
 
 

Kv‡i›U GKvD›U 

†cÖvWv± GKvD›U †Lvjvi/ 
envj ivLvi Rb¨ 
সর্ বনিম্ন e¨v‡jÝ 

GKvD›U 
রক্ষণাবেক্ষণ wd 

(lvY§vwmK) 
এসএমবেএল Kv‡i›U GKvD›U ৳ 5,000 ৳ 300 

 

FCY/RFCD GKvD›U 

†cÖvWv± GKvD›U †Lvjvi/envj ivLvi Rb¨ সর্ বনিম্ন e¨v‡jÝ GKvD›U 
রক্ষণাবেক্ষণ wd 

(lvY§vwmK) 
FCY/RFCD GKvD›U US $ 100  শূন্য 

 

†mwfsm GKvD›U 
 

†cÖvWv± GKvD›U †Lvjvi/ 
envj ivLvi Rb¨ 
সর্ বনিম্ন e¨v‡jÝ 

GKvD›U 
রক্ষণাবেক্ষণ wd 

(lvY§vwmK) 

সীমান্ত সঞ্চয় একাউন্ট ৳ 1,000 গড় আমান্ত স্তিবত 

৳ ১০,০০০ পর্ যন্ত শূন্য 

৳ ১০,০০০ এর অনিক থেকক ৳ 

২৫,০০০ পর্ বন্ত ৳ ১০০ 

৳ ২৫,০০০ এর অনিক থেকক ৳ ২ 

লক্ষ পর্ বন্ত ৳ ২০০ 

৳ ২ লক্ষ এর অনিক থেকক ৳ ১০ 

লক্ষ পর্ বন্ত ৳ ২৫০ 

৳ ১০ লক্ষ এর অনিক ৳ ৩০০ 

এসএমবেএল পপ-পরাল একাউন্ট শূন্য 

BGB পপ-পরাল একাউন্ট শূন্য বি 
সীমান্ত সূ্টবেন্ট  একাউন্ট  ৳ 100 বি 

 

* নর্জিনর্ থপ-থরোল একোউন্ট র্ন্ধ করোর চোিব িোই 

 

 

 

GKvD›U eÜ Kivi চার্য ৳ 300 
Wi‡g›U GKvD›U Pvjy Kivi চার্য ৳ 300 

GKvD›U eÜ Kivi চার্য                                               ৳ 300 এর সমপবরমাণ 
Wi‡g›U GKvD›U Pvjy Kivi চার্য                                               ৳ 300 এর সমপবরমাণ 

GKvD›U eÜ Kivi চার্য                                ৳ 300 

Wi‡g›U GKvD›U Pvjy Kivi চার্য                                ৳ 300 



 

 
এসএনডি (SND) একাউন্ট  

 

†cÖvWv± GKvD›U †Lvjvi/ 
envj ivLvi Rb¨ 
সর্ বনিম্ন e¨v‡jÝ 

GKvD›U 
রক্ষণাবেক্ষণ wd 

(lvY§vwmK) 

স্বল্পবময়াদী এসএন্বে (SND) নিকপোজিট 

 

 

এসএমই ৳ 1,00,000 ৳ 500 
কবপ যাবরট ৳ 5,00,000 ৳ 500 

 

Uvg© wW‡cvwRU / wd·W wW‡cvwRU 

†cÖvWv± GKvD›U †Lvjvi সে যবন্ম্ন e¨v‡jÝ 

এসএমনর্এল টোম ব নিকপোজিট ৳ 50,000 

 

wW‡cvwRU GKvD‡›Ui Ab¨vb¨ †mev 
GKvD›U †÷BU‡g›U PvR©    
me †i¸jvi †÷BU‡g›U (lvY§vwmK) wd« 
Wyবিবকট †÷BU‡g›U (12 মাস পর্ যন্ত A_ev Gi Kg) ৳ 200 
Ab¨vb¨ েযাাংক mvwU©wd‡KU/  mj‡fwÝ mvwU©wd‡KU/ 
e¨v‡jÝ mvwU©wd‡KU 

