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  জৰুৰৰ সংজ্ঞাসমূহ   
  

1.  ক াম্পাৰি /এল এফ এল  :ইয়াৰ দ্বাৰা  "মলনৰদংকািত    ফাইনযান্স ৰলৰমদ্দেড "(এলএফএল ) সংস্থাদ্দিাক  , াৰ বাদ্দব 
মফয়াৰ  প্রাৰিদ্দচছ   মকাড বা উৰচি অনশু্ীলন মকাড সিয়াৰ কৰা সহদ্দছ , বদু্দজাৱা হ'ব l  

2.   ক ার্ড : ইয়াৰ দ্বাৰা এলএফএলৰ মবাডত  অফ ডাইদ্দৰিৰ সকলক বদু্দজাৱা হ'ব l 

3.   ক ার্:. ইয়াৰ দ্বাৰা মফয়াৰ  প্রাৰিদ্দচছ   মকাডদ্দিাক বা উৰচি অনশু্ীলন মকাডক ,ৰ  সমদ্দয় সমদ্দয় সংদ্দশ্াৰিি কৰা,  
বদু্দজাৱা হ'ব l 

         4.  .ঋণ লওঁতা/গ্রাহ : ইয়াৰ দ্বাৰা এলএফএল ৰ  ৰ দ্দকাদ্দনা বিত মানৰ  বা  হবলগীয়া  গ্রাহক / ঋণ লওঁিা                      
সকলক বদু্দজাৱা  হ'ব l  

 

  

  

উদ্দেশ্য  
  

আৰ.ৰব.আই ৰ ৰবজ্ঞৰি নম্বৰNo. RBI/2015-16/16 DNBR (PD) CC.No.054/03.10.119/2015-16 13 dated 
01stJuly2015 উদ্দেখ্ থকা মদ্দি, ি ভাৰিীয় ৰৰজাভত   মবংদ্দক (RBI) মফয়াৰ  প্রাৰিদ্দচছ  ক’ডৰ/মফয়াৰ  প্রাৰিদ্দচছ  ক’ডৰ 
ৰনদ্দদতশ্না সমহূ, এন.ৰব .এফ  ৰচ ৰ(ৰনদ্দদতশ্না সমহূ) কা তযকৰী কৰৰবৰ বাদ্দব সংদ্দশ্াৰিি কৰৰদ্দছ l এই ৰনদ্দদতশ্না সমহূ মাস্টাৰ 
ডাইদ্দৰকচন- অনা-মবংৰকং ৰবিীয় মকাম্পাৰন - শ্ঙৃ্খলাবদ্ধ  ৰদূ্দপ গুৰতু্বপূণত  অনা -জমাগ্রহণ মকাম্পাৰন আৰ ু জমাগ্রহণ মকাম্পাৰন 
(ৰৰজাভত  মবংক) ৰনদ্দদতশ্ সমহূৰ অন্তভুত ক্ত কৰা সহদ্দছ, ১ মচদ্দিম্বৰ ২০১৬,(আপদ্দডদ্দেড ২২ মফবৰৱুাৰী ২০১৯)  (আৰ .ৰব 
.আই  মাস্টাৰ ডাইদ্দৰকচন-) 

এই মফয়াৰ  প্রাৰিদ্দচছ   ক’ডৰ বা মফয়াৰ  প্রাৰিদ্দচছ  ক’ডৰ  ,ইয়াি িলি উদ্দেখ্ কৰা মদ্দি,  এই এন.ৰব .এফ  ৰচ 
ৰ মফয়াৰ  প্রাৰিদ্দচছ  ক’ডৰ  ৰনদ্দদতশ্না সমহূৰ সসদ্দি সম্মৰি আদ্দছ, ৰ   আৰ.ৰব .আই ৰ  মাস্টাৰ ডাইদ্দৰকচনৰ পূবতৰক্তি  
ৰনৰহি সহ আদ্দছ l এই ক’ডদ্দোদ্দৱ মকাম্পানীদ্দোৰ বাদ্দব  গ্রাহক সকলৰ সসদ্দি মলন-মদন  কদ্দৰাদ্দি মাৰনবলগীয়া    মফয়াৰ  
প্রাৰিদ্দচছৰ  এো ননূযিম মানদণ্ড ৰনিতাৰণ কৰৰ ৰদদ্দয় l ই  গ্রাহক সকলক িথযৰ ম াগান িদ্দৰ আৰ ুমকাম্পানীদ্দোদ্দৱ মিওঁদ্দলাকৰ 
লগি সদৰনক ৰভৰিি মকদ্দনদদ্দৰ মলন -মদন কৰা উৰচি মসইদ্দো বজুাই ৰদদ্দয় l 

এই ক’ডদ্দো ৰ সকদ্দল চৰচদ্দয়ল ৰমৰডয়াি বা আন ৰমৰডয়াি ৰ দ্দকাদ্দনা মগাচৰ/অনসুন্ধান মপাস্ট কদ্দৰ, মিওঁদ্দলাকদ্দক  িৰৰ  
সকদ্দলা গ্রাহকৰ বাদ্দব প্রদ্দ াজয আৰ ুমকাম্পানীদ্দোদ্দৱ সকদ্দলা গ্রাহকক প্রদ্দয়াজন অন ুায়ী িলৰ এই মঞ্চ সমহূৰ কাষ  চাঁৰপবলল 
উৎসাৰহি কদ্দৰ l 

  

লক্ষ্য 

এই ক’ডদ্দো  ৰ   লক্ষ্য আগি ৰাৰখ্ সৃৰি কৰা সহদ্দছ  : 

●  গ্রাহক সকলৰ সসদ্দি মলন -মদন কদ্দৰাদ্দি  মফয়াৰ  প্রাৰিদ্দচছ সুৰনৰিি কৰৰ মিওঁদ্দলাকৰলসদ্দি ৰনৰদ্দপক্ষ্ আৰ ুআন্তৰৰক 
সম্পকত  গৰ়ি িুৰলবৰ বাদ্দব l 

