
ল োনের চুক্তিপত্র 

 

এই চুক্তিপত্র সময়সূক্তচতে দেওয়া স্থান এবং োক্তিতে কিা হতয়তে - এেদ্বািা আক্তম জানাক্তি;    

 

উভতয়ি মতযে 
 

1956 সোন র ল োম্পোক্তে আইে অেুযোয়ী M/s. Hinduja Leyland Finance Limited, যোর  নপপোনরট অক্তিস 27-এ লেনে পে 

ইন্ডোক্তিয়ো  এনেট ক্তিক্তন্ড, লচন্নোই – 600032, এরপর প্রথম অংনের “ঋণদোতো” (সোনেসর এবং অযোসোইে ইতযোক্তদ সহ প্রসঙ্গ অথবো 
অথপ পক্তরপন্থী েয় এমে ল োে অক্তেবযক্তি হনব…) ক্তহনসনব উনেখ  রো হনয়নে;        

 

এবং 
 

সময়সূক্তচনত ঋণগ্রহীতো, সহ-ঋণগ্রহীতো এবং িযোনরন্টর বন নেে - আক্তম, (ল োে অক্তেবযক্তি, প্রসঙ্গ অথবো অনথপর পক্তরপন্থী েো হন  

তোর/ তোর, এক্তেক্ত উটর এবং অযোেক্তমক্তেনিটরনদর অন্তেুপ ি বন  িণয হনব) ক্তিতীয় অংে ক্তহনসনব। 
 

“ঋণগ্রহীতো” অক্তেবযক্তিটি এ  /অসংখয সহ-ঋণগ্রহীতোর অন্তিপত এবং এ নত্র এটিন  “ঋণগ্রহীতো” ব ো হয়, এবং “ঋণগ্রহীতো” ও 

“িযোনরন্টর” প্রসঙ্গ পক্তরপন্থী েো হওয়ো পযপন্ত অসংখয ঋণগ্রহীতো/িযোনরন্টর (যক্তদ থোন ) এবং তোর/তোনদর আইক্তে, সুনদর প্রক্ততক্তেক্তি, 

এক্তেক্ত উটর, অযোেক্তমক্তেনিটর ও অযোসোইে ইতযোক্তদর অন্তেুপ ি হনব।   

 

“ঋণদোতো”, “ঋণগ্রহীতো” এবং “িযোনরন্টর”-ল  স্বতন্ত্রেোনব “পোটিপ ” ব ো হয় এবং সক্তিক্ত তেোনব “পোটিপ স” ব ো হয়। 
 

লযখোনে: 

  
 

  

 . এখোনে প্রথম সময়সূক্তচনত এ টি ল োনের সুক্তবিোর ক্তবষনয় ক্তবেনদ বণপেো  রোর জেয ঋণগ্রহীতো(রো) অেুনরোি 

জোক্তেনয়নেে। 
 

খ. ঋণগ্রহীতোর(লদর) ততক্তর  রো প্রক্ততক্তেক্তিনের ওপর ক্তেেপ র  নর, ঋণদোতো এখোনে উক্তেক্তখত ক্তেয়ম ও েতপ োব ী অেুযোয়ী 
ঋণগ্রহীতোন (লদর) উপ েয ল োনের সুক্তবিো ক্তদনত সিত হনয়নেে।   

 

 

ক্তনয়ম ও শেত াবলী 
ক্তনবন্ধ 1  

সংজ্ঞা 
 

1.1    চুক্তি অনুযায়ী হতব যক্তে না অনে দকানও প্রতয়াজনীয়ো থাতক:  

“চুক্তি” এখোনে আেুষ্ঠোক্তে  লযন োেও সংনেোিে, পক্তরপূর  চুক্তি(গুক্ত ) এর ম অেযোেয েকুনমন্ট সহ এই 

চুক্তি এবং/অথবো এতিোরো যো ঋণগ্রহীতো ঋণদোতোন  প্রদোে  নরনে এবং/অথবো যোর ওপর 

ঋণদোতো চুক্তির সোনথ সংযুি লযন োেও সময়সূক্তচ, সংযুক্তি, ক্তেয়ম ও েতপ োব ী (T&C) সহ 

ঋণদোতো, ঋণগ্রহীতো, সহ-ঋণগ্রহীতো এবং িযোনরন্টোনরর মনিয এই ল োনের সুক্তবিো সম্প্রসোরণ 

 নরনে। 
 

“চুক্তির িমপ” 

ঋণদোতোর  োনে ল োনের সুক্তবিো চোইনত ক্তেিপোক্তরত িনমপ (ক্তেক্তজটো  িমপ সহ) ঋণগ্রহীতো/ সহ-

ঋণগ্রহীতো/ িযোনরন্টনরর দোক্তখ   রো লযন োেও আনবদে।  



 

“সম্পদ” 

 

ক্রনয়র জেয িোক্তি অথবো যন্ত্রপোক্তত (বক্তে সহ অথবো বক্তে েোিো/ প্রনয়োজে অেুযোয়ী ক্তেমপোণ)/ 

ঋণদোতো ঋণগ্রহীতোন (লদর) লয পক্তরমোণ ল োে মঞ্জরু  নরনে এবং এটি ক্তযক্তে ক্ত েনেে তোর 

ক্তেরোপত্তো সহ োনর ক্তযক্তে ক্তবক্তক্র  রনেে তোর  োনে বন্ধ  লরনখনেে। 
 

“ঋণগ্রহীতো” অথপোৎ, এ টি অথবো অসংখয, স্বতন্ত্র এ   মোক্ত  োেো সংস্থো, ক্তহন্দ ু আেক্তেেোইনেে িযোক্তমক্ত  

(HUF), ট্রোে, অযোনসোক্তসনয়েে অি পোরসে, লসোসোইটি, ক্লোব, ক্ত ক্তমনটে (LLP) / আেক্ত ক্তমনটে 

পোটপ েোরক্তেপ িোমপ অথবো এ টি ক্ত ক্তমনটে (পোবক্ত   অথবো প্রোইনেট) ল োম্পোক্তে অথবো এ টি 

ওয়োে পোরসে ল োম্পোক্তে (OPC), জনয়ন্ট লেঞ্চোর ল োম্পোক্তে/িোমপ, লেেো  পোরপোস লে   

ক্তহনসনব ল োম্পোক্তে ততক্তর হনয়নে ঋণগ্রহীতো ক্তহনসনব চুক্তি সম্পোদে  রনত।   

 

ঋণগ্রহীতো এন র লবক্তে হন , প্রনতয ন  স্বতন্ত্রেোনব চুক্তি  রনত হনব এবং লযৌথেোনব ও 

ক্তবক্তেন্নেোনব সমস্ত দোয়বদ্ধতোন  স্বী োর  রনত হনব এবং “ঋণগ্রহীতো”-র মনিয তোর সমস্ত 

উত্তরোক্তি োরী, এক্তেক্ত উটর, অযোেক্তমক্তেনিটর, আইক্তে প্রক্ততক্তেক্তি এবং অেুনমোক্তদত অযোসোইে 

ইতযোক্তদ সব অন্তেুপ ি থো নব। 
 

 

ঋণগ্রহীতো স্বতন্ত্র এ   মোক্ত  োেোর অক্তি োরী হন , এ   মোক্ত   ক্তহনসনব যোর েোম আনে, 

ঋণগ্রহীতো তোর উত্তরোক্তি োরী, এক্তেক্ত উটর, আইক্তে প্রক্ততক্তেক্তি এবং  অেুনমোক্তদত অযোসোইে 

ইতযোক্তদও অন্তেুপ ি  রনব। 
 

 

ঋণগ্রহীতো ক্ত ক্তমনটে/আেক্ত ক্তমনটে পোটপ েোরক্তেপ িোমপ হন , চুক্তি অেুযোয়ী পোটপ েোরক্তেপ িোনমপ েোম 

ও িরনণ পোটপ েোর তোনদর ক্তক্রয়ো  োপ পক্তরচো েো  নর। বযক্তিিত ক্ষমতো অেুযোয়ী উক্তেক্তখত 

িোমপটি তোনদর পোটপ েোনদর সোনথ সক্তিক্ত ত হয় যোন  এ নত্র বন  “ঋণগ্রহীতো” এবং তোনদরও 

পোটপ েোর, তোর উত্তরোক্তি োরী, এক্তেক্ত উটর, আইক্তে প্রক্ততক্তেক্তি এবং  অেুনমোক্তদত অযোসোইে 

ইতযোক্তদও অন্তেুপ ি  রো উক্তচত।     

 

 

যক্তদ ঋণগ্রহীতো ক্ত ক্তমনটে ল োম্পোক্তে, ল োম্পোক্তের ক্তেনরক্টর অথবো ল োম্পোক্তের অেুনমোক্তদত বযক্তি 

হে, ক্তযক্তে চুক্তিনত উনেখ অেুযোয়ী ল োম্পোক্তের েোম ও িরনণর  োযপ  োপ পক্তরচো েো  নরে। 

তোনদর বযক্তিিত ক্ষমতো অেুযোয়ী উক্তেক্তখত ল োম্পোক্তেটি তোনদর ক্তেনরক্টনরর সোনথ সক্তিক্ত ত হয় 

যোন  এ নত্র বন  “ঋণগ্রহীতো” এবং তোর সোনেসর, অযোেক্তমক্তেনিটর এবং ল োম্পোক্তের আইনে 

ক্তবিোে সোনপক্ষয অেুনমোক্তদত অযোসোইেও অন্তেুপ ি হনব। 
 

 

ঋণগ্রহীতো ট্রোে হন , তোর ট্রোক্তেস, HUF-এর লক্ষনত্র, Kartha এবং তোর Coparceners HUF 

ততক্তর  নর, AOP-এর লক্ষনত্র, যোরো অযোনসোক্তসনয়েে ততক্তর  নরনে, লসোসোইটির লক্ষনত্র, তোর িেক্তেপং 
বক্তে এবং তোর সদসযরো, ক্লোনবর লক্ষনত্র, তোর মযোনেজোর ও সদসযরো ক্লোব চো োয়, জনয়ন্ট লেঞ্চোর/ 

SPV-এর লক্ষনত্র এক্তন্টটি যো জনয়ন্ট লেঞ্চোর ততক্তর  নর অথবো “লেেো  পোরপোস লে  ” ততক্তর 

 নর এবং তোর ক্তেজ ক্তেজ এক্তন্টটি, সমস্ত লবক্তেক্তিক্তসয়ো  ওেোর এবং লে নহোল্ডোর এমেক্ত  তোনদর 

সোনেসর, অযোেক্তমক্তেনিটর ও অেুনমোক্তদত অযোসোইে ইতযোক্তদ সহ ততক্তর  নর।     

 

এই চুক্তির জেয প্রনতয  স্বতন্ত্র মোেুষই হ  এক্তন্টটি। 



 

“সহ-ঋণগ্রহীতো” 

“সহ-ঋণগ্রহীতো” ঋণগ্রহীতোর সোনথ এই চুক্তির সমস্ত  মপক্ষমতো ক্তেক্তিত  নর এবং ঋণগ্রহীতোর 

সোনথ লযৌথেোনব প্রোপ্ত ল োে অথবো অেযোেয টপ-আপ(অক্ততক্তরি) ল োনের পুেরোয় লপনমনন্টর জেয 
লযৌথেোনব এবং পৃথ েোনব দোয়বদ্ধ থো নব। সহ-ঋণগ্রহীতোর দোয় ঋণগ্রহীতোর সোনথ সহ-ক্তবসৃ্তত। 

এেোিোও সহ-ঋণগ্রহীতোর অন্তেুপ ি  স্বতন্ত্র সহ-ঋণগ্রহীতো এবং তোনদর উত্তরোক্তি োরী, এক্তেক্ত উটর, 

অযোেক্তমক্তেনিটর, আইক্তে প্রক্ততক্তেক্তি এবং অেুনমোক্তদত অযোসোইে।    

 

“আক্তবপনট্রেনের ইন  ক্তট্র  

 েেো েে” 

এর অথপ সোক্ত স োরীর  োনে, ক্তববোনদর ক্তবচোনরর জেয সোক্ত স োরীর সতযতো এবং গ্রহণনযোিযতোর 

সোনপনক্ষ সোক্ত স োরীর প্রমোনণর লর েপ  রোখো, লেোটিস পোঠোনেো, ক্তপটিেে দোক্তব  রো, পোটিপ র 

লমোবোই  েম্বর (WhatsApp অথবো এ ইর ম অযোপ আনে এমে) অথবো ইনম  আইক্তে-লত ক্তচঠি 

অথবো েকুনমন্ট পোঠিনয় ক্তপটিেে চোওয়ো, ক্তরপ্লোই  রো, প্রতুযত্তর লদওয়ো, লেোটিে, েকুনমন্ট পোঠোনেো 
ইতযোক্তদ সহ সোক্ত ক্তস  োযপক্রম পক্তরচো েো  রো।   

 

“ইন  ট্রক্তে  

এিক্তজক্ত উেে অি ল োে 

েকুনমন্টস” 

ইন  ট্রক্তে /ক্তেক্তজটো োইজে আ োনর ঋনণর েকুনমন্ট সম্পোদে  রো এবং এ টি OTP (ওয়োে-

টোইম পোসওয়োেপ )-এর মোিযনম যোচোই ও ক্তেক্তিত  রো এবং/অথবো তোর/তোনদর 

ল োক্তষত/লরক্তজেোেপ  লমোবোই  েম্বর(গুক্ত )-এ এবং/অথবো e-mail ID(s)-এ e-link পোঠোনেো 
হনয়নে। 

“লিয়োর প্রযো টিস ল োে” অথপোৎ ঋণদোতো তোাঁর গ্রোহ নদর জেয েযোযয েীক্ততর ল োে অেুসরণ  নরে, যো  ঋণদোতোর 

ওনয়বসোইনট লহোে  রো হয়। 
লিয়োর প্রযো টিস ল োে অথপোৎ এই চুক্তির প্রথম এবং ক্তিতীয় সময়সূক্তচ।  

“িযোরোন্টর” 

 

অথপোৎ এ  বো এ োক্তি , বযক্তি(গুক্ত ), এ   মোক্ত  োেো প্রক্ততষ্ঠোে, HUF, ট্রোক্তে, 

বযক্তি/ক্লোব/লসোসোইটির সক্তমক্ততর মযোনেজোর, limited (LLP)/unlimited Partnership firm, 

LLP অথবো এ টি limited company অথবো এ টি One Person Company (OPC), Joint 

Venture Companies/ িযোরোন্টর ক্তহনসনব চুক্তি সম্পোদে োরী সংস্থোগুক্ত  (এই চুক্তি বো অেয 
ল োনেো চুক্তির অিীনে ক্ত েো), ক্তযক্তে বযক্তিিতেোনব ঋণগ্রহীতোর  রো চুক্তি সম্পোদনে ক্তেিয়তো 
লদে এবং ঋণগ্রহীতো পক্তরনেোি  রু  বো েো  রু , ঋণদোতোর প্রনদয় সমস্ত ঋণ পক্তরনেোি ক্তেক্তিত 

 নরে। 
“হোইনপোক্তথন েে” অথপোৎ সুরক্তক্ষত সম্পনদর ওপর ততক্তর ক্তেক্তদপষ্ট চোজপ , Schedule – I-এ আরও সম্পূণপরূনপ বণপেো  রো 

রনয়নে-। 

“ইেে নমন্ট” অথবো 
“ইএমআই (ইকুনয়নটে 

মোন্থক্ত  ইেে নমন্ট)” 

অথপোৎ ক্তিতীয় ক্তেক্তেউন  মোক্তস  টো ো লদওয়োর পক্তরমোণ ক্তেক্তদপষ্ট রনয়নে, ঋনণর সময় ো  িনর 

সুনদর সনঙ্গ ঋণ পক্তরনেোি  রো প্রনয়োজে।  

"আইআরএক্তসক্তপ” 

 

অথপোৎ “আনয়র স্বী ৃক্তত, অক্তগ্রম সংক্রোন্ত সম্পনদর লেণীক্তবেোি এবং ক্তেয়ম”. আইআরএক্তসক্তপ 

পক্তরচোক্ত ত ক্তবনবচেোপূণপ ক্তেয়মগুক্ত  লরগুন টক্তর অথক্তরটি অথপোৎ RBI-এর সমনয় সমনয় জোক্তর  রো 
ক্তেনদপ ক্তে ো িোরো ক্তেয়ক্তন্ত্রত হনব।  

 

“ল ন্ডোর” 

 

 

অথপোৎ Hinduja Leyland Finance Ltd., এবং লজোেো /রোজয/আঞ্চক্ত  /েোখো অক্তিসগুক্ত  

অন্তেুপ ি  নর, লযমেই অবস্থো লহো , চুক্তিনত উনেখ  রো রনয়নে। 
 

“ল োে” 

 
অথপোৎ ক্তেবন্ধ 2.1 Agreement এবং প্রথম ক্তেক্তেউন  ঋণ উনেখ  রো রনয়নে। 

“এেক্তসএ টি অথবো 
েযোেেো  ল োম্পোক্তে  ’ 

 ট্রোইবুেো ” 

 

অথপোৎ েোরনতর এ টি আিো-ক্তবচোক্তর  সংস্থো, যো ক্তেপীিনের দোক্তব সম্পক্ত প ত এবং ল োম্পোক্তের 

অবযবস্থোপেো, ল োম্পোক্তে বন্ধ হওয়ো, অংেীদোক্তরে, বযক্তি ক্তহনসনব মোম ো হনত পোনর এবং ল োম্পোক্তে 

অযোক্ট ২০১৩’ র অিীনে ক্তেিপোক্তরত অেযোেয সমস্ত ক্ষমতো, লসইসনঙ্গ ইেস নেক্তি অযোন্ড 

বযোং রোপ্টক্তস ল োে, ২০১৬-এর অিীনে ল োম্পোক্তের ক্তবরুনদ্ধ লদউক্ত য়ো ও লদউক্ত য়োে  োযপক্রনমর 

ক্তবচোর  নর। 
 



“লপোে লেনটে লচ স” 

অথবো “ক্তপক্তেক্তস’এস” 

অথপোৎ প্রক্ততটি ক্ত ক্তস্তর ক্তেক্তদপষ্ট তোক্তরনখর সনঙ্গ লমন  এমে তোক্তরনখর ক্ত ক্তস্তর পক্তরমোনণর জেয 
ঋণদোতোর পনক্ষ ঋণগ্রহীতোর টোেো ক্ত ক্তস্তর পক্তরমোনণর লচ । 

“ক্তপ্রনপনমন্ট” 

 

অথপোৎ ঋণদোতোর িোরো ক্তেিপোক্তরত েতপ োব ী অেুযোয়ী ক্তপ্রমযোক্তচওর ক্তরনপনমন্ট এবং ঋণ পক্তরনেোনির 

সময় ব বৎ। 
 

“লরটস অযোন্ড ইন্টোনরে” 

 

অথপোৎ এই চুক্তির ক্তেবন্ধ 2.2-লত সুনদর হোর উনেখ  রো রনয়নে।  

“লরগুন টক্তর অথক্তরটি” অথপোৎ এবং Reserve Bank of India (RBI) এবং অেযোেয সর োর, Quasi Government 

Authorities, a statutory body ইতযোক্তদ এর অন্তেুপ ি। 
“ক্তরনপনমন্ট” 

 

 

অথপোৎ ঋনণর মূ  পক্তরমোণ পক্তরনেোি, তোর ওপর সুদ, প্রক্ততশ্রুক্তত এবং/অথবো অেয ল োনেো চোজপ , 
ক্তপ্রক্তময়োম, ক্তি বো এই চুক্তির েনতপ  ঋণদোতোর  োনে প্রনদয় অেযোেয বন য়ো এবং ক্তবনেষেোনব এর 

অথপ, এই চুক্তির ক্তেবন্ধ 2.9-লত লদওয়ো পক্তরনেোি। 

“সযোং েে ল টোর” 

 

অথপোৎ ঋণদোতো এ টি ক্তচঠি জোক্তর  নর, যোর মোিযনম ঋণগ্রহীতোন  ঋনণর সুক্তবিো অেুনমোদনের 

 থো জোেোনেো হয় এবং লসই ক্তচঠি চুক্তির েতপ োবক্ত  সহ বো ক্তেিপোক্তরত ক্তেয়ম ও েতপ োবক্ত র সনঙ্গ 

এ নযোনি এখোনে পিো হনব।  

 

 

“ক্তেক্তেউ স” 

 

অথপোৎ চুক্তি সম্পক্ত প ত লযন োনেো বো সব তোক্ত  ো যোনত  সম্পক্তত্তর ক্তববরণ, ঋনণর অেুনমোদে, 

প্রনযোজয চোজপ , ঋণ পক্তরনেোনির জেয ক্ত ক্তস্ত প্রেৃক্তত থোন , অথবো পোরেক্তর  সিক্ততনত এবং/অথবো 
লযন োনেো সংক্তবক্তিবদ্ধ/ক্তেয়ন্ত্র  বযবস্থোর ক্তেক্তত্তনত সমনয় সমনয় পক্তরবক্ততপ ত হয়।  

 

 

“ক্তসক্ত ওরে অযোনসট” 

 

অথপোৎ এনত উেয় প্রোইমোক্তর ক্তসক্ত উক্তরটি অন্তেুপ ি (সম্পক্তত্ত যো তহক্তবন র বোইনর ঋণদোতোর 

অযোেেোি ক্তদনয় ল েো হনয়ক্তে , লস তোনত তবি অক্তি োর ক্তচক্তিত লহো  বো েো লহো ) এবং এই চুক্তি 

লহো  বো অেয লযন োনেো পরবতী চুক্তি(গুক্ত )-লত ঋণদোতো ঋণগ্রহীতোর স্বোথপরক্ষোর জেয লেওয়ো 
ইিুযনরি পক্ত ক্তস সহ ঋনণর ক্তেষ্পক্তত্ত েো হওয়ো পযপন্ত পরবতী সব উন্নয়ে, সংনযোজে এবং উন্নক্তত 

সহ ঋনণর জেয প্রদত্ত সব সুরক্ষো লদয়।  

 

“ক্তসক্ত ওরে লক্রক্তেটর” 

অথপোৎ ঋণদোতোর পনক্ষ ল োেও আক্তথপ  সহোয়তোয় ঋণগ্রহীতোর িোরো বন য়ো পক্তরনেোনির জেয 
ক্তসক্ত উক্তরটি ইন্টোনরে ততক্তর  রো হয়।    

 

“ক্তসক্ত ওরে লেবট” 
অথপোৎ িোর, যো ল োনেো ক্তসক্ত উক্তরটি ইন্টোনরে িোরো সুরক্তক্ষত। 

 

“ক্তসক্ত উক্তরটি ইন্টোনরে” 

 

অথপোৎ সম্পক্তত্তর ওপর যোইনহো  েো ল ে, অক্তি োর, ক্তেনরোেোম ও স্বোথপ ক্তসক্ত ওরে লক্রক্তেটনরর 

পনক্ষ ততক্তর  রো হনয়নে এবং SARFAESI Act, 2002-এর Section 31-এ ক্তেক্তদপষ্ট  রো েোিো 
অেয ল োনেো বন্ধ , চোজপ , হোইনপোক্তথন েে, অযোসোইেনমন্ট এর অন্তেুপ ি।  

 

“লেেো  লমেেে 

অযো োউন্ট (এসএমএ)” 

এবং  “েে-পোরিরক্তমং 
অযোনসট (এেক্তপএ)” 

 

অথপোৎ লেেো  লমেেে অযো োউন্ট (এসএমএ) ক্তহনসনব অযো উনন্টর লেক্তণক্তবেযোস এবং 
‘প্রুনেেক্তেয়ো  লেমওয়ো প  ির ক্তরসক্ত উেে অি লিসে অযোনসটস’ -এর ওপর RBI-এর সোকুপ  োর 

অেুযোয়ী সমনয় সমনয় প্রনযোজয েে-পোরিরক্তমং অযোনসট।  

 

“টযোে” 

 

অথপোৎ এনত ঋণগ্রহীতোর িোরো প্রনদয় বো ঋণগ্রহীতোর পনক্ষ ঋণদোতোর িোরো ল ন্দ্র বো রোজয 
সর োরন  প্রনদয় সমস্ত টযোে েোক্তম , যোনত Goods and Services Tax (GST), Road Tax, 

Motor Vehicle Tax, Green Tax, Income Tax প্রেৃক্তত রনয়নে, ক্ত ন্তু এনতই সীমোব্ধ েয়।  

 

"ওনয়বসোইট” 

 

অথপোৎ ঋণদোতোর সবপজেীে ওনয়বসোইট লযমে, 

ww.hindujaleylandfinance.com. 

  
 



 1.2  এখোনে সংজ্ঞোক্তয়ত  রো হয়ক্তে এমে েতপ  ও অক্তেবযক্তিগুক্ত , লযখোনে General clauses Act, 1897-এর পক্তরনপ্রক্তক্ষনত বযোখযো ও অথপ 
বরোদ্দ  রো হনয়নে, লসখোনে লসই অথপ ও বযোখযো থো নব।   

1.3  সব পনদ এ বচেই বযবহৃত হনব, যক্তদ েো প্রসঙ্গ প্রনয়োজে পনি, অেযথোয় বহুবচে লযোি  নর এ টি ক্ত নঙ্গর প্রসনঙ্গ সব ক্ত ঙ্গ অন্তেুপ ি 

 রনত হনব। 
 

ক্তনবন্ধ 2 

দলান, সুে,ইেোক্তে। 

 

 

2.1  পক্তিমাণ এবং ঋতণি দময়াে 

(a)  প্রথম ক্তেক্তেউন  উনেক্তখত এবং এখোনে ব ো েতপ োবক্ত র ক্তেক্তত্তনত ক্ত েু ল েোর উনদ্দনেয, সম্পনদর লক্ষনত্র ঋণদোতো, ঋণগ্রহীতোন  এ টো 
রোক্তের ঋণ ক্তদনত সিত হনয়নে। 
 

(b)  এই চুক্তির অিীনে প্রদত্ত ঋণ প্রথম ক্তেক্তেউন  উনেক্তখত সমনয়র জেয হনব, ক্তিতীয় ক্তেক্তেউন  উনেক্তখত তোক্তরখ লথন  শুরু হনে। 
    2.2   সুে 

 

প্রথম ক্তেক্তেউন  সুনদর হোর ব ো আনে, বন য়ো বযোন নির ওপর মোক্তস  অবক্তেষ্টোংনের সনঙ্গ যুি, লযমে, মোনসর লেনষ 

ঋনণর বযোন ি এবং অপক্তরনেোক্তিত সুদ ও খরচ, চোজপ  এবং বন য়ো খরচ। 
2.3   সুতেি গণনা 

(a) প্রথম ক্তেক্তেউন  ক্তেিপোক্তরত সুনদর হোর ঋনণর সুক্তবিোর লময়োনদর সময় অপক্তরবক্ততপ ত থো নব, যক্তদ েো Reserve Bank of India অথবো 
অেযোেয Regulatory Authorities-এর িোরো অথবো আক্তথপ  বোজোনরর অবস্থোর অপ্রতযোক্তেত বো বযক্ততক্রমী পক্তরবতপ ে েো হয়। 

এনক্ষনত্র প্রথম ক্তেক্তেউন র ক্তেয়নম দোাঁক্তিনয় েো লথন  ঋণগ্রহীতো সংনেোক্তিত হোনর সুদ ক্তদনত রোক্তজ হে এবং এই চুক্তির অথপ এটো হনব লয, 

এখোনে সংনেোক্তিত হোর েষ্টেোনব উনেখ  রো রনয়নে।       

 

(b)  ল ন্দ্র বো রোজয সর োনরর ঋনণর ওপর ল োনেো সুদ (এবং/অথবো অেয চোজপ )-এ আনরোপ  রো টযোনের  োরনণ ল ন্দ্র বো রোজয 
সর োরন  প্রনদয় বো প্রনদয় হনত পোনর এমে পক্তরমোণ অথপ ঋণগ্রহীতোর, ঋণদোতোন  পক্তরনেোি  রনত হনব। ঋণদোতো যখে এমেটো 
 রোর জেয েো নব, তখেই ঋণগ্রহীতোন  পক্তরনেোি  রনত হনব বো টো ো ক্তদনত হনব। 
 

2.4  ক্তিক্তিক্তবউশতনি ক্তববিণ 

ঋণগ্রহীতো ক্তেনজর ইেোমনতো ঋণদোতো  তৃপ   ঋণ ক্তেক্তিক্তবউেনের পদ্ধক্তত ক্তেনদপে  রনব, যক্তদও, ঋণদোতোর টো ো লদওয়োর 

পদ্ধক্তত ক্তেিপোরনণর এ মোত্র ক্তবচক্ষণতো থো নব, যো এই জেয ক্তবনবচেো  নর ঋণগ্রহীতোর এটি ক্তেক্তিক্তবউেে ক্তহনসনব িণয 
 রনব। চুক্তি েতুে সম্পদ ল েোর লক্ষনত্র, ঋনণর পক্তরমোণ, ঋণদোতোর ক্তব নে, ঋণদোতো সরোসক্তর ক্তে োর/উৎপোদ ন  

প্রদোে  রনত পোনর এবং ক্তেক্তিক্তবউেেটি ঋণগ্রহীতোর  োনে ক্তেক্তিক্তবউেেবন  িণয হনব। বযবহৃত সম্পদ ক্রনয়র লক্ষনত্র, 

ঋণদোতো ক্তেক্তিক্তবউেনের  পদ্ধক্তত ক্তেিপোরণ  রনব; অথপোৎ, হয় সম্পক্তত্তর মোক্ত  /ক্তবনক্রতোর  োনে বো ক্তে োর বো 
ঋণগ্রহীতোর  োনে এবং এই চুক্তির অিীনে ক্তবনবচেো  রো ক্তহসোনব এই িরনের ক্তেক্তিক্তবউেে ঋণগ্রহীতোর জেয 
ক্তেক্তিক্তবউেে বন  িণয হনব। 

 

2.5  ক্তিক্তিক্তবউশতনি দমাি 

এই চুক্তির অিীনে বো েতপ োব ীনত ঋণদোতো  তৃপ   ঋণগ্রহীতোর  োনে সমস্ত ক্তেক্তিক্তবউেে  রো হনব যথোযথেোনব ক্রস 

 রো এবং "A/c প্রোপ " ক্তচক্তিত লচন র মোিযনম। শুিুমোত্র" অথবো ক্তেমোন্ড ড্রোফ্ট বো েোরতীয় বযোক্তকং ক্তসনেনমর অিীনে 

অেুনমোক্তদত তহক্তব  স্থোেোন্তনরর অেয ল োেও িৃহীত লমোে, ঋণদোতোর ক্তেজস্ব ক্তবনবচেোর ক্তেক্তত্তনত। সংগ্রনহর চোজপ  বো 
আনরোক্তপত অেযোেয চোজপ , যক্তদ এই িরনের সমস্ত লচ  বো স্থোেোন্তনরর পদ্ধক্ততর লক্ষনত্র থোন  তনব ঋণগ্রহীতোন  বহে  রনত 

হনব, ঋণগ্রহীতো বো তোর বযোনকর লচ টি ট্রোেক্তজট/সংগ্রহ/বোস্তবোয়নের জেয যত সময়ই  োগু  েো ল ে। 

 

2.6  ক্তিক্তিক্তবউশতনি শেত াবলী 



এখোনে উনেক্তখত ক্তবপরীত ক্ত েু থো ো সনেও, ঋণদোতো, ঋণগ্রহীতোন  লেোটিনের মোিযনম ঋনণর আরও ক্তেক্তিক্তবউেে 

স্থক্তিত বো বোক্তত   রনত পোনর যক্তদ প্রদত্ত ঋণ সম্পূণপরূনপ লেওয়ো েো হয় বো তহক্তব  তিক্তসন  বক্তণপত বযতীত অেয উনদ্দনেয 
বযবহোর  রো হয়। – আক্তম চুক্তিনত এবং ঋণদোতো িোরো বোক্তত   রো হনব েো. 
 

