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3. ভূ ডম া
িারর্ীয় লরজািত েযাঙ্ক ("আরলেআই") ন্ন্্-েযাক্রঙ্কং আলথ ত ক াম্পালন্গুললর ("এন্লেএফলে") জন্য ন্যায্য
অন্ুশীলন্ ক াড েম্পল র্
ত লন্ণদত লশ া জালর ণরণে য্া গ্রাহ পলরচালন্ার েময় ন্যায্য েযেো এেং
ণপাণরট
ত
অন্ুশীলণন্র মান্ লন্ধারে
ত
রণে। আরলেআই কোন্ার গহন্ায় ঋেদান্ ারী এন্লেএফলেগুললর
দ্রুর্ েৃক্রির থা লেণেচন্া ণর গাইডলাইন্ পয্াণলাচন্া
ত
ণরণে।
কেন্ট্রাম মাইণিাণিলডট লললমণটড ("লেএমএল" ো "ক াম্পালন্"), এ টট এন্লেএফলে-েুদ্র আলথ ত প্রলর্ষ্ঠান্
য্া েময় অন্ুোণর িারর্ীয় লরজািত েযাঙ্ক দ্বারা প্রস্তালের্ েমস্ত কেরা অন্ুশীলন্ েমূহ গ্রহে রণে এেং
প্রস্তালের্ মান্দণের োণথ োমঞ্জেয রোর জন্য এই ক াণড প্রণয়াজন্ অন্ুোণর উপয্ুক্ত পলরের্তন্ রণে।
লেএমএণলর ন্ীলর্, য্া িলেষযণর্ও েহাল থা ণে র্া হল েমস্ত আলথ ত পেযেমূহ প্রর্যে ো েহায়
এেং/অথো েহণয্াগী মাধযণম ে ল কয্াগয আণেদন্ ারীণদর াণে জালর্, োমাক্রজ কেেী, েে, ত ধম, ত ললঙ্গ,
বেোলহ অেস্থা, েয়ে ো শারীলর প্রলর্েন্ধ র্া লন্লেণশণষ
ত
উপলব্ধ রা।
ক াম্পালন্র ন্ীলর্ হল েমস্ত গ্রাহ ণদর প্রলর্ োমঞ্জেযপূে ত এেং েমান্ আচরে রা। লেএমএণলর মীরা
ন্যায্য, ন্যায়েঙ্গর্ ও োমঞ্জেযপূে তউপাণয় েহায়র্া, উৎোহ এেং পলরণষো প্রদান্ রণেন্। এই ক াম্পালন্
ওণয়েোইণট এফলপলে আপণলাণডর দ্বারা গ্রাহ ণদর ন্যায্য অন্ুশীলন্ ক াড (“এফলপলে”)েম্পণ ত জ্ঞান্
প্রদান্ রণে।
এফলপলে-র োস্তোয়ন্ পুণরা েংস্থার দালয়ত্ব র্া ক াম্পালন্ লন্ক্রির্ রণে। ক াম্পালন্র ন্যায্য ঋেদাণন্র
রীলর্ লেপেন্, ঋে উৎে, প্রক্রিয়া রে, পলরণষো এেং েংগ্রণহর ায্িম
ত
েহ এটটর েমস্ত ক্রিয়া লাণপর
কেণে প্রণয্াজয থা ণে। এফলপলের প্রলর্ এটটর অঙ্গী ার
মচারীণদর
ত
দালয়ত্ব, প্রলশেে, পরামশ, ত
পয্ণেেে,
ত
লন্রীেে মেূত লচ, আিযন্তরীে লন্য়ন্ত্রে এেং প্রয্ুক্রক্তর েণোিম
ত
েযেহাণরর দ্বারা প্রদলশর্ত হণে।
ক াম্পালন্র পলরচালন্া পষদত এেং পলরচালন্া দল পরের্ী াণল লেশণদ এই ন্যায্য অন্ুশীলন্ ক াড
োস্তোয়ণন্র জন্য দায়েি থা ণেন্, এেং য্াণর্ ঋে প্রদান্ েহ লেলিন্ন আলথ ত পলরণষো এেং পেয প্রদান্
েম্পল র্
ত ক্রিয়া লাণপর মাধযণম ে ল গ্রাহণ র প্রলর্ ন্যায্য এেং েঙ্গলর্পূে ত িাণে দৃঢ় অঙ্গী াণরর
প্রলর্ফলন্ ঘণট র্া লন্ক্রির্ রণেন্, এেং য্াণর্ ে ল মীরা এই অঙ্গী াণরর লেষণয় েণচর্ন্ থাণ ন্ কেই
লেষণয় ন্জর রাখণেন্।
এই ন্যায্য অন্ুশীলন্ ক াডটট আমাণদর প্রদি লন্ম্নলললখর্ লেিাগ এেং পেযগুললর পলরণষোর কেণে
প্রণয্াজয (ের্তমাণন্ প্রদি অথো য্া িলেষযণর্ প্রের্তন্ রা হণে)।
1. আলথ ত েম্পণদর প্র ৃ লর্ণর্ ঋে, গযারালি এেং অন্যান্য পেযেমূহ
2. ক াম্পালন্র শাখা/অলফে, এর েহায় এেং েহণয্াগীণদর েমন্বণয় এ টট কন্টওয়াণ র
ত মাধযণম
পেয েরেরাহ রা হয়
3. িলেষযণর্ ক াম্পালন্ প্রদি এই জার্ীয় অন্যান্য পেয এেং পলরণষোেমূহ।
প্রর্যেিাণে, কফাণন্, ইিারণন্ণট অথো লেদযমান্ ো িলেষযণর্ উপলব্ধ অন্য কয্ ক ান্ও পিলর্ণর্ই
েরেরাহ রা কহা ন্া ক ন্ এফলপলে উপণরাক্ত ে ল কেণে প্রণয্াজয হণে।
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4. মূি অঙ্গী ার েমূহ
ক াম্পালন্ র্ার গ্রাহ ণদর োণথ কলন্ণদণন্র কেণে কয্ মূল অঙ্গী ারেমূহ পালণন্র প্রলর্শ্রুলর্ লদণয়ণে
কেগুলল হল:
