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পবৰচয় 

I. প্ৰস্তাৱো 
আচৰণ বববি(বচওবচ)ৰ লক্ষয সহনে মাইক্ৰফাইনেন্সত “্ায়বদ্ধিীল ঋণ”ৰ অেুিীলেসমূহ প্ৰচাৰ আৰ ুউন্নত 
কৰা| 

গ্ৰাহকৰ স্বাৰ্থক প্ৰাধান্য দিয়াৰ ল্গতে সুৰক্ষা প্ৰিান্ৰ বাতব মাইক্ৰ’ক্ৰক্ৰদিটে গ্ৰাহকৰ কল্যাণৰ ওপৰে 
সবথাদধক গুৰতু্ব আতৰাপ কৰা হয় | ইতয় হ’ল্ “্ায়বদ্ধিীল ঋণ” প্্ৰিান্ৰ মূল্ কৰ্া | মাইক্ৰ-চক্ৰবৰ্ট 
গ্ৰাহকৰ ক্ৰক্ষত্ৰে আেুষ্ঠাবেক কামৰ চববেিাগ, বযৱসাবয়ক অেুিীলে আৰু বববিবদ্ধ বেন ব্িোসমহূক িাৰতৰ 
বিতৰত েৰ্া ববশ্বস্তৰে মূলত উপ ুিতা, স্বচ্ছতা, চগাপেীয়তা আৰু অবিন াগ বেষ্পবি- এই চেণীসমহূে 
ববিি কৰা হয়। 
 

এই জ্ঞােৰ ল্গতে ববগত বেৰসমূহে উন্যাগসমহূৰ বচ ও বচৰ বেজ্স্ব অবিজ্ঞতা আৰ ুচ্িৰ মাইক্ৰ-
চক্ৰবৰ্টৰ ন্ৱৰূপৰ ওপৰত বিবি কবৰ এই বচ ও বচক্ৰয় গ্ৰাহকসকল্ৰ স্বাৰ্থে অববৰতিানৱ “্ায়বদ্ধশীল্ 
ঋণ”ৰ অেিুীলেৰ ওপৰত মনোবেনবি কবৰনে|দিতহেু মাইক্ৰ-চক্ৰবৰ্টৰ গ্ৰাহকসকল প্ৰৰ্াক্ট আৰ ুইয়াৰ 
পদৰণাম সম্পনকব  স্ায় সম্পণূবিানৱ অৱগে বা সতেেন্ ন্হবও পাতৰ গদেতক প্ৰ্ােকাৰীসকনল গ্ৰাহকৰ স্বাৰ্থ 
সুৰবক্ষত ৰখাৰ ্াবয়ত্ব গ্ৰহণ কৰাতটা বািযতামূলক| 
  
কমবচাৰী আৰু সমবায় প্ৰিাসে সানপনক্ষ প্ৰনতযক প্ৰ্ােকাৰীৰ েীবতৰ দ্বাৰা ্ায়বদ্ধিীল ঋণ প্ৰ্ােৰ প্ৰকৃবত 
আৰু অেুিীলেসমহূ বৃহৎ হাৰত প্ৰিাবৱত হয়| ক্ৰসতয়তহ, গ্ৰাহকৰ কলযাণ সাধন্ৰ লক্ষযে উপন্ীে ক্ৰহাৱাৰ 
িটুি মূল স্তম্ভ হ’ল্ কমবচাৰী বে ুবি আৰু সমবায় প্ৰিাসে আৰু বচ ও বচক্ৰয় এই উিয়ক্ৰকই োৰ 
পদৰসীমাে অন্তিুব ি কতৰ | 
 



4  

II. চোট 

a. প্ৰন াজ্যতা 
1. এই বচওবচ মাইক্ৰ-চক্ৰবৰ্টৰ সকনলা প্ৰ্ােকাৰীৰ চক্ষত্ৰনত প্ৰন াজ্য হয়,  ’ত 

 

• কু্ষদ্র ঋণৰ সংজ্ঞা, দৰজাৰ্থ  ক্ৰবংক অৱ ইদিয়াৰ দ্বাৰা দন্ধথাদৰে কু্ষদ্র ঋণ প্ৰ্ােকাৰী এেববএফবচ-
এমএফআইৰ১ “চ াগযতাসম্পন্ন সম্পবি” ৰ সংজ্ঞাৰ দৰ্দিে বযািা েৰ্া প্ৰনয়াগ কৰা হয় 
|ববি্িানব ক’বলল্ গ’ক্ৰল্, সকনলা ঋণ “চ াগযতাসম্পন্ন সম্পবি” ৰ মাে্ণ্ড অেুসবৰ দিয়া হয় | 
অৰ্থাৎ,প্ৰথম চক্ৰ আৰ ুপৰৱতী চক্ৰৰ ঋণ, ট’প-আপ ঋণ েৰ্া তৃতীয়পক্ষৰ প্ৰৰ্াক্টসমূহৰ ক্ৰয়ৰ 
বানব প্ৰ্াে কৰা ঋণ, এইসকতল্াদবল্াকৰ ক্ৰক্ষত্্ৰে “বচ ও বচ” প্ৰতিাজয | 

• প্ৰ্ােকাৰীক এগৰাকী আইেী সত্ত্বা বহচানপ বযািা কৰা হয়, ব ক্ৰয় আৰ বব আইৰ বেয়ম অেু ায়ী 
এেববএফবচ-এমএফআইসমহূৰ বাতব “চ াগযতাসম্পন্ন সম্পবি”ৰ মাে্ণ্ডৰ অিীেত কু্ষদ্র ঋণ প্ৰ্াে 
কক্ৰৰ | 

2. ব সকল প্ৰ্ােকাৰী চচল্ফ-চৰগুনলটৰী অৰনগোইনজ্শ্বে(এেআৰও২)ৰ স্সয, ক্ৰেওঁতল্াকৰ স্সযতা 
প্ৰাদিৰ ক্ৰক্ষত্ৰে আেৰণ দবদধ (CoC)মাবে চলানটা প্ৰনয়াজ্েীয় চতব েৰ্া ই বািযতামূলক | 
এেআৰওসমকূ্ৰহ ইয়াৰ স্সযসকলক আেৰণ দবদধ (CoC)পালেৰ ক্ৰক্ষত্ৰে ক্ৰহোঁ প্ৰতয়াগ কতৰ | 

3. অেযােয প্ৰ্ােকাৰীসকল্ৰ দি্তি(নবংক আৰ ুঅন্া-চবংকীয় উৰ্য়তৰ)প্ৰতযক্ষ বা পনৰাক্ষিানৱ কু্ষদ্র 
ঋণ প্্ৰিান্ কতৰ(অংিী্াৰীত্ব আবহব বা সুৰক্ষাজ্বেত, প্ৰতযক্ষ আবেে বা সহ-উৎপদিৰ 
অিীেত)ক্ৰসইসমূহক চস্বচ্ছাকৃেিানৱ উন্যাবগক মাে্ণ্ড বজাই ৰখাৰ স্বাৰ্থে আেৰণ দবদধ (Coc) 
মাদন্ েদল্বলল্ উৎসাবহত কৰা হয়| 

4. দিতহেু মাইক্ৰ-চক্ৰবৰ্ট সহনে বেম্ন-আয়ৰ বজাৰসমূহৰ ক্ৰক্ষত্্ৰে প্ৰ্ােকাৰীসকলৰ দ্বাৰা আগবন াৱা 
এটি প্ৰিাে ঋণ দ্রবয, গদেতক আেৰণ দবদধে “্ায়বদ্ধিীল ঋণ” প্্ৰিান্ৰ ওপৰে দবতশষৰ্াতৱ গুৰতু্ব 
দিয়া হহতে |োৰ ল্গতে গ্ৰাহক সুৰক্ষা ন্ীদেসমহূ (েযা য বযৱহাৰ, উপন াগীতা, স্বচ্ছতা, 
চগাপেীয়তা আৰ ুঅবিন াগ বেষ্পবি) অেযােয আবথবক পদৰতসৱাৰ ক্ৰক্ষত্্ৰতো প্ৰন াজ্য। 

5. প্ৰ্ােকাৰীসকনল আৰববআই,নচবব,আইআৰবৰ্এ,নকন্দ্ৰীয় েৰ্া ৰাজয েৰকাৰৰ দ্বাৰা প্ৰ্াে কৰা সকনলা 
আইে মাদন্ েদল্ব ল্াদগব | ইয়াৰ ল্গতে মে কবৰব লাবগব চ , আেৰণ দবদধ (CoC) এই 
আইে েৰ্া দন্য়মাৱল্ীসমূহৰ ক্ৰকাতন্া ববকল্প েহয়, ই এটি সংন াজ্ে ক্ৰহ মাত্ৰ| ৰ্দৱষযতে  ব্ এই 
আইে েৰ্া দন্য়মাৱল্ীসমূহৰ ক্ৰকাতন্া পদৰৱেথ ন্ৰ ক্ৰক্ষত্ৰে আেৰণ দবদধৰ ল্গে ক্ৰকাতন্া দবতৰাধ ঘতট 
ক্ৰেতে বেয়ন্ত্রক দ্বাৰা দন্ধথাদৰে বেয়মসমূতহই প্ৰন াজ্য হ’ব | 
b. পূবববতী সংস্কৰণ আৰ ুবচআৰএলৰ সসনত চেণীববেযাসত সালসলবে 

1. এই বচওবচ সহনে পূবববতী বচওবচৰ েতুে সংস্কৰণ, গদেতক ইয়াে গ্ৰাহক কলযাণৰ বানব মূিয ববুল 
গণয কৰা চববেিাগ উপা্াে অক্ষত অৱস্থাত ৰিা হহতে|অবিক স্পষ্টোৰ প্ৰদে ল্ক্ষয ৰাদখ ইয়াক 
ন্েুন্লক প্ৰস্তুত কৰা হহতে | দিসমূহ েীবত প্ৰচবলত বেয়মৰ ল্গে খাপ ক্ৰখাৱা ন্াই বা পুন্ৰাবদৃি 
হহতে অৰ্বা িায়বদ্ধশীল্ ঋণ িান্ৰ ক্ৰক্ষত্ৰে সঠিক ন্হয় ক্ৰসইসমুহ আেঁৰাই ক্ৰপতল্াৱা হহতে | এই 
ন্েুন্ আেৰণ দবদধে কমথোৰী দন্িবুি আৰ ুসমবায় প্ৰশাসন্ৰ প্ৰদে অদধক গুৰতু্ব দিয়া হহতে আৰ ু
এই ্টুা অংি বহুলিানৱ ড্ৰাফ্ট কৰাৰ ল্গতে বহুনতা েতুে সংন াজ্ে কৰা সহনে|  

2. এইয়া মে কবৰবলগীয়া চ , গ্ৰাহক বে ুবিৰ প্্ৰৰ্ম িণ্ড ্ায়বদ্ধিীল ঋণ(বচআৰএল)ৰ আচৰণ 
বববিৰ ল্গে সং ুি কৰা সহনে আৰু বচআৰএল-ত কৰা ব নকানো েতুে সংন াজ্েক েীলা আৰ ু
ইটালীকত উনেি কৰা সহনে| বচআৰএলৰ উনেিয সহনে গ্ৰাহক বে বুিৰ িতৰ আটাইতকক-জ্টিল 
ববষয়ে মাইক্ৰ-চক্ৰবৰ্টৰ সকনলা প্ৰ্ােকাৰীসকলক চস্বচ্ছাকৃেিানৱ সন্মত কনৰাৱা|   

   ১. https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_ViewMasCirculardetails.aspx?id=9827 
  ২. এেআৰওক উন্যাগ সংস্থা বহচানপ বেিবাৰণ কৰা হয়, াক চপ্ৰে মুবি 
https://rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=30052 অেুসবৰ িাৰতীয় বৰজ্ািব  চবঙ্ক অেুসবৰ    
এেববএফবচ-এমএফআই-ৰ বানব িাৰতীয় বৰজ্ািব  চবনঙ্ক এে.আৰ.ও. বহচানপ স্বীকৃবত প্ৰ্াে কনৰ। 

https://rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=30052
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আচৰণ বববি 

I. গ্ৰাহক বে ুবি 

a. েযা য বাতব ালাপ 
1. প্ৰ্ােকাৰীসকনল এইয়া সুবেবিত কদৰব লানগ  ানত, গ্ৰাহকসকল িমব, জ্াবত, সববাবহক বস্থবত বা 

