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প্রবাসী বাাংলাদেশীো ববদেবশক মুদ্রা অর্মন কদেন। অবর্মি ববদেবশক মুদ্রা ফেদশে অর্ মননবিক প্রবৃবিদি
ইবিবাচক অবোন োখদছ। ফদল স্বদেদশ উদেখদ াগ্য উন্নবি সাবিি হদে। িাঁদেে ফপ্রবেি অর্ ম কাদর্ লাবগদয়
ফেদশ বববিন্ন কলকােখানা, আধুবনক শব্াং র্ল, ফখলাধুলাে র্ন্য বববিন্ন ্াকম, র্ৎস চাষসহ বববিন্ন প্রকল্প,
বাবণবর্েক িবন, ইিোবে গদে উঠদছ। ফলশ্রুবিদি ফেদশ ফবকাে সর্স্যাে সর্ািান হদে; বােদছ ববদেবশক
মুদ্রাে বের্ািম। প্রবাসী বাাংলাদেশীদেে র্ন্য সেকাে বববিন্ন প্রকদল্প (োর্উক, বসবিএ, ফকবিএ ইিোবে) প্লট
বোদ্দ বেদলও ববএইচববএফবসদি প্রবাসী বাাংলাদেশীদেে র্ন্য আলাো আবাসন ঋণ কর্মসূচী ফনই।
কদ্মাদেশদনে ঋণ কর্মসূচীদি প্রবাসী বাাংলাদেশীদেে আবাসন ঋণ ফেয়াে নগণ্য সুদ াগ ববদ্যর্ান েদয়দছ।
বিমর্ান সেকাদেে রূ্কল্প ২০২১ ও ২০৪১ ফ াবষি হদয়দছ। রূ্কদল্প সবাে র্ন্য আবাসন বনবিি কেদণে
সেকােী অাংগীকাে েদয়দছ। সেকাদেে রূ্কল্প বাস্তবায়দন ববএইচববএফবস ‘‘প্রবাসী আবাসন ঋণ কর্মসূচী’’
নাদর্ একটি ববদশষ প্রকল্প চাু  কদেদছ।
‘‘প্রবাসী আবাসন ঋণ’’ চাু ে উদদ্দশ্য

 ববএইচববএফবস ফেদশে গৃহায়দণ ফসবামূলক একর্াত্র সেকােী প্রবিষ্ঠান। র্ানুদষে ৫টি ফর্ৌবলক চাবহোে
র্দে বাসস্থান অন্যির্;
 প্রবাসী বাাংলাদেশী নাগবেকদেে বাসস্থান বিেীে লক্ষ্ে আবাসন ঋণ ফেয়া হদব;
 বহুিল িবন বনর্মাদণ আধুবনক নাগবেক সুববিা বিবে হদব;
 প্রবাসী বাাংলাদেশী নাগবেকদেে কষ্টাবর্মি অর্ ম র্া র্িাদব বববনদয়াগ হদব;
 ফদল আবাসন বনর্মাদন সেকাদেে রূ্কল্প ২০২১ ও ২০৪১ বাস্তবায়ন হদব;
 ফেদশে অর্ মননবিক প্রবৃবি টদব।
ঋণ কর্মসূচী বাস্তবায়ন সুববিা
 প্রবাসী বাাংলাদেশী নাগবেকদেে র্ন্য ফেদশে ফর্দরা্বলটন এলাকা, বসটি কদ্মাদেশন এলাকা, ববিাগীয়
সেে, ফর্লা সেে, ফরার্ ফসন্টাে এবাং রার্ীন উন্নি এলকায় গৃহবনর্মাণ ঋণ প্রোন;
 কদ্মাদেশদনে ববদ্যর্ান ফর্ানাল/বেবর্ওনাল/শাখা অবফদসে র্ােদর্ ঋণ কা মক্রর্ ্বেচালনা কো হদব;
 িববষ্যদি কা মালয় বৃবিে ্াশা্াবশ ঋণ কা মক্রর্ও সম্প্রসাবেি হদব;
ঋদণে প্রকােদিে
১। বােী বনর্মাদনে র্ন্য একক ঋণ;
২। বােী বনর্মাদনে র্ন্য গ্রু্ ঋণ; এবাং
৩। ফ্ল্োট ঋণ।
অবিষ্ট র্নদগাষ্ঠী (Target Group) :
র্েপ্রাচে, র্ালদয়বশয়া, বসঙ্গাপুে, ইউদক, ইউএসএ, অদেবলয়া, কানািা, ইিালী, ফ্রান্স, রীস, র্া্ান এবাং
অন্যান্য ফেদশ বসবাসকােী প্রবাসী বাাংলাদেশী নাগবেক।
চলর্ান ্ািা-২
-2-

