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পল্লী আবাসন ঋণ কমমসূচী
(Rural Housing Loan Scheme)
আবাবসক বাড়ী বনমমাণ অর্ মায়দনে লদযে ১৯৫২ সাল হদি হাউস বববডাং ফাইনান্স কদপমাদেশন ঋণ প্রোন কদে
আসদছ। ববএইচববএফবস ফেদশে ববভাগীয় শহে, ফেলা শহে ও উপদেলা সেে এবাং ফরার্ ফসন্টাদে ঋণ
কার্ মক্রম অব্যাহি েদয়দছ। বকন্তু পল্লী েনদগাষ্ঠীে েন্য রামীন/পল্লী এলাকায় আবাসদনে ঋণ কার্ মক্রম ফনই।
সম্প্রবি সেকাদেে বববভন্ন উন্নয়নমূলক কমমসূচীে ধাোবাবহকিায় ববদশষকদে রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১
বাসত্মবায়দন পল্লী অঞ্চদলে েনসাধােদণে আবাসন সুববধা বনবিি কদল্প ‘‘পল্লী আবাসন ঋণ কমমসূচী’’ চালু
কো হদয়দছ :-

ঋদণে প্রকােদভে
১। বাড়ী বনমমাদণে েন্য একক ঋণ;
২। বাড়ী বনমমাদণে েন্য গ্রুপ বভবিক ঋণ; এবাং
৩। ফ্ল্োট ঋণ।
ঋদণে আদবেনকােী
ঢাকা ও চট্টরাম ফমদরাপবলটন এলাকাবাদে ফেদশে সকল ববভাগীয় ও ফেলা সেে এলাকা এবাং উপ-শহে (ফপবে
আেবান), উপদেলা সেে এবাং ফরার্ ফসন্টাে এলাকাে নাগবেকগণ।

ঋণ প্রাবিে ফর্াগ্যিা :
(ক) ১৮ ফর্দক ৬৫ বছে বয়সী েন্মসূদে বাাংলাদেশী নাগবেক;
(খ) ঢাকা ও চট্টরাম ফমদরাপবলটন এলাকাবাদে ফেদশে সকল ববভাগীয় ও ফেলা সেে এবাং উপ-শহে (ফপবে আেবান)
ও উপদেলা সেে এবাং ফরার্ ফসন্টাে এলাকায় ন্যেনিম একখন্ড েবমে মাবলক হদি হদব;
(গ) ফ্ল্োট ঋদণে ফযদে র্র্ার্র্ কর্তপ
ম দযে অনুদমাবেি ফেদভলপাে কর্তক
ম বনবমমি ফ্ল্োট ক্রদয় আরহী হদি হদব;
(ঘ) গ্রুদপ আবাবসক ভবন বনমমাদণ আরহী হদল;
(ঙ) সেকাবে চাকুেীেীবী এবাং কমমেীবী মবহলাগণ আবাসন তিেীে ফযদে অরাবধকাে পাদবন;
(চ) মাবসক বকবি পবেদশাদধে ফর্ৌবিক সামর্থ্ম র্াকদি হদব;
(ছ) সেকাবে প্রবিষ্ঠাদনে লীেপ্রাি েবমে ফযদে আম-ফমািােনামা লীে োিা কর্তক
ম গৃহীি হদি হদব;
(ে) বনবমমিব্য ভবদন র্ািায়াদিে েন্য োিাঘাট র্াকাসহ এলাকাে পবেদবশটি বসবাদসে েন্য উপদর্াগী হদি হদব;
(ঝ) পবেিেি সম্পবি, েবলল হাোদনা, পুদড় র্াওয়া, ববনষ্ট হওয়া এবাং সাব-ফেবেবি অবফস ফর্দক উদিালন না কোে
কােদণ ধ্বাংস কো ইিোবে ফযদে ঋণ আদবেন ববদবচনা ফর্াগ্য হদব না;
(ঞ) ফকান ব্যবিে একই শহদে বনেস্ব বসবাদসে পাকা বাড়ী র্াকদল বিবন নতুনভাদব বাড়ী বনমমাণ ঋণ প্রাপ্য হদবন
না।

