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!ৰাম পিৰবহন িব+ ,কা.ানী িলিমেটড 
 
ন4ায4 অনুশীলন ,কাড 
সং;ৰণ: 2022v.3 
 
পিৰচয় 
 
ভাৰতীয় িৰজাভ*  +বে. (আৰিবআই) মা4াৰ ডাইেৰক7ন িডএনিবআৰ িপ.িড. 008/03.10.119/2016-17 (+যিতয়াই সংেশাধন কৰা হয়) অনা-+বি.ং িবMীয় 
+কাNানীৰ বােব নOাযO অনুশীলন সংিহতা (এন.িব.এফ.িচ.) ওপৰত িনেদ* শনা জাৰী কিৰিছল। িয বOিXগত Zাহকৰ [সেত +লনেদন কেৰাঁেত আৰু সব*ে]^ 
কেপ*ােৰট অনুশীলনৰ অংশ িহচােপ কাম কৰাৰ সময়ত নOাযO অনুশীলনৰ মানদ` িনধ*াৰণ কেৰ। ইয়াৰ ওপৰত আধািৰত কিৰ, cৰাম dাeেপাট*  ফাইেনe 
িলিমেটেড ("েকাNানী") এই নীিত ghত কিৰিছল যাক নOাযO অনুশীলনৰ মানদ` (+ফয়াৰ gOাকiছ +কাড) ("এফিপিচ") বুিল জনা যায়। 
 

জািত, বণ*, ৰং, ধম*, িলংগ, [ববািহক িjিত বা gিতবkকতাৰ ওপৰত আধািৰত কিৰ [বষমO +নােহাৱাৈক সকেলা +যাগO আেবদনকাৰীৰ বােব ঋণ সামZী 

উপলq কৰােটা +কাNানীৰ নীিত।  সকেলা Zাহকক ধাৰাবািহক ভােৱ আৰু িনৰেপrভােৱ িবেবচনা কৰা হ'ব। +কাNানীৰ কম*চাৰীসকেল এক িনৰেপr, 
নOায়সtত আৰু িjৰ gকােৰ সহায়, উৎসাহ আৰু +সৱা আগবঢ়াব। +কাNানীেয় এফিপিচেটা +কাNানীৰ +ৱবছাইটত (https://www.stfc.in)  jাপন কিৰ 

ইয়াৰ Zাহকসকলক +যাগােযাগ কিৰব।  

 

+কাNানীেয় িনি�ত কিৰব +য মাচুল / �� Zাহকক স�কভােৱ অৱগত কৰা [হেছ। সুিবধােটাৰ [সেত সNিক* ত চত* াৱলী আৰু িনয়মাৱলী স�াৱO 
Zাহকসকলক জেনাৱা হ'ব। +কাNানীেয় gিত�িত িদেছ +য ঋণ gদান কৰাৰ িস�া�ৰ পৰা উ�ৱ +হাৱা িববাদেবাৰ +কাNানীৰ অিভেযাগ িন�িM gণালীৰ 
�াৰা স�কভােৱ সমাধান কৰা হ'ব।  

+কাNানীৰ নOাযO ঋণ gি�য়ােবাৰ ইয়াৰ কায*কলাপৰ সকেলা িদশেত gেযাজO হ'ব যাৰ িভতৰত আেছ িবপণন, ঋণৰ উৎপিM, gি�য়াকৰণ, +সৱা আৰু 
সংZহ কায*কলাপ। এফিপিচ-ৰ gিত +কাNানীৰ gিত�িত কম*চাৰীৰ দায়ব�তা, িনৰীrণ আৰু অিডiং কায*সূচী, gিশrণ আৰু gযুিXৰ +r�ত gদশ*ন কৰা 
হ'ব। 

+কাNানীৰ পিৰচালক ম`লী আৰু পিৰচালনা দল +কাNানীৰ কায*কলােপ নOাযO ঋণ িদয়াৰ gিত �ঢ় gিত�িত gিতফিলত কৰা আৰু সকেলা কম*চাৰী +সই 
gিত�িতৰ িবষেয় অৱগত +হাৱােটা িনি�ত কৰাৰ বােব ghত কৰা প�িতেবাৰ jাপন কৰাৰ বােব দায়ব�।  +কাNানীেয় ইয়াৰ Zাহকসকলক সেব*া� 
মানদ`ৰ +সৱা gদান কিৰবৈল gিত�িতব�। আৰিবআইৰ িনেদ* শনাৰ ওপৰত আধািৰত এফিপিচ +কাNানীেয় +বাড* ৰ অনুেমাদনৰ [সেত jাপন কিৰব। 
 
এই এফিপিচ +কাNানীেয় আগবেঢ়াৱা সকেলা +]ণীৰ সামZী আৰু +সৱাৰ +r�+ত gেযাজO (বত* মােন আগবেঢ়াৱা বা িযেবাৰ ভিৱষOতৰ তািৰখত gৱত* ন কৰা 
হ'ব পােৰ)। 
 
 
এই এফিপিচ ওপেৰাX +বাৰৰ বােব gেযাজO, +সইয়া শাখা+ত হওক, +ফানত, ই�াৰেনটত বা আন িযেকােনা প�িতৰ �াৰা gদান কৰাই হওঁক, +সইয়া 
+কাNানীেয় বত* মােন বOৱহাৰ কিৰ থািকব পােৰ বা ভিৱষOতৰ তািৰখত gৱত* ন কিৰব পােৰ  