●   অৰিক স্বছিাদ্দৰ গ্রাহকসকলক সমগ্রীদ্দোৰ ৰবষদ্দয় এো ভাল বজুাবৰুজি উপণীি হবলল আৰ ুজ্ঞাি ৰসদ্ধান্ত লবলল সক্ষ্ম 
কৰৰ মিালা ; 

●          মকাম্পানীদ্দোৰ প্রৰি গ্রাহকৰ ৰবশ্বাস গৰ়ি িুৰলবৰ বাদ্দব ; 



●    গ্রাহক সকলৰ সসদ্দি মলন -মদন কদ্দৰাদ্দি   ুৰক্তসংগি মানদণ্ড স্থাপন কৰৰ ভাল/ৰনকা  ,ৰনৰদ্দপক্ষ্ আৰ ুস্বচ্ছ   
বযৱসায় কৰৰ ম াৱা; 

●   বজাৰৰ শ্ৰক্ত/বাৰহনী  সমহূক ৰনৰদ্দপক্ষ্ প্রৰিদ্দ াৰগিাৰ ম াদ্দগদ্দৰ  পৰৰচালনাৰ  উচ্চ মানদণ্ড অজত ন  কৰৰবলল    
উৎসাৰহি   কৰা ; 

●     আইনৰ  থা থ প্রৰিয়াৰ মাদ্দজদ্দৰ প্রদ্দয়াজন সাদ্দপদ্দক্ষ্ কা তযকৰী আৰ ুপুনৰদু্ধাৰ  কা তয কৰা. 

  

প্রৰতশ্রুৰত 

● এলএফএদ্দল প্রদ্দিযক সময়দ্দি উৰচি আৰ ু ুৰক্তসংগি ভাদ্দৱ কাম কৰৰবলল আৰ ু        উদ্দদযাগি প্রচৰলি মানদণ্ড 
সমহূ পূৰণ  কৰৰবলল সমূ্পণত ভাদ্দৱ মচিা কৰৰব ; 

●         এল এফ এদ্দল সকল প্রাসৰিক ৰনয়ম আৰ ুআইন মাৰন চৰলব আৰ ুঋণ লওঁিা  সকলৰ সসদ্দি   কদ্দথাপকথনৰ 
/ম াগাদ্দ াগৰ সময়ি   অখ্ণ্ডিাৰ আৰ ুস্বচ্ছিাৰ সনৰিক নীৰি সমহূ মাৰন চৰলব 

●       গ্রাহক সকলৰ সসদ্দি  কদ্দথাপকথনৰ /ম াগাদ্দ াগৰ সময়ি ,ৰহৰিি বা ইংৰাজীি নাইবা উপু ুক্ত মািৃভাষাি 
মিওঁদ্দলাককৰ আগি   সকদ্দলা স্পি িথয দাৰি িৰৰবলল,   প্রদ্দয়াজনীয় সকদ্দলা পদদ্দক্ষ্প মকাম্পানীদ্দোদ্দৱ গ্রহণ কৰৰব  
এই ৰবষয়দ্দবাৰৰ মক্ষ্ত্রি: 

i.ইয়াৰ ৰবৰভন্ন সামগ্রী আৰ ুমসৱা সমহূ; 

ii.ৰনয়ম আৰ ুচিত  সমহূ ,সুিৰ হাৰ/মসৱা শুল্ক সমহূ; 

iii. গ্রাহকৰ বাদ্দব উপলব্ধ লাভ সমূহ আৰ ুৰনৰহিাথত সমহূ , ৰদদ্দহ আদ্দছ; 

iv. প্রশ্ন সমহূৰ উিৰ ৰদবৰ ম াগাদ্দ াগৰ বযৰক্তসকল,  ৰদদ্দহ আদ্দছ ; 

●    ক’ডদ্দো ইয়াৰ ওদ্দৱব চাইিি  উপলব্ধ কদ্দৰাৱা হব ;. 

●  এলএফএদ্দল ঋণ লওঁিা/বড়ৱাড়ছ / িৰৱুা সকলৰ সম্বৰন্ধি সকদ্দলা িথযৰ  মক্ষ্ত্রি সমূ্পণত মগাপনীয়িা অৱলম্বন 
কৰৰব আৰ ুম ৰিয়াললদ্দক নযাৰয়ক বাদ্দব প্রদ্দয়াজন নহয় বা গ্রাহদ্দক ৰনদ্দজ অনমুৰি ৰনৰদদ্দয় মিৰিয়াললদ্দক  মিওঁদ্দলাকৰ 
মকাদ্দনা িথয  কাদ্দকা অৱগি নকৰাই | 

● এলএফএদ্দল ঋণ লওঁিা সকলক মিওঁদ্দলাকৰ একাউন্টৰ সসদ্দি জৰৰি সকদ্দলা িথয আৰ ুসা -সুৰবিাৰ ৰবষদ্দয় জনাৰ 
অৰিকাৰৰ ৰবষদ্দয় মিওঁদ্দলাকক জনাবলল প্রদ্দয়াজনীয় পদদ্দক্ষ্প গ্রহণ কৰৰব | 

●  এলএফএদ্দল ঋণ লওঁিা সকলক মকাদ্দনা িৰণৰ মলন - মদনৰ পূদ্দবত সকদ্দলা ৰবিীয় িথয ম দ্দন সুিৰ হাৰ,মাছুল , 
গণনা পদ্ধৰি আৰদৰ ৰবষদ্দয় অৱগি কৰৰব | 

  

ঋণৰ  াদ্দ  আদ্দ দি আৰু তাৰ প্রৰিয়া  
●      এলএফএদ্দল মখু্য  ৰদূ্দপ এছ.এম ই মছগদ্দমন্টি গ্রাহক সকলক কা তকৰী মলূিন ঋণ  প্রদান কদ্দৰ  ি ঋণ লওঁিা 

সকলক মিয -ডািৰ কদ্দপতাদ্দৰে গ্রাহক সকল , াৰ   ৰবিীয় বজাৰ বযৱসায়ৰ ৰবষদ্দয় অৰিক জ্ঞান আদ্দছ ,মিওঁদ্দলাকৰ 
িুলনাি অৰিক সহায়ৰ প্রদ্দয়াজন হ'ব | 

