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দাবিমাত্র, আবম ……............ 1956 সালের ক াম্পাবি আইলির অধীলি িবিিদ্ধ সংস্থা ইউবিমবি-ক
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মাবস /ত্রত্রমাবস /িাবষি ব বিলত কফরত কদি। ক ািও কেলত্র সময়মলতা ব বি প্রদালি বিচ্য ূত হলে প্রাপ্ত ঋণমযলেূর পবরমাণ চ্ক্রিৃবদ্ধ
হালর িৃবদ্ধ পালি।
১ টা ার
করবভবিউ

াম ও স্বাক্ষি ......................

স্ট্যাম্পেি উপম্পি আডাআডড স্বাক্ষি

বিয়ম ও শতি ািেী
১. ঋণগ্রহীতার তরলফ উপলর প্রদত্ত বিমান্ড প্রবমসাবর কিালট ঋলণর বিবদি ষ্ট সুলদর হার িাাঁধা
িা লি। ক াম্পাবির তরফ আিুষাবি খরচ্গুবে বিবদি ষ্ট লর ঋণগ্রহীতাল বিবদি ষ্ট সময় অন্তর জািালিা
হলি। এ কেলত্র এ িছলরর বহলসি ধরা হলি 360 বদলি।
২. এই ঋণ গ্রহলণর উলেশূ ৃ বষ ালযির সলি সম্পব ি ত িয়। সংস্থা 22 ূারালটর বিবরলখ গয়িার
শুদ্ধতা ও মাি বিচ্ার
রলি। গয়িার শুদ্ধতার মাি 22
ূারাট অলপো
ম হলে তাল
22
ূারালটর মালি রূপান্তবরত
লর প্রবত গ্রালমর মযেূ বিধিারণ
রা হলি এিং ঋলণর পবরমাণ
ক ািওভালিই কসািার মযলেূর 75 শতাংলশর কিবশ হলি িা। ঋলণর পবরমাণ, কসািার ওজি ও প্রবত
গ্রালমর দর বরজাভি িূালের গাইিোইি অিুসরণ লর বিধিাবরত হলি এিং কসটাই চ্য ডান্ত। ঋণগ্রহীতা কয
বিম কিলছ কিলিি- তার বভবত্তলত ঋলণর টা া জমা পডার বদি কিল শুরু লর 3 মাস কিল 36
মাস পযিন্ত ঋলণর কময়াদ বিধিাবরত হলি। বিলমর বিজস্ব শতি ািেীর পাশাপাবশ ঋণগ্রহীতা সাধারণ
শতি ািেীও মািলত িাধূ িা লিি।
৩. যবদ ঋণপ্রদাি ারী ক াম্পাবি ঋণগ্রহীতা সম্পল ি এমি তিূ পায়- যা কিল সলেহ হলত
পালর ঋণগ্রহীতার ঋলণর সুদ িা ঋণ কিওয়া অিি কফরত িা কদওয়ার সম্ভািিা রলয়লছ, তা হলে কয
ক ািও সমলয়, উপযুক্ত ারণ দবশিলয়, ঋলণর সমি িল য়া টা া বফবরলয় কিওয়া িা টা া কফরত
কদওয়ার কময়াদ দ্রুততর
রার অবধ ার ক াম্পাবির রলয়লছ। যবদ ঋণগ্রহীতা বিবদি ষ্ট বদলির মলধূ
িল য়া পবরলশাধ রলত িা পালরি কস কেলত্র গয়িা বিোলম বিবক্র লর কদওয়া হলি।
৪. ঋণ সম্পযণি পবরলশাধ
রার সমলয় ঋণ গ্রহণ ালে প্রদত্ত কগাল্ড কোি-এর আসে রবসদটি
িাধূতামযে ভালি বিবদি ষ্ট শাখায় কফরত বদলত হলি। তা িা বদলে গয়িা কফরত কদওয়া হলি িা। যবদ
ক ািওভালি আসে রবসদ হাবরলয় বগলয় িাল
ঋণগ্রহীতাল
অবিেলে তা বেবখতভালি ক াম্পাবিল
জািালত হলি। সম্পযণি িল য়া পবরলশাধ রার পলর শুধুমাত্র ঋণগ্রহীতা বিলজ িা তাাঁর বিযুক্ত প্রবতবিবধ
শাখায় আসে কোি বরবসট জমা বদলয় গয়িা কফরত বিলত পারলিি।
৫. ক াম্পাবি সি র লমর কপলমন্ট ও বরবসলটর িদলে শুধুমাত্র বম্পউটারাইজ়ি বরবসট প্রদাি
লর। ক ািও ধরলণর কপলমন্ট ও বরবসলটর কেলত্রই হালত কেখা বরবসট কদওয়া হয় িা। যবদ শাখার
িাইলর ঋলণর অিি হিান্তবরত হয়, কস কেলত্র কপলমন্ট বিবিত রণ এসএমএস অবিেলে ঋণগ্রহীতার
িবিভু ক্ত কমািাইে িেলর পাঠালিা হয়।
৬. সুলদর হালর পবরিতি ি রা িা ঋণগ্রহীতার অূা াউলন্ট অিূ ক ািও িতু ি চ্াজি িা মাশুে
আলরাপ
রার (সম্ভািূভালি প্রলযাজূ) অবধ ার ক াম্পাবি তৃি
সংরবেত িা লি। নসই ডিষয়টি
ঋণগ্রহীতাম্পক ঋণ গ্রহণকাম্প প্রদত্ত ইম্পম ও নমািাই
ম্বম্পি নম কম্পি িা এসএমএস কম্পি আম্পে

