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ইউবসবি স্বোধী  এ োউন্ট 

বিলযোন্সোরকের জ য পবরপরূ্ ণ িযোাংব াং যসিো 

FAQ 

১। ইউবসবি স্বোধী  এ োউন্ট ব  ধরক র এ োউন্ট? 

উত্তর: ইউবসবি স্বাধীন একাউন্ট একটি ফকর   োকরন্সন্স একাউন্ট যার মাধযমম ফ্রিল্যান্সাররা তামের আয়কৃত ররফ্রমিযামন্সর 

একিা অংশ অনুমমাফ্রেত খামত ফ্রিমেমশ খরমের উমেমশয ফমরন কামরন্সন্সমত রাখমত পারমিন। 

২। কারা এই একাউন্টটি খুল্মত পারমিন?  

উত্তর: ১৮ িছর িা তেরূ্ধ্ ব িয়সী রয রকান িাংল্ামেশী ফ্রিল্যান্সার প্রমফশনাল্। গ্রোহক র অিশযই একটি ইউফ্রসফ্রি 

রসফ্র ংস/কামরন্ট একাউন্ট থাকমত হমি। নতুন গ্রাহক হমল্ রসফ্র ংস/কামরন্ট একাউন্ট খুল্মত হমি। 

৩। ইউবসবি স্বাধীন অযাকাউমন্টর সুমযাগ-সুফ্রিধা সমূহ কী?  

উত্তর: ইউবসবি স্বাধীন অযাকাউমন্টর সুমযাগ-সুফ্রিধা সমূহ - 

o ডুময়ল্ কামরন্সন্স ইন্টারনযাশনাল্ রডফ্রিি কাডব  

 িোাংলোকেকে এই প্রেম গ্রোহ  েুইটট এ োউকন্টর বিপরীকি এ টট ডুক ল  োকরন্সন্স যডবিট  োডণ পোকি । 

 এ টট মোত্র যডবিট  োকডণর মোধযকম গ্রোহ  ২ টট এ োউকন্টর যল কে   রকি পোরকি । অে ণোৎ এই যডবিট  োকডণ 

প্রচবলি যডবিট  োকডণর স ল সুবিধো যিো েো কেই । এ ই সোকে পোকে  - ইউবসবি স্বাধীন একাউন্ট (ERQ) – ফমরন 

কামরন্সন্সমত রল্নমেমনর সুমযাগ। 

 Existing customer এর যেকত্র  িু  ডুক ল  োকরন্সন্স যডবিট  োডণ এ টটভ  রোর সোকেসোকে পুরোি  যডবিট  োডণটট 

অ োে ণ র হক  েোকি। 

o রকান এ োউন্ট যমইকন্টক ন্স চোজণ য ই 

o ফ্রি  ইন্টারমনি িযাংফ্রকং (Unet) 

o িছমর ২ টি অধ বিাফ্রষ বক ই-মেিমমন্ট ফ্রি 

o রেক িইময়র ঝামমল্া রনই 

৪। ইউবসবি স্বোধী  এ োউন্ট য োলোর কী কী ডকুমমন্ট ল্াগমি? 

উত্তর: প্রময়াজনীয় ডকুমমন্ট - 

o গ্রাহমকর ছফ্রিযুক্ত পফ্ররেয় পত্র (িাংল্ামেশ িযাংমকর সি বমশষ ফ্রনমেবশনা অনুযায়ী ) 

o িাংল্ামেশ সরকার কতৃ বক প্রোনকৃত বিধ ফ্রিল্যান্সার আইফ্রড/ ফ্রিল্যান্সামরর মামকবি রেমসর আইফ্রডর ন্সিনশি/ 

আময়র উৎস সনাক্তককারী ওয়াকব অডবার িা কনট্রাক্ট/েুন্সক্ত অথিা ইমমইল্ (৫টি) 

o সেয রতাল্া পাসমপািব সাইমজর রটিন ছফ্রি - ২ কফ্রপ 

o নফ্রমফ্রনর ছফ্রি- ১ কফ্রপ (গ্রাহক কতৃ বক সতযাফ্রয়ত) 

o নফ্রমফ্রনর ছফ্রিযুক্ত পফ্ররেয় পত্র (িাংল্ামেশ িযাংমকর সি বমশষ ফ্রনমেবশনা অনুযায়ী ) 

o নফ্রমফ্রন অপ্রাপ্তিয়স্ক হমল্ অফ্র  ািমকর িযন্সক্তগত তথয সহকামর এক কফ্রপ সেয রতাল্া রটিন পাসমপািব সাইমজর ছফ্রি  

৫। ইউবসবি স্বোধী  এ োউন্ট য োলোর জ য িাংল্ামেশ সরকার কতৃ বক প্রোনকৃত ফ্রিল্যান্সার আইফ্রড ফ্রক আিশযক?  