 



● এলএফএদ্দল সািাৰণ বযৱসায়ৰ সময়দ্দছাৱাি সকদ্দলা সময়দ্দি ঋণৰ  লাভৰ বাদ্দব   প্রদ্দয়াজনীয় প্রৰিয়া আৰ ুপ্রণালী 
সমহূৰ ৰবষদ্দয়  ঋণ লওঁিা সকলক পথপ্রদশ্তণ কৰৰবলল প্রয়াস কৰৰব | 

●  এলএফএলৰ ঋণ আদ্দবদন পত্রি /প্রদ্দয়াজনীয় নৰথ পত্রি  ঋণ লওঁিাই  জমা ৰদবলগীয়া সকদ্দলা  প্রদ্দয়াজনীয় িথয 
অন্তভূত ি হ'বএলএফএদ্দল  ঋণীক আন অনা-মবংৰকং ৰবিীয় মকাম্পাৰন (NBFC) সমহূৰ দ্বাৰা প্রদান কৰা এদ্দক িৰণৰ 
ৰনয়ম আৰ ুচিত  সমহূৰ লগি  অথতপূণত িুলনা কৰৰ আৰু পূদ্দবতাক্ত িুলনাৰ  ৰভৰিি এো জ্ঞাি ৰসদ্ধান্ত লবলল প্রদ্দয়াজনীয় 
িথয প্রদান কৰৰব. ইয়াৰ উপৰৰও/ৰপছি   চুৰক্তৰ ৰবষয়বস্তু ঋণ লওিঁাক মািৃভাষাি বদু্দজাৱা সহদ্দছ | 

● এল এফএলৰ ঋণ আদ্দবদন পত্রি /প্রদ্দয়াজনীয় নৰথ পত্রি  ঋণ লওিঁাসকদ্দল ঋণ  আদ্দবদন পত্রৰ সসদ্দি   জমা 
ৰদবলগীয়া সকদ্দলা  প্রদ্দয়াজনীয় িথযৰ িাৰলকাৰও  উদ্দেখ্ থাৰকব | 

● ঋণ লওঁিাই  জমা  ৰদয়া   প্রৰিখ্ন  ঋণ আদ্দবদন পত্র  সকদ্দলা  িথয  আৰ ুসম্পৰি , বযৰক্তজনৰ পৰৰচয়,  
মগৰাৰি সহ  ৰদবলগীয়া অৰিত্ব আৰ ুৰনৰাপিা , ৰদদ্দহ আদ্দছ , এইদ্দবাৰৰ   সসদ্দি জৰৰি   নৰথ - পত্রৰ  পৰীক্ষ্ণ  
আৰ ু সিযিা  প্রমান  কৰাৰ  ৰপছি  স্বিন্ত্র    ভাদ্দব   ৰবদ্দবচনা    কৰা   হ 'ব | 

● এলএফএদ্দল  ঋণ লওঁিাৰ ঋণ লাভৰ ম াগযিা সুৰনৰিি কৰৰবলল   ঋণ লওঁিাৰ    'ৰডউ ৰডৰলদ্দজঞ্চ ' ৰ িদন্ত 
কৰৰব ,ৰ দ্দো মকাদ্দনািৰণৰ ঋণ আদ্দবদন পত্রৰ অনদু্দমাদন বা অগ্রাহয কৰাৰ  ৰসদ্ধান্তদ্দোৰ এো গুৰতু্বপূণত  ৰনণতায়ক 
হ'ব | 

● এলএফএলৰ  মিওঁদ্দলাকৰ  ঋণ লওঁিাক ঋণ লাভৰ বাদ্দব কৰা  ঋণ আদ্দবদন পত্রৰ   প্রাৰিৰ   স্বীকাৰ কৰা  ৰৰচদ 
ৰদয়াৰ প্রণালী আদ্দছ  | এলএফএদ্দল   ঋণ লওঁিাৰ  সকদ্দলা িথয সমূ্পণত ভাদ্দব লাভ কৰা িাৰৰখ্ৰ পৰা এো ৰনৰদতি 
সময় সীমাৰ  ৰভিৰি  ঋণ লওঁিাক মিওঁদ্দলাকৰ ৰসদ্ধান্তৰ ৰবষদ্দয়  জনাই ৰদব | 

  

ফাইিযান্স  ৰা  াহিৰ পিুৰ অৰি াৰ লাভ 

  

1.   মকাম্পানীদ্দোদ্দৱ  ঋণ লওঁিাৰ লগি থকা ঋণৰ চুৰক্তি এো অন্তৰ ৰনৰহি পুনৰ অৰিকাৰৰ চিত  ম াগ কৰৰব ৰ দ্দো 
আইনগিভাদ্দব  প্রদ্দয়াগৰ ম াগয হ'ব |   ঋণৰ চুৰক্তৰ ৰনয়ম আৰ ুচিত  সমহূৰ স্বচ্ছিা  সুৰনৰিি কৰৰবৰ বাদ্দব এই 
বযৱস্থা/ৰনয়ম  সমহূ  ও থাৰকব :  

a)     অৰিকাৰ  মলাৱাৰ  পূদ্দবত জাননী সময়সীমা; 

b)    পৰৰৰস্থৰিসমহূ  াৰ মক্ষ্ত্রি  জাননীৰ সময়সীমা  মাফ কৰা হ'ব; 

 

c)    সুৰক্ষ্াৰ অৰিকাৰ মলাৱা প্রৰিয়া ; 

d)    সম্পৰি ৰবৰি/ৰনলাম কৰাৰ পূদ্দবত ঋণ লওঁিাক ঋণ পৰৰদ্দশ্ািৰ  বাদ্দব এো অৰন্তম সুৰবিা ৰদয়াৰ ৰবষদ্দয় এো 
বযৱস্থা; 

e)     ঋণ লওঁিাক পুনৰ অৰিকাৰ  ৰদয়া প্রৰিয়া, আৰ ু 

f)        সম্পৰিদ্দোৰ  ৰবৰি/ৰনলাম কৰাৰ প্রৰিয়া  

  