োবখলিব্য েবলল ও কাগেপদেে িাবলকা
 প্রাইদভট প্লদটে ফযদে
1. েবমে মূল মাবলকানা েবলল, বায়া েবলল;
2. বস.এস, এস.এ, আে.এস ও বব.এস খবিয়াদনে োদবো নকল;
3. বে.বস.আে, খােনা েবশে ও নামোেী খবিয়ান;
4. ফেলা/সাব ফেবেিী অবফস কর্তক
ম ইসুেকৃি ১২ (বাে) বছদেে বনে মায় সনে (এন.ই.বস)।
 সেকােী প্লদটে ফযদে
1. প্লদটে বোদ্দ পে;
2. েখলহিােে পে;
3. মূল লীে েবলল ও বায়া েবলল (প্রদর্ােে ফযদে);
4. লীে োিা প্রবিষ্ঠান হদি বন্ধক অনুমবি পে;
5. হিােেমূদল মাবলক হদল হিােে অনুমবিপে ও নামোেী, বে.বস.আে, খােনা েবশে।
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চলমান পািা-৩
-৩ গ্রুপ ঋদণে ফযদে
1. উপদোবল্লবখি কাগেপে ছাড়াও ফেবেস্ট্রাে ম ফ্ল্োট বন্টননামা েবলল।
 অন্যান্য কাগেপে
1. আদবেনকােীে োিীয় পবেচয় পদেে সিোবয়ি কবপ, সিোবয়ি ছবব ও স্বাযে;
2. আদবেনকােীে আদয়ে প্রমাণপে। চাকুেীে ফযদে ঋণ আদবেন ফেদমে বনবে মষ্ট পািায় ফবিন সনে এবাং
ব্যবসাে ফযদে ফরে লাইদসন্স ও আয় সম্পদকম হলফনামা। আয়কে পবেদশাধদর্াগ্য আয় হদল ই-টিআইএন
নম্বেসহ আদয়ে পবেমাণ উদল্লখ কেি: আয়কে প্রিেয়ন পে।
 প্রদকৌশল সাংক্রাে কাগেপে
1. অনুদমােন পেসহ অনুদমাবেি নকশা;
2. প্লদটে সদয়ল ফটষ্ট বেদপাট ম;
3. ইমােদিে কাঠাদমা নকশা ও ভােবহন সনে।

ঋণ সুববধা প্রকৃবি
(ক) বাড়ী বনমমাদনে েন্য একক ঋণ:
ক্রবমক
নাং
০১।
০২।

আওিাধীন এলাকা

সুে হাে

ঋদণে বসবলাং
(লয টাকায়)

৮.০০%

৬০.০০

৮.০০%

৫০.০০

সুে হাে

ঋদণে বসবলাং
(লয টাকায়)

ফেদশে সকল ববভাগীয় ও ফেলা সেে এলাকা
(ঢাকা ও চট্টরাম ফমদরাপবলটন এলাকাবাদে)
ফপবে আেবান, উপদেলা সেে ও ফরার্ ফসন্টাে
এলাকা

৮.০০%

৪০.০০

আওিাধীন এলাকা

সুে হাে

ঋদণে বসবলাং
(লয টাকায়)

৯.০০%

৬০.০০

৯.০০%

৪০.০০

ফেদশে সকল ববভাগীয় ও ফেলা সেে এলাকা
(ঢাকা ও চট্টরাম ফমদরাপবলটন এলাকাবাদে)
ফপবে আেবান ও উপদেলা সেে এবাং ফরার্
ফসন্টাে এলাকা

