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সুপিিত্র 

 

 
ক্রপি  

নিং 
পিিরণ িৃষ্ঠা নিং 

1 উটেশয ও প্রট াগণ 2 

2 এ টে স্বচ্ছ িদ্ধপিটি নযায্যভাটি আইন 2 

3 পিজ্ঞািন পিিণন ও পিক্র  2 

4 ঋণ 3 

5 কক্রপডে করফাটরন্স এট জন্স 5 

6 িাওনা আদা   5 

7 অপভটয্াগ  6 

8 ক টনটরি 7 

 

সিংস্করটণর ইপিহাটসর সারসিংটেি 
 

দ্বারা অনুটিাপদি নীপি িপরিািনা ির্ ষদ 
দ্বারা খসডা নীপি  ািী  প্রধান - গ্রাহ  কসিা ও শাখা 

অিাটরশন 
িপিপস নিা টনর কশর্ িাপরখ 2011 /V1.0 

 ান ুারী 2017/V2.0 

নটভম্বর 2019/V3.0 

অটটাির 28, 

2020/V4.0 
িিষিান সিংটশাধটনর িাপরখ/নিং V5.0 
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ন্যায্য অনু্শীলন্ ক াড 

পিএনপি হাউজ িং ফাইনযান্স পিপিটেড ("ক াম্পাপন") সিংটশাধন  টরটে এিিং িাস্টার 

পডটর শন - নন-িযািংপ িং ফাইনযাজন্স াি ক াম্পাপন - হাউজ িং পফনান্স ক াম্পাপন (পর াভষ 

িযািং ) পনটদষশািিী, 2021 আরপিআই সা ুষিার আরপিআই/2020-21/73 

পডওআর.এফআইএন.এইিএফপস.পসপস.নিং.120/03.10.136/2020-21 িাপরখ কফিরু ারী 17, 2021 

এর িাধযটি পর াভষ িযািং  অফ ইজি া দ্বারা  াপর  রা পনটদষপশ া, 2021 অনুসাটর কফ ার 

প্রযা টেস ক াড (এফপিপস) গ্রহণ  টরটে। 

 

আরপিআই িার উপিপখি পদ গুপিটি পনধ ষাপরি পনটদষপশ াগুপি িাথা  করটখ, সিংস্থাটে নযায্য 

অনুশীিন ক াডটে সিংটশাধন  টরটে য্ার িটধয নযায্য অনুশীিন / িানগুপির  নয নীপিগুপি 

তিপর  রা হট টে য্া ক াম্পাপন িার গ্রাহ টদর সাটথ দৃঢ় সম্প ষ গটড িুিটি এিিং 

আত্মপিশ্বাস িাডাটনার  নয  া   রার সি  অনুসরণ  রটি। এই ক াডটে ক াম্পাপনর 

িপরিািনা ির্ ষটদর অনুটিাদন কথট  িূি ষিিী নযায্য অনুশীিন ক াডট  িাপিি  টর কদটি। 

 

I. এফপিপি এর প্রয াগ 

 

এই ক াডটে সিস্ত িণয এিিং িপরটর্িাপদর  নয প্রটয্া য হটি, কসগুপি ক াম্পাপন, িার সহা   

সিংস্থা িা পডজ োি ঋণদান প্ল্যােফি ষ (স্ব-িাপি ানাধীন এিিং / অথিা আউেটসাপস ষিং িযিস্থার 

অধীটন) দ্বারা সরিরাহ  রা হ  প না  াউন্টাটর, কফাটন, কিাটস্টর িাধযটি, ইন্টাটরপটভ 

ইটি ট্রপন  পডভাইসগুপির িাধযটি, ইন্টারটনটে িা অনয ক ানও িদ্ধপিটি। 

 

II. ঋণ এবং তাযের প্রক্রি া রযণর জন্য আযবেন্ 
 
 

i. ঋণগ্রহীিার সাটথ সিস্ত কয্াগাটয্াগ স্থানী  ভার্া  িা ঋণগ্রহীিার দ্বারা কিাঝা এিন 

এ টে ভার্া  হটি হটি। 

 

ii. ক াম্পানী স্বচ্ছভাটি ঋণগ্রহীিার  াটে ঋণ আটিদন প্রজক্র া রটণর  নয প্রটদ  পফ 

/ িা ষ সম্পট ষ সিস্ত িথয প্র াশ  রটি, য্পদ ঋটণর িপরিাণ অনটুিাপদি / পিিরণ 

না  রা হ  িটি কফরিটয্াগয পফগুপির িপরিাণ, প্রা -অথ ষ প্রদাটনর পি ল্প এিিং িা ষ, 

য্পদ থাট  িটি পিিপম্বি িপরটশাটধর  নয শাজস্তিূি  সুদ /  পরিানা, য্পদ থাট  িটি 

পনপদষষ্ট কথট  ভাসিান হাটর ঋণ িপরিিষন  রার  নয রূিান্তর িা ষ িা িপদ্বিরীি,  

ক ানও সুদ পরটসে ক্ল  এিিং অনয ক ানও পির্ট র অজস্তত্ব য্া ঋণগ্রহীিার স্বাথ ষট  

প্রভাপিি  টর।অনয  থা , ক াম্পানী এ টে স্বচ্ছ িদ্ধপিটি ঋণ আটিদন প্রজক্র া রণ 

/ অনটুিাদটনর সাটথ  পডি সিস্ত িা ষ সহ 'সিস্ত খরি' প্র াশ  রটি। এোও পনজিি 

 রটি হটি কয্, এ ধরটনর িা ষ/পফ তির্িযিূি  ন । 

= 
 

iii. ঋটণর আটিদন ফি ষগুপিটি প্রট া নী  িথয অন্তভুষক্ত থা টি য্া ঋণগ্রহীিার স্বাথ ষট  

প্রভাপিি  টর, য্াটি অনযানয এইিএফপস দ্বারা প্রদত্ত শিষািিীর সাটথ এ টে অথ ষিূণ ষ 

িুিনা  রা য্া  এিিং ঋণগ্রহীিা দ্বারা জ্ঞাি পসদ্ধান্ত কনও া কয্টি িাটর। ঋটণর 

আটিদন িত্রটে আটিদনিটত্রর সাটথ  িা কদও ার  নয প্রট া নী  নপথগুপির িাপি া 

পনটদষশ  রটি িাটর।  

 

iv. ক াম্পানী সিস্ত ঋণ আটিদন প্রাপির  নয স্বী ৃপি কদও ার এ টে পসটস্টি তিপর 

 রটি। পিটশর্  টর, কয্ সি সীিার িটধয ঋটণর আটিদনগুপি পনষ্পপত্ত  রা হটি িাও 

স্বী ৃপিটি উটিখ  রা উপিি।  
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III. ঋণ মূলযা ন্, শততাপে / শততাবলী এবং ঋযণর আযবেন্ প্রতযাখ্যাযন্র 

