
 

পেনশনার সঞ্চয়েত্র 
 

পেনশনার সঞ্চয়েত্র (প্রবর্তনঃ ২০০৪ খ্রঃ) 

 

মূল্যমানঃ ৫০,০০০ টাকা;  ১,০০,০০০ টাকা; ২,০০,০০০ টাকা;  ৫,০০,০০০ ও ১০,০০,০০০ টাকা। 

 

পকাথায় োওয়া যায়ঃ জার্ীয় সঞ্চয় ব্যুররা, বাাংলারেশ ব্াাংক শাখাসমূহ, বাখ্িখ্জুক ব্াাংকসমূহ এবাং ডাকঘর পথরক ক্রয় ও নগোয়ন করা যায়। 

 

পময়ােঃ ৫ (োঁচ) বছর। 

 

মুনাফা হারঃ 

 

*পময়ােপূখ্র্তর পূরব ত নগোয়ন কররল উেররাক্ত ছরক উরেখ্খর্ হারর মুনাফা প্রাপ্য হরব এবাং অখ্র্খ্রক্ত অথ ত েখ্ররশাখ্ির্ হরয় থাকরল র্া মূল টাকা হরর্ কর্তন করর সমন্বয়পূব তক 

অবখ্শষ্ট মূল টাকা েখ্ররশাি করা হরব। 

উৎরস করঃ পেনশনার সঞ্চয়েরত্র ৫,০০,০০০/- (োঁচ লক্ষ) টাকা েয তন্ত সব তরমাট খ্বখ্নরয়ারগর পক্ষরত্র মুনাফার উের পকান উৎরসকর কর্তন করা  হয়না। ৫,০০,০০০/- (োঁচ লক্ষ) 

টাকার অখ্িক খ্বখ্নরয়ারগর পক্ষরত্রমুনাফার উের ১০% হাররউৎরস কর কর্তন করা হয়। 

 

যারা ক্রয় কররর্ োররবনঃ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী, আিা-সরকারী, স্বায়ত্তশাখ্সর্, আিা-স্বায়ত্তশাখ্সর্ প্রখ্র্ষ্ঠারনর কম তকর্তা/কম তচারী, সুপ্রীম পকারট তর অবসরপ্রাপ্ত মাননীয় 

খ্বচারেখ্র্গি, সশস্ত্র বাখ্হনীর অবসরপ্রাপ্ত সেস্য এবাং মৃর্ চাকুখ্রজীবীর োখ্রবাখ্রক পেনশন সুখ্বিার াগী স্বামী/স্ত্রী/সন্তান। 

 

সঞ্চয় 

খ্িরমর নাম 

ক্রয় সীমা পময়াে  

(উত্তীি ত হরল) 

সকল সঞ্চয় খ্িরম ক্রমপুঞ্জীভূর্ খ্বখ্নরয়াগ 

১ হরর্ ১৫ লক্ষ টাকা েয তন্ত   ১৫ লক্ষ ১ হরর্ ৩০ লক্ষ টাকা েয তন্ত  ৩০ লক্ষ ১ টাকা হরর্ র্দূর্ধ্ত 

মুনাফার 

হার (%) 

মুনাফার েখ্রমান (প্রখ্র্ 

এক লক্ষ টাকায়) 

মুনাফার 

হার (%) 

মুনাফার েখ্রমান (প্রখ্র্ 

এক লক্ষ টাকায়) 

মুনাফার 

হার (%) 

মুনাফার েখ্রমান (প্রখ্র্ 

এক লক্ষ টাকায়) 

পেনশনার 

সঞ্চয়েত্র 

একক নারম সরব তাচ্চ ৫০ 

(েঞ্চাশ) লক্ষ টাকা র্রব 

আনুরর্াখ্িক ও সব তরশি  খ্বষ্য 

র্হখ্বল হরর্ প্রাপ্ত অরথ তর পবশী 

নয়। 

১ম বছরারন্ত 9.70 ত্রত্রমাখ্সক: 2425 8.87 ত্রত্রমাখ্সক: 2217.5 8.04 ত্রত্রমাখ্সক: 2010 

২য় বছরারন্ত 10.15 ত্রত্রমাখ্সক: 2537.5 9.28 ত্রত্রমাখ্সক: 2320 8.42 ত্রত্রমাখ্সক: 2105 

৩য় বছরারন্ত 10.65 ত্রত্রমাখ্সক: 2662.5 9.74 ত্রত্রমাখ্সক: 2435 8.83 ত্রত্রমাখ্সক: 2207.5 

৪থ ত বছরারন্ত 11.20 ত্রত্রমাখ্সক: 2800 10.24 ত্রত্রমাখ্সক: 2560 9.29 ত্রত্রমাখ্সক: 2322.5 

৫ম বছরারন্ত 11.76 ত্রত্রমাখ্সক: 2940 10.75 ত্রত্রমাখ্সক: 2687.5 9.75 ত্রত্রমাখ্সক: 2437.5 



ক্ররয়র ঊর্ধ্তসীমাঃ একক নারম সরব তাচ্চ ৫০ (েঞ্চাশ) লক্ষ টাকা র্রব আনুরর্াখ্িক ও সব তরশি  খ্বষ্য র্হখ্বল হরর্ প্রাপ্ত অরথ তর পবশী নয়। 

 

অন্যান্য সুখ্বিাঃ 

(ক) ত্রত্রমাখ্সকখ্ খ্ত্তরর্ মুনাফা প্ররেয় 

(খ) নখ্মনী খ্নরয়াগ করা যায়। 

(গ) সঞ্চয়েরত্রর পক্রর্ার মৃত্যুর ের নখ্মনী সারথ সারথই অথবা পময়াে উত্তীরি তর ের সঞ্চয়েত্র  াঙ্গারর্ োররন। 

 


