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িরজাভ ব া অফ ইি া তার িব ি ন র DNBS 204 / CGM (ASR)-2009 তািরখ 2 জানু ারী,
2009 এর িনেদশনা অনুসাের িত NBFC-এর বাড কা ািনর জন তহিবেলর খরচ, মািজন এবং ঝুঁ িকর ি িম াম
ইত ািদর মেতা াসি ক কারণগুিল িবেবচনা কের এক সুেদর হার মেডল অনুেমাদন করেব এবং ঋণ এবং অি েমর জন চাজ
করা সুেদর হার িনধারণ করা হেব।
সােথ, িনেদশনায় বলা হেয়েছ য:


সুেদর হার এবং ঝুঁ িকর মিবন ােসর প িত এবং িবিভ
ণীর ঋণ হীতার জন
যৗি কতা ঋণ হীতা/ াহকেদর কােছ তােদর অনুেমাদন পে জানােনা হেব।



সুেদর হােরর মেডল কা ািনর ওে বসাইেট উপল
এবং প িত বুঝেত স ম হন।

করা

ে াজন যােত

িবিভ

হাের সুেদর হােরর

াহেকর ারা নওয়া ঋেণর হােরর যুি

উি িখত আরিবআই িনেদশাবলী মেন, কা ািনর জন সুেদর হােরর মেডল নীেচ দও া হল:

লােনর সুেদর হার িনধারণ করার মূলনীিত:


ক াপে াট ফাইন ানিশয়াল সািভেসস াইেভট িলিমেটেডর অন ান িবষ িবেবচনা রেখ সুেদর হার িনধারণ করার মেডল
রে েছ, ক াপে াট ফাইন ানিশয়াল সািভেসস াইেভট িলিমেটেডর গুরু িভি ক গ ফাে র খরচ, বরা েযাগ নয়
ওভারেহড এবং অন ান শাসিনক খরচ যা এএলএম গড়িমেলর জন আরও সাম স করা হে েছ। ক াপে াট
ফাইন ানিশয়াল সািভেসস াইেভট িলিমেটেডর িবিভ উৎস যমন ব া , এনিবএফিস লাইন, নন-কনভােটবল
িডেব ার ইত ািদ থেক মাস- শেষ মাট ধােরর খরচ িবেবচনা কের ফাে র গুরু যু গ খরচ গণনা করা হ ।



উি িখত হার ব াি ং এবং িফনা



িবিভ ব বসাি ক িবভাগ এবং এর অধীেন িবিভ ি েমর জন ঋেণর সুেদর হার ক াপে াট ফাইন ানিশয়াল সািভেসস
াইেভট িলিমেটেডর সুেদর হার মেডল, ঝুঁ িকর কারেণ খরচ এবং সংি
ব বসা িবভােগর জন টনার ি িম াম,
ব বসা-িনিদ পিরচালনার খরচ এবং মািজন যাগ করার মাধ েম িনধারণ করা হ ।



ক াপে াট ফাইন ানিশয়াল সািভেসস াইেভট িলিমেটড ারা অফার করা িবিভ পেণ র জন চূ া ঋেণর হার
িন িলিখত মাপদ গুেলা িবেবচনা নও ার পের ধায হেব: বাজােরর খ ািত, সুদ, ঋণ এবং সংি
ব বসাি ক
িবভােগ িডফ ঝুঁ িক, অনুরূপ সমজাতী
াহকেদর ঐিতহািসক কমদ তা, ঋণ হীতার াফাইল, ঋণ হীতার সােথ
স েকর ম াদ, বতমান াহেকর ে ঋণ হীতার ঋণ পিরেশােধর াক রকড, উপলভ সাবেভনশন, িবচু িত
অনুেমািদত, ভিবষ েতর স াব তা, গা ীর শি , সামি ক াহেকর ফলন, াথিমক ও সমা রাল িনরাপ ার কৃ িত
এবং মূল , ইত ািদ। ঋণ হীতার দ তথ , িডট িরেপাট, বাজার বুি ম া এবং ঋণ হীতার জা গার িগেয়
পিরদশেনর মাধ েম সংগৃহীত তেথ র িভি েত এই ধরেনর তথ সং হ করা হ ।

কিম র সভা

পযােলাচনা করা হ ।
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একই পেণ র জন সুেদর হার এবং ম াদ একই সমে র মেধ িবিভ াহেকর নওয়া হেল মাপদে র ে াজন ন ।
উপেরা িবষ গুিলর যেকােনা এক বা সংিম েণর িবেবচনার উপর িনভর কের এ িবিভ
াহকেদর জন
পিরবিতত হেত পাের।



ভা া ঋেণর জন িনঃশুে ইএমআই, সুেদর হার াহক বহন কের না এবং সুদ মােচ কতৃ ক সাবেভনশন আকাের
দান করা হ । এমন পণ রে েছ যখােন অি ম ছা দও া হেব। এই পণ গুিলেত াহক সুদ দান কের তেব
সামি ক মূলধন এবং সুদ পেণ র মূলধেনর মূেল র সমান হেব। এ কাযকরভােব াহকেক মূল মূেল র সােথ কান
অিতির খরচ ছা াই পণ
দান করেব।



