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বাাংলাদেশ হাউস বববডাং ফাইনান্স কদ্মাদেশন আবাবসক বাড়ী বনর্মাদণে জন্য ঋণ সহায়িা প্রোন কদে
আসদছ। ঢাকা ও চট্টগ্রার্ ফর্দরা্বলটন এলাকাসহ সাো ফেদশ ঋণ কার্ মক্রর্ চালু আদছ। ব্যবিগি উৎদসে
অপ্রতুলিা এবাং কদ্মাদেশদনে ঋণ বসবলাং এে অ্র্ মাপ্তিাে কােদণ অদনদক বাড়ী বনর্মাণ সর্াপ্ত কেদি না
্াোয় ফবশীেভাগ ঋণ গ্রহদণ ইচ্ছুক নাগবেকগণ বববভন্ন ব্যাাংক অথবা অন্য ফকান আবথ মক প্রবিষ্ঠান হদি ঋণ
গ্রহদণ আগ্রহী হদয় উঠদছ। এ সকল ফেদে বনর্মাণাধীন বাড়ী, অসর্াপ্ত বনবর্মি বাড়ীে বনর্মাণ কাজ সর্াপ্ত কোে
জন্য আবথ মক সহদর্াবগিা প্রোদনে লদেে ‘‘আবাসন উন্নয়ন ঋণ কর্মসূচী’’ নাদর্ নতুন ঋণ কর্মসূচী চালু কোে
আবশ্যকিা উ্লবি হয়।
ঋণ আদবেনকােীঃ
 নকশাে অনুদর্ােন ২৫ বছে অবিক্রর্ কেদল আবাসন উন্নয়ন ঋণ প্রদর্াজে হদব না;
 বহুিল বাড়ী বনর্মাদণে নকশা অনুদর্ােন কদে বনজস্ব অথ মায়দন এক বা একাবধক িলা বনর্মাদণে ্ে
অসম্পূণ ম বনর্মাণ কাজ সর্াপ্ত কোে জন্য শুধুর্াে এ ঋণ ববিেণ কো হদব;
 ববএইচববএফবস হদি ইদিাপূদব ম ঋণ গ্রহণ কদে র্থাসর্দয় সমুেয় টাকা সুোসদল ্বেদশাধকােী ব্যবি
এ ঋণ ফ্দি ্াদেন;
 ববএইচববএফবস হদি গৃহীি ঋণ অ্বেদশাবধি থাকদল মূল ঋণ ও আবাসন উন্নয়ন ঋদণে বহসাব
পৃথক পৃথক কোটাগেীদি বহসাবায়ণ কো র্াদব;
 অন্যান্য ব্যাাংক/ আবথ মক প্রবিষ্ঠান হদি ঋণ গ্রহণ কদে থাকদল মূল েবলদলে ফদটাকব্ বেদয় ঋদণে
জন্য আদবেন কেদি ্ােদব। িদব ১র্ বকবি গ্রহদণে পূদব ম অন্য ব্যাাংক বা আবথ মক প্রবিষ্ঠাদন ঋণ
্বেদশাধ কদে ছাড়্েসহ মূল েবলল োবিল কেদি হদব।
ঋণ প্রাবপ্তে ফর্াগ্যিা :
(ক) ঋণ আদবেনকােীদক জন্মসূদে বাাংলাদেশী স্থায়ী নাগবেক এবাং বয়সসীর্া ১৮ ফথদক ৬৫ বছে হদি হদব;
(ি) এই কর্মসূচীে আওিায় ঢাকা ও চট্টগ্রার্ ফর্দরা্বলটন এলাকা, ববভাগীয় সেে, ফজলা সেে, ফ্বে আেবান,
উ্দজলা সেে এবাং ফগ্রাথ ফসন্টাে এলাকায় বনবর্মি এবাং বনর্মাণাধীন অসম্পূণ ম নতুন বাড়ী সর্াপ্ত কোে জন্য
ঋদণে আদবেন কেদি ্ােদব;
(গ) উ্যুি কর্ত্ম ে কর্তক
ম অনুদর্াবেি নকশা অনুর্ায়ী বাবড় তিেী কেদি হদব;
(ঘ) ঋণ গ্রহীিাে ঋদণে র্াবসক বকবি বনয়বর্ি ্বেদশাদধে ফর্ৌবিক সার্র্থ্ম থাকদি হদব এবাং আদয়ে
স্ব-্দে আয়কে সনে/হলফনার্া োবিল কেদি হদব;
(ঙ) ঋণ প্রিাববি সম্পবি োয়মুি হদি হদব;
(চ) বন্ধকীিব্য সম্পবি সব মোই ববএইচববএফবস’ে ১র্ চাদজম োয়বদ্ধ কেদি হদব;
(ছ) সেকাবে প্রবিষ্ঠাদনে লীজপ্রাপ্ত জবর্ে ফেদে আর্-ফর্ািােনার্া লীজ োিা কর্তক
ম গৃহীি হদি হদব;
(জ) একই শহদে এদকে অবধক ্াঁকা বাড়ী থাকদল আবাসন উন্নয়ন ঋণ প্রাপ্য হদবন না।
োবিলিব্য েবলল ও কাগজ্দেে িাবলকাঃ
 প্রাইদভট প্লদটে ফেদেঃ
1. জবর্ে মূল র্াবলকানা েবলল, বায়া েবলল;
2. বস.এস, এস.এ, আে.এস ও বব.এস িবিয়াদনে জাদবো নকল;
3. বি.বস.আে, িাজনা েবশে ও নার্জােী িবিয়ান;
4. ফজলা/সাব ফেবজষ্ট্রী অবফস কর্তক
ম ইসুেকৃি ১২ (বাে) বছদেে বনে মায় সনে (এন.ই.বস)।
চলর্ান ্ািা-২

