mfin

দাশিত্বিীল ফাইনান্সল্পে আল্পরা িক্তিিালী েরার জনয
মাইল্পরাফাইনান্স ইনশিটিউিন ননিওিােক

ক্ষুদ্র ঋণ শিল্পের আচরণশিশি

ক্ষুদ্র ঋণ শিল্পের আচরণশিশি

প্রস্তািনা
মাইল্পরাশফনান্স প্রশিষ্ঠানগুশল(MFIs), আইশন গঠন শনশিল্পিল্পে,
ক
িযক্তিগি ও সামাক্তজে সুশিিা সৃটি এিং
আশথেভাল্পি
ক
অপশরল্পিশিি ও স্বে পশরল্পিশিি পশরিাল্পরর গ্রাহেল্পদর জনয আশথে
ক নসিা প্রদাল্পনর মািযল্পম
আশথে
ক অন্তভভক্তক ি প্রচার েরার নচিা েল্পর। সমল্পির সাল্পথ সাল্পথ, ক্ষুদ্র আশথে
ক খাি ভারল্পি সমাল্পজর
অসুরশক্ষি অংল্পির জনয আশথে
ক পশরোঠাল্পমার অশিল্পেদয অংি হল্পি নগল্পে।
ক্ষুদ্র আশথে
ক খাল্পির জনয মূল আদিগুশল
ক
এিং নযায্য আচরণ সংজ্ঞাশিি েরা গুরুত্বপূণ ক য্াল্পি শনক্তিি
েরা য্াি নয্ MFIএর মািযল্পম উপলব্ধ ক্ষুদ্র ঋণ পশরল্পেিা এমনভাল্পি নদওিা হি য্াল্পি গ্রাহেল্পদর
উপোর হি এিং িা ননশিে ও ময্াদাপূ
ক
ণ ক হি।

ক্ষুদ্র ঋণ শিল্পের আচরণশিশি

প্রপ্রশিল্পেন্ট, MFIN এর িার্তা
উৎিল্পির জনয শুল্পেচ্ছা
আশম আনক্তিি নয্ MFIN এিং Sa-Dhan স্বঃশনিশিি সংগঠন শহল্পসল্পি ক্ষুদ্র ঋণ শিল্পের জনয এেটি
নয্ৌথ আচরণশিশি এই মাল্পসই প্রোি েরল্পি চল্পলল্পে।
এেটি সংল্পিদনিীল গ্রাহে শভশির সল্পে শেভাল্পি আমরা পশরল্পেিা প্রদান েশর িার সহমশিপূণ ক নীশি
আমাল্পদর সি সদসযল্পদর নমল্পন ননওিা শনক্তিি েরল্পি আচরণশিশি অল্পনে পথ পাশি শদল্পিল্পে, দৃঢ়ভাল্পি
সল্পিািম
ক
অনুিীলনগুশল প্রশিষ্ঠা েল্পরল্পে এিং এেটি উল্পেখয মানদণ্ড শহল্পসল্পি পশরল্পিিন েল্পরল্পে। এিাও
নদখল্পি পাওিা উৎসাহিযাঞ্জে নয্ এই িাখাি আচরণশিশির অল্পনে মূলযািন হল্পে, এিং সম্ভািয ঋণদািা
এিং শিশনল্পিাগোরীরা সিাল্পদর মল্পিয পাথেয
ক
েরল্পি প্রশিল্পিদনগুশলল্পে গুরুত্ব শদল্পে। এই িাখাটির
পুনরাি উত্থান হওিা, শিশনল্পিাগোরীগণ/ঋণদািাগণ এিং ভারিীি শরজাভক িযাঙ্ক নথল্পে নীশিগিভাল্পি
SFB লাইল্পসন্স নদওিা হল্পিল্পে এমন 10টি সিার মল্পিয 8টি NBFC MFI-এর নদর সহািিাি িৃক্তি 2010 সাল
নথল্পে এই িাখার শিশ্বাসল্পয্াগযিা শফল্পর আসার এেটি স্পি নক্তজর।
এই সািারণ আচরণশিশি সদসয সিাগুশলর োে নথল্পে এেটি সমান, আিুশনেিম, উচ্চমাল্পনর প্রিযািা
উপস্থাপল্পন দীর্ ক পথ পাশি নদল্পি।
আশম এর িাস্তিািল্পনর জনয MFIN এিং Sa Dhan এর CEO (প্রিান শনিাহী
ক
েমেিক
ক া) ও িাল্পদর
সশচিালি, পশরচালে পেদক এিং সদসযল্পদর সাহায্য আর মিামল্পির জনয িনযিাদ জ্ঞাপন েরল্পি চাই।

মল্পনাজ কুমার নাশিযার
নপ্রশসল্পেন্ট, MFIN
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প্রচযার, Sa-Dhan এর িার্তা

আশথে
ক অন্তভভক্তক ির পশরশির মল্পিয সুশিিাল সংখযার জনসািারণল্পে শনল্পি আসার জনয ক্ষুদ্র আশথে
ক
খাল্পির অিদানল্পে নোি েল্পর নদখা য্াল্পি না। এই িাস্তিিা থাো সল্পেও, িাখাটি ননশিিাচে শিপয্ল্পির
ক
সম্মুখীন হল্পিশেল। Sa-Dhan 2006 সাল্পল এেটি স্বিঃপ্রিৃি আচরণশিশি প্রণিল্পনর মািযল্পম সিপ্রথম
ক
এর
প্রশিক্তরিা জাশনল্পিশেল। এর অল্পনে উন্নশিসািন হি এিং সমগ্র িাখার জনয Sa-Dhan এিং MFINএর
নয্ৌথ আচরণশিশির রূপ ননি।

শিে সশমশি ও অনযানয উন্নিল্পনর জনয নিভ ন SRO (স্বঃশনিশিি

সংগঠন) ভূ শমোর আল্পলাল্পে এই নশথর সংস্করণ হওিা প্রল্পিাজন শেল। এই উল্পেল্পিয গটঠি হওিা
েমরি
ক
নেণী দারুণ প্রিংসনীি োজ েল্পরল্পে এিং আশম আমাল্পদর শিে শুভাোঙ্ক্ষী েী এন
েীশনিাসনল্পে নশথটির চূ িান্ত আেৃশি প্রদাল্পন িাাঁর প্রল্পচিার জনয িনযিাদ জ্ঞাপন েরশে। আশম SIDBI
(ভারিীি ক্ষুদ্র শিে উন্নিন িযাঙ্ক) এিং ওিার্ল্ক িযাঙ্ক গররুপ (IFC)নে িাল্পদর পথশনল্পদকল্পির এিং
সহািিার জনয এিং MCRIL (মাইল্পরা-নরশেি নরটিংস ইন্টারনযািনাল শলশমল্পিে)নে িাল্পদর অশভজ্ঞ
মিামি নদিার জনয িনযিাদ জ্ঞাপন েরশে। আশম আত্মশিশ্বাসী নয্ এই সংল্পিাশিি আচরণশিশি ক্ষুদ্র
আশথে
ক খাল্পি দাশিত্বিীল ফাইনাল্পন্সর এেটি নিভ ন য্ুল্পগর সূচনা েরল্পি।

জযশ্রী িযাি
নচিার
Sa-Dhan
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CEO, MFIN এর িার্তা
ভারল্পি ক্ষুদ্র ঋল্পণর শিিিকন অল্পনেগুশল পুনরািৃশি নদল্পখল্পে এিং এটি এেটি দীর্ ক এিং জটিল য্াত্রা
শেল। আজ ক্ষুদ্র ঋল্পণর জািগাি আমাল্পদর োল্পে অল্পনে সিা রল্পিল্পে য্ারা শনম্ন আল্পির পশরিাল্পরর
সল্পে নলনল্পদন েল্পর এিং িাল্পদর অসুরশক্ষি িহশিল্পলর প্রাথশমে সুল্পয্াগ উপলব্ধ েল্পর। গিপিিা ক্ষুদ্র
ঋণ গ্রাহল্পেরা সািারণি শপরাশমল্পের শনম্নস্তল্পরর, মিযম িা উচ্চ িল্পগরক এেটি পশরিার, য্াল্পদর উল্পদযািা
শহল্পসল্পি উচ্চাোঙ্খা রল্পিল্পে। এই গ্রাহেল্পদর অসহািিার জনয দািী অপশরহায্ ক পশরল্পেিার সুল্পয্াগ না
পাওিার িাস্তিিা এিং িারা শে শে সুল্পয্াগ নপল্পি পাল্পর িার সম্পল্পেক অজ্ঞানিা। অিএি য্াল্পি এই
িরল্পণর গ্রাহেল্পদর স্বাথ ক সুরশক্ষি হি নসিা শনক্তিি েরার প্রল্পিাজন আল্পে এিং এিা হল গ্রাহল্পের সুরক্ষা
এিং দাশিত্বিীল িযিসাশিে নলনল্পদন েরার মানশসেিা য্াল্পি ক্ষুদ্র ঋণ শিল্পের এেটি আচরণশিশির
অক্তস্তত্ব থাল্পে। এই এেটি নশথ শিে দ্বারা চভক্তিিি এিং স্পিভাল্পি পশরল্পেিা প্রদাল্পনর পথ এিং উপাি
িযাখা েল্পর য্াল্পি অপল্পরর ইোপূরণ এিং ননশিে িযিসাশিে অনুিীলল্পনর উপর নজার নদওিা হি।
সিল্পিে
ক
আচরণশিশিটি প্রাি চার িের আল্পগ সূত্রিি েরা হল্পিল্পে। ক্ষুদ্র ঋণ শিে িখন নথল্পে অল্পনে
পশরিশিকি হল্পিল্পে। ভারিীি শরজাভক িযাঙ্ক দ্বারা নিভ ন ক্ষুদ্র শিশিশনিমগুশল প্রিিকন েরা হল্পিল্পে।

Sa-

Dhan এিং MFIN এই দুই শিে সশমশি, ভারিীি শরজাভক িযাঙ্ক দ্বারা স্বঃশনিশিি সংগঠন (SROs) শহল্পসল্পি
মল্পনানীি হল্পিল্পে। সদসয MFIগুশল আল্পরা উন্নি হল্পি পশরণি হল্পিল্পে শিশ্বজনীন িযাঙ্ক এিং ক্ষুদ্র আশথে
ক
িযাঙ্কগুশলল্পি। নয্ৌথ আচরণশিশির শদ্বিীি সংস্করল্পণ ক্ষুদ্র

ঋণ িাস্তুিল্পির প্রাসশেে পশরিিকনগুশল

অন্তভূ ি
ক েরা হল্পিল্পে। এিা MFIN দ্বারা আরম্ভ এিং সহজির েরা হল্পিল্পে এিং SIDBI, M-Cril, IFC, SaDhan এিং MFIN এর প্রশিশনশিল্পদর শনল্পি গটঠি এেটি িহভ অংিীদার েমরি
ক
নেণী দ্বারা এেসাল্পথ
রূপদান েরা হল্পিল্পে। েমরি
ক
নেণী আচরণশিশির এই সংস্করণটি সংহি েরার জনয য্ল্পথি পশরমাণ
সমি এিং প্রল্পচিা েরল্পেন।
আশম এই সুল্পয্াল্পগ েমরি
ক নেণীর সদসযল্পদর প্রল্পিযেল্পে েৃিজ্ঞিা জানাক্তে এিং িনযিাদ জ্ঞাপন েরশে।
আমরা SIDBI নথল্পে শিল্পিে মালল্পহাত্রা এিং শপ নে নাথ, M-Cril নথল্পে গুঞ্জন নগ্রাভার এিং েিা ঝা,
IFC নথল্পে শগশরি নািার, Sa-Dhan নথল্পে নসাল্পমি দিাল এিং MFIN নথল্পে পেিী নসন - এাঁল্পদর
নপল্পিশেলাম।

