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দেশের অবকাঠাশ াগত উন্নয়শে আবাসে খাশত ঋণ প্রোশে বাাংলাশেে হাউজ বববডাং ফাইোন্স কশ্ পাশরেে েীর্ পকাল 

ধশর ্বিকৃৎ বহশসশব কাজ কশর আসশে। দেশের বহুতল ভবেগুশলার ফ্ল্যাটসমূহশক আবাবসক ইউবেট বহশসশব বেম্ন, 

বেম্ন- ধ্যববত্ত ও  ধ্যববত্ত ্বরবারসমূশহর কাশে আকর্ পণীয় কশর তুলশত “ফ্ল্যাট ঋণ” দপ্রাডাক্ট চালু করা হশয়শে। 

 

১.০।  আওিাধীি এলাকাঃ  

  ঢাকা ও চট্টগ্রাম ফমণরা্নলটি এলাকা, ফদণির সকল নবভাগীয় ও ফজলা সদর এলাকা এবাং উ্ণজলা,  

 ফ্নর-আরবাি ও ফগ্রাথ ফসন্টার এলাকা। 
   

২.০।  ঋণ আণবদিকারীর ফ াগ্যিা : 

১.১। জন্মসূণে বাাংলাণদণির িাগনরক এবাং বয়সসীমা ১৮ বছণরর ঊণবে হণি হণব; 

১.২। ঋণ আণবদিকারীর বয়স ৬৫ বছণরর ফবিী হণল উ্যুক্ত জানমিদার নিণয়াগ করণি হণব;  

১.৩। পূণ ে বয়স্ক, সুস্থ ও চুনক্ত করার ফ াগ্যিা সম্পন্ন এবাং ঋণ ্নরণিাণধ সক্ষম বাাংলাণদণির ফ  ফকাি 

 িাগনরক ফ্ল্যাট ঋণণর আণবদি করণি ্ারণবি; 

১.৪। প্রবাসী বাাংলাণদিী ব্যনক্তগণও এ ঋণণর আণবদি করণি ্ারণবি ; 

১.৫। বাাংলাণদণির ফ  ফকাি িফনসলভূক্ত ব্যাাংণক ঋণ আণবদিকারীর সঞ্চয়ী নহসাব থাকণি হণব। উক্ত 

নহসাণবর মাধ্যণম সরাসনর ঋণ নবিরণ ও আদায় কা েক্রম গ্রহণ করা হণব। 

 

 

 

৩.০।   আণবদণির সাণথ দানিলিব্য কাগজ্ণের িানলকা :  
 

৩.১।  সামনয়ক আণবদণির সাণথ দানিলিব্য কাগজ্ণের িানলকা : 
  

(K) ফ্ল্যাট ঋণণর সামনয়ক আণবদি্ে  থা থভাণব পূরণ কণর নিম্ননলনিি কাগজ্েসহ দানিল 

করণি হণব (সামনয়ক আণবদি ফরম নবিামূণে অনফস ফথণক নবিরণ করা হয় অথবা 

কণ্ োণরিণির ওণয়ব সাইট হণি Download কণর উহা  থা থভাণব পূরণ কণর দানিল 

করা  াণব); 

(L) ঋণণর সামনয়ক আণবদি ফরণম ঋণগ্রহীিা এবাং ফেণভল্ার অন্যণকাি ব্যাাংক বা আনথ েক 

প্রনিষ্ঠাি হণি ঋণ গ্রহণ কণর থাকণল উহার িথ্য সাংণ াজি করণি হণব এবাং বন্ধক প্রদাণির 

পূণবই ফ্ল্যাটটি অন্য প্রনিষ্ঠাণির ঋণ মুক্ত সিদ নদণি হণব;  

(M) ফ্ল্যাট ফক্রিা এবাং ফেণভল্ার এর সাণথ সম্পানদি ফ্ল্যাট ক্রণয়র ফরনজনিকৃি চুনক্ত্ণের 

সিযানয়ি ফণটাকন্ নদণি হণব; 

(N) সরকানর ফ্ল্যাণটর ফক্ষণে বরাদ্দ্ণের সিযানয়ি ফণটাকন্ নদণি হণব; 

