ফ্ল্যাট রেজিস্ট্রেশন ঋণ
ফ্ল্যাট রেজিস্ট্রেশন ঋস্ট্রণে জনস্ট্রদ েজশকা
(Flat Registration loan guidelines)

ছজব

বাাংলাস্ট্রদশ হাউস জবজডাং ফাইনান্স কস্ট্র্াে স্ট্রেশন
Bangladesh House Building Finance Corporation
গৃহায়স্ট্রনে জদগস্ট্রে ঐজিস্ট্রহযে স্মােক
২২ পুোনা ্ল্টন, ঢাকা-১০০০। রফান : ০২-৯৫৬১৮২৬
রহল্প লাইনঃ ০২-৯৫৬১৩৮০, ০১৫৫০০৪৩৩০৫-৬
Website: www.bhbfc.gov.bd, E-mail: info@bhbfc.gov.bd
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১.০।

আওিাধীন এলাকাঃ
ঢাকা ও চট্টগ্রাম রমস্ট্ররা্জলটন এলাকাসহ রদস্ট্রশে সকল জবভাগীয় ও রিলা সদে এলাকা (
)।

২.০।

অজভষ্ট িনস্ট্রগাষ্ঠী :
ঢাকা ও চট্টগ্রাম রমস্ট্ররা্জলটন এলাকাসহ রদস্ট্রশে সকল জবভাগীয় ও রিলা সদে এলাকায় বায়না চুজি ও
ফ্ল্যাট ক্রস্ট্রয় আবদ্ধ ফ্ল্যাট রক্রিা এবাং ইস্ট্রিামস্ট্রে কস্ট্র্াে স্ট্রেশন হস্ট্রি জি-্
চুজিে মােস্ট্রম আাংজশক অথবা
সম্পূণ ে টাকা গ্রহণকােী ঋণ গ্রহীিাগণ যাো ফ্ল্যাটটি বন্ধক প্রদাস্ট্রনে ব্যবস্থা কেস্ট্রবন।

৩.০।

ঋণ প্রাজিে রযাগ্যিা :
৩.১। রয সকল ফ্ল্যাট রক্রিা রেস্ট্রভল্াে এে জনকট রথস্ট্রক ফ্ল্যাট ক্রস্ট্রয়ে িন্য চুজিস্ট্রি আবদ্ধ হস্ট্রয় ফ্ল্যাস্ট্রটে
সমুদয় টাকা ্জেস্ট্রশাধ কস্ট্রেস্ট্রছন জকন্তু ফ্ল্যাট জনি নাস্ট্রম রেজিজে কেস্ট্রি ্াস্ট্রেন নাই িাস্ট্রদে
এ
ঋন প্রদান রযাগ্য হস্ট্রব।
৩.২। এছাড়াও ইস্ট্রিামস্ট্রে অি কস্ট্র্াে স্ট্রেশন হস্ট্রি জি-্
চুজিে মােস্ট্রম আাংজশক ঋণ গ্রহণকােীগণস্ট্রক
মঞ্জুেীকৃি ঋস্ট্রণে অজবিেণকৃি টাকা জবিেস্ট্রনে ্ে অথবা মঞ্জুেীকৃি ঋস্ট্রণে অবজশষ্ট টাকা গ্রহণ
কেস্ট্রবন না মস্ট্রম ে অঙ্গীকাে নামা গ্রহস্ট্রণে ্ে অথবা মঞ্জুেীকৃি ঋস্ট্রণে আাংজশক টাকাে রচক গ্রহণ কস্ট্রে
ইস্ট্রিামস্ট্রে জক জে-জফক্সসহ জনয়জমি ঋণ ্জেস্ট্রশাধ শু কস্ট্রেস্ট্রছন িাস্ট্রদেস্ট্রক ফ্ল্যাট রেজিস্ট্রেশন ঋণ
জবিেণ কো যাস্ট্রব।

৪.০।

ঋস্ট্রণে সস্ট্রব োচ্চ জসজলাং :
৪.১। ১৫.০০ (্স্ট্রনে) ল টাকা। এ রি ফ্ল্যাট ঋস্ট্রণে নীজিমালায় জনধ োজেি ফ্ল্যাট ঋস্ট্রণে স্ব-স্ব এলাকাে
সস্ট্রব োচ্চ জসজলাং এে মস্ট্রে ঋণ সীমাবদ্ধ থাকস্ট্রব;
৪.২। ফ্ল্যাট রেজিস্ট্রেশন ঋস্ট্রণে খেস্ট্রচে জহসাব সাং ষ্ট অজফস্ট্রসে আইন কমেকিো জনধ োেণ/প্রাক্কলন কেস্ট্রবন।
ঋণ ্জেস্ট্রশাধ রময়াদ : ০৫ (্াঁচ) বছে।
আইজেজসজ্ : Pre-EMI Payment ্দ্ধজিস্ট্রি আইজেজসজ্ ্জেস্ট্রশাধ কেস্ট্রি হস্ট্রব।
ঋস্ট্রণে ইকুইটি :
৭.১। রয সকল ফ্ল্যাট রক্রিা শুধুমাি ফ্ল্যাট রেজিস্ট্রেশন ঋণ গ্রহণ কেস্ট্রব িাস্ট্রদে িন্য আলাদা রকান ইকুইটি
থাকস্ট্রব না।
৭.২। কস্ট্র্াে স্ট্রেশন হস্ট্রি জি-্ য় চুজিে মােস্ট্রম ঋণ গ্রহীিাগণও স্ব-স্ব এলাকাে ঋস্ট্রণে জনধ োজেি সস্ট্রব োচ্চ
জসজলাং এে আওিায় ১৫.০০ (্স্ট্রনে) ল টাকা ঋণ গ্রহণ কেস্ট্রি ্ােস্ট্রব। িস্ট্রব রসস্ট্রেস্ট্রি জনধ োজেি
ইকুইটি বহাল থাকস্ট্রব।

