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রাম া েপাট ফাইনা  কা ািন িলিমেটড  
 
ন ায  অনুশীলন িলিপ 
ভারশন: 2022v.3 
 

ভূিমকা 
ভারতীয় িরজাভ ব া  অ-ব া ং অথায়ন সং া িলর (এনিবএফিস) জন  মা ার িডেরকশেন  
িনয়মাবলী তির কেরেছ ন ায  অনুশীলন িলিপর উপর DNBR. PD. 008/03.10.119/2016-17 (যখন এবং যা 
সংেশাধন করা হেয়েছ) যা িকনা ত  াহকেদর সােথ চ  করবার ে  েযাজ  ন ায  অনুশীলন 
নীিতেক িনধািরত কের  যােত সেবা  মােনর বািণ জ ক নীিত মেন চলা যায়। এর উপর িভি  কের, 

রাম া েপাট ফাইনা  কা ািন িলিমেটড ( কা ািন) ন ায  অনুশীলন িলিপ (এফিপিস)নামক এই 
নীিত ট তির কেরেছ।  
 
কা ািনর নীিত এ ট হওয়া উিচৎ হেব, যােত েত ক যাগ  আেবদনকারী জািত, ধম, বণ, িল , 
ববািহক অব ান, বা শারীিরক িবকলা তা িনিবেশেষ সব রকম ঋণ পেত পােরন। সম  াহকেদর 

সে  স ঠক এবং সাম পূণ ভােব ব বহার করা হেব। কা ািনর কম রা সকলেক ন ায , সমান ও 
ধারাবািহকভােব সাহায , উৎসাহ ও পিরেষবা দান করেব।  
কা ািন তার ওেয়বসাইেট (https://www.stfc.in) ন ায  অনশুীলন নীিত (FPC) কাশ কেরও াহকেদর 
স িবষেয় অবগত করেব।  

 
কা ািন িন ত করেব য াহকেদর যােত সম  খরেচর কথা স ঠক ভােব জানােনা হয়। স াব  
াহকেদর সুিবধার সােথ জিড়ত সম  রকম শতাবলী বেল দওয়া হেব। কা ািন িন ত েপ জানােব 

য কানও ঋণ স িকত িস া র জন  কানও মতিবেরাধ হেল, তা কা ািনর অিভেযাগ িন ি  
প িতর ারা িন াশন করা হেব।.  
 
কা ািনর ন ায  লনেদেনর িনয়মনীিত তার য়াকলােপর সম  ে  েযাজ । এর মেধ  পড়েছ 

িবপনিন ও িব াপন, ঋেণর সূ পাত, ঋণ য়াকরণ, পিরেষবা দান, এবং আদায় য়া। ন ায  
অনশুীলন িলিপর (এফিপিস) িত কা ািন কতটা একিন  তা বাঝা যায় কেয়ক ট পিরভাষার মাধ েম 
যথা দায় বা দািয় , পযেব ণ ও িনরী ণ য়া, িশ ণ, এবং যু ।  
 
কা ািনর পিরচালনা পষদ ও ব ব াপনা ম লীর একা  দািয়  এটা দখা য িনয়মনীিত িল যন 

এমন ভােব তির করা হয় যােত তা িন ত েপ কা ািনর ন ায  অনশুীলন িলিপর িত একিন তার 
িতফলন হয় এবং তার সকল কম বৃ  এই ব াপাের অবগত থােক। কা ািন তার াহকেদর সেবা  

মােনর পিরেষবা িদেত িত িতব । িরজাভ ব াে র িনেদিশকার উপর িভি  কের তির করা ন ায  
অনশুীলন িলিপ (এফিপিস) পিরচালনা পষেদর অনুেমাদেনর সােথ কা ািন ারা কাযকর করেত হেব  
 
এই অনশুীলন িলিপ (এফিপিস) কা ািনর সম  ঋণ ও পিরেষবার িবভােগর উপর েযাজ  (যা বতমােন 
কা ািনর তরফ থেক দান করা হ  অথবা ভিবষ েত চাল ুকরা হেব)। 

 
উপিরউ  পিরেষবা িল যভােবই দওয়া হাক না কন, শাখায়, ফােন, ই ারেনেটর মাধ েম বা অন  
যেকানও উপােয় কা ািন যা বতমােন ব বহার করেছ বা ভিবষ েত ব বহার করা  করেব, সবার 

ে ই ন ায  অনশুীলন িলিপ (এফিপিস) অব াহত থাকেব।  
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মলূ িত িত 

