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1.ভূ িমকা:
নন-ব াংিকং আিথক সং া িলেক (এনিবএফিস) জাির করা 1 জুলাই 2015
("গাইডলাইনস") িসিস. না .054 / 03.10.119 / 2015-16 এর অধীেন আরিবআইেয়র
সাকুলার অনুযায়ী পিরচালনা পষদ ক াপে াট ফাইন ানিশয়াল সািভেসস াইেভট
িলিমেটেডর কােজর জন এক ট ফয়ার াক টেসস কাড হণ কেরেছ। নীেচ বিণত
ফয়ার
ফয়ার
আগ

াক টেসস কাড টর সােথ এনিবএফিস িলর জন আরিবআই ারা ণীত
াক টেসস কাড স িকত গাইডলাইনেসর সাম স রেয়েছ। বাড 25
2021-এ আেগর পিলিস ট অনুেমাদন কেরিছল।

কা ানীর ব বসা চিলত িবিধব এবং িনয়ামক েয়াজনীয়তা অনুসাের, দ তার
উপর যথাযথ ল
রেখ, াহকেদর পছ
অনুযায়ী এবং কেপােরট শাসেনর
নীিত িল মেন চেল পিরচািলত হেব| এছাড়াও, কা ানী তার কাজকেমর
ে এই
ফয়ার াক টেসস কাড ট মেন চলেব, যার মূল উপাদান িল নীেচ দওয়া হেয়েছ:

2.উে শ :
•

াহকেদর সােথ কাজ কারবার করার সময় ফয়ার

•

াহকেদর আমােদর আিথক পণ এবং পিরেষবা স ে
হন করেত স ম করা

•

াহকেদর স

3.ঋণ এবং
•

িন

অবগত কের স ঠক িস া

ত করা

য়াকরেণর জন আেবদন:

স াব াহকেদর জন য ঋণ আেবদনপ জাির করা হেব তােত েয়াজনীয় তথ
থাকেব যা
ভােব বাঝা যােব, (যােত অন ান এনিবএফিস ারা দ িনয়ম ও
শত িলর সােথ এক ট অথপূণ তলনা করা যায় এবং ঋণ হীতা যােত
ায় এবং
াধীনভােব িস া িনেত পাের)। ঋণ আেবদন পে পির ার ভােব লখা আেছ য
আিথক সুিবধা িল পাওয়ার জন কী কী

•

াক টস মেন চলা

কা

ানী সম

ঋণ আেবদেনর

াি

েয়াজনীয় ডকুেম
ীকার করার ব ব া

জমা িদেত হেব|
হণ কেরেছ|
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4.ঋণ মূল ায়ন এবং িনয়ম ও শতাবলী:
•

ঋণ আেবদনপ
িল কা ানীর মূল ায়ন মান অনুযায়ী িবেবচনা করা হেব এবং সই
অনুযায়ী আিথক সুেযাগসুিবধা দান করা হেব| অনুেমাদেনর িচ ঠর মাধ েম াহেকর
সােথ সরকারী যাগােযাগ করা হেব, যােত িনধািরত িনয়ম এবং শতািদ সহ অনুেমািদত
ঋেণর পিরমােণর িববরণ থাকেব, যার মেধ বািষক সুেদর হার এবং এর েয়াগ জানােনা
হেব। এ িল ছাড়াও দরীেত ঋণ পিরেশােধর দ িহসােব নওয়া সুদ, চক/ন াচ
িডসঅনার চাজ, ব য় েসিসং িফ, ি েপেমে র চােজর িবষয় ট
ভােব অনুেমািদত
িচ ঠ এবং ঋেণর চ েত উে খ করা হেয়েছ। াহক এই সম িনয়ম এবং শত হন
কেরেছ িকনা সই িবষেয় কা

•

ানী রকড রাখেব|

কা ানী ঋণ িবতরেণর সময় ঋেণর চ
াহকেক সরবরাহ করেব।

এবং স

িকত িবষয়ব র এক ট অনুিলিপ

5.ঋণ িবতরণ এবং শতাবলীেত পিরবতন:
•

িনয়ম এবং শতাবলীেত কানরকম পিরবতন হেল কা ানী ঋণ হীতােক সই স ে
না টস পাঠােব – যার মেধ পড়েব িবতরেণর তফিসল, সুেদর হার, পিরেষবা চাজ,
ি েপইেম চাজ ইত ািদ| কা ানী এও িন ত করেব য িনয় ক কতৃপে র মেতর
িবপরীেত না হেল সুেদর হার এবং চােজর পিরবতন িল কবল স াব ভােব কাযকর
হেব। এই
ে এক ট উপযু িবধান ঋণ চ েত অ ভ করা হেয়েছ।

•

চ র অধীেন অথ দান বা কাযকািরতা
সােথ স িতপূণ হেত হেব।

•

কা ানী তার পুেরা বেকয়া পিরেশােধর পর বা কা ানীর ঋণ হীতােদর িত ঋণ
পিরেশােধর বেকয়া পিরমাণ আদায় উপলে যিদ কানও বধ অিধকার বা দায়ব তা
থােক তাহেল কা ানী সম িসিকওির ট ফরত িদেয় দেব| যিদ এই ধরেনর কােনা
সট অেফর অিধকার দখােনা হয়, তাহেল ঋণ হনকারীেক অবিশ দাবী এবং য
শতাবলীর অধীেন সংি
দাবী িন ি /পিরেশাধ না হওয়া অবিধ িসিকউির ট িল
বজায় রাখার অিধকার য কা ানীর রেয়েছ তার স ূণ িববরণ সেমত না টস
পাঠােনা হেব।

ত াহার/ রাি ত করার িস া ও ঋণ চ

র
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6.সাধারণ:
•

ঋণ চ পে আেলািচত শতাবলীর উে শ ব তীত কা ানী াহেকর িবষেয়
হ ে প করা থেক িবরত থাকেব (যিদনা াহেকর ারা আেগ অ কািশত কােনা
নতন তথ কা ানীর নজের আেস)|

•

িল , বণ, জাত, ধমিব াস, স
বষম দখােব না|

•

যিদ ঋণ হনকারীর কাছ থেক ঋেণর পিরমান ানা র করার অনুেরাধ করা হয়,
তাহেল তার স িত বা অন ট যমন কা ানীর তরফ থেক অস িত (যিদ থােক) স ট
অনুেরাধ জানােনার 21 িদেনর মেধ ঋণ হনকারীেক জানােনা হেব| এই জাতীয়
ানা র কাযকর আইেনর সােথ ত চ র শত অনুযায়ী হেব।

•

বেকয়া আদােয়র
ে , িনয় ক কতৃপ
ারা িনধািরত গাইড লাইন অনুসাের একই
কাজ করা হয়। কা ািন াহেকর অকারণ হয়রািন করেব না এবং িন ত করেব য
কম রা

দায় এবং ধেমর িভি েত কা

াহকেদর সােথ স ঠকভােব আচরণ করার জন যেথ

7.অিভেযাগ িনরসন

ানী ঋণ আেবদেন

িশি ত হয়।

য়া:

কা ািনর এক ট অনুেমািদত অিভেযাগ িনরসন নীিত রেয়েছ এবং স ট কা ািনর