স্ট্ূাম্প

নেম্পক জা াম্প া হম্পি (ডতড নে ভাষা জাম্প
নসই ভাষায়)। েডদ িাততাটি পাঠাম্প াি 7 ডদম্প ি মম্পযয
আপডত্ত দর্ত াম্প া া হয়- তম্পি নসই িাততা প্রাপ্ত, স্বীকৃত ও সম্মত ডহম্পসম্পি যম্পি ন ওয়া হম্পি। ঋণগ্রহীতার
কফাি িের/ইলমে আইবি/ঠি ািায় ক ািও িদে ঘটলে তা বেবখতভালি ক াম্পাবিল জািালত হলি।
অিূিায় িাতি া িা কপ াঁছালিার দায় ক াম্পাবির উপলর িতি ালি িা।
৭. সুলদর হার বিধিাবরত হলি ইউবিমবির সুলদর হালরর মলিে অিুসরণ লর, কযখালি তহবিে
মযেূ, কেিলদি মযেূ, ঝুাঁ ব র বপ্রবময়াম ও ইকুইটি কিল িযূিতম প্রাপূ বরটালিির মলতা বিবভন্ন বিষয়
বিলিচ্িা রা হয়। আমরা ঝুাঁ ব র মাত্রা বিধিারলণ সিিািীি দৃবষ্টভবি বিলয় চ্বে যা ঋণগ্রহীতালদর মলধূ
কেবণবিষমূ লর িা িরং প্রবতটি ঋলণর কেলত্র উপযুক্ত সুলদর হার বিধিারণ লর কদওয়া হয়।
৮. যবদ বিবদি ষ্ট কময়ালদর মলধূ ঋণগ্রহীতা সুদ-সহ ঋলণর টা া িা অিূািূ প্রলদয় অিি কশাধ
রলত িা পালরি তাহলে বতবি ক াম্পাবিল িন্ধ রাখা গয়িা বিবক্রর অবধ ার কদলিি। ক াম্পাবি
ঋণগ্রহীতাল করবজস্ট্ািি কিাটিস পাঠিলয় বিোলমর আলগ সি িল য়া পবরলশাধ রার অিুলরাধ জািালি।
এরপর কসই িা সংিাদপলত্র বিজ্ঞবপ্ত আ ালর প্র াবশত হলি। প্রবক্রয়াটি সম্পাদি রলিি ক াম্পাবির
স্বী ৃ ত প্রবতবিবধরা। যবদ গয়িা বিবক্রর পলরও ঋলণর টা া পুলরাপুবর কশাধ িা হয়, তা হলে বিোলমর
পলর কসই িাব টা ার পবরমাণ ঋণগ্রহীতাল কমটালত হলি। বতবি সম্মত িা হলে িল য়া পবরলশালধর
জিূ ঋণগ্রহীতার বিরুলদ্ধ আইবি িূিস্থা কিওয়ার অবধ ার ক াম্পাবির িা লি। প্রবতটি করবজস্ট্ািি
কিাটিস পাঠালিা িািদ 50 টা া লর খরচ্ িহি রলিি ঋণগ্রহীতা।
৯. ক াম্পাবি গয়িা বিোলম কতাোর আলগ ঋণগ্রহীতাল টা া কশালধর জিূ সাত বদলির সময়
কদলি- যাল পযিাপ্ত সময় বহলসলি কমলি বিলেি ঋণগ্রহীতা। বিোলমর বিষয়টি জিতাল জািালিা হলি
অন্তত দু’টি সংিাদপলত্র বিজ্ঞাপি বদলয়। তার মলধূ এ টি সংিাদপত্র হলি স্থািীয় ভাষায় প্র াবশত ও
অপর সংিাদপত্রটি হলত হলি ক ািও রাষ্ট্রীয় ত্রদবি সংিাদপত্র।
১০. যতেণ পযিন্ত ঋণগ্রহীতার
ালছ ক াম্পাবিল
প্রদত্ত ঋলণর টা ার অংশ িল য়া িা লি
ততেণ ক াম্পাবি চ্াইলি ঋণগ্রহীতা কযি সিিদা ঋলণর অলিির 25 শতাংশ গবেত রালখি। এই সমান্তরাে
আিুষাবি
অিি িা ক ােূালটরালের মযেূ প্রাসবি
ক ােূালটরালের িাজারদলরর উপলর বভবত্ত
লর
বিধিাবরত হলি। ক াম্পাবির কদওয়া বদি ও সমলয় মাবজিি/ক ােূালটরাে হাবজর রাখার িূাপালর ঋণগ্রহীতা
সম্মত িা লছি এিং মাবজিি/ক ােূালটরাে জমা কদওয়ার কময়াদ পার হলয় কগলে ক াম্পাবি ক ািওর ম
টা াই গ্রহণ রলি িা।
১১. ৮ িের অিুলেলদ
যায় তলি কয ক ািও সমলয়,
িূবক্তগত ভালি গয়িা বিবক্র
কতাোর আলগ ঋণগ্রহীতাল টা
কমলি বিলেি ঋণগ্রহীতা।