্ািা-২
ঋণ প্রাবিে ফ াগ্যিা
 ঋণ আদবেনকােী র্ন্মসূদত্র বাাংলাদেশী নাগবেক এবাং প্রবাসী হদল;
 ফেদশ বনষ্কন্টক র্বর্ে র্াবলক হদি হদব। ফ্ল্োট ঋদণে ফক্ষ্দত্র উ্যুক্ত কর্ত্
ম ক্ষ্ কর্তক
ম ফেবর্ষ্টাি ম ফিদিল্াে কর্তক
ম
বনবর্মি ফ্ল্োট ক্রদয় আরহী হদি হদব;
 প্রবাসী নাগবেকগদণে ফক্ষ্দত্র ববিিাদব বাাংলাদেদশে বাবহদে অবস্থানকাল নুেনির্ ৩ (বিন) বছে হদি হদব;
 ববদেদশে Employment Certificate, ফেবসদিন্ট ্ােবর্ট এবাং ্াসদ্াট মসহ সকল কাগর্্ত্র বা Documents
এে ফদটাকব্ ঋণ আদবেন ্দত্রে সাদর্ োবখল কেদি হদব। ্েবিীদি ঋণ আদবেনকােী বাাংলাদেদশ
অবস্থানকালীন সর্দয় োবখলকৃি কাগর্্দত্রে মূল কব্ সাংবিষ্ট শাখা অবফদসে ম্যাদনর্ােদক ফেখাদি হদব। শাখা
অবফদসে ম্যাদনর্াে মূল কব্ ফেদখ োবখলকৃি ফদটাকব্ বনবিিপূব মক সিোয়ন কেদব। ্াশা্াবশ ঋণ
আদবেনকােী ফ সকল অবফদসে কাগর্্ত্র োবখল কেদবন ফসসব প্রবিষ্ঠাদনে ওদয়ব সাইট/
ই-ফর্ইদলে
র্ােদর্ োবখলকৃি কাগর্্ত্র সিেিা াচাই কেদি হদব।
 প্রবাসী নাগবেকদেেও বাাংলাদেশী ্াসদ্াট ম র্াকদি হদব এবাং প্রস্তাববি র্ার্ানবি সম্পবি র্দগর্ম সম্পদন্নে ্ে
ঋণ প্রোন কো হদব;
 বাাংলাদেদশে ফ ফকান িফবসলভূক্ত ব্াাংদক ঋণ আদবেনকােীে সঞ্চয়ী বহসাব র্াকদি হদব। উক্ত বহসাদবে
র্ােদর্ সোসবে ঋণ ববিেণ ও আোয় কা মক্রর্ রহণ কো হদব।
 ঋদণ বনবর্মি বাবে/ফ্ল্োট ির্া সাবব মক কা মাবে িত্ত্বাবিান কোে র্ন্য বাাংলাদেদশ অবস্থানেি একর্ন
নবর্বন/প্রবিবনবি ফক আর্দর্াক্তাে (Power of Attorney) বনযুক্ত কেদি হদব। সেকাে কর্তক
ম বনি মাবেি ্াওয়ােঅব-এটনী ২০১২ অনুসেণ কদে কদ্মাদেশদনে নমুনা ফর্ািাদবক আর্-ফর্াক্তােনার্া োবখল কেদি হদব।
 ঋণ প্রস্তাববি সম্পবি োয়মুক্ত হদি হদব;
 বন্ধকীিব্ সম্পবি সব মোই ববএইচববএফবস’ে ১র্ চাদর্ম োয়বি হদব;
 সেকােী প্রবিষ্ঠাদনে লীর্প্রাি র্বর্ে ফক্ষ্দত্র আর্-ফর্াক্তােনার্া লীর্ োিা কর্তক
ম গৃহীি হদি হদব।