বলঙ্গনি্ ইতযাব্ৰ বাতব অেযায়িানৱ সবষমযতাৰ সনু্মিীন্ ন্হয়| 
2. প্ৰ্ােকাৰীনয় সুবেবিত কদৰব লানগ  ানত, সকনলা কমবচাৰী েৰ্া প্ৰ্ােকাৰীৰ হহ কাম কৰা 

বযবিসকনল েল্ৰ কৰ্াদখদন্ৰ প্ৰদে ল্ক্ষয ৰাদখ কাম কক্ৰৰ:  
▪ ৰ্দ্র িাষাৰ বযৱহাৰ কৰক, বিষ্টাচাৰ বজ্াই ৰাখক, সামাবজ্ক আৰু সাংসৃ্কবতক সংনব্েিীলতাৰ 

প্ৰবত সন্মাে জন্াওক | 
▪ ঋণ সংগ্ৰহ কৰাৰ বানব চকানো িৰণৰ বল প্ৰনয়াগ েকবৰব আৰু চকৱল চকন্দ্ৰীয়িানৱ মনোেীত 

ঠাইতক্ৰহ ঋণৰ দকদি সংগ্ৰহ কবৰব| এজ্ে কমবচাৰীনয় গ্ৰাহকজ্েৰ ঘৰৰ পৰা বা কমবস্থােৰ পৰা চতবতয়ানহ 
ঋণৰ দকদি সংগ্ৰহ কবৰব পাতৰ চ বতয়া গ্ৰাহকজ্নে িাৰাবাবহকৰ্াতৱ ্বুাৰ বা তানতাবিক পবৰবস্থবতত 
চকন্দ্ৰীয় মনোেীত ঠাইত উপবস্থত হ’বকল বযথব হয়|  

• গ্ৰাহকক চমৌবিক বা িাৰীবৰকিানৱ ৰ্াবুদক দন্দিব বা অপমাে ন্কদৰব| 
▪ গ্ৰাহকক অসময়ত চ নে আত্মীয়ৰ মৃতুয, অসুস্থতা, সামাবজ্ক অেষু্ঠাে চ নে বববাহ আৰু জ্ন্ম, 

আদিৰ সময়ত চ াগান াগ েকবৰব| 
b. উপ ুিতা (নকইবাববি/অবতবৰি-ঋণৰ পৰা ববৰত থকা) 
1. প্ৰ্ােকাৰীক্ৰয় ঋণ ববতৰণ কৰাৰ আগনত গ্ৰাহকৰ আবথবক অৱস্থা (আয়-বযয়), ঋণৰ প্ৰনয়াজ্েীয়তা, 

পুে-পবৰনিাি ক্ষমতা আৰ ু বব্যমাে ঋণৰ দবষতয় গ্ৰাহকৰ পৰা ল্াৰ্ কৰা েৰ্যৰ ল্গতে চক্ৰবৰ্ট 
ইেফৰনমশ্বে বৰপটব  (বচআইআৰ ) আৰ ু কািথযতক্ষত্ৰৰ পৰা ল্াৰ্ কৰা অবিজ্ঞতা েৰ্া বুবদ্ধমিাৰ 
দৰ্দিে মূলযায়ে কবৰব লানগ| 

2. প্ৰতেযকটি ঋণ অেুনমা্ে কৰাৰ আগতে প্ৰ্ােকাৰীনয় বেবিতিানৱ এক সবি৩ বচ আই আৰ-ৰ 
বযৱহাৰ কবৰব লাদগব | এইয়া স্পষ্ট কৰা সহনে চ , টপ-আপ ঋণ, বদ্বতীয় আৰ ুপৰৱতী চক্ৰৰ 
ঋণসমূহনক িবৰ সকনলাধৰণৰ ঋণ প্ৰিান্ কৰাৰ আগনত দে আই আৰ-ৰ বযৱহাৰ কবৰব লানগ| 

3. গ্ৰাহকৰ ঋণ পুে-পবৰনিাি কবৰব পৰা ক্ষমতাৰ দৰ্দিে ঋণ প্ৰিান্ কবৰব লানগ| ঋণ অেুনমা্ে 
কৰাৰ আগনত, প্ৰ্ােকাৰীনয় সবি বচ আই আৰ-ৰ কু্ষদ্র ঋণ দবৰ্াগৰ ওপৰে দন্ৰ্থ ৰ কদৰ সুবেবিত 
হ’ব ল্াতগ ক্ৰি : 
▪  ব্ এজ্ে গ্ৰাহনক ইদেমতধযই বতবেটা(3)বববিন্ন প্ৰ্ােকাৰীৰ পৰা সবক্ৰয় ঋণ সল সথনে, 

চতনেহ’নল গ্ৰাহকজ্েকল চতুথব ঋণ প্ৰ্াে কৰা ন্’হব | এেববএফবচ-এমএফআইসমূনহ অবতবৰিিানৱ 
এই ক্ৰক্ষত্্ৰে সুবেবিত হ’ব লাবগব চ , গ্ৰাহকজ্ক্ৰন্  ানত ২টাতকক অবিক এেববএফবচ-এমএফআই 
ঋণ চলাৱা োই|৪ ঋণিাো সকল্ৰ গণো কৰাৰ সময়ে (NBFC-MFIs ৰ গণন্াৰ ক্ৰক্ষত্ৰে ন্হয় 
), দিদবল্াক ঋণৰ বতকয়া ৰাদশৰ  পদৰমাণ < 1000 (এতহজাৰ টকােলক কম), ক্ৰেতন্ ঋণ 
বাি দিয়া হ’ব পাতৰ | 

▪ প্ৰবতজ্ে গ্ৰাহকৰ ক্ৰক্ষত্ৰে সববমুঠ ঋণৰ পদৰমাণ ১২৫,০০০/-ৰ৫ সীমা  ানত উলংঘে েকনৰ| 
অৱনিয, পৰৱতী জ্ােেী জ্াবৰ েকৰাকলনক অসমৰ প্ৰবতগৰাকী গ্ৰাহকৰ ক্ৰক্ষত্ৰে সববমুঠ ঋণৰ এই 
সীমা ১,০০,০০০ ক্ৰহ | 

____________________________________________________________________ 
৩. চি.আই.আৰ বেষ্কািেৰ তাবৰিৰ পৰা 15 চকনলণ্ডাৰ ব্েৰ বানব বচ.আই.আৰ.-ক 'সবি' বুবল গণয কৰা হয়। ইয়াৰ অথব সহনে 
চ  প্ৰ্ােকাৰীনয় গ্ৰাহকৰ বচ.আই.আৰ. বেষ্কািে কৰাৰ তাবৰিৰ 15 চকনলণ্ডাৰ ব্েৰ বিতৰত ক্ৰেওঁক ঋণ ববতৰণ কবৰব লাবগব। 
৪. এেববএফবচ-এমএফআইৰ বানব িাৰতীয় বৰজ্ািব  চবঙ্কৰ বেন ব্িো অেুসবৰ | 
৫. িাৰতীয় বৰজ্ািব  চবঙ্কৰ 0৮ েনৱম্বৰ, ২০১৯ -ৰ সীমাৰ সমীক্ষাৰ ওপৰত প্ৰকাি কৰা চপ্ৰে ববজ্ঞবি অেুসবৰ ব্য়া সহনে 
https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=11727&Mode=0. প্ৰনয়াজ্েীয়তা অেুসবৰ এেআৰও হয়নতা ববনিষ 
ৰাজ্য/বজ্লাৰ বানব বববিন্ন ঋবণতাৰ চকপসমূহৰ ওপৰত পৰামিব ব্ব পানৰ|  
 
উতেখয ক্ৰি, প্ৰ্ােকাৰীনয় ঋণৰ৬ বাতব অেুনমা্ে ব্য়াৰ আগনত পূবথৰ দে আই আৰৰ মাইক্ৰ-ফাইনেন্স 

https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=11727&Mode=0
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িণ্ডত গ্ৰহণ কৰা সকতল্াধৰণৰ কু্ষদ্র ঋণৰ (ব্যচিগত ব্া ্লীয়) কাৰক মঠু ঋণৰ সতযতা প্ৰবতপন্ন 
কবৰব লানগ| 

▪ অেয প্ৰ্ােকাৰীৰ সসনত ঋণৰ পবৰমাণ > ১,০০০ বাকী থকা ে’ে-পাৰফবমবং(ক্ৰটিিকু্ত>দিদপদি 
৯০ দিন্৭) একাউণ্ট থকা গ্ৰাহকৰ ঋণ অেুনমা্ে/ববতৰণ কৰা েহয়|৮ 

c. বিক্ষা আৰু স্বচ্ছতা 
1. প্ৰ্ােকাৰীনয় গ্ৰাহকক ঋণৰ প্ৰিাে তথয সমহূ প্ৰ্াে কদৰব ল্াদগব আৰ ুল্গতে ঋণ েবথপত্ৰসমহূে 

চ নে ঋণ আনব্ে, ঋণ অেুনমা্ে পত্ৰ/ঋণ চুবি আৰ ুঋণ কাৰ্ব  আদিে এই তথয সমূহ অেৰু্থ ক্ত 
ৰ্াদকব ল্াতগ | এই তথয সমতূহ বেবিতৰ্াতৱ সামবৰ চলাৱা কৰ্াদখদন্ হ’ল্:  
▪ প্ৰ্ােকাৰীৰ পবৰচয় আৰ ুঠিকো 
▪ গ্ৰাহকৰ পবৰচয় আৰু ঠিকো 
▪ প্ৰৰ্াক্ট সম্পতকথ সদবচিষ েৰ্য(ঋণৰ পবৰমাণ, ঋণ অববি বা পবৰনিািৰ সময়সীমা, ঋণ পবৰনিাি 

প্্ৰদক্ৰয়াৰ সঘেতা, হ্রাসপ্রাপ্ত ৰ্াৰসাময পদ্ধবতে ঋণৰ ওপৰত বাবষবক সু্ৰ হাৰ৯, প্ৰবক্ৰয়াগত 
মাচুল, ব নকানো অেযােয শুল্ক বা মাচুল দিিতৰ বণবো কৰা হয়, পদৰতশাধ কদৰবল্গীয়া মঠু 
ৰাদশৰ পবৰমাণ, চক্ৰবৰ্ট-বলংকৰ্ লাইফ ইঞু্চনৰন্স কিাৰ, কিানৰজ্ৰ পবৰমাণ আৰ ুকিাৰ ৰ্কা 
বৰক্স সম্পতকথ  সদবচিষ,  ব্নহ প্ৰন াজ্য হয় আৰু অেযােয প্ৰিাে বেয়ম আৰু চতব াৱলীসমূহ) 

▪ গ্ৰাহক অবিন াগ বেষ্পবি প্ৰণালীৰ সবৱনিষ 
2. প্ৰ্ােকাৰীসকনল গ্ৰাহকসকলক সকনলা বেয়ম আৰু চতব াৱলীসমহূৰ ববষনয় েৰকাৰী আঞ্চবলক িাষাত 

অথবা গ্ৰাহকসকক্ৰল্ বুবজ্ চপাৱা িাষাত অৱগে কদৰব ল্াতগ |প্ৰ্ােকাৰীনয় বেয়ম আৰু চতব াৱলীসমূহৰ 
চক্ষত্ৰত চহাৱা দিচকানো সালসলবেৰ ববষনয় গ্ৰাহকক অন্দেপল্তম জ্োব লানগ| 

3. গ্ৰাহকৰ পৰা আিায় কৰা প্ৰবতনটা ৰাদশৰ দবদন্ময়ে প্ৰ্ােকাৰীনয় গ্ৰাহকক এক্ৰকািে ৰবচ্ অৰ্বা 
বলবিত স্বীকৃবত প্ৰ্াে কবৰব লানগ | 

4. প্ৰ্ােকাৰীনয় বেবিতিানৱ ল্ক্ষয ৰাদখব লানগ িাতে, গ্ৰাহকসকল্ ঋণ চুবিৰ প্ৰবক্ৰয়া, বেয়ম আৰ ু
চতব াৱলীৰ ল্গতে প্ৰৰ্াক্ট সন্দৰ্থ ে সম্পূণবৰূনপ অৱগে হয়| প্ৰ্ােকাৰীনয় এই ক্ৰক্ষত্ৰে প্ৰনয়াজ্েীয় 
বযৱস্থাসমূহ (ন নে প্ৰবিক্ষণ, মূলযায়ে আৰু গ্ৰাহকৰ সসনত িাৰাবাবহক বাতব ালাপ)গ্ৰহণ কবৰব লানগ| 