উলেখ িা া বিষয়গুবের পলরও যবদ মাবজিি ২০ শতাংলশর িীলচ্ চ্লে
এমিব ঋলণর কময়াদ কশষ হওয়ার আলগও প্র াশূ বিোম লর িা
লর কদওয়ার অবধ ার ক াম্পাবির িা লি। ক াম্পাবি গয়িা বিোলম
া কশালধর জিূ সাত বদলির সময় কদলি- যাল পযিাপ্ত সময় বহলসলি

১২. িন্ধ রাখা গয়িার উপলর এ মাত্র ঋণগ্রহীতার দাবি
গয়িার উপলর ক ািও র লমর দাবি িা স্বািি িা অবধ ার িা
গয়িা িন্ধ কদওয়ার পযণি অবধ ার িা লত হলি। গয়িার সত্ব
কগলে ক াম্পাবির সি েয়েবত ও পবরণবতর েবতপযরণ বদলত িাধূ

িা লি। অিূ ক ািও িূবক্তর ওই
লি িা এিং ঋণগ্রহীতার ালছ ওই
বিলয় ক ািও র লমর ত্রুটি পাওয়া
িা লিি ঋণগ্রহীতা।

১৩. ক াম্পাবি আগাম/ঋণ কিওয়ার উলেলশ আপিার ঋণ ও িন্ধ রাখা গয়িার সি অবধ ার
অিূ ক ািও িূবক্ত/ক াম্পাবি/িূাে/আবিি প্রবতষ্ঠািল হিান্তবরত রার অবধ ার সংরবেত রালখ এিং
ঋণগ্রহীতা কসই সম্পল ি অিবহত ও বিিা আপবত্তলত সম্মত িা লছি।
১৪. ঋণগ্রহীতা এতদ্বারা ক াম্পাবিল ঋলণর িদলে জাবমি বহলসলি িন্ধ রাখা গয়িার বিবিমলয়
অিূ ক াম্পাবির সলি আবিি
চ্ু বক্ত
রা ও গয়িা িন্ধ
রাখার অিুমবত বদলেি এিং অপশি
িট্রালের বভবত্তলত আিুপাবত বপ্রবময়াম প্রদালি সম্মত হলেি।
১৫. িন্ধ রাখা সি গয়িা ক াম্পাবি বিমা বরলয় রাখলছ। অিশূ গয়িার মাি িা বিমিালণর
ারলণ ক ািও কো সাি হলে ক াম্পাবি দায়ী িা লি িা। ব ন্তু ক াম্পাবি িা তার ক ািও মীর
গাবফেবতলত ক ািও ধরলণর েবত হলে ক াম্পাবি তার সম্পযণি দায় কিলি।
১৬. যতবদলির জিূ ঋণ মঞ্জুর হলয়লছ তার কময়াদ কশষ হওয়ার আলগই ঋলণর টা া কফরত
চ্াওয়ার সম্পযণি অবধ ার ক াম্পাবির িা লি যবদ ক াম্পাবি মলি লর প্র ৃ ত তিূ কগাপি লর ঋণটি
কিওয়া হলয়লছ। কসলেলত্র ক াম্পাবি অবিেলে ঋণগ্রহীতাল
সুদ-সহ ঋলণর টা া সম্পযণি কফরত বদলয়
িন্ধ রাখা কসািা বফবরলয় কিওয়ার দাবি জািালি।
১৭. ঋণগ্রহীত ঋলণর বিশদ বিিরণ-সহ সমি শতি ািেীলত সম্মবত বদলেি এিং শতি ািেীর কখোপ
