
ঋণ চুkীপt 

 
ei চুিkখন সূচীত  uেlখ কৰা sান আৰু তািৰখত কৰা ৈহেছ - মi iয়াত িলিখেছা; 

মাজত 
M/s. Hinduja Leyland Finance Limited, েকাmানী আiন 1956ৰ aধীনত pিতি ত eটা েকাmানী আৰ ুiয়াৰ কপর্েৰট কাযর্ালয় 27-A েডেভলপড 
i াি েয়ল eে ট i ী, েচnাi – 600032-ত aৱিsত, iয়াৰ িপছত pথম aংশৰ ‘ঋণদাতা’ বিুল uেlখ কৰা হ’ব (িযেটা aিভবয্িk pসংগ বা 
aথর্ৰ pিত pিতkল নহ'েল iয়াৰ utৰািধকাৰী আৰ ুিনযুিk িদয়া আিদ anভুর্k হ'ব,)।  

 
আৰ ু

িdতীয় aংশৰ সূচী - I ত বণর্না কৰা, ঋণgহণকাৰী, সহ-ঋণgহণকাৰী আৰ ু েগৰাnৰ, (িযেটা aিভবয্িk, যিদেহ iয়াৰ pসংগ বা aথর্ৰ pিত 
pিতkল নহয় েতেn েতo ঁৰ িনজ িনজ utৰািধকাৰী, sাথর্জিনত pিতিনিধ,  িন াদক আৰ ুpশাসকক, utৰািধকাৰী আৰ ুিনযুিkpাpক বজুায় আৰু 
iয়াত anভুর্k কৰা হ'ব) । 
 
 “ঋণgহণকাৰী”ৰ aিভবয্িkেয় eকক/eকািধক সহ-ঋণgহণকাৰী(সকল) anভুর্k কেৰ আৰ ু েযৗথভােৱ “ঋণgহণকাৰী” বিুল েকাৱা হয়; আৰ ু
“ঋণgহণকাৰী” আৰ ু “িন য়তাদাতা” pসংগেটাৰ aথর্ৰ pিত pিতkল নহ’েল আৰ ু eকািধক ঋণgহণকাৰী/িন য়তাদাতা (যিদ আেছ) আৰ ু
েতo ঁৰ/েতoেঁলাকৰ আiনী utৰািধকাৰী, sাথর্জিনত pিতিনিধ, িন াদক, pশাসক,utৰািধকাৰী আৰ ুিনযুিkpাp আিদক anভুর্k কিৰব লািগব। 
 
 “ঋণদাতা”,“ঋণgহণকাৰী” আৰ ু“িন য়তাদাতা” ৰ aিভবয্িkক পৃথেক পৃথেক “পk” বিুল েকাৱা হয় আৰ ুসামিূহকভােৱ “পkসমহূ” বিুল েকাৱা 
হয়। 
 
য’ত েনিক: 
A. ঋণgহণকাৰী(সকল)েয় iয়াৰ pথম aনসূুচীত ব লভােৱ বণর্না কৰা uেdশয্ৰ বােব eটা ঋণৰ সুিবধাৰ বােব aনেুৰাধ কিৰেছ। 

 
B. ঋণgহণকাৰী(সকল)েয় কৰা pিতিনিধtৰ oপৰত িনভর্ ৰ কিৰ, ঋণদাতাi iয়াৰ িপছত uেlখ কৰা চতর্ আৰ ু িনয়মসমহূৰ oপৰত 

ঋণgহণকাৰী(সকল)ক ঋণৰ সুিবধা uপলb কিৰবৈল সnত ৈহেছ। 
 

চতর্ াৱলী 
aনেুcদ 1 
সংjােবাৰ 

1.1  চুিkত যিদেহ pসংগত aনয্থা pেয়াজনীয় নহয়: 
“চুিk” iয়াৰ aথর্ হ’ল ei চুিkক িযেকােনা সংেশাধনী, পিৰপূৰক চুিk(সমহূ)ৰ ৈসেত iয়াৰ লগত 

জিড়ত আৰ ু / বা iয়াৰ dাৰা িচnা কৰা aনয্ানয্ নিথপt, িযেবাৰ ঋণgহণকাৰীেয় ঋণদাতাক 
pদান কিৰেছ আৰ/ুবা যাৰ oপৰত ঋণদাতাi ei ঋণৰ সুিবধা কাযর্য্কৰী কিৰবৈল িনভর্ ৰ 
কিৰেছ, য’ত চুিkখনৰ ৈসেত সংযুk িযেকােনা সূচী, পিৰিশ , চতর্ াৱলীেক ধিৰ ঋণদাতা, 
ঋণgহণকাৰী, সহ-ঋণgহণকাৰী আৰ ুেগৰাnৰৰ মাজত সmাদন কৰা হয়। 

“আেবদন p-পt” ঋণৰ সুিবধা িবচিৰ ঋণgহণকাৰী/সহ-ঋণgহণকাৰী/িন য়তাদাতাi িনধর্ািৰত p-পtত (িডিজেটল 
p-পtেক ধিৰ) ঋণদাতাক দািখল কৰা িযেকােনা আেবদন pপt iয়াত anভুর্k কৰা ৈহেছ। 

“সmিt” ঋণদাতাi ঋণgহণকাৰীক(সকল) বাহন বা যntপািত (iয়াৰ আকাংিkত বয্ৱহাৰৰ বােব 
বিড/pেয়াজনীয় িনমর্াণৰ ৈসেত বা aিবহেন)kয়ৰ বােব/িযেটাৰ সnভর্ ত ঋণ pদান কেৰ আৰু 
িযেটা ঋণgহণকাৰীেয় িনৰাপtাৰ বােব বnকী ৰপূত ঋণদাতাক িদেয়।  



“ঋণ gহণকাৰী” aথর্াt   eটা বা তেতািধক, বয্িkৰ(সকল) eকক মািলকীst, িহn ুaিবভk পিৰয়াল (HUF), 
া , বয্িkৰ pিত ান, সমাজ, kাব, িলিমেটড (eলeলিপ) / আনিলিমেটড পাটর্ নাৰি প ফামর্, 

বা eটা সীিমত (ৰাজ ৱা বা বয্িkগত) েকাmানী বা... eটা eকক বয্িkৰ েকাmানী 
(OPC), েযৗথ uেদয্াগ েকাmানী/ফামর্, িবেশষ uেdশয্ৰ মাধয্ম (SPV) িহচােপ গঠন কৰা 
েকাmানীসমেূহ ঋণgহণকাৰী িহচােপ চুিkখন কাযর্কৰী কেৰ। 
যিদ ঋণgহণকাৰী eজনতৈক aিধক বয্িk হয়, pেতয্েকi বয্িkগতভােৱ চুিkখন কৰা বিুল ধৰা 
হ’ব আৰ ুেতoঁেলােক সকেলােৱ iয়াৰ aধীনত েযৗথভােৱ আৰ ুপৃথেক পৃথেক iয়াৰ aধীনত থকা 
দায়বdতাসমহূৰ ৈসেত সnিত pকাশ কৰা বিুল ধৰা হ’ব আৰ ু “ঋণgহণকাৰী” শbেটােৱ 
সকেলােক েতoঁৰ/েতoঁেলাকৰ utৰািধকাৰী, িন াদক, pশাসক, আiনী pিতিনিধ আৰ ুaনেুমািদত 
িনযুিkবয্িk আিদ বিুল িনেজ িনজক সামিৰ ল’ব । 
 
যিদ ঋণgহণকাৰীজন eকক মািলকীstৰ গৰাকী হয়, েতেn িযজন বয্িkৰ নাম eকক 
মািলকানাধীন িহচােপ েদখা যায় আৰ ু ঋণgহণকাৰী শbেটােৱ েতoঁক িনজৰ utৰািধকাৰী, 
িন াদক, pশাসক, আiনী pিতিনিধ আৰ ু aনেুমািদত িনযুিkবয্িkক আিদ anভুর্k কিৰব 
লািগব। 
 
 যিদ ঋণgহণকাৰীজন িলিমেটড /আনিলিমেটড aংশীদািৰtৰ pিত ান হয়, েতেn চুিkখনত
aংশীদািৰt pিত ানত িনজৰ কাযর্য্কলাপ চলাi থকা aংশীদাৰসকল নাম আৰ ুকাযর্য্ ৈশলী uেlখ 
কিৰব লািগব। uk pিত ানেটােৱ iয়াৰ aংশীদাৰসকলৰ ৈসেত েতoঁেলাকৰ বয্িkগত kমতাত 
iয়াৰ িপছত সামিূহকভােৱ “ঋণgহণকাৰী” বিুল েকাৱা হ’ব আৰ ু েতoঁেলাকক আৰ ু েতoঁেলাকৰ 
জীিৱত বা aংশীদাৰ বা aংশীদাৰসকলক iয়াৰ িপছত আৰ ু েতoঁৰ/েতoঁেলাকৰ িনজৰ 
utৰািধকাৰী, িন াদক, pশাসক, আiনী pিতিনিধ আৰ ু aনমুিতpাp িনযুkবয্িkক anভুর্k 
কিৰব লািগব।  
 যিদ ঋণgহণ কৰাজন েকােনা িলিমেটড েকাmানী হয়, েকাmানীেটাৰ স ালক বা েকাmানীেয় 
aনেুমািদত বয্িk, িযেয় চুিkত uেlখ কৰা নাম আৰ ু েকাmানীেটাৰ কাযর্য্কলাপ চলাi আেছ। 
uk েকাmানীেটােৱ iয়াৰ পিৰচালকসকলৰ ৈসেত েতoঁেলাকৰ বয্িkগত kমতাত iয়াৰ িপছত 
সামিূহকভােৱ “ঋণgহণকাৰী” বিুল েকাৱা হ’ব আৰ ুেকাmানী আiনত থকা িবধানসমহূৰ aধীনত 
iয়াৰ utৰািধকাৰী আৰ ুpশাসক আৰ ুaনেুমািদত িনযুিkবয্িkসকলক anভুর্k কিৰব লািগব। 
 
যিদ ঋণgহণকাৰীজন eটা া  হয়, েতেn iয়াৰ া ীসকল, HUFৰ েktত HUF গঠন কৰা 
কতর্ া আৰ ু iয়াৰ সহেযাগীসকল, AOPৰ েktত, িযসকল বয্িkেয় সংsা গঠন কিৰেছ, েকােনা
ছ’চাiিটৰ েktত, iয়াৰ শাসকীয় সংsা, আৰ ু iয়াৰ সদসয্সকল , kাবৰ েktত, iয়াৰ 
পিৰচালক আৰ ুkাব চেলাৱা iয়াৰ সদসয্সকল, েযৗথ uেদয্াগ/eছিপিভৰ েktত িযেবাৰ সtাi 
েযৗথ uেদয্াগ গঠন কিৰব বা “িবেশষ uেdশয্ৰ মাধয্ম” সৃি  কিৰেছ আৰ ু iয়াৰ িনজৰ সtা, 
সকেলা িহতািধকাৰী আৰ ুaংশীদাৰসকেল ধিৰ iয়াৰ utৰািধকাৰী আৰ ুpশাসক আৰ ুaনেুমািদত 
িনযুিkবয্িk আিদ। 
 
ei চুিkৰ uেdেশয্ৰ বােব pিতজন বয্িk/সকল eেকাটা সtা/সকল।. 

“সহ-ঋণgহণকাৰী” pসংগ aনসুিৰ য'েতi pেয়াজন নহoক িকয়, 'সহ-ঋণgহণকাৰী' শbেটােৱ ঋণ বা aনয্ানয্ টপ-
আপ (aিতিৰk) ঋণ পিৰেশাধৰ বােব েযৗথভােৱ আৰ ুপৃথেক দায়বd/আেছ ঋণgহণকাৰীৰ ৈসেত 
েযৗথভােৱ েতoঁ/েতoঁেলােক লাভ কৰা আৰ ুঋণgহণৰ ৈসেত ei চুিkৰ সকেলা চতর্  যথাযথভােৱ 
পালন কৰাৰ আ াস িদয়াৰ aথর্  আৰ ুiয়াক েসi বয্িk/সকল (eজন বা তেতািধক) িহচােপ 
বয্াখয্া কৰা হ'ব । সহ-ঋণgহণকাৰীৰ দায়বdতা ঋণgহণকাৰী(সকল)ৰ ৈসেত সমােন িবsৃত 
হ’ব। “সহ-ঋণgহণকাৰী” শbেটােৱ eজন বা তেতািধক, বয্িkগত সহ-ঋণgহণকাৰী আৰ ুেতoঁৰ 
িনজৰ utৰািধকাৰী, িন াদক, pশাসক, আiনী pিতিনিধ আৰ ুaনেুমািদত িনযুkবয্িk সকলক
সামিৰ ল’ব। 

“মধয্sতাৰ iেলkিনক 
স াৰ” 

aথর্াt   মধয্sতাকাৰীৰ dাৰা pমাণ েৰকিডর্ ং, জাননী, দাবী আেবদন, পt আৰ ুনিথপt পkসমহূৰ 
প ীয়নভুk i-েমiল আiিড বা েমাবাiল নmৰৈল (ৱাটছeপ বা aনয্ানয্ aনৰুপূ pেয়াগৰ 
সহায়ত সkম) েpৰণ কৰা আৰ ুদাবী আেবদন েpৰণ কৰােক ধিৰ স াৰ কাযর্য্িবিধ চেলাৱা, 
মধয্sতাকাৰীৈল utৰ িদয়া, ৈকিফ t   িদয়া, জাননী, নিথপt আিদ, আৰ ু মধয্sতাকাৰীেয় 
gহণেযাগয্তাৰ oপৰত িনভর্ ৰ কিৰ iয়াৰ pকৃততা আৰ ুিববাদৰ িবচাৰ কৰা। 



“ঋণৰ নিথপtৰ iেলkিনক 
কাযর্য্কৰীকৰণ”, 

aথর্াৎ ঋণৰ নিথপtসমহূ iেলkিনক/িডিজেটলাiজড ৰপূত কাযর্য্কৰীকৰণ কৰা আৰ ু eেকিখিন 
পৰীkা কৰা আৰ ু িনি ত কৰা eটা OTP (ৱান-টাiম পাছৱডর্ ) আৰ/ুবা i-েমiল 
আiিড(সমহূ) েতoঁৰ/েতoঁেলাকৰ েঘািষত/প ীয়নভুk েমাবাiল নmৰ(সমহূ) আৰ/ুবা i-িলংকৰ 
জিৰয়েত েpৰণ কৰা। 

“নয্ায aনশুীলন িবিধ” aথর্াt   ঋণদাতাi iয়াৰ gাহকৰ pিত নয্ায aনশুীলন িবিধ পালন কিৰব লািগব, িযেটা ঋণদাতাৰ 
েৱবচাiটত uেlখ কৰা থািকব।  

  

“েগৰাnৰ” aথর্াt   eজন বা তেতািধক, বয্িk(সকল), eকক মািলকানাধীন সংsা, িহn ু aিবভk 
সংsা(HUF), া ী, eছ’িচেয়শয্ন aৱ পাচর্ নছ / kাব / ছ’চাiিটৰ েমেনজাৰ, 
িলিমেটড(LLP)/ আনিলিমেটড aংশীদািৰt ফামর্, LLP বা eটা িলিমেটড েকাmানী বা eজন 
বয্িkৰ েকাmানী (OPC), েযৗথ uেদয্াগ েকাmানী/ফামর্সমহূৰ  চুিkখন কাযর্য্কৰী কৰা eজন 
েগৰাnৰ (ei চুিkৰ aধীনেতi হoক বা aনয্ েকােনা চুিkৰ aধীনেতi হoক), িযেয় 
বয্িkগতভােৱ ঋণgহণকাৰীেয় কৰা চুিkৰ পিৰেৱশনৰ িন য়তা িদেয় আৰ ু েতoঁেলাকক pদান 
কিৰবলগীয়া সকেলা ঋণৰ বাবদ পিৰেশাধ কৰােটা িনি ত কেৰ ঋণদাতাক, ঋণ েলাৱাজেন ঋণ 
পিৰেশাধ কৰক বা নকৰক। 

“বnকী” aথর্াt   সুৰিkত সmিtৰ oপৰত সৃি  কৰা eটা িনিদর্  মাচুল, িযেটা সূচী - I ত aিধক 
সmূণর্ৰেূপ বণর্না কৰা ৈহেছ। 

“িকিs” বা “EMI (সমান 
মােহকীয়া িকিs)” 

 iয়াৰ aথর্ হ’ল িdতীয় সূচীত িনিদর্  কৰা মািহলী পিৰেশাধৰ পিৰমাণ, িযেবাৰ ঋণৰ 
সময়েছাৱাৰ িভতৰত সুতৰ ৈসেত ঋণ পিৰেশাধ কিৰবৈল pেয়াজন হয়। 

"IRACP” “aিgম ধনৰ ৈসেত জিড়ত আয় িচনাkকৰণ, সmিt ে ণীিবভাজন আৰ ুযাৱতীয় সা-সুিবধা”।
IRACP িনয়ntণ কৰা িবেবচনাপূণর্ নীিতসমহূ িনয়ntণ কতৃর্ পk aথর্াৎ, আৰ িব আiেয় (RBI)
সমেয় সমেয় জািৰ কৰা িনেদর্শনাৰ dাৰা পিৰচািলত হ'ব। 

“ঋণদাতা” ঋণদাতা” ৰ aথর্ হ’ল M/s. Hinduja Leyland Finance Limited, আৰ ুiয়াত চুিkখনত uেlখ 
কৰা খ /ৰাজয্/আ িলক/শাখা কাযর্ালয়সমহূ anভুর্k কৰা হয়। 

“ঋণ”  “ঋণ” ৰ aথর্ হ’ল aনেুcদ 2.1 চুিk আৰ ুpথম সূচীত uেlখ কৰা ঋণ। 

“NCLT বা ৰা ীয় 
েকাmানী আiন 
নয্ায়ািধকৰণ” 

i ভাৰতৰ eটা aধর্-নয্ািয়ক সংsাক বজুায় িযেয় েকাmানী eটাৰ oপৰত িনপীড়ন আৰ ু
aপবয্ৱsাপনাৰ দাবী, েকাmানী, aংশীদািৰt, বয্িkক েkt aনসুিৰ বn কৰা, িয ধৰণৰ 
িবষেয় নহoক আৰ ুেকাmানী আiন, 2013ৰ aধীনত িনধর্ািৰত aনয্ানয্ সকেলা kমতাৰ ৈসেত 
জিড়ত িবষয়সমহূৰ িবচাৰ কেৰ লগেত ঋণ ঘূৰাব েনাৱৰা aৱsা আৰ ুেদuলীয়া িবিধ, 2016ৰ 
aধীনত েকাmানীসমহূৰ িবৰেুd ঋণ ঘূৰাব েনাৱৰা aৱsা আৰ ুেদuলীয়াৰ কাযর্য্িবিধ। 

“েপা  েডেটড েচক” বা 
“PDC’s” 

pিতেটা িকিsৰ িনধর্ািৰত তািৰখৰ ৈসেত িমল থকা তািৰখসমহূ বহন কৰা িকিsৰ পিৰমাণৰ বােব 
ঋণদাতাৰ সপেk ঋণgহণকাৰীেয় uিলoৱা িকিsৰ পিৰমাণৰ েচক। 

“পূবর্ পিৰেশাধ” ঋণদাতাi িনধর্াৰণ কৰা চতর্ আৰ ু পিৰেশাধৰ সময়ত বলবৎ েহাৱা চতর্  aনসুিৰ আগতীয়াৈক
পিৰেশাধ কৰা। 

“হাৰ আৰ ুসুত” ei চুিkৰ aনেুcদ 2.2ত uেlখ কৰা সুতৰ হাৰ। 

“িনয়ntণ কতৃর্ পk” ভাৰতীয় িৰজাভর্  েবংক (RBI) আৰ ু aনয্ানয্ চৰকাৰ, aধর্ চৰকাৰী কতৃর্ পk, eটা িবিধগত 
সংsা iতয্ািদক বজুায় আৰ ুanভুর্k কেৰ। 

“পুনৰ পিৰেশাধ” ei চুিk aনসুিৰ ঋণদাতাক পিৰেশাধ কিৰব লগা ঋণৰ মলূ পিৰমাণ, iয়াৰ oপৰত সুত, 
pিত িত আৰ/ুবা aনয্ েকােনা মাচুল, িpিময়াম, ফীজ বা পিৰেশাধ কিৰব লগা aনয্ান 
মাচুলেবাৰ; আৰ ুিবেশষৈক ei চুিkৰ aনেুcদ 2.9ত uেlখ কৰা পিৰেশাধৰ সুিবধােবাৰ। 



“aনেুমাদন পt” ঋণদাতাi ঋণৰ সুিবধা aনেুমাদন কৰােটা জনাবৈল ঋণgহণকাৰীক pদান কৰা পt আৰ ু iয়াক 
চুিk আৰ ুiয়াত uেlখ কৰা চতর্ সমহূৰ িভিtত আৰ ুiয়াৰ ৈসেত সংগিত ৰািখ পিঢ়ব লািগব। 

“সূচী”  চুিkখনৰ aংশ িহচােপ সংযুk িযেকােনা বা সকেলা সূচী য’ত সmিtৰ িবৱৰণ, ঋণ aনেুমাদন
কৰা, pেযাজয্ মাচুল, ঋণ পিৰেশাধৰ বােব িকিs আিদ, বা পাৰsিৰক সnিত আৰ/ুবা সমেয় 
সমেয় পিৰৱতর্ ন কৰা িযেকােনা িবিধগত / িনয়ntণমলূক বয্ৱsা থােক। 

“সুৰিkত সmিt” pাথিমক িনৰাপtা (ঋণদাতাi আগবেঢ়াৱা ধনৰ পৰা kয় কৰা সmিt, িলেয়ন িচিhত হoক বা 
নহoক) আৰ ুঋণৰ বােব আগবেঢ়াৱা জািমন িনৰাপtাৰ ৈসেত পৰৱতর্ী সকেলা িবকাশ, সংেযাজন 
আৰ ুunয়নৰ ৈসেত দেুয়াটােক anভুর্k কৰা  আৰ ুঋণৰ িন িtৰ লগেত ঋণদাতাক সুৰিkত 
কিৰবৈল েলাৱা বীমা পিলচী, ঋণgহণকাৰীৰ sাথর্ ei চুিkৰ aধীনত হoক বা পৰৱতর্ী aনয্ 
েকােনা চুিk(সমহূ)ৰ aধীনত। 

“িনৰাপদ পাoনাদাৰ” i েসi ঋণদাতাক বজুায় যাৰ পkত ঋণgহণকাৰীেয় িযেকােনা আিথর্ক সাহাযয্ যথাযথ পিৰেশাধৰ 
বােব িনৰাপtাৰ sাথর্ সৃি  কেৰ।  

“িনৰাপদ ঋণ” িযেকােনা িনৰাপtা সুতৰ dাৰা সুৰিkত ঋণ 

“িনৰাপtা সুত” সুৰিkত পাoনাদাৰৰ সপেk সৃি  কৰা , সmিtৰ oপৰত িযেকােনা ধৰণৰ aিধকাৰ, st আৰ ু
সুত, আৰ ু iয়াত SARFAESI আiন, 2002ৰ ধাৰা 31ত uেlখ কৰা বািহেৰ aনয্ িযেকােনা 
বnকী চুিk, মাচুল,  বnক, িনযুিk আিদ anভুর্k কৰা হয়। 

““িবেশষ uেlখ eকাu  
(SMA)” আৰ ুand “নন-
পাৰফিমর্ং eেচট (NPA)” 

 ‘ে ছড eেচটছৰ িৰজ’িলuচনৰ বােব pেডিnেয়ল ে মৱকর্ ’ৰ oপৰত সময়ৰ িবnতু pেযাজয্ 
আৰ িব আi চাkর্ লাৰ aনসুিৰ িবেশষ uেlখ eকাu  (SMA 1&2)আৰ ুaকাযর্য্কৰী সmিt 
িহচােপ eকাu ৰ ে ণীিবভাজন কৰা। 

“কৰ” iয়াৰ িভতৰত ঋণgহণকাৰীেয় pদান কিৰবলগীয়া বা ঋণgহণকাৰীৰ ৈহ েকndীয় বা ৰাজয্ 
চৰকাৰক ঋণদাতাi pদান কিৰবলগীয়া সকেলা কৰ anভুর্k কৰা ৈহেছ, য'ত সামgী আৰ ুেসৱা 
কৰ (GST), পথ কৰ, মটৰ গাড়ী কৰ, েসuজ কৰ, আয়কৰেক anভূর্k কিৰ িকn eiেবাৰ
iয়াৰ মাজেত সীমাবd নহয়।  

"েৱবচাiট” aথর্াt   ঋণদাতাৰ ৰাজ ৱা েৱবচাiট, www.hindujaleylandfinance.com. 

 
1.2  iয়াত সংjািয়ত েনােহাৱা শb আৰ ুaিভবয্িkসমহূৰ য'ত সাধাৰণ দফা আiন, 1897ৰ িভিtত বয্াখয্া আৰ ুaথর্ িনযুk 

কৰা ৈহেছ, তাত েসi বয্াখয্া আৰ ুaথর্ থািকব লািগব। 
1.3 eকক ভােৱ বয্ৱ ত সকেলা শbi pসংগত aনয্ pেয়াজন েনােহাৱাৈলেক ব বচন anভুর্k কিৰব লািগব আৰ ুeটা িলংগৰ 

uেlখত সকেলা িলংগ anভুর্k হ’ব লািগব। 
 

aনেুcদ 2 
ঋণ, সতু আিদ 

2.1  ঋণৰ পিৰমাণ আৰ ুটামর্  
(a)  ঋণদাতাi iয়াত uেlখ কৰা চতর্  আৰ ু িনয়ম aনসুিৰ pথম সূচীত uেlখ কৰা ধৰেণ  ঋণgহণকাৰীক kয়ৰ uেdেশয্ / 

সmিtৰ সnভর্ ত, eটা ৰািশৰ ধন pদান কিৰবৈল সnত ৈহেছ 
(b)  ei চুিkৰ aধীনত pদান কৰা ঋণ pথম সূচীত uেlখ কৰা সময়েছাৱাৰ বােব হ’ব, আৰ ু িdতীয় সূচীত uেlখ কৰা 

তািৰখৰ পৰা আৰm হ’ব। 
 
2.2  সতু 

সুতৰ হাৰ pথম সূচীত uেlখ কৰা ধৰেণ মােহকীয়া বাকী থকা েবেলnৰ oপৰত চkবিৃdত হ’ব েসiেবাৰ মাহৰ েশষত 
ঋণৰ বাকী থকা ধন আৰ ুaনাদায় সুত আৰ ুখৰচ, মাচুল আৰ ুবাকী থকা খৰচ হ’ব।  

 
2.3  সতুৰ গণনা 
(a)  ভাৰতীয় িৰজাভর্  েবংক বা aনয্ানয্ িনয়ntক কতৃর্ পki বাধয্তামলূক নকৰাৈলেক বা মdুা বজাৰৰ aৱsাৰ aভাৱনীয় বা 

বয্িতkমী পিৰৱতর্ ন নহ’েল pথম aনসূুচীত িনধর্ািৰত সুতৰ হাৰ ঋণৰ সুিবধাৰ সময়েছাৱাত িনিদর্  ৈহ থািকব। eেন েktত, 



pথম aনসূুচীৰ িবধানসমহূৰ সেtto, ঋণgহণকাৰীেয় eেন সংেশািধত হাৰৰ oপৰত সুত িদবৈল সnত হয় আৰ ুei চুিkখন 
eেনদেৰ বয্াখয্া কৰা হ’ব েযন eেন সংেশািধত হাৰৰ িবষেয় iয়াত s ভােৱ uেlখ কৰা ৈহেছ। 

(b)  েকndীয় বা ৰাজয্i ঋণৰ oপৰত সুত(আৰ/ুবা aনয্ানয্ মাচুল)ৰ oপৰত আেৰাপ কৰা িযেকােনা কৰ িহচাপত ঋণদাতাi 
েকnd বা ৰাজয্ চৰকাৰক pদান কৰা বা pদান কিৰবলগীয়া ধনৰািশ ঋণgহণকাৰীেয় ঋণদাতাক ঘূৰাi িদব বা িদব লািগব। 
ঋণদাতাi আhান জেনাৱাৰ লেগ লেগ ঋণgহণকাৰীেয় িৰimেচর্ েম  বা েপেম  কিৰব লািগব। 

 
2.4  িবতৰণৰ িবৱৰণ 

ঋণgহণকাৰীেয় ঋণদাতাৰ icা aনসুিৰ ঋণ pদানৰ ধৰণ aনসুিৰ uেlখ কিৰব লািগব, aৱেশয্ ঋণদাতাৰ eকমাt 
িবেবচনাত ঋণ pদানৰ ধৰণ িনধর্াৰণ কৰা হ’ব, িযেটা ei চুিkৰ aধীনত পিৰকlনা aনসুিৰ ঋণgহণকাৰীক pদান কৰা 
বিুল গণয্ কৰা হ’ব। নতুন সmিt kয়ৰ েktত ঋণৰ পিৰমাণ ঋণদাতাৰ িবকlত ঋণদাতাi েপানপটীয়াৈক িডলাৰ 
/uৎপাদনকাৰীক pদান কিৰব পােৰ আৰ ুpদান কৰােটা ঋণgহণকাৰীক pদান কৰা বিুল গণয্ কৰা হ’ব। বয্ৱ ত সmিt 
kয় কৰাৰ েktত ঋণদাতাi িবতৰণৰ ধৰণ িনধর্াৰণ কিৰব লািগব; aথর্াৎ, সmিtৰ মািলক/িবেkতা বা বয্ৱসায়ী বা 
ঋণgহণকাৰীৈল আৰ ুeেন িবতৰণক ei চুিkৰ aধীনত পিৰকlনা কৰা ধৰেণ ঋণgহণকাৰীক pদান কৰা বিুল গণয্ কৰা 
হ’ব। 

