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বাাংলাদেশ হাউজ বববডাং ফাইনান্স কদ্ পাদেশন (ববএইচববএফবি) দেদশে আবািন ঋণ িহায়তা প্রোদন োষ্ট্রীয় 

মাবলকানাধীন প্রাচীনতম আবথ পক প্রবতষ্ঠান। ববএইচববএফবি প্রবতষ্ঠানলগ্ন হদতই দেদশে আবািন খাদত ঋণ কার্ পক্রম 

্বেচালনা কদে আিদে। ঢাকা ও চট্টগ্রার্ ফর্ণট্টা্নলটন এলাকায় আবাসন সর্স্যা সর্াধাণন ও নাগনরক জীবন 

যাত্রার র্ান উন্নয়ণন “নগরবন্ধু” ঋণ ফরাডাক্ট চালু করা হণয়ণছ। 

 

১.০।   ঋণ আণবদনকারীঃ ঢাকা ও চট্টগ্রার্ ফর্ণরা্নলটন এলাকার নাগনরকগণ; যাণদর বাড়ী ননর্ মাণ উ্ণযাগী জনর্র 

র্ানলকানা রণয়ণছ এবাং উ্যুক্ত কর্তম্ ণের ননকট হণি নননর্ মিব্য বাড়ীর অনুণর্ানদি নকিা 

রণয়ণছ/অনুণর্াদন গ্রহণ করণি ্ারণবন।  

 

২.০। ঋণ আণবদনকারীর ফযাগ্যিা : 

২.১।  জন্মসূণত্র বাাংলাণদণির নাগনরক এবাং বয়সসীর্া ১৮ বছর বা িদূর্ধ্ম হণি হণব; 

২.২। পূণ ম বয়স্ক সুস্থ ও স্বাভানবক (চুনক্তকরার ের্িা সম্পন্ন) নবণবক-বুনি সম্পন্ন ব্যনক্ত; 

২.৩।  ঋণ আণবদনকারীর বয়স ৬৫ বছণরর ফবিী হণল উ্যুক্ত জানর্নদার ননণয়াগ করণি হণব;  

২.৪।  ্নরিেক্ত সম্পনি, দনলল হারাণনা, পুণড় যাওয়া, নবনষ্ট হওয়া এবাং সাব-ফরনজনি অনফস ফেণক 

উণিালন না করার কারণণ র্ধ্াংস করা ইিোনদ ফেণত্র ঋণ আণবদন নবণবচনা ফযাগ্য হণব না ; 

 ২.৫। বাাংলাণদণির ফয ফকান িফনসলভূক্ত ব্যাাংণক ঋণ আণবদনকারীর সঞ্চয়ী নহসাব োকণি হণব। উক্ত 

  নহসাণবর র্াধ্যণর্ সরাসনর ঋণ নবিরণ ও আদায় কায মক্রর্ গ্রহণ করা হণব। 
 

৩.০।  সার্নয়ক আণবদন ্ণত্রর সাংণগ দানিলিব্য কাগজ্ত্রানদ : 
 

 

৩.১। যোযে কর্তম্ ে কর্তমক অনুণর্ানদি ননর্ মাণাধীন/নননর্ মিব্য ভবণনর নকিা ও নকিার অনুণর্াদন ্ণত্রর 

সিোনয়ি ফণটাকন্ ; 

৩.২। মূল দনলল, নার্জারী িনিয়ান, নডনসআর, হালসণনর িাজনা রনিণদর সিোনয়ি ফণটাকন্ ইিোনদ ; 

৩.৩। অত্র সাংস্থা কর্তমক ননর্ মাণস্থল ্নরদি মণনর সুনবধাণে ম রস্তানবি ননর্ মাণ স্থাণন যাবার রাস্তার নববরণসহ 

আণি ্াণির গুরুত্বপূণ ম স্থা্না উণেিপূব মক ফরনসাং ফ্্াণর ২ কন্ হাণি আকাঁ রুট ম্যা্ 