কয্াগাযয্াগ 

 
 

i. সাধারণি ঋণ আটিদন প্রজক্র া রটণর  নয প্রট া নী  সিস্ত পিিরণ আটিদটনর 

সি  ক াম্পাপন দ্বারা সিংগ্রহ  রা হটি। য্পদ এটের ক ানও অপিপরক্ত িটথযর প্রট া ন 

হ  িটি গ্রাহ ট  অপিিটম্ব িিা উপিি কয্ িার সাটথ আিার কয্াগাটয্াগ  রা হটি। 

 

ii. ক াম্পানী ঋণগ্রহীিাট  স্থানী  ভার্া  পিপখিভাটি িা এিন এ টে ভার্া   ানাটি হটি 

য্া ঋণগ্রহীিা  িৃষ  অনুটিাপদি পিটির িাধযটি িা অনযথা  কিাঝা য্া , সুটদর িাপর্ ষ  

হার, আটিদটনর িদ্ধপি, ইএিআই  ািাটিা, পপ্রটিইটিন্ট িা ষ, দিনী  সুদ (য্পদ থাট ) 

সহ সিস্ত শিষাপদ এিিং শিষািিীর সাটথ অনুটিাপদি ঋটণর িপরিাণ এিিং িার কর টডষ 

ঋণগ্রহীিার দ্বারা এই শিষািিীর পিপখি গ্রহণটয্াগযিা ি া  রাখটি। 
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iii. ক াম্পাপন ঋণ িুজক্তটি কিাটে কদরীটি িপরটশাটধর  নয িা ষ  রা শাজস্তিূি  সুটদর 

 থা উটিখ  রটি। 

 

iv. ক াম্পানী সি ষদা ঋণ িুজক্তর এ টে অনপুিপি সহ ঋণ িুজক্তর এ টে অনুপিপি প্রদান 

 রটি, প্রপিটে ঋণ িুজক্তটি উদরধৃি এনটক্লা ারগুপির এ টে অনুপিপি প্রপিটে 

ঋণগ্রহীিাট  ঋণ অনটুিাদন / পিিরটণর সি , স্বী ৃপির পিিরীটি। 

 

v. য্পদ ক াম্পানী গ্রাহ ট  ঋণ প্রদান  রটি না িাটর, িটি এটে প্রিযাখযাটনর  ারণ 

(গুপি) পিপখিভাটি কয্াগাটয্াগ  রটি। 

 

IV. শততাবলীর িপরবততন্ িহ ঋণ পবতরণ 

 

i. ঋণ িুজক্ত/অনুটিাদন িটত্র প্রদত্ত পিিরটণর সি সূিী অনুয্া ী পিিরণ  রা উপিি। 

 
 

ii. ক াম্পানী ঋণগ্রহীিাট  স্থানী  ভার্া  িা এিন এ টে ভার্া  কনাটেশ কদটি য্া 

ঋণগ্রহীিা দ্বারা কিাঝা য্া  কয্ পিিরটণর সি সূিী, সুটদর হার, শাজস্তিূি  সুদ (য্পদ 

থাট ), িপরটর্িা িা ষ, পপ্রটিইটিন্ট িা ষ, অনযানয প্রটয্া য পফ / িা ষ ইিযাপদ সহ 

শিষািিীটি কয্ ক ানও িপরিিষন, ক াম্পানী এোও পনজিি  রটি কয্ সুটদর হার এিিং 

িাট ষর িপরিিষনগুপি ক িি সম্ভািযভাটি প্রভাপিি হ  এিিং এই পির্ট  এ টে উিয্ুক্ত 

শিষও ঋণ িুজক্তটি অন্তভুষক্ত  রা হ । 
 

iii. য্পদ এই ধরটনর িপরিিষন গ্রাহট র অসুপিধার  নয হ , িটি পিপন 60 পদটনর িটধয 

এিিং ক ানও কনাটেশ োডাই িার অযা াউন্টটে িন্ধ  রটি িাটরন িা ক ানও অপিপরক্ত 

িা ষ িা সুদ প্রদান না  টরই এটে সুযইি  রটি িাটরন। 

 

iv. িুজক্তর অধীটন অথ ষ প্রদান িা  ায্ ষ াপরিা প্রিযাহার/ত্বরাপিি  রার পসদ্ধান্ত িা অপিপরক্ত 

পসপ উপরটে  িাও ার পসদ্ধান্তটে ঋণ িুজক্তর সাটথ সািঞ্জসযিূণ ষ হও া উপিি। 

 

v. ক াম্পানী সিস্ত িট  া িপরটশাটধর উির সিস্ত পসপ উপরটে  প্র াশ  রটি িা 

ঋণগ্রহীিার পিুটদ্ধ ক াম্পাপনর কয্ ক ানও তিধ অপধ ার িা পিট টনর সাটিটে ঋটণর 

িট  া িপরিাণ উিিপি  রটি। য্পদ কসে অটফর এই ধরটনর অপধ ার প্রট াগ  রা 

হ , িটি ঋণগ্রহীিাট  অিপশষ্ট দাপিগুপি সম্পট ষ সম্পূণ ষ পিিরণ সহ এ ই পির্ট  

কনাটেশ কদও া হটি এিিং কয্ শিষগুপির অধীটন ক াম্পাপনর প্রাসপি  দাপি পনষ্পপত্ত / 

অথ ষ প্রদান না হও া িয্ ষন্ত পসপ উপরটে গুপি ধটর রাখার অপধ ার রট টে। 

 

V. িপরচালন্া ির্ তযের োপ ত্ব 

 

i. ক াম্পাপনর িপরিািনা ির্ ষদ অপভটয্াগ সিাধাটনর  নয সিংস্থার িটধয য্থায্থ অপভটয্াগ 

পনষ্পপত্তর িযিস্থা পনধ ষারণ  টরটে। এই প্রজক্র াটে পনজিি  টর কয্ ঋণদান ারী 

প্রপিষ্ঠাটনর  িীটদর পসদ্ধান্তগুপি কথট  উদরভূি সিস্ত পিটরাধ  িিটে িরিিী উচ্চ 

স্তটর কশানা এিিং পনষ্পপত্ত  রা হ । 

 

ii. ক াম্পানীর িপরিািনা ির্ ষদ িয্ ষা ক্রপি ভাটি নযায্য অনুশীিন ক াটডর সম্মপি এিিং 

িযিস্থািনার পিপভন্ন স্তটর অপভটয্াগ পনষ্পপত্ত প্রজক্র ার  ায্ ষ াপরিা িয্ ষাটিািনা  রটি। 

এই ধরটনর িয্ ষাটিািনাগুপির এ টে সিংহি প্রপিটিদন পন পিি পিরপিটি কিাটডষর  াটে 

 িা কদও া কয্টি িাটর, য্া এটে দ্বারা পনধ ষাপরি হটি িাটর। 

 

VI. অপিযয্াগ 
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a. ক াম্পানীর এ টে পসটস্টি এিিং এ টে িদ্ধপি রট টে য্া িার প্রপিটে অপফটস 

