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সাধারণ শর্তাবলী  

এই সাধারণ নিয়ম ও শর্তাবলী ("জিটিসস”)* প্রদত্ত/প্রদাি করা anণ পনরচালিা করবব সিএনসব হাউজিিং ফাইনযান্স সলসিটিড, ককাম্পানি 

আইবির অধীবি অন্তর্ভ তক্ত একটি ককাম্পানি, 1956, কবপ তাবরি আইবেনিটি িম্বর L65922DL1988PLC033856 সহ এবং 9 এ র্ার নিবনির্ অনিস 

রবয়বেম কলার, অন্তরীক্ষ র্বি, 22 কস্তুরবা গািী মাগ ত, িয়ানদনি - 110001 (পবর উবিখ করা হবয়বে "সিএনসবএইচএফএল”, ককাি অনর্বযক্তক্ত, 

যনদ িা র্ার কপ্রক্ষাপবি বা অবথ তর প্রনর্ নবরূপ িা হয়, র্াহবল এিএইচনব/আরনবআই নিবদতনশকা অিুযায়ী ণগ্রহীর্ার (এবং) পবক্ষ এবং র্ার 

উত্তরানধকারী, িবজার্ক, বদলী এবং বরাদ্দ করাবক বুঝাবব এবং অন্তর্ভ তক্ত করবব। এই ক্তজটিনস ণ দনললগুনলর একটি অনববেদয অংশ (িীবচ 

সংজ্ঞানয়র্) যার নর্নত্তবর্  নবর্রণ করা হয়।  
 

যেখাটন: 
 

 (পরবর্ীকাবল সংজ্ঞানয়র্) যা ণগ্রহীর্াবক নিনদতষ্ট পনরমাণ পয তন্ত প্রদাি করা হবব এবং িনথবর্ উনিনখর্ নিয়ম ও শর্ত সাবপবক্ষ (পবর সংজ্ঞানয়র্)। 

অনুটেদ: ১ 

সিংজ্ঞা এবিং ইন্টারটেটিশন 

1.1 এই ক্তজটিনসবর্, যনদ িা প্রসঙ্গটি অিযথায় প্রবয়াজি হয় 
 

(a) "ণদার্া গ্রহণ করা" এর অথ ত হবব কয ককাি অথ তায়িকারী যা কণর একটি অংশ (এবং এর সাবথ সংযুক্ত অনধকার এবং বাধযবাধকর্া) 

নপএিনবএইচএিএল দ্বারা ককাবলক্তডং কেমওয়াকত চভ ক্তক্ত অিুযায়ী অগ্রসর হবে। 
 

(b) "বটকযা িসরিাণ"অথ ত এবং অন্তর্ভ তক্ত রবয়বে অসামািয পনরমাণ, সংগ্রবহর চাজত, নবলনম্বর্ সুদ, বানষ তক নি, যনদ থাবক, এবং কযখাবি 

কপ্রক্ষাপবির প্রবয়াজি হয়,  প্রদাবির িবল উদ্রূ্র্ খরচ এবং খরচ, অথবা ণগ্রহীর্ার (অথবা) অধীবি প্রদত্ত বা প্রবদয় অিয ককাি অথ ত  

িনথর নবধাি অথবা নপএিনবএইচএিএল করৃ্তক পনরচানলর্ বই এবং করকেতগুনলবর্ প্রনর্িনলর্ হয় বযবসার স্বার্ানবক পদ্ধনর্বর্; 
 

(c) "সম্পদ"মাবি এবং অন্তর্ভ তক্ত সম্পনত্ত, অিয সব সম্পনত্ত যাই কহাক িা ককি, বর্তমাি এবং র্নবষযর্ উর্য়ই, (স্থাবর, অস্থাবর, বাস্তব, অদময 

বা অিযথায়), নবনিবয়াগ, প্রাপয, বই ণ, নবল, কনমশি, িগদ প্রবাহ, অনধকার সহ রাজস্ব , কবনিনিি, স্বাথ ত এবং এর প্রনর্টি নববরবণর 

নশবরািাম; 
 

(d) "সনরীক্ষক"এর অথ ত হবব চািতােত অযাকাউিযাি/অনেির, নপএিনবএইচএিএল -এর কাবে স্বীকৃর্ স্থায়ী এবং খযানর্সম্পন্ন সংস্থা, কযমি 

ণগ্রহীর্া (সময়), ণগ্রহীর্ার সংনবনধবদ্ধ নিরীক্ষক/চািতােত অযাকাউিযাি নহসাবব নিবয়াগ করবর্ পাবরি।   
 

(e) "োিযর্া সিযকাল"অথ ত নবর্রণ পবে উবিনখর্ সময়কাল, যার মবধয ণগ্রহীর্াবক নপএিনবএইচএিএল করৃ্তক কণর অধীবি ড্র -োউি 

করার অিমুনর্ কদওয়া হবব এবং যা নপএিনবএইচএিএল র্ার নিজস্ব নবববচিার নর্নত্তবর্ নসদ্ধান্ত কিবব; 
 

(f) "ণগ্রহীর্া"অথ ত প্রদাি এবং নবর্রণ নচটিবর্ ণগ্রহীর্া (গুনল) িাবম বযক্তক্তর িাম অন্তর্ভ তক্ত কবর, যনদ িা নবষয়টির প্রনর্ নবরূপ িা হয় বা প্রসঙ্গ 

অিুমনর্ নদবর্ পাবর বা প্রবয়াজি হবর্ পাবর, কসগুনল অন্তর্ভ তক্ত কবর:  
 

(i) যনদ এক বা একানধক বযক্তক্ত (গুনল) প্রবর্যবক পথৃকর্াবব এই ক্তজটিনসর শর্তাবলীবর্ সম্মর্ হি এবং র্াবদর সকবল কযৌথর্াবব এবং 

নবনর্ন্নর্াবব দায়বদ্ধর্ার জিয সম্মর্ হি এবং র্ার/র্ার/র্াবদর নিজ উত্তরানধকারী, আইিী প্রনর্নিনধ, নিব তাহী, প্রশাসক অন্তর্ভ তক্ত 

করববি এবং অিুবমানদর্ বরাদ্দ; 
 

(ii) একক মানলকািা সংক্রান্ত উবদ্ববগর কক্ষবে, মানলক/মানলকািা (র্ার বযক্তক্তগর্ ক্ষমর্া এবং মানলকািা, উবদ্ববগর মানলক) উর্য় এবং 

র্ার/র্ার/র্াবদর নিজ উত্তরানধকারী, আইিী প্রনর্নিনধ, নিব তাহী, প্রশাসক, আইনি প্রনর্নিনধ, উত্তরানধকারী এবং অিবুমানদর্ বরাদ্দ; 
 

(iii) র্ারর্ীয় অংশীদানরত্ব আইি, 1932 এর অবথ তর মবধয অংশীদানরবত্বর দৃষ্টাবন্তর কক্ষবে, কসই দৃ সংস্থাটি র্াবদর প্রবর্যবকর অংশীদার 

এবং কবেঁবচ থাকা (গুনল) এবং অংশীদারবদর সাবথ সমবয়  (র্াবদর বযক্তক্তগর্ ক্ষমর্া এবং উর্য় অংশীদার নহসাবব) দৃ এবং র্াবদর 

নিজ উত্তরানধকারী, আইনি প্রনর্নিনধ, নিব তাহী, প্রশাসক, আইনি প্রনর্নিনধ, উত্তরানধকারী এবং অিবুমানদর্ নিবয়াগ; 
 

(iv) ককাম্পানি আইি, 1956/2013 এর প্রবযাজয নবধাবির অধীবি সংবযাক্তজর্ এবং নিবনির্ একটি সীনমর্ (বযক্তক্তগর্ এবং সব তজিীি) 

ককাম্পানির কক্ষবে, কযমি ককাম্পানি এবং এর উত্তরানধকারী, প্রশাসক এবং অিুবমানদর্ নিবয়াগ;  
 

(v) কসাসাইটি করক্তজবেশি অযাক্ট, 1860, সমবায় সনমনর্ বা আপার্র্ বলবৎ অিয ককাি আইবির অধীবি নিবনির্ কসাসাইটির কক্ষবে, 

উক্ত কসাসাইটির সদসযরা আপার্র্ এবং কয ককাি ির্ভি সদসয সমবয় সহবযানগর্া কবরবেি এবং এর উত্তরানধকারী, প্রশাসক এবং 

অিুবমানদর্ নিবয়াগ;  
 

(vi) সীনমর্ দায় অংশীদানরত্ব আইি, 2008 এর নবধাবির অধীবি অন্তর্ভ তক্ত এবং নিবনির্ সীনমর্ দায় অংশীদানরবত্বর কক্ষবে, র্ার 

উত্তরানধকারী, প্রশাসক এবং অিুবমানদর্ দানয়ত্ব; 
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(vii) নহন্দ ুঅনবর্ক্ত পনরবাবরর কক্ষবে ("এইচ ইউএফ”), এইরকম এইচইউএবির কর্তা এবং কযৌথ এইচইউএবির কযবকাবিা বা প্রনর্টি 

প্রাপ্তবয়স্ক সদসয/সমান্তরাল এবং র্াবদর/র্াবদর/র্াবদর নিজ  উত্তরানধকারী, আইিী প্রনর্নিনধ, নিব তাহী, প্রশাসক এবং অিুবমানদর্ 

নিবয়াগ, উত্তরসূনর; এবং 
 

(viii) ইক্তডয়াি ট্রাস্টস অযাক্ট, 1882 এর অধীবি নিবনির্ একটি ট্রাবস্টর কক্ষবে, র্াবদর কবেঁবচ থাকা বা কবেঁবচ থাকা এবং কশষ কবেঁবচ থাকা 

উত্তরানধকারী, নিব তাহী এবং প্রশাসক এবং এই উপহারগুনলর আপার্র্ ট্রাস্ট/ট্রানস্ট (গুনল), র্াবদর /র্ার উত্তরানধকারী এবং 

অিুবমানদর্ দানয়ত্ব।  
 

"অনর্বযক্তক্ত"ণগ্রহীর্া"এর অথ ত হবব এবং সহণগ্রহীর্া (গুনল) অন্তর্ভ তক্ত করা হবব, কারণ নবষয় বা প্রসঙ্গ অিুমনর্ বা প্রবয়াজি হবর্ পাবর।  
 

(g) "ভাঙ্গা সিসরযড"অথ ত কণর পনরমাণ নবর্রবণর নদি কথবক শুরু হওয়া নদিগুনলর প্রকৃর্ সংখযা কিরর্ কদওয়ার সময়সূচী অিুযায়ী প্রথম 

নিধ তানরর্ র্ানরখ শুরুর আবগর নদি পয তন্ত এবং নিধ তানরর্ র্ানরখ কথবক শুরু হওয়া নদবির প্রকৃর্ সংখযাও অন্তর্ভ তক্ত করবব পরবর্ী র্ানরবখর 

পূবব ত নপ্রবপইে হয়  
  

(h) "কাে ত সদবস"মাবি কয ককাি নদি (আবলাচিা সাবপক্ষ যন্ত্র আইি, 1881 এর ধারা 25 এর অধীবি সংজ্ঞানয়র্ রনববার বা সরকানর েভ টির নদি 

বযর্ীর্ অথবা অিযথায় দ্বারা অবনহর্ হবর্ পাবর নপএিনবএইচএিএল) যার উপর নপএিনবএইচএিএল এর প্রাসনঙ্গক অনিস, কযমি 

িনথবর্ উবিখ আবে, স্বার্ানবক বযবসানয়ক কলিবদবির জিয কখালা আবে;  
 

(i) "সসই আর এস এ আই”মাবি র্ারবর্র নসনকউনরিাইবজশি সম্পদ পুিগ তিি এবং নিরাপত্তা স্বাবথ তর ককন্দ্রীয় করক্তজনে নসনকউনরটিবজশি 

অযাড নরকিোকশি অি িাইিযাক্তিয়াল অযাবসিস এবং এিবিাস তবমি অি নসনকউনরটি ইিাবরস্ট অযাক্ট, ২০০২ এর ধারা ২০ এর 

অধীবি গটির্ হবয়বে, যা সমবয় সংবশানধর্ হবয়বে; 
󠄀 

(j) "সসসবল”মাবি ট্রাি ইউনিয়ি নসআইনবআইএল নলনমবিে (পূবব ত কক্রনেি ইিিরবমশি বযুবরা (ইক্তডয়া) নলনমবিে িাবম পনরনচর্); 
 

(k) "যকা-যলজডিং যেিওযাকত চুজি" এর অথ ত হবব  এবং নপএিনবএইচএিএল এর মবধয কয চভ ক্তক্ত হবয়বে, অিযনদবক, নিবয়াবগর শর্তাবলী 

কণর একটি অংশ (এবং এর সাবথ সংযুক্ত অনধকার এবং বাধযবাধকর্া) সমবয়  সংবশানধর্/ প্রনর্স্থানপর্ নহসাবব 'বযাংক এবং এিনবএিনস 

দ্বারা অগ্রানধকার খাবর্ ককা-কলক্তডং' নবষবয় 5 িবর্ম্বর, 2020 র্ানরবখর RBI সাকুতলার অিুসাবর। 
 

(l) "শর্ত নজির”অথ ত এই ক্তজটিনস এর ধারা 4-এ উনিনখর্ কণর প্রাক-নবর্রবণর শর্ত, ণগ্রহীর্া (গুনল) দ্বারা যথাযথর্াবব গৃহীর্ অিুবমাদি পে 

এবং নবর্রণ পবে উবিনখর্ এই ধরবির শর্ত োডাও; 
 

(m) "সনি তাণ”সম্পনত্তর কয ককাি পনরবর্তি, ির্ভি নিম তাণ, কমরামর্, সংস্কার, উন্ননর্, সম্প্রসারণ এবং পনরবর্তি ইর্যানদ অন্তর্ভ তক্ত ববল গণয হবব; 
 

(n) "সবর্রণকারী ”মাবি নবর্রণ বা র্ার অংশ র্হনবল স্থািান্তর বা কচক ইসুয কবর, নববশষ কবর নিনদতষ্ট কবর এই ক্তজটিনসর ধারা 2.6 এবং 

অিুবেদ 2.7। "নবর্রণ করা হবয়বে", "নবর্রণ", "নেসবাস তা" শব্দগুনলর সংনিষ্ট অথ ত থাকবব; 
 

(o) "সবর্রণ িত্র”অথ ত নপএিনবএইচএিএল করৃ্তক ণগ্রহীর্ার অিুকূবল ইসুয করা নচটি যাবর্ উবিনখর্ প্রাসনঙ্গক নববরণসহ ণগ্রহীর্াবক 

নবর্রবণর কক্ষবে প্রবযাজয সম্মর্ বানণক্তজযক এবং অিযািয শর্তাবলী উবিখ করা হবয়বে; 
 

(p) "সবর্রণ অনুটরাধ"বা"সবর্রণ অনুটরাধ ফি ত”এর অথ ত হল নপএিনবএইচএিএল এর কাবে গ্রহণবযাগয হবর্ পাবর এমি ,ণগ্রহীর্ার দ্বারা 

নপএিনবএইচএিএল এর কাবে নবর্রবণর অিুবরাধ; 
 

(q) "কারটণ র্াসরখকণর অথ ত হল কণর িনথপে বা কণর সাবথ সম্পনকতর্ অিয ককাি কলিবদবির িনথবর্ উবিনখর্ র্ানরখ বা র্ানরখগুনল যার 

উপর ববকয়া বা অিয ককাি অথ ত, প্রাপয এবং প্রবদয় হয়; 
 

(r) "সনধ তাসরর্ অযাকাউন্টকণর অথ ত হল বযাংবকর িাম, অযাকাউি িম্বর ইর্যানদ নববরণ সহ নবর্রবণর কক্রনেবির উবদ্দবশয ণগ্রহীর্ার দ্বারা 

নপএিনবএইচএিএলবক নলনখর্র্াবব জািাবিা হবব;  
 

(s) "িটনানীর্ েসর্সনসধ"অথ ত ণগ্রহীর্ার অিুবমানদর্ প্রনর্নিনধ কযমি ণগ্রহীর্া করৃ্তক নলনখর্র্াবব নপএিনবএইচএিএলবক জািাবিা 

হবয়বে; 
 

(t) "ইসসজিসস” এর অথ ত হবব এক্সবপািত কক্রনেি গযারানি কবপ তাবরশি অি ইক্তডয়া নলনমবিে, ককাম্পানি আইি, 1956 এর অধীবি অন্তর্ভ তক্ত 

একটি ককাম্পানি যার কবপ তাবরি আইবেনিটি িম্বর U74999MH1957GOI010918 এবং এক্সবপ্রস িাওয়াবর র্ার নিবনির্ অনিস, 10ম কলার, 

িনরমি পবয়ি, মুম্বাই - 400021, র্ার উত্তরানধকারী এবং নিবয়াগ সহ; 
 

(u) "কাে তকর সদন”এর অথ ত এখাবি সকল পবক্ষর দ্বারা নবর্রণ পে কায তকর করার র্ানরখ; 
 

(v) "ঘৃণা"ককাি বিকী, অঙ্গীকার, হাইবপানথবকশি, নলবয়ি, নিবয়াগ, দায়, লঙ্ঘি, হস্তবক্ষপ, নবকল্প, অনধকার, সুদ, চাজত (নিধ তানরর্ বা 

র্াসমাি), প্রনর্শ্রুনর্, নিবষধাজ্ঞা বা সীমাবদ্ধর্া, বযবহার, কর্াবির উপর নিবষধাজ্ঞা সহ অনধকার, স্থািান্তর বা  

 

 

 



পষৃ্ঠা 3 এর 41 
 

মানলকািার অিয ককাি ববনশবষ্টযর বযবহার, কসি-অি করার অনধকার বা অিয কয ককাি ধরবির নিরাপত্তা স্বাথ ত, অথবা কয ককাি চভ ক্তক্ত, 

শর্তাধীি বা অিযর্াবব, কয ককাি ধরবির বা অিয ককাি প্রনর্কূল দানব বর্নর করার জিয এবং সীমাবদ্ধর্া োডাও একটি কলিবদবির দ্বারা 

প্রদত্ত অনধকার অন্তর্ভ তক্ত কবর, যা আইিগর্র্াবব, নিরাপত্তা প্রদাি িয়, নকন্তু যার প্রবযাজয আইবির অধীবি নিরাপত্তা প্রদাবির অিুরূপ 

অথ তনিনর্ক বা আনথ তক প্রর্াব রবয়বে (সান্ত্বিা পে, উবদযাগ ইর্যানদ সহ); 
 

(w) "যশষ বযবহাটরর শিংসািত্র”এর অথ ত হবব নিরীক্ষক করৃ্তক প্রদত্ত সাটিতনিবকশি বা চািতােত অযাকাউিযাি অিুশীলিকারী, ণগ্রহীর্ার 

(নপ) দ্বারা কণর কশষ বযবহার এবং বযবহার উবিখ কবর ণগ্রহীর্ার (নব) কাবে নবর্রণ করা হবব; 
 

(x) "িসরটবশ আইন" পনরববশ, স্বাস্থয এবং নিরাপত্তা সম্পনকতর্ প্রবযাজয আইি বলবর্ কবাঝাবব; 
 

(y) "সিান িাসসক সকজি"বা"ইএিআই”অথ ত ণগ্রহীর্া করৃ্তক প্রবদয় নবর্রণ পবে নিধ তানরর্ পবরর রুনপর পনরমাণ প্রনর্ 

নপএিনবএইচএিএল সংনিষ্ট ণ পনরবশাবধর সময়কাবল, সংনিষ্ট ববকয়া র্ানরখগুনলবর্, যা ববকয়া সমস্ত অথ ত পনরবশাধ করার জিয 

প্রবয়াজিীয়; 
 

(z) "এসটরা অযাকাউন্ট”অথ ত ণগ্রহীর্ার িাবম একটি এসবক্রা এবজবির সাবথ ণগ্রহীর্া (গুনল) দ্বারা প্রনর্টষ্ঠর্ এবং রক্ষণাববক্ষণ করা একটি 

অযাকাউি কযখাবি সমস্ত প্রানপ্তগুনল এসবক্রা চভ ক্তক্তর পনরবপ্রনক্ষবর্ জমা হবব; 

 

(aa) "এসটরা চুজি"এর অথ ত হবব নপএিনবএইচএিএল এবং এসবক্রা বযাংবকর মবধয সম্পানদর্/সম্পানদর্ এসবক্রা চভ ক্তক্ত অিযনদবক, এসবক্রা 

অযাকাউি কথবক স্থািান্তনরর্/ জমা করা এবং/ অথবা স্থািান্তনরর্ করা অথ তবক ধবর রাখা এবং পনরচালিা করা এবং বনধ তর্, পনরপূরক, 

সংবশানধর্ এবং পুিস্থাপি বা অিযথায় নলনখর্র্াবব পনরবনর্তর্ এবং কায তকরর্াবব, সমবয়  
 

(bb) "এসটরা বযািংক"এর অথ ত হবব এসবক্রা অযাকাউবির পনরচালিা এবং রক্ষণাববক্ষবণর জিয এসবক্রা চভ ক্তক্তর পনরবপ্রনক্ষবর্ নিযকু্ত এসবক্রা 

বযাংক, িম ত এবং পদ্ধনর্বর্ নপএিনবএইচএিএল -এর কাবে গ্রহণবযাগয; 
 

(cc) "সডফল্ট ইটভন্ট”এর অথ ত এই ক্তজটিনস এর 7 িং অিবুেবদ বনণ তর্ বা উবিখ করা ককাি ইবর্ি; 
 

(dd) "আসথ তক বছর”অথ ত 1 কথবক শুরু হওয়া আনথ তক বেরকসি একটি কযাবলডার বেবরর এনপ্রল এবং 31 র্ানরবখ কশষকসি অনবলবম্ব পরবর্ী 

কযাবলডার বেবর মাচত, ককাি পনরবর্তি সাবপবক্ষ যা র্ারর্ সরকার দ্বারা নবজ্ঞনপ্ত করা কযবর্ পাবর;  
 

(ee) "সুটদর সির হার”মাবি কণর কক্ষবে প্রবযাজয সুবদর নিনদতষ্ট হার, কযমি অিুবমাদি পে এবং নবর্রণ পবে নিধ তানরর্; 
 

(ff) "এর ভাসিান হার স্বাথ ত" মাবি নপএিনবএইচএিআর (+____%) বা (-_____%) মাক্তজতি, কযখাবি মাক্তজতি এবং নপএিনবএইচএিআর 

পনরবর্তিশীল হয় যনদ িা নবপরীর্ চভ ক্তক্ত নবদযমাি থাবক; 
 

(gg) "এফ ইএিএ”অথ ত বববদনশক মুদ্রা বযবস্থাপিা আইি, 1999 এবং এর অধীবি প্রণীর্ নবনর্ন্ন প্রনবধাি ও সংবশাধি; 
 

(hh) "সাধারণ শর্তাবলী"বা"জিটিসসকণর মঞ্জনুর ও নবর্রণ এবং এখাবি নলনখর্ সংবশাধি ও পনরবর্তিগুনল যা সময় -সমবয় প্রবযাজয হবর্ 

পাবর র্া পনরচালিা কবর এবং এর মবধয অন্তর্ভ তক্ত শর্তাবলী কবাঝায় এবং অন্তর্ভ তক্ত কবর; 
 

(ii) "সরকার"বা"সরকারী করৃ্তিক্ষ"মাবি এবং এর মবধয রবয়বে র্ারবর্র রাষ্ট্রপনর্, র্ারর্ সরকার, গর্ি তর এবং র্ারবর্র ককাি রাবজযর 

সরকার, র্ারর্ সরকাবরর ককাি মন্ত্রণালয় বা নবর্াগ এবং/অথবা র্ারবর্র ককাি রাবজযর সরকার, ককাি সরকারী করৃ্তপক্ষ, নবনধবদ্ধ 

করৃ্তপক্ষ , সরকারী নবর্াগ, আধা-নবচানরক সংস্থা, আধা-নবচানরক কনমশি, আধা-জনুেনশয়াল কবােত, আধা-নবচানরক ট্রাইবুযিাল বা আদালর্ 

বা অিযািয আইি, নবনধ বা প্রনবধাি প্রণয়িকারী সত্তা যা র্ারর্ীয় প্রজার্ন্ত্র বা ককাবিা রাবজযর পক্ষ কথবক এখনর্য়ার আবে বা ববলবে 

অথবা র্ার অিয ককাি মহকুমা বা ককাি কপৌরসর্া, কজলা বা র্ার অিয মহকুমা, আইি দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমর্া প্রবয়াগকারী ককাি স্থািীয় বা 

অিযািয করৃ্তপক্ষ, এবং সীমাবদ্ধর্া োডা আরনবআই এবং এিএইচনব অন্তর্ভ তক্ত করবব; 
 

(jj) "গ্যারান্টর"এর অথ ত এবং অন্তর্ভ তক্ত এমি ককাি বযক্তক্ত (বযক্তক্ত) যারা ণগ্রহীর্ার (নপ) দ্বারা নপএিনবএইচএিএল -এর ববকয়া অথ ত পনরবশাবধর 

গযারানি সম্মর্ বা বনধ তর্ কবরবে; 
 

(kk) "আইসবসস" এর অথ ত হবব কদউনলয়া ও কদউনলয়া ককাে, 2016 এবং এর অধীবি প্রণীর্ নবনধ ও নবনধগুনল, সমবয় সংবশানধর্; 
 

(ll) "স্বাথ ত”এর অথ ত হল সুদ যা নবর্রণ পবের উনিনখর্ হাবর বনহরূ্তর্ পনরমাবণর উপর প্রবযাজয হাবর নপএিনবএইচএিএল দ্বারা সমবয় 

পনরবনর্তর্ হবয়বে এবং এই ক্তজটিনস এর 2.4 অিবুেবদর অধীবি আবরা নববশষর্াবব বনণ তর্ হবয়বে; 
 

(mm) "যকওযাইসস সনযি”এর অথ ত আরনবআই করৃ্তক নিধ তানরর্ নিবদতশাবলী নর্নেও মাস্টার নিবদতশিা - আপিার গ্রাহকবক জািুি (ককওয়াইনস) 

নিবদতশিা, 2016 সমবয়  সংবশানধর্ নহসাবব; 
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(nn) "আইন"বা"েটোিয আইন"আইি, আইি, সংসবদর আইি, আইি, অধযাবদশ, নিয়ম, ককাে, উপ-আইি, আইবির শাসি, প্রনবধাি, 

নবজ্ঞনপ্ত, নিবদতনশকা, িীনর্, নিবদতশ, নিবদতশ, নেক্তক্র, রায়, নবজ্ঞনপ্ত এবং আবদশ ককাি সরকারী করৃ্তপক্ষ বা ককাি সরকারী নিবষধাজ্ঞা বা 

অিুরূপ ককাি নসদ্ধান্ত, অথবা দ্বারা নিধ তানরর্, অথবা ককাি বযাখযা বা প্রশাসি, কয ককাি সরকানর করৃ্তপবক্ষর দ্বারা পূব তবর্ী কয ককাি একটি 

আইি প্রবয়াবগর ক্ষমর্া আবে এবং কযটি সংনিষ্ট নবষয়গুনলর উপর এখনর্য়ার আবে এবং এই ক্তজটিনসর র্ানরখ বা র্ার পর কথবক কায তকর 

হওয়া সবেও, সমবয়  কয ককাবিা এখনর্য়াবর আইবির বল আবে এমি চভ ক্তক্ত বা অিযািয আইিী বযবস্থা; 
 

(oo) "ণদার্া”এর অথ ত হবব নপএিনবএইচএিএল এবং ণদার্া গ্রহণ। 
 

(pp) "ঋণ"বা"ঋণ িসরিাণকণর অথ ত হল নপএিনবএইচএিএল করৃ্তক /ণগ্রহীর্াবক প্রদত্ত/প্রদত্ত সম্মনর্র পনরমাণ  িনথর অধীবি বনণ তর্ 

শর্তাবলী দ্বারা পনরচানলর্ হবব; 
 

(qq) "ঋণ সহসাব”এর অথ ত ণগ্রহীর্ার  নহসাব দ্বারা পনরচানলর্ নপএিনবএইচএিএল যা নপএিনবএইচএিএল এর কাবে ণগ্রহীর্ার  ববকয়া 

বযাবলি/পনরমাণ করকেত কবর; 
 

(rr) "ঋণ দরখাি"মাবি এবং অন্তর্ভ তক্ত আববদিপে যথাযথর্াবব পূরণ, স্বাক্ষনরর্ এবং দ্বারা জমা নপএিনবএইচএিএল কথবক  পাওয়ার 

উবদ্দবশয নপএিনবএইচএিএল এর কাে কথবক  কিওয়ার উবদ্দবশয নপএিনবএইচএিএল দ্বারা উনিনখর্ সমস্ত সম্পনকতর্ িম ত, িনথপে এবং 

সম্মনর্র সবঙ্গ ণগ্রহীর্া (গুনল); 
 

(ss) "ঋণ দসললকণর আববদি, নিরাপত্তা িনথ, সহণ কািাবমা চভ ক্তক্ত, অঙ্গীকার (প্রবযাজয হবল), অঙ্গীকার, ক্ষনর্পূরণ, পনরপূরক চভ ক্তক্ত সহ 

পনরবর্তি, পনরবর্তি, সংবযাজি, সংযুক্তক্ত এবং সময়সূচী সম্পানদর্/সম্পানদর্ হবব পনরবশাবধর সময়কাবল সমবয় , এবং এর অংশ নহসাবব 

পডা হবব এবং এবর্ অিুবমাদি পে, নবর্রণ পে, এমআইটিনস, এই ক্তজটিনস এবং এর সাবথ সংযকু্ত সময়সূচী এবং এর সাবথ সম্পনকতর্ 

অিযািয িনথপেগুনল অন্তর্ভ তক্ত করা হবয়বে বা এখাবি নচন্তা করা হবয়বে যার উপর নপএিনবএইচএিএল নির্তর কবরবে ণগ্রহীর্ার কাবে  

প্রসানরর্ করবর্; 
 

(tt) "িাজিতন”মাবি নপএিনবএইচএিআর এর জিয প্রবযাজয হাবর কপৌৌঁোবিার জিয নপএিনবএইচএিআর- এর সাবথ কযাগ করা/কযাগ করা 

শর্াংশ পবয়ি, যা নপএিনবএইচএিএল এর নিজস্ব নবববচিার নর্নত্তবর্ সমবয়  সংবশাধি করা হবব; 
 

(uu) "উিাদান েসর্কূল েভাব”এর অথ ত হল একটি বস্তুগর্ প্রনর্কূল প্রর্াব বা বস্তুগর্ প্রনর্কূল পনরবর্তি (নপএিনবএইচএিএল এর রাবয়) 

এবর্: (খ)  দনলল বা অিয ককাি সংনিষ্ট িনথর অধীবি কবর্ এবং র্াবদর দানয়ত্ব পালবির জিয কর্তবযরর্বদর ক্ষমর্া, যার মবধয ককাি 

বাধযবাধক দল আবে বা হবব; অথবা (গ) ঋণ দনলল বা অিয ককাি সংনিষ্ট িনথর ববধর্া বা প্রবয়াগবযাগযর্া বা এর অধীবি 

নপএিনবএইচএিএল এর অনধকার বা প্রনর্কার; অথবা (নে) আন্তজতানর্ক মূলধি বা ঋণ বাজার; অথবা (ঙ) স্থািীয় অথ ত বাজার বা র্ারবর্র 

প্রজার্বন্ত্রর আনথ তক, নিয়ন্ত্রক, রাজনিনর্ক, আনথ তক বা অথ তনিনর্ক অবস্থা বা অিয ককাি এখনর্য়ারবক প্রর্ানবর্ কবর বা প্রর্ানবর্ করবর্ 

পাবর এমি প্রনর্কূল পনরনস্থনর্ এবং এর অথ ত হবব এবং অর্যন্তরীণ বা আন্তজতানর্ক, কয ককাি ইবর্িবক অন্তর্ভ তক্ত করবব 

নপএিনবএইচএিএল -এর মর্ামর্ একটি নবরূপ প্রর্াব কিলবর্ পাবর, অথবা (চ) বযাংনকং বযবস্থার ঝুেঁ নকপূণ ত কপ্রািাইল সম্পবকত সাধারণ 

ধারণা, অথবা (ে) ককাি নবলম্ব/বানর্ল/ক্রবয়র লঙ্ঘি, শুরু বা সমানপ্তর লঙ্ঘবির প্রর্াব কিবল এমি ককাি শর্ত বা পনরনস্থনর্বর্ সম্পনত্ত 

নিম তাণ, স্থািান্তর, কমরামর্, পনরবর্তি, পুিগ তিি; 
 

(vv) "এিআইটিসস”এর অথ ত আরনবআই/এিএইচনব করৃ্তক জানর করা নবজ্ঞনপ্ত অিুসাবর প্রস্তুর্ করা একটি িনথ যা িনথর পাশাপানশ 

ণগ্রহীর্াবক প্রদাি করা সববচবয় গুরুত্বপূণ ত শর্তাবলী অন্তর্ভ তক্ত কবর; 
 

(ww) "এনএসস এইচ”মাবি ইবলকট্রনিক কপবমি প্রক্তক্রয়াকরবণর জিয িযাশিাল কপবমি কবপ তাবরশি অি ইক্তডয়া (এিনপনসআই) দ্বারা 

পনরচানলর্ িযাশিাল অবিাবমবিে নিয়ানরং হাউস/নসবস্টম/বযবস্থা; 
 

(xx) "এনএইচসব”মাবি িযাশিাল হাউক্তজং বযাংক অযাক্ট, 1987 এর ধারা 3 এর অধীবি প্রনর্টষ্ঠর্ িযাশিাল হাউক্তজং বযাংক; 
 

(yy) অনাবাসী ভারর্ীয ("এিআরআই") যনদ অিযথায় সংজ্ঞানয়র্ িা করা হয় বা এর অথ ত সংবশাধি িা করা হয়, র্বব এিআরআই মাবি এমি 

বযক্তক্ত নযনি প্রনবধাবির পনরবপ্রনক্ষবর্ একজি অিাবানসক র্ারর্ীয় (পবর সংজ্ঞানয়র্) এবং নপআইও অন্তর্ভ তক্ত করববি; 
 

(zz) "কর্তবযরর্"সক্তম্মনলর্র্াবব ণগ্রহীর্া, গযারাির এবং নিরাপত্তা প্রদািকারীর অথ ত হবব এবং" কর্তবযরর্ "অনর্বযক্তক্তটির অথ ত র্াবদর কয 

ককাি একটি; 
 

(aaa) "বাসকর িসরিাণকণর অথ ত এবং কযবকাবিা সময়, ণগ্রহীর্ার (নপ) দ্বারা প্রবদয় সমস্ত পনরমাণ  িনথ অিুসাবর নপএিনবএইচএিএলবক 

প্রদাি করবর্ হবব, নকন্তু ণগ্রহীর্ার বর্তমাি ও র্নবষযবর্র বাধযবাধকর্া এবং সীমাবদ্ধর্া োডাই পনরবশাধ/পনরবশাধ করা কণর পনরমাণ, 

সুদ, ওর্ারনেউ চাজত, নপ্র -কপবমি চাজত, যনদ থাবক, নপ ইএমআইআই, ইএমআই এবং/অথবা অিযািয চাজত, ক্ষনর্পূরণ ইর্যানদ, কযমি 

প্রবযাজয, র্ার পনরমাণ; 
 

(bbb) "অনযানয চািত"বীমা নপ্রনময়াম, পয তায়ক্রনমক মূলযায়ি খরচ, পনরদশ তি চাজত, স্টযাম্প নেউটি, কলনর্, কচক বাউক্তিং চাজত, আিুষনঙ্গক এবং 

অিযািয চাজত/নি এবং অিযািয প্রশাসনিক  
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খরচ, ককাি সরকারী করৃ্তপক্ষ করৃ্তক/প্রবদয় ককাি কর এবং ণ অযাকাউবি কেনবি করা অিযািয বা ণগ্রহীর্া করৃ্তক সমবয় প্রবদয় সহ সীমাবদ্ধর্া 

োডা ককাি ববধ বা আইিগর্ চাজত, জনরমািা, যনদ থাবক ; এবং আইিগর্ নি এবং ককািত খরচ সহ র্ার অনধকাবরর ণদার্াবদর দ্বারা কয ককাি 

বযায়াবমর সাবথ সম্পনকতর্ অিযািয খরচ।  
 

(ccc) "ওভারসডউ চািতঅিুবেদ 2.9.2 এবং অিুবেদ 3.6(b), বা অিয ককাি নবধাবির কক্ষবে প্রদত্ত ইবর্বির কক্ষবে নপএিনবএইচএিএল 

করৃ্তক নিধ তানরর্ হাবর প্রনর্ মাবস প্রবদয় সুবদর অথ ত এবং অন্তর্ভ তক্ত রবয়বে ওর্ারনেউ চাজত, কযমিিা হবর্ পাবর। অিুবেদ  2.9.2 -এ বনণ তর্ 

ইবর্বির উবদ্দবশয, নেিবের ঘিিা ঘিার র্ানরখ কথবক (িীবচর অিুবেদ 7.1 -এ উনিনখর্) এই ধরবির কখলানপ পনরমাণ পনরবশাবধর 

র্ানরখ পয তন্ত ওর্ারনেউ চাজত গণিা করা হবব থাকা সুবদর উপর এবং উপবর চাজত করা হয়; 
 

(ddd) "িাটিত"এর অথ ত পথৃকর্াবব ণগ্রহীর্া বা নপএিনবএইচএিএল, এবং" পাটিত "শব্দটির অথ ত হবব সমটষ্টগর্র্াবব ণগ্রহীর্া এবং 

নপএিনবএইচএিএল, কযমি কপ্রক্ষাপবি প্রবয়াজি হবর্ পাবর, এই ক্তজটিনসর পক্ষ কারা; 
 

(eee) "ভারটর্র বাইটর বসবাসকারী বযজি”মাবি এমি বযক্তক্ত নযনি র্ারবর্ বাস কবরি িা;  
 

(fff) "ভারটর্ বসবাসকারী বযজি”  কিমার অধীবি নিধ তানরর্ অথ ত থাকবব।   
 

(ggg) "ভারর্ীয বিংটশাদ্ভূর্ বযজি"বা"সিআইও"আয়কর আইি, 1961 এর অধীবি সমবয়  সংবশানধর্ অথ ত থাকবব;  
 

(hhh) "সিএনসবএইচএফআর"মাবি নপএিনবএইচএিএল র্ার নবববচিার নর্নত্তবর্ বানষ তক শর্করা হার নিধ তারণ কবর, যা সমবয় গ্রাহক এবং 

পবণযর ধরণ, নবদযমাি বাজাবরর অবস্থা এবং কযবকাবিা নবনধবদ্ধ করৃ্তপবক্ষর নিবদতনশকা এবং/অথবা নপএিনবএইচএিএল এর অর্যন্তরীণ 

িীনর্ অিুসাবর এবং ককাি পনরবর্তি নপএিনবএইচএিআর এ নপএিনবএইচএিএল র্ার ওবয়বসাইি বা অযাকাউি কস্টিবমি বা র্ার শাখা 

বা নপএিনবএইচএিএল- এর মবর্া অিযািয মাধযবমর মাধযবম নবজ্ঞানপর্ হবব। নপএিনবএইচএিএল এর গ্রাহবকর কেণী এবং পবণযর ধরি 

অিুসাবর নপএিনবএইচএিআর এর নর্ন্নর্া থাকবর্ পাবর; 
  

(iii) "বযজি (গুসল)"মাবি এবং অন্তর্ভ তক্ত ককাি বযক্তক্ত (গুনল), একক মানলকািা, সংস্থা কবপ তাবরশি, কবপ তাবরশি, ককাম্পানি, সমাজ, 

অংশীদানরত্ব, সীমাহীি বা সীনমর্ দায় ককাম্পানি, সীনমর্ দায় অংশীদানরত্ব, কযৌথ উবদযাগ, অসংগটির্ সংস্থা, এইচ ইউএি সরকারী 

করৃ্তপক্ষ, ট্রাস্ট বা ককাি সংস্থা বা র্ার বা অিয ককাি সত্তা যা আইবির অধীবি বযক্তক্ত নহবসবব গণয হবর্ পাবর; 
 

(jjj) "সডফটল্টর সম্ভাবয ঘিনা”  এর অথ ত হবব, কয ককাবিা ঘিিা, যা কিাটিশ কদওয়া, সমবয়র নবলুনপ্ত, বস্তুগর্র্া নিধ তারণ বা অিয ককাবিা 

প্রবযাজয শর্ত পূরণ বা পূব তবর্ী বা অিয ককাি সংনমেণ, নেিে ইবর্ি গিি করবব; 
 

(kkk) "োক সিীকৃর্ িাসসক সকজির সদু"বা"সি ইএিআইআই"মাবি নপএিনবএইচএিএল করৃ্তক নপ্র -ইকুবয়বিে মানসক নকক্তস্তর সুদ, 

িনথপবে বনণ তর্ হাবর, সুনবধা নবর্রবণর র্ানরখ কথবক শুরু কবর প্রথম ইএমআই শুরুর টিক আবগ র্ানরখ পয তন্ত এই ধরবির নপ 

ইএমআইআই পরবর্ী রুনপবর্ কগালাকার হবর্ পাবর; 
 

(lll) "নপ্র -কপবমি  ”এর অথ ত হল  বা র্ার অংবশর অকাল পনরবশাধ এবং ণগ্রহীর্ার  করৃ্তক প্রদত্ত অিয ককাি চাজত বা পাওিা  িনথপবের অধীবি 

নপএিনবএইচএিএল এর দ্বারা নিধ তানরর্ শর্তাবলী অিুযায়ী এবং কসই সমবয় বলবৎ প্রাক -পনরবশাবধর; 
 

(mmm) "েধান িসরিাণ"এর অথ ত হল ণগ্রহীর্া (নপ) কক নপএিনবএইচএিএল দ্বারা প্রদত্ত কণর পনরমাণ প্রাথনমকর্াবব মঞ্জরু/সম্মর্; 
 

(nnn) "সম্পসি"অথ ত এবং একটি প্লি অব জনম, আবানসক বানড/বানণক্তজযক স্থাবর সম্পনত্ত, লযাি/ইউনিি/অযাপািতবমি, সাধারণ এলাকায় 

আিুপানর্ক অংশ/স্বােন্দয/নববশষানধকার/উন্নয়ি অনধকার/সুনবধা/নিক্সচার এবং নিটিং/নবক্তডং এবং কািাবমা, বর্তমাি এবং র্নবষযর্, 

সমস্ত বাস্তব এবং/অথবা অদৃশয ববনশষ্টয, সমস্ত বৃক্তদ্ধ, সংবযাজি, আিুষানঙ্গক, নিক্সচার এবং নিটিং, নবক্তডং, োকচার, নিনম তর্/নিম তাণ করা 

হবয়বে এই ধরবির নবক্তডংবয়/কযমি প্লি কযখাবি এই ধরবির লযাি/ইউনিি অবনস্থর্/থাকবব বা অিয ককাি বাসস্থাি ইউনিি কণর িনথপবে 

উনিনখর্ কয ককাি আকার এবং প্রকাবরর সাবথ একটি স্বাধীি প্রববশানধকার রবয়বে এবং এবর্ একটি খামার বানড বা একটি স্থলর্াবগর 

জনমর একটি অস্থায়ী বা আধা-স্থায়ী কািাবমা নিম তাণ করা হবব বা নিম তাণ করা হবব বা নিম তাণ করা হবব, যা /ণগ্রহীর্া এবং/অথবা নিরাপত্তা 

প্রদািকারীর মানলকািাধীি/কযৌথর্াবব মানলকািাধীি অথবা ণগ্রহীর্া করৃ্তক ক্রয় করা অথবা নপএিনবএইচএিএল করৃ্তক অথ তায়বির 

জিয চাওয়া এবং ককাি স্থাবর সম্পনত্তর অন্তর্ভ তক্ত ববল নবববনচর্ হবব। কয নিরাপত্তা নপএিনবএইচএিএল  অগ্রসর করবর্ সম্মর্ হবয়বে।  
 

উপবরাক্ত সামনগ্রকর্ার প্রনর্ ককাি কুসংস্কার োডাই, "সম্পনত্ত" অন্তর্ভ তক্ত থাকবব: 
 

(i) একটি নবক্তডং/একটি নবক্তডং এর অংবশর কক্ষবে, সম্পূণ ত নবে-আপ এলাকা (এবং এবর্ ককাি সংবযাজি), নবক্তডং এর সাধারণ 

এলাকায় আিুপানর্ক অংশ এবং কসই র্ববির কয জনমবর্ অিুপাবর্ অনবর্ক্ত অংশ বা নিনম তর্ হবে /নিনম তর্ হবব; 

(ii) একটি ইউনিি/লযাি/অযাপািতবমবির কক্ষবে, সম্পূণ ত অন্তনি তনম তর্ এলাকা (এবং এবর্ ককাি সংবযাজি), নবক্তডংবয়র সাধারণ 

এলাকায় অিুপাবর্র অংশ যার মবধয এই ধরবির ইউনিি/লযাি/অযাপািতবমি আবে/হবব  

 

 

 

 



পষৃ্ঠা 6 এর 41 
 

অবনস্থর্ এবং কসই জনমবর্ আিুপানর্ক অনবর্ক্ত অংশ যার উপর বলা র্বিটি অবনস্থর্ বা নিনম তর্ হবে /নিনম তর্ হবব; 

(iii) একটি স্বাধীি কািাবমার কক্ষবে, কািাবমা এবং জনমর সম্পণূ ত প্লি যার উপর কািাবমাটি অবনস্থর্ বা নিনম তর্ হবে /নিনম তর্ হবব; 

(iv) একটি পথৃক বানডর কক্ষবে, বানড এবং জনমর পুবরা প্লি যার উপর বানড বর্নর করা হবব; 

(v) জনমর কক্ষবে, জনমর বযাপাবর র্নবষযবর্ কয ককাি সময়/প্রাপ্ত ককাি অনর্নরক্ত/অনর্নরক্ত কলার কেস ইিবেবক্সর কক্ষবে 

অনধকার, নশবরািাম এবং সুদ সহ রূ্নম কথবক উদ্রূ্র্ সমস্ত সুনবধা; এবং সমস্ত র্বি, ইবরকশি এবং নিম তাবণর সাবথ প্রনর্টি 

নববরণ যা দা েঁনডবয় আবে বা সংযকু্ত করা হবয়বে বা পরবর্ীবর্ কয ককাি সময় নস্থর করা হবব এবং নস্থর করা হবব এবং স্থল এবং 

পনৃথবীর সাবথ সংযুক্ত সমস্ত নকেভ  স্থায়ীর্াবব সংযুক্ত করা হবব ; 
 

(ooo) "উটেশয”অথ ত ববধ উবদ্দশয যার জিয  প্রদাি করা হবব/প্রদাি করবর্ সম্মর্ হবব, কযমিটি নববশষর্াবব নবর্রণ পবে বনণ তর্ হবয়বে; 
 

(ppp) "যিাস্ট যডটিড যচক"বা"সিসডসস”এর অথ ত ণগ্রহীর্ার দায়বদ্ধর্া পালবির জিয প্রবদয় অথ ত পনরবশাবধর জিয নবর্রণ পবের শর্তাবলী 

অিুযায়ী ণগ্রহীর্ার (ই) প্রদত্ত কচক;  
 

(qqq) "আরসবআই”মাবি র্ারর্ীয় নরজার্ত বযাঙ্ক; 
 

(rrr) "আরসবআই সনটদতসশকা"এর অথ ত হবব আরনবআই নিবদতনশকা এবং এইচএিনস এর আরনবআই মাস্টার নিবদতশিা এবং আরনবআই করৃ্তক 

জানর করা অিযািয নিবদতনশকা/নবজ্ঞনপ্ত যা নপএিনবএইচএিএল এবং ণগ্রহীর্ার কক্ষবে প্রবযাজয হবর্ পাবর; 
 

(sss) "এইচএফসস যক আরসবআই এর িাস্টার সনটদতশনা”এর অথ ত হবব সাকুতলার বহিকারী করিাবরি িম্বর RBI/2020-21/73 

DOR.FIN.HFC.CC.No.120/03.10.136/2020-21 মাস্টার নিবদতশিায়-িি-বযাংনকং িাইিযাক্তিয়াল ককাম্পানি-হাউক্তজং িাইিযাি ককাম্পানি 

(নরজার্ত বযাংক ) নিবদতশিা, 2021 র্ানরখ 21 কিব্রুয়ানর, 2021, সমবয়  সংবশানধর্ নহসাবব; 
 

(ttt) "োিয"অথ ত সম্পনত্ত বা অিয ককাি সম্পনত্ত বা অিয ককাি নি/ িাকা প্রাপযর্া কথবক প্রাপ্ত বা উত্থানপর্ অথ ত বা বর্তমাি বা র্নবষযর্, যা 

অিয সবনকেভ র মবধয রবয়বে র্াডা, নবক্রয় আয়, ইজারা র্াডা, প্রাপয, আয় ইর্যানদ র্াডাটিয়া/ইজারা 

গ্রহীর্া/লাইবসিধারী/দখলদার/ণগ্রহীর্া করৃ্তক সম্পনত্ত ক্রয়, যা জামাির্ নহসাবব প্রদাি করা হয়। প্রাপয অবথ তর অথ তও হবব এবং সম্পনত্তর 

কক্ষবে ককাবিা বযবস্থা কথবক উদ্রূ্র্ অথ ত অন্তর্ভ তক্ত করা হবব; 
 

(uuu) "আইনকিমার অধীবি আরনবআই করৃ্তক জানর করা কিমা এবং করগুবলশি অথ তাৎ িবরি এক্সবচঞ্জ মযাবিজবমি (র্ারবর্ অস্থাবর 

সম্পনত্ত অনধগ্রহণ এবং স্থািান্তর) প্রনবধাি, 2000 এবং িবরি এক্সবচঞ্জ মযাবিজবমি (রুনপ ধার ওণ কদওয়া) প্রনবধাি, 2000, বববদনশক মুদ্রা 

