফোর 
সফান নাম্বারাঃ 
০১৭০৮১৪৫৪১৯ 
ইতিই াঃ 
islam.saiful@lankabangla.com 

 

৩ সেক্তি সিভহতক   ীে 

 
 

েুতের হার েতব োচ্চ ১১% 

কেৃেপতক্ষর 

অনুতিােন 

োতপতক্ষ 

ঋণ 

ভহোতবর 

িাধ্যতি 

ভবেরণ 

করা হ়ি 

১। আতবেনপত্র 

২। আতবেনকারী এবং গযারান্টাতরর তবধ্ ফতটা আইভি যভে থাতক, 
পভরচ়িপত্র োেী়ি অনযুা়িী ভনতেেভশকা বযাংক বাং াতেশ  

বাধ্যোিু ক                    আইভি ফতটা সকাতনা অনয বা
গ্রহণতযাগয  
৩। আতবেনকারী এবং গযারান্টাতরর েম্প্রভে সো া ে্টুভিও ভপ্রতন্টর 
ছভব         থাতক যভে  
৪। ই-টটন 
৫। ভনট িূ য ভববৃভে যথাযথিাতব আতবেনকারী এবং গযারান্টাতরর 
স্বাক্ষর করা এবং আতবেনকারী দ্বারা সঘাষনাকৃে। (েহা়িক নভথ 
বাধ্যোিু ক ন়ি)  
৬। সকাতটশন 

প্রকৃে বযাত়ির 
ভিভিতে অথবা 

অনুতিাভেে 

সপ্রািাক্ট 

সপ্রাগ্রাি 

গাইি াইন 

অনুোতর। 

 

পভরতশাধ্ 
পিভে েতব োচ্চ 

৬০ িাভেক 

ভকক্তি 
(ভিভিআই ও 

৩ সথতক ৫ ভেন 
েব কাগে 
পত্র পাও়িা 
োতপতক্ষ 

১) নািাঃ সো া়িিান ভশকোর 
পেভবাঃ এভেস্টযান্ট িযাতনে ার 
সফান নাম্বারাঃ 
০১৮৪৭০৮৪৮৩৩ 
ইতিই াঃ 
solaiman.sikder@lankabangla.com 
 

২) নািাঃ আবু বকর ভেদ্দীক 
পেভবাঃ ভপ্রক্তন্সপা  অভফোর 
সফান নাম্বারাঃ 
০১৭৬৬৬৯৩২৭১ 
ইতিই াঃ 
abu.siddique@lankabangla.com 
 

mailto:solaiman.sikder@lankabangla.com
mailto:abu.siddique@lankabangla.com
mailto:islam.saiful@lankabangla.com
mailto:solaiman.sikder@lankabangla.com
mailto:abu.siddique@lankabangla.com
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৭। নািানা, রভহিা আফতরাে ইেযাভে এর িে ভবখযাে ওযাকড়ট 
শপ সথতক ভনবভন্ধে গাভড়র েনয ভফটতনে েনেপত্র। 

 
চাকমরজীিীয়দর জনয অমিমরি কাগজ পত্রামদঃ 
 ১। আতবেনকারী এর েব েতশষ ৬ িাতের সবেন প্রভেফভ ে বযাংক 

ভববরণী।  

২। সবেন েনেপত্র/সপ ভিপ। RMদ্বারা েেযাভ়িে) 

৩ কাতের অভিজ্ঞো েনেপত্র। 

৪। ভিক্তেটটং কািে/ অভফে আইভি 
৫। আইটট ১০ ভব যভে থাতক (েহা়িক নভথ বাধ্যোিু ক ন়ি) 
 

জমিদার এর জনয অমিমরি কাগজ পত্রামদঃ  
১। েভ   
২। খভে়িান/নািোভর (mutation copy) 
৩। হা নাগাে িূভি কর কভপ 
৪। ইউটটভ টট ভবত র কভপ যভে থাতক (েহা়িক নভথ বাধ্যোিু ক 
ন়ি) 
৫। িাড়া করা ো়িগার ছভব ইেযাভে। যভে েরকার হ়ি (েহা়িক 
নভথ বাধ্যোিু ক ন়ি) 
 
সপশাদারয়দর জনয অমিমরি কাগজ পত্রামদঃ  
১। সপশাগে েনেপত্র  
২। েংগ েম্পভকেে নভথ 

৩। আইটট ১০ ভব যভে েরকার হ়ি (েহা়িক নভথ বাধ্যোিু ক ন়ি) 
৪। বযক্তিগে অনুভশ ন আত়ির সঘাষনা RMদ্বারা েেযাভ়িে হতে 
হতব। 

৫। বযক্তিগে বযাংক ভববরণী। 
৬। প্রভেিাতনর নাতি বযাংক ভববরণী যভে েরকার হ়ি। 
 

িযিোর জনয অমিমরি কাগজ পত্রামদঃ  
১। িাড়ার েভ   বা বযবোর ো়িগার িাভ কানা নভথ। যভে েরকার 
হ়ি (েহা়িক নভথ বাধ্যোিু ক ন়ি) 
২। ভবেুযৎ ভবত র কভপ যভে েরকার হ়ি (েহা়িক নভথ বাধ্যোিু ক 
ন়ি) 
৩। গে ভেন বছতরর সেি  াইতেন্স 

সপাস্ট সিতটি 
সচতকর 
িাধ্যতি)  

 
৩) নািাঃ োইফু  ইে াি 
পেভবাঃ ভপ্রক্তন্সপা  অভফোর 
সফান নাম্বারাঃ 
০১৭০৮১৪৫৪১৯ 
ইতিই াঃ 
islam.saiful@lankabangla.com 

 

mailto:islam.saiful@lankabangla.com
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৪। বযবোর বযাংক ভববরণী। 

৫। ভনরীক্ষা প্রভেতবেন 

৬। সেভিট সরটটং ভরতপাটে 

৭। Schedule X, Form XII, MOA, AOA (যভে  াতগ) 

 

প্রাভপ্তস্থানাঃ েক  শাখা 
 

১ অতটা স ান/ ীে  
 
েুতের হার েতব োচ্চ ১১%  

কেৃেপতক্ষর 

অনুতিােন 

োতপতক্ষ 

ঋণ 

ভহোতবর 

িাধ্যতি 

ভবেরণ 

করা হ়ি 

১। আতবেনপত্র 

২। আতবেনকারী এবং গযারান্টাতরর তবধ্ ফতটা আইভি যভে থাতক 

)বাং াতেশ বযাংক ভনতেেভশকা অনযুা়িী োেী়ি পভরচ়িপত্র বা অনয 

সকাতনা ফতটা আইভি গ্রহণতযাগয(  
৩। আতবেনকারী এবং গযারান্টাতরর েম্প্রভে সো া ে্টুভিও ভপ্রতন্টর 

ছভব  )যভে থাতক (  
৪। ই-টটন 
৫। ভনট িূ য ভববৃভে যথাযথিাতব আতবেনকারী এবং গযারান্টাতরর 

স্বাক্ষর করা এবং আতবেনকারী দ্বারা সঘাষনাকৃে। (েহা়িক নভথ 
বাধ্যোিু ক ন়ি)  
 
চাকমরজীিীয়দর জনয অমিমরি কাগজ পত্রামদঃ 
১। আতবেনকারী এর েব েতশষ ৬ িাতের সবেন প্রভেফভ ে বযাংক 

ভববরণী।  

২। সবেন েনেপত্র/সপ ভিপ। RMদ্বারা েেযাভ়িে) 

৩ কাতের অভিজ্ঞো েনেপত্র। 

৪। ভিক্তেটটং কািে/ অভফে আইভি 
৫। আইটট ১০ ভব 
 
জমিদার এর জনয অমিমরি কাগজ পত্রামদঃ  
১। েভ   
২। খভে়িান/নািোভর (mutation copy) 

৩। হা নাগাে িূভি কর কভপ 
৪। ইউটটভ টট ভবত র কভপ 
৫। িাড়া করা ো়িগার ছভব ইেযাভে। 
 
সপশাদারয়দর জনয অমিমরি কাগজ পত্রামদঃ  
১। সপশাগে েনেপত্র  

প্রকৃে বযাত়ির 

ভিভিতে অথবা 

অনুতিাভেে 

সপ্রািাক্ট 

সপ্রাগ্রাি 

গাইি াইন 

অনুোতর। 

 

পভরতশাধ্ 

পিভে েতব োচ্চ 

৬০ িাভেক 

ভকক্তি 
(ভিভিআই ও 

সপাস্ট সিতটি 

সচতকর 

িাধ্যতি)  

৩ সথতক ৫ ভেন 

েব কাগে পত্র 

পাও়িা 

োতপতক্ষ 

১) নািাঃ সো া়িিান ভশকোর 
পেভবাঃ এভেস্টযান্ট িযাতনে ার 
সফান নাম্বারাঃ 
০১৮৪৭০৮৪৮৩৩ 
ইতিই াঃ 

solaiman.sikder@lankabangla.com 
 

২) নািাঃ আবু বকর ভেদ্দীক 
পেভবাঃ ভপ্রক্তন্সপা  অভফোর 
সফান নাম্বারাঃ 
০১৭৬৬৬৯৩২৭১ 
ইতিই াঃ 

abu.siddique@lankabangla.com 
 
 
৩) নািাঃ োইফু  ইে াি 
পেভবাঃ ভপ্রক্তন্সপা  অভফোর 
সফান নাম্বারাঃ 
০১৭০৮১৪৫৪১৯ 
ইতিই াঃ 
islam.saiful@lankabangla.com 

 

mailto:solaiman.sikder@lankabangla.com
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২। েংগ েম্পভকেে নভথ 

৩। আইটট ১০ ভব 
৪। বযক্তিগে অনভুশ ন আত়ির সঘাষনা RMদ্বারা েেযাভ়িে হতে 

হতব। 

৫। বযক্তিগে বযাংক ভববরণী। 

৬। প্রভেিাতনর নাতি বযাংক ভববরণী যভে েরকার হ়ি। 
 

িযিোর জনয অমিমরি কাগজ পত্রামদঃ  

১। িাড়ার েভ   বা বযবোর ো়িগার িাভ কানা নভথ। 
২। ভবেুযৎ ভবত র কভপ 
৩। গে ভেন বছতরর সেি  াইতেন্স 
৪। বযবোর বযাংক ভববরণী। 

৫। ভনরীক্ষা প্রভেতবেন 

৬। সেভিট সরটটং ভরতপাটে 

৭। Schedule X, Form XII, MOA, AOA (যভে  াতগ) 

 

প্রাভপ্তস্থানাঃ েক  শাখা 
২ সিাটর োইতক  স াণ/ 

 ীে 
 
েুতের হার েতব োচ্চ ১১% 

কেৃেপতক্ষর 
অনুতিােন 
োতপতক্ষ 
ঋণ 
ভহোতবর 
িাধ্যতি 
ভবেরণ 
করা হ়ি 

১। আতবেনপত্র  
২। হা নাগাে সেি  াইতেন্স, MOA, Incorporation োটটেভফতকট, 
Schedule X, Form XII (েতব োচ্চ এক বছতরর পুরতনা), িযাট 
ভনবন্ধন েনেপত্র, সকাম্পাভনর ই -টটন   
৩। ছভব ৩ কভপ, আতবেনকারী, েহ আতবেনকারী এবং 

গযারান্টাতরর তবধ্ ফতটা আইভি )বাং াতেশ বযাংক ভনতেেভশকা 

অনুযা়িী োেী়ি পভরচ়িপত্র বা অনয সকাতনা ফতটা আইভি 

গ্রহণতযাগয ,( েব পভরচা কতের টটন েনেপত্র। 
৪। সকাম্পাভনর বযাংক ভববরণী। 
৫। ভনরীক্ষা প্রভেতবেন ভেএ ফাি ে দ্বারা ভনরীভক্ষে। সশষ ২/৩ 
বছতরর বযবস্থাপনা প্রভেতবেন 
৬। সকাম্পাভনর োত়ির বেেিান অবস্থান (যভে থাতক) 
৭। িতনানীে স্বাক্ষরকারীর ভে েহ গাভড়র  সকাতটশন  
৮। সবািে সরেছ্া ান।। 
৯। ভনবন্ধন ও বীিা নভথ 
১০। ভব  
১১। সিভ িাভর চা ান 
১২। টাকার রভশে 

প্রকৃে বযাত়ির 

ভিভিতে অথবা 
অনুতিাভেে 
সপ্রািাক্ট 
সপ্রাগ্রাি 
গাইি াইন 
অনুোতর। 
 
পভরতশাধ্ 

পিভে েতব োচ্চ 
৬০ িাভেক 
ভকক্তি 
(ভিভিআই ও 

সপাস্ট সিতটি 

সচতকর 

িাধ্যতি)  

৩ সথতক ৫ ভেন 

েব কাগে পত্র 

পাও়িা 

োতপতক্ষ 

১) নািাঃ সো া়িিান ভশকোর 
পেভবাঃ এভেস্টযান্ট িযাতনে ার 
সফান নাম্বারাঃ 
০১৮৪৭০৮৪৮৩৩ 
ইতিই াঃ 

solaiman.sikder@lankabangla.com 
 
২) নািাঃ আবু বকর ভেদ্দীক 
পেভবাঃ ভপ্রক্তন্সপা  অভফোর 
সফান নাম্বারাঃ 
০১৭৬৬৬৯৩২৭১ 
ইতিই াঃ 

abu.siddique@lankabangla.com 
 
 
৩) নািাঃ োইফু  ইে াি 
পেভবাঃ ভপ্রক্তন্সপা  অভফোর 
সফান নাম্বারাঃ 
০১৭০৮১৪৫৪১৯ 
ইতিই াঃ 

islam.saiful@lankabangla.com 

mailto:solaiman.sikder@lankabangla.com
mailto:abu.siddique@lankabangla.com
mailto:islam.saiful@lankabangla.com
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অমিমরি কাগজ পত্রামদঃ 
১। সেভিট সরটটং ভরতপাটে (যভে থাতক) 
২। রপ্তাভন আত়ির েনেপত্র (যভে থাতক) 
 

প্রাভপ্তস্থানাঃ েক  শাখা 

 

৩ সেক্তি সিভহতক   ীে 
 
 
েুতের হার েতব োচ্চ ১১% 

কেৃেপতক্ষর 
অনুতিােন 
োতপতক্ষ 
ঋণ 
ভহোতবর 
িাধ্যতি 
ভবেরণ 
করা হ়ি 

১। আতবেনপত্র 
২। আতবেনকারী এবং গযারান্টাতরর তবধ্ ফতটা আইভি যভে থাতক 

)বাং াতেশ বযাংক ভনতেেভশকা অনযুা়িী োেী়ি  পভরচ়িপত্র বা অনয 

সকাতনা ফতটা আইভি গ্রহণতযাগয( 
৩। আতবেনকারী এবং গযারান্টাতরর েম্প্রভে সো া ে্টুভিও ভপ্রতন্টর 

ছভব  )যভে থাতক (  
৪। ই-টটন 
৫। ভনট িূ য ভববভৃে যথাযথিাতব আতবেনকারী এবং গযারান্টাতরর 

স্বাক্ষর করা এবং আতবেনকারী দ্বারা সঘাষনাকৃে। (েহা়িক নভথ 
বাধ্যোিু ক ন়ি)  
৬। সকাতটশন 
৭। নািানা, রভহিা আফতরাে ইেযাভে এর িে ভবখযাে ওযাকড়ট শপ 

সথতক ভনবভন্ধে গাভড়র েনয ভফটতনে েনেপত্র। 
 
চাকমরজীিীয়দর জনয অমিমরি কাগজ পত্রামদঃ 
 ১। আতবেনকারী এর েব েতশষ ৬ িাতের সবেন প্রভেফভ ে বযাংক 
ভববরণী।  
২। সবেন েনেপত্র/সপ ভিপ। RMদ্বারা েেযাভ়িে) 
৩ কাতের অভিজ্ঞো েনেপত্র। 
৪। ভিক্তেটটং কািে/ অভফে আইভি 
৫। আইটট ১০ ভব 
 
েভিোর এর েনয অভেভরি কাগে পত্রাভোঃ  
১। েভ   
২। খভে়িান/নািোভর (mutation copy) 
৩। হা নাগাে িূভি কর কভপ 
৪। ইউটটভ টট ভবত র কভপ 
৫। িাড়া করা ো়িগার ছভব ইেযাভে। 

প্রকৃে বযাত়ির 

ভিভিতে অথবা 
অনুতিাভেে 
সপ্রািাক্ট 
সপ্রাগ্রাি 
গাইি াইন 
অনুোতর। 
 
পভরতশাধ্ 

পিভে েতব োচ্চ 
৬০ িাভেক 
ভকক্তি 
(ভিভিআই ও 

সপাস্ট সিতটি 

সচতকর 

িাধ্যতি)  

৩ সথতক ৫ ভেন 

েব কাগে পত্র 

পাও়িা 

োতপতক্ষ 

১) নািাঃ সো া়িিান ভশকোর 
পেভবাঃ এভেস্টযান্ট িযাতনে ার 
সফান নাম্বারাঃ 
০১৮৪৭০৮৪৮৩৩ 
ইতিই াঃ 

solaiman.sikder@lankabangla.com 
 
২) নািাঃ আবু বকর ভেদ্দীক 
পেভবাঃ ভপ্রক্তন্সপা  অভফোর 
সফান নাম্বারাঃ 
০১৭৬৬৬৯৩২৭১ 
ইতিই াঃ 

abu.siddique@lankabangla.com 
 
 
৩) নািাঃ োইফু  ইে াি 
পেভবাঃ ভপ্রক্তন্সপা  অভফোর 
সফান নাম্বারাঃ 
০১৭০৮১৪৫৪১৯ 
ইতিই াঃ 

islam.saiful@lankabangla.com 
 

mailto:solaiman.sikder@lankabangla.com
mailto:abu.siddique@lankabangla.com
mailto:islam.saiful@lankabangla.com
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সপশাদারয়দর জনয অমিমরি কাগজ পত্রামদঃ  
১। সপশাগে েনেপত্র  
২। েংগ েম্পভকেে নভথ 
৩। আইটট ১০ ভব 
৪। বযক্তিগে অনভুশ ন আত়ির সঘাষনা RMদ্বারা েেযাভ়িে হতে 
হতব। 
৫। বযক্তিগে বযাংক ভববরণী। 
৬। প্রভেিাতনর নাতি বযাংক ভববরণী যভে েরকার হ়ি। 
 

িযিোর জনয অমিমরি কাগজ পত্রামদঃ  
১। িাড়ার েভ   বা বযবোর ো়িগার িাভ কানা নভথ। 
২। ভবেুযৎ ভবত র কভপ 
৩। গে ভেন বছতরর সেি  াইতেন্স 
৪। বযবোর বযাংক ভববরণী। 
৫। ভনরীক্ষা প্রভেতবেন 
৬। সেভিট সরটটং ভরতপাটে 
৭। Schedule X, Form XII, MOA, AOA (যভে  াতগ) 
 
প্রাভপ্তস্থানাঃ েক  শাখা 

৪ পারেনা  স ান–বন্ধন  
 
েুতের হার েতব োচ্চ ১১% 

কেৃেপতক্ষর 
অনুতিােন 
োতপতক্ষ 
ঋণ 
ভহোতবর 
িাধ্যতি 
ভবেরণ 
করা হ়ি 

োধারন নম ঃ 
১। আতবেনপত্র যথাযথিাতব পূরণ করতে হতব। 
২। আতবেনকারী এবং গযারান্টাতরর তবধ্ ফতটা আইভি যভে থাতক 
(বাং াতেশ বযাংক ভনতেেভশকা অনযুা়িী োেী়ি পভরচ়িপত্র বা 

পভরচ়িপত্র োেী়ি অনয - বাধ্যোিু ক) 
৩। আতবেনকারী এবং গযারান্টাতরর েম্প্রভে সো া ে্টুভিও 

ভপ্রতন্টর ছভব ২ কভপ 
৪। টযাি েনেপত্র /ই -টটন েনেপত্র বাধ্যোিু ক  
৫। আইটট ১০ ভব (েতব োিি সচষ্ট্ার ভিভিতে) 
৬। ইউটটভ টট ভবত র কভপ (েতব োিি সচষ্ট্ার ভিভিতে) 
৭। ভনট িূ য ভববৃভে যথাযথিাতব আতবেনকারী এবং গযারান্টাতরর 

স্বাক্ষর করা এবং আতবেনকারী দ্বারা সঘাষনাকৃে। (েহা়িক নভথ 
বাধ্যোিু ক ন়ি) 

প্রকৃে বযাত়ির 

ভিভিতে অথবা 
অনুতিাভেে 
সপ্রািাক্ট 
সপ্রাগ্রাি 
গাইি াইন 
অনুোতর। 
 
পভরতশাধ্ 

পিভে েতব োচ্চ 
৬০ িাভেক 
ভকক্তি 
(ভিভিআই ও 

সপাস্ট সিতটি 

৫ সথতক ৭ 

ভেন েব 

কাগে পত্র 

পাও়িা 

োতপতক্ষ 

সিাাঃ োত়িি ইকবা  সচৌধ্ুরী 
ভেভন়ির িযাতনে ার 
সিাবাাঃ +০১৮৪৭০৮৪২৭৩ 
ইতিই াঃ 

sayem@lankabangla.com 
 

mailto:sayem@lankabangla.com


  

 29  

 

৮। িাড়া েম্পভির হা নাগাে িূভি কতরর েেযো োভ কািুি 

সিন্ডর দ্বারা   
প্রধ্ান কায ো ়ি বযবো়ি ইউভনতটর িাধ্যতি যাচাই করতে হতব। 
ঢাকা/ চট্টগ্রাি বযেীে অনযানয শাখা গুভ র েনয িাড়া েম্পভির 

হা নাগাে িূভি কতরর েেযো শাখা বযবস্থাপক দ্বারা যাচাই করতে 

হতব যভে িাড়া আ়ি গণনাকৃে সিাট আত়ির ৫০% এর সবভশ হ়ি। 
 
চাকমরজীিীয়দর জনয অমিমরি কাগজ পত্রামদঃ 
 ১। আতবেনকারী এর েব েতশষ ৬ িাতের সবেন প্রভেফভ ে বযাংক 
ভববরণী।  
২। সবেন েনেপত্র/সপ ভিপ 
৩ কাতের অভিজ্ঞো েনেপত্র। 
৪। বযবোভ়ির েনয ৬ িাতের বযাংক ভববরণী (বযক্তি অথবা বযবো়ি) 
 
সপশাদারয়দর জনয অমিমরি কাগজ পত্রামদঃ  
১। সপশাগে েনেপত্র  
২। এফ ভে এ, এফ ভে এি এ, এি ভব ভব এে িািার,  প্রতকৌশ ী , 
ভশক্ষক, এর েনয েংতগর েেেয  েম্পভকেে নভথ  
৩। বযাংক ভববরণী ১২ িাতের । 
 
