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অবফস আদেশ নাং-০১.২০২০                                                        তাবেখঃ ৮-১-২০২০ 

 

ববষয়ঃ ্বেমাবজপত ও ্বেববতপত ডসবা প্রোন প্রবতশ্রুবত (বসটদজন চার্ পাে)। 
 

ভূমিকা: বাাংলাদেদের সাধারণ জনগদণর আবাসন খাদের সিাধাদনর প্রেযদে ১৯৫২ সাদল হাউস মবমডাং ফাইনান্স কদ্ পাদরেন গঠিে 

হে যা স্বাধীনো উত্তরকাদল রাষ্ট্র্মে আদেে নাং-০৭ এর দ্বারা ১৯৭৩ সাদল পুনগ পঠিে হে। স্বাধীনো উত্তর গণোমিক 

বাাংলাদেদে অাংেগ্রহণমূলক অর্ পননমেক প্রবৃমির ধারাে বেপিান সরকাদরর রূ্কল্প-২০২১, টেকসই উন্নেন লক্ষ্যিাত্রা 

(SDG), রূ্কল্প-২০৪১ এর অন্যেি অাংে ‘সবার জন্য আবাসন’। গৃহঋণ খাদে মুখ্য ভূমিকা ্ালনকারী বাাংলাদেে 

হাউস মবমডাং ফাইনান্স কদ্ পাদরেন মনম্ন িধ্যমবত্ত ও িধ্যমবত্ত টেণীদক টফাকাস কদর গৃহঋণ প্রোন করা একিাত্র প্রমেষ্ঠান। 

আবাসন টক্ষ্দত্র আমর্ পক টসবা প্রোদনর িাধ্যদি মনম্ন, মনম্নিধ্যমবত্ত ও িধ্যমবত্ত িানুদের আবাসন সিস্যা সিাধান এবাং 

জীবনিান উন্নেন করাই কদ্ পাদরেদনর মূল লক্ষ্য। টসই লদক্ষ্য বাাংলাদেে হাউস মবমডাং ফাইনান্স কদ্ পাদরেন কি পসম্পােদন 

প্রমেশ্রুমেবি।  

 

২. মিেন ও মিেন: 
 

▪ রূ্কল্প (Vision): গৃহ মনি পাদণ আমর্ পক সহােো প্রোদনর টক্ষ্দত্র েক্ষ্, অন্তর্ভ পমিমূলক, েমিোলী ও সহজ টসবা ব্যবস্থা গদে 

টোলা।  

 

▪ অমিলক্ষ্য (Mission): নীমেগে ও প্রামেষ্ঠামনক কাঠাদিা েমিোলী এবাং গমেেীল করার িাধ্যদি টসবা ব্যবস্থা্নার 

িাদনান্নেন।  

      

৩. প্রমেশ্রুে টসবাসমূহ: ৩.১ নাগমরক টসবা  

 ৩.২ প্রামেষ্ঠামনক টসবা 

 ৩.৩ অিযন্তরীন টসবা 
 

৩.১ নাগমরক টসবা: 

ক্রমিক 

নম্বর 
টসবার নাি টসবা প্রোন ্িমে 

প্রদোজনীে কাগজ্ত্র এবাং 

প্রামিস্থান 

টসবার মূল্য এবাং 

্মরদোধ ্িমে 

টসবা 

প্রোদনর 

সিেসীিা 

োমেত্বপ্রাি কি পকেপা (্েবী, টফান 

নম্বর ও ই-টিইল নম্বর 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১। েথ্য অমধকার 

আইন টিাোদবক 

েথ্য প্রোন 

অমধযামিে েথ্য প্রোন 

(্ত্র/মসমি/সফে কম্) 

েথ্য প্রামির জন্য ই-

টিইল/ফযাক্স/িাকদযাদগ/ 

সরাসমর মনমে পষ্ট ফরদি 

আদবেন 

মবমধ টিাোদবক ২০ (মবে) 