বযবস্থাপিা (আমাির্) প্রনবধাি, 2000 এবর্ এবং র্ার অধীবি করা সমস্ত সংবশাধি সহ; 
 

(vvv) "আটিসক্ষক”, কপ্রক্ষাপবি কযমি প্রবয়াজি হবর্ পাবর, ককাম্পানি আইি, 2013 এর ধারা 2(77) অথবা ণ ও অগ্রগনর্র মাস্টার সাকুতলার বা 

আইনবনস -র ধারা 5(24A) -এর মবর্া শব্দটির অথ ত নিধ তারণ করা হবব; 
 

(www) "যশাধ”অথ ত ণ িনথর অধীবি ণগ্রহীর্ার দ্বারা প্রবদয় পনরমাণ বা ববকয়া পনরবশাবধর অথ ত এবং নববশষ কবর এই ক্তজটিনস এর অিুবেদ 2.8 -

এর জিয প্রদত্ত ণ পনরবশাবধর অথ ত হবব; 
 

(xxx) "ঋণ িসরটশাটধর সিযসূসচ”অথ ত নবর্রণ পবে উনিনখর্ নিধ তানরর্ র্ানরখ অিুসাবর এবং অিুসাবর প্রদত্ত অবথ তর কশাধ; 
 

(yyy) "িসরটশাটধর যিযাদ"অথ ত নবর্রণ পবে বনণ তর্ সময়কাল বা সংবশানধর্/বৃক্তদ্ধ করা সময়কাল নপএিনবএইচএিএল, সমবয়, কবঞ্চমাকত 

করবি বৃক্তদ্ধ বা সমবয়র পুিনব তববচিা/বৃক্তদ্ধর কথা মাথায় করবখ সম্পনত্তর নিম তাণ সম্পন্ন করার জিয অথবা নপএিনবএইচএিএল উপযুক্ত 

মবি করবর্ পাবর এমি অিয ককাি কারবণ; 
 

(zzz) "অনুটিাদন িত্র”এর দ্বারা জানর করা নচটি নপএিনবএইচএিএল, ণগ্রহীর্ার কাবে ণ মঞ্জরু করা প্রাসনঙ্গক নববরণ সহ, কয শর্তাবলীবর্ 

নবর্রণ পে জানর করা কযবর্ পাবর, কসই অিুযায়ী উবিনখর্ শর্তাবলী; 
 

(aaaa) "সারটফসস আইন" অথ ত হবব আনথ তক সম্পবদর সুরক্ষা এবং পুিগ তিি এবং নিরাপত্তা সুদ আইি, 2002 এবং এর অধীবি প্রণীর্ নবনধ ও 

নবনধগুনল, সমবয় সংবশানধর্। 
 

(bbbb) "চাটিতর সিযসূচী"অথ ত হল ণ অিুবমাদি/নবর্রবণর পর পনরবষবা গ্রহবণর জিয প্রবযাজয নি, হার এবং অিযািয চাবজতর সময়সূচী এবং 

এটি নপএিনবএইচএিএল এর অর্যন্তরীণ িীনর্ অিসুাবর সমবয় পনরবর্তবির সাবপবক্ষ এবং এই ধরবির ককাি পনরবর্তি 

নপএিনবএইচএিএল দ্বারা অবনহর্ করা হবব এর ওবয়বসাইি বা এর শাখা অথবা নপএিনবএইচএিএল এর মবর্া অিযািয মাধযবমর 

মাধযবম উপযুক্ত মবি করবর্ পাবর; 
 

(cccc) "সনরািিা"অন্তর্ভ তক্ত সীমাবদ্ধ বিকী, চাজত (নস্থর কহাক বা র্াসমাি) সহ এই জার্ীয় নিরাপত্তা,  
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নপএিনবএইচএিএল এর পবক্ষ ণগ্রহীর্া এবং/অথবা নিরাপত্তা প্রদািকারী (গুনল) দ্বারা প্রবযাজয আইবির অধীবি কয ককাি প্রকাবরর প্রনর্শ্রুনর্, 

নলবয়ি, হাইবপানথবকশি, অযাসাইিবমি, নিরাপত্তার স্বাথ ত বা অিয ককাবিা বাধযবাধকর্া বর্নর করা কযবর্ পাবর। বাধযর্ামূলকবদর দ্বারা প্রবদয় 

অবথ তর প্রাপয পনরবশাধ/পনরবশাধ নিক্তির্ করবর্ নপএিনবএইচএিএল এবং/অথবা দ্বারা ণ িনথর অধীবি বাধযবাধকর্া সম্পাদি; 
 

(dddd) "সনরািিা কভার”অথ ত নবর্রণ পবে নববশষর্াবব উনিনখর্ উবিখবযাগয পনরমাবণর বযাপাবর সম্পনত্তর মূবলযর পনরবপ্রনক্ষবর্ সব তদা সুরক্ষা 

কর্ার বজায় রাখা; 
 

(eeee) "সনরািিা নসথ"মাবি হবব  ককাি দনলল, উবদযাগ, চভ ক্তক্ত, কাজ, কিাটিশ, কঘাষণা, অঙ্গীকার, ক্ষনর্পূরণ, হলিিামা, কলখা, োডপে, 

সাটিতনিবকি, আপনত্ত, নচটি, িাইনলং, িম ত, শারীনরক বা ইবলকট্রনিক, সৃটষ্টর প্রনর্ বা এর প্রনর্ সুরক্ষা এবং/অথবা গযারানি ইসুয, সুরক্ষার 

অংশ নহসাবব এবং ণগ্রহীর্া, নিরাপত্তা প্রদািকারী, নপএিনবএইচএিএল বা ককাি রৃ্র্ীয় পবক্ষর দ্বারা নপএিনবএইচএিএল এর 

প্রবয়াজিীয়র্া অিুসাবর এবং যা হবর্ পাবর নপএিনবএইচএিএল -এর প্রবয়াজিীয়র্া অিসুাবর সমবয়  সংবশানধর্, নিক্তির্ বা পুিস্থাপি; 
 

(ffff) "সনরািিা েদানকারী"মাবি কসই বযক্তক্ত নযনি সম্পনত্তবর্ নিরাপত্তা বর্নর কবরি এবং/অথবা নযনি বর্নর কবরি/র্ার পবক্ষ ককাি নিরাপত্তা 

বর্নর করার প্রবয়াজি হয় নপএিনবএইচএিএল ণগ্রহীর্াবদর পনরবশাবধর বাধযবাধকর্া সুরনক্ষর্ করার জিয পনরবশাবধর পনরমাণ/পনরবশাধ 

সহ এবং/অথবা কক ইসুয কবর/গযারানি জানর করবর্ হবব, নপএিনবএইচএিএলবক পানরেনমক এবং ববকয়া পনরবশাবধর নিিয়র্া প্রদাি; 
 

(gggg) "সবটরর্া"অথ ত এবং অন্তর্ভ তক্ত করুি এমি ককাি বযক্তক্ত (বযক্তক্ত) যারা সম্পনত্তর একমাে/ কযৌথ মানলক, অথবা যারা ক্ষমর্ার অনধকারী, 

যারা ণগ্রহীর্ার কাবে সম্পনত্তর মানলকবদর পক্ষ কথবক সম্পনত্ত নবক্তক্রর জিয অিুবমানদর্। ) এবং ককাি নববক্রর্া, সমবায় কগাষ্ঠী হাউক্তজং 

কসাসাইটি, একমাে মানলকািা সংক্রান্ত উবদ্বগ, অংশীদানরত্ব সংস্থা বা ককাম্পানি, নিম তাবণর কাবজ নিযুক্ত বা কমরামর্, সংস্কার বা চভ ক্তক্তর 

নর্নত্তবর্ সম্পনত্তর সম্প্রসারবণর সাবথ জনডর্ ববল মবি করা হবব;  
 

(hhhh) "যছাি িাযগ্া”অথ ত কপৌরসর্া, নবনধবদ্ধ সংস্থা বা কপৌর কবপ তাবরশি বযর্ীর্ স্থািীয় করৃ্তপক্ষ দ্বারা পনরচানলর্ স্থাি; 
 

(iiii) "কর"বা"করঅথ ত হবব আয়কর, র্াবলা ও কসবা কর, নবক্রয় কর, শুল্ক ও আবগানর এবং অিযািয সকল প্রকার প্রর্যক্ষ ও পবরাক্ষ কর 

আবরাপ করা এবং/অথবা সরকারী করৃ্তপক্ষ করৃ্তক আবরানপর্ হবব (সীমাবদ্ধর্া োডাই, কর করাধ/কর্তি করার বাধযবাধকর্া সহ উৎবস), 

একসাবথ ককাি সুদ, জনরমািা, সারচাজত বা জনরমািার সাবথ সম্পনকতর্, প্রাপয, প্রবদয়, আবরানপর্, আবরানপর্ বা র্ারবর্ পাওি দানব করা 

হবয়বে। 
 

1.2 বযাখযা 
 

এই ক্তজটিনসবর্, 
 

(a) সংনবধাি বা নবনধবদ্ধ নবধাবির করিাবরিগুনল এর অধীবি করা ককাবিা আবদশ বা প্রনবধাবির করিাবরি এবং ককাি সংনবধাি, নবধাি, আইি, 

অধযাবদশ, আবদশ বা প্রনবধাি বা অিযািয অিুরূপ যবন্ত্রর করিাবরিবক সংনবধাি, নবধাি, আইি, অধযাবদবশর একটি করিাবরি অন্তর্ভ তক্ত 

করার জিয গণয করা হবব , আবদশ, প্রনবধাি বা উপকরণ নহসাবব সংবশানধর্, সংবশানধর্, পুি -নিম তাণ বা সমবয় প্রনর্স্থানপর্ হয় নকিা র্া 

এর র্ানরবখর আবগ বা পবর (অিযথায় এখাবি েষ্টর্াবব প্রদাি করা হবয়বে) এবং পূব তবর্ী ককাি আইি, নবনধবদ্ধ নবধাি, আবদশ, প্রনবধাি 

বা বর্নর যন্ত্র এটি অিসুাবর; 
 

(b) প্রবি এবং অিুবেবদর নশবরািাম শুধুমাে র্বথযর জিয এবং এই ক্তজটিনসর অপাবরটির্ নবধাবির অংশ হবব িা এবং এটিবক বযাখযা করার 

কক্ষবে উবপক্ষা করা হবব; 
 

(c) শব্দগুনল "সহ" এবং "অন্তর্ভ তক্ত" শব্দগুনল "সীমাবদ্ধর্া োডাই" বা "নকন্তু সীমাবদ্ধ িয়" শব্দগুনলর দ্বারা অিসুরণ করা হবব নকিা র্া নবববচিা 

করা হবব নকিা কসগুনল এই ধরবির বাকযাংশ বা আমদানির শব্দগুনলর দ্বারা অিুসরণ করা হয় নকিা; 
 

(d) একক সংখযা/িবম তর করিাবরিগুনলবর্ বহুবচি িম্বর/িবম তর করিাবরি অন্তর্ভ তক্ত থাকবব এবং র্নদ্বপরীর্; 
 

(e) একটি নলঙ্গ নিবদতশকারী শব্দ সব নলঙ্গ অন্তর্ভ তক্ত করা হবব; 
 

(f) এই ক্তজটিনস বা অিয ককাি েকুবমবির করিাবরিগুনল এই ক্তজটিনস বা অিয েকুবমবির করিাবরি নহসাবব গণয করা হবব যা সমবয়  

সংবশানধর্, ববনচেপূণ ত, পনরপূরক বা প্রনর্স্থানপর্ হয়; 
 

(g) নবর্াগ, নিবি এবং ধারাগুনলর ককাি করিাবরি এই ক্তজটিনসর নবর্াগ, নিবি এবং ধারা। অংশ বা অিুবেবদর ককাি করিাবরি, অিযথায় 

বলা িা হবল, অংশ বা অিবুেবদর করিাবরি কযখাবি করিাবরি প্রদনশ তর্ হয়। এই সমস্তই এই ক্তজটিনসর অপাবরটির্ নবধাবির অংশ; 
 

(h) অনর্বযক্তক্ত "এই অিুবেদ", যনদ িা একটি নিনদতষ্ট নবধাবির করিাবরি অিুসরণ করা হয়, র্াহবল সমগ্র অিুবেদ (ককবলমাে উপ -অিুবেদ, 

অিুবেদ বা অিযািয নবধাি িয়) যা অনর্বযক্তক্ত ঘবি র্া উবিখ করা হবব ববল মবি করা হবব; 
 

(i) এই ক্তজটিনসবর্ প্রদত্ত প্রনর্টি ওয়যাবরনি অিযািয ওয়যাবরনি কথবক পথৃক, এবং যনদ িা নবপরীর্র্াবব েষ্টর্াবব বলা হয়, এই ক্তজটিনসর ককাি 

ধারা অিয ধারাটির সীমা বা প্রবয়াগবক সীমাবদ্ধ কবর িা; 
 

(j) বই, িাইল, করকেত বা অিযািয র্বথযর ককাি করিাবরি বা র্াবদর কযবকাবিা মাবি বই, িাইল, করকেত বা  
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কাগজ, ববদুযনর্ির্াবব সংরনক্ষর্ কেিা, কচৌম্বকীয় নমনেয়া, নিল্ম এবং মাইবক্রানিল্ম সহ অিযািয র্থয বা র্াবদর কযবকাবিা আকাবর বা কযবকাবিা 

মাধযম; 
 

(k) "নলনখর্র্াবব" নচটিপে বা ইবমইল বা অিয ককাি করকেতকৃর্ কিনলবিানিক কবথাপকথবির মাধযবম কয ককাি কযাগাবযাগ অন্তর্ভ তক্ত কবর; 
 

(l) অিযথায় নিনদতষ্ট িা করা পয তন্ত, নদবির সমবয়র ককাবিা করিাবরি র্ারবর্র সময়; 
 

(m) ণগ্রহীর্ার সমস্ত কর্তবয, দায় এবং বাধযবাধকর্া কযৌথ এবং একানধক হবব; 
 

(n) বনে কবপ তাবরিগুনলর করিাবরিগুনলবর্ অসংগটির্ সংস্থাগুনল অন্তর্ভ তক্ত থাকবব এবং র্নদ্বপরীর্; 
 

(o) একটি ধারা (গুনল)/ সাব-িজ (গুনল) -এর করিাবরি /ণ িনথর িজ (গুনল)/ সাব-িজ (গুনল) -এর করিাবরি নহবসবব গণয করা হয়;  
 

(p) এই ক্তজটিনস -কর্ ককাম্পানি আইি, 1956 -এর নবধািসমূবহর করিাবরিগুনল ককাম্পানি আইি, 2013 -এর প্রাসনঙ্গক সংনিষ্ট নবধািগুনলর করিাবরি 

নহসাবব পডবব, যখি এবং যখি ককাম্পানি আইি, 2013 -এর অিরুূপ সংনিষ্ট নবধাি কায তকর হবব; 
 

(q) এই ক্তজটিনসর শর্তাবলী সব সময় সম্মনর্পে এবং নবর্রণ পে এবং অিযািয ঋণ িনথর শর্তাবলীর সাবথ নমনলর্র্াবব পডবর্ হবব; 
 

(r) মবধয ককাি মর্নববরাধ বা নববরাবধর কক্ষবে নপএিনবএইচএিএল এবং ণগ্রহীর্া (গুনল) সম্পবকত বস্তুগর্র্া ককাি ঘিিা, ঘিিা, পনরনস্থনর্, চাজত, ঘিিা, 

র্থয, দনলল, অিুবমাদি, প্রক্তক্রয়া, কাজ, বাদ, দানব, লঙ্ঘি, নেিে বা অিযথায়, মর্ামর্ নপএিনবএইচএিএলপূব তবর্ী কয ককাি একটি বস্তুগর্ 

নহসাবব চূডান্ত এবং ণগ্রহীর্ার উপর বাধযর্ামূলক হবব; 
 

(s) ককাি ঘিিা, সংঘিি সহ কযবকাবিা নবষবয়র যকু্তক্তসঙ্গর্র্া নিধ তারণ, পনরনস্থনর্, খরচ, খরচ, চাজত, ঘিিা, র্থয, দনলল, অিুবমাদি, প্রক্তক্রয়া, কাজ, বাদ, 

দানব, ক্ষনর্, লঙ্ঘি, ক্ষনর্, নেিে বা অিযথায়, দ্বারা করা হবব নপএিনবএইচএিএলপূবব তর কযবকাবিা একটি এবং চূডান্ত এবং ণগ্রহীর্ার উপর 

বাধযর্ামূলক হবব; 
 

(t) ঘিিার ককাি সংকল্প বা একটি উপাদাি প্রনর্কূল প্রর্াব বা সম্ভাবয ঘিিা নেিে বা নেিে ঘিিা ঘিার সম্ভাবিা দ্বারা করা হবব 

নপএিনবএইচএিএলর্াবদর নিজস্ব নবববচিার নর্নত্তবর্; 
 

(u) এই চভ ক্তক্তর ককাি নববনৃর্ "জ্ঞাি" বা কয ককাি অনর্বযক্তক্ত দ্বারা কযাগয অিরুূপ মর্ামর্, এখাবি েষ্টর্াবব প্রদত্ত নহসাবব সংরক্ষণ করা হবয়বে, এর 

অথ ত এই নহসাবব গণয করা হবব কয এটি এমি বযক্তক্তর যথাযথ এবং সর্কতর্ার সাবথ র্দবন্তর পবর করা হবয়বে; 
 

(v) একানধক ণগ্রহীর্া এবং/অথবা গযারাির থাকবল, এখাবি সহণগ্রহীর্া এবং গযারাির সহ প্রবর্যক ণগ্রহীর্ার নিজ  দায়বদ্ধর্া কযৌথ এবং একানধক 

হবব। 
 

(w) নেিবের একটি ইবর্ি বা নেিবের সম্ভাবয ইবর্িটি "চলবর্ থাবক" যনদ এটি িা হয় প্রনর্কার করা হবয়বে অথবা মওকুি; 
 

(x) নপএিনবএইচএিএল এর সাবথ সম্পনকতর্ কযবকাবিা ধারা বযাখযা সহ সমস্ত নবষবয় নসদ্ধান্ত চভ ক্তক্ত চূডান্ত এবং ণগ্রহীর্ার উপর বাধযর্ামূলক হবব; 
 

(y) নপএিনবএইচএিএল কণর িনথপে এবং এর অধীবি সৃষ্ট র্ার অনধকার এবং সুনবধাগুনল কায তকর করার এবং প্রবযাজয আইবির অধীবি সমবয়  

অিুবমানদর্ পনরমাবণ কযবকাি এবং সমস্ত প্রনর্কার কখা েঁজার অনধকারী হবব। 
 

(z) কণর ককাি স্থনগর্করণ বা সমানপ্ত সবেও, এর সমস্ত অনধকার এবং প্রনর্কার নপএিনবএইচএিএল কণর দনলল অিুযায়ী র্াবদর সন্তুটষ্টর জিয সম্পূণ ত 

পনরমাবণ নপএিনবএইচএিএল করৃ্তক প্রানপ্তর আগ পয তন্ত টিবক থাকবব। 
 

(aa) আরনবআই / এিএইচনব করৃ্তক সমবয়  হাউক্তজং িাইিযাি ককাম্পানিবক প্রদত্ত নিবদতনশকা / নিবদতশিার উপর নর্নত্ত কবর ঋণ িনথর কয ককাি 

পনরবর্তি করার প্রবয়াজি হবল, এই ধরবির পনরবর্তিগুনল ঋণ িনথবর্ অন্তর্ভ তক্ত ববল গণয হবব এগুনলও শুরু কথবকই িনথর অংশ নেল এবং র্ারপবর 

এই ধরবির সংবশানধর্ নিয়ম ও শর্তাবলী প্রবয়াগ করা হবব এবং বাধযর্ামূলকবদর উপর বাধযর্ামূলক হবব। পূবব তাক্ত ককাি পক্ষপার্ োডাই, 

নপএিনবএইচএিএল র্ার নিজস্ব নবববচিার নর্নত্তবর্ কর্তবযরর্ কক নপএিনবএইচএিএল এর সাবথ  িনথবর্ এই পনরবর্তিগুনল করার জিয অিুবরাধ 

করবর্ পাবর এবং কর্তবযরর্ একই দ্বারা আবদ্ধ হবব। 
 

(bb) প্রনর্টি ক্তজটিনস, অিুবমাদি পে এবং নবর্রণ পে র্ার শর্তাবলী দ্বারা নিয়নন্ত্রর্ হবব, কযমি সংনিষ্ট িনথবর্ বলা হবয়বে, যাইবহাক, যনদ ককাি নবধাবির 

মবধয ককাি অসঙ্গনর্ থাবক: 
  

(i) অিুবমাদি পে এবং নবর্রণ পে, নবর্রণ পে প্রাধািয পাবব; এবং  
 

(ii) অিুবমাদি পে এবং নবর্রণ পবের মবধয থাকা ক্তজটিনস সহ, নবর্রণ পবের নবধািগুনল এই ধরবির অসঙ্গনর্র পনরমাবণ নবদযমাি থাকবব; 
 

(cc) সমস্ত মূলধি বযবহৃর্ শব্দ, নকন্তু অিুবমাদি পে এবং নবর্রণ পবে সংজ্ঞানয়র্ িয়  
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এই ক্তজটিনসবর্ এই ধরবির শর্তাবলী নহসাবব কবাঝাবিা হবয়বে; এবং 
 

(dd) এই ক্তজটিনসবর্ অিযে সংজ্ঞানয়র্ শর্তাবলী, যনদ িা র্ার কপ্রক্ষাপি বা অবথ তর সাবথ অসামঞ্জসযপূণ ত িা হয়, এই ক্তজটিনস জবুড সংজ্ঞানয়র্ 

একই অথ ত বহি করবব। 
 

অনুটেদ: 2 

যলান, ইন্টাটরস্ট, ইটিসস। 

2.1 ঋণ 
 

নপএিনবএইচএিএল এর দ্বারা ণগ্রহীর্াবক প্রদাি করবর্ সম্মর্ হয় এবং ণগ্রহীর্া এইর্াবব নপএিনবএইচএিএল কথবক ঋণ গ্রহণ করবর্ সম্মর্ হয় 

এবং ঋণ িনথবর্ উনিনখর্ নিয়ম ও শর্তাবলী অিুযায়ী। 
 

2.2 ঋটণর উটেশয 
 

ণগ্রহীর্া ঋণেষ্টর্াবব  আববদি/নবর্রণ পবে উনিনখর্ উবদ্দবশয ঋণ কপবর্ চাি। ণগ্রহীর্া ঋণ আববদি/নবর্রণ পবে নিধ তানরর্ উবদ্দবশয শুধুমাে 

কণর পনরমাণ বযবহার করবর্ সম্মর্ হি, নিক্তির্ কবরি এবং গ্রহণ কবরি, অথবা ণগ্রহীর্ার আববদবির পর নপএিনবএইচএিএল করৃ্তক 

নলনখর্র্াবব অিুবমানদর্ হয়। গ্রহীর্ার দ্বারা ককাি অনবধ উবদ্দবশয বা অনিনর্ক কম তকাণ্ড, কশয়ার বাজাবরর কলিবদি, জযু়া, নচি িাড, লিানর, 

কঘাডবদৌড বা ককাি আইবির অধীবি নিধ তানরর্ অিয ককাি ক্তক্রয়াকলাপ বা নপএিনবএইচএিএল দ্বারা সীনমর্ কায তকলাপ নহসাবব বযবহার করা হবব 

িা। 
 

2.3 যিযাদ 
 

পনরবশাবধর কময়াদ নবর্রণ পবে নিনদতষ্ট করা হবব এবং এর দ্বারা বাডাবিা হবর্ পাবর নপএিনবএইচএিএল, র্াবদর নিজস্ব নবববচিার নর্নত্তবর্, কযমি 

সমবয়র জিয নপএিনবএইচএিএল উপযুক্ত মবি করবর্ পাবর। যনদ ণগ্রহীর্া (প্রাপযর্া) সময়কাবলর মবধয র্হনবলগুনল পুবরাপুনর কনমবয় িা কিয়, 

র্াহবল নপএিনবএইচএিএল নবর্রণ পবের শর্তাবলী (নপ ইএমআইআই, ইএমআই বা EMI- এর সংখযা সহ) এবং নপএিনবএইচএিএল র্াবদর একক 

অনধকার সংরক্ষণ করবর্ পাবর নপএিনবএইচএিএল দ্বারা কণর এই আকার হ্রাবসর নবষবয় পরবর্ী র্ানরবখ ঋণ এবং ণগ্রহীর্ার (নপ) ককাি আপনত্ত 

বা নপএিনবএইচএিএল এর সাবথ ককাি নববরাধ উত্থাপি করবব িা। 
 

2.4 স্বাথ ত 
 

2.4.1 ণগ্রহীর্া (গুনল) ণগ্রহীর্া করৃ্তক নিব তানচর্ এবং আবরা নববশষর্াবব নবর্রণ পবের অধীবি নিধ তানরর্ হাবর নবর্রণকৃর্ কণর পনরমাণ এবং ববকয়া 

পনরমাবণ সুদ প্রদাি করবর্ দায়বদ্ধ: 
 

i. সুবদর নস্থর হার; অথবা 

ii. প্রারনম্ভক সমবয়র জিয সুবদর নিনদতষ্ট হার এবং প্রারনম্ভক সমবয়র পর র্াসমাি হাবর সুবদর হার; অথবা 

iii. র্াসমাি সুবদর হার। 
  

2.4.2 কণর সুদ অিুকূবল জমা হবর্ শুরু করবব নপএিনবএইচএিএল কচক হস্তান্তবরর র্ানরখ কথবক ণগ্রহীর্া/মবিািীর্ প্রনর্নিনধ অথবা আরটিক্তজএস, 

এিইএি টি, কপ অেতার/ নেমাড ড্রািি/ বযাংকাবরর কচক, কপাস্টাল অেতার কযমিই কহাক িা ককি, ণগ্রহীর্া বা প্রদািকারী করৃ্তক নবর্রণকৃর্ অথ ত 

আদাবয়র সময় নিনব তবশবষ । 
 

2.4.3 ণগ্রহীর্া এর্দ্বারা স্বীকার কবরি, সম্মর্ হি এবং সম্মনর্ কদি কয, নপএিনবএইচএিএল, র্ার নিজস্ব নবববচিার নর্নত্তবর্, পনরবশাবধর সময়কাবল কয 

ককাি সময়, সুবদর হার পনরবনর্তর্/সংবশাধি/পুিরায় কসি করবর্ পাবর। প্রচনলর্ বাজার চচতার পনরবর্তি, অথ ত বাজাবরর পনরবর্তি, ণগ্রহীর্ার 

কক্রনেি করটিং হ্রাস, নরজাবর্তর প্রবয়াজিীয়র্া, প্রনর্শি নবনধ, নপএিনবএইচএিআর/মাক্তজতবি পনরবর্তি বা বর্তমাি নিবদতনশকা/িীনর্ 

নপএিনবএইচএিএল অথবা এিএইচনব/ আরনবআই নিয়ম বা অিয ককাি প্রবযাজয আইবি পনরবর্তি।  
 

2.4.4 যনদ নপএিনবএইচএিআর পনরবর্তি হয়, অযাকাউবি প্রবযাজয সুবদর হারও কসই অিুযায়ী সংবশাধি করা হবব। যখিই সুবদর হাবর পনরবর্তি হয় 

(নপএিনবএইচএিআর এর নর্নত্তবর্ পনরবর্তি), সুবদর এই পনরবনর্তর্ হার কণর র্ারসাময কময়াবদ প্রবয়াগ করা হবব এবং ণগ্রহীর্াবক 

নপএিনবএইচএিএল দ্বারা একানধক মাধযবমর মাধযবম জািাবিা হবব। (নকন্তু সীমাবদ্ধ িয়) সরাসনর কমইল, এটি ওবয়বসাইবি আপবেি করা, ইবমল, 

এসএমএস, কহায়ািসঅযাপ ইর্যানদ।  
 

2.4.5 যনদ ণগ্রহীর্া (সুদ) কলাটিং করি কথবক সুবদর নস্থর হাবর পনরবর্তি করবর্ চাি, অথবা উবো, নর্নি নপএিনবএইচএিএল -এর কাবে নলনখর্ আববদি 

করবর্ পাবরি। নপএিনবএইচএিএল সুবদর হাবর এই ধরবির পনরবর্তবির জিয ণগ্রহীর্ার অিবুরাধ (এবং অনধকাবরর নবষয় িয়) গ্রহণ বা প্রর্যাখযাি 

করার সম্পণূ ত নবববচিার অনধকারী হবব। নবর্রণ পবে উনিনখর্ সুবদর হার নপএিনবএইচএিএল দ্বারা পুিনব তববচিা বা প্রবযাজয নবনধবদ্ধ নবধািগুনল 

কসই সমবয় বা এক নস্কম কথবক অিয নস্কবম বদল হওয়ার কারবণ অথবা নপএিনবএইচএিএল করৃ্তক শুরু করা পনরবশাবধর কময়াবদ পনরবর্তবির 

(বৃক্তদ্ধ / হ্রাস) সাবপবক্ষ ণগ্রহীর্ার নিবদতশ। 
 

2.4.6 যর্িা সম্ভব কণর ইএমআই একই থাকবব এবং সুবদর হাবরর পনরবর্তবির প্রর্াব কণর বযাবলি কিবিাবরর কক্ষবে প্রবযাজয হবব। যাইবহাক, যনদ কময়াদ 

একটি যুক্তক্তসঙ্গর্ সীমা অনর্ক্রম কবর,  িনথর অধীবি ণগ্রহীর্ার দ্বারা প্রবদয় ইএমআই নপএিনবএইচএিএল দ্বারা বৃক্তদ্ধ করা কযবর্ পাবর।  
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2.4.7 দলগুনল সম্মর্ হয় কয, নপএিনবএইচএিএল, র্াবদর নিজস্ব নসদ্ধান্ত ও নবববচিার নর্নত্তবর্ সুবদর হার বৃক্তদ্ধ বা হ্রাস করবর্ পাবর অথবা প্রবযাজয 

নবোবমর উপর নর্নত্ত কবর সুবদর হার পনরবর্তি করবর্ পাবর এবং এই ক্তজটিনস এর শবর্ত ণগ্রহীর্াবক এক বা একানধক মাধযবম র্থয প্রদাি কবর 

সরাসনর কমইল সহ মাধযম, এটি ওবয়বসাইবি আপবেি করা, ইবমল, এসএমএস, কহায়ািসঅযাপ ইর্যানদ। ণগ্রহীর্া আরও সম্মর্ হি এবং প্রনর্শ্রুনর্ 

কদি কয সুবদর হার এবং র্ার পয তায়ক্রবমর কয ককাি পনরবর্তি এবং গযারািাবরর উপর কায তকর হওয়া/গযারািাবরর দ্বারা সম্পানদর্ গযারানি চভ ক্তক্তর 

পনরবপ্রনক্ষবর্ ককাি গযারািাবরর উপর বাধযর্ামূলক হবব । 
 

2.4.8 ইএমআই কর্ উবিনখর্ সুবদর হাবরর নর্নত্তবর্ গণিা করা মূল ও সুবদর সমন্ববয় গটির্ নবর্রণ পে এবং পরবর্ী রুনপবর্ কগাল করা হয়। 

নপএিনবএইচএিএল -কক ণগ্রহীর্া করৃ্তক প্রবদয় পনরমাণ এবং অিয ককাি চাজত মানসক নর্নত্তবর্ গণিা করা হবব। নপএিনবএইচএিএল র্াবদর 

নিজস্ব নবববচিার নর্নত্তবর্ সুবদর গণিার জিয সময়কাল বা নবোম নিধ তারণ করবর্ পাবর।  
 

নিনদতষ্ট সুবদর হাবরর কক্ষবে, কযখাবি নপএিনবএইচএিএল ণগ্রহীর্াবক নকেভ  অংবশ ঋণ নবর্রণ করবে এবং প্রথম নবর্রবণর পবর সুবদর হাবর 

পনরবর্তি হবয়বে, র্ারপবর কণর পরবর্ী অংশ নবর্রণ হবব সুবদর হাবর এই ধরবির বৃক্তদ্ধ/হ্রাবসর র্ানরখ কথবক অনবলবম্ব কণর কক্ষবে প্রবযাজয নবনর্ন্ন 

সুবদর হাবরর গড ওজি। এিা আরও েষ্ট করা হবয়বে কয, কণর নকেভ  অংশ নবর্রবণর কক্ষবে, নিনদতষ্ট সুবদর হার সমবয়  পনরবনর্তর্ হবর্ পাবর, কযমি 

নপএিনবএইচএিএল দ্বারা নিধ তানরর্ হবর্ পাবর এবং  সম্পূণ তরূবপ নবর্রণ িা করা পয তন্ত, ণগ্রহীর্াগণ ধবর কিববি িা কয প্রবযাজয সুবদর হার নস্থর 

করা হবব। আরও প্রদাি করা হবয়বে, ঋণ ণগ্রহীর্ার দ্বারা প্রবদয় নপ ইএমআইআই/ইএমআই গণিার উবদ্দবশয, উপবর উনিনখর্ ওজিযকু্ত গড সুদ, 

একসবঙ্গ কিওয়া সমস্ত অংশ নবর্রবণ গণিা করা হবব।  
 

2.4.9 নপএিনবএইচএিএল র্াবদর নিজস্ব নবববচিার নর্নত্তবর্, সুবদর হার পনরবর্তি এবং সংবশাধি করবর্ পাবর যথাযথর্াবব এবং সম্ভাবযর্াবব সুবদর 

হার পনরবর্তবির কারবণ ককাবিা নবনধবদ্ধ করৃ্তপক্ষ কযমি জানর করা নিবদতনশকা/ নবজ্ঞনপ্ত/ সাকুতলার কযমি আরনবআই বা অর্যন্তরীণ িীনর্বর্ ককাি 

পনরবর্তি নপএিনবএইচএিএল -এর বা স্থািীয় অথ ত বাজার বা র্ারবর্র প্রজার্বন্ত্রর আনথ তক, নিয়ন্ত্রক, রাজনিনর্ক, আনথ তক বা অথ তনিনর্ক অবস্থাবক 

প্রর্ানবর্ বা প্রর্ানবর্ করবর্ পাবর এমি ককািও প্রনর্কূল অবস্থার কারবণ অথবা কদশীয় বা আন্তজতানর্ক কয ককাবিা ইবর্ি সহ অিয ককাি 

এখনর্য়ার, যার মর্ামর্ নপএিনবএইচএিএল একটি নবরূপ প্রর্াব কিলবর্ পাবর, অথবা বযাংনকং নসবস্টবমর ঝুেঁ নক কপ্রািাইল সম্পবকত সাধারণ 

ধারণার পনরবর্তবির কারবণ অথবা ণগ্রহীর্া  বা কণর কক্রনেি করটিং হ্রাবসর কারবণ অথবা মযাবক্রাবর্ ককাি অপ্রর্যানশর্ বা অসাধারণ পনরবর্তি 

হবল অথ ত পনরবশাবধর কময়াদকাবল অথ তনিনর্ক অবস্থা ঘবি। র্ারপবর, পূবব তাক্ত নহসাবব পনরবনর্তর্ সুবদর হার কযাগাবযাগবণর কক্ষবে প্রবযাজয হবব 

পুিনব তববচিার প্রজ্ঞাপবির র্ানরখ কথবক র্া নিনব তবশবষ  র্ানরখ।  
 

2.4.10 প্রশাসনিক সুনবধার জিয, নপএিনবএইচএিএল র্ার নিজস্ব নবববচিার নর্নত্তবর্ ইএমআই -এর অধীবি প্রবদয় পনরমাণ সুবদর হাবর পনরবর্তবির কথা 

নবববচিা িা কবর নসদ্ধান্ত নিবর্ পাবর এবং র্াই, ইএমআই -এর সংখযা নর্ন্ন হবর্ পাবর যা ণগ্রহীর্ার উপর বাধযর্ামূলক হবব। নপএিনবএইচএিএল 

দ্বারা ণগ্রহীর্া করৃ্তক প্রবদয় ইএমআইগুনলর আরও বা অিযািয বা হ্রাসকৃর্/বনধ তর্ সংখযার নবষবয় প্রনর্িা/সুবদর র্াসমাি হাবর কয ককাি পনরবর্তবির 

জিয জািাবিা হবব।  
 

2.4.11 সুবদর হাবরর পনরবর্তিগুনল ককবল সম্ভাবযর্াবব কায তকর হবব। যনদ সুবদর হাবর পনরবর্তি হয় ণগ্রহীর্ার অসুনবধার জিয, র্াহবল ণগ্রহীর্া 60 (ষাি) 

নদবির মবধয র্ার অযাকাউি বি/সুইচ করার অনধকারী হববি পূব ত কিাটিশ িা নদবয় এবং সুইনচং পনরবশাধ িা কবর চাজত বা সুদ।  
 

2.4.12 ণগ্রহীর্া (নপ) নপএিনবএইচএিএল -এর সাবথ একমর্, অঙ্গীকার এবং চভ ক্তক্ত কবর নপএিনবএইচএি -কক অথ ত কিরর্ নদবর্ বা পনরবশাধ করবর্ পাবর 

কযমিটি নপএিনবএইচএিএল করৃ্তক প্রদত্ত বা প্রবদয় হবর্ পাবর কয ককাি সরকারী করৃ্তপবক্ষর কাবে ণগ্রহীর্ার প্রদত্ত সুবদর উপর আবরানপর্ কর 

বা অিযািয চাবজতর কারবণ  (ককাি নপ ইএমআইআই/ইএমআই কণর ককাি সুদ সহ) ককাি সরকারী করৃ্তপক্ষ দ্বারা। নপএিনবএইচএিএল বা এই 

ধরবির সরকারী করৃ্তপক্ষ করৃ্তক ণগ্রহীর্া প্রনর্বশাধ বা অথ ত প্রদাবির জিয এবং যখি র্া করার জিয আহ্বাি জািাবিা হবব। 
 

2.4.13 প্রবযাজয হবল ণগ্রহীর্াও নপ ইএমআইআই প্রদাি করবর্ দায়বদ্ধ হবব। 
 

2.4.14 ণগ্রহীর্া  এ দ্বারা সম্মর্ হি এবং নিক্তির্ কবরি কয ণ পনরবশাধ এবং সুদ পনরবশাবধর জিয ণগ্রহীর্া করৃ্তক প্রদত্ত উপযুক্ত মানসক ইএমআই এর 

কাজ করার জিয, নপএিনবএইচএিএল একটি যুক্তক্তসঙ্গর্ এবং সটিক নর্নত্ত গ্রহণ কবরবে এবং ণগ্রহীর্া পূবব তাক্ত নহসাবব গণিা করা মানসক 

ইএমআই নদবর্ সম্মর্ হয়। 
 

2.5 স্বাথ ত গ্ণনা এবিং ওভারসডউ চািত 
 

2.5.1 মানসক চক্রবৃক্তদ্ধ নবোবমর সাবথ সমবয়  প্রচনলর্ সুবদর বানষ তক হাবরর নর্নত্তবর্ ইএমআই এবং সুবদর নহসাব করা হবব। অর্এব, ইএমআই এর 

অধীবি পনরমাণ এবং সুবদর বানষ তক হাবর গণিা করা সুদ বেবর 12 (বাবরা) সমাি নকক্তস্তবর্ পনরবশাধবযাগয হবব।  
 

যাবহাক, ওর্ারনেউ চাজত কযমি ধায ত করার জিয প্রবযাজয সমবয়র জিয সুবদর বানষ তক হাবরর নর্নত্তবর্ গণিা করা হবব ওর্ারনেউ চাজত, সমবয় 

নবরাজমাি নহসাবব। এর হাবরর পনরবর্তি এবং বকৃ্তদ্ধ বা হ্রাবসর উবদ্দশয ওর্ারনেউ চাজত প্রচনলর্ চাবজতর সময়সূচী অিুসাবর ণগ্রহীর্ার উপর 

বাধযর্ামূলক হবব এবং সরাসনর কমইল, ওবয়বসাইি, ইবমল, এসএমএস, কহায়ািসঅযাবপ আপবেি সহ একানধক মাধযবমর মাধযবম ণগ্রহীর্ার কাবে 

প্রকাশ করা হবব। ইর্যানদ  
 

2.5.2 নপ ইএমআইআই নহসাব করা হবব মানসক নর্নত্তবর্ প্রবদয় সুবদর বানষ তক হাবরর নর্নত্তবর্, সংনিষ্ট নিধ তানরর্ র্ানরবখ, প্রদত্ত নবর্রবণর উপর, সুবদর 

হাবর, নবর্রণ পবে উবিনখর্ নহসাবব। অর্এব, বানষ তক সুবদর হাবর গণিা করা নপ ইএমআইআই এর অধীবি অথ ত বেবর (12) সমাি নকক্তস্তবর্ 

পনরবশাধবযাগয হবব।  
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2.5.3 করাবকি নপনরয়ে এবং ওর্ারনেউ চাবজতর জিয সুদ 365 (নর্িবশা পেঁয়ষটি) নদবির নর্নত্তবর্ গণিা করা হবব। 
 

2.5.4 নপএিনবএইচএিএল এর পবক্ষ এবং নবর্রবণর র্ানরখ কথবক সুদ আদায় করা শুরু হবব।  
 

2.6 ঋণ সবর্রণ 
 

2.6.1 এই ক্তজটিনসর অধীবি একটি নবর্রণ অথ ত এই ক্তজটিনসর অিুবেদ  2.7 এর পনরবপ্রনক্ষবর্ নপএিনবএইচএিএল দ্বারা বর্নর কণর পনরমাণ বা র্ার 

ককাবিা অংবশর নবর্রণ। 
 

2.6.2 ঋণ, বা র্ার ককাি অংশ, ণগ্রহীর্া করৃ্তক নলনখর্ বা ইবলকট্রনিকর্াবব (নপএিনবএইচএিএল এর কাবে গ্রহণবযাগয ককাবিা ইবমইল বা অিয ককাি 

কমাবের মাধযবম) নবর্রণ করার অিুবরাধ করা কযবর্ পাবর এবং নপএিনবএইচএিএল এর সম্পণূ ত নবববচিার নর্নত্তবর্, এক বা একানধক নকক্তস্তবর্ 

নবর্রণ করা হবব। েনিউএখাবি সম্পনত্ত নিম তাণাধীি,ঋণ, নপএিনবএইচএিএল -এর নিজস্ব নবববচিার নর্নত্তবর্, সম্পনত্ত নিম তাবণর প্রবয়াজিীয়র্া বা 

অগ্রগনর্র কথা নবববচিা কবর এই ধরবির বযবধাবি নকক্তস্তবর্ নবর্রণ করা কযবর্ পাবর এবং নপএিনবএইচএিএল -এর কাবে গ্রহণবযাগয ণগ্রহীর্া 

করৃ্তক প্রদত্ত প্রমাণ জমা কদওয়ার পর, যা চূডান্ত, চূডান্ত এবং ণগ্রহীর্ার উপর বাধযর্ামূলক হবব। 
 

2.6.3 কযখাবি নপএিনবএইচএিএল কচবকর মাধযবম নবর্রণ করা হয়, কচক হস্তান্তবরর র্ানরবখ ণগ্রহীর্ার কাবে নবর্রণ করা হবয়বে ববল মবি করা হবব 

এবং যনদ আরটিক্তজএস, এিইএি টি/ কপ অেতার/ নেমাড ড্রািি/ বযাংকার কচবকর মাধযবম বা কপাস্টাল অেতাবরর মাধযবম নবর্রণ করা হয়, র্াহবল 

একটি ইবর্ি, নবর্রণ এই ধরবির আরটিক্তজএস, এিইএি টি, কপ অেতার/ নেমাড ড্রািি/ বযাংকাবরর কচক/ োক আবদবশর র্ানরখ কথবক করা 

হবয়বে ববল গণয হবব।  
 

2.6.4 ণগ্রহীর্া করৃ্তক প্রদত্ত কয ককাি নবর্রণ অিুবরাধ ণ িনথর একটি অনববেদয অংশ হবব। নপএিনবএইচএিএল এর কাবে গ্রহণবযাগয আকাবর 

ণগ্রহীর্া র্নবষযবর্র সমস্ত নবর্রণ (প্রবযাজয) সহ প্রনর্টি নবর্রবণর প্রানপ্ত স্বীকার করার অঙ্গীকার কবর। প্রবর্যক ণগ্রহীর্া  অিযবদর ণগ্রহীর্াবদর 

জিয এবং র্াবদর পক্ষ কথবক এই ধরবির নবর্রণ অিুবরাধ করার অিুমনর্ কদয়। ণগ্রহীর্ার (গুনল) কয ককাি একটি নবর্রণ অিুবরাধ অিয ণগ্রহীর্ার  

উপর বাধযর্ামূলক হবব এবং নপএিনবএইচএিএল এই ধরবির নবর্রণ অিুবরাধ অিুযায়ী নবর্রণ করবব। এই ধরবির নবর্রণ অিবুরাধ অিুসাবর 

করা ককাি নবর্রণ ণগ্রহীর্ার (গুনল) কাবরা দ্বারা প্রশ্ননবদ্ধ হবব িা। ণগ্রহীর্া স্বীকার কবরি, সম্মর্ হি এবং নিক্তির্ কবরি কয নবর্রবণর জিয 

ঋণপ্রানপ্তর ধারাবানহকর্াবক দায় স্বীকার নহসাবব গণয করা হবব এবং নপএিনবএইচএিএলবক এই নবষবয় ণগ্রহীর্ার কাে কথবক আলাদা ককাি 

নিক্তির্করণ পাওয়ার প্রবয়াজি হবব িা।  
 

2.6.5 যনদ নবর্রণ নকক্তস্তবর্ হয়, র্াহবল নপএিনবএইচএিএল-এর দানব করার অনধকার থাকবব কয, নপএিনবএইচএিএল-এর ককািও নবর্রণ করার আবগ, 

ণগ্রহীর্া র্ার নিজস্ব নবববচিার নর্নত্তবর্ নপএিনবএইচএিএল দ্বারা নিধ তানরর্ উবদ্দবশয সম্পূণ ত অ-অথ তানয়র্ অবদাি রাখবব এবং র্ার প্রামাণয প্রমাণ 

প্রদাি করবব। এর কাবে। 
 

2.6.6 এই ধরবির সমস্ত নবর্রবণর কক্ষবে সংগ্রবহর চাজত, যনদ থাবক, ণগ্রহীর্া বহি করবব এবং নপএিনবএইচএিএল এর নিজস্ব নবববচিার নর্নত্তবর্ 

নসদ্ধান্ত কিওয়া হবব। 
 

2.6.7 নপএিনবএইচএিএল, র্াবদর নবববচিার নর্নত্তবর্, ণগ্রহীর্ার অিুবরাবধ, অথবা অিযথায়, ককাি নবর্রণ পূব ত-পি বা স্থনগর্ করার অনধকারী হবব। 
 

2.6.8 যনদ নপএিনবএইচএিএল প্রাপযর্া কময়াবদ অিুবেদ 2.6অিুযায়ী ণগ্রহীর্া করৃ্তক প্রদত্ত ককাবিা নবর্রণ অিুবরাধ গ্রহণ কবর িা বা অিযথায় স্বীকার 

কবর িা, কস কক্ষবে নপএিনবএইচএিএল ণগ্রহীর্ার আরও নবর্রণ অিুবরাধ গ্রহণ করবর্ বাধয হবব িা ) প্রাপযর্া সমবয়র পবর, নপএিনবএইচএিএল 

এর সম্পণূ ত নবববচিার নর্নত্তবর্। 
 

2.7 সবর্রটণর িদ্ধসর্ 

 

2.7.1 দ্বারা সমস্ত নবর্রণ করা হবব নপএিনবএইচএিএল,  িনথর অধীবি বা শবর্ত ণগ্রহীর্ার িাবম হবব/সম্পনত্ত নববক্রর্া/উপাদাি, পণয বা পনরবষবার 

সরবরাহকারী অথবা বযক্তক্ত, ণগ্রহীর্া করৃ্তক নলনখর্র্াবব অিবুমানদর্ এবং কচবকর মাধযবম "শুধুমাে A/C প্রদািকারী" বা অিয ককাি কমাে অথ তাৎ 

নরবয়ল িাইম গ্রস কসবিলবমি (“আরটিজিএস"), িযাশিাল ইবলকট্রনিক িাড ট্রািিার ("এনইএফ টি"), সরাসনর স্থািান্তর ইর্যানদ প্রনর্ 

মবিািীর্ অযাকাউি অথবা, নহসাবব দয মামলা হবর্ পাবর, একমাে নবববচিার নর্নত্তবর্ নপএিনবএইচএিএল। 
 

2.7.2 সমস্ত নবর্রণ গ্রহীর্া (গুনল)/ মবিািীর্ প্রনর্নিনধ/ সম্পনত্তর নববক্রর্া/ সামগ্রী, পণয বা পনরবষবানদর সরবরাহকারী বা ণগ্রহীর্ার (পবক্ষর) পবক্ষ এবং 

বযক্তক্তর পক্ষ কথবক যথাযথর্াবব স্বীকৃর্ হবব নলনখর্র্াবব ণগ্রহীর্া ণগ্রহীর্া এইর্াবব নিক্তির্ কবরবেি কয এই ধরবির অিুবমানদর্ মবিািীর্ 

প্রনর্নিনধ/সম্পনত্তর নববক্রর্া/সামগ্রী, পণয বা পনরবষবা/বযক্তক্ত সরবরাহকারী ণগ্রহীর্ার (পবক্ষর) পবক্ষ এবং পক্ষ কথবক নবর্রণ গ্রহবণর জিয 

সম্পূণ তরূবপ অিুবমানদর্ হবব। এর্দ্বারা এিা েষ্ট করা হল কয এই ধরবির সমস্ত নবর্রণ অিুবমানদর্ মবিািীর্ প্রনর্নিনধ/সম্পনত্তর 

