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সবেচেয় &র()পূণ- শত- াবলী (এমআই7িচ) 

ঋেণর জন< সবেচেয় &র()পূণ- শত- াবলী ("এমআই7িস") ঋণ=হীতােদর মেধ< িপএনিব হাউিজং িফনাD িলিমেটড Gথেক 

অ<ােনKচার এ ["ঋণ=হীতা (&িল)"] এ িবLািরত িহসােব সMত হেয়েছ, এক7 GকাOািন GকাOািন আইন, 1956 এর অধীেন 

অPভR -S, কেপ-ােরট পিরচয় নTর L65922DL1988PLC033856 এবং 9 ম তলায় তার িনবিUত অিফস, অ<াVকভ ভবন, 22 

কWরবা গাUী মাগ-, নতR ন িদিY - 110001, ("িপএনিবএইচএফএল") নীেচ উেYখ করা হেয়েছ এবং অনুেমাদন পে\ অPভR -S 

শত- াবলীর সােথ একে\ পড়া এবং Gবাঝা যায়, যার িবশদ িববরণ পিরিশ` এ আরও িবেশষভােব উেYখ করা হেয়েছ("অনুেমাদন 

প\"), িবতরণ প\, যার িববরণ&িল পিরিশ` এ ("িবতরণ প\"), িজ7িস*1  এবং অন<ান< ঋণ নিথেত আরও িবেশষভােব উেYখ 

করা হেয়েছ যা িপএনিবএইচএফএল (সিMিলতভােব "ঋণ নিথ" িহসােব উেYখ করা হয়) এর সােথ ঋেণর GরফােরেD কায-কর করা 
হেব। 

এখােন উিYিখত এমআই7িস&িল Gকবলমা\ িনেদ- শক এবং সOূণ- নয়। ঋণ িবতরণ প\ সহ ঋণ নিথ dারা পিরচািলত হেব। 

এখােন বeণfত শত- াবলী এবং ঋণ নিথ&িলর মেধ< Gকানও dেDর Ghে\, ঋণ নিথ&িলর শত- াবলী এবং শত- াবলী iাধান< পােব। 

ক<ািপটালাইজড টােম-র িজ7িস-Gত এর অথ- থাকেব। 

A) ঋণ 

ঋেণর অথ- ঋণ নিথ&িলর অধীেন সংjািয়ত ঋণ। ঋেণর Gময়াদ, এর উেkশ<, সুেদর iেযাজ< হার, এবং িবতরণ পে\র 

অধীেন িনধ-ািরত হেব। িনeদf̀  িববরেণর জন< অনু=হ কের িবতরণ িচl7 সাবধােন পmR ন। ঋণ Giাফাইেলর Gnিডট 

মূল<ায়ন, আয় এবং iদo িসিকউির7র মূল<ায়েনর িভিoেত িনধ-ারণ করা হেব। 

ঋণ=হীতা (&িল) pধRমা\ উপলqতার সময়কােল ঋেণর অধীেন িবতরণ চাওয়ার অিধকার পােব। যিদ ঋণ=হীতা (&িল) 

উপলqতার সময়কােল তহিবল&িল সOণূ-রrেপ Gটেন না Gনয় তেব িপএনিবএইচএফএল িবতরণ পে\র শত- াবলী পিরবত-ন 

করেত পাের। 

সুেদর হার - ঋেণর জন< iেযাজ< সুেদর হার িsর / Gtা7ং Gরেটর জন< িsর / Gtা7ং Gরট িনধ-ারণ করা হেব। 

a) িফKড Gরট - যিদ ঋণ=হীতা (&িল) সুেদর এক7 িনeদf` হার Gবেছ Gনয়, তেব সুেদর হার ঋেণর Gময়াদ জুেড় িsর 

থাকেব। iেযাজ< িফKড Gরট 7 িবতরেণর তািরেখ িবদ<মান সুেদর হার হেব। 

Gtা7ং Gরট - যিদ ঋণ=হীতা (&িল) সুেদর Gtা7ং Gরেটর জন< Gবেছ িনেয়েছ, তেব ঋণ=হীতা (&িল) Gtা7ং Gরট 

+/- মাeজfন (% এর শেত- ) এ সুদ iদােনর জন< দায়বu থাকেব। িপএনিবএইচএফএল dারা সমেয় সমেয় িসuাP 

Gনওয়া িপএনিবএইচএফআর-এর উপর িভিo কের সুেদর Gtা7ং Gরট হেব। "িপএনিবএইচএফআর" বলেত 

=াহক এবং পেণ<র ধরন, িবদ<মান বাজার পিরিsিত এবং Gযেকােনা সংিবিধবu কতv -পেhর িনেদ- িশকা এবং/
অথবা িপএনিবএইচএফএল এর অভ<Pরীণ নীিত অনুযায়ী িপএনিবএইচএফএল dারা সমেয় সমেয় িনধ-ািরত 

িরেসট তািরখ এবং িরেসট সমেয়র িwেকােয়িD অনুযায়ী সুেদর iেযাজ< GরফােরD Gরট Gবাঝােব। 

িপএনিবএইচএফআর-এর Gয Gকানও পিরবত-ন িপএনিবএইচএফএল dারা তার ওেয়বসাইট বা অ<াকাউx 

Gyটেমx বা তার শাখা বা িপএনিবএইচএফএল-এর মেতা Gকানও মাধ<েমর মাধ<েম যথাযথ বেল িবেবিচত হেব। 

b) িফKড ও Gtা7ং Gরট - যিদ আপিন সুেদর িফKড ও Gtা7ং Gরট Gবেছ িনেয় থােকন, তাহেল ঋণ=হীতা (&িল) 

উপেরর ধারা (এ) এর অধীেন িনেদ- িশত পuিতেত iাথিমক সমেয়র জন< এবং উপেরাS ধারা (িব) এর অধীেন 

িনেদ- িশত পuিতেত Gtা7ং Gরেট উিYিখত iাথিমক সমেয়র পের সুেদর িনeদf` হার iদােনর জন< দায়বu 

থাকেব। 

c) িপএনিবএইচএফএল-এর িনজz িবেবচনার িভিoেত, ঋণ=হীতার (&িল) সুেদর িনeদf` হার ি{ম Gথেক এক7 

