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ক) কাম্য ঋণন্ীফি কী?

খ) বেযারহ াল্ডারহের ম্হযয  ণ্টন্কৃি মু্ন্ািার অংেফি কী?  যাখযা কহরা।

গ) বলা াল ইন্টারন্যােন্াল বকাম্পাফন্র অগ্রাফযকার বেযাহরর  যয ফন্রূপণ কহরা।

ঘ) জন্া আলহম্র জন্য বকান্ বেযাহর ফ ফন্হযাগ করা অফযক লাভজন্ক? ফ হেষণ কহরা।

বলা াল ইন্টারন্যােন্াল বকাম্পাফন্ ফলফম্হির্-এর সাযারণ বেযার ও অগ্রাফযকার বেযাহরর  াজারমূ্লয

যথাক্রহম্ ২৫০ িাকা ও ১৫০ িাকা। বকাম্পাফন্ এ  ছর সাযারণ বেযার ম্াফলকহের প্রফি বেযাহর ১৫ িাকা

লভযাংে প্রোন্ কহরহছ এ ং অিীহি বকাম্পাফন্ কিৃডক প্রেত্ত লভযাংে ৫%  াহর  ৃফি বপহযহছ। অগ্রাফযকার

বেযাহরর লভযাংহের  ার ১৬%। জন্া আলম্ উক্ত বকাম্পাফন্হি ফ ফন্হযাহগর ফিন্তা-ভা ন্া করহছন্।
[সকল ব ার্ড ‘১৬]

বয মূ্লযন্ কাঠাহম্াহি ি ফ ল সংগ্রহ র  যয স ডফন্ম্ন িাহক কাম্য ঋণন্ীফি  হল।

ক) কাম্য ঋণন্ীফি কী? 

খ) বেযারহ াল্ডারহের ম্হযয  ণ্টন্কৃি মু্ন্ািার অংেফি কী?  যাখযা কহরা।

প্রফিষ্ঠান্ঃ মূ্লি িার লাভ  া মু্ন্ািার পুহরাপুফর অংে বেযারহ াল্ডারহের ম্হযয  ন্টন্ কহর বেয ন্া। একফি

অংে ভফ ষযৎ অথডাযহন্র জন্য সংরক্ষণ কহর রাখা  য এ ং অ ফেষ্ট অংে বেযার ম্াফলকহের ম্হযয  ন্টন্

কহর বেযা  য এ ং এই অংেহকই লভযাংে  লা  য। লভযাংে সাযারণি েুই ভাহ বেযা  য। i) ন্গে

লভযাংে ii) স্টক (বেযার)  া ব ান্াস (অফয ৃফত্ত) বেযার।

বেযারহ াল্ডারহের ম্হযয  ন্টন্কৃি মু্ন্ািার অংেফি  হলা লভযাংে।

উত্তর

ALL BOARDS
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গ) বলা াল ইন্টারন্যােন্াল বকাম্পাফন্র অগ্রাফযকার বেযাহরর  যয ফন্রূপণ কহরা।

বলা াল ইন্টারন্যােন্াল বকাম্পাফন্র অগ্রাফযকার বেযাহরর  যয ফন্ণডযঃ

যফর, 

অগ্রাফযকার বেযাহরর ফলফখি মূ্লয = ১০০ িাকা

∴বেযার ম্াফলকহের প্রিযাফেি লভযাংে = ফলফখি মূ্লয×লভযাংহের  ার = ১০০× ০. ১৬ = ১৬ িাকা।

আম্রা জাফন্,

অগ্রাফযকার বেযাহরর  যয= বেযার ম্াফলকহেরপ্রিযাফেিলভযাংে
বেযার ফ ফক্র বথহকপ্রাপ্তঅথড

× ১০০ = ১৬
১৫০ × ১০০ = ১০.৬৭%

∴অগ্রাফযকার বেযাহরর  যয ১০.৬৭%।

আম্রা জাফন্,

অগ্রাফযকার বেযাহরর  যয= বেযার ম্াফলকহেরপ্রিযাফেিলভযাংে
বেযার ফ ফক্র বথহকপ্রাপ্তঅথড

× ১০০ = ১৬
১৫০ × ১০০ = ১০.৬৭%

∴অগ্রাফযকার বেযাহরর  যয ১০.৬৭%।

ঘ) জন্া  আলহম্র জন্য বকান্ বেযাহর ফ ফন্হযাগ করা অফযক লাভজন্ক? ফ হেষণ কহরা।

জন্া আলহম্র জন্য বকান্ বেযাহর ফ ফন্হযাগ করা অফযক লাভজন্ক িা জান্ার জন্য উভয বেযাহরর  যয