(আণবদনকারীর স্বাের সম্বনলি) ; 

 সাংনিষ্ট ফজানাল/নরনজওনাল অনফস হণি নবনামূণে সার্নয়ক আণবদন ফরর্ সাংগ্রহ কণর অেবা 

কণ্ মাণরিণনর ওণয়ব সাইট হণি Download কণর উহা যোযেভাণব পূরণ কণর দানিল করা যাণব। 
 

 

৪.০। ফরর্াল আণবদন ্ণত্রর সাংণগ দানিলিব্য দনলল ও কাগজ্ণত্রর িানলকা : 
 

সার্নয়ক আণবদন ্ত্র কণ্ মাণরিণনর সাংনিষ্ট অনফস কর্তমক অনুণর্ানদি হণল ফরর্াল ঋণ আণবদণনর সাংণগ 

ননর্ণবনণ মি দনললানদ/কাগজ্ত্র দানিল করণি হণব (ভনবষ্যণি রণয়াজন হণি ্াণর নবধায় দনলল্ণত্রর 

ফণটাকন্ ননণজর কাণছ ফরণি মূল দনলল্ত্র কণ্ মাণরিণন জর্া নদন) : 
  

৪.১। ফবসরকারী/ ব্যনক্ত র্ানলকানাধীন জনর্র ফেণত্রঃ  
 

(ক)  আণবদনকারীর মূল র্ানলকানা দনলল (সাফ কবলা/ দান্ত্র/বন্টননার্া) এবাং উক্ত দনলণলর 

একটি ফণটাকন্ (৯র্ ও িদূর্ধ্ম ফগ্রণডর অনফসার কর্তমক সিোনয়ি) দানিল করণি হণব। মূল 

দনলল ফরনজনি অনফস ফেণক আণবদণনর পূণব ম ্াওয়া না ফগণল দনলল উণিালণনর মূল রনিদ 

ও দনলল উণিালণনর নফ বাবদ ২০০/- টাকা এবাং দনলণলর একটি সাটি মফাইড কন্ দানিল 

করণি হণব ; 

(ি) নস.এস, এস.এ, আর.এস ও নব.এস িনিয়াণনর সাটি মফাইড কন্ ; 

(গ) নার্জারী িনিয়ানসহ নড.নস. আর ও হালনাগাদ িাজনার রনিদ ; 
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্ািা-২ 

 

(ঘ) এস.এ/আর.এস ফরকডীয় র্ানলক ফেণক স্বণত্বর ধারাবানহকিা রর্াণণর ফচইন-অব- 

  ডকুণর্ন্টস এর সিোনয়ি ফণটাকন্ ; 

 

(ঙ)  ফজলা/সাব ফরনজষ্টাণরর অনফস কর্তমক ইসুেকৃি ১২ (বার) বছণরর িোিীসহ ননদ মায় 

 সাটি মনফণকট (এন.ই.নস)। 
 

৪.২। সরকার/জািীয় গৃহায়ন কর্তম্ ে (পূণব মকার হাউনজাং ফসণটলণর্ন্ট)/রাজউক/নসনডএ/কোন্টনণর্ন্ট 

ফবাড ম/হাউনজাং ফসাসাইটি (সরকার ফেণক বরাদ্দরাপ্ত জনর্) ইিোনদ কর্তমক বরাদ্দকৃি জনর্র ফেণত্র : 

 

(ক) মূল বরাদ্দ্ত্র (এণলাটণর্ন্ট ফলটার) ; 

(ি) দিল হস্তাের ্ত্র (্ণজিন ফলটার) ; 

(গ) মূল লীজ দনলল ও উহার একটি সিোনয়ি ফণটাকন্ (৯র্ ও িদূর্ধ্ম ফগ্রণডর অনফসার কর্তমক 

