
 

 

ব্যাংক াং ব্বস্থযর মযধ্যমম সর যকর  ম মচযরী, মাননীয় প্রধান বিচারপবি ও 

সুপ্রীম ক ার্ট ের মাননীয় বিচারপবি, জুবিবিয়াল সাবভ ের্স স্থায়ীভার্ি  

বনর্য়াগপ্রাপ্ত সদস্য, পািবল  বিশ্ববিদ্যালয় এিং বিশ্ববিদ্যালয়  

মঞ্জুরী  বমিন এর বিক্ষ / ম েচারীর্দর জন্য গৃহকিম মযণ ঋণ কিমদ মকি য 

 

(Housing Loan Guideline for Government Employees, Honorable 

Chief Justice and Honorable Justice of the Supreme Court, 

Permanently Appointed Members of Judicial Service, 

Teachers/Employees of University Grants Commission  

& Public Universities through Banking System) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

বযাংলযমদি হযউস কবকডাং ফযইিযন্স  ম্ মযমরিি 
Bangladesh House Building Finance Corporation 

গৃহযয়মির কদগমে ঐকিমহের স্মযর  

২২, পুরযিয ্ল্টি, ঢয য-১০০০। ফফযি : ০২-২২৩৩৮১৮২৬ 

ফহল্প লযইিঃ ০২-২২৩৩৮১৩৮০, ০১৫৫০০৪৩৩০৫-৬ 
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গৃহ বনম োণ ঋণ ক াষ, িার্েট অনুবিভাগ-১, অর্ ে বিভাগ, অর্ ে মন্ত্রণালয়  র্তে  োরীকৃি সর াবর  ম ে িো- ম েচারীর্দর েন্য 

ব্াংব ং ব্িস্থার মাধ্যর্ম গৃহ বনম োণ নীবিমালা সংক্রান্ত পবরপর্ে িাংলার্দি হাউস বিবডং ফাইনান্স  র্প োর্রিন-ক  

িাস্তিায়ন ারী প্রবিষ্ঠান বহর্সর্ি বনধ োবরি  রায় “সর াবর  ম েচারী গৃহ বনম োণ ঋণ” চালু  রা হর্য়র্ে। 

 

১.০।  ঋণ আমবদি যরী :  
 

গণপ্রজযিন্ত্রী বযাংলযমদি সর যমরর আওিযধীি মন্ত্রণযলয়/কবভযগ, অকধদপ্তর/্করদপ্তর/  যর্ মযলয়সমূমহ শুধুমযত্র স্থযয়ী 

্মদর কব্রীমি কিময়যগপ্রযপ্ত  ম মচযরী (মবসযমকর /সযমকর ), মাননীয় প্রধান বিচারপবি ও সুপ্রীম ক ার্ট ের মাননীয় 

বিচারপবি, জুকিকিয়যল সাবভ ের্স স্থায়ীভার্ি বনর্য়াগপ্রাপ্ত সদস্য, পািবল  বিশ্ববিদ্যালর্য় ক িলমাে স্থায়ী পর্দর 

বিপরীর্ি স্থায়ীভার্ি বনর্য়াগপ্রাপ্ত পূণ ে ালীন বিক্ষ  ও  ম েচারী এিং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী  বমির্ন স্থায়ী পর্দ 

স্থায়ীভার্ি বনর্য়াগপ্রাপ্ত  ম েচারী। 

 

২.০। ঋণ প্রযকপ্তর ফর্যগ্যিয:  
 

২.১। আর্িদন ারীর চাকুরী স্থায়ী হর্ি হর্ি। 

২.২। আর্িদন ারীর িয়সসীমা : 

( ) সর াবর  ম েচারীগণ এিং জুবিবিয়াল সাবভ ের্স স্থায়ীভার্ি বনর্য়াগপ্রাপ্ত সদস্যর্দর কক্ষর্ে  

  সর্ি োচ্চ ৫৮ (আটান্ন) িের ; 

 

