
ডাকঘর সঞ্চয় ব্াাংক(প্রবর্তনঃ ১৮৭২ খ্রঃ) 

(ক) সাধারণ খ্িসাব : 

১। মুনাফাঃ ৭.৫% (সরল িারর); 

ক্রখ্িক 

নাং 
সঞ্চয় খ্িরির নাি 

মিয়াদ (উত্তীণ ত 

িইরল) 

খ্বদ্যিান 

মুনাফার 

িার 

ক্রখ্িক ১-৯ এ বখ্ণ তর্ সকল সঞ্চয় খ্িরি ক্রিপুঞ্জীভূর্ 

খ্বখ্নরয়ারের পখ্রিাণ: 

15,00,000 

টাকা পর্ তন্ত 

১৫,০০,০০১ টাকা 

িরর্ ৩০,০০,০০০ 

৩০,০০,০০১ টাকা 

িরর্ র্দূর্ধ্ত 

05 ডাকঘর সঞ্চয় ব্াাংক-

সাধারণ খ্িসাব 

- ৭.৫০% ৭.৫০ ৭.৫০ ৭.৫০ 

 

২। র্ারা খ্বখ্নরয়াে কররর্ পাররবন : 

    (ক) সকল মেখ্ণ ও মপশার বাাংলারদশী নােখ্রক। 
 

৩। খ্বখ্নরয়াে কররর্ র্া র্া প্ররয়াজন : মক্রর্ার ২(দুই) কখ্প (খ্পখ্প সাইজ) ছখ্ব, জার্ীয় পখ্রচয়পত্র/জন্ম খ্নবন্ধন 

সনদ/পাসরপারট তর ফরটাকখ্প এবাং নখ্িনী থাকরল প্ররর্েরকর ২(দুই) কখ্প (খ্পখ্প সাইজ) ছখ্ব। 
 

৪। খ্বখ্নরয়ারের উর্ধ্তসীিা : একক নারি সরব তাচ্চ ১০ লক্ষ টাকা অথবা যুগ্ম-নারি সরব তাচ্চ ২০ লক্ষ টাকা। 
 

৫। অন্যান্য সুখ্বধাঃ  (ক) নখ্িনী খ্নরয়াে করা র্ায় / পখ্রবর্তন ও বাখ্র্ল করা র্ায়; 

(খ) এক িারসরও মুনাফা প্ররদয়। 
 

খ) মিয়াদী খ্িসাবঃ 

১। মুনাফাঃ মিয়াদারন্ত (৩ বছর) ১১.২৮%। 

 

ক্রখ্িক 

নাং 
সঞ্চয় খ্িরির নাি 

মিয়াদ (উত্তীণ ত 

িইরল) 

খ্বদ্যিান 

মুনাফার 

িার 

ক্রখ্িক ১-৯ এ বখ্ণ তর্ সকল সঞ্চয় খ্িরি ক্রিপুঞ্জীভূর্ 

খ্বখ্নরয়ারের পখ্রিাণ: 

15,00,000 

টাকা পর্ তন্ত 

১৫,০০,০০১ টাকা 

িরর্ ৩০,০০,০০০ 

৩০,০০,০০১ টাকা 

িরর্ র্দূর্ধ্ত 

পুনঃখ্নধ তাখ্রর্ মুনাফার িার (%) 

 

07 

ডাকঘর সঞ্চয় ব্াাংক- 

মিয়াদী খ্িসাব 

১ি বছরারন্ত ১০.২০% ১০.২০ ৯.৩১ ৮.৪১ 

২য় বছরারন্ত ১0.৭০% ১0.৭০ ৯.৭৭ ৮.৮২ 

৩য় বছরারন্ত ১১.২৮% ১১.২৮ ১০.৩০ ৯.৩০ 
 

১,০০,০০০ (এক লক্ষ) টাকা খ্বখ্নরয়াে কররল মিয়াদারন্ত ৩৩,৮৪০  (রর্খ্ত্রশ িাজার আটশর্ চখ্িশ) টাকা পাওয়া র্ায়। 

১০% িারর উৎরস কর  কর্তন ৩,৩৮৪.০০ (খ্র্ন িাজার খ্র্নশর্ চুরাখ্শ) টাকা এবাং নীট প্ররদয় মুনাফা ৩০,৪৫৬ (খ্ত্রশ 

িাজার চারশর্ ছাপ্পান্ন) টাকা। র্রব ১ (এক) বছর, ২ (দুই) বছর অথবা ৩ (খ্র্ন) বছর মিয়াদী খ্িসাব মখালা র্ায়। 

আিানর্কারী ইচ্ছা কররল প্রখ্র্ ৬ িাস অন্তর মুনাফা উরত্তালন কররর্ পাররন। মসরক্ষরত্র ১ি বছরর ৯.০০%, ২য় বছরর 

৯.৫০% এবাং ৩য় বছর ১০.০০% িারর মুনাফা প্ররদয়। 
 

২। র্ারা খ্বখ্নরয়াে কররর্ পাররনঃ 

      (ক) সকল মেখ্ণ ও মপশার বাাংলারদশী নােখ্রক। 

 

৩। খ্বখ্নরয়ারের ঊর্ধ্তসীিাঃ একক খ্িরসরব ১০ লক্ষ টাকা অথবা যুগ্ম খ্িরসরব ২০ লক্ষ টাকা। 
 

৪। অন্যান্য সুখ্বধাঃ  

(ক) সকল মেখ্ণ ও মপশার বাাংলারদশী নােখ্রক এ  খ্িসাব খুলরর্পাররন; 

(খ) নখ্িনী খ্নরয়াে করা র্ায় / পখ্রবর্তন ও বাখ্র্ল করা র্ায়; 

(ে) স্বয়াংখ্ক্রয় পুনঃখ্বখ্নরয়াে সুখ্বধা পাওয়া র্ায়। 


