
এনঅযবফদদয জন্য একবি ফযফায ূচনা গাআড 
 

এনঅযবফ কাযা? 
 

বফধ ত্তা বফদদদ ফফাযত একজন ফাংরাদদী নাগবযক 
 

 বফদদী যাদে স্ায়ী ফাবন্দা থফা য়াকক াযবভি 
 

 বফদদী াদািকধাযীয ক্ষেদে তাদদয বৈত নাগবযকদেয প্রভাণ বদদফ তৎংবিষ্ট 
ফাংরাদদী দূতাফা থফা ফাংরাদদ যযাে ভন্ত্রণারয় ক্ষথদক “ববা বনষ্প্প্রদয়াজন” 
ফদর ক্ষঘালণা ে থাকদত দফ। 
 

 
 
 
প্রফাী ফাংরাদদীদদয জন্য প্রদণাদনাঃ 
 

 কর প্রাথবভক গণ প্রস্তাদফয ( অআব)  ১ ০ তাং প্রফাী ফাংরাদদীদদয জন্য 
ফযাদ্দ থাদক। 

 বফদদদ থাকা ফস্থায় নবভবনয ভাধযদভ ক্ষদকন্ডাযী ুঁবজফাজাদয ক্ষরনদদন কযদত 
াদয। 

 ফযবিগত ভূরধনী ভুনাপায উয ক্ষকান কয বদদত য় না। 
 ফযবি মকাদয় ক্ষম ক্ষকান ফাংরাদদী ফাবন্দায ভতআ কয ক্ষদয়ায সুদমাগ ক্ষদয়া য়। 
 ক্ষয়াদয বফবনদয়াদগয ক্ষেদে আনদবস্টদভন্ি এরাউদেয উয ১০ তাং কয ছাড় 

ক্ষদয়া য়। 

 
 

 

প্রফাী ফাংরাদদীদদয 
(এনঅযবফদদয) বফধ ত্তা

স্থায়ী ফাবন্দা ফা বফধ য়াকক 
াযবভি

ফাংরাদদী দুতাফা 
কতৃকক প্রদানকতৃ বধকায

ফাংরাদদদয যযাে 
ভন্ত্রণারদয়য ক্ষঘালণাে 
“ববা বনষ্প্প্রদয়াজন”

প্রফাী ফাংরাদদীদদয (এনঅযবফদদয) জন্য 
প্রদণাদনাভূ

অআবদত ১০ 
তাং ক্ষকািা

ক্ষদকন্ডাযী 
ফাজাদয ক্ষরনদদন

ভূরধনী ভুনাপায 
উয ক্ষকান কয 

ক্ষনআ

ফাংরাদদী 
ফাবন্দাদদয ভত 

একআ ন্থায় 
কযাদযান

বফবনদয়াদগয উয 
১০ তাং কয 

ছাড়



 

বফদদী নাগবযক দেঃ 
 

 বফদদী যাদেয স্থায়ী ফাবন্দা ফা মাদদয বফধ য়াকক াযবভি যদয়দছ।  
 বফদদী াদািকধাযীয ক্ষেদে তাদদয বৈত নাগবযকদেয প্রভাণ বদদফ তৎংবিষ্ট 

ফাংরাদদী দূতাফা ফা ফাংরাদদ যযাে ভন্ত্রণারদয়য দে ক্ষথদক ফাংরাদদদ 
ভ্রভদণয জন্য “ববা বনষ্প্প্রদয়াজন” ফদর ক্ষঘালণাে থাদক। 

 

 

বফদদীদদয জন্য প্রদণাদনাভূঃ  
 

 ক্ষকান বনয়ন্ত্রনভূরক বফবধবনদলধ  ছাড়াআ বফদদী বফবনদয়াগকাযীগণ অআব এফং যাআি 
আসুযদত ংগ্রণ কযদত াদয। 