মুখ4 FিতHিতসমূহ 

1) ঋণৰ বােব আেবদন আৰু ,সইেবাৰৰ FিPয়াকৰণ 

(a) ঋণ আেবদন g-প�ত gেয়াজনীয় তথO অ�ভু* X থািকব, িয ঋণ লওঁতাৰ �াথ*ক gভািৱত কেৰ, যােত অনOানO এনিবএফিচ-ৰ �াৰা আগবেঢ়াৱা চত* াৱলী 
আৰু িনয়মাৱলীৰ [সেত এক অথ*পূণ* তুলনা কিৰব পািৰ আৰু ঋণ লওঁতাই �াত [হ িস�া� ল'ব পােৰ। ঋণ আেবদন gপ�খেন আেবদন gপ�ৰ [সেত দািখল 
কিৰব লগা নিথপ�েবাৰ সূিচত কিৰব। ঋণ আেবদন gপ� আৰু Zাহকক জাৰী কৰা অনুেমাদন প�ই িবিভ� +]ণীৰ ঋণ লওঁতাসকলক িবিভ� সুদৰ হাৰ আদায় 
কৰাৰ বােব িবপদাশংকা আৰু যুিXৰ +]ণীকৰণৰ প�িত gকাশ কিৰব আৰু +সইেবাৰ +কাNানীৰ +ৱব-ছাইটত উপলq কৰা হ'ব বা gাসিtক বাতিৰ কাকতত 
gকাশ কৰা হ'ব। +যিতয়াই সুদৰ হাৰত পিৰৱত* ন হয় তথOেবাৰ আপেডট কৰা হ'ব।  
 
(b) +কাNানীেয় সকেলা ঋণৰ আেবদন gা� কৰাৰ বােব �ীকৃিত িদয়াৰ এক gণালী ghত কিৰব। স�ৱতঃ, ঋণৰ আেবদনেবাৰ িন�িM কৰাৰ সময়সীমাও 
�ীকৃিত প�ত উে�খ কৰা হ'ব। 
 
(c) ঋণ আেবদন gপ�ত িচ.েক.ৱাই.িচ. gেয়াজনীয়তা সহ +ক.ৱাই.িচ. িনয়মেবাৰ পূৰণ কিৰবৈল আৰু আইনী আৰু িনয়ামক gেয়াজনীয়তা পালন কিৰবৈল 
+কাNানীেয় Zাহকৰ পৰা সংZহ কিৰব লগা তথOৰ িবষেয় �4ভােৱ উে�খ কৰা হ'ব। +কাNানীেয় Zাহক আৰু +তওঁৰ পিৰয়ালৰ িবষেয় অিতিৰX তথOৰ 
এটা ডাটােবচ িনম*াণ কিৰবৈল অনুেৰাধ কিৰব পােৰ; িক� এই তথO Zাহেক +কৱল +তিতয়ােহ gদান কিৰব লািগব যিদ +তওঁ এেন কিৰবৈল ই ুক হয়। 
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(d) ঋণ লওঁতাৰ [সেত সকেলা +যাগােযাগ jানীয় ভাষা বা ঋণ লওঁতাই বুিজ +পাৱা ভাষাত কৰা হ'ব। 
 
2) ঋণ মূল4ায়ন আৰু িনয়মাৱলী/চতS াৱলী 

+কাNানীেয় অনুেমাদন প� ৰ জিৰয়েত বা অনOথা, অনুেমািদত ঋণৰ পিৰমাণ আৰু ইয়াৰ বািষ*ক সুদৰ হাৰ আৰু ইয়াৰ gেয়াগৰ প�িত সহ চত* াৱলী আৰু 

িনয়মাৱলীৰ [সেত অনুেমািদত ঋণৰ পিৰমাণ িলিখতভােৱ জনাব আৰু ঋণ লওঁতাই এই চত* াৱলী আৰু িনয়মাৱলী Zহণ কৰােটা +ৰকড* ত ৰখা হ’ব। বািষ*ক 
সুদৰ হাৰ ঋণ লওঁতাক জেনাৱা হয় যােত ঋণ লওঁতাই একাউ�ত আদায় কৰা স�ক হাৰৰ িবষেয় অৱগত হয়। 

+কাNানীেয় ঋণ চুিXত +গাটা আখৰত পলমৈক পিৰেশাধ কৰাৰ বােব আেৰাপ কৰা শাি£মূলক সুদৰ িবষেয় উে�খ কিৰব। ঋণ ম¤ুৰ প� আৰু ঋণ লওঁতাৰ 
সকেলা +যাগােযাগ jানীয় ভাষা বা ঋণ লওঁতাই বুিজ +পাৱা ভাষাত কৰা হ'ব।  

ঋণ ম¤ুৰ বা িবতৰণৰ সময়ত ঋণ লওঁতাই �াrৰ কৰা ঋণ চুিXৰ gিতিলিপ +কাNানীেয় gদান কিৰব। ঋণ চুিXখন ঋণ লওঁতাই বুিজ +পাৱা ভাষাত ghত 
কৰা হ'ব আৰু ঋণ চুিXত উ�ৃত সকেলা +ব4নীৰ gিতখন gিতিলিপ অ�ভু* X থািকব, িয+বাৰ এেন চুিX/ঋণ চুিXৰ অংশ। 

3) চতS াৱলী আৰু িনয়মাৱলীৰ পিৰৱতS ন সহ ঋণ িবতৰণ 

 
(a) +কাNানীেয় ঋণ লওঁতাৰ jানীয় ভাষাত বা বুিজ +পাৱা ভাষাত ঋণ লওঁতাক, িবতৰণ অনুসূচী, সুদৰ হাৰ, +সৱা মাচুল, পূব*পিৰেশাধ মাচুল আিদ সহ 

