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সূচনা 

I. প্রস্তাবনা 

মাইক্রাফিনাক্ন্স ‘দাফয়ত্বিীল ঋণ প্রদাক্নর’ প্রো উদ্ভাবন এবং প্রচাক্রর লক্ক্ষয সোি অব েন্ডাক্ের 
(ফেওফে) গক্ি সতালা হক্য়ক্ে। 
 

গ্রাহেক্দর স্বাক্েম গুরুত্ব ফদক্য় এবং েুরক্ষা প্রদাক্নর জ্নয মাইক্রা সরফিক্ট গ্রাহক্ের েলযাক্ণর উপর 
েবমাফিে গুরুত্ব আক্রাপ েরা হয়। এটিই হল ‘দাফয়ত্বিীল ঋণ প্রদাক্নর’ মূল েো। মাইক্রা সরফিট 
গ্রাহেক্দর সপ্রক্ষাপক্ট িারক্ত এবং ফবক্ে মূলত নযা য বযবহার, উপ ুিতা,স্বচ্ছতা, সগাপনীয়তা এবং 
অফিক্ াক্গর ফনষ্পফি – এই সেণীগুফলক্ত ফবিি েরা হয়। 
 

এই জ্ঞান, ফবগত বেরগুফলক্ত ফেওফে েম্পক্েম  ইন্ডাফির ফনজ্স্ব অফিজ্ঞতা এবং সদক্ি মাইক্রা 
সরফিক্টর পফরবতম নিীল প্রেৃফতর উপর ফনিম র েক্র এই ফেওফে গ্রাহক্ের ‘দাফয়ত্বিীল ঋণ প্রদাক্নর’ 
উপর গুরুত্ব বজ্ায় রাক্খ। স ক্হতু মাইক্রা সরফিক্টর গ্রাহেরা সপ্রািাে এবং এটির পফরণাম েম্পক্েম  
েবমদা েেমূ্পণমরূক্প ওয়াফেবহাল নাও হক্ত পাক্রন, সেক্হতু অতযন্ত গুরুক্ত্বর েক্ে প্রদানোরীক্ে এই 
দাফয়ত্ব গ্রহণ েরক্ত হক্ব স  গ্রাহক্ের স্বােম েুরফক্ষত োক্ে। 
 

েমী এবং েক্পমাক্রট প্রিােন োক্পক্ক্ষ প্রক্তযে প্রদানোরীর নীফত দ্বারা দাফয়ত্বিীল ঋণ প্রদাক্নর প্রেৃফত 
এবং প্রো বযাপেিাক্ব প্রিাফবত হয়। অতএব, গ্রাহেক্দর েলযাক্ণর লক্ক্ষয সপৌুঁোক্ত দটুি মলূ 
গুরুত্বপূণম স্তম্ভ হল েমীক্দর েংক্ াগোিন ও েক্পমাক্রট প্রিােন এবং ফেওফে তার অফিক্ক্ষক্ে উিয়ক্েই 
অন্তিুম ি েক্র। 
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সনাট 

a. প্রয াজ্য 
1. এই অবিয পালনীয় ফনয়মাবলী েব কু্ষদ্র ঋণ দাতার সক্ষক্ে প্রক্ াজ্য, স খাক্ন 

 

▪ কু্ষদ্র ঋণের পররভাষা, ররজাভভ ব্যাণের দ্বারা রির্ ভাররত কু্ষদ্র ঋে প্রদািকারী এনফবএিফে-
এমএিআইএে1 এর ‘য োগ্য সম্পবি’র পবরসজ্ঞো মেযে প্রয োজ্য। বিশদভোযি, সকল ঋণ  ো 

 ‘য োগ্য সম্পবি’র পবরভোাো মেযে মদয়াো য়া ম েে, প্রমে য় পরিী  সকল ঋণ, 

অবীবরক্ত িো টপ আপ ঋণ এিং ীৃীীা সংস্থোর দ্রিয য় এর আয়ীোা পয়ে।  
▪ পফরক্ষবা প্রদানোরীর আইনগত অফস্তত্ব রক্য়ক্ে  া আরফবআইক্য়র ফনয়ম সমক্ন এনফবএেফি-

এমএিআইএে-র 'স াগয েম্পফি' অনু ায়ী কু্ষদ্র ঋণ সদয়। 
2. স েব প্রদানোরী স্ব ফনয়ন্ত্রে েংগঠন (এেআরও2)-এর েদেয তারা েদেযতার বোেোেুসোযর 

এই আচরণবিবিটট মানক্ত বািয। এেআরওগুফল তাক্দর েদেযক্দর সজ্ার সদয় অবিয পালনীয় 
ফনয়মাবলী সমক্ন চলার জ্নয। 

3. অনযানয প্রদানোরী(বযাংে বা নন বযাংে) েরােফর বা পক্রাক্ক্ষ কু্ষদ্র ঋণ প্রদোে 

কযর(অংিীদাফর মক্িক্ল বা ফনরাপিা প্রদাক্নর মািযক্ম, েরােফর বা এেে উৎপাদক্নর ফিফিক্ত) 
ীোযদর স্ব-ইচ্ছোযী অবিয পালনীয় আচরণবিবি সমক্ন চলার সক্ষক্ে সজ্ার সদওয়া হয়। 

4. স ক্হতু ফনম্ন আক্য়র সক্ষক্ে কু্ষদ্র ঋণ একটট প্রিোে ঋণ দ্রিয ীোই অবিয পালনীয় আচরেবিবিযী 

দাফয়ত্বিীল ঋণ দাক্নর পদ্ধফতর উপর সজ্ার সদওয়া য়যাযে। সেইেক্ে গ্রাহেক্দর েুরক্ষা 
নীফতগুবল (েদ্বযবহার, প্রক্ াজ্য ফেনা সদখা, স্বচ্ছতা, তেয সগাপন এবং সক্ষাি প্রোি) অনযানয 
আফেমে পফরক্ষবা সদওয়ার সক্ষক্েও প্রক্ াজ্য। 

5. আরফবআই, সেফব, আইআরফিএ, সেন্দ্র ও রাজ্য েরোক্রর সকল ফনয়ম সমক্ন চলক্ত হক্ব 
প্রদানোরীক্দর। অবিয পালনীয় আচরণবিবি এইগুফলর পবরপূরক, এইগুফলর বদক্ল বযবহৃত হয় 
না। িফবষযক্ত  ফদ এই ফনয়মগুবলর মকোে পবরিীতযের জ্েয অবিয পালনীয় আচরেবিবির  
েক্ে েখক্না ফবক্রাি হয় তক্ব বোন্ত্রক দ্বোরো বেি তোবরী বোেগুবলই প্রয োজ্য হক্ব। 

b. গতবাযেে থেযে বদল ও সসআেএল-ে সযে সিল 

1. এই অবিয পালনীয় আচরণবিবি আযগ্র অবিয পালনীয় আচরেবিবিবীর সংস্করণ , তাই 
গ্রাহেক্দর সুরক্ষোর জ্নয মূল ফবষয়গুফল এেই আক্ে। তক্ব মিোঝোর েুফবিার জ্নয নতুন েক্র 
বানাক্না হক্য়ক্ে। স েব েীবী প্রচফলত ফনয়ক্মর েক্ে খাপ খায়ফন বা পনুরাবৃফি হক্য়ক্ে বা 
দাফয়ত্বিীল ঋণ দাক্নর সক্ষক্ে ঠিে নয় সেগুফল েফরক্য় সদওয়া হক্য়ক্ে। এই েীুে আচরেবিবিযী 
েমমচারীক্দর েক্ে চুফি ও সোংগ্ঠবেক প্রশোসযের প্রফত গুরুত্ব মদয়াো হক্য়ক্ে। 

2. মক্ন রাখক্ত হক্ব, গ্রাহেক্দর জ্নয এর প্রমে বিভোগ্টট দাফয়ত্বিীল ঋণ দাক্নর (ফেআরএল) েক্ে 
খাপ খাইক্য় রাখা হক্য়ক্ে এবং ফেআরএক্লর েক্ে ম  অংশগুবল  অেরুূপ মসগুবল নীল ও বাুঁো 
অক্ষক্র সলখা হক্য়ক্ে। গ্রাহেক্দর েং ুফি েরক্নর মক্তা েঠিন ফবষক্য় েব কু্ষদ্র ঋণ দানোরীক্দর 
রাফজ্ েরায় ফেআরএল। 

 
1 https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_ViewMasCirculardetails.aspx?id=9827 
2 ইন্ডাফি অযাক্োফেক্য়িন ফহক্েক্ব এেআরও েংজ্ঞাবদ্ধ হক্য়ক্ে স টি আরফবআইক্য়র সপ্রে ফরফলজ্ অনু ায়ী এনফবএিফে-
এমএিআই-এর জ্নয এেআরও ফহক্েক্ব আরফবআই দ্বারা েীেৃত। 
https://rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=30052 
 

about:blank
about:blank
about:blank
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সনয়িাবলী 

I. গ্রাহেক্দর েং ুফি 

a. যথাযথ ব্যব্হার 

1. িমম, জ্াফত, ফববাহগত অবস্থা বা ফলেক্িক্দ গ্রাহেক্দর েক্ে সোক্না ফবিাজ্ন েরা চলক্ব না। 
2. ঋণ প্রদোেকোরীযক এটা ফনফিত েরক্ব স  েব েমমচারী ও বযফি  ারা তার অিীক্ন োজ্ 

েরক্ে: 
▪ িদ্র বযবহার েরক্ব, ফনয়ম সমক্ন চলক্ব, োমাফজ্ে ও োংসৃ্কফতে সংযিদেশীলীোর 

প্রবী েদ্ধািীল হক্ব। 
▪ ঋণ পুনরুদ্ধাক্রর জ্নয সোক্না রকযের িলপ্রযাোগ্ েরা  াক্ব না এবং সোক্না সেন্দ্র 

দ্বারা ফনিমাফরত সোি তজ্েীে স্থাক্নই পুনরুদ্ধাক্রর বযবস্থা েরক্ত হক্ব। পরপর দইু বা তার 
সবফিবার  ফদ গ্রাহে সেন্দ্র দ্বারা ফনিমাফরত স্থাক্ন আক্স্ত না পাক্র তক্বই এেমাে েমমচারী 
গ্রাহক্ের বাফি বা তার োক্জ্র জ্ায়গায় স ক্ত পাক্র। 