 ক্ষদকন্ডাযী ববকউবযবিজ ভাদককদি বফবনদয়াদগয ক্ষেদে অন্তজকাবতক বযদযয 
বফবনদয়াগকাযীদদয জন্য কর বফবধভারা ম্পবককত ফাধা তুদর ক্ষনয়া য়। 

 ফযবি মকাদয় ভূরধনী ভুনাপায উয ক্ষকাদনা কয ক্ষনআ ( এআ দতক ক্ষম,  কযদাতা 
ক্ষম ক্ষদদয ফাবন্দা ক্ষ ক্ষদদ এআ ধযদনয সুবফধা ক্ষদয় থাদকন) । 

 ফযবি মকাদয় অয়কয ২৫ তাং। 
 

 
 
বকবাদফ শুরু কযদত দফঃ 
 

 বফদদীক ভুদ্রা অনয়ন এফং বফবনদয়াগ ক্ষথদক অয় ক্ষদদ ক্ষপযত ক্ষনয়ায উদদ্দযদে 
বফদদীক ভুদ্রা/ পদযন কাদযেী ( এপব)  বাফ খুরদত দফ। 
 

 বফদদী ভুদ্রাদক িাকায় রুান্তদযয জন্য নন- ক্ষযবদডন্ি আনদবস্টয িাকা একাউন্ি 
( এনঅআবিএ / বনিা)  খুরদত দফ। 
 

 বফএআব’য াদথ বনফবিত ক্ষম ক্ষকান ববকউবযবিজ কাস্টবডয়াদনয বত একবি 
কাস্টবডয়ান বাফ খুরদত দফ মাদত প্রফাী ফাংরাদদী এফং বফদদী 
বফবনদয়াগকাযীগণ ক্ষরনদদন ম্পন্ন এফং ক্ষয়াদযয বনযাদ তত্ত্বাফধান বনবিত কযায 
জন্য কাস্টবডয়ান ক্ষফদছ বনদত াদয। 
 

 ক্ষম ক্ষকান ক্ষরাকাদযজ াউদজয াদথ ক্ষফবনবপবয়াযী নাক ( বফ) বাফ খুরদত 
দফ। 

ফাংরাদদদ বফবনদয়াদগয ক্ষেদে 
বফদদী নাগবযকদদয জন্য 

প্রদণাদনাভূ

অআব এফং 
যাআি আসুযদত 

ংগ্রণ

ক্ষদকন্ডাযী 
ফাজাদয 
ক্ষরনদদন

ভূরধনী 
ভুনাপায উয 
ক্ষকান কয ক্ষনআ

ফযবি মকাদয় 
অয়কয ২৫ 

তাং



 

 একজন নবভবন/ ায়ায প যািযনী বনধকাযণ কযদত দফ ( বএ) – ঐবেক 
 

 বফবনদয়াগকাযীয বকছ ু দয় ক্ষগদর তায নুবস্থবতদত উত্তাযাধীকাযী বনরুন / স্তান্তদযয 
জন্য একজন নবভনী বনধকাযণ কযদত দফ।এখাদন ভদন যাখদত দফ ক্ষম,  নবভনী 
এফং বএ একআ ফযবি দত াদয থফা না দত াদয। 

 

 
 

 
এনঅআবিএ/ বনিা এফং এপব বাদফয জন্য প্রদয়াজনীয় কাগজেঃ 
 

 াদািক/ াভাবজক বনযাত্তা কাডক/ অফাবক কাডক আতযাবদ’য তযাবয়ত নুবরব 
( মবদ অবন একবি বফদদী যাদে ফস্ান কদযন তাদর তৎংবিষ্ট ফাংরাদদ 
দূতাফা থফা াআ কবভন কতৃকক তযাবয়ত কযদত দফ।)  
 

 াদািক অকাদযয তযাবয়ত ছবফ 
 

 একজন নভীবন – বফদনায়গকাযীয ভৃতযু দর সুবফধাদবাগী বদদফ। নভীবন’য আ 
এফং ছবফ ( বফদনায়গকাযী কতৃকক তযাবয়ত)  ক্ষরাকাদযজ াউদজয বনধকাবযত পযদভ 
থাকদফ। 
 

