
 

 
সবচেচ়ে গুরুত্বপূর্ণ নীতি এবং শিণ াবলী (এমআইটিতস) 

 
ল োন অ্যোকোউন্ট নম্বর __________________এর অ্ধীনন  পুনোওযো ো হোউস িং ফোইনযোন্স স সিনেড (পূনবে িযোগিো হোউস িং ফোইনযোন্স 
স সিনেড নোনি পসরসিত) (এখোনন এরপনর 'PHFL' বো "ক াম্পাতন" সহ োনব উনেখ করো হনযনে) এবিং শ্রী/কুিোরী.  
_______________________________________________________________________________________________ 
(এখোনন এরপনর 'ঋর্গ্রহীিা' সহ োনব উনেখ করো হনযনে) এবিং অ্নয  হ-ঋণগ্রহীতোনের 
__________________________________________________________________________() এর িনধয স্বীকৃত হোউস িং 
ল োননর (HL) প্রধোন সনযি এবিং শতে োব ী  নীনি উনেখ করো হ : 
 

 
1. কলান 

 
অ্নুনিোসেত পসরিোণ: 
 

2. সুদ 
 
(i) ধরন (সফক্সড বো ললোটিং বো ডুযো /লেশো  লরে): 

(ii) ললোটিং লরফোনরন্স লরে (FRR) (তোসরখ অ্নুযোযী): ______ % প্রসত বের 

(iii) যসে ললোটিং লরনে থোনক, তোহন  প্রনযোজ্য  ুনের হোর: FRR (+/-) ____% = _____ % প্রসত বের 

(iv) যসে সফক্সড লরনে থোনক, তোহন  প্রনযোজ্য  নুের হোর: ______ % প্রসত বের 

(v) যসে  িংযুক্ত হোনর, প্রনযোজ্য  ুনের হোর (তোসরখ অ্নুযোযী): স্থোযী হোনর: ______ িোন র জ্নয বোসষেক _____ % এবিং ললোটিং 
লরনে: FRR (+/-) ____% = _____% প্রসত বের কোযেকর হনব এখোন লথনক ____________ 

(vi) লিোরোনেোসরযোি বো ভতুে সক: অ্নুগ্রহ কনর ল োননর উপর প্রনযোজ্য লিোরোনেোসরযোি বো ভতুে সকর সবস্তোসরত সনযি এবিং শতে োব ীর 
জ্নয অ্ননুিোেন পত্র এবিং ল োননর িুসক্ত লেখুন. 

(vii)  ুনের সরন ে করোর তোসরখ: ললোটিং লরে ল োন বো একট কম্বোইন্ড লরে ল োন (FRR-এর  োনথ যুক্ত থোকোকো ীন লিযোনের 
িনধয) PHFL দ্বোরো  িংনশোসধত FRR অ্নুযোযী সরন ে করো হনব. FRR-এ লয লকোনও  ুনের হোর বো  িংনশোধননর জ্নয, PHFL 
 ুনের হোর সনধেোরনণর জ্নয তোর অ্ভযন্তরীণ নীসত অ্ন ুরণ করনব. প্রনযোজ্য  ুনের হোনর লকোনও পসরবতে ন/ িংনশোধননর লেনত্র, 
PHFL, তোর সনজ্স্ব সবনবিনোর সভসিনত, ল োননর EMI বো লিযোে  িংনশোধন করনত পোনর বো উভযই. এেোডোও, PHFL তোর 
সনজ্স্ব সবনবিনোর সভসিনত, বযব োসযক  ম্পকে  এবিং ল োননর সরনপনিন্ট ট্র্যোক লরকনডে র সভনন্টনজ্র সভসিনত  নুের হোর পুনরোয 
িূ য সনধেোরণ/ িংনশোধন করোর একট সবকল্প অ্ফোর করনত পোনর. এই ধরননর  নুের হোর পুনরোয সনধেোরণ করো হনব বোসষেক 
এবিং  ুইি সফ এবিং অ্নযোনয অ্ভযন্তরীণ সননেে সশকো প্রেোননর  োনপনে, যো PHFL দ্বোরো তোর সনজ্স্ব সবনবিনোর সভসিনত স দ্ধোন্ত 
লনওযো হনব. 

