
 

 

 

 

 

 

        

 

 
 

 

 
 

 

বিএইচবিএফবি সিিা প্রদান প্রবিশ্রুবি 

[ বিটিজেনস্ চার্ টার ] 
 

 

 

১. নাগরিক সেবা: 

ক্রম. সেবাি নাম সেবা প্রদান পদ্ধরি 
১. প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র 

২. প্রারিস্থান 

১.য়েবাি মূল্য 

২. পরিয় াধ পদ্ধরি 

সেবা 

প্রদায়নি 

েময়েীমা 

দাবিত্বপ্রাপ্ত কর্ টকিটা: 

১. পদবী : 

২. স ান নম্বি: 

৩. ইয়মইল এয়েে: 
(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১। 

িথ্য অরধকাি 

আইন অনুযায়ী 

িথ্য প্রদান 

পত্র/রেরি/ে ট করপ 
১.  অন/অ লাইয়ন আয়বদন 

২.  মায়কেটিং রবভাগ 

১. রবনামূয়ল্য 

২. প্রয়যাজয নয় 

িজি টাচ্চ 

২০ 

কম েরদবে 

১. িথ্য প্রদানকািী কম েকিো 

২. সমাবা: ০১৭১২-৬৫১৭২৩ 

    স ান: ০২-৪১০৫১১৯৪ 

৩. pru.bhbfc@gmail.com 

১.২। ঋণ প্রদান েিংক্রান্ত: 

(ক) 
ঋণ প্রদান রবষয়ক 

পিাম ে/ িথ্য প্রদান 

ঋণ গ্রহয়ণচ্ছুসদর পিাম ে 

প্রদান 

১.  েিংরিষ্ট ব্রুর য়াি/রলষ্ট অব 

িকুয়মন্টে 

২.  অর য়েি সহল্প সিস্ক 

১. রবনামূয়ল্য 

২. প্রয়যাজয নয় 
িাৎক্ষরণক 

১. সহল্প সিস্ক কম েকিো  

২.  সমাবা: ০১৫৫০০৪৩৩০৫-৬, 

     স ান: ০২-২২৩৩৮১৩৮০ 

৩.  helpdesk@bhbfc.gov.bd 

(খ) 
োমরয়ক/প্রাথরমক 

আয়বদন অনুয়মাদন 

োমরয়ক/প্রাথরমক 

অনুয়মাদনপত্র প্রদান 

১. রনধ োরিি আয়বদন  িম 

২. ঋণ  াখা ও অনলাইন 

১. রবনামূয়ল্য 

২. প্রয়যাজয নয় 

৫ 

কম েরদবে 

১. শাখা অবফজির স ান অবফিার 

২. সমাবা/স ান: .................... 

৩. ই-সমইল: ........................ (গ) 

 িমাল আয়বদন 

গ্রহণ ও ঋণ মঞ্জুিী 

প্রদান 

আয়বদনপত্র গ্রহণ, 

স্বত্ত্বপ্ররিয়বদন, উপযুক্তিা 

যাচাই ও মঞ্জুিীপত্র প্রদান 

১.  আয়বদনপত্র, জরমি 

মারলকানা, নক া এবিং প্রাথীি 

পরিচয় ও আয় েিংক্রান্ত 

২.  ঋণ  াখা 

১. রনধ োরিি মূল্য 

    ৫০০/- ও ১০০/- 

    র : ০.৩০% ও ০.৫০% 

২. অন ও অ লাইন 

ব্ািংরকিং 

৩০ 

কম েরদবে 

(ঘ) ঋয়ণি সচক রবিিণ 

১ম সচক: বন্ধকী দরলল 

সিরজয়ে ন এবিং 

অন্যান্য সচক;প্রয়য়াজনীয় 

রবরনয়য়াগ বনবিজির পর  

১. সিয়হন দরলল  িম ও 

সচয়কি আয়বদন পত্র 

২. ঋণ  াখা 

১. র : ০.৩০% ও ০.৫০% 

২. অন ও অ লাইন 

ব্ািংরকিং 

স্বাভারবক 

সক্ষয়ত্র ১২ 

মায়েি 

ময়ে 

১. শাখা অবফজির স ান অবফিার 

২. সমাবা/স ান: .................... 

৩. ই-সমইল: ........................ 

