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িব�ি�/�না�শ

�কা�ািনেত িব�মান “�হিনম �াণ/জিম�য়/��াট�য় ঋণ নীিতমালা-২০১৬” ও পরবত� সংেশাধনী নীিতমালা �মাতােবক ২০২২-২০২৩ অথ � বৎসেরর বােজট

সং�ােনর িবপরীেত �কা�ািনর �ায়ী কম �কত�া ও কম �চারীগেণর িনকট হেত ১) িনজ� মািলকানাধীন জিমর উপর বাড়ী িনম �াণ, ২) জিম�য়, ৩) �তির বাড়ী/

��াট �য়, ৪) িনজ� মািলকানাধীন জিমর উপর িনিম �ত বাড়ী সং�ার, স�সারণ বা �নঃিনম �াণ, ৫) � উে�ােগ বা �হিনম �াণ ঋেণর মা�েম িনিম �ত বাড়ী

সং�ার, স�সারণ বা �নঃ িনম �াণ, ৬) সং�ার (িরক��াকশন ও িরিপয়ার) এবং ৭) িনিম �ত বাড়ী �নঃিনম �াণ কােজর �য �কান এক�র িবপরীেত ঋণ/স�রক
ঋণ িবতরেণর িনিম� িন�বিণ �ত শত�াবলী�রণ সােপে� িনধ �ািরত ফরেম দরখা� আ�ান করা যাে� : 

১. �হিনম �াণ/জিম�য়/��াট�য় ঋেণর জ� আেবদনকারী কম �কত�া/কম �চারীেক �কা�ািনর �ায়ী কম �কত�া/কম �চারী হেত হেব এবং চাকিরকাল এ িব�ি�
জািরর  তািরখ অ�যায়ী ��নতম ০৮ (আট) বছর হেত হেব। একজন �ায়ী কম �কত�া-কম �চারী িপআরএল (অবসর উ�র ��) এ গমেনর ০৩ (িতন) বছর
�ব � পয �� এ ঋণ �াি�র �যা� বেল িবেবিচত হেবন। 

২. কম �কত�া/কম �চারীর ১৫০ (একশত প�াশ) মােসর �লেবতেনর সমপিরমাণ অথ � বা সেব �া� ৬০.০০ (ষাট) ল� টাকা (যা কম) ঋণ �েদয় হেব।
৩. �দ� ঋেণর উপর বািষ �ক ৪% (চার শতাংশ) (�াংক �রট) সরল সািভ �স চাজ� ধা�� করা হেব এবং সমেয় সমেয় পিরবিত�ত �াংক �রট �েযাজ� হেব।  
৪. অিভ�� �কান কম �কত�া-কম �চারী এ ঋণ পাওয়ার �যা� িবেবিচত হেবন না। 
৫. �ামী-�ী উভেয় �কা�ািনেত কম �রত থাকাকালীন একই জিম/বািড়র িবপরীেত উভয়েক এ ঋণ ম�র করা হেব না। তেব িভ� জিম/বািড়র মািলকানার

িবপরীেত উভয়েক এ ঋণ ম�র করা হেব। 
৬. �কা�ািনেত �ি� িভি�ক/খ�কালীন/��ষেণ/িলেয়েন িনেয়ািজত �কান কম �কত�া/কম �চারী এ ঋণ পাওয়ার �যা� িবেবিচত হেবন না। তেব �কা�ািনর

�ায়ী কম �কত�া/কম �চারী অ�� ��ষেণ কম �রত থাকেল িতিন এ নীিতমালার আওতায় এ ঋণ পাওয়ার �যা� িবেবিচত হেবন। 
৭. �মে�াপিলটন এলাকা, �পৗর এলাকা, উপেজলা/ইউিনয়ন পিরষেদর আওতাধীন এলাকায় বসতবাড়ী �তরীর উে�ে� �হিনম �াণ/জিম�য়/��াট�েয়র জ�

এ ঋণ �দান করা হেব। 
৮. �হিনম �াণ/জিম�য়/��াট�য় ঋণ �দােনর ��ে� আেবদনকারী কম �কত�া-কম �চারীেদর (�যাগদােনর িভি�েত) �জ��তা অ�যায়ী অ�ািধকার িভি�েত