কি পমেবস 

েথ্য প্রোনকারী কি পকেপা 

সের েফের, ঢাকা 

টিাবা: ০১৭১৬৩৭৪৪১৮,  

০১৫২১-১০৬০০০ টফান: ৯৫৬০৫৭৪ 

pru.bhbfc@gmail.com 

২। ঋণ প্রোন 

সাংক্রান্ত: 

     

(ক) ঋণ প্রোন 

মবেেক 

্রািে প/েথ্য 

প্রোন 

ঋণ গ্রহদণচ্ছুক 

ব্যমিগণদক ্রািে প 

প্রোন।  

এেদ সাংমিষ্ট ব্রুমেোর/মলষ্ট অব 

িকুদিন্টস  ইেযামে প্রোন। 

সাংমিষ্ট অমফদসর টহল্প টিস্ক। 

মবনামূদল্য োৎক্ষ্মণক (i) সের েফেদরর টহল্প টিস্ক-এ 

োমেত্বপ্রাি কি পকেপা  

টিাবা: ০১৫৫০০৪৩৩০৬, 

টফান: ৯৫৬১৩৮০ 

helpdesk@bhbfc.gov.bd 

এবাং  

(ii)  িাঠ কায পালদের টহল্প টিস্ক-এ 

োমেত্বপ্রাি কি পকেপা  

টিাবা/টফান: .................... 

ই-টিইল: ........................ 

(খ) প্রার্মিক 

আদবেন 

অনুদিােন 

প্রার্মিক অনুদিােন্ত্র 

প্রোন 

 

প্রার্মিক আদবেন ফরি। 

সাংমিষ্ট অমফদসর ঋণ োখা 

এবাং  

অনলাইদনর িাধ্যদি 

মবনামূদল্য 

 
 

 

০৫ (্াঁি) 

কি পমেবস 

িাঠ কায পালদের োমেত্বপ্রাি কি পকেপা  

টিাবা/টফান: .................... 

ই-টিইল: ........................ 

(গ) ঋণ আদবেন ও 

িঞ্জুরী প্রোন 

ঋণ আদবেন্ত্র গ্রহণ ও 

িঞ্জুরী্ত্র প্রোন 

পূরণকৃে আদবেন্ত্র, মফ 

্মরদোধ প্রিানক এবাং ঋণ 

সাংক্রান্ত সকল িকুদিন্টস। 

সাংমিষ্ট অমফদসর ঋণ োখা। 

মনধ পামরে মূদল্য। 

• অনলাইন ব্যাাংমকাং 

• টিাবাইল ব্যাাংমকাং 

• ব্যাাংক জিা রেীে এর 

িাধ্যদি 

 

৩০ (মত্রে) 

কি পমেবস 

 

 

 
(ঘ) ঋদণর টিক মবেরণ ১ি টিদকর টক্ষ্দত্র বন্ধকী 

েমলল টরমজদেেন এবাং 

সকল টিক প্রোদনর 

টক্ষ্দত্র প্রদোজনীে 

মবমনদোগ সাদ্দক্ষ্ 

িঞ্জুরীকৃে ঋদণর টিক 

প্রোন। 

মনধ পামরে ফরদি বন্ধকী েমলল 

টরমজদেেন ও ঋদণর টিদকর 

আদবেন।  

সাংমিষ্ট অমফদসর ঋণ োখা। 

মনধ পামরে মূদল্য 

(শুধুিাত্র ১ি 

টিদকর টক্ষ্দত্র 

মনধ পামরে মফ 

্মরদোধ টযাগ্য) 

• অনলাইন ব্যাাংমকাং 

• টিাবাইল ব্যাাংমকাং 

• ব্যাাংক জিা রেীে 

এর িাধ্যদি 

১ি টিক 

গ্রহণ টর্দক 

্রবেী ১১ 

িাদসর িদধ্য 

সকল টিক 

গ্রহণ করদে 

হদব। 

 
িাঠ কায পালদের োমেত্বপ্রাি কি পকেপা 

টিাবা/টফান: .................... 

