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বাাংলাদেশ হাউস বববডাং ফাইনান্স কদ্মাদরশন বনেমাণ কাজ মশষ ্র্ মাদয়/বফবনবশাং ্র্ মাদয় আদছ শুধুোত্র তাদের বাড়ীর
অসম্পন্ন বনেমাণ কাজ সম্পন্ন করার জন্য ৫ বছর ্বরদশাধ মেয়ােী ৫.০০ (্াঁচ) লক্ষ টাকা বসবলাং এর ববদশষ ঋণ চালু
আদছ। বতমোন মেক্ষা্দট বনেমাণ সােগ্রীর মূল্য বৃবি ্াওয়ায় এবাং বনেমাণ কাদজ সম্পৃক্ত শ্রবেকদের েজুরী বৃবি
্াওয়ার কারদণ ৫.০০ (্াঁচ) লক্ষ টাকা ঋণ বনদয় একটি ছয় তলা বাড়ীর বফবনবশাং কাজ এবাং েদয়াজনীয় সাংস্কার
কাজ করা সম্ভব হদয় উদে না। তাছাড়া ্বরদশাধ মেয়াে ৫ বছর থাকার কারদণ সাধারণ জনগণ এ ঋণ বনদত আগ্রহী হয়
না। তাই ‘‘আবাসন মেরােত ঋণ কেমসূচী’’ নাদে নতুন ঋণ কেমসূচী চালু করার আবশ্যকতা উ্লবি হয়।
১.০।

ঋদণর আদবেনকারীঃ
১.১।
১.২।
১.৩।
১.৪।
১.৫।

২.০।

ঋণ োবির মর্াগ্যতা :
২.১।
২.২।
২.৩।
২.৪।
২.৫।
২.৬।
২.৭।
২.৮।
২.৯।

৩.০।

ঢাকা ও চট্টগ্রাে মেদরা্বলটন এলাকা এবাং মেদশর সকল ববভাগীয় ও মজলা সের এলাকার
নাগবরকগণ; র্াদের বনবেমত এবাং সাংস্কার/দেরােত মর্াগ্য বাড়ী আদছ;
ববএইচববএফবস হদত ইদতাপূদব ম ঋণ গ্রহণ কদর র্থাসেদয় সমুেয় টাকা সুোসদল ্বরদশাধকারী
ব্যবক্ত এ ঋণ ম্দত ্াদরন;
ববএইচববএফবস হদত ইদতাপূদব ম ঋণ গ্রহদণ মকান বাড়ী বনবেমত হদল মূল ঋণ ও আবাসন মেরােত
ঋদণর বহসাব পৃথক পৃথক কোটাগরীদত বহসাবায়ন করা র্াদব;
েস্তাববত বাড়ীর মূল্য েোনকৃত ঋদণর ৫(্াঁচ) গুণ হদত হদব;
নকশার অনুদোেন ৩৫ বছর অবতক্রে করদল আবাসন মেরােত ঋণ েদর্াজে হদব না;

জন্মসূদত্র বাাংলাদেদশর নাগবরক এবাং বয়সসীো ১৮ বছর বা তদূর্ধ্ব হদত হদব ;
ঋণ আদবেনকারীর বয়স ৬৫ বছদরর মবশী হদল উ্যুক্ত জাবেনোর বনদয়াগ করদত হদব;
বনষ্কন্টক জবেদত বনবেমত বাড়ীর োবলক হদত হদব;
বনবেমত বাড়ীদত র্াতায়াদতর জন্য সুগে রাস্তাঘাটসহ এলাকার ্বরদবশটি বসবাদসর জন্য উ্দর্াগী
হদত হদব;
উ্যুক্ত কর্তম্ক্ষ কর্তমক বনবেমত বাড়ীর অনুদোবেত নকশা থাকদত হদব এবাং অনুদোবেত নকশা
অনুসাদর বাড়ী বনবেমত থাকদত হদব;
ঋণ েস্তাববত সম্পবি োয়মুক্ত হদত হদব;
বন্ধকীতব্য সম্পবি সব মোই ববএইচববএফবস’র ১ে চাদজম োয়বি করদত হদব;
সরকাবর েবতষ্ঠাদনর লীজোি জবের মক্ষদত্র আে-মোক্তারনাো লীজ োতা কর্তমক গৃহীত হদত হদব ;
বাাংলাদেদশর মর্ মকান তফবসলভূক্ত ব্যাাংদক ঋণ আদবেনকারীর সঞ্চয়ী বহসাব থাকদত হদব। উক্ত
বহসাদবর োধ্যদে সরাসবর ঋণ ববতরণ ও আোয় কার্ মক্রে গ্রহণ করা হদব।