অপভটয্াগ এিিং অপভটয্াগগুপি গ্রহণ, পনিন্ধন এিিং পনষ্পপত্ত  রার  নয, য্ার িটধয 

অনিাইটন প্রাি অপভটয্াগগুপিও অন্তভুষক্ত রট টে। য্পদ ক ানও গ্রাহট র  াে কথট  

পিপখিভাটি ক ানও অপভটয্াগ িাও া য্া  িটি সিংস্থাটে এ  সিাটহর িটধয িাট  

এ টে স্বী ৃপি / প্রপিজক্র া কপ্ররটণর কিষ্টা  রটি। স্বী ৃপিটি কসই  ি ষ িষার নাি 

এিিং িদিী থা া উপিি পয্পন অপভটয্াগটে কিা াটিিা  রটিন। য্পদ অপভটয্াগটে 

ক াম্পাপনর িটনানীি কেপিটফান কহল্পটডস্ক িা গ্রাহ  িপরটর্িা নম্বটর কফাটন পরটি 

 রা হ  িটি গ্রাহ ট  এ টে অপভটয্াগ করফাটরন্স নম্বর সরিরাহ  রা হটি এিিং 

য্ুজক্তসিি সিট র িটধয অগ্রগপি সম্পট ষ অিপহি  রা হটি। 
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b. পির্ টে িরীো  রার িটর, ক াম্পানী গ্রাহ ট  িার িূডান্ত প্রপিজক্র া িািাটি িা 

িযাখযা  রটি কয্ ক ন এটের প্রপিজক্র া  ানাটি আরও সি  প্রট া ন এিিং অপভটয্াগ 

প্রাপির ে  সিাটহর িটধয এটে  রার কিষ্টা  রটি এিিং য্পদ কস এখনও সন্তুষ্ট না 

হ  িটি িাট  িার অপভটয্াগটে  ীভাটি আরও গ্রহণ  রটি হটি িা  ানাটি হটি। 

 

c. ক াম্পানী িার অপভটয্াগ পনষ্পপত্ত িদ্ধপি (ই-কিইি আইপড এিিং অনযানয কয্াগাটয্াটগর 

পিিরণ য্া অপভটয্াগ দাট র  রা কয্টি িাটর, সিসযা সিাধাটনর  নয িপরিিষন সি , 

িৃজদ্ধর  নয িযাটট্রক্স, ইিযাপদ) পিেুি ঋণগ্রহীিার দ্বারা অপভটয্াগ দাট র  রার  নয 

এিিং পিটশর্ভাটি পনজিি  টর কয্ এটে িার ওট িসাইটে উিিি  রা হট টে িা 

পনজিি  রার  নয। 

 

d. ক াম্পানী িার সিস্ত অপফস / শাখা  এিিং ওট িসাইটে স্পষ্টভাটি প্রদশ ষন  টরটে 

কয্ য্পদ অপভটয্াগ ারী এ  িাটসর িটধয ক াম্পাপনর  াে কথট  প্রপিজক্র া না িান 

িা প্রাি প্রপিজক্র া  অসন্তুষ্ট হন িটি অপভটয্াগ ারী এনএইিপি-র ওট িসাইটে িা 

এনএইিপি ন াপদপি কিাটস্টর িাধযটি অনিাইটন অপভটয্াগ দাট র  টর নযাশনাি 

হাউজ িং িযািংট র অপভটয্াগ পনষ্পপত্ত কসটির সাটথ কয্াগাটয্াগ  রটি িাটরন। 

 

e. গ্রাহ  য্পদ ক ানও অপভটয্াগ  রটি িান িটি পিপন িা কস িা  রটি িাটরন: 

 
স্তর 1,  স্তর 2 স্তর 3 স্তর 4 

 গ্রাহ  িাটদর 

অপভটয্াগটে 

িাটদর শাখা 

অপফস / শাখা 

িযিসাট র 

প্রধাটনর  াটে 

কিাস্ট  রটি 

িাটরন িা 

www.pnhousing.

co m ক াম্পাপনর 

ওট িসাইটে পগট  

কিাস্ট  রটি 

িাটরন। 

 

 গ্রাহ ট  

অপভটয্াটগর 

িাপরখ কথট  7 

 ায্ ষপদিটসর িটধয 

উত্তর পদটি হটি। 

আিাটদর গ্রাহ  

সম্প ষ িযিস্থািনা 

কসি নীটির কিাটডর 

িাধযটি কি ৌঁোটনা 

কয্টি িাটর: 

 

 াস্টিার ক  ার 

নম্বর:18001208800  

 য্পদ গ্রাহ  ব্রাঞ্চ 

পি টনস কহড দ্বারা 

প্রদত্ত করট াপিউশটন 

সন্তুষ্ট না হন িটি 

গ্রাহ  িার 

অপভটয্াগটে কনাডাি 

অপফসাটরর  াটে 

পিপখিভাটি 

nodalofficer@pnbhousi 

ng.com এ কিাস্ট 

 রটি িাটরন। 

 

 গ্রাহ ট  অপভটয্াটগর 

িাপরখ কথট  7 

 ায্ ষপদিটসর িটধয 

উত্তর পদটি হটি। 

 

অনযথা , 

 

 গ্রাহ রা অপভটয্াগ 

পনষ্পপত্ত  ি ষ িষাট  

এখাটন পিখটি 

িাটরন: 

 য্পদ করট াপিউশনটে 

এখনও গ্রাহ টদর 

সন্তুটষ্টর  নয না হ  

িটি িারা 

executivedirector@p
n bhousing.com 

 াটে পিটি পিটখ 

িযিস্থািনা িপরিাি  

এিিং পসইও-র সাটথ 

কয্াগাটয্াগ  রটি 

িাটর 

 

 গ্রাহ ট  

অপভটয্াটগর িাপরখ 

কথট  7  ায্ ষপদিটসর 

িটধয উত্তর পদটি 

হটি। 

 গ্রাহট র সন্তুটষ্টর 

 নয অপভটয্াগটে 

সটম্বাধন না  রার 

কেটত্র, উিটরাক্ত 

তত্রিাপস  কথট  30 

পদটনর িটধয, গ্রাহ  

নীটি প্রদত্ত 

টি ানা  নযাশনাি 

হাউজ িং িযািংট র 

সাটথ কয্াগাটয্াগ 

 রটি িাটরন: 

 

 নযাশনাি হাউজ িং 

িযািং , পডিােষটিন্ট 

অফ করগুটিশন 

অযাি সুিারপভশন, 

(অপভটয্াগ 

প্রপি ার কসি), 4থ ষ 

িিা, ক ার-5এ, 

ইজি া হযাপিেযাে 

কসন্টার, কিাপধ 

করাড, নিুন পদপি - 
110003 

http://www.pnhousing.com/
http://www.pnhousing.com/
http://www.pnhousing.com/
mailto:nodalofficer@pnbhousing.com
mailto:executivedirector@pnbhousing.com
mailto:executivedirector@pnbhousing.com
mailto:executivedirector@pnbhousing.com
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 াস্টিার ক  ার 

