সম্মানিত গ্রাহকদের Wage Earner Development Bond
ক্রয় সংক্রান্ত ব্যব্হার সহানয়কা

https://www. nrb.agranibank.org
Email: nrb@agranibank.org

AGRANI BANK LIMITED
SERVICE FOR THE NON RESIDENCE BANGLADESHI

সূচীপত্র
(ক) হহাম ............................................................................... ১
(খ) SIGN IN করার নিয়মাব্লী ..............................................

২

(গ) ব্যাদলন্স জািার জিয অিুদরাধ হেরণ ...............................

৩

(ঘ) Bond আদব্েিপত্র পূরণ করার নিয়মব্লী ..........................

৪

ধাপ-১ অিলাইি ফরমটি পুরণ কদর নেন্ট করার নিয়ম ....

৫

ধাপ-২ নেন্টকৃত কাগজপদত্র ছনব্ লাগাদিা .......................

৬

ধাপ-৩ স্বাক্ষর করার নিয়মাব্লী .....................................

৬

ধাপ-৪ আদব্েিপত্র সমূহ স্ক্যাি কদর হেরদণর নিয়মাব্লী ..

৭

ধাপ-৫ স্বাক্ষরকৃত মূল আদব্েি ফরম হেরণ ....................

৭
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(১)
(ক) হহাম
এফনস নহসাব্ হখালা ও ব্ন্ড আদব্েি করার জিয এদেস ব্াদর

www.nrb.agranibank.org টাইপ কদর Enter ব্াটি চাপদল নিদচর
হপইজটি হেখা যাদব্।

(২)
(খ) SIGN IN করার নিয়মাব্লী:
SIGN IN নিক করার পর আপনি নিদমাক্ত নিিটি হেখদত পাদব্ি।এব্ার
আপিার FC Account হখালার সময় ব্যব্হৃত ইদমইল এব্ং পাসওয়ার্ড টি
ইিপুট নফদে নলখুি এব্ং SUBMIT করুি।

এভাদব্ SIGN IN করার পর আপিার হোফাইল হেখদত পাদব্ি।

(৩)
(গ) ব্যাদলন্স জািার জিয অিুদরাধ হেরণ:
সাইি ইি করার পর আপিার হোফাইদল FC Account Menu হত নিক
করুি এব্ং নিদচর নিিটির Request Balance ব্াটি নিক করুি।

আপিার ব্যাদলন্স জািার অিুদরাধটি সংনিষ্ট শাখায় হপ ৌঁদছ যাদব্ যা ০১
কমডনেব্দসর মদধয জানিদয় হেয়া হদব্।

(৪)
(ঘ) Bond আদব্েিপত্র পূরণ করার নিয়মব্লী :
সাইি ইি করার পর েথদম এফনস নহসাব্ হখালা/আপদর্ট করার পর আপিার
হোফাইদলর ব্াম পাদবড নিউ ব্ন্ড মযািুদত নিক করুি নিদমর নিিটি হেখদত
পাদব্ি।

অিলাইি ফরমটি পুরণ কদর সাব্নমট করুি।উদেনখত কাগপত্র সমূহ পূরদণর
জিয গ্রাহদকর হোফাইল হথদক স্বয়ংনক্রয়ভাদব্ তথয হিয়া হদব্।

(৫)
ধাপ-১ অিলাইি ফরমটি পুরণ কদর নেন্ট করার নিয়ম
সাব্নমট করার পর নিদের নিিটি হেখা যাদব্-

এব্ার Edit অথব্া View Application হমিুয েুটি হেখা যাদব্। আপনি ইদে
করদল Edit করদত পারদব্ি। অত:পর View Application নিক কদর
স্বয়ংনক্রয়ভাদব্ ততরীকৃত আপিার সকল আদব্েি পত্র নিদচর নিিটিদত
হেখদত পাদব্ি।

এব্ার আদব্েিপত্র সমূহ নেন্ট করুি।

(৬)
ধাপ-২ নেন্টকৃত কাগজপদত্র ছনব্ লাগাদিার নিয়ম:
Sample Copy অিুযায়ী শুধুমাত্র নর্নব্-১৯ ফরদমর ১ম পাতার উপদরর অংদশ
গ্রাহদকর ১ কনপ ছনব্ ও িনমিীর ১কনপ ছনব্ সংযুক্ত করদত হদব্।

