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আবাজিক বহুতল ভবি জিেোে ঋে প্রদামি বািংলামদি হাউি জবজডিং ফাইিান্স কমপোমরিি দীর্ েকাল ধমর পজিকৃৎ জহমিমব
কা কমর আিমে। দদমির িকল জবভাগীয় িদর, জিটি কমপোমরিি ও দ লা িদমরর আওতাধীি এলাকািমূমহ জিজেেত বহুতল
ভবি (৪ তলা বা তদূর্ধ্ে) িমূহমক জলফট, িাব-দেিি ও দ িামরটর স্থাপমির োধ্যমে আবািমির ন্য অজধকতর আকর্ েেীয়
কমর দতালার লমযু “হাউজ িং ইক্যুইপমেন্ট” ঋে চালু করা হময়মে।
১.০।

ঋণ আদবেনকাে ঃ দদমির িকল জবভাগীয় িদর, জিটি কমপোমরিি ও দ লা িদমরর আওতাধীি এলাকািমূমহর
নাগবেকগণ; যাদেে বাড় বনর্পাণ উ্দযাগ জবর্ে র্াবলকানা েদয়দছ। উ্যুক্ত কর্তপ্দেে বনকট হদি ৪ তলা বা
তদূর্ধ্ে তলা জবজিষ্ট বনবর্পিব্য বাড় ে অনুদর্াবেি নকশা েদয়দছ এর্ন নাগবেকগণ “হাউজ িং ইক্যুইপমেন্ট” ঋে গ্রহণ
কেদি ্ােদবন।

২.০।

ঋণ আদবেনকাে ে ফযাগ্যিা :
২.১।
২.২।
২.৩।
২.৪।
২.৫।

২.৬।

২.৭।
৩.০।

সার্বয়ক আদবেন ্দেে সাংদগ োবিলিব্য কাগজ্োবে :
৩.১।
৩.২।
৩.৩।


৪.০।

জন্মসূদে বাাংলাদেদশে নাগবেক এবাং বয়সস র্া ১৮ বা িদূর্ধ্প হদি হদব;
পূণ প বয়স্ক সুস্থ ও স্বাভাববক (চুবক্ত কোে ের্িা সম্পন্ন) ববদবক-বুবি সম্পন্ন ব্যবক্ত;
ঋণ আদবেনকাে ে বয়স ৬৫ বছদেে দবজি হমল উপযুক্ত াজেিদার জিময়াগ করমত হমব ;
্বেিেক্ত সম্পবি, েবলল হাোদনা, পুদড় যাওয়া, ববনষ্ট হওয়া এবাং সাব-ফেবজবি অবফস ফেদক
উদিালন না কোে কােদণ র্ধ্াংস কো ইিোবে ফেদে ঋণ আদবেন ববদবচনা ফযাগ্য হদব না।
যারা ইমতােমধ্য জবএইচজবএফজির ঋমে বাজি জিেোে কমরমেি জকন্তু জলফট, িাব-দেিি ও
দ িামরটর ক্রয় কমরি িাই তারাও জিজলিং এর েমধ্য অনুমোজদত িকিায় জলফট সুজবধা িাকা
িামপময জলফট, িাব-দেিি ও দ িামরটর বাবদ ঋে গ্রহে করমত পারমবি ;
জবএইচজবএফজি হমত ঋে গ্রহে কমরিজি জকন্তু যিাযি কর্তেপয কর্তেক অনুমোজদত বাজির িকিায়
জলফমটর জবধাি আমে এরূপ দযমে জলফট, িাব-দেিি এবিং দ িামরটর এর ন্য ঋে প্রদাি করা
যামব। দি দযমে িম্পূে ে বাজিটি ( জেিহ) জবএইচজবএফজি’র অনুকূমল বন্ধক প্রদাি করমত হমব ;
বাাংলাদেদশে ফয ফকান িফবসলভূক্ত ব্যাাংদক ঋণ আদবেনকাে ে সঞ্চয় বহসাব োকদি হদব। উক্ত
বহসাদবে র্াধ্যদর্ সোসবে ঋণ ববিেণ ও আোয় কায পক্রর্ গ্রহণ কো হদব।
যোযে কর্তপ্ে কর্তপক অনুদর্াবেি বনর্পাণাধ ন/বনবর্পিব্য ভবদনে নকশা ও নকশাে অনুদর্ােন ্দেে
সিোবয়ি ফদটাকব্।
মূল েবলল, নার্জাে িবিয়ান, বিবসআে, হালসদনে িাজনা েবশদেে সিোবয়ি ফদটাকব্ ইিোবে।
অে সাংস্থা কর্তপক বনর্পাণস্থল ্বেেশপদনে সুববধাদে প প্রস্তাববি বনর্পাণ স্থাদন যাবাে োস্তাে বববেণসহ আদশ
্াদশে গুরুত্বপূণ প স্থা্না উদেিপূব পক ফেবসাং ফ্্াদে ২ কব্ হাদি আকাঁ রুট ম্যা্ (আদবেনকাে ে স্বােে
সম্ববলি)।
সাংবিষ্ট ফজানাল/বেবজওনাল অবফস হদি ববনামূদে সার্বয়ক আদবেন ফের্ সাংগ্রহ কদে অেবা
কদ্পাদেশদনে ওদয়ব সাইট হদি Download কদে উহা যোযেভাদব পূেণ কদে োবিল কো যাদব।

