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eিট eকিট বয্াি ং আচার-সংিহতা –যা kু d o েছাট uেদয্ােগর
gাহকেদর pিত দায়বd, তােদর pাতয্ািহক বয্াি ং কাজকেমর্ eবং
েয েকান আিথর্ক aসুিবধার সমেয় সহজ,dত o sc পিরেষবা
pদান করেব।
kু d o েছাট uেদয্ােগর gাহকেদর জনয্ eiআচার-সংিহতা তােদর
আিধকার সmnীয় শুধমু াt eকিট েঘাষণাপt নয় uপরn বয্াে র
pিত তােদর দায়বdতা eবং তােদর pিত বয্াংেকর দায়বdতা, ei
দুi পারsিরক সmকর্ িটেকo িনরূপণ করেব। েযখােনi pাসি ক
মেন হেব সাধারণ gাহকেদর pিত বয্াে র দায়বdতার িবধানগুিল
kু d o েছাট uেদয্ােগর gাহকেদর pিত যেথাপযুkভােব pেযাজয্
হেব।
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ei আচার-সংিহতা kু d, েছাট o মাঝাির uেদয্াগ িবকাশ (eমeসiিড) আiন 2006 কতৃর্ ক সংjািয়ত kু d o েছাট
uেদয্াগগুিলর(eমeসi) সে কাজ-কারবােরর সময় বয্া সংkাn কােজর নূয্নতম মান িsর কের। ei আচার-সংিহতা
আপনােক িনরাপtা েদয় eবং বেল েয pিতিদেনর বয্াি ং েলনেদেনর েkেt আপনার সে বয্াে র আচরণ েকমন হoয়া uিচত।
ei আচার-সংিহতা িরজাভর্ বয্া কতৃর্ ক জাির করা িনয়ntণমূলক বা নজরদািরমূলক িনেদর্ শগুিলেক েকানভােবi বদলায়না বা
aিতkম কের না।
আমরা সমেয় সমেয় িরজাভর্ বয্াে র জাির করা িনেদর্ শগুিল েমেন চলব। িনয়ntণমূলক িনেদর্ েশ েয মান িঠক করা হেয়েছ ei
আচার-সংিহতােত তার েচেয়o uc মান িsর করার বয্বsা আেছ eবং ei ucতর মান কাযর্করী হেব েকননা আপনােদর pিত
আমােদর দায়বdতার দরুন সেবর্াtম আচরণ িবিধ আমরা েscায় gহণ কেরিছ।
ei আচার-সংিহতােত ‘আপিন’ বলেত kু d o েছাট uেদয্াগ eবং ‘আমরা’ / ‘আমােদর’ বলেত বয্া েক েবাঝান হেয়েছ।
1.1 আচার-সংিহতার uেdশয্
ei আচার-সংিহতার লkয্ হলঃ
a. দk eবং uপযুk বয্াি ং পিরেষবা pদান কের eমeসi েktিটেক যেথািচত গুরtু েদoয়া
b. আপনােদর সে েলনেদেনর েkেt u কৃ eবং নয্াযয্ বয্াি ং পিরেষবা েদoয়ার uেdেশ নূয্নতম মান িsর করা
c. কাযর্করী েযাগােযােগর মাধয্েম আপনার বয্বসা সmেকর্ আমােদর পিরচয় বাড়ােনা
d. সংি কাজকেমর্ scতা বাড়ােনা যােত আমােদর কােছ আপিন বাsেব কী পিরেষবা েপেত পােরন তা সিঠকভােব
বুঝেত পােরন
e. কাজকেমর্র মান বৃিdর জনয্ pিতেযািগতার মাধয্েম বাজাির শিkেক u সািহত করা
f. আপিন o আপনার বয্াে র মেধয্ নয্াযয্ o আnিরক সংেযাগ sাপন করা
g. আপনার বয্াি ং চািহদা পিরপূরেণর জনয্ সময় মত dত পদেkপ েনoয়া সুিনি ত করা
h. বয্াি ং বয্বsার pিত আsা বাড়ােনা
ei আচার-সংিহতার মান কী তা বেল েদয় uপধারা 2-e েদoয়া মূল দায়বdতাগুিল

1.2 আচার-সংিহতা-র pেয়াগ
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eমeসiিড আiন 2006-e সংjা aনুযায়ী eমeসi-eর anভুর্ k েসi সমs kু d o েছাট uেদয্াগ যারা কেল পণয্ ৈতির কের
aথবা u পাদন কের aথবা পণয্ pিkয়াকরণ aথবা সংরkণ কের eবং তারা যারা পিরেষবা pদান কের
নীেচ pদt সমs পণয্ o পিরেষবার েkেti ei আচার-সংিহতা pেযাজয্, তা েস শাখা, সহকারী সংsা aথবা eেজn মারফ ,
ৈবদুয্িতন েযাগােযাগ মাধয্েম বা inারেনট aথবা aপর েকান পdিত dারাo পিরেবিশত হেত পাের। তেব েয সমs পণয্ eখােন
আেলািচত হল, সবগুিল আমরা পিরেবশন করেত পাির aথবা নাo পাির।
a. তহিবল িভিtক aথর্া ফাnিভিtক ঋণ o ঋণদােনর সুিবধা সমূহ েযমন নগদ-ঋণ (কয্াশেkিডট), oভার াফ্ট,
েচক eবং িবল-kয় (িবল পারেচজ) / িবল বা াকরণ (িবল িডসকাuিnং)[aভয্nরীণ o ৈবেদিশক], pতয্য়পt
(েলটার aফ েkিডট)-eরদিলল শতর্ সােপেk সmn করা eবং নnফাn-িভিtক ঋণদান েযমন aভয্nরীণ o
ৈবেদিশক pতয্য়পt জাির করা (িড/িপ aথবা িড/e), গয্ারািn (aভয্nরীণ o ৈবেদিশক uভয়i) জাির করা, েদিশ
বা িবেদিশ িবল aথবা েচক আদায় করা, িবল o েkতার ঋণ পিরেশােধর pিত িত (েকা-eয্াkেসেpnস eয্াn
eয্াভালাiেজশন)।
b. ৈবেদিশক মুdা িবিনময় পিরচালন আiন, 1999 (েফমা) / ভারতীয় িরজাভর্ বয্া -eর িনেদর্ শাবলী (মুdা বদল
করণ সহ)-eর aধীেন aনুেমািদত ৈবেদিশক িবিনময় পিরেষবা
c. আমােদর শাখা eবং / aথবা আমােদর sীকৃ ত pিতিনিধবা eেজn মাধয্েম বাজার-জাত তৃ তীয়পk িবমা eবং িবলিgপণয্
d. kয়মধয্sতাকরণ (ফয্াকটিরং) পিরেষবা
e. িবপণন (মােচর্ n) পিরেষবা
গাঢ় কােলায় ছাপা মূল শbগুিলর মােন শbেকােষ েদoয়া আেছ

2 মূল দায়বdতা
2.1 আপনােদর pিত আমােদর মূল দায়বdতা
2.1.1 আপনােদর সে আমােদর সব েলনেদন যুিkস ত o নয্াযয্ভােব করাঃ
a. কাunাের নগদ বা েচকdারা aথর্gহণ করা বা েদoয়ার বয্াি ং সুিবধা pদান
b. dত o দkতার সে ঋণ pদান o পিরেষবা pদান করা
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c. আমােদর পণয্ eবং পিরেষবা েযভােব েয পdিতেত আমরা পিরেবশন কির তা েযন আচার-সংিহতা uেlিখত মান eবং
দায়বdতা েমেন চেল
d. আমােদর পণয্ eবং পিরেষবা pাসি ক আiন eবং িনয়ম েক মেমর্ o কােজ েযন েমেন চেল eবং আপনােদর pেয়াজেনর
পেk uপযুk হয়
e. আপনােদর সে আমােদর েলনেদেনর মেধয্ েযন িব sতা eবং scতার ৈনিতক িনয়মাবিল েমেন চলা সুিনি ত করা
যায়
f. িনরাপদ o িনভর্ রেযাগয্ বয্াি ং eবং aথর্pদান o িন িt বয্বsার মেধয্ কাজ করা।
g. আিথর্ক সমসয্া আkাn েকসগুিল সহানুভূিতসহ িবেবচনা করা (d বয্ িনেmর aনুেcদ 5.8)

2.1.2.

আমােদর আিথর্ক পণয্ eবং পিরেষবার কাযর্কািরতা বুঝেত আপনােদর সাহাযয্ করাঃ

a. আমােদর আিথর্ক পণয্ o পিরেষবা সmেকর্ eক বা eকািধক ভাষায়– িহিn, iংেরিজ বা আ িলক ভাষার মাধয্েম
তথয্ েদoয়া।
b. আমােদর িবjাপণ eবং িবপণন িবষয়ক েলখািলিখর ভাষা েযন পির ার হয়, ভু ল ধারনা না ৈতির কের
c. আপনােদর েযন আমােদর পণয্ eবং পিরেষবা িবষেয় s তথয্ েদoয়া হয় – তােদর আচার-সংিহতা শতর্ , pেযাজয্
সুেদর হার / পিরেষবা মাশুল
d. আমােদর aথবা তৃ তীয় পেkর েকান পণয্ েযন েkতােক ভু ল বুিঝেয় িবিk করা না হয়
e. আপনার uেdেশয্ ৈতির সুেযাগসুিবধাগুিল সmেকর্ আপনােদর জানান, কীভােব তার সুেযাগ gহণ করা যায়, তার
আিথর্ক pভাব পিরণিত কী eবং pেয়াজেন কােক েকাথায় েযাগােযাগ করা যােব
2.1.3. আপনার eয্াকাun বয্বহার o পিরেষবা পাoয়ার বয্াপাের সাহাযয্ করাঃ
a. আপনােক িনয়িমত uপযুk সাmpিতকতম তথয্ািদ জানােনা
b. সুেদর হার / মাশুল বা আচার-সংিহতা-শেতর্ েকান পিরবতর্ ন িবষেয় আপনােদর িনয়িমত aবিহত করা
c. আপনার aবগিতর জনয্ আমােদর শাখায় িনেmাk িবষেয় pদিশর্ত করা
d. কী কী পিরেষবা আমরা িদেয় থািক
5

i.

কােরn eয্াকাun-e নূয্নতম কত টাকা রাখেত হেব eবং েসিট না েমেন চলেল কী মাশুল িদেত হেব

ii.

aিভেযাগ থাকেল শাখায় েয আিধকািরেকর সে েযাগােযাগ করেত হেব তঁ ােদর নাম

iii.

শাখায় aিভেযােগর িন িt না হেল sানীয় / আ িলক পিরচালক / মুখয্ েনাডাল আিধকািরক (িপeনo)-eর
নাম o িঠকানা, যঁার সে আপিন েযাগােযাগ করেত পােরন।

iv.

আমােদর বয্াে র মুখয্ িভিজলাn aিফসার-eর নাম,িঠকানা o েযাগােযাগ নmর।

v.