 এনঅযবফদদয উাজকদনয প্রভাণ বদদফ চাকুযী নদ/ ক্ষেড রাআদদেয 
নুবরব/ য়াকক াযবভি থফা ক্ষ- বি/ িযাক্স বযিাদণকয ডকুদভন্ি 
 

 প্রফাী ফাংরাদদী ক্ষদদয ফাআদয থাকাকারীন তায ে ক্ষথদক ক্ষদনদদদনয দবরদর 
স্বােয কযায জন্য একজন বনফকাবচত ফযবি মায ায়ায প যািনকী ( বএ)  
থাকদফ। প্রফাী ফাংরাদদী ৈাযা ব- এয তযাবয়ত ছবফ এফং ক্ষরাকাদযজ াউজ 
ক্ষথদক প্রদানকৃত পভক স্বােয কাদয যূণকৃত ( বএ ফাংরাদদদ ফফাকাযী 
অআনত ণূকফয়ষ্ক ক্ষম ক্ষকান ফযবি দত াদয)  । 
 

 মবদ ক্ষরাকাযবি ক্ষকাদনা ফযাংক য় তদফ ক্ষকয়াআব ( ক্ষনা আউয কাস্টভায)  এয 
একবি বতবযি পভক যূণ কযদত দফ। 
 

 প্রাথবভক তবফর দত দফ ক্ষকাদনা ক্ষচক ফা ক্ষ- ডকায ফা এপব একাউন্ি ক্ষথদক 
নুদভাবদত ন্য ক্ষকান ন্থায় উদত্তাবরত থক। 

বকবাদফ ফাংরাদদদয ুবঁজফাজাদয বফবনদয়াগ 
কযদত দফ

পদযন কাদযেী
(এপব) বাফ ক্ষখারা

নন-ক্ষযবদডন্ি 
আনদবস্টয িাকা 

(এনঅআবিএ /বনিা) 
বাফ ক্ষখারা

বনফবিত 
কাস্টবডয়াদনয াদথ 
একবি কাস্টবডয়ান 

বাফ ক্ষখারা 

ক্ষরাকাদযজ াউদজয 
াদথ ক্ষফবনবপবয়াযী 
নাক (বফ) বাফ 

ক্ষখারা 



 
 
কাস্টবডয়ান বাদফয জন্য প্রদয়াজনীয় দবররঃ 
 

 াদািক/ াভাবজক বনযাত্তা কাডক/ অফাবক কাডক আতযাদ’য তযাবয়ত নুবরব 
( এদেদে অবন মবদ বফদদী ক্ষকাদনা যাদে ফস্থান কদযন,  তদফ তৎংবিষ্ট 
ফাংরাদদ দূতাফা থফা াআকবভন ৈাযা তযাবয়ত কদয বনদত দফ)  । 
 

 বাফধাযীয াদািক াআদজয তযাবয়ত ছবফ। 
 

 নুদভাবদত ফযাবিয ছবফ। 
 

 বফবনদয়াগকাযীয ভৃতযু দর  তায জন্য একজন নবভনী- সুবফধাদবাগীয নাভ,  ক্ষরাকাদযজ 
াউজ কতৃকক প্রদানকৃত পযদভ নবভনীয স্বােয এফং ছবফ থাকদফ ক্ষমগুদরা 
বফবনদয়াগকাযী ৈাযা তযাবয়ত দত দফ। 

 
 প্রফাী ফাংরাদদীয অদয়য প্রভাণ বদদফ চাকুবযয নদ/ ক্ষেড রাআদে এয 

নুবরব/ য়াকক াযবভি ফা ক্ষ বি/ িযাক্স বযিানক এয দবরর। 
 
 

 
 