এোিাও আশম এখাল্পন নশথভভি েল্পর নয্ল্পি চাই শিে শিল্পিেজ্ঞ েী এন েীশনিাসল্পনর
প্রশি আমাল্পদর আন্তশরে েৃিজ্ঞিা, শয্শন 'জনসািারল্পণর ভাল্পলার' জনয শিশভন্ন আল্পলাচনার সূত্র
রমানুসাল্পর সাক্তজল্পিল্পেন এিং উদারিার সল্পে িাাঁর সীমাহীন সমি শদল্পিল্পেন।
রত্না শিশ্বনাথন
CEO, MFIN
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ED, Sa-Dhan এর িার্তা
ক্ষুদ্র আশথে
ক খাল্পির জনয আচরণশিশি হল প্রাথশমেভাল্পি সেল অংিগ্রহণোরী সংস্থাগুশল দ্বারা নস্বোি
সহমশি প্রদান েরার এেটি শিশি। এেটি নস্বো প্রল্পণাশদি শিল্পের আচরণশিশি হল এেটি শিে শেভাল্পি
িার সদসযল্পদর এিং গ্রাহেল্পদর সল্পে শেভাল্পি নলনল্পদন েল্পর িার সল্পে সম্পশেকি শনশদিক আদি ক
আচরণগুশলর িযাখযা। এই িরল্পণর এেটি শিশির সুশিিাগুশল হল নয্ এল্পি শিল্পের আল্পরা নিিী স্বেিা,
অংিীদার অথিা শিশনল্পিাগোরীল্পদর এই খাল্পি আল্পরা নিিী আত্মশিশ্বাস এিং নুযনিম লঙ্ঘন সল্পমি
আইন প্রশিপালল্পনর শনক্তিিেরণ। এেটি নস্বো প্রল্পণাশদি আচরণশিশির শিোল্পির োরণ হল নয্ এটি
প্রণীি আইল্পনর নচল্পি নিিী নমনীি এিং এই খাল্পির চাশহদার পশরিিকনগুশলল্পে পািাপাশি নরল্পখ নিিী
োয্েরভাল্পি
ক
সংল্পিািন েরা য্াি এিং সরোরী শিশিশনিল্পমর নচল্পি েম অনশিোরমূলে। এোিাও, শিে
অংেগ্রহণোরীল্পদর এই শিশির মাশলোনার এেটি িৃহির অনুভি রল্পিল্পে য্া নমল্পন চলার প্রশি আল্পরা
নিিী দািিিিার শদল্পে শনল্পি নগল্পে এিং এই শিশিটি শিল্পের মল্পিয এেটি গুণমান শনিিে শহল্পসল্পি োজ
েল্পর।
ক্ষুদ্র ঋল্পণর জনয সিপ্রথম
ক
নস্বো প্রল্পণাশদি পারস্পশরে আচরণশিশি প্রণীি হল্পিশেল Sa-Dhan দ্বারা,
2006 সাল্পলর মি সুদর
ূ অিীল্পি। পরিিীোল্পল SIDBI এিং IFC, Sa-Dhan এিং MFIN-এর এেসাল্পথ এল্পস
ক্ষুদ্র আশথে
ক খাল্পির জনয এেটি নয্ৌথ আচরণশিশির প্রণিল্পনর পথ সুগম েল্পরল্পে। আচরণশিশির মূলযািন
শিিশিিক হল্পিল্পে শিশভন্ন উল্পেল্পিযর জনয এেটি MFI-এর মূলযািল্পনর জনয অপশরহায্ ক সরঞ্জাম শহল্পসল্পি।
এই খাল্পি সম্প্রশি নয্ উন্নিনগুশল হল্পিল্পে এিং ভারিীি শরজাভক িযাঙ্ক দ্বারা Sa-Dhan এিং MFIN-এর
SRO (স্বঃশনিশিি সংগঠন) ময্াদার
ক
অনুল্পমাদন লাল্পভর উপর নজর নরল্পখ আচরণশিশি সংল্পিািল্পনর
এেটি প্রল্পিাজনীিিা অনুভি েরা নগল্পে।

MFIN উল্পদযাগ শনল্পি এেটি েমরি
ক
নেণী গঠন েল্পরশেল

য্াল্পদর মল্পিয অন্তভূ ি
ক
শেল Sa-Dhan, MFIN, ওিালে
ক িযাঙ্ক গররুপ (IFC), MCRIL এিং SIDBI এই
প্রক্তরিাটির মল্পিয জশিি রল্পিল্পে িযাক্তিগি এিং প্রশিষ্ঠানগুশলর পশরসল্পরর মিামি সহ শিে-িযাপী
পরামিগুশল।
ক
েী এন েীশনিাসন েশমটির চূ িান্ত আল্পলাচনাগুশল সুগম েল্পরল্পেন এিং শিশিটির খসিা
প্রণিন েল্পরল্পেন। য্শদও প্রাল্পিাশগে নক্ষল্পত্র শিশিটি NBFC-MFI গুশলর জনয হল্পলও, Sa-Dhan প্রিিা
শহল্পসল্পি এই শিশিটিল্পে এেটি োঠাল্পমা শহল্পসল্পি িভ ল্পল িল্পর য্া অনযানয MFI-গুশলর নমল্পন চলার জনয
অশভলােী হওিা উশচি।
ৃ ল অগ্রগশি শনক্তিি েরল্পি এিং সি শিে
আমরা আত্মশিশ্বাসী নয্ এই আচরণশিশি খাল্পি এেটি সুিঙ্খ
অংিগ্রহণোরীল্পদর এই নদল্পির নভৌগশলে পশরসল্পর পশরল্পেিার িাইল্পর এিং স্বে পশরল্পেিার জনসািারল্পণর
োল্পে আশথে
ক পশরল্পেিা শনল্পি য্াওিার চূ িান্ত লল্পক্ষয নপৌৌঁোল্পি সক্ষম হল্পি।
শি ির্ীি
শনিাহী
ক পশরচালে (এক্তিশেউটিভ শেল্পরক্টর)
Sa-Dhan
9ই শেল্পসম্বর 2015
ক্ষুদ্র ঋণ শিল্পের আচরণশিশি

িূচীিত্র
প্রস্তািনা

3

নপ্রশসল্পেন্ট, MFIN এর িািকা

4

নচিার, Sa-Dhan এর িািকা

5

CEO, MFIN এর িািকা

6

ED, Sa-Dhan এর িািকা

7

অংি I

11

ক্ষুদ্র ঋল্পণর মূল আদিগুশল
ক

12

ক্ষুদ্র ঋণ প্রশিষ্ঠানগুশলর জনয আচরণশিশি

12

অংি II

12

শিশি প্রল্পিাল্পগর নক্ষত্র

12

আচরণশিশি

13

1) সিিা এিং ননশিে আচরণ

13

2) সেিা

13

3) গ্রাহে সুরক্ষা

14

4) িাসনোয্ ক
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ক্ষুদ্র ঋণ শিল্পের আচরণশিশি

অংি I
অংি I

ক্ষুদ্র ঋল্পণর মূি আেিগুশি
ত
ক্ষুদ্র ঋল্পণর মূি আেিগুশি
ত
A. ির্র্া
▪ শনম্ন আল্পির গ্রাহে – মশহলা
এিং পুরুে – এিং িাল্পদর
পশরিাল্পরর জনয আশথে
ক
পশরল্পেিা উপলব্ধ েরা য্া
গ্রাহে নেক্তিে, িাল্পদর সুখ
ও সমৃক্তি িৃক্তির জনয
পশরেশেি এিং সৎ,
ময্াদাপূ
ক
ণ, ক স্বে, নযািসেি
এিং িযি সােিী উপাল্পি
িাল্পদর োল্পে নপৌৌঁল্পে নদওিা
হি।

E. গ্রাহল্পকর র্ল্পথযর

া ক্ষুদ্র ঋণ িংস্থাগুশিল্পক িথ প্রেিনত কল্পর প্রিগুশি হিঃ

B. িশরল্পেিার গুণমান
▪ গ্রাহেল্পদর োল্পে গুণমাল্পনর
পশরল্পেিা সুশনক্তিি েরা, য্া
িাল্পদর প্রল্পিাজল্পনর সল্পে
উপয্ুি, এিং সুশিিাজনে
এিং সমল্পিাপল্পয্াগী উপাল্পি
োয্েরীভাল্পি
ক
িাল্পদর োল্পে
নপৌৌঁল্পে নদওিা।
▪ সিিা, অবিেমযমূলে এিং
গ্রাহে নেক্তিে আচরল্পণর
উপর শভশি েল্পর
নপিাদাশরল্পত্বর উচ্চ মান
িজাি রাখা।

F. িশরচািল্পনর মািযল্পম

প্র ািনীযর্া

িামাজজক আেিগুশির
ত
অন্তেভজত ি
▪ গ্রাহল্পের িযক্তিগি িথয রক্ষা ▪ উচ্চ মাল্পনর িাসনোল্পয্রক
এিং শুিুমাত্র গ্রাহল্পের
এিং িযিস্থাপনার
অিশহি সম্মশিরল্পম এিং
সুশনক্তিিেরণ য্া শুিুমাত্র
অনুল্পমাশদি েমীল্পদর মল্পিযই
িযিসাশিে আশথে
ক
প্রোি এিং প্রাসশেে িথয
সম্পাদল্পনর মাপোটঠই নি,
শিশনমি হি, িার সুরক্ষা
েরা।

ক্ষুদ্র ঋণ শিল্পের আচরণশিশি

িযিসার সামাক্তজে প্রভাল্পির
উপল্পরও শনিি হি।
▪ সামাক্তজে ও আশথে
ক উভি
িল্পথযর পয্ল্পিক্ষণ
ক
এিং
প্রশিল্পিদন েরা।
▪ সমল্পি সমল্পি প্রশিষ্ঠাল্পনর
সামাক্তজে েমক্ষমিা
ক
এিং
সামাক্তজে প্রাসশেেিার
মূলযািন েরা।

C. স্বচ্ছর্া

D. নযা য আচরণ

▪ গ্রাহেল্পে প্রস্তাশিি সেল পণয এিং ▪ সুশনক্তিি েরা নয্ন
পশরল্পেিার সম্পল্পেক সম্পূণ ক এিং
গ্রাহল্পেরা প্রিারণা এিং
শনভূ ল
ক িথয উপলব্ধ েরা।
অসিয িল্পথযর উপস্থাপন,
▪ গ্রাহেল্পদর জনয সল্পচিনিা সৃটি
প্রিঞ্চনা অথিা অবনশিে
েরা এিং গ্রাহে এিং অনযানয
চচকার শিোর না হন।
অংিীদারল্পদর সক্ষম েরা য্াল্পি
▪ সুশনক্তিি েরা নয্ ঋণদান
উপলব্ধ এিং সদ্বযিহার েরা আশথে
ক
এিং ঋল্পণর পুনরুিার
পশরল্পেিা সম্পশেকি প্রদি িথযগুশল
সংরান্ত সমস্ত
নিািগময হি।
আচরণগুশল স্বে এিং
গ্রাহল্পের ময্াদা
ক এিং
গ্রাহল্পের অসহাি অিস্থার
উপর েিা িজাি নরল্পখ
পালন েরা হি।

G. প্রশর্জিযা/ অশেল্প া
প্রশর্কাল্পরর িযিস্থািমূহ
▪ গ্রাহেল্পদর প্রশিক্তরিা এিং পরামি ক
জানাল্পনার রীশিমাশফে এিং
শনিমিযাশিল্পরে উপািগুশল উপলব্ধ
েরা।
▪ নয্াগযিা িািাল্পনার জনয এিং
গ্রাহেল্পে আল্পরা ভাল পশরল্পেিা
নদওিার উল্পেল্পিয পশরল্পেিার
প্রভািগুশলর িারািাশহে মূলযািন
েরা।
▪ গ্রাহেল্পদর অশভল্পয্াগ প্রশিশিিান
পিশির রীশিমাশফে এিং সহজ
অশিোর প্রদান েরা।

অংি II
ক্ষুদ্র ঋণ প্রশর্ষ্ঠানগুশির জনয আচরণশিশি
সি ক্ষুদ্র ঋণ প্রশিষ্ঠানগুশলল্পে, সংস্থার গঠন শনশিল্পিল্পে
ক
সরোর এিং শনিামে দ্বারা নিাঁল্পি নদওিা
শনিিে আদিশিশির
ক
এিং নসইসাল্পথ উপল্পভািা সুরক্ষা আচরল্পণর (শিল্পিেি, NBFCগুশলর জনয ভারিীি
শরজাভক িযাঙ্ক দ্বারা জাশর েরা নযায্য আচরণ শনল্পদক িািলীর) োগল্পজেলল্পম এিং মন নথল্পে পালন েরা
আিিযে। এই আচরণশিশি খাল্পির প্রথাগি রীশি িািাল্পি এিং উন্নশিসািন েরার অশিশরি
প্রল্পিাজনীিিার উল্পেখ েল্পরল্পে। এই আচরণশিশিল্পে সি MFIগুশল দ্বারা অনুসরণ েরল্পি হল্পি।

শিশি প্রল্পযাল্প র প্রক্ষত্র
এই শিশি ক্ষুদ্র ঋণ প্রশর্ষ্ঠানগুশি দ্বারা

ৃহীর্ শনম্নশিশির্ কা িমগুশির
ত
প্রক্ষল্পত্র প্রল্প াজয হল্পিঃ

1.