নববক্রর্া/উপাদাি, পণয বা কসবা/বযক্তক্ত সরবরাহকারী ণগ্রহীর্ার  অযাকাউবির নবরুবদ্ধ ঋণ দনলবলর অধীবি থাকবব এবং কসই অিুযায়ী, ঋণ িনথর 

অধীবি ণগ্রহীর্াবক কদওয়া নবর্রণ নহসাবব গণয হবব । 
 

2.7.3 প্রদত্ত কয ককাি নবর্রণ িূযির্ম নবর্রবণর পনরমাবণর দ্বারা নিধ তানরর্ হবব নপএিনবএইচএিএল র্ার নিজস্ব নবববচিার নর্নত্তবর্। 
 

2.7.4 যনদ সম্পনত্তর নিম তাণ এবং/অথবা কসই সম্পনত্তর নববক্রর্ার কাবে ক্রয় নবববচিার অথ ত প্রদাবির জিয ককাি নবর্রবণর প্রবয়াজি হয়, র্াহবল কসই 

ঘিিা বা পনরনস্থনর্বর্ সরাসনর নবর্রণ করা হবব,  
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সম্পনত্ত নববক্রর্ার কাবে অথবা ণগ্রহীর্ার মবিািীর্ প্রনর্নিনধর কাবে, কযমি হবর্ পাবর। 
 

2.7.5 অনবধর্া: যনদ ঋণ নবর্রণ বা উবদ্দশযটির জিয র্ার ককাি অংশ, ঋণ িনথর জীনবকার সময়, অনবধ কঘাষণা করা হয় বা ককাি আইি, নবজ্ঞনপ্ত, 

সংবশাধি, সংবশাধি বা পুিনিম তাবণর কারবণ অনবধ কঘাষণা করা হয় সাকুতলার বা আবদশ ইর্যানদ এর অনববেদয অংশ অনবধ হবয় কগবে। 

নপএিনবএইচএিএল এর পবর এখাবি অনগ্রম নদবর্ বাধয হবব িা এবং উপলব্ধ কণর পনরমাণ অনবলবম্ব শূবিয িানমবয় আিা হবব। 

নপএিনবএইচএিএল (নপএিনবএইচএিএলএল এর পক্ষ কথবক) সম্পূণ ত ঋণ এবং অনবলবম্ব প্রবদয় পনরমাণগুনল পুিরায় কল করার অনধকারী হবব 

এবং ণগ্রহীর্া (নপ) কয র্ানরবখ নিনদতষ্ট করবব, নপএমনবএইচএিএল নিনদতষ্ট করবর্ পাবর, কেমর/প্রনর্বাদ/নবর্কত োডাই, যা কিরর্ নদবর্ হবব 

অনবলবম্ব নপএিনবএইচএিএল -এর ববকয়া পনরমাণ ইর্যানদ।  
 

2.7.6 প্রবযাজয পনরমাবণ, ঋণ লার্ এবং অনধকার প্রবয়াগ এবং কণর দনলল বা অিয ককাি নিরাপত্তা বা কলিবদবির িনথর অধীবি দানয়ত্ব পালি, বযক্তক্তগর্ 

এবং বানণক্তজযক কাজগুনল বযক্তক্তগর্ এবং বানণক্তজযক উবদ্দবশয করা এবং সম্পানদর্ হবব। 
 

2.7.7 সংরক্ষণ করুি এবং  িনথর অধীবি পনরবনর্তর্ োডা, নবর্রণ অিবুরাধ িবম তর কক্ষবে প্রবযাজয সমস্ত নিয়ম ও শর্তাবলী ঋণ িনথর অধীবি বর্নর করা 

অিলাইি নবর্রণ অিুবরাধ িবম তর কক্ষবে প্রবযাজয হবব। 
 

2.8 যশাধ  

 

2.8.1 ণগ্রহীর্া সম্মনর্ কদি, নিক্তির্ কবরি এবং পনরবশাবধর কময়াবদ প্রবদয় অথ ত কশাধ করার পদ্ধনর্ গ্রহণ কবরি (কযমি হয় নপএিনবএইচএিএল এর 

অিুকূবল িািা একাউি কপইনয় কচক/নেমাড ড্রািি অথবা আরটিক্তজএস/এিইএি টি/এিএনস এইচ অথবা নপএিনবএইচএিএল দ্বারা নিধ তানরর্ 

হবর্ পাবর এমি অিয ককাি কমাে এর র্াবদর একমাে নবববচিার নর্নত্তবর্) িনথবর্ বনণ তর্ নহসাবব এবং যখি প্রাপয। 

 

2.8.2 ণগ্রহীর্া সমস্ত কশাধ পনরবশাধ করার অঙ্গীকার কবরি, র্বব নবষয়বস্তু কয, কয ককাবিা কারবণ নবর্রবণর অগ্রগনর্ নবলনম্বর্ হবল, 

নপএিনবএইচএিএলবক ইএমআই (অিয ককাি কারবণ) এবং নিধ তানরর্ র্ানরখ সংবশাধি করার নবচক্ষণর্া থাকবব পনরবশাবধর জিয। 

 

2.8.3 যনদ নিম তাণাধীি সম্পনত্ত ককিার জিয প্রবয়াজি অিুযায়ী ঋণ নবর্রণ করা হয়, নপএিনবএইচএিএল নপ ইএমআইআই/ইএমআই এর মাধযবম 

পনরবশাবধর অিমুনর্ নদবর্ পাবর, যা ইনর্মবধয নবর্রণ করা কণর অংবশর জিয গণিা করা হবব কশাধ কময়াদ। প্রনর্টি অনর্নরক্ত নবর্রবণর সাবথ, এই 

নপ ইএমআইআই/ইএমআই পনরমাণ বৃক্তদ্ধ পাবব এবং এই ধরবির নপ ইএমআইআই/ইএমআই প্রনর্টি র্নবষযবর্র নপ ইএমআইআই/ইএমআই 

পনরবশাবধর জিয প্রবযাজয হবব। 

 

2.8.4 নবকল্পর্াবব, উপবরর পনরনস্থনর্বর্ কযখাবি নবর্রণ করা হবে শবর্ত, নপএিনবএইচএিএল ককবলমাে নপইএমআইআইবক অথ ত প্রদাবির অিুমনর্ 

নদবর্ পাবর, র্র্ক্ষণ পয তন্ত পুবরা ঋণ নবর্রণ করা হবব, যার পবর ইএমআই কিরর্ কদওয়া শুরু হবব। 

 

2.8.5 ণগ্রহীর্াবক নদবর্ হবব নপএিনবএইচএিএল (ক) শুরু হওয়ার পর কথবক নিধ তানরর্ র্ানরবখ প্রনর্টি ইএমআই; এবং/অথবা (খ) ইএমআই শুরু িা 

হওয়া পয তন্ত সংনিষ্ট নবর্রবণর র্ানরখগুনলবর্ নবর্রণ করা নপ ইএমআইআই। 

 

2.8.6 নপ ইএমআইআই/ইএমআই ণগ্রহীর্ার দ্বারা প্রবদয় হবব কযমি নবর্রণ পবে নিবদতনশর্ র্ানরখগুনলবর্। যনদ এই নদিটি একটি বযবসানয়ক নদি িা 

হয়, র্াহবল নপ ইএমআইআই/ইএমআইপূব তবর্ী বযবসানয়ক নদবি ণগ্রহীর্ার দ্বারা প্রবদয় হবব। 

 

2.8.7 এই ক্তজটিনসর অিুবেদ 5.3 (ক) এর নবধাি সবেও, যনদ নপএিনবএইচএিএল ণগ্রহীর্াবক নলনখর্র্াবব অিুমনর্ কদয়, র্াহবল ণগ্রহীর্াগণ এইর্াবব 

সম্মর্ হি, উনিনখর্ ইএমআই প্রদাবির পাশাপানশ উপবর, ণগ্রহীর্া (গুনল) হ্রাবসর নদবক ণ অযাকাউবি সম্পনত্তর কক্ষবে প্রনর্ মাবস ণগ্রহীর্ার 

(নপএিনবএইচএিএল করৃ্তক নিধ তানরর্) ণগ্রহীর্ার কাবে প্রদত্ত র্াডার পনরমাণ বা মুিািার নিনদতষ্ট শর্াংশ জমা নদবর্ দায় অনধকন্তু, ণগ্রহীর্ার চভ ক্তক্ত 

এবং অঙ্গীকার করা হবয়বে কয সম্পনত্ত একটি যথাযথ আইনি উপকরণ (ইজারা বা র্াডার দনলল/চভ ক্তক্ত) দ্বারা কেবড কদওয়া হবব এবং আরও কয 

ণগ্রহীর্া এই ধরবির যবন্ত্রর একটি অিুনলনপ 7 এর মবধয নপএিনবএইচএিএল এর কাবে জমা কদবব ( সার্) এই ধরবির আইনি উপকরণ কায তকর 

করার নদি। 

 

2.8.8 নপএিনবএইচএিএল করৃ্তক দানবর সার্ নদবির মবধয ণগ্রহীর্া (নপ), নপএিনবএইচএিএল দ্বারা নিধ তানরর্ নপইএমআইআই বা ইএমআই নিনব তবশবষ 

ণগ্রহীর্া করৃ্তক প্রবদয় অিযািয চাজত পনরবশাধ করবর্ সম্মর্ হয়, যা বযথ ত হবল ণগ্রহীর্া সুদ নদবর্ দায়বদ্ধ হবব এবং ওর্ারনেউ চাজত অথবা এই 

ক্তজটিনসর অিবুেদ 2.4 এবং 2.5 এর অধীবি প্রবযাজয হাবর অিযািয চাজত। 

 

2.8.9 নপএিনবএইচএিএল দ্বারা প্রাথনমক নপনেনস বযবহার করার পর ণগ্রহীর্া এইর্াবব সম্মর্ হি, নিক্তির্ কবরি এবং পুিরায় পনরবশাবধর কমাে 

(এিএনস এইচ বা নপনেনস) পুিরায় পূরণ করার অঙ্গীকার কবরি। ণগ্রহীর্া আরও সম্মর্ হি এবং পনরবশাবধর জিয এিএনস এইচ নিবদতশ/িনথর 

ির্ভি কসি জমা কদওয়ার অঙ্গীকার কবরি। যনদ ণগ্রহীর্া সময়মবর্া পনরবশাবধর কমােটি পূরণ িা কবর, চাবজতর সময়সূচীবর্ উনিনখর্ মানসক 

পনরবষবা নি ণগ্রহীর্ার  অযাকাউবি ধায ত করা হবব। 
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2.8.10 যনদ ণগ্রহীর্া নপনেনস বা এিএনস এইচ কক এক বযাংক/আনথ তক ককাম্পানি কথবক অিয বযাংবক বদল/নবনিময় করবর্ চায়, অথবা কয ককাি কারবণ, 

ণগ্রহীর্া নপএিনবএইচএিএল এর পূব ত নলনখর্ অিুমনর্ নিবয় র্া পনরবশাধ করবর্ পাবর নপএিনবএইচএিএল -এর কাবে, নপএিনবএইচএিএল 

করৃ্তক সমবয়  নিধ তানরর্ অদলবদবলর চাজত। 

 

2.8.11 যনদ এসবক্রা একাউবির মাধযবম নপএিনবএইচএিএল -কক ববকয়া অথ ত পনরবশাবধর প্রবয়াজি হয়, ণগ্রহীর্াগণ: 

 

(i) র্ার/র্ার/র্াবদর বযাংকারবক নিধ তানরর্ পদ্ধনর্বর্ এসবক্রা অযাকাউি কেনবি করার জিয নিধ তানরর্ পদ্ধনর্বর্ পনরবশাধ অিুযায়ী 

প্রাসনঙ্গক র্ানরবখ এবং/অথবা নপএিনবএইচএিএল ("সনটদতশনা িত্র”) এবং এই ধরবির বযাংকার করৃ্তক স্বীকৃর্ নপএিনবএইচএিএল 

-কক নিবদতবশর একটি অিুনলনপ প্রদাি করবব এবং/অথবা নপএিনবএইচএিএল -এর প্রবয়াজি হবল, এই বযাংকার করৃ্তক জানর করা 

নচটির মূল কনপ প্রদাি করবব এই ক্তজটিনস -র ধারা 6 -এর সম্মনর্ উবিখ কবর; এবং 
 

(ii) নপএিনবএইচএিএল -এর প্রবয়াজি অিুসাবর পনরবশাবধর সময়সূনচর কনপ এবং/অথবা অিয ককাবিা িনথর (িনথ) জমা নদবর্ হবব। 
 

2.8.12 কণর পনরমাণ এবং নকক্তস্তবর্ সুদ এবং অিযািয চাবজতর পুি র্িনসল সবেও, এখাবি বনণ তর্ পদ্ধনর্বর্, ণগ্রহীর্া উপবরর পনরবশাবধর সমন্ববয়র পবর 

সমস্ত পনরমাণ অথ ত প্রদাবির জিয দায়বদ্ধ থাকবব। 
 

2.8.13 উনিনখর্ 2.8 অিুবেবদ উবো নকেভ  বলা সবেও, যনদ ণ প্রাপযর্ার সময়কাবলর মবধয ণগ্রহীর্ার দ্বারা সম্পূণ তরূবপ িািা িা হয়, র্াহবল 

নপএিনবএইচএিএল কয ককাি সময় বা সমবয় পুি র্িনসবলর শর্তানদ পয তাবলাচিা এবং পুিনিধ তারণ করার অনধকার পাবব। ণগ্রহীর্া করৃ্তক প্রবদয় 

পনরমাণ এইর্াবব এবং নপএিনবএইচএিএল যর্িা পনরমাবণ র্াবদর নিজস্ব নবববচিার নর্নত্তবর্ নসদ্ধান্ত নিবর্ পাবর এবং পনরবশাধ করবব র্ারপর 

সংবশানধর্ পনরবশাবধর সময়সূচী অিুসাবর করা হবব এবং ণ িনথর সমস্ত শর্তাবলী ণগ্রহীর্ার  উপর বাধযর্ামূলক থাকবব, এোডা 

নপএিনবএইচএিএল এবং ণগ্রহীর্ার মবধয স্বাক্ষনরর্ অিয ককাবিা সম্পূরক নবর্রণ পে থাকবব। যাইবহাক, নপএিনবএইচএিএল ণগ্রহীর্াবদরবক 

পনরবশাবধর শর্তাবলীর পুি নিধ তারবণর নবষবয় অবনহর্ করবব। ণগ্রহীর্া সম্মর্ হি এবং নিক্তির্ কবরি কয এখাবি উনিনখর্ উপলর্যর্ার সময়কাল 

নপএিনবএইচএিএল র্ার নিজস্ব নবববচিার নর্নত্তবর্ নসদ্ধান্ত কিবব। ণগ্রহীর্া সম্মর্ হি এবং নিক্তির্ কবরি কয নপএিনবএইচএিএল করৃ্তক 

পনরবশাবধর সময়সূচী পুি নিধ তারণ এবং পুিনব তববচিা বর্তমাি আরনবআই নিবদতনশকার অধীবি পুিগ তিি নহসাবব নবববনচর্ হবব িা এবং আরও, 

.ণগ্রহীর্াবদর জিয নিধ তানরর্ পনরমাণ পনরববশি করার জিয ককাি স্থনগর্াবদশ পাওয়া যাবব িা।  
 

এখাবি উনিনখর্ উবো নকেভ  িা সবেও, নপএিনবএইচএিএল র্ার নিজস্ব নবববচিার নর্নত্তবর্ এবং কণর মুদ্রার সময় কয ককাি সময়, ইএমআই, 

নপইএমআইআই এবং এর অধীবি প্রবদয় পনরমাণ সহ পনরবশাবধর শর্তাবলী পুিনি তধ তারণ/ পনরবর্তি করবর্ পাবর। 
 

2.9 যিটিটন্ট সবলম্ব 
 

2.9.1 ণগ্রহীর্াবক র্ার নিজ দানয়বত্ব ইএমআই বা নপইএমআইআই -কক নিয়নমর্র্াবব পনরবশাধ করার নবষবয় র্ার কিাটিস, নরমাইডার বা ইিটিবমশি 

কদওয়া হবব িা। ইএমআই বা নপইএমআইআই -এর দ্রুর্ এবং নিয়নমর্ অথ ত প্রদাি নিক্তির্ করার জিয এটি সম্পণূ তরূবপ ণগ্রহীর্ার দানয়ত্ব হবব। 

ণগ্রহীর্াগণ সম্মর্ হি কয সময়মর্ অথ ত প্রদাি / ঋণ পনরবশাধই কণর দনলবলর মূল কথা। 
 

2.9.2 সিএনসবএইচএফএল -এর অনযানয অসধকাটরর েসর্ িক্ষিাসর্ত্ব ছাডাই, ইএিআই বা সি ইএিআইআই বা অনযানয চািত িসরটশাটধ 

যকান সবলম্ব বা যখলাসি হটল ণগ্রহীর্াটক িসরটশাধ করটর্ হটব ওভারসডউ চািত সিএনসবএইচএফএল র্াটদর সনিস্ব সবটবচনার 

সভসিটর্ সনধ তাসরর্ হার অনুোযী সডফল্ট িসরিাটণ, অথবা সিএনসবএইচএফএল দ্বারা সনধ তাসরর্ অনযানয হাটর িুটরা িাটসর িনয 

সডফল্ট সহসাটব িাটসর যেটকাটনা অিংশটক সডফল্ট সহসাটব সবটবচনা কটর।  
 

2.9.3 ণগ্রহীর্া (গুসল) একির্ যে ওভারসডউ চািত সিএনসবএইচএফএল দ্বারা ণগ্রহীর্ার (যদর) যণর দসলটলর অধীটন সিযিটর্া অথ ত েদাটনর 

যক্ষটত্র সবলটম্বর কারটণ েটোিয সুটদর ওিটর ও যবসশ হটব। ইএমআই বা নপইএমআইআই -এর জিয সময়মবর্া অথ ত প্রদাবির কক্ষবে 

ণগ্রহীর্ার ককাবিা নেিে বা ণগ্রহীর্ার নপএিনবএইচএিএল -কক প্রবদয় এবং প্রবদয় অিয ককাবিা কপবমি এই ক্তজটিনসর ধারা 7.1 এর অধীবি 

নেিে ইবর্ি নহবসবব গণয হবব। 
 

2.9.4 নপএিনবএইচএিএল, ণগ্রহীর্াবক প্রদত্ত ক্তজটিনস এর অিুবেদ 7.2 -এ কিাটিবশ উবিনখর্ সময়সীমার কময়াদ কশষ হওয়ার পর, 

নপএিনবএইচএিএল ককাি প্রকার কিাটিশ োডাই ণ প্রর্যাহাবরর অনধকারী হবব অথবা নপএিনবএইচএিএল -এর সংনিষ্ট বই এবং করকেত এবং র্াবর্ 

করা এনিগুনলবর্ প্রদনশ তর্ সমস্ত প্রাপয অথ ত পনরবশাধ করার জিয অনবলবম্ব দায়বদ্ধ হবব এবং ণগ্রহীর্া দলগুনলর মবধয নবষয়, কলিবদি এবং 

অযাকাউবির চূডান্ত প্রমাণ ববল গণয হবব।  
 

2.10 সে -যিটিন্ট 

 

2.10.1 এই ধরবির নপ্র -কপবমবির সময় নবদযমাি আরনবআই/এিএইচনব নিবদতনশকা সহ প্রবযাজয আইি সাবপবক্ষ, ণগ্রহীর্া এমআইটিনস এবং চাবজতর 

সময়সূচীবর্ উবিনখর্ নপ্র -কপবমি চাজত নদবর্ বাধয থাকবব। নপএিনবএইচএিএল -এর ওবয়বসাইবি সমবয়  আপবেি করা নপ্র -কপবমি চাজতগুনল 

সব তজিীির্াবব জিসাধারবণর কাবে র্বথযর জিয, নপএিনবএইচএিএল -এর নিজস্ব নবববচিার নর্নত্তবর্ প্রবযাজয আইি অিুসাবর বর্তমাি 

আরনবআই/এিএইচনব নিবদতনশকা এবং ণগ্রহীর্া  একই িাকা নদবর্ বাধয থাকবব। 
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2.10.2 যনদ নপএিনবএইচএিএল র্ার একক এবং সম্পূণ ত নবববচিার নর্নত্তবর্, ণগ্রহীর্ার অিুবরাবধ ককাি অংবশর প্রাক -কপবমি/ত্বরবণর অিমুনর্ কদয়, 

র্াহবল কণর জিয পনরবশাবধর সময়সূচী নপএিনবএইচএিএল করৃ্তক সংবশানধর্/সংবশানধর্ হবব, কযমি অংবশর প্রাক -পনরবশাধ/ত্বরণ , এবং এই 

ধরবির সংবশানধর্/সংবশানধর্ কশাবধর সময়সূচী ণগ্রহীর্ার উপর বাধযর্ামূলক হবব। 
 

2.10.3 ণগ্রহীর্া কমপবক্ষ ক্তেশ (30) নদবির একটি নলনখর্ কিাটিশ কদববি যাবর্ নর্নি ণ পনরবশাবধর ইো প্রকাশ কবরি। নপএিনবএইচএিএল প্রবযাজয 

হবল নপ্র -কপবমি চাজত সহ পুবরা পনরমাণ পনরবশাধ করার পবরই সম্পূণ ত কণর প্রাক -কপবমি কায তকর হবব।  
 

2.10.4 পূবব তাক্ত সাধারণর্ার প্রনর্ ককাবিারূপ কুসংস্কার োডাই, নপএিনবএইচএিএল -এর দানব করার অনধকার থাকবব কয ণটি নেিে হওয়ার ঘিিা ঘিবল 

অনবলবম্ব নপ্রবপইে/ পনরবশাধ করা হবব যার মবধয ণগ্রহীর্া করৃ্তক প্রদত্ত ককাবিা নিরাপত্তা (ই) থাকবলও সীমাবদ্ধ িয়। / নিরাপত্তা প্রদািকারীবক 

পরবর্ীবর্ ণগ্রহীর্া/ নিরাপত্তা প্রদািকারী করৃ্তক কঘানষর্ নহসাবব নিম্নমাবির ববল প্রমানণর্ হয় অথবা ঋণ অনবধ কঘানষর্ হয় অথবা ককাি প্রবর্তি, 

সংবশাধি, পনরবর্তি বা পুিনিধ তারবণর কারবণ অনবধ হবয় যায় আইি, নবজ্ঞনপ্ত, নবজ্ঞনপ্ত বা আবদশ ইর্যানদ।  
 

এটি আরও েষ্ট করা হবয়বে কয, নেিবের কয ককাবিা ঘিিার কারবণ ঋণ প্রর্যাহার করা হবল নপ্র -কপবমি চাজত প্রবযাজয হবব। 
 

2.10.5 ণগ্রহীর্া (গুনল) স্বীকার কবরি এবং গ্রহণ কবরি কয এই চভ ক্তক্তবর্ উবো নকেভ  থাকবলও, ঋণ প্রর্যাহার করা কযবর্ পাবর এবং নপএিনবএইচএিএল -

এর নিজস্ব নবববচিার নর্নত্তবর্ পুবরা পনরমাবণর দাবী পনরবশাধবযাগয হবব। 
 

2.10.6 যনদ ণগ্রহীর্া ইএমআই -এর নিধ তানরর্ র্ানরবখর আবগ নপএিনবএইচএিএল -কক ককাবিা পনরমাণ অথ ত প্রদাি কবর, র্াহবল নপএিনবএইচএিএল 

র্াবদর যথাযথ পদ্ধনর্বর্ যথাযথর্াবব  পাওয়ার অনধকারী হবব এবং এই পনরমাণ অথ ত আদাবয়র কক্ষবে কক্রনেি কদওয়া হবব নপএিনবএইচএিএল 

ণগ্রহীর্ার কাবে শুধমুাে ইএমআই এর পরবর্ী নিধ তানরর্ র্ানরবখ। সমস্ত ওর্ারনেউ এবং চাজত সমন্বয় করার পবর কসই অিুযায়ী পনরবশাবধর 

সময়সূচী সংবশাধি করা হবব।   
 

2.11 সবর্রটণর িাসি তনাল র্াসরখ 
 

এখাবি উবো নকেভ  থাকবলও, নপএিনবএইচএিএল এর নিজস্ব নবববচিার নর্নত্তবর্ নপএিনবএইচএিএল ণগ্রহীর্াবক কিাটিশ নদবয় কণর আরও 

নবর্রণ বানর্ল করবর্ পাবর, যনদ ঋণ উপলর্যর্ার সময়সীমার মবধয িািা িা হয়। 
 
 

2.12 ণগ্রহীর্ার দাসযত্ব যেৌথ এবিং একাসধক 
 

ইবর্বি একানধক ণগ্রহীর্া এবং/অথবা গযারাির এবং/অথবা নিরাপত্তা প্রদািকারী, র্াবর্ নকেভ  বলা সবেও, ণগ্রহীর্া, গযারাির, সুরক্ষা 

প্রদািকারীবদর সংনিষ্ট দায়বদ্ধর্াগুনল প্রদাবির পনরমাণ পনরবশাধ করার জিয এবং এই ক্তজটিনসর নিয়ম ও শর্তাবলী পয তববক্ষণ করা, কযৌথ এবং 

কবশ কবয়কটি আবে এবং থাকবব। এই ক্তজটিনসর অধীবি ণগ্রহীর্া এবং/অথবা গযারাির এবং/অথবা নিরাপত্তা প্রদািকারীর দায়বদ্ধর্া /ণগ্রহীর্া 

(গুনল) এবং/অথবা গযারাির এবং/অথবা নিরাপত্তা প্রদািকারীরা নপএিনবএইচএিএল এর সাবথ প্রববশ কবরবে। প্রনর্টি ণগ্রহীর্া/গযারাির ণ 

িনথপবের অধীবি অিযািয ণগ্রহীর্া (গ)/গযারািাবরর উপর ককাি নিবষধাজ্ঞা বা নিবষধাজ্ঞা বা কদউনলয়া সংক্রান্ত কায তপ্রণালী নিনব তবশবষ  

িনথপবের অধীবি র্ার দানয়ত্ব পালবির জিয দায়বদ্ধ থাকবব পনরবশাধ করা। 
 

2.13 যিটিন্ট এবিং আদাটযর আটবদন 
 

নপএিনবএইচএিএল কয ককাি কপবমি এবং আদাবয়র অধীবি নপএিনবএইচএিএল কপবর্ পাবর এবং প্রবয়াগ/সমন্বয়/উপযুক্ত িাকা পাওয়ার 

অনধকারী হবব, (নপ ইএমআইআই বা ইএমআই এর কপবমি বযর্ীর্), ককাি বীমা ককাম্পািীর কাে কথবক প্রাপ্ত বা নসনকউনরটিজ এর প্রবয়াগ নহসাবব, 

অথবা অিযথায় ঋণ িনথর অধীবি ণগ্রহীর্ার বাধযবাধকর্াবক প্রর্ানবর্ িা কবর ঋণ িনথর অধীবি প্রবদয় পনরমাবণর নবপরীবর্ নসনকউনরটিবজর 

চাবজতর নবষবয় প্রাপ্ত। যনদ এই ধরবির আববদি/সমন্বয়/বরাদ্দ কণর আংনশক পনরবশাবধর িবল হয়, র্াহবল পনরবশাবধর সময়সূচী যথাযথর্াবব 

নপএিনবএইচএিএল দ্বারা সংবশাধি করা হবব এবং ণগ্রহীর্া সংবশানধর্ পনরবশাবধর সময়সূচী অিুযায়ী ইএমআই প্রদাি করবব যা 

নপএিনবএইচএিএল ণগ্রহীর্াবক নিবদতশ করবর্ পাবর।  
 

2.14 সুইসচিং ওভার চািত বা এ িার্ীয অনযানয চাটিতর অথ ত েদান 
 

ইবর্বি, নপএিনবএইচএিএল র্নবষযবর্ সুবদর সংবশানধর্ হাবরর প্রস্তাব নদবে, ণগ্রহীর্ার কাবে কণর কক্ষবে সংবশানধর্ সুবদর হার পাওয়ার সুবযাগ 

থাকবব, যনদ এই নবকল্পটি নপএিনবএইচএিএল র্ার নিজস্ব নবববচিার নর্নত্তবর্ উপলব্ধ কবর থাবক, নপএিনবএইচএিএল করৃ্তক আবরানপর্ 

প্রবযাজয সুইনচং ওর্ার চাজত এবং অিযািয চাজত প্রদাবির সম্ভাবয প্রর্াব সহ ণগ্রহীর্ার (গুনল) কাবে এবং যনদ নপএিনবএইচএিএল এর পক্ষ কথবক 

নিধ তানরর্ হয় র্বব িনথ সম্পাদবির কক্ষবে। অনধকন্তু, ণগ্রহীর্াবদর দানয়ত্ব হবব কয, নর্নি সমবয়  প্রবযাজয সুবদর হাবর সংবশাধি সম্পবকত নিবজবক 

অবনহর্ রাখববি। যাইবহাক, যনদ ণগ্রহীর্া এই ধরবির নবকল্প গ্রহণ করবর্ ইেভ ক িা হয়, র্াহবল নর্নি (60) নদবির মবধয সমস্ত  পনরবশাধ সাবপবক্ষ 

র্ার/র্ার ঋণ অযাকাউি বি কবর নদবর্ পাবরি অথবা এটি পনরবর্তি করবর্ পাবরি ককাি অনর্নরক্ত চাজত বা সুদ প্রদাি োডা। 
 

2.15 যিটিটন্টর েটযাগ্ 
 

2.15.1  PNBHFL দ্বারা অন্যথায় সম্মত ন্া হলে, সমান্ মাসসক সকস্তি ফার্স্ট-ইন্-ফার্স্ট-আউট (FIFO) সিসিলত বরাদ্দ করা হলব এবং বলকয়া EMI বলকয়াগুসের 

সবপরীলত সুলের ক্রম অন্সুালর বলকয়া মূে (মমারালটাসরয়াম সহ) বলকয়া করা হলব। . সমি ওিারসিউ ইএমআই/সি ইএমআই-এর সুে এবং 

মূেধন্ সামঞ্জসয করার পলর, যসে থালক তলব অন্য মকান্ও ওিারসিউ চার্ট/সফ/টযালের র্ন্য বরাদ্দ করা হলব। 

2.15.2  ঋণগ্রহীতার দ্বারা বলকয়া পসরমালণর র্ন্য মযলকান্ এবং সমি অথ টিোন্ সন্লনাক্ত ক্রলম বরাদ্দ করা হলব, মযমন্:  
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ক. সিলপলমন্ট চার্ট (যসে িলযার্য হয়);  

b. খরচ, চার্ট, খরচ এবং অন্যান্য অলথ টর উপর সুে; 

 c. costs, চার্ট, সফ, টযাে, খরচ এবং অন্যান্য অথ ট PNBHFL; 

d. PEMII;  

e. মযমন্ অসতসরক্ত সুে যসে থালক; 

f. সুে ; 

g.অলপইি মমালরলটাসরয়ালমর পসরমাণ বলকয়া, যসে থালক;  

h.          সিস্তিপযাে অযামাউন্ট;অথ টাৎ ময মকালন্া মপলমন্ট PNBHFL-এর সালথ ময মকালন্া চুস্তক্তর অধীলন্ ঋণগ্রহীতালের দ্বারা করা হলয়লে ঋণগ্রহীতার (মের)  

               অন্য মকালন্া বাধযবাধকতার িসত ঋণগ্রহীতালের দ্বারা মন্ওয়া মকালন্া সুসবধা সংক্রান্ত। 

2.15.3      উপলরর ক্লর্ 2.15.2-এ যা সকেুই থাকুক ন্া মকন্, PNBHFL তালের সন্রঙ্কুশ সবলবচন্ার সিসিলত, এই GTC-এর অধীলন্ ঋণগ্রহীতালের দ্বারা 

িলেয় তালের   বলকয়া িসত ময মকান্ও অথ ট িোলন্র উপযুক্ত হলত পালর।  

2.15.4      সবক্রয়, আোয়, পুন্রুদ্ধার বা সসসকউসরটট (ies) সম্পসকটত বীমা োসবর উপর PNBHFL দ্বারা িাপ্ত মযলকান্ পসরমাণ/আশ্রয় PNBHFL-এর সন্র্স্ব 

সবলবচন্ার       সিসিলত ঋণগ্রহীতালের বলকয়া পসরমালণর র্ন্য বরাদ্দ করা হলব। ঋণগ্রহীতালক PNBHFL দ্বারা মকান্ সুে বা ক্ষসতপূরণ িলেয় হলব 

ন্া। 

 
 

2.16 যিনাটরল সলটযন এবিং যসি-অফ  

  িনথর অধীবি উবো নকেভ  বলা সবেও, নপএিনবএইচএিএল সম্পনত্ত/অিয ককাি সম্পনত্ত (অস্থাবর বা অস্থাবর) এবং এসবক্রা অযাকাউবির সাধারণ নহসাববর 

র্ারসাময এবং একাউবির নবপরীবর্ অিয একাউি বি করার অনধকার নহসাবব সাধারণ অনধকার কপবর্ পাবর। ককাি আইি বা ইকুযইটির শর্তাবলী। 
 

2.17 বাসর্ল 

এখাবি যা নকেভ  আবে র্া সবেও, নপএিনবএইচএিএবলর ণগ্রহীর্া (গুনল) কক ককাি পূব ত কিাটিশ োডাই কণর অিগ্রসর/অবযবহৃর্/অবযবহৃর্ অংশটি কয 

ককাি সময় বানর্ল/সংবশাধি করার নিশর্ত অনধকার থাকবব। িি-পারিনম তং সম্পদ নহসাবব বা নবর্রণ পে এবং ঋণ িনথর শর্তাবলী িা মািার কারবণ 

কেণীনবর্াগ। এই ধরবির বানর্বলর কক্ষবে, কণর দনললগুনলর সমস্ত নবধাি কণর ইনর্মবধযই িািা এবং ববকয়া অংবশর জিয কায তকর এবং ববধ হবর্ থাকবব 

এবং ণগ্রহীর্া যথাযথর্াবব এবং সময়ািুযায়ী ববকয়া অথ ত পনরবশাধ করবব।  
 

2.18 সি ইএিআইআই যক ইএিআই যর্ রূিান্তর 
 

2.18.1 শবর্তর প্রথম নবর্রবণর র্ানরখ কথবক 1 (এক) বের কশষ হবল, ঋণ স্বয়ংক্তক্রয়র্াবব সদু সানর্তনসং ঋণ কথবক ইএমআই সানর্তনসং ঋণ রূপান্তনরর্ হবব ণগ্রহীর্ার 

কাে কথবক ককাি প্রকাবরর সম্মনর্ িা নিবয়। অিুবমানদর্ কণর পনরমাণ হ্রাস িা কবর রূপান্তর ঘিবব। 
 

2.18.2 যনদ ধারা 2.18.1 এ উনিনখর্ নহসাবব স্বয়ংক্তক্রয়র্াবব ঋণ রূপান্তনরর্ হয়, নবর্রণকৃর্ কণর পনরমাবণর উপর ইএমআই গণিা করা হবব।  
 

2.18.3 একবার ণ স্বয়ংক্তক্রয়র্াবব রূপান্তনরর্ হবল, নপএিনবএইচএিএল সংবশানধর্ ইএমআই পনরমাণ এবং কণর কময়াদ সহ ণগ্রহীর্াবক জািাবব। 
 

2.18.4 ণগ্রহীর্া করৃ্তক প্রদত্ত স্থায়ী নিবদতশিাটি র্ার প্রথম সঞ্চালবির সময় নপ ইএমআইআই পুিরুদ্ধাবরর জিয র্ার/র্ার সঞ্চয়/চলনর্ অযাকাউি কেনবি করার 

জিয নপ ইএমআইআই কথবক কণর স্বয়ংক্তক্রয় রূপান্তর ইএমআইপুিরুদ্ধাবরর জিয বযবহার করা হবব। সানর্তনসং 
 

অনুটেদ: 3 

সনরািিা 

3.1 নপএিনবএইচএিএল ণ প্রদাবি সম্মর্ হওয়ার নবববচিায়, ণগ্রহীর্া/নসনকউনরটি কপ্রার্াইোর এই ধরবির নসনকউনরটি বর্নর করবব/সৃটষ্ট করবব এবং/অথবা 

নপএিনবএইচএিএল -এর কাবে গ্রহণবযাগয হবর্ পাবর এমি গযারানি বর্নর করবব। ণ িনথর অধীবি ণগ্রহীর্া করৃ্তক প্রবদয় সমস্ত পনরমাবণর অথ ত 

পনরবশাধ/পনরবশাবধর নিরাপত্তা নহসাবব নপএিনবএইচএিএল এর পবক্ষ নপএিনবএইচএিএল এর পবক্ষ সবন্তাষজিক আকাবর। 
 

3.2 ণগ্রহীর্া (গুনল)/নিরাপত্তা প্রদািকারী ককাি সরকারী করৃ্তপক্ষ/বযাংক/আনথ তক প্রনর্ষ্ঠাি/অিয ককাি বযক্তক্তর সমস্ত প্রবয়াজিীয় অিমুনর্ গ্রহণ করবব, যনদ 

নিরাপত্তা সটৃষ্ট/সম্প্রসারণ/পনরপূণ তর্ার জিয প্রবয়াজি হয় র্াহবল নিরাপত্তা প্রদািকারীর দ্বারা সম্মর্ নপএিনবএইচএিএল -এর পবক্ষ এবং এটি কণর পনরমাণ 

নবর্রণ করবর্ অস্বীকার করবর্, আরও নবর্রণ করা বি করবর্ এবং/অথবা কণর অধীবি প্রবদয় পনরমাণগুনল প্রর্যাহার করবর্ অস্বীকার করার জিয 

নপএিনবএইচএিএল -এর জিয উন্মুক্ত থাকবব, যর্ক্ষণ িা এই ধরবির অিুমনর্ কিওয়া হয় এবং নিনদতষ্ট সমবয়র মবধয নিরাপত্তা বর্নর করা হয়। 

নপএিনবএইচএিএল ঋণ িনথবর্ বা অিযথায়। 
 

3.3 [পূবব তাক্ত নবববচিার জিয এবং নিবম্নাক্ত বাধযবাধকর্াগুনল সম্পাদবির জিয এবং অবযাহর্ পনরমাবণর সুরক্ষার জিয, ণগ্রহীর্া/নিরাপত্তা প্রদািকারী, সম্পনত্ত 

এবং/অথবা প্রানপ্তর আইিী এবং উপকারী মানলক নহসাবব চাজত বর্নর কবর নপএিনবএইচএিএল এর অিুকূবল নপএিনবএইচএিএল এর অিুকূবল 

হাইবপাবথকশি চাবজতর মাধযবম সমস্ত প্রানপ্তর উপর হাইবপাবথবকশবির মাধযবম সময় -সমবয় নপএিনবএইচএিএল দ্বারা নিধ তানরর্ পদ্ধনর্বর্ এবং এইর্াবব 
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নমথযা এবং অযাবরা অযাকাউবি জমা কদওয়া অবথ তর উপর আবরানপর্ অনধকার আদায় কবর ।]1 

                                                           
1দ্রষ্টবয: নলজ র্াডা োবডর (এলআরনে) কক্ষবে প্রবযাজয। 

 

 
 

অিযািয বযাংক/সংস্থার সাবথ বযাক্তঙ্কং বযবস্থা ("অনযানয বযািংক"/"অনযানয সিা") র্াহবল নপএিনবএইচএিএল এর পবক্ষ ণগ্রহীর্া (গুনল)/ 

নিরাপত্তা প্রদািকারীর প্রানপ্তসহ এসবক্রা অযাকাউবির উপর হাইবপানথবকশবির মাধযবম প্রথম/ নদ্বর্ীয় চাজত নহবসবব গণয করা হবব যুগপর্ ্র্ার 

উপর চাজত, অিযািয বযাবঙ্কর সাবপবক্ষও অিুরূপ কিিানম তং/কিিানরং/নসনেং যুগপর্ ্নপএিনবএইচএিএল এর কাবে ণগ্রহীর্া (গুনল)/নিরাপত্তা 

প্রদািকারী করৃ্তক নিজ অিুকূবল বর্নর/বর্নর করা প্রাপযর্ার উপর চাজত এবং এই GTC পডবব এবং একবচটিয়া/প্রথম/নদ্বর্ীয় উবিখ করার জিয 

কবাঝাবিা হবব যুগপর্ ্কসই অিুযায়ী হাইবপানথবকশবির মাধযবম চাজত করুি। 
 

3.5 নপএিনবএইচএিএল এর জিয সবন্তাষজিক িম ত, পদ্ধনর্বর্ এবং সমবয়র মবধয সুরক্ষা বর্নরর জিয নপএিনবএইচএিএল এর পবক্ষ কায তকর 

প্রবয়াজিীয় িনথ সরবরাহ করার জিয ণগ্রহীর্া/নিরাপত্তা প্রদািকারীবক ক্তজজ্ঞাসা করার অনধকার থাকবব।  
 

3.6  a) ণগ্রহীর্া/নিরাপত্তা প্রদািকারী প্রাথনমকর্াবব নপএিনবএইচএিএল দ্বারা নিধ তানরর্ সমবয়র মবধয সুরক্ষা বর্নর/সম্পাদি/বনধ তর্ করবর্ সম্মর্ হি বা 

নপএিনবএইচএিএল এর নিজস্ব বনধ তর্ সমবয়র মবর্া বনধ তর্ সমবয়র মবধয। 
 

b) যনদ ণগ্রহীর্া/নিরাপত্তা প্রদািকারী নপএিনবএইচএিএল দ্বারা নিধ তানরর্ সমবয়র মবধয সুরক্ষা বর্নর/সম্পাদি িা কবর বা যথাযথর্াবব বনধ তর্ হয় 

র্বব নপএিনবএইচএিএল চাজত পাওয়ার অনধকারী হবব ওর্ারনেউ চাজত নপএিনবএইচএিএল -এর দ্বারা নিধ তানরর্ হবর্ পাবর, যর্ক্ষণ িা এই 

সুরক্ষাটি বর্নর/কায তকর/নপএিনবএইচএিএল -এর সন্তুটষ্টর জিয বাডাবিা হয় িা। দয ওর্ারনেউ চাজত এই অিুবেবদর অধীবি 

ণগ্রহীর্া/নিরাপত্তা প্রদািকারী করৃ্তক প্রবদয় অিয কয ককাি একটি োডাও হবব ওর্ারনেউ চাজত অিুবেদ 2.5 এর পনরবপ্রনক্ষবর্ ইএমআই, নপ 

ইএমআইআই বা অিয ককাি ববকয়া অথ ত প্রদাবির কক্ষবে নবলবম্বর কক্ষবে ণগ্রহীর্া/নিরাপত্তা প্রদািকারী করৃ্তক প্রবদয়।  
 

c) ণগ্রহীর্া/নিরাপত্তা প্রদািকারীর কক্ষবে নিধ তানরর্ বা বনধ তর্ সমবয়র মবধয নিরাপত্তা বর্নরবর্ ত্রুটি থাকবল, নপএিনবএইচএিএল এর দানয়বত্ব থাকবব 

ওর্ারনেউ চাজত অিুবেদ 3.6 (b) এর অধীবি কণর অধীবি ববকয়া পনরমাণ প্রর্যাহার করা। 
 

3.7 যনদ সম্পনত্ত নিম তািাধীি হয়, ণগ্রহীর্া/সুরক্ষা প্রদািকারী নববক্রর্া/নিম তার্ার কাবে জমা/জমা করা সমস্ত পনরমাণ হাইবপানথবকি করবব, যার কাে 

কথবক ণগ্রহীর্া/নিরাপত্তা প্রদািকারী সম্পনত্ত ক্রয় করবর্ সম্মর্ হবয়বেি, বর্তমাি এবং র্নবষযর্, যা ণগ্রহীর্া (গুনল)/নিরাপত্তা প্রদািকারীর কারবণ 

হবর্ পাবর, এই ধরবির সম্পনত্ত ক্রবয়র জিয, নপএিনবএইচএিএল -এর জিয সবন্তাষজিক িম ত এবং পদ্ধনর্বর্ হাইবপানথবকশবির একটি দনলল 

সম্পাদি কবর।  
 

3.8  যনদ সম্পনত্ত নিম তাণাধীি হয়, ণগ্রহীর্া (গুনল)/নিরাপত্তা প্রদািকারী এর্দ্বারা সম্মর্ হি, নিক্তির্ কবরি এবং অঙ্গীকার কবরি কয, সম্পনত্তর নিম তাণ 

সম্পন্ন হবল, সম্পনত্ত নপএিনবএইচএিএল, এবং ণগ্রহীর্ার (স)/ নপএিনবএইচএিএল এর জিয প্রবয়াজি অিুযায়ী নিরাপত্তা প্রদািকারী সমস্ত 

প্রবয়াজিীয় কাজ করবব, অথবা প্রবয়াজিীয় আিষু্ঠানিকর্া/প্রক্তক্রয়াগর্ প্রবয়াজিীয়র্া কমবি চলবব।  

 

3.9 যনদ র্নবষযবর্র র্ানরবখ ণগ্রহীর্া/নিরাপত্তা প্রদািকারীর িাবম সম্পনত্তর নশবরািাম হস্তান্তর করা হয়, র্াহবল ণগ্রহীর্া/নিরাপত্তা প্রদািকারী 

বিকী/হাইবপাবথবকশি/অঙ্গীকার বর্নর/সম্পাদি করার অঙ্গীকার কবর সম্পনত্ত, যখি নশবরািামটি র্ার/র্ার/র্ার অিুকূবল স্থািান্তনরর্ হয় র্ার 

পূব তবর্ী সমস্ত শর্তাবলী পূরণ করার পবর বা নপএিনবএইচএিএল দ্বারা নিধ তানরর্ সময়সীমার মবধয অথবা নপএিনবএইচএিএল এর মবর্া আরও 

সময় র্ার নবববচিার নর্নত্তবর্ অিমুনর্ নদবর্ পাবর। 

 

3.10 যনদ ককাি ণগ্রহীর্া করৃ্তক ককাি সম্পনত্ত এর নবরুবদ্ধ নবদযমাি ঋণ বা সুনবধা পনরবশাবধর জিয গ্রহণ করা হয়, র্াহবল ণগ্রহীর্াগুনল 

নপএিনবএইচএিএল করৃ্তক নিধ তানরর্ সমবয়র মবধয এর নবর্রণ কথবক ঋণ, যথাযথ নিবিিকারী করৃ্তপবক্ষর করকেত কথবক পূব তবর্ী নিরাপত্তা সুদ 

সনরবয় নিি এবং যনদ নপএিনবএইচএিএল বা এই ধরবির নিবিি করৃ্তপবক্ষর সাবথ নিবনির্ এবজিবদর পবক্ষ নিরাপত্তা থাবক। 
 

3.11চািত সনবন্ধন 
 

 কযখাবি ণগ্রহীর্া/নসনকউনরটি কপ্রার্াইোর একটি কবপ তাবরি সংস্থা, কসখাবি ককাম্পানি অযাক্ট, 2013 এর ধারা 77 এবং এর অধীবি প্রণীর্ নবনধমালা 

অিুযায়ী ককাম্পানির করক্তজোবরর কাবে ঋণ িনথর অধীবি সৃষ্ট চাজতগুনল প্রবযাজয হবব অথবা নিধ তানরর্ সমবয়র মবধয একটি সংস্থা কবপ তাবরি বা 

সীনমর্ দায় অংশীদানরবত্বর কক্ষবে নিধ তানরর্ অিযািয প্রবযাজয আইি এবং নপএিনবএইচএিএল এ নিবিবির শংসাপে দানখল করুি। নসই আর 

এস এ আই এর সাবথ চাজত নিবনির্ করা ণগ্রহীর্া/ নিরাপত্তা প্রদািকারীর বাধযবাধকর্া হবব এবং কসই অিুযায়ী ণগ্রহীর্া/ নিরাপত্তা প্রদািকারী উক্ত 

উবদ্দবশয প্রবয়াজিীয় সকল সহবযানগর্া প্রদাি করবব। 
 

3.12রিাগ্র্ সনরািিা 
 

কণর বযাপাবর (ণগ্রহীর্া (গুনল)/নসনকউনরটি কপ্রার্াইোর করৃ্তক সজ্জির্/সজ্জির্ করা নিরাপত্তা নপএিনবএইচএিএল -এর একটি অবযাহর্ নিরাপত্তা  

থাকবব এবং ণগ্রহীর্া/নসনকউনরটি কপ্রার্াইোর এবং (এ) -এর উপর আবদ্ধ থাকবব ণগ্রহীর্া (গুনল)/নিরাপত্তা প্রদািকারীবক মধযবর্ী অথ ত প্রদাি বা 

ণগ্রহীর্া করৃ্তক পনরবশাধ অথবা ণগ্রহীর্া করৃ্তক নহসাববর ককাবিা নিষ্পনত্তর মাধযবম োড কদওয়া হবব িা, যর্ক্ষণ পয তন্ত ণগ্রহীর্ার ববকয়া ককাি 

অংশ অবনশষ্ট থাবক ); (b) নসনকউনরটি  সজ্জির্ করা হবব অিয ককাি নসনকউনরটির অবমািিা োডাও িয় যা নপএিনবএইচএিএল কয ককাি সময় 

ণগ্রহীর্াবদর ববকয়া আদায় করবর্ পাবর; (c) ণগ্রহীর্া (গুনল)/নসনকউনরটি কপ্রার্াইোর করৃ্তক সজ্জির্/সজ্জির্ করা নিরাপত্তা নপএিনবএইচএিএল 

এর কাবে উপলব্ধ থাকবব যর্ক্ষণ িা নপএিনবএইচএিএলএবং ণগ্রহীর্ার মবধয থাকা সমস্ত নহসাববর পনরমাণ চূডান্তর্াবব সন্তুষ্ট হয়। 

