
িস�টেজন’স চাট�ার 

ইউনাইেটড ফাইন�া� িলিমেটড 

(সব �েশষ হালনাগােদর তািরখ: ১৫ মাচ� ২০২৩) 

২। িভশন ও িমশন:  

�পক� (Vision):  আমােদর িনব �ািচত মােক�ট�েলােত �াহক েসবায় শীেষ � থাকা 

অিভল� (Mission):   

• উ�ত �াহক েসবার মাধ�েম �িতেযািগতামূলক ধারা বজায় রাখা 
• অনু�ািণত মানবস�দ এবং তথ��যু��র মাধ�েম উ�ত �াহক েসবা সুিন��ত করা 
• ঝঁুিক ও ব�য় ব�ব�াপনার মাধ�েম িবিনেয়ােগ উপযু� লাভ অজ�ন করা 

২। �িত�ত েসবা সমূহ 

২. ১ নাগিরক েসবা 

�ম েসবার নাম েসবা �দান 
প�িত 

�েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান েসবারমূল� 
এবং পিরেশাধ 

প�িত 

েসবা 
�দােনর 

সময়সীমা 

দািয়� �া� কম �কত�া (নাম, 
পদিব, েফান ন�র ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
১ েবিসক িডিপএস 

 
আমানেতর েময়াদকালঃ 
২৪ েথেক ৬০ মাস 
 
মুনাফার হারঃ মুনাফার হার িনধ �ারণ/গণনা করা হেব 
কতৃ�প� (ALCO) অনুেমািদত মুনাফার হার অনুযায়ী 
যা শাখার েনা�টশ েবােড� এবং ওেয়বসাইেড �দিশ �ত। 
 
আমানেতর ৈবিশ��ঃ 
মািসক েপেম� অপশন ১,,০০০ েথেক ২৫,০০০  
 
• �াহক এই িহসােবর িবপরীেত তার আমানেতর অথ � 
জামানত েরেখ ঋণ িনেত পারেবন। 
 

অ�াকাউ� 
েখালার 
মাধ�েম 

ব���র ে�ে� 
• অ�াকাউ� েখালার ফম � :যা �েত�ক আেবদনকারীেক পূরণ ও �া�র 

করেত হেব,�ািত�ািনক আেবদনকারীর জন� েকা�ািন িসল �েযাজ�। 
• �েত�ক আেবদনকারীর ও নিমিনর সদ� েতালা পাসেপাট� সাইজ ছিব 

(এক কিপ) ,যা পিরচয় �দানকারীর (িযিন আেবদনকারীেক ইউনাইেটড 
ফাইন�াে�র িনকট পিরচয় কিরেয়েছন) �ারা সত�ািয়ত হেত হেব। 

• ব���গত তেথ�র ফম �: যা �েত�ক আেবদনকারীেক পূরণ ও �া�র 
করেত হেব। 

• �েত�ক আেবদনকারীর জাতীয় পিরচয় প�/ ৈবধ পাসেপাট� /ৈবধ 
�াইিভং লাইেস� /জ� িনব�ন সনদ এর কিপ। (জ� িনব�ন সনেদর 
ে�ে� এর কিপ এবং এক�ট পাসেপাট� সাইজ ছিব ইউিনয়ন পিরষদ 
েচয়ারম�ান অথবা ওয়াড� কিমশনার কতৃ�ক সত�ািয়ত হেত হেব।) 

• �টন সা�ট�িফেকট (ট�া� শনা�করণ ন�র)এক কিপ। 
• ই�ু�ের� এি�েকশন এবং �ড েহল্থ িড�ােরশন ফম � (বীমাকৃত 

িডিপএস ি�েমর জন�), যা আেবদনকারীেক পূরণ ও �া�র করেত হেব। 
• এম.আই.িস.আর েচক এর ফেটাকিপ, যিদ িক�� পিরেশাধ িব. ই. এফ. �ট. 

এন এর মাধ�েম করা হয়। 
�িত�ােনর ে�ে� 
• �ািত�ািনক তেথ�র ফম �: অনুেমািদত ব�া��র �ারা পরূণ ও �া�র 

করেত হেব। (েকা�ানী সীল �েযাজ�)। 
• ৈবধ ে�ড লাইেস� এর কিপ। 

িবনামূেল� ৩-৫ 
কম �িদবস 

 

১। েমাঃ সািদকুর রহমান েচৗধুরী 
িসিনয়র ম�ােনজার 

েফানঃ ০৯৬১৩৮৫২৮৫২  
এ�. - ১০২০ 
ই-েমইলঃ 
sadiqur@unitedfinance.com.bd 
 
২। জাহানারা েফরেদৗস  
কল ম�ােনজেম� সুপারভাইজার  
েফানঃ ১৬৩৫৪ 
ই-েমইলঃ 
q&a@unitedfinance.com.bd 
 



�ম েসবার নাম েসবা �দান 
প�িত 

�েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান েসবারমূল� 
এবং পিরেশাধ 

প�িত 

েসবা 
�দােনর 

সময়সীমা 

দািয়� �া� কম �কত�া (নাম, 
পদিব, েফান ন�র ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
• ভ�াট িনব�ণ সনদ এর কিপ। (�েযাজ� ে�ে�)। 
• �টন সা�ট�িফেকট (ট�া� সনা�করণ ন�র) এর এক কিপ। 
• েবাড� েরজ�ুেলশনঃ ইউনাইেটড ফাইন�া� িলিমেটড এর সােথ 

অ�াকাউ� েখালা এবং পিরচালনা সং�া� িনেদ�শাবলী িবষেয় উে�খ 
করা থাকেত হেব। 

• আর .েজ.এস.িস ইসু�কৃত সা�ট�িফেকট অব ইনকেপ �ােরশন এর 
অনুিলিপঃ যা েকা�ানী েচয়ারম�ান অথবা েসে�টাির �ারা সত�ািয়ত 
হেত হেব। 

• আর.েজ.এস.িস ইসু�কৃত ফরম-১২ এর অনুিলিপ: যা েকা�ানী 
েচয়ারম�ান অথবা েসে�টাির �ারা সত�ািয়ত হেত হেব। 

অংশীদাির� েকা�ািন 
• অংশীদার েরজ�ুলুশন: ইউনাইেটড ফাইন�া� িলিমেটড এর সােথ 

অ�াকাউ� েখালা এবং পিরচালনা সং�া� িনেদ�শাবলী িবষেয় উে�খ 
করা থাকেত হেব। 

• আর.েজ. এস.িস ইসু�কৃত / নতারাইজড্ পাট�নারশীপ িডড এর 
অনুিলিপ: যা ম�ােন�জং পাট�নার �ারা সত�ািয়ত হেত হেব। 

এ�েসািসেয়শন/ �াব/ েসাসাই�ট/ �া�/ ফা�/ দাতব� সং�া 
• �ািত�ািনক তেথ�র ফরম: যা অনুেমািদত ব���র �ারা পূরণ ও �া�র 

করেত হেব (অিফিসয়াল সীল �েযাজ�)। 
• কিম�ট েরজ�ুলুশন: ইউনাইেটড ফাইন�া� িলিমেটড এর সােথ 

অ�াকাউ� েখালা এবং পিরচালনা সং�া� িনেদ�শাবলী িবষেয় উে�খ 
করা থাকেত হেব। 

• িনব�ন সা�ট�িফেকট/ চাট�ার/ বাই-ল এর অনুিলিপ: যা অনুেমািদত 
ব���র �ারা সত�ািয়ত হেত হেব। 

• গঠনতে�র অনুিলিপ: যা অনুেমািদত ব���র �ারা সত�ািয়ত হেত হেব। 
 
 

২ ই�জ িমিলয়েনয়ার ি�ম 
 
আমানেতর েময়াদকালঃ 
২৪ েথেক ১৩৫ মাস 
 
মুনাফার হারঃ মুনাফার হার িনধ �ারণ/গণনা করা হেব 
কতৃ�প� (ALCO) অনুেমািদত মুনাফার হার অনুযায়ী 
যা শাখার েনা�টশ েবােড� এবং ওেয়বসাইেড �দিশ �ত। 
 
 
আমানেতর ৈবিশ��ঃ 
মািসক িক��  ১০,০০০ েথেক ১,০০০,০০০ টাকা পয ��  
 
• �াহক এই িহসােবর িবপরীেত তার আমানেতর অথ � 
জামানত েরেখ ঋণ িনেত পারেবন। 
 

অ�াকাউ� 
েখালার 
মাধ�েম 

ব���র ে�ে� 
• অ�াকাউ� েখালার ফম � :যা �েত�ক আেবদনকারীেক পূরণ ও �া�র 

করেত হেব,�ািত�ািনক আেবদনকারীর জন� েকা�ািন িসল �েযাজ�। 
• �েত�ক আেবদনকারীর ও নিমিনর সদ� েতালা পাসেপাট� সাইজ ছিব 

(এক কিপ) ,যা পিরচয় �দানকারীর (িযিন আেবদনকারীেক ইউনাইেটড 
ফাইন�াে�র িনকট পিরচয় কিরেয়েছন) �ারা সত�ািয়ত হেত হেব। 

• ব���গত তেথ�র ফম �: যা �েত�ক আেবদনকারীেক পূরণ ও �া�র 
করেত হেব। 

• �েত�ক আেবদনকারীর জাতীয় পিরচয় প�/ ৈবধ পাসেপাট� /ৈবধ 
�াইিভং লাইেস� /জ� িনব�ন সনদ এর কিপ। (জ� িনব�ন সনেদর 
ে�ে� এর কিপ এবং এক�ট পাসেপাট� সাইজ ছিব ইউিনয়ন পিরষদ 
েচয়ারম�ান অথবা ওয়াড� কিমশনার কতৃ�ক সত�ািয়ত হেত হেব।) 

• �টন সা�ট�িফেকট (ট�া� শনা�করণ ন�র)এক কিপ। 
• ই�ু�ের� এি�েকশন এবং �ড েহল্থ িড�ােরশন ফম � (বীমাকৃত 

িডিপএস ি�েমর জন�), যা আেবদনকারীেক পূরণ ও �া�র করেত হেব। 
• এম.আই.িস.আর েচক এর ফেটাকিপ, যিদ িক�� পিরেশাধ িব. ই. এফ. �ট. 

এন এর মাধ�েম করা হয়। 

িবনামূেল� ৩-৫ 
কম �িদবস 

 

১। েমাঃ সািদকুর রহমান েচৗধুরী 
িসিনয়র ম�ােনজার 

েফানঃ ০৯৬১৩৮৫২৮৫২  
এ�. - ১০২০ 
ই-েমইলঃ 
sadiqur@unitedfinance.com.bd 
 
২। জাহানারা েফরেদৗস  
কল ম�ােনজেম� সুপারভাইজার  
েফানঃ ১৬৩৫৪ 
ই-েমইলঃ 
q&a@unitedfinance.com.bd 
 



�ম েসবার নাম েসবা �দান 
প�িত 

�েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান েসবারমূল� 
এবং পিরেশাধ 

প�িত 

েসবা 
�দােনর 

সময়সীমা 

দািয়� �া� কম �কত�া (নাম, 
পদিব, েফান ন�র ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
�িত�ােনর ে�ে� 
• �ািত�ািনক তেথ�র ফম �: অনুেমািদত ব�া��র �ারা পরূণ ও �া�র 

করেত হেব। (েকা�ানী সীল �েযাজ�)। 
• ৈবধ ে�ড লাইেস� এর কিপ। 
• ভ�াট িনব�ণ সনদ এর কিপ। (�েযাজ� ে�ে�)। 
• �টন সা�ট�িফেকট (ট�া� সনা�করণ ন�র) এর এক কিপ। 
• েবাড� েরজ�ুেলশনঃ ইউনাইেটড ফাইন�া� িলিমেটড এর সােথ 

অ�াকাউ� েখালা এবং পিরচালনা সং�া� িনেদ�শাবলী িবষেয় উে�খ 
করা থাকেত হেব। 

• আর .েজ .এস.িস ইসু�কৃত সা�ট�িফেকট অব ইনকেপ �ােরশন এর 
অনুিলিপঃ যা েকা�ানী েচয়ারম�ান অথবা েসে�টাির �ারা সত�ািয়ত 
হেত হেব। 

• আর.েজ.এস.িস ইসু�কৃত ফরম-১২ এর অনুিলিপ: যা েকা�ানী 
েচয়ারম�ান অথবা েসে�টাির �ারা সত�ািয়ত হেত হেব। 

অংশীদাির� েকা�ািন 
• অংশীদার েরজ�ুলুশন: ইউনাইেটড ফাইন�া� িলিমেটড এর সােথ 

অ�াকাউ� েখালা এবং পিরচালনা সং�া� িনেদ�শাবলী িবষেয় উে�খ 
করা থাকেত হেব। 

• আর.েজ. এস.িস ইসু�কৃত / নতারাইজড্ পাট�নারশীপ িডড এর 
অনুিলিপ: যা ম�ােন�জং পাট�নার �ারা সত�ািয়ত হেত হেব। 

এ�েসািসেয়শন/ �াব/ েসাসাই�ট/ �া�/ ফা�/ দাতব� সং�া 
• �ািত�ািনক তেথ�র ফরম: যা অনুেমািদত ব���র �ারা পূরণ ও �া�র 

করেত হেব (অিফিসয়াল সীল �েযাজ�)। 
• কিম�ট েরজ�ুলুশন: ইউনাইেটড ফাইন�া� িলিমেটড এর সােথ 

অ�াকাউ� েখালা এবং পিরচালনা সং�া� িনেদ�শাবলী িবষেয় উে�খ 
করা থাকেত হেব। 

• িনব�ন সা�ট�িফেকট/ চাট�ার/ বাই-ল এর অনুিলিপ: যা অনুেমািদত 
ব���র �ারা সত�ািয়ত হেত হেব। 

• গঠনতে�র অনুিলিপ: যা অনুেমািদত ব���র �ারা সত�ািয়ত হেত হেব। 
৩ বীমাকৃত ই�জ িমিলয়েনয়ার ি�ম 

 
আমানেতর েময়াদকালঃ 
২৪ েথেক ১৩৫ মাস 
 
মুনাফার হারঃ মুনাফার হার িনধ �ারণ/গণনা করা হেব 
কতৃ�প� (ALCO) অনুেমািদত মুনাফার হার অনুযায়ী 
যা শাখার েনা�টশ েবােড� এবং ওেয়বসাইেড �দিশ �ত। 
 
 
আমানেতর ৈবিশ��ঃ 
মািসক িক��  ১০,০০০ েথেক ১,০০০,০০০ টাকা পয �� 
বীমা করার সুিবধা   
 

অ�াকাউ� 
েখালার 
মাধ�েম 

ব���র ে�ে� 
• অ�াকাউ� েখালার ফম � :যা �েত�ক আেবদনকারীেক পূরণ ও �া�র 

করেত হেব,�ািত�ািনক আেবদনকারীর জন� েকা�ািন িসল �েযাজ�। 
• �েত�ক আেবদনকারীর ও নিমিনর সদ� েতালা পাসেপাট� সাইজ ছিব 

(এক কিপ) ,যা পিরচয় �দানকারীর (িযিন আেবদনকারীেক ইউনাইেটড 
ফাইন�াে�র িনকট পিরচয় কিরেয়েছন) �ারা সত�ািয়ত হেত হেব। 