শাখািট েয বয্াি ং েলাকপাল-eর eিkয়াের পেড় তঁ ার নাম eবং েযাগােযােগর িবশদ িববরণ

vi. পুিsকা আকাের পাoয়া যায় েয সমs নীিত eবং নিথসমূহ তার তািলকা
e. িনেmাk িবষেয় আমােদর oেয়বসাiেট আমােদর নীিত uেlখ করা
i. আমানত
ii. েচক আদায় (কােলকশন)
iii. aিভেযাগ িন িt
iv. kিতপূরণ
v. বেকয়া আদায় করা eবং জািমন পুনরািধকাের েনoয়া।
2.1.4 আমােদর ভু ল- ািnর েkেt সহানুভূিতর সে dত তার িনরসন করা
a. আমােদর kিতপূরণনীিত aনুসাের েদাষ-tিট ত kণা শুধের েনoয়া eবং িনেজেদর েদােষ gাহেকর oপর মাশুল
আেরাপ হেয় থাকেল তা তু েল েনoয়া eবং আমােদর েদােষ আপনার আিথর্ক kিত হেয় থাকেল আপনােক kিতপূরণ
েদoয়া
b. আপনােদর aিভেযাগগুিল সে সে খিতেয় েদখা
c. আপিন সn না হেয় থাকেল আপনার aিভেযাগ পরবত sের পাঠােনার পdিত আপনােক জানােনা
d. বয্াে র pযুিkগত aপারগতার কারেণ udূ ত সমসয্া িনরাকরেণর িবকl পেথর সnান েদoয়া

2.1.5 আপনার বয্িkগত তথয্ েগাপন o সুরিkত রাখা
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িনেচ aনুেcদ 4-e pদt িবষয়গুিলর সােপেkআপনার সমs বয্িkগত তথয্ আমরা েগাপন eবং সুরিkত রাখেবা
2.1.6 আচার-সংিহতার pচার
আমরা
a. বতর্ মান gাহকগণ কাunােরর মাধয্েম aথবা ৈবদুয্িতন েযাগােযােগর মাধয্েম বা েমল মারফ aনুেরাধ জানােল
আচার-সংিহতার pিতিলিপ িবনামূেলয্ েদব।
b. েkিডট সুিবধা aনুেমািদত হoয়া মাt সমs নতু ন gাহকেদর আচার-সংিহতার pিতিলিপ িবনামূেলয্ েদব।
c. pিতিট শাখায় eবং আমােদর oেয়বসাiেট আচার-সংিহতািট রাখব।
d. সুিনি ত করেবা েয আমােদর কম েদর pিশkা েদoয়া হেব আচার-সংিহতা সmেকর্ pাসি ক তথয্ আপনােক জানােত
eবং কাযর্করভােব আচার-সংিহতািট pেয়াগ করেত।
e. আচার-সংিহতা eবং তার ধারাগুিল সmেn gাহকেদর সেচতনতা বাড়ােত aনয্ানয্ পদেkপ েনব।
2.1.7 ৈবষময্রিহত নীিত gহণ o pেয়াগ করা
বয়স, জািত, িল , ৈববািহক aবsান, ধমর্ বা pিতবnকতার িভিtেত uেদয্ােগর uেদয্াkা/মািলক/aংশীদারেদর pিত আমরা
েকানo ৈবষময্ করেবা না।
3. তথয্ পিরেবশন- scতা
িনmিলিখত েয েকান eক বা eকািধক uপায় আপিন সুেদর হার, িফ eবং মাশুল সংkাn তথয্ািদ জানেত পােরনঃ
a. আমােদর শাখায় aথবা েহl-লাiন েফান নmের েফান কের
b. আমােদর oেয়বসাiট েদেখ
c. ভারpাp কম / েহl-েডেs িজjাসা কের
d. আমােদর শাখায় / oেয়বসাiেট মাশুল সূিচ (িনেm aনুেcদ 3.3-e বিণর্ত ) েদেখ
3.1 সাধারণ তথয্
আমরা জানাব / েদব
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a. kু d o েছাট uেদয্াগগুিলর জনয্ েয সমs পিরকlনা আমরা িনেয়িছ েসi তথয্
b. আমােদর ঋণ o পণয্সমূহ, েযমন নগদ-ঋণ, েময়ািদ ঋণ, িবল বা াকরণ/kয়, গয্ারািn, pতয্য়পt eবং আমােদর িফ
o মাশুল সmেকর্ আপনােদর সমs তথয্ জানাব eবং পিরেষবা বা পণয্গিু লর মূল ৈবিশ য্ বয্াখয্া করব
c. আপনার পছn করা পণয্ eবং পিরেষবা আপনার pেয়াজন পূরেণর েযাগয্ যােত হয় েসভােব পিরেবশন করেত েচ া
করব
d. েয সকল মাধয্েম আমােদর পণয্ eবং পিরেষবা ( uদাহরণ sরূপ, শাখা, eিটeম, েফান eবং েনট বয্াি ং)পাoয়া যায়
eবং eiসব সmেn িবsািরত েখঁাজ খবেরর uপায়।
e. আiনগত, িনয়ntণমূলক eবং aভয্nরীণ নীিত aনুপালন করেত আপনার পিরিচিত eবং িঠকানার pমােণর জনয্ যা
যা তথয্ আমােদর pেয়াজন।
3.2 সুেদর হার
েযসব তথয্ আমরা আপনােক জানাবঃ
a. আপনার আমানত eবং ঋণ-িহসাব (eয্াকাun)-eর oপর pেযাজয্ সুেদর হার।
b. ঋেণর oপর pযুk িsর হাের সুদ(িফkড েরট aফ inােরs)-eর েkেt ঋণ চু িkেত সুদ পুনিবর্নয্ােসর েকান uপায়
যিদ থােক,eবং তার কাযর্কর হoয়ার তািরখ।
c. ঋেণর oপর pযুk পিরবতর্ নশীল সুেদর হার (ে ািটং েরট aফ inােরs)-eর েkেt, েরফােরn েরট যার সে
আপনার ে ািটং েরট সmিকর্ ত হেব eবং আপনার ঋেণর oপর pকৃ ত সুেদর হার িনধর্ারণ করার জনয্ েরফােরn েরেট
pেযাজয্ িpিময়াম বা ছাড়।
d. আপনার কােছ আপনার ঋেণর oপর pেযাজয্ িফkড েরট aফ inােরs েথেক ে ািটং েরেট eবং আবার ে ািটং েরট
েথেক িফkড েরেট পিরবতর্ ন করার সুেযাগ আেছ িকনা, যিদ থােক, তেব তার মাশুল।
e. েকান েকান সমেয় আপনার আমানেতর oপর আমরা সুদ েদব eবং আপনার ঋণ eয্াকাuেn সুদ ধাযর্ করব।
f. কীভােব আমরা আপনার আমানত eবং ঋণ eয্াকাun-e সুদ pেয়াগ করব eবং তা গণনা করব।
3.2.1 সুেদর হাের পিরবতর্ ন
8

যখনi িবিভn িবষেয় ঋেণর oপর সুেদর হাের েকানo পিরবতর্ ন eবং েরফােরn েরেট েকানo পিরবতর্ ন হেব যার সে ে ািটং
েরট aফ inােরs সmিকর্ ত, আমরা আপনােক জানাব িসdাn েনoয়ার দুi সpােহর মেধয্ িনmিলিখত েয েকানo পdিতেতঃ
i. িচিঠ
ii. i-েমল
iii. eসeমeস
আমরা আমােদর শাখায় uk তথয্ েনািটস েবােডর্ eবং oেয়বসাiেট pদশর্ন করব।
3.3 মাশুল সূিচ
3.3.1 িফ eবং মাশুল
a. আপনার িনবর্ািচত পণয্ o পিরেষবার uপর pেযাজয্ মাশুল আপনােক জানাব
b. আমরা সুিনি ত করব েয আমােদর িফ eবং িবিভn পিরেষবার জনয্ পিরেষবা মাশুল বয্াে র েবাডর্ কতৃর্ ক aথবা ei
িবষেয় িসdাn েনoয়ার জনয্ েবাডর্ কতৃর্ ক pািধকৃ ত েকানo uপযুk কতৃর্ পk dারা aনুেমািদত eবং েসগুিল েযন eকi
ে িণর gাহকেদর পেk যুিkস ত o ৈবষময্রিহত হয়।
c. আমরা আমােদর মাশুলসূিচ আমােদর oেয়বসাiেট রাখব eবং আপনােদর পড়ার জনয্ pেতয্ক শাখায় eর pিতিলিপ
পাoয়া যােব।
d. আমরা আমােদর oেয়বসাiেট eবং pেতয্ক শাখায় মাশুলমুk পিরেষবাগুিলর eকিট তািলকা রাখব
e. আমরা আপনার বাছাi করা পণয্ eবং পিরেষবা সংkাn শতর্ াবিল পালন না করা / ল ণ করার েkেt pেযাজয্
জিরমানা সংkাn তথয্ আপনােক জানাব।
f. বয্া বা শাখা তােদর pযুিk আরo unত মােনর করার জনয্, েকান মাশুল ধাযর্ করেব না
3.3.2 িফ eবং মাশুেল পিরবতর্ ন
যিদ আমরা িফ aথবা মাশুল বৃিd কির aথবা নতু ন েকানo িফ বা মাশুল চালু কির তেব সংেশািধত মাশুল চালু করার eক
মাস পূেবর্i তা িবjািপত হেব eয্াকাuেnর িববরণী / i-েমল / eসeমeস সতকর্ তা/ আমােদর শাখায় েনািটশ েবাডর্ -eর
মাধয্েম। ei তথয্ আমােদর oেয়বসাiেটo পাoয়া যােব।
3.4 শতর্ াবিল
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a. আপিন েয পণয্ eবং পিরেষবা েচেয়েছন তার শতর্ াবিল আপনােক আমরা জানাব।
b. সমs শতর্ াবিল নয্াযয্ হেব eবং তা যতদূর সmব সহজ সরল ভাষায় সংি

aিধকার, দায়, দািয়t pকাশ করেব।

3.4.1 শতর্ াবিলেত পিরবতর্ ন
a. িনেmাk েযেকানo eক বা eকািধক পdিতর মাধয্েম শতর্ াবিলেত আনীত পিরবতর্ নগুিল আপনােক আমরা জানাব
সংেশািধত শতর্ াবিল বলব হoয়ার eক মাস পূেবর্।
i. িচিঠ
ii. eয্াকাun সংkাn িববরণী
iii. eসeমeস
iv. i-েমল
যিদ পিরবতর্ ন সাধারণ gাহেকর uপর pেযাজয্ হয় েসi েkেt েসi তথয্ আমােদর pেতয্ক শাখায় িবjিp েবােডর্ eবং আমােদর
oেয়বসাiেট পাoয়া যােব।
b. সাধারণত eক মােসর িবjিp িদেয় পিরবতর্ নগুিল পরবত সময় েথেক কাযর্করী হেব।
c. যিদ িবjিp ছাড়াi আমরা েকানo পিরবতর্ ন কির েসেkেt 30 িদেনর িভতর িবjিp েদoয়া হেব। যিদ ei পিরবতর্ ন
আপনার পেk aসুিবধাজনক হয়, আপিন 60 িদেনর মেধয্ েকানo সংেশািধত মাশুল / সুদ ছাড়াi eয্াকাun বn করেত
পােরন বা aনয্ েকানo uপযুk eয্াকাuেn বদল করেত পােরন।
4.েগাপনতা eবং িব sতা
a. আপনার সমs বয্িkগত তথয্ আমরা eকাn o েগাপন মেন করব (eমনকী আপিন gাহকপদ েছেড় েদoয়ার পরo) eবং
িনেmাk িসdাn o নীিত aনুসরণ করব। নীেচ uিlিখত িবেশষ পিরিsিত বাদ িদেয় আপনার eয্াকাun সংkাn িহসাব পt বা
তথয্, তা আপনার েদoয়া েহাক বা aনয্ েকানo sান েথেক pাp েহাক, আমরা aপর েকানo বয্িkেক, eমনকী aনয্ েকাmািন /
আমােদরi েগা ী aনয্নয্ সংsা-েক জানাব না, িনmিলিখত বয্িতkমী েkt ছাড়া
I.
II.