▪ সমৌফখেিাক্ব বা িারীফরেিাক্ব ভা মদখোযেো  াক্ব না। 
▪ গ্রাহেক্দর েক্ে সোক্না অেমক্য় স মন সে অেসু্ীীো,সিাক্ের েময় ব্া োমাফজ্ে 

অেুষ্ঠোযের সো চলক্ল তার েক্ে স াগাক্ াগ েরা  াক্ব না। 

b. উপযুক্ততা (এোসিেবাে বা থবসি ঋণ দান এসিযয়  াওয়া) 

1. ঋণ প্রদোেকোরীযক আিবশযক ভোযি ঋণ প্রদোযের পূযি ত ‘ঋণ ীময বরযপোটত ’ ( CIR), কো তকোরী 

িুদ্ধি খোটটযা িো গ্রোয়যকর সোযম কমো িযল ীোর আবম তক অিস্থোে (আা য় িযা) , ঋযণর 

প্রযাোজ্েীাীো, পবরশযির ক্ষেীো য় বিদযেোে ঋণ দোা বেণ তা করযী য়যি।  
2. প্রদানোরী অবিযই এেটি বিি3 ফেআইআর বযবহার েরক্ব ঋণ দাক্নর আক্গ। টপ আপ সলান, 

ফদ্বতীয় ও পরবতী সলান সদওয়ার সক্ষক্েও ফেআইআর সদখক্ত হক্ব।  
3. গ্রাহক্ের পফরক্িাক্ির ক্ষমতার উপর ফনিম র েক্র প্রদানোরী ঋণ সদক্ব। ঋণ অেুযেোদযের 

পূযি ত প্রদোেকোরীযক CIR এর কু্ষদ্র ঋণ বিভোযগ্র উপর বেভতর কযর বেদ্ধিী করযী য়যিেঃ  
▪  ফদ গ্রাহক্ের আক্গ আক্রা ফতন জ্ায়গা মমযক ঋণ সনওয়া োক্ে তক্ব তাক্ে চতুেমবার 

ঋণ সদওয়া হক্ব না। এনফবএিফে-এমএিআইএে এর মক্ষযে ীোযদর বেদ্ধিী করযী 

য়যি ম  ীোরো ম ে মকোে অিস্থোযীই ীৃীীা ঋণ প্রদোেকোরী এেবিএফবস-এেএফই েো 

য়া।4 ঋণদাতাদদর েংখযা গণনা করার সময় (এনফবএিফে-এমএিআই গণনার জনয 
নয়), যে ঋযণর বক্েয়া রাফি <₹1000 হক্ব, সেগুফল বাদ যদওয়া হক্ব।  

▪ গ্  ্ রাহে প্রফত ১২৫,০০০5 টাোর সবফি ঋণ দোা  োযী েো মোযক। অেক্ম গ্রাহে ফপেু 
এই উিমেীমা ১০০,০০০ টোকো, পরবতী ফনক্দমি না আো অবফি। প্রদোেকোরীযক কু্ষদ্র ঋণ 

 

3 ফেআইআর-এর ফনষ্কািক্নর তাফরখ সেক্ে ১৫ েযাক্লন্ডার ফদক্নর জ্নয ‘ববি’ ফহক্েক্ব ফবক্বফচত হয়।এর অেম হল স  
গ্রোয়যকর ফেআইআর ফনষ্কািক্নর তাফরখ সেক্ে ১৫ েযাক্লন্ডার ফদক্নর মক্িয গ্রাহক্ের প্রফত প্রদানোরীর ঋণ ফবতরণ 
প্রক্য়াজ্ন। 
4 এনফবএিফে-এমএিআই-এর জ্নয আরফবআইক্য়র ফনক্দমিনা অনু ায়ী। 
5 এটি হল ০৮ নক্িম্বর, ২০১৯ তাফরক্খ উর্ধ্মেীমার মূলযায়ন েম্বক্ে আরফবআইক্য়র সপ্রে ফরফলজ্: 
https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=11727&Mode=0. প্রক্য়াজ্নানু ায়ী ফনফদমষ্ট রাজ্য/ক্জ্লার 
জ্নয ঋক্ণর ফবফিন্ন উর্ধ্মেীমা েম্পক্েম  এেআরও ফনক্দমি প্রদান েরক্ত পাক্র। 
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দাক্নর সক্ষক্ে পূযি ত গ্রাহক্ের েব ঋণ (বযফিগত বা েমফষ্টগত িাক্ব ) খবীযা মদযখ ঋণ 

প্রদোে করযী য়যি।6 

▪ স েব গ্রাহক্ের বেজ্স্ব িো অেয সংস্থোর সোযম অোর্যেম ফর এোউনক্ট  (PAR>dpd 90 ফদন7) 
িযকাো ঋযণর পফরমান ১০০০ টাোর সবফি  েক্ে ীোযক ঋণ সদওয়া  াক্ব না।8 

c. সিক্ষা ও স্বচ্ছতা 

1. প্রদানোরী েবমদা গ্রাহেক্দর েুখয তেয সদক্ব এবং ঋযণর আক্বদনপে, অেুযেোদেপে/চুফিপে 
এবং ঋণ কোযডত এই ীমযগুবল অন্তরভুক্ত করযী য়যি। এই ীমযগুবলর মক্িয  ো আিবশযক 
ীো য়ল: 

▪ প্রদানোরী সংস্থোর পফরচয় ও ঠিোনা 
▪ গ্রাহক্ের পফরচয় ও ঠিোনা 
▪ ঋণদ্রক্বযর ফবিদ বিিরণ(ঋণ অেমরাফি, সময়াদ, পফরক্িাক্ির িরণ, হ্রােপ্রাপ্ত ঋণ 

পবরেোণ প্রফরয়ায় বাফষমে েুক্দর হার9, প্রক্েফেং ফি, অনযানয চাজ্ম  অেবা ফি  া উক্েখ 
েরা হক্য়ক্ে, প্রক্দয় সমাট অেমরাফি, ঋণ েম্পফেম ত জ্ীবন ফবমার ফপ্রফময়াক্মর জ্নয গৃহীত 

অম তরোবশ, েিাক্রজ্ অেমরাফি এবং আওতািুি ঝুুঁ ফেেমূহ,  ফদ প্রক্ াজ্য হয় এবং 
অনযানয ফনয়ম ও িতম াবলী) 

▪ গ্রাহেক্দর অফিক্ াগ ফনষ্পফির বযবস্থা। 
2. প্রদানোরীগণক্ে অবিযই স  িাষা গ্রোয়ক সবাক্ঝন সেই িাষায় অেবা েরোফর আঞ্চফলে 

িাষায় গ্রাহেক্দরক্ে েমস্ত ফনয়ম ও িতম াবলী েম্পক্েম  অবগত েরক্ত হক্ব।প্রদনাোরীক্ে 
ফনয়ম ও িতম াবলীক্ত স ক্োক্না পফরবতম ন েম্পক্েম  তৎক্ষণাৎ গ্রাহেক্দর অবগত েরক্ত হক্ব। 

3. গ্রাহক্ের সেক্ে প্রফতটি আদোযার জ্নয প্রদানোরীক্ে অবিযই এেটি রফিদ/ফলফখত স্বীেৃফত 
প্রদান েরক্ত হক্ব। 

4. প্রদানোরীক্ে অবিযই গ্রোয়ক বশক্ষোর জ্েয (ক্ মন প্রফিক্ষণ, মূলযায়ন এবং গ্রাহেক্দর েক্ে 
মাক্ঝ মাক্ঝ কযমোপকমে) পদযক্ষপ গ্রহণ েরক্ত হক্ব  াক্ত চুফির িতম , প্রফরয়া এবং 
দ্রবয েম্পক্েম  গ্রাহে েমূ্পণম অবগত হন। 

5. প্রদানোরীক্ে অিযন্তরীণ এবং বাফহযে তীব্রতাবৃফদ্ধ প্রফরয়া েহক্ াক্গ অফিক্ াগ ফনষ্পফি এবং 
ফিফজ্টাল আফেমে সলনক্দক্নর প্রক্য়াজ্নীয় েুরক্ষা ও ঝুুঁ ফে, েুফবিা, ফেআইফে-এর েক্ে িাক্লা 
সরফিট ইফতহাক্ের জ্নয ফনিমাফরত েমক্য় পফরক্িাি েরার গুরুত্ব েম্পক্েম  গ্রাহেক্দর অবিযই 
ওয়াফেবহাল েক্র তুলক্ত হক্ব10।  

 
6 ঋণ,  ফদ ফিক্ষা এবং ফচফেৎোর খরক্চর জ্নয গ্রয়ণ েরা হয়, তাহক্ল এেজ্ন গ্রাহক্ের সমাট ঋণ অেমরাফির সক্ষক্ে 
তা বাদ সদওয়া হক্ব। 
7 দরখাস্তোরী  ফদ ফেআইআক্র তার সনফতবাচে অযাোউন্ট সেটাক্ের বিরবিীো কযরে অেবা বক্লন স  তার 
এফরয়াক্ত মাইক্রা-সরফিট প্রদানোরীর পফরচালনার প্রতযাহার/বক্ের োরক্ণ তার অযাোউন্ট সনফতবাচে তেমা অজ্ম ন 
েক্রক্ে, তাহক্ল প্রদানোরীক্ে অবিযই প্রক্য়াজ্ন অনু ায়ী ফেআইফে, প্রােফেে প্রদানোরী অেবা এেআরও-এর েক্ে 
স াগাক্ াক্গর মািযক্ম ফবষয়টির েমািাক্নর জ্নয তাক্ে েহায়তা প্রদান েরক্ত হক্ব। 
8 এটি প্রােৃফতে দকু্ মাক্গর োরক্ণ প্রিাফবত ঋক্ণর সক্ষক্ে প্রক্ াজ্য হক্ব না, স খাক্ন বযাঙ্ক এবং এনফবএিফে-এর জ্নয 
প্রােৃফতে দকু্ মাগ দ্বারা প্রিাফবত এলাোয় উদ্ধারমূলে পদক্ক্ষক্পর জ্নয আরফবআই গাইিলাইন অনু ায়ী স াগয ফবক্বফচত 
হয়। https://www.rbi.org.in/scripts/NotificationUser.aspx?Id=11394&Mode=0, 

https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_CircularIndexDisplay.aspx?Id=10531 
9 েুক্দর হার এবং প্রক্েফেং ফি েহ মূলয ফনিমারণ োক্পক্ক্ষ এনফবএিফে-এমএিআই েমূহক্ে আরফবআইক্য়র ফনক্দমিাবলী 
সমক্ন চলক্ত হক্ব। 
10 বাফহযে তীব্রতাবৃফদ্ধ সমোফনজ্ক্মর মক্িয আবফিযেিাক্ব প্রক্ াজ্নয অনু ায়ী অমু্বিেমযান েহক্ াক্গ তীব্রতাবৃফদ্ধর জ্নয 
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প্রদোেকোরীযক অিশযই গ্রোয়ক বশক্ষোর মক্ষযে সোেী ঋণ পবরশযির প্রযাোজ্েীাীো, 