ই-টিইল: ........................ (ঙ) ঋদণর িামসক 

মকমি ্মরদোধ 

সুমবধা সাংক্রান্ত।  

উ্দেে্ত্র ইসুয, মকমি 

জিার বই এবাং 

BEFTN এর িাধ্যদি 

মকমি ্মরদোধদযাগ্য। 

• BEFTN 

• অনলাইন ব্যাাংমকাং 

• টিাবাইল ব্যাাংমকাং 

• ব্যাাংক জিা রেীে এর িাধ্যদি  

সাংমিষ্ট অমফদসর ঋণ োখা 

মবনামূদল্য BEFTN এর 

িাধ্যদি হদল 

িাদসর ১ ও ১৫ 

োমরদখ এবাং 

মকমি জিা বইদের 

িাধ্যদি হদল 

িাদসর ০১ 

োমরদখ। েদব 

িাদসর টযদকান 

কি পমেবদস জিা 

করদে ্ারদবন। 

mailto:pru.bhbfc@gmail.com
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(ি) ঋণ মবিাজন/ 

অবমুমি 

মনধ পামরে ফরদি আদবেন • আদবেন ফরি 

• মফ প্রোদনর প্রিানক 

ঋণ মবেরণকারী কায পালদের আোে 

োখা 

মনধ পামরে মূদল্য 

• অনলাইন ব্যাাংমকাং 

• টিাবাইল ব্যাাংমকাং 

• ব্যাাংক জিা রেীে 

এর িাধ্যদি 

১ (এক) িাস  

(ছ) ঋদণর মহসাব 

মববরণী 

i. আদবেনকারী বা োর 

িদনানীে প্রমেমনমধর 

মনকে হিান্তর  

ii. অনলাইন টেেদিন্ট 

সরবরাহ 

সাংমিষ্ট মবেদে আদবেন। 

মহসাব োখা ও টহল্পদিস্ক। 

মবনামূদল্য োৎক্ষ্মনক (i) সের েফেদরর টহল্প-টিদস্কর 

োমেত্বপ্রাি কি পকেপা  

      টিাবা: ০১৫৫০০৪৩৩০৫, 

০১৫৫০০৪৩৩০৬ টফান: ৯৫৬১৩৮০ 

     helpdesk@bhbfc.gov.bd 
     এবাং 

(ii) িাঠ কায পালে োমেত্বপ্রাি কি পকেপা 

টিাবা/টফান: .................... 

ই-টিইল: ........................ 

৩। মরমসমিউল প্রোন টখলা্ী ঋদণর অাংে 

মবদেে (মনমে পষ্ট 

্মরিাণ োকা) জিা 

মনদে িামসক মকমি 

পুনঃ মনধ পারণ।  

 

• মনধ পামরে ফরদি আদবেন  

•  োকা জিার প্রিানক। 

 

সাংমিষ্ট অমফদসর আোে 

োখা 

মনধ পামরে মূদল্য 

• অনলাইন ব্যাাংমকাং 

• টিাবাইল ব্যাাংমকাং 

• ব্যাাংক জিা রেীে 

এর িাধ্যদি 

২১ (একুে) 

কি পমেবস 

সাংমিষ্ট অমফদসর অমফস প্রধান   

টিাবা/টফান: .................... 

ই-টিইল: ........................ 

এবাং 

সের েফেদরর 

িহাব্যবস্থা্ক (আোে),  

টিাবা: ০১৬১৫১০১৬১৭ 

টফান: ৯৫১৩২৩৯  

gm.re_east@bhbfc.gov.bd 

৪। বন্ধক 

অবমুিকরণ ও 

বন্ধকী েমলল্ত্র 

টফরৎ প্রোন 

ঋণ মহসাব চূোন্ত 

মনষ্পমত্তর ্র বন্ধক 

অবমুি করা হে। 

েৎ্র বন্ধকী 

েমলল্ত্র গ্রমহোদক 

টফরৎ প্রোন 

• মনধ পামরে ফরি 

• সাংমিষ্ট িাঠ কায পালদে  

এবাং 

• অনলাইদনও আদবেন 

করদে ্ারদবন।  

মবনামূদল্য ০৭ (সাে) 