সিোনয়ি)। মূল দনলল ফরনজনি অনফস ফেণক ্াওয়া না ফগণল দনলল উণিালণনর মূল রনিদ 

ও দনলল উণিালণনর জন্য ২০০/- টাকা নফ রদান এবাং দনলণলর একটি সাটি মফাইড কন্ 

দানিল করণি হণব ; 

(ঘ) মূল এণলাটির কাছ ফেণক হস্তাের মূণল র্ানলক হণল মূল র্ানলকানা দনলল এবাং বরাদ্দকারী 

কর্তম্ ণের অনফস হণি হস্তাের অনুর্নি ও নার্জারীর কাগজ্ত্র ; 

(ঙ) লীজ দািা রনিষ্ঠান ফেণক কণ্ মাণরিণনর ননকট বন্ধক রািার অনুর্নি/অনা্নি ্ত্র 

(এন.ও.নস) ইিোনদ কাগজ ্ত্র দানিল করণি হণব। 
 

৪.৩। রণকৌিলগি কাগজ্ত্রানদ : 

 

(ক) যোযে কর্তম্ ণের কাছ েণক নননর্ মিব্য বাড়ীর নকিার অনুণর্াদন ্ত্রসহ দুই কন্ 

অনুণর্ানদি নকিা ; 

(ি) সাংনিষ্ট প্লণটর সণয়ল ফটষ্ট নরণ্াট ম ; 

(গ) (i)  বহুিল ভবণনর জন্য ২ কন্ কাঠাণর্া নকিা (িাকচারাল নডজাইন)। ৬ (ছয়) 

 িলা ্য মে ভবণনর ফেণত্র কর্্ণে ৫(্াঁচ) বছণরর অনভজ্ঞিা সম্পন্ন গ্রাজুণয়ট 

 নসনভল ইনিননয়ার/রণকৌিল ্রার্ি ম দািা রনিষ্ঠান কর্তমক রদি ইর্ারণির 

 ভারবহন ের্িা সাংক্রাে সাটিনফণকট (সাটি মনফণকট রদানকারী রণকৌিলীণক 

 অবশ্যই ইননষ্টটিউিন অফ ইনিননয়াস ম বাাংলাণদি এর সদস্য হণি হণব) ; 

 

(ii)  ৭ (সাি) ও িদুধ ম িলা ভবণনর ফেণত্র ১০ বছণরর অনভজ্ঞিা সম্পন্ন গ্রাজুণয়ট 

নসনভল ইনিননয়ার/রণকৌিল ্রার্ি ম দািা রনিষ্ঠান কর্তমক রদি ইর্ারণির 

ভারবহন সাংক্রাে সাটি মনফণকট (সাটি মনফণকট রদানকারী রণকৌিলীণক অবশ্যই 

ইননষ্টটিউিন অফ ইনিননয়াস ম বাাংলাণদি এর সদস্য হণি হণব) ; 

 

 

চলর্ান ্ািা-৩ 
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(iii)  ঢাকা ও চরগ্রার্ র্হানগরীর ফেণত্র নব এন নব নস অনুযায়ী ভূনর্কম্প রনিণরাধী 

 সনদ নদণি হণব। ফদণির অন্যান্য এলাকার ফেণত্র সণয়ণলর ফলাড নবয়ানরাং 

 কো্ানসটি সম্পণকম ৫ বছণরর অনভজ্ঞিা সম্পন্ন গ্রাজুণয়ট নসনভল ইনিননয়ার এর 

 সাটি মনফণকট নদণি হণব। 
 

৪.৪। অন্যান্য কাগজ্ত্রানদ : 

 

(ক) আণবদনকারীর জািীয় ্নরচয়্ণত্রর সিোনয়ি কন্। ৩ (নিন) কন্ সিোনয়ি স্বাের 

এবাং সম্প্রনি ফিালা ২ (দুই) কন্ ্াসণ্াট ম সাইণজর সিোনয়ি ছনব (জািীয় ফবিন ফস্কল 

২০১৫ এর ৯র্ ও িদূর্ধ্ম ফগ্রডভূক্ত কর্ মকিমা কর্তমক সিোনয়ি) ; 

