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মাইক্ৰফাইনেঞ্চ ইঞ্চটিটিউচেচ্নেটৱৰ্ক
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প্ৰস্তাৱো
মাইক্ৰফাইনেঞ্চ সংস্থাসমূনে (MFI) য়িয়িন্ন ধৰণৰ আইেী প্ৰয়ক্ৰিাৰ সসনত িযয়িগত আৰু সামায়িক লািালাি সৃয়ি কয়ৰি
য়িচানৰ আৰু অৰ্থনেয়তকিানে সসো িয়ঞ্চত আৰু সুলি সসো িয়ঞ্চত ঘৰনিাৰৰ গ্ৰােকক অৰ্থনেয়তক সসো প্ৰদাে কয়ৰ
অৰ্থনেয়তক অন্তিুথ য়ি আগিঢ়াি৷ সমিৰ লনগ লনগ মাইক্ৰফাইনেঞ্চ খণ্ড িাৰতীি সমািৰ দুিথল সেণীৰ িানি অৰ্থনেয়তক
আন্তঃগাঠয়েৰ এটা অয়িনেদয অংগ সে পয়ৰনে৷
মাইক্ৰফাইনেঞ্চ খণ্ডৰ িানি মুখয মূলযনিাধসমূে আৰু উয়চত আচৰণসমূে সংজ্ঞািদ্ধ কৰা গুৰুত্বপূণথ যানত মাইক্ৰফাইনেঞ্চ
সংস্থাসমূেৰ িয়ৰিনত য়দিা মাইক্ৰফাইনেঞ্চ সসোসমূে এনেদনৰ য়দিা য়েয়িত কৰা য়যনটা গ্ৰােকৰ িানি লািদািক, সেয়তক
আৰু মযথদাপূণথ েি৷
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সভাপবি, এমএফআইএে-ৰ বািকা
শুনভচ্ছা যাাঁবচন া
মই অয়তনক সুখী সয মাইক্ৰফাইনেঞ্চ ইন্
চটিটিউচেচ্সেটেকথ আৰু সা-ধনে স্ব- য়েিয়িত সংগঠে য়েচানপ এই মােনত
মাইক্ৰফাইনেঞ্চ উনদযাগৰ িানি এখে যুটীিা আচৰণ য়িয়ধ মুয়ি য়দিনল সলনে৷
এই আচৰণ য়িয়ধএ এইনটা য়েয়িত কয়ৰি সয আমাৰ সকনলানিাৰ সদসযই এক সংনিদেশীল গ্ৰােক য়িয়িত সকনেদনৰ িযেসাি
কয়ৰি তাৰ সকতনিাৰ েীয়ত মায়ে চয়লি, য়কেু মাে উিম আচৰণ স্থাপে কয়ৰি আৰু এক সৰফানৰঞ্চ সিঞ্চমাকথ য়েচানপ পয়ৰগয়ণত
েি৷ এই খণ্ডনটাত িহুনটা আচৰণ য়িয়ধৰ মূলযািণ সে আনে আৰু সাম্ভািয ঋণদাতা আৰু য়িয়েনিাগকাৰীনি এেটাইনটলৰ মািত
প্ৰনিদ কয়ৰিনল য়ৰপটথসমূে সুয়িধািেক কয়ৰ তু য়লনে, এিা িৰ সুখৰ কৰ্া৷ এই খণ্ডনটা য়ৰিাউণ্ড কয়ৰিনল য়িয়েনিাগকাৰী /
ঋণদাতাৰ সোিত িৃয়দ্ধ েি লায়গি আৰু আৰম্ভয়েৰ ১০ টা এেটাইনটলৰ ৮ টা েন্
-সিংয়কং য়িিীি সকাম্পােী মাইক্ৰফাইনেঞ্চ
ইন্
চটিটিউচেচক িাৰতীি য়ৰিািথ সিংকৰ পৰা এটা েীয়তযুি লঘু য়িিীি সিংক অেুজ্ঞাপত্ৰ য়দনে য়যনটা ২০১০ ৰ য়পেত এই
খণ্ডনটাৰ য়িশ্বাসনযাগযতানল উিয়ত অোৰ সঠিক ইংয়গত৷
সমূেীিা আচৰণ য়িয়ধএ সদসয এেটাইনটলসমূেৰ এটা একক, উন্নীত আৰু উচ্চ মােযুি আকাংক্ষা পূৰণ কৰাত িহুদূৰ
আগিায়ঢ়ি৷
মই মাইক্ৰফাইনেঞ্চ ইন্
চটিটিউচেচ্সেটেকথ আৰু সা-ধেৰ মুখয কাযথিােী য়িষিা আৰু সতওঁনলাকৰ সম্পাদক, পয়ৰচালো িৰ্থ
আৰু সদসয সকলক এইনক্ষত্ৰত সতনখতসকলৰ সেনযাগ আৰু ইেপুটৰ িানি ধেযিাদ আগিঢ়াইনো৷
মনোজ কুমাৰ োমববয়াৰ
সিাপয়ত, মাইক্ৰফাইনেঞ্চ ইন্
চটিটিউচেচ্সেটেকথ
৯ য়ৰ্নচম্বৰ ২০১৫
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্সম্পা্ৰ্ৰ বািকা, সা-িে
এক িৃেৎ সংখযক মােুেক য়িিীি অন্তিুথ য়িৰ পয়ৰসীমানল অোত মাইক্ৰফাইনেঞ্চ খণ্ডৰ অয়ৰেোক আওকাে কয়ৰি সোোয়ৰ৷
তৰ্ায়পও এই খণ্ডনটানে য়িপযথিৰ সম্মুখীে সেনে৷ সা-ধনে এই সক্ষত্ৰত সিথপ্ৰৰ্ম ২০০৬ চেত সস্বোমূলক িানি আচৰণ য়িয়ধনৰ
সসনত আগিায়ঢ় আয়েয়েল৷ এইনটানে িহুধৰণৰ পয়ৰেতথ েৰ পােত সমগ্ৰ খণ্ডনটাৰ িানি সা-ধে আৰু মাইক্ৰফাইনেঞ্চ
ইন্
চটিটিউচেচ্সেটেকথ ৰ যুটীিা আচৰণ য়িয়ধৰ ৰূপ লি৷ েতু ে উনদযাগৰ সম্পকথ ত আৰু আে য়িকাশত স্ব-য়েিয়িত সংগঠেৰ
ৰূপ সলাোৰ য়পেত এই েয়ৰ্খেৰ পুেৰ য়িনিচোৰ প্ৰনিািে আয়ে পয়ৰল৷ ইিাৰ িানিগঠে কৰা কাযথকাৰী সগানট এই সক্ষত্ৰত
এক সলখল ল’িলগীিা কাম কয়ৰনে আৰু আমাৰ উনদযাগৰ শুি য়চন্তক শ্ৰী এে শ্ৰীয়েিাসেক এইখে অয়ন্তম ৰূপ য়দিাত সতনখনত
আগিনঢ়াো সেনযায়গতাৰ িানি শলাগ সলনো৷ মই িাৰতীি লঘু উনদযাগ য়িকাশ সিংক আৰু েৰ্ল্থ সিংক গ্ৰুপ (IFC) ক
সতনখতসকলৰ সোি আৰু য়দো পৰামশথৰ িানি আৰু আন্তৰাষ্ট্ৰীি মাইক্ৰ সক্ৰয়ৰ্ট সৰটিং য়লয়মনটৰ্ক সতনখত সকনল সযাগাে
ধৰা জ্ঞােৰ িানি ধেযিাদ িোইনো৷ মই য়িশ্বাসী সয পুেৰ য়িনিচো কৰা আচৰণ য়িয়ধখনে মাইক্ৰফাইনেঞ্চ সক্ষত্ৰত দায়িত্বশীল
ফাইনেঞ্চৰ এক েতু ে যুগ আয়েি৷
জয়শ্ৰী বযাস
সম্পাদক
সা-ধে
৯ য়ৰ্নচম্বৰ ২০১৫
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্মুখ্য ৰ্াযক বাহী ববষয়া (CEO) ৰ বািকা,
মাইক্ৰফাইনেঞ্চ ইন্চ্টিটিউচেচ নেটৱৰ্ক
িাৰতিষথত মাইক্ৰফাইনেঞ্চৰ ক্ৰময়িেতথ নে িহুনতা পযথািৰ মানিনৰ আগিায়ঢ়নে আৰু এিা এক দীঘল আৰু িটিল যাত্ৰা৷
িতথ মাে মাইক্ৰফাইনেঞ্চৰ সেেত য়েম্ন আিৰ পয়ৰিালৰ সসনত সলেনদে কয়ৰ ৰ্কা আৰু সসইনিাৰক অসুৰয়ক্ষত পুঁয়িত প্ৰনেশ
কনৰাো িহুনতা এেটিটি আনে৷ সাধাৰণ মাইক্ৰফাইনেঞ্চৰ গ্ৰােক সেনে য়েম্নতম িগথৰ উচ্চতম িা মধযম িগথত ৰ্কা এনে এটা
পয়ৰিাল যাৰ উদযমী আকাংক্ষা আনে৷ এনে গ্ৰােকৰ দুিথলতা সেনে প্ৰনিািেীি সসোৰ অিাি আৰু সনচতেতাৰ অিাে৷
গয়তনক সতনে ধৰণৰ গ্ৰােকৰ আগ্ৰে ধয়ৰ ৰায়খি লায়গি আৰু এই গ্ৰােক সুৰক্ষা আৰু দায়িত্বশীল িযেসায়িক সলেনদেৰ িানি
মাইক্ৰফাইনেঞ্চ উনদযাগত আচৰণ য়িয়ধৰ প্ৰনিািে আয়ে পয়ৰনে৷ এইখে এনে এখে েয়ৰ্ য়য উনদযাগৰ সকনলানে সস্বোই মায়ে
ল’ি আৰু সন্ময়ত আৰু সেয়তক িযেসায়িক আচৰনণনৰ িযেসাি কৰাত ই সোি আগিঢ়াি৷
সশেতীিা আচৰণ য়িয়ধখে প্ৰাি চায়ৰ িেৰ পূনিথ ৰচো কৰা সেয়েল৷ সতয়তিাৰ পৰা মাইক্ৰফাইনেঞ্চ উনদযাগত যনৰ্ি পয়ৰেতথ ে
ঘটিনে৷ িাৰতীি য়ৰিািথ সিংনক েতু ে মাইক্ৰ য়িয়ধ প্ৰনিাগ কয়ৰনে৷ িাৰতীি য়ৰিািথ সিংনক ইণ্ডাষ্ট্ৰী এচয়েনিেে, সা-ধে আৰু
মাইক্ৰফাইনেঞ্চ ইন্
চটিটিউচেচ্সেটেকথ ক স্ব-য়েিন্তঁয়ৰত সংগঠে য়েচানপ েয়মনেট কয়ৰনে৷ সদসয মাইক্ৰফাইনেঞ্চ সংস্থাসমূনে
সািথিেীে সিংক আৰু লঘু ফাইনেঞ্চ সিংক সেনে৷ এই যুটীিা আচৰণ য়িয়ধৰ য়িতীি সংস্কৰনণ মাইক্ৰফাইনেঞ্চ ইক’য়চনিমত
প্ৰনিািেীি সালসলয়ে কৰা সেনে৷ এইখে মাইক্ৰফাইনেঞ্চ ইন্
চটিটিউচেচ্সেটেনকথ আৰম্ভয়ণ কয়ৰনে আৰু িহু সিকে’ৰ্ল্াৰৰ
কাযথকৰী দল যত িাৰতীি লঘু উনদযাগ য়িকাশ সিংক, আন্তৰাষ্ট্ৰীি মাইক্ৰ সক্ৰয়ৰ্ট সৰটিং য়লয়মনটৰ্, আন্তৰাষ্ট্ৰীি য়িি য়েগম
আৰু মাইক্ৰফাইনেঞ্চ ইন্
চটিটিউচেচ্সেটেকথ আনে এনকলনগ সমাপ্ত কয়ৰনে৷ কাযথকৰী দনল আগিনঢ়াো িহু সমি আৰু প্ৰনচিাৰ
ফলত আচৰণ য়িয়ধৰ এইনটা সংস্কৰণ সতিাৰ সে উঠিনে৷
এই সুনযাগনত মই কাযথকৰী দলৰ প্ৰয়তগৰাকী িযয়িনকই িযয়িগত িানে ধেযিাদ িোইনো৷ আমাৰ সসনত আয়েল SIDBI ৰ
য়িনিক মালনোত্ৰা আৰু য়প সক োৰ্, M-Cril ৰ গুঞ্জে সগ্ৰািাৰ আৰু েদ্ধা ঝা, IFC ৰ য়গয়ৰশ োিাৰ, Sa-Dhan ৰ সসানমশ
দিাল আৰু MFIN ৰ পল্লিী সসে৷ মই উনদযাগৰ য়িনশষজ্ঞ এে. শ্ৰী য়েিাসেনকা এই সেগনত সুেয়ৰি য়িোনৰা য়যনি িৃেিৰ
কলযাণৰ িানি সতনখতৰ িহুমূলীিা সমি আমাক য়দয়েল৷
ৰত্না য়িশ্বোৰ্ে
য়চইঅ, এময়ফে
৯ য়ৰ্নচম্বৰ ২০১৫
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ৰ্াযক বাহী বেন্ক শৰ্ (ED) ৰ বািকা, সা-িে
মাইক্ৰফাইনেঞ্চ খণ্ডৰ আচৰণ য়িয়ধ এটা য়িয়ধ য়যনটা মায়ে চয়লি িুয়ল সকনলা অংশগ্ৰেণকাৰী সংস্থাই সস্বোই সন্মত সেনে৷ এটা
সস্বোমূলক আচৰণ য়িয়ধনি ইিাৰ অংশীদাৰ আৰু ইিাৰ গ্ৰােকৰ সসনত সকনেদনৰ য়ৰ্ল কয়ৰি উনদযাগৰ িানি তাৰ য়েয়দথ ি
আচৰণৰ মােদণ্ড য়েধথাৰণ কনৰ৷ এনে য়িয়ধৰ লািালাি সেনে উনদযাগৰ উন্নত স্বেতা, উন্নত সিকে’ৰ্ল্াৰ িা এই খণ্ডত
য়িয়েনিাগকাৰীৰ য়িশ্বাস আৰু আইে িংগ হ্ৰাস কয়ৰিনল আইে মায়ে চো৷ এনেকুো সস্বোমূলক আচৰণ য়িয়ধ য়িকাশ কৰাৰ
কাৰণ সেনে ই অয়ত েমেীি আৰু খণ্ডনটাৰ প্ৰনিািে অেুসয়ৰ ইিাক সলয়ে কয়ৰ ৰ্ায়কি পায়ৰ আৰু চৰকাৰী আইেতনক কম
ইন্ট্ৰুইয়চি৷ ইিানৰাপয়ৰ উনদযাগৰ অংশগ্ৰেণকাৰী সকলৰ য়িয়ধৰ প্ৰয়ত অয়ধক মায়লকাো িাি আনে যাৰ ফলত মায়ে চয়লিনল
িাধয আৰু য়িয়ধনি উনদযাগৰ গুণমাে য়েিিক য়েচানপ কাম কনৰ৷
মাইক্ৰফাইনেঞ্চৰ িািম প্ৰৰ্ম সস্বোমূলক আচৰণ য়িয়ধ সা-ধনে ২০০৬ চেনত ৰচো কয়ৰয়েল৷ য়পেত SIDBI আৰু IFC এ
মাইক্ৰফাইনেঞ্চ খণ্ডৰ িানি যুটীিা আচৰণ য়িয়ধ সতিাৰ কয়ৰিনল সা-ধে আৰু MFIN ক সোি কয়ৰয়েল৷ আচৰণ য়িয়ধৰ
মূলযািণ এটা মাইক্ৰফাইনেঞ্চ ইন্
চটিটিউচে য়িয়িন্ন উনদযশযত মূলযািণ কৰা এটা আয়েলা৷ এই খণ্ডত সোো সশেতীিা য়িকাশৰ
সসনত সংগয়ত ৰায়খ িাৰতীি য়ৰিািথ সিংনক সা-ধে আৰু MFIN দুনিাটানক স্ব-য়েিয়িত সংস্থাৰ সিটাচ য়দনে৷ সতয়তিা এই
আচৰণ য়িয়ধৰ পুেৰয়েৰীক্ষণৰ প্ৰনিািেীিতা আয়ে পয়ৰল৷ MFIN এ আগিাগ সলাো এই কামত সা-ধে, MFIN, য়িশ্ব সিংক
গ্ৰুপ , MCRIL আৰু SIDBI ৰ কাযথকাৰী দনল িাগ লি৷ এই প্ৰয়ক্ৰিাত সমগ্ৰ উনদযাগৰ মতামত সলাো সেয়েল আৰু য়িয়িন্ন
িযিদ আৰু অেুস্থােৰ পৰা মন্তিয সপাো সেয়েল৷ শ্ৰী এে. শ্ৰীয়েিাসনে অয়ন্তম ড্ৰায়িঙৰ সমিত কয়মটিৰ সসনত আনলাচো
কয়ৰয়েল৷ যয়দও এই য়িয়ধখে NBFC-MFI সমূেৰ িানি সা-ধনে ইিাৰ প্ৰচাৰ কয়ৰনে যানত সকনলা মাইক্ৰফাইনেঞ্চ
ইন্
চটিটিউচেৰ িানি উপনযাগী েি৷
আয়ম য়িশ্বাসী সয এই আচৰণ য়িয়ধনি এই খণ্ডত িালদনৰ আগিায়ঢ় সযাো য়েয়িত কয়ৰি আৰু উনদযাগৰ সকনলা অংশীদানৰ
যানত আয়ৰ্থক সসো সসো িয়ঞ্চত আৰু সুলি সসো িয়ঞ্চত মােুে আৰু ঠাইনল সল সযাোৰ লক্ষয পূণথ কয়ৰি পানৰ৷
বপ. সিীশ
কাযথিােী য়েনদথ শক
সা-ধে
৯ য়ৰ্নচম্বৰ ২০১৫
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20

