
 

সরকারর কর্মচারীদের ব্াাংরকাং ব্বস্থার র্াধ্্দর্ গহৃ রির্মাণ ঋণ আদবেি সাংক্রান্ত েরিিারের তারিকা 
 

 আদবেিকারীর পররচয় সাংক্রান্ত প্রদয়াজিীয় কাগজপত্রঃ 
১. জাতীয় পররচয়পত্র  
২. রবরপ আইরি কািম (শুধ্ুর্াত্র পরুিশ সেস্যদের জন্য প্রদ াজ্) 
৩. অরিস আইরি কািম 
৪. ই-রিি সারিমরিদকি 
৫. পাসদপািম সাইজ ছরব - ৩ করপ (ি্াব রপ্রন্ি) 
৬.  থা থ কতৃমপদের স্বােরকৃত িরর্-১ ও িরর্-২ 
৭. আদবেিকারীর স্বােরকৃত এদিক্সার-০৫ (আদবেিকারীর স্বার্ী/স্ত্রী-র ব্ারিগত তথ্) 

 
 গ্ারান্িদরর পররচয় সাংক্রান্ত প্রদয়াজিীয় কাগজপত্রঃ 
১. জাতীয় পররচয়পত্র  
২. রবরপ আইরি কািম (প্রদ াজ্ ক্ষেদত্র) 
৩. অরিস আইরি কািম (প্রদ াজ্ ক্ষেদত্র) 
৪. পাসদপািম সাইজ ছরব - ২ করপ (ি্াব রপ্রন্ি) 

রবদশষ দ্রষ্টব্ঃ শুধু্র্াত্র আদবেিকারীর স্বার্ী/স্ত্রী/প্রাপ্তবয়স্ক সন্তাি/রপতা/র্াতা/রিকি আত্মীয় গ্ারান্ির হদত পারদব। 
 

 জরর্ সাংক্রান্ত প্রদয়াজিীয় কাগজপত্রঃ 

বারি 
রির্মাণ ও 
ফ্ল্্াি ক্রয় 

১. জরর্/ বারিসহ জরর্র র্ারিকািার রূ্ি েরিি/ এস.আর.ও ক্ষিাদকি সহ সারিমিাইি করপ 
২. িার্জারী খরতয়াি, রি.রস.আর, িার্জারী ও জর্াভাদগর প্রস্তাবপত্র এবাং হাি সদির খাজিা ররশে 
৩. রস.এস., এস.এ./আর.ও.আর, আর.এস./এর্.আর.আর, রি.রপ/ বুজারত, রব.এস./ঢাকা রসরি জররপ খরতয়াি সর্হূ (ক্ষ  

সকি ক্ষেদত্র প্রদ াজ্) 
৪. সাংরিষ্ট ভূরর্ অরিস হদত সাম্প্ররতক ক্ষর্ৌজা র্্াপ 
৫. রূ্ি েরিি-এর রিরীদখ সকি বায়া েরিি এর সারিমিাইি করপ  
৬. রাজউক বা  থা থ কতৃমপদের অনুদর্ােিপত্রসহ অনুদর্ারেত িকশার িদিাকরপ 
৭. আপদিি ক্ষহারডাং ি্াক্স ররশে (প্রদ াজ্ ক্ষেদত্র) 

ফ্ল্্াি ক্রয় 

৮. ক। জরর্র র্ারিদকর বরাদ্দকৃত ফ্ল্যাট ক্রদয়র ক্ষেদত্র - 
খ। ডেভেলপার’এর অাংদশর ফ্ল্যাট ক্রদয়র ক্ষেদত্র - 
গ। ব্ারি র্ারিকািাধ্ীি ফ্ল্্াি ক্রদয়র ক্ষেদত্র -  
রূ্ি্সাংক্রান্ত িরথপত্র  থাঃ- ক্রয়সাংক্রান্ত চুরিপত্র, Price Quotation, বায়িাপত্র ইত্যাদি।  

৯. জরর্র র্ারিক কতৃমক ক্ষিদভিপাদরর সাদথ ক্ষররজরিকৃত ফ্ল্্াি বন্িদির চুরিপত্র এবাং আর্-দর্ািার িার্া েরিি 
১০. ফ্ল্্াি ক্রদয়র ক্ষেদত্র অগ্রীর্ প্রোিকৃত িাকার ররশে (প্রদ াজ্ ক্ষেদত্র) 

বারি 
রির্মাণ 

১১. ভবি রির্মাদণর জন্য আনুর্ারিক খরদচর রহসাব (ইরিরিয়ার কতৃমক)  
১২. সদয়ি ক্ষিস্ট ররদপাদিমর িদিাকরপ 
১৩. ইর্ারদতর কাঠাদর্া িকশার িদিাকরপ 

রিজদহাড 
ক্ষপ্রাপারিমর 
ক্ষেদত্র 

১৪. প্রাথরর্ক বরাদ্দপত্র, চূিান্ত বরাদ্দপত্র, পদজশি ক্ষপপার/েখি হস্তান্তরপত্র, রূ্ি িীজ েরিি, িার্জারী অনুর্রতপত্র, বন্ধক 
অনুর্রতপত্র, প্রোিকতৃ িাকার ররশে 

প্রাথরর্ক  
অনুদর্ােি 
এর পদর, 
রবতরদির 
পদূবম   

১৫. িকশা ক্ষর্াতাদবক বারি রির্মাণ র্দর্ম আদবেিকারী/দিদভিপার প্ররতষ্ঠাি কতৃমক ২০০ িাকার িি-জুরিরসয়াি ষ্ট্াম্প 
ক্ষপপাদর প্রেত্ত আন্িারদিরকাং 

১৬. োয়রু্ি সিে (এি.ই.রস) 

১৭. অন্য ক্ষকাি ব্াাংরকাং প্ররতষ্ঠাদি ঋণ ক্ষিই এই র্দর্ম ক্ষিদভিপার কতৃমক ৩০০ িাকার িি-জুরিরসয়াি ষ্ট্াম্প ক্ষপপাদর ক্ষ াষণা 
পত্র 

 
রবদশষ দ্রষ্টব্ঃ  
১। গ্রুপরভরত্তক ঋদণর ক্ষেদত্র প্রদত্ক আদবেিকারীদক আিাোভাদব আদবেিপত্র োরখি করদত হদব। 
২। জরর্ সাংক্রান্ত সকি েরিিারে (রূ্ি করপ) অথম র্ন্ত্রণািয় এর সার্রয়ক অনুদর্ােি প্রারপ্তর পর সাংরিষ্ট শাখা/সারভমস ক্ষিদস্ক জর্া রেদত হদব। 
 