2.     এই ৰনয়ম আৰ ুচিত  সমহূৰ এো কৰপ ঋণ লওঁিাৰ বাদ্দব উপলব্ধ কদ্দৰাৱা হ'ব | ঋণ চুৰক্তৰ এো কৰপ, প্রদ্দিযক 
ঋণ চুৰক্তি  উদ্দেখ্ কৰৰ জমা ৰদয়া সকদ্দলা নৰথ -পত্রৰ কৰপ সহ   ঋণ লওঁিাক ঋণ প্রদানৰ সময়ি ৰদয়া হয়  
| 

ঋণ মূলযায়ি আৰু  ৰিয়ম /চতড  সমূহ 



● এলএফএদ্দল  এখ্ন স্বীকৃৰি পত্রৰ ম াদ্দগদ্দৰ  ঋণ লওঁিাক মৰহাই/সুি   ৰ বাৰষতক মাছুল আৰ ুআদ্দবদনৰ প্রৰিয়া সহ 
সকদ্দলা  ৰনয়ম আৰ ুচিত  সমহূৰ লগি স্বীকৃি  ৰাৰশ্দ্দোৰ সীমাৰ  ৰবষদ্দয়  ৰলৰখ্ি ৰপূি বা আন িৰদ্দণ জনাব  
আৰ ুঋণ লওঁিাৰ দ্বাৰা কৰা এই ৰনয়ম আৰ ুচিত  সমহূৰ  স্বীকাৰ পত্র  এলএফএলৰ নৰথি/মৰকডত ি ৰাৰখ্ থব | 

 

● ঋণ পৰৰদ্দশ্ািৰ ৰবলম্বৰ বাদ্দব প্রদ্দ াজয মহাৱা  শ্াৰিমলূক সুিৰ সসদ্দি জৰৰি ৰ দ্দকাদ্দনা  চিত    ঋণ চুৰক্তি  গা়ি 
কৰৰ    ৰবদ্দশ্ষভাদ্দব উদ্দেখ্ কৰা হ'ব l 

 

● এলএফএদ্দল ঋণ লওঁিাদ্দয় বজুা মদ্দি   ঋণ চুৰক্তৰ এো কৰপ , ঋণ চুৰক্তি  উদ্দেখ্ কৰৰ জমা ৰদয়া সকদ্দলা নৰথ -
পত্রৰ  এো কৰপ সহ   ঋণ প্রদানৰ/অনদু্দমাদনৰ  সময়ি ঋণ লওঁিাক  প্রদান কৰৰব |  

 

  

ঋণ সমূহৰ ৰ তৰণ (ৰিয়ম আৰু চতড  সমূহৰ সাল-সলৰিৰ সসদ্দত ) 

●          ৰনজ প্রকাৰশ্ি ওদ্দৱবচাইিৰ  মািযদ্দমদ্দৰ বা ম দ্দনদদ্দৰ উৰচি , ৰদ এজন ৰনৰদতি গ্রাহকৰ বাদ্দব হয়এলএফএদ্দল 
ইয়াৰ  ঋণ মলৌোক (সকলক ) জাননী ৰদব, অনদু্দমাদনৰ ৰনয়ম আৰ ুচিত  সমহূৰ ৰ দ্দকাদ্দনা পৰৰবিতন সহ  ৰকন্তু 
ৰবিৰণ সময়সূৰচ ,সুিৰ হাৰ, মসৱা মাছুল ,আগিীয়া  পৰৰদ্দশ্ািৰ  শুল্ক আৰদি সীৰমি নহয় l  এল এফ এল এ 
মৰহাই / সুিৰ হাৰ আৰ ুমাচুলৰ পৰৰৱিত ন  মকৱলমাত্র সাম্ভাব্য়ৰদূ্দপ প্রভাৰৱি মহাৱাদ্দিা ৰনৰিি কৰৰদ্দছ l 

● এলএফএলৰ এো চুৰক্তৰ ৰভিৰি পৰৰদ্দশ্াি বা প্রদশ্তনক  উভিাই মলাৱা/খ্ৰেকীয়া  কৰা ৰসদ্ধান্ত ঋণ চুৰক্তৰ অনৰুপূ 
হ'ব l 

  

পৰৰদ্দশ্াি  ৰৰ লগীয়া িি সংগ্রহ 

● এলএফএদ্দল  গ্রাহক সকলক  মিওঁদ্দলাকৰ বদ্দকয়া িন সম্বদ্দন্ধ সকদ্দলা িথয প্রদান কৰৰব আৰ ুমসইয়া পৰৰদ্দশ্াি কৰৰবলল 
উৰচি সময় ৰদব l 

 

● এলএফএদ্দল বদ্দকয়া /ৰদবলগীয়া িন সমূ্পণত ভাদ্দব পৰৰদ্দশ্াি কৰাৰ ৰপছি বা  ঋণৰ বদ্দকয়া িন ৰাৰশ্   ৰদ  সবি 
অৰিকাৰৰ বা গ্রহনৰিকাৰৰ  আইনৰ অিীনি হয় বা আন মকাদ্দনা দাৰব ৰ  ঋণ লওঁিাৰ নামি থাদ্দক ,সকদ্দলা বন্ধক 
মকুৰল কৰৰ ৰদব l  ৰদ "মচে অফ "ৰ এদ্দন  অৰিকাৰ প্রদ্দয়াগ কৰৰব লগীয়া হয় ,মিদ্দনহদ্দল ঋণ লওঁিাক বাকী থকা 
দাবী সমহূৰ সকদ্দলা িথযৰ সসদ্দি এই ৰবষদ্দয় জাননী ৰদয়া হ'ব আৰ ুচিত  মবাৰ  াৰ অিীনি   ৰনৰদতি দাবী সমািান 
/পৰৰদ্দশ্াি মনাদ্দহাৱাললদ্দক  এলএফএলৰ সকদ্দলা বন্ধক ৰাৰখ্ মথাৱাৰ অৰিকাৰ থাৰকব l  

 

● এলএফএদ্দল ৰনজৰ এলএফএদ্দল ৰনজৰ অৰিকাৰ  ৰক্ষ্া কৰৰ ,ৰনজৰ বদ্দকয়া িন ৰাৰশ্ ৰডফল্টাৰ/ ঋণ লওঁিা সকলৰ 
পৰা সংগ্রহৰ বাদ্দব ফলপ্রসূ উপায় সহ  ুৰক্তসংগি আৰ ুনযায়সংগি  বযৱস্থা হািি ল'ব পাদ্দৰ l  

 
 

●  এলএফএদ্দল এইদ্দিা সুৰনৰিি কৰৰব ম  গ্রাহকসকলৰ সসদ্দি উৰচিভাদ্দৱ বযৱহাৰ কৰৰবৰ  বাদ্দব কমতচাৰী সকল উপ ুক্ত 
ভাদ্দৱ প্রৰশ্ৰক্ষ্ি হয়  l 

  অিান্য় ৰিদ্দদড শ্াৱলী সমূহ. 