৳ 200 

Wywc‡øKU †÷BU‡g›U (12 gv‡mi AwaK) ৳ 500  
Ab¨vb¨ e¨vsK এর †÷BU‡g›U hvPvBKiY /দূতাবাস ৳ 300 

 †cv†¯UR/ Kywiয়vi PvR© cÖK…Z 
†nvì †gBj PvR© ৳ 500 cÖwZ eQi 
÷c †c‡g›U   
÷c †c‡g›U PvR© Ab K¨vk/ বিয়াবরাং †PK  ৳ 300 cÖwZ wb‡`©‡ki Rb¨ 
চেক রিটার্ নস PvR©  

অপর্ যাপ্ত তহবেবলর র্ন্য পচক বরটান্ যস PvR©  

†PK eB  
†PK eB Bmy¨ PvR© GKvD‡›Ui mv‡_ 1g †PK eB wd«,  

৳ 5 cÖwত পাতা  ন্ন্ বেস্তর্বের র্ন্য, 

৳ 3 cÖwZ পাতা বেস্তর্বের র্ন্য 
AmsM„nxZ †PK eB †W÷ªvKkb 
(Av‡e`bK…Z wKš‘ 3 gv‡mi g‡a¨ msM„nxZ bv n‡j) 

৳ 200 cÖwZ †PK eB 

†c‡g›U mvwf©m  

পপ অেযার ইসযয: বেস্তর্বে Gi র্ন্য wd« 

GKvD›U eÜ Kivi চার্য                              ৳ 300 

Wi‡g›U GKvD›U Pvjy Kivi চার্য                               ৳ 300 



 

পপ অেযার ইসযয: কাস্টমার Gi র্ন্য ৳ 50 

পপ অেযার ইসযয: সীমান্ত স্কয়ার মাবকযবটর Gi র্ন্য ৳ 40 

পপ অেযার ইসযয: ন্ন্ কাস্টমাবরর Gi র্ন্য ৳ 200 

োাংলাবদশ েযাাংক পচক ইসযয ৳ 200 

পপ অেযার / োাংলাবদশ েযাাংক পচক োবতল ৳ 100 

m¨vjvix wWmevm©‡g›U  
বেস্তর্বে m¨vjvix বেসোস যবমন্ট wd« 
সীমান্ত েযাাংক একাউন্ট পহাল্ডারবদর m¨vjvix 
বেসোস যবমন্ট 

cÖwZ একাউন্ট ট্রান্সফার ৳ 10; me©wbgœ ৳ 100 Ges 
m‡e©v”P ৳ 500 

Ab¨vb¨ সাডভিস  
FCY এবডাস যবমন্ট বফ ৳ 200 এোং (বেস্তর্বে সদসয Gi র্ন্য শূন্য) 
ইসযযকৃত ন্গদ FCY ৳ ৫০০ বেস্তর্বে  এর র্ন্য; অন্য কাস্টমারবদর র্ন্য 

ইসযয পবরমাবণর ০.৫০% অথো সে যবন্ম্ন ৳ ২০০; ন্ন্ 

কাস্টমারবদর র্ন্য ইসযয পবরমাবণর ০.৫০% অথো 

সে যবন্ম্ন ৳ ৫০০ 

েযাবলন্স কন্ফাবম যশন্ সার্টযবফবকট বফ বি, েছবর দযইোর (lvY§vwmK ও োৎসবরক); অবতবরক্ত 