িযিোময়র জনয অমিমরি কাগজ পত্রামদঃ  
১। এভক েযাক সরকিে েহ গে ভেন বছতরর সেি  াইতেন্স 
২। বযবোর ধ্রন অনুযাই অনযানয ভন়িন্ত্রক কেৃেপতক্ষর সথতক 
েনেপত্র    
৩। িাভ কানাভধ্ন বাভড়র প্রিান নভথ  
৪। Schedule X, Form XII, MOA, AOA (যভে প্রতযােয হ়ি) 
৫। অংশীোভর েভ    
৬। বযাংক ভববরণী ১২ িাতের। 
৭। আভথক ভববরণী (যভে প্রতযােয হ়ি) 
৮। অনযানয আত়ির নভথ (যভে প্রতযােয হ়ি 
 
প্রাভপ্তস্থানাঃ েক  শাখা 

সচতকর 

িাধ্যতি)  

৫ পারেনা  স াণ বভণক কেৃেপতক্ষর 
অনুতিােন 

োধারন নম ঃ প্রকৃে বযাত়ির 

ভিভিতে অথবা 
৫ সথতক ৭ 

ভেন েব 

সিাাঃ োত়িি ইকবা  সচৌধ্ুরী 
ভেভন়ির িযাতনে ার 
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েুতের হার েতব োচ্চ ১১% 

োতপতক্ষ 
ঋণ 
ভহোতবর 
িাধ্যতি 
ভবেরণ 
করা হ়ি 

১। আতবেনপত্র যথাযথিাতব পূরণ করতে হতব। 
২। আতবেনকারী এবং গযারান্টাতরর তবধ্ ফতটা আইভি যভে থাতক 
(বাং াতেশ বযাংক ভনতেেভশকা অনযুা়িী োেী়ি পভরচ়িপত্র বা 

পভরচ়িপত্র োেী়ি অনয - বাধ্যোিু ক) 
৩। আতবেনকারী এবং গযারান্টাতরর েম্প্রভে সো া ে্টুভিও 

ভপ্রতন্টর ছভব ২ কভপ 
৪। টযাি েনেপত্র /ই -টটন েনেপত্র বাধ্যোিু ক  
৫। আইটট ১০ ভব (েতব োিি সচষ্ট্ার ভিভিতে) 
৬। ইউটটভ টট ভবত র কভপ (েতব োিি সচষ্ট্ার ভিভিতে) 
৭। ভনট িূ য ভববৃভে যথাযথিাতব আতবেনকারী এবং গযারান্টাতরর 

স্বাক্ষর করা এবং আতবেনকারী দ্বারা সঘাষনাকৃে। (েহা়িক নভথ 
বাধ্যোিু ক ন়ি) 
 

িযিোময়র জনয অমিমরি কাগজ পত্রামদঃ  
১। ভনে ভনে ভেটট কতপ োতরশন সথতক সন়িা গে ভেন বছতরর সেি 

 াইতেন্স 
২। সকান ভি ভপ ভি ছাড়াই ভে আই ভব সে কিপতক্ষ ২ বছতরর ভহভি 

আতছ    
৩। িাভ কানাভধ্ন বাভড়র প্রিান নভথ  
৪। Schedule X, Form XII, MOA, AOA (যভে প্রতযােয হ়ি) 
৫। বযাংক ভববরণী ১২ িাতের। 
৬। আভথক ভববরণী (যভে প্রতযােয হ়ি) 
৮। ভনরীক্ষা প্রভেতবেন 
৬। সেভিট সরটটং ভরতপাটে 
 

প্রাভপ্তস্থানাঃ েক  শাখা 

অনুতিাভেে 
সপ্রািাক্ট 
সপ্রাগ্রাি 
গাইি াইন 
অনুোতর। 
 
পভরতশাধ্ 

পিভে েতব োচ্চ 
৬০ িাভেক 
ভকক্তি 
(ভিভিআই ও 

সপাস্ট সিতটি 

সচতকর 

িাধ্যতি)  

কাগে পত্র 

পাও়িা 

োতপতক্ষ 

সিাবাাঃ +০১৮৪৭০৮৪২৭৩ 
ইতিই াঃ 

sayem@lankabangla.com 
 

৬ পারেনা  স াণ্ িািার 
 
েুতের হার েতব োচ্চ ১১% 

কেৃেপতক্ষর 
অনুতিােন 
োতপতক্ষ 
ঋণ 
ভহোতবর 
িাধ্যতি 
ভবেরণ 
করা হ়ি 

োধারন নম ঃ 
১। আতবেনপত্র যথাযথিাতব পূরণ করতে হতব। 
২। আতবেনকারী এবং গযারান্টাতরর তবধ্ ফতটা আইভি যভে থাতক ) 
(  বাং াতেশ বযাংক ভনতেেভশকা অনযুা়িী োেী়ি পভরচ়িপত্র বা অনয

পভরচ়িপত্র োেী়ি - বাধ্যোিু ক) 
৩। আতবেনকারী এবং গযারান্টাতরর েম্প্রভে সো া ে্টুভিও 

ভপ্রতন্টর ছভব ২ কভপ 
৪। টযাি েনেপত্র /ই -টটন েনেপত্র বাধ্যোিু ক  

প্রকৃে বযাত়ির 

ভিভিতে অথবা 
অনুতিাভেে 
সপ্রািাক্ট 
সপ্রাগ্রাি 
গাইি াইন 
অনুোতর। 
 

৫ সথতক ৭ 

ভেন েব 

কাগে পত্র 

পাও়িা 

োতপতক্ষ 

সিাাঃ োত়িি ইকবা  সচৌধ্ুরী 
ভেভন়ির িযাতনে ার 
সিাবাাঃ +০১৮৪৭০৮৪২৭৩ 
ইতিই াঃ 

sayem@lankabangla.com 
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৫। আইটট ১০ ভব (েতব োিি সচষ্ট্ার ভিভিতে) 
৬। ভবএিভিভছ ও এি ভব ভব এে েনেপতত্রর কভপ   
৭। ভনট িূ য ভববৃভে যথাযথিাতব আতবেনকারী এবং গযারান্টাতরর 

স্বাক্ষর করা এবং আতবেনকারী দ্বারা সঘাষনাকৃে। (েহা়িক নভথ 
বাধ্যোিু ক ন়ি) 
 
চাকমরজীিীয়দর জনয অমিমরি কাগজ পত্রামদঃ 
 ১। আতবেনকারী এর েব েতশষ ১২ িাতের বযাংক ভববরণী।  
২। সবেন েনেপত্র/সপ ভিপ 
 
যারা হােপাো  বযবো়ি েভরে োতের েনয অভেভরি কাগে 

পত্রাভোঃ 
১। গে ভেন বছতরর সেি  াইতেন্স 
২। Schedule X, Form XII, MOA, AOA (যভে প্রতযােয হ়ি) 
৩। বযাংক ভববরণী ১২ িাতের। 
৪। আভথক ভববরণী (যভে প্রতযােয হ়ি) 
৫। ভনরীক্ষা প্রভেতবেন 
৬। বযবো়ি ধ্রন অনুযা়িী অনযানয বােযোিু ক নভথ 
 
প্রাভপ্তস্থানাঃ েক  শাখা 

পভরতশাধ্ 

পিভে েতব োচ্চ 
৬০ িাভেক 
ভকক্তি 
(ভিভিআই ও 

সপাস্ট সিতটি 

সচতকর 

িাধ্যতি)  

৭ পারেনা  স াণ  
সহাপ  
 
েুতের হার েতব োচ্চ ১১% 

কেৃেপতক্ষর 
অনুতিােন 
োতপতক্ষ 
ঋণ 
ভহোতবর 
িাধ্যতি 
ভবেরণ 
করা হ়ি 

োধারন নম ঃ 
১। আতবেনপত্র যথাযথিাতব পূরণ করতে হতব। 
( বাং াতেশ বযাংক ভনতেেভশকা অনযুা়িী োেী়ি পভরচ়িপত্র বা  অনয 

োেী়ি  পভরচ়িপত্র - বাধ্যোিু ক) 
৩। আতবেনকারী এবং গযারান্টাতরর েম্প্রভে সো া ে্টুভিও 

ভপ্রতন্টর ছভব ২ কভপ 
৪। টযাি েনেপত্র /ই -টটন েনেপত্র বাধ্যোিু ক  
৫। আইটট ১০ ভব (েতব োিি সচষ্ট্ার ভিভিতে) 
৬। ইউটটভ টট ভবত র কভপ (েতব োিি সচষ্ট্ার ভিভিতে) 
৭। ভনট িূ য ভববৃভে যথাযথিাতব আতবেনকারী এবং গযারান্টাতরর 

স্বাক্ষর করা এবং আতবেনকারী দ্বারা সঘাষনাকৃে। (েহা়িক নভথ 
বাধ্যোিু ক ন়ি) 
 

প্রকৃে বযাত়ির 

ভিভিতে অথবা 
অনুতিাভেে 
সপ্রািাক্ট 
সপ্রাগ্রাি 
গাইি াইন 
অনুোতর। 
 
পভরতশাধ্ 

পিভে েতব োচ্চ 
৬০ িাভেক 
ভকক্তি 
(ভিভিআই ও 

সপাস্ট সিতটি 

৫ সথতক ৭ 

ভেন েব 

কাগে পত্র 

পাও়িা 

োতপতক্ষ 

সিাাঃ োত়িি ইকবা  সচৌধ্ুরী 
ভেভন়ির িযাতনে ার 
সিাবাাঃ +০১৮৪৭০৮৪২৭৩ 
ইতিই াঃ 

sayem@lankabangla.com 
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চাকমরজীিীয়দর জনয অমিমরি কাগজ পত্রামদঃ 
১। ৬ িাতের বযাংক ভববরণী।  
২। সবেন েনেপত্র/সপ ভিপ 
 
প্রাভপ্তস্থানাঃ েক  শাখা 

সচতকর 

িাধ্যতি)  

৮ পারেনা  স াণ  যান্ড 
 িে/  যান্ড স ভি  
 
েুতের হার েতব োচ্চ ১১% 

কেৃেপতক্ষর 
অনুতিােন 
োতপতক্ষ 
ঋণ 
ভহোতবর 
িাধ্যতি 
ভবেরণ 
করা হ়ি 

োধারন নম ঃ 
১। আতবেনপত্র যথাযথিাতব পূরণ করতে হতব। 
(  বাং াতেশ বযাংক ভনতেেভশকা অনযুা়িী োেী়ি পভরচ়িপত্র বা অনয

পভরচ়িপত্র োেী়ি - বাধ্যোিু ক) 
৩। আতবেনকারী এবং গযারান্টাতরর েম্প্রভে সো া ে্টুভিও 

ভপ্রতন্টর ছভব ২ কভপ 
৪। টযাি েনেপত্র /ই -টটন েনেপত্র বাধ্যোিু ক  
৫। আইটট ১০ ভব (েতব োিি সচষ্ট্ার ভিভিতে) 
৬। ইউটটভ টট ভবত র কভপ (েব ে সশষ ভবেুযৎ , গযাে, পাভনর ভবত র 
কভপ) 
৭। ভনট িূ য ভববৃভে যথাযথিাতব আতবেনকারী এবং গযারান্টাতরর 

স্বাক্ষর করা এবং আতবেনকারী দ্বারা সঘাষনাকৃে। (েহা়িক নভথ 
বাধ্যোিু ক ন়ি) 
৮। িাড়ার রভেে/ িাড়ার চুক্তি/ িাড়াতট সের োভ কা 
(আতবেনকারী দ্বারা স্বাক্ষভরে নাি, সোর, িাড়া থাকতে হতব)।   
৯। গে ১ বছতরর ১০-১৫% িাড়া  আ়ি প্রভেফভ ে বযাংক ভববরণী 
১০। হা নাগাে খােনা রভশে /েভির কর 
১১। িাড়া েম্পভির হা নাগাে িূভি কতরর েেযো োভ কািুি 

সিন্ডর দ্বারা   
প্রধ্ান কায ো ়ি বযবো়ি ইউভনতটর িাধ্যতি যাচাই করতে হতব। 

ঢাকা/ চট্টগ্রাি বযেীে অনযানয শাখা গুভ র েনয িাড়া েম্পভির 

হা নাগাে িূভি কতরর েেযো শাখা বযবস্থাপক দ্বারা যাচাই করতে 

হতব যভে োভ কািুি সিন্ডর ওইেব এ াকাই না থাতক। 
১২। শাখার আর এি খােনা রভশে যাচাই করতব এবং শাখা 
বযবস্থাপক োর অনুতিােন ভেতব। 
১৩।  ংকাবাং া এর বেেিান গ্রাহকতের ঋতণর পভরিান ১ ভিভ ়িন 
পয েত হত  হা নাগােকৃে খােনা রভশতের েেযো যাচাই করা হতব।  

প্রকৃে বযাত়ির 

ভিভিতে অথবা 
অনুতিাভেে 
সপ্রািাক্ট 
সপ্রাগ্রাি 
গাইি াইন 
অনুোতর। 
 
পভরতশাধ্ 

পিভে েতব োচ্চ 
৬০ িাভেক 
ভকক্তি 
(ভিভিআই ও 

সপাস্ট সিতটি 

সচতকর 

িাধ্যতি)  

৫ সথতক ৭ 

ভেন েব 

কাগে পত্র 

পাও়িা 

োতপতক্ষ 

সিাাঃ োত়িি ইকবা  সচৌধ্ুরী 
ভেভন়ির িযাতনে ার 
সিাবাাঃ +০১৮৪৭০৮৪২৭৩ 
ইতিই াঃ 

sayem@lankabangla.com 
 

mailto:sayem@lankabangla.com


  

 33  

 

১৪। ঋতণর পভরিান ১ ভিভ ়িন এর সবভশ হত  েক  আইভন নভথর 

(েভ  , েভির কর, ভিউতটশন কভপ) েেযো যাচাই করা হতব।  
 

চাকমরজীিীয়দর জনয অমিমরি কাগজ পত্রামদঃ 
১। আতবেনকারী এর েব েতশষ ১২ িাতের বযাংক ভববরণী।  
২। সবেন েনেপত্র/সপ ভিপ 
 

সপশাোরতের েনয অভেভরি কাগে পত্রাভোঃ  
১। সপশাগে েনেপত্র  
২। সপশাগে েংতগর েেেয েম্পভকেে প্রিাণ নভথ  
৩। বযাংক ভববরণী ১২ িাতের । 
 

িযিোময়র জনয অমিমরি কাগজ পত্রামদঃ  
১। গে ভেন বছতরর সেি  াইতেন্স 
২। Schedule X, Form XII, MOA, AOA (যভে প্রতযােয হ়ি) 
৩। বযাংক ভববরণী ১২ িাতের। 
৪। আভথক ভববরণী (যভে প্রতযােয হ়ি) 
  
প্রাভপ্তস্থানাঃ েক  শাখা 

৯ এে ও ভি  
 
েুতের হার েতব োচ্চ ১১% 

কেৃেপতক্ষর 
অনুতিােন 
োতপতক্ষ 
ঋণ 
ভহোতবর 
িাধ্যতি 
ভবেরণ 
করা হ়ি 

োধারন নম ঃ 
১।  ংকাবাং া এর অথবা অনযানয বযাংক এর টট ভি আর/ এফ ভি 
আর গ্রাহক, এফ আইে এর িাভন ভবল্ডার গ্রাহক এবং ১০০% নগে 
টাকা োিানে কাভর ঋতণর গ্রাহক। ঋতণর আতবেনপত্র 
২। ১০০% নগে টাকা োিানে কাভর অতটা ঋতণর গ্রাহক  
৩। আতবেনপত্র যথাযথিাতব পূরণ করতে হতব। 
(বাং াতেশ বযাংক ভনতেেভশকা অনযুা়িী োেী়ি পভরচ়িপত্র বা 

পভরচ়িপত্র োেী়ি অনয - বাধ্যোিু ক) 
৪। আতবেনকারী এবং গযারান্টাতরর েম্প্রভে সো া ে্টুভিও ভপ্রতন্টর 

ছভব ২ কভপ 
৫। টযাি েনেপত্র /ই -টটন েনেপত্র বাধ্যোিু ক  
৬। আতবেনকারীর ছভব  
৭। টট ভি আর/ িাভন ভবল্ডার এর কভপ। 
 
চাকমরজীিীয়দর জনয অমিমরি কাগজ পত্রামদঃ 

প্রকৃে বযাত়ির 

ভিভিতে অথবা 
অনুতিাভেে 
সপ্রািাক্ট 
সপ্রাগ্রাি 
গাইি াইন 
অনুোতর। 
 
পভরতশাধ্ 

পিভে েতব োচ্চ 
৬০ িাভেক 
ভকক্তি 
(ভিভিআই ও 

সপাস্ট সিতটি 

সচতকর 

িাধ্যতি)  

৫ সথতক ৭ 

ভেন েব 

কাগে পত্র 

পাও়িা 

োতপতক্ষ 

সিাাঃ োত়িি ইকবা  সচৌধ্ুরী 
ভেভন়ির িযাতনে ার 
সিাবাাঃ +০১৮৪৭০৮৪২৭৩ 
ইতিই াঃ 

sayem@lankabangla.com 
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এর টট ভি আর/ এফ ভি আর গ্রাহক,িাভন ভবল্ডার গ্রাহক এবং ১০০% 
নগে টাকা োিানে কাভর ঋতণর গ্রাহক এর েনয প্রতযােয  ন়ি। 
 
সপশাোরতের েনয অভেভরি কাগে পত্রাভোঃ  
টট ভি আর/ এফ ভি আর গ্রাহক,িাভন ভবল্ডার গ্রাহক এবং ১০০% 
নগে টাকা োিানে কাভর ঋতণর গ্রাহক এর েনয প্রতযােয  ন়ি।  
  
িযিোময়র জনয অমিমরি কাগজ পত্রামদঃ  
যভে টট ভি আর নাতি থাতকাঃ 
ভ ভিতটি সকাম্পাভনাঃ সেি  াইতেন্স, MOA ,সবািে সরেছ্া ান। 
অংশীোভর: সেি  াইতেন্স, অংশীোভর েভ  , অনযানয।  
 
প্রাভপ্তস্থানাঃ েক  শাখা 

১০ পারেনা  স ান সবকন  
 
েুতের হার েতব োচ্চ ১১% 

কেৃেপতক্ষর 
অনুতিােন 
োতপতক্ষ 
ঋণ 
ভহোতবর 
িাধ্যতি 
ভবেরণ 
করা হ়ি 

োধারন নম ঃ 
১। আতবেনপত্র যথাযথিাতব পূরণ করতে হতব। 
২। আতবেনকারী এবং গযারান্টাতরর তবধ্ ফতটা আইভি যভে থাতক 

)বাং াতেশ বযাংক ভনতেেভশকা অনযুা়িী োেী়ি পভরচ়িপত্র বা অনয 

সকাতনা ফতটা আইভি গ্রহণতযাগয(  
৩। আতবেনকারী এবং গযারান্টাতরর েম্প্রভে সো া ে্টুভিও 

ভপ্রতন্টর ছভব ২ কভপ 
৪। টযাি েনেপত্র /ই -টটন েনেপত্র 
৫। আইটট ১০ ভব 
৬। ইউটটভ টট ভবত র কভপ (েতব োিি সচষ্ট্ার ভিভিতে) 
৭। ভনট িূ য ভববৃভে যথাযথিাতব আতবেনকারী এবং গযারান্টাতরর 

স্বাক্ষর করা এবং আতবেনকারী দ্বারা সঘাষনাকৃে। (েহা়িক নভথ 
বাধ্যোিু ক ন়ি) 
 
চাকমরজীিীয়দর জনয অমিমরি কাগজ পত্রামদঃ 
১। ৬ িাতের বযাংক ভববরণী।  
২। সবেন েনেপত্র/সপ ভিপ 
 

প্রাভপ্তস্থানাঃ েক  শাখা 

প্রকৃে বযাত়ির 

ভিভিতে অথবা 
অনুতিাভেে 
সপ্রািাক্ট 
সপ্রাগ্রাি 
গাইি াইন 
অনুোতর। 
 
পভরতশাধ্ 

পিভে েতব োচ্চ 
৬০ িাভেক 
ভকক্তি 
(ভিভিআই ও 

সপাস্ট সিতটি 

সচতকর 

িাধ্যতি)  

৫ সথতক ৭ 

ভেন েব 

কাগে পত্র 

পাও়িা 

োতপতক্ষ 

সিাাঃ োত়িি ইকবা  সচৌধ্ুরী 
ভেভন়ির িযাতনে ার 
সিাবাাঃ +০১৮৪৭০৮৪২৭৩ 
ইতিই াঃ 

sayem@lankabangla.com 
 

১১ সহাি স াণ আপন 
টিকানা  

কেৃেপতক্ষর 
অনুতিােন 

োধারন নম ঃ 
১। আতবেনপত্র যথাযথিাতব পূরণ করতে হতব। 

প্রকৃে বযাত়ির 

ভিভিতে অথবা 
েক  প্রকার 

প্রত়িােনী়ি  

সিাাঃ িােুে আ  িািুন 
এ ভি ভপ 
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েুতের হার েতব োচ্চ ১১% 

োতপতক্ষ 
ঋণ 
ভহোতবর 
িাধ্যতি 
ভবেরণ 
করা হ়ি 

২। আতবেনকারী এবং গযারান্টাতরর তবধ্ ফতটা আইভি যভে থাতক 

)বাং াতেশ বযাংক ভনতেেভশকা অনযুা়িী োেী়ি পভরচ়িপত্র বা অনয 

সকাতনা ফতটা আইভি গ্রহণতযাগয(  
৩। আতবেনকারী , েহ আতবেনকারী এবং গযারান্টাতরর েম্প্রভে 

সো া ে্টুভিও ভপ্রতন্টর ছভব ২ কভপ 
৪। টযাি েনেপত্র /ই -টটন েনেপত্র আতবেনকারী এবং েহ 

আতবেনকারী  
৫। বন্দভক এবং িাড়া েভির িাভ কানা নভথ (েভ  , ভিউতেেন, 
খাভে়িান, েভির ইেযাভে) 
৬। িূ যা়িন ভববরণী 
৭। থািে পাটটে ভে ভপ ভি/ আর এি ভে ভপ ভি ভববরণী ঢাকার বাভহতর 

হত ।  
৯। িাড়া আত়ির যাচাই ভববরণী 
 

ফ্ল্যাি ক্রয়য়র জনয অমিমরি কাগজ পত্রামদঃ 
১। েযাট েত়ির চুক্তি 
২। অভগ্রি প্রোতনর প্রিান বযাংক ভববরণী েহ 
 
চাকভরেীবীতের েনয অভেভরি কাগে পত্রাভোঃ 
১। আতবেনকারী এর বযাংক ভববরণী।  
২। সবেন েনেপত্র/সপ ভিপ 
৩। অভফে আইভি এবং ভিক্তেটটং কািে  
 
সপশাদারয়দর জনয অমিমরি কাগজ পত্রামদঃ  
১। সপশাগে েনেপত্র  
২। েংতগর েেেয  েম্পভকেে নভথ  
৩। বযাংক ভববরণী ভনতের ও ফাি ে এর নাতি থাকত । 
৪। আত়ির সঘাষণা  
 
িযিোময়র জনয অমিমরি কাগজ পত্রামদঃ  
১। িাড়ার েভ    
২। গে ভেন বছতরর সেি  াইতেন্স 
৩। িাভ কানাভধ্ন বাভড়র প্রিান নভথ  
৪। Schedule X, Form XII, MOA, AOA (যভে প্রতযােয হ়ি) 