চত* াৱলী আৰু িনয়মাৱলীৰ িযেকােনা পিৰৱত* নৰ িবষেয় জাননী িদয়া িদব । +কাNানীেয় এইেটাও িনি�ত কিৰব +য সুদৰ হাৰ আৰু মাচুলৰ পিৰৱত* ন +কৱল 
স�াৱOভােৱ gভািৱত হয়। এই স¥ভ* ত এটা উপযুX চত*  ঋণ চুিXত অ�ভু* X কৰা হ'ব। 
 
(b) চুিXৰ অধীনত পিৰেশাধ বা gদশ*ন +সাঁৱৰাই িদয়া/ ¦ৰাি§ত কৰাৰ িস�া� ঋণ চুিXৰ [সেত সাম¤সOপূণ* হ'ব। 
 
4) ,গাপনীয়তা 

(a) ঋণ লওঁতাৰ �াৰা gািধকৃত নহ'+ল, +কাNানীেয় সকেলা বOিXগত তথO বOিXগত আৰু +গাপনীয় বুিল গণO কিৰব।  
 
(b) ঋণ লওঁতাৰ �াৰা gািধকৃত নহ'+ল, +কাNানীেয় িন¨িলিখত বOিত�মী ঘটনােবাৰৰ বািহেৰ আন +কােনা সংjাক +লনেদনৰ িবৱৰণ gকাশ নকিৰব:  
 
• যিদ +কাNানীেয় আইনী বা িনয়ামক আইনৰ �াৰা তথO gদান কিৰব লগা হয় 
•     যিদ এই তথO gকাশ কৰােটা ৰাইজৰ gিত কত* বO হয় 
•    যিদ +কাNানীৰ আZহত +বংক / িবMীয় gিত^ান / +গাট আৰু সহেযাগী +কাNানীেবাৰক এই তথO (েযেন gৱªনা gিতেৰাধ) gদান কৰাৰ gেয়াজন হয়। 
• +কাNানীেয় ঋণ লওঁতাৰ িবষেয় তথO িবপণনৰ উে«েশO আন কােকা িদয়াৰ বােব এই কাৰণৰ িভিM বOৱহাৰ নকিৰব। 
 
5) সাধাৰণ 

(ক) ঋণ চুিXৰ চত* াৱলী আৰু িনয়মাৱলীত gদান কৰা উে«শOৰ বািহেৰ +কাNানীেয় ঋণ লওঁতাৰ িবষয়ত হ£েrপ কৰাৰ পৰা িবৰত থািকব (যিদেহ ঋণ 
লওঁতাই আগেত gকাশ নকৰা নতুন তথO ঋণদাতাৰ �ি4েগাচৰ নহয়)। 

(খ) ঋণ লওঁতাৰ পৰা ঋণৰ একাউ� jানা�ৰৰ বােব অনুেৰাধ gা� কৰাৰ +r�ত, স¬িত বা অনOথা, উদাহৰণ�ৰূেপ +কাNানীৰ যিদ আপিM থােক, 
অনুেৰাধ gা� কৰাৰ তািৰখৰ পৰা 21 িদনৰ িভতৰত জেনাৱা হ'ব। এেন jানা�ৰ আইনৰ [সেত সাম¤সO ৰািখ এই চুিX � ভােৱ চত* াৱলী অনুসিৰ হ'ব। 

(গ) ঋণ পুনৰু�াৰৰ +r�ত, +কাNানীেয় অযথা হাৰাশাি£ নকিৰব। ঋণ লওঁতাসকলক অত সময়ত িনৰ�ৰ ভােৱ আমিন কৰা, ঋণ পুনৰু�াৰৰ বােব 
বা®বল gেয়াগ কৰা ইতOািদ। +কাNানীেয় িনি�ত কিৰব +য কম*চাৰীসকলক ঋণ লওঁতাসকলৰ [সেত উপযুX gকােৰ +মাকািবলা কিৰবৈল পয*া� gিশrণ 
িদয়া হয়। 

(ঘ) +কাNানীেয় বOিXগত ঋণ লওঁতাসকলক বOৱসায়ৰ বািহেৰ আন উে«শOৰ বােব অনুেমািদত িযেকােনা +¯াiং +ৰট মOাদী ঋণৰ ওপৰত সহ-বাধOতাৰ 
[সেত বা অিবহেন ফৰে°াজাৰ মাচুল/ gাক-পিৰেশাধ জিৰমনা আদায় নকিৰব । 

(ক) +সাণৰ গহনা-পািত বkক িদয়াৰ িবপৰীেত ঋণ িদয়া 

+সাণৰ গহনা-পািতৰ িবপৰীেত বOিXসকলক ঋণ িদয়াৰ সময়ত, +কাNানীেয় ওপৰৰ দেৰ সাধাৰণ িনেদ* শনাৰ উপিৰও িন¨িলিখতেবাৰ Zহণ কিৰব লািগব। 

