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ফ্ল্যাট রেজিস্ট্রেশন ঋণ 

 
ফ্ল্যাট রেজিস্ট্রেশন ঋস্ট্রণে জনস্ট্রদ েজশকা 

(Flat Registration loan guidelines) 
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দেশের অবকাঠাশ াগত উন্নয়শে আবাসে খাশত ঋণ প্রোশে বাাংলাশেে হাউজ বববডাং ফাইোন্স কশ্ পাশরেে েীর্ পকাল 

ধশর ্বিকৃৎ বহশসশব কাজ কশর আসশে। ফ্ল্যাট ক্রশয় ঋণ প্রোশে ববএইচববএফবস অগ্রেী ভূব কাশক আশরা গবতেীল ও 

ফ্ল্যাট ক্রশয়র ববষয়টি সহজীকরণ করশত “ফ্ল্যাট দরবজশেেে” ঋণ দপ্রাডাক্ট চালু করা হশয়শে। 

 

১.০।  আওিাধীন এলাকাঃ  
 

  ঢাকা ও চট্টগ্রাম রমস্ট্ররা্জলটন এলাকাসহ রদস্ট্রশে সকল জবভাগীয় ও রিলা সদে এলাকা (দেখাশে ফ্ল্যাট ঋণ 

চালু রশয়শে)। 

 

২.০। অজভষ্ট িনস্ট্রগাষ্ঠী :  
 

ঢাকা ও চট্টগ্রাম রমস্ট্ররা্জলটন এলাকাসহ রদস্ট্রশে সকল জবভাগীয় ও রিলা সদে এলাকায় বায়না চুজি ও 

ফ্ল্যাট ক্রস্ট্রয় আবদ্ধ ফ্ল্যাট রক্রিা এবাং ইস্ট্রিামস্ট্রে কস্ট্র্ োস্ট্রেশন হস্ট্রি জি-্ক্ষীয় চুজিে মােস্ট্রম আাংজশক অথবা 

সম্পূণ ে টাকা গ্রহণকােী ঋণ গ্রহীিাগণ যাো ফ্ল্যাটটি বন্ধক প্রদাস্ট্রনে ব্যবস্থা কেস্ট্রবন। 

 

৩.০। ঋণ প্রাজিে রযাগ্যিা :  
 

৩.১।  রয সকল ফ্ল্যাট রক্রিা রেস্ট্রভল্াে এে জনকট রথস্ট্রক ফ্ল্যাট ক্রস্ট্রয়ে িন্য চুজিস্ট্রি আবদ্ধ হস্ট্রয় ফ্ল্যাস্ট্রটে 

সমুদয় টাকা ্জেস্ট্রশাধ কস্ট্রেস্ট্রছন জকন্তু ফ্ল্যাট জনি নাস্ট্রম রেজিজে কেস্ট্রি ্াস্ট্রেন নাই িাস্ট্রদে দক্ষশে এ 

ঋন প্রদান রযাগ্য হস্ট্রব।  
 

৩.২।  এছাড়াও ইস্ট্রিামস্ট্রে অি কস্ট্র্ োস্ট্রেশন হস্ট্রি জি-্ক্ষীয় চুজিে মােস্ট্রম আাংজশক ঋণ গ্রহণকােীগণস্ট্রক 

মঞ্জুেীকৃি ঋস্ট্রণে অজবিেণকৃি টাকা জবিেস্ট্রনে ্ে অথবা মঞ্জুেীকৃি ঋস্ট্রণে অবজশষ্ট টাকা গ্রহণ 

কেস্ট্রবন না মস্ট্রম ে অঙ্গীকাে নামা গ্রহস্ট্রণে ্ে অথবা মঞ্জুেীকৃি ঋস্ট্রণে আাংজশক টাকাে রচক গ্রহণ 

কস্ট্রে ইস্ট্রিামস্ট্রে জকবি জে-জফক্সসহ জনয়জমি ঋণ ্জেস্ট্রশাধ শুরু কস্ট্রেস্ট্রছন িাস্ট্রদেস্ট্রক ফ্ল্যাট 

