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বাাংলাদেশ হাউস বববডাং ফাইনান্স কদ্মাদেশন ফেদশে সকল এলাকায় ঋণ কার্ মক্রর্ অব্যাহি ফেদেদছ। ফেদশে উন্নয়ন
এবাং গ্রার্ীন অবকাঠাদর্া উন্নয়ন ও অর্ মনীবি গবিশীল/র্জবুি কেদি সেকাদেে রূ্কল্প ২০২১ ও ২০৪১ ফ াবষি
হদয়দছ। গ্রার্ীন উন্নয়দন র্াো অগ্রণী ভূবর্কা ্ালন কেদছ িাদেে অবিকাাংশ কৃষক। ফেদশে শিকো ৮০ জন ফলাকই
কৃবষ কাদজ বনদয়াবজি। কৃষকই বাঙ্গালী জাবিে ফর্রুেন্ড এবাং ফেদশে োদ্য উৎ্ােদনে একর্াত্র হাবিয়াে। কৃষক
ফেণীে জন্যই ফেশ বিমর্াদন োদদ্য স্বয়াংসম্পূণ ম। কৃবষ ্ণ্য েপ্তাবন কদে বববেবশক মুদ্রা অজমদন কৃষদকে অবোন
অ্বেসীর্। বকন্তু কৃষকদেে জীবনর্াত্রাে র্ান উন্নয়ন/বৃবিে জন্য র্ানুদষে ফর্ৌবলক চাবহোে অন্যির্ একটি চাবহো
ির্া আবাসন ব্যবস্থা উন্নয়দন গৃহায়ন ঋণ কার্ মক্রর্ চালু নাই। সার্বগ্রক ববষয়াবে ববদবচনায় কৃষকদেে আবাসন োদি
ঋণ প্রোদনে বনবর্ত্ত ‘‘কৃষক আবাসন ঋণ কর্মসূচী’’ চালু কো হদয়দছ।
কৃষদকে সাংজ্াঃ বিবনই একজন কৃষক ববদববচি হদবন, ‘‘বর্বন বনদজে জবর্দি বনদজ অর্বা িাে ্বেবাদেে সেস্য বা
েবর্ক বনদয় চাষাবাে কদেন অর্বা অদন্যে বনকট হদি লীজ গ্রহণকৃি জবর্দি চাষাবাে কদেন অর্বা
বর্বন অদন্যে র্াবলকানািীন জবর্দি ্াবেেবর্দকে বববনর্দয় কৃবষ েবর্ক বহসাদব কাজ কদেন’’।
কৃষদকে জবর্ঃ কৃষদকে জবর্ বলদি বনদজে জবর্; অদন্যে বনকট হদি লীজ গ্রহণকৃি জবর্; এবাং কৃষদকে আবাবসক
বসবাদসে জবর্ও অেভূমক্ত হদব।
১.০।

ঋদণে আদবেনকােীঃ
পেরি আিবান, উেজেলা সদি এবং পরাথ পসন্টাি এলাকাি স্থায়ী বারসন্দা ও স্বচ্ছল কৃষকগণ
রবএইচরবএফরস’জে “কৃষক আবাসন ঋণ (একক ও গ্রুে)” এি েন্য আজবদন কিজে োিজব।

২.০।

ঋণ প্রাবপ্তে ফর্াগ্যিাঃ
২.১।

ঋণ আদবেনকােীদক জন্মসূদত্র বাাংলাদেশী স্থায়ী নাগবেক হদি হদব এবাং সাংবিষ্ট এলাকাে স্থায়ী
বাবসন্দা হদি হদব;

২.২।

কৃষদকে বনজ নাদর্ বাড়ী বনর্মাণ উ্দর্াগী একেন্ড জবর্ র্াকদি হদব;

২.৩।

বনবর্মিব্য বাবড়দি র্ািায়াদিে জন্য োস্তা াট র্াকাসহ এলাকাে ্বেদবশ বসবাদসে জন্য উ্দর্াগী
হদি হদব;

২.৪।

উ্যুক্ত কর্তম্ক্ষ কর্তমক অনুদর্াবেি প্ল্োন অনুর্ায়ী বাবড় বিেী কেদি হদব;

২.৫।

ঋণ গ্রবহিাে ঋদণে র্াবসক বকবস্ত বনয়বর্ি ্বেদশাদিে ফর্ৌবক্তক সার্র্থ্ম র্াকদি হদব;

