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১.০।  ঋণ আমবেি যরী : গণপ্রজযিন্ত্রী বযাংলযমেি সর যমরর আওিযধীি মন্ত্রণযলয়/কবভযগ, অকধেপ্তর/্করেপ্তর/ 

 যর্ মযলয়সমূমহ শুধুমযত্র স্থযয়ী ্মের কব্রীমি কিময়যগপ্রযপ্ত  ম মচযরী (ফবসযমকর /সযমকর )। 

 

২.০। ঋণ প্রযকপ্তর ফর্যগ্যিয:  

২.১                                             । 

২.২                               ৫৮ (    )  ছ । 

২.৩                                                                                 

                                                     ঋণ    ণ              

               । 

২.৪                        ,                                           ই 

                ঋণ                    । 

 

৩.০। আমবেি ্মত্রর সমে েযকিলিব্ েকলল ও  যগজ্মত্রর িযকল যঃ 
 

 ৩.১। বযকি কিম মযণ/ফ্ল্েযট ঋমণর আমবেমির সমে েযকিলিব্ েকলল ও  যগজ্মত্রর িযকল যঃ 

 প্রযইমভট লমটর ফেমত্রঃ 

1. জকমর মূল মযকল যিয েকলল; 

2. এস.এ./আর.এস. ফর কড ময় মযকল  ফেম  মযকল যিয স্বমের প্রময়যজিীয় ধযরযবযকহ  েকলল; 

3. কস.এস, এস.এ, আর.এস, কব.এস ও প্রমর্যজে ফেমত্র কসটি জকর্ িকিয়যমির জযমবেয ি ল; 

4.  ম্ মযমরিমির সাংকিস্নষ্ট অকফস  র্তম  কিে মযয় সিে্ত্র ইস্যের জন্য ফপ্রকরি ্মত্রর ফপ্রকেমি- 

 ফজলয/সযব ফরকজষ্ট্রী অকফস  র্তম  ইস্যেকৃি ১২ (বযর) বছমরর কিে মযয় সিে (এি.ই.কস)। 
 

 সর যরী লমটর ফেমত্রঃ 

1. লমটর বরযদ্দ ্ত্র; 

2. েিল হস্তযের ্ত্র; 

3. মূল লীজ েকলল ও বযয়য েকলল (প্রমর্যজে ফেমত্র); 

4. লীজ েযিয প্রকিষ্ঠযি হমি বন্ধ  অনুমকি ্ত্র। 
 

 গ্রু্ ঋমণর ফেমত্রঃ 

1. ফ্ল্েযট বন্টমির ফরকজকিকৃি িকর যিয চুকি্ত্র েকলল। 
 

 অন্যযন্য  যগজ্ত্রঃ 

1. িযমজযরী িকিয়যমির জযমবেয ি ল, কড.কস.আর, হযল সমির িযজিয রকিে; 

2. অনুমমযেি ্ত্রসহ অনুমমযকেি ি িয; 

3. লমটর সময়ল ফটষ্ট করম্যট ম; 

4. ইমযরমির  যঠযমময ি িয ও ভযরবহি সিে {৬ (ছয়) িলয ্র্ মে ভবমির ফেমত্র  ম্ মযমরিমির 

 কিধ মযকরি ছ  ফমযিযমব   ম্মে ৫ বছমরর এবাং ৭ (সযি) ও িদুর্ধ্ম িলয ভবমির ফেমত্র  

 ১০  বছমরর কিম মযণ ও কডজযইি অকভজ্ঞিয সম্পন্ন গ্রযজুময়ট কসকভল ইকিকিয়যর/প্রম ৌিল 

 ্রযমি মেযিয প্রকিষ্ঠযি  র্তম  প্রেত্ত ভযরবহি সিে, সিে প্রেযি যরী প্রম ৌিলীম  অবশ্যই 

 ইিকিটিউিি অব ইকিকিয়যস ম বযাংলযমেি এর সেস্য হমি হমব}; 

 

চলমযি ্যিয-২ 
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্যিয-২ 

 

5. আমবেি যরীর জযিীয় ্করচয় ্মত্রর সিেযকয়ি  ক্, সিেযকয়ি ছকব ও স্বযেরসহ সিযি্ত্র; 