 
2.5  িবতৰণৰ ধৰণ 

ei চুিkৰ aধীনত বা iয়াৰ চতর্ aনসুিৰ ঋণদাতাi ঋণgহণকাৰীক কিৰবলগীয়া সকেলা িবতৰণ যথাযথভােৱ kছ কিৰ 
“A/c েপয়ী” িচিhত কৰা েচকৰ dাৰা কৰা হ’ব।ঋণদাতাৰ eকমাt িবেবচনা aনসুিৰ েকৱল” বা িডমা  া  বা ভাৰতীয় 
েবংিকং বয্ৱsাৰ aধীনত aনেুমািদত ধন হsাnৰৰ aনয্ েকােনা gহণেযাগয্ পdিতৰ dাৰা কিৰব লািগব।  eেন সকেলা েচক 
বা হsাnৰৰ ধৰণৰ েktত আেৰাপ কৰা সংgহৰ মাচুল বা eেন aনয্ানয্ মাচুল যিদ থােক েতেn ঋণgহণকাৰীেয় বহন কিৰব 
লািগব, ঋণgহণকাৰী বা েতoঁৰ েবংেক েচকখনৰ ে নিজট/সংgহ/বাsিৱকীকৰণৰ বােব েলাৱা সময় িনিবর্েশেষ ঋণgহণকাৰীেয় 
বহন কিৰব লািগব। 

 
2.6  িবতৰণৰ চতর্ সমূহ 

iয়াত uেlখ কৰা িবপৰীত েকােনা কথা থািকেলo, ঋণদাতাi ঋণgহণকাৰীক জাননী িদ ঋণৰ পৰৱতর্ী িবতৰণ sিগত বা 
বািতল কিৰব পােৰ যিদেহ pদান কৰা ঋণ সmূণর্ৰেূপ িদয়া েহাৱা নািছল বা যিদ চুিkৰ ধন সূচী- I ত বণর্না কৰা ধৰণৰ 
বািহেৰ aনয্ uেdশয্ত বয্ৱহাৰ কৰা হয় আৰ ুঋণদাতাi বািতল কৰা নহয়। 
 
iয়াৰ uপিৰo, যিদ ঋণgহণকাৰীেয় চতর্ সমহূ মািন চলাত বয্থর্ হয় বা যিদ ঋণদাতাi িযেকােনা সময়ত ঋণgহণকাৰীৰ 
pমাণপt/িব াসয্তাৰ েকােনা িবৰপূ তথয্ লাভ কেৰ, িযেকােনা সময়েত ঋণদাতাi িনজৰ eকমাt িবেবচনা aনসুিৰ aনেুমািদত 
ঋণৰ pদান বািতল / িপছুৱাi িদব পােৰ বা aনেুমািদত ধনৰ পৰা pদান কিৰবলগীয়া ধনৰািশ hাস কিৰব পােৰ বা aনয্ 
েকােনা চতর্ আদায় কিৰব পােৰ, । 
 
ঋণদাতাi সমg ঋণেটা পুনৰ ঘূৰাi আিনব পােৰ, যিদেহ ঋণদাতাi গম পায় েয ঋণgহণকাৰী/েগৰাnেৰ দািখল কৰা 
নিথপtসমহূ জাল বা ঋণদাতাi/েগৰাnেৰ জমা িদয়া নিথপtসমহূ সিঠক বা ঋণদাতাৰ pেয়াজনীয়তাৰ ৈসেত সাম সয্পূণর্ নহয়। 

 
2.7  িববিৃতসমূহ সেজাৱা 

pিত বছৰৰ 31 মাচর্  aনসুিৰ ঋণদাতাi সুতৰ মাচুল আিদ েদখুoৱা pিত বছৰৰ 31 মাচর্ ৰ েলনেদনৰ িবৱৰণীৰ িববিৃত 
ঋণgহণকাৰীৈল েpৰণ কিৰব পােৰ। যিদেহ ঋণgহণকাৰীেয় ei িববিৃত লাভ কৰাৰ িবষেয় aৱগত নকেৰ বা িববিৃত লাভ 
কৰাৰ 15 িদনৰ িভতৰত iয়াত েকােনা aিমল আঙুিলয়াi িনিদেয়, েতেn ধিৰ েলাৱা হ’ব েয ঋণgহণকাৰীেয় iয়াত uেlখ 
কৰা ধনৰািশ েতoঁৰ িবৰেুd pাপয্ আৰ ুবাকী থকা বিুল সnত ৈহেছ আৰ ুgহণ কিৰেছ। 
 

2.8  pিkয়াকৰণ মাচুল 
ঋণgহণকাৰীেয় ঋণৰ বােব আেবদনৰ সময়ত আৰ ুসূচীত uেlখ কৰা ধৰেণ pিkয়াকৰণ মাচুল ঋণদাতাক পিৰেশাধ কিৰবৈল 
দায়বd হ’ব। ঋণদাতাi ঋণ pদানৰ বােব ঋণgহণকাৰীক িনজৰ aনেুমাদন জেনাৱাৰ আগেত ঋণ েলাৱাজেন ঋণৰ সুিবধা 
েনােলাৱাৰ uেdশয্ aৱগত কৰাৰ েktত uk pিkয়াকৰণ মাচুল পিৰমাণ ঋণgহণকাৰীক ঘূৰাi িদব লািগব। 

 
2.9  ঋণ পিৰেশাধ কৰা 
(a) ঋণgহণকাৰীেয় িকিsত ঋণ আৰ ুতাৰ oপৰত সুত পিৰেশাধ কিৰব লািগব। িকিsৰ সnভর্ ত সংখয্া, িনধর্ািৰত তািৰখ আৰ ু

পিৰমাণৰ দেৰ িবৱৰণ িdতীয় সূচীত বণর্না কৰা ৈহেছ। aনয্ানয্ েদয়, মাচুল আিদৰ ৈসেত সmূণর্ ঋণৰ ধন ঘূৰাi aনাৰ 
ঋণদাতাৰ aিধকাৰৰ pিত kিতসাধন নকৰাৈক পিৰেশাধৰ সময়সূচীত থািকব। তদপুিৰ, ঋণদাতাৰ aিধকাৰ kিত নকৰাৈক 
িকিsৰ পিৰমাণ, িকিsৰ সংখয্া আৰ ুiয়াৰ oপৰত সুত গণনা/ িsৰ কৰা হ’ব,  িযেকােনা পযর্ায়ত িকিsসমহূ ভুলৈক গণনা 
কৰা ৈহেছ বিুল jাত েহাৱােক ধিৰ। ei িকিsসমহূ িdতীয় সূচী aনসুিৰ pদান কিৰব লািগব। 



(b) ধন পিৰেশাধ কাযর্য্ iেলkিনক িkয়ােৰn চািভর্ চ েমে ট ((ECS েমে ট) বা NACH েমে ট (েনচেনল aেটােমেটড িkয়ািৰং 
হাuচ) বা aেটা েডিবট েমে ট (ADM)ৰ dাৰা বা ঋণgহণকাৰীৰ ে ি ং িনেদর্শনা (SI)ৰ dাৰা বা েচকৰ dাৰা বা 
িযেকােনা িডিজেটল েমাডৰ dাৰা ে nফাৰ েযেন িৰেয়ল টাiম gাছ েছেটলেম  (RTGS) / েনচেনল iেলkিনক ফা ছ 
ে nফাৰ (NEFT) / তৎkণাত েপেম  েসৱা (IMPS) / iuিনফাiড েপেম  inাৰেফচ (UPI বা চুiিপং আৰ ু েপiং 
aথর্াৎ েডিবট কাডর্  আিদ, বা েনট ে nফাৰৰ dাৰা বা িডমা  া ৰ dাৰা বা ঋণgহণকাৰীৰ নগদ ধন (আয়কৰ আiন, 
1961 aনসুিৰ) বা ভাৰতীয় েবংিকং বয্ৱsাৰ aধীনত aনেুমািদত ধনৰ হsাnৰৰ aনয্ েকােনা gহণেযাগয্ পdিতৰ dাৰা 
সূচী - II ত uেlখ কৰা তািৰখত সূচী aনসুিৰ ঋণদাতাৈল েpৰণ কৰা আৰm কৰা হ’ব। ঋণgহণকাৰী / েগৰা েৰ sীকাৰ 
কেৰ েয েতoঁৰ dাৰা পিৰেশাধৰ সময়সূচী কেঠাৰভােৱ পালন কৰা িযেটা ei/ei ঋণসমহূ pদানৰ বােব eক aপিৰহাযর্ চতর্ । 
iয়াত uেlখ কৰা েচক বা ECS/NACH/SI/ADM েমে টসমহূ আৰ ুলাভ কৰা ঋণ/সমহূ বা েসৱা/সমহূ পিৰেশাধৰ িদশত 
িনৰাপtা িহচােপ জািৰ কৰা িযেকােনা েচক বা ECS/NACH/SI/ADM  েমে টসমহূ iয়াত anভুর্k কৰা ৈহেছ। 

(c) যিদ ঋণgহণকাৰীেয় ঋণদাতাক েকৱল িকছুমান িকিs সামিৰ েলাৱা মাt েকiটামান েচক / ECS / NACH / SI / ADM 
েমে টেহ pদান কেৰ িকn চুিkৰ সময়সীমাৰ সকেলা িকিs নহয়, েতেn ঋণgহণকাৰীক ঋণদাতােয় দাবী কৰক বা নকৰক 
সূচী – II aনুসিৰ সমg চুিk সামিৰ ল’ব পৰাৈক বাকী িকিsসমহূৰ বােব েবেল  েচক/ ECS / NACH / SI / ADM  
ঋণদাতাক েডিলভাৰী িদব লািগব। 

(d) ঋণদাতাi সমেয় সমেয় pেয়াজন হ’ব পৰা িযেকােনা aিতিৰk/সংেশািধত/সেতজ েচক / ECS / NACH / SI / ADM ৰ 
আেদশ pদান কিৰব লািগব। 

(e) ঋণgহণকাৰীেয় সমg চুিkৰ বােব সকেলা িকিsৰ বােব েচক / ECS / NACH / SI / ADM েমে ট (i-েমে টেক ধিৰ) 
ঋণদাতাক েডিলভাৰী কিৰেছ নাi বা িকছুমান েচক িযেয় চুিkৰ সময়সীমাৰ eটা aংশেহ সামিৰ লয়, েসi িনিবর্েশেষ 
িকিsসমহূ তৎকালীন আৰ ুিনয়মীয়াৈক পিৰেশাধ কৰােটা িনি ত কৰাৰ বােব ঋণgহণীেয় eকমাt দায়বd হ’ব  

(f) ঋণ েলাৱাজেন ei কথাত সnত েয সময় চুিkৰ মলূ কথা। 
(g) িডলাৰ / psতকাৰীেয় ঋণgহণকাৰীক সmিt েযাগান ধিৰেছ বা নাiধৰা আৰ ু ঋণgহণকাৰীেয় সnখুীন হ’ব পৰা েকােনা 

aসুিবধাৰ বা ঋণgহণকাৰীেয় হ’ব পৰা েকােনা িববাদ, আপিt, pিতবাদ, aিভেযাগ বা আপিtৰ সেtto বা সmিtৰ িডলাৰ 
/ িনমর্াতা / িযেকােনা বয্িkৰ ৈসেত বা িবৰেুd বা সmিtৰ েডিলভাৰীৰ সnভর্ ত বা সmিtৰ সnভর্ ত িনভর্ ৰ নকৰাৈক 
আৰ ুিকিs িনৰnৰ পিৰেশাধ কিৰব লািগব।  

(h) ঋণgহণকাৰীক িনধর্ািৰত তািৰখত িকিs িনয়মীয়াৈক পিৰেশাধ কৰাৰ বাধয্বাধকতা সmেকর্  েকােনা জাননী, েসাঁৱৰাi িদয়া বা 
jাত কৰা নহ’ব। িকিsেটা তৎকালীন আৰ ু িনয়মীয়াৈক পিৰেশাধ কৰােটা িনি ত কৰােটা সmূণর্ৰেূপ ঋণgহণকাৰীৰ দািয়t 
হ’ব। 

(i) ei চুিkৰ aধীনত আৰ/ুবা pচিলত আiনৰ aধীনত ঋণদাতাi থািকব পৰা aনয্ েকােনা aিধকাৰ আৰ ুpিতকাৰৰ pিত 
kিত নকৰাৈক, ei চুিkৰ aধীনত ঋণদাতাi ঋণদাতাক েকােনা ধৰণৰ ধন পিৰেশাধ কৰাত ঋণgহণকাৰীেয় েকােনা ধৰণৰ 
পলম কৰাৰ েktত ঋণদাতাi ধন আদায় েলাৱাৰ aিধকাৰী হ’ব, ঋণ, সুত বা iয়াৰ aধীনত pদান কিৰবলগীয়া aনয্ 
েকােনা মাচুল, eেন বাকী থকা ধনৰ সmূণর্ৰ oপৰত সূচীত বণর্না কৰা aনসুিৰ aিতিৰk সুত লাভ কিৰব। ঋণদাতাi eেন 
পিৰেশাধ নকৰাক িববাদ িহচােপ গণয্ কৰাৰ aিধকােৰা আেছ িযেটা ei চুিkৰ 23 aনেুcদৰ aধীনত েকােনা মধয্sতাকাৰীৰ 
oচৰৈল েpৰণ কিৰব পািৰ। পূবর্েত uেlখ কৰা aিতিৰk মাচুল ঋণ pদানৰ বােব eক aপিৰহাযর্ চতর্  িহচােপ পিৰেশাধৰ 
সময়সূচী কেঠাৰভােৱ পালন কৰাৰ বাধয্বাধকতাক pভািৱত নকেৰ। 

(j) েদয় ধনৰ পিৰমাণ বা সুতৰ গণনাৰ িবষেয় utািপত েহাৱা িযেকােনা িববােদ ঋণgহণকাৰী(সকল)ক েকােনা িকিsৰ 
পিৰেশাধ বn কিৰবৈল সkম নকেৰ। 

 
2.10  িকিsৰ পিৰেশাধৰ ধৰণ 
(a) iয়াৰ aধীনৰ িনধর্ািৰত চতর্ াৱলীৰ aধীনত, গাড়ী/জীপৰ েktত, পুনৰ পিৰেশাধ কৰা কাযর্য্ েচক / iেলkিনক 

িনেদর্শ/ে nফাৰৰ dাৰা হ'ব (েকচ aনসুিৰ হ'ব পােৰ)। aনয্ বাহনৰ েktত, সmিtৰ েডিলভাৰী িনিবর্েশেষ িdতীয় সূচীত 
িনিদর্  কৰা তািৰখত ঋণদাতাক পুনৰ পিৰেশাধ কৰা কাযর্য্  েচকৰ জিৰয়েত বা iেলkিনক িনেদর্শ/ে nফাৰৰ dাৰা (েকচ 
aনসুিৰ হ’ব পােৰ) বা ঋণgহণকাৰীেয় নগদ ধেনেৰ বা িডমা  া ৰ dাৰা কিৰব পািৰব। ঋণgহণকাৰীেয় sীকাৰ কেৰ েয 
েতoঁৰ dাৰা পিৰেশাধৰ সময়সূচী কেঠাৰভােৱ পালন কৰােটা ঋণ pদানৰ বােব eক aপিৰহাযর্ চতর্ । 

(b) ঋণদাতাi েতoঁ জািৰ কৰা েকােনা েচক আৰ ুবীমা িpিময়াম েচক / iেলkিনক েমে ট uপsাপন কৰাৰ পূেবর্ ঋণদাতাi 
ঋণgহণকাৰীক েকােনা জাননী, েসাঁৱৰাi িদয়া বা জনাব নালােগ।  ঋণ eকাu ত থকা সকেলা বাবদ ধন সmূণর্ৰেূপ 
পিৰেশাধ আৰ ুবn েনােহাৱাৈলেক িকিs/িpিময়াম পিৰেশাধ কৰাৰ িনধর্ািৰত তািৰখত বা তাৰ িপছত েবংক eকাu ত পযর্াp 
পিৰমাণৰ েবেল  ৰখােটা ঋণgহণকাৰী আৰ/ুবা িন য়তাদাতাৰ oপৰত িনধর্ািৰত কতর্ বয্, যােত ঋণ eকাu ত থকা সকেলা 
বাবদ ধন সmূণর্ৰেূপ পিৰেশাধ আৰ ুবn নহয়, যােত িকিs পিৰেশাধ কৰাৰ বােব েচক/েমেনড বা aনয্ানয্ p-পt ঘূৰাi 
িদয়া নহয়, পযর্াp ধনৰ aভাৱত pতয্াখয্ান কৰা নহয়। েচক বা েমে টত aিতিৰk মলূয্ বা সmূণর্ বা িনৰাপtা মলূয্ বা 
eেন মলূয্ৰ বােব থািকব পােৰ, িযেটা ঋণদাতাi ei চুিkৰ aধীনত ঋণgহণকাৰীেয় বা eেক সmিtৰ oপৰত ঋণgহণকাৰীেয় 
লাভ কৰা aনয্ েকােনা aিতিৰk ঋণ(সমহূ)ৰ aধীনত “িনৰাপtা” pদানেযাগয্ িনধর্াৰণ কিৰেছ আৰ ুঋণgহণকাৰী আৰ/ুবা 
েগৰা েৰ iয়াৰ oপৰত েকােনা আপিt utাপন নকিৰব। যিদেহ ধন পিৰেশাধৰ িনধর্ািৰত তািৰখ ছুটীৰ িদনত পেৰ, েতেn 
eেন েktত ঋণgহণকাৰী আৰ/ুবা েগৰা েৰ তৎkণাত পূবর্ৰ কমর্িদনত িকিs পিৰেশাধ কিৰবৈল বাধয্ হ’ব আৰ ু পূবর্ৰ 



কমর্িদনত eেকিখিন পিৰেশাধ নকৰাৰ ফলত িকিsৰ িনধর্ািৰত তািৰখৰ পৰা েপেম  বাsৱািয়ত কৰাৰ pকৃত তািৰখৈলেক 
গণনা কৰা িবলিmত সময়ৰ বােব সুত বিৃd হ’ব। তদপুিৰ,  ঋণদাতা মাচুলৰ বােব দায়ী নহয়, যিদ েকােনা মাচুল আেছ 
িযেবাৰ েতoঁৰ/েতoঁেলাকৰ েবংকােৰ eেন uপsাপনৰ বােব েডিবট কেৰ। ঋণদাতাi iয়াৰ ৈবধতা েনােহাৱাৈলেক েচক বা 
iেলkিনক যntসমহূ িযেকােনা সংখয্ক বাৰ uপsাপন কৰাৰ aিধকাৰী আৰ ু েযিতয়া িকিsসমহূ পিৰেশাধ কিৰবলগীয়া হয়, 
বেকয়া বা িডফl বা েলাকচানত, ঋণgহণকাৰী / িন য়তাদাতাi ভিৱষয্েত eেন uপsাপনৰ oপৰত p  utাপন নকিৰব।    

(c) যিদ ঋণgহণকাৰী/সহ-ঋণgহণকাৰীেয় ঋণদাতাক মাt িকছুমান িকিs সামিৰ েলাৱা মাt েকiটামান েপা -েডেটড েচক 
(PDC) / iেলkিনক েমে টেহ pদান কেৰ, িকn চুিkৰ সময়সীমাৰ সকেলা িকিs নহয়, েতেn ঋণgহণকাৰীেয় দাবী কৰক 
বা নকৰক, িdতীয় aনসূুচী aনসুিৰ সমg চুিkৰ সময়সীমা সামিৰ বাকী িকিsসমহূৰ ঋণদাতাক েডিলভাৰী িদব লািগব।   

(d) ঋণদাতাi িযেকােনা কাৰণত েচক / iেলkিনক েমে টসমহূ uপsাপন নকৰােটােৱ ঋণ পিৰেশাধ কৰাৰ দািয়tত েকােনা pভাৱ 
েপলাব েনাৱােৰ বিুল ঋণgহণকাৰীেয় ei কথাত সnত আৰ ুবিুজ পাiেছ। ঋণদাতা েকােনা কাৰণেত নগদ ধনৰ েktত পলম, 
বাদ িদয়া বা aৱেহলা, kিত বা kিতৰ বােব েকােনা ধৰণৰ েচক/iেলkিনক আেদশ (iিতমেধয্ ঋণgহণকাৰীেয় iয়াৰ চতর্ ত 
ঋণদাতাক িদয়া বা িদব লািগব)ৰ বােব দায়ী নহ’ব। ঋণgহণকাৰী আৰ ুসহ-ঋণgহণকাৰীসকেল বিুজ পায় েয:: 

(e) েকােনা কাৰণত ঋণদাতাi েচক / iেলkিনক েমে টসমহূ uপsাপন নকৰােটােৱ ঋণ পিৰেশাধ কৰাৰ বােব ঋণgহণকাৰীৰ 
দায়বdতাত েকােনা pভাৱ েপলাব েনাৱােৰ; 

(f) ঋণদাতা েকােনা কাৰণেত নগদ ধনৰ েktত পলম, বাদ পৰা বা aৱেহলা, েলাকচান বা kিতৰ বােব দায়ী নহ’ব (iিতমেধয্ 
ঋণgহণকাৰীেয় iয়াৰ চতর্ ত ঋণদাতাক িদব লািগব)। aথর্াৎ, িকিsসমহূৰ সmকর্ীয় ধনৰািশ ঋণদাতাৰ eকাu ত জমা 
েনােহাৱাৈলেক, িকিsসমহূ পিৰেশাধ কৰাৰ বােব ঋণgহণকাৰীেয় দায়বd। ঋণদাতাi িযেকােনা সময়েত ঋণgহণকাৰীেয় pভািৱত 
কৰা পিৰেশাধৰ বােব ঋণদাতাৰ eকাu ত বাsৱায়নৰ pমাণ দাবী কিৰব পােৰ আৰ ুঋণgহণকাৰীেয় দাবীৰ তািৰখৰ পৰা 5 
িদনৰ িভতৰত eেকিখিন pদান কিৰব লািগব। 

(g) ei চুিkৰ aধীনত আৰ/ুবা pচিলত আiনৰ aধীনত ঋণদাতাৰ থািকব পৰা aনয্ েকােনা aিধকাৰ বা pিতকাৰৰ pিত 
kিত নকৰাৈক, েচকসমহূৰ pতয্াখয্ান বা ECSৰ pতয্াখয্ান েktত ঋণgহণকাৰীেয় pথম aনসূুচীত uেlখ কৰা ধৰেণ eটা 
ে ট চাজর্  পিৰেশাধ কিৰবৈল দায়বd হ’ব বা NACH আেদশ বা ে ি ং িনেদর্শনা বা pথম uপsাপনত েবংকসমেূহ aনয্ 
েকােনা sীকৃিতpাp ধৰণ। িdতীয় uপsাপনৰ oপৰত aসnান েহাৱাৰ েktত, pথম সূচীত uেlখ কৰা aনসুিৰ, eেন 
aসnান কৰা েচকৰ সnভর্ ত আৰ ুeটা aিভেযাগ আেৰাপ কৰা হ’ব। iেলkিনক েমে ট বা ে ি ং িনেদর্শনা বা aনয্ েকােনা 
sীকৃিতpাp েমাড (pথম আৰ ু িdতীয় uপsাপন দেুয়াটােত) পৰীkাৰ aপমান বা aসnান কৰাৰ oপৰত aিভেযাগৰ 
েকাৱা ামেটাo pথম aনসূুচীত িনধর্াৰণ কৰা ৈহেছ। aসnানৰ oপৰত চাজর্  েলাৱােটােৱ kেম আেলাচনােযাগয্ যnt আiন, 
1881, আৰ ুেপেম  আৰ ুিন িt বয্ৱsা আiন,2007ৰ aধীনত ঋণদাতাৰ aিধকাৰৰ pিত kিত নকেৰ বা সংেশািধত আৰ ু
আপাততঃ বলবৎ থকা aনৰুপূ আiনসমহূৰ aধীনত আৰ ু েকােনা ধৰণৰ kিত নকৰাৈক ei চুিkৰ aধীনত বা আiনৰ 
aধীনত ঋণদাতাৰ হাতত থকা aনয্ানয্ aিধকাৰসমহূৰ pিত। 

(h) েযিতয়া ধন পিৰেশাধ কাযর্য্ েচক / iেলkিনক বাধয্বাধকতাৰ dাৰা কৰা নহয় েতিতয়া ঋণgহণকাৰীেয় সমেয় সমেয় 
ঋণদাতাৰ িবেবচনা aনসুিৰ পুনৰীkণৰ aধীনত pথম aনসূুচীত uেlখ কৰা ধৰেণ সমান মাচুল পিৰেশাধ কিৰবৈল দায়বd 
হ’ব। 

(i) েযিতয়া আuটে চন েচকৰ জিৰয়েত ধন পিৰেশাধ কৰা হয়, েতেন েktত ঋণgহণকাৰীেয় সমেয় সমেয় ঋণদাতাৰ িবেবচনা 
aনসুিৰ পুনৰীkণৰ aধীনত pথম aনসূুচীত uেlখ কৰা ধৰেণ মাচুল পিৰেশাধ কিৰবৈল দায়বd হ’ব। 

(j)  “ei চুিkৰ সূচী -1A ত uেlখ কৰা মণ খৰচ আৰ ুaনয্ানয্ মাচুলসমহূ ঋণgহণকাৰীেয় পিৰেশাধ কিৰবৈল দায়বd হ’ব” 
(k) ““pথম সূচী আৰ ুসূচী -1Aত uেlখ কৰা মাচুলসমহূ ঋণgহণকাৰীক জনাi সলিন কিৰব পােৰ আৰ ুঋণgহণকাৰীেয় জেনাৱাৰ 

তািৰখৰ পৰা eেন সংেশািধত মাচুলসমহূ পিৰেশাধ কিৰবৈল সnত হয়” 
 
2.11  িকিsসমূহৰ পিৰৱতর্ ন আৰ ুপনুৰ সময়সচূী 

ঋণgহণকাৰীৰ aনেুৰাধত বা িনজৰ eকমাt িবেবচনা aনসুিৰ ঋণদাতাi পিৰিsিত uপযুk বিুল িবেবচনা কিৰেল ঋণদাতাi 
িকিsসমহূৰ পিৰৱতর্ ন বা পুনৰ সময়সূচী বা ঋণৰ পুনগর্ঠন (িনয়ntণমলূক হoক বা নহoক)কৰাৰ আiনী aিধকাৰ লাভ 
কিৰব,iয়াৰ বােব ঋণgহণকাৰীক যথাযথ জাননী িদ িসdাn ল’ব আৰ ু িdতীয় সূচীত uেlখ কৰা েকােনা কথাৰ সেtto 
িকিsসমহূ পিৰৱতর্ ন বা পুনৰ- িনধর্ািৰত বা পুনগর্ঠন কৰা aনসুিৰ ঋণgহণকাৰীেয় পিৰেশাধ কিৰব 

 
2.12  ঋণgহণকাৰী, সহ-ঋণgহণকাৰী আৰ ুেগৰা ৰৰ দায়বdতা েযৗথ আৰ ুব েতা হ’ব লািগব  

সহ-ঋণgহণকাৰী আৰ ু েগৰা ৰৰ দায়বdতা েযৗথ আৰ ুব ত হ’ব আৰ ু েসiেবাৰ ঋণgহণকাৰীৰ ৈসেত সহাৱsান কিৰব। 
সহ-ঋণgহণকাৰী আৰ ু েগৰাnৰৰ দািয়t সুত, aিতিৰk সুত আিদৰ ৈসেত eেকলেগ ঋণ পিৰেশাধ কৰা আৰ ুei ঋণ বা 
aনয্ েকােনা ঋণ বা ঋণেবাৰৰ সmেকর্  ঋণদাতাৰ ৈসেত ঋণgহণকাৰীেয় কৰা চুিkৰ চতর্ সমহূ/আৰ ু aনয্ িযেকােনা 
চুিk(সমহূ), নিথপtসমহূ িযেবাৰৰ dাৰা িন াদন েযৗথ আৰ ু পৃথৈক আৰ ুফলsৰেূপ কৰা হ'ব পােৰ বা কিৰব  পােৰ, 
ঋণদাতাক ঋণgহণকাৰীেয় pদান কিৰব লগা ঋণ আদায়কৰণ আৰ ু aনয্ মাচুল আদায়ৰ কিৰবৈল েতoঁেলাক সকেলা বা 
েতoঁেলাকৰ eজন দায়বd হ’ব েসiয়া ঋণদাতাৰ eকমাt িবেবচনাধীন হ’ব।   