এ ছাড়া অিয ফরম সমূদহ হকাি ছনব্ লাগাদত হদব্ িা।

ধাপ-৩ স্বাক্ষর করার নিয়মাব্লী
• গ্রাহদকর আদব্েি পদত্র ১টি স্বাক্ষর ও ক্ষমতাপডি পদত্র ১টি স্বাক্ষর এব্ং নর্নব্-১
ফরদমর ১ম পাতার নিদচর অংদশ ১টি স্বাক্ষর এব্ং ২য় পাতায় হমাট েুটি স্বাক্ষর
করদব্ি। KYC (FATCA) ফরম এর িীদচর অংদশ একটি স্বাক্ষর করদত হদব্। ব্ন্ড
ইিফরদমশি ফরম এর নিদচর অংদশ একটি স্বাক্ষর করদত হদব্।

Sample Copy অিুযায়ী েনতটি ফরদম স্বাক্ষর করুি। অব্শযই আপিার পাসদপাটড
ও আইনর্র স্বাক্ষর এর সাদথ নমল থাকদত হদব্।

(৭)
ধাপ-৪: আদব্েিপত্র সমূহ স্ক্যাি কদর হেরদণর নিয়মাব্লী
স্ক্যািকৃত সকল ফরম সমূহ নপনর্এফ ফাইদল সংরক্ষি করুি এব্ং আপিার
হোফাইদলর নিদোক্ত নিি এর Browse হদত আপদলার্ কদর Update ব্াটি এ নিক
করুি।

এব্ার স্বয়য়নক্রয়ভাদব্ আদব্েিপদত্রর নিদেড শিা আপিার ইদমইদল এককনপ এব্ং
অপরকনপ সংনিষ্ট শাখায় চদল যাদব্।
এভাদব্ গ্রাহদকর িনথ চালু হদয় যাদব্। যনে ব্যাংদকর োনয়ত্ব োি কমড কতডা মদি
কদরি হয গ্রাহদকর আদব্েিটির স্বাক্ষর সংনিষ্ট কাগজ পদত্রর স্বাক্ষদরর সাদথ নমল
আদছ হস হক্ষদত্র নতনি গ্রাহদকর ব্ন্ডটি ইসুয কদর হরদখ নেদব্ি এব্ং গ্রাহদকর নিদেড শিা
অিুযায়ী ব্ন্ডটি গ্রাহদকর ঠিকািায় হেরণ করদব্ি অথব্া তারৌঁ মদিািীত ব্যানক্তর
নিকট হস্তান্তর করদব্ি।

ধাপ-৫: স্বাক্ষরকৃত মূল আদব্েি ফরম হেরণ:
Sample Copy অিুযায়ী মুলকনপ কুনরয়ার হযাদগ সংনিষ্ট শাখা ব্যব্স্থাপক
ব্রাব্দর হেরণ করদব্ি ।

জরুরী: আপিার সকল স্বাক্ষর পাসদপাটড কনপ/আইনর্ কনপর স্বাক্ষদরর সাদথ নমল
থাকদত হদব্।

(৮)
(ঙ) আদব্েিকৃত ব্ন্ড োনির নিয়মাব্লী:
আপাতত: মুল কাগজপত্র োনি স্বাদপদক্ষ শাখা ব্যব্স্থাপক গ্ররাহক এর ঠিকািায়/গ্রাহক
কতৃডক মদিািীত ব্যনক্তর নিকট মুল ব্ন্ড হস্তান্তর/হেরণ করদব্ি।
ভনব্ষ্যদত আইনসটি পনলনস এর হগদজট েকাশ হদল মূল কাগজপত্র হেরণ েদয়াজি
হদব্ িা।

(চ) পাসওয়ার্ড পনরব্তডি:
নিদমর নিিটির মাধযদম আপিার পাসওয়ার্ডটি পনরব্তডি করুি।

 আপিার েদয়াজি অিুযায়ী হোফাইদলর Change Password ব্াটি নিক করুি
এব্ং েথদম পুরাতি Password টি ব্দে ইিপুট করুি এব্ং িতুি পাসওয়ার্ডটি
ইিপুট কদর পনরব্তডি কদর নিি।

(ছ) পাসওয়ার্ড পূিরায় উদ্ধাদর করণীয়:
আপনি যনে আপিার পাসওয়ার্ডটি ভু দল যাি তাহদল Forget Password
ব্াটদি নিক কদর ইদমইল হভনরফাই এর মাধযদম আপিার পাসওয়ার্ডটি
পুণ:উদ্ধার করদত পারদব্ি।

(৯)

(জ) হহল্প লাইি হসব্া:
জরুরী হয হকাি েদয়াজদি হহল্প লাইি হসব্া গ্রহি করা যাদব্।
হযাগাদযাগ: E-MAIL: nrb@agranibank.org
জরুরী েদয়াজদি হমাব্াইল িং: ০১৮১৯-৮৩৩৫৮৭.