ফের্াল আদবেন ্দেে সাংদগ োবিলিব্য েবলল ও কাগজ্দেে িাবলকা :
সার্বয়ক আদবেন ্ে কদ্পাদেশদনে সাংবিষ্ট অবফস কর্তপক অনুদর্াবেি হদল ফের্াল ঋণ আদবেদনে সাংদগ
বনম্নববণ পি েবললাবে/কাগজ্ে োবিল কেদি হদব (ভববষ্যদি প্রদয়াজন হদি ্াদে ববধায় েবলল্দেে ফদটাকব্
বনদজে কাদছ ফেদি মূল েবলল্ে কদ্পাদেশদন জর্া বেন) :
৪.১। ফবসেকাে / ব্যবক্ত র্াবলকানাধ ন জবর্ে ফেদেঃ
৪.১.১।

আদবেনকাে ে মূল র্াবলকানা েবলল (সাফ কবলা/ োন্ে/বন্টননার্া) এবাং উক্ত েবলদলে একটি
ফদটাকব্ (৯র্ ও িদূর্ধ্প ফগ্রদিে অবফসাে কর্তপক সিোবয়ি) োবিল কেদি হদব। মূল েবলল
ফেবজবি অবফস ফেদক আদবেদনে পূদব প ্াওয়া না ফগদল েবলল উদিালদনে মূল েবশে ও েবলল
প
উদিালদনে বফ বাবে ২০০/- টাকা এবাং েবলদলে একটি সাটিফাইি
কব্ োবিল কেদি হদব।
চলর্ান ্ািা-২
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্ািা-২
প
৪.১.২। বস.এস, এস.এ, আে.এস ও বব.এস িবিয়াদনে সাটিফাইি
কব্।
৪.১.৩। নার্জাে িবিয়ানসহ বি.বস. আে ও হালনাগাে িাজনাে েবশে।
৪.১.৪। এস.এ/আে.এস ফেকিীয় র্াবলক ফেদক স্বদত্বে ধাোবাবহকিা প্রর্াদণে ফচইন-অব-িকুদর্ন্টস এে
সিোবয়ি ফদটাকব্।
৪.১.৫। ফজলা/সাব ফেবজষ্টাদেে অবফস কর্তপক ইসুেকৃি ১২ (বাে) বছদেে িোশ সহ বনে পায়
প
সাটিবফদকট
(এন.ই.বস)।
৪.২।

