
বিষয়:  Òবির ো ইক্যুইটি আিোসন ঋণ” প্রোডোক্ট চোলু রসরে। 
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                                                          বির ো ইক্যুইটি আিোসন ঋণ”                        

  

১.০। ঋরণ  আরিদনকো ী t 

ঢোকো, চট্টগ্রোম ও বসরেট প্মররোপবেটন এেোকো িোরদ বিভোগীয়, প্িেো, উপরিেো সদ  এিং প্গ্রোথ প্সন্টো  এেোকো  

িোংেোরদশী নোগব কগণ  বির ো ইক্যুইটি আিোসন ঋণ” এ  আরিদন ক রে পো রিন। এ ঋণ িোস্তিোয়রন বনম্ন    

ও বনম্ন-মধ্যবিত্ত িনরগোষ্ঠীরক অগ্রোবিকো  প্দয়ো হরি। 

 

২.০। ঋণ রোবি  শেতোবদ t 

 

২.১। ঋণ আরিদনকো ীরক িন্মসূরে িোংেোরদশী নোগব ক এিং িয়স ১৮ প্থরক ৬০ িছ  হরে হরি ; 

২.২। বিভোগীয়, প্িেো, উপরিেো সদ  এিং প্গ্রোথ প্সন্টো  এেোকোয় বনবদ তষ্ট আয়েরন  িোবি বনম তোণ উপর োগী 

কমপরে ৪.০০ শেক বনষ্কন্টক িবম  মোবেক হরে হরি ; 

২.৩।  বির ো ইক্যুইটি আিোসন ঋণ” এ  প্েোন টু ভুোলু অনুপোে হরি ১:২ ; 

২.৪। বিএইচবিএফবস কর্ততক স ি োহকৃে বনবদ তষ্ট বডিোইন অথিো গ্রোহরক  বনিস্ব বডিোইন প্মোেোরিক 

৯০০/৭৫০/৬০০ িগ তফুট আয়েন বিবশষ্ট একেেো িোবি বনম তোণ ক রে হরি ; 

২.৫। রস্তোবিে িবম  সংর োগ  োস্তো কমপরে ৬'-00" চওিো, পোকো অথিো বিক প্সোবেং থোকরে হরি।  

সংর োগ  োস্তোটি অিোি চেোচরে  িন্য উনু্মক্ত হরে হরি ; 

২.৬। এেোকো  পব রিশ িসিোস উপর োগী হরে হরি। আরশপোরশ স্কুে, করেি (বশেো রবেষ্ঠোন) ও পোকো িোবি 

থোকরে হরি ; 

২.৭।                                                                                        

                         ; 

২.৮।                                                                 ; 

২.৯ । ঋণ রস্তোবিে সম্পবত্ত দোয়মুক্ত হরে হরি ; 

২.১০। মূে মোবেকোনো দবেে হো োরনো, পুরি  োওয়ো, বিনষ্ট হওয়ো এিং সোি-প্ বিষ্ট্রো  অবফস প্থরক উরত্তোেন নো 

ক ো  কো রণ ধ্বংস ক ো ইেুোবদ প্েরে ঋণ আরিদন বিরিচনো প্ োগ্য হরি নো। 
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 ৩.       -                  
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 বির ো ইক্যুইটি আিোসন ঋণ”                                                                  

                

 

৫.০। ঋরণ  রোপ্যেো বনণ তয় t 
 

িোিী  আবৃেোংরশ  রোক্কেন ব্যরয়  ১০০% ঋণ বিরিচনো প্ োগ্য হরি। PWD                            

                          (                     -            )  

 

 

 

৬.০।  বির ো ইক্যুইটি আিোসন ঋণ”-এ  আওেোিীন এেোকো, সুদ হো , আবৃেোংশ এিং ঋরণ  বসবেং : 
 

আওেোিীন এেোকো সুদ হো  
       

(     ) 

ঋরণ  বসবেং 

(েে টোকোয়) 

ঢোকো, চট্টগ্রোম ও বসরেট প্মররোপবেটন   

এেোকো িোরদ প্দরশ  সকে বিভোগীয় ও প্িেো 

সদ , উপরিেো সদ  এিং প্গ্রোথ প্সন্টো  

এেোকো। 

৮% 

(পল্লীমো ঋরণ  আওেোয়) 

৭% 

(কৃষক আিোসন ঋরণ  আওেোয়) 

৯    ৬.৫০ 

৭৫   ৪. ০ 

৬     .৫  
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৭.০।  প্চক বিে ণ t 

মঞ্জু ীকৃে ঋণ অনবিক ০৪ (চো ) বকবস্তরে বিে ণর োগ্য হরি। প্ে-আউট বদরয় কোি শুরু এিং িোবি  প্ রহন 

দবেে প্ বিবষ্ট্র সম্পোদন ক ো  প  ১ম বকবস্ত  প্চক বিে ণ ক রে হরি। প িেী রবেটি প্চক বিে রণ  পূরি ত 

বিে ণকৃে টোকো  থো থভোরি বিবনরয়োগ ক ো হরয়রছ বক-নো েো ররকৌশেী কর্ততক বনবিে হরয় প্চক বিে ণ 

ক রে হরি। পূি তিেী প্চরক  বিবনরয়োগ  থো থ নো হরে প িেী প্চক বিে ণ ক ো  োরি নো। 

  

৮.০।  ঋরণ  প্ময়োদ t   

 ৫, ১০, ১৫ ও ২০ িছ  (করপ তোর শন এিং আরিদনকো ী  আরেোচনো  বভবত্তরে পূরি তই বনি তোব ে হরি)। 

  

৯.০।  ঋণ ও বিবনরয়োগ অনুপোে (প্ডট ইক্যুইটি প্ বশও) t   

 িোবি বনম তোরণ  প্েরে আরিদনকো ী  বনিস্ব বিবনরয়োগ ররয়োিন হরি নো।   

   

১০.০।  আইবডবসবপ t   

 ১০.১। Pre-EMI Payment পদ্ধবেরে আইবডবসবপ পব রশোির োগ্য ; 

 

 ১০.২। এম টোইরিশন পদ্ধবেরে মোবসক বকবস্ত বনি তো ণ ক রে হরি। উক্ত পদ্ধবেরে রবে েে টোকোয় সুরদ  

হো  ও পব রশোরি  প্ময়োদ বভবত্তক ঋরণ  মোবসক বকবস্ত  পব মোণ বনম্নরূপ হরি : 
   

               
         

( %) 

         

(৭%) 

       836.44 ৭৭৫.৩  

 ৫     955.65  ৯ .   

       1213.28   ৬ .   

৫     2027.64  ৯  .   
 

১০.৩                                                          