অক্তি ন্তু, ঋণদোতো তোর ক্তেজস্ব ক্তবনবচেোর ক্তেক্তত্তনত অেুনমোক্তদত ঋনণর ক্তেক্তিক্তবউেে বোক্তত /পরবতী স্থক্তিত  রনত পোনর 

বো অেুনমোক্তদত পক্তরমোণ লথন  ক্তেক্তিক্তবউেে  রো পক্তরমোণ  ক্তমনয় ক্তদনত পোনর বো অেয ল োনেো েতপ  আনরোপ  রনত পোনর, 

যক্তদ ঋণগ্রহীতো েতপ োব ী লমনে চ নত বযথপ হয়। অথবো যক্তদ ঋণদোতো ল োনেো সমনয় ঋণগ্রহীতোর 

প্রমোণপত্র/ক্তবশ্বোসনযোিযতোর ক্তবষনয় ল োনেো প্রক্ততকূ  তথয পোে। 

 

ঋণদোতো সম্পূণপ ঋণ প্রতযোহোর  রনত পোনর, যক্তদ ঋণদোতো জোেনত পোনর লয ঋণগ্রহীতো/িযোরোন্টোনরর জমো লদওয়ো 
েকুনমন্টগুক্ত  জো  বো ঋণগ্রহীতো/িযোরোন্টোনরর িোরো সম্পোক্তদত েকুনমন্টগুক্ত  যথোযথ েয় বো ঋণদোতোর প্রনয়োজেীয়তোর 

সোনথ সঙ্গক্ততপূণপ েয়৷ 

 

2.7  ফাক্তনতক্তশং দেটতমন্ট 

ঋণদোতো, প্রক্তত বেনরর 31 লে মোচপ   ঋণগ্রহীতোর  োনে ক্তহসোব লপ্ররণ  রনত পোনর, যোনত প্রক্তত বের 31 লে মোচপ  পযপন্ত টোেো 
ল েনদনের এ টি ক্তববৃক্তত, ঋণগ্রহীতোর  োনে সুদ চোজপ   রো ইতযোক্তদ লদখোয়। যক্তদ েো ঋণগ্রহীতো এই ক্তববৃক্ততটির অ-প্রোক্তপ্তর 

ক্তবষয়টি অবক্তহত  নরে বো ক্তববৃক্তত প্রোক্তপ্তর 15 ক্তদনের মনিয ল োেও অসঙ্গক্তত ক্তেনদপে েো  নরে, তনব এটি অেুমোে  রো 
হনব লয ঋণগ্রহীতো সিত হনয়নেে এবং গ্রহণ  নরনেে লয এনত বক্তণপত পক্তরমোণটি তোর বন য়ো রনয়নে। 

 

2.8 প্রতসক্তসং চাজত   

ঋণগ্রহীতো ঋনণর জেয আনবদনের সময়, সময়সূচীনত বক্তণপত ক্তহসোনব ঋণদোতোন  প্রনসক্তসং চোজপ গুক্ত  প্রদোে  রনত দোয়বদ্ধ 

থো নবে। প্রনসক্তসং চোনজপ র উক্তেক্তখত পক্তরমোণটি ল ব মোত্র ঋণগ্রহীতোর  োনে লিরতনযোিয হনব যক্তদ ঋণগ্রহীতো, ঋণ 

প্রদোনের জেয তোন  তোর অেুনমোদনের ক্তবষনয় অবক্তহত  রোর আনি  ঋণ গ্রহণ েো  রোর জেয তোর অক্তেপ্রোয়ন  অবক্তহত 

 নর। 
 

2.9 ঋণ পক্তিতশায  

a. ঋণগ্রনহতোর িোরো ঋণ পক্তরনেোি এবং তোর উপর সুদ  ক্ত ক্তস্তনত  রো হনব। ক্ত ক্তস্তর লক্ষনত্র সংখযো, ক্তেিপোক্তরত তোক্তরখ এবং 
পক্তরমোনণর মনতো ক্তবেদটি ক্তিতীয় তিক্তসন  বণপেো  রো হনয়নে। পক্তরনেোনির সময়সূচীটি ঋণদোতোর অেযোেয বন য়ো, চোজপ  ইতযোক্তদর 

সোনথ পুনরো ঋনণর পক্তরমোণ প্রতযোহোর  রোর অক্তি োনরর প্রক্তত পক্ষপোক্ততে েোিোই। উপরন্তু, ক্ত ক্তস্তর িণেো / ক্ত ক্তস্তর 

পক্তরমোণক্তিেনসেে , ক্ত ক্তস্তর সংখযো এবং তোর উপর সুনদর সংখযো পুেরোয় িণেো  রোর জেয ঋণদোতোর অক্তি োনরর প্রক্তত 

পক্ষপোক্ততে  রনব েো, যক্তদ এটি ল োেও পযপোনয় আক্তবষৃ্কত হয় লয ক্ত ক্তস্তগুক্ত  েু েোনব িণেো  রো হনয়নে। এই ক্ত ক্তস্তগুক্ত  ক্তিতীয় 

সময়সূচী অেুযোয়ী প্রনদয় হনব। 
b. ইন ক্ট্রক্তে  ক্তক্লয়োনরি সোক্তেপ স মযোনন্ডট (ইক্তসএস মযোনন্ডট) বো েযোচ মযোনন্ডট (েযোেেো  অনটোনমনটে ক্তক্লয়োক্তরং হোউস) বো 
অনটো লেক্তবট মযোনন্ডট (এক্তেএম) বো ঋণগ্রহীতোর স্থোয়ী ক্তেনদপেোব ী (এসআই) বো লচন র মোিযনম বো ল োেও ক্তেক্তজটো  লমোে লযমে 

ক্তরনয়  টোইম গ্রস লসনট নমন্ট (আরটিক্তজএস) / েযোেেো  ইন  ট্রক্তে  িোন্ড ট্রোিিোর (এেইএিটি) / ইেেযোন্ট লপনমন্ট সোক্তেপ স 

(আইএমক্তপএস) / ইউক্তেিোইে লপনমন্ট ইন্টোরনিস (ইউক্তপআই) বো লসোয়োইপ এবং অথপ প্রদোনের মোিযনম অথপ প্রদোে  রো হনব।  

লেক্তবট  োেপ  ইতযোক্তদ, অথবো লেট ট্রোিিোর বো ক্তেমোন্ড ড্রোফ্ট িোরো বো েিদ িোরো ঋণগ্রহীতোর লরক্তমটযোি (আয় র আইে, 1961 

এর সোনথ সঙ্গক্ততপূণপ) বো েোরতীয় বযোংক্ত ং ক্তসনেনমর অিীনে অেুনমোক্তদত তহক্তবন র স্থোেোন্তনরর অেয ল োেও গ্রহণনযোিয লমোেগুক্ত  

তিক্তস  - II এ ক্তেক্তদপষ্ট তোক্তরখগুক্ত নত ঋণদোতোর  োনে অেুনমোক্তদত হয় এবং সময়সূচী অেুযোয়ী শুরু হনব। ঋণগ্রহীতো / িযোরোন্টোর 

স্বী োর  নর লয ঋণ পক্তরনেোনির সময়সূচীর সোনথ তোর িোরো  নঠোর সিক্তত যো এই / এই ঋণ অেুদোনের জেয এ টি অপক্তরহোযপ েতপ । 

লচ  বো ইক্তসএস / েযোচ / এসআই / এক্তেএম মযোনন্ডটগুক্ত  এখোনে উনেখ  রো হনয়নে এবং লয ল োেও লচ  বো ইক্তসএস / েযোচ / 

এসআই / এক্তেএম মযোনন্ডটগুক্ত  প্রোপ্ত ঋণ / গুক্ত  বো পক্তরনষবো / গুক্ত  পক্তরনেোনির জেয সুরক্ষো ক্তহসোনব জোক্তর  রো হনয়নে। 
c. যক্তদ ঋণগ্রহীতো ঋণদোতোর  োনে ল ব মোত্র  নয় টি লচ  / ইক্তসএস / েযোচ / এসআই / এক্তেএম মযোনন্ডট সরবরোহ  নর 

তনব চুক্তির সময় োন র সমস্ত ক্ত ক্তস্ত েয়, ঋণগ্রহীতো ঋণদোতোর  োনে সরবরোহ  রনব, ঋণদোতো িোরো দোক্তব  রো লহো  বো েো লহো , 

অবক্তেষ্ট ক্ত ক্তস্তগুক্ত র জেয বযোন ি লচ  / ইক্তসএস / েযোচ / এসআই / এক্তেএম মযোনন্ডটগুক্ত  যোনত সময়সূচী - II অেুসোনর পুনরো চুক্তির 

সময় ো টি  েোর  রো যোয়। 
d. ঋণগ্রহীতো / িযোরোন্টোর ল োেও অক্ততক্তরি / সংনেোক্তিত / তোজো লচ  / ইক্তসএস / েযোচ / এসআই / এক্তেএম মযোনন্ডট 

সরবরোহ  রনব যো সমনয় সমনয় ঋণদোতোর িোরো প্রনয়োজেীয় হনত পোনর। 



e. ঋণগ্রহীতো ক্ত ক্তস্তর তোত্ক্ক্ষক্তণ  এবং ক্তেয়ক্তমত অথপ প্রদোে ক্তেক্তিত  রোর জেয এ মোত্র দোয়বদ্ধ থো নবে, তো ক্তেক্তবপনেনষ 

ঋণগ্রহীতো ঋণদোতোন  লচ  / ইক্তসএস / েযোচ / এসআই / এক্তেএম মযোনন্ডট (ই-মযোনন্ডট সহ) সমগ্র চুক্তির সমনয়র জেয সমস্ত ক্ত ক্তস্ত বো 
 নয় টি লচ  যো চুক্তির সমনয়র এ টি অংেন  আেোক্তদত  নর। 
f. ঋণগ্রহীতো সিত হে লয সময় চুক্তির সোরোংে। 
g. ক্ত ক্তস্তর অথপ প্রদোে শুরু হনব এবং ক্তে োর / প্রস্তুত োরন র িোরো ঋণগ্রহীতোর  োনে ক্তেক্তিক্তবউেে রো সম্পক্তত্ত ক্তেক্তবপনেনষ 

বো অবযোহত থো নব এবং ঋণগ্রহীতোর মুনখোমুক্তখ হনত পোনর এমে ল োেও সমসযো বো ল োেও ক্তবনরোি, আপক্তত্ত, ক্তবনক্ষোে, অক্তেনযোি বো 
অক্তেনযোি যো ঋণগ্রহীতোর সোনথ বো ক্তবরুনদ্ধ ক্তে োর / প্রস্তুত োর  / ল োেও বযক্তির ক্তবরুনদ্ধ বো তোর ক্তবরুনদ্ধ বো তোর ক্তবরুনদ্ধ বো 
সম্পনদর লক্ষনত্র বো সম্পনদর লক্ষনত্র হনত পোনর তো সনেও। 
h. ক্তেিপোক্তরত তোক্তরনখ ক্তেয়ক্তমত ক্ত ক্তস্ত পক্তরনেোনির বোিযবোি তো সম্পন প  ঋণগ্রহীতোন  ল োেও ক্তবজ্ঞক্তপ্ত, অেুস্মোর  বো তথয 
লদওয়ো হনব েো। ক্ত ক্তস্তর তোত্ক্ক্ষক্তণ  এবং ক্তেয়ক্তমত অথপ প্রদোে ক্তেক্তিত  রোর জেয এটি সম্পূণপরূনপ ঋণগ্রহীতোর দোক্তয়ে হনব। 
i. এই চুক্তির অিীনে এবং / অথবো প্রচক্ত ত আইনের অিীনে ঋণদোতোর অেয ল োেও অক্তি োর এবং প্রক্তত োনরর প্রক্তত 

পক্ষপোক্ততে েোিোই, এই চুক্তির অিীনে ঋণদোতোন  ল োেও অথপ প্রদোনের লক্ষনত্র ঋণগ্রহীতোর িোরো ল োেও ক্তব নম্বর লক্ষনত্র, ঋণদোতো 
এই িরনের বন য়ো পক্তরমোনণর পুনরো সময়সূচীনত বক্তণপত এ টি অক্ততক্তরি সুদ চোজপ   রোর অক্তি োরী হনবে,  ঋণ, সুদ বো এখোনে 

প্রনদয় অেয ল োেও চোজপ  যোই লহো  েো ল ে। ঋণদোতো এই িরনের অ-অথপ প্রদোেন  ক্তবনরোি ক্তহসোনব ক্তবনবচেো  রোর অক্তি োরী যো 
এই চুক্তির ক্তেবন্ধ 23 এর অিীনে এ টি সোক্ত ে োরীর  োনে উনেখ  রো লযনত পোনর। উপনরোি অক্ততক্তরি চোজপ  ঋণ প্রদোনের জেয 
এ টি অপক্তরহোযপ েতপ  ক্তহসোনব পক্তরনেোনির সময়সূচীর সোনথ  নঠোরেোনব লমনে চ োর বোিযবোি তোন  প্রেোক্তবত  রনব েো। 
j. বন য়ো পক্তরমোণ বো সুনদর িণেো সম্পন প  উত্থোক্তপত ল োেও ক্তবনরোি হন  ঋণগ্রহীতো (গুক্ত )  ল োেও ক্ত ক্তস্তর অথপ প্রদোে বন্ধ 

 রনত পোরনব েো। 
 

2.10 ক্তকক্তিি অথত প্রোতনি পদ্ধক্তে  

a. এর অিীনে ক্তেিপোক্তরত েতপ োব ী সোনপনক্ষ, িোক্তি / ক্তজনপর লক্ষনত্র ঋণ পক্তরনেোি, লচ  / তবদযুক্ততে মযোনন্ডট / স্থোেোন্তর 

(লযমেটি হনত পোনর) এর মোিযনম হনত হনব। অেযোেয যোেবোহনের লক্ষনত্র, ঋণ পক্তরনেোি লচন র মোিযনম বো তবদযুক্ততে মযোনন্ডট / 

স্থোেোন্তনরর মোিযনম (লযমেটি হনত পোনর) বো ঋণগ্রহীতোর েিনদ বো ক্তিতীয় তিক্তসন  ক্তেক্তদপষ্ট তোক্তরনখ ঋণদোতোর  োনে ক্তেমোন্ড 

ড্রোিনটর মোিযনম, সম্পনদর ক্তেক্তিক্তবউেেক্তেক্তবপনেনষ। ঋণগ্রহীতো ঋণ পক্তরনেোনির সময়সূচীর সোনথ তোর িোরো  নঠোর সিক্তত স্বী োর 

 নর ঋণ প্রদোনের জেয এ টি অপক্তরহোযপ েতপ । 
b. ল োেও লচ  এবং বীমো ক্তপ্রক্তময়োম লচ  / তবদযুক্ততে মযোনন্ডট উপস্থোপনের আনি ঋণদোতো িোরো ঋণগ্রহীতোন  ল োেও 

ক্তবজ্ঞক্তপ্ত, অেুস্মোর  বো তথয লদওয়ো হনব েো। ক্ত ক্তস্ত / ক্তপ্রক্তময়োম প্রদোনের ক্তেিপোক্তরত তোক্তরনখ বো তোর পনর বযোক অযো োউনন্ট পযপোপ্ত 

বযোন ি বজোয় রোখোর জেয ঋণগ্রহীতো এবং / অথবো িযোরোন্টোনরর উপর আনরোক্তপত দোক্তয়ে, যতক্ষণ েো ঋণ অযো োউনন্টর সমস্ত 

বন য়ো সম্পূণপরূনপ পক্তরনেোি  রো হয় এবং বন্ধ  রো হয়, যোনত ক্ত ক্তস্ত পক্তরনেোনির জেয লচ  / মযোনন্ডট বো অেযোেয িমপগুক্ত  লিরত 

েো পোওয়ো যোয়,  পযপোপ্ত অনথপর অেোনব অসিোক্তেত। লচ  বো মযোনন্ডনট ওেোরক্তেউ মোে বো পূণপ বো ক্তেরোপত্তো মূ য বো এই িরনের 

মূন যর জেয থো নত পোনর, যো ঋণদোতো এই চুক্তির অিীনে ঋণগ্রহীতোর িোরো ক্তেিপোক্তরত এবং প্রনদয় ক্তহসোনব ক্তেিপোক্তরত হনয়নে বো 
"ক্তেরোপত্তো" ক্তহসোনব এ ই সম্পনদ ঋণগ্রহীতো িোরো িৃহীত অেয ল োেও অক্ততক্তরি ঋণ (গুক্ত ) এবং ঋণগ্রহীতো এবং / অথবো 
িযোরোন্টোর এ ই ক্তবষনয় ল োেও আপক্তত্ত উত্থোপে  রনব েো। যক্তদ অথপ প্রদোনের ক্তেিপোক্তরত তোক্তরখটি েুটির ক্তদনে পনি, তনব এই 

িরনের লক্ষনত্র, ঋণগ্রহীতো এবং / অথবো িযোরোন্টোর অক্তব নম্ব পূবপবতী  োযপক্তদবনস ক্ত ক্তস্ত পক্তরনেোি  রনত বোিয হে এবং পূবপবতী 
 োযপক্তদবনস এ ই অথপ প্রদোনে ল োেও বযথপতো ক্ত ক্তস্তর ক্তেিপোক্তরত তোক্তরখ লথন  অথপ প্রদোনের প্র ৃত তোক্তরখ পযপন্ত িণেো  রো ক্তব ক্তম্বত 

সমনয়র জেয সুদ আ ষপণ  রনব। উপরন্তু, ঋণদোতো চোনজপ র জেয দোয়ী েয়, যক্তদ এই িরনের উপস্থোপেোগুক্ত নত তোর / তোর / 

তোনদর বযোং োর িোরো লেক্তবট  রো হয় / হয়। ঋণদোতো তোর তবিতো েো হওয়ো পযপন্ত লয ল োেও সংখয  বোর লচ  বো তবদযুক্ততে 

যন্ত্রগুক্ত  উপস্থোপে  রোর অক্তি োরী এবং যখেই ক্ত ক্তস্তগুক্ত  বন য়ো, বন য়ো বো ক্তেিল্ট বো ক্ষক্ততর মনিয থোন , তখে ঋণগ্রহীতো / 
িযোরোন্টোর েক্তবষযনত এই িরনের উপস্থোপেোগুক্ত  ক্তেনয় প্রশ্ন  রনব েো। 
c. যক্তদ ঋণগ্রহীতো / সহ-ঋণগ্রহীতো ঋণদোতোর  োনে ল ব মোত্র  নয় টি লপোে-লেট লচ  (ক্তপক্তেক্তস) / তবদযুক্ততে মযোনন্ডট 

সরবরোহ  নর যো ল ব মোত্র ক্ত েু ক্ত ক্তস্তন   েোর  নর, তনব চুক্তির সমনয়র সমস্ত ক্ত ক্তস্ত ঋণগ্রহীতো ঋণদোতোর  োনে সরবরোহ 

 রনব, ঋণদোতোর িোরো দোক্তব  রো লহো  বো েো লহো , অবক্তেষ্ট ক্ত ক্তস্তগুক্ত র জেয বযোন ি লচ গুক্ত  যোনত ক্তিতীয় সময়সূচী অেুসোনর 

পুনরো চুক্তির সময় ো টি  েোর  রো যোয়। 
d. এটি ঋণগ্রহীতোর িোরো সিত এবং লবোঝো যোয় লয ল োেও  োরনণ ঋণদোতোর িোরো লচ  / তবদযুক্ততে মযোনন্ডটগুক্ত র অ-

উপস্থোপেো ঋণ পক্তরনেোনির জেয ঋণগ্রহীতোর দোয়বদ্ধতোন  প্রেোক্তবত  রনব েো। ঋণদোতো ল োেওেোনবই ক্তব ম্ব, বোদ পিো বো 
এে যোেনমনন্ট অবনহ ো, বো ল োেও ক্ষক্ততর জেয দোয়ী থো নবে েো  
e. ঋণগ্রহীতো ও সহ-ঋণগ্রহীতোনদর লবোঝো উক্তচত: 



f. ঋণদোতো যক্তদ ল োেও  োরণবেত লচ /ইন  ট্রক্তে  মযোনন্ডট উপস্থোপে  রনত অক্ষম হে, তনব তোর ি স্বরূপ ল োে 

পক্তরনেোনির দোক্তয়ে লথন  ঋণগ্রহীতো ল োেও ক্রনমই ক্তপেু হটনত পোনরে েো। 
g. লয ল োেও লচ /ইন  ট্রক্তে  মযোনন্ডনটর এে যোেনমন্ট/ক্ষক্তত হওয়ো বো হোক্তরনয় যোওয়োর জেয ঋণদোতো ল োেও েোনবই 

দোক্তয় থো নবে েো (সমনয়র ক্তেক্তত্তনত ঋণগ্রহীতো িোরো প্রদত্ত)। অেয ক্তদন , ঋণগ্রহীতো ঋণদোতোর প্রক্তত ল োনের ক্ত ক্তস্ত লমটোনেোর লক্ষনত্র 

ততক্ষণ পযপন্ত দোয়ী থো নবে, যতক্ষণ েো ঋণদোতোর অযো োউনন্ট টো ো লপৌাঁনে যোয়। ঋণদোতো, ঋণগ্রহীতোর লথন  ক্ত ক্তস্তর টো ো 
লমটোনেোর প্রমোণ চোইনত পোনরে এবং ঋণগ্রহীতোন  তো 5 ক্তদনের মনিয ঋণদোতোর  োনে তুন  ক্তদনত হনব। 
 

h. লয ল োেও র ম অক্তি োর বো সমোিোনের প্রক্তত সনন্দহ বো অক্তবশ্বোনসর বুক্তেয়োদ েোিোই ঋণদোতো তথো ক্তথত আইনের 

ক্তেক্তত্তনত এই ক্তসদ্ধোনন্ত আসনত পোনর লয ঋণগ্রহীতো যক্তদ প্রথম লপ্রনজনন্টেনের প্রথম ক্তেক্তেউন  বক্তণপত, বযোক লেটনমন্ট বো 
ল োেওর নমর ECS বো NACH মযোনন্ডট অথবো অথপপ্রদোনের লয ল োেও র নমর প্রচক্ত ত পদ্ধক্ততর প্রক্তত অসিোে  নর েযোযয অথপ 
েো প্রদোে  রনত পোনর, তখে লস এ টি ফ্ল্যোট চোজপ  ক্তদনত বোিয। ক্তিতীয় লপ্রনজনন্টেে অেুযোয়ী, ব ো হনে প্রথম লপ্রনজনন্টেনে বক্তণপত 

উি েীক্ততর অমোেয  রন  এ টি অেয আইে আনরোক্তপত  রো হনব। প্রথম ক্তেক্তেউন  ঠি   রো রনয়নে লয লচ , ইন  ট্রক্তে  

মযোনন্ডট বো লয ল োেও লপনমন্ট লমোনের অসিোে  রন  তোর ক্তবরুনদ্ধ লয পক্তরমোণ বযবস্থো লেওয়ো হনব লসই ক্তবষনয়। চোনজপ র আনরোপ 

সম্পন প  যথোক্রনম Negotiable Instruments Act, 1881, এবং Payments and Settlements Systems Act, 2007 আইনে ব ো 
রনয়নে, যো অবেযই ঋণদোতোর তরনি সৃষ্ট চুক্তিপনত্রর খুাঁটিেোটির র মনির ক্তহসোনব প্রনযোজয। 

 

i. লচ /ইন  ট্রক্তে  মযোনন্ডনটর মোিযনম লপনমন্ট েো হন  ঋণগ্রহীতোন  ফ্ল্যোট চোজপ  ক্তদনত হনব লযমেটো প্রথম ক্তেক্তেউন  

ঋণদোতোর ক্তবচক্ষণতোর প্রসনঙ্গ ব ো হনয়নে, লসই অেুযোয়ী। 
 

j. লযনহতু আউটনেেে লচ গুক্ত  অথপপ্রদোনের জেযই বযবহৃত হয়, ঋণগ্রহীতো লসই সমস্ত লক্ষনত্র এই চোজপ গুক্ত  লমটোনত বোিয যো 
প্রথম ক্তেক্তেউন  ঋণদোতোর ক্তবচক্ষণতোর আন োচেো প্রসনঙ্গ উক্তেক্তখত রনয়নে। 

 

k. “চুক্তিপনত্রর 1A ক্তেক্তেউন  বক্তণপত খরচোপোক্ততগুক্ত  ঋণগ্রহীতো লমটোনত বোিয” 

 

2.11  ইন্সটলতমতন্টি পক্তিবেত ন এবং পনুঃক্তনযতািণ 

ঋণদোতো যক্তদ পক্তরক্তস্থক্ততন  উপনযোিী মনে  নরে তোহন  অক্তি োরী হনবে, এইেোনব ইিট নমনন্টর পক্তরবতপ ে অথবো পুেঃক্তেিপোরণ 

অথবো ল োনের পুেিপঠে (লরগুন টক্তর লহো  বো েো লহো ) এবং ঋণদোতো ঋণগ্রহীতোর অেুনরোনি অথবো তোর ক্তেজস্ব ক্তবনবচেোর 

ক্তেক্তত্তনত ঋণগ্রহীতোন  লেোটিে লদবোর ক্তসদ্ধোন্ত লেে এবং উক্তেক্তখত পক্তরবতপ নের ক্তেক্তত্তনত ঋণগ্রহীতো ক্তরনপনমন্ট  রনব এবং/অথবো 
পুেঃক্তেিপোরণ  রনব এবং/অথবো ক্তিতীয় সময়সূক্তচ অেুযোয়ী লয তোক্তরনখ ইিট নমন্ট পক্তরবতীত অথবো পুেঃক্তেিপোক্তরত অথবো 
পুেিপঠিত হনয়নে, লসই তোক্তরখ লথন  ল োনের পুেিপঠে  রনব।    

 

2.12  ঋণগ্রহীো, সহ-ঋণগ্রহীো, গোতিন্টতিি োক্তয়ত্ব দযৌথ এবং দবশক্তকেু 

সহ-ঋণগ্রহীতো ও িযোনরন্টনরর দোক্তয়ে লযৌথ এবং অনে গুক্ত । এেোিোও তো ঋণগ্রহীতোর সোনথ এ ইসোনথ জক্তিত। সহ-ঋণগ্রহীতো ও 

িযোনরন্টনরর দোক্তয়ে হ  এ সনঙ্গ সুদ, অক্ততক্তরি সুদ ইতযোক্তদ সহ ল োনের ক্তরনপনমন্ট  রো এবং এই চুক্তির েতপ  ও ক্তেয়মোব ীন  