রেজিস্ট্রেশন ঋণ জবিেণ কো যাস্ট্রব। 

 

৪.০।  আস্ট্রবদস্ট্রনে সাস্ট্রথ দাজিলিব্য কাগি্স্ট্রিে িাজলকা :  
 

৪.১।  সামজয়ক আস্ট্রবদস্ট্রনে সাস্ট্রথ দাজিলিব্য কাগি্স্ট্রিে িাজলকা : 
  

(ক)  ফ্ল্যাট দরবজশেেে ঋস্ট্রণে সামজয়ক আস্ট্রবদন্ি যথাযথভাস্ট্রব পূেণ কস্ট্রে জনম্নজলজিি 

 কাগি্িসহ দাজিল কেস্ট্রি হস্ট্রব (সামজয়ক আস্ট্রবদন ফেম জবনামূস্ট্রে অজফস রথস্ট্রক 

 জবিেণ কো হয় অথবা কস্ট্র্ োস্ট্রেশস্ট্রনে ওস্ট্রয়ব সাইট হস্ট্রি Download কস্ট্রে উহা 

 যথাযথভাস্ট্রব পূেণ কস্ট্রে দাজিল কো যাস্ট্রব); 
(ি) ঋস্ট্রণে সামজয়ক আস্ট্রবদন ফেস্ট্রম ঋণগ্রহীিা এবাং রেস্ট্রভল্াে অন্যস্ট্রকান ব্যাাংক বা আজথ েক 

প্রজিষ্ঠান হস্ট্রি ঋণ গ্রহণ কস্ট্রে থাকস্ট্রল উহাে িথ্য সাংস্ট্রযািন কেস্ট্রি হস্ট্রব এবাং বন্ধক 

প্রদাস্ট্রনে পূস্ট্রবই ফ্ল্যাটটি অন্য প্রজিষ্ঠাস্ট্রনে ঋণ মুি সনদ জদস্ট্রি হস্ট্রব;  
(গ) ফ্ল্যাট রক্রিা এবাং রেস্ট্রভল্াে এে সাস্ট্রথ সম্পাজদি ফ্ল্যাট ক্রস্ট্রয়ে রেজিজেকৃি চুজি্স্ট্রিে 

সিযাজয়ি ফস্ট্রটাকজ্ জদস্ট্রি হস্ট্রব; 
(ঘ) সেকাজে ফ্ল্যাস্ট্রটে রেস্ট্রি বোদ্দ্স্ট্রিে সিযাজয়ি ফস্ট্রটাকজ্ জদস্ট্রি হস্ট্রব; 
(ঙ) িজমে মাজলক এবাং রেস্ট্রভল্াে এে সাস্ট্রথ সম্পাজদি চুজি ্স্ট্রিে সিযাজয়ি ফস্ট্রটাকজ্ 

  জদস্ট্রি হস্ট্রব; 
(চ) অনুস্ট্রমাজদি নকশা ও অনুস্ট্রমাদন ্স্ট্রিে সিযাজয়ি ফস্ট্রটাকজ্ জদস্ট্রি হস্ট্রব; 
(ছ) প্রস্তাজবি বন্ধকী িজম/সাইট ্জেদশ েন কোে িন্য রুট ম্যা্ জদস্ট্রি হস্ট্রব; 

 

(চল াে ্াতা-২) 
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্াতা-২ 

 

৪.২।  ফেমাল আস্ট্রবদস্ট্রনে সাস্ট্রথ দাজিলিব্য কাগি্স্ট্রিে িাজলকাঃ 
 

িজমে স্বত্ব ও প্রস্ট্রকৌশল সাংক্রাে কাগি/দজলল্স্ট্রিে িাজলকা: 

 

ক্রজমক 

নম্বে 

লীি প্রাি প্লস্ট্রটে রেস্ট্রি ব্যজি মাজলকানাধীন িজমে রেস্ট্রি সেকাজে সাংস্থা কর্তেক বোদ্দকৃি 