(viii)  ুনের হোনর পসরবতে ননর পদ্ধসত: PHFL সনম্নস সখত সিসডযোর লয লকোনও এক বো একোসধক িোধযনি  নুের হোনর, সবসভন্ন 
ধরননর সফ এবিং িোজ্ে   হ লকোনও  িংনশোধন  রবরোহ করনব – 

• PHFL-এর শোখোয লনোট  রোখো হনব. 

• লেস নফোন বো লহল্প োইননর িোধযনি. 

• স সখতভোনব শেে  লিন সজ্িং পসরনষবো/ ই-লি / ইন কট্র্সনক লিন জ্ বো লনোটন র িোধযনি সবজ্ঞসি. 

• PHFL-এর ওনযব োইনে. 

• সনসেেষ্ট কিেিোরী /  হোযতো লকনের িোধযনি. 
 

একবোর  ুনের হোর, সফ এবিং িোজ্ে  উপনরর লয লকোনও সিসডযোর িোধযনি জ্োনোননো হন , ঋণগ্রহীতোনক  নুের হোর, সবসভন্ন ধরননর 
সফ এবিং িোনজ্ে  পসরবতে ন  েয করো হনব. 

 



3. ত তির ধরন: মাতস , যতদ না অনুচমাদন পত্র/কলান েুতিচি অনয ত ছু উচেখ  রা হ়ে. 
 

4. ইকুচ়েচেড মাতস  ত তি ("EMI"): ₹ _______.  
আিংসশকভোনব সবতরণ করো লেনত্র, 'সপ্র  -ইকুনযনেড  িোস ক সকসস্ত' ("PEMI") সনধেোসরত তোসরনখ িোস ক সভসিনত প্রেোন করনত হনব. 
প্রথি সবতরনণর তোসরখ লথনক EMI শুরু হওযোর তোসরখ পযেন্ত PEMI িোজ্ে  করো হনব. 
 

5. কলাচনর কম়োদ: 

 
6. কলাচনর উচেশয: 

 
7. তি এবং অনযানয োর্ণ : অক্ষচরর সাচে সংযুি োচর্ণ র সম়েসেূীচি উতেতখি অনুযা়েী 

 
8. কলাচনর র্নয তনরাপত্তা/ক ালযাোরাল: সনম্নস সখত  ম্পসিট ল োননর জ্নয সনরোপিো সহ োনব বন্ধক রোখো হনযনে:  

(i)  ম্পসির ঠিকোনো:  
 এ োকো: 

 শহর: রোজ্য:    যোন্ডিোকে : 

(ii) ল োননর গযোরোন্টর(লের) সববরণ, যসে থোনক:  

(iii) অ্নযোনয সনরোপিো(গুস )-এর সববরণ, যসে থোনক: 

 
9. সম্পতত্ত/ঋর্গ্রহীিাচদর বীমা: ঋণগ্রহীতোনক তোর সননজ্র খরনি,  িস্ত বীিোনযোগয ঝুুঁ সকর সবরুনদ্ধ এবিং এই ধরননর পসরিোণ এবিং 

ফনিের জ্নয বন্ধ করো  ম্পসি ইনস ওর করনত হনব যোর জ্নয PHFL-এর প্রনযোজ্ন হনত পোনর এবিং সনসিত করনত হনব লয PHFL 
এই পস স র েসত প্রোিকতে ো বো অ্যো োইসন সহ োনব উনেখ করো আনে. এট পরোিশে লেওযো হনে লয ঋণগ্রহীতোনক তোর উপ ব্ধ 
ল োননর প্রসত েোযবদ্ধতো কভোর করোর জ্নয একট  োইফ ইন ুযনরন্স প্ল্যোন সননত হনব, যো লকোনও ঘেনোর লেনত্র উদূ্ভত হনত পোনর. 
ঋণগ্রহীতো, তোর সননজ্র সবনবিনোর সভসিনত, লয লকোনও প্রসতসিত ইন ুযনরন্স লকোম্পোসন লথনক ইন ুযনরন্স কভোর সনবেোিন করনত 
পোনরন. 
 