2.13 সতুৰ হাৰৰ পিৰৱতর্ ন 



ঋণদাতাi ঋণৰ পিৰমাণ িবতৰণৰ পূেবর্ সুতৰ হাৰ সmূণর্ বা আংিশকভােৱ সংেশাধন কিৰেল, েতেনৈক বিৃd কৰা হাৰ 
ঋণদাতাi িনধর্াৰণ কৰা uপায় aনসুিৰ ঋণgহণকাৰীক েফান, SMS, ডাক, বা eেন aনয্ uপােয়েৰ (িডিজেটলেক ধিৰ) 
জেনাৱা হ’ব। ঋণgহণকাৰীক eবাৰ জেনাৱা আৰ ুs ভােৱ gহণ কৰাৰ িপছত সংেশািধত হাৰ, সুতৰ হাৰৰ eেন পুনৰীkণৰ 
তািৰখৰ পৰা তৎkণাত সমg ঋণৰ পিৰমাণৰ বােব pেযাজয্ হ’ব। 

 
2.14 সতুৰ হাৰ আৰ ুমাচুল পিৰৱতর্ নৰ জাননী 

ঋণদাতাi আেৰাপ কৰা সুতৰ হাৰ আৰ ু aনয্ানয্ মাচুলৰ পিৰৱতর্ ন কিৰেল, eেকিখিন ঋণদাতাi বাতিৰ কাকত/ঋণদাতাৰ 
েৱবচাiটত pদশর্ন/ জানিন/pচাৰ কিৰব লািগব, eiেবাৰ eকাu  িববিৃত/পুনৰপিৰেশাধ সূচীৰ েযােগিদ ঋণgহণকাৰীৈল 
পিঠয়াব লািগব আৰ ু িকছু েktত, pেয়াজয্ েহাৱা সময় বা দেুয়া দলৰ সnিত সপেk ঋণgহণকাৰী আৰ ু েগৰা েৰ পুনৰ 
িনধর্াৰতু সুতৰ হাৰ বা মাচুল পিৰেশাধৰ বােব দায়বd হ’ব।  ঋণgহণকাৰী আৰ ুেগৰাnেৰ সুতৰ হাৰ আৰ/ুবা চাজর্ ৰ eেন 
পুনৰীkণ aনসুিৰ ঋণদাতাক পিৰেশাধ কিৰবৈল বিুজ পাiেছ আৰ ুসnত ৈহেছ। ঋণgহণকাৰী আৰ ু েগৰা েৰ সমেয় সমেয় 
pেযাজয্ হ’ব পৰা সকেলা সুত, মাচুল, আৰ ুকৰ পিৰেশাধ কিৰবৈল সnিত িদেছ আৰ ুসnত ৈহেছ।  

 
2.15 িবলিmত পিৰেশাধৰ oপৰত সতু বা aিতিৰk সতু বা দ নীয় সতু 

চুিkখনৰ aধীনত ঋণদাতাক েকােনা ধৰণৰ ধন পিৰেশাধ কৰাত ঋণgহণকাৰীেয় কৰা েকােনা পলম বা িডফlৰ েktত, 
ঋণদাতাi সূচী- Iত uেlখ কৰা হাৰত বা সমেয় সমেয় ঋণদাতাৰ েৱবছাiটত pদশর্ন কৰা, সুত আদায়, ঋণ বা সুত বা 
iয়াৰ aধীনত pদান কিৰবলগীয়া aনয্ েকােনা মাচুল, িনধর্ািৰত তািৰখৰ পৰা সmূণর্ বাকী থকা ধনৰ oপৰত ঋণদাতাক 
pকৃত পিৰমাণ pদান/েkিডট কৰাৈলেক সকেলা লাভ কিৰব। uk সুতক মলূধনীকৰণ/চkবিৃd কৰা হ’ব আৰ ুঋণgহণকাৰীক 
pদান কৰা ঋণ িহচােপ গণয্ কৰা হ’ব আৰ ু eেন aনাদায় ধনৰ oপৰত সুত আদায় কৰা হ’ব। ঋণদাতাi eেন ধন 
পিৰেশাধ নকৰাক িববাদ িহচােপ গণয্ কৰাৰ aিধকােৰা আেছ িযেটা চুিkৰ চতর্  aনসুিৰ েকােনা মধয্sতাকাৰীৰ oচৰৈল েpৰণ 
কিৰব পািৰ। 

 
2.16 aনয্ানয্ মাচুল 

ঋণgহণকাৰী আৰ ু েগৰাnেৰ eেন aনয্ানয্ মাচুল পিৰেশাধ কিৰব লািগব, িযেবাৰ সূচী- Iত িনিদর্  কৰা হাৰত ঋণ 
pিkয়াকৰণ, নিথপt, াm িডuিট আৰ ু কিমছন, RTO, সংgহ, ROC দািখল আৰ ু সংেশাধনেক ধিৰ বাহন প ীয়ন, 
CERSAI প ীয়ন, NeSL IU প ীয়নৰ /নবীকৰণ, CIBIL িৰপটর্  েজেনেৰচন, সmিtৰ মলূয্ায়ন, েচক/িৰেপেম  pতয্াখয্ান, 
নগদ ধন পিৰচালনা, িp-k'জাৰ, বেুলট েপেম , eকাu ৰ ডুিpেকট ে টেমn, পুনৰ দখল আৰ ুেচাতালৰ ভাড়া, ডুিpেকট / 
িবেশষ eনa'িচ, ঋণ বািতল / পুনৰ বিুকং, ঋণ পুনগর্ঠন, িনধর্ািৰত তািৰখ sানাnৰ, পিৰেশাধৰ ধৰণ ে প, মণ আৰ ু
সংgহ aনসুৰণ, বািণজয্ pমাণপt আিদ,pদান কিৰবলগীয়া মাচুলেক ধিৰ pেযাজয্ হ’ব পােৰ িকn iয়াৰ মাজেত সীমাবd 
নহয়   

 
2.17 কৰ 

ঋণদাতাi েকnd বা ৰাজয্ চৰকাৰক pদান কিৰবলগীয়া হ’ব পােৰ বা পিৰেশাধ কৰা িযেকােনা ঋণৰ সুিবধাৰ oপৰত সুত 
আৰ/ুবা aনয্ানয্ মাচুলৰ oপৰত আেৰাপ কৰা িযেকােনা কৰ (সামgী আৰ ুেসৱা কৰ (GST) আৰ/ুবা েকndীয় / ৰাজয্ 
চৰকােৰ ঋণ সুিবধাৰ oপৰত সুতৰ oপৰত আেৰাপ কৰা েচছ বা বতর্ মানৰ আiন পিৰৱতর্ নৰ বােব বা েকােনা নতুন আiন 
বলবৎ েহাৱাৰ বােব আেৰাপ কৰা anভূর্k কিৰ িকn iয়াৰ মাজেত সীমাবd নহয়) ঋণgহণকাৰীেয় ঋণদাতাক eেক 
পিৰমাণৰ ধন ঘূৰাi িদব লািগব। ঋণদাতাi আhান জেনাৱাৰ লেগ লেগ আৰ ুেযিতয়া ঋণgহণকাৰীেয় আhান জনায় েতিতয়াi 
ঋণ পিৰেশাধ বা পিৰেশাধ কিৰব লািগব।  

 
aনেুcদ 3 
সৰুkা 

3.1  ঋণদাতাi iয়াত uেlখ কৰা চতর্ াৱলীৰ aধীনত ঋণgহণকাৰীক ঋণৰ সুিবধা pদান কৰা বা pদান কিৰবৈল সnত েহাৱাৰ 
িবেবচনা কিৰ, ঋণgহণকাৰীেয় iয়াৰ dাৰা ঋণদাতাৰ সপেk বnক আৰ ুমাচুল িদবৈল /সnত ৈহেছ, eকেচিটয়া pথম মাচুলৰ 
dাৰা , সmিtেটা সকেলা আনষুংিগক বsৰ ৈসেত eেকলেগ, uk সmিtৰ ৈসেত বা তাত uপিsত হoক বা ভিৱষয্েত হoক 
আৰ ুpথম aনসূুচীৰ aধীনত িবশদভােৱ uেlখ কৰা aনসুিৰ সmিtৰ oপৰত কৰা বা কিৰবলগীয়া unয়ন, নবীকৰণ আৰ ু
pিতsাপন, যাৰ িবৰেুd ঋণৰ সুিবধা েলাৱা ৈহেছ। ei েktত ঋণgহণকাৰীেয় iয়াৰ ৈসেত সংলg pপtত ঋণদাতাৰ সপেk 
apতয্াহাৰেযাগয্ পাৱাৰ aৱ eটনর্ীo কাযর্কৰী কিৰেছ। ঋণgহণকাৰীেয় সmিtৰ oপৰত ঋণদাতাৰ মাচুল সিঠক কিৰবৈল 
ঋণদাতাi pেয়াজনীয় হ’ব পৰা eেন ধৰণৰ দািখল কিৰবৈলo সnত হয় আৰ ুpিত িত িদেয়। 

3.2  ei চুিk sাkৰ কৰাৰ সময়ত বা সmিt (সমহূ) pদান কৰাৰ লেগ লেগ িযেটা আগেতi হoক, ei বnকী কাযর্য্ 
তৎkণাত সংঘিটত েহাৱা বিুল ধৰা হ’ব। 

3.3  iয়াৰ aনেুcদ 3.1ত  িদবলগা মাচুল ঋণ pদানৰ েগৰাnী িদয়া ঋণদাতাক ঋণgহণকাৰীেয় পিৰেশাধ কিৰব লগা বা pদান 
কিৰবলগীয়া ঋণ আৰ ু িদব লগা সকেলা মাচুল আৰ ু সুত, খৰচ আৰ ুখৰচৰ বােব ঋণgহণকাৰীেয় যথাযথ পিৰেশাধ আৰ ু



পিৰেশাধৰ বােব িনৰাপtা িহচােপ িদব iয়াৰ aধীনত ঋণদাতাi বহন কৰা আৰ ুpদান কিৰবলগীয়া aনয্ সকেলা ধন বা 
িযেবাৰ iয়াৰ চতর্  aনসুিৰ ঋণgহণকাৰীেয় ঋণদাতাক pদান কিৰবলগীয়া হ'ব পােৰ। 

3.4  ঋণgহণকাৰীেয় iয়াত িবচৰা মাচুল ঋণদাতাi iয়াত সৃি  কৰা িনৰাপtা িন িt কৰা pমাণপt pদান নকৰাৈলেক পিৰেশাধ 
কিৰ থািকব লািগব আৰ ুঋণgহণকাৰীৰ ঋণহীনতা, ঋণদাতাৰ ৈসেত বয্ৱsা, মানিসক akমতাৰ an েপেলাৱা (েscামলূক 
বা aনয্ েকােনা ধৰেণ) dাৰা ঋণgহণকাৰীৰ দািয়tত pভাৱ েপলাব, kিতgs বা িন িt নকেৰ ) বা ঋণgহণকাৰীৰ 
েকােনা eকtীকৰণ বা eকtীকৰণ, পুনগর্ঠন, পিৰচালনা, ভংগ বা ৰা ীয়কৰণৰ (েযেনৈক হ'ব পােৰ) dাৰা। 

3.5  যিদ চুিkখন কাযর্কৰী কৰাৰ সময়ত ঋণgহণকাৰীৰ নামত সmিtেটা েডিলভাৰী কৰা েহাৱা নাi বা বাহনখনৰ েktত 
প ীয়ন কৰা েহাৱা নাi, েতেn েসi সময়ত uপলb েনােহাৱা বাহনখনৰ িবৱৰণসমহূ aৱগত কিৰব, ঋণgহণকাৰীেয় eেন 
েডিলভাৰী আৰ/ুবা প ীয়নৰ eসpাহৰ িভতৰত ঋণদাতাক িলিখতভােৱ আৰ ু eেন িবৱৰণসমহূ iয়াৰ aধীনত সুচীৰ eটা 
aংশ িহচােপ পিঢ়ব লািগব েযন ei চুিk কাযর্কৰী কৰাৰ সময়ত েসiেবাৰ iয়াত anভুর্k কৰা ৈহিছল। ঋণgহণকাৰীেয় ei 
চুিk কাযর্কৰী কৰাৰ তািৰখত সmিt বা iয়াৰ েকােনা aংশৰ সিবেশষ uপলb েনােহাৱাৰ বােব aিভেযাগেটা aকাযর্য্কৰী 
tিটপূণর্ বা aৈবধ বা েকােনা ধৰেণ বলবৎ কিৰব েনাৱাৰা বিুল আেবদন gহণ নকিৰবৈল সnত হয়। 

3.6  ঋণgহণকাৰীেয় uপযুk কতৃর্ পki িনধর্াৰণ কৰা সময়ৰ িভতৰত বাহনখন প ীয়ন কিৰব লািগব। 
3.7  ঋণgহণকাৰীেয় iয়াৰ dাৰা িনি ত কেৰ েয ঋণgহণকাৰীেয় সmিt(সমহূ)ৰ সকেলা িবৱৰণৰ িবষেয় সজাগ হ’ব।. 
3.8  ঋণ েলাৱাজেন ঋণৰ পিৰমাণ আৰ ুতাৰ oপৰত সুতৰ বােব িনৰাপtাৰ ৰপূত eটা pিত িত েনাটo কাযর্য্কৰী কিৰব। 
3.9  ঋণদাতাi িনজা িবেবচনা aনসুিৰ তৃতীয় পkৰ পৰা িন য়তা (সমহূ)েক ধিৰ eেন aিতিৰk িছিকuিৰিটসমহূ pদান 

কিৰবৈল ঋণgহণকাৰীক বাধয্ কিৰব পােৰ। eেন েktত ঋণgহণকাৰীেয় eেন কেnk,, চুিk, a াৰেটিকং, নিথপt, আৰু 
পাৱাৰ aৱ eটনর্ী pদান কিৰব লািগব িযেবাৰ ঋণদাতাৰ pেয়াজন হ’ব পােৰ। ei চুিkৰ aধীনত ঋণgহণকাৰীেয় ঋণদাতাক 
pদান কিৰবলগীয়া সকেলা ধনৰািশ সmূণর্ৰেূপ পিৰেশাধ নকৰাৈলেক আৰ ুঋণদাতাi pমাণীকৰণ নকৰাৈলেক ঋণgহণীেয় eেন 
েকােনা চুিk চুিk, a াৰেটিকং, নিথপt আিদ বািতল বা সমাp কিৰব েনাৱািৰব। 

 
aনেুcদ 4 

পিৰেশাধৰ িবিনেয়াজন  
4.1  ঋণ চুিkসমহূৰ aধীনত ঋণদাতাৰ সিঠক ধন পিৰেশাধ কিৰবৈল বাকী থকা আৰ ুপিৰেশাধ কিৰব লগীয়াৰ oপৰত eক 

aিধকাৰ থািকব আৰ ুঋণgহণকাৰীেয় পিৰেশাধ কিৰব লগীয়াৰ ধনৰ বাবদ তলত uেlখ কৰা িবষয়সমহূৰ pিত uপযুk বিুল 
িবেবচনা কৰা kমত ঋণদাতাৰ aিধকাৰ থািকব: 

(i) আগতীয়াৈক পিৰেশাধ কৰা িpিময়াম; 
(ii) বয্য়, মাচুল, খৰছ আৰ ুaনয্ ধন; 
(iii) আiনী কাযর্য্িবিধ বতর্ াi ৰখাৰ খৰচেক ধিৰ বয্য়, মাচুল, খৰছ আৰ ুaনয্ানয্ ধনৰ সুত, যিদ আেছ; 
(iv) বয্য়ৰ সুত, েচক বাun মাচুল, ে প মাচুল, খৰচ আৰ ুaনয্ানয্ pাপয্ ধন আিদ।. 
(v) েসৱা মাচুল; 
(vi) ঋণ চুিkৰ চতর্ াৱলী aনসুিৰ পিৰেশাধ কিৰব লগা aিতিৰk সুতেক ধিৰ সুতেবাৰ, যিদ েকােনা; 
(vii) ঋণ চুিkৰ aধীনত পিৰেশাধ কিৰবৈল বাকী থকা আৰ ুপিৰেশাধ কিৰব লগীয়াৰ মলুধনৰ িকিs পিৰেশাধ।  
(viii) aনয্ েকােনা চুিk েযেন টায়াৰ ফাiনাn, ি ট কাডর্  সুিবধা, i ু েৰn ফাiনাn আিদৰ aধীনত পিৰেশাধ কিৰবৈল বাকী থকা 

ধন, uিk চুিkৰ aধীনত ঋণgহণকাৰী বা েগৰাnৰ িহচােপ kমতাৰ gাহয্ নকৰা।   
(ix) িয েকােনা ঋণ বা aনয্ eকাu ৰ িবপৰীেত ধন পিৰেশাধ কৰা কাযর্য্ৰ সাম সয্ ঘেটাৱা, যিদ িলেয়ন মািকর্ ং বা aনয্ 

েকােনা ধৰণৰ dাৰা ঋণgহণকাৰীৰ eটাতৈক aিধক eকাu  ঋণদাতাৰ ৈসেত থােক। . 
 

aনেুcদ 5 
সmিtৰ বয্য়ৰ েktত ঋণgহণকাৰীৰ aৱদান 

5.1  ঋণদাতাi ঋণ pদান কৰাৰ আগেত, ঋণ gহণকাৰীেয় েতoঁ ডীলাৰ/ uৎপাদনকাৰী/ সmিtৰ বয্য়ৰ বােব েতoঁ িনজৰ 
aবদান েকােনা বয্িkক ধন পিৰেশাধ কৰা কাযর্য্ েদখুoৱা নিথপt, আৰ ুp’ফমর্া iনভiছ ঋণদাতাক জমা িদব লািগব।  

 
aনেুcদ 6 

িবতৰণৰ বােব চতর্ সমূহ 
6.1  ঋণ চুিkৰ aধীনত িযেকােনা ধৰণৰ িবতৰণ কৰাৰ বােব ঋণদাতাৰ দায়বdতা ei চতর্ সমহূৰ aধীনত হ’ব েয:- 

(a)  ঋণgহণকাৰীেয় ঋণদাতাৰ সপেk oপৰৰ aনেুcদ 3ত uেlখ কৰা aনসুিৰ ঋণদাতাৰ সnি ৰ বােব িনৰাপtা সৃি  
কিৰেছ, েগৰা ী/েবাৰ pদান কিৰেছ, আৰ ুঋণ পt আৰ ুaনয্ানয্ সকেলা pেয়াজনীয় নিথপt কাযর্কৰী কিৰেছ: 

(b)  ঋণgহণকাৰীৰ dাৰা ঋণ পিৰেশাধ নকৰাৰ েকােনা পিৰঘটনা ঘটা নাi: 
(c)  েকােনা ‘aসাধাৰণ’ বা aনয্ানয্ পিৰিsিতৰ সৃি  েহাৱা নাi িযেয় ঋণgহণকাৰীেয় ei চুিkৰ aধীনত িনজৰ 

দায়বdতা পূৰণ কৰােটা aসmৱ কিৰ তুিলব।  
 

aনেুcদ 7 



ঋণgহণকাৰীৰ pিতিনিধt 
7.1  ei চুিkত sাkৰ আৰ ুকাযর্কৰী কৰাৰ বােব ঋণgহণকাৰীৰ পযর্াp আiনী kমতা থািকব। ঋণgহণকাৰীক েকােনা আiন, 

িবিধ, ৰায়, আধয্ােদশ, িনণর্য়, চুিk, বা aনয্ েকােনা ধৰেণ ei চুিkত uেlখ কৰা ধৰেণ দায়বdতােবাৰ পালন আৰ ুgহণ 
কৰাত বাধা বা েকােনা ধৰেণ বাধা িদয়া েহাৱা নাi। কাযর্কৰী েহাৱাৰ িপছত, ei চুিkৰ িভিtত ঋণgহণকাৰীৰ িবৰেুd 
বলবৎ কিৰব পৰা  ei চুিkখন  আiনীভােৱ ৈবধ দায়বd pিত িত হ’ব। ঋণgহণকাৰী (েকাmানী েহাৱাৰ েktত) 
ভাৰতৰ আiন aনসুিৰ যথাযথভােৱ সহেযাগকাৰী আৰ ু িবদয্মান আৰ ুেতoঁেলাকৰ sাৰকপt আৰ ুসংsাৰ িনয়মাৱলীৰ dাৰা 
ei চুিkত sাkৰ কৰাৰ kমতা আেছ য’ত েতoঁ eটা পk হ'ব। 

7.2  iয়াত বnকী সmিtৰ oপৰত েকােনা ধৰণৰ বাধা বা েকােনা িলেয়ন নাi। 
7.3  ei চুিkৰ সmকর্ ত pেয়াজনীয় সকেলা কতৃর্ t, aনেুমাদন, সnিত, aনjুাপt আৰ ুaনমুিতক সmূণর্ শিk আৰ ুকাযর্কৰী 

কিৰবৈল েতoঁ pেয়াজনীয় সকেলািখিন লাভ কিৰব আৰ ুকিৰেছ। জািমন নিথপt আৰ ুবnকী সmিt। ঋণgহণকাৰীেয় েতoঁৰ 
dাৰা pদান কিৰবলগীয়া সকেলা কৰ আৰ ুিবিধগত পিৰেশাধ কিৰবৈল বাকী থকা ধন পিৰেশাধ কিৰেছ আৰ ুেকােনা বয্িkৰ 
পৰা েকােনা দাবী বা জাননী লাভ কৰা নাi। 

7.4  ঋণgহণকাৰীেয় চুিkখনৰ চিল থকাৰ সময়েছাৱাত সকেলা সময়েত িনি ত কিৰব েয িযজন বয্িkেয় বাহন(সমহূ) চলাব 
েতoঁৰ হাতত বাহন(সমহূ) চেলাৱাৰ aিধকাৰ pদান কৰা ৈবধ াiিভং লাiেচn আেছ। 

7.5  ঋণgহণকাৰীৰ িবৰেুd েকােনা ধৰণৰ েগাচৰ, বয্ৱsা বা দাবী িবচাৰাধীন বা দািখল বা েলাৱাৰ সmাৱনা নাi (েসiয়া 
েদৱানী বা aপৰাধমলূক বা aনয্)। 
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ঋণ gহণকাৰীৰ  চুিk / আ াৰেটিকং  
ঋণgহণকাৰীেয় কিৰব লািগব 
8.1 চুিkৰ pথম সূচীত ঋণgহণকাৰীেয় uেlখ কৰা uেdশয্ৰ বােব সমg ঋণ বয্ৱহাৰ কৰা। 
8.2 ei চুিk সmূণর্ কৰাত পলম েহাৱাৰ কাৰণ হ’ব পৰা িযেকােনা ঘটনা বা পিৰিsিতৰ িবষেয় তৎকালীনভােৱ aৱগত কৰা। 
8.3 সকেলা আiন আৰ ুিনয়ম আিদ সিঠকভােৱ আৰ ুসময়মেত মািন চলা আৰ ুসmিtৰ সnভর্ ত আেৰাপ কৰা বা আেৰাপেযাগয্ 

সকেলা মাচুল পিৰেশাধ কৰা। সmিtৰ বয্ৱহাৰ, পিৰচালনা, আৰ ু ৰkণােবkণ আৰ ু iয়াৰ পৰা udৱ েহাৱা িযেকােনা 
দািয়tৰ বােব েতoঁ eকমাt দায়বd হ’ব। 

8.4 িনি ত কিৰব েয সmিt সদায় িযেকােনা বীমা কভাৰৰ েযােগিদ যথাযথ আৰ ুসিঠক ভােৱ সকেলা িবপদাশংকা আৰ ুkিতৰ 
পৰা সিঠক ভােৱ সুৰিkত হয়, জiু, সংঘষর্, ৰাজ ৱা aশািn, বানপানী আৰ ুসmিtেটা সাধাৰণেত সnখুীন েহাৱা eেন বহল 
দায়বdতা আৰ ু aসীিমত তৃতীয় পkৰ দায়বdতাৰ িবপদসমহূেক ধিৰ ঋণৰ িনৰাপtা সুৰিkত কিৰবৈল আৰ ু ঋণদাতাৰ 
িলেয়ন িহতািধকাৰী িহচােপ বীমা পিলচীত িচিhত কৰােটা িনি ত কিৰবৈল। 

8.5 েকােনা aিতশিk বা ঈ ৰৰ কাযর্য্, েযেন ভূিমকm, বানপানী, ধুমহুা, চুিৰ বা বামাৰিল আিদ, বা aনয্ েকােনা কাৰণত 
সmিtৰ েকােনা kিত বা kিতৰ িবষেয় ঋণদাতাক তৎkণাত aৱগত কৰা। 

8.6 ei চুিk, সহায়ক নিথপt আৰ ুবnকী সmিtৰ সmকর্ ত pেয়াজনীয় বা লাভ কৰা সকেলা aনেুমাদন, aনমুিত, সnিত, 
aনjুাপt আৰ ুaনমুিত লাভ কিৰবৈল আৰ ু iয়াক সmূণর্ শিk আৰ ুকাযর্কৰী কিৰবৈল pেয়াজনীয় সকেলা পদেkপ gহণ 
কৰা। 

8.7 ঋণদাতাৰ িলিখত সnিত aিবহেন েকােনা ধৰণৰ িবkী, িলজ, হsাnৰ, মাচুল আেৰাপ, বnক বা েকােনা ধৰণৰ েবাজা সৃি  
নকিৰব, বা সmিtৰ দখলৰ ৈসেত আtসমপর্ণ বা aনয্ েকােনা ধৰেণ aংশ gহণ নকিৰব। সmিtৰ িযেকােনা pতয্k বা 
পেৰাk হsাnৰক aপৰাধমলূক িব াস ভংগ বিুল ধৰা হ’ব আৰ ু ঋণদাতাi ঋণgহণকাৰীৰ িবৰেুd eফআiআৰ 
দািখল/aনসুnান / বা aপৰাধমলূক aিভেযাগ দািখল কৰাৰ aিধকাৰ pদান কৰাক pতাৰণাৰ েগাচৰ বিুল গণয্ কৰা হ’ব। 
uk বnকী সmিtসমহূ ঋণgহণকাৰীৰ kমতা aনসুিৰ েবiলী িহচােপ েতoঁৰ িজmাত আেছ। 

8.8 সmিtেটাক ভাল aৱsাত ৰািখব আৰ ুঋণৰ বাকী থকা সময়েছাৱাত iয়াৰ সকেলা pেয়াজনীয় েমৰামিত, সংেযাজন আৰ ু
unয়ন কিৰব। 

8.9 িযেকােনা িকিs pদানেযাগয্ েহাৱাৰ িদনেটাত েতoঁৰ dাৰা জািৰ কৰা িপিডিচ/eনeিচeiচ বা aনয্ানয্ iেলkিনক আেদশসমহূৰ 
পিৰেশাধৰ বােব আৰ ু তাৰ িপছত িযেকােনা তািৰখৰ িপছৰ পিৰেশাধৰ েচকক সnান জেনাৱাৰ বােব য়ীৰ েবংকৰ 
eকাu ত পযর্াp পিৰমাণৰ েবেলn ৰkা কৰা। 

8.10 চৰকাৰ, েপৗৰ িনগম, আ িলক পিৰবহণ কতৃর্ পk (বাহনৰ েktত) বা aনয্ কতৃর্ পkৰ dাৰা,ভাৰত চৰকাৰ বা িযেকােনা 
ৰাজয্ চৰকাৰক বা sানীয় কতৃর্ পkক pদান কিৰবলগীয়া সকেলা ৰাজ ৱা দাবী েযেন সামgী আৰ ুেসৱা কৰ (GST), পথ 
কৰ, মটৰ গাড়ী কৰ, েসuজ কৰ, aনjুাপt / aনমুিত মাচুল, আয়কৰ আৰ ুaনয্ানয্ সকেলা কৰ আৰ ুৰাজহ, িযেবাৰ 
eিতয়া বা iয়াৰ িপছত মলূয্ায়ন কৰা হ’ব, আেৰাপ কৰা হ’ব আিদ আদায় িদ থািকব লািগব আৰ ুঋণদাতাৰ দাবীত, 
মাচুল, কৰ, মলূয্ায়ন বা aনয্ানয্ আuটেগািয়ংৰ বােব pিতখন ৰিচদ pদশর্ন কিৰব লািগব, আৰ ুiয়াৰ dাৰা িনি ত কৰা 
ৈহেছ েয, বতর্ মান, eেন কৰ আৰ ুৰাজহৰ েকােনা বেকয়া নাi আৰ ুবাকী থকা নাi। 

8.11 যিদ সmিt নতুন বাহন হয়, েতেn সmিtেটা মটৰ গাড়ী আiন, 1988ৰ aধীনত uপযুk কতৃর্ পkৰ oচৰত প ীয়ন 
কৰাoক (িডলাৰ / িবেkতাi কৰা হoক বা নহoক) আৰ ু বাহন(সমহূ)ৰ oপৰত হাiপ'েথেকচনৰ মাচুল লাভ কিৰব 
লািগব, সৃি  কৰা বা সৃি  কিৰবলগীয়া, যথাযথভােৱ সমথর্ন কৰা আৰ ুঋণদাতাৰ সপেk প ীয়নৰ pমাণপtত িলিপবd 