● এলএফএদ্দল  ৰনজ ঋণ চুৰক্তৰ  ৰনয়ম আৰ ুচিত  সমহূি  উদ্দেৰখ্ি উদ্দেশ্য সমহূৰ বাৰহদ্দৰ ঋণ লওঁিাৰ মকাদ্দনা ৰবষয়ি 
হিদ্দক্ষ্প নকদ্দৰ  (ম ৰিয়াললদ্দক ঋণ লওঁিাৰ আগদ্দি ৰদয়া িথযৰ বাৰহদ্দৰ   মকাদ্দনা নিুন িথয নাপাই ,ৰ দ্দো 
এলএফএলৰ দৰৃি মগাচৰ হ'ব পাদ্দৰ ) | 

 



● ঋণ লওঁিাৰ  পৰা  একাউন্ট িানান্তৰৰ অনদু্দৰাি লাভৰ ৰপছি ,এলএফএলৰ সম্মৰি নিুবা অসম্মৰি, ৰদদ্দহ থাদ্দক , 
সািাৰণদ্দি অনদু্দৰাি লাভৰ িাৰৰখ্ৰ পৰা  ২১ ৰদনৰ ৰভিৰি  মিদ্দন ঋণ লওঁিাক জানাই ৰদয়া হয় | মিদ্দন িানান্তৰ 
প্রদ্দ াজয আইন সমহূৰ অনসুৰৰ/সংগৰি ৰাৰখ্    স্বচ্ছ  চুৰক্তগি চিত  সমহূৰ অন্তগতি হ'ব | 

 

● ঋণ লওঁিাৰ  পৰা ৰনজৰ বদ্দকয়া িন ৰাৰশ্ সংগ্রহৰ মক্ষ্ত্রি   এলএফএদ্দল মকাদ্দনা িৰণৰ অনৰুচি  উৎপীড়ণ বযৱস্থা 
ম দ্দন   ঋণ লওঁিাক বাৰম্বাৰ অনৰুচি সময়ি ৰদগদাৰ ৰদয়া, বল প্রদ্দয়াদ্দগদ্দৰ   বদ্দকয়া িন ৰাৰশ্ সংগ্রহৰ মচিা 
আৰদৰ ,সহায় নলয় | গ্রাহকসকলৰ সসদ্দি উৰচিভাদ্দৱ বযৱহাৰ আৰ ুমলন-মদন  সৰুনৰিি  কৰৰবৰ  বাদ্দব কমতচাৰী 
সকলক  উপ ুক্ত ভাদ্দৱ  প্রৰশ্ক্ষ্ণ ৰদয়া হ'ব |. 

 

● এলএফএদ্দল ঋণৰ মলাটং  মৰেি /অস্থায়ী মাছুলি,  ৰদ  ঋণ লওঁিাক  আগিীয়ালক অনদু্দমাদন কৰা সহদ্দছ ,   
মকাদ্দনা িৰণৰ মফৌজদাৰী  শুল্ক(মফাৰ মলাজাৰ চাজত  )  /আগিীয়া   পৰৰদ্দশ্ািৰ জৰৰমনা(ৰপ্র-মপদ্দমন্ট মপনাৰল্ট ) 
নলগাই | 

  

 অৰভদ্দ াগ ৰিষ্পৰিৰ প্রৰিয়া  
বিত মানৰ প্রৰিদ্দ াগীিামলূক পৰৰৰস্থৰিি গ্রাহক মসৱা ব্য়ৱসাৰয়ক উন্নৰি বজায় ৰখ্াি গুৰতু্বপূণত সািন | ম ইদ্দকাদ্দনা ক'ৰপদ্দৰে 
সংস্থাদ্দিই গ্রাহকৰ অৰভদ্দ াগ সহদ্দছ ব্য়ৱসায় জীৱনৰ অংশ্ | 

এল এফ এলি গ্রাহক মসৱা আৰ ুসদ্দন্তাৰিদ্দয়ই সহদ্দছ আমাৰ প্রিান লক্ষ্য় | আৰম ৰবশ্বাস কদ্দৰা ম  ৰক্ষ্প্র আৰ ুসুৰনপুণ মসৱা 
আগবদ্দ়িাৱাদ্দিা মকৱল মাত্র নিুন গ্রাহক আকষতণৰ বাদ্দবই প্রদ্দয়াজনীয়  

নহয় আনৰক ৰবদ্য়মান থকা গ্রাহকসকলক িৰৰ ৰাৰখ্বললও ইয়াৰ প্রদ্দয়াজন আদ্দছ | এল এফ এল এ উন্নিমানৰ গ্রাহক মসৱা প্রদানৰ 
মক্ষ্ত্রি আৰ ুগ্রাহকৰ উন্নিমানৰ অৰভজ্ঞিা প্রদানৰ কথা আগি  ৰাৰখ্ সুৰনপুণ অৰভদ্দ াগ ৰমমাংসা পদ্ধৰিৰ লক্ষ্য়দ্দৰ বহুদ্দিা  পদদ্দক্ষ্প 
হািি সল আগবাৰ়ি আৰহদ্দছ | 