আiনগত কারেণ তথয্ জানােত হেল aথবা বয্াি ং িনয়ntেকর pেয়াজন হেল
জনগেণর pিত কতর্ েবয্র খািতের তথয্ udাটন করেত হেল
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III.

আমােদরi sােথর্র খািতের তথয্ udাটন করেত হেল (uদাহরণ sরূপ pতারণা েরাধ করার জনয্)। িকn eিট
আমরা কখনi কারণ িহেসেব বয্বহার করব না আপনার বা আপনার eয্াকাun সংkাn তথয্ (আপনার নাম o
িঠকানাসহ) কােরােক জানােত, eমনকী আমােদর েগা ীর aনয্ েকাmািনর সামেন udাটন করার জনয্ আমােদর
িবপণেন সুিবধা হেব বেল আপিন আমােদর তথয্ জানােনার জনয্ বেলন বা e pসে িলিখত aনুমিত িদেয় থােকন

IV.

েয েkেt বয্া dারা আপনার িবষেয় জানােত বলা হয়, যা আপনার িলিখত aনুমিত ছাড়া আমরা িদেত পাির না
b. আপিন যিদ সুিনিদর্ ভােব দািয়t না িদেয় থােকন, তাহেল আমরা িনেজেদরসহ কাuেকi িবপণেনর uেdেশয্ আপনার
বয্িkগত তথয্ o খবর বয্বহার করেত েদব না।

4.1 েkিডট iনফরেমশন েকাmািন
a) যখন আপিন ঋেণর সুিবধার জনয্ আেবদন করেবন আমরা আপনার কােছ েkিডট iনফরেমশন েকাmািন
(িসআiিস)-র ভূ িমকার িবষেয় বয্াখয্া করব eবং e কথাo বয্াখয্া করব েয িসআiিস’র কােছ আপনার
িবষেয় যাচাi করেত পাির যার pভােব আপনােক ঋণ েদoয়া হেব িকনা েসi িসdাn gহেণর uপর পড়েত
পাের।
b) আপিন যখন আমােদর েথেক ঋণ gহণ করেবন, আমরা েসi ঋেণর িবশদ িববরণ েkিডট iনফরেমশন
েকাmািনেক জানাব।
c) আমােদর েথেক ঋণ েনoয়ার সময়ানুগ তথয্ িবেশষ সমেয়র anর anর আমরা িসআiিস-েক জানাব।
1. আপনার বয্ািkগত েদনা যা আমােদর কােছ বেকয়া আেছ েস িবষেয় আমরা িসআiিস-েক জানাi যখন
I.

ঋণ েশােধ আপিন িপিছেয় পেড়েছন

II.

বেকয়া পিরমাণ িনেয় িববাদ রেয়েছ

2. যিদ আপনার ঋণ পিরেশােধ আপিন কখনo akম হেয় থােকন o পরবত কােল েসিট আবার যথাkেম েশাধ কের
থােকন, েসেkেt িসআiিস-র িনকট পরবত মােসর pিতেবদেন আমরা তা জািনেয় েদব।
3. আপনার eয্াকাuেnর িবশদ আমরা িসআiিস-েক জানাব যিদ আপনার eয্াকাun eকিট সময় পযর্n a-pিমত
(সাবsয্াnাডর্ ) েথেক পুনরায় pিমত (sয্াnাডর্ ) হয় eবং / aথবা আপনার কােছ সেnাষজনকভােব আপনার
eয্াকাun িনয়িমত / বn করা হেয় থােক।
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4. aনুেরাধ করেল eবং psািবত aথর্pদান করেল আমরা িসআiিস েথেক pাp আপনার ঋণ িবষয়ক তেথয্র eকিট
pিতিলিপ আপনােক েদব।
5. আমােদর সে eককালীন চু িkর aধীেন যিদ আপিন েকান চু িk কেরন aথবা আমােদর কােছ আপনার eয্াকাun
বn কেরন েসi েkেt আমরা আপনােক বয্াখয্া করব েয িসআiিsর কােছ নিথভু k আপনার ঋণ সংkাn eকিট
েনিতবাচক তথয্ ভিবষয্েত আমােদর বয্া বা aনয্ েকাথাo েথেক আপনার ঋণ পাoয়ার েkেt কী pভাব েফলেব।
5. ঋণpদান
a. আমােদর জাতীয় নীিত eবং িনয়ntণমূলক িবধােনর তা পযর্ o লkয্ আমােদর ঋণpদাননীিতেত pিতফিলত হেব।
আমরা eক-বাতায়ন pণালীর মাধয্েম সবধরেনর সুিবধা pদান করেত েচ া করব।
b. আমরা আমােদর oেয়বসাiেট eবং আমােদর শাখাগুিলেত “kু d o েছাট uেদয্গ eবং পুনবর্াসন”-েক ঋণpদােনর নীিত
pদিশর্ত করব। aনুেরােধ সামানয্ মূেলয্ তার eকিট pিতিলিপ আপনােদর েদব।
c. যিদ pেযাজয্ হয়, আমরা েযাগয্তার িবচাের সমথর্ বয্া গুিলর dারা “kু d o েছাট uেদয্ােগর জনয্ ঋণ গয্রািn িনিধ
aিছ” ( েkিডট গয্ারািn ফাn াs ফর মাiেkা aয্াn sল enারpাiেজস) pদt ঋণ গয্য্ারািn pকl েযিট eম eস iগুিলর জনয্ িস িজ িট eস eম i গয্ারিn িsম নােম জনিpয়, তার pধান ৈবিশ য্গিু ল, যার anগর্ত pাপয্ সুিবধা, pেদয়
মাশুল eবং uk pকেlর শতর্ , আপনােক জানাব। eিট বতর্ মােন রেয়েছ eমন eবং নতু ন মাiেkা o kু d uেদাগগুিল
(পিরেষবা uেদয্াগসহ) েপেত পাের, pিত ঋণgহীতা সবর্ািধক 100 লk টাকা পযর্n। uk pকl aনুসাের eর েথেক বাদ
পেড় খুচেরা বয্বসা, িশkাpিত ান , pিশkণ সংsা eবং sিনভর্ র েগা ী (eস eiচ িজ)।
d. েয েkেt েকান ঋণ, েকান চালু aনুদান pকেlর aধীেন পেড়, আমরা তার ৈবিশ য্গিু ল আপনােক জানাব eবং
আপনােক কী কী করেত হেব তাo জানাব।
e. আিথর্ক পিরচালনা সmেকর্ সmাবয্ ঋণgহীতােদর jান বৃিdর জনয্ আমরা িকছু কাযর্kম চালােনার েচ া করব।
f. মতামত o psাব িবিনমেয়র eকিট িনয়িমত পnা িহেসেব আমরা েচ া করব eমeসi ঋণgহীতােদর িনেয় িনয়িমত
ৈবঠক করেত।
5.1 আেবদন
আমরা:
a. ঋেণর জনয্ িবনামুেলয্, সরল, pামাণয্, সহজেবাধয্ আেবদন ফমর্ েদব।
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b. ঋণ আেবদন ফেমর্র সে (আiিন o িনয়ntণমূলক pেয়াজনীয়তা aনুযায়ী) েয সমs নিথ জমা করেত হেব, েসগুিলর
eকিট তািলকা আেবদন ফেমর্র সে েদব যােত আপনার জমা করা আেবদন সবিদক েথেক পূণার্ হয়। pেয়াজেন আমরা
আপনােক ঋণ আেবদন ফমর্ পূরণ করার কােজ সাহাযয্ করব।
c. আপনােক ঋণ আেবদন ফমর্ জমা েদবার সময় বািষর্ক (aয্ানুয়ালাiজড) সুেদর হার সহ pেযাজয্ সুেদর হার সmেকর্
তথয্ েদব eবং যিদ লােগ তার pিkয়াকরেণর জনয্ িফ / মাশুল, পের aথর্pদােনর icা pকােশর যিদ সুেযাগ থােক তার
মাশুল eবং aনয্ানয্ যা িকছু i আপনার sাথর্েক pভািবত করেত পাের জানাব যােত আপিন aনয্ানয্ বয্াে র সে eকিট
বাsব তু লনা করেত পােরন eবং সব েজেন বুেঝ িসdাn িনেত পােরন।
d. আপনার ঋণ আেবদন হােত পাঠােনা েহাক বা aনলাiন েহাক, pািpর িলিখত sীকৃ িত জানাব eবং তার সে i জানাব
আেবদন সmেকর্ িসdাn িনেত কত সময় লাগেব।
e. সাধারণত, েkিডট সুিবধার পাoয়ার আেবদেনর pিkয়াকরেণর জনয্ েয সমs িবশদ িববরণ pেয়াজন তা আেবদন
জমা েনoয়ার সময়i িনেয় েনoয়া হেব। যিদ aিতিরk তেথয্র pেয়াজন পেড়, আমরা আেবদন pািpর সাত িদন (কােজর
িদন) – eর মেধয্ আপনার সে েযাগােযাগ করব।
f. বতর্ মান েকান ঋণ েযিট সেnাষজনকভােব আপিন চািলেয় েগেছন তার নবীকরেণর সময় আমরা েচ া করব েকবল মাt
েয তথয্ আমােদর কােছ েনi eমন েকান aিতিরk তথয্ িনেত।
g. আপনার আেবদন সােপেk সবর্ািধক গুরtু পূণর্ শতর্ াবিল [েমাs iমপেটর্ n টামর্স eয্াn কিnশনস (eমআiিটিস)] dারা
পিরচািলত ঋণ/েkিডট আপনােক আমরা েদব
h. আপনার আেবদেনর aবsান aন-লাiন জানােনার pেচ া করব।
i. ম রু েহাক বা খািরজ, 5 লk টাকা পযর্n ঋণ pিkয়াকরেণর জনয্ মাশুল gহণ করব না।
j. যিদ আপনার আেবদনপt সব িদক েথেক পূণার্ হয় o pদt তািলকা aনুযায়ী সমs নিথ তার সে জমা েদoয়া হেয়
থােক তেব আেবদন সmেকর্ িসdাn েনoয়া হেব 5 লk টাকা পযর্n ঋণ-eর আেবদন aথবা চালু েকান ঋেণর সীমা 5
লk টাকা পযর্n বাড়ােনার েkেt আেবদনpািpর তািরখ েথেক দুi সpােহর মেধয্; ঋেণর সীমা 5 লk েথেক 25 লk পযর্n
হেল 3 সpােহর মধয্; eবং ঋেণর সীমা 25 লk টাকার aিধক হেল 6 সpােহর মেধয্।
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5.2 ঋণ মূলয্ায়ন
A. আমরা
I. আপনােদর আেবদেন েদoয়া িবশদ যাচাi করব ei uেdেশয্ িনযুk আমােদর কম / eজিnেদর মাধয্েম আপনার
বয্বসািয়ক িঠকানায় / বািড়েত আপনার সে েযাগােযাগ sাপন কের।
II. আপনােক ঋণদান করা aথবা আপনার oভার াফট বা ঋণ gহেণর সীমা বাড়ােনার আেগ আপনার ঋণ আেবদন
যেথাপযুkভােব যtসহকাের যাচাi কের মূলয্ায়ন করব।
III.