-২ সেকােী প্লদটে ফেদেঃ
1. প্লদটে বোদ্দ ্ে;
2. েিলহিােে ্ে;
3. মূল লীজ েবলল ও বায়া েবলল (প্রদর্াজে ফেদে);
4. লীজ োিা প্রবিষ্ঠান হদি বন্ধক অনুর্বি ্ে;
5. হিােেমূদল র্াবলক হদল হিােে অনুর্বি্ে ও নার্জােী, বি.বস.আে, িাজনা েবশে।
 অন্যান্য কাগজ্েঃ
1. আদবেনকােীে জািীয় ্বেচয় ্দেে সিোবয়ি কব্, সিোবয়ি ছবব ও স্বােে;
2. আদবেনকােীে আদয়ে প্রর্াণ্ে। চাকুেীে ফেদে ঋণ আদবেন ফেদর্ে বনবে মষ্ট ্ািায় ফবিন সনে এবাং
ব্যবসাে ফেদে ফরি লাইদসন্স ও আয় সম্পদকম হলফনার্া। আয়কে ্বেদশাধদর্াগ্য আয় হদল ই-টিআইএন
নম্বেসহ আদয়ে ্বের্াণ উদেি কেি: আয়কে প্রিেয়ন ্ে।
 প্রদকৌশল সাংক্রাে কাগজ্েঃ
1. অনুদর্ােন ্েসহ অনুদর্াবেি নকশা;
2. প্লদটে সদয়ল ফটষ্ট বেদ্াট ম;
3. ইর্ােদিে কাঠাদর্া নকশা ও ভােবহন সনে।

ঋণ সুববধাে প্রকৃবিঃ
 বাড়ী বনর্মাদণে জন্য একক ঋণঃ
আওিাধীন এলাকা
ঢাকা র্হানগেী
গুলশান, বনানী, ধানর্বি, বাবেধাো,
উিো, লালর্াটিয়া আবাবসক এলাকা,
বি.ও.এইচ.এস (র্হািালী, বাবেধাো,
বনানী, বর্েপুে)- এে সেকাবে প্লট।

চট্টগ্রার্ র্হানগেী
আগ্রাবাে, চান্দগাঁও, কদণ মলহাট,
বাকবলয়া, কল্পদলাক আবাবসক
এলাকাে সেকাবে প্লট এবাং
খুলশী আবাবসক এলাকা।
১। উ্বেউি এলাকা ব্যিীি ঢাকা ও চট্টগ্রার্ ফর্দরা্বলটন এে অন্যান্য
এলাকা।
২। ঢাকা ও চট্টগ্রার্ ফর্দরা্বলটন এলাকা বাদে ফেদশে সকল ববভাগীয়
ও ফজলা সেে এলাকা
৩। ্লস্নী অঞ্চদল আবাসন উন্নয়ন ঋণ