এল এফ এলৰ অৰভদ্দ াগ ৰমমাংসা আৰ ুঅৰিক অথতপুণত  আৰ ুকাৰ্যয়তকৰৰ কৰাৰ  কাৰদ্দন এো সুশ্ঙৃ্খৰলি পদ্ধৰি ৰনমতান কৰা 
সহদ্দছ | এই ব্য়ৱস্থাই এই কথা ৰনৰিি কদ্দৰ ম  অৰভদ্দ াগ অদ্দেষণ মকৱল ন্য়াৰ্যয়ত আৰ ুৰনয়ম - নীৰিৰ প্রদি পৰৰকাঠাদ্দমাৰ 
মাদ্দজৰদদ্দয়ই হব  

উদ্দেশ্য় / মুখ্য় প্রৰতশ্রুৰতসমূহ 

এল এফ এলৰ গ্রাহকৰ প্রৰি থকা মখু্য় প্রৰিশ্রুৰিসমহূ সহদ্দছ :  

●  সকদ্দলা গ্রাহকৰ প্রৰি ন্য়াৰ্যয় আচৰণৰ আশ্বাস ৰদয়া ; 
●  অৰভদ্দ াগ সময়মদ্দি ৰমমাংসা কৰা ; 
●  গ্রাহকৰ প্রশ্নসমহূ সমূ্পণতৰদূ্দপ বজু লবলল সময় মলাৱা আৰ ু থাসম্ভৱ উপাদ্দয়দ্দৰ সহায়ৰ হাি আগবদ্দ়িাৱা; 
●  গ্রাহকক সমািান প্রৰিয়াৰ সম্পদ্দকত  অৱগি কৰা আৰ ুসমস্য়া / অৰভদ্দ াগ ৰমমাংসাৰ বাদ্দব মদ্দনানীি 

কমতকিত াৰ লগি ম াগাদ্দ াগ কৰা| 

গুৰতু্বপূণত কথা সহদ্দছ , এল এফ এদ্দল গ্রাহকৰ মগাপনীয়িা আৰু ম তদা অৰি গুৰতু্ব সহকাদ্দৰ লয় আৰ ুসকদ্দলা সময়দ্দিই ৰনজৰ 
গ্রাহকৰ লগি  ৰনৰদ্দপক্ষ্ভাদ্দব আৰ ুৰবনীি আচৰণ আগব়িায় | 

 

গ্রাহ ৰ অৰভদ্দ াগ / কমা দডমা পৰৰচালিাৰ সািি 

 

ৰ সকল গ্রাহদ্দক প্রৰিৰিয়া পঠাবলল  ৰবচাদ্দৰ বা আৰভদ্দ াগ জনাব ৰবচাদ্দৰ মিওঁদ্দলাদ্দক ৰাৰতপৱুা ৯:৩০ ৰ পৰা সৰিয়া ৬:০০ ৰ 
ৰভতৰত কসাম াৰৰ পৰা শুকুৰ াৰৰ ৰভতৰত ( ৰাস্ট্ৰীয় ছুটিৰ  াৰহদ্দৰ ) ৰনদ্দনাক্ত িাৰাসমহূি ম াগাদ্দ াগ কৰৰব পাদ্দৰ | 



1)      গ্রাহকৰ অৰভদ্দ াগ পৰৰচালনাৰ আভ্য়ন্তৰীণ সািন 

i) lআমাৰ গ্রাহক মসৱাৰ ে'ল ৰি মহল্পলাইনি নম্বৰি - ১৮০০৫৭২০২০২  ি মফান কৰক ( ৰাৰিপৱুা ৭ োৰ পৰা 
ৰনশ্া ১০ োৰ ৰভিৰি , সকদ্দলা ৰদদ্দনই , ৰাস্ট্ৰীয় ছুটৰ বাৰহদ্দৰ )  

ii)  আমাক ই - মমইল কৰক  atinfo@lendingkart.com 

iii) আমলল এই ঠিকনাি মলখ্ক: কলৰডং ার্ড    ফাইিযান্স  ৰলৰমদ্দর্র্ ,14th কলাৰ , ব্ল   C, দা   ফার্স্ড  , ফার্স্ড   এৰভৰিউ , 
ৰ ছাইর্ছ  ক শ্  াগ   পাটিড   প্লর্ , ৱস্ত্ৰাপৰু , আহদ্দমদা াদ– 380015 

 

  

2)    ৰদদ্দহ অৰভদ্দ াগ প্রদি সময়সীমাৰ ৰভিৰি সমািান নহয় নাইবা  ৰদদ্দহ মিওঁ এল এফ এল এ আগবদ্দ়িাৱা ৰমমাংসাৰ 
ওপৰি সদ্দন্তাি নহয় মিদ্দনহদ্দল গ্রাহদ্দক কিার্াল অৰি াৰী বা অৰভদ্দ াগ ৰিষ্পৰিৰ  মড তড াৰ দাৰস্থ হব পাদ্দৰ  

  অৰি াৰী  া অৰভদ্দ াগ ৰিষ্পৰিৰ  মড তড া : 
 

িাম শ্ৰী সম্ৰাে ম াষ  

পদ ী মনাডাল অৰিকাৰী আৰ ুঅৰভদ্দ াগ ৰনষ্পৰিৰ কমতকিত া  

   ক াগাদ্দ াগ িম্বৰ    +৯১-৭০৬৯০৮৭৫৮৬ 

  

  

● সকদ্দলা গ্রাহকৰ অৰভদ্দ াগ গ্রহণ কৰৰবলল অৰভদ্দ াগ ৰনষ্পৰিৰ কমতকিত া অৰফচৰ সময়ি  উপৰস্থি থাৰকব |অৰভদ্দ াগ 
ৰনষ্পৰিৰ কমতকিত া  নাথাৰকদ্দল গ্রাহক মসৱা দলৰ প্রিাদ্দন গ্রাহকক মসৱা অগব়িাব  

  