10. কলাচনর তবিরচর্র শিণ াবলী: অ্ননুিোেন পত্র এবিং ল োননর িুসক্তনত উসেসখত সনযি এবিং শতে োব ী অ্নুযোযী. 

11. কলান এবং সুচদর তরচপচমন্ট: ল োননর সরনপনিন্ট প্রনযোজ্য অ্নুনিোেন পত্র এবিং ল োননর িুসক্তনত উসেসখত সনযি এবিং শতে োব ী 
অ্নুযোযী িূ ধন এবিং  নুের উপোেোন বো PEMI  িসিত EMI গুস র িোধযনি হনব. ল োন সবতরনণর পনর িূ ধন এবিং  নুের িনধয 
EMI এর লেক-আপ কযোপিোর করোর জ্নয PHFL সরনপনিনন্টর  িয িূী প্রেোন করনব. ল োননর জ্নয বনকযো লপনিন্ট সভসিক, 
PHFL সনযন্ত্রক প্রনযোজ্নীযতো অ্ন ুোনর ল োনটনক সবনশষ উনেখ অ্যোকোউন্ট ("SMA") বো নন-পোরফসিেিং অ্যোন ে ("NPA") 
সহ োনব লেণীভুক্ত করনব. এই সবষনয একট সিিোকষেক উেোহরণ নীনি লেওযো হনযনে: 

 

যসে িুসক্ত অ্নুযোযী ল োননর সনধেোসরত তোসরখ 31 িোিে , 2021 হয এবিং এই তোসরনখর জ্নয সেননর লশষ প্রসিযোর আনগ  ম্পূণে বনকযো নো লপনয 
থোনক, তোহন  বনকযোর তোসরখ হনব 31 িোিে  2021. যসে বনকযো ি নত থোনক, তোহন  30 এসপ্র , 2021 (অ্থেোৎ, সনধেোসরত তোসরখ লথনক 30 
সেন  ম্পূণে হন ) ি িোন সেননর লশষ প্রসিযোয ল োনটনক এ এিএ-1 সহ োনব েযোগ করো হনব. যসে ল োন বনকযো থোনক, তোহন  এট 30 লি, 
2021 তোসরনখ ি িোন সেননর লশষ প্রসিযোর উপর এ এিএ-2 সহ োনব েযোগ করো হনব (অ্থেোৎ, সনধেোসরত তোসরখ লথনক 60 সেন  ম্পূণে হন ). 
যসে আরও ল োন অ্সতসরক্ত বনকযো কযোেোগসরনত থোনক, তোহন  এটনক 29 জ্নু 2021 (অ্থেোৎ, সনধেোসরত তোসরখ লথনক 90 সেন  ম্পূণে হন ) 
ি িোন সেননর লশষ প্রসিযোয NPA সহ োনব েযোগ করো হনব 

 
12. অতিতরি বচ ়ো পুনরুদ্ধাচরর র্নয অনুসরর্  রার সংতক্ষপ্ত পদ্ধতি: গ্রোহক দ্বোরো বনকযো পসরনশোনধর লেনত্র, PHFL-এর 

ঋণ িুসক্ত এবিং প্রনযোজ্য আইন অ্ন ুোনর ঋণগ্রহীতোর সবরুনদ্ধ আইনী পেনেপ গ্রহণ করোর অ্সধকোর থোকনব. এই ধরননর আইনী 
পেনেপ শুরু করোর আনগ, প্রনযোজ্য আইননর অ্ধীনন প্রনযোজ্নীয ঋণগ্রহীতোনক PHFL লনোট  পোঠোনব. 

 
13. কয িাতরচখ বাতষণ  বচ ়ো বযাচলন্স কেেচমন্ট ইসুয  রা হচব: ____________ 



 
14.  াচোমার সাতভণ স: 

(i) অ্সফ  সভসজ্টিং ঘন্টো - সপ্তাহের দিন, িতুথে এবিং পঞ্চি (যসে থোনক) িোন র শসনবোর 10:00 AM লথনক 6:00 PM পযেন্ত 
 িস্ত িোন র জ্নয. 

