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আবাবসক বাড়ী বনম মাণ অর্ মায়দনে লদযে ১৯৫২ সাল হদি হাউস বববডাং ফাইনান্স কদপ মাদেশন ঋণ প্রোন কদে আসদছ। 

ববএইচববএফবস ফেদশে ববভাগীয় শহে, ফেলা শহে ও উপদেলা সেে এবাং ফরার্ ফসন্টাদে ঋণ কার্ মক্রম অব্যাহি 

েদয়দছ। বকন্তু পল্লী েনদগাষ্ঠীে েন্য রামীন/পল্লী এলাকায় আবাসদনে ঋণ কার্ মক্রম ফনই। সম্প্রবি সেকাদেে বববভন্ন 

উন্নয়নমূলক কম মসূচীে ধাোবাবহকিায় ববদশষকদে রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ বাস্তবায়দন পল্লী অঞ্চদলে েনসাধােদণে 

আবাসন সুববধা বনবিি কদল্প ‘‘পল্লী আবাসন ঋণ কম মসূচী’’ চালু কো হদয়দছ :  
 

১.০। ঋদণে প্রকােদভেঃ 
 

(ক) বাড়ী বনম মাদণে েন্য একক ঋণ; 

(খ) বাড়ী বনম মাদণে েন্য গ্রুপ বভবিক ঋণ; এবাং 

(গ) ফ্ল্োট ঋণ। 
 

২.০। ঋদণে আদবেনকােীঃ 
 

ঢাকা ও চট্টরাম ফমদরাপবলটন এলাকাবাদে ফেদশে সকল ববভাগীয় ও ফেলা সেে এলাকা এবাং উপ-শহে 

(দপবে আেবান), উপদেলা সেে এবাং ফরার্ ফসন্টাে এলাকাে নাগবেকগণ।  
 

৩.০। ঋণ প্রাবিে ফর্াগ্যিা : 
 

৩.১। বয়সসীমা ১৮ বছে বা তদূর্ধ্ব হদি হদব এবাং ঋণ আদবেনকােীে বয়স ৬৫ বছদেে ফবশী হদল 

উপযুক্ত োবমনোে বনদয়াগ কেদি হদব ; 

৩.২।   ঢাকা ও চট্টরাম ফমদরাপবলটন এলাকাবাদে ফেদশে সকল ববভাগীয় ও ফেলা সেে এবাং উপ-শহে 

(দপবে আেবান) ও উপদেলা সেে এবাং ফরার্ ফসন্টাে এলাকায় ন্যেনিম একখন্ড েবমে মাবলক হদি হদব;  

৩.৩। গ্রুদপ আবাবসক ভবন বনম মাদণ আরহী হদল; 

৩.৪।  সেকাবে চাকুেীেীবী এবাং কম মেীবী মবহলাগণ আবাসন তিেীে ফযদে অরাবধকাে পাদবন; 

৩.৫। মাবসক বকবি পবেদশাদধে ফর্ৌবক্তক সামর্থ্ম র্াকদি হদব; 

৩.৬।  সেকাবে প্রবিষ্ঠাদনে লীেপ্রাি েবমে  ফযদে আম-ফমাক্তােনামা লীে োিা কর্তমক গৃহীি হদি হদব; 

৩.৭। পবেিেক্ত সম্পবি, েবলল হাোদনা, পুদড় র্াওয়া, ববনষ্ট হওয়া এবাং সাব-ফেবেবি অবফস ফর্দক 

উদিালন না কোে কােদণ ধ্বাংস কো ইিোবে ফযদে ঋণ আদবেন ববদবচনা ফর্াগ্য হদব না ; 

 ৩.৮। বাাংলাদেদশে ফর্ ফকান িফবসলভূক্ত ব্যাাংদক ঋণ আদবেনকােীে সঞ্চয়ী বহসাব র্াকদি হদব। উক্ত 

  বহসাদবে মাধ্যদম সোসবে ঋণ ববিেণ ও আোয় কার্ মক্রম রহণ কো হদব। 
 

৪.০।  োবখলিব্য েবলল ও কাগেপদেে িাবলকাঃ 
 

৪.১। প্রাইদভট প্লদটে ফযদেঃ 
(ক) েবমে মূল মাবলকানা েবলল, বায়া েবলল; 
(খ) বস.এস, এস.এ, আে.এস ও বব.এস খবিয়াদনে োদবো নকল; 
(গ) বি.বস.আে, খােনা েবশে ও নামোেী খবিয়ান; 
(ঘ) ফেলা/সাব ফেবেিী অবফস কর্তমক ইসুেকৃি ১২ (বাে) বছদেে বনে মায় সনে (এন.ই.বস)। 

 

৪.২। সেকােী প্লদটে ফযদেঃ 
(ক) প্লদটে মূল বোদ্দ পে; 
(খ) েখলহিােে পে; 
(গ) মূল লীে েবলল ও বায়া েবলল (প্রদর্ােে ফযদে); 
(ঘ) লীে োিা প্রবিষ্ঠান হদি বন্ধক অনুমবি পে; 
(ঙ) মূল এদলাটিে কাছ ফর্দক হিােে মূদল মাবলক হদল মূল মাবলকানা েবলল এবাং বোদ্দকােী 