ইটিি আইপড: 

customercare@pn
bhousin g.com 

 

ওট িসাইে: 

www.pnbhousin
g.com 

 

পিএনপি হাউজ িং 

পফনান্স পিপিটেড 

9ি িিা, 

অজত্রে ভিন, 22 

 স্তুরিা গান্ধী িাগ ষ, 

ন াপদপি - 110001 

 
দ্রষ্টিয: - দ া  টর 
উটিখ  ুন খাটির 
উিটর 'অপভটয্াগ 
পনষ্পপত্ত 

  

 অপভটয্াগ ারী 

https://grids.nhbonl
in e.org.in 

www.nhb.org.in এ 

অপভটয্াগ দাট র 

 টর অনুিিী 

প্রপি ার কসটির 

সাটথও কয্াগাটয্াগ 

 রটি িাটরন 

 

VII. িার্া এবং কয্াগাযয্াযগর কমাড ন্যায্য অনু্শীলন্ ক াড 

 

নযায্য অনুশীিন ক াড (য্া পিটশর্  টর স্থানী  ভার্া  িা ঋণগ্রহীিার দ্বারা কিাঝা য্া  

এিন এ টে ভার্া  হটি হটি) এর িটর িপণ ষি পনটদষশািিীর উির পভপত্ত  টর কিাটডষর 

অনুটিাদটনর সাটথ ক াম্পানী দ্বারা স্থািন  রা হটি। পিপভন্ন কস্ট টহাোরটদর িটথযর 

 নয ক াম্পাপনর ওট িসাইটে এ ই  থা িিা হটি। 

 
 

mailto:customercare@pnbhousing.com
mailto:customercare@pnbhousing.com
mailto:customercare@pnbhousing.com
http://www.pnbhousing.com/
http://www.pnbhousing.com/
https://grids.nhbonline.org.in/
https://grids.nhbonline.org.in/
https://grids.nhbonline.org.in/
http://www.nhb.org.in/
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VIII. এইচএফপচর দ্বারা চাজত  রা অতযপি  িুযের পন্ ন্ত্রণ 

 

i. ক াম্পাপনর কিাডষ িহপিটির খরি, িাজ ষন এিিং ঝুুঁ প  পপ্রপি াটির িটিা প্রাসপি  

 ারণগুপি পিটিিনা  টর এ টে সুটদর হাটরর িটডি গ্রহণ  রটি এিিং ঋণ এিিং 

অপগ্রটির  নয িা ষ  রা সুটদর হার পনধ ষারণ  রটি।সুটদর হার এিিং ঝুুঁ প র কগ্রটডশটনর 

 নয িদ্ধপি এিিং ঋণগ্রহীিাটদর পিপভন্ন কেণীর  াটে পিপভন্ন কেণীর সুটদর হার িা ষ 

 রার  নয কয্ জক্ত িা আটিদন িটত্র ঋণগ্রহীিা িা গ্রাহট র  াটে প্র াশ  রা হটি 

এিিং অনুটিাদটনর পিটিটি স্পষ্টভাটি  ানাটনা হটি। ক াম্পাপনর কিাডষ শাজস্তিূি  সুদ 

/ িা ষ (য্পদ থাট ) এর  নয স্পষ্টভাটি নীপি পনধ ষারণ  রটি। 

 

ii. সুটদর হার এিিং ঝুুঁ প র কগ্রটডশটনর  নয িদ্ধপি, এিিং শাজস্তিূি  সুদ (য্পদ থাট ) 

ক াম্পাপনর ওট িসাইটে উিিি  রা হটি িা সিংপিষ্ট সিংিাদিটত্র প্র াপশি হটি। 

ওট িসাইটে প্র াপশি িা অনযথা  প্র াপশি িথয য্খনই সুটদর হাটর িপরিিষন হটি 

িখন আিটডে  রা হটি। 

 

iii. সুটদর হার এিিং শাজস্তিূি  সুটদর হার (য্পদ থাট ) িাপর্ ষ  হার হটি হটি য্াটি 

ঋণগ্রহীিা অযা াউটন্ট িা ষ  রা হটি এিন সটি  হার সম্পট ষ সটিিন হ । 

 

iv. ঋণগ্রহীিাটদর  াে কথট  সিংগৃহীি প জস্তগুপি স্পষ্টভাটি সুদ এিিং িূটির িটধয পিভা ন 

পনটদষশ  রা উপিি। 

 

 

IX. পবজ্ঞািন্, পবিণন্ এবং পবি  

 

ক াম্পানী পনজিি  রটি কয্; 

 
 

i. সিস্ত পিজ্ঞািন এিিং প্রিারিূি  উিাদান স্পষ্ট, এিিং িাস্তি। 

 

ii. কয্ ক ানও পিপড া এিিং প্রিারিূি  সাপহটিযর কয্ ক ানও পিজ্ঞািটন য্া ক ানও 

িপরটর্িা িা িটণযর প্রপি িটনাটয্াগ আ র্ ষণ  টর এিিং সুটদর হাটরর এ টে করফাটরন্স 

অন্তভুষক্ত  টর, ক াম্পানীটে অনযানয পফ এিিং িা ষ প্রটয্া য হটি প না িাও পনটদষশ 

 রটি এিিং প্রাসপি  শিষাপদ এিিং শিষাপদর সম্পণূ ষ পিিরণ অনুটরাটধ িা ওট িসাইটে 

উিিি। 

 

iii. ক াম্পানী িাটদর শাখা  কনাটেশ িাগাটনার িাধযটি সুটদর হার, সাধারণ পফ এিিং িা ষ 

(য্পদ থাট  িটি শাজস্তিূি  সুদ সহ) সম্পপ ষি িথয সরিরাহ  রটি; কেপিটফান িা 

কহল্প িাইটনর িাধযটি; ক াম্পাপনর ওট িসাইটে; িটনানীি  িী / কহল্প কডটস্কর িাধযটি; 

অথিা িপরটর্িা গাইড / েযাপরফ সি সূিী সরিরাহ  রটি। 

 

iv. য্পদ ক াম্পানী সহা িা কসিা প্রদাটনর  নয িৃিী  িটের িপরটর্িাগুপি গ্রহণ  টর, 

িটি এই ধরটনর িৃিী  িেগুপি গ্রাহট র িযজক্তগি িথয (য্পদ এই  ািী  িৃিী  

িটের  াটে উিিি থাট ) ক াম্পাপনর িটিা কগািনী িা এিিং সুরোর এ ই পডগ্রীর 

সাটথ িপরিািনা  রটি হটি। 

 

v. ক াম্পানী, সিট  সিট , িাটদর দ্বারা প্রাি িাটদর িণযগুপির পিপভন্ন তিপশষ্টযগুপির সাটথ 