৫.০।
৬.০।
৭.০।

৮.০।

গৃহীি ঋস্ট্রণে জকজি জনধ োেণ :
৮.১।

এমেটাইিে ্দ্ধজিস্ট্রি সকল মাজসক জকজিে ্জেমাণ সমান হস্ট্রব; প্রজি লে টাকাে (আইজেজসজ্
বাস্ট্রদ) মাজসক জকজিে ্জেমাণ জনমণরূ্ হস্ট্রব:
্জেস্ট্রশাধ রময়াদ
৫ বছে

সুস্ট্রদে হাে
৯.০০%

মাজসক জকজিে ্জেমাণ
২০৭৬.০০ টাকা

চলমান ্ািা-২
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্ািা-২
৯.০। ফ্ল্যাট রেজিস্ট্রেশন ঋস্ট্রণে আস্ট্রবদস্ট্রনে সাস্ট্রথ দাজখলিব্য কাগি্ি :
৯.১।
৫৯.২।
৯.৩।
৯.৪।

)

।
জনধ োজেি ফেস্ট্রম আস্ট্রবদন; ফ্ল্যাট ক্রস্ট্রয়ে বায়না চুজি; ফ্ল্যাট ক্রস্ট্রয়ে দজলল, NID কাে ে; ফ্ল্যাট
রক্রিাে আয় সাংজিষ্ট কাগি্ি দাজখল কেস্ট্রি হস্ট্রব।
ে
ফ্ল্যাট রেজিজেপূব েক মূল দজলল উস্ট্রতালস্ট্রনে েজশদ এবাং দজলস্ট্রলে সাটিফাইে
কজ্ দাজখল কেস্ট্রি
হস্ট্রব।
এছাড়াও জবগি ০৬.০৬.২০১৭ জি. িাজেস্ট্রখ িােীকৃি ফ্ল্যাট ঋণ নীজিমালা-২০১৭ এে সকল শিে
্জে্ালন কো হস্ট্রল ফ্ল্যাট রেজিস্ট্রেশন ঋণ প্রদান কো যাস্ট্রব।

১০.০। ফ্ল্যাট রক্রিা এবাং রেস্ট্রভল্াে এে প্রিযয়ন্ি : কস্ট্র্াে স্ট্রেশস্ট্রনে ঋণ ব্যিীি ফ্ল্যাট রেস্ট্রভল্াস্ট্রেে আে রকান
্াওনা নাই মস্ট্রম ে ফ্ল্যাট রক্রিা এবাং রেস্ট্রভল্ােস্ট্রক প্রিযয়ন্ি জদস্ট্রি হস্ট্রব।
১১.০। ফ্ল্যাট বন্ধক প্রদান : ফ্ল্যাট রেজিজেে জদনই বন্ধক প্রদান কেস্ট্রি হস্ট্রব।
১২.০। ঋণ জবিেণ : ঋণ আস্ট্রবদনকােী জনি উৎস হস্ট্রি ফ্ল্যাস্ট্রটে রেজিস্ট্রেশন খেচ জনব োহ কেস্ট্রল ফ্ল্যাট রেজিজেে
জদস্ট্রনই এককালীন ঋস্ট্রণে রচক প্রদান কো হস্ট্রব। এ রি ঋণ গ্রহীিা সম্মজি্ি দাজখল কেস্ট্রল ফ্ল্যাট
রেস্ট্রভল্ােস্ট্রকও রচক প্রদান কো যাস্ট্রব।
১৩.০। জক ্জেস্ট্রশাধ : Amortized ্দ্ধজিস্ট্রি মাজসক জক ্জেস্ট্রশাধ কেস্ট্রি হস্ট্রব।
১৪.০। “ফ্ল্যাট রেজিস্ট্রেশন ঋণ” প্রদাস্ট্রনে রেস্ট্রি রেজিজেকৃি দজলস্ট্রলে রময়াদ সস্ট্রব োচ্চ ৬ (ছয়) মাস্ট্রসে মস্ট্রে থাকস্ট্রল
ফ্ল্যাট রেজিস্ট্রেশন ঋণ জবস্ট্রবচনা কো যাস্ট্রব।
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