শনল্পজ এেে ভাল্পি অথিা এেজন প্রশিশনশি শহল্পসল্পি িযক্তিগি অথিা সমটিগি গ্রাহেল্পদর আশথে
ক
পশরল্পেিা উপলব্ধ েল্পর থাল্পে।

2.

গ্রাহেল্পদর োল্পে ঋল্পণর পুনরুিার উপলব্ধ েল্পর।

3.

গ্রাহেল্পদর নথল্পে শমিিযশিিা সংগ্রহ েল্পর, আইন দ্বারা অনুল্পমাশদি নক্ষল্পত্র।

4.

িীমা, নপনিন পশরল্পেিা এিং অথল্পপ্ররণ
ক
পশরল্পেিা, অথিা অনয সম্পশেকি পণয িা পশরল্পেিা
উপলব্ধ েল্পর।

5.

নয্ল্পোন িরল্পণর সমটিগি সম্প্রদাল্পির গঠন য্ার মল্পিয রল্পিল্পে স্বশনভকর নগাষ্ঠী এিং নয্ৌথ দািিি
নগাষ্ঠী এিং িাল্পদর নজািগুশল।

6.

জীিন মাল্পনান্নিল্পনর পশরল্পেিা এিং িযিসা উন্নিন পশরল্পেিা, য্ার মল্পিয রল্পিল্পে নয্াগয গ্রাহেল্পদর
দ্বারা নিরী অথিা িশিিক পণয িা পশরল্পেিার শিপণন অথিা গ্রাহল্পের েলযাণ এিং সুশিিাপ্রদাল্পনর
উল্পেল্পিযর জনয।

7.

MFIগুশল দ্বারা উপলব্ধ ফাইনান্স প্লাস পশরল্পেিা নয্মন স্বাস্থয, আশথে
ক সাক্ষরিা, িৃশিমূলে প্রশিক্ষণ
ইিযাশদ।

MFIপ্রের অিিযই িম্মর্ হল্পর্ হল্পি:

1.

স্বে আল্পির গ্রাহেল্পদর আশথে
ক খাল্পির মূলিারাি আনিন েল্পর নদল্পির ক্ষুদ্র ঋণ আল্পিালল্পনর
প্রচার েরল্পি এিং িক্তিিালী েল্পর িভ লল্পি।

2.

গ্রাহেল্পদর আশথে
ক পশরল্পেিার (শিশিশনিল্পমর সল্পে সামঞ্জসযপূণ)ক এেটি পশরসর উপলব্ধ েরাল্পি
প্রগশিিীল, নিেসই এিং গ্রাহে নেক্তিে পিশি এিং অনুিীলন গল্পি িভ লল্পি।

3.

শনল্পজল্পদর মল্পিয এিং অনযানয সংস্থার মল্পিয সহল্পয্াশগিা ও সমন্বি প্রচার েরল্পি য্াল্পি উচ্চির
পশরচালন আদি ক অজকন েরা য্াি এিং অবনশিে অনুিীলন এিাল্পনা য্াি - য্ার মল্পিয রল্পিল্পে
প্রশিল্পয্াশগিামূলে িযিসাশিে অনুিীলন - য্াল্পি গ্রাহেল্পে আল্পরা ভাল পশরল্পেিা প্রদান েরা য্াি।

4.

ক্ষুদ্র ঋণ পশরল্পেিা প্রদানোরী সেল প্রশিষ্ঠানল্পে অিিযই ক্ষুদ্র ঋল্পণর মূল আদিগুশল
ক
নমল্পন
চলল্পি হল্পি এিং শনল্পচর অনুল্পেদগুশলল্পি উল্পেশখি আচরণশিশি নমল্পন চলল্পি হল্পি।
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আচরণশিশি
I. ির্র্া এিং ননশর্ক আচরণ

1
MFIনদর

অিিযই

2
গ্রাহে

এিং েমচারীল্পদর
ক
সিিা ও
ময্াদার
ক
সাল্পথ িযিহার ও
আচরণ
েরার
জনয
উপয্ুি
নিােক
দ্বারা
অনুল্পমাশদি নীশি এিং
পশরচালন
শনল্পদকশিোর
পশরেেনা েরল্পি হল্পি।

MFIগুশল

নয্ন

3
অিিযই

িাল্পদর েমী এিং িাল্পদর
পল্পক্ষ োজ েরা িযক্তিরা
নয্ন এই শিশিগুশল আচরণ
েরার নক্ষল্পত্র
সুস্পি
পশরশচশি লাভ েল্পর এিং
প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত
হি িা
সুশনক্তিি েরার জনয
এেটি
স্বে
এিং
নপিাদারী োয্ ক পিশি
গ্রহণ েল্পর।

েমীল্পদর
জনয
ইনল্পসনটিভ
োঠাল্পমা
নয্ন গ্রাহেল্পদর প্রশি
েলযাণের িযিসা এিং
পশরল্পেিা
আচরণ
প্রিিকল্পনর
শদল্পে
উল্পেিযেল্পর পশরেশেি
হি।

4
MFIগুশল

নয্ন

গ্রাহেল্পদর

আচরণশিশি
এিং
িার
িাস্তিািল্পনর উপর শিক্ষাদান
েল্পর।

II. স্বচ্ছর্া
1.

MFIনদর অিিযই গ্রাহেল্পদর োল্পে প্রদি সি পশরল্পেিার জনয িিক এিং শনিমািলী এমন আোল্পর

এিং উপাল্পি প্রোি েরল্পি হল্পি, নয্ন িা নিািগময হি। অথ ক িন্টল্পনর পূল্পিইক ভারিীি শরজাভক িযাল্পঙ্কর
(RBI) নযায্য আচরণ শিশি অনুয্ািী শনম্নশলশখি নশথপত্রগুশলর মািযল্পম অিিযই িথযপ্রোি েরল্পি হল্পি।
a. স্বিি অনুল্পমাদন পত্র
b. ঋণ োেক
c. ঋণ সমিসূচী
d. পাসিুে

এোিাও, গ্রাহল্পের অিশহি সম্মশি শনক্তিি েরার জনয নগাষ্ঠী/নেি সভার মািযল্পম িথযপ্রোি েরল্পি
হল্পি। (শিস্তাশরি শিিরণ এেটি োগল্পজ মুদ্রণ েরা নয্ল্পি পাল্পর এিং সি ঋণ গ্রহীিাল্পদর গ্রহণল্পয্াগযিার
স্বীেৃশি শহল্পসল্পি নসিাল্পি স্বাক্ষর েরল্পি পাল্পরন)।
2.

MFIনদর অিিযই প্রদি সি পণয/পশরল্পেিার জনয প্রল্পয্াজয সি িিক এিং শনিমািলী গ্রাহেল্পদর

সরোরী আঞ্চশলে ভাোি অথিা িারা িুঝল্পি পাল্পর এমন ভাোি জানাল্পি হল্পি।
3. সিল্পচল্পি নূযনিমরূল্পপ MFIনদর অিিযই শনম্নশলশখি িিকািলী প্রোি েরল্পি হল্পিঃ
a. হ্রাসমান ভারসাময পিশিল্পি সুল্পদর হার
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b. প্রক্তরিােরল্পণর খরচ িা প্রল্পসশসং শফ
c. অনয নোন খরচ িা মূলয, নয্ ভাল্পিই িণনা
ক েরা নহাে না নেন
d. িীমার আওিার জনয নেল্পি ননওিা নমাি খরচ এিং নয্ ঝুাঁশে গুশল িীমার আওিার মল্পিয রল্পিল্পে

4.

MFIনদর অিিযই শলশখিভাল্পি প্রদি সি আশথে
ক পশরল্পেিার জনয িায্ ক মাশুল্পলর সম্পল্পেক অিশহি

েরল্পি হল্পি। অঋণ পণয/পশরল্পেিার নক্ষল্পত্র প্রদি মূলয গ্রাহেল্পদর োল্পে পূল্পি ক নর্ােণা েরা হল্পল িল্পিই
সংগ্রহ েরা য্াল্পি।
5.

MFIনদর অিিযই এেটি সিশেেভ সল্পমি িাশেে
ক িিেরা হার (APR) এিং সমমাল্পনর মাশসে হার

শহল্পসল্পি সি সুল্পদর হার এিং প্রদি শফ নর্ােণা েরল্পি হল্পি।
6.

MFIনদর অিিযই সুল্পদর হার এিং জামানি সুরক্ষা সংরান্ত ভারিীি শরজাভক িযাল্পঙ্কর শনল্পদকিািলীর

অনুসরণ েরল্পি হল্পি।
7.

সমস্ত নলনল্পদল্পনর শিশিিি নলখযপ্রমাণ অিিযই সি শনিিণোরী এিং সংশিশিিি শনিম অনুয্ািী

রাখল্পি হল্পি এিং ঋণগ্রহীিার1 স্বীেৃশি/িিক/শনিমশিশির সম্মশি নয্ন অিিযই এই নলখযপ্রমাল্পণর এেটি
অংি শহল্পসল্পি থাল্পে।
8.

নয্খাল্পন এেটি গৃহীি আল্পিদনপল্পত্রর শভশিল্পি ঋণ অনুল্পমাশদি হি না, MFIনদর অিিযই প্রিযাখাল্পনর

োরণ প্রোি েরল্পি হল্পি।
9.

আচরণশিশি নমল্পন চলার সম্মশির উপল্পর মূলযািল্পনর প্রশিল্পিদন সািজশনে
ক
এলাোি রাখুন।

10. সেল MFIনদর অিিযই িাল্পদর িাশেে
ক প্রশিল্পিদন এিং িাশেে
ক আশথে
ক শিিৃশি নিােক/িাশেে
ক সািারণ
সভাি অনুল্পমাদল্পনর অনশিশিলল্পম্ব সািজশনে
ক
এলাোি (িাল্পদর ওল্পিিসাইল্পি িাঞ্ছনীি) রাখল্পি হল্পি।

ক্ষুদ্র ঋণ শিল্পের আচরণশিশি

III গ্রাহক িুরক্ষা
A. নযা য আচরণ
1.

MFIনদর অিিযই শনক্তিি েরল্পি হল্পি নয্ নয্াগয গ্রাহেল্পদর ক্ষুদ্র ঋণ পশরল্পেিার সংস্থান ভারিীি

শরজাভক িযাল্পঙ্কর শনল্পদকশিো অনুয্ািী েরা হল্পিল্পে।
2.

MFIগুশল িাল্পদর গ্রাহেল্পদর নসই সমস্ত আশথে
ক পণয এিং পশরল্পেিা প্রদান েরল্পি পারল্পি য্া সংশিি

শনিামে েিৃপ
ক ক্ষ দ্বারা অনুল্পমাশদি (এমনশে য্খন অনয আশথে
ক প্রশিষ্ঠাল্পনর প্রশিশনশি হল্পি োজ
েরল্পি)।
3.

MFIনদর অিিযই গ্রাহেল্পদর োে নথল্পে আদি ক গ্রাহল্পের সনািেরণ শনিম (KYC) অনুয্ািী

প্রাসশেে নশথপত্র প্রাপ্ত েরল্পি হল্পি। অশিশরি নশথপত্র চাওিা হল্পল িা নয্ন অিিযই য্ুক্তিসেি হি
এিং নলনল্পদন সম্পন্ন েরার জনয প্রল্পিাজনীি হি।
4.