 

(ি) কদ্পাদেশন কর্তপক বনধ পাবেত আদবেন বফ এবাং ্বেেশপন বফ জমা প্রোদনে েবশে (বতপমাদন 

আদবেন বফ এবাং ্বেেশপন বফ প্রবত হাজাদে ৩/- টাকা হাদে + িেকাে কর্তপক বনধ পাবেত হাদে 

ভ্যাটিহ) োবখল কেদত হদব। ফরর্াল ঋণ আণবদন ্ণত্রর মূে ৫০০/- (্াঁচিি) টাকা ; 

 

(গ) আণবদনকারীর আণয়র রর্াণ্ত্র। চাকুরীর ফেণত্র ঋণ আণবদন ফরণর্র নননদ মষ্ট ্ািায় 

ফবিন সনদ এবাং ব্যবসার ফেণত্র ফরড লাইণসন্স ও আয় সম্পণকম হলফনার্া। আয়কর 

্নরণিাধণযাগ্য আয় হণল ই-টিআইএন নম্বরসহ আণয়র ্নরর্াণ উণেি করি: আয়কর 

রিেয়ন ্ত্র ; 

 

(ঘ) ঋণ আণবদনকারীর ননজস্ব আয় না োকণল উ্াজমনিীল ন্িা/র্ািা/স্বার্ী/স্ত্রী/ণছণল/ 

ফর্ণয়ণক জানর্নদার করা যায় এবাং এরূ্ ফেণত্র কণ্ মাণরিণনর ননধ মানরি জানর্নদাণরর 

রশ্ন্ত্র ফরর্ পূরণপূব মক জানর্নদাণরর আণয়র স্ব্ণে দানলনলক রর্াণ দানিল করণি হণব ; 

 

(ঙ)  দরিাস্ত জর্া ফদয়ার ্র্রই রস্তানবি বন্ধকী জনর্র ্নরচয়সহ সাইণট নার্ফলক লাগাণি 

হণব ; 

 

(চ)  অনুণর্ানদি নকিা ফর্ািাণবক বাড়ী ননর্ মাণ করণবন এবাং কণ্ মাণরিন বা অন্য ফকান 

আনে মক রনিষ্ঠান হণি ঋণ ননণয় বাড়ী ননর্ মাণ কণরননন র্ণর্ ম উ্যুক্ত মূের্াণনর নন-

জুনডনিয়াল ষ্টোণম্প ফঘাষনা ্ত্র নদণি হণব।  
 

 

 

চলর্ান ্ািা-৪ 
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৪.৫। গ্রু্ ঋণণর ফেণত্র রণয়াজনীয় অনিনরক্ত দনলল/কাগজ্ণত্রর িানলকাঃ 

 

(ক) জনর্র একানধক র্ানলণকর ফেণত্র কণ্ মাণরিণনর নমুনা ফর্ািাণবক গ্রু্ ঋণণর ফরনজষ্টাড ম 

এনগ্রণর্ন্ট দনললসহ উক্ত দনলল এর একটি সিোনয়ি ফণটাকন্ দানিল করণি হণব 

(জািীয় ফবিন ফস্কল ২০১৫ এর ৯র্ ও িদূর্ধ্ম ফগ্রডভূক্ত কর্ মকিমা কর্তমক সিোনয়ি) ; 

(ি) মূল দনলল ফরনজনি অনফস ফেণক ্াওয়া না ফগণল মূল দনলল উণিালণনর রনিদ এবাং 

দনলল উণিালণনর জন্য ২০০/- টাকা নফ জর্া ও দনলণলর একটি সাটি মফাইড কন্ দানিল 

করণি হণব । 
 

 

৫.০। বাড়ী ননর্ মাণনর জন্য ঋণণর রকার, আওিাধীন এলাকা, সুণদর হার, ঋণণর নসনলাং, ননর্ মাণ হার ননম্নরূ্ঃ 