5. প্ৰ্ােকাৰীনয় গ্ৰাহকসকল্ক আেৰণ দবদধৰ ল্গতে িাল চক্ৰবৰ্ট ইবতবৃবতৰ বানব সময়মতে ঋণ পবৰনিাি কৰাৰ 
প্ৰনয়াজ্েীয়োৰ ওপৰত বিবক্ষত কৰাে গুৰুত্ব দিব ল্াতগ| ইয়াতৰাপদৰ, অবিন াগ বেষ্পবি প্ৰবক্ৰয়াৰ আিযন্তৰীণ 
আৰু বাবহযক এেনকনলশ্বে চমকাবেবজ্মক্ৰক১০ িবৰ বৰ্বজ্নটল ববিীয় চলেন্ৰ সুববিা, ববপ্ েৰ্া প্ৰনয়াজ্েীয় 
সুৰক্ষাকবচৰ দবষতয় বিবক্ষত কৰাে গুৰুত্ব আতৰাপ কদৰব ল্াতগ | 

6. প্ৰিান্কাৰীতয় ্লীয় আৰু চকন্দ্ৰীয় চেতাৰ ওপৰত অন্ধববশ্বাস গব  চতালাৰ পৰা দবৰে ৰ্াদকবলল্ গ্ৰাহকসকল্ক 
সজ্াগ কবৰব লানগ আৰু দকিতৰ প্্ৰোৰক/কাল্পদন্ক ঋণৰ (গ্ৰাহকৰ োমত গ্ৰুপ/চকন্দ্ৰৰ চেতাৰ দ্বাৰা গৃহীত 
ঋণ, দি চঘাষ্ট চলবণ্ডং/পাইপলাইবেং দহোতবও পদৰদেে) দিতকাতন্া বতকয়া ৰাদশতয় গ্ৰাহকৰ চক্ৰবৰ্ট চৰকৰ্ব  েষ্ট 
কৰাৰ ল্গতে িবৱষযনত ঋণ প্ৰাদিৰ সুদবধা েষ্ট কবৰব পানৰ তাৰ ববষনয় জ্ঞাে প্ৰ্াে কবৰব লানগ| এইসমূহ 
দবষয় বািযতামূলক ্লীয় প্ৰবিক্ষণ(বচবজ্টি)/্লীয় বচোিকাৰী পৰীক্ষা(বজ্আৰটি)ে আতল্ােন্া কৰাতো অদে 
আৱশযকীয় | প্ৰ্ােকাৰীনয় এই ্লীয় সিাসমূহত গ্ৰাহকৰ উপবস্থবত সুবেবিত কবৰব লানগ| 
৬.বিক্ষা আৰু বচবকৎসা বযয় পূৰণৰ বানব প্ৰাি কৰা ব নকানো ঋণ গ্ৰাহক এজ্েৰ মুঠ ঋণীতা প্ৰাি কনৰাোঁনত বা্ ব্য়া হ'ব। 
৭. ব্ আনব্েকাৰীনয় বচআইআৰ-ত চতওোঁৰ অপৰািমূলক একাউণ্টৰ বস্থবতৰ ওপৰত প্ৰবতদ্বন্দীতা কনৰ বা চতওোঁৰ 
অপৰািমূলক একাউণ্ট চটা চতওোঁৰ অঞ্চলত মাইক্ৰ'চক্ৰবৰ্ট প্ৰ্ােকাৰীৰ অপানৰচে প্ৰতযাহাৰ/বন্ধ কৰাৰ বানব বযৱহাৰ কৰা 
হয়,প্ৰ্ােকাৰীনয় প্ৰনয়াজ্ে অেুসবৰ বচআইবচ, প্ৰাসবঙ্গক প্ৰ্ােকতব া বা এে.আৰ.ও.-ৰ সসনত চ াগান াগ কবৰ সমসযানবাৰ 
সমািাে কবৰবকল সহায় কবৰব লাবগব। 
৮.ইয়াৰ বযবতক্ৰম প্ৰাকৃবতক ্নু বাগৰ দ্বাৰা প্ৰিাবৱত ঋণৰ বানব উপলব্ধ ব নবাৰ চবঙ্ক আৰু এেববএফবচ-ৰ বানব প্ৰাকৃবতক   
্নু বাগৰ দ্বাৰা প্ৰিাবৱত অঞ্চলনবাৰত প্ৰিবস্ত বযৱস্থাৰ বানব িাৰতীয় বৰজ্ািব  চবঙ্কৰ বেন ব্িোৰ অিীেত অহব তাপ্ৰাি হয় 

https://www.rbi.org.in/scripts/NotificationUser.aspx?Id=11394&Mode=0,https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_CircularIndexDisplay.
aspx?Id=10531 

৯.সু্ৰ হাৰ আৰু প্ৰবক্ৰয়াগত মাচুলনক িবৰ মূলয বেিবাৰণৰ সম্পকব ত এেববএফবচ-এমএফআই- সমূনহ িাৰতীয় বৰজ্ািব  চবঙ্কৰ 
বেন ব্িো অেুসৰণ কবৰব লাবগব। 
১০.বাবহযক এেনকনলশ্বে প্ৰবক্ৰয়াত  'ত প্ৰন াজ্য হয় চলাকপালসহ গ্ৰাহকৰ বানব উপলব্ধ দন্য়ন্ত্ৰক চচনেলসমূহ অন্তিুব ি কবৰব 
লাবগব। 
 

7.  ব্ গ্ৰাহকৰ ঋণ প্ৰতযািাে কৰা হয় ক্ৰেতে এইতক্ষত্ৰে বেবিতিানৱ প্ৰ্ােকাৰীনয় গ্ৰাহকক সঠিক 

https://www.rbi.org.in/scripts/NotificationUser.aspx?Id=11394&Mode=0
https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_CircularIndexDisplay.aspx?Id=10531
https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_CircularIndexDisplay.aspx?Id=10531
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কাৰণনটা বণবো কবৰব লানগ | এই উনেিযৰ প্ৰদে ল্ক্ষয ৰাদখ , গ্ৰাহককল প্ৰ্াে কৰা ঋণ আনব্েৰ 
স্বীকৃবতপত্ৰে প্ৰ্ােকাৰীৰ বচবজ্আৰএম (CGRM) েম্বৰ আৰু টাণব এৰাউণ্ড টাইম(TAT)উতেখ 
থাবকব লানগ,  ানত গ্ৰাহনক প্ৰ্ােকাৰীক চ াগান াগ কবৰব পানৰ| 

8. অনু্গ্ৰহ কদৰ মন্ কদৰব ক্ৰি, িািা আৰ ুঋণৰ েবথপত্ৰসমূহে প্ৰকাশৰ প্ৰনয়াজ্ন্ীয়ো ৰ্কা দবষয়সমূহৰ 
সদবতশষ অেুবন্ধত উনেি আনে |  

d. তথয আৰু চগাপেীয়তা 
1. আৰববআই-ৰ বেয়ম অেুসবৰ প্ৰ্ােকাৰীনয় বেবিতিানৱ গ্ৰাহকৰ পৰা চকৱাইবচ (KYC)-ৰ 

েবথপত্ৰসমহূ সংগ্ৰহ কবৰব লানগ| 
2. প্ৰ্ােকাৰীনয় সািাবহক বিবিত ইউবেফমব চক্ৰবৰ্ট ৰ্াটা ফনমবট অেুসবৰ আৰববআই-ৰ অেুনমা্ে ৰ্কা 

সকনলা বচআইবচে সঠিক আৰ ুবযাপকৰ্াতৱ গ্ৰাহকৰ তথয আপনলাৰ্ কবৰব লানগ | 
3. গ্ৰাহতক িদি বচআইবচে থকা ক্ৰেতখেৰ তথযৰ সংক্ৰান্তত চকানো আপবি ্িবাই বা অদৰ্তিাগ উত্থাপে 

কতৰ ক্ৰেতে প্ৰ্ােকাৰীনয় বেবিতিানৱ অন্দেপল্তম োৰ সমাধান্ কদৰব ল্াদগব | এনে অবিন াগ 
িাদখল্ৰ তাবৰিৰ পৰা ৭(চকনলণ্ডাৰ)ব্েৰ বিতৰত ইয়াৰ বেষ্পবি কবৰব লানগ| 

4. প্ৰ্ােকাৰীনয় বেবিতিানৱ গ্ৰাহকৰ তথযসমূহ চগাপে কবৰ ৰাবিব লাদগব| বেম্নবলবিত পবৰবস্থবততক্ৰহ 
গ্ৰাহকৰ তথযবিবে তৃতীয় পক্ষৰ আগত প্ৰকাি কদৰব পৰা িাব পাতৰ : 
▪ িদি এনে তথয আইেৰ অিীেত প্ৰ্াে কৰাৰ প্ৰনয়াজ্ন্ীয়ো ৰ্াতক বা বযৱসাবয়ক উনেিযত ইয়াক 

প্ৰ্াে কৰানটা বািযতামূলক কৰা হয় (তিতন্: চক্ৰবৰ্ট ইেফৰনমশ্বে চকাম্পােীসমহূকল) 
▪ গ্ৰাহকক এই েৰ্য প্ৰকািৰ ববষনয় অৱগে কৰা হহতে আৰু বলবিত ৰূপত অেুমবত সংগ্ৰহ কৰা 

হহতে | 
▪ সংবিষ্ট চক্ষত্ৰে উি পক্ষই গ্ৰাহকৰ তথয সংগ্ৰহ কদৰবৰ বাতব প্্ৰিান্কাৰীৰ ওেৰে গ্ৰাহকৰ দ্বাৰা 

আগেীয়ালক অেুনমা্ে ল্াৰ্ কদৰতে | 
5. ঋণৰ আনব্ে, বচআইআৰ পৰীক্ষাৰ বানব প্ৰ্ােকাৰীনয় বেবিতিানৱ গ্ৰাহকৰ সন্মদে লব লানগ আৰ ু

গ্ৰাহক্ৰক ক্ৰি ঋণৰ বানব প্ৰতিাজয বেয়ম ও চতব াৱলীসমূহ গ্ৰহণ কবৰক্ৰে এইয়া দন্দিে কদৰব ল্াদগব | 
গ্ৰাহকৰ দ্বাৰা গৃহীত চহাৱা প্ৰবতনটা প্ৰৰ্াক্ট, ঋণৰ ল্গতে বীমা বা অেযােয ব নকানো প্ৰৰ্াক্ট সম্পনকব  
গ্ৰাহকৰ পৰা পৃথক আৰ ুস্পষ্টৰ্াতৱ সন্মবত গ্ৰহণ কৰা উবচত|  

e. অবিন াগ বেষ্পবি১১ 
1. গ্ৰাহকৰ অবিন াগসমূহ কা বযকৰীৰ্াতৱ েৰ্া িৰ্া সময়ে সমািাে কবৰব পৰাকক প্ৰ্ােকাৰীসকনল 

গ্ৰাহকক বেবিতিানৱ এক িবিিালী অবিন াগ বেষ্পবিৰ বযৱস্থা প্ৰিান্ কবৰব লানগ| প্ৰিান্কাৰীতয় 
সকতল্া গ্ৰাহতক ক্ৰেওঁতল্াকৰ অবিন াগ পঞ্জীয়েৰু্ক্ত কদৰব পৰালক িািাত এক দন্তবদিে ক্ৰফান্ ন্ম্বৰ বা 
এক সহায়কাৰী কমবচাৰীৰৰ উপদস্থদেৰ ক্ৰিাতগদি দেদজআৰএম (CGRM) প্্ৰণাল্ীৰ সহজ উপল্ব্ধো 
সুদন্দিে কদৰব ল্াতগ | 

2. প্ৰ্ােকাৰীনয় বেবিতিানৱ িািাসমূহে, ঋণ েবথপত্ৰে আৰ ু অেযােয চ াগান াগৰ উপা্ােসমূহে 
গ্ৰাহকৰ অবিন াগ বেষ্পবিৰ প্ৰণাল্ীৰ সম্পনকব  সদবচিষ তথয স্পষ্টিানব উনেি কবৰব লানগ| অেুগ্ৰহ 
কবৰ “গ্ৰাহকৰ আগত প্ৰকাি কবৰবলগীয়াবিবে" ন্ামক অেুবন্ধটি োওঁক 

3. বচ বজ্ আৰ এম-ৰ পদৰোল্ন্া েৰ্া েিাৰক কদৰবৰ বাতব প্ৰ্ােকাৰীসকনল বেবিতিানৱ েূযেতম 
এগৰাকী অবিন াগ বেষ্পবি ববষয়া ৰাবিব লানগ আৰ ুচতনিতৰ চ াগান াগৰ সদবচিষ(ই-চমইল, চফাে 
েম্বৰ) গ্ৰাহকৰ বাতব সহজ উপল্ব্ধ হ’ব লানগ| 