এেটি য্ুক্তিসেি সমিসীমার মল্পিয ঋল্পণর শসিান্ত গ্রহণ েরা আিিযে। MFIনদর সমিসীমার

সম্পল্পেক সূশচি েরা আিিযে নয্ সমল্পির মল্পিয গ্রাহল্পেরা িাল্পদর আল্পিদনপল্পত্রর উপর শসিান্ত ননওিার
এিং য্শদ অনুল্পমাশদি হি, িল্পি ঋণ শিিরণ েরার জনয েি সমি লাগল্পি িা প্রিযািা েরল্পি পাল্পরন।
5.

পণযগুশল এেত্র েরা উশচি নি। (এই প্রসল্পে এেত্র েরা মাল্পন হল অনয এেটি পণয িা পশরল্পেিা

সংস্থাল্পনর জনয িিকসাল্পপল্পক্ষ এেটি পণয িা পশরল্পেিা শেনল্পি িািয হওিা)। এেত্রেরার নক্ষল্পত্র এেমাত্র
িযশিরম হল্পি পাল্পর ঋণ জীিন, জীিন িীমা এিং গিাশদপশুর িীমা পণয, নয্গুশল সািারণি ঋণ পল্পণযর
সল্পে এেক্তত্রি েল্পর উপস্থাপন েরা হি। িীমার িিকািলী গ্রাহেল্পদর সেিার সল্পে অিশহি েরা
আিশিযে এিং নসগুশল নয্ন অিিযই ভারিীি শরজাভক িযাঙ্ক এিং িীমা শনিিণ এিং উন্নিন আশিোশরে
(IRDA) এর আদিশিশি
ক
নমল্পন চল্পল। সি নক্ষল্পত্রই গ্রাহল্পের সম্মশি প্রাপ্ত েরা আিিযে।

B অর্যশিক ঋণোযগ্রস্থ অিস্থা এড়াল্পনা
1.

MFIগুশল অিিযই িাল্পদর অভযন্তরীণ ঋণ নীশি অনুসাল্পর ঋণ প্রদান েরার পূল্পি ক গ্রাহল্পের

প্রল্পিাজনীিিা এিং ঋণ পশরল্পিাল্পির ক্ষমিা য্থায্থ মূলযািন েরার উপয্ুি প্রল্পচিা পশরচালনা েরল্পি
এিং শুিুমাত্র গ্রাহল্পের ঋণ পশরল্পিাল্পির ক্ষমিার সল্পে সামঞ্জসয নরল্পখ ঋণ প্রদান েরল্পি।
2. য্শদ এেটি গ্রাহল্পের 2টি শভন্ন শভন্ন MFIনদর নথল্পে ঋণ ননওিা থাল্পে, এেটি MFI নসই গ্রাহল্পের
িৃিীি ঋণদািা হল্পি না। এিা ঋণ সম্প্রসারল্পণর আল্পগই নরশেি িুযল্পরা শরল্পপািক দ্বারা য্াচাই েরা উশচি।
1

60000 িাোর উিসীমা
ক
SRO দ্বারা সমল্পি সমল্পি পশরশস্থশিগুশল নয্মন মুদ্রাস্ফীশির হার এিং ঋল্পণর প্রেৃি মূল্পলযর উপর শভশি েল্পর পয্াল্পলাচনা
ক
েরা

হল্পি।
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3. MFIগুশল নয্ন, নয্ল্পোন পশরশস্থশিল্পিই, নোল্পনা গ্রাহল্পের নক্ষল্পত্র ভারিীি শরজাভক িযাঙ্ক দ্বারা শনিাশরি
ক
নমাি ঋণ সীমা লঙ্ঘন না েল্পর। এিা ঋণ শিিরল্পণর আল্পগই নরশেি িুযল্পরা শরল্পপািক দ্বারা য্াচাই েরা
উশচি।
4.

MFIগুশল নরশেি িুযল্পরা শরল্পপাল্পিক র য্থায্থ য্াচাইল্পির পর শনক্তিি েরল্পি নয্ ঋণগ্রহীিা নগাষ্ঠীর

সংয্ুি দাল্পির (JLG ঋণ) উপর শনভকর েল্পর ঋণগ্রহীিা প্রশি 80,000 িাোর
েরা হল্পিল্পে।

1

সীমার মল্পিয ঋণ প্রদান

নয্খাল্পন এেটি শনশদকি ঋণগ্রহীিার ঋণ 80,000 িাো োশিল্পি নগল্পে, িা ঋণ শনল্পল

ঋণগ্রহীিার নমাি ঋণ 80,000 িাো োশিল্পি য্াি, এই িরল্পণর ঋণ JLGনে জশিি না েল্পর এেটি
িযক্তিগি ঋণ শহল্পসল্পি নদওিা উশচি। MFIগুশল িযক্তিগি ঋণ নলনল্পদন েরার জনয উপয্ুি িযিস্থা এিং
প্রল্পিাজনীি দক্ষিাসম্পন্ন েমী শনল্পিাল্পগ প্রল্পিাজনীি পদল্পক্ষপ গ্রহণ েরল্পি।
5. MFIগুশলর উশচৎ ঋণ প্রদাল্পনর পর অশিশরি নরশেি িুযল্পরা শরল্পপাল্পিক র মািযল্পম শেেভ গ্রাহল্পের
নমুনাল্পথল্পে অিযশিে ঋণদািগ্রস্থ অিস্থা এিাল্পনার জনয িাল্পদর োয্ক্ষমিা
ক
পরীক্ষা েল্পর নদখা। এই
য্াচাই ফলাফল শনশদকি সমি পর পর নিােক দ্বারা পয্াল্পলাচনা
ক
েল্পর নদখা উশচৎ।
6. নরশেি িুযল্পরা শরল্পপাল্পিক ঋণগ্রহীিাল্পদর সনািেরল্পণর িররুটি হ্রাস েরার জনয, MFIগুশল আগামী দুই
িেল্পরর (এই COC নয্শদন নথল্পে লাগু হল্পি নসই শদন নথল্পে) মল্পিয UIDAI নম্বর (আিার নম্বর) শভশিে
KYC পিশি অিলম্বন েরার শদল্পে এশগল্পি য্াল্পি। প্রাথশমে পদল্পক্ষপ শহল্পসল্পি, MFIগুশল শনক্তিি েরল্পি
নয্ শদ্বিীি এিং পরিিী ঋণ চর উপলব্ধ েরার সমল্পি ঋণগ্রহীিাল্পদর নয্ন KYCএর অংি শহল্পসল্পি
িাল্পদর আিার নম্বর শদল্পি সনািেরা য্াি। এই আিার নম্বর িারপর CIR উৎপাদন েরার জনয নরশেি
িুযল্পরাগুশলর দ্বারা িযিহৃি হল্পি।

C

থা থ িারস্পশরক প্র া াল্প া

এিং িংগ্রল্পহর আচরণ

1. MFIগুশলর েমচারীরা
ক
গ্রাহেল্পদর সাল্পথ শেভাল্পি পারস্পশরে নয্াগাল্পয্াগ রাখল্পি িার সুস্পি সংজ্ঞাশিি
শনল্পদকশিো থােল্পি হল্পি।
2. MFIনদর অিিযই শনক্তিি েরল্পি হল্পি নয্ সি েমী ও িযক্তিরা MFI এর পল্পক্ষ োজ েরল্পে িারা নয্ন:
a. শিনীি ভাো িযিহার েল্পর, িালীনিা িজাি রাল্পখ, এিং গ্রাহেল্পদর সল্পে সমস্ত পারস্পশরে
নয্াগাল্পয্াল্পগর সমি সাংস্কৃশিে স্পিোিরিার
ক
উপর েিািীল হি।
b. এমন নোল্পনা আচরণ না েল্পর য্া নোল্পনা ভাল্পিই নোন িরল্পণর হভমশে িা শহংসার ভাি প্রোি েল্পর।
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c. ঋণ পুনরুিারোরী প্রশিশনশিল্পদর জনয ভারিীি শরজাভক িযাল্পঙ্কর শনল্পদকশিো অনুয্ািী অস্বাভাশিে
সমল্পি গ্রাহেল্পদর সল্পে নয্াগাল্পয্াগ স্থাপন না েল্পর।
d. অনুপয্ুি সমল্পি প্রল্পদি িল্পেিা সংগ্রহ েরার জনয গ্রাহেল্পদর সল্পে নদখা না েল্পর নয্মন শপ্রিজন
শিল্পিাল্পগর সমি ইিযাশদ, এমনশে য্শদ দুই িা িল্পিাশিে িারািাশহে ঋণ পশরল্পিাল্পির শেক্তস্তর প্রাশপ্ত না হল্পি
থাল্পে িিুও নি।
3. MFIগুশল নয্ন অিিযই ঋণগ্রহীিার োে নথল্পে প্রশিটি এিং প্রল্পিযেটি অথ ক সংগল্পহর নক্ষল্পত্র নিি
রশসদ (MFI দ্বারা শসিান্ত ননওিা নয্ রেল্পমরই নহাে না নেন) প্রদান েল্পর এিং গ্রাহল্পের োল্পে থাো ঋণ
পাসিুল্পে/ঋণ োল্পেক অথপ্রদাল্পনর
ক
িথয শলশপিি েল্পর।
4. MFIগুশল নয্ন অিিযই অথপ্রদাল্পন
ক
অক্ষমিার প্রশিটি স্তল্পর, গ্রাহেল্পদর সল্পে নলনল্পদল্পনর শিস্তাশরি
নিােক েিৃে
ক অনুল্পমাশদি প্রক্তরিা থাল্পে।
5. MFIগুশল নয্ন েল্পখাল্পনাই সংগ্রল্পহর নক্ষল্পত্র র্ািশি েমচারীল্পদর
ক
োে নথল্পে সংগ্রহ না েল্পর এিং িাল্পদর
HR নীশিল্পি নয্ন সুশনক্তিি ভাল্পি এই অনুিীলল্পনর সমাল্পলাচনা েরা হল্পি থাল্পে। িল্পি েমচারীল্পদর
ক
দ্বারা
প্রিারণার প্রমাশণি নক্ষল্পত্র MFIগুশল েমচারীল্পদর
ক
োে নথল্পে অথ ক পুনরুিার েরল্পি পাল্পর।

E. গ্রাহল্পকর র্ল্পথযর প্র ািনীযর্া
MFIগুশল নয্ন অিিযই গ্রাহেল্পদর িথয েল্পঠারভাল্পি নগাপনীি রাল্পখ। গ্রাহেল্পদর িথয নোন িৃিীি
পল্পক্ষর োল্পে প্রোি েরা নয্ল্পি পাল্পর শনম্নশলশখি িিকসাল্পপল্পক্ষঃ
a. গ্রাহেল্পে এই িরল্পণর প্রোি েরার সম্পল্পেক অিশহি েরা হল্পিল্পে এিং শলশখিভাল্পি আল্পগ নথল্পেই
অনুমশি ননওিা হল্পিল্পে।
b. এল্পক্ষল্পত্র নয্ পক্ষটির েথা িলা হল্পে নসটি MFIএর োেল্পথল্পে গ্রাহল্পের িথয প্রাপ্ত েরার জনয MFIএর
োল্পে অিশহি েরার পর গ্রাহেদ্বারা অনুল্পমাশদি হল্পিল্পে।
c. এিা েরার জনয আইনগি প্রল্পিাজন আল্পে।
d. এই অনুিীলন আশথে
ক প্রশিষ্ঠানগুশলর মল্পিয শচর প্রচশলি এিং পারস্পশরে শভশিল্পি এেটি র্শনষ্ঠ
দল্পলর জনয (নয্মন এেটি নরশেি িুযল্পরা নয্মন) উপলব্ধ এই সাল্পপল্পক্ষ নয্ i) গ্রাহল্পের পূি ক সম্মশি প্রাপ্ত
হল্পিল্পে এিং ii) এই িরল্পণর িল্পথযর প্রাপল্পেরাও গ্রাহল্পের িথয নগাপন রাখার এই িিকগুশলর দ্বারা আিি
হল্পি থাল্পে।

IV িািনকা
ত
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MFIগুশল নয্ন অিিযই এেটি প্রথাগি িাসনোয্ ক পিশি গ্রহণ েল্পর থাল্পে য্া স্বে এিং নপিাদারী হি,
এিং সংস্থা সম্বশিি িাসনোল্পয্রক শনম্নশলশখি সল্পিািম
ক
অনুিীলনগুশল অিলম্বন েল্পর:
1.