(i) +কাNানীেয় +সাণৰ িবপৰীেত ঋণ িদয়াৰ বােব +বাড* ৰ �াৰা অনুেমািদত নীিত ghত কিৰব িয অনOানO িবষয়ৰ [সেত িন¨িলিখতেবােৰা সাঙুিৰ 
+লাৱা হয়।: 
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(a) +ক.ৱাই.িচ. িনেদ* শনােবাৰ পালন কৰােটা িনি�ত কিৰবৈল তথা িযেকােনা ঋণ gদান কৰাৰ আগেত Zাহকৰ ওপৰত পয*া� 
যথাযথ gেচ4া িনি�ত কিৰবৈল gেয়াজনীয় পদেrপ, 
(b) gা� গহনােবাৰৰ বােব স�ক আৱৰণ gি�য়া, 
(c) +সাণৰ গহনােবাৰৰ ওপৰত মািলকী�¦ পূৰণ কিৰবৈল আভO�ৰীণ gণালী, 
(d) গহনােবাৰ সুৰিrত িজ²াত সংৰrণ কৰাৰ বােব পয*া� gণালী, চিলত gণালীেবাৰৰ মূলOায়ন কৰা, সংি³4 কম*চাৰীসকলক 
gিশrণ িদয়া আৰু gি�য়ােবাৰৰ কেঠাৰভােৱ পালন কৰােটা িনি�ত কিৰবৈল সমেয় সমেয় আভO�ৰীণ অিডটৰৰ �াৰা পিৰদশ*ন 
কৰা। সচৰাসচৰ, এেন ঋণ +বাৰ গহনা সংৰrণৰ বােব উপযুX সুিবধা নথকা শাখােবােৰ সµসািৰত নকেৰ, 
(e) জামানত িহচােপ Zহণ কৰা গহনােবাৰৰ স�ক ৰূপত বীমা কৰা হ'ব, 
(f) ঋণ লওঁতাক পয*া� অিZম জাননী িদয়াৰ জিৰয়েত পিৰেশাধ নকৰাৰ +r�ত �  িনলাম gি�য়া। +কােনা �াথ*ৰ সংঘাত নহ'ব 
আৰু িনলাম gি�য়াই িনি�ত কিৰব লািগব +য িনলামৰ সময়ত +গাট +কাNানী আৰু সNিক* ত gিত^ানসহ সকেলা +লনেদনত বা®ৰ 
[দঘ*Oৰ সNক*  আেছ, 
(g) কেমও ¸খন বাতিৰ কাকতত িব�াপন জাৰী কিৰ িনলামৰ িবষেয় ৰাইজৰ জেনাৱা হ'ব, এটা jানীয় ভাষাত আৰু আনখন ৰা¹ীয় 
[দিনক বাতিৰ কাকতত,  
(h) +কাNানীেয় অনুি^ত িনলামত অংশZহণ নকিৰব, 
(i) gিত�িত িদয়া +সাণিখিন +কৱল +বাড* ৰ �াৰা অনুেমািদত িনলামকাৰীৰ জিৰয়েত িনলাম কৰা হ'ব, 
(j) +সাণৰ িবৰুে� ঋণ িদয়াৰ নীিতত একি�তকৰণ, কায*কৰীকৰণ আৰু অনুেমাদনৰ দািয়¦ভাৰ পৃথকীকৰণেক ধিৰ ঠগ-gৱªনাৰ 
[সেত +মাকািবলা কৰাৰ বােব ghত কিৰব লগা gণালী আৰু gি�য়াসমূহেকা সাঙুিৰ +লাৱা হ'ব। 

(ii) ঋণ চুিXখেন িনলাম gি�য়া সNক»য় িবৱৰেণা gকাশ কিৰব। 
(iii) অন4ান4 চতS সমূহ: 

(a) ₹5 লাখৰ উ�* ৰ সকেলা +লনেদনৰ বােব ঋণ লওঁতাৰ +পন কাড* ৰ এটা gিতিলিপ বাধOতামূলক। 
(b) সকেলা শাখাত নিথপ� মানক কিৰব লােগ। 
(c) +কাNানীেয় ঋণৰ উপলqতা দাবী কৰাৰ দেৰ 2-3 িমিনটৰ +কােনা িব½াি�কৰ িব�াপন জাৰী নকেৰ। 

6) পিৰচালক মYলীৰ দািয়Z 

(a) +কাNানীৰ পিৰচালক ম`লীেয় সংগঠনেটাৰ িভতৰত উপযুX অিভেযাগ িন�িM gণালী িনধ*াৰণ কিৰব। এেন gণালীেয় িনি�ত কিৰব +য +কাNানীৰ 
কম*কত* াসকলৰ িস�া�ৰ পৰা উ�ৱ +হাৱা সকেলা িববাদৰ �নািন আৰু িন�িM কেমও পৰৱত» উ� £ৰত কৰা হয়।  
(b) পিৰচালক ম`লীেয় এফিপিচ-ৰ অনুপালন আৰু পিৰচালনাৰ িবিভ� £ৰত অিভেযাগ িন�িM gণালীৰ কায*gণালীৰ সামিয়ক পয*ােলাচনাও gদান কিৰব। 

এেন সমীrাৰ এক একি�ত gিতেবদন িনয়মীয়া বOৱধানত পিৰষদৰ ওচৰত দািখল কৰা হ'ব, িযেটা ইয়াৰ �াৰা িনধ*াৰণ কৰা হ'ব পােৰ। 

7) িৰজাভS  ,ব` -ইিbেcেটড ,লাকপাল আঁচিন 2021  

িৰজাভ*  +ব. -ইি�েZেটড +লাকপাল আঁচিন 2021-ৰ অধীনত +নােডল িবষয়া/ মুখO +নােডল িবষয়া িনযুিX – 12 নেৱ¿ৰ, 2021 তািৰখ: 
+কাNানীেয় এজন মুখO +নােডল িবষয়া িনযুX কিৰেছ িয +কাNানীৰ িবৰুে� দািখল কৰা অিভেযাগৰ স¥ভ* ত +কাNানীক gিতিনিধ¦ কৰা আৰু +কাNানীৰ 
[হ তথO gদান কৰাৰ বােব দায়ব� হ'ব। +কাNানীেটােৱ মুখO +নােডল িবষয়াক কায*কৰী দrতাৰ বােব সহায় কিৰবৈল আন +নােডল িবষয়া িনেয়াগ কিৰেছ। 
 