(ঙ) 

ঋয়ণি মারেক 

রকরি/রিয়পয়মন্ট 

গ্রহণ  

রনধ োরিি সময়ায়দ মারেক 

রকরিয়ি পাওনা আদায় 

১. উপজদশপত্র ও ের্া িই/বিপ 

২. অন ও অ লাইন ব্ািংরকিং 

১. রবনামূয়ল্য 

২. প্রয়যাজয নয় 

৫, ১০, ১৫, 

২০ ও ২৫ 

িছর সর্িাজদ 

র্াবিক 

বকবিজি 

১. শাখা অবফজির আদাি কর্ টকিটা 

২. সমাবা/স ান: .................... 

৩. ই-সমইল: ........................ 

(চ) 
ঋণ রবভাজন/ 

অবমুরক্ত 

সিরজরে দরলল েম্পাদন 

োয়পয়ক্ষ 

১. রনধ োরিি আয়বদন  িম 

২.  ঋণ রবিিণকািী কায োলয় 

১. ৫০০ ও ১০০০ র্া. 

২. অন ও অ লাইন 

ব্ািংরকিং 

৩০ 

কম েরদবে 

১. শাখা অবফজির আদাি কর্ টকিটা 

২. সমাবা/স ান: .................... 

৩. ই-সমইল: ........................ 

(ছ) 
ঋয়ণি রহোব রববিণী 

প্রদান 

অন ও অ লাইন 

মােম 

১. অন/অ লাইন আয়বদন 

২. রহোব  াখা ও সহল্প-সিস্ক  

১. রবনামূয়ল্য 

২. প্রয়যাজয নয় 
িাৎক্ষরণক 

১. সহল্প সিস্ক কম েকিো  

২. সমাবা: ০১৫৫০০৪৩৩০৫-৬,  

    স ান: ০২-২২৩৩৮১৩৮০ 

৩.  helpdesk@bhbfc.gov.bd 

(জ) রিরেরিউল প্রদান 

েম্মরিপত্র ও িাউন 

সপয়মন্ট এি রভরিয়ি 

 

১. রনধ োরিি েম্মরিপত্র  

২. আদায়  াখা 

১. বিনামূজে ফরর্ ও 

বনর্ টাবরি ডাউন 

সপজর্ন্ট 

২.  অন ও অফ াইন 

ব্াাংবকাং 

২১ 

কম েরদবে 

১. শাখা অবফজির আদাি কর্ টকিটা 

২. সমাবা/স ান: .................... 

৩. ই-সমইল: ........................ 

(ঝ) 

ঋণ পরিয় ায়ধি পি 

সিয়হন খালা  ও 

বন্ধকী দরললপত্র 

স িৎ প্রদান 

গ্রহীিা/ববধ 

ওয়ারি য়দি রনকট 

হিান্তি  

১. অন/অ লাইন আয়বদন 

২. সহল্প-সিস্ক 

১. রবনামূয়ল্য 

২. প্রয়যাজয নয় 

৭ 

কম েরদবে 

১.  াখা অর ে প্রধান  

২. সমাবা/স ান: .................... 

৩. ই-সমইল: ........................ 

 

২. প্রারিষ্ঠারনক সেবা: 
 

ক্রম. সেবাি নাম সেবা প্রদান পদ্ধরি 

১. প্রয়য়াজনীয়  

    কাগজপত্র 

২. প্রারিস্থান 

১. সেবাি মূল্য 

২. পরিয় াধ  

    পদ্ধরি 

সেবা 

প্রদায়নি 

েময়েীমা 

দাবিত্বপ্রাপ্ত কর্ টকিটা: 