কৰা। সmিtেটা বয্ৱ ত বাহন হ’েল ঋণgহণকাৰীেয় িনি ত কিৰব লািগব েয বাহন(সমহূ)ৰ আৰ িচ বকুত ঋণদাতাৰ 
সপেk eেন সmিt(সমহূ)ৰ ঋণgsতাৰ iংিগত িদ pেয়াজনীয় িলিপবd কৰা ৈহেছ। 

8.12 সmিtৰ েডিলভাৰী েলাৱা বা ei চুিkৰ কাযর্কৰীকৰণৰ 30 িদনৰ িভতৰত, িযেয়i পূেবর্ প ীয়ন pমাণপtৰ pিতিলিপ দািখল 
কেৰ, সmিtেটা েডিলভাৰী েলাৱাৰ বােব ঋণ েলাৱা বাহনৰ বােব eেন বাহনৰ (সমহূ)pাসংিগক aনমুিত (pেযাজয্ 
aনসুিৰ) িদয়া হয়।  

8.13 বাহন েহাৱাৰ বােব সmিtৰ বােব েকােনা নকল প ীয়ন বহীৰ বােব আেবদন নকিৰব, aনয্থা বাহন(সমহূ)ৰ oপৰত iয়াৰ 
মাচুল aনেুমাদন কৰাৰ বােব ঋণদাতাক iয়াৰ আেবদন pদান কৰাৰ বািহেৰ। 

8.14 ঋণদাতাক, সmিtৰ েকােনা kিত বা চুিৰ, সmিtৰ সnভর্ ত বীমা েকাmানীত েকােনা দাবী দািখল কৰা, বা সmিtৰ 
প ীয়ন বহী বা সmকর্ীয় বীমা পিলচী েহৰৱুা, ংস বা ভুল sানত ৰখাৰ িবষেয় eেন kিত বা দাবী দািখল কৰাৰ িতিন 
কমর্িদনৰ িভতৰত িলিখতভােৱ জনাoক। eেন েktত ঋণদাতাi ei চুিkৰ aধীনত েতoঁৰ aনয্ানয্ aিধকাৰসমহূৰ pিত 
েকােনা kিত নকৰাৈক, আiন বা ikiিটৰ dাৰা, ঋণদাতাৰ sাথর্ সুৰিkত কিৰবৈল pেয়াজনীয় পদেkপ gহণ কিৰবৈল 
ঋণgহণকাৰীক বাধয্ কিৰব পােৰ। 

8.15 চৰকাৰ, েপৗৰ িনগম, আ িলক পিৰবহণ কতৃর্ পk বা aনয্ কতৃর্ পkৰ dাৰা ঋণgs সmিtৰ বােব আেৰাপ কৰা, বা pদান 
কিৰবলগীয়া সকেলা হাৰ, মলূয্ায়ন, কৰ আৰ ু aনয্ানয্ আuটেগািয়ংসমহূ পিৰেশাধ কিৰব লািগব, আৰ ু ঋণদাতাৰ দাবীত 
মাচুল, কৰ, মলূয্ায়ণ আৰ ুaনয্ান আuটেগািয়ংৰ pিতখন ৰিচদ েদখুoৱাব লািগব।  

8.16 ঋণদাতাৰ িলিখতভােৱ s  সnিত aিবহেন iয়াত থকা িনৰাপtাক kিত বা িবপn কৰা েকােনা বsৰ aনমুিত িনিদব বা 
ঋণgs সmিt বা iয়াৰ েকােনা aংশৰ ৈসেত েকােনা ধৰণৰ সংলgতা বা যাতনা ভুিগবৈল িনিদব। সmিtৰ িযেকােনা pতয্k 
বা পেৰাk হsাnৰক aপৰাধমলূক িব াস ভংগ আৰ ু pতাৰণাৰ েগাচৰ বিুল গণয্ কৰা হ’ব আৰ ুঋণদাতাi uপযুk বিুল 
িবেবচনা কৰা aনসুিৰ ঋণদাতাi ঋণgহণকাৰীৰ িবৰেুd FIR বা aপৰাধমলূক aিভেযাগ দািখল/আেলাচনা কৰাৰ aিধকাৰ 
pদান কিৰব। 

8.17 iনচলেভিn e  েবংকৰাpিচ েকাড, 2016 আৰ ুভাৰতত বলবৎ থকা aনয্ েকােনা aনৰুপূ আiন aনসুিৰ আেবদন দািখল 
কৰা বা আধয্ােদশ বলবৎ কৰাৰ বােব ঋণgহণকাৰী বা িন য়তাদাতাৰ িবৰেুd ধন/সmিt আদায় কৰা আেবদন দািখল 
কৰাৰ সmেকর্  তথয্ লাভ কৰাৰ 7 িদনৰ িভতৰত ঋণদাতাক  িলিখতভােৱ জনাব। eেন নকিৰেল ঋণ পিৰেশাধ নকৰাৰ 
পিৰঘটনা িহচােপ গণয্ কৰা হ’ব আৰ ুঋণদাতাi ঋণৰ বাবদ ধন আদায়ৰ বােব ঋণgহণকাৰীৰ িবৰেুd pেয়াজনীয় বয্ৱsা 
gহণ কৰা হ’ব। 

8.18 ঋণদাতাi পিৰেশাধ কিৰব লগা বা iিতমেধয্ pদান কৰা ঋণgহকাৰীৰ dাৰা pদান কিৰব লগা বা ঋণgহণকাৰীৰ ৈহ 
ঋণদাতাi pদান কিৰবলগীয়া সকেলা কৰ বা মাচুল ঋণদাতাক পিৰেশাধ কিৰব ৈল বাধয্ কৰাব লােগ িকn iয়াৰ মাজত 
সmিt িবkী কৰাত সামgী আৰ ুেসৱা কৰ (GST) iতয্ািদ anভূর্k বা সীমাবd নহয়।  

8.19 ঋণ aনেুমাদন / িবতৰণৰ বােব ঋণদাতাৰ েকােনা কমর্চাৰী / eেজ ৰ পৰা/ৈল েকােনা ধৰণৰ uৎেকাচ, কিমচন বা দালািল 
বা েকােনা ধৰণৰ িবেবচনা নকিৰবৈল েতoঁ pতয্k বা পেৰাkভােৱ সnত ৈহেছ আৰ ুিনি ত কিৰব। 

8.20 সnত আৰ ু িনি ত কিৰব েয ঋণৰ মdুাৰ সময়েছাৱাত ঋণদাতাৰ েকােনা কমর্চাৰী/eেজ ক নগদ ধেনেৰ বা হsাnৰ/জমা 
িহচােপ ঋণদাতাৰ বািহেৰ েতoঁৰ বয্িkগত বা aনয্ েবংক eকাu ৈল েকােনা ধৰণৰ ধন বা ঋণৰ বাবদ pদান কৰা নহ'ব। 

8.21 ৈবধ বয্ৱsাpণালীৰ dাৰা সৃি  কৰা iেলkিনক নগদ ধনৰ ৰিচদ সংgহ নকৰাৈক েকােনা ধৰণৰ ঋণৰ বাবদ/িকিs পিৰেশাধ 
নকিৰব বিুল সnিত আৰ ুিনি ত কিৰব। 

8.22 ঋণদাতাৰ িলিখত সnিত aিবহেন সmিtৰ oপৰত েকােনা ধৰণৰ েবাজা বা িলেয়ন সৃি  নকিৰব। 
8.23 েতoঁৰ আiনী pিতিনিধসকলৰ সিবেশষ েঘাষণা কৰা, িযসকল েতoঁৰ সmিtৰ aিধকাৰী হ’ব। 
8.24 আৰ িব আiৰ (RBI) dাৰা জািৰ কৰা িনেদর্শনা aনসুিৰ িযজনক “icাকৃত িডফ’lাৰ” িহচােপ িচনাk কৰা, েকােনা 

বয্িkক iয়াৰ পিৰচালনা সিমিতৰ পিৰচালক িহচােপ িনযুিk িদয়া নাi আৰ ুিনযুিk িনিদব,েকােনা েকাmানীৰ ব’ডর্ ৰ pেমাটাৰ 
বা পিৰচালক (ঋণgহণকাৰী েকাmানী েহাৱাৰ েktত)। ঋণgহণকাৰীেয় আৰ ু pিত িত িদেয় েয যিদেহ, eেন বয্িkক 
ঋণgহণকাৰী েকাmানীেটাৰ ব’ডর্ ত থকা বিুল ধৰা পেৰ, েতেn i বয্িkজনক িনজৰ ব’ডর্ ৰ পৰা আতঁেৰাৱাৰ বােব িkp আৰ ু
ফলpসূ পদেkপ gহণ কিৰব। 

8.25 েকাmানী প ীয়ক (ROC) (ঋণgহণকাৰী েকাmানী েহাৱাৰ েktত) আৰ/ুবা CERSAI, আiনী সtা িচনাkকতর্ া েkt 
aনসুিৰ CERSAI ৰ ৈসেত পঁুিজেৰ েযাগান ধৰা সmিt/সmিtৰ oপৰত চাজর্  সৃি  আৰ ুপ ীয়ন কিৰবৈল pিত িতবd হ’ব, 
যাৰ খৰচ হ’ব ঋণgহণকাৰীেয় বহন কিৰব লািগব। িনিদর্  সময়সীমাৰ িভতৰত চাজর্  সৃি  নকৰাৰ েktত ঋণদাতাi 
pাসংিগক p-পtসমহূ ROC / CERSAI / আiনী সtা িচনাkকতর্ াৰ ৈসেত দািখল কিৰব পােৰ আৰ ু পঁুিজেৰ েযাগান ধৰা 
সmিt/সmিtৰ oপৰত চাজর্  সৃি  কিৰব পােৰ। ঋণgহণকাৰীেয় ঋণদাতাi চাজর্  সৃি  আৰ ুপ ীয়ন কৰাত েহাৱা খৰচ/চাজর্  
পিৰেশাধ কিৰবৈল সnত হয় িযেটা ঋণgহণকাৰীৰ ঋণ eকাu ত েডিবট হ’ব পােৰ। 

8.26 িনি ত কিৰব েয েতoঁেলােক পিৰচালক/সকল বা েকােনা বয্িkক pতয্k বা পেৰাkভােৱ েকােনা কিমছন বা দালাল বা 
েকােনা িবেবচনা pদান কিৰবৈল বা পিৰেশাধ কিৰবৈল সnত েহাৱা নাi, িযজন িন য়তাদাতা িহচােপ িথয় িদেছ, eেন েkt 
aনসুিৰ, আৰ ুেতoঁ/েতoঁেলােক eেন েকােনা ধৰণৰ ধন িনিদবৈল িবেবচনা কেৰ।  

8.27 iয়াত সৃি  কৰা িনৰাপtা আৰ ুiয়াৰ dাৰা pদান কৰা aিধকাৰ kমতা আৰ ুpিতকাৰৰ aিধক িনি তকৰণ আৰ ুিনি ত 
কৰাৰ বােব ঋণদাতাi pেয়াজনীয় কাযর্য্, কাযর্য্, আ াস, িবষয় আৰ ুকাম কিৰবৈল pিত িতবd হ'ব আৰ ু eেন েktত 
pেয়াজনীয় িনজৰ খৰচত eেন নিথ(সমহূ) িন াদন কিৰব লািগব। 



8.28 ঋণদাতাক kিতপূৰণ িদয়া আৰ ুসকেলা বয্য়, খৰচ, দাবী আৰ ুকাযর্য্ৰ পৰা (দঘুর্টনা, kিত বা aনয্ েktত তৃতীয় পkৰ 
দায়বdতােক ধিৰ) kিতপূৰণ িদয়া আৰ ুkিতপূৰণহীন কিৰ ৰািখবৈল সnত হ'ব আৰ ুসmিtৰ দখল, বীমা আৰ ু িবkী 
কৰাৰ আiনী খৰচ, মাচুল আৰ ুখৰচেক ধিৰ সকেলা পিৰেশাধ আৰ ুবয্য় পূৰণ কিৰব। েনেগািচবল iন্ ু েমn ek, েফৗজদাৰী 
পdিত সংিহতা বা aনয্ িযেকােনা ম ত িযেকােনা pিতকাৰৰ সnান কৰাৰ সময়ত ঋণদাতাi তাৰ সুতৰ ৈসেত কৰা খৰচৰ 
বােবo েতoঁ দায়ী হ’ব। 

8.29 িনি ত কিৰব েয সমেয় সমেয় jাত কৰা ঋণদাতাৰ িনয়মসমহূৰ ৈসেত েতoঁ সmূণর্ৰেূপ পিৰিচত।  
8.30 iয়াৰ dাৰা িনি ত কৰা ৈহেছ েয লাভ কৰা ঋণৰ পিৰমাণ pাথিমক েসাণ, েসাণৰ বিুলয়ন, েসাণৰ গহনা, েসাণৰ মdুা, 

েসাণৰ iuিনট ekেচ  ে েডড ফা  (ETF) আৰ ুেসাণৰ িমuচুেৱল ফা ৰ iuিনটেক ধিৰ েকােনা ধৰণৰ েসাণ kয়ৰ বােব 
বয্ৱহাৰ কৰা নহ’ব। 

8.31 েগৰাnী: যিদ ঋণদাতাi pেয়াজন aনভুৱ কেৰ, েতেn ঋণgহণকাৰীেয় ঋণদাতাi pদান কৰা p-পtত aিতিৰk িনৰাপtা 
িহচােপ ঋণদাতাৰ বােব gহণেযাগয্ তৃতীয় পkৰ dাৰা জািৰ কৰা িন য়তা(সমহূ) pদান কিৰব লািগব। 

aনেুcদ 9 
সmিtৰ মূলয্ৰ পনুৰীkণ 

9.1  ei চুিk sাkৰ কৰাৰ তািৰখৰ িপছত যিদ সmিtৰ মলূয্ oপৰৈল সংেশাধন কৰা হয়, েতেn আৰ ু েসi েktত 
ঋণgহণকাৰীেয় সmিt(সমহূ) aিধgহণৰ বােব pেয়াজনীয় ধনৰািশ eেন সংেশািধত মলূয্ত পিৰেশাধ কিৰবৈল দায়বd হ’ব 
আৰ ুঋণদাতা সmিt(সমহূ)ৰ মলূয্ৰ eেন পুনৰীkণৰ বােব ঋণৰ dাৰা বা aনয্থা িযেকােনা পিৰমাণৰ ধন পিৰেশাধ কৰাৰ 
বােব দায়ী নহ’ব। eেন েktত, ঋণদাতাi ei ঋণ েলনেদন বািতল কৰাৰ sাধীনতা থািকব আৰ ুলগেত িডলাৰ/uৎপাদকক 
বিুকং মলূয্ িহচােপ বা aনয্ েকােনা ধৰেণ pদান কৰা ধনৰািশ িডলাৰ/uৎপাদকৰ পৰা ei চুিkৰ aনয্ েকােনা চতর্ ৰ kিত 
নকৰাৈক ধন ঘূৰাi সংgহ কিৰবৈল sাধীন হ’ব। 

 
aনেুcদ 10 
িবতৰণ 

10.1  িনমর্াতা বা িডলাৰ বা আন েকােনা বয্িkৰ পৰা সmিtৰ েডিলভাৰী লাভ কৰা আৰ ুeেকিখিনৰ িফটেনছ, ণগত মানৰ 
aৱsা আিদ পৰীkা কৰাৰ বােব ঋণgহণকাৰীেয় eকমাt দায়বd হ’ব। ঋণgহণকাৰীেয় সmিtৰ েডিলভাৰী েলাৱাৰ লেগ লেগ 
ঋণদাতাক aৱগত কিৰব লািগব। 

 
10.2  ঋণgহণকাৰীেয় ei কথাত সnত আৰ ুবিুজ পাiেছ েয psতকাৰী বা িডলাৰ বা আন েকােনা বয্িkৰ পৰা েকােনা ধৰণৰ 

িবলm l বা সmিtৰ ণগত মান/চতর্ /িফটেনছৰ বােব েডিলভাৰীত েহাৱা েকােনা ধৰণৰ িবলmৰ বােব ঋণদাতা দায়ী 
নহ’ব। ঋণgহণকাৰীেয় oপৰৰ কথািখিনৰ সnভর্ ত ঋণদাতাক সকেলা ধৰণৰ দািয়tৰ পৰা মkু কেৰ আৰ ুঋণgহণকাৰীেয় 
সmিtেটা েডিলভাৰী নকৰাৰ aজহুাতত বা িযেকােনা কাৰণত িনধর্ািৰত িকিsসমহূ পিৰেশাধ কৰা বn নকিৰব। 

 
aনেুcদ 11 
বয্ৱহাৰ 

11.1  ঋণgহণকাৰীেয় বীমা পিলচীৰ চতর্  আৰ ুিনয়মৰ dাৰা aনমুিত েনােপাৱা েকােনা uেdশয্ৰ বােব িনেজi বা েতoঁৰ েসৱক বা 
eেজ ৰ জিৰয়েত সmিt বয্ৱহাৰ নকিৰব বা বীমাক aৈবধ কিৰ তুিলব পৰা েকােনা কাযর্য্ বা কাম নকিৰব বা কিৰবৈল 
aনমুিত িনিদবৈল pিত িত িদেয়, আৰ ুিবেশষৈক বন, আবকাৰী, l, িজ eছ িট, িনিষd, কািন, েৰলেৱ সmিt, েবআiনী 
দখল,েসাণ িনয়ntণ আিদৰ সmকর্ীয় েকndীয় আৰ ু ৰািজয্ক িবধানসভাৰ আiনসমহূ, আৰ ু েকােনা aৈবধ বা aৈবধ 
কাযর্য্কলাপত িলp নহ’বৈল সামgী আিদ পিৰবহনৰ বােব সmিt/ বাহন বয্ৱহাৰ নকিৰবৈল pিত িত িদেয় আৰ ুeেন aনয্ায় 
বা aৈবধতাৰ ৱয্ৱহাৰৰ ফলত ঋণদাতাi সmিtৰ সnভর্ ত েহাৱা িযেকােনা kিত বা েলাকচানৰ বােব দায়ী হ’ব। 
ঋণgহণকাৰীেয় েকৱল ঋণgহণকাৰীেয় ঋণদাতাক uেlখ কৰা বয্ৱহাৰৰ বােব আৰ ুei চুিkত uেlখ কৰা aনসুিৰ, িনজৰ 
খৰচ আৰ ুবয্য়ত সmিtেটা বয্ৱহাৰ কৰাৰ pিত িত িদেয়। 

 
aনেুcদ12 

বীমা আৰ ুৰkণােবkণ 
12.1  ঋণৰ বােব িনৰাপtা সুৰিkত কিৰবৈল আৰ ুঋণদাতাৰ িলেয়ন বীমাত িচিhত কৰােটা িনি ত কিৰবৈল, ঋণgহণকাৰীেয় ei 

চুিk sাkৰ কৰাৰ লেগ লেগ; ধমর্ঘট, সংঘষর্, ৰাজ ৱা aশািn, বানপানী আৰ ুসmিtেটা সাধাৰণেত সnখুীন েহাৱা eেন 
বহল দায়বdতাৰ িবৰেুd িবপদ আৰ ু সীমাহীন তৃতীয় পkৰ দায়বdতাৰ িবপদেক ধিৰ eক বয্াপক নীিতৰ aধীনত 
সmিtেটাক দঘুর্টনা বা aিgকা  বা aনয্ানয্ িবপদৰ ফলত েহাৱা েকােনা ধৰণৰ kিত বা kিতৰ িবৰেুd বীমা কিৰ ৰািখব 
লােগ, ei চুিkৰ সমg সময়েছাৱাত uk বীমা কাযর্কৰী কিৰ ৰখাৰ বােব pেয়াজনীয় সকেলা িpিময়া আৰ ুaনয্ানয্ ধন 
সময়মেত িদব লািগব আৰ ুঋণদাতাৰ দাবীত েদখুoৱাৈল আৰ ুপৰীkা কিৰবৈল িযেকােনা বীমা পিলিচ, কভাৰ েনাট বা ৰিচদ 
psত আৰ ুpদান কিৰব লািগব (যিদ ঋণদাতাi pেয়াজন aনভুৱ কেৰ)। pিতেটা বীমা পিলচী ঋণgহণকাৰীৰ নামত হ’ব 
লািগব আৰ ুঋণদাতাৰ বােব pেয়াজন হ’েল ঋণদাতাৰ সপেk ‘েলাকচান pাপক’ িহচােপ pেয়াজনীয় aনেুমাদন আৰ ুঋণদাতাৰ 
েবংকাৰৰ সপেk aিতিৰk aনেুমাদন থািকব লািগব,যিদ থােক। 



12.2  ঋণgহণকাৰীেয় বীমা পিলচীৰ চতর্ াৱলীত aনেুমািদত েনােহাৱা েকােনা uেdশয্ত সmিtেটা বয্ৱহাৰ নকিৰব আৰ ুবীমাক aৈবধ 
কিৰ তুিলব পৰা েকােনা কাযর্য্ বা কাম নকিৰব বা কিৰবৈল aনমুিত িনিদব। 

12.3  ঋণgহণকাৰীেয় sীকাৰ কেৰ আৰ ুিনি ত কেৰ েয eটা িবsৃত বীমা পিলচীেৰ সmিtেটাৰ পযর্াp বীমা কৰােটা ঋণgহণকাৰীৰ 
pধান দািয়t। ঋণgহণকাৰীেয় িনজৰ eকমাt িবেবচনা aনসুিৰ ঋণদাতাৰ ৈহ বীমা সmn কিৰব পােৰ, সুিবধা pদানকাৰী ৈহ 
আৰ ুঋণgহণকাৰীৰ েপা -েডেটড েচক/েপ aডর্ াৰ / aনয্ানয্ েপেম  িনেদর্শনা, িযেকােনা eটাৰ জিৰয়েত aনেুমািদত বীমা 
েকাmানীক িpিময়াম পিৰেশাধ কিৰব পািৰব। aৱেশয্, েকােনা কাৰণত ঋণদাতাৰ ফালৰ পৰা েকােনা ধৰণৰ ধন পিৰেশাধ 
নকৰাৰ ফলত বীমা েকাmানীক pেয়াজনীয় বীমা িpিময়াম িদবৈল আৰ ুসmিtৰ বীমা কিৰ ৰখাৰ ঋণgহণকাৰীৰ দািয়tত 
েকােনা pভাৱ নপিৰব। 

12.4  িযেকােনা বীমাৰ uপাজর্ নৰ oপৰত pথম দাবী ঋণদাতাৰ হ’ব। ঋণgহণকাৰীেয় iয়াৰ dাৰা ঋণদাতাক ঋণদাতাৰ sাথর্ সুৰিkত 
কিৰবৈল বীমাৰ uপাজর্ নৰ দাবী কিৰবৈল আৰ ু iয়াৰ পৰা েপাৱা ধন ঋণদাতাৰ বাবদ ধনৰ িবপৰীেত uপযুk কিৰবৈল 
ঋণদাতাক চূ aan কতৃর্ t  িদেয়। ঋণgহণকাৰীেয় সমেয় সমেয় িনধর্াৰণ কৰা বীমা পিলচী আৰ ুiয়াৰ নবীকৰণৰ েktত 
ঋণদাতাৰ সকেলা িনেদর্শনা মািন চিলব। 

12.5  ঋণgহণকাৰীেয় েতoঁৰ খৰচত আৰ ুaযথা িবলm নকৰাৈক েকােনা দঘুর্টনা বা aনয্ েকােনা কাৰণত েহাৱা সmিtৰ kিত 
েমৰামিত কিৰব লািগব আৰ ুবীমা দাবী িন িtৰ বােব বীমা েকাmানীক িবল দািখল কিৰব লািগব। যিদ ঋণgহণকাৰীৰ 
িবৰেুd েকােনা aিতিৰk েদয় নাথােক, েতেn ঋণদাতাi দাবীৰ সnভর্ ত বীমা েকাmানীেটাৰ পৰা লাভ কৰা সুিবধাসমহূ 
ঋণদাতাi েতoঁক pদান কিৰব লািগব। 

 
aনেুcদ 13 

ঋণ ঘুৰাi িদয়াৰ বয্থর্তাত  
13.1  ঋণgহণকাৰীেয় iয়াত uেlখ কৰা ধৰেণ ঋণ বা েকােনা মাচুল, চাজর্ , বা খৰচ পিৰেশাধ কিৰব েনাৱািৰেল আৰ ু iয়াৰ 

aধীনত িযেকােনা eটা িকিs বা aনয্ েকােনা ধন পিৰেশাধ কিৰব েনাৱািৰেল, িযেটা পিৰেশাধ কিৰবলগীয়া তািৰখৰ িপছেতা 
পিৰেশাধ নকৰাৈক থািকেল; aথবা 

13.2  ঋণgহণকাৰীৰ (eজন বয্িk েহাৱাৰ েktত আৰ ু eজনতৈক aিধক েktত, েতoঁেলাকৰ িযেকােনা eজন) মতুৃয্ হয় বা 
েকােনা পদেkপ(সমহূ) gহণ কেৰ বা েতoঁক েকােনা aিধকাৰ েktত ঋণহীন কিৰ েতালাৰ uেdেশয্ বা লkয্েৰ েকােনা 
পদেkপ gহণ কেৰ েতেn িযেকােনা সmিtৰ gহণকাৰী, া ী বা aনৰুপূ িবষয়া িনযুিk িদেয়; aথবা 

13.3  যিদ ঋণgহণকাৰীেয় (eটা কপর্েৰট সংsা বা aংশীদািৰt pিত ান েহাৱাৰ েktত) েকােনা বয্ৱsা gহণ কেৰ বা aনয্ 
পদেkপ gহণ কেৰ বা ঋণgহণকাৰীজনৰ িবৰেুd বn কৰা, ভংগ বা পুনগর্ঠন, বা iয়াৰ সmিtত eজন gহণকাৰী, া ী বা 
eেকধৰণৰ িবষয়া িনযুিkৰ বােব ঋণgহণকাৰীৰ িবৰেুd েকােনা তৃতীয় পki আiনী কাযর্য্িবিধ আৰm কেৰ, িবেশষৈক বnকী 
সmিtত(সমহূ); aথবা 

13.4 যিদ ঋণgহণকাৰীেয় ঋণদাতাৰ িলিখত s  সnিত aিবহেন িযেকােনা ধৰণৰ বnকী সmিtৰ oপৰত েকােনা ধৰণৰ িবkীৰ 
েবাজা বা হsাnৰ কেৰ বা িবkী, হsাnৰ, েবাজা সৃি  কিৰব িবচােৰ; aথবা 

13.5  ঋণgহণকাৰীেয় iয়াৰ চতর্ আৰ ুিনয়ম aনসুিৰ বnকী সmিtৰ বােব েকােনা বীমা িpিময়াম বা pতয্াখয্ান কৰা PDCs/ECS 
বােব েবংকৰ মাচুল পিৰেশাধ কৰাত বয্থর্ হয়; aথবা 

13.6  বnকী সmিt েকােনা কতৃর্ পkৰ dাৰা জb, সংলg, িজnাত লয় বা েকােনা কাযর্য্কৰীকৰণ pিkয়াৰ aিধনত থােক; aথবা   
13.7  সমেয় সমেয় আiনৰ aধীনত বnকী সmিtৰ েktত ঋণgহণকাৰীেয় েকােনা কৰ, আেৰাপ, l বা aনয্ানয্ আেৰাপ আদায় 

িদয়াত িবফল হ’েল বা সmূণর্ কিৰবলগীয়া aনয্ েকােনা আনু ািনকতা মািন চিলবৈল; aথবা 
13.8  চুিৰ েহাৱা বnকী সmিt েকােনা কাৰণত aনসুnান কিৰব েনাৱািৰেল, aথবা  
13.9  সmিtেটাক েকােনা ধৰেণ বাধাgs, িবপn বা kিতgs কৰা বা বয্ৱহাৰৰ বােব aেযাগয্ কিৰ েতালা বা সmিtৰ ৈসেত 

দঘুর্টনাত তৃতীয় পkৰ শাৰীিৰক আঘাত কৰা; aথবা 
13.10  iয়াৰ চতর্  আৰ ু িনয়ম aনসুিৰ ঋণgহণকাৰীেয় ঋণদাতাক pদান কৰা বা pদান কিৰবলগীয়া িযেকােনা PDCs/ ECS 

uপsাপনৰ সময়ত েকােনা কাৰণেত সnান কৰা নহয়;aথবা 
13.11  িযেকােনা কাৰণত aনেুcদ 2.10 aনসুিৰ িদয়া িযেকােনা PDCs/ECSৰ েপেম  বn কৰাৰ বােব ঋণgহণকাৰীেয় িদয়া 

িযেকােনা িনেদর্শনা; aথবা 
13.12  ঋণgহণকাৰীেয় ঋণদাতাৰ সপেk বnকী aনেুমাদন থকা বাহন িহচােপ থকা সmিtৰ প ীয়ন pমাণপtৰ pিতিলিপ েযাগান 

ধৰাত বয্থর্ েহাৱা; aথবা 
13.13  িযেকােনা পিৰিsিতৰ সৃি  কৰা িযেয় ঋণদাতাৰ মতামতত যুিkসংগত িভিt িদেয় েয i বা ei চুিkৰ aধীনত বnকী 

সmিt বা ঋণদাতাৰ sাথর্ক kিত বা িবপn কৰাৰ সmাৱনা আেছ; aথবা 
13.14  ei চুিkত uেlখ কৰা aনসুিৰ ঋণgহণকাৰীেয় সmিtৰ িবৱৰণ [পুৰিণ আৰ ুনতুন বাহন(সমহূ) দেুয়াটা] দািখল কৰাত 