আপিন েয পিরকlনা েরেখেছন তার েযৗিkকতা সmেকর্ আমরা িনঃসংশয় হেত চাiব।

IV.
আপনার ঋেণর pেয়াজনীয়তা যাচাi করার সময় বাsেব আপনার বয্বসার মরশুম aথবা আবতর্ নশীল
সময়চেkর pকৃ িত aনুযায়ী শীষর্ সমেয়র জনয্ o সাধারণ সমেয়র জনয্ ঋেণর পৃথক পৃথক সেবর্াc সীমা o সাধারণ সীমা
িsর করব।
B. নয্াযয্ মূলয্ায়েনর জনয্ আমােদর িনmিলিখত তথয্গুিল pেয়াজন হেত পােরঃ
I. ঋণgহেণর uেdশয্
II. আপনার বয্বসার পিরকlনা
III.

আপনার বয্বসায় নগেদর েযাগান, মুনাফা o বতর্ মান আিথর্ক দায়বdতা, pেয়াজেন eয্াকাun িববরণী

IV.

আপনার বয্িkগত আিথর্ক দায়বdতা

V. aতীেত আপিন pেয়াজনীয় aথর্সংsান কীভােব বয্বহার কেরেছন
VI.ঋণ-তথয্ সংkাn েকাmািন (েkিডট iনফরেমশন েকাmািন) েথেক pাp তথয্
VII. নামী েkিডট েরিটং eেজিn dারা আপনার েরিটং, যিদ িsর হেয় থাk তার মান বা দর
VIII. aনয্ানয্ ঋণদাতা / েkিডটারেদর েথেক তথয্
IX.

বাজােরর েথেক পাoয়া খবর

X. েযসব েkেt কারখানা, যnt aথবা sাবর সmিt জািমন িহেসেব রাখা হেব, আমােদর dারা তািলকাভু k iি িনয়ার /
uিকেলর েথেক মূলয্-িনধর্ারণ িরেপাটর্ , আiিন িনরীkা িরেপাটর্ তলব করা হেব
XI.

েযখােন pেযাজয্, েসখােন gাহক তার ঋণ িসিজিটeমeসi গয্ারািn্ র aধীেন আনেত চান িক না

XII.

aনয্ েয েকান pাসি ক তথয্
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C. আমরাঃ
i. psািবত থাকেল 10 লk টাকা পযর্n ঋণ aথবা সমেয় সমেয় িরজাভর্ বয্া কতৃর্ ক িনধর্ািরত সীমা পযর্n ঋেণর জনয্
েকান aিতিরk জািমন েনব না।
ii. যিদ আমরা আপনার aতীেতর েলনেদেনর খিতয়ান সেnাষজনক পাi eবং আপনার আিথর্ক স িত মজবুত o scল
হয়, 25 লk টাকা পযর্n জািমন ছাড়া ঋণ েদoয়ার কথা িবেবচনা করব।
iii. 100 লk টাকা সীমার anগর্ত আপনােক ম রু করা ঋণ - kু d o েছাট uেদয্াগ-eর জনয্ ঋণ গয্ারািn িনিধ aিছ
(েkিডট গয্ারািn ফাn াs ফর মাiেkা eয্াn sল enারpাiেজস) pদt ঋণ গয্ারািn pকl-eর aধীেন আনার জনয্
আপনার সmিত gহণ করব eবং েসi aনুযায়ী সেবর্াc 100 লk টাকার মেধয্ েকান সুিবধা দােনর জনয্ aিতিরk জািমন
/ aথবা তৃ তীয় পেkর গয্ারািnর জনয্ েজার েদব না যিদ আমােদর aনুেমািদত েসi সুিবধা uপযুk হয় eবং আপনার
সmিত সহ িসিজিটeসeমi pকেlর aধীন হয়।
iv. আপনার (িশেlা পাদন সংsা) পিরকিlত বািষর্ক েমাট বয্বসামূেলয্র নূয্নতম 20% িভিtেত গণনা কের চলিত
মূলধন েযাগান েদব।
v. চলিত মূলধেনর সীমা uপযুkভােব বাড়ােনার জনয্ আপনার aনুেরাধ িবেবচনা করব েয েkেt u পাদন পিরকlনা
ছািড়েয় েগেছ aথবা েযখােন আপিন pেয়াজনীয় pমাণ িদেয় েদিখেয়েছন েয চলিত মূলধন সmেকর্ pাথিমক মূলয্ায়ন যেথ
নয়।
D. গয্ারািn
আপনার েদনার জনয্ আপিন যিদ aনয্ কােরা েথেক গয্ারািn aথবা জািমন gহণ করেত চান, আমরা আপনার aনুমিত
চাiব তােদর বা তােদর আiিন uপেদ ােক আপনার aথর্সংsান সmেকর্ েগাপনীয় তথয্ েদবার জনয্। আমরা eছাড়াo
I. sাধীন আiিন মতামত েনoয়ার জনয্ তােদর u সািহত করব যােত তারা তােদর দায়বdতা eবং তােদর িসdােnর
পিরণাম িঠকঠাক aনুধাবন করেত পােরন (েযখােন pেয়াজন, েয নিথ আমরা তােদর সাkর করেত বলব তার মেধয্ ei
সুপািরশ eকিট েনািটেশর মতi s o sাভািবক ভােব েদoয়া থাকেব)।
II. তােদর জানাব েয ei গয্ারািn aথবা aনয্ জািমন িদেয় আপিন বা আপনার সংsা েয ei ঋেণর সুিবধা gহণ কেরেছ
েসi কারেণ আপিন দায়বd থাকেবন।
III.েয ঋণ আপিন gহণ কেরেছন তার গয্ারাnারেদর ম িু রকৃ ত ঋণ / ঋণচু িkর শতর্ াবিলর eক pিতিলিপ েদব।
IV.ঋেণর গয্ারাnারেদর আপনা েময়ািদ/িডমাn ঋেণর eয্াকাuেnর বািষর্ক িববরণীর eক pিতিলিপ পাঠান হেব।
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5.3. ম িু র/খািরজ
আমরা –
a. েkিডট সুিবধা pদান করার জনয্ “পিরবেতর্ তু লয্মূলয্” িহেসেব আমানেতর জনয্ েজার করব না।
b. আপনােক oভার াফট pদান করার সমেয় aথবা বতর্ মান oভার াফট সীমা বাড়ােনার সময় জানাব েয আপনার
oভার াফট চাiেল পিরেশাধেযাগয্ িক না।
c. িবিধ o শতর্ াবিল eবং aনয্ানয্ সতক করণ যা সmত েkিডট সুিবধাগুিলেক িনয়ntণ কের েসগুিলেক িলিপবd করব o
যথাযথ ভােব sীকৃ িত pদান করব eবং তার eক pিতিলিপ আপনােক েদব।
d. আমােদর খরেচ আপনার েনoয়া ঋণ-দিললসমূেহর pামাণয্ pিতিলিপ o ঋণ-দিলেল uেlিখত pিতিট সংেযাজনীর কিপ
eবং তােদর তািলকা আপনােক েদব।
e. িলিখতভােব আপনােক জানাব কী কারেণ আপনার ঋণ aথবা েkিডট সুিবধার জনয্ aনুেরাধ পালন করা হয়িন।
f. eকিট েরিটং বয্বsােক আমর েমেন চলব eবং তােদর সূচকগুিল আপনােক জানাব।
g. িsর-হাের ঋেণর েkেt 50 লk টাকা পযর্n ঋেণ েময়াদপূিতর্ র আেগ েশাধ করার aনুমিত েদoয়া হেব েকান রকেমর
pাক-পিরেশাধজিনত aথর্দ ছাড়াi।
h. পিরবতর্ নশীল হাের ঋেণর েkেt pাক-পিরেশাধজিনত েকান aথর্দ ধাযর্ করা হেব না।
i. ম রু করা ঋণ ম রু ী িনধর্ারণকারী সমs শতর্ াবিল পালেনর তািরখ েথেক দুিট কােজর িদেনর মেধয্ িবিল করা
সুিনি ত করব।
j. eকিট ঋণ পিরেশাধ িনঘর্ (ঋেণর েময়াদকােল মূল o সুদ পিরেশাধ করার িনঘর্ ) আপনােক েদব।
k. ম রু ীপেt pদt শতর্ াবিল েমাতােবক সময় সমেয় ei সুিবধার নবীকরণ eবং পযর্ােলাচনা সুিনি ত করব।
5.4. েকndীয় িনবnাগার (েসnাল েরিজিs)
আপিন যখন েকান ঋেণর সুিবধা েনন যার মেধয্ pাথিমক eবং aিতিরk জািমন িহেসেব sাবর সmিt যুk, েসi
েkেt আমরা আপনােক েসnাল েরিজিsr্ র কাজকমর্ িবষেয় জানাব eবং ei বাsব তেথয্র সে পিরিচত করাব েয তােদর
নিথভু k তথয্ েয েকান ঋণদাতা aথবা েয েকান বয্িk িযিন oi সmিt িনেয় েকান কারবার করেত চান তারা েখঁাজ
িনেলi েদখেত পােবন।
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5.5 aথর্pদান-পরবত সময়
আমরা a. ঋণ ম িু র, ঋেণর চু িkর শেতর্ র pেয়াজন ছাড়া aথবা যখন েকান নতু ন / pিতkল তথয্ আমােদর কােছ আেস, েসi
aবsা ছাড়া আপনার বয্বসার কাজকেমর্ েকান রকম হsেkপ করব না।
b. আমােদর সে সmকর্ রাখার েkেt আপনার েকান ধরেনর সিতয্কােরর সমসয্া হেল আমরা সহানুভূিতর সে িবেবচনা
করব eবং আমােদর পযর্েবkণ পdিত েযন iিতবাচক হয় তার pেচ া করব।
c. aনয্ েকান ঋণ pদানকারী সংsা েথেক আপিন পরবত েকান েkিডট সুিবধা gহণ করেল আমােদর জানােনা দরকার।
d. িনয়িমতভােব আপনার কােছ িনেmাk তথয্গিু ল েনব –
I. সময় সমেয় মজুদ মাল eবং aনয্ানয্ িববরণী
II. আপনার বয্বসার পিরকlনায় েয ভিবষয্ ফলাফল aনুমান করা হেয়েছ তার সে বাsব ফলাফেলর eকিট তু লনা
III.