MFIগুশল নয্ন পশরচালে নিােক / পশরচালে িল্পগরক সদসয শহল্পসল্পি শিচক্ষণ এিং ভাল সুনাল্পমর

িযক্তিল্পদর শনল্পিাল্পগর দ্বারা িাসনোল্পয্রক উচ্চ গুনমান অজকন েল্পর এিং নোম্পাশন আইন, ভারিীি
শরজাভক িযাল্পঙ্কর শিশিশনিম এিং িাশলোভূ ি নোম্পাশনগুশলর জনয িে এিল্পচঞ্জ শিশিশনিম (এমনও
য্শদ হি নয্ MFIগুশল নোম্পাশন নি অথিা িে এিল্পচল্পঞ্জ িাশলোভূ ি নি) নমল্পন চলার প্রিাস েল্পর।
2.

MFIগুশল প্রল্পচিা েরল্পি গভশনংক নিাল্পেকর 1/3ি অংল্পির শহল্পসল্পি স্বািীন পশরচালে িা ইক্তিল্পপল্পিন্ট

শেল্পরক্টর শনল্পিাগ েরার।
3.

MFIগুশলর নয্ন অিিযই ঋণ পশরল্পিাল্পির চাল্পপর সম্মুখীন ঋণগ্রহীিাল্পদর পশরত্রাল্পণর জনয নিােক

অনুল্পমাশদি ঋণ পুনগঠন
ক নপ্রাোক্ট/নপ্রাগ্রাম থাল্পে।
4.

MFIগুশল এেজন স্বািীন পশরচালে িা ইক্তিল্পপল্পিন্ট শেল্পরক্টরল্পে নচিারপাসনক েল্পর এেটি শনরীক্ষে

সশমশি িা অশেি েশমটি শনল্পিাগ েরল্পি।
5.

MFIগুশল অিিযই িাল্পদর অযাোউন্ট িুে রক্ষণাল্পিক্ষল্পণ স্বেিা িজাি রাখল্পি এিং নয্াগযিাসম্পন্ন

শনরীক্ষে / গুশল দ্বারা আশথে
ক শিিৃশি প্রশিল্পিদন / উপস্থাপনা এিং প্রোি সুশনক্তিি েরল্পি।
6.

MFIগুশল নয্ন অিিযই ভারিীি চািক ােক অযাোউন্টযান্টস ইনশিটিউি (ICAI) দ্বারা জাশর েরা শনরীক্ষা

এিং সুশনক্তিিেরল্পণর মানদণ্ড অনুসরণ েরার জনয িাল্পদর সল্পিািম
ক
প্রল্পচিা েরল্পি।
7.

MFIগুশল নয্ন অিিযই পশরচালে নিাল্পেকর সামল্পন নিােক েিৃে
ক শনিাশরি
ক
শনিশমি শিরশিল্পি

আচরণশিশি এিং িযিস্থাপনার শিশভন্ন স্তল্পর অশভল্পয্াগ প্রশিোল্পরর িযিস্থার সম্পাদন প্রক্তরিা পালন
েরার, শনশদকি নজাি এিং িার োরল্পণ নোন শিচভযশি এিং োরণ উল্পেখ েল্পর, প্রশিপালল্পনর এেটি
প্রশিল্পিদন রাল্পখ।

V শনল্পযা
এই শিশি MFI-এর সমস্ত েমীল্পদর উপর লাগু হল্পি।

1

মুি এিং স্বে শনল্পিাগ িযিস্থার শিেল্পি, অনয MFIগুশল নথল্পে নিি উপাল্পি সািজশনে
ক
এলাো নয্মন স্থানীি

ক্ষুদ্র ঋণ শিল্পের আচরণশিশি

সংিাদপল্পত্র সািারণ শনল্পিাগ শিজ্ঞাপন, ওল্পিি শিজ্ঞাপন, ওিাে-ইন ইন্টারশভউ ইিযাশদর মািযল্পম েমী
শনল্পিাল্পগর নোন শিশিশনল্পেি থােল্পি না।

2

য্খনই এেিা MFI অনয MFIএর নথল্পে এেজন েমী শনল্পিাগ েরল্পি চাি, নসল্পক্ষল্পত্র িিকমান শনল্পিাগেিকার

3

MFIগুশলর দুই সপ্তাল্পহর মল্পিয অনয MFI নথল্পে চাওিা নরফাল্পরন্স নচে অনুল্পরাল্পি সািা নদল্পি।

4

MFIগুশল নয্ন অিিযই শনল্পিাগেিকা এিং েমচারীর
ক
মল্পিয চভক্তিগিভাল্পি সম্মি ননাটিি শপশরিে িা শিজ্ঞশপ্তর
সমিোল্পলর সম্মান েল্পর য্া এেজন শিদািী েমচারীর
ক
জনয নুযনিম এে মাল্পসর হল্পি পাল্পর।

5

নোন MFI, েমচারীর
ক
নগ্রে / স্তর শনশিল্পিল্পে,
ক
পূিিিী
ক
MFI শনল্পিাগেিকার োে নথল্পে শরশলশভং নলিার িা মুক্তি

োে নথল্পে এেটি নরফাল্পরন্স নচে েরল্পি চাওিা িািযিামূলে হল্পি। িিকমান শনল্পিাগেিকার োে নথল্পে
নরফাল্পরন্স নচে চাওিা হল্পি শুিুমাত্র এেটি প্রস্তাি েরা এিং সম্ভািয েমচারীর
ক
প্রশি এেটি প্রস্তািপত্র জাশর
েরার পর।

পত্র োিা অনয MFI এর এেজন েমী শনল্পিাগ েরল্পি না। য্শদও এেটি িযশিরম হল্পি পাল্পর এমন দৃিাল্পন্তর
নক্ষল্পত্র নয্খাল্পন পূি ক শনল্পিাগেিকা (MFI) 20 শদল্পনর মল্পিয নরফাল্পরন্স নচে অনুল্পরাল্পি সািা শদল্পি িযথ ক হি।
সমস্ত MFIগুশল নয্ন অিিযই এই িরল্পণর শরশলশভং নলিার িা মুক্তি পত্র শিদািী েমচারীর
ক
প্রশি উপলব্ধ েল্পর
য্শদ শিশন য্থায্থ ননাটিি শদল্পি থাল্পেন এিং MFIএর প্রশি সমস্ত িল্পেিা শমটিল্পি নদন, শুিুমাত্র িযশিরম
শহল্পসল্পি প্রমাশণি প্রিারণা অথিা গুরুির অসদাচরণ মানয হি।

6

য্খনই নোন এেটি MFI অনয MFI নথল্পে শনল্পিাগ েল্পর, ব্র্যাঞ্চ মযাল্পনজার িা িাখা প্রিিল্পের স্তর অিশি,
নসই েমচারীল্পে
ক
এেই ব্লল্পে োজ নদওিা হল্পি না নয্খাল্পন শিশন পূিিিী
ক
শনল্পিাগেিকার োল্পে গি 1 িের
সমিোল্পল নসই এেই ব্লল্পে োজ েল্পরল্পেন।

VI গ্রাহক শিক্ষা
1. MFIগুশলর নয্ন অিিযই উপলব্ধ পণয এিং পশরল্পেিা এিং িার শিপরীল্পি শিেেগুশল, শনিাচন
ক
এিং
দাশিত্ব সংরান্ত গ্রাহল্পের সল্পচিনিা িািাল্পনার এেটি শনল্পিশদি প্রক্তরিা থাল্পে।
2.

নিভ ন গ্রাহেল্পদর অিিযই সংস্থার নীশি এিং পিশির সম্পল্পেক অিশহি েরা প্রল্পিাজন য্াল্পি

ঋণগ্রহীিা শহল্পসল্পি িাল্পদর অশিোর নিাঝার জনয িাল্পদর সহািিা েরা য্াি।
3.

MFIগুশল নয্ন অিিযই প্রস্তাশিি / সদ্বযিহার েরা পণয / পশরল্পেিাগুশলর মূল িিকািলীর উপর

গ্রাহেল্পদর সল্পচিনিা এিং নিািগমযিার শনিশমি পরীক্ষণ সুশনক্তিি েরল্পি। অভযন্তরীণ শনরীক্ষণ িযিস্থা
অথিা অনয নোন শনিশমি পয্াল্পলাচনা
ক
িযিস্থা, নয্মন গ্রাহেল্পদর এল্পলাল্পমল্পলা (র্যানোম) নমুনা শনল্পি
নফান েরা ইিযাশদর মািযল্পম গ্রাহেল্পদর প্রশিক্তরিা সংগ্রহ েরা উশচৎ। এই িরল্পণর পয্াল্পলাচনা
ক
নথল্পে
প্রাপ্ত প্রশিক্তরিাগুশল শনশদকি সমল্পির িযিিাল্পন নিাল্পেকর োল্পে প্রশিল্পিদন েরা উশচৎ।

VII র্থয ো
1.

কল্পর প্রনওযা

MFIগুশল অিিযই গ্রাহল্পের সম্পূণ ক িথয ভারিীি শরজাভক িযাংে দ্বারা অনুল্পমাশদি নরশেি

ক্ষুদ্র ঋণ শিল্পের আচরণশিশি

িুযল্পরাগুশলর সল্পে SRO2 দ্বারা শনিাশরি
ক
িথয দাশখল েরার নপৌনপুশনে সমিসূচী অনুয্ািী ভাগ েল্পর শনল্পি
হল্পি।
2.

সেল MFIগুশলল্পে সমস্ত িোিিািে এিং শনিামে সংস্থাগুশল য্ার মল্পিয SROও রল্পিল্পে, জানল্পি

চাইল্পল সমস্ত িথয এিং িািকা উপলব্ধ েরল্পি হল্পি।
2

SRO এেটি শিে সশমশি য্া ভারিীি শরজাভক িযাঙ্ক দ্বারা NBFC-MFIগুশলর জনয স্ব-শনিিে সংস্থা শহল্পসল্পি স্বীেৃি হল্পিল্পে

VIII প্রশর্জিযা / অশেল্প া
1.

প্রশর্কাল্পরর িযিস্থািমূহ

MFIগুশল অিিযই নোন ভভলভ্রাশন্ত হল্পি থােল্পল িা নিািরাল্পনার জনয এিং দ্রুিিার সল্পে এিং

োয্েরীভাল্পি
ক
অশভল্পয্াগ নমাোল্পিলা /গ্রহণ েরার জনয এেটি শনল্পিাক্তজি প্রশিক্তরিা এিং অশভল্পয্াগ
প্রশিোল্পরর পিশি প্রশিটষ্ঠি েরল্পি। GRMএর জনয নুযনিম মাল্পনর প্রল্পিাজন হল i) ঋণোল্পেকর উপর
মুশদ্রি নফান নম্বল্পরর শিিরণ শদল্পি নিশলল্পফাল্পনর মািযল্পম অশভল্পয্াগ নশথভূ ি েরার এেটি সহজ পিশি,
ii) এেটি েমচারীদ্বারা
ক
সহািে পিশি দ্বারা িাখাি অশভল্পয্াগ/ অসল্পন্তাল্পের নশথভভক্তি, iii) অশভল্পয্াগ
গৃহীি হল্পিল্পে এই মল্পম ক স্বীেৃশি iv) অশভল্পয্াল্পগর শনষ্পশির জনয এেটি সমিসীমা, v)MFI দ্বারা নয্
সমািান প্রদি হল্পিল্পে িাল্পি য্শদ গ্রাহে সন্তুি না হন নসল্পক্ষল্পত্র এেটি সুস্পি আশপল্পলর পিশি, vi)
িাখার ননাোল েমচারী
ক
শয্শন গ্রাহেল্পে ভারিীি শরজাভক িযাঙ্ক িা SRO এর োল্পে অসল্পন্তাে নশথভূ ি
েরল্পি পথ প্রদিনক েরল্পিন, vii) গ্রাহেল্পদর োল্পে আশ্বাস নদওিা নয্ অশভল্পয্াগ/ অসল্পন্তাে নশথভূ ি েরা
সল্পিও িাল্পদর সল্পে শনরল্পপক্ষ আচরণ েরা হল্পি।
2.