 

আওতাধীন এলাকা 
ঋদণে 

ধেণ 
সুে হাে 

বিবলাং 

(লক্ষ টাকায়) 
বনম পাণ হাে 

 ঢাকা ও চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তপ্ ক্ষ এবাং বিটি 

কদ্ পাদেশন এে আওতাধীন এলাকা। 

একক 

৯.০০% 

২০০.০০ 

নীচতলা ৩৫১৯/- 

গ্যাদেজ ২৭৪৪/- 

উ্দেে তলা ২০৭১/- 

গ্রু্ ১২০.০০ 

ঢাকা ও চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তপ্ ক্ষ এবাং বিটি 

কদ্ পাদেশন এে আওতাধীন এলাকা বাদে ঢাকা ও 

চট্টগ্রাম দজলা িেে এলাকা। 

একক ১০০.০০ 

গ্রু্ ৬০.০০ 

 

৫.১।  ঋণণর ফর্য়াদ :  ৫, ১০, ১৫ ও ২০ বছর (কণ্ মাণরিন এবাং আণবদনকারীর আণলাচনার নভনিণি 

 পূণব মই ননধ মানরি হণব)। 

৫.২। ঋণণর ইকুইটি :  কণ্ মাণরিণনর ঋণ এবাং ঋণ গ্রহীিার ননজস্ব নবননণয়াগ অনু্াি হণব ৮০ : ২০; 

  অে মাৎ বাড়ী ননর্ মাণ ব্যয় এর নভনিণি (কণ্ মাণরিণনর ননর্ মান হার অনুযায়ী)  

  গ্রনহিার ননজস্ব নবননণয়াগ ২০% এবাং কণ্ মাণরিণনর ঋণণ নবননণয়াগ ৮০%।  

৫.৩। ঋণ ্বেদশাধ : EMI ্দ্ধবতদত মাবিক বকবি ্বেদশাধদর্াগ্য। 

 

 

 

 

 

 

 

 

চলর্ান ্ািা-৫ 
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৬.০। নকনস্ত ননধ মারণ ্িনিঃ 
 

৬.১।  ঋণণর ফিষ নকনস্ত গ্রহণণর ্রবিী ২য় র্াণসর ১লা িানরি হণি নকনস্ত ্নরণিাধ শুরু হণব। 

৬.২।  ১র্ নকনস্তর ফচক রদাণনর সর্য় ঋণ গ্রনহিা কর্তমক কণ্ মাণরিণনর নাণর্ ১টি ফ্াস্ট-ফডণটড  

(post-dated) ক্রস ফচক বা অনগ্রর্ র্ানসক নকনস্তর ফচক জর্া নদণি হণব। 

৬.৩।  এর্রটাইণজিন (Amortization) ্িনিণি র্ানসক নকনস্ত ননধ মারণ হণব। উক্ত ্িনিণি রনি 

লে টাকায় সুণদর হার ও ফর্য়াদ নভনিক ঋণণর র্ানসক নকনস্তর ্নরর্াণ ননম্নরূ্: 
 

্নরণিাধ ফর্য়াদ র্ানসক নকনস্ত 

২০ বছর ৯০০.০০ টাকা 

১৫ বছর ১০১৫.০০ টাকা 

১০ বছর ১২৬৭.০০ টাকা 

৫ বছর ২০৭৬.০০ টাকা 
 

৬.৪। ঋণণর ২য় নকনস্ত ফেণক ্রবিী নকনস্তসমূহ নবিরণণর সর্য় Pre-EMI সুদ ্নরণিাধণযাগ্য।  

 

 

 নব: দ্র: নবস্তানরি িণের জন্য ননকটস্থ অনফণস ফযাগাণযাগ করুন অেবা নবএইচনবএফনস’র Web Site 

(www.bhbfc.gov.bd)-এ সাচ ম করুন। 
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