4. প্ৰিান্কাৰীতয় গ্ৰাহকক আশ্বাস প্ৰিান্ কদৰব ল্াদগব ক্ৰি, অবিন াগ িাদখল্ কৰাৰ পােতো ক্ৰেওঁৰ হসতে 
ন্যািয বযৱহাৰ কৰা হ’ব | 

১১.বচবজ্আৰএম-ৰ ওপৰত অবিক ববৱৰণৰ বানব প্ৰ্ােকাৰীনয় এেববএফবচ-ৰ বানব িাৰতীয় বৰজ্ািব  চবঙ্কৰ 
এফবপবচ(বলংক) োব পানৰ। 
 

f. অেযােয১২ 
1. প্ৰ্ােকাৰীনয় আৰববআইৰ বেন ব্িাৱলী অেুসবৰ গ্ৰাহকৰ পৰা শুল্ক আ্ায় কবৰব লানগ| 
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2. গ্ৰাহকক চকানো তৃতীয় পক্ষৰ প্ৰৰ্াক্ট ববক্ৰী কবৰনল(অ-মাইক্ৰ চক্ৰবৰ্ট প্ৰৰ্াক্ট)প্ৰ্ােকাৰীনয় স্পষ্টৰ্াতৱ 
এনে প্ৰৰ্াক্টৰ দবষতয় গ্ৰাহকৰ আগে সদবচিষ প্ৰকাি কবৰব লানগ(ক্ৰিতন্: মূলয, সুদবধা, ৱাক্ৰৰণ্টী, 
বযবতক্ৰমসমূহ)| প্ৰ্ােকাৰীনয় এইয়া সবুেবিত কবৰব লানগ ক্ৰি, কু্ষদ্র ঋণ ল্াৰ্ কৰাৰ পূববচতব  বহচানপ 
এনে প্ৰৰ্াক্ট বকবেবকল িাতে গ্ৰাহকক বািয কক্ৰৰাৱা ন্হয় বা ইয়াৰ ওতল্াটাও হ’ব োলানগ| 

3. গ্ৰাহকক ঋণৰ ল্গে জদিে জ্ীৱন্ বীমাে প্ৰ্ােকাৰীক্ৰয় অৱতশযই সমি েৰ্য দবশিৰ্াতৱ উনেি কদৰব 
ল্াদগব আৰু োৰ ল্গতে অেযােয তথযসমুতহা স্পষ্টিানব প্ৰকাি কদৰব ল্াতগ | েল্ে ইয়াতৰ দকেুমান্ 
দবষয় উনেি কৰা হহতে িদিও ই ইয়াতে সীমাৱদ্ধ ন্াৰ্াতক :  

▪ বীমাকাদৰৰ োম  
▪ পবলবচৰ েম্বৰ 
▪ সামবৰ চলাৱা বযবিসকল 
▪ পবৰনিাি কৰা বপ্ৰবময়াম  
▪ সাঙুবৰ চলাৱা পবৰমাণ  
▪ সাঙুবৰ চলাৱাৰ অৱবি/মযা্  
▪ সাঙুবৰ চলাৱা অেষু্ঠাে 
▪ বযবতক্ৰমসমূহ : দন্ধথাদৰে সময়ৰ আগে ঋণ বন্ধ, ঋণৰ সূচী পুন্ৰায় দন্ধথাৰণ আৰ ুঋণ 

বৰ্ফল্ট ইতযাব্ৰ সম্পকব ত চতব াৱলীসমূহ 
▪ বীমািাবীকৰণৰ প্ৰদক্ৰয়া (প্ৰনয়াজ্েীয় েবথপত্ৰ, টিএটি ইতযাব্ বীমাৰ বানব অবিন াগ প্ৰবক্ৰয়া  
▪ অেযােয প্ৰিাে চতব সমূহ 

4. ঋণ আনব্ে,গ্ৰাহকৰ সন্মবত, থা থ প্ৰবক্ৰয়া,ঋণৰ চুবি,ঋণৰ ক্ৰক্ষত্ৰে প্ৰকাি কদৰবল্গীয়াদখদন্, 
পবৰনিািৰ ৰবচ্,অবিন াগ বেষ্পবি ইতযাব্ৰ বানব ব সকল প্ৰ্ােকাৰীনয় বৰ্বজ্নটল প্ৰবক্ৰয়া (অথবাত 
কাগজ্-পত্ৰ-হীে) ৰ বযৱহাৰ কতৰ চতওোঁনলানক এইয়া সুবেবিত কদৰব ল্াদগব চ , এই প্ৰবক্ৰয়া 
বযৱহাৰৰ ক্ৰক্ষত্ৰে মাদন্ েদল্বল্গীয়া প্ৰাসবঙ্গক েীবতসমূহৰ মান্িি  ৰক্ষা কদৰ অগ্ৰসৰ হহতে আৰ ু
বৰ্বজ্নটল প্ৰবক্ৰয়াৰ প্ৰবত গ্ৰাহকক সজ্াগ, বিবক্ষত আৰ ুপদৰদেে কদৰ ক্ৰোল্া হহতে | 

5.  ব্নহ প্ৰ্ােকাৰীনয় ক্ৰকাতন্া চক্ষত্ৰৰ পৰা োৰ অপানৰশ্বেসমূহ উঠাই লয়, চতনন্ত এইয়া সুবেবিত কদৰব 
লানগ িাতে গ্ৰাহকৰ বব্যমাে ঋণৰ চসৱাৰ বাতব ববকল্প বযৱস্থা প্ৰিান্ কৰা হয়| উ্াহৰণ স্বৰূনপ, 
এক বব্যমাে প্ৰ্ােকাৰীৰ ক্ৰিাতগদি প্ৰতয়াজন্ীয় বযৱস্থাসমহূ উপল্ব্ধ কৰাব ল্াতগ িাতে গ্ৰাহকৰ পৰা 
ঋণৰ দকদি প্ৰাি কদৰব পৰা িায় | 

6. চগাট বা চকন্দ্ৰৰ চেতাসকলৰ মাজ্ত প্রভাৱশালী অসািু মিযস্থতাকাৰীৰ প্ৰৰ্াৱ পবৰহাৰ কবৰ 
প্ৰ্ােকাৰীনয় গ্ৰাহকসকলৰ সসনত চপােপটীয়া চ াগান াগ স্থাপে কবৰব লাবগব। চগাটৰ চেতাৰ 
অসমােুপাবতক প্ৰিাৱ প্ৰবতহত কবৰবকল প্ৰ্ােকাৰীনয় চতওোঁনলাকৰ চগাট বা চকন্দ্ৰৰ চেতাসকলক 
বেয়মীয়াকক সাল্সল্দন্ কদৰব লাবগব। 
১২. “অেযােয” ৰ অিীেত সামবৰ চলাৱা ব্িসমূহ বচআৰএলৰ অবতবৰি ব্ি | 
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II. কমবচাৰী বে ুি 

a. বেনয়াগ 
1. প্ৰ্ােকাৰীনয় বে ুবিৰ ক্ৰক্ষত্ৰে প্ৰাথীৰ বলঙ্গ, িমব জ্াবত, সববাবহক বস্থবত বা চ ৌে ব্ি আব্ৰ ওপৰত 

বিবি কবৰ প্ৰাথীৰ সসনত অেুবচতিানৱ ক্ৰকাতন্াধৰণৰ সবষময কবৰব োলাবগব। 
2. প্ৰ্ােকাৰীনয় চ াগযতা, সেবতকতা আৰ ুঅিণ্ডতাৰ ওপৰত দৰ্দি কবৰ প্ৰাথী বেববাচে কবৰব লাবগব | 
3. পূতবথ ক্ৰকাতন্া পদৰতসৱা প্ৰ্ােকাৰীৰৰ হসতে যুি থকা প্ৰাথীৰ ক্ৰক্ষত্ৰে, প্ৰাথীজ্েক প্ৰ্াে কৰা 

সনন্তাষজ্েক উপিম পত্ৰ বা চৰফানৰন্স চচকৰ পৰা ল্াৰ্ কৰা েৰ্যৰ ওপৰে দন্ৰ্থ ৰ কদৰ বেনয়াগ 
কবৰব লাবগব | প্ৰ্ােকাৰীনয় প্ৰাথীক অফাৰ পত্ৰ জ্াৰী কৰাৰ বপেতনহ প্ৰাথীৰ বতব মােৰ 
বেনয়াগকতব াৰ পৰা চৰফানৰন্স চচক কৰাব লাবগব। অৱনিয, িদি চৰফানৰন্স চচকৰ বাতব কৰা 
অেুনৰািৰ 15 চকনলণ্ডাৰ ব্েৰ বিতৰত সোঁহাবৰ ব্য়া েহয় (অেুনৰাি চপ্ৰৰণ কৰাৰ তাবৰিৰ পৰা) 
প্ৰ্ােকাৰীনয় বে ুবি প্ৰদক্ৰয়াে আগবব ব পানৰ। 

4. প্ৰ্ােকাৰীনয় অেয প্ৰ্ােকাৰীৰ পৰা ক্ৰকাতন্া প্ৰাৰ্ীৰ চৰফানৰন্স চচকৰ বানব ল্াৰ্ কৰা অেুনৰািৰ 
ক্ৰক্ষত্ৰে ১৫ চকনলণ্ডাৰ ব্েৰ বিতৰত উিৰ ব্ব লানগ| 

5. প্ৰ্ােকাৰীক চতওোঁনলাকৰ কমবচাৰীৰ তথয ্াবিল কবৰবকল আৰ ু প্ৰাথীৰ বেনয়াগ চৰকৰ্ব  পৰীক্ষা 
কবৰবকল কমবচাৰী বুযৰ'ত অংিগ্ৰহণ কবৰবকল উ্গবে ব্য়া হয়। 

6. অেয প্ৰ্ােকাৰীৰ পৰা কমবচাৰী বেনয়াগ কৰাৰ ক্ৰক্ষত্ৰে প্ৰ্ােকাৰীনয় বেবিতিানৱ সম্ভাৱয কমবচাৰী 
আৰ ু চতনিতৰ বতব মােৰ বেনয়াগকতব াৰ মাজ্ত পাৰস্পবৰক সন্মবত অেুসবৰ দন্ধথাদৰে চহাৱা জ্ােেী 
অৱবিক সন্মাে কবৰব লানগ|   

7. প্ৰ্ােকাৰীনয় অেয প্ৰ্ােকাৰীৰ ক্ৰকাতন্া কমথোৰীক চক্ষত্ৰ প্ৰৱন্ধক১৩(Area Manager ) বা োৰ ঊধথ 
ক্ৰকাতন্া প্বীে চিয় াগ কবৰনল, এনে কমবচাৰীক চিষবাৰৰ বাতব কমথৰে ৰ্কা স্থান্ৰ পৰা কনমও 
৫০ বকনলাবমটাৰ (অথবাৎ ব  িািাত চতনিত চিষবাৰৰ বানব কমথৰে আবেল ক্ৰসই িািা পৰা কনমও 
৫০ বকনলাবমটাৰ) আতোঁ ৰে ৰাদখব ল্াদগব |এই দবদধৰ আোঁৰত থকা মুল্ উদ্দেশ্য সহনে, 
কমবচাৰীজ্নে চিষবাৰৰ প্ৰ্ােকাৰীৰ গ্ৰাহকসকলৰ ববষনয় তথা অঞ্চলনটাৰ বযৱসাবয়ক তথযসমূহৰ 
ববষনয় জ্ঞাত চহাৱাৰ ফলস্বৰূনপ বযৱসাবয়ক তথযৰ চগাপেীয়তা ফাব্ল কবৰ ব্ প্ৰ্ােকাৰীৰ(নতনিতৰ 
চিষবাৰৰ বে ুিকতব া)ৰ বযৱসায়ক িাতে অবতক্ৰমণ েকনৰ, োক সুদন্দিে কৰা | 

b. অবৰনয়নেশ্বে((প্ৰবিক্ষণ আৰু মূলযাঙ্কে) 
1. প্ৰ্ােকাৰীনয় েীবত, প্ৰবক্ৰয়া, বেয়মাৱলী আদিৰ লগনত আচৰণ দবদধৰ (CoC)ওপৰত কমবচাৰীসকলক 