ফ্ল্যাস্ট্রট ঋণ প্রদাস্ট্রনে রেস্ট্রি 

১। প্রস্তাজবি এ্াট েস্ট্রমন্ট ভবস্ট্রনে িজমে 

মাজলকানা দজলল (লীি দজলল বা লীি 

্েবিী মাজলকানা  দজলল এে 

সিযাজয়ি ফস্ট্রটাকজ্)। এছাড়াও রচইন 

অব েকুস্ট্রমন্টস জহসাস্ট্রব মূল বোদ্দ্ি  

ও দিল হস্তােে ্স্ট্রিে সিযাজয়ি 

ফস্ট্রটাকজ্ (যজদ থাস্ট্রক)। 

প্রস্তাজবি এ্াট েস্ট্রমন্ট ভবস্ট্রনে িজমে 

মাজলকানা দজলল (মূল মাজলকানা 

দজলস্ট্রলে সিযাজয়ি ফস্ট্রটাকজ্ এবাং 

এস.এ / আে.এস রেকেীয় মাজলক রথস্ট্রক 

ধাোবাজহকিা  প্রমাস্ট্রণে রচইন অব 

েকুস্ট্রমন্টস এে সিযাজয়ি ফস্ট্রটাকজ্)। 

(১) ফ্ল্যাস্ট্রটে মূল বোদ্দ্ি।  

(২) সেকাজে কর্তে্ স্ট্রেে জনকট রথস্ট্রক 

বন্ধক অনুমজি্িসহ কাঠাস্ট্রমা 

নকশা, ভােবহন সনদ। 

(৩) ইমােস্ট্রিে কাঠাস্ট্রমা নকশা মস্ট্রিা 

ভবন জনজম েি হস্ট্রয়স্ট্রছ মস্ট্রম ে প্রস্ট্রকৌশল 

সনদ (নমুনা রমািাস্ট্রবক)।   

২। লীিদািা প্রজিষ্ঠান রথস্ট্রক রক্রিাে নাস্ট্রম 

কস্ট্র্ োস্ট্রেশস্ট্রনে অনুকূস্ট্রল বন্ধক োিাে 

অনুমজি্ি/অনা্জি্ি (এন.ও.জস)। 

১২(বাে) বছস্ট্রেে এন.ই.জস (সাংজিষ্ট 

রিলা রেজিোে/ সাব-রেজিোে কর্তেক 

স্বােজেি)। 

লীি দািা প্রজিষ্ঠান হস্ট্রি বন্ধক 

অনুমজি্ি। 

৩। লীিদািা কর্তেক প্রদি নামিােী 

েকুস্ট্রমন্টস এে সিযাজয়ি ফস্ট্রটাকজ্। 

জস.এস, এস.এ, আে. এস, জ্.এস, 

মহানগে িজে্ ও জব.এস িজিয়াস্ট্রনে 

সিযাজয়ি ফস্ট্রটাকজ্, নামিােী 

িজিয়ানসহ জে.জস.আে ও হালসস্ট্রনে 

িািনা েজশদ এে সিযাজয়ি ফস্ট্রটাকজ্। 

- 

৪। ফ্ল্যাট ক্রস্ট্রয়ে রেজিজেকৃি বায়না 

চুজি্স্ট্রিে মূল কজ্ এবাং বোদ্দ্ি।  

ফ্ল্যাট ক্রস্ট্রয়ে রেজিজেকৃি বায়না 

চুজি্স্ট্রিে মূল কজ্ এবাং বোদ্দ্ি।   
- 

৫। 

- 

১ম জকজস্তে পূস্ট্রব ে মাজলকানা দজলল/ফ্ল্যাট 

ক্রস্ট্রয়ে চুজি্ি দজলস্ট্রলে মূল কজ্ িমা 

জদস্ট্রি হস্ট্রব। 

- 

 

৪.৩। ফেমাল আস্ট্রবদস্ট্রনে সাস্ট্রথ দাজিলিব্য অন্যান্য কাগি্স্ট্রিে িাজলকা : 

 