পযপনবক্ষণ  রো/এবং অেয ল োেও চুক্তি, েকুনমন্ট যো ঋণগ্রহীতো ঋণদোতোর সোনথ এই ল োে অথবো অেয ল োেও ল োনের ক্তবষনয় 

 নরনে অথবো ল োে, লযৌথ এবং এর িন  ঋণদোতোর ক্তেনজর ক্তবচক্ষণতো থো নব তোনদর উেনয়র ক্তবরুনদ্ধ বো উেনয়র ক্তবরুনদ্ধই 

অগ্রসর হওয়োর জেয ঋণদোতোন  ঋণগ্রহীতো  তৃপ   প্রনদয় ঋণ এবং অেযোেয চোজপ  পুেরুদ্ধোর  রনত হনব। 
 

 

2.13 সুতেি হাি পক্তিবেত ন  

ঋণদোতো ল োনের পক্তরমোণ বযয়নের লক্ষনত্র সুনদর হোর সম্পূণপত অথবো অংেত বোক্তিনয় ক্তদন , বক্তিপত হোর লিোনের মোিযনম, এসএমএস, 

লপোে অথবো অেয মোিযনম (ক্তেক্তজটো  মোিযম সহ) ঋণগ্রহীতোন  জোেোনেো হনব, যো ঋণদোতো ক্তেিপোরণ  রনত পোনর। সংনেোক্তিত হোর 

এ বোর ঋণগ্রহীতোর সোনথ আন োচেো  নর তো িৃহীত হন , লসটি সুনদর হোর সংনেোিনের তোক্তরখ লথন  সমগ্র ল োনের উপর প্রযুি 

হনব।   

 

2.14 সুতেি হাি এবং চাতজত ি পক্তিবেত ন সংক্রান্ত দনাটিক্তফতকশন 

 

ঋণদোতোর আনরোক্তপত সুনদর হোর এবং অেযোেয চোজপ  পক্তরবতপ ে হওয়োর সময়, এ ই ক্তজক্তেস ক্তেসনপ্ল  রো হনব/ লেোটিিোই  রো হনব/ 

ঋণদোতোর িোরো/ খবনরর  োিনজ প্র োে  রো হনব/ ঋণদোতোর ওনয়বসোইনট/ অযো োউনন্টর লেটনমন্ট প্রনবনের মোিযনম/ ঋণদোতোর 

এবং/অথবো িযোনরন্টনরর  োনে ক্তরনপনমনন্টর সময়সূক্তচ পোঠোনেো হনব এবং এর ম পক্তরক্তস্থক্ততনত, ঋণগ্রহীতো ও িযোনরন্টর সুনদর হোর 



অথবো লসই সমনয়র প্রনযোজয চোজপ  অথবো পোটিপ র মনিয সিত লপনমন্ট  রনত দোয়বদ্ধ থো নব। ঋণগ্রহীতো ও িযোনরন্টর বুনঝনেে এবং 
সংনেোক্তিত সুনদর হোর এবং/অথবো চোজপ  অেুযোয়ী লপনমন্ট  রনত স্বী ৃত হনয়নে। ঋণগ্রহীতো এবং িযোনরন্টর সিত হনয়নেে এবং 
সমস্ত সুদ, চোজপ , টযোে, সময় অেুযোয়ী লযমে প্রনযোজয লতমে লপনমন্ট  রনত স্বী ৃত হনয়নেে।    

 

2.15 ক্তবলক্তিে দপতমতন্টি দেতত্র সুে অথবা অক্তেক্তিি সুে অথবা শাক্তিমূলক সুে 

চুক্তির মনিয ঋণদোতোন  লযন োেও লপনমন্ট  রনত ঋণগ্রহীতো যক্তদ ক্তব ম্ব  নর অথবো অক্ষম হয়, তোহন  সময়সূক্তচ অেুযোয়ী ঋণদোতো 
ক্তেনদপ ক্তেত হোনর সুদ ক্তেনত পোরনব - সমস্ত বোক্ত  থো ো টো োর মনিয িোযপ সময় লথন  এখেও পযপন্ত যতটো টো ো তো ল োে লহো  অথবো 
সুদ বো অেয চোজপ  যো ঋণদোতোন  লপনমন্ট  রো হনয়নে, লসটি  সমনয় সমনয় ঋণদোতোর ওনয়বসোইনট লহোে  রো হনব। উক্তেক্তখত সুদটি 

হনব  যোক্তপটো োইজে/  ম্পোউনন্ডে, ঋণগ্রহীতোন  প্রদত্ত ল োে ক্তহনসনব ক্তবনবক্তচত হনব এবং এই আেনপে টো োর ওপর সুদ চোজপ   রো 
হনব। চুক্তি অেুযোয়ী ঋণগ্রহীতো এর ম েে-লপনমন্ট-ল  সোক্ত স োরীর  োনে  ক্তেস্পুট ক্তহসোনব ক্তবনবচেো  নর।       

 

 

2.16  অনোনে চাজত  
ঋণগ্রহীতো ও িযোনরন্টনরর অেযোেয চোজপ  লপনমন্ট  রো উক্তচত, এগুক্ত  হয়ত প্রনযোজয ক্ত ন্তু সময়সূক্তচ-I-এর ক্তেক্তদপষ্ট হোনরর লক্ষনট্র ল োে 

প্রক্তক্রয়ো রণ, েকুনমনন্টেে, েযোম্প ক্তেউটি ও  ক্তমেে, RTO সহ িোক্তির লরক্তজনিেে,  োন  েে, ROC িোইক্ত ং ও সংনেোিে, 

CERSAI লরক্তজনিেে, NeSL IU লরক্তজনিেে/ক্তরক্তেউয়ো , CIBIL ক্তরনপোটপ  লজনেনরেে, অযোনসট েযো ুনয়েে, লচ /ক্তরনপনমন্ট 

ক্তেসওেোর,  যোে হযোনন্ড   রো, ক্তপ্র-লক্লোসোর, বুন ট লপনমন্ট, অযো োউনন্টর েুক্তপ্লন ট লেটনমন্ট, ক্তরনপোনজেে ও মোনঠর েোিো, 
েুক্তপ্লন ট/লেেো  NOC, ল োনের  োন  েে/ ক্তর-বুক্ত ং, ল োনের পুেিপঠে, িোযপ সময় পক্তরবতপ ে, ক্তরনপনমন্ট লমোে লসোয়োপ, ট্রোনে  

এবং  োন  েে িন ো-আপ, লট্রে সোটিপ ক্তিন ট ইতযোক্তদ সীমোবদ্ধ েয়। 
 

2.17  টযোে 

The ঋণগ্রহীতো ঋণদোতোন  লসই পক্তরমোণ অথপ লিরত লদনবে যো ঋণদোতো ল ন্দ্রীয় বো রোজয সর োরন  পক্তরনেোি  নরনেে বো প্রনদয় 

হনত পোনর ঋনণর সুক্তবিোর উপর সুদ এবং/অথবো অেযোেয চোনজপ র উপর আনরোক্তপত ল োনেো টযোনের  োরনণ (সহ ক্ত ন্তু েোন োর মনিয 
সীমোবদ্ধ েয় এবং পক্তরনষবো  র (GST) এবং/অথবো ল ন্দ্রীয়/রোজয সর োর িোরো বো ক্তবদযমোে আইনের পক্তরবতপ নের  োরনণ বো 
 োযপ র হওয়ো েতুে আইনের  োরনণ ঋণ সুক্তবিোর উপর সুনদর উপর িোযপ  রো হয়)। ঋণদোতো যখে এই পক্তরনেোি অথবো লপনমন্ট 

 রনত ব নব তখে ঋণগ্রহীতো তো  রনব। 
 

 

                                                                           ক্তনবন্ধ  3 

                                                                  ক্তনিাপত্তা 
3.1 এখোনে উক্তেক্তখত ক্তেয়ম ও েতপ োেুযোয়ী ঋণদোতো ঋণগ্রহীতোন  ল োনের সুক্তবিো ক্তদনত স্বী ৃত হন , ঋণগ্রহীতো এতিোরো ঋণদোতোর 

পেন্দসই চোজপ  বন্ধ  লদে/ বন্ধ  ক্তদনত সমথপ হে, এ নচটিয়ো প্রথম চোনজপ র মোিযনম, সমস্ত সরঞ্জোম সহ অযোনসট, বতপ মোে অথবো 
েক্তবষযনতর অযোনসট ও উন্নক্তত, প্রথম সময়সূক্তচ অেুযোয়ী অযোনসনট ক্তরক্তেউয়ো  ও ক্তরনপ্লসনমন্ট হনয়নে এমে ক্ত েুর বদন  ল োনের 

সুক্তবিো পোনব। এই ক্তবষনয় ঋণগ্রহীতো এখোনে সংযুি িনমপ ঋণদোতোর পক্ষ লথন  অপক্তরবতপ েীয় পোওয়োর অি অযোটক্তেপও সম্পোদে 

 নরনেে। এেোিোও ঋণগ্রহীতো এইর ম েকুনমন্ট সম্পোদে  রনত সিত হে এবং গ্রহণ  নরে ও অযোনসনট ঋণদোতোর চোজপ  যথোযথ 

 রনত ঋণদোতোর চোক্তহদোেুযোয়ী এর ম িোইক্ত ং-ও  নরে। 
3.1  এখোনে উক্তেক্তখত ক্তেয়ম ও েতপ োেুযোয়ী ঋণদোতো ঋণগ্রহীতোন  ল োনের সুক্তবিো ক্তদনত স্বী ৃত হন , ঋণগ্রহীতো এতিোরো ঋণদোতোর 

পেন্দসই চোজপ  বন্ধ  লদে/ বন্ধ  ক্তদনত সমথপ হে, এ নচটিয়ো প্রথম চোনজপ র মোিযনম, সমস্ত সরঞ্জোম সহ অযোনসট, বতপ মোে অথবো 
েক্তবষযনতর অযোনসট ও উন্নক্তত, প্রথম সময়সূক্তচ অেুযোয়ী অযোনসনট ক্তরক্তেউয়ো  ও ক্তরনপ্লসনমন্ট হনয়নে এমে ক্ত েুর বদন  ল োনের 

সুক্তবিো পোনব। এই ক্তবষনয় ঋণগ্রহীতো এখোনে সংযুি িনমপ ঋণদোতোর পক্ষ লথন  অপক্তরবতপ েীয় পোওয়োর অি অযোটক্তেপও সম্পোদে 

 নরনেে। এেোিোও ঋণগ্রহীতো এইর ম েকুনমন্ট সম্পোদে  রনত সিত হে এবং গ্রহণ  নরে ও অযোনসনট ঋণদোতোর চোজপ  যথোযথ 

 রনত ঋণদোতোর চোক্তহদোেুযোয়ী এর ম িোইক্ত ং-ও  নরে।  

 

3.2  এই চুক্তি সোইে  রোর পর অথবো অযোনসট লেক্ত েোক্তর হবোর পর লযটি আনি হনব লসটি হওয়োর সোনথ সোনথই এই বন্ধ ী রণ শুরু 

হনব।   

 

3.3  ক্তেবন্ধ 3.1 লথন  ঋণগ্রহীতো চোজপ  ততক্তর  নরনে যো ঋণগ্রহীতোর লেওয়ো ল োে অথবো ঋণদোতো  তৃপ   ঋণদোতোন  লদওয়ো ল োে এবং 
সমস্ত ক্তি, সুদ, খরচ এবং ঋণদোতোর বযয়ীত খরচ ও অেযোেয সমস্ত প্রনদয় অথপ বো যো েতপ  অেুযোয়ী ঋণগ্রহীতো ঋণদোতোন  প্রদোে 

 রনব এমে বোক্ত  থো ো ক্তরনপনমন্ট ও লপনমনন্টর ক্তেরোপত্তো ক্তহনসনব থো নব। 
   



3.4  এখোনে ঋণগ্রহীতোর ততক্তর চোজপ  চো ু থো নব যক্তদ েো এবং যতক্ষণ েো ঋণদোতো এখোনে ততক্তর ক্তেরোপত্তো ক্তেসচোজপ  সোটিপ ক্তিন ট জোক্তর 

 নরে এবং লদউক্ত য়োে, ঋণদোতোনদর সোনথ বযবস্থো, মোেক্তস  অক্ষমতো (লস্বেোয় বো অেযথোয়) অথবো ল োেও মোজপ োর বো 
অযোমো িযোনমেে, পুেিপঠে, মযোনেজনমনন্টর লট ওেোর, ক্তব ুক্তপ্ত বো ঋণগ্রহীতোর জোতীয় রণ (লযমেটি হনত পোনর)-এর মোিযনম 

ঋণগ্রহীতোর দোক্তয়ে প্রেোবোক্তিত, দবুপ  অথবো ক্তেসচোজপ  েো হয়। 
 

3.5  যক্তদ অযোনসটটি লেক্ত েোর েো হয় অথবো চুক্তি সম্পোদে হওয়োর সময় ঋণগ্রহীতোর েোম িোক্তির  োরনণ লরক্তজেোর েো হন , ক্তেক্তদপষ্ট 

িোক্তির ক্তববরণ সমনয়র মনিয পোওয়ো েো লিন , এই লেক্ত েোক্তরর এ  সপ্তোনহর মনিয ঋণগ্রহীতো ঋণদোতোন  ক্ত ক্তখত মোিযনম জোেোনব 

এবং/অথবো লরক্তজনিেে ও এই জোতীয় ক্তবষয় এখোনে এ টি অংে এবং ক্তেনচর সময়সূক্তচনত পোনসপ  ক্তহনসনব পিো হনব লযে এটি এই 

চুক্তি সম্পোদনের সময় অন্তেুপ ি ক্তে । ঋণগ্রহীতো সিত হে লয এই চুক্তি সম্পোদনের তোক্তরনখ অযোনসনটর ক্তবেদ ক্তববরণ বো তোর 

ল োেও অংে উপ েয েো থো োর  োরনণ চোজপ টি অ োযপ র ত্রুটিপূণপ বো অববি বো ল োেওেোনব প্রনয়োিনযোিয েয়।         

 

3.6  সঠি   তৃপ পনক্ষর মোিযনম ঋণগ্রহীতোর ক্তেিপোক্তরত সমনয়র মনিয িোক্তি লরক্তজেোর  রো উক্তচত। 
 

3.7  এতিোরো ঋণগ্রহীতো ক্তেক্তিত  নর লয অযোনসনটর ক্তবেদ সম্পন প  ঋণগ্রহীতো অবিত। 
  

3.8  এেোিোও ঋণগ্রহীতো ল োনের পক্তরমোণ ও সুনদর জেয ক্তেরোপত্তোর মোিযনম এ টি প্রক্তমসক্তর লেোট  োযপ র  নরনে। 
 

3.9  ঋণদোতো লযমে উপযুি মনে  রনব, তোর ক্তেজস্ব ক্তবনবচেোর ক্তেক্তত্তনত ঋণগ্রহীতোন  থোেপ  পোটিপ র  োে লথন  িযোনরক্তন্ট সহ অক্ততক্তরি 

ক্তেরোপত্তো প্রদোনের দোক্তব  রনত পোনর। এমে সময় ঋণগ্রহীতোর এর ম চুক্তি, এক্তগ্রনমন্ট, আন্ডোরনটক্ত ং, েকুনমন্ট, ঋণদোতোর 

প্রনয়োজেীয় পোওয়োর অি অযোটক্তেপ প্রদোে  রো উক্তচত। যতক্ষণ েো এই চুক্তির অন্তিপত সমস্ত বোক্ত  থো ো টো ো ঋণগ্রহীতো ঋণদোতোন  

লপনমন্ট  নর েো লদে এবং তো ঋণদোতো প্রতযক্তয়ত েো  নরে, ততক্ষণ এর ম চুক্তি, এক্তগ্রনমন্ট, আন্ডোরনটক্ত ং, েকুনমন্ট ইতযোক্তদ 

ঋণগ্রহীতোর প্রতযোহোর বো সমোপ্ত  রো উক্তচত েয়।  

 

ক্তনবন্ধ  4 

দপতমতন্টি অনুতমােন 

 

4.1  ঋণ চুক্তির অিীনে ঋণদোতোর  োনে বন য়ো বো প্রদত্ত লযন োনেো লপনমন্ট ঠি   রোর অক্তি োর থো নব এবং ঋণগ্রহীতোর িোরো বন য়ো ক্রম 

অেুসোনর ততক্তর  রো, লযেোনব ঋণদোতো ক্তেম্নক্ত ক্তখতগুক্ত র জেয উপযুি মনে  নরে :   

 

 

i. ক্তপ্রনপনমনন্টর ওপর ক্তপ্রক্তময়োম; 

ii.  ে, চোজপ , খরচ এবং অেয টো ো; 
iii.  ে, চোজপ , খরচ এবং আইক্তে প্রক্তক্রয়ো চোক্ত নয় যোওয়োর খরচ সহ অেযোেয অনথপর ওপর সুদ যক্তদ থোন ; 

iv.  খরনচর ওপর সুদ, লচ  বোউি চোজপ , লসোয়োপ চোজপ , খরচ এবং অেযোেয বন য়ো টো ো ইতযোক্তদ।  

v. সোক্তেপ স চোজপ ; 
vi.  ঋণ চুক্তির েনতপ  প্রনদয় সুদ, অক্ততক্তরি সুদ যক্তদ থোন ; 

vii. মূ  বন য়োর ক্ত ক্তস্ত পক্তরনেোি এবং ঋণ চুক্তির অিীনে প্রনদয়। 
viii. অেয ল োনেো চুক্তির অিীনে বন য়ো পক্তরনেোি লযমে, টোয়োর ক্তিেোি, ক্তফ্ল্ট  োেপ  লিক্তসক্ত টি, ইিুযনরি ক্তিেোি ইতযোক্তদ, 

উনেক্তখত চুক্তিগুক্ত র অিীনে ঋণগ্রহীতো বো িযোরোন্টর ক্তহনসনব ক্ষমতো ক্তেক্তবপনেনষ 

ix. ল োনেো ঋণ বো অেয অযো োউন্ট(গুক্ত )-এর ক্তবপরীনত প্রদত্ত অনথপর সোমঞ্জসয  রুে, যক্তদ ঋণগ্রহীতোর ক্ত নয়ে মোক্ত প ংনয়র 

িোরো বো অেযেোনব ঋণদোতোর সনঙ্গ এ োক্তি  অযো োউন্ট থোন ।   
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সম্পনদর খরনচর প্রক্তত ঋণগ্রহীতোর অবদোে 

5.1  ঋণদোতো ঋণ লদওয়োর আনি, ঋণগ্রহীতো ক্তে োর/মযোেুিযো চোরোর/লযন োনেো বযক্তিন  তোাঁর ক্তেনজর অবদোনের মোিযনম লয লপনমন্ট 

 নরনেে তোর সমস্ত েকুনমন্ট এবং প্রিরমো ইেেনয়স ঋণদোতোন  লদখোনত হনব। 
ক্তনবন্ধ 6 

 



অথতপ্রোতনি শেত াবক্তল 

7.1  ঋণ চুক্তির অিীনে ল োনেো অথপ প্রদোে  রনত ঋণদোতোর েতপ সোনপনক্ষ ক্ত েু বোিযবোি তো থো নব:- 

 

a)ঋণগ্রহীতো জমোেত ততক্তর  নরনেে, িযোরোক্তন্ট(গুক্ত )ক্তদনয়নেে এবং ঋণদোতোর সন্তুক্তষ্টর জেয প্রক্ততশ্রুক্তত লেোট এবং সমস্ত প্রনয়োজেীয় 

তথয সম্পোদে  নরনেে, লযমেটো উপনর Article 3-এ ঋণদোতোর পনক্ষ ক্তেিপোক্তরত  রো হনয়নে : 

(b)  ঋণগ্রহীতোর িোরো ক্তেি নল্টর ল োনেো  টেো েো থো ো : 
(c)  ল োনেো ‘এ িো-অক্তেপ েোক্তর‘ বো অেয ল োনেো পক্তরক্তস্থক্তত ততক্তর হয়ক্তে, যোনত এই চুক্তির অিীনে ঋণগ্রহীতোর পনক্ষ দোক্তয়ে 

পূরণ  রো অসম্ভব হনব। 
 

ঋণগ্রহীোি প্রক্তেক্তনক্তযত্ব 

 

7.1  এই চুক্তিনত আসো এবং  োযপ র  রোর জেয ঋণগ্রহীতোর যনথষ্ট আইক্তে অক্তি োর রনয়নে। ঋণগ্রহীতোন  ল োনেো আইে োেুনের 

অিীনে, ক্তবচোর, আইে জোক্তর, েোসে, চুক্তি বো এই চুক্তিনত প্রদত্ত পদ্ধক্ততনত দোক্তয়ে লেওয়ো লথন  ল োনেোেোনব বোিো লদওয়ো হয় 

েো। োযপ র  রোর পনর, এই চুক্তি ঋণগ্রহীতোর তবি আইেত বোিযতোমূ   প্রক্ততশ্রুক্তত হনব, যো তোাঁর ক্তবরুনদ্ধ এই চুক্তির েনতপ  
প্রনয়োিনযোিয। ঋণগ্রহীতো (ল োম্পোক্তের লক্ষনত্র) েোরনতর আইনের অিীনে তোনদর লমনমোনরন্ডোম এবং আটিপ ন  স অি 

অযোনসোক্তসনয়েনের মোিযনম ক্ষমতো সহ এই চুক্তিনত প্রনবে  রনত যথোযথেোনব সংযুি ও ক্তবদযমোে, লযখোনে ক্ততক্তে ক্তেনজ এ জে পক্ষ 

বো পক্ষ হনবে। 
7.2  .এখোনে অেুমোে ৃত সম্পনদর ওপর ল োনেো প্র োনরর দোয়বদ্ধতো বো অক্তি োর লেই। 
7.3  ক্ততক্তে এই চুক্তির সনঙ্গ সম্পক্ত প ত সম্পোদেো, অেুনমোদে, সিক্তত,  োইনসি এবং অেুমক্ততন  পূণপ েক্তি ক্তদনত ও প্রেোক্তবত  রনত 

প্রনয়োজেীয় সমস্ত ক্ত েু লপনয়নেে বো  নরনেে। ল ো োনটরো  েকুনমন্টস এবং বন্ধ  সম্পদ। ঋণদোতো তোাঁর িোরো প্রনদয় সমস্ত  র 

এবং সংক্তবক্তিবদ্ধ বন য়ো পক্তরনেোি  নরনেে এবং ল োনেো বযক্তির লথন  ল োনেো দোক্তব বো লেোটিে পোেক্তে। 
7.4   োনরক্তি এক্তগ্রনমন্ট চ ো ো ীে সবপদো ঋণগ্রহীতো ক্তেক্তিত  রনবে লয, ক্তযক্তে িোক্তি চো োনবে তোাঁর  োনে তবি ড্রোইক্তেং  োইনসি 

থো নব, যো তোাঁন  িোক্তি চো োনেোর অক্তি োর লদয়।   

7.5  লযন োনেো প্র ৃক্ততর ঋণগ্রহীতোর ক্তবরুনদ্ধ ল োনেো মোম ো, অযো েে বো দোক্তব পনি লেই বো দোনয়র  রো বো লেওয়ো হনত পোনর (লদওয়োক্তে 

লহো  বো লিৌজদোক্তর বো অেয প্র োর)   
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চুক্তিপত্র/ঋণগ্রহীোি অঙ্গীকাি 

ঋণগ্রহীো হতব 

8.1 চুক্তির প্রথম ক্তেক্তেউন  তোর িোরো ক্তেনদপ ক্তেত উনদ্দনেযর জেয সম্পূণপ ঋণ বযবহোর  রুে। 
8.2 চুক্তির সমোক্তপ্তনত লদক্তর হনত পোনর এমে ল োনেো  টেো বো পক্তরক্তস্থক্তত সম্পন প  অক্তব নম্ব জোেোে। 
8.3 যথোযথ এবং সময়ক্তেষ্ঠেোনব সমস্ত আইে ও ক্তেয়ম লমনে চ ো ইতযোক্তদ, এবং সম্পনদর বযবহোর, পক্তরচো েো, রক্ষণোনবক্ষণ 

এবং এর লথন  উদূ্ভত ল োনেো দোয়বদ্ধতোর জেয ক্ততক্তে এ  েোনব দোয়ী থো নবে।    

8.4 ক্তেক্তিত  রুে লয, সম্পদটি সবপদো যথোযথেোনব এবং সঠি েোনব ক্তবমো োরীর পোেোপোক্তে সমস্ত ঝুাঁ ক্ত  এবং ক্তবপদ  েোর 

 নর, যোর মনিয রনয়নে আগুে, দোঙ্গো, েোিক্তর  হট্টনিো , বেযোর মনতো বযোপ  দোয়, সোিোরণত যোর  োনে সম্পদ প্র োে 

 রো হয় এবং সীমোহীে তৃতীয় পনক্ষর দোয়বদ্ধতোর ঝুাঁ ক্ত , ঋনণর ক্তেরোপত্তো রক্ষোর জেয এবং ক্তেক্তিত  রুে ঋণদোতোর 

অক্তি োর ক্তবমো পক্ত ক্তসনত সুক্তবিোনেোিী ক্তহনসনব ক্তচক্তিত  রো হনয়নে।   

8.5 েূক্তম ম্প, বেযো, ঝি, চুক্তর,  ূক্তণপঝি বো ল োনেো অপ্রতযোক্তেত  টেোয় সম্পনদর ল োনেো ক্ষক্তত হন  অক্তব নম্ব ঋণদোতোন  

জোেোে।  

8.6 এই চুক্তি, ল োন নটরো  েকুনমন্টস এবং অেুমোে ৃত সম্পদ সংক্রোন্ত লয সমস্ত অেুনমোদে, সিক্তত,  োইনসি এবং অেুমক্তত 

প্রনয়োজে বো  োিনব লসই সব ক্ত েু লপনত পুনরো েক্তি  োক্তিনয় ক্তদে এবং প্রনয়োজেীয় সবর ম পদনক্ষপ  রুে। 
8.7 ঋণদোতোর ক্ত ক্তখত সিক্তত েোিো লযন োনেো উপোনয় ক্তবক্তক্র, ইজোরো, হস্তোন্তর, চোজপ  ততক্তর, বন্ধ  লদওয়ো বো লযন োনেো 

প্র োনরর দোয়বদ্ধতো ততক্তর, অথবো আত্মসমপপণ বো সম্পনদর দখন  থো ো অংে যোইনহো , ল োনেোেোনবই েোি লেওয়ো 
উক্তচত েয়। সম্পনদর প্রতযক্ষ বো পনরোক্ষ হস্তোন্তর ক্তবশ্বোনসর অপরোিমূ    ঙ্ঘে ক্তহনসনব মোেো হনব এবং প্রতোরণোর লক্ষনত্র 



ঋণগ্রহীতোর ক্তবরুনদ্ধ এিআইআর  রো/অথবো অপরোিমূ   অক্তেনযোি আেো হনব।উনেক্তখত বন্ধ  সম্পক্তত্তগুক্ত  

িযোরোন্টোর ক্তহনসনব ঋণগ্রহীতোর লহপোজনত রনয়নে।  

8.8 সম্পনদর ঠি ঠো  ক্রম ও অবস্থো বজোয় রোখুে এবং ঋনণর বন য়ো থো ো ো ীে লসখোনে সমস্ত প্রনয়োজেীয় লমরোমক্তত, 

সংনযোজে এবং উন্নক্তত  রো হনব। 
8.9 PDCs/NACH বো তোাঁর জোক্তর  রো অেযোেয ইন  ট্রক্তে  মযোনন্ডনট টো ো লদওয়োর জেয ড্রয়ী বযোংন র অযো োউনন্ট লযে 

পযপোপ্ত বযোন ি থোন , ক্তবনেষ  নর ওইক্তদে, লযক্তদে ক্ত ক্তস্ত পক্তরনেোিনযোিয হনব এবং ল োনেো লপোে-লেনটে ক্তরনপনমন্ট লচ  

সিোে পোনব 

8.10 জেসোিোরনণর চোক্তহদোর ক্তদন  সবসময় েজর রোখনত হনব। গুেস অযোন্ড সোক্তেপ নসস টযোে (GST), লরোে টযোে, লমোটর 

লেক্তহ   টযোংে, ক্তগ্রে টযোে,  োইনসি/পোরক্তমট ক্তিজ, ইে োম টযোে ও অেযোেয সমস্ত টযোে এবং রোজস্ব, লযগুন ো এখে বো 
পরবতীনত মূ যোয়ে  রো হনব, Government, Municipal Corporation, Regional Transport Authority 

(যোেবোহনের লক্ষনত্র) বো অেযোেয  তৃপ পক্ষ িোরো আনরোক্তপত।েোরত সর োর বো লযন োনেো রোনজযর সর োর বো স্থোেীয় 

 তৃপ পক্ষন  প্রনদয় এবং ঋণদোতোর চোক্তহদো অেুযোয়ী চোজপ , টযোে ও মূ যোয়নণর জেয প্রক্ততটি রক্তসদ ততক্তর  রনব এবং 
অেযোেয খরচ এতিোরো ক্তেক্তিত  নর লয, বতপ মোনে এখোনে এই র ম  র ও রোজস্ব বন য়ো  লেই। 