(O) জনমর মানলক এবাং ফেণভল্ার এর সাণথ সম্পানদি চুনক্ত ্ণের সিযানয়ি ফণটাকন্ নদণি 

হণব; 

(P) অনুণমানদি িকিা ও অনুণমাদি ্ণের সিযানয়ি ফণটাকন্ নদণি হণব; 

(Q) প্রস্তানবি বন্ধকী জনম/সাইট ্নরদি েি করার জন্য রুট ম্যা্ নদণি হণব; 

(R) ফ্ল্যাট ঋণণর সামনয়ক আণবদি্ে নবণবচিার ফক্ষণে ঋণ আণবদিকারীর ্ািা্ানি 

ফেণভল্ার এর সুিাম, ম োদা, আনথ েক স্বচ্ছলিা ইিযানদ নবষয় নবণবচিা কণর সামনয়ক 

আণবদি্ে অনুণমাদি করা হণব। 
 

 

(চল াে ্াতা-২) 
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্াতা-২ 

 

৩.২।  ফরমাল আণবদণির সাণথ দানিলিব্য কাগজ্ণের িানলকাঃ 
 

জনমর স্বত্ব ও প্রণকৌিল সাংক্রাে কাগজ/দনলল্ণের িানলকা: 

 

ক্রনমক 

িম্বর 

লীজ প্রাপ্ত প্লণটর ফক্ষণে ব্যনক্ত মানলকািাধীি জনমর ফক্ষণে সরকানর সাংস্থা কর্তেক বরাদ্দকৃি 

ফ্ল্যাণট ঋণ প্রদাণির ফক্ষণে 

১। প্রস্তানবি এ্াট েণমন্ট ভবণির জনমর 

মানলকািা দনলল (লীজ দনলল বা লীজ 

্রবিী মানলকািা  দনলল এর 

সিযানয়ি ফণটাকন্)। এছাড়াও ফচইি 

অব েকুণমন্টস নহসাণব মূল বরাদ্দ্ে  

ও দিল হস্তাের ্ণের সিযানয়ি 

ফণটাকন্ ( নদ থাণক)। 

প্রস্তানবি এ্াট েণমন্ট ভবণির জনমর 

মানলকািা দনলল (মূল মানলকািা 

দনলণলর সিযানয়ি ফণটাকন্ এবাং 

এস.এ / আর.এস ফরকেীয় মানলক ফথণক 

ধারাবানহকিা  প্রমাণণর ফচইি অব 

েকুণমন্টস এর সিযানয়ি ফণটাকন্)। 

(১) ফ্ল্যাণটর মূল বরাদ্দ্ে।  

(২) সরকানর কর্তে্ ণক্ষর নিকট ফথণক 

বন্ধক অনুমনি্েসহ কাঠাণমা 

িকিা, ভারবহি সিদ। 

(৩) ইমারণির কাঠাণমা িকিা মণিা 

ভবি নিনম েি হণয়ণছ মণম ে প্রণকৌিল 

সিদ (িমুিা ফমািাণবক)।   

২। লীজদািা প্রনিষ্ঠাি ফথণক ফক্রিার িাণম 

কণ্ োণরিণির অনুকূণল বন্ধক রািার 

অনুমনি্ে/অিা্নি্ে (এি.ও.নস)। 

১২(বার) বছণরর এি.ই.নস (সাংনিষ্ট 

ফজলা ফরনজিার/ সাব-ফরনজিার কর্তেক 

স্বাক্ষনরি)। 

লীজ দািা প্রনিষ্ঠাি হণি বন্ধক 

অনুমনি্ে। 

৩। লীজদািা কর্তেক প্রদি িামজারী 

েকুণমন্টস এর সিযানয়ি ফণটাকন্। 

নস.এস, এস.এ, আর. এস, ন্.এস, 

মহািগর জনর্ ও নব.এস িনিয়াণির 

সিযানয়ি ফণটাকন্, িামজারী 

িনিয়ািসহ নে.নস.আর ও হালসণির 

িাজিা রনিদ এর সিযানয়ি ফণটাকন্। 

- 

৪। ফ্ল্যাট ক্রণয়র ফরনজনিকৃি বায়িা 

চুনক্ত্ণের মূল কন্ এবাং বরাদ্দ্ে।  

ফ্ল্যাট ক্রণয়র ফরনজনিকৃি বায়িা 

চুনক্ত্ণের মূল কন্ এবাং বরাদ্দ্ে।   
- 

৫। 

- 

১ম নকনস্তর পূণব ে মানলকািা দনলল/ফ্ল্যাট 

ক্রণয়র চুনক্ত্ে দনলণলর মূল কন্ জমা 

নদণি হণব। 

- 

 