MFIগুশল অিিযই প্রশিক্তরিা জানাল্পনার পিশিগুশলর অক্তস্তত্ব এিং উল্পেিয ও শেভাল্পি নসগুশল

ননওিা য্াল্পি নসই সম্পল্পেক গ্রাহেল্পদর জানাল্পি।
3.

MFIগুশল অিিযই গ্রাহেল্পদর োে নথল্পে নশথভূ ি অশভল্পয্াগগুশলর সমািাল্পনর জনয এিং/ অথিা

নোন পরামি ক িা মিামি নশথভূ ি েরার জনয অন্তি এেজন অশভল্পয্াগ প্রশিশিিানোরী
আশিোশরেল্পে শনল্পিাক্তজি েরল্পি এিং িার নয্াগাল্পয্াল্পগর নম্বর নয্ন গ্রাহেল্পদর োল্পে সহজলভয হি িার
িযিস্থা েরল্পি।
4.

MFIগুশল অিিযই SRO (নয্মন প্রল্পয্াজয) ননাোল েমচারীর
ক
নয্াগাল্পয্াল্পগর নম্বর এিং টঠোনা এিং

SROএর অশভল্পয্াগ প্রশিোল্পরর পিশির শিস্তাশরি শিিরণ প্রদশিিক েরল্পি।
5.

প্রশিটি MFIএর আচরণশিশি প্রশিপালন সুশনক্তিি েরার এেটি য্থায্থ পিশি থােল্পি।

6.

নয্খাল্পন অশভল্পয্াগোরী সংশিি MFI দ্বারা িাল্পদর েরা অশভল্পয্াল্পগর উপর পশরচালনা েরা িদল্পন্তর

পশরণশির সল্পে সন্তুি না হন, িল্পি SRO দ্বারা প্রশিটষ্ঠি অশভল্পয্াগ প্রশিোল্পরর পিশির োল্পে, নয্খাল্পন
ক্ষুদ্র ঋণ শিল্পের আচরণশিশি

প্রল্পয্াজয, শিেিটি উল্পেখ েরার িাল্পদর অশিোর সম্পল্পেক িাল্পদরল্পে শিজ্ঞাশপি েরল্পি হল্পি।
7.

MFIগুশলল্পে গৃহীি, সমািানেৃি এিং অশনষ্পন্ন অশভল্পয্াগগুশলর উপর এেটি মাশসে প্রশিল্পিদন

নিরী েরল্পিন উিিন
ক
িযিস্থাপেল্পদর পয্াল্পলাচনা
ক
এিং নিাল্পেকর োল্পে পয্ািরশমে
ক
শরল্পপািক নপল্পির জনয।
অংি

III

ক্ষুদ্র ঋণ িংস্থাগুশির জনয গ্রাহক িুরক্ষার শনল্পেতিািিী (CPG)
CPG শিিৃি েরল্পে নয্ সমস্ত MFIগুশল, িাল্পদর গঠন শনশিল্পিল্পে:
ক
প্রশিটি িাখাি এিং দপ্তল্পর সািারণ প্রদিল্পনর
ক
মািযল্পম ইংল্পরজীল্পি এিং স্থানীি ভাোি গ্রাহে সুরক্ষার শিশি
প্রদশিিক েরল্পি।
1.

সি নয্াগয গ্রাহেল্পদর জনয ক্ষুদ্র ঋণ নসিা প্রদান েরল্পি ভারিীি শরজাভক িযাল্পঙ্কর শনল্পদকশিো

অনুয্ািী সল্পচি হল্পি।
2.

আচরণশিশি এিং এর িাস্তিািল্পনর পল্পক্ষ োজ েরা গ্রাহে, েমী এিং িাল্পদর পল্পক্ষ োজ েরা

অনযল্পোন িযক্তিল্পে শিশক্ষি েল্পর িভ লল্পি।
3. গ্রাহেল্পদর োল্পে প্রদি সি পশরল্পেিার জনয িিক এিং শনিমািলী অথ ক িন্টল্পনর পূল্পিইক ভারিীি শরজাভক
িযাল্পঙ্কর (RBI) নযায্য আচরণ শিশি অনুয্ািী শনম্নশলশখি নশথপত্রগুশলর মািযল্পম অিিযই িথযপ্রোি
েরল্পিঃ
a. স্বিি অনুল্পমাদন পত্র
b. ঋণ োেক
c. ঋণ সমিসূচী
d. পাসিুে

এোিাও, গ্রাহল্পের অিশহি সম্মশি শনক্তিি েরার জনয নগাষ্ঠী/নেি সভার মািযল্পম িথযপ্রোি েরল্পি
হল্পি।

(শিস্তাশরি শিিরণ এেটি োগল্পজ মুদ্রণ েরা নয্ল্পি পাল্পর এিং সি ঋণ গ্রহীিাল্পদর িাল্পদর

গ্রহণল্পয্াগযিার স্বীেৃশি শহল্পসল্পি নসিাল্পি স্বাক্ষর েরল্পি পাল্পরন)।
5.

প্রদি সি পণয/পশরল্পেিার জনয প্রল্পয্াজয সি িিক এিং শনিমািলী গ্রাহেল্পদর সরোরী আঞ্চশলে

ভাোি অথিা িারা িুঝল্পি পাল্পর এমন ভাোি জানাল্পি হল্পি।
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6. শনম্নশলশখি িিকগুশল প্রোি েরল্পি হল্পি:
a. হ্রাসমান ভারসাময পিশিল্পি সুল্পদর হার
b. প্রক্তরিােরল্পণর খরচ িা প্রল্পসশসং শফ
c. অনয নোন খরচ িা মূলয, নয্ ভাল্পিই িণনা
ক েরা নহাে না নেন
d. িীমার আওিার জনয ননওিা নমাি খরচ এিং নয্ ঝুাঁশে গুশল আওিার মল্পিয রল্পিল্পে
7. শলশখিভাল্পি প্রদি সি আশথে
ক পশরল্পেিার জনয িায্ ক মাশুল্পলর সম্পল্পেক অিশহি েরল্পি হল্পি।
8. গ্রাহল্পের োল্পে পূি ক নর্ােণা েরা িযিীি অঋণ পণয/পশরল্পেিার উপর নোন শফ সংগ্রহ েরল্পি পারল্পি
না।
9. এেটি সিশেেভ সল্পমি APR এিং সমমাল্পনর মাশসে হার শহল্পসল্পি সি সুল্পদর হার এিং প্রদি শফ নর্ােণা
েরল্পি হল্পি।
10. সুল্পদর হার এিং জামানি সুরক্ষা সংরান্ত ভারিীি শরজাভক িযাল্পঙ্কর শনল্পদকিািলীর অনুসরণ েরল্পি।
11. গ্রাহেল্পদর োে নথল্পে আদি ক গ্রাহল্পের সনািেরণ শনিম অনুয্ািী প্রাসশেে নশথপত্র প্রাপ্ত েরল্পি।
অশিশরি নশথপত্র চাওিা হল্পল িা নয্ন অিিযই য্ুক্তিসেি হি এিং নলনল্পদন সম্পন্ন েরার জনয
প্রল্পিাজনীি হি।
12. আল্পিদনোরীল্পদর ঋণ প্রিযাখযাল্পনর োরণ প্রোি েরল্পি।
13. নয্ সমল্পির মল্পিয গ্রাহল্পেরা িাল্পদর আল্পিদনপল্পত্রর উপর শসিান্ত ননওিা এিং য্শদ অনুল্পমাশদি হি,
ঋণ শিিরণ েরার জনয েি সমি লাগল্পি িা প্রিযািা েরল্পি পাল্পরন, নসই সমিসীমার সম্পল্পেক সূশচি
েরল্পি।
14. পণয এেত্র েরল্পি না, শুিুমাত্র ঋণ জীিন, জীিন িীমা এিং গিাশদপশুর িীমার নক্ষল্পত্র িযশিরম
হল্পি পাল্পর। িীমার িিকািলী গ্রাহেল্পদর সেিার সল্পে অিশহি েরা আিশিযে এিং নসগুশল নয্ন
অিিযই ভারিীি শরজাভক িযাঙ্ক এিং িীমা শনিিণ এিং উন্নিন আশিোশরে (IRDA) এর আদিশিশি
ক
নমল্পন
চল্পল। সি নক্ষল্পত্রই গ্রাহল্পের সম্মশি প্রাপ্ত েরা আিিযে।
15. ঋণ প্রদান েরার পূল্পি ক গ্রাহল্পের প্রল্পিাজনীিিা এিং ঋণ পশরল্পিাল্পির ক্ষমিা য্থায্থ মূলযািন েরার
উপয্ুি প্রল্পচিা পশরচালনা েরল্পি এিং শুিুমাত্র গ্রাহল্পের ঋণ পশরল্পিাল্পির ক্ষমিার সল্পে সামঞ্জসয নরল্পখ
ঋণ প্রদান েরল্পি।
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16. এেটি গ্রাহল্পের নক্ষল্পত্র িৃিীি ঋণদািা হল্পি না য্শদ গ্রাহেটির অনয 2টি ঋণদািা নথল্পে ননওিা ঋণ
থাল্পে (ঋণ উৎস শনশিল্পিল্পে)।
ক
17. নোল্পনা গ্রাহল্পের নক্ষল্পত্রই ভারিীি শরজাভক িযাঙ্ক অথিা নেি/ রাজয সরোর অথিা SRO দ্বারা
শনিাশরি
ক
নমাি ঋণ সীমা লঙ্ঘন েরল্পি না।
18. শনক্তিি েরল্পি হল্পি নয্ সি েমচারী
ক
নয্ন গ্রাহেল্পদর সল্পে পারস্পশরে নয্াগাল্পয্াগ স্থাপল্পন
নোম্পাশনর শনল্পদক িািলী অনুসরণ েল্পর।
19. শনক্তিি েরল্পি হল্পি নয্ সি েমী ও িযক্তিরা MFI এর জনয িা MFI-এর পল্পক্ষ োজ েরল্পে িারা
নয্নঃ
a) শিনীি ভাো িযিহার েল্পর, িালীনিা িজাি রাল্পখ এিং গ্রাহেল্পদর সল্পে সমস্ত পারস্পশরে
নয্াগাল্পয্াল্পগর সমি সাংস্কৃশিে স্পিোিরিার
ক
উপর েিািীল হি।
b) এমন নোল্পনা আচরণ না েল্পর য্া নোল্পনা ভাল্পিই নোন িরল্পণর হভমশে িা শহংসার ভাি প্রোি েল্পর।
c) ঋণ পুনরুিারোরী প্রশিশনশিল্পদর জনয ভারিীি শরজাভক িযাল্পঙ্কর শনল্পদকশিো অনুয্ািী অস্বাভাশিে
সমল্পি গ্রাহেল্পদর সল্পে নয্াগাল্পয্াগ স্থাপন না েল্পর।
d) অনুপয্ুি সমল্পি প্রল্পদি িল্পেিা সংগ্রহ েরার জনয গ্রাহেল্পদর সল্পে নদখা না েল্পর নয্মন শপ্রিজন
শিল্পিাল্পগর সমি ইিযাশদ...