(খ) মাননীয় প্রধান বিচারপবি ও সুপ্রীম ক ার্ট ের মাননীয় বিচারপবি, পািবল  বিশ্ববিদ্যালয় ও 

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী  বমির্নর বিক্ষ / মেচারীর্দর কক্ষর্ে অিসর্রাত্তর ছুটির্ি গমর্নর ০১ (এ ) 

িের পূি ে পর্ েন্ত এিং সর ার প্রদত্ত সুদ ভর্তেব  অিসর্রাত্তর ছুটি কভার্গর সি ের্িষ বদন পর্ েন্ত প্রাপ্য হর্ি। 

 

২.৩। ক ান সর াবর  ম েচারীর বিরুর্ে বিভাগীয় মামলা রুজু এিং দুনীবি মামলার কক্ষর্ে চােেিীট দাবখল হর্ল 

মামলার চূড়ান্ত বনষ্পবত্ত না হওয়া পর্ েন্ত এ নীবিমালার আওিায় ঋণ গ্রহর্ণর েন্য কর্াগ্য ির্ল বির্িবচি 

হর্িন না। এোড়া, ক ান বিক্ষ / ম েচারীর্দর বিরুর্ে কর্ ক ান ধরর্ণর অবভর্র্াগ র্া র্ল এিং উক্ত 

অবভর্র্ার্গর বভবত্তর্ি সংবিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় বসবির্ ট ক ান আনুষ্ঠাবন  িদন্ত শুরু  রর্ল িা বনস্পবত্ত না 

হওয়া পর্ েন্ত এিং দুনীবির মামলার কক্ষর্ে চােেিীট দাবখল হর্ল মামলার চূড়ান্ত বনস্পবত্ত না হওয়া ক ান 

বিক্ষ / ম েচারী এ ঋণ গ্রহর্ণর েন্য কর্াগ্য ির্ল বির্িবচি হর্ি না ; 

 

২.৪। সর াবর চাকুরীর্ি চুবক্তবভবত্ত , খণ্ড ালীন ও অস্থায়ী বভবত্তর্ি বনযুক্ত ক ান  ম েচারী এই নীবিমালার 

আওিায় ঋণ পাওয়ার কর্াগ্য হর্িন না। 
 

৩.০। আমবদি ্মত্রর সমে দযকিলিব্ দকলল ও  যগজ্মত্রর িযকল যঃ 
 

 ৩.১।  বযকি কিম মযণ ঋমণর আমবদমির সমে দযকিলিব্ দকলল ও  যগজ্মত্রর িযকল যঃ 

( )  প্রযইমভট প্লমটর ফেমত্রঃ 
1. জকমর মূল মযকল যিয দকলল; 
2. এস.এ./আর.এস. ফর কি ময় মযকল  ফেম  মযকল যিয স্বমের প্রময়যজিীয় ধযরযবযকহ  দকলল; 
3. কস.এস, এস.এ, আর.এস, কব.এস ও প্রমর্যজে ফেমত্র কসটি জকর্ িকিয়যমির জযমবদয ি ল; 
4. ফজলয/সযব ফরকজষ্ট্রী অকফস  র্তম  ইস্যেকৃি ১২ (বযর) বছমরর কিদ মযয় সিদ (এি.ই.কস)। 

 

(ি) সর যরী প্লমটর ফেমত্রঃ 
1. প্লমটর বরযদ্দ ্ত্র; 
2. দিল হস্তযের ্ত্র; 
3. মূল লীজ দকলল ও বযয়য দকলল (প্রমর্যজে ফেমত্র); 



 

 

4. লীজ দযিয প্রকিষ্ঠযি হমি ইস্যু্র্কৃি বন্ধ  অনুমকি ্ত্র। 
 

চলমযি ্যিয-২ 

্যিয-২ 

 

(গ) গ্রু্ ঋমণর ফেমত্রঃ 
1. ফ্ল্েযট বন্টমির ফরকজকিকৃি িকর যিয চুকি্ত্র দকলল। 

 