১/ ঋেণর জন  আেবদন ও তার য়াকরণ 
 
(ক) ঋেণর আেবদনপ িলর মেধ  েয়াজনীয় তথ  থাকেব, যা ঋণ হীতার াথেক ভািবত করেব, 
যােত ঋণ হীতা অন ান  অ-ব া ং অথায়ন সং ার (NBFC) সােথ এই কা ািনর শতাবলীর যথাযথ 
তলনা করেত পাের ও স ঠক িস া  হণ কর ত পাের। এই আেবদনপ  ঋণ হীতােক জািনেয় দেব 
য আেবদনপে র সােথ আর কান কান নিথপ  জমা িদেত হেব। াহকেক য ঋণ আেবদনপ  ও 

অনেুমাদনপ  দওয়া হেব, তার মেধ  থাকেব ঝঁুিকর ণীিবভােগর প িত এবং িবিভ  ণীর 
াহকেদর জন  বরা  সুেদর হােরর যু পর্ূণ ব াখ া ও এই সম  িববরণী কা ািনর ওেয়বসাইেট 

থাকেব বা কানও াসি ক সংবাদপে  কাশ করা হেব। যিদ সুেদর হাের কানও পিরবতন করা হয়, তা 
তৎ ণাৎ িবিভ  মাধ েম সংেযাজন করা হেব।  
 
(খ) কা ািনেত এক ট িনিদ  প িত থাকেত হেব যােত সম  ঋণ আেবদেনর জন্য ঋণ হীতােদর 
রিসদ দওয়া যায়। িবেশষত, কত িদেনর মেধ  ঋণ িন ি  করেত হেব তা এই রিসেদ উে িখত থাকেব।  
 
(গ) ঋণ আেবদনপে  পির ার ভােব উে খ করেত হেব য ক.ওয়াই.িস. (KYC) িনয়মাবিল পরূণ করবার 
জন  কা ািন াহকেদর থেক িক িক সং হ করেত পাের যােত িস ক.ওয়াই.িস (CKYC) সেমত 

াসি ক আইিন েয়াজন িল মটােনা যায়। কা ািন ডটােবস তির করার জন  াহকেদর থেক 
তােদর ব গত ও পািরবািরক িকছ তথ  অিতির  ভােব চাইেত পাের; িক  এই তথ িল াহক রা জ 
থাকেল তেবই দওয়া আবশ ক।  
 
(ঘ) ঋণ হীতার সােথ সম  কেথাপকথন আ িলক ভাষায় বা উিন বােঝন এরকম কানও ভাষায় হেত 
হেব। 
 
২/ ঋণ মলূ ায়ন ও শতাবলী 
অনেুমাদনপ  বা অন ান  িকছর িবিনমেয় কা ািন িলিখত ভােব াহকেক ঋেণর রািশ, শতাবলী, 
বািষক সুেদর হার ও আেবদন করার প িত জানােব, ও াহেকর থেক এই শতাবলী হণ করার ীকৃিত 
আদায় কের তা িনজ দিলেল রাখেব। ঋণ হীতােক যন বািষক সুেদর হার স েক জানােনা হয় যােত 
িতিন স ঠক হার স েক অবগত থােকন যা তার িহসাব খাতার থেক ধায করা হেব।  
ঋেণর চ েত মাটা হরেফ কা ািনেক উে খ করেত হেব য ঋণ পিরেশাধ করেত িবল  হেল দ নীয় 
সুেদর হার কত হেব। ঋণ হীতােক দওয়া ঋণ অনেুমাদন প  ও অন ান  িচ ঠপে র ভাষা আ িলক 
অথবা ঋণ হীতা বঝুেত পাের এমন হেত হেব।   
 
ঋণ হীতার া র সেমত ঋণ চ র এক ট অনিুলিপ অনুেমাদন বা ঋণ দান করার সময় 
ঋণ হীতােক িদেত হেব। ঋণ অনেুমাদেনর িচ ঠ এবং ঋণ হীতার সােথ সম  যাগােযাগ আ িলক 
ভাষায় বা ঋণ হীতার বাঝার ভাষা হেত হেব।  
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৩/ শতাবলীর পিরবতন সেমত ঋণ রািশ দান 
 
(ক) কা ািন ঋণ হীতােক আ িলক ভাষায় অথবা তার বাধগম  কানও ভাষায় িব ি  পাঠােব, 
যখােন শতাবলীেত কানও পিরবতন হেয়েছ িকনা তার উে খ থাকেব, যমন ঋণ দান সময়সূচী, 

সুেদর হার, পিরেষবা দােনর মূল , আগাম রািশ দান মূল , ভৃিত। কা ািন এছাড়াও িন ত করেব 
য সুেদর হার বা অন ান  মূেল র পিরবতন ধমুা  সমকািলনভােবই কাযকরী হেব। এই িবষেয় এক ট 