(ক) ফেমাল আস্ট্রবদন ্স্ট্রিে মূে ১,০০০.০০ (এক হািাে) টাকা। 
(ি) আস্ট্রবদনকােীে িািীয় ্জেচয়্স্ট্রিে কজ্, ২ কজ্ ্াসস্ট্র্াট ে সাইস্ট্রিে ছজব ও সাদা কাগস্ট্রি 

৩টি নমুনা স্বােে (সেকাজে মাজলকানাধীন রয রকান প্রজিষ্ঠাস্ট্রনে ৯ম ও িদুর্ধ্ে রগ্রস্ট্রেে 

কম েকিো কর্তেক সিযাজয়ি) দাজিল কেস্ট্রি হস্ট্রব । 
(গ) কশ্পাশরেে কর্তপক বেধ পাবরত আশবেে বফ এবাং ্বরেেপে বফ জ া প্রোশের রবেে (বতপ াশে 

আশবেে বফ এবাং ্বরেেপে বফ প্রবত হাজাশর ৫/- টাকা হাশর + সরকার কর্তপক বেধ পাবরত হাশর 

ভ্যাটসহ) োবখল করশত হশব।। 
(ঘ) রয রকান মূল দজলল রেজিজি অজফস রথস্ট্রক ্াওয়া না রগস্ট্রল দজলল উস্ট্রিালস্ট্রনে মূল েজশদ ও 

সাটি েফাইে কজ্ িমাসহ দজলল উস্ট্রিালস্ট্রনে িন্য ১,০০০.০০ (এক হািাে) টাকা জফ িমা 

জদস্ট্রি হস্ট্রব। 
(ঙ) ঋণ আস্ট্রবদনকােীে আস্ট্রয়ে প্রমাণ্ি (চাকুেীে রেস্ট্রি ঋণ আস্ট্রবদন ফেস্ট্রমে জনজদ েষ্ট ্ািায় 

রবিন সনদ এবাং ব্যবসাে রেস্ট্রি ররে লাইস্ট্রসন্স ও আয়কে ্জেস্ট্রশাধ সাংক্রাে হলফনামা/ 

আয়কে ্জেস্ট্রশাধ সনদ)।  
(চ) ফ্ল্যাট দরবজশেেে ঋণ আস্ট্রবদনকােী বা িাে িাজমনদাে আয়কে ্জেস্ট্রশাধকােী হস্ট্রি হস্ট্রব 

এবাং ই-টি.আই.এন নম্বেসহ আয়কে ্জেস্ট্রশাস্ট্রধে প্রিযয়ন্ি দাজিল কেস্ট্রি হস্ট্রব।  

 

(চল াে ্াতা-৩) 
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(ছ) কস্ট্র্ োস্ট্রেশস্ট্রনে অনুকূস্ট্রল রেস্ট্রহন দজলল রেজিজেে পূস্ট্রব ে সাংজিষ্ট ফ্ল্যাটটি অন্য রকান ব্যাাংক বা 

আজথ েক প্রজিষ্ঠাস্ট্রন দায়বদ্ধ থাকস্ট্রল অবমুি কস্ট্রে সম্পূণ ে জনদ োয় ও জনষ্কন্টক অবস্থাস্ট্রি 

কস্ট্র্ োস্ট্রেশস্ট্রনে জনকট বন্ধক প্রদান কেস্ট্রি হস্ট্রব। 
(ি) রেস্ট্রভল্াে রকাম্পানীে/ফ্ল্যাট জনম োণকােী ব্যজিে জনকট হস্ট্রি ঋণ প্রস্তাজবি ভবস্ট্রন রকান ঋণ 

আস্ট্রছ জক-না িাে একটি রঘাষণা্ি জনস্ট্রি হস্ট্রব। ভবনটি রকান আজথ েক প্রজিষ্ঠাস্ট্রন দায়বদ্ধ 

থাকস্ট্রল সাংজিষ্ট ফ্ল্যাটটি রেস্ট্রহন দজলল রেজিজেে পূস্ট্রব েই অবমুি কস্ট্রে জদস্ট্রি হস্ট্রব। প্রস্তাজবি 