কর্তমপদযে অবফস হদি হিােে অনুমবি ও নামোেীে কাগেপে। 
চলমান পািা-২ 
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৪.৩। গ্রুপ ঋদণে ফযদেঃ 
উপদোবল্লবখি কাগেপে ছাড়াও ফেবেস্ট্রাি ম ফ্ল্োট বন্টননামা েবলল। 

 

৪.৪। অন্যান্য কাগেপেঃ 
 

(ক) আদবেনকােীে োিীয় পবেচয় পদেে সিোবয়ি কবপ, সিোবয়ি ছবব ও স্বাযে; 
(খ) আদবেনকােীে আদয়ে প্রমাণপে। চাকুেীে ফযদে ঋণ আদবেন ফেদমে বনবে মষ্ট পািায় ফবিন 

সনে এবাং ব্যবসাে ফযদে ফরি লাইদসন্স ও আয় সম্পদকম হলফনামা। আয়কে 

পবেদশাধদর্াগ্য আয় হদল ই-টিআইএন নম্বেসহ আদয়ে পবেমাণ উদল্লখ কেি: আয়কে 

প্রিেয়ন পে ; 
(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। ফেমাল ঋণ আদবেন পদেে মূল্য ৫০০/- (পাঁচশি) টাকা। 
 

৪.৫। প্রদকৌশল সাংক্রাে কাগেপেঃ 

 

(ক)  অনুদমােন পেসহ অনুদমাবেি নকশা; 
(খ)  প্লদটে সদয়ল ফটষ্ট বেদপাট ম; 
(গ)  ইমােদিে কাঠাদমা নকশা, ভােবহন সনে ও সুপােবভশন সনে। 

 

৫.০। বাড়ী ননম বারণ বে জন্য আওতার্ীন এলাকা, ঋরণে র্েণ, সুদ হাে, নসনলং ও ইকুইটি ননম্নরূ্ : 
 

 ৫.১।  বাড়ী বনম মাদনে েন্য একক ও গ্রুপ ঋণ : 

 

 আওতার্ীন এলাকা ঋরণে 

র্েণ 

সুদ হাে নসনলং  

(লক্ষ টাকায়) 

ইকুইটি 

১। খুলনা ও োজশাহী নসটি কর্ বারেশন এে 

আওতার্ীন এলাকা 

একক 

৮.০০% 

১২০.০০ 

৮০:২০ 

গ্রুপ ৬০.০০ 

২।  ঢাকা ও চট্টরাম ফমদরাপবলটন এলাকা এবাং 

খুলনা ও োেশাহী বসটি কদপ মাদেশন এে 

আওিাধীন এলাকা বাদে সকল নসটি 

কর্বারেশরনে আওতার্ীন এলাকা, নবভ্াগীয় সদে 

এবং টঙ্গী, আশুবলয়া I mvfvi †cŠimfv এবাং 

কোন্টনদমন্ট এে AvIZvaxb এলাকা 

একক ১০০.০০ 

গ্রুপ ৬০.০০ 

৩। ফেদশে সকল ফেলা সেে এলাকা  

একক ৮০.০০ 

গ্রুপ ৫০.০০ 

৪।  ফপবে আেবান ও উপদেলা সেে এবাং ফরার্ 

ফসন্টাে এলাকা 

একক ৫০.০০ 

গ্রুপ ৪০.০০ 

 

৫.২। পবেদশাধ ফময়াে : ৫, ১০, ১৫ ও ২০ বছে। 

 

৫.৩। ঋণ ্নেরশার্  : EMI ্দ্ধনতরত মানসক নকনস্ত ্নেরশার্র াগ্য। 

 

চলমান পািা-৩ 
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৬.০। বকবি বনধ মােণ পদ্ধবিঃ 
 

৬.১।  ঋদণে ফশষ বকবি রহদণে পেবিী ২য় মাদসে ১লা িাবেখ হদি বকবি পবেদশাধ শুরু হদব। 

৬.২।  ১ম বকবিে ফচক প্রোদনে সময় ঋণ রবহিা কর্তমক কদপ মাদেশদনে নাদম ১টি ফপাস্ট-ফিদটি  

(post-dated) ক্রস ফচক বা অবরম মাবসক বকবিে ফচক েমা বেদি হদব। 

৬.৩।  এমেটাইদেশন (Amortization) পদ্ধবিদি মাবসক বকবি বনধ মােণ হদব। উক্ত পদ্ধবিদি প্রবি 

লয টাকায় সুদেে হাে ও ফময়াে বভবিক ঋদণে মাবসক বকবিে পবেমাণ বনম্নরূপ: 
 

পবেদশাধ ফময়াে 
৮.০০% সুদে  

মাবসক বকবিে পবেমাণ 

২০ বছে ৮৩৭.০০ টাকা 

১৫ বছে ৯৫৬.০০ টাকা 

১০ বছে ১২১৪.০০ টাকা 

৫ বছে ২০২৮.০০ টাকা 
 

৬.৪। ঋদণে ২য় বকবি ফর্দক পেবিী বকবিসমূহ ববিেদণে সময় Pre-EMI সুে পবেদশাধদর্াগ্য।  
 

 

 বব: দ্র: ববিাবেি িদর্থ্ে েন্য বনকটস্থ অবফদস ফর্াগাদর্াগ করুন অর্বা ববএইচববএফবস’ে Web Site 

(www.bhbfc.gov.bd)-এ সাচ ম করুন। 

http://www.bhbfc.gov.bd/