আেবদন িবেবচনা করা হেব। তেব এ সং�া� কিম� �য �কান কম �কত�া/কম �চারীর আেবদন �ি�স�ত কারেণ িবেশষ িবেবচনায় ঋণ �দােনর �পািরশ
করেত পারেব। 

৯. �য সকল কম �কত�া/কম �চারীর িনজ� �কান বািড় �নই বা যারা �কা�ািনর ঋেণ ইতঃ�েব � বািড় িনম �াণ কেরনিন, �হিনম �াণ/জিম�য়/��াট�য় ঋণ �াি�র
��ে� তােদর িবষয়� অ�ািধকার পােব। 

১০. আেবদন �াি� সােপে� �কা�ািনেত কম �রত কম �কত�া ও কম �চারীেদর সং�া�পািতক হাের উ� অি�ম/ঋণ �দান করা হেব। এে�ে� আেবদনকারী
কম �কত�া ও কম �চারীগেণর চা�িরেত �-� পেদ �যাগদােনর তািরখ অ�যায়ী �থক �জ��তার তািলকার িভি�েত �জ��তা অ�যায়ী এবং �কা�ািন
ক��ক গ�ত কিম�র �পািরেশর িভি�েত উ� অি�ম �েদয় হেব। �কান ক�াটাগিরেত আেবদন পাওয়া না �গেল অ� ক�াটাগিরর জ� স�দয় অথ �
আেবদনকারীগেণর অ��েল বরা�েযা� হেব।  

১১.  এ নীিতমালা �বত�েনর �েব � �য সকল কম �কত�া-কম �চারী এ ঋণ �হণ কেরেছন তারাও এ নীিতমালার অধীেন �া�তা  সােপে� স�রক ঋণ �হণ করেত
পারেবন। এ�প ��ে� স�দয় ঋণ এ নীিতমালা �ারা িনয়ি�ত হেব। �থমবার ঋণ   �দােনর ��ে� ৬০% এবং স�রক ঋণ �দােনর ��ে� ৪০%
আেবদনপ� �থকভােব (ন�ন ও �রাতন) �জ��তার  িভি�েত ঋণ �দান করা হেব। �কান ক�াটাগিরেত আেবদন পাওয়া না �গেল অ� ক�াটাগিরর জ�
স�দয় অথ �  আেবদনকারীগেণর অ��েল বরা�েযা� হেব। 



১২. আেবদনকারী কম �কত�া/কম �চারীর িপএফ (িনজ� অংশ ও �কা�ািনর অংশ) এর অ��েল জমা�ত অংশ এবং ��া�ই� বাবদ �া�� �মাট অেথ �র
পিরমাণ অ�যায়ী এ ঋেণর পিরমাণ িনধ �ারণ করা হেব। তেব সংি�� ঋণ �হীতার িপএফ (িনজ� অংশ ও �কা�ািনর অংশ) এবং �পনশন/��া�ই�
�া�তার িভি�েত �া� �মাট অেথ �র পিরমাণ অেপ�া �েদয় ঋেণর পিরমাণ �বিশ হেল সংি�� ঋণ �হীতােক অব�ই �হীত ঋেণর মা�েম িনিম �ত
বাড়ী বা �য়�ত জিম/��ােটর ব�িক দিলল স�াদন�ব �ক উ� জিম/বাড়ী/��ােটর �ল দিলল �কা�ািনেত জমা �দান করেত হেব। যা ঋেণর স�দয়
অথ � (আসল ও �দ) পিরেশাধ সােপে� �ফরত �দান করা হেব। যােদর িপএফ (িনজ� অংশ ও �কা�ািনর অংশ) এবং �পনশন/��া�ই� বাবদ �া�
অেথ �র পিরমাণ �েদয় ঋেণর সমান বা �বশী �সে�ে� ব�কী দিলল স�াদেনর �কান �েয়াজন �নই। 

১৩. জিম�য়/�হিনম �াণ/বাড়ী বা ��াট �য়/িরক��াকশন ও িরিপয়ািরং এর জ� আেবদনকারী কম �কত�া/কম �চারীর �া� মািসক �বতন হেত �হীত ঋেণর
মািসক িকি� ও অ�া� কত�ন (যিদ থােক) এর পর মািসক িনট (Net) �া� �বতন �া� সব �সা�ে� �বতন (Gross Salary) এর এক-
�তীয়াংশ হেত হেব। 