ফন্ণডয করহি  হ ।
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এখাহন্,

লভযাংে১ = লভযাংে০ ১+  ৃফির  ার

= ১৫ ১+ ০.০৫ = ১৫. ৭৫ িাকা

বেযার মূ্লয০ = ২৫০ িাকা

 ৃফির  ার = ০. ০৫

সাযারণ বেযার মূ্লযন্  যয =
লভযাংে১
বেযার মূ্লয +  ৃফির  ার × ১০০

=
১৫. ৭৫
২৫০ + ০. ০৫ × ১০০

= ১১.৩০%

উফিপহক জন্া আলম্ বলা াল ইন্টারন্যােন্াল বকাম্পাফন্ ফল. এ ফ ফন্হযাহগর ফিন্তা ভা ন্া করহছন্। এহক্ষহে

বকাম্পাফন্র অগ্রাফযকার বেযাহরর মূ্লযন্  যয ১০.৬৭% এ ং সাযারণ বেযাহরর মূ্লযন্  যয ১১.৩০%। িহ 

ফ ফন্হযাহগর বক্ষহে সাযারণ বেযাহর ফ ফন্হযাগ জন্া আলহম্র জন্য অফযক লাভজন্ক। কারণ এহক্ষহে বয

 ার বলা াল ইন্টারন্যােন্াহলর জন্য মূ্লযন্  যয, ফ ফন্হযাগকারী ফ হসহ জন্া আলহম্র জন্য িা প্রিযাফেি

মু্ন্ািার  ার। সাযারণি একজন্ ফ ফন্যগকারী অফযক মু্ন্ািার  াফর পছন্দ কহরন্। িাই সাযারণ বেযাহরর

 যয ব ফে  ওযায জন্া আলহম্র জন্য িা অফযক লাভজন্ক।
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ক) ফ ফন্হযাগকারীরা ফন্হজহের ম্হযয বেযার ক্রয-ফ ক্রয কহর বকান্  াজাহর?

খ) বকাম্পাফন্র বকান্ ফ ফন্হযাগ বথহক ফন্ফেডষ্ট  াহর লভযাংে পাওযা যায?  যাখযা কহরা।

গ) অরুন্ বিৌযুরীর ফ ফন্হযাহগর বক্ষেফি  ণডন্া কহরা।

ঘ) অরুন্ বিৌযুরীর ফ ফন্হযাহগর যরন্ পফর িডহন্র ফসিান্ত গ্র হণর বযৌফক্তকিা ফ হেষণ কহরা।

অরুন্ বিৌযুরী বম্ঘন্া বকাম্পাফন্র ৩ ফ ঘা জফম্ জাম্ান্হির ফ পরীহি ৮ লক্ষ িাকা ফ ফন্হযাগ কহরন্।

পর িডীহি ফিফন্ বকাম্পাফন্র ম্াফলকান্া পাওযার প্রিযাোয ফ ফন্হযাহগর যরণ পফর িডহন্র ফসিান্ত বন্ন্।

[সকল ব ার্ড ’১৬]

ক) ফ ফন্হযাগকারীরা ফন্হজহের ম্হযয বেযার ক্রয-ফ ক্রয কহর বকান্  াজাহর?

ফ ফন্হযাগকারীরা ফন্হজহের ম্হযয বেযার ক্রয-ফ ক্রয কহর বসহকন্ডাফর ম্াহকডি  া ম্াযযফম্ক  াজাহর

খ) বকাম্পাফন্র বকান্ ফ ফন্হযাগ বথহক ফন্ফেডষ্ট  াহর লভযাংে পাওযা যায?  যাখযা কহরা।

ফ ফন্হযাগ বথহক ফন্ফেডষ্ট  াহর আয প্রিযাো থাকহল অগ্রাফযকার বেযার একফি ভাহলা ফ ফন্হযাগ  াফিযার

ফ হসহ ফ হ ফিি  য। অহন্ক বক্ষহে অগ্রাফযকার বেযারহক একফি ফন্ফেডষ্ট সম্হযর পর সাযারণ বেযাহর

রূপান্তর করার ফ কল্প সুহযাগ থাহক। অগ্রাফযকার বেযারম্াফলকরা ফন্ফেডষ্ট  াহর লভযাংে পায ফ যায