অিতির  শত ঋেণর চ েত যু  করা হেব।  
 
(খ) চ  অনসুাের ঋণ পিরেশাধ বা য়া স াদন ত াহার বা রাি ত করার িস া  চ র সােথ 
সাম স  বজায় রেখই করা হেব।  
 
৪/ গাপনীয়তা 
 
(ক) ঋণ হীতা যত ণ না অনমুিত িদে , তত ণ কা ািন তার সম  তথ েক ব গত ও গাপনীয় 
িহসােবই গণ  করেব।  
 
(খ) ঋণ হীতা যত ণ না অনমুিত িদে , কা ািন অন  কানও সং ােক তার কানও তথ  দান 
করেব না কবলমা  িন িলিখত িল ছাড়াঃ  
 

● যিদ কা ািনেক তথ িল আইন অনযুায়ী অন েক জানােত হয় 
● যিদ কা ািন জনতােক তথ  জানােত বাধ  হয়  
● যিদ কা ািনেক তার ােথ ব া / অথায়ন সং া/ কানও গা  বা সহেযাগী কা ািনেক তথ  

জানােত হয় ( যমন, জািলয়ািত রাধ করেত)  
● কা ািন কখনই কানও কারেণ ঋণ হীতার তথ  বাইেরর কাউেক বািণ জ ক কারেণ দেব না 

 
৫) সাধারণ িনয়ম 
 
(ক) কা ািন ঋণ হীতার যেকানও ব াপার থেক িবরত থাকেব যিদ না তা ঋণ চ র শতাবলী 
অনযুায়ী েযাজ  হয় (যত ণ না কানও নতন তথ , যা ঋণ হীতা আেগ কাশ কেরিন, তা ঋণ দাতার 
নজের আেস)  
  
(খ) যিদ ঋণ হীতার থেক কানও আ জ আেস ঋেণর রািশ ানা র করবার জন , বা তার থেক কানও 

স িত বা সরকম িকছ গিৃহত হয়, অথাৎ, কা ািনর প  থেক আপি , যিদ থেক থােক, তাহেল 
তা সই অনুেরাধ পাওয়ার ২১ িদেনর মেধ  ঋণ হীতােক জানােনা হেব। সই ানা র চ র তা 
বজায় রেখ আইন অনযুায়ী করা হেব।  

 
(গ) ঋণ পুন ােরর ে , কা ািন অযথা হয়রািনর আ য় নেব না অথাৎ, অনবরত অসমেয় 

ঋণ হীতােদর িবর  করা, ঋণ আদােয়র জন  বল েয়াগ, ইত ািদ। কা ািনেক িন ত হেত হেব 
য তার সব কম রা যথাযথভােব িশ ণ া  যােত তারা ঋণ হীতােদর সােথ স ঠক আচরণ করেত 

পাের।  
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(ঘ) কা ািন কখনই ব বসা িভ  অন  কানও কারেণ া টং রট ময়ািদ ঋেণর জন  ঋণ হীতার 
থেক িন য়-সমাি র মলূ / আগাম দওয়ার জিরমানা নেব না , সহ-আেবদনকাির কউ থাকুক বা না 

থাকুক।  
 
(ঙ) ণাল ার জামানেতর িবপরীেত ঋণ দওয়া 

সানার গহনার িবপরীেত কাউেক ঋণ দওয়ার সময়, কা ািন উপের উি িখেতর মত সাধারণ 
িনেদশাবলী ছাড়াও িন িলিখত িনেদশাবলীও হণ করেব৷ 

(i) কা ানী েণর িবপরীেত ঋণ দােনর জন  বাড অনুেমািদত নীিত কাযকর করেব যা অন ান  
িবষেয়র সে  সে  িন িলিখত িবষয় িলও  েযাজ  থািকেব: 

