
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

সম  ক হা ারেদর, িবেশষ কের াহক/ঋণ 

হীতােদর পূনাওয়া া িফনকপ িলিমেটড (“PFL/ 

কা ািন”) PFL এর াহক/ঋণ হীতােদর দওয়া 

আিথক সুিবধা এবং পিরেষবার ে । 

 
 
 
 

ন ায  অনুশীলন 
কাড 

 
 

এই দ ােবজ  কৃিতগতভােব গাপনীয় এবং কা ািনেত িবদ মান যেকানও ন ায  অনুশীলন কাডেক ছািড়েয় যায় এবং 

নিথভু  অিত সা িতক নীিত ও প িতর সােথ একে  পড়া উিচত। 
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ভূিমকা: 

এই ন ায  অনুশীলন কাড (এখন থেক ' কাড' িহসােব উে খ করা হেয়েছ) এর ল  হল সম  ক হা ারেদর, 
িবেশষ কের াহকেদর পূনাওয়া া িফনকপ িলিমেটড (পূেব, ম াগমা িফনকপ িলিমেটড) ারা অনুসরণ করা 

অনুশীলেনর কাযকর ওভারিভউ দান করা ') কা ািনর াহকেদর দওয়া আিথক সিুবধা এবং পিরেষবার ে । 

উে শ : 
 

এই কাড  তির করা হেয়েছ: 
 ভােলা, ন ায , এবং িব াসেযাগ  অভ াস িলর সােথ আচরণ করার ে  মান িনধারণ কের চার করা 

াহক; 
 াহকেদর সােথ কা ািনর লনেদেন তা িনি ত করা; 
 অি ম পুন ার সং া  িবষেয় আইিন িনয়ম মেন চলা িনি ত করা; 
 াহকেদরেক কা ািনর ারা দ  পিরেষবা িল স েক তারা যুি স তভােব কী আশা করেত পাের স 

স েক আরও ভাল বাঝার জন  স ম করার জন ; 
 িতেযািগতার মাধ েম বাজার শি র সােথ গণনা করা এবং উ তর অপাের ং মান অজেনর জন  েচ া 

করা; 

 াহেকর অিভেযােগর িতকােরর জন  ব ব া জারদার করা। 
 

ঋেণর জন  আেবদন এবং তােদর ি য়াকরণ: 
 

i. সম  ঋেণর আেবদনপে  ঋণ পিরচালনাকারী শতাবলী এবং আমােদর মলূ বান াহকেদর াথেক ভািবত কের 

এমন অন ান  াসি ক তথ  স িকত িব ািরত তথ  থাকেত হেব। এই ফম িলেত আেবদনপে র সােথ জমা 
িদেত হেব এমন া াড নিথ িলর িববরণও থাকেব৷ যাইেহাক, কা ািন িডট আ াররাই ং 
েয়াজনীয়তার উপর িনভর কের াহকেদর কাছ থেক অন ান  নিথর েয়াজন হেত পাের, কারণ এ  উপযু  

বেল মেন করেত পাের। 
ii. কা ািন াহকেদর িবিভ  ঋণ নিথর িবষয়ব  ানীয় ভাষায়, অথবা াহেকর ারা বাঝা এক  ভাষা ব াখ া 

কের এবং আরও িনি ত কের য াহক ঋণ পিরচালনার শতাবলী বােঝন। 
iii. ঋেণর আেবদনপে  েয়াজনীয় তথ  অ ভু  থাকেত হেব যা ঋণ হীতার াথেক ভািবত কের, যােত অন ান  

NBFC-এর দওয়া শতাবলীর সােথ এক  অথপূণ তুলনা করা যায় এবং ঋণ হীতার ারা অবিহত িস া  নওয়া 

যায়। 

iv. কা ািন সম  ঋণ আেবদন াি র জন  এক  ীকৃিত পাঠােব। কা ািন জমা দওয়া সম  নিথ এবং দ  
তথ  িবেবচনা করেব, াহেকর িডট যাগ তা যাচাই করেব এবং তার িনজ  িবেবচনার িভি েত াব  