২.৬।

পূণ ম বয়স্ক সুস্থ ও চুবক্ত কোে ক্ষর্িা সম্পন্ন স্বাভাববক ববচাে-বুবি সম্পন্ন ব্যবক্ত হদি হদব;

২.৭।

ঋণ আদবেনকােীে বয়সসীর্া ১৮ বছে বা িদূর্ধ্ম হদি হদব এবাং ঋণ আদবেনকােীে বয়স ৬৫
বছদেে ফবশী হদল উ্যুক্ত জাবর্নোে বনদয়াগ কেদি হদব;

২.৮।

ঋদণে জন্য জাবর্নোে বনযুক্ত হদল বিবন আলাোভাদব ঋণ প্রাবপ্তে ফর্াগ্য হদবন না;

২.৯।

ফেদশে প্রচবলি এবাং উ্যুক্ত আোলি কর্তমক ফেওবলয়া ফ াবষি ব্যবক্ত ঋণ প্রাবপ্তে ফর্াগ্য বদল
ববদববচি হদবন না;

২.১০। ঋণ প্রস্তাববি সম্পবত্ত োয়মুক্ত হদি হদব ;
চলর্ান ্ািা-২
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্ািা-২
২.১১।

্বেিেক্ত সম্পবত্ত, েবলল হাোদনা, পুদড় র্াওয়া, ববনষ্ট হওয়া এবাং সাব-ফেবজষ্ট্রাে অবফস
ফর্দক উদত্তালন না কোে কােদণ র্ধ্াংস কো ইিোবে ফক্ষদত্র ঋণ আদবেন ববদবচনা ফর্াগ্য
হদব না।

২.১২।

বন্ধকীিব্য সম্পবত্ত সব মোই ববএইচববএফবস’ে ১র্ চাদজম োয়বি কেদি হদব;

২.১৩।

ফকান ব্যবক্ত বনদজে অ্ােগিায় আর্দর্াক্তাে বনদয়াগ কেদল (্াওয়াে-অব-এটণী) বিবন
ঋণ প্রাবপ্তে ফর্াগ্য হদবন;

২.১৪।

আর্-ফর্াক্তাে নার্াে বভবত্তদি ফর্ ফকান আর্-ফর্াক্তাে ঋণ আদবেনকােীে ্দক্ষ ঋণ গ্রহণ
কেদি ্ােদব। সেকাে কর্তমক বনি মাবেি ্াওয়াে-অব-এটণী ২০১২ অনুসেণ কদে
কদ্মাদেশদনে নমুনা ফর্ািাদবক আর্-ফর্াক্তাে নার্া োবেল কেদি হদব;

২.১৫।

সেকাবে প্রবিষ্ঠাদনে লীজপ্রাপ্ত জবর্ে ফক্ষদত্র আর্-ফর্াক্তােনার্া লীজ োিা কর্তমক গৃহীি
হদি হদব;

২.১৬।

বনেক্ষে ব্যবক্তদক ঋণ প্রোদনে ফক্ষদত্র উ্যুক্ত জাবর্নোে (স্বার্ী/স্ত্রী, ব্িা/র্ািা,
পুত্র/কন্যা) বনদয়াগ কেদি হদব। ববএইচববএফবস’ে ফর্ ফকান বসবনয়ে অবফসাে বা িদূর্ধ্ম
্ের্র্ মাোে কর্মকিমা কর্তমক বনেক্ষে ঋণ গ্রহীিাে টি্সবহ সিোয়ন/প্রিোবয়ি হদি হদব;

২.১৭।

ফকান ব্যবক্তে একই এলাকায় বনজস্ব বসবাদসে ্াঁকা বাড়ী র্াকদল বিবন নতুনভাদব ‘কৃষক
আবাসন ঋণ’ প্রাপ্য হদবন না;

২.১৮।

উম্মাে/জড় বুবি সম্পন্ন ফকান ব্যবক্ত ঋণ ্াওয়াে ফর্াগ্য হদবন না;

২.১৯।

ঋণ আদবেনকােীে বাাংলাদেদশে ফর্ ফকান িফবসবল ব্যাাংদক সঞ্চয়ী বহসাব র্াকদি হদব।
উক্ত বহসাদবে র্াধ্যদর্ সোসবে ঋণ ববিেণ ও আোয় কার্ মক্রর্ গ্রহণ কো হদব/র্াদব।