(ক) কওয়াইিস (KYC ) িনেদিশকা িল মেন চলা হেয়েছ তা িন ত করার জন  পযা  পদে প 
এবং কানও ঋণ সািরত করার আেগ াহেকর উপর পযা  যথাযথ পির ম করা হেয়েছ তা 
িন ত করার জন , 
(খ) া  গহনা িলর জন  স ঠক পরী া প িত, 
(গ) সানার গহনার মািলকানা স  করার জন  অভ রীণ ব ব া, 
(ঘ) গহনা িলেক িনরাপদ হফাজেত সংর ণ করার জন  পযা  ব ব া, চলমান িভি েত 
ব ব া িল পযােলাচনা করা, সংি  কম েদর িশ ণ এবং য়া িল কেঠারভােব মেন চলা 
িন ত করার জন  অভ রীণ িনরী কেদর ারা পযায় িমক পিরদশন। সাধারণত, য 
শাখা িলেত গহনা সংর েণর জন  উপযু  সুিবধা নই তােদর ারা এই ধরেনর ঋণ সািরত 
করা হেব না, 
(ঙ) জামানত িহসােব গহৃীত গহনা যথাযথভােব বীমা করা হেব, 
(চ) পিরেশাধ না করার ে  ঋণ হীতােক পযা  সময় পূেব না টশ িদেয়  িনলাম প িত 
অবল ন করেত হেব । সখােন ােথর কােনা  থাকেব না এবং িনলাম য়া অবশ ই 
িন ত করেত হেব য প কা ািন এবং সংি  স া সহ িনলােমর সময় সম  লনেদেন 

াথ-িবহীন স ক রেয়েছ, 
(ছ) িনলাম টর িবষেয় কমপে  দু ট সংবাদপে  িব াপন জারী কের জনসাধারেণর কােছ 
ঘাষণা করা হেব, এর মেধ  এক ট হেব ানীয় ভাষায় ানীয় প কায় এবং অন ট হেব এক ট 

জাতীয় দিনক প কায়, 
(জ) কা ািন িনজ অনু ত িনলােম অংশ হণ করেব না, 
(ঝ) ব ক রাখা সানা ধমুা  বাড কতৃক অনেুমািদত িনলামকারীেদর মাধ েমই িনলাম করা 
হেব, 
(ঞ) েণর িবপরীেত ঋণ দােনর নীিতেত তারণার মাকািবলা করার জন  সংগ ঠতকরণ, 
স াদন এবং অনেুমাদেনর দািয় িল পথৃক করা সহ সম  ব ব া এবং প িত িলর 
বলবৎকরণও অ ভ  করা হেব। 

(ii) ঋণ চ েত িনলাম প িতর িববরণও কাশ করা হেব। 
(iii) অন ান  শতাবলী: 
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(ক) ₹5 লে র উপের যাবতীয় লনেদেনর জন  ঋণ হীতার প ান কােডর এক ট 
অনিুলিপ থাকা বাধ তামূলক৷ 

(খ) সম  শাখা জেুড় ডকুেমে শন য়ােক মানস ত হেত হেব। 

(গ) কা ািন 2-3 িমিনেটর মেধ  ঋেণর াপ তা দািব করার মেতা িব াি কর 
িব াপন জাির করেব না। 

 

৬/ পিরচালনা পষেদর দািয়  

 
(ক) কা ািনর পিরচালনা পষদ সং ায় এক ট যথাযথ অিভেযাগ িন ি  প িত রাখেব। এইরকম 
এক ট প িত িন ত করেব য কা ািনর কমকতােদর িস াে র জন  াহকমহেল কানও িবেরাধ 
হেল তা পরবত  উ  ের শানা এবং িন ি  করা হেব। 
 
(খ) পিরচালনা পষদ, ম ােনজেমে র িবিভ  ের ন ায  অনশুীলন িলিপ (এফিপিস) ঠক ভােব মানা হে  
িকনা ও অিভেযাগ িন ি  প িত স ঠক উপােয় কাজ করেছ িকনা তা পযায় েম পযােলাচনা করেব । 
পষেদর িনধািরত সময় অনযুায়ী সই পযােলাচনার এক ত িববিৃত িনয়িমত িবরিতর পর পষেদর কােছ 
জমা িদেত হেব।  
 
৭/ ভারতীয় িরজাভ ব াে র সমি ত ন ায়াপাল ক  ২০২১ (The Reserve Bank -Integrated 
Ombudsman Scheme 2021) 
 
ভারতীয় িরজাভ ব াে র সমি ত ন ায়াপাল ক  ২০২১ (The Reserve Bank -Integrated Ombudsman 
Scheme 2021) অনুযায়ী, ১২ই নেভ র, ২০২১ তাঃ নাডাল আিধকািরক/ ধান আিধকািরক পেদ িনেয়াগ প িতঃ 
কা ািন একজন ধান নাডাল আিধকািরকেক িনযু  কেরেছ যার কতব  হেব কা ািনর িতিনিধ  করা এবং 
কা ািনর িব ে  য অিভেযাগ দােয়র হেয়েছ, কা ািনর হেয় তার জন  তথ  মাণ দওয়া। কা ািন এই 
ধান আিধকািরকেক সহেযািগতা করার জন  আরও িকছ নাডাল আিধকািরকেদর িনযু  কেরেছ যােত কমদ তা 