a. ে ল কলন্ণদণন্ গ্রাহ ণদর োণথ ন্যায্য ও োমঞ্জেযপূে আচরে
ত
েুলন্ক্রির্ রণে এগুললর মাধযণম :
▪ এটটর পেয, পলরণষো, পিলর্ এেং অন্ুশীলন্গুলল এফলপলে-র অঙ্গী ার ও মান্ পূরে রণে
▪ এর পেয এেং পলরণষোগুলল প্র ৃ র্ অণথ প্রণয্াজয
ত
হণয় প্রােলঙ্গ আইন্ এেং লন্য়মােলী পূরে
রণে
▪ গ্রাহ ণদর োণথ এর আচরে ের্র্া, অখের্া এেং স্বচ্ছর্ার বন্লর্ ন্ীলর্গুললর উপর লন্িতর
রণে
b. েংস্থাটট এর আলথ ত পেযেমূহ এেং পলরণষোগুলল ীিাণে াজ ণর র্া েুঝণর্ গ্রাহ ণদর এই
িাণে েহায়র্া রণে:
▪ এগুলল েম্পণ ত োধারে লহক্রি এেং/অথো ইংণরক্রজ এেং/অথো স্থান্ীয় িাষায় র্থয েরেরাহ
রার মাধযণম
▪ র্াণদর আলথ ত প্রিাে েযাখযা ণর; এেং
▪ গ্রাহ ণ র্ার প্রণয়াজন্ অন্ুোণর লন্োচণন্
ত
েহায়র্া ণর
c. ক াম্পালন্ র্ার গ্রাহ ণদর ঝাণমলালেহীন্ অলিজ্ঞর্া লন্ক্রির্ রণের জন্য েোত্ম
ত
কচষ্টা রণে;
ল ন্তু ক াণন্া ত্রুটট লেচুযলর্র হণলও ক াম্পালন্ দ্রুর্র্া এেং েহান্ুিূলর্র োণথ এ ই আচরে রণে:
▪ ত্রুটটগুলল দ্রুর্ েংণশাধন্ রা হণে
▪ অলিণয্াগগুলল দ্রুর্ পলরচালন্া রা হণে
▪ গ্রাহ ক ান্ও অলিণয্াগ পলরচালন্ায় েন্তুষ্ট ন্া হণল, কেই অলিণয্াগটট ীিাণে এলগণয় লন্ণয়
য্াওয়া য্ায় কে েম্পণ ত ক াম্পালন্ গ্রাহ ণ পথলন্ণদত শ রণে
▪ গ্রাহণ র অযা াউণির েণ য়াণর্ প্রণয্াজয েুদ েহ কয্ ক ান্ও চাজত ক াম্পালন্ লফলরণয় কন্ণে
ত্রুটটর
কেণে ো ক াম্পালন্র র্রণফ ক াণন্া ভ্রালন্ত থা ণল
5. ডেরক্য়র উৎে
ক াম্পালন্ গ্রাহ ণদর প্রণয়াজন্ অন্ুোণর পেয এেং পলরণষো লন্োচণন্
ত
েহায়র্া রণে।
a. গ্রাহ েম্প ত স্থাপণন্র আণগ, ক াম্পালন্টট এই গুলল রণে :
▪ গ্রাহ কয্ পলরণষো এেং পেযগুললর লেষণয় আগ্রহী কেগুললর মূল বেলশষ্টযগুলল েযাখযা ণর
গ্রাহ ণ র্থয প্রদান্ রণে
▪ গ্রাহণ র প্রণয়াজন্ পূরে ারী অযা াউি, পেয এেং পলরণষো েম্পল র্
ত র্থয প্রদান্ রণে
▪ ক াম্পালন্ র্ার ‘আপন্ার গ্রাহ ণ জান্ুন্’ (“ক ওয়াইলে”) লন্য়মােলী পূরে রার জন্য এেং
েমণয় অন্ুোণর আইলন্ এেং লন্য়ন্ত্র প্রণয়াজন্ীয়র্া কমণন্ চলার জন্য গ্রাহণ র াে কথণ কয্
র্থয েংগ্রহ রণে র্া স্পষ্টিাণে জান্াণে
▪ ক াম্পালন্ গ্রাহ এেং র্ার পলরোর েম্পণ ত এ টট র্থযিাোর বর্লরর জন্য অলর্লরক্ত র্ণথযর
অন্ুণরাধ রণর্ পাণর; র্ণে এই র্থয গ্রাহ ক েল র্ার ইচ্ছা অন্ুোণর েরেরাহ রণে
b. ক াম্পালন্টট লেলিন্ন চযাণন্ণলর র্থয েরেরাহ রণে য্া এর পেয এেং পলরণষোগুলল কপণর্ েযেহৃর্
হণর্ পাণর। এই লেষণয় আরও র্থয ক াথায় পাওয়া য্াণে কে েম্পণ ও
ত গ্রাহ ণ জান্াণন্া হণে।
c. গ্রাহ এ োর ক াণন্া পেয লন্োচন্
ত
রার পণর এটট ীিাণে াজ ণর, ক াম্পালন্ গ্রাহ ণ
জান্াণে।
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d. গ্রাহ পলরচালন্ার কয্ পিলর্র অধীণন্ পেয কন্ণেন্ র্ার লন্লদত ষ্ট অলধ ার এেং দালয়ত্ব েম্পণ ত
ক াম্পালন্ লন্ণদত শ রণে।
6. ন্যায্য অন্ুশীিন্ স াি েম্পক্ ে ডন্ক্দেশন্ােমূহ
A. ঋণ এেং সেগুডির প্রক্ররয়া রক্ণর আক্েদন্
ক াম্পালন্র ঋে আণেদন্ পেগুললণর্ েম্ভােয ঋেগ্রহীর্ার স্বাথণত
প্রিালের্ রণর্ পাণর এমন্
প্রণয়াজন্ীয় র্থয অন্তিুক্ত
ত থা ণে, য্াণর্ অন্যান্য ন্ন্্-েযাক্রঙ্কং আলথ ত ক াম্পালন্ প্রদি শর্তােলীর োণথ
এ টট অথপূ
ত ে র্ু
ত লন্া রা য্ায় এেং েম্ভােয ঋেগ্রহীর্া র্থয েহ াণর লেিান্ত লন্ণর্ পাণরন্।
a. ঋে আণেদন্ পেটট আণেদন্ পণের োণথ জমা কদওয়ার জন্য প্রণয়াজন্ীয়
রণে।