সুবিিো, বডদ্ধজ্টোল আবম তক মলেযদযের ঝুুঁ বক য় ীোর জ্েয প্রযাোজ্েীা সুরক্ষো িযিস্থো এিং 

অবভয োগ্ বেষ্পবির িযিস্থো  োযী আভযন্তরীণ য় িযবয়ক িযিস্থোর িণ তেো আযে ীোর প্রবী 

মজ্োর বদযী য়যি। 
 

6.  প্রদানোরীক্ে অবিযই গ্রাহেক্দরক্ে ওয়াফেবহাল েরক্ত হক্ব স  সগাষ্ঠী এবং সেক্ন্দ্রর সনতার 
প্রফত স ন তাক্দর অে ফবোে না োক্ে এবং ফেিাক্ব বেমযো/ প্রীোরক ঋক্ণর ম  মকোে 

িযকাো (গ্রাহক্ের নাক্ম সগাষ্ঠী/ক্েক্ন্দ্রর সনতা দ্বারা গৃহীত  া িুতুক্ি িার/পাইপলাইফনং 
ফহক্েক্বও পফরফচত) তাক্দর সরফিক্ট সরেক্িম  এবং িফবষযক্ত ঋণ গ্রয়যণর েুফবিায় ফবরূপ 
প্রিাব বতফর েক্র। এগুবল েম্পালোফর গ্রুপ সেফনং (ফেফজ্টি) এবং গ্রুপ সরেগফনিন 
সটে (ফজ্আরটি) প্রফরয়ার অংি হওয়া বাঞ্ছনীয়। সগাষ্ঠীর ববঠক্ে গ্রাহে  াক্ত উপফস্থত 
োক্েন তা প্রদানোরীক্ে আবফিযেিাক্ব ফনফিত েরক্ত হক্ব। 

7. গ্রাহক্ের ঋণ  ফদ খাফরজ্ েরা হয় তাহক্ল এর োরণ প্রদানোরীক্ে আবফিযেিাক্ব তাক্ে 
জ্ানাক্ত হক্ব। এই উক্েক্িয গ্রাহেক্ে প্রদান েরা ঋণ দরখাক্স্তর স্বীেৃফতক্ত প্রদানোরীর 
ফেফজ্আরএম নম্বর এবং টানম অযারাউন্ড টাইম (টিএটি) োো বাঞ্ছনীয়,  াক্ত প্রদানোরীর 
োক্ে গ্রাহে সপৌুঁোক্ত পাক্রন। 

8. িাখা এবং ঋণ নফেপক্ে আিযবশক উযেখযগুবলর ফবিক্দর জ্নয অনুগ্রহ েক্র  ‘সং ুদ্ধক্ত’ 

বিভোগ্টট মদখুে। 
 

d. তেয এবং থগাপনীয়তা 
1. আরফবআই-এর নীফত অনু ায়ী প্রদানোরীক্ে অবিযই গ্রাহেক্দর োে সেক্ে সেওয়াইফে 

নফেপে েংগ্রহ েরক্ত হক্ব। 
2. োপ্তাফহে ফিফিক্ত ইউফনিমম সরফিট সিটা িরমযাট অনু ায়ী েমস্ত আরফবআই অনুক্মাফদত 

ফেআইফেগুবলযী েঠিে এবং োমফগ্রে গ্রাহে ীময আপক্লাি েরক্ত হক্ব।  
3. ফেআইফেক্ত তার ীময েম্পক্েম  গ্রাহে  ফদ সোক্না অফিক্ াগ উত্থাপন েক্র তাহক্ল 

প্রদানোরীক্ে অবিযই দ্রুত সেটির েমািান েরক্ত হক্ব। অনুরূপ অফিক্ াগ গ্রহক্ণর তাফরখ 
সেক্ে ৭ ফদক্নর মক্িয তার েমািান েরক্ত হক্ব। 

4. প্রদানোরীক্ে অবিযই গ্রাহেক্দর বযফিগত তেযক্ে চূিান্তিাক্ব সগাপন রাখক্ত হক্ব। ফনক্ম্নাি 
িতম  োক্পক্ক্ষ সোক্না তৃতীয় পক্ক্ষর োক্ে গ্রাহেক্দর তেয িাুঁে েরা স ক্ত পাক্র: 
▪ আইন অিীক্ন স  েেল তেয আবফিযেিাক্ব প্রদান েরক্ত হক্ব অেবা সোক্না ফনফদমষ্ট 

বযবয়ােীে উক্েক্িয (ক্ মন ঋণ তেয েংস্থাগুফলক্ে) এটি প্রদান। 
▪ গ্রাহেক্ে অনুরূপ ীময প্রদোযের েম্পক্েম  অবগত েরা হক্য়ক্ে এবং ফলফখতরূক্প অফগ্রম 

অনুমফত েংগ্রহ েরা হক্য়ক্ে। 
▪ েংফিষ্ট সক্ষক্ে উি পক্ষ গ্রাহক্ের তেয েংগ্রহ েরার জ্নয প্রদানোরীর োক্ে গ্রাহে দ্বারা 

আগ্োে অনুক্মাদন লাি েক্রক্েন।  
5. ঋণ দরখাস্ত, ফেআইআর পরীক্ষা েরার জ্নয প্রদানোরীক্ে অবিযই গ্রাহক্ের েম্মফত গ্রহণ 

েরক্ত হক্ব এবং ফতফন স  ফনয়ম ও িতম াবলী গ্রহণ/অেুযেোদে েক্রক্েন তা ফনফিত েরক্ত 

 

গ্রাহক্ের প্রফত উপলব্ধ সরগুক্লটফর চযাক্নল োেক্ত হক্ব। 
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হক্ব। গ্রাহে দ্বারা গৃহীত প্রফতটি সপ্রািাে, ঋে সম্পরকভত ফবমা অেবা স ক্োক্না অনযানয 
দ্রবয েম্পক্েম  গ্রাহক্ের োে সেক্ে স্পষ্টিাক্ব েম্মফত গ্রহণ েরক্ত হক্ব। 

e. আসিয াগ সনষ্পসি11 

1. গ্রাহেক্দর অফিক্ াক্গর ফনষ্পফি ো মের এবং েমক্য়াফচতিাক্ব েম্পন্ন েরার জ্নয 
প্রদানোরীক্ে অবিযই এেটি িফিিালী গ্রাহক্ের অফিক্ াগ ফনষ্পফি বযবস্থা  ( বসদ্ধজ্ আরএে) 
গক্ি তুলক্ত হক্ব। েমস্ত গ্রাহেক্ে ফেফজ্আরএক্মর েহজ্িাক্ব বযিয়োর করোর জ্েয  
প্রদানোরীক্ে আবফিযেিাক্ব অফিক্ াগ নফেিুি েরার জ্নয িাখায় েমী দ্বোরো েবমভুক্ত 
প্রফরয়া অেবা এেটি ফনক্য়াফজ্ত সিান নম্বর প্রদান েরক্ত হক্ব। 

2. িাখা, ঋণ নফেপে এবং অনযানয স াগাক্ াক্গর উপাদাক্নর গ্রাহেক্দর অফিক্ াক্গর ফনষ্পফি 
েম্পক্েম  ফবিদ তেয প্রদানোরীক্ে স্পষ্টিাক্ব উক্েখ েরক্ত হক্ব। অনগু্রহ েক্র  ‘ফিেক্লাজ্ার 
টু োক্োমার' সং ুদ্ধক্তটট পিুন।  

3. ফেফজ্আরএম পফরচালনা েরার জ্নয প্রদানোরীক্ে নূযনতম এেজ্ন অফিক্ াগ ফনষ্পফিোরী 
অফিোর রাখক্ত হক্ব এবং তার স াগাক্ াক্গর ফবিদ (ইক্মল, সিান নম্বর) গ্রাহেক্দর োক্ে 
উপলব্ধ েরক্ত হক্ব। 

4. প্রদানোরীক্ে অবিযই আোে প্রদান েরক্ত হক্ব স  অফিক্ াগ দাক্য়র েরার েময় গ্রাহক্ের 
েক্ে দবুমযবহার েরা হক্ব না। 
 

f. অনযানয12 

1. প্রদানোরীক্ে অবিযই েংফিষ্ট আরফবআই ফনক্দমিাবলী অনু ায়ী গ্রাহেক্ে চাজ্ম  েরক্ত হক্ব।  
2. গ্রাহক্ের োক্ে তৃতীয় পক্ক্ষর সোক্না দ্রবয (নন-মাইক্রা সরফিট দ্রবয)ফবরক্য়র  সক্ষক্ে 

প্রদানোরীক্ে অবিযই অনুরূপ দ্রক্বযর েমস্ত প্রক্য়াজ্নীয় ফবিদ (মূলয, েফুবিা, ওয়াক্রফন্ট, 
বযফতরম) েম্পক্েম  অবগত েরক্ত হক্ব। প্রদানোরীক্ে আবফিযেিাক্ব ফনফিত েরক্ত হক্ব 
স  এই দ্রিযগুবল কু্ষদ্র ঋণ গ্রয়যণর অেবা ীদ্বপবরী সক্ষক্ে এেটি পূবমিতম  ফহক্েক্ব িযিয়োর 

েো করো য়া। 
3. গ্রাহেক্ে ঋণ সম্পবকতী জ্ীবন ফবমা প্রদোযের সক্ষক্ে প্রদানোরীক্ে অবিযই েমস্ত ফবিদ 

োিাও অনযানয তেয স্পষ্টিাক্ব প্রোি েরক্ত হক্ব,  ার ফবিদ ফনক্ম্নািানুোক্র: 
▪ ফবমাোরীর নাম  