Gtা7ং Gরট অফ ইxােরy ি{েম রrপাPর করার িবক| থাকেব বা তিdপরীত, এই িবক|7 ব<বহার করার সময় 

iেযাজ< মূল বেকয়া এবং কেরর উপর iেযাজ< সুইচ চাজ-  iদােনর পের। 
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1সাধারণ শত- াবলী ("িজ7িস") 03 আগy, 2021 তািরেখ নতR ন িদিY/িদYীেত সাব-Gরিজ}ার VII-এর অিফেস িনবিUত হয়, যার বRক নং 4-এ 294 নং Gরিজে~শন 

নTর 294, খ� নং 1708 পৃ�ায় পৃ�া নং 114 Gথেক 157 এ এবং সাব-Gরিজ}ার এসআর িভ এ হউজ খাস নয়ািদিY/িদYীেত, 03 Gম, 2019 তািরেখ 114 Gথেক 

157 পৃ�ায় Gরিজে}শন নTর 867। 4, Vol. No. 463 পৃ�া নTর 98 Gথেক 151 এ এবং িডেসTর 09, 2016-এ িদিY /নতR ন িদYীেত সাব-Gরিজ}ার VII-এ 4 

িডেসTর, 2016 এ Gরিজyার নTর 979, Vol. No. 57 Gথেক 103 পৃ�ায় Gরিজে}শন নTর 1614 এবং 04 িডেসTর, 2014 তািরেখ হিরয়ানার কারনােল সাব-

Gরিজ}ােরর অিফেস বRক আই এর অধীেন ডকR েমx নTর 9326 িহসােব রেয়েছ।  খ� নং 534 পৃ�া নTর 82 এ। 
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d) এর িবপরীেত যা-ই বলা Gহাক না Gকন, সুেদর হার ঋণ=হীতা (&িল) dারা কায-কর করা িবতরণ পে\র Ghে\ 

সংেশাধন সােপেh এবং এ7 িচl, ই-Gমইল এবং এসএমএেসর মাধ<েম ঋণ=হীতােক (&িল) জানােনা হেব 

িপএনিবএইচএফএল ওেয়বসাইেট iদeশfত হেব। 

Gচক হLাPেরর তািরখ Gথেক বা িআ7িজএস, এনইএফ7, Gপ অড- ার / িডমা� �া� / ব<াংকােরর Gচেকর তািরখ Gথেক 

িপএনিবএইচএফএল-এর পেh ঋেণর সুদ জমা হেত pর( করেব, Gপাyাল অড- ার Gযমনই Gহাক না Gকন, ঋণ=হীতা (&িল) বা 
iদানকারীর dারা িবতরণকv ত অেথ-র �ানিজট / সং=হ / উপলিqেত গৃহীত সময় িনeবfেশেষ। 

িপএনিবএইচএফএল-এর িনজz িবেবচনার িভিoেত, সুেদর হার পুনরায় Gসট / সংেশাধন করার অিধকার থাকেব, Gয Gকানও সমেয়, 

iচিলত বাজার অনুশীলন, মািন মােক- ট পিরবত-ন, ঋণ=হীতার Gnিডট Gর7ং ডাউনে=ড, িরজাভ-  iেয়াজনীয়তা, iিভশিনং িনয়ম, 

িপএনিবএইচএফআর / মাeজfেন পিরবত-ন বা িপএনিবএইচএফএেলর িবদ<মান িনেদ- িশকা বা এনএইচিব / আরিবআই িনয়ম বা 
অন< Gকানও iেযাজ< আইেনর পিরবত- েনর কারেণ। 

এ7 �` করা হেয়েছ Gয িপএনিবএইচএফএল সুেদর হার7 পুনরায় Gসট / সংেশাধন করার জন< তার উপেরাS অিধকার7 ব<বহার 

করেত পাের, Gয Gকানও সংখ<ক বার, িপএনিবএইচএফএল উপযRS বেল মেন করেত পাের, যতhণ না িপএনিবএইচএফএল এর 

স�� অনুসাের পুেরা পিরমােণর বেকয়া পিরেশাধ না করা পয-P। সুেদর হােরর পিরবত-ন&িল Gকবল স�াব<ভােব কায-কর করা হেব। 

এর িবপরীেত যা-ই বলা Gহাক না Gকন, সুেদর হার আপনার dারা কায-কর করা িবতরণ পে\র Ghে\ সংেশাধন সােপেh এবং এ7 

আপনােক িচl / ইেমল / এসএমএস / Gহায়াটসঅ<ােপর মাধ<েম জানােনা হেব বা িপএনিবএইচএফএল ওেয়বসাইেট iদeশfত হেব। 

B) Gময়াদ 

ঋেণর Gময়াদ িপএনিবএইচএফএল-এর িবেবচনার িভিoেত িনধ-ারণ করা হেব যা ঋণ=হীতার বয়স(&িল), ঝR ঁ িক Giাফাইল, 

সOিoর বয়স এবং ঋণ=হীতা (&িল) dারা িনব-ািচত িনeদf` পণ< / Giা=ােমর উপর িনভ- র করেব। িপএনিবএইচএফএল 

ঋেণর সময় Gয Gকানও সময় তার িনজz িবেবচনার িভিoেত ঋেণর Gময়াদ পিরবত-ন করেত পাের। 

C) িফ এবং অন<ান< চাজ-  

iেযাজ< িবিভ� িফ এবং চােজ- র িবশেদর জন<, অনু=হ কের আমােদর ওেয়বসাইট > =াহক পিরেষবা িবভাগ7 GদখRন। 

িপএনিবএইচএফএল-এর িবেবচনার িভিoেত িফ /চাজ-  পিরবত-ন সােপেh। ঋণ=হীতােক িপএনিবএইচএফএল-এর 

ওেয়বসাইেটর "ন<ায< অনুশীলন Gকাড" িবভােগর অধীেন আপেডট করা চাজ- &িলর সব-েশষ সময়সূচী, Gযমন, 

www.pnbhousing.com, বা পিরেষবা&িল পাওয়ার সময় িপএনিবএইচএফএল-এর শাখা অিফেসর =াহক িবjি� 

Gবােড-  আপেডট করার জন< অনুেরাধ করা হে�। 
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ভাস$ন 24.0.0    

17 &ফ()য়াির, 2022 &থেক কায$কর  

  

িরেটইল &লােনর জন5 চাজ$  এবং :েযাজ5 ট5াে;র সূিচ 

চােজ$ র :কার
&হাম &লান (INR)

(আইএনআর)
&হাম &লান (INR)(আইএনআর)

iেসিসং িফ*
iাeথfত Gলােনর 1%  

+ GST(িজএস7)
iাeথfত Gলােনর 2%  + GST(িজএস7)

