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প্রবাসী বাাংলাদেশীো ববদেবশক মুদ্রা অজমন কদেন। অবজমি ববদেবশক মুদ্রা ফেদশে অর্ মননবিক প্রবৃবিদি ইবিবাচক 

অবোন োখদছ। ফদল স্বদেদশ উদেখদ াগ্য উন্নবি সাবিি হদে। িাঁদেে ফপ্রবেি অর্ ম কাদজ লাবগদয় ফেদশ বববিন্ন 

কলকােখানা, আধুবনক শব্াং র্ল, ফখলাধুলাে জন্য বববিন্ন ্াকম, র্ৎস চাষসহ বববিন্ন প্রকল্প, বাবণবজেক িবন,  

ইিোবে গদে উঠদছ। ফলশ্রুবিদি ফেদশ ফবকাে সর্স্যাে সর্ািান হদে; বােদছ ববদেবশক মুদ্রাে বেজািম। প্রবাসী 

বাাংলাদেশীদেে জন্য সেকাে বববিন্ন প্রকদল্প (োজউক, বসবিএ, ফকবিএ ইিোবে) প্লট বোদ্দ বেদলও ববএইচববএফবসদি 

প্রবাসী বাাংলাদেশীদেে জন্য আলাো আবাসন ঋণ কর্ মসূচী ফনই। কদ্ মাদেশদনে ঋণ কর্ মসূচীদি প্রবাসী বাাংলাদেশীদেে 

আবাসন ঋণ ফেয়াে নগণ্য সুদ াগ ববদ্যর্ান েদয়দছ। বিমর্ান সেকাদেে রূ্কল্প ২০২১ ও ২০৪১ ফ াবষি হদয়দছ। 

রূ্কদল্প সবাে জন্য আবাসন বনবিি কেদণে সেকােী অাংগীকাে েদয়দছ। সেকাদেে রূ্কল্প বাস্তবায়দন 

ববএইচববএফবস ‘‘প্রবাসী আবাসন ঋণ কর্ মসূচী’’ নাদর্ একটি ববদশষ প্রকল্প চালু কদেদছ।  
 

১.০। ঋদণে প্রকােদিেঃ 
 

(ক) বােী বনর্ মাদনে জন্য একক ঋণ; 

(খ) বােী বনর্ মাদনে জন্য গ্রু্ ঋণ; এবাং 

(গ) ফ্ল্োট ঋণ। 
 

২.০। অবিষ্ট জনদগাষ্ঠী (Target Group) : 
 

র্ধ্যপ্রাচে, র্ালদয়বশয়া, বসঙ্গাপুে, ইউদক, ইউএসএ, অদেবলয়া, কানািা, ইিালী, ফ্রান্স, গ্রীস, জা্ান এবাং 

অন্যান্য ফেদশ বসবাসকােী প্রবাসী বাাংলাদেশী নাগবেক।  

 

৩.০। ঋণ প্রাবিে ফ াগ্যিাঃ 

৩.১। ঋণ আদবেনকােী জন্মসূদে বাাংলাদেশী নাগবেক এবাং প্রবাসী হতে হবে ; 

৩.২। বয়সসীর্া ১৮ বছে ো েদূর্ধ্ব হদি হদব এবাং ঋণ আদবেনকােীে বয়স ৬৫ বছদেে ফবশী হদল  

  উ্যুক্ত জাবর্নোে বনদয়াগ কেদি হদব ; 
৩.৩। ফেদশ বনষ্কন্টক জবর্ে র্াবলক হদি হদব। ফ্ল্োট ঋদণে ফেদে উ্যুক্ত কর্তম্ ে কর্তমক ফেবজষ্টাি ম 

ফিদিল্াে কর্তমক বনবর্ মি ফ্ল্োট ক্রদয় আগ্রহী হদি হদব; 
৩.৪। প্রবাসী নাগবেকগদণে ফেদে ববিিাদব বাাংলাদেদশে বাবহদে অবস্থানকাল ন্যেনির্ ৩ (বিন) বছে 

হদি হদব ; 

৩.৪। ববদেদশে Employment Certificate, ফেবসদিন্ট ্ােবর্ট এবাং ্াসদ্াট মসহ সকল কাগজ্ে 

বা Documents এে ফদটাকব্ ঋণ আদবেন ্দেে সাদর্ োবখল কেদি হদব। ্েবিীদি ঋণ 

আদবেনকােী বাাংলাদেদশ অবস্থানকালীন সর্দয় োবখলকৃি কাগজ্দেে মূল কব্ সাংবিষ্ট শাখা 

অবফদসে ম্যাদনজােদক ফেখাদি হদব। শাখা অবফদসে ম্যাদনজাে মূল কব্ ফেদখ োবখলকৃি 

ফদটাকব্ বনবিিপূব মক সিোয়ন কেদব। ্াশা্াবশ ঋণ আদবেনকােী ফ  সকল অবফদসে 

কাগজ্ে োবখল কেদবন ফসসব প্রবিষ্ঠাদনে ওদয়ব সাইট/ই-ফর্ইদলে র্াধ্যদর্ োবখলকৃি কাগজ্ে 