োবিলতব্য েবলল ও কাগজ্দত্রর তাবলকাঃ
৩.১।

োইদভট প্লদটর মক্ষদত্রঃ
(ক)
(ি)
(গ)
(ঘ)

জবের মূল োবলকানা েবলল, বায়া েবলল;
বস.এস, এস.এ, আর.এস ও বব.এস িবতয়াদনর জাদবো নকল;
বি.বস.আর, িাজনা রবশে ও নােজারী িবতয়ান;
মজলা/সাব মরবজষ্ট্রী অবফস কর্তমক ইসুেকৃত ১২ (বার) বছদরর বনে মায় সনে (এন.ই.বস)।
চলোন ্াতা-২
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্াতা-২
৩.২।

সরকারী প্লদটর মক্ষদত্রঃ
(ক)
(ি)
(গ)
(ঘ)
(ঙ)

৪.০।

প্লদটর মূল বরাদ্দ ্ত্র;
েিল হস্তাের ্ত্র;
মূল লীজ েবলল ও বায়া েবলল (েদর্াজে মক্ষদত্র);
লীজ োতা েবতষ্ঠান হদত বন্ধক অনুেবত ্ত্র;
মূল এদলাটির কাছ মথদক হস্তাের মূদল োবলক হদল মূল োবলকানা েবলল এবাং বরাদ্দকারী
কর্তম্দক্ষর অবফস হদত হস্তাের অনুেবত ও নােজারীর কাগজ্ত্র।

৩.৩।

অন্যান্য কাগজ্ত্রঃ
(ক)
আদবেনকারীর জাতীয় ্বরচয় ্দত্রর সতোবয়ত কব্, সতোবয়ত ছবব ও স্বাক্ষর;
(ি)
আদবেনকারীর আদয়র েোণ্ত্র। চাকুরীর মক্ষদত্র ঋণ আদবেন ফরদের বনবে মষ্ট ্াতায়
মবতন সনে এবাং ব্যবসার মক্ষদত্র মরি লাইদসন্স ও আয় সম্পদকম হলফনাো। আয়কর
্বরদশাধদর্াগ্য আয় হদল ই-টিআইএন নম্বরসহ আদয়র ্বরোণ উদেি করত: আয়কর
েতেয়ন ্ত্র ;
(গ)
কর্বারেশন কর্তবক ননর্ বানেত আরবদন নি এবং ্নেদশবন নি জমা প্রদারনে েনশদ (বতবমারন
আরবদন নি এবং ্নেদশবন নি প্রনত হাজারে ৩/- টাকা হারে + সেকাে কর্তবক ননর্ বানেত হারে
ভ্যাটসহ) দানিল কেরত হরব। ফরোল ঋণ আদবেন ্দত্রর মূল্য ৫০০/- (্াঁচশত) টাকা।

৩.৪।

েদকৌশল সাংক্রাে কাগজ্ত্রঃ
(ক)
অনুদোেন ্ত্রসহ অনুদোবেত নকশা;
(ি)
প্লদটর সদয়ল মটষ্ট বরদ্াট ম;
(গ)
ইোরদতর কাোদো নকশা, ভারবহন সনে ও সু্ারবভশন সনে।