কি পমেবস 

সাংমিষ্ট অমফস প্রধান এবাং সের 

েফেদরর 

উ্-িহাব্যবস্থা্ক (আইন),  

টফান: ৯৫৮২০৯৬ 

bhbfclaw@yahoo.com 

 

 

৩.২ প্রামেষ্ঠামনক টসবা: 
 

ক্রমিক 

নম্বর 
টসবার নাি টসবা প্রোন ্িমে 

প্রদোজনীে 

কাগজ্ত্র এবাং 

প্রামিস্থান 

টসবার মূল্য 

এবাং ্মরদোধ 

্িমে 

টসবা প্রোদনর 

সিেসীিা 

োমেত্বপ্রাি কি পকেপা (্েবী, টফান 

নম্বর ও ই-টিইল নম্বর 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১।  জােীে সাংসে, িিণালে, 

বাাংলাদেে ব্যাাংক ও 

অন্যান্য প্রমেষ্ঠানদক েথ্য 

প্রোন।  

সাংমিষ্ট প্রমেষ্ঠাদনর 

িামহোর আদলাদক 

প্রদোজনীে েথ্য 

সরবরাহ করা হে।  

সের েফের 

২২, পুরানা ্ল্টন, 

ঢাকা। 

মবনামূদল্য িামহো 

অনুযােী 

সের েফেদরর সাংমিষ্ট মবিাগ 

(ওদেব সাইদে সকল মবিাদগর 

োমেত্বপ্রাি কি পকেপাগদণর নাি, 

টফান নম্বরসহ মবিামরে েথ্য 

বমণ পে)।  

২।  টেদে প্রিমলে আইন 

অনুযােী মবমিন্ন েফের/ 

প্রমেষ্ঠাদনর মবমিন্ন 

কমিটিদে প্রদোজনানুযােী 

প্রমেমনমধ িদনানেন 

প্রোন 

প্রমেমনমধ 

িদনানেন্ত্র 

সাংমিষ্ট প্রমেষ্ঠাদনর 

অনুদরাধ্ত্র/ 

িদনানেন্ত্র 

মবনামূদল্য িামহো 

অনুযােী 

অনুদিােন সাদ্দক্ষ্ সাংমিষ্ট 

মবিাগীে প্রধান, সের েফের, 

ঢাকা।  

টফান: ............................ 
B-‡gBj:.........................  

৩।  কদ্ পাদরে টসাস্যাল  

টরস্নমসমবমলটি 

(মস.এস.আর) ্মর্ালন 

আমর্ পক অনুোন প্রোন অনুদরাধ্ত্র 

প্রামি/স্বপ্রদণামেে 

মবনামূদল্য কর্তপ্ দক্ষ্র 

মসিান্ত 

অনুযােী 

উ্-িহাব্যবস্থা্ক 

প্রোসন মবিাগ, সের েফের, 

ঢাকা।  

ফ োন: ৯৫৬২৫৩২, 

adhousebuilding@gmail.com 

  
 

৩.৩ অিযন্তরীণ টসবা: 
 

ক্রমিক 

নম্বর 
টসবার নাি টসবা প্রোন ্িমে 

প্রদোজনীে 

কাগজ্ত্র এবাং 

প্রামিস্থান 

টসবার মূল্য 

এবাং ্মরদোধ 

্িমে 

টসবা প্রোদনর 

সিেসীিা 

োমেত্বপ্রাি কি পকেপা (নাি, ্েবী, 

টফান নম্বর ও ই-টিইল নম্বর 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১। কদ্ পাদরেদনর কি পকেপা-