• ব���গত তেথ�র ফম �: যা �েত�ক আেবদনকারীেক পূরণ ও �া�র 
করেত হেব। 

• �েত�ক আেবদনকারীর জাতীয় পিরচয় প�/ ৈবধ পাসেপাট� /ৈবধ 
�াইিভং লাইেস� /জ� িনব�ন সনদ এর কিপ। (জ� িনব�ন সনেদর 
ে�ে� এর কিপ এবং এক�ট পাসেপাট� সাইজ ছিব ইউিনয়ন পিরষদ 
েচয়ারম�ান অথবা ওয়াড� কিমশনার কতৃ�ক সত�ািয়ত হেত হেব।) 

• �টন সা�ট�িফেকট (ট�া� শনা�করণ ন�র)এক কিপ। 
• ই�ু�ের� এি�েকশন এবং �ড েহল্থ িড�ােরশন ফম � (বীমাকৃত 

িডিপএস ি�েমর জন�), যা আেবদনকারীেক পূরণ ও �া�র করেত হেব। 

িবনামূেল� ৩-৫ 
কম �িদবস 

 

১। েমাঃ সািদকুর রহমান েচৗধুরী 
িসিনয়র ম�ােনজার 

েফানঃ ০৯৬১৩৮৫২৮৫২  
এ�. - ১০২০ 
ই-েমইলঃ 
sadiqur@unitedfinance.com.bd 
 
২। জাহানারা েফরেদৗস  
কল ম�ােনজেম� সুপারভাইজার  
েফানঃ ১৬৩৫৪ 
ই-েমইলঃ 
q&a@unitedfinance.com.bd 



�ম েসবার নাম েসবা �দান 
প�িত 

�েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান েসবারমূল� 
এবং পিরেশাধ 

প�িত 

েসবা 
�দােনর 

সময়সীমা 

দািয়� �া� কম �কত�া (নাম, 
পদিব, েফান ন�র ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
 • �াহক এই িহসােবর িবপরীেত তার আমানেতর অথ � 
জামানত েরেখ ঋণ িনেত পারেবন। 
 

• এম.আই.িস.আর েচক এর ফেটাকিপ, যিদ িক�� পিরেশাধ িব. ই. এফ. �ট. 
এন এর মাধ�েম করা হয়। 

�িত�ােনর ে�ে� 
• �ািত�ািনক তেথ�র ফম �: অনুেমািদত ব�া��র �ারা পরূণ ও �া�র 

করেত হেব। (েকা�ানী সীল �েযাজ�)। 
• ৈবধ ে�ড লাইেস� এর কিপ। 
• ভ�াট িনব�ণ সনদ এর কিপ। (�েযাজ� ে�ে�)। 
• �টন সা�ট�িফেকট (ট�া� সনা�করণ ন�র) এর এক কিপ। 
• েবাড� েরজ�ুেলশনঃ ইউনাইেটড ফাইন�া� িলিমেটড এর সােথ 

অ�াকাউ� েখালা এবং পিরচালনা সং�া� িনেদ�শাবলী িবষেয় উে�খ 
করা থাকেত হেব। 

• আর .েজ.এস.িস ইসু�কৃত সা�ট�িফেকট অব ইনকেপ �ােরশন এর 
অনুিলিপঃ যা েকা�ানী েচয়ারম�ান অথবা েসে�টাির �ারা সত�ািয়ত 
হেত হেব। 

• আর.েজ.এস.িস ইসু�কৃত ফরম-১২ এর অনুিলিপ: যা েকা�ানী 
েচয়ারম�ান অথবা েসে�টাির �ারা সত�ািয়ত হেত হেব। 

অংশীদাির� েকা�ািন 
• অংশীদার েরজ�ুলুশন: ইউনাইেটড ফাইন�া� িলিমেটড এর সােথ 

অ�াকাউ� েখালা এবং পিরচালনা সং�া� িনেদ�শাবলী িবষেয় উে�খ 
করা থাকেত হেব। 

• আর.েজ. এস.িস ইসু�কৃত / নতারাইজড্ পাট�নারশীপ িডড এর 
অনুিলিপ: যা ম�ােন�জং পাট�নার �ারা সত�ািয়ত হেত হেব। 

এ�েসািসেয়শন/ �াব/ েসাসাই�ট/ �া�/ ফা�/ দাতব� সং�া 
• �ািত�ািনক তেথ�র ফরম: যা অনুেমািদত ব���র �ারা পূরণ ও �া�র 

করেত হেব (অিফিসয়াল সীল �েযাজ�)। 
• কিম�ট েরজ�ুলুশন: ইউনাইেটড ফাইন�া� িলিমেটড এর সােথ 

অ�াকাউ� েখালা এবং পিরচালনা সং�া� িনেদ�শাবলী িবষেয় উে�খ 
করা থাকেত হেব। 

• িনব�ন সা�ট�িফেকট/ চাট�ার/ বাই-ল এর অনুিলিপ: যা অনুেমািদত 
ব���র �ারা সত�ািয়ত হেত হেব। 

• গঠনতে�র অনুিলিপ: যা অনুেমািদত ব���র �ারা সত�ািয়ত হেত হেব। 

 

৪ িমিলয়েনয়ার �াস ি�ম 
 
আমানেতর েময়াদকালঃ 
২৪ েথেক ১৩৫ মাস 
 
মুনাফার হারঃ মুনাফার হার িনধ �ারণ/গণনা করা হেব 
কতৃ�প� (ALCO) অনুেমািদত মুনাফার হার অনুযায়ী 
যা শাখার েনা�টশ েবােড� এবং ওেয়বসাইেড �দিশ �ত। 
আমানেতর ৈবিশ��ঃ 
�াথিমক জমা ৫০,০০০ টাকা েথেক ১০,০০০,০০০ 
টাকা 
মািসক িক��  ৫,০০০ টাকা েথেক ১,০০০,০০০ টাকা 
  

অ�াকাউ� 
েখালার 
মাধ�েম 

ব���র ে�ে� 
• অ�াকাউ� েখালার ফম � :যা �েত�ক আেবদনকারীেক পূরণ ও �া�র 

করেত হেব,�ািত�ািনক আেবদনকারীর জন� েকা�ািন িসল �েযাজ�। 
• �েত�ক আেবদনকারীর ও নিমিনর সদ� েতালা পাসেপাট� সাইজ ছিব 

(এক কিপ) ,যা পিরচয় �দানকারীর (িযিন আেবদনকারীেক ইউনাইেটড 
ফাইন�াে�র িনকট পিরচয় কিরেয়েছন) �ারা সত�ািয়ত হেত হেব। 

• ব���গত তেথ�র ফম �: যা �েত�ক আেবদনকারীেক পূরণ ও �া�র 
করেত হেব। 

• �েত�ক আেবদনকারীর জাতীয় পিরচয় প�/ ৈবধ পাসেপাট� /ৈবধ 
�াইিভং লাইেস� /জ� িনব�ন সনদ এর কিপ। (জ� িনব�ন সনেদর 
ে�ে� এর কিপ এবং এক�ট পাসেপাট� সাইজ ছিব ইউিনয়ন পিরষদ 
েচয়ারম�ান অথবা ওয়াড� কিমশনার কতৃ�ক সত�ািয়ত হেত হেব।) 

• �টন সা�ট�িফেকট (ট�া� শনা�করণ ন�র)এক কিপ। 

িবনামূেল� ৩-৫ 
কম �িদবস 

 

১। েমাঃ সািদকুর রহমান েচৗধুরী 
িসিনয়র ম�ােনজার 

েফানঃ ০৯৬১৩৮৫২৮৫২  
এ�. - ১০২০ 
ই-েমইলঃ 
sadiqur@unitedfinance.com.bd 
 
২। জাহানারা েফরেদৗস  
কল ম�ােনজেম� সুপারভাইজার  
েফানঃ ১৬৩৫৪ 



�ম েসবার নাম েসবা �দান 
প�িত 

�েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান েসবারমূল� 
এবং পিরেশাধ 

প�িত 

েসবা 
�দােনর 

সময়সীমা 

দািয়� �া� কম �কত�া (নাম, 
পদিব, েফান ন�র ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
• �াহক এই িহসােবর িবপরীেত তার আমানেতর অথ � 
জামানত েরেখ ঋণ িনেত পারেবন। 
 

• ই�ু�ের� এি�েকশন এবং �ড েহল্থ িড�ােরশন ফম � (বীমাকৃত 
িডিপএস ি�েমর জন�), যা আেবদনকারীেক পূরণ ও �া�র করেত হেব। 

• এম.আই.িস.আর েচক এর ফেটাকিপ, যিদ িক�� পিরেশাধ িব. ই. এফ. �ট. 
এন এর মাধ�েম করা হয়। 

�িত�ােনর ে�ে� 
• �ািত�ািনক তেথ�র ফম �: অনুেমািদত ব�া��র �ারা পরূণ ও �া�র 

করেত হেব। (েকা�ানী সীল �েযাজ�)। 
• ৈবধ ে�ড লাইেস� এর কিপ। 
• ভ�াট িনব�ণ সনদ এর কিপ। (�েযাজ� ে�ে�)। 
• �টন সা�ট�িফেকট (ট�া� সনা�করণ ন�র) এর এক কিপ। 
• েবাড� েরজ�ুেলশনঃ ইউনাইেটড ফাইন�া� িলিমেটড এর সােথ 

অ�াকাউ� েখালা এবং পিরচালনা সং�া� িনেদ�শাবলী িবষেয় উে�খ 
করা থাকেত হেব। 

• আর .েজ.এস.িস ইসু�কৃত সা�ট�িফেকট অব ইনকেপ �ােরশন এর 
অনুিলিপঃ যা েকা�ানী েচয়ারম�ান অথবা েসে�টাির �ারা সত�ািয়ত 
হেত হেব। 

• আর.েজ.এস.িস ইসু�কৃত ফরম-১২ এর অনুিলিপ: যা েকা�ানী 
েচয়ারম�ান অথবা েসে�টাির �ারা সত�ািয়ত হেত হেব। 

অংশীদাির� েকা�ািন 
• অংশীদার েরজ�ুলুশন: ইউনাইেটড ফাইন�া� িলিমেটড এর সােথ 

অ�াকাউ� েখালা এবং পিরচালনা সং�া� িনেদ�শাবলী িবষেয় উে�খ 
করা থাকেত হেব। 

• আর.েজ. এস.িস ইসু�কৃত / নতারাইজড্ পাট�নারশীপ িডড এর 
অনুিলিপ: যা ম�ােন�জং পাট�নার �ারা সত�ািয়ত হেত হেব। 

এ�েসািসেয়শন/ �াব/ েসাসাই�ট/ �া�/ ফা�/ দাতব� সং�া 
• �ািত�ািনক তেথ�র ফরম: যা অনুেমািদত ব���র �ারা পূরণ ও �া�র 

করেত হেব (অিফিসয়াল সীল �েযাজ�)। 
• কিম�ট েরজ�ুলুশন: ইউনাইেটড ফাইন�া� িলিমেটড এর সােথ 

অ�াকাউ� েখালা এবং পিরচালনা সং�া� িনেদ�শাবলী িবষেয় উে�খ 
করা থাকেত হেব। 

• িনব�ন সা�ট�িফেকট/ চাট�ার/ বাই-ল এর অনুিলিপ: যা অনুেমািদত 
ব���র �ারা সত�ািয়ত হেত হেব। 

• গঠনতে�র অনুিলিপ: যা অনুেমািদত ব���র �ারা সত�ািয়ত হেত হেব। 

ই-েমইলঃ 
q&a@unitedfinance.com.bd 
 

৫ বীমাকৃত িমিলয়েনয়ার �াস ি�ম 
 
আমানেতর েময়াদকালঃ 
২৪ েথেক ১৩৫ মাস 
 
মুনাফার হারঃ মুনাফার হার িনধ �ারণ/গণনা করা হেব 
কতৃ�প� (ALCO) অনুেমািদত মুনাফার হার অনুযায়ী 
যা শাখার েনা�টশ েবােড� এবং ওেয়বসাইেড �দিশ �ত। 
 
আমানেতর ৈবিশ��ঃ 

অ�াকাউ� 
েখালার 
মাধ�েম 

ব���র ে�ে� 
• অ�াকাউ� েখালার ফম � :যা �েত�ক আেবদনকারীেক পূরণ ও �া�র 

করেত হেব,�ািত�ািনক আেবদনকারীর জন� েকা�ািন িসল �েযাজ�। 
• �েত�ক আেবদনকারীর ও নিমিনর সদ� েতালা পাসেপাট� সাইজ ছিব 

(এক কিপ) ,যা পিরচয় �দানকারীর (িযিন আেবদনকারীেক ইউনাইেটড 
ফাইন�াে�র িনকট পিরচয় কিরেয়েছন) �ারা সত�ািয়ত হেত হেব। 

• ব���গত তেথ�র ফম �: যা �েত�ক আেবদনকারীেক পূরণ ও �া�র 
করেত হেব। 

• �েত�ক আেবদনকারীর জাতীয় পিরচয় প�/ ৈবধ পাসেপাট� /ৈবধ 
�াইিভং লাইেস� /জ� িনব�ন সনদ এর কিপ। (জ� িনব�ন সনেদর 

িবনামূেল� ৩-৫ 
কম �িদবস 

 

১। েমাঃ সািদকুর রহমান েচৗধুরী 
িসিনয়র ম�ােনজার 

েফানঃ ০৯৬১৩৮৫২৮৫২  
এ�. - ১০২০ 
ই-েমইলঃ 
sadiqur@unitedfinance.com.bd 
 
২। জাহানারা েফরেদৗস  
কল ম�ােনজেম� সুপারভাইজার  



�ম েসবার নাম েসবা �দান 
প�িত 

�েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান েসবারমূল� 
এবং পিরেশাধ 

প�িত 

েসবা 
�দােনর 

সময়সীমা 

দািয়� �া� কম �কত�া (নাম, 
পদিব, েফান ন�র ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
�াথিমক জমা ৫০,০০০ টাকা েথেক ১০,০০০,০০০ 
টাকা 
মািসক িক��  ৫,০০০ টাকা েথেক ১,০০০,০০০ টাকা 
 
• �াহক এই িহসােবর িবপরীেত তার আমানেতর অথ � 
জামানত েরেখ ঋণ িনেত পারেবন। 

ে�ে� এর কিপ এবং এক�ট পাসেপাট� সাইজ ছিব ইউিনয়ন পিরষদ 
েচয়ারম�ান অথবা ওয়াড� কিমশনার কতৃ�ক সত�ািয়ত হেত হেব।) 

• �টন সা�ট�িফেকট (ট�া� শনা�করণ ন�র)এক কিপ। 
• ই�ু�ের� এি�েকশন এবং �ড েহল্থ িড�ােরশন ফম � (বীমাকৃত 

িডিপএস ি�েমর জন�), যা আেবদনকারীেক পূরণ ও �া�র করেত হেব। 
• এম.আই.িস.আর েচক এর ফেটাকিপ, যিদ িক�� পিরেশাধ িব. ই. এফ. �ট. 