8.11 (এটি ক্তে োর বো ক্তবনক্রতো িোরো  রো লহো  বো েো লহো )-এর অিীনে উপযুি  তৃপ পনক্ষর  োনে সম্পক্তত্ত লরক্তজেোেপ  
 রুে।ঋণদোতোর অেুকূন  লরক্তজনিেনের েংসোপনত্র যথোযথেোনব অেুনমোক্তদত এবং ততক্তর  রো হনয়নে বো হনব এমে 

িোক্তি(গুক্ত )-এর ওপর হোইনপোক্তথন েনের চোজপ  পোনবে। সম্পদটি বযবহৃত িোক্তি হওয়োয় ঋণদোতো ক্তেক্তিত  রনবে লয, 

িোক্তির RC book-এ ঋণদোতোর অেুকূন  এই িরনের বন্ধ  সম্পক্তত্ত ক্তেনদপে  নর প্রনয়োজেীয় অেুনমোদে  রো হনয়নে। 
8.12 চুক্তি  োযপ র  রো বো সম্পক্তত্তর লেক্ত েোক্তর লেওয়োর ৩০ ক্তদনের মনিয, লযটোই আনি লহো  েো ল ে, লরক্তজনিেনের এ টো 

 ক্তপ জমো  রনত হনব।সম্পক্তত্ত িোক্তি হওয়োয় এই সংক্রোন্ত পোরক্তমট (লযমেটো প্রনযোজয)ক্তেনত হনব, লয  োরনণ এই িরনের 

িোক্তি(গুক্ত )লেক্ত েোক্তর লেওয়োর জেয ঋণ লেওয়ো হনয়নে।   

8.13 িোক্তি ক্তহনসনব সম্পক্তত্তর জেয ল োনেো েুক্তপ্লন ট লরক্তজনিেে বুন র জেয আনবদে  রনত হনব েো, অেযথোয় িোক্তির উপর 

চোজপ  অেুনমোদনের জেয ঋণদোতোর  োনে তোাঁর আনবদে লদওয়ো হয়। 
8.14 সম্পনদর ক্ষক্তত বো চুক্তরর ক্তবষনয় ঋণদোতোন  ক্ত ক্তখতেোনব জোেোে, সম্পনদর ক্তবষনয় insurance company-এর  োনে দোক্তব 

জমো ক্তদে।সম্পদ বো ক্তবমো পক্ত ক্তস সংক্রোন্ত সম্পনদর লরক্তজনিেে বু  হোক্তরনয় যোওয়ো, েষ্ট হওয়ো বো েু  জোয়িোয় লিন  

 টেোর ক্ততেক্তদনের মনিয অক্তেনযোি জোেোে।এই িরনের  টেোয় ঋণদোতো এই চুক্তির অিীনে তোর অেয অক্তি োনরর প্রক্তত 

ল োনেো প্রক্ততবন্ধ তো েোিোই, আইে বো ইকুইটি অেুযোয়ী ঋণগ্রহীতোর স্বোথপরক্ষোর জেয প্রনয়োজেীয় পদনক্ষপ  রনত পোনর।  

8.15 সব হোর, মূ যোয়ণ,  র এবং অেযোেয খরচ ক্তদনত হনব, যো পরবতীনত মূ যোয়ণ  রো লযনত পোনর, বো Government, 

Municipal Corporation,Regional Transport Authority বো অেয  তৃপ পক্ষ এবং ঋণদোতোর চোক্তহদো অেুযোয়ী বন্ধ  

সম্পনদর জেয  র, মূ যোয়ে বো অেয খরনচর প্রক্ততটির রক্তসদ ততক্তর  রনত হনব। 
8.16 ঋণদোতোর ক্ত ক্তখত সিক্তত েোিো বন্ধ  সম্পক্তত্ত বো এর লযন োনেো অংনের সনঙ্গ ল োনেো সংযুক্তি বো চরম দদুপেো লেোি  রো 

বো সুরক্ষোন  ক্তবপন্ন  নর এমে ক্ত েুর অেুমক্তত লদনবে েো। সম্পনদর প্রতযক্ষ বো পনরোক্ষ স্থোেোন্তরন  ক্তবশ্বোনসর 

অপরোিমূ    ঙ্ঘে এবং প্রতোরণোর মোম ো বন  িণয  রো হনব এবং ঋণদোতোর  োনে ঋণগ্রহীতোর ক্তবরুনদ্ধ FIR বো 
লিৌজদোক্তর অক্তেনযোি, লযটো ঋণদোতোর উপযুি মনে হয়, দোনয়র  রোর অক্তি োর থো নব। 

8.17 ল োেও আইক্তে পদনক্ষনপর সূচেো  /  আইএেনসো নেক্তি এবং ক্তবঅযোেক্রোপটিক্তস ক্তসওক্তে, 2016 বো েোরনত ব বৎ অেয 
ল োেও অেুরূপ আইনের অিীনে  এ টি ক্তপটিেে দোনয়র  রো বো  ঋণগ্রহীতো বো িযোরোন্টোনরর ক্তবরুনদ্ধ অথপ / সম্পদ 

পুেরুদ্ধোনরর জেয এ টি ক্তেক্তক্র প্রনয়োনির জেয এ টি ক্তপটিেে দোনয়র  রোর ক্তবষনয় তথয প্রোক্তপ্তর 7 ক্তদনের মনিয 
 ঋণদোতোন  ক্ত ক্তখতেোনব অবক্তহত   রুে।  এটি  রনত লয ল োেও বযথপতো ক্তেিনল্টর  টেো ক্তহসোনব ক্তবনবক্তচত হনব এবং 
ঋণদোতোর িোরো ঋনণর বন য়ো আদোনয়র জেয ঋণগ্রহীতোর ক্তবরুনদ্ধ প্রনয়োজেীয় বযবস্থো গ্রহণ  রো হনব। 

8.18 ঋণদোতোর িোরো ইক্ততমনিয প্রদত্ত অথপ প্রদোে বো লক্ষনত্র, ঋণগ্রহীতোর িোরো প্রনদয় সমস্ত  র বো চোজপ  বো ঋণগ্রহীতোর পক্ষ 

লথন  ঋণদোতোর িোরো প্রনদয় চোজপ গুক্ত র অথপ প্রদোে  রো বো সম্পক্তত্ত ক্তবক্তক্র  রোর লক্ষনত্র পণয ও পক্তরনষবো  র (ক্তজএসটি) 

ইতযোক্তদর মনিয সীমোবদ্ধ েয়, তনব তো প্রদোে  রো হয়। 
8.19 ঋণ অেুনমোদে / ক্তবতরনণর জেয ঋণদোতোর ল োেও  মপচোরী / এনজন্টনদর  োে লথন  / ল োেও  ুষ,  ক্তমেে বো 

লরো োনরজ বো ল োেও িরনণর ক্তবনবচেোর জেয ক্ততক্তে প্রতযক্ষ বো পনরোক্ষেোনব গ্রহণ / অথপ প্রদোে  রনত বো গ্রহণ / প্রদোে 

 রনত সিত হেক্তে। 
8.20 ঋনণর মুদ্রোর সময়, ঋণদোতোর ল োেও  মপচোরী / এনজন্টন  ল োেও অথপ বো ঋনণর বন য়ো প্রদোে  রো হনব েো, হয় েিনদ 

বো ঋণদোতোর বযতীত তোর বযক্তিিত বো অেযোেয বযোং  অযো োউন্টগুক্ত নত স্থোেোন্তর / আমোেত। 



8.21 এ টি তবি ক্তসনেম উত্ক্পন্ন তবদযুক্ততে েিদ রক্তসদ সংগ্রহ েো  নর ক্ততক্তে ল োেও ঋনণর বন য়ো / ক্ত ক্তস্ত পক্তরনেোি  রনবে 

েো এবং আশ্বোস ক্তদে। 
8.22 ঋণদোতোর ক্ত ক্তখত সিক্তত েোিোই সম্পনদর উপর ল োেও প্র ৃক্ততর বো ক্ত নয়নের বন্ধে ততক্তর  রনবে েো। 
8.23 তোর আইেী প্রক্ততক্তেক্তিনদর ক্তববরণ ল োষণো  রুে, যোরো তোর এনেনটর অক্তি োরী হনবে। 
8.24 তোর পক্তরচো েো পষপনদ পক্তরচো   ক্তহসোনব ল োেও বযক্তিন  অন্তেুপ ি  রো হয়ক্তে এবং অন্তেুপ ি  রো হনব েো, ক্তযক্তে ল োেও 

ল োম্পোক্তের লবোনেপ  এ জে লপ্রোনমোটোর বো পক্তরচো   (ঋণগ্রহীতোর এ টি ল োম্পোেী হওয়োর লক্ষনত্র), যো আরক্তবআই িোরো 
জোক্তর  রো ক্তেনদপ ক্তে ো অেুসোনর "ইেো ৃত ঋণনখ োক্তপ" ক্তহসোনব ক্তচক্তিত  রো হনয়নে। ঋণগ্রহীতো আরও প্রক্ততশ্রুক্তত লদে লয, 

যক্তদ এই িরনের ল োেও বযক্তি ঋণগ্রহীতো সংস্থোর লবোনেপ  পোওয়ো যোয় তনব এটি তোর লবোেপ  লথন  বযক্তিন  অপসোরনণর 

জেয দ্রুত এবং  োযপ র পদনক্ষপ লেনব। 
8.25 লরক্তজিোর অি ল োম্পোক্তেজ (ROC) (ঋণগ্রহীতোর এ টি ল োম্পোেী হওয়োর লক্ষনত্র) এবং / অথবো CERSAI, আইক্তে সত্তো 

সেোি োরী ক্তহসোনব মোম ো হনত পোনর, যোর খরচ ঋণগ্রহীতো িোরো বহে  রো হনব। ক্তেিপোক্তরত সময়সীমোর মনিয চোজপ  ততক্তর 

েো  রোর লক্ষনত্র, ঋণদোতো ROC / CERSAI / আইক্তে সত্তো সেোি োরীর সোনথ প্রোসক্তঙ্গ  িমপগুক্ত  িোই   রনত পোনর 

এবং সম্পদ / এর অথপোয়নে এ টি চোজপ  ততক্তর  রনত পোনর। ঋণগ্রহীতো ঋণগ্রহীতোর ঋণ অযো োউনন্ট লেক্তবট  রো চোজপ  
ততক্তর এবং ক্তেবন্ধনে ঋণদোতোর িোরো প্রদত্ত খরচ / চোজপ গুক্ত  পক্তরনেোি  রনত সিত হে। 

8.26 ক্তেক্তিত  রুে লয তোরো প্রতযক্ষ বো পনরোক্ষেোনব ল োেও  ক্তমেে বো লরো োনরজ বো পক্তরচো   / গুক্ত  বো ল োেও বযক্তিন  

ল োেও ক্তবনবচেো  রনত বো অথপ প্রদোে  রনত সিত হেক্তে, যোরো িযোরোন্টোর ক্তহসোনব দোাঁক্তিনয় আনেে, লযমেটি লক্ষনত্র হনত 

পোনর, এবং ক্ততক্তে / তোরো তোর জেয তোন  / তোনদর এই জোতীয় ল োেও ক্তবনবচেো প্রদোে  রনবে েো। 
8.27 এই িরনের  োজ, দক্ত  , আশ্বোস, ক্তবষয় এবং ক্তজক্তেসগুক্ত  যো ঋণদোতোর িোরো প্রনয়োজেীয় হনত পোনর তো আরও ক্তেক্তিত 

এবং ক্তেক্তিত  রোর জেয এখোনে ততক্তর  রো ক্তেরোপত্তো এবং অক্তি োর ক্ষমতো এবং প্রক্তত োরগুক্ত  প্রদোে এবং  োযপ র 

 রোর জেয প্রক্ততশ্রুক্ততবদ্ধ হে যো এই ক্তবষনয় প্রনয়োজে হনত পোনর। 
8.28 ঋণদোতোন  ক্ষক্ততপূরণ লদওয়ো এবং ক্ষক্ততপূরণ লদওয়ো এবং সমস্ত খরচ, বযয়, দোক্তব এবং  নমপর (দ ুপটেো, ক্ষক্তত বো 

অেযথোয় লক্ষনত্র থোেপ -পোটিপ রদোয়বদ্ধতো সহ) লথন  এবং এর ক্তবরুনদ্ধ ক্তেরীহ রোখো এবং সম্পনদর দখ , বীমো এবং 
ক্তবক্রনয়র জেয আইেী খরচ, ক্তি এবং খরচ সহ সমস্ত অথপ প্রদোে এবং বযয়গুক্ত  েো  েোনব  রনত সিত হে। 

লেনিোক্তেনয়ব  ইিটু্রনমন্টস অযোক্ট, ক্তক্রক্তমেো  প্রক্তসক্তেওর ল োে বো অেয ল োেও লিোরোনম ল োেও প্রক্তত োর অেুসরণ 

 রোর সময় ক্ততক্তে ঋণদোতোর িোরো প্রদত্ত বযনয়র জেযও দোয়বদ্ধ থো নবে। 
8.29 ক্তেক্তিত  রুে লয ক্ততক্তে ঋণদোতোর ক্তেয়মগুক্ত র সোনথ সম্পূণপরূনপ পক্তরক্তচত, লযমেটি সমনয় সমনয় জোেোনেো হয়। 
8.30 এর িন  ক্তেক্তিত  রো হনয়নে লয প্রোপ্ত ঋনণর পক্তরমোণ প্রোথক্তম  লসোেো, লসোেোর বুক্ত য়ে, লসোেোর িহেো, লসোেোর  নয়ে, 

লিোল্ড এেনচঞ্জ লট্রনেে িোনন্ডর ইউক্তেট (ইটিএি) এবং লিোল্ড ক্তমউচুয়ো  িোনন্ডর ইউক্তেট সহ ল োেও রূনপ লসোেো ল েোর 

জেয বযবহোর  রো হনব েো। 
8.31 গোিাক্তন্ট: যক্তদ ঋণদোতোর প্রনয়োজে হয় তনব ঋণগ্রহীতো ঋণদোতোর িোরো প্রদত্ত িনমপ অক্ততক্তরি ক্তেরোপত্তোর মোিযনম 

ঋণদোতোর  োনে গ্রহণনযোিয থোেপ -পোটিপ রিোরো জোক্তর  রো িযোরোক্তন্ট (গুক্ত ) সরবরোহ  রনব। 
ক্তনবন্ধ 9 

সম্পতেি মূতলেি সংতশাযন 

 

 

9.1  যক্তদ এই চুক্তিনত স্বোক্ষনরর তোক্তরনখর পনর সম্পনদর মূ য উপনরর ক্তদন  সংনেোক্তিত হয়, তনব এবং লসই লক্ষনত্র ঋণগ্রহীতো এই 

িরনের সংনেোক্তিত মূন য সম্পদ (গুক্ত ) অজপ নের জেয প্রনয়োজেীয় পক্তরমোণ অথপ প্রদোে  রনত দোয়বদ্ধ থো নব এবং ঋণদোতো ঋনণর 

মোিযনম বো অেযথোয় সম্পদ (গুক্ত ) এর মূন যর এই িরনের সংনেোিনের জেয ল োেও পক্তরমোণ অথপ প্রদোনের জেয দোয়বদ্ধ থো নব 

েো। এই িরনের লক্ষনত্র, ঋণদোতো এই ঋণ ল েনদে বোক্তত   রোর স্বোিীেতো থো নব এবং এই চুক্তির অেয ল োেও ক্তবিোনের প্রক্তত 

পক্ষপোক্ততে েোিোই ক্তে োর / প্রস্তুত োর ন  বুক্ত ং মূ য ক্তহসোনব বো অেযথোয় ক্তে োর / প্রস্তুত োরন র  োে লথন  প্রদত্ত অনথপর অথপ 
লিরত সংগ্রহ  রনব।  

. 

 

ক্তনবন্ধ 10 

দিক্তলভাক্তি 



10.1  ঋণগ্রহীতো প্রস্তুত োরন র বো ক্তে োর বো অেয ল োেও বযক্তির  োে লথন  সম্পদ ক্তবতরণ ল র জেয এবং ক্তিটনেস, 

গুণমোনের অবস্থো ইতযোক্তদ যোচোই  রোর জেয এ মোত্র দোয়বদ্ধ থো নব। ঋণগ্রহীতো অযোনসনটর লেক্ত েোক্তর লেওয়োর সোনথ সোনথই 

ঋণদোতোন  অবক্তহত  রনব। 
10.2  এটি ঋণগ্রহীতোর িোরো সিত এবং লবোঝো যোয় লয ঋণদোতো প্রস্তুত োরন র বো ক্তে োর বো অেয ল োেও বযক্তির  োে লথন  

লেক্ত েোক্তরনত ল োেও ক্তব নম্বর জেয দোয়বদ্ধ হনবে েো বো সম্পনদর গুণমোে / েতপ  / ক্তিটনেস। ঋণগ্রহীতো উপনরোি ক্তবষনয় 

ঋণদোতোন  ল োেও দোয়বদ্ধতো লথন  অবযোহক্তত লদয় এবং ঋণগ্রহীতো এই অজহুোনত ক্তেিপোক্তরত ক্ত ক্তস্তর অথপ প্রদোে বন্ধ  রনব েো লয 

সম্পদ ক্তবতরণ  রো হয়ক্তে বো ল োেও  োরনণ।  

 

 

ক্তনবন্ধ 11 

বেবহাি 

11.1   ঋণগ্রহীতো বীমো পক্ত ক্তসর েতপ োব ী এবং েতপ োব ী িোরো অেুনমোক্তদত েয় এমে ল োেও উনদ্দনেয ক্তেনজর িোরো বো তোর 

চো র বো এনজন্টনদর মোিযনম সম্পদটি বযবহোর েো  রোর প্রক্ততশ্রুক্তত লদয় েো বো এমে ল োেও  োজ বো ক্তজক্তেস  রোর অেুমক্তত লদয় 

েো যো বীমোন  অববি  নর তু নত পোনর, এবং ক্তবনেষ  নর, পণয পক্তরবহনের জেয সম্পদ / যোেবোহে বযবহোর েো  রোর জেয,  
ক্তেবন্ধ, ইতযোক্তদ, বে, আবিোক্তর,  োেমস, ক্তজএসটি, ক্তেক্তষদ্ধ রণ, আক্তিম, লর ওনয় সম্পক্তত্ত, লবআইেী দখ , লিোল্ড  নরো  ইতযোক্তদ 

সম্পক্ত প ত ল ন্দ্রীয় ও রোজয আইেসেোগুক্ত র আইেগুক্ত র ল োেও ক্তবিোে  ঙ্ঘে  নর এবং ল োেও লবআইেী বো অববি ক্তক্রয়ো  োনপ 

জক্তিত েো হওয়োর জেয এবং ঋণগ্রহীতো সম্পনদর লক্ষনত্র ঋণদোতোর িোরো পক্তরচোক্ত ত ল োেও ক্ষক্তত বো ক্ষক্ততর জেয দোয়ী থো নবে,  

এই িরনের অেযোয় বো লবআইেী বযবহোনরর িন । ঋণগ্রহীতো শুিুমোত্র ঋণদোতোর  োনে ঋণগ্রহীতোর িোরো ক্তেনদপ ক্তেত বযবহোনরর জেয 
সম্পদটি বযবহোর  রোর জেয এবং এই চুক্তিনত বক্তণপত ক্তহসোনব, তোর ক্তেজস্ব খরচ এবং বযনয়। 
. 

 

ক্তনবন্ধ 12 

                                                          বীমা ও িেণাতবেণ 

12.1  ঋনণর ক্তেরোপত্তো রক্ষো  রোর জেয এবং ঋণদোতোর অক্তি োর বীমোয় ক্তচক্তিত  রো হনয়নে তো ক্তেক্তিত  রোর জেয, 
ঋণগ্রহীতো এই চুক্তিনত স্বোক্ষর  রোর পরপরই; হরতো , দোঙ্গো, েোিক্তর  উনত্তজেো, বেযো এবং এই িরনের ক্তবসৃ্তত 

দোয়বদ্ধতোর ক্তবরুনদ্ধ ঝুাঁ ক্ত  সহ এ টি ক্তবসৃ্তত েীক্ততর অিীনে দ ুপটেো বো অক্তি বো অেযোেয ক্তবপদ িোরো লয ল োেও ক্ষক্তত বো 
ক্ষয়ক্ষক্ততর ক্তবরুনদ্ধ সম্পদন  বীমো  রো রোখুে এবং এর সোনথ সীমোহীে থোেপ -পোটিপ রদোয়বদ্ধতোর ঝুাঁ ক্ত । লযন োে বীমো 
ল োম্পোক্তে এবং এই চুক্তির পুনরো সময় জনুি উক্তেক্তখত বীমো  োযপ র রোখোর জেয প্রনয়োজেীয় সমস্ত ক্তপ্রক্তময়ো এবং অেযোেয 
অথপ যথোসমনয় পক্তরনেোি  রনব এবং ঋণদোতোর চোক্তহদো অেুযোয়ী ল োনেো বীমো পক্ত ক্তস,  েোর লেোট বো রক্তসদ (যক্তদ 

ঋণদোতোর প্রনয়োজে হয়) উৎপোদে ও সরবরোহ  রনব। এর পক্তরদেপে এবং যোচোই রনণর জেয। প্রক্ততটি বীমো পক্ত ক্তস 

ঋণদোতোর পনক্ষ প্রনয়োজেীয় অেুনমোদে সহ ঋণদোতোর েোনম হনব 'ল ো সোে প্রোপ ' ক্তহসোনব এবং ঋণদোতোর বযোং োরনদর 

পনক্ষ অক্ততক্তরি অেুনমোদে, যক্তদ তোই হয়, ঋণদোতোর িোরো প্রনয়োজে। 

12.2  ঋণগ্রহীতো বীমো পক্ত ক্তসর েতপ োব ী িোরো অেুনমোক্তদত েয় এমে ল োনেো উনদ্দনেয সম্পদ বযবহোর  রনবে েো এবং এমে 

ল োনেো  োজ বো  োজ  রোর অেুমক্তত লদনবে েো, যো বীমোন  অববি  নর ক্তদনত পোনর। 

12.3  ঋণগ্রহীতো স্বী োর  নরে এবং ক্তেক্তিত  নরে লয এ টি বযোপ  বীমো পক্ত ক্তস সহ সম্পনদর পযপোপ্ত বীমো  রো ঋণগ্রহীতোর 

প্রিোে দোক্তয়ে। ঋণগ্রহীতো তোর/তোাঁর ক্তেজস্ব ক্তবনবচেোর ক্তেক্তত্তনত ঋণগ্রহীতোর পক্ষ লথন  ঋণদোতোর িোরো বীমো  রোনত 

পোনরে, এ জে সুক্তবিোদোতো হনয় এবং ঋণগ্রহীতোর লপোে-লেনটে লচ /লপ-অেপ োর/অেয লযন োনেো মোিযনম অেুনমোক্তদত 

বীমো ল োম্পোক্তেন  ক্তপ্রক্তময়োম প্রদোে  নর। অথপ প্রদোে ক্তেনদপেেোব ী. যোইনহো , ল োে  োরনণ ঋণদোতোর পক্ষ লথন  ল োে 

অথপ পক্তরনেোি েো  রো হন  তো বীমো ল োম্পোেীন  প্রনয়োজেীয় বীমো ক্তপ্রক্তময়োম প্রদোে এবং সম্পদন  বীমো ৃত রোখোর জেয 
ঋণগ্রহীতোর দোয়ন  প্রেোক্তবত  রনব েো। 

12.4  ঋণগ্রহীতো স্বী োর  নরে এবং ক্তেক্তিত  নরে লয এ টি বযোপ  বীমো পক্ত ক্তস সহ সম্পনদর পযপোপ্ত বীমো  রো ঋণগ্রহীতোর 

প্রিোে দোক্তয়ে। ঋণগ্রহীতো তোর/তোাঁর ক্তেজস্ব ক্তবনবচেোর ক্তেক্তত্তনত ঋণগ্রহীতোর পক্ষ লথন  ঋণদোতোর িোরো বীমো  রোনত 

পোনরে, এ জে সুক্তবিোদোতো হনয় এবং ঋণগ্রহীতোর লপোে-লেনটে লচ /লপ-অেপ োর/অেয লযন োনেো মোিযনম অেুনমোক্তদত 

বীমো ল োম্পোক্তেন  ক্তপ্রক্তময়োম প্রদোে  নর। অথপ প্রদোে ক্তেনদপেেোব ী. যোইনহো , ল োে  োরনণ ঋণদোতোর পক্ষ লথন  ল োে 

অথপ পক্তরনেোি েো  রো হন  তো বীমো ল োম্পোেীন  প্রনয়োজেীয় বীমো ক্তপ্রক্তময়োম প্রদোে এবং সম্পদন  বীমো ৃত রোখোর জেয 
ঋণগ্রহীতোর দোয়ন  প্রেোক্তবত  রনব েো। 

12.5  ঋণগ্রহীতো তোর খরনচ এবং অযথো ক্তব ম্ব েোিোই, ল োনেো দ ুপটেো বো অেয ল োনেো  োরনণ সম্পনদর লমরোমত  রনবে এবং 
ক্তেষ্পক্তত্তর জেয বীমো ল োম্পোক্তের  োনে বীমো দোক্তবর ক্তবষনয় ক্তব  জমো লদনবে। যক্তদ ঋণগ্রহীতোর ক্তবরুনদ্ধ ল োে অক্ততক্তরি 



বন য়ো েো থোন , তোহন  ঋণদোতো তোন  এমে সুক্তবিো প্রদোে  রনব যো ঋণদোতো দোক্তবর লক্ষনত্র বীমো ল োম্পোক্তের  োে 

লথন  পোে। 

 

ক্তনবন্ধ 13 

ক্তিফল্ট ইতভন্ট 

13.1  ঋণগ্রহীতো এখোনে উনেক্তখত পদ্ধক্ততনত ঋণ বো ল োনেো ক্তি, চোজপ  বো খরচ পক্তরনেোি  রনত বযথপ হয় এবং এখোনে লয ল োনেো 
এ টি ক্ত ক্তস্ত বো অেয ল োনেো পক্তরমোণ বন য়ো থো ো তোক্তরনখর পনরও পক্তরনেোি  রো হয়ক্তে; বো 

13.2  ঋণগ্রহীতো (এ জে বযক্তি হওয়োর লক্ষনত্র এবং এ োক্তি  লক্ষনত্র, তোনদর মনিয লয ল োনেো এ জে) মোরো যোে বো ল োনেো 
পদনক্ষপ(গুক্ত ) লেে বো ল োনেো এখক্ততয়োনর তোন  লদউক্ত য়ো হওয়োর  নক্ষয বো ল োনেো পদনক্ষপ লেওয়ো হয় ক্তরক্তসেোর, ট্রোক্তে 

বো তোর লয ল োনেো সম্পনদর অেুরূপ  মপ তপ ো ক্তেনয়োি; বো 
13.3  ঋণগ্রহীতো যক্তদ  নপপোনরট বক্তে বো পোটপ েোরক্তেপ িোনমপর হে এবং ক্ততক্তে যক্তদ ল োেও আইক্তে পদনক্ষপ ক্তেনয় থোন ে অথবো 

ল োেও তৃতীয় পক্ষ তোর ক্তবরুনদ্ধ ল োেও আইক্তে পদনক্ষপ ক্তেনয় ঋণদোতো ও গ্রহীতোর আন্ত সম্প প  অথবো চুক্তির অক্তস্তেন  

খণ্ডে  রনত চোয় তনব; 

13.4 If যক্তদ ঋণগ্রহীতো ল োেও প্র োনর অক্তি ৃত সম্পক্তত্ত ঋণদোতোর অেুমক্তত বো ক্তবচোযপ মত েোিোই ক্তবক্তক্র  রনত, স্থোেোন্তর 

 রনত অথবো চোক্তপনয় ক্তদনত চোে তনব; 

13.5  আেুমোক্তণ  সম্পনদর লক্ষনত্র ঋণগ্রহীতো ল োেও ইেক্তসওনরি ক্তপ্রক্তময়োম ক্তদনত সক্ষম েো হন  অথবো বযোক পক্তরতযি 

PDC/ECS এর লক্ষনত্র েতপ  সোনপনক্ষ চোজপ   রন ; অথবো 
13.6  আেুমোক্তে  সম্পদ বোনজয়োপ্ত  রো হন , অযোটোচ  রো হন , ল োেও  তৃপ পক্ষ িোরো পুক্ত ক্তস লহিোজনত লেওয়ো হন  অথবো 

ক্তেেক্তত্ত রনণর মনিয ক্তদনয় লিন ; অথবো 
13.7  ঋণগ্রহীতো যক্তদ টযোে ক্তদনত অক্ষম হে, অথবো অেয ল োেও দোক্তয়ে পূরণ েো  নরে, অথবো অেযোেয ক্তেয়ম  োেুে লমনে 

চ নত অক্ষম হে ক্ত ংবো আেুষ্ঠোক্তে  ক্তেয়ম েো লমনে চ ন  যো সমনয় সমনয় আেুমোক্তে  সম্পনদর লক্ষনত্র প্রনযোজয; অথবো 
13.8  লয ল োেও উপোয় বো পক্তরক্তস্থক্ততনতই আেুমোক্তে  সম্পদ চুক্তর হন  তো উদ্ধোর  রো যোনব েো, অথবো 
 