পবৰবশষ্ট- উপনভাক্তালৈ মাইক্ৰফাইনেঞ্চ সংস্থাসমূহৰ আশ্বাস

21

Code of Conduct for the Microfinance Industry

অংশ ১
PAT I

মাইক্ৰফাইনেঞ্চৰ মুখ্য মূৈযনবাি

মাইক্ৰফাইনেঞ্চ সংস্থাসমূহৰ্ গাইড ৰ্ৰা মাইক্ৰফাইনেঞ্চৰ মুখ্য মূৈযনবািসমূহ িৈি ব্য়া হহন :
A. সিিা

B. নসৱাৰ গুণাগুণ

■ য়েম্ন আিৰ গ্ৰােকক- পুৰুষ
আৰু ময়েলা-আৰু সতওঁনলাকৰ
পয়ৰিালক অৰ্থনেয়তক
সসোসমূেত প্ৰনেশ কয়ৰিনল
য়দিা য়যনিাৰ গ্ৰােক সকয়িক,
সতনখতসকলৰ মংগল কয়ৰিনল
ৰূপাংয়কত আৰু এনে ধৰনে
সময়পথত য়যনটা সেয়তক, মোে,
স্বে, য়েৰনপক্ষ আৰু কম
খৰচী৷

■ গ্ৰােকৰ প্ৰনিািে অেুসয়ৰ
■ গ্ৰােকক প্ৰদি সকনলানিাৰ
গুণাগুণযুি সসো য়েয়িত কৰা
সসো আৰু সামগ্ৰীৰ য়িষনি সঠিক
আৰু সুয়িধািেক আৰু
আৰু সম্পূণথ তৰ্য প্ৰদাে কৰা৷
সমনিায়চতিানে দক্ষতানৰ পয়ৰনশাধ
কৰা৷

■ গ্ৰােকসকলক যানত প্ৰিঞ্চো
আৰু িু ল প্ৰয়তয়েয়ধত্ব, প্ৰতাৰণা িা
অনেয়তক আচৰণৰ পৰা ৰক্ষা কয়ৰি
পায়ৰ সসিা য়েয়িত কৰা৷

■ সততা, সিদিাি েকৰানক আৰু
গ্ৰােক সকয়িকতাৰ ওপৰত য়িয়ি
কয়ৰ সপোদায়ৰত্বৰ উচ্চ সিণ্ডাৰ্থ
মায়ে চলা৷

■ ধাৰ য়দিা আৰু ঋণ পুনোদ্ধাৰৰ
সকনলানিাৰ আচৰণ উয়চত েি আৰু
গ্ৰােকৰ দুিথল অেস্থাৰ কৰ্া িুয়ি
সতনখতৰ প্ৰয়ত সন্মাে প্ৰদশথে কৰা
য়েয়িত কৰা৷

E. গ্ৰাহৰ্ িথ্যৰ নগাপেীয়িা F. অবভযােি সামাবজৰ্
মূৈযনবাি এৰ্বিি ৰ্ৰা

■ সকিল অেুনমায়দত
িযয়িকনে প্ৰাসংয়গক তৰ্য
িনোো িা সলয়ে কৰা আৰু
গ্ৰােকৰ অেগত সন্ময়তৰ
য়িষনি জ্ঞাত সোো যানত
গ্ৰােকৰ িযয়িগত তৰ্য
সুৰয়ক্ষত কয়ৰ ৰায়খি পায়ৰ৷

■ সকিল আয়ৰ্থক প্ৰদশথে
সকয়িনকই েেি িযেসািৰ
সামায়িক প্ৰিােৰ ওপৰনতা
পয়ৰচালো আৰু প্ৰিন্ধেৰ উচ্চ
সিণ্ডাৰ্থ য়েয়িত কৰা৷

C. স্বচ্ছিা

■ সনচতেতা সৃয়ি কৰা আৰু গ্ৰােক
আৰু আে সিকে’ৰ্ল্াৰ সমূেক প্ৰদি
আৰু উপলব্ধ আয়ৰ্থক সসোসমূেৰ
প্ৰদাে কৰা তৰ্য িুয়িিনল সক্ষম
কয়ৰ সতালা৷

G. প্ৰবিবক্ৰয়া আৰু অবভনযাগ
বেষ্পবিৰ্ৰণ পদ্ধবি

■ প্ৰয়তয়ক্ৰিা আৰু পৰামশথৰ িানি
গ্ৰােকক আেুষ্ঠায়েক আৰু
অোেুষ্ঠায়েক সচনেল প্ৰদাে কৰা
■ পাৰদয়শথতা িৃয়দ্ধ কয়ৰিনল আৰু
গ্ৰােকক িালদনৰ সসো আগিঢ়ািনল
সসো সমূেৰ প্ৰিাে সেৰানেনপৰানক
■ সামায়িক আৰু আয়ৰ্থক সৰ্টা
মূলযািণ কৰা৷
ম’য়েটৰ আৰু য়ৰপটথ কৰা৷
■ গ্ৰােকৰ িানি আেুষ্ঠায়েক আৰু
সেনি পাি পৰা অয়িনযাগ
■ সমনি সমনি অেুস্থােৰ সামায়িক য়েেয়িকৰণ পদ্ধয়ত প্ৰদাে কৰা৷
প্ৰদশথে আৰু সামায়িক
প্ৰাসংয়গকতাৰ মূলযািণ কৰা৷
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D. উবচি আচৰণসমূহ