বন্ধকী ফ্ল্যাটটি রকান প্রজিষ্ঠাস্ট্রন দায়বদ্ধ থাকস্ট্রল িজমসহ ফ্ল্যাট অবমুজিে জবষস্ট্রয় সাংজিষ্ট 

প্রজিষ্ঠাস্ট্রনে জলজিি সম্মজি ্ি জনস্ট্রি হস্ট্রব। 
(ঝ) রেস্ট্রভল্াে রকাম্পানীে সাংঘ স্বােক, সাংঘজবজধ ও জনবন্ধন সনদ এে সিযাজয়ি ফস্ট্রটাকজ্ 

দাজিল কেস্ট্রি হস্ট্রব। 
(ঞ) রবসেকােী হাউজিাং রকাম্পানীে রেস্ট্রি সাংঘ স্বােক, সাংঘজবজধ ও জনবন্ধন সনদ এে সিযাজয়ি 

ফস্ট্রটাকজ্ দাজিল কেস্ট্রি হস্ট্রব। 

(ট) ঋস্ট্রণে ১ম জকজস্তে আস্ট্রবদস্ট্রনে সময় ঋণ আস্ট্রবদনকােীে ব্যাাংক জহসাব জববেণী দাজিল কেস্ট্রি 

হস্ট্রব। 
(ঠ) ফ্ল্যাস্ট্রটে মাজলকানা বা মস্ট্রগ েি দজলল রেজিজেে ১৫ জদস্ট্রনে মস্ট্রে মাজলকানা দজলস্ট্রলে 

সাটি েফাইে কজ্ এবাং ৩ (জিন) মাস্ট্রসে মস্ট্রে ফ্ল্যাস্ট্রটে নামিােী, জেজসআে ও িািনাে েজশদ 

দাজিল কেস্ট্রি হস্ট্রব। 
 

৪.৪। প্রবাসী বাাংলাস্ট্রদশীগস্ট্রণে আস্ট্রবদস্ট্রনে সাস্ট্রথ দাজিলিব্য অজিজেি কাগি্স্ট্রিে িাজলকাঃ 

 

(ক) জবস্ট্রদস্ট্রশে Employment Certificate, রেজসস্ট্রেন্ট ্ােজমট এবাং ্াসস্ট্র্াট েসহ সকল 

কাগি্ি বা Documents এে ফস্ট্রটাকজ্ ঋণ আস্ট্রবদন ্স্ট্রিে সাস্ট্রথ দাজিল কেস্ট্রি হস্ট্রব ; 
(ি) প্রবাসী নাগজেকস্ট্রদেও বাাংলাস্ট্রদশী ্াসস্ট্র্াট ে থাকস্ট্রি হস্ট্রব এবাং ্াসস্ট্র্াস্ট্রট েে সিযাজয়ি 

ফস্ট্রটাকজ্ দাজিল কেস্ট্রি হস্ট্রব ; 
(গ) ঋস্ট্রণ জনজম েি বাজড়/ফ্ল্যাট িথা সাজব েক কায োজদ িত্ত্বাবধান কোে িন্য বাাংলাস্ট্রদস্ট্রশ অবস্থানেি 

একিন নজমজন/প্রজিজনজধস্ট্রক আমস্ট্রমািাে (Power of Attorney) জনযুি কেস্ট্রি হস্ট্রব। 
 

৪.৫। প্রস্ট্রকৌশলগি কাগি্স্ট্রিে িাজলকা : 

 

(ক) সাংজিষ্ট ভবস্ট্রনে অনুস্ট্রমাজদি নকশাে সিযাজয়ি ফস্ট্রটাকজ্ (অনুস্ট্রমাদন্স্ট্রিে কজ্সহ)। 
(ি) জেিাইন রমািাস্ট্রবক  কাি কোে ব্যা্াস্ট্রে রেস্ট্রভল্াে প্রজিষ্ঠান কর্তেক প্রদি আন্ডােস্ট্রটজকাং।  
(গ) িজমে সস্ট্রয়ল রটস্ট জেস্ট্র্াট ে এে সিযাজয়ি ফস্ট্রটাকজ্। 
(ঘ) সাংজিষ্ট এ্াট েস্ট্রমন্ট ভবস্ট্রনে কাঠাস্ট্রমা নকশা (োকচাোল জেিাইন)। ৬ (ছয়) িলা ্য েে 

