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Òজির ো ইক্যুইটি আবোসনÓ ঋরে  জনরদ েজিকো 

 

গেপ্রিোতন্ত্রী বোাংলোরদি স কো  স্বোধীনতো  মহোন স্থপজত সব েকোরল  সব েরেষ্ঠ বোঙ্গোলী িোজত  জপতো বঙ্গবন্ধু শিখ 

মুজিবু   হমোন-এ  িন্ম িতবোজষ েকী উদ যোপন উপলরে জবএইচজবএফজস ÒwR‡iv BKz¨BwU AvevmbÓ ঋে চোলু  উরযোগ 

গ্রহে কর । এই ঋে প্রদোরন  মোধ্যরম জনম্নজবত্ত, জনম্ন-মধ্যজবত্ত ও মধ্যজবত্ত শেজে  গ্রোমীে িনরগোষ্ঠী  আবোসন সমস্যো  

সমোধোন, তোরদ  িীবন মোন উন্নয়ন, আবোজদ িজম  েো, গ্রোমীে পজ রবরি  উন্নয়রন  মোধ্যরম গ্রোমরক িহর  উন্নীত ক ো 

হরব। তোছোড়ো, রূপকল্প-২০২১ বোস্তবোয়ন ও মোননীয় প্রধোনমন্ত্রী কর্তেক শ োজষত “সবো  িন্য আবোসন” কম েসূচী এবাং সমজিত 

ও শেকসই িনবসজত পজ কল্পনো বোস্তবোয়রন সহোয়তো ক ো হরব। বজে েত প্রস্তোব বোস্তবোয়রন  িন্য ঢোকো, চট্টগ্রোম ও জসরলে 

শমরট্টোপজলেন এলোকো বোরদ শদরি  অন্যোন্য এলোকোয় বোজড় জনম েোরে  িন্য Ò জির ো ইক্যুইটি আবোসনÓ ঋে শপ্রোডোক্ট চোলু 

ক ো হরয়রছ। 

 

 

১.০। ঋরে  প্রকো রেদ : 
 

(ক) একক ঋে ; 

(খ) গ্রুপ জেজত্তক ঋে। 
 

২.০। ঋরে  আরবদনকো ী : 
 

 

ঢাকা, চট্টগ্রাম ও বসদলট ফমদট্টা্বলটন এলাকা বাদে ববভাগীয়, ফেলা, উ্দেলা সেে এবাং ফগ্রাথ ফসন্টাে এলাকাে 

বাাংলাদেশী নাগবেকগণ এই ঋদণে আদবেন কেদি ্ােদবন।  

 

৩.০।  ঋণ প্রাবিে শিপাবে t  

 

(K) ঋণ আদবেনকােীদক েন্মসূদে বাাংলাদেশী নাগবেক। বয়সসীমা ১৮ বছে বো তদূর্ধ্ে হদি হদব এবাং ঋণ 

আদবেনকােীে বয়স ৬৫ বছদেে ফবশী হদল উ্যুক্ত োবমনোে বনদয়াগ কেদি হদব ; 
 

(L) ববভাগীয়, ফেলা, উ্দেলা সেে এবাং ফগ্রাথ ফসন্টাে এলাকায় যথোযথ কর্তেপে কর্তেক অনুরমোজদত নকিো 

থোকো সোরপরে ফে ফকান ্বেমাণ বনষ্কন্টক েবমে মাবলক হদি হদব ; 
 

(M) “বেদো ইক্যেইটি আবাসন ঋণ” এে ফলান টু ভোলু অনু্াি হদব ১:১.৫ ; 
 

(N) ববএইচববএফবস কর্তপক সেবোহকৃি বনবে পষ্ট বিোইন অথবা গ্রাহদকে বনেস্ব বিোইন সদব পাচ্চ  

৯০০ বগ পফুট আয়িদনে মদে একিলা/বহুিল বাবি বনম পাণ কেদি হদব। ; 
 

(O) ঋরে  ১ম শচক প্রদোরন  পূরব ে প্রস্তোজবত বন্ধকী সম্পজত্ত জবজি  েমতো প্রদোন কর  করপ েোর িন ব োবর  

শ জিস্ট্রোড ে অপ্রতুোহো রযোগ্য আমরমোক্তো নোমো দজলল দোজখল ক রত হরব ; 
 

(P) প্রস্তাববি েবমে সাংদোগ োস্তা কম্দে ৬'-00" চওিা, ্াকা অথবা বিক ফসাবলাং থাকদি হদব।  

সাংদোগ োস্তাটি অবাধ চলাচদলে েন্য উনু্মক্ত হদি হদব ; 
 