আপনার বয্বসা পিরকlনার গুরtু পূণর্ িবষয়গুিলর agগিত

IV.
দিলল

বািষর্ক িহেসব েযমন বয্ালাn িসট (জমাখরেচর িলিখত িববরণ), লাভ kিতর িহেসব eবং aনয্ানয্ সহায়ক

V. েদনাদার o পাoনাদারেদর বয়স িভিtক পৃথক পৃথক িবভাজন eবং সংি

aেথর্র পিরমাণ।

e. sাভািবক সুরkা বজায় েরেখ সীমার িভতের aথর্ েতালার সুিবধা
f. আপনার বয্বসা পিরিsিতেত েকান পিরবতর্ ন ঘটেল আমরা আপনার কােছ নতু ন তথয্ জানেত চাiব
g. আপনার বা েয বয্া েকান ঋণ-eয্াকাun aিধgহণ করেত চায়, তােদর কাছ েথেক

ঐ eয্াকাuেnর

sানাnরণ করার aনুেরাধ পাoয়ার দুi সpােহর মেধয্ আমােদর সmিত বা aনয্ েকান মত জািনেয় েদব।
h. ঋণ পিরেশাধ করার সে সে aথবা সমেঝাতা বা চু িk েমাতােবক সমs বেকয়া পিরেশােধর 15 িদেনর মেধয্
আবিশয্কভােব সমs জািমন আমরা মুk কের েদব। যিদ পালটা দািবর aিধকার pেয়াগ করা হয় আমরা aনয্ দািবিট
সmেকর্ িবশদ িববরণ িবjিp মারফ েদব eবং জািমন/দিলল/বnক সmিtর st ধের রাখব যতkণ না পযর্n pাসি ক
দািবর িন িt/পিরেশাধ হয়
i. আপনার aনুেরাধ pািpর িদেনi বnক মুk কের/পািঠেয় েদব
j. জািমন জমা করার 24 ঘ ার মেধয্ আহরণ (টাকা েতালা) kমতা বাড়ােনার aনুমিত েদব।
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k. চালু eয্াকাuেnর জনয্ সময় সমেয় িববরণী েদoয়া ছাড়াo, আপনােক েময়ািদ ঋণeবং িডমাn েলােনর জনয্ বািষর্ক
িহেসব িববরণী েদব।
l.আপনােক আমরা ঋণসংkাn িববরণী েদব, pেয়াজেন, আরo ঘনঘন, েসi মূেলয্ যা মাশুল তািলকায় anভুর্ k করা
হেব।
m.িনেmাk eক বা eকািধক পdিতর মাধয্েম আপনার agগিতর পযর্েবkণ করব
i.

সময় সমেয় আপনার মজুেদর িববরণী যাচাi কের

ii.

আমােদর সে আপনার eয্াকাuেnর মাধয্েম েলনেদেনর uপর নজর েরেখ

iii.

আমােদর aথর্সংsান dারা সংগৃহীত মজুদ eবং / aথবা সmদ যাচাi করার জনয্ সমেয় সমেয় আমােদর
কমর্চারী aথবা pািধকৃ ত pিতিনিধ আপনােদর ভবেন যােবন।

iv.

আপনার বয্বসা েকমন চলেছ েসi িবষেয় যখন েযমন pেয়াজন বাজার েথেক িরেপাটর্ েনব

n. যিদ আপনার eয্াকাun eকনাগােড় aিনয়িমত থােক যাeকিট aনু পাদক সmদ (eনিপe) িহেসেব আপনার
বয্বসােক িচিhত কের, আমরা সময় মত শুধু েলনেদন সmিকর্ তi নয় বরং aনয্ানয্ সংকটজনক aবsায় uপনীত
uপাদানগুিল সmেকর্ o সতকর্ বাতর্ া পাঠাব, িচিঠ / েমল aথবা eসeমeস eমনকী আপনার eয্াকাuেnর িববরণীর
মাধয্েম।
যিদ আমরা চু িkর aধীেন pদt aথর্ েফরত িনেত aথবা aথর্ পিরেশাধ বা বয্বসার সাফলয্ tরাি ত করেত চাi আমরা
পযর্াp সময় থাকেত aিgম িবjিp পািঠেয় আপনােক জািনেয় েদব।
5.6.

aথর্-িবযুk সুিবধা (নnফাn েবসড্েফিসিলিট)

আমরা যntপািত aথবা কঁ াচামাল / েভাগয্-সামgী iতয্ািদ েকনার জনয্ aথর্-িবযুk সুিবধা pদান করেত পাির। pতয্য়পt
(েলটার aফ েkিডট) জাির কের, িনেদর্ শ িদেয়, sীকৃ িতদান কের, বয্বsা কের aথবা ছাড় িদেয়। pতয্য়পt, গয্ারািnপt,
আদায়পt ধরেনর সুিবধাগুিল জাতীয় আiন ছাড়াo inারনয্াশানল েচmার aফ কমাসর্ (আiিসিস) কতৃর্ ক সমেয় সমেয়
pকািশত pাসি ক িনয়ম o aনয্ানয্ িবষয়সমg dারা পিরচািলত হয়।
5.7 িবমা
a. আমরা আপনােক জানাব যিদ েকান িবমা েকাmািনর eেজn িহেসেব েকান ধরেনর িবমা আপনােক psাব করা যায়।
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b. আমরা সুিনি ত করব ei ধরেনর িবমা পণয্ gহণ করার জনয্ আপনার িলিখত সmিত আমােদর কােছ আেছ।
c. আমােদর কােছ জািমন িদেয় যিদ েকান ঋণ আপিন gহণ কের থােকন, েসিট েকান িবেশষ পিরেষবা pদানকারী কতৃর্ ক
িবমাকৃ ত হেতi হেব eমন আমরা েজার করব না।