ববস্তীণবৰ্াতৱ প্ৰবিক্ষণ ব্ব লাবগব। েযা য বযৱহাৰ, চক্ৰবৰ্ট মূলযায়ে, তথযৰ চগাপেীয়তা, চসৱাৰ 
মাে্ণ্ড, বচবজ্আৰএম, সম্পকব  বযৱস্থাপো আৰু ঋণ পবৰনিািৰ চক্ষত্ৰত গ্ৰাহনক সনু্মিীণ চহাৱা অসুববিা 
ইতযাব্ৰ ্নৰ কাষ্টমাৰ-ইোৰনফেৰ ব্িনটাৰ ওপৰত গুৰুত্ব ব্ব লানগ। 

2. প্ৰ্ােকাৰীনয় ওপনৰাি উপা্ােনবাৰৰ ববষনয় কমবচাৰীসকক্ৰল্ দকমান্দখদন্ বদুজব পাদৰতে োক 
বেয়মীয়াকক মলূযায়ে কবৰব লাবগব আৰু ক্ৰকাতন্া অেৰাল্ ৰ্দকতল্ োক পূৰণ কবৰবকল এক বৰনেোৰ 
চেবেংৰ বযৱস্থা প্্ৰিান্ কবৰব লানগ| 

3. প্ৰ্ােকাৰীনয় চতওোঁনলাকৰ কমবচাৰীসকলক মবহলা সহকমী আৰ ু গ্ৰাহকৰ সসনত উপ ুি বাতব ালাপৰ 
ল্গতে বলংগবিবিক সমসযাসমূহ চকনে্নৰ সমািাে কবৰব ল্াতগ আৰ ু ক্ৰেওঁতল্াকৰ হসতে দকিতৰ 
ক্ৰল্ন্তিন্ কদৰব ল্াতগ এই সংক্ৰান্তত চবািগময প্ৰবিক্ষণ ব্ব লানগ|  

4. প্ৰ্ােকাৰীনয় চতওোঁনলাকৰ কমবচাৰীসকলক প্ৰতযাবিত আচৰণ সহ বৃবিগত আচৰণ আৰু অিণ্ডতাৰ 
ববষয়সমূহৰ ক্ৰক্ষত্ৰে অৱগে কবৰব লাচগব্ আৰু চকানো চবআইেী েৰ্া অসামাবজ্ক কামত িাতে দল্ি 
ন্হয় ক্ৰসই দবষয়ে ন্জৰ দিব ল্াদগব | 
১৩. সাংগঠবেক চেণীববিাজ্েত চক্ষত্ৰ প্ৰৱন্ধকজ্ে সহনে িািা প্ৰৱন্ধকৰ পােনত পৰৱতীৰ উচ্চ-স্তৰৰ প্িাৰী,  ব্ও 
প্ৰ্ােকাৰীজ্েৰ হয়নতা এই প্ৰ বানব বববিন্ন প্বী থাবকব পানৰ চ নে, হাব প্ৰৱন্ধক/ববিাগীয় প্ৰৱন্ধক ইতযাব্| 
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5. প্ৰ্ােকাৰীসকনল চকৱল প্ৰাৰদিক প্ৰবিক্ষণ (induction training ) সম্পূণব চহাৱাৰ বপেতনহ িািা 

প বযায়ৰ কা বযত েতুে কমবচাৰীক বেনয়াজ্ে কবৰব লাবগব |১৪ 
6. প্ৰ্ােকাৰীনয় বেবিত কবৰব লাবগব চ  বচবজ্আৰএম-ৰ বানব চপােপটীয়াকক ্ায়বদ্ধ কমবচাৰীসকনল 

অবিন াগসমািােৰ বানব প্ৰণালী, প্ৰবক্ৰয়াৰ প্ৰবিক্ষণৰ ল্গতে কািথতক্ষত্ৰে অদেলক প্ৰতয়াজন্ীয় সূক্ষ্ম 

্ক্ষতাৰ (soft skills) ববষনয় ববতং প্ৰবিক্ষণ প্ৰাি কনৰ। 
7. প্ৰ্ােকাৰীনয় এক স্বচ্ছ ইেনচবণ্টি আৰু মূলযাঙ্কে গাোঁথবে এনে্নৰ স্থাপে কবৰব লাবগব  ানত ই দবকৃে 

দবক্ৰী আচৰণৰ কাৰক ন্লহ চসৱাৰ উন্নে মাে্ণ্ডৰ কাৰকতহ হয় েৰ্া ই িাতে ্াবয়ত্বিীল ঋণপ্ৰ্ােক 
উ্গবে ব্নয়, আচৰণ বববি পালে কৰাে পুৰষ্কাৰ আৰ ুআচৰণ বববি িঙ্গ কৰাে িি প্ৰিান্ কতৰ। 
প্ৰ্ােকাৰীনয় এক  বুিসঙ্গত উনেিযৰ চতব ৰ ওপৰত দৰ্দি কবৰক্ৰহ িািা স্তৰৰ কমবচাৰীসকলৰ বানব 
লক্ষয বেিবাৰণ কবৰব লাবগব| ইয়াৰ দৰ্েৰে ক্ৰকাতন্া এক অঞ্চল্ৰ গ্ৰাহকৰ কু্ষদ্র ঋণৰ প্ৰনয়াজ্েীয়তা 
আৰু পবৰনিাি ক্ষমতাও অেৰু্থ ক্ত |  

c. কলযাণ 
1. প্ৰ্ােকাৰীনয় কমবচাৰীসকলৰ কলযাণ বেবিত কৰাৰ ল্গতে(উ্াহৰণ স্বৰূনপ, প বাি চবতে, কমব সময়, 

কামৰ বস্থবত, বযবিগত কাৰণ চ নে পাবৰবাবৰক প্ৰবতশ্ৰুবত আৰ ু জ্ৰুৰীকালীে পবৰবস্থবত আদি 
কাৰণসমূহৰ বানব চুটি)কমবচাৰীৰ সুৰক্ষা সুবেবিত কৰাৰ ওপৰত গুৰতু্ব ব্ব লানগ| 

2. জ্টিল বা সংকটপূণথ স্থােকল চ াৱাৰ চক্ষত্ৰত েৰ্া েগ্ চলেন্েৰ পৰা উদ্ভৱ চহাৱা ববপ্সমূহ বেয়ন্ত্রণ 
কবৰবকল কমবচাৰীনয় অেুসৰণ কদৰবৰ বাতব প্ৰ্ােকাৰীক্ৰয় এক সু-সংগঠিত প্ৰনটাকল সতয়াৰ কবৰব 
লানগ | প্ৰনটাকল অেুসৰণ কৰাৰ পােতো ক্ৰকাতন্াধৰণৰ ্ঘুবটো সংঘটিে হ’ক্ৰল্ ক্ৰসই চক্ষত্ৰত 
প্ৰ্ােকাৰীনয় কমবচাৰীক ক্ষবতপূৰণ ব্ব লাবগব। 

3. প্ৰ্ােকাৰীনয় কমবচাৰীসকলৰ দ্বাৰা ঠগ-প্ৰৱঞ্চো কৰাৰ ক্ৰক্ষত্ৰে প্ৰমাণ চোনপাৱাকলনক কমবচাৰীসকলৰ 
পৰা দকদি সংগ্ৰহত চহাৱা ক্ৰল্াকোন্ৰ ক্ষদেপূৰণুসমূহ সংগ্ৰহ কবৰব ন্ালাদগব | 

4. প্ৰ্ােকাৰীনয় কাম আৰু ববকািৰ প্ৰদে ল্ক্ষয ৰাদখ পুৰষু-মবহলা ্নুয়াটা বলঙ্গৰ বানব অেুকূল বৃবিগত 
পবৰনৱি সৃবষ্ট কবৰব লাবগব | 

5. কমবচাৰীৰ অবিন াগসমহু শুবে োৰ সমািাে কৰাৰ ল্গতে কমবচাৰীক প্ৰতয়াজন্ীয় পৰামিব প্ৰ্াে 
কবৰবকল প্ৰ্ােকাৰীৰ এক উপ ুি বযৱস্থা থাবকব লাবগব | 

6. বেয়মীয়া চক্ষত্ৰত১৫, প্ৰ্ােকাৰীনয় কমবচাৰীৰ অবন্তম কমব ব্েৰ পৰা 30 চকনলণ্ডাৰ ব্েৰ বিতৰত 
কমবচাৰীসকলৰ উপিম আেষু্ঠাবেকতা (বাকী থকা চ্য় পবৰমাণৰ অবন্তম বেষ্পবি, ক্ৰকাতন্া আপবি 
ন্ৰ্কাৰ প্ৰমাণ-পত্ৰ আৰ ুউপিম পত্ৰ জ্াৰী কৰা) সম্পূণব কবৰব লাবগব।  

7. প্ৰ্ােকাৰীনয় প্ৰসংগ পৰীক্ষাৰ (reference check) বানব সম্ভাৱয বেনয়াগকতব াৰ অেুনৰািৰ প্ৰবত এনে 
চ াগান াগ প্ৰাি কৰাৰ পৰা 15 চকনলণ্ডাৰ ব্েৰ বিতৰত সোঁহাবৰ ব্ব লাবগব | 

8. প্ৰ্ােকাৰীনয় বেবিত কবৰব লাবগব চ  কমবচাৰীসকলৰ বানব জ্ােেীৰ মযা্ িাতে দেদন্ (৩) মাহৰ 
অবিক েহয় | 
১৪. II.b.1 ত চব্ৱৰণ অিুসচৰ 
১৫. বেয়মীয়া ঘটোে,  ’ত কমবচাৰীজ্নে ক্ৰম বিবিক জ্ােেী অৱবিত চসৱা আগব াইচে, দন্জ িাদয়ত্বে ৰ্কা কামনবাৰ 
সমূ্পণব কবৰনে, চহণ্ডঅিাৰ সমূ্পণব কবৰনে, চকানো ববিীয় বাকী আৰু অেুিাসেমূলক মঞু্জদৰৰ প্ৰনয়াজ্ে োই।  
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III.     সমবায় প্ৰিাসে 
a. েীবত, চকৌিলগত ব্ি আৰ ুপ বনৱক্ষণ 

1. প্ৰ্ােকাৰীনয় প্ৰাসবঙ্গক েীবত চ নে চফয়াৰ ক্ৰপ্ৰদিে ক’ি(এফবপবচ), সামগ্ৰীৰ ববকাি, 
অপানৰশ্বনেল, মােৱ সম্প্, বচবজ্আৰএম, আিযন্তৰীণ অবৰ্ট, তথয আৰু প্ৰ ুবি আব্ আচৰণ 
দবদধ (CoC) ে অেৰূ্থ ক্ত কবৰব লাবগব আৰ ু প্ৰ্ােকাৰীনয় আপনৰ্টে ন্ীদেসমূহৰ সসনত 
প্ৰবক্ৰয়াসমহূক চেণীবদ্ধ কবৰব লাবগব | ববনিষিানৱ, 

a. কমবচাৰীসকনল দকিতৰ গ্ৰাহকসকলৰ সসনত বাতব ালাপ কদৰব ল্াতগ োৰ বাতব প্ৰ্ােকাৰীৰ দ্বাৰা 
বেিবাদৰে এক সু-সংগঠিত আৰ ুস্পষ্ট বেন ব্িাৱলী থাবকব লাবগব। ক্ৰসই বেন ব্িাৱলীসমূহ অমান্য 
কদৰতল্ দকৰ্াতৱ োৰ চমাকাববলা কদৰব পাদৰ োতৰা উতেখ ৰ্দকব ল্াতগ | 

b. অবিন াগসমূহ পঞ্জীয়ে কৰা, সমািাে কৰা আৰ ুআগকল আগব াই ব্য়াৰ প্ৰবক্ৰয়াসমূহ সামবৰ 
চলাৱাকক প্ৰ্ােকাৰীৰ বেবিতিানৱ বচবজ্আৰএম পবলবচ, আিযন্তৰীণ আৰ ুবাবহযক এেনকনলশ্বে 
প্ৰবক্ৰয়া১৬, অবিন াগৰ চেণীববিাগ আৰ ুটিএটি (TAT), বচবজ্আৰএম মূলযায়ে/বেৰীক্ষণ েৰ্া 
ব’ৰ্ব  আৰ ু িীষব বযৱস্থাপো মণ্ডলক প্ৰবতনব্ে কৰা, এইনবাৰ অেুনমা্ে কৰা বৰ্ব  থাবকব 
লানগ|  