(ii) লযোগোনযোগ করোর বযসক্ত- গ্রোহক পসরনষবো লডস্ক 

(iii) সবসভন্ন ডকুনিন্ট পোওযোর পদ্ধসত- গ্রোহকনক লহল্প  োইন 1800 266 3204 নম্বনর ক  করনত হনব বো আিোনের 
customercare@poonawallahousing.com এ স খনত পোনরন  

(iv) সনম্নস সখত ডকুনিন্টগুস  পোওযোর জ্নয েোনে অ্যোরোউন্ড েোইি (TAT) করুন: 

• এ ওএ পনুরুদ্ধোর করোর জ্নয – লি  এবিং লিস িং অ্যোনেন  30 সেন. 

• ডকুনিনন্টর কসপ পনুরুদ্ধোর করোর জ্নয - লিন  15 সেন এবিং লিস িং অ্যোনেন  17 সেন 

• ল োন বন্ধ/স্থোনোন্তনরর সবষনয আ    ম্পসির ডকুনিন্ট পনুরুদ্ধোর করোর জ্নয- ল োন বন্ধ হওযোর 15 সেন পযেন্ত এবিং 
কনফোনিেশন কন র পর সনকেবতী শোখোয ঋণগ্রহীতোনক হস্তোন্তর করো হনব. 

 
15. অতভচযাগ তনরসন 

 
লকোনও সজ্জ্ঞো য/অ্সভনযোনগর লেনত্র, আপনোর  িংযকু্ত সজ্জ্ঞো য  িোধোন প্রসিযো অ্নুযোযী লকোম্পোসনর প্রসতসনসধনের কোনে 
লপ ুঁেোননোর সবকল্প থোকনব. 
 
এতদ্বোরো  ম্মত হনযনে লয HL-এর সবস্তোসরত সনযি এবিং শতে োব ীর জ্নয, এখোনন পেগুস  ল োন এসগ্রনিন্ট এবিং তোনের দ্বোরো 
কোযেকর/কোযেকর করো অ্নযোনয স সকউসরট ডকুনিন্টগুস  উনেখ করনব এবিং সনভে র করনব. 
  
উপনরোক্ত সনযি এবিং শতে োব ীগুস  ঋণগ্রহীতো(রো) পনডনেন/ PHFL-এর শ্রী/কুিোরী _______________ ঋণগ্রহীতোনক পনড 
শুসননযনেন এবিং ঋণগ্রহীতো(রো) সবষযট বুঝনত লপনরনেন. 

 

আতম/ আমরা স্বী ার  রতছ কয আমাচ / আমাচদর এমআইটিতসর ডুতিচ ে  তপ প্রদান  রা হচ়েচছ. 

 

   আচবদন ারী/সহ-আচবদন ারীর নাম স্বাক্ষর  রার িাতরখ 

 

 

  আচবদন ারী______________________________________ _______________ 

  

 সহ-আচবদন ারী______________________________________________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 
 



েযাতরি শীে – তবতভন্ন োচর্ণ র তশতডউল 

# সববরণ প্রনযোজ্য পসরিোণ 

1  গইন সফ (সরফোন্ড লযোগয নয) ₹10,000 অ্সতিি করনব নো /- 
2 প্রন স িং সফ (সরফোন্ড লযোগয নয) অ্নুনিোসেত ল োন অ্যোিোউনন্টর 0.50% পযেন্ত 

 

3 

ল োন ল োস েিং/ ল োন ডকুনিনন্টশন/ প্রযুসক্তগত/ িূ যোযন/ আইনী/ 
স ইআরএ এআই/ স নকওযোইস / এনইএ এ  িোজ্ে  (লফরতনযোগয নয) 

অ্নুনিোসেত ল োন অ্যোিোউনন্টর 2% পযেন্ত 

4 ল োন এসগ্রনিনন্ট প্রনেয স্ট্যোম্প সডউট, লরসজ্নেশন িোজ্ে  এবিং অ্নযোনয 
 ম্পসকে ত িোজ্ে , স সকউসরট সিনযশন ডকুনিন্ট(গুস ) ইতযোসে. 