৩.৩। ফরমাল আণবদণির সাণথ দানিলিব্য অন্যান্য কাগজ্ণের িানলকা : 

 

(ক) ফরমাল আণবদি ্ণের মূে ১,০০০.০০ (এক হাজার) টাকা। 

(ি) আণবদিকারীর জািীয় ্নরচয়্ণের কন্, ২ কন্ ্াসণ্াট ে সাইণজর ছনব ও সাদা কাগণজ 

৩টি িমুিা স্বাক্ষর (সরকানর মানলকািাধীি ফ  ফকাি প্রনিষ্ঠাণির ৯ম ও িদুবে ফগ্রণের 

কম েকিো কর্তেক সিযানয়ি) দানিল করণি হণব । 

(গ) কশ্পাশরেে কর্তপক বেধ পাবরত আশবেে বফ এবাং ্বরেেপে বফ জ া প্রোশের রবেে (বতপ াশে 

আশবেে বফ এবাং ্বরেেপে বফ প্রবত হাজাশর ৫/- টাকা হাশর + সরকার কর্তপক বেধ পাবরত হাশর 

ভযাটসহ) োবখল করশত হশব।। 

(ঘ) ফ  ফকাি মূল দনলল ফরনজনি অনফস ফথণক ্াওয়া িা ফগণল দনলল উণিালণির মূল রনিদ ও 

সাটি েফাইে কন্ জমাসহ দনলল উণিালণির জন্য ১,০০০.০০ (এক হাজার) টাকা নফ জমা 

নদণি হণব। 

(ঙ) ঋণ আণবদিকারীর আণয়র প্রমাণ্ে (চাকুরীর ফক্ষণে ঋণ আণবদি ফরণমর নিনদ েষ্ট ্ািায় 

ফবিি সিদ এবাং ব্যবসার ফক্ষণে ফরে লাইণসন্স ও আয়কর ্নরণিাধ সাংক্রাে হলফিামা/ 

আয়কর ্নরণিাধ সিদ)।  

(চ) ফ্ল্যাট ঋণ আণবদিকারী বা িার জানমিদার আয়কর ্নরণিাধকারী হণি হণব এবাং ই-

টি.আই.এি িম্বরসহ আয়কর ্নরণিাণধর প্রিযয়ি্ে দানিল করণি হণব।  

 

(চল াে ্াতা-৩) 
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্াতা-৩ 

 

(ছ) কণ্ োণরিণির অনুকূণল ফরণহি দনলল ফরনজনির পূণব ে সাংনিষ্ট ফ্ল্যাটটি অন্য ফকাি ব্যাাংক বা 

আনথ েক প্রনিষ্ঠাণি দায়বদ্ধ থাকণল অবমুক্ত কণর সম্পূণ ে নিদ োয় ও নিষ্কন্টক অবস্থাণি 

কণ্ োণরিণির নিকট বন্ধক প্রদাি করণি হণব। 

(জ) ফেণভল্ার ফকাম্পািীর/ফ্ল্যাট নিম োণকারী ব্যনক্তর নিকট হণি ঋণ প্রস্তানবি ভবণি ফকাি ঋণ 

আণছ নক-িা িার একটি ফঘাষণা্ে নিণি হণব। ভবিটি ফকাি আনথ েক প্রনিষ্ঠাণি দায়বদ্ধ 

থাকণল সাংনিষ্ট ফ্ল্যাটটি ফরণহি দনলল ফরনজনির পূণব েই অবমুক্ত কণর নদণি হণব। প্রস্তানবি 