িলগ<াল িফ (Gলান অ<ােiইসােলর জন<) অ<াকচR য়াল অনুসাের

Gলােনর আংিশক অথবা পূণ- পিরেশাধ (Gtা7ং Gরট 

অফ ইxােরেyর ওপর) **

a.  NIL(নীল) - যিদ 

ব<িSগত নােম 

সOিo থােক ; 

b. যিদ zতT সTার 

নােম সOিo থােক, 

তাহেল Gস7 

িবজেনস পারপাস 

Gলান িহেসেব 

িবেবিচত হেব এবং 

iদo িiিDপ<ােলর 
2% + 

GST(িজএস7) চাজ-  
িহেসেব iেযাজ< হেব

a. NIL(নীল) - যিদ ব<িSগত নােম সOিo থােক এবং 

Gলান7 Gকােনা নন-হাউিসং/িবজেনস পারপাস Gলান 

না হয়  

b. িiেপইড িiিDপােলর 3% + GST(িজএস7) - যিদ 

ব<িSগত নােম সOিo থােক এবং উেkশ< হয় নন-

হাউিসং/িবজেনস 

c. যিদ zতT সTার নােম সOিo থােক, তাহেল Gস7 

িবজেনস পারপাস Gলান িহেসেব িবেবিচত হেব এবং 

iদo িiিDপ<ােলর 3% + GST(িজএস7) চাজ-  
িহেসেব iেযাজ< হেব
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Gলােনর আংিশক অথবা পূণ- পিরেশাধ (িফKড Gরট 

অফ ইxােরেyর ওপর) **

a. NIL(নীল) - যিদ 

ব<িSগত নােম 

সOিo থােক এবং 

িনজz উৎস Gথেক 

অথ- iদান করা হয় ; 

b. যিদ ব<িSগত 

নােম সOিo থােক 

এবং তv তীয় ব<িSর 

dারা/পh Gথেক 

অথ- iদান করা হয়, 

িiেপইড  

িiিDপ<ােলর 3% + 

GST(িজএস7) চাজ-  
িহেসেব iেযাজ< 
হেব ; 

c. যিদ zতT সTার 

নােম সOিo থােক, 

তাহেল Gস7 

িবজেনস পারপাস 

Gলান িহেসেব 

িবেবিচত হেব এবং 

iদo িiিDপ<ােলর 
3% + 

GST(িজএস7) চাজ-  
িহেসেব iেযাজ< 

িiেপইড িiিDপােলর 3% + GST(িজএস7)

Gচক/NACH(এনএিসএইচ) ম<াে�ট ফম- িরটান- (বাউD 

চাজ- )
Rs 750/- + GST(িজএস7) (iথম বাউD) 

Rs 1000/- + GST(িজএস7) (িdতীয় বাউD - একই ইন}ুেমেxর উপsাপনা)

ওভারিডউ চাজ$ িবলিCত সমেয়র জন5 অ:দG EMI(ইএমআই)-এর ওপর 24% 

p.a(িপ.এ)
িলগ<াল িরকভাির িফ অ<াকচR য়ালস অ<াকচR য়ালস

অ<াকাউেxর Gyটেমx
a. যিদ �াে� / ই-Gমইেল অ<াডহক িরেকােয়y iা� হেয় থােক, তাহেল Rs 

500/- + GST(িজএস7) ধায-< করা হেব ;

িরেপেমx ি{িডউল িফ
a. যিদ �াে� / ই-Gমইেল অ<াডহক িরেকােয়y iা� হেয় থােক, তাহেল Rs 

500/- + GST(িজএস7) ধায-< করা হেব ;

ডকR েমxস িফেয়র তািলকা

a. Nil(নীল), যিদ iথম িডসবাস-েমেxর iারি�ক 6 মােসর মেধ< িরেকােয়y 

করা হেয় থােক  

b. iথম িডসবাস-েমx Gথেক 6 মাস পের - Rs 750/- + GST(িজএস7), যিদ 

�াে� / ই-Gমইেল অ<াডহক িরেকােয়y iা� হেয় থােক

Gলান িiে�াজার Gyটেমx Rs 750/- + GST Rs 750/- + GST



 of 147 PNBHFL/CSO/MITC Format/Bengali − Version 21

বত-মান আeথfক বছেরর জন< iিভশনাল ইxােরy 

সা7-িফেকট (ইনকাম ট<ােKর জন<)
a) iিতবছর 27 iিভশনাল এবং 17 ফাইনাল ইxােরy ই-Gমইেলর মাধ<েম 

পাঠােনা হেব, িবনামূেল< ; 
b) এছাড়াও Gকােনা িরেকােয়y iা� হেল iিত Ghে\ Rs 500/- + 

GST(িজএস7) ধায- করা হেব ; 

c) ওেয়বসাইট/Gপাট- াল/IVR(আইিভআর) Gথেক িনেজ ডাউনেলাড করার 

Ghে\ Gকােনা চাজ-  লাগেব না

পূব-বতী�  আeথfক বছেরর জন< ফাইনাল ইxােরy Gপইড 

সা7-িফেকট (ইনকাম ট<ােKর জন<)

iপা7- ডকR েমxেসর কিপ
Rs 500/- + GST(িজএস7), যিদ ই-Gমইেলর মাধ<েম iা� হয় ; 

Rs 1000/- + GST(িজএস7), যিদ িiেxড কিপ (সব-ািধক 50 পৃ�া পয-P) ; 

Rs 1500/- + GST(িজএস7), ৫০ পৃ�ার Gবিশ হেল ;

িরেপেমx ইD�াকশেনর Gসায়াপ

িবনামূেল<, যিদ PDC(িপিডিস) Gমাড Gথেক NACH(এনএিসএইচ) Gমােড 

পিরবeতfত হয় ; 

িবনামূেল<, যিদ NACH(এনএিসএইচ) Gমাড Gথেক E-NACH(ই-এনএিসএইচ) 

Gমােড পিরবeতfত হয় ; 

Rs 750/- + GST(িজএস7), যিদ িফিজক<াল Gমােড হয় - PDC(িপিডিস)/

NACH(এনএিসএইচ) ;