এন এর মাধ�েম করা হয়। 
�িত�ােনর ে�ে� 
• �ািত�ািনক তেথ�র ফম �: অনুেমািদত ব�া��র �ারা পরূণ ও �া�র 

করেত হেব। (েকা�ানী সীল �েযাজ�)। 
• ৈবধ ে�ড লাইেস� এর কিপ। 
• ভ�াট িনব�ণ সনদ এর কিপ। (�েযাজ� ে�ে�)। 
• �টন সা�ট�িফেকট (ট�া� সনা�করণ ন�র) এর এক কিপ। 
• েবাড� েরজ�ুেলশনঃ ইউনাইেটড ফাইন�া� িলিমেটড এর সােথ 

অ�াকাউ� েখালা এবং পিরচালনা সং�া� িনেদ�শাবলী িবষেয় উে�খ 
করা থাকেত হেব। 

• আর .েজ.এস.িস ইসু�কৃত সা�ট�িফেকট অব ইনকেপ �ােরশন এর 
অনুিলিপঃ যা েকা�ানী েচয়ারম�ান অথবা েসে�টাির �ারা সত�ািয়ত 
হেত হেব। 

• আর.েজ.এস.িস ইসু�কৃত ফরম-১২ এর অনুিলিপ: যা েকা�ানী 
েচয়ারম�ান অথবা েসে�টাির �ারা সত�ািয়ত হেত হেব। 

অংশীদাির� েকা�ািন 
• অংশীদার েরজ�ুলুশন: ইউনাইেটড ফাইন�া� িলিমেটড এর সােথ 

অ�াকাউ� েখালা এবং পিরচালনা সং�া� িনেদ�শাবলী িবষেয় উে�খ 
করা থাকেত হেব। 

• আর.েজ. এস.িস ইসু�কৃত / নতারাইজড্ পাট�নারশীপ িডড এর 
অনুিলিপ: যা ম�ােন�জং পাট�নার �ারা সত�ািয়ত হেত হেব। 

এ�েসািসেয়শন/ �াব/ েসাসাই�ট/ �া�/ ফা�/ দাতব� সং�া 
• �ািত�ািনক তেথ�র ফরম: যা অনুেমািদত ব���র �ারা পূরণ ও �া�র 

করেত হেব (অিফিসয়াল সীল �েযাজ�)। 
• কিম�ট েরজ�ুলুশন: ইউনাইেটড ফাইন�া� িলিমেটড এর সােথ 

অ�াকাউ� েখালা এবং পিরচালনা সং�া� িনেদ�শাবলী িবষেয় উে�খ 
করা থাকেত হেব। 

• িনব�ন সা�ট�িফেকট/ চাট�ার/ বাই-ল এর অনুিলিপ: যা অনুেমািদত 
ব���র �ারা সত�ািয়ত হেত হেব। 

• গঠনতে�র অনুিলিপ: যা অনুেমািদত ব���র �ারা সত�ািয়ত হেত হেব। 

েফানঃ ১৬৩৫৪ 
ই-েমইলঃ 
q&a@unitedfinance.com.bd 
 

৬ বীমাকৃত িশ�া ি�ম 
 
আমানেতর েময়াদকালঃ 
৩৬ েথেক ৬০ মাস 
 
মুনাফার হারঃ মুনাফার হার িনধ �ারণ/গণনা করা হেব 
কতৃ�প� (ALCO) অনুেমািদত মুনাফার হার অনুযায়ী 
যা শাখার েনা�টশ েবােড� এবং ওেয়বসাইেড �দিশ �ত। 

অ�াকাউ� 
েখালার 
মাধ�েম 

ব���র ে�ে� 
• অ�াকাউ� েখালার ফম � :যা �েত�ক আেবদনকারীেক পূরণ ও �া�র 

করেত হেব,�ািত�ািনক আেবদনকারীর জন� েকা�ািন িসল �েযাজ�। 
• �েত�ক আেবদনকারীর ও নিমিনর সদ� েতালা পাসেপাট� সাইজ ছিব 

(এক কিপ) ,যা পিরচয় �দানকারীর (িযিন আেবদনকারীেক ইউনাইেটড 
ফাইন�াে�র িনকট পিরচয় কিরেয়েছন) �ারা সত�ািয়ত হেত হেব। 

• ব���গত তেথ�র ফম �: যা �েত�ক আেবদনকারীেক পূরণ ও �া�র 
করেত হেব। 

িবনামূেল� ৩-৫ 
কম �িদবস 

 

১। েমাঃ সািদকুর রহমান েচৗধুরী 
িসিনয়র ম�ােনজার 

েফানঃ ০৯৬১৩৮৫২৮৫২  
এ�. - ১০২০ 
ই-েমইলঃ 
sadiqur@unitedfinance.com.bd 
 



�ম েসবার নাম েসবা �দান 
প�িত 

�েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান েসবারমূল� 
এবং পিরেশাধ 

প�িত 

েসবা 
�দােনর 

সময়সীমা 

দািয়� �া� কম �কত�া (নাম, 
পদিব, েফান ন�র ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
 
আমানেতর ৈবিশ��ঃ 
মািসক েপেম� ৫,০০০ েথেক ২৫,০০০ টাকা পয �� 
 
• �াহক এই িহসােবর িবপরীেত তার আমানেতর অথ � 
জামানত েরেখ ঋণ িনেত পারেবন। 
 

• �েত�ক আেবদনকারীর জাতীয় পিরচয় প�/ ৈবধ পাসেপাট� /ৈবধ 
�াইিভং লাইেস� /জ� িনব�ন সনদ এর কিপ। (জ� িনব�ন সনেদর 
ে�ে� এর কিপ এবং এক�ট পাসেপাট� সাইজ ছিব ইউিনয়ন পিরষদ 
েচয়ারম�ান অথবা ওয়াড� কিমশনার কতৃ�ক সত�ািয়ত হেত হেব।) 

• �টন সা�ট�িফেকট (ট�া� শনা�করণ ন�র)এক কিপ। 
• ই�ু�ের� এি�েকশন এবং �ড েহল্থ িড�ােরশন ফম � (বীমাকৃত 

িডিপএস ি�েমর জন�), যা আেবদনকারীেক পূরণ ও �া�র করেত হেব। 
• এম.আই.িস.আর েচক এর ফেটাকিপ, যিদ িক�� পিরেশাধ িব. ই. এফ. �ট. 

এন এর মাধ�েম করা হয়। 
�িত�ােনর ে�ে� 
• �ািত�ািনক তেথ�র ফম �: অনুেমািদত ব�া��র �ারা পরূণ ও �া�র 

করেত হেব। (েকা�ানী সীল �েযাজ�)। 
• ৈবধ ে�ড লাইেস� এর কিপ। 
• ভ�াট িনব�ণ সনদ এর কিপ। (�েযাজ� ে�ে�)। 
• �টন সা�ট�িফেকট (ট�া� সনা�করণ ন�র) এর এক কিপ। 
• েবাড� েরজ�ুেলশনঃ ইউনাইেটড ফাইন�া� িলিমেটড এর সােথ 

অ�াকাউ� েখালা এবং পিরচালনা সং�া� িনেদ�শাবলী িবষেয় উে�খ 
করা থাকেত হেব। 

• আর .েজ.এস.িস ইসু�কৃত সা�ট�িফেকট অব ইনকেপ �ােরশন এর 
অনুিলিপঃ যা েকা�ানী েচয়ারম�ান অথবা েসে�টাির �ারা সত�ািয়ত 
হেত হেব। 

• আর.েজ.এস.িস ইসু�কৃত ফরম-১২ এর অনুিলিপ: যা েকা�ানী 
েচয়ারম�ান অথবা েসে�টাির �ারা সত�ািয়ত হেত হেব। 

অংশীদাির� েকা�ািন 
• অংশীদার েরজ�ুলুশন: ইউনাইেটড ফাইন�া� িলিমেটড এর সােথ 

অ�াকাউ� েখালা এবং পিরচালনা সং�া� িনেদ�শাবলী িবষেয় উে�খ 
করা থাকেত হেব। 

• আর.েজ. এস.িস ইসু�কৃত / নতারাইজড্ পাট�নারশীপ িডড এর 
অনুিলিপ: যা ম�ােন�জং পাট�নার �ারা সত�ািয়ত হেত হেব। 

এ�েসািসেয়শন/ �াব/ েসাসাই�ট/ �া�/ ফা�/ দাতব� সং�া 
• �ািত�ািনক তেথ�র ফরম: যা অনুেমািদত ব���র �ারা পূরণ ও �া�র 

করেত হেব (অিফিসয়াল সীল �েযাজ�)। 
• কিম�ট েরজ�ুলুশন: ইউনাইেটড ফাইন�া� িলিমেটড এর সােথ 

অ�াকাউ� েখালা এবং পিরচালনা সং�া� িনেদ�শাবলী িবষেয় উে�খ 
করা থাকেত হেব। 

• িনব�ন সা�ট�িফেকট/ চাট�ার/ বাই-ল এর অনুিলিপ: যা অনুেমািদত 
ব���র �ারা সত�ািয়ত হেত হেব। 

• গঠনতে�র অনুিলিপ: যা অনুেমািদত ব���র �ারা সত�ািয়ত হেত হেব। 

২। জাহানারা েফরেদৗস  
কল ম�ােনজেম� সুপারভাইজার  
েফানঃ ১৬৩৫৪ 
ই-েমইলঃ 
q&a@unitedfinance.com.bd 
 

৭ ে��� িডেপা�জট 
 
আমানেতর েময়াদকালঃ 
৩ েথেক ৩০ মাস  
 

অ�াকাউ� 
েখালার 
মাধ�েম 
 

ব���র ে�ে� 
• অ�াকাউ� েখালার ফম � :যা �েত�ক আেবদনকারীেক পূরণ ও �া�র 

করেত হেব,�ািত�ািনক আেবদনকারীর জন� েকা�ািন িসল �েযাজ�। 
• �েত�ক আেবদনকারীর ও নিমিনর সদ� েতালা পাসেপাট� সাইজ ছিব 

(এক কিপ) ,যা পিরচয় �দানকারীর (িযিন আেবদনকারীেক ইউনাইেটড 
ফাইন�াে�র িনকট পিরচয় কিরেয়েছন) �ারা সত�ািয়ত হেত হেব। 

িবনামূেল� ৩-৫ 
কম �িদবস 

 

১। েমাঃ সািদকুর রহমান েচৗধুরী 
িসিনয়র ম�ােনজার 

েফানঃ ০৯৬১৩৮৫২৮৫২  
এ�. - ১০২০ 



�ম েসবার নাম েসবা �দান 
প�িত 

�েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান েসবারমূল� 
এবং পিরেশাধ 

প�িত 

েসবা 
�দােনর 

সময়সীমা 

দািয়� �া� কম �কত�া (নাম, 
পদিব, েফান ন�র ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
মুনাফার হারঃ মুনাফার হার িনধ �ারণ/গণনা করা হেব 
কতৃ�প� (ALCO) অনুেমািদত মুনাফার হার অনুযায়ী 
যা শাখার েনা�টশ েবােড� এবং ওেয়বসাইেড �দিশ �ত। 
 
আমানেতর ৈবিশ��ঃ 
নূ�নতম জমার পিরমাণ 
১০,০০০,০০০ টাকা 
 
• �াহক এই িহসােবর িবপরীেত তার আমানেতর অথ � 
জামানত েরেখ ঋণ িনেত পারেবন। 
 

• ব���গত তেথ�র ফম �: যা �েত�ক আেবদনকারীেক পূরণ ও �া�র 
করেত হেব। 

• �েত�ক আেবদনকারীর জাতীয় পিরচয় প�/ ৈবধ পাসেপাট� /ৈবধ 
�াইিভং লাইেস� /জ� িনব�ন সনদ এর কিপ। (জ� িনব�ন সনেদর 
ে�ে� এর কিপ এবং এক�ট পাসেপাট� সাইজ ছিব ইউিনয়ন পিরষদ 
েচয়ারম�ান অথবা ওয়াড� কিমশনার কতৃ�ক সত�ািয়ত হেত হেব।) 

• �টন সা�ট�িফেকট (ট�া� শনা�করণ ন�র)এক কিপ। 
• ই�ু�ের� এি�েকশন এবং �ড েহল্থ িড�ােরশন ফম � (বীমাকৃত 

িডিপএস ি�েমর জন�), যা আেবদনকারীেক পূরণ ও �া�র করেত হেব। 
• এম.আই.িস.আর েচক এর ফেটাকিপ, যিদ িক�� পিরেশাধ িব. ই. এফ. �ট. 

এন এর মাধ�েম করা হয়। 
�িত�ােনর ে�ে� 
• �ািত�ািনক তেথ�র ফম �: অনুেমািদত ব�া��র �ারা পরূণ ও �া�র 

করেত হেব। (েকা�ানী সীল �েযাজ�)। 
• ৈবধ ে�ড লাইেস� এর কিপ। 
• ভ�াট িনব�ণ সনদ এর কিপ। (�েযাজ� ে�ে�)। 
• �টন সা�ট�িফেকট (ট�া� সনা�করণ ন�র) এর এক কিপ। 
• েবাড� েরজ�ুেলশনঃ ইউনাইেটড ফাইন�া� িলিমেটড এর সােথ 

অ�াকাউ� েখালা এবং পিরচালনা সং�া� িনেদ�শাবলী িবষেয় উে�খ 
করা থাকেত হেব। 

• আর .েজ.এস.িস ইসু�কৃত সা�ট�িফেকট অব ইনকেপ �ােরশন এর 
অনুিলিপঃ যা েকা�ানী েচয়ারম�ান অথবা েসে�টাির �ারা সত�ািয়ত 
হেত হেব। 

• আর.েজ.এস.িস ইসু�কৃত ফরম-১২ এর অনুিলিপ: যা েকা�ানী 
েচয়ারম�ান অথবা েসে�টাির �ারা সত�ািয়ত হেত হেব। 

অংশীদাির� েকা�ািন 
• অংশীদার েরজ�ুলুশন: ইউনাইেটড ফাইন�া� িলিমেটড এর সােথ 

অ�াকাউ� েখালা এবং পিরচালনা সং�া� িনেদ�শাবলী িবষেয় উে�খ 
করা থাকেত হেব। 

• আর.েজ. এস.িস ইসু�কৃত / নতারাইজড্ পাট�নারশীপ িডড এর 
অনুিলিপ: যা ম�ােন�জং পাট�নার �ারা সত�ািয়ত হেত হেব। 

এ�েসািসেয়শন/ �াব/ েসাসাই�ট/ �া�/ ফা�/ দাতব� সং�া 
• �ািত�ািনক তেথ�র ফরম: যা অনুেমািদত ব���র �ারা পূরণ ও �া�র 

করেত হেব (অিফিসয়াল সীল �েযাজ�)। 
• কিম�ট েরজ�ুলুশন: ইউনাইেটড ফাইন�া� িলিমেটড এর সােথ 

অ�াকাউ� েখালা এবং পিরচালনা সং�া� িনেদ�শাবলী িবষেয় উে�খ 
করা থাকেত হেব। 

• িনব�ন সা�ট�িফেকট/ চাট�ার/ বাই-ল এর অনুিলিপ: যা অনুেমািদত 
ব���র �ারা সত�ািয়ত হেত হেব। 

• গঠনতে�র অনুিলিপ: যা অনুেমািদত ব���র �ারা সত�ািয়ত হেত হেব। 

ই-েমইলঃ 
sadiqur@unitedfinance.com.bd 
 
২। জাহানারা েফরেদৗস  
কল ম�ােনজেম� সুপারভাইজার  
েফানঃ ১৬৩৫৪ 
ই-েমইলঃ 
q&a@unitedfinance.com.bd 
 

৮ েময়ািদ আমানত 
মািসক/ ৈ�মািসক মুনাফা আমানত 
 
আমানেতর েময়াদকালঃ 

অ�াকাউ� 
েখালার 
মাধ�েম 

ব���র ে�ে� 
• অ�াকাউ� েখালার ফম � :যা �েত�ক আেবদনকারীেক পূরণ ও �া�র 

করেত হেব,�ািত�ািনক আেবদনকারীর জন� েকা�ািন িসল �েযাজ�। 

িবনামূেল� ৩-৫ 
কম �িদবস 

 

