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সবেথেক র পূণ িনয়ম ও শতাবলী   র জ াড অিফস: 21, পাত স রাড, চ াই - 600 002 

কেপােরট অিফস: 46, হায়াইটস রাড, রায়ােপ া, চ াই - 600014  
ফান: 044-28515267, ফ া : 044-28582235 

িত_________________________________       তািরখ:________________________ 

মহাশয়/মহাশয়া, 

িবষয় : লােনর জন  আপনার আেবদনপ  

লােনর জন  আপনার আেবদেনর রফাের  অনুযায়ী, আমরা এটা িন ত করিছ য আমরা আমােদর নীিতগত াব ট িন েপ িদেয়িছ: 

1. লােনর িববরণ 
ক) লােনর পিরমাণ:   টাকা(মা ______________________________________ টাকা)। লােনর চূড়া  অনুেমাদন িন িলিখত তথ  

অনুযায়ী হেব: 
(i) আেয়র মাণপ  এবং ঘাষণা করা অন ান  লােনর িত িত 
(ii) কা ািনর আিধকািরকেদর ারা পিরদশন করার পর স ি  বাজারজাতেযাগ , জিমর আইেনর সােথ সাম স পূণ 

এবং লােনর পিরমাণ কভার করার জন  পযা  মূল  পাওয়া গেল 
(iii) স ি র  , বধ, দায়মু  এবং িবপণনেযাগ  হেত হেব 

খ) পণ : __________ [হাউ জং লান (অথবা) নন-হাউ জং লান (অথবা) জিমর লান] 
গ) লােনর উে শ  : _______________________ 
ঘ) ময়াদ: ___ (মাস /বছর) এছাড়াও ___ মােসর িগতােদশ 
ঙ) সুেদর হার: িত মােসর অবিশ  টাকার পিরমাণ অনুযায়ী বািষক  % (পিরবিতত হেত পাের)। 
চ) EMI: _ টাকা 

(সুেদর হার বদলােত পাের এবং SHFL-এর াইম ল ং রট অনুযায়ী পিরবতনশীল যা বাজােরর অব ার উপর িভি  কের 
িনধািরত হয়। পিরবতেনর ে , পিরেশােধর ময়াদ বা EMI বা উভয়ই সমেয় সমেয় পিরবিতত হেত পাের। SHFL পিরবতেনর 
তািরখ থেক এক মােসর মেধ  পিরবতন িলর ব াপাের জানােব এবং এ ট কা ািনর না টশ বাড / অিফিসয়াল 
ওেয়বসাইেট তথ  দখােত পাের এবং এই ধরেণর পিরবতন িলর ব াপাের জানােনার জন  যাগােযােগর অন ান  উপযু  
মাধ ম িলেকও বেছ িনেত পাের।) 

2. ফী ও অন ান  চাজ : 
ক) েসিসং ফী: 

(i) আেগ পেম  করা েসিসং ফী: [_টাকা (বা) %] + GST (অেফরতেযাগ ) 
(ii) য ব ােল  টাকার পেম  করেত হেব: [_টাকা (বা) %] + লান িবতরেণর আেগ GST। (পরবত  সমেয় 

লােনর পিরমাণ বাড়েল / কমেল সে ে  এ ট পিরবিতত হেব) 
খ) আয় মূল ায়ন করার ফী (যিদ েযাজ  হয়): _টাকা (আসল) + GST (আেগ পেম  করেত হেব এবং অেফরতেযাগ ) গ) 

ডকুেমে শন চাজ: _______ টাকা + GST ( করালা – 800/- টাকা, রাজ ান – 700/- টাকা, মহারা  ও জরাট 600/- টাকা 
এবং অন ান  রােজ  450/- টাকা) 

ঘ) িত ট স ি র জন  য CERSAI চাজ েযাজ : 100 টাকা + GST 
ঙ) অভ রীণ আইিন ও যু গত মূল ায়ন চাজ: িতটা 3000/- টাকা+ GST 
চ) বািহ ক আইিন ও যু গত মূল ায়ন চাজ ( ধুমা  যিদ বািহ ক মতামত নওয়া হয়): 1500/- টাকা থেক 10000/- টাকা পয  

+ GST 
ছ) া  িডউ ট (MOTD) ফী (সংি  রাজ  সরকােরর া  ও র জে শন আইন অনুযায়ী) ও SRO- ত র জে শন চাজ: 

যমন েযাজ  
জ) সুইচ ফী: মূল বেকয়ার 0.5% + GST 
ঝ) টেম  চাজ : 500/- টাকা + GST। কােনা আিথক বছের থমবােরর জন  অনুেরাধ করা হেল এটা 