৩.২।  ফ্ল্েযট ঋমণর ফেমত্র কিম্ন বকণ মি দকলল/ যগজ্ত্র দযকিল  রমি হমবঃ  
 

( )  প্রযইমভট প্লমটর ফেমত্রঃ 
 

1. প্রস্তাবিি এপাট ের্মন্ট ভির্নর েবমর মাবল ানা দবলর্লর সিযাবয়ি ফর্টা বপ ; 
2. Gm.G./Avi.Gm. †iKwW©q gvwjK †_‡K gvwjKvbv ¯̂‡Z¡i cÖ‡qvRbxq avivevwnK `wjকলর 

সিযাবয়ি ফর্টা বপ ; 
3. wm.Gm, Gm.G, Avi.Gm, we.Gm I cÖ‡hvR¨ †ÿ‡Î wmwU Rwic LwZqv‡bi Rv‡e`v 

bKকলর সিযাবয়ি ফর্টা বপ ; 
4. †Rjv/mve †iwRóªx Awdm KZ…©K Bmy¨K…Z 12 (evi) eQ‡ii wb`©vq mb` (Gb.B.wm); 
5. d¬¨vU µ‡qi ‡iwRw÷ªK…Z evqbv Pzw³পর্ের মূল  বপ ; 
6. d¬¨v‡Ui gvwjKvbv `wjj (eÜK cÖ`v‡bi c~‡e©)| 

 

(ি)  সর যকর/লীজ প্রযপ্ত প্লমট কিকম মি ফ্ল্েযমটর ফেমত্রঃ 
 

1. cø‡Ui eivÏ c‡Îর সিযাবয়ি d‡UvKwc; 

2. `Lj n Í̄všÍi c‡Îi সিযাবয়ি d‡UvKwc; 

3. েবমর মাবল ানা দবলল (লীে দবলল িা লীে পরিিী মাবল ানা দবলর্লর সিযাবয়ি 
ফর্টা বপ) ;  

4. jxR `vZv cÖwZôvb n‡Z কক্রিার নার্ম  র্প োর্রির্নর অনুকূর্ল িন্ধ  রাখার 

অনুমবিপে/অনাপবত্তপে ;  

5. d¬¨vU µ‡qi ‡iwRw÷ªK…Z evqbv Pzw³র মূল  বপ ; 

6. d¬¨v‡Ui gvwjKvbv `wjj (eÜK cÖ`v‡bi c~‡e©)| 

 

 

(গ) সর াবর সংস্থা  র্তে  িরাদ্দকৃি ফ্ল্যাট ঋণ  প্রদার্নর কক্ষর্েেঃ 
 

১. ফ্ল্যার্টর মূল িরাদ্দপে ; 

২.  সর াবর  র্তেপর্ক্ষর বন ট হর্ি িন্ধ  অনুমবিপে, ভারিহন সনদসহ  াঠার্মা ন িা ; 

৩.  ইমারর্ির  াঠার্মা ন িা অনুর্ায়ী ভিন বনবম েি হর্য়র্ে মর্ম ে প্রর্ ৌিল সনদ (নমুনা   

কমািার্ি ) । 

 

(ঘ) অন্যান্য  াগেপেেঃ 
 

1. িযমজযরী িকিয়যি, কি.কস.আর, হযল সমির িযজিয রকিদ-এর সিেযকয়ি ফমটয ক্  ; 
2. জকমর মযকল   র্তম  ফিমভল্যরম  প্রদত্ত ফরকজকিকৃি আম ফমযিযর িযময দকলল ; 
3. জকমর মযকল  এবাং ফিমভল্যর এর সযমে ফরকজকিকৃি ফ্ল্েযট বন্টমির চুকি্ত্র ; 
4. ফিমভল্যর ফ যম্পযিীর সাংঘস্বযর , সাংঘকবকধ ও করহেযব এর কিবন্ধি সিদ এর সিেযকয়ি 

ফমটয ক্ ; 



 

 