c. প্ৰ্ােকাৰীসকলৰ চক্ৰবৰ্ট ন্ীদেে এতন্ এক দবৰ্াগ ৰ্াদকব ল্াতগ দিতয় গ্ৰাহক স্তৰৰ দবদৰ্ন্ন 
সমসযাৰ হসতে চমাকাববলা কতৰ |তিতন্ : বযৱসাবয়ক সম্পবিৰ ক্ষবতৰ বানব ঋণ পবৰনিািত 
অসুববিাৰ সনু্মিীে চহাৱা গ্ৰাহকৰ বানব ঋণ পুেৰবেিবাৰণ কৰা, পবৰয়ালৰ উপাজ্ব েকাৰী 
স্সযৰ মৃতুয, প্ৰাকৃবতক ্নু বাগ বা অেযােয জ্ৰুৰী পবৰবস্থবত।  

d. প্ৰাকৃবতক ্নু বাগ, গণ ববপ বয়, চেবতবাচক মািযম, স্থােীয় স্তৰৰ িত্রুতা আব্ৰ পৰা উদ্ভৱ 
চহাৱা সংকটৰ চমাকাববলা কবৰবকল প্ৰ্ােকাৰীৰ এক চবাৰ্ব  অেুনমাব্ত চেমৱকব  থাবকব 
লাবগব।  

e. গ্ৰাহকৰ তথয (সংগ্ৰহণ, ক্ৰপ্ৰৰণ, সংৰক্ষণ) সুৰদক্ষে ৰাদখবৰ বাতব প্ৰ্ােকাৰীৰ এতন্ এটি 
ন্ীদে ৰ্কা উদেে দি সাববজ্েীেিানৱ গ্ৰাহকৰ তথয সৰুবক্ষত ৰখাৰ বানব বযৱহৃে হয় | 
ক্ৰিতন্:  
■ সংগ্ৰহৰ সীমাবদ্ধতাসমহূ 
■ উনেিয িা বযকৰণ 
■ বযৱহাৰৰ সীমাবদ্ধতা 
■ তথয েূযেতমতা 
■ তথয বা ৰ্াটা গুণবত্বতাৰ সংৰক্ষণ 
■ উলংঘে-জ্ােেী 
■ এনক্সে বেয়ন্ত্রণৰ অন্তগবত  
■  ’নতই সািয হয় তথয বা ৰ্াটাৰ এেবক্ৰপেে 
■ বযবিগত ৰ্াটাৰ প্ৰবত ববপ্ািংকা সবক্ৰয়িানৱ বচোি েৰ্া ইয়াক হ্রাস কৰা আৰ ুসমনয় 

সমনয় কৰা তথয সুৰক্ষা প্ৰিাৱ মূলযায়ে অন্তিুব ি কৰা । 
2. প্ৰ্ােকাৰীজ্নে বেবিতিানৱ সকনলা প্ৰিাে পবলবচ আৰ ু পবৰকল্পোসমহূ(গ্ৰাহক প্ৰাবি, প্ৰসাৰণ, 

টানগবট, পবৰচালো, এইচআৰ, বচবজ্আৰএম ইতযাব্)বৰ্ব  বা মণ্ডলৰ দ্বাৰা বাবষবক বিবিত মূলযায়ে 
আৰ ুউন্নত কবৰব লানগ| 

3. প্ৰ্ােকাৰীনয় গ্ৰাহকসকলৰ কলযাণৰ পদৰতপ্ৰদক্ষেে বহুমাবত্ৰক চলন্সৰ ্বৃষ্টিবঙ্গক্ৰৰ ইয়াৰ দ্বাৰা 
প্ৰিাদৱে সামগ্ৰী মূলযায়ে কবৰব লাবগব (ন নে উপাজ্ব ে বৃবদ্ধ, সম্পবিৰ প্ৰনৱিাবিকাৰ, কৰুণতা 
হ্রাস কৰা, ্ক্ষতা উন্নত কৰা ইতযাব্) 

১৬. বাবহযক এেনকনলশ্বে প্ৰবক্ৰয়াত  'ত প্ৰন াজ্য হয় চলাকপালসহ গ্ৰাহকৰ বানব উপলব্ধ দন্য়ন্ত্ৰক চচনেলসমূহ অন্তিুব ি 
কবৰব লাবগব। 
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4. প্ৰ্ােকাৰীনয় ক্ৰকাতন্া এক অঞ্চল্ে মাইক্ৰ'চক্ৰবৰ্টৰ বতব মােৰ চ াগাে, গ্ৰাহকৰ প্ৰনয়াজ্েীয়তা আৰ ু
পবৰনিাি ক্ষমতানক িবৰ চ াগাে আৰু চাবহ্া ্নুয়াটা কাৰকৰ ওপৰত দৰ্দি কবৰ চতওোঁনলাকৰ 
বযৱসাবয়ক পবৰকল্পো ববকবিত কবৰব লাবগব। ক্ৰকাতন্া এক চিৌগবলক এতল্কাৰ চ াগাে আৰ ু
পবৰনিাি আচৰণ বুবজ্বকল বচআইবচ-ৰ পৰা উপলব্ধ তথয বযৱহাৰ কবৰব লানগ | সংপৃি চহাৱা 
চিৌগবলক এতল্কাসমূহ অবত সতকব তানৰ পবৰহাৰ কবৰব লানগ। 

5. প্ৰ্ােকাৰীনয়  ব্ ইয়াৰ প্ৰ্িবে (অেুসৰণ আৰু লগনত ত্রুটি) এক আচৰণ দবদধৰ চ ানগনৰ চবাৰ্ব  
আৰু িীষব বযৱস্থাপো স্তৰত প্ৰবতনব্ে আনলাচো কনৰ চতনেহ'চল প্ৰ্ােকাৰীনয় কনমও এবাৰ 
বাবষবক মলূযায়ে কবৰব লাবগব। প্ৰবতনব্েসমূতহ প্ৰ্িবে মূলযাঙ্কে কৰাৰ বানব বযৱহৃত পদ্ধবত চটা 
প্ৰকাি কবৰব লাবগব। মুঠ ঋণ পটব ফবলও (বজ্এলবপ) ₹৫০০ চকাটিৰ অদধক থকা প্ৰ্ােকাৰীনয় 
ক্ৰকাতন্া এক বাবহযক সংস্থাৰ চ ানগনৰ এনে মূলযায়ে কবৰব লাবগব। আচৰণ সংক্ৰান্ত মূলযায়ে 
প্ৰবতনব্েৰ প্ৰবতবলবপ এে.আৰ.ও.-ৰ সসনত িাগ-বতৰা কবৰব লাবগব। 

6. প্ৰ্ােকাৰীনয় অৱতশযই দেদজআৰএম ৰ দ্বাৰা ন্দৰ্ৰু্ক্ত অবিন াগৰ প্ৰকাৰ, গৃহীত প্নক্ষপ আৰ ু
সমাধান্ৰ সময়সীমা  আদিৰ গাইগুটীয়া আৰু সবথমুঠ স্তৰৰ তথয েবথিুি আৰু ববনিষণ কবৰব 
লাবগব। এই সমি েৰ্য ক্ৰিতন্ অবিন াগৰ প্ৰকাৰ, সমািাে ক্ৰহাৱা আৰু সমাধান্ ক্ৰন্াতহাৱা অবিন াগ 
আদি মূলযায়েৰ বাতব চবাৰ্ব ৰ সসনত িাগবতৰা কবৰব লানগ। 

  
b. ববপ্ািংকা বযৱস্থাপো আৰু আিযন্তৰীণ বেৰীক্ষণ 

 
1. মুিয ববপ্ািংকা (ন নে ঘেত্বৰ বানব চক্ৰবৰ্ট আৰ ুঅপানৰশ্বনেল িংকাসমূহ, অবতবৰি চ াগাে, 

ৰাজ্কেবতক, জ্েসািাৰণ, প্ৰাকৃবতক ্নু বযাগ) আৰ ুক্ৰসইসমূহক হ্ৰাস কৰাৰ প্ৰতয়াজন্ীয় প্নক্ষপসমহূ 
বচোি কবৰবকল প্ৰ্ােকাৰীৰ এক সুবেিবাবৰত ববপ্ািংকা বযৱস্থাপোৰ চেমৱকব  থাবকব লানগ|   

2. প্ৰ্ােকাৰীনয় বেবিত ৰূপত বচওবচসমূহত বণবো কৰা উপা্ােৰ অেুপালে পৰীক্ষা কবৰবকল িািা, 
গ্ৰাহক, প্ৰবক্ৰয়া আৰু প্ৰণালীৰ বেৰীক্ষণ কবৰব লানগ| 

3. প্ৰ্ােকাৰীনয় িািা আৰু কমবচাৰীসকলৰ বেিবাবৰত লক্ষযৰ সসনত বেৰন্তৰ অস্বািাবৱকিানৱ উচ্চ 
প্ৰ্িবেৰ ববষনয় আিযন্তৰীণিানৱ অেুসন্ধাে কবৰব লাবগব, বকয়নো ই বািযোমূল্ক বা ্মেমূলক 
ববক্ৰী অেুিীলে প্ৰবক্ৰয়াৰ সচূক হ'ব পানৰ। 

4. সবথমুঠ ঋণ, ঋণ্াতা গণো আৰ ুআে এক প্ৰ্ােকাৰীৰ সসনত এক অপৰািকাৰী একাউণ্ট থকা 
গ্ৰাহকক ঋণ ব্য়াৰ উ্াহৰণ প্ৰাি কবৰবকল প্ৰ্ােকাৰীনয়  ুবিসঙ্গত েমুোত বতবেমহীয়া অবৰ্ট 
কবৰব লাবগব। এই উনেনিয, প্ৰ্ােকাৰীনয় প্ৰবত গ্ৰাহকৰ মুঠ ঋণ আৰু প্ৰ্ােকাৰী গণোৰ 
বেয়মাৱলী পালে কবৰবকল বচআইবচ-ৰ পৰা উপলব্ধ ৰ্াটা বযৱহাৰ কবৰব পানৰ। 

5. ঋণ প্ৰ্াে প্ৰবক্ৰয়া আৰু প্ৰণালীত অোেষু্ঠাবেক অসািু মিযস্থতাকাৰীক বচোি আৰু পবৰহাৰ 
কবৰবকল প্ৰ্ােকাৰীনয় বেব ব্ষ্ট আিযন্তৰীণ বেয়ন্ত্রণ ববকবিত কবৰব লাবগব। উ্াহৰণ স্বৰূনপ, 
গ্ৰাহকসকলৰ সসনত চপােপটীয়াকক সংন াগ কৰা, গ্ৰাহকসকলক ববতৰণৰ পূক্ৰবথ বেবিতকৰণ কল 
কৰা, ঋণৰ বযৱহাৰ পৰীক্ষা, চগাট/নকন্দ্ৰৰ চেতাসকলৰ বেয়মীয়া পদৰৱেথ ন্ আৰ ু আিযন্তৰীণ 
বেৰীক্ষণৰ সময়ত গ্ৰাহকৰ সতয প্ৰবতপা্ে। 

c. উন্যাগ সমবায় 

1. প্ৰ্ােকাৰীনয় বেবিতিানৱ উন্যাবগক প বযায়ৰ অেুিীলে, গনৱষণা ইতযাব্ বুবজ্বৰ বানব 
এেআৰওসমহূৰ দ্বাৰা প্ৰনয়াজ্ে চহাৱা ৰ্াটা আৰু তথযসমূহ িাগবতৰা কবৰব লানগ| এই উনেিযৰ 
বানব, প্ৰ্ােকাৰীনয় বেবিতিানৱ এেআৰওসমূহৰ সসনত সমন্বয় ৰক্ষা কৰা মূিয বযবিজ্েক বচোি 
কবৰব|  

2. প্ৰ্ােকাৰীসকতল্ উন্যাগ-বিবিক সমসযাসমূহ চমাকাবমলা কবৰবকল চতওোঁনলাকৰ মাজ্ত সমন্বয় ৰক্ষা 
কৰা উবচত| 
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অেুবন্ধ: “গ্ৰাহকৰ আগত প্ৰকাি কবৰবলগীয়াবিবে” 
 

I. কা বযালয় 

প্ৰ্ােকাৰীৰ কা বযলয়(মূিয/আঞ্চবলক/ মণ্ডল)ত বববিষ্ট ৰূপত বেম্নবলবিত “গ্ৰাহকৰ আগত প্ৰকাি 
কবৰবলগীয়াবিবে” প্ৰ্িবে কবৰ ৰাবিব লানগ| 
 
ক্ৰবমক 
েং. 