েযাজ  নয়। 
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ঞ) IT সা টিফেকট চাজ : 500/- টাকা + GST। এক ট আিথক বছের থমবােরর জন  অনুেরাধ করা হেল এটা 
েযাজ  নয়। 

ট) সেটলেম  িফগার চাজ : 500/- টাকা + GST 
ঠ) ডকুেম  পুন ার করার চাজ : শূন  
ড) কনভাসন চাজ : শূন  
ঢ) চক ফরত দওয়ার চাজ : 500/- টাকা + GST 
ণ) ব াংক চাজ : িত 1000/- টাকায় 1/- টাকা + GST যিদ িডমা  াে র (িডিড) মাধ েম টাকা িবতরণ করা হয় 
ত) ডকুেম  পিরচালনা করার চাজ : 
তািমলনাড়ুর জন  1200/- টাকা + GST, অ েদশ ও তেল ানার জন  1500/- টাকা + GST, কণাটেকর জন  1550/- টাকা + 

GST, মধ েদশ, ওিড়শা, রাজ ান, প মব , জরাট এবং মহারাে র ( যখােনই বাইেরর সং ােক র জে শেনর জন  
িনযু  করা হেয়েছ) জন  2500/- টাকা + GST 

থ) পুনরায় মূল  িনধারণ করার ফী : 0.50% + GST 
দ) CA সা টিফেকশন ফী : 10000/- + GST ( যখােনই াহকেক ফম 26A দওয়া হয়) 
ধ) বেকয়া চেকর চাজ : িত 1000 টাকায় 4/- টাকা + GST 
ন) PEMI/EMI-এর জন  নন PDC/নন ম াে ট কােলকশন : 300/- টাকা + GST। যখােন পেমে র জন  আমােদরেক ফেলা-আপ 
করেত হেব সখােন েযাজ । প) ম াে টেক চেক অদলবদল করা : 500/- টাকা + GST 
ফ) িরেপােজশন চাজ : আসল খরচ : GST 
ব) িত মােস মেণর খরচ : 200/- টাকা + GST (2 ট বেকয়া বা তার বিশ যা বেকয়া আেছ) 
ভ) বু েরা চাজ : ত  াহক িত 49/- টাকা + GST এবং অ- ত  াহক িত 335/- টাকা + GST ম) ি েপেম  চাজ: লােনর 

ময়াদকােলর মেধ  য কােনা সময় আংিশক বা স ূণ েপ লান পিরেশাধ করা যেত পাের। আংিশক ি েপইেম িল এই 
শত সােপে  হণ করা হেব য এক ট আিথক বছের এই ধরেণর ধুমা  িতন ট অংেশর পেম  করা যােব এবং িতবার 
ি েপইেডর পিরমাণ নূ নতম 6 ট EMI-এর সমতল  হেত হেব। ি েপইেডর পিরমাণ 6টা EMI-এর কম হেল, অি ম া  টাকার 
পিরমাণ ট EMI িহেসেব রাখা হেব। 

পেম  করার তািরখ িনিবেশেষ য মােস আংিশক ি েপেম  করা হেব সই মােসর থম িদন থেক আংিশক ি েপেম  
কাযকরী হেব। ফল প, মােসর থম িদন থেক আংিশক ি েপেমে র তািরখ পয  আংিশক ি েপেমে র সুদ াহকেক 
িদেত হেব। 

i) হাউ জং লােনর জন  ি েপেম  চাজ 

পিরবতনশীল সুেদর হােরর অধীেন ব েদর ারা নওয়া হাউ জং লােনর ে  - স ূণ বা আংিশক টাকা পেম  করার 
ে  এবং িনয় ক ারা বতমােন বাধ তামূলক য কােনা উৎেসর থেক টাকা পেম  করা হেল কােনা ি েপেম  / 

ফারে াজার চাজ েযাজ  হেব না। 

কােনা ব  কতৃক িনিদ  সুেদর হাের হাউ জং লান গৃহীত / পা িরত করার ে  - স ূণ বা আংিশক টাকা পেম  
করার ে  এবং িনয় ক ারা বতমােন বাধ তামূলক য কােনা উৎেসর থেক টাকা পেম  করা হেল কােনা ি েপেম  
/ ফারে াজার চাজ েযাজ  হেব না। লান যিদ িনজ  উৎস ছাড়া অন  কােনা জায়গা থেক আেগই ব  করা হয় তাহেল 
@ 2.00% ি েপেম  চাজ েযাজ  হেব। 

