
 

ক্রমিক 

নং 

প্রকৃমি মিস্তামিি মিিিণ মিদ্যিান চার্জ পুনঃমনর্ জামিি 

চার্জ 

(০২মি,২০১২ 

মেকক 

কার্ জকি) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

০১। একাউন্ট মিইনট্যানান্স ম ঃ   
 

(ক) সঞ্চয়ী মিসাি 

(অর্ জ িামষ জক মিমিকি ) 

গড় আিানি মিমি ৫০০০.০০ টাকা পর্ জন্ত 

 

মি মি 

গড় আিানি মিমি ৫০০০.০০ টাকাি উকবজ  এিং 

২৫০০০.০০ টাকা পর্ জন্ত (িযাট আদায়কর্াগ্য)। 

১০০.০০ অপমিিমিজি 

গড় আিানি মিমি  ২৫০০০.০০ টাকাি উকবজ (িযাট 

আদায়কর্াগ্য)। 

৩০০.০০ অপমিিমিজি 

(খ) চলমি মিসাি 

(অর্ জ িামষ জক মিমিকি ) 

মর্ মকান মিমিি র্ন্য (িযাট আদায়কর্াগ্য)। ৫০০.০০ অপমিিমিজি 

(গ) এসএনমি মিসাি(SND) 

(িামষ জক মিমিকি ) 

মর্ মকান মিমিি র্ন্য (িযাট আদায়কর্াগ্য)। ২০০.০০ অপমিিমিজি 

 

মসানালী ব্াংক মলমিকটি এি অিসিপ্রাপ্ত কি জকিজা/ 

কি জচািীকদি সঞ্চয়ী/চলমি মিসাকিি মেকে একাউন্ট 

মিইনট্যানান্স ম  

মি মি 

 

মসানালী ব্াংক মলমিকটি-এ কি জিি কি জকিজা/ 

কি জচািীকদি সঞ্চয়ী/চলমি মিসাকিি মেকে একাউন্ট 

মিইনট্যানান্স ম  

৩০০.০০ মি 

০ ২। 

 

 

 

মিসাি িন্ধকিণঃ   

(ক) চলমি মিসাি িন্ধকিণ ৩০০.০০ অপমিিমিজি 

(খ) সঞ্চয়ী মিসাি িন্ধকিণ ২০০.০০ অপমিিমিজি 

(গ) এসএনমি মিসাি িন্ধকিণ ২০০.০০ অপমিিমিজি 

(ঘ) এসমিমিমপ িন্ধকিণ - ২০০.০০ 

(ঙ) মিমপএস/এসমিমপএস/ 

এসমিএস/ইমিএস/এিমিএস ইিযামদ 

(সকল প্রকাি িামসক আিানি 

স্কীকিি মেকে।) 

িন্ধকিণ(মিয়াদপূমিজিপূকি জ) মি মি 

ক্রমিক 

নং 

প্রকৃমি মিস্তামিি মিিিণ মিদ্যিান চার্জ পুনঃমনর্ জামিি 

চার্জ 

(০২মি,২০১২ 

মেকক কার্ জকি) 

০৩। মিসাি িানান্তিকিণ ম ঃ 

 

 

 

 

  

(ক) মিসাি িানান্তকিি 

মেকে 

িাকিাশুলসি সি জসাকূকে খিচ িািদ টাকা আদায় ১০০.০০ ৩০০.০০ 

(খ) সঞ্চয়ী আিানিী 

স্কীকিি মেকে (িামসক 

আিানি স্কীি) 

নগকদ আদায় ১০০.০০ ২০০.০০ 

(গ)  অন্যান্য মেকে সিকামি মিসাি ও মসানালী ব্াংক মলমিকটি-এ 

কি জিি কি জকিজা/কি জচািীকদি মিসাি িানান্তকিি 

মেকে 

মি মি 

০৪। কাকলকশন অি মচক/ মিলসঃ-    

 (ক) আউট মেশন ০.১৫% িাকি িকি ন্যযনিি কমিশন ৫০.০০ অপমিিমিজি 

সকি জাচ্চ কমিশন ১৫০০.০০ অপমিিমিজি 

িাক খিচঃ ২০.০০ অপমিিমিজি 

মটমলগ্রাি/মিািাইল/োন্ড ম ান খিচ ৩০.০০ অপমিিমিজি 

(খ) মলাকাল মিয়ামিং িাউর্ োককল মি মি 

মিয়ামিং িাউর্ না োককল প্রমি-মচক/মিলস ৫০.০০ প্রকৃি র্ািায়াি 

খিচ/ ন্যযনিি 

২৫.০০ টাকা 

০ ৫। মিমি/টিটি/এিটি ইস্যঃ (িযাট ০.১০% িাকি িকি ন্যযনিি কমিশন ২০.০০ ৩০.০০ 



ব্িীি) িাক খিচঃ মিমি এিিাইস /এিটি ও টিটি 

কন াকি জশন মপ্রিকণি মেকে 

২০.০০ মি 

 