োবখলিব্ েবলল ও কাগর্্দত্রে িাবলকা
 প্রাইদিট প্লদটে ফক্ষ্দত্র
1. র্বর্ে মূল র্াবলকানা েবলল, বায়া েবলল;
2. বস.এস, এস.এ, আে.এস ও বব.এস খবিয়াদনে র্াদবো নকল;
3. বি.বস.আে, খার্না েবশে ও নার্র্ােী খবিয়ান;
4. ফর্লা/সাব ফেবর্ষ্ট্রী অবফস কর্তক
ম ইসুেকৃি ১২ (বাে) বছদেে বনে মায় সনে (এন.ই.বস)।
 সেকােী প্লদটে ফক্ষ্দত্র
1. প্লদটে বোদ্দ ্ত্র;
2. েখলহস্তােে ্ত্র;
3. মূল লীর্ েবলল ও বায়া েবলল (প্রদ ার্ে ফক্ষ্দত্র);
4. লীর্ োিা প্রবিষ্ঠান হদি বন্ধক অনুর্বি ্ত্র;
5. হস্তােেমূদল র্াবলক হদল হস্তােে অনুর্বি্ত্র ও নার্র্ােী, বি.বস.আে, খার্না েবশে।
 গ্রু্ ঋদণে ফক্ষ্দত্র
1. উ্দোবেবখি কাগর্্ত্র ছাোও ফেবর্োি ম ফ্ল্োট বন্টননার্া েবলল।
 প্রদকৌশল সাংক্রাে কাগর্্ত্র
1. অনুদর্ােন ্ত্রসহ অনুদর্াবেি নকশা;
2. প্লদটে সদয়ল ফটষ্ট বেদ্াট ম;
3. ইর্ােদিে কাঠাদর্া নকশা ও িােবহন সনে।
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্ািা-৩
ঋণ সুববিা প্রকৃবি
(ক) বােী বনর্মাদনে র্ন্য একক ঋণ
আওিািীন এলাকা

সুদেে হাে

ঢাকা র্হানগেী
গুলশান, বনানী, িানর্বি, বাবেিাো,
উিো, লালর্াটিয়া আবাবসক এলাকা,
বি.ও.এইচ.এস (র্হাখালী, বাবেিাো,
বনানী, বর্েপুে)- এে সেকাবে প্লট।

চট্টরার্ র্হানগেী
আরাবাে, চান্দগাঁও, কদণ মলহাট,
বাকবলয়া, কল্পদলাক আবাবসক
এলাকাে সেকাবে প্লট এবাং
খুলশী আবাবসক এলাকা।
১। উ্বেউক্ত এলাকা ব্িীি ঢাকা ও চট্টরার্ ফর্দরা্বলটন এে অন্যান্য
এলাকা।
২। ঢাকা ও চট্টরার্ ফর্দরা্বলটন এলাকা বাদে ফেদশে সকল ববিাগীয়
ও ফর্লা সেে এলাকা
৩। ্লস্নী অঞ্চদল আবাসন উন্নয়ন ঋণ

ঋদণে বসবলাং
(লক্ষ্ টাকায়)

২০০.০০
৯.০০%
১০০.০০
৬০.০০
৮.০০%

৫০.০০

(খ) বােী বনর্মাদনে র্ন্য গ্রু্ বিবিক ঋণ
আওিািীন এলাকা

সুদেে হাে

ঢাকা র্হানগেী
চট্টরার্ র্হানগেী
গুলশান, বনানী, িানর্বি, বাবেিাো, আরাবাে, চান্দগাঁও, কদণ মলহাট, বাকবলয়া,
উিো, লালর্াটিয়া আবাবসক এলাকা, কল্পদলাক আবাবসক এলাকাে সেকাবে
বি.ও.এইচ.এস (র্হাখালী, বাবেিাো, প্লট এবাং খুলশী আবাবসক এলাকা।
বনানী, বর্েপুে)- এে সেকাবে প্লট ।
১। উ্বেউক্ত এলাকা ব্িীি ঢাকা ও চট্টরার্ ফর্দরা্বলটন এে অন্যান্য এলাকা।
২। ঢাকা ও চট্টরার্ ফর্দরা্বলটন এলাকা বাদে ফেদশে সকল
ববিাগীয় ও ফর্লা সেে এলাকা
৩। ্েী অঞ্চদল বােী বনর্মাদনে ঋণ
(ফ্বে আেবান ও উ্দর্লা সেে এবাং ফরার্ ফসন্টাে এলাকা)