উত্তর: আিশযক নয়। 

৬। ডুময়ল্ কামরন্সন্স ইন্টারনযাশনাল্ রডফ্রিি কামডবর সুফ্রিধা সমূহ কী কী?  

উত্তর: ডুময়ল্ কামরন্সন্স ইন্টারনযাশনাল্ রডফ্রিি কামডবর সুফ্রিধা সমূহ - 

o কযাশ উমত্তাল্ন:  

 ইউবসবি ও অ যো য িযোাংক র এটটএম/বসআরএম িযিহোর  কর ইউবসবি টো ো এ োউন্ট রথমক িাকা উমত্তাল্ন  

 ইউবসবি এটটএম/বসআরএম িযিহোর  কর স্বাধীন একাউমন্ট রাখা ফমরইন কামরন্সন্স হমত রযমকামনা পফ্ররমাণ 

অথ ব ঐ ফ্রেমনর কন াস বন ররমি ফ্ররময়ল্িইম ট্রামন্সকশন কমর িাকায় উমত্তাল্ন  

 রপ্তাফ্রন রমল্া, রসফ্রমনামর অংশগ্রহণ ও িযিসাফ্রয়ক সফমর ফ্রিমেমশ অিস্থান কামল্ ফ্র সা রনিওয়ামকবর এটিএম 

রথমক ফমরইন কামরন্সন্সমত উমত্তাল্ন 

o রেমশ ফ্রিমেমশ অনল্াইন রপমমন্ট সুফ্রিধা 

o ফোন্ড ট্রোন্সফোর: ইউবসবি এটটএম/বসআরএম িযিহোর  কর স্বাধীন একাউন্ট রথমক যেক োক ো ইউবসবি টো ো একাউমন্ট    

o  যোে বডকপোন্সজট: ইউবসবি বসআরএম যেক  ইউবসবি টো ো একাউমন্ট 

৭। ররফ্রমিযামন্সর সমি বাচ্চ কত অংশ ফকর   োকরন্সন্সকি রো ো েোকি?  

উত্তর: িাংল্ামেশ িযাংমকর সি বমশষ ফ্রনমেবশনা অনুযায়ী, ফ্রিল্যান্সারমের রমাি রপ্তাফ্রন আময়র সমি বাচ্চ ৭০  (সত্তর ) শতাংশ 

ফমরন কামরন্সন্সমত রাখমত পারমিন এিং িাফ্রক ৩০  ( ন্সত্রশ ) শতাংশ টো ো একাউমন্ট জমা হমি।   

৮। ইউবসবি স্বোধী  এ োউকন্ট রো ো ফকর   োকরন্সন্স  ী  ী প্রক োজক  িযিহোর  রো েোকি?  

উত্তর: িাংল্ামেশ িযাংমকর সি বমশষ ফ্রনমেবশনা অনুযায়ী,  ইউবসবি স্বোধী  এ োউকন্ট রো ো ফকর   োকরন্সন্স ব কনোক্ত প্রক োজক  

িযিহোর  রো েোকি - 

o ফ্রিমেমশ িযিসাফ্রয়ক সফর 
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o ফ্রিমেমশ রপ্তাফ্রন রমল্া ও রসফ্রমনার ইতযাফ্রেমত অংশগ্রহণ 

o অনল্াইমন আন্তজবাফ্রতক রজাি/সফ্টওয়যার ফ্রনিন্ধন ফ্রফ 

o রডামমইন ররন্সজমেশন/মহাফ্রেং ফ্রফ 

o সা বার রমইনমিমনন্স ফ্রফ 

o একাউন্ট র ফ্ররফ্রফমকশন/মরফ্রমমিন্স রিে ফ্রফ ইতযাফ্রে 

৯। যেক োক ো প্রক োজক  ইউবসবি স্বোধী  এ োউকন্ট রো ো ফকর   োকরন্সন্স ব  টো ো    ভোটণ  রকি পোরকি পোরকিো?  

উত্তর: অিশযই পারমিন। যেক োক ো সম  আপ োর প্রক োজ  অ ুেো ী ইউবসবি স্বোধী  এ োউকন্ট রো ো ফকর   োকরন্সন্স যেক  

টো ো    ভোটণ  রকি পোরকি । 

১০। ইউবসবি স্বোধী  এ োউকন্ট রো ো ফকর   োকরন্সন্স টো ো    ভোটণ  রোর উপো  ব ?  

