
৩ মাস অন্তর মুনাফাভিভিক সঞ্চয়পত্র 
 

তিন মাস অন্তর মুনাফাতিতিক সঞ্চয়পত্র (প্রবিতনঃ ২০০৪ তরঃ) 

 

মূল্যমানঃ  ১,০০,০০০ টাকা; ২,০০,০০০ টাকা; ৫,০০,০০০ ও ১০,০০,০০০ টাকা। 

 

ককাথায় পাওয়া যায়ঃজািীয় সঞ্চয় ব্যুররা, বাাংলারেশ ব্াাংক শাখাসমূহ বাতিতজুক ব্াাংকসমূহ এবাং ডাকঘর কথরক ক্রয় ও নগোয়ন করা যায়। 

 

কময়ােঃ ৩ (তিন) বছর। 

 

মুনাফার হারঃ 

 

 

 *কময়ােপূতিতর পূরব ত নগোয়ন কররল উপররাক্ত ছরক উরেতখি হারর মুনাফা প্রাপ্য হরব এবাং অতিতরক্ত অথ ত পতররশাতিি হরয় থাকরল িা মূল টাকা হরি কিতন করর সমন্বয়পূব তক 

অবতশষ্ট মূল টাকা পতররশাি করা হরব। 

 

উৎরস করঃ ৫-বছর কময়ােী বাাংলারেশ সঞ্চয়পত্র, ৩-মাস অন্তর মুনাফা তিতিক সঞ্চয়পত্র ও পতরবার সঞ্চয়পরত্র ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা পয তন্ত সব তরমাট তবতনরয়ারগর 

কক্ষরত্র মুনাফার উপর ৫% হারর এবাং এর অতিক তবতনরয়ারগর কক্ষরত্র মুনাফার উপর ১০% হারর উৎরস কর কিতন করা হয়। 

 

যারা ক্রয় কররি পাররবনঃ সকল কেতি ও কপশার বাাংলারেশী নাগতরক এবাং অটিতিকরের জন্য তশক্ষা প্রতিষ্ঠান/ অন্য কয ককান অটিতিক সহরযাতগ প্রতিষ্ঠান (যারের 

সঞ্চয়পরত্রর মুনাফা অটিতিকরের সহায়িায় অবশ্যই ব্বহার কররি হরব) যা সাংতিষ্ট কজলা সমাজরসবা কায তালয় কর্ততক প্রিুয়নকৃি। 

ক্ররয়র ঊর্ধ্তসীমাঃ একক নারম সরব তাচ্চ ৩০ (তত্রশ) লক্ষ অথবা যুগ্ম-নারম সরব তাচ্চ ৬০ (ষাট) লক্ষ টাকা। 

 

অন্যান্য সুতবিাঃ 

   (ক) ত্রত্রমাতসকতিতিরি মুনাফা প্ররেয়। 

সঞ্চয় তিরমর 

নাম 

ক্রয় সীমা কময়াে  

(উিীি ত 

হরল) 

সকল সঞ্চয় তিরম ক্রমপুঞ্জীভূি তবতনরয়াগ 

১ হরি ১৫ লক্ষ টাকা পয তন্ত   ১৫ লক্ষ ১ হরি ৩০ লক্ষ টাকা পয তন্ত  ৩০ লক্ষ ১ টাকা হরি িদূর্ধ্ত 

মুনাফার 

হার (%) 

মুনাফার পতরমান (প্রতি 

এক লক্ষ টাকায়) 

মুনাফার 

হার (%) 

মুনাফার পতরমান (প্রতি 

এক লক্ষ টাকায়) 

মুনাফার 

হার (%) 

মুনাফার পতরমান (প্রতি 

এক লক্ষ টাকায়) 

৩-মাস অন্তর 

মুনাফা তিতিক 

সঞ্চয়পত্র  

একক নারম সরব তাচ্চ ৩০ 

(তত্রশ) লক্ষ অথবা যুগ্ম-নারম 

সরব তাচ্চ ৬০ (ষাট) লক্ষ টাকা। 

১ম বছরারন্ত 10.00 ত্রত্রমাতসক: 2500 9.06 ত্রত্রমাতসক: 2265 8.15 ত্রত্রমাতসক: 2037.5 

২য় বছরারন্ত 10.50 ত্রত্রমাতসক: 2625 9.51 ত্রত্রমাতসক: 2377.5 8.56 ত্রত্রমাতসক: 2140 

৩য় বছরারন্ত 11.04 ত্রত্রমাতসক: 2760 10.00 ত্রত্রমাতসক: 2500 9.00 ত্রত্রমাতসক: 2250 



   (খ) নতমনী তনরয়াগ করা যায়। 

   (গ) সঞ্চয়পরত্রর কক্রিার মৃত্যুর পর নতমনী সারথ সারথই সঞ্চয়পত্র নগোয়ন করর টাকা উরিালন কররি পাররন অথবা পূি ত কময়াে পয তন্ত যথারীতি প্রতি তিন (৩)মাস অন্তর 

মুনাফা উরিালন কররি পাররন। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