১৪.  �কা�ািনর �কান কম �কত�া/কম �চারী এ নীিতমালার অধীন �থমবার �হিনম �াণ/জিম �য়/��াট �য় ঋণ �হেণর   ��ে� ঋণ �দােনর ১৩তম মাস হেত
ঋেণর আসল সেব �া� ২০০ (�ইশত) � সম-মািসক িকি�েত এবং সািভ �স    চাজ� ১০০ (একশত) � সম-মািসক িকি�েত মািসক �বতন হেত কত�েনর
মা�েম আদায় করা হেব। স�রক   ঋণ �হেণর ��ে� �েব � �হীত ঋেণর অথ � সািভ �স চাজ�সহ িকি� সম�য় সােপে� ঋণ �হেণর পরবত� মাস হেত  
আসল ২০০ (�ইশত) � সম-মািসক িকি�েত ও সািভ �স চাজ� ১০০ (একশত) � সম-মািসক িকি�েত মািসক   �বতন হেত কত�েনর মা�েম আদায় করা
হেব। �কান কম �কত�া-কম �চারী চা�িরকােলর মে� �হীত ঋেণর অথ �   সািভ �স চাজ�সহ পিরেশাধ না হেল অবিশ� অথ � সংি�� কম �কত�া/কম �চারীর অবসর
�হণকােল তার �ড়া�    �পনশন/িসিপএফ/আ�েতািষক (Gratuity) হেত সম�য় করা হেব মেম � ঋণ �হণকারীেক নন-�িডিশয়াল    ��াে�
অ�ীকারনামা িদেত হেব।

১৫. ঋেণর �দ� অথ � �েযাজ� শত�াবলী�রণ সােপে� �ই� সমান িকি�েত �দান করা হেব। 
১৬. সংি�� কম �কত�া/কম �চারী ক��ক �কা�ািন হেত �হীত অ�া� খােতর ঋণ, �হিনম �াণ/জিম�য়/��াট�য় ঋণ ম�রীর ��ে� �কান �িতব�ক হেব না।

আেরা উে�� �য, �কা�ািন হেত �হীত ঋণ/অি�ম এক� অ��র ��ে� �িতব�ক হেব না। 
১৭. �হিনম �াণ/জিম�য়/��াট�েয়র জ� িসিলং অ�যায়ী কম �কত�া/কম �চারীগণ �থমবার ঋণ �াি�র পর িনিম �ত বািড়/��ােটর সং�ার, স�সারণ,

�নঃিনম �াণ কােজর জ� পরবত�েত একািধকবার �া�তা অ�যায়ী স�রক ঋণ (ঋেণর িসিলং সমেয় সমেয় �ি� করা হেল) �হণ করেত পারেবন এবং
ঋেণর �দসহ আসল টাকা অবিশ� চাকিরকােলর মে� �ড়া� �দনা-পাওনা িন�ি�র সময় সম�য়/আদায়েযা� হেব। তেব উপ��/িবেশষ কারেণ
অবসর �হেণর �া�ােল ঋেণর অথ � অপিরেশািধত থাকেল তা �পনশন/আ�েতািষক হেত সম�য় করা হেব মেম � ঋণ �হণকারীেক অি�কারনামা �দান
করেত হেব। চ�াকাের ঋণ িবতরেণর �িবধােথ � স�রক ঋণ �হেণর ��ে� �ব �বত� ঋণ �হেণর পর ০৩ (িতন) বছর অিত�া� না হেল িতিন স�রক
ঋণ �হেণর �িবধা �া� হেবন না। 

১৮. ঋণ খােত �কা�ািনর বােজট বরা� থাকা সােপে� িনধ �ািরত তািরেখর মে� �া� আেবদনপ�স�হ আেবদনকারী কম �কত�া/কম �চারীেদর (�যাগদােনর
িভি�েত) �জ��তা িবেবচনায় অ�ািধকার িভি�েত �েযাজ� িসিলং অ�যায়ী জিম/��াট �য় এবং �হিনম �াণ/িনিম �ত বাড়ী সং�ােরর জ� �কা�ািনর
ঋণ িবতরণ সং�া� কিম�র �পািরশ ও ক��পে�র অ�েমাদন�েম এ ঋণ ম�র করা হেব। 