5. কিজযইি ফমযিযমব   যজ  রযর ব্য্যমর ফিমভল্যর প্রকিষ্ঠযি  র্তম  প্রদত্ত আন্ডযরমটক াং ; 
6. অনুমমযদি ্ত্রসহ অনুমমযকদি ি িযর সিেযকয়ি ফমটয ক্ ; 

7. প্লমটর সময়ল ফটষ্ট করম্যট ম - এর সিেযকয়ি ফমটয ক্ ; 

চলমযি ্যিয-৩ 



 

 

্যিয-৩ 

 

8. ইমযরমির  যঠযমময ি িয ও ভযরবহি সিদ {৬ (ছয়) িলয ্র্ মে ভবমির ফেমত্র 

 ম্ মযমরিমির কিধ মযকরি ছ  ফমযিযমব   ম্মে ৫ বছমরর এবাং ৭ (সযি) ও িদুর্ধ্ম িলয 

ভবমির ফেমত্র ১০ বছমরর কিম মযণ ও কিজযইি অকভজ্ঞিয সম্পন্ন গ্রযজুময়ট কসকভল 

ইকিকিয়যর/প্রম ৌিল ্রযমি মদযিয প্রকিষ্ঠযি  র্তম  প্রদত্ত ভযরবহি সিদ, সিদ প্রদযি যরী 

প্রম ৌিলীম  অবশ্যই ইিকিটিউিি অব ইকিকিয়যস ম বযাংলযমদি এর সদস্য হমি হমব}| 

wbg©vY KvR Kiv _vK‡j bgybv ‡gvZv‡eK wbg©vY Kv‡Ri mb`cÎ ; 
9. আমবদি যরীর জযিীয় ্করচয় ্মত্রর সিেযকয়ি ফমটয ক্, সিেযকয়ি ছকব ও স্বযেরসহ 

সিযি্ত্র ; 
10. ি িয ফমযিযমব  বযিী কিম মযণ ও অন্য ফ যি ব্যাং /আকে ম  প্রকিষ্ঠযমি ঋণ িযই মমম ম ষ্টেযম্প 

ফ্্যমর অেী যরিযময ;  
11. অন্য ফ যি ব্যাং /আকে ম  প্রকিষ্ঠযমি ঋণ িযই মমম ম ফিমভল্যর  র্তম  ষ্টেযম্প ফ্্যমর 

ফঘযষিয্ত্র ; 
12. আর্িদন ারীর ফবিি-ভযিয গ্রহণ সাংক্রযন্ত প্রিেয়ি (EFT, Form-2 এর মাধ্যর্ম) এবাং 

ঋমণর প্রযপ্যিয (Form-1) সাংক্রযে প্রিেয়ি। 
 

 

৪.০। সর ার  র্তে  বনধ োবরি সর্ি োচ্চ বসবলং : 

 

 ( ) সর াবর  ম েচারী এিং বিক্ষ / ম েচারীর্দর েন্য : 

 

ক্রবম  

নং 

সর াবর  ম েচারী এিং 

বিক্ষ / ম েচারীর্দর কিিন কগ্রি/র্েল 

ঢা া মহানগরী/স ল বসটি 

 র্প োর্রিন/বিভাগীয় সদর 

(লক্ষ টা ায়) 

কেলা সদর 

(লক্ষ টা ায়) 

অন্যান্য এলা া 

(লক্ষ টা ায়) 

১। ৫ম কগ্রি ও িদূর্ধ্ে 

(৪৩,০০০/- ও িদূর্ধ্ে) 

৭৫.০০ ৬০.০০ ৫০.০০ 

২। ৯ম কগ্রি হর্ি ৬ষ্ঠ কগ্রি 

(২২,০০০/- হর্ি ৩৫,০০০/-) 

৬৫.০০ ৫৫.০০ ৪৫.০০ 

৩। ১৩িম কগ্রি হর্ি ১০ম কগ্রি 

(১১,০০০/- হর্ি ১৬,০০০/-) 

৫৫.০০ ৪০.০০ ৩০.০০ 

৪। ১৭িম কগ্রি হর্ি ১৪িম কগ্রি 

(৯,০০০/- হর্ি ১০,২০০/-) 