১. পদবী 

২. স ান নম্বি 

৩. ই-সমইল এয়েে 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

২.১  
জািীয় েিংেদ, মন্ত্রণালয়, 

বািংলায়দ  ব্ািংক ও অন্যান্য 

প্ররিষ্ঠানয়ক িথ্য প্রদান।  

েিংরিষ্ট প্ররিষ্ঠায়নি 

চারহদা পয়ত্রি 

সপ্ররক্ষয়ি েিবিাহ  

১. অনুয়িাধ/ 

রনয়দ ে নাপত্র 

২. প্রয়যাজয নয় 

১. রবনামূয়ল্য 

২. প্রয়যাজয নয় 

চারহদা 

অনুযায়ী 

রনধ োরিি 

েময়য়ি ময়ে 

১. েিংরিষ্ট রবভাগীয় প্রধান 

২. www.bhbfc.gov.bd-এ েকল 

রবভাগীয় প্রধায়নি নাম, স ান নম্বি ও ইয়মইল 

রবদ্যমান 

২.২।  
রবরভন্ন দ িি/ প্ররিষ্ঠায়নি 

রবরভন্ন করমটয়ি প্ররিরনরধ 

ময়নানয়ন প্রদান 

প্ররিরনরধ ময়নানয়ন 

ও অনুমরিপত্র ইস্যয 

১. অনুয়িাধপত্র 

২. প্রয়যাজয নয় 

১. রবনামূয়ল্য 

২. প্রয়যাজয নয় 

চারহদা 

অনুযায়ী 

রনধ োরিি 

েময়য়ি ময়ে 

১. েিংরিষ্ট রবভাগীয় প্রধান 

২. www.bhbfc.gov.bd-এ েকল 

রবভাগীয় প্রধায়নি নাম, স ান নম্বি ও ইয়মইল 

রবদ্যমান 

২.৩ 
কয়প োয়িট সোস্যাল  

সিেপনরেরবরলট 

(রে.এে.আি) পরিপালন 

আরথ েক অনুদান ও 

েহায়িা োমগ্রী  

প্রদান 

১. অনুয়িাধপত্র 

প্রারি/স্বপ্রয়ণারদি 

২. েদি দ িি 

১. রবনামূয়ল্য 

২. প্রয়যাজয নয় 

কর্তেপয়ক্ষি 

রেদ্ধান্ত 

অনুযায়ী 

১. উপ-মহাব্বস্থাপক 

    প্র ােন রবভাগ, েদি দ িি, ঢাকা 

২. স ান:২২৩৩৮২৫৩২, সমাবা:০১৬১৬০০৮৮৫৫   
৩. adhousebuilding@gmail.com 

  

 

 

 
 

গৃহ রনম োয়ণ ঋণ েহায়িা প্রদায়নি 

সক্ষয়ত্র দক্ষ, অন্তর্ভ েরক্তমূলক, 

 রক্ত ালী ও েহজ সেবা ব্বস্থা 

গয়ে সিালা।  

 

রভ ন (Vision): 
 

 
 

নীরিগি ও প্রারিষ্ঠারনক 

কাঠায়মা  রক্ত ালী এবিং 

গরি ীল কিাি মােয়ম সেবা 

ব্বস্থাপনাি মায়নান্নয়ন। 

 

রম ন (Mission): 
 

mailto:pru.bhbfc@gmail.com
mailto:helpdesk@bhbfc.gov.bd
mailto:adhousebuilding@gmail.com


 

 

৩. অভযন্তিীণ সেবা: 
 

ক্রম. সেবাি নাম সেবা প্রদান পদ্ধরি 

১. প্রয়য়াজনীয়   

    কাগজপত্র 

২. প্রারিস্থান 

১. সেবাি মূল্য 

২. পরিয় াধ  

    পদ্ধরি 

সেবা প্রদায়নি 

েময়েীমা 

দাবিত্বপ্রাপ্ত কর্ টকিটা: 

১. পদবী 

২. স ান নম্বি 

৩. ই-সমইল এয়েে 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

(ক) 

কম েকিো-কম েচািীয়দি গৃহ-

রনম োণ/যানবাহন/ 

করম্পউটাি/ অরগ্রম মঞ্জুিী 

ও রবিিণ 

করমটি স্যপারি  এবিং 

কর্তেপয়ক্ষি 

অনুয়মাদয়নি পি বিাদ্দ 

ও মঞ্জুিীপত্র জািী 

১. রনধ োরিি 

আয়বদন  িম 

২. রনজ অর ে  

১. রনধ োরিি হাি 

স্যদ প্রয়যাজয 

২. সবিন সথয়ক 

কিেন 

মঞ্জুিীি সক্ষয়ত্র 

৩০ কম েরদবে; 