গ্রাহট র কয্াগাটয্াগ  রটি িাটর। িণয / িপরটর্িাপদর কেটত্র িাটদর অনযানয িণয 

িা প্রিারিূি  অফার সম্পট ষ িথয, ক িিিাত্র িখনই গ্রাহ টদর  াটে কি ৌঁটে কদও া 
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কয্টি িাটর য্পদ পিপন এই ধরটনর িথয / িপরটর্িা িাও ার  নয কিইটির িাধযটি 

িা ওট িসাইটে িা গ্রাহ  িপরটর্িা নম্বটর পনিন্ধন  টর এই  ািী  িথয / িপরটর্িা 

গ্রহটণর  নয িার সম্মপি প্রদান  টরন। 

 

vi. ক াম্পানী িাটদর ডাইটরট কসপিিং এট জন্সগুপির (পডএসএ)  নয এ টে আিরণপিপধ 

প্রট াগ / পনধ ষারণ  রটি য্ার িপরটর্িাগুপি িা ার িণয / িপরটর্িাপদগুপিটি িযিহার 

 রা হ  য্া অনযানয পির্ গুপির িটধয িারা িযজক্তগিভাটি িা কফাটনর িাধযটি িণয 

পিজক্র  রার  নয গ্রাহট র সাটথ কয্াগাটয্াগ  রার সি  িাটদর পনট টদর সনাক্ত 

 রটি হটি। 

 

vii. ক াম্পানীর কিাটডষর অনুটিাদন অনযু্া ী ডাইটরট কসপিিং এট ন্ট (পডএসএ) / 

ডাইটরট িাট ষটেিং এট ন্ট (পডএিএ) এর  নয আদশ ষ আিরণপিপধ গ্রহণ  রটি। 

 

viii. ক াম্পাপন িয্ ষা ক্রপি ভাটি পডএিএ-র আিরণ িয্ ষাটিািনা  রটি। গ্রাহট র  াে 

কথট  ক ানও অপভটয্াগ প্রাপির কেটত্র কয্ ক াম্পাপনর প্রপিপনপধ /  ুপর ার িা 

পডএসএ পনয্ুক্ত  টরটে কয্ ক ানও অনুিয্ুক্ত আিরণ িা এই ক াড িঙ্ঘন  টর 

 া   রা হটি, িদন্ত এিিং অপভটয্াগটে িপরিািনা  রার  নয এিিং েপিটে ভাি 

 রার  নয উিয্ুক্ত িদটেি গ্রহণ  রা হটি। 
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X. গযারান্টার  

 

য্খন ক ানও িযজক্ত ক ানও ঋটণর গযারান্টার হও ার  থা পিটিিনা  রটেন, িখন িাট  সম্পট ষ 

অিপহি  রা উপিি 

 
i. গযারান্টার পহসাটি পিপন / কসর দা িদ্ধিা; 
ii. কয্ িপরিাণ দা িদ্ধিা পিপন / কস ক াম্পাপনর  াটে পনট ট  প্রপিশ্রুপিিদ্ধ  রটিন; 

iii. এিন িপরপস্থপিটি কয্খাটন ক াম্পাপন িার দা িদ্ধিা িপরটশাটধর  নয িাট  ডা টি; 

iv. য্খন ক াম্পানীর ক াম্পানীর িটধয পিপন / কসর অনযানয অটথ ষর আে  থাট  য্পদ 

কস গযারান্টার পহসাটি অথ ষ প্রদান  রটি িযথ ষ হ ; 

v. গযারান্টার পহসাটি িার দা িদ্ধিাগুপি এ টে পনপদষষ্ট ক া ান্টাটির িটধয সীিািদ্ধ প না িা 

িারা প  
vi. সীিাহীন; এিিং 

vii. সি  এিিং িপরপস্থপি কয্খাটন গযারান্টার পহসাটি িার দা িদ্ধিাগুপি এিিং কসইসাটথ 

ক াম্পাপন িাট  এই সম্পট ষ অিপহি  রটি এিন িদ্ধপিও প্র াশ  রা হটি। 

viii. য্পদ গযারান্টার িাওনাদার / ঋণদািার দ্বারা  রা দাপি কিটন িিটি অস্বী ার  টর, 

িট  া িপরটশাটধর  নয িয্ ষাি উিা  থা া সটেও, এই ধরটনর গযারান্টারট  ইচ্ছা ৃি 

ঋণ পডফল্টার পহসাটিও পিটিিনা  রা হটি। 

 

ক াম্পানী িাট  ঋণগ্রহীিার আপথ ষ  অিস্থাটন কয্ ক ানও িস্তুগি প্রপি ূি িপরিিষন / গুপি 

সম্পট ষ অিগি রাখটি য্ার  াটে পিপন গযারান্টার পহসাটি দা ুঁপডট  আটেন। 

 

XI. কগািন্ী তা এবং পবশ্বস্ততা 
 

িিষিান এিিং অিীটির গ্রাহ টদর সিস্ত িযজক্তগি িথয িযজক্তগি এিিং কগািনী  পহসাটি 

পিটিপিি হটি এিিং পনম্নপিপখি নীপি এিিং নীপিগুপি দ্বারা িপরিাপিি হটি। ক াম্পানী গ্রাহ  

অযা াউটন্টর সাটথ সম্পপ ষি িথয িা কডো প্র াশ  রটি না, িা গ্রাহ টদর দ্বারা িা অনযথা , 

পনম্নপিপখি িযপিক্রিী কেটত্র িযিীি অনয  ারও  াটে সরিরাহ  রা কহা  না ক ন: 

 
i. য্পদ িথয আইন দ্বারা প্রদান  রা হ । 
ii. িথয প্র াশ  রার  নয  নসাধারটণর প্রপি য্পদ ক ানও  িষিয থাট । 

iii. য্পদ ক াম্পাপনর স্বাটথ ষর  নয িাটদর  াপি াপি ইিযাপদ করাধ  রার  নয িথয কদও ার 

প্রট া ন হ । গ্রাহট র িথয িার অনুিপি িযিীি পিিণটনর উটেটশয  াউট  কদও া 

হটি না। 

iv. য্পদ গ্রাহ  ক াম্পাপনট  িথয প্র াশ  রটি িটি, অথিা গ্রাহট র অনুিপি পনট । 
য্পদ ক াম্পাপনট  ক ানও গ্রাহ  সম্পট ষ এ টে করফাটরন্স পদটি িিা হ , িটি সিংস্থাটে 
এটে কদও ার আটগ িার পিপখি অনুিপি িাটি। 

 

গ্রাহ ট  পিপন/ কস সম্পট ষ ক াম্পাপনর িযজক্তগি কর ডষগুপি অযাটক্সস  রার  নয পিদযিান 

আইনী  ািাটিার অধীটন িার অপধ াটরর িপরিাণ সম্পট ষ অিপহি  রা হটি। 

 

ক াম্পানী ক াম্পানী সহ কয্ ক উ পিিণটনর উটেটশয গ্রাহট র িযজক্তগি িথয িযিহার  রটি 

না, য্পদ না গ্রাহ  পিটশর্ভাটি িাটদর এটে  রার অনুিপি কদ । 

 