৩.০।

সার্বয়ক আদবেদনে সাদর্ োবেলিব্য কাগজ ্ত্রঃ
৩.১।

সাংবিষ্ট অবফস হদি ববনামূদে সার্বয়ক আদবেন ফের্ সাংগ্রহ কদে অর্বা কদ্মাদেশদনে ওদয়ব
সাইট হদি Download কদে উহা র্র্ার্র্ভাদব পূেণ কদে োবেল কেদি হদব ;

৪.০।

৩.২।

অনুদর্াবেি নকশা ও অনুদর্ােন ্দত্রে সিোবয়ি ফদটাকব্ ;

৩.৩।

সাইট ্বেেশমদনে জন্য রুট ম্যা্ ;

৩.৪।

মূল েবলল, নার্জােী েবিয়ান, বিবসআে, হালসদনে োজনা েবশদেে সিোবয়ি ফদটাকব্, ইিোবে।

৩.৫।

োেীয় েরিচয় েজেি সেযারয়ে ফজ াকরে।

ফের্াল আদবেন ্দত্রে সাংদগ োবেলিব্য কাগজ/েবলল্দত্রে িাবলকা:
৪.১।

প্রাইদভট প্ল্দটে ফক্ষদত্রঃ
(ক) জবর্ে মূল র্াবলকানা েবলল (মূল েবলদলে ০১ কব্ সিোবয়ি ফদটাকব্সহ), বায়া েবলল ;
(খ) বস.এস, এস.এ, আে.এস ও বব.এস েবিয়াদনে জাদবো নকল ;
(গ) বি.বস.আে, োজনা েবশে ও নার্জােী েবিয়ান ;
(ঘ) ফজলা/সাব ফেবজষ্ট্রী অবফস কর্তমক ইসুেকৃি ১২ (বাে) বছদেে বনে মায় সনে (এন.ই.বস)।
চলমান োো-৩
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োো-৩
৪.২।

সেকাবে প্ল্দটে ফক্ষদত্রঃ
(ক) প্ল্দটে মূল বোদ্দ ্ত্র ;
(খ) েেল হস্তােে ্ত্র ;
(গ) মূল লীজ েবলল ও বায়া েবলল (প্রদর্াজে ফক্ষদত্র) ;
(ঘ) লীজ োিা প্রবিষ্ঠান হদি বন্ধক অনুর্বি ্ত্র।

৪.৩।

গ্রু্ ঋদণে ফক্ষদত্রঃ
উ্দোবিবেি কাগজ্ত্র ছাড়াও ফেবজষ্ট্রীকৃি ফ্ল্োট বন্টন চুবক্ত েবলল।

৪.৪।

প্রদকৌশল সাংক্রাে কাগজ্ত্রঃ
(ক) অনুদর্ােন ্ত্রসহ অনুদর্াবেি নকশা ;
(খ) প্ল্দটে সদয়ল ফটষ্ট বেদ্াট ম ;
(গ) বনবর্মিব্য বাড়ীে জন্য ২ কব্ কাঠাদর্া নকশা (ষ্ট্রাকচাোল বিজাইন)োবেল কেদি হদব ;
( ) ইর্ােদিে কাঠাদর্া নকশা, ভােবহন সনে ও সু্ােবভশন সনে।

৪.৫।

অন্যান্য কাগজ্দত্রে িাবলকাঃ
(ক)

আদবেনকােীে জািীয় ্বেচয়্দত্রে সিোবয়ি কব্, ৩ কব্ ্াসদ্াট ম সাইদজে সিোবয়ি
ছবব ও সাো কাগদজ ৩টি নমুনা স্বাক্ষে (সেকােী র্াবলকানািীন ফর্ ফকান প্রবিষ্ঠাদনে জািীয়
ফবিন ফস্কল ২০১৫ এে ৯র্ ও িদুর্ধ্ম ফগ্রিভূক্ত কর্মকিমা কর্তমক সিোবয়ি) োবেল কেদি হদব;

(ে)

কজেপাজিশন কর্তপক রনর্ পারিে আজবদন রফ এবং েরিদশপন রফ েমা প্রদাজনি িরশদ (বেপমাজন
আজবদন রফ এবং েরিদশপন রফ প্ররে হাোজি ১.৫/- াকা হাজি + সিকাি কর্তপক রনর্ পারিে হাজি
ভ্যা সহ) দারখল কিজে হজব ;