নপএিনবএইচএিএল; এবং (d) নপএিনবএইচএিএল করৃ্তক পনরচানলর্ ণগ্রহীর্ার নহসাববর নববরণ স্বার্ানবক বযবসার কক্ষবে একটি শূিয র্ারসাময 

কদখায়। 
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3.4 যনদ ণ মঞ্জরু করা হয়/প্রদাি করা হয়/অবযাহর্ ণগ্রহীর্াবক কদওয়া হয় নপএিনবএইচএিএল দ্বারা কিবসাটিতয়াম বা একানধক  

 

 

ণগ্রহীর্া (গুনল)/নিরাপত্তা প্রদািকারী করৃ্তক প্রদত্ত/প্রদাি করা নিরাপত্তা (অপ্রবয়াজিীয়) অপনরবশানধর্/অপয তাপ্ত হবয় কগবে ণগ্রহীর্া 

(গুনল)/নিরাপত্তা প্রদািকারী, নপএিনবএইচএিএলবক চানহদা অিুযায়ী, প্রদাি এবং সরবরাহ করবব /নবকল্প নিরাপত্তা , নপএিনবএইচএিএল 

এর পবক্ষ গ্রহণবযাগয হবর্ পাবর। 
 

3.13.1 ণগ্রহীর্া/নিরাপত্তা প্রদািকারী, প্রবয়াজবি, নপএিনবএইচএিএল-এর কাবে গ্রহণবযাগয ঋণ সুরনক্ষর্ করার জিয অনর্নরক্ত নিরাপত্তা প্রদাি 

করবব, যা এখাবি উবিনখর্ নহসাবব সুরক্ষা কর্ার পয তন্ত পনরষ্কার, নবক্রয়বযাগয, অসমাপ্ত এবং অকৃনষ সম্পনত্ত হবব অথবা নপএিনবএইচএিএল 

র্ার নিজস্ব নবববচিার নর্নত্তবর্ । উনিনখর্ উবো ককাি নকেভ  সবেও, যনদ ণগ্রহীর্া/ নিরাপত্তা প্রদািকারী করৃ্তক প্রদত্ত ককাবিা নিরাপত্তা  

পরবর্ীকাবল ণগ্রহীর্া/ নিরাপত্তা প্রদািকারী, ঋণ করৃ্তক কঘানষর্ কথবক নিকৃষ্ট মাবির হয় নপএিনবএইচএিএল -এর একান্ত নবববচিার নর্নত্তবর্, 

প্রর্যাহার করা কযবর্ পাবর/নপএিনবএইচএিএলগুনল দ্বারা র্াৎক্ষনণকর্াবব পনরবশাধ ত্বরানন্বর্ হবর্ পাবর এবং এই ধরবির ঘিিাবক নেিে 

ইবর্ি নহসাবব নবববচিা করা কযবর্ পাবর। 
 

3.13.2 নপএিনবএইচএিএল, ণগ্রহীর্া/নিরাপত্তা প্রদািকারীবক নলনখর্ কিাটিশ কদওয়ার পর, ণ িনথর অধীবি এর কয ককাি পাওিা   নসনকউনরটি 

/অনর্নরক্ত নিরাপত্তা কথবক আদাবয়র অনধকারী হবব। ণগ্রহীর্া/নসনকউনরটি কপ্রার্াইোর সকল প্রাসনঙ্গক িনথ সম্পাদি করবব যা এই ধরবির 

পুিরুদ্ধাবরর জিয প্রবয়াজিীয় এবং নপএিনবএইচএিএল দ্বারা ক্তজজ্ঞাসা করা হবব। 
 

3.14 ণগ্রহীর্া স্বীকার কবরি, সম্মর্ হি এবং নিক্তির্ কবরি কয, কযর্াবব নিরাপত্তা, অনধকার ও নশবরািাম বর্নরর কথা বলা হবয়বে, র্া কযর্াববই কহাক িা 

ককি, কয ককািও উপাবয় নবপবদ পডবব বা নবপন্ন হবব, র্ার িবল সম্পনত্তর উপর বিক রাখার মাধযবম স্বয়ংক্তক্রয়র্াবব চাজত মুক্ত হবব িা । ণগ্রহীর্া 

সম্মর্ হি এবং অঙ্গীকার কবরি কয এই ধরবির ককাি ঘিিা ঘিবল (উপবর বনণ তর্), ণগ্রহীর্া সুরনক্ষর্ করার জিয সম্পনত্তর সমপনরমাণ মূবলযর 

প্রনর্স্থাপি নিরাপত্তা প্রদাি করবব। 
 

3.15 ণগ্রহীর্া (গুনল)/নিরাপত্তা প্রদািকারী সম্মর্ হি এবং স্বীকার কবরি কয প্রনর্টি নিরাপত্তা ণগ্রহীর্া (গুনল)/নিরাপত্তা প্রদািকারীর কয ককাি পনরমাণ 

নপএিনবএইচএিএল এর কাবে কয ককাি সময় কয ককাি অযাকাউবি (কণর সাবথ সংবযাগ সহ) সুরনক্ষর্ রাবখ। এমিনক যনদ ণগ্রহীর্া/নিরাপত্তা 

প্রদািকারী ববকয়া পনরবশাধ কবর, নপএিনবএইচএিএল এর ককাি নিরাপত্তা নদবর্ হবব িা যর্ক্ষণ িা নপএিনবএইচএিএল সন্তুষ্ট িা হয় কয 

ণগ্রহীর্া (গুনল)/নিরাপত্তা প্রদািকারী করৃ্তক নপএিনবএইচএিএল কক অথ ত প্রদাবির জিয অিয ককাি িাকা পনরবশাধ করা যাবব িা বা হবর্ পাবর। 
 

3.16 a) ণগ্রহীর্া/নিরাপত্তা প্রদািকারী একটি অিল পাওয়ার অি অযািনি ত ("সি ওএ")নপএিনবএইচএিএল -এর পক্ষ কথবক নিরাপত্তা সৃটষ্টর কক্ষবে 

র্ার/র্ার/র্াবদর দানয়ত্ব পালবির জিয এবং এর সাবথ সম্পনকতর্ সমস্ত নবষয়। দলগুবলার দ্বারা এিা েষ্টর্াবব কবাঝা এবং সম্মর্ হবয়বে কয, নপ 

ওএ এর কায ত সম্পাদি ণগ্রহীর্া (গুনল)/নিরাপত্তা প্রদািকারীবক র্ার/র্াবদর/র্াবদর দায়বদ্ধর্া এবং নিধ তানরর্ সমবয়র মবধয বিকী বর্নরর দায় 

কথবক অবযাহনর্ কদবব িা। অনধকন্তু, নপ ওএ সম্পাদি করা নপএিনবএইচএিএল এর ককাি অনধকারবক নিরাপত্তার সটৃষ্ট িা করার জিয বা চাজত 

করার জিয প্রবদয় পনরমাণগুনল প্রর্যাহাবরর অনধকারবক কুসংস্কার করবব িা। ওর্ারনেউ চাজত নিরাপত্তা বর্নরবর্ নবলম্ব এবং নিরাপত্তা প্রবয়াবগর 

জিয। 
 

󠄀 b) এটি আরও কবাঝা এবং সম্মর্ হবয়বে কয নপএিনবএইচএিএল র্ার ক্ষমর্া প্রবয়াগ করবর্ বাধয হবব িা এবং ণগ্রহীর্া করৃ্তক সম্পানদর্/সম্পানদর্ 

নপওএ-র অধীবি ক্ষমর্ার অিুশীলি বা বযবহার িা করার জিয ককাির্াববই দায়বদ্ধ হবব িা )/নিরাপত্তা প্রদািকারী। 
 

3.17 ণগ্রহীর্া/নিরাপত্তা প্রদািকারী আরও সম্মর্ হি কয কণর জিয নিরাপত্তা সৃটষ্ট এবং ককাি নপ ওএ সম্পাদি োডাও, ণগ্রহীর্া (গুনল)/নিরাপত্তা 

প্রদািকারীও: 
 

a) নপএিনবএইচএিএল -এর পবক্ষ সবন্তাষজিক িম ত এবং পদ্ধনর্বর্ কণর জিয নপএিনবএইচএিএল -এর পবক্ষ নেমাড প্রনমসানর কিাি কায তকর 

করা; 
 

b) ণগ্রহীর্ার জীববির উপর ককাি জীবি বীমা পনলনস, নপএিনবএইচএিএল এর অিুকূবল, এই ধরবির পনরকল্পিার অধীবি এবং 

নপএিনবএইচএিএল করৃ্তক প্রবয়াজিীয় এবং অিবুমানদর্ নবমাকরবণর জিয; 
 

c) নপএিনবএইচএিএল -এর প্রনর্ সবন্তাষজিক িম ত এবং সবন্তাষজিক পদ্ধনর্বর্ আনথ তক নস্থনর্শীলর্ার নিিয়র্া দ্বারা গযারানি, চভ ক্তক্ত সম্পাদি, 

                                                           
3.13 সনরািিার িে তাপ্তর্া 
 

3.13.1 কযখাবি নপএিনবএইচএিএল, িনথর জীনবকার সময় র্াবদর নিজস্ব নবববচিার নর্নত্তবর্, মর্ামর্ কদয় কয  
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এবং এই ধরবির অিযািয চভ ক্তক্ত সম্পাদি করুি এই কণর মুদ্রার সময় ককাি নেিে ঘিিা ঘিবল এবং/অথবা ণগ্রহীর্াবক প্রদত্ত অিয ককাবিা 

কণর অধীবি নেিবের ঘিিা ঘিবল সম্পনত্ত নবক্তক্র/হস্তান্তর/কবাঝাবর্ ণগ্রহীর্া আবগ বা পরকাবল। 
 

3.18 ণগ্রহীর্া সম্মর্ হি/সম্মনর্ কদি কয এিএইচনব/আনথ তক প্রনর্ষ্ঠাি কথবক পুির্িনসল কপবর্ নপএিনবএইচএিএল এর জিয ণগ্রহীর্ার ককাি আপনত্ত 

থাকবব িা এবং ণগ্রহীর্া নপএিনবএইচএিএল কক এিএইচনব এবং অিযািয আনথ তক প্রনর্ষ্ঠাি এবং ণগ্রহীর্ার কাে কথবক পুিঅথ তায়ি কপবর্ অিুমনর্ 

কদবব (গুনল)/নিরাপত্তা প্রদািকারী এইর্াবব নপএিনবএইচএিএলবক নিরাপত্তা কহাডার নহবসবব এিএইচনব বা অিয ককাি আনথ তক প্রনর্ষ্ঠাবির কাবে 

র্ার স্বাথ তবক নপএিনবএইচএিএল -এ পুির্িনসবলর নিরাপত্তা নহবসবব স্থািান্তর করার অিুমনর্ কদয়। 
 

3.19 নপএিনবএইচএিএল কণর অধীবি প্রদত্ত সমস্ত পনরমাবণর ঋণ পনরবশাবধর জিয সমস্ত নসনকউনরটিজ প্রকাশ করবব যা নপএিনবএইচএিএল -এর 

ণগ্রহীর্ার নবরুবদ্ধ থাকা অিয ককাি দানবর জিয ববধ অনধকার বা অনধকার গ্রহণ করবব। যনদ এই ধরবির ববির অনধকার প্রবয়াগ করা হয়, র্াহবল 

ণগ্রহীর্াবক অবনশষ্ট দাবী এবং কযসব শবর্তর অধীবি প্রাসনঙ্গক দানবর নিষ্পনত্ত/ পনরবশাধ িা হওয়া পয তন্ত নসনকউনরটি বজায় রাখার অনধকার রবয়বে 

কস নবষবয় সম্পূণ ত নববরণ সহ কিাটিশ কদওয়া হবব।  
 

 

 

  

 

 

অনুটেদ: 4 

 েদাটনর যক্ষটত্র িূব তবর্ী শর্তাবলী 

4.1 ণগ্রহীর্ার অবদান বযবহার: ণগ্রহীর্া নপএিনবএইচএিএলবক সন্তুষ্ট করবব কয /ণ নবর্রণ করার পূবব ত র্ার/কস/র্াবদর আবে/আবে, ঋণ মাক্তজতি 

(অথ তার্্ কম নপএিনবএইচএিএল কণর সম্পনত্তর মূলয) এর নিজস্ব অবদাি বযবহার/পনরবশাধ কবরবে সম্পনত্ত ক্রয় বা নিম তাণ। অনধকন্তু, ণগ্রহীর্া 

আশ্বস্ত কবরবেি কয ণগ্রহীর্া ঋণ নবর্রবণর জিয অিযািয সমস্ত পূব তশর্ত কমবি চবলবে।  
  

4.2 সশটরানাি: ণগ্রহীর্া/নিরাপত্তা প্রদািকারী নপএিনবএইচএিএল -এর সবন্তাষজিক নশবরািাম অিসুিাি নরবপািত সহ নপএিনবএইচএিএলবক 

সবন্তাষজিকর্াবব কদনখবয়বেি কয, নর্নি/র্ারা (অথবা যনদ সম্পনত্ত নিম তাণাধীি, সম্পনত্ত নববক্রর্া/নিম তার্া  এবং নপএিনবএইচএিএল এর নিরাপত্তা 

নহসাবব র্ার/র্াবদর/র্াবদর দ্বারা বিকী করা হবব, যার দায় -দানয়ত্ব, চাজত/নলবয়ি বা ককাি মামলা -কমাকদ্দমা/আদালবর্র নেক্তক্র কথবক মুক্ত সহ 

সম্পনত্তর সম্পূণ ত/েষ্ট এবং বাজারবযাগয নশবরািাম রবয়বে সম্পনত্তর নশবরািামটি ণগ্রহীর্ার খরচ এবং ঝুেঁ নকবর্ কযর্াবব উপযুক্ত ববল মবি হয় র্া 

যাচাই/যাচাই করার জিয নবিামূবলয। 
 

4.3 নবর্রবণর জিয পূব তবর্ী অিযািয শর্তাবলী: ঋণ িনথর অধীবি ককাি নবর্রণ করার জিয নপএিনবএইচএিএল -এর বাধযবাধকর্াও নিম্ননলনখর্ 

শর্তসমূবহর অধীি হবব: 
 

(a)  ণগ্রহীর্া (গুসল)/সনরািিা েদানকারীর ণটোগ্যর্া: ণগ্রহীর্া/নিরাপত্তা প্রদািকারী নপএিনবএইচএিএল দ্বারা নিধ তানরর্ িূযির্ম 

ণবযাগযর্ার প্রবয়াজিীয়র্া কমবি চলবব এবং পূরণ করবব। ণগ্রহীর্া (গুনল)/নিরাপত্তা প্রদািকারীর ণবযাগযর্া যাচাই করার জিয 

ণগ্রহীর্া/নিরাপত্তা প্রদািকারী নপএিনবএইচএিএল করৃ্তক আহ্বািকৃর্ অিযািয র্থয প্রদাি করবব। নপএিনবএইচএিএল ণগ্রহীর্া/নিরাপত্তা 

প্রদািকারীর ণবযাগযর্া নিধ তারবণর জিয র্াবদর নিজস্ব নবববচিার নর্নত্তবর্ উপযুক্ত এবং যথাযথ মবি করা কযবর্ পাবর। 
 

(b)  ইটভন্ট অফ সডফটল্টর অজিত্ব যনই: এখাবি 7.1 অিুবেবদ বনণ তর্ নেিবের ককাি ঘিিা ঘবিনি বা ঘিবর্ পাবর।  
 

(c)  সবর্রণ বযবহাটরর িনয েিাণ: নপএিনবএইচএিএল করৃ্তক ণগ্রহীর্ার অিুকূবল ঋণ মঞ্জরু হওয়ার পর, ণগ্রহীর্া ঋণ নবর্রবণর আবয়র 

প্রস্তানবর্ বযবহাবরর নপএিনবএইচএিএলবক সবন্তাষজিক প্রমাণ উপস্থাপি করবব (কশষ বযবহাবরর শংসাপে) নপএিনবএইচএিএল করৃ্তক 

নিনদতষ্ট সময়সীমা, ঋণ আববদি/নবর্রণ পবে উনিনখর্ উবদ্দশযগুনলর জিয ণগ্রহীর্া (গুনল) দ্বারা প্রবয়াজিীয় র্হনববলর নকেভ  অংশ প্রকাবশর 

অিুবরাবধর সাবথ, কযমিটি হবর্ পাবর। 
 

(d)  অসাধারণ িসরসিসর্: ককাি অসাধারণ বা অিযািয পনরনস্থনর্ ঘিবব িা যা ণগ্রহীর্ার জিয /ণ িনথবর্ অন্তর্ভ তক্ত শর্তাবলী এবং র্ার বাধযবাধকর্া 

পূরণ করা অসম্ভব কবর র্ভলবব। 
 

(e) ছাডিত্র/অনুটিাদন:  ণগ্রহীর্া সকল প্রবয়াজিীয় কবপ তাবরি বযবস্থা গ্রহণ করববি এবং সমস্ত োডপে (র্ার পনরচালিা পষ তদ এবং ণগ্রহীর্ার 

কশয়ারবহাডারবদর দ্বারা অিুবমানদর্ কবপ তাবরি করবজানলউশি/ অিুবমাদি এবং কবাবেতর ট্রানস্ট/ অিবুমাদি/ কবােত কথবক করবজানলউশি সহ) 

সীমাবদ্ধ দায়বদ্ধর্া অংশীদানরত্ব/ অংশীদানরবত্বর সংস্থাগুনল কথবক করৃ্তপবক্ষর নচটি/ ঋণ প্রানপ্তর জিয এইচইউএবির সমকক্ষবদর কাে 

কথবক করৃ্তপবক্ষর ক্ষমর্া/ অযািনি তর ক্ষমর্া) সুরক্ষা স্বাথ ত (প্রনর্শ্রুনর্, রৃ্র্ীয় পক্ষ বিকসহ বা প্রবযাজয নহসাবব হাইবপাবথবকশি), প্রাসনঙ্গক 

ঋণ দনলল সম্পাদবির কক্ষবে, এর মাধযবম নচন্তা করা কলিবদি এবং এর কায তকানরর্া। ণগ্রহীর্া এই ধরবির োডপে/ অিুবমাদবির 

নপএিনবএইচএিএল প্রর্যনয়র্ সনর্যকাবরর কনপ প্রদাি করবব। 
 

4.4 এই অিুবেদ 4 -এর মবধয যা নকেভ  আবে র্া সবেও, যনদ ককাি নবর্রণ করা হয়, ণগ্রহীর্া ঋণ িনথর পনরবপ্রনক্ষবর্ নবর্রণকৃর্ অথ ত কিরর্ কদওয়ার 

বাধযবাধকর্া অবযাহর্ রাখববি। 
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4.5 এসটরা চুজি: ণগ্রহীর্া, নপএিনবএইচএিএল এবং এসবক্রা এবজি নপএিনবএইচএিএল দ্বারা নিধ তানরর্ একটি এসবক্রা চভ ক্তক্ত বা অিয ককাি দনলল 

(চভ ক্তক্ত) বা চভ ক্তক্তবর্ প্রববশ করবর্ পাবর, এসবক্রা অযাকাউবি প্রানপ্ত জমা করার জিয, নবর্রণ এবং পনরবশাবধর সুনবধাবথ ত এসবক্রা একাউবি 

নলবয়ি/চাজত বর্নর করা এবং ককাম্পানির কক্ষবে এই ধরবির চাজত করকনেতং সহ ববকয়া পনরমাণ। এই উবদ্দবশয, ণগ্রহীর্া সম্মর্ হি, নিক্তির্ কবরি 

এবং অঙ্গীকার কবরি কয এটি অিুবমাদি পবে উনিনখর্ এসবক্রা বযবস্থার শর্তাবলী এবং প্রবয়াজিীয়র্াগুনল সম্পণূ তরূবপ বুঝবর্ কপবরবে এবং এটি 

অিুবমাদি পবে উনিনখর্ সমস্ত শর্ত/প্রবয়াজিীয়র্া কমবি চলবব বা কমবি চলবব ঋণ িনথর পনরবপ্রনক্ষবর্ এসবক্রা অযাকাউবি নরনসবর্বল জমা 

করা এবং এই নবষবয় নপএিনবএইচএিএল এর সন্তুটষ্টর জিয চভ ক্তক্ত, কাজ এবং চভ ক্তক্ত সম্পাদি করা। 
 

4.6 ণগ্রহীর্া/নিরাপত্তা প্রদািকারী, প্রবয়াজবি, নপএিনবএইচএিএল-এর কাবে গ্রহণবযাগয ঋণ সুরনক্ষর্ করার জিয অনর্নরক্ত নিরাপত্তা প্রদাি করবব, 

যা এখাবি উবিনখর্ নহসাবব সুরক্ষা কর্ার পয তন্ত পনরষ্কার, নবক্রয়বযাগয, অসমাপ্ত এবং অকৃনষ সম্পনত্ত হবব অথবা নপএিনবএইচএিএল র্ার নিজস্ব 

নবববচিার নর্নত্তবর্ । উনিনখর্ উবো ককাি নকেভ  সবেও, যনদ ণগ্রহীর্া/ নিরাপত্তা প্রদািকারী করৃ্তক প্রদত্ত ককাি নিরাপত্তা পরবর্ীকাবল ণগ্রহীর্া 

(গুনল)/ নিরাপত্তা প্রদািকারী, ঋণ করৃ্তক কঘানষর্ কথবক নিকৃষ্ট মাবির হয় নপএিনবএইচএিএল -এর নিজস্ব নবববচিার নর্নত্তবর্, 

নপএিনবএইচএিএল করৃ্তক র্াৎক্ষনণক প্রর্াববর সাবথ প্রর্যাহার/পনরবশাধ ত্বরানন্বর্ হবর্ পাবর এবং এই ধরবির ঘিিাবক নেিে ইবর্ি নহসাবব 

নবববচিা করা কযবর্ পাবর। 
 

4.7 ণগ্রহীর্ার কণর পনরমাবণর জিয নপএিনবএইচএিএল -এর অিুকূবল বড বা নেমাড প্রনমসানর কিাি সম্পাদি ও নবর্রণ করবর্ হবব। 

 

 

 

4.8 ণগ্রহীর্া/নিরাপত্তা প্রদািকারী, কযর্াববই হবর্ পাবর, নিবম্নাক্ত, যথাযথর্াবব স্টযাম্পযুক্ত (যনদ প্রবয়াজি হয়) এবং একটি িম ত এবং পদাবথ ত 

নপএিনবএইচএিএলবক সবন্তাষজিক প্রদাি করবব: 
 

(a)  নপনেনস 
 

(b) পাওয়ার জিয বা নপএিনবএইচএিএল এর পবক্ষ নিরাপত্তা সৃটষ্টর জিয প্রবয়াজিীয় সকল সম্মনর্, করবজানলউশি, অিুবমাদি, অিুবমাদি এবং 

অিুমনর্ (অিুবমানদর্  নবক্তডং প্লযাি সহ সীমাবদ্ধ িয়) প্রানপ্তর প্রমাণ পাওয়া কগবে। 
 

(c) নিরাপত্তা িনথ এবং/অথবা গযারানি (গুনল), বযক্তক্তগর্ বা কবপ তাবরি নকিা। 
 

(d)(ইবর্বি ণগ্রহীর্া একটি ককাম্পানি) প্রমাণ কয ককাম্পানি আইি, 2013 এর অধীবি সমস্ত সম্মনর্ কমবি চলা হবয়বে; 
 

(e) ণগ্রহীর্া (গুনল)/নিরাপত্তা প্রদািকারী বা ণগ্রহীর্ার নসনকউনরটি প্রদািকারীর অিুকূবল, সাব -করক্তজোর অি এসুবরি বা অিয ককাি উপযুক্ত 

করৃ্তপবক্ষর সাবথ যথাযথর্াবব নিবনির্ সম্পনত্তর নবক্রয় চভ ক্তক্তর প্রমাণ (কযমিটি হবর্ পাবর) এবং নপএিনবএইচএিএল- এর পবক্ষ গ্রহণবযাগয 

আকাবর এবং পদ্ধনর্বর্ নপএিনবএইচএিএল এর পবক্ষ প্রবয়াজিীয় নিরাপত্তা বর্নর করা কযবর্ পাবর। 
 

(f) সম্পনত্তবর্ বীমা কর্ার কদখাবিার প্রমাণ নপএিনবএইচএিএল -এর সন্তুটষ্ট অজতি করা হবয়বে। 
 

4.9 এখাবি পরবর্ী ককাি নবর্রবণর পূবব ত, নপএিনবএইচএিএল -এর দ্বারা প্রবয়াজিীয় নহসাবব নবববনচর্ হবর্ পাবর এমি কশষ বযবহাবরর শংসাপবের 

প্রমাণ,  বা এর কয ককািও অংশ, যা ইনর্মবধযই নবর্রণ করা হবয়বে, ককবলমাে এর জিয বযবহার করা হবয়বে এমি একটি অঙ্গীকার এবং ক্ষনর্পূরণ 

সহ সীমাবদ্ধ িয় নবর্রণ পবে ণগ্রহীর্া (গুনল) দ্বারা প্রকাশ করা উবদ্দশয এবং ককাি অনবধ উবদ্দবশয বা অনিনর্ক কায তকলাপ, স্টক মাবকতি 

কলিবদি, জযু়া, নচি িাড, লিানর, কদৌড বা ককাি আইবির অধীবি নিধ তানরর্ অিয ককাি ক্তক্রয়াকলাপ বা নপএিনবএইচএিএল দ্বারা সীমাবদ্ধ 

ক্তক্রয়াকলাপ নহসাবব িয়। 
 

অনুটেদ: 5 

চুজি 

5.1ইসর্বাচক চুজি: ণগ্রহীর্া এবং নিরাপত্তা প্রদািকারী, কযমি প্রাসনঙ্গক হবর্ পাবর, এইর্াবব নপএিনবএইচএিএল এর সাবথ েষ্টর্াবব চভ ক্তক্তগুনল 

নিম্নরূপ: 
 

a) যণর বযবহার: ণগ্রহীর্া  /ণ আববদি/নবর্রণ পবে র্ার/র্াবদর দ্বারা নিবদতনশর্ উবদ্দবশয সম্পণূ ত ঋণ এবং অিয ককাি উবদ্দবশয বযবহার করববি 

িা। আরও, নপএিনবএইচএিএল -এর জিয ণগ্রহীর্ার কশষ বযবহার শংসাপবের প্রবয়াজি হবর্ পাবর। গ্রহীর্ার দ্বারা ককাি অনবধ উবদ্দবশয বা 

অনিনর্ক কম তকাণ্ড, কশয়ার বাজাবরর কলিবদি, জযু়া, নচি িাড, লিানর, কঘাডবদৌড বা ককাি আইবির অধীবি নিধ তানরর্ অিয ককাি ক্তক্রয়াকলাপ 

বা নপএিনবএইচএিএল দ্বারা সীনমর্ কায তকলাপ নহসাবব বযবহার করা হবব িা। নপএিনবএইচএিএল করৃ্তক নিযুক্ত নিরীক্ষক/র্ার দ্বারা নিযকু্ত 

চািতােত অযাকাউিযাি দ্বারা অিুশীলি করা কশষ বযবহাবরর শংসাপে পাওয়ার অনধকার থাকবব। 
 

b) সনি তাণ এবিং রয: সম্পনত্তর জিয অিুবমানদর্ পনরকল্পিা অিুসাবর সম্পনত্তর অন্তর্ভ তক্ত রূ্নমবর্ সম্পনত্ত অনধগ্রহণ করা হবব এবং/অথবা নিম তাণ 

করা হবব এবং ণগ্রহীর্া এই ধরবির অিুবমানদর্ পনরকল্পিার যথাযথ সনর্যকাবরর অিুনলনপ নপএিনবএইচএিএল -এর কাবে পাববি এবং 

উর্্পাদি করববি। যনদ ণগ্রহীর্া করৃ্তক সম্পনত্তর নিম তাণকাজ করা হয়, ণগ্রহীর্াগণ চভ ক্তক্ত কবরি কয নর্নি/নর্নি/র্ারা র্ার/র্াবদর/র্াবদর দ্বারা 

নিবদতনশর্ নহসাবব কবিারর্াবব সম্পনত্তর উবিনখর্ নিম তাণ সম্পন্ন করববি /র্াবদর  আববদি/নবর্রণ পে এবং অিযথায় িয়, এবং 

নপএিনবএইচএিএল এর সাবথ সরকারী করৃ্তপক্ষ করৃ্তক প্রদত্ত কপশা/সমানপ্তর শংসাপবের যথাযথর্াবব প্রর্যনয়র্ সনর্যকাবরর অিনুলনপ প্রাপ্ত, 

উর্্পাদি এবং জমা। যনদ পরবর্ী ককাবিা নিম তাণ করা হয়, র্াও অিুবমানদর্ পনরকল্পিা অিুযায়ী হবব। ণগ্রহীর্া ককাি অনবধ নিম তাণ উত্থাপি 

করবব িা।  



পষৃ্ঠা 20 এর 41 
 

 

c) ণগ্রহীর্া স্বীকার কবরি এবং সম্মর্ হি কয নপএিনবএইচএিএল এর  অনধকার থাকববসম্পনত্তর নিম তাণ/ পুিনি তম তাবণর অগ্রগনর্ পয তববক্ষক। 

ণগ্রহীর্া অিয ককাি অযাকাউি খুলবব িা (এসবক্রা একাউি বা অিয ককাি একাউি োডা যা অিুবমানদর্ হবর্ পাবর) নপএিনবএইচএিএল 

ণগ্রহীর্া করৃ্তক সম্পনত্ত কথবক প্রানপ্তর  কক্ষবে কখালা হবব। ণগ্রহীর্াও সম্মর্ হি কয, সম্মনর্ োডা সম্পনত্তবর্ ককাি পনরবর্তি/ববনচেয হবব িা 

নপএিনবএইচএিএল। 
 

d) অিুবেদ 5.3(b) এবং নপএিনবএইচএিএল -এর নিবদতশ অিুসাবর, ণগ্রহীর্ার চভ ক্তক্ত এবং অঙ্গীকার করা হবয়বে কয সম্পনত্ত একটি যথাযথ আইনি 

উপকরণ (ইজারা বা র্াডার দনলল/চভ ক্তক্ত) দ্বারা কেবড কদওয়া হবব এবং ণগ্রহীর্া একটি অিনুলনপ জমা কদবব নপএিনবএইচএিএল এর সাবথ এই 

ধরবির যবন্ত্রর প্রবয়াবগর 7 (সার্) নদবির মবধয ণগ্রহীর্া নিক্তির্ করবব কয ণগ্রহীর্া, নপএিনবএইচএিএল এবং প্রস্তানবর্ ইজারাদার/র্াডাটিয়াবদর 

মবধয ক্তেপক্ষীয় চভ ক্তক্ত/অিয ককাি বযবস্থা কায তকর করা হবয়বে যাবর্ প্রানপ্তর পনরমাণ সম্পণূ ত পনরবশাধ িা করা হয়। ণগ্রহীর্া স্বীকার কবরি এবং 

সম্মর্ হি কয ণগ্রহীর্া এবং প্রস্তানবর্ ইজারাদার/র্াডাটিয়ার মবধয ককাি নববরাধ ণ িনথপবের অধীবি ণগ্রহীর্ার দায়বদ্ধর্াগুনলবক প্রর্ানবর্ 

করবব িা এবং একই নবষবয় একটি উপযুক্ত চভ ক্তক্ত নলনপবদ্ধ করা হবব ক্তেপক্ষীয় চভ ক্তক্তবর্। 
 

e) ণগ্রহীর্া কণর কক্ষবে নপএিনবএইচএিএল -এর ণগ্রস্তর্া হ্রাবসর জিয নপএিনবএইচএিএল -এর কাবে প্রাপয কপ্ররণগুনল কপ্ররণ করার অঙ্গীকার 

কবরি। ণগ্রহীর্া (প্রস্তানবর্ আদায় সহ) এমি ককাি পদবক্ষপ কিববি িা যা নপএিনবএইচএিএল এর পবক্ষ সম্পনত্তর উপর সৃষ্ট নিরাপত্তা নবনির্ 

করবব। এবক্ষবে, ণগ্রহীর্া (গুনল) অথবা নপএিনবএইচএিএল এর দ্বারা ণগ্রহীর্া করৃ্তক নিক্তিয়র্াবব অিুবমানদর্ হয়  

 

 

সম্পনত্তর লাইবসিধারী/র্াডাটিয়া/ইজারাদার/দখলদাররা ককবল এসবক্রা অযাকাউবি আেঁকা কচবকর মাধযবম প্রাপয কপ্ররণ করবর্ পাবর।  
 

f) নপএিনবএইচএিএল করৃ্তক ক্তজজ্ঞাসা করা কযবর্ পাবর এমি ণগ্রহীর্া (এস) নিরাপত্তা সংক্রান্ত এমি নববৃনর্ এবং অিযািয নববরণ কপশ করবব বা 

প্রদাি করবব। নপএিনবএইচএিএল এর নিরাপত্তা পনরদশ তি এবং প্রবয়াজিীয় র্থয যাচাই করার অনধকার থাকবব।  
 

g) সবলটম্বর কারণ এবিং সডফটল্টর ঘিনা অবসহর্ করুন: ণগ্রহীর্া র্ার্্ক্ষনণকর্াবব নপএিনবএইচএিএলবক নলনখর্ কিাটিবশর মাধযবম িীবচ 

বনণ তর্ কয ককািও ঘিিা বা পনরনস্থনর্ সম্পবকত অবনহর্ করববি, যা সম্পনত্ত নিম তাবণর শুরু বা সমানপ্তবর্ নবলম্ব বা ক্রবয়র নবলবম্বর কারণ নহসাবব 

কাজ করবর্ পাবর। সম্পনত্তর এবং যনদ নেিবের ককাি ঘিিা (হয় এই ক্তজটিনস কর্ সংজ্ঞানয়র্ বা ণগ্রহীর্ার ণদার্াবদর দ্বারা প্রববশ করা অিয 

ককাি িনথপে)) অথবা ককাি ঘিিা যা কিাটিশ বা সময় অনর্বানহর্ হওয়ার পবর অথবা উর্য়ই নেিে ইবর্ি গিি করবব ঘবিবে: 

󠄀 

i)  িনথর অধীবি প্রদত্ত ণগ্রহীর্া (গুনল)/নিরাপত্তা প্রদািকারী বা নিরাপত্তা কক প্রর্ানবর্ বা সরাসনর সম্পনকতর্ কয ককাি বযক্তক্ত, সরকারী 

করৃ্তপবক্ষর সাবথ ককাি নববরাধ, যা সম্পনত্তর সাবথ সম্পনকতর্ বা সংক্রান্ত ককাি নববরাধ বা পাথ তকয সহ। 

ii) সম্পনত্তর নবরুবদ্ধ কয ককাি কষ্ট বা মৃর্ভ যদড আবরাপ করা হবে। 

iii)  িনথবর্ নিধ তানরর্ পদ্ধনর্বর্ ণগ্রহীর্া/গযারািাবরর পনরবশাবধর ক্ষমর্াবক প্রর্ানবর্ কবর এমি ককাি বস্তুগর্ পনরনস্থনর্। 

iv) কযখাবি ণগ্রহীর্া একটি ককাম্পানি, অংশীদানর প্রনর্ষ্ঠাি বা একক মানলকািা নবষয়ক, ণগ্রহীর্ার (প্রশাসি) প্রশাসি, বযবস্থাপিা এবং 

আনথ তক অবস্থা সম্পনকতর্ র্থয, কযমি নপএিনবএইচএিএল দ্বারা নিধ তানরর্ হবর্ পাবর, সমবয় । 

v) সরকার বা কয ককাি সরকারী/স্থািীয় করৃ্তপবক্ষর কাবে প্রবদয় ককাি ববকয়া কযমি আয়কর, কবপ তাবরশি কর, সম্পনত্ত কর এবং 

অিযািয সকল কর এবং রাজস্ব। 

vi) টিকািা বা কম তসংস্থাবির ককাি পনরবর্তি বা নববরণ, নববরণ, সুরক্ষার অবস্থাি িনথর শর্তাবলী অিুসাবর প্রদাি করা হবব। 

vii)  িনথর অধীবি প্রবদয় পনরমাণ এবং অিযািয চাজত পনরবশাবধর জিয ণগ্রহীর্ার ক্ষমর্াবক প্রর্ানবর্ করবর্ পাবর এমি ককািও 

ঘিিার সংঘিি বা সম্ভাবিা কণর বযাপাবর। 

viii) কযখাবি ণগ্রহীর্া প্রবযাজয েম আইবির অধীবি ককাি নশল্পকবম ত নিযুক্ত/নিবয়াক্তজর্, কসখাবি ককাি েনমক ধম তঘি, লকআউি, 

শািোউি, অনিসংবযাগ বা ণগ্রহীর্ার বযবসায়ীবদর মুিািা বা বযবসার উপর যবথষ্ট প্রর্াব কিলবর্ পাবর এমি ককাি ঘিিা ঘিবর্ 

পাবর এবং ণগ্রহীর্ার উৎপাদি বা নবক্রবয়র হাবর ককাি বস্তুগর্ পনরবর্তি হবল র্ার কারণ বযাখযা কবর। 

ix) ণগ্রহীর্া করৃ্তক প্রববশ করা ঋণ িনথর শর্তাবলীর অধীবি কয ককাি ঘিিা বা সম্ভাবয নেিে হবর্ পাবর। 
 

h) সম্পসির রক্ষণাটবক্ষণ: ণগ্রহীর্াগণ সম্পনত্তর রক্ষণাববক্ষণ করবব, যখি সুশঙৃ্খল এবং অবস্থায় থাকবব এবং কণর নবচারাধীি অবস্থায় সমস্ত 

প্রবয়াজিীয় কমরামর্, সংবযাজি এবং উন্ননর্ করবব।  
 

i) সশটরানাি নসথ: ণগ্রহীর্া/নিরাপত্তা প্রদািকারী নপএিনবএইচএিএল কক সমস্ত নশবরািাম িনথপে সম্পনত্ত (i) যা ণগ্রহীর্ার দখবল রবয়বে, (ii) যা 

র্নবষযবর্ র্ানরবখ ণগ্রহীর্ার দখবল আসবর্ পাবর; (iii) যা নপএিনবএইচএিএল এর কাবে জমা নদবর্ হবব এবং নপএিনবএইচএিএল এর চাজত 

বর্নর করবর্/নিখুেঁর্ করবর্ সময়সীমার মবধয বা র্াবদর নিজস্ব নবববচিার নর্নত্তবর্ নপএিনবএইচএিএল দ্বারা নিধ তানরর্ পদ্ধনর্বর্ সম্পনত্তর উপর। 

নপএিনবএইচএিএল -এর ণগ্রহীর্া বা র্াবদর অিুবমানদর্ প্রনর্নিনধর কাবে এই ধরবির নশবরািাবমর িনথ / কৃনর্ত্ব হস্তান্তর করার সম্পণূ ত অনধকার 

এবং নবচক্ষণর্া থাকবব, যার জিয নপএিনবএইচএিএলবক ককাির্াববই প্রশ্ন করা হবব িা। 
 

j) সনরািিা সবিন্ন হওযার সবষটয অবসহর্ করা: ণগ্রহীর্া নপএিনবএইচএিএল কক অনবলবম্ব অবনহর্ করার উবদযাগ নিবয়বে যনদ নিরাপত্তা, 

অনধকার এবং নশবরািাম বর্নর করার কথা বলা হয় যার িবল কয ককািও উপাবয় নবপন্ন বা নবপন্ন হয়। যনদ ণগ্রহীর্া সম্পনত্ত নবপন্ন হয় বা নবপন্ন 

হয় বা অনবধ হওয়ার জিয নিধ তানরর্ হয় (উদাহরণস্বরূপ, বারান্দা বা খামাবরর বাসস্থাি বাডাবিার কারবণ) ককািও প্রনর্রক্ষা মওকুি কবর। ণগ্রহীর্া 

সম্মর্ হি এবং প্রনর্শ্রুনর্ কদি কয এইরকম ককাি ঘিিা (উপবর বনণ তর্ নহসাবব) ণগ্রহীর্া (গুনল) এর বাধযবাধকর্াবক এখাবি বা নিরাপত্তা িনথর 

অধীবি মুক্ত করবব িা। 
 

k) কি তসিংিাটনর িসরবর্তন ইর্যাসদ িানাটনা।: ণগ্রহীর্া (গুনল), যনদ একজি বযক্তক্ত, র্ার চাকনর, বযবসা বা কপশায় কয ককাি পনরবর্তি ঘিবল, 

অনবলবম্ব নপএিনবএইচএিএল কক অবনহর্ করার দানয়ত্ব গ্রহণ করবব, কযর্াববই কহাক, অবসাি, অবসবরর উপায়, কয ককাবিা কারবণ বি কবর 
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কদওয়া। 
 

l) সািংসবধাসনক নসথটর্ িসরবর্তন/িসরবর্তন/িসরবধ তন এবিং/অথবা সিংটোজির্ শরীটরর গ্ঠন এবিং/অথবা োকৃসর্ক বযজি ছাডা অনয 

সিাটক অবসহর্ করা: ণগ্রহীর্া নপএিনবএইচএিএল এর/র্াবদর বযবস্থাপিা, নিয়ন্ত্রণ, সাংনবধানিক দনলল (গুনল), বযবসা বা কপশার প্রকৃনর্, 

কািাবমা, এর কায তক্রম বি ইর্যানদ কযবকাবিা কারবণ কযবকাবিা কারবণ নপএিনবএইচএিএল এর পূব ত সম্মনর্ কিওয়ার অঙ্গীকার কবর।  
 

m) টঠকানা, ইটিইল, যফান নাম্বার, ইর্যাসদ িসরবর্তটনর কথা িানান।: ণগ্রহীর্া অনবলবম্ব র্ার/র্ার বাসস্থাি বা নচটিপবের টিকািা, ইবমইল 

আইনে, কিাি িম্বর, লযাডলাইি এবং কমাবাইল কিাি, এবং এই সংক্রান্ত অিয ককাি প্রাসনঙ্গক র্থয যা কঘাষণা করা হবয়বে র্ার মবধয ককাি 

পনরবর্তি/পনরবর্তি অবনহর্ করবব কয ককাি কারবণ  আববদি। 

 

 

 

 

 

 

 

n) শর্তাবলী িালন: ণগ্রহীর্া কবিারর্াবব সমস্ত শর্ত কমবি চলববি, এবং িনথর অধীবি প্রবয়াজিীয় সমস্ত বাধযবাধকর্া পূরণ করববি। নবধাবির 

ককাি দ্ববের কক্ষবে, অথবা অিুবমাদি পে, নবর্রণ পে এবং এই ক্তজটিনসর মবধয বযাখযার পাথ তকয হবল, নবর্রণ পবের নবধািগুনল প্রাধািয পাবব।  
 

o) সনযি ইর্যাসদ যিটন চলা এবিং রক্ষণাটবক্ষণ চািত েদান ইর্যাসদ।: ণগ্রহীর্া যথাযথর্াবব এবং যথাসমবয় সকল সম্পনত্ত, অনধগ্রহণ ও ধারবণর 

জিয শর্তাবলী এবং সংনিষ্ট সকল এবং সংনিষ্ট নবনধ, প্রনবধাি, সংনিষ্ট সমবায় সনমনর্, অযাবসানসবয়শি, নলনমবিে ককাম্পানি বা অিয ককাি কযাগয 

করৃ্তপক্ষ এবং সম্পনত্তর রক্ষণাববক্ষবণর জিয এই ধরবির রক্ষণাববক্ষণ বা অিযািয চাজত কযমি ককাবিা সরকানর করৃ্তপক্ষ করৃ্তক আবরানপর্ কর, 

উপকর ইর্যানদর মবর্া অিয ককাি সরকারী পাওিা বা উনিনখর্ সম্পনত্তর কক্ষবে প্রবদয় অিয ককাি পাওিা এর বযবহার। এইচএিনস র আরনবআই 

র মাস্টার নিবদতশিার কযবকাবিা সংবশাধি এখাবি অন্তর্ভ তক্ত ববল গণয হবব এবং ণগ্রহীর্া এর কক্ষবে নপএিনবএইচএিএল এর কাে কথবক ককাি 

েষ্ট নিবদতবশর প্রবয়াজি োডাই সমস্ত প্রবযাজয আইি কমবি চলবব।  
 

অনধকন্তু, যনদ ণগ্রহীর্া (এি) একজি এিআরআই বা নপআইও হি, র্াহবল নর্নি কিমার সমস্ত নবধাি এবং এর অধীবি প্রবযাজয নবনর্ন্ন প্রনবধাি 

এবং সংবশাধি কমবি চলববি। এই ধরবির ণগ্রহীর্া কণর অধীবি প্রদত্ত নবর্রণকৃর্ অথ তবক র্ারবর্ আবানসক বাসস্থাি অজতবির জিয 

একবচটিয়ার্াবব বযবহার করবব এবং  র্ারবর্ ণগ্রহীর্ার (এি) এিআরই/এিআরও অযাকাউি কথবক অথবা কযমি চযাবিল কথবক কপ্রনরর্ অবথ তর 

মাধযবম পনরবশাধ করা হবব সমবয়  এি ইএমএ দ্বারা নিধ তানরর্ হবব। যনদ ণগ্রহীর্া  একজি এিআরআই হি, র্াহবল র্ার কাবে র্ারর্ীয় পাসবপািত 

আবে র্ার প্রমাণ প্রদাি করবর্ হবব। 
 

p) ণগ্রহীর্া সম্মর্ হি কয র্াবদর প্রবর্যবকই অবিযর জিয এবজি এবং সমবয় ণ অযাকাউবি ববকয়া দায় স্বীকার এবং স্বীকার করার জিয 

অিুবমানদর্। 
 

q) ণগ্রহীর্া সংনিষ্ট করৃ্তপক্ষ করৃ্তক অিুবমানদর্ অিুবমাদি পনরকল্পিায় নিনদতষ্ট সময়সীমা কমবি চলবর্ সম্মর্ হি এবং নপএিনবএইচএিএল কক 

কসই সম্পনত্তর নিম তাণ শুরু এবং সম্পূণ ত করার জিয জািাবিা হয় যার জিয ঋণ কিওয়া হবয়বে এবং নিম তাণ এবং/অথবা উন্নয়ি সম্পূণ ত করবব এই 

ধরবির নিধ তানরর্ সমবয়র মবধয সম্পনত্ত কযমি অিুবমাদি পনরকল্পিা/কযাগাবযাবগর সময়সীমার মবধয উবিখ করা হবয়বে। 
 

r) যিটিন্ট বাধযবাধকর্া যিটন চলুন: ণগ্রহীর্া ণদার্া সম্পনত্তর মানলক (কর, নি এবং খরচ সহ) নহসাবব ণগ্রহীর্া (যারা) পনরবশাধ করবর্ দায়বদ্ধ 

র্াবদর সকল পনরমাণ সময়মবর্া পনরবশাধ করবব। 
 

s) বীিা: এখাবি নক আবে বা ককাি িনথপে বা নচটিপে থাকা সবেও, ণগ্রহীর্া/নিরাপত্তা প্রদািকারী সর্কত থাকববি এবং ণগ্রহীর্া নিক্তির্ করববি 

কয কণর নবচারাধীি অবস্থায়, সম্পনত্ত সবসময় যথাযথর্াবব এবং সটিকর্াবব বীমা করা হয় রূ্নমকম্প, অনি, বিযা, নববফারণ, ঝড, ঝড, ঘূনণ তঝড, 

িাগনরক হিবগাল এবং অিযািয নবপদ ইর্যানদর নবরুবদ্ধ, কযমি নপএিনবএইচএিএল এর প্রবয়াজি হবর্ পাবর, নপএিনবএইচএিএল কক এই 

ধরবির বীমা িীনর্/িীনর্মালার অধীবি একমাে উপকারবর্াগী করা হয় এবং নপএিনবএইচএিএল এর কাবে র্ার প্রমাণ উপস্থাপি করা হয় 

সমবয়  র্ার নিবজর এবং যখিই এটি করার জিয আহ্বাি জািাবিা হয় এবং নপ্রনময়াম পনরমাণ দ্রুর্ এবং নিয়নমর্ পনরবশাধ কবর যাবর্ এই সমবয়র 

মবধয িীনর্  সব তদা বা েঁনচবয় রাবখ। উপবরাক্ত সামনগ্রকর্ার প্রনর্ ককাি কুসংস্কার োডাই, ণগ্রহীর্া/নিরাপত্তা প্রদািকারী নিম্ননলনখর্ কাজগুবলা 

করববি বা করববি: 

(i)  এিাও সম্মর্ হবয়বে কয, নপএিনবএইচএিএল এর ণগ্রহীর্া (গুনল)/নিরাপত্তা প্রদািকারী (গুনল) এর সম্মনর্ বা সম্মনর্ োডাই সমন্বয়, 

নিষ্পনত্ত, সমবঝার্া বা সানলবশ উবিখ করার সম্পণূ ত অনধকার থাকবব বীমার ককাি িীনর্মালার অধীবি এবং নপএিনবএইচএিএল এর 

আশ্বস্ত এবং এরকম ককাি কাজ ণগ্রহীর্া/নিরাপত্তা প্রদািকারীর উপর ববধ এবং বাধযর্ামূলক হবব নকন্তু নপএিনবএইচএিএল এর 

ণগ্রহীর্ার কাে কথবক র্ার পাওিা আদাবয়র অনধকারবক ক্ষনর্গ্রস্ত করবব িা। /নিরাপত্তা প্রদািকারী (গুনল);  

(ii)  কর্তবযরর্ (গুনল) র্ার/র্ার জীবি এবং/অথবা অিযািয সাধারণ বীমার উপর বীমা কর্াবরজ কিবব একটি বীমা ককাম্পানির কাে কথবক 

কণর পনরমাণ যার জিয নপএিনবএইচএিএল র্াবদর নবববচিার নর্নত্তবর্ বীমা নপ্রনময়াবমর জিয কণর পনরমাণ এবং জমা করবর্ পাবর 
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এই ধরবির বীমা নপ্রনময়াম ঋণ বা কর্তবযরর্ বযক্তক্ত র্ার নিবজর র্হনবল কথবক এই ধরবির বীমা নপ্রনময়াম পনরবশাধ করবর্ পাবর। এর 