XII. পফক্সড পডযিাক্রজট 
 

a. সি ধরটনর পডটিাজ টের  নয নূযনিি ি -ইন পিপর ড হটি 3 িাস। আিানটির 

পপ্রটিইটিটন্টর  নয সুটদর হার পনম্নরূি: 

i. পিন িাস িটর প ন্তু ে  িাটসর আটগ - সি ষাপধ  প্রটদ  সুদ িৃথ  

আিানি ারীটদর  নয প্রপি িের 4% হটি এিিং অনযানয কেণীর 
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আিানি ারীটদর কেটত্র ক ানও সুদ থা টি না। 

ii. ে  িাস িটর প ন্তু িপরিক্কিার িাপরটখর আটগ - প্রটদ  সুটদর হারটে কয্ 

সিট র  নয পডটিাজ ে িািাটনা হট টে িার  নয িািপি  পডটিাজ টের 

 নয প্রটয্া য সুটদর হাটরর কিট  1%  ি হটি। 

iii. পডটিাজ ে কয্ সিট র  নয িািাটনা হট টে িার  নয য্পদ ক ানও হার 

পনপদষষ্ট  রা না হ  - নূযনিি কয্ হাটর আিানিগুপি গ্রহণ  রা হ  িার 

কিট  2%  ি। 
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কব্রা াটর টে ক াম্পাপনর অনুটিাপদি এট টন্টর  াটে আিানটির িুটরা সিট র  নয 

অপগ্রি অথ ষ প্রদান  রা হ । অ াি প্রিযাহাটরর কেটত্র, কব্রা াটর টে সম্পূণ ষ সিট র  নয 

প্রটদ  এিিং প্রদত্ত অপিপরক্ত কব্রা াটর  পডটিাজ ে িপরিাণ কথট  িুনুদ্ধার  রা হটি। 

 

b. আিানিগুপি ক াম্পাপনর দ্বারা পনপদষষ্ট সিট র  নয গ্রহণ  রা হ  এিিং সিট  সিট  

আিানি িনুন ষিী রণ  রার দাপ ত্ব আিানি ারীর। য্পদ পডটিাজ েগুপি 7 িেটরর  নয 

িুনন ষিী রণ না  রা হ , িটি পডটিাজ টের পনধ ষাপরি িাপরখ কথট  7 িের িূণ ষ হও ার 

িটর িট  া আিানিটে পিপনট াগ ারী পশো ও সুরো িহপিটি (আইইপিএফ) স্থানান্তর 

 রা হটি এিিং িারিটর, আিানি ারী সরাসপর আইইপিএফ কথট  আিানি কফরটির 

 নয দাপি  রটি িাটরন। 

 

12. কজন্াযরল 

 

i. ক াম্পাপন ঋণ িুজক্তর শিষািিী এিিং শিষািিীটি প্রদত্ত উটেশযগুপি িযিীি ঋণগ্রহীিার 

পির্ট  হস্তটেি কথট  পিরি থা টি (য্পদ না িথয, ঋণগ্রহীিা দ্বারা িটূি ষ প্র াশ  রা 

হ পন, িেয  রা য্া )। 

 

ii. ঋণগ্রহীিার  াে কথট  ধাটরর অযা াউন্ট স্থানান্তটরর  নয অনুটরাধ প্রাপির কেটত্র, 

সম্মপি িা অনযথা  অথ ষাৎ ক াম্পাপনর আিপত্ত, য্পদ থাট  িটি অনুটরাধ প্রাপির িাপরখ 

কথট  21 পদটনর িটধয  ানাটনা হটি। এই ধরটনর স্থানান্তর আইটনর সাটথ সিপিিূণ ষ 

স্বচ্ছ িুজক্তিদ্ধ িদ অনযু্া ী হটি। 

 

iii. য্খনই ঋণ কদও া হ , িখন ক াম্পাপন গ্রাহ ট  িপরিাণ, কি াদ এিিং িপরটশাটধর 

িয্ ষা ক্রপি িার িাধযটি িপরটশাটধর প্রজক্র াটে িযাখযা  রটি। য্াইটহা , য্পদ গ্রাহ  

িপরটশাটধর সি সূিী কিটন না িটিন, িটি িট  া আদাট র  নয  পির আইন 

অনুয্া ী এ টে সিংজ্ঞাপ ি প্রজক্র া অনুসরণ  রা হটি। এই প্রজক্র াটে গ্রাহ ট  িার 

কনাটেশ িাটিট  িা িযজক্তগি িপরদশ ষন  টর এিিং / অথিা পনরািত্তার িনুপি ষটিিনা 

 টর িটন  পরট  কদটি। 

 

iv. ঋণ িুনুদ্ধাটরর কেটত্র, ক াম্পানী হ রাপনর আে  কনটি না, কয্িন পিট াড সিট  

ঋণগ্রহীিাটদর ক্রিাগি পিরক্ত  রা, ঋণ িুনুদ্ধাটরর  নয কিশী শজক্ত িযিহার  রা 

ইিযাপদ। সিংস্থাটে পনজিি  রটি কয্  িীটদর য্থায্থ ভাটি গ্রাহ টদর সাটথ আিরণ 

 রার  নয িয্ ষািভাটি প্রপশপেি  রা হট টে। 

 

v. পর ভাপর এট ন্টটদর  পডি  রার  নয নীপি প্রণ টনর  নয ক াম্পানী। 

 

vi. ক াম্পানী পনম্নপিপখি িপরপস্থপিটি হাউজ িং ঋণ প্রা -িন্ধ  রার উির প্রা -কিটিন্ট 

কিপভ িা  পরিানা িা ষ  রটি না: 

 

o কয্খাটন হাউজ িং কিান কলাটেিং সুটদর হাটরর পভপত্তটি এিিং কয্ ক ানও উিরস 

কথট  প্রা -িন্ধ থাট । 

o কয্খাটন হাউজ িং কিান পনপদষষ্ট সুটদর হাটরর পভপত্তটি হ  এিিং ঋণগ্রহীিা 

িাটদর পন স্ব উিরস কথট  ঋণগ্রহীিার দ্বারা ঋণ প্রা -িন্ধ  রা হ । 

 

এই উটেটশয "পন স্ব উিরস" অপভিযজক্তটের অথ ষ এ টে িযািং  / এইিএফপস / 

এনপিএফপস এিিং / অথিা এ টে আপথ ষ  প্রপিষ্ঠান কথট  ঋণ কনও া িযিীি অনয 

ক ানও উিরস। 

 

সিস্ত তদ্বি / পিটশর্ হার (পফক্সড এিিং কলাটেিং এর সিংপিেণ) হাউজ িং কিানগুপি 
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পনধ ষাপরি / ভাসিান হাটরর  নয প্রটয্া য প্রা -িটন্ধর পন িগুপিট  আ ৃষ্ট  রটি য্া 