াগজপেগুলল লন্ণদতশ

b. ঋণের আণেদন্ পণের পাশাপালশ ক ওয়াইলে ড ু ণমণির এ টট েূচ র্ালল াও জমা
হণে, কয্গুলল েম্পূে আণেদন্পেটটর
ত
োণথ কশয়ার রার প্রণয়াজন্ রণয়ণে।

রণর্

c. ক াম্পালন্ েম্ভােয ঋেগ্রহীর্াণ েমস্ত ঋে আণেদন্পে প্রালির এ টট স্বী ৃ লর্ প্রদান্ রণে। এই
স্বী ৃ লর্ণর্ এ টট েূচ েময়েীমার উণেখ থা ণে য্ার মণধয ঋণের আণেদন্গুললর লন্ষ্পলি হণে।
d. ক াম্পালন্টট এ টট উপয্ুক্ত েমণয়র মণধয ঋণের আণেদন্গুলল য্াচাই রণে। অলর্লরক্ত লেশদ/
ন্লথর প্রণয়াজন্ হণল, এটট র্ৎেোৎ েম্ভােয ঋেগ্রহীর্াণ জান্াণন্া হণে।
e. ঋেগ্রহীর্ার োণথ েমস্ত কয্াগাণয্াগগুলল মার্ৃিাষায় ো ঋেগ্রহীর্ার কোধগময িাষায় হণে।
f.

কয্ৌথ দায়েির্া গ্রুপ (কজএলক্রজ) মণডণল ঋণের কেণে ক াম্পালন্ জামান্র্/েুরো
আমান্র্/মাক্রজন্
ত অথ লহোণে
ত
ক াণন্া ধরণের েম্পদ রাখণে ন্া।