১। েমাঃ সািদকুর রহমান েচৗধুরী 
িসিনয়র ম�ােনজার 

েফানঃ ০৯৬১৩৮৫২৮৫২  



�ম েসবার নাম েসবা �দান 
প�িত 

�েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান েসবারমূল� 
এবং পিরেশাধ 

প�িত 

েসবা 
�দােনর 

সময়সীমা 

দািয়� �া� কম �কত�া (নাম, 
পদিব, েফান ন�র ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
৩ েথেক ৩০ মাস 
 
মুনাফার হারঃ মুনাফার হার িনধ �ারণ/গণনা করা হেব 
কতৃ�প� (ALCO) অনুেমািদত মুনাফার হার অনুযায়ী 
যা শাখার েনা�টশ েবােড� এবং ওেয়বসাইেড �দিশ �ত। 
 
আমানেতর ৈবিশ��ঃ 
নূ�নতম জমার পিরমাণ ৫০,০০০ টাকা 
মািসক/ৈ�মািসক সুদ �দান 
ঋণ সুিবধা 
 
• �াহক এই িহসােবর িবপরীেত তার আমানেতর অথ � 
জামানত েরেখ ঋণ িনেত পারেবন। 
 

• �েত�ক আেবদনকারীর ও নিমিনর সদ� েতালা পাসেপাট� সাইজ ছিব 
(এক কিপ) ,যা পিরচয় �দানকারীর (িযিন আেবদনকারীেক ইউনাইেটড 
ফাইন�াে�র িনকট পিরচয় কিরেয়েছন) �ারা সত�ািয়ত হেত হেব। 

• ব���গত তেথ�র ফম �: যা �েত�ক আেবদনকারীেক পূরণ ও �া�র 
করেত হেব। 

• �েত�ক আেবদনকারীর জাতীয় পিরচয় প�/ ৈবধ পাসেপাট� /ৈবধ 
�াইিভং লাইেস� /জ� িনব�ন সনদ এর কিপ। (জ� িনব�ন সনেদর 
ে�ে� এর কিপ এবং এক�ট পাসেপাট� সাইজ ছিব ইউিনয়ন পিরষদ 
েচয়ারম�ান অথবা ওয়াড� কিমশনার কতৃ�ক সত�ািয়ত হেত হেব।) 

• �টন সা�ট�িফেকট (ট�া� শনা�করণ ন�র)এক কিপ। 
• ই�ু�ের� এি�েকশন এবং �ড েহল্থ িড�ােরশন ফম � (বীমাকৃত 

িডিপএস ি�েমর জন�), যা আেবদনকারীেক পূরণ ও �া�র করেত হেব। 
• এম.আই.িস.আর েচক এর ফেটাকিপ, যিদ িক�� পিরেশাধ িব. ই. এফ. �ট. 

এন এর মাধ�েম করা হয়। 
�িত�ােনর ে�ে� 
• �ািত�ািনক তেথ�র ফম �: অনুেমািদত ব�া��র �ারা পরূণ ও �া�র 

করেত হেব। (েকা�ানী সীল �েযাজ�)। 
• ৈবধ ে�ড লাইেস� এর কিপ। 
• ভ�াট িনব�ণ সনদ এর কিপ। (�েযাজ� ে�ে�)। 
• �টন সা�ট�িফেকট (ট�া� সনা�করণ ন�র) এর এক কিপ। 
• েবাড� েরজ�ুেলশনঃ ইউনাইেটড ফাইন�া� িলিমেটড এর সােথ 

অ�াকাউ� েখালা এবং পিরচালনা সং�া� িনেদ�শাবলী িবষেয় উে�খ 
করা থাকেত হেব। 

• আর .েজ.এস.িস ইসু�কৃত সা�ট�িফেকট অব ইনকেপ �ােরশন এর 
অনুিলিপঃ যা েকা�ানী েচয়ারম�ান অথবা েসে�টাির �ারা সত�ািয়ত 
হেত হেব। 

• আর.েজ.এস.িস ইসু�কৃত ফরম-১২ এর অনুিলিপ: যা েকা�ানী 
েচয়ারম�ান অথবা েসে�টাির �ারা সত�ািয়ত হেত হেব। 

অংশীদাির� েকা�ািন 
• অংশীদার েরজ�ুলুশন: ইউনাইেটড ফাইন�া� িলিমেটড এর সােথ 

অ�াকাউ� েখালা এবং পিরচালনা সং�া� িনেদ�শাবলী িবষেয় উে�খ 
করা থাকেত হেব। 

• আর.েজ. এস.িস ইসু�কৃত / নতারাইজড্ পাট�নারশীপ িডড এর 
অনুিলিপ: যা ম�ােন�জং পাট�নার �ারা সত�ািয়ত হেত হেব। 

এ�েসািসেয়শন/ �াব/ েসাসাই�ট/ �া�/ ফা�/ দাতব� সং�া 
• �ািত�ািনক তেথ�র ফরম: যা অনুেমািদত ব���র �ারা পূরণ ও �া�র 

করেত হেব (অিফিসয়াল সীল �েযাজ�)। 
• কিম�ট েরজ�ুলুশন: ইউনাইেটড ফাইন�া� িলিমেটড এর সােথ 

অ�াকাউ� েখালা এবং পিরচালনা সং�া� িনেদ�শাবলী িবষেয় উে�খ 
করা থাকেত হেব। 

• িনব�ন সা�ট�িফেকট/ চাট�ার/ বাই-ল এর অনুিলিপ: যা অনুেমািদত 
ব���র �ারা সত�ািয়ত হেত হেব। 

গঠনতে�র অনুিলিপ: যা অনুেমািদত ব���র �ারা সত�ািয়ত হেত হেব 
 

এ�. - ১০২০ 
ই-েমইলঃ 
sadiqur@unitedfinance.com.bd 
 
২। জাহানারা েফরেদৗস  
কল ম�ােনজেম� সুপারভাইজার  
েফানঃ ১৬৩৫৪ 
ই-েমইলঃ 
q&a@unitedfinance.com.bd 
 



�ম েসবার নাম েসবা �দান 
প�িত 

�েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান েসবারমূল� 
এবং পিরেশাধ 

প�িত 

েসবা 
�দােনর 

সময়সীমা 

দািয়� �া� কম �কত�া (নাম, 
পদিব, েফান ন�র ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
৯ কুইক স�য় 

 
আমানেতর েময়াদকালঃ 
১২ মাস 

মুনাফার হারঃ মুনাফার হার িনধ �ারণ/গণনা করা হেব 
কতৃ�প� (ALCO) অনুেমািদত মুনাফার হার অনুযায়ী 
যা শাখার েনা�টশ েবােড� এবং ওেয়বসাইেড �দিশ �ত। 

আমানেতর ৈবিশ��ঃ 
নূ�নতম জমার পিরমাণ 
১০,০০০ টাকা (মািসক) 
 
• �াহক এই িহসােবর িবপরীেত তার আমানেতর অথ � 
জামানত েরেখ ঋণ িনেত পারেবন। 

অ�াকাউ� 
েখালার 
মাধ�েম 

ব���র ে�ে� 
• অ�াকাউ� েখালার ফম � :যা �েত�ক আেবদনকারীেক পূরণ ও �া�র 

করেত হেব,�ািত�ািনক আেবদনকারীর জন� েকা�ািন িসল �েযাজ�। 
• �েত�ক আেবদনকারীর ও নিমিনর সদ� েতালা পাসেপাট� সাইজ ছিব 

(এক কিপ) ,যা পিরচয় �দানকারীর (িযিন আেবদনকারীেক ইউনাইেটড 
ফাইন�াে�র িনকট পিরচয় কিরেয়েছন) �ারা সত�ািয়ত হেত হেব। 

• ব���গত তেথ�র ফম �: যা �েত�ক আেবদনকারীেক পূরণ ও �া�র 
করেত হেব। 

• �েত�ক আেবদনকারীর জাতীয় পিরচয় প�/ ৈবধ পাসেপাট� /ৈবধ 
�াইিভং লাইেস� /জ� িনব�ন সনদ এর কিপ। (জ� িনব�ন সনেদর 
ে�ে� এর কিপ এবং এক�ট পাসেপাট� সাইজ ছিব ইউিনয়ন পিরষদ 
েচয়ারম�ান অথবা ওয়াড� কিমশনার কতৃ�ক সত�ািয়ত হেত হেব।) 

• �টন সা�ট�িফেকট (ট�া� শনা�করণ ন�র)এক কিপ। 
• ই�ু�ের� এি�েকশন এবং �ড েহল্থ িড�ােরশন ফম � (বীমাকৃত 

িডিপএস ি�েমর জন�), যা আেবদনকারীেক পূরণ ও �া�র করেত হেব। 
• এম.আই.িস.আর েচক এর ফেটাকিপ, যিদ িক�� পিরেশাধ িব. ই. এফ. �ট. 

এন এর মাধ�েম করা হয়। 
�িত�ােনর ে�ে� 
• �ািত�ািনক তেথ�র ফম �: অনুেমািদত ব�া��র �ারা পরূণ ও �া�র 

করেত হেব। (েকা�ানী সীল �েযাজ�)। 
• ৈবধ ে�ড লাইেস� এর কিপ। 
• ভ�াট িনব�ণ সনদ এর কিপ। (�েযাজ� ে�ে�)। 
• �টন সা�ট�িফেকট (ট�া� সনা�করণ ন�র) এর এক কিপ। 
• েবাড� েরজ�ুেলশনঃ ইউনাইেটড ফাইন�া� িলিমেটড এর সােথ 

অ�াকাউ� েখালা এবং পিরচালনা সং�া� িনেদ�শাবলী িবষেয় উে�খ 
করা থাকেত হেব। 

• আর .েজ.এস.িস ইসু�কৃত সা�ট�িফেকট অব ইনকেপ �ােরশন এর 
অনুিলিপঃ যা েকা�ানী েচয়ারম�ান অথবা েসে�টাির �ারা সত�ািয়ত 
হেত হেব। 

• আর.েজ.এস.িস ইসু�কৃত ফরম-১২ এর অনুিলিপ: যা েকা�ানী 
েচয়ারম�ান অথবা েসে�টাির �ারা সত�ািয়ত হেত হেব। 

অংশীদাির� েকা�ািন 
• অংশীদার েরজ�ুলুশন: ইউনাইেটড ফাইন�া� িলিমেটড এর সােথ 

অ�াকাউ� েখালা এবং পিরচালনা সং�া� িনেদ�শাবলী িবষেয় উে�খ 
করা থাকেত হেব। 

• আর.েজ. এস.িস ইসু�কৃত / নতারাইজড্ পাট�নারশীপ িডড এর 
অনুিলিপ: যা ম�ােন�জং পাট�নার �ারা সত�ািয়ত হেত হেব। 

এ�েসািসেয়শন/ �াব/ েসাসাই�ট/ �া�/ ফা�/ দাতব� সং�া 
• �ািত�ািনক তেথ�র ফরম: যা অনুেমািদত ব���র �ারা পূরণ ও �া�র 

করেত হেব (অিফিসয়াল সীল �েযাজ�)। 
• কিম�ট েরজ�ুলুশন: ইউনাইেটড ফাইন�া� িলিমেটড এর সােথ 

অ�াকাউ� েখালা এবং পিরচালনা সং�া� িনেদ�শাবলী িবষেয় উে�খ 
করা থাকেত হেব। 

িবনামূেল� ৩-৫ 
কম �িদবস 

 

১। েমাঃ সািদকুর রহমান েচৗধুরী 
িসিনয়র ম�ােনজার 

েফানঃ ০৯৬১৩৮৫২৮৫২  
এ�. - ১০২০ 
ই-েমইলঃ 
sadiqur@unitedfinance.com.bd 
 
২। জাহানারা েফরেদৗস  
কল ম�ােনজেম� সুপারভাইজার  
েফানঃ ১৬৩৫৪ 
ই-েমইলঃ 
q&a@unitedfinance.com.bd 
 



�ম েসবার নাম েসবা �দান 
প�িত 

�েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান েসবারমূল� 
এবং পিরেশাধ 

প�িত 

েসবা 
�দােনর 

সময়সীমা 

দািয়� �া� কম �কত�া (নাম, 
পদিব, েফান ন�র ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
• িনব�ন সা�ট�িফেকট/ চাট�ার/ বাই-ল এর অনুিলিপ: যা অনুেমািদত 

ব���র �ারা সত�ািয়ত হেত হেব। 
গঠনতে�র অনুিলিপ: যা অনুেমািদত ব���র �ারা সত�ািয়ত হেত হেব। 

১০ কুইক স�য় �াস 
 
আমানেতর েময়াদকালঃ 
১২ মাস 
 

মুনাফার হারঃ মুনাফার হার িনধ �ারণ/গণনা করা হেব 
কতৃ�প� (ALCO) অনুেমািদত মুনাফার হার অনুযায়ী 
যা শাখার েনা�টশ েবােড� এবং ওেয়বসাইেড �দিশ �ত। 

আমানেতর ৈবিশ��ঃ 

নূ�নতম �াথিমক জমার পিরমাণ হেত হেব  ১০,০০০০ 
টাকা 
 
• �াহক এই িহসােবর িবপরীেত তার আমানেতর অথ � 
জামানত েরেখ ঋণ িনেত পারেবন। 

অ�াকাউ� 
েখালার 
মাধ�েম 

ব���র ে�ে� 
• অ�াকাউ� েখালার ফম � :যা �েত�ক আেবদনকারীেক পূরণ ও �া�র 

করেত হেব,�ািত�ািনক আেবদনকারীর জন� েকা�ািন িসল �েযাজ�। 
• �েত�ক আেবদনকারীর ও নিমিনর সদ� েতালা পাসেপাট� সাইজ ছিব 

(এক কিপ) ,যা পিরচয় �দানকারীর (িযিন আেবদনকারীেক ইউনাইেটড 
ফাইন�াে�র িনকট পিরচয় কিরেয়েছন) �ারা সত�ািয়ত হেত হেব। 

• ব���গত তেথ�র ফম �: যা �েত�ক আেবদনকারীেক পূরণ ও �া�র 
করেত হেব। 

• �েত�ক আেবদনকারীর জাতীয় পিরচয় প�/ ৈবধ পাসেপাট� /ৈবধ 
�াইিভং লাইেস� /জ� িনব�ন সনদ এর কিপ। (জ� িনব�ন সনেদর 
ে�ে� এর কিপ এবং এক�ট পাসেপাট� সাইজ ছিব ইউিনয়ন পিরষদ 
েচয়ারম�ান অথবা ওয়াড� কিমশনার কতৃ�ক সত�ািয়ত হেত হেব।) 

• �টন সা�ট�িফেকট (ট�া� শনা�করণ ন�র)এক কিপ। 
• ই�ু�ের� এি�েকশন এবং �ড েহল্থ িড�ােরশন ফম � (বীমাকৃত 

িডিপএস ি�েমর জন�), যা আেবদনকারীেক পূরণ ও �া�র করেত হেব। 
• এম.আই.িস.আর েচক এর ফেটাকিপ, যিদ িক�� পিরেশাধ িব. ই. এফ. �ট. 