অনুতিাভেে 
সপ্রািাক্ট 
সপ্রাগ্রাি 
গাইি াইন 
অনুোতর। 

কাগেপত্র 

প্রোতনর 

পরবেী ১৫ 

কি েভেবে 

+৮৮০১৮১৯৫৫৭২৯৫ 
rana@lankabangla.com  
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৫। অংশীোভর েভ    
৬। বযাংক ভববরণী ১২ িাতের। 
৭। আভথক ভববরণী (যভে প্রতযােয হ়ি) 
৮। সেভিট সরটটং ভববরণী  
৯। ইউটটভ টট ভবত র কভপ  
 
প্রাভপ্তস্থানাঃ েক  শাখা 

১২ সেক্তি সহাি স াণ   
 
েুতের হার েতব োচ্চ ১১% 

কেৃেপতক্ষর 
অনুতিােন 
োতপতক্ষ 
ঋণ 
ভহোতবর 
িাধ্যতি 
ভবেরণ 
করা হ়ি 

োধারন নম ঃ 
১। আতবেনপত্র যথাযথিাতব পূরণ করতে হতব। 
২। আতবেনকারী এবং গযারান্টাতরর তবধ্ ফতটা আইভি যভে থাতক 

)বাং াতেশ বযাংক ভনতেেভশকা অনযুা়িী োেী়ি পভরচ়িপত্র বা অনয 

সকাতনা ফতটা আইভি গ্রহণতযাগয(  
৩। আতবেনকারী , েহ আতবেনকারী এবং গযারান্টাতরর েম্প্রভে 

সো া ে্টুভিও ভপ্রতন্টর ছভব ২ কভপ 
৪। টযাি েনেপত্র/ই -টটন েনেপত্র আতবেনকারী এবং েহ 

আতবেনকারী  
৫। বন্দভক এবং িাড়া েভির িাভ কানা নভথ (েভ  , ভিউতেেন, 
খাভে়িান, েভির ইেযাভে) 
৬। িূ যা়িন ভববরণী 
৭। থািে পাটটে ভে ভপ ভি/ আর এি ভে ভপ ভি ভববরণী ঢাকার বাভহতর 

হত ।  
৯। িাড়া আত়ির যাচাই ভববরণী 
১০। স  আউট প্ল্যান যথাযথ কেৃ েপতক্ষর অনুতিােন েহ।  
 
ফ্ল্যাি ক্রয়য়র জনয অমিমরি কাগজ পত্রামদঃ 
১। েযাট েত়ির চুক্তি 
২। অভগ্রি প্রোতনর প্রিান বযাংক ভববরণী েহ 
 
চাকভরেীবীতের েনয অভেভরি কাগে পত্রাভোঃ 
১। আতবেনকারী এর বযাংক ভববরণী।  
২। সবেন েনেপত্র/সপ ভিপ 
৩। অভফে আইভি এবং ভিক্তেটটং কািে  
 

সপশাদারয়দর জনয অমিমরি কাগজ পত্রামদঃ  

প্রকৃে বযাত়ির 

ভিভিতে অথবা 
অনুতিাভেে 
সপ্রািাক্ট 
সপ্রাগ্রাি 
গাইি াইন 
অনুোতর 

েক  প্রকার 

প্রত়িােনী়ি  

কাগেপত্র 

প্রোতনর 

পরবেী ১৫ 

কি েভেবে 

সিাাঃ িােুে আ  িািুন 
এ ভি ভপ 
+৮৮০১৮১৯৫৫৭২৯৫ 
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১। সপশাগে েনেপত্র  
২। েংতগর েেেয  েম্পভকেে নভথ  
৩। বযাংক ভববরণী ভনতের ও ফাি ে এর নাতি থাকত । 
৪। আত়ির সঘাষণা  
 

িযিোময়র জনয অমিমরি কাগজ পত্রামদঃ  
১। িাড়ার েভ    
২। গে ভেন বছতরর সেি  াইতেন্স 
৩। িাভ কানাভধ্ন বাভড়র প্রিান নভথ  
৪। Schedule X, Form XII, MOA, AOA (যভে প্রতযােয হ়ি) 
৫। অংশীোভর েভ    
৬। বযাংক ভববরণী ১২ িাতের। 
৭। আভথ েক ভববরণী (যভে প্রতযােয হ়ি) 
৮। সেভিট সরটটং ভববরণী  
৯। ইউটটভ টট ভবত র কভপ  
 
প্রাভপ্তস্থানাঃ েক  শাখা 

১৩ শাভত নীড় সহাি স াণ 
 
েুতের হার েতব োচ্চ ১১% 
   

কেৃেপতক্ষর 
অনুতিােন 
োতপতক্ষ 
ঋণ 
ভহোতবর 
িাধ্যতি 
ভবেরণ 
করা হ়ি 

োধারন নম ঃ 
১। আতবেনপত্র যথাযথিাতব পূরণ করতে হতব। 
২। আতবেনকারী এবং গযারান্টাতরর তবধ্ ফতটা আইভি যভে থাতক 

)বাং াতেশ বযাংক ভনতেেভশকা অনুযা়িী োেী়ি পভরচ়িপত্র বা অনয 

সকাতনা ফতটা আইভি গ্রহণতযাগয( 
৩। আতবেনকারী , েহ আতবেনকারী এবং গযারান্টাতরর েম্প্রভে 

সো া ে্টুভিও ভপ্রতন্টর ছভব ২ কভপ 
৪। টযাি েনেপত্র /ই -টটন েনেপত্র আতবেনকারী এবং েহ 

আতবেনকারী  
৫। বন্দভক এবং িাড়া েভির িাভ কানা নভথ (েভ  , ভিউতটেন, 
খাভে়িান, েভির ইেযাভে) 
৬। িূ যা়িন ভববরণী 
৭। থািে পাটটে ভে ভপ ভি/ আর এি ভে ভপ ভি ভববরণী ঢাকার বাভহতর 

হত ।  
৯। িাড়া আত়ির যাচাই ভববরণী 
১০। স  আউট প্ল্যান যথাযথ কেৃ েপতক্ষর অনুতিােন েহ।  
  

প্রকৃে বযাত়ির 

ভিভিতে অথবা 
অনুতিাভেে 
সপ্রািাক্ট 
সপ্রাগ্রাি 
গাইি াইন 
অনুোতর। 

 

েক  প্রকার 

প্রত়িােনী়ি  

কাগেপত্র 

প্রোতনর 

পরবেী ১৫ 

কি েভেবে 

সিাাঃ িােুে আ  িািুন 
এ ভি ভপ 
+৮৮০১৮১৯৫৫৭২৯৫ 
rana@lankabangla.com 
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ফ্ল্যাি ক্রয়য়র জনয অমিমরি কাগজ পত্রামদঃ 
১। েযাট েত়ির চুক্তি 
২। অভগ্রি প্রোতনর প্রিান বযাংক ভববরণী েহ 
 
চাকভরেীবীতের েনয অভেভরি কাগে পত্রাভোঃ 
১। আতবেনকারী এর বযাংক ভববরণী।  
২। সবেন েনেপত্র/সপ ভিপ 
৩। অভফে আইভি এবং ভিক্তেটটং কািে  
 
সপশাদারয়দর জনয অমিমরি কাগজ পত্রামদঃ  
১। সপশাগে েনেপত্র   
২। েংতগর েেেয  েম্পভকেে নভথ  
৩। বযাংক ভববরণী ভনতের ও ফাি ে এর নাতি থাকত । 
৪। আত়ির সঘাষণা  
 

িযিোময়র জনয অমিমরি কাগজ পত্রামদঃ  
১। িাড়ার েভ    
২। গে ভেন বছতরর সেি  াইতেন্স 
৩। িাভ কানাভধ্ন বাভড়র প্রিান নভথ  
৪। Schedule X, Form XII, MOA, AOA (যভে প্রতযােয হ়ি) 
৫। বযাংক ভববরণী ১২ িাতের। 
৬। আভথ েক ভববরণী (যভে প্রতযােয হ়ি) 
৭। সেভিট সরটটং ভববরণী  
৮। ইউটটভ টট ভবত র কভপ  
  
প্রাভপ্তস্থানাঃ েক  শাখা 

১৪ স্বপ্ন  সহাি স াণ 
 
েুতের হার েতব োচ্চ ১১% 
   

কেৃেপতক্ষর 
অনুতিােন 
োতপতক্ষ 
ঋণ 
ভহোতবর 
িাধ্যতি 
ভবেরণ 
করা হ়ি 

োধারন নম ঃ 
১। আতবেনপত্র যথাযথিাতব পূরণ করতে হতব। 
২। আতবেনকারী এবং গযারান্টাতরর তবধ্ ফতটা আইভি যভে থাতক 

)বাং াতেশ বযাংক ভনতেেভশকা অনযুা়িী োেী়ি পভরচ়িপত্র বা অনয 

সকাতনা ফতটা আইভি গ্রহণতযাগয(  
৩। আতবেনকারী , েহ আতবেনকারী এবং গযারান্টাতরর েম্প্রভে 

সো া ে্টুভিও ভপ্রতন্টর ছভব ২ কভপ 

প্রকৃে বযাত়ির 

ভিভিতে অথবা 
অনুতিাভেে 
সপ্রািাক্ট 
সপ্রাগ্রাি 
গাইি াইন 
অনুোতর। 

 

েক  প্রকার 

প্রত়িােনী়ি  

কাগেপত্র 

প্রোতনর 

পরবেী ১৫ 

কি েভেবে 

সিাাঃ িােুে আ  িািুন 
এ ভি ভপ 
+৮৮০১৮১৯৫৫৭২৯৫ 
rana@lankabangla.com 
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৪। টযাি েনেপত্র /ই -টটন েনেপত্র আতবেনকারী এবং েহ 

আতবেনকারী  
৫। বন্দভক এবং িাড়া েভির িাভ কানা নভথ (েভ  , ভিউতটেন, 
খাভে়িান, েভির ইেযাভে) 
৬। িূ যা়িন ভববরণী 
৭। থািে পাটটে ভে ভপ ভি/ আর এি ভে ভপ ভি ভববরণী ঢাকার বাভহতর 

হত ।  
৯। িাড়া আত়ির যাচাই ভববরণী 
১০। স  আউট প্ল্যান যথাযথ কেৃ েপতক্ষর অনুতিােন েহ।  
  
ফ্ল্যাি ক্রয়য়র জনয অমিমরি কাগজ পত্রামদঃ 
১। েযাট েত়ির চুক্তি 
২। অভগ্রি প্রোতনর প্রিান বযাংক ভববরণী েহ 
 
চাকমরজীিীয়দর জনয অমিমরি কাগজ পত্রামদঃ 
১। আতবেনকারী এর বযাংক ভববরণী।  
২। সবেন েনেপত্র/সপ ভিপ 
৩। অভফে আইভি এবং ভিক্তেটটং কািে  
 
সপশাদারয়দর জনয অমিমরি কাগজ পত্রামদঃ  
১। সপশাগে েনেপত্র   
২। েংতগর েেেয েম্পভকেে নভথ  
৩। বযাংক ভববরণী ভনতের ও ফাি ে এর নাতি থাকত । 
৪। আত়ির সঘাষণা  
 
িযিোময়র জনয অমিমরি কাগজ পত্রামদঃ  
১। িাড়ার েভ    
২। গে ভেন বছতরর সেি  াইতেন্স 
৩। িাভ কানাভধ্ন বাভড়র প্রিান নভথ  
৪। Schedule X, Form XII, MOA, AOA (যভে প্রতযােয হ়ি) 
৫। বযাংক ভববরণী ১২ িাতের। 
৬। আভথ েক ভববরণী (যভে প্রতযােয হ়ি) 
৭। সেভিট সরটটং ভববরণী  
৮। ইউটটভ টট ভবত র কভপ  
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প্রাভপ্তস্থানাঃ েক  শাখা 

১৫ প্রশাভত স প  সহাি 
স াণ 
 
েুতের হার েতব োচ্চ ১১% 
   

কেৃেপতক্ষর 
অনুতিােন 
োতপতক্ষ 
ঋণ 
ভহোতবর 
িাধ্যতি 
ভবেরণ 
করা হ়ি 

োধারন নম ঃ 
১। আতবেনপত্র যথাযথিাতব পূরণ করতে হতব। 
২। আতবেনকারী এবং গযারান্টাতরর তবধ্ ফতটা আইভি যভে থাতক 

)োেী়ি পভরচ়িপত্র বা অনয বাং াতেশ বযাংক ভনতেেভশকা অনযুা়িী 

সকাতনা ফতটা আইভি গ্রহণতযাগয(  
৩। আতবেনকারী , েহ আতবেনকারী এবং গযারান্টাতরর েম্প্রভে 

সো া ে্টুভিও ভপ্রতন্টর ছভব ২ কভপ 
৪। টযাি েনেপত্র /ই -টটন েনেপত্র আতবেনকারী এবং েহ 

আতবেনকারী  
৫। বন্দভক এবং িাড়া েভির িাভ কানা নভথ (েভ  , ভিউতটেন, 
খাভে়িান, েভির কর  ইেযাভে) 
৬। িূ যা়িন ভববরণী 
৭। থািে পাটটে ভে ভপ ভি/ আর এি ভে ভপ ভি ভববরণী ঢাকার বাভহতর 

হত ।  
৯। িাড়া আত়ির যাচাই ভববরণী 
১০। স  আউট প্ল্যান যথাযথ কেৃ েপতক্ষর অনুতিােন েহ।  
  
ফ্ল্যাি ক্রয়য়র জনয অমিমরি কাগজ পত্রামদঃ 
১। েযাট েত়ির চুক্তি 
২। অভগ্রি প্রোতনর প্রিান বযাংক ভববরণী েহ 
 
চাকমরজীিীয়দর জনয অমিমরি কাগজ পত্রামদঃ 
১। আতবেনকারী এর বযাংক ভববরণী।  
২। সবেন েনেপত্র/সপ ভিপ 
৩। অভফে আইভি এবং ভিক্তেটটং কািে  
 
সপশাদারয়দর জনয অমিমরি কাগজ পত্রামদঃ  
১। সপশাগে েনেপত্র   
২। েংতগর েেেয েম্পভকেে নভথ  
৩। বযাংক ভববরণী ভনতের ও ফাি ে এর নাতি থাকত । 
৪। আত়ির সঘাষণা  
 

প্রকৃে বযাত়ির 

ভিভিতে অথবা 
অনুতিাভেে 
সপ্রািাক্ট 
সপ্রাগ্রাি 
গাইি াইন 
অনুোতর। 

 

েক  প্রকার 

প্রত়িােনী়ি  

কাগেপত্র 

প্রোতনর 

পরবেী ১৫ 

কি েভেবে 

সিাাঃ িােুে আ  িািুন 
এ ভি ভপ 
+৮৮০১৮১৯৫৫৭২৯৫ 
rana@lankabangla.com 
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িযিোময়র জনয অমিমরি কাগজ পত্রামদঃ  
১। িাড়ার েভ    
২। গে ভেন বছতরর সেি  াইতেন্স 
৩। িাভ কানাভধ্ন বাভড়র প্রিান নভথ  
৪। Schedule X, Form XII, MOA, AOA (যভে প্রতযােয হ়ি) 
৫। বযাংক ভববরণী ১২ িাতের। 
৬। আভথ েক ভববরণী (যভে প্রতযােয হ়ি) 
৭। সেভিট সরটটং ভববরণী  
৮। ইউটটভ টট ভবত র কভপ  
 

প্রাভপ্তস্থানাঃ েক  শাখা 
১৬ সেভিট কািে  কেৃেপতক্ষর 

অনুতিােন 
োতপতক্ষ 
ঋণ 
ভহোতবর 
িাধ্যতি 
ভবেরণ 
করা হ়ি 

েরকামর চাকুরীক্তজিী এর নম ঃ 
১। আতবেনকারীর ও োভপ্ল্তিন্টারী আতবেনকারীর তবধ্ ফতটা 

আইভি যভে থাতক )বাং াতেশ বযাংক ভনতেেভশকা অনুযা়িী োেী়ি 

পভরচ়িপত্র বা অনয সকাতনা ফতটা আইভি গ্রহণতযাগয(  
২। েম্প্রভে সো া ে্টুভিও ভপ্রতন্টর ছভব ২ কভপ 
৩। টযাি েনেপত্র /ই -টটন েনেপত্র  
৪। অভফে আইভি এবং ভিক্তেটটং কািে 
৫। এ  ও আই স ফতটনযান্ট এবং ওপতরর েনয আত়ির নভথ 
ভহোতব গণয হতব আর বযাংক ভববরণী এর ভনতচর পতের েনয 
 াগতব।  
 
আমি ময়ি চাকুরীক্তজিী এর নম ঃ 
১। আতবেনকারীর ও োভপ্ল্তিন্টারী আতবেনকারীর তবধ্ ফতটা 

আইভি যভে থাতক )বাং াতেশ বযাংক ভনতেেভশকা অনুযা়িী োেী়ি 

পভরচ়িপত্র বা অনয সকাতনা ফতটা আইভি গ্রহণতযাগয(  
৩। েম্প্রভে সো া ে্টুভিও ভপ্রতন্টর ছভব ২ কভপ 
৪। টযাি েনেপত্র /ই -টটন েনেপত্র  
৫। এ  ও আই স ফতটনযান্ট এবং ওপতরর েনয আত়ির নভথ 
ভহোতব গণয হতব আর বযাংক ভববরণী এর ভনতচর পতের েনয 
 াগতব।  
৬। অভফে আইভি এবং ভিক্তেটটং কািে 
৭। আতবেনকারীর বযাংক ভববরণী যাচাই করা হতব।  
 

প্রথি বছর ভি  
 
 

েক  প্রকার 

প্রত়িােনী়ি  

কাগেপত্র 

প্রোতনর 

পরবেী ১০ 

কি েভেবে 

সিাাঃ ভিনহাে উক্তদ্দন 
িাইে সপ্রভেতিন্ট 
 
সিাবাাঃ +8801713120974 
ইতিই াঃ Minhaz 
@lankabangla.com  



  

 42  

 

িযাংক এর ঊচ্চ ও িাঝামর কি ম কিমায়দর এর নম ঃ 
১। আতবেনকারীর ও োভপ্ল্তিন্টারী আতবেনকারীর তবধ্ ফতটা 

আইভি যভে থাতক )বাং াতেশ বযাংক ভনতেেভশকা অনুযা়িী োেী়ি 

পভরচ়িপত্র বা অনয সকাতনা ফতটা আইভি গ্রহণতযাগয(  
৩। েম্প্রভে সো া ে্টুভিও ভপ্রতন্টর ছভব ২ কভপ 
৪। টযাি েনেপত্র /ই -টটন েনেপত্র  
৫। এ  ও আই ও কার অযা াঊনে এর প্রিান নভথ  াগতব।  
৬। অভফে আইভি এবং ভিক্তেটটং কািে  
৭। আতবেনকারীর বযাংক ভববরণী, টিকানা যাচাই করা হতব ভে ভপ 
ভি এতেন্ট ভেত়ি ।  
 
ডািারয়দর এর নম ঃ  
১। আতবেনকারীর ও োভপ্ল্তিন্টারী আতবেনকারীর তবধ্ ফতটা 

আইভি যভে থাতক )বাং াতেশ বযাংক ভনতেেভশকা অনুযা়িী োেী়ি 

পভরচ়িপত্র বা অনয সকাতনা ফতটা আইভি গ্রহণতযাগয(  
৩। েম্প্রভে সো া ে্টুভিও ভপ্রতন্টর ছভব ২ কভপ 
৪। টযাি েনেপত্র /ই -টটন েনেপত্র  
৫। এ  ও আই ও প্রিান নভথ  াগতব।  
৬। অভফে আইভি এবং ভিক্তেটটং কািে  
৭। আতবেনকারীর বযাংক ভববরণী, টিকানা যাচাই করা হতব ভে ভপ 
ভি এতেন্ট ভেত়ি ।  
৮। ভব এি ভি ভে েনেপত্র  
৯। ৬ িাতের বযাংক ভববরণী 
  
মশক্ষকয়দর নম ঃ  
১। আতবেনকারীর ও োভপ্ল্তিন্টারী আতবেনকারীর তবধ্ ফতটা 

আইভি যভে থাতক )বাং াতেশ বযাংক ভনতেেভশকা অনুযা়িী োেী়ি 

আইভি গ্রহণতযাগযপভরচ়িপত্র বা অনয সকাতনা ফতটা (  
৩। েম্প্রভে সো া ে্টুভিও ভপ্রতন্টর ছভব ২ কভপ 
৪। টযাি েনেপত্র /ই -টটন েনেপত্র  
৫। ৬ িাতের বযাংক ভববরণী 
৬। অভফে আইভি এবং ভিক্তেটটং কািে  
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৭। আতবেনকারীর বযাংক ভববরণী, টিকানা যাচাই করা হতব ভে ভপ 
ভি এতেন্ট ভেত়ি ।  
৮। সপ ভিপ  
 
িযিোময়র জনয কাগজ পত্রামদঃ  
১। আতবেনকারীর ও োভপ্ল্তিন্টারী আতবেনকারীর তবধ্ ফতটা 

আইভি যভে থাতক )বাং াতেশ বযাংক ভনতেেভশকা অনুযা়িী োেী়ি 

পভরচ়িপত্র বা অনয সকাতনা ফতটা আইভি গ্রহণতযাগয(  
৩। েম্প্রভে সো া ে্টুভিও ভপ্রতন্টর ছভব ২ কভপ 
৪। টযাি েনেপত্র /ই -টটন েনেপত্র  
৫। ৬ িাতের বযাংক ভববরণী 
৬। অভফতের ছভব এবং ভিক্তেটটং কািে  
৭। আতবেনকারীর বযাংক ভববরণী, টিকানা যাচাই করা হতব ভে ভপ 
ভি এতেন্ট ভেত়ি ।  
৮। িাড়ার েভ    
৯। গে ভেন বছতরর সেি  াইতেন্স 
১০। িাভ কানাভধ্ন বাভড়র প্রিান নভথ  
১১। Schedule X, Form XII, MOA, AOA (যভে প্রতযােয হ়ি) 
১২। চুক্তি অনুোতর অনযানয কাগে পত্রাভোঃ 
১৩। আত়ির সঘাষণা অভফতের পযাি এ 
   
লযাে লডম /সলমড জনয কাগজ পত্রামদঃ   
২। আতবেনকারী এবং ও োভপ্ল্তিন্টারী আতবেনকারীর তবধ্ ফতটা 

আইভি যভে থাতক )ভনতেেভশকা অনুযা়িী োেী়ি বাং াতেশ বযাংক 

পভরচ়িপত্র বা অনয সকাতনা ফতটা আইভি গ্রহণতযাগয(  
৩। েম্প্রভে সো া ে্টুভিও ভপ্রতন্টর ছভব ২ কভপ 
৪। ই -টটন েনেপত্র 
৫। বাভড়র ছভব ও িাড়া বাভড়র ছভব  
৬। ইউটটভ টট ভবত র কভপ  
৭। েভ  , ভিউতটেন, খাভে়িান, েভির কর ভিভে আর কভপ    
 