হলে িা ক ািও বিচ্য ূবতর কেলত্র: ইউবিমবির আদােত িা অিূ ক ািও উপযুক্ত
তৃি পলের
ালছ
প্রবত ালরর জিূ দ্বারস্থ হলত পারলি।
১৮. ঋণগ্রহীতা ) ঋণ মঞ্জুর ও পবরলশাধ রার কেলত্র আলিদিপলত্রর জিূ খ) সুদ-সহ ঋলণর
টা া আদায় রা িা পুিরুদ্ধালরর কেলত্র গ) ঋণ সুরোর িূিস্থা রার কেলত্র ঘ) ঋণ সুরো ও
জাবমি িািদ সি িল য়া র িা অিূািূ িল য়া সর াবর মাশুে কশাধ রার কেলত্র সি ধরলণর
প্রশাসবি খরচ্, সুলদর উপলর র, পবরলষিা র শুল্ক (স্ট্ূাম্প শুল্ক-সহ), বজএসটি ও অিূািূ র
(সময় বিলশলষ সর ার িা তদিুরূপ তৃি পে তৃি
আলরাবপত কয ক ািও ধরলণর র) ও অিূািূ
সমি ধরলণর খরচ্ প্রদাি, িহি িা পবরলশাধ রলিি।
১৯. পবরলশাধ সময়াতীত সি প্রধাি িল য়া অলিির উপলর চ্ক্রিৃবদ্ধ হালর সুদ আলরাবপত হলি।
বিেে িািদ প্রলদয় জবরমািার সুলদর হার কয ক ািও সময় িদোলিা িা সংলশাধি রার বসদ্ধান্ত
গ্রহলণর পযণি অবধ ার ক াম্পাবির হালত সংরবেত িা লছ।
২০. ঋণগ্রহীতা তার কয ক ািও প্রাপ্ত িা গ্রহণ রলত চ্ো ধার িা ঋলণর তিূ আইবি িা অিূ
ক ািও বিয়াম প্রলয়াজলির সালপলে ক াম্পাবির সহলযাগী কয ক ািও সংস্থা িা কক্রবিট িুূলরা, কক্রবিট
করটিং এলজবি, িূাে, আবিি
প্রবতষ্ঠাি, িূাে িালদ অিূ আবিি
প্রবতষ্ঠাি, তিূ িূাে িা অিূ
ক ািও সর াবর িা বিয়ন্ত্রণ তৃি পে িা সংস্থা িা দফতলরর সলি পযণি িা আংবশ ভালি ভাগ লর
কিওয়ার জিূ ক াম্পাবিল অবধ ার প্রদাি রলছি।
২১. সি ধরলণর কযাগালযালগর জিূ আলিদিপলত্র উলেবখত ঠি ািাই গ্রাহূ হলি। ঠি ািায় ক ািও
িদে ঘটলে বেবখতভালি জািালত হলি ও তা ক াম্পাবি দ্বারা স্বী ৃ ত হলত হলি।
২২.
ক াম্পাবি
ঋণগ্রহীতালদর
সলি
বচ্ঠি/কুবরয়ার/করবজস্ট্ািি
এ.বি/ইলমে/কটবে বমউবিল শি/এসএমএস-এর মলতা এ
িা এ াবধ
মাধূলম কযাগালযাগ
রলি।
ঋণগ্রহীতা সম্মত হলিি কয যখিই ক াম্পাবি এমি ক ািও মাধূলম কযাগালযাগ রলি তাল ঋণগ্রহীতা
তৃি
প্রাপ্ত ও সম্পযণি িলে ধলর কিওয়া হলি এিং ঋণগ্রহীতা খিও বিেবেত প্রাবপ্ত, ঠি ািা িদলের