 
স্টক ক্ষরাবকং এফং বফ বাদফয জন্য প্রদয়াজনীয় দবররঃ 
 

 াদািক/ াভাবজক বনযাত্তা কাডক/ অফাবক কাডক আতযাবদয তযাবয়ত নুবরব 
( এদেদে অবন মবদ বফদদী ক্ষকাদনা যাদে ফস্থান কদযন,  তদফ তৎংবিষ্ট 
ফাংরাদদ দূতাফা থফা াআকবভন ৈাযা তযাবয়ত কদয বনদত দফ)  
 

 বাফধাযীয াদািক াআদজয তযাবয়ত ছবফ। 
 

 নুদভাবদত ফযাবিয ছবফ 
 

এনঅআবিএ/বনিা এফং এপব একাউদন্িয জন্য প্রদয়াজনীয় 
কাগজে

াদািক বাফধাযীয 
ছবফ

নুদভাবদত 
ফযাবিয ছবফ

ায়ায প 
এিনকী

একজন 
নবভনী

ফযাংক 
ক্ষস্টিদভন্ি

কাস্টবডয়ান বাফ এয জন্য প্রদয়াজনীয় 
দবরর

াদািক বাফধাযীয ছবফ নুদভাবদত 
ফযবিয ছবফ একজন নবভনী ফযাফায়ীক দবরর



 ায়ায প এিনকী’য ( বএ)  ছবফ 
 

 বফবনদয়াগকাযীয ভৃতযু দর তায জন্য একজন নবভনী- সুবফধাদবাগীয নাভ,  ক্ষরাকাদযজ 
াউজ ৈাযা প্রদানকৃত পযদভ নবভনীয স্বােয এফং ছবফ থাকদফ ক্ষমগুদরা 
বফবনদয়াগকাযী ৈাযা তযাবয়ত দত দফ 
 

 ফযাংক ক্ষস্টিদভন্ি থফা এপব বাফ ক্ষথদক নদে 
 

 ায়ায প যািনকী ( বএ)  এয ছবফ 
 

বফদদ ক্ষথদকঃ 
 

 ক্ষভআদরয ভাধযদভ ছন্দআ ক্ষরাকাদযজ াউ ক্ষথদক তৎংবিষ্ট পভক ংগ্র কযা। 
প্রফাী ফাংরাদদীয ত্ত্বা প্রভাণ কযায জন্য পভকগুদরা যূণ কদয বযচয় 
প্রদানকাযীয ংিুকু স্থানীয় ফাংরাদদী দূতাফা ৈাযা তযাবয়ত কদয প্রদয়াজনীয় 
দবররগুদরা তাদদয কাদছ যফযা কযা। 
 

 একআবাদফ স্থানীয় ফাংরাদদী দূতাফা ৈাযা ছবফগুদরা তযাবয়ত কযা। 
 

 নবভনী এফং বএ- এয ংিুকু যূণ কদয পভকবি ক্ষরাকাদযজ াউদজয কাদছ 
ক্ষপযত াঠাদনা। বএ- ক্ষক ক্ষরাকাদযজ াউদজয কাদছ াঠাদনা। 

 
 

বকবাদফ বযচারনা কযদত দফঃ 
 

 অআব- এয অদফদন একবি বনবদকষ্ট পভক- এ যূণ কযদত দফ। এআ পভকগুদরা 
ক্ষভআদরয ভাধযদভ,  আসুযবয়ং প্রবতষ্ঠাদনয দয়ফাআদিয ভাধযদভ থফা ক্ষরাকায 
আতযাবদয ভাধযদভ ায়া ক্ষমদত াদয। 
 

 ক্ষদকন্ডাযী ফাজাদয ক্ষরনদদন কযা য় ক্রয়/ বফক্রয় বনদদকদয পদভকয ভাধযদভ। 
 

 বএ ( নবভনী) - ক্ষক দাবয়ে ক্ষদয়া থাকদর,  বএ- ক্ষক ডকায ক্ষেদভন্ি দয় 
মায়ায ২৪ ঘন্িায ভদধয ক্রয়/ বফক্রয় বনদদকদয পদভক স্বােয কযদত দফ। 
 