(Q) এলাকাে ্বেদবশ বসবাস উ্দোগী হদি হদব। আদশ্াদশ স্কুল, কদলে (বশো প্রবিষ্ঠান) ও ্াকা বাবি 

থাকদি হদব ; 
 

(R) বোজড়রত শসৌ  জবদ্যুৎ স্থোপন এবাং বৃে শ োপরন  ব্যবস্থো থোকরব। সোেয়ী, সুন্দ  ও পজ রবি বোন্ধব 

উপক ে ব্যবহো  কর  বোজড় জনম েোে ক রত হরব ; 
 

(S) ঋে আরবদনকো ীরক বোজড়  নকিো যথোযথ কর্তেপরে  মোধ্যরম অনুরমোদন ক োরত হরব ; 

(T) ঋণ প্রস্তাববি সম্পবি োয়মুক্ত হদি হদব ; 

(U) মূল মাবলকানা েবলল হাোদনা, পুদি োওয়া, ববনষ্ট হওয়া এবাং সাব-ফেবেষ্ট্রাে অবফস ফথদক উদিালন না 

কোে কােদণ ধ্বাংস কো ইিোবে ফেদে ঋণ আদবেন ববদবচনা ফোগ্য হদব না। 

(V) বাাংলাদেদশে ফে ফকান িফবসলভূক্ত ব্াাংদক ঋণ আদবেনকােীে সঞ্চয়ী বহসাব থাকদি হদব। উক্ত  

বহসাদবে মােদম সোসবে ঋণ ববিেণ ও আোয় কাে পক্রম গ্রহণ কো হদব। 

 

চলমোন পোতো-২ 
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্ািা-২ 
 

 

 

 

৪.০।  দোজখলতব্য দজলল ও কোগিপরে  তোজলকো : 
 

 

(ক) প্রোইরেে প্লরে  শেরে  : 
 

১. িজম  মূল মোজলকোনো দজলল, বোয়ো দজলল; 

২. জস.এস, এস.এ, আ .এস ও জব.এস খজতয়োরন  িোরবদো নকল; 

৩. জড.জস.আ , খোিনো  জিদ ও নোমিো ী খজতয়োন; 

৪. শিলো/সোব শ জিষ্ট্রী অজফস কর্তেক ইসুুকৃত ১২ (বো ) বছর   জনদ েোয় সনদ (এন.ই.জস)। 
 

 

(খ) স কোজ  প্লরে  শেরে :  
 

১. প্লরে  মূল ব োদ্দ পে; 

২. দখল হস্তোন্ত  পে; 

৩. মূল লীি দজলল ও বোয়ো দজলল (প্ররযোিু শেরে); 

৪. লীি দোতো প্রজতষ্ঠোন হরত বন্ধক অনুমজত পে; 

৫. হস্তোন্ত মূরল মোজলক হরল হস্তোন্ত  অনুমজতপে ও নোমিো ী, জড.জস.আ , খোিনো  জিদ। 
 

 

(গ) অন্যোন্য কোগিপে :  
 

১. আরবদনকো ী  িোতীয় পজ চয় পরে  সতুোজয়ত কজপ, সতুোজয়ত ছজব ও স্বোে  ; 
 

২. আরবদনকো ী  আরয়  প্রমোেপে। চোক্য ী  শেরে ঋে আরবদন ফ রম  জনজদ েষ্ট পোতোয় শবতন 

সনদ এবাং ব্যবসো  শেরে শেড লোইরসন্স ও আয় সম্পরকে হলফনোমো। আয়ক  পজ রিোধরযোগ্য 

আয় হরল ই-টিআইএন নম্ব সহ আরয়  পজ মোে উরেখ ক ত: আয়ক  প্রতুয়ন পে ; 
 

৩. করপেোর িন কর্তেক জনধ েোজ ত আরবদন জফ এবাং পজ দিেন জফ িমো প্রদোরন   জিদ (বতেমোরন আরবদন 

জফ এবাং পজ দিেন জফ প্রজত হোিোর  ৩/- েোকো হোর  + স কো  কর্তেক জনধ েোজ ত হোর  েুোেসহ) 

দোজখল ক রত হরব। ফেমাল ঋণ আদবেন ্দেে মূল্য ৫০০/- (্াঁচশি) টাকা। উদেখ্য, কৃষক আবাসন 

ঋদণে আওিায় আরবদন জফ এবাং পজ দিেন জফ প্রজত হোিোর  ১.৫/- েোকো হোর  + স কো  কর্তেক 

জনধ েোজ ত হোর  েুোেসহ । 

 