কােনা ব  ছাড়া অন  কােরার ারা গৃহীত লােনর ে , স ূণ বা আংিশক টাকার পেম  হেল এবং য কােনা উৎেসর 
থেক টাকা পেম  করা হেল @ 2% ি েপেম  চাজ েযাজ । 

ii) নন-হাউ জং লােনর জন  ি - পেম  চাজ 

ব বসা ছাড়া অন  কােনা উে েশ  ব েদর ারা গৃহীত নন-হাউ জং লােনর ে  - স ূণ বা আংিশক টাকা পেম  
করার ে  এবং িনয় ক ারা বতমােন বাধ তামূলক য কােনা উৎস থেক টাকা পেম  করা হেল কােনা ি েপেম  / 
ফারে াজার চাজ েযাজ  হেব না। 

ব বসািয়ক উে েশ  ব েদর ারা গৃহীত নন-হাউ জং লােনর ে , লান আংিশক বা স ূণ েপ পেম  হেল এবং য 
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কােনা উৎেসর থেক পেম  করা হেল @ 2% ি েপেম  চাজ েযাজ  হেব। 

কােনা ব  ছাড়া অন  কােরার ারা গৃহীত নন-হাউ জং লােনর ে , লান আংিশক বা স ূণ েপ পেম  হেল এবং য কােনা 
উৎেসর থেক পেম  করা হেল @ 2% ি েপেম  চাজ েযাজ  হেব। 

কােনা ব  ছাড়া এর মােন হেলা মািলকানা, অংশীদাির সং া, াইেভট বা পাবিলক িলিমেটড কা ািন, া , সাসাই ট ইত ািদ 
হেত পাের। 

যিদ কােনা লান িনেজর ফা  থেক আেগ পেম  করেত বলা হয় সে ে  SHFL-এর স র জন  েয়াজনীয় ডকুেম াির মাণ 
উপ াপন করা উিচত। বাজােরর অব ার কারেণ উপের উি িখত চাজ পিরবতন হেত পাের। 

িনজ  উৎস : এই উে েশ র জন  "িনজ  উৎস" মােন হেলা ব াংক/HFC/NBFC বা আিথক িত ান থেক ধার নওয়া 
ছাড়া অন  কােনা উৎেসর থেক ধার নওয়া। 

ব বসার উে শ  : িন িলিখত উে েশ /ব বহােরর জন  া  লান ব বসািয়ক উে শ  িহেসেব িবেবিচত 
হেব।  

       1. ব বসায়/কােজর মূলধেন ফা  বাড়ােনা 
2. ঋণ এক ীকরণ 
3. বািণ জ ক স ি  অিধ হণ করা/ব ক রাখা 
4. িলজ র াল িডসকাউি ং লান 

 
SHFL স াব ভােব উপযু  বেল মেন করেল সমেয় সমেয় য কােনা চাজ বা ফী পিরবতন করার বা য কােনা নতন চাজ বা ফী 

বতন করার অিধকার রােখ। SHFL কা ািনর না টশ বাড/অিফিসয়াল ওেয়বসাইেট তথ  দখােত পাের, ঋণ হীতােদরেক 
SMS/িচ ঠ পাঠােত পাের, সংবাদপে  কাশ করেত পাের বা এই ধরেণর পিরবতন িলর ব াপাের জানােনার জন  অন  য কােনা 
উপযু  মাধ ম িলেক বেছ িনেত পাের। যিদ এই ধরেণর পিরবতেনর জন  াহেকর অসুিবধা হয়, সে ে  াহক 60 িদেনর মেধ  
এবং কােনা না টশ ছাড়াই তারঁ অ াকাউ  ব  কের িদেত পােরন বা কােনা অিতির  চাজ বা সুদ পিরেশাধ ছাড়াই এ টেক পিরবতন 
করেত পােরন। 
 
* সম  চাজ পরবত  য টাকাটা বিশ হে  তােত রাউ  অফ করা হেব। যিদ কােনা পেম  নগেদ করা হয় সে ে  
পেম  পেয়  নং 10-এ উি িখত ক াশ হ া িলং চাজ েযাজ  হেব। 

3. য তািরেখ বািষক বেকয়া ব ােল  টেম  জাির করা হেব: 

কােনা চাজ ছাড়াই াহেকর িনিদ  অনুেরােধ বছের একবার াহকেক অ াকাউে র টেম  এবং IT সা টিফেকট দওয়া হেব। 
তেব, যিদ াহক অিতির  কিপ/ডি েকট সা টিফেকেটর জন  অনুেরাধ কেরন, সে ে  কা ািন উপেরর পেয়  নং 2-এ 
উি িখত উপযু  চাজ িনেয় এই কাজ ট করেবন। 

4. স ি  / ঋণ হীতােদর বীমা: 