6. ি িয ফমযিযমব  বযিী কিম মযণ ও অন্য ফ যি ব্যাং /আকে ম  প্রকিষ্ঠযমি ঋণ িযই মমম ম ষ্টেযম্প 

 ফ্্যমর অেী যরিযময;  

7. ফবিি-ভযিয Electronic Fund Transfer (EFT) এর মযধ্যমম গ্রহণ সাংক্রয  প্রিেয়ি 

 এবাং ঋমণর প্রযপ্যিয সাংক্রযে প্রিেয়ি।  
 

৩.২।  ফ্ল্েযট ঋমণর ফেমত্র উ্করউি েকলল/ যগজ্ত্র ছযিযও কিমণ বকণ মি েকলল/ যগজ্ত্র েযকিল  রমি 

হমবঃ  
 

 প্রযইমভট লমটর ফেমত্রঃ 

1.  ফ্ল্েযট ক্রময়র ফরকজকিকৃি বযয়িয চুকি; 

2. ফ্ল্েযমটর মযকল যিয েকলল (বন্ধ  প্রেযমির পূমব ম)। 
 

 সর যকর/লীজ প্রযপ্ত লমটর ফেমত্রঃ 

1.  ফ্ল্েযট ক্রময়র ফরকজকিকৃি বযয়িয চুকি; 

2. ফ্ল্েযমটর বরযদ্দ্ত্র; 

3. ফ্ল্েযমটর মযকল যিয েকলল (বন্ধ  প্রেযমির পূমব ম)। 
 

 অন্যযন্য  যগজ্ত্রঃ 

1.  জকমর মযকল   র্তম  ফডমভল্যরম  প্রেত্ত ফরকজকিকৃি আম ফমযিযর িযময েকলল; 

2. জকমর মযকল  এবাং ফডমভল্যর এর সযমে ফরকজকিকৃি ফ্ল্েযট বন্টমির চুকি্ত্র; 

3. ফডমভল্যর ফ যম্পযিীর সাংঘস্বযর , সাংঘকবকধ ও করহেযব এর কিবন্ধি সিে এর সিেযকয়ি 

ফমটয ক্; 

4.  কডজযইি ফমযিযমব   যজ  রযর ব্য্যমর ফডমভল্যর প্রকিষ্ঠযি  র্তম  প্রেত্ত 

আন্ডযরমটক াং; 

5. অন্য ফ যি ব্যাং /আকে ম  প্রকিষ্ঠযমি ঋণ িযই মমম ম ফডমভল্যর  র্তম  ষ্টেযম্প ফ্্যমর 

ফঘযষিয্ত্র;  
 

৪.০।                                  : 

 ( )                      : 

 

     

   

                       

        

                     

                      

(        ) 

         

(        ) 

           

(        ) 

১। ৫             

(৪৩ ০০০ -       ) 

৭৫.০০ ৬০.০০ ৫০.০০ 

২।            ৬      

(২২ ০০০ -     ৩৫ ০০০ -) 

৬৫.০০ ৫৫.০০ ৪৫.০০ 

৩। ১৩           ১০      

(১১ ০০০ -     ১৬ ০০০ -) 

৫৫.০০ ৪০.০০ ৩০.০০ 

৪। ১৭           ১৪       

(  ০০০ -     ১০ ২০০ -) 

৪০.০০ ৩০.০০ ২৫.০০ 

৫। ২০           ১৮       

(৮ ২৫০ -     ৮ ৮০০/-) 

৩৫.০০ ২৫.০০ ২০.০০ 
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 ( )                                         ণ     : 

 

     

   

               -   

             

                     

                      

(        ) 

         

(        ) 

           

(        ) 

১। ৪              

(৪৪ ৪৫০ -       ) 

৭৫.০০ ৬০.০০ ৫০.০০ 

২। ৬        ৫      

(৩০  ৩৫ -     ৩৪ ৫৪০ -) 

৬৫.০০ ৫৫.০০ ৪৫.০০ 

 

৫.০। ঋমণর প্র যর, আওিযধীি এলয য, কিম মযণ হযর ও স্যে হযর কিম্নরূ্ঃ 
 

  

ঋমণর 

প্র যর 
আওিযধীি এলয য 

কিম মযণ হযর 

(প্রকি বগ মফুট) 