বেযারম্াফলকহের আহযর অফন্শ্চযিাও কম্ থাহক।

বকাম্পাফন্র অগ্রাফযকার বেযাহর ফ ফন্হযাগ কহর ফন্ফেডষ্ট  াহর লভযাংে পাওযা যায।

উত্তর
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গ) অরুন্ বিৌযুরীর ফ ফন্হযাহগর বক্ষেফি  ণডন্া কহরা।

উিীপহক অরুণ বিৌযুরী বম্ঘন্া বকাম্পাফন্হি 8 লক্ষ িাকা ফ ফন্হযাগ কহরন্ এ ফ ফন্হযাহগর ফ পরীহি বম্ঘন্া

বকাম্পাফন্ ফিন্ ফ ঘা জফম্ জাম্ান্ি ফ হসহ রাহখন্। বযহ িু  হন্ডর বক্ষহে বকান্ ঋণ প্রোহন্র ফ পরীহি

ফন্শ্চযিা স্বরূপ স্থাযী সম্পফত্ত জাম্ান্ি রাখা  য এ ং বকান্ প্রকার ম্াফলকান্া প্রোন্ করা  য ন্া। সুিরাং

উিীপহকর অরুণ বিৌযুরীর ফ ফন্হযাহগর বক্ষেফি  ল  ন্ড।

অরুণ বিৌযুরীর ফ ফন্হযাহগর বক্ষেফি  হলা  ন্ড।

বয েফলল  া িুফক্তপহের ম্াযযহম্ বকাম্পাফন্ ফ ফন্হযাগকারীহের বথহক ঋণ মূ্লযন্ সংস্থান্ কহর িাহক  লা

 য। বকাম্পাফন্  হন্ডর ফ পরীহি স্থাযী সম্পফত্ত  া েফললপে জাম্ান্ি ফ হসহ রাহখ।  ন্ড ম্াফলকরা

বকাম্পাফন্র শুযুম্াে পাওন্াোর ফ হসহ ফ হ ফিি  য।

ঘ) অরুন্ বিৌযুরীর ফ ফন্হযাহগর যরণ পফর িডহন্র ফসিান্ত গ্র হণর বযৌফক্তকিা ফ হেষণ কহরা ।

উিীপহকর অরুণ বিৌযুরী প্রথহম্ েীঘডহম্যাহে বম্ঘন্া বকাম্পাফন্র  হন্ড ফ ফন্হযাগ কহরন্। ফকন্তু  হন্ডর বক্ষহে

বকান্ প্রকার ম্াফলকান্া ন্া পাওযায ম্াফলকান্া পাওযার আোয ফ ফন্হযাহগর যরন্ পফর িডন্ কহরন্ অথডাৎ

ফিফন্  হন্ডর ফ পরীহি সাযারণ বেযার ম্াফলকান্া গ্র ণ কহরন্।

 হন্ডর ম্াফলকরা বকাম্পাফন্র ঋণোিা ফ হসহ গণয  য। িারা ফন্ফেডষ্ট  াহর সুে পায ফকন্তু বকাম্পাফন্

পফরিালন্ায িাহের বকাহন্া বভািাফযকার থাহক ন্া। বেযার ক্রহযর ম্াযযহম্ বযম্ন্ ম্াফলকান্া পাওযা যায

বিম্ফন্ বকাম্পাফন্র পফরিালন্ায অংেগ্র ণ করা যায। সুিরাং  লা যায বকাম্পাফন্র ম্াফলকান্া পাওযার

প্রিযাোয অরুণ বিৌযুরীর ফ ফন্হযাহগর যরণ পফর িডহন্র ফসিান্ত সফঠক ও যথাথড  হযহছ।

অরুণ বিৌযুরীর ফ ফন্হযাহগর যরণ পফর িডন্ ফসিান্তফি একফি বযৌফক্তক ফসিান্ত।

ফ ফন্হযাহগর যরন্ ফন্ ডািন্ ফন্ভডর কহর ফ ফন্হযাহগর বক্ষহে সুফ যা-অসুফ যার উপর। প্রফিফি ফ ফন্হযাহগর বক্ষহে

এর উপহযাফগিা ফভন্ন ফভন্ন  হয থাহক।
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ক) বকান্  যাংক মু্দ্রা প্রিলন্ কহর?