সুেদর হার এক িনিদ
করা যেত পাের।



উপেরর জন , বািষক িভি েত শষ রািশর হার কমােনার
হেত পাের



সুদ িবিভ পণ /ভােগর জন মািসক বা
এবং পরবত নীিতেত রকড করা হেব।



সুেদর হার/সুেদর ধরন াহকেদর ম ুির/ হেণর সম
বেক া াহকেক উপল করা হেব।



সুদেক অিবলে িনধািরত তািরেখ
অনুেমািদত ন ।



াভািবক সুেদর পাশাপািশ, কা ািন যেকােনা বেক া পিরেশাধ করেত িবল বা িডফে র জন অিতির /দ নী
সুদ ধায করেত পাের। িবিভ পণ বা সুিবধার জন এই অিতির বা শাি মূলক সুদ সংি
ব বসা/পণ
ধানেদর ারা িনধািরত হেব।



সুেদর হার এবং শু গুিলর পিরবতনগুিল ত ািশতরূেপ কাযকর হেব এবং সুদ বা অন ান চােজর পিরবতেনর সূচনা
াহকেদর কােছ এমন ভােব পৗঁছােনা হেব য উপযু বেল মেন করা হেব৷



সুেদর পাশাপািশ, অন ান আিথক চাজ যমন ি য়াকরন শু উৎস শু , চক বাউে র শু , িব িবত পেম
শু , ির-িশিডউিলং চাজ, ি - পেম / ফারে াজার শু , অংশ িবতরণ শু , চক সা াপ শু , িসিকউির সা াপ
শু , ইসু করার জন শু , টেম অ াকাউ ইত ািদ, যখােনই ে াজন মেন করা হেব কা ািন ারা ধায
করা হেব। এই চাজগুিল ছা াও,
া
িডউ , পিরেষবা কর এবং অন ান গুেলা সমে সমে
েযাজ হাের
সং হ করা হেব যমন দ কাগেজ বলা হে েছ। এই শু গুিলেত যেকােনা সংেশাধন কান স াব ভাব ফলেল
ঋণ হীতার সােথ যাগােযাগ করা হেব।

বা পিরবতনশীল িভি েত দও া যেত পাের এবং

েদ

ে

াট বা

াস ব ােল

প িতেত চাজ

সুেদর সীমা 14 থেক 36% এর মেধ পিরবিতত

মািসক হাের ধায করা যেত পাের যা স াব

অবিহত করা হেব এবং সুেদর

াহকেদর জন করা হেব

িত EMI ভাগ এবং মূল

বেল গণ করা হেব এবং সুদ পিরেশােধর জন

কােনা

স িপির ড
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শু

িনধারণ করার সম , বাজাের

িতেযাগীেদর ারা অনুসরণ করা অনুশীলনগুিলও িবেবচনা



শু / দে র সুদ / অিতির সুেদর ফরত বা মু েবর দািবগুিল সাধারণত কা ািন
ধরেনর অনুেরাধগুিল মাকােবলা করা কা ািনর িনজ িবেবচনার িভি েত৷

নও া হেব৷

হণ করেব না এবং এই

সুেদর হার:


কা ািন ঋণ হীতােক অবিহত করেব: ঋেণর পিরমাণ, সুেদর বািষক হার, ম াদ, ঋেণর অনুেমাদেনর সম
সমান মািসক িকি র পিরমাণ।

ব াি ং এবং ফাইন া

কিম :



সুেদর হারগুিল পযা েম পযােলাচনা করা হেব এবং এই নীিতেত যেকান সংেশাধেনর িস া নও া হেব ব াি ং
এবং ফাইনা কিম এবং পরবত েত কা ািনর পিরচালনা পষেদর কােছ অনুেমাদেনর জন উপ াপন করা হেব৷



সুেদর হােরর ি িম ােমর উপর কা যা িবিভ পেণ র জন সুেদর হার গণনা করার প িতেক সং াি ত কের যা
একই এবং একইগুিলেক ভািবত কের এমন িবিভ উপাদােনর সােথ স িত রেখ পযােলাচনা এবং অনুেমাদেনর জন
অধ-বািষক ব বধােন বাডেক দও া হেব।



সবিন এবং সেবা সুেদর সীমা সহ সুেদর হােরর সীমার উপর এক
এবং অনুেমাদেনর জন মািসক ব বধােন বােড জমা দও া হেব।

নাট পণ -িভি ক এবং এ

পযােলাচনা

পণ -িভি ক / উপ-পণ -িভি ক সুেদর হােরর সীমা িন রূপ:
পণ
অসুরি ত ব বসািয়ক লান
LTUBL (UBL3) (একই হার)
ব াি ং সােরােগট (UBL2)
াহক ফাইন া (অনলাইন চকআউট সহ)
ব ি গত লান – বতন িভি ক
ব ি গত লান – -িনেয়ািজত



নূন তম সুেদর হার %

সবািধক সুেদর হার %

17
14
20
সহেযাগী সাবেভে ড

24
17.5
26
24

18
21.5

36
36

িত পেণ র িবিভ ঝুঁ িক িবভােগর ওপর িভি কের একািধক উপ-পণ রে েছ।
িভি কের এই উপ-পণ গুিলর িত র সুেদর সীমা রে েছ।

াহেকর ঝুঁ িকর

াফাইেলর উপর
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অনু হ কের মেন রাখেবন য ALCO (স দ দা কিম ) সভা পযা
উপাদােনর উপর িভি কের িব ৃ ত সুেদর হােরর সীমা িনধারণ কের।

েম ফাে র ব ে র মেতা একািধক

নীিত পযােলাচনা:


নীিত

িত বছর বা কা ািনর বাড কতৃ ক

ে াজনী

িবেবচনা করা হেল পযােলাচনা করা হেব।
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