
ডিপার্ট চার গ্যাররডি ইনস্যযররন্স বন্ধকী ঋণ ডনরদট ডিকা 
□ ঋণ কক পারব? 

○ ১লা কেব্রুয়াডর বা তার পরর চাকডরর কেয়াদ উত্তীণট হরয়রে, ডকন্তু কররানা-১৯ জডনত ফ্লাইর্ স্ঙ্কর্ 
ইতযাডদ কাররণ ককাডরয়া তযারগ্ বযার্ট হওয়া ডবরদিী শ্রডেক (ই-৯, এইচ-২) 

* বতটোরন ককাম্পাডন পডরবতট রনর প্রডিয়ায় করাগ্ বা দরূ্টর্নার কাররন ৪ স্প্তারহর কবডি ডচডকৎস্া কনয়া 
কনয়া আবিযক, অর্বা ককাম্পাডন স্থায়ী বা অস্থায়ীভারব বরন্ধর কাররণ শ্রেচয ডি বাডতল হওয়া 
ডবরদিী শ্রডেক এই বন্ধকী ঋণ ডনরত পারর। তরব, এই ঋণ প্রদারনর িতট ডিডর্লীকরণ করা হরে।  

* ডিডর্লীকররণর ডভডত্ত：শ্রে ও কেটস্ংস্থান েন্ত্রণালয় ডিপার্ট চার গ্যাররডি ইনস্যযররন্স বযবস্থাপনা ও 
ডনরদটিনা(ডবরদিী কেী স্ংিান্ত ইনচাজট  অডেস্ার-২২১৯(২০২০.০৭.১৭), ডবরদিী শ্রডেরকর জীডবকা 
স্যরক্ষারর্ট ডিপার্ট চার  গ্যাররডি ইনস্যযররন্স বন্ধকী ঋণ প্ররজক্ট স্ম্পডকট ত বডধটত ডনরদটিনা(ডবরদিী 
কেী স্ংিান্ত ইনচাজট  অডেস্ার-২৫৪৯(২০২০.০৮.১৮) 

 

□ ঋণ আরবরদর স্েয়কাল 

○ চাকডরর কেয়াদ উত্তীরণটর পররর ডদন কর্রক স্ম্ভাবয ডিপার্ট চার কিইর্ ডররপারর্ট র আরগ্র ডদন পর্টন্ত  

* ককাম্পাডন পডরবতট নকারী কেীর কক্ষরে আরগ্র েতই ককাম্পাডনর পডরবতট রনর ৪োরস্র কভতরর 

 

□ ঋরণর পডরোন：পযডিভূত ডিপার্ট চার গ্যাররডি ইনস্যযরররন্সর র্াকার স্রবটাচ্চ ৫০% 

 

□ ঋরণর স্যদ： বাৎস্ডরক ৩% 

* ডিপার্ট চার গ্যাররডি ইনস্যযরররন্সর র্াকা পডররিাধ (ডিপার্ট চার)এর ডদন পর্টন্ত চিবডৃিহারর ১.৫% 
স্যদ প্রদান করা হয়। কস্ই অরর্ট প্রকৃত ঋরণর স্যদ আরস্ বাৎস্ডরক ১.৫%। 

 

□ ঋণ পডররিাধ 

○ ঋরণর কেয়ারদর কভতর বারর বারর জো কদয়া র্ারব, োঝপরর্ পডররিাধ কররল স্াডভট স্ চাজট  কর্রক 
অবযাহডত পাওয়া র্ারব।  

○ ঋরণর কেয়াদ উত্তীণটতার তাডরখ পর্টন্ত পডররিাধ না কররল, ডিপার্ট চার গ্যাররডি ইনস্যযরররন্সর র্াকা 
কর্রক স্বয়ংডিয়ভারব ঋরণর েূল র্াকা বাদ র্ারব। ডিপার্ট চাররর স্েয় ডিপার্ট চার গ্যাররডি 
ইনস্যযরররন্সর র্াকা কর্রক ঋরণর েূলা র্াকা বাদ ডদরয় বাদবাকী র্াকা কেরত কদয়া হরব। 

 

□ ঋণ আরবদরন প্ররয়াজনীয় িকুরেি 

○ স্ার্টট ডেরকর্ অব দযা পস্টপনরেি অব দযা র্াডেটরনিন অব ডিপার্ট চার(আইন েন্ত্রণালয় কতৃটক ইস্যযকৃত) 

○ ঋরণর আরবদনপে (স্ােস্ং কহায়াজযা) 

○ বযাঙ্ক বযক েরর্াকডপ 

○ পাস্রপার্ট  (অর্বা েররনাস্ট করডজডিিন কািট ) েরর্াকডপ ইতযাডদ 

 

□ ঋরণর আরবদন ও ডজজ্ঞাস্া ： স্ােস্ং কহায়াজযা ইডপএস্ বীো কলরস্িার(১৬০০-০২৬৬) 