আইএ আিএিএস (IFRMS) এি িাধ্যকি     

মপ্রমিি t 

৩০.০০ অপমিিমিজি 

  মটমলক ান/মসকেি কে t ৩০.০০ মি 

  

মিঃ দ্রঃ  ব্াংকক কি জিি কি জকিজা/কি জচািীকদি 

মেকে মিমি/ টিটি/এিটি ইস্যি র্ন্য িিজিাকন 

কমিশন আদায় কিা িয় অসিিাকি। মকাোও 

আদায় কিা িয় মকাোও আিাি আদায় কিা  িয় 

না। 

প্রচমলি িাকি কিজকনি পি নীট 

মিিকনি 

সিপমিিাণ অে জ । 

িকি   িাকস ১টিি 

অমর্ক নয়, 

কমিশন ব্িীি 

মপ্রিণ কিা র্াকি। 

এই স্মির্া শুধুিাে  

মপিা-িািা, স্ত্রী ও 

পুে-কন্যাি মনকট  

টাকা মপ্রিকণি 

মেকে  প্রকর্ার্য 

িকি। 

০৬। মপকিন্ট অি জাি ইস্যঃ 

 

 

১০০০ টাকা পর্ জন্ত ২০.০০ অপমিিমিজি 

১ লে টাকা পর্ জন্ত ৩০.০০ অপমিিমিজি 

১ লে টাকাি উকধজ ৫০.০০ ১০০.০০ 

 

০৭। কল মিকপামর্ট ইস্যঃ ১০০০ টাকা পর্ জন্ত ৫০.০০ অপমিিমিজি 

১ লে টাকা পর্ জন্ত ১০০.০০ অপমিিমিজি 

১ লে টাকাি উকধজ ও ৫ লে টাকাি নীকচ ২০০.০০ অপমিিমিজি 

৫ লে টাকা এিং এি উকধজ ৩০০.০০ ২০০.০০ 

০৮। ডুমপমকট ইন্সট্রুকিন্ট ইস্যি কমিশনঃ ১ লে টাকাি পর্ জন্ত 

১ লে টাকাি উপকি 

 

১০০.০০ 

- 

অপমিিমিজি 

২০০.০০ 

ডুমপমকট ইন্সট্রুকিন্ট ইস্যি িাক, 

মটমলক ান ঃঃ 

প্রমিকেকে 

প্রমি মেকে 

৫০.০০ 

৩০.০০ 

 

িাক ও মটমলক ান 

খিচ এককে 

১০০.০০ টাকা। 

০৯। কযানকসকলশন  এি কমিশনঃ    

মিমি/টিটি/এিটি/মপকিন্ট 

অি জাি/কলমিকপামর্ট 

১০০০ টাকা পর্ জন্ত ২০.০০ অপমিিমিজি 

১০০০ টাকাি উকধজ ৫০.০০ অপমিিমিজি 

১০। েযামন্ডং ইনষ্ট্রাকশনঃ প্রমি মলনকদকনি র্ন্য ৩০.০০ ২০.০০ 

১১। ইনওয়াি জ মিল পািকচর্ি/কাকলকশন 

চার্জ (মচক, মপ-অি জাি, মিমি, কল 

মিকপামর্ট ইিযামদি মেকে প্রকর্ার্য 

)ঃঃ 

০.১৫% িাকি ন্যযনিি ৫০.০০ অপমিিমিজি 

সকি জাচ্চ ১৫০০.০০ অপমিিমিজি 

িাকখিচঃ ২০.০০ ৩০.০০ 

মিািাইল/োন্ড ম ান t ৩০.০০ ২০.০০ 

১২। ব্াংক গ্যািামন্টঃ প্রেি ৩ িাস ১.০০% িাকি এিং পিিিী ৩ িাস অেিা 

এি িাকশন ০.৭৫% িাকি  ন্যযনিি কমিশন 

২০০০.০০ অপমিিমিজি 

১০০% কযাশ িামর্জকনি মেকে সামি জস চার্জ ১০০০.০০ অপমিিমিজি 

ক্রমিক 

নং 

প্রকৃমি মিস্তামিি মিিিণ মিদ্যিান চার্জ পুনঃ মনর্ জামিি চার্জ 

(০২মি,২০১২ মেকক 

কার্ জকি) 