▪ ফবমা নম্বর 

▪ আচ্ছাফদত বযফিবগম 
▪ প্রদান েরা ফপ্রফময়াম  

▪ আচ্ছাফদত অেমরাফি  

▪ আচ্ছাদক্নর েময়েীমা/িতম  
▪ আচ্ছাফদত সক্ষেেমহূ 

▪ বযফতরম: ফনিমাফরত েমক্য়র পূক্বম বে, ঋক্ণর েূচী পনুরায় ফনিমারণ এবং ঋণ সখলাপ ইতযাফদর 
িতম । 

▪ দাফব সপি েরার প্রফরয়া (প্রক্য়াজ্নীয় নফেপে, টিএটি ইতযাফদ) 

 

11 ফেফজ্আরএম েম্পক্েম  অফিেতর ফবিক্দর জ্নয এনফবএিফের ফনফমি প্রদানোরীক্ে আরফবআইক্য়র এিফপফে 
(https://rbi.org.in/Scripts/BS_ViewMasCirculardetails.aspx?id=9823) সদখক্ত হক্ব। 
12 ‘অনযানয’ অিীক্ন আচ্ছাফদত েমস্ত পক্য়ন্ট ফেআরএক্ল অফতফরি পক্য়ন্ট ফহক্েক্ব ফবক্বফচত হক্ব। 
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▪ ফবমার জ্নয অফিক্ াগ ফনষ্পফি প্রফরয়া। 
▪ অনযানয গুরুত্বপূণম িতম াবলী। 

4. েংগ্রহ (ঋণ দরখাস্ত), গ্রাহক্ের েম্মফত,  ো ে প্রফরয়া, চুফি, তক্েযর উপর আক্লােপাত, 
সপক্মক্ন্টর রফিদ, অফিক্ াগ ফনষ্পফি ইতযাফদ জ্নয প্রদানোরী েতৃম ে অবলম্বন েরা োমফগ্রে 
ফিফজ্টাল (অেমাৎ োগজ্হীন) প্রফরয়ায় েফুনফিত েরক্ত হক্ব স  অনুরূপ প্রফরয়া প্রােফেে 
নীফত মানয েক্র অগ্রের হক্চ্ছ এবং ফিফজ্টাল পিবী েম্পক্েম  গ্রাহে স ন েমূ্পণমিাক্ব 
ওয়াফেবহাল, ফিফক্ষত এবং পফরফচত হক্য় ওক্ঠন। 

5. সোক্না এলাো সেক্ে  ফদ প্রদানোরী তার ো মপফরচালনা প্রফরয়া সেক্ে েক্র আক্েন, 
তাহক্ল অবিযই গ্রাহেক্দর ফবদযমান ঋণ পফরক্ষবায় ফবেে বযবস্থা েরক্ত হক্ব। উদাহরণ 
ফহক্েক্ব বলা  ায়, গ্রাহেক্দর সেক্ে ঋণ পফরক্িাক্ির জ্নয অেয ফবদযমান প্রদানোরীর েক্ে 
অনুরূপ বযবস্থা গ্রহণ। 

6. প্রদানোরীক্ে অবিযই অফবেস্ত প্রিাবিালী মিযস্থতাোরী সগাষ্ঠী অেবা সেক্ন্দ্রর সনতাক্দর 
বদক্ল গ্রাহেক্দর েক্ে েরােফর স াগাক্ াগ স্থাপন েরক্ত হক্ব। সগাষ্ঠীর  মক্িয অনাোফিত 
প্রিাব ফবস্তার প্রফতক্রাি েরক্ত তাক্দর সগাষ্ঠী/ক্েক্ন্দ্রর সনতাক্ে আবফিযেিাক্ব ফনয়ফমত 
দাফয়ত্ব পফরবতম ন েরক্ত হক্ব। 

 

II. কে তচোরী চুদ্ধক্ত  

a. ফনক্য়াগ  
1. পফরক্ষবা প্রদানোরীর ফনক্য়াক্গর জ্নয সোনও প্রােীর ফবরুক্দ্ধ ফলে, িমম, জ্াফত, বববাফহে অবস্থা 

বা স ৌন দফৃষ্টিফের ফিফিক্ত অনযায়িাক্ব সিদাক্িদ েরা উফচত নয়।  
2. প্রদানোরীর সমিা, নীফতক্বাি এবং এেতার ফিফিক্ত প্রােী ফনবমাচন েরা উফচত। 
3. পূক্বম সোনও পফরক্ষবা প্রদানোরীর েক্ে  ুি প্রােীর সক্ষক্ে প্রদানোরীর উফচত উপ ুি 

েো়েপে বা সরিাক্রন্স খফতক্য় সদক্খ ফনক্য়াগ েরা। প্রােীর োক্ে প্রস্তাব পে পাঠাক্নার পরই 

একেোে প্রদানোরীর উফচত প্রােীর বতম মান পফরক্ষবা প্রদানোরীর সেক্ে সরিাক্রন্স খফতক্য় 
সদখা।  ফদ ১৫ ফদক্নর েযিয(অনুক্রাি জ্ানাক্নার ফদন সেক্ে) সরিাক্রন্স খফতক্য় সদখার 
অনুক্রাক্ির োিা না সমক্ল তাহক্ল প্রদানোরী ফনক্য়াগ প্রফরয়া এফগক্য় ফনক্য় স ক্ত পাক্র। 

4. এেজ্ন পফরক্ষবা প্রদানোরীর উফচত অনয প্রদানোরীর পাঠাক্না সোনও প্রােীর েম্বক্ে সরিাক্রন্স 

খফতক্য় সদখার অনুক্রাক্ির পাঠাক্নার ফদন সেক্ে ১৫ ফদক্নর মক্িয ীোর জ্বাব সদওয়া। 
5. প্রদানোরীক্ে েমমচাফর বযুক্রাক্ত েমমচারী েম্পফেম ত তেয জ্মা ফদক্ত ও প্রােীর চােফরর নফেপে 

সদখক্ত সেখাক্ন অংিগ্রহণ েরক্ত উৎোফহত েরা হয়।  
6. অনয প্রদানোরীর েমমচাফরক্ে ফনক্য়াগ েরার সক্ষক্ে সেই েম্ভাবয েমমচাফর ও তার বতম মান 

ফনক্য়াগেতম ার মক্িয হওয়া চুফি অনু ায়ী সেই ফনক্য়াগেতম ার বতম মান সনাটিি ফপফরয়ি মানয েরা 
উফচত।  

7. অনয পফরক্ষবা প্রদানোরীর সোনও েমমচাফরক্ে এফরয়া মযাক্নজ্ার13 িো ীোর মমযক অিীে পক্দ 
ফনক্য়াগ েরক্ত হক্ল সেই েমমচাফরক্ে আক্গর কোযজ্র জ্ায়গা (িাখার এলাো স খাক্ন ফতফন 
সিষেময় েমমরত ফেক্লন)ক্েক্ে ৫০  ফে.ফম দকূ্র সোোও স্থাপন েরা িাক্লা। এই ফবফির মলূ 

 
13 ব্রাঞ্চ মযাক্নজ্াক্রর পর প্রফতষ্ঠাক্নর প্রিােফনে পক্দর রমানুবফতম তায় পরবতী উচ্চতর পদম মাদার অফিোরী হক্লন 
এফরয়া মযাক্নজ্ার।  ফদও প্রদানোরীর োক্ে এটির জ্নয ফবফিন্ন পদম মাদা োেক্ত পাক্র, স মন হাব 
মযাক্নরাজ্/ফিফিিনাল মযাক্নজ্ার ইতযাফদ। 
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উক্েিয হল এটা ফনফিত েরা  াক্ত েমমচাফর প্রদানোরীর বযবো(আক্গ স খাক্ন সে োজ্ 
েরত) েম্বেীয় সোনও তেয বতম মান প্রদানোরীর েক্ে আদান-প্রদান না েক্র। 

b. ওফরক্য়ন্টিন/ বস্থবীযিোি (প্রফিক্ষণ ও গুণগ্রাফহতা) 
1. প্রদানোরীর উফচত নীফত, পদ্ধফত,ফনয়মফবফি ও আচরণফবফির উপর েমমচাফরক্দর  এেটি ফবস্তীণম 

প্রফিক্ষণ সদওয়া। এই প্রবশক্ষযণ গ্রাহেক্দর সুরক্ষোর ওপর সবফি সজ্ার ফদক্ত হক্ব স মন, িাক্লা 
বযবহার, তক্েযর সগাপনীয়তা, পফরক্ষবার মান, গ্রাহক্ের িাক্রর মূলযায়ণ, েম্পেম  বযবস্থাপনা, 
ফেফজ্আরএম এবং সেইেব গ্রাহেরো  ারা পনুরায় টাো ফদক্ত েমেযার েম্মুখীন হন ীোযদর প্রবী 

িযিয়োর ইতযাফদ। 
2. প্রদানোরীর উফচত েমমচারীক্দর উপফরি ফবষয়বস্তু েম্পক্েম  সবািিফি ফনয়ফমত পরখ েক্র 

সনওয়া। সেই পরযখর ফল অনু ায়ী সবাঝার  াটফত পূরণ েরার জ্নয প্রদানোরীক্ে এেটি 
প্রফিক্ষক্ণর বযবস্থা েরক্ত হক্ব । 

3. প্রদানোরীক্ে তার েমমচারীক্দর মফহলা েহেমী ও গ্রাহেক্দর সবাঝা ও তাক্দর েক্ে সলনক্দন 
েীিক্ব েরক্ত হয় তার প্রফিক্ষণ ফদক্ত হক্ব। 

4. প্রদানোরীক্দর তাক্দর েমমচাফরক্দর সপিাদাফর ও ঐেযবদ্ধ েক্র তুলক্ত হক্ব এবং  াক্ত সোনও 
সবআইফন ও আোমাফজ্ে োক্জ্ ীোরো জ্ফিক্য় না পক্ি তার সখয়াল রাখক্ত হক্ব। 

5. শুিুমাে ইন্ডােিন সেফনং সিষ হওয়ার পর শোখোর কোজ্ পবরচোলেোর জ্নয প্রদানোরীরা নতুন 
েমমচাফরক্দর বযবহার েরক্ত পারক্বন।14 

6. প্রদানোরীক্ে অবিযই ফনফিত েরক্ত হক্ব স , ফেফজ্আরএক্মর জ্নয েরােফর দায়বদ্ধ েমমচাফররা 
ফেক্েম, প্রফরয়া এবং সকূ্ষ্ম দক্ষীো েম্বক্ে ফবিক্দ প্রফিক্ষণ পায়  াক্ত এই েংরান্ত অফিক্ াগ 
দরূ েরক্ত পাক্র।    