 মবদ এনঅযবফ ক্ষকাদনা বএ- ক্ষক দাবয়ে বদদত না চায়,  ত ক্ষফ ক্ষপান থফা আ-
ক্ষভআর ( ক্ষরাকাদযয নুদভাদন াদদে)  এয ভাধযদভ বনদদক প্রদান কযদত াদয 
এফং তায ২৪ ঘ্নন্িায ভদধয ক্ষরাকাদযয কাদছ একবি স্বােযকৃত ক্রয়/ বফক্রয় 
বনদদকদয পভক পযাক্স কদয াঠাদত দফ। 
 

 ফাজাদযয বফযাজভান নীবতভারা ক্ষভদনআ ক্ষরনদদন ম্পাবদত দফ। 
 

 ক্ষয়ায মকায়ক্রবভকবাদফ বফ বাদফ জভা ফা উদত্তারন কযা দফ। 
 
 
 



এনঅযবফদদয বফবনদয়াদগয ক্ষলাচািকঃ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ক্ষদকন্ডাযী প্রাআভাযী   
 ফাজায ফাজায  
 
 
 
 
 
 
 
 

ক্ষেবডং বাফ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

এপব বাফ 
 

ক্ষফানা ক্ষয়ায 

আদরকেবনক ক্ষয়ায অয় 

ক্রয়/ বফক্রয় 

ক্ষরাকায ক্রয় 

এনঅআবিএ / বনিা বাফ 

এনঅযবফ 

নগদ রবযাং 

বফ একাউন্ি 

ক্ষফানা ক্ষয়ায 

আদরকেবনক ক্ষয়ায অয় 

ক্রয়/ বফক্রয় 

এনঅযবফ 

নগদ রবযাং 

বফ একাউন্ি 



বফদদী নাগবযকদদয বফবনদয়াদগয জন্য ক্ষলা- চািকঃ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ডকায 

 তথয 
  
 
 
 
 
 

 আদরকেবনক 

 

 ক্ষয়ায 

  

নগদ 

 
 
 
 
 

ক্ষয়ায 

 
 
 
 

 
 
িীকাঃ 

মবদ এনঅযবফযা কাস্টবডয়াদনয ক্ষফা ক্ষদত অগ্রী য় তদফ যাভক ক্ষদয়া দে 
দরগতবাদফ তা ক্ষদত ক্ষচষ্টা কযায জন্য। ফাংরাদদদয স্থানীয় কাস্টবডয়ানগণ ক্ষম 
কাস্টবডয়ান ক্ষফা প্রদান কদয থাদক ( এআচএবফব বরঃ,  এববফ বরঃ,  ঢাকা ফযাংক 
বরঃ,  াউথ আস্ট ফযাংক বরঃ,  এবফ ফযাংক বরঃ এফং ববি এনএ) ,  ( ক্ষলাংদ একবি 
তাবরকা ক্ষদয়া দয়দছ) তা াআকাযীবাদফ ক্ষদয়া দয় থাদক,  খুচযা নয়। কাযণ তাযা স্বল্প 
ফযাদয় ফযাবি মকাদয় কাস্টবডয়ান ক্ষফা প্রদান কযদত স্বােন্দ ক্ষফাধ কদয না। দরগতবাদফ 
কাস্টবডয়াদনয ক্ষফা ক্ষদত দর বনদজয এরাকায় ক্ষকান তবফর ফযফস্থানাকাযী থফা 
অন্তজকাবতক ক্ষরাকায ফা বফবিক কাস্টবডয়ান ক্ষফা প্রদানকাযীয াদথ ক্ষমাগাদমাগ কযদত দফ 
এফং তাদদয ভাধযদভ ফাংরাদদদ একজন কাস্টবডয়াদনয াদথ  ক্ষমাগাদমাগ কযদত দফ। 
ভধযস্থতাকাযীদদয ভাধযদভ অবন ক্ষকাদনা ভস্যা ছাড়াআ স্বাধীনবাদফ ফযাবি মকাদয় বফ 

