
ভার্ সন 24.0.0

17 ফেব্রুযারি, 2022 ফেকে োর্ সেি

চাকজসি প্রোি ফ াম ফ ান (INR)(আইএনআি) ফ াম ফ ান (INR)(আইএনআি)

প্রসেসেিং সি* প্রাসথ িত ল াসের 1%  + GST(জিএেটি) প্রাসথ িত ল াসের 2%  + GST(জিএেটি)

স গ্যা  সি (ল াে অ্যাসপ্রইোস র িেয)

ল াসের আিংসিক অ্থবা পূর্ ি পসরসিাধ (ললাটিিং লরি অ্ি 

ইন্টাসরসের ওপর) **

a.  NIL(েী ) - যসি বযজিগ্ত োসে েম্পসি থাসক ;

b. যসি স্বতন্ত্র েত্ত্বার োসে েম্পসি থাসক, তাহস  লেটি 

সবিসেে পারপাে ল াে সহসেসব সবসবসিত হসব এবিং প্রিি 

সপ্রজিপযাস র 2% + GST(জিএেটি) িািি সহসেসব প্রসযািয 

হসব

a. NIL(েী ) - যসি বযজিগ্ত োসে েম্পসি থাসক 

এবিং ল ােটি লকাসো েে-হাউসেিং/সবিসেে পারপাে 

ল াে ো হয় 

b. সপ্রসপইড সপ্রজিপাস র 3% + GST(জিএেটি) - যসি 

বযজিগ্ত োসে েম্পসি থাসক এবিং উসেিয হয় েে-

হাউসেিং/সবিসেে

c. যসি স্বতন্ত্র েত্ত্বার োসে েম্পসি থাসক, তাহস  

লেটি সবিসেে পারপাে ল াে সহসেসব সবসবসিত হসব 

এবিং প্রিি সপ্রজিপযাস র 3% + GST(জিএেটি) িািি 

সহসেসব প্রসযািয হসব

ল াসের আিংসিক অ্থবা পূর্ ি পসরসিাধ (সিক্সড লরি অ্ি 

ইন্টাসরসের ওপর) **

a. NIL(েী ) - যসি বযজিগ্ত োসে েম্পসি থাসক এবিং 

সেিস্ব উৎে লথসক অ্থ ি প্রিাে করা হয় ;

b. যসি বযজিগ্ত োসে েম্পসি থাসক এবিং তৃতীয় বযজির 

দ্বারা/পক্ষ লথসক অ্থ ি প্রিাে করা হয়, সপ্রসপইড  

সপ্রজিপযাস র 3% + GST(জিএেটি) িািি সহসেসব প্রসযািয 

হসব ;

c. যসি স্বতন্ত্র েত্ত্বার োসে েম্পসি থাসক, তাহস  লেটি 

সবিসেে পারপাে ল াে সহসেসব সবসবসিত হসব এবিং প্রিি 

সপ্রজিপযাস র 3% + GST(জিএেটি) িািি সহসেসব প্রসযািয 

হসব।

সপ্রসপইড সপ্রজিপাস র 3% + GST(জিএেটি)

লিক/NACH(এেএসেএইি) েযাসেি িে ি সরিাে ি (বাউি িািি)

ওভািরিউ চাজস

স গ্যা  সরকভাসর সি অ্যাকিুয়া ে অ্যাকিুয়া ে

অ্যাকাউসন্টর লেিসেন্ট

সরসপসেন্ট সিসডউ  সি

ডকুসেন্টে সিসয়র তাস কা

ল াে সপ্রসলািার লেিসেন্ট Rs 750/- + GST Rs 750/- + GST

বতিোে আসথ িক বছসরর িেয প্রসভিো  ইন্টাসরে 

োটিিসিসকি (ইেকাে িযাসক্সর িেয)

পূব িবতী আসথ িক বছসরর িেয িাইো  ইন্টাসরে লপইড 

োটিিসিসকি (ইেকাে িযাসক্সর িেয)

প্রপাটিি ডকুসেন্টসের কসপ

সরসপসেন্ট ইিট্রাকিসের লোয়াপ

ROI(আরওআই) পসরবতিে - সিক্সড লথসক ললাটিিং 3% of POS + GST 3% of POS + GST

ROI(আরওআই) পসরবতিে - ললাটিিং লথসক ললাটিিং (লরসির 

হ্রাে)
0.5% of POS + GST 1% of POS + GST

ROI(আরওআই) পসরবতিে - সিক্সড/ললাটিিং লথসক সিক্সড

প্রপাটিি সিসয়র লোয়াপ Rs 25000/- + GST Rs 25000/- + GST

কযাি/সেসে  লিসকর োধযসে EMI(ইএেআই) লপসেসন্টর সি Rs 1000/- + GST Rs 1000/- + GST

কােসড িাসিিে (েযাসিউসরটি/ল াসের পূব িাভাসের পসর প্রপাটিি 

ডকুসেন্টগুস  লিরত লেওয়া হসব ো)