13.9  সম্পদটিন  আট   রো হন , ল োেও উপোনয় তোর ক্তবপদ বো ক্ষক্তত হন  অথবো বোক্তহয  দকৃ্তষ্টেক্তঙ্গ লথন  আ োতপ্রোপ্ত হন  বো 
অস্বোস্থয র বন  পক্তরিক্তণত হন ; অথবো 

13.10  লয ল োেও  োরনণই লহো  লয সমস্ত PDC/ECS ঋণগ্রহীতোর মোিযনম ঋণদোতোর  োনে এনস লপৌাঁনেনে লসগুক্ত ন  

লপ্রনজনন্টেনের মোিযনম সিোে জোেোনেো হয়ক্তে; অথবো 
13.11  ঋণগ্রহীতো যক্তদ ল োেও PDC/ECS এর লপনমন্ট েো লদওয়োর জেয ল োেও ক্তেনদপ ক্তে ো লদে, তনব তো আটিপ ন   2,10 

অেুযোয়ী লেওয়ো িনর ক্তেনত হনব; অথবো 
13.12  ঋণদোতোর পনক্ষ আেুমোক্তে  সম্পনদর অনকর অেুনমোদে ক্তদনয় ঋণগ্রহীতো যক্তদ সম্পক্তত্তর এ টি লরক্তজনিেে সোটিপ ক্তিন নটর 

 ক্তপ ক্তদনত বযথপ হয়; অথবো 
13.13  এই চুক্তির অঙ্গী োরবদ্ধ হনয় যক্তদ এমে ল োেও পক্তরক্তস্থক্ততর সৃক্তষ্ট হয় যোনত ঋণদোতোন  বো ঋণদোতো সংক্রোন্ত ল োেও 

ক্তবষয়ন  ক্ষক্তত বো ক্তবপনদর সিুখীে হনত হয়, তনব; অথবো  
13.14  এই চুক্তিপনত্র প্রদত্ত সম্পনদর [পুরনেো এবং েতুে] খুাঁটিেোটি িোই   রনত ঋণগ্রহীতো বযথপ হন ; অথবো  
13.15  এই চুক্তিপনত্র উক্তেক্তখত বো চুক্তি অেুযোয়ী ল োেও েীক্তত, ক্তেয়ম বো েতপ  ঋণগ্রহীতো  ঙ্ঘে  রন  অথবো ঋণগ্রহীতো প্রদত্ত 

অেয ল োনেো েকুনমন্টনত ল োেও েু  বো প্রতোরণোমূ   তথয থো ন ; অথবো ঋণগ্রহীতোর িোরো জমো লদওয়ো ল োেও তথয 
লবঠি  বো ক্তবভ্রোক্তন্ত র মনে হন ; অথবো 

13.16  অেয ল োনেো মোম ো বহো  থো ন , ঋণদোতোর মতোেুযোয়ী ঋণদোতোর বযবসো-স্বোথপ ক্তবপন্ন  নর। 

13.17  ঋণগ্রহীতো/িযোরোন্টোর লযন োে আইে/ট্রোইবুযেো  (এেক্তসএ টি সহ) িোরো লদউক্ত য়ো/লদউক্ত য়ো ক্তহসোনব ল োক্তষত বো ল োক্তষত 

হে বো অবসোে বো ক্তব ুক্তপ্তনত চন  যোে, তো লস্বেোয় বো বোিযতোমূ   লহো , বো তোর ঋণ পক্তরনেোি  রনত অক্ষম হনয় লিন  

বো প্রস্তোব  রন  বো তোর পোওেোদোরনদর সোনথ বো সুক্তবিোর জেয এ টি সোিোরণ বরোদ্দ বো বযবস্থো বো সংক্তমেণ  নর বো 
ল োে সম্পনদর দখ  ক্তেনত এ জে ক্তরক্তসেোর ক্তেনয়োি  রো হয় বো লদউক্ত য়ো/লদউক্ত য়ো হওয়োর জেয এ টি ক্তপটিেে বো 
অথপ / সম্পদ পুেরুদ্ধোনরর জেয এ টি ক্তেক্তক্র  োযপ র  রোর জেয এ টি আনবদে দোনয়র  রো হয় ঋণগ্রহীতো/িযোরোন্টোর 

এবং এই িরনের ক্তপটিেে িোই   রোর পর 90 (েব্বই) ক্তদনের মনিয খোক্তরজ  রো হয় েো এবং ঋণদোতোর ল োনেো 
সহেেী তো/ক্তব ক্তম্বত  রো তোর অক্তি োর মুকুনবর পক্তরমোণ হনব েো; অথবো 

13.18 ঋণদোতো এবং ঋণগ্রহীতোর মনিয হওয়ো লয ল োেও চুক্তিবদ্ধ অঙ্গী োনর ঋণগ্রহীতো যক্তদ ল োেও পক্তরক্তস্থক্ততনত ঋণ পক্তরনেোি 

 রো লথন  চুযত হে। 
13.19 ঋণগ্রহীতো/িযোনরন্টর যক্তদ লমোটর যোে আইে অথবো ল ন্দ্রীয় লমোটর যোে আইে অথবো অেযোেয লয ল োেও 

আইে/েীক্তত/অক্তেপ েযোি/লজেোর  অেপ োর-সহ েোবো   ক্তবচোর আইে, বে, শুল্ক, মোদ , খক্তে ও খক্তণজ সম্পদ সংক্রোন্ত 



আইনের ক্তবিোে  ঙ্ঘে  নর থোন ে অথবো পক্তরনবে, স্বোস্থয, ক্তেরোপত্তো, েম বো জেসমনক্ষ উনমোচে সংক্রোন্ত ল োেও আইে 

 ঙ্ঘে  নর থোন ে। 

 

 

ক্তনবন্ধ 14 

ঋণোোি অক্তযকাি 

 

14.1  ঋণগ্রহীতো/িযোনরন্টর এবং ঋণদোতোর মনিয হওয়ো চুক্তিপত্র যোনত ল োেও েোনব ঋণগ্রহীতোর অথপবেক্তত  দোয়বদ্ধতোর জেয 
প্রেোক্তবত েো হয়,লস থো আনি লথন  ঋণগ্রহীতোন  জোেোনত হনব। এর ম ল োেও অথপবেক্তত  দোয়বদ্ধতো ঋণগ্রহীতোর 

লথন  থো ন , ওই চুক্তিপত্রটি লসই পক্তরক্তস্থক্ততনতই খোক্তরজ হনয় যোনব। ঋণগ্রহীতোর েোনম বো ঋণগ্রহীতোর সোনথ সম্প প যুি 

অেয ল োেও তৃতীয় বযক্তি বো ক্তেনরক্টর বো পোটপ েোর বো ট্রোক্তে বো সুক্তবিোনেোিী মোক্ত  োেোেুি লয  োরও অথপবেক্তত  

দোয়বদ্ধতোর জেয চুক্তিটি প্রেোক্তবত হন , চুক্তিটি বোক্তত   নর লদওয়ো হনব। এবং এই লক্ষনত্র চুক্তিটি বোক্ততন র িন  

ঋণগ্রহীতোর, ঋণদোতোর লথন  প্রোপ্ত অথপ সনঙ্গ সনঙ্গই পোওয়ো যোনব এবং তোর জেয পৃথ  ল োেও েকুনমনন্টর প্রনয়োজে হনব 

েো। লসই পক্তরক্তস্থক্ততনত পূনবপর বন্ধ  লদওয়ো ল োেও অথপ বো সম্পক্তত্ত চুক্তি অেুযোয়ী লবোঝোপিো  নর লেওয়ো হনব বো 
ক্তরিোন্ড  রো হনব। 

 

14.2  পূনবপোি ল োেও/সমস্ত ত্রুটি  টন  ঋণদোতো ঋণগ্রহীতোন  জোেোনব লয সমস্ত টো োর পক্তরমোণ এবং অেযোেয সমস্ত টো ো ও 

পক্তরনবেিত চোজপ , যোর মনিয ল োেও সীমোবদ্ধতো লেই, বীমোর ক্তপ্রক্তময়ো ক্তদনত বযথপ হন  অযো োউনন্ট সুদ (যক্তদ ঋণদোতো প্রদত্ত সুক্তবিোর 

মোিযনম ক্তপ্রক্তময়োম লেওয়ো হয়) এবং অথবো অেযোেয টযোে যো ঋণগ্রহীতো প্রদোে  রনব, যক্তদ চুক্তিটির সম্পূণপ লময়োদ চন  যোয়, তোহন  

তো অক্তব নম্ব প্রোপয ও প্রনদও হনব। সময়সূক্তচনত ক্তেনদপ ক্তেত হোর অেুযোয়ী ঋণদোতো অক্ততক্তরি েতোংে চোজপ   রনব - সমস্ত বন য়ো ল োে 

এবং উক্তেক্তখত সমস্ত পক্তরমোণ ততক্ষণোৎ ঋণদোতোন  ক্তিক্তরনয় ক্তদনত হনব। ঋণদোতো তোর ক্তবনবচেোর ক্তেক্তত্তনত এ টি ক্ত ক্তখত লেোটিনের 

মোিযনম উক্তেক্তখত সমনয়র মনিয ত্রুটি সংনেোিে  রনত ব নত পোনরে 

14.3 পূনবপোি ল োেও/সমস্ত ত্রুটির ওপর, ঋণদোতোর লেোটিে ইসুয  রোর তোক্তরখ লথন  7 ক্তদনের মনিয ঋণগ্রহীতো ক্তেম্নক্ত ক্তখত 

সমস্ত ক্ত েু ঋণদোতোন  লপনমন্ট  রনত দোয়বদ্ধ থো নব: 

 

(a)  ইিট নমনন্টর বন য়ো; 
 

(b)  বোক্ত  থো ো সমনয়র জেয ইিট নমন্ট, যো ঋণগ্রহীতো লপনমন্ট  রনব। যক্তদ চুক্তিটির সমস্ত লময়োদ লেষ হনয় যোয়; 

 

(c)  মূ  বন য়ো ও অেযোেয বোক্ত  থো ো টো োর ওপর প্রথম সময়সূক্তচনত ক্তেনদপ ক্তেত অক্ততক্তরি সুনদর হোর;     

 

(d)        অেযোেয সমস্ত অথপ এবং পক্তরনবেিত চোজপ , বীমো ক্তপ্রক্তময়োর লপনমনন্ট ত্রুটির িন  সুদ সংযুি ক্ত ন্তু সীমোবদ্ধ েয়, এবং 
অেযোেয টযোে। 

 

 

যক্তদও, এর ম পক্তরক্তস্থক্ততনত অস্বোেোক্তব  পক্তরক্তস্থক্ততনত লযখোনে ঋণগ্রহীতোর সমস্ত ক্ত েু লিোপে  রো বো ঋণদোতো বো ঋণগ্রহীতোর 

েোিোন র বোইনর সম্পদ লিোপে  রো বো রোখোর সম্ভোবেো থোন  ঋণগ্রহীতোর উপর লবআইক্তে উনদ্দনেয সম্পদ বযবহোর  নর 

সম্পদগুক্ত ন  অস্বোেোক্তব  পক্তরিোে এবং/অথবো ক্তবক্তেন্ন  নর লদয়। ঋণগ্রহীতোর অেযোেয সম্পদ যো চুক্তির অিীনে বন য়ো পক্তরমোণ 

পুেরুদ্ধোনরর জেয ঋণদোতোন  অক্ততক্তরি  েোর প্রদোে  নর, ঋণদোতো ঋণগ্রহীতোন  ল োনেো লেোটিে েোিোই সম্পদ বোনজয়োপ্ত  রো 
সহ এই িরনের পদনক্ষপ লেওয়োর অক্তি োরী হনবে। 
 

 

14.4 উক্তেক্তখত লেোটিে অেুযোয়ী ঋণদোতোর লেোটিে ইসুয  রোর 7 ক্তদনের মনিয এই িরনণর ল োন েোনে ঋণগ্রহীতোর খরনচ 

ঋণগ্রহীতো অযোনসট সমপপণ  নর লদবোর দোক্তব লমনে চ নত বযথপ হন , লযমে ঋণদোতো মনেোেীত  রনত পোনর, লয অবস্থোয় অযোনসটটি 

ঋণগ্রহীতোন  লদওয়ো হনয়ক্তে , তো লযখোনে লযেোনবই থোকু  েো ল ে তো ঋণদোতো ল োেও লেোটিে েোিোও ঋণদোতো বোনজয়োপ্ত 

 রনব। ঋণদোতোন  অযোনসট বোনজয়োপ্ত  রো লথন  ঋণগ্রহীতো বোিো ক্তদনত পোরনব েো। এই  োরনণর জেয, ঋণদোতোর অেুনমোক্তদত 

প্রক্ততক্তেক্তি,  মী, অক্তিসোর ও এনজন্টনদর প্রনবনের অক্তেয়ক্তন্ত্রত অক্তি োর থো নব এবং প্রোঙ্গে অথবো িযোনরজ অথবো লিোেোউে 

লযখোনে অযোনসট রোখো আনে লসখোনে  প্রনবনের অক্তি োরও থো নব। যক্তদ এনক্ষনত্র ঋণগ্রহীতো সহনযোিীতো েো  নরে, তোহন  যক্তদ 

প্রনয়োজে হয়, অযোনসট আনে এমে লযন োেও জোয়িোয় লেনে ঢুন  অযোনসট বোনজয়োপ্ত  রোর অক্তি োর ঋণদোতোর আনে। অযোনসট 



ক্তেনয় যোওয়োর জেয ঋণদোতোর লটো-েযোে অথবো লযন োেও যোেবোহে বযবহোর  রোর অক্তি োর আনে। ঋণগ্রহীতোর সম্পক্তত্ত 

বোনজয়োপ্ত  রো ও ক্তবক্রয় ইতযোক্তদর লক্ষনত্র লযন োেও লটোক্তয়ং-চোজপ  ও অেযোেয খরনচর লপনমন্ট  রনত ঋণগ্রহীতো দোয়বদ্ধ থো নব।   

 

14.5  ঋণদোতোর অেুনমোক্তদত প্রক্ততক্তেক্তি,  মী, অক্তিসোর ও এনজনন্টর মোিযনম অযোনসট বোনজয়োপ্ত  রোর পর অযোনসনটর এ টি 

তোক্ত  ো প্রস্তুত  রনত হনব। ঋণগ্রহীতোর অযোনসট সমপপনণর পর অথবো বোনজয়োপ্ত  রোর পর ঋণদোতো চুক্তি ক্তেষ্পক্তত্তর জেয ও িোক্তি 

ক্তিক্তরনয় ক্তেনত লেোটিে ইসুয  রোর ক্তদে লথন  7 ক্তদে সময় ক্তদনয় এ টি  ক্তপ সহ ঋণগ্রহীতোন  এ টি লেোটিে পোঠোনব। ঋণগ্রহীতো বযথপ 
হন , উপনর উক্তেক্তখত সমনয়র মনিয চুক্তি ক্তেষ্পক্তত্ত  রনত, RC বু , টযোে লটোন ে পোরক্তমট ও বীমোর সোটিপ ক্তিন ট/ পক্ত ক্তস ইতযোক্তদ 

সহ অযোনসট ল ক্তন্দ্র  সমস্ত অক্তরক্তজেো  েকুনমন্ট লেক্ত েোর  রনব, যক্তদ অযোনসট িোক্তিনত লতো ো হনয় যোয় আর সমপপনণর সময় বো 
বোনজয়োপ্ত  রোর সময় উক্তেক্তখত েকুনমন্ট িোক্তিনত েো থোন  তোহন  ঋণদোতো বো তোর মনেোেীত বযক্তি বো তোর এনজন্ট বো ঋণদোতোর 

ক্তচক্তিত অযোনসনটর লক্রতো হস্তোন্তনরর জেয প্রনয়োজেীয় েকুনমন্ট সম্পোদে সহ সমস্ত সহোয়তো প্রদোে  রনব। যক্তদ, ঋণগ্রহীতো অযোনসট 

হস্তোন্তর  রোর জেয প্রনয়োজেীয় সহোয়তো প্রদোনে বযথপ হয়, তোহন  ঋণদোতো অযোনসট ক্তবক্রনয়র জেয সমস্ত প্রনয়োজেীয় প্রোথক্তম  

পদনক্ষপ ক্তেনত পোনর।  

  

14.6  চোজপ  লেওয়োর সময় অথবো হোইনপোক্তথন নটে অযোনসট বোনজয়োপ্ত  রোর সময় ঋণদোতো বো তোর এনজন্ট, অক্তিসোর, েক্তমক্তে 

ল উই দোয়বদ্ধ হনব েো এবং ল োেও ক্ষক্তত, েষ্ট, সীমোবদ্ধতো অথবো অেযথোয় হোইনপোক্তথন নটে অযোনসনট রোখো বো পনি থো নত পোনর 

এমে ল োেও ক্তজক্তেসপত্র ও প্রবনন্ধর জেয ঋণগ্রহীতো ঋণদোতো বো তোর ল োেও অক্তিসোর, এনজন্ট বো েক্তমক্তেন  দোয়ী েো  রনত সিত 

হে।  

 

14.7  ঋণদোতোর সন্তুক্তষ্টর জেয ঋণগ্রহীতো ঋণদোতোন  সম্পূণপ বন য়ো টো ো লপনমন্ট  রন , ঋণদোতো ঋণগ্রহীতোন  অযোনসট 

ক্তিক্তরনয় ক্তদনত সিত হে। ঋণদোতো তোর ক্তেনজর ক্তবনবচেোর ক্তেক্তত্তনত ক্তেিপোরণ  রনত পোনর এমে অঙ্গী োর/েনতপ র উপর আংক্তে  

বন য়ো পক্তরনেোনির জেয অযোনসট ক্তিক্তরনয় লদনবে ক্ত েো। ঋণদোতোর বোনজয়োপ্ত  রোর পর িযোনরনজর েোিো সহ ঋণগ্রহীতো 
বোনজয়োপ্ত/সমপপনণর সমস্ত খরচ বহে  রনব।ঋণগ্রহীতোন  ঋণদোতোন  সনম্বোিে  রো লেক্ত েোক্তর রক্তসদগুক্ত  স্বী োর  রনত হনব যো 
এ টি স্বী ৃক্তত লয ঋণগ্রহীতো এ ই অবস্থোয় সম্পনদর লেক্ত েোক্তর ক্তেনয়নেে লয অবস্থোয় ঋণদোতো / ঋণগ্রহীতো িোক্তিনত রোখো 
েকুনমন্টপত্র এবং ক্তেবন্ধগুক্ত ন  জব্দ/সমপপণ  নরক্তেন ে। ঋণগ্রহীতো ল োে ক্তবনরোি উত্থোপে  রনবে েো বো সম্পনদর বোনজয়োপ্ত 

অবস্থো বো সম্পনদর বোনজয়োপ্ত/সমপপনণর সময় সম্পনদ রক্তক্ষত ল োনেো েকুনমন্ট ও ক্তেবনন্ধর ক্তবষনয় ল োনেো দোক্তব  রনবে েো। 
 

14.8  ঋণদোতো ক্তেিনল্টর লযন োে/সমস্ত পূনবপোি  টেোগুক্ত র অক্তি োরী হনবে এবং ঋণগ্রহীতো এতিোরো পোবক্ত   ক্তে োনমর 

মোিযনম বো বযক্তিিত চুক্তির মোিযনম বো অেযথোয় লযেোনবই সম্পদ ক্তবক্তক্র/হস্তোন্তর/বরোদ্দ  রোর জেয ঋণদোতোন  

অেুনমোদে  রনবে এবং এর জেয তোর আনয়র উপযুি হনবে। এই চুক্তির অিীনে ঋণগ্রহীতোর  োে লথন  ঋণদোতোর 

 োনে সমস্ত বন য়ো অথপ পক্তরনেোি। ঋণদোতো সম্পক্তত্তর দখ /সমপপনণর পনর সম্পক্তত্ত ক্তবক্রয়/ক্তে োনমর জেয ক্তেম্নক্ত ক্তখত 

পদ্ধক্তত অেুসরণ  রনব 

 

a)  উপনর লযমে উনেখ  রো আনে লতমক্তে অযোনসট পুেরুদ্ধোর/ সমপপনণর পর ঋণদোতোর লেোটিে ইসুয  রো তোক্তরখ লথন  7 

ক্তদনের মনিয বন য়ো ক্তেষ্পক্তত্ত  রনত ঋণগ্রহীতোর  োনে এ টি লেোটিে ইসুয  রো হনব। 
 

b)  যক্তদ ঋণগ্রহীতো ঋণদোতোর বন য়ো ক্তেষ্পক্তত্ত  নর লদয় তোহন  ঋণগ্রহীতো অযোনসট লপনয় যোনব, যক্তদও েক্তবষযনতর বন য়ো 
অক্তব নম্ব পক্তরনেোনির জেয ঋণদোতোর আনরোক্তপত েতপ োব ী ও ঋণগ্রহীতোর ল োে চুক্তির েতপ োব ী  প্রনযোজয।     

 

c)  যক্তদ ঋণগ্রহীতো ঋণদোতোর লেোটিে ইসুয  রোর তোক্তরখ লথন  7 ক্তদনের মনিয বন য়ো ক্তদনত বযথপ হে, তোহন  ঋণদোতো সম্ভোবয 
লক্রতোনদর  োে লথন  3 টি  নম্পটিটিে ল োট পোনবে এবং অেযক্তদন  ঋণদোতো অে োইে পোবক্ত   অ েে 

লম োক্তেক্তজনমর মোিযনম অযোনসট ক্তবক্তক্র  নর লদনবে যো ক্ততক্তে তোর ক্তবচোনর সঠি  ও উপযুি মনে  নরে।  

 

d)  উেয় লক্ষনত্রই ঋণদোতো ক্তেক্তিত  রনব লয অযোনসটটি সনবপোচ্চ সি  দরদোতোর  োনেই ক্তবক্তক্র হনয়নে।  

14.9   যক্তদ ক্তবক্রনয়র আর ঋণদোতোর সমস্ত বন য়ো লমটোনত েো পোনর, তোহন  উক্তেক্তখত বন্টনের পনর ল োেও  োটক্তত থো ন  তো 
পূরণ  রোর দোয় ঋণগ্রহীতোর। যক্তদ অযোনসট ক্তবক্তক্র হওয়োর পর ঋণগ্রহীতো  োটক্তত পূরনণ অক্ষম হে, তোহন  ঋণদোতো ল োে 

অযো োউনন্ট এমে ক্ষক্তত/ োটক্তত পূরনণর জেয আইনের দোরস্থ হনত পোনর। যক্তদ ঋণদোতোর বন য়ো লমটোনেোর পর ক্ত েু অবক্তেষ্ট থোন , 

তোহন  লসটি ঋণগ্রহীতোন  লপনমন্ট  রো হনব। এই ক্তেবনন্ধ থো ো ক্ত েুই ঋণদোতোন  ক্তসজ অথবো ক্তবক্তক্র  রনত বোিয  রনব েো এবং 
যক্তদ এর ম ক্তেরোপত্তো ও ল োেও  োরণ বেত ঋণদোতো অযোনসট বোনজয়োপ্ত  রো লথন  বক্তঞ্চত হয়, তোহন  ঋণদোতো ঋণগ্রহীতো অথবো 
িযোনরন্টনরর ক্তবরুনদ্ধ পদনক্ষপ ক্তেনত পোনরে।  



14.10 ক্তেয়ক্তমত ক্তবক্রয় এবং/অথবো ঋণদোতোর পদনক্ষপ ও ল োেও ক্ষক্তত যো এর ম ক্ষমতো লথন  উদু্ভত হনত পোনর বো উক্তেক্তখত 

উনদ্দনেয ঋণদোতোর ক্তেযুি ল োেও লরো োর বো অ েেোর বো অেয বযক্তি বো সংস্থোর পক্ষ লথন  ল োেও ত্রুটির িন  উদু্ভত 

হয় তোর জেয ঋণদোতোর দোয়ী েো হওয়োর জেয ঋণগ্রহীতো ল োেও আপক্তত্ত জোেোনত পোরনব েো। 
 

14.11 ঋণদোতো, তোর পরম ক্তবনবচেোর ক্তেক্তত্তনত এবং ঋণগ্রহীতো/িযোরোন্টোরন  আর ল োনেো লেোটিে েোিোই লয ল োনেো 
বযক্তি/বযোং /আক্তথপ  প্রক্ততষ্ঠোেন , অথবো যোন ও, চুক্তির অিীনে তোর লয ল োনেো অক্তি োর এবং অেযোেয েকুনমন্টপনত্রর 

জেয অেুদোে/হস্তোন্তর/প্রদোে/ক্তবক্রয়  রনত পোনর। ঋণগ্রহীতো/িযোরোন্টোর এবং এর সোনথ সংযুি েতপ োব ী, যোর মনিয ল োে 

সুক্তবিোর অিীনে বযোন ি পোওয়োর অক্তি োর এবং ক্তবনেষ  নর চোনজপ র মোিযনম বো জোমোেত ক্তহসোনব এই িরনের অক্তি োর 

মঞ্জরু/হস্তোন্তর/অপপণ  রনত পোনর এবং লয ল োেও বযক্তিন  এই অক্তি োরগুক্ত  লদওয়ো হনয়নে/ স্থোেোন্তক্তরত/অপপণ  রো 
বযক্তি এই িরনের অক্তি োনরর সম্পূণপ সুক্তবিো পোওয়োর অক্তি োরী হনব। চুক্তিটি ঋণগ্রহীতো/িযোরোন্টোনরর উপর 

বোিযতোমূ   হনব এবং ক্তেনরোেোম এবং বরোদ্দ ৃত ঋণদোতো এবং তোর উত্তরোক্তি োরীনদর সুক্তবিোর জেয বীমো  রো হনব। 

14.12 ঋণদোতো ঋণগ্রহীতো/িযোরোন্টোনরর  োে লথন  ঋনণর বন য়ো পুেরুদ্ধোনরর জেয লয ল োনেো স্বোিীে এনজন্ট/এনজক্তি/অযোনসট 

ক্তর েিো েে ল োম্পোক্তে (ARC) ক্তেনয়োি  রনত পোনর এবং ঋণদোতোর  মপচোরী বো তোর পক্তরনষবো প্রদোে োরী 
ল োম্পোক্তে সহ এই িরনের এনজন্ট/এনজক্তি/ARC ঋণ পুেরুদ্ধোর  রনত পোনর ঋণ গ্রহীতো এবং/অথবো িযোরোন্টোনরর  োে 

লথন  ঋনণর মুদ্রো চ ো ো ীে বো তোর পনর, হয় তোর/তোর/তোনদর বসবোনসর জোয়িোয় বো বযবসোর জোয়িোয় বো অেয 
ল োথোও। 

14.13 ঋণদোতো সম্পূণপ ঋণ প্রতযোহোর  রনত পোনর বো চুক্তির অিীনে টো ো লদওয়ো বো  োযপ োক্তরতো তোিোতোক্তি  রোর জেয দোক্তব 

 রনত পোনর বো ঋনণর লময়োদ চ ো ো ীে সমনয় লয ল োেও সমনয় অক্ততক্তরি ক্তসক্ত উক্তরটিজ / িযোরোক্তন্ট চোইনত পোনর। 

ঋণদোতো  তৃপ   ঋণগ্রহীতোন  লসই প্রেোনবর জেয এ টি লেোটিে জোক্তর  রো হনব 

14.14 ঋণগ্রহীতো এবং িযোরোন্টোনরর মৃতুযর লক্ষনত্র, ঋণদোতো প্রক্ততস্থোপে/সম্পূর  চুক্তির মোিযনম মৃত ঋণগ্রহীতোর এবং 
িযোরোন্টোনরর লয ল োনেো এ  বো এ োক্তি  আইক্তে উত্তরোক্তি োরীন  প্রক্ততস্থোপে  রনত পোনর বো অথপ প্রদোে ও সম্পূণপ ঋণ 

অযো োউন্ট বন্ধ  রনত পোনর। এই িরনের প্রক্ততস্থোপনের লক্ষনত্র ঋণদোতো এবং ঋণগ্রহীতো অথবো িযোরোন্টোনরর আইক্তে 

উত্তরোক্তি োরীর িোরো এই ক্তবষনয় প্রক্ততস্থোপে বো সম্পূর  চুক্তি সম্পোদনের ক্তবষনয় অেয পক্ষন  এ টি তথয ক্তচঠি পোঠোনত 

পোনর। এটি  রো েো  লিন , ঋণদোতো এবং ঋণগ্রহীতো অথবো িযোরোন্টোনরর লয ল োনেো এ  বো এ োক্তি  আইক্তে 

উত্তরোক্তি োরীর সোনথ এ টি প্রক্ততস্থোপে চুক্তি লবনে ক্তেনত এবং সম্পোদে  রনত পোনর। ঋণগ্রহীতো অথবো িযোরোন্টোর এই 

ক্তবষনয় ঋণদোতোর ক্তবচক্ষণতো ক্তেনয় প্রশ্ন তু নত পোনর েো। এই িোরো অেুযোয়ী  বযবহোর  রো ক্তব েটি ঋণ প্রতযোহোনরর 