স্যে হযর 

বযকি 

কিম মযণ 

ঋণ 

ঢয য ও চট্টগ্রযম 

মহযিগরী/কসটি 

 ম্ মযমরিি/কবভযগীয় 

সের ও ফজলয সের 

এলয য 

আর.কস.কস. ফেম ষ্ট্রয চযমরর জন্যঃ 

িীচিলয আবযকস   ২৭৭৪/-      

গ্যযমরজ              ২২৫১/-      

উ্মরর িলযসমূহ ১৬৯৩/-      

৯.০০% 

 
(৫%  ম মচযরী 

 র্তম  প্রমেয় 

এবাং ৪% 

সর যর  র্তম  

ভর্তমক  কহমসমব 

প্রমেয়)            

(ফ্কর আরবযি ও উ্মজলয 

সের এবাং ফগ্রযে ফসন্টযর 

এলয য) 

আর.কস.কস. ফেম ষ্ট্রয চযমরর জন্যঃ 

িীচিলয আবযকস    ২৩৫৯/-      

গ্যযমরজ               ১৮৩৬/-      

উ্মরর িলয সমূহ  ১৩৮৫/-      

অেবয, 

ফলযড কবয়যকরাং কি  ওয়যল ষ্ট্রয চযমরর জন্যঃ 

িীচিলয আবযকস    ১৫৫৭/-      

গ্যযমরজ                 ৯০০/-      

উ্মরর িলয সমূহ   ১১৬৪/-      

ফ্ল্েযট ঋণ 

ঢয য ও চট্টগ্রযম 

মহযিগরী/কসটি 

 ম্ মযমরিি/কবভযগীয় 

সের ও ফজলয সের 

এলয য 

প্রকি বগ মফুট ৫০০০/-       

ফ্ল্েযমটর আয়িি ১৬০০ বগ মফুমটর ফবকি হমল 

৬০০০/- টয য 

           

(ফ্কর আরবযি ও উ্মজলয 

সের এবাং ফগ্রযে ফসন্টযর 

এলয য) 

প্রকি বগ মফুট ৪০০০/-       

ফ্ল্েযমটর আয়িি ১৫০০ বগ মফুমটর ফবকি হমল 

৫০০০/- টয য 

 

৫.১। ঋমণর ফময়যে : ৫, ১০, ১৫ ও ২০ বছর ( ম্ মযমরিি এবাং আমবেি যরীর আমলযচিযর কভকত্তমি 

পূমব মই কিধ মযকরি হমব)। 

৫.২। ঋমণর ইকুইটি :  ম্ মযমরিমির ঋণ এবাং ঋণ গ্রহীিযর কিজস্ব কবকিময়যগ অনু্যি হমব ৯০ : ১০; 

অে মযৎ বযিী/ফ্ল্েযট কিম মযণ ব্য় এর কভকত্তমি ( ম্ মযমরিমির কিম মযণ হযর অনুর্যয়ী) 

গ্রহীিযর কিজস্ব কবকিময়যগ ১০% এবাং  ম্ মযমরিমির ঋমণ কবকিময়যগ ৯০%। 

 

চলমযি ্যিয-৪ 
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৬.০। প্রযপ্যিয কিধ মযরণ : 
 

৬.১। ( )                ণ                ০   ( )                                

( )                 (   -    -  )                      - ই                    

(                       )                ণ ঋণ            ণ        । 

৬.২।      ঋ ণ  কসকলাং কিধ মযরমণর      ফ্ল্েযমটর ক্রয় মূমের সযমে      ফরকজমিিি কফ           

    ।  

৬.৩।    /                                  ঋ ণ                । 

 

৭.০। ঋণ আমবেি : 

 

৭.১।               ই                            ।     ই         ই ঋ ণ        

     ।  

৭.২।     ই                 ণ                                   ছ  ,          

                                                               

                                         । 

৭.৩। ঋ ণ                                    /        /                         

  । 

 

৮.০। ক কস্ত কিধ মযরণ ্দ্ধকি : 
 

৮.১।  গৃহ      ফণর ফেমত্র প্রেম ক কস্তর ঋমণর অে ম প্রযকপ্তর এ  (০১) বছর ্র এবাং ফ্ল্েযট           

ঋ ণ  অে ম প্রযকপ্তর ছয় (০৬) মযস ্র ঋণ        র্তম  মযকস  ঋণ ্করমিযধ আরম্ভ হমব। 
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