ফলে িা কফাি িের পবরিতি লির ফলে অপ্রাবপ্ত িা অিূ ক ািও যুবক্তলত কসই কযাগালযাগল
জািালত পারলিি িা।

চ্ূালেঞ্জ

২৩. ঋণগ্রহীতা বিবিত
রলছি কয এই ঋণ কিল
প্রাপ্ত অিি খবিজ কসািা, কসািার িাট,
কসািার গয়িা, কসািার
লয়ি, কগাল্ড এক্সলচ্ঞ্জ কট্রলিি ফান্ড (ইটিএফ)-এর ইউবিট ও কগাল্ড
বমউচ্ু য়াে ফালন্ডর ইউবিট ক িার জিূ িূিহার রা হলি িা।
২৪. ঋণগ্রহীতা বিবিত রলছি সুলদর টা া পবরলশালধর িা স্মরণ বরলয় িা ক াম্পাবির অিূ
ক ািও সামগ্রীর বিষলয় জািালত এসএমএস িা ে কপলত ক ািও আপবত্ত কিই।
২৫. ঋণগ্রহীতা এ বিষলয় সলচ্তি কয ক াম্পাবি িূাে িা অিূ আবিি প্রবতষ্ঠালির াছ কিল
টা া ধার কদওয়ার উলেলশ আবিি সাহাযূ গ্রহণ লরলছ। যবদ ক াম্পাবি স্পষ্টত অিুলমাদি কদয়, কসই
কেলত্র ঋণগ্রহীতা সরাসবর ওই িূালে িা আবিি
প্রবতষ্ঠালি তালদর তরলফ প্রাপ্ত কিাটিলশর বভবত্তলত
িল য়া পবরলশাধ রলি এিং কসই পবরলশাধ ঋণগ্রহীতার তরলফ ক াম্পাবির প্রাপূ িল য়া কিল
তি ি
হলি।
২৬. ঋণ মঞ্জুর রার মাধূলম ক াম্পাবি বিবিত লর িা িা স্বী ার লর িা কয িন্ধ রাখা
গয়িাগুবের শুদ্ধতা 22
ূালরলটর। ক াম্পাবির বিলজর পছেমলতা পদ্ধবতলত গয়িার শুদ্ধতা যাচ্াই
রার অবধ ার িাল এিং যবদ খিও ক াম্পাবি জািলত পালর কয িন্ধ রাখা গয়িার শুদ্ধতা
বিম্মমালির িা গয়িাগুবে ঝু লটা প্র ৃ বতর, তখি ঋণগ্রহীতা ক াম্পাবির কসই বসদ্ধান্ত কমলি বিলত এিং
অবিেলে ঋলণর টা া ও সুলদর টা া পবরলশাধ রলত তিা ক াম্পাবির যবদ ক ািও কো সাি হলয়
িাল - তা পযরণ রলত িাধূ িা লি। তা িা রলে ঋণগ্রহীতার বিরুলদ্ধ উপযুক্ত আইবি পদলেপ
লর েবতপযরণ আদায় রার অবধ ার িা লি ক াম্পাবির।
২৭. ঋণগ্রহীতা উপবস্থত কিল বিবিত রলছি কয ঋণ কিওয়ার সময় তাাঁল তাাঁর কিাধগমূ
ভাষায় ঋণ সংক্রান্ত িবিপত্র ও অিূািূ সি িবিপত্র পলড কশািালিা ও িূাখূা রা হলয়লছ।
২৮. ঋণগ্রহীতা বিবিত