+কাNানীেয় ইয়াৰ Zাহকসকলৰ সুিবধাৰ বােব বOৱসায়েটাৰ +লনেদন কৰা শাখা/jানত, মুখO +নােডল িবষয়াৰ নাম আৰু +যাগােযাগৰ িবৱৰণ (েটিলেফান / 
ম'বাইল ন¿ৰ আৰু ই-+মইল আইিড) লগেত +লাকপালৰ (https://cms.rbi.org.in) অিভেযাগ দািখল পেট* লৰ িবৱৰণৰ বােব Ãৰু¦পূণ*ভােৱ gদশ*ন কিৰব। 
আঁচিনখনৰ মুখO িবেশষ¦েবাৰ ইয়াৰ সকেলা কায*ালয়, শাখা আৰু jানত ইংৰাজী, িহ¥ী আৰু আªিলক ভাষাত মুখOভােৱ gদশ*ন কৰা হ'ব য'ত বOৱসায়েটা 
এেনদেৰ +লনেদন কৰা হয় যােত কায*ালয় বা শাখাৈল অহা বOিX এজনৰ ওচৰত আঁচিনখনৰ িবষেয় পয*া� তথO থােক। +কাNানীেয় িনি�ত কিৰব +য 
আঁচিনখনৰ এটা gিতিলিপ ইয়াৰ সকেলা শাখাত উপলq আেছ িযেবাৰ Zাহকক অনুেৰাধ কৰাৰ িপছত gসংগৰ বােব gদান কিৰব লািগব। 
আঁচিনখনৰ মুখO িবেশষ¦েবাৰৰ লগেত আঁচিনখনৰ gিতিলিপ আৰু মুখO +নােডল িবষয়াৰ +যাগােযাগৰ িবৱৰণ +কাNানীৰ +ৱবছাইটত gদশ*ন আৰু আপেডট 
কৰা হ'ব। 
 
8) আেৰাপ কৰা অত4ািধক সুদৰ িনয়fণ 

 
 
+কাNানীৰ পিৰচালক ম`লীেয় পঁুিজৰ বOয়, মািজ* ন আৰু িবপদাশংকা িgিময়ামৰ দেৰ gাসিtক কাৰকেবাৰ িবেবচনা কিৰ সুদৰ হাৰৰ আিহ*  Zহণ কিৰব আৰু 
ঋণ আৰু আগধন বা অিZমৰ বােব আদায় কিৰব লগা সুদৰ হাৰ িনধ*াৰণ কিৰব। িবিভ� +]ণীৰ ঋণ লওঁতাসকলক িবিভ� সুদৰ হাৰ আদায় কৰাৰ বােব সুদৰ হাৰ 
আৰু িবপদাশংকাৰ +Zেডচনৰ প�িত আৰু আেবদন gপ�ত ঋণ লওঁতা বা Zাহকক gকাশ কৰা হ'ব আৰু অনুেমাদন প�ত �4ভােৱ জেনাৱা হ'ব। 
+কাNানীৰ পিৰচালক ম`লীেয় সুদৰ হাৰ আৰু gি�য়াকৰণ আৰু অনOানO মাচুল িনধ*াৰণ কৰাৰ বােব উপযুX আভO�ৰীণ নীিত আৰু gি�য়া িনধ*াৰণ কিৰব। 
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9) ,কা.ানীৰ hাৰা ঋণ ,লাৱা িব+েৰ Pয় কৰা বাহনৰ পুনৰ দখল 

 

+কাNানীেয় ঋণ লওঁতাৰ [সেত চুিX/ঋণ চুিXত পুনৰ-দখলৰ ধাৰা অ�ভু* X কিৰেছ িয আইনীভােৱ বলবৎ কৰা হ’ব। � তা িনি�ত কিৰবৈল, চুিX/ঋণ 
চুিXৰ চত* াৱলী আৰু িনয়মাৱলীত এইেবাৰৰ সNক»য় বOৱjাও থািকব: 
 

I. দখল ,লাৱাৰ আগেত জাননীৰ ম4াদ; 
II. িযধৰণৰ পিৰিiিতত জাননীৰ ম4াদ ,ৰহাই িদব পািৰ; 
III. িনৰাপ+া ৰখাৰ FিPয়া; 
IV.স.ি+ িবPী / িনলামৰ আগেত ঋণ পিৰেশাধৰ বােব ঋণ লওঁতাক িদয়াৰ চূড়াl সুেযাগ স.েকS  এক ব4ৱiা; 
V. ঋণ লওঁতাক পুনৰ অিধকাৰ ঘূৰাই িদয়াৰ FিPয়া; আৰু 
VI. স.ি+ িবPী / িনলামৰ FিPয়া। 
 

 
ঋণ লওঁতাৰ বােব এেন চত* াৱলী আৰু িনয়মাৱলীৰ এটা gিতিলিপ উপলq কৰা হ'ব। 
+কাNানীেয় সকেলা gাপO পিৰেশাধ বা ঋণ লওঁতাৰ িবৰুে� +কাNানীৰ আন িযেকােনা দাবীৰ বােব িযেকােনা [বধ অিধকাৰ বা িলেয়ন সােপেr বেকয়া 
পিৰমাণৰ ঋণ gা� কৰাৰ ওপৰত সকেলা বkক/জািমন মুকিল কিৰব। যিদ +ছট অফৰ এেন অিধকাৰ gেয়াগ কিৰব লগা হয়, ঋণ লওঁতাক বাকী থকা 

দাবীেবাৰৰ িবষেয় সNূণ* িবৱৰণ আৰু gাসিtক দাবী িন�িM/পিৰেশাধ +নােহাৱাৈলেক +কাNানীেয় বkকেবাৰ/জািমনেবাৰ ধিৰ ৰািখবৈল অিধকাৰ gা� কৰা 
চত* েবাৰৰ [সেত ইয়াৰ িবষেয় জাননী িদয়া হ'ব। 