কি পিাবারীদের গৃহ-

মনি পাণ/যানবাহন/ 

কমম্পউোর/ অমগ্রি 

িঞ্জুরী প্রোন 

বাদজে বরাদ্দ 

অনুযােী অমগ্রি বাবে 

অর্ প িঞ্জুরীর আদেে 

জারী ও অর্ প মবেরণ 

সাংমিষ্ট অমফস 

কর্তপক মনধ পামরে 

ফরদি আদবেন 

গ্রহণ ও কর্তপ্ দক্ষ্র 

সু্ামরে/মসিাদন্তর 

আদলাদক িঞ্জুরী্ত্র 

ইসুযকরণ।  

মনধ পামরে হার 

সুদে টবেন হদে 

কেপন। 

িঞ্জুরীর টক্ষ্দত্র 

৩০ মেন; এবাং 

টিক প্রোদনর 

টক্ষ্দত্র ০৭ মেন 

 

উ্-িহাব্যবস্থা্ক, 

প্রোসন মবিাগ, সের েফের, ঢাকা।  

টফান: ৯৫৬২৫৩২, 

adhousebuilding@gmail.com 
এবাং সাংমিষ্ট িাঠ কায পালে  

টিাবা/টফান: .................... 

ই-টিইল: ........................ 

 

 

২। িমবষ্য েহমবল টর্দক ঋণ 

িঞ্জুর।  

কি পকেপা-কি পিারীদের 

আদবেদনর টপ্রমক্ষ্দে 

ঋণ িঞ্জুরীর আদেে 

জারী ও মবেরণ 

সাংমিষ্ট অমফস কর্তপক 

মনধ পামরে ফরদি 

আদবেন গ্রহণ ও 

কর্তপ্ দক্ষ্র 

সু্ামরে/মসিাদন্তর 

আদলাদক িঞ্জুরী্ত্র 

ইসুযকরণ। 

মনধ পামরে হার 

সুদে টবেন হদে 

কেপন 

৫ (্াঁি) 

কি পমেবস 

উ্-িহাব্যবস্থা্ক (মহসাব ও অর্ প) 

সের েফের, ঢাকা। 

টফান: ৯৫৬২৫৩২ 

bhbfc_ho_accounts@yahoo.com 

mailto:helpdesk@bhbfc.gov.bd
mailto:adhousebuilding@gmail.com
mailto:adhousebuilding@gmail.com
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৩। কল্যাণ েহমবল টর্দক 

আমর্ পক সহােো প্রোন  

আদবেন গ্রহণ ও 

সাংমিষ্ট কমিটির 

সু্ামরদের টপ্রমক্ষ্দে 

অমফস আদেে জারী 

সাংমিষ্ট অমফস 

কর্তপক মনধ পামরে 

ফরদি আদবেন 

গ্রহণ ও কর্তপ্ দক্ষ্র 

সু্ামরে/মসিাদন্তর 

আদলাদক িঞ্জুরী্ত্র 

ইসুযকরণ। 

মবনামূদল্য ১৫ (্দনর) 

মেন।  

উ্-িহাব্যবস্থা্ক, প্রোসন মবিাগ, সের 

েফের, ঢাকা। 

টফান: ৯৫৬২৫৩২ 

adhousebuilding@gmail.com 

৪। বামে পক মিত্ত মবদনােদনর 

ব্যবস্থা করা।   

বাদজে বরাদ্দ 

অনুযােী 

কর্তপ্ দক্ষ্র মসিান্ত 

টিাোদবক অমফস 

আদেে 

মবনামূদল্য বছদর ১ বার উ্-িহাব্যবস্থা্ক 

(িাদকপটিাং এন্ড টিদিল্দিন্ট) 

সের েফের, ঢাকা।  

টফান: ৯৫৫৪৬৭৭। 

৫। িাকুদরর সন্তানদেরদক বৃমত্ত 

প্রোন।  

আদবেন গ্রহণ ও 

সাংমিষ্ট কমিটির 

সু্ামরদের টপ্রমক্ষ্দে 

অমফস আদেে জারী 

• সাংমিষ্ট অমফস 

কর্তপক মনধ পামরে 

ফরদি 

আদবেন্ত্র 

• প্রোসন মবিাগ 

মবনামূদল্য বছদর ১ বার উ্-িহাব্যবস্থা্ক, 

প্রোসন মবিাগ, সের েফের, ঢাকা।  

টফান: ৯৫৬২৫৩২ 

adhousebuilding@gmail.com 
সাংমিষ্ট িাঠ কায পালে 

টিাবা/টফান: .................... 