সেকাে/জাি য় গৃহায়ন কর্তপ্ে (পূদব পকাে হাউবজাং ফসদটলদর্ন্ট)/োজউক/বসবিএ/দকবিএ/
আেবিএ/কোন্টনদর্ন্ট ফবাি/প হাউবজাং ফসাসাইটি (সেকাে ফেদক বোদ্দপ্রাপ্ত জবর্) ইিোবে কর্তপক
বোদ্দকৃি জবর্ে ফেদে :
৪.২.১। মূল বোদ্দ্ে (এদলাটদর্ন্ট ফলটাে)।
৪.২.২। েিল হস্তােে ্ে (্দজশন ফলটাে)।
৪.২.৩। মূল ল জ েবলল ও উহাে একটি সিোবয়ি ফদটাকব্ (৯র্ ও িদূর্ধ্প ফগ্রদিে অবফসাে কর্তপক
সিোবয়ি)। মূল েবলল ফেবজবি অবফস ফেদক ্াওয়া না ফগদল েবলল উদিালদনে মূল েবশে ও
প
েবলল উদিালদনে জন্য ২০০/- টাকা বফ প্রোন এবাং েবলদলে একটি সাটিফাইি
কব্ োবিল
কেদি হদব।
৪.২.৪। মূল এদলাটিে কাছ ফেদক হস্তােে মূদল র্াবলক হদল মূল র্াবলকানা েবলল এবাং বোদ্দকাে
কর্তপ্দেে অবফস হদি হস্তােে অনুর্বি ও নার্জাে ে কাগজ্ে।
৪.২.৫। ল জ োিা প্রবিষ্ঠান ফেদক কদ্পাদেশদনে বনকট বন্ধক োিাে অনুর্বি/অনা্বি ্ে (এন.ও.বস)
ইিোবে কাগজ ্ে োবিল কেদি হদব।

৪.৩।

প্রদকৌশলগি কাগজ্োবে :
৪.৩.১। যোযে কর্তপ্দেে কাছ েদক বনবর্পিব্য বাড় ে নকশাে অনুদর্ােন ্েসহ দুই কব্ অনুদর্াবেি
নকশা।
৪.৩.২। সাংবিষ্ট প্লদটে সদয়ল ফটষ্ট বেদ্াট প।
৪.৩.৩। (ক) বহুিল ভবদনে জন্য ২ কব্ কাঠাদর্া নকশা (িাকচাোল বিজাইন)। ৬ (ছয়) িলা ্য পে
ভবদনে ফেদে কর্্দে ৫(্াঁচ) বছদেে অবভজ্ঞিা সম্পন্ন গ্রাজুদয়ট বসবভল
ইবিবনয়াে/প্রদকৌশল ্োর্শপ োিা প্রবিষ্ঠান কর্তপক প্রেি ইর্ােদিে ভােবহন ের্িা
প
প
সাংক্রাে সাটিবফদকট
(সাটিবফদকট
প্রোনকাে প্রদকৌশল দক অবশ্যই ইনবষ্টটিউশন অফ
ইবিবনয়াস প বাাংলাদেশ এে সেস্য হদি হদব);
(ি) ৭ (সাি) ও িদূর্ধ্ে িলা ভবদনে ফেদে ১০ বছদেে অবভজ্ঞিা সম্পন্ন গ্রাজুদয়ট বসবভল
ইবিবনয়াে/প্রদকৌশল ্োর্শপ োিা প্রবিষ্ঠান কর্তপক প্রেি ইর্ােদিে ভােবহন সাংক্রাে
প
প
সাটিবফদকট
(সাটিবফদকট
প্রোনকাে প্রদকৌশল দক অবশ্যই ইনবষ্টটিউশন অফ ইবিবনয়াস প
বাাংলাদেশ এে সেস্য হদি হদব);
(গ) ঢাকা ও চেগ্রার্ র্হানগে ে ফেদে বব এন বব বস অনুযায় ভূবর্কম্প প্রবিদোধ সনে বেদি
হদব। ফেদশে অন্যান্য এলাকাে ফেদে সদয়দলে ফলাি ববয়াবোং কো্াবসটি সম্পদকপ ৫ বছদেে
প
অবভজ্ঞিা সম্পন্ন গ্রাজুদয়ট বসবভল ইবিবনয়াে এে সাটিবফদকট
বেদি হদব।
চলর্ান ্ািা-৩
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্ািা-৩
৪.৪।