দ্বারা বাধযর্ামূলকরা সম্মর্ এবং স্বীকৃর্ কয এইরকম ককাি জীবি এবং/অথবা অিযািয সাধারণ বীমা কয ককাি বীমা ককাম্পািী কথবক 

কর্তবযরর্ দ্বারা লার্ করা হবব কর্তবযরর্ (গুনল) এবং এই ধরবির বীমা ককাম্পািীর মবধয একটি স্বাধীি বযবস্থা হবব এবং 

নপএিনবএইচএিএল ককাি র্াববই দায়বদ্ধ হবব িা, কয ককাি নববরাধ বা পাথ তকয যা কর্তবযরর্ (গুনল) এবং বীমা ককাম্পািী;  

(iii) ণগ্রহীর্া (গুনল)/নিরাপত্তা প্রদািকারী এইর্াবব নপএিনবএইচএিএল- কক র্ার এবজি নহবসবব উবিনখর্ বীমা পনলনস  এর অধীবি প্রবদয় 

সমস্ত অথ ত গ্রহবণর জিয এবং র্ার কথবক নেসচাজত প্রদাবির উবদ্দবশয এবং ণগ্রহীর্া / নিরাপত্তা প্রদািকারী (গুনল) নপএিনবএইচএিএল 

কক র্বথযর অধীবি এই শবর্তর বীমাকারীবক অবনহর্ করবব; 

(iv) বীমা ককাম্পানি করৃ্তক আংনশক বা কমাি ক্ষনর্ এবং নিষ্পনত্ত করা কয ককাি দাবী শুধুমাে নপএিনবএইচএিএল কক প্রবদয় হবব যার 

আয়গুনলর উপর প্রথম অনধকার থাকবব। উদ্বৃত্ত, যনদ থাবক, ণগ্রহীর্া (গুনল)/নিরাপত্তা প্রদািকারীবক প্রদাি করা হবব; 

(v) ণগ্রহীর্া (গুনল)/নিরাপত্তা প্রদািকারীর দ্বারা সম্পনত্তর বীমা করবর্ বা পনলনসর অধীবি বীমা নপ্রনময়া বা অিযািয অথ ত পনরবশাধ করবর্ বযথ ত 

হবল, নপএিনবএইচএিএল সম্পনত্ত বীমা কপবর্ পাবর বা বীমা নপ্রনময়া প্রদাি করবর্ পাবর এবং উপবর উনিনখর্ অিযািয রানশ। 

নপএিনবএইচএিএল করৃ্তক প্রবযাজয এবং নিধ তানরর্ চাজত সহ ণগ্রহীর্া (গুনল)/নিরাপত্তা প্রদািকারী 15 (পবির) নদবির মবধয এই পনরমাণ 

অথ ত কিরর্ কদবব। 15 (পবির) নদবির মবধয ণগ্রহীর্া/নিরাপত্তা প্রদািকারীর এই ধরবির অথ ত কিরর্ নদবর্ বযথ ত হবল, 

নপএিনবএইচএিএল ববকয়া পনরমাবণর অংশ নহসাবব পুিরুদ্ধাবরর অনধকারী হবব; এবং  

 

 

 

 

(vi)নপএিনবএইচএিএল েষ্টর্াবব বীমার বযবস্থা ও পুিি তবীকরণ বা নপ্রনময়াম পনরবশাবধর জিয ককাি দানয়ত্ব অস্বীকার কবর এবং ককাি ত্রুটি 

বা বাদ পডবল ঋণ িনথর অধীবি ণগ্রহীর্া (গুনল)/নিরাপত্তা প্রদািকারীর নবরুবদ্ধ নপএিনবএইচএিএল -এর অনধকারবক ককাির্াববই 

কুসংস্কার করবব িা। 
 

t) অনাবৃর্ ঝুুঁ সক দ্বারা সম্পসির ক্ষসর্/ক্ষসর্: ণগ্রহীর্া/ নিরাপত্তা প্রদািকারী ণদার্া/ নিরাপত্তা প্রদািকারী (গুনল) শ্ববরর ককাি কাজ বা ক্ষনর্ বা 

অিযথায় ক্ষনর্গ্রস্ত হবর্ পাবর এমি সম্পনত্তর ক্ষনর্ বা ক্ষনর্র নবষবয় নপএিনবএইচএিএল কক অনবলবম্ব অবনহর্ করবব । 
 

u) সিংটোিন, িসরবর্তন এবিং িসরবর্তনগুসল অবসহর্ করুন: ণগ্রহীর্া/সুরক্ষা প্রদািকারী ণদার্া/নিরাপত্তা প্রদািকারী করৃ্তক প্রস্তানবর্ 

সম্পনত্তর ককাি সংবযাজি বা পনরবর্তি/পনরবর্তি সম্পবকত নবস্তানরর্ জািাববি এবং প্রদাি করববি। নপএিনবএইচএিএলবক র্াবদর সন্তুটষ্টর 

জিয সক্ষম করৃ্তপবক্ষর অিমুনর্র প্রমাণ সহ।  
 

v) ণগ্রহীর্া েষ্টর্াবব স্বীকৃনর্ কদয় এবং স্বীকার কবর কয, নপএিনবএইচএিএল র্ার নিবজর বা র্ার কম তকর্তাবদর মাধযবম এই ধরবির কায তক্রম 

সম্পাদবির অনধকারবক নবন্দমুাে ক্ষনর্গ্রস্ত িা কবর, সম্পণূ ত অনধকারী হবর্ পাবর এবং নপএিনবএইচএিএল এর পেবন্দর এক বা একানধক 

দলবক র্ার সংগ্রহ এবজি নহবসবব নিবয়াগ করার পূণ ত ক্ষমর্া ও অনধকার থাকবর্ পাবর। এোডাও নপএিনবএইচএিএল -এর পক্ষ কথবক উনিনখর্ 

দলবক এই ধরবির করৃ্তত্ব হস্তান্তর ও অপ তণ করার ক্ষমর্া থাকবব এবং র্ার পক্ষ কথবক অনবর্নিক পাওিা আদায় করার এবং র্ার সাবথ যকু্ত 

প্রবয়াজিীয় কাজ, কাজ, নবষয় এবং এর সাবথ সংনিষ্ট নবষয়গুনল সম্পাদি এবং সম্পাদি করার ক্ষমর্া থাকবব। ণগ্রহীর্ার কাে কথবক ববকয়া 

(িগদ/খসডা/কচক) গ্রহণ করা, ণগ্রহীর্ার সাবথ সমবঝার্ায় প্রববশ করা ববধ রনসদ প্রদাি এবং ণগ্রহীর্াবক কায তকর স্রাব প্রদাি এবং সাধারণর্ 

রৃ্র্ীয় নহসাবব সমস্ত ববধ কাজ সম্পাদি করা পাটিত এই উবদ্দবশয উপযুক্ত মবি করবর্ পাবর। 
 

w) নপএিনবএইচএিএল ণগ্রহীর্ার (অ) অকালমৃর্ভ যর কক্ষবে ববকয়া অথ ত প্রর্যাহাবরর জিয সব তদা স্বাধীি থাকবব।  
 

x) যনদ সম্পনত্ত নলজবহাড সম্পনত্ত হয়, র্াহবল ণগ্রহীর্া/নসনকউনরটি কপ্রার্াইোর নলজবহাড সম্পনত্তবক নে কহাবড রূপান্তনরর্ করার জিয সমস্ত 

প্রবয়াজিীয় পদবক্ষপ কিওয়ার অঙ্গীকার কবর (কয সম্পনত্ত নলজবহাড কথবক আইবির অধীবি নেবহাবড রূপান্তর করার অিুমনর্ কিই) এবং 

পনরবহি/স্থািান্তর দনলল সম্পানদর্ এবং এই নবষবয় নিবনির্ এবং র্ার/র্ার/র্াবদর নিজস্ব উর্্স কথবক এর সাবথ সংযুক্ত সমস্ত প্রবয়াজিীয় বযয় 

বহি করুি। এই ধরবির কিনর্বয়ি নেে কায তকর করার পর, ণগ্রহীর্া (গুনল)/নসনকউনরটি কপ্রার্াইোর (এস) অনবলবম্ব এই ধরবির কিনর্বয়ি 

নেবের মূল কনপ নপএিনবএইচএিএল -এর কাবে জমা কদবব যাবর্ ববধর্াবব নিরাপত্তা বর্নর করা যায়। 
 

y) নপএিনবএইচএিএল করৃ্তক নিযকু্ত একজি মূলযায়িকারীর দ্বারা উনিনখর্ নিরাপত্তা নহসাবব নিরাপত্তা পাওয়ার স্বাধীির্া থাকবব এবং এই ধরবির 

মূলযায়বির জিয নি এবং খরচ ণগ্রহীর্া (গুনল)/ নিরাপত্তা প্রদািকারী প্রদাি করবব। 
 

z) ণগ্রহীর্া (নপ) এর দ্বারা নপএিনবএইচএিএল এবং এর কম তকর্তাবদর উপবরাক্ত কযবকাবিা প্রবয়াজবি প্রবয়াজিীয় সকল সুবযাগ -সুনবধা প্রদাি করার 

দানয়ত্ব গ্রহণ কবর। 
 

aa) যনদ ণগ্রহীর্া একটি দৃ /দৃঢ়/সীনমর্ দায় অংশীদানরত্ব গিি কবর অথবা ণগ্রহীর্া একটি দৃ /সীনমর্ দায় অংশীদানরবত্বর অংশীদার হয়, র্াহবল 

চলমাি চলাকালীি এই ধরবির সংস্থার সংনবধাবি নপএিনবএইচএিএল -এর পূব ত নলনখর্ অিুমনর্ োডা ককাি পনরবর্তি হবব িা। কণর দনললগুনল 

ণগ্রহীর্ার র্াবদর বা র্াবদর এক বা একানধক এর দায়বক ক্ষনর্গ্রস্ত করবব বা নিষ্কাশি করবব, অথবা কণর িনথর অধীবি নপএিনবএইচএিএল -

এর অনধকার এবং প্রনর্কারবক ককাির্াববই প্রর্ানবর্ করবব। 
 

bb) ণগ্রহীর্া এইর্াবব সম্মর্ হি, নিক্তির্ কবরি এবং গ্রহণ কবরি কয সমস্ত আিুষনঙ্গক চাজত (নপএিনবএইচএিএল -এর র্রি কথবক র্া জািার পর 

অনবলবম্ব ঘািনর্ পনরমাণ সহ), নপএিনবএইচএিএল করৃ্তক সমবয় র্াবদর নবববচিার নর্নত্তবর্ নিধ তানরর্ হাবর, হবব নপএসনবএইচএিএল -এর জিয 
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এবং যখি এটি নপএিনবএইচএিএল -এর জিয প্রাপয হয় বা ণগ্রহীর্া করৃ্তক প্রদত্ত কচক/নেমাড ড্রািবির মাধযবম নপএিনবএইচএিএল -এর 

অিুকূবল কদওয়া হবব, কযমি নপএিনবএইচএিএল র্ার নিজস্ব নবববচিার নর্নত্তবর্ নিধ তানরর্। 
 

cc)  গ্রহিকারীরা এই দ্বারা নিক্তির্ কবর কয  গ্রহবণর উবদ্দবশয জমা কদওয়া িবিাকনপ/সনর্যকাবরর কনপগুনল আসল। নপএিনবএইচএিএল কযবকাবিা 

সময়, কযবকাবিা/ সব ধরবির অিুনলনপগুনলর জিয যাচাই বা কল করবর্ পাবর। নপএিনবএইচএিএল -এর দখবল থাকা কয ককািও অিুনলনপ 

ককবল ণগ্রহীর্ারাই নদবয়বেি ববল গণয হবব। 
 

dd) ইবর্বি নপএিনবএইচএিএল করৃ্তক ণগ্রহীর্ার পবক্ষর পক্ষ কথবক এবং নবডার/থােত পাটিত/নববক্রর্াবক সম্পনত্তর ক্রয়মূবলযর জিয এবং যনদ 

ককাি ঘিিা/পনরনস্থনর্র কারবণ ণগ্রহীর্াবক সম্পনত্ত বরাদ্দ করা হয় (গুনল) বানর্ল করা হবয়বে এবং নিম তার্া/রৃ্র্ীয় পক্ষ/নববক্রর্া নিনদতষ্ট পনরমাণ 

বাবজয়াপ্ত করার পর নপএিনবএইচএিএল করৃ্তক নবর্রণকৃর্ অথ ত কিরর্ কদয়, ণগ্রহীর্া র্াল এবং/অথবা সম্পণূ ত পনরমাবণ পনরবশাধ করার 

অঙ্গীকার কবর যাবর্ নিম তার্া/রৃ্র্ীয় পক্ষ/ নববক্রর্া। 
 

ee) ণগ্রহীর্া (গুনল) সম্মর্ হি, নিক্তির্ কবরি এবং স্বীকার কবরি কয ণগ্রহীর্া যথাযথ যত্ন এবং সর্কতর্া অবলম্বি কবরবেি /অিযািয কপশাজীবী 

সহ যথাযথ অধযবসায় সম্পন্ন এবং নশবরািাম িনথ, অিুবমাদি এবং নসদ্ধান্ত গ্রহবণর পূবব ত সন্তুষ্ট, সম্পনত্তবর্ নবনিবয়াবগর কক্ষবে অনর্িয় বা কাজ 

বাদ কদওয়া এবং আরও সম্মর্, নিক্তির্ এবং স্বীকার কবর কয নপএিনবএইচএিএল দায়ী িয় নশবরািাম িনথবর্ ককাি ত্রুটি বা ণগ্রহীর্াবক সম্পনত্তর 

নিম তাণ/দখল/সমানপ্তর নবলম্ব বা নবলবম্বর জিয, অথবা নপএিনবএইচএিএল অিুবমানদর্/অিুবমানদর্ বা অিযথায় সম্পনত্ত নিম তাবণর মািসম্মর্ 

অবস্থা বা নিিবিবসর জিয সম্পনত্ত নববক্রর্ার বযাপাবর ণগ্রহীর্ার ককাি র্থয প্রদাি কবর। 
 

 

 

ff) ণগ্রহীর্া, র্ার/র্ার উত্তরানধকারী, আইিী প্রনর্নিনধ, নিব তাহী, প্রশাসক এবং উত্তরানধকারীরা ঋণ িনথর শর্তাবলী দ্বারা আবদ্ধ। যাইবহাক, ণগ্রহীর্া 

ঋণ িনথপবের অধীবি র্ার/ র্ার/ র্াবদর অনধকার ও বাধযবাধকর্ার ককািটি হস্তান্তর বা বরাদ্দ করার অনধকারী হববি িা। এবক্ষবে, ণগ্রহীর্া 

র্ার/র্ার উত্তরানধকারী, আইিী প্রনর্নিনধ, নিব তাহী, প্রশাসক এবং উত্তরানধকারীবদর দ্বারা অঙ্গীকার সম্পাদি করবর্ বাধয করবব, কযমিটি হবর্ 

পাবর, নপএিনবএইচএিএল -এর সবন্তাষজিক িম ত এবং পদ্ধনর্বর্। 
 

gg) ণগ্রহীর্া (নপ) নিক্তির্ কবর কয প্রনর্টি নিরাপত্তা প্রদািকারী (গুনল) নপএিনবএইচএিএল -কক র্াবদর কদওয়া নিরাপত্তার অধীবি র্াবদর 

বাধযবাধকর্া কমবি চবল। 
 

hh) ণগ্রহীর্াগণ প্রনর্শ্রুনর্ কদি কয, কযসব কক্ষবে নপএিনবএইচএিএল করৃ্তক প্লি র্হনবল প্রদাবির উবদ্দবশয ঋণ মঞ্জরু করা হবয়নেল এবং প্লবির 

উপর নিম তাণ নপএিনবএইচএিএল দ্বারা যুক্তক্তসঙ্গর্ ববল মবি করা হবব িা বা এই নবষবয় এিএইচনব দ্বারা নিধ তানরর্ র্ানরবখর মবধয কথবক শুরু হবব 

িা ঋণ নবর্রণ, র্াহবল নপএিনবএইচএিএল ণগ্রহীর্ার কাবে গ্রহণবযাগয র্াবদর নিজস্ব নবববচিার নর্নত্তবর্ উচ্চ হাবর সুদ কিওয়ার অনধকারী 

হবব। 
 

ii) ইজারা র্াডা োবডর সুনবধার কক্ষবে, ণগ্রহীর্া সম্মর্ হি এবং অঙ্গীকার কবরি কয  পনরবষবা নরজার্ত অযাকাউবি নপএিনবএইচএিএল দ্বারা 

নিধ তানরর্ িযূির্ম পনরমাণ বজায় রাখা প্রবয়াজি।("সডএসআরএ") ইবর্বি নপএিনবএইচএিএল এর সাবথ সম্পনকতর্ শর্ত নিধ তারণ করবর্ 

হবয়নেল। 
 

jj) আবাসসক অবিার িসরবর্তন: যনদ ণগ্রহীর্া  একজি এিআরআই হয়, র্াহবল ণগ্রহীর্াগণ এ দ্বারা অবনহর্ করার দানয়ত্ব গ্রহণ কবরি 

নপএিনবএইচএিএল যনদ এিআরআই এর আবানসক অবস্থা কণর সময়কাবল র্ারবর্ বসবাসকারী একজি বযক্তক্তবর্ পনরবনর্তর্ হয়। একইর্াবব 

নেিে হবল, ণগ্রহীর্া ক্ষনর্পূরণ কদওয়ার আরও উবদযাগ কিয় নপএিনবএইচএিএল ককাি ক্ষনর্র জিয, ককাি ক্ষনর্ দ্বারা বহি 

নপএিনবএইচএিএল। 
 

kk) যনদ ণগ্রহীর্া একজি এিআরআই হি এবং যনদ ণগ্রহীর্া র্ারর্ীয় িাগনরক হওয়া বি কবর কদি এবং অিয ককাবিা কদবশর িাগনরকত্ব বা নববদশী 

পাসবপািত অজতি কবরি, ণগ্রহীর্াগণ অনবলবম্ব সমগ্র ববকয়া ঋণ পনরবশাধ করববি সমস্ত সুদ, খরচ, চাজত এবং অিযািয পনরমাণ ণগ্রহীর্ার (s) 

দ্বারা নপএিনবএইচএিএল ঋণ িনথর অধীবি। 
 

ll) নাগ্সরক সুসবধা: যনদ সম্পনত্ত কোি জায়গায় অবনস্থর্ হয়, ণগ্রহীর্া  প্রর্যনয়র্ করববি কয উনিনখর্ কোি জায়গায় স্বার্ানবক িাগনরক সুনবধা 

রবয়বে, কযমি নবদুযৎ, কবলর জল, নিষ্কাশি ইর্যানদ এবং নিম তাণ ককাি পনরকল্পিার সাবথ নববরাধ করবব িা সরকানর করৃ্তপক্ষ বা অিযািয সংস্থার 

এবং প্রবয়াজবি সম্পনত্ত নবক্রয় সহবজই করা কযবর্ পাবর। 
 

mm) ণগ্রহীর্া সম্মর্ হি এবং সম্পনত্তর নশবরািাম অিসুিাি, র্দন্ত, সম্পনত্তর মূলযায়ি, প্রস্তুনর্, বাস্তবায়ি, কম তক্ষমর্া, বাস্তবায়ি এবং বাস্তবায়বির 

সাবথ সম্পৃক্ত নপএিনবএইচএিএল করৃ্তক বযয় বহি করবর্ সম্মর্ হি এবং এই ক্তজটিনস, নিরাপত্তা িনথ এবং অিযািয িনথ / এর অিুসরবণ 

সম্পানদর্ যন্ত্র এবং নপএিনবএইচএিএল করৃ্তক স্থায়ী নিবদতশাবলী, ইবলকট্রনিক নিয়ানরং নসবস্টম, কবর্ি কর্তি এবং কণর কক্ষবে অিযািয নবনবধ 

চাবজতর কারবণ অিযািয চাজত। 
 

nn) ণগ্রহীর্া সকল কক্ষবে সকল প্রবযাজয আইি (পনরববশ আইি সহ (সহ পনরববশ, স্বাস্থয, নিরাপত্তা এবং সামাক্তজক প্রনবধাি (ইএইচএসএস)  কণর 

কময়াদকাবল ইএইচএসএস প্রনবধাবির মবর্া সংবশাধি করা কযবর্ পাবর) এবং আরনবআই নিবদতনশকা কযমি ঋণ/ককওয়াইনস নিয়ম এবং বানষ তক 

সম্মনর্/কঘাষণাপে এবং আইনি সত্তা সম্পনকতর্ অিযািয নবজ্ঞনপ্ত) র্ার বযবসার আচরবণর সাবথ সম্পনকতর্। 
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oo) ণগ্রহীর্া র্ার পনরচালিা পষ তদ/ট্রানস্ট কবােত/গর্নি তং বনেবর্ এমি ককাি বযক্তক্তবক নিবয়াগ কদবব িা যার িাম আরনবআই -এর কখলানপবদর র্ানলকায় 

উপনস্থর্ থাবক এবং/অথবা অিয ককাি ককাম্পানির কবাবেতও পনরচালক থাবক নেিে নপএিনবএইচএিএল অথবা আরনবআই করৃ্তক সমবয়  

নিধ তানরর্ পযারানমিার অিুসাবর ককাি বযাংক বা আনথ তক প্রনর্ষ্ঠাি করৃ্তক ইোকৃর্ কখলানপ নহবসবব নচনির্ করা হয় এবং কয ককাি বযক্তক্তবক র্ার 

পনরচালিা পষ তদ/ট্রানস্ট কবােত/পনরচালিা পষ তদ কথবক সনরবয় নদবর্ সম্মর্ হয় যার িাম কখলানপ নহবসবব নচনির্ করা হবয়বে ( নসআইনবআইএল) 

এবং/অথবা আরনবআই দ্বারা 'ইোকৃর্ কখলানপ' বা র্াবদর র্ানলকা এই ধরবির র্ানলকা কথবক বাদ কদওয়ার কচষ্টা করবব। 
 

pp) ণগ্রহীর্া ককাি অনধর্ভক্ত এবং/অথবা ককাি গ্রুপ ককাম্পানির সাবথ ককাি কলিবদি করবব িা, যার িবল একটি উপাদাি প্রনর্কূল প্রর্াব কিলবব। 

ণগ্রহীর্া র্ার সহবযাগী এবং/অথবা এর গ্রুপ ককাম্পািীর সাবথ বাহুর বদবঘ তযর নর্নত্তবর্ সমস্ত কলিবদি করবব। 

qq) ণগ্রহীর্া নিক্তির্ কবরি, স্বীকার কবরি, সম্মর্ হি এবং অঙ্গীকার কবরি কয ণগ্রহীর্া (গ) গযারািরবক অবনহর্ করববি কয সুবদর হাবরর কয 

ককাবিা পনরবর্তি এবং র্ার পয তায়ক্রম ককাি গযারািাবরর উপর বাধযর্ামূলক এই ধরবির গযারাির এবং ণগ্রহীর্া ণদার্া করৃ্তক 

সম্পানদর্/সম্পানদর্ গযারানির কয ককাি চভ ক্তক্ত এই ধরবির পনরবর্তবির সাবথ  গযারািরবক অবনহর্ করবব।  
 

rr) ণগ্রহীর্া (নপ) অনবলবম্ব নপএিনবএইচএিএলবক অবনহর্/সরবরাহ করবব, নিম্ননলনখর্ ঘিিাগুনলর মবধয ককািটি ঘিবল: 
 

i. যনদ ণগ্রহীর্া ণগ্রহীর্ার নবরুবদ্ধ ককাবিা মামলা কমাকদ্দমা শুরু কবর অথবা ণগ্রহীর্ার নবরুবদ্ধ ককাবিা মামলা চালাবিার হুমনক কদয় 

এমি ককাবিা কিাটিস পায় বা যনদ ককাি প্রাপক নিবয়াগ করা হয় র্বব ণগ্রহীর্া র্াৎক্ষনণকর্াবব নপএিনবএইচএিএলবক অবনহর্ 

করববি অথবা র্াবদর ককাি সম্পনত্ত বা বযবসা বা উবদযাবগর নবষবয় নিবয়াগ করা হবব যার মবধয রবয়বে সীমাবদ্ধর্া োডা সম্পনত্ত; 

ii. ণগ্রহীর্াগণ সম্পনত্তর জিয গৃহীর্ ককাি বীমা চভ ক্তক্তর শর্তাবলী বানর্ল বা পনরবর্তি করার উবদ্দবশয ণগ্রহীর্া করৃ্তক প্রাপ্ত কিাটিশ সম্পবকত 

অনবলবম্ব নপএিনবএইচএিএল কক অবনহর্ করববি; 

 

iii. ণগ্রহীর্া (গুনল) র্ার্্ক্ষনণকর্াবব নপএিনবএইচএিএলবক নলনখর্র্াবব অবনহর্ করবব কয ণগ্রহীর্ার উপর বা  পনরবশাধ করার ক্ষমর্া 

বা ণগ্রহীর্ার (সম্পবদর) উপর সামনগ্রক প্রনর্কূল প্রর্াব পডার সম্ভাবিা রবয়বে। এর কারণগুনলর বযাখযা এবং এর প্রনর্কাবরর জিয 

গৃহীর্ পদবক্ষপগুনল (যনদ থাবক) সহ; 

iv. ণগ্রহীর্াগণ অনবলবম্ব নপএিনবএইচএিএলবক নলনখর্র্াবব ককাি ক্ষনর্ বা উবিখবযাগয ক্ষনর্র কথা জািাববি যা ণগ্রহীর্া (র্ভক্তবর্াগী) 

র্ভগবর্ পাবর বা এমি ককাি ঝুেঁ নক বা ঘিিার কারবণ ক্ষনর্গ্রস্ত হবর্ পাবর যার নবরুবদ্ধ ণগ্রহীর্া িাও থাকবর্ পাবর/কিই (প্রবযাজয নহসাবব)  

সীমাবদ্ধর্া োডাই সম্পনত্তসহ র্ার সম্পনত্তর বীমা করা; 

v. ণগ্রহীর্া (গুনল) বাধযর্ামূলকর্াবব ণগ্রহীর্া (গুনল), সম্পনত্ত বা ণগ্রহীর্ার বযবসা বা সম্পনত্তর কয ককাবিা অংশ অজতবির জিয ককাবিা 

সরকানর করৃ্তপবক্ষর কাে কথবক প্রাপ্ত ককাবিা কযাগাবযাবগর নবষবয় নলনখর্র্াবব নপএিনবএইচএিএলবক অবনহর্ করবব; 

vi. যনদ নপএিনবএইচএিএল ককাবিা কারবণ "আপিার গ্রাহকবক কচবিি" বা অিুরূপ শিাক্তকরণ পদ্ধনর্ কমবি চলবর্ বাধয হয়, কযখাবি 

প্রবয়াজিীয় র্থয ইনর্মবধযই উপলব্ধ কিই, ণগ্রহীর্া নপএিনবএইচএিএল অিুবরাবধর নর্নত্তবর্ অনবলবম্ব সরবরাহ (বা ক্রয়) 

নপএিনবএইচএিএল -এর জিয এই ধরবির েকুবমবিশি এবং অিযািয প্রমাণ সরবরাহ করার জিয অিুবরাধ করা হবয়বে এবং 

কলিবদবির কক্ষবে সমস্ত প্রবযাজয আইবির অধীবি সমস্ত প্রবয়াজিীয় "আপিার গ্রাহকবক জািিু" বা অিযািয অিুরূপ কচকগুনল 

কমবি চলার জিয সন্তুষ্ট থাকুি। ঋণ িনথবর্ নচন্তা করা হবয়বে; এবং 

vii. ণগ্রহীর্া র্ার্্ক্ষনণকর্াবব নপএিনবএইচএিএলবক নলনখর্র্াবব এমি ককাি ঘিিা ঘিার নবষবয় অবনহর্ করবব যা সবচর্ি হবয় যায় যা 

নিরাপত্তা প্রদািকারী (গুনল) বা র্ার ক্ষমর্াবক নবরূপর্াবব প্রর্ানবর্ করবর্ পাবর বা প্রাসনঙ্গক নিরাপত্তা িনথর অধীবি র্ার দানয়ত্ব পালি 

করবর্ পাবর। 
 

ss) দায িুনব তহাল: ইবর্বি ণগ্রহীর্া (গুনল) কপবমি কবর নপএিনবএইচএিএল এবং এটি পরবর্ীবর্ প্রবযাজয আইি অিুযায়ী (আইনবনসর নবধাবির 

অধীবি) জানলয়ানর্ বা অগ্রানধকার নহসাবব পথৃক করা হয়, ণগ্রহীর্ার  কিরর্ কদওয়ার প্রনর্ দায়বদ্ধর্া পুিপ্রনর্টষ্ঠর্ হবব। এমি একটি অিুষ্ঠাবি, 

নপএিনবএইচএিএল র্ার নিজস্ব নবববচিার নর্নত্তবর্ ণগ্রহীর্ার উপর অনর্নরক্ত শর্ত আবরাপ করারও অনধকার থাকবব। 
 

tt) ণগ্রহীর্া স্বীকার কবরি, সম্মর্ হি এবং নিক্তির্ কবরি কয এটি ণ িনথপবের শর্তাবলী কমবি চলার জিয নপএিনবএইচএিএল -এর সন্তুটষ্টর জিয 

সনমনর্র স্মারকনলনপ এবং নিববির সংবশাধি নিক্তির্ করবব। 
 

uu) িসরদশ তন করার অসধকার: ণগ্রহীর্া সম্মর্ হি কয নপএিনবএইচএিএল বা নপএিনবএইচএিএল করৃ্তক অিুবমানদর্ ককাি বযক্তক্তবক 

পনরদশ তবির উবদ্দবশয সম্পনত্তবর্ নবিামূবলয প্রবববশর অিুমনর্ কদওয়া হবব, অথবা নিম তাণ/সংস্কাবরর অগ্রগনর্ র্দারনক ও পনরদশ তি করা, 

ণগ্রহীর্ার প্রানপ্তর মূলযায়ি করা  এবং /কণর সটিক বযবহার নিক্তির্ করার জিয ণগ্রহীর্া (গুনল) খরবচ নিম তাণ/সংস্কাবরর নহসাব, স্টযাডােত 

অপাবরটিং পদ্ধনর্র আিুগর্য নিক্তির্ করবর্, আরনবআই নিবদতনশকার শর্তাবলী, কণর িনথ এবং প্রবযাজয আইবির অধীবি নবদযমাি নিয়ন্ত্রক 

প্রবয়াজিীয়র্া এবং র্ারপবর, যর্ক্ষণ পয তন্ত কণর পনরমাবণর মবধয ককািটি ববকয়া িা থাবক। ণগ্রহীর্া/নসনকউনরটি কপ্রার্াইোর কণর উবদ্দবশয 

নপএিনবএইচএিএল নিবয়াগ বা অিুবমাদিকারী অিযািয ককাম্পানি, কক্রনেি বুযবরা বা সংস্থাগুনলর দ্বারা একই রকম পনরদশ তি করার অিুমনর্ 

কদবব। ণগ্রহীর্া (গুনল)/নিরাপত্তা প্রদািকারী অঙ্গীকার কবরি কয নর্নি/নর্নি/এটি/র্ারা নপএিনবএইচএিএল এর সাবথ সম্পনত্তর নিম তাবণর েনব 

কযমি িবিাগ্রাি ইর্যানদর মবর্া বাস্তব প্রমাণ জমা করববি। অিুবমানদর্ বযক্তক্তর পনরদশ তি এবং িনথপবের িবিাকনপ কিওয়া কথবক বা 

আিুষনঙ্গকর্াবব হওয়া সমস্ত বযয় ণগ্রহীর্া বহি করবব। 

 

vv) সম্পসির আইন্গত যথাযথ অধযবসায় এবং িযুস্তক্তগত মূেযায়ন্/যাচাই করার অসধকার: ঋণগ্রহীতা (রা) সম্মত হন্ এবং স্বীকার কলরন্ ময PNBHFL 

বা PNBHFL দ্বারা অন্ুলমাসেত ময মকান্ও বযস্তক্ত সম্পসির আইসন্ এবং িযুস্তক্তগত মূেযায়ন্/যাচাই করার অসধকার সংরক্ষণ কলর, মযলকান্ সময়, 

মসই সময় পয টন্ত, PNBHFL-এর সন্তুটি অন্ুযায়ী সমি বলকয়া অথ ট িোন্ করা হয়। সম্পসির আইসন্ মযাগয অধযবসায় এবং িযুস্তক্তগত 

মূেযায়ন্/যাচাই সংক্রান্ত যাবতীয় খরচ এবং খরচ ঋণগ্রহীতালক বহন্ করলত হলব। 

 

এই ক্তজটিনস -র আওর্ার্ভক্ত কযবকাবিা নবষবয় ণগ্রহীর্ার সমস্ত করকেত আরনবআই, িযাশিাল হাউক্তজং কবােত বা র্াবদর িকশাকারীবদর কাবে কয 
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ককাবিা সময় স্বার্ানবক বযবসানয়ক সমবয়র মবধয, যর্বার আরনবআই প্রবয়াজি মবি কবর, অনেি, পরীক্ষা এবং সমস্ত প্রাসনঙ্গক র্বথযর উদ্ধনৃর্ 

বা প্রনর্নলনপ বর্নর করুি। এই ধরবির নিরীক্ষার আওর্ায় ক্তজটিনসর আওর্ার্ভক্ত কাবজর সুবযাগ এবং পনরবষবা সম্পনকতর্ আনথ তক র্থয এবং 

সংনবনধবদ্ধ ও নিয়ন্ত্রক করৃ্তপবক্ষর অিযািয প্রবয়াজিীয়র্া অন্তর্ভ তক্ত থাকবব। করৃ্তপক্ষ কযবকাবিা র্থয চাইবর্ পাবর এবং নপএিনবএইচএিএল 

কসগুনল নদবর্ বাধয থাকবব।  
 

5.2 যনসর্বাচক চুজি: 
 

নপএিনবএইচএিএলএল -এর সাবথ সন্তুটষ্ট অিুযায়ী যর্িভ কু পাওিা আবে র্া পনরবশাধ িা করা পয তন্ত নপএিনবএইচএিএল -এর সাবথ আরও চভ ক্তক্ত 

(প্রবযাজয) হবর্ পাবর। 
 

a)দখল: অিুবেদ 2.8.7 এর নবধাি সাবপবক্ষ, েভ টি বা লাইবসি অথবা অিয ককাি উপাবয় সম্পনত্ত বা র্ার অংবশর দখল (নবদযমাি বা র্নবষযবর্ 

ঘিবব নকিা) নদবয় নদি। 
 

b)সবজেন্নর্া এবিং স্বােন্দ্য: নবক্রয়, বিকী, ইজারা, উপ-ইজারা, আত্মসমপ তণ অথবা অিযথায় কযর্াববই কহাক নবক্তেন্ন, কঘরাও বা সম্পনত্ত বা র্ার 

ককাবিা অংবশ রৃ্র্ীয় পবক্ষর স্বাথ ত কয ককাবিার্াববই কহাক িা ককি, নিরাপত্তা বা নিরাপত্তার ককাবিা অংশ, অথবা বর্নর করুি অথবা 

নপএিনবএইচএিএল -এর সম্মনর্ বযর্ীর্ সম্পনত্তবর্ কয ককািও সুরক্ষা থাকার অিুমনর্ নদি। ণগ্রহীর্াগণ সম্পনত্তর ককাি অনধকার বা অিয 

ককাি স্বােবন্দযর সৃটষ্ট করববি িা। 
 

c)চুজি ও বযবিা: উপবরাক্ত অিবুেদ 5.2 (a) এর সাবপবক্ষ, কণর মুলর্ভ নব থাকা অবস্থায় সম্পনত্ত বা র্ার ককাি অংশ বযবহার, দখল বা নিষ্পনত্তর 

জিয ককাি বযক্তক্ত/প্রনর্ষ্ঠাি/স্থািীয়/সরকারী করৃ্তপবক্ষর সাবথ ককাি চভ ক্তক্ত বা বযবস্থা করুি। নপএিনবএইচএিএল এর পবক্ষ প্রবয়াজিীয় 

পদ্ধনর্বর্ নপএিনবএইচএিএল এর অিুকূবল বযর্ীর্ ণগ্রহীর্া নপ ওএ, অথবা অিয ককাি অিরুূপ বা অিয ককাি দনলল, কয ককাি উপাবয় 

সম্পনত্তর সাবথ কলিবদি করার পবক্ষ ককাি দনলল, কযমি ককাি দনলল সম্পাদি করবব িা। ণগ্রহীর্া (গুনল)/নিরাপত্তা প্রদািকারী সম্পনত্ত 

ক্রবয়র জিয ণগ্রহীর্া (গুনল)/নিরাপত্তা প্রদািকারী করৃ্তক প্রদত্ত নবক্রয় দনলল/নবক্রয়/নশবরািাম দনলল বানর্ল করার জিয ককাি চভ ক্তক্তবর্ প্রববশ 

করবব িা। 
 

 

d)বযবহাটরর িসরবর্তন: ণগ্রহীর্া/নিরাপত্তা প্রদািকারী সম্পনত্ত বযবহাবরর ধরি পনরবর্তি করবব িা; যনদ সম্পনত্তটি আবানসক উবদ্দশয বযর্ীর্ অিয ককাি 

উবদ্দবশয বযবহার করা হয়, নপএিনবএইচএিএল ণগ্রহীর্ার নবরুবদ্ধ কয ককাি পদবক্ষপ গ্রহণ করবর্ পাবর, নপএিনবএইচএিএল র্াবদর নিজস্ব 

নবববচিার নর্নত্তবর্ সুবদর উচ্চর্র হার কযমি এটি উপযকু্ত মবি করবর্ পাবর মামলার পনরনস্থনর্বর্, আরও নবর্রণ বি করা সহ, যনদ থাবক। 
 

e)সম্পসির একত্রীকরণ বা সবভািন ইর্যাসদ: সম্পনত্ত বা র্ার ককাি অংশবক অিয ককাি সম্পনত্তর সাবথ একক্তের্ বা একক্তের্ করুি। অনধকন্তু, 

ণগ্রহীর্া/নিরাপত্তা প্রদািকারী ককাির্াববই সম্পনত্তর ককাি কমৌনখক বা অিয নবর্াজিবক প্রর্ানবর্ করবব িা, অথবা ককাি পানরবানরক বযবস্থায় প্রববশ 

করবব িা, অথবা বযবসার উবদ্দবশয বা উবদ্দশয োডা অিয ককাি উবদ্দবশয এটি বযবহার করবব িা।  
 

(f)সনশ্চযর্া বা গ্যারাসন্ট: কারও জিয নিক্তির্ থাকুি অথবা কয ককাবিা ঋণ বা ণ বা ওর্ারড্রাফ্ট কিরর্ বা অিয ককাবিা সম্পদ (বা আনথ তক ক্ষনর্র নবরুবদ্ধ 

অিযািয নিিয়র্া) ককিার গযারানি, এখাবি প্রদত্ত োডা। 
 

g)ভারর্ র্যাগ্: চাকনর/বযবসার জিয র্ারর্ র্যাগ করুি/দীঘ তবময়াবদ নববদবশ থাকুি ববকয়া পনরমাবণর সম্পণূ ত পনরবশাধ োডা, নকন্তু নপএিনবএইচএিএল 

এর নিয়ম অিসুাবর নপ্র-কপবমি চাবজতর মবধয সীমাবদ্ধ িয়, র্ারপর কথবক বলবৎ এবং আবানসক অবস্থা পনরবর্তি কবর আবানসক র্ারর্ীয় কথবক 

অিাবাসী র্ারর্ীয়। 
 

h)যিািারনািা: কয ককাি উপাবয় সম্পনত্তর সাবথ কমাকানবলা করার জিয কয ককাি বযক্তক্তর অিুকূবল কয ককাি দনলল, কযমি পাওয়ার অি অযািনি ত, বা অিয 

ককাি অিুরূপ বা অিযািয দনলল সম্পাদি করুি। 
 

i)রৃ্র্ীয িটক্ষর : নপএিনবএইচএিএল -এর সন্তুটষ্ট অিযুায়ী ণগ্রহীর্ার (নপ) দ্বারা প্রবদয় সম্পূণ ত পনরমাণ পনরবশাধ িা হওয়া পয তন্ত কযবকাবিা উৎস কথবক  

নিি অথবা ককাবিা সম্পনত্ত চাজত করুি। 
 

j)সবরয দসলল বাসর্ল বা িসরবর্তন: সম্পনত্ত ক্রবয়র জিয ণগ্রহীর্া (গুনল) দ্বারা প্রববশ করা নবক্রয় দনলল/চভ ক্তক্ত নবক্তক্রর চভ ক্তক্ত বানর্ল/বানর্ল করার 

জিয/অথবা পনরবর্তি/নবক্রয় চভ ক্তক্ত/সংবশাধি/সংবশাধি করার জিয ককাি চভ ক্তক্তবর্ প্রববশ করুি।  
 

k) নিরাপত্তা বা র্ার ককাি অংশবক পানরবানরক বযবস্থা বা নবর্াজবির অধীি করুি অথবা এইচ ইউএি সম্পনত্তর অংশ নহবসবব নিরাপত্তা রূপান্তর করুি 

অথবা কয ককাি উপাবয় অিয ককাি বযক্তক্তর অিুকূবল কয ককাি ধরবির পাওয়ার অি অযািনি ত বা অিযািয অিুরূপ দনলল সম্পাদি করুি। 
 

l) ণগ্রহীর্ার মানলকািা বা নিয়ন্ত্রবণ কয ককাি পনরবর্তবির অিমুনর্ নদি; 
 

m) এর কমবমাবরডাম অব এবসানসবয়শি এবং আটিতবকলস অি এবসানসবয়শি এবং/অথবা অিয ককাি সাংনবধানিক িনথবর্ ককাি সংবশাধি/পনরবর্তি করা; 
 

n) ককাি মূবলযর বা সুবদর প্রনর্ ককাি নকক্তস্ত যনদ র্ার নিধ তানরর্ র্ানরবখ অিাদায়ী থাবক র্বব ককাি লর্যাংশ কঘাষণা করুি; 
 

o)একীভূর্করণ এবিং একত্রীকরণ: যনদ নপএিনবএইচএিএল এর পূব ত নলনখর্ সম্মনর্ বযর্ীর্ ণগ্রহীর্া, একীরূ্র্করণ, একীরূ্র্করণ, সমবঝার্া বা 

পুিগ তিবির ককাি নস্কবমর নসদ্ধান্ত কিয় বা প্রববশ কবর; 
 

p) ণগ্রহীর্ার (ট্রাস্ট) একটি ট্রাস্ট হওয়ার কক্ষবে, র্ার সুনবধাবর্াগীবদর মবধয কয ককাি নবর্রণ করুি, কসইসাবথ ট্রাস্ট সম্পনত্ত/ট্রাস্ট িাড বা র্ার ককাি 

অংবশর ককাি নবর্রণ করুি, র্ার সুনবধাবর্াগীবদর মবধয ককউ। এই অিুবেবদর পনরপন্থী ককাি নবর্রণ/নবর্রণ বা অথ ত প্রদাি বানর্ল হবব এবং 

নপএিনবএইচএিএল এর জিয এটির অনধকারী হবব এবং ট্রানস্ট/সুনবধাবর্াগীবদর এই ধরবির নবর্রণ/নবর্রণবক প্রর্যাহার করবর্ হবব। 
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5.3  যর্ক্ষণ পয তন্ত ববকয়া পনরমাণ বা র্ার ককাি অংশ এখিও ববকয়া আবে বা অনবর্নিক থাকবব, বাধযর্ামূলকরা র্া করবব িা: 
 

a)  নলনখর্র্াবব নপএিনবএইচএিএল -এর সম্মনর্ বযর্ীর্ কয ককািও বযক্তক্তর পবক্ষ নিরাপত্তার উপর দায়বদ্ধর্া বর্নর করুি; এবং 
 

b) নিরাপত্তা পাি, কযৌনগক বা উপলনব্ধ কবরি বা এমি নকেভ  কবরি িা যার দ্বারা নপএিনবএইচএিএল -এর পবূ ত নলনখর্ সম্মনর্ বযর্ীর্ এর পুিরুদ্ধার বাধাগ্রস্ত 

হবর্ পাবর এবং র্াবদর বযবসার নহসাববর যথাযথ বই রাখবব এবং যখি প্রবয়াজি হবব র্খি পনরদশ তবির জিয এই ধরবির বই উর্্পাদি করবব 

নপএিনবএইচএিএল এর এবং নপএিনবএইচএিএল (র্ার কম তচারী এবং এবজিবদর মাধযবম) কসখাবি প্রববশানধকার কপবর্ এবং কসখাি কথবক 

অিুনলনপ বা নিষ্কাশি করার অিমুনর্ কদয়। 
 

অনুটেদ: 6 

ণগ্রহীর্ার েসর্সনসধত্ব ও ওযাটরসন্ট 

ণগ্রহীর্া এবং নিরাপত্তা প্রদািকারী, কযখাবিই প্রবয়াজবি এবং প্রাসনঙ্গকর্াবব প্রনর্নিনধত্ব কবর, র্ার পক্ষ কথবক এবং নিরাপত্তা প্রদািকারীর পক্ষ কথবক 

নপএিনবএইচএিএল -এর জিয ওয়াবরি এবং অঙ্গীকার কবর কয: 
 

6.1সিংসবধান এবিং করৃ্তিক্ষ: 
 

(a)  কযখাবি ণগ্রহীর্া একটি অংশীদানর প্রনর্ষ্ঠাি:  
 

i. এটি  গ্রহণ করবে/র্ার পািতিারনশপ নেবের শবর্ত নিরাপত্তা বর্নর করবে এবং পািতিারনশপ নেে বা র্ারর্ীয় অংশীদানরত্ব আইি, 1932 বা 

আপার্র্ বলবৎ অিয ককাি আইবির নবধাবির সাবথ সাংঘনষ তক িয়;  

 

 

 

 

ii. ঋণ গ্রহণ করা/ নিরাপত্তা বর্নর করা অংশীদারবদর পক্ষ কথবক এবং র্াবদর পক্ষ কথবক করা হবে (এবং সকল অংশীদারবক কযৌথর্াবব এবং 

কবশ কবয়কটির্াবব আবদ্ধ কবর), এবং কয অংশীদানরত্ব বলবৎ এবং নবদযমাি, এবং ঋণ গ্রহণ/ সুরক্ষা বর্নরর সুনবধা রবয়বে কযৌথর্াবব এবং 

কবশ কবয়কটি অংশীদার দ্বারা অিুবমানদর্ হবয়বে; 
 

iii. অংশীদানরবত্বর সুনবধার জিয ককাি িাবালকবক র্নর্ত করা হয়নি অথবা ঋণ দনলল সম্পাদবির র্ানরবখ অংশীদানরবত্বর কক্ষবে ককাি কোিখাি 

স্বাথ ত নবদযমাি কিই;  
 

iv. নপএিনবএইচএিএল/অিযািয বযাংনকং ককাম্পানির পনরচালিা পষ তবদ ককাবিা অংশীদার কিই/পনরচালক িি; 
 

v. অংশীদারবদর ককউ নপএিনবএইচএিএল/অিযািয বযাংনকং ককাম্পানির ককাবিা পনরচালক বা র্ধ্ তর্ি কম তকর্তার আত্মীয় িি; 
 

vi. আরনবআই/ইনসক্তজনস/আনথ তক প্রনর্ষ্ঠাি/বযাঙ্ক দ্বারা প্রস্তুর্ র্ানলকাগুনলর অধীবি অংশীদারবদর ককউই কখলানপ/ইোকৃর্ কখলানপ নহসাবব 

উপনস্থর্ হয় িা; 
 

vii. নসআইনবআইএল/আরনবআই-এর কখলানপবদর র্ানলকায় (বা অিযথায়) অংশীদারবদর ককউই কখলানপ/অসাধু কখলানপ িয় এবং অ-সঞ্চানলর্ 

সম্পদ বা এককালীি নিষ্পনত্তর সাবথ জনডর্ ককাি কলিবদবির সাবথ অিযর্াবব জনডর্ িয়, বা পক্ষপার্ী িয়; এবং 
 

viii. ণগ্রহীর্া/নসনকউনরটি কপ্রার্াইোর র্ার্্ক্ষনণকর্াবব নপএিনবএইচএিএল কক র্ার অংশীদানরবত্বর সংনবধাবি কযবকাবিা পনরবর্তি সম্পবকত 

অবনহর্ করবব, ির্ভি সঙ্গীর র্নর্তর কারবণ অথবা অবসর গ্রহবণর কারবণ, ককাবিা সঙ্গীর মৃর্ভ য বা কদউনলয়া এবং অংশীদারবদর ককউ কিবব 

িা। িনথর কময়াদকাবল কয ককাবিা সময় অংশীদানরবত্বর নবলুনপ্তর জিয ককাি পদবক্ষপ। 
 

(b)  কযখাবি ণগ্রহীর্া একটি ককাম্পানি, র্া নিক্তির্ কবর: 
 

(i)  গ্রহিকারী/ নিরাপত্তা প্রদািকারী ককাম্পানি আইি, 2013 এর অধীবি ঋণ গ্রহি/ নিরাপত্তা সৃটষ্টর সাবথ ককাি আইবির অধীবি বাধা কিই;  
 

(ii) নপএিনবএইচএিএল/অিযািয বযাংনকং ককাম্পানির পনরচালিা পষ তবদ ককাবিা পনরচালক কিই/কিই; 
 

(iii) ককাি পনরচালকই নপএিনবএইচএিএল/অিযািয বযাংক ককাম্পানির ককাি পনরচালক বা র্ধ্ তর্ি কম তকর্তার আত্মীয় িি; 
 