এন এর মাধ�েম করা হয়। 
�িত�ােনর ে�ে� 
• �ািত�ািনক তেথ�র ফম �: অনুেমািদত ব�া��র �ারা পরূণ ও �া�র 

করেত হেব। (েকা�ানী সীল �েযাজ�)। 
• ৈবধ ে�ড লাইেস� এর কিপ। 
• ভ�াট িনব�ণ সনদ এর কিপ। (�েযাজ� ে�ে�)। 
• �টন সা�ট�িফেকট (ট�া� সনা�করণ ন�র) এর এক কিপ। 
• েবাড� েরজ�ুেলশনঃ ইউনাইেটড ফাইন�া� িলিমেটড এর সােথ 

অ�াকাউ� েখালা এবং পিরচালনা সং�া� িনেদ�শাবলী িবষেয় উে�খ 
করা থাকেত হেব। 

• আর .েজ.এস.িস ইসু�কৃত সা�ট�িফেকট অব ইনকেপ �ােরশন এর 
অনুিলিপঃ যা েকা�ানী েচয়ারম�ান অথবা েসে�টাির �ারা সত�ািয়ত 
হেত হেব। 

• আর.েজ.এস.িস ইসু�কৃত ফরম-১২ এর অনুিলিপ: যা েকা�ানী 
েচয়ারম�ান অথবা েসে�টাির �ারা সত�ািয়ত হেত হেব। 

অংশীদাির� েকা�ািন 
• অংশীদার েরজ�ুলুশন: ইউনাইেটড ফাইন�া� িলিমেটড এর সােথ 

অ�াকাউ� েখালা এবং পিরচালনা সং�া� িনেদ�শাবলী িবষেয় উে�খ 
করা থাকেত হেব। 

• আর.েজ. এস.িস ইসু�কৃত / নতারাইজড্ পাট�নারশীপ িডড এর 
অনুিলিপ: যা ম�ােন�জং পাট�নার �ারা সত�ািয়ত হেত হেব। 

এ�েসািসেয়শন/ �াব/ েসাসাই�ট/ �া�/ ফা�/ দাতব� সং�া 
• �ািত�ািনক তেথ�র ফরম: যা অনুেমািদত ব���র �ারা পূরণ ও �া�র 

করেত হেব (অিফিসয়াল সীল �েযাজ�)। 

িবনামূেল� ৩-৫ 
কম �িদবস 

 

১। েমাঃ সািদকুর রহমান েচৗধুরী 
িসিনয়র ম�ােনজার 

েফানঃ ০৯৬১৩৮৫২৮৫২  
এ�. - ১০২০ 
ই-েমইলঃ 
sadiqur@unitedfinance.com.bd 
 
২। জাহানারা েফরেদৗস  
কল ম�ােনজেম� সুপারভাইজার  
েফানঃ ১৬৩৫৪ 
ই-েমইলঃ 
q&a@unitedfinance.com.bd 
 



�ম েসবার নাম েসবা �দান 
প�িত 

�েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান েসবারমূল� 
এবং পিরেশাধ 

প�িত 

েসবা 
�দােনর 

সময়সীমা 

দািয়� �া� কম �কত�া (নাম, 
পদিব, েফান ন�র ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
• কিম�ট েরজ�ুলুশন: ইউনাইেটড ফাইন�া� িলিমেটড এর সােথ 

অ�াকাউ� েখালা এবং পিরচালনা সং�া� িনেদ�শাবলী িবষেয় উে�খ 
করা থাকেত হেব। 

• িনব�ন সা�ট�িফেকট/ চাট�ার/ বাই-ল এর অনুিলিপ: যা অনুেমািদত 
ব���র �ারা সত�ািয়ত হেত হেব। 

গঠনতে�র অনুিলিপ: যা অনুেমািদত ব���র �ারা সত�ািয়ত হেত হেব। 
       



�ম েসবার নাম েসবা �দান 
প�িত 

�েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান েসবারমূল� 
এবং পিরেশাধ 

প�িত 

েসবা 
�দােনর 

সময়সীমা 

দািয়� �া� কম �কত�া (নাম, 
পদিব, েফান ন�র ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
১১ েহাম েলান 

 
সুিবধাসমূহ: 
• সহজ ও �ত ঋণ অনুেমাদন 
• ঝােমলািবহীন িন�ি� ���য়া 
• কর মওকুফ সুিবধা 
• আকষ �ণীয় ই�াের� েরট 
• অি�ম ঋণ পিরেশােধর সুিবধা 
• সহজ িক�� 
• ধােপ ধােপ িডসবাস �েম� 
 
ঋেণর আওতাসমূহ: 
• এপাট�েম� �য় 
• নত� ন বািড় �য় বা িনম �াণ 
• নত� ন এপাট�েম� িনম �াণ 
• নত� ন/িবদ�মান এপাট�েম� স�সারণ বা সং�ার 
• �প / েযৗথ িনম �াণ 
 
ঋেণর েময়াদ ও বয়সসীমা: 
সেব �া� েময়াদ : ২৫ বছর 
সেব �া� বয়সসীমা: ৬৫ বছর 
 
ঋেণর পিরমাণ: 
এপাট�েম� �েয় ের�জে�শন সহ স�ি�র েমাট 
মূেল�র ৭০% পয �� 

এপাট�েম� িনম �াণ:স�সারণ বা  সং�ার খরেচর 
৮০% পয �� 

 

 

কতৃ�পে�র 
অনুেমাদন 
সােপে� ঋণ 
িহসােবর 
মাধ�েম 
িবতরণ করা 
হয় 

সকল েপশা:  
• �া�র এবং ছিব সহ পরূণকৃত অ�াি�েকশন ফম � 
• আেবদনকারী, সহ-আেবদনকারী এবং গ�ারা�েরর এনআইিড 
• গত ১ বছেরর ব�াংক ে�টেম� 
• আেবদনকারী/সহ-আেবদনকারীর ই-�টন কিপ 
• বত�মান ঋণ সুিবধার অনুেমাদনপ� এবং পিরেশােধর িববৃিত  (যিদ থােক) 
চাকুিরজীবী: 
• িনেয়াগকত�ার কাছ েথেক স�ালাির সা�ট�িফেকেটর মূল কিপ  
•  স�ালাির অ�াকাউে�র েশষ িতন মােসর েপ-ি�প ( িনধ �ািরত ব��� �ারা 

�ত�িয়ত) 
• গত ৬ মােসর স�ালাির ের�জ�ােরর কিপ (যিদ েবতন নগেদ �া� হয়) 
ব�বসায়ী: 
• ে�ড লাইেসে�র কিপ 
• পাট�নারিশপ েকা�ািনর ে�ে� পাট�নারিশপ িডড 
• িলিমেটড েকা�ািনর ে�ে� �টন সা�ট�িফেকট, ইনকেপ �ােরশন 

সা�ট�িফেকট, েমেমাের�াম অব এেসািসেয়শন, আ�ট�েকল অব 
এেসািসেয়শন , িশিডউল ১০ এবং ফম � ১২                                 

• িনিদ�� কতৃ �পে�র কাছ েথেক ব�বসার লাইেস� (যিদ থােক) 
• গত ১ বছেরর ব�বসার ব�াংক ে�টেম� 
• ব�বসািয়ক ঋেণর অনুেমাদন প� এবং পিরেশােধর িববিৃত (যিদ থােক) 
• গত অথ �বছেরর আয়কর িরটােন �র কিপ 
•  মািসক িব�য়, ব�য় এবং লাভ উে�খ কের গত ৬ মােসর িডে�েরশন 

অফ েসলস এর কিপ (�ধুমা� েছাট এবং মাঝাির ব�বসার জন�) 
• গত দুই বছেরর (বড়/কেপ �ােরট ব�বসার জন�) অিডেটড ে�টেম�স 
েপশাজীবী: 
• চ� ��নামা প� (ে�ােফসনাল সািভ�স �দােনর ে�ে�) 
• ডা�ার/িশ�কেদর জন� �েফশনাল িড�ােরশন (��াক�টেসর জায়গা, 

েরাগী/িশ�াথ�েদর সংখ�া এবং ফী �াকচার সহ)   
• িসএ/িসএফএ/�েকৗশলী/�াপত�িবদেদর জন� �েফশনাল িড�ােরশন 
•  িনিদ�� কতৃ �পে�র কাছ েথেক ব�বসার লাইেস� (যিদ থােক) 
•  গত ১ বছেরর ব�াংক ে�টেম� (যিদ থােক)। 
বািড়র মািলক: 
• মািলকানা দিলেলর কিপ 
• ভাড়া�টয়ােদর সােথ ভাড়ার চ� ��প�  
• ৬ মােসর ভাড়ার রিশদ এর মূল কিপমািলকানা দিলেলর কিপ 
• ভাড়া�টয়ােদর সােথ ভাড়ার চ� ��প�  
• ৬ মােসর ভাড়ার রিশদ এর মূল কিপ 
�বাসী বাংলােদশী: 
• িভসার পাতা এবং সীল সহ বত�মান এবং পুরােনা পাসেপােট�র কিপ 
• েরিসেড� পারিমট এবং ওয়াক� পারিমট  
• েরিমট�া� জমার রিসদ বা ে�টেম� 
েপনশনভ� � ব���: 
• েপনশন ি�েমর অনুেমাদন পে�র কিপ 
• িবগত বছেরর ব�াংক ে�টেম�, েযখােন েপনশন জমা হয় (যিদ থােক) 

�কৃত ব�ােয়র 
িভি�েত 

সকল 
�কার 

�েয়াজনীয় 
কাগজপ� 
�দােনর 

পরবত� ১০ 
কম �িদবস 

১। রািশদ-আল-আসাদ  
িসিনয়র ম�ােনজার 

েফানঃ ০৯৬১৩৮৫২৮৫২  
এ�. – ১০২৫  
ই-েমইলঃ 
raasad@unitedfinance.com.bd 
 
২। জাহানারা েফরেদৗস  
কল ম�ােনজেম� সুপারভাইজার  
েফানঃ ১৬৩৫৪ 
ই-েমইলঃ 
q&a@unitedfinance.com.bd 



�ম েসবার নাম েসবা �দান 
প�িত 

�েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান েসবারমূল� 
এবং পিরেশাধ 

প�িত 

েসবা 
�দােনর 

সময়সীমা 

দািয়� �া� কম �কত�া (নাম, 
পদিব, েফান ন�র ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
১২ 

 
শট� টাম � িরভলিভং েলান 
 
 

কতৃ�পে�র 
অনুেমাদন 
সােপে� ঋণ 
িহসােবর 
মাধ�েম 
িবতরণ করা 
হয় 

ব�াংক েথেক ডকুেম� 
• গত এক বছেরর আপেডেটড ব�াংক িববরণীর কিপ 
• (পাট�নারিশপ এবং এক মািলকাধীন �িত�ােনর জন�) 
• চলমান েলােনর স�াংশন েলটার (যিদ �েযাজ� হয়) 
• িসআইিবেত �ািসিফেকশন এর ে�ে� ব�াংক অথবা আিথ �ক �িত�ান 

েথেক েনা অবেজকশন সা�ট�িফেকট 
• পারফরম�া� িববরণী (ইসলামী ব�াংক এর ফ�ািসিল�টর জন�) বা 

দায়পে�র অব�া �িতেবদন বা িসিস ে�টেম�/ইনফরমাল দায় 
�দােনর ডকুেম�র ব�াংক িববরণীর কিপ 

• এক বছেরর জন� এলিস িববরণী (  পাট�নারিশপ এবং এক মািলকাধীন 
�িত�ােনর জন�) 

• আপেডেটড ে�ড লাইেসে�র কিপ 
• আপেডেটড �টন সা�ট�িফেকেটর কিপ 
�ািত�ািনক  ডকুেম� 
• েলান েনয়ার আেবদনপ� 
• বাংলােদশ ব�াংক েথেক পাওয়া অে�ণীকৃত িসআইিব �িতেবদন 
• আপেডেটড ে�ড লাইেসে�র কিপ 
• আপেডেটড �টন সা�ট�িফেকেটর কিপ 
• স�ূণ � আেবদন ফরম 
• িব�ািরত েনাটসহ অিডেডট/ আনঅিডেটড আিথ �ক িববরণীর (সব �েশষ 

৩ বছর) 
• ভাড়ার চ� ��প�/ লীজ চ� ��প�/ দখল চ� ��প� 
• বাস�ান বা ব�বসা �ঠকানার ইউ�টিল�ট িবল 
• RJSC সা�ট�ফাইড বা েনাটারাইজড পাট�নারিশপ িডেডর কিপ 
• েমেমারা�াম অফ অ�ােসািসেয়শন/আ�ট�েকলস অফ অ�ােসািসেয়শন 

এবং ইন কেপ �ােরশন সা�ট�িফেকেটর কিপ 
• RJSC সা�ট�ফাইড ফম � ১২ এবং িসিডউল ১০ এর কিপ 
• কেপ �ােরট গ�াের�েরর ে�ে� েমেমারা�ম অফ অ�ােসািসেয়শন, 

আ�ট�েকল অফ অ�ােসািসেয়শন, অিডেডট  িববরণীর কিপ 
• েবাড� েরেজািলউশন 
• পিরেবশ অনুেমাদন সা�ট�িফেকট 
• কারখানার জন� লাইেসে�র কিপ 
• �াহেকর সে� চ� ��র কিপ 
• িস�ার কনসােন �র লাইেসে�র কিপ 
• েলটার অফ কেম�েম� 
• িসিডউল ১১ পাট� ২ 
• আপেডেটড ে�িডট ের�টং �িতেবদেনর কিপ 
মািলক এবং গ�ারা�ােরর ডকুেম� 
• মািলক এবং গ�ারা�ােরর জাতীয় আইিড কাড� 
• মািলক এবং গ�ারা�ােরর েনট ভ�ালু েঘাষণাপে� এবং বােয়াডাটা 
• মািলক অংশীদার পিরচালক ও গ�ারা�ার এর ছিব (  ২ কিপ) 
• গ�ারা�ােরর লাইেসে�র কিপর মূল কিপ 
• গ�ারা�ােরর �ঠকানা এবং ইউ�টিল�ট িবল 

�কৃত ব�ােয়র 
িভি�েত 

সকল 
�কার 

�েয়াজনীয় 
কাগজপ� 
�দােনর 

পরবত� ১৫ 
কম �িদবস 

১। কাজী মুহা�দ তানভীর েসাবহান   
ম�ােনজার 

েফানঃ ০৯৬১৩৮৫২৮৫২  
এ�. – ১০৮৫  
ই-েমইলঃ 
tsobhan@unitedfinance.com.bd 
 
২। জাহানারা েফরেদৗস  
কল ম�ােনজেম� সুপারভাইজার  
েফানঃ ১৬৩৫৪ 
ই-েমইলঃ 
q&a@unitedfinance.com.bd 



�ম েসবার নাম েসবা �দান 
প�িত 

�েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান েসবারমূল� 
এবং পিরেশাধ 

প�িত 

েসবা 
�দােনর 

সময়সীমা 

দািয়� �া� কম �কত�া (নাম, 
পদিব, েফান ন�র ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
১৩ টাম � ফাইন�া� কতৃ�পে�র 

অনুেমাদন 
সােপে� ঋণ 
িহসােবর 
মাধ�েম 
িবতরণ করা 
হয় 

ব�াংক েথেক ডকুেম� 
• গত এক বছেরর আপেডেটড ব�াংক িববরণীর কিপ 
• (পাট�নারিশপ এবং এক মািলকাধীন �িত�ােনর জন�) 
• চলমান েলােনর স�াংশন েলটার (যিদ �েযাজ� হয়) 
• িসআইিবেত �ািসিফেকশন এর ে�ে� ব�াংক অথবা আিথ �ক �িত�ান 