.অৰভদ্দ াগ পৰীক্ষ্ণৰ পাছি , অৰভদ্দ াগ ৰনষ্পৰিৰ কমতকিত াই এো অৰভদ্দ াগ লাভৰ ৩০ ৰদনৰ ৰভিৰি মিওঁৰ  চুড়ান্ত প্রৰিৰিয়া 
পঠাব | এই সময়দ্দচাৱাি গ্রাহদ্দক মিওঁদ্দলাকৰ অৰভদ্দ াগৰ ৰস্থৰি জাৰনবলল আমালল ৰলৰখ্ি ভাদ্দব জনাব পাদ্দৰ আৰ ুৰ মান  

মসানকাদ্দল সম্ভব আৰম সহঁাৰৰ ৰদবলল মচিা কৰৰম | 

  

 এদ্দন ৰনৰদতি িৰনৰ অৰভদ্দ াগৰ মক্ষ্ত্রি  জৰৰি থকা কাৰ্যয়তকলাপসমহূৰ কাৰদ্দণ অৰিৰৰক্ত সময়ৰ প্রদ্দয়াজন হব পাদ্দৰ , 
উদাহৰণস্বৰদূ্দপ নৰথ পত্রৰ পুণৰদু্ধাৰ | | মকাম্পাৰনদ্দয় গ্রাহকক এদ্দনিৰনৰ ৰবলম্বৰ ৰবষদ্দয় অৱগি কৰৰব আৰ ুঅৰভদ্দ াগ ৰমমাংসাৰ 
কাৰদ্দন প্রত্য়াৰশ্ি সময়সীমা আগব়িাব | 

 

  

  ৰদদ্দহ অৰভদ্দ াগ এক মাহৰ ৰভিৰি ৰমমাংসা নহয়,  মিদ্দনহদ্দল গ্রাহদ্দক ৰৰজাভত  মবংকৰ অ মবংৰকং শ্াখ্াৰ িত্বাবিানৰ 
আঞ্চৰলক অৰফচৰ প্রিানৰ ওচৰি আদ্দবদন জনাব পাদ্দৰ ৰ এল এফ এলৰদ্দৰৰজস্টাৰ অৰফচ  মক্ষ্ত্রাৰিকাৰৰ  অন্তভুত ক্ত | ৰদ 

এন ৰব এছৰ সৰবদ্দশ্ষ িলি উদ্দেখ্ কৰা হল : 

 

র্াই . কজদ্দিদ্দৰল কমদ্দিজাৰ ,  

ৰর্পার্ড দ্দমন্ট  অফ  ি'ি - যাৰকং  চুপাৰৰভচি    (ৰর্ এি ৰ  এছ )   
    ৰৰজাভড    যাক  অফ  ইৰডয়া  , কচিদ্দেল  অৰফচ ,  
     কচন্টাৰ   1,  র্ল্ড   কের্  কচন্টাৰ  মুম্বাই - 400005 

 

  

1.  বাধ্য়িামলূক প্রদশ্তনীয় আৱশ্য়কিাসমহূ 

  

               :এল এফ এলৰ প্রৰিদ্দিা শ্াখ্াদ্দি ৰনদ্দনাৰলৰখ্ি ব্য়ৱস্থাসমহূ আদ্দছ : 



 

•   অৰভদ্দ াগ আৰ ুপৰামশ্তৰ গ্রহণৰ বাদ্দব উদ্দেখ্দ্দ াগ্য় ব্য়ৱস্থা | 

 

•  অৰভদ্দ াগ ৰনষ্পৰিৰ কমতকিত াৰ নাম , ঠিকনা আৰ ুম াগাদ্দ াগ নম্বৰৰ প্রদশ্তনৰ ব্য়ৱস্থা 
  

 অৰভদ্দ াগ ৰনষ্পৰি শ্াখ্াৰ প্রৰিয়াই গ্রাহকৰ সদ্দন্তাৰিৰ কথা আগি ৰাৰখ্ সকদ্দলা অৰভদ্দ াগ ৰনষ্পৰি কৰৰব 

 

  

 

 মিওঁদ্দলাদ্দক মিওঁদ্দলাকৰ িৰি অৰভদ্দ াগদ্দিা ৰনষ্পৰি কৰা সম্ভবপৰ নহদ্দল সৰমৰচি পৰ্যয়তায়লল সল ম াৱাদ্দিা ৰনৰিি কৰৰব |  ৰদও 
আমাৰ অৰন্তম মচিা হব  াদ্দি এদ্দন এক ৰস্থৰিলল গমন কৰা  ’ি ফলপ্রসূ অৰভদ্দ াগ ৰনষ্পৰিৰ কাৰদ্দণ গ্রাহকসকল ম্য়াষ্ঠ ব্য়ৱস্থাপনাৰ 
কাষ চাৰপব লগা নহয় , এই অৰভদ্দ াগসমহূ , অৰভদ্দ াগৰ কাৰন বজু মলাৱাৰ দৰৃিভংগীৰ পৰ্যয়তাদ্দলাচনা আৰ ুসৰমৰচি পৰ্যয়তায়লল সল 
ম াৱাৰ ৰবষদ্দয় আৰ ুপুনৰাবৰৃি মৰাি  পৰৰচালনা কৰৰবদ্দল আমাৰ এো শ্ৰক্তশ্ালী ব্য়ৱস্থাপনা আদ্দছ  | 

 

  
2.   সময় কাঠাদ্দমা 
 

  

অৰভদ্দ াগ ৰজু ুকৰৰবলল গ্রাহদ্দক ওপৰৰ উদ্দেৰখ্ি চ্য়ানালদ্দবাৰ ব্য়ৱহাৰ কৰৰব পাদ্দৰ (গ্রাহকৰ অৰভদ্দ াগসমূহ পৰৰচালনা কৰৰবলল 
আভ্য়ন্তৰৰণ সািনৰ পইন্ট ( a) প়িক ) |  ৰদদ্দহ অৰভদ্দ াগদ্দিা ৰলৰখ্িভাদ্দব গৃহীি হয় , মিদ্দনহদ্দল এল এফ এল এ  
এসিাহৰ ৰভিৰদ্দি এো স্বীকৃৰি / প্রৰিৰিয়া পদ্দঠাৱাৰ মচিা কৰৰব |এবাৰ ৰবষয়দ্দিা পৰীক্ষ্া কৰা হদ্দল, এল এফ এদ্দলগ্রাহকলল 
চুড়ান্ত প্রৰিৰিয়া পদ্দঠাৱাৰদ্দচিা কৰৰব বা অৰভদ্দ াগ প্রৰিৰ  এক মাহৰ ৰভিৰি আৰ ুআৰিক সময়ৰ  অনদু্দবদন জনাব | 