(iv) আরনবআই/ইনসক্তজনস/আনথ তক প্রনর্ষ্ঠাি/বযাঙ্ক করৃ্তক প্রস্তুর্কৃর্ র্ানলকার অধীবি ককাি পনরচালকই কখলানপ/ইোকৃর্ কখলানপ নহসাবব 

উপনস্থর্ হয় িা; 
 

(v) নসআইনবআইএল/আরনবআই-এর কখলানপবদর র্ানলকায় (অথবা অিযথায়) ককাবিা পনরচালকই কখলানপ/অসাধু কখলানপ িি এবং অ-সঞ্চানলর্ 

সম্পদ বা এককালীি নিষ্পনত্তর সাবথ জনডর্ ককাি কলিবদবির সাবথ অিযর্াবব জনডর্ িয়, বা পক্ষপার্ী িয়; 
 

(vi)  সমস্ত প্রবয়াজিীয় কবপ তাবরি বা অিযািয প্রবয়াজিীয় পদবক্ষপ অিবুমানদর্ হবয়বে এবং  গ্রহিকারীবদর কবপ তাবরি ক্ষমর্া এবং  পাওয়ার এবং 

নিরাপত্তা বর্নরর ক্ষমর্া রবয়বে; এবং  
 

(vii) ঋণ গ্রহি করা এবং নিরাপত্তা সৃটষ্ট করা সনমনর্র স্মারকনলনপ এবং ণগ্রহীর্ার ককাম্পানির সনমনর্র প্রববির ককাি নবধাি, অথবা ককাি আইি, 

প্রনবধাি বা চভ ক্তক্তগর্ নিবষধাজ্ঞা বা বাধযবাধকর্া বা ণগ্রহীর্ার উপর আবদ্ধ বা প্রর্ানবর্ করার নববরানধর্া কবর িা ।  
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(c)  কযখাবি ণগ্রহীর্া একটি সীনমর্ দায়বদ্ধর্া অংশীদানরত্ব নিক্তির্ কবর কয: 
 

(i)  গ্রহিকারীবদর ঋণ গ্রহণ/সুরক্ষার সৃটষ্ট কথবক সীনমর্ দায় অংশীদানরত্ব আইি, 2008 এর অধীবি ককাি আইবির অধীবি বাদ কদওয়া হয় িা;  
 

(ii)  সমস্ত প্রবয়াজিীয় কবপ তাবরি বা অিযািয প্রবয়াজিীয় বযবস্থা অিুবমাদবির জিয গৃহীর্ হবয়বে, এবং  গ্রহিকারীবদর কবপ তাবরি ক্ষমর্া এবং করৃ্তত্ব 

আবে, ঋণ গ্রহণ এবং নিরাপত্তা বর্নর করার জিয; এবং  
 

(iii) ঋণ গ্রহণ এবং নিরাপত্তা সৃটষ্ট সীনমর্ দায় অংশীদানরত্ব চভ ক্তক্তর ককাি নবধাি, অথবা ককাি আইি, প্রনবধাি বা চভ ক্তক্তগর্ সীমাবদ্ধর্া বা বাধযবাধকর্া 

বা ণগ্রহীর্ার উপর প্রর্ানবর্ বা প্রর্ানবর্ কবর িা।  
 

(d) 󠄀 কযখাবি ণগ্রহীর্া একটি সমবায় সনমনর্ বা একটি ট্রাস্ট এটি নিক্তির্ কবর কয: 
 

(i)  এখাবি বনণ তর্ শর্তাবলীবর্ ঋণ গ্রহণ/নিরাপত্তা সৃটষ্ট করা র্ার সাংনবধানিক দনলল/ট্রাস্ট নেবের আওর্ার্ভক্ত এবং বর্তমাবি বলবর্ ট্রাস্ট নেে/উপ-

আইি/প্রনবধাবির নবধাবির সাবথ সাংঘনষ তক িয় ; 
 

(ii) ঋণ গ্রহণ/নিরাপত্তা সৃটষ্ট করা হবে সমবায় সনমনর্ বা একটি পাবনলক ট্রাবস্টর পক্ষ কথবক এবং র্ার পক্ষ কথবক এবং সমবায় সনমনর্ বা একটি 

পাবনলক ট্রাস্ট বলবৎ এবং নবদযমাি, এবং ঋণ গ্রহণ/ সুরক্ষা সৃটষ্ট যথাযথ করজবুলশি/ অিুবমাদি দ্বারা অিুবমানদর্ হবয়বে; এবং 
 

 

 

 

 

(iii)  ঋণ গ্রহণ করা/নিরাপত্তা সৃটষ্ট করা যথাযথর্াবব অিুবমানদর্ এবং ট্রাস্ট নেে/উপ-আইি/প্রনবধাবির ককাি নবধািবক বর্তমাবি বলবৎ িয়, 

অথবা ককাি আইি, প্রনবধাি বা চভ ক্তক্তগর্ সীমাবদ্ধর্া বা বাধযবাধকর্া বা বাধযবাধকর্া বা র্হনবল বা র্ার সম্পদবক প্রর্ানবর্ কবর। 
 

(e)  কযখাবি ণগ্রহীর্া একটি এইচ ইউএি, এটিও নিক্তির্ কবর কয:  
 

i. ককাি কোিখাবিা স্বাথ ত জনডর্ িয় এবং কর্তা কঘাষণা কবর কয উপবরর সমাির্াবব এইচইউএি-এর সহ-পাবস তিার এবং সুনবধাবর্াগী 

এবং সমস্ত সহ-পাবস তিার, ককাি অবযৌক্তক্তক নবলম্ব িা কবর, কণর িনথবর্ স্বাক্ষর করবব;  
 

ii. কর্তা কঘাষণা কবরি কয ণটি এইচ ইউএি এর সহ-পাবস তিার এবং সুনবধাবর্াগীবদর প্রবর্যবকর সুনবধার জিয; 
 

iii. ঋণ গ্রহণ করা/নিরাপত্তা সৃটষ্ট করা ককাি আইি, প্রনবধাি বা চভ ক্তক্তগর্ নিবষধাজ্ঞা বা বাধযবাধকর্ার ককাবিা নবধাি বা বযক্তক্ত বা র্ার 

সম্পবদর উপর বা র্ার উপর প্রর্াব কিলবর্ বাধয িয় এবং কস/কস ঋণ গ্রহণ করবর্ পাবর/নিরাপত্তা বর্নর করবর্ পাবর িা; 
 

iv. কািতা/এইচইউএবির সদসযরা নপএিনবএইচএিএল/অিযািয বযাংনকং ককাম্পানির পনরচালিা পষ তবদ পনরচালক িি; 
 

v. কার্তা/এইচইউএবির সদসযরা নপএিনবএইচএিএল/অিযািয বযাংনকং ককাম্পানির ককাবিা পনরচালক বা র্ধ্ তর্ি কম তকর্তার আত্মীয় 

িি; 
 

vi. আরনবআই/ইনসক্তজনস/আনথ তক প্রনর্ষ্ঠাি/বযাঙ্ক দ্বারা প্রস্তুর্ র্ানলকাগুনলর অধীবি কািতাস/এইচইউএবির সদসযবদর িাম 

কখলানপ/ইোকৃর্ কখলানপ নহসাবব প্রদনশ তর্ হয় িা; এবং 
 

vii. কািতা/এইচইউএবির সদসযরা নসআইনবআইএল/আরনবআই-এর কখলানপবদর (অথবা অিযথায়) র্ানলকা অিুসাবর কখলানপ/অসাধ ু

কখলানপ িি এবং অিযথায় বা পাটিতবর্ জনডর্ িয়, এমি ককাি কলিবদি যা অ-সঞ্চানলর্ সম্পদ বা এককালীি নিষ্পনত্তর সাবথ জনডর্ 
 

(f)  কযখাবি ণগ্রহীর্া একজি বযক্তক্ত:  
 

i. নিক্তির্ কবর কয র্ার/র্ার চভ ক্তক্ত করার ক্ষমর্া আবে; 
 

ii. ঋণ গ্রহণ করা/নিরাপত্তা সৃটষ্ট করা ককাি আইি, প্রনবধাি বা চভ ক্তক্তগর্ নিবষধাজ্ঞা বা বাধযবাধকর্ার ককাবিা নবধাবির পনরপন্থী িয় বা 

বযক্তক্ত বা র্ার সম্পবদর উপর বা র্ার উপর প্রর্াব কিলবে এবং কস ঋণ গ্রহণ করবর্ পাবর/নিরাপত্তা বর্নর করবর্ পাবর; 
 

iii. নর্নি নপএিনবএইচএিএল/অিযািয বযাংনকং ককাম্পানির পনরচালিা পষ তবদ পনরচালক িি; 
 

iv. নর্নি নপএিনবএইচএিএল/অিয বযাংনকং ককাম্পানির ককাবিা পনরচালক বা উর্ধ্ তর্ি কম তকর্তার আত্মীয় িি; 
 

v. আরনবআই/ইনসক্তজনস/আনথ তক প্রনর্ষ্ঠাি/বযাংক দ্বারা প্রস্তুর্ করা র্ানলকায় র্ার িাম কখলানপ/ইোকৃর্ কখলানপ নহসাবব প্রদনশ তর্ হয় 

িা; এবং 
 

vi. নর্নি/কস নসআইনবআইএল/আরনবআই-এর কখলানপবদর র্ানলকা (বা অিযথায়) অিুসাবর কখলানপ/অসাধু কখলানপ িয় এবং অ-



পষৃ্ঠা 28 এর 41 
 

সঞ্চানলর্ সম্পদ বা এককালীি নিষ্পনত্তর সাবথ জনডর্ ককািও কলিবদবির সাবথ বা অিযথায় জনডর্ িয়। 
 

(g)  কযখাবি ণগ্রহীর্া একটি বযক্তক্তগর্ ট্রাস্ট, এটিও নিক্তির্ কবর কয ট্রানস্টবদর ঋণ পাওয়ার/নিরাপত্তা বর্নরর ক্ষমর্া আবে এবং এই ধরবিরঋণ 

পাওয়া/নিরাপত্তা বর্নর করা বর্তমাবি ট্রাস্ট নেবের ককাি নবধাবির পনরপন্থী িয় বলবৎ, অথবা ককাি আইি বা চভ ক্তক্তগর্ নিবষধাজ্ঞা বা 

বাধযবাধকর্া বা ট্রাস্ট বা এর সম্পদগুনলবক প্রর্ানবর্ করা  
 

6.2. ণগ্রহীর্া  ঋণ িনথবর্ প্রববশ কবরবেি এবং র্ার নিবজর মুক্ত সম্মনর্বর্ এটি স্বাক্ষর কবরবেি এবং এটি করার জিয র্ার উপর ককাি অবযৌক্তক্তক প্রর্াব 

বা চাপ প্রবয়াগ করা হয়নি। 
 

6.3. ণগ্রহীর্া নিক্তির্ করববি কয নিরাপত্তা প্রদািকারী নিরাপত্তা িনথবর্ প্রববশ এবং সংনিষ্ট নিরাপত্তা িনথর অধীবি দানয়ত্ব পালবির জিয সম্পূণ তরূবপ 

ক্ষমর্াপ্রাপ্ত এবং কসগুনল যথাযথর্াবব স্বাক্ষনরর্ এবং নিরাপত্তা প্রদািকারীর দ্বারা নবর্রণ করা প্রবয়াজি, এবং আইনি গিি , নিরাপত্তা প্রদািকারীর 

যথাযথ এবং বাধযর্ামূলক বাধযবাধকর্া, কযর্াববই কহাক, র্ার/র্ার/এটি/র্াবদর নবরুবদ্ধ র্াবদর নিজ শর্তাবলী অিুযায়ী প্রবয়াগবযাগয। 
 

6.4. ণগ্রহীর্া (গুনল)/নিরাপত্তা প্রদািকারী কঘাষণা কবরি, আশ্বাস কদি এবং নিক্তির্ কবরি কয, ঋণ িনথবর্ ককাি নকেভ ই ককন্দ্রীয় বা রাজয সরকাবরর আইি 

বা প্রনবধাি বা ককাি স্থািীয় বা রাজস্ব/কর বা সংনবনধবদ্ধ করৃ্তপক্ষ অথবা এরকম ককাি আইি অিয করৃ্তপক্ষ, যা ণগ্রহীর্া (গুনল)/নিরাপত্তা 

প্রদািকারীর উপর বাধযর্ামূলক। ঋণ িনথপবের অধীবি ণগ্রহীর্া/নিরাপত্তা প্রদািকারীর পাওিা ণগ্রহীর্া (গুনল)/নিরাপত্তা প্রদািকারীর কদউনলয়া 

বা মরৃ্ভ য দ্বারা প্রর্ানবর্, প্রনর্বিী বা অবযাহনর্প্রাপ্ত হবব িা।  
 

6.5  ণগ্রহীর্া/নিরাপত্তা প্রদািকারী কঘাষণা কবরি কয সম্পনত্তর কক্ষবে প্রদত্ত/প্রবদয় নিবজর অবদাবির পনরমাণ এবং কণর জিয কয ককাি নিরাপত্তা ববধ 

উৎবসর মাধযবম হবব/হবব িা, গিি করবব িা মানি লডানরং প্রনর্বরাধ আইি, 2002 এর অধীবি অথ ত পাচাবরর অপরাধ।  

 

 

 

 

6.6 ণগ্রহীর্া সম্মর্ হি এবং প্রনর্শ্রুনর্ কদি কয নিরাপত্তা প্রদািকারী (গুনল) নপএিনবএইচএিএল এর পবক্ষ উপযুক্ত নিরাপত্তা বর্নর করবব এবং ণগ্রহীর্া 

(গুনল)/নিরাপত্তা প্রদািকারী ককাবিা দায়, চাজত, নলবয়ি, র্াডা, ইজারা বা অিয নকেভ  বর্নর করবব িা নপএিনবএইচএিএল এর পূবব ত নলনখর্ সম্মনর্ 

বযর্ীর্ অিয কয ককাবিা বযক্তক্ত বা সংস্থার অিুকূবল সুরক্ষার কক্ষবে যা নকেভ  বর্নর হবয়বে বা র্াবদর মবধয কয ককািটি স্বাথ ত। ণগ্রহীর্া/ণ দার্া 

দনললগুনলর অধীবি ণগ্রহীর্া/সুরক্ষা প্রদািকারী (গুনল) দ্বারা সষৃ্ট নিরাপত্তা অবযাহর্ থাকবব এবং ণ িনথর অধীবি প্রবদয় অথ ত এবং ণগ্রহীর্ার অিয 

ককাি বাধযবাধকর্া িা হওয়া পয তন্ত কায তকর থাকবব। নপএিনবএইচএিএল -এ সম্পণূ তর্াবব নেসচাজত সাটিতনিবকি জানর কবর। নিরাপত্তা িনথর 

অধীবি এবং ঋণ দনলল এবং ণগ্রহীর্া/নিরাপত্তা প্রদািকারীর দায়বদ্ধর্া অিুসাবর সৃষ্ট নিরাপত্তা ক্ষনর্গ্রস্ত হবব িা, প্রনর্বিী হবব িা বা বি হবয় 

যাবব (কস্বোয় বা অিযথায়) অথবা ককাি একীরূ্র্ বা একেীকরণ, পুিগ তিি, ণগ্রহীর্া/নিরাপত্তা প্রদািকারীর বযবস্থাপিা, দ্রবীরূ্র্করণ বা 

জার্ীয়করণ (কযমিটি হবর্ পাবর) 
 

6.7ঋণ আটবদন সনজশ্চর্করণ: ণগ্রহীর্া (র্ার) নপএিনবএইচএিএল কক কদওয়া ঋণ আববদবি, অথবা অিয ককাি সময়, র্ার/র্ার/র্াবদর দ্বারা 

প্রদত্ত/প্রদত্ত র্থয, দনলল, নববৃনর্র যথাথ তর্া, সর্যর্া, সর্যর্া এবং আইনি ববধর্া নিক্তির্ কবর ঋণ দনলল/কণর জীনবকা, এবং নপএিনবএইচএিএল 

-কক কয ককািও পূব ত বা পরবর্ী র্থয বা বযাখযা কদওয়া হবয়বে, যখিই নপএিনবএইচএিএল চাইবব। নপএিনবএইচএিএল -এর দখবল থাকা এই 

ধরবির ককাবিা র্থয/িনথ/নববনৃর্ ণগ্রহীর্া (কদর) দ্বারা কদওয়া হবয়বে ববল গণয হবব। 
 

6.8ণগ্রহীর্ার ক্ষির্া: ণগ্রহীর্ার সম্পনত্তর মানলক হওয়ার এবং ণগ্রহীর্া (গুনল) কযসব বযবসা এবং/অথবা কপশা পনরচালিা কবর/চালায়, এবং কণর িনথ 

এবং কয ককাবিা নিরাপত্তা, ণগ্রহীর্ার  প্রবববশর ক্ষমর্া এবং সমস্ত প্রবয়াজিীয় অিুবমাদি রবয়বে /নিরাপত্তা প্রদািকারী প্রদাি কবর এবং ণগ্রহীর্ার 

দানয়ত্ব পালি কবর এবং এর অধীবি ণগ্রহীর্ার অনধকার ও বাধযবাধকর্া প্রবয়াগ কবর। 
 

6.9 রৃ্র্ীয িটক্ষর সনরািিা েদানকারীর ক্ষির্া: রৃ্র্ীয় পবক্ষর নিরাপত্তা প্রদািকারীর অনধকার আবে এবং/অথবা এর নবধাি অিুসাবর নিরাপত্তা 

প্রদাবির জিয সমস্ত প্রবয়াজিীয় অিুবমাদি কণর দনলল। 
 

6.10ববধ বাধযবাধকর্া: ঋণ িনথপবের অধীবি ণগ্রহীর্ার বাধযবাধকর্া এবং কয ককাবিা নিরাপত্তা (এবং কয ককািও নিরাপত্তা প্রদািকারীর বাধযবাধকর্া) 

ববধ, বা েঁধাই এবং প্রবয়াগবযাগয, এবং ণগ্রহীর্া বা ককাবিা নিরাপত্তা প্রদািকারী ককাবিা আইি, অিুবমাদবির লঙ্ঘি করবব িা , ণ দনলল বা ককাি 

নিরাপত্তার অধীবি বাধযবাধকর্া বা অনধকার প্রবয়াবগর মাধযবম প্রববশ করা বা কমবি চলার মাধযবম িনথ বা চভ ক্তক্ত। 
 

6.11উিাদান িসরবর্তটনর েকাশ: ণ আববদবির পর, ককাি বস্তুগর্ পনরবর্তি হয়নি যা সম্পনত্ত/নিম তাবণর ক্রয়বক প্রর্ানবর্ করবব সম্পনত্ত নিবয় গটির্ 

জনমবর্ একটি বাসস্থাি ইউনিি অথবা কণর মঞ্জনুর দ্বারা নপএিনবএইচএিএল অন্তর্ভ তক্ত ণগ্রহীর্ার অিুবরাধ অিুযায়ী ঋণ আববদবি।  
 

6.12চািত এবিং বাধযবাধকর্া: সম্পনত্ত বা সম্পনত্তর উপর যাই কহাক িা ককি, কয ককাি প্রকৃনর্র ককাি বাধযবাধকর্া কিই। নপএিনবএইচএিএল। উপরন্তু, 

ণগ্রহীর্ার (সম্পবদর)/নিরাপত্তা প্রদািকারীর সম্পনত্তর সম্পূণ ত বা ককাি অংবশ পথ, আবলা বা পানি বা অিয ককাি সুনবধা বা সহায়র্ার অনধকার 

কিই।  
 

6.13সম্পসির ত্রুটি েকাশ: ণগ্রহীর্া/নিরাপত্তা প্রদািকারী, ককাি দনলল, রায় বা আইনি প্রক্তক্রয়া বা অিযািয চাজত বা সম্পনত্তর ণগ্রহীর্া/নিরাপত্তা 

প্রদািকারীর নশবরািামবক প্রর্ানবর্ কবর এমি ককাি সুপ্ত বা কপবিি ত্রুটি সম্পবকত সবচর্ি িয়/ নিরাপত্তার ত্রুটি যা অপ্রকানশর্ রবয় কগবে 

এবং/অথবা যা স্বাথ ত, অনধকার এবং দানবর উপর প্রর্াব কিলবর্ পাবর নপএিনবএইচএিএল প্রনর্কূলর্াবব বা নবরূপর্াবব, অথবা যা হবর্ পাবর 

নপএিনবএইচএিএল এই ক্তজটিনসবর্ প্রববশ করা বা ণ প্রদাি করা িয়। 
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6.14িািলা এবিং আইটনর লঙ্ঘন: ঋণগ্রহীর্া(গুনল)/নিরাপত্তা প্রদািকারী /ণগ্রহীর্ার নবরুবদ্ধ বস্তুগর্ দানবর িবল ককাবিা মামলা -কমাকদ্দমার জন্ম নদবর্ 

পাবর এমি ককাবিা ঘিিা সম্পবকত ককাবিা পক্ষই অবগর্ িয়/হয় িা(গুনল)/নিরাপত্তা প্রদািকারী অথবা সম্পনত্তর কক্ষবে। অনধকন্তু, কয ককাি 

সম্পনত্ত, অনিস বা অিয ককাি আদালবর্র কাবে বা র্ার আবগ বিক রাখা সম্পনত্ত সম্পবকত ককাি মামলা বা প্রক্তক্রয়া মুলর্ভ নব িয় 

নপএিনবএইচএিএল ণগ্রহীর্াও কিই(গুনল)/নিরাপত্তা প্রদািকারী আইি বা ককাি সরকারী করৃ্তপবক্ষর নবধাি লঙ্ঘবির জিয ককাি কিাটিশ বা অিয 

ককাি প্রক্তক্রয়ার মাধযবম প্রদাি করা হবয়বে। 
 

6.15এখসর্যার যথটক অনারিযর্া: ঋণ িনথপবের ণগ্রহীর্া (গুনল) এবং নিরাপত্তা প্রদািকারীবদর দ্বারা সুরক্ষা িনথগুনল কসই উবদ্দবশয কাজ করা এবং 

সম্পাদি করা হয় যার জিয ণ চাওয়া হবয়বে এবং ণগ্রহীর্া এবং ণগ্রহীর্াবক কদওয়া হবয়বে /নিরাপত্তা প্রদািকারী ণ িনথপে বা নিরাপত্তা িনথ 

সংক্রান্ত ককাবিা কায তক্রবম মামলা, মৃর্ভ যদণ্ড, সংযুক্তক্ত বা আইনি প্রক্তক্রয়া কথবক নিবজর বা র্ার ককাবিা সম্পনত্তর জিয অিাক্রমযর্া দানব করার 

অনধকারী হববি িা। 
 

6.16ট্রাসস্ট বা এটিন্ট: ণগ্রহীর্া এই ক্তজটিনসবর্ প্রববশ করবেি িা বা ট্রািনস, এবজি বা মবিািীর্ নহসাবব নপএিনবএইচএিএল -এর সাবথ কলিবদি 

করবেি িা। 
 

6.17িাবসলক সিি সম্পসিটক েভাসবর্ কটর: সরকারী করৃ্তপবক্ষর ককাি নস্কম বা ইমপ্রুর্বমি ট্রাস্ট বা অিয ককাি পাবনলক বনে, একটি স্থািীয় সংস্থা 

বা ককাি সরকারী করৃ্তপবক্ষর ককাি নস্কবমর অধীবি ককাি সানরবদ্ধকরণ, প্রশস্তকরণ বা রাস্তা নিম তাবণর দ্বারা সম্পনত্ত অন্তর্ভ তক্ত বা প্রর্ানবর্ হয় িা। 

ণগ্রহীর্া  প্রর্যনয়র্ কবরি কয ণ গ্রহবণর পূবব ত সম্পনত্তটি সম্পূণ ত এবং সম্পূণ তরূবপ অখাদয এবং এটি এমি স্থাবি অবনস্থর্ যা নকেভ  আইবির অধীবি 

স্থানপর্ কপৌরসর্া করৃ্তক পনরববশি করা হয়। 
 

6.18  যখলাসি: ণগ্রহীর্ার িাম এবং/অথবা ককাি নিরাপত্তা প্রদািকারীর িাম ককাি কখলানপ র্ানলকায় অন্তর্ভ তক্ত িয়/অথবা ণগ্রহীর্া (গুনল)/নিরাপত্তা 

প্রদািকারীবক ইোকৃর্ কখলানপ নহবসবব কঘাষণা করা হয়নি। 
 

 

 

 

6.19 সিএনসবএইচএফএল এর সাটথ সম্পকত: ণগ্রহীর্া বা এর পনরচালক/অংশীদার/ট্রানস্ট/নিব তাহী সদসয/অথবা নিরাপত্তা প্রদািকারী কয ককউ 

নপএিনবএইচএিএল এর পনরচালক বা নসনিয়র অনিসারবদর একজি িি, এবং নপএিনবএইচএিএল এর পনরচালক বা নসনিয়র অনিসার বা 

ককাি পনরচালবকর সাবথ র্ার ককাি সম্পকত কিই অিয ককাি হাউক্তজং িাইিযাি ককাম্পানি/বযাংবকর (ককাি নিধ তানরর্ সমবায় বযাংক, ট্রানস্ট িাড, 

নমউচভয়াল িাড বা কর্ঞ্চার কযানপিাল িাড সহ) 
 

6.20 িনসাধারটণর বটকযা িসরটশাধ এবিং অনযানয দাসব: ণগ্রহীর্া পনরবশাধ কবরবেি/কবরবেি এবং  িনথর অধীবি ণগ্রহীর্া করৃ্তক প্রবদয় কণর 

অধীবি প্রবদয় অথ ত পনরবশাধ িা হওয়া পয তন্ত, জিসাধারবণর চানহদা কযমি আয়কর এবং অিযািয কর এবং কয ককাি রাবজযর সরকারী করৃ্তপক্ষ বা 

ককাি স্থািীয় করৃ্তপবক্ষর কাবে প্রবদয় রাজস্ব এবং বর্তমাবি সম্পনত্তর বযাপাবর ককাি কর এবং রাজবস্বর ববকয়া কিই। 
 

অনুটেদ: 6A 

6A1 রস যকাটলিারালাইটিশন 
 

ণগ্রহীর্া/ নিরাপত্তা প্রদািকারী করৃ্তক প্রদত্ত কয ককাি নিরাপত্তা , অিয ককাি চভ ক্তক্তর অধীবি প্রববশ করা/ করা হবব নপএিনবএইচএিএল, অথবা 

র্াবদর অথবা ককাি গ্রুপ ককাম্পানি, এর সহবযাগী দনলল এবং নপএিনবএইচএিএল সংনিষ্ট চভ ক্তক্তর অধীবি কয ককাি বা সমস্ত অনধকার প্রবয়াগ 

করার অনধকারী হবব যার মবধয রবয়বে ককাি নিরাপত্তা / চাজত/ বিকীগুনলর উপর অনধকার প্রবয়াবগর মবধয সীমাবদ্ধ িয় নপএিনবএইচএিএল 

বর্তমাি ণ সহ কয ককাি কণর অধীবি বনধ তর্ নপএিনবএইচএিএল। ণগ্রহীর্া সম্মর্ হি কয িনথর কক্ষবে প্রদত্ত নিরাপত্তা , ণগ্রহীর্ার কাে কথবক 

প্রাপ্ত/কিওয়া অিযািয কণর কক্ষবে ক্রমাগর্ নিরাপত্তা ববল গণয হবব। নপএিনবএইচএিএল এবং র্র্ক্ষণ পয তন্ত োড কদওয়া হবব িা যর্ক্ষণ িা 

সমস্ত ণ সম্পণূ তরূবপ সন্তুষ্ট হবয় যায়  নপএিনবএইচএিএল। 

 

6A2 সলটযটনর অসধকার এবিং যসি-অফ 
 

ণগ্রহীর্া/নিরাপত্তা প্রদািকারী এর্দ্বারা সম্মর্ হি, নিক্তির্ কবরি এবং গ্রহণ কবরি কয নপএিনবএইচএিএল কণর মুদ্রার সময়, এসবক্রা 

অযাকাউবির উপর একটি অনধকার/চাজত থাকবব অথবা ণগ্রহীর্াবক কিাটিশ নদবয় এসবক্রা অযাকাউি বি করার অনধকার থাকবব এবং ণগ্রহীর্া 

(গুনল) বা ণগ্রহীর্ার পক্ষ কথবক নপএিনবএইচএিএল করৃ্তক আপার্র্ র্াবদর হাবর্ থাকা প্রবর্যকটি নববরবণর সমস্ত অস্থাবর সম্পনত্তর চাজতও 

র্াবদর দখবল আসবে। কসগুনল এককর্াবব বা কযৌথর্াবব র্ারবর্ অিযবদর সাবথ বা অিয ককাথাও সহ, সাধারণর্ার প্রনর্ ককাি কুসংস্কার োডাই, 

ককাি অথ ত বুনলয়ি, আমাির্, আমাির্ রনসদ, প্রনর্শ্রুনর্ কিাি, নবনিময় নবল, কচক, করলওবয় রনসদ, সরকারী নবল এবং প্রনর্টি নববরবণর অিযািয 

িনথ। 

অনুটেদ: 7 

যখলাসি ও ক্ষসর্িূরটণর ঘিনা 

7.1  নিম্ননলনখর্ ইবর্ি/ক্তক্রয়াগুনল এই ক্তজটিনসর অধীবি নেিে ইবর্ি গিি করবব: 
 

a) িাওনা িাকা িসরটশাধ না করা:  িনথবর্ প্রদত্ত নিধ তানরর্ র্ানরবখর আবগ বা র্ার আবগ ঋণ িনথর কক্ষবে নপএিনবএইচএিএলবক প্রবদয় 
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পনরমাণ বা অিয ককাি ববকয়া পনরবশাধ িা করা; 
 

b) সনরািিার অ-সৃটি এবিং িসরিণূ তর্া:  িনথর পনরবপ্রনক্ষবর্ নিনদতষ্ট সমবয়র মবধয বা বনধ তর্ সমবয়র মবধয নিরাপত্তার অ-সৃটষ্ট এবং পনরপূণ তর্া; 
 

c) চুজির অ-কাে ত সম্পাদন :  দসলল বা অনয যকান চুজির অধীটন ণ সবর্রটণর যক্ষটত্র ণগ্রহীর্ার িক্ষ যথটক যকান চুজির অ-কাে ত 

সম্পাদন, শর্ত ভঙ্গ, েসর্সনসধত্ব বা ওযাটরসন্ট বা চুজি ণগ্রহীর্া এবিং সিএনসবএইচএফএল এর িটধয/দসলল/দসলল/বড ইর্যাসদ 

অথবা সিএনসবএইচএফএল এর িটক্ষ সম্পাসদর্ চুজি/নসথ/দসলল/বড ইর্যাসদ; 
 

d) সবভ্রাসন্তকর র্টথযর সরবরাহ: ণগ্রহীর্ার  র্ার/র্ার ঋণ আববদবি প্রদত্ত ককাি র্থয, অথবা নপএিনবএইচএিএল কক প্রদত্ত আনথ তক 

এবং/অথবা অিয ককাি দনলল/সাটিতনিবকি/রনসদ/নববনৃর্ ইর্যানদ, নপএিনবএইচএিএল কক নবভ্রানন্তকর বা র্ভল ববল প্রমানণর্ হবয়বে এই 

ক্তজটিনসর িং অিুবেবদ উবিনখর্ ককাবিা বস্তুগর্ সম্মাি বা ককাবিা ওয়াবরনি র্ভল ববল প্রমানণর্ হবয়বে; 
 

e) রস সডফল্ট: নিম্ননলনখর্ কয ককাি একটি ঘিিাবলী: 
 

(i) ণগ্রহীর্ার ককাি ণ পনরবশাধ করা হয় িা যখি মূল বা প্রবযাজয অিগু্রহ সমবয়র মবধয; 
 

(ii) যুক্তক্তসঙ্গর্ আশঙ্কা কয ণগ্রহীর্া র্ার অিযািয ণ পনরবশাধ করবর্ অক্ষম;  
 

(iii) নেিবের ককাবিা ঘিিা বা নেিবের সম্ভাবয ঘিিা (যাইবহাক বনণ তর্), যা সমবয়র বযবধাবি বা কিাটিশ প্রদাবির সাবথ নেিবের ইবর্বি 

পনরণর্ হবর্ পাবর, কয ককাি ণ সংক্রান্ত ককাি চভ ক্তক্ত বা িনথর অধীবি ঘবি; 
 

(iv) ণগ্রহীর্ার কণর ককাবিা প্রনর্শ্রুনর্ একটি নেিে ইবর্বির িলস্বরূপ একটি পাওিাদার করৃ্তক বানর্ল বা স্থনগর্ করা হবয়বে (যাইবহাক 

বনণ তর্); 
 

(v) ণগ্রহীর্ার ককাি ণদার্া র্ার নিধ তানরর্ সমবয়র পূবব ত ববকয়া এবং প্রবদয় ককাি ণ কঘাষণা করার অনধকারী হি  

 

 

 

নেিে ইবর্বির িলস্বরূপ পনরপক্কর্া (যনদও বনণ তর্); 
 

(vi) নপএিনবএইচএিএল বা এর গ্রুপ ককাম্পানি, সহবযাগী বা র্ার উত্তরানধকারী-সুদ অথবা অিয ককাি বযাংক/আনথ তক প্রনর্ষ্ঠাি/িি-

বযাংনকং আনথ তক ককাম্পানি/হাউক্তজং িাইিযাি ককাম্পানি, অিয ককাি ণ সুনবধা চভ ক্তক্ত বা বযবস্থার অধীবি ণগ্রহীর্ার (নে) ককাি নেিে 

পাওিাদার (গুনল) এবং/অথবা নপএিনবএইচএিএল; এবং 
 

(vii) ণগ্রহীর্া/নসনকউনরটি কপ্রার্াইোবরর কয ককাি সম্পনত্তর উপর অিয ককাি  সুরনক্ষর্ করার জিয ককাি প্রকার চাপ প্রবয়াগবযাগয হবয় 

ওবি। 
 

f) সনরািিার অবিূলযাযন: যনদ ককাি সম্পনত্ত যার উপর কণর জিয সুরক্ষা বর্নর করা হয় কস পনরমাবণ অবমূলযানয়র্ হয় যাবর্ 

নপএিনবএইচএিএল এর মবর্ ণগ্রহীর্া (গুনল)/নিরাপত্তা প্রদািকারীর অনর্নরক্ত অথ ত প্রদাি করা উনচর্ যাবর্ পয তাপ্ত পনরমাবণ পনরবশাধ 

করা যায় এবং ণগ্রহীর্া (গুনল)/নিরাপত্তা প্রদািকারী এই ধরবির নিরাপত্তা প্রদাবি অস্বীকার কবরি বা অববহলা কবরি বা কয ককাবিা 

কারবণ এই ধরবির নিরাপত্তা প্রদাি করবর্ অক্ষম; 
 

g) সম্পসি সবরয বা সনষ্পসি বা সবজেন্নকরণ: যনদ নপএিনবএইচএিএল -এর পূব ত নলনখর্ সম্মনর্ বযর্ীর্ নিরাপত্তা বা নসনকউনরটির 

ককাবিা অংশ কেবড কদওয়া হয়, েভ টি বা লাইবসবি কদওয়া হয়, নবক্তক্র করা হয়, নিষ্পনত্ত করা হয়, চাজত করা হয়, অিয ককাির্াবব নবক্তেন্ন 

করা হয়; 
 

h) সনরািিার উির সিংেুজি বা বযাঘার্: যনদ জামাির্, বাবজয়াপ্ত বা নেবেি নসনকউনরটি বা র্ার ককাি অংবশ ধায ত করা হয় এবং 

ণগ্রহীর্ার কাে কথবক ককাি পাওিা আদাবয়র জিয/অথবা পুিরুদ্ধার/শংসাপবের কায তক্রম কিওয়া হয় বা শুরু করা হয়; 
 

i) অববধ উটেশয: কয উবদ্দশয যার জিয ঋণ পাওয়া কগবে র্া যনদ ককাি সংনবধাি, নবজ্ঞনপ্ত, সাকুতলার বা আবদশ ইর্যানদর ককাি প্রবর্তি, 

সংবশাধি, পনরবর্তি বা পুি -নিম তাবণর কারবণ অনবধ হবয় যায়; 
 

j) সিংসিি করৃ্তিটক্ষর িসরকল্পনা যথটক সবচুযসর্: যনদ সম্পনত্তর কক্ষবে সংনিষ্ট করৃ্তপক্ষ  করৃ্তক প্রদত্ত অিুবমানদর্/অিুবমাদি 

পনরকল্পিা কথবক ককাি নবচভ যনর্ হয়; 
 

k) োসপ্তর অ-িিা: প্রাপক/র্াডাটিয়া/লাইবসিধারী/দখলদার করৃ্তক প্রানপ্তগুনল এসবক্রা অযাকাউবি জমা করা হবে িা; 
 

l) র্থয/নসথ/সিসডসস/এনএসস এইচ বা অনয যকান স্বীকৃর্ ঋণ িসরটশাটধর যিাড েদান করটর্ বযথ তর্া: যনদ ণগ্রহীর্া ককাি 

র্থয/দনলল/নপনেনস/এিএনস এইচ প্রদাি করবর্ বযথ ত হয় নপএিনবএইচএিএল এর নিজস্ব নবববচিার নর্নত্তবর্ এবং কয ককাি কারবণ 

নপএিনবএইচএিএল এর প্রবয়াজি অিুযায়ী; 
 

m) অ-যিটিন্ট/যচক নবাযন না করা: যনদ ককাি মানসক কপবমবির জিয একটি কচক র্ার র্ানরবখ পনরবশাধ করা িা হয় বা কযখাবি এই 
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ধরবির ককাি কচক র্ার কপবমবির র্ানরবখর আবগ পুিি তবীকরণ করা হয় িা, কযখাবি ণগ্রহীর্া (গুনল) দ্বারা আেঁকা এবং কায তকর করা 

কচবকর ককাি অসম্মাি রবয়বে অথবা ণগ্রহীর্ার (বা) পবক্ষ এবং ণগ্রহীর্ার (নপ) দ্বারা নপএিনবএইচএিএল -কক প্রবদয় অবথ তর ঋণ 

পনরবশাবধর জিয এবং নপএিনবএইচএিএল এবং ণগ্রহীর্ার (এবং) মবধয এবং এর মবধয সম্পানদর্ অিয ককাি িনথর অধীবি; 
 

n) ইিারা ভাডা ছাটডর সুসবধার যক্ষটত্র সডফল্ট: যনদ ণগ্রহীর্া অিবুেদ 5.1 (ii) এ উনিনখর্ নেএসআরএ -কর্ িূযির্ম পনরমাণ বজায় 

রাখবর্ বযথ ত হয় বা ইজারা র্াডা োবডর সুনবধার কক্ষবে সম্পনত্ত খানল রাবখ; 
 

o) ইটভন্ট অফ সডফল্ট িানাটর্ বযথ তর্া: যনদ ণগ্রহীর্া নপএিনবএইচএিএলবক নেিবের কয ককািও ঘিিা বা কিাটিবশর পবর, বা 

সমবয়র বযবধাবি, অথবা উর্য়ই ঘিবর্ পাবর, কস নবষবয় অবনহর্ করবর্ বযথ ত হয়; 
 

p) ভারসািয সনজশ্চর্করটণ বযথ তর্া: যনদ ণগ্রহীর্া স্বাক্ষর করবর্ এবং নপএিনবএইচএিএল -এ জমা নদবর্ বযথ ত হি র্াহবল ণগ্রহীর্ার 

নিক্তির্করবণর জিয সময় -সমবয় নপএিনবএইচএিএল -এর প্রবয়াজি অিুযায়ী পনরমাবণর বযাপাবর র্ারসাময নিক্তির্করণ; 
 

q) সনরািিা অসনবাে ত হটয উঠটছ: যনদ ককাি নিরাপত্তা  বা গযারানি, ণগ্রহীর্া (গুনল)/ সুরক্ষা প্রদািকারী (গুনল) দ্বারা প্রদত্ত বযক্তক্তগর্ 

গযারানি বা কবপ তাবরি গযারানি যনদ অনর্নরক্ত নসনকউনরটিজ নহসাবব প্রদাি করা হয় র্া পনরবশাবধর পনরমাবণর অনিবায ত বা অকায তকর 

হবয় যায় ণগ্রহীর্া বা অিয ককাি বযক্তক্ত করৃ্তক কয ককাি বা র্ার প্রবয়াগবযাগযর্াবক ককাি আদালর্, ট্রাইবুযিাল, আধা-নবচার নবর্াগ, সক্ষম 

করৃ্তপক্ষ ইর্যানদর সামবি চযাবলঞ্জ করা হয়; 
 

r) বটকযা িসরিাটণর যক্ষটত্র স্বল্প িসরটশাধ: ঋণ িনথর শর্তাবলীর অধীবি নপএিনবএইচএিএল করৃ্তক উত্থানপর্ কয ককাি দানবর 

সংনক্ষপ্ত অথ ত প্রদাি; 
 

s) কর্তবযরর্ (গুসল) এর িৃরু্য: যনদ কর্তবযরর্ (গুনল) মারা যায় এবং কর্তবযরর্ (গুনল) এর আইিগর্ উত্তরানধকারী, উত্তরানধকারী এবং 

নিবয়াগকর্তা নপএিনবএইচএিএল এর কাবে গ্রহণবযাগয নবিযাবস, কয ককাবিা সমবয়র মবধয কয ককািও কারবণ একটি সম্পূরক চভ ক্তক্ত 

সম্পাদি করবর্ বযথ ত হয় িা নপএিনবএইচএিএল র্াবদর নিজস্ব নবববচিার নর্নত্তবর্ নিধ তানরর্, মরৃ্ কর্তবযরর্ (গুনল) এর জায়গায় 

নিবজবদর প্রনর্স্থাপি করবর্ সম্মর্; 
 

t) সনি তাণ শুরুর সবলম্ব: যনদ ণগ্রহীর্া  আববদবি নপএিনবএইচএিএলবক প্রনর্শ্রুনর্বদ্ধ এবং অবনহর্ কবর নিম তাণ শুরু করবর্ বযথ ত হয়; 

 

u) সম্পসি সনি তাণ ইর্যাসদ িসরর্যাগ্: সম্পনত্তর নিম তাণ র্ার সমানপ্তর পূবব তই পনরর্যক্ত হয় অথবা কযখাবি নিধ তানরর্ সমবয়র মবধয সম্পনত্তর নিম তাণ 

সম্পন্ন হওয়ার কথা নেল, এই ধরবির নিধ তানরর্ সমবয়র মবধয সম্পনত্তর নিম তাণ সম্পন্ন হয়নি নপএিনবএইচএিএল দ্বারা নলনখর্র্াবব, এবং এই 

ধরবির সম্প্রসারণ অিযথায় বলবর্ ককাি আইি লঙ্ঘি কবর িা; 
 

v) উিেুি করৃ্তিক্ষ করৃ্তক েটযািনীয অনুিসর্ ের্যাহার: সম্পনত্ত নিম তাবণর কক্ষবে সক্ষম করৃ্তপক্ষ করৃ্তক প্রদত্ত প্রবয়াজিীয় অিুমনর্র 

অিুবমাদি, সাটিতনিবকি ইর্যানদ পরবর্ী ককাবিা প্রর্যাহার; 
 

w) যদউসলযা হওযা বা যদউসলযা হওযা: যনদ ণগ্রহীর্া/নসনকউনরটি কপ্রার্াইোর কদউনলয়া কাজ কবর বা যনদ ণগ্রহীর্া/নসনকউনরটি কপ্রার্াইোর 

নিবজবক/নিবজবক কদউনলয়া কঘাষণার জিয ককাি আববদি কবরি বা ণগ্রহীর্া (গুনল) কঘাষণার জিয আববদি কবরি ণগ্রহীর্া/কদউনলয়া নহসাবব 

নিরাপত্তা প্রদািকারী বর্নর করা হয় এবং ণগ্রহীর্া (গুনল)/নিরাপত্তা প্রদািকারীবক কদউনলয়া বা যনদ ণগ্রহীর্া  গ্রহণ করার জিয ককাি 

আদালর্/ট্রাইবুযিাল/আধা-নবচানরক করৃ্তপক্ষ/অিয ককাি উপযুক্ত করৃ্তপক্ষ দ্বারা ককাি আবদশ পাস হয় নিরাপত্তা প্রদািকারীবক কদউনলয়া বা 

কদউনলয়া কঘাষণা করা হয় অথবা ণগ্রহীর্া (স)/নিরাপত্তা প্রদািকারীর ককাি সম্পনত্ত বা সম্পনত্তর বযাপাবর যনদ ককাি প্রাপক বা সরকারী 

নিবয়াগকারী নিবয়াগ করা হয়; 
 

x) িািলা: যনদ ককাি কমাকদ্দমা বা কায তধারা (সানলস বা সমবঝার্া কায তক্রম বা প্রশাসনিক কায তক্রম সহ) শুরু করা হয়, প্রবয়াগ করা হয় বা কর্তবযরর্ 

(গুনল) এর নবরুবদ্ধ হুমনক কদওয়া হয় বা ককািও আবদশ বা নেক্তক্র পাস করা হয় বা ককািও কর্তবযরর্ (গুনল) দ্বারা কিাটিশ পাওয়া যায়; 
 

y) কর্তবযরর্ (গুনল) এর পাগলানম বা অিযািয অক্ষমর্া সম্পবকত; 
 

z) যনদ ণগ্রহীর্া (গুনল)/নিরাপত্তা প্রদািকারী নিরাপত্তার উপর ককাি এিকাম্বাবরি বর্নর কবর, অথবা অিযথায় নপএিনবএইচএিএল -এর পবূ ত 

নলনখর্ সম্মনর্ োডাই নসনকউনরটির উপর এই ধরবির এিকাম্বাবরি বর্নরর নদবক ককাি পদবক্ষপ কিয়; 
 

aa) যনদ ণগ্রহীর্া/নসনকউনরটি কপ্রার্াইোর কাজ কবর/অথবা এমি ককাি কাজ করবর্ নবরর্ থাবক যা নপ ওএ এর অধীবি নপএিনবএইচএিএল এর 

নিরাপত্তা, অনধকার, নশবরািাম বা অনপ তর্ ক্ষমর্াগুনলবক নবপন্ন বা নবপন্ন কবর। ; 
 

bb) যনদ কর্তবযরর্ (গুনল) এর প্রস্তাব/ ঋণ আববদবি ককাি উপস্থাপিা বা নববনৃর্ বা নববরণ এখাবি র্ভল পাওয়া যায় বা কর্তবযরর্ (গুনল) এই চভ ক্তক্তর 

কায ত সম্পাদি বা পালবি ককাি লঙ্ঘি বা ত্রুটি কবর বা নিরাপত্তা বর্নর কবর এমি ককাি িনথ বা এই কণর কক্ষবে নপএিনবএইচএিএল এবং 

কর্তবযরর্ (গুনল) এর মবধয অিয ককাি চভ ক্তক্তর শর্তাবলী বা নবধাবির ককািটি পালি বা পালি করবর্ বযথ ত; 
 

cc) যনদ কর্তবযরর্ (গুনল) এর কর্তবযরর্(গুনল) এর আনথ তক অবস্থা বা লার্ বা বযবসা এবং কর্তবযরর্ (গুনল) এর বযবসায় ককাি বস্তুগর্ পনরবর্তবির 

উপর ককাি উপাদাি প্রনর্কূল প্রর্াব কর্াগ কবর; 
 

dd) যনদ ণগ্রহীর্া বা নিরাপত্তা প্রদািকারী (গুনল) বলবৎ ককাবিা কিৌজদানর আইবির অধীবি কদাষী সাবযস্ত হি; 
 

ee) যনদ কর্তবযরর্ (গুনল) নপএিনবএইচএিএল এর পূব ত নলনখর্ অিুবমাদি োডাই পুিরায় সংগিবির জিয বযবস্থা গ্রহণ কবর অথবা কর্তবযরর্ (গুনল) 

এর মানলকািা কািাবমাবর্ ককাি পনরবর্তি হয়; 
 

ff) যনদ কয সম্পনত্তর জিয ঋণ কিওয়া হয় এবং/অথবা নিরাপত্তা হয়: (i) কয ককাবিা কারবণ কমরামবর্র বাইবর র্ধ্ংস করা হবয়বে; (ii) ককাি অনবধ বা 
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কবআইনি কাবজ বযবহৃর্; অথবা (iii) সংযুক্ত বা জব্দ করা বা অিয ককাি আইনি প্রক্তক্রয়ার অংশ হবয় যাওয়া; 
 

gg) একজি কর্তবযরর্ (গুনল) র্ার বযবসা চানলবয় যাওয়া বি কবর কদয় বা হুমনক কদয়; 
 

hh) একজি কর্তবযরর্ (গুনল) দ্বারা ককাি প্রর্ারণার প্রনর্শ্রুনর্; 
 

ii) যনদ কর্তবযরর্ (গুনল) পূরণ করবর্ বযথ ত হয় এবং "আপিার গ্রাহকবক জািুি" ("যকওযাইসস”) নপএিনবএইচএিএল এর প্রবয়াজিীয়র্া অথবা 

আরনবআই বা নপএিনবএইচএিএল করৃ্তক সমবয়  নিধ তানরর্ অিযািয সকল শর্তাবলী; 
󠄀 

jj) নপএিনবএইচএিএল এর মবর্া অিযািয কক্ষবে/পনরনস্থনর্বর্ উপযকু্ত এবং যথাযথ মবি হবর্ পাবর। 
 

7.2 সডএনএফএফএলটক সডফটল্টর একটি ইটভন্ট (গুসল) ঘিার সবষটয সবজ্ঞসপ্ত: যনদ নেিবের ককাবিা ঘিিা বা নেিবের সম্ভাবয ঘিিা ঘবি থাবক, 

র্াহবল ণগ্রহীর্া অনবলবম্ব নপএিনবএইচএিএলবক নলনখর্র্াবব এই ধরবির নেিে ইবর্বির প্রকৃনর্, বা নেিবের সম্ভাবয ঘিিা এবং প্রনর্কাবরর জিয 