খ)  যাংফকং কাযডক্রহম্ আফথডক সচ্ছলিার প্রহযাজন্  য বকন্?

গ) কাযডফভফত্তক বেফণ অনু্যাযী ‘আিসান্  যাংক’ বকান্ যরহন্র  যাংক?  ণডন্া কহরা।

ঘ) জন্া োিাহযি ও ‘আিসান্  যাংক’ এর ম্হযয বকান্ যরহন্র সম্পকড ফ েযম্ান্? ফ হেষণ কহরা।

জন্া োিাহযি সাহ হ র সাহথ ‘আিসান্  যাংক’ এর এম্ন্ সম্পকড রহযহছ যাহি ফিফন্ অথড জম্া, উহত্তালন্

এ ং প্রহযাজহন্ ঋণ ফন্হি পাহরন্।
[সকল ব ার্ড ’১৬]

ক) বকান্  যাংক মু্দ্রা প্রিলন্ কহর?

বকন্দ্রীয  যাংক মু্দ্রা প্রিলন্ কহর।

খ)  যাংফকং কাযডক্রহম্ আফথডক সচ্ছলিার প্রহযাজন্  য বকন্?

 যাংফকং কাযডক্রম্ সুষু্ঠভাহ পফরিালন্ার জন্য আফথডক সচ্ছলিার প্রহযাজন্  য।

অহন্যর অথড ফন্হয  য সায করার কারহণ  যাংফকং প্রফিষ্ঠান্হক ঝুুঁফক এডাহন্ার জন্য ব েফকছু বম্ৌফলক ন্ীফি

বম্হন্ িলহি  য। িার ম্হযয অন্যিম্  হলা সচ্ছলিার ন্ীফি।  যাংফকং কাযডক্রম্ সুষু্ঠ ভাহ পফরিালন্ার জন্য

আফথডক সচ্ছলিা প্রহযাজন্। কারণ আফথডক সচ্ছলিার অভাহ  যাংক িার দেন্ফন্দন্ কাযডক্রম্ িালাহি  যথড

 হল বেউফলযা  হয বযহি পাহর। িাই  যাংহকর আফথডক সচ্ছলিা থাকা একান্ত প্রহযাজন্।

উত্তর
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গ) কাযডফভফত্তক বেফণ অনু্যাযী ‘আিসান্  যাংক’ বকান্ যরহন্র  যাংক?  ণডন্া কহরা ।

মু্ন্ািা অজডহন্র উহিহেয বয প্রফিষ্ঠান্ আম্ান্ি গ্র ণ, ঋণোন্ ও অন্যান্য  যাংফকং কাযডক্রম্ সম্পােন্ কহর

িাহক  াফণফজযক  যাংক  হল। আম্ান্ি গ্র ণ ও ঋণোন্ ছাডাও এ  যাংক মূ্লযন্ গঠন্, ফ ফন্ম্হযর ম্াযযম্

সৃফষ্ট, অথড স্থান্ান্তর ইিযাফে কাজ সম্পােন্ কহর।

কাযডফভফত্তক বেফণ অনু্যাযী ‘আিসান্  যাংক’ একফি  াফণফজযক  যাংক।

উিীপহক জন্া োিাহযি সাহ হ র সাহথ আিসান্  যাংহকর সম্পকড রহযহছ। ফিফন্ এ  যাংক বথহক অথড

জম্া, উহত্তালন্ এ ং প্রহযাজহন্ ঋণ ফন্হি পাহরন্। সাযারণি  াফণফজযক  যাংকসমূ্ স্বল্প সুহে ফ ফভন্ন  যাংক

ফ সাহ র ম্াযযহম্ জন্গহণর ফন্কি বথহক আম্ান্ি গ্র ণ কহর। আ ার, অফযক সুহে ঋণগ্র ীিাহের ঋণ প্রোন্

কহর। জন্া োিাহযি সাহ  ও আিসান্  যাংক বথহক আম্ান্িকারী ফ হসহ অথড জম্াোন্ এ ং ঋণগ্র ীিা

ফ হসহ ঋণ সুফ যা বভাগ কহরন্, যা  াফণফজযক  যাংহকর কাযডা ফলর সাহথ সােৃেযপূণড। সুিরাং, কাযডফভফত্তক

বেফণ অনু্যাযী আিসান্  যাংক একফি  াফণফজযক  যাংক।

ঘ) জন্া োিাহযি ও আিসান্  যাংক এর ম্হযয বকান্ যরহন্র সম্পকড ফ েযম্ান্? ফ হেষণ কহরা।