জেয ঋণদোতোর অক্তি োর ল োনেো সমসযো েোিোই ল োে পোওয়োর জেয গ্রহণ  রো হনব। 
 

14.15 চুক্তিনত যো ক্ত েুই থোকু  েো ল ে, ঋণদোতো সম্পক্তত্ত পুেরুদ্ধোর  রোর অক্তি োরী হনব লসই ক্তবষনয় যথোযথ লেোটিনের পনর, 

ঋনণর সম্পূণপ টো ো লিরত লেওয়ো হনয়নে ক্ত  েো, যখেই, ঋণদোতোর সম্পূণপ ক্তবনবচেো  রোর সম্ভোবেো থোন । ঋণদোতোন  

ঋণ গ্রহীতো/িযোনরন্টোর িোরো অথপ প্রদোে  রো হনে েো এবং/অথবো সম্পদটি ঋণগ্রহীতোর ক্তেরোপত্তো এবং/অথবো ঋণদোতো 
বন য়ো পক্তরমোণ টো ো লদওয়োর জেয হস্তোন্তক্তরত হনত পোনর। 

 

14.16 ঋণদোতো  তৃপ   দোক্তব  রো হন , অথবো প্রনয়োজনে ঋণদোতোর ল োনেো ত্রুটি থো ন , ঋণগ্রহীতো/িযোরোন্টোর এগুক্ত   রনত 

পোরনব: 

 

a)        ঋণদোতো, তোর মনেোেীত বযোক্তি বো এনজন্টনদর অেুমোে ৃত সম্পনদর অক্তব নম্ব এবং প্র ৃত দখ  ক্তেে ( টেো লযর ম হনব); 

b)         ঋণদোতোর মনেোেীত বো এনজন্টনদর সম্পদ সম্পক্ত প ত সমস্ত লরক্তজেোর, েীক্তত, েংসোপত্র এবং েকুনমন্ট হস্তোন্তর, 

ক্তেক্তিক্তবউেে এবং অেুনমোদে ( টেো অেুযোয়ী);  
 

14.17   ঋণদোতো বো তোর  মপচোরী, এনজন্ট বো মনেোেীত বযক্তিরো ল োে প্র োর ক্ষক্তত, ক্ষক্তত সংক্রোন্ত, সীমোবদ্ধতো বো দোম  নম 

যোওয়োর জেয দোয়ী থো নবে েো এবং লয সম্পদ ঋণদোতোর অিীনে আনে তো ল োেও েোনব ক্ষক্ততগ্রস্থ যোনত েো হয় বো টিক্ত নয় রোখ, 

লসই জেয এর  মপচোরী, এনজন্ট বো মনেোেীত বযক্তি বো ঋণদোতো বো তোর  মপচোরী, এনজন্ট বো মনেোেীতনদর  োনে উপ েয অক্তি োর, 

ক্ষমতো বো প্রক্তত োনরর জেয বো অপপ্রনয়োি  রোর  োরনণ এবং আক্তথপ েোনব পক্তরমোপ  রো যোয় এমে সব িরনের ক্ষক্তত বো 
অপচনয়র  োরনণ লযেোনবই লহো  েো ল ে তো ঋণগ্রহীতোর অযো োউন্ট লথন  লেক্তবট  রো হনব। 
 



14.18  ঋণদোতো বো তোর এনজন্ট,  মপ তপ ো বো মনেোেীত বযক্তিরো ল উই ল োনেোেোনব দোয়ী ও দোয়বদ্ধ হনবে েো এবং এতিোরো 
ঋণগ্রহীতো ঋণদোতো বো তোর  মপ তপ ো, এনজন্ট বো ল োনেো মনেোেীত বযক্তিন  ল োনেো ক্ষক্তত,সীমোবদ্ধতো বো অেযথোয় লয ল োনেো 
মূ যবোে ক্তজক্তেসপত্র,এবং সম্পনদর দোক্তয়ে লেওয়োর সময় এবং/অথবো দখ  লেওয়োর সময় সম্পক্তত্তর দখন  রোখো থো নত পোনর। 
 

 

14.19  ঋণদোতো ঋণগ্রহীতোর  োে লথন  প্রোপ্ত সমস্ত খরচ (সম্পূণপ ক্ষক্ততপূরনণর ক্তেক্তত্তনত আইেী খরচ সহ) পুেরুদ্ধোর  রোর 

অক্তি োরী হনবে যো ঋণদোতোর িোরো বো তোর পনক্ষ  োযপ র হনব। আইে বো ঋণদোতোর েযোযয অেুেী ে ল োে অেুসোনর সম্পনদর 

অবস্থোে ক্তেরূপণ  রোর জেয সম্পক্তত্তর দখ , িযোনরক্তজং, বীমো, পক্তরবহে এবং ক্তবক্রয়  রো এবং এই চুক্তির ক্তবিোেগুক্ত   োযপ র 

 রোর জেয ঋণদোতোর পনক্ষ দোনয়র  রো হনত পোনর এমে ল োেও আইক্তে প্রক্তক্রয়ো। এটি েষ্ট  রো হনয়নে লয উপনর উনেক্তখত 

প্রক্তত োরগুক্ত  এই চুক্তির অিীনে, বো অেয ল োেও চুক্তি বো আদোনয়র অিীনে, বো আইে বো ইকুযইটির অিীনে ঋণদোতোর  োনে 

উপ ব্ধ অেয ল োেও প্রক্তত োনরর অক্ততক্তরি এবং ক্তবেো প্রক্তত োর হনত হনব৷ 

 

14.20   েোরতীয় চুক্তি আইনের 151 িোরোর ক্তবপরীনত যো ক্ত েুই থোকু  েো ল ে, ঋণদোতো বো তোর  মপ তপ ো, এনজন্ট বো মনেোেীত 

বযক্তিরো লয ল োনেো ক্ষক্তত, সীমোবদ্ধতো বো অবমূ যোয়নের জেয দোয়ী থো নবে েো যোনত  অেুমোে ৃত সম্পদ ক্ষক্ততগ্রস্ত হনত পোনর বো 
টিন  থো নত পোনর। ঋণদোতো বো তোর  মপ তপ ো, এনজন্ট বো মনেোেীতনদর দখন  থো ো ঋণদোতো বো তোর  মপ তপ ো, এনজন্ট বো 
মনেোেীতনদর জেয উপ ব্ধ অক্তি োর, ক্ষমতো, বো প্রক্তত োনরর অেুেী ে বো অ-অেুেী নের  োরনণ লয ল োনেো অযো োউনন্টর ক্ষক্তত, 

ক্ষয়ক্ষক্তত বো অবচয় ঋণগ্রহীতোর অযো োউনন্ট লযেোনবই লহো  েো ল ে লেক্তবট  রো হনব। 
 

14.21   ঋণদোতো বো তোর  মপ তপ োরো,এনজন্ট বো মনেোেীতরো সবপদো গ্রোহ নদর প্রক্তত তোর প্রক্ততশ্রুক্ততর ল োে লযমে, আরক্তবআই  

ক্তেনদপ ক্তে ো, অেযন্তরীণ লিয়োর প্রযো টিস ল োে ইতযোক্তদ পো ে  রনব এবং ল ওয়োইক্তস  ক্তেয়নমর সমস্ত প্রনয়োজেীয়তো লমনে চ নব। 
14.22 ঋণদোতো তোর ক্তবচক্ষণতোর ক্তেক্তত্তনত মূ  এবং/অথবো সুদ এবং অেযোেয চোনজপ র অপক্তরনেোক্তিত ক্ত ক্তস্ত এবং এর পুেরুদ্ধোনরর 

 োযপ র ক্তেয়ন্ত্রণ ও ক্তেরীক্ষনণর উনদ্দনেয অক্ততক্তরি ক্তিেোি চোনজপ র লক্ষনত্র অযো োউনন্টর ক্তববরণী বজোয় রোখোর অক্তি োরী হনব। 

ঋণগ্রহীতো এতিোরো স্বী োর  নরে লয ঋণগ্রহীতো অযো োউনন্টর উেয় লেটনমনন্টর অিীনে বন য়ো এবং প্রনদয় ক্তহসোনব এই িরনের 

বন য়ো পক্তরমোণ পক্তরনেোি  রনত দোয়বদ্ধ থো নবে এবং সুক্তবিোটি সুরক্তক্ষত  রোর জেয ততক্তর  রো ক্তেরোপত্তো িোরো সুরক্তক্ষত 

থো নব। 

 

ক্তেবন্ধ 15 

 

ঋণদোতোর প্রদোে  রো ক্তেসনক্লোজোনরর তথয       
15.1   এতিোরো ঋণগ্রহীতো/িযোনরন্টোর ক্তেক্তিত  নর এবং লেটো সোটিপ িোই  নর লয তোর/তোনদর িোরো এখোনে ঋণগ্রহীতোর লদওয়ো 
সমস্ত তথয সতয। ঋণগ্রহীতো/িযোনরন্টোর এতিোরো ক্তরজোেপ  বযোক এবং/অথবো অেয ল োনেো এনজক্তি/ তৃপ পক্ষ লযমে লক্রক্তেট-এর  োনে 

অযো োউনন্টর পক্তরচো েো ও  োযপ  োপ সম্পক্ত প ত লয ল োনেো সমনয়, লযন োনেো/সমস্ত তথয/গুক্ত  প্র োে  রনত ঋণদোতোন  েষ্টেোনব 

সিক্তত লদে। ইেিরনমেে বুযনরো (ইক্তন্ডয়ো) ক্ত ক্তমনটে, আরক্তবআই/লযন োে সংক্তবক্তিবদ্ধ  তৃপ পক্ষ বো আইে আদো ত  তৃপ   

ক্তেযুি/ক্তেযুি  রো হনয়নে এই িরনের তথয ক্ত ক্তখতেোনব বো লযন োে আনদে/ক্তেনদপ নের মোিযনম বো লক্ষনত্র লযমে হনত পোনর প্র োে 

 রোর জেয। ঋণদোতো ঋণগ্রহীতো/িযোনরন্টোরন  আর ল োনেো লেোটিে বো সূচেো েোিোই, আরক্তবআই এবং/অথবো আরক্তবআই 

এবং/অথবো লসরো  লরক্তজক্তি অি ক্তসক্ত উক্তরটোইনজেে অযোনসট ক্তর েিো েে অযোন্ড ক্তসক্ত উক্তরটি ইন্টোনরে অি ইক্তন্ডয়ো 
(CERSAI) এবং/ িোরো ক্তেযুি ল োনেো সংস্থো/ তৃপ পনক্ষর  োনে ল োনেো তথয প্র োে এবং সরবরোহ  রনত পোনর। অথবো লরক্তজিোর 

অি ল োম্পোক্তে (ROC), ইেিরনমেে ইউটিক্ত টি (IU) ইতযোক্তদ। ঋণগ্রহীতো/িযোনরন্টোর, আরও সিত হে লয আরক্তবআই 

এবং/অথবো আইক্তে সত্তো েেোি োরী এবং/অথবো অেয ল োেও  তৃপ পক্ষ এই িরনের লেটো এবং/অথবো তথয সং  ে  রনত পোনর 

এবং জোেোনত পোনর/ েোরনত বযোক্তকং এবং ক্তিেোি ইন্ডোক্তিনত লক্রক্তেট ক্তেক্তসক্তপ্লনের জেয লয ল োেও  োরনণ সর োর/গুক্ত , 

আরক্তবআই, অেযোেয বযোক এবং/অথবো আক্তথপ  প্রক্ততষ্ঠোেগুক্ত নত এই জোতীয় লেটো এবং/অথবো তথয এবং/অথবো ি োি গুক্ত  

সরবরোহ  নর। ঋণগ্রহীতো/িযোনরন্টোর েষ্টেোনব তোনদর অক্তি োর মওকুি  নর লদে এবং ঋণদোতো এবং/অথবো আরক্তবআই 

এবং/অথবো আরক্তবআই িোরো ক্তেযুি অেয ল োনেো  তৃপ পক্ষন  ল োনেো লিোপেীয়তোর িোরো  ঙ্ঘনের  োরনণ এই িরনের তথয প্র োে 

এবং/অথবো বযবহোনরর দোয় লথন  অবযোহক্তত লদে। অক্তি ন্তু, ঋণদোতো ক্তেনজ লথন  বো তোর এনজন্ট(লদর) মোিযনম লরিোনরি ততক্তর 

 রনত পোনর, আনবদে/চুক্তি/ঋণ গ্রহীতো/িযোরোন্টোনরর জমো লদওয়ো অেয ল োনেো সম্পক্ত প ত েকুনমনন্ট তনথযর সোনথ সম্পক্ত প ত 

ক্তেেুক্তপং/যোচোই/তবি রণ/লচক্ত ং অেুসন্ধোে  রনত পোনর। 
15.2     ঋণগ্রহীতো বো িযোরোন্টোর এবং ঋণদোতোর লযন োনেো  মপ তপ োন  ঋণগ্রহীতো/িযোরোন্টোনরর সোনথ সম্পক্ত প ত ল োনেো গ্রোহন র 

তথয অথবো প্রদত্ত ল োনেো চুক্তি বো েকুনমন্টর সোনথ সম্পক্ত প ত লযন োনেো তথয প্র োে  রোর অেুনমোদে ও অেুমক্তত লদে। 



ঋণগ্রহীতোবো িযোরোন্টোর বো অেয ল োনেো বযক্তিন  লয ল োনেো সুক্তবিোর লক্ষনত্র ঋণদোতো ক্তহনসনব ক্তবনবচেো  রনত হনব, লযমে এমে 

ল োনেো বোক্তণক্তজয , িোইেযোি, বযোক্তকং, প্রেোসক্তে , তহক্তব  বো বযবসোক্তয়  উনদ্দনেয ঋণদোতো উপযুি মনে  নরে:- 

  

a) ঋণদোতোর ল োনেো সহনযোিী ; এবং 
b) অেয ল োনেো বযোক্তি  

(i)      যোর মোিযনম ঋণদোতো ঋণ সুক্তবিোর অিীনে তোর সমস্ত বো লযন োনেো অক্তি োর ও বোিযবোি তো বরোদ্দ বো হস্তোন্তর বো ক্তবক্তক্র 

 রনত পোনরে (বো সম্ভোবয বরোদ্দ বো হস্তোন্তর  রনত পোনর); 

(ii) যোর সোনথ (বো এর মোিযনম) ঋণদোতো ল োে অংেগ্রহণ বো উপ-অংেগ্রহনণ প্রনবে  নরে  (বো সম্ভোবয প্রনবে  রনত পোনর) 

বো অেয ল োে ল েনদে, যোর অিীনে ঋনণর সুক্তবিো ঋণগ্রহীতো বো িযোনরন্টোর  উনেখ  নর টো ো লদওয়ো  রনত হনব  

(iii) যোর সোনথ (বো মোিযনম) ঋণদোতো ল োে লক্রক্তেট ইিুযনরনির ক্রয় বো ক্তবক্রয় বো অেয ল োে চুক্তিক্তেক্তত্ত  সরুক্ষো বো 
সুক্তবিোর অিীনে ঋণগ্রহীতোর বোিযবোি তোর সোনথ লহক্তেং সংক্রোন্ত ল োে ল েনদনে প্রনবে  নরে (বো সম্ভোবযেোনব প্রনবে  রনত 

পোনরে); 

(iv) ল োনেো লরটিং এনজক্তি, বীমো োরী বো বীমো লরো োর, অথবো ঋণদোতো বো তোর সহনযোিীনদর লক্রক্তেট সুরক্ষোর প্রতযক্ষ বো 
পনরোক্ষেোনব প্রদোে োরী; 
(v) ল োে আদো ত বো ট্রোইবুযেো  বো ক্তেয়ন্ত্র , তেোবিোয় ,সর োরী বো আিো-সর োরী  তৃপ পক্ষ ঋণদোতো বো তোর 

সহনযোিীনদর উপর এখক্ততয়োর সহ; 

(vi)ল োে সুক্তবিো বো প্রস্তোক্তবত সুক্তবিো বো ঋণগ্রহীতোর সোনথ সম্পক্ত প ত লেটো প্রক্তক্রয়ো রণ বো পক্তরচো েোর জেয; 
  

(vii)      যোনদর  োনে এই িরনের প্র োেন  ঋণদোতো তোর স্বোথপ বন  মনে  নরে। 
(viii) ল োনেো আইে, ক্তবক্তি অথবো প্রক্তবিোনের অিীনে ক্ষমতোপ্রোপ্ত ল োনেো  তৃপ পনক্ষর  োনে ল োনেো তথয প্র োে  রোর জেয এবং 
ল োনেো অযো োউন্ট, সুক্তবিো লেওয়ো বো লেওয়োর জেয ঋণগ্রহীতো বো িযোরোন্টর বো ঋণগ্রহীতো বো িযোরোন্টর বো ক্তেরোপত্তো প্রদোে োরীর 

সোনথ সম্পক্ত প ত েকুনমন্ট প্রদোে  রনত; 

 

15.3  এতিোরো ঋণগ্রহীতো/িযোরোন্টোর ঋণদোতো  তৃপ   তোনদর লদওয়ো ঋণ প্রদোে  রোর সুক্তবিোর আনির েতপ  ক্তহসোনব সিত হয় লয 

যক্তদ ঋণগ্রহীতো/িযোরোন্টোর ঋণ সুক্তবিোর পক্তরনেোনি বো তোর উপর সুদ পক্তরনেোনি বো সিত ক্ত ক্তস্তর লয ল োনেো এ টি অমোেয  নরে 

তোহন  এটি প্রনযোজয হনব। ক্তেিপোক্তরত তোক্তরনখ ঋনণর সুক্তবিোর লক্ষনত্র, ঋণদোতো এবং/অথবো আরক্তবআই-এর  োনে 

ঋণগ্রহীতো/িযোরোন্টোনরর েোম/এ োক্তি  েোম বো তোর পোটপ েোর/লদর বো পক্তরচো  নদর েোম/এ োক্তি  েোম প্র োে  রোর অক্তি োর 

থো নব। িযোরোন্টোনরর েোম/এ োক্তি  েোম ক্তেিল্টোর ক্তহসোনব এবং এই িরনের মোিযনম ঋণদোতো বো আরক্তবআই তোনদর সম্পূণপ 
ক্তবনবচেোর ক্তেক্তত্তনত উপযুি মনে  রনত পোনর। 
 

15.4    ঋণগ্রহীতো/িযোরোন্টোর ক্তেক্তিত  নর এবং স্বী োর  নর লয, তোনদরন  উক্তেক্তখত ঋনণর সুক্তবিো প্রদোনের সোনথ সম্পক্ত প ত পূবপ 
েতপ  ক্তহনসনব, ঋণদোতো তোনদর িৃহীত ঋনণর  সুক্তবিো সম্পন প  তথয এবং লেটো প্র োনের জেয তোনদর সিক্তত প্রনয়োজে। তোনদর 

িোরো,িৃহীত/অেুমোে  রো বোিযবোি তো, এর সোনথ সম্পক্ত প ত এবং ক্তেিল্ট, যক্তদ থোন ,তোর পো নে তোনদর িোরো প্রক্ততশ্রুক্ততবদ্ধ। 

তদেুসোনর, ঋণগ্রহীতো/িযোরোন্টর এতিোরো সিত হে এবং ঋণদোতোর িোরো প্র োনের জেয সিক্তত লদে: 

 

a. ঋণগ্রহীতো / িযোরোন্টোর সম্পক্ত প ত তথয এবং তথয; 
b. ঋণগ্রহীতো / িযোরোন্টোর িোরো প্রোপ্ত / গ্রহণ  রো / লয ল োেও লক্রক্তেট সুক্তবিো সম্পক্ত প ত তথয বো তথয; এবং 
c. ক্তেিল্ট, যক্তদ থোন , ঋণগ্রহীতো িোরো প্রক্ততশ্রুক্ততবদ্ধ, ঋণগ্রহীতোর িোরো প্রক্ততশ্রুক্ততবদ্ধ, ঋণগ্রহীতোর এই িরনের 

বোিযবোি তোর স্রোনবর লক্ষনত্র; 

d. লযনহতু ঋণদোতো উপযুি এবং প্রনয়োজেীয় বন  মনে  রনত পোনরে, লক্রক্তেট ইেিরনমেে বুযনরো (ইক্তন্ডয়ো) ক্ত ক্তমনটে এবং 
আরক্তবআই িোরো এই পনক্ষ অেুনমোক্তদত অেয ল োেও সংস্থোন  প্র োে এবং সরবরোহ  রনত পোনরে। 
1. 15.5 ঋণগ্রহীতো / িযোরোন্টোর গ্রহণ  নর লয: 

a. লক্রক্তেট ইেিরনমেে বুযনরো (ইক্তন্ডয়ো) ক্ত ক্তমনটে এবং অেুনমোক্তদত অেয ল োেও সংস্থো বযবহোর  রনত পোনর, তোনদর িোরো 
উপযুি বন  মনে  রো পদ্ধক্ততনত ঋণদোতো িোরো প্র োক্তেত তথয এবং লেটো প্রক্তক্রয়ো  রনত পোনর; এবং 
b. লক্রক্তেট ইেিরনমেে বুযনরো (ইক্তন্ডয়ো) ক্ত ক্তমনটে (ইক্তন্ডয়ো) ক্ত ক্তমনটে এবং অেুনমোক্তদত অেয ল োেও সংস্থো ক্তবনবচেোর জেয, 
তোনদর িোরো প্রস্তুত  রো পণযগুক্ত র প্রস্তোক্তবত তথয এবং লেটো, বযোং  / আক্তথপ  প্রক্ততষ্ঠোে এবং অেযোেয লক্রক্তেট অেুদোেদোতো বো 
লরক্তজেোর বযবহোর োরীনদর  োনে সরবরোহ  রনত পোনর, লযমেটি আরক্তবআই িোরো এই উনদ্দনেয ক্তেক্তদপষ্ট  রো লযনত পোনর। 
15.6 ঋণগ্রহীতো / িযোরোন্টোর এর িোরো ঋণদোতোন  "আক্তথপ  তথয" প্র োে / জমো লদওয়োর জেয ক্তেক্তদপষ্ট সিক্তত লদয় যো লদউক্ত য়ো 
এবং লদউক্ত য়ো ল োে, 2016 এর িোরো 3 (13) এ সংজ্ঞোক্তয়ত  রো হনয়নে (সংনক্ষনপ 'ল োে') ল োনের অিীনে ততক্তর প্রোসক্তঙ্গ  



প্রক্তবিোে / ক্তবক্তিগুক্ত র সোনথ পিো, লযমে সংনেোক্তিত এবং সমনয় সমনয় এবং সমনয় সমনয় এবং এর অিীনে ক্তেক্তদপষ্ট ক্তহসোনব,  

ঋণদোতোর  োে লথন  প্রোপ্ত লক্রক্তেট / আক্তথপ  সুক্তবিোগুক্ত র লক্ষনত্র, সমনয় সমনয়, ল োনের িোরো 3 (21) এ সংজ্ঞোক্তয়ত ল োেও 

'ইেিরনমেে ইউটিক্ত টি' (সংনক্ষনপ 'আইইউ') এ সংজ্ঞোক্তয়ত, ল োনের অিীনে ক্তেক্তমপত প্রোসক্তঙ্গ  প্রক্তবিোে এবং সমনয় সমনয় বযোং  / 

আক্তথপ  প্রক্ততষ্ঠোেগুক্ত নত আরক্তবআই িোরো জোক্তর  রো ক্তেনদপেোব ী এবং এর মোিযনম ক্তবনেষেোনব ঋণদোতো িোরো জমো লদওয়ো "আক্তথপ  

তথয" অক্তব নম্ব প্রমোণী রণ  রনত সিত হে,  সংক্তিষ্ট 'আইইউ' িোরো অেুনরোি  রো হন । 
 

 

15.8 ঋণগ্রহীতো / িযোরোন্টোর এর িোরো সিত হে এবং েষ্টেোনব ঋণদোতোন  লয ল োেও সমনয় ল োেও / সমস্ত তথয / তথয প্র োে / 

েোি  নর লেওয়োর জেয সিক্তত লদে লযমে, ঋণগ্রহীতো / িযোরোন্টোনরর ক্তববরণ, ঋণ প্রোপ্ত, ঋণ অযো োউনন্ট অক্ততক্তরি বন য়ো এবং 
পুেরুদ্ধোনরর জেয শুরু  রো আইক্তে মোম ো ইতযোক্তদ, মূ  সরঞ্জোম প্রস্তুত োর নদর (OEM) সরবরোহ োরী এবং ঋণগ্রহীতো এবং / 
অথবো িযোরোন্টোর সহ যোেবোহে / সরঞ্জোম ক্তেমপোতোনদর এবং ঋণগ্রহীতো এবং / অথবো িযোরোন্টোর এ ই ক্তবষনয় আপক্তত্ত  রনব েো এবং 
এ ই পক্তরমোণ  ঙ্ঘে  রনব েো। চুক্তিনত লয ল োেও লিোপেীয়তোর িোরো।  

15.9 এই িোরোটি েোরনত ব বৎ আইনের অিীনে বো সময় লথন  ক্তেিপোক্তরত অেযোেয আনি লথন  থো ো ক্তেয়ম ও ক্তেনদপ ক্তে ো লচনয় 

উচ্চতর লিোপেীয়তোর জেয ঋণগ্রহীতোর সোনথ ঋণদোতোর িোরো এ টি প্র োেয বো অন্তক্তেপক্তহত চুক্তি িঠে  নর েো এবং এটিন  িঠে 

 রো হনব েো। সময়. এই িোরোয় ঋণদোতোন  প্রদত্ত অক্তি োরগুক্ত  ঋণগ্রহীতো এবং ঋণদোতোর মনিয ল োনেো ঋণগ্রহীতোর তনথযর সোনথ 

সম্পক্ত প ত বো অেয ল োনেো চুক্তির অক্ততক্তরি এবং ল োনেোেোনবই পূবপোেোক্তসত বো প্রেোক্তবত হনব েো, প্র োে  রো বো উহয হনব েো চুক্তি 

এই িোরোর িোরো লযন োেেোনব পক্ষপোতমূ   বো প্রেোক্তবত হনত পোনর। 

 

 

 

ক্তনবন্ধ 16 

ক্তনিাপত্তা স্বাতথত প্রতয়াগ 

16.1 ক্ত ক্তস্তর অথপ প্রদোনের লক্ষনত্র ল োেও ক্তেিনল্টর লক্ষনত্র, চুক্তির েতপ োব ী  ঙ্ঘে  নর, ঋণদোতো এখোনে উক্তেক্তখত এবং / অথবো সমস্ত 

লিোরোনমর আনি সমস্ত বো লয ল োেও আইক্তে পদনক্ষপ গ্রহণ  রনত পোনর এবং আক্তথপ  সম্পনদর ক্তসক্ত উক্তরটিনজেে এবং পুেিপঠে 

এবং ক্তেরোপত্তো সুনদর আইে প্রনয়োি আইনের অিীনে উপ ব্ধ তোর প্রক্তত োরগুক্ত ও আহ্বোে  রনত পোনর,  2002 (SARFAESI 

আইে) non-performing asset পুেরুদ্ধোনরর লক্ষনত্র প্রনযোজয। ঋণদোতো SARFAESI আইে অেুযোয়ী সুরক্তক্ষত সম্পদ পুেরুদ্ধোর 

এবং ক্তেষ্পক্তত্ত  রোর অক্তি োরী। ঋণদোতো আরও সুরক্তক্ষত সম্পদ ক্তেষ্পক্তত্তর পনর যক্তদ থোন  তনব বযোন ি বন য়ো পুেরুদ্ধোর ল র 

অক্তি োরী। 
 

16.2 ঋণগ্রহীতো এবং িযোরোন্টোর েষ্টেোনব স্বী োর  নর এবং স্বী োর  নর লয ঋণদোতো সম্পূণপরূনপ অক্তি োরী হনব এবং সম্পূণপ ক্ষমতো এবং 
 তৃপ ে থো নব লয ল োেও উপোনয়, সম্পূণপ বো আংক্তে েোনব, এবং এই িরনের পদ্ধক্ততনত এবং লযমে েতপ োব ীনত ঋণদোতো ক্তসদ্ধোন্ত 

ক্তেনত পোনর, ঋণগ্রহীতো এবং িযোরোন্টোরন  ক্ত ক্তখত তথয েোিোই বো েোিোই ঋণদোতোর পেনন্দর ল োেও থোেপ -পোটিপ র োনে। এর মনিয 
রনয়নে ঋণগ্রহীতো এবং িযোরোন্টোনরর লয ল োেও বো সমস্ত বন য়ো পোওেোর জেয লক্রতো, বরোদ্দ োরী বো ট্রোিিোনরর পনক্ষ ঋণগ্রহীতো 
এবং িযোরোন্টোনরর ক্তবরুনদ্ধ এক্তিনয় যোওয়োর জেয ঋণদোতোর ক্তবরুনদ্ধ তোর ক্ষমতো বজোয় রোখোর জেয ঋণদোতোর অক্তি োর সংরক্ষণ 

 রো। এই জোতীয় ল োেও  মপ এবং এই জোতীয় ল োেও ক্তবক্রয়, অযোসোইেনমন্ট বো স্থোেোন্তর ঋণগ্রহীতো এবং িযোরোন্টোরন  ঋণদোতো 
ক্তহসোনব এ নচটিয়োেোনব বো ঋণদোতোর সোনথ লযৌথ ঋণদোতো ক্তহসোনব গ্রহণ  রোর জেয বো ঋণদোতোর অক্তি োনরর সোনথ 