 িংসিষ্ট রোজ্যগুস নত প্রনযোজ্য বতে িোন স্ট্যোম্প সডউটর হোর অ্নুযোযী 
আনবেনকোরীর দ্বোরো বহন করো হনব. 

5 ল োন/সরবুসকিং বোসত করনণর জ্নয িোজ্ে  ₹5.000/- 

6 লপনিন্ট ইন্সটু্র্নিন্ট বোউন্স িোজ্ে  (লিক/ACH বো অ্নয লকোনও িযোনন্ডে) প্রসত ইনস্ট্যোন্স সপেু ₹600/- 

7  িস্ত বনকযো লপনিনন্ট সব নম্বর জ্নয জ্সরিোনোর  ুে 2.50% সপ.এি. 

8  ুনের হোর  ুইসিিং সফ (বনকযো িূ ধননর পসরিোনণর উপর প্রনযোজ্য) 0.50% 

9  ুইি সফ ₹2.000/ 

10 সরনপনিন্ট ইন্সটু্র্নিন্ট / NACH পসরবতে ন করোর জ্নয লপনিন্ট 
ইন্সটু্র্নিন্ট ল োযযোপ সফ 

প্রসত ল োযোপ সপেু ₹500/- 

11 অ্যোকোউনন্টর লস্ট্েনিন্ট প্রসতট লস্ট্েনিনন্টর জ্নয ₹500/- 

12 ( ুনের লস্ট্েনিন্ট/অ্যোকোউনন্টর লস্ট্েনিন্ট/ NOC/ লফোরনলোজ্োর 
ল েোর/ ওনয কোি ল েোর/ অ্যোিেে োইনজ্শন সশসডউ / ল োন এসগ্রনিনন্টর 
ডুসপ্ল্নকে কসপ) এবিং ল োন সড বো েনিনন্টর  িয ওনয কোি ল েোর  হ 
বোসষেক লশযোর করো লস্ট্েনিন্ট বো ল োননর এসগ্রনিনন্টর কসপ 

ইনি  বো সডসজ্েো  স নের িোধযনি লশযোর করো  ফ্ট কসপর জ্নয ₹250/- 
এবিং হোডে  কসপনত যথোিনি ₹550/- 

13 ডকুনিন্ট িোনজ্ে র তোস কো ₹500 /- 

14 ডকুনিনন্টর কসপ পুনরুদ্ধোর একট ডকুনিনন্টর জ্নয ₹250 /-, 2 লথনক 4 ডকুনিনন্টর জ্নয ₹500 /-, 4 
এর লবসশ ডকুনিনন্টর জ্নয ₹750 /- 

15 আিংসশক লপনিন্ট িোজ্ে  এবিং সপ্র-লপনিন্ট/লফোরনলোজ্োর িোজ্ে  (বন্ধ করোর 
 িয বনকযো িূ  পসরিোনণর উপর প্রনযোজ্য) 

4% স্থোযী  নুের হোনরর লেনত্র বো  িংযুক্ত  ুনের হোনরর অ্ধীনন ল োননর জ্নয 
সনসেেষ্ট  ুনের হোনরর অ্ধীনন ল োননর জ্নয এবিং লপনিন্ট ঋণগ্রহীতোর সননজ্র 
উৎন র বোইনর নয. 

বযব োর উনেনশয বসধেত ল োননর জ্নয ললোটিং  ুনের হোনরর উপর ল োননর 
জ্নয 4%. 

অ্থবো 
প্রিস ত েযোসরফ শীে অ্নযুোযী সনযন্ত্রক সবজ্ঞসির  োনথ লকোম্পোসনর 
নীসতিো োর অ্ধীনন সবজ্ঞসি লেওযো হনযনে. 

16 লফোরনলোজ্োর ল েোর িোজ্ে  ₹1.500/- 

17 কোন কশন িোজ্ে  গ্রোহক বো স্থোন/অ্সফ  লথনক বনকযো  িংগ্রনহর জ্নয প্রসত পসরেশেন সপেু 
₹200/- 

18 সবসভন্ন  ুে (প্রনযোজ্য  নুের হোর এবিং লয লকোনও ল োন অ্যোকোউনন্টর 
সবেযিোন  নুের হোনরর বযবধোননর কোরনণ অ্সজ্ে ত লয লকোনও  ুে) 

গ্রোহনকর জ্নয বো ল োন বন্ধ করোর  িয উপযকু্ত লয লকোনও  িনয লফরত বো 
িোজ্ে  করো হনব. 