ROI(আরওআই) পিরবত-ন - িফKড Gথেক Gtা7ং 3% of POS + GST 3% of POS + GST

ROI(আরওআই) পিরবত-ন - Gtা7ং Gথেক Gtা7ং 

(Gরেটর �াস)
0.5% of POS + GST 1% of POS + GST

ROI(আরওআই) পিরবত-ন - িফKড/Gtা7ং Gথেক 

িফKড
ইxােরেyর "িফKড" Gরেট কনভাস-ান উপলq নয়।

iপা7- িফেয়র Gসায়াপ Rs 25000/- + GST Rs 25000/- + GST

ক<াশ/িসে�ল Gচেকর মাধ<েম EMI(ইএমআই) Gপেমেxর 

িফ
Rs 1000/- + GST Rs 1000/- + GST

কাyিড চােজ- স (ম<ািচউির7/Gলােনর পূব-াভােসর পের 

iপা7- ডকR েমx&িল Gফরত Gনওয়া হেব না)
Rs 1000/- + GST(িজএস7) p.m(িপ.এম) (Gলান G�াজার/ম<ািচউির7র 1 

মাস পের)

িরেকােয়েyর িভিoেত অিরিজনাল iপা7- ডকR েমx 

ির�ভাল
Rs 1000/- + GST Rs 1000/- + GST

Gলান G�াজাের ডকR েমx িরিলেজর Ghে\ চােজ- স 

Nil(নীল) - Gলান G�াজােরর 15 কায-িদবেসর পের Gডিলভাির ; 

আeলf Gডিলভাির (িরেকােয়েyর িভিoেত) between 7 - 15 কায-িদবেসর মেধ< 
- Rs 1000/- + GST(িজএস7) ; 

Early deliveryআeলf Gডিলভাির (িরেকােয়েyর িভিoেত) 5 - 7 কায-িদবেসর 

মেধ< - Rs 1500/- + GST(িজএস7) ;

January 31, 2016 তািরেখর পের িডসবাস-ড Gলােনর 

জন< CERSAI(িসইআরএসএআই) িনয়ম অনুসাের 

CERSAI(িসইআরএসএআই) িফস  

Rs 100/- + GST

January 31, 2016 তািরেখর পূেব- িডসবাস-ড Gলােনর 

জন< CERSAI(িসইআরএসএআই) িনয়ম অনুসাের 

CERSAI(িসইআরএসএআই) িফস

Rs 500/- + GST
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MODT(এমওিড7)/চােজ- র Gরিজে}শান - িnেয়শান/

ক<ানেসেলশান
Rs 500/- + GST

ROC(আরওিস) চাজ-  িnেয়শান/ক<ানেসেলশান iেযাজ< নয় Rs 500 + GST

টাইেটল সাচ-  িফস
অ<াকচR য়াল 

অনুসাের
অ<াকচR য়াল অনুসাের

 *1)িমিনমাম iেসিসং িফ INR 10,000 + iেযাজ< ট<াK. Gলােনর আেবদন করার সময় সমL িফ একসােথ iদান করেত হেব। যিদ 

Gকােনা কারেণ Gলােনর আেবদন অনুেমািদত না হয়, তাহেল PNB(িপএনিব) হাউিসং িফন<াD িলিমেটড  iেসিসং িফ ধের রাখেত পাের - 

a) Gহাম Gলান - INR 3000 + GST(িজএস7) PNB(িপএনিব) হাউিসং িফন<াD িলিমেটেডর dারা মলূ<ািয়ত iিত7 সOিoর জন< সOূণ- 
iেসিসং িফেয়র Gথেক সংগৃহীত।  

b) নন Gহাম Gলান - INR 5000 + GST(িজএস7) PNB(িপএনিব) হাউিসং িফন<াD িলিমেটেডর dারা মূল<ািয়ত iিত7 সOিoর জন< 
সOূণ- iেসিসং িফেয়র Gথেক সংগৃহীত।

** 2)Gলােনর আংিশক Gপেমx িহেসেব িবেবিচত এবং iেযাজ< হেব এমন এক7 Gপেমেxর জন<, যার পিরমান অPত বত-মান 

EMI(ইএমআই)-এর ৫ &ণ হেত হেব

3) যতhণ পয-P GরিসেডিDয়াল িবি�ং, সমL iেয়াজনীয় Gর&েলটির অনেুমাদন সহ, এর ওপর িনeমfত হে� না, ততhন পয-P 

"GরিসেডিDয়াল �ট Gলান" এক7 "নন-Gহাম Gলান" িহেসেব িবেবিচত হেব।

3) Gলান অ<াকাউেx িরি{িডউলেমেxর iভাব, Gযমন, আংিশক িiেপেমx  অথবা Gরট অফ ইxােরেyর পিরবত-ন, পার�িরক সMত 

শত- াবলী অনুসাের পরবতী�  ইনyলেমx সাইেকেল iদান করা হেব।  

4) উপেভাSােদর অনুেরাধ করা হে� Gযন পিরেষবার জন< উনারা Gকােনা তv তীয় পhেক Gকােনারrপ অথ- iদান না কেরন।

5)আংিশক/সOূণ- িiেপেমেxর অনুেরাধ&িল মােসর 25 তািরখ এবং পরবতী�  মােসর 5 তািরখ (উভয় িদনই অPভR -S) ব<তীত সমL 

িদেন =হণ করা Gযেত পাের। =াহকেদর তােদর পিরক|না অনুযায়ী আংিশক অথ- iদান (যিদ থােক) করার জন< অনুেরাধ করা হে�।

িডেপািজেটর জন5 চাজ$  এবং :েযাজ5 ট5াে;র সূিচ

িবশদ িববরণ
ব5িKর Lারা 
িডেপািজট

MতT সTার Lারা িডেপািজট

3 মােসর িমিনমাম লক ইন িপিরয়ড

৩ মােসর মেধ< িi-

ম<ািচউরড 

উইথ�য়াল 

অনুেমাদনেযাগ< 
নয়।  

৩ মােসর মেধ< িi-ম<ািচউরড উইথ�য়াল 

অনুেমাদনেযাগ< নয়।   

3 মােসর পের িক� 6 মােসর আেগ িi-ম<ািচউরড 

উইথ�য়াল 

Gয সময়কােলর জন< 
িডেপািজট করা 
হেয়েছ তার জন< 
বাৎসিরক 4% হাের 

ইxােরy iদান 

করেত হেব। 

Gকােনা ইxােরy iদান করেত হেব না। 

6 মােসর পের িক� ম<ািচউির7র তািরেখর আেগ িi-

ম<ািচউরড উইথ�য়াল 

Gয সময়কােলর জন< িডেপািজট করা হেয়েছ তার জন< iেযাজ< ইxােরy 

Gরেটর Gথেক 1% কম ইxােরy iদান করেত হেব।
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D) বািতলকরণ 