প্ৰকাি কৰাৰ প্ৰনয়াজ্েীয়তাসমহূ চলাৱা সহনে (িাৰা/পৃষ্ঠা েং) 

1  স্থােীয় িাষাত প্ৰ্ােকাৰীৰ বেষ্পক্ষ অেিুীলে বববি(এফবপবচ)দি 
আৰববআইৰ এফবপবচৰ হসতে সংনৰবিত 
 

আৰদবআই এফদপদে, 2.দব.আই.এ (পৃ 9) 

2  আনৰাপ কৰা কা বযকৰী সু্ৰ হাৰ আৰদবআই এফদপদে, 2.দব.আই.ই(পৃ 9) 

3  এনে চঘাষণা কৰা থাবকব লানগ চ , সময়ত অবিন াগ বেষ্পবি আৰু 
কমবচাৰীসকলৰ চবয়া বযৱহাৰৰ বানব প্ৰ্ােকাৰীনয় জ্গৰীয়া হ’ব 

আৰদবআই এফদপদে, 2.দব.আই.এফ (পৃ 9) 

4 স্বচ্ছতা আৰু স্বচ্ছ ঋণ অেুিীলেৰ বানব প্ৰবতজ্ঞাবদ্ধ হয় আৰদবআই এফদপদে, 2.দব.আই.দব (পৃ 9) 
5 প্ৰ্ােকাৰীৰ দ্বাৰা স্থাপে কৰা অবিন াগ বেষ্পবি প্ৰণালী 

 
আৰদবআই এফদপদে, 2.দব.আই.ই(পৃ 9) 

6 অবিন াগ প্ৰবতনৰাি ববষয়াৰ োম আৰ ুচ াগান াগৰ ববৱৰণ 
(নটবলনফাে /ম'বাইল েম্বৰৰ লগনত ই-চমইল আই দি) দিগৰাকীক 
জ্েসািাৰনণ প্ৰ্ােকাৰীৰ ববৰুনদ্ধ অবিন াগ িাদখল্ কৰাৰ বানব 
চ াগান াগ কবৰব পানৰ। 
 

আৰদবআই এফদপদে, 2.এ.দৰ্আই.এ (পৃ 6) 
 
 

 

7  ব্নহ অবিন াগ/আপবিনটা এক মাহৰ বিতৰত সমািাে কৰা েহয়, 
গ্ৰাহকজ্নে আৰববআই(সমূ্পণব চ াগান াগৰ সবৱনিষ)ৰ বৰ্এেববএেৰ 
আঞ্চবলক কা বযালয়ৰ িাৰপ্ৰাি ববষয়াক, ব জ্েৰ েযায়নক্ষত্ৰৰ অিীেত 
প্ৰ্ােকাৰীৰ পঞ্জীকৃত কা বযালয় পনৰ, তাত আপীল কবৰব পানৰ | 
 

আৰদবআই এফদপদে, 2.এ.দৰ্আই.দব (পৃ 6) 

8 এেববএফবচসমূহৰ বানব েযায়পাল আোঁচবে: েযায়পালৰ উনেিয আৰু 
চ াগান াগ সবৱনিষসমূহ, ব জ্েকল অবিন াগসমূহ আগবন াৱা হয় ১৭ 1 

এেববএফবচৰ আৰদবআই েযায়পালৰ আোঁচবে 
2018,|V, 15, 1 (পৃ 13)  

9 প্ৰ্ােকাৰীৰ গ্ৰাহক অবিন াগ বেষ্পবি প্ৰবক্ৰয়া(বচবজ্আৰএম) 
এনেিৰণৰ:  

দেওদে(CoC) 

i প্ৰ্ােকাৰীৰ ওচৰত অবিন াগসমূহ পঞ্জীকৰণ কবৰবকল গ্ৰাহকৰ বানব 
উপলদ্ধ চচনেলসমূহ  

ii এেনকনলেে প্ৰবক্ৰয়া 

iii এেনকনলেেৰ প্ৰবতনটা প বযায়ত প্ৰতযাবিত টাণবএৰাউণ্ড সময় 

iv এেআৰওৰ বচবজ্আৰএম েম্বৰ  ব্ অবিন াগ সমািােত গ্ৰাহনক 
সাহা বয ববচানৰ 

11 প্ৰস্তাবৱত সকনলা ঋণৰ সবৱনিষ এনেিৰণৰ দেওদে(CoC) 

i পবৰমাণবিবে  

ii অৱদশষ্টৰ আিাৰত হ্রাস ক্ৰপাৱা বাবষবক সু্ৰ হাৰ 

iii প্ৰবক্ৰয়াগত মাচুল 

iv অৱবি   

v পবৰনিািৰ সঘেতা  

vi উনেিয   

 
 

১৭. ই বতব মানে সকতল্া এন্দবএফদে-ৰ ক্ৰক্ষত্ৰতে প্ৰন াজ্য িাৰ  সম্পদিৰ পদৰমাণ ১০০ চকাটিেলক অদধক বা গ্ৰাহকৰ  আকাৰৰ 
হসতে োতোদধক | 
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II. িািা 
প্ৰ্ােকাৰীৰ িািাসমহূত বববিষ্ট ৰূপত বেম্নবলবিত “গ্ৰাহকৰ আগত প্ৰকাি কবৰবলগীয়াবিবে” প্ৰ্িবে কবৰ 
ৰাবিব লানগ| 
ক্ৰবমক 
েং. 

প্ৰকাশ কৰাৰ প্ৰতয়াজন্ীয়োসমূহ চলাৱা সহনে(িাৰা/পৃষ্ঠা েং) 
 

1  স্থােীয় িাষাত প্ৰ্ােকাৰীৰ বেষ্পক্ষ অেুিীলে বববি(এফবপবচ)দি 
আৰববআইৰ এফবপবচৰ হসতে সংনৰবিত 

আৰদবআই এফদপদে, 2.দব.আই.এ (পৃ 9) 

2  আনৰাপ কৰা কা বযকৰী সু্ৰ হাৰ আৰদবআই এফদপদে, 2.দব.আই.ই(পৃ 9) 

3  এনে চঘাষণা কৰা থাবকব লানগ চ , সময়ত অবিন াগ বেষ্পবি আৰু 
কমবচাৰীসকলৰ চবয়া বযৱহাৰৰ বানব প্ৰ্ােকাৰীনয় জ্গৰীয়া হ’ব 

আৰদবআই এফদপদে, 2.দব.আই.এফ (পৃ 9) 

4 স্বচ্ছতা আৰু স্বচ্ছ ঋণ অেুিীলেৰ বানব প্ৰবতজ্ঞাবদ্ধ হয় আৰদবআই এফদপদে, 2.দব.আই.দব (পৃ 9) 
5 প্ৰ্ােকাৰীৰ দ্বাৰা স্থাপে কৰা অবিন াগ বেষ্পবি প্ৰণালী আৰদবআই এফদপদে, 2.দব.আই.ই(পৃ 9) 

6 অবিন াগ প্ৰবতনৰাি ববষয়াৰ োম আৰ ুচ াগান াগৰ ববৱৰণ 
(নটবলনফাে /ম'বাইল েম্বৰৰ লগনত ই-চমইল আই দি) দিগৰাকীক 
জ্েসািাৰনণ প্ৰ্ােকাৰীৰ ববৰুনদ্ধ অবিন াগ িাদখল্ কৰাৰ বানব 
চ াগান াগ কবৰব পানৰ। 

আৰদবআই এফদপদে, 2.এ.দৰ্আই.এ (পৃ 6) 

7  ব্নহ অবিন াগ/আপবিনটা এক মাহৰ বিতৰত সমািাে কৰা েহয়, 
গ্ৰাহকজ্নে আৰববআই(সমূ্পণব চ াগান াগৰ সবৱনিষ)ৰ বৰ্এেববএেৰ 
আঞ্চবলক কা বযালয়ৰ িাৰপ্ৰাি ববষয়াক, ব জ্েৰ েযায়নক্ষত্ৰৰ অিীেত 
প্ৰ্ােকাৰীৰ পঞ্জীকৃত কা বযালয় পনৰ, তাত আপীল কবৰব পানৰ | 

আৰদবআই এফদপদে, 2.এ.দৰ্আই.দব (পৃ 6) 

8 এেববএফবচসমূহৰ বানব েযায়পাল আোঁচবে: েযায়পালৰ উনেিয আৰু 
চ াগান াগ সবৱনিষসমূহ, ব জ্েকল অবিন াগসমূহ আগবন াৱা হয় ১৮ 

এেববএফবচৰ আৰদবআই েযায়পালৰ আোঁচবে 
|V, 15, 1 (পৃ 13)  

9 প্ৰস্তাবৱত সকনলা ঋণ প্ৰৰ্াক্টৰ সবৱনিষসমূহ এনেিৰণৰ 
 

দেওদে(CoC) 

i পবৰমাণ 

ii অৱদশষ্টৰ আিাৰত হ্রাস ক্ৰপাৱা বাবষবক সু্ৰ হাৰ 

iii প্ৰবক্ৰয়াগত মাচুল 

iv অৱবি 

v পবৰনিািৰ সঘেতা 

vi উনেিয  

10  ঋণৰ মূলয বেিবাৰণত চকৱল বতবেটা উপা্াে অন্তিুব ি থানক ব  
সহনে সূিৰ মাচুল, প্ৰবক্ৰয়াগত মাচুল আৰু বীমা বপ্ৰবময়াম (ইয়াৰ 
দৰ্েৰে প্ৰিাসবেক মাচুল অন্তিুব ি, িাৰ চক্ষত্ৰত ৰ্াতক ) 
 

দেওদে(CoC) 
 

11 প্ৰ্ােকাৰীৰ গ্ৰাহক অবিন াগ বেষ্পবি প্ৰবক্ৰয়া(বচবজ্আৰএম) 
এনেিৰণৰ হয়: 

i অবিন াগ পঞ্জীয়ে কবৰবকল প্ৰ্ােকাৰীৰ সসনত গ্ৰাহকৰ বানব উপলব্ধ 
চচনেলসমূহ 

ii এেনকনলশ্বে প্ৰনচে 

iii এেনকনলেেৰ প্ৰবতনটা প বযায়ত প্ৰতযাবিত টাণবএৰাউণ্ড সময় 

iv প্ৰ্ােকাৰীৰ গ্ৰাহক অবিন াগৰ বচবজ্আৰএম েম্বৰ আৰ ুচ াগান াগৰ 
সবৱনিষ 

v এেআৰওৰ বচবজ্আৰএম েম্বৰ,  ব্ অবিন াগ সমািােত গ্ৰাহনক 
সাহা বয ববচানৰ 

 
১৮. ই বতব মানে সকতল্া এন্দবএফদে-ৰ ক্ৰক্ষত্ৰতে প্ৰন াজ্য িাৰ  সম্পদিৰ পদৰমাণ ১০০ চকাটিেলক অদধক বা গ্ৰাহকৰ  আকাৰৰ 
হসতে োতোদধক | 
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III. ঋণ আনব্ে  
প্ৰ্ােকাৰীৰ ঋণ আনব্েসমহূত বববিষ্ট ৰূপত বেম্নবলবিত “গ্ৰাহকৰ আগত প্ৰকাি কবৰবলগীয়াবিবে” প্ৰ্িবে 
কবৰ ৰাবিব লানগ| 
ক্ৰবমক 
েং. 