ভবস্ট্রনে রেস্ট্রি কম্স্ট্রে ৫ বছস্ট্রেে অজভজ্ঞিা সম্পন্ন এবাং ৭ (সাি) বা িদুর্ধ্ে িলা ভবস্ট্রনে 

রেস্ট্রি কম্স্ট্রে ১০ বছস্ট্রেে অজভজ্ঞিা সম্পন্ন গ্রাজুস্ট্রয়ট জসজভল ইজিজনয়াে/জনব োহী 

প্রস্ট্রকৌশলী/প্রস্ট্রকৌশল ্োমশ েদািা প্রজিষ্ঠান কর্তেক ইস্যযকৃি ইমােস্ট্রিে ভােবহন েমিা 

সাংক্রাে সাটি েজফস্ট্রকট (সাটি েজফস্ট্রকট প্রদানকােী প্রস্ট্রকৌশলীস্ট্রক অবশ্যই ইনজস্টটিউশন-অফ-

ইজিজনয়াস ে বাাংলাস্ট্রদশ এে সদস্য হস্ট্রি হস্ট্রব)। 

(চল াে ্াতা-৪) 
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(ঙ) প্রথম রচক গ্রহস্ট্রণে পূস্ট্রব ে দাজিলকৃি কাঠাস্ট্রমা নকশা ও জেিাইন রমািাস্ট্রবক জনম োণ কাি 

বাস্তবায়ন হস্ট্রে মস্ট্রম ে জনম োণ কাি িদােককােী প্রস্ট্রকৌশলী হস্ট্রি বাস্তবায়ন সনদ দাজিল 

কেস্ট্রি হস্ট্রব। 
িস্ট্রব রয সমস্ত ঋণ রকইস্ট্রস ্াইজলাং এে আবশ্যকিা আস্ট্রছ রস সমস্ত ঋণ রকইস্ট্রস প্রজিজষ্ঠি 

ইজিজনয়াজোং ফাম ে বা রযাগ্য প্রস্ট্রকৌশলীে িত্ত্বাবধাস্ট্রন সস্ট্রয়ল রটস্ট জেস্ট্র্াট ে ও কাঠাস্ট্রমা নকশা 

রমািাস্ট্রবক যথাযথভাস্ট্রব ্াইজলাং কো হস্ট্রয়স্ট্রছ মস্ট্রম ে সনদ ্ি দাজিল কেস্ট্রি হস্ট্রব। 
 

৫.০। ঋণ আস্ট্রবদনকােীে নাস্ট্রম বাাংলাস্ট্রদস্ট্রশে রয রকান িফজসজল ব্যাাংস্ট্রক সঞ্চয়ী জহসাব থাকস্ট্রি হস্ট্রব। উি জহসাস্ট্রবে 

মােস্ট্রম সোসজে ঋণ জবিেণ ও আদায় কায েক্রম গ্রহণ কো হস্ট্রব। 

 

৬.০। ফ্ল্যাট রক্রিা এবাং রেস্ট্রভল্াে এে প্রিযয়ন্ি :  

 

কস্ট্র্ োস্ট্রেশস্ট্রনে ঋণ ব্যিীি ফ্ল্যাট রেস্ট্রভল্াস্ট্রেে আে রকান ্াওনা নাই মস্ট্রম ে ফ্ল্যাট রক্রিা এবাং রেস্ট্রভল্ােস্ট্রক 

প্রিযয়ন্ি জদস্ট্রি হস্ট্রব। 

 

৭.০। ফ্ল্যাট বন্ধক প্রদান : ফ্ল্যাট রেজিজেে জদনই বন্ধক প্রদান কেস্ট্রি হস্ট্রব। 

 

৮.০। ঋস্ট্রণে সস্ট্রব োচ্চ জসজলাং :  
 