১৩। পাকস জলঃ প্রেি ১০ মদন প্রমি পাকস জকলি র্ন্য ৫০.০০ অপমিিমিজি 

পিিিী ১১িি মদন  মেকক ৩০িি মদন অেিা এি 

অংকশি মেকে প্রমি পাকস জকলি র্ন্য 

৩০.০০ অপমিিমিজি 

১৪। লকাি িাড়াঃ ম াট আকৃমিি র্ন্য (প্রমি ি ি) ১৪৩০.০০ ২০০০.০০ 

িধ্যি আকৃমিি র্ন্য (প্রমিি ি) ১৯৬০.০০ ২৫০০.০০ 

িড় আকৃমিি র্ন্য (প্রমিি ি) ২৬৯০.০০ ৩০০০.০০ 

লকাি ’মক’ মসমকউমিটি (ম িিকর্াগ্য) ২০০০.০০ ৫০০০.০০ 

*ব্াংককি মনর্স্ব কি জকিজা/কি জচািীগকণি র্ন্য 

র্ািানিমিিীন প্রমি মেকে িাড়া ৫০% 

 

 
- - 

 

১৫। মিসাকিি মিমি মনমিিকিণ ম ঃ-    

 (ক) িৎসকি দুই িাি মি মি 

  (খ) িৎসকি দুই িাকিি অমর্ক িকল ২০০.০০ অপমিিমিজি 

১৬। মিসাি মিিিণীঃ-    

(ক) চলমি মিসাি/ এসএনমি িামসক মিমিকি (পাশ িই ইস্য না োককল) মি মি 

(খ) সঞ্চয়ী মিসাি জুন ও মিকসম্বি িাকস (পাশ িই ইস্য না োককল) মি মি 



(গ) সকল আিানি স্কীিসমূি িাৎসমিক মিমিকি (মিকসম্বি) (পাশ িই ইস্য কিা 

োককল) 

৫০.০০ অপমিিমিজি 

(ঘ) সকলর্িকণি আিানি 

মিসাি 

ডুমপলমকট/অমিমিক্ত ইস্যি মেকে ১০০.০০ অপমিিমিজি 

১৭। ব্াংক সনদ ইস্যঃ সকল প্রকাি সনদ প্রদাকনি মেকে চার্জ ১০০.০০ অপমিিমিজি 

১৮। মচক ম িিঃ প্রমিকেকে ৫০.০০ অপমিিমিজি 

১৯। ইনোন্ড মিল পািকচর্ি  (মলাকাল এলমস   

সংক্রান্ত) ঃঃ 

 

০.১৫% িাকি  অেিা ন্যযনিি কমিশন ২০০.০০ অপমিিমিজি 

িাক খিচঃ ৩০.০০ অপমিিমিজি 

মিািাইল/োন্ড ম ান  চার্জঃ ন্যযনিি ৩০.০০ অপমিিমিজি 

২০। েপ মপকিন্টঃ প্রমিকেকে ৫০.০০ অপমিিমিজি 

২১। মচক ইস্যি র্ন্যঃ 

 

 

(১)  মিিন িািা উকিালকনি মনমিি ব্াংককি 

কি জকিজা/ কি জচািীকদি মেকে  ি কি ১০ পািাি ২টি 

মচক িই মি এিং অমিমিক্ত ১০ পািাি প্রমিটি মচক 

িইকয়ি র্ন্য র্িা মনয়া ; 

 

১০.০০ অপমিিমিজতৃ 

(২)  ব্াংক কি জকিজা/কি জচািী ব্িীি অন্যান্য সকল 

মেকে সঞ্চয়ী/চলমি/এসএনমি মিসাকি স্বািামিক মচক 

ইস্যি মেকে প্রমি পািাি র্ন্য (কৃষককি মিসাি ব্িীি)  

আদায় কিা ; 

১.০০ অপমিিমিজি 

(৩)  MICR  মচক ইস্যি মেকে  প্রমি পািাি র্ন্য 

আদায় কিা। 

 

২.৫০ অপমিিমিজি 

২২। িযাট আদায়ঃ প্রকর্ার্য মেকে আদায়কর্াগ্য িযাট মিসাির্ািীি মনকট 

মেকক আদায় কিকি িকি। 

- অপমিিমিজি 

 

 

 

 

 

 