 

আৰম লাভ কৰা অৰভদ্দ াগসমহূ সঠিক পেভূৰমি মচাৱা হব আৰ ুসকদ্দলা সম্ভাৱনীয় মকানৰ পৰা চাৰল জাৰৰ মচাৱা হব|এল 
এফ এল এ ৰ দ্দকাদ্দনা অৰভদ্দ াগৰ ওপৰি মলাৱা পদদ্দক্ষ্পৰ ৰবষদ্দয় গ্রাহকক অৱগি কদ্দৰাৱা হব | সমস্য়াজৰড়ি অৰভদ্দ াগসমহূ 
পৰীক্ষ্ণৰ কাৰদ্দণ ৰকছু সময়ৰ প্রদ্দয়াজন  াদ্দি অৰবলদ্দম্ব গ্রাহ্য় কৰৰব পাৰৰ | 

এদ্দন ৰনৰদতি িৰনৰ অৰভদ্দ াগৰ মক্ষ্ত্রি  জৰৰি থকা কাৰ্যয়তকলাপসমহূৰ কাৰদ্দণ অৰিৰৰক্ত সময়ৰ প্রদ্দয়াজন হব পাদ্দৰ , 
উদাহৰণস্বৰদূ্দপ নৰথ পত্রৰ পুণৰদু্ধাৰ | এল এফ এল এ এদ্দনিৰণৰ পলমৰ কাৰদ্দণ গ্রাহকক খ্বৰ ৰদব আৰ ুঅৰভদ্দ াগৰ 
ৰমমাংসাৰ কাৰদ্দণ প্রত্য়াৰশ্ি সময়সীমা আগব়িাব | 

উদ্দেৰখ্ি নীৰি পৰ্যয়তায়িদ্দম প তাদ্দলাচনা কৰা হব / এল এফ এল  এ অৰভদ্দ াগ পৰৰচালনাৰ মক্ষ্ত্রি মকাদ্দনা নিুন সালসলৰন 
অন্তভুত ক্ত হদ্দলই সংদ্দশ্াৰিি কৰা / গ্রাহকৰ অৰভদ্দ াগসমহূ   ৰদদ্দহ মকাদ্দনা নিুন অৰভদ্দ াগ অন্তভুত ক্ত কৰা হয়  

 

  

   অত্য়াৰি  সতু আদায়ৰ  ৰ ৰি – ব্য়ৱস্থা 
 

মকাম্পানীদ্দয়  দ্দথাপ ুক্ত আভ্য়ন্তৰীণ নীৰি  আৰ ুসুিৰ হাৰ ৰনিতাৰণ পদ্ধৰি আৰ ুঅনান্য় অৰিমলূ্য়ৰ প্রৰিয়াকৰণৰ ৰনিতাৰন 
কৰৰদ্দছ | ঋণ লওঁিাৰ ৰবপদাশ্ংকাৰ মাত্রাৰ ওপৰি ৰনভত ৰ কৰৰ সুিৰ হাৰ িাৰ্যয়ত কৰা হয় , উদাহৰণস্বৰদূ্দপ আৰথতক শ্ৰক্ত , 
ব্য়ৱসায় , ব্য়ৱসায় প্রভাৰবি কৰা পৰৰদ্দবশ্ ৰনয়ন্ত্রক ,প্রৰিদ্দ াগীিা , ঋণ লওঁিাৰ অিীি ইৰিহাস ইত্য়াৰদ | ঋণৰ সমূ্পণত 
মময়াদৰ ওপৰি ৰভৰি কৰৰ সুি আৰ ুসমূ্পণত সূদৰ মলূ্য় চাজত  কৰা হব  াদ্দি ঋণ লওঁিা সঠিক সুিৰ দায় সম্পদ্দকত  অৱগি 
থাদ্দক ৰ  ঋণ লওঁিাৰ বাদ্দব িা ত কৰা| এইদ্দিা এল এফ এলৰ ওদ্দৱব চাইিি মপাৱা  াব নাইবা প্রাসংৰগক বািৰৰকাগজি 
প্রকাৰশ্ি হব | উদ্দেৰখ্ি িথ্য় ওদ্দৱব চাইিি  প্রকাশ্ কৰা হব নাইবা সুিৰ হাৰৰ পৰৰৱিত ন হদ্দলই  আপদ্দডি কৰা হব |  

এল এফ এল মবাদ্দডত  সুদৰ হাৰ , প্রৰিয়াকৰণ আৰু অনান্য় চাজত সমহূ ৰনিতাৰণৰ মক্ষ্ত্রি উপ ুকচি আভ্য়ন্তৰীণ নীৰি আৰু 
পদ্ধৰিসমহূ আগব়িাইদ্দছ  |  



 

 ’র্ৰ প ডাদ্দলাচিা 

মবাদ্দডত   মফয়াৰ  প্রাৰিদ্দচছ  ক’ড মাৰন চলাৰ বাৰষতক প তাদ্দলাচনা আৰ ুব্য়ৱস্থাপনাৰ  ৰবৰভন্ন পৰ্যয়তায়ি অৰভদ্দ াগৰ প্রৰিৰবিান 
পদ্ধৰিৰ কাৰ্যয়তকাৰৰিাৰ পৰৰচালনা কৰৰব |  অৰভদ্দ াগ ৰনষ্পৰিৰ কমতকিত াই প্রৰি ছয় মাদ্দহ এই ক'ডদ্দিাৰ সন্মৰিৰ পৰ্যয়তাদ্দলাচনা 
কৰৰব আৰ ুএই পৰ্যয়তাদ্দলাচনাৰ এো একীকৃি প্রৰিদ্দবদন মবাডত ৰ ওচৰি দাৰখ্ল কৰৰব লগা হব পাদ্দৰ | 

  