েথেক েনা অবেজকশন সা�ট�িফেকট 
• পারফরম�া� িববরণী (ইসলামী ব�াংক এর ফ�ািসিল�টর জন�) বা 

দায়পে�র অব�া �িতেবদন বা িসিস ে�টেম�/ইনফরমাল দায় 
�দােনর ডকুেম�র ব�াংক িববরণীর কিপ 

• এক বছেরর জন� এলিস িববরণী (  পাট�নারিশপ এবং এক মািলকাধীন 
�িত�ােনর জন�) 

• আপেডেটড ে�ড লাইেসে�র কিপ 
• আপেডেটড �টন সা�ট�িফেকেটর কিপ 
�ািত�ািনক  ডকুেম� 
• েলান েনয়ার আেবদনপ� 
• বাংলােদশ ব�াংক েথেক পাওয়া পির�ার  িসআইিব �িতেবদন 
• আপেডেটড ে�ড লাইেসে�র কিপ 
• আপেডেটড �টন সা�ট�িফেকেটর কিপ 
• স�ূণ � আেবদন ফরম 
• িব�ািরত েনাটসহ অিডেডট/ আনঅিডেটড আিথ �ক িববরণীর (সব �েশষ 

৩ বছর) 
• ভাড়ার চ� ��প�/ লীজ চ� ��প�/ দখল চ� ��প� 
• বাস�ান বা ব�বসা �ঠকানার ইউ�টিল�ট িবল 
• RJSC সা�ট�ফাইড বা েনাটারাইজড পাট�নারিশপ িডেডর কিপ 
• েমেমারা�াম অফ অ�ােসািসেয়শন/আ�ট�েকলস অফ অ�ােসািসেয়শন 

এবং ইন কেপ �ােরশন সা�ট�িফেকেটর কিপ 
• RJSC সা�ট�ফাইড ফম � ১২ এবং িসিডউল ১০ এর কিপ 
• কেপ �ােরট গ�াের�েরর ে�ে� েমেমারা�ম অফ অ�ােসািসেয়শন, 

আ�ট�েকল অফ অ�ােসািসেয়শন, অিডেডট  িববরণীর কিপ 
• েবাড� েরেজািলউশন 
• পিরেবশ অনুেমাদন সা�ট�িফেকট 
• কারখানার জন� লাইেসে�র কিপ 
• �াহেকর সে� চ� ��র কিপ 
• িস�ার কনসােন �র লাইেসে�র কিপ 
• েলটার অফ কেম�সেম� 
• িসিডউল ১১ পাট� ২ 
• আপেডেটড ে�িডট ের�টং �িতেবদেনর কিপ 
মািলক এবং গ�ারা�ােরর ডকুেম� 
• মািলক এবং গ�ারা�ােরর জাতীয় আইিড কাড� 
• মািলক এবং গ�ারা�ােরর েনট ভ�ালু েঘাষণাপে� এবং বােয়াডাটা 
• মািলক অংশীদার পিরচালক ও গ�ারা�ার এর ছিব (  ২ কিপ) 
• গ�ারা�ােরর লাইেসে�র কিপর মূল কিপ 
• গ�ারা�ােরর �ঠকানা এবং ইউ�টিল�ট িবল 
 

�কৃত ব�ােয়র 
িভি�েত 

সকল 
�কার 

�েয়াজনীয় 
কাগজপ� 
�দােনর 

পরবত� ১৫ 
কম �িদবস 

১। সুদীপ সাহা    
ম�ােনজার 

েফানঃ ০৯৬১৩৮৫২৮৫২  
এ�. – ১০৭৫  
ই-েমইলঃ 
ssaha@unitedfinance.com.bd 
 
২। জাহানারা েফরেদৗস  
কল ম�ােনজেম� সুপারভাইজার  
েফানঃ ১৬৩৫৪ 
ই-েমইলঃ 
q&a@unitedfinance.com.bd 



�ম েসবার নাম েসবা �দান 
প�িত 

�েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান েসবারমূল� 
এবং পিরেশাধ 

প�িত 

েসবা 
�দােনর 

সময়সীমা 

দািয়� �া� কম �কত�া (নাম, 
পদিব, েফান ন�র ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
১৪ ে�িডট েসল ফাইন�া��ং কতৃ�পে�র 

অনুেমাদন 
সােপে� ঋণ 
িহসােবর 
মাধ�েম 
িবতরণ করা 
হয় 

�ানেজকশন ডকুেম� 
• আেবদন পে�র তািরখ েথেক গত এক বছেরর িব�য় েলজার চালান 

িবল একাউে�র কিপ 
• একই সমেয়র ব�াংেকর িববরেণর এবং কােলকশন েলজােরর কিপ 
• �াই� �েসস েরি�েকশন ফম � 
ব�াংক েথেক ডকুেম� 
• গত এক বছেরর আপেডেটড ব�াংক িববরণীর কিপ (পাট�নারিশপ এবং 

এক মািলকাধীন �িত�ােনর জন�) 
• চলমান েলােনর স�াংশন েলটার (যিদ �েযাজ� হয়) 
• পারফরম�া� িববরণী (ইসলামী ব�াংক এর ফ�ািসিল�টর জন�) বা 

দায়পে�র অব�া �িতেবদন বা িসিস ে�টেম�/ইনফরমাল দায় 
�দােনর ডকুেম�র ব�াংক িববরণীর কিপ  

• এক বছেরর জন� এলিস িববরণী (পাট�নারিশপ এবং এক মািলকাধীন 
�িত�ােনর জন�) 

�ািত�ািনক  ডকুেম� 
• আপেডেটড ে�ড লাইেসে�র কিপ 
• আপেডেটড �টন সা�ট�িফেকেটর কিপ 
• স�ূণ � আেবদন ফরম 
• িব�ািরত েনাটসহ অিডেডট/ আনঅিডেটড আিথ �ক িববরণীর (সব �েশষ 

৩ বছর) 
• ভাড়ার চ� ��প�/ লীজ চ� ��প�/ দখল চ� ��প� 
• বাস�ান বা ব�বসা �ঠকানার ইউ�টিল�ট িবল 
• RJSC সা�ট�ফাইড বা েনাটারাইজড পাট�নারিশপ িডেডর কিপ 
• েমেমারা�াম অফ অ�ােসািসেয়শন/আ�ট�েকলস অফ অ�ােসািসেয়শন 

এবং ইন কেপ �ােরশন সা�ট�িফেকেটর কিপ 
• RJSC সা�ট�ফাইড ফম � ১২ এবং িসিডউল ১০ এর কিপ 
• কেপ �ােরট গ�াের�েরর ে�ে� েমেমারা�ম অফ অ�ােসািসেয়শন, 

আ�ট�েকল অফ অ�ােসািসেয়শন, অিডেডট  িববরণীর কিপ 
• েবাড� েরেজািলউশন 
• পিরেবশ অনুেমাদন সা�ট�িফেকট 
• কারখানার জন� লাইেসে�র কিপ 
• �াহেকর সে� চ� ��র কিপ 
• িস�ার কনসােন �র লাইেসে�র কিপ 
• েলটার অফ কেম�সেম� 
• িসিডউল ১১ পাট� ২ 
• আপেডেটড ে�িডট ের�টং �িতেবদেনর কিপ 
মািলক এবং গ�ারা�ােরর ডকুেম� 
• মািলক এবং গ�ারা�ােরর জাতীয় আইিড কাড� 
• মািলক এবং গ�ারা�ােরর েনট ভ�ালু েঘাষণাপে� এবং বােয়াডাটা 
• মািলক অংশীদার পিরচালক ও গ�ারা�ার এর ছিব (  ২ কিপ) 
• গ�ারা�ােরর লাইেসে�র কিপর মূল কিপ 
• গ�ারা�ােরর �ঠকানা এবং ইউ�টিল�ট িবল 

�কৃত ব�ােয়র 
িভি�েত 

 

সকল 
�কার 

�েয়াজনীয় 
কাগজপ� 
�দােনর 
পরবত� 
১০-১৫ 

কম �িদবস 

১। কাজী মুহা�দ তানভীর েসাবহান   
ম�ােনজার 

েফানঃ ০৯৬১৩৮৫২৮৫২  
এ�. – ১০৮৫  
ই-েমইলঃ 
tsobhan@unitedfinance.com.bd 
 
২। জাহানারা েফরেদৗস  
কল ম�ােনজেম� সুপারভাইজার  
েফানঃ ১৬৩৫৪ 
ই-েমইলঃ 
q&a@unitedfinance.com.bd 



�ম েসবার নাম েসবা �দান 
প�িত 

�েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান েসবারমূল� 
এবং পিরেশাধ 

প�িত 

েসবা 
�দােনর 

সময়সীমা 

দািয়� �া� কম �কত�া (নাম, 
পদিব, েফান ন�র ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
১৫ িলজ ফাইন�া� কতৃ�পে�র 

অনুেমাদন 
সােপে� ঋণ 
িহসােবর 
মাধ�েম 
িবতরণ করা 
হয় 

স�েদর ডকুেম�  
• েকােটশন /ে�া ফম �া চালান 
• ব�াংক অনুেমািদত ডকুেম�স 
• িডের� ব�াংক েপেম� 

১. �ােয়� এর কাছ েথেক িচ�ঠ 
২. বািন�জ�ক চালান , েলিডং িবল এবং বীমার ডকুেম�স 
৩. িবল অফ এি�র মূল কিপ এবং েডিলভাির চালান  

• িপওর েসল এ� লীজ ব�াক 
১. এল/িস এবং িবল অফ এি�র মূল কিপ 
২. বীমার ডকুেম�স 

• ছিবসহ পিরদশ �ন িনরী�া �িতেবদন 
 
ব�াংক েথেক ডকুেম� 
• গত এক বছেরর আপেডেটড ব�াংক িববরণীর কিপ (পাট�নারিশপ এবং 

এক মািলকাধীন �িত�ােনর জন�) 
• চলমান েলােনর স�াংশন েলটার (যিদ �েযাজ� হয়) 
• িসআইিব েত �ািসিফেকশন এর ে�ে� ব�াংক অথবা আিথ �ক �িত�ান 

েথেক েনা-অবেজকশন সা�ট�িফেকট 
• পারফরম�া� িববরণী (ইসলামী ব�াংক এর ফ�ািসিল�টর জন�) বা 

দায়পে�র অব�া �িতেবদন বা িসিস ে�টেম�/ইনফরমাল দায় 
�দােনর ডকুেম�র ব�াংক িববরণীর কিপ  

• এক বছেরর জন� এলিস িববরণী (  পাট�নারিশপ এবং এক মািলকাধীন 
�িত�ােনর জন�) 

 
�ািত�ািনক  ডকুেম� 
• েলান েনয়ার আেবদনপ� 
• বাংলােদশ ব�াংক েথেক পাওয়া পির�ার  িসআইিব �িতেবদন 
• আপেডেটড ে�ড লাইেসে�র কিপ 
• আপেডেটড �টন সা�ট�িফেকেটর কিপ 
• স�ূণ � আেবদন ফরম 
• িব�ািরত েনাটসহ অিডেডট/ আনঅিডেটড আিথ �ক িববরণীর (সব �েশষ 

৩ বছর) 
• ভাড়ার চ� ��প�/ লীজ চ� ��প�/ দখল চ� ��প� 
• বাস�ান বা ব�বসা �ঠকানার ইউ�টিল�ট িবল 
• RJSC সা�ট�ফাইড বা েনাটারাইজড পাট�নারিশপ িডেডর কিপ 
• েমেমারা�াম অফ অ�ােসািসেয়শন/আ�ট�েকলস অফ অ�ােসািসেয়শন 

এবং ইন কেপ �ােরশন সা�ট�িফেকেটর কিপ 
• RJSC সা�ট�ফাইড ফম � ১২ এবং িসিডউল ১০ এর কিপ 
• কেপ �ােরট গ�াের�েরর ে�ে� েমেমারা�ম অফ অ�ােসািসেয়শন, 

আ�ট�েকল অফ অ�ােসািসেয়শন, অিডেডট  িববরণীর কিপ 
• েবাড� েরেজািলউশন 
• পিরেবশ অনুেমাদন সা�ট�িফেকট 
• কারখানার জন� লাইেসে�র কিপ 
• �াহেকর সে� চ� ��র কিপ 

�কৃত ব�ােয়র 
িভি�েত 

 

সকল 
�কার 

�েয়াজনীয় 
কাগজপ� 
�দােনর 
পরবত� 
১০-১৫ 

কম �িদবস 

১। সুদীপ সাহা    
ম�ােনজার 

েফানঃ ০৯৬১৩৮৫২৮৫২  
এ�. – ১০৭৫  
ই-েমইলঃ 
ssaha@unitedfinance.com.bd 
 
২। জাহানারা েফরেদৗস  
কল ম�ােনজেম� সুপারভাইজার  
েফানঃ ১৬৩৫৪ 
ই-েমইলঃ 
q&a@unitedfinance.com.bd 



�ম েসবার নাম েসবা �দান 
প�িত 

�েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান েসবারমূল� 
এবং পিরেশাধ 

প�িত 

েসবা 
�দােনর 

সময়সীমা 

দািয়� �া� কম �কত�া (নাম, 
পদিব, েফান ন�র ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
• িস�ার কনসােন �র লাইেসে�র কিপ 
• েলটার অফ কেম�সেম� 
• িসিডউল ১১ পাট� ২ 
• আপেডেটড ে�িডট ের�টং �িতেবদেনর কিপ 
মািলক এবং গ�ারা�ােরর ডকুেম� 
• মািলক এবং গ�াের�ােরর জাতীয় আইিড কাড� 
• মািলক এবং গ�ারা�ােরর েনট ভ�ালু েঘাষণাপে� এবং বােয়াডাটা 
• মািলক অংশীদার পিরচালক ও গ�ারা�ার এর ছিব (  ২ কিপ) 
• গ�ারানটােরর লাইেসে�র কিপর মূল কিপ 
• গ�ারানটােরর �ঠকানা এবং ইউ�টিল�ট িবল 

 

  



২.২ �ািত�ািনক েসবা : 

�ম েসবার নাম েসবা �দান প�িত �েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান েসবারমূল� 
এবং 

পিরেশাধ 
প�িত 

েসবা 
�দােনর 

সময়সীমা 

দািয়� �া� কম �কত�া (নাম, পদিব, 
েফান ন�র ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
১ ি�িত সনদ প�/ ব�াল�া� সা�ট�িফেকট  

(ঋণ ও আমানত) 
আেবদেনর ে�ি�েত যথাযথ কতৃ �পে�র 
অনুেমাদন সােপে� 

েসবা অনুেরাধ ফম � / ইেমল 
�াি��ানঃ সকল শাখা 

িবনামূেল� ১ েথেক ৩ 
কম �িদবস 

জাহানারা েফরেদৗস 
কল ম�ােনজেম� সুপারভাইজার 

েফানঃ ১৬৩৫৪ 
ই-েমইলঃ 

q&a@unitedfinance.com.bd 

২ আয়কর সনদপ� (ঋণ ও আমানত) আেবদেনর ে�ি�েত যথাযথ কতৃ �পে�র 
অনুেমাদন সােপে� 

েসবা অনুেরাধ ফম � / ইেমল 
�াি��ানঃ সকল শাখা 

িবনামূেল� ১ েথেক ৩ 
কম �িদবস 

৩ িডেপা�জট এনক�াশেম� 
আয়কর কত�নঃ যথাযথ কতৃ �পে�র সময় 
সময় ে�িরত সাকু�লার অনুযায়ী। 
আবগারী ��ঃ  
যথাযথ কতৃ �পে�র সময় সময় ে�িরত 
সাকু�লার অনুযায়ী। 