১০.১।  ১৫.০০ (্স্ট্রনে) লক্ষ টাকা। এদক্ষরি ফ্ল্যাট ঋস্ট্রণে নীজিমালায় জনধ োজেি ফ্ল্যাট ঋস্ট্রণে স্ব-স্ব এলাকাে 

জসজলাং এে মস্ট্রে সীমাবদ্ধ থাকস্ট্রব ;  
 

১০.২।  ফ্ল্যাট রেজিস্ট্রেশন ঋস্ট্রণে িেস্ট্রচে জহসাব সাংবিষ্ট অজফস্ট্রসে আইন কম েকিো জনধ োেণ/প্রাক্কলন 

 কেস্ট্রবন। 

 

৯.০। ঋণ ্জেস্ট্রশাধ রময়াদ : ০৫ (্াঁচ) বছে।  

 

১০.০। ঋণ ্বরশোধ :     EMI ্দ্ধবতশত  াবসক বকবি ্বরশোধশোগ্য। 

 

১১.০। ঋস্ট্রণে ইকুইটি : 

  

১১.১।  রয সকল ফ্ল্যাট রক্রিা শুধুমাি ফ্ল্যাট রেজিস্ট্রেশন ঋণ গ্রহণ কেস্ট্রব িাস্ট্রদে িন্য আলাদা রকান 

ইকুইটি থাকস্ট্রব না।  

 

১১.২।  কস্ট্র্ োস্ট্রেশন হস্ট্রি জি-্ক্ষীয় চুজিে মােস্ট্রম ঋণ গ্রহীিাগণও স্ব-স্ব এলাকাে ঋস্ট্রণে জনধ োজেি সস্ট্রব োচ্চ 

জসজলাং এে আওিায় ১৫.০০ (্স্ট্রনে) লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ কেস্ট্রি ্ােস্ট্রব। িস্ট্রব রসস্ট্রেস্ট্রি জনধ োজেি 

ইকুইটি বহাল থাকস্ট্রব। 

 

১২.০। গৃহীি ঋস্ট্রণে জকজস্ত জনধ োেণ : 

 

১২.১। এমেটাইিে ্দ্ধজিস্ট্রি সকল মাজসক জকজস্তে ্জেমাণ সমান হস্ট্রব; প্রজি লে টাকাে (আইজেজসজ্ 

বাস্ট্রদ) মাজসক জকজস্তে ্জেমাণ জনম্নরূ্ হস্ট্রব: 
 

্জেস্ট্রশাধ রময়াদ স্যস্ট্রদে হাে মাজসক জকজস্তে ্জেমাণ 

৫ বছে ৯.০০% ২০৭৬.০০ টাকা 
 

১২.২। আইজেজসজ্ Pre-EMI ্দ্ধজিস্ট্রি ্জেস্ট্রশাধস্ট্রযাগ্য হস্ট্রব। 
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্াতা-৫ 

 
 

১৩.০।  ঋণ জবিেণ :  

ঋণ আস্ট্রবদনকােী জনি উৎস হস্ট্রি ফ্ল্যাস্ট্রটে রেজিস্ট্রেশন িেচ জনব োহ কেস্ট্রল ফ্ল্যাট রেজিজেে জদস্ট্রনই 

এককালীন ঋস্ট্রণে রচক প্রদান কো হস্ট্রব। এদক্ষরি ঋণ গ্রহীিা সম্মজি্ি দাজিল কেস্ট্রল ফ্ল্যাট রেস্ট্রভল্ােস্ট্রকও 

রচক প্রদান কো যাস্ট্রব। 

 

১৪.০।  “ফ্ল্যাট রেজিস্ট্রেশন ঋণ” প্রদাস্ট্রনে রেস্ট্রি রেজিজেকৃি দজলস্ট্রলে রময়াদ সস্ট্রব োচ্চ ৬ (ছয়) মাস্ট্রসে মস্ট্রে থাকস্ট্রল 

ফ্ল্যাট রেজিস্ট্রেশন ঋণ জবস্ট্রবচনা কো যাস্ট্রব। 
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