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সুেদর হােরর িত দৃ ভি  এবং ঝঁুিকর পযায়করণ 

 

নীিতিন  আচরণ িবিধর উপর ভারতীয় িরজাভ ব াে র িনেদিশকা ট, এক ট 
এনিবএফিস-এর িনেদশক বােডর থেক, সুেদর হার ধায করার ে  

এনিবএফিস টর দৃ ভি  এবং ঝঁুিক িলর পযায়করণ করার স েক াহকবেগর 
িনকট উ ু  করা এবং তােদর জনসাধারেণর জন  ওেয়বসাইেট কাশ করা ট 
ত াশা কের৷ 

 

াহকেদর িনকট ঋণ দান করার উপর কা ানীর িস া সমূহ, এক ট অথবা 

একািধক উপাদান িবেবচনার মেধ  রেখ, য িলর মেধ  অ ভ  হয়: য স দ টর 
উপর আিথক সং ান করা হে  স টর কার এবং স ট অিভে ত চূড়া  ব বহার, 

াহেকর লখিচ  এবং পিরেশাধ স মতা, অতীত পিরেশােধর ইিতহাস এবং 
অনুসরণিভি ক নিথ, নগদ বাহ এবং অন ান  আিথক দায়ব তা, উপল  জািমন, 

ঋণ বধন, উ রািধকার িভি ক ঋণ এবং খলােপর ঝঁুিক, তহিবেলর মলূ , উপল  

যেকান আিথক সং ান, সুদ ভতিক অথবা ছাড়, পিরচালন সং া / শাসিনক ব য়, 

াি ক লাভ এবং ঝঁুিক হেণর কারেণর অিতির  লাভ, িডট/ঋণ টর ময়াদ 
অথবা চলনকাল, াহেকর ভৗগিলক অব ান, কা নীর িতেযািগতািভি ক 

অব া ইত ািদ, ঝঁুিকর পযায়করণ এবং াহকবেগর িত আেরািপত সুেদর হার 
অথবা িলজ সং া  ভাড়া িল -   িবেশেষর িভি েত িনধািরত হয়৷ উপেরর 

তথ িল াহেকর ারা দ  তথ ািদ, স ািদত পরী া এবং যাচাইকরণসমূহ, এবং 
কা ানীর ারা অন ান  সূ িলর থেক অথবা াধীন তৃতীয়প িলর থেক, 

উদাহরণ প, িডট বু েরা ইত ািদর থেক সংগৃহীত পিরসংখ ান িল৷ িডট 
মূল ায়ন ট হেব কা ানীর আভ রীণ ঋণ নীিত এবং দৃ ভি িভি ক৷ েত ক 
ে ই াহেকর িনকট, একজন াহেকর িত আেরািপত বাৎসিরককৃত সেুদর 

হার/িলজিভি ক ভাড়া ট, ঋণ চ র/ াহেকর িনকট দ  স িকত নিথপ ািদর 

এক ট া িরত িতিলিপর মাধ েম উে ািচত করা হেব৷ সেুদর হার/িলেজর ভাড়া ট 
-  ে  িনজ  িবেবচনার িভি েত িনধারণ করার অিধকার থােক, এবং সেুদর 

হার/িলেজর ভাড়া িল, েত ক মামলার তথ  এবং পিরি িত িলর উপর 
িনভলশীলভােব পিরবতেনর িবষয়ব ৷ ফল প, এ ট স ব য দুইজন াহেকর ারা 

উপল কৃত একই উৎপাদেনর জন  সুেদর হার / িলেজর ভাড়া িভ তর হেত পাের৷ 
 

আিথক উৎপাদন িল িনবাচেনর সুেযােগর উপি ত থাকা িবক িল এবং 
ঋণ হীতােদর িনকট আিথক পিরেষবা দানকারীেদর উপল তা সহ কা ানীর ারা 
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িনবািচত বাজার অংশ টর িতেযািগতামূলক চাপ, এক ট অিতির  হাের সুদ/িলজ 

সং া  ভাড়া আেরাপ করার িব  িনরেপ  সুর াকবচ িহসােব কাজ কের৷ 
 

শী  হালনাগাদসমূহ: যিদ এ ট নীেচ উে িখত পরবত  পযােলাচনার তািরেখর পূেব 

সংেশািধত হয়, তাহেল এই নিথ টর এক ট হালনাগাদকৃত সং রণ কা ানীর 
ওেয়বসাইেট কাশ করা হেব ৷ 
 

তািরখ: 16ই সে র, 2021 

বােডর অনুেমাদন:  16ই সে র, 2021 

পরবত  পযােলাচনার তািরখ: 16ই সে র, 2023 

নিথর মািলক: অনুপালন 
 