B. ঋক্ণর মূিযায়ন্ এেং শর্োেিী
েমস্ত ঋে আণেদন্ গুলল ক াম্পালন্র ঋে ন্ীলর্/মান্ অন্ুোণর ঋে মূলযায়ন্ প্রক্রিয়ার মাধযণম
েম্পালদর্ হণে। অন্ুণমাদণন্র পণর, লেএমএল অন্ুণমাদণন্র লচটি ো অন্য উপাণয় ঋেগ্রহীর্ার
কোধগময মার্ৃ িাষায় লললখর্ িাণে অন্ুণমালদর্ ঋণের পলরমাে, েুণদর োলষ ত হার এেং আণেদণন্র
প্রক্রিয়া েহ শর্তােলী েম্পণ ত ঋেগ্রহীর্াণ জান্াণেন্। লেএমএল ঋেগ্রহীর্ার এই শর্তােলীণর্ লললখর্
স্বী ৃ লর্ কর ডত আ াণর েংরেে
ণর রাখণে। সয্ক্হর্ু এন্ডেএফডেগুডির ডেরুক্ে প্রাপ্ত
অডভক্য্াগগুডি োধারণর্ উচ্চ েুদ / অডর্ডরক্ত েুক্দর চাক্জের োক্ি েম্পড র্
ে , ডেএমএি ঋণ
চু ক্রক্তপক্ত্র ডেিক্ে ঋণ সফরক্র্র ফক্ি অডর্ডরক্ত েুক্দর চাক্জের (য্ডদ প্রক্য্াজয হয় এেং স ান্
পণয/ পডরক্েোয় এই অডর্ডরক্ত েুক্দর চাজে আক্রাপ হক্র্ পাক্র) ডেশদ েড় সমাটা অক্ষক্র
ডিক্খ রাখক্ে।
েুদ এেং অন্যান্য চাজত লন্ধারণের
ত
জন্য উপয্ুক্ত আিযন্তরীে ন্ীলর্ এেং পিলর্ কের ণর েযেোলয়
অর্যােশয র্া, লন্য়ন্ত্র এেং গ্রাহ মণন্ািাে, োজাণরর রীলর্ ইর্যালদর োণপণে কেগুলল পয্াণলাচন্া
ত
রা হণে। ঋেগ্রহীর্ার প্রদি শর্তােলীর েম্মলর্পে ক াম্পালন্ র্ার কর ণডতর জন্য েংরলের্ রাখণে।
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লেএমএল ঋে অন্ুণমাদণন্র েময়/প্রদাণন্র েময় ঋে চুক্রক্তপণে উলেলখর্ প্রণর্য টট
চুক্রক্তপণের এ টট অন্ুলললপ ঋেগ্রহীর্াণ র্ার কোধগময মার্ৃ িাষায় প্রদান্ রণে।

াগজ েহ ঋে

C. ঋণ প্রদাক্ন্ শর্োেিীর পডরের্েন্ অন্তভুক্ত
ে রক্য়ক্ে।
a. ক াম্পালন্ ঋে গ্রহীর্াণ র্ার কোধগময মার্ৃ িাষায় শর্তােলীর কয্ণ াণন্া পলরের্তন্, কয্মন্
প্রদাণন্র েূচী, েুণদর হার, পলরণষো চাজত, প্রদাণন্র পূণেরত চাজত ইর্যালদ েহ লেজ্ঞলি প্রদান্ রণে।
ক াম্পালন্ লন্ক্রির্ রণে েুণদর হাণর পলরের্তন্ এেং অন্যান্য চাজত শুধুমাে েম্ভােয রূণপই ায্ ত র
হণে। পূেের্ী
ত
েম্ভােয পলরের্তন্গুলল (য্লদ ল েু থাণ ) য্থােম্ভে এডাণন্া হণে এেং গ্রাহ ণদর াণে
কয্াগাণয্াগ রার পণরই ক েল র্া ায্ ত র রা হণে। ঋে চুক্রক্তপণে এইজন্য এ টট লন্লদত ষ্ট লন্য়ম
থা ণর্ হণে।
b. ক াম্পালন্ ঋে চুক্রক্তপণের শর্তােলী অন্ুোণর কপণমি প্রর্যাহার/ত্বরালন্বর্