৪০.০০ ৩০.০০ ২৫.০০ 

৫। ২০িম কগ্রি হর্ি ১৮িম কগ্রি 

(৮,২৫০/- হর্ি ৮,৮০০/-) 

৩৫.০০ ২৫.০০ ২০.০০ 

 

(খ) িাংলার্দি জুবিবিয়াল সাবভ ের্স বনর্য়াবেি সদস্যগর্ণর েন্য : 

 

ক্রবম  

নং 

জুবিবিয়াল সাবভ েস-এর কিিন 

কগ্রি/র্েল 

ঢা া মহানগরী/স ল বসটি 

 র্প োর্রিন/বিভাগীয় সদর 

(লক্ষ টা ায়) 

কেলা সদর 

(লক্ষ টা ায়) 

অন্যান্য এলা া 

(লক্ষ টা ায়) 

১। ৪র্ ে কগ্রি ও িদূর্ধ্ে 

(৪৪,৪৫০/- ও িদূর্ধ্ে) 

৭৫.০০ ৬০.০০ ৫০.০০ 

২। ৬ষ্ঠ কগ্রি ও ৫ম কগ্রি 

(৩০,৯৩৫/- হর্ি ৩৪,৫৪০/-) 

৬৫.০০ ৫৫.০০ ৪৫.০০ 

 

মাননীয় প্রধান বিচারপবি ও সুপ্রীম ক ার্ট ের মাননীয় বিচারপবির্দর েন্য গৃহ বনম োণ ঋর্ণর পবরমাণ সর্ি োচ্চ  

১.০০ (এ ) ক াটি টা া । 

 

চলমযি ্যিয-৪ 



 

 

্যিয-৪ 

 

৫.০। ঋমণর প্র যর, আওিযধীি এলয য, কিম মযণ হযর ও স্যদ হযর কিম্নরূ্ঃ 

  

ঋমণর 

প্র যর 
আওিযধীি এলয য 

কিম মযণ হযর 

(প্রকি বগ মফুট) 

স্যদ হযর 

বযকি 

কিম মযণ 

ঋণ 

ঢয য ও চট্টগ্রযম মহযিগরী/কসটি 

 ম্ মযমরিি/কবভযগীয় সদর ও ফজলয 

সদর এলয য 

আর.কস.কস. ফেম ষ্ট্রয চযমরর জন্যঃ 

িীচিলয আবযকস   ২৭৭৪/- টা া 

গ্যযমরজ              ২২৫১/- টা া 

উ্মরর িলযসমূহ ১৬৯৩/- টা া 

৯.০০% 

 
ব্াং  করর্ট (৪%) 

আমবদি যরী  র্তম  

প্রমদয় এবাং অবকিষ্ট 

অাংি (৫%) সর যর 

 র্তম  ভর্তমক  

কহমসমব প্রমদয়) 
অন্যান্য এলা া 

(ম্কর আরবযি ও উ্মজলয সদর 

এবাং ফগ্রযে ফসন্টযর এলয য) 

আর.কস.কস. ফেম ষ্ট্রয চযমরর জন্যঃ 

িীচিলয আবযকস    ২৩৫৯/- টা া 

গ্যযমরজ               ১৮৩৬/- টা া 

উ্মরর িলয সমূহ  ১৩৮৫/- টা া 

অেবয, 

ফলযি কবয়যকরাং কি  ওয়যল ষ্ট্রয চযমরর জন্যঃ 

িীচিলয আবযকস    ১৫৫৭/- টা া 

গ্যযমরজ                 ৯০০/- টা া 

উ্মরর িলয সমূহ   ১১৬৪/- টা া 
 

 

** উর্েখ্য, ব্াংব ং ব্িস্থার মাধ্যর্ম বিএইচবিএফবস হর্ি ঋণ গ্রহণ ারীগণ  র্তে  গৃহীি িাবড় বনম োণ ঋর্ণর পবরমাণ 

সংবিষ্ট এলা ার  র্প োর্রির্নর বনধ োবরি বসবলং কর্র্   ম হর্ল গৃহীি ঋর্ণ বনবম েি অংি িার্দ অনুর্মাবদি ন িা 