বজায় থােক।  
 
কা ািন তার সম  শাখায়/ ােন, যখােন ব বসার লনেদন করা হয়, াহকেদর সুিবধােথ ধান 
নাডাল আিধকািরেকর নাম ও যাগােযাগ এর মাধ ম ( ফান/ মাবাইল ন র ও ইেমল আইিড) এবং তার সােথ 

ন ায়পােলর অিভেযাগ দােয়র করবার জনয্ পাটাল এর যাবতীয় তথ ও থাকেব (https://cms.rbi.org.in)। 
ক টর সম  বিশ   ভােব ইংের জ, িহ , ও আ িলক ভাষায় কা ািনর সব অিফস, শাখা এবং যখােন 

ব বসার লনেদন করা হয় এরকম সব ােন দশন করা হেব যােত অিফস বা শাখায় আসা যেকােনা মানুষ 
ক ট স িকত যাবতীয় তথ ও পেত পাের।  

কা ািনেক িন ত করেত হেব য তার সব শাখায় ক টর এক ট িতিলিপ থাকেব যা াহকেদর চািহদা 
অনুসাের দওয়া হেব।  

কে র িনিদ  বিশ িল কে র এক ট িতিলিপ সহ এবং ধান নাডাল আিধকািরেকর যাগােযােগর তথ  
কা ািনর ওেয়বসাইেট কািশত ও হাল নাগাদ করা থাকেব।  

 
৮/ অিতির  সুদ ধায করা িনয় ণিবিধ  
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কা ািনর পিরচালনা পষদ  এক ট সুেদর হার িবিশ  মেডল মেন চলেব যখােন যু  থাকেব াসি ক 
কারণ িল যমন তহিবেলর খরচ, মা জন, ও ঝঁুিকর ি িময়াম এবং সই অনযুায়ী ঋেণর উপর কত সুদ 
ধায করা হেব তা িনধারণ করা হেব। সুেদর হার ও ঝঁুিকর ণীিবভােগর প িত এবং িবিভ  েরর 
ঋণ হীতার জন  িভ  সুেদর হার ধায করার িনয়ম, এই সব িকছর িববরণ থাকেব আেবদনপে  এবং 
অনেুমাদন পে র মাধ েম তা সু ভােব জানােনা হেব। সুেদর হার ও তার য়াকরণ আর অিতির  
জিরমানা িকভােব িনধািরত হেব স িবষেয় স ঠক অভ রীণ নীিত ও প িতর পিরচালনা পষদেক 
পিরক না করেত হেব। 
 
৯/ কা ািন ারা ঋণ ধায করা যানবাহন পুন ার  
 
ঋণ চ েত কা ািন এক ট পুন ার শত সংেযাজন কেরেছ যা আইিন ভােব েয়াগেযাগ । তা 
িন ত করেত, ঋণ চ র শতাবলীর মেধ  িন িলিখত িবধান িলও সংেযা জত থাকেব;- 
 
১) পুনদখল করার পূেব িব ্ ি  দওয়ার সময় 
২) কান অব ায় িব ি  মুকুব করা যায় 
৩) সরুি ত রাখা ব ট দখল নওয়ার প িত 
8) ব ট িব / িনলাম করার আেগ ঋণ হীতােক ঋণ পিরেশাধ করার এক ট অি ম সুেযাগ দওয়ার 
িবধান 
৫) ঋণ হীতােক পুনরািধকার দান করার প িত; এবং  
৬)  ব ট িব / িনলাম করার প িত 
 
এই শতাবলীর এক ট অনিুলিপ ঋণ হীতােক িদেত হেব।  
সম  বেকয়া পিরেশাধ করবার পর বা ঋেণর অনাদায়ী রািশ আদায় করবার পর কা ািন সব সংরি ত 
ব  ছেড় দেব, ঋণ হীতার িব ে  কা ািনর কানও বধ অিধকার বা অন  কানও দািবর পবূ েক 
মান তা দােনর পর যিদ সই অিধকার ফলােত হয়, তাহেল ঋণ হীতােক সই িবষেয় আেগ থেক 
িব ি  জাির করেত হেব যখােন উে খ করা থাকেব সম  দািব ও শত যার িভি েত কা ািন 
স ি িল িনেজর জ ায় রেখ িদেত বাধ  হে  যত ণ না অনাদায়ী দািবর মূল  পিরেশাধ করা 
হে ।  
 