7. প্রদানোরীর উফচত ইক্ন্সটিি ও সবতন বৃফদ্ধর এেটা স্বচ্ছ প্রফরয়া রাখা  াক্ত ইক্ন্সনটিক্ির জ্নয 
েমমচাফররা আরও িাক্লা োজ্ েক্র, গ্রাহেক্দর েক্ে িাক্লািাক্ব বযবহার েক্র, দায়বদ্ধ ঋক্ণ 
উৎোহ সদয় এবং আচরণফবফি সমক্ন চক্ল। প্রদোেকোরীর উবচী শোখো প তোযার েমমচাফরক্দর 
িোবণদ্ধজ্যক লক্ষয  ো য়ই এলাোয় কু্ষদ্র ঋযণর প্রক্য়াজ্নীয়তা ও পফরক্িাক্িা ক্ষেীোর উপর বভবি 

কযর ফস্থর েরা। 

c. কুিলবিবি 
1. প্রদানোরীক্ে েমমচাফরর মেল েুফনফিত েরক্ত হক্ব (উদারণস্বরূপ প মাপ্ত পাফরেফমে, োক্জ্র 

েময়, োক্জ্র িতম , বযফিগত োরক্ণ েুটি স মন পাফরবাফরে োরণ ও জ্রুফর অবস্থা)এবং 
েমমচাফরর েুরক্ষার ফদক্ে গুরুত্ব ফদক্ত হক্ব। 

2. এেটা ফনফদমষ্ট খস়েো োো উফচত  ার মািযক্ম েমমচাফররা ফবপজ্জনে এলাোয়  াওয়া ও 
আদোা পফরচালনার সক্ষক্ে সোনও ঝুুঁ ফের েৃফষ্ট হক্ল সমাোফবলা েরক্ত পাক্র। স খাক্ন খস়েো 
সমক্ন চলার পরও দ ুমটনা এিাক্না  ায়ফন সেক্ক্ষক্ে প্রদানোরীক্েই তার েমমচাফরক্দর ফনরাপিোর 

দোবাত্বো বেযী য়যি। 
3. প্রদানোরী  াটফতর টাো েমমচারীক্দর সেক্ে েংগ্রহ েরক্ব না  ফদ না সোনও েমমচারী 

জ্াফলয়াফত েক্রক্ে বক্ল প্রমাফণত হয়। 
4.  াক্ত উিয় ফলক্ের েমমচাফরই িাক্লািাক্ব োজ্ েরক্ত পাক্র তার জ্নয এেটি অনুকূল সপিাদাফর 

পফরক্বি বতফর েরক্ত হক্ব প্রদানোরীক্ে। 

 
14 II. b.1-সত উফেফখত অনু ায়ী 
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5. েমমচাফরক্দর নাফলি সিানার ও সেগুক্লা সমটাক্নার এবং তাক্দর েঠিে োউফন্সফলং েরার জ্নয 
এেটি েঠিে পদ্ধফত োেক্ত হক্ব প্রদনোরীর।  

6. সোনও েমমচাফরর সনাটিি ফপফরয়ক্ি তার সিষ োক্জ্র ফদন সেক্ে ৩০ ফদক্নর মক্িয 
প্রদানোরীক্ে েমস্ত ফরফলফিং িমমযাফলটি (বক্েয়ার ফনষ্পফি, সনা-অবক্জ্েিন সলটার এবং 
েো়েপে)েমূ্পণম েরক্ত হক্ব।15 

7. সোনও েমমচাফরর তরক্ি আো সরিাক্রন্স সচক্ের আক্বদক্নর ১৫ ফদক্নর মক্িয প্রদানোরীক্ে 
জ্বাব ফদক্ত হক্ব। 

8. প্রদানোরীক্ে ফনফিত েরক্ত হক্ব  াক্ত সনাটিি ফপফরয়ি ৩ মাক্ের সবফি না হয়। 
 

 
15 রুটিন সেে হল স খাক্ন এেজ্ন েমী ফনিমাফরত অনু ায়ী তার সনাটিি ফপফরয়ি অফতবাফহত েক্রক্েন, োজ্ েম্পন্ন েক্রক্েন, 
হস্তান্তর েম্পূণম েক্রক্েন, সোক্না অফমমাংফেত আফেমে এবং ফিষ্টাচারগত অনুক্মাদক্নর প্রক্য়াজ্ন সনই। 
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III. সোংগ্ঠবেক প্রশোসে 

a. নীফত, সেৌিলগত পফরচালনা এবং প মক্বক্ষণ 
1. প্রদানোরীক্ে প্রােফেে নীফতগুফল স মন সিয়ার প্রযােটিক্েে সোি (এিফপফে), পণয 

ফবোি,কো তপ্রণোলী, মানবেম্পদ, ফেফজ্আরএম, অিযন্তরীণ ফনরীক্ষা, তেয ও প্র ুফি ইতযাফদক্ে 
অবিযই আচরণফবফিক্ত অন্তিূম ি েরক্ত হক্ব এবং সোম্প্রবীক নীফত অনু ায়ী ফবফিন্ন প্রফরয়া 
চালাক্ত হক্ব। ফবক্িষত, 
a. েমমচারীক্দর েীিাক্ব গ্রাহেক্দর েক্ে েোবাতম া বলক্ব তার এেটা পফরষ্কার ফনক্দম ফিো ফদক্ত 

হক্ব। সেই ফনক্দম ফিো অমানয েরক্ল েীিাক্ব তার সমাোফবলা েরক্ত হয় তারও উক্েখ 
োেক্ত হক্ব। 

b. প্রদানোরীর সবািম  অনুক্মাফদত ফেফজ্আরএম পিবী োেক্ব  ামী অবভয োগ্ েবমভুক্ত , 
েমািান ,  অিযন্তরীণ এবং বাফহযে অগ্রসর বযবস্থা সনওয়া16, অফিক্ াক্গর ফবিাগ বেি তোবরী 

সমার্াি সময়সীমা অন্তভভ ভক্ত থাকণব্। ফেফজ্আরএক্মর প্রবীযিদে প তোযলোচেো এবং 
বেরীক্ষণ েক্র সবাক্িম  এবং উচ্চ মযাক্নজ্ক্মন্টম র কোযে মপশ করযী য়যি। 

c. ঋণ েীবীযী এমন এেটা অংি োেক্ত হক্ব  া গ্রাহে স্তক্র ফবফিন্ন েমেযার েক্ে 
সবাঝাপিা েরক্ব। স মন, বযবোফয়ে েম্পদ হাতোিা য়িোর জ্েয, পফরবাক্রর এেমাে 
উপাজ্ম নোরী মারা সগক্ল, সোনও প্রােৃফতে দকু্ মাগ িো অনযানয জ্রুফর অবস্থার োরক্ণ 
গ্রাহেক্দর ঋণ পফরক্িাক্ি অেুফবিা হক্ল তাক্ে পুনরায় েুক্ াগ সদওয়া। 

d. প্রােৃফতে দকু্ মাগ, সনক্গটিি ফমফিয়া, স্থানীয় িত্রুতার িক্ল উদূ্ভত েঙ্কটজ্নে পফরফস্থফতর 
সমাোফবলার জ্নয প্রদানোরীর সবািম  অনুক্মাফদত এেটি ফনফদমষ্ট পফরোঠাক্মা োো উফচত। 

e. গ্রাহেক্দর তেয (সংগ্রয়ণ, মপ্ররণ,সংরক্ষণ) েরুফক্ষত রাখক্ত প্রদানোরীর এেটি নীফত 
োো উফচত  া ফবেবযপী তেয েুরক্ষার জ্নয বযবহৃত হয়।সেগুফল হল : 

■ তেয েংগ্রক্হ েীমাবদ্ধতা 
■ েংগ্রক্হর  ো ে উক্েিয  

■ বযবহাক্র েীমাবদ্ধতা 
■ ীময হ্রোসকরণ 

■ তক্েযর মান েংরক্ষণ 

■ অবিসচুেোর মখলোপ 

■ বযবহারোরী ফনয়ন্ত্রণ 

■ ীময এনফরপিন স খাক্ন েুফবিাজ্নে। 

■ বযফিগত ীমযর ঝুুঁ ফে েফরয়িাক্ব ফচফিত এবং হ্রাে েরক্ত ীময েরুক্ষার প্রিাব মূলযায় 
অবলম্বন এবং এটি ফনয়ফমত ফিফিক্ত পফরচালনা েরা হয়।  

2. প্রদানোরীক্ে অবিযই েমস্ত গুরুত্বপূণম ফবমা এবং পফরেেনা (গ্রাহে অফিগ্রহণ, বৃফদ্ধ, লক্ষয, 
পফরচালনা, েোেিসম্পদ, ফেফজ্আরএম ইতযাফদর েং ুিোরী দফৃষ্টিেী) সবািম  দ্বারা বেক্র 
এেবার আপক্িট এবং মূলযায়ন েরক্ত হক্ব। 

3. প্রদানোরীক্ে অবিযই গ্রাহে েলযাক্ণর পবরযপ্রবক্ষযী ফবফবি দফৃষ্টিফে সেক্ে প্রস্তোবিী ঋণ 

দ্রিযযক মূলযায়ন েরক্ত হক্ব (ক্ মন বফিমত সরাজ্গার, েম্পফিক্ত অযােক্েে, িলহীন েঠিন 
পফরেম হ্রাে, দক্ষতার উন্নয়ন ইতযাফদ)। 

 
16 বাফহযে তীব্রতাবৃফদ্ধ সমোফনজ্ক্মর মক্িয আবফিযেিাক্ব প্রক্ াজ্নয অনু ায়ী অমু্বিেমযান েহক্ াক্গ তীব্রতাবৃফদ্ধর জ্নয 
গ্রাহক্ের প্রফত উপলব্ধ সরগুক্লটফর চযাক্নল োেক্ত হক্ব। 
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4. প্রদোেকোরীযক অিশযই এলাোয় ঋযণর সরিরোয় য় চোবয়দো  োযী বতম মান েরবরাহ , প্রক্য়াজ্ন 
এবং পফরক্িাক্ির ক্ষমতা অন্তগ্ তী মোকযি ীোর বভবিযী তাক্দর বযবোর পফরেেনার উদ্ভাবন 
েরক্ত হক্ব। এেটি সিৌগফলে এলাোয় েরবরাহ এবং পফরক্িাক্ির প্রেৃফত েম্পক্েম  অেুিোিে 
েরার জ্নয ফেআইফে মমযক প্রোপ্ত তেয বযবহার েরা বাঞ্ছনীয়। স েমস্ত সিৌগফলে এলাোয় 
নতুন বাজ্াক্রর অফস্তত্ব প্রায় সনই তা এফিক্য়  াওয়া অেবা চূিান্ত োবিানতার েক্ে অগ্রের 
হওয়া প্রক্য়াজ্ন। 