5.8 আিথর্ক সমসয্া
আমরা কীভােব সাহাযয্ করেত পাির
5.8.1. আমরা আিথর্ক সমসয্ার িবষয়গুিল সহানুভূিতসহ eবং iিতবাচকভােব িবেবচনা করব। আপিন pথম সমসয্াগুিল
িচিhত করেবন eবং যথাশী আমােদর জানােবন। আমরা সমসয্া সmেকর্ aবিহত হoয়া মাt আপনােক িলিখতভােব
জানাব। যিদ dত পদেkপ gহণ করার pেয়াজন হয় আমরা আপনার সে েফান, ফয্াk aথবা i-েমল মাধয্েম েযাগােযাগ
করব।
5.8.2. িনেmাk িবষয়গুিল আমােদর পেk uেdেগর কারণ হেত পাের যিদ িবেশষ কের আপিন আমােদর aবিহত না
কেরনঃ
a. বািণিজয্ক u পাদন শুরু করায় িবলm eবং েয েkেt খরচ েবেড় যােc eমন।
b. িনয়িমত তথয্, েযমন মজুদ সংkাn িববরণী, নবীকরণ তথয্, নীিরিkত আিথর্ক িববরণী iতয্ািদ জমা করেত
aকাি ত িবলm।
c. আপনার নগদ েkিডট / চলিত িহেসেব েচক েফরেতর ঘটনার পুনরাবৃিt।
d. বারবার আপনার ম রু ীকৃ ত মাtা ছািড়েয় যাoয়া
e. আপনার বয্বসার েমাট মূেলয্ িবরাট পিরবতর্ ন যার েকান বয্াখয্া আপিন আমােদর েদনিন।
f. aেযৗিkকভােব দীঘর্ কাল ধের কাজ বn / sিগত থাকা।
g. বয্বসায় kিত হেc।
h. আকিsকভােব বয্বসার েকান aংশীদার aথবা সহ-uেদয্াkা aথবা pধান gাহক aথবা কমর্চারীেক হারােনা।
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i. আপনার বয্বসার pাথিমক কাজকেমর্ aথবা বয্বসার eকিট বড় aংেশর িবিkবাটায় পিরবতর্ ন।
j. আমােদর সে সmত uেdেশয্র বাiের ঋেণর বয্বহার করা aথবা কাি ত বয্বসার বাiের aনয্ uেdেশ তহিবল
হsাnর করা
k. psািবত সময় মেতা সুদ না েমটােনা।
l. সmত ঋণ পিরেশােধর সময়সূিচ েমেন চলায় আপনার বয্থতর্ া।
m. আপনার gাহকেদর পেk আপনার কতৃর্ ক আ ত িবল aপিরেশািধত aবsায় িফের আেস eমন।
n. আপনার েযাগানদারেদর আপনার uপর আহরণ করা িবলগুিলর যথাযথ পিরেশাধ হেc না।
o. আপনার পেk জাির করা গয্ারািn pায়শ বয্ব ত হেc eমন।
p. আপনার eয্াকাuেn বয্বসার েমাট মূেলয্র তু লনায় আপনার gাহকেদর েথেক বা aনয্নয্ েদনাদারেদর েথেক pাপয্
ঋেণর মূলয্ েবিশ হেয় পড়েছ eমন।
q. িবিkর টাকা আপনার eয্াকাuেnর মাধয্েম যােc না eমন।
r. ঋেণর চু িkেত েয সমs শতর্ রাখা হেয়িছল তার aনুপালন হেc না eমন।
s. সmত তথয্ সময়মেতা েপশ করা হেc না eমন।
t. আপনার েকান ঋণদাতা আপনার বয্বসার িবরুেd আiিন পদেkপ aথবা বয্বসা তু েল েদoয়ার জনয্ মামলা
দািখল করেছ eমন।
5.8.3. আমরা আপনােক সমসয্া িমিটেয় েফলার জনয্ সব রকেমর সাহাযয্ করব। আপনার সিkয় সহেযািগতায়
আমরা আপনার আিথর্ক সমসয্ার েমাকািবলার জনয্ eকিট পিরকlনা ৈতির করব eবং আপনােক িলিখতভােব জানাব
আমরা েকান িবষেয় সmত হব।
5.8.4. আমরা েচ া করব আপনােক ঋণ সংkাn পরামশর্ পিরেষবা (েkিডট কাuেnিলং সািভর্ েসস) pদান করেত
যােত আপনার আিথর্ক সমসয্া েমাকািবলায় আপনােক আমরা সাহাযয্ করেত পাির।
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5.8.5.
a. আপিন সমসয্ার মেধয্ পড়েল আমরা আপনার aনুমিত সােপেk আপনার uপেদ ােদর সে কাজ করেত পাির। গুরtু পূণর্
কথা হল েয আপিন িব ােসর সে কাজ করুন, udভূ ত পিরিsিতর িবষেয় আমােদর aবিহত করুন, আমােদর সে করা
চু িk েমেন চলুন eবং pাথিমক পেবর্i pেয়াজনীয় পিরবতর্ েনর জনয্ psত থাkন।
b. আপনার সমসয্া েবাঝার জনয্ আপনার সে েযৗথভােব কাজ করেত আমরা আরo আিথর্ক তথয্ / দায়বdতা আপনার
কােছ জানেত চাiব।
5.9 রুg eমeসi’র পিরচযর্া eবং ঋণ পুনিবর্নয্াস
5.9.1.
আপনার ঋণ eয্াকাun যিদ িতন মাস বা তেতািধক মাস ধের aনু পাদক সmদ (eনিপe) িহেসেব গণয্ হয় aথবা আেগর
িহেসব-বেষর্ (eয্াকাuিnং iয়ার)-e বয্বসার িনট মূেলয্র 50% পযর্n kিতর পিরমাণ িহেসেব পু ীভূ ত kিত িহেসেব জেম oেঠ
eবং েসi কারেণ িনট মূেলয্ (েনট oয়াথর্)-e kয় হয়, আমরা eকিট পিরচযর্া / ঋণ পুনিবর্নয্াস কমর্সূিচর কথা িবেবচনা করব।
5.9.2
আপনার পুনবর্াসন / ঋণ পুনিবর্নয্াস-eর জনয্ আেবদন িবেবচনা করার জনয্ আমরা:
a. পরীkা কের েদখব েয আপনার iuিনট / pকlিট বাsবায়নেযাগয্ aথবা সmাবয্ভােব o বাsবায়নেযাগয্ িকনা eবং
আমােদর মতামত iuিনটিট রুg হoয়া েথেক িতন মােস মেধয্ জানাব
b. যিদ আপনার iuিনটিট বাsবায়নেযাগয্ হয় aথবা সmাবয্ভােবo বাsবায়নেযাগয্ হয়, আমরা তার পুনরুjjীবেনর জনয্
সংেশাধনমূলক কাজ শুরু কের েদব
c. যিদ আপনার iuিনটিটর বাsবায়ন সmাবয্ হয় eবং েসিট েকান সহায়-স (কনেসািটর্য়াম) aথবা eকািধক বয্াি ংবেnাবেsর aধীন হয় eবং সমg বেকয়ার মেধয্ আমােদর aংশিটi সবর্ািধক, আমরা eকিট পুনিবর্নয্ােসর কমর্সূিচ ৈতির
করব
d. eকিট পুনবর্াসন পয্ােকজ ৈতির করব যার মেধয্ আরিবআi কতৃর্ ক িনধর্ািরত আপনারo pিতদান থাকেব, আপনার
aনুেরাধ pািpর সবর্ািধক 60 িদেনর মেধয্ লাগু করব
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e. যিদ আপনার iuিনটিট আেদৗ বাsবায়নেযাগয্ না হেয় তেব আপনােক আেরকিট সুেযাগ েদব যােত আপিন আমােদর
ucতর কতৃর্ পেkর সামেন আপনার েকসিট তু েল ধরেত পােরন।
5.9.3.
যিদ আমরা মেন কির পুবার্ সন পয্ােকজ সফল হেব না, তেব আমরা কারণ বয্খয্া করব eবং আপনােক eবং আপনার
uপেদ ােদর সাহাযয্ করব aনয্পথ ভাবেত।
5.9.4.
যিদ আমরা েকান সমেঝাতায় েপঁৗছেত না পাির, আমরা পিরsার কের জানাব কী কারেণ আমরা আপনােক সাহাযয্ করেত
পারব না eবং জািনেয় েদব কেব আমােদর আিথর্ক সাহাযয্ pতয্হার করব।
5.10eককালীন িন িt
a. যিদবয্া ‘eককালীন িন িt’ েযাজনা িনেয় আেস, তার বয্াপক pচার করা হেব বয্াে র oেয়বসাiেটর মাধয্েম eবং
সমs ধরেনর সmাবয্ pচার মাধয্েমর সাহাযয্ িনেয়।
b. আমরা িলিখতভােব psািবত eককালীন িন িtর শতর্ াবিল জািনেয় েদব
c. ei েযাজনার সুেযাগগুিল পাoয়ার জনয্ আমরা যুিkস ত সময় েদব যােত আপিন আেবদন করেত পােরন eবং বেকয়া
পিরেশাধ করেত পােরন
d. যিদ eককালীন িন িtর psােব আপিন সmত হন, আমরা আপনােক বয্াখয্া করব েয ‘ঋণ সংkাn তথয্
েকাmািন’(েkিডট iনফরেমশন েকাmািন) কতৃর্ ক রkণােবkণ করা আপনার ঋণ সংkাn iিতহােসর uপর e
ধরেনর িন িtর pভাব কী হেত পাের।
e. যিদ eককালীন িন িt (oিটeস) psােব সকেলর সmিত হয়, আমরা েবাঝাব েkিডট iনফরেমশন েকাmািন
(িসআiিস) কতৃর্ ক রিkত আপনার ঋণ-iিতহাস-eর uপর ei ধরেনর িন িtর কী pভাব পড়েত পাের
5.11. ঋণ / বেকয়া-র লিgপtকরণ ( িসিকuিরটাiেজশন)
a. যিদ আমরা আপনার ঋণ aথবা বেকয়া aেনয্র কােছ িসিকuিরটাiজ (িবিk) কির, আমরা তার নাম eবং
েযাগােযােগর িবশদ জানাব; আরo জানাব আপনার ঋণ / বেকয়ার কত পিরমাণ তােদর হsাnিরত করা হেয়েছ।
সাধারণ েkেt ঋণ / কােডর্ র বেকয়া যিদ apিমত (নন-sয্াnাডর্ ) হয় তা eয্ােসট িরকনsাকশন েকাmািন
(eআরিস)-েক নিথভু k কের িবিk করার িবেবচনা করা হয়।
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b. যােক আপনার ঋণ / বেকয়া হsাnিরত করা হেয়েছ আপনার দায় হেব তােক আপিন বেকয়া aথর্ পিরেশাধ করেবন।
c. েয সংsােক ঋণ / বেকয়া হsাnিরত করা হেয়েছ তারা আপনার ঋণ সংkাn তথয্ িস আi িস-র কােছ জানােত
থাকেব।
d. যােক আপনার ঋণ / বেকয়া হsাnিরত করা হেয়েছ তঁ ার িবরুেd যিদ আপনার েকান aিভেযাগ থােক েসi েkেt
আমরা আপনােক সাহাযয্ করেত েচ া করব।

6. বেকয়া আদায় eবং জািমন পুনরািধকার নীিত
6.1. বেকয়া আদায়
a. যখনi আমরা ঋণ pদান কির, আমরা তার পিরেশােধর পdিত, aথর্া পিরেশােধর পিরমাণ, সময়সীমা o
কালানুkিমকতা িবষেয় আপনােক oয়ািকবহাল কির। িকn পিরেশােধর সময়সূিচ যিদ আপিন পালন না কেরন,
েস েkেt েদেশর আiনানুগ িনধর্ািরত pণালীেত বেকয়া আদায় করা হয়।
b. আমােদর বেকয়া আদায় eবং জািমন পুনরািধকারকণ তথা আদায়কারী eেজn িনেয়ােগর জনয্ েবাডর্ aনুেমািদত
নীিত থাকেব।
c. আদায়কারী eেজn িনেয়ােগর সময় সমs pাসি ক আiন, িনয়মাবিল, িনেদর্ শাবিল, aনুেমাদন তথা aনুমিতপt
pদান aথবা প ীকরেণর শতর্ াবিল িবেবচনা করা হেব।
d. আমরা সুিনি ত করব েয আমােদর আদায়কারী eেজnরা যথাযথভােব pিশkণpাp হেব যােত তােদর দািয়t
তারা যt o সংেবদনশীলতার সে পালন করেত পাের। আমরা আরo সুিনি ত করব েয তােদর িনেদর্ িশত
দািয়েtর বাiের েযন তারা না যায়।
e. আমােদর আদায় নীিত েসৗজনয্েবাধ pদশর্ন, নয্াযয্ আচরণ o aনুেরাধ করার oপর আধািরত। আমরা
gাহেকর আsা o দীঘর্sায়ী সmকর্ সমৃd করার uপর িব াসী। বেকয়া িবষেয় সমs তথয্ আপনােক
েদoয়া হেব eবং তার পিরেশােধর জনয্ যেথ পূেবর্ িবjিp িদেয় জানােনা হেব।
f. পিরেশােধর akমতার েkেt েসিট বেকয়া আদায়কারী সংsার কােছ পাঠােনার পূেবর্ িবষয়িট আমরা যাচাi কের
েদেখ িনi যােত আমােদর tিটর জনয্ েযন আপনােক ঝােমলা সামলােত না হয়।
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g. আদায় করার pিkয়া শুরু করার সময় আমরা আপনােক জানাব েয যিদ আপনার েকান aিভেযাগ থােক
আপিন আমােদর সাহাযয্-সংkাn লাiেন েযাগােযাগ করেত পােরন।
h. আমােদর আদায়কারীেদর সmেকর্ আপনার aনয্াযয্ বয্বহােরর aিভেযাগ আমরা aনুসnান কের েদখব। যিদ
আপনার েথেক আমরা েকান aিভেযাগ পাi েয আমােদর বয্াে র pিতিনিধ / আদায়কারী eেজn সিঠক বয্বহার
কেরিন aথবা আচার-সংিহতা ল ণ কের কাজ কেরেছ আমরা িবষয়িট িনেয় aনুসnান করব eবং তার
ফলাফল আপনার aিভেযাগ pািpর তািরখ েথেক eক মােসর মেধয্ জানাব eবং েয েয েkেt uিচত বেল
িবেবিচত হেব, আপনার যিদ েকান kিত হেয় থােক তার kিতপূরণ করব।

6.2.বেকয়া আদায় eবং জািমন পুনরািধকার নীিত
আiেনর সে স িতপূণর্ ‘বেকয়াআদায় eবং জািমনপুনরািধকার নীিত’ আমরা েমেন চলব। ei নীিত আমােদর
oেয়বসাiেট pদিশর্ত হেব eবং পাঠ করার িনিমেt আমােদর শাখাগুিলেতo পাoয়া যােব।
a. আমােদর আদায় নীিত েসৗজনয্েবাধ pদশর্ন, নয্াযয্ আচরণ o aনুেরাধ করার oপর আধািরত। আমরা
gাহেকর আsা o দীঘর্sায়ী সmকর্ সমৃd করার uপর িব াসী।
i.

বেকয়া িবষেয় সমs তথয্ আপনােক েদoয়া হেব eবং তার পিরেশােধর জনয্ যেথ পূেবর্ িবjিp িদেয়
জানােনা হেব।

ii.

আপনার িবরুেd আদায়করেণর pিkয়া শুরু করার তািরখ eবং আপনার েকস যােদর েসাপদর্ করা
হেয়েছ েসi আদায়কারী eেজিn / eেজn-eর নাম, িঠকানা o েফান নmর আপনােক জানাব

iii.