ক) জীবন বীমার ি িময়াম ( ায়) _________ টাকা। SHFL, বীমা কা ািনর সােথ বীমাকারীর আ াররাই টং িনয়ম অনুযায়ী লাইফ 
কভার দওয়ার ব ব া কেরেছ। ঋণ হীতা( দর) শরীেরর মিডেকল চকআপ করােত হেত পাের এবং এই াব ট স ূণভােব বীমা 
কা ািনর িনজ  িবেবচনার িভি েত হণ করা হেব এবং এই ে  SHFL-এর কােনা ভূিমকা নই। ি িময়াম বীমা কা ািন 
ারা িনধািরত হয় এবং লােনর পিরমাণ, ময়াদ, বয়স ও বীমাকৃত ব র আেগর িচিকৎসার িববরেণর উপর িভি  কের এ টেক 

িনধারণ করা হয়। িন িলিখত উপােয় ি িময়াম পেম  করা যেত পাের:-  
ক) লােনর স ূণ ময়ােদর জন  এককালীন ি িময়াম 
খ) বীমাকারী কতৃক িনধািরত এক ট িনিদ  সংখ ক বছেরর জন  িত বছর বািষক ি িময়াম িদেত হেব। (এ ট ধুমা  সই 

ে ই অনুেমািদত হেব যখােন বীমা কা ািনেক লােনর স ূণ ময়ােদর জন  স ূণ ি িময়াম আেগ থেক সং হ 
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করার অনুমিত দওয়া হয় না।)  
উভয় ে ই, ঝঁুিক  হওয়ার আেগই ঋণ হীতােক ি িময়ােমর পেম  করেত হেব। এই িবষেয় কােনা ট হেল SHFL তার 
জন  দায়ী নয়। 

খ) ব গত দঘূটনা বীমা: SHFL দুঘটনার জন  হওয়া ঝঁুিকেক কভার করেত বীমা কা ািন িলর সােথ িমেল ব ব া কের রেখেছ। 
যিদ লাইফ কভার না বাছা হয় সে ে , ঋণ হীতারা ব গত দঘুটনা কভার বেছ িনেত পােরন। ি িময়াম ট লােনর পিরমােণর 
উপর িভি  কের িনধারণ করা হয় এবং কভােরজ ট 5 বছেরর জন  হয় আর তারপের বীমা কা ািনর পরামশ অনুযায়ী িরিনউয়াল 
ি িময়াম দওয়ার পের সটা িরিনউয়ােলর যাগ  হেয় ওেঠ। ব গত দঘুটনার পাশাপািশ, ঋণ হীতারা তর অসু তা, EMI-এর 
সুর া এবং হসিপটাল ক ােশর জন  অিতির  কভারও বেছ িনেত পােরন। কভােরেজর সবািধক ময়াদ হেলা 5 বছর এবং এই 
অিতির  কভার িলর িত টর জন  ি িময়াম কভােরেজর পিরমাণ এবং ময়ােদর উপর িভি  কের হয়। সময়কােলর ময়াদ শষ 
হেল, বীমা কা ািনর পরামশ অনুযায়ী িরিনউয়াল ি িময়াম দওয়ার পের পিলিস িরিনউ করা যেত পাের। এই িবষেয় কােনা ট 
হেল SHFL তার জন  দায়ী নয়। 

গ) স ি র বীমা: থমবার লান িবতরেণর সময় 10 বছেরর জন  ি িময়াম পেম  করেত হেব এবং তারপের বীমা কা ািনর 
পরামশ অনুযায়ী িরিনউয়াল ি িময়াম দওয়ার পের সটা িরিনউয়ােলর যাগ  হেয় উঠেব। ি িময়াম ট স ি র িনমাণ এবং 
ব বহােরর মূেল র উপর িভি  কের হয় এবং তার সােথ ঝঁুিকর উপরও িনভর কের হয়, এই ঝঁুিক িলর মেধ  রেয়েছ আ ন, বন া 
এবং ভূিমক  ( ট লােনর ে  স ি র বীমা েযাজ  নয়) 

ঋণ হীতা িন ত করেবন য যখন লান বেকয়া থাকেব তখন যন িতিন সময়মেতা িরিনউয়াল ি িময়ামটা পেম  কের দন এবং 
লান বািক থাকাকালীন আমােদরেক বরা  করা বীমা পিলিস টেক বািঁচেয় রােখন। যিদ ঋণ হীতা িরিনউয়াল ি িময়াম িদেত না 

পােরন, সে ে  SHFL পিলিস িরিনউ করেত পারেব এবং াহেকর কাছ থেক সই টাকা ফরত িনেত পারেব। 

ঘ) কা ািন যিদ কােনা বীমা কা ািনর সােথ বীমার িবষয় ব ব া কের থােক সে ে ও, ঋণ হীতা লান নওয়ার জন  তার 
পছে র এক ট বীমা কা ািনেক াধীনভােব বেছ িনেত পােরন। 