সরসকাসয়সের সভসিসত অ্সরজিো  প্রপাটিি ডকুসেন্ট সরটট্রভা Rs 1000/- + GST Rs 1000/- + GST

ল াে ললািাসর ডকুসেন্ট সরস সির লক্ষসে িাসিিে

January 31, 2016 তাসরসের পসর সডেবাে িড ল াসের িেয 

CERSAI(সেইআরএেএআই) সেয়ে অ্েেুাসর 

CERSAI(সেইআরএেএআই) সিে

January 31, 2016 তাসরসের পূসব ি সডেবাে িড ল াসের িেয 

CERSAI(সেইআরএেএআই) সেয়ে অ্েেুাসর 

CERSAI(সেইআরএেএআই) সিে

MODT(এেওসডটি)/িাসিির লরজিসেিাে - 

জিসয়িাে/কযােসেস িাে

ROC(আরওসে) িািি জিসয়িাে/কযােসেস িাে প্রসযািয েয় Rs 500 + GST

িাইসি  োিি সিে অ্যাকিুয়া  অ্েেুাসর অ্যাকিুয়া  অ্েেুাসর

রিশদ রিিিণ িযক্তিি দ্বািা রিক াক্তজট স্বতন্ত্র র্ত্ত্বাি দ্বািা রিক াক্তজট

3 োসের সেসেোে  ক ইে সপসরয়ড
৩ োসের েসধয সপ্র-েযাসিউরড উইথড্রয়া  অ্েসুোিেসযাগ্য 

েয়।

৩ োসের েসধয সপ্র-েযাসিউরড উইথড্রয়া  

অ্েসুোিেসযাগ্য েয়।

3 োসের পসর সকন্তু 6 োসের আসগ্ সপ্র-েযাসিউরড উইথড্রয়া 
লয েেয়কাস র িেয সডসপাজিি করা হসয়সছ তার িেয 

বাৎেসরক 4% হাসর ইন্টাসরে প্রিাে করসত হসব।
লকাসো ইন্টাসরে প্রিাে করসত হসব ো।

6 োসের পসর সকন্তু েযাসিউসরটির তাসরসের আসগ্ সপ্র-

েযাসিউরড উইথড্রয়া 

সপ্র-েযাসিউরড উইথড্রয়া 
সপ্রেযাসিউর উইথড্রয়াস র লক্ষসে, অ্সতসরি লরাকাসরি(লোি প্রিি লরাকাসরি লথসক লয েেয়কাস র িেয 

সডসপাজিি করা হসয়সছ তার িেয সেসিিষ্ট লরাকাসরসির সবসয়াগ্ি ) উপসভািার লথসক আিায় করা হসব।

দ্রষ্টিয: র্ংস্থাি রিকিচনাি রভরিকত উ কিাি রের্/চাকজসর্  রিিরতসত  কত  াকি।

রিকটই  ফ াকনি জনয চাজস এিং প্রকর্াজয টযাকেি রূ্রচ 

 *1)সেসেোে প্রসেসেিং সি INR 10,000 + প্রসযািয িযাক্স. ল াসের আসবিে করার েেয় েেস্ত সি একোসথ প্রিাে করসত হসব। যসি লকাসো কারসর্ ল াসের আসবিে অ্েসুোসিত 

ো হয়, তাহস  PNB(সপএেসব) হাউসেিং সিেযাি স সেসিড  প্রসেসেিং সি ধসর রােসত পাসর -

a) লহাে ল াে - INR 3000 + GST(জিএেটি) PNB(সপএেসব) হাউসেিং সিেযাি স সেসিসডর দ্বারা ে ূযাসয়ত প্রসতটি েম্পসির িেয েমূ্পর্ ি প্রসেসেিং সিসয়র লথসক েিংগ্হৃীত। 

b) েে লহাে ল াে - INR 5000 + GST(জিএেটি) PNB(সপএেসব) হাউসেিং সিেযাি স সেসিসডর দ্বারা ে ূযাসয়ত প্রসতটি েম্পসির িেয েমূ্পর্ ি প্রসেসেিং সিসয়র লথসক েিংগ্হৃীত।

3) যতক্ষর্ পয িন্ত লরসেসডজিয়া  সবজডিং, েেস্ত প্রসয়ািেীয় লরগুস িসর অ্েসুোিে েহ, এর ওপর সেসে িত হসে ো, ততক্ষে পয িন্ত "লরসেসডজিয়া  প্লি ল াে" একটি "েে-লহাে 

4) উপসভািাসির অ্েসুরাধ করা হসে লযে পসরসেবার িেয উোরা লকাসো তৃতীয় পক্ষসক লকাসোরূপ অ্থ ি প্রিাে ো কসরে।

রিক াক্তজকটি জনয চাজস এিং প্রকর্াজয টযাকেি রূ্রচ

লয েেয়কাস র িেয সডসপাজিি করা হসয়সছ তার িেয প্রসযািয ইন্টাসরে লরসির লথসক 1% কে ইন্টাসরে 