এখােন যা-ই থাকR ক না Gকন, িপএনিবএইচএফএল-এর িনঃশত-  অিধকার থাকেব Gয Gকানও সময় ঋণ=হীতার (&িল) 
কােছ Gকানও পূব-িবjি� ছাড়াই, Gয Gকানও কারেণ, Gকানও কারেণ নন-পারফরিমং অ<ােসট িহসােব তার G�িণিবন<ােসর 
Ghে\ বা িবতরণ প\ এবং ঋণ নিথ&িলর শত- াবলীর সােথ অ-সMিতর কারেণ ঋেণর অ-উপলq / অব<ব ত অংশ7 
বািতল / সংেশাধন করার। এই ধরেনর বািতলকরেণর Ghে\, ঋণ নিথ&িলর সমL িবধান&িল ঋেণর ইিতমেধ< টানা 
এবং বেকয়া অংেশর জন< কায-কর এবং ¡বধ হেত থাকেব এবং ঋণ=হীতা (&িল) যথাযথভােব এবং 
সময়ানুবeতfতাগতভােব বেকয়া পিরমাণ&িল পিরেশাধ করেব। 

E) ঋেণর জন< িনরাপoা 

i. ঋেণর জন< িনরাপoা সাধারণত িপএনিবএইচএফএল dারা iেয়াজনীয় সOিo এবং / অথবা অন< Gকানও 
সমাPরাল / অPব-তী� কালীন িনরাপoার উপর িনরাপoা সুদ হেব। িনরাপoা, অন<ান< িবষেয়র পাশাপািশ, 
গ<ারা¢, হাইেপািথেকশন, বUকী, অ�ীকার এবং িপএনিবএইচএফএল dারা উপযRS বেল িবেবিচত অন< 
Gকানও ধরেণর সুরhা অPভR -S করেত পাের। 

ii. সমাPরাল িনরাপoা িহসােব iদo সOিoেত িপএনিবএইচএফএল-এর পেh iথম এবং একেচ7য়া চাজ-  dারা 
ঋণ সুরিhত করা হেব (ঋণ নিথেত Gয িববরণ&িল Gসট করা হেয়েছ) যার এক7 �`, িবপণনেযাগ< এবং 
অননুেমািদত িশেরানাম থাকেব। ঋণ=হীতা (&িল) িপএনিবএইচএফএল dারা iেয়াজনীয় িশেরানাম দিলল, 
নিথ, iিতেবদন&িলর মূল / অনুিলিপ ¡তির করেব। ঋণ=হীতা (&িল) উিYিখত িনরাপoা ¡তিরর জন< iেদয় 
সমL চাজ-  বহন করেব এবং িপএনিবএইচএফএল dারা iেয়াজনীয় তার পিরপূণ-তার জন< iেয়াজনীয় সমL 
পদেhপ =হণ করেব। িনরাপoা িহসােব iদo সOিo িনম-ােণর পিরক|না7 উপযRS কতv -পh dারা অনুেমািদত 
হেব এবং ঋেণর মু£ার সময় Gয Gকানও সমেয় ঋণ=হীতা (&িল) বা অন< Gকানও ব<িSর dারা এ7 ল¤ন করা 
হেব না। 

iii. ঋণ=হীতা (&িল)/ িনরাপoা iদানকারী GকাOািন আইন, 2013 (যিদ iেয়াজন হয়) এবং এর অধীেন iণীত 
িবিধ, িচইআরএসএএল বা এই ধরেনর অন<ান< iেযাজ< আইেনর অধীেন iণীত িনয়মাবলী অনুযায়ী GকাOািন 
িনবUেকর কােছ িনবিUত হেত হেব, িনধ-ািরত সমেয়র মেধ< এবং িপএনিবএইচএফএল-এ িনবUেনর শংসাপ\ 
সরবরাহ করেব। 

iv. ঋণ=হীতা (&িল)/ িনরাপoা iদানকারী, যিদ iেয়াজন হয়, িপএনিবএইচএফএল-এর কােছ =হণেযাগ< ঋণ 
সুরিhত করার জন< অিতিরS িনরাপoা iদান করেব যা ঋণ নিথর অধীেন বা িপএনিবএইচএফএল dারা 
তােদর িনজz িবেবচনার িভিoেত িনeদf` িহসােব সুরhা কভার পয-P পির¥ার, িবপণনেযাগ<, অেযৗিSক এবং 
অ-কv িষ সOিo হেব। 

v. ঋণ=হীতা (&িল) zীকার কের, সMত হয় এবং িনি§ত কের Gয যিদ িনরাপoা, অিধকার এবং 
িশেরানাম ¡তির করা হয় যার ফেল Gয Gকানও উপােয় িবপ� বা িবপ� হয়, তেব এর ফেল সOিoর 
উপর বUক রাখার মাধ<েম চােজ- র zয়ংিnয় মুিS হেব না। ঋণ=হীতা (&িল) সMত হয় এবং =হণ 
কের Gয এই জাতীয় Gকানও ঘটনার Ghে\ (উপের বeণfত িহসােব), ঋণ=হীতা (&িল) ঋণ সুরিhত 
করার জন< সOিoর সমতR ল< মূেল<র iিতsাপন িনরাপoা iদান করেব। 

িi-ম<ািচউরড উইথ�য়াল
িiম<ািচউর উইথ�য়ােলর Ghে\, অিতিরS G�াকােরজ(Gমাট iদo G�াকােরজ 

Gথেক Gয সময়কােলর জন< িডেপািজট করা হেয়েছ তার জন< িনeদf` 

G�াকােরেজর িবেয়াগফল) উপেভাSার Gথেক আদায় করা হেব।

PQব5: সংRার িবেবচনার িভিGেত উপেরাK িফস/চােজ$ স পিরবSতTত হেত পাের।
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F) সOিo/ঋণ=হীতার বীমা (&িল) 