আমােদর dারা িনযুk আদায়কারী pিতিনিধ সংsা / েকাmািন িবষেয় িবশদ িববরণ আমরা
oেয়বসাiেট pদিশর্ত করব।

iv.

aনুেরাধ জানােল আপনার জনয্ pাসি ক আদায়কারী pিতিনিধ সংsা / েকাmািনর িবশদ িববরণ
শাখাsের আমরা জানােত পাির।

v.

বেকয়া আদায় বা জািমন পুনরািধকার করার জনয্ আমােদর কমর্চারী বা pািধকৃ ত pিতিনিধ িনেজর
পিরিচিত জানােবন eবং েস pসে তারা আমােদর dারা জাির করা pািধকরণ পt েদখােবন eবং
আপনারা চাiেল বয্া aথবা বয্া কতৃর্ পk dারা pদt পিরিচিত কাডর্ েদখােবন
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vi.

পিরেশােধর akমতার েkেt েসিট বেকয়া আদায়কারী সংsার কােছ পাঠােনার পূেবর্ িবষয়িট আমরা
যাচাi কের েদেখ িনi যােত আমােদর tিটর জনয্ েযন আপনােক ঝােমলা সামলােত না হয়।

b. আদায়করণ বা / জািমন পুনরািধকােরর কােজ িনযুk আমােদর কম রা aথবা pািধকৃ ত pিতিনিধরা
pেয়াজনীয় যtশীলতার সে িনেmাk িনেদর্ শাবিল েমেন চলেবনঃ
I.

সাধারণত, আপনার বয্বসার/কােজর জায়গায় আপনার সে েযাগােযাগ করা হেব, eবং েসখােন
পাoয়া না েগেল আপনার বাসsােন aথবা েকান িনিদর্ করা sােনর aভােব আপনার dারা pািধকৃ ত
বয্িkর পছেnর জায়গায়।

II.

pিতিনিধর পিরিচিত বা তার pিতিনিধt করার pািধকার আপনােক জানান হেব

III.

আপনার েগাপনীয়তা o মযর্াদা রkা করা হেব

IV.

আপনার সে েযাগােযাগ িবিনময় নাগিরক িশ াচােরর সে করা হেব।

V.

আপনার বয্বসা বা কমর্-জিনত িবেশষ পিরিsিতর কারেণ aনয্থা না হেল আমােদর pিতিনিধরা
sাভািবক িনয়েম সকাল 7টা েথেক সেn 7টার মেধয্ আপনার সে েযাগােযাগ করেব।

VI.

িবেশষ েকান সমেয় েফান করা বা িবেশষ েকান sােন েযাগােযাগ করা সংkাn আপনার িনেষধ থাকেল
আমরা যথাসmব তােক সmান েদব।

VII.

কেলর সংখয্া eবং সময় তথা কথাবাতর্ ার িবষয় নিথভু k করা হেব

VIII.

বেকয়া সংkাn িববাদ বা মতপাথর্কয্ িনরসেনর জনয্ পারsিরক সmিতর িভিtেত সুশৃ ল পdিত
aবলmন করা হেব eবং সমs রকেমর সহেযািগতা করা হেব

IX.

বেকয়া আদােয়র জনয্ আপনার বািড়েত েদখা করার সমেয় েসৗজনয্ eবং ভবয্তা রkা কর হেব।
আমােদর আিধকািরক / pিতিনিধ েকান uপােয় েকান বয্িkর িবরুেd েমৗিখক বা শারীিরক
ভীিতpদশর্ন বা েকান ধরেনর হয়রািন করেব না, আপনােক aপমান করার uেdেশয্ েকান কাজ
করেব না, আপনার পিরবােরর সদসয্েদর, েরফাির eবং বnু েদর ভীিতবয্ ক eবং aনামী েফান কল
aথবা িমথয্া eবং িব ািnমূলক আেবদন জানােব না।
যাiেহাক, আপনার সাmpিতক েযাগােযােগর িবশদ আমােদর জানােনা আপনারi দািয়t। আপনার
pদt িববরণ েথেক বয্া যিদ আপনার সে েযাগােযাগ করেত akম হয়, আপনােক সnান করার
জনয্ বয্া বাiেরর সূt েথেক eবং আপনার বnু / আtীয়েদর কাছ েথেক খবর জানেত চাiেব।
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X.

aনুপযুk পিরিsিত েযমন পিরবােরর েকান েশােকর ঘটনা বা িববােহর মত গুরtু পূণর্ পািরবািরক
aনু ােনর সমেয় ei বেকয়া আদায় েহতু সাkা বা েফান করা েথেক িবরত থাকা হেব।

সংেযাজনীঃশbেকাষ
eয্ভালাiেজশন
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eয্াভাল েযাগ করার aথর্ হল বয্াে র িবিনময়িবল aথবা াফট িপছসi কের stাnকরণ করা, যা
pাপক ( য়ী) (আমদািনকারী) েময়াদপূিতর্ েশেষ েকান িবল পিরেশাধ করেত বয্থর্ হেল পিরেশােধর
গয্ারািn pদান কের।
বয্া গয্ারািn
বয্া গয্ারািn aথর্া যিদ gাহক দিলেল িনিদর্ দায় পালন করেত aপারগ হয় তেব বয্া dারা তার
gাহেকর তরেফ েকানo তৃ তীয় পেkর কােছ গয্ারািn দিলেল িনিদর্ েকােনা পিরমান aথর্ েদoয়ার
pিত িত।
বয্াি ং েলাকপাল
বয্াি ং েলাকপাল েকানo েকানo বয্াি ং পিরেষবায় ঘাটিতর কারেণ gাহকেদর aিভেযাগ িনরসন কেl
ভারতীয় িরজাভর্ বয্া dারা pিতি ত eকিট sাধীন িবতকর্ িন িt দpর।
িবল
িবল aথর্া আিথর্ক হsাnরেযাগয্ েলখয্ েযমন িবিনময় িবল বা pিমসির েনাট। িবিনময় িবল েkতার
uেdেশয্ িবেkতা dারা জাির করা িবল যা েkতােক িনেদর্ শ েদয় সরবরাহ করা dবয্/ pদt পিরেষবার
জনয্ aথর্ পিরেশাধ করেত। pিমসির েনােটর ধরেণর িবল pাp dবয্/pদt পিরেষবার জনয্ aথর্
পিরেশােধর pিত িতেত িবেkতার pিত েkতা dারা জাির করা িবল।
িবল kয় / বা াকরণ
িবল kয়/িডsাun করা পেণয্র িবেkতার িযিন িডমাn/iuসাn িবিনময় িবল uিঠেয়েছন তঁ ার ঋণ
pসািরত করার eকিট uপায়। িডমাn িবল kয় করা হয় eবং iuসাn িবল িডsাun করা হয়।

নগদ ঋণ / oভার াফট
নগদ েkিডট/oভার াফট হল ঋেণর সুিবধার eকিট িবেশষ ধরণ েযখােন eকজন েদনাদারেক তার
pেয়াজনমেতা aথর্ ধার েনoয়ার sাধীনতা সেমত পূেবর্ বয্বিsত eকিট সীমা ম রু করা হয়।
eকাuেn েkিডট জমা হেল িতিন ম িু রকৃ ত সীমার মেধয্ নতু ন কের টাকা তু লেত পারেবন। aথর্া
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সীমা ঋেণর eকিট আবতর্ নকারী মাtা িহসােব কাজ কের। বয্া বেকয়া বয্ােলেnর uপর সুদ আদায়
কের।
kিতপূরণ নীিত
kিতপূরণ নীিত বয্াে র তরেফ tিট িবচু য্িতর কারেণ gাহকেদর uপর েয আিথর্ক kিত বেতর্ েছ তা
ৃ নীিত।
পূরণ করার জনয্ বয্া কতৃর্ ক aনুসত
ঋণদান সুিবধা / বয্া ঋণ
বয্াে র কাছ েথেক েkিডট সুিবধা েময়ািদ ঋেণর আকাের aথবা gাহকেদর eকিট িনিদর্ সমেয়র জনয্
েদoয়া oভার াফট বা নগদ েkিডট আকাের হেত পাের। বেকয়া বয্ালােnর জনয্ তঁ ােক সুদ িদেত
হেব।

ঋণ-তথয্-েকাmািন (িসআiিস)
ঋণ তথয্ েকাmািনগুিল গিঠত হয় eবং পি ভু k হয় েকাmািন আiন, 1956-eর aধীেন eবং
িরজাভর্ বয্া কতৃর্ ক পি ভু kকরেণর শংসাপt pাp হয়। ei েকাmািনগুিল তােদর সদসয্ ঋণ
সংsাগুিল েথেক েডটা সংgহ করার eবং িবে ষেণর পর েসগুিল সদসয্েদর eবং িনিদর্
বয্বহারকারীেদর মেধয্ pচার করার aিধকারী।

kয়মধয্sতাকরণ (ফাকটিরং)
kয়মধয্sতাকরণ (ফয্াকটিরং) হল pাপয্ রািশ পিরচািলত করার জনয্ eকিট আিথর্ক পnা, ঋণ
িবkয় কের নগেদ পিরবতর্ ন করা।
িsর হাের সুদ
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েকান ঋেণর uপর িsর-হাের সুদ মােন েগাটা সময়কােলর জনয্ সুেদর হার aপিরবতর্ নীয় থাকেব
aথবা িবেশষ সময়াnের েসিটর পুনিবর্নয্াস করা যােব পুনিবর্নয্াস aনুেcেদ pদt ঋেণর শতর্ াবিল
aনুযায়ী।

পিরবতর্ নশীল হাের সুদ
েকান ঋেণর uপর পিরবতর্ নশীল হাের সুেদর মােন হল সুেদর হার িsর নয় বরং eকিট েরফােরn
হােরর সে সmিকর্ ত eবং েসিটর পিরবতর্ ন সােপেk সুেদর হার পিরবতর্ ন হেব।

গয্ারািn
বয্িk pদt pিত িত
pতয্য়পt (েলটার aফ েkিডট)
pতয্য়পt (েলটার aফ েkিডট) বয্া কতৃর্ ক জাির করা নিথ। pতয্য়পt বিণর্ত নিথ জমা েরেখ
pতয্য়পt pাপকেক aথর্pদােনর জনয্ aপিরবতর্ নীয় pিত িত েদয়।

kু d o েছাট uেদয্াগ

kু d eবং েছাট uেদয্াগ u পাদন aথবা পিরেষবা pদােন িনেয়ািজত থােক।
kু d uেদয্াগ সjািয়ত হয় ei ভােবঃ েকানo pিত ান, েকানo বড় িশেlর anভুর্ k eকিট uেদয্াগ
েযখােন কারখানা eবং যntপািতেত িবিনেয়াগ 25 লাখ টাকার aিধক নয়, িশl বা পণয্ dবয্
u পাদেন িনযুk
aথবা
পিরেষবা pদােন িনেয়ািজত pিত ান েযখােন যntপািতেত িবিনেয়াগ 10 লাখ টাকার েবিশ নয়।
েছাট uেদয্াগ সjািয়ত হয় eiভােবঃ
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িশl aথবা পণয্ dবয্ u পাদেন িনযুk eকিট uেদয্াগ যা eমন েকানo িশেlর anভুর্ k েযখােন
কারখানা eবং যntপািতেত িবিনেয়াগ 25 লাখ টাকার েবিশ িকn 5 েকািট টাকার aিধক না।
aথবা
পিরেষবা pদােন িনযুk eমন eকিট uেদয্াগ েযখােন যntপািতেত িবিনেয়াগ 10 লাখ টাকার েবিশ
িকn 2 েকািট টাকার aিধক নয়।
িনট মূলয্ (েনট oয়থর্)