কিওয়া পদবক্ষপগুনল উবিখ কবর কিাটিশ কদবব। যাচাই করুি। 
 

7.3  নপএিনবএইচএিএল ঋণ প্রর্যাহাবরর কক্ষবে র্ার ক্ষমর্া বযবহার করবল, ণগ্রহীর্া সম্মর্ হি, নিক্তির্ কবরি এবং অঙ্গীকার কবরি কয ঋণ প্রদাবির 

সময়কাল নিনব তবশবষ, নপএিনবএইচএিএল এর্দরূ পয তন্ত এসবক্রা অযাকাউি কেনবি করার অনধকারী ববকয়া পনরমাণ ইবর্বি, এসবক্রা অযাকাউবি নমথযা 

এবং জমা কদওয়া পনরমাণটি অসামািয পনরমাণ পনরবশাবধর জিয অপয তাপ্ত; নপএিনবএইচএিএল দ্বারা ণগ্রহীর্া অনবলবম্ব নপএিনবএইচএিএল কক এই 

অর্াব পূরণ করবর্ ঘািনর্ পনরমাণ পনরবশাধ করবব 
 

7.4 নেিে ইবর্ি (গুনল) এ, ণগ্রহীর্া এইর্াবব নপএিনবএইচএিএল কক র্ার/র্ার/র্াবদর বযাংকাবরর কাবে অপনরবর্তিীয় নিবদতশিা প্রদাবির জিয অিুবমাদি 

কদয় যার সাবথ এসবক্রা অযাকাউিটি ববকয়া পনরমাণ কেনবি করার জিয রক্ষণাববক্ষণ করা হয় এসবক্রা অযাকাউি এবং নপএিনবএইচএিএলবক একই 

অথ ত প্রদাি করুি। 
 

 

 

 

7.5  উপবর উনিনখর্ অিুবেদ 7.3 বা 7.4 এর নবধাবির প্রনর্ নবি িা কবর এবং নেিে ঘিিা ঘিবল, নপএিনবএইচএিএল র্াবদর নিজস্ব নবববচিার নর্নত্তবর্ 

ণগ্রহীর্াবদরবক কচক বা নেমাড ড্রািবির মাধযবম প্রবদয় পনরমাণ পনরবশাধ করবর্ বলবর্ পাবর। প্রাসনঙ্গক পনরমাণ ববকয়া। 
 

7.6 ইটভন্ট অব সডফটল্টর েসর্কার: 
 

 ঋণ িনথপবের অধীবি বা ককাি প্রবযাজয আইবির অধীবি নপএিনবএইচএিএল -এর অনধকারবক ক্ষনর্গ্রস্ত বা ক্ষনর্গ্রস্ত িা কবর, যনদ নেিবের ককাি 

ঘিিা ঘবি বা অসামািয হয়, নপএিনবএইচএিএল) কয ককািও সময় অনবলবম্ব প্রর্ানবর্ হবর্ পাবর কয ককািও বাধযবাধকবক নলনখর্ কিাটিশ নদবয় :  
 

a) ঋণ বানর্ল করুি, র্াহবল কণর আর ককাবিা বযবহার করা যাবব িা; এবং/অথবা 
 

b) কণর অধীবি সমস্ত ববকয়া, ববকয়া বা ববকয়া (র্া িা হবল অিযথায় ববকয়া) অনবলবম্ব ববকয়া এবং পনরবশাধবযাগয বা অিযথায় প্রবদয় নহসাবব দানব 

নহসাবব কঘাষণা করুি। ঋণ িনথপবের নবপরীর্ নকেভ  সবেও, নপএিনবএইচএিএল 'ঋণ প্রর্যাহাবরর অনধকার পক্ষপার্হীি এবং এই ক্তজটিনসর 

পনরবপ্রনক্ষবর্ ওর্ারনেউ চাজত আদাবয়র অনধকার োডাও হবব; 
 

c) নপএিনবএইচএিএল এর পবক্ষ কর্তবযরর্ দ্বারা বর্নর নিরাপত্তা প্রবয়াগ করা; 
 

d) নসনকউনরটি েকুবমিস এবং অিযািয কণর েকুবমবি নিনদতষ্ট কযবকাবিা এবং সমস্ত অনধকার প্রবয়াগ করুি; 
 

e) প্রববশ করুি এবং নিরাপত্তা প্রদািকারীর সম্পনত্ত দখল করুি; অথবা নিরাপত্তা প্রদািকারীর সম্পনত্ত ইজারা বা েভ টি এবং লাইবসি বা নবক্রবয়র মাধযবম 

ককাি বযক্তক্তর কাবে হস্তান্তর করুি; 
 

f) ণগ্রহীর্াবক কয ককাি অথ ত প্রদাবির জিয দায়ী এমি ককাি বযক্তক্তবক সরাসনর নপএিনবএইচএিএল কক অথ ত প্রদাবির নিবদতশ নদি; 
 

g) নপএিনবএইচএিএল এর নিজস্ব নবববচিার নর্নত্তবর্ প্রবযাজয আইি (এস এ আর এি এ ই এস আইআইি এবং আইনবনস সহ, সমবয়  সংবশানধর্) এর 

অধীবি অিুবমানদর্ বা উপলব্ধ অিযািয প্রনর্কারগুনল বযবহার করুি; 
 

h) নপএিনবএইচএিএল বা আরনবআই/এিএইচনব -এর নেিবের নববরণ প্রকাশ করার বা প্রকাশ করার অবযাগয অনধকার থাকবব এবং ণগ্রহীর্া 

(গুনল)/নিরাপত্তা প্রদািকারীর িাম েনব সহ নেিোর নহসাবব সম্পনত্ত এবং অিযািয প্রাসনঙ্গক নববরণ পক্তেকায় বা পদ্ধনর্বর্ নপএিনবএইচএিএল বা 

আরনবআই/এিএইচনব র্াবদর সম্পণূ ত নবববচিার নর্নত্তবর্ উপযকু্ত ববল মবি কবর; 
 

i) নপএিনবএইচএিএল এর অনধকার প্রবয়াগ করার অনধকার থাকবব এবং আপার্র্ আইবির অধীবি উপলব্ধ অিয ককাি প্রনর্কার কিওয়ার অনধকার 

থাকবব; 
 

j) পুির্িনসল পুিনি তধ তারণ করুি এবং ণগ্রহীর্াবক ইএমআই এর কচবয় উচ্চর্র সমাি মানসক নকক্তস্ত পনরবশাধ করবর্ হবব (কযমিটি এখাবি সংজ্ঞানয়র্ 

করা হবয়বে) এবং ণগ্রহীর্া করৃ্তক এই দানবর প্রানপ্তর পবর, এই ধরবির উচ্চর্র মানসক নকক্তস্ত পনরবশাধবযাগয হবয় উিবব। কিাটিবশ উনিনখর্ সময় বা 

এই ধরবির কিাটিবশর অিুপনস্থনর্বর্, এই ধরবির কিাটিবশর র্ানরখ কথবক; 
 

k) নপএিনবএইচএিএল -এর কণর সুবদর হার বাডাবিার অনধকার থাকবব এবং ণগ্রহীর্া (সুবদর) সংবশানধর্ সুবদর হার অিযুায়ী ঋণ পনরবশাধ করবর্ বাধয 
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থাকবব; 
 

l) নপএিনবএইচএিএল -এর অিয কয ককাবিা অনর্নরক্ত শর্ত নিধ তারবণর অনধকার থাকবব কযমি র্ারা উপযকু্ত মবি করবব; 
 

m) সনরািিা বলবৎকরণ: 
 

(i) নিরাপত্তা প্রবযাজয হওয়ার পর, নপএিনবএইচএিএল, র্াবদর অিযািয অনধকার এবং প্রনর্কাবরর প্রনর্ ককাি প্রকার কুসংস্কার োডাই, অনধকার বা 

অনধকারী হবব এবং নিরাপত্তা বা এর ককাি অংশ পুিরায় দখল, নবক্রয় এবং নিষ্পনত্ত করার জিয সম্পূণ ত নবববচিার অনধকার বযবহার করবব। 

পাবনলক নিলাম বা বযক্তক্তগর্ চভ ক্তক্তর মাধযবম, নববশষ কবর সারবিনস আইি, 2002 এর অধীবি আইবির অধীবি উপলব্ধ প্রনর্কার অিযুায়ী 

আদালবর্র হস্তবক্ষপ োডা (যর্দরূ সম্ভব), নপএিনবএইচএিএল যখি র্াবদর সম্পূণ ত নবববচিার নর্নত্তবর্ উপযুক্ত মবি করবর্ পাবর এবং এই 

ধরবির নবক্রবয়র নিি আয়বক সন্তুটষ্টবর্ প্রবয়াগ করবর্ হবব যর্ক্ষণ পয তন্ত এটি ববকয়া পনরমাবণর অবসাবির নদবক প্রসানরর্ হয়। 

নপএিনবএইচএিএল ণগ্রহীর্া/নসনকউনরটি কপ্রার্াইোবরর কাবে ককাি প্রকার কিাটিশ বা আেয় োডাই নসনকউনরটি ট্রািিার/কসল করার ক্ষমর্া 

পাবব। ণগ্রহীর্া/নিরাপত্তা প্রদািকারী এর্দ্বারা সম্মর্ হি এবং নপএিনবএইচএিএল করৃ্তক নসনকউনরটি স্থািান্তনরর্/নিষ্পনত্ত করার 

সময়/পদ্ধনর্/মূলয নিবয় ককাি নববাদ িা উত্থাপি করবর্ সম্মর্ হি এবং নিক্তির্ কবরি কয নিরাপত্তা প্রদািকারী একটি নবর্কত উত্থাপি করববি 

িা এবং নপএিনবএইচএিএল করৃ্তক গহৃীর্ নসদ্ধান্ত চূডান্ত এবং ণগ্রহীর্া/নিরাপত্তা প্রদািকারীর উপর বাধযর্ামূলক হবব। এই অিুবেবদর 

অধীবি নসনকউনরটি নবক্রয় বা হস্তান্তবরর কারবণ সৃষ্ট ককাবিা ক্ষনর্র জিয নপএিনবএইচএিএল দায়ী থাকবব িা। 
 

(ii)  এই অিুবেবদর নবধাি অিসুাবর ককািও প্রবয়াবগর সবেও, এই ক্তজটিনসর সমস্ত নবধাি সম্পণূ ত বলবৎ এবং কায তকর থাকবব পনরবর্তি নমউিযাক্তডস 

যর্ক্ষণ পয তন্ত ণগ্রহীর্া (গুনল) সম্পণূ ত পনরমাবণ পনরবশাধ কবর।  
 

(iii) যনদ কণর জিয প্রাসনঙ্গক ঋণ িনথর নবধাবির অধীবি নবক্রবয়র মাধযবম প্রাপ্ত নিি কযাগিল ণগ্রহীর্ার  ববকয়া পনরমাবণর সম্পণূ ত পনরমাণ কর্ার 

করার জিয অপয তাপ্ত হয়, র্াহবল ণগ্রহীর্া নপএিনবএইচএিএল কক পনরবশাধ করবর্ সম্মর্ হি অনবলবম্ব নপএিনবএইচএিএল এর দানবর জিয 

অবপক্ষা িা কবর এমি পনরমাবণর অর্াব পূরণ করবব। 
 

(iv) স্বের্ার স্বাবথ ত, এটি দ্বারা বলা হবয়বে কয, নপএিনবএইচএিএল দ্বারা শুরু করা কযবকাবিা প্রবয়াগমূলক পদবক্ষপ, উপবরর অিুবেদ 7.6 (b) 

অিুসাবর, ণগ্রহীর্া (গুনল)/নিরাপত্তা প্রদািকারীর উপর এমির্াবব বাধযর্ামূলক হবব কয  

 

 

নপএিনবএইচএিএল করৃ্তক প্রবয়াবগর কায তক্রম শুরু হবয়বে। 
 

7.7 ণগ্রহীর্া এবিং সিংগ্রটহর সম্পদ সিংরক্ষটণর বযয: নপএিনবএইচএিএল করৃ্তক আইিগর্ খরচ/আইিজীবীর নি সহ সমস্ত খরচ নেিবের 

একটি ইবর্ি সংঘটির্ হওয়ার পবর: 
 

(a) সম্পনত্ত সহ ণগ্রহীর্া (নহসাবব)/নিরাপত্তা প্রদািকারী সম্পবদর সংরক্ষণ; এবং/অথবা 
 

(b) কণর অধীবি বা র্ার প্রাপয পনরমাবণর সংগ্রহ  
 

ণগ্রহীর্ার কাবে চাজত করা হবব এবং ণগ্রহীর্া করৃ্তক নপএিনবএইচএিএলবক কিরর্ কদওয়া হবব, কযমি নপএিনবএইচএিএল নিনদতষ্ট করবব। 
 

7.8  নেিে ইবর্ি হবয়বে নক িা কস নবষবয় নপএিনবএইচএিএল -এর নসদ্ধান্ত চূডান্ত এবং বাধযবাধকর্ার উপর বাধযর্ামূলক হবব। 

 

অনুটেদ: 8 

ক্ষসর্িূরণ 

8.1 এই চভ ক্তক্ত বা প্রবযাজয আইবির অধীবি নপএিনবএইচএিএল -এর অিযািয অনধকাবরর প্রনর্ ককাবিা কুসংস্কার োডাই, ণগ্রহীর্া সম্মর্ হি এবং 

কযৌথর্াবব এবং কবশ কবয়কটি ক্ষনর্পূরণ নদবর্, ক্ষনর্পূরণ রাখবর্ এবং ক্ষনর্গ্রস্ত নপএিনবএইচএিএল, র্াবদর পনরচালক, কম তচারী, কম তকর্তা, 

প্রনর্নিনধ এবং এবজিবদর কথবক এবং কযবকাবিা নকেভ র নবরুবদ্ধ খরচ, চাজত, খরচ, ক্ষনর্, কবরর (স্টযাম্প নেউটি সহ), ক্ষনর্পূরণ, জনরমািা, দানব, 

কম ত, নবচার, মামলা, কায তধারা, দায় (আইনি নি এবং পবকি বযবয়র বাইবর) ক্ষসর্কারণ  

(a) ণ িনথপবের ককািটির অধীবি ণগ্রহীর্া করৃ্তক প্রদত্ত প্রনর্নিনধত্ব এবং ওয়াবরনি নমথযা বা অসর্য বা নবভ্রানন্তকর; 

(b) ণগ্রহীর্া ককাি প্রবযাজয আইি এবং আপার্র্ বলবৎ অিয ককাি আইবির নবধাি কমবি চলবর্ বযথ ত; 

(c) নপএিনবএইচএিএল এবং সম্পনত্তসহ সম্পনত্তর সম্পণূ ত বা কযবকাবিা অংবশর স্বাথ ত রক্ষার জিয ণগ্রহীর্া প্রবয়াজিীয় বযবস্থা গ্রহবণ বযথ ত; 

(d) এই ক্তজটিনস এবং কণর িনথর নবধাি কমবি ণগ্রহীর্ার ককািটিই অববহলা বা কখলানপ; 

(e) ককাি উপাদাি প্রনর্কূল প্রর্াব; 

(f) নেিবের ঘিিা বা নেিবের সম্ভাবয ঘিিা; 

(g) এই ক্তজটিনস এবং ঋণ িনথর অধীবি বা অিুসাবর নপএিনবএইচএিএল -কক ণগ্রহীর্া করৃ্তক প্রবদয় বা কিরর্বযাগয ককাবিা অথ ত প্রদাবির 

কক্ষবে নবলম্ব; 

(h) এই ক্তজটিনসর অধীবি বা অিয ককাি ঋণ িনথর অধীবি কয ককাি বাধযবাধকর্া, ণগ্রহীর্ার অ-কায ত সম্পাদবির িবল এই ক্তজটিনসর অধীবি 

অথবা ঋণ িনথপবের অধীবি নপএিনবএইচএিএল করৃ্তক কয ককাি অনধকাবরর প্রবয়াগ; 

(i) কয ককাবিা কণর দনলল অিসুাবর সষৃ্ট ককাবিা নিরাপত্তা গ্রহণ, ধারণ, সুরক্ষা বা প্রবয়াগ; 

(j) ককাি ঋণ িনথ প্রববশ করা এবং/অথবা কম তক্ষমর্া সম্পনকতর্ ককাি আইনি প্রক্তক্রয়া বা কণর আয় বযবহার করা; 

(k) প্রবযাজয আইবির অধীবি ঋণ িনথপেগুনলবক নিয়নমর্করণ বা নিখুেঁর্ করার কক্ষবে, অথবা ণ দস্তাববজগুনলর ককািটি প্রমাবণ স্বীকার করা, 
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অথবা ককাি দাবী প্রমাবণর জিয ঋণ িনথর উপর নির্তর কবর ককাি সরকারী করৃ্তপক্ষ করৃ্তক ধায ত করা; 

(l) ঋণ িনথর ককাি শর্তাবলী এবং/অথবা শর্ত লঙ্ঘি; 

(m) নিরাপত্তা, নশবরািাম এবং আগ্রবহর মবধয ককাি ত্রুটি; 

(n) প্রর্ারণা, র্ভল উপস্থাপিা এবং/অথবা কর্তবযরর্ দ্বারা ককাি বাদ কদওয়ার কক্ষবে। 
 

8.2 ফযাক্স এবিং ইটিল ক্ষসর্িূরণ 
 

8.2.1 ণগ্রহীর্াগণ এর্দ্বারা অিুবরাধ ও অিুবমাদি কবরি নপএিনবএইচএিএল কথবক, সমবয়  (এ নপএিনবএইচএিএলএর নবববচিার নর্নত্তবর্), এই 

নিবদতশিা, নিবদতশাবলী এবং/অথবা অিযািয কযাগাবযাগ অিুযায়ী কাজ করার জিয নির্তর করুি এবং কাজ করুি বা বাদ নদি যা এই ক্তজটিনস 

এবং এর সাবথ সম্পকতযুক্ত বা সমবয়  কদওয়া হবর্ পাবর অিযািয ঋণ িনথ, ণগ্রহীর্া (গুনল) বা র্ার মবিািীর্ প্রনর্নিনধ দ্বারা সম্মখু/ইবমইল দ্বারা। 

8.2.2 ণগ্রহীর্া স্বীকার কবরি কয: 

(a) কিসমাইল/ইবমইল/অিযািয ইবলকট্রনিক উপাবয় র্থয পািাবিা র্থয পািাবিার নিরাপদ মাধযম িয়; 

 

 

 

 

 

 

(b) ণগ্রহীর্াগণ কিনসমাইল/ইবমইল/অিয ককাি ইবলকট্রনিক কমাে নিবদতশাবলী পািাবিার সাবথ জনডর্ ঝুেঁ নক সম্পবকত সবচর্ি, যার মবধয 

কিনসমাইল/ইবমইল/অিয ককাি ইবলকট্রনিক কমাে নিবদতশাবলী হবর্ পাবর এমি ঝুেঁ নক রবয়বে: 

(i) জানলয়ানর্ বা র্ভলর্াবব কলখা, পনরবর্তি বা কপ্ররণ করা; এবং 

(ii) ইোকৃর্ প্রাপক দ্বারা সম্পূণ ত বা আংনশকর্াবব গ্রহণ করা হবব িা; 

(c) করার অিুবরাধ নপএিনবএইচএিএল সম্মুখ/ইবমইল/অিয ককাি ইবলকট্রনিক নিবদতশাবলী গ্রহণ এবং কাজ করা ণগ্রহীর্ার সনুবধাবথ ত এবং 

সুনবধার জিয। 

8.2.3 ণগ্রহীর্া (রা) এর দ্বারা সম্মর্ হি এবং র্াবদর কাবে নিবদতশ কপ্ররণ কবরি নপএিনবএইচএিএল ণগ্রহীর্া করৃ্তক নিধ তানরর্ ইবমল টিকািা কথবক ইবমইল 

দ্বারা, সমবয়  নপএিনবএইচএিএল। ণগ্রহীর্া কবাবঝি কয ইিারবিি/ইবমইল এিক্তক্রপ্ট করা হয় িা এবং এটি সংক্রমবণর নিরাপদ মাধযম িয়। ণগ্রহীর্া 

স্বীকার কবরি এবং স্বীকার কবরি কয এই ধরবির অনিরাপদ ট্রািনমশি পদ্ধনর্বর্ কযবকাবিা উবদ্দবশয কেিার সম্ভাবয অিিুবমানদর্ পনরবর্তি 

এবং/অথবা এর অিিুবমানদর্ বযবহাবরর ঝুেঁ নক জনডর্। ণগ্রহীর্া (গুনল) োড কদয় নপএিনবএইচএিএল এই ধরবির অপবযবহার এবং র্থয প্রানপ্তর জিয 

এবং সমস্ত দায় কথবক, এবং ধারণ কবর নপএিনবএইচএিএল কয ককাি খরচ, দায়, ক্ষনর্, নবচার, খরচ বা ক্ষনর্গুনলর জিয ক্ষনর্কারক যা ণগ্রহীর্া (কদর) 

ককাবিা ত্রুটি, নবলম্ব বা ট্রািনমশবি সমসযার কারবণ অথবা অিযথায় ইিারবিি/ইবমইল ট্রািনমশবির মাধযম বযবহার করার কারবণ হবর্ পাবর বা 

ক্ষনর্গ্রস্ত হবর্ পাবর। 

8.2.4 ণগ্রহীর্া কঘাষণা কবরি এবং নিক্তির্ কবরি কয, ণগ্রহীর্ার সুনবধার জিয এবং ণগ্রহীর্ার সুনবধার জিয এবং সম্পূণ তরূবপ সবচর্ি হওয়ার পর, এবং 

যথাযথর্াবব নবববচিা করার পবর, জনডর্ ঝুেঁ নকগুনল (যা ঝুেঁ নক ণগ্রহীর্ার দ্বারা সম্পূণ তরূবপ বহি করা হবব), অিুবরাধ এবং অিুবমানদর্ 

নপএিনবএইচএিএল নির্তর করার জিয এবং নিবদতশাবলীর উপর কাজ করার জিয, যা সমবয় , উপবর উনিনখর্ নহসাবব কিসমাইল/ইবমল দ্বারা কদওয়া 

হবর্ পাবর। ণগ্রহীর্া আরও কঘাষণা কবরি এবং নিক্তির্ কবরি কয ণগ্রহীর্া এ নবষবয় সবচর্ি নপএিনবএইচএিএল ণগ্রহীর্া (গুনল) এই ধারাটি 

বাস্তবায়বির জিয এবং সম্মনর্, নিক্তির্করণ, কঘাষণা এবং ক্ষনর্পূরণ কদওয়ার জিয শুধমুাে কারণ বা ইবমইল দ্বারা প্রদত্ত নিবদতশিার নর্নত্তবর্ কাজ 

করবর্ সম্মর্ হয় নপএিনবএইচএিএল এই ধারা দ্বারা সম্পন্ন, এবং নপএিনবএইচএিএল এর অিুপনস্থনর্বর্ র্া করা হবর্া িা। এই ধারাটির নবধািগুনল 

ক্তজটিনস এবং অিযািয কণর িনথর সাবথ সম্পনকতর্ কযবকাবিা নবষয়, কযাগাবযাগ, নিবদতশিা এবং নিবদতশাবলীর কক্ষবে প্রবযাজয হবব। 

8.2.5 নপএিনবএইচএিএল প্রবয়াজি হবর্ পাবর (নকন্তু বাধয করা হবব িা) কয ককাি নিবদতশিা কযমি সিাক্তকরণ ককাে বা পরীক্ষার সাবথ থাকা উনচর্, কযমি 

নপএিনবএইচএিএল সময় , নিনদতষ্ট করবর্ পাবর, এবং ণগ্রহীর্া (গুনল) এই ধরবির ককাে বা পরীক্ষার ককাি অিুপযকু্ত বযবহাবরর জিয দায়ী থাকবব। 

8.2.6 এখাবি বা অিয ককাথাও থাকা সবেও, নপএিনবএইচএিএল ককাি ইবমইল/িযাবক্সর মবধয থাকা নিবদতশাবলীর সম্পূণ ত বা ককাি অংশ অিযুায়ী কাজ করবর্ 

বাধয হবব িা এবং র্াবদর নিজস্ব নবববচিার নর্নত্তবর্ এবং একবচটিয়া নসদ্ধাবন্ত, ককাি নিবদতশিা অিুসাবর কাজ করবর্ অস্বীকার বা বাদ নদবর্ পাবর, অথবা 

অনর্িয় স্থনগর্ করবর্ পাবর ককাি নিবদতশিা অিসুাবর, এবং একই ণগ্রহীর্ার ঝুেঁ নকবর্ থাকবব এবং নপএিনবএইচএিএল এই ধরবির ককাি প্রর্যাখযাি বা 

কম ত কথবক বাদ কদওয়া বা কম ত স্থনগর্ করার পনরণনর্র জিয দায়ী থাকবব িা। 

8.2.7 এর নবববচিা নপএিনবএইচএিএল অনর্িয় এবং/অথবা এই কলখার শর্তাবলী অিসুাবর কাজ করবর্ সম্মর্ এবং/অথবা এই কলখায় প্রদত্ত ককাি 

নিবদতশাবলী, ণগ্রহীর্া এইর্াবব ক্ষনর্পূরণ নদবর্ সম্মর্ হি নপএিনবএইচএিএল এবং রাখুি নপএিনবএইচএিএল সব তদা, সমস্ত কম ত, মামলা, কায তধারা, 
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যুক্তক্তসঙ্গর্ খরচ, দানব, দানব, চাজত, খরচ, ক্ষনর্ এবং দায়বদ্ধর্া কথবক কয ককািও কারবণ ক্ষনর্গ্রস্ত হয় নপএিনবএইচএিএল িযাক্স/ইবমইল দ্বারা প্রাপ্ত 

ককাি নিবদতশিা অিসুাবর বা অিুসাবর কাজ করবর্ বা বাদ কদওয়া হবয়বে। 

8.2.8 দ্বারা প্রানপ্তর পবর নপএিনবএইচএিএল, প্রনর্টি নিবদতশিা গটির্ হবব, এবং (প্রকৃর্পবক্ষ এটি ণগ্রহীর্ার (এবং) এবং/অথবা মবিািীর্ প্রনর্নিনধ দ্বারা 

প্রবনর্তর্ বা কপ্ররণ করা কহাক িা ককি) নবববচিা করা হবব (যনদ নপএিনবএইচএিএল চূডান্তর্াবব গিি করার জিয ণগ্রহীর্ার (এর) মযাবডি গিি করার 

জিয একই কাজ করবর্ কববে কিওয়া হবয়বে নপএিনবএইচএিএল এবর্ থাকা নিবদতশাবলী এবং নিবদতশাবলী অিুসাবর কাজ করা বা বাদ কদওয়া, সবেও 

এই ধরবির নিবদতশিা অিুবমানদর্ িাও হবর্ পাবর বা র্ভল বা প্রর্ারণার মাধযবম কপ্ররণ করা হবর্ পাবর অথবা অিযথায় ণগ্রহীর্ার (অথবা) পক্ষ কথবক 

অিুবমানদর্ িাও হবর্ পাবর ) অথবা মবিািীর্ প্রনর্নিনধরা অথবা কযাগাবযাবগর সময় ককাির্াববই পনরবর্তি, র্ভল কবাঝাবকু্তঝ বা নবকৃর্ হবর্ পাবর। 

8.2.9 নপএিনবএইচএিএল িযাকসাইল/ ইবমইবলর মাধযবম ককাি নিবদতশিা পাওয়ার জিয ককাি নববশষ সুনবধা বজায় রাখার জিয, অথবা এই ধরবির সরঞ্জাম/ 

প্রযুক্তক্তর অবযাহর্ অপাবরশি বা প্রাপযর্া নিক্তির্ করার জিয ককাি সময় ককাি বাধযবাধকর্ার অধীবি থাকবব িা। 

8.3 কর ক্ষসর্িূরণ: অিুবেদ 10.16 (কর কর্তি) এর প্রনর্ ককাি প্রকার বাধা োডাই, যনদ নপএিনবএইচএিএলবক ণ িনথপবের অধীবি বা এর অধীবি বা 

প্রানপ্তর বা প্রানপ্তর কযবকাবিা অবথ তর কক্ষবে বা র্ার উপর কবরর নহসাববর জিয বা এর জিয ককাি অথ ত প্রদাি করবর্ হয় নপএিনবএইচএিএল করৃ্তক প্রাপ্ত 

বা গ্রহণবযাগয কর, প্রকৃর্পবক্ষ প্রাপ্ত বা প্রাপয নকিা অথবা যনদ এই ধরবির ককাি কপবমবির বযাপাবর ককাবিা দায়বদ্ধর্া নপএিনবএইচএিএলএল -এর 

নবরুবদ্ধ দানব করা, আবরানপর্, আবরানপর্ বা মূলযায়ি করা হয়, র্বব নপএিনবএইচএিএল -এর দানব অিুযায়ী অনবনলগররা অনবলবম্ব ক্ষনর্পূরণ কদবব এই 

ধরবির অথ ত প্রদাি বা দায়বদ্ধর্া ককাি সদু, জনরমািা, খরচ এবং র্ার সাবথ সংবযাবগ প্রবদয় বা বযয় সহ। বাধযর্ামূলক বযক্তক্তরা: এবং i) পনরবশাধ করুি, 

যখি প্রাপয হবব, প্রবযাজয আইি দ্বারা প্রবয়াজিীয় সমস্ত কর কণর িনথর অধীবি প্রবদয় বা প্রবদয় কয ককাি পনরমাণ কথবক ককবি কিওয়া বা আিবক রাখা; 

এবং (ii) চানহদা অিুযায়ী, নপএিনবএইচএিএলবক কয ককািও ক্ষনর্ বা দায়বদ্ধর্ার নবরুবদ্ধ ক্ষনর্পূরণ নদি, যা নপএিনবএইচএিএল ণগ্রহীর্া করৃ্তক প্রবদয় 

কবরর সম্পূণ ত বা আংনশক পনরবশাবধর িলস্বরূপ বহি কবর(গুনল) কণর দনলল অিসুাবর। 
 

8.4 এর ক্ষনর্পূরণ অনধকার নপএিনবএইচএিএল এই চভ ক্তক্তর অধীবি স্বাধীি, এবং অনর্নরক্ত, কযমি অিযািয  

 

 

 

 

অনধকার এবং প্রনর্কার নহসাবব নপএিনবএইচএিএল আইবি বা ইকুইটিবর্ থাকবর্ পাবর অথবা অিযথায়, নিনদতষ্ট কম তক্ষমর্া, উদ্ধার পুিরুদ্ধার বা 

অিযািয নিবদতশমূলক োণ চাওয়ার অনধকার সহ, যার মবধয ককাি অনধকার বা প্রনর্কার প্রর্ানবর্ বা হ্রাস পাবব িা। 
 

8.5 ণগ্রহীর্া (গুনল) প্রথম দানব দ্বারা অনবলবম্ব অথ ত প্রদাবির অঙ্গীকার কবর নপএিনবএইচএিএল এই অযাকাউবি কয ককাি পনরমাণ ককাি নেমার, 

নরজাবর্তশি, প্রনর্বযানগর্া, প্রনর্বাদ োডা। 
 

অনুটেদ: 9 

জিটিসসর আটদটশর র্াসরখ 
 

 ক্তজটিনস ণগ্রহীর্া করৃ্তক নবর্রণ পে গ্রহবণর র্ানরখ কথবক কায তকর হবব এবং ণগ্রহীর্া করৃ্তক প্রবদয় এবং প্রবদয় সমস্ত অথ ত িা হওয়া পয তন্ত কায তকর ও কায তকর 

থাকবব। নপএিনবএইচএিএল ঋণ দনলল এবং কসইসাবথ ণগ্রহীর্ার (গুনল) এবং অিযবদর মবধয চলমাি/সম্পানদর্ হবর্ পাবর এমি অিয ককাি িনথর 

অধীবি নপএিনবএইচএিএল সম্পণূ ত অথ ত প্রদাি করা হয়, অথবা পূবব ত এর পনরবপ্রনক্ষবর্ সমাপ্ত। 
 

অনুটেদ: 10 

সবসবধ শর্তাবলী 

10.1 ণগ্রহীর্া করৃ্তক েদাটনর িান এবিং িদ্ধসর্: 

 

a) ণ িনথর অধীবি বা ণগ্রহীর্ার (নপ) দ্বারা নপএিনবএইচএিএলবক প্রবদয় এবং প্রবদয় সমস্ত অথ ত নপএিনবএইচএিএলবক এিএসএইচও/ এিইএিটি সুনবধার 

মাধযবম নববশষর্াবব উনিনখর্ এবং নপএিনবএইচএিএল বা অিয ককাি পদ্ধনর্বর্ জািাবিা হবব নপএিনবএইচএিএল দ্বারা নববশষর্াবব অিুবমানদর্ হবর্ 

পাবর। কচক/বযাংক ড্রািবির মাধযবম ণগ্রহীর্া করৃ্তক প্রদত্ত সকল কপবমবির জিয কক্রনেি শুধুমাে নপএিনবএইচএিএল করৃ্তক প্রানপ্তর র্ানরবখ কদওয়া 

হবব। 

 

b) যাইবহাক, ইএমআই বা সুবদর বা র্ার অংবশর কয ককাি এক বা একানধক কযৌথ/সহণগ্রহীর্ার দ্বারা প্রাপ্ত কণর কারবণ এবং র্ারসাময এবং নিরাপত্তা নিক্তির্করণ 

নচটিসহ সম্পানদর্ কয ককাি িনথর এককর্াবব বা কযৌথর্াবব এক বা একানধক কযৌথ/সহণগ্রহীর্াবক সমস্ত কযৌথ-সহণগ্রহীর্ার পবক্ষ প্রদত্ত অথ ত প্রদাি বা 

দনলল (গুনল) নহসাবব গণয করা হবব এবং কপবমি/এক্তক্সনকউশি নহসাবব সমস্ত কযৌথ/সহণগ্রহীর্ার নবরুবদ্ধ প্রবয়াগবযাগয হবব সব কযৌথ/সহণগ্রহীর্া দ্বারা 

বর্নর করা হবয়বে। 
 

10.2 সবজ্ঞসপ্ত 

 

a) নপএিনবএইচএিএল করৃ্তক ককাি কিাটিশ, চানহদা, নববনৃর্ বা কযাগাবযাগ  

 

i) বযক্তক্তগর্ কেনলর্ানর, কপাস্ট, এসএমএস, এমএমএস, কহায়ািসঅযাপ, ই-কমইল, কিসমাইল, ওবয়বসাইি বা ইবলকট্রনিক কযাগাবযাবগর 

অিযািয নলনখর্ বা করকেতকৃর্ িবম তর মাধযবম কপ্ররণ করা কযবর্ পাবর যা প্রবযাজয আইবির অধীবি কণর িনথবর্ নিধ তানরর্ টিকািায় অথবা 



পষৃ্ঠা 36 এর 41 
 

নপএিনবএইচএিএল -এর কাবে সব তবশষ পনরনচর্ কর্তবযরর্ এর টিকািা;  

ii) যনদ োকবযাবগ র্ারবর্ ককাি টিকািায় পািাবিা হয়, র্াহবল কপাষ্ট করার পর আিচনিশ  ঘণ্টা পনরববশি করা হবয়বে ববল মবি করা হবব, 

এবং যনদ র্ারবর্র বাইবর ককাবিা টিকািায় োকবযাবগ পািাবিা হয়, র্াহবল বাহাত্তর (72) প্রদাি করা হবয়বে ববল গণয হবব। কপাস্ট করার 

কবয়ক ঘিা পবর; এবং  

iii) যনদ কিনসমাইল, এসএমএস, এমএমএস, কহায়ািসঅযাপ, ই-কমইল বা ইবলকট্রনিক কযাগাবযাবগর অিযািয নলনখর্ বা করকেতকৃর্ িম ত দ্বারা 

পািাবিা হয়, পািাবিার সময় র্া পনরববশি করা হবয়বে ববল গণয হবব।  

 

b) অবনলগরবদর দ্বারা ককাি কিাটিশ বা কযাগাবযাগ নলনখর্র্াবব হবব, শুধমুাে বযক্তক্তগর্ নবর্রণ বা নপ্র-কপইে কপাবস্টর মাধযবম পািাবিা কযবর্ পাবর যার 

মাধযবম নপএিনবএইচএিএল-কক টিকািা কদওয়া হয়, যার মাধযবম প্রাপয ঋণ মজরুবদর কদওয়া হয় এবং শুধমুাে র্খিই কায তকর হবব যখি 

নপএিনবএইচএিএল দ্বারা প্রাপ্ত হয়। ককাি কমৌনখক কযাগাবযাগ নপএিনবএইচএিএল কক আবদ্ধ করবব িা। 
  

c) কর্তবযরর্ একমর্ এবং নিক্তির্ কবর কয ককাি কর্তবযরর্ এর কাবে পািাবিা ককাি কিাটিশ বা কযাগাবযাগ অিযািয সকল কর্তবযরর্ এর কাবেও পািাবিা 

এবং প্রাপ্ত হবয়বে ববল গণয হবব। 

 

10.3 অনযানয চুজি 
 

a)  নপএিনবএইচএিএল ণগ্রহীর্ার (কযবকাবিা) কযবকাবিা একটিবক/যনদ ককািও ণগ্রহীর্ার (গুনল) কাে কথবক ককািও নবপরীর্ পরামশ ত/নবজ্ঞনপ্ত িা সবেও পবরর 

র্ানরবখ নিরাপত্তা কিরর্ নদবর্ পাবর। 
 

b) ণ িনথবর্ যা নকেভ  আবে র্া সবেও ণগ্রহীর্া (র্ারা) সবচর্ি কয আয়কর আইি, 1961 এর অধীবি সুনবধা কপবর্/দাবী করার জিয (সমবয়  বলবর্) পয তন্ত সমবয়র 

জিয সমস্ত অথ ত প্রদাি প্রনর্বের 31 কশ মাচত বা র্ার আবগ 31 কশ মাচত র্ার অথ ত প্রদাি করবর্ হবব যাবর্ সংনিষ্ট আনথ তক বেবরর নহসাব নববরণীবর্ও র্া 

প্রনর্িনলর্ হবর্ পাবর।  
 

c) ণগ্রহীর্া এ দ্বারা সম্মর্ হি, গ্রহণ কবরি এবং নিক্তির্ কবরি কয, কণর বযাপাবর অথবা ণ বা পনরমাবণর ববকয়া বা কয ককাি দণ্ড যা আবরাপ করা কযবর্ পাবর, র্া 

বহি করা হবব এবং ককবলমাে ণগ্রহীর্ার দ্বারা ককাি কসি-অি, কাউিার দানব, ক্ষনর্গ্রস্ত ইর্যানদ দানব িা কবরই প্রদাি করা হবব। যনদ ণগ্রহীর্া একই 

অথ ত প্রদাি করবর্ বযথ ত হয়, র্াহবল নপএিনবএইচএিএল বর্নর করবব  
 

 

 

 

এই ধরবির কপবমি, কয কক্ষবে নপএিনবএইচএিএল দ্বারা প্রদত্ত এই পনরমাণগুনল নবর্রণকৃর্ কণর অংশ হবব। 
 

d)  ণগ্রহীর্া সম্মর্ হি, নিক্তির্ কবরি এবং স্বীকার কবরি কয ঋণ গ্রহিকারীরা ণ অিুবমাদি/নবর্রবণর পর পনরবষবা গ্রহবণর জিয চাবজতর সময়সূচী অিুযায়ী 

নি/অিযািয চাজত নদবর্ বাধয থাকবব। ণগ্রহীর্া বুঝবর্ পারবেি কয চাবজতর সময়সূচী নপএিনবএইচএিএল দ্বারা সমবয়  সংবশাধি করা হবব এবং এই ধরবির 

সংবশাধি ণগ্রহীর্ার উপর বাধযর্ামলূক হবব। 
 

e) ণগ্রহীর্া নপএিনবএইচএিএল করৃ্তক ণগ্রহীর্াবক প্রদত্ত নবর্রণ পবে নিধ তানরর্ এবং ণগ্রহীর্া করৃ্তক গৃহীর্ সমস্ত শর্তাবলী কমবি চলবর্ সম্মর্ হয়, র্বব নববশষ 

শর্তাবলী, যনদ থাবক র্বব সীমাবদ্ধ িয়। 
 

10.4 েকাশ 
 

a) ণগ্রহীর্া কবাবঝি কয শর্ত পূব তর্ি নহসাবব, ণগ্রহীর্া ণকারীরা এর দ্বারা নপএিনবএইচএিএল, ণগ্রহীর্া (গুনল) সম্পনকতর্ র্থয এবং র্থয প্রকাবশর জিয র্ার/ 

র্ার সম্মনর্র সম্মনর্ প্রদাি কবরি, যা কথবক প্রাপ্ত কক্রনেি সনুবধা/ ণগ্রহীর্া (গুনল) দ্বারা, ণগ্রহীর্ার (গুনল) দ্বারা, র্ার সাবথ সম্পকতযুক্ত এবং নেিে, যনদ 

থাবক, ণগ্রহীর্ার (গুনল) দ্বারা নিধ তানরর্ দায় গ্রহণ করা হয় 
 

b) ণগ্রহীর্া এইর্াবব সম্মর্ হি এবং নপএিনবএইচএিএল করৃ্তক প্রকাবশর জিয সম্মনর্ প্রদাি কবরি : (i) ণগ্রহীর্া/নিরাপত্তা প্রদািকারী সম্পনকতর্ র্থয এবং 

র্থয;(ii) ণগ্রহীর্ার নিরাপত্তা সহ প্রাপ্ত/প্রাপ্ত ককাি কক্রনেি সুনবধা সম্পনকতর্ র্থয বা র্থয; (iii) ককাি রৃ্র্ীয় পবক্ষর কাবে কক্রনেি করিাবরি কচক, 

যাচাইকরণ ইর্যানদ উবদ্দবশয প্রাসনঙ্গক র্থয; এবং (iv) নেএিএিএিএলএল -এর মবর্া বাধযবাধকর্ার কক্ষবে ণগ্রহীর্া/নিরাপত্তা প্রদািকারীর দ্বারা 

প্রনর্শ্রুনর্বদ্ধ নেিে, যনদ ককািটি নসআইনবআইএল/এিএইচনব/নসইআরএসএআই/সরকারী করৃ্তপক্ষ এবং অিয ককাি বযক্তক্তর কাবে প্রকাশ এবং 

সরবরাহ করবর্ উপযুক্ত এবং প্রবয়াজিীয় মবি করবর্ পাবর এবজক্তি/কক্রনেি বুযবরা আরনবআই/এিএইচনব/অিয ককাি কযাগয ববধ করৃ্তপক্ষ করৃ্তক 

অিুবমানদর্। 
 

c) অবনলগররা নপএিনবএইচএিএল -কক সম্মনর্ কদয় এবং অিুবমাদি কদয় কয, সময় -সময়, ওনিগারবদর সাবথ সম্পনকতর্ ককাি র্থয এবং র্থয (বযক্তক্তগর্ 

সংববদিশীল র্থয বা র্থয এবং র্থযপ্রযুক্তক্ত আইি, 2008 এবং/অথবা অিয ককাি সংনবধাবি সম্মনর্র প্রবয়াজি এমি র্থয সহ) এবং/অথবা ণ এবং/অথবা 

অিযািয সুবযাগসনুবধা প্রাপ্ত বযক্তক্তরা এবং/অথবা আইনবনস এর ধারা 3 (13) অিযুায়ী সংজ্ঞানয়র্ 'আনথ তক র্থয', ককাি কিাটিশ বা নবজ্ঞনপ্তর প্রবয়াজি োডাই:  
 

i) এর কযবকাবিা সহবযাগী, গ্রুপ ককাম্পানি, র্াবদর কম তচারী, এবজি, প্রনর্নিনধ ইর্যানদ; 

ii) পনরবষবা এবং পবণযর নবপণবির মবর্া উবদ্দবশয নপএিনবএইচএিএল দ্বারা নিযুক্ত রৃ্র্ীয় পবক্ষর কাবে; 

iii) কয ককাবিা করটিং এবজক্তি, বীমাকারী বা বীমা দালাল, অথবা প্রর্যক্ষ বা পবরাক্ষর্াবব নপএিনবএইচএিএল কক কক্রনেি সুরক্ষা প্রদািকারী; 

iv) ককাি কক্রনেি বুযবরা, োিাববস/োিাববঙ্ক, কবপ তাবরি, বযাংক, আনথ তক প্রনর্ষ্ঠাি ইর্যানদ; 

v) প্রবযাজয আইি দ্বারা প্রবয়াজি অিযুায়ী ককাি সরকারী করৃ্তপক্ষ বা অিয বযক্তক্তর কাবে; 

vi) সরকানর করৃ্তপবক্ষর আবদশ বা নিবদতশ অিসুাবর কয ককাি বযক্তক্তর কাবে; 

vii) কয ককাি কক্রনেি ইিিরবমশি ককাম্পানি, অিযািয এবজক্তি বা ককাি র্থয ইউটিনলটি বা অিযািয ণদার্াবদর, যারা নপএিনবএইচএিএল করৃ্তক 
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প্রকানশর্ র্থয এবং কেিা র্াবদর দ্বারা উপযকু্ত ববল মবি কবর, এবং যারা নবববচিা বা অিযর্াবব প্রদাি করবর্ পাবর আরনবআই / এিএইচনব 

দ্বারা নিধ তানরর্ নহসাবব বযাংক / আনথ তক প্রনর্ষ্ঠাি এবং অিযািয কক্রনেি গযারািার বা নিবনির্ বযবহারকারীবদর কাবে র্াবদর দ্বারা প্রস্তুর্ এই 

ধরবির প্রক্তক্রয়াজার্ র্থয এবং কেিা বা পণয; 

viii) কণর দনলল/কণর অধীবি কয ককাি বযক্তক্তর (বা এর মাধযবম) যাবক নপএিনবএইচএিএল নিবয়াগ কদয় বা স্থািান্তর কবর বা ির্ভি কবর (অথবা 

সম্ভাবযর্াবব বরাদ্দ বা স্থািান্তর বা কিাবর্ি করবর্ পাবর) 

ix) ণ বা বাধযবাধকর্া সম্পনকতর্ র্থয প্রক্তক্রয়াকরণ বা বযবস্থাপিা অিুসাবর কয ককািও বযক্তক্তর কাবে; 

x) নপএিনবএইচএিএল নহসাবব অিয কয ককািও বযক্তক্তবক উপযুক্ত মবি করবর্ পাবর। 
 

d) ণগ্রহীর্া কঘাষণা কবরি কয ণগ্রহীর্ার (নপ) নপএিনবএইচএিএল -কক কদওয়া র্থয ও র্থয সর্য এবং সটিক। ণগ্রহীর্া এগুনল গ্রহণ কবরি:  

 

(i)  এই ধরবির সংস্থা/সংস্থাগুনল নপএিনবএইচএিএল করৃ্তক প্রকানশর্ র্থয এবং কেিা র্াবদর দ্বারা উপযকু্ত মবি কবর বযবহার করবর্ পাবর; এবং 

 

(ii)  এই ধরবির এবজক্তি/সংস্থাগুনল আরনবআই/এিএইচনব দ্বারা নিধ তানরর্ নহসাবব বযাংক/আনথ তক প্রনর্ষ্ঠাি এবং অিযািয কক্রনেি গ্রাির বা নিবনির্ 

বযবহারকারীবদর কাবে র্াবদর দ্বারা প্রস্তুর্ প্রক্তক্রয়াজার্ র্থয এবং কেিা বা পণযগুনল নবববচিা করবর্ পাবর। 

 

e) ণগ্রহীর্া আরও স্বীকার কবরবেি কয, নপএিনবএইচএিএলও নিবদতনশর্/প্রবয়াজবি কয ককাবিা আদালর্, ট্রাইবুযিাল, সানলবসর কাবে উনিনখর্ সমস্ত 

র্থয/িনথ ইর্যানদ প্রকাবশর অনধকারী হবব। 
 

f) ণগ্রহীর্া এইর্াবব আরও সম্মর্ হি কয যনদ ণগ্রহীর্া ণগ্রহীর্ার ববকয়া পনরবশাধ করবর্ বযথ ত হয় বা ণ বা র্ার সদু পনরবশাবধ কখলানপ হবয় যায় র্ার নিধ তানরর্ 

র্ানরবখ বা র্ার অযাকাউবি আরনবআই এর নিয়ম অিযুায়ী ণগ্রহীর্া অ-সঞ্চানলর্ সম্পবদ পনরণর্ হয়, নপএিনবএইচএিএল ণগ্রহীর্ার েনব (গুনল), িাম 

(গুনল) এবং টিকািা (গুনল) মুদ্রণ এবং/ অথবা ইবলকট্রনিক নমনেয়াবর্ প্রকাশ বা প্রকাশ করার স্বাধীির্া পাবব (গুনল) ইোকৃর্ ণগ্রহীর্া নহসাবব কযমি 

ণগ্রহীর্ার (নপ) দ্বারা প্রবদয় ববকয়া পাওিার নববরণ, নপএিনবএইচএিএল -এর কাবে।  
 

g) ণগ্রহীর্া নববশষর্াবব কগাপিীয়র্া, কগাপিীয়র্া এবং মািহানির নববশষানধকার মওকুি কবর। ণগ্রহীর্াগণ এখি বা র্নবষযবর্ পূবব তাক্ত র্থয কশয়ার বা 

প্রকাবশর জিয এবং এর কারবি ণগ্রহীর্া বা অিযবদর দ্বারা র্ভগবল কয ককাি পনরণনর্র জিয নপএিনবএইচএিএল কক দায়ী করবব িা। এই অিুবেবদর 

নবধািগুনল হবব  

 

 

এই ক্তজটিনস সহ ঋণ িনথর কময়াদ/অবসাি এবং ণগ্রহীর্া করৃ্তক ববকয়া অথ ত পনরবশাবধর পবরও কবেঁবচ থাকুি। 
 

h) নেএিএিএিএলএল -এর অনধকাবরর প্রনর্ ককাবিা কুসংস্কার োডাই ণগ্রহীর্ার (গুনল) দ্বারা নেিে বা সম্ভাবয নেিে ঘিিা ঘিবল, 