আেবদেনর ে�ি�েত যথাযথ কতৃ �পে�র 
অনুেমাদন সােপে�, �াহেকর দু�ট �া�র 
স�িলত মুল িডেপা�জট instrument এর কিপ 
এবং েয ব�াংেক টাকা �ানা�িরত হেব েসই 
ব�াংেকর �া�রস�িলত েচেকর ফেটাকিপ। 

�াহেকর দু�ট �া�র স�িলত মুল িডেপা�জট 
instrument এর কিপ এবং েয ব�াংেক টাকা 
�ানা�িরত হেব েসই ব�াংেকর �া�রস�িলত 
েচেকর ফেটাকিপ। 
�াি��ানঃ সকল শাখা 

িবনামূেল� ১ েথেক ৩ 
কম �িদবস 

৪ ঋণ িন�ি�করণ 
আয়কর কত�নঃ যথাযথ কতৃ �পে�র সময় 
সময় ে�িরত সাকু�লার অনুযায়ী। 
আবগারী ��ঃ । 
যথাযথ কতৃ �পে�র সময় সময় ে�িরত 
সাকু�লার অনুযায়ী। 

আেবদেনর ে�ি�েত যথাযথ কতৃ �পে�র 
অনুেমাদন সােপে�। 

েসবা অনুেরাধ ফম �, 
�াি��ানঃ সকল শাখা 

িবনামূেল� ১ েথেক ৩ 
কম �িদবস 

৫ �াহেকর অ�াকাউ� এর িববরণ 
 ( িডেপা�জট/েলান)  

আেবদেনর ে�ি�েত যথাযথ কতৃ �পে�র 
অনুেমাদন/যাচাই সােপে�। 

েসবা অনুেরাধ ফম � 
�াি��ানঃ সকল শাখা 

িবনামূেল� ১ েথেক ৩ 
কম �িদবস 

৬ িডেপা�জট নবায়ন িহসাব েখালার আেবদন পে�র মাধ�েম এবং 
নবায়েনর সময় �িত�ােনর িনিদ�� েসবা 
অনুেরাধ ফম � এর পরূণ সােপে� ইসু�কৃত 
িডেপা�জট instrument উপ�াপেনর মাধ�েম। 

আেবদন পে�র মাধ�েম সয়ং��য় ভােব এবং 
ইসু�কৃত িডেপা�জট instrument উপ�াপেনর 
মাধ�েম। 
�াি��ানঃ সকল শাখা 

িবনামূেল� িহসাব েখালার 
সময় 

৭ ে�াডা� পিরবত�ন/েময়াদ বিধ �তকরণ 
(িডেপা�জট অ�াকাউ�) 

�িত�ােনর িনিদ�� েসবা অনুেরাধ ফম � এর 
মাধ�েম আেবদেনর ে�ি�েত যথাযথ 
কতৃ �পে�র অনুেমাদন সােপে�। 

েসবা অনুেরাধ ফম � এর মাধ�েম 
�াি��ানঃ সকল শাখা 

িবনামূেল� ১ েথেক ৩ 
কম �িদবস 

৮ মুনাফা �দান (িডেপা�জট) 
আয়কর কত�নঃ যথাযথ কতৃ �পে�র সময় 
সময় ে�িরত সাকু�লার অনুযায়ী। 
আবগারী ��ঃ 
যথাযথ কতৃ �পে�র সময় সময় ে�িরত 
সাকু�লার অনুযায়ী। 

আেবদেনর ে�ি�েত যথাযথ কতৃ �পে�র 
অনুেমাদন সােপে�। িডেপা�জট instrument 
এর কিপ এবং েয ব�াংেক টাকা �ানা�িরত 
হেব েসই ব�াংেকর �া�রস�িলত েচেকর 
ফেটাকিপ। 

েসবা অনুেরাধ ফম � , �াহেকর দু�ট �া�র 
স�িলত মুল িডেপা�জট instrument এর কিপ 
এবং েয ব�াংেক টাকা �ানা�িরত হেব েসই 
ব�াংেকর �া�রস�িলত েচেকর ফেটাকিপ। 
�াি��ানঃ সকল শাখা 

িবনামূেল� ১ েথেক ৩ 
কম �িদবস 

৯ পূনঃ �দান িডেপা�জট instrument থানায় সাধারণ ডায়রী সহ আেবদেনর 
ে�ি�েত যা যথাযথ কতৃ �পে�র অনুেমাদন 
সােপে�। 

থানায় সাধারণ ডায়রী সহ আেবদেনর 
ে�ি�েত 

িবনামূেল� ১ েথেক ৩ 
কম �িদবস 



�ম েসবার নাম েসবা �দান প�িত �েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান েসবারমূল� 
এবং 

পিরেশাধ 
প�িত 

েসবা 
�দােনর 

সময়সীমা 

দািয়� �া� কম �কত�া (নাম, পদিব, 
েফান ন�র ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
১০ নিমণী পিরবত�ন আেবদেনর ে�ি�েত, �া�র স�িলত নিমণীর 

আেবদন প�, ছিব সহ যথাযথ কতৃ �পে�র 
অনুেমাদন সােপে�। 

িনিদ�� েসবা অনুেরাধ ফেম � আেবদেনর 
ে�ি�েত, �া�র স�িলত নিমণীর আেবদন 
প�, ছিব সহ যথাযথ কতৃ �পে�র অনুেমাদন 
সােপে�। 

িবনামূেল� ১ েথেক ৩ 
কম �িদবস 

জাহানারা েফরেদৗস 
কল ম�ােনজেম� সুপারভাইজার 

েফানঃ ১৬৩৫৪ 
ই-েমইলঃ 

q&a@unitedfinance.com.bd 

১১ BEFTN অনুেরাধ আেবদেনর ে�ি�েত , �াহেকর িহসাব 
যাচাইেয়র িভি�েত 

িডেপা�জট অ�াকাউ� েখালার ফম � এর 
িনধ �ািরত তথ� �দান এবং �াহেকর অনুেমাদন 
সােপে�। 

িবনামূেল� ১ েথেক ৩ 
কম �িদবস 

১২ NOC �দান  
 

আেবদেনর ে�ি�েত , যথাযথ কতৃ �পে�র 
�াহেকর িহসাব যাচাইকরেণর সােপে�। 

আেবদেনর ে�ি�েত , �াহেকর িহসাব 
যাচাইেয়র িভি�েত। 

িবনামূেল� ১ েথেক ৩ 
কম �িদবস 

১৩ অ�াকাউ� ে�টেম� �দান 
(deposit/Loan) 

আেবদেনর ে�ি�েত , যথাযথ কতৃ �পে�র 
�াহেকর িহসাব যাচাইকরেণর সােপে�। 

বছের দুই বার �াহকেক অ�াকাউ� ে�টেম� 
�দান করা হয়। 
এছাড়াও আেবদেনর ে�ি�েত , �াহেকর 
িহসাব যাচাইেয়র িভি�েত �দান করা হয়। 

িবনামূেল� ১ েথেক ৩ 
কম �িদবস 

১৪ ঋণ �ানা�র  
 (অন� ব�াংক বা আিথ �ক �িত�ােন) 

আেবদেনর ে�ি�েত , সংি�� ব�াংক/আিথ �ক 
�িত�ােনর এ সং�া� অনুেরােধর িভি�েত 

আেবদেনর ে�ি�েত , সংি�� ব�াংক/আিথ �ক 
�িত�ােনর এ সং�া� অনুেরােধর িভি�েত 

িবনামুেল� ১ েথেক ১৫ 
কম �িদবস 

১৫ PDC পিরবত�ন/আপেডট আেবদেনর ে�ি�েত যথাযথ কতৃ �পে�র 
অনুেমাদন সােপে� 

১. আেবদেনর ে�ি�েত  
২.নত� ন PDC  
�াি��ানঃ সকল শাখা 
 

িবনামুেল� ১ েথেক ৩ 
কম �িদবস 

১৬ আংিশক েপেম� অনুেরাধ আেবদেনর ে�ি�েত যথাযথ কতৃ �পে�র 
অনুেমাদন সােপে� 

েসবা আেবদন ফম � এবং �াহেকর ব�াংেক অথ � 
জমার রিশদসহ 
�াি��ানঃ সকল শাখা 

িবনামুেল� ১ েথেক ৩ 
কম �িদবস 

১৭ EMI আকার পিরবত�েনর অনুেরাধ আেবদেনর ে�ি�েত যথাযথ কতৃ �পে�র 
অনুেমাদন সােপে� 

েসবা আেবদন ফম � 
�াি��ানঃ সকল শাখা 

িবনামেুল� ১ েথেক ৫ 
কম �িদবস 

১৮ EMI তািরখ পিরবত�েনর অনুেরাধ আেবদেনর ে�ি�েত যথাযথ কতৃ �পে�র 
অনুেমাদন সােপে� 

েসবা আেবদন ফম � 
�াি��ানঃ সকল শাখা 

িবনামুেল� ১ েথেক ৫ 
কম �িদবস 

১৯ PDC/UDC/Deposit Instrument েফরত আেবদেনর ে�ি�েত যথাযথ কতৃ �পে�র 
অনুেমাদন সােপে� 

েসবা আেবদন ফম �/ নবায়ন/ িরিসিডল/ 
ির�াকচার/েলান িন�ি� দিলল 
�াি��ানঃ সকল শাখা 

িবনামুেল� ১ েথেক ৩ 
কম �িদবস 



�ম েসবার নাম েসবা �দান প�িত �েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান েসবারমূল� 
এবং 

পিরেশাধ 
প�িত 

েসবা 
�দােনর 

সময়সীমা 

দািয়� �া� কম �কত�া (নাম, পদিব, 
েফান ন�র ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
২০ েপেম� ই��াকশন আপেডট অনুেরাধ �িত�ােনর িনিদ�� েসবা অনুেরাধ ফেম �র 

মাধ�েম আেবদেনর ে�ি�েত যথাযথ 
কতৃ �পে�র অনুেমাদন সােপে� 

েসবা আেবদন ফম �/ জমার মূল রিশদ 
�াি��ানঃ সকল শাখা 

িবনামুেল� ১ েথেক ৫ 
কম �িদবস 

জাহানারা েফরেদৗস 
কল ম�ােনজেম� সুপারভাইজার 

েফানঃ ১৬৩৫৪ 
ই-েমইলঃ 

q&a@unitedfinance.com.bd 

২১ �ঠকানা আপেডেটর অনুেরাধ �িত�ােনর িনিদ�� েসবা অনুেরাধ ফেম �র 
মাধ�েম আেবদেনর ে�ি�েত যথাযথ 
যাচাইকরেণর সােপে� 

েসবা আেবদন ফম � 
িবদু�ত /গ�াস িবল 
�াি��ানঃ সকল শাখা 

িবনামুেল� ১ েথেক ৩ 
কম �িদবস 

২২ E-TIN আপেডেটর অনুেরাধ �িত�ােনর িনিদ�� েসবা অনুেরাধ ফেম �র 
মাধ�েম, �াহেকর E-TIN জমা করত 
আেবদেনর ে�ি�েত যথাযথ কতৃ �পে�র 
অনুেমাদন সােপে� 

েসবা আেবদন ফম � 
�াহেকর E-TIN 
�াি��ানঃ সকল শাখা 

িবনামুেল� ১ েথেক ৩ 
কম �িদবস 

২৩ Tax Acknowledgement ি�প আপেডেটর 
অনুেরাধ 

�িত�ােনর িনিদ�� েসবা অনুেরাধ ফেম �র 
মাধ�েম আেবদেনর ে�ি�েত �াহক Tax 
Acknowledgement রিশদ জমা করত 
কতৃ�পে�র অনুেমাদন সােপে� 

েসবা আেবদন ফম � এবং �াহেকর Tax 
Acknowledgement রিশদ 
�াি��ানঃ সকল শাখা 

িবনামুেল� ১ েথেক ৩ 
কম �িদবস 

২৪ জামানেতর িবপরীেত েলােনর জন� আেবদন �িত�ােনর িনিদ�� আেবদন ফম � এর সােথ 
জামানেতর �মাণপে�র মূল কিপ সহ 
আেবদেনর ে�ি�েত যথাযথ কতৃ �পে�র 
অনুেমাদন সােপে� 

েসবা আেবদন ফম �, জামানেতর িবপরীেত 
�েদয় �মাণপে�র মূল কিপ (�া�রসহ), 
জাতীয়তা পিরচয়প�, েলটার অফ িলেয়ন, 
চলিত অথ �বছেরর ে�� জমাদােনর �মাণপ� 
এর কিপ, িসআইিব �রম-১ক, �াহেকর িনিদ�� 
ব�াংক একাঊে�র েচেকর কিপ। 
�াি��ানঃ সকল শাখা 

িবনামুেল� ১ েথেক ৩ 
কম �িদবস 

২৫ েলান একাউ� বে�র জন� আেবদন �িত�ােনর িনিদ�� েসবা অনুেরাধ ফম � এর 
মাধ�েম আেবদেনর ে�ি�েত যথাযথ 
কতৃ �পে�র অনুেমাদন সােপে� �াহেক 
�েয়াজনীয় ি�িতর অংক জানােনা হেব। 
উ� ি�িতর সমপিরমাণ টাকা �াহক কতৃ�ক 
িনিদ�� ব�াংক একাউে� জমাদােনর পর চূড়া� 
দায়ম�ু সনদ �দান করা। 

েসবা অনুেরাধ ফম � 
�াি��ানঃ সকল শাখা 

বাংলােদশ 
ব�ংক এর 

অনুেমািদত 
িশিডউল অব 
চাজ� অনুযায়ী  

১ েথেক ৭ 
কম �িদবস 

২৬ �াহেকর েমাবাইল েফান ন�র পিরবত�ন জন� 
আেবদন 

�িত�ােনর িনিদ�� েসবা অনুেরাধ ফম � এর 
মাধ�েম/িনধ �ািরত ের�জ�ারকৃত েমাবাইেলর 
মাধ�েম �াহক েসবা ন�ের আেবদেনর 
ে�ি�েত যথাযথ কতৃ �পে�র অনুেমাদন 
সােপে� 

েসবা অনুেরাধ ফম �/িনধ �ািরত ের�জ�ারকৃত 
েমাবাইেলর মাধ�েম �াহক েসবা ন�ের 
আেবদেনর মাধ�েম। 
�াি��ানঃ সকল শাখা ও �ধান কায �ালয় 

িবনামূেল� ১ িদন েথেক 
২ িদন 

২৭ �াহেকর �া�র পিরবত�েনর জন� আেবদন �িত�ােনর িনিদ�� েসবা অনুেরাধ ফম � এর 
মাধ�েম আেবদেনর ে�ি�েত যথাযথ 
কতৃ �পে�র অনুেমাদন সােপে� 

েসবা অনুেরাধ ফম � 
�াি��ানঃ সকল শাখা 

িবনামূেল� ১ িদন েথেক 
২ িদন 

২৮ অিভেযাগ ব�ব�াপনা �িত�ােনর িনিদ�� েসবা অনুেরাধ 
ফম �/�াহেকর অিভেযাগপ�/ইেমইল/�াহক 
েসবা ন�র/কম�ােয়� েসেলর উে�িখত ন�র 
এর মাধ�েম। 