কয়প মায়রি  জনয কাগজ পত্রামদঃ   
১। Schedule X, Form XII, MOA, AOA 
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২। সেি  াইতেন্স 
৩। ই -টটন েনেপত্র 
৪। ৬ িাতের বযাংক ভববরণী 
৫। ভনরীক্ষা ভববরণী  
৬। আতবেনকারী এবং ও োভপ্ল্তিন্টারী আতবেনকারীর তবধ্ ফতটা 

আইভি যভে থাতক )বাং াতেশ বযাংক ভনতেেভশকা অনুযা়িী োেী়ি 

পভরচ়িপত্র বা অনয সকাতনা ফতটা আইভি গ্রহণতযাগয(  
৭। েম্প্রভে সো া ে্টুভিও ভপ্রতন্টর ছভব ২ কভপ 
৮। অভফে আইভি 
৯। গযারান্টাটট  
 
 লংকািাংলা কি ম-কিমায়দর  জনয কাগজ পত্রামদঃ   
১। আতবেনকারীর ও োভপ্ল্তিন্টারী আতবেনকারীর তবধ্ ফতটা 

আইভি যভে থাতক )ভনতেেভশকা অনুযা়িী োেী়ি বাং াতেশ বযাংক 

পভরচ়িপত্র বা অনয সকাতনা ফতটা আইভি গ্রহণতযাগয(  
৩। েম্প্রভে সো া ে্টুভিও ভপ্রতন্টর ছভব ২ কভপ 
৪। টযাি েনেপত্র /ই -টটন েনেপত্র  
৫। বযাংক ভববরণী ভব এে ও সের েনয  
৬। অভফে আইভি এবং ভিক্তেটটং কািে  
৭। সপ ভিপ  
 
প্রাভপ্তস্থানাঃ েক  শাখা 
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ভেটটতেন’ে চাটোর  
 ংকাবাং া ফাইনযান্স ভ ভিতটি 

(েব েতশষ হা নাগাতের োভরখ : ২৪-১১-২০২২ইং) 
 

২.৩) প্রমিশ্রুি সেিােিূহঃ  

ক্রি সেিার নাি 

সেিা 
প্রদান 
পদ্ধমি 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এিং প্রামিস্থান 
সেিারিূলয এিং 
পমরয়শাধ পদ্ধমি 

সেিা 
প্রদায়নর 
েিয়েীিা 

দাময়ত্ব প্রাি কি মকিমা (নাি, 
পদমি, স ান নম্বর ও ইয়িইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭)  
ঋণ েম্পমকমি সেিা (ঋয়ণর ধরন ও েুয়দর হার) 
১ এে এি ই-ের  

 

েুতের হার েতব োচ্চ ১১% 

কেৃেপতক্ষর 

অনুতিােন 

োতপতক্ষ 

ঋণ 

ভহোতবর 

িাধ্যতি 

ভবেরণ 

করা হ়ি 

োধ্ারন নভথাঃ 

১। সেি  াইতেন্স 
২। োেী়ি পভরচ়ি পত্র  
৩। ই -টটন েনেপত্র 

৪। আতবেনকারী এর ২ কভপ ছভব 

  

প্রাভপ্তস্থানাঃ েক  শাখা 

প্রকৃে বযাত়ির 
ভিভিতে অথবা 

অনুতিাভেে সপ্রািাক্ট 

সপ্রাগ্রাি গাইি াইন 

অনুোতর। 

 

পভরতশাধ্ পিভে- 

সচক/ভিভিআই 

১ কি ে ভেবে সিাাঃ নুরু  ইে াি, এেএভিভপ 

সহি অব স্ম  ভবেতনে 

 

সিাবা:- ০১৭৫৫৫১৩০৪২ 

ইতিই - 
mn.islam@lankabangla.com 

২ এে এি ই-আবাশ  

 

েুতের হার েতব োচ্চ ১১% 

কেৃেপতক্ষর 

অনুতিােন 

োতপতক্ষ 

ঋণ 

ভহোতবর 

িাধ্যতি 

ভবেরণ 

করা হ়ি 

েরকাভর নভথ 

১। সেি  াইতেন্স 
২। ই -টটন েনেপত্র 

৩। অংশীোভর কারবাতরর সক্ষতত্র  
অংশীোভর েনেপত্র, অংশীোভর সরেছ্া ান 
৪। গযারান্টাতরর পভরভচভে নভথ  
োেী়ি পভরচ়ি পত্র এর কভপ  
৫। এি ভি টট ভি এর সক্ষতত্র 
িূভি েভ ত র িূ  কভপ 
এি ভি টট ভি, ভিউতটশন খভে়িান, খােনা রভশে, ভি ভে আর  
৬। বীিা কভপ  
 
প্রাভপ্তস্থানাঃ েক  শাখা 

প্রকৃে বযাত়ির 
ভিভিতে অথবা 

অনুতিাভেে সপ্রািাক্ট 

সপ্রাগ্রাি গাইি াইন 

অনুোতর। 

 

পভরতশাধ্ পিভে- 

সচক/ভিভিআই 

োিানে 
ভবহীন ৫ কি ে 
ভেবে 

োিানে যুি 

১০ কি ে ভেবে 

সিাাঃ নুরু  ইে াি, এেএভিভপ 

সহি অব স্ম  ভবেতনে 

 

সিাবা:- ০১৭৫৫৫১৩০৪২ 

ইতিই - 
mn.islam@lankabangla.com 

৩  এে এি ই-অহনা 

 

কেৃেপতক্ষর 

অনুতিােন 

েরকাভর নভথ 

১। সেি  াইতেন্স 
প্রকৃে বযাত়ির 
ভিভিতে অথবা 

৩ কি ে ভেবে সিাাঃ নুরু  ইে াি, এেএভিভপ 

সহি অব স্ম  ভবেতনে 
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েুতের হার েতব োচ্চ ১১% োতপতক্ষ 

ঋণ 

ভহোতবর 

িাধ্যতি 

ভবেরণ 

করা হ়ি 

২। ই -টটন েনেপত্র 

৩। অংশীোভর কারবাতরর সক্ষতত্র  
অংশীোভর েনেপত্র, অংশীোভর সরেযত শন 
৪। গযারান্টাতরর পভরভচভে নভথ - োেী়ি পভরচ়ি পত্র এর কভপ  
ভ ভিতটি সকাম্পাভনাঃ 
৫। সেি  াইতেন্স, MOA , AOA ,সবািে সরেযত শন, আর সে 
এে ভে এর োচে ভববরনী।  
৫। বীিা  কভপ  
৬। ভবতশষ বযবোভ়ির েনয অভেভরি কাগে পত্রাভোঃ  

 ফি ে খ করাে ক  এর েনয   
 ফি ে ৮ সশ়িার ভবক্তে, ইেযাভে এর েনয   
 স োর বযবোর এর েনয কৃভষ অভধ্েপ্তর সথতক 

 াইতেন্স   

  ফি ে সে প্রথি, ভদ্বেী়ি, েৃেী়ি সশ্রণীর সপতোভ ়িাি 
এর েনয, ফি ে এি   প্রথি, ভদ্বেী়ি সশ্রণীর 
সপতোভ ়িাি এর েনয 

 খুচরা বযবোর েনয ফি ে-১৫ এবং পাইকাভর বযবোর 
েনয ফি ে ১৪ 

 প্রাইতিট পযাথ ক্তে এর েনয স্বাস্থয অভধ্েপ্তর সথতক 
 াইতেন্স 

 স োর বযবোর 

 ভিভে সথতক প্রাপ্ত সঘাষণা পত্র  

 ফি ে চ গযাে ভেভ ন্ডার বযবোর েনয।  
 ভব এে ভে আiই ভে সথতক ছারপত্র  

৭। অনযানয নভথ 
 ভে আই ভব 
 উৎপােন কারী প্রভেিাতনর েনয ইউটটভ টট ভবত র 

কভপ  
 

প্রাভপ্তস্থানাঃ েক  শাখা 

অনুতিাভেে সপ্রািাক্ট 

সপ্রাগ্রাি গাইি াইন 

অনুোতর। 

 

পভরতশাধ্ পিভে- 

সচক/ভিভিআই 

 

সিাবা:- ০১৭৫৫৫১৩০৪২ 

ইতিই - 
mn.islam@lankabangla.com 

৪ এে এি ই-অননযা   

 

েুতের হার েতব োচ্চ ১১% 

কেৃেপতক্ষর 

অনুতিােন 

োতপতক্ষ 

ঋণ 

ভহোতবর 

িাধ্যতি 

েরকাভর নভথ 

১। সেি  াইতেন্স 
২। ই -টটন েনেপত্র 

৩। অংশীোভর কারবাতরর সক্ষতত্র  
অংশীোভর েনেপত্র, অংশীোভর সরেযত শন 
৪। গযারান্টাতরর পভরভচভে নভথ -  োেী়ি পভরচ়ি পত্র এর কভপ  

প্রকৃে বযাত়ির 
ভিভিতে অথবা 

অনুতিাভেে সপ্রািাক্ট 

সপ্রাগ্রাি গাইি াইন 

অনুোতর। 

 

োিানে 
ভবহীন ৫ কি ে 
ভেবে 

োিানে যুি 

১০ কি ে ভেবে 

সিাাঃ নুরু  ইে াি, এেএভিভপ 

সহি অব স্ম  ভবেতনে 

 

সিাবা:- ০১৭৫৫৫১৩০৪২ 

ইতিই - 
mn.islam@lankabangla.com 
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ভবেরণ 

করা হ়ি 

ভ ভিতটি সকাম্পাভনাঃ 
৫। সেি  াইতেন্স, MOA , AOA ,সবািে সরেযত শন, আর সে 
এে ভে এর োচে ভববরনী।  
৫। বীিা  কভপ  
৬। ভবতশষ বযবোভ়ির েনয অভেভরি কাগে পত্রাভোঃ  

 ফি ে খ করাে ক  এর েনয   
 ফি ে ৮ সশ়িার ভবক্তে, ইেযাভে এর েনয   
 স োর বযবোর এর েনয কৃভষ অভধ্েপ্তর সথতক 

 াইতেন্স   

  ফি ে সে প্রথি, ভদ্বেী়ি, েৃেী়ি সশ্রণীর সপতোভ ়িাি 
এর েনয, ফি ে এি   প্রথি, ভদ্বেী়ি সশ্রণীর 
সপতোভ ়িাি এর েনয 

 খুচরা বযবোর েনয ফি ে-১৫ এবং পাইকাভর বযবোর 
েনয ফি ে ১৪ 

 প্রাইতিট পযাথ ক্তে এর েনয স্বাস্থয অভধ্েপ্তর সথতক 
 াইতেন্স 

 স োর বযবোর 

 ভিভে সথতক প্রাপ্ত সঘাষণা পত্র  

 ফি ে চ গযাে ভেভ ন্ডার বযবোর েনয।  
 ভব এে ভে আiই ভে সথতক ছারপত্র  

৭। এি ভি টট ভি এর সক্ষতত্র 
 িূভি েভ ত র িূ  কভপ  
 এি ভি টট ভি, ভিউতটশন খভে়িান, খােনা রভশে, ভি 

ভে আর 
 এন ই ভে 

৮। অনযানয  নভথ 
 ভে আই ভব 
 উৎপােন কারী প্রভেিাতনর েনয ইউটটভ টট ভবত র 

কভপ  
 ও়িাভরশন েনেপত্র, েব েভির িাভ কতের সথতক 

অনাপভি েনেপত্র যভে বযবোর  ো়িগার িাভ ক 
পভরবার হ়ি।  

 সপ্রাতেক্ট এর আনুিাভনক খরচ।  

 অনযানয সযতকাতনা েভির নথী।  

 োচে ভববরনী ভ ভিতটি সকাম্পাভনর েনয  
৯। খাে েভির বযবোর েনয নভথ 

পভরতশাধ্ পিভে- 

সচক/ভিভিআই 
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 ঋণ গ্রহনকারীর েভির এি ভি টট ভি 

 ঋণহনকারী অত্র এ াকার স্থা়িী বাভেন্দা হতে হতব।  

  ঋণ এর টাকা েভির বাোর িূত যর ৫০% সবভশ হতব 

না।  

 

প্রাভপ্তস্থানাঃ েক  শাখা 
৫ এে এি ই-আস্থা    

 

েুতের হার েতব োচ্চ ১১% 

কেৃেপতক্ষর 

অনুতিােন 

োতপতক্ষ 

ঋণ 

ভহোতবর 

িাধ্যতি 

ভবেরণ 

করা হ়ি 

েরকাভর নভথ 

১। সেি  াইতেন্স 
২। ই -টটন েনেপত্র 

৩। অংশীোভর কারবাতরর সক্ষতত্র  
অংশীোভর েনেপত্র, অংশীোভর সরেযত শন 
৪। গযারান্টাতরর পভরভচভে নভথ -  োেী়ি পভরচ়ি পত্র এর কভপ  
ভ ভিতটি সকাম্পাভনাঃ 
৫। সেি  াইতেন্স, MOA , AOA ,সবািে সরেযত শন, আর সে 
এে ভে এর োচে ভববরনী।  
৫। বীিা  কভপ  
৬। ভবতশষ বযবোভ়ির েনয অভেভরি কাগে পত্রাভোঃ  

 ফি ে খ করাে ক  এর েনয   
 ফি ে ৮ সশ়িার ভবক্তে, ইেযাভে এর েনয   
 স োর বযবোর এর েনয কৃভষ অভধ্েপ্তর সথতক 

 াইতেন্স   

  ফি ে সে প্রথি, ভদ্বেী়ি, েৃেী়ি সশ্রণীর সপতোভ ়িাি 
এর েনয, ফি ে এি   প্রথি, ভদ্বেী়ি সশ্রণীর 
সপতোভ ়িাি এর েনয 

 খুচরা বযবোর েনয ফি ে-১৫ এবং পাইকাভর বযবোর 
েনয ফি ে ১৪ 

 প্রাইতিট পযাথ ক্তে এর েনয স্বাস্থয অভধ্েপ্তর সথতক 
 াইতেন্স 

 স োর বযবোর 

 ভিভে সথতক প্রাপ্ত সঘাষণা পত্র  

 ফি ে চ গযাে ভেভ ন্ডার বযবোর েনয।  
 ভব এে ভে আiই ভে সথতক ছারপত্র  

৭। এি ভি টট ভি এর সক্ষতত্র 
 িূভি েভ ত র িূ  কভপ  
 এি ভি টট ভি, ভিউতটশন খভে়িান, খােনা রভশে, ভি 

ভে আর 

প্রকৃে বযাত়ির 
ভিভিতে অথবা 

অনুতিাভেে সপ্রািাক্ট 

সপ্রাগ্রাি গাইি াইন 

অনুোতর। 

 

পভরতশাধ্ পিভে- 

সচক/ভিভিআই 

১০ কি ে ভেবে সিাাঃ নুরু  ইে াি, এেএভিভপ 

সহি অব স্ম  ভবেতনে 

 

সিাবা:- ০১৭৫৫৫১৩০৪২ 

ইতিই - 
mn.islam@lankabangla.com 
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 এন ই ভে 
৮। অনযানয  নভথ 

 ভে আই ভব 
 উৎপােন কারী প্রভেিাতনর েনয ইউটটভ টট ভবত র 

কভপ  
 ও়িাভরশন েনেপত্র, েব েভির িাভ কতের সথতক 

অনাপভি েনেপত্র যভে বযবোর  ো়িগার িাভ ক 
পভরবার হ়ি।  

 সপ্রাতেক্ট এর আনুিাভনক খরচ।  

 অনযানয সযতকাতনা েভির নথী।  

 

প্রাভপ্তস্থানাঃ েক  শাখা 
৬ এে এি ই-ভবশ্বাে    

 

েুতের হার েতব োচ্চ ১১% 

কেৃেপতক্ষর 

অনুতিােন 

োতপতক্ষ 

ঋণ 

ভহোতবর 

িাধ্যতি 

ভবেরণ 

করা হ়ি 

েরকাভর নভথ 

১। সেি  াইতেন্স 
২। ই -টটন েনেপত্র 

৩। অংশীোভর কারবাতরর সক্ষতত্র  
অংশীোভর েনেপত্র, অংশীোভর সরেযত শন 
৪। গযারান্টাতরর পভরভচভে নভথ -  োেী়ি পভরচ়ি পত্র এর কভপ  
ভ ভিতটি সকাম্পাভনাঃ 
৫। সেি  াইতেন্স, MOA , AOA ,সবািে সরেযত শন, আর সে 
এে ভে এর োচে ভববরনী।  
৫। বীিা  কভপ  
৬। ভবতশষ বযবোভ়ির েনয অভেভরি কাগে পত্রাভোঃ  

 ফি ে খ করাে ক  এর েনয   
 ফি ে ৮ সশ়িার ভবক্তে, ইেযাভে এর েনয   
 স োর বযবোর এর েনয কৃভষ অভধ্েপ্তর সথতক 

 াইতেন্স   

  ফি ে সে প্রথি, ভদ্বেী়ি, েৃেী়ি সশ্রণীর সপতোভ ়িাি 
এর েনয, ফি ে এি   প্রথি, ভদ্বেী়ি সশ্রণীর 
সপতোভ ়িাি এর েনয 

 খুচরা বযবোর েনয ফি ে-১৫ এবং পাইকাভর বযবোর 
েনয ফি ে ১৪ 

 প্রাইতিট পযাথ ক্তে এর েনয স্বাস্থয অভধ্েপ্তর সথতক 
 াইতেন্স 

 স োর বযবোর 

 ভিভে সথতক প্রাপ্ত সঘাষণা পত্র  

প্রকৃে বযাত়ির 
ভিভিতে অথবা 

অনুতিাভেে সপ্রািাক্ট 

সপ্রাগ্রাি গাইি াইন 

অনুোতর। 

 

পভরতশাধ্ পিভে- 

সচক/ভিভিআই 

৩ কি ে ভেবে সিাাঃ নুরু  ইে াি, এেএভিভপ 

সহি অব স্ম  ভবেতনে 

 

সিাবা:- ০১৭৫৫৫১৩০৪২ 

ইতিই - 
mn.islam@lankabangla.com 
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 ফি ে চ গযাে ভেভ ন্ডার বযবোর েনয।  
 ভব এে ভে আiই ভে সথতক ছারপত্র  

৭। এি ভি টট ভি এর সক্ষতত্র 
 িূভি েভ ত র িূ  কভপ  
 এি ভি টট ভি, ভিউতটশন খভে়িান, খােনা রভশে, ভি 

ভে আর 
 এন ই ভে 

৮। অনযানয  নভথ 
 ভে আই ভব 
 উৎপােন কারী প্রভেিাতনর েনয ইউটটভ টট ভবত র 

কভপ   
 অনযানয সযতকাতনা েভির নথী।  

 

প্রাভপ্তস্থানাঃ েক  শাখা 
৭ এে এি ই-েুব োর     

েুতের হার েতব োচ্চ ১১% 

কেৃেপতক্ষর 

অনুতিােন 

োতপতক্ষ 

ঋণ 

ভহোতবর 

িাধ্যতি 

ভবেরণ 

করা হ়ি 

েরকাভর নভথ 

১। সেি  াইতেন্স 
২। ই -টটন েনেপত্র 

৩। অংশীোভর কারবাতরর সক্ষতত্র  
অংশীোভর েনেপত্র, অংশীোভর সরেযত শন 
৪। গযারান্টাতরর পভরভচভে নভথ -  োেী়ি পভরচ়ি পত্র এর কভপ  
ভ ভিতটি সকাম্পাভনাঃ 
৫। সেি  াইতেন্স, MOA , AOA ,সবািে সরেযত শন, আর সে 
এে ভে এর োচে ভববরনী।  
৫। বীিা  কভপ  
৬। ভবতশষ বযবোভ়ির েনয অভেভরি কাগে পত্রাভোঃ  

 ফি ে খ করাে ক  এর েনয   
 ফি ে ৮ সশ়িার ভবক্তে, ইেযাভে এর েনয   
 স োর বযবোর এর েনয কৃভষ অভধ্েপ্তর সথতক 

 াইতেন্স   

  ফি ে সে প্রথি, ভদ্বেী়ি, েৃেী়ি সশ্রণীর সপতোভ ়িাি 
এর েনয, ফি ে এি   প্রথি, ভদ্বেী়ি সশ্রণীর 
সপতোভ ়িাি এর েনয 

 খুচরা বযবোর েনয ফি ে-১৫ এবং পাইকাভর বযবোর 
েনয ফি ে ১৪ 

 প্রাইতিট পযাথ ক্তে এর েনয স্বাস্থয অভধ্েপ্তর সথতক 
 াইতেন্স 

প্রকৃে বযাত়ির 
ভিভিতে অথবা 

অনুতিাভেে সপ্রািাক্ট 

সপ্রাগ্রাি গাইি াইন 

অনুোতর। 

 

পভরতশাধ্ পিভে- 

সচক/ভিভিআই 

৩ কি ে ভেবে সিাাঃ নুরু  ইে াি, এেএভিভপ 

সহি অব স্ম  ভবেতনে 

 

সিাবা:- ০১৭৫৫৫১৩০৪২ 

ইতিই - 
mn.islam@lankabangla.com 
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 স োর বযবোর 

 ভিভে সথতক প্রাপ্ত সঘাষণা পত্র  

 ফি ে চ গযাে ভেভ ন্ডার বযবোর েনয।  
 ভব এে ভে আiই ভে সথতক ছারপত্র  

৮। অনযানয  নভথ 
 ভে আই ভব 
 উৎপােন কারী প্রভেিাতনর েনয ইউটটভ টট ভবত র 

কভপ  
 

প্রাভপ্তস্থানাঃ েক  শাখা 
৮  এে এি ই-ইোরা   

 

েুতের হার েতব োচ্চ ১১%   

কেৃেপতক্ষর 

অনুতিােন 

োতপতক্ষ 

ঋণ 

ভহোতবর 

িাধ্যতি 

ভবেরণ 

করা হ়ি 

েরকাভর নভথ 

১। সেি  াইতেন্স 
২। ই -টটন েনেপত্র 

৩। অংশীোভর কারবাতরর সক্ষতত্র  
অংশীোভর েনেপত্র, অংশীোভর সরেযত শন 
৪। গযারান্টাতরর পভরভচভে নভথ -  োেী়ি পভরচ়ি পত্র এর কভপ  
ভ ভিতটি সকাম্পাভনাঃ 
৫। সেি  াইতেন্স, MOA , AOA ,সবািে সরেযত শন, আর সে 
এে ভে এর োচে ভববরনী।  
৫। বীিা  কভপ  
৬। ভবতশষ বযবোভ়ির েনয অভেভরি কাগে পত্রাভোঃ  

 ফি ে খ করাে ক  এর েনয   
 ফি ে ৮ সশ়িার ভবক্তে, ইেযাভে এর েনয   
 স োর বযবোর এর েনয কৃভষ অভধ্েপ্তর সথতক 

 াইতেন্স   

  ফি ে সে প্রথি, ভদ্বেী়ি, েৃেী়ি সশ্রণীর সপতোভ ়িাি 
এর েনয, ফি ে এি   প্রথি, ভদ্বেী়ি সশ্রণীর 
সপতোভ ়িাি এর েনয 