ই-টিইল: ........................ 

৬। অমজপে ছুটি/মেক্ষ্া ছুটি/ 

িার্তত্বকালীন ছুটি/ 

মিমকৎসা ছুটি িঞ্জুর 

সাংক্রান্ত। 

ছুটির আদেে জারী ক) আদবেন  

খ) ছুটি িঞ্জুরীর 

আদেে 

গ) িাকুরী বমহ 

মবনামূদল্য ০৭ (সাে) 

কি পমেবস 

উ্-িহাব্যবস্থা্ক, 

প্রোসন মবিাগ, সের েফের, ঢাকা।  

টফান: ৯৫৬২৫৩২ 
adhousebuilding@gmail.com 
এবাং সাংমিষ্ট িাঠ কায পালে 

টিাবা/টফান: .................... 

ই-টিইল: ........................ 

৭। ম্.আর.এল িঞ্জুরী/ 

ট্নেন প্রোন 

অমফস আদেে জারী মনধ পামরে ফরদি 

আদবেন; 

প্রোসন মবিাগ 

মবনামূদল্য মনধ পামরে 

সিদে। 

উ্-িহাব্যবস্থা্ক, 

প্রোসন মবিাগ, সের েফের, ঢাকা।  

টফান: ৯৫৬২৫৩২ 
adhousebuilding@gmail.com 
এবাং সাংমিষ্ট িাঠ কায পালে 

টিাবা/টফান: .................... 

ই-টিইল: ........................ 

৮। কি পকেপা-কি পিারীদের 

্দোন্নমে প্রোন 

্দোন্নমের আদেে 

জারী 

ক) িাকুরী বৃত্তান্ত 

খ) বামে পক টগা্নীে 

প্রমেদবেন 

গ) বাছাই কমিটির 

মরদ্াে প  
ঘ) ্দোন্নমের 

আদেে 

মবনামূদল্য মনধ পামরে 

সিদে 

উ্-িহাব্যবস্থা্ক, 

প্রোসন মবিাগ, সের েফের, ঢাকা।  

টফান: ৯৫৬২৫৩২ 

adhousebuilding@gmail.com 
এবাং সাংমিষ্ট িাঠ কায পালে 

টিাবা/টফান: .................... 

ই-টিইল: ........................ 

৯।  প্রমেক্ষ্ণ িাকুদরদের প্রমেক্ষ্ণ 

প্রোন। 

প্রমেক্ষ্ণ িমিউল 

অনুযােী 

টেমনাং ইন্সটিটিউে 

মবনামূদল্য মনধ পামরে 

সিদে। 

উ্-িহাব্যবস্থা্ক 

টেমনাং ইনমেটিউে, সের েফের, ঢাকা।  

টফান: ৯৫৬২৫৩২ 

dgm.training@bhbfc.gov.bd 
এবাং সাংমিষ্ট িাঠ কায পালে 

টিাবা/টফান: .................... 

ই-টিইল: ........................ 

 

৪.০।  টসবাগ্রহীোদের মনকে কদ্ পাদরেদনর প্রেযাো: 

 
ক্রমিক প্রমেশ্রুে/কামিে টসবা প্রামির লদক্ষ্য করণীে 

১. ত্রুটিমুি ও স্বোংসম্পূণ প আদবেন কদ্ পাদরেদনর সাংমিষ্ট অমফদস জিা প্রোন 

২. প্রদযাজয টক্ষ্দত্র টিাবাইল টিদসজ/ই-টিইল ঠিকানাে টপ্রমরে মনদে পেনা অনুসরণ করা; 

৩.  সাক্ষ্াদের জন্য ধায প োমরখ ও সিদে উ্মস্থে র্াকা 

৪. টসবা গ্রহদণর জন্য অনাবশ্যক টফান/েেমবর না করা এবাং 

৫. প্রদোজনিে অন্যান্য েথ্যামে/িকুদিন্টস প্রোন করা। 

 