রার লেিান্ত কন্ণে।

c. ঋেগ্রহীর্ার েমস্ত েণ য়া পলরণশাণধর পণর অথো ঋে গ্রহীর্ার ঋণের েণ য়া বেধ অলধ ার ো
অন্য কয্ণ াণন্া দালের পূেস্বত্ব
ত
োণপণে ক াম্পালন্ েমস্ত লেল উলরটট খালাে রণে। য্লদ এই
ধরণের অলধ ার প্রণয়াগ রা হয়, র্ণে ঋেগ্রহীর্াণ েণ য়া দালে ও ক াম্পালন্র কয্ শর্তােলীর
অধীণন্ েংলিষ্ট দােী লন্ষ্পলি/পলরণশাধ ন্া হওয়া পয্ন্ত
ত লেল উলরটটগুলল ধণর রাখার অলধ ার
রণয়ণে কে েম্পণ ত পূে লেেরে
ত
লদণয় য্থায্থ লেজ্ঞলি কদওয়া হণে।
D. োধারণ
a. য্লদ ক াণন্া ন্র্ু ন্ র্থয য্া ঋেগ্রহীর্া ইচ্ছা ৃ র্িাণে ো অন্যথায় লুল ণয় কগণেন্, ন্র্ু ন্ ণর জান্া
য্ায় কেই কেে েযর্ীর্ লেএমএল ঋে চুক্রক্তপণে শর্তােলীণর্ প্রদি উণেণশয েযর্ীর্ ঋেগ্রহীর্ার
লেষণয় হস্তণেপ কথণ লেরর্ থা ণে।
b. ঋে গ্রহীর্ার াে কথণ ঋেগ্রহীর্ার অযা াউি অন্য এন্লেএফলে, আলথ ত প্রলর্ষ্ঠাণন্র েযাণঙ্ক
স্থান্ান্তণরর অন্ুণরাধ প্রালির পণর, কেই েম্মলর্পে ো েংলিষ্ট উির এই অন্ুণরাধ প্রালির 21 লদণন্র
মণধয জান্াণন্া হণে। এই স্থান্ান্তরটট ঋেগ্রহীর্ার োণথ চুক্রক্তেি শর্তােলী অন্ুোণর হণে এেং েময়
অন্ুোণর প্রণয্াজয লেলধ, শর্ত, লন্য়মােলী, এেং লন্ণদত লশ াগুললর োণথ েঙ্গলর্ করণখ রা হণে।
c. ঋে পুন্রুিাণরর কেণে, ক াম্পালন্ ক েলমাে কেই প্রলর্ ারগুলল অেলম্বন্ রণে য্া আইলন্ ও
বেধিাণে উপলব্ধ এেং পুন্রুিাণরর েযেস্থা গ্রহণের কেণে লদণন্র অেমণয় উপলস্থলর্, অণয্ৌক্রক্ত
হয়রালন্ এেং ঋে পুন্রুিাণরর জন্য কপশী শক্রক্তর েযেহার পলরহার রণে। ক াম্পালন্ গ্রাহ ণদর
অণয্ৌক্রক্ত হয়রান্ রণে ন্া। গ্রাহ ক্দর অডভক্য্াক্গর মক্ধয স াম্পাডন্র মীক্দর াে
সিক্
অভদ্র আচরণও অন্তভুক্ত
ে
রক্য়ক্ে, র্াই ডেএমএি ডন্ক্রির্
রক্ে সয্
মীরা
গ্রাহ ক্দর োক্ি উপয্ুক্তভাক্ে আচরক্ণর জন্য পয্াপ্ত
ে প্রডশক্ষণপ্রাপ্ত এেং েমক্য়র মক্ধযই
অডভক্য্াগগুডির ডন্ষ্পডি রা হক্ে।
d. অেমর্ার ারণে শারীলর / দৃটষ্ট প্রলর্েন্ধী আণেদন্ ারীণদর ঋণের েুলেধােহ পেয ও েুণয্াগ
েুলেধার কেণে ক ান্ও বেষময রা হণে ন্া (করফাণরন্স: আরলেআই ো ু ল
ত ার ন্ং DNBS.CC.PD.No.
191/03.10.01/2010-11 জুলাই 27, 2010 র্ালরখ, েময় অন্ুোণর েংণশাধন্ লহোণে)।
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E. অডভক্য্াগ ডন্ষ্পডির প্রক্ররয়া
এই লেষণয় য্লদ উদ্িূর্ অলিণয্াগ/লেোদ থাণ , র্ণে কেগুলল েমাধাণন্র জন্য ক াম্পালন্ এটটর
অিযন্তণরও এ টট অলিণয্াগ লন্ষ্পলির প্রক্রিয়া প্রদান্
রণে। এই েযেস্থাটট ক াম্পালন্র
ায্লন্ে
ত াহীণদর
ত
লেিাণন্তর ফণল উদ্িূর্ েমস্ত অলিণয্াগ / লেোদ শুন্ালন্র লেষয় এেং অন্তর্পণে
কেগুলল লন্ষ্পলির জন্য পরের্ী উচ্চ স্তণর কপ্ররে লন্ক্রির্ রণে।
F. অডভক্য্াগ ডন্ষ্পডি

ম ে র্ো

ায্লন্ে
ত াহী
ত স্তণর, ক াম্পালন্ গ্রাহ ণদর েুলেধাণথ, ত র্াণদর শাখা/েযেোলয়
র্থযগুলল লেলশষ্টিাণে প্রদশন্ত
রণে:

কলন্ণদণন্র স্থাণন্ লন্ম্নলললখর্

a. কয্ অলিণয্াগ লন্ষ্পলি ম ত র্তার াণে জন্োধারে ক াম্পালন্র লেরুণি অলিণয্াণগর প্রলর্ াণরর
কেণে কয্াগাণয্াগ রণেন্ র্ার ন্াম এেং কয্াগাণয্াণগর লেশদ (কটললণফান্/কমাোইল ন্ম্বর এেং
ইণমল অযাণেে)।
b. য্লদ 21 লদণন্র েময় াণলর মণধয অলিণয্াগ/েমেযা েমাধান্ ন্া হয় ো গ্রাহ

ক াম্পালন্ প্রদি

প্রলর্ াণর েন্তুষ্ট ন্া হন্ র্ণে লর্লন্ এমএফআইএন্ কটাল লি ন্ম্বণর 18002700317 কফান্

রণর্

পারণেন্

c. য্লদ এ মাণের মণধয অলিণয্াগ ো েমেযার েমাধান্ ন্া রা হয় অথো য্লদ গ্রাহ ক াম্পালন্
প্রদি প্রলর্ াণর েন্তুষ্ট ন্া হন্ র্ণে গ্রাহ
আরলেআই-এর লডএন্লেএে-এর কয্ আঞ্চলল
ায্ালণয়র
ত
অধীণন্ এই এন্লেএফলে লন্েলন্ধর্, র্ার িারপ্রাি আলধ ালরণ র (েম্পূে তকয্াগাণয্াণগর
লেশদ) াণে আণেদন্ রণর্ পারণেন্।
অডভক্য্াগ ডন্ষ্পডি