মাইক্ৰফাইনেঞ্চ সংস্থাসমূহৰ বানব আচৰণ বববি
সকনলানিাৰ মাইক্ৰফাইনেঞ্চ সংস্থা, সংস্থাৰ আকাৰ য়িনিচো েকৰানক চৰকাৰ আৰু য়েিামক সংস্থাসমূনে িলিৎ কৰা য়েিামক
আইে (য়িনশষনক েন্
-সিংয়কং য়িিীি সকাম্পােীৰ িানি িাৰতীি য়ৰিািথ সিংনক িায়ৰ কৰা উয়চত আচৰণৰ য়েনদথ শোসমূে)
সনিথাপ্ৰকানৰ মায়ে চয়লি লায়গি৷ এই আচৰণ য়িয়ধসমূনে খণ্ড আচৰণসমূে িৃয়দ্ধ আৰু উন্নত কয়ৰিনল অয়তয়ৰি প্ৰনিািে
য়িচানৰ৷ এই আচৰণ য়িয়ধ সকনলা মাইক্ৰফাইনেঞ্চ সংস্থাই মায়ে চয়লি লায়গি৷

বববিৰ প্ৰনয়াগ
এই বববি মাইক্ৰফাইনেঞ্চ সংস্থাসমূনহ নৈাৱা িৈি ব্য়া ৰ্াযক নবাৰৰ নেিি প্ৰনযাজয:
1. গ্ৰােকক িযয়িগতিানি িা দলত েিনতা য়েনি িা এগৰাকী এনিন্ট য়েচানপ আয়ৰ্থক সসো প্ৰদাে কৰা৷
2. গ্ৰােকক য়দিা ঋণ পুেনৰাদ্ধাৰ কৰা৷
3. আইনে অেুময়ত য়দনল গ্ৰােকৰ পৰা য়মতিযয়িতা সংগ্ৰে কৰা৷
4. িীমা, সপঞ্চে সসো আৰু য়ৰয়মনটঞ্চ সসো িা আে য়যনকানো সম্বন্ধীি সামগ্ৰী আৰু সসো প্ৰদাে কৰা৷
5.য়যনকানো প্ৰকাৰৰ কয়মউয়েটি কানলকটিি গঠে কৰা যত আত্ম সোিক সগাট, সংযুি দািিদ্ধ সগাট আৰু সসইনিাৰৰ
সফৰ্ানৰেে ৰ্ায়কি৷
6. িীয়েকা প্ৰম’েে সসো আৰু িযেসাি য়িকাশ সসো যত সামগ্ৰী আৰু সসোৰ য়িপেে সযাগয গ্ৰােকৰ িাৰা কৰা েি িা য়িস্তাৰ
কৰা েি িা গ্ৰােকৰ কলযাণ আৰু লািালািৰ িানি আে য়যনকানো উনেশযত৷
7. মাইক্ৰফাইনেঞ্চ সংস্থাসমূনে প্ৰদাে কৰা ফাইনেঞ্চ প্লাচ সসো সযনে স্বাস্থয, আয়ৰ্থক সাক্ষৰতা, িৃয়িমূলক প্ৰয়শক্ষণ আয়দ৷

মাইক্ৰফাইনেঞ্চ সংস্থাসমূহ সন্মি হবলৈ বািয:
1. য়েম্ন আিৰ গ্ৰােকক মুখযধাৰাৰ আয়ৰ্থক খণ্ডনল আয়ে সদশৰ মাইক্ৰফাইনেঞ্চ য়িপ্লেক শয়িশালী আৰু প্ৰ’ম’ট কৰক৷
2. প্ৰগয়তশীল, িেেক্ষম আৰু গ্ৰােক সকয়িক িযেস্থা আৰু আচৰণয়িয়ধ য়েমথাণ কয়ৰি আৰু গ্ৰােকক আয়ৰ্থক সসোৰ (য়েিম
অেুসয়ৰ) এটা সৰঞ্জ প্ৰদাে কয়ৰি৷
3. গ্ৰােকক িালদনৰ সসো আগিঢ়ািনল সসইনিাৰৰ আৰু আে এনিয়ঞ্চৰ মািত সেনযাগ আৰু সমন্বি প্ৰ’ম’ট কয়ৰি যানত উচ্চ
অপানৰটিং সিণ্ডাৰ্থ পাি পায়ৰ আৰু প্ৰয়তনযাগীতামূলক িযেসায়িক আচৰণৰ সসনত অনেয়তক আচৰণসমূে তযাগ কয়ৰি পায়ৰ৷
মাইক্ৰফাইনেঞ্চ সসো প্ৰদাে কৰা সকনলানিাৰ সংস্থাই তলৰ দফাসমূেত উনল্লখ কৰাৰ দনৰ মাইক্ৰফাইনেঞ্চৰ মুখয মুলযনিাধ আৰু
আচৰণ য়িয়ধসমূে মায়ে চয়লি লায়গি৷
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আচৰণ বববি

I. সিিা আৰু হেবিৰ্ আচৰণ

1

2

3

4

মাইক্ৰফাইনেঞ্চ সংস্থাসমূনে
সঠিক
ি’ৰ্থৰ
িাৰা
অেুনমায়দত েীয়ত আৰু
অপানৰটিং
য়েনদথ শো
য়ৰ্িাইে কয়ৰি লায়গি যানত
গ্ৰােক আৰু কমথচাৰীৰ সসনত
সমােিানে আৰু মযথদাপূণথ
আচৰণ কনৰ৷

মাইক্ৰফাইনেঞ্চ সংস্থাসমূনে
স্বে
আৰু
সপচাদাৰী
পয়ৰচালো িযেস্থা গ্ৰেণ
কয়ৰি
লায়গি
যানত
সতনখতসকলৰ েনক কাম
কয়ৰ ৰ্কা িাফ আৰু
িযয়িসকনল এই য়িয়ধ
প্ৰনিাগ
কয়ৰিনল
অয়ৰনিনন্টৰ্ আৰু প্ৰয়শয়ক্ষত
সোোনটা য়েয়িত েি৷

িাফৰ িানি ইন্
নচয়ন্টিৰ
গাৰ্য়েৰ িাল িযেসাি আৰু
গ্ৰােকৰ প্ৰয়ত িাল সসো
আচৰণ প্ৰ’ম’ট কৰা লক্ষয
েি লানগ৷

মাইক্ৰফাইনেঞ্চ সংস্থাসমূনে
গ্ৰােকক আচৰণ য়িয়ধ আৰু
ইিাৰ প্ৰনিাগৰ য়িষনি
িোি লানগ৷

II. স্বচ্ছিা
1. মাইক্ৰফাইনেঞ্চ সংস্থাসমূনে প্ৰদাে কৰা সকনলানিাৰ সসোৰ সকনলা চতথ ােলী সিাধগময সোোনক গ্ৰােকক িোি লানগ৷
িাৰতীি য়ৰিািথ সিংকৰ উয়চত আচৰণ য়িয়ধ অেুসয়ৰ তলত য়দিা েয়ৰ্সমূেৰ িাৰা য়িতৰণৰ পূনিথ িনোো উয়চত৷
a. িযয়িগত সচংচে য়চঠি
b. ঋণ কাৰ্থ
c. ঋণ তায়লকা
d. পাচিুক
ইিানৰাপয়ৰ, গ্ৰােকৰ অেগত সন্ময়ত ল’িনল দল / সকি য়মটিঙৰ িয়ৰিনতও িোি পায়ৰ৷ (য়িেৰণসমূে এখে পৃষ্ঠাত েপাি
পায়ৰ আৰু সকনলা ধাৰনক সতনখতসকলৰ গ্ৰেণৰ স্বীকৃ য়ত য়েচানপ এনকখেনত চেী কয়ৰি পানৰ৷)
2. মাইক্ৰফাইনেঞ্চ সংস্থাসমূনে প্ৰদাে কৰা সকনলানিাৰ সামগ্ৰী / সসোৰ চতথ ােলী গ্ৰােকক আঞ্চয়লক িাষা িা সতনখতসকলৰ
সিাধগময সোো িাষাত সযাগানযাগ কয়ৰি লানগ৷
3. মাইক্ৰফাইনেঞ্চ সংস্থাসমূনে অয়তকনমও তলৰ চতথ সমূে িোি লায়গি:
a. ক্ৰমহ্ৰাসমাে সিনলঞ্চ পদ্ধয়তত সুতৰ োৰ
b. প্ৰনচয়চং ফী
c. অে ধৰনণ িণথো কৰা য়যনকানো মাচু ল িা ফী
d.িীমা কািানৰি আৰু য়ৰস্ক কািাৰৰ পৰা পুেনৰাদ্ধাৰ কৰা মুঠ মাচু ল
4. মাইক্ৰফাইনেঞ্চ সংস্থাসমূনে প্ৰদি সকনলানিাৰ আয়ৰ্থক সসোৰ িানি লগা মাচু লৰ য়িষনি য়লয়খতিানে িোি লায়গি৷ েন্
সক্ৰয়ৰ্ট সামগ্ৰী / সসোৰ ফী গ্ৰােকক পূনিথ য়ৰ্নক্লৰ কয়ৰ সংগ্ৰে কয়ৰি লায়গি৷
5. মাইক্ৰফাইনেঞ্চ সংস্থাসমূনে সকনলানিাৰ সুত আৰু পয়ৰনশাধ কয়ৰিলগীিা ফী িায়ষথক শতাংশ োৰ আৰু সমাে মানেকীিা
োৰ য়েচানপ সকনলানিাৰ অন্তিুথ য়িনৰ সঘাষো কয়ৰি লানগ৷
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6. সুতৰ চািথ আৰু য়চয়কউয়ৰটি সৰ্প’য়িটৰ সক্ষত্ৰত মাইক্ৰফাইনেঞ্চ সংস্থাসমূনে িাৰতীি য়ৰিািথ সিংকৰ য়েনদথ শো পালে
কয়ৰি লানগ৷
7. সকনলানিাৰ সলেনদেৰ আেুষ্ঠায়েক সৰকৰ্থ য়েিামক েীয়ত অেুসয়ৰ সমইনন্টইে কয়ৰি লায়গি, আৰু ঋণ লওঁতাৰ স্বীকৃ য়ত /
চতথ ােলীৰ স্বীকাৰ / য়েিম এই সৰকৰ্থৰ অংশ সোো উয়চত1৷
8. যয়দ এখে গ্ৰেণ কৰা আনিদেৰ য়িপৰীনত ঋণ মঞ্জুৰ েেি সতনন্ত মাইক্ৰফাইনেঞ্চ সংস্থাসমূনে ইিাৰ িায়তল সোোৰ কাৰণ
উনল্লখ কয়ৰি লানগ৷
9. আচৰণ য়িয়ধ মায়ে চলাৰ মূলযািণ য়ৰপটথ ৰািহুো সক্ষত্ৰত য়দি লানগ৷
10. সকনলা মাইক্ৰফাইনেঞ্চ সংস্থাই য়সেঁ তৰ িায়ষথক য়ৰপটথ আৰু িায়ষথক আয়ৰ্থক য়িিৃয়ত ি’ৰ্থ / এয়িএমৰ অেুনমাদেৰ য়পেত
ৰািহুো সক্ষত্ৰত (প্ৰধােনক সতনখতসকলৰ সেিচাইটত) য়দি লানগ৷
1

৬০০০০ টকাৰ পয়ৰমাে মুদ্ৰায়িয়ত আৰু ঋণৰ মুলয আয়দৰ ওপৰত য়েিথ ৰ কয়ৰ স্ব-য়েিয়িত সংগঠেসমূনে সমনি সমনি পযথানলাচো কয়ৰি৷