উিীপহকর জন্া োিাহযি ও আিসান্  যাংক এর ম্হযয বর্ির–বক্রফর্ির সম্পকড ফ েযম্ান্।

 যাংক ও গ্রা হকর সম্পহকডর ম্হযয একফি  হলা বর্ির-বক্রফর্ির সম্পকড। গ্রা ক যখন্  যাংহকর কাহছ িাকা

জম্া বেয, িখন্  যাংক বর্ির এ ং গ্রা ক বক্রফর্ির  য, আ ার ফ পরীি সম্পকড ফ রাজ কহর যখন্  যাংহকর

কাছ বথহক ঋণ বন্য।

উিীপহক জন্া োিাহযি সাহ হ র সাহথ আিসান্  যাংহকর এম্ন্ সম্পকড রহযহছ যাহি ফিফন্ অথড জম্া,

উহত্তালন্ এ ং প্রহযাজহন্ ঋণ ফন্হি পাহরন্।
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জন্া োিাহযি িাকা জম্া োহন্র ম্াযযহম্ আম্ান্িকারী এ ং ঋণ গ্র হণর ম্াযযহম্ ঋণগ্র ীিা ফ হসহ দৈি

পহক্ষর ভূফম্কা রাখহছন্। জন্া োিাহযি যখন্ আিসান্  যাংহক িাকা জম্া বেন্ িখন্  যাংক বর্ির এ ং

জন্া োিাহযি বক্রফর্ির। আ ার, জন্া োিাহযি যখন্  যাংক বথহক িাকা উহত্তালন্ কহরন্  া ঋণ বন্ন্

িখন্ জন্া োিাহযি বর্ির এ ং  যাংক বক্রফর্ির। সুিরাং, জন্া োিাহযি ও আিসান্  যাংহকর ম্হযয

গ্রা ক- যাংকার সম্পকড ফ েযম্ান্।
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ক) স ডফন্ম্ন কি সম্হযর জন্য বম্যাফে আম্ান্ি করা  য?

খ) সু্কল  যাংফকং কী?  যাখযা কহরা ।

গ)  ৃফত্ত প্রোহন্র ম্াযযহম্ ‘আরফে  যাংক’ ম্াফলক ও  য স্থাপন্া কিৃডপহক্ষর বপ্রক্ষাপহি বকান্ উহিেয পালন্ কহরহছ?

 ণডন্া কহরা।

ঘ) গ্রা কহের জন্য ‘আরফে  যাংক’ কীভাহ  যাংফকং বস া স জ কহর ফেহযহছ  হল িুফম্ ম্হন্ কহরা?

আরফে  যাংক এ ছর এস.এস.ফস পাস েফরদ্র ছাে-ছােীহের  ৃফত্ত প্রোন্ কহরহছ। এছাডাও ফ ফভন্ন যরহন্র

ন্িুন্ ন্িুন্ বস া প্রোহন্র ম্াযযহম্ িারা  যাংফকং কাজহক স জ কহরহছ। [সকল ব ার্ড ’১৬]

ক) স ডফন্ম্ন কি সম্হযর জন্য বম্যাফে আম্ান্ি করা  য?

স ডফন্ম্ন এক ম্াহসর জন্য বম্যাফে আম্ান্ি করা  য।

খ) সু্কল  যাংফকং কী?  যাখযা কর।

সু্কল ও কহলহজর ফেক্ষাথডীহের কু্ষদ্র কু্ষদ্র সঞ্চহয উৈুি করার জন্য বয  যাংফকং  য স্থার প্রিলন্ করা  য,

িাহক সু্কল  যাংফকং  হল।

সু্কল  যাংফকং-এর বক্ষহে সু্কহল  যাংহকর োখা বখালা  য। ফেক্ষাথডীরা উক্ত োখায সু্কল সঞ্চযী ফ সা খুহল

িাহের সফঞ্চি অথড জম্া রাখহি পাহর। এর ম্াযযহম্ ছােছােীহেরহক ফম্ি যযী ও সঞ্চযী   ার ফেক্ষা বেওযা

 য।

উত্তর
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গ)  ৃফত্ত প্রোহন্র ম্াযযহম্ ‘আরফে  যাংক’ ম্াফলক ও  য স্থাপন্া কিৃডপহক্ষর বপ্রক্ষাপহি বকান্ উহিেয পালন্