মূল ায়ন করেব। ত ািশত সময়সীমা, যার মেধ  সম  েয়াজনীয় নিথ সহ সম  ে  স ূণ ঋণ আেবদন িল 

িন ি  করা হেব, ঋণ আেবদেনর ীকৃিতেত িনেদিশত হেব। াহক তার/তার/এর ঋণ আেবদেনর অব ার 

আপেডট পেত াহক পিরেষবা দেলর সােথও যাগােযাগ করেত পােরন। 
v. স ূণ ঋেণর আেবদনপ  এমন তথ  িনেদশ করেব যা ঋণ হীতার সুদ, েযাজ  সুেদর বািষক হার, েসিসং িফ 

(যিদ থােক), আেবদন ি য়া করার জন  েয়াজনীয় নিথ ইত ািদেক ভািবত কের। 
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ঋণ মূল ায়ন এবং শতাবলী: 
 

i. কা ানী ঋণ হীতার কােছ িলিখতভােব ানীয় ভাষায় বা ঋণ হীতার ারা বাঝার মেতা অন ান  ভাষায়, 
অনুেমাদন পে র মাধ েম বা অন থায়, িন িলিখত িববরণ িল জানােব: 
 সমা রাল স দ/স ি র িববরণ, যিদ থােক; 
 অনুেমািদত ঋেণর পিরমাণ; 
 সুেদর বািষক হার চাজ করা হেব; 
 অিতির  সদু; 
 চক বাউি ং পনাি ; 
 ঋেণর ময়াদ; 
 িকি র পিরমাণ এবং পিরেশােধর ি েকােয়ি ; 
 ইএমআই  হওয়ার তািরখ; 
 ি েপেম  জিরমানা, যিদ থােক। 

ii. কা ানী াহক( দর) কতৃক অনুেমাদন পে  উি িখত পূেবা  শতাবলী হণ করেব তা রকেড রাখা হেব। 
iii. কা ািন ঋণ চুি র এক  অনিুলিপ এবং ঋণ চুি েত উ ৃত িত  ঘেরর এক  অনুিলিপ সম  

ঋণ হীতােদর দান করেব। 

iv. কা ািন ঋণ চুি েত দিরেত পিরেশােধর জন  ধায শাি মূলক সুেদর কথা উে খ করেব। 
 

ঋণ িবতরণ এবং শতাবলীর পিরবতন: 
 

তা িনি ত করার জন , কা ািন াহকেদর আ িলক ভাষায় বা ঋণ হীতার ারা বাঝার মেতা এক  ভাষায় 
অবিহত করেব, শতাবলী, ঋণ পিরেশােধর সময়সূচী, সুেদর হার, িনরাপ া এবং াহেকর স েকর অন ান  পিরবতন 

সাম ীেত কােনা পিরবতন ঘটেল কা ািনর সােথ। সুেদর হার এবং চােজর কান পিরবতন ধুমা  স াব ভােব 

কাযকর করা হেব। এই িবষেয় এক  উপযু  শত ঋণ চুি েত অ ভু  করা হেব। 
 

ঋণ ত াহার: 
 

ঋণ ত াহার বা পিরেশােধর রাি তকরণ বা অিতির  িসিকউির জ চাওয়া সং া  য কান িস া  ঋণ হীতার 

সােথ সংি  ঋণ চুি র াসি ক িবধান এবং তােত করা সংেশাধনী অনুসাের কেঠারভােব নওয়া হেব। 
 

িসিকউির জ িরিলজ: 
 

i. কা ানী সম  বেকয়া পাওনা পিরেশাধ বা ঋেণর বেকয়া পিরমান আদােয়র উপর সম  িসিকউির জ িরিলজ 