III গ্ৰাহৰ্ৰ সুৰো
A. উবচি আচৰণসমূহ
1. িাৰতীি য়ৰিািথ সিংকৰ য়েনদথ শো অেুসয়ৰ উপযুি গ্ৰােনক মাইক্ৰফাইনেঞ্চ সসো সপাো মাইক্ৰফাইনেঞ্চ সংস্থাসমূনে য়েয়িত
কয়ৰি লানগ৷
2. মাইক্ৰফাইনেঞ্চ সংস্থাসমূনে গ্ৰােকক (আে আয়ৰ্থক সংস্থাৰ এনিন্ট য়েচানপ কাম কনৰানতও) সকেল য়েয়দথ ি য়েিামক সংস্থাসমূনে
অেুনমাদে িনোো আয়ৰ্থক সামগ্ৰী আৰু সসো প্ৰদাে কৰা উয়চত৷
3. মাইক্ৰফাইনেঞ্চ সংস্থাসমূনে গ্ৰােকক সঠিকনক িোৰ মােদণ্ড অেুসয়ৰ গ্ৰােকৰ পৰা প্ৰাসংয়গক েয়ৰ্ৰ প্ৰয়তয়লয়প ল’ি লানগ৷
অয়তয়ৰি েয়ৰ্ যুয়িপূণথ িানি আৰু সলেনদে সম্পূণথ কয়ৰিনলনে য়িচায়ৰি লানগ৷
4. ঋণৰ য়সদ্ধান্ত এক য়েয়দথ ি সমিৰ য়িতৰত সলাো উয়চত৷ গ্ৰােনক য়কমাে সমিৰ য়িতৰত সতনখতৰ আনিদেৰ ওপৰত
য়সদ্ধান্ত পাি আৰু যয়দ মঞ্জুৰ েি সতনন্ত ঋণ য়দওনত য়কমাে সমি লায়গি মাইক্ৰফাইনেঞ্চ সংস্থাসমূনে তাৰ আিাস য়দিা উয়চত৷
5. সামগ্ৰীসমূেক একনগাট কয়ৰি োলানগ৷ (একনগাটকৰনণ এইনক্ষত্ৰত িুিাি সয এয়িধ সামগ্ৰী িা সসো ক্ৰি কয়ৰনল আে এয়িধ
সামগ্ৰী িা সসোৰ সপাোৰ উপযুি সোো)৷ একনগাটকৰণৰ একমাত্ৰ িযয়তক্ৰম কৰা েি লাইফ সক্ৰয়ৰ্ট, িীেে িীমা আৰু
পশুধে িীমাৰ সক্ষত্ৰত য়যনিাৰ সাধাৰণনত ঋণৰ সসনত একনগাট কয়ৰ য়দিা েি৷ িীমাৰ চতথ সমূে স্বেতানৰ গ্ৰােকক িনোো
উয়চত আৰু িাৰতীি য়ৰিািথ সিংক আৰু িীমা য়েিন্তৰক আৰু য়িকাশ প্ৰায়ধকৰণৰ েীয়তসমূে মায়ে চলা উয়চত৷ গ্ৰােকৰ
সন্ময়ত সকনলা সক্ষত্ৰনত অপয়ৰোযথ৷
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B অিযবিৰ্ ঋণগ্ৰস্থিা িযাগ ৰ্ৰা
1. মাইক্ৰফাইনেঞ্চ সংস্থাসমূনে য়েিৰ আিযন্তৰীণ ঋণ েীয়ত অেুসয়ৰ ঋণ প্ৰদাে কৰাৰ পূনিথ গ্ৰােকৰ প্ৰনিািে আৰু পয়ৰনশাধৰ
ক্ষমতাৰ য়িষনি সঠিক তৰ্য আেৰণ কয়ৰি লায়গি আৰু গ্ৰােকৰ পয়ৰনশাধৰ ক্ষমতা অেুসয়ৰনে ঋণ য়দি লায়গি৷
2. যয়দ এগৰাকী গ্ৰােকৰ দুটা য়িয়িন্ন মাইক্ৰফাইনেঞ্চ সংস্থাৰ পৰা ঋণ সলাো আনে সতনন্ত তৃ তীি এটা মাইক্ৰফাইনেঞ্চ সংস্থাই
সসইগৰাকী গ্ৰােকক ঋণ প্ৰদাে েকয়ৰি৷ ঋণ প্ৰসাৰ কৰাৰ পূনিথ এইনটা সক্ৰয়ৰ্ট িুযনৰা য়ৰপটথৰ িাৰা সতযাপে কৰা উয়চত৷
3. মাইক্ৰফাইনেঞ্চ সংস্থাসমূনে িাৰতীি য়ৰিািথ সিংনক য়েধথাৰণ কৰা অেুসয়ৰ য়যনকানো কাৰণনত য়যনকানো গ্ৰােকৰ সক্ষত্ৰত
মুঠ ঋণৰ সীমা অয়তক্ৰম কয়ৰি োলায়গি৷ এইনটা ঋণ প্ৰদাে কৰাৰ পূনিথ সক্ৰয়ৰ্ট িুযনৰা য়ৰপটথ অেুসয়ৰ সতযাপে কৰা উয়চত৷
4. মাইক্ৰফাইনেঞ্চ সংস্থাসমূনে সক্ৰয়ৰ্ট িুযনৰাৰ য়ৰপটথ সতযাপে কৰাৰ য়পেত ঋণ গ্ৰেণকাৰীৰ সংযুি দািিদ্ধ সগাটৰ উপৰত
য়িয়ি কয়ৰ প্ৰয়তগৰাকী ঋণলওতাক 8০,০০০ টকাৰ সীমাৰ য়িতৰত প্ৰদাে কৰা য়েয়িত কৰা৷ যয়দ সকানো এগৰাকী য়েয়দথ ি
ঋণ লওতাক য়দিা ঋণৰ পয়ৰমাণ 8০,০০০ টকাৰ সীমা অয়তক্ৰম কনৰ িা ঋণনটা লওতাৰ মুঠ য়দিলগীিা 8০,০০০ টকা পাৰ
েি সতনন্ত সতনে ঋণ্ঋণ গ্ৰেণকাৰীৰ সংযুি দািিদ্ধ সগাটক অন্তিুথ ি েকৰানক িযয়িগত ঋণ য়েচানপ য়দিা উয়চত৷ িযয়িগত
ঋণ সচাো য়চতা কয়ৰিনল মাইক্ৰফাইনেঞ্চ সংস্থাসমূনে প্ৰনিািেীি পদনক্ষপ আৰু প্ৰনিািেীি দক্ষতানৰ সঠিক িযেস্থা আৰু িাফ
ৰায়খি৷
5. গ্ৰােকক ঋণ প্ৰদাে কৰাৰ য়পেত মাইক্ৰফাইনেঞ্চ সংস্থাসমূনে অয়তয়ৰি ঋণগ্ৰস্থতা তযাগ কয়ৰিনল সকইগৰাকীমাে য়েয়দথ ি
গ্ৰােকক আয়েথ য়েচানপ সল অয়তয়ৰি সক্ৰয়ৰ্ট িুযনৰা য়ৰপটথৰ িয়ৰিনত য়েিৰ িযেস্থাৰ কাযথক্ষমতা পৰীক্ষা কৰা উয়চত৷ এই
সতযাপেৰ ফলাফল সমনি সমনি িনৰ্থ পযথানলাচো কৰা উয়চত৷
6. সক্ৰয়ৰ্ট িুযনৰা য়ৰপটথত ঋণ লওতাৰ য়চোিকৰণ িু ল হ্ৰাস কয়ৰিনল মাইক্ৰফাইনেঞ্চ সংস্থাসমূনে KYC ৰ ওপৰত য়িয়ি কয়ৰ
দুই িেৰৰ য়িতৰত ( সযয়তিাৰ পৰা আচৰণ য়িয়ধ িলিৎ েি) িাৰতীি অয়িতীি পয়ৰচি প্ৰায়ধকৰণ সংখযা (আধাৰ সংখযা)
ল’ি৷ প্ৰাৰ্য়মক উপাি য়েচানপ য়িতীি আৰু পৰেতী চাইনকল ঋণ য়দিাৰ সমিত মাইক্ৰফাইনেঞ্চ সংস্থাসমূনে য়েয়িত কয়ৰি
যানত KYC ৰ অংশ য়েচানপ ঋণ লওতাসকলক আধাৰ সংখযাৰ সসনত য়চোি কয়ৰি পায়ৰ৷ এই আধাৰ সংখযা পৰেতী সমিত
CIR সদখুোিনল িযেোৰ কৰা েি৷

C সঠিৰ্ ভাব বববেময় আৰু সংগ্ৰহ আচৰণ
1. মাইক্ৰফাইনেঞ্চ সংস্থাসমূেৰ কমথচাৰীনি গ্ৰােকৰ সসনত িাি-য়িয়েমি কয়ৰিনল য়েয়দথ ি য়েনদথ শো ৰ্ায়কি লায়গি৷
2. মাইক্ৰফাইনেঞ্চ সংস্থাসমূনে য়েয়িত কয়ৰি সয মাইক্ৰফাইনেঞ্চ সংস্থাসমূেৰ েনক কাম কৰা সকনলানিাৰ িাফ আৰু িযয়িনি
a. গ্ৰােকৰ সসনত িদ্ৰ িাষা িযেোৰ কয়ৰি, য়েিম মায়ে চয়লি আৰু সকনলা ধৰণৰ সাংস্কৃ য়তক সংনিদেশীলতাক সন্মাে
িোি৷
b. এনে ধৰণৰ আচৰণ েৰ্বৰব য়যনটা য়যনকানো প্ৰকানৰ িািুয়ক িা য়েংসা িুয়ল পয়ৰগয়ণত েি৷
c. ঋণ পুেৰউদ্ধাৰ এনিন্টৰ িানি িাৰতীি য়ৰিািথ সিংকৰ য়েনদথ শো অেুসয়ৰ সিিা সমিত গ্ৰােকৰ সসনত সযাগানযাগ
েৰ্বৰব৷
d. য়িনিাগ িা আে সতনে সকানো অেুয়চত সমিত সংগ্ৰেৰ িানি োযাি যয়দও ক্ৰমাগতিানি দুটা িা তানতানক অয়ধক পয়ৰনশাধ
আপুয়ে লাি কৰা োই৷
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3. মাইক্ৰফাইনেঞ্চ সংস্থাসমূনে ঋণ লওতাৰ পৰা লাি কৰা প্ৰয়তনটা পয়ৰনশাধৰ িানি সিধ ৰয়চদ (মাইক্ৰফাইনেঞ্চ সংস্থাসমূনে য়য
ধৰনণ য়সদ্ধান্ত লি) য়দি লানগ আৰু পয়ৰনশাধনটা গ্ৰােকৰ ঋণ পাচিুক / ঋণ কাৰ্থত েয়ৰ্িু ি কয়ৰি৷
4. য়ৰ্ফল্টৰ প্ৰয়তনটা পযথািত গ্ৰােকৰ সসনত আদাে-প্ৰদাে কয়ৰিনল মাইক্ৰফাইনেঞ্চ সংস্থাসমূেৰ য়িষদ িৰ্থ অেুনমাদে প্ৰয়ক্ৰিা
ৰ্ায়কি৷
5. মাইক্ৰফাইনেঞ্চ সংস্থাসমূনে সংগ্ৰেৰ সক্ষত্ৰত সোো ঘাটি কমথচাৰীৰ পৰা সংগ্ৰে কয়ৰি োলানগ আৰু সতনখতসকলৰ HR
েীয়তনি এই আচৰণ লানে লানে সোনোো কয়ৰি লানগ৷ য়সয়য েওক, কমথচাৰীৰ িাৰা সোো প্ৰিঞ্চোৰ সক্ষত্ৰত সতনে কমথচাৰীৰ
পৰা পুেৰউদ্ধাৰ কয়ৰি পানৰ৷