ম ে র্োর ডেশদ:

লমিঃ ওম শঙ্কর দুণে
টি ান্া: অলফে # 402, ন্ীল ণ্ঠ

ণপাণরট
ত
পা ,ত কলণিল 4, ল রল

করাড লেদযালেহার (পক্রিম), মুম্বাই, 400086
ইণমল আইলড: om.dubey@centrum.co.in
লযান্ডলাইন্: 022-62756222
কমাোইল: +91 9082829036
অলিণয্াগ লন্ষ্পলির পয্ায়
ত েম্পল র্
ত র্ণথযর জন্য অন্ুগ্রহ

ণর ক াম্পালন্র ওণয়েোইণট আপণলাড

রা/শাখাগুললণর্ উপলব্ধ “অলিণয্াগ লন্ষ্পলির পয্ায়
ত এেং কলা পাল প্র ণের মূল বেলশষ্টয” ন্লথটট
পডুন্।
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G. ন্যায্য অন্ুশীিন্ স াক্ির সক্ষক্ত্র সয্াগাক্য্াক্গর ভাো এেং মাধযম
প্রােলঙ্গ মার্ৃ িাষায় এই এফলপলে-র অন্ূলদর্ অন্ুলললপ েম্ভােয ঋেগ্রহীর্া/গ্রাহণ র চালহদা অন্ুোণর
উপলব্ধ রা হণে এেং এটট অলফে/শাখায় এেং ওণয়েোইণট প্রদলশর্ত হণে।
H. অডর্ডরক্ত েুক্দর হার ডন্য়ন্ত্রণ
a. লেএমএল লেলিন্ন প্রােলঙ্গ লেষয় কয্মন্ র্হলেণলর েযয়, মাক্রজন্
ত এেং ঝু ুঁ ল লপ্রলময়াম ইর্যালদ
েম্পল র্
ত লেষয়গুলল লেণেচন্া ণর েুণদর হাণরর মণডল গ্রহে রণে এেং কেই অন্ুয্ায়ী ঋে এেং
অলগ্রণমর জন্য ধায্ ত হওয়া েুণদর হার লন্ধালরর্
ত
হণে। েুণদর হার এেং ঝু ুঁ ল র িমান্ুোণর লেলিন্ন
কেেীর ঋে গ্রহীর্ার ওপর লেলিন্ন হাণর েুদ আণরাণপর পিলর্ েম্পণ ত ঋেগ্রহীর্া ো গ্রাহণ র
আণেদন্পণে উণেখ রা হণে এেং অন্ুণমাদণন্র লচটিণর্ স্পষ্টিাণে জান্াণন্া হণে।
b. েুণদর হার এেং ঝু ুঁ ল র িমান্ুোণর লেন্যাণের পিলর্ও ওণয়েোইণট উপলব্ধ থা ণে।
c. েুণদর হারণ োলষ ত হার লহোণে লন্ধারে
ত
েটি হার েম্পণ ত অেগর্ থাণ ন্।

রা উলচর্ য্াণর্ ঋেগ্রহীর্া অযা াউণি আণরালপর্

জুলাই 14 2014 র্ালরণখর আরলেআই ো ু ল
ত ার ন্ং RBI/2014-15/121 -DNBS(PD).CC.No.399/03.10.42
/2014-15 অন্ুোণর, য্া েময় অন্ুোণর েংণশালধর্ হণে, ক াম্পালন্ স্বর্ন্ত্র ঋেগ্রহীর্াণ েমস্ত অস্থায়ী
হাণরর কময়াদী ঋে মঞ্জুলরর কেণে েমালি চাজত/কপণমি-পূে জলরমান্া
ত
চাজত আণরাপ রণে ন্া।
I.

য্ান্োহক্ন্র পুন্রাডধ াক্রর ডেেক্য় স্পষ্টী রণ

ঋেগ্রহীর্ার োণথ চুক্রক্ত/ঋে চুক্রক্তপণে পুন্রালধ াণরর লেষণয় ক াম্পালন্র এ টট লেদযমান্ ধারা থা ণর্
হণে য্া ক াম্পালন্
র্ৃ ত
প্রদি পণেযর কেণে আইন্র্ প্রণয়াগণয্াগয হণে। কয্খাণন্ স্বচ্ছর্া
লন্ক্রির্ রণে জন্য, চুক্রক্ত/ঋে চুক্রক্তপণের শর্তােলীণর্ এই েম্পল র্
ত লেধান্গুললও অন্তিুক্ত
ত থা ণে:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

অলধ ার কন্ওয়ার আণগ কঘালষর্ েময়েীমা;
কয্ পলরলস্থলর্ণর্ কঘালষর্ েময়েীমা ম ু ে রা কয্ণর্ পাণর;
লেল উলরটট অলধ ার রার পিলর্;
েম্পলি লেিয়/লন্লাণমর পূণে ঋে
ত
পলরণশাণধর জন্য ঋেগ্রহীর্াণ
ঋেগ্রহীর্াণ পুন্রালধ ার প্রদাণন্র পিলর্; এেং
েম্পলি লেিয়/লন্লাণমর পিলর্