বফদদী বফবনদয়াগকাযী 
 

কাস্টবডয়ান ফা 
নুদভাবদত ংস্থা মাযা 

এনঅআবিএ খুরদত াদয 

তবফর ক্ষপযত াঠাদনা 
 

এনঅআবিএ / বনিা 

কাস্টবডয়ান 

অয় 

ক্ষরাকায 

বফ / ভবনফা বফ ক্ষরাকায বিয়াবযং বাফ 

ফাজায 
/ এক্সদচদেয 

ক্ষরনদদন ফযফস্থা 



খুরদত এফং ডকায ক্ষেদভন্ি কযদত াযদফন। এআ প্রবক্রয়াবি বঠক এফং বফধ উাদয় 
বফদদী ভূদ্রা ক্ষদদয ববতদয ফা ফাআদয অনয়দনয ভাধযদভ ক্ষদকন্ডাযী ফাজাদয অনাদক 
ংগ্রণ কযায সুদমাগ কদয ক্ষদদফ। 
 
 
কাস্টবডয়ান ফযাংদকয তাবরকাঃ 
 

ংকং এন্ড াংাআ ফযাংবকং কদকাদযন বরঃ ( এআচএবফব)  
যাংকয িায়ায 
১/ ১ বফ, ক্ষানাযগা ক্ষযাড, ঢাকা- ১২০৫ 
ক্ষপানঃ ৯৬৬০৫৩৬- ৪৩ 
পযাক্সঃ ৯৬৬০৫৫৪ 
দয়ফাআিঃ www.hsbc.com.bd 
 

ঢাকা ফযাংক বরঃ 

বফভান বফন, ১০০ ভবতবঝর ফা/ এ, ঢাকা- ১০০০ 
ক্ষপানঃ ৯৫৫৬৫৮৫, ৯৫৫৪৫১৪,  
পযাক্সঃ ৯৫৫৬৫৮৪, ৯৫৬৫০১১ 

দয়ফাআিঃ www.dhakabankltd.com 
 
 

াউথআস্ট ফযাংক বরঃ 
আউনু ক্ষেড ক্ষন্িায 
Ph: 9571115, 7160866, 9555466 
ক্ষপানঃ ৯৫৭১১১৫, ৭১৬০৮৬৬, ৯৫৫৫৪৬৬ 
পযাক্সঃ ৯৫৬৩১০২, ৯৫৫০০৮৬ 
দয়ফাআিঃ www.sebankbd.com 

 
 

অযফ ফাংরাদদ ফযাংক বরঃ 
বফবঅআব বফন 
৩০- ৩১, বদরকুা ফা/ এ, ঢাকা- ১০০০ 
ক্ষপানঃ ৯৫৬০৩১২, পযাক্সঃ ৯৫৬৪১২২- ৩ 
দয়ফাআিঃ www.abbank.com.bd 
 
স্টযান্ডাডক চািকাডক ফযাংক বরঃ 
এববফ াউ 
৬৭, গুরান এবববনউ 
ক্ষপানঃ ৯৫৬০১৮১ 
দয়ব্াআিঃ www.standardchartered.com 
 

রাক ফযাংক বরঃ 
১, গুরান এবববনউ 
গুরান, ঢাকা- ১২১২ 



ক্ষপানঃ ৯৮৮৪২৯২,  ৮৮১৩৯৩৮,  ৮৮৩৬৫০১- ২৮ 

পযাক্সঃ ৮৮৬১৮৬৭ 
দয়ফাআিঃ www.brackbank.com 

 
ববি ফযাংক এনএ 
১০৯, গুরান এবববনউ 

গুরান, ঢাকা- ১২১২ 
ক্ষপানঃ ৮৮৩৩৫৬৭ 
পযাক্সঃ ৯৮৯৯১২৬ 

দয়ফাআিঃ www.citibank.com 
 
গ্রণী ফযাংক বরঃ 
৯/ বড, বদরকুা ফা/ এ, ঢাকা- ১০০০ 
ক্ষপানঃ ৯৫৬৬১৫৩- ৫৪,  ৯৫৬৬১৬০- ৬৯,   
পযাক্সঃ ৮৮- ০২- ৯৫৬২৩৪৬ 
 