D গ্ৰাহৰ্ৰ িথ্যৰ নগাপেীয়িা
মাইক্ৰফাইনেঞ্চ সংস্থাসমূনে গ্ৰােকৰ িযয়িগত তৰ্য সম্পূণথ সগাপেীিনক ৰায়খি লানগ৷ তৃ তীি পক্ষক তলৰ চতথ নিাৰৰ সক্ষত্ৰতনে
গ্ৰােকৰ তৰ্য সযাগাে ধয়ৰি পায়ৰ:
a. গ্ৰােকক এই য়িষনি অেগত কৰা সেনে আৰু য়লয়খত পূিথ অেুনমাদে সংগ্ৰে কৰা সেনে৷
b. য়েয়দথ ি পাটিথক গ্ৰােনক মাইক্ৰফাইনেঞ্চ সংস্থাসমূেৰ পৰা গ্ৰােকৰ তৰ্য সংগ্ৰে কয়ৰিনল মাইক্ৰফাইনেঞ্চ সংস্থাসমূেক অেগত
কয়ৰ অেুময়ত য়দনে৷
c. এিা কৰা আইেগতিানে প্ৰনিািেীি৷
d. এই অচৰণ আয়ৰ্থক অেুস্থােৰ মািত প্ৰচয়লত আৰু এটা ক্ল’ি গ্ৰুপত প্ৰয়তক্ৰমী য়িয়িত (সযনে সক্ৰয়ৰ্ট িুযনৰা) উপলব্ধ যয়দ
i) গ্ৰােকৰ পূিথ সন্ময়ত লাি কৰা সেনে আৰু ii) এই তৰ্য পাওতা গৰাকীনিও এইসমূে চতথ ৰ িয়ৰিনত গ্ৰােকৰ তৰ্য সগাপনে
ৰায়খিনল িাধয৷

IV পবৰচাৈো
মাইক্ৰফাইনেঞ্চ সংস্থাসমূনে এটা আেুষ্ঠায়েক পয়ৰচালো িযেস্থা লি লানগ য়যনটা স্বে আৰু সপচাদাৰী আৰু কপথ’সৰট পয়ৰচালোৰ
সক্ষত্ৰত তলৰ উিম আচৰণসমূে প্ৰনিাগ কয়ৰি:
1. মাইক্ৰফাইনেঞ্চ সংস্থাসমূনে সুোম আৰু খযায়ত ৰ্কা িযয়ি য়েনদথ ষক মণ্ডলী / পয়ৰচালো পয়ৰষদ অন্তিুথ ি কয়ৰ পয়ৰচালোৰ
উচ্চ সিণ্ডাৰ্থ িিাি ৰানখ আৰু সকাম্পােীৰ আইে, িাৰতীি য়ৰিািথ সিংক আৰু য়লনিৰ্ সকাম্পােীৰ িানি ি’ক এনেঞ্জ আইেত
ৰ্কা (যয়দও্মাইক্ৰফাইনেঞ্চ সংস্থাসমূে সকাম্পােী েেি িা ি’ক এনেঞ্জত অন্তিুথ ি েেি) উিম মােকত অন্তিুথ ি েি য়িচানৰ৷
2. মাইক্ৰফাইনেঞ্চ সংস্থাসমূনে পয়ৰচালো পয়ৰষদৰ ১/৩ অংশনল স্বাধীে ৰ্াইনৰক্টৰ ৰায়খিনল সচিা কনৰ৷
3. মাইক্ৰফাইনেঞ্চ সংস্থাসমূেৰ সমসযাৰ সন্মুখীে সোো ঋণ লওতাক সোি কয়ৰিনল িৰ্থৰ িাৰা অেুনমায়দত আচয়ে পুেগথঠে
আঁচয়ে / সসো ৰ্ায়কি লানগ৷
4. মাইক্ৰফাইনেঞ্চ সংস্থাসমূনে এগৰাকী স্বাধীে ৰ্াইনৰক্টৰক সচিাৰপাচথে য়েচানপ সল এখে অয়ৰ্ট কয়মটি য়েযুয়ি য়দনি৷
5. মাইক্ৰফাইনেঞ্চ সংস্থাসমূনে একাউন্ট িেী সচাোয়চতা কৰাত আৰু য়ৰপটিথং / সযাগয অয়ৰ্টৰ/ সকলৰ িাৰা আয়ৰ্থক য়িিৃয়ত
উপস্থাপে িা মুকয়ল কৰা য়েয়িত কয়ৰি৷
6. মাইক্ৰফাইনেঞ্চ সংস্থাসমূনে িাৰতীি চাটথাৰ্থ একাউন্ট সংস্থানে ইচু কৰা য়েচাপ পৰীক্ষা আৰু আশ্বাসৰ মােদণ্ড মায়ে চয়লিনল
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সচিা কনৰ৷
7. মাইক্ৰফাইনেঞ্চ সংস্থাসমূনে য়েনদথ শক মণ্ডলীৰ সন্মুখত এে আচৰণ য়িয়ধ য়কমাে পয়ৰমানে মায়ে চয়লনে সসিা অেগত কয়ৰ
আৰু প্ৰেন্ধেৰ য়িয়িন্ন স্তৰত অয়িনযাগ য়েেয়িকৰণ পদ্ধয়ত কাযথকাৰীতাৰ য়িষনি িোই, য়িনশষনক যয়দ সকানো লৰচৰ সেনে
আৰু তাৰ কাৰণ অেগত কয়ৰ িনৰ্থ য়েয়দথ ি কয়ৰ য়দিাৰ দনৰ য়েয়দথ ি সমিত সন্ময়ত য়ৰপটথ য়দি লায়গি৷

বেযুবক্ত
এই য়িয়ধ সকনলা মাইক্ৰফাইনেঞ্চ সংস্থাৰ িাফৰ িানি৷
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মুি আৰু স্বে য়েযুয়ি প্ৰয়ক্ৰিা য়েচানপ শুদ্ধ উপানিনৰ ৰািহুো সক্ষত্ৰত সাধাৰণ য়েযুয়ি য়িজ্ঞাপে সযনে িাতয়ৰ
কাকত, সেি য়িজ্ঞাপে, োক ইে ইন্টাৰয়িউ আয়দৰ িয়ৰিনত আে মাইক্ৰফাইনেঞ্চ সংস্থাৰ িাফ য়েযুয়ি য়দিা সিধ৷
এটা মাইক্ৰফাইনেঞ্চ সংস্থাই সযয়তিাই আে এটা মাইক্ৰফাইনেঞ্চ সংস্থাৰ কমথচাৰী য়েনিাগ কয়ৰি য়িচানৰ সতয়তিা
িতথ মােৰ য়েনিাগকতথ াৰ পৰা উনল্লখ পৰীক্ষা য়িচৰানটা িাধযতামূলক৷ এই উনল্লখ পৰীক্ষা িতথ মােৰ
য়েনিাগকতথ াৰপৰা সতয়তিানে য়িচৰা েি সযয়তিা অফাৰ য়দিা সেনে আৰু েিলগীিা কমথচাৰী গৰাকীক অফাৰ
সলটাৰ য়দিা সেনে৷
মাইক্ৰফাইনেঞ্চ সংস্থাসমূনে আে মাইক্ৰফাইনেঞ্চ সংস্থাসমূেৰ পৰা অো উনল্লখ পৰীক্ষা অেুনৰাধ দুই সপ্তােৰ য়িতৰত
সঁোয়ৰ িোি৷
মাইক্ৰফাইনেঞ্চ সংস্থাসমূনে য়েনিায়িত আৰু য়েনিাগ কতথ াৰ মািত চু য়ি সোো ে’টিচ সমিসীমাক সন্মাে িোি
য়যনটা উলাই সযাো কমথচাৰীৰ িানি য়েম্নতম এমাে েি৷
সকানো মাইক্ৰফাইনেঞ্চ সংস্থাই পূিথৰ মাইক্ৰফাইনেঞ্চ সংস্থাৰ পৰা মুয়ি য়দিা য়চঠি সোনপাোনল কমথচাৰী য়যনকানো
স্তৰনৰই েেওক য়কি য়েনিাগ েকয়ৰি৷ এই সক্ষত্ৰত িযয়তক্ৰম েি পানৰ যয়দ পূিথৰ য়েনিাগকতথ াই ২০ য়দেৰ য়িতৰত
উনল্লখ পৰীক্ষা য়চঠিৰ প্ৰয়ত সোয়ৰ েিোি৷ সকনলা মাইক্ৰফাইনেঞ্চ সংস্থাই ওলাই সযাো কমথচায়ৰক মুয়ি পত্ৰ য়দি
লানগ যয়দ সতনখত মাইক্ৰফাইনেঞ্চ সংস্থাক সঠিক িােেী য়দনে, চািথ িুিাই য়দনে আৰু সকনলানিাৰ য়দিলগীিা
পয়ৰনশাধ কয়ৰনে৷ সসিা সকিল প্ৰেঞ্চো আৰু দুিথিযেোৰৰ সক্ষত্ৰতনে িযয়তক্ৰম েি পানৰ৷
সযয়তিাই এটা মাইক্ৰফাইনেঞ্চ সংস্থাই আে এটা মাইক্ৰফাইনেঞ্চ সংস্থাৰ পৰা শাখা প্ৰিন্ধক পযথািত য়েনিাগ কনৰ
সতয়তিা সসইগৰাকী কমথচাৰীক পূিথনত কয়ৰ ৰ্কা এনকটা ব্লকনত এিেৰনল য়েনিাগ কয়ৰি োলানগ৷

VI গ্ৰাহৰ্ সােৰিা
1. উপলব্ধ আয়ৰ্থক সামগ্ৰী আৰু সসোৰ সক্ষত্ৰত মাইক্ৰফাইনেঞ্চ সংস্থাসমূেৰ গ্ৰােকক য়িকল্প, য়েিথাচে আৰু দায়িত্বৰ য়িষনি
সনচতে কয়ৰিনল এটা সৰ্য়ৰ্নকনটৰ্ প্ৰয়ক্ৰিা ৰ্ায়কি লানগ৷
2. ঋণ লওতা য়েচানপ সতনখতসকলৰ অয়ধকাৰৰ িুয়ি উঠিিনল েতু ে গ্ৰােক সকলক সংস্থাৰ েীয়ত আৰু প্ৰয়ক্ৰিাৰ য়িষনি
অেগত কয়ৰি লানগ৷
3. মাইক্ৰফাইনেঞ্চ সংস্থাসমূনে উপলব্ধ / প্ৰদি সামগ্ৰী / সসোৰ য়িষনি গ্ৰােকৰ সনচতেতা আৰু মুখয শব্দ আৰু চতথ িুয়ি পাইনে
সে োই সসিা য়েিয়মত পৰীক্ষা কয়ৰি লানগ৷ আিযন্তৰীণ অয়ৰ্ট িযেস্থা িা আে য়েিয়মত ময়েটয়ৰং সযনে গ্ৰােকৰৰ অত ত’ত
সলাো েমুোত কল কয়ৰ গ্ৰােকৰ প্ৰয়তয়ক্ৰিা সযাগাৰ কয়ৰি লানগ৷ এনে ধৰণৰ ময়েটয়ৰঙৰ প্ৰয়তয়ক্ৰিা িৰ্থক মানি সমনি
অেগত কয়ৰি লানগ৷
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VII নডটা নশ্বয়াবৰং
1. মাইক্ৰফাইনেঞ্চ সংস্থাসমূনে গ্ৰােকৰ সম্পূণথ সৰ্টা স্ব-য়েিয়িত সংগঠেসমূেৰ ঠিক কয়ৰ য়দিা সঘেতা অেুসয়ৰ িাৰতীি
য়ৰিািথ সিংনক অেুনমাদে য়দিা সক্ৰয়ৰ্ট িুযনৰাৰ সসনত সশ্বিাৰ কয়ৰি লানগ 2.
2. মাইক্ৰফাইনেঞ্চ সংস্থাসমূনে স্ব-য়েিয়িত সংগঠে সমূনে আৰু সকনলা য়েিামক আৰু তদাৰকী সংস্থাসমূনে য়িচৰা তৰ্য য়দিা
উয়চত৷
2

স্ব-য়েিয়িত সংস্থা মানে সেনে এটা ঔনদযায়গক প্ৰতদষ্ঠাে য়যনটা িাৰতীি য়ৰিািথ সিংকৰ িাৰা েন্
-সিংয়কং য়িিীি সকাম্পােী- মাইক্ৰফাইনেঞ্চ সংস্থাসমূেৰ িানি মায়ে