েসবা অনুেরাধ ফম �/�াহেকর 
অিভেযাগপ�/ইেমইল/�াহক েসবা 
ন�র/কম�ােয়� েসেলর উে�িখত ন�র । 
�াি��ানঃ সকল শাখা ও �ধান কায �ালয় 

িবনামূেল� ১ িদন েথেক 
৭ িদন 

 



২.৩ অভ��রীন েসবা : 

�
ম 

েসবার নাম েসবা �দান প�িত �েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান েসবারমূল� 
এবং 

পিরেশাধ 
প�িত 

েসবা �দােনর 
সময়সীমা 

দািয়� �া� কম �কত�া (নাম, 
পদিব, েফান ন�র ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
১ কম �কত�া –কম �চারীেদর জন� ে�শনারীর 

ব�ব�া 
�িত�ােনর িনিদ�� সফটওয়ার এর মাধ�েম 
আেবদেনর ে�ি�েত যথাযথ কতৃ �পে�র 
অনুেমাদন সােপে�। 

আেবদন িবনামূেল� ১ িদন েথেক ২ 
িদন 

আবু েমাঃ মাহমুদুল হাছান 
অ�ািস��া� েজনােরল 

ম�ােনজার  

েফানঃ ০৯৬১৩৮৫২৮৫২ 
এ�. – ১১৯২ 

ই-েমইলঃ 
mahmudul@unitedfinance.com

.bd  

২ পুলকার সািভস � ইেমইেল আেবদেনর মাধ�েম ইেমইল করার মাধ�েম আেবদন িবনামূেল� �েয়াজন 
অনুসাের 
১/২ িদন / 
তাৎ�িনক 

৬ অি�িনব �াপন মহরা বছের দুইবার ই-েমইেল অবিহতকরেনর মাধ�েম িলিখত আেবদন িবনামূেল� বাৎসিরক দুইবার 

৭ গাড়ী িব�য় দরপ� / ই-েট�ািরং প��কায় িব�াপেনর মাধ�েম/ ইেমইেল িনিদ�� ফরেমর মাধ�েম আেবদেনর ে�ি�েত দরপে� 
উে�িখত 

িনধাির �ত মুল� 
পিরেশাধ 
সােপে� 

�েয়াজন 
অনুসাের 

৮ েড�াচ িবিভ� কুিরয়ার সািভ�েস/ ব�া��র মাধ�েম 
ডকুেম�/ ে�িডট কাড� �হন এবং ের�জ�ার 
ব�ব�াপনার মাধ�েম অভ��রীন িবভাগ সমেূহ 
সরবরাহ 

েক�ীয় ভােব �ধুমা� েহড অিফেসর জন� 
�েযাজ� 

িবনামূেল� ১ িদন 

১১ েলাকবল িনেয়াগ এবং পদায়ন ১. চাকিরর আেবদনকারীেদর যথাযথ কতৃ�পে�র 
মাধ�েম শূন� পেদ আেবদন 
২. চাকিরর আেবদনকারীেদর জন� িলিখত 
পরী�া এবং সা�াতৎকার েনওয়ার ���য়া 
৩. িনব �ািচত �াথ�েদর চাকুিরর িনেয়াগপ� �দান 
৪. চাকুির সং�া� �েয়াজনীয় কাগজপ� সং�হ 
৫. িনেয়াগপ� অনুযায়ী কম ��েল পদায়ন এবং 
দািয়� অপ �ণ 

১. আেবদনকারীর জীবনবৃ�া� 
2. সকল িশ�াগত সনদপে�র ফেটাকিপ 
3. সম� পূব �বত� অিভ�তার সনদপে�র 
ফেটাকিপ (অিভ� কম �চারীর জন�) 
4. জাতীয় পিরচয়পে�র ফেটাকিপ , ই-�টন 
5. কম�র এবং মেনানীতেদর ছিব 

�েযাজ� নয় কতৃ�প� ও 
�াথ�র 

অনুেমাদন 
সােপে� 

রাহাত আমজাদ 
িসিনয়র ম�ােনজার 

েফানঃ ০৯৬১৩৮৫২৮৫২ 
এ�. – ১০৪৫ 

ই-েমইলঃ 
rahat@unitedfinance.com.bd 

১২ মানবস�দ কম �দ�তার উ�য়ন ও �িশ�ণ ১. কম �চারীেদর �েয়াজন অনুযায়ী িবিভ� ধরেনর 
�িশ�ণ �দান করা 
২. বাংলােদশ ব�াংেকর িনেদ�শনা অনুযায়ী িবিভ� 
�িশ�ণ �দান 

কম�েদর েডটােবইস �েযাজ� নয় কতৃ�পে�র 
অনুেমাদন 
সােপে� 

১৩ কম�েদর যাবতীয় তথ� সংর�ণ ১. সংগহৃীত কাগজপ� িদেয় ব���গত ফাইল 
ৈতির করা 
২. িড�জটাল উপােয় সদ� েযাগদানকারী কম�র 
ে�াফাইল আপেডট করা 

সংগহৃীত কাগজপ� এবং েডটােবইস �েযাজ� নয় কতৃ�পে�র 
অনুেমাদন 
সােপে� 

১৪ কম�েদর তথ� যাচাই ১. কম�েদর িশ�াগত সনদ তােদর মেনানীত 
�িত�ােনর মাধ�েম যাচাই করা 
২. িস এম এম এস যাচাইকরণ 

১। িশ�াগত সনদপে�র ফেটাকিপ 
২. জাতীয় পিরচয়পে�র ফেটাকিপ 

�েযাজ� নয় কতৃ�পে�র 
অনুেমাদন 
সােপে� 



�
ম 

েসবার নাম েসবা �দান প�িত �েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান েসবারমূল� 
এবং 

পিরেশাধ 
প�িত 

েসবা �দােনর 
সময়সীমা 

দািয়� �া� কম �কত�া (নাম, 
পদিব, েফান ন�র ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
১৫ কম�েদর বািষ �ক 

কম �দ�তার মূল�ায়ন 
১ . মূল�ায়ন সূচক গঠন করা , 
২. িনরী�ণ করা , 
৩. মূল�ায়ন করা 
৪. এবং কম�েদর কম ��মতা উপর িভি� কের 
বািষ �ক েবতন ব�ৃ� করা 

কম�েদর েডটােবইস , 
মলূ�ায়ন সূচক , 
কম �দ�তা মূল�ায়ন প� 

�েযাজ� নয় কতৃ�পে�র 
অনুেমাদন 
সােপে� 

রাহাত আমজাদ 
িসিনয়র ম�ােনজার 

েফানঃ ০৯৬১৩৮৫২৮৫২ 
এ�. – ১০৪৫ 

ই-েমইলঃ 
rahat@unitedfinance.com.bd 

১৬ ছ� �টর আেবদন অনলাইেন ছ� �টর আেবদন ছ� �টর আেবদন সং�া� কাগজপ� �েযাজ� নয় ৩ কায �িদবস 

১৭ এনওিসর জন� আেবদন ১. ইেমইেল এনওিসর জন� এইচ আর এর িনকট 
আেবদন 
2. তথ� যাচাইপবূ �ক প� ইস ু

ই-েমইেল এনওিসর জন� কতৃ �পে�র 
অনুেমাদন 

�েযাজ� নয় ৩ কায �িদবস 

১৮ অিভ�তা সনেদর জন� আেবদন ১. যথাযত কতৃ�পে�র এইচ আর এর িনকট 
আেবদন 
2. অিভ�তার িবষয়�ট যাচাইপূব �ক প� ইস ু

অিভ�তা সনেদর আেবদন সং�া� 
কাগজপ� 

�েযাজ� নয় ৭ কায �িদবস 

২০ চাকুির িন�ি� বাবদ �েদয় আিথ �ক সুিবধা 
�দান 

১. চাকুির িন�ি� বাবদ �েদয় আিথ �ক িহসাব 
চূড়া� করা 
২. কম �চারী কতৃ �ক �ীকৃিত �হন 
৩. িসে�েম িহসােবর এি� েদয়া 
৪. �েদয় আিথ �ক সুিবধা �াথ�র ব�াংক িহসােব 
ে�রণ করা 
৫. অিভ�তা সনদ এবং ছাড়প� �দান 

১. চাকিরর  পদত�াগ প� 
২. সকল িবভাগ ও দ�র কতৃ�ক অনাপি� প� 
�হণ 

�েযাজ� নয় ৩ কায �িদবস 

 

  



৩। েসবা �ত�াশীগেণর করনীয় : 

�িমক �িত�ত/কা��ত েসবা �াি�র লে�� করণীয় 

১ আমােদর েয েকােনা শাখা অথবা কল েস�ার (১৬৩৫৪) েথেক আপিন আমােদর সকল পণ�, েসবা এবং সুিবধা স�েক� তথ� জানেত পােরন। 

২ �িত স�ােহ রিববার েথেক বৃহ�িতবার সকাল ১০:০০ - িবকাল ৫:০০ পয �� আপিন আমােদর সকল শাখা এবং েহড অিফস েথেক েসবা �হন করেত পােরন । আমােদর কল েস�ারও উ� সময় 
পয �� েসবা �দান কের থােক। আমােদর কল েস�ােরর না�ার ১৬৩৫৪  

৩ চ� ির বা হািরেয় যাওয়া কাগজপ� সং�া� তথ� জানােত আমােদর েয েকােনা শাখা বা কল েস�ােরর সহায়তা িনেত পােরন। 

৪ আপিন আমােদর পণ�, েসবা, চাজ� অথবা ব�বসা সং�া� েষেকােনা অিভেযাগ আমােদর েয েকানা শাখা অথবা কল েস�ােরর মাধ�েম জানােত পােরন। আমােদর ই-েমইল করেত পােরন: 
q&a@unitedfinance.com.bd 

৫ আপিন আমােদর সকল শাখার িনধ �ািরত েসবা �দানকারী কম �কত�ার সহায়তা িনেত পােরন। 

৬ আমােদর সােথ েযেকােনা ধরেনর চ� �� বা েলনেদেনর সময় স�ঠক এবং ৈবধ তথ� �দান করার জন� আপনােক অনুেরাধ করা হে�। 

৭ আমােদর েয েকােনা পণ� বা েসবা �হেণর পূেব � এ সং�া� সকল িনয়মাবলী ও শত�সমূহ সতক�তার সােথ পেড় েদখার জন� অনুেরাধ করা হে�। 

৮ আপনােক অবিহত করা হে� েয, আপনার জমাকৃত অেথ �র অ�জ�ত মুনাফা হেত �চিলত আইন অনুযায়ী ট�া�, ভ�াট ও অন�ান� চাজ�সমূহ কত�ন করেত আমরা বাধ� থাকব। 

৯ েকান খািল কাগেজ �া�র না করার জন� আপনােক অনুেরাধ করা হে�। 

১০ আপনােক পাঠােনা সব ধরেনর কাগজপ� সতক�তার সােথ পেড় েদখার জন� আনুেরাধ করা যাে�। 

১১ েক�ীয় ব�াংক অথবা অন�ান� িনয়�ক কতৃ �পে�র আেদশ�েম আপনার ব���পত েলনেদেনর িহসাব অথবা তথ� ওই সকল কতৃ �প�েক �দােন আমরা বাধ� থাকব। 

১২ ঋেণর/িডেপা�জেটর িক�� িনধ �ািরত সমেয়র মেধ� জমা করার জন� আপনােক অনুেরাধ করা হে�। 

১৩ আপনার একাউে� েকান �কােরর �তারণামূলক েলনেদন িচি�ত হেল তা �ত ইউনাইেটড ফাইন�া� কতৃ �প�েক অবিহত করার জন� অনেুরাধ করা হে�।   

১৪ �েয়াজন ব�িতেরেক অনাবশ�ক েফান/তদিবর েথেক িবরত থাকার জেন� আপনােক অনেুরাধ করা হে�। 

১৫ সা�ােতর জন� ধায � তািরেখ িনধ �ািরত সমেয়র পূেব �ই উপি�ত থাকেত অনুেরাধ করা হে�। 

১৬ �েযাজ� ে�ে� েমাবাইল েমেসজ/ইেমইেলর িনেদ�শনা অনসুরণ করার অনুেরাধ করা হে�। 

১৭ ইউনাইেটড ফাইন�া� কখেনাই �াহেকর কাছ েথেক সরাসির নগদ অথ � �হণ কের না। আপনার সকল আিথ �ক েলনেদন BEFTN/ RTGS/ Account Payee Cheque/ Pay Order/ MFS এর মাধ�েম 
স�� করার অনুেরাধ করা হে�। অনু�হ কের ইউনাইেটড ফাইন�া� এর েকান কম �কত�ার সােথ নগদ অথ � েলনেদন েথেক িবরত থাকুন। েকান �কার নগদ অথ � েলনেদেনর ে�ে� ইউনাইেটড 
ফাইন�া� এর কতৃ �প� দায়ব� থাকেব না।  

১৮ আপনার ব���গত তথ� পিরবত�ন হেল তা আমােদর জানােত অনেুরাধ করা হে�। 
 

 

 

 

 



৪। �িত�ত েসবা না েপেল েসবা �ত�াশীেদর করণীয়: 

�িমক কখন েযাগােযাগ করেবন কার সে� েযাগােযাগ করেবন েযাগােযােগর �ঠকানা িন�ি�র  সময়সীমা 

১ �িত�ত েসবা না েপেল কল েস�ার/ ই-েমইল/িনকট� শাখা  কল েস�ারঃ ১৬৩৫৪ 
শাখার �ঠকানাঃ 

https://www.unitedfinance.com.bd/bn/Home/ContactUs  

৩-৭ কায �িদবস 

২ দািয়��া� কম �কত�া সমাধান িদেত ব�থ � হেল 
 

সাদমান সািকব, েহড অফ অ�ারেন�টভ 
েডিলভারী চ�ােনল 
 

নাম ও পদিব: সাদমান সািকব, েহড অফ অ�ারেন�টভ 
েডিলভারী চ�ােনল 
েফানঃ ০৯৬১৩৮৫২৮৫২ এ�. - ১০৮১ 
ইেমইলঃ ssakib3227@unitedfinance.com.bd 
ওেয়বসাইট: https://www.unitedfinance.com.bd 

৩-৭ কায �িদবস 

৩ অিভেযাগ িন�ি� কম �কত�ার িনিদ�� সমেয় সমাধান 
িদেত ব�থ � হেল 
 

েমাঃ এনােয়ত লিতফ, চীফ অপােরশন 
অিফসার 

নাম ও পদিব: েমাঃ এনােয়ত লিতফ, চীফ অপােরশন অিফসার 
েফানঃ ০৯৬১৩৮৫২৮৫২ এ�.- ১১১১ 
ইেমইলঃ enayet@unitedfinance.com.bd 
ওেয়বসাইট: https://www.unitedfinance.com.bd 

৩-৭ কায �িদবস 

৪ আিপল কম �কত�া িনিদ�� সমেয় সমাধান িদেত ব�থ � 
হেল 
 

খ�কার তানবীর ইসলাম, চীফ ির� অিফসার  
 
 

নাম ও পদিব: খ�কার তানবীর ইসলাম, চীফ ির� অিফসার  
েফানঃ ০৯৬১৩৮৫২৮৫২ এ�..- ১০৬৫ 
ইেমইলঃ tanbir@unitedfinance.com.bd 
ওেয়বসাইট: https://www.unitedfinance.com.bd    

৩-৭ কায �িদবস 

 

https://www.unitedfinance.com.bd/bn/Home/ContactUs
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