কমািার্ি  অবনবম েি অংি বনম োর্ণর েন্য প্রাপ্যিা অনুর্ায়ী বসবলংর্য়র অিবিষ্ট টা া "আিাসন উন্নয়ন ঋণ" বহর্সর্ি 

প্রদান  রা র্ার্ি। এই ঋর্ণর কক্ষর্ে  র্প োর্রির্নর প্রচবলি "আিাসন উন্নয়ন ঋণ"-এর িিোবদ প্রর্র্ােয হর্ি। 

 

ফ্ল্যার্টর মূল্য বনধ োরর্ণর হার এিং গ্যার্রর্ের মূল্য :   
 

আওিযধীি এলয য 
ফ্ল্যার্টর মূল্য  

বনধ োরণ হার 

গ্যার্রর্ের  

মূল্য 
ঢয য মহযিগরী চট্টগ্রযম মহযিগরী 

গুলিযি, বিযিী, ধযিমকন্ড, বযকরধযরয, উত্তরয, 

লযলমযটিয়য আবযকস  এলয য, কি.ও.এইচ.এস 

(মহযিযলী, বযকরধযরয, বিযিী, কমরপুর)- এর  

সর যকর প্লট এিং িসুন্ধরার (আ/এ) অবি উন্নি 

এলা া। 

আগ্রযবযদ, চযন্দগাঁও,  মণ মলহযট, বয কলয়য, 

্াঁচলযইি,  ল্পমলয  আবযকস  এলয যর 

সর যকর প্লট, ও আর কিজযম ফরযি, িযকসরযবযদ 

হযউকজাং ও খুলিী আবযকস  এলয য।  

প্রকি বগ মফুট 

৬,৫০০/- টা া 

৫.০০ (পাঁচ) 

লে টা া 

১। উ্করউি এলয য ব্িীি ঢয য ও চট্টগ্রযম ফমমরয্কলটি এর অন্যযন্য এলয য। প্রকি বগ মফুট 

৬,০০০/- টা া 

৪.০০ (চার) 

লে টা া 

২। ঢয য ও চট্টগ্রযম ফমমরয্কলটি এলয য বযমদ ফদমির স ল কবভযগীয় ও ফজলয সদর এলয য 

এিং সাভার ও টঙ্গী এলা া। 

প্রকি বগ মফুট 

৫,০০০/- টা া 

৩.০০ (বিন) 

লে টা া 

৩। ্ল্লী অঞ্চমল ফ্ল্েযট ঋণ (ম্কর আরবযি ও উ্মজলয সদর এবাং ফগ্রযে ফসন্টযর এলয য) প্রকি বগ মফুট 

৩,৫০০/-টা া। 

২.০০ (দুই) 

লে টা া 
 

** miKvwi Kg©Pvwi‡`i (RywWwkqvj mvwf©m, cvewjK wek¦we`¨vjq I wek¦we`¨vjq gÄyix Kwgk‡bi wkÿK/Kg©Pvixmn) 

d¬¨vU F‡Yi cÖvc¨Zv wba©vi‡Yi ‡ÿ‡Î Dc‡ivwjøwLZ nvi Abyhvqx d¬¨v‡Ui g~‡j¨i †P‡q cÖ¯ÍvweZ d¬¨v‡Ui evRvi 

g~j¨/evqbv g~j¨ †ewk n‡j m‡iRwg‡b mwVKZv hvPvB K‡i evRvi g~j¨/evqbv g~j¨ Abyhvqx cÖvc¨Zv wba©viY 

Ki‡Z n‡e| 

 

৬.০। ঋমণর ফময়যদ :  

৫, ১০, ১৫ ও ২০ বছর ( ম্ মযমরিি এবাং আমবদি যরীর আমলযচিযর কভকত্তমি পূমব মই কিধ মযকরি হমব)। 