সলাো স্ব-য়েিিক সংগঠে

VIII প্ৰবিবক্ৰয়া / অবভনযাগ বেস্পবিৰ্ৰণ প্ৰবক্ৰয়া
1. য়যনকানো িু ল শুদ্ধ কৰাৰ িানি আৰু অয়িনযাগ সসাণকানল আৰু দক্ষতানৰ সচাোয়চতা / গ্ৰেে কয়ৰি পানৰ তাৰ িানি
মাইক্ৰফাইনেঞ্চ সংস্থাসমূনে সৰ্য়ৰ্নকনটৰ্ প্ৰয়তয়ক্ৰিা আৰু অয়িনযাগ য়েেয়িকৰণ পদ্ধয়ত স্থাপে কয়ৰি৷ অয়িনযাগ য়েষ্পয়িকৰণ
পদ্ধয়তৰ িানি প্ৰনিািেীি য়েম্নতম মােদণ্ড সেনে i) ফ’েত অয়িনযাগ সৰৰ্থ কৰাৰ এটা সেি প্ৰয়ক্ৰিা- ফ’ে েম্বৰৰ য়িেৰণ ঋণ
কাৰ্থত েনপাো ৰ্ায়কি, ii) অয়িনযাগ সৰকৰ্থ কৰাৰ িানি শাখাত িাফ িয়ৰত ৰ্কা এটা প্ৰয়ক্ৰিা, iii) অয়িনযাগৰ লাি কৰা
স্বীকৃ য়ত, iv) অয়িনযাগ সমাধাে কৰাৰ এটা সমিসীমা, v)্মাইক্ৰফাইনেঞ্চ সংস্থাসমূনে য়দিা সমাধােত সকানো গ্ৰােক সন্তুি
েেনল এটা স্বে আপীল প্ৰয়ক্ৰিা vi) িাৰতীি য়ৰিািথ সিংক িা স্ব-য়েিয়িত সংগঠেত অয়িনযাগ য়দিনল গ্ৰােকক সোি কয়ৰিনল
শাখাত ে’সৰ্ল কমথচাৰী, vii) অয়িনিাগ য়দিা সনত্বও গ্ৰােকক য়েিিতা য়দিা সয সতওঁনলাকক সমােৰূপত সচাোয়চটা কৰা
েি৷
2. মাইক্ৰফাইনেঞ্চ সংস্থাসমূনে এই পদ্ধয়তৰ য়িষনি আৰু তাৰ উনেশযৰ য়িষনি আৰু তাত সকনেদনৰ প্ৰনেশ কয়ৰি পায়ৰি সসই
য়িষনি গ্ৰােকক অেগত কয়ৰি৷
3. মাইক্ৰফাইনেঞ্চ সংস্থাসমূনে অয়িনযাগ সচাোয়চটা কয়ৰিনল আৰু / িা গ্ৰােকৰ পৰা য়যনকানো পৰামশথ য়লয়খ ৰায়খিনল আৰু
সতনখতৰ ফ’ে েং গ্ৰােকৰ িানি সেনি সপাোনক ৰায়খিনল অয়ত কনমও এগৰাকী অয়িনযাগ য়েষ্পয়িকৰণ য়িষিা য়েনিাগ কয়ৰি
লানগ৷
4. মাইক্ৰফাইনেঞ্চ সংস্থাসমূনে স্ব-য়েিয়িত সংগঠে, ে’সৰ্ল কমথচাৰী আৰু স্ব-য়েিয়িত সংগঠেৰ অয়িনযাগ য়েষ্পয়িকৰণ
িযেস্থাৰ য়িেৰণ, ফ’ে েং আৰু ঠিকো প্ৰদদশথে কয়ৰি লানগ৷
5. প্ৰয়তনটা মাইক্ৰফাইনেঞ্চ সংস্থাৰ আচৰণ য়িয়ধ মায়ে চলা য়েয়িত কয়ৰিনল সঠিক কাযথযি ৰ্ায়কি৷
6. য়েয়দথ ি মাইক্ৰফাইনেঞ্চ সংস্থাই কৰা অেুসন্ধােত যয়দ অয়িনযাগকাৰী সন্তুি েেি সতনন্ত সতনখতসকনল সসিা স্ব-য়েিয়িত
সংগঠেৰ অয়িনযাগ য়েষ্পয়িকৰণ পদ্ধয়তত য়িষনটা আগিঢ়াই য়দি পানৰ৷
7. মাইক্ৰফাইনেঞ্চ সংস্থাসমূনে লাি কৰা , সমাধাে কৰা আৰু িাকী ৰ্কা অয়িনযাগৰ মানেকীিা য়ৰপটথ উচ্চ প্ৰিন্ধে পযথানলাচো
আৰু িৰ্থক য়দিলগীিা সাময়িক য়ৰপটথৰ িানি প্ৰস্তুত কৰা উয়চত৷
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PART III অংশ ৩

মাইক্ৰফাইনেঞ্চ সংস্থাসমূহৰ বানব গ্ৰাহৰ্ সুৰো বেন্ক শো
(CPG)
CPG এ কি সয সকনলা মাইক্ৰফাইনেঞ্চ সংস্থাই য়সেতৰ আকৃ য়ত অয়িেনে
1. িাৰতীি য়ৰিািথ সিংকৰ য়েনদথ শো অেুসয়ৰ সকনলা উপযুি গ্ৰােকক মাইক্ৰফাইনেঞ্চ সসো প্ৰদাে কয়ৰি৷
2. আচৰণ য়িয়ধ আৰু ইিাৰ প্ৰনিাগ সম্পনকথ গ্ৰােকক, িাফক আৰু সতনখতসকলৰ েনক কাম কয়ৰ ৰ্কা িযয়িক সাক্ষৰ কয়ৰি৷
3. প্ৰদি সকনলানিাৰ সামগ্ৰী / সসোৰ িানি িাৰতীি য়ৰিািথ সিংকৰ উিম আচৰণ য়িয়ধ অেুসয়ৰ তলৰ েয়ৰ্নিাৰৰ িয়ৰিনত
য়িতৰণৰ পূনিথ সকনলানিাৰ চতথ গ্ৰােকক িোম৷
a. িযয়িগত মঞ্জুৰী পত্ৰ
b. ঋণ কাৰ্থ
c. ঋণ তায়লকা
d. পাচিুক
ইিানৰাপয়ৰ, চতথ ােলী দল/ সকি সিা আয়দৰ িয়ৰিনত ৰ্লুো িাষাত িোি আৰু সতনখতসকলৰ সন্ময়ত লি৷ ( য়িেৰণসমূে
কাগিত েপাি পায়ৰ আৰু ঋণ লওতা সকনল সসইনটা য়েিৰ গ্ৰেণৰ স্বীকাৰ য়েচানপ চেী কয়ৰি)৷
5. সকনলানিাৰ চতথ ােলী মােয আঞ্চয়লক িাষা িা গ্ৰােনক িুয়ি সপাো িাষাত আদাে প্ৰদাে কয়ৰি৷
6. তলত য়দিা শব্দনিাৰ িুিাই য়দি:
a. ক্ৰমহ্ৰাসমাে সিনলঞ্চ পদ্ধয়তত সুতৰ োৰ
b. প্ৰনচয়চং ফী
c. আে ধৰনে িণথো কৰা য়যনকানো মাচু ল িা ফী
d. িীমা কািানৰি আৰু য়ৰস্ক কািাৰ কৰা িানি য়ৰক’িাৰ কৰা মুঠ মাচু ল
7. সকনলানিাৰ আয়ৰ্থক সসোৰ িানি প্ৰনিাগ কৰা চািথৰ কৰ্া য়লয়খত ৰূপত িোি৷
8. ঋণ িয়েথ িু ত সামগ্ৰী / সসো আয়দ গ্ৰােকক পূনিথ সঘাষণা েকৰানক ফী সংগ্ৰে েকয়ৰি৷
9. সকনলানিাৰ পয়ৰনশাধনযাগয সুত আৰু ফী সিথ-অন্তিুথ য়ি িায়ষথক শতাংশ োৰ আৰু সমােুপায়তক মানেকীিা োৰত সঘাষণা
কয়ৰি৷
10. সুতৰ চািথ আৰু সুৰক্ষা িমাৰ সক্ষত্ৰত িাৰতীি য়ৰিািথ সিংকৰ য়েনদথ শো মায়ে চয়লি৷
11. মােক KYC য়েিম অেুসয়ৰ গ্ৰােকৰ পৰা প্ৰনিািেীি েয়ৰ্ লওক৷ অয়তয়ৰি য়যনকানো েয়ৰ্্ য়িচয়ৰনল সসিা যুয়িপূণথ
আৰু সলেনদল সম্পূণথ কৰাৰ িানি েি৷
12. ঋণ আনেদে খায়ৰি কৰাৰ কাৰণ িোি৷
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13. আনেদেকাৰীনি / গ্ৰােনক য়কমাে সমিৰ য়িতৰত ঋণ পাি সসিা ইংয়গত য়দিক আৰু যয়দ মঞ্জুৰ েি সতনন্ত য়িতৰণৰ িানি
প্ৰনিািেীি সমি িোি৷
14. সক্ৰয়ৰ্ট িীেে িীমা, িীেে িীমা আৰু পশুধে িীমাৰ িায়েনৰ আেনিাৰ সামগ্ৰী একনগাট েকয়ৰি৷ িীমাৰ চতথ গ্ৰােকক
স্বেিানে িোি আৰু িাৰতীি য়ৰিািথ সিংক আৰু িীমা য়েিামক আৰু য়েিিক প্ৰায়ধকৰণৰ য়েিম মায়ে চয়লি৷গ্ৰােকৰ
সন্ময়ত য়যনকানো সক্ষত্ৰনত ল’ি লায়গি৷
15. মাইক্ৰফাইনেঞ্চ সংস্থাসমূনে য়েিৰ আিযন্তৰীণ ঋণ েীয়ত অেুসয়ৰ ঋণ প্ৰদাে কৰাৰ পূনিথ গ্ৰােকৰ প্ৰনিািে আৰু পয়ৰনশাধৰ
ক্ষমতাৰ য়িষনি সঠিক তৰ্য আেৰণ কয়ৰি লায়গি আৰু গ্ৰােকৰ পয়ৰনশাধৰ ক্ষমতা অেুসয়ৰনে ঋণ য়দি লায়গি৷
16. তৃ তীি ঋণদাতা েেি যয়দনে গ্ৰােকৰ আে ২টা ঋণদাতাৰ পৰা ঋণ গ্ৰেণ কৰা আনে৷ ( ঋণৰ উৎস য়যনিই েেওক)
17. িাৰতীি য়ৰিািথ সিংক িা সকি / ৰািয চৰকানৰ সকাোমনত য়যনকানো গ্ৰােকৰ মুঠ ঋণ সীমা উলংঘা েকয়ৰি৷
18. য়েয়িত কনৰা সয আমাৰ সকনলানিাৰ কমথচাৰীনি গ্ৰােকৰ সসনত িািৰ আদাে প্ৰদাে কয়ৰিনল সকাম্পােীৰ েীয়ত য়েিম
মায়ে চনল৷
19. য়েয়িত কনৰা সয সকনলা িাফ আৰু িযয়িনি আমাৰ েনক কাম কনৰ:
a) গ্ৰােকৰ সসনত িদ্ৰ িাষা িযেোৰ কৰক, আচাৰ িযেোৰ মায়ে চলক আৰু সাংস্কৃ য়তক সংনিদেশীলতাৰ প্ৰয়ত সন্মাে প্ৰদশথে
কৰক৷
b) এনে ধৰণৰ িযেোৰ প্ৰদশথে কয়ৰি যানত গ্ৰােনক িািুয়ক িা য়েংসাত্মক আচৰণ কৰা িুয়ল অেুিে েকনৰ৷
c) িাৰতীি য়ৰিািথ সিংকৰ ঋণ পুেনৰাদ্ধাৰৰ য়েনদথ শো অেুসয়ৰ সিিা সমিত গ্ৰােকক সযাগানযাগ েকয়ৰি৷
d) য়িনিাগ, সৰাগ আয়দ অেস্থাত গ্ৰােকৰ পৰা সংগ্ৰে কয়ৰিনল োযাি৷