5. লােনর জন  িসিকউির ট: 
ক) য াথিমক িসিকউির ট িল ব ক রাখা হেব তার িববরণ: 
খ) যিদ কােনা গ ারা  থােক তাহেল তার িববরণ: 
গ) যিদ কােনা সমা রাল ( কালােটরাল)/ মধ বত  (ইে িরম) িসিকউির ট থােক: 
 

6. ঋণ িবতরণ করার শত: 

ঋণ িবতরণ এর সােপে  হেব 
ক) স ি র  , বধ, দায়মু  এবং িবপণনেযাগ  হেত হেব 
খ) সম  সংিবিধব  অনুেমাদন পাওয়া গেছ এবং স ি র িনমাণ অনুেমািদত পিরক না অনুযায়ী হেয়েছ 
গ) স ি র ে  ঋণ হীতা কত অবদান রাখেছন (িনজ  অবদান হেলা স ি র মাট দাম এবং ঋেণর পিরমােণর মেধ  

পাথক )। ঋণ হীতােদরেক িনজ  অবদােনর উৎস মাণ কের ডকুেম াির মাণপ  জমা িদেত হেব। 
ঘ) িনমাণ/ কে র অ গিতর উপর িভি  কের SHFL ারা নওয়া িস া  অনুযায়ী লান ট িক েত বা একবাের থাক টাকায় 

িবতরণ করা হেব। 
ঙ) ঋণ িবতরেণর আেগ SHFL-এর ারা িনধািরত অন  কােনা শেতর স িত। 
f) যিদ আেগর িবতরেণর তািরেখর থেক 18 মাস পের লান ট আংিশকভােব িবতরেণর পযােয় থােক, তাহেল SHFL ইিতমেধ ই িবতরণ 

করা ের লান টেক আটেক দেব এবং ঋণ হীতা ইিতমেধ ই িবতরণ করা পিরমােণর জন  EMI দওয়া  করেবন। এ ট করার 
পের, এই ধরেণর লােনর পিরমাণ (উপের উে িখত তখন পয  িবতরণ করা লােনর পিরমাণ) আটেক দওয়ার সময়, সই সমেয়র 
বেকয়া লান, অবিশ  লােনর ময়াদ, ঋণ হীতার বয়স এবং িবদ মান ROI-এর উপর িভি  কের EMI পিরবতন করা হেব। আর 
এটা এমনভােব করা হেব এবং এই পয  করা হেব য SHFL তার িনজ  িবেবচনার িভি েত িস া  িনেত পারেব এবং এই চ েত 
উে িখত কােনা িকছর িব ে  না িগেয় সংেশািধত শতানুযায়ী টাকা িরেপেম  করেত পারেব। SHFL তার িবেবচনার িভি েত এবং 
এই িবষেয়র যাগ তার উপর িনভর কের সময়সীমা 18 মােসরও বিশ বাড়ােত পাের বা লােনর আকার কম না কের িবতরণ করা 
অংেশর জন  EMI  করেত পাের। 



5 
 

7. লান মঞ্জুর না হেল েসিসং িফ ফরত দওয়া: 

হাউ জং এবং নন-হাউ জং লােনর জন  পেম  করা নূ নতম আপ  েসিসং ফী (GST সহ) ফরতেযাগ  নয়। যিদ কােনা 
কারেণ ঋণ হীতা লান না নন সে ে  ব ােল  েসিসং ফীেয়র মেধ , ধুমা  75% (ইিতমেধ  দওয়া GST ব তীত) 
ফরতেযাগ । SHFL ারা ত াখ ােনর ে , ব ােলে র পিরমাণ (সবিন  অি ম ফী এবং ইিতমেধ ই দওয়া GST ব তীত) স ূণ 
ফরত দওয়া হেব। 

8. অন ান :  

ক) ল া  লােনর (জিম ঋণ) ে , ল া  লান িবতরেণর তািরেখর থেক িতন বছেরর মেধ  এক ট থাকার জন  আবািসক ইউিনট 
িনমাণ স  করা বাধ তামূলক, আর এটা না করেত পারেল, ল া  লান এক ট নন-হাউ জং লােন পা িরত হেব এবং তখন 
এক ট নন-হাউ জং লােনর ে  েযাজ  হার, ময়াদ এবং অন ান  চাজ কাযকরী হেব। 

খ) িনয় ক/সরকার ইত ািদ কতৃক ঘািষত কােনা িবেশষ ি েমর অধীেন দ  লান, যােত কােনা সুিবধা জিড়ত থােক তা 
িনয় ক/সরকােরর ারা কে র অধীেন যাগ তার িনরী া সােপ  এবং যিদ পরবত  সময় যিদ এটা দখা যায় য লান িল 
ি েমর িনিদ  মানদ েক পূরণ কের না সে ে  াহকেদর কােছ ইিতমেধ ই দওয়া সুিবধা/ভতিক িফিরেয় নওয়া হেব এবং 
সটা সরকার/িনয় েকর কােছ ফরত দওয়া হেব। 