বয্থর্ েহাৱা; aথবা 
13.15  ঋণgহণকাৰীেয় iয়াত uেlখ কৰা িযেকােনা চতর্ , চুিk আৰ ু িনয়ম uলংঘা কৰা বা ei চুিkৰ aধীনত ঋণgহণকাৰীেয় 

ঋণদাতাক িদয়া েকােনা তথয্ বা pিতিনিধt বা ঋণgহণকাৰীেয় দািখল কৰা aনয্ েকােনা নিথপt ভুল বা িব ািnকৰ বিুল 
ধৰা পৰা; aথবা 

13.16  আন েকােনা পিৰিsিত আেছ, িযেয় ঋণদাতাৰ eকমাt মতামতত ঋণদাতাৰ sাথর্ িবপn কেৰ। 



13.17  ঋণgহণকাৰী / েগৰা ৰক িযেকােনা আদালত/িবচাৰালয়ৰ dাৰা (eনিচeলিটেক ধিৰ) ঋণহীন/েদuলীয়া িহচােপ েঘাষণা কৰা 
হয় বা িবচাৰ কৰা হয় বা িলkiেডচন বা ভংগৈল যায়, েসয়া েscামলূক হoক বা বাধয্তামলূক হoক বা iয়াৰ ঋণসমহূ 
পিৰেশাধ কিৰব েনাৱাৰা বা eটা সাধাৰণ কাযর্য্ বেনাৱা বা psাৱ বা iয়াৰ েkিডটৰৰ লাভৰ বােব বা সmিtৰ দখল 
ল’বৈল eজন pাপক িনযুk কৰা বা ঋণgহণকাৰী/েগৰা ৰৰ িবৰেুd ঋণ েলাৱা সmিtৰ দখল ল'বৈল বা ঋণহীনতা/েদuলীয়া 
বা ধন/ সmিt udাৰ কিৰবৈল িডkী বলবৎ কৰাৰ বােব আেবদন দািখল কৰা হয়, ঋণgহণকাৰী / েগৰা ৰৰ eেন 
আেবদন দািখল কৰাৰ িপছত 90(নৈb) িদনৰ িভতৰত খািৰজ কৰা নহয় আৰ ু ঋণদাতাi েকােনা ধৰণৰ 
সহনশীলতা/বয্ৱহাৰ িপছুৱাi িদয়াৰ পিৰমাণ iয়াৰ aিধকাৰ েৰহাiৰ সমান নহ'ব; aথবা 

13.18 িযেকােনা kমতা aনসুিৰ ঋণদাতা আৰ ু ঋণgহণকাৰীৰ মাজত কৰা aনয্ েকােনা চুিkৰ aধীনত ঋণgহণকাৰীেয় িনজৰ 
দায়বdতা পিৰেশাধ কৰাত িযেকােনা ধৰণৰ বয্থর্ েহাৱা।  

13.19 ঋণgহণকাৰী/েগৰা েৰ মটৰ গাড়ী আiন বা েকndীয় মটৰ গাড়ী িনয়ম বা aনয্ েকােনা আiন/িনয়ম/aধয্ােদশ/GOs, 
িকেশাৰ নয্ায় আiন, বন, l, মাদক dবয্, খিন আৰ ুখিনজ আিদেক ধিৰ সmিtৰ িবধান uলংঘা কিৰ বা পিৰেৱশ, 
sাsয্, সুৰkা, ম বা ৰাজ ৱা pকাশৰ ৈসেত জিড়ত িযেকােনা আiন uলংঘা কিৰ, সmিt বয্ৱহাৰ কৰা। 

 
aনেুcদ 14 

ঋণদাতাৰ aিধকাৰ 
14.1  ঋণgহণকাৰী/েগৰাnেৰ ঋণদাতাক েতoঁৰ সকেলা িবtীয় দায়বdতা pকাশ কিৰব লািগব িযেয় ei চুিkক িযেকােনা kমতাত 

pভািৱত কিৰব। ঋণদাতা চুিkখন বn কৰাৰ aিধকাৰী হ’ব, যিদেহ ঋণgহণকাৰী/েগৰা ৰ oপৰত েকােনা িবৰপূ pিতেবদন 
েপাৱা যায়, চুিkখন কাযর্কৰী কৰাৰ িপছত িযেকােনা সময়েত সকেলা িহতািধকাৰী মািলক বা স ালক বা aংশীদাৰ বা া ী 
আিদৰ িবষেয়েক ধিৰ আৰ ু েকানেটা পিৰিsিতত ঋণgহণকাৰী আৰ ু েগৰা েৰ pদান কিৰবলগীয়া সmূণর্ ধন েকােনা 
দাবী/জাননী aিবহেন ঋণদাতাক তৎkণাত pদানেযাগয্ ৈহ পেৰ। ঋণদাতাi ঋণদাতাৰ হাতত থকা িযেকােনা জমা, ে য়াৰ, 
আৰ ু িছিকuিৰিটেক ধিৰ সকেলা ধন সাম সয্/বাsিৱকৰণ কৰাৰ aিধকাৰী হ’ব আৰ ু যিদ আেছ েতেn বাকীিখিন ঘূৰাi 
িদয়াৰ aিধকাৰ থািকব। 

14.2 পূবর্েত uেlখ কৰা িযেকােনা/সকেলা বয্থর্তাৰ ঘটনাৰ সংঘটেন ঋণদাতাi ঋণgহণকাৰীক aৱগত কৰাৰ aিধকাৰ pদান কিৰব 
েয ধনৰ সmূণর্ ৰািশ আৰ ু িযেকােনা pকৃিতৰ aনয্ সকেলা ধন আৰ ুমাচুল, য'ত পিৰেশাধ নকৰাৰ িহচাপত সুতেক ধিৰ 
িকn iয়াৰ মাজেত সীমাবd নহয় বীমা িpিময়াম (যিদ ঋণদাতাi pদান কৰা সুিবধা pদান েসৱাৰ জিৰয়েত িpিময়াম লাভ 
কৰা হয়) আৰ ুবা aনয্ানয্ কৰসমহূৰ িহচাপত িযেবাৰ ঋণgহণকাৰীেয় pদান কিৰবলগীয়া হ'লেহঁেতন, যিদেহ চুিkখন সmূণর্ 
ময্াদৈলেক চিললেহঁেতন, েতেn তৎkণাত িদবলগীয়া আৰ ুpদানেযাগয্ পিৰব। ঋণদাতাi বাকী থকা ঋণৰ বাবদ ধনৰ oপৰত 
সূচী-1 uেlখ কৰা হাৰত aিতিৰk শতাংশ আদায় কৰাৰ aিধকাৰ থািকব আৰ ু পূবর্েত uেlখ কৰা সকেলা ধনৰািশ 
ঋণদাতাক তৎkণাত ঘূৰাi িদবৈল দাবী কিৰব লািগব। ঋণদাতাi িনজৰ িবেবচনা aনসুিৰ িলিখতভােৱ জাননীৰ জিৰয়েত 
ঋণgহণকাৰী/েগৰা ৰক eেন জাননীত uেlখ কৰা সময়সীমাৰ িভতৰত বয্থর্তাৰ ঘটনা সংেশাধন কিৰবৈল আhান জনাব 
পােৰ। 

14.3 পূবর্েত uেlখ কৰা িযেকােনা/সকেলা বয্থর্তাৰ ঘটনা সংঘিটত েহাৱাৰ িপছত, ঋণgহণকাৰীেয় ঋণদাতাi জাননী িদয়াৰ তািৰখৰ 
পৰা 7 িদনৰ িভতৰত ঋণদাতাক তলত িদয়ািখিন ধন িদবৈল দায়বd হ’ব; 
(a)  িকিsৰ বেকয়া; 
(b)  বাকী সময়েছাৱাৰ বােব িকিs, িযেবাৰ ঋণgহণকাৰীেয় pদান কিৰবলগীয়া হ’লেহঁেতন। যিদ চুিkখন সmূণর্ ময্াদৈল 

চিলিছল; 
(c)  pথম সূচীত uেlখ কৰা হাৰত aিতিৰk সুত মলূধনৰ বাকী থকা ধন আৰ ুaনয্ানয্ pাপয্ পিৰমাণৰ oপৰত; 
(d)  বীমাৰ িpিময়া পিৰেশাধ নকৰাৰ বােব সুতেক ধিৰ, আৰ ুaনয্ানয্ কৰসমহূৰ িহচাপত সুতেক ধিৰ িযেকােনা pকৃিতৰ 

aনয্ সকেলা ৰািশ আৰ ুচাজর্ । 
 
aৱেশয্, aসাধাৰণ পিৰিsিতত য'ত ঋণgহণকাৰীেয় সmিtসমহূ asাভািৱকভােৱ িবকল  আৰ/ুবা আনৰ পৰা িবিcn কিৰ 
েপেলাৱাৰ সmাৱনা থােক, য'ত ঋণদাতাৰ সmিtেটা ঋণgহণকাৰীেয় aৈবধ uেdশয্ৰ বােব বয্ৱহাৰ কিৰ ঋণদাতাৰ হাতৰ 
নলগাৈক বািহৰত সmিtেটা েগাপন বা ৰখাৰ সmাৱনা থােক, ei চুিkৰ aধীনত pাপয্ ধনৰািশ আদায়ৰ বােব ঋণদাতাক 
aিতিৰk সুৰkা pদান কেৰ, ঋণদাতাi ঋণgহণকাৰীক েকােনা ধৰণৰ জাননী িনিদয়াৈক সmিt জbেক ধিৰ eেন পদেkপ 
gহণ কৰাৰ aিধকাৰী হ’ব। 

14.4 uk জাননীত িদয়া দাবী মািন চলাত ঋণgহণকাৰীেয় বয্থর্ হ’েল ঋণgহণকাৰীেয় ঋণদাতাi জাননী জািৰ কৰাৰ তািৰখৰ পৰা 
7 িদনৰ িভতৰত ঋণদাতাৰ হাতত েতেন মলূয্ত সmিtেটা সমপর্ণ কিৰবৈল বাধয্ হ’ব, ঋণদাতাi িনধর্াৰণ কৰা sানত, িয 
aৱsাত iয়াক pথেম ঋণgহণকাৰীক pদান কৰা ৈহিছল, েসi eেক aৱsােত সাধাৰণ েবয়া আৰ ুন  েহাৱাৰ বািহেৰ, িযেটা 
িবফল হ'েল, ঋণদাতাi সmিtেটা য'েতi নাথাকক িকয়, েকােনা পৰৱতর্ী জাননী aিবহেন জb কৰাৰ aিধকাৰী হ'ব। 
ঋণgহণকাৰীেয় ঋণদাতাক সmিtৰ দখল েলাৱাত বাধা বা বাধা িদব েনাৱািৰব। iয়াৰ বােব ঋণদাতাৰ aনেুমািদত pিতিনিধ, 
কমর্চাৰী, িবষয়া আৰ ুeেজ সকলৰ pেৱশৰ aবাধ aিধকাৰ থািকব আৰ ুসmিtেটা পিৰ থকা বা ৰখা হ’বলগীয়া েচৗহদ বা 
েগেৰজ, বা গডাuনত pেৱশ কৰাৰ aিধকাৰ থািকব আৰ ু সmিtেটা জb কৰাৰ aিধকাৰ থািকব। ঋণgহণকাৰীেয় 
সহেযািগতা নকৰাৰ েktত ঋণদাতাi pেয়াজন হ’েল সmিt ৰখা বিুল িব াস কৰা eেন িযেকােনা ঠাi ভািঙ েখালাৰ 
aিধকাৰ আেছ আৰ ুসmিtেটা জb কৰাৰ aিধকাৰ আেছ। ঋণদাতাi সmিtেটা কিঢ়য়াi িনবৈল ট’-েভন বা িযেকােনা বাহক 



বয্ৱহাৰ কৰাৰ aিধকাৰৰ িভতৰত থািকব। ঋণদাতাi সmিt জb কৰাৰ ৈসেত জিড়ত আৰ ু iয়াৰ িবkী আিদৰ বােব 
ঋণদাতাi কৰা িযেকােনা ট’iং চাজর্  আৰ ুaনয্ানয্ eেন খৰচ পিৰেশাধ কিৰবৈল দায়বd হ’ব। 

14.5 ঋণদাতাৰ aনেুমািদত pিতিনিধেয় সmিt জb কৰাৰ িপছত কমর্চাৰী, িবষয়া আৰ ু eেজে  সmিtৰ তথয্ psত কিৰব। 
ঋণদাতাi ঋণgহণকাৰীৰ সmিt জb বা আtসমপর্ণৰ িপছত eটা জাননী েpৰণ কিৰব আৰ ুলগেত তথয্ৰ pিতিলিপo েpৰণ 
কিৰব িযেয় ঋণদাতাi জাননী pদান কৰাৰ তািৰখৰ পৰা ঋণgহণকাৰীক চুিk িন িt কিৰবৈল আৰ ুঘূৰাi ল’বৈল 7 িদনৰ 
সময় pদান কিৰব, ঋণgহণকাৰীেয় oপৰত uেlখ কৰা সময়সীমাৰ িভতৰত চুিk িনধর্াৰণ কৰাত বয্থর্ হ’েল, বাহনৰ আৰ 
িচ বকু, কৰ েটােকন aনমুিত আৰ ুবীমা pমাণপt/পিলিচ আিদেক ধিৰ সmিtৰ ৈসেত জিড়ত সকেলা মলূ নিথপt pদান 
কিৰব লািগব, যিদেহ সmিt eটা বাহন েহাৱাৰ বােব, যিদ জb বা আtসমপর্ণৰ সময়ত uk নিথপtসমহূ বাহনত uপলb 
নািছল আৰ ুঋণদাতা বা iয়াৰ মেনানীত বা iয়াৰ eেজ ৰ বা ঋণদাতাi িচনাk কৰা সmিtৰ েkতাৰ সপেk সmিt 
হsাnৰৰ বােব pেয়াজনীয় নিথপtসমহূ িন াদনেক ধিৰ সকেলা সহায় আগবঢ়াব লািগব। িকn যিদ ঋণgহণকাৰীেয় সmিt 
হsাnৰৰ বােব pেয়াজনীয় সহায় আগবঢ়াব েনাৱােৰ, েতেn ঋণদাতাi সmিtৰ আগতীয়া িবkীৰ সুিবধাৰ বােব pেয়াজনীয় 
হ’ব পৰা সকেলা পদেkপ eকপkীয়ভােৱ gহণ কৰাৰ aিধকাৰী হ’ব। 

14.6 ঋণদাতা, বা iয়াৰ eেজ , িবষয়া, বা মেনানীতসকল েকােনা ধৰেণ দায়ী আৰ ুদায়বd নহ'ব আৰ ুদািয়t েলাৱাৰ সময়ত 
আৰ ুবা বnকী সmিt জb কৰাৰ সময়ত বnকী সmিtত ৰখা বা পিৰ থকা বs আৰ ুসামgীৰ েktত ঋণgহণকাৰীেয় 
iয়াৰ dাৰা ঋণদাতা বা iয়াৰ িবষয়া, eেজ  বা মেনানীতসকলক েকােনা ধৰণৰ েলাকচান, kিত, সীমাবdতা, বা aনয্ 
েকােনা ধৰণৰ বােব দায়ী নকিৰবৈল সnত ৈহেছ । 

14.7 ঋণgহণকাৰীেয় ঋণদাতাৰ সnি ৰ বােব ঋণদাতাক pদান কিৰবলগীয়া ধনৰািশ সmূণর্ৰেূপ পিৰেশাধ কৰাৰ সময়ত ঋণদাতাi 
সmিtেটা ঋণgহণকাৰীক ঘূৰাi িদবৈল সnত হয়। ঋণদাতাi eকমাt িবেবচনা aনসুিৰ িনেজ িনধর্াৰণ কিৰব পেৰ েয eেন 
a াৰেটিকং/চতর্ ৰ oপৰত েদয় ধনৰ aংশ পিৰেশাধ কিৰেল সmিt মকুিল কিৰবৈলo সnত হ’ব পােৰ। ঋণgহণকাৰীেয় জb 
/ আtসমপর্ণৰ িপছত ঋণদাতাi কৰা খৰচ, েগেৰজ ভাড়া আিদেক ধিৰ জb / আtসমপর্ণৰ সকেলা খৰচ পিৰেশাধ কিৰব 
লািগব। ঋণgহণকাৰীেয় ঋণদাতাক িদয়া েডিলভাৰী ৰিচদসমহূ sীকাৰ কিৰব লািগব িযেটা eেন eটা sীকৃিত েয 
ঋণgহণকাৰীেয় বাহনত ৰখা নিথপt আৰ ুসামgীৰ ৈসেত ঋণদাতাi জb/aসমপর্ণ কৰা eেক aৱsােত সmিtেটা েডিলভাৰী 
ৈলেছ। ঋণgহণকাৰীেয় সmিt বা সmিtৰ aৱsা বা সmিt জb/ আtসমপর্ণৰ সময়ত সmিtত ৰখা েকােনা নিথ-পt 
আৰ ুসামgী জb কৰাৰ সnভর্ ত েকােনা িববাদ utাপন বা েকােনা দাবী utাপন নকিৰব। 

14.8 ঋণদাতাi ৰাজ ৱা িনলামৰ dাৰা বা বয্িkগত চুিkৰ dাৰা বা aনয্ েকােনা ধৰেণ সmিt িবkী / হsাnৰ / িনযুিk িদবৈল 
ঋণদাতা iয়াৰ aিধকাৰী হ'ব আৰ ু iয়াৰ dাৰা ঋণgহণীেয় চূড়াnভােৱ  aনেুমাদন িদব লািগব, আৰ ুei চুিkৰ aধীনত 
ঋণgহণকাৰীৰ পৰা ঋণদাতাক সকেলা বাকী থকা ধন পিৰেশাধ কৰাত ei uপাজর্ ন িনজৰ কিৰ ল'ব লািগব।সmিt পুনৰ 
দখল/সমপর্ণৰ িপছত ঋণদাতাi সmিt িবkী/িনলামৰ বােব তলত িদয়া পdিত aনসুৰণ কিৰব লািগব 
a)  সmিt পুনৰ দখল/সমপর্ণ কৰাৰ িপছত oপৰত uেlখ কৰা aনসুিৰ ঋণদাতাi জাননী জািৰ কৰাৰ তািৰখৰ পৰা 

7িদনৰ িভতৰত েদয় ধন িন িt কিৰবৈল ঋণgহণকাৰীক জাননী জািৰ কৰা হ’ব 
b)  যিদ ঋণgহণকাৰীেয় ঋণদাতাৰ সnি ৰ বােব েদয়সমহূ পিৰেশাধ কেৰ েতেn সmিtেটা ঋণgহণকাৰীক মকুিল কিৰ 

িদয়া হ’ব যিদo ভিৱষয্েত েদয় ধনসমহূ তৎকালীনভােৱ পিৰেশাধ কৰাৰ বােব আৰ ুঋণদাতাi আেৰাপ কিৰব পৰা 
চতর্  আৰ ুিনয়মসমহূৰ aধীনত ঋণgহণকাৰীেয় ঋণ চুিkৰ চতর্ সমহূ পালন কিৰব। 

c)  যিদ ঋণদাতাi জাননী জািৰ কৰাৰ তািৰখৰ পৰা 7 িদনৰ িভতৰত ঋণgহণকাৰীেয় েদয় ধন পিৰেশাধ কিৰব 
েনাৱােৰ, েতেn ঋণদাতাi সmাৱয্ েkতাসকলৰ পৰা 3টা pিতেযািগতামলূক udৃিত লাভ কিৰব আৰ ু ঋণদাতাi 
aনলাiন ৰাজ ৱা িনলাম বয্ৱsাৰ জিৰয়েত সmিtেটা িবkী কিৰব িযেটা ঋণদাতাi িবেবচনা ৈক iয়াৰ িবচাৰত 
uপযুk বিুল ভািবব। 

d)  দেুয়াটা েktেত ঋণদাতাi িনি ত কিৰব েয সmিtেটা সেবর্াc সফল িনিবদাকাৰীক িবkী কৰা হয়। 
14.9 যিদ িবkীৰ পৰা েপাৱা ধন ঋণদাতাৰ সকেলা েদয় পূৰণৰ বােব পযর্াp নহয়, েতেn uk বয্য়ৰ িপছত েহাৱা িযেকােনা 

aভাৱৰ বােব ঋণgহণকাৰীেয় পিৰেশাধ কিৰবৈল দায়বd হ’ব। যিদেহ সmিt িবkীৰ িপছত ঋণgহণকাৰীেয় ঘািট পূৰণ 
কিৰব েনাৱােৰ, েতেn ঋণদাতাi ঋণ eকাu ত eেন েলাকচান/ ঘািট আদায়ৰ বােব uপযুk আiনী বয্ৱsা আৰm কিৰব 
লািগব। ঋণদাতাৰ েদয় সালসলিন কৰাৰ িপছত যিদ েকােনা udtৃ থােক, েতেn েসi eেকিখিন ঋণgহণকাৰীক pদান কৰা 
হ’ব। ei aনেুcদত uেlখ কৰা েকােনা কথাi ঋণদাতাক সmিt জb বা িবkী কিৰবৈল বাধয্ নকেৰ আৰ ুঋণদাতাi 
ঋণgহণকাৰী বা েগৰা ৰ(সকল) িবৰেুd pিkয়া েলাৱাৰ aিধকাৰী হ’ব, যিদেহ eেন িনৰাপtাৰ পৰা sাধীনভােৱ থােক, 
িবেশষৈক েকােনা কাৰণত সmিt জb কৰাৰ পৰা বি ত ঋণদাতাi িযেয়i নহoক। 

14.10 ঋণদাতাৰ িবkীৰ িনয়মীয়াতা আৰ/ুবা gহণ কৰা বয্ৱsাৰ সnভর্ ত ঋণgহণকাৰীেয় েকােনা আপিt utাপন কৰাৰ aিধকাৰ 
নাথািকব আৰ ুeেন kমতা বয্ৱহাৰৰ ফলত হ’ব পৰা আৰ/ুবা ঋণদাতাi uk uেdশয্ৰ বােব িনেয়ািজত কৰা েকােনা দালাল 
বা িনলামকাৰী বা aনয্ বয্িk বা সংsাৰ েকােনা কাযর্য্ বা িডফlৰ পৰা হ’ব পৰা েকােনা েলাকচানৰ বােব ঋণদাতা দায়ী 
নহ’ব। 

14.11 ঋণদাতাi িনজৰ িনৰেপk িবেবচনা aনসুিৰ আৰ ু ঋণgহণকাৰী/েগৰা ৰক েকােনা পৰৱতর্ী জাননী িনিদয়াৈক েকােনা 
বয্িk/েবংক/িবtীয় pিত ানক, বা িযেয়i নহoক, চুিkৰ aধীনত েতoঁৰ িযেকােনা aিধকাৰ আৰ ু dাৰা িন াদন কৰা 
aনয্ানয্ নিথপt pদান/হsাnৰ/িনযুk/িবkী কিৰব পােৰ ঋণ েলাৱা/েগৰা েৰ আৰ ু iয়াৰ ৈসেত সংলg চতর্ সমহূৰ, ঋণৰ 
সুিবধাৰ aধীনত েবেল  লাভ কৰাৰ aিধকাৰেক ধিৰ আৰ ু িবেশষৈক eেন aিধকাৰসমহূ চাজর্ ৰ dাৰা বা িনৰাপtা িহচােপ 



pদান/ হsাnৰ/ aপর্ণ কিৰব পােৰ আৰ ু িযেকােনা বয্িk যাক eেন aিধকাৰ pদান কৰা/ হsাnৰ কৰা হয়/ 
িনযুিkpাpসকেল eেন aিধকাৰৰ সmূণর্ সুিবধা লাভ কৰাৰ aিধকাৰী হ’ব। চুিkখন ঋণgহণকাৰী/েগৰা ৰৰ বােব 
বাধয্তামলূক হ’ব আৰ ুঋণদাতা আৰ ু iয়াৰ utৰািধকাৰীসকলৰ সুিবধাৰ বােব টাiেটল আৰ ু eচাiনেম ৰ েktত বয্ৱহাৰ 
কৰা হ’ব। 

14.12 ঋণদাতাi ঋণgহণকাৰী/েগৰা ৰ পৰা ঋণৰ পুনৰdুাৰৰ বােব িযেকােনা sতnt eেজ  / eেজnী / সmিt পুনগর্ঠন েকাmানী 
ARC) িনযুিk িদব পােৰ আৰ ু ঋণদাতাৰ কমর্চাৰী বা iয়াৰ েসৱা pদানকাৰী েকাmানীেক ধিৰ eেন eেজ /eেজnী/ 
ARC-e ঋণgহণকাৰী আৰ/ুবা েগৰা ৰৰ পৰা ঋণৰ ধন িযেকােনা সময়ত েতoঁৰ/েতoঁেলাকৰ বাসsান বা বয্ৱসািয়ক sানত 
বা aনয্ ঠাiৰ পৰা পুনৰdুাৰ কিৰব পােৰ। 

14.13 ঋণদাতাi সমg ঋণেটা পুনৰ আhান কিৰব পােৰ বা চুিkৰ aধীনত পিৰেশাধ বা পিৰেৱশন dত কৰাৰ বােব দাবী কিৰব 
পােৰ বা ঋণৰ কাযর্কালৰ িযেকােনা সময়েত aিতিৰk িছিকuিৰিট/িন য়তা িবচািৰব পােৰ। ঋণদাতাi ঋণgহণকাৰীক েসi 
সmেকর্  pভািৱত কৰা জাননী জািৰ কিৰব। 

14.14 ঋণgহণকাৰী আৰ/ুবা েগৰা ৰৰ মতুৃয্ৰ েktত, ঋণদাতাi হয় মতৃ ঋণgহণকাৰী আৰ/ুবা িনেগৰা ৰৰ িযেকােনা eজন বা 
তেতািধক আiনী utৰািধকাৰীক িবকl/ পিৰপূৰক চুিkৰ dাৰা আেবদন/িবকl  বািছ ল'ব পােৰ আৰ ুঋণ eকাu /সমহূ 
সmূণর্ৰেূপ বn কিৰব পােৰ । eেন িবকlৰ েktত, ei সmেকর্  pিতsাপন / পিৰপূৰক চুিkখন ঋণgহণকাৰী আৰ/ুবা 
েগৰা ৰৰ আiনী utৰািধকাৰী/সকেল কাযর্য্কৰী কৰাৰ সnভর্ ত ঋণদাতাi আন পk/সকলৈল eটা জাননী পt েpৰণ কিৰব 
পােৰ। যিদ েতেন কৰাত িবফল হয় ঋণদাতাi ঋণgহণকাৰী আৰ/ুবা েগৰা ৰৰ িযেকােনা eজন বা তেতািধক আiনী 
utৰািধকাৰীৰ ৈসেত িবকl চুিk বািছ ল’ব পােৰ আৰ ুকাযর্কৰী কিৰব পােৰ। ঋণgহণকাৰী আৰ/ুবা েগৰা েৰ ei েktত 
ঋণদাতাৰ িবেবচনাৰ oপৰত p  utাপন নকিৰব। ei দফাৰ aধীনত বয্ৱহাৰ কৰা িবকlেটােৱ ঋণদাতাৰ ঋণ পুনৰ আhান 
কৰাৰ aিধকাৰত েকােনা kিত নকেৰ। 

14.15 চুিkখনত িযেকােনা কথা uেlখ থকাৰ িপছেতা, ঋণদাতাi সmিtেটা পুনৰ দখল কৰাৰ aিধকাৰী হ’ব, েসi সmেকর্  যথাযথ 
জাননীৰ িপছত সmূণর্ ঋণৰ পিৰমাণ পুনৰ আhান কৰা ৈহেছ েন নাi, েযিতয়াi, ঋণদাতাৰ িনৰেপk িবেবচনা aনসুিৰ, 
ঋণদাতাৰ েদয় ধন ঋণgহণকাৰী/ েগৰাnৰৰ dাৰা পিৰেশাধ নকৰা আৰ/ুবা ঋণদাতাৰ িনৰাপtা আৰ/ুবা ঋণদাতাৰ pাপয্ 
পিৰমাণৰ ধন পিৰেশাধ কাযর্য্ তল েপলাবৈল ঋণgহণকাৰীেয় সmিt হsাnৰ কৰাৰ সmাৱনা থােক। 

14.16 ঋণদাতাi দাবী কৰা, বা যিদ ঋণদাতাi েকােনা ধৰণৰ বয্থর্তাৰ ঘটনা সংঘিটত েহাৱাৰ সময়ত pেয়াজন হয়, েতেn 
ঋণgহণকাৰী/েগৰাnেৰ: 
a) ঋণদাতা, iয়াৰ মেনানীত বা eেজ সকলক (েকচ aনসুিৰ হ’ব পােৰ) বnকী সmিtৰ তাৎkিণক আৰ ুpকৃত 

দখল িদব লািগব; 
b) সmিtৰ ৈসেত জিড়ত সকেলা প ীয়ন, নীিত, pমাণপt আৰ ুনিথপt ঋণদাতা, iয়াৰ মেনানীত বা eেজ  (েযেনৈক 