১৯. �কা�ািনর অ�েমািদত বােজট বরাে�র মে� এ ঋণ �দান সীমাব� রাখা হেব।  
২০. অস�ণ � ও �ল ত� স�িলত আেবদনপ� সরাসির বািতল বেল গ� হেব। 
২১.  এত��তীত অ�া� শত�।

উপ� �� শত� �িতপালন সােপে� �হিনম �ােণর জ� ঋণ/স�রক ঋণ �হেণ আ�হী কম �কত�া-কম �চারীগণেক যথাযথ ক��পে�র মা�েম িনধ �ািরত ফরেম আেবদন

করেত হেব। আেবদনপ� িব�ি� জািরর ১০ (দশ) কায � িদবেসর মে� অব�ই �শাসন িডিভশন/এইচ.আর িডপাট �েম� এ জমা �দান করেত হেব। �কান�েমই

িনধ �ািরত তািরেখর পর/িবলে� �া� আেবদনপ� �হণেযা� িবেবিচত হেব না। আেবদেনর জ� িনধ �ািরত ফরম (সং�ি�-১

(11109/potrojariAttachmentRef/130849/0/5814)) �জনােরল এ�াডিমন শাখা হেত সং�হ করা যােব। 

যথাযথ ক��পে�র অ�েমাদন�েম এ িব�ি� জাির করা হেলা। 

৩-৩-২০২৩

�মাঃ আ� তােলব ফরাজী

মহা�ব�াপক

�ফান: ০২৫৮৮৮৩১৪৪৮

ইেমইল: gm.admin@pgcl.org.bd

https://pgcl.nothi.gov.bd/11109/potrojariAttachmentRef/130849/0/5814


সদয় অবগিতর জ� ��রণ করা হল (�জ��তার �মা�সাের নয়):

১) �ব�াপনা পিরচালক (চলিত দািয়�), কণ ��লী �াস িডি�িবউশন �কা�ানী িলিমেটড

২) উপ�ব�াপনা পিরচালক, আ�িলক িবপণন িডিভশন- নারায়ণগ� , িততাস �াস �া�িমসন এ�া� িডি�িবউশন �কা�ানী িলিমেটড
৩) মহা�ব�াপক, �শাসন িডিভশন, ��রবন �াস �কা�ানী িলিমেটড

৪) সকল মহা�ব�াপক, পি�মা�ল �াস �কা�ানী িলিমেটড

৫) মহা�ব�াপক (�শাসন) (��ন দািয়�), �শাসন িডিভশন, কণ ��লী �াস িডি�িবউশন �কা�ানী িলিমেটড

৬) সকল উপ-মহা�ব�াপক, পি�মা�ল �াস �কা�ানী িলিমেটড
৭) উপ-মহা�ব�াপক, ই�েপকশন ও �সইফ� িডপাট �েম�, বাংলােদশ �তল, �াস ও খিনজ স�দ করেপােরশন (�পে�াবাংলা)

৮) উপ-মহা�ব�াপক, মােক��ং িডপাট �েম� (দি�ণ), ��রবন �াস �কা�ানী িলিমেটড

৯) সকল �ব�াপক, পি�মা�ল �াস �কা�ানী িলিমেটড

১০) �ব�াপক, উে�ালন িডপাট �েম�, বাংলােদশ �তল, �াস ও খিনজ স�দ করেপােরশন (�পে�াবাংলা)
১১) �ব�াপক, আইিস� শাখা, পি�মা�ল �াস �কা�ানী িলিমেটড (�কা�ািনর ওেয়ব সাইেট �কােশর অ�েরাধ�েম)

১২) �ব�াপক, �ানীয় �িশ�ণ শাখা, বাংলােদশ �তল, �াস ও খিনজ স�দ করেপােরশন (�পে�াবাংলা)

১৩) �ব�াপক, বা�বায়ন-পরীিব�ণ িডপাট �েম�, বাংলােদশ �তল, �াস ও খিনজ স�দ করেপােরশন (�পে�াবাংলা)