 
10) +কাNানীেয় ঋণ পিৰেশাধৰ বােব স�ক িনধ*ািৰত তািৰখ, পিৰেশাধৰ সঘনতা, মূলধন আৰু সুদৰ মাজত িবে দ, এছএমএ/এনিপএ +]ণীিবভাজন তািৰখৰ 
উদাহৰণ ইতOািদ �4ভােৱ িনিদ* 4 কিৰব। ঋণ চুিXত আৰু ঋণ লওঁতাক ঋণ ম¤ুৰ কৰাৰ সময়ত আৰু পৰৱত» পিৰৱত* নৰ সময়ত, যিদ থােক, ঋণৰ সNূণ* 
পিৰেশাধ [লেক অনুেমাদনৰ চত* াৱলী/ঋণ চুিXৈল অৱগত কৰা হ'ব। মূলধন আৰু/বা সুদ পিৰেশাধৰ ওপৰত jিগতােদশ থকা ঋণ সুিবধাৰ +r�ত, ঋণ 
চুিXত পিৰেশাধ আৰ� +হাৱাৰ স�ক তািৰখও িনধ*াৰণ কৰা হ'ব। 
 
11) উপেভাqা িশrা 
+কাNানীেয় ইয়াৰ +ৱবছাইটেবাৰত উপেভাXা িশrাৰ সািহতO উপলq কৰাব, ইয়াত উদাহৰণৰ [সেত, অিতিৰX তািৰখৰ ধাৰণা, এছ.এম.এ. আৰু 
এন.িপ.এ. +]ণীিবভাজন আৰু উ�ীতকৰণ, ঋণ লওঁতাসকলৰ মাজত সজাগতা বৃি� কৰাৰ লrOেৰ িদন-+শষ gি�য়াৰ িনিদ* 4 gসংগৰ তথOও থািকব। 
+কাNানীেয় +পা4াৰ আৰু/বা অনOানO উপযুX মাধOমৰ জিৰয়েত ইয়াৰ শাখােবাৰত এেন উপেভাXা িশrা সািহতO gদশ*ন কিৰব। লগেত, +কাNানীেয় 
লগেত িনি�ত কিৰব +য ইয়াৰ আগশাৰীৰ িবষয়াসকেল ঋণ লওঁতাসকলক এই সকেলা ধাৰণােবাৰৰ িবষেয় +তওঁেলােক gা� কৰা ঋণৰ স¥ভ* ত, ঋণৰ 
অনুেমাদন/িবতৰণ/নৱীকৰণৰ সময়ত িশিrত কিৰব । 
 12) অিধক সহায় 
 
অিভেযাগসমূহ 
+কােনা অিভেযাগ/আপিMৰ +r�ত, আেবদনকাৰী/ঋণ লওঁতাই সংি³4 শাখাত িলিখতভােৱ জনাব লািগব। শাখাৰ িবষয়াসকেল তৎrণাৎ িন�িMৰ বােব 
িবষয়েটা Zহণ কিৰব। 
 
অিভেযাগ িনsি+ Fণালী 
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সামZী আৰু +সৱাৰ সNক* ত সকেলা িববাদ অিভেযাগৰ স¥ভ* ত সNূণ* িবৱৰণ gা� কৰাৰ তািৰখৰ পৰা 30 িদনৰ িভতৰত  অিভেযাগেটা �নািন আৰু 
িন�িM কৰা হ'ব। 
 
 
 
 
িনtিলিখত 'অিভেযাগ িনsি+ Fণালী' iাপন কৰা uহেছ। 

িসwাlৰ xৰ িনsি+ৰ xৰ 

শাখাৰ £ৰ আªিলক কায*Oালয়ৰ £ৰ 
 আªিলক কায*Oালয়ৰ £ৰ অিভেযাগ িন�িM িবষয়া  
 আভO�ৰীণ +লাকপাল  

 
অিভেযাগ িনsি+ – ,যাগােযাগৰ িবৱৰণ 
অিভেযাগৰ +r�ত, Zাহেক িন¨িলিখত িযেকােনা উপােয়েৰ অিভেযাগ িন�িM িবষয়াৰ [সেত +যাগােযাগ কিৰব পােৰ: 
 
অিভেযাগ-িন�িM িবষয়াৰ নাম : cযুত স�াৱ [জন 
 
ইেমইল : sambhav.jain@stfc.in 
 
Zাহেক িন¨িলিখত �কনাত +কাNানীৰ কায*ালয়ৈল িলিখত +যাগােযাগ +gৰণ কিৰব পােৰ: 

 
অিভেযাগ িনsি+ িবষয়া 
cৰাম dাeেপাট*  ফাইেনe +কাNানী িলিমেটড,  
কেপ*ােৰট কায*ালয়, +ৱাকহাড*  টাৱাৰচ,  
তৃতীয় মহলা, +ৱ4 উইং, িজ Èক,  
বাÉা Êল*া কমেËÌ, বাÉা (পূব),  
মু¿াই 400 051, মহাৰা¹, ভাৰত। 
+ফান: +91 22 40959595 
 
যিদ Zাহক +কাNানীৰ অিভেযাগ িন�িM িবষয়াৰ িস�া�ত স�4 নহয়, বা যিদ অিভেযাগ / িববাদ এমাহৰ িভতৰত িন�িM কৰা নহয়, +তে� +তওঁ তলত 
িদয়া �কনাত আৰিবআইৰ আªিলক ত¦াৱধান িবভাগৰ (এনিবএফিচ) ভাৰgা� িবষয়◌াৰ ওচৰত আেবদন কিৰব পােৰ: 

 
+জেনেৰল +মেনজাৰ 
 িডপাট* েম� অফ চুপাৰিভজন (এনিবএফিচ)  
+চ�াই িৰজেনল অিফচ, 
ফট*  +Ðিচছ, ৰাজাজী ছালাই, 
+চ�াই - 600 001, তািমলনাডু, ভাৰত। 
+টিলেফান: +91 44 25361631 
ইেমইল: dnbschennai@rbi.org.in 
 
 

আভ4lৰীণ ,লাকপাল (আই.ও.) 