প্রা -িটন্ধর সি , ঋণটে পনপদষষ্ট িা ভাসিান হাটরর উির পনভষর  টর প না িার উির 

পনভষর  টর। তদ্বি/ পিটশর্ হাটরর হাউজ িং কিাটনর কেটত্র, পনপদষষ্ট সুটদর হাটরর কি াদ 

কশর্ হও ার িটর, ঋণটে কলাটেিং করে ঋটণ রূিান্তপরি হও ার িটর কলাটেিং করটের 

 নয প্রা -িটন্ধর পন ি প্রটয্া য হটি। এটে এই ধরটনর সিস্ত তদ্বি / পিটশর্ হাটরর 

হাউজ িং ঋণগুপি এর িটর কফারটক্লা   রার কেটত্র প্রটয্া য। এটেও স্পষ্ট  রা হট টে 

কয্ এ টে পনপদষষ্ট হাটরর ঋণ এিন এ টে কয্খাটন ঋটণর িুটরা সি  াটির  নয হার 

পনধ ষারণ  রা হ । 

 
 

vii. ক াম্পাপন িযজক্তগি ঋণগ্রহীিাটদর িযিসা িযিীি অনয উটেটশয অনুটিাপদি ক ানও 

কলাটেিং করে কি াদী ঋটণর উির কফারটক্লা ার িা ষ / প্রা -িপরটশাটধর  পরিানা 

আটরাি  রটি না, সহ-িাধযিািূি  (গুপি) সহ িা োডাই। 

 

viii. ক াম্পানী এিিং স্বিন্ত্র ঋণগ্রহীিার িটধয সম্মি হাউজ িং ঋটণর প্রধান শিষাপদ এিিং 

শিষাপদর দ্রিু এিিং ভাি কিাঝার সুপিধাটথ ষ, ক াম্পাপন এই ধরটনর ঋটণর সিটিট  

গুুত্বিূণ ষ শিষািিী (এিআইটেপস) ধারণ ারী এ টে দস্তাটি  িাটি।ড ুটিন্টটে 

ক াম্পাপনর দ্বারা প্রাি পিদযিান ঋণ এিিং পনরািত্তা নপথগুপি োডাও হটি। ক াম্পানী 

সদৃশ এিিং ঋণগ্রহীিার দ্বারা কিাধগিয ভার্া  উপিপখি দস্তাটি টে প্রস্তুি  রটি। 

ক াম্পানী এিিং ঋণগ্রহীিার িটধয য্থায্থভাটি সম্পাপদি সদৃশ অনপুিপিটে স্বী ৃপির 

অধীটন ঋণগ্রহীিার  াটে হস্তান্তর  রা উপিি। 
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ix. পিপভন্ন িূি পদ  কয্িন সাপভষস িা ষ, সুটদর হার, দিনী  সুদ (য্পদ থাট ), িপরটর্িাগুপি 

কদও া হ , িণয িথয, পিপভন্ন কিনটদটনর  নয সি  পন ি এিিং অপভটয্াগ পনষ্পপত্ত 

প্রজক্র া, ইিযাপদ ক াম্পাপনর জক্র া িাটি স্বচ্ছিা উন্নীি  রার  নয প্রট া নী । 

অিএি, ক াম্পাপন "কনাটেশ কিাডষ", "িুজস্ত া / কব্রাপশওর", "ওট িসাইে", "প্রদশ ষটনর 

অনযানয কিাড" এিিং "অনযানয পির্ " পনটদষশািিী অনুসরণ  রটি। 

 

x. ক াম্পানী পনম্নপিপখি কয্ ক ান এ টে ভার্া  ক াম্পানী দ্বারা প্রদত্ত িণয এিিং 

িপরটর্িাপদ সম্পট ষ প্রদশ ষন  রটি: পহজি, ইিংটরজ  িা উিয্ুক্ত স্থানী  ভার্া। 

 

xi. ক াম্পানী ি স,  াপি, িণ ষ, পিি, তিিাপহ  অিস্থা, ধি ষ, িা অেিিার পভপত্তটি তির্িয 

 রটি না। য্াইটহা , ি টসর উির সীিািদ্ধিা, কয্িন ঋণ িণযগুপিটি উটিখ  রা 

হট টে, প্রটয্া য হটি থা টি। 

 

xii. ক াম্পানীর অপফপস াি ওট িসাইে www.pnbhousing.com এ িাট ষর সি সূিী, 

শিষািিীটি িপরিিষন ইিযাপদ সহ সিট  সিট  আিটডে  রা এফপিপস / এিআইটেপস 

প্র াশ  রটি, এোডাও শাখার কনাটেশ কিাটডষ প্রদপশ ষি হটি। ক াম্পানী অনুটরাটধর উির 

এ টে অনুপিপি প্রদান  রটি, হ   াউন্টাটর িা তিদুযপিন কয্াগাটয্াগ িা ইটিটির 

িাধযটি। য্াইটহা , এটে ক াম্পাপনর সিাট র পিপভন্ন অিংটশর  নয তিপর  রা পস্কিগুপি 

প্রিিষন িা অিংশগ্রহণ  রটি িাধা কদ  না। 

 

xiii. গ্রাহট র পনপদষষ্ট অনুটরাটধর পভপত্তটি, ক াম্পাপন এনইএফটে / আরটেজ এস-এর িাধযটি 

সুপিধাটভাগী / পিোর / পিটক্রিা এিিং ক াম্পাপনর অযা াউটন্ট ঋণ আট র তিদুযপিন 

স্থানান্তটরর সুপিধা প্রদান  রটি। 

 

xiv. ক াম্পানীর ওট িসাইটে গ্রাহ  কিােষাি সুপিধা রট টে এিিং গ্রাহ  সটি ভাটি 

িাসও াডষগুপি পনিন্ধন  টর আইটে উটেটশয প্রপভশনাি / ফাইনাি ইন্টাটরস্ট কিইড 

সাটেষপফট ে, অযা াউটন্টর পিিৃপি ইিযাপদ িাও ার  নয এই ধরটনর সুপিধার িাধযটি 

অযা াউন্টগুপি অযাটক্সস  রটি িাটরন। 

 

xv. সাধারণি, গ্রাহট র কয্ ক ানও অযা াউন্ট সম্পপ ষি সিস্ত কডো / ড ুটিন্টগুপি ঋণ 

/ অযা াউন্ট িন্ধ হও ার 5 িের িটর িুটে কফিা হটি এিিং ক াম্পাপন 5 িের িটর 

এই ধরটনর অযা াউন্টগুপির ক ানও িথয / কডো সরিরাহ রার  নয ক ানও অনুটরাধ 

গ্রহণ  রটি না। 

 

xvi. ঋণগ্রহীিা/পিটক্রিার নাটি ঋণ পিিরণ এিিং কি  ইসুয  রার িটর, য্পদ ক্রট র 

কিনটদন কয্ ক ানও  ারটণ সম্পন্ন  রা না য্া  এিিং কি টে ঋণ অযা াউটন্ট িুনরা  

 িা কদও া হ , িটি ঋণগ্রহীিা কডপিটের িাপরখ কথট  ঋণ অযা াউন্ট এিিং ঋণ িন্ধ 

 রার িাপরটখর িধযিিী সিট র  নয প্রটয্া য হাটর সুদ প্রদান  রটি। 

 