5. প্রদোেকোরী সংস্থো অিশয পোলেীা আচরেবিবিগুবল সটঠক ভোযি পোলে করযে বকেো (েীবী 

েোেযীো য় সযি তোপবর খোেবী সেূয়) ীো প্রদোেকোরীযক অন্তযী িেযর একিোর েূলযোাে করোযী 

য়যি। ম  সকল প্রদোেকোরীর সেগ্র ঋণ মপোটতফবলয় ₹৫০০ মকোটটর মিবশ ীোযদর অিশযই এই 

েূলযোাে মকোে িোবয়যক েূলযোাে সংস্থোর দ্বোরো করোযী য়যি। এই েূলযোাযের একটট প্রবীবলবপ 

অিশযই SRO মদর পোঠোযী য়যি। 
6. প্রদানোরীক্ে অবিযই ফেফজ্আরএম দ্বোরো েবমভুক্ত অবভয োযগ্র প্রেৃফত, গৃহীত পদক্ক্ষপ এবং 

সেোিোযের েময়সীেো ইীযোবদর বযফিগত এবং েবমক্মাট স্তক্রর ীময নফেিুি এবং ফবক্িষণ 
েরক্ত হক্ব। এ সকল ীময ম েে অফিক্ াক্গর প্রেৃফত, েমািান এবং অফমমাংফেত অফিক্ াক্গর 
মূলযায়ন প্রবীযিদে সবাক্িম র োক্ে মপশ েরক্ত হক্ব। 

 

b. ঝুুঁ ফে পফরচালনা এবং অিযন্তরীণ বেরীক্ষণ 
1. মূল ঝুুঁ ফেেমূহ (ক্ মন এেেীেরণ, অতযাফিে েরবরাহ, রাজ্ননফতে, জ্নগণ, প্রােৃফতে দকু্ মাক্গর 

োরক্ণ ঋণ এবং পরাচালনাগত ঝুুঁ ফে) ফচফিত েরক্ত প্রদানোরীর অবিযই এেটি েষুু্ঠ 
পফরোঠাক্মােম্পন্ন ঝুুঁ ফে পফরচালনা বযবস্থা এবং সেগুফলর তীব্রতা হ্রাে েরক্ত পদক্ক্ষপ গ্রহণ েরা 
উফচত।  

2. অবিয পালনীয় আচরেবিবিযী বফণমত েীবীগুবলর প্রবী মানযতা পরীক্ষা েরক্ত প্রদানোরীক্ে 
িাখা, গ্রাহে, েমী, প্রফরয়া এবং বযবস্থা অবিযই বেরীক্ষণ েরক্ত হক্ব। 

3. িাখা এবং েমীক্দর প্রফত প্রদান েরা লক্ষয োক্পক্ক্ষ রমাগত অস্বািাফবে উচ্চ সফলীো সদখা 
 ায় তাহক্ল সেটি অবিযই অিযন্তরীণিাক্ব তদন্ত েক্র সদখা প্রক্য়াজ্ন, োরণ এটি জ্লুুমবাফজ্ বা 
অননফতে ও অনবিিাক্ব ফবরয় নীফতর প্রফত ইফেত েক্র। 

4. অনয প্রদানোরীর েক্ে অনবি অযাোউন্ট েম্পন্ন গ্রাহক্ের প্রফত িার এবং িাক্রর ফহক্েব, সমাট 
ঋক্ণর ঊর্ধ্ তসীেো নীফত উলঙ্ঘনোরী নীফতর ফনদিমন ফচফিত েরক্ত এেটি নযা য নমনুার 
বেমাফেে বেরীক্ষণ প্রদানোরীক্ে অবিযই েম্পন্ন েরক্ত হক্ব। এই উক্েক্িয গ্রাহে প্রফত 
প্রদানোরীর েংখযা এবং সমাট ঋক্ণর ঊর্ধ্ তসীেো েীবীর মানযতা েম্পক্েম  িারণা লাি েরক্ত 
ফেআইফে মমযক প্রোপ্ত ীময প্রদানোরী বযবহার েরক্ত পাক্রন।  

5. িার প্রফরয়া এবং বযবস্থায় সোক্না অেংগঠিত অফবেস্ত মিযস্থতাোরীক্ে ফচফিত েরক্ত এবং 
এিাক্ত প্রদানোরীক্ে অবিযই ফনফদমষ্ট অিযন্তরীণ ফনয়ন্ত্রণ গক্ি তুলক্ত হক্ব। স মন অিযন্তরীণ 
বেরীক্ষযণর েময় গ্রাহক্ের  াচাইেরণ এবং সগাষ্ঠী/ক্েক্ন্দ্রর সনতাক্দর ফনয়ফমত পবরিীতে, ঋক্ণর 
উপক্ াফগতার পরীক্ষা, গ্রাহেক্দর প্রাে-বিীরণ ফনফিতেরণ সংয োগ্, গ্রাহেক্দর েক্ে েরােফর 
েংক্ াগ ইীযোবদ অন্তভুতক্ত করযী য়যি। 

সং ুসি: গ্রাহেযদে োযে থ াষণা 
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I. অফিে 

প্রদানোরীর অফিক্ে(মূল/আঞ্চফলে/ক্জ্ানাল) ফনম্নফলফখত গ্রাহেক্দর োক্ে স াষণা স্পষ্ট িাক্ব 
োেক্তই হক্ব। 
ক্রসিে 
নং 

প্রযয়াজ্নীয় থ াষণাে ক্রসিে থ  থপজ্ বা িাো থেযে থনওয়া 

1  মাতৃিাষায় প্রদানোরীর স্বচ্ছ অিযাক্ের ফনয়মাবলী (এিফপফে)  া 
িারতীয় ফরজ্ািম  বযাঙ্কক্য়র এিফপফের েক্ে ো ুজ্য সরক্খ হক্ব। 

িারতীয় ফরজ্ািম  বযাঙ্ক এিফপফে  
2.B.i.a (পৃষ্ঠা 9) 

2  েুক্দর ো মেরী হার িারতীয় ফরজ্ািম  বযাঙ্ক এিফপফে 
2.B.i.e (পৃষ্ঠা 9) 

3  মাতৃিাষায় প্রদানোরীর স্বচ্ছ অিযাক্ের ফনয়মাবলী (এিফপফে)  া 
িারতীয় ফরজ্ািম  বযাঙ্কক্য়র এিফপফের েক্ে ো ুজ্য সরক্খ হক্ব। 

িারতীয় ফরজ্ািম  বযাঙ্ক এিফপফে 
2.B.i.f (পৃষ্ঠা 9) 

4 স্বচ্ছতা ও েৎ ঋণ দান পদ্ধফতর প্রফতশ্রুফত িারতীয় ফরজ্ািম  বযাঙ্ক এিফপফে 
2.B.i.b(পৃষ্ঠা 9) 

5 েমমচারীক্দর খারাপ বযবহার এবং সক্ষাি জ্ানাক্ল তা ফনক্য় বযবস্থা 
সনওয়ার জ্নয প্রদানোরী দায়ী োেক্ব, এই মক্মম স াষণা 

িারতীয় ফরজ্ািম  বযাঙ্ক এিফপফে 
2.B.i.e (পৃষ্ঠা 9) 
 

6 প্রদানোরীর ফবরুক্দ্ধ সোক্না অফিক্ াগ োেক্ল জ্নগন  ার দ্বারস্থ 
হক্ত পারক্ব সেই আফিোফরক্ের নাম ও স াগাক্ াক্গর উপায়( 
সটফলক্িান/ক্মাবাইল নম্বর ও ইক্মইল এক্েে) 

িারতীয় ফরজ্ািম  বযাঙ্ক এিফপফে 
2.A.vi.a (পৃষ্ঠা 6) 

7  ফদ অফিক্ াগ জ্ানাক্নার এে মাক্ের মক্িয তা ফনক্য় সোক্না বযবস্থা 
না সনওয়া হয় তক্ব গ্রাহে িারতীয় ফরজ্ািম  বযাঙ্কক্য়র ফিএনফবএক্ের 
আঞ্চফলে অফিক্ের অফিোর ইনচাক্জ্ম র েক্ে,  ার অিীক্ন ওই 
প্রদানোরীর সরফজ্োর ের অফিেটি পিক্ে, স াগাক্ াগ েরক্ত 
পারক্বন। 

িারতীয় ফরজ্ািম  বযাঙ্ক এিফপফে 
2.A.vi.b (পৃষ্ঠা 6) 

8 এনফবএিএক্ের অমু্বিেমযান প্রেে: স  অমু্বিেমযাক্নর োক্ে 
অফিক্ াগ জ্ানাক্না  াক্ব তার েক্ে স াগাক্ াক্গর নম্বর17 

এনফবএিফের জ্নয িারতীয় ফরজ্ািম  
বযাঙ্ক অমু্বিেমযান প্রেে 2018, 
চযাোর IV, 15, 1(পৃষ্ঠা 13) 

9 ইংক্রফজ্ ও মাতৃিাষায় অবিয পালনীয় ফনয়মাবলী অবিয পালনীয় ফনয়মাবলী 
10 প্রদানোরীর গ্রাহেক্দর সক্ষাি ফনক্য় বযবস্থা সনওয়ার 

পদ্ধফত(ফেফজ্আরএম):  
অবিয পালনীয় ফনয়মাবলী 

i অফিক্ াগ জ্ানাক্নার জ্নয গ্রাহেক্দর জ্নয ফে ফে বযবস্থা 
ii দ্রুত োজ্ েরার পদ্ধফত 
iii প্রফতটি স্তক্র েতটা েময় লাগক্ত পাক্র 
iv এেআরও-র ফেফজ্আরএম নম্বর  ফদ গ্রাহক্ের েময় সমটানের জ্নয 

প্রক্য়াজ্ন হয় 
11 েমস্ত সলান পফরক্ষবার ফবিদ তেয অবিয পালনীয় ফনয়মাবলী 
i টাোর অঙ্ক 
ii অবফিষ্ট েমক্ত োোয় বাফষমে েুক্দর হার 
iii প্রক্েফেং ফি 
iv সময়াদ 
v পফরক্িাক্ির েমক্য়র উক্েিয 
vi উক্েিয 