ঋদণে বসবলাং
(লক্ষ্ টাকায়) প্রবি র্দন

৯.০০%

১২০.০০

৬০.০০
৮.০০%

৪০.০০

(গ) ফ্ল্োট ঋণ
আওিািীন এলাকা
চট্টরার্ র্হানগেী
গুলশান, বনানী, িানর্বি, বাবেিাো, উিো, আরাবাে,
চান্দগাঁও,
কদণ মলহাট,
লালর্াটিয়া আবাবসক এলাকা, বি.ও.এইচ.এস বাকবলয়া,
কল্পদলাক
আবাবসক
(র্হাখালী, বাবেিাো, বনানী, বর্েপুে)- এে এলাকাে সেকাবে প্লট এবাং খুলশী
সেকাবে প্লট।
আবাবসক এলাকা।
১। উ্বেউক্ত এলাকা ব্িীি ঢাকা ও চট্টরার্ ফর্দরা্বলটন এে অন্যান্য এলাকা।
২। ঢাকা ও চট্টরার্ ফর্দরা্বলটন এলাকা বাদে ফেদশে সকল ববিাগীয় ও ফর্লা সেে
এলাকা
৩। ্েী অঞ্চদল বােী বনর্মাদনে ঋণ
(ফ্বে আেবান ও উ্দর্লা সেে এবাং ফরার্ ফসন্টাে এলাকা)

সুদেে হাে

ঋদণে বসবলাং
(লক্ষ্ টাকায়)

ঢাকা র্হানগেী

১২০.০০
৯.০০%

৮০.০০
৬০.০০
৪০.০০

চলর্ান ্ািা-৪
-4-

্ািা-৪
 ৬ বা িদূর্ধ্ম িলা বববশষ্ট বহুিল িবন বনর্মাদণে ফক্ষ্দত্র বলফট, সাব-ফেশন এবাং ফর্নাদেটে স্থা্দনে
র্ন্য বসবলাং এে র্দে সীর্াবি ফেদখ বলফট বাবে ২০.০০ (ববশ) লক্ষ্, সাব-ফেশন বাবে ১০.০০ (েশ)
লক্ষ্ এবাং ফর্নাদেটে বাবে ৫.০০ (্াঁচ) লক্ষ্ টাকা ঋণ প্রোন কো াদব।
 রবহিাে ইকুইটি

:

৭০: ৩০।

 ্বেদশাি ফর্য়াে

:

৫, ১০, ১৫, ২০ ও ২৫ বছে।

 র্াবসক বক

:

এর্েটাইদর্শন (Amortization) ্িবিদি র্াবসক বকবস্ত বনি মােণ হদব।
উক্ত ্িবিদি প্রবি লক্ষ্ টাকায় সুদেে হাে ও ফর্য়াে বিবিক ঋদণে র্াবসক
বকবস্তে ্বের্াণ বনম্নরূ্ হদব:
্বেদশাি ফর্য়াে

৮.০০% সুদে র্াবসক
বকবস্তে ্বের্াণ

৯.০০% সুদে র্াবসক
বকবস্তে ্বের্াণ

২৫ বছে
২০ বছে
১৫ বছে
১০ বছে
৫ বছে

৭৭২.০০ টাকা
৮৩৭.০০ টাকা
৯৫৬.০০ টাকা
১২১৩.০০ টাকা
২০২৮.০০ টাকা

৮৩৯.০০ টাকা
৯০০.০০ টাকা
১০১৪.০০ টাকা
১২৬৭.০০ টাকা
২০৭৬.০০ টাকা

বনবর্মিব্ োলাদনে বববেণ
 এক বা একাবিক ইউবনট বববশষ্ট বহুিল িবন বনর্মাদণে র্ন্য ঋণ রহণ কেদি ্ােদবন।
আবর্ মক ও অর্ মননবিক ববদিষণ
 ফেদশে বর্বিব্দি অবোন োখদব;
 ফেবর্দটন্স প্রবাহ অেমু মখী বৃবি ্াদব;
 ফেদশ বনর্মাণ কার্ বৃবি ্াদব;
 কর্মসাংস্থান সৃবষ্ট হদব;
 প্রবাসী বাাংলাদেশীদেে উ্ে বনিমেশীল ্বেবাদেে সেস্যগণ উন্নি ্বেদবদশ বসবাদসে সুদ াগ ্াদব;
 ফদল প্রবাসী বাাংলাদেশী নাগবেকগণ স্বদেদশ বববনদয়াদগ উৎসাবহি হদব;
 সেকাদেে উন্নয়নমূলক কর্মকাি সম্প্রসাবেি হদব;
 ফদল র্ানুদষে র্ীবন-র্াদনে উন্নবি টদব।
 বব: দ্র: ববস্তাবেি িদেে র্ন্য বনকটস্থ অবফদস ফ াগাদ াগ করুন অর্বা ববএইচববএফবস’ে Web Site
(www.bhbfc.gov.bd)-এ সাচ ম করুন।
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