চূ ডান্ত েুণয্াগ কদওয়ার লেধান্;

এ জার্ীয় শর্তােলীর এ টট অন্ুলললপ ঋেগ্রহীর্াণ লেজ্ঞলি আ াণর েরেরাহ রা হণে কয্খাণন্
উণেখ থা ণে কয্ ক াম্পালন্ ঋে অন্ুণমাদন্/প্রদাণন্র েময় অেশযই ঋে চুক্রক্তপে এেং র্ৎেংলগ্ন
উলেলখর্ েমস্ত ন্লথর এ টট অন্ুলললপ ে ল ঋেগ্রহীর্াণদর প্রদান্
রণে, য্া এই জার্ীয়
চুক্রক্ত/ঋেচুক্রক্তপণের কেণে এ টট মূল উপাদান্।
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7. শর্োেিী
A. োধারণ
a. মার্ৃিাষায় এফলপলে-টট ক াম্পালন্

র্ৃ ত

b. ক াম্পালন্ র্ার অলফে প্রাঙ্গণে এেং ঋে
এ টট লেেৃলর্ মার্ৃ িাষায় প্রদশন্ত
রণে।

র্ার অলফে এেং শাখা প্রাঙ্গণে প্রদলশর্ত হণে;
াণডত স্বচ্ছর্া ও ন্যায্য ঋেদাণন্র রীলর্র অঙ্গী ার স্বরূপ

c. কেে মীণদর ঋেগ্রহীর্াণদর লেদযমান্ ঋণের লেষণয় প্রণয়াজন্ীয় ক্রজজ্ঞাোোদ
কদওয়া হণে;

রার প্রলশেে

d. ঋেগ্রহীর্াণদর য্লদ প্রলশেে কদওয়ার থাণ র্ণে র্া লেন্ামূণলয কদওয়া হণে। কেে মীণদর
ঋেগ্রহীর্াণদর প্রলশেে কদওয়ার লেষণয় এেং ঋে/অন্যান্য পেয েম্পল র্
ত পিলর্ েম্পণ ত েম্পূে ত
েণচর্ন্ রণর্ প্রলশেে কদওয়া হণে;
e. আণরালপর্ েুণদর ায্ ত র হার এেং ক াম্পালন্ র্ৃ ত প্রলর্টষ্ঠর্ অলিণয্াগ লন্ষ্পলি েযেস্থার লেষয়টট
েমস্ত অলফে/শাখায় প্রদলশর্ত হণে এেং ক াম্পালন্র দ্বারা প্র ালশর্ মুদ্রণে মার্ৃিাষায় এেং র্ার
ওণয়েোইণট প্র ালশর্ হণে;
f.

মীণদর অন্ুপয্ুক্ত আচরে প্রলর্ণরাণধ ও েময়মণর্া অলিণয্াগ লন্ষ্পলির কেণে ক াম্পালন্
দায়েি থা ণে;

g. আরলেআই-এর ক ওয়াইলে লন্ণদত লশ া কমণন্ চলণর্ হণে। ঋেগ্রহীর্াণদর ঋে পলরণশাণধর েমর্া
েম্পণ ত লন্ক্রির্ হণর্ য্থায্থ মণন্াণয্াগ লদণর্ হণে;
h. েমস্ত অন্ুণমাদন্ এেং ঋে প্রদান্ ক েলমাে ক ন্দ্রীয় স্থাণন্ রা হণে এেং এ ালধ
ায্িণম
ত
জলডর্ থা ণেন্। অদুপলর, ঋে প্রদান্ াণয্ লন্লেড
ত
র্দারল থা ণে;
i.

ঋণের আণেদণন্র প্রক্রিয়া য্াণর্ জটটল ন্া হয় এেং পূে ত লন্ধালরর্
ত
েময়
প্রদান্ েুলন্ক্রির্ রার জন্য পয্াি
ত পদণেপ গ্রহে রণর্ হণে।

B. ঋণ চু ক্রক্তপত্র/ঋণ

েযক্রক্ত এই

ািাণমা অন্ুয্ায়ী ঋে

াক্িের অন্তগর্
ে প্র াশ

a. ক াম্পালন্র ঋে চুক্রক্তপণের এ টট কোডত অন্ুণমালদর্ প্রামােয ফম ত থা ণে। ঋে চুক্রক্তপেটট
োধারের্ মার্ৃিাষায় হণর্ হণে।
b. ঋে চুক্রক্তপেটটণর্ লন্ম্নলললখর্ র্থয প্র াশ রা হণে:
i.
ঋণের েমস্ত শর্তােলী,
ii.
ঋণের মূলয লন্ধারণে
ত
ক েলমাে লর্ন্টট উপাদান্ থাণ ; েুণদর চাজত, প্রক্রিয়া রে চাজত এেং
েীমা ল ক্রস্ত (য্ার োণথ প্রশােলন্ চাজত অন্তিুক্ত
ত থাণ ),
iii.
লেলণম্ব অথ প্রদাণন্র
ত
কেণে ক ান্ও জলরমান্া চাজত কন্ই,
iv.
ঋেগ্রহীর্ার কথণ ক ান্ও েুরো আমান্র্/মাক্রজন্
ত কমওয়া হণে ন্া,
v.
ঋেগ্রহীর্া এ ালধ এেএইচক্রজ / কজএলক্রজর েদেয হণর্ পারণেন্ ন্া,

ক্ ারভাক্ে সগাপন্ীয় (প্রচার সয্াগয ন্য়)

পৃষ্ঠা11এর10
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vi.
vii.
viii.