নপএিনবএইচএিএল ণগ্রহীর্ার নিবয়াগকর্তা/পনরচালক/অংশীদার/সদসযবদর এই ধরবির নেিে সম্পবকত অবনহর্ করার জিয অিুবমানদর্ 

হবব নপএিনবএইচএিএল কযর্াবব উপযুক্ত মবি করবব। 
 

i) নেএিএিএিএলএল -এর অনধকাবরর প্রনর্ ককাি প্রকার কুসংস্কার োডাই ণগ্রহীর্ার (গুনল) দ্বারা নেিে বা সম্ভাবয নেিে ঘিিা ঘিবল, 

নপএিনবএইচএিএল এই ধরবির বযক্তক্ত বা বযক্তক্তর সহায়র্া পাওয়ার লবক্ষয কয ককািও বযক্তক্ত বা বযক্তক্তর সাবথ কযাগাবযাগ করার অনধকার পাবব 

কখলানপ পনরমাণ পুিরুদ্ধাবর। এোডাও নপএিনবএইচএিএল -এর প্রনর্নিনধ সম্পনত্ত এবং/অথবা ণগ্রহীর্ার (কাবজর) ককাবিা কম তস্থল পনরদশ তি 

করার অনধকারী হববি। 
 

j) কর্তবযকারীরা এইর্াবব নপএিনবএইচএিএল কক ককওয়াইনস এবং অিযািয প্রবয়াজিীয় কচকগুনল সম্পন্ন করার জিয সম্মনর্ প্রদাি কবর কযমি 

প্রবযাজয আইবির অধীবি অিুবমানদর্ হবর্ পাবর যা প্রবযাজয আইবির অধীবি অিুবমানদর্ হবর্ পাবর যার মবধয িনথগুনলর 

প্রমাণীকরণ/যাচাইকরণ বা ককওয়াইনস উবদ্দবশয জমা কদওয়া নববরণ, নবনধবদ্ধ বা অিযািয দ্বারা সংরনক্ষর্ কেিাববস কথবক কেিা অযাবক্সস এবং 

সংগ্রহ করা সরকারী করৃ্তপক্ষ। কর্তবযরর্ েষ্টর্াবব নপএিনবএইচএিএল, র্ার নবনর্ন্ন পনরবষবা প্রদািকারী বা এবজিবক অিুবমাদি/সম্মনর্ 

কদয়, যার মবধয রবয়বে মাবকতটিং, সংগ্রহ এবং পুিরুদ্ধাবরর এবজিবদর সাবথ ই-কমইল, কিনলবিাি, বার্তা, এসএমএস, কহায়ািসঅযাপ বা অিযািয 

অযানপ্লবকশবির মাধযবম অথবা অিযথায় এমিনক যনদ মাবকতটিং নস্কম, নবনর্ন্ন আনথ তক এবং/অথবা নবনিবয়াগ পণয এবং/অথবা অিযািয পনরবষবার 

অিার, ঋণ িনথর অধীবি প্রবদয় পনরমাণ বা সংনিষ্ট অিয ককাি নদক সম্পবকত অবনলগরবদর অবনহর্কারীবদর িাম েভ  িি কল বা নেস্টাব ত নেস্টার 

-এ প্রদনশ তর্ হয়। কয ককাবিা সুবযাগ -সুনবধা প্রানপ্তর জিয বা কর্তবযরর্বদর দ্বারা গ্রহণ করা হবব। কর্তারা েষ্টর্াবব কঘাষণা কবরি কয, 

নপএিনবএইচএিএল এবং এর সহবযাগী, সহবযাগী এবং/অথবা গ্রুপ ককাম্পানিগুনলর কিনল-কলার, এবজি এবং/অথবা পনরবষবা প্রদািকারীর 

কাে কথবক এই ধরবির ই-কমইল, কিনলবিানিক কল, বার্তা, এসএমএস, কহায়ািসঅযাপ বার্তা ইর্যানদ র্াবদর এবং/অথবা র্াবদর পনরবাবরর 

সদসযবদর অসুনবধা। অবনলগররা েষ্টর্াবব এবং অপনরবর্তিীয়র্াবব সম্মর্ হি কয পনরবষবা প্রদািকারীবদর নবরুবদ্ধ ককাবিা দানবর জিয, 

নপএিনবএইচএিএল দায়বদ্ধ হবব িা এবং এই অযাকাউবি ওবনলগার (বা র্াবদর কয ককউ) এর দানব পনরবষবা প্রদািকারীবদর এবং/অথবা 

কিনলবিািকারীবদর নবরুবদ্ধ হবব। কর্তবযরর্রা ই-কমইল, বার্তা, এসএমএস, কহায়ািসঅযাপ এবং/অথবা কযাগাবযাগ বা র্থয বা িনথ র্াগ কবর 

কিওয়ার জিয অিযািয অযানপ্লবকশি বযবহার করবর্ সম্মর্ হি, এই ধরবির অযানপ্লবকশিগুনলর শর্তাবলী কমবি চলবর্ সম্মর্ হি এবং এই ধরবির 

অযানপ্লবকশিগুনলর সাবথ সম্পনকতর্ ঝুেঁ নকগুনলবর্ সম্মর্ হি অথবা র্াবদর মাধযবম র্থয র্াগ করা। 
 

10.5 সিংগ্রহ এটিন্ট সনটযাগ্ 
 

ণগ্রহীর্া (গুনল) েষ্টর্াবব স্বীকৃনর্ কদয় এবং স্বীকার কবর কয নপএিনবএইচএিএল, র্াবদর নিবজর বা র্াবদর অনিসার বা চাকরবদর মাধযবম এই 

ধরবির কাজ করার অনধকারবক নবন্দমুাে প্রনর্বিকর্া োডাই, সম্পূণ ত অনধকারী এবং পারেনরকর্াবব এক বা একানধক দল ( র্াবদর পেবন্দর 

এবং ট্রািিার এবং এই ধরবির পাটিতবক প্রদাি করা (গুনল) এর সাবথ সংযুক্ত বা ঘিিাক্রবম চানহদার কিাটিশ পািাবিা, ণগ্রহীর্ার কাে কথবক 

আউিস্টযাক্তডংস (িগদ/খসডা/কচক) গ্রহণ করা, ণগ্রহীর্ার সাবথ সমবঝার্া করা, ববধ রনসদ কদওয়া এবং কায তকর প্রদাি করা সহ ণগ্রহীর্ার (র্াবদর) 

নিষৃ্কনর্ এবং সাধারণর্ রৃ্র্ীয় পক্ষ (গুনল) নহসাবব সমস্ত ববধ কাজ সম্পাদি করা এই উবদ্দবশয উপযুক্ত মবি করবর্ পাবর। 
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10.6 যডসলটগ্ি করার অসধকার 
 

নপএিনবএইচএিএল এই ধরবির কায তক্রম নিবজ বা র্ার অনিবসর কম তচারীবদর মাধযবম সম্পাদবির অনধকারবক নবিা প্রনর্বিকর্ায় কিবল এক 

বা একানধক বযক্তক্ত (গুনল) নিবয়াবগর অনধকারী হবব (“যসবা েদানকারী") নহসাবব নপএিনবএইচএিএল ণ দনললগুনলর অধীবি পাওয়ার অনধকার 

এবং করৃ্তত্ব সহ র্ার সমস্ত বা কয ককাি কাজ, অনধকার এবং ক্ষমর্া নিব তাচি করবর্ পাবর নপএিনবএইচএিএল কর্তবযকারীবদর কাে কথবক সমস্ত 

পনরমাণ ববকয়া এবং এর সাবথ যকু্ত সমস্ত আইিী কাজ, কাজ, নবষয় এবং নবষয়গুনল সম্পাদি এবং সম্পাদি এবং এর সাবথ আিুষনঙ্গক। পনরবষবা 

প্রদািকারীবদর নবরুবদ্ধ কয ককাবিা দানবর জিয বাধযর্ামূলকর্াবব েষ্টর্াবব এবং অপনরবর্তিীয়র্াবব সম্মর্ হি, নপএিনবএইচএিএল দায়বদ্ধ হবব 

িা এবং এই অযাকাউবি কর্তবযরর্বদর দানব শুধুমাে পনরবষবা প্রদািকারীর নবরুবদ্ধ হবব। 
 

10.7 িসরদশ তন অসধকার 
 

কয ককাি মবিািীর্ নপএিনবএইচএিএল ককাি প্রকার কিাটিশ োডাই এবং কর্তবযরর্বদর ঝুেঁ নক ও বযবয়, নিরাপত্তা সংক্রান্ত সব দস্তাববজ ও র্থয 

পনরদশ তি, মূলয, বীমা, সুপানরিবিিে এবং কচক করার জিয সব তদা নিরাপত্তা প্রবববশর অনধকারী হবব। 
 

10.8 খরচ এবিং বযয 
 

a) কর্তবযকারীরা এইর্াবব সম্মর্ হি কয কর্তবযরর্ কক প্রদত্ত প্রক্তক্রয়াকরণ নি এবং অিযািয নি এবং চাজতগুনল কিরর্বযাগয িয় এবং ঋণিনথবর্ 

উনিনখর্ খরচ, নি, চাজত ইর্যানদ পনরবশাধ করবর্ হবব। এগুনল োডাও, বাধযবাধকগণ সমস্ত খরচ, চাজত, নি (অযািনি ত নিসহ), খরচ, অনগ্রম, শুল্ক, 

স্টযাম্প শুল্ক (কয ককািও বৃক্তদ্ধ বা নেিাবরিনশয়াল শুল্ক এবং জনরমািা সহ একটি যন্ত্র বা র্ার অিনুলনপর কারবণ পনরবশাধ করবর্ হবব (সহ 

ইবলকট্রনিক করকেত) কয ককাবিা রাবজয আিা হবে কযখাবি এটি কায তকর করা হবয়নেল), করক্তজবেশি নি/ চাজত, ককািত নি, জনরমািা ইর্যানদ যা 

প্রবযাজয হবর্ পাবর প্রস্তুনর্, আবলাচিা, সংরক্ষণ, কম তক্ষমর্া, বাস্তবায়ি, প্রবয়াগ এবং/ সম্পনকতর্ বা আদায়: (i) কণর িনথর/এর অধীবি, এবং/অথবা 

(ii) কণর কক্ষবে এবং/অথবা (iii) কয ককাবিা সম্পদ দখল ও রক্ষণাববক্ষবণর কক্ষবে যা নিরাপত্তা নহসাবব প্রদাি করা কযবর্ পাবর, নিরাপত্তা মুক্তক্ত 

ইর্যানদ সমবয় । দ্বারা প্রবয়াজি হবল নপএিনবএইচএিএল, কর্তবযরর্ এর রনসদ উর্্পাদবির অথ ত প্রদাবির প্রমাণ কদবব। 
 

 

 

 

b) নপএিনবএইচএিএল সম্পনত্তর নশবরািাম, নিরাপত্তা, প্রস্তুনর্, বাস্তবায়ি, ণ/নসনকউনরটির করক্তজবেশি র্দবন্তর জিয, র্ার নিজস্ব নবববচিার নর্নত্তবর্, খরচ, 

কর, চাজত, নি (অযািনি ত নিসহ) এর ককািটিই হবর্ পাবর িা। েকুবমিস, খরচ, অনগ্রম, নেউটি, স্টযাম্প নেউটি, করক্তজবেশি নি/চাজত, ককািত নি, জনরমািা 

ইর্যানদ উপবর উনিনখর্ ধারা 10.8 (ক) এ উনিনখর্ হবয়বে এবং বাধযর্ামূলক বযক্তক্তবদর দ্বারা প্রদত্ত/প্রদত্ত সমস্ত অথ ত অনবলবম্ব কিরর্ কদওয়া হবব 

নপএিনবএইচএিএল চানহদার নর্নত্তবর্. এই সমস্ত অবথ তর অথ ত প্রদাবির র্ানরখ কথবক সুদ বহি করবব নপএিনবএইচএিএল এই ধরবির প্রনর্দাি পয তন্ত 

নপএিনবএইচএিএল সুবদর হাবর এবং কণর িনথবর্ উবিনখর্ অনর্নরক্ত চাজত। এই উবদ্দবশয, র্ার অিয ককাি অনধকাবরর প্রনর্ ককাি প্রকার কুসংস্কার োডাই, 

নপএিনবএইচএিএল পিুরুদ্ধাবরর মুলর্ভ নব থাকা কর্তাবদর অযাকাউি কেনবি করার অনধকারী হবব। 
 

c) ইবর্বি ণগ্রহীর্া (গুনল) পনরবশাধ করবর্ বযথ ত হবল, যখি প্রাপয, ককাি অথ ত যা র্ার কাবে ণী হবর্ পাবর নপএিনবএইচএিএল এবং নপএিনবএইচএিএল এই 

ধরবির অথ ত আদাবয়র জিয আইনি প্রক্তক্রয়া শুরু কবরবে, ণগ্রহীর্া (নপ) নপএিনবএইচএিএলবক কণর িনথপবের অধীবি প্রদত্ত ককাি অনধকার, ক্ষমর্া বা 

প্রনর্কার বযবহার করার কক্ষবে নপএিনবএইচএিএল করৃ্তক প্রদত্ত বা প্রদত্ত আইিী নি সহ সমস্ত অনগ্রম, চাজত, খরচ এবং খরচ প্রদাি করবব। (অথবা এর 

প্রবয়াবগ) এবং এই ধরবির সমস্ত অথ ত এখাবি সুরনক্ষর্ ববকয়া অবথ তর একটি অংশ হবয় যাবব এবং ণগ্রহীর্ার (নপ) দ্বারা অনবলবম্ব এবং নবলম্ব বা নবলম্ব িা 

কবর নপএিনবএইচএিএল কক প্রদাি করা হবব। 
 

d) নপএিনবএইচএিএল কণর সাবথ ণগ্রহীর্া করৃ্তক প্রবদয় নি এবং চাজত কয ককাি সময় কযাগ করবর্, প্রর্যাহার করবর্ বা অিযথায় পনরবর্তি করবর্ পাবর। 

চাজতগুনলর মবধয ককাি সংবশাধি শুধুমাে ণগ্রহীর্ার (সম্ভাবয) উপর প্রবযাজয হবব।  
 

10.9 সনটযাগ্ এবিং িানান্তর 
 

a) নপএিনবএইচএিএল -এর পূবব তর নলনখর্ সম্মনর্ বযর্ীর্ ঋণ িনথপবের অধীবি বাধযবাধকগণ র্াবদর অনধকার বা দায় -দানয়বত্বর ককাবিা বযক্তক্তবক হস্তান্তর 

বা বরাদ্দ করববি িা। 
 

b) নপএিনবএইচএিএল ণ দনললগুনলর অধীবি বা র্াবদর োডাই (সমস্ত গযারানি সহ) কয ককাবিা বযক্তক্ত, বযক্তক্ত সনমনর্, সংস্থা কবপ তাবরি, নিগম করা কহাক বা িা 

কহাক, ণ দনললগুনলর অধীবি র্াবদর অনধকার এবং দায়বদ্ধর্া নবক্তক্র, বরাদ্দ, িবায়ি, সুরনক্ষর্ বা স্থািান্তর করার অনধকারী হবব , ককাি ককাম্পানি, নিিািার, 

আনথ তক প্রনর্ষ্ঠাি, িি-বযাংনকং আনথ তক ককাম্পানি ইর্যানদ র্াবদর পেবন্দর সম্পূণ ত বা আংনশকর্াবব এবং এই পদ্ধনর্বর্ এবং কযমি শর্তাবলী 

নপএিনবএইচএিএল নসদ্ধান্ত নিবর্ পাবর। এই ধরবির ককাি নবক্রয়, অযাসাইিবমি, নসনকউনরিাইবজশি বা ট্রািিার ণগ্রহীর্া (গুনল)/নিরাপত্তা প্রদািকারী 

এবং ণগ্রহীর্ার অধীবি দাবীকারী অিয সকল বযক্তক্তবক চূডান্তর্াবব আবদ্ধ করবব। 
 

c) নপএিনবএইচএিএল ককা-কলক্তডং কেমওয়াকত চভ ক্তক্তবর্ থাকা শর্তাবলী অিুসাবর কয ককািও বযাংক/আনথ তক প্রনর্ষ্ঠািবক  (যথাযথ ববল মবি করা হবব) বরাদ্দ 

করার অনধকারী হবব। এিা েষ্ট করা হবয়বে কয, নপএিনবএইচএিএল করৃ্তক ণ প্রদািকারী ণদার্াবক -ণ প্রদাি বা র্ার নকেভ  অংশ ককা-কলক্তডং কেমওয়াকত 

চভ ক্তক্তর অন্তগ তর্ নিয়ম এবং শর্তাবলী এবং এর িবল পরবর্ী/পরবর্ী িনথপবের নর্নত্তবর্ প্রববশ করবল, নপএিনবএইচএিএল নিরাপত্তা বজায় রাখবব 

নপএিনবএইচএিএল (নিবজর বা উর্য় ণদার্াবদর পবক্ষ এবং পবক্ষ) অথবা অযাকনসনেং ণদার্ার দ্বারা নিরাপত্তা প্রবয়াগবযাগয (ণদার্াবদর নিব তাচবি) থাকা 

স্বাবথ ত এবং সহায়ক ণদার্ার জিয নবশ্বাস।  
 

d) বাধযবাধকর্া অপনরবর্তিীয়র্াবব এবং নিশর্তর্াবব ককা-কলক্তডং কেমওয়াকত চভ ক্তক্তর অন্তগ তর্ নিয়ম এবং শর্তাবলী স্বীকার কবর এবং নিক্তির্ কবর এবং এর 

িলস্বরূপ/পরবর্ী েকুবমবিশি। বাধযর্ামূলকরা এই ধরবির নিবয়াগ বা অিুবমাদিকারী ণদার্ার অনধগ্রহবণর নববরানধর্া করার সমস্ত অনধকার এবং 
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প্রনর্কার মওকুি কবর। 
 

e) কর্তবযকারীরা অপনরবর্তিীয় এবং নিশর্তর্াবব নিক্তির্ কবর কয র্ারা নপএিনবএইচএিএল দ্বারা এই ধরবির স্থািান্তর বা নিবয়াবগর সবেও ঋণ সংক্রান্ত িনথ 

এবং কণর সাবথ সম্পনকতর্ অিযািয িনথর শর্তাবলীবর্ আবদ্ধ থাকবব। 
 

f) এই ধরবির ককাি কাজ এবং এরকম ককাি নবক্রয়, নিবয়াগ বা স্থািান্তর ণগ্রহীর্া এবং নিরাপত্তা প্রদািকারীবক বাধয করবব কয অিয পক্ষবক (এক) 

একবচটিয়ার্াবব বা কযৌথ পাওিাদার নহবসবব গ্রহণ করবব নপএিনবএইচএিএল অথবা একবচটিয়ার্াবব অনধকার সহ অনধকারী নহসাবব নপএিনবএইচএিএল 

অিয ককাি পবক্ষর পক্ষ কথবক (পাশাপানশ ককা-কলক্তডং কেমওয়াকত চভ ক্তক্তর অধীবি প্রাপ্ত অনধকারগুনল) এর অধীবি সমস্ত ক্ষমর্া প্রবয়াগ করা অবযাহর্ রাখা 

এবং অিয ককাি পবক্ষর (কযমি) বা এই ধরবির ববকয়া এবং পাওিা পনরবশাধ করা নপএিনবএইচএিএল নসদ্ধান্ত নিবর্ পাবর। অিয পক্ষ দ্বারা বা দ্বারা ককাি 

খরচ নপএিনবএইচএিএল র্াবদর অনধকার বাস্তবায়বির জিয এবং ববকয়া ও পাওিা আদায় করা হবব ণগ্রহীর্ার অযাকাউবি। ণগ্রহীর্া/নসনকউনরটি 

কপ্রার্াইোর স্বীকার কবর এবং গ্রহণ কবর কয, এই ধরবির নবক্রয়, ট্রািিার, অযাসাইিবমবির পর, নর্নি ণ দনলবলর অধীবি সমস্ত পাওিা অিয পক্ষবক 

প্রদাি করবর্ থাকববি। র্বব শর্ত থাবক কয, ককা-কলক্তডং কেমওয়াকত চভ ক্তক্তবর্ থাকা শর্তাবলীবর্ কণর একটি অংশ বরাদ্দ করার কক্ষবে, ববকয়া পনরমাবণর 

অথ ত পনরবশাধ করা হবব সহণ কািাবমা চভ ক্তক্ত অিুসাবর কয ককািও সনহর্ িনথপবের সাবথ পডা হবব (কযমি অযাসাইিবমি/অযাকবসসবির জিয, যা ণগ্রহীর্া 

করৃ্তক অিুবমানদর্) সহণ প্রদাি কািাবমা চভ ক্তক্ত বা ঋণ সংক্রান্ত কলিবদবির সাবথ সংনিষ্ট ণদার্াবক অন্তর্ভ তক্ত করা। 
 

g) পূবব তাক্ত সাধারণর্ার প্রনর্ ককাবিারূপ কুসংস্কার োডাই, যনদ নপএিনবএইচএিএল এিএইচনব কথবক ঋণ সহায়র্া পায়, র্াহবল এটি প্রাপ্ত চাজত, বিকী বা 

অিযািয সুদ দ্বারা প্রাপ্ত ণ সহায়র্া সুরনক্ষর্ করার অনধকারী হবব। নপএিনবএইচএিএল কণর নবরুবদ্ধ কর্তবযরর্বদর কাে কথবক। বাধযর্ামূলকরা 

নপএিনবএইচএিএলবক এিএইচনব -র পবক্ষ সুরক্ষায় র্ার আগ্রহ স্থািান্তর করার অিুমনর্ কদয়। 
 

10.10 অসধকার িসরর্যাটগ্র যঘাষণা 
 

বযায়াম করবর্ বযায়াম বা বযায়াম করবর্ কদনর, ঋণ দনলল বা অিয ককাি িনথর অধীবি ণগ্রহীর্ার  দ্বারা ককাি লঙ্ঘি বা নেিে হবল নপএিনবএইচএিএল -

এর কাবে ককাি অনধকার, ক্ষমর্া বা প্রনর্কার, এই ধরবির অনধকার, ক্ষমর্াবক ক্ষনর্গ্রস্ত করবব িা  

 

 

 

 

অথবা নপএিনবএইচএিএল এর প্রনর্কার, অথবা এর মওকুি বা নপএিনবএইচএিএল -এর ককাি নেিবের দ্বারা এটিবক মওকুি নহবসবব গণয করা হবব, 

অিয ককাি নেিবের কক্ষবে নপএিনবএইচএিএল -এর ককািও অনধকার, ক্ষমর্া বা প্রনর্কারবক প্রর্ানবর্ বা ক্ষনর্গ্রস্ত করবব। 
 

10.11 শাসন আইন এবিং এখসর্যার 
 

a) এই ক্তজটিনস, যার ববধর্া, নিম তাণ, কম তক্ষমর্া এবং প্রবয়াবগর সাবথ সম্পনকতর্ সমস্ত নবষয়গুনল র্ারর্ীয় আইি অিুসাবর পনরচানলর্ এবং গণিা করা হবব।  
 

b) ণগ্রহীর্া সম্মর্ হি কয ককাি ট্রাইবুযিাল বা আদালবর্ ির্ভি নদনি, এই ক্তজটিনসর বযাপাবর কযবকাবিা নববরাধ নিষ্পনত্তর একবচটিয়া এখনর্য়ার র্ারবর্র থাকবব 

এবং কসই অিযুায়ী ককাি মামলা, কম ত বা কায তধারা (একসবঙ্গ বলা হবয়বে "কাে তধারা") কণর িনথপবের সাবথ সম্পনকতর্ বা এর সাবথ সম্পনকতর্ এই ধরবির 

আদালর্ বা ট্রাইবুযিাল এবং ণগ্রহীর্া অপনরবর্তিীয়র্াবব নিবজর কাবে এবং র্ার সম্পনত্তর কক্ষবে, সাধারণর্ এবং নিশর্তর্াবব, কসই আদালবর্র এখনর্য়ার 

অথবা ট্রাইবুযিাল।  
 

c) ণগ্রহীর্া এখিই বা র্নবষযবর্ ককাি আপনত্ত মওকুি কবর নদবলি ককাি নদনির ককাি ট্রাইবুযিাল বা আদালবর্ ককাি কায তধারা স্থানপর্ করার জিয এবং এই 

ধরবির ককাবিা কায তধারা একটি অসনুবধাজিক কিারাবম আিা হবয়বে, এবং আরও অপনরবর্তিীয়র্াবব একমর্ কয একটি রায় ির্ভি নদনির ট্রাইবুযিাল এবং 

আদালবর্র সামবি আিা কযবকাবিা কায তক্রবম এটি চূডান্ত এবং বাধযর্ামূলক হবব এবং অিয ককাবিা এখনর্য়াবরর আদালবর্ প্রবয়াগ করা কযবর্ পাবর, যার 

একটি প্রর্যনয়র্ অিুনলনপ এই ধরবির রাবয়র চূডান্ত প্রমাণ হবব, অথবা অিয ককাি উপাবয় প্রদাি করা হবব প্রবযাজয আইি দ্বারা। 
 

d) এই ধারাটিবর্ ককাি নকেভ ই কিই, সীমাবদ্ধ করবব িা বা ক্ষনর্গ্রস্ত করবব িা বা পক্ষপানর্ত্ব করবব িা বা অিয ককাবিা আদালবর্ বা উপযকু্ত এখনর্য়াবরর 

ট্রাইবুযিাবল নবচার গ্রহবণর জিয নপএিনবএইচএিএল -এর ককাবিা অনধকারবক অস্বীকার করবব িা, অথবা এক বা একানধক এখনর্য়াবর কায তধারা গ্রহণ করা 

অিয ককাি কায তধারা গ্রহণবক বাধা কদবব িা এখনর্য়ার, একবযাবগ কহাক বা িা কহাক, এবং ণগ্রহীর্া (র্ার) অপনরবর্তিীয়র্াবব নিবজর জিয এবং র্ার 

সম্পনত্তর জিয, সাধারণর্ এবং নিশর্তর্াবব জমা কদয় এবং গ্রহণ কবর, কযমি আদালর্ বা ট্রাইবুযিাবলর এখনর্য়ার, এবং ণগ্রহীর্া ককাি আপনত্ত 

অপনরবর্তিীয়র্াবব মওকুি কবর এখি বা র্নবষযবর্, ককাি কায তধারার স্থাি স্থাপবির জিয এবং এই ধরবির ককাবিা কায তধারা একটি অসুনবধাজিক কিারাবম 

আিা হবয়বে ববল দানব করবর্ পাবর। 
 

e) ণগ্রহীর্াগণ এর্দ্বারা সাধারণর্াবব সম্মনর্ কদি কয, ককাি ঋণ িনথর সাবথ বা ককাি প্রক্তক্রয়ার ইসুযবর্ উত্থানপর্ কয ককাি প্রনসনেং এর কক্ষবে, ককাি ধরবির 

সম্পনত্তর নবরুবদ্ধ সীমাবদ্ধর্া োডা, বর্রী, প্রবয়াগ বা কায তকর করা সহ কযবকাবিা আবদশ বা রায় যা নকেভ  (র্ার বযবহার বা উবদ্দশয বযবহার িা কবরই) যা এই 

ধরবির কায তক্রবম করা বা কদওয়া কযবর্ পাবর। 
 

f) কয পনরমাবণ ণগ্রহীর্া নিবজর অনধকার বা নিবজর সম্পনত্তর জিয দাবী করবর্ পাবর, মামলা, মৃর্ভ যদণ্ড, সংযকু্তক্ত (মৃর্ভ যদবণ্ড সহায়র্ার কক্ষবে, নবচাবরর আবগ 

বা অিযথায়) অথবা অিযািয আইনি প্রক্তক্রয়া কথবক অিাক্রমযর্া এবং কয ককািও কক্ষবে এই ধরবির এখনর্য়ার কসখাবি নিবজর বা র্ার সম্পবদর জিয দায়ী 

করা কযবর্ পাবর, কযমি অিাক্রমযর্া (দানব করা কহাক বা িা কহাক), ণগ্রহীর্াগণ এইর্াবব অপনরবর্তিীয়র্াবব দানব করবর্ রাক্তজ িি এবং এর দ্বারা ণ িনথপে 

কথবক উদ্রূ্র্ কায তক্রবম এই ধরবির অিাক্রমযর্া মওকুি কবরি। 
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10.12 সবটরাধ সনষ্পসি 
 

a) ঋণ দনলল এবং ঋণ িনথর কায তকানরর্া কথবক বা এর সাবথ সম্পনকতর্ কয ককাি এবং সমস্ত নববরাধ, দাবী, পাথ তকযগুনল সানলবসর মাধযবম নিষ্পনত্ত করা হবব 

সানলবসর নবধাি অিুসাবর নিযকু্ত হওয়ার জিয একমাে সানলবসর কাবে উবিখ করা হবব এবং কিনসনলবয়শি অযাক্ট, 1996 এবং এর কযবকাবিা সংনবনধবদ্ধ 

সংবশাধি ("আইন”) এবং পুরস্কার, র্ারপর, পবক্ষর উপর বাধযর্ামূলক হবব। সানলবশর স্থাি, স্থাি এবং আসি হবব নদনিবর্। সানলবসর কায তক্রম ইংবরক্তজ 

র্াষায় পনরচানলর্ হবব। সানলবসর নি এবং সানলবসর খরচ সহ সানলবসর খরচ ণগ্রহীর্া বহি করবব।  
 

b) এই প্রববির সাবপবক্ষ, ণগ্রহীর্া আরও সম্মর্ হি কয ঋণ দনলল অিসুাবর করা কলিবদি/কলিবদি কথবক বা এর িবল উদ্রূ্র্ সমস্ত দাবী, পাথ তকয এবং 

নববরাধ, এই ধরবির কলিবদি, কলিবদি প্রববশ করা হবয়বে নকিা এই প্রশ্ন সহ। প্রববশ করুক বা িা করুক, শুধুমাে নদনির আদালবর্র একবচটিয়া এখনর্য়ার 

সাবপবক্ষ। 
 

c) এিা েষ্ট করা হবয়বে কয নপএিনবএইচএিএল র্ার নবববচিার নর্নত্তবর্, এই ক্তজটিনস -র অধীবি শুরু করা বা প্রস্তানবর্ কযবকাবিা সানলসী বা আইিী কায তধারা 

একেীকরবণর এবং একক্তের্ করার অনধকার পাবব, যার মধয নদবয় এক বা একানধক অধীবি আরম্ভ বা প্রস্তানবর্ অিযািয কণর দনলল। 
 

d) এখাবি অন্তর্ভ তক্ত ককাি নকেভ ই নপএিনবএইচএিএল -এর অনধকার ও প্রনর্কারবক নিবশষ, সীমাবদ্ধ বা অপসারণ নহসাবব গণয করা হবব িা, যনদ এখি বা 

র্নবষযবর্ ণগ্রহীর্া, নিরাপত্তা প্রদািকারী এবং/অথবা গযারািাবরর নবরুবদ্ধ, যনদ থাবক এবং/অথবা অিয ককাি বযক্তক্ত, অথবা এস এ আর এি এ ই এস আই 

আইি এবং/অথবা আইনবনস, এবং নপএিনবএইচএিএল এর অধীবি র্াবদর নিজ সম্পনত্তর কযবকাবিাটিই এই ধরবির অনধকার/প্রনর্কারগুনল বযবহার করার 

সম্পূণ ত অনধকারী হবব, র্া সবেও দীক্ষা, মুলর্ভ নব, বা অিয ককাি সানলস বা অিযািয কায তধারা অবযাহর্ রাখা। 
 

10.13 র্ীব্রর্া 
 

এই ক্তজটিনস সহ ঋণ িনথর কয ককাি নবধাি, কযটি ককাি এখনর্য়াবর নিনষদ্ধ বা বলবৎ িয়, এই ধরবির এখনর্য়ার নহসাবব, নিবষধাজ্ঞা বা অবযাগযর্ার সীমা 

পয তন্ত অকায তকর হবব নকন্তু কণর িনথপবের বানক নবধািগুনল বানর্ল করবব িা অিয ককাি এখনর্য়াবর নবধাি। 
 

 

 

 

10.14 সিংটশাধন 
 

এই ক্তজটিনসবর্ অিযথায় প্রদত্ত বযর্ীর্, এই ক্তজটিনস বা এর ককািটিবর্ ককািও পনরবর্তি বা সংবশাধি করা হয়নি পদ এবং এর শর্তাবলী ববধ বা বাধযর্ামূলক 

হবব যনদ িা নলনখর্র্াবব বর্নর করা হয় এবং যথাযথর্াবব সমস্ত পক্ষ দ্বারা কায তকর করা হয়। 
 

10.15 সলটযন এবিং যসি অফ 
 

a) এখাবি যা নকেভ  আবে র্া সবেও, নপএিনবএইচএিএল ণগ্রহীর্ার সমস্ত নিরাপত্তা  অবথ তর উপর একটি ওর্াররাইনেং অনধকার পাবব, যা 

নপএিনবএইচএিএল, এর গ্রুপ ককাম্পানি এবং সহবযাগীবদর নিয়ন্ত্রণ/দখবল রবয়বে। অনধকার আদাবয়র এই অনধকার ককাি কারবণই প্রর্ানবর্ হবব িা। 

 

b) ণগ্রহীর্া এর্দ্বারা নপএিনবএইচএিএলবক কয ককাি কণর র্ারসাময প্রবয়াগ করবর্ অিুবমাদি কবরি, যার জিয ণগ্রহীর্া কয ককাি কণর অধীবি অনধকারী 

হবর্ পাবরি, এখাবি প্রবদয় এবং প্রবদয় ককাবিা অবথ তর সন্তুটষ্টবর্ নকন্তু অবনশষ্ট পনরবশানধর্। নপএিনবএইচএিএল কথবক ণগ্রহীর্ার কক্রনেবির কয ককাি 

পনরমাবণর কক্ষবে নপএিনবএইচএিএল কথবক প্রাপ্ত/কিওয়া /কণর কযবকাবিা/সমস্ত কক্রনেবির কক্ষবে কসি অি করার অনধকারও থাকবব। 

 

c) এিা এইর্াবব সম্মর্ এবং কবাঝা যায় কয, ণগ্রহীর্া (গুনল) যনদ এখাবি উনিনখর্ ববকয়া এবং অিযািয চাজত প্রদাবির কক্ষবে নেিে হয়, র্াহবল এখাবি প্রদত্ত 

সমানপ্তর অনধকাবরর প্রনর্ ককাি প্রকার বাধা োডাই, নপএিনবএইচএিএল র্ার ববকয়া পনরবশাবধর অনধকারী হবব র্ার দখল/নিয়ন্ত্রবণ থাকা ককাি অবথ তর 

নবরুবদ্ধ এবং র্া কথবক ণগ্রহীর্াবক জমা কদওয়ার মাধযবম কহাক বা অিযথায়। 

10.16 কর কর্তন 
 

a) সমস্ত কপবমি কর্তবযরর্ (গুনল) দ্বারা করা হবব নপএিনবএইচএিএল প্রবযাজয আইবির অধীবি কর কর্তবির প্রবয়াজি িা হবল কণর িনথর আওর্ায় করমুক্ত 

এবং ককাবিা কর োড োডা করা হবব। 

b) যনদ ককাি কর্তবযরর্ (গুনল) প্রবযাজয আইি দ্বারা প্রবয়াজি হয় িা এমি একটি কর কর্তি কবর, যখি ককাি অথ ত প্রদাি করার সময় নপএিনবএইচএিএল, 

এই ধরবির কর্তবযরর্ দ্বারা প্রবদয় অথ ত র্া নিক্তির্ করার জিয প্রবয়াজিীয় পনরমাবণ বকৃ্তদ্ধ করা হবব নপএিনবএইচএিএল কযবকাবিা কর োবডর সমটষ্ট, 

একটি সমটষ্ট পায়, কয পনরমাবণ এটি পাওয়া কযর্ র্ার সমপনরমাণ কর োড িা থাকবল। 

c) একজি অবনলগর অনবলবম্ব সবচর্ি হবয় উিবব কয এটি অবশযই একটি কর কর্তি করবর্ হবব (অথবা হাবরর মবধয ককাি পনরবর্তি আবে বা কর োবডর 

নর্নত্ত আবে) নপএিনবএইচএিএল কসই অিুযায়ী 

d) যনদ একজি কর্তার (কর) কর্তি করার প্রবয়াজি হয়, র্াহবল র্া অনবলবম্ব সংনিষ্ট কর্তাবদর কাবে কসই কর কর্তবির সাবথ প্রবয়াজিীয় অথ ত প্রদাি করবব, যা 

প্রবযাজয আইবির অধীবি অিুবমানদর্ সমবয়র মবধয হবব। 

e) একজি অবনলগর  নপএিনবএইচএিএলবক প্রদাি করবব, আয়কর আইি, 1961 ("আইটি অযাক্ট") -এর িম ত িং 16A কর্ টিনেএস সাটিতনিবকি শুধুমাে 

টিনেএস পুিনম তলি নববিষণ এবং সংবশাধি সক্ষমকরণ নসবস্টম ("ট্রযাকস") কথবক োউিবলাে করা হবব।  প্রাসনঙ্গক বেমানসবকর কশষ কথবক anণ িনথবর্ 

নিনদতষ্ট সময়সীমার মবধয বেমানসক নর্নত্তবর্ ওবয়বসাইি এবং নিক্তির্ করুি কয টিএিএস পনরমাণ নপএিনবএইচএিএল আইটি আইবির অধীবি িরম 26 

এএস নববনৃর্বর্ প্রনর্িনলর্ হবয়বে। যনদ পূবব তাক্তটি কমবি চলা হয় এবং কযখাবি একজি কর্তবযরর্ কমাি সুবদর পনরমাণ প্রদাি কবরবে, 

নপএিনবএইচএিএল টিনেএস সাটিতনিবকি প্রানপ্তর ঋণ িনথবর্ নিনদতষ্ট সময়সীমার মবধয এই ধরবির কর্তবযরর্ দ্বারা প্রদত্ত টিনেএস পনরমাবণর সমাি 
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পনরমাণ ণগ্রহীর্াবক কিরর্ কদবব। 

f) যাইবহাক, টিনেএস (পবর সংজ্ঞানয়র্) নরিাড দাবী গ্রহণ করা হবব িা নপএিনবএইচএিএল পরবর্ী আনথ তক বেবরর ঋণ িনথবর্ কদওয়া সময়সীমার পবর। 

g) আইটি আইবির অধীবি িরম 26AS কস্টিবমবি প্রনর্িনলর্ “F” স্টযািাবস পরবর্ী ককাবিা পনরবর্তি ঘিবল নপএিনবএইচএিএল, নপএিনবএইচএিএল 

অনবনলগবরর প্রাসনঙ্গক অযাকাউবি টিনেএস পনরমাণ অনবলবম্ব কেনবি করার অনধকারী হবব এবং এটিবক ববকয়া পনরমাণ নহসাবব নবববচিা করা হবব এবং 

অনর্নরক্ত সুদ এবং অিযািয সমস্ত প্রবযাজয খরচ, চাজত এবং বযবয়র সাবথ পুিরুদ্ধারবযাগয হবব। 

h) কযখাবি একজি কর্তবযরর্ উৎবস কর্তিবযাগয কর কর্তবির পর নিি সুবদর পনরমাণ প্রদাি কবর (“টিসডএস") প্রনর্ নপএিনবএইচএিএল, এই ধরবির 

অবনলগর আইি দ্বারা নিধ তানরর্ সমবয়র মবধয সরকানর ককাষাগাবর টিনেএস জমা কদবব এবং প্রদাি করবব নপএিনবএইচএিএল, প্রাসনঙ্গক বেমানসবকর 

কশষ কথবক ঋণ িনথবর্ নিনদতষ্ট সময়সীমার মবধয প্রনর্টি বেমানসবকর জিয আইটি আইবির অধীবি িরম 16 এ -কর্ টিনেএস সাটিতনিবকি। এই সমবয়র 

মবধয, এই ধরবির কর্তবযরর্ নিক্তির্ করবব কয টিনেএস পনরমাণ আইটি আইবির অধীবি িরম 26AS নববনৃর্বর্ প্রনর্িনলর্ হয় নপএিনবএইচএিএল "F" 

স্টযািাস সহ। যনদ এই ধরবির কর্তবযরর্ পূবব তাক্ত কমবি চলবর্ বযথ ত হয়, নপএিনবএইচএিএল এইরকম কর্তবযরর্ এর প্রাসনঙ্গক অযাকাউবি টিনেএস 

পনরমাণ কেনবি করার অনধকার সংরক্ষণ কবর এবং এটিবক ববকয়া পনরমাণ নহসাবব নবববচিা করা হবব এবং অনর্নরক্ত সুদ এবং অিযািয সমস্ত প্রবযাজয 

খরচ, চাজত এবং খরচ সহ পুিরুদ্ধারবযাগয হবব। 

i) এই ধরবির ঘিিায়, একজি অবনলগর পরবর্ী আনথ তক বেবরর টিনেএস িনথবর্ উবিনখর্ নদবির সংখযার কচবয় পবর িয়, টিনেএস সাটিতনিবকি সরবরাহ 

কবর টিনেএস পনরমাবণর কক্রনেবির জিয অিুবরাধ করবর্ পাবর। র্বব শর্ত থাবক কয, অনর্নরক্ত সুদ এবং অিযািয সমস্ত প্রবযাজয, খরচ, চাজত এবং বযয় এই 

ধরবির কর্তবযরর্ এর অযাকাউবি কেনবি কবর ককাি কিরর্ কদওয়া হবব িা। 
 

10.17 েসর্রক্ষািূলক ধারা 
 

ণ িনথপবের বাধযবাধকর্া বা ববধর্া বা প্রবয়াগবযাগযর্া ককাির্াববই পক্ষপার্দুষ্ট, প্রর্ানবর্ বা নিমূ তল করা হবব িা:  

a) এই ধরবির িনথর শর্তাবলী অিসুাবর প্রবয়াজি অিুযায়ী বযক্তক্তবদর সম্মনর্বর্ নববশষর্াবব পনরবনর্তর্ বা পনরবনর্তর্ পনরমাণ বযর্ীর্, উবিনখর্ কয ককাি িনথর 

সংবশাধি, পনরবর্তি বা পনরবর্তি;  
 

b) একজি অবনলগবরর কবপ তাবরি কািাবমার ককাি পনরবর্তি বা পিুগ তিি;  
 

c) ঋণ দনললগুনলর পক্ষগুনলর (বাধযর্ামূলক সহ) ককািও বাধযবাধকর্া বা দায়বদ্ধর্ার অবযাগযর্া, অনিয়ম বা অবযাগযর্া;  
 

 

 

 

d) ণ িনথপবের অধীবি কর্তবযকারীবদর বা অিয ককাি বযক্তক্তর নিজ দানয়বত্ব প্রববশ করার বা সম্পাদবির ক্ষমর্ার ককাি ঘািনর্ বা র্ার অিুশীলবি 

ককাি অনিয়ম বা র্ার পক্ষ কথবক কাজ করার জিয ককাি বযক্তক্তর করৃ্তবত্বর অর্াব;  
 

e) কদউনলয়া বা নলকুইবেশি বা ককাি অক্ষমর্া, অক্ষমর্া, মৃর্ভ য বা সীমাবদ্ধর্া বা সংনবধাি, নস্থনর্, নিয়ন্ত্রণ বা মানলকবদর বা অিয ককাি বযক্তক্তর 

মানলকািা, কযর্াববই কহাক;  
 

f) অিয ককাি চাজত, গযারানি বা অনধকার বা প্রনর্কার পাওয়া যায় নপএিনবএইচএিএল সম্পূণ ত বা আংনশকর্াবব শূিয, অকায তকর, প্রবয়াগবযাগয বা 

প্রনর্বিী হবয় ওিা বা হবয় যাওয়া নপএিনবএইচএিএল কয ককাি সময় মুক্তক্ত, প্রবয়াগ করা কথবক নবরর্ থাকা, পনরবনর্তর্ হওয়া বা অিয ককাি উপাবয় 

র্াবদর কারও সাবথ বা কয ককাি ক্ষমর্া, অনধকার বা প্রনর্কার নপএিনবএইচএিএল এখি বা পরবর্ীবর্ ককাি বাধযবাধক বা অিয ককাি বযক্তক্তর 

পক্ষ কথবক বা র্ার নবরুবদ্ধ থাকবর্ পাবর;  
 

g) কয ককাি কাজ, বাদ, ঘিিা বা পনরনস্থনর্ যা এই নবধাবির জিয কণর দনলল বা কর্তবযকারীবদর দায়বদ্ধর্া, প্রর্ানবর্ বা নিমূ তল করার জিয কাজ করবব 

বা করবর্ পাবর, কারণ ঋণ দনলল বা অিয ককাি অনধকার, ক্ষমর্া বা প্রনর্কাবরর অধীবি হবর্ পাবর প্রদাি করা হবয়বে নপএিনবএইচএিএল ঋণ 

দনলল দ্বারা বা ককাি প্রবযাজয আইি দ্বারা; অথবা  
 

h) অিয ককাি নবষয় বা ক্তজনিস যাই কহাক িা ককি। 
 

10.18 সাধারণ ধারা 
󠄀 

ণগ্রহীর্া সম্মর্ হি এবং নিম্নরূপ নিক্তির্ কবরি: 

(a) কয ণগ্রহীর্া সুবদর হার, অনর্নরক্ত পনরবশাধ এবং র্ার নহসাব পদ্ধনর্ গ্রহণ কবর, অিযািয চাজত এবং ঋণ িনথর শর্ত অিুযায়ী প্রবদয় অিযািয পনরমাণ 

যুক্তক্তসঙ্গর্ এবং ণগ্রহীর্া প্রনর্টি শবর্তর অথ ত বুঝবর্ কপবরবেি এবং আনথ তক প্রর্াব, প্রবদয় পনরমাণ এবং দায় এবং বাধযবাধকর্া এখাবি এবং অিযািয 

ঋণ িনথর অধীবি বর্নর করা হবয়বে। 

(b) এই ক্তজটিনস, নপএিনবএইচএিএল/ণদার্া দ্বারা যথাযথ/প্রাসনঙ্গক ববল নবববনচর্ হবর্ পাবর, কেমওয়াকত চভ ক্তক্ত এবং কেমওয়াকত চভ ক্তক্তর সাবথ থাকা 

কয ককাি েকুবমবিশি এর সাবথ অনববেদয অংশ নহবসবব পডবব এবং প্রবয়াগবযাগয হবব। কেমওয়াকত চভ ক্তক্তবর্ নিেক প্রববশ এবং কেমওয়াকত 

চভ ক্তক্তর সাবথ থাকা কয ককাি েকুবমবিশি এর অধীবি সম্মনর্র বাধযবাধকর্া কথবক মুক্তক্ত পাবব িা।  

(c) ণগ্রহীর্া এই ক্তজটিনসর শর্তাবলী পবডবেি এবং বুঝবর্ কপবরবেি এবং এখািকার নবধাি দ্বারা আবদ্ধ হবর্ সম্মর্ হবয়বেি। যনদ ণগ্রহীর্া নিরক্ষর 

হয় এবং/অথবা ইংবরক্তজ র্াষা পডবর্ িা পাবর, র্াহবল এই ক্তজটিনসর নিয়ম ও শর্তাবলী ণগ্রহীর্ার কাবে স্থািীয় র্াষায় নবস্তানরর্র্াবব অিবুাদ, 

অিুবাদ এবং বযাখযা করা হবয়বে। 



পষৃ্ঠা 42 এর 41 
 

এই সাধারণ সন্য়ম ও শতটাবেী (“GTC”) 24 র্নু্, 2022-এ ন্তুন্ সেসি/সেসিলত সাব-মরস্তর্স্ট্রার VII-এর অসফলস সন্বসিত হলয়লে, বই ন্ং 4, িসেউলম সন্বিন্ 

ন্ম্বর 392 আলে। পষৃ্ঠা ন্ম্বর 63 মথলক 106-এ ন্ং 1733 এবং GTC-এর অগ্রগসত যা ন্তুন্ সেসি/সেসিলত সাব-মরস্তর্স্ট্রার VII-এর অসফলস সন্বসিত, 03 

আগর্স্, 2021-এ বই ন্ং 4, িসেউলম মরস্তর্লস্ট্রশন্ ন্ম্বর 294 আলে। পষৃ্ঠা ন্ম্বর 114 মথলক 157-এ ন্ং 1708 এবং ন্তুন্ সেসি/সেসিলত সাব-মরস্তর্স্ট্রার V 

A, হাউস খালর্র অসফলস, 03 মম, 2019 তাসরলখ বই ন্ং 4, িসেউলম সন্বিন্ ন্ম্বর 867 রলয়লে। পষৃ্ঠা ন্ম্বর 98 মথলক 151-এ ন্ং 463 এবং সেসি/ন্য়া 

সেসিলত সাব-মরস্তর্স্ট্রার VII-এর অসফলস, 09 সিলসম্বর, 2016 তাসরলখ বই ন্ং 4, িসেউলম সন্বিন্ ন্ম্বর 979 রলয়লে। ন্ং 1614 পষৃ্ঠা ন্ম্বর 57 মথলক 103 

এবং এোডাও কান্ টাে, হসরয়ান্ার সাব-মরস্তর্স্ট্রালরর অসফলস 04 সিলসম্বর, 2014 তাসরলখ বুক I, িসেউম এর অধীলন্ িকুলমন্ট ন্ম্বর 9326 সহসালব। পষৃ্ঠা 

ন্ম্বর 82-এ ন্ং 534 এটা সন্বসিত আলে. 

 
 
______________________                                                ___________________ 

স্বাক্ষর ণগ্রহীর্ার(গুনল)                                                    স্বাক্ষর সিএনসবএইচএফএল এর  

 
 
 

 

 

 


