
 

‘‘ব�ব� অিভবাসী �হৎ পিরবার ঋণ’’ 

বাংলােদশী �কান নাগিরক �বধভােব চাকরীর উে�ে� িবেদেশ অব�ান করেল ঐ �ি�র উপর িনভ�রশীল পিরবােরর 
�য �কান সদ� (িপতা, মাতা, �ামী/ �ী, স�ান, ভাই, �বান) অথবা িবেদশ হেত �ত�াগমন করেল �সে�ে� ঐ �ি� বা তার 
উপর িনভ�রশীল পিরবােরর �য �কান সদ� (িপতা, মাতা, �ামী/ �ী, স�ান, ভাই, �বান) �ক �াংক সহজ শেত� জামানতিবহীন/ 
জামানতসহ ব�ব� অিভবাসী �হৎ পিরবার ঋণ িহসােব �দান করা হেব।  
 
ব�ব� অিভবাসী �হৎ পিরবার ঋণ �হেণ �যা�তা ও �েয়াজনীয় কাগজপ�ঃ 

 �ক�/ �বসা �িত�ান এলাকায় অবি�ত �বাসী ক�াণ �াংেকর শাখায় ঋেণর আেবদন করেত হেব;  
 িবনা�ে� সরবরাহ�ত �াংেকর িনধ �ািরত আেবদন ফরেম আেবদন দািখল;  
 আেবদনকারীর স� �তালা ০৩ (িতন) কিপ পাসেপাট � সাইেজর ছিব, জাতীয় পিরচয় পে�র ফেটাকিপ/ পাসেপাট �/ 

�েযাজ� ��ে� জ� িনব�ন সনদ, বত�মান �কানা এবং �ায়ী �কানা স�িলত �পৗরসভা/ ইউিনয়ন পিরষদ 
ক��ক �দ� সনদপ�; 

 �ারা�েরর স� �তালা ০২ (�ই) কিপ পাসেপাট � সাইেজর ছিব, জাতীয় পিরচয় পে�র ফেটাকিপ/ পাসেপাট �/ 
�েযাজ� ��ে� জ� িনব�ন সনদ, বত�মান �কানা এবং �ায়ী �কানা স�িলত �পৗরসভা/ ইউিনয়ন পিরষদ 
ক��ক �দ� সনদপ�; 

 �কে�র হালনাগাদ ��ড লাইেসে�র ফেটাকিপ (�েযাজ� ��ে�); 
 �কে�র িব�ািরত িববরণসহ �কে�র �কানা ও ০১ এক বছেরর আয়-�য় িববরণী; 
 �ক� �ান ভাড়া হেল ভাড়া/ লীেজর �ি�পে�র ফেটাকিপ এবং Letter of Disclaimer িনেত হেব এবং 

িনজ� হইেল মািলকানার �মানপ�; 
 �িশ�ণ/ অিভ�তার সা� �িফেকট এর সত�ািয়ত ফেটাকিপ (�েযাজ� ��ে�);   
 �ি�গত/ �কে�র নােম �কান সং�া/ এনিজও/ �াংক বা আিথ �ক �িত�ান হেত �হীত ঋেণর �ঘাষণাপ�;  
 ঋণ �হীতার িনকট হেত িনজ নামীয় ০৩ (িতন)� �া�িরত �চেকর পাতা ও সংি�� �াংেকর িহসাব িববরণী; 
 জামানিত স�ি�র ফেটাকিপ। 
 অিভবাসী/ �দেশ �ত�াগত �ি�র অ�েরাধপ�। �বাসী �ি� িবেদেশ আেছন অথবা �দেশ �ত�াগমন কেরেছন 

তার �মাণপ�।   
ঋণ সীমাঃ  

 �ক� ঋণ ও চলিত �িঁজ/ নগদ ঋণ এর ��ে� সেব �া� ঋণ সীমা ৫০.০০ (প�াশ) ল� টাকা। 
 জামানতিবহীন ঋণ সেব �া� ৩.০০ (িতন) ল� টাকা;  
 ৩.০০ (িতন) ল� টাকার উে�� হেত ৫.০০ (প�চ) ল� টাকা পয �� ঋেণর ��ে� সহজামানত �হণ করেত হেব;  
 ঋেণর পিরমাণ ৫.০০ (প�চ) ল� টাকার উে�� হেল ঋেণর িবপরীেত ঋণ �হীতা/ �ারা�েরর মািলকানাধীন 

�াবর স�ি� �রিজি� মট �েগজ�েল �াংেকর অ��েল দায়ব� থাকেব। 
 
ঋেণর �ময়াদঃ  
       �ময়াদ সেব �া� ১০ (দশ) বছর। 
 
�েদর হারঃ  

��ষ ঋণ �হীতােদর ��ে� ৯% এবং মিহলা ঋণ �হীতােদর ��ে� ৭% সরল �দ হাের।  
 
পিরেশাধ�চীঃ  
      পিরেশাধ�চী হেব ঋেণর ধরণ অ�যায়ী িকি�েত পিরেশাধেযা�। 
 
িবঃ �ঃ এ ঋেণর �কান সািভ �স চাজ� �নই। 
 

 