 খুচরা বযবোর েনয ফি ে-১৫ এবং পাইকাভর বযবোর 
েনয ফি ে ১৪ 

 প্রাইতিট পযাথ ক্তে এর েনয স্বাস্থয অভধ্েপ্তর সথতক 
 াইতেন্স 

 স োর বযবোর 

 ভিভে সথতক প্রাপ্ত সঘাষণা পত্র  

 ফি ে চ গযাে ভেভ ন্ডার বযবোর েনয।  
 ভব এে ভে আiই ভে সথতক ছারপত্র  

প্রকৃে বযাত়ির 
ভিভিতে অথবা 

অনুতিাভেে সপ্রািাক্ট 

সপ্রাগ্রাি গাইি াইন 

অনুোতর। 

 

পভরতশাধ্ পিভে- 

সচক/ভিভিআই 

৩ কি ে ভেবে সিাাঃ নুরু  ইে াি, এেএভিভপ 

সহি অব স্ম  ভবেতনে 
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৮। অনযানয  নভথ 
 ভে আই ভব 
 উৎপােন কারী প্রভেিাতনর েনয ইউটটভ টট ভবত র 

কভপ  
 ভব  অফ স ভিং 
 সিভশন অভরক্তেতনেন েনে পত্র 
 ইন্সতপকশন েনে পত্র 

 

প্রাভপ্তস্থানাঃ েক  শাখা 
৯  এে এি ই-েম্পকে   

 

েুতের হার েতব োচ্চ ১১%      

কেৃেপতক্ষর 

অনুতিােন 

োতপতক্ষ 

ঋণ 

ভহোতবর 

িাধ্যতি 

ভবেরণ 

করা হ়ি 

েরকাভর নভথ 

১। সেি  াইতেন্স 
২। ই -টটন েনেপত্র 

৩। অংশীোভর কারবাতরর সক্ষতত্র অংশীোভর েনেপত্র, 
অংশীোভর সরেযত শন 
৪। গযারান্টাতরর পভরভচভে নভথ -  োেী়ি পভরচ়ি পত্র এর কভপ  
৫। বীিা  কভপ  
৬। ভবতশষ বযবোভ়ির েনয অভেভরি কাগে পত্রাভোঃ  

 ফি ে খ করাে ক  এর েনয   
 ফি ে ৮ সশ়িার ভবক্তে, ইেযাভে এর েনয   
 স োর বযবোর এর েনয কৃভষ অভধ্েপ্তর সথতক 

 াইতেন্স   

  ফি ে সে প্রথি, ভদ্বেী়ি, েৃেী়ি সশ্রণীর সপতোভ ়িাি 
এর েনয, ফি ে এি   প্রথি, ভদ্বেী়ি সশ্রণীর 
সপতোভ ়িাি এর েনয 

 খুচরা বযবোর েনয ফি ে-১৫ এবং পাইকাভর বযবোর 
েনয ফি ে ১৪ 

 প্রাইতিট পযাথ ক্তে এর েনয স্বাস্থয অভধ্েপ্তর সথতক 
 াইতেন্স 

 স োর বযবোর 

 ভিভে সথতক প্রাপ্ত সঘাষণা পত্র  

 ফি ে চ গযাে ভেভ ন্ডার বযবোর েনয।  
 ভব এে ভে আiই ভে সথতক ছারপত্র  

৮। অনযানয  নভথ 
 ভে আই ভব 
 উৎপােন কারী প্রভেিাতনর েনয ইউটটভ টট ভবত র 

কভপ 

প্রকৃে বযাত়ির 
ভিভিতে অথবা 

অনুতিাভেে সপ্রািাক্ট 

সপ্রাগ্রাি গাইি াইন 

অনুোতর। 

 

পভরতশাধ্ পিভে- 

সচক/ভিভিআই 

৩ কি ে ভেবে সিাাঃ নুরু  ইে াি, এেএভিভপ 

সহি অব স্ম  ভবেতনে 
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প্রাভপ্তস্থানাঃ েক  শাখা 
 

১০ এে এি ই-স্বরনা ী    

 

েুতের হার েতব োচ্চ ১১%         

কেৃেপতক্ষর 

অনুতিােন 

োতপতক্ষ 

ঋণ 

ভহোতবর 

িাধ্যতি 

ভবেরণ 

করা হ়ি 

েরকাভর নভথ 

১। সেি  াইতেন্স 
২। ই -টটন েনেপত্র 

৩। অংশীোভর কারবাতরর সক্ষতত্র  
অংশীোভর েনেপত্র, অংশীোভর সরেযত শন 
৪। গযারান্টাতরর পভরভচভে নভথ -  োেী়ি পভরচ়ি পত্র এর কভপ  
৫ ভ ভিতটি সকাম্পাভনাঃ 
সেি  াইতেন্স, MOA , AOA ,সবািে সরেযত শন, আর সে এে 
ভে এর োচে ভববরনী।  
৬। বীিা  কভপ  
৭। ভবতশষ বযবোভ়ির েনয অভেভরি কাগে পত্রাভোঃ  

 ফি ে খ করাে ক  এর েনয   
 ফি ে ৮ সশ়িার ভবক্তে, ইেযাভে এর েনয   
 স োর বযবোর এর েনয কৃভষ অভধ্েপ্তর সথতক 

 াইতেন্স   

  ফি ে সে প্রথি, ভদ্বেী়ি, েৃেী়ি সশ্রণীর সপতোভ ়িাি 
এর েনয, ফি ে এি   প্রথি, ভদ্বেী়ি সশ্রণীর 
সপতোভ ়িাি এর েনয 

 খুচরা বযবোর েনয ফি ে-১৫ এবং পাইকাভর বযবোর 
েনয ফি ে ১৪ 

 প্রাইতিট পযাথ ক্তে এর েনয স্বাস্থয অভধ্েপ্তর সথতক 
 াইতেন্স 

 স োর বযবোর 

 ভিভে সথতক প্রাপ্ত সঘাষণা পত্র  

 ফি ে চ গযাে ভেভ ন্ডার বযবোর েনয।  
 ভব এে ভে আiই ভে সথতক ছারপত্র  

৮। অনযানয  নভথ 
 ভে আই ভব 
 উৎপােন কারী প্রভেিাতনর েনয ইউটটভ টট ভবত র 

কভপ উৎপােন কারী প্রভেিাতনর েনয  
 

প্রাভপ্তস্থানাঃ েক  শাখা 

প্রকৃে বযাত়ির 
ভিভিতে অথবা 

অনুতিাভেে সপ্রািাক্ট 

সপ্রাগ্রাি গাইি াইন 

অনুোতর। 

 

পভরতশাধ্ পিভে- 

সচক/ভিভিআই 

োিানে 
ভবহীন ৫ কি ে 
ভেবে 

োিানে যুি 

১০ কি ে ভেবে 

সিাাঃ নুরু  ইে াি, এেএভিভপ 

সহি অব স্ম  ভবেতনে 
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ভেটটতেন’ে চাটোর  

 ংকাবাং া ফাইনযান্স ভ ভিতটি 

(েব েতশষ হা নাগাতের োভরখ : ২৪-১১-২০২২ইং) 

২.৪) প্রমিশ্রুি সেিােিূহঃ  

ক্রি সেিার নাি 
সেিা প্রদান 
পদ্ধমি 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এিং প্রামিস্থান  
সেিারিূলয এিং 

পমরয়শাধ 
পদ্ধমি 

সেিা 
প্রদায়নর 
েিয়েীিা 

দাময়ত্ব প্রাি কি মকিমা (নাি, পদমি, স ান 
নম্বর ও ইয়িইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭)  
১ ভিভিভবউটর 

ফাইনান্স 

 

েতব োচ্চ েুতের হার 
১১% 

 

কেৃেপতক্ষর 

অনুতিােন 

োতপতক্ষ ঋণ 

ভহোতবর িাধ্যতি 

ভবেরণ করা হ়ি 

একিামলকানা কারিায়রর সক্ষয়ত্র 

১। আতবেন পত্র 

২। ভিভিভবউটর ফাইনান্স এর আতবেন পত্র। 

৩। ভেআইভব আন্ডারতটভকং। 

৪। ঋণগ্রহণকারীর ও গযারান্টাতরর ছভব। 

৫। সে ে স োতরর কভপ। 

৬। সশষ ৬ িাতের ভববরণী। 
৭। সেি  াইতেন্স 
৮। ই -টটন েনেপত্র  

৯। িযাট ভনবন্দ্বন েনেপত্র  

১০। ভনরীক্ষা ভববরণী। 

১১। আইটট ১০ ভব 
অংশীদামর কারিায়রর সক্ষয়ত্র 

১। আতবেন পত্র 

২। ভিভিভবউটর ফাইনান্স এর আতবেন পত্র। 

৩। অংশীোরতের সথতক নীট িূ য সঘাষণা।   

৪। ভেআইভব আন্ডারতটভকং।  

৫। ঋণগ্রহণকারীর ও গযারান্টাতরর ছভব। 

৬। সে ে স োতরর কভপ। 

৭। সশষ ৬ িাতের ভববরণী। 
৮। সশষ ১ বছতরর বযাংক ভববরণী। 
৯। সেি  াইতেন্স 
১০। ই -টটন েনেপত্র  

১১। িযাট ভনবন্দ্বন েনেপত্র  
১২। ভনরীক্ষা ভববরণী। 

প্রকৃে বযাত়ির 
ভিভিতে অথবা 

অনুতিাভেে 

সপ্রািাক্ট সপ্রাগ্রাি 

গাইি াইন 

অনুোতর। 

 

পভরতশাধ্ পিভোঃ 

সচতকর িাধ্যতি/ 
ভিভিআই 

১০-১৫ কি ে 

ভেবতের িতধ্য 

(েক  

প্রত়িােনী়ি 

কাগে 

পত্রাভে প্রাভপ্ত 

যাচাই বাছাই 

এবং যথাযথ 

অনুতিােন 

োতপতক্ষ)  

সোহাগ চেবেী 

অযাভেতস্টন্ট িাইে সপ্রভেতিন্ট 

সিাবাাঃ +৮৮০১৭০৮১৪৫৩৩৪ 

ই-সিই াঃsohag.chakraborty 
@lankabangla.com 
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১৩। আইটট ১০ ভব।  
১৪। সকাম্পাভন সপ্রাফাই ।  
সকাম্পাভন এর সক্ষতত্র  

১। আতবেন পত্র 

২। ভিভিভবউটর ফাইনান্স এর আতবেন পত্র। 

৩। পভরচা কতের সথতক নীট িূ য সঘাষণা।   

৪। ভেআইভব আন্ডারতটভকং।  

৫। ঋণগ্রহণকারীর ও গযারান্টাতরর ছভব। 

৬। িাড়ার েভ  ।  

৭। সশষ ৬ িাতের ভববরণী। 
৮। সশষ ১ বছতরর বযাংক ভববরণী। 
৯। সেি  াইতেন্স 
১০। ই -টটন েনেপত্র  

১১। িযাট ভনবন্দ্বন েনেপত্র  

১২। ভনরীক্ষা ভববরণী। 

১৩। আইটট ১০ ভব।  
১৪। সকাম্পাভন সপ্রাফাই ।   
১৫। Schedule X, Form XII, MOA, AOA 

১৬। ঋণগ্রহণকারীর ও গযারান্টাতরর এনআইভি।  
১৭। সবািে সরেযুত শন  
 

প্রাভপ্তস্থানাঃ প্রধ্ান শাখা  
২  ফযাক্টভরং ফাইনান্স  

 

েতব োচ্চ েুতের হার 
১১% 

 

কেৃেপতক্ষর 

অনুতিােন 

োতপতক্ষ ঋণ 

ভহোতবর িাধ্যতি 

ভবেরণ করা হ়ি 

একিামলকানা কারিায়রর সক্ষয়ত্র 

১। আতবেন পত্র 

২। ফযাক্টভরং ফাইনান্স এর আতবেন পত্র। 

৩। ভেআইভব আন্ডারতটভকং। 

৪। ঋণগ্রহণকারীর ও গযারান্টাতরর ছভব। 

৫। সে ে স োতরর কভপ। 

৬। সশষ ৬ িাতের ভববরণী। 
৭। সেি  াইতেন্স 
৮। ই -টটন েনেপত্র  

৯। িযাট ভনবন্দ্বন েনেপত্র  

১০। ভনরীক্ষা ভববরণী। 

১১। আইটট ১০ ভব 

 
অংশীদামর কারিায়রর সক্ষয়ত্র 

১। আতবেন পত্র 

প্রকৃে বযাত়ির 
ভিভিতে অথবা 

অনুতিাভেে 

সপ্রািাক্ট সপ্রাগ্রাি 

গাইি াইন 

অনুোতর। 

 

ভব  প্রক্তে়িাকরন 

ভফাঃ  

েতব োচ্চ ১% 

ভবত র িূত যর 

অথবা 

অনুতিাভেে 

সপ্রািাক্ট সপ্রাগ্রাি 

১০-১৫ কি ে 

ভেবতের িতধ্য 

(েক  

প্রত়িােনী়ি 

কাগে 

পত্রাভে প্রাভপ্ত 

যাচাই বাছাই 

এবং যথাযথ 

অনুতিােন 

োতপতক্ষ)  

সোহাগ চেবেী 

অযাভেতস্টন্ট িাইে সপ্রভেতিন্ট 

সিাবাাঃ +৮৮০১৭০৮১৪৫৩৩৪ 

ই-সিই াঃsohag.chakraborty 
@lankabangla.com 
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২। ফযাক্টভরং ফাইনান্স এর আতবেন পত্র। 

৩। অংশীোরতের সথতক নীট িূ য সঘাষণা।   

৪। ভেআইভব আন্ডারতটভকং।  

৫। ঋণগ্রহণকারীর ও গযারান্টাতরর ছভব। 

৬। সে ে স োতরর কভপ। 

৭। সশষ ৬ িাতের ভববরণী। 
৮। সশষ ১ বছতরর বযাংক ভববরণী। 
৯। সেি  াইতেন্স 
১০। ই -টটন েনেপত্র  

১১। িযাট ভনবন্দ্বন েনেপত্র  

১২। ভনরীক্ষা ভববরণী। 

১৩। আইটট ১০ ভব।  
১৪। সকাম্পাভন সপ্রাফাই ।  
 
সকাম্পামন এর সক্ষয়ত্র  

১। আতবেন পত্র 

২। ফযাক্টভরং ফাইনান্স এর আতবেন পত্র। 

৩। পভরচা কতের সথতক নীট িূ য সঘাষণা।   

৪। ভেআইভব আন্ডারতটভকং।  

৫। ঋণগ্রহণকারীর ও গযারান্টাতরর ছভব। 

৬। িাড়ার েভ  ।  

৭। সশষ ৬ িাতের ভববরণী। 
৮। সশষ ১ বছতরর বযাংক ভববরণী। 
৯। সেি  াইতেন্স 
১০। ই -টটন েনেপত্র  

১১। িযাট ভনবন্দ্বন েনেপত্র  

১২। ভনরীক্ষা ভববরণী। 

১৩। আইটট ১০ ভব।  
১৪। সকাম্পাভন সপ্রাফাই ।   
১৫। Schedule X, Form XII, MOA, AOA 

১৬। ঋণগ্রহণকারীর ও গযারান্টাতরর এনআইভি।  
১৭। সবািে সরেযুত শন  
 

প্রাভপ্তস্থানাঃ প্রধ্ান শাখা 

গাইি াইন 

অনুোতর। 

 

পভরতশাধ্ পিভোঃ 

সচতকর িাধ্যতি/ 
ভিভিআই 

৩ ভরিাে ে ফযাক্টভরং 

ফযাভেভ টট  

 

কেৃেপতক্ষর 

অনুতিােন 

োতপতক্ষ ঋণ 

একিামলকানা কারিায়রর সক্ষয়ত্র 

১। স্টক ভরতপাটে, েরবরাহকারীর োভ কা, প্রিাণ 

নভথ েহ পূতব ের েত়ির োভ কা   

১% (েতব োচ্চ) 
অথবা 

অনুতিাভেে 

১০-১৫ কি ে 

ভেবতের িতধ্য 

(েক  

সোহাগ চেবেী 

অযাভেতস্টন্ট িাইে সপ্রভেতিন্ট 

সিাবাাঃ +৮৮০১৭০৮১৪৫৩৩৪ 
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েতব োচ্চ েুতের হার 
১১% 

 

ভহোতবর িাধ্যতি 

ভবেরণ করা হ়ি 

২। ঋণগ্রহণকারীর ও গযারান্টাতরর এনআইভি  
৩। সেভিট সরটটং ভরতপাটে  

৪। ঋণগ্রহণকারীর ও গযারান্টাতরর ই -টটন 
েনেপত্র।  

অংশীদামর কারিায়রর সক্ষয়ত্র 

১। ঋণগ্রহণকারীর ও গযারান্টাতরর এনআইভি  
২। স্টক ভরতপাটে, েরবরাহকারীর োভ কা, প্রিাণ 

নভথ েহ পূতব ের েত়ির োভ কা 

৩। অংশীোরতের েভ      

৩। সেভিট সরটটং ভরতপাটে  

৪। ঋণগ্রহণকারীর ও গযারান্টাতরর ই -টটন 
েনেপত্র।  

 
সকাম্পাভন এর সক্ষয়ত্র  

১। ঋণগ্রহণকারীর/ পভরচা কতের ও 
গযারান্টাতরর এনআইভি  
২। স্টক ভরতপাটে, েরবরাহকারীর োভ কা, প্রিাণ 

নভথ েহ পূতব ের েত়ির োভ কা 

৩। Schedule X, Form XII, MOA, AOA 

৩। সেভিট সরটটং ভরতপাটে   

৪। ঋণগ্রহণকারীর ও গযারান্টাতরর ই -টটন 
েনেপত্র।   
 
প্রাভপ্তস্থানাঃ প্রধ্ান শাখা 

সপ্রািাক্ট সপ্রাগ্রাি 

গাইি াইন 

অনুোতর 

 

পভরতশাধ্ পিভোঃ 

সচতকর িাধ্যতি/ 
ভিভিআই 

প্রত়িােনী়ি 

কাগে 

পত্রাভে প্রাভপ্ত 

যাচাই বাছাই 

এবং যথাযথ 

অনুতিােন 

োতপতক্ষ)  

ই-সিই াঃsohag.chakraborty 
@lankabangla.com 

 
 

৪ কতপ োতরট স ান (স্বল্প 
সি়িােী ঋণ, েীঘ ে 
সি়িােী ঋণ/ ীে) 
 

েতব োচ্চ েুতের হার 
১১% 

 
 

কেৃেপতক্ষর 

অনুতিােন 

োতপতক্ষ ঋণ 

ভহোতবর িাধ্যতি 

ভবেরণ করা হ়ি 

প্রাথভিক প্রত়িােনী়ি নভথ 
১। আতবেনপত্র  
২। ঋণগ্রহণকারীর/িাভ তকর (পভরচা ক, 
অংশীোর)  ছভব অনুতিাভেে স্বাক্ষরকারী দ্বারা 
েেযাভ়িে। 

৩। ঋণগ্রহণকারী/ িাভ তকর (পভরচা ক, 
অংশীোর) তবধ্ ফতটা আইভি )পােতপাটে ,

এনআইভি ড্রাইভিং   াইতেন্স) ঋণগ্রহণকারীর 
অনুতিাভেে স্বাক্ষরকারী দ্বারা েেযাভ়িে। 
৪।  বযাংক ভববরণী ঋণগ্রহণকারীর অনুতিাভেে 
স্বাক্ষরকারী দ্বারা েেযাভ়িে। 

প্রকৃে বযাত়ির 
ভিভিতে অথবা 

অনুতিাভেে 

সপ্রািাক্ট সপ্রাগ্রাি 

গাইি াইন 

অনুোতর 
 

পভরতশাধ্ পিভোঃ 

সচতকর 

িাধ্যতি/ভিভিআই 

১৫ সথতক ২১ 
কি েভেবে 
(েক  
প্রত়িােনী়ি 
কাগেপত্র 
প্রোতনর পতর 
ও যথাযথ 
যাচাই বাছাই 
স্বাতপতক্ষ) 

সিাাঃ আব্দলু্লাভহ  িােুি,  
এেএভিভপ (SAVP)  
সিাবাাঃ +৮৮০১৭৫৫৬১৬০০৯ 

ই-সিই াঃ abdullah@lankabangla.com 
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৫। ঋণগ্রহণকারীর সেভিট সরটটং 
ঋণগ্রহণকারীর অনুতিাভেে স্বাক্ষরকারী দ্বারা 
েেযাভ়িে। 
৬। আরতেএেভে োচে ভরতপাটে  
৭। ঋণগ্রহণকারীর/িাভ তকর (পভরচা ক, 
অংশীোর)/ গযারান্টাতরর /েহ- এর প্রভেিান

ভেআইভব।  
৮। সবািে সরেযুত শন ঋণগ্রহণকারীর ।  
৯। অংভশোরী সরেযুত শন ঋণগ্রহণকারীর।  
১০। Schedule X, Form XII, MOA, AOA 

১১। ঋণগ্রহণকারীর ও কতপ োতরট গযারান্টাতরর 

হা নাগােকৃে সেি  াইতেন্স।  
১২। ঋণগ্রহণকারীর ও কতপ োতরট গযারান্টাতরর 

ভনরীক্ষা ভববরণী।   

১৩। ঋণগ্রহণকারীর ও কতপ োতরট গযারান্টাতরর ই-

টটন েনেপত্র।  

১৪। ঋণগ্রহণকারীর ও কতপ োতরট গযারান্টাতরর 

িযাট ভনবন্দ্বন েনেপত্র।  

১৫। আিোভন ও রপ্তাভন ভনবন্দ্বন েনেপত্র। 

১৬। হা নাগােকৃে স্টক ভি ার  াইতেন্স। 
১৭। পভরতবশ ও েষূণ ভন়িন্ত্রণ ভবিাগ সথতক 
হা নাগােকৃে েনেপত্র/ছাড়পত্র  

১৮। ফারার োভিেে অযান্ড ভেভি  ভিতফন্স সথতক 
হা নাগােকৃে েনেপত্র/ছাড়পত্র 

১৯। অনযানয সরগুত টর সথতক অনুতিােন 
(বাং াতেশ বযাংক, এেইভে, ভিএেই ইেযাভে) । 
২০।  ংকাবাং া চাভহো কৃে অনযানয কাগে 
পত্রাভে।  
 

প্রাভপ্তস্থানাঃ প্রধ্ান শাখা 
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ভেটটতেন’ে চাটোর 

 ংকাবাং া ফাইনযান্স ভ ভিতটি 

(েি ময়শষ হালনাগায়দর িামরখ : ২৪-১১-২০২২ইং) 
 

২.৫) প্রামিষ্ঠামনক সেিাঃ  

ক্রি সেিার নাি সেিা প্রদান পদ্ধমি 
প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এিং 

প্রামিস্থান 

সেিারিূলয এিং 
পমরয়শাধ 
পদ্ধমি 

সেিা 
প্রদায়নর 
েিয়েী

িা 

দাময়ত্ব প্রাি কি মকিমা 
(নাি, পদমি, স ান 
নম্বর ও ইয়িইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭)  
১ ভস্থভে েনে পত্র  