অন্যান্য কাগজ্োবে :
৪.৪.১। আদবেনকাে ে জাি য় ্বেচয়্দেে সিোবয়ি কব্। ৩ (বিন) কব্ সিোবয়ি স্বােে এবাং
সম্প্রবি ফিালা ২ (দুই) কব্ ্াসদ্াট প সাইদজে সিোবয়ি ছবব (জাি য় ফবিন ফস্কল ২০১৫ এে
৯র্ ও িদূর্ধ্প ফগ্রিভূক্ত কর্পকিপা কর্তপক সিোবয়ি) ;
৪.৪.২। কমপোমরিি কর্তেক জিধ োজরত আমবদি জফ এবিং পজরদিেি জফ ো প্রদামির রজিদ (বতেোমি আমবদি
জফ এবিং পজরদিেি জফ প্রজত হা ামর ৩/- টাকা হামর + িরকার কর্তেক জিধ োজরত হামর ভুাটিহ) দাজিল
করমত হমব। ফের্াল ঋণ আদবেন ্দেে মূে ৫০০/- (্াঁচশি) টাকা ;
৪.৪.৩। আদবেনকাে ে আদয়ে প্রর্াণ্ে। চাকুে ে ফেদে ঋণ আদবেন ফেদর্ে বনবে পষ্ট ্ািায় ফবিন সনে
এবাং ব্যবসাে ফেদে ফেি লাইদসন্স ও আয় সম্পদকপ হলফনার্া। আয়কে ্বেদশাধদযাগ্য আয় হদল
ই-টিআইএন নম্বেসহ আদয়ে ্বের্াণ উদেি কেি: আয়কে প্রিেয়ন ্ে ;
জবমদমির Employment Certificate, দরজিমেন্ট পারজেট এবিং পািমপাট েিহ িকল
কাগ পে বা Documents এর ফমটাকজপ ঋে আমবদি পমের িামি দাজিল করমত হমব।
পরবতীমত ঋে আমবদিকারী বািংলামদমি অবস্থািকালীি িেময় দাজিলকৃত কাগ পমের মূল কজপ
িিংজিষ্ট িািা অজফমির ম্যামি ারমক দদিামত হমব। িািা অজফমির ম্যামি ার মূল কজপ দদমি
দাজিলকৃত ফমটাকজপ জিজিতপূব েক িতুায়ি করমব। পািাপাজি ঋে আমবদিকারী দয িকল
অজফমির কাগ পে দাজিল করমবি দিিব প্রজতষ্ঠামির ওময়ব িাইট/ই-দেইমলর োধ্যমে
দাজিলকৃত কাগ পে িতুতা যাচাই করমত হমব। যাচাই িিংজিষ্টতার ব্যাপামর ৭ (িাত) জদমির
েমধ্য িিংজিষ্ট অজফমির পয হমত দকাি প্রকার জবরুপ েন্তব্য িা দপমল ঋমের কায েক্রে গ্রহি করা যামব।
৪.৪.৫। েেিাস্ত জর্া ফেয়াে ্ে্েই প্রস্তাববি বন্ধক জবর্ে ্বেচয়সহ সাইদট নার্ফলক লাগাদি হদব ;
৪.৪.৬। অনুদর্াবেি নকশা ফর্ািাদবক বাড় বনর্পাণ কেদবন এবাং কদ্পাদেশন বা অন্য ফকান আবে পক
প্রবিষ্ঠান হদি ইদিাপূদব প ঋণ বনদয় বাড় বনর্পাণ কদেনবন র্দর্প উ্যুক্ত মূের্াদনে নন-জুবিবশয়াল
ষ্টোদম্প ফ াষনা ্ে বেদি হদব।
৪.৪.৪।