প্ৰকাশ কৰাৰ প্ৰতয়াজন্ীয়োসমূহ চলাৱা সহনে 
(িাৰা/পৃষ্ঠা েং) 

1  ঋণ লওোঁতাজ্েৰ সু্ত প্ৰিাৱ চপনলাৱা প্ৰনয়াজ্েীয় তথয,  ানত অেযােয 
এেববএফবচসমহূৰ দ্বাৰা প্ৰ্ি বেয়ম আৰু চতব াৱলীসমূহৰ এক অথবপূণব তুলো 
কবৰব পৰা  ায় আৰু ঋণলওোঁতানয় জ্ঞাত বসদ্ধান্ত গ্ৰহণ কবৰব পানৰ 
 

আৰদবআই এফদপদে, 2.এ.i.দব(পৃ 3) 

2  আনব্ে প্ৰপত্ৰৰ সসনত জ্মা কবৰবলগীয়া প্ৰনয়াজ্েীয় েবথপত্ৰসমূহ  
 

আৰদবআই এফদপদে, 2.এ.i.দব(পৃ 3) 

3  সকনলা ঋণ আনৱ্ে প্ৰাি কৰাৰ বানব স্বীকাক্ৰৰাদক্ত। বাঞ্ছেীয়িানৱ, ঋণ 
আনৱ্েনবাৰ ব  সময়ৰ বিতৰত বেষ্কািে কৰা হ'ব চসইয়া স্বীকৃবত পত্ৰত 
সূচীত কৰা উবচত |   
 

আৰদবআই এফদপদে, 2.এ.i.দব(পৃ 3) 

4 প্ৰস্তাবৱত সকনলা ঋণ প্ৰৰ্াক্টৰ সবৱনিষসমূহ এনেিৰণৰ দেওদে(CoC) 

i পবৰমাণ 

ii অৱদশষ্টৰ আিাৰত হ্রাস ক্ৰপাৱা বাবষবক সু্ৰ হাৰ 

iii প্ৰবক্ৰয়াগত মাচুল 

iv অৱবি 

v পবৰনিািৰ সঘেতা  

vi উনেিয  

vii ঋণৰ অেযােয বেয়ম আৰু চতব াৱলীসমূহ 

5 গ্ৰাহকসকলৰ দ্বাৰা জ্মা কৰা চকৱাইবচ েবথপত্ৰসমূহৰ তাবলকা দেওদে(CoC) 

6 চক্ৰবৰ্ট তথয চকাম্পােী (দে আই দে )সমূহৰ সসনত গ্ৰাহকৰ চক্ৰবৰ্ট ৰ্াটা 
পৰীক্ষা কবৰবকল সন্মবত 
 

দেওদে(CoC) 

7 গ্ৰাহকসকলক প্ৰ্াে কৰা বলবিত স্বীকাক্ৰৰাদক্ত পত্ৰে প্ৰ্ােকাৰীৰ বচবজ্আৰএম 
েম্বৰৰ উতেখ থাবকব লানগ  

দেওদে(CoC) 
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IV. ঋণ চুবি 
আৰববআই এফবপবচ অেুসবৰ, প্ৰ্ােকাৰীনয় ঋণ চুবিৰ এিে কবপ  ববনিষকক স্থােীয় িাষাত হ’ব লানগ, 
ইয়াৰ সসনত ঋণ চুবিত উনেি কৰা সকনলা সংবিষ্টৰ এিে কবপ, গ্ৰাহকক প্ৰ্াে কৰা উবচত, কবপিে 
চসই িাষাত থাবকব লানগ, ব  িাষা গ্ৰাহকৰ চবািগময হয়, কবপিে ঋণ অেুনমা্ে/ববতৰণ কৰাৰ 
সময়ত, ঋণৰ সকনলা বেয়ম আৰ ু চতব াৱলীসমহূ উনেি কবৰ, প্ৰবতনটা ঋণ ববতৰণৰ সসনত আগব াব 
লানগ| প্ৰ্ােকাৰীৰ ঋণ চুবিত বেম্নবলবিত "গ্ৰাহকৰ আগত প্ৰকাি কবৰবলগীয়াবিবে" থকা উবচত| 
 
ক্ৰবমক 
েং. 

প্ৰকাশ কৰাৰ প্ৰতয়াজন্ীয়োসমূহ চলাৱা সহনে 
(িাৰা/পৃষ্ঠা েং) 

1 অেুনমা্ে কৰা ঋণৰ পবৰমাণ আৰদবআই এফদপদে, 2.এ.ii(পৃ 3) 
2 অৱদশষ্টৰ আিাৰত হ্রাস ক্ৰপাৱা বাবষবক সু্ৰ হাৰ আৰদবআই এফদপদে, 2.এ.ii(পৃ 3) 
3 এেববএফবচসমূনহ ববতৰণৰ সূচী, সু্ ৰ হাৰ, চসৱা শুল্ক, পুে-পবৰনিাি 

শুল্ক ইতযাব্নক িবৰ বেয়ম আৰু চতব াৱলীসমূহত চহাৱা ব নকানো 
সালসলবেৰ চক্ষত্ৰত ঋণ লওোঁতাজ্েক স্থােীয় িাষাত বা ঋণলওোঁতাজ্নে 
বুবজ্ চপাৱা িাষাত জ্ােেী পঠিয়াব লানগ | এেববএফবচসমহূ এইয়া 
সুবেবিত চহাৱা উবচত চ , সু্ৰ হাৰ আৰু শুল্কসমূহৰ সালসলবেসমূহ 
চকৱল প্ৰতযাবিত বহচানপ প্ৰিাবৱত হয়| এই সংক্ৰান্তত এক উপ ুি চতব  
ঋণ চুবিত সবন্মবলত কৰা উবচত | 

আৰদবআই এফদপদে, 2.এ.iii.এ (পৃ 4) 

4 এই ঋণৰ সকনলা বেয়ম আৰু চতব াৱলীসমূহ আৰদবআই এফদপদে, 2.দব.i (পৃ 9) 
5  ঋণৰ মূলয বেিবাৰণত চকৱল বতবেটা উপা্াে অন্তিুব ি থানক ব  সহনে 

সূিৰ মাচুল, প্ৰবক্ৰয়াগত মাচুল আৰ ুবীমা বপ্ৰবময়াম (ইয়াৰ দৰ্েৰে 
প্ৰিাসবেক মাচুল অন্তিুব ি, িাৰ চক্ষত্ৰত ৰ্াতক ) 

আৰদবআই এফদপদে, 2.দব.ii (পৃ 9) 

6 পলমকক পবৰনিাি কৰাৰ ওপৰত চকানোিৰণৰ জ্বৰমো আনৰাপ কৰা 
েহ’ব 

আৰদবআই এফদপদে, 2.দব.iii (পৃ 9) 

7 ঋণলওোঁতাৰ পৰা চকানোিৰণৰ বচবকউবৰটী চৰ্পবুজ্ট/মাবজ্ব ে সংগ্ৰহ কৰা 
েহয় 

আৰদবআই এফদপদে, 2.দব.iv(পৃ 9) 

8 ঋণলওোঁতাজ্ে এটাতকক অবিক এেএইচবজ্/নজ্এলবজ্ৰ স্সয হ’ব চোৱানৰ 
 

আৰদবআই এফদপদে, 2.দব.v(পৃ 9) 

9 ঋণ অেুনমা্ে কৰা আৰু প্ৰথম বকবস্ত পুে-পবৰনিািৰ চ্য় তাবৰিৰ 
মাজ্ৰ স্থবগত অৱবি(এেববএফবচ-এমএফআই-সমূহৰ(বৰজ্ািব  চবংক)ৰ 
দ্বাৰা বেন ব্ বিত)বেন ব্িাৱলী, 2011 

আৰদবআই এফদপদে, 2.দব.vi (পৃ 10) 

10 ঋণলওোঁতাৰ তথযৰ চগাপেীয়তাৰ বেবিয়তাক সন্মাে কৰা হ’ব আৰদবআই এফদপদে, 2.দব.vii (পৃ 10) 
11 প্ৰ্ােকাৰীজ্ে কমবচাৰী িূল বযৱহাৰ আৰু সামবয়ক অবিন াগ বেষ্পবি 

প্ৰবতনৰাি কৰাৰ বানব ্ায়বদ্ধ 
আৰদবআই এফদপদে, 2.দব.আই.এফ (পৃ 9) 

12 চকানো গ্ৰাহকৰ তথয চ বতয়াকলনক বেয়মাৱলীসমহূৰ িাবতৰত প্ৰনয়াজ্ে 
েহয় চতবতয়াকলনক গ্ৰাহকৰ সন্মবতৰ অববহনে চকানো িৰণৰ তৃতীয় 
্লৰ সসনত িাগবতৰা কৰা েহ’ব| 

দেওদে(CoC) 
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V. ঋণ কাৰ্ব  
আৰববআই মাষ্টাৰ বেন ব্িাৱলী অেুসবৰ, প্ৰ্ােকাৰীনয় প্ৰবতনটা ঋণ ববতৰণৰ বানব গ্ৰাহককল স্থােীয় িাষাত 
ঋণ কাৰ্ব  প্ৰ্াে কৰা উবচত| প্ৰ্ােকাৰীৰ ঋণ কাৰ্ব ত বেম্নবলবিত "গ্ৰাহকৰ আগত প্ৰকাি 
কবৰবলগীয়াবিবে" থকা উবচত| 
 
ক্ৰবমক েং. প্ৰকাশ কৰাৰ প্ৰতয়াজন্ীয়োসমূহ চলাৱা সহনে(িাৰা/পৃষ্ঠা েং) 

1 আৰববআইৰ দ্বাৰা বেিবাবৰত স্বচ্ছতা আৰু বেষ্পক্ষ ঋণ অেুিীলেসমূহৰ 
প্ৰবত প্ৰবতজ্ঞাবদ্ধতা 

আৰদবআই এফদপদে, 2.দব.আই.দব (পৃ 8) 

2 আনৰাপ কৰা কা বযকৰী সু্ৰ হাৰ 
 

আৰদবআই এফদপদে, 2.দব.ii.c.i (পৃ 10) 

3 ঋণৰ সকনলা বেয়ম আৰু চতব াৱলীসমূহ আৰদবআই এফদপদে, 2.দব.ii.c.ii (পৃ 10) 

4 ঋণ লওোঁতাক প বযাি ৰূপত বচোি কবৰব পৰা তথয  আৰদবআই এফদপদে, 2.দব.ii.c.iii (পৃ 10) 

5 প্ৰাি কৰা বকবস্ত আৰু ফাইনেল বৰ্চাজ্ব নক িবৰ সকনলা পুে-পবৰনিািৰ 
স্বীকৃবত    

আৰদবআই এফদপদে, 2.দব.ii.c.iii (পৃ 10) 

6  ব্নহ ঋণনটাক “অহব তাপূণব সম্পবি” বুবল চেণীববিাজ্ে কৰা হয় আৰদবআই এফএদকউ ১৯ 

7 প্ৰ্ােকাৰীৰ দ্বাৰা স্থাপে কৰা অবিন াগ বেষ্পবি প্ৰণালীৰ কথা 
ববনিষিানৱ আৰু চোনৰ্ল ববষয়াৰ োম আৰু  চ াগান াগ উনেি 
কবৰব লানগ | 

আৰদবআই এফদপদে, 2.দব.ii.c.iv (পৃ 10) 

8 জ্াৰী কৰা অ-চক্ৰবৰ্ট সামগ্ৰীনবাৰ ঋণ লওোঁতাৰ সমূ্পণব সন্মবতৰ সসনত 
হ'ব লানগ আৰু মাচুলৰ গাোঁথবে ঋণ কাৰ্ব ত উনেি থাবকব লানগ | 

আৰদবআই এফদপদে, 2.দব.ii.দে.দৰ্(পৃ 10) 

10 ঋণ অেুনমা্ে/প্ৰ্াে প্ৰ্ােকাৰী বা তৃতীয় পক্ষৰ দ্বাৰা আগবন াৱা 
আে চকানো সামগ্ৰী/নসৱাৰ সসনত সংন াবজ্ত েহয় | 

দেওদে(CoC) 

11 ঋণৰ মূলয এনেিৰণৰ 
প্ৰবক্ৰয়াগত মাচুল  
অৱদশষ্টৰ আিাৰত হ্রাস ক্ৰপাৱা বাবষবক সু্ৰ হাৰ 
চক্ৰবৰ্ট-বলংক লাইি ইঞু্চনৰন্সৰ ব্িত সংগৃহীত বীমা বপ্ৰবময়াম 

দেওদে(CoC) 

12 ববলবম্বত পবৰনিাি বা পূবব-পবৰনিািৰ ওপৰত চকানো জ্বৰমো আ্ায় 
কৰা েহ’ব | 

দেওদে(CoC) 

13 এেআৰওৰ বচবজ্আৰএম েম্বৰ,  ব্ অবিন াগ সমািােত গ্ৰাহনক 
সাহা বয ববচানৰ 

দেওদে(CoC) 

14 চক্ৰবৰ্ট-বলংক জ্ীৱে বীমাত সাঙুবৰ চলাৱা পবৰমাণবিবে আৰু সাঙুবৰ 
চলাৱা অৱবি/মযা্ 

দেওদে(CoC) 

 

১৯. https://m.rbi.org.in/Scripts/FAQView.aspx?Id=102   
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োইে-আপ আৰ ুস্পষ্টীকৰণ আব্ৰ বানব অেগু্ৰহ কবৰ চ াগান াগ কৰক sro@mfin.org ; info@sa-

dhan.orgঅৰ্বা আমাৰ চৱবচাইট www.mfinindia.org বা www.sadhan.org বিবজ্ট কৰক 
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