xvii. গ্রাহ ট  আিনার গ্রাহ ট   ানুন (ক ও াইপস), অযাপন্ট িাপন িিাপরিং (এএিএি), 

এিিং গ্রাহ  গ্রহণটয্াগযিা নীপির পন িগুপি কিটন িিটি হটি, য্া সিট  সিট  

আিাটদর ওট িসাইটে প্র াপশি হ । 

 

xviii. ক াম্পানী অপিিটম্ব ক ান "ঋণদািা-সম্পপ ষি" প্র ৃি অসুপিধা কয্ ঋণগ্রহীিাটদর 

সম্মুখীন হটি িাটর উিপস্থি হটি। ক াম্পানী ঋণ অনুটিাদন এিিং পিিরটণর সাটথ 

সম্পপ ষি হটি, প ন্তু সম্পপত্ত / সম্পপত্ত সম্পপ ষি পির্ গুপির  নয ক ানও ও যাটরপন্ট 

অফার  রটি না এিিং ঋণগ্রহীিাট  সম্পপত্তর পশটরানাি, পনি ষাটণর গুণিান, প্র টল্পর 
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অগ্রগপি ইিযাপদর সাটথ পনট ট  সন্তুষ্ট  রটি হটি। 

 

xix. সটি  ডা  টি ানা, ই-কিইি আইপড, কেপিটফান নম্বর এিিং কিািাইি নম্বর এিিং 

ক াম্পাপনর সাটথ কয্াগাটয্াটগর অনয ক ানও উিাট  পনিন্ধন  রা ঋণগ্রহীিার দাপ ত্ব। 

 

xx. ইএিআই  িাটনার  নয অনুটরাধ পিটিিনা  রা হটি য্পদ ঋণগ্রহীিার পনপদষষ্ট অনুটরাটধ 

ঋণগ্রহীিার পনপদষষ্ট অনটুরাটধ ইএিআই-এর িপরিাণ হ্রাস  রা হ  িটি ঋণগ্রহীিার 

দ্বারা ঋটণর এ ই কি াদ ি া  রাখার  নয ঋণগ্রহীিার দ্বারা ঋটণর এ   িপরিাণ 

প্রা -িপরটশাটধর  নয ক ানও কপ্রা-রাো হ্রাস  রা হটি। পপ্রটিইটিটন্টর কেটত্র, 

গ্রাহট র  াটে ক িিিাত্র কসই কেটত্রই ইএিআই হ্রাটসর পি ল্প থা টি কয্খাটন এই 

ধরটনর পপ্রটিইটিন্ট নূযনিি 5 ইএিআই-এর সিিুিয
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xxi. ঋটণর কি াদ িৃজদ্ধ: য্খনই আরওআইটি ক ানও ঊর্ধ্ ষিুখী সিংটশাধন হ , িখন 

ক াম্পাপন স্ব িংজক্র ভাটি / সম্ভািযভাটি, িার ঋণ অযা াউন্ট এিিং িযাটিন্স ঋটণর 

কি াটদর িপরিিষটনর ঋণগ্রহীিাট  অিপহি  রটি। ঋণগ্রহীিার  াটে পি ল্প গুপি 

থা টি - 

 

i) প্রটয্া য িপধ ষি ইএিআই সম্ভািযভাটি প্রদান  রটি িা 

ii) প্রটয্া য এ  ািীন পপ্রটিইটিন্টগুপি প্রদান  ুন এিিং এ ই ইএিআই িাপিট  য্ান 

িা 
iii) এ ই ইএিআই িাপিট  য্ান এিিং ঋটণর কি াদ িাডান। 

এটে ঋণগ্রহীিার দাপ ত্ব হটি উিটরাক্ত কয্ ক ানও এ টের  নয শাখা  িপরদশ ষন / 

কয্াগাটয্াগ  রা, সুটদর হাটরর কয্াগাটয্াগ / িপরিিষটনর িটর। 

xxii. য্খনই ঋটণর  নয আরওআই ( াটডষর হার) এ পনম্নগািী সিংটশাধন  ায্ ষ র হ , িখন 

সম্ভািযভাটি প্রদত্ত নিুন ঋটণর কেটত্রও এ ই প্রটয্া য। প্রটয্া য শিষািিী সাটিটে, 

িুরাটনা ঋটণর কেটত্র, ঋণগ্রহীিারা সি ষটশর্ ক াম্পাপনর হাউজ িং পফনান্স করে 

(পিএনপিএইিএফআর) এ সুযইি  টর এিিং নািিাত্র পফ প্রদান  টর এিিং  ট  টে 

আনুষ্ঠাপন িা সম্পন্ন  টর আরওআই কিাটডর পরটসে  টর সুটদর হার হ্রাটসর সুপিধা 

গ্রহণ  রার পি ল্প িাটিন। 

 

xxiii. এই ক াডটে ক াম্পাপনর িপরিািনা ির্ ষদ দ্বারা িাপর্ ষ  িা িূি ষিিী পিরপিটি িয্ ষাটিািনা 

 রা হটি। 

 

xxiv. ক াডটে প্রিার  রার  নয, ক াম্পানীটে  রটি: 

 
 পিদযিান এিিং নিুন গ্রাহ টদর ক াটডর এ টে অনুপিপি সরিরাহ  রা; 

 এই ক াডটে  াউন্টাটর িা তিদুযপিন কয্াগাটয্াগ িা কিইটির িাধযটি 

অনুটরাটধর পভপত্তটি উিিি  রা; 
 প্রপিটে শাখা  এিিং িাটদর ওট িসাইটে এই ক াডটে উিিি  ুন; এিিং 

 পনজিি  ুন কয্ িাটদর  িীটদর ক াড সম্পট ষ প্রাসপি  িথয সরিরাহ 

 রটি এিিং ক াডটে অনুশীিটন রাখার  নয প্রপশপেি  রা হট টে। 


	I. এফপিসি এর প্রয়োগ
	II. ঋণ এবং তাদের প্রক্রিয়াকরণের জন্য আবেদন
	III. ঋণ মূল্যায়ন, শর্তাদি / শর্তাবলী এবং ঋণের আবেদন প্রত্যাখ্যানের যোগাযোগ
	IV. শর্তাবলীর পরিবর্তন সহ ঋণ বিতরণ
	V. পরিচালনা পর্ষদের দায়িত্ব
	VI. অভিযোগ
	VII. ভাষা এবং যোগাযোগের মোড ন্যায্য অনুশীলন কোড
	VIII. এইচএফচির দ্বারা চার্জ করা অত্যধিক সুদের নিয়ন্ত্রণ
	IX. বিজ্ঞাপন, বিপণন এবং বিক্রয়
	X. গ্যারান্টার
	XI. গোপনীয়তা এবং বিশ্বস্ততা
	XII. ফিক্সড ডিপোজিট
	12. জেনারেল

