
 

৫বছর মেয়াদী বাাংলাদদশ সঞ্চয়পত্র 
 

পাঁচ বছর মেয়াদী বাাংলাদদশ সঞ্চয়পত্র (প্রবর্তনঃ ১৯৭৭ খ্রঃ) 

 

মূল্যোনঃ ১০ টাকা; ৫০ টাকা;  ১০০ টাকা;  ৫০০ টাকা;  ১,০০০ টাকা; ৫,০০০ টাকা;  ১০,০০০ টাকা;  ২৫,০০০ টাকা;  ৫০,০০০ টাকা; ১,০০,০০০ টাকা;  ৫,০০,০০০ 

টাকা;  ১০,০০,০০০ টাকা; ২৫,০০,০০০ টাকা। 

 

মকাথায় পাওয়া যায়ঃ জার্ীয় সঞ্চয় ব্যুদরা, বাাংলাদদশ ব্াাংক শাখাসমূহ, র্ফখ্সখ্ল ব্াাংকসমূহ এবাং ডাকঘর মথদক ক্রয় ও নগদায়ন করা যায়। 

 

মেয়াদঃ ৫ (পাঁচ) বছর। 

 

মুনাফার হারঃ 

 

উৎদস করঃ ৫-বছর মেয়াদী বাাংলাদদশ সঞ্চয়পত্র, ৩-োস অন্তর মুনাফা খ্িখ্িক সঞ্চয়পত্র ও পখ্রবার সঞ্চয়পদত্র ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা পয তন্ত সব তদোট খ্বখ্নদয়াদগর 

মক্ষদত্র মুনাফার উপর ৫% হাদর এবাং এর অখ্িক খ্বখ্নদয়াদগর মক্ষদত্র মুনাফার উপর ১০% হাদর উৎদস কর কর্তন করা হয়। 

যারা ক্রয় করদর্ পারদবনঃ  

    (ক) সকল মেখ্ি ও মপশার বাাংলাদদশী নাগখ্রক; 

    (খ) আয়কর খ্বখ্িোলা, ১৯৮৪ (অাংশ-২) এর খ্বখ্ি ৪৯-এর উপ-খ্বখ্ি (২) এ সাংজ্ঞাখ্য়র্ স্বীকৃর্ িখ্বষ্য র্হখ্বল এবাং িখ্বষ্য র্হখ্বল আইন, ১৯২৫ (১৯২৫ এর ১৯ নাং) 

অনুযায়ী পখ্রচাখ্লর্ িখ্বষ্য র্হখ্বল; 

সঞ্চয় 

খ্িদের নাে 

ক্রয় সীো মেয়াদ  

(উিীি ত হদল) 

সকল সঞ্চয় খ্িদে ক্রেপুঞ্জীভূর্ খ্বখ্নদয়াগ 

১ হদর্ ১৫ লক্ষ টাকা পয তন্ত   ১৫ লক্ষ ১ হদর্ ৩০ লক্ষ টাকা পয তন্ত  ৩০ লক্ষ ১ টাকা হদর্ র্দূর্ধ্ত 

মুনাফার 

হার (%) 

মুনাফার পখ্রোন (প্রখ্র্ 

এক লক্ষ টাকায়) 

মুনাফার 

হার (%) 

মুনাফার পখ্রোন (প্রখ্র্ 

এক লক্ষ টাকায়) 

মুনাফার 

হার (%) 

মুনাফার পখ্রোন (প্রখ্র্ 

এক লক্ষ টাকায়) 

৫-বছর 

মেয়াদী 

বাাংলাদদশ 

সঞ্চয়পত্র 

(ক) ব্খ্ির মক্ষদত্রঃ একক 

নাদে ৩০ লক্ষ অথবা যুগ্ম-

নাদে ৬০ লক্ষ; 

(খ) প্রখ্র্ষ্ঠাদনর মক্ষদত্রঃ 

ঊর্ধ্তসীো মনই। 

১ে বছরাদন্ত 9.35 ১ে বছরাদন্ত: 9350 8.54 ১ে বছরাদন্ত: 8540 7.71 ১ে বছরাদন্ত: 7710 

২য় বছরাদন্ত 9.80 ২য় বছরাদন্ত: 19600 8.95 ২য় বছরাদন্ত: 17900 8.08 ২য় বছরাদন্ত: 16160 

৩য় বছরাদন্ত 10.25 ৩য় বছরাদন্ত: 30750 9.36 ৩য় বছরাদন্ত: 28080 8.45 ৩য় বছরাদন্ত: 25350 

৪থ ত বছরাদন্ত 10.75 ৪থ ত বছরাদন্ত: 43000 9.82 ৪থ ত বছরাদন্ত: 39280 8.86 ৪থ ত বছরাদন্ত: 35440 

৫ে বছরাদন্ত 11.28 মেয়াদাদন্ত: 56400 10.30 মেয়াদাদন্ত: 51500 9.30 মেয়াদাদন্ত: 46500 



    (গ) আয়কর অধ্যাদদশ-১৯৮৪ এর ৬ষ্ঠ র্ফখ্সল এর পাট ত এ এর অনুদেদ ৩৪ অনুযায়ী েৎস্য খাোর, হাঁস-মুরগীর খাোর, মপখ্লদটড মপাখ্ি খ্ফডস উৎপাদন, বীজ উৎপাদন, 

স্থানীয় উৎপাখ্দর্ বীজ খ্বপিন, গবাখ্দ পশুর খাোর, দুগ্ধ এবাং দুগ্ধজার্ দ্রদব্র খাোর, ব্াঙ উৎপাদন খাোর, উদ্যান খাোর প্রকল্প, মরশে গুটিদপাকা পালদনর খাোর, ছত্রাক 

উৎপাদন এবাং ফল ও লর্াপার্ার চাষ হদর্ অখ্জতর্ আয়-যা সাংখ্িষ্ট উপ-কর কখ্েশনার কর্ততক প্রর্ুয়নকৃর্। 

ক্রদয়রঊর্ধ্তসীোঃ 

   (ক) ব্খ্ির মক্ষদত্রঃ একক নাদে ৩০ লক্ষ অথবা যুগ্ম-নাদে ৬০ লক্ষ; 

    (খ) প্রখ্র্ষ্ঠাদনর মক্ষদত্রঃ ঊর্ধ্তসীো মনই। 

 অন্যান্য সুখ্বিাঃ 

    (ক) নখ্েনী খ্নদয়াগ করা যায়; 

    (খ) সঞ্চয়পদত্রর মক্রর্ার মৃত্যুর পর নখ্েনী সাদথ সাদথই অথবা মেয়াদ উিীদি তর পর সঞ্চয়পত্র নগদায়ন কদর  খ্নদর্ পাদরন। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