প্রবত সার্টযবফবকট ৳ ২০০ 

েযাবলন্স/ ইন্টাবরস্ট সার্টযবফবকট SB/ CB একাউন্ট ৳ ২০০  

BO একাউন্ট সার্টযবফবকট ৳ ২০০  

এক্সাইস বেউর্ট সরকাবর আইন্ অন্যর্ায়ী 

ভ্যাট  সরকোনর আইি অিুর্োয়ী 

পসাস য টযাক্স ETIN থাকবল ১০%,ETIN ন্া থাকবল ১৫% 

 
ল ান একাউন্টস 

weeiYx চার্য এর পবরমাণ 

এসএমডিএ  পারস িানা  ল ান  

পলান্ প্রবসবসাং বফ ৩ লক্ষ পর্ যন্ত ১%,  ৩ লক্ষ এর উপবর ০.৫০%, বেস্তর্বে 
ও েযাাংক কম যকতযাবদর র্ন্য ০.২৫% অথো সে যবন্ম্ন ৳ 

২০০০   
থময়োদ পূনত বর পূকর্ ব পসবটলবমন্ট/ আাংবশক পপবমন্ট বফ  

 

 অেবশষ্ট েযাবলন্স এর উপর ২%  

বেস্তর্বে ও েযাাংক কম যকতযাবদর র্ন্য প্রবর্ার্য ন্য় 

  

এসএমডিএ  সীমান্ত ডনিাস  

পলান্ প্রবসবসাং বফ সাধারণ কাস্টমারবদর র্ন্য ০.৫০%; বেস্তর্বে এর র্ন্য 

শূন্য 

থময়োদ পূনত বর পূকর্ ব পসবটলবমন্ট/ আাংবশক পপবমন্ট বফ  অেবশষ্ট েযাবলন্স এর উপর ২% 

  

এসএমডিএ  লভডিরক  ল ান  

পলান্ প্রবসবসাং বফ ১% 

থময়োদ পূনত বর পূকর্ ব পসবটলবমন্ট/ আাংবশক পপবমন্ট বফ  অেবশষ্ট েযাবলন্স এর উপর ২% 

  

এসএমডিএ  লপনশন িযাকি ল ান  

পলান্ প্রবসবসাং বফ ন্াই 

থময়োদ পূনত বর পূকর্ ব পসবটলবমন্ট/ আাংবশক পপবমন্ট বফ  ন্াই 

  



 

এসএমডিএ  m¨vjvix ওডি  

পলান্ প্রবসবসাং বফ ন্াই  

থময়োদ পূনত বর পূকর্ ব পসবটলবমন্ট/ আাংবশক পপবমন্ট বফ প্রবর্ার্য ন্য় 

  

এসএমডিএ  মযারেজ ল ান  

পলান্ প্রবসবসাং বফ ০.২৫% অথো সে যবন্ম্ন ৳ ২০০০  

থময়োদ পূনত বর পূকর্ ব পসবটলবমন্ট/ আাংবশক পপবমন্ট বফ ন্াই  

  

এসএমডিএ  এিুরকশন ল ান  

পলান্ প্রবসবসাং বফ ০.২৫% অথো সে যবন্ম্ন ৳ ২০০০  

থময়োদ পূনত বর পূকর্ ব পসবটলবমন্ট/ আাংবশক পপবমন্ট বফ ন্াই 

  

সীমান্ত নীড়   

পলান্ প্রবসবসাং বফ ন্াই  

থময়োদ পূনত বর পূকর্ ব পসবটলবমন্ট/ আাংবশক পপবমন্ট বফ িোই  

এসএমডিএ  প্ররেশনা  ল ান  

পলান্ প্রবসবসাং বফ ১০ লক্ষ পর্ যন্ত ১%, ১০ লক্ষ এর উপবর ০.৫০% 

থময়োদ পূনত বর পূকর্ ব পসবটলবমন্ট/ আাংবশক পপবমন্ট বফ অেবশষ্ট েযাবলন্স এর উপর ২% 

  

ইজজ কযাশ/ইজজ ল ান  

পলান্ প্রবসবসাং বফ ০.২৫% পথবক ১%  

থময়োদ পূনত বর পূকর্ ব পসবটলবমন্ট/ আাংবশক পপবমন্ট বফ আাংবশক পপবমন্ট এমাউবন্টর  ০.২৫% পথবক ১% ইস্তর্ 