এবিং সচক 

রবিিয়ণি সক্ষয়ত্র 

৭ কম েরদবে 

১. উপ-মহাব্বস্থাপক 

    প্র ােন রবভাগ, েদি দ িি, ঢাকা 

২. স ান:২২৩৩৮২৫৩২, সমাবা:০১৬১৬০০৮৮৫৫   
৩. adhousebuilding@gmail.com 

(খ) 
ভরবষ্য িহরবল সথয়ক ঋণ 

মঞ্জুি 

ঋণ মঞ্জুিীি অর ে 

আয়দ  জািী ও 

রবিিণ 

১. রনধ োরিি 

আয়বদন  িম 

২. রনজ অর ে 

১. রনধ োরিি হাি 

স্যদ প্রয়যাজয 

২. সবিন সথয়ক 

কিেন 

৫ কম েরদবে 

১. উপ-মহাব্বস্থাপক (রহোব ও অথ ে) 

    েদি দ িি, ঢাকা। 

২. স ান: ২২৩৩৮১৩৬৭, সমাবা: ০১৭১৫৬০১৫৭১ 

৩. bhbfc_ho_accounts@yahoo.com 

(গ) 
কল্যাণ িহরবল সথয়ক 

আরথ েক েহায়িা প্রদান  

েিংরিষ্ট করমটি 

স্যপারি  ও 

কর্তেপয়ক্ষি অনুয়মাদন 

োয়পয়ক্ষ 

১. রনধ োরিি 

আয়বদন  িম 

২. রনজ অর ে 

১. রবনামূয়ল্য 

২. প্রয়যাজয নয় 

১৫ কম েরদবে 

 

১. উপ-মহাব্বস্থাপক 

    প্র ােন রবভাগ, েদি দ িি, ঢাকা 

২. স ান:২২৩৩৮২৫৩২, সমাবা:০১৬১৬০০৮৮৫৫   
৩. adhousebuilding@gmail.com 

(ঘ) 
বারষ েক রচি রবয়নাদয়নি 

ব্বস্থা কিা 

ক্রীো, ইয়ভন্ট, 

রবয়নাদন অনুষ্ঠান ও 

আপ্যায়ন 

১. অর ে আয়দ  

২. মায়কেটিং 

রবভাগ 

১. রবনামূয়ল্য 

২. প্রয়যাজয নয় 
বছয়ি ১ বাি 

১. উপ-মহাব্বস্থাপক 

মায়কেটিং এন্ড সিয়ভলপয়মন্ট, েদি দ িি, ঢাকা  

২. স ান: ৪১০৫১১৯৪, সমাবা: ০১৭১২৬৫১৭২৩ 

৩. dgm.mnd@bhbfc.gov.bd 

(ঙ) 
চাকুয়িি েন্তানয়দিয়ক বৃরি 

প্রদান 

নীরিমালা অনুযায়ী 

অর ে আয়দ  জািী 

১. রনধ োরিি 

আয়বদন  িম 

২. প্রশািন বিভাগ 

১. রবনামূয়ল্য 

২. প্রয়যাজয নয় 
বছয়ি ১ বাি 

১. উপ-মহাব্বস্থাপক 

    প্র ােন রবভাগ, েদি দ িি, ঢাকা 

২. স ান:২২৩৩৮২৫৩২, সমাবা:০১৬১৬০০৮৮৫৫   
৩. adhousebuilding@gmail.com 

(চ) 