করেব য কান বধ অিধকার বা অন  কান দািবর জন  কা ািনর ঋণ হীতােদর িব ে  থাকেত পাের। যিদ 
এই ধরেনর বে র অিধকার েয়াগ করা হয়, তেব ঋণ হীতােক অবিশ  দািব স েক স ূণ িবশদ িববরণ সহ 
না শ দওয়া হেব এবং য শেত কা ািন াসি ক দািব না হওয়া পয  িসিকউির িল ধের রাখার 

এবং/অথবা পনু ার করার অিধকারী। মাট বেকয়া পাওনা ঋণ হীতার ারা িন ি / দান করা হয়। 
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ii. কা ানী িনি ত করেব য ঋণ হীতার ারা দ  যেকান িনরাপ ার উপর চাজ িনে া  যেকান ঘটনা ঘটেল 
ত াগ করা হেয়েছ, ঋণ হীতার িব ে  অন  কান দািবর জন  কান বধ অিধকার বা িলেয়ন সােপে : 
 ঋণ হীতার সম  বেকয়া পাওনা পিরেশাধ; 
 অ াকাউে র ানা র এবং সম  বেকয়া পাওনার ফল প িন ি ; 
 ঋণ িহসাব িন ি র পর যথাসমেয় ঋণ িহসাব ব  করা; এবং/অথবা 
 অন  কান অিধকার বা িলেয়ন িবদ মান থাকেল, ঋণ হীতােক তার পূণ িববরণ সহ একই িবষেয় অবিহত 

করা হেব। 
 

সাধারণ ধারা: 
A. অ-হ ে প: 

i. কা ািন বা কা ািনর কােনা কমচারী ঋণ হীতার িবষেয় হ ে প করেব না ব তীত ঋণ চুি েত 

উি িখত পিরি িতেত দ । 
ii. যিদ ঋণ হীতার ারা পূেব কাশ না করা কােনা নতুন তথ  বা ফলাফল কা ািনর নজের আেস, তাহেল 

উপেরর সীমাব তা েযাজ  হেব না। 
B. অ াকাউ  ানা র: 

যখনই কােনা ঋণ হীতার কাছ থেক লান অ াকাউ  হ া েরর জন  অনুেরাধ করা হয়, কা ািন অনুেরাধ 

াি র 21 (এ শ) িদেনর মেধ  তার জবাব দেব। এর হণ বা ত াখ ান ঋণ চুি র শতাবলী অনুসাের হেব। 
C. পনু ার ি য়া: 

যিদ কান পুন ােরর কায ম  করার েয়াজন হয়, তেব এ িল ঋণ চুি র অধীেন দ  অিধকার এবং 

আইনত ীকৃত িনয়ম অনুসাের পিরচািলত হেব। ঋণ হীতােদর সােথ উপযু  প িতেত মাকােবলা করার জন  

কা ািন তার কমচারীেদর পযা  িশ ণ িনি ত করেব। ঋণ হীতার কাছ থেক ঋেণর পিরমাণ পুন ােরর 
জন  কা ািন বাধ তামূলক ব ব া হণ কের না ( যমন িবেজাড় সমেয় মাগত িবর  করা, পশী শি র 

ব বহার, অভ  আচরণ বা কা ািনর কােনা কম েদর হয়রািন)। 
D. া ং রট ময়াদী ঋেণর ফারে াজার চাজ/ ি - পেম  জিরমানা: 

াহক সুর ার এক  পিরমাপ িহসােব এবং কা ািনর ঋণ হীতােদর ঋেণর অি ম পিরেশােধর ে  অিভ তা 
আনার জন , কা ািন মা ার িনেদেশর 31 অনুে দ অনুযায়ী ফারে াজার চাজ/ি - পেম  জিরমানা ধায 
করেব - নন-ব াংিকং িফনাি য়াল কা ািন - প িতগতভােব পূণ নন-িডেপািজট হণকারী কা ািন 
এবং আমানত হণকারী কা ািন (িরজাভ ব া ) িনেদিশকা, 2016 RBI ারা জাির করা বা সমেয় সমেয় করা 