১০/ কা ািনেক ঋণ চ েত পির ার কের িলখেত হেব, ঋণ পিরেশােধর িনিদ  সময়সীমা ও তািরখ, 
কতবাের পিরেশাধ করেত হেব, মূল রািশ ও সুেদর ভাগ, এস এম এ/ এন িপ এ এর ণীিবভােগর তািরখ 
ও উদাহরণ, ইত ািদ এবং একই সােথ ঋণ হীতােকও অবগত করােত হেব এই িবষেয় ঋণ অনুেমাদন 
হওয়ার সময় এবং অনুেমাদেনর শতাবলী বা ঋণ চ েত হওয়া পরবত  কানও পিরবতেনর সময়েতও, 
যত ণ না ঋণ পুেরাপিুর ভােব পিরেশাধ হে । আসল রািশ বা/এবং সুেদর রািশ পিরেশােধর িগত 
রাখার সকল সুিবধার ে , ঋণ চ েত পিরেশাধ  করার তািরখ উে খ করেত হেব।  
 
 
১১/ উপেভা া িশ া 
কা ািন  তার ওেয়বসাইেট উপেভা া িশ া সহ যাবতীয় তথ  কাশ করেব, এবং সখােন উদাহরণ 

সহ ্বিণত থাকেব পিরেশাধসময়তীত তািরেখর , এস এম এ ও এন িপ এ ণীিবভাগ ও উ িতকরণ, 
তার সােথ িদেনর শেষর প িতর স  থাকেব, যােত ঋণ হীতার সেচতনতা বাড়ােনা যায়। এছাড়াও 
কা ািন পা ার এবং/অথবা অন ান  উপযু  িমিডয়ার মাধ েম তার শাখা িলেত এই ধরেনর 
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উপেভা া িশ া সািহত  দশন করেব। এ ছাড়াও, ঋণ অনেুমাদন/ িবতরণ/ পুননবীকরেনর সমেয় 
কা ািন িন ত করেব য তার থম সািরর আিধকািরকরা ঋণ হীতােদর এই সম  ধারনার ব াপাের 

অবগত করেব এবং তারা য ঋণ িনেয়েছ তার িবষেয় জানােব, ।  
 
  
১২/ অিধকতর সাহায   
অিভেযাগ  
 
কানও অিভেযাগ/ অসে াষ থাকেল, আেবদনকারী/ ঋণ হীতা িনিদ  শাখায় িলিখত অিভেযাগ দােয়র করেত 

পাের। সখানকার আিধকািরকরা তৎ ণাৎ িবষয় ট িন ি র জন  হণ করেব।  
 
অিভেযাগ িন ি  প িত 
ঋণ ও পিরেষবা সং া  সকল অনেুযাগ নেত হেব এবং অিভেযাগ স িকত স ণূ তথ  পাওয়ার ৩০ 
িদেনর মেধ  তার িন ি  করেত হেব।  
 
িন িলিখত অিভেযাগ িন ি  প িত কাযকরী করেত হেব। 
 
িস া হণকারী র  িন ি  র 
শাখার র  জানাল অিফেসর র 
জানাল অিফেসর র অিভেযাগ িন ি  আিধকািরক 

অভ রীণ ন ায়পাল  
 
অিভেযাগ িন ি - যাগােযােগর িববরণ 
অিভেযাগ থাকেল, াহক িন িলিখত উপােয় অিভেযাগ িন ি  আিধকািরেকর সােথ যাগােযাগ করেত পাের: 
 
অিভেযাগ িন ি  আিধকািরেকর নাম:  স ব জন 
ইেমল: sambhav.jain@stfc.in 
 

াহক কা ািনর অিফেস এক ট িলিখত প  রণ করেত পাের নীেচ দওয়া ঠকানায়ঃ 
 
Grievance Redressal Officer 
Shriram Transport Finance Company Limited,  
Corporate office, Wockhardt Towers,  
3rd Floor, West Wing, G Block,  
Bandra Kurla Complex, Bandra (East),  
Mumbai 400 051, Maharashtra, India. 
Phone: +91 22 40959595 
 
যিদ কা ািনর অিভেযাগ িন ি  আিধকািরেকর িস াে  াহক স  না হয়, িকংবা যিদ এক মােসর 
মেধ  অিভেযাগ/ িববাদ িন ি  না করা হয়, তাহেল াহক িন িলিখত ঠকানায় িরজাভ ব াে র 
ত াবধান িবভাগ (NBFC) এর আ িলক কাযালেয়র ধান আিধকািরেকর সােথ যাগােযাগ করেত পাের।  
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The General Manager 
Department of Supervision (NBFCs)  
Chennai Regional Office, 
Fort Glacis, Rajaji Salai, 
Chennai - 600 001, Tamil Nadu, India. 
Tel: +91 44 25361631 
Email: dnbschennai@rbi.org.in 
 