বন্ধকী ফ্ল্যাটটি ফকাি প্রনিষ্ঠাণি দায়বদ্ধ থাকণল জনমসহ ফ্ল্যাট অবমুনক্তর নবষণয় সাংনিষ্ট 

প্রনিষ্ঠাণির নলনিি সম্মনি ্ে নিণি হণব। 

(ঝ) ফেণভল্ার ফকাম্পািীর সাংঘ স্বারক, সাংঘনবনধ ও নিবন্ধি সিদ এর সিযানয়ি ফণটাকন্ 

দানিল করণি হণব। 

(ঞ) ফবসরকারী হাউনজাং ফকাম্পািীর ফক্ষণে সাংঘ স্বারক, সাংঘনবনধ ও নিবন্ধি সিদ এর সিযানয়ি 

ফণটাকন্ দানিল করণি হণব। 

(ট) ঋণণর ১ম নকনস্তর আণবদণির সময় ঋণ আণবদিকারীর ব্যাাংক নহসাব নববরণী দানিল করণি 

হণব। 

(ঠ) ফ্ল্যাণটর মানলকািা বা মণগ েজ দনলল ফরনজনির ১৫ নদণির মণধ্য মানলকািা দনলণলর 

সাটি েফাইে কন্ এবাং ৩ (নিি) মাণসর মণধ্য ফ্ল্যাণটর িামজারী, নেনসআর ও িাজিার রনিদ 

দানিল করণি হণব। 
 

৩.৪। প্রবাসী বাাংলাণদিীগণণর আণবদণির সাণথ দানিলিব্য অনিনরক্ত কাগজ্ণের িানলকাঃ 

 

(ক) নবণদণির Employment Certificate, ফরনসণেন্ট ্ারনমট এবাং ্াসণ্াট েসহ সকল 

কাগজ্ে বা Documents এর ফশটাকব্ ঋণ আশবেে্শের সাশি দানিল করণি হণব ; 

(ি) প্রবাসী িাগনরকণদরও বাাংলাণদিী ্াসণ্াট ে থাকণি হণব এবাং ্াসণ্াণট ের সিযানয়ি 

ফণটাকন্ দানিল করণি হণব ; 

(গ) ঋণণ নিনম েি বানড়/ফ্ল্যাট িথা সানব েক কা োনদ িত্ত্বাবধাি করার জন্য বাাংলাণদণি অবস্থািরি 

একজি িনমনি/প্রনিনিনধণক আমণমাক্তার (Power of Attorney) নিযুক্ত করণি হণব। 
 

 

(চল াে ্াতা-৪) 
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৩.৫। প্রণকৌিলগি কাগজ্ণের িানলকা : 

 

(ক) সাংনিষ্ট ভবণির অনুণমানদি িকিার সিযানয়ি ফণটাকন্ (অনুণমাদি্ণের কন্সহ)। 

(ি) নেজাইি ফমািাণবক  কাজ করার ব্যা্াণর ফেণভল্ার প্রনিষ্ঠাি কর্তেক প্রদি আন্ডারণটনকাং।  