II. িাখা 
প্রদানোরীর িাখায় ফনম্নফলফখত গ্রাহেক্দর োক্ে স াষণা স্পষ্ট িাক্ব োেক্তই হক্ব 

 
17 এটি বতম মাক্ন েমস্ত এনফবএিফের সক্ষক্ে প্রক্ াজ্য  াক্দর েম্পফির পফরমাণ > টা. ১০০ সোটি বা গ্রাহে ইন্টারক্িে 
েহ তার উক্র্ধ্ম 
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ক্রসিে 
নং 

প্রযয়াজ্নীয় থ াষণাে ক্রসিে থ  থপজ্ বা িাো থেযে থনওয়া 

1  মাতৃিাষায় প্রদানোরীর স্বচ্ছ অিযাক্ের ফনয়মাবলী (এিফপফে)  া 
িারতীয় ফরজ্ািম  বযাঙ্কক্য়র এিফপফের েক্ে ো ুজ্য সরক্খ হক্ব। 

িারতীয় ফরজ্ািম  বযাঙ্ক এিফপফে  
2.B.i.a (পৃষ্ঠা 9) 

2  েুক্দর ো মেরী হার িারতীয় ফরজ্ািম  বযাঙ্ক এিফপফে 
2.B.i.e (পৃষ্ঠা 9) 

3  েমমচারীক্দর খারাপ বযবহার এবং সক্ষাি জ্ানাক্ল তা ফনক্য় বযবস্থা 
সনওয়ার জ্নয প্রদানোরী দায়ী োেক্ব, এই মক্মম স াষণা 

িারতীয় ফরজ্ািম  বযাঙ্ক এিফপফে 
2.B.i.f (পৃষ্ঠা 9) 

4 স্বচ্ছতা ও েৎ ঋণ দান পদ্ধফতর প্রফতশ্রুফত িারতীয় ফরজ্ািম  বযাঙ্ক এিফপফে 
2.B.i.b(পৃষ্ঠা 9) 

5 প্রদানোরী েতৃম ে সক্ষাি েম্পক্েম  বযবস্থা সনওয়ার বযবস্থা িারতীয় ফরজ্ািম  বযাঙ্ক এিফপফে 
2.B.i.e (পৃষ্ঠা 9) 

6 প্রদানোরীর ফবরুক্দ্ধ সোক্না অফিক্ াগ োেক্ল জ্নগন  ার দ্বারস্থ 
হক্ত পারক্ব সেই আফিোফরক্ের নাম ও স াগাক্ াক্গর উপায়( 
সটফলক্িান/ক্মাবাইল নম্বর ও ইক্মইল এক্েে) 

িারতীয় ফরজ্ািম  বযাঙ্ক এিফপফে 
2.A.vi.a (পৃষ্ঠা 6) 

7  ফদ অফিক্ াগ জ্ানাক্নার এে মাক্ের মক্িয তা ফনক্য় সোক্না বযবস্থা 
না সনওয়া হয় তক্ব গ্রাহে িারতীয় ফরজ্ািম  বযাঙ্কক্য়র ফিএনফবএক্ের 
আঞ্চফলে অফিক্ের অফিোর ইনচাক্জ্ম র েক্ে,  ার অিীক্ন ওই 
প্রদানোরীর সরফজ্োর ের অফিেটি পিক্ে, স াগাক্ াগ েরক্ত 
পারক্বন। 

িারতীয় ফরজ্ািম  বযাঙ্ক এিফপফে 
2.A.vi.b (পৃষ্ঠা 6) 

8 এনফবএিএক্ের অমু্বিেমযান প্রেে: স  অমু্বিেমযাক্নর োক্ে 
অফিক্ াগ জ্ানাক্না  াক্ব তার েক্ে স াগাক্ াক্গর নম্বর18 

এনফবএিফের জ্নয িারতীয় 
ফরজ্ািম  বযাঙ্ক অমু্বিেমযান প্রেে 
2018, চযাোর IV, 15, 1(পৃষ্ঠা 
13) 

9 প্রফতটি স্তক্র েতটা েময় লাগক্ত পাক্র অবিয পালনীয় ফনয়মাবলী 
i টাোর অঙ্ক 
ii অবফিষ্ট েমক্ত োোয় বাফষমে েুক্দর হার 
iii প্রক্েফেং ফি 
iv সময়াদ 
v ফরক্িাক্ির েমক্য়র উক্েিয 
vi উক্েিয  
10 সলাক্নর মূলয ফনিম র েক্র সেবল ফতনটি ফবষক্য়র উপর। সেগুফল 

হল; েুক্দর হার, প্রক্েফেং চাজ্ম  ও ফবমার ফপ্রফময়াম ( ার মক্িয 
প্রিােফনে চাক্জ্ম র ফবষয়টিও োেক্ব) 

অবিয পালনীয় ফনয়মাবলী 

11 গ্রাহেক্দর সক্ষাি ফনক্য় বযবস্থা সনওয়ার পদ্ধফত( ফেফজ্আরএম):  অবিয পালনীয় ফনয়মাবলী 
i ফেফজ্আরএম নম্বর  ফদ গ্রাহক্ের েময় সমটানের জ্নয প্রক্য়াজ্ন হয় 

েমস্ত সলান পফরক্ষবার ফবিদ তেয 
ii দ্রুত োজ্ েরার পদ্ধফত 
iii প্রফতটি স্তক্র েতটা েময় লাগক্ত পাক্র 
iv এেআরও-র ফেফজ্আরএম নম্বর  ফদ গ্রাহক্ের েময় সমটানের জ্নয 

প্রক্য়াজ্ন হয় েমস্ত সলান পফরক্ষবার ফবিদ তেয 
v এেআরও-র ফেফজ্আরএম নম্বর  ফদ গ্রাহক্ের েময় সমটানের জ্নয 

প্রক্য়াজ্ন হয় 

 

18 এটি বতম মাক্ন েমস্ত এনফবএিফের সক্ষক্ে প্রক্ াজ্য  াক্দর েম্পফির পফরমাণ > টা. ১০০ সোটি বা গ্রাহে ইন্টারক্িে 
েহ তার উক্র্ধ্ম 
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III. সলাক্নর জ্নয আক্বদন 

প্রদানোরীর সলাক্নর আক্বদক্ন  গ্রাহেক্দর োক্ে স াষণা স্পষ্ট িাক্ব োেক্তই হক্ব 
 
ক্রসিে 
নং 

প্রযয়াজ্নীয় থ াষণাে ক্রসিে থ  থপজ্ বা িাো থেযে থনওয়া 

1  ঋণ গ্রহণোরীর স্বােমক্ে প্রিাফবতত েরক্ত পাক্র এমন তেয ,  ার 
িক্ল অনয এনফবএিফেগুফলর দ্বারা প্রক্দয় িতম াবফল েক্ে তুলনা েক্র 
গ্রাহে ফেদ্ধান্ত ফনক্ত পাক্রন। আক্বদনপক্ের অক্ে স েব নফে জ্মা 
ফদক্ত হক্ব। 

িারতীয় ফরজ্ািম  বযাঙ্ক এিফপফে  
2.A.i.b (পৃষ্ঠা 3) 

2  আক্বদন পে জ্মা সদওয়ার জ্নয প্রক্য়াজ্নীয় িকুক্মন্ট 
 

িারতীয় ফরজ্ািম  বযাঙ্ক এিফপফে  
2.A.i.b (পৃষ্ঠা 3) 

3  সলাক্নর জ্নয আক্বদনপক্ের রফিদ। স  েমক্য়র মক্িয সলাক্নর 
আক্বদনপে জ্মা সদওয়া হক্ব তাও জ্ানাক্ত হক্ব। 

িারতীয় ফরজ্ািম  বযাঙ্ক এিফপফে  
2.A.i.b (পৃষ্ঠা 3) 

4 গ্রাহেক্দর োক্ে স  পণয সদওয়া হক্চ্ছ সে ফবষক্য় ফনম্নফলফখত তেয 
 

অবিয পালনীয় ফনয়মাবলী 

i টাোর অঙ্ক 
ii অবফিষ্ট েমক্ত োোয় বাফষমে েুক্দর হার 
iii প্রক্েফেং ফি 
iv সময়াদ 
v পফরক্িাক্ির েমক্য়র উক্েিয 
vi উক্েিয  
vii সলাক্নর অনযানয িতম  
5 গ্রাহেক্দর স েব সেওয়াইফে নফে জ্মা ফদক্ত হক্ব তার তাফলো অবিয পালনীয় ফনয়মাবলী 
6 ঋণ সনওয়ার তেয েংরান্ত সোম্পাফনগুক্লার(ফেআইফে) সেক্ে গ্রাহক্ের 

ঋণ সনওয়ার তেয জ্ানার অনুমফত  
অবিয পালনীয় ফনয়মাবলী 

7 গ্রাহেক্দর োক্ে ফলফখত স াষণায় প্রদানোরীর ফেফজ্আরএম নম্বর 
োেক্ত হক্ব  

অবিয পালনীয় ফনয়মাবলী 
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IV. সলাক্নর চুফি 

আরফবআইক্য়র এিফপফে অনু ায়ী পদম ানোরীক্ে সলাক্নর চুফির এেটি েফপ ফদক্তই হক্ব, তা 
মাতৃিাষায় হক্ল িাক্লা, সেইেক্ে সলাক্নর চুফিক্ত  া  া নফের েো আক্ে সেগুফলর এেটি েক্র 
েফপ, গ্রাহেক্দর এমন িাষায় ফদক্ত হক্ব স টা তারা সবাক্ঝন, সলাক্নর অনুক্মাদন বা সলান সদওয়ার 
েমক্য়, প্রফতটা সলাক্নর সক্ষক্ে সলাক্নর েমস্ত িতম  বক্ল সদওয়া োেক্ত হক্ব। প্রদানোরীর সলাক্নর 
চুফিপক্ে ফনম্নফলফখত গ্রাহেক্দর প্রফত স াষণা োেক্ত হক্ব 
 
ক্রসিে 
নং 

প্রযয়াজ্নীয় থ াষণাে ক্রসিে থ  থপজ্ বা িাো থেযে থনওয়া 

1 অনুক্মাফদত সলাক্নর পফরমান িারতীয় ফরজ্ািম  বযাঙ্ক এিফপফে  
2.A.ii (পৃষ্ঠা 3) 