হ’ব পােৰ) হsাnৰ, pদান আৰ ুসমথর্ন কৰা। 
14.17 ঋণদাতা বা iয়াৰ িবষয়া, eেজ  বা মেনানীতসকল েকােনা ধৰণৰ েলাকচাn, kিত, সীমাবdতা, বা মলূয্ hাসৰ বােব 

সmিtেটােৱ িযেকােনা eকাu ত ভুিগব পােৰ বা বহন কিৰব পােৰ, আনহােত eেকিখিন ঋণদাতা, iয়াৰ িবষয়া সকলৰ 
হাতত থকাৰ সময়ত েকােনা ধৰেণ দায়ী নহ’ব , eেজn বা মেনানীতসকলৰ হাতত থকাৰ সময়ত েকােনা ধৰেণ দায়ী 
নহ’ব, বা ঋণদাতা বা iয়াৰ িবষয়া, eেজn বা মেনানীত বয্িkসকলৰ বােব uপলb aিধকাৰ, kমতা, বা pিতকাৰৰ 
বয্ৱহাৰ বা বয্ৱহাৰ নকৰাৰ বােব আৰ ু ধনৰ েktত পিৰমাণীকৰণ কৰা eেন সকেলা েলাকচান, kিত বা মলূয্ hাস 
eকাu ত েডিবট কৰা হ'ব ঋণ েলাৱাজনৰ িযেয়i নহoক িকয় eেকিখিনেয়i হ’ব পােৰ। 

14.18 ঋণদাতা বা iয়াৰ eেজ , িবষয়া বা মেনানীতসকল েকােনা ধৰেণ দায়ী আৰ ুদায়বd নহ'ব আৰ ুঋণgহণকাৰীেয় iয়াৰ dাৰা 
ঋণদাতা বা iয়াৰ িবষয়া, eেজ  বা েকােনা মেনানীত বয্িkক েকােনা ধৰণৰ েলাকচান, kিত, সীমাবdতা বা aনয্ েকােনা 
মলূয্ৱান সামgী, সmিtৰ দািয়t েলাৱা আৰ/ুবা দখল েলাৱা, বা জb কৰাৰ সময়ত সmিtত ৰখা বা পিৰ থকা বs আৰ ু
সামgীৰ বােব দায়ী নকিৰবৈল সnত হয়।  

14.19 ঋণদাতাi সmিtৰ aৱsান িনণর্য় কৰাত বলবৎ থকা আiন বা ঋণদাতাৰ নয্াযয্ পdিত সংিহতা aনসুিৰ ঋণদাতাৰ dাৰা বা 
েতoঁৰ ৈহ েহাৱা সকেলা খৰচ (পূণর্ kিতপূৰণৰ িভিtত আiনী খৰচেক ধিৰ) ঋণদাতাৰ পৰা আদায় কৰাৰ aিধকাৰ 
থািকব, ei চুিkৰ িবধানসমহূ বলবৎ কিৰবৈল ঋণদাতাi বা েতoঁৰ ৈহ দািখল কিৰব পৰা িযেকােনা আiনী কাযর্য্িবিধৰ দখল 
েলাৱা, েগেৰিজং কৰা, বীমা কৰা, পিৰবহণ কৰা আৰ ু িবkী কিৰব। iয়াত s ভােৱ s  কৰা ৈহেছ েয oপৰত uেlখ 
কৰা pিতকাৰসমহূ ei চুিkৰ aধীনত, বা aনয্ েকােনা চুিk/a াৰেটিকংৰ aধীনত, বা আiন বা ikiিটৰ aধীনত 
ঋণদাতাৰ বােব uপলb aনয্ েকােনা pিতকাৰৰ aিতিৰk আৰ ুkিত নকৰাৈক হ’ব। 

14.20 ভাৰতীয় চুিk আiন 151 ধাৰাত uেlখ কৰা iয়াৰ িবপৰীত েকােনা কথা থািকেলo, ঋণদাতা বা iয়াৰ িবষয়া, eেজ  বা 
মেনানীত বয্িkসকেল েকােনা ধৰণৰ েলাকচান, kিত, সীমাবdতা, বা মলূয্ hাসৰ বােব দায়ী নহ’ব িযেবাৰৰ বােব বnকী 
সmিtেটােৱ িযেকােনা pকােৰ েভাগ কিৰব পােৰ বা বহন কিৰব লগা হ’ব পােৰ, িযেয় নহoক েসiেবাৰৰ aিধকাৰ ঋণদাতা 
বা iয়াৰ িবষয়া, eেজ  বা মেনানীত বয্িkৰ হাতত থািকেল বা ঋণদাতা বা iয়াৰ িবষয়া, eেজ  বা মেনানীত আৰ ুeেন 
সকেলােৰ বােব uপলb aিধকাৰ, kমতা, বা pিতকাৰৰ বয্ৱহাৰ বা বয্ৱহাৰ নকৰাৰ বােব িযেকােনা eকাu ৰ েলাকচান, 
kিত বা মলূয্ hাস ঋণgহণকাৰীৰ eকাu ত েডিবট কৰা হ’ব। 



14.21 ঋণদাতা বা েতoঁৰ িবষয়া, eেজ  বা মেনানীতসকেল সকেলা সময়েত gাহকৰ pিত েতoঁৰ pিত িতৰ সংিহতা েযেন, RBI ৰ 
িনেদর্শনা, আভয্nৰীণ নয্াযয্ পdিত সংিহতা আিদ পালন কিৰব লািগব, আৰ ুেক ৱাi িচৰ নীিতৰ সকেলা pেয়াজনীয়তা মািন 
চিলব লািগব। 

14.22  ঋণদাতাi িনজৰ িবেবচনা aনসুিৰ মলূধন আৰ/ুবা সুত আৰ ুaনয্ানয্ মাচুলৰ aনাদায় িকিs আৰ ুiয়াৰ আদায়ৰ ফলpসূ 
িনয়ntণ আৰ ু িনৰীkণৰ uেdেশয্ aিতিৰk িবtীয় মাচুল সnভর্ ত িহচাপ-িনকাচৰ িবৱৰণী িনজৰ বহীত ৰখাৰ aিধকাৰী হ’ব। 
ঋণgহণকাৰীেয় iয়াৰ dাৰা sীকাৰ কেৰ েয ঋণgহণকাৰীেয় দেুয়াটা eকাu ৰ িবৱৰণীৰ aধীনত pাপয্ আৰ ুpদান কিৰবলগীয়া 
বাকী থকা ধন পিৰেশাধ কিৰবৈল দায়বd হ’ব আৰ ু সুিবধােটা সুৰিkত কৰাৰ বােব সৃি  কৰা িনৰাপtাৰ dাৰা সুৰিkত ৈহ 
থািকব। 

 
aনেুcদ 15 

ঋণদাতাৰ dাৰা তথয্ pকাশ কৰা 
15.1 ঋণgহণকাৰী/েগৰাnেৰ iয়াৰ dাৰা িনি ত আৰ ুpমাণীকৰণ কেৰ েয েতoঁ/েতoঁেলােক iয়াত ঋণদাতাক pদান কৰা সকেলা 

তথয্ আৰ ু ডাটা সতয্। ঋণgহণকাৰী/েগৰাnেৰ iয়াৰ dাৰা ঋণদাতাক s ভােৱ সnিত pদান কেৰ েয েতoঁেলােক 
eকাu /সমহূৰ আচৰণ আৰ ুপিৰচালনাৰ ৈসেত জিড়ত িযেকােনা/সকেলা তথয্/সমহূ, িযেকােনা সময়ত, RBI আৰ/ুবা aনয্ 
েকােনা সংsা/ কতৃর্ পk েযেন েkিডট iনফেমর্চন বযু্েৰা (iি য়া) িলিমেটড, RBI-ৰ েকােনা িবিধগত কতৃর্ পk বা আiন 
আদালেত eেন তথয্ িলিখতভােৱ বা িযেকােনা আেদশ/িনেদর্শনা বা েkt aনসুিৰ pকাশ কিৰবৈল আhান জেনাৱাৰ িপছত 
pকাশ কৰা। ঋণদাতাi ঋণgহণকাৰী/ েগৰাnৰক েকােনা পৰৱতর্ী জাননী বা jাত নকৰাৈক, RBI আৰ/ুবা ভাৰতৰ 
িনৰাপtাকৰণ সmিt পুনগর্ঠন আৰ ু িনৰাপtা sাথর্ৰ েকndীয় প ীয়ন (CERSAI) আৰ/ুবা েকাmানীসমহূৰ প ীয়ক 
(ROC), তথয্ uপেযাগীতা (IU) আিদ dাৰা িনযুk RBI আৰ/ুবা িযেকােনা সংsা/কতৃর্ পkক িযেকােনা তথয্ pকাশ আৰু 
েযাগান ধিৰব পািৰব। ঋণgহণকাৰী/েগৰাnেৰ আৰ ুসnত হয় েয RBI আৰ/ুবা আiনী সtা িচনাkকতর্ া আৰ/ুবা eেনদেৰ 
িনযুk aনয্ েকােনা কতৃর্ পki eেন তথয্ আৰ/ুবা তথয্ সংকলন কিৰব পােৰ আৰ ুভাৰতৰ েবংিকং আৰ ু িবtীয় uেদয্াগত 
ঋণ aনশুাসনৰ বােব eেন তথয্ আৰ/ুবা iয়াৰ ফলাফল চৰকাৰ/ RBI, aনয্ েবংক, আৰ/ুবা িবtীয় pিত ানসমহূক 
িযেকােনা কাৰণেত েpৰণ/েযাগান কিৰব পািৰব। ঋণgহণকাৰী/েগৰা েৰ s ভােৱ েতoঁেলাকৰ aিধকাৰ তয্াগ কেৰ আৰ ু
েকােনা েগাপনীয়তা দফা ভংগ কৰাৰ বােব eেন তথয্ pকাশ আৰ/ুবা বয্ৱহাৰৰ বােব ঋণদাতা আৰ/ুবা RBI আৰ/ুবা 
RBIেয় িনযুk কৰা aনয্ েকােনা কতৃর্ পkক সকেলা ধৰণৰ দািয়tৰ পৰা মkু কেৰ। iয়াৰ uপিৰo, ঋণদাতাi িনজাববীয়াৈক 
বা iয়াৰ eেজ (সকল)ৰ জিৰয়েত ঋণgহণকাৰী/ েগৰা েৰ দািখল কৰা আেবদন/চুিk/ aনয্ েকােনা সmnীয় নিথপtৰ 
তথয্ ৈসেত জিড়ত aনসুnানসমহূ িডডুিপং / পৰীkণ/ৈবধকৰণ / পৰীkা কিৰ uেlখ কিৰব।    

15.2 ঋণgহণকাৰী/েগৰাnেৰ iয়াৰ dাৰা ঋণদাতা আৰ ুিযেকােনা িবষয়াক ঋণgহণকাৰী/েগৰাnৰৰ সmকর্ীয় িযেকােনা gাহকৰ তথয্ 
বা আৰ/ুবা dাৰা কৰা িযেকােনা চুিk বা নিথপt pকাশ কিৰবৈল aনেুমাদন আৰ ুaনমুিত িদব, ঋণদাতাi uপযুk বিুল 
ভবা িযেকােনা বািণিজয্ক, িবtীয়, pশাসিনক, পঁুিজ বা বয্ৱসািয়ক uেdশয্ৰ বােব েকােনা সুিবধাৰ সmকর্ ত ঋণদাতাi 
িবেবচনা কিৰব:- 
a) ঋণদাতা জিড়ত েকােনা pিত ান, আৰ ু 
b) aনয্ েকােনা বয্িk: 

(i) ঋণদাতাi ঋণৰ সুিবধাসমহূৰ aধীনত েতoঁৰ সকেলা বা িযেকােনা aিধকাৰ আৰ ুবাধয্বাধকতা িযসকলক 
িনযুিk িদেয় বা হsাnৰ কেৰ বা িবkী কেৰ (বা সmাৱয্ভােৱ িনযুিk বা হsাnৰ কিৰব পােৰ); 

(ii) ঋণদাতাi ঋণৰ সুিবধা বা ঋণgহণকাৰী/েগৰা ৰক uেlখ কিৰ, বা aনয্ েকােনা েলনেদনৰ সmকর্ ত 
েকােনা aংশgহণ বা uপ-aংশgহণ কেৰ (বা সmাৱয্ভােৱ pেৱশ কিৰব পােৰ)। ; 

(iii) ঋণদাতাi সুিবধাসমহূৰ aধীনত ঋণgহণকাৰীৰ বাধয্বাধকতাৰ সnভর্ ত েকােনা েkিডট বীমা বা aনয্ 
েকােনা চুিkগত সুৰkা বা েহিজঙৰ ৈসেত জিড়ত েকােনা েলনেদন কেৰ (বা সmাৱয্ভােৱ কিৰব পােৰ); 

(iv) ঋণদাতা বা iয়াৰ সংযুk pিত ানসমহূৰ েকােনা েৰিটং eেজnী, বীমা েকাmানী বা বীমা দালাল বা 
pতয্k বা পেৰাkভােৱ ঋণ সুৰkা pদানকাৰী; 

(v) ঋণদাতা বা iয়াৰ সংযুk pিত ানসমহূৰ oপৰত িবচাৰ kমতা থকা িযেকােনা আদালত বা নয্ায়ািধকৰণ 
বা িনয়ntণমলূক, তtাৱধায়ক, চৰকাৰী বা aধর্-চৰকাৰী কতৃর্ পk; 

(vi) েকােনা সুিবধা বা psািৱত সুিবধা বা ঋণgহণকাৰীৰ ৈসেত জিড়ত তথয্ৰ pিkয়াকৰণ বা বয্ৱsাপনা 
aনসুিৰ; 

(vii) যাৰ oচৰত eেন pকাশ কৰা ঋণদাতাi ঋণদাতাৰ sাথর্ত বিুল িবেবচনা কেৰ। 
(viii) েকােনা আiন, িবিধ, িনয়ম আৰ/ুবা িনয়মৰ aধীনত েকােনা তথয্ pকাশ কিৰবৈল আৰ ুঋণgহণকাৰী বা 

েগৰা ৰৰ dাৰা বয্ৱহাৰ কৰা বা লাভ কিৰবলগীয়া েকােনা eকাu , সুিবধাৰ ৈসেত জিড়ত নিথপt pদান 
কিৰবৈল kমতাpাp িযেকােনা কতৃর্ পkক বা ঋণgহণকাৰী বা েগৰা ৰ বা িনৰাপtা pদানকাৰীৰ ৈসেত 
জিড়ত নিথপt pদান কিৰবৈল; 

15.3 ঋণgহণকাৰী/েগৰা েৰ iয়াৰ dাৰা ঋণদাতাi েতoঁেলাকক িদয়া ঋণৰ সুিবধাসমহূৰ পূবর্চতর্  িহচােপ সnিত pকাশ কেৰ েয 
যিদেহ ঋণgহণকাৰী/েগৰা েৰ ঋণৰ সুিবধাসমহূ পিৰেশাধ কৰাত বা iয়াৰ oপৰত সুত বা চুিkবd িকিsৰ িযেকােনা eটা 
পিৰেশাধ কৰাত বয্থর্ হয়, ঋণদাতা বা আৰ িব আiেয় েতoঁেলাকৰ িনৰেপk িবেবচনা aনসুিৰ uপযুk বিুল ভািবব পৰাৈক 
আৰ ুeেন মাধয্মৰ জিৰয়েত েগৰা ৰ/সকলক িডফlাৰ/সকলক িহচােপ ৈল ঋণৰ সুিবধাৰ িনধর্ািৰত তািৰখ/েবাৰ ঋণদাতা 



আৰ/ুবা RBIৰ ঋণgহণকাৰী/েগৰা ৰৰ নাম বা iয়াৰ aংশীদাৰ/সকল বা স ালকৰ নাম বা নাম pকাশ বা pকাশ কৰাৰ 
aেযাগয্ aিধকাৰ থািকব । 

15.4 ঋণgহণকাৰী/িন য়তাদাতাi iয়াৰ dাৰা িনি ত কেৰ আৰ ু gহণ কেৰ েয পূবর্চতর্  িহচােপ, েতoঁেলাকক pদান কৰা uk 
ঋণৰ সুিবধাসমহূৰ ৈসেত জিড়ত, ঋণদাতাi েতoঁেলাকৰ ঋণ সুিবধা uপলbতা, েতoঁেলাকৰ বাধয্বাধকতা, বয্থর্তাৰ সmকর্ীয়, 
যিদ েকােনা েতoঁেলাকৰ dাৰা েহাৱা তথয্ pকাশৰ বােব েতoঁেলাকৰ সnিত েলাৱা আৱশয্ক।  েসi aনসুিৰ, 
ঋণgহণকাৰী/িন য়তাদাতাi iয়াৰ dাৰা সnত হয় আৰ ুঋণদাতাi eেন সকেলা বা িযেকােনা কথা pকাশ কৰাৰ বােব সnিত 
িদেয়: 
a) ঋণgহণকাৰী/েগৰা ৰৰ ৈসেত জিড়ত তথয্ আৰ ুতথয্; 
b) ঋণgহণকাৰী/েগৰা েৰ বয্ৱহাৰ কিৰবলগীয়া / বয্ৱহাৰ কিৰবলগীয়া িযেকােনা ঋণ সুিবধাৰ ৈসেত জিড়ত ডাটা বা 

তথয্; আৰ ু
c) ঋণgহণকাৰীেয় কৰা িডফl, যিদ আেছ, ঋণgহণকাৰীৰ eেন বাধয্বাধকতা িন িtৰ বােব; 
d) ঋণদাতাi uপযুk আৰ ুpেয়াজনীয় বিুল িবেবচনা কৰা aনসুিৰ, েkিডট iনফেমর্চন বযু্েৰা (iি য়া) িলিমেটড আৰু 

RBI dাৰা aনেুমািদত aনয্ িযেকােনা সংsাক pকাশ আৰ ুpদান কৰা। 
15.5 ঋণgহণকাৰী/িন য়তাদাতাi সnত হয় েয: 

a) েkিডট iনফেমর্চন বযু্েৰা (iি য়া) িলিমেটড আৰ ুeেনদেৰ aনেুমািদত aনয্ িযেকােনা সংsাi বয্ৱহাৰ কিৰব পােৰ, 
আৰ ুঋণদাতাi pকাশ কৰা uk তথয্ আৰ ুতথয্সমহূ েতoঁেলােক uপযুk বিুল িবেবচনা কৰা ধৰেণ pিkয়াকৰণ 
কিৰব পােৰ; আৰ ু

b) RBI-e ei েktত িনিদর্  কৰা েkিডট iনফেমর্চন বযু্েৰা (iি য়া) িলিমেটড আৰ ু eেনদেৰ aনেুমািদত aনয্ 
িযেকােনা সংsাi িবেবচনাৰ বােব, েতoঁেলােক psত কৰা iয়াৰ পণয্ৰ psািৱত তথয্ আৰ ুতথয্, েবংক/িবtীয় 
pিত ান আৰ ুaনয্ানয্ েkিডট aনদুানকাৰী বা প ীয়নভুk বয্ৱহাৰকাৰীসকলক pদান কিৰব পােৰ। 

15.6 ঋণgহণকাৰী/েগৰাnেৰ iয়াৰ জিৰয়েত ঋণদাতাক ঋণদাতাক ঋণহীনতা আৰ ু েদuলীয়া সংিহতা, 2016ৰ ধাৰা 3 (13)ত 
সংjািয়ত কৰা aনসুিৰ “িবtীয় তথয্” pকাশ/দািখল কৰাৰ বােব িনিদর্  সnিত pদান কেৰ (চমৈুক ‘সংিহতা’ ) সংি  
িনয়ম / িনয়মৰ ৈসেত পঢ়া ঋণদাতাৰ পৰা সমেয় সমেয় িযেকােনা 'তথয্ uপেযািগতা' (' IU ' চমৈুক) সংিহতাৰ ধাৰা 3 
(21)ত সংjািয়ত কৰা aনসুিৰ, সংিহতাৰ aধীনত ে মৱকর্  কৰা pাসংিগক িনয়মাৱলী aনসুিৰ, আৰ ুআৰ িব আiেয় 
সমেয় সমেয় েবংক/িবtীয় pিত ানসমহূক জািৰ কৰা িনেদর্শনা aনসুিৰ আৰ ুiয়াৰ dাৰা িবেশষভােৱ তৎkণাত pমাণীকৰণ 
কিৰবৈল সnত ৈহেছ ঋণদাতাi দািখল কৰা “িবtীয় তথয্”, সংি  IU ৰ dাৰা aনেুৰাধ কৰা aনসুিৰ আৰ ু েযিতয়া 
aনেুৰাধ কৰা হয়। 

15.7 ঋণgহণকাৰী/েগৰা েৰ iয়াৰ dাৰা ঋণদাতাক িযেকােনা সময়ত িযেকােনা/সকেলা ডাটা/তথয্ pকাশ/ভাগ-বতৰা কিৰবৈল 
সnত হয় আৰ ুs ভােৱ সnিত িদেয় েযেন, ঋণgহণকাৰী/েগৰা ৰৰ িবৱৰণ, লাভ কৰা ঋণ, ঋণ eকাu ত aভাৰিডu 
আৰ ু পুনৰdুাৰৰ বােব আৰm কৰা আiনী েগাচৰ আিদ, মলূ সজঁিুল িনমর্াতা (OEM) েযাগানকাৰী আৰ ু ঋণgহণকাৰী 
আৰ/ুবা েগৰা ৰেক ধিৰ বাহন/সজঁিুল িনমর্াতাসকলক আদায় কৰাৰ বােব eেকিখিনৰ oপৰত আপিt নকিৰব আৰ ুeেকিখিন 
চুিkখনৰ েকােনা েগাপনীয়তা দফা uলংঘা কৰা নহ'ব। 

15.8 ঋণgহণকাৰী/েগৰা েৰ iয়াৰ dাৰা ঋণদাতাক েতoঁৰ েগাট েকাmানী বা aনয্ সtা আৰ ু ঋণদাতা বা iয়াৰ েগাট 
েকাmানীসমহূক িযেকােনা সময়ত েতoঁৰ িযেকােনা/সকেলা ডাটা/তথয্ pকাশ/ভাগ-বতৰা/িবkী কিৰবৈল সnত হয় আৰ ু
ঋণgহণকাৰী/েগৰা ৰক iয়াৰ সামgী kছ-েচল কিৰব পািৰব বিুল s ভােৱ সnিত pদান কেৰ। 

15.9 ei দফােটা ভাৰতত বলবৎ থকা আiন বা সমেয় সমেয় িনধর্ািৰত aনয্ানয্ pচিলত িনয়ম আৰ ু িনেদর্শনাৰ aধীনত 
িনধর্ািৰততৈক uc মাtাৰ েগাপনীয়তাৰ বােব ঋণgহণকাৰীৰ ৈসেত ঋণদাতাৰ dাৰা কৰা s  বা anিনর্িহত চুিk নহয়, আৰু 
iয়াক গঠন কৰা বিুল গণয্ কৰা নহ'ব। ei দফাত ঋণদাতাক pদান কৰা aিধকাৰসমহূ েকােনা ধৰণৰ ঋণgহণকাৰীৰ তথয্ৰ 
সmকর্ ত ঋণgহণকাৰী আৰ ুঋণদাতাৰ মাজত pকাশ বা anিনর্িহত aনয্ েকােনা চুিkৰ aিতিৰk হ'ব আৰ ু চুিkখন ei 
দফাৰ dাৰা েকােনা ধৰেণ পkপািতt বা pভািৱত ৈহ েকােনা ধৰেণ kিতgs বা pভািৱত নহ'ব। 

 
aনেুcদ 16 

িনৰাপtাৰ sাথর্ বলবৎ কৰা 
16.1 িকিs পিৰেশাধ কৰাত েকােনা ধৰেণ বয্থর্ হ’েল, চুিkৰ চতর্ আৰ ুিনয়ম uলংঘা কিৰেল, ঋণদাতাi iয়াত uেlখ কৰা সকেলা 

বা িযেকােনা আiনী বয্ৱsা gহণ কিৰব পােৰ আৰ/ুবা সকেলা ফ’ৰামৰ আগত আৰ ুaকাযর্য্কৰী সmিtৰ আদায়ৰ েktত 
pেযাজয্ িবtীয় সmিtৰ িনৰাপtা আৰ ু পুনগর্ঠন আৰ ু িনৰাপtা সুত বলবৎ কৰা আiন, 2002 (SARFAESI)ৰ aধীনত 
uপলb iয়াৰ pিতকাৰৰ আoতাo বয্ৱsা gহণ কিৰব পােৰ। ঋণদাতাৰ SARFAESI আiন aনসুিৰ সুৰিkত সmিt আদায় 
আৰ ুিন িt কৰাৰ aিধকাৰ আেছ। iয়াৰ uপিৰo ঋণদাতাi সুৰিkত সmিt িন িt কৰাৰ িপছত যিদ আেছ েতেn বাকী 
থকা েদয় ধন আদায় কৰাৰ aিধকাৰী আেছ। 

 
16.2 ঋণদাতা আৰ ুেগৰাnেৰ s ভােৱ sীকাৰ কেৰ আৰ ুgহণ কেৰ েয ঋণদাতাi িযেকােনা ধৰেণ, সmূণর্ বা আংিশকভােৱ, আৰ ু

ঋণদাতাi িসdাn েলাৱাৰ দেৰ আৰ ু eেন চতর্ ত িবkী, িনযুিk বা হsাnৰ কৰাৰ সmূণর্ kমতা আৰ ু কতৃর্ t থািকব, 
ঋণদাতাৰ পছnৰ িযেকােনা তৃতীয় পkৈল ঋণgহণকাৰী আৰ ু েগৰাnৰক  uেlখ নকৰাৈক বা িলিখতভােৱ নজনাৱ পােৰ। 



iয়াৰ িভতৰত ঋণদাতাi ঋণgহণকাৰী আৰ ুেগৰাnৰৰ িযেকােনা বা সকেলা বাকী থকা েদয় ধনৰ বােব েkতা, িনযুিkpাp 
বা হsাnৰকাৰীৰ ৈহ ঋণgহণকাৰী আৰ ু েগৰাnৰ িবৰেুd আগবািঢ় েযাৱাৰ aিধকাৰ সংৰিkত কৰােটা anভুর্k। eেন 
িযেকােনা কাযর্য্ আৰ ু eেন িযেকােনা িবkী, িনযুিk বা হsাnৰক ঋণgহণকাৰী আৰ ু েগৰা েৰ eেন তৃতীয় পkক িবেশষ 
পাoনাদাৰ িহচােপ বা ঋণদাতাৰ ৈসেত েযৗথ পাoনাদাৰ িহচােপ, বা ঋণদাতাক সকেলা kমতা বয্ৱহাৰ কিৰ থকাৰ aিধকাৰৰ 
ৈসেত িবেশষ পাoনাদাৰ িহচােপ gহণ কিৰবৈল বাধয্ কিৰব, iয়াৰ aধীনত eেন তৃতীয় পkৰ ৈহ আৰ ুঋণদাতাi িনেদর্শ িদয়া 
তৃতীয় পk আৰ/ুবা ঋণদাতাক eেন বাকী থকা ধন আৰ ুবাবদ ধন পিৰেশাধ কিৰব লািগব। ঋণgহণকাৰী আৰ ুেগৰাnেৰ 
তৃতীয় পkৈল পটর্ ফিলa’েটা হsাnৰ কৰাৰ েktত, মঠু ঋণৰ পিৰমাণ আৰ ুঋণদাতাi লাভ কৰা ধনৰ মাজৰ পাথর্কয্েটা 
তৃতীয় পkক িদবৈল sীকাৰ কেৰ আৰ ুpিত িত িদেয়। তৃতীয় পkৰ ঋণদাতাৰ pাপয্ পিৰমাণ সংgহ কৰাৰ কতৃর্ t থািকব। 

 
aনেুcদ 17 

আগতীয়া পিৰেশাধ 
17.1  যিদ ঋণgহণকাৰীেয় িdতীয় aনসূুচীত uেlখ কৰাতৈক আগেত আগতীয়াৈক ঋণ পিৰেশাধ কিৰব িবচােৰ, েতেn pথম 

aনসূুচীত uেlখ কৰা ধৰেণ েফাৰk’জাৰ মাচুল, eেন েফাৰk’জাৰৰ তািৰখত বাকী থকা েবেল ৰ oপৰত ঋণৰ ৈসেত 
ঋণgহণকাৰীেয় pদান কিৰব লািগব। নগদ ধন পিৰেশাধ কিৰেল বা েচক িkয়াৰ হ’েলেহ আগতীয়া ধন পিৰেশাধ কাযর্কৰী 
হ’ব। 

aনেুcদ 18 
সৰুিkতকৰণ 

18.1  ঋণদাতা আৰ ুেগৰাnেৰ s ভােৱ sীকাৰ কেৰ আৰ ুgহণ কেৰ েয ঋণদাতাi িযেকােনা ধৰেণ, সmূণর্ বা আংিশকভােৱ, আৰ ু
ঋণদাতাi িসdাn েলাৱাৰ দেৰ আৰ ু eেন চতর্ ত িবkী, িনযুিk বা হsাnৰ কৰাৰ সmূণর্ kমতা আৰ ু কতৃর্ t থািকব, 
ঋণদাতাৰ পছnৰ িযেকােনা তৃতীয় পkৈল ঋণgহণকাৰী আৰ ু েগৰাnৰক  uেlখ নকৰাৈক বা িলিখতভােৱ নজনাৱ পােৰ। 
iয়াৰ িভতৰত ঋণদাতাi ঋণgহণকাৰী আৰ ু েগৰাnৰৰ িযেকােনা কাযর্য্ বা সকেলা বাকী থকা েদয় ধনৰ বােব েkতা, 
িনযুিkpাp বা হsাnৰকাৰীৰ ৈহ ঋণgহণকাৰী আৰ ুেগৰাnৰ িবৰেুd আগবািঢ় েযাৱাৰ aিধকাৰ সংৰিkত কৰােটা anভুর্k। 
eেন িযেকােনা কাযর্য্ আৰ ুeেন িযেকােনা িবkী, িনযুিk বা হsাnৰক ঋণgহণকাৰী আৰ ুেগৰা েৰ eেন তৃতীয় পkক িবেশষ 
পাoনাদাৰ িহচােপ বা ঋণদাতাৰ ৈসেত েযৗথ পাoনাদাৰ িহচােপ, বা ঋণদাতাক সকেলা kমতা বয্ৱহাৰ কিৰ থকাৰ aিধকাৰৰ 
ৈসেত িবেশষ পাoনাদাৰ িহচােপ gহণ কিৰবৈল বাধয্ কিৰব, iয়াৰ aধীনত eেন তৃতীয় পkৰ ৈহ আৰ ুঋণদাতাi িনেদর্শ িদয়া 
তৃতীয় পk আৰ/ুবা ঋণদাতাক eেন বাকী থকা ধন আৰ ুবাবদ ধন পিৰেশাধ কিৰব লািগব। ঋণgহণকাৰী আৰ ুেগৰাnেৰ 
তৃতীয় পkৈল পটর্ ফিলa’েটা হsাnৰ কৰাৰ েktত, মঠু ঋণৰ পিৰমাণ আৰ ুঋণদাতাi লাভ কৰা ধনৰ মাজৰ পাথর্কয্েটা 
তৃতীয় পkক িদবৈল sীকাৰ কেৰ আৰ ুpিত িত িদেয়। তৃতীয় পkৰ ঋণদাতাৰ pাপয্ পিৰমাণ সংgহ কৰাৰ কতৃর্ t থািকব। 
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ঋণদাতাৰ eেজnী িনযিুk িদয়াৰ aিধকাৰ 
19.1  ঋণgহণকাৰী আৰ ুেগৰা েৰ সnত, বেুজ, আৰ ুsীকাৰ কেৰ েয ঋণgহণকাৰীেয় লাভ কৰা ঋণৰ সmকর্ ত, ঋণদাতাi েতoঁৰ 