রলছি কয বতবি উলেবখত ঋলণর শতি ািেীর এ টি প্রবতবেবপ কপলয়লছি।

২৯. আবম এতদ্বারা সম্মবত জািাবে কয ইউবিমবি এই ঋণপলত্রর বিয়ম ও শতি ািেী প্রলয়াজিমলতা
পবরমাজিি রলত পারলি এিং কসই মলতা আমায় তা জাবিলয় কদলি।
৩০. ঋণগ্রহীতা যবদ কময়ালদর আলগ ঋণ কশাধ
উপলর 0.25% মাশুে বদলত হলি।

লর কদি তাহলে তাাঁল

মযে িল য়া টা ার

৩১. ঋণগ্রহীতা এতদ্বারা সম্মবত বদলেি কয ক াম্পাবি তাাঁর কিওয়া ঋলণর বিষলয় কয ক ািও
তিূ কক্রবিট ইিফরলমশি িুূলরা (ইবন্ডয়া) বেবমলটি এিং/িা বরজাভি িূাে অফ ইবন্ডয়া অিিা অিূ
ক ািও বিবধিদ্ধ তৃি পে তৃি
স্বী ৃ ত সংস্থাল বদলত পারলি। ঋণগ্রহীতা অিবহত িা লছি কয কসই
তিূাবদ ওই সংস্থাগুবে তালদর প্রলয়াজি অিুযায়ী িূিহার রলত পালর।
৩২. ঋণ সংক্রান্ত ক ািও জটিেতার কেলত্র বিষয়টি দূ আরবিলট্রশি এূান্ড িবসবেলয়শি অূাে,
1996- অিুযায়ী ক াম্পাবি বিযুক্ত এ মাত্র সাবেশীর
ালছ পাঠালিা হলি। বিিাদ বিষ্পবত্তস্থে হলি
এিিাকুোম। এই কেিলদি এ ান্তভালিই এিিাকুোলমর আদােতগুবের এখবতয়ারভু ক্ত হলি।
৩৩. প্রযা নময়াদ সেন্ন কিা ঋণ সেূণত িন্ধ া হওয়া পেত ন্ত 11.88% হাম্পি দণ্ড ীয় সুদ
হম্পি।

াগু

৩৪. ঋণ পডিম্পর্ায কিাি ড ডদত ষ্ট তাডিখ পাি হওয়াি পি নেম্পক সি অ্ াদায়ী ঋণগ্রাহম্পকি
উপম্পি িাডষত ক 3.6% হাম্পি দণ্ড ীয় সুদ াগু হম্পি।
৩৫. আবম ঋলণর সি বিয়ম ও শতি ািেী সম্পযণি পলডবছ এিং িুলঝবছ এিং সম্মত হলয়বছ এিং
তার প্রবতবেবপ আমায় কদওয়া হলয়লছ। আবম কঘাষণা রবছ উপলরর গয়িাগুবে আমার বিজস্ব। গয়িায়
যবদ ক ািও পাির িসালিা িাল তার ক ািও িাজারদর কিই। আবম বিবদি ষ্ট কময়ালদর মলধূ সুদ -সহ
ঋলণর টা া পবরলশাধ রলত সম্মত হোম। উপলরাক্ত সি বিয়ম ও শতি ািেী আমায় কিাঝালিা হলয়লছ
এিং আবম তালত সম্মত হলয়বছ।
৩৬. ঋলণর কেলত্র প্রলযাজূ কফয়ার প্রা টিস ক াি ক াম্পাবির ওলয়িসাইট www.unimoni.in-এ
উপেব্ধ।
স্থা : …………………………
তাডিখ: ………………………

ঋণগ্রহীতার স্বাের: …………………….