,কা.ানীেয় 15 নেৱ|ৰ, 2021 তািৰখৰ অনা-,বি`ং িব+ীয় ,কা.ানীেবাৰৰ hাৰা আভ4lৰীণ ,লাকপাল (আই.ও.) িনযুিqৰ ওপৰত 

আৰ.িব.আই. চাÊ* লাৰ অনুসিৰ আভO�ৰীণ +লাকপাল (আই.ও.) িনেয়াগ কিৰব। আভO�ৰীণ +লাকপাল (আই.ও.) হ'ব +কাNানীেয় gতOাখOান কৰা সকেলা 
Zাহকৰ অিভেযাগৰ [সেত +মাকািবলা কৰা এজন আভO�ৰীণ �তÑ বOিX, আই.ও.-ৰ পূব*েলাকনৰ বািহেৰ। 

 
আই.ও.-ৰ ভূিমকা আৰু দািয়¦েবাৰ তলত উে�খ কৰা [হেছ: 
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1. আই.ও.-+য় +কৱল +কাNানীৰ �াৰা ইিতমেধO পৰীrা কৰা িক� আংিশক বা সNূণ*ৰূেপ নাকচ কৰা অিভেযাগেবাৰৰ +মাকািবলা কিৰব। 
2. আই.ও.-+য় Zাহক বা ৰাইজৰ পৰা +পানপÒয়াৈক gা� কৰা অিভেযাগেবাৰ িনয়Ñণ নকিৰব। 
3. িন¨িলিখত gকাৰৰ অিভেযাগেবাৰ আই.ও.-ৰ �াৰা িনয়Ñণ কৰা নহ'ব: 
 
 
a. gৱªনা, অপবOৱহাৰ আিদৰ [সেত সNিক* ত অিভেযাগ, +কাNানীৰ ফালৰ পৰা +সৱাত অভাৱৰ ফলত +হাৱা অিভেযাগেবাৰৰ বািহেৰ, যিদ 
এেনধৰণৰ অিভেযাগ থােক।  
b. (i) আভO�ৰীণ gশাসন, (ii) মানৱ সNদ, (iii) কম*চাৰীৰ দৰমহা আৰু পিৰেশাধ সNক»য় অিভেযাগ/gসংগ। 
c. +কাNানীৰ পৰামশ* আৰু বািণিজOক িস�া�ৰ gকৃিতৰ gসংগ। 
d. িযেবাৰ অিভেযাগৰ িস�া� +লাৱা [হেছ বা ইিতমেধO আন মª +যেন উপেভাXা িববাদ িন�িM আেয়াগ, আদালত আিদত িবচাৰাধীন [হ 
আেছ। 
 

4. আই.ও.-+য় +কাNানীৰ ওচৰত উপলq +ৰকড* ৰ ওপৰত আধািৰত কিৰ অিভেযাগেবাৰ পৰীrা কিৰব, যাৰ িভতৰত আেছ অিভেযাগকাৰীেয় দািখল কৰা 
িযেকােনা নিথপ�, আৰু আই.ও.-ৰ িনিদ* 4 gÓেবাৰৰ বােব +কাNানীেয় gদান কৰা ম�বO/�4ীকৰণ। আইঅ'+য় +কাNানীৰ জিৰয়েত অিভেযাগকাৰীৰ পৰা 
অিতিৰX তথO িবচািৰব পােৰ। 

 
5. আই.ও.-+য় +কাNানীৰ সংি³4 কম*কত* া/িবভাগেবাৰৰ [সেত সভা আÔান কিৰব পােৰ আৰু অিভেযাগ/িস�া� পৰীrা কৰাৰ বােব gেয়াজনীয় িযেকােনা 
+ৰকড* /ডÊেম� +কাNানীৰ [সেত উপলq িযেকােনা +ৰকড* /ডÊেম� িবচািৰব পােৰ। 

 
+কাNানীেয় অিভেযাগ িন�িM gণালী অনুসৰণ কিৰব আৰু অিভেযাগ gা� কৰাৰ তািৰখৰ পৰা 21 িদনৰ িভতৰত সকেলা "সNূণ* বা আংিশকভােৱ নাকচ 
কৰা অিভেযাগ" আই.ও.-[ল আগবঢ়়াই িদব। 

 

 

যিদ আই.ও.-+য় অিভেযাগেটা নাকচ/আংিশকভােৱ অZাহO কৰাৰ +কাNানীৰ িস�া� বজাই ৰােখ, Zাহকক িদয়া উMৰত �4ভােৱ উে�খ কিৰব লােগ +য 
অিভেযাগেটা আই.ও.-ৰ �াৰা পৰীrা কৰা [হেছ আৰু উMৰত উে�খ কৰা কাৰণেবাৰৰ বােব, +কাNানীৰ িস�া� বজাই ৰখা [হেছ। 

 

যিদ আই.ও.-+য় অিভেযাগেটা নাকচ/আংিশকভােৱ অZাহO কৰাৰ +কাNানীৰ িস�া� অZাহO কেৰ, আই.ও.-ৰ িস�া� +কাNানীৰ বােব বাধOতামূলক হ'ব, 
+কৱল এেন +r�ত য'ত +কাNানীেয় gেযাজO অনুসিৰ কায*বাহী সªালক/ পিৰচালনা সªালক/ মুখO কায*বাহী িবষয়াৰ পৰা আই.ও.-ৰ িস�া�ৰ [সেত 
অস¬ত +হাৱাৰ বােব অনুেমাদন gা� কিৰেছ।  