সিেিা  াচাই কেদি হদব।   
৩.৫। প্রবাসী নাগবেকদেেও বাাংলাদেশী ্াসদ্াট ম র্াকদি হদব এবাং প্রস্তাববি জার্ানবি সম্পবি র্দগ মজ 

সম্পদন্নে ্ে ঋণ প্রোন কো হদব; 
৩.৬। বাাংলাদেদশে ফ  ফকান িফবসলভূক্ত ব্াাংদক ঋণ আদবেনকােীে সঞ্চয়ী বহসাব র্াকদি হদব। উক্ত 

বহসাদবে র্াধ্যদর্ সোসবে ঋণ ববিেণ ও আোয় কা মক্রর্ গ্রহণ কো হদব।   
৩.৭। ঋদণ বনবর্ মি বাবে/ফ্ল্োট ির্া সাবব মক কা মাবে িত্ত্বাবিান কোে জন্য বাাংলাদেদশ অবস্থানেি 

একজন নবর্বন/প্রবিবনবি ফক আর্দর্াক্তাে (Power of Attorney) বনযুক্ত কেদি হদব। 

সেকাে কর্তমক বনি মাবেি ্াওয়াে-অব-এটনী ২০১২ অন্যসেণ কদে কদ্ মাদেশদনে নমুনা ফর্ািাদবক 

আর্-ফর্াক্তােনার্া োবখল কেদি হদব।  
(চলমান পাো-২) 
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পাো-২ 

 

৩.৮। ঋণ প্রস্তাববি সম্পবি োয়মুক্ত হদি হদব; 
৩.৯। বন্ধকীিব্ সম্পবি সব মোই ববএইচববএফবস’ে ১র্ চাদজম োয়বি হদব; 
৩.১০। সেকােী প্রবিষ্ঠাদনে লীজপ্রাি জবর্ে ফেদে আর্-ফর্াক্তােনার্া লীজ োিা কর্তমক গৃহীি হদি হদব। 

 

৪.০।  োবখলিব্ েবলল ও কাগজ্দেে িাবলকাঃ 

 

৪.১। প্রাইদিট প্লদটে ফেদেঃ 
(ক)  জবর্ে মূল র্াবলকানা েবলল, বায়া েবলল; 
(খ)  বস.এস, এস.এ, আে.এস ও বব.এস খবিয়াদনে জাদবো নকল; 
(গ)  বি.বস.আে, খাজনা েবশে ও নার্জােী খবিয়ান; 
( )  ফজলা/সাব ফেবজষ্ট্রী অবফস কর্তমক ইসুেকৃি ১২ (বাে) বছদেে বনে মায় সনে (এন.ই.বস)। 

 

৪.২। সেকােী প্লদটে ফেদেঃ 
(ক)  প্লদটে মূল বোদ্দ ্ে; 
(খ)  েখলহস্তােে ্ে; 
(গ)  মূল লীজ েবলল ও বায়া েবলল (প্রদ াজে ফেদে); 
( )  লীজ োিা প্রবিষ্ঠান হদি বন্ধক অন্যর্বি ্ে; 
(ঙ)  হস্তােেমূদল র্াবলক হদল হস্তােে অন্যর্বি্ে ও নার্জােী, বি.বস.আে, খাজনা েবশে। 

 

৪.৩। গ্রু্ ঋদণে ফেদেঃ 
 উ্দোবেবখি কাগজ্ে ছাোও ফেবজোি ম ফ্ল্োট বন্টননার্া েবলল। 
 

৪.৪। প্রদকৌশল সাংক্রাে কাগজ্েঃ 
(ক) অন্যদর্ােন ্েসহ অন্যদর্াবেি নকশা; 
(খ) প্লদটে সদয়ল ফটষ্ট বেদ্াট ম; 
(গ) ইর্ােদিে কাঠাদর্া নকশা, িােবহন সনে  ও সু্ােবিশন সনে। 

 

৪.৫। অন্যান্য কাগজ্েঃ 
 

কবপবাবেশন কর্তবক ননর্ বানেে আবেদন নি এেং পনেদশবন নি জমা প্রদাবনে েনশদ (েেবমাবন আবেদন নি 

এেং পনেদশবন নি প্রনে হাজাবে ৩/- টাকা হাবে + সেকাে কর্তবক ননর্ বানেে হাবে ভ্যাটসহ) দানিল 

কেবে হবে। ফের্াল ঋণ আদবেন ্দেে মূল্য ৫০০/- (্াঁচশি) টাকা 

 

 

(চলমান পাো-৩) 



C:\Users\HP\Desktop\New folder\3.  Housing Loan for NRB.doc                                 - 4 - 

পাো-৩ 

 

৫.০। বােী বনর্ মাদনে জন্য আওিািীন এলাকা, ঋদণে িেণ, সুে হাে, বসবলাং, ফর্য়াে, ইকুইটি ও বনর্ মাণ হাে বনম্নরূ্ : 
 

৫.১। বােী বনর্ মাদনে জন্য একক ও গ্রু্ ঋণঃ 

আওোর্ীন এলাকা 
ঋবেে 

র্েে 
সুদ হাে 

নসনলং 

(লক্ষ টাকায়) 
ননম বাে হাে 

১।   ঢাকা ও চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তবপক্ষ এেং নসটি 