(গ) জনমর সণয়ল ফটস্ট নরণ্াট ে এর সিযানয়ি ফণটাকন্। 

(ঘ) সাংনিষ্ট এ্াট েণমন্ট ভবণির কাঠাণমা িকিা (িাকচারাল নেজাইি)। ৬ (ছয়) িলা ্ েে 

ভবণির ফক্ষণে কম্ণক্ষ ৫ বছণরর অনভজ্ঞিা সম্পন্ন এবাং ৭ (সাি) বা িদুবে িলা ভবণির 

ফক্ষণে কম্ণক্ষ ১০ বছণরর অনভজ্ঞিা সম্পন্ন গ্রাজুণয়ট নসনভল ইনিনিয়ার/নিব োহী 

প্রণকৌিলী/প্রণকৌিল ্রামি েদািা প্রনিষ্ঠাি কর্তেক ইসুযকৃি ইমারণির ভারবহি ক্ষমিা 

সাংক্রাে সাটি েনফণকট (সাটি েনফণকট প্রদািকারী প্রণকৌিলীণক অবশ্যই ইিনস্টটিউিি-অফ-

ইনিনিয়াস ে বাাংলাণদি এর সদস্য হণি হণব)। 

(ঙ) প্রথম ফচক গ্রহণণর পূণব ে দানিলকৃি কাঠাণমা িকিা ও নেজাইি ফমািাণবক নিম োণ কাজ 

বাস্তবায়ি হণচ্ছ মণম ে নিম োণ কাজ িদারককারী প্রণকৌিলী হণি বাস্তবায়ি সিদ দানিল 

করণি হণব। 

িণব ফ  সমস্ত ঋণ ফকইণস ্াইনলাং এর আবশ্যকিা আণছ ফস সমস্ত ঋণ ফকইণস প্রনিনষ্ঠি 

ইনিনিয়ানরাং ফাম ে বা ফ াগ্য প্রণকৌিলীর িত্ত্বাবধাণি সণয়ল ফটস্ট নরণ্াট ে ও কাঠাণমা িকিা 

ফমািাণবক  থা থভাণব ্াইনলাং করা হণয়ণছ মণম ে সিদ ্ে দানিল করণি হণব। 
 

৪.০। ফ্ল্যাট ঋশণর  ঞ্জুরীকৃত টাকা অেবধক ০৩ (বতে) টি বকবিশত প্রোে করা হশব। 

 

৫.০। ঋণ আণবদিকারীর িাণম বাাংলাণদণির ফ  ফকাি িফনসনল ব্যাাংণক সঞ্চয়ী নহসাব থাকণি হণব। উক্ত নহসাণবর 

মাধ্যণম সরাসনর ঋণ নবিরণ ও আদায় কা েক্রম গ্রহণ করা হণব। 

 

৬.০। নিনম েি ফ্ল্যাণটর প্রথম ফক্রিা ফ্ল্যাণটর মানলকািা দনলল দানিল করণল মঞ্জুরীকৃি ঋণ এককালীি অথবা নিম োণ 

কাণজর অগ্রগনির নভনিণি নকনস্তণি গ্রহণ করণি ্ারণবি। 

 

৭.০।  রাজউক/গণপূিে/জাগৃক/সামনরক ভূনম ও ফসিানিবাস অনধদপ্তরসহ অন্যান্য সরকানর সাংস্থা কর্তেক বরাদ্দকৃি 

ফ্ল্যাণট নে-্ক্ষীয় চুনক্ত দনলল সম্পাদণির মাধ্যণম নিণম্নাক্ত িণিে মঞ্জুরীকৃি ঋণণর ৫০% টাকা নবিরণ করা 

 াণব।  

 িিেঃ  

 নে-্ক্ষীয় চুনক্ত্ে দনলল সম্পাদণির মাধ্যণম ৫০% টাকা নবিরণণর ্র ৬ (ছয়) মাণসর মণধ্য ফ্ল্যাটটি 

কণ্ োণরিণির অনুকূণল বন্ধক প্রদাি কণর সমুদয় টাকা গ্রহণ করণি হণব। যুনক্তসাংগি কারণণ নিধ োনরি 

৬ (ছয়) মাণসর মণধ্য বন্ধক প্রদাি কণর অবনিষ্ট টাকা গ্রহণ করণি ব্যথ ে হণল নবিরণকৃি টাকার উ্র 

৭ম মাস হণি নকনস্ত Refix কণর ফদয়া হণব।  

 

 

 

চলমাি ্ািা-৫ 
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৮.০। নিনম েিব্য/নিম োণাধীি ফ্ল্যাণটর মূল মানলকািা দনলল ফরনজণিিণির িানরণিই ফিষ ফচক গ্রহণ করণি 

্ারণবি। ঋণ গ্রহীিার নিকট হণি আম-ফমাক্তার িামার ক্ষমিাবণল অথবা নলনিি সম্মনি্ে অনু ায়ী ঋণণর 

ফচক গ্রহণণর ক্ষমিা প্রানপ্তর ফক্ষণে ঋণণর ফচক ফেণভল্ার বা িার প্রনিনিনধণক প্রদাি করা  াণব। 

 

৯.০। ঋণণর আওিাধীি এলাকা, নসনলাং এবাং নিম োণ হারঃ 

আওতাধীে এলাকা সুে হার 
বসবলাং 

(লক্ষ টাকায়) 