 ৫.০। অমিদযাগ ব্যবস্থা্না ্িমে (GRS): 
 

ক্রমিক 

নম্বর 
কখন টযাগাদযাগ করদবন 

কার সদে টযাগাদযাগ 

করদবন 
টযাগাদযাদগর ঠিকানা মনষ্পমত্তর সিেসীিা 

১। োমেত্বপ্রাি কি পকেপা সিাধান মেদে না 

্ারদল 

অমিদযাগ মনষ্পমত্ত 

কি পকেপা (GRS 

টফাকাল ্দেন্ট 

কি পকেপা)  

উ্-িহাব্যবস্থা্ক (প্রোসন) 

সের েফের, ঢাকা।  

টফান: ৯৫৬২৫৩২ 

adhousebuilding@gmail.com 

৩০ কায প মেবস 

২। অমিদযাগ মনষ্পমত্ত কি পকেপা মনমে পষ্ট সিদে 

সিাধান মেদে না ্ারদল 

আম্ল কি পকেপা ব্যবস্থা্না ্মরিালক 

বাাংলাদেে হাউস মবমডাং ফাইনান্স 

কদ্ পাদরেন 

সের েফের, ঢাকা। 

টফান: ৯৫৬২৭৬৭ 

ফযাক্স: ৮৮০-২-৯৫৬১৩২৪ 

info@bhbfc.gov.bd 

৩০ কায প মেবস 

 

 

mailto:adhousebuilding@gmail.com
mailto:adhousebuilding@gmail.com
mailto:adhousebuilding@gmail.com
mailto:adhousebuilding@gmail.com
mailto:adhousebuilding@gmail.com
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৩। আম্ল কি পকেপা মনমে পষ্ট সিদে 

সিাধান মেদে না ্ারদল 

্মরিালনা ্ে পে 

 

টিোরম্যান 

্মরিালনা ্ে পে 

বাাংলাদেে হাউস মবমডাং ফাইনান্স 

কদ্ পাদরেন 

সের েফের, ঢাকা। 

টফান: 9582185 

chairman@bhbfc.gov.bd 

dgm.board@bhbfc.gov.bd 

৯০ কায প মেবস 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

কর্তপ্ দেে অনুদমােনক্রদম এ আদেশ জােী কো হদলা। অববলদে তা কার্ পকে হদব।    

 

 

 

 

 আ্নাে ববশ্বস্ত, 

 

স্বােবেত/- 

(দসাদহলী জান্নাত) 

উ্-মহাব্যবস্থা্ক 

সূত্র নেেঃ এইচবব/এইচও/জস-৮১/৪১২(১১২)                                                                                           তাবেখঃ ৮.১.২০২০ 
 

সেয় অবগবতে জন্য অনুবলব্ঃ 

১। মহাব্যবস্থা্ক (সকল) ................................................. ববএইচববএফবস, সেে েফতে, ঢাকা; 

২। প্রকল্প ্বেচালক, রূোল এন্ড ড্বে-আেবান হাউবজাং ফাইনান্স প্রদজক্ট, ববএইচববএফবস, সেে েফতে, ঢাকা; 

৩। উ্-মহাব্যবস্থা্ক (সকল) ............................................. ববএইচববএফবস, সেে েফতে, ঢাকা; 

৪। ডজানাল/বেবজওনাল/শাখা ম্যাদনজাে (সকল) ................................................. ববএইচববএফবস; 

৫। ব্যবস্থা্না ্বেচালক মদহােদয়ে একান্ত সবচব, ববএইচববএফবস, সেে েফতে, ঢাকা; 

৬। ডচয়ােম্যান মদহােদয়ে একান্ত সবচব, ববএইচববএফবস, সেে েফতে, ঢাকা; 

৭। উ্-ব্যবস্থা্না ্বেচালক মদহােদয়ে একান্ত সবচব, ববএইচববএফবস, সেে েফতে, ঢাকা; 

৮। অবফস কব্। 

 

 

 

                                         উ্-মহাব্যবস্থা্ক 

 