 

অভ রীণ ন ায়পাল 
 
কা ািন 15 নেভ র, 2021 তািরেখর নন-ব া ং আিথক কা ািন িলর ারা অভ রীণ ন ায়পাল 

(IO) িনেয়াগ সং া  িরজাভ ব াে র িব ি  অনসুাের অভ রীণ ন ায়পাল (IO) িনেয়াগ করেব। এই 
অভ রীন ন ায়পাল (IO)  হেব এক আভ ািরণ াধীন ব  য কা ািনর ারা ত াি ত াহেকর 
অিভেযাগ েলা দখেব, িক  যা তার আওতার বাইের হেবনা;-  
 
অভ রীণ ন ায়পাল (IO) এর ভূিমকা এবং দািয় িল নীেচ উে খ করা হেয়েছ: 
 
 
১. অভ রীন ন ায়পাল ধমুা  সই সম  অিভেযাগ িনেয়ই কাজ করেব যা ইিতমেধ  কা ািন 
পরী া কের িনেয়েছ িক  আংিশকভােব বা স ণূ েপ তা ত াখ ান কেরেছ। 
 
২. অভ রীন ন ায়পাল কখনই াহক বা জনতার থেক সরাসির আসা কানও অিভেযাগ হণ করেব 
না।  
 
৩. িন িলিখত অিভেযাগ িল িনেয় অভ রীন ন ায়পাল কাজ করেব না;- 
ক। কা ািনর প  থেক পিরেষবার ঘাটিতর কারেণ তারণা, অপব বহার ইত ািদ সং া  অিভেযাগ, 
যিদ থােক 
খ। (i) অভ রীণ শাসন, (ii) মানব স দ, (iii) কম েদর বতন এবং ভাতা সং া  অিভেযাগ/উে খ  
গ। কা ািনর পরামশ এবং বািণ জ ক িস াে র মত কানও তথ সু   
ঘ। য অিভেযাগ িলর উপর আেগর িস া  নওয়া হেয় গেছ বা যা অন ান  িবচারালেয় িবচারাধীন 
আেছ যমন উপেভা া অিভেযাগ িন ি  দফতর, কাট, ভৃিত।  
 
৪. কা ািনর কােছ থাকা তেথ র িভি েতই অভ রীন ন ায়পাল অিভেযাগ িল পরী া কের দখেব, 
যার অ ভ  থাকেব অিভেযাগকারীর জমা দওয়া নিথপ , এবং অভ রীন ন ায়পােলর িনিদ  ে র 
উ ের কা ািনর তরফ থেক দওয়া ম ব / করণ। কা ািনর মাধ েম অভ রীন ন ায়পাল 
অিভেযাগকারীর থেক অিতির  তথ ও জানেত চাইেত পাের। 
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৫. অভ রীন ন ায়পাল কা ািনর িনিদ  কম বৃ / িবভােগর সােথ সভা ডাকেত পাের এবং অিভেযাগ/ 
িস া  পরী া করার জন  কা ািনর আওতায় থাকা েয়াজনীয় নিথপ  চাইেত পাের।  
কা ািনেক অিভেযাগ িন ি  প িত অনসুরণ করেত হেব ও সম  “স ূণ বা আংিশকভােব 
ত ািখ ত অিভেযাগ িলই” অিভেযাগ পাওয়ার ২১ িদেনর মেধ  অভ রীন ন ায়পালেক জানােত হেব।  

 
যিদ অভ রীন ন ায়পাল কা ািনর সই অিভেযাগেক ত াখান/আংিশক ত াখ ান করার িস া েক 
সমথন কের, তাহেল াহক এর উে েশ  িরত উ ের পির ার েপ উে খ করা থাকেব য অভ রীন 
ন ায়পাল অিভেযাগ ট পরী া কের দেখেছ এবং, উ ের বিণত কারেণর জন , কা ািনর পূেব করা 
িস া ই বহাল রাখা হেয়েছ।  
 

যিদ অভ রীন ন ায়পাল কা ািনর সই অিভেযাগেক ত াখান/আংিশক ত াখ ান করার িস া েক 
খািরজ কের, তাহেল অভ রীন ন ায়পােলর িস া ই কা ািনর ে ও েযাজ  হেব, সই সম  

 ব তীত যখােন কা ািন িনবাহী পিরচালক/ পিরচালন অিধকতা/ ধান িনবাহী কমকতা, যা 
েযাজ  হেব, তার থেক অনমুিত িনেয় রেখেছ অভ রীন ন ায়পােলর িস াে র িবেরািধতা করবার।  