19 ল োননর  িয পনুোওযো ো হোউস িং ফোইনযোনন্সর দ্বোরো হওযো অ্নয লকোনও 
আকসিক িোজ্ে  

লযিন সনধেোসরত/ ল োন অ্যোকোউনন্ট বরোে করো হনযনে 

20 কোউন্টোর পসরনষবো িোনজ্ে র উপনর - সরনপনিন্ট বো অ্নযোনয সবষয পসরনষবোর  িয প্রনযোজ্য সহ োনব 
 
 

অ্নুগ্রহ কনর লনোে করুন: 



1. ল োননর উপর িোজ্ে নযোগয ললোটিং লরে অ্ফ ইন্টোনরস্ট্ (ROI) লবঞ্চিোকে  ললোটিং লরফোনরন্স লরে (FRR) এর  োনথ স ে করো 
হনযনে লবঞ্চিোকে  ললোটিং লরফোনরন্স লরনে (FRR)  িংসিষ্ট  িংনশোধন অ্নযুোযী প্রনেয হনব. 

2. প্রনযোজ্য আইন অ্নযুোযী  িস্ত প্রনযোজ্য কর, শুল্ক এবিং আনরোপ উপনরর িোনজ্ে র উপর অ্সতসরক্তভোনব ধোযে করো হনব. 
3. লকোম্পোসনর দ্বোরো  িংগ্রহ করো  গইন সফ শুধিুোত্র আন্ডোররোইটিং প্রসিযোর  িয আনবেনকোরীর িৃতুয এবিং গুরুতর অ্েিতোর 

িনতো ঘেনোয লফরতনযোগয 
4. উপনরোক্ত শুনল্কর  িয িূী  মূ্পণে নয এবিং বতে িোনন উসেসখত িোজ্ে গুস  বতে িোনন প্রিস ত হোনর রনযনে এবিং লকোম্পোসনর একিোত্র 

এবিং  মূ্পণে সবনবিনোর সভসিনত পসরবতে ন করো লযনত পোনর এবিং এই ধরননর পসরবতে নগুস  তোর  িস্ত গ্রোহকনের উপর িূডোন্ত 
এবিং বোধযতোিূ ক হনব. প্রনযোজ্য সফ/িোজ্ে  বো ললোটিং লরফোনরন্স লরনে (FRR) পসরবতে ননর  বেনশষ আপনডনের জ্নয অ্নুগ্রহ 
কনর আিোনের ওনযব োইে www.poonawallahousing.com লেখনু বো আিোনের সনকেতি শোখোয যোন লযিন এট 
আিোনের লনোট  লবোনডে  প্রেসশেত হয. আিরো  োম্প্রসতক পসরবতে ননর  িয আপনোনক আপনডে করোর জ্নয SMS  ুসবধোর 
িোধযনি আপনোর লিোবোই  নম্বনর সনযসিত আপনডেও পোঠোব; আপনোর লিোবোই  নম্বনর পসরবতে ননর লেনত্র. লরকনডে  প্রো সিক 
তথয আপনডে করোর জ্নয অ্নুগ্রহ কনর লকোম্পোসননক জ্োনোন. 

5. আরও েষ্টভোনব জ্োনোর জ্নয, অ্নগু্রহ কনর সনসদ্বেধোয আিোনের লেো -সি কোস্ট্িোর লকযোর লহল্প োইন নম্বর 1800 266 
3204-এ আিোনের  োনথ লযোগোনযোগ করুন. সবকল্পভোনব, আপসন আিোনের 
customercare@poonawallahousing.com এ স খনত পোনরন 

6. আপসন আিোনের ওনযব োইে www.poonawallahousing.com-এর দ্রুত লপ সবকনল্পর িোধযনিও অ্ন োইনন লপনিন্ট 
করনত পোনরন.  