পলান্ এর  পক্ষবএ ইস্তর্ কযাশ এর র্ন্য প্রবর্ার্য ন্য়  

  

এসএমডিএ  আস্থা  (এসএমই টাম ি ল ান)  
পলান্ প্রবসবসাং বফ ৫ লক্ষ পর্ যন্ত ১%,  ৫ লক্ষ এর উপবর ০.৭৫% 
থময়োদ পূনত বর পূকর্ ব পসবটলবমন্ট/ আাংবশক পপবমন্ট বফ ২%  

  

এসএমডিএ  রিশািী  

পলান্ প্রবসবসাং বফ ০.৫০% 
থময়োদ পূনত বর পূকর্ ব পসবটলবমন্ট/ আাংবশক পপবমন্ট বফ ন্াই 

  

এসএমডিএ  কৃডি ঋণ  

পলান্ প্রবসবসাং বফ ন্াই  
থময়োদ পূনত বর পূকর্ ব পসবটলবমন্ট/ আাংবশক পপবমন্ট বফ  ন্াই 

  

এসএমডিএ  উদ্দীপ্ত  

পলান্ প্রবসবসাং বফ ১% 

থময়োদ পূনত বর পূকর্ ব পসবটলবমন্ট/ আাংবশক পপবমন্ট বফ  ২%  

  

এসএমই টাইম ল ান  

পলান্ প্রবসবসাং বফ চুস্তক্ত অন্যর্ায়ী 

থময়োদ পূনত বর পূকর্ ব পসবটলবমন্ট/ আাংবশক পপবমন্ট বফ চুস্তক্ত অন্যর্ায়ী 

  

করপ িারেট টাম ি ল ান  

পলান্ প্রবসবসাং বফ চুস্তক্ত অন্যর্ায়ী 

থময়োদ পূনত বর পূকর্ ব পসবটলবমন্ট/ আাংবশক পপবমন্ট বফ চুস্তক্ত অন্যর্ায়ী 

 

 

 



 

Ab¨vb¨ চাজি  

পলান্ একাউন্ট পস্টটবমন্ট ৳ ৫০০ 

CIB চার্য   ৳ ১৫০  

CPV চার্য প্রকৃত 

স্টযাম্প চার্য প্রকৃত 

এক্সাইর্ বেউর্ট সরকাবর আইন্ অন্যর্ায়ী 

ভ্যাট সরকাবর আইন্ অন্যর্ায়ী 

  

 কাে  

পছাট লকার ৳ ২,০০০ 

মাঝাবর লকার ৳ ৩,০০০ 

েড় লকার ৳ 8,০০০ 

লকার একাউন্ট প ালার সে যবন্ম্ন েযাবলন্স  ৳ ১,০০,০০০ 

  

লিডিট কািি সংডিষ্ট চাজি সমূি   

ডভসা লিডিট কািি  

চাজি সমূরিে ডিিেণ  

প্রাইমাবর বভ্সা পেবেট কােয ইসযযবয়ন্স বফ ৳ ৫০০ 

সাবিবমন্টাবর বভ্সা পেবেট কােয ইসযযবয়ন্স বফ ৳ ৫০০ 

প্রাইমাবর বভ্সা পেবেট কােয োৎসবরক/বরবন্উয়াল বফ ৳ ৫০০ 

সাবিবমন্টাবর বভ্সা পেবেট কােয োৎসবরক/বরবন্উয়াল 

বফ 

৳ ৫০০ 

প্রাইমাবর ও সাবিবমন্টাবর বভ্সা পেবেট কােয 

বরবিসবমন্ট বফ 

৳ ৫০০ 

প্রাইমাবর ও সাবিবমন্টাবর বভ্সা পেবেট কােয বপন্ 

বরবিসবমন্ট বফ 

৳ ৩০০ 

  