উত্তর: উপো  সমূহ :  

o রযমকান ইউফ্রসফ্রি এটিএম, ফ্রসআরএম িযিহার কমর আপব  ব কজই টো ো    ভোটণ  কর  যোে উকত্তোলর্  রকি 

পোরকি ।  

o রযমকান ইউফ্রসফ্রি এটিএম, ফ্রসআরএম িযিহার কমর রয রকান ইউফ্রসফ্রি িাকা একাউমন্ট ফান্ড ট্রান্সফার করমত 

পারমিন।  

o এছাড়াও এফ্রড শাখার মাধযমম কন ািব কমর ফান্ড ট্রান্সফার করমত পারমিন।  

১১। আমোর টো ো এ োউকন্ট টো ো যেষ ব ন্তু এই মুহকূিণ টো োর প্রক োজ , যসকেকত্র ব  উপোক  আবম ইউবসবি স্বোধী  এ োউকন্ট 

রো ো ফকর   োকরন্সন্স যেক  টো ো িুলকি পোরি?  

উত্তর: আপফ্রন ইন্টারনযাশনাল্ রডফ্রিি কাডব িযিহার কমর রযমকামনা ইউফ্রসফ্রি এটিএম/ফ্রসআরএম রথমক টো ো উকত্তোলকর্র সম  

স্বোধী  এ োউন্টটট ব ি ণোচ   রকি । প্রক োজ  মি টো োর অঙ্ক ব ি ণোচ   রকি । আপ োর ইউবসবি স্বোধী  এ োউকন্ট রো ো 

ফকর   োকরন্সন্স হকি সমমূকলযর ডলোর ঐ বেক র conversion rate –এ ফ্ররময়ল্িইমম িাকায় তুল্মত পোরকি । 

 

 

 

 

 

 

 

১২। ইন্টোকরস্ট পোকিো ব  ো? 

উত্তর: যেকহিু ইউবসবি স্বোধী  এ োউন্ট এ টট  োকরন্ট এ োউন্ট িোই ইন্টোকরস্ট প্রকেোজয   । িকি যসবভাংস্ িাকা একাউমন্ট 

আকষ বণীয় ইন্টামরে পামিন।  

১৩। ইউবসবি স্বোধী  এ োউন্ট ও যসবভাংস্/  োকরন্ট ফ্রল্ঙ্ক একাউমন্ট ফ্রফ/ োজব কত?  

বফ ও চোকজণস ইউবসবি স্বোধী  এ োউন্ট যসবভাংস্ এ োউন্ট 

এ োউন্ট 

যমই কটক ন্স চোজণ 

এ োউন্ট যমই কটক ন্স 

চোজণ য ই! 

 ) িোবষ ণ  গড় িযোকলন্স ১০,০০০ এর  ম - বি                 

 ) িোবষ ণ  গড় িযোকলন্স ১০,০০০ যেক  ২৫,০০০/- পে ণন্ত = ১০০/-        

গ) িোবষ ণ  গড় িযোকলন্স ২৫,০০০/-  যেক  ২,০০,০০০/- পে ণন্ত = ২০০/-     

ঘ) িোবষ ণ  গড় িযোকলন্স ২,০০,০০০/- যেক  ১০,০০,০০০/- পে ণন্ত = ২৫০/-    

ঙ) িোবষ ণ  গড় িযোকলন্স ১০,০০,০০০/- এর উকব ণ =৩০০/-        

(১৫% ভযোট প্রকেোজয)। 

ডুক ল  োকরন্সন্স 

ইন্টোরক ে োল যডবিট 

 োডণ বফ  

১০ ডলোর (িোবষ ণ ) প্রকেোজয    

এসএমএস িযোাংব াং 

বফ 

২৫০ টো ো ২৫০ টো ো 

১৪। ইউবসবি স্বোধী  এ োউকন্টর ইব বে োল বডকপোন্সজট  ি? 

উত্তর: ইউবসবি স্বোধী  এ োউন্ট  ুলকি ইব বে োল বডকপোন্সজট জমো  রকি হকি  ো। 

১৫। য োেো  বগক  ইউবসবি স্বোধী  এ োউন্ট  ুলকি পোরকিো? 

উত্তর: রযমকামনা ইউফ্রসফ্রি শাখা রথমক স্বোধী  এ োউন্ট  ুলকি পোরকি । 

Select UCB Swadhin Account 

 

Confirm 

 

Amount (BDT) 

 

Withdraw 