এই ঋেণর সময়কােল িপএনিবএইচএফএল dারা িনeদf` পিরমােণর জন< িপএনিবএইচএফএল dারা িনধ-ািরত পিরমােণর 
জন< অি©, বন<া, ভª িমকO এবং অন<ান< িবপেদর িবর(েu যথাযথভােব এবং যথাযথভােব বীমা করা হেয়েছ িকনা তা 
িনি§ত করার জন< ঋণ=হীতা (&িল) এর দািয়) হেব, িপএনিবএইচএফএল একমা\ Gবিনিফিসয়াির িহসােব। এর iমাণ 
iিত বছর এবং / অথবা যখনই িপএনিবএইচএফএল dারা চাওয়া হেব তখন িপএনিবএইচএফএলেক Gদওয়া হেব। 
উিYিখত উেkেশ< িপএনিবএইচএফএল dারা িনধ-ািরত পিরমাণ যাই Gহাক না Gকন, ঋণ=হীতা (&িল) পয-া� পিরমােণ 
সOিoর বীমা করেত পুেরাপুির বাধ< থাকেব। 

দািব এবং কভােরজ সহ শত- াবলী এই ধরেনর বীমা পিলিসর ইসু<কারী dারা পিরচািলত হেব। দয়া কের মেন রাখেবন Gয 
বীমা পিলিসর অধীেন িপএনিবএইচএফএল-এর ভª িমকা একজন সুিবধাiদানকারীর হেব এবং পিলিসর অধীেন 
ভিবষ<েতর Gয Gকানও দািব কভার এবং িন«িo করার িসuাP7 Gকবলমা\ বীমা সংsার উপর িনভ- র করেব। বীমা হল 
অনুেরােধর িবষয়বW। 

G) ঋণ িবতরেণর শত- াবলী 

ঋণ িবতরেণর শত-&িল িবশদভােব ঋণ নিথর অধীেন উেYখ করা হেব তেব, িকছR  iধান এবং iধান শত-  নীেচ উেYখ 
করা হেয়েছ: 

i. িপএনিবএইচএফএল dারা উিYিখত সমL iাসি�ক নিথ অনুেমাদন প\ / অন< Gকানও ঋণ নিথেত জমা 
Gদওয়া; 

ii. সOিoর আইিন ও iযR িSগত মূল<ায়ন; 

iii. ঋণ=হীতা (&িল) dারা িনজz অবদােনর অথ- iদান (সOিoর Gমাট খরচ ঋেণর পিরমাণ কম), Gযমন 
অনুেমাদন পে\ উেYখ করা হেয়েছ; 

iv. ঋেণর পয-া� ব<বহােরর iমাণ iদান করা (ঋেণর পরবতী�  িবতরেণর Ghে\) ; 

v. িপএনিবএইচএফএল সরবরাহ করার জন< ঋণ=হীতা (&িল) dারা iিত�(িতবu, িনম-ােণ অ=গিত / িবলT, 
সOিoর Gকানও বড় hিত, কম-সংsান / Gযাগােযােগর িববরেণ পিরবত-ন, সOিo সOeকfত কেরর অথ- iদান 
না করা ইত<ািদ সহ সমL তথ<; 

vi. অনুেমািদত পিরক|না অনুযায়ী সOিo িনম-াণ করা হে�; 

vii. ঋণ=হীতা (&িল) িনেজেক স�` কেরেছ Gয iকে|র জন< iেয়াজনীয় অনুেমাদন (Gযখােন সOিo অবিsত) 
িবকাশকারী dারা iা� হেয়েছ; 

viii. সOিoর জন< সমL iেয়াজনীয় অনুেমাদন iা� হেয়েছ এবং যিদ সOিo7 পুনরায় িবnেয় Gকনা হয় তেব 
িবেnতার কােছ উপলq; 

ix. ঋণ=হীতা (&িল) সমL iেয়াজনীয় কেপ-ােরট ব<বsা =হণ করেব এবং সমL ছাড়প\ (এর পিরচালনা পষ-দ এবং 
ঋণ=হীতার Gশয়ারেহা�ারেদর dারা পাস করা কেপ-ােরট Gরেজািলউশন&িল সহ সীিমত দায়বuতা অংশীদাির)/
অংশীদারী সংsার কাছ Gথেক কতv - ে)র প\/অথির7র িচl/এইচইউএফ-এর সহপা¬েদর কাছ Gথেক পাওয়ার 
অফ অ<াটeনf ঋেণর সুিবধা এবং সুরhা ¡তিরর জন<, অ�ীকার, তv তীয় পেhর বUক বা হাইেপািথেকশন সহ 
iেযাজ< িহসােব, এর সOাদেনর Ghে\ iাসি�ক Gলান ডকR েমxস, এর dারা িচPা করা Gলনেদন এবং এর 
কায-কািরতা।ঋণ=হীতা(Gদর) এই ধরেনর ছাড়প\/অনুেমাদেনর iত<িয়ত সত< কিপ িপএনিবএইচএফএল-এর 
কােছ সরবরাহ করেত হেব; 

x. [ঋণ=হীতা (&িল), িপএনিবএইচএফএল এবং এসেnা এেজx এক7 এসেnা চR িS বা অন< Gকানও নিথ 
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(&িল) বা চR িS (&িল) বা চR িS (&িল) এ iেবশ করেত পাের, Gযমন7 িপএনিবএইচএফএল dারা িনeদf` করা 
Gযেত পাের, এলআরিড এসেnা অ<াকাউেx িরিসেভবল&িল জমা Gদওয়ার জন<, এসেnা অ<াকাউেx িলেয়ন / 
চাজ-  ¡তির সহ বেকয়া পিরমােণর িবতরণ এবং পিরেশােধর সুিবধােথ- এবং এই ধরেনর চােজ- র এক7 GকাOািনর 
Gরকeডfংেয়র Ghে\]2; 

 
2 Applicable for Lease Rental Discounting (LRD) cases. 



 of 12 PNBHFL/CSO/MITC Format/Bengali − Version 21

xi. ঋণ=হীতা (&িল) ব� বা এক7 িডমা� iিমসির Gনাট, িপিডিস, িসিকউির7 ডকR েমxস, iেযাজ< 
আইেনর অধীেন সMিতর iমাণ, ঋেণর পিরমােণর জন< িপএনিবএইচএফএল-এর পেh বীমা Gকােভর 
iমাণ কায-কর এবং িবতরণ করেব। 

H) পিরদশ-ন: 

িপএনিবএইচএফএল-এর ঋেণর Gময়াদকােল সমেয় সমেয় িপএনিবএইচএফএল-এর Gকানও অিফসােরর 
সOিo পিরদশ-ন করার অিধকার থাকেব। 