20. ঋণগ্রহীিার োে নথল্পে প্রশিটি এিং প্রল্পিযেটি অথ ক সংগল্পহর নক্ষল্পত্র নিি রশসদ (MFI দ্বারা শসিান্ত
ননওিা নয্ রেল্পমরই নহাে না নেন) প্রদান েল্পর এিং গ্রাহল্পের োল্পে থাো ঋণ পাসিুল্পে/ঋণ োল্পেক
অথপ্রদাল্পনর
ক
িথয শলশপিি েল্পর।
21. গ্রাহল্পের ঋণ পশরল্পিাল্পির অক্ষমিা সংল্পিদনিীলিার সল্পে নলনল্পদন েরার অনুল্পমাশদি নোম্পাশন
পিশি অনুসরণ েল্পর।
22. আশথে
ক অসুশিিার চাল্পপর মল্পিয থাো ঋণগ্রহীিাল্পদর জনয MFI দ্বারা গৃহীি ঋণ পুনগঠন
ক
প্রক্তরিা
অনুসরণ েরা উশচৎ।
23. গ্রাহেল্পদর িথয নয্ন েল্পঠারভাল্পি নগাপনীি রাল্পখ।
24. শুিুমাত্র শনম্নশলশখি িল্পিকর অিীল্পন এেটি িৃিীি পল্পক্ষর োল্পে গ্রাহল্পের িথয প্রোি েরল্পি পারল্পি:
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a) গ্রাহেল্পে এই িরল্পণর প্রোি েরার সম্পল্পেক অিশহি েরা হল্পিল্পে এিং শলশখিভাল্পি আল্পগ নথল্পেই
অনুমশি ননওিা হল্পিল্পে।
b) এল্পক্ষল্পত্র নয্ পক্ষটির েথা িলা হল্পে নসটি MFIএর োেল্পথল্পে গ্রাহল্পের িথয প্রাপ্ত েরার জনয
গ্রাহেদ্বারা অনুল্পমাশদি হল্পিল্পে।
c) এিা েরার জনয আইনগি প্রল্পিাজন আল্পে।
d) এই অনুিীলন আশথে
ক প্রশিষ্ঠানগুশলর মল্পিয শচর প্রচশলি এিং পারস্পশরে শভশিল্পি এেটি র্শনষ্ঠ
দল্পলর জনয (নয্মন এেটি নরশেি িুযল্পরা নয্মন) উপলব্ধ এই সাল্পপল্পক্ষ নয্ i) গ্রাহল্পের পূি ক সম্মশি প্রাপ্ত
হল্পিল্পে এিং ii) এই িরল্পণর িল্পথযর প্রাপল্পেরাও গ্রাহল্পের িথয নগাপন রাখার এই িিকগুশলর দ্বারা আিি
হল্পি থাল্পে।
25. উপলব্ধ পণয এিংপশরল্পেিা এিং িার শিপরীল্পি শিেেগুশল, শনিাচন
ক
এিং দাশিত্ব সংরান্ত গ্রাহল্পের
সল্পচিনিা িািাল্পনার নিােক দ্বারা অনুল্পমাশদি প্রক্তরিা অনুসরণ েরল্পি।
26. সংস্থার নীশি ও পিশি সম্পল্পেক সি নিভ ন গ্রাহেল্পদর অিশহি েরল্পি।
27. প্রশিক্তরিা জানাল্পনার পিশির অক্তস্তত্ব এিং উল্পেিয ও শেভাল্পি নসগুশল ননওিা য্াল্পি নসই সম্পল্পেক
গ্রাহেল্পদর জানাল্পি।
28. প্রশি 12 নথল্পে 18 মাল্পস এেিার, SRO দ্বারা অনুল্পমাশদি এেটি প্রশিশনশি সংস্থা দ্বারা আচরণশিশির
সল্পে প্রশিপালল্পনর মূলযািন েরাল্পি হল্পি এিং মূলযািল্পনর প্রশিল্পিদনটি সািজশনে
ক
এলাোি রাখল্পি হল্পি।
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অংি IV

ক্ষুদ্র ঋণ প্রশর্ষ্ঠানগুশির জনয প্রাশর্ষ্ঠাশনক আচরল্পণর শনল্পেতশিকা
(ICG)
ICG শিিৃি েরল্পে নয্ সি MFIগুশল, িাল্পদর গঠন শনশিল্পিল্পেঃ
ক
1. আচরণশিশির প্রশিপালন সুশনক্তিি েরার এেটি য্থায্থ পিশি থােল্পি।
2. গ্রাহে এিং েমচারীল্পদর
ক
সিিা ও ময্াদার
ক
সাল্পথ আচরণ েরার য্থায্থ নীশি এিং পশরচালন
শনল্পদকশিো আল্পে।
3. সমস্ত নলনল্পদল্পনর শিশিিি নলখযপ্রমাণ সি শনিিণোরী এিং সংশিশিিি শনিম অনুয্ািী রাখল্পি হল্পি
এিং ঋণগ্রহীিার স্বীেৃশি/িিক/শনিমশিশির সম্মশি নয্ন অিিযই এই নলখযপ্রমাল্পণর এেটি অংি শহল্পসল্পি
থাল্পে।
4. অক্ষমিার প্রশিটি স্তল্পর, গ্রাহেল্পদর সল্পে নলনল্পদল্পনর শিস্তাশরি নিােক েিৃে
ক অনুল্পমাশদি প্রক্তরিা
থাল্পে।
5. েমচারীল্পদর
ক
দ্বারা প্রিারণার প্রমাশণি নক্ষত্র োিা েমচারীল্পদর
ক
োে নথল্পে সংগ্রল্পহর র্ািশি সংগ্রহ
েরল্পি না।
6. MFIগুশল অিিযই সুশনক্তিি েরল্পি নয্ িাল্পদর প্রশিল্পয্াশগিামূলে অনুিীলন স্বে এিং গ্রাহেিািি।
7. MFIগুশলর নসই সি নভৌগশলে স্থান এশিল্পি চলা উশচি নয্খাল্পন অনয MFIগুশলর উপশস্থশি এিং
উল্পেখল্পয্াগয িযিসাশিে আিিন রল্পিল্পে।
8. ঋণ পশরল্পিাল্পির চাল্পপর সম্মুখীন ঋণগ্রহীিাল্পদর পশরত্রাল্পণর জনয নিােক অনুল্পমাশদি ঋণ পুনগঠন
ক
নপ্রাোক্ট/নপ্রাগ্রাম থাল্পে।
9. নোন নিভ ন শনল্পিাল্পগর জনয পূিিিী
ক
শনল্পিাগেিকার োল্পে এেটি নরফাল্পরন্স নচে চাইল্পি।
10. অনয MFI এর জনয নরফাল্পরন্স নচে সংরান্ত শচটঠপত্র এল্পল 20 শদল্পনর মল্পিয জিাি নদল্পি।
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11. শনল্পিাগেিকা এিং েমচারীর
ক
মল্পিয চভক্তিগিভাল্পি সম্মি ননাটিি শপশরিে িা শিজ্ঞশপ্তর সমিোল্পলর
সম্মান েরল্পি য্া এেজন শিদািী েমচারীর
ক
জনয নুযনিম এে মাল্পসর হল্পি পাল্পর।
12. নয্খাল্পন আল্পগর শনল্পিাগেিকার (MFI) 20 শদল্পনর মল্পিয নরফাল্পরন্স নচে অনুল্পরাল্পি সািা শদল্পি িযথ ক
নসই নক্ষত্র িযািীি পূিিিী
ক
MFI শনল্পিাগেিকার োে নথল্পে মুক্তিদান শচটঠ োিা অনয MFI এর এেজন
েমী শনল্পিাগ েরল্পি না।
13. অনয MFI নথল্পে শনল্পিাগ েরা এেটি নিভ ন েমীল্পে নয্ এলাোি শিশন পূিিিী
ক
শনল্পিাগেিকার দ্বারা
েমরি
ক
শেল্পলন, নসখাল্পন 1 িেল্পরর এেটি শনশদকি সমিসীমার মল্পিয োল্পজর দাশিত্ব নদওিা হল্পি না। এই
সীমািিিা িাখা প্রিিে িা ব্র্াঞ্চ মযাল্পনজার স্তর পয্ন্ত
ক প্রল্পয্াজয।
14. এেজন ঋণগ্রহীিা শহল্পসল্পি শিেেগুশল, পেল্পির িাোই, অশিোর এিং দাশিত্ব সম্পল্পেক গ্রাহল্পের
সল্পচিনিা িািাল্পনার জনয এেটি শনল্পিাক্তজি প্রক্তরিা থােল্পি এিং প্রস্তাশিি/গৃহীি পণয / পশরল্পেিা মূল
িিকািলীর নিািগমযিার এিং গ্রাহে সল্পচিনিার উপর শনিশমি পরীক্ষা পশরচালনা েরল্পি।
15. গ্রাহল্পের সম্পূণ ক িথয ভারিীি শরজাভক িযাংে দ্বারা অনুল্পমাশদি নরশেি িুযল্পরাগুশলর সল্পে SRO দ্বারা
শনিাশরি
ক
িথয দাশখল েরার নপৌনপুশনে সমিসূচী অনুয্ািী ভাগ েল্পর শনল্পি হল্পি।
16. নোন ভভলভ্রাশন্ত হল্পি থােল্পল িা নিািরাল্পনার জনয এিং দ্রুিিার সল্পে এিং োয্েরীভাল্পি
ক
অশভল্পয্াগ
নমাোল্পিলা / গ্রহণ েরার জনয এেটি শনল্পিাক্তজি প্রশিক্তরিা এিং অশভল্পয্াগ প্রশিোল্পরর পিশি প্রশিটষ্ঠি
েরল্পি।
17.

গ্রাহেল্পদর োে নথল্পে গৃহীি অশভল্পয্াগ এিং/ অথিা নোন পরামি ক িা মিামি নশথভূ ি েরার

জনয এেজন আশিোশরেল্পে শনল্পিাক্তজি েরল্পি এিং িার নয্াগাল্পয্াল্পগর নম্বর নয্ন গ্রাহেল্পদর োল্পে
সহজলভয হি িার িযিস্থা েরল্পি।
18. সম্পন্ন েরা মূলযািল্পনর সমি COC িা আচরণশিশির মল্পিয পয্ল্পিশক্ষি
ক
অসম্পূণিাগুশল
ক
প্রশিশিিাল্পনর
জনয প্রল্পিাজনীি পদল্পক্ষপ গ্রহণ েরা।
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িংল্প াজন
MFIগুশির গ্রাহকল্পের প্রশর্ োযিদ্ধর্া

এই পৃথে নরািপত্রটি এেটি আলাদাভাল্পি নির হল্পি থাো পািা শহল্পসল্পি িযিহার েরা হল্পি এিং ঋণ
প্রদাল্পনর সমি গ্রাহেল্পদর নদওিা হল্পি
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MFIগুশির গ্রাহকল্পের প্রশর্ োযিদ্ধর্া
আমরা, ক্ষুদ্র ঋণ শিল্পের এেটি অংি শহল্পসল্পি গ্রাহেল্পদর োল্পে প্রশিজ্ঞা েরশে নয্ আমরাঃ
1. সি নয্াগয গ্রাহেল্পদর জনয ভারিীি শরজাভক িযাল্পঙ্কর শনল্পদকশিো অনুয্ািী ক্ষুদ্র ঋণ নসিা প্রদান েরল্পি
সল্পচি হি।
2. MFI আচরণশিশি এিং িার িাস্তিািল্পনর জনয গ্রাহেল্পে শিক্ষাদান েরি।
3. গ্রাহেল্পদর োল্পে প্রদি সি পশরল্পেিার জনয িিক এিং শনিমািলী অথ ক িন্টল্পনর পূল্পিইক ভারিীি শরজাভক
িযাল্পঙ্কর (RBI) নযায্য আচরণ শিশি অনুয্ািী শনম্নশলশখি নশথপত্রগুশলর মািযল্পম িথয প্রোি েরিঃ
a. স্বিি অনুল্পমাদন পত্র
b. ঋণ োেক
c. ঋণ সমিসূচী
d. পাসিুে

4. এোিাও, গ্রাহল্পের অিশহি সম্মশি শনক্তিি েরার জনয নগাষ্ঠী/নেি সভার মািযল্পম িথযপ্রোি েরি।
(শিস্তাশরি শিিরণ এেটি োগল্পজ মুদ্রণ েরা নয্ল্পি পাল্পর এিং সি ঋণ গ্রহীিাল্পদর

গ্রহণল্পয্াগযিার

স্বীেৃশি শহল্পসল্পি নসিাল্পি স্বাক্ষর েরল্পি পাল্পরন)।
5. সি পণয/পশরল্পেিার জনয প্রল্পয্াজয সি িিক এিং শনিমািলী গ্রাহেল্পদর সরোরী আঞ্চশলে ভাোি
অথিা িারা িুঝল্পি পাল্পর এমন ভাোি জানাল্পনার িযিস্থা গ্রহণ েরি।
6. ঋল্পণর শনম্নশলশখি িিকগুশল প্রোি েরি:
a.

হ্রাসমান ভারসাময পিশিল্পি সুল্পদর হার

b.