স্থলগর্ েময় াল ঋণের অন্ুদান্ এেং প্রথম ল ক্রস্ত পলরণশাণধর লন্ধালরর্
ত
র্ালরণখর মণধয
থা ণে,
ঋে গ্রহীর্ার র্ণথযর কগাপন্ীয়র্া েুলন্ক্রির্রূণপ েজায় রাখা হণে,
লন্লাম পিলর্ েম্পল র্
ত লেশদ।

c. ঋে াণডত ন্ন্-েযাক্রঙ্কং আলথ ত ক াম্পালন্ণর্ েলের্ত লন্ম্নলললখর্ লেেরেগুলল প্রদলশর্ত হণে
-েুদ্র আলথ ত প্রলর্ষ্ঠান্ (লরজািত েযাঙ্ক) লন্ণদত শ, 2011, য্া প্রধান্ লন্ণদতণশ অন্তিুক্ত
ত হণয়ণে:
i.
আণরালপর্ েুণদর ায্ ত র হার
ii.
ঋণের োণথ য্ুক্ত েমস্ত শর্তােলী,
iii.
র্থয য্া য্থায্থিাণে ঋেগ্রহীর্াণ েন্াক্ত ণর এেং প্রাি ল ক্রস্ত এেং অলন্তম অথ প্রদান্
ত
েহ
ক াম্পালন্র েমস্ত পলরণশাণধর স্বী ৃ লর্ লন্রূপণে োহায্য ণর
iv.
ঋে াণডত ক াম্পালন্ র্ৃ ত প্রলর্টষ্ঠর্ অলিণয্াগ লন্ষ্পলি েযেস্থা এেং কন্াডাল ম ত র্তার ন্াম
ও কয্াগাণয্াগ ন্ম্বর য্থায্থিাণে উণেখ রণর্ হণে,
v.
অ-ঋে কয্াগয পেয প্রদাণন্র কেণে ঋেগ্রহীর্াণদর েম্পূে েম্মলর্
ত
থা ণে এেং লফ ািাণমাটট
ঋে াণডতর মণধযই জান্াণন্া হণে,
vi.
ঋে াণডতর েমস্ত লেষয় মার্ৃ িাষায় থা ণে।
C. পুন্:প্রাডপ্তর প্রক্ররয়া
োধারের্ ক েলমাে ক ন্দ্রীয় লন্ধালরর্
ত
স্থাণন্ পুন্:প্রালি রা উলচর্, ল ন্তু য্লদ ঋেগ্রহীর্া দুই ো
র্ণর্ালধ োণর ক ন্দ্রীয় লন্ধালরর্
ত
স্থাণন্ অন্ুপলস্থর্ থাণ ন্, র্ণে ঋেগ্রহীর্ার োেিেন্ ো মস্থণল
ত
পুন্:প্রালি রা হণে।
D. আভযন্তরীণ ডন্য়ন্ত্রণ প্রক্ররয়া
লন্ণদত শন্ার অন্ুের্ী হওয়ার প্রাথলম দালয়ত্ব ক াম্পালন্র উপর লন্িতরশীল; এই আণদশ পালণন্র জন্য
ক াম্পালন্ এর মণধয মণন্ান্ীর্ েযক্রক্তণদর দালয়ত্ব অপণের
ত
কেণে প্রণয়াজন্ীয় োংগিলন্ েযেস্থা রণে
এেং র্া েুলন্ক্রির্ রার জন্য আিযন্তরীে লন্য়ন্ত্রে েযেস্থা প্রেয়ন্ রণে।
েংস্থাটট িারর্ীয় লরজািত েযাণঙ্কর েমস্ত লন্ণদত লশ া, লন্ণদত শ, অন্ুশােন্ এেং পরামশগুলল
ত
কমণন্ চলণে
এেং র্া েমণয় অন্ুোণর ায্ ত র থা ণে। এই ে ল লন্ণদত লশ া, লন্ণদত শ, অন্ুশােন্ এেং পরামণশরত
োণথ এ ণে এই ন্লথর লেষয়েস্তু পডণর্ হণে। এই ক াম্পালন্ িাণলা অন্ুশীলন্ ন্ীলর্ পালন্ ণর চলণে
য্র্লদন্ ন্া এটট িারর্ীয় লরজািত েযাণঙ্কর লন্য়মােলীর পলরপন্থী হয় অথো এর লঙ্ঘন্ ণর।

ক্ ারভাক্ে সগাপন্ীয় (প্রচার সয্াগয ন্য়)

পৃষ্ঠা11এর11