কবপ বাবেশন এে আওোর্ীন এলাকা; 

একক 

৯.০০% 

২০০.০০ 

নীচেলা ৩৫১৯/- 

গ্যাবেজ ২৭৪৪/- 

উপবেে েলা ২০৭১/-  

গ্রু্ ১২০.০০ 

২।  ঢাকা ও চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তবপক্ষ এেং নসটি 

কবপ বাবেশন এে আওোর্ীন এলাকা োবদ ঢাকা 

ও চট্টগ্রাম তজলা সদে এলাকা; 

একক ১০০.০০ 

গ্রু্ ৬০.০০ 

৩। ঢাকা ও চট্টগ্রাম োবদ তদবশে সকল নসটি 

কবপ বাবেশন এলাকা; 

৪। কক্সোজাে এে উন্নয়ন কর্তবপবক্ষে আওোর্ীন 

এলাকা; 

৫। সাভ্াে উপবজলাে  োজউক এে আওোর্ীন 

এলাকা এেং সাভ্াে কযান্টনবমন্ট তোর্ ব এে 

আওোর্ীন এলাকা; 

একক 

৮.০০% 

২০০.০০ 

গ্রু্ ১২০.০০ 

৬। ফেদশে সকল ফজলা সেে এলাকা (বসটি 

কদ্ মাদেশন এলাকা বাদে); 

একক 

৮.০০% 

১০০.০০ 

গ্রু্ ৬০.০০ 

৭।  ফ্বে আেবান ও উ্দজলা সেে এবাং ফগ্রার্ 

ফসন্টাে এলাকা। 

একক ৮০.০০ 

আে.নস.নস 

নীচেলা-৩৩৪১/- 

গ্যাবেজ-২৬৪৩/- 

উপবেে েলা ১৮৯৬/- 

 

নিক ওয়াল 

নীচেলা-১৫৫৭/- 

গ্যাবেজ-৯০০/- 

উপবেে েলা ১১৬৪/ 

গ্রু্ ৬০.০০ 

 

  ৫.২। গ্রবহিাে ইকুইটি  :  ৭০: ৩০। 

৫.৩। ্বেদশাি ফর্য়াে :  ৫, ১০, ১৫, ২০ ও ২৫ বছে। 

৫.৪। ঋে পনেবশার্  : EMI পদ্ধনেবে মানসক নকনি পনেবশার্ব াগ্য। 

 

(চলর্ান ্ািা-৪) 
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্ািা-৪ 

 

৬.০। বকবস্ত বনি মােণ ্িবিঃ 
 

৬.১।  ঋদণে ফশষ বকবস্ত গ্রহদণে ্েবিী ২য় র্াদসে ১লা িাবেখ হদি বকবস্ত ্বেদশাি শুরু হদব। 

৬.২।  ১র্ বকবস্তে ফচক প্রোদনে সর্য় ঋণ গ্রবহিা কর্তমক কদ্ মাদেশদনে নাদর্ ১টি ফ্াস্ট-ফিদটি  

(post-dated) ক্রস ফচক বা অবগ্রর্ র্াবসক বকবস্তে ফচক জর্া বেদি হদব। 

  ৬.৩।  এর্েটাইদজশন (Amortization) ্িবিদি র্াবসক বকবস্ত বনি মােণ হদব। উক্ত ্িবিদি প্রবি 

 লে টাকায় সুদেে হাে ও ফর্য়াে বিবিক ঋদণে র্াবসক বকবস্তে ্বের্াণ বনম্নরূ্: 

 

্বেদশাি ফর্য়াে ৮.০০% সুদে র্াবসক 

বকবস্তে ্বের্াণ 

৯.০০% সুদে র্াবসক 

বকবস্তে ্বের্াণ 

২৫ বছে ৭৭২.০০ টাকা ৮৪০.০০ টাকা 

২০ বছে ৮৩৭.০০ টাকা ৯০০.০০ টাকা 

১৫ বছে ৯৫৬.০০ টাকা ১০১৫.০০ টাকা 

১০ বছে ১২১৪.০০ টাকা ১২৬৭.০০ টাকা 

৫ বছে ২০২৮.০০ টাকা ২০৭৬.০০ টাকা 
 

৬.৪। ঋদণে ২য় বকবস্ত ফর্দক ্েবিী বকবস্তসমূহ ববিেদণে সর্য় Pre-EMI সুে ্বেদশািদ াগ্য।  

 

৭.০। বনবর্ মিব্ োলাদনে বববেণঃ 

এক বা একাবিক ইউবনট বববশষ্ট বহুিল িবন বনর্ মাদণে জন্য ঋণ গ্রহণ কেদি ্ােদবন।  
 

❖ বব: দ্র: ববস্তাবেি িদেে জন্য বনকটস্থ অবফদস ফ াগাদ াগ করুন অর্বা ববএইচববএফবস’ে Web Site 

(www.bhbfc.gov.bd)-এ সাচ ম করুন। 
 

 

 

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