কােনা সংেশাধনী। 
 

িনরাপ ার দখল: 
 

i. ঋণ হীতােক বেকয়া পাওনা পিরেশাধ করেত বা ঋেণর নিথর শতাবলী অনুযায়ী স েদর দখল হ া েরর জন  

ঋণ হীতােক ৭ (সাত) িদেনর না শ িদেয় স েদর দখল নওয়ার অিধকার কা ািনর রেয়েছ। ঋণ চুি র 
শতাবলী সােপে  িন িলিখত পিরি িতেত এই ধরেনর না শ দওয়ার েয়াজন নই: 
a. যখন ঋণ হীতা এই ধরেনর না শ মও েফর জন  স ত হন; 
b. যখন ঋণ হীতা তার/তার/ ায় স েদর দখল সমপণ করার ই া কাশ কের; 
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c. যখন কা ািন এবং/অথবা তার কমকতা/এেজ েদর যুি স ত আশংকা থােক য এই ধরেনর না শ 
ঋণ হীতা/জািমনদােরর প  থেক কােনা খারাপ খলা এবং/অথবা জারপূবক িতেরােধর কারেণ 
স েদর দখলেক হারােত পাের; 

d. যখন স দ কান কারেণ ঋণ হীতার ারা পিরত  থােক; 
e. যখন ঋণ হীতার অি  ব  হেয় যায়; 
f. যখন ঋণ হীতা তার কাছ থেক মাট বেকয়া পাওনা আদায় রাধ করার উে েশ  পলাতক থােক; 
g. অন  কান অনু প কারেণ যােত কা ািনর ারা স েদর শাি পূণ দখেল সুিবধা হয়; এবং/অথবা 

h. কা ািন এবং ঋণ হীতার মেধ  স ািদত ঋণ চুি েত উি িখত অন ান  শেত। 
ii. স ি র দখল নওয়ার প িতর মেধ  রেয়েছ: 

a. যখন ঋণ হীতা উপেরা  উে িখত না েশ করা চািহদা অনুসরণ করেত ব থ হয়, তখন কা ািন 
কিমশনার বা িরিসভােরর মাধ েম উপযু  উপােয় স েদর দখল িনেত স ম কের এমন এক  আেদেশর 
জন  উপযু  ফারােমর কােছ যেত পাের; 

b. ঋণ হীতােক ব ি গতভােব কা ািনর সুিবধাজনক ােন স দ সমপণ করেত বেল; এবং/অথবা 
c. ঋণ হীতােক কতৃপে র মাধ েম দখল হ া র করেত বাধ  কের যােত ঋণ হীতার ারা স েদর ব বহার 

রাধ করা যায়। 

iii. উপেরা  দু  ধারা (i এবং ii) সই ে  েযাজ  নয় যখােন ঋণ হীতা ায় স দ সমপণ কের। 
iv. স ি  িব য়/িনলােমর আেগ বেকয়া পাওনা পিরেশােধর জন  ঋণ হীতােক চূড়া  সুেযাগ দওয়ার িবধান: 

a. কা ািন য কােনা আকাের হ া র করার অিধকারী যমন িব য়, ভাড়া এবং িনেজর ব বহােরর জন  

পা র ইত ািদ। স দ, যার দখল উপের উি িখত যেকােনা উপােয় বা অন থায়, িডফে র সােথ, 

সুিবধাজনক উপােয় পাওয়া যায়। কা ানী এবং ঋণ হীতার কাছ থেক পিরেশাধ/বেকয়া পিরেশােধর 
জন  উহার অথ যথাযথ কের, যখন ঋণ হীতা এবং গ ারা ার সুিবধামত এই ধরেনর না েশর পিরেষবার 
য কানও প িতেত 7 (সাত) িদেনর মেধ  বেকয়া পাওনা পিরেশােধর না শ অনুসরণ করেত ব থ হন 