১। ঢাকা ও চট্টগ্রা  উন্নয়ে কর্তপ্ শক্ষর আওতাধীে এলাকা;  

৯.০০% 

১৫০.০০ 

২।  দেশের সকল বসটি কশ্ পাশরেে এলাকা; 

৩।  কক্সবাজার এর উন্নয়ে কর্তপ্ শক্ষর আওতাধীে এলাকা; 

৪। সাভার উ্শজলার  রাজউক এর আওতাধীে এলাকা এবাং সাভার কযান্টেশ ন্ট 

দবাড প এর আওতাধীে এলাকা; 

১২০.০০ 

৪। ফদণির সকল ফজলা সদর এলাকা (নসটি কণ্ োণরিি এলাকা বাণদ); ৭৫.০০ 

৫।   ফ্নর আরবাি ও উ্ণজলা সদর এবাং ফগ্রাথ ফসন্টার এলাকা। ৫০.০০ 
   

 

ফ্ল্যাশটর মূল্য বেধ পারশণর হার এবাং গ্যাশরশজর মূল্য :   
 

আওিাধীি এলাকা ফ্ল্যাশটর মূল্য  

বেধ পারণ হার 

গ্যাশরশজর  

মূল্য ঢাকা মহািগরী চট্টগ্রাম মহািগরী 

গুলিাি, বিািী, ধািমনন্ড, বানরধারা, 

উিরা, লালমাটিয়া আবানসক এলাকা, 

নে.ও.এইচ.এস (মহািালী, বানরধারা, 

বিািী, নমরপুর)- এর সরকানর প্লট এবাং 

বসুন্ধরার (আ/এ) অবত উন্নত এলাকা। 

আগ্রাবাদ, চান্দগাঁও, কণণ েলহাট, 

বাকনলয়া, ্াঁচলাইি, কল্পণলাক 

আবানসক এলাকার সরকানর প্লট, ও 

আর নিজাম ফরাে, িানসরাবাদ 

হাউনজাং ও খুলিী আবানসক এলাকা।  

প্রনি বগ েফুট 

৬,৫০০/- টাকা 
৫.০০ (্াঁচ) 

লক্ষ টাকা 

১। উ্নরউক্ত এলাকা ব্যিীি ঢাকা ও চট্টগ্রাম ফমণরা্নলটি এর অন্যান্য 

এলাকা। 
প্রনি বগ েফুট 

৬,০০০/- টাকা 

৪.০০ (চার) 

লক্ষ টাকা 

২। ঢাকা ও চট্টগ্রাম ফমণরা্নলটি এলাকা বাণদ ফদণির সকল নবভাগীয় ও 

ফজলা সদর এলাকা এবাং সাভার ও টঙ্গী এলাকা। 
প্রনি বগ েফুট 

৫,০০০/- টাকা 

৩.০০ (বতে) 

লক্ষ টাকা 

৩। ্ল্লী অঞ্চণল ফ্ল্যাট ঋণ (ণ্নর আরবাি ও উ্ণজলা সদর এবাং ফগ্রাথ 

ফসন্টার এলাকা) 

প্রনি বগ েফুট 

৩,৫০০/-টাকা। 

২.০০ (দুই) 

লক্ষ টাকা 
 

** miKvwi Kg©Pvwi‡`i (RywWwkqvj mvwf©m, cvewjK wek¦we`¨vjq I wek¦we`¨vjq gÄyix Kwgk‡bi  

  wkÿK/Kg©Pvixmn) d¬¨vU F‡Yi cÖvc¨Zv wba©vi‡Yi ‡ÿ‡Î Dc‡ivwjøwLZ nvi Abyhvqx d¬¨v‡Ui 

  g~‡j¨i †P‡q cÖ Í̄vweZ d¬¨v‡Ui evRvi g~j¨/evqbv g~j¨ †ewk n‡j m‡iRwg‡b mwVKZv hvPvB K‡i 

  evRvi g~j¨/evqbv g~j¨ Abyhvqx cÖvc¨Zv wba©viY Ki‡Z n‡e| 

 