অরজেি ছুট/র ক্ষা ছুট/ 

মার্তত্বকালীন ছুট/ 

রচরকৎো ছুট মঞ্জুি 

েিংক্রান্ত। 

কর্তেপয়ক্ষি অনুয়মাদয়ন 

ছুটি অর ে আয়দ  

জািী 

১. আয়বদনপত্র  

২. রনজ অর ে 

১. রবনামূয়ল্য 

২. প্রয়যাজয নয় 
৭ কম েরদবে 

১. উপ-মহাব্বস্থাপক 

    প্র ােন রবভাগ, েদি দ িি, ঢাকা 

২. স ান:২২৩৩৮২৫৩২, সমাবা:০১৬১৬০০৮৮৫৫   
৩. adhousebuilding@gmail.com 

(ছ) 
রপ.আি.এল মঞ্জুিী/ 

সপন ন প্রদান 
অর ে আয়দ  জািী 

১. রনধ োরিি 

আয়বদন  িম 

২. প্রশািন বিভাগ 

১. রবনামূয়ল্য 

২. প্রয়যাজয নয় 

রনধ োরিি 

েময়য় 

১. উপ-মহাব্বস্থাপক 

     প্র ােন রবভাগ, েদি দ িি, ঢাকা 

২. স ান:২২৩৩৮২৫৩২, সমাবা:০১৬১৬০০৮৮৫৫   
৩. adhousebuilding@gmail.com 

(জ) 
কম েকিো-কম েচািীয়দি 

পয়দান্নরি প্রদান 

মান যাচাই ও 

পয়দান্নরিি অর ে 

আয়দ  জািী 

১. প্রয়যাজয নয় 

২. প্রয়যাজয নয় 

১. রবনামূয়ল্য 

২. প্রয়যাজয নয় 

রবরধ 

সমািায়বক 

১. উপ-মহাব্বস্থাপক 

     প্র ােন রবভাগ, েদি দ িি, ঢাকা 

২. স ান:২২৩৩৮২৫৩২, 

সমাবা:০১৬১৬০০৮৮৫৫   
৩. adhousebuilding@gmail.com 

(ঝ) প্রর ক্ষণ 
অন ও অ লাইয়ন 

প্রর ক্ষণ 

১. প্রয়যাজয নয় 

২. প্রয়যাজয নয় 

১. রবনামূয়ল্য 

২. প্রয়যাজয নয় 

কর্তেপক্ষ 

অনুয়মারদি 

েময়য় 

১. উপ-মহাব্বস্থাপক, 

সেরনিং ইনরিটউট, েদি দ িি, ঢাকা 

২. স ান: ৪১০৫১১৯১, সমাবা: ০১৫৫৩২৮৭৮৮৯ 

৩. dgm.training@bhbfc.gov.bd 
 

৪.  সেবাগ্রহীিায়দি রনকট কয়প োয়ি য়নি প্রিযা া: 
 

ক্রম. প্ররিশ্রুি/কারিি সেবা প্রারিি লয়ক্ষয কিণীয়  ক্রম. প্ররিশ্রুি/কারিি সেবা প্রারিি লয়ক্ষয কিণীয় 

১. ত্রুটমুক্ত ও স্বয়িংেম্পূণ ে আয়বদন কয়প োয়ি য়নি েিংরিষ্ট অর য়ে জমা প্রদান;  ৩. োক্ষায়িি জন্য ধায ে িারিখ ও েময়য় উপরস্থি থাকা; 

২. 
প্রয়যাজয সক্ষয়ত্র সমাবাইল সময়েজ/ই-সমইল ঠিকানায় সপ্ররিি রনয়দ ে না 

অনুেিণ কিা; 

 ৪. সেবা গ্রহয়ণি জন্য অনাবশ্যক স ান/িদরবি না কিা; 

 ৫. প্রয়য়াজনমি অন্যান্য িথ্যারদ/িকুয়মন্টে প্রদান কিা। 

 
  

৫. অরভয়যাগ ব্বস্থাপনা পদ্ধরি (GRS): 
 

ক্রম. কখন সযাগায়যাগ কিয়বন 
কাি েয়ে সযাগায়যাগ 

কিয়বন 
সযাগায়যায়গি ঠিকানা রনষ্পরিি েময়েীমা 

১। 
দারয়ত্বপ্রাি কম েকিো েমাধান রদয়ি না 

পািয়ল 

অরভয়যাগ রনষ্পরি 

কম েকিো (GRS 

স াকাল পয়য়ন্ট 

কম েকিো)  

১. উপ-মহাব্বস্থাপক 

    প্র ােন রবভাগ, েদি দ িি, ঢাকা 

২. স ান:২২৩৩৮২৫৩২, সমাবা:০১৬১৬০০৮৮৫৫   

৩. adhousebuilding@gmail.com 

৩০ কায ে রদবে 

২। 
অরভয়যাগ রনষ্পরি কম েকিো রনরদ েষ্ট েময়য় 

েমাধান রদয়ি না পািয়ল 
আরপল কম েকিো 

ব্বস্থাপনা পরিচালক, রবএইচরবএ রে 

স ান: ৯৫৬২৭৬৭, সমাবা: 

info@bhbfc.gov.bd 
৩০ কায ে রদবে 
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