9. লান ও সুদ পিরেশাধ করা: 

লান িত মােস সমান মািসক িক েত পিরেশাধ করেত হেব এবং এই িবষেয় িনেচ িব ািরতভােব দওয়া আেছ: 

ক) যিদ লান ট একবাের থাক টাকায় িবতরণ করা হয়, তাহেল EMI  হওয়ার তািরখ ট হেব য মােস লান িবতরণ করা হেয়েছ 
তার পেরর মােসর থম িদন। 

খ) যিদ মােসর 1, 2 বা 3 তািরেখ একসােথ থাক টাকায় লান িবতরণ করা হয়, তাহেল EMI সই একই মাস থেক  হেব এবং 
সই একই মােস থম EMI িদেত হেব। 

গ) যিদ লান ট িক েত িবতরণ করা হয়, তাহেল িবতরেণর তািরেখর থেক EMI  হওয়া পয  জমা হওয়া িবতরণ করা 
পিরমােণর উপর িত মােস সুদ িদেত হেব। য মােস লােনর চূড়া  টাকা িবতরণ করা হেব তার পেরর মােসর থম িদন থেক 
EMI  হেব। 

ঘ) অন িদেক, যিদ লান ট িক েত িবতরণ করা হয় সে ে  ঋণ হীতারা িবতরণকৃত টাকার পিরমােণর জন  EMI পেম  
করােক বেছ িনেত পােরন। এই ে , য মােস থমবার লান িবতরণ করা হেয়েছ তার পেরর মােসর থম িদন থেক EMI 
দওয়ার তািরখ  হেব। EMI- িল জমা হওয়া িবতরণ করা টাকার পিরমােণর উপর িভি  কের পিরবিতত হেব। এছাড়াও, 

িবতরেণর তািরখ থেক মােসর শষ পয  অবিশ  সমেয়র জন  PEMI িদেত হেব। 
ঙ) টাকা পেমে র িনধািরত তািরখ ট হেলা িত মােসর শষ িদন। ঋণ হীতারা িত মােসর 5, 10 বা 15 তািরেখ EMI/PEMI 

পেম  করার জন  িবিলং তািরখ বেছ িনেত পােরন। 
চ) EMI ইেলক িনক মাধ েম পেম  করা হয় যমন E-NACH/NACH। 
ছ) EMI/PEMI পেমে র ে  য কােনা রকম িবলে র জন  িত বছর @ 24% জিরমানা সুদ িদেত হেব। এ ট EMI/PEMI বািক 

থাকা সমেয়র জন  গণনা করা হয়। 
জ) িতটা চক যটা পেম  না কের ফরত দওয়া হয় সটার জন  500/- টাকার চক িডসঅনার চাজ + GST েযাজ । চােজর 

হার িল সমেয় সমেয় ব াংিকং চােজর উপর িনভর কের সংেশাধন করা হয়। 

 
10. পেম  করার উপেযাগীকরণ:  

এই ঋণ চ র অধীেন ঋণ হীতার বা কােনা তৃতীয় পে র তরফ থেক ঋণ হীতার লান অ াকাউে র িডট করার জন  করা য 
কােনা পেম  সাধারণত িন িলিখত েম বেকয়ার জন  বরা  করা হেব, যমন: 

ক) য খরচ িল হেয়েছ 
খ) িবলি ত পেমে র জন  অিতির  সুদ 
গ) বেকয়া PEMI/EMI 
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ঘ) বতমান বেকয়া PEMI/EMI 
ঙ) অন ান  আনুষি ক চাজ যমন ( চক িরটান চাজ, ি েপেম  চাজ ইত ািদ) 
চ) অি ম EMI 
ছ) ি েপেম  
 
SHFL-এর ঋণ হীতােক জানােনার ে  য কােনা রিমট াে র জন  বরাে র আেদশ / অনুপাত পিরবতন করার অিধকার রেয়েছ 

11. বেকয়া পুন ার করা: 

PEMI/EMI পেমে র িবলে র ে , ঋণ হীতােদর সােথ িবিভ  উপােয় যাগােযাগ করা হেব এবং তােঁদরেক বেকয়া টাকার 
পিরমাণ পিরেশাধ করার পরামশ দওয়া হেব। যখােন বেকয়া পিরেশাধ করা হয় না এবং অ াকাউ ট এক ট স াব  NPA হেয় 
যাওয়ার স াবনা থােক, সখােন ঋণ হীতােদরেক বেকয়া না পিরেশাধ করার পিরণিত স েক পরামশ িদেয় তােঁদরেক সেচতনতা 
না টশ পাঠােনা হেব। যিদ টাকার পিরমাণ ট এরপেরও অপিরেশািধত থােক এবং অ াকাউ ট NPA হেয় যায় সে ে  তােঁদরেক 