( ) প্ররকৌিল সাংিোন্ত কোগিপে : 

 

 

ববএইচববএফবস কর্তপক সেবোহকৃি বনবে পষ্ট বিোইন অথবা গ্রাহদকে বনেস্ব বিোইন যথোযথ কর্তেপে 

হরত অনুরমোদন জনরয় দোজখল ক রত হরব। 

 

৫.০। ঋদণে আওিাধীন এলাকা, সুে হাে, আবৃিাাংশ এবাং ঋদণে বসবলাং t 

আওিাধীন এলাকা সুে হাে 
আবৃতোাংি 

(বগ েফুে) 

ঋদণে বসবলাং 

(লে টাকায়) 

ঢাকা, চট্টগ্রাম ও বসদলট ফমদরা্বলটন   

এলাকা বাদে ফেদশে সকল ববভাগীয় 

ও ফেলা সেে, উ্দেলা সেে এবাং 

ফগ্রাথ ফসন্টাে এলাকা। 

৮.০০% 

(্েীমা ঋদণে আওিায়) 

৭.০০% 

(কৃষক আবাসন ঋদণে 

আওিায়) 

সরব েোচ্চ ৯০০ 

(অনুরমোজদত নকিোয় আবৃতোাংি 

৯০০ বগ েফুরে  শবজি হরল সরব েোচ্চ 

৯০০ বগ েফুরে  এজিরমে প্রদোন 

ক রত হরব।) 

১৬.৫০ 

 

* জনধ েোজ ত জসজলাং এ  মরধ্য সীমোবদ্ধ শ রখ শসোলো  প্যোরনল ও সোব-মো জসবল টিউবওরয়ল বোবদ 

১,৩০,০০০.০০ (এক লে জেি হোিো ) েোকো শযোগ কর  বোজড় জনম েোরে  প্রোক্কলন ব্যয় জনধ েো ে ক রত 

হরব। 

** বনম পাণ হাে : প্রবি বগ পফুট ১৬৯০.০০ েোকো। 

 

চলমোন পোতো-৩ 
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পোতো-৩ 

 

৫.১।  গ্রজহতো  ইক্যইটি  : বাবি বনম পাদণে ফেদে আদবেনকােীে বনেস্ব বববনদয়াগ প্রদয়ােন হদব না।   
 

৫.২। জকজস্ত পজ রিোধ :  আরবদনকো ী  আয় দ্বো ো ঋরে  মোজসক জকজস্ত পজ রিোরধ  সেমতো থোকরত হরব। 
 

৫.৩। পজ রিোধ শময়োদ :  5, 10, 15 I 20 eQi| 

 

 

৬.০। বকবস্ত বনধ পােণ ্দ্ধবিঃ 
 

৬.১।  ঋদণে ফশষ বকবস্ত গ্রহদণে ্েবিী ২য় মাদসে ১লা িাবেখ হদি বকবস্ত ্বেদশাধ শুরু হদব। 

৬.২।  ১ম বকবস্তে ফচক প্রোদনে সময় ঋণ গ্রবহিা কর্তপক কদ্ পাদেশদনে নাদম ১টি ফ্াস্ট-ফিদটি  

(post-dated) ক্রস ফচক বা অবগ্রম মাবসক বকবস্তে ফচক েমা বেদি হদব। 

৬.৩।  এমেটাইদেশন (Amortization) ্দ্ধবিদি মাবসক বকবস্ত বনধ পােণ হদব। উক্ত ্দ্ধবিদি প্রবি লে 

টাকায় সুদেে হাে ও ফময়াে বভবিক ঋদণে মাবসক বকবস্তে ্বেমাণ বনম্নরূ্: 
 

পজ রিোরধ  শময়োদ 

সুরদ  হো  

(৮%) (৭%) 

২০ বছ  ৮৩৭.০০ টাকা ৭৭৬.০০ েোকো 

১৫ বছ  ৯৫৬.০০ টাকা ৮৯৯.০০ েোকো 

১০ বছ  ১২১৪.০০ টাকা ১১৬২.০০ েোকো 

৫ বছ  ২০২৮.০০ টাকা ১৯৮১.০০ েোকো 

 

 

৬.৪। ঋদণে ২য় বকবস্ত ফথদক ্েবিী বকবস্তসমূহ ববিেদণে সময় Pre-EMI সুে ্বেদশাধদোগ্য।  

 

জব: দ্র: জবস্তোজ ত তরে  িন্য জনকেস্থ অজফরস শযোগোরযোগ করুন অথবো জবএইচজবএফজস’  Web Site 

(www.bhbfc.gov.bd) -G mvP© Kiæb| 

 

 