কা ািনর, এই ধারার অধীেন ানা র এড়ােত এক  চূড়া  সুেযাগ িহসােব। ানা র করার এই 
অিধকার  উপযু  ে  স ি র দখল ফরত দওয়ার জন  কা ািনর একমা  িবেবচনার অিধকার 

কেড় নয় না। 
v. যিদ এই ধরেনর িব য় আয় স ূণ বেকয়া পিরেশােধর জন  অপযা  হয়, তাহেল কা ািন ঋণ হীতা 

এবং/অথবা গ ারা ােরর িব ে  আরও অ সর হেব এবং যিদ িব েয়র আয় বেকয়া ছািড়েয় যায়, তখন 

ঋণ হীতােক তার দািব করার সময় অবিশ  অথ দান করা হেব। যাইেহাক, উপেরা  এনটাইেটলেম  
কা ািনর জন  ঋণ হীতা এবং/অথবা গ ারা ােরর িব ে  সরাসির অ সর হেত কান বাধা নই, যা 

িনরাপ া/স ি র িব ে  ব ব া হণ করেত পারেব না। 
vi. কা ািন স ূণ িতপূরেণর িভি েত ঋণ হীতার কাছ থেক সম  ধরেনর খরচ পুন ার করার অিধকারী, 

যা কা ািনর ারা বা তার পে  স েদর অব ান িনণয়, দখল নওয়া, গ ােরিজং, বীমা করা, পিরবহন এবং 

স দ িবি  করার জন  করা হেয়েছ। ঋণ চুি র সােথ স িকত অন ান  আইিন পদে প। 
 

পিরচালনা পষেদর দািয় : 
 

কা ািনর পিরচালনা পষদ বা কা ািনর কিম  কা ািনর মেধ  উপযু  অিভেযাগ িন ি  ব ব া াপন করেব। 
এ ধরেনর ব ব া িনি ত করেত হেব 
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কা ািনর কমকতােদর িস া  থেক উ ূত িবেরাধ অ ত পরবত  উ  ের শানা এবং িন ি  করা হয়। পিরচালনা 
পষদ িনেজর মাধ েম বা তার য কােনা কিম র মাধ েমও ন ায  অনুশীলন কােডর স িত এবং ব ব াপনার িবিভ  

ের অিভেযাগ িন ি  ব ব ার কাযকািরতার পযায় িমক পযােলাচনার জন  দান করেব। এই ধরেনর 
পযােলাচনার এক  সমি ত িতেবদন িনয়িমত িবরিতেত বােডর কােছ জমা দওয়া যেত পাের, যমন  উপযু  

হেত পাের। 
 

অিভেযাগ িন ি  এবং াহক স ক ব ব াপনা: 
 

াহক পিরেষবা কা ািনর জন  এক  মূল ফাকাস এলাকা। কা ািন াহেকর অিভেযাগ মাকােবলা করার সময় 

সততা, সুশাসন, পশাদাির , তা এবং ােয়  স ি েত িব াস কের। 
 

ঋণ হীতা ( িল) িন িলিখত চ ােনল িলর মাধ েম তার/তার/তার অিভেযাগ নিথভু  করেত পােরন। 
• শাখা — াহকরা PFL-এর য কানও িবদ মান শাখায় যেত পােরন এবং য কানও অিতির  শাখা আমরা 

সমেয় সমেয় খুলব: 
 সামবার থেক বার — সকাল 10:00 থেক স া 6:00 পয  
 শিনবার- মােসর চতুথ এবং প ম (যিদ থােক) - সকাল 10:00 থেক স া 6:00 পয  