এক ট িনিদ  সমেয়র মেধ  লান অ াকাউ েক িনয়িমত করার পরামশ িদেয় আবার না টশ পাঠােনা হেব। যখন ঋণ হীতা না টশ 
পাওয়ার পেরও অ াকাউ েক িনয়িমত করেত ব থ হন, তখন SARFAESI আইেনর ধারা 13(2)-এর অধীেন এক ট না টশ পা ঠেয় 
লান ফরত নওয়া হেব। SARFAESI আইন আিথক িত ানেক িবিধব  মতা দান কেরেছ 

(i) পেম  আদােয়র জন  ইজারা/অ াসাইনেম  বা স ি  িব র মাধ েম হ া র করার অিধকার সহ িসিকউির ট 
স ি র দখল নওয়া। 

(ii) ইজারা, অ াসাইনেম  বা িব েয়র মাধ েম ানা র করার অিধকার েয়াগ করার আেগ িসিকউির ট স ি র দখল নওয়া 
এবং সটােক িসল করা। 

(iii) যিদ িসিকউির ট স ি র িব র পের, িসিকউির ট স ি র মূল  আইিন খরচ এবং বেকয়া ফরত পাওয়ার জন  গৃহীত 
আনুষি ক চাজ সহ েদয় মাট বেকয়া কভার করার ে  অপযা  হয় তাহেল বািক থাকা বেকয়া ফরত পেত আইিন 

য়া  করেত হেব। 

ঋণ হীতার অ াকাউে র সােথ স িকত িডেটর তথ  মািসক িভি েত িডট ইনফরেমশন কা ািন িলেক দান করা 
হেব। িডট ইনফরেমশন কা ািন িলর সােথ িডট িহি র উপর কােনা িব প ভাব যােত না পের তার জন  
ঋণ হীতােদরেক লােনর পিরমােণর বেকয়া টাকা সময়মেতা পিরেশাধ করার পরামশ দওয়া হয়। 

12. াহক পিরেষবা: 
 ক) ব াংেকর মাধ েম কাজ করার অভ াসেক বাড়ােনার জন , আমরা নগদ টাকায় পেম  করােক উৎসািহত কির না। যিদও, ব িত মী 

িকছ ে , যখন কােনা বেকয়া বা চাজ নগদ টাকার মাধ েম পেম  করা হয়, তখন ঋণ হীতােদর আমােদর য কােনা শাখায় 
বা আমােদর অনুেমািদত কম েদর কােছ টাকা পেম  করার এবং য টাকা পেম  করা হেয়েছ তার জন  এক ট ক াশ িরিস  
নওয়ার পরামশ দওয়া হয়। নগদ টাকা পেমে র জন , য ক াশ হ া িলং চাজ নওয়া হয়, স েলা িনেচ দওয়া হেলা: 

 

য পিরমাণ টাকার পেম  করা হেয়েছ  য পিরমাণ চাজ নওয়া হেব 

2000/- টাকা পয   কােনা চাজ লাগেব না 

 2001/- টাকা থেক 10000/- টাকা িত ট রিসেদর জন  30/- টাকা + GST 

10001/- টাকা থেক 50000/- টাকা িত ট রিসেদর জন  60/- টাকা + GST 

50001/- টাকা থেক 100000/- টাকা  িত ট রিসেদর জন  150/- টাকা + GST 

100001/- টাকা থেক 1,99,000/- টাকা িত ট রিসেদর জন  200/- টাকা + GST 

ক) অ াকাউে র িববৃিত (অ াকাউ  টেম ), আয়কেরর িববৃিত (ইনকাম ট া  টেম )  ইত ািদর মেতা টাকা িবতরেণর পরবত  
েয়াজনীয়তার জন  ঋণ হীতারা সই শাখায় কল করেত/িলখেত পােরন যখান থেক ঋণ নওয়া হেয়েছ, এমন য কােনা 
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েয়াজেনর ে  সই শাখার থেক 7 কাযিদবেসর মেধ  মইল/ পা  করা হেব।  

খ) াহেকরা িলিখতভােব অনুেরাধ করেল টাইেটল ডকুেমে র ফেটাকিপ তােঁদর দওয়া হেব। এই ধরেণর িত ট অনুেরােধর জন  
াহকেক 250/- টাকা + GST িদেত হেব। টাকা পেম  করার পের, অনুেরাধকৃত ডকুেম িলেক 7 কাযিদবেসর মেধ  মইল 

