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৩ মাস অ�র �নাফািভি�ক স�য়প�

িতন মাস অ�র �নাফািভি�ক স�য়প� (�বত �নঃ ২০০৪ ি�ঃ)

 

��মানঃ  ১,০০,০০০ টাকা; ২,০০,০০০ টাকা; ৫,০০,০০০ ও ১০,০০,০০০ টাকা।

 

�কাথায় পাওয়া যায়ঃজাতীয় স�য় ��েরা, বাংলােদশ �াংক শাখাস�হ বািণিজ�ক �াংকস�হ এবং ডাকঘর �থেক �য় ও নগদায়ন করা যায়।

 

�ময়াদঃ ৩ (িতন) বছর।

 

�নাফার হারঃ

�িমক
নং

স�য় ি�েমর নাম �ময়াদ (উ�ীণ � হইেল)
িব�মান
�নাফার হার

�িমক ১-৯ এ বিণ �ত সকল স�য় ি�েম �ম��ী�ত
িবিনেয়ােগর পিরমাণ:
১৫,০০,০০০
টাকা পয ��

১৫,০০,০০১ টাকা
হেত ৩০,০০,০০০

৩০,০০,০০১ টাকা
হেত ত���

�নঃিনধ �ািরত �নাফার হার (%)
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১ম বছরাে� ১০.০০% ১০.০০ ৯.০৬ ৮.১৫

২য় বছরাে� ১০.৫০% ১০.৫০ ৯.৫১ ৮.৫৬

৩য় বছরাে� ১১.০৪% ১১.০৪ ১০.০০ ৯.০০

 

 

�ময়াদ�িত�র �েব � নগদায়ন করেল উপেরা� ছেক উে�িখত হাের �নাফা �া� হেব এবং অিতির� অথ � পিরেশািধত হেয় থাকেল তা �ল টাকা হেত কত�ন
কের সম�য়�ব �ক অবিশ� �ল টাকা পিরেশাধ করা হেব।

 

�নাফাঃউৎেস করঃ ৫-বছর �ময়াদী বাংলােদশ স�য়প�, ৩-মাস অ�র �নাফা িভি�ক স�য়প� ও পিরবার স�য়পে� ৫,০০,০০০/- (প�চ ল�) টাকা
পয �� সব �েমাট িবিনেয়ােগর ��ে� �নাফার উপর ৫% হাের এবং এর অিধক িবিনেয়ােগর ��ে� �নাফার উপর ১০% হাের উৎেস কর কত�ন করা হয়।

 

যারা �য় করেত পারেবনঃ সকল ��িণ ও �পশার বাংলােদশী নাগিরক এবং অ�ি�কেদর জ� িশ�া �িত�ান/ অ� �য �কান অ�ি�ক সহেযািগ
�িত�ান (যােদর স�য়পে�র �নাফা অ�ি�কেদর সহায়তায় অব�ই �বহার করেত হেব) যা সংি�� �জলা সমাজেসবা কায �ালয় ক��ক �ত�য়ন�ত।

 

�েয়র ঊ� �সীমাঃ একক নােম সেব �া� ৩০ (ি�শ) ল� অথবা ��-নােম সেব �া� ৬০ (ষাট) ল� টাকা।
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অ�া� �িবধাঃ

   (ক) ��মািসকিভি�েত �নাফা �েদয়।

   (খ) নিমনী িনেয়াগ করা যায়।

   (গ) স�য়পে�র ��তার ���র পর নিমনী সােথ সােথই স�য়প� নগদায়ন কের টাকা উে�ালন করেত পােরন অথবা �ণ � �ময়াদ পয �� যথারীিত �িত
িতন (৩)মাস অ�র �নাফা উে�ালন করেত পােরন।