 

এেন +r�ত, অিভেযাগকাৰীক িদয়া উMৰত �4ভােৱ উে�খ কৰা হ'ব +য অিভেযাগেটা আই.ও.-ৰ �াৰা পৰীrা কৰা [হিছল আৰু অিভেযাগকাৰীৰ পrত 
আই.ও.-ৰ �াৰা +কাNানীৰ িস�া� বািতল কৰা [হিছল; অৱেশO, +কাNানীেটােৱ কায*বাহী সªালক/ পিৰচালনা সªালক/ মুখO কায*বাহী িবষয়াৰ 
অনুেমাদনত, আই.ও.-ৰ িস�া�ৰ [সেত অস¬ত [হেছ। এেন সকেলা +বাৰ ঘটনা পৰৱত» সময়ত +কাNানীৰ পিৰচালক ম`লীৰ �াৰা [�মািসক িভিMত 
পুনৰীrণ কৰা হ'ব। 

আই.ও.-ৰ �াৰা পৰীrা কৰাৰ িপছেতা সNূণ* বা আংিশকভােৱ নাকচ কৰা অিভেযাগৰ +r�ত, +কাNানীেয় অিভেযাগকাৰীক উMৰৰ অংশ িহচােপ পৰামশ* 
িদব +য +তওঁ সNূণ* িবৱৰণৰ [সেত িন�িMৰ বােব (যিদ অিভেযাগেটা আৰ.িব.আই. +লাকপাল gণালীৰ অধীনত পেৰ) আৰ.িব.আই. +লাকপালৰ ওচৰৈল 
যাব পােৰ। পৰামশ*েটাত Zাহকৰ অিভেযাগ অনলাইন দািখলকৰাৰ বােব িৰজাভ*  +ব.ৰ পেট* লৰ (cms.rbi.org.in) িলংক অ�ভু* X থািকব লােগ। 

যিদ অিভেযাগেটা 30 িদনৰ িভতৰত সমাধান কৰা নহয় বা Zাহক +কাNানীৰ উMৰত স�4 নহয় বা Zাহেক +কাNানীৰ পৰা উMৰ +পাৱা নাই, +তে� 
অিভেযাগেটা https://cms.rbi.org.in পেট* লৰ জিৰয়েত বা ইেলÖিনক বা +ভৗিতক প�িতৰ জিৰয়েত (যথাযথভােৱ �াrিৰত) +কÉীভূত gাি� আৰু 
gি�য়াকৰণ +কÉৈল আৰিবআই - একি�ত +লাকপাল আঁচিন 2021-ৰ অধীনত তলৰ �কনাত দািখল কিৰব পািৰ: 

 
,ক}ীভূত ৰিচদ আৰু FিPয়াকৰণ ,ক},  
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ভাৰতীয় িৰজাভ*  +ব.,  

4থ* মহলা, খ` 17, 

চি`গড় – 160017 

+কাNানীৰ �াৰা অিভেযাগ +পাৱাৰ তািৰখৰ পৰা 30 িদনৰ িভতৰত চূড়া� িস�া� অিভেযাগকাৰীক জেনাৱা হ'ব। 
 
+কাNানীেয় ইয়াৰ Zাহকসকলৰ লাভালাভৰ বােব, বOৱসায় ৰখা শাখা / jানত ওপেৰাX তথOেবাৰ Ãৰু¦ সহকােৰ gদশ*ন কিৰব। 
 
এফ.িপ.িচ.-ৰ অনুপালনৰ সামিয়ক সমীrা আৰু পিৰচালনাৰ িবিভ� £ৰত অিভেযাগ িন�িM gণালীৰ কায*কলাপৰ এক একি�ত gিতেবদন িনয়মীয়া বOৱধানত 
পিৰচালক ম`লী/সিমিতৰ ওচৰত দািখল কিৰব পািৰ িযেটা ইয়াৰ �াৰা িনধ*াৰণ কৰা হ'ব পােৰ। 

 
13) মতামত আৰু পৰামশS 

Zাহকসকলক আগবেঢ়াৱা +সৱােবাৰ উ�ত কৰাত সহায় কিৰবৈল +কাNানীৰ +সৱাৰ ওপৰত মতামত আৰু পৰামশ* gদান কিৰবৈল অনুেৰাধ কৰা [হেছ। 
 
14) িনৰীrণ 

 
+কাNানীেয় +কাডেটা পালন কৰােটা িনি�ত কিৰবৈল এজন অিভেযাগ িন�িM িবষয়া িনেয়াগ কিৰেছ।  
 
+কাNানীৰ আভO�ৰীণ অিডiং gি�য়ােবােৰ +কাডৰ অনুপালন িনি�ত কেৰ। 
 
অিভেযাগ িন�িM gণালীসহ এফ.িপ.িচ.-ৰ অনুপালনৰ পয*ােলাচনা পিৰচালনা ৰ �াৰা িনয়মীয়াৈক কৰা হ'ব আৰু সমেয় সমেয় পিৰচালক ম`লীৰ ওচৰত এক 
একি�ত gিতেবদন দািখল কৰা হ'ব। 
 
15) ,কাডৰ িবষেয় অিধক তথ4 

এই +কাডেটা সুদৰ হাৰ আঁচিনৰ [সেত +কাNানীৰ +ৱবছাইটত উপলq কৰা হ'ব (https://www.stfc.in) আৰু gিতিলিপেবাৰৰ বােব অনুেৰাধ কিৰেল, 
+সইিখিনও উপলq ক+ৰাৱা হ'ব। 