(গ) ঋণ আদবেনকােীি কৃবষ হদি আদয়ে স্ব-্দক্ষ স্থানীয় ইউবনয়ন ্বেষদেে ফচয়ােম্যান কর্তমক
আদয়ে সনে, আয়কে ্বেদশািদর্াগ্য আয় হদল ই-টি.আই.এন নম্বেসহ আয়কে ্বেদশাদিে
প্রিেয়ন্ত্র োবেল কেদি হদব ।
৫.০।

আওিািীন এলাকা, ঋদণে প্রকাে, সুদেে হাে, ঋদণে বসবলাং ও বনর্মাণ হাে বনম্নরূ্ঃ
আওিািীন এলাকা

ঋজণি প্রকাি

সুে হাে

একক

পেরি আিবান, উেজেলা সদি এবং পরাথ
পসন্টাি এলাকা

৫.১।

ঋদণে ফর্য়াে :

ঋদণে বসবলাং
(লক্ষ টাকায়)
৩০.০০

৭.০০%
গ্রুে

২০.০০

রনমপাণ হাি
আি.রস.রস
নীচেলা-২৩৫৯/গ্যাজিে-১৮৩৬/উেিি েলা ১৩৮৫/রিক ওয়াল
নীচেলা-১৫৫৭/গ্যাজিে-৯০০/উেিি েলা ১১৬৪/

৫, ১০, ১৫, ২০ ও ২৫ বছে (কদ্মাদেশন এবাং আদবেনকােীে আদলাচনাে
বভবত্তদি পূদব মই বনি মাবেি হদব)।
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চলমান োো-৪
োো-৪
৫.২।

ঋদণে ইকুইটি : কদ্মাদেশদনে ঋণ এবাং ঋণ গ্রহীিাে বনজস্ব বববনদয়াগ অনু্াি হদব ৮০ : ২০;
অর্ মাৎ বাড়ী বনর্মাণ ব্যয় এে বভবত্তদি (কদ্মাদেশদনে বনর্মান হাে অনুর্ায়ী)
গ্রবহিাে বনজস্ব বববনদয়াগ ২০% এবাং কদ্মাদেশদনে বববনদয়াগদর্াগ্য ঋণ
৮০%। িদব জবর্ে মূে (সেকাবে মূে ও বাজাে মূদেে র্দধ্য ফর্টি কর্) ও
ঋণ গ্রবহিাে বনজস্ব বববনদয়াগ একদত্র ঋদণে টাকাে বিগুদণে ফবশী হদি হদব।

৫.৩।

৬.০।

ঋণ েরিজশার্ :

EMI েদ্ধরেজে মারসক রকরি েরিজশার্জ াগ্য।

বকবস্ত বনি মােণ ্িবিঃ
৬.১।

ঋদণে ফশষ বকবস্ত গ্রহদণে ্েবিী ২য় র্াদসে ১লা িাবেে হদি র্াবসক বকবস্তে টাকা ্বেদশাি শুরু
হদব।

৬.২।

১র্ বকবস্তে ফচক প্রোদনে সর্য় ঋণ গ্রবহিা কর্তমক কদ্মাদেশদনে নাদর্ ১টি ফ্াস্ট-ফিদটি
(post-dated) ক্রস ফচক বা অবগ্রর্ র্াবসক বকবস্তে ফচক জর্া বেদি হদব।

৬.৩।

এর্েটাইদজশন (Amortization) ্িবিদি র্াবসক বকবস্ত বনি মােণ হদব। উক্ত ্িবিদি প্রবি
লক্ষ টাকায় সুদেে হাে ও ফর্য়াে বভবত্তক ঋদণে র্াবসক বকবস্তে ্বের্াণ বনম্নরূ্:
্বেদশাি ফর্য়াে

৭% হাদে
র্াবসক বকবস্তে ্বের্াণ

২৫ বছি

৭০৭.০০ াকা

২০ বছে

৭৭৬.০০ াকা

১৫ বছে

৮৯৯.০০ াকা

১০ বছে

১১৬২.০০ াকা

৫ বছে

১৯৮১.০০ াকা

৬.৪। ঋদণে ২য় বকবস্ত ফর্দক ্েবিী বকবস্তসমূহ ববিেদণে সর্য় Pre-EMI সুে ্বেদশািদর্াগ্য।

বব: দ্র:

ববস্তাবেি িদর্থ্ে জন্য বনকটস্থ অবফদস ফর্াগাদর্াগ করুন অর্বা ববএইচববএফবস’ে Web Site
(www.bhbfc.gov.bd) -এ সাচ ম করুন।
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