এ নচটিয়োেোনব ঋণদোতো ক্তহসোনব গ্রহণ  রোর জেয আবদ্ধ  রনব এবং এই িরনের থোেপ -পোটিপ রপক্ষ এবং / অথবো ঋণদোতোর  োনে 

এই িরনের বন য়ো পক্তরমোণ এবং বন য়ো পক্তরনেোি  রনত হনব। ঋণদোতো ক্তেনদপে ক্তদনত পোনরে। ঋণগ্রহীতো এবং িযোরোন্টোর স্বী োর 

 নর এবং থোেপ -পোটিপ র োনে লমোট ঋনণর পক্তরমোণ এবং ঋণদোতোর িোরো প্রোপ্ত পক্তরমোনণর মনিয পোথপ য প্রদোে প্রক্ততশ্রুক্তত লদয়, যক্তদ 

থোেপ -পোটিপ র োনে লপোটপ নিোক্ত ও স্থোেোন্তর  রো হয়। থোেপ -পোটিপ রবন য়ো পক্তরমোণ সংগ্রহ  রোর জেয ঋণদোতোর  তৃপ ে থো নব। 
 

ক্তনবন্ধ 17 

ক্তপ্রতপতমন্ট 

17.1 যক্তদ ঋণগ্রহীতো ক্তিতীয় তিক্তসন  ক্তেনদপ ক্তেত তু েোয় আনি ঋণ পক্তরনেোি  রনত চোে, তনব প্রথম তিক্তসন  ক্তেনদপ ক্তেত লিোরনক্লোজোর 

চোজপ গুক্ত  ঋণ েোিোও এই িরনের লিোরনক্লোজোনরর তোক্তরনখ বন য়ো বযোন নি ঋণগ্রহীতোর িোরো প্রনদয় হনব। ক্তপ্রনপইনমন্ট ল ব  তখেই 

 োযপ র হনব যখে েিদ অথপ প্রদোে  রো হনয়নে বো লচ গুক্ত  সোি  রো হনয়নে। 
 

 

ক্তনবন্ধ 18 



ক্তসক্তকউক্তিটিতযশন  

18.1 ঋণগ্রহীতো েষ্টেোনব স্বী োর  নর এবং গ্রহণ  নর লয ঋণদোতো সম্পূণপরূনপ অক্তি োরী হনব এবং সম্পূণপ েোনব বো আংক্তে েোনব 

লয ল োেও উপোনয় ক্তবক্তক্র, বরোদ্দ বো স্থোেোন্তর  রোর পূণপ ক্ষমতো এবং  তৃপ ে থো নব, এবং এই িরনের পদ্ধক্ততনত এবং লযমে 

েতপ োব ীনত ঋণদোতো ক্তসদ্ধোন্ত ক্তেনত পোনর, যোর মনিয রনয়নে ঋণদোতোর  োনে তোর ক্ষমতো বজোয় রোখোর অক্তি োর সংরক্ষণ  রো 
যোনত লক্রতোর পনক্ষ ঋণগ্রহীতোর ক্তবরুনদ্ধ এক্তিনয় যোওয়োর জেয এখোনে তোর ক্ষমতো বজোয় রোখো যোয়,  ক্তেনয়োি োরী বো 
স্থোেোন্তর োরী, ঋণগ্রহীতোর ল োেও বো সমস্ত বন য়ো এবং বন য়ো, ঋণদোতোর ল োেও থোেপ -পোটিপ র  োনে  লেওয়োর অেুনমোদে আনে।
  

 

ক্তনবন্ধ 19 

এতজক্তন্সি ক্তনতয়াতগি দেতত্র ঋণগ্রাহীোি অক্তযকাি 

 

19.1  ঋণগ্রহীতো ও িযোনরন্টর লবোনঝে ও স্বী োর  নরে লয ঋণদোতো ল োনের উপ েযতো অেুযোয়ী থোেপ  পোটিপ / এনজক্তিন  তোর 

লযন োেও বো সমস্ত পক্তরনষবো আউটনসোসপ  রনত পোনরে। ঋণগ্রহীতো বুঝনত পোনরে এবং স্বী োর  নরে লয ল োেও পক্ষপোক্ততে 

েোিোই ঋণদোতোর এর ম  োযপ  োপ সম্পোদে  রোর অক্তি োর আনে অথবো এর অক্তিসোর বো  মী সমস্ত ক্ষমতোর অক্তি োরী হনবে, 

ঋণদোতোর পেন্দ মনতো এ জে বো অসংখয থোেপ  পোটিপ  ক্তেনয়োি  রোর অক্তি োর আনে। ল োনের আনবদে প্রক্তক্রয়ো রণ  রোর 

অক্তি োর ও  তৃপ ে এই সমস্তক্ত েু থোেপ  পোটিপ ন  হস্তোন্তর ও অপপণ  রো হয় এবং/অথবো এই চুক্তির অিীনে ঋণদোতোর  োরনণ 

ঋণদোতোর পক্ষ লথন  ইিট নমন্ট/ সুদ/ অেযোেয চোজপ  গ্রহণ ও দোক্তবর লেোটিে পোঠোনেো, ঋণগ্রহীতোর বোসেবে বো অক্তিনস উপক্তস্থত 

থো ো অথবো বোক্ত  থো ো টো ো গ্রহনণর জেয ঋণগ্রহীতোর সোনথ লযোিোনযোি বো অযোনসট দখ   রোর জেয লযেোনব মোম ো হনত পোনর 

এসমস্ত ক্ত েু সহ এর সোনথ সংযুি সমস্ত  োজ, ক্তবষয়, ক্তজক্তেসপত্র সম্পোদে  রো হনয় থোন । 
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দনাটিশ 

20.1  লযন োেও লেোটিে, ক্তচঠি ও অেযোেয েকুনমন্ট চুক্তিনত ল খো ঠি োেোয় বো ঋণগ্রহীতো ও/বো িযোনরন্টনরর অবক্তহত ঠি োেোয় 

বযক্তিিতেোনব বো লরক্তজেোর/ ক্তেে লপোনের মোিযনম প্রোপয স্বী ৃক্তত সহ বো কুক্তরয়োর,  নর বো অেয ল োেও েকুনমনন্টর ইন  ট্রক্তে  

ট্রোিক্তমেে লযমে িযোে মযোনসজ, লরক্তজেোর  রো ইনম  অথবো WhatsApp বো এর ম িরনণর অযোক্তপ্লন েে আনে এর ম 

লমোবোই  েম্বর ইতযোক্তদর মোিযনম পোঠোনত হনব। ঋণগ্রহীতো এবং/বো িযোনরন্টর ক্তেক্তদপষ্টেোনব সিত হনয়নেে/স্বী োর  নরনেে/সিক্তত 

ক্তদনয়নেে লয ল োেও লেোটিে/ েকুনমন্ট লরক্তজেোর  রো ইনম  আইক্তে বো লমোবোই  েম্বর (WhatsApp বো এর ম িরনণর 

অযোক্তপ্লন েে আনে এর ম)-এ পোঠোন  অেুনমোক্তদত বযক্তির এই পক্তরনষবো থো নত হনব এবং ঋণগ্রহীতো ও িযোনরন্টর এর সতযতো ক্তেনয় 

ল োেও প্রশ্ন  রনবে েো।      

 

 

20.3  বন য়ো ক্তহনসনব এ টি ক্তেক্তদপষ্ট সমনয় টো োর পক্তরমোণ ক্ত নখ ঋণদোতোর এ জে অক্তিসোনরর সোইে  রো এ টি ক্ত ক্তখত সোটিপ ক্তিন ট 

ঋণগ্রহীতো ও িযোনরন্টনরর ক্তবরুনদ্ধ চূিোন্ত প্রমোণ ক্তহনসনব িণয হনব।  

 

20.4 ঋণগ্রহীতো এবং/অথবো িযোনরন্টনরর ঠি োেো, ইনম  বো লমোবোই  েম্বনর ল োেও পক্তরবতপ ে হন , তো এর ম পক্তরবতপ নের এ  সপ্তোনহর 

মনিয ক্ত ক্তখত মোিযনম ঋণদোতোন  জোেোনত হনব। 
 

20.5 সমস্ত ক্তচঠিপনত্র, চুক্তির েম্বর উদৃ্ধত  রো উক্তচত। 
 

20.6  এই চুক্তির প্রস্তোবেোয় উপক্তস্থত পোটিপ র বণপেোয় উক্তেক্তখত ঋণদোতোর  নপপোনরট ঠি োেোয় ঋণদোতোন  সমস্ত ক্তচঠিপত্র পোঠোনত 

হনব।  ঋণদোতো  তৃপ   প্রোপ্ত েো হওয়ো পযপন্ত ঋণদোতোর ল োে লেোটিে  োযপ র হনব েো। 

 

20.7 ঋণগ্রহীতোন  পোঠোনেো লেোটিে সহ-ঋণগ্রহীতো ও িযোনরন্টরন ও পোঠোনত হনব। 
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আংক্তশক অববযো 
 



21.1 যক্তদ এই চুক্তির ল োনেো ক্তবিোে বো ল োনেো বযক্তি বো পক্তরক্তস্থক্ততনত এর প্রনয়োি ল োনেো আইে বো প্রক্তবিোে বো সর োরী েীক্ততর  োরনণ, 

এই চুক্তির অবক্তেষ্টোংে এবং এই িরনের ক্তবিোনের প্রনয়োি সহ লযন োনেো  োরনণ লয ল োনেো  োরনণ অববি বো প্রনয়োিনযোিয েো হয় 

বযক্তি বো পক্তরক্তস্থক্ততগুক্ত  বযতীত অেয লযগুক্ত র জেয এটিন  অববি বো অপ্রনয়োিনযোিয বন  িনর লেওয়ো হয় তো িোরো প্রেোক্তবত হনব 

েো এবং এই চুক্তির প্রক্ততটি ক্তবিোে আইে িোরো অেুনমোক্তদত সম্পূণপ পক্তরমোনণ তবি এবং প্রনয়োিনযোিয হনব৷ এই চুক্তির ল োেও অববি 

বো অপ্রনয়োিনযোিয প্রক্তবিোে এ টি তবি ও প্রনয়োিনযোিয এবং পোরেক্তর েোনব সিক্ততনত অপ্রনয়োিনযোিয প্রক্তবিোনের মূ  উপোয়ন  

প্রোয় প্রক্ততিক্ত ত  নর এমে প্রক্তবিোনের সোনথ ক্তরনপ্লস  রো হনব।    

 

ক্তনবন্ধ 22 

ক্তববাতেি সমাযান ও সাক্তলক্তশ 

 

 

22.1 সমস্ত ক্তেসপুট (এই চুক্তি অেুযোয়ী ঋণগ্রহীতো/িযোনরন্টনরর  রো ত্রুটি সহ), পোথপ য এবং/অথবো এই চুক্তি থো ো ো ীে বো 
তোরপনর এই চুক্তি লথন  উদু্ভত দোক্তব 1996 সোন  আরক্তবনট্রেে ও  েসোইন সে আইনের সোহোনযয ক্তেষ্পক্তত্ত হয়, অথবো এর 

ল োেও সংক্তবক্তিবদ্ধ সংনেোিেী ও ঋণদোতোর মনেোেীত বযক্তির  োনেই পোঠোনেো হনব। সোক্ত ে প্রক্তক্রয়ো রনণর আসে, জোয়িো ও 

স্থোে লচন্নোইনত হনব এবং এর েোষো হনব ইংনরক্তজ। চূিোন্ত হ  এ জে সোক্ত ে োরী অযোওয়োেপ  লদনবে এবং চুক্তির স   পোটিপ র 

জেযই তো বোিযতোমূ  । চূিোন্ত হনব ল োেও অন্তরবতী অযোওয়োেপ  সহ অযোওয়োেপ  লদনবে সোক্ত ে োরী এবং সংক্তিষ্ট স   

পোটিপ র জেযই তো বোিযতোমূ  । অন্তরবতী অযোওয়োেপ  সহ অযোওয়োনেপ র জেয সোক্ত ে োরীর  োরণ জোেোনেো প্রনয়োজে। 

সোক্ত ক্তের খরচ পোটিপ রো সমোেেোনব বহে  রনব। ঋণগ্রহীতো/ িযোনরন্টনরর ক্তবনেষেোনব তোর/তোনদর/তোনদর/তোনদর/তোনদর 

সোক্ত ক্তস ও সমনঝোতো আইে, 1996-এর িোরো 12- অেুযোয়ী প্রদত্ত ঋণদোতো  তৃপ   এ মোত্র সোক্ত স োরীর ক্তেনয়োিন  চযোন ঞ্জ 

 রোর অক্তি োর পক্তরতযোি  নর।          

 

 

22.2 এটি চুক্তির এ টি েতপ  লয এর ম এ জে সোক্ত ে োরী যোর  োনে ক্তবষয়টি মূ ত উনেখ  রো হনয়নে, ক্ততক্তে পদতযোি  নরে বো 
মোরো যোে বো ল োেও  োরনণ  োজ  রনত অক্ষম হন  এমে পক্তরক্তস্থক্ততনত, ঋণদোতো, সোক্ত ে োরীর এর ম মৃতুযর সমনয় অথবো 
সোক্ত ে োরী হনত পোরোর অক্ষমতোর সমনয়, সোক্ত ে োরী ক্তহনসনব অেয এ জে বযক্তিন  ক্তেযুি  রনবে এবং ক্ততক্তে তোর 

পূবপসূক্তর লয পযপোনয় লরনখ ক্তিনয়ক্তেন ে তোর লরিোনরি ক্তেনয়  োজ  রনবে।   

 

 

22.3   এটি ক্তবনেষেোনব এ মত লয পক্ষগুক্ত র মনিয ক্তবনরোিগুক্ত  "অে োইে ক্তবনরোি ক্তেষ্পক্তত্ত" (ODR) পদ্ধক্ততর মোিযনম সমোিোে 

 রো লযনত পোনর৷ আরক্তবনট্রটর লেোটিে, দোক্তবর ক্তববৃক্তত, েক্তথ, উত্তর,  োউন্টোর, স্থক্তিত পত্র ইতযোক্তদ পোঠোনত পোনরে, 

ঋণগ্রহীতো/জোক্তমেদোনরর তোর/তোনদর/তোনদর ক্তেবক্তন্ধত ই-লমই  আইক্তে বো লমোবোই  েম্বনরর  োনে সোক্ত ক্তে প্রক্তক্রয়োর এবং 
এ ই ক্তহসোনব ক্তবনবক্তচত হনব ঋণগ্রহীতো/জোক্তমেদোনরর যথোযথ লসবো। যক্তদ পক্ষগুক্ত  সিত হয়, তোহন  সোক্ত স োরী ক্তেক্তেও 

 ক্ত ং সুক্তবিোর মোিযনমও লমৌক্তখ  প্রমোণ লর েপ   রনত পোনর। লযন োে লেোটিে, দোক্তব, উত্তর, প্রক্ততনেোি, ক্তচঠি এবং েক্তথ এ টি 

পক্ষ িোরো সোক্ত স োরী এবং সোক্ত স োরীর ই-লমই  আইক্তেনত পোঠোনেো লযনত পোনর, তোর সতযতো সোনপনক্ষ ক্তববোনদর ক্তবচোনরর 

জেয এ ই ক্তবনবচেো  রো লযনত পোনর। 

 

 

ক্তনবন্ধ 23 

 

আইন ও ক্তবচািবেবস্থা 
 

 

23.1 এই চুক্তিটি েোরনতর আইে অেুযোয়ী ক্তেক্তমপত ও অিীত হনব এবং তো অেয সমস্ত আদো ত বোদ ক্তদনয় লচন্নোই আদো নতর অিীনে 

থো নব।     

 

ক্তনবন্ধ 24 

সমগ্র চুক্তি 

 

24.1  এই চুক্তি অেুযোয়ী ঋণদোতোর পনক্ষ ঋণগ্রহীতোর িোরো ক্তেষ্পন্ন বো ক্তেষ্পন্ন হনত চন নে এমে েকুনমন্ট সহ এই সম্পূণপ চুক্তিটি (প্রথম ও 

ক্তিতীয় সময়সূক্তচ সহ) এর ক্তবষয়বস্তু অেুযোয়ী পোটিপ র মনিয িঠিত।    



 

ক্তনবন্ধ 25  

শেত াবলী ও সমাক্তি 

 

25.1    এই চুক্তি হওয়োর তোক্তরখ লথন  এটি  োযপ র হনব এবং সমোক্তপ্ত  টনব তখেই যখে এই চুক্তি অেুযোয়ী ঋণগ্রহীতো ঋণদোতোন  ল োে, 

তোরওপর সুদ, চোজপ  ও ঋণগ্রহীতোর বন য়ো টো ো সম্পূণপ ক্তরনপনমন্ট  রনব। 
 

ক্তনবন্ধ 26 

ত্রুটি অনুযায়ী অোকাউতন্টি দেক্তণক্তবভাগ 

 

 

26.1 ঋণগ্রহীতো/িযোনরন্টর বুনঝনেে ও সিত হনয়নেে লয সমনয় সমনয় “প্রুনেক্তিয়ো  লেমওয়ো প  ির লরনসোক্ত উেে অি লিসে 

অযোনসট”-এ RBI-এর ইসুয  রো প্রনযোজয সোকুপ  োর অেুযোয়ী ঋণগ্রহীতো/িযোনরন্টনরর অযো োউনন্ট ঋণদোতোর প্রোথক্তম  লিস 

ক্তচেনত পোরোর প্রনয়োজে, ত্রুটির পর, লেেো  লমিোে অযো োউন্ট (SMA 1&2) ও NPA ক্তহনসনব লেক্তণবদ্ধ হয়।    

 

 

26.2 এটি পনর েষ্ট হয় লয ক্তেক্তদপষ্ট ক্তদে, এই িরনণর প্রক্তক্রয়ো চো োনেোর সমনয়র জেয ঋণদোতোর লে-এন্ড প্রক্তক্রয়োর এ টি অংে 

ক্তহনসনব  ঋণগ্রহীতো/িযোনরন্টনরর অযো োউন্ট (ঋণদোতোর  োে লথন  আক্তথপ  সুক্তবিো সহ) ঋণদোতো  তৃপ   ওেোরক্তেউ ক্তহনসনব 

ক্তচক্তিত হনব। এ ইেোনব, ঋণগ্রহীতো/িযোনরন্টনরর অযো োউন্ট SMA ও NPA ক্তহনসনব লেক্তণ রণও ক্তেক্তদপষ্ট তোক্তরনখ লে-এন্ড 

প্রক্তক্রয়োর এ টি অংে ক্তহনসনব হনব এবং SMA বো NPA লেণীক্তবেোনির তোক্তরখটি হনব লসই তোক্তরখ যোর জেয ক্তদে লেনষর 

প্রক্তক্রয়ো চো োনেো হয়। অেযেোনব ব ন , SMA ও NPA-এর তোক্তরখ NBF-এর জেয প্রনযোজয RBI-এর েতপ  অেুযোয়ী লসই 

 যোন ন্ডোর তোক্তরনখর লে-এন্ড-এ অযোনসনটর লেক্তণক্তবেোনির অবস্থো প্রক্ততিক্ত ত হনব।   

 

 

                       উদোহরণ : যক্তদ ল োনের বন য়ো লদওয়োর তোক্তরখ 31 মোচপ , 2021 হয় এবং এই ক্তদনের জেয ঋণদোে োরী প্রক্ততষ্ঠোে লে-

এন্ড প্রক্তক্রয়ো শুরু  রোর আনে সমগ্র বন য়ো এনস েো লপৌাঁেন , ওেোরক্তেউ-এর তোক্তরখ হনব 31 মোচপ , 2021। যক্তদ এটি ওেোরক্তেউ 

ক্তহনসনবই থোন , তোহন  এই অযো োউন্টটি 30 এক্তপ্র , 2021 তোক্তরনখ অথপোৎ, ক্রমোিত 30 ক্তদে বোবদ ওেোরক্তেউ থো োর িন  লে-এন্ড 

প্রক্তক্রয়ো চ ো ো ীে SMA-1 ক্তহনসনব টযোি হনব । লসই ক্তহসোনব, লসই অযো োউনন্টর জেয SMA-1 লেক্তণক্তবেোনির তোক্তরখ হনব 30 

এক্তপ্র , 2021।   

এ ই র মেোনব, যক্তদ অযো োউন্টটি ওেোরক্তেও লথন  যোয়, তোহন  30 লম, 2021 তোক্তরনখ লে-এন্ড প্রক্তক্রয়ো 
চ োর সময় এটি SMA-2 ক্তহসোনব টযোি  রো হনব এবং যক্তদ আরও ওেোরক্তেও লথন  যোয়, তোহন  এটি লে-এন্ড 

প্রক্তক্রয়ো চ ো ো ীে NPA ক্তহসোনব লেণীবদ্ধ  রো হনব। জেু 29, 2021। 
26.1 এটি আরও েষ্ট  রো হনয়নে লয ঋণগ্রহীতো/িযোরোন্টোনরর অযো োউনন্টর SMA বো NPA লেণীক্তবেোনির ক্তেনদপেোব ী 

এেনপোজোনরর আ োর ক্তেক্তবপনেনষ খচুরো ঋণ সহ সমস্ত ঋনণর লক্ষনত্র প্রনযোজয। 

26.2 ঋণগ্রহীতো/িযোরোন্টোনরর িোরো এটি আরও সিত এবং লবোঝো যোয় লয NPA ক্তহসোনব লেণীবদ্ধ ঋণ অযো োউন্টগুক্ত ন  

'েযোন্ডোেপ ' সম্পদ ক্তহসোনব আপনগ্রে  রো লযনত পোনর, শুিুমোত্র যক্তদ পুনরো বন য়ো সুদ এবং মূ  ঋণ গ্রহীতো/িযোরোন্টোর িোরো 
লিরত লদওয়ো হয়। 

 

ক্তেবন্ধ 27 

ইন  ট্রক্তে /ক্তেক্তজটো োইজে েকুনমন্টস সম্পোদে 

27.1 ঋণগ্রহীতো এবং িযোরোন্টোর এতিোরো সিত হে, লবোনঝে, স্বী োর  নরে এবং ক্তেক্তিত  নরে লয ক্ততক্তে/ক্ততক্তে/তোরো চুক্তি 

সম্পোদে  রনেে এবং ইন  ট্রক্তে /ক্তেক্তজটো োইজে িনমপ (লযখোনে প্রনযোজয) েকুনমন্ট সংযুি  রনেে এবং 
ক্ততক্তে/ক্ততক্তে/তোরো সিত হনয়নেে, যোচোই এবং ক্তেক্তিত  নরনেে ওটিক্তপ (ওয়োে-টোইম পোসওয়োেপ ) এবং/অথবো ই-ক্ত নকর 

মোিযনম তোর/তোনদর/তোনদর ল োক্তষত/লরক্তজেোর লমোবোই  েম্বর(গুক্ত ) এবং/অথবো তোর/তোনদর/তোনদর লরক্তজেোর ইনম  

আইক্তে(গুক্ত ) বো অেয ল োনেো সমনয় সমনয় বযবহৃত যোচোই রনণর িৃহীত লমোে। 
27.2 ঋণগ্রহীতো এবং িযোরোন্টোর সিত হে এবং অঙ্গী োর  নরে লয ক্ততক্তে/ক্ততক্তে/তোরো চুক্তি এবং অেযোেয েকুনমন্টর সতযতো 

ক্তেনয় প্রশ্ন  রনবে েো এবং সিক্ততটি তোর/তোর/তোনদর িোরো ই-িনমপ লদওয়ো হনয়নে, েক্তবষযনত ল োনেো েোরীক্তর  স্বোক্ষনরর 

অেোনব এবং/অথবো গ্রহণনযোিযতো। 



27.3 ঋণগ্রহীতো এবং িযোরোন্টোর তথয প্রযুক্তি আইে এবং প্রক্তবিোে অেুযোয়ী সম্পূণপরূনপ তোর/তোনদর/তোনদর ক্তেনজর ঝুাঁ ক্ত  এবং 
পক্তরণক্ততনত এখোনে থো ো েতপ োব ী অেুসোনর অে োইে ঋণ সুক্তবিো গ্রহণ  রনেে। ঋণগ্রহীতো এবং িযোরোন্টোর প্রক্ততশ্রুক্তত 

লদে লয "আক্তম সিত"-লত ক্তক্ল   রোর পনর, এটি লবোঝোনেো হনব লয ঋণগ্রহীতো এবং িযোরোন্টর যথোযথেোনব চুক্তি 

সম্পোদে  নরনেে এবং েকুনমন্ট সংযুি  নরনেে এবং এখোনে থো ো সমস্ত েতপ োব ী গ্রহণ  নরনেে এবং ক্ততক্তে/লস/তোরো 
তো  রনবে েো েক্তবষযনত, এ ই সম্পক্ত প ত লয ল োেও লক্ষোে বো প্রক্ততবোদ উত্থোপে  রুে। ঋণগ্রহীতো এবং িযোরোন্টোর 

সনচতে লয ঋণদোতো ঋনণর জেয আনবদনে ঋণগ্রহীতো এবং িযোরোন্টোনরর িোরো পূরণ  রো সমস্ত েতপ  এবং ক্তববরণ সম্পন প  
ক্তেনজন  সন্তুষ্ট  রোর পনরই চুক্তির পক্ষ হনত সিত হনবে এবং চুক্তিটি ঋণদোতোর েীক্ততর সোনথ সোমঞ্জসযপূণপ হনত হনব।  

27.4 ঋণগ্রহীতো এবং জোক্তমেদোতো লবোনঝে এবং স্বী োর  নরে লয ইন্টোরনেট লেটো ট্রোিক্তমেনের এ টি ক্তেরোপদ মোিযম েয়। 

ঋণগ্রহীতো এবং িযোরোন্টোর স্বী োর  নরে এবং স্বী োর  নরে লয এই িরনের সংক্রমণ পদ্ধক্ততনত সম্ভোবয েোইরোস 

আক্রমনণর ঝুাঁ ক্ত , লেটোর অেেুনমোক্তদত বোিো, লেটোর পক্তরবতপ ে, লযন োনেো উনদ্দনেয অেেুনমোক্তদত বযবহোর। ঋণগ্রহীতো 
এবং জোক্তমেদোতো ঋণদোতোন  সমস্ত ক্ষক্তত, খরচ, ক্ষয়ক্ষক্তত, খরচ লথন  মুি রোখনত সিত হে যো ট্রোিক্তমেনে ত্রুটি, 

ক্তব ম্ব বো সমসযোর  োরনণ বো অেেুনমোক্তদত/অববি বোিো, পক্তরবতপ ে,  োরসোক্তজর  োরনণ ঋণগ্রহীতো এবং জোক্তমেদোনরর 

িোরো হনত পোনর। ইন  ট্রক্তে  লেটো, েোইরোস আক্রমণ / ঋণগ্রহীতোর ক্তসনেনম সংক্রমণ অেযথোয় ঋণ পোওয়োর মোিযম 

ক্তহসোনব ইন্টোরনেট বযবহোর  নর। যোইনহো , ঋণগ্রহীতো এবং িযোরোন্টোর ঋণ গ্রহণ  রনত ইে ু এবং ঋণদোতোন  ইনম  

এবং/অথবো অে োইে লমোনের মোিযনম ঋণ এবং তোর ক্তক্রয়ো  োপ সহ চুক্তির অিীনে ক্তবক্তেন্ন ক্তবষনয় ক্তেনদপেেো ("ক্তেনদপে") 

প্রদোে  নর। 
27.5 ঋণদোতো তোনদর লযন োনেো প্রনয়োজনের জেয ই-লমইন র মোিযনম প্রদত্ত ক্তেনদপেোব ীর উপর ক্তেেপ র  রোর (এবং এটিন  

প্র ৃত বন  ক্তবশ্বোস  রোর) অক্তি োরী হনবে (তোনত বোিয েো হনয়)। ক্তেনদপেোব ী ক্ত  প্রদোে  রো হনয়নে বো প্রোপ্ত হনয়নে লস 

ক্তবষনয় ল োে প্রশ্ন থো ন , ঋণগ্রহীতো এবং িযোরোন্টোনরর  োে লথন  ঋণদোতোর প্রোপ্ত ইনম র লর েপ  চূিোন্ত হনব। ঋণগ্রহীতো 
এবং িযোরোন্টোর ক্তেক্তিত  রনবে লয ঋণদোতোন  ই-লমইন র মোিযনম প্রদত্ত ক্তেনদপেোব ী এই পনক্ষ যথোযথেোনব অেুনমোক্তদত 

এ জে বযক্তি ("অেুনমোক্তদত বযক্তি") িোরো  োযপ র  রো হনয়নে এবং ঋণদোতো এই ক্তবষনয় ল োেও যোচোই রণ ক্তবষনয়র 

পক্তরচো েোর জেয দোয়ী থো নবে েো। 
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অনোনে 
28.1  ভাষা 

ঋনণর আনবদে িমপ অেুযোয়ী ঋণগ্রহীতোর িোরো প্রনয়োি  রো ক্তব নে পক্ষগুক্ত র মনিয সমস্ত ক্তচঠিপত্র এবং লযোিোনযোনি 