20. ঋণ লওতাৰ পৰা সপাো য়যনকানো পয়ৰনশাধৰ িানি সঠিক ৰয়চদ (মাইক্ৰফাইনেঞ্চ সংস্থাসমূনে য়েধথায়ৰত কৰা ধৰনে ) য়দি
আৰু পয়ৰনশাধনটা গ্ৰােকৰ সসনত ৰ্কা পাচিুক / ঋণ কাৰ্থত য়লয়খ ৰ্ি৷
21. য়ৰ্ফল্ট সংনিদেশীলতাৰ সসনত য়ৰ্ল কয়ৰিনল অেুনমায়দত সকাম্পােী প্ৰয়ক্ৰিা মায়ে চলা
22. আমাৰ ঋণ লওতাৰ িনৰ্থ য়লকুইয়ৰ্টি সষ্ট্ৰেৰ অেুনমাদে য়দিা ঋণ পুেগথঠে প্ৰয়ক্ৰিা মায়ে চলক৷
23. সংগ্ৰে কৰা গ্ৰােক তৰ্য সম্পূণথৰূনপ সগাপেীি কয়ৰ ৰাখক৷
24. Shall disclose client information to a third party only under the following conditions:্গ্ৰােকৰ তৰ্য
তলৰ অেস্থানিাৰতনে তৃ তীি পক্ষক য়দি পায়ৰ:
a) গ্ৰােকক সতনে প্ৰকাশৰ কৰ্া অেগত কৰা সেনে আৰু য়লয়খত অেুময়ত সলাো সেনে৷
b) য়েয়দথ ি এটা দলক গ্ৰােনক মাইক্ৰফাইনেঞ্চ সংস্থাৰ পৰা তৰ্য লি য়দনে৷
c) এিা আইেগত িানে প্ৰনিািেীি৷
d) এই অচৰণ আয়ৰ্থক অেুস্থােৰ মািত প্ৰচয়লত আৰু এটা ক্ল’ি গ্ৰুপত প্ৰয়তক্ৰমী য়িয়িত (সযনে সক্ৰয়ৰ্ট িুযনৰা) উপলব্ধ যয়দ
i) গ্ৰােকৰ পূিথ সন্ময়ত লাি কৰা সেনে আৰু ii) এই তৰ্য পাওতা গৰাকীনিও এইসমূে চতথ ৰ িয়ৰিনত গ্ৰােকৰ তৰ্য সগাপনে
ৰায়খিনল িাধয৷
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25. আয়ৰ্থক সামগ্ৰী আৰু সসোৰ িানি উপলব্ধ য়িকল্প, য়েিথাচে আৰু দায়িত্বৰ সক্ষত্ৰত গ্ৰােকৰ সনচতেতা িৃয়দ্ধ কয়ৰিনল িৰ্থৰ
িাৰা অেুনমায়দত প্ৰয়ক্ৰিা মায়ে চলক৷
26. সংস্থাৰ েীয়ত আৰু প্ৰয়ক্ৰিাৰ য়িষনি সকনলানিাৰ েতু ে গ্ৰােকক অেগত কনৰাো৷
27. সংস্থাৰ েীয়ত আৰু প্ৰয়ক্ৰিাৰ য়িষনি সকনলানিাৰ েতু ে গ্ৰােকক অেগত কনৰাো
28. আচৰণ য়িয়ধ মায়ে চলাৰ মূলযািণ এনিয়ঞ্চৰ িাৰা অেুনমায়দত স্ব-য়েিিক সংস্থাই প্ৰয়ত ১২ ৰ পৰা ১৮ মােৰ য়িতৰত
কয়ৰি আৰু মূলযািণ ৰািহুো সক্ষত্ৰত য়দি লায়গি৷
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PART IV অংশ ৪

মাইক্ৰফাইনেঞ্চ সংস্থাসমূহৰ বানব আেুষ্ঠাবেৰ্ আচৰণ বেন্ক শো
(ICG)
ICG এ কি সয সকনলা মাইক্ৰফাইনেঞ্চ সংস্থাই য়সেতৰ আকৃ য়ত অয়িেনে
1. আচৰণ য়িয়ধ মায়ে চলা য়েয়িত কয়ৰিনল সঠিক কাযথ যি ৰ্ায়কি লায়গি৷
2. গ্ৰােক আৰু কমথচাৰীক উয়চতৰূপত আৰু সততানৰ আচৰণ কয়ৰিনল সঠিক েীয়ত আৰু কমথ য়েনদথ শো ৰ্ায়কি লায়গি৷
3. সকনলা সলেনদেৰ আেুষ্ঠায়েক সৰকৰ্থ সকনলা য়েিামক েীয়ত অেুসয়ৰ িিাি ৰায়খি আৰু ঋণ লওতাৰ চতথ ােলীৰ স্বীকৃ য়ত
/ গ্ৰেণ এই সৰকৰ্থৰ অংশ েি৷
4. য়ৰ্ফল্টৰ প্ৰয়তনটা পদনক্ষপত গ্ৰােকৰ সসনত য়ৰ্ল কয়ৰিনল য়িস্তায়ৰত িৰ্থৰ িাৰা অেুনমায়দত প্ৰয়ক্ৰিা ৰ্ায়কি৷
5. কমথচাৰীৰ প্ৰিঞ্চোৰ িায়েনৰ সংগ্ৰেৰ ঘাটি কমথচাৰীৰ পৰা সংগ্ৰে েকয়ৰি৷
6. মাইক্ৰফাইনেঞ্চ সংস্থাসমূনে য়েয়িত কয়ৰি সয সতওঁনলাকৰ প্ৰয়তনযায়গতামূলক েীয়ত সমূে গ্ৰােকৰ উপনযাগী েি৷
7. মাইক্ৰফাইনেঞ্চ সংস্থাসমূনে এনে অঞ্চল পয়ৰতযাগ কয়ৰি লানগ যত অয়ধক িযেসাি ৰ্কা িৃেৎ সংখযক মাইক্ৰফাইনেঞ্চ সংস্থা
আনে৷
8. পয়ৰনশাধৰ সষ্ট্ৰে ৰ্কা ঋে লওতাৰ িানি িৰ্থৰ িাৰা অেুনমায়দত পুেগথঠে সামগ্ৰী / আঁচয়ে ৰ্ায়কি৷
9. েতু ে য়েযুয়িৰ িানি পূিথৰ য়েনিাগকতথ াৰ উনল্লখ পৰীক্ষা য়িচায়ৰি৷
10. আে এটা মাইক্ৰফাইনেঞ্চ সংস্থাক উনল্লখ পৰীক্ষাৰ উিৰ য়দিনল ২০ য়দেৰ সমি য়দি৷
11. য়েনিাগকতথ া আৰু য়েনিায়িতৰ মািত ে’টিে সমি অয়তকনমও এমােৰ েি আৰু দুনিাপক্ষই ইিাক সন্মাে িোি৷
12. পূিথৰ মাইক্ৰফাইনেঞ্চ সংস্থাৰ য়েনিাগ কতথ াৰ পৰা মুয়ি পত্ৰ সোনপাোনল আে এটা মাইক্ৰফাইনেঞ্চ সংস্থাই য়েনিাগ েকয়ৰি
৷ যয়দনে পূিথৰ য়েনিাগকতথ াই ২০ য়দেনল উনল্লখ পৰীক্ষা অেুনৰাধৰ উিৰ য়েয়দনি সতনন্ত এইনটা প্ৰনযািয েেি৷
13. আে এটা মাইক্ৰফাইনেঞ্চ সংস্থাৰ পৰা অো েতু ে কমথচাৰীক য়েনিাগ েকয়ৰি সযয়তিানল সতনখত পূিথৰ য়েনিাগকতথ াৰ তাৰ
১ িেৰনল কাম েকনৰ এইনটা শাখা প্ৰেন্ধক পযথািনল প্ৰনযািয৷
14. এগৰাকী ঋণ লওতা য়েচানপ গ্ৰােকৰ য়িকল্প, য়েিথাচে আৰু দায়িত্বৰ য়িষনি সনচতে সোো আৰু গ্ৰােকৰ সনচতেতা আৰু
প্ৰনিািেীি শব্দৰ িযেোৰ আৰু উপলব্ধ / প্ৰদি সামগ্ৰী / সসোৰ য়িষনি িুয়ি পাইনে সে োই সসিা য়েিয়মত পৰীক্ষা কৰা৷
15. িাৰতীি য়ৰিািথ সিংকৰ িাৰা অেুনমায়দত সক্ৰয়ৰ্ট িুযনৰা আৰু স্ব-য়েযয়িত সংগঠনে অেুনমাদে িনোো সৰ্টা িমা য়দিাৰ
সঘেতা অেুসয়ৰ গ্ৰােকৰ সৰ্টা সশ্বিাৰ কয়ৰিনল সন্মত েি
16. য়যনকানো িু ল শুধৰািনল আৰু শীনে আৰু দক্ষতানৰ অয়িনযাগ সচাোয়চটা কয়ৰিনল সৰ্য়ৰ্নকনটৰ্ প্ৰয়তয়ক্ৰিা আৰু অয়িনযাগ
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য়েষ্পয়িকৰণ প্ৰয়ক্ৰিা প্ৰয়তষ্ঠা কয়ৰি৷
17. অয়িনযাগ সচাোয়চতা কয়ৰিনল আৰু / িা য়যনকানো অয়িনযাগ য়লয়খত ৰূপত ৰায়খিনল আৰু গ্ৰােকক সতনখতৰ ফ’ে েং
সেনি পাি পৰানক ৰায়খিনল এগৰাকী য়িষিাক য়েয়দথ ি কয়ৰ য়দিা েি৷
18. মূলযািণৰ সমিত আচৰণ য়িয়ধৰ সক্ষত্ৰত সপাো অিািৰ সক্ষত্ৰত য়েৰামিক উপাি গ্ৰেণ কয়ৰি৷
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পবৰবশষ্ট
MFIs’ COMMITMENT TO CUSTOMERS
গ্ৰাহৰ্ৰ বানব মাইক্ৰফাইনেঞ্চ সংস্থাসমূহৰ আশ্বাস