 

যাদি ভযাদনজদভন্ি ক্ষকাম্পানীগুদরায তাবরকাঃ 
 
অআববফ যাদি ভযাদনজদভন্ি ক্ষকাম্পাবন বরঃ   
বল্প ফযাংক বফন ( ১৫ তরা)  
৮, যাজউক এবববনউ, ঢাকা- ১০০০ 
ক্ষপানঃ ৭১৬০৩০৩, ৭১৬০৩০৬ 
পযাক্সঃ ৯৫৭০১৭৬ 

দয়ফাআিঃ www.icbamcl.com.bd 
 
এদি এন্ড আনদবস্টদভন্ি ভযাদনজদভন্ি াববকদ প ফাংরাদদ বরঃ ( এআভ)  

আউবনক ক্ষেড ক্ষন্িায ( আউবিব)  
ক্ষরদবর- ৬, ( াউথ দয়স্ট)  
৮ ান্থথ, ঢাকা- ১২১৫ 
ক্ষপানঃ ৯১৩৬৪৩২- ৪, পযাক্সঃ ৯১৩৬১৬২- ৩ 
দয়ফাআিঃ www.aims_bangladesh.com 

 
এরঅয ক্ষলাফার এদি ভযাদনজদভন্ি ক্ষকাঃ বরঃ 
কনকডক অআদক িায়ায ( ৪থক তরা)  
েি নং ২, ব্লক নং বআএন( এ)  
গুরার- ২,  ঢাকা- ১২১২ 
ক্ষপানঃ ০১৭৩০- ৪৫০৪৭৮- ৯, পযাক্সঃ ৯৮৯৫৬৮৯  
দয়ফাআিঃ www.lrglobalbd.com 
 

ফাংরাদদ বল্প ঋণ ংস্থা 
বফএঅযএ বফন ( ১৬তরা)  
১২ কাযয়ান ফাজায, ঢাকা- ১২১৫ 
ক্ষপানঃ ৯১৩৭২৬৫- ৭, পযাক্সঃ ৯১১১২৭৪,   



দয়ফাআিঃ www.bsrs.org.bd 

 
ক্ষয ভযাদনজদভন্ি ববএর 
অকযাভ িায়ায ( ৭ভ তরা)  
সুযি নং ৩, ১৯৯, ীদ বয়দ নজরুর আরাভ যণী 
১৫/ ৫,  বফজয় নগয, ঢাকা- ১০০০ 
ক্ষপানঃ ৯৩৬০০২৪, ৯৩৪৬০০৫ পযাক্সঃ ৯৩৩৮৭৫৭ 
দয়ফাআিঃ www.racebd.com 
 
প্রাআভ বপনাে এদি ভযাদনজদভন্ি ক্ষকাঃ বরঃ 
৬৩,  বদরকুা ফা/ এ, ঢাকা- ১০০০ 
ক্ষপানঃ ৯৫৬৩৮৮৩, পযাক্সঃ ৯৫৬৩৬৯২  
দয়ফাআিঃ www.primefinance.net 

 

ববঅআববফ এদি ভযাদনজদভন্ি ক্ষকাঃ বরঃ 
১১৪, াবন্তনগয, ঢাকা- ১২১৭ 
ক্ষপানঃ ৯৮৬১৩৪৬, ৯৮৬১৩৬২ 
পযাক্সঃ ৮৮১৮৩৯৫ 