ইংনরক্তজ বযবহোর  রো হনব। 

28.2  সংতশাযনী 
এই চুক্তির েতপ োব ীর ল োে পক্তরবতপ ে, পক্তরবতপ ে বো সংনেোিে  রো হনব েো এবং ঋণদোতোর পনক্ষ ঋণগ্রহীতো  তৃপ   

ক্ত ক্তখতেোনব  রো এবং যথোযথেোনব সম্পোক্তদত েো হওয়ো পযপন্ত এখোে োর ল োে েতপ  বো েতপ োব ীর ল োে মওকুি তবি বো 
বোিযতোমূ   হনব েো। এই চুক্তিনত  রো লযন োনেো পক্তরবতপ ে সম্ভোবয হনব। 

28.3  ক্রমবযতমান অক্তযকাি 

এই চুক্তির অিীনে ঋণদোতোর সমস্ত প্রক্তত োর এখোনে লদওয়ো লহো  বো সংক্তবক্তি, লদওয়োেী আইে, সোিোরণ আইে,  োেম, 

বোক্তণজয বো বযবহোর িোরো প্রদত্ত লহো  তো ক্রমবিপমোে এবং ক্তব ে েয় এবং িোরোবোক্তহ েোনব বো এ নযোনি প্রনয়োি  রো 
হনব। 

28.4   

28.5 আিও ক্তনশ্চয়ো: ঋণগ্রহীতো এবং িযোরোন্টর প্রনয়োজেীয় চুক্তিগুক্ত  সম্পোদে  রনব লযমে, সম্পূর , টপ-আপ, 

সংনযোজে, এবং ঋণদোতোর সোনথ অক্ততক্তরি সময়সূচী লযমেটি হনত পোনর, চুক্তির লময়োদ োন  বো অেোপক্তত্ত েংসোপত্র জোক্তর 

 রোর আনি বো ল োে বন য়ো ক্তচঠি, লযটি আনি আসনব লসই অেুযোয়ী। 
28.6 এই চুক্তিি সুক্তবযা: এই চুক্তি এবং অেযোেয সংযুি চুক্তিগুক্ত  বোিযতোমূ   হনব এবং প্রক্ততটি পনক্ষর সুক্তবিোর জেয এবং 

তোর উত্তরোক্তি োরী ক্তেনরোেোম বো উত্তরোক্তি োরী, প্রেোস , লযমে লক্ষনত্র হনত পোনর বরোদ্দ  রনব। 

28.7 মওকুফ ক্লজ: চুক্তি বো অেয ল োে চুক্তি বো েক্তথর অিীনে ঋণদোতোর  োনে সক্তঞ্চত ল োনেো অক্তি োর, ক্ষমতো বো প্রক্তত োর 

প্রনয়োি  রনত বযোয়োম বো বোদ লদওয়োর লক্ষনত্র ল োনেো ক্তব ম্ব এই িরনের ল োনেো অক্তি োর, ক্ষমতো বো প্রক্তত োরন  

ক্ষক্ততগ্রস্ত  রনব েো এবং এটিন  মওকুি বন  িোরণো  রো হনব েো। তোর বো ল োনেো ক্তেিনল্ট ল োনেো সিক্তত; বো ল োনেো 
লখ োক্তপর ক্তবষনয় ঋণদোতোর  মপ বো ক্তেক্তিয়তো বো ল োনেো ক্তেিনল্টর ল োনেো সিক্তত, অেয ল োনেো লখ োক্তপর লক্ষনত্র 

ঋণদোতোর ল োনেো অক্তি োর, ক্ষমতো বো প্রক্তত োরন  প্রেোক্তবত বো ক্ষক্ততগ্রস্ত  রনব েো। 

28.8 সািভাইভাল: চুক্তির অবসোনের পনরও বন য়ো পুেরুদ্ধোর এবং/অথবো ক্তেরোপত্তো সুদ প্রনয়োনির জেয আরক্তবনট্রেে বো 
ঋণদোতোর  োনে উপ ব্ধ অেয ল োনেো আেয় সংক্রোন্ত ক্তবিোেগুক্ত  টিন  থো নব। 



28.9  

28.10 এই চুক্তির অিীনে ঋণগ্রহীতোর দোয় লযৌথ এবং এ োক্তি  হনব৷ 
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গ্রহণতযাগেো 
এেদ্বািা ঋণগ্রহীো এবং গোিান্টাি ক্তনম্নরূপ দ াষণা কতিন: 

দয চুক্তি, অনুতমােন পত্র এবং অনোনে নক্তথগুক্তল োি/োি/োতেি দবাঝাি ভাষায় োতেি পডা এবং বোেো কিা 
হতয়তে এবং োিা সমি যািাি সম্পণূত মাতন বুঝতে দপতিতে। 

29.1 তোরো সম্পূণপ চুক্তি এবং তিক্তসন  প্রদত্ত অেযোেয েতপ োব ী এবং উপোদোনের ক্তববরণ পনিনে, যো তোনদর উপক্তস্থক্ততনত পূরণ 

 রো হনয়নে এবং তোরো অেুনমোদনে তোন /তোনদরন  প্রদত্ত সমস্ত িোরো, েতপ োব ী এবং েতপ োব ী িোরো আবদ্ধ হনব। 

ঋণদোতো িোরো জোক্তর  রো ক্তচঠি এবং স্বোিত পত্র এবং এটি চুক্তির পোনসপন র অংে ক্তহসোনব পিো হনব এবং "মুটোটিস 

ক্তমউটযোক্তন্ডস" প্রনযোজয হনব। 

29.2 এই চুক্তিটি ঋণগ্রহীতো এবং িযোরোন্টোর িোরো সম্পোক্তদত হয় সমস্ত েতপ োব ী লযমে সংজ্ঞো, ঋনণর পক্তরমোণ, ক্তবতরণ এবং 
পক্তরনেোনির লমোে / েনতপ র েক্তজর / ক্তপ্রনপনমন্ট, সুনদর হোর (ROI), চোজপ গুক্ত  পিোর পনর, সিক্তত লদওয়োর পনর, লবোঝোর 

পনর /ক্তি/টযোে (ক্তপ্র-লপনমন্ট/বুন ট লপনমন্ট ইতযোক্তদ), প্রনদয়, সুনদর হোর এবং চোজপ  পক্তরবতপ নের ক্তবজ্ঞক্তপ্ত, ঋণদোতো িোরো 
অথপপ্রদোনের প্রনয়োি, ক্তেরোপত্তো এবং এর প্রনয়োি, দোয়বদ্ধতো / প্রক্ততক্তেক্তিে / চুক্তি / ঋণগ্রহীতোর উনদযোি এবং/অথবো 
িযোরোন্টোর, ঋণদোতো িোরো তথয প্র োে, সম্পদ এবং এর ক্তবতরণ / বযবহোর / বীমো / রক্ষণোনবক্ষণ, ঋণগ্রহীতো/জোক্তমেদোর 

িোরো প্রদত্ত জোমোেত, লখ োক্তপ  টেো, ঋণদোতোর অক্তি োর, অযোসোইেনমন্ট, এনজক্তি, ইন  ট্রক্তে  / ক্তেক্তজটো োইজে েক্তথ 

সম্পোদে ইতযোক্তদ, আরও ক্তবেদ ক্তববরনণ চুক্তি। 
29.3 তোরো এতিোরো স্বী োর  নর লয পুনরো চুক্তিনত শুিুমোত্র েযোন্ডোেপ  ক্লজ রনয়নে যো এই িরনের সমস্ত ঋণগ্রহীতোর জেয 

সোিোরণ এবং তোই এখোনে থো ো েতপ োব ী িোরো আবদ্ধ হনত সিত, এমেক্ত  যক্তদ ঋণদোতোর  মপ তপ োর স্বোক্ষর শুিুমোত্র 

প্রথম পৃষ্ঠোয় এবং/অথবো লেষ পৃষ্ঠোয় জনুি লদওয়ো হয় পৃষ্ঠো এবং/অথবো সময়সূচীনত। যোইনহো , এটি সিত এবং লবোঝো 
যোয় লয ঋণগ্রহীতো এবং িযোরোন্টোর সমস্ত পৃষ্ঠোগুক্ত নত স্বোক্ষর  রনত বোিয থো নব এবং যক্তদ, ঋণগ্রহীতো/জোক্তমেদোর 

অসোবিোেতোবেত চুক্তিনত ল োনেো পৃষ্ঠো(গুক্ত ) স্বোক্ষর  রনত বোদ লদে, তোহন  এটি চুক্তিন  বোক্তত   রনব েো। চুক্তির 

ক্তবেযোনস মোে  িোরো রনয়নে এবং এটি ঋণদোতোর ওনয়বসোইনট লযমে, www.hindujaleylandfinance.com লহোে  রো 
হনয়নে৷  ঋণগ্রহীতো এবং িযোরোন্টোর, ঋণদোতোর ওনয়বসোইট লথন  সরোসক্তর এটি েোউেন োে  রনত পোনরে। 

29.4 তোরো এতিোরো বুঝনত পোনর, িযথপহীেেোনব সিত হয় এবং সিত হয় লয চুক্তিটি আইেী এবং তোনদর জেয বোিযতোমূ  , 

ক্তেক্তবপনেনষ  োযপ র  রোর আনদে, সমনয়র পোথপ য, যক্তদ থোন , পক্ষগুক্ত র িোরো চুক্তি সম্পোদনের লক্ষনত্র৷ তোরো আরও 

লেোট  নর এবং সিত হে লয তোরো আিোর এবং/অথবো পযোে েংসোপত্র বযবহোর  নরনেে এবং তোনদর ক্তেবক্তন্ধত লমোবোই  

েম্বনর (RMN) প্রোপ্ত URL ক্ত ক লদনখনেে, লস্বেোয় এবং ল োেও ব প্রনয়োি এবং/অথবো েু  বণপেো েোিোই এবং 
পুঙ্খোেুপুঙ্খেোনব পিো, লবোঝোর এবং লবোঝোর পনর এই চুক্তির িোরো। তোর/তোনদর/তোনদর তবিতো প্রমোণপত্র লযমে, 

ঠি োেো/লমোবোই  েম্বর ইতযোক্তদনত পরবতী লয ল োনেো পক্তরবতপ ে  রো হনয়নে এবং এখোনে  রো চুক্তির ক্তেক্তজটো  

বোস্তবোয়নে ক্তবরূপ প্রেোব লি নব েো। তোরো আরও  ক্ষয  নর লয ইউআরএ  ক্ত কটি িনরোয়োেপ   রো হনে তোর উপর 

ঋণদোতোর ল োে ক্তেয়ন্ত্রণ লেই (এ বোর এ টি মনেোেীত / ক্তেবক্তন্ধত লমোবোই  েম্বনর প্রোপ্ত  রো হনয়নে) এবং এইেোনব 

ঋণদোতোন   োযপ র  রোর সময় / চ ো ো ীে লযন োে প্র ৃক্ততর লযন োে/সমস্ত ঝুাঁ ক্ত র জেয ক্ষক্ততপূরণ ক্তদনত সিত। 

অেয ল োনেো তৃতীয় পনক্ষর িোরো এই চুক্তি। 

29.5 লয তোরো ক্তবনেষেোনব সিত হে লয চুক্তির লময়োদ বো বন্ধ হওয়োর পনর লযটি পনর এবং েয় মোস পনর, ঋণদোতো চুক্তিটিন  

প্রচক্ত ত আইে অেুসোনর উপযুি অেয ল োেও উপযুি ইন  ট্রক্তে  বো অেযোেয িমপগুক্ত নত রূপোন্তর  রোর স্বোিীেতোয় 

এ টি ইন  ট্রক্তে /ক্তেক্তজটো  েক্তবনত রূপোন্তর  রোর পনর মূ  চুক্তিটি ধ্বংস  রোর এবং লযন োে আদো ত/ তৃপ পনক্ষর 

সোমনে এটির লরিোনরি/যোচোই/উৎপোদনের উনদ্দনেয েক্তবটি সংরক্ষণ  রোর জেয ঋণদোতোর ক্তব ে সহ সমনয়র পনয়ন্ট। 

ঋণগ্রহীতো এবং/অথবো িযোরোন্টোনরর লক্ষনত্র ল োে আপক্তত্ত থো নব েো এবং চুক্তির তবদযুক্ততে ক্তচনত্রর ক্তবষয়বস্তু ক্তেনয় ক্তবত প  
 রনব েো। ঋণগ্রহীতো এবং/অথবো িযোরোন্টোর এখোনে ক্তেিপোক্তরত সমনয়র পনর লযন োে সময় প্র ৃত আ োনর আস  

উৎপোদনের দোক্তব  রনবে েো। 

29.6 লয তোরো সিত এবং স্বী োর  নর লয "    রনবে েো" অেুনরোনির ক্তেবন্ধনের জেয শুিুমোত্র সরোসক্তর লটক্ত নিোে েম্বর 

(লবোেপ  / অক্তিস /  নপপোনরট / ক্তেনয়োি তপ োর সোিোরণ লটক্ত নিোে েম্বর েয়) গ্রহণ  রো হনব৷ এবং যোনত তোরো ক্তেবন্ধনের 

অেুনরোনির সঠি তো যোচোই  রোর জেয ঋণদোতোর  োে লথন    (গুক্ত ) লপনত পোনর। তোরো আরও লেোট  নর লয, 

ঋণদোতো তোনদর সোনথ লযোিোনযোি  রোর জেয ঋণগ্রহীতো এবং/অথবো িযোরোন্টোনরর লযোিোনযোনির ক্তবেদ বযবহোর  রনত 

পোনর এবং সমনয় সমনয় সরোসক্তর (বো) তোর প্রক্ততক্তেক্তিনদর (বো) অেনুমোক্তদত প্রক্ততক্তেক্তিনদর মোিযনম সোবিোেতোর সোনথ 

ক্তেবপোক্তচত পণয এবং পক্তরনষবোগুক্ত  অিোর  রনত পোনর। লয তোরো ঋণদোতো/এর অেুনমোক্তদত এনজন্টনদর  োে লথন  



লটক্ত নিোে/লমোবোই /এসএমএস/ইনমন র মোিযনম (ঋণদোতোর  োনে েক্তথেুি) মোিযনম ক্তবপণনের উনদ্দনেয পণয/পক্তরনষবো 
ইতযোক্তদর তথয গ্রহণ  রনত লেোট  নর এবং সিক্তত লদয়। 

29.7 লয তোরো সিত হয় যখে চুক্তিনত স্বোক্ষর  রনব তখেই চুক্তিটি লেষ হনব৷ 

29.8 ঋণগ্রহীতো আরও সিত হে এবং এই চুক্তি এবং অেুনমোদে পনত্রর অেুক্ত ক্তপর প্রোক্তপ্ত স্বী োর  নরে এবং ঋণদোতো লিয়োর 

প্রযো টিস ল োনের সোনথ সিক্ততনত এটি প্রদোে  নরনেে। 

29.9 ঋণগ্রহীতো আরও লবোনঝে লয তোনদর অেুনরোনি, ঋণদোতো এই চুক্তির অেুক্ত ক্তপ এবং ক্তবতরণ স্বোিত ক্ত নটর অংে ক্তহসোনব 

অেযোেয েক্তথ প্রদোে  রনব। যোইনহো , অক্ততক্তরি  ক্তপর জেয ঋণগ্রহীতোর লযন োনেো অেুনরোি সমনয় সমনয় ঋণদোতো িোরো 
ক্তেিপোক্তরত চোজপ  আ ৃষ্ট  রনব। 

সোক্ষয সহ লযখোনে পরবতীনত ক্ত ক্তখত ক্তদে এবং বেনর উেয় পনক্ষর মনিয চুক্তি স্বোক্ষক্তরত হনয়নে 

Name       স্বােি 

ঋণোো    Hinduja Leyland Finance Ltd.,   

  অেুনমোক্তদত স্বোক্ষর োরী 
                    

ঋণগ্রহীো   ____________________________    

সহ-ঋণগ্রহীো ____________________________    

গোিান্টাি ____________________________    

 

 

সোক্ষয: 
 

1. 

2. 
 

 

 

 

 

 

সময়সূচী  – I 

 

ঋণগ্রহীোি ক্তবিাক্তিে 

পুনরো েোম 
 

S/D/W এর 
 

অেুনমোক্তদত 

স্বোক্ষর োরী 
 

 

স্বোক্ষর োরীর 

উপোক্তি  

বোসস্থোনের 

ঠি োেো  

অবস্থো 
 

বযক্তিিত 

সেোি রণ 

েম্বর 
      

অক্তিনসর 

ঠি োেো  

অবস্থো 
 

বযক্তিিত 

সেোি রণ 

েম্বর 
      

লিোে েং। 
 

ইনম  আইক্তে 
 

েদ্রন ো  
 

লেোটোর 

আইক্তে  

পোসনপোটপ  
েং।  

ড্রোইক্তেং 
 োইনসি েং  



লথন  
 

আিোর েং 
(ইউআইক্তে) 

x x x x x x x x 
    

েোচুপ য়ো  

আইক্তে  
CKYC ID 

 

ক্তসআইএে 
 

ক্তজএসটি েং। 
 

ক্তেে আিোর 

েং।  
উিযম 

 

সংক্তবিোে 

❑ স্বতন্ত্র 
❑ 

মোক্ত  োেো ❑ OPC ❑ অংেীদোক্তরে ❑ এ এ ক্তপ 

❑ 

প্রোইনেট 

ক্ত ক্তমনটে, 

ল োং। 

❑ Public 

Ltd. Co. 
❑ ক্তবশ্বোস ❑ অযোনসোক্তসনয়েে ❑ লসোসোইটি 

❑ ক্লোব 
❑ বযক্তির 

লদহ 
❑ এসক্তপক্তে ❑ অেযনদর 

 

 সহ-ঋণগ্রহীোি ক্তববিণ 

পুনরো েোম 
 

S/D/W এর 
 

অেুনমোক্তদত 

স্বোক্ষর োরী 
 

 

স্বোক্ষর োরীর 

উপোক্তি  

বোসস্থোনের 

ঠি োেো  

অবস্থো 
 

বযক্তিিত 

সেোি রণ 

েম্বর 
      

অক্তিনসর 

ঠি োেো  

অবস্থো 
 

বযক্তিিত 

সেোি রণ 

েম্বর 
      

লিোে েং। 
 

ইনম  আইক্তে 
 

েদ্রন ো  
 

লেোটোর 

আইক্তে  

পোসনপোটপ  
েং।  

ড্রোইক্তেং 
 োইনসি েং  

লথন  
 

আিোর েং 
(ইউআইক্তে) 

x x x x x x x x 
    

েোচুপ য়ো  

আইক্তে  
CKYC ID 

 

ক্তসআইএে 
 

ক্তজএসটি েং। 
 

ক্তেে আিোর 

েং।  
উিযম 

 

সংক্তবিোে 

❑ স্বতন্ত্র 
❑ 

মোক্ত  োেো ❑ OPC ❑ অংেীদোক্তরে ❑ এ এ ক্তপ 

❑ 

প্রোইনেট 

❑ Public 

Ltd. Co. 
❑ ক্তবশ্বোস ❑ অযোনসোক্তসনয়েে ❑ লসোসোইটি 



ক্ত ক্তমনটে, 

ল োং। 

❑ ক্লোব 
❑ বযক্তির 

লদহ 
❑ এসক্তপক্তে ❑ অেযনদর 

 

 

গোিান্টাতিি ক্তবিাক্তিে 

পুনরো েোম 
 

S/D/W এর 
 

অেুনমোক্তদত 

স্বোক্ষর োরী 
 

 

স্বোক্ষর োরীর 

উপোক্তি  

বোসস্থোনের 

ঠি োেো  

অবস্থো 
 

বযক্তিিত 

সেোি রণ 

েম্বর 
      

অক্তিনসর 

ঠি োেো  

অবস্থো 
 

বযক্তিিত 

সেোি রণ 

েম্বর 
      

লিোে েং। 
 

ইনম  আইক্তে 
 

েদ্রন ো  
 

লেোটোর 

আইক্তে  

পোসনপোটপ  
েং।  

ড্রোইক্তেং 
 োইনসি েং  

লথন  
 

আিোর েং 
(ইউআইক্তে) 

x x x x x x x x 
    

েোচুপ য়ো  

আইক্তে  
CKYC ID 

 

ক্তসআইএে 
 

ক্তজএসটি েং। 
 

ক্তেে আিোর 

েং।  
উিযম 

 

সংক্তবিোে 

❑ স্বতন্ত্র 
❑ 

মোক্ত  োেো ❑ OPC ❑ অংেীদোক্তরে ❑ এ এ ক্তপ 

❑ 

প্রোইনেট 

ক্ত ক্তমনটে, 

ল োং। 

❑ Public 

Ltd. Co. 
❑ ক্তবশ্বোস ❑ অযোনসোক্তসনয়েে ❑ লসোসোইটি 

 

(B) দলান চুক্তিি ক্তববিণ 

ঋণ চুক্তি েং।  

মৃতুযদন্ড  োযপ র  রোর স্থোে  

চুক্তির তোক্তরখ          োযপ র 

তোক্তরখ 

      

Addl. / সংযুি ঋণ চুক্তি েং (যক্তদ 

থোন ) 

 



 

No. 

নিি 

ক্তবষয় পাটিত কুলাি 

(B) অোতসট পাটিত কুলাি 

 

 

1 সরঞ্জোম সহ অযোনসনটর ক্তববরণ  

2 ততক্তর  রো  

3 মনে   

4 . ইক্তঞ্জে েম্বর  

5 . চযোক্তসস েম্বর  

6 লরক্তজনিেে েম্বর  

(C) Financial Details অথতবনক্তেক 

ক্তবশে েথে 
 

1 অযোনসনটর খরচ  

2 ল োনের পক্তরমোণ  

3 মোক্তজপ ে মোক্তে (যক্তদ থোন )  

4 সুনদর হোর - IRR (লরট অি ইন্টোনরে) বোক্তষপ  _______%  

5 ক্তপক্তরওে  

6 সুনদর চোজপ   

7 ইিটনমনন্টর লমোট েম্বর  

8 ইএমআই -এর মূ য  

9 অক্তগ্রম ইএমআই-এর েম্বর (যক্তদ থোন )  

10 ক্তেরোপত্তোর জেয জমো (যক্তদ থোন )  

11 ক্তেরোপত্তোর জেয জমোর ওপর সুনদর 

হোর (%)  

 

12 প্রথম বের ক্তবমো  

13 ক্তিতীয় বের ক্তবমো  

14 তৃতীয় বের ক্তবমো  

15 আউট লেেে লচন র চোজপ  (যক্তদ থোন )  

16 িোক্তি বযবহোর  রন   

 (a) নব পযপন্ত ক্তবমো তবি  

 (b) ক্তিতীয় উপস্থোপেো  

 (c)  োন  েে লচ  বোউনির চোজপ   

(D) Other Charges অনোনে চাজত    

1 লচ  ক্তেসঅেোক্তরং চোজপ   

(a) প্রথম উপস্থোপেো Rs. 

500/- 

 

অথবো ঋণদোতো  তৃপ   ক্তেিপোক্তরত অেয ল োেও হোনর প্রনযোজয 
টযোে ও সংক্তবক্তিবদ্ধ শুক্ল  (b) ক্তিতীয় উপস্থোপেো Rs. 

500/- 

(c)  োন  েে লচ  বোউনির চোজপ  
  

Rs. 

500/- 

2 .  প্রক্তক্রয়ো রণ চোজপ  সহ অেযোেয চোজপ ।  

ঋণদোতো  তৃপ   ক্তেিপোক্তরত প্রনযোজয টযোে ও সংক্তবক্তিবদ্ধ শুক্ল  

 

3  

ক্তপ্রমযোক্তচওর লক্লোসোনরর জেয প্রনদও 

ক্তপ্রক্তময়োনমর হোর 

 

সুক্তবিোর তখে োর বন য়ো পক্তরমোনণর 5% অথবো ঋণদোতো  তৃপ   ক্তেিপোক্তরত 

অেয ল োেও হোনর প্রনযোজয টযোে ও সংক্তবক্তিবদ্ধ শুক্ল  

4 2.15  2.15 িোরো অেুযোয়ী অক্ততক্তরি 

সুনদর হোর প্রদোে  রো হয় 

 

36% p.a. প্লাস প্রতযাজে টোক্স ও সংক্তবক্তযবদ্ধ শুল্ক 

 



নাম       স্বােি 

 ঋণোো Hinduja Leyland Finance Ltd.,  __________________________________ 

  অেুনমোক্তদত স্বোক্ষর                   

ঋণগ্রহীো ____________________________   __________________________________ 

সহ-ঋণগ্রহীো ____________________________   __________________________________ 

গোতিন্টি ____________________________   __________________________________ 

 

  



ক্তশক্তিউল - II 

পক্তিতশাতযি সময়সূক্তচ 

আইএেএ
সটি েম্বর. 

 

ক্তেক্তদপষ্ট 

তোক্তরখ 

 

ক্ত ক্তস্তর পক্তরমোণ 

 
মূ িে সুদ 

আইএে 

এসটি 

েম্বর.. 

ক্তেক্তদপষ্ট 

তোক্তরখ 
ক্ত ক্তস্তর পক্তরমোণ মূ িে সুদ 

1     43     

2     44     

3     45     

4     46     

5     47     

6     48     

7     49     

8     50     

9     51     

10     52     

11     53     

12     54     

13     55     

14     56     

15     57     

16     58     

17     59     

18     60     

19     61     

20     62     

21     63     

22     64     

23     65     

24     66     

25     67     

26     68     

27     69     

28     70     

29     71     

30     72     

31     73     

32     74     

33     75     

34     76     

35     77     

36     78     

37     79     

38     80     

39     81     

40     82     

41     83     



42     84     

নাম       স্বােি 

 ঋণোো Hinduja Leyland Finance Ltd.,  __________________________________ 

  অেুনমোক্তদত স্বোক্ষর                   

ঋণগ্রহীো ____________________________   __________________________________ 

সহ-ঋণগ্রহীো ____________________________   __________________________________ 

গোতিন্টি ____________________________   __________________________________ 

 

ক্তিমান্ড প্রক্তমসক্তি দনাট 

 
 
 
 

প্রক্তে 

 
Hinduja Leyland Finance Ltd., 

েং 27-এ, লেনে পে ইন্ডোক্তিয়ো  এনেট,  

গুইক্তন্ড, লচন্নোই – 600032 

 

 

প্রনয়োজে অেুযোয়ী, এতিোরো লমসোসপন  আক্তম/আমরো, লযৌথেোনব এবং পৃথ েোনব অথপ প্রদোে  রোর 

প্রক্ততশ্রুক্তত ক্তদক্তে। Hinduja Leyland Finance Ltd, (ঋণদোতো) েং 27-এ, লেনে পে ইন্ডোক্তিয়ো  এনেট, 

গুইক্তন্ড, লচন্নোই - 600032-এ অবক্তস্থত বো অেপ োর (এর উত্তরোক্তি োরী এবং বরোদ্দ ইতযোক্তদ সহ), এখোনে আরও 

উনেখ  রো লযোিি , লযখোনেই সুনদর সোনথ দোক্তব  রো হনয়নে ক্তরজোেপ  বযোক অি ইক্তন্ডয়োর ক্তেনদপে অেুসোনর বো 
ঋণদোতো  তৃপ   সমনয় সমনয় ক্তেিপোক্তরত ঋনণর হোর অেুযোয়ী, এই িরনের হোর এবং এই িরনের সব বোক্ত , এর 

তোক্তরখ লথন  ঋণদোতোর িোরো আদোয় বো আদোনয়র তোক্তরখ পযপন্ত এই সমস্ত পক্তরমোণ এবং সুদ লরট, লপেো  সুদ, 

ক্ত কুইনেনটে েযোনমজ,  ক্তমেে, খরচ, চোজপ  এবং খরচ, লযমে প্রচক্ত ত বো ক্তস্থর হনত পোনর বো ঋণদোতো  তৃপ   

সমনয় সমনয় লরিোনরি, লেোটিে বো সূচেো েোিোই ক্তেিপোরণ  রো হনব, ঋণদোতোর প্রক্ততহত েো হনয় ল োনেো 
লেক্তবট এক্তর সংরক্ষণ বো সুদ লেক্তবট েো  রোর বো ঋণদোতোর বই বো ল জোর অযো োউনন্ট বো অযো োউনন্টর 

ক্তববৃক্ততনত লযন োনেো সমনয়র জেয ল োনেো লেক্তবট েো  রোর ক্তসদ্ধোন্ত/ মপ/েীক্তত। আক্তম/আমরো ক্তেঃেতপ েোনব এবং 
অপক্তরবতপ েীয়েোনব লপনমন্ট এবং লেোটিং এবং প্রক্ততশ্রুক্তত লেোনটর প্রক্ততবোনদর জেয উপস্থোপেো পক্তরতযোি  রক্তে। 

 

 

 

 

পক্তরমোণ: টো ো ______________/- (শুিুমোত্র রুক্তপনত 

__________________________________________)। 
সুনদর হোর: ___________% p.a., (বোক্তষপ  IRR) 

ঋণগ্রহীতো: 
সহ-ঋণগ্রহীতো: 
িযোরোন্টোর: 

স্থোে: ____________________ 

তোক্তরখ: _____________________ *(প্রক্ততটি ঋণগ্রহীতোর স্বোক্ষর  রনত হনব Re.1/- এর 

লরক্তেক্তেউ েযোনম্প) 