 

৭.০। ঋমণর ইকুইটি :   

 ম্ মযমরিমির ঋণ এবাং ঋণ গ্রহীিযর কিজস্ব কবকিময়যগ অনু্যি হমব ৯০ : ১০; অে মযৎ বযিী/ফ্ল্েযট কিম মযণ ব্য় এর 

কভকত্তমি ( ম্ মযমরিমির কিম মযণ হযর অনুর্যয়ী) গ্রহীিযর কিজস্ব কবকিময়যগ ১০% এবাং  ম্ মযমরিমির ঋমণ কবকিময়যগ ৯০%। 
 

চলমযি ্যিয-৫ 



 

 

্যিয-৫ 

 

৮.০। প্রযপ্যিয কিধ মযরণ : 

 

৮.১। ( ) িাবড়/ফ্ল্যাট বনম োণ খরর্চর প্রাক্কলর্নর ৯০%;  

 (খ) সর ার  র্তে  বনধ োবরি বসবলং; এিং 
 

(গ)  মাবস  কিিন দ্বারা (র্ট -কহাম-কপ) ব বস্ত পবরর্িার্ধর সক্ষমিা-এই বির্নর মর্ধ্য (উক্ত ‘ ’, ‘খ’, 

‘গ’ এর মর্ধ্য) কর্টি  ম কস পবরমাণ ঋণ মঞ্জুরী ও বিিরণ  রা হর্ি। 
 

৮.২। ফ্ল্যাট ঋর্ণর কসকলাং কিধ মযরমণর কক্ষর্ে ফ্ল্েযমটর ক্রয় মূমের সযমে ফ্ল্যাট ফরকজমিিি কফ অন্তর্ভেক্ত  রা র্ার্ি।  
 

৮.৩। নর্তন/কসর্ িারী মার্ েট কর্র্  ফ্ল্যাট ক্রর্য়র েন্য ঋর্ণর আর্িদন  রা র্ার্ি। 

 

৯.০। ঋণ আমবদি : 

৯.১। আর্িদন ারী অনলাইর্ন বনধ োবরি ফরর্ম আর্িদন  রর্িন। অনলাইর্নর আর্িদনই ঋর্ণর ফরমাল 

আর্িদন ; 
 

৯.২। অনলাইর্নর আর্িদন ফরমটি পূরণ এিং িাউনর্লাি  র্র স্বাক্ষরপূি ে  সিযাবয়ি েবি, প্রর্য়ােনীয় দবলল 

ও  াগেপেসহ িন্ধর্ র েন্য প্রস্তাবিি সম্পবত্ত কর্ এলা ায় অিবস্থি কস এলা ায়  র্প োর্রির্নর 

বনধ োবরি িাখা অবফর্স েমা প্রদান  রর্ি হর্ি ; 
 

৯.৩। ঋর্ণর েন্য আর্িদন ারীর্  ক ান প্র ার প্রর্সবসং বফ/আর্িদন বফ/পবরদি েন বফ প্রদান  রর্ি হর্ি না।  

 

১০.০। ক কস্ত কিধ মযরণ ্দ্ধকি : 

 
 

গৃহ বনম োফণর ফেমত্র প্রেম ক কস্তর ঋমণর অে ম প্রযকপ্তর সমব মযচ্চ ০২ (দুই) বছর ্র এবাং ফ্ল্েযট ক্রর্য়র কক্ষর্ে ঋর্ণর 

অে ম প্রযকপ্তর সমব মযচ্চ ০১ (এ ) বছর ্র ঋণ গ্রহীিা  র্তম  মযকস  ঋণ ্করমিযধ আরম্ভ হমব। 

 

 

 
 

❖ we: ª̀: we¯ÍvwiZ Z‡_¨i Rb¨ wbKU¯’ Awd‡m †hvMv‡hvM Kiæb A_ev weGBPweGdwmÕi Web Site 

(www.bhbfc.gov.bd) -G mvP© Kiæb| 

 