১৪) �ব�াপক, এলএনিজ �সল, বাংলােদশ �তল, �াস ও খিনজ স�দ করেপােরশন (�পে�াবাংলা)
১৫) সকল উপ-�ব�াপক, পি�মা�ল �াস �কা�ানী িলিমেটড

১৬) উপ�ব�াপক, বােজট ও মিনটিরং (সদর দ�র), বাংলােদশ �তল, �াস ও খিনজ স�দ করেপােরশন (�পে�াবাংলা)

১৭) উপ-�ব�াপক (সম�য়), �ব�াপনা পিরচালক এর দ�র, পি�মা�ল �াস �কা�ানী িলিমেটড

১৮) সকল সহকারী �ব�াপক ও সমমােনর কম �কত�া, পি�মা�ল �াস �কা�ানী িলিমেটড
১৯) সকল সহকারী কম �কত�া ও সমমােনর কম �কত�া, পি�মা�ল �াস �কা�ানী িলিমেটড

২০) �না�শ �বাড �।

২১) সহকারী কম �কত�া, ��িনং শাখা, জালালাবাদ �াস �া�িমসন এ�া� িডি�িবউশন িসে�ম িলিমেটড

২২) সহকারী সম�য় কম �কত�া, �জনােরল সািভ �স �সকশন, ��রবন �াস �কা�ানী িলিমেটড
২৩) সকল পেদর কম �চারী, পি�মা�ল �াস �কা�ানী িলিমেটড



পি মা ল াস কা ানী িলিমেটড 
( পে াবাংলার এক  কা ািন) 

নলকা, িসরাজগ ।  
 

হিনমােণর উে ে  জিম য়/ হিনমাণ/ াট য় ঋণ/স রক ঋেণর আেবদনপ   
(অথ বৎসর: ২০২২-২০২৩)  

( েযাজ  কলাম েলা রণ করেত হেব) 
 

০১। আেবদনকারীর নাম (  অ ের) :  
০২। িপতা/ ামীর নাম :  
০৩। ক) বতমান কানা  : াম/মহ া------------------------------- ডাকঘর----------------------

উপেজলা----------------------------------- জলা---------------------- 
খ) ায়ী কানা : াম/মহ া------------------------------- ডাকঘর----------------------

উপেজলা----------------------------------- জলা---------------------- 
০৪। পদিব ও ি গত কাড নং :  
০৫। চাকিরেত যাগদােনর তািরখ : পদিব-----------------------------, তািরখ------------------------------ 
০৬। িপিজিসএল-এ যাগদােনর তািরখ :  
০৭। িব ি  জািরর তািরখ :  
০৮। িব ি  জািরর তািরখ অ যায়ী মাট চাকিরকাল :  
০৯। জ  তািরখ :  
১০। িব ি  জািরর তািরখ অ যায়ী বয়স : ---------------বৎসর-----------------মাস------------------িদন 
১১। জাতীয়তা :  
১২। বতনে ল :  
১৩। বতমান লেবতন :  
১৪। ইতঃ েব িপিজিসএল হেত হীত ঋেণর িববরণ  : ১. ক) হিনমাণ ঋণ : পিরমাণ--------------------অথ বছর------------- 

খ) মািসক িকি র পিরমাণ ( দসহ)--------------------------------- 
২. ক) মাটর সাইেকল ঋণ: পিরমাণ--------------- অথ বছর-----------   
    খ) মািসক িকি র পিরমাণ ( দসহ) : -------------------------------
৩. ক) কি উটার ঋণ : পিরমাণ--------------- অথ বছর--------------- 
    খ) মািসক িকি র পিরমাণ ( দসহ) : ------------------------------ 
৪. িসিপএফ হেত হীত ঋণ :------------------------------------------- 

১৫। আেবদন ত ঋণ হেণর উে /খাত (িব ি  
মাতােবক যেকান এক  খাত উে খ ক ন) 

:  