লপ্রাপ্রাইটাডে লিডিট কািি  

চাজি সমূরিে ডিিেণ  

পপ্রাপ্রাইটাবর পেবেট কােয ইসযযবয়ন্স বফ বি 

পপ্রাপ্রাইটাবর পেবেট কােয বর-ইসযযবয়ন্স বফ  (সাধারণ 

কাস্টমার) 

৳ ৫০০ 

পপ্রাপ্রাইটাবর পেবেট কােয বর-ইসযযবয়ন্স বফ (সীমান্ত 

েযাাংক স্টাফ) 

৳ ৩০০ 

পপ্রাপ্রাইটাবর পেবেট কােয বপন্ বরবিসবমন্ট বফ ৳ ৩০০ 

পপ্রাপ্রাইটাবর পেবেট কােয োৎসবরক/বরবন্উয়াল বফ 

 (সাধারণ কাস্টমার) 

৳ ৩০০ 

পপ্রাপ্রাইটাবর পেবেট কােয োৎসবরক/বরবন্উয়াল বফ 

সীমান্ত েযাাংক স্টাফ) 

৳ ৩০০ 

  

রিজিরি চে-চিাল লিডিট কািি  

চাজি সমূরিে ডিিেণ  

নর্জিনর্ থপ-থরোল পেবেট কােয ইসযযবয়ন্স বফ বি 

নর্জিনর্ থপ-থরোল পেবেট কােয বর-ইসযযবয়ন্স বফ বি 

নর্জিনর্ থপ-থরোল পেবেট কােয বপন্ ইসযযবয়ন্স বফ ৳ ১০০ 

নর্জিনর্ থপ-থরোল পেবেট কােয োৎসবরক/বরবন্উয়াল বফ ৳ ১০০ 

  

সূ্টরিন্ট লিডিট কািি  

চাজি সমূরিে ডিিেণ  

সূ্টবেন্ট পেবেট কােয ইসযযবয়ন্স বফ বি 

সূ্টবেন্ট পেবেট কােয োৎসবরক/বরবন্উয়াল বফ বি 



 

  

সীমান্ত চেরিট কার্েনি মাধ্যর্ম এটটএম ও েস 

ট্রার্র্িকশর্ রি 

 

চাজি সমূরিে ডিিেণ  

ট্রোিকিকশি নি ( সীমোন্ত এটটএম ) বি 

ট্রোিকিকশি নি (নকউ কযোশ থিটওয়োকব এটটএম) ৳ ১০ + ভ্যাট 

েযাবলন্স অন্যসন্ধান্ (সীমোন্ত র্যোাংক ও নকউ কযোশ 

থিটওয়োকব এটটএম) 

বি 

কু্ষকদ ট্রোিকিকশি নর্র্রণী ( সীমোন্ত র্যোাংক ও নকউ 

কযোশ থিটওয়োকব এটটএম ) 

বি 

ট্রোিকিকশি নি (এিনপএসনর্ থিটওয়োকব এটটএম) ৳ ১৫ ( ভ্যাট সহ ) 

েযাবলন্স অন্যসন্ধান্ (এিনপএসনর্ থিটওয়োকব এটটএম) ৳ ১৫ ( ভ্যাট সহ ) 

কু্ষকদ ট্রোিকিকশি নর্র্রণী (এিনপএসনর্ থিটওয়োকব 

এটটএম ) 

৳ ৫ ( ভ্যাট সহ ) 

এটটএম ট্রোিকিকশি নি ( নিসো থিটওয়োকব) িকমবস্টক ৳ ৪০ + ভ্যাট 

এটটএম ট্রোিকিকশি নি ( নিসো থিটওয়োকব) 

ইন্টোরন্যাশন্াল 

$ ২ অের্ো ২% অকপক্ষোকৃত সবে যাচ্চ র্াহা + ভ্যাট 

 
 *সকল নি এর্াং চোকিবর এর উপর ১৫% হোকর িযোট প্রকর্োিয হকর্। 

 