(ঋণ ও আিানে) 
প্রভেিাতনর ভনভেেষ্ট্  সেবা অনতুরাধ্ 
ফি ে/ ইতি  এর িাধ্যতি আতবেতনর 
সপ্রভক্ষতে যথাযথ কেৃেপতক্ষর 
অনুতিােন োতপতক্ষ 

সেবা অনুতরাধ্ ফি ে / ইতি  

 

প্রাভপ্তস্থানাঃ েক  শাখা 

 

ভবনািূত য 

 

১ ভেন 
সথতক ৩ 
ভেন 

নাি ও পেবীাঃ সিাহাম্মে 
িাহফুে ু ইে াি, িাইে 
সপ্রভেতিন্ট 

সফানাঃ 88 02 2222 83701-

10 

ইতিই াঃmahfujul.islam@lan

kabangla.com 

ওত়িবোইটাঃ 
www.lankabangla.com 

২ আ়িকর েনেপত্র (ঋণ 
ও আিানে)  

প্রভেিাতনর ভনভেেষ্ট্  সেবা অনতুরাধ্ 
ফি ে/ ইতি  এর িাধ্যতি আতবেতনর 
সপ্রভক্ষতে যথাযথ কেৃেপতক্ষর 
অনুতিােন োতপতক্ষ 

সেবা অনুতরাধ্ ফি ে / ইতি  

 

প্রাভপ্তস্থানাঃ েক  শাখা 

 

ভবনািূত য 

 

১ ভেন 
সথতক ৩ 
ভেন 

৩ TDR/ MB নগেকরণ । 
 

আ়িকর কেেনাঃ যথাযথ 
কেৃেপতক্ষর েি়ি েি়ি 
সপ্রভরে োকুে ার 
অনুযা়িী। 
 

আবগারী শুল্কাঃ । 
যথাযথ কেৃেপতক্ষর েি়ি 
েি়ি সপ্রভরে োকুে ার 
অনুযা়িী। 

প্রভেিাতনর ভনভেেষ্ট্  সেবা অনতুরাধ্ 
ফি ে এর িাধ্যতি আতবেতনর 
সপ্রভক্ষতে যথাযথ কেৃেপতক্ষর 
অনুতিােন োতপতক্ষ, গ্রাহতকর েুটট 
স্বাক্ষর েম্বভ ে িু  TRD/MB এর 
কভপ এবং সয বযাংতক টাকা 
স্থানাতভরে হতব সেই বযাংতকর 
স্বাক্ষরেম্বভ ে সচতকর ফতটাকভপ।   

সেবা অনুতরাধ্ ফি ে,  গ্রাহতকর েুটট স্বাক্ষর 
েম্বভ ে িু  TDR/MB এর কভপ এবং সয 
বযাংতক টাকা স্থানাতভরে হতব সেই বযাংতকর 
স্বাক্ষরেম্বভ ে সচতকর ফতটাকভপ। 
 

প্রাভপ্তস্থানাঃ েক  শাখা 

 

ভবনািূত য 

 

১ ভেন 
সথতক ৩ 
ভেন 

৪ ঋণ ভনষ্পভি করণ  
 

আ়িকর কেেনাঃ যথাযথ 
কেৃেপতক্ষর েি়ি েি়ি 

প্রভেিাতনর ভনভেেষ্ট্  সেবা অনতুরাধ্ 
ফি ে এর িাধ্যতি আতবেতনর 

সেবা অনুতরাধ্ ফি ে,  
 

প্রাভপ্তস্থানাঃ েক  শাখা 

 

ভবনািূত য 

 

২ ভেন 
সথতক ৩ 
ভেন 
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সপ্রভরে োকুে ার 
অনুযা়িী। 

 

আবগারী শুল্কাঃ । 
যথাযথ কেৃেপতক্ষর েি়ি 
েি়ি সপ্রভরে োকুে ার 
অনুযা়িী। 

সপ্রভক্ষতে যথাযথ কেৃেপতক্ষর 
অনুতিােন োতপতক্ষ।  

৫ গ্রাহতকর ভহোতবর 
ভববরণ (TDR/MB/Loan) 

 

প্রভেিাতনর ভনভেেষ্ট্  সেবা অনতুরাধ্ 
ফি ে এর িাধ্যতি আতবেতনর 
সপ্রভক্ষতে যথাযথ কেৃেপতক্ষর 
অনুতিােন/যাচাই োতপতক্ষ।  

সেবা অনুতরাধ্ ফি ে  
 

প্রাভপ্তস্থানাঃ েক  শাখা 

ভবনািূত য ১ ভেন সিাহাম্মে িাহফুে ু 
ইে াি, িাইে সপ্রভেতিন্ট 

সিাবাাঃ 88 02 2222 83701-

10 

ইতিই াঃ mahfujul.islam 

@lankabangla.com 
৬ TDR/MB নবা়িন ভহোব সখা ার আতবেন পতত্রর 

িাধ্যতি এবং নবা়িতনর েি়ি 
প্রভেিাতনর ভনভেেষ্ট্  সেবা অনতুরাধ্ 
ফি ে এর পূরণ োতপতক্ষ ইেুযকৃে TDR 
উপস্থাপতনর িাধ্যতি। 

আতবেন পতত্রর িাধ্যতি ে়িংক্তে়ি িাতব 
এবং  ইেুযকৃে TDR উপস্থাপতনর িাধ্যতি। 
 

প্রাভপ্তস্থানাঃ েক  শাখা 

ভবনািূত য ভহোব 
সখা ার 
েি়ি 

৭ সেবার ধ্রন পভরবেেন/ 
সি়িাে বভধ্ েে করণ 
(আিানে ভহোব) 

প্রভেিাতনর ভনভেেষ্ট্  সেবা অনতুরাধ্ 
ফি ে এর িাধ্যতি আতবেতনর 
সপ্রভক্ষতে যথাযথ কেৃেপতক্ষর 
অনুতিােন োতপতক্ষ।  

সেবা অনুতরাধ্ ফি ে এর িাধ্যতি 

 

প্রাভপ্তস্থানাঃ েক  শাখা 

ভবনািূত য ৩ ভেন সিাহাম্মে িাহফুে ু 
ইে াি, িাইে সপ্রভেতিন্ট 

সিাবাাঃ 88 02 2222 83701-

10 

ইতিই াঃ mahfujul.islam 

@lankabangla.com 

৮ িুনাফা প্রোন (TDR) 
আ়িকর কেেনাঃ যথাযথ 
কেৃেপতক্ষর েি়ি েি়ি 
সপ্রভরে োকুে ার 
অনুযা়িী। 

আবগারী শুল্কাঃ 
যথাযথ কেৃেপতক্ষর েি়ি 
েি়ি সপ্রভরে োকুে ার 
অনুযা়িী। 

প্রভেিাতনর ভনভেেষ্ট্  সেবা অনতুরাধ্ 
ফি ে এর িাধ্যতি আতবেতনর 
সপ্রভক্ষতে যথাযথ কেৃেপতক্ষর 
অনুতিােন োতপতক্ষ। TDR এর কভপ 
এবং সয বযাংতক টাকা স্থানাতভরে হতব 
সেই বযাংতকর স্বাক্ষরেম্বভ ে সচতকর 
ফতটাকভপ। 

সেবা অনুতরাধ্ ফি ে , গ্রাহতকর েুটট স্বাক্ষর 
েম্বভ ে িু  TDR এর কভপ এবং সয বযাংতক 
টাকা স্থানাতভরে হতব সেই বযাংতকর 
স্বাক্ষরেম্বভ ে সচতকর ফতটাকভপ। 
 

প্রাভপ্তস্থানাঃ েক  শাখা 

ভবনািূত য ১ ভেন সিাহাম্মে িাহফুে ু 
ইে াি, িাইে সপ্রভেতিন্ট 

সিাবাাঃ 88 02 2222 83701-

10 

ইতিই াঃ mahfujul.islam 
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৯ পূনাঃ প্রোন TDR 
instruments 

থানা়ি োধ্ারণ িা়িরী েহ আতবেতনর 
সপ্রভক্ষতে যা  যথাযথ কেৃেপতক্ষর 
অনুতিােন োতপতক্ষ।  

থানা়ি োধ্ারণ িা়িরী েহ আতবেতনর 
সপ্রভক্ষতে 

ভবনািূত য  ৩ ভেন সিাহাম্মে িাহফুে ু 
ইে াি, িাইে সপ্রভেতিন্ট 

সিাবাাঃ 88 02 2222 83701-

10 ১০ নভিণী পভরবেেন  ভনভেেষ্ট্  সেবা অনুতরাধ্ ফতি ে 
আতবেতনর সপ্রভক্ষতে, স্বাক্ষর েম্বভ ে 

ভনভেেষ্ট্  সেবা অনুতরাধ্ ফতি ে আতবেতনর 
সপ্রভক্ষতে, স্বাক্ষর েম্বভ ে নভিণীর আতবেন 

ভবনািূত য  ৩ ভেন 
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নভিণীর আতবেন পত্র, ছভব েহ    
যথাযথ কেৃেপতক্ষর অনুতিােন 
োতপতক্ষ।  

পত্র, ছভব েহ    যথাযথ কেৃেপতক্ষর 
অনুতিােন োতপতক্ষ। 

ইতিই াঃ mahfujul.islam 

@lankabangla.com 

১১ DDI অনুতরাধ্ ভনভেেষ্ট্  সেবা অনুতরাধ্ ফতি ে 
আতবেতনর সপ্রভক্ষতে েংভিষ্ট্ বযাংক 

এর DDI অনুতরাধ্  ভনক্তিেকরতণর 

িাধ্যতি ।  

সেবা অনুতরাধ্ ফতি ে আতবেতনর সপ্রভক্ষতে 

ভনধ্ োভরে বযাংক এর DDI অনুতরাধ্  

ভনক্তিেকরতণর িাধ্যতি 

ভবনািূত য ১ ভেন 

১২ NOC প্রোন/ বতক়িা 
েনে প্রোন 
(TDR/MB/Loan) 

 

প্রভেিাতনর ভনভেেষ্ট্  সেবা অনুতরাধ্ 
ফি ে এর িাধ্যতি আতবেতনর 
সপ্রভক্ষতে, যথাযথ কেৃেপতক্ষর 
গ্রাহতকর ভহোব যাচাইকরতণর 
োতপতক্ষ।  

ভনভেেষ্ট্  সেবা অনুতরাধ্ ফি ে এর িাধ্যতি 
আতবেতনর সপ্রভক্ষতে, গ্রাহতকর ভহোব 
যাচাইত়ির ভিভিতে 

ভবনািূত য ২ ভেন 

১৩ ঋণ স্থানাতর (অনয 
বযাংক বা আভথ েক 
প্রভেিাতন) 

প্রভেিাতনর ভনভেেষ্ট্  সেবা অনুতরাধ্ 
ফি ে এর িাধ্যতি আতবেতনর 
সপ্রভক্ষতে, েংভিষ্ট্ বযাংক এর  এ 
েংোত অনুতরাতধ্র ভিভিতে  

প্রভেিাতনর ভনভেেষ্ট্  সেবা অনুতরাধ্ ফি ে 
এর িাধ্যতি আতবেতনর সপ্রভক্ষতে, 
েংভিষ্ট্ বযাংক এর  এ েংোত 
অনুতরাতধ্র ভিভিতে  

ভবনািুত য ১ কি েভেবে 

সথতক ৩ 

কি েভেবে 

১৪ 

 

SOD নবা়িন প্রভেিাতনর ভনভেেষ্ট্ আতবেন ফতি ের 

িাধ্যতি আতবেতনর সপ্রভক্ষতে যথাযথ 

কেৃেপতক্ষর অনুতিােন োতপতক্ষ  

সেবা আতবেন ফি ে  

 
 

প্রাভপ্তস্থানাঃ েক  শাখা 

ভবনািুত য ১ কি েভেবে 

সথতক ৩ 

কি েভেবে 

সিাহাম্মে িাহফুে ু 
ইে াি, িাইে সপ্রভেতিন্ট 

সিাবাাঃ 88 02 2222 83701-

10 
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১৫ PDC পভরবেেন/আপতিট প্রভেিাতনর ভনভেেষ্ট্ সেবা অনতুরাধ্ 

ফতি ের িাধ্যতি আতবেতনর সপ্রভক্ষতে 

যথাযথ কেৃেপতক্ষর অনুতিােন 

োতপতক্ষ 

১. সেবা আতবেন ফি ে  

প্রাভপ্তস্থানাঃ েক  শাখা 

২.নেুন PDC  

ভবনািুত য ১ কি েভেবে 

সথতক ৫ 

কি েভেবে 

১৬ আংভশক সপতিন্ট 
অনুতরাধ্ 

প্রভেিাতনর ভনভেেষ্ট্ সেবা অনতুরাধ্ 

ফতি ের িাধ্যতি আতবেতনর সপ্রভক্ষতে 

যথাযথ কেৃেপতক্ষর অনুতিােন 

োতপতক্ষ 

সেবা আতবেন ফি ে এবং গ্রাহতকর বযাংতক 

অথ ে েিার রভশেেহ 

প্রাভপ্তস্থানাঃ েক  শাখা 

ভবনািুত য ১ কি েভেবে 

সথতক ৩ 

কি েভেবে 

১৭ EMI আকার পভরবেেতনর 
অনুতরাধ্ 

প্রভেিাতনর ভনভেেষ্ট্ সেবা অনতুরাধ্ 

ফতি ের িাধ্যতি আতবেতনর সপ্রভক্ষতে 

যথাযথ কেৃেপতক্ষর অনুতিােন 

োতপতক্ষ 

সেবা আতবেন ফি ে  

 

প্রাভপ্তস্থানাঃ েক  শাখা 

ভবনািুত য ১ কি েভেবে 

সথতক ৫ 

কি েভেবে 

১৮ EMI োভরখ পভরবেেতনর 
অনুতরাধ্ 

প্রভেিাতনর ভনভেেষ্ট্ সেবা অনতুরাধ্ 

ফতি ের িাধ্যতি আতবেতনর সপ্রভক্ষতে 

সেবা আতবেন ফি ে  

 

প্রাভপ্তস্থানাঃ েক  শাখা 

ভবনািুত য ১ কি েভেবে 

সথতক ৩ 

কি েভেবে 
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যথাযথ কেৃেপতক্ষর অনুতিােন 

োতপতক্ষ 

১৯ PDC/UDC/TDR 

Instrument সফরে 
প্রভেিাতনর ভনভেেষ্ট্ সেবা অনতুরাধ্ 

ফতি ের িাধ্যতি আতবেতনর সপ্রভক্ষতে 

যথাযথ কেৃেপতক্ষর অনুতিােন 

োতপতক্ষ 

সেবা আতবেন ফি ে/ নবা়িন/ ভরভেভি / 
ভরিাকচার/স ান ভনষ্পভি েভ    
 

প্রাভপ্তস্থানাঃ েক  শাখা 

ভবনািুত য ১ কি েভেবে 

সথতক ৩ 

কি েভেবে 

২০ 

নভথর ফতটাকভপ 

শাখা়ি গ্রাহক সেবা়ি ভনত়িাক্তেে 

কি েকেোতক অনুতরাধ্েতি এবং 
যথাযথ যাচাইকরতণর িাধ্যতি  

প্রতযােয ন়ি 

 প্রাভপ্তস্থানাঃ েক  শাখা 

ভবনািুত য অনুতরাধ্ 

িাত্র 

২১ 

Payment Instruction 
আপতিট অনুতরাধ্ 

প্রভেিাতনর ভনভেেষ্ট্ সেবা অনতুরাধ্ 

ফতি ের িাধ্যতি আতবেতনর সপ্রভক্ষতে 

যথাযথ কেৃেপতক্ষর অনুতিােন 

োতপতক্ষ 

সেবা আতবেন ফি ে/ েিার িূ  রভশে  
 

প্রাভপ্তস্থানাঃ েক  শাখা 

ভবনািুত য ১ কি েভেবে 

সথতক ৫ 

কি েভেবে 

২২ টিকানা আপতিতটর 
অনুতরাধ্ 

 

প্রভেিাতনর ভনভেেষ্ট্ সেবা অনতুরাধ্ 

ফতি ের িাধ্যতি আতবেতনর সপ্রভক্ষতে 

যথাযথ যাচাইকরতণর োতপতক্ষ 

সেবা আতবেন ফি ে  

ভবেুযে/গযাে ভব  

প্রাভপ্তস্থানাঃ েক  শাখা 

ভবনািুত য ১ কি েভেবে 

সথতক ৫ 

কি েভেবে 

২৩ 
E-TIN আপতিতটর 
অনুতরাধ্ 

 

প্রভেিাতনর ভনভেেষ্ট্ সেবা অনতুরাধ্ 

ফতি ের িাধ্যতি, গ্রাহতকর E-TIN েিা 
করে আতবেতনর সপ্রভক্ষতে যথাযথ 

কেৃেপতক্ষর অনুতিােন োতপতক্ষ 

সেবা আতবেন ফি ে  

গ্রাহতকর E-TIN 

 

প্রাভপ্তস্থানাঃ েক  শাখা 

ভবনািুত য ১ কি েভেবে 

সথতক ৩ 

কি েভেবে 

২৪ 

Tax Acknowledgement 
ভিপ আপতিতটর 
অনুতরাধ্ 

প্রভেিাতনর ভনভেেষ্ট্ সেবা অনতুরাধ্ 

ফতি ের িাধ্যতি আতবেতনর সপ্রভক্ষতে 
গ্রাহক Tax Acknowledgement রভশে 

েিা করে কেৃেপতক্ষর অনুতিােন 

োতপতক্ষ 

সেবা আতবেন ফি ে এবং গ্রাহতকর Tax 
Acknowledgement রভশে 

 

প্রাভপ্তস্থানাঃ েক  শাখা 

ভবনািুত য ১ কি েভেবে 

সথতক ৩ 

কি েভেবে 

২৫ কািে সচক ইেুয করার 
অনুতরাধ্ 

প্রভেিাতনর ভনভেেষ্ট্ সেবা অনতুরাধ্ 

ফি ে/গ্রাহক সেবা নম্বতর  আতবেতনর 

সপ্রভক্ষতে যথাযথ কেৃেপতক্ষর 

অনুতিােন োতপতক্ষ 

সেবা আতবেন ফি ে/ গ্রাহক সেবা নম্বতর  
আতবেতনর সপ্রভক্ষতে 
 

প্রাভপ্তস্থানাঃ েক  শাখা 

প্রভেবার ২০০ টাকা 

+ ১৫% িযাট চােে 

প্রতযােয 

৩ 

কি েভেবে 

সথতক ৭ 

কি েভেবে 

সিাাঃ োোে খান,  
ফাস্টে এভেতস্টন্ট িাইে 
সপ্রভেতিন্ট (এফএভিভপ)  
সিাবাাঃ +8801847084371 

ই-সিই :saadat.khan 

@lankabangla.com 
২৬ 

অতটা স াতনর যানবাহন 
স্থানাততরর  অনুতরাধ্ 

 

প্রভেিাতনর ভনভেেষ্ট্ সেবা অনতুরাধ্ 

ফতি ের িাধ্যতি আতবেতনর সপ্রভক্ষতে 

যথাযথ কেৃেপতক্ষর অনুতিােন 

োতপতক্ষ 

১. সেবা আতবেন ফি ে  

২. BRTA কেৃেক প্রতে়ি গাভড়র কাগেেিূহ  
 

প্রাভপ্তস্থানাঃ েক  শাখা 

িাভ কানা পভরবেেন 
ভফ ৫,০০০ টাকা 

৫ ভেন 

সথতক ৭ 

ভেন 

সক. এি. বরুহান উক্তদ্দন, 

ভেভন়ির িযাতনোর 

সিাবাাঃ +8801711848560 
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২৭ অতটাত াতনর গাভড়র 

িাভ কানা পভরবেেতনর 

েনেপত্র প্রোন   

প্রভেিাতনর ভনভেেষ্ট্  সেবা অনতুরাধ্ 
ফি ে এর িাধ্যতি আতবেতনর 
সপ্রভক্ষতে যথাযথ কেৃেপতক্ষর 
অনুতিােন োতপতক্ষ 

সেবা অনুতরাধ্ ফি ে 
 

প্রাভপ্তস্থানাঃ েক  শাখা 
িাভ কানা পভরবেেন 
ভফ ৫,০০০ টাকা 

১ ভেন 
সথতক ৫  
ভেন 

ইতিই াঃ 
sohel@lankabangla.com   

২৮ সেভিট কাতিের বেেিান 
সেভিট ভ ভিট বৃক্তির 
েনয আতবেন 

প্রভেিাতনর ভনভেেষ্ট্  সেবা অনতুরাধ্ 
ফি ে এর োতথ বেেিান আত়ির স্বপতক্ষ 
যথাযথ প্রিাণপত্র েহ আতবেতনর 
সপ্রভক্ষতে যথাযথ কেৃেপতক্ষর 
অনুতিােন োতপতক্ষ 

 

সেবা অনুতরাধ্ ফি ে, বযাংক ভববরণী, বেেিান 
চাকরীর েনে/সপ-িীপ, োেী়িো 
পভরচ়িপত্র, চ ভে অথ েবছতরর সেি 
েিাোতনর প্রিাণপত্র এর কভপ, ভেআইভব 
িরি-১ক,   ইেযাভে  
 

প্রাভপ্তস্থানাঃ েক  শাখা 

প্রভেবার ২০০ টাকা 

+ ১৫% িযাট চােে 

প্রতযােয 

১ ভেন 
সথতক ১৫  
ভেন 

সিাাঃ ভিনহাে উক্তদ্দন, িাইে 
সপ্রভেতিন্ট 

সিাবাাঃ +8801713120974 
ইতিই াঃ Minhaz 

@lankabangla.com  

২৯ োিানতের ভবপরীতে 
স াতনর েনয আতবেন  

প্রভেিাতনর ভনভেেষ্ট্  আতবেন ফি ে এর 
োতথ োিানতের প্রিাণপতত্রর িূ  
কভপ েহ আতবেতনর সপ্রভক্ষতে 
যথাযথ কেৃেপতক্ষর অনুতিােন 
োতপতক্ষ 

 

সেবা আতবেন ফি ে, োিানতের ভবপরীতে 
প্রতে়ি প্রিাণপতত্রর িূ  কভপ (স্বাক্ষরেহ), 
োেী়িো পভরচ়িপত্র, স টার অফ ভ ত়িন, 
চ ভে অথ েবছতরর সেি েিাোতনর 
প্রিাণপত্র এর কভপ, ভেআইভব িরি-১ক, 
গ্রাহতকর ভনভেেষ্ট্ বযাংক একাঊতন্টর সচতকর 
কভপ।     
 

প্রাভপ্তস্থানাঃ েক  শাখা  

 ১,১৫০.০০/- 
(িযাটেহ)  
 

এককা ীন 
 ংকাবাং ার ভনভেেষ্ট্ 
বযাংক ভহোতব 
েিাোন।   

 