সই সম  ে , াহক এর উে েশ  িরত উ ের পির ার েপ উে খ করা থাকেব য অভ রীন 
ন ায়পাল অিভেযাগ ট পরী া কের দেখেছ এবং, কা ািনর পূেবর িস া েক খািরজ কের 
অিভেযাগকারীর সমথেনই রায় ঘাষণা করেছ। িক  িনবাহী পিরচালক/ পিরচালন অিধকতা/ ধান 
িনবাহী কমকতা, যা েযাজ  হেব, তার থেক অনুমিত িনেয় রাখেল কা ািন অভ রীন ন ায়পােলর 
িস াে র িবেরািধতা কেরেছ। এই অিভেযাগ িল পের মািসক িভি েত কা ািনর পিরচালনা পষদ 
আবার পযেব ণ কের দখেব।  
 

অভ রীণ ন ায়পােলর পযেব ণ করার পরও য অিভেযাগ িল স ণূভােব বা আংিশক ত ািখ ত হয়, 
কা ািন সই অিভেযাগকারীেক উ েরই এক ট অংশ িহসােব জানােব য স িন ি র জন  িরজাভ 

ব াে র ন ায়পােলর কােছ সম  তথ ও মাণ সহ আ জ জানােত পাের (যিদ অিভেযাগকারী িরজাভ 
ব াে র ন ায়পাল নীিতর আওতায় পেড়।) এই উপেদেশর মেধ  িরজাভ ব াে র াহকেদর অিভেযাগ 
দােয়র করার অনলাইন পাটাল টর িল  দওয়া থাকেব (cms.rbi.org.in)।   

যিদ ৩০ িদেনর মেধ  অিভেযােগর িন ি  না করা হয় বা কা ািনর উ র াহকেক স  না করেত 
পাের অথবা কা ািনর কাছ থেক াহক কানও উ র না পায়, তাহেল অনলাইেন পাটােলর মাধ েম 
https://cms.rbi.org.in বা ইেলক িনক উপােয় বা শারীিরক উপােয় (সই সহ) ক ীভূত াি  ও 

য়াকরণ কে  অিভেযাগ দােয়র করা যােব। িরজাভ ব াে র সমি ত ন ায়পাল ক  ২০২১ এর 
আওতায় অিভেযাগ দােয়র করার ঠকানা হল ◌ঃ  
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Centralised Receipt and Processing Centre,  
Reserve Bank of India,  
4th Floor, Sector 17, 
Chandigarh – 160017 
 
কা ািনর অিভেযাগ হণ করার ৩০ িদেনর মেধ  অিভেযাগকারীেক চূড়া  িস া  জািনেয় িদেত 

হেব।  
 

কা ািন তার িবিভ  শাখায় বা যখােন বািণ জ ক লনেদন হয় এরকম সকল ােন াহকেদর সিুবধােথ 
উপিরউ  তথ িল কাশ করেব।  

 
ন ায  অনশুীলন িলিপ মেন চলার পযায় িমক পযােলাচনা ও ম ােনজেমে র িবিভ  ের অিভেযাগ 
িন ি  প িতর য়াকলােপর এক ট স িলত িববিৃত পিরচালনা সিমিত বা পষেদর কােছ জমা িদেত 
হেব তার িনধািরত িনয়িমত িবরিত অনযুায়ী।  
 
১৩/ িত য়া ও পরামশ 
 
পিরেষবা আরও উ ত করার জন  াহকেদর কা ািনর পিরেষবা িনেয় িত য়া ও পরামশ িদেত 
অনেুরাধ করা হে ।  
 
১৪/ পযেব ণ  
 
ন ায  অনুশীলন িলিপ পালন করার জন  কা ািন একজন অিভেযাগ িন ি  আিধকািরকেক িনেয়াগ 
কেরেছ।  
 
কা ািনর আভ রীণ িনরী া প িত ন ায  অনুশীলন িলিপর স ঠক পালন িন ত কের।  

 
ম ােনজেম  িনয়িমত ন ায  অনশুীলন িলিপর ও অিভেযাগ িন ি  প িতর স ঠক পালন পযােলাচনা 
করেব ও এই িবষেয় এক ট স িলত িববিৃত পযায় েম পিরচালনা পষদেক জমা দেব।  
 
১৫/ িলিপ স িকত আরও তথ  
 
কা ািনর ওেয়বসাইেট (https://www.stfc.in) ন ায  অনশুীলন িলিপ সুেদর হােরর নীিত সেমত উপল  

থাকেব এবং আেবদন জানােল তার অনিুলিপ পাওয়া যােব।  
 
 

 