১৬। জিম/দালান/ াট ইত ািদর অব ান ও িববরণ :  
 ক) মে াপিলটন/িমউিনিস াল/ পৗর এলাকার নাম :  
 খ) উপেজলার নাম :  
 গ) জলার নাম :  
 ঘ) মৗজার নাম  :  
 ঙ) িসএস খিতয়ান ন র :  
 চ) িসএস ট ন র :  
 ছ) এস, এ খিতয়ান ন র :  
 জ) এস, এ ট ন র :  
 ঝ) আর, এস খিতয়ান ন র :  
 ঞ) আরএস ট ন র :  
 ট) চৗহি   :  
 ব :  
 পি ম :  
 উ র :  
 দি ণ :  
১৭। হিনমােণর উে ে  ………………………… কােজ কান কার  ঋণ ইতঃ েব পে াবাংলা বা এর অধীন অ  

কান কা ািন হেত হণ কেরেছন িকনা, হণ কের থাকেল তার িববরণ ( হীত ঋেণর িববরণ, অথ বছর ও টাকার পিরমাণ 
উে খসহ):……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………. 

 
 
 

পাতা-১/২



  
 

১৮। জিম/দালান/ াট ইত ািদ কান ি / িত ােনর িনকট ব ক 
দওয়া হেয় থাকেল তার ণ িববরণ 

:  

১৯। জিম/দালান/ াট ইত ািদ য কান ধরেনর ঝােমলা  িকনা 
এবং ঋেণর জ  য়ত  জিম/দালান/ াট বা িনিমত বাড়ীেত 
ঋণ হীতার মািলকানা, অিধকার ও ত দখল আেছ িকনা তার 
িববরণ 

:  

২০। য়ত  জিম/িনিমত দালােনর া িলত খরেচর পিরমাণ :  
২১। অিধযািচত ঋেণর পিরমাণ :  
  
 

নাট: হিনমাণ ঋণ ম িরপে র চািহদা মাতােবক সংি  কাগজািদ 
পরবত েত অব ই দািখল করেত হেব।  

 আেবদনকারীর া র :   
নাম : ----------------------------------------------------- 
পদিব : ---------------------------------------------------------- 
িডিভশন/িডপাটেম : -------------------------------------------- 
শাখা : ----------------------------------------------------------- 
তািরখ : --------------------------------------------------------- 

 

আিম এ মেম ঘাষণা করিছ য, এ আেবদনপে  উি িখত সকল ত ািদ আমার ানতঃ সত  এবং আিম হলফ কের বলিছ য, আিম কান ত  
গাপন কির নাই। 

 

সত ায়নকারীর া র :  
নাম : ------------------------------------------------------------- 
পদিব : ----------------------------------------------------------- 
তািরখ : ---------------------------------------------------------- 
 

া ীর া র :   
নাম : ------------------------------------------------------------ 
িপতার নাম : -----------------------------------------------------
পশা : ------------------------------------------------------------ 
ায়ী কানা : ----------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------
তািরখ : ---------------------------------------------------------- 

আেবদনকারীর া র :   

নাম : -----------------------------------------------------------

পদিব : ----------------------------------------------------------

তািরখ : --------------------------------------------------------- 

 
 

িত : মহা ব াপক ( শাসন)/উপ-মহা ব াপক (এইচ.আর) 
         িপিজিসএল, নলকা, িসরাজগ ।  

 
 

আেবদনকারীর িনয় ণকারী কমকতা ক ক িত া রেযা  সনদপ  : 
 

আিম এ মেম ঘাষণা করিছ য, আমা ক ক হীত ঋণ আমার িনেজর বসবােসর িনিম  …………………………..কােজ খরচ 
করব। পরবত েত এ ি  ভ  করেল কা ািনর িব মান হিনমাণ/জিম য়/ াট য় ঋণ নীিতমালা মাতােবক বিণত কােজ হীত 
ঋণ/স রক ঋণ-এর স ণ টাকা দসহ এক িকি েত কা ািনেক ফরত িদেত বা  থাকেবা।  
 
 
    

আেবদনকারীর িনয় ণকারী কমকতার া র :  

নাম : ----------------------------------------------------------- 

পদিব : ---------------------------------------------------------- 

তািরখ : --------------------------------------------------------- 

 

আেবদনকারীর া র :  

নাম : ----------------------------------------------------------

পদিব : ---------------------------------------------------------

তািরখ : -------------------------------------------------------- 

 
 

িব. . িনয় ণকারী কমকতা বলেত িডিভশন/িডপাটেম /শাখা ধান/ইনচাজ ক ঝােব।  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

পাতা-২/২ 