১ ভেন 
সথতক ২   
ভেন 

সিাহাম্মে িাহফুে ু 
ইে াি, িাইে সপ্রভেতিন্ট 

সিাবাাঃ 88 02 2222 83701-

10 

ইতিই াঃ mahfujul.islam 

@lankabangla.com 

৩০ স ান একাউন্ট বতন্ধর 
েনয আতবেন  

প্রভেিাতনর ভনভেেষ্ট্  সেবা অনতুরাধ্ 
ফি ে এর িাধ্যতি আতবেতনর 
সপ্রভক্ষতে যথাযথ কেৃেপতক্ষর 
অনুতিােন োতপতক্ষ গ্রাহতক 
প্রত়িােনী়ি ভস্থভের অংক োনাতনা 
হতব। 

উি ভস্থভের েিপভরিাণ টাকা গ্রাহক 
কেৃেক ভনভেেষ্ট্ বযাংক একাউতন্ট 
েিাোতনর পর চূড়াত ো়িিুি েনে 
প্রোন করা।  

সেবা অনুতরাধ্ ফি ে 
 

প্রাভপ্তস্থানাঃ েক  শাখা  

বেেিান স ান ভস্থভের 
উপর ২% + ১৫% 
িযাট 

 

পভরতশাধ্ পিভোঃ 
এককা ীন 
 ংকাবাং ার ভনভেেষ্ট্ 
বযাংক ভহোতব 
েিাোন। 

১ ভেন 
সথতক ৭   
ভেন 

সিাহাম্মে িাহফুে ু 
ইে াি, িাইে সপ্রভেতিন্ট 

সিাবাাঃ 88 02 2222 83701-

10 

ইতিই াঃ mahfujul.islam 

@lankabangla.com 

৩১ গ্রাহতকর সিাবাই  সফান 
নম্বর পভরবেেন েনয 
আতবেন  

প্রভেিাতনর ভনভেেষ্ট্  সেবা অনতুরাধ্ 
ফি ে এর িাধ্যতি/ভনধ্ োভরে 
সরক্তেস্টারকৃে সিাবাইত র িাধ্যতি 
গ্রাহক সেবা নম্বতর  আতবেতনর 
সপ্রভক্ষতে যথাযথ কেৃেপতক্ষর 
অনুতিােন োতপতক্ষ 

সেবা অনুতরাধ্ ফি ে/ভনধ্ োভরে সরক্তেস্টারকৃে 
সিাবাইত র িাধ্যতি গ্রাহক সেবা নম্বতর  
আতবেতনর িাধ্যতি।  
 

প্রাভপ্তস্থানাঃ েক  শাখা ও প্রধ্ান কায ো ়ি  

ভবনািূত য  ১ ভেন 
সথতক ২   
ভেন  

সিাহাম্মে িাহফুে ু 
ইে াি, িাইে সপ্রভেতিন্ট 

সিাবাাঃ 88 02 2222 83701-

10 

ইতিই াঃ mahfujul.islam 

@lankabangla.com 

mailto:sohel@lankabangla.com
mailto:mahfujul.islam@lankabangla.com
mailto:mahfujul.islam@lankabangla.com
mailto:mahfujul.islam@lankabangla.com
mailto:mahfujul.islam@lankabangla.com
mailto:mahfujul.islam@lankabangla.com
mailto:mahfujul.islam@lankabangla.com
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৩২ 

গ্রাহতকর স্বাক্ষর 
পভরবেেতনর েনয 
আতবেন  

প্রভেিাতনর ভনভেেষ্ট্  সেবা অনতুরাধ্ 
ফি ে এর িাধ্যতি  আতবেতনর 
সপ্রভক্ষতে যথাযথ কেৃেপতক্ষর 
অনুতিােন োতপতক্ষ   

সেবা অনুতরাধ্ ফি ে 
 

প্রাভপ্তস্থানাঃ েক  শাখা  

ভবনািূত য  ১ ভেন 
সথতক ২   
ভেন  

সিাহাম্মে িাহফুে ু 
ইে াি, িাইে সপ্রভেতিন্ট 

সিাবাাঃ 88 02 2222 83701-

10 

ইতিই াঃ mahfujul.islam 

@lankabangla.com 

৩৩ 

সেভিট কাতিের কযাশ 
ভ ভিট গ্রাহতকর বযাংতক 
ভব এফ টট এন এর েনয 
আতবেন (িাস্টার কািে)  

প্রভেিাতনর ভনভেেষ্ট্  ভব এফ টট এন এর 
ফি ে, গ্রাহক সেবা নম্বর এবং গ্রাহতকর 
বযাংতকর একাউতণ্টর সচতকর কভপ 
এর িাধ্যতি আতবেতনর সপ্রভক্ষতে  

ভনভেেষ্ট্ ভবএফ টটএন ফি ে, গ্রাহক সেবা নম্বর 
এবং গ্রাহতকর বযাংতকর একাউতণ্টর সচতকর 
কভপ।   
 

প্রাভপ্তস্থানাঃ েক  শাখা 

প্রভেিাতনর ভনভেেষ্ট্ 
চাতেের িাধ্যতি  

১ ভেন 
সথতক ৩    
ভেন  

সিাাঃ োোে খান,  
ফাস্টে এভেতস্টন্ট িাইে 
সপ্রভেতিন্ট (এফএভিভপ)  
সিাবাাঃ +8801847084371 

ই-সিই :saadat.khan 

@lankabangla.com 

৩৪ 

সেভিট কাতিের ভরও়িািে 
পত়িতন্টর ভবপরীতে 
ভগফট িাউচার েনয 
আতবেন  

প্রভেিাতনর ভনভেেষ্ট্ সেবা অনতুরাধ্ 
ফি ে/ইতিই /গ্রাহক সেবা নম্বর এ 
গ্রাহতকর পছতন্দর ভগফট আইতটি 
এর নাি ও সকাি উতল্লখপূব েক 
আতবেন।    

সেবা অনুতরাধ্ ফি ে/ইতিই /গ্রাহক সেবা 
নম্বর 

 

প্রাভপ্তস্থানাঃ েক  শাখা  

ভবনািূত য  ১ ভেন 
সথতক ৭   
ভেন  

সিাাঃ ভিনহাে উক্তদ্দন, িাইে 
সপ্রভেতিন্ট 

সিাবাাঃ +8801713120974 
ইতিই াঃ Minhaz 

@lankabangla.com 

৩৫ 

গ্রাহতকর িৃেুযতে সেভিট 
কাতিের ভস্থভে ভনস্পভে  

গ্রাহতকর িৃেুয েনে, ও়িািে 
কভিশনাতরর োটটেভফতকট, গ্রাহতকর 
ছভব এবং বতক়িা টাকা পভরতশাতধ্র 
িাধ্যতি প্রভেিাতনর ভনধ্ োভরে ফরতি 
আতবেন করতে হতব  

গ্রাহতকর িৃেুয েনে, ও়িািে কভিশনাতরর 
োটটেভফতকট, গ্রাহতকর ছভব এবং বতক়িা 
টাকা পভরতশাধ্ করে  
 

প্রাভপ্তস্থানাঃ েক  শাখা 

ভবনািূত য  ১ ভেন 
সথতক ৭   
ভেন  

এে সক োভহেুর রহিান,  
ফাস্টে এভেতস্টন্ট িাইে 
সপ্রভেতিন্ট (এফএভিভপ)  
সিাবাাঃ +8801818281731 

ই-সিই :sk.rahman 

@lankabangla.com 

৩৬ 

স াতনর অথ ে িওফুতকর 
েনয আতবেন  

প্রভেিাতনর  উিেন কেৃেপক্ষ বরাবর 
যথাযথ সযৌক্তিক কারণ উতল্লখ পূব েক 
গ্রাহতকর ভ ভখে আতবেন   এর 
িাধ্যতি আতবেতনর সপ্রভক্ষতে যথাযথ 
কেৃেপতক্ষর অনুতিােন োতপতক্ষ   

গ্রাহতকর ভ ভখে আতবেন 

 

প্রাভপ্তস্থানাঃ েক  শাখা 
ভবনািূত য 

১ ভেন 
সথতক ৭   
ভেন 

িীর িােুে আ ী ক্তেতকা,  
ফাস্টে এভেতস্টন্ট িাইে 
সপ্রভেতিন্ট (এফএভিভপ)  
সিাবাাঃ +8801833333070 
ই-সিই : zico@lankabangla 

.com 

৩৭ 

অভিতযাগ বযবস্থাপনা প্রভেিাতনর ভনভেেষ্ট্  সেবা অনতুরাধ্ 
ফি ে/গ্রাহতকর 
অভিতযাগপত্র/ইতিই /গ্রাহক সেবা 
নম্বর/কিপ্ল্াত়িন্স সেত র উতল্লভখে 
নম্বর এর িাধ্যতি।  

সেবা অনুতরাধ্ ফি ে/গ্রাহতকর 
অভিতযাগপত্র/ইতিই /গ্রাহক সেবা 
নম্বর/কিপ্ল্াত়িন্স সেত র উতল্লভখে নম্বর । 
 

প্রাভপ্তস্থানাঃ েক  শাখা ও প্রধ্ান কায ো ়ি  

ভবনািূত য 
১ ভেন 
সথতক ৭   
ভেন 

িুহাম্মে কািরু  হাোন, 
ফাস্টে ভেভন়ির এক্তিভকউটটি 
িাইে সপ্রভেতিন্ট 
(এেইভিভপ)  
 

সিাবাাঃ + 8801711892105 

mailto:mahfujul.islam@lankabangla.com
mailto:mahfujul.islam@lankabangla.com
mailto:sk.rahman@lankabangla.com
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ই-সিই াঃ kamrulhasan 

@lankabangla.com  

৩৮ শাখা়ি তেনক্তন্দন 
কায েেি পভরচা নার 
েনয শাখার বযাংক 
একাউতন্ট অথ ে স্থানাতর 

প্রভেিাতনর ভনধ্ োভরে েফটও়িযাতর 
আতবেতনর সপ্রভক্ষতে, প্রত়িােনী়ি 
কাগে োভখত র িাধ্যতি যথাযথ 
কেৃেপতক্ষর শাখার খরচ যাচাইকরতণর 
োতপতক্ষ অনুতিােন প্রাপযোর পর 

প্রভেিাতনর ভনধ্ োভরে েফটও়িযাতর 
আতবেতনর ও শাখা পয োত়ি প্রত়িােনী়ি 
কাগে োভখত র িাধ্যতি  

ভবনািূত য  ১ ভেন 
সথতক ৩   
ভেন  

এে এি োইফুর রহিান, 
ফাস্টে এভেতস্টন্ট িাইে 
সপ্রভেতিন্ট (এফএভিভপ)  
 

সিাবাাঃ + 8801913769917 

ই-সিই াঃ milton 

@lankabangla.com  
৩৯ পযাতন  আইনেীবী 

ভনত়িাগ ও োতের 
ভব /েম্মানী প্রোন  

েংভিষ্ট্ কভিটটর যাচাই বাছাই ও 
েুপাভরতশর ভিভিতে 

আতবেতনর োতথ ভশক্ষাগে সযাগযো, বার 
কাউক্তন্সত র েনে, ছভব, অভিজ্ঞো েনে, 
অনযানয (যভে  থাতক) 

ভবনািূত য ভবভধ্ 
সিাোতবক 

সিাাঃ ভেক্তির রহিান, 
এভেতস্টন্ট িাইে সপ্রভেতিন্ট 
(এভিভপ) 
 

সিাবাাঃ + 8801847084214 

ই-সিই : shibbir.rahman 

@lankabangla.com 
৪০ িন্ত্রনা ়ি/নযাশনা  সবািে 

অব সরভিভনউ 
/ভেভকউরটট এিতচঞ্জ 
কভিশন/ঢাকা স্টক 
এিতচঞ্জ ও বাং াতেশ 
বযাংতক েহ েক  
ভন়িন্ত্রক েংস্থার ভনকট 
েথয েরবরাহ বা ভহোব 
আবিকরণ 

হািে ও েফট কভপর ও ভহোব 
আবিকরতণর  িাধ্যতি 

েরবরাভহে ভনধ্ োভরে ছক সিাোতবক  ভবনািূত য োৎক্ষভনক

/ ভনধ্ োভরে 
েিত়ির 
িতধ্য  

িােুি আ ী 

ভেভন়ির িাইে সপ্রভেতিন্ট 
(এেভিভপ) 
সিাবাাঃ + 8801713069817 

ই-সিই : masum 

@lankabangla.com  

৪১ ভস্থভে/বতক়িা অনুেন্ধান েটিক গ্রাহক যাচাই করার িাধ্যতি 

সেবা প্রোন। 

সফান নাম্বার, েন্মোভরখ, িাত়ির নাি, কািে 

ভ ভিট ইেযাভে যাচাই করণ।  
ভবনািূত য োৎক্ষভণক 

এে সক োভহেুর রহিান,  
ফাস্টে এভেতস্টন্ট িাইে 
সপ্রভেতিন্ট (এফএভিভপ)  
 

সিাবাাঃ +8801818281731 

ই-সিই : sk.rahman 

@lankabangla.com  

৪২ গ্রীণ ভপন 
েটিক গ্রাহক যাচাই করার িাধ্যতি 

সেবা প্রোন। 

সফান নাম্বার, েন্মোভরখ, িাত়ির নাি, কািে 

ভ ভিট ইেযাভে যাচাই করণ। 
ভবনািূত য োৎক্ষভণক 

৪৩ 
টটভপন োভ কািুিকরণ 

অনুতরাধ্ 

েটিক গ্রাহক যাচাই করার িাধ্যতি 

সেবা প্রোন। 

সফান নাম্বার, েন্মোভরখ, িাত়ির নাি, কািে 

ভ ভিট ইেযাভে যাচাই করণ। 

 
 

ভবনািূত য োৎক্ষভণক 

৪৪ 
ভনরাপিা আইতটি 
েক্তে়িকরণ অনুতরাধ্ 

েটিক গ্রাহক যাচাই করার িাধ্যতি 

সেবা প্রোন। 

সফান নাম্বার, েন্মোভরখ, কািে ভ ভিট 

ইেযাভে যাচাই করণ। 
ভবনািূত য 

১ সথতক ৩ 
ভেন। 

এে সক োভহেুর রহিান,  

mailto:milton@lankabangla.com
mailto:milton@lankabangla.com
mailto:shibbir.rahman@lankabangla.com
mailto:shibbir.rahman@lankabangla.com
mailto:masum@lankabangla.com
mailto:masum@lankabangla.com
mailto:sk.rahman@lankabangla.com
mailto:sk.rahman@lankabangla.com
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৪৫ পুরস্কার িাউচার পুনরা়ি 

পািাতনার অনুতরাধ্ 

 

সফান কত  গ্রাহতকর োতথ 

কতথাতপাকথন, অবভহে করন এবং 

েটিক টিকানা যাচাই করতনর িাধ্যতি 

সেবা প্রোন।  

েটিক গ্রাহক, টিকানা যাচাই করণ। ভবনািূত য 

 

৩ সথতক ৭ 
ভেন।  

ফাস্টে এভেতস্টন্ট িাইে 
সপ্রভেতিন্ট (এফএভিভপ)  
 

সিাবাাঃ +8801818281731 

ই-সিই : sk.rahman 

@lankabangla.com  
৪৬ পুরস্কার িাউচার 

পািাতনার অনুতরাধ্ 

 

সফান কত  গ্রাহতকর োতথ 

কতথাতপাকথন, অবভহে করন এবং 

েটিক টিকানা যাচাই করতনর িাধ্যতি 

সেবা প্রোন।  

েটিক গ্রাহক, টিকানা যাচাই করণ। ভবনািূত য 

 

৩ সথতক ৭ 
ভেন।  

৪৭ ভরিাে ো  বা পভরবেেন 

েভনে অনতুরাধ্ 
েটিক গ্রাহক যাচাই করার িাধ্যতি 

সেবা প্রোন। 

কািে স্টযাটাে, সফান নাম্বার, েন্মোভরখ, 

কািে ভ ভিট, বাভষ েক স নতেন েংখযা 

যাচাইকরণ।  

ভবনািূত য 

 

১ সথতক ৩ 
ভেন।  

৪৮ সচক বতন্ধর অনুতরাধ্ েটিক গ্রাহক যাচাই করার িাধ্যতি 

সেবা প্রোন। 

কািে স্টযাটাে, সচক স্টযাটাে যাচাইকরণ।  ভবনািূত য 

 

  ১ সথতক 
৩ ভেন।  

৪৯ কািে ভপন পুনরা়ি 

পািাতনার অনুতরাধ্ 

েটিক গ্রাহক এবং টিকানা যাচাই 

করার িাধ্যতি সেবা প্রোন। 

েটিক গ্রাহক, টিকানা যাচাই করণ। ১০০ টাকা + িযাট ৩ সথতক ৭ 
ভেন। 

৫০ কািে নবা়িন অনুতরাধ্ েটিক গ্রাহক, কািে স্টযাটাে, যাচাই 

করার িাধ্যতি সেবা প্রোন। 

 

েটিক গ্রাহক, কািে স্টযাটাে, যাচাই করণ। িাস্টার/ ভিো 
ক্লাভেক ১০০০ টাকা 

+ িযাট, 
িাস্টার/ভিো সগাল্ড 
২০০০ টাকা + িযাট, 

িাস্টার 
টাইটযাভন়িাি/ ভিো 
প্ল্াটটনাি ২৫০০ 
টাকা + িযাট 

৩ সথতক ৭ 
ভেন। 

৫১ সেভিট ভ ভিট িােে বা 

একক্তত্রে করণ। 

েটিক গ্রাহক, কাতিের বযবহার এর 

েি়ি, বতক়িা পভরতশাধ্ যাচাইকরতণর 

িাতধ্যতি সেবা প্রোন।  

েটিক গ্রাহক, কািে স্টযাটাে, কাতিের 

বযবহার এর েি়ি, বতক়িা পভরতশাধ্ 

যাচাইকরণ। 

সপ্রািাক্ট পভরবেেন 

এর েনয টাকা ৫০০ 

+ িূেক চােে 

প্রতযােয 

৩ সথতক ৭ 
ভেন। 

৫২ গ্রাহতকর টিকানা 

হা নাগাে এর অনুতরাধ্ 

েটিক গ্রাহক এবং টিকানা যাচাই 

করার িাধ্যতি সেবা প্রোন। 

 

েটিক গ্রাহক, সফান নাম্বার টিকানা যাচাই 

করণ। 

ভবনািূত য ১ সথতক ৩ 
ভেন। 

mailto:sk.rahman@lankabangla.com
mailto:sk.rahman@lankabangla.com
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৫৩ গ্রাহতকর সফান নাম্বার 

হা নাগাে এর অনুতরাধ্ 

েটিক গ্রাহক, সফান নাম্বার এবং 

টিকানা যাচাই করার িাধ্যতি সেবা 

প্রোন। 

 

েটিক গ্রাহক, সফান নাম্বার টিকানা যাচাই 

করণ। 

ভবনািূত য ১ সথতক ৩ 
ভেন। 

এে সক োভহেুর রহিান,  
ফাস্টে এভেতস্টন্ট িাইে 
সপ্রভেতিন্ট (এফএভিভপ)  
 

সিাবাাঃ +8801818281731 

ই-সিই : sk.rahman 

@lankabangla.com  

৫৪ নবা়িন ভফ িওকুফ েটিক গ্রাহক, সফান নাম্বার, কািে 

স্টযাটাে, স নতেন যাচাই করার 

িাধ্যতি সেবা প্রোন। 

েটিক গ্রাহক, সফান নাম্বার কািে স্টযাটাে, 

স নতেন যাচাই করণ। 

ভবনািূত য ১ সথতক ৩ 
ভেন। 

৫৫ বাভষ েক ভফ িওকুফ েটিক গ্রাহক, কািে স্টযাটাে, 

স নতেন েংখযা যাচাই করার িাধ্যতি 

সেবা প্রোন। 

েটিক গ্রাহক, কািে স্টযাটাে, স নতেন 

েংখযা যাচাই করণ। 

ভবনািূত য ১ সথতক ৩ 
ভেন। 

৫৬ ই-কিাে ে স নতেন েীিা 

ভনধ্ োরণ 

েটিক গ্রাহক, কািে ভ ভিট, স নতেন 

যাচাই করার িাধ্যতি সেবা প্রোন। 

েটিক গ্রাহক, কািে ভ ভিট, স নতেন যাচাই 

করণ। প্রভেভেন েতব োচ্চ ১০ টট স নতেন এর 

েীিা ভনধ্ োরণ। 

ভবনািূত য োৎক্ষভণক 

 

৫৭ অভিতযাগ/অনেুন্ধান েটিক গ্রাহক যাচাই করার িাধ্যতি 

সেবা প্রোন। 

 

সফান নাম্বার, েন্মোভরখ, িাত়ির নাি, কািে 

ভ ভিট ইেযাভে যাচাই করণ। 

ভবনািূত য ৩ সথতক ৫ 
ভেন 

৫৮ ইক্তে সপ আতবেন  েটিক গ্রাহক, সফান নাম্বার, বতক়িার 
পভরিাণ, েুতের হার, েি়িেীিা যাচাই 

করার িাধ্যতি সেবা প্রোন। 

েটিক গ্রাহক, সফান নাম্বার, বতক়িার 
পভরিাণ, েুতের হার, েি়িেীিা 
যাচাইকরণ।  

ভবনািূত য  

 (শুধ্ুিাত্র ০% ইক্তে 

সপ সক্ষতত্র) 

 

১ সথতক ৩ 
ভেন।  

৫৯ ইক্তে সপ বতন্ধর অনুতরাধ্ সফান নাম্বার, বতক়িার পভরিাণ যাচাই 

করার িাধ্যতি সেবা প্রোন। 

 

েটিক গ্রাহক, সফান নাম্বার, বতক়িার 
পভরিাণ যাচাইকরণ। 

ভবনািূত য 

 

১ সথতক ৩ 
ভেন।  

৬০ সেভিট ভশল্ড ভপ্রভি়িাি 

ভর-এনতরা তিন্ট/ভি- 
এনতরা তিন্ট 

েটিক গ্রাহক, এই সেবা েম্পতকে 
গ্রাহতকর েটিক ধ্ারণা, চা ু বা বন্ধ 
করার বযাপাতর গ্রাহতকর েম্মভে গ্রহণ 
করার িাধ্যতি সেবা প্রোন। 

েটিক গ্রাহক, এই সেবা েম্পতকে গ্রাহতকর 
েটিক ধ্ারণা, চা ু বা বন্ধ করার বযাপাতর 
গ্রাহতকর েম্মভে যাচাইকরণ।  

ভবনািূত য 

 

১ সথতক ৩ 
ভেন।  

৬১ কািে বতন্ধর অনুতরাধ্ েটিক গ্রাহক, সফান নাম্বার, 
েন্মোভরখ, িাত়ির নাি, কািে ভ ভিট, 
বতক়িার পভরিাণ েতব েতশষ স নতেন 
যাচাই করার িাধ্যতি সেবা প্রোন। 

েটিক গ্রাহক, সফান নাম্বার, 
েন্মোভরখ, িাত়ির নাি, কািে ভ ভিট, 
বতক়িার পভরিাণ েতব েতশষ স নতেন 
যাচাইকরণ। 