(খ) বাড়ী বনমমাদনে েন্য গ্রুপ বভবিক ঋণ:
ক্রবমক
নাং
০১।
০২।

আওিাধীন এলাকা

(গ) ফ্ল্োট ঋণ:
ক্রবমক
নাং
০১।
০২।

ফেদশে সকল ববভাগীয় ও ফেলা সেে এলাকা
(ঢাকা ও চট্টরাম ফমদরাপবলটন এলাকাবাদে)
ফপবে আেবান ও উপদেলা সেে এবাং ফরার্
ফসন্টাে এলাকা

 রবহিাে ইকুইটি

: (ক) বাড়ী বনমমাণ- ৮০:২০; এবাং (খ) ফ্ল্োট- ৭৫:২৫।

 পবেদশাধ ফময়াে

: ৫, ১০, ১৫ ও ২০ বছে।
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চলমান পািা-৪
-৪ মাবসক বকবি

: এমেটাইদেশন (Amortization) পদ্ধবিদি প্রবি লয টাকায় ঋদণে
মাবসক বকবিে পবেমাণ বনমণরূপ হদব:
পবেদশাধ ফময়াে
২০ বছে
১৫ বছে
১০ বছে
৫ বছে

৮.০০% সুদে মাবসক বকবিে
পবেমাণ
৮৩৭.০০ টাকা
৯৫৬.০০ টাকা
১২১৩.০০ টাকা
২০২৮.০০ টাকা

৯.০০% সুদে মাবসক বকবিে
পবেমাণ
৯০০.০০ টাকা
১০১৪.০০ টাকা
১২৬৭.০০ টাকা
২০৭৬.০০ টাকা

পল্লী আবাসন ঋণ কমমসূচীে সুববধা
 সকদলে েন্য উন্নি বাসস্থান সুববধা বনবিি কো।
 ঘনবসবি শহে এলাকায় বসবাস কদে নাগবেক সুববধা ফর্দক ববঞ্চি হদেন;
 শহদেে বনকটবিী রামীন এলাকায় ববএইচববএফবস ঋণ প্রোন কেদল সেকাদেে ‘‘সবাে েন্য আবাসন’’

পবেকল্পনা বািবাবয়ি হদব;
 বিমমান সেকাদেে উন্নয়নমুখী কমমকান্ড রাম পর্ মায় পর্ মে ববস্তৃি হদব;
 ববএইচববএফবস’ে মাধ্যদম রামাঞ্চদল আবাসন সুববধা বনবিি হদল নগে েীবদনে পাশাপাবশ পল্লী

েনগদণে েীবন মাদনে উন্নবি হদব;
 ফেদশে সকল অঞ্চদলে সমউন্নয়দনে ফদল ফেশ অর্ মননবিকভাদব সমৃদ্ধ হদব;
 রাম উন্নি হদল শহোঞ্চদলে পবেবদিম েনদরাি রামমুখী হদব;
 শহদেে উপে েনগদণে অব্যাহি চাপ কদম র্াদব;
 পল্লী এলাকায় বহুিল আবাবসক ভবন বনমমাদণে মাধ্যদম কৃবষ েবম সাশ্রয়কেণ;
 শহদে ঘনবসবিে চাপ কমদব;
 পল্লী এলাকায় মানুদষে েীবনর্াোে মান উন্নি হদব;
 উন্নি আবাসন কাঠাদমা এবাং সাংবিষ্ট এলাকায় কমমসাংস্থান ও ব্যবসা-বাবণদেেে প্রবৃবদ্ধে মাধ্যদম পল্লী

অঞ্চদলে সামবরক আর্ ম-সামাবেক অবস্থাে উন্নয়ন বৃবদ্ধ পাদব;

 সেকাদেে রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ বািবায়দনে পবেকল্পনা অনুর্ায়ী বনম্ন ও মধ্যম আদয়ে রামীন
েনগদণে উন্নি বাসস্থাদনে চাবহো পূেন হদব।
 বব: দ্র: ববিাবেি িদর্থ্ে েন্য বনকটস্থ অবফদস ফর্াগাদর্াগ করুন অর্বা ববএইচববএফবস’ে Web Site
(www.bhbfc.gov.bd)-এ সাচ ম করুন।
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