িযেকােনা বা সকেলা েসৱা তৃতীয় পk / সংsাক আuটচ'চর্  কিৰব পােৰ।  ঋণgহণকাৰীেয় s ভােৱ sীকাৰ কেৰ আৰ ুgহণ 
কেৰ েয ঋণদাতাi িনেজi বা েতoঁৰ িবষয়া বা েসৱকৰ জিৰয়েত eেন কাযর্য্কলাপ সmn কৰাৰ aিধকাৰৰ pিত েকােনা 
kিত নকৰাৈক, ঋণদাতাৰ পছnৰ eজন বা তেতািধক তৃতীয় পkক িনযুিk িদয়াৰ আৰ ুহsাnৰ কৰাৰ সmূণর্ kমতা আৰ ু
কতৃর্ t থািকব আৰ ু eেন তৃতীয় পkক ঋণৰ আেবদন pিkয়াকৰণ কৰাৰ aিধকাৰ আৰ ু কতৃর্ t pদান কেৰ আৰ/ুবা 
ঋণদাতাৰ ৈহ ei চুিkৰ aধীনত ঋণদাতাৰ pাপয্ িকিs/ সুত/ aনয্ানয্ চাজর্  সংgহ কৰাৰ aিধকাৰ আৰ ুকতৃর্ t pদান কৰা 
আৰ ু সকেলা কাযর্য্, চুিk, দাবীৰ জাননী েpৰণ কৰা, ঋণgহণকাৰীৰ বাসsান বা কাযর্ালয়ত uপিsত থকা বা aনয্থা 
ঋণgহণকাৰীৰ ৈসেত pাপয্ পিৰমাণ লাভ কৰাৰ বােব বা েkt aনসুিৰ সmিtৰ দখল েলাৱাৰ বােব েযাগােযাগ কৰা আিদ 
আৰ ুiয়াৰ ৈসেত জিড়ত িবষয়সমহূত জিড়ত েহাৱাৰ kমতা িদয়া হয়। 

aনেুcদ 20 
জাননীসমূহ 

20.1 িযেকােনা জাননী, পt আৰ ুaনয্ নিথপt ei চুিkত uেlখ কৰা িঠকনাৈল বা ঋণgহণকাৰী আৰ/ুবা েগৰাnেৰ িনি ত কৰা 
িঠকনাৈল, বয্িkগতভােৱ বা প ীয়নভুk/গিতৰ ডাকেযােগ pাপয্ sীকৃিতৰ ৈসেত বা kিৰয়ৰৰ dাৰা বা aনয্ েকােনা তথয্ 
হsাnৰৰ iেলক িনক মাধয্ম েযেন েফk েমেছজ, প ীয়নভুk i-েমiল, বা েমাবাiল নmৰ সkম েহাৱাটছeপ বা aনয্ানয্ 
aনৰুপূ eিpেকচন আিদৰ uপােয়েৰ েpৰণ কিৰব লািগব। ঋণgহণকাৰী আৰ ু েগৰাnেৰ িবেশষভােৱ সnত, sীকৃিত আৰ ু
aনমুিত িদব েয প ীভুk i-েমiল, বা েমাবাiল নmৰ (ৱাটছeপ বা aনয্ানয্ aনৰুপূ eিpেকচনৰ সহায়ত সিkয় 
কৰা)আিদেৰ িযেকােনা জাননী/ নিথপt পিঠoৱা ঋণgহণকাৰী আৰ/ুবা েগৰা ৰ/েতoঁৰ/েতoঁেলাকৰ কতৃর্ tশীল বয্িkৰ eক 
সিঠক েসৱা বিুল গণয্ কৰা হ’ব, আৰ ুঋণgহণকাৰী আৰ ুেগৰা েৰ iয়াৰ pামাণয্তাক ৈল p  utাপন নকিৰব। 

 প ীয়নভুk/sীড ডাকেযােগ েpৰণ কৰা জাননী, পt, আৰ/ুবা aনয্ নিথপtখন ঋণদাতাi েpৰণ কৰাৰ 3 িদনৰ িপছত 
ঋণgহণকাৰী আৰ ুেগৰা েৰ লাভ কৰা বিুল গণয্ কৰা হ’ব আৰ ুi-েমiল বা েমাবাiল নmৰৰ বা aনয্ iেলkিনক েসৱাৰ 
ধৰণেবাৰৰ জিৰয়েত েহাৱা িযেকােনা i-েসৱা ঋণদাতাi েpৰণ কৰাৰ লেগ লেগ লাভ কৰা বিুল গণয্ কৰা হ’ব।  



20.3  িযেকােনা িবেশষ সময়ত পিৰমাণৰ ধন পিৰেশাধ কিৰবলগীয়া বিুল uেlখ কৰা ঋণদাতাৰ েকােনা িবষয়াi sাkৰ কৰা িলিখত 
pমাণপt, িযেবাৰ ঋণgহণকাৰী আৰ ুেগৰা ৰ uভয়েৰ িবৰেুd িনণর্ায়ক pমাণ হ’ব। 

20.4 ঋণgহণকাৰী আৰ/ুবা েগৰাnৰৰ িঠকনা, i-েমiল বা েমাবাiল নmৰৰ িযেকােনা পিৰৱতর্ ন, eেন পিৰৱতর্ নৰ eসpাহৰ 
িভতৰত ঋণদাতাক িলিখতভােৱ aৱগত কিৰব লািগব। 

20.5 সকেলা িচিঠপtত চুিk নmৰ udৃত কিৰব লােগ। 
20.6 ei চুিkৰ psাৱনাত uেlখ কৰা পkসমহূৰ িবৱৰণত uেlখ কৰা ঋণদাতাৰ কপর্’েৰট কাযর্ালয়ৰ িঠকনাত সকেলা িচিঠপt 

ঋণদাতাক সেmাধন কিৰব লািগব। ঋণদাতাi লাভ নকৰাৈলেক ঋণদাতাৈল িদয়া েকােনা জাননী কাযর্কৰী নহ’ব। 
20.7 ঋণgহণকাৰীৈল েpৰণ কৰা জাননীক সহ-ঋণgহণকাৰী আৰ ুেগৰাnৰেকা pদান কৰা জাননী িহচােপ গণয্ কৰা হ’ব। 

aনেুcদ 21 
আংিশক aৈবধতা 

 
21.1 যিদ ei চুিk বা আেবদনৰ েকােনা বয্ৱsা বা েকােনা বয্িk বা পিৰিsিতৰ oপৰত iয়াৰ pেয়াগ েকােনা আiন বা িনয়ম বা 

চৰকাৰী নীিতৰ কাৰেণ ধিৰ েকােনা কাৰণত েকােনা পিৰমােণ aৈবধ বা বলবৎ কিৰব েনাৱাৰা হয়, েতেn ei চুিkৰ বাকী 
aংশ আৰ ু eেন বয্ৱsাৰ pেয়াগ iয়াক aৈবধ বা বলবৎ কিৰব েনাৱাৰা বিুল ধৰাৰ বািহেৰ aনয্ বয্িk বা পিৰিsিতৰ 
oপৰত pভাৱ নপেৰ, আৰ ুei চুিkৰ pিতেটা িবধান আiনৰ dাৰা aনেুমািদত সmূণর্ পিৰসৰত ৈবধ আৰ ুবলবৎ কিৰব 
পৰা হ'ব। ei চুিkৰ িযেকােনা aৈবধ বা বলবৎ কিৰব েনাৱাৰা িবধানৰ ঠাiত eেন eটা বয্ৱsা কৰা হ'ব, িযেটা ৈবধ 
আৰ ুবলবৎেযাগয্ আৰ ুবলবৎ কিৰব েনাৱাৰা িবধানৰ মলূ uেdশয্ক পাৰsিৰকভােৱ সnতভােৱ pায় oচৰৰ পৰা pিতফিলত 
কিৰব । 

aনেুcদ 22 
 িববাদ িন িt আৰ ুমধয্sতা 

22.1 ei চুিkৰ aিstৰ সময়ত হoক বা তাৰ িপছত হoক, ei চুিkৰ পৰা udৱ েহাৱা বা সংsশর্ কৰা সকেলা িববাদ (ei 
চুিk aনসুিৰ ঋণgহণকাৰী/ েগৰা ৰৰ বয্থর্তােক ধিৰ), পাথর্কয্, আৰ/ুবা দাবীসমহূ মধয্sতাৰ dাৰা আৰিবেটশয্ন e  
কনিচিলেয়শয্ন ek, 1996 aনসুিৰ সমাধান কৰা হ’ব, বা iয়াৰ িযেকােনা িবিধগত সংেশাধনী আৰ ুঋণদাতাi মেনানীত 
কৰা eকমাt মধয্sতাকাৰীৈল েpৰণ কৰা হ’ব। মাধয্sতাৰ কাযর্য্িবিধৰ আসন, sান আৰ ুঠাi েচnাi হ’ব আৰ ুভাষা 
iংৰাজীত হ’ব। eেন মধয্sতাকাৰীেয় িদয়া ৰায় চূড়াn হ’ব আৰ ু চুিkখনৰ সকেলা পkৰ বােব বাধয্তামলূক হ’ব। 
মধয্sতাকাৰীেয় িদয়া িযেকােনা anৱতর্ীকালীন ৰায়/সমহূেক ধিৰ ৰায়দান চূড়াn আৰ ু সংি  সকেলা পkৰ বােব 
বাধয্তামলূক হ’ব। মধয্sতাকাৰীেয় anৱতর্ীকালীন বটঁা/সমহূেক ধিৰ ৰায়দানৰ কাৰণসমহূ িদব লািগব। মধয্sততাৰ খৰচ 
সকেলা পki সমােন বহন কিৰব লািগব। ঋণgহণকাৰী/েগৰা েৰ আৰিবেটশয্ন e  কনিচিলেয়শয্ন ek, 1996 ৰ ধাৰা 
12ৰ aধীনত  ঋণদাতাi  eকমাt মধয্sতাকাৰী িনযুিkক pতয্াhান জেনাৱাৰ েতoঁৰ aিধকাৰক িবেশষভােৱ তয্াগ কেৰ। 

22.2 ei  চুিkখনৰ eটা চতর্  েয eেন মধয্sতাকাৰীৰ েktত, যাৰ oচৰৈল িবষয়েটা pথেম েpৰণ কৰা ৈহেছ, যিদ েতoঁ পদতয্াগ 
কেৰ বা মতুৃয্বৰণ কেৰ বা েকােনা কাৰণত কাম কিৰব েনাৱােৰ, েতেn মধয্sতাকাৰী eেন মতুৃয্ৰ সময়ত বা েতoঁৰ 
akমতাৰ সময়ত ঋণদাতাi মধয্sতাকাৰী িহচােপ কাম কিৰব েনাৱািৰব, েতoঁ মধয্sতাকাৰী িহচােপ কাম কিৰবৈল আন 
eজন বয্িkক িনযুিk িদব লািগব আৰ ুeেন বয্িkেয় েতoঁৰ পূবর্েৰ িয পযর্ায়ত কাম eিৰ ৈথ ৈগিছল, েসi পযর্ায়ৰ পৰা 
pসংগেটা আগবঢ়াi িনয়াৰ aিধকাৰী হ’ব। 

22.3 পkসমহূৰ মাজত িবেশষভােৱ সহমতত uপনীত ৈহেছ েয পkসমহূৰ মাজত েহাৱা িববাদসমহূ “aনলাiন িববাদ িন িt” 
(ODR) বয্ৱsাৰ জিৰয়েত সমাধান কিৰব পািৰ। মধয্sতাকাৰীেয় চািলচী কাযর্িবিধৰ জাননী, দাবীৰ িববিৃত, নিথ-পt, 
utৰ, pেতয্াtৰ, sিগত পt আিদ ঋণgহণকাৰী/েগৰা ৰৰ প ীয়নভুk i-েমiল আiিড বা েমাবাiল নmৰৈল (েহাৱাটছeপ  
বা aনয্ aনৰুপূ আেবদনৰ ৈসেত সkম কৰা) েpৰণ কিৰব পােৰ আৰ ু eেকিখিনেক ঋণgহণকাৰী/েগৰা ৰৰ pিত সিঠক 
েসৱা আগবেঢ়াৱা িহচােপ গণয্ কৰা হ’ব। যিদ পkসমেূহ সnত হয়, েতেn মধয্sতাকাৰীেয় িভিডa’ কিলং সুিবধাৰ জিৰয়েতo 
েমৗিখক pমাণ েৰকডর্  কিৰব পািৰব। িযেকােনা জাননী, দাবী, utৰ, utৰ, পt আৰ ুনিথপt েকােনা পki মধয্sতাৰ i-
েমiল আiিডৈল েpৰণ কিৰব পােৰ আৰ ু মধয্sতাকাৰীেয় iয়াৰ pকৃততাৰ oপৰত িনভর্ ৰ কিৰ িববাদৰ িবচাৰৰ বােব 
eেকিখিন কথা িবেবচনা কিৰব পােৰ। 
 

aনেুcদ 23 
আiন আৰ ুনয্ািয়ক aিধকাৰ 

23.1 ei চুিkখন ভাৰতৰ আiন aনসুিৰ পিৰচািলত আৰ ুপালন কৰা হ’ব আৰ ুআন সকেলা আদালত বাদ িদ েকৱল েচnাi 
চহৰৰ নয্ায়ালয়ৰ িবচাৰ kমতাৰ aধীনত থািকব। 

 
aনেুcদ 24 
সmণূর্ চুিk 

24.1  ei চুিkখন (pথম আৰ ুিdতীয় সূচীেক ধিৰ) নিথপt সহ বা ঋণgহণকাৰীেয় ঋণদাতাৰ সপেk কাযর্য্কৰী কৰা ei চুিkত 
সmাদন কৰা বা সmাদন কিৰব লগা iয়াৰ িবষয়বsৰ সnভর্ ত iয়াৰ পkসমহূৰ মাজত েহাৱা সmূণর্ চুিkখন গঠন 
কিৰব। 



 
aনেুcদ 25 

চতর্  আৰ ুসমািp  
25.1  ei চুিkখন ei চুিkৰ তািৰখৰ পৰা কাযর্কৰী হ’ব আৰ ুঋণgহণকাৰীেয় ঋণদাতাক ঋণৰ সmূণর্ ধন পিৰেশাধ কিৰেল, iয়াৰ 

oপৰত সুত আৰ ুঋণgহণকাৰীেয় pদান কিৰবলগীয়া মাচুল আৰ ুপিৰেশাধ কিৰব লগীয়া েদয় ei চুিkৰ aধীনত ঋণদাতাক 
সmূণর্ পিৰেশাধ কৰাৰ িপছতেহ সমাp হ’ব। 

 
aনেুcদ 26 

বয্থর্তাৰ oপৰত eকাu ৰ ে ণীভাগ 
26.1 ঋণgহণকাৰী/েগৰাnেৰ ei কথাত সnত আৰ ু বিুজ পায় েয “চাপযুk সmিtৰ সমাধানৰ বােব িবেবচনাপূণর্ কাঠােমা”ৰ 

oপৰত RBI-e সমেয় সমেয় জািৰ কৰা pেযাজয্ িবjিp aনসুিৰ ঋণদাতাi ঋণgহণকাৰী/েগৰাnৰৰ eকাu ত আৰmিণৰ 
চাপ, বয্থর্তাৰ িপছত তৎkণা, িবেশষ uেlখ eকাu  (SMA 1&2) আৰ ুNPA িহচােপ ে ণীিবভাজন কিৰ sীকৃিত িদব 
লািগব। 
 

26.2 iয়াৰ uপিৰo s  কৰা ৈহেছ েয ঋণgহণকাৰী/েগৰাnৰৰ eকাu সমহূ (ঋণদাতাৰ পৰা লাভ কৰা িবtীয় সুিবধাসমহূেক 
ধিৰ) ঋণদাতাi eেন pিkয়া চেলাৱাৰ সময় িনিবর্েশেষ িনধর্ািৰত তািৰখৰ বােব েতoঁেলাকৰ িদনৰ েশষৰ pিkয়াৰ aংশ 
িহচােপ aিতিৰk সময়সীমা িহচােপ িsৰ কিৰব লািগব। eেকদেৰ ঋণgহণকাৰী/েগৰাnৰৰ SMA লগেত NPA িহচােপ 
ে ণীিবভাজন কৰােটা সংি  তািৰখৰ বােব িদনৰ েশষ pিkয়াৰ aংশ িহচােপ কৰা হ’ব আৰ ু SMA বা NPA 
ে ণীিবভাজনৰ তািৰখ হ’ব েসi েকেল াৰ তািৰখ যাৰ বােব িদনৰ েশষ pিkয়ােটা চিলব।aনয্ কথাত, SMA বা NPA ৰ 
তািৰেখ NBFC বােব pেযাজয্ RBI নীিত aনসুিৰ েসi েকেল াৰ তািৰখৰ িদনেটাৰ েশষৰ ফােল eটা eকাu ৰ সmিt 
ে ণীিবভাজনৰ aৱsা pিতফিলত কিৰব লািগব। 

uদাহৰণ: যিদ েকােনা ঋণ eকাu ৰ িনধর্ািৰত তািৰখ 31 মাচর্ , 2021 হয়, আৰ ুঋণ pদানকাৰী pিত ােন ei 
তািৰখৰ বােব িদনৰ েশষৰ pিkয়া চেলাৱাৰ আগেত সmূণর্ েদয় ধন লাভ নকেৰ, েতেn aভাৰিডuৰ েদয়ৰ 
সময়সীমা হ’ব 31 মাচর্ , 2021। যিদ eেনদেৰi চিল থােক 30 eিpল, 2021 তািৰেখ িদনৰ েশষৰ pিkয়া চেলাৱাৰ 
িপছত aথর্াৎ, aিবৰতভােৱ aভাৰিডu েহাৱাৰ 30 িদন সmূণর্ েহাৱাৰ িপছত ei eকাu েটাক SMA-1 িহচােপ 
েটগ কৰা হ'ব। েসi aনসুিৰ েসi eকাu ৰ বােব SMA-1  ে ণীিবভাজনৰ তািৰখ হ’ব 30eিpল,2021 
eেকদেৰ, যিদ eকাu েটা aভাৰিডu ৈহ থােক, েতেn 30েম’2021ত িদনেটাৰ েশষৰ pিkয়ােটা চেলাৱাৰ লেগ লেগ 
iয়াক SMA-2 িহচােপ েটগ কৰা হ’ব, আৰ ুযিদ aিধক aভাৰিডu ৈহ থােক, েতেn িদনেটা চেলাৱাৰ লেগ লেগ 
iয়াক 29 জনু, 2021ত pিkয়ৰ aিnম িদনৰ pিkয়া চলাৰ লেগ লেগ NPA িহচােপ ে ণীভুk কৰা হ’ব। 

26.3 iয়াৰ uপিৰo s  কৰা ৈহেছ েয ঋণgহণকাৰী/েগৰা ৰৰ eকাu ৰ SMA বা NPA ে ণীিবভাজনৰ িনেদর্শনাসমহূ 
ekপ’জাৰৰ আকাৰ িনিবর্েশেষ খুচুৰা ঋণেক ধিৰ সকেলা ঋণৰ বােব pেযাজয্।  

26.4 ঋণgহণকাৰী /েগৰাnেৰ iয়াৰ uপিৰo সহমতত uপনীত হয় আৰ ুবিুজ পায় েয NPA িহচােপ ে ণীভুk ঋণ eকাu সমহূক 
‘মানক’ সmিt িহচােপ unীত কিৰব পািৰ, েকৱল যিদেহ সুত আৰ ুমলূধনৰ সmূণর্ বেকয়া ঋণgহণকাৰী/েগৰাnেৰ পিৰেশাধ 
কেৰ। 

 
aনেুcদ 27 

iেলkিনক/িডিজেটলাiজড নিথপtৰ কাযর্য্কৰীকৰণ 
27.1 ঋণgহণকাৰী আৰ ু েগৰাnেৰi iয়াৰ dাৰা সnত হয়, বিুজ পায়, sীকাৰ কেৰ আৰ ু িনি ত কেৰ েয েতoঁ/েতoঁেলােক 

চুিkখন আৰ ু সংযুk নিথপtসমহূ iেলkিনক / িডিজেটলাiজড ৰপূত (য'ত pেযাজয্) কাযর্কৰী কিৰেছ আৰ ু
েতoঁৰ/েতoঁেলাকৰ েঘািষত/প ীয়নভুk েমাবাiল নmৰ(সমহূ) আৰ/ুবা েতoঁৰ/েতoঁেলাকৰ প ীয়নভুk i-েমiল 
আiিড(সমহূ) বা aনয্ েকােনা সতয্াসতয্ pমািণত gহণ কৰা েমাডত েpৰণ কৰা eটা OTP (ৱান-টাiম পাছৱডর্ ) আৰ/ুবা 
i-িলংকৰ জিৰয়েত সমেয় সমেয় বয্ৱহাৰ কৰা কাযর্য্ েতoঁ/েতoঁেলােক eেকিখিন কথাত সnত ৈহেছ, পৰীkা কিৰেছ আৰ ু
িনি ত কিৰেছ। 

27.2 ঋণgহণকাৰী আৰ ু েগৰাnেৰ সnত হয় আৰ ু pিত িত িদেয় েয েতoঁ/েতoঁ/েতoঁ/েতoঁেলােক চুিk আৰ ুaনয্ানয্ নিথপtৰ 
pমাণীকৰণক ৈল p  utাপন নকেৰ আৰ ু iয়াৰ dাৰা েতoঁ/েতoঁেলােক ভিৱষয্েত েকােনা েভৗিতক sাkৰৰ আৰ/ুবা 
gহণেযাগয্তাৰ বােব i-ফমর্ত সnিত িদেয়। 

27.3 ঋণgহণকাৰী আৰ ুেগৰাnেৰ iয়াত uেlখ কৰা চতর্ সমহূ aনসুিৰ সmূণর্ৰেূপ িনজৰ িবপদশংকাত আৰ ুতথয্ pযুিk আiন আৰ ু
িনয়ম aনসুিৰ পিৰণিতৰ oপৰত aনলাiন ঋণৰ সুিবধা লাভ কিৰেছ। ঋণgহণকাৰী আৰ ুেগৰাnেৰ pিত িত িদেয় েয "মi 
সnত"ত িkক কিৰেল, eiেটা বজুা হ'ব েয ঋণgহণকাৰী আৰ ু িন য়তাদাতাi চুিk আৰ ুসংযুk নিথপtসমহূ যথাযথভােৱ 
কাযর্য্কৰী কিৰেছ আৰ ু iয়াত থকা সকেলা চতর্  আৰ ু িনয়ম gহণ কিৰেছ আৰ ু েতoঁ/েতoঁেলােক gহণ eেকটাৰ সmকর্ ত 
ভিৱষয্েত েকােনা ধৰণৰ সেnহ বা pিতবাদ নকিৰব। ঋণgহণকাৰী আৰ ু েগৰাnৰ সতকর্  হয় েয ঋণৰ বােব আেবদনত 
ঋণgহণকাৰী আৰ ুেগৰাnেৰ পূৰণ কৰা সকেলা চতর্  আৰ ুিবৱৰণৰ সnভর্ ত িনজেক সn  কৰাৰ িপছতেহ ঋণদাতাi চুিkখনৰ 
পkত সnত হ’ব আৰ ুচুিkখনৰ ঋণদাতাৰ নীিতৰ ৈসেত সংগিত থািকব।  



27.4 ঋণgহণকাৰী আৰ ু েগৰা েৰ বিুজ পায় আৰ ু sীকাৰ কেৰ েয i াৰেনট তথয্ েpৰণৰ সুৰিkত uপায় নহয় বিুল ক’ব 
েনাৱািৰ। ঋণgহণকাৰী আৰ ুেগৰা েৰ sীকাৰ কেৰ আৰ ুgহণ কেৰ েয eেন ে nিমশয্ন পdিতত সmাৱয্ ভাiৰাছ আkমণ, 
তথয্ৰ aকতৃর্ tশীলভােৱ বাধা িদয়া, তথয্ৰ পিৰৱতর্ ন, আৰ ুিযেকােনা uেdশয্ৰ বােব aকতৃর্ tশীল বয্ৱহাৰৰ আশংকা জিড়ত ৈহ 
থােক। ঋণgহণকাৰী আৰ ু েগৰা েৰ িযেকােনা ভুল, পলম বা ে nিমশয্নৰ সমসয্া বা aকতৃর্ tশীল/aৈবধ বাধা, পিৰৱতর্ ন, 
iেলkিনক ডাটা েকৗশেলেৰ পিৰচালন কৰা, ঋণgহণকাৰীৰ িছচেটমত ভাiৰাচ আkমণ/ে nিমশয্নৰ বােব দায় গাতপািত ৈল 
ঋণদাতাক  সকেলা েলাকচান, kিত, বয্য়ৰ পৰা মkু আৰ ুkিতহীন কিৰ ৰািখবৈল সnত হয়, aনয্থা inাৰেনটৰ বয্ৱহাৰ 
ঋণ লাভৰ uপায় হয়। aৱেশয্,  ঋণgহণকাৰী আৰ ু েগৰা েৰ ঋণৰ সুিবধা ল’বৈল icকু হ’েল আৰ ু ঋণ আৰ ু iয়াৰ 
পিৰচালনাৰ সmকর্ েক চুিkখনৰ aধীনত িবিভn িবষয়ৰ বােব i-েমiল আৰ/ুবা aনলাiন েমাডৰ জিৰয়েত ঋণদাতাক 
িনেদর্শনা ("িনেদর্শনা") pদান কেৰ। . 