চলমাি ্ািা-৬ 
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 ৯.১। ঋণণর ইকুইটি  : ক)  কণ্ োণরিণির ঋণ এবাং ঋণগ্রহীিার নিজস্ব নবনিণয়াগ অনু্াি হণব  

      ৭৫ : ২৫; অথ োৎ ফ্ল্যাট নিম োণ ব্যয় এর নভনিণি (কণ্ োণরিণির নিম োণ 

      হার অনু ায়ী) গ্রহীিার নিজস্ব নবনিণয়াগ ২৫% এবাং কণ্ োণরিণির 

      ঋণণ নবনিণয়াগ ৭৫%। প্রবাসী বাাংলাণদিীণদর ফক্ষণে নবনিণয়াগ  

      অনু্াি ৭০ : ৩০। 

ি)  ফ্ল্যাট ফক্রিা এবাং ফেণভল্ার এর মণধ্য সম্পানদি চুনক্ত ফমািাণবক 

 অনুণমানদি িকিার প্রনি ইউনিণটর অনিনরক্ত ফকাি কমি ফেস 

 থাকণল উহার মূে ফ্ল্যাট ফক্রিা নিজ উৎস হণি ্নরণিাধ করণবি। 

 

৯.২। ঋণ ্নরণিাধ ফময়াদ :  ৫, ১০, ১৫ ও ২০ বছর ্নরণিাধ ফময়াণদ এমরটাইজে (Amortized) 

্দ্ধনিণি নিনদ েষ্ট ফময়াণদর মণধ্য সমমানসক (EMI) নকনস্ত নিধ োনরি হণব। 

ফণল নিয়নমি নকনস্ত ্নরণিাধ করণল নিধ োনরি ফময়াণদর মণধ্যই সুদাসণল 

সমুদয় ঋণ ্নরণিাধ হণয়  াণব। প্রবাসী বাাংলাণদিীণদর ফক্ষণে সণব োচ্চ 

ফময়াদ ২৫ বছর। 

 

৯.৩। ঋণ ্বরশোধ  :     EMI ্দ্ধবতশত  াবসক বকবি ্বরশোধশ াগ্য। 
 

 

 

১০.০। নকনস্ত নিধ োরণ ্দ্ধনিঃ 
 

১০.১।  ঋণণর ফিষ নকনস্ত গ্রহণণর ্রবিী ২য় মাণসর ১লা িানরি হণি নকনস্ত ্নরণিাধ শুরু হণব। 

১০.২।  ১ম নকনস্তর ফচক প্রদাণির সময় ঋণ গ্রনহিা কর্তেক কণ্ োণরিণির িাণম ৩৬টি ফ্াস্ট-ফেণটে  

(post-dated) ক্রস ফচক বা অনগ্রম মানসক নকনস্তর ফচক জমা নদণি হণব। 

১০.৩। সব েণিষ ফচক (সমুদয় টাকা গ্রহণ িা করণল) গ্রহণ িানরি এর ্রবিী মাণসর ১ (এক) িানরি হণি 

ঋণণর নকনস্ত ্নরণিাধ শুরু করণি হণব। 

১০.৪।  এমরটাইণজিি (Amortization) ্দ্ধনিণি মানসক নকনস্ত নিধ োরণ হণব। উক্ত ্দ্ধনিণি প্রনি 

লক্ষ টাকায় সুণদর হার ও ফময়াদ নভনিক ঋণণর মানসক নকনস্তর ্নরমাণ নিম্নরূ্: 
 

 

্নরণিাধ ফময়াদ মানসক নকনস্ত 

২৫ বছর ৮৪০.০০ টাকা 

২০ বছর ৯০০.০০ টাকা 
১৫ বছর ১০১৫.০০ টাকা 
১০ বছর ১২৬৭.০০ টাকা 
৫ বছর ২০৭৬.০০ টাকা 

 

১০.৫।  আইনেনসন্ Pre-EMI ্দ্ধনিণি ্নরণিাধণ াগ্য হণব। 

 
 

 

❖ নব: দ্র: নবস্তানরি িণথ্যর জন্য নিকটস্থ অনফণস ফ াগাণ াগ করুি অথবা নবএইচনবএফনস’র Web Site 

(www.bhbfc.gov.bd) -এ সাচ ে করুি। 
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