প্রক্তরিােরল্পণর খরচ িা প্রল্পসশসং শফ

c.

অনয নোন খরচ িা মূলয, নয্ ভাল্পিই িণনা
ক েরা নহাে না নেন

d.

িীমার আওিার জনয ননওিা নমাি খরচ এিং নয্ ঝুাঁশে গুশল িীমার আওিার মল্পিয রল্পিল্পে

7. শলশখিভাল্পি এেটি সিশেেভ সল্পমি APR এিং সমমাল্পনর মাশসে হার শহল্পসল্পি প্রল্পদি সি সুল্পদর হার
ক্ষুদ্র ঋণ শিল্পের আচরণশিশি

এিং প্রদি শফ নর্ােণা েরি।
8. গ্রাহল্পের োল্পে পূি ক নর্ােণা েরা িযিীি অঋণ পণয/পশরল্পেিার উপর নোন শফ সংগ্রহ েরি না।
9. সুল্পদর হার এিং জামানি সুরক্ষা সংরান্ত ভারিীি শরজাভক িযাল্পঙ্কর শনল্পদকিািলীর অনুসরণ েরি।
10. গ্রাহেল্পদর োে নথল্পে আদি ক গ্রাহল্পের সনািেরণ শনিম অনুয্ািী প্রাসশেে নশথপত্র প্রাপ্ত েরি।
য্শদ আমরা নোন অশিশরি নশথপত্র চাই িা অিিযই য্ুক্তিসেি এিং নলনল্পদন সম্পন্ন েরার জনয
প্রল্পিাজনীি হল্পি।
11. আল্পিদনোরীল্পদর ঋণ প্রিযাখযাল্পনর োরণ প্রোি েরি।
12. নয্ সমল্পির মল্পিয গ্রাহল্পেরা িাল্পদর আল্পিদনপল্পত্রর উপর শসিান্ত ননওিা এিং য্শদ অনুল্পমাশদি হি,
ঋণ শিিরণ েরার জনয েি সমি লাগল্পি িা প্রিযািা েরল্পি পাল্পরন, নসই সমিসীমার সম্পল্পেক সূশচি
েরি।
13. পণয এেত্র েরি না, শুিুমাত্র ঋণ জীিন, জীিন িীমা এিং গিাশদপশুর িীমার নক্ষল্পত্র িযশিরম
হল্পি পাল্পর। আিশিযে ভাল্পি িীমার িিকািলী গ্রাহেল্পদর সেিার সল্পে অিশহি েরি এিং নসগুশল নয্ন
অিিযই ভারিীি শরজাভক িযাঙ্ক এিং িীমা শনিিণ এিং উন্নিন আশিোশরে (IRDA) এর আদিশিশি
ক
নমল্পন
চল্পল। সি নক্ষল্পত্রই গ্রাহল্পের সম্মশি প্রাপ্ত েরা আিিযে হল্পি।
14. ঋণ প্রদান েরার পূল্পি ক গ্রাহল্পের প্রল্পিাজনীিিা এিং ঋণ পশরল্পিাল্পির ক্ষমিা য্থায্থ মূলযািন েরার
উপয্ুি প্রল্পচিা পশরচালনা েরি এিং শুিুমাত্র গ্রাহল্পের ঋণ পশরল্পিাল্পির ক্ষমিার সল্পে সামঞ্জসয নরল্পখ
ঋণ প্রদান েরি।
15. এেটি গ্রাহল্পের নক্ষল্পত্র িৃিীি ঋণদািা হি না য্শদ গ্রাহেটির অনয 2টি ঋণদািা নথল্পে ননওিা ঋণ
থাল্পে ।
16. নোল্পনা গ্রাহল্পের নক্ষল্পত্র ভারিীি শরজাভক িযাঙ্ক অথিা নেি/ রাজয সরোর অথিা SRO দ্বারা
শনিাশরি
ক
নমাি ঋণ সীমা লঙ্ঘন েরি না।
17. শনক্তিি েরি নয্ আমাল্পদর সি েমচারী
ক
নয্ন গ্রাহেল্পদর সল্পে পারস্পশরে নয্াগাল্পয্াগ স্থাপল্পন
নোম্পাশনর শনল্পদক িািলী অনুসরণ েল্পর।
18. শনক্তিি েরি নয্ সি েমী ও িযক্তি য্ারা আমাল্পদর পল্পক্ষ োজ েরল্পেন িারা নয্নঃ
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a. শিনীি ভাো িযিহার েল্পর, িালীনিা িজাি রাল্পখ এিং েিািীল হি
b. এমন নোল্পনা আচরণ না েল্পর য্া নোল্পনা ভাল্পিই নোন িরল্পণর হভমশে িা শহংসার ভাি প্রোি েল্পর।
c. ঋণ পুনরুিারোরী প্রশিশনশিল্পদর জনয ভারিীি শরজাভক িযাল্পঙ্কর শনল্পদকশিো অনুয্ািী অস্বাভাশিে
সমল্পি গ্রাহেল্পদর সল্পে নয্াগাল্পয্াগ স্থাপন না েল্পর।
d. অনুপয্ুি সমল্পি প্রল্পদি িল্পেিা সংগ্রহ েরার জনয গ্রাহেল্পদর সল্পে নদখা না েল্পর নয্মন শপ্রিজন
শিল্পিাল্পগর সমি ইিযাশদ...
19. ঋণগ্রহীিার োে নথল্পে প্রশিটি এিং প্রল্পিযেটি অথ ক সংগল্পহর নক্ষল্পত্র নিি রশসদ (MFI দ্বারা শসিান্ত
ননওিা নয্ রেল্পমরই নহাে না নেন) প্রদান েরি।
20. গ্রাহল্পের ঋণ পশরল্পিাল্পির অক্ষমিা সংল্পিদনিীলিার সল্পে নলনল্পদন েরার অনুল্পমাশদি নোম্পাশন
পিশি অনুসরণ েল্পর চলি।
21. ঋণ পশরল্পিাল্পির চাল্পপর সম্মুখীন ঋণগ্রহীিাল্পদর পশরত্রাল্পণর জনয আমাল্পদর নিােক অনুল্পমাশদি ঋণ
পুনগঠন
ক নপ্রাোক্ট/নপ্রাগ্রাম অনুসরণ েরি।
22. গ্রাহল্পের সংগৃহীি িথয েল্পঠারভাল্পি নগাপনীি রাখি।
23. শুিুমাত্র শনম্নশলশখি িল্পিকর অিীল্পন এেটি িৃিীি পল্পক্ষর োল্পে গ্রাহল্পের িথয প্রোি েরল্পি পারিঃ
a. গ্রাহেল্পে এই িরল্পণর প্রোি েরার সম্পল্পেক অিশহি েরা হল্পিল্পে এিং শলশখিভাল্পি আল্পগ নথল্পেই
অনুমশি ননওিা হল্পিল্পে।
b. এল্পক্ষল্পত্র নয্ পক্ষটির েথা িলা হল্পে নসটি MFIএর োেল্পথল্পে গ্রাহল্পের িথয প্রাপ্ত েরার জনয
গ্রাহেদ্বারা অনুল্পমাশদি হল্পিল্পে।
c. এিা েরার জনয আইনগি প্রল্পিাজন আল্পে।
d. এই অনুিীলন আশথে
ক প্রশিষ্ঠানগুশলর মল্পিয শচর প্রচশলি এিং পারস্পশরে শভশিল্পি এেটি র্শনষ্ঠ
দল্পলর জনয (নয্মন এেটি নরশেি িুযল্পরা নয্মন) উপলব্ধ এই সাল্পপল্পক্ষ নয্ i) গ্রাহল্পের পূি ক সম্মশি প্রাপ্ত
হল্পিল্পে এিং ii) এই িরল্পণর িল্পথযর প্রাপল্পেরাও গ্রাহল্পের িথয নগাপন রাখার এই িিকগুশলর দ্বারা আিি
হল্পি থাল্পে।
24. উপলব্ধ পণয এিং পশরল্পেিা এিং িার শিপরীল্পি শিেেগুশল, শনিাচন
ক
এিং দাশিত্ব সংরান্ত গ্রাহল্পের
সল্পচিনিা িািাল্পনার নিােক দ্বারা অনুল্পমাশদি প্রক্তরিা অনুসরণ েরি।
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25. সংস্থার নীশি ও পিশি সম্পল্পেক সি নিভ ন গ্রাহেল্পদর অিশহি েরি।
26. প্রশিক্তরিা জানাল্পনার পিশির অক্তস্তত্ব এিং উল্পেিয ও শেভাল্পি নসগুশলর সুল্পয্াগ ননওিা য্াি নসই
সম্পল্পেক গ্রাহেল্পদর জানাি।

গ্রাহল্পকর অশিকার
এেটি গ্রাহে শহসাল্পি আপনার শনম্নশলশখি অশিোরগুশল রল্পিল্পে:
1. শফর্ল্ অশফসার িা িাখার েমচারীল্পদর
ক
োে নথল্পে - হি নমৌশখেভাল্পি িা শলশখিভাল্পি ঋল্পণর
িিকািলীগুশল শনক্তিিভাল্পি নজল্পন শনল্পি
2. নমৌশখেভাল্পি িা শলশখিভাল্পি এেটি শিদযমান ঋণ অথিা এেটি ঋণ য্া শিগি 12 মাস অশিিাশহি
হিার আল্পগ িি েরা হল্পিল্পে, নসই সম্পশেকি অনাদািী িল্পেিা রাশি, পশরল্পিাশিি ঋণ এিং সুল্পদর রাশি
এিং অনয নোন িথয শনক্তিি ভাল্পি নজল্পন শনল্পি
3.

সমস্ত িিকািলী জ্ঞাশপি আল্পে এমন ঋণ অনুল্পমাদন শচটঠ িা ঋণ োেক প্রাপ্ত েরল্পি

4. নোন উপয্ুি আোল্পর এেটি িযাল্পঙ্কর পািিই প্রাপ্ত েরল্পি য্াল্পি পশরল্পিাশিি নমিাদী ঋণ শেক্তস্তএিং
অনাদািী িল্পেিা রাশি জ্ঞাশপি হল্পিল্পে
5.

MFI েমচারীল্পদর
ক
োল্পে জমা নদওিা ঋণ শেক্তস্ত সহ নয্ নোন অথপ্রদাল্পনর
ক
জনয রশসদ নপল্পি

6. ঋণ-োেক অথিা MFIএর অনয নোন প্রাসশেে উপেরল্পণ উল্পেশখি আশিোশরেল্পদর সল্পে অশভল্পয্াগ
জানাল্পি, অসল্পন্তাে নশথভূ ি েরার জনয নয্াগাল্পয্াগ েরল্পি - এিা শলশখিভাল্পি অথিা নিশলল্পফাল্পনর
মািযল্পম েরা নয্ল্পি পাল্পর।
7. অশভল্পয্াগ িা অসল্পন্তাে নশথভূ ি েরার জনয MFIএর এেটি মল্পনানীি েমীর নথল্পে সহািিা নপল্পি
8. আপনার নশথভূ ি েরা অশভল্পয্াগ িা অসল্পন্তাল্পের এেটি সমািান েরার জনয সমিসীমা উল্পেশখি
আল্পে এমন স্বীেৃশি প্রাপ্ত েরল্পি
9.

শনিাশরি
ক
সমিসীমার মল্পিয আপনার অশভল্পয্াগ / অসল্পন্তাল্পের উির প্রাপ্ত েরল্পি - য্া MFI দ্বারা

আপনাল্পে অিশহি েরা হল্পি য্খন আপশন অশভল্পয্াগ দাল্পির েরল্পেন
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10. আপনার অশভল্পয্াল্পগর উপর নয্ প্রশিক্তরিা অথিা সমািান নদওিা হল্পিল্পে িাল্পি আপশন য্শদ সন্তুি না
হন নসই নক্ষল্পত্র উচ্চির স্তল্পর আপীল েরল্পি
11. নয্ নোন নক্ষল্পত্র আমাল্পদর অশভল্পয্াগ প্রশিোল্পরর পিশি শনশিল্পিল্পে
ক
ভারিীি শরজাভক িযাল্পঙ্কর ননাোল
আশিোশরল্পের োল্পে আপীল েরল্পি।
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