I) ঋণ ও সদু পিরেশাধ 

i. িবতরণ পে\ উিYিখত িনeদf` তািরেখ মািসক িভিoেত iেদয় সমতR ল< মািসক িকিL ("ইএমআই") এর মাধ<েম ঋণ 
পিরেশাধেযাগ< হেব। ইএমআই&িল iকv তপেh িবতরণ করা পিরমােণর উপর গণনা করা হেব যা 
িপএনিবএইচএফএল-এর িবেবচনার িভিoেত সংেশাধন সােপেh হেব। চª ড়াP িবতরেণর সময় সlক ইএমআই 
গণনা করা হেব। 

ii. iাক-ইএমআই সুদ ("িপইএমআইআই") iদােনর iেয়াজন হেব, মািসক িভিoেত, িবতরণ পে\ উিYিখত িনধ-ািরত 
তািরেখ এবং সুেদর বাeষfক হােরর উপর গণনা করা হেব। এ7 iথম িবতরেণর তািরখ Gথেক ঋেণর Ghে\ ইএমআই 
pর( হওয়ার তািরখ পয-P চাজ-  করা হেব। 

iii. ঋণ=হীতা (&িল) িপএনিবএইচএফএল (a) এর pর( Gথেক িনধ-ািরত তািরখ&িলেত iিত7 ইএমআই iদান 
করেব; এবং / অথবা (b) ইএমআই pর( না হওয়া পয-P, সংি` িনধ-ািরত তািরখ&িলেত িবতরেণ 
িপইএমআইআই। িপইএমআইআই / ইএমআই ঋণ=হীতা (&িল) dারা iদানেযাগ< হেব Gযমন তািরখ&িল িবতরণ 
পে\ িনেদ- িশত। যিদ এই িদন7 এক7 ব<বসািয়ক িদন না হয়, তেব িপইএমআইআই / ইএমআই পূব-বতী�  
ব<বসািয়ক িদেন ঋণ=হীতা (&িল) dারা iেদয় হেব। 

iv. িবলিTত অথ- iদােনর Ghে\, িবলিTত সমেয়র জন< বেকয়া চাজ- &িল সমেয় সমেয় িপএনিবএইচএফএল dারা 
িনধ-ািরত হাের চাজ-  করা হেব। 

v. িপএনিবএইচএফএল-এর ইএমআই সংেশাধন করার বা পিরেশােধর সময়কাল সংেশাধন করার অিধকার এবং 
িনজz িবচhণতা থাকেব বা সুেদর হার এবং / অথবা িপএনিবএইচএফআর-এ পিরবত-ন / সংেশাধেনর ফেল 
উভয়ই এবং Gসই অনুযায়ী Gপাy Gড7ং Gচক&িলর নতR ন Gসট ("িপিডিস") জমা Gদওয়া হেব এবং / অথবা 
অপিরবত-নীয় এনএিচএইচ ম<াে�ট সংেশািধত ইএমআই&িলর জন< ঋণ=হীতা (&িল) zতঃiেণািদতভােব Gদওয়া 
হেব। 

vi. উপেরাS সাধারণতার মেধ< সীমাবu না হেয়, ঋণ=হীতা (&িল) িপএনিবএইচএফএল dারা ঋণ পিরেশােধর জন< 
িনধ-ািরত পিরমােণর জন< সমেয় সমেয় িপএনিবএইচএফএল dারা বাধ<তামূলক িহসােব এই সংখ<ক িপিডিস 
সরবরাহ করেব। 

J) িiেপেমx চাজ-  

ন<াশনাল হাউিজং ব<াংক ("এনএইচিব"), িপএনিবএইচএফএল dারা অন<ান< িনয়Tক কতv -পh (&িল) এর 
িনেদ- িশকা / সাকR - লার অনুসাের িiেপেমx চাজ-  (&িল) আেরািপত হেব, যা তার ওেয়বসাইেট আপেডট করা 
হেয়েছ, সমেয় সমেয়, জনসাধারেণর কােছ তেথ<র জন< এবং এখােন সরবরািহত িহসােব। এনএইচিব এবং 
অন<ান< িনয়Tক কতv -পেhর (আইইএস) িনেদ- িশকা / সাকR - লারসােপেh, এখােন এবং / অথবা ঋণ নিথর 
অধীেন থাকা শত- াবলী সােপেh, ঋণ=হীতা (&িল) ঋণেক িi-Gপইড বা আংিশকভােব িiেপইট করেত পাের 
যিদ অি=ম ি\শ (30) কায-িদবেসর জন< িপএনিবএইচএফএলেক �` িলিখত Gনা7শ Gদওয়া হয়। 
িপএনিবএইচএফএল dারা Gনা7শ iাি�র iকv ত তািরখ Gথেক ি\শ (30) িদন গণনা করা হেব। 



 of 13 PNBHFL/CSO/MITC Format/Bengali − Version 21

K) ঋেণর উপর বাeষfক বেকয়া iিত বছর 30 Gশ এিiল জাির করা হেব। 

L) অিতিরS বেকয়া পনুর(uােরর জন< অনসুরণ করা সংিh� িনেদ- শক পuিত 

িজ7িস ("িডফে®র ঘটনা") এ উিYিখত িডফে®র Gকানও ঘটনার পের, িপএনিবএইচএফএল-এর কােছ 
ঋণ=হীতা (&িল) dারা iেদয় সমL বেকয়া পিরমাণ অিবলেT iেদয় হেয় উঠেব এবং িপএনিবএইচএফএল ঋণ 
নিথ&িলর অধীেন তার অিধকার&িল iেয়াগ করার জন< এই জাতীয় iেয়াজনীয় iিnয়া / ব<বsা =হেণর 
অিধকার&িল =হণ করার অিধকার সংরhণ কের তেব িবলিTত অথ- iদােনর জন< অিতিরS চাজ- , চাজ-  
করার মেধ< সীমাবu নয়,  আইেনর অধীেন উপলq iিতকার অনুযায়ী িনরাপoা iেয়াগ কের বেকয়া আদায়। 
iিত7 মামলার পিরিsিতর উপর িনভ- র কের িপএনিবএইচএফএল এর dারা iকv ত পuিত িনধ-ারণ করা হেব। 