2 বযাক্লন্স অনু ায়ী বাফষমে েুক্দর পফরমাণ েমক্ব  িারতীয় ফরজ্ািম  বযাঙ্ক এিফপফে  
2.A.ii (পৃষ্ঠা 3) 

3 িারতীয় ফরজ্ািম  বযাঙ্কক্য়র এিফপফে অনু ায়ী পদম ানোরীক্ে সলাক্নর 
চুফির এেটি েফপ ফদক্তই হক্ব, তা মাতৃিাষায় হক্ল িাক্লা, সেইেক্ে 
সলাক্নর চুফিক্ত  া  া নফের েো আক্ে সেগুফলর এেটি েক্র েফপ, 
গ্রাহেক্দর এমন িাষায় ফদক্ত হক্ব স টা তারা সবাক্ঝন, সলাক্নর 
অনুক্মাদন বা সলান সদওয়ার েমক্য়, প্রফতটা সলাক্নর সক্ষক্ে সলাক্নর 
েমস্ত িতম  বক্ল সদওয়া োেক্ত হক্ব। প্রদানোরীর সলাক্নর চুফিপক্ে 
ফনম্নফলফখত গ্রাহেক্দর প্রফত স াষণা োেক্ত হক্ব 

িারতীয় ফরজ্ািম  বযাঙ্ক এিফপফে  
2.A.iii.a (পৃষ্ঠা 4) 

4 সলাক্নর েব ফনয়ম ও িতম াবলী িারতীয় ফরজ্ািম  বযাঙ্ক এিফপফে  
2.B.i (পৃষ্ঠা 9) 

5 রমহ্রােমান অবফিক্ষ্টর উপর ফনিম র েক্র বাফষমে েুক্দর হার। সলান 
সদওয়ার েমক্য়, েুক্দর হাক্র , পফরক্ষবার চাক্জ্ম , সলান সদওয়ার আক্গর 
চাক্জ্ম  সোক্না পফরবতম ন হক্ল প্রদানোরী অবিযই ঋণ গ্রহীতাক্ে তার 
মাতৃিাষায় বা স  িাষা সে বুঝক্ত পাক্র সেই িাষায় জ্ানাক্ব। 
এনফবএিফে ফনফিত েরক্ব স  েুক্দর হার বা চাক্জ্ম  পফরবতম ন হক্ত 
পাক্র িফবষযক্ত। সলাক্নর চুফিপক্ে এবযাপাক্র িতম  সদওয়া োেক্ত হক্ব। 
সলাক্নর েমস্ত িতম  োেক্ত হক্ব। 

িারতীয় ফরজ্ািম  বযাঙ্ক এিফপফে  
2.B.ii (পৃষ্ঠা 9) 

6 সপক্মন্ট সদফর হক্ল সোক্না আলাদা চাজ্ম  োটা হক্ব না িারতীয় ফরজ্ািম  বযাঙ্ক এিফপফে  
2.B.iii (পৃষ্ঠা 9) 

7 ফ ফন সনক্বন তার সেক্ে ফনরাপিা জ্ফনত সোনও টাো/ মাফজ্ম ন সনওয়া 
হক্ব না 

িারতীয় ফরজ্ািম  বযাঙ্ক এিফপফে  
2.B.iv (পৃষ্ঠা 9) 

8 ফ ফন সনক্বন ফতফন এেটির সবফি এেএইচ\ সজ্এলফজ্ িারতীয় ফরজ্ািম  বযাঙ্ক এিফপফে  
2.B.v (পৃষ্ঠা 9) 

9 সদফর েক্র টাো ফদক্ল সোক্না জ্ফরমানা হক্ব না। গ্রাক্কের োে সেক্ে 
ফনরাপিার নাম েক্র সোক্না টাো জ্মা সনওয়া হক্ব না। সলাক্নর 
অনুক্মাদন সেক্ে প্রেম ফেফস্ত পফরক্িাক্ির েময়েীমার মক্িয গ্রহীতা 
এেটার সবফি এেএলফজ্ বা সজ্লফজ্-র েদেয হক্ত পারক্ব না। 
(এনফবএিফে-এমএিআইএে(ফরজ্ািম  বযাংে) ফনক্দমি ফিক্েম্বর, ২০১১ 
অনুোক্র) 

িারতীয় ফরজ্ািম  বযাঙ্ক এিফপফে  
2.B.vi (পৃষ্ঠা 10) 

10 গ্রহীতার তেযক্ে েুরফক্ষত রাখা হক্ব। িারতীয় ফরজ্ািম  বযাঙ্ক এিফপফে  
2.B.vii (পৃষ্ঠা 10) 

11 গ্রহীতার তেযক্ে েুরফক্ষত রাখা হক্ব। প্রদানোরী তার েমমচারীর খারাপ 
বযবহার ও েময় মক্তা সক্ষাি প্রিমক্ন বযবস্থা না সনওয়ার জ্নয দায়ী 
োেক্ব। 

িারতীয় ফরজ্ািম  বযাঙ্ক এিফপফে  
2.B.i.f (পৃষ্ঠা 9) 

12 ফনয়ম সমক্ন প্রক্য়াজ্ন না হক্ল গ্রহীতার অনুমফত োিা তার সোক্না 
তেয তৃতীয় সোক্না পক্ক্ষর েক্ে সিয়ার েরা  াক্ব না। 

অবিয পালনীয় ফনয়মাবলী 
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V. সলান োিম  

আরফবআইক্য়র মাোর ফনক্দমিনামা অনুোক্র প্রদানোরী গ্রহীতাক্ে তার মাতৃিাষায় সলখা সলান োিম  
সদক্ব প্রফতটি সলাক্নর সক্ষক্ে।বপদম ানোরীর সলান োক্িম  ফনম্নফলফখত গ্রহীতাক্দর জ্নয স াষণা োেক্ত 
হক্ব 
 
ক্রসিে 
নং 

প্রযয়াজ্নীয় থ াষণাে ক্রসিে থ  থপজ্ বা িাো থেযে থনওয়া 

1 প্রদানোরীর সলাক্নর আক্বদক্ন  গ্রাহেক্দর োক্ে স াষণা স্পষ্ট িাক্ব 
োেক্তই হক্ব 
 

িারতীয় ফরজ্ািম  বযাঙ্ক এিফপফে  
2.B.i.b (পৃষ্ঠা 8) 

2 প্রক্ াজ্য েুক্দর হার পফরবতম ন েরা হক্য়ে িারতীয় ফরজ্ািম  বযাঙ্ক এিফপফে  
2.B.ii.c.i (পৃষ্ঠা 10) 

3 সলাক্নর েব ফনয়ম ও িতম াবলী  িারতীয় ফরজ্ািম  বযাঙ্ক এিফপফে  
2.B.ii.c.ii (পৃষ্ঠা 10) 

4 তেয সেক্ে স  ফেনক্ে তাক্ে িনাি েরা  াক্ব িারতীয় ফরজ্ািম  বযাঙ্ক এিফপফে  
2.B.ii.c.iii (পৃষ্ঠা 10) 

5 ইনেলক্মন্ট এবং িাইনাল ফিেচাজ্ম  েহ েবফেেুর আবার সপক্মন্ট 
েরা 

িারতীয় ফরজ্ািম  বযাঙ্ক এিফপফে  
2.B.ii.c.iii (পৃষ্ঠা 10) 

6  ফদ সলান  “গুরুত্বপূণম অযাক্েট” ফচফিত েরা হয় িারতীয় ফরজ্ািম  বযাঙ্ক েচরাচর 
ফজ্জ্ঞােয19 

7 প্রদানোরীর তরক্ি সক্ষাি প্রিমক্নর জ্নয ফে বযবস্থা সনওয়া হক্য়ক্ে 
তার বণমনা এবং সনািাল অফিোক্রর স াগাক্ াক্গর নম্বর 

িারতীয় ফরজ্ািম  বযাঙ্ক এিফপফে  
2.B.ii.c.iv (পৃষ্ঠা 10) 

8 ঋণ দান োিা অনয সোক্না পণয ফদক্ল তা গ্রহীতার অনুমফত ফনক্য়ই 
ফদক্ত হক্ব এবং তার জ্নয প্রক্য়াজ্নীয় টাোর োঠাক্মা সলান োক্িম  
উক্েখ েক্র োেক্ত হক্ব 

িারতীয় ফরজ্ািম  বযাঙ্ক এিফপফে  
2.B.ii.c.iv (পৃষ্ঠা 10) 

10 ঋণ দান োিা অনয সোক্না পণয ফদক্ল তা গ্রহীতার অনুমফত ফনক্য়ই 
ফদক্ত হক্ব এবং তার জ্নয প্রক্য়াজ্নীয় টাোর োঠাক্মা সলান োক্িম  
উক্েখ েক্র োেক্ত হক্ব 

অবিয পালনীয় ফনয়মাবলী 

11 গ্রাহেক্দর োক্ে স  পণয সদওয়া হক্চ্ছ সে ফবষক্য় ফনম্নফলফখত তেয  
প্রক্েফেং ফি 
› বযক্লন্স অনু ায়ী বাফষমে েুদ েম হক্ব 
› ইন্সুক্রন্স ফপ্রফময়াম লাইি ইন্সুক্রন্স সেক্ে সেক্ট সনওয়া হক্ব 

অবিয পালনীয় ফনয়মাবলী 

12 সপক্মন্ট েরক্ত সদরী হক্ল আক্গ বা পক্র সপক্মন্ট েরক্ল চাজ্ম  োটা 
হক্ব না  

অবিয পালনীয় ফনয়মাবলী 

13 ঋণ সনওয়ার তেয েংরান্ত সোম্পাফনগুক্লার(ফেআইফে) সেক্ে 
গ্রাহক্ের ঋণ সনওয়ার তেয জ্ানার অনুমফত 

অবিয পালনীয় ফনয়মাবলী 

14 গ্রাহেক্দর োক্ে ফলফখত স াষণায় প্রদানোরীর ফেফজ্আরএম নম্বর 
োেক্ত হক্ব 

অবিয পালনীয় ফনয়মাবলী 

 

 

19 https://m.rbi.org.in/Scripts/FAQView.aspx?Id=102 
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অবিয পালনীয় ফনয়মাবলী ফবষক্য় সোক্না েহক্ াফগতা বা স্পষ্ট িারণার জ্নয স াগাক্ াগ েরুন 
sro@mfinindia.org; info@sa-dhan.org অেবা আমাক্দর ওক্য়বোইক্ট  ান www.mfinindia.org or 
www.sadhan.org 
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