
পরিবাি সঞ্চয়পত্র (প্রবর্তনঃ ২০০৯ ররঃ) 

মূল্যমানঃ ১০,০০০ টাকা;  ২০,০০০ টাকা;  ৫০,০০০ টাকা; ১,০০,০০০ টাকা;  ২,০০,০০০ টাকা; ৫,০০,০০০ টাকা এবং 

১০,০০,০০০ টাকা। 

ককাথায় পাওয়া যায়ঃ জার্ীয় সঞ্চয় ব্যুরিা, বাংলারেশ ব্াংক শাখাসমূহ, বারিরজুকব্াংকসমূহ এবং ডাকঘি কথরক ক্রয় ও 

নগোয়ন কিা যায়। 

কময়ােঃ ৫ (পাঁচ) বছি। 

মুনাফা হািঃ 

ক্ররমক 

নং 
সঞ্চয় রিরমি নাম 

কময়াে (উত্তীি ত 

হইরল) 

রবদ্যমান 

মুনাফাি 

হাি 

ক্ররমক ১-৯ এ বরি তর্ সকল সঞ্চয় রিরম ক্রমপুঞ্জীভূর্ 

রবরনরয়ারগি পরিমাি: 

15,00,000 

টাকা পয তন্ত 

১৫,০০,০০১ টাকা 

হরর্ ৩০,০০,০০০ 

৩০,০০,০০১ টাকা 

হরর্ র্দূর্ধ্ত 

পুনঃরনর্ তারির্ মুনাফাি হাি (%) 

04 পরিবাি সঞ্চয়পত্র ১ম বছিারন্ত ৯.৫০% ৯.৫০ ৮.৬৬ ৭.৮৩ 

২য় বছিারন্ত ১০.০০% ১০.০০ ৯.১১ ৮.২৫ 

৩য় বছিারন্ত ১০.৫০% ১০.৫০ ৯.৫৭ ৮.৬৬ 

৪থ ত বছিারন্ত ১১.০০% ১১.০০ ১০.০৩ ৯.০৭ 

৫ম বছিারন্ত ১১.৫২% ১১.৫২ ১০.৫০ ৯.৫০ 

 

কময়ােপূরর্তি পূরব ত নগোয়ন কিরল উপরিাক্ত ছরক উরেরখর্ হারি মুনাফা প্রাপ্য হরব এবং অরর্রিক্ত অথ ত পরিরশারর্র্ হরয় থাকরল 

র্া মূল টাকা হরর্ কর্তন করি সমন্বয়পূব তক অবরশষ্ট মূল টাকা পরিরশার্ কিা হরব। 
 

উৎরস কিঃ ৫-বছি কময়ােী বাংলারেশ সঞ্চয়পত্র, ৩-মাস অন্তি মুনাফা রিরত্তক সঞ্চয়পত্র ও পরিবাি সঞ্চয়পরত্র ৫,০০,০০০/- 

(পাঁচ লক্ষ) টাকা পয তন্ত সব তরমাট রবরনরয়ারগি কক্ষরত্র মুনাফাি উপি ৫% হারি এবং এি অরর্ক রবরনরয়ারগি কক্ষরত্র মুনাফাি 

উপি ১০% হারি উৎরস কি কর্তন কিা হয়। 

 

যািা ক্রয় কিরর্ পািরবনঃ 

(ক) ১৮ (আঠাি) ও র্দুর্ধ্ত বয়রসি কয ককান বাংলারেশী মরহলা, 

(খ) কয ককান বাংলারেশী শািীরিক প্ররর্বন্ধী (পুরুষ ও মরহলা)এবং 

(গ) ৬৫ (পঁয়ষরি) ও র্দুর্ধ্ত কয ককান বাংলারেশী (পুরুষ ও মরহলা)নাগরিক। 

ক্ররয়ি ঊর্ধ্তসীমাঃ একক নারম সরব তাচ্চ ৪৫ (পঁয়র্ারেশ) লক্ষ টাকা।   

অন্যান্য সুরবর্াঃ 

(ক) মারসকরিরত্তরর্ মুনাফা প্ররেয়। 

(খ) নরমনী রনরয়াগ কিা যায় / পরিবর্তন ও বারর্ল কিা যায়। 

(গ) সঞ্চয়পরত্রি কক্রর্াি মৃত্যুি পি নরমনী সারথ সারথই সঞ্চয়পত্র নগোয়ন করিটাকা উরত্তালন কিরর্ পারিন অথবা পূি ত 

কময়াে পয তন্ত যথািীরর্ মারস মারস মুনাফা উরত্তালন কিরর্ পারিন। 

রবঃদ্রঃ 5 (পাঁচ) বছি কময়ারে বাংলারেশ সঞ্চয়পত্র, ৩-মাস অন্তি মুনাফারিরত্তক সঞ্চয়পত্র ও পরিবাি সঞ্চয়পরত্র 

সমরন্বর্িারব একক নারম সরব তাচ্চ ৫০ লক্ষ টাকা অথবা যুগ্ম নারম সরব তাচ্চ ১ ককাটি টাকা রবরনরয়াগ কিা যারব।   