সুদেে হাে

ঋদণে বসবলাং
(লে টাকায়)

২০০.০০
৯.০০%
১০০.০০
৬০.০০
৮.০০%

৫০.০০

৬ বা িদূর্ধ্ম িলা বববশষ্ট বহুিল ভবন বনর্মাদণে ফেদে বলফট, সাব-ফেশন এবাং ফজনাদেটে স্থা্দনে জন্য
বসবলাং এে র্দে সীর্াবদ্ধ ফেদি বলফট বাবে ২০.০০ (ববশ) লে, সাব-ফেশন বাবে ১০.০০ (েশ) লে এবাং
ফজনাদেটে বাবে ৫.০০ (্াঁচ) লে টাকা ঋণ প্রোন কো র্াদব।

 গ্রহীিাে ইকুইটি
 ্বেদশাধ ফর্য়াে

:
:

৮০:২০।
৫, ১০, ১৫ ও ২০ বছে (কদ্মাদেশন এবাং আদবেনকােীে
আদলাচনাে বভবিদি পূদব মই বনধ মাবেি হদব)।

চলর্ান ্ািা-৩

-৩: এর্েটাইদজশন (Amortization) ্দ্ধবিদি র্াবসক বকবি বনধ মােণ
হদব। উি ্দ্ধবিদি প্রবি লে টাকায় সুদেে হাে ও ফর্য়াে বভবিক
ঋদণে র্াবসক বকবসত্মে ্বের্াণ বনম্নরূ্ হদব:

 র্াবসক বকবি

্বেদশাধ ফর্য়াে
২০ বছে
১৫ বছে
১০ বছে
৫ বছে

৮.০০% সুদে র্াবসক
বকবিে ্বের্াণ
৮৩৭.০০ টাকা
৯৫৬.০০ টাকা
১২১৩.০০ টাকা
২০২৮.০০ টাকা

৯.০০% সুদে র্াবসক
বকবিে ্বের্াণ
৯০০.০০ টাকা
১০১৪.০০ টাকা
১২৬৭.০০ টাকা
২০৭৬.০০ টাকা

বনবর্মিব্য োলাদনে বববেণঃ
এক বা একাবধক ইউবনট বববশষ্ট বনবর্মি বাড়ী উন্নয়দনে জন্য ঋণ গ্রহণ কেদি ্ােদবন।
আবাসন উন্নয়ন ঋণ চালু কোে সুফলঃ
 ববভাগীয় সেে, ফজলা সেে, ফ্বে আেবান, উ্দজলা সেে এবাং ফগ্রাথ ফসন্টাে এলকায় বনবর্মি বাড়ী
উন্নয়দনে জন্য ঋণ প্রোন কোে ফদল ফসবা মূলক প্রবিষ্ঠান বহদসদব কদ্মাদেশদনে ফসবা ্বেবধ ববস্তৃি
হদব;
 বনবর্মি বাড়ীদি উন্নয়ন কাদজে জন্য ঋণ সহায়িা ফেয়ায় ফদল ঋণ গ্রহীিাে আথ ম-সার্াবজক অবস্থান উন্নি
হদব;
 বাাংলাদেশী নাগবেকদেে বাসস্থান তিেীে বনবর্দি ‘‘আবাসন উন্নয়ন ঋণ কর্মসূচী’’ এে র্ােদর্ সেকাদেে
রূ্কল্প ২০২১ ও ২০৪১ বাসত্মবায়ন সহায়ক হদব;
 বহুিল ভবন বনর্মাণ এবাং বনবর্মি ভবন উন্নয়দনে ফদল আধুবনক নাগবেক সুববধা সম্ববলি বাসস্থান
সর্স্যাে সর্াধান হদব।

 বব: দ্র: ববিাবেি িদর্থ্ে জন্য বনকটস্থ অবফদস ফর্াগাদর্াগ করুন অথবা ববএইচববএফবস’ে Web Site
(www.bhbfc.gov.bd)-এ সাচ ম করুন।