 
 

   আচবদন ারী/সহ-আচবদন ারীর নাম স্বাক্ষর  রার িাতরখ 

 

 

  আচবদন ারী______________________________________ _______________ 

  

 সহ-আচবদন ারী______________________________________________________ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

গ্রাহচ র তর্জ্ঞাচসযর সমাধান প্রতি়ো 
 
আমাচদর  ল  রুন 
আপনোর লয লকোনও প্রশ্ন বো পসরনষবোর প্রনযোজ্নীযতোর জ্নয, অ্নগু্রহ কনর আিোনের 1800 266 3204 নম্বনর ক  করুন. আিরো 
আপনোনক আরও ভো  পসরনষবো সেনত আগ্রহী হব. আিোনের কোনস্ট্োিোর লকযোর  োসভে   ল োিবোর লথনক শসনবোর  কো  9:00 েো 
লথনক  ন্ধযো 7:00 েোর িনধয উপ ব্ধ. 
 
আপতন ঠি ানা়ে আমাচদরচ  তলখচি পাচরন: 



িযোননজ্োর - গ্রোহক পসরনষবো, 
পুনোওযো ো হোউস িং ফোইনযোন্স স সিনেড 
লরসজ্স্ট্োর করো অ্সফ : 602, 6তি ললোর, সজ্নরো ওযোন আইট পোকে ,  োনভে . নম্বর 79/1, লঘোরপোসড, িুন্ধবো লরোড, পুনন - 411036 
 
আপনার  াচছ আমাচদর ই-কমল  রার তব ল্প আচছ: customercare@poonawallahousing.com (অ্নুগ্রহ 
কনর আপনোর ল োন অ্যোকোউন্ট নম্বর এবিং সবষযবস্তু  োইনন লযোগোনযোগ নম্বর উনেখ করুন). 
 
আমরা আপনার তেঠি গ্রহর্  রার 7  মণতদবচসর মচধয বা আপনার ইচমল পাও়োর 48 ঘন্টার মচধয আপনার 
তর্জ্ঞাচসযর সমাধান  রার কেষ্টা  রব. যতদ আমরা 7  মণতদবচসর মচধয আপনার তর্জ্ঞাচসযর সমাধান  রচি সক্ষম 
না হই, িাহচল আমরা আপনাচ  কসই  ারর্টি বযাখযা  রব কয ক ন ক াম্পাতনর প্রতিতি়ো কদও়োর র্নয আরও 
সম়ে প্রচ়োর্ন হচব. 
 
এস্কাচলশন 1: 
যসে আপসন আিোনের গ্রোহক পসরনষবো/লহল্প োইন লথনক প্রসতসিযো সননয  ন্তুষ্ট নো হন, তোহন  আপসন 
head.customercare@poonawallahousing.com এ গ্রোহক পসরনষবো স খনত পোনরন (অ্নুগ্রহ কনর আপনোর ল োন 
অ্যোকোউন্ট নম্বর এবিং  োবনজ্ক্ট  োইনন লযোগোনযোগ নম্বর উনেখ করুন). 
 
এস্কাচলশন 2: 
যসে আপসন এখনও  ন্তুষ্ট নো হন, তোহন  আপসন লনোডো  অ্সফ োরনক nodalofficer@poonawallahousing.com এ 
স খনত পোনরন  
 
নযাশনাল হাউতসং বযাচে (NHB) এস্কাচলশন: 
যসে আপসন প্রোি প্রসতসিযোয অ্ ন্তুষ্ট হন, তোহন  আপসন সনম্নস সখত ঠিকোনোয নযোশনো  হোউস িং বযোনের  োনথ লযোগোনযোগ করনত 
পোনরন: 
নযাশনাল হাউতসং বযাে, তডপােণ চমন্ট অি করগুচলশন অযান্ড সুপারতভশন (অতভচযাগ সমাধান কসল), 4িম কলার, 
ক ার-5এ, ইতন্ড়ো হযাতবেযাে কসন্টার, কলাতধ করাড, তনউ তদেী - 110003. 
 
এই ধরননর অ্সভনযোগ https://grids.nhbonline.org.in এ এনএইিসবর  োনথ অ্ন োইনন লরসজ্স্ট্োর করো লযনত পোনর 
 
 