• ওেয়বসাইট — https://poonawallafincorp.com/contact-us.php — াহকরা ওেয়বসাইেট ফম 

ব বহার কের আমােদর সােথ যাগােযাগ করেত পােরন। 
• ইেমল - াহক ইেমল পাঠােত পােরনcustomercare@poonawallafincorp.com 
• ফান কল — াহকরা টাল ি  ন ের PFL-এ পৗঁছােত পােরন: 1800-266-3201 
• িচ / পা  - াহক এই কানায় িচ  পাঠােত পােরন: 
পনুাওয়া া িফনকপ িলিমেটড 
201 এবং 202, 2য় তলা, AP81, কােরগাঁও পাক অ ােন , মু ওয়া, পেুন - 411 036 

 
কা ািনর কা মার িরেলশনিশপ ম ােনজেম  (CRM) ম ানুয়াল াহেকর অিভেযােগর িতকােরর ে  SLA (TAT) 

উে খ কের। াহেকর অিভেযাগ িল িনরী ণ করার জন  কা ািনর এক  শি শালী ব ব া রেয়েছ এবং যিদ থােক 

তেব ফাঁক িল মাকােবলায় েয়াজনীয় পদে প নওয়ার জন । মেনানীত এি িকউ ভ ারা অিভেযাগ িন ি  না 
করার ে , এই ধরেনর অিভেযাগ ( িল) ঋণ হীতােক অবিহত করা বৃি  ম াি  ব বহার কের বাড়ােনা হেব যােত 

ঋণ হীতার অিভেযাগ ত সমাধান করা হয়। কা ািন তার সম  শাখায়/ ােন যখােন ব বসা লনেদন করা হয় 
এবং তার ওেয়বসাইেট িন িলিখত িল কাশ করেব: 
a. নাম এবং যাগােযােগর িবশদ িববরণ ( টিলেফান/ মাবাইল ন র এবং ইেমল কানাও) অিভেযাগ িন ি  

অিফসার যার সােথ কা ািনর িব ে  অিভেযােগর সমাধােনর জন  জনগেণর কােছ যাগােযাগ করা যেত 

পাের। 
b. মবধমান র এবং মূল কম েদর িববরেণর জন  ( নাডাল অিফসার/ি ি পাল নাডাল অিফসার) অিভেযাগ 

িন ি  সং া  িবষেয় অনু হ কের অিভেযাগ িন ি  নীিত দখুন। 
c. য অিভেযাগ/িবেরাধ এক মােসর মেধ  িন ি  করা না হেল, াহক আরিবআই-এর িডএনিবএস-এর আ িলক 

অিফেসর অিফসার-ইন-চােজর কােছ আেবদন করেত পােরন, যার এখিতয়াের কা ািনর িনবি ত অিফস 

পেড়। 
 

িরজাভ ব া  - ইি ে েটড অ ডসম ান ি ম, 2021: 
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i. নাডাল অিফসার/ি ি পাল নাডাল অিফসার িনেয়াগ ও ডসম ান ি েমর অধীেন, কা ািন নাডাল 
অিফসারেদর (NOs) িনেয়াগ কেরেছ যারা কা ািনর িতিনিধ  করার জন  এবং কা ািনর িব ে  দােয়র 

করা অিভেযােগর িবষেয় ন ায়পালেক তথ  দােনর জন  দায়ী থাকেব। ি ি পাল নাডাল অিফসার (PNO) 
অন ান  িবষেয়র সােথ সােথ, এই ি েমর অধীেন ন ায়পাল এবং আপীল কতৃপে র সামেন কা ািনর িতিনিধ  

করার জন  দায়ী থাকেবন। ধান নাডাল অিফসার াহক িশ া ও সুর া িবভাগ (CEPD), RBI, ক ীয় 

অিফেসর সােথ সম য় এবং যাগােযােগর জন  দায়ী থাকেবন। 
ii. াহকেদর সুিবধার জন , যসব শাখায়/ ােন ব বসািয়ক লনেদন করা হয়, সখােন PNO/NOs/GRO-এর নাম 

ও যাগােযােগর িববরণ ( টিলেফান/ মাবাইল ন র ও ইেমল কানা) এবং ন ায়পােলর নাম ও যাগােযােগর 