ভবনািূত য 

 
১ সথতক ৩ 
ভেন।  

৬২ িুভপ্ল্তকট স্টযাট্তিন্ট 

ভরকুত়িস্ট 
েটিক গ্রাহক, সফান নাম্বার, 
েন্মোভরখ, ইতিই  এতড্রে 

েটিক গ্রাহক, সফান নাম্বার, 
েন্মোভরখ, ইতিই  এতড্রে 

স্টযাট্তিন্ট প্রভে 

১১৫ টাকা চােে 

প্রতযােয। 

১ সথতক ৩ 
ভেন। 

এে সক োভহেুর রহিান,  
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যাচাই করার িাধ্যতি সেবা প্রোন।  যাচাইকরণ। ফাস্টে এভেতস্টন্ট িাইে 
সপ্রভেতিন্ট (এফএভিভপ)  
 

সিাবাাঃ +8801818281731 

ই-সিই : sk.rahman 

@lankabangla.com  

৬৩ ভরও়িািে কযাশ সবক 
ভরকুত়িস্ট 

েটিক গ্রাহক, সফান নাম্বার, ভরও়িািে 
পত়িন্ট  
যাচাই করার িাধ্যতি সেবা প্রোন। 

েটিক গ্রাহক, সফান নাম্বার, ভরও়িািে পত়িন্ট 

যাচাইকরণ। 
ভবনািূত য 

 
১ সথতক ৩ 
ভেন। 

৬৪ কািে ব্লক বা ভরতপ্ল্েতিন্ট 

অনুতরাধ্ 

 

েটিক গ্রাহক, সফান নাম্বার, 
েন্মোভরখ, িাত়ির নাি, কািে ভ ভিট, 
বতক়িার পভরিাণ েতব েতশষ স নতেন 
যাচাই করার িাধ্যতি সেবা প্রোন। 

েটিক গ্রাহক, সফান নাম্বার, 
েন্মোভরখ, িাত়ির নাি, কািে ভ ভিট, 
বতক়িার পভরিাণ েতব েতশষ স নতেন 
যাচাইকরণ। 

ভরতপ্ল্েতিন্ট চােে 
৫০০ টাকা + িযাট 

৩ সথতক ৭ 
ভেন 

৬৫ ভফন স্মাটে আতবেন ফি ে েটিক গ্রাহক যাচাই করার িাধ্যতি 

সেবা প্রোন। 
সফান নাম্বার, েন্মোভরখ, িাত়ির নাি, কািে 

ভ ভিট ইেযাভে যাচাই করণ। 
ভবনািূত য 

 

োৎক্ষভণক 

 
৬৬ ভফ এন্ড চােে েটিক গ্রাহক, ভফ এন্ড চােে ভহোতবর 

িাধ্যতি সেবা প্রোন।  
েটিক গ্রাহক, ভফ এন্ড চােে এর ভহোব 
যাচাইকরন। 

ভবনািূত য 

 

১ সথতক ৩ 
ভেন 
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ভেটটতেন’ে চাটোর 

 ংকাবাং া ফাইনযান্স ভ ভিতটি 
(েি ময়শষ হালনাগায়দর িামরখ : ২৪-১১-২০২২ইং) 

 
২.৬) অিযন্তরীন সেিাঃ 

ক্রি সেিার নাি সেিা প্রদান পদ্ধমি প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র 

এিং প্রামিস্থান 

সেিারিূলয 

এিং 

পমরয়শাধ 

পদ্ধমি 

সেিা 

প্রদায়নর 

েিয়েীিা 

দাময়ত্ব প্রাি কি মকিমা (নাি, 
পদমি, স ান নম্বর ও ইয়িইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭)  

১ কি েকেো –

কি েচারীতের  েনয 

সস্টশনারী 

প্রভেিাতনর ভনভেেষ্ট্ েফটও়িার 

এর  িাধ্যতি আতবেতনর সপ্রভক্ষতে 

যথাযথ কেৃ েপতক্ষর অনুতিােন 

োতপতক্ষ।  

আতবেন  

ভবনািূত য 

 

১ ভেন সথতক ২ 

ভেন 

‡gv: gwkDi ingvb 

সফানাঃ 01979552210 

ইতিই াঃ 

moshiur@lankabangla.com 

 

 

 

‡gv: Aveyj evmvi 

সফানাঃ 

01709648356 

ইতিই াঃ 

abul.bashar@lankabangla.com 

 

২ cyjKvi †mev B‡gB‡j Av‡e`‡bi  gva¨‡g B‡gBj Kivi gva¨‡g 

Av‡e`b  

ভবনািূত য cÖ‡qvRb 

Abymv‡i 1/2 

w`b / 

ZvrÿwbK 

৩ kxZvZc wbqwš¿Z 

hš¿ (Gwm) 

mvwfm© 

 

Pvwn`vcÎ †gvZv‡eK mieivnKvixi 

gva¨‡g †mev cÖ`vb Kiv nq| 

wZb gvm AšÍi AšÍi/ 

cÖ‡qvRb Abymv‡i 

ভবনািূত য cÖ‡qvRb 

Abymv‡i 1/2 

w`b / 

ZvrÿwbK 

৪ wcÖw›Us AvB‡Ug  প্রভেিাতনর ভনভেেষ্ট্ েফটও়িার 

এর  িাধ্যতি আতবেতনর সপ্রভক্ষতে 

যথাযথ কেৃ েপতক্ষর অনুতিােন 

োতপতক্ষ। 

Av‡e`b  ভবনািূত য cÖ‡qvRb 

Abymv‡i 1/2 

w`b / 

ZvrÿwbK 

৫ Pvex e¨e ’̄vcbv   †iwR÷vi e¨e¯’vcbvi gva¨‡g wbqwgZ/ ˆ`bw›`b 

Kvh©µ‡gi AšÍ©fz³ †mev 

ভবনািূত য Awdm †Lvjvi 

1 N›Uv c~‡e©/ 
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Awdm eÜ 

nevi ci  

৬ AwMœwbe©vcb 

gniv 

eQ‡i ỳBevi B‡gB‡j AewnZKi‡bi 

gva¨‡g 

wjwLZ Av‡e`b  gyj¨ 

cwi‡kva 

mv‡c‡ÿ 

evrmwiK 

ỳBevi 

৭ Mvox weµq 

`icÎ / B-

‡UÛvwis 

cwÎKvq weÁvc‡bi gva¨‡g/ B‡gB‡j wbw ©̀ó di‡gi gva¨‡g 

Av‡e`‡bi †cÖwÿ‡Z 

`ic‡Î 

D‡jøwLZ 

wbavw©iZ 

gyj¨ 

cwi‡kva 

mv‡c‡ÿ 

cÖ‡qvRb 

Abymv‡i 

৮  ‡Wm&cvP wewfbœ Kzwiqvi mvwf©‡m/ e¨vw³i  

gva¨‡g WKz‡g›U/ †µwWU KvW © MÖnb 

Ges †iwR÷vi e¨e¯’vcbvi gva¨‡g 

Af¨šÍixb wefvM mg~‡n mieivn 

‡K› ª̀xq fv‡e ïaygvÎ 

†nW Awd‡mi Rb¨ 

cÖ‡hvR¨ 

ভবনািূত য 1 w`b 

৯ bZzb kvLv e¨emvwqK m¤¢veZv hvPvB c~e©K †evW©/ 

evsjv‡`k e¨s‡Ki Aby‡gv`b mv‡c‡ÿ  

 

evsjv‡`k e¨sK 

Aby‡gv`b I cÖ‡qvRbxq 

KvMR Rgv  mv‡c‡ÿ 

evsjv‡`k 

e¨sK Gi 

Aby‡gvw`Z 

mgqmxgvi 

g‡a¨ 

evsjv‡`k 

e¨sK Gi 

Aby‡gvw`Z 

mgqmxgvi 

g‡a¨ 

১0 kvLv ’̄vbvšÍi e¨emvwqK m¤¢veZv hvPvB c~e©K †evW©/ 

evsjv‡`k e¨s‡Ki  Aby‡gv`b mv‡c‡ÿ  

 

evsjv‡`k e¨sK 

Aby‡gv`b I cÖ‡qvRbxq 

KvMR Rgv  mv‡c‡ÿ 

evsjv‡`k 

e¨sK Gi 

Aby‡gvw`Z 

mgqmxgvi 

g‡a¨ 

evsjv‡`k 

e¨sK Gi 

Aby‡gvw`Z 

mgqmxgvi 

g‡a¨ 

১১ স াকব  ভনত়িাগ 

এবং পো়িন 
1. চাকভরর আতবেনকারীতের যথাযথ 

কেৃ েপতক্ষর িাধ্যতি শূনয পতে আতবেন 
১।আতবেনকারীর 

েীবনবৃিাত 
প্রতযােয 

ন়ি 
কেৃেপক্ষ ও 

প্রাথীর  
িানবেম্পে ভবিাতগর প্রধ্ান: 
সিাহাম্মে হাভফে আ  আহাে  



  

 71  

 

2. চাকভরর আতবেনকারীতের েনয 

ভ ভখে পরীক্ষা এবং োক্ষােৎকার 

সনও়িার প্রক্তে়িা 
3. ভনব োভচে প্রাথীতের চাকুভরর 

ভনত়িাগপত্র প্রোন  
4. চাকুভর েংোত প্রত়িােনী়ি 

কাগেপত্র েংগ্রহ 
5. ভনত়িাগপত্র অনুযা়িী কি েস্থত  পো়িন 
এবং োভ়িত্ব অপ েণ 

2. েক  ভশক্ষাগে 

েনেপতত্রর ফতটাকভপ 
3. েিি পূব েবেী 

অভিজ্ঞোর েনেপতত্রর 

ফতটাকভপ (অভিজ্ঞ 

কি েচারীর েনয) 
4. োেী়ি পভরচ়িপতত্রর 
ফতটাকভপ, ই-টটন 
5. কিীর এবং 

িতনানীেতের ছভব 

অনুতিােন 

োতপতক্ষ 
সিাবাই াঃ +৮৮ ০১৭৯০৫৫৫৭৭৭ 
ই-সিই : 
hafiz.ahad@lankabangla.com 

১২ িানবেম্পে 

কি েেক্ষোর 

উন্ন়িন ও প্রভশক্ষণ 

1. কি েচারীতের প্রত়িােন অনুযা়িী 

ভবভিন্ন ধ্রতনর প্রভশক্ষণ প্রোন করা 
2. বাং াতেশ বযাংতকর ভনতেেশনা 

অনুযা়িী ভবভিন্ন প্রভশক্ষণ প্রোন 

কিীতের সিটাতবইে প্রতযােয 

ন়ি 
কেৃেপতক্ষর 

অনুতিােন 

োতপতক্ষ 

িানবেম্পে ভবিাতগর প্রধ্ান: 
সিাহাম্মে হাভফে আ  আহাে  
সিাবাই াঃ +৮৮ ০১৭৯০৫৫৫৭৭৭ 
ই-সিই : 
hafiz.ahad@lankabangla.com 

১৩ কিীতের যাবেী়ি 

েথয েংরক্ষণ 
১. েংগৃহীে কাগেপত্র ভেত়ি বযক্তিগে 
ফাই  তেভর করা 
২. ভিক্তেটা  উপাত়ি েেয সযাগোনকারী 
কিীর সপ্রাফাই  আপতিট করা 

েংগৃহীে কাগেপত্র এবং 

সিটাতবইে 
প্রতযােয 

ন়ি 
কেৃেপতক্ষর 

অনুতিােন 

োতপতক্ষ 

িানবেম্পে ভবিাতগর প্রধ্ান: 
সিাহাম্মে হাভফে আ  আহাে  
সিাবাই াঃ +৮৮ ০১৭৯০৫৫৫৭৭৭ 
ই-সিই : 
hafiz.ahad@lankabangla.com 

১৪ কিীতের েথয 

যাচাই 
১. কিীতের ভশক্ষাগে েনে োতের 
িতনানীে প্রভেিাতনর িাধ্যতি যাচাই করা 
২. ভে এি এি এে  যাচাইকরণ 

১। ভশক্ষাগে েনেপতত্রর 

ফতটাকভপ 
২. োেী়ি পভরচ়িপতত্রর 
ফতটাকভপ 

প্রতযােয 

ন়ি 
কেৃেপতক্ষর 

অনুতিােন 

োতপতক্ষ 

িানবেম্পে ভবিাতগর প্রধ্ান: 
সিাহাম্মে হাভফে আ  আহাে  
সিাবাই াঃ +৮৮ ০১৭৯০৫৫৫৭৭৭ 
ই-সিই : 
hafiz.ahad@lankabangla.com 

১৫ কিীতের বাভষ েক  
কি েেক্ষোর 

িূ যা়িন 

১. িূ যা়িন েূচক গিন করা,   
২. ভনরীক্ষণ করা,  
৩. িূ যা়িন করা  

কিীতের সিটাতবইে,  
িূ যা়িন েূচক,  
কি েেক্ষো িূ যা়িন পত্র 

প্রতযােয 

ন়ি 
কেৃেপতক্ষর 

অনুতিােন 

োতপতক্ষ 

িানবেম্পে ভবিাতগর প্রধ্ান: 
সিাহাম্মে হাভফে আ  আহাে  
সিাবাই াঃ +৮৮ ০১৭৯০৫৫৫৭৭৭ 



  

 72  

 

৪. এবং কিীতের কি েক্ষিো উপর ভিভি 
কতর বাভষ েক সবেন বৃক্তি করা 

ই-সিই : 
hafiz.ahad@lankabangla.com   

১৬ ছুটটর আতবেন অন াইতন ছুটটর আতবেন ছুটটর আতবেন েংোত 

কাগেপত্র 
প্রতযােয 

ন়ি 
৩ কায েভেবে িানবেম্পে ভবিাতগর প্রধ্ান: 

সিাহাম্মে হাভফে আ  আহাে  
সিাবাই াঃ +৮৮ ০১৭৯০৫৫৫৭৭৭ 
ই-সিই : 
hafiz.ahad@lankabangla.com  

১৭ এনওভের েনয 

আতবেন 
1. ইতিইত  এনওভের েনয এইচ আর 

এর ভনকট আতবেন  
2. েথয যাচাইপূব েক পত্র ইেু 

ইতিইত  এনওভের েনয 

কেৃ েপতক্ষর অনুতিােন 
প্রতযােয 

ন়ি 
৩ কায েভেবে িানবেম্পে ভবিাতগর প্রধ্ান: 

সিাহাম্মে হাভফে আ  আহাে  
সিাবাই াঃ +৮৮ ০১৭৯০৫৫৫৭৭৭ 
ই-সিই : 
hafiz.ahad@lankabangla.com  

১৮ অভিজ্ঞো েনতের 

েনয আতবেন 
1. যথাযে কেৃ েপতক্ষর এইচ আর এর 

ভনকট আতবেন 
2. অভিজ্ঞোর ভবষ়িটট যাচাইপূব েক পত্র 

ইেু 

অভিজ্ঞো েনতের 

আতবেন েংোত 

কাগেপত্র 

প্রতযােয 

ন়ি 
৭  কায েভেবে িানবেম্পে ভবিাতগর প্রধ্ান: 

সিাহাম্মে হাভফে আ  আহাে  
সিাবাই াঃ +৮৮ ০১৭৯০৫৫৫৭৭৭ 
ই-সিই : 
hafiz.ahad@lankabangla.com  

১৯ িানবেম্পে 

বাতেট প্রণ়িন 
েক  ভবিাগ ও েপ্তর কেৃ েক চাভহোপত্র 

প্রস্তুেপূব েক অথ ে ভবিাতগ সপ্ররণ 
ভনেৃষ্ট্ ছতক েথয সপ্ররণ   প্রতযােয 

ন়ি 
কেৃেপতক্ষর 

অনুতিােন 

োতপতক্ষ 

িানবেম্পে ভবিাতগর প্রধ্ান: 
সিাহাম্মে হাভফে আ  আহাে  
সিাবাই াঃ +৮৮ ০১৭৯০৫৫৫৭৭৭ 
ই-সিই : 
hafiz.ahad@lankabangla.com  

২০ চাকুভর ভনস্পভি 

বাবে প্রতে়ি 

আভথ েক েুভবধ্া 

প্রোন 

১.  চাকুভর ভনস্পভি বাবে প্রতে়ি আভথ েক 

ভহোব চূড়াত করা  
২. ভেতস্টতি ভহোতবর এভি সে়িা  
৩. প্রতে়ি আভথ েক েুভবধ্া প্রাথীর বযাংক 

ভহোতব সপ্ররণ করা 

১. চাকভরর ভনস্পভি পত্র  
২. েক  ভবিাগ ও েপ্তর 
কেৃ েক আভথ েক অনাপভি 

পত্র গ্রহণ 

প্রতযােয 

ন়ি 
৭  কায েভেবে িানবেম্পে ভবিাতগর প্রধ্ান: 

সিাহাম্মে হাভফে আ  আহাে  
সিাবাই াঃ +৮৮ ০১৭৯০৫৫৫৭৭৭ 
ই-সিই : 
hafiz.ahad@lankabangla.com 
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৩। সেিা প্রিযাশীগয়ণর করণীয়ঃ  

ক্রমিক প্রমিশ্রুি/ কাঙ্ক্ষিি সেিা  প্রামির লয়ক্ষ করনীয় 
১ প্রভেশ্রুে সেবােিূতহর প্রত়িােনী়ি েভ  াভেেহ স্ব়িংেম্পূণ ে আতবেন েিা প্রোন। 

 
২ সেবার িূ য ও পভরতশাধ্ পিভে অনূযা়িী যথাযথ প্রক্তে়িা়ি প্রত়িােনী়ি সেবািূ য পভরতশাধ্ করা। 

 
৩ প্রতযােয সক্ষতত্র সিাবাই  সিতেে/ইতিইত র ভনতেেশনা অনুেরণ করা।  

 
৪ োক্ষাতের েনয ধ্ায ে োভরতখ ভনধ্ োভরে েিত়ির পূতব েই উপভস্থে থাকা।  

 
৫ অনাবশযক সফান/েেভবর না করা।  

 
  

৪। প্রমিশ্রুি সেিা না সপয়ল সেিা প্রিযাশীয়দর করণীয়ঃ 

ক্রমিক কখন স াগায় াগ 

করয়িন  কার েয়ে  স াগায় াগ করয়িন স াগায় ায়গর টিকানা  মনষ্পমির 

েিয়েীিা  
১ োভ়িত্ব প্রাপ্ত 

কি েকেো েিাধ্ান 

ভেতে বযথ ে হত   

লমোোঃ আবু  কোরশম, তেতনয়ে এতেস্ট্যোন্ট ভ্োইে 

লপ্রতেরেন্ট 
 

নাি ও পেবীাঃ লমোোঃ আবু  কোরশম, তেতনয়ে এতেস্ট্যোন্ট ভ্োইে 

লপ্রতেরেন্ট 
সফানাঃ 88 02 2222 83701-10 
ইতিই াঃ abul.kashem@lankabangla.com 
ওত়িবোইটাঃ www.lankabangla.com 

৩ কায েভেবে  

২ অভিতযাগ ভনষ্পভি 

কি েকেো ভনভেেষ্ট্ 

েিত়ি েিাধ্ান 

ভেতে বযথ ে হত  

সিাহাম্মে িাহফুে ু ইে াি, িাইে 
সপ্রভেতিন্ট 

নাি ও পেবীাঃ সিাহাম্মে িাহফুে ু ইে াি, িাইে সপ্রভেতিন্ট 
সফানাঃ 88 02 2222 83701-10 
ইতিই াঃmahfujul.islam@lankabangla.com 
ওত়িবোইটাঃ www.lankabangla.com 

৩ কায েভেবে  

৩ আভপ  কি েকেো 

ভনভেেষ্ট্ েিত়ি 

েিাধ্ান ভেতে বযথ ে 

হত  

সিাহাম্মে কািরু  হাোন, এফভেএ, ভেভন়ির 
এক্তিভকউটটি িাইে সপ্রভেতিন্ট 

নাি ও পেবীাঃ সিাহাম্মে কািরু  হাোন, এফ ভেএ, ভেভন়ির 
এক্তিভকউটটি িাইে সপ্রভেতিন্ট 
সফানাঃ 88 02 2222 83701-10 
ইতিই াঃ kamrulhasan@lankabangla.com 
ওত়িবোইটাঃ www.lankabangla.com 

৩ কায েভেবে  
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৫। অমিয় াগ িযিস্থাপনা পদ্ধমি 

ক্রি অমিয় ায়গর ধরণ কাজ শুরুর প মায় মনস্পমির প মায় েিয়েীিা স াগায় াগ 
১ েচরাচর গ্রাহক ক্তেজ্ঞাো ক  সেন্টার/ শাখা ক  সেন্টার/ শাখা োৎক্ষভনক এে সক োভহেুর রহিান,  

ফাস্টে এভেতস্টন্ট িাইে সপ্রভেতিন্ট 

(এফএভিভপ)  
 
সিাবাাঃ +8801818281731 
ই-সিই : sk.rahman 

@lankabangla.com  
২ অভে স্পশ েকাের ভকন্তু েেততর প্রত়িােন 

সনই 
অভিতযাগ ভনষ্পভিকারী 

কি েকেো 
অভিতযাগ সকতের 

প্রধ্ান 
৩ কি ে ভেবে সিাহাম্মে কািরু  হাোন, এফ ভেএ, 

ভেভন়ির এক্তিভকউটটি িাইে 

সপ্রভেতিন্ট 
সফানাঃ 88 02 2222 83701-10 
ইতিই াঃ 
kamrulhasan@lankabangla.com 
ওত়িবোইটাঃ www.lankabangla.com 

৩ অভে স্পশ েকাের এবং েেততর প্রত়িােন 

রত়িতছ 
অভিতযাগ ভনষ্পভিকারী 

কি েকেো 
এিভি অযান্ড ভেইও ২ েপ্তাহ  

বযবস্থাপনা পভরচা ক অযান্ড ভেইও 
প্রধ্ান কায ো ়ি 
োফুরা টাও়িার (ত তি  ১১), 
২০ কািা  আোেু েক এভিভনউ,  
বনানী, ঢাকা। 

৪ স্পশ েকাের এবং অভধ্ক পভরিাণ অতথ ের 

েংভিষ্ট্ো রত়িতছ 
অভিতযাগ ভনষ্পভিকারী 

কি েকেো 
এিভি অযান্ড ভেইও ৫ কি ে ভেবে 

৫ স্পশ েকাের ভকন্তু কি  পভরিাণ অতথ ের 

েংভিষ্ট্ো রত়িতছ 
অভিতযাগ ভনষ্পভিকারী 

কি েকেো 
এিভি অযান্ড ভেইও ৩ কি ে ভেবে 

৬ োধ্ারণ ও সবনািী অভিতযাগ অভিতযাগ ভনষ্পভিকারী 

কি েকেো 
এিভি অযান্ড ভেইও ২ কি ে ভেবে 

৭ অভিতযাতগর েবাব প্রোন অভিতযাগ ভনষ্পভিকারী 

কি েকেো 
অভিতযাগ সকতের 

প্রধ্ান 
৩ কি ে ভেবে  সিাহাম্মে কািরু  হাোন, এফ ভেএ, 

ভেভন়ির এক্তিভকউটটি িাইে 

সপ্রভেতিন্ট 
সফানাঃ 88 02 2222 83701-10 
ইতিই াঃ 
kamrulhasan@lankabangla.com 
ওত়িবোইটাঃ www.lankabangla.com 
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