িনট মূলয্ (েনট oয়থর্) বলেত েবাঝায় মূলধন eবং aবাধ সংরিkত িনিধর সমি েথেক পুি ভূ ত kিত
িবেয়াগ করা।
তহিবল-িভিtক নয় েয সুিবধাসমূহ (নnফাn েবসড্েফিসিলিট)
নন-ফাn িভিtক সুিবধা বয্া কতৃর্ ক pদt eকিট সুিবধা যা বয্া েথেক িনিধর বিহগর্মেনর সে
জিড়ত নয়। gাহক যখন ei সুিবধা েনয় তা পরবত কােল আিথর্ক দােয় দানা বঁােধ যিদ gাহক ei
সুিবধা েনoয়ার সমেয় কৃ ত pিত িত পালন না কেরন। বয্া গয্ারািn, sীকৃ িত পt eবং েলটার aফ
েkিডট নন-ফাn িভিtক সুিবধার িবিভn আকার।
aনু পাদক সmদ (eনিপe)
aনু পাদক সmদ (eনিপe) eকিট ঋণ aথবা aিgম েযখােন
1) েময়ািদ ঋেণর েkেt সুদ eবং/aথবা মূেলর oপর িকিs 90 িদেনর েবিশ েময়াদ utীণর্
হoয়ার পেরo বেকয়া পেড় থােক।
2) eকাun oভার াফট/নগদ েkিডট (oিড/িসিস)-eর েkেt ‘আuট aফ aডর্ ার’
হoয়ার পেরo বেকয়া পেড় থােক।
3) িবল েকনা aথবা িডsাun করার েkেt 90 িদেনর েবিশ েময়াদ utীণর্ হoয়ার পেরo
বেকয়া পেড় থােক।
‘aচল’ aবsান (‘আuট aফ aডর্ ার’)
েকানo eকাunেক ‘আuট aফ aডর্ ার’ বলা হেব যিদ বেকয়া বয্ালাn kমাগত aনুেমািদত সীমা/েতালার
kমতার aিতিরk হেয় থােক। েসiসব েkেt েযখােন মূল কাযর্কর eকাuেn বেকয়া বয্ালাn aনুেমািদত
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সীমা/েতালার kমতার কম হয়, িকn বয্ালাn িশেটর তািরখ েথেক kমাগত 90 িদেনর জনয্ েকানo
েkিডট থােক না aথবা oi eকi সমেয়র মেধয্ েkিডট েয পিরমান সুদ েডিবট করা হেয়েছ তার তু লনায়
যেথ না হয়, তাহেল েসi eকাunেক ‘আuট aফ aডর্ ার’ বলা হয়।
েময়াদ utীণর্
েকানo ঋণ সুিবধার anগর্ত েকানo রািশ বয্াে র পাoনা হেয় থাকেল যিদ বয্াে র িনধর্ািরত িদেন তা না
েশাধ করা হেয় থােক তেব তােক েময়াদ utীণর্ বলা হেব।
aথর্pদান eবং িন িt বয্বsা
aথর্pদান eবং িন িt বয্বsা বলেত েবাঝায় আিথর্ক বয্বsা যা তহিবেলর েজাগানদার eবং uপেভাkার
মেধয্ aথর্ sানাnরেণর uপায় ৈতির কের, সাধারণত আিথর্ক pিত ানগুিলর মেধয্ েডিবট eবং েkিডট
িবিনময় dারা।
িপন
eকিট েগাপনীয় নmর, কােডর্ র সে যার বয্বহার gাহকেক পণয্/পিরেষবার মূলয্ িদেত, নগদ টাকা তু লেত
eবং বয্া কতৃর্ ক pদt aনয্ানয্ ৈবদুয্িতন পিরেষবা uপেভাগ করেত aনুমিত েদয়।
যুিkযুk
যুিkর dারা িনয়িntত বা যুিk eবং িচnার িভিtেত pিতি ত, সাধারণ বুিdর সীমার মেধয্, aিতমাtায়
েবিশo নয় aিতমাtায় কমo নয়।
েরফােরn হার
eিট হল বয্াে র েসi মানদnসম সুদহার যার সে সংেযাগ েরেখ পিরবতর্ নশীল সুদহার পdিতর aধীনs
ঋণগুিলর সুদহার ধাযর্ করা হয়। আলাদা আলাদা বয্াে িনজ িনজ নীিতর িভিtেত েরফােরn হার িsিরকৃ ত/
পিরবিতর্ ত হয়।
পুনরািধকার
পুনরািধকার eকিট পdিত যার dারা ঋণদাতা (গৃহ বা পণয্ েযমন গািড় জািমন েরেখ pদt ঋন) জামানেতর
দখল েনয় যিদ েদনাদার ঋেণর শতর্ aনুযায়ী পিরেশাধ করেত না পাের।
পুনবর্াসন পয্ােকজ
পুনবর্াসন পয্ােকজ দুবলর্ iuিনেটর পুনবর্াসেনর জনয্ psত পয্ােকজ। পয্ােকজ psত করেত হেব আরিবআi
িনেদর্ শ মানয্ কের eবং সাধারণত পয্ােকেজ থােক
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I.
II.
III.
IV.
V.

কাযর্করী মূলধেন সুেদর হাের ছাড়, িনয়ntক িনেদর্ িশকা েমেন
ফােnড inােরs েময়ািদ ঋন
কাযর্করী মূলধন েময়ািদ ঋণ
েময়ািদ ঋণ
ৈনিমিtক ঋণ সহায়তা

জািমন
eমন সmেদর pিতিনিধt কের যা ঋণ বা aনয্ েকানo দােয়র সহেযািগ িহসােব বয্ব ত হয়। েদনাদার ঋণ
েশাধ করেত না পারেল, ঋণদাতা বয্া েয রািশ ঋণ েনoয়া হেয়েছ তার পিরবেতর্ ei সmদ দািব করেত
পাের।
pাথিমক জািমন েদনাদারেক েদoয়া ঋণ সুিবধা েথেক psত সmদ eবং / aথবা যা pতয্kভােব েদনাদােরর
েসi বয্বসা /pকেlর সে যুk যার জনয্ ঋণ সুিবধা েদoয়া হেয়েছ।
aিতিরk জািমন uk ঋণ সুিবধার জনয্ pদt aনয্ েয েকানo জািমন, েযমন aলংকার বা, বািড় বnক
রাখা iতয্ািদ।

পিরেষবা
1. kু d eবং েছাট পিরেষবা uেদয্ােগর েkেt পিরেষবা বলেত েছাট রাsা eবং জল পিরবহণ চালকগণ, েছাট
বয্বসা, েপশাদার o sিনযুk বয্িkবগর্ eবং aনয্ানয্ পিরেষবা uেদয্াগ েবাঝায়
2. বয্া কতৃর্ ক gাহকেদর pদt পিরেষবার মেধয্ পেড় িবিভn সুিবধা েযমন aথর্েpরণ(েরিমেটn) [ িডিড,
eমিট, িটিট iতয্ািদ] নগদ gহণ eবং pদান, েনাট িবিনময় eবং ৈবেদিশক মুdা িবিনময় করা।
রুg সংsা
রুg সংsা বলেত eমন eকিট uেদয্াগ েবাঝায় যার ঋণ eয্াকাun িতন মাস বা তেতািধক মাস ধের
aনু পাদক সmদ (eনিপe) িহেসেব গণয্ হয় aথবা আেগর িহেসব-বেষর্ (eয্াকাuিnং iয়ার)-e বয্বসার
িনট মূেলয্র 50% পযর্n kিতর পিরমাণ িহেসেব পু ীভূ ত kিত িহেসেব জেম oেঠ।
মাশুল তািলকা
েসi তািলকা যার মেধয্ বয্া কতৃর্ ক gাহকেদর uেdেশ পিরেবিশত পণয্ eবং পিরেষবাসমূেহর uপর ধাযর্
করা সমs মাশুলগুিল েদoয়া রেয়েছ।
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ei আচার-সংিহতা বয্াি ং েকাডস eয্া sয্াnাডর্ েবাডর্ aফ iিnয়া (িবিসeসিবআi) কতৃর্ ক
ভারতীয় িরজাভর্ বয্া , iিnয়ান বয্া স eয্ােসািসেয়শনeবংসদসয্ বয্া েদর সে সহেযািগতায় ৈতির
করা হেয়েছ।ei আচার-সংিহতার েকndীয় লkয্ হল সু ু eবং নয্াযয্ বয্াি ং আচরণ গেড় েতালা,
নূয্নতম মান িঠক করা, scতাবাড়ােনা, কাজকেমর্র মান আরo unত করা eবং সবার uপের
বয্া ার-gাহকেদর মেধয্ আnিরক সmকর্ গেড় েতালা যা বয্াি ংবয্বsা সmেকর্ সাধারণ মানুেষর
আsা বািড়েয় তু লেব।িবিসeসিবআi eকিট sশািসত সংsা িহেসেব গিঠত হয় েফbয়াির 2006 সােল
– “ei িবষয়িট নজর রাখা eবং সুিনি ত করার জনয্ েয, বয্া গুিল তােদর পিরেষবা েদoয়ার সময়
গৃহীত বয্াি ংআচার-সংিহতা eবং মান সিঠক ভােব েমেন চেলেছ িকনা। “
িবিসeসিবআi দুi ps আচরণ-িবিধ ৈতির কেরেছ – gাহকেদর pিত বয্াে র দায়বdতা সংkাn
আচরণ-সংিহতা eবং kু d eবং েছাট uেদয্াগ-eর pিত দায়বdতা সংkাn িবিধ।ei আচরণসংিহতাগুিল িবিসeসিবআi-eর সদসয্ বয্া গুিল gহণ কেরেছ যার মেধয্ পেড়তফিসলভু k
বািণিজয্কবয্া , শহরা িলক সমবায় বয্া eবং আ িলক gামীণবয্া সমূহ।
িবিসeসিবআi তার গঠনeবং ভূ িমকায় েকান aিভেযাগ িনরসন েফারাম নয়।তবুo, aিভেযাগ eেল
িবিসeসিবআi বয্া গুিলর নীিতপdিত eবং আচরেণর মেধয্ ফঁ াক েথেক যাoয়ার িদক েথেক সৃি
হoয়া pণালীগত aভাব িচিhত করার লেkয্ েসিট পরীkা কের েদেখ, eবং েসগুিল শুধের েনoয়ার
জনয্ পদেkপ gহণ কের।
িবিসeসিবআi
সmেকর্
আরo
েখঁাজখবর
কেরwww.bscbi.org.inoেয়বসাiেট লগ করুন।
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