27.5 ঋণদাতাi েতoঁেলাকৰ িযেকােনা pেয়াজনীয়তাৰ (eেন কৰাৰ বাধয্বাধকতাৰ নথকা) বােব i-েমiলৰ জিৰয়েত pদান কৰা 
িনেদর্শনাসমহূৰ oপৰত িনভর্ ৰ কৰাৰ aিধকাৰ থািকব (আৰ ুeেকিখিনেক pকৃত বিুল িব াস কিৰব)। িনেদর্শনাসমহূ িক িক 
pদান কৰা ৈহিছল বা লাভ কৰা ৈহিছল েসi সmেকর্  েকােনা p ৰ েktত ঋণদাতাi ঋণgহণকাৰী আৰ ুেগৰাnৰৰ পৰা লাভ 
কৰা i-েমiলৰ েৰকডর্  চূড়াn হ’ব। ঋণদাতা আৰ ুেগৰা েৰ িনি ত কিৰব লািগব েয ঋণদাতাক i-েমiলৰ জিৰয়েত িদয়া 
িনেদর্শনাসমহূ ei েktত যথাযথভােৱ aনেুমািদত বয্িkেয় ("aনেুমািদত বয্িk") কাযর্কৰী কেৰ আৰ ু ঋণদাতাi েকােনা 
কাৰণেত ei সmেকর্  েকােনা ধৰণৰ পৰীkণ চেলাৱাৰ বােব দায়বd নহ'ব।  

 
aনেুcদ 28 
সানিমহিল 

28.1 ভাষা 
ঋণৰ আেবদন p-পt aনসুিৰ ঋণgহণকাৰীেয় বয্ৱহাৰ কৰা িবকl aনসুিৰ পkসমহূৰ মাজত েহাৱা সকেলা িচিঠ-পt আৰ ু
েযাগােযাগত iংৰাজী ভাষা বয্ৱহাৰ কৰা হ’ব।  

28.2 সংেশাধনেবাৰ 
ei চুিkৰ চতর্ সমহূৰ েকােনা পিৰৱতর্ ন, সালসলিন, বা সংেশাধন কৰা নহ’ব আৰ ু iয়াৰ েকােনা চতর্  বা িনয়মৰ েকােনা 
েৰহাi ৈবধ বা বাধয্তামলূক নহ'ব যিদেহ ঋণদাতাৰ সপেk িলিখতভােৱ কৰা আৰ ুযথাযথভােৱ কাযর্য্ সmাদন নকেৰ। ei 
চুিkত কৰা িযেকােনা পিৰৱতর্ ন সmৱ  হ’ব। 

28.3 kমবধর্মান aিধকাৰ 
ei চুিkৰ aধীনত ঋণদাতাৰ সকেলা pিতকাৰ iয়াত pদান কৰা হoক বা িবিধ, েদৱানী আiন, সাধাৰণ আiন, ৰীিত-
নীিত, বািণজয্ বা বয্ৱহাৰৰ dাৰা pদান কৰা হoক, kমবধর্মান হ’ব আৰ ু িবকl নহয় আৰ ুkমাগত বা সমাnৰালভােৱ 
বলবৎ কৰা হ'ব। 

28.4 ঋণ চুিkৰ লাভ 
ঋণ চুিkখন বাধয্তামলূক হ’ব আৰ ুiয়াৰ pিতেটা পk আৰ ুiয়াৰ utৰািধকাৰী, pশাসকৰ বােব িযেয় কাৰণ নহoক সুিবধা 
িনি ত কৰাৰ বােব হ’ব। 

28.5 aিধক িন য়তা: ঋণgহণকাৰী আৰ ুেগৰা েৰ pেয়াজনীয় চুিkসমহূ েযেন, পিৰপূৰক, টপ-আপ, পিৰিশ , আৰ ুেkt aনসুিৰ 
ঋণদাতাৰ ৈসেত aিতিৰk সময়সূচীসমহূ চুিkখনৰ কাযর্কালৰ সময়েছাৱাত বা আপিt নথকা pমাণপt বা ন' িডuজ েলটাৰ 
জািৰ কৰাৰ আগেত কাযর্কৰী কিৰব লািগব, িযেটা আগেত হ’ব। 

28.6 ei চুিkৰ সিুবধা: ei চুিk আৰ ুaনয্ানয্ সংযুk চুিkসমহূ iয়াৰ pিতেটা পk আৰ ুiয়াৰ utৰািধকাৰীসকলৰ িশেৰানাম বা 
utৰািধকাৰী, pশাসক, িনযুিkpাpসকলৰ েktত বাধয্তামলূক হ'ব আৰ ুiয়াৰ সুিবধাৰ বােব pেযাজয্ হ'ব। 

28.7 েৰহাiৰ দফা: চুিk বা aনয্ েকােনা চুিk বা নিথৰ aধীনত ঋণদাতাi লাভ কৰা েকােনা aিধকাৰ, kমতা বা pিতকাৰ 
বয্ৱহাৰ কৰাত বা বাদ িদয়াৰ েktত েকােনা ধৰণৰ িবলmi eেন েকােনা aিধকাৰ, kমতা বা pিতকাৰক kিতgs নকেৰ 
আৰ ুiয়াক েৰহাi বিুল ধিৰ েলাৱা নহ’ব বা েকােনা বয্থর্তাক মািন েলাৱা নহ’ব; নতুবা েকােনা বয্থর্তা বা েকােনা বয্থর্তাৰ 
মািন েলাৱা  েকােনা সnিত pদানৰ েktত ঋণদাতাৰ বয্ৱsা বা বয্ৱsা gহণ কৰা নহ’ব, aনয্ েকােনা বয্থর্তাৰ েktত 
ঋণদাতাৰ েকােনা aিধকাৰ, kমতা বা pিতকাৰক pভািৱত বা kিতgs কিৰব েনাৱািৰব। 

28.8 িবদয্মানতা:  চুিkখন বn েহাৱাৰ িপছেতা ঋণদাতাi েদয় আদায় আৰ/ুবা িনৰাপtাৰ sাথর্ বলবৎ কৰাৰ বােব মধয্sতা বা 
aনয্ েকােনা সাহাযয্ৰ ৈসেত জিড়ত িবধানসমহূ জীয়াi থািকব। 

28.9 ei চুিkৰ aধীনত ঋণgহণকাৰীৰ দায়বdতা েযৗথ আৰ ুব েতা হ’ব। 
 

aনেুcদ 29 
sীকাৰ 

ঋণgহণকাৰী আৰ ুেগৰাnেৰ iয়াৰdাৰা তলত িদয়া ধৰেণ েঘাষণা কেৰ: 
29.1 চুিk, aনেুমাদন পt আৰ ুaনয্ানয্ নিথপtসমূহ েতo ঁ/েতo ঁেলােক বিুজ েপাৱা ভাষাত পিঢ় েতo ঁেলাকক বজুাi িদয়া ৈহেছ 

আৰ ুেতo ঁেলােক সকেলা দফাৰ সmণূর্ aথর্ বিুজ পাiেছ। 
29.2 েতoঁেলােক সমg চুিkখন আৰ ু সূচীসমহূত িদয়া aনয্ানয্ চতর্  আৰ ুবsগত িবৱৰণ পিঢ়েছ, িযেবাৰ েতoঁেলাকৰ uপিsিতত 

পূৰণ কৰা ৈহেছ আৰ ু েতoঁেলােক ঋণদাতাi জািৰ কৰা aনেুমাদন পt আৰ ুআদৰিণ পtত pদান কৰা সকেলা দফা, চতর্ 



আৰ ুিনয়মৰ পালন কিৰবৈল বাধয্ থািকব আৰ ুeেকিখিন চুিkৰ aংশ িহচােপ পিঢ়ব লািগব আৰ ু“সালসলিন কিৰ” pেযাজয্ 
কৰা হ’ব।  

29.3  ei চুিkখন ঋণgহণকাৰী আৰ ুেগৰাnেৰ সকেলা চতর্  পঢ়াৰ িপছত সnত ৈহেছ আৰ ুবিুজ পাi কাযর্য্কৰী কিৰেছ, ei চতর্ 
েযেন সংjা, ঋণৰ পিৰমাণ, িবতৰণ আৰ ু পিৰেশাধৰ ধৰণ / চতর্ ৰ পূবর্াভাস / পূবর্ পিৰেশাধ, আদায় কৰা সুতৰ 
হাৰ/আদায় কৰা মাচুল(ROI), পিৰেশাধ কিৰব লগীয়া মাচুল/ফীজ/ কৰ(িp-েপেম /বেুলট েপেম , iতয্ািদ,) সুত আৰ ু
মাচুলৰ হাৰৰ জাননী, ঋণদাতাi িবিনেয়াগ কৰা ধন, সুৰkা আৰ ু iয়াৰ বলবৎকৰণ, ঋণgহণকাৰী আৰ/ুবা েগৰা ৰৰ 
দায়বdতা / pিতিনিধt / চুিk / ঋণ েলাৱাৰ pিত িত আৰ ুঋণদাতাৰ dাৰা তথয্ pকাশ, সmিt আৰ ুiয়াৰ েডিলভাৰী 
/ বয্ৱহাৰ / বীমা / ৰkণােবkণ, ঋণgহণকাৰী/েগৰা ৰৰ dাৰা pদান কৰা জািমন, বয্থর্তাৰ পিৰঘটনা, ঋণদাতাৰ 
aিধকাৰ, িনযুk কাযর্য্, eেজnী, iেলkিনক / িডিজেটলাiজড নিথপtৰ কাযর্য্কৰীকৰণ আিদ, aিধক চুিkখনত িবতংভােৱ 
uেlখ কৰা ৈহেছ। 

29.4 েতoঁেলােক iয়াৰ dাৰা sীকাৰ কেৰ েয সমg চুিkখনত eেন সকেলা ঋণgহণকাৰীৰ বােব েকৱল সাধাৰণ মানক দফা আেছ 
আৰ ু েসেয়েহ iয়াত uেlখ কৰা চতর্ সমহূৰ dাৰা বাn খাi থািকবৈল সnত ৈহেছ, যিদo ঋণদাতাৰ িবষয়াৰ sাkৰ েকৱল 
pথম পৃ া আৰ/ুবা েশষ পৃ াত আৰ/ুবা সূচীসমহূত সংলg কৰা হয়। aৱেশয্, eiেটা সহমতত uপনীত ৈহেছ আৰ ুবজুা ৈহেছ 
েয ঋণgহণকাৰী আৰ ুেগৰা েৰ সকেলা পৃ ােত sাkৰ কিৰবৈল বাধয্ হ’ব, আৰ ুযিদেহ, ঋণgহণকাৰী/ েগৰা েৰ aজািনেত 
চুিkখনৰ েকােনা পৃ া(সমহূ)ত sাkৰ কিৰবৈল বাদ িদেয়, েতেn i চুিkখন বািতল নকেৰ। চুিkখনৰ ফেমর্টত মানক দফা 
আেছ আৰ ুiয়াক ঋণদাতাৰ েৱবছাiট aথর্াৎ, www.hindujaleylandfinance.com ত pদশর্ন কৰা ৈহেছ। ঋণgহণকাৰী আৰ ু
েগৰা েৰ iয়াক ঋণদাতাৰ েৱবছাiটৰ পৰা েপানপটীয়াৈক ডাuনেলাড কিৰব পােৰ। 

29.5 েতoঁেলােক iয়াৰ dাৰা বিুজ পায়, s ৰপূত eকমত আৰ ুসnিত িদেয় েয পkসমহূৰ dাৰা চুিkখন কাযর্য্কৰী কৰাত চুিkখন 
েতoঁেলাকৰ বােব আiনী আৰ ুবাধয্তামলূক, কাযর্য্কৰীকৰণৰ িনিবর্েশষ, সময়ৰ পাথর্কয্, যিদ আেছ। েতoঁেলােক আৰ ুলkয্ 
কেৰ আৰ ুসnত হয় েয চুিkখনৰ দফাসমহূ েscাi আৰ ু েকােনা ধৰণৰ েজাৰ বা েজাৰ-জবৰদিs আৰ/ুবা ভুল বণর্না 
নকৰাৈক আৰ ুসmূণর্ পঢ়া, বজুা আৰ ুবিুজ েপাৱাৰ িপছত েতoঁেলােক আধাৰ আৰ/ুবা েপন pমাণপt বয্ৱহাৰ কিৰেছ আৰু 
েতoঁেলাকৰ প ীয়নভুk েমাবাiল নmৰ (RMN)ত লাভ কৰা URL Linkৰ েযােগিদ বয্ৱহাৰ কিৰেছ। েতoঁৰ/েতoঁেলাকৰ 
ৈবধকৰণ pমাণপtত /ত কৰা েকােনা পৰৱতর্ী পিৰৱতর্ ন েযেন, িঠকনা / েমাবাiল নmৰ আিদ, আৰ ু iয়াত কৰা ধৰেণ 
চুিkখনৰ িডিজেটল িন াদনত িবৰপূ pভাৱ েপলাব েনাৱািৰব। েতoঁেলােক eiেটাo লkয্ কেৰ েয ফৰৱাডর্  কৰা URL 
িলংকেটাৰ oপৰত ঋণদাতাৰ েকােনা িনয়ntণ নাi (eবাৰ িনিদর্  / প ীয়নভুk েমাবাiল নmৰত লাভ কৰাৰ িপছত) আৰ ু
eiদেৰ চুিkখন aনয্ েকােনা তৃতীয় পkৰ dাৰা কাযর্য্কৰী কৰণৰ সময়েচাৱাত ঋণদাতাক কাযর্য্কৰীকৰণৰ পৰা/কাযর্ত udৱ 
েহাৱা িযেকােনা/সকেলা ধৰণৰ িবপদৰ পৰা kিতপূৰণ িদ ৰািখবৈল সnত হয় । 

29.6  েতoঁেলােক িবেশষভােৱ eকমত েয চুিkখনৰ কাযর্কাল বা বn েহাৱাৰ িপছত িযেয়i নহoক আৰ ুতাৰ িপছত ছমাহত, 
ঋণদাতাi েসi সময়ত pচিলত আiন aনসুিৰ uপযুk হ’ব পৰা চুিkখনক aনয্ েকােনা uপযুk iেলkিনক বা aনয্ানয্ 
ৰপূৈল ৰপূাnিৰত কৰাৰ sাধীনতা আেছ, ঋণদাতাi মলূ চুিkখনক iেলkিনক/িডিজেটল ছিবৈল ৰপূাnিৰত কৰাৰ িপছত ংস 
কৰাৰ িবকlেক ধিৰ সময়ৰ মলূয্ আৰ ু িযেকােনা আদালত/কতৃর্ পkৰ সnখুত eেকটাৰ uেlখ/সতয্াপন/uৎপাদনৰ uেdেশয্ 
ছিবখন সংৰkণ কিৰব।  ঋণgহণকাৰী আৰ/ুবা েগৰাnেৰ চুিkখনৰ iেলkিনক ছিবখনৰ িবষয়বsৰ oপৰত েকােনা আপিt 
নাথািকব আৰ ু িবতকর্  নকিৰব। ঋণgহণকাৰী আৰ/ুবা েগৰা েৰ iয়াত িনধর্ািৰত সময়সীমাৰ িপছত েকােনা সময়েত মলূ 
বsেটা েভৗিতক ৰপূত uৎপাদন কিৰবৈল দাবী নকিৰব।  

29.7 েতoঁেলােক সnত আৰ ু sীকাৰ কেৰ েয “কল নকিৰব” aনেুৰাধৰ প ীয়নৰ বােব েকৱল pতয্k েটিলেফান নmৰ 
(aিফচ/কপর্েৰট / িনেয়াগকতর্ াৰ ব’ডর্  / সাধাৰণ েটিলেফান নmৰ নহয়) gহণ কৰা হ’ব। আৰ ুেয েতoঁেলােক প ীয়নৰ 
বােব কৰা aনেুৰাধৰ dতা পৰীkা কিৰবৈল ঋণদাতাৰ পৰা েফান(সমহূ) লাভ কিৰব পােৰ। েতoঁেলােক আৰ ুলkয্ কেৰ 
েয, ঋণদাতাi েতoঁেলাকৰ ৈসেত েযাগােযাগ কিৰবৈল আৰ ুসমেয় সমেয় সযতেন িনবর্ািচত সামgী আৰ ু েসৱা আগবঢ়াবৈল 
pতয্kভােৱ (বা) iয়াৰ eেজ ৰ (বা) aনেুমািদত pিতিনিধৰ জিৰয়েত ঋণgহণকাৰী আৰ/ুবা েগৰা ৰৰ েযাগােযাগৰ 
িবৱৰণ বয্ৱহাৰ কিৰব পােৰ। লগেত েতoঁেলােকo লkয্ কেৰ আৰ ুঋণদাতা / iয়াৰ aনেুমািদত eেজ ৰ পৰা মােকর্ িটংৰ 
uেdেশয্ েটিলেফান / েমাবাiল / eছeমeছ / iেমiলৰ জিৰয়েত (ঋণদাতাৰ ৈসেত েৰকডর্  কৰা aনসুিৰ) পণয্/েসৱা আিদৰ 
তথয্ লাভ কিৰবৈল সnিত িদেয়। 

29.8 েতoঁেলােক ei কথাত সnত েয েশষ পki চুিkখনত sাkৰ কৰাৰ সময়ত চুিkখন সমাp ৈহ পিৰব। 
29.9 ঋণgহণকাৰীেয় ei চুিk আৰ ু aনেুমাদন পtৰ pিতিলিপ লাভ কৰাত আৰ ু ঋণদাতাi নয্াযয্ পdিত সংিহতা মািন চিল 

eেকিখিন pদান কিৰেছ বিুল সnিত pকাশ কেৰ আৰ ুsীকাৰ কেৰ। 
29.10 ঋণgহণকাৰীেয় আৰ ু বিুজ পায় েয েতoঁেলাকৰ aনেুৰাধত ঋণদাতাi ei চুিkৰ কিপ আৰ ু aনয্ানয্ নিথপtসমহূ িবতৰণ 

আদৰিণ িকটৰ aংশ িহচােপ pদান কিৰব। aৱেশয্, ঋণgহণকাৰীেয় aিতিৰk কিপৰ বােব কৰা িযেকােনা aনেুৰােধ ঋণদাতাi 
সমেয় সমেয় িনধর্াৰণ কৰা ধৰেণ মাচুল পিৰেশাধ কিৰব লািগব। 

 
iয়াৰ সাkয্ িহচােপ য’ত  iয়াৰ িপছত িলখা িদন আৰ ুবছৰত পkসমহূৰ মাজত চুিkখন কৰা ৈহেছ।  
  

নাম      sাkৰ 
ঋণদাতা  M/s. Hinduja Leyland Finance Limited   �__________________________________ 
  কতৃর্ tশীল sাkৰকাৰী                    



ঋণলoঁতা            ____________________________  �__________________________________ 
সহ- ঋণলoঁতা ____________________________   �__________________________________ 
েগৰাnৰ ____________________________  �__________________________________ 

 
 

সাkী  

1. 

2. 
 
 
 

সূচী–I 
ঋণgহণকাৰীৰ িবৱৰণ  

সmণূর্ নাম  

িপতা/sামীৰ নাম  

কতৃর্ tশীল sাkৰকাৰী  sাkৰকাৰীৰ পদবী  

বাসsানৰ িঠকনা  

ৰাজয্  িপনেকাড       

কাযর্য্লয় িঠকনা  

ৰাজয্  িপনেকাড       

েফান নmৰ  iেমiল আiিড  

পান   েভাটাৰ আiিড  

পাছেপাটর্  নmৰ  াiিভং লাiেচn নmৰ  

িডআieন( DIN)  আধাৰ নmbৰ. (UID) x x x x x x x x     

ভাচুর্ েৱল আiিড  
িচেকৱাiিচ আiিড 
(CKYC ID)  

 

িচআieন (CIN)  িজeছিট নং(GST No).  

uেদয্াগ আধাৰ নmbৰ   uদয্ম (Udhyam)   

গঠন 

বয্িkগত  মািলকীst  a’িপিচ(OPC)  aংশীদািয়t  eলeলিপ(LLP) 

pাiেভট িলিমেটড 
েকাmানী 

 পাবিলক িলিমেটড 
েকাmানী 

 া   pিত ান   সিমিত 

kাৱ  বয্িkৰ িনকায়  eছিপিভ(SPV)  aনয্ান  

 

সহ-ঋণgহণকাৰীৰ িবৱৰণ 

সmণূর্ নাম  

িপতা/sামীৰ নাম  

কতৃর্ tশীল sাkৰকাৰী  sাkৰকাৰীৰ পদবী  

বাসsানৰ িঠকনা  

ৰাজয্  িপনেকাড       

কাযর্য্লয় িঠকনা  

ৰাজয্  িপনেকাড       

েফান নmৰ  iেমiল আiিড  



পান   েভাটাৰ আiিড  

পাছেপাটর্  নmৰ  াiিভং লাiেচn নmৰ  

িডআieন( DIN)  আধাৰ নmbৰ. (UID) x x x x x x x x     

ভাচুর্ েৱল আiিড  
িচেকৱাiিচ আiিড 
(CKYC ID)  

 

িচআieন (CIN)  িজeছিট নং(GST No).  

uেদয্াগ আধাৰ নmbৰ   uদয্ম (Udhyam)   

গঠন 

বয্িkগত  মািলকীst  a’িপিচ(OPC)   aংশীদািয়t eলeলিপ(LLP) 

pাiেভট িলিমেটড 
েকাmানী 

 পাবিলক িলিমেটড 
েকাmানী  

 া   pিত ান  সিমিত 

kাৱ  বয্িkৰ িনকায়  eছিপিভ(SPV)  aনয্ান  

 
েগৰাnৰৰ িবৱৰণ  

সmূণর্ নাম  

িপতা/sামীৰ নাম  

কতৃর্ tশীল sাkৰকাৰী  sাkৰকাৰীৰ পদবী  

বাসsানৰ িঠকনা  

ৰাজয্  িপনেকাড       

কাযর্য্লয় িঠকনা  

ৰাজয্  িপনেকাড       

েফান নmৰ  iেমiল আiিড  

পান   েভাটাৰ আiিড  

পাছেপাটর্  নmৰ  াiিভং লাiেচn নmৰ  

িডআieন( DIN)  আধাৰ নmbৰ. (UID) x x x x x x x x     

ভাচুর্ েৱল আiিড  
িচেকৱাiিচ আiিড 
(CKYC ID)  

 

িচআieন (CIN)  
িজeছিট নং(GST 
No). 

 

uেদয্াগ আধাৰ নmbৰ   uদয্ম (Udhyam)   

গঠন 

Iবয্িkগত মািলকীst  a’িপিচ(OPC) aংশীদািয়t eলeলিপ(LLP) 

pাiেভট 
িলিমেটড 
েকাmানী 

 পাবিলক 
িলিমেটড েকাmানী 

 া   pিত ান   সিমিত 

kাৱ  বয্িkৰ িনকায়  eছিপিভ(SPV)  aনয্ান  



 
(B) ঋণ চুিkৰ িবৱৰণ  

ঋণ চুিk নmত  

কাযর্য্কৰী sান  

চুিk তািৰখ         কাযর্য্কৰী তািৰখ       

aিতিৰk/ সংযুk ঋণ চুিk 
নmৰ (যিদ েকােনা) 

 

ঋণৰ ধন বয্ৱহাৰ কৰাৰ 
uেdশয্  

 

ঋণদাতাৰ শাখা  

sান আৰু ৰাজয্  

 
নং সামgী িবষয় 

(B) সmিtৰ িবৱৰণ  

1 আনষুংিগক বsেক ধিৰ সmিtৰ িবৱৰণ  

2 িনমর্াণ কৰা  

3 মেডল  

4 iি ন নং  

5 েচিছছ নং.  

6 েৰিজে শয্ন নং  

(C) িবtীয় িবৱৰণ   

1 সmিtৰ খৰচ  

2 ঋণৰ পিৰমাণ  

3 লাভয্াংশৰ টকা (যিদ েকােনা)  

4 সুতৰ হাৰ - IRR বািষর্ক _______% 

5 সময়সীমা  

6 সুতৰ মাচুল  

7 মঠু িকিsৰ সংখয্া   

8 EMI’ৰ পিৰমাণ   

9 agীম EMI’ৰ সংখয্া (যিদ েকােনা)  

10 িছিকuিৰিট িডপিজট (যিদ েকােনা)  

11 িছিকuিৰিট িডপিজটৰ oপৰত সুতৰ হাৰ(%)  

12 pথম বছৰৰ বীমা  

13 িdতীয় বছৰৰ বীমা  

14 তৃতীয় বছৰৰ বীমা  

15 আuট ে চন েচকৰ মাচুল(যিদ েকােনা)  

16 যিদ বয্ৱ ত বাহন হয়  



 (a) বীমা ৈবধয্  

 (b) িdতীয় েpেজেnশয্ন   

 (c) কােলকশয্ন েচক বাun মাচুল  

(D) aনয্ মাচুল  

1 েচক pতয্াখয্ান মাচুল  

(a) pথম েpেজেnশয্ন  500/- টকা বা ঋণদাতাi সমেয় সমেয় িনধর্াৰণ কৰা aনয্ 
িযেকােনা হাৰত pেযাজয্ কৰ আৰ ুিবিধগত 
কৰ েযাগ কিৰ (b) িdতীয় েpেজেnশয্ন  500/- টকা 

(c) কােলকশয্ন েচক বাun মাচুল 500/- টকা 

2 pেচিছং মাচুলেক ধিৰ aনয্ান মাচুল ঋণদাতাi সমেয় সমেয় িনধর্াৰণ কৰা aনসুিৰ pেযাজয্ কৰ আৰু 
িবিধগত কৰ েযাগ কিৰ  

3 িpেমিচuৰ বnৰ বােব pদান কিৰবলগীয়া িpিময়ামৰ হাৰ 5ঋণদাতাi সমেয় সমেয় িনধর্াৰণ কৰা সুিবধাৰ েতিতয়াৰ বাকী 
থকা ধনৰ 5% বা pেযাজয্ কৰ আৰু িবিধগত কৰ েযাগ কিৰ 

4 দফা 2.15ৰ aধীনত pদান কিৰব লগা aিতিৰk সুতৰ হাৰ  বািষর্ক 36%, লগেত pেযাজয্ কৰ আৰ ুিবিধগত কৰ েযাগ কিৰ 

 
নাম        sাkৰ 

ঋণদাতা  M/s. Hinduja Leyland Finance Limited  �__________________________________ 
  কতৃর্ tশীল sাkৰকাৰী                    
ঋণলoঁতা  ____________________________  �__________________________________ 
সহ- ঋণলoঁতা ____________________________   �__________________________________ 
েগৰাnৰ ____________________________  �__________________________________ 



সূচী ‐ II 
ধন পিৰেশাধৰ সূচী 

িকিsৰ সংখয্া 
পিৰেশাধ কিৰব 
লগা তািৰখ  

িকিsৰ পিৰমাণ মুলধন সুত িকিsৰ সংখয্া
পিৰেশাধ কিৰব 
লগা তািৰখ 

িকিsৰ পিৰমাণ মুলধন সুত 
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নাম       sাkৰ 
ঋণদাতা  M/s. Hinduja Leyland Finance Limited  �__________________________________ 
  কতৃর্ tশীল sাkৰকাৰী                    
ঋণলoঁতা   ____________________________  �__________________________________ 
সহ- ঋণলoঁতা ____________________________   �__________________________________ 
েগৰাnৰ ____________________________  �_____________________ 



দাবীৰ pিত িতৰ েটাকা 

pিত  
িহnজুা েলiেল  ফাiেনn িলিমেটড, 
নং 27-A, েডেভলপড i াি েয়ল eে ট,  
i ী, েচnাi - 600032। 

 
দাবী সুেt, মi/আিম, iয়াৰ জিৰয়েত েযৗথভােৱ আৰু পৃথেক পৃথেক পিৰেশাধ কিৰবৈল pিত িতবd হoঁ েয  েমচাচর্  িহnজুা েলiেল  ফাiেনn িলিমেটড, (ঋণদাতা) 
নং 27-A, েডেভলপড i াি েয়ল eে ট, i ী, েচnাi - 600032 ত aৱিsত বা আেদশ (iয়াৰ utৰািধকাৰী আৰ ুিনযুিkpাp আিদেক ধিৰ), তলত সmূণর্ভােৱ 
uেlখ কৰা ধনৰািশ, িৰজাভর্  েবংক aৱ iি য়াৰ িনেদর্শনা aনসুিৰ য'েতi সুতৰ ৈসেত দাবী কৰা হয় বা ঋণদাতাi সমেয় সমেয় িনধর্াৰণ কৰা ঋণ pদানৰ হাৰ 
aনসুিৰ, iয়াৰ তািৰখৰ পৰা ঋণদাতাi eেন সকেলা ধনৰািশ আৰু সুত বাsৱািয়ত বা সংgহ কৰাৰ তািৰখৈলেক হাৰ, দ নীয় সুত, িলkiেডেটড kিতপূৰণ, কিমছন, 
খৰচ, মাচুল আৰু খৰচ eেন হাৰত, িযেবাৰ pচিলত বা িনিদর্  বা ঋণদাতাi েমাক/আমাক uেlখ, জাননী বা iংিগত aিবহেন সমেয় সমেয় িনধর্াৰণ কিৰবলগীয়া হ'ব 
পােৰ, ঋণদাতাৰ সেto ঋণদাতাৰ বহী বা েলজাৰ eকাu ত বা eকাu ৰ িবৱৰণীত িযেকােনা সময়ৰ বােব েকােনা েডিবট pিৱি  সুৰিkত কৰা বা সুত েডিবট 
নকৰা বা েকােনা েডিবট নকৰাৰ িসdাn/কাযর্য্/নীিত পালন কৰা। মi/আিম pিত িতপtৰ ধন পিৰেশাধ আৰু েনািটং আৰু pিতবাদ uপsাপনৰ পৰা িনঃচতর্  আৰু 
aপিৰবতর্ নীয়ভােৱ েৰহাi িদoঁ। 
 
পিৰমাণ : টকা ________/- (টকা  ________________________মাt ). 

সুতৰ হাৰ : ___________% বািষর্ক, (বািষর্কৃত IRR) 

 ঋণgহণকাৰী: 

সহ- ঋণgহণকাৰী: 

েগৰা ৰ: 

sান: ____________________ 

তািৰখ: _____________________ *(1/-টকীয়া  েৰিভিনu াmত pিতজন ঋণgহণকাৰীেয় sাkৰ কিৰব লািগব) 

 

েৰিভিনu 
াm 