এইখে এখে সেনযাগী েয়ৰ্ যাক এক পৃষ্ঠাৰ পুল আউট য়েচানপ িযেোৰ কয়ৰি আৰু
গ্ৰােকক ঋণ প্ৰদাে কৰাৰ সমিত য়দি
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মাইক্ৰফাইনেঞ্চ সংস্থাসমূহৰ গ্ৰাহৰ্ৰ প্ৰবি প্ৰবিশ্ৰুবি
আয়ম এটা মাইক্ৰফাইনেঞ্চ উনদযাগ য়েচানপ গ্ৰােকক প্ৰয়তশ্ৰুয়ত য়দও সয আয়ম:
1. িাৰতীি য়ৰিািথ সিংকৰ য়েনদথ শো অেুসয়ৰ সকনলা উপযুি গ্ৰােকক মাইক্ৰফাইনেঞ্চ সসো প্ৰদাে কয়ৰম৷
2. আচৰণ য়িয়ধ আৰু ইিাৰ প্ৰনিাগ সম্পনকথ গ্ৰােকক সাক্ষৰ কয়ৰম
3. প্ৰদি সকনলানিাৰ সামগ্ৰী / সসোৰ িানি িাৰতীি য়ৰিািথ সিংকৰ উিম আচৰণ য়িয়ধ অেুসয়ৰ তলৰ েয়ৰ্নিাৰৰ িয়ৰিনত
য়িতৰণৰ পূনিথ সকনলানিাৰ চতথ গ্ৰােকক িোম৷
a. িযয়িগত মঞ্জুৰী পত্ৰ
b. ঋণ কাৰ্থ
c. ঋণ তায়লকা
d. পাচিুক
4. ইিানৰাপয়ৰ, চতথ ােলী দল/ সকি সিা আয়দৰ িয়ৰিনত ৰ্লুো িাষাত িোি আৰু সতনখতসকলৰ সন্ময়ত লি৷ ( য়িেৰণসমূে
কাগিত েপাি পায়ৰ আৰু ঋণ লওতা সকনল সসইনটা য়েিৰ গ্ৰেণৰ স্বীকাৰ য়েচানপ চেী কয়ৰি)৷
5. সকনলানিাৰ চতথ ােলী মােয আঞ্চয়লক িাষা িা গ্ৰােনক িুয়ি সপাো িাষাত আদাে প্ৰদাে কয়ৰি৷
6. ঋণৰ তলত য়দিা শব্দনিাৰ িুিাই য়দি:
a. ক্ৰমহ্ৰাসমাে সিনলঞ্চ পদ্ধয়তত সুতৰ োৰ
b. প্ৰনচয়চং ফী
c. আে ধৰনে িণথো কৰা য়যনকানো মাচু ল িা ফী
d. িীমা কািানৰি আৰু য়ৰস্ক কািাৰ কৰা িানি য়ৰক’িাৰ কৰা মুঠ মাচু ল
7. সকনলানিাৰ পয়ৰনশাধনযাগয সুত আৰু ফী সিথ-অন্তিুথ য়ি িায়ষথক শতাংশ োৰ আৰু সমােুপায়তক মানেকীিা োৰত সঘাষণা
কয়ৰি আৰু সকনলানিাৰ আয়ৰ্থক সসোৰ িানি প্ৰনিাগ কৰা চািথ য়লয়খত ৰূপত লি৷
8.ঋণ িয়েথ িু ত সামগ্ৰী / সসো আয়দ গ্ৰােকক পূনিথ সঘাষণা েকৰানক ফী সংগ্ৰে েকয়ৰি৷
9. সুতৰ চািথ আৰু সুৰক্ষা িমাৰ সক্ষত্ৰত িাৰতীি য়ৰিািথ সিংকৰ য়েনদথ শো মায়ে চলক৷
10. মােক KYC য়েিম অেুসয়ৰ গ্ৰােকৰ পৰা প্ৰনিািেীি েয়ৰ্ লওক৷ আয়ম য়িচৰা অয়তয়ৰি য়যনকানো েয়ৰ্ যুয়িপূণথ আৰু
সলেনদল সম্পূণথ কৰাৰ িানি েি৷
11. ঋণ আনেদে খায়ৰি কৰাৰ কাৰণ িোওক৷
12. আনেদেকাৰীনি / গ্ৰােনক য়কমাে সমিৰ য়িতৰত ঋণ পাি সসিা ইংয়গত য়দিক আৰু যয়দ মঞ্জুৰ েি সতনন্ত য়িতৰণৰ িানি
প্ৰনিািেীি সমি িোি৷
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13. সক্ৰয়ৰ্ট িীেে িীমা, িীেে িীমা আৰু পশুধে িীমাৰ িায়েনৰ আেনিাৰ সামগ্ৰী একনগাট েকয়ৰি৷ িীমাৰ চতথ গ্ৰােকক
স্বেিানে িোি আৰু িাৰতীি য়ৰিািথ সিংক আৰু িীমা য়েিামক আৰু য়েিিক প্ৰায়ধকৰণৰ য়েিম মায়ে চয়লি৷গ্ৰােকৰ
সন্ময়ত য়যনকানো সক্ষত্ৰনত ল’ি লায়গি৷
14. মাইক্ৰফাইনেঞ্চ সংস্থাসমূনে য়েিৰ আিযন্তৰীণ ঋণ েীয়ত অেুসয়ৰ ঋণ প্ৰদাে কৰাৰ পূনিথ গ্ৰােকৰ প্ৰনিািে আৰু পয়ৰনশাধৰ
ক্ষমতাৰ য়িষনি সঠিক তৰ্য আেৰণ কয়ৰি লায়গি আৰু গ্ৰােকৰ পয়ৰনশাধৰ ক্ষমতা অেুসয়ৰনে ঋণ য়দি লায়গি৷
15. তৃ তীি ঋণদাতা েেি যয়দনে গ্ৰােকৰ আে ২টা ঋণদাতাৰ পৰা ঋণ গ্ৰেণ কৰা আনে৷
16. িাৰতীি য়ৰিািথ সিংক িা সকি / ৰািয চৰকানৰ সকাোমনত য়যনকানো গ্ৰােকৰ মুঠ ঋণ সীমা উলংঘা েকয়ৰি৷
17. য়েয়িত কনৰা সয আমাৰ সকনলানিাৰ কমথচাৰীনি গ্ৰােকৰ সসনত িািৰ আদাে প্ৰদাে কয়ৰিনল সকাম্পােীৰ েীয়ত য়েিম
মায়ে চনল৷
18. য়েয়িত কনৰা সয সকনলা িাফ আৰু িযয়িনি আমাৰ েনক কাম কনৰ:
a. গ্ৰােকৰ সসনত িদ্ৰ িাষা িযেোৰ কৰক, আচাৰ িযেোৰ মায়ে চলক আৰু সাংস্কৃ য়তক সংনিদেশীলতাৰ প্ৰয়ত সন্মাে প্ৰদশথে
কৰক
b. এনে ধৰণৰ িযেোৰ প্ৰদশথে কয়ৰি যানত গ্ৰােনক িািুয়ক িা য়েংসাত্মক আচৰণ কৰা িুয়ল অেুিে েকনৰ৷
c. িাৰতীি য়ৰিািথ সিংকৰ ঋণ পুেনৰাদ্ধাৰৰ য়েনদথ শো অেুসয়ৰ সিিা সমিত গ্ৰােকক সযাগানযাগ েকয়ৰি৷
d. য়িনিাগ, সৰাগ আয়দ অেস্থাত গ্ৰােকৰ পৰা সংগ্ৰে কয়ৰিনল োযাি৷
19. ঋণ লওতাৰ পৰা সপাো য়যনকানো পয়ৰনশাধৰ িানি সঠিক ৰয়চদ (মাইক্ৰফাইনেঞ্চ সংস্থাসমূনে য়েধথায়ৰত কৰা ধৰনে ) য়দি৷
20. য়ৰ্ফল্ট সংনিদেশীলতাৰ সসনত য়ৰ্ল কয়ৰিনল অেুনমায়দত সকাম্পােী প্ৰয়ক্ৰিা মায়ে চলা
21. আমাৰ ঋণ লওতাৰ িনৰ্থ য়লকুইয়ৰ্টি সষ্ট্ৰেৰ অেুনমাদে য়দিা ঋণ পুেগথঠে প্ৰয়ক্ৰিা মায়ে চলক৷
22. সংগ্ৰে কৰা গ্ৰােক তৰ্য সম্পূণথৰূনপ সগাপেীি কয়ৰ ৰাখক৷
23. গ্ৰােকৰ তৰ্য তলৰ অেস্থানিাৰতনে তৃ তীি পক্ষক য়দি পায়ৰ:
a. গ্ৰােকক সতনে প্ৰকাশৰ কৰ্া অেগত কৰা সেনে আৰু য়লয়খত অেুময়ত সলাো সেনে৷
b. য়েয়দথ ি এটা দলক গ্ৰােনক মাইক্ৰফাইনেঞ্চ সংস্থাৰ পৰা তৰ্য লি য়দনে৷
c. এিা আইেগত িানে প্ৰনিািেীি৷
d. এই অচৰণ আয়ৰ্থক অেুস্থােৰ মািত প্ৰচয়লত আৰু এটা ক্ল’ি গ্ৰুপত প্ৰয়তক্ৰমী য়িয়িত (সযনে সক্ৰয়ৰ্ট িুযনৰা) উপলব্ধ যয়দ
i) গ্ৰােকৰ পূিথ সন্ময়ত লাি কৰা সেনে আৰু ii) এই তৰ্য পাওতা গৰাকীনিও এইসমূে চতথ ৰ িয়ৰিনত গ্ৰােকৰ তৰ্য সগাপনে
ৰায়খিনল িাধয৷
24. আয়ৰ্থক সামগ্ৰী আৰু সসোৰ িানি উপলব্ধ য়িকল্প, য়েিথাচে আৰু দায়িত্বৰ সক্ষত্ৰত গ্ৰােকৰ সনচতেতা িৃয়দ্ধ কয়ৰিনল িৰ্থৰ
িাৰা অেুনমায়দত প্ৰয়ক্ৰিা মায়ে চলক৷
25. সংস্থাৰ েীয়ত আৰু প্ৰয়ক্ৰিাৰ য়িষনি সকনলানিাৰ েতু ে গ্ৰােকক অেগত কনৰাো
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26. গ্ৰােকক প্ৰয়তয়ক্ৰিা পদ্ধয়তৰ য়িষনি আৰু তাৰ উনেশযৰ য়িষনি আৰু সসইনিাৰ সকনেদনৰ প্ৰনেশ কয়ৰি পায়ৰ সসইকৰ্া
গ্ৰােকক অেগত কৰা৷

উপনভাক্তাৰ অবিৰ্াৰ
এগৰাকী উপনিািা য়েচানপ আনপাোৰ তলত য়দিা অয়ধকাৰসমূে আনে:
1. য়ফৰ্ল্ য়িষিা িা শাখাৰ িাফৰ পৰা েিনতা য়লয়খত িা সমৌয়খক ৰূপত ঋণৰ চতথ ােলী য়েয়িত কৰক৷
2. িতথ মােৰ ঋণৰ আে তৰ্য িা ১২ মাে পূনিথ িন্ধ সোো ঋণৰ িাকী ৰ্কা সিনলঞ্চ, ঋণৰ পয়ৰমাণ আৰু পয়ৰনশাধ কৰা সুত
য়লয়খত িা সমৌয়খক ৰূপত য়েয়িত কৰক৷
3. ঋণৰ সকনলানিাৰ চতথ ৰ্কা ঋণ কাৰ্থ িা ঋণ মঞ্জুয়ৰ পত্ৰ গ্ৰেণ কৰক৷
4. সাময়িক ঋণ ইন্
িলনমন্ট পয়ৰনশাধ কৰা সদখুওো আৰু িাকী ৰ্কা সিনলঞ্চ সদখুওো এটা পাচিুক য়যনকানো সুয়িধািেক
আকাৰত লওক৷
5. য়যনকানো পয়ৰনশাধ সসিা মাইক্ৰফাইনেঞ্চ সংস্থাৰ িাফক য়দিা ইন্
িলনমনন্টই েওক তাৰ িানি ৰয়চদ লওক৷
6. অয়িনযাগ য়দিাৰ িানি ঋণ কাৰ্থত িা মাইক্ৰফাইনেঞ্চ সংস্থাৰ আে সমনটয়ৰনিলত য়দিা য়িষিা সকলৰ সসনত সযাগানযাগ
কৰক- এিা ফ’েত িা য়লয়খত ৰূপনতা কয়ৰি পায়ৰ৷
7. মাইক্ৰফাইনেঞ্চ সংস্থাৰ শাখাত অয়িনযাগ য়দিনল িাফৰ সোি পাওক৷
8. আপুয়ে য়দিা অয়িনযাগৰ সমাধােৰ সমিসীিীমা উনল্লখ কৰা স্বীকৃ য়ত লাি কৰক৷
9. আনপাোৰ অয়িনযাগৰ প্ৰদি সমিসীমাৰ য়িতৰত উিৰ লাি কৰক – সসইনটা আপুয়ে অয়িনযাগ য়দিাৰ সমিত
মাইক্ৰফাইনেঞ্চ সংস্থাসমূনে আনপাোক িোি৷
10. আনপাোৰ অয়িনযাগত য়দিা সমাধােত আপুয়ে সন্তুি েেনল উচ্চ স্তৰত আপীল কৰক৷
11. আমাৰ অয়িনযাগ য়েষ্পয়িকৰণ িযেস্থা ৰ্ায়কনলও িাৰতীি য়ৰিািথ সিংকৰ ে’সৰ্ল য়িষিাক আপীল কৰক৷
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