কহরহছ?  ণডন্া কর।

 যাংহকর সাহথ সংফেষ্ট ফ ফভন্ন বগাহের বপ্রক্ষাপহি  যাংহকর উহিেয ফভন্ন ফভন্ন  য। এসকল উহিেয সাযহন্র

ম্াযযহম্  যাংক স ডস্তহরর গ্রা হকর আস্থা ও ফ শ্বাস অজডন্ করহি পাহর।

 ৃফত্ত প্রোহন্র ম্াযযহম্ ‘আরফে  যাংক’ এর ম্াফলক ও  য স্থাপন্া কিৃডপহক্ষর জন্কলযাহণর উহিেযফি সাফযি

 হযহছ।

উিীপহক ‘আরফে  যাংক’ এ  ছর এস.এস.ফস পরীক্ষায পাস করা েফরদ্র ছােছােীহের  ৃফত্ত প্রোন্ কহরহছ।

 ৃফত্ত প্রোহন্র িহল অসচ্ছল ফেক্ষাথডীর িাহের বলখাপডা িাফলহয বযহি সক্ষম্  হ । এভাহ ই এ  যাংক িার

মু্ন্ািার একফি অংে সাম্াফজক উন্নযন্মূ্লক কাহজ  যয কহরহছ। এর ম্াযযহম্ জন্কলযাহণর উহিেযফি

 াস্ত াযন্  হযহছ। একই সাহথ প্রািষ্ঠাহন্ পাোপাফে ম্াফলকপহক্ষর সুন্াম্ও  ৃফি বপহযহছ। িাই  লা যায,

আর ফেক্ষাথডীহের  ৃফত্ত প্রোহন্র ম্াযযহম্ জন্কলযাহণ অ োন্ রাখহছ।

ঘ) গ্রা কহের জন্য ‘আরফে  যাংক’ কীভাহ  যাংফকং বস া স জ কহর ফেহযহছ  হল িুফম্ ম্হন্ কর?

গ্রা কহের জন্য ‘আরফে  যাংক’ ইহলকট্রফন্ক উপাহয ন্িুন্ ন্িুন্ বস া প্রোহন্র ম্াযযহম্  যাংফকং বস াহক

স জ কহর ফেহযহছ।

আযুফন্ক  যাংফকং বস া প্রোহন্র ম্াযযহম্ জন্গণহক আকৃষ্ট করা  যাংক  য সাহযর অন্যিম্ লক্ষয। পযডাপ্ত

সুহযাগ-সুফ যা প্রোন্ করা  হল  যাংহকর গ্রা ক সংখযা  ৃফি পায। একই সাহথ এর কাযডক্রহম্ গফিেীলিা

আহস।

উিীপহকর ‘আরফে  যাংক’ গ্রা হকর জন্য ফ ফভন্ন ইহলকট্রফন্ক পণয ও বস া প্রোন্ কহর। এ সকল পণয

প্র িডহন্র ম্াযযহম্  যাংক িার গ্রা হকর জী ন্যাোর ম্ান্  হুগুহণ  াফডহয ফেহযহছ অথডাৎ  যাংকফি গ্রা ক

সন্তুফষ্ট অজডহন্র জন্য আযুফন্ক  যাংফকং সুফ যা প্রোন্ কহরহছ।
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‘আরফে  যাংক’ সাযারণ  যাংফকং কাযডা ফলর পাোপাফে ইহলকট্রফন্ক  যাংফকং  য স্থায গ্রা কহের ২৪ ঘণ্টা

 যাংফকং বস া প্রোন্ করহছ। এর আওিায রহযহছ বর্ফ ি ও বক্রফর্ি কার্ড, এফিএম্ (Automated Teller

Machine), বম্া াইল  যাংফকং, ইন্টারহন্ি  যাংফকং, অন্লাইন্  যাংফকং ইিযাফে সকল  যাংফকং সুফ যা গ্র ণ

কহর গ্রা কগণ স্বল্প সম্হয অফন্ডরাপহে অথড আোন্-প্রোন্, ফ সাহ র ফ  রণী জান্া,  া ফ ল প্রোহন্র ম্াযযহম্

আযুফন্ক  যাংফকং বস া বভাগ করহছ। এ সকল সুফ যা প্রোহন্র ম্াযযহম্ আরফে  যাংক গ্রা কহের জন্য

 যাংফকং বস াহক স জ কহর।