িববরণ, িযিন াহক ারা যাগােযাগ করা যেত পাের। ি ম র ধান বিশ িল (ইংেরিজ, িহি  এবং 
আ িলক ভাষায়) তােদর সম  অিফস এবং শাখায় এমনভােব িবিশ ভােব দিশত হেব যােত কানও ব ি  

অিফস বা শাখায় যাওয়া তেথ  সহেজ অ াে স করেত পাের। 
iii. ও ডসম ান ি েমর িবশদ িববরণ, নাডাল অিফসােরর নাম এবং কা ািনর ি ি পাল নাডাল 

অিফসার/অিভেযাগ িনরসন অিফসার ওেয়বসাইেট ধানভােব দিশত হেব৷ 
 

কা ািন কতৃক অথায়নকৃত যানবাহন পনু ার: 
 

কা ািনর ঋণ চুি েত RBI ারা সমেয় সমেয় িনধািরত াসি ক িববরণ সহ েয়াজনীয় পুন ােরর ধারা থাকেব। 
 

সুেদর হার এবং ঝঁুিকর েডশন: 
 

এই অনুশীলন িল হণ করার ল  হল াহকেদর সােথ এক   বািণজ  করার জন  িবিভ  ণীর ঋণ হীতার 
জন  িবিভ  সুেদর হার চাজ করার জন  ঝঁুিক এবং যুি র েরর প িতর সােথ ঋণ হীতার বািষক সুেদর হােরর সােথ 

যাগােযাগ করা িনয় ক িনেদিশকা। 
 

সুেদর হার: 
সুেদর হার এবং ি য়াকরণ এবং অন ান  চাজ িনধারেণর জন  উপযু  অভ রীণ নীিত এবং প িত িল সমেয় 
সমেয় অনুেমািদত কা ািনর নীিত িলর সােথ স িতপূণ অনুসরণ করা হেব৷ া  সুেদর হার তহিবেলর ওজনযু  

গড় খরচ, শাসিনক খরচ, ঝঁুিক ি িময়াম এবং লাভ মািজেনর উপর িভি  কের হেব। 
 

ঝঁুিকর েডশন 
ঋণ দওয়ার িস া  এবং িত  ঋণ অ াকাউে র জন  েযাজ  সুেদর হার এক  কস টু কস িভি েত মূল ায়ন করা 
হেব, একািধক প ারািমটােরর উপর িভি  কের যমন অথায়ন করা স েদর ধরন, ঋণ হীতার াফাইল এবং 
পিরেশােধর মতা, ঋণ হীতার অন ান  আিথক িত িত, অতীত পিরেশােধর াক রকড যিদ থােক, অ িনিহত 
স দ ারা উপ ািপত ঋেণর িনরাপ া, ঋেণর মূল  অনুপাত, পিরেশােধর প িত, ঋেণর ময়াদ, ঋণ হীতার ভূেগাল 

(অব ান), স েদর শষ ব বহার ইত ািদ। 
 

পিরি িতর ওয়াের  িহসােব সুেদর হার পিরবতন সােপে  এবং কস-টু- কস িভি েত কা ািনর িবেবচনার সােপে । 
সুেদর হার বািষক হার যােত জানােনা হয় 

ঋণ হীতা স ক হার স েক সেচতন য ঋণ অ াকাউে  চাজ করা হেব। কা ািন তার ওেয়বসাইেট সুেদর হার এবং 

ঝঁুিকর েডশন কাশ করেব। 
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পনুঃমূল ায়ন: 
 

অিডট কিম  কােডর বা বায়ন ত াবধান করেব এবং পযায় েম এর কাযকািরতা পযােলাচনা করেব। অিডট 

কিম  কতৃক ািবত যেকােনা পিরবতন বােডর অনুেমাদেনর জন  পশ করা হেব। 
 
 

*********** 