করা হেব। 
গ)  লান ব  হেয় গেল, অনুেরােধর িভি েত আমােদর শাখার মাধ েম 15 কাযিদবেসর মেধ  ডকুেম িলেক ঋণ হীতা এবং সহ-

ঋণ হীতার কােছ ফরত দওয়া হেব। যিদ লান ব  হওয়ার তািরেখর থেক এক মােসর মেধ  ডকুেম িল সং হ করা না হয়, 
তেব আমােদর শাখা িল ডকুেম িলেক ক ীয় নিথ সংর েণ ফরত িদেয় দেব এবং ঋণ হীতােক নতন কের সই ডকুেম  
সং হ করার স াব  তািরখ স েক শাখােক আেগ থেক জানােত হেব। লান  ব  হওয়ার তািরেখর থেক 3 মােসর মেধ  
ডকুেম িলেক সং হ না করা হেল ঋণ হীতােক িত মােস 500/- টাকা + GST িদেত হেব৷ 

  
13. অিভেযােগর িন ি : 

 
কান অিভেযােগর ে , াহেকরা যখােন লান টর জন  আেবদন করা হেয়েছ / যখান থেক লান ট নওয়া হেয়েছ সই 

জায়গার া  ম ােনজােরর সােথ যাগােযাগ করেত পােরন। যিদ এরপেরও অিভেযােগর সমাধান না হয়, সে ে  তারঁা 
customercare@sundaramhome.in-এ ইেমেলর মাধ েম তােঁদর অিভেযাগ পা  করেত পােরন। 7 কাযিদবেসর মেধ  
অিভেযােগর সমাধান করা হেব। যিদ, অিভেযাগকারী উ ের অস  হন বা যিদ তােঁক কােনা উ র না দওয়া হয় সে ে  িতিন 
এখােন িলখেত/ মল করেত পােরন 

ন াশনাল হাউ জং ব াংক, িডপাটেম  অফ ি ভা  িরে সাল,  
চতথ ার কার 5A, ই য়া হ ািবট াট স ার, লািধ রাড,  
িনউ িদ ী 110 003  

ওেয়ব-িলংক: https://grids.nhbonline.org.in 
 

অনু হ কের জেন িনন য যিদ পরবত েত কােনা পিরবতন করা হয় সে ে  চূড়া  ঋণ চ  এই িচ ঠেত উে খ করা িনয়ম ও 
শতাবলী অনুযায়ী হেব না । 

অনু হ কের মেন রাখেবন য ভারত সরকার ারা GST পিরবিতত হেত পাের। চাজ পেম  করার তািরেখ েযাজ  GST-র হার 
েয়াগ করা হেব এবং সরকার কতৃক আেরািপত অিতির  সস েয়াগ করা হেব। 

আেরা য কােনা িকছর ব াপাের ভােব জানেত, আপিন যখােন লান টর জন  আেবদন করা হেয়েছ / যখান থেক লান ট 
নওয়া হেয়েছ সই জায়গার া  ম ােনজােরর সােথ যাগােযাগ করেত পােরন। কােনা িবষেয় িব ািরতভােব জানেত ঋণ হীতারা 
সামবার থেক শিনবার পয  সম  কাযিদবেস সকাল 9.00 থেক িবকাল 5.30-এর মেধ  আমােদর শাখায় যেত পােরন এবং 

ভারেতর বািক শাখা িলেত সকাল 9.30 থেক স া 6.00টার মেধ  যেত পােরন। িত থম ও ি তীয় শিনবার ছ টর কারেণ ব াংক 
ব  থাকেব এবং যিদ মােস পাচঁ ট শিনবার থােক, তেব তৃতীয় শিনবারও ছ টর কারেণ ব াংক ব  থাকেব। 

উপেরা  শতাবলী ঋণ হীতা/ঋণ হীতারা ভােলাভােব পেরেছন বা কা ািনর কম রা ঋণ হীতা/ঋণ হীতােদরেক ভােলাভােব 
পেড় িনেয়েছন এবং ঋণ হীতা/ঋণ হীতারা এ িল ভােলাভােব বুেঝেছন। 

আপনার সবা করার সুেযাগ দওয়ার জন  আমরা আপনােক ধন বাদ জানাই। অনু হ কের আপিন য িচ ঠটা হণ কেরেছন তার 
টােকন িহেসেব এই িচ ঠর ডি েকট কিপ ফরত িদন। 

 

ধন বাদাে ,  

সু রম হাম ফাইন া  িলিমেটেডর জন  

াহেকর অনুেমািদত া রকারীর া র 