৫.০।

আওিাধ ন এলাকা, সুদেে হাে ও ঋদণে বসবলাং বনম্নরূ্ঃ
আওিাধ ন এলাকা

সুদেে
হাে

ঢাকা ও চট্টগ্রাে দেমট্টাপজলটমির আওতাধীি
৯.০০%
এলাকািমূহ
ঢাকা ও চট্টগ্রাে দেমট্টাপজলটমির আওতাধীি
এলাকা বামদ দদমির িকল জবভাগীয় িদর, জিটি
৮.০০%
কমপোমরিি ও দ লা িদমরর আওতাধীি
এলাকািমূহ

ঋদণে বসবলাং (লে টাকায়)
জিধ োজরত এলাকার জিজলিং এর েমধ্য িীোবদ্ধ
দরমি িমব োচ্চ ৩৫.০০ লয টাকা (জলফট স্থাপি
বাবদ ২০.০০ লয, িাব-দেিি স্থাপি বাবদ
১০.০০ লয ও দ িামরটর স্থাপি বাবদ ৫.০০
লয টাকা)

৫.১।

ঋদণে ফর্য়াে :

৫.২।

আইবিবসব্ :

৫, ১০, ১৫ ও ২০ বছে (কদ্পাদেশন এবাং আদবেনকাে ে আদলাচনাে বভবিদি পূদব পই
বনধ পাবেি হদব)।
Pre-EMI Payment ্িবিদি আইবিবসব্ ্বেদশাধদযাগ্য।

৫.৩।

ঋে পজরমিাধ :

EMI পদ্ধজতমত োজিক জকজি পজরমিাধমযাগ্য।

চলর্ান ্ািা-৪
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্ািা-৪

৬.০।

বকবস্ত বনধ পােণ ্িবিঃ
৬.১।
৬.২।
৬.৩।

ঋদণে ফশষ বকবস্ত গ্রহদণে ্েবিী ২য় র্াদসে ১লা িাবেি হদি বকবস্ত ্বেদশাধ শুরু হদব।
১র্ বকবস্তে ফচক প্রোদনে সর্য় ঋণ গ্রবহিা কর্তপক কদ্পাদেশদনে নাদর্ ১টি ফ্াস্ট-ফিদটি
(post-dated) ক্রস ফচক বা অবগ্রর্ র্াবসক বকবস্তে ফচক জর্া বেদি হদব।
এর্েটাইদজশন (Amortization) ্িবিদি র্াবসক বকবস্ত বনধ পােণ হদব। উক্ত ্িবিদি প্রবি লে
টাকায় সুদেে হাে ও ফর্য়াে বভবিক ঋদণে র্াবসক বকবস্তে ্বের্াণ বনম্নরূ্:
্বেদশাধ
ফর্য়াে
২০ বছে

৮.০০% সুদে র্াবসক
বকবস্তে ্বের্াণ
৮৩৭.০০ টাকা

৯.০০% সুদে র্াবসক
বকবস্তে ্বের্াণ
৯০০.০০ টাকা

১৫ বছে

৯৫৬.০০ টাকা

১০১৫.০০ টাকা

১০ বছে

১২১৪.০০ টাকা

১২৬৭.০০ টাকা

৫ বছে

২০২৮.০০ টাকা

২০৭৬.০০ টাকা

৬.৪। ঋদণে ২য় বকবস্ত ফেদক ্েবিী বকবস্তসমূহ ববিেদণে সর্য় Pre-EMI সুে ্বেদশাধদযাগ্য।
 বব: দ্র: ববস্তাবেি িদেে জন্য বনকটস্থ অবফদস ফযাগাদযাগ করুন অেবা ববএইচববএফবস’ে Web Site
(www.bhbfc.gov.bd)-এ সাচ প করুন।

\e\Loan\Prospectus - September,21\11. Housing Equipment.doc - 5 -