প্রিাে করসত হসব।

3) ল াে অ্যাকাউসন্ট সরসিসডউ সেসন্টর প্রভাব, লযেে, আিংসিক সপ্রসপসেন্ট  অ্থবা লরি অ্ি ইন্টাসরসের পসরবতিে, পারস্পসরক েম্মত িতিাব ী অ্েেুাসর পরবতী ইেে সেন্ট 

োইসকস  প্রিাে করা হসব।

5)আিংসিক/েমূ্পর্ ি সপ্রসপসেসন্টর অ্েসুরাধগুস  োসের 25 তাসরে এবিং পরবতী োসের 5 তাসরে (উভয় সিেই অ্ন্তভুিি) বযতীত েেস্ত সিসে গ্রহর্ করা লযসত পাসর। গ্রাহকসির 

তাসির পসরকল্পো অ্েযুায়ী আিংসিক অ্থ ি প্রিাে (যসি থাসক) করার িেয অ্েসুরাধ করা হসে।

a. যসি রাসে / ই-লেইস  অ্যাডহক সরসকাসয়ে প্রাপ্ত হসয় থাসক, তাহস  Rs 500/- + GST(জিএেটি) ধায িয করা হসব ;

a. যসি রাসে / ই-লেইস  অ্যাডহক সরসকাসয়ে প্রাপ্ত হসয় থাসক, তাহস  Rs 500/- + GST(জিএেটি) ধায িয করা হসব ;

a. Nil(েী ), যসি প্রথে সডেবাে িসেসন্টর প্রারসিক 6 োসের েসধয সরসকাসয়ে করা হসয় থাসক 

b. প্রথে সডেবাে িসেন্ট লথসক 6 োে পসর - Rs 750/- + GST(জিএেটি), যসি রাসে / ই-লেইস  অ্যাডহক 

সরসকাসয়ে প্রাপ্ত হসয় থাসক

a) প্রসতবছর 2টি প্রসভিো  এবিং 1টি িাইো  ইন্টাসরে ই-লেইস র োধযসে পাঠাসো হসব, সবোেসূ য ;

b) এছাড়াও লকাসো সরসকাসয়ে প্রাপ্ত হস  প্রসত লক্ষসে Rs 500/- + GST(জিএেটি) ধায ি করা হসব ;

c) ওসয়বোইি/লপািিা /IVR(আইসভআর) লথসক সেসি ডাউেস াড করার লক্ষসে লকাসো িািি  াগ্সব ো

Rs 100/- + GST

Rs 500/- + GST

Rs 500/- + GST

** 2)ল াসের আিংসিক লপসেন্ট সহসেসব সবসবসিত এবিং প্রসযািয হসব এেে একটি লপসেসন্টর িেয, যার পসরোে অ্ন্তত বতিোে EMI(ইএেআই)-এর ৫ গুর্ হসত হসব

অ্যাকিুয়া  অ্েেুাসর

Rs 500/- + GST(জিএেটি), যসি ই-লেইস র োধযসে প্রাপ্ত হয় ;

Rs 1000/- + GST(জিএেটি), যসি সপ্রসন্টড কসপ (েব িাসধক 50 পষৃ্ঠা পয িন্ত) ;

Rs 1500/- + GST(জিএেটি), ৫০ পষৃ্ঠার লবসি হস  ;

সবোেসূ য, যসি PDC(সপসডসে) লোড লথসক NACH(এেএসেএইি) লোসড পসরবসতিত হয় ;

সবোেসূ য, যসি NACH(এেএসেএইি) লোড লথসক E-NACH(ই-এেএসেএইি) লোসড পসরবসতিত হয় ;

Rs 750/- + GST(জিএেটি), যসি সিজিকযা  লোসড হয় - PDC(সপসডসে)/NACH(এেএসেএইি) ;

ইন্টাসরসের "সিক্সড" লরসি কেভাে িাে উপ ব্ধ েয়।

Rs 1000/- + GST(জিএেটি) p.m(সপ.এে) (ল াে ললািার/েযাসিউসরটির 1 োে পসর)

Nil(েী ) - ল াে ললািাসরর 15 কায িসিবসের পসর লডস ভাসর ;

আস ি লডস ভাসর (সরসকাসয়সের সভসিসত) between 7 - 15 কায িসিবসের েসধয - Rs 1000/- + GST(জিএেটি) ;

Early deliveryআস ি লডস ভাসর (সরসকাসয়সের সভসিসত) 5 - 7 কায িসিবসের েসধয - Rs 1500/- + GST(জিএেটি) ;

Rs 750/- + GST(জিএেটি) (প্রথে বাউি)

Rs 1000/- + GST(জিএেটি) (সদ্বতীয় বাউি - একই ইেে্রসুেসন্টর উপস্থাপো)

রি রিত র্মকযি জনয অপ্রদি EMI(ইএমআই)-এি ও ি 24% p.a(র .এ)