ঋদণর েকার, আওতাধীন এলাকা, সুদের হার, ঋদণর বসবলাং, বনেমাণ হার বনম্নরূ্ঃ
আওতাধীন এলাকা

ঋরেে
র্েে

১। ঢাকা ও চট্টগ্রাে মেদরা্বলটন
এলাকা
২। মেদশর সকল ববভাগীয় ও মজলা
সের এলাকা
(ঢাকা ও চট্টগ্রাে মেদরা্বলটন
এলাকা বাদে)

সুে হার
৯.০০%

বসবলাং
মময়াদ
(লক্ষ টাকায়) সরব বাচ্চ
২৫.০০

একক
৮.০০%

২০.০০

১০
বছে

ননমবাে হাে
নীচতলা ২৭৭৪/গ্যারেজ ২২৫১/উ্রেে তলা ১৬৯৩/-

৪.১।

গ্রবহতার ইকুইটি : মর্দহতু বনবেমত বাড়ীর জন্য মেরােত ঋণ মেয়া হদব মসদহতু বভন্নভাদব ঋণ
গ্রহীতার মকান বববনদয়াগ থাকদব না। তদব কদ্মাদরশদনর বনেমাণ হার বভবিদত
োক্কবলত িরদচর সদব মাচ্চ ২৫% ্র্ মে মেরােত বাবে ঋণ মেয়া র্াদব।

৪.২।

্বরদশাধ মেয়াে : ৫ ও ১০ বছর।

৪.৩।

ঋে ্নেরশার্ :

EMI ্দ্ধনতরত মানসক নকনি ্নেরশার্র াগ্য।

চলোন ্াতা-৩
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্াতা-৩

৫.০।

বকবস্ত বনধ মারণ ্িবতঃ
৫.১।
৫.২।
৫.৩।

ঋদণর মশষ বকবস্ত গ্রহদণর ্রবতী ২য় োদসর ১লা তাবরি হদত বকবস্ত ্বরদশাধ শুরু হদব।
১ে বকবস্তর মচক েোদনর সেয় ঋণ গ্রবহতা কর্তমক কদ্মাদরশদনর নাদে ১টি ম্াস্ট-মিদটি
(post-dated) ক্রস মচক বা অবগ্রে োবসক বকবস্তর মচক জো বেদত হদব।
এেরটাইদজশন (Amortization) ্িবতদত োবসক বকবস্ত বনধ মারণ হদব। উক্ত ্িবতদত েবত
লক্ষ টাকায় সুদের হার ও মেয়াে বভবিক ঋদণর োবসক বকবস্তর ্বরোণ বনম্নরূ্:
্বরদশাধ মেয়াে

৮.০০% সুদে োবসক
বকবস্তর ্বরোণ

৯.০০% সুদে োবসক
বকবস্তর ্বরোণ

১০ বছর

১২১৪.০০ টাকা

১২৬৭.০০ টাকা

৫ বছর

২০২৮.০০ টাকা

২০৭৬.০০ টাকা

৫.৪। ঋদণর ২য় বকবস্ত মথদক ্রবতী বকবস্তসমূহ ববতরদণর সেয় Pre-EMI সুে ্বরদশাধদর্াগ্য।
৬.০।

বনবেমতব্য োলাদনর বববরণঃ
ঢাকা ও চট্টগ্রাে মেদরা্বলটন এলাকা এবাং মেদশর সকল ববভাগীয় ও মজলা সের এলাকায় বনবেমত এবাং
সাংস্কার/দেরােতদর্াগ্য বাড়ী। (ঋণ আদবেদন মেয়া আদছ)

❖ বব: দ্র: ববস্তাবরত তদের জন্য বনকটস্থ অবফদস মর্াগাদর্াগ করুন অথবা ববএইচববএফবস’র Web Site
(www.bhbfc.gov.bd)-এ সাচ ম করুন।
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