M) =াহক Gসবা 

ঋণ সOeকfত ঋণ=হীতা (&িল) এর সমL i¯ এবং উেdগ&িল সেTাধন করা হেব এবং িপএনিবএইচএফএল এর dারা 
পিরচালনা করা হেব। 
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i. অিফেস পিরদশ-েনর সময়- সকাল 10:30 টা Gথেক িবেকল 3:00 টা (Gসামবার Gথেক শিনবার)। 
িপএনিবএইচএফএল অিফস iিত মােসর রিববার, iথম ও িdতীয় শিনবার বU থােক। 

ii. =াহক পিরেষবার জন< Gযাগােযাগ করা ব<িSর িবশদ - িপএনিবএইচএফএল-এর শাখা অিফেস =াহক পিরেষবা 
ব<বsাপক। 

iii. টাইম লাইন সহ িন°িলিখত 3 7 পাওয়ার পuিত নীেচ Gসট করা হেয়েছ:   

o Gলান অ<াকাউx Gyটেমx - 10 কায-িদবেসর মেধ<। 

o িশেরানাম নিথর ফেটাকিপ #- 15 কায-িদবেসর মেধ<। 

o ঋণ বU / sানাPেরর উপর মূল নিথ Gফরত - 30 কায-িদবেসর মেধ<। 

£`ব<: iিত7 পিরেষবা অনুেরােধর জন< পিরবত- েনর সময়7 িপএনিবএইচএফএল-এর িবেবচনার িভিoেত পিরবত-ন 
সােপেh। ঋণ=হীতা (&িল) Gক িপএনিবএইচএফএল-এর ওেয়বসাইেটর "ন<ায< অনুশীলন Gকাড" িবভােগর অধীেন 
আপেডট করা পিরেষবা অনুেরােধর সব-েশষ সময়সূচী, অথ-াৎ, www.pnbhousing.com, বা পিরেষবা&িল =হেণর সময় 
িপএনিবএইচএফএল-এর শাখা অিফেস আপেডট করার জন< অনুেরাধ করা হে�। 

N) অিভেযাগ িন«িo 

Lর 1 

=াহক শাখা অিফেস তার অিভেযাগ Gপাy করেত পােরন বা আমােদর ওেয়বসাইেটর 'কাyমার Gকয়ার' 
িবভােগর অধীেন আমােদর কােছ িলখেত পােরন, Gযমন, www.pnbhousing.com বা 
customercare@pnbhousing.com। 10 কায-িদবেসর মেধ< এক7 Gরেজািলউশন Gদওয়ার Gচ`া করা 
হেব। 

Lর 2 
=াহক যিদ কাyমার Gকয়ার dারা iদo Gরেজািলউশেন স�` না হন তেব িতিন 
nodalofficer@pnbhousing.com এ অিভেযাগ িন«িo কম-কত- ার কােছ তােদর অিভেযাগ Gপাy করেত 
পােরন। 7 কম-িদবেসর মেধ< এক7 Gরজুেলশন Gদওয়ার Gচ`া করা হেব। 

Lর 3 

যিদ =াহক Gনাডাল অিফসার dারা iদo Gরেজািলউশেন স�` না হন তেব িতিন তােদর অিভেযাগ7 
executivedirector@pnbhousing.com এ Gপাy করেত পােরন। 7 কম-িদবেসর মেধ< এক7 
Gরজুেলশন Gদওয়ার Gচ`া করা হেব। 

অন<থায়, =াহকরা অিভেযাগ িন«িo কম-কত- ােক এখােন িলখেত পােরন:- 

িপএনিব হাউিজং িফনাD িলিমেটড, 
9ম তলা, অPv h ভবন, 22 কWরবা গাUী মাগ-, নতR ন িদYী - 110001  

£`ব<: - খােমর উপের 'অিভেযাগ িন«িo' উেYখ কর(ন। 

Lর 4 

=াহেকর স��র জন< অিভেযাগ7 না করার Ghে\, উপেরাS ¡\মািসক Gথেক যR িSস�ত সমেয়র মেধ<, =াহক 
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নীেচ iদo lকানায় ন<াশনাল হাউিজং ব<াংেকর সােথ Gযাগােযাগ করেত পােরন: 

ন<াশনাল হাউিজং ব<াংক, 
িডপাট- েমx অফ Gর&েলশন অ<া� সপুারিভশন, (অিভেযাগ iিতকার Gসল), 
4থ- তলা, Gকার-5এ, ইি�য়া হ<ািবট<াট Gসxার, Gলািধ Gরাড, নতR ন িদিY - 
110003 

a) https://grids.nhbonline.org.in/ www.nhb.org.in 

 

3 ঋণ=হীতা (&িল) িপএনিবএইচএফএল-এর শাখা অিফেস �া� কাyমার সাeভfস ম<ােনজােরর কাছ Gথেক Gলান অ<াকাউx নTর এবং পিরচয় iমাণ সরবরাহ কের 

এই পিরেষবা&িল Gপেত পাের। অন<থায়, ঋণ=হীতা (&িল) তার ওেয়বসাইেটর "কাyমার Gকয়ার" িবভােগর অধীেন "আমােদর কােছ িলখRন" করেত পােরন, Gযমন, 

www.pnbhousing.com। 

http://www.nhb.org.in/
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উপেরাS শত- ািদ এবং শত- াবলী ঋণ=হীতা (&িল) dারা পড়া হেয়েছ এবং ঋণ=হীতা (&িল) dারা Gবাঝা হেয়েছ এবং 
ঋণ=হীতা (&িল) Gয ভাষা7 ঋণ=হীতা (&িল) বRঝেত পাের এবং তাই ঋণ=হীতা (&িল) dারা Gবাঝা Gগেছ। ঋণ=হীতা 
(&িল) এমআই7িসর এক7 অনুিলিপ Gপেয়েছ এবং ঋণ নিথ এবং অনুেমাদন পে\র অধীেন এখােন উিYিখত 
শত- াবলী Gবাঝার পের তার মুS সMিত এবং ই�ার এই দLােবেজ তার zাhর / থাT ইমেiশন7 সংযRS কেরেছ। 

 

ঋণ=হীতার zাhর (&িল) 

 

িপএনিব হাউিজং িফনাD িলিমেটেডর অনেুমািদত ব<িSর zাhর 

পিরিশ` A 

ঋণ=হীতা (&িল) এর িববরণ 

নাম:  

lকানা: 

সংিবধান 
(ব<িS/ একমা\ z)ািধকারী/GকাOানী/এইচইউএফ/এলএলিপ/পাট- নারিশপ ফাম-/Gসাসাই7/�াy): 

অনুেমাদেনর িচlর িবLািরত: 

িবতরণ পে\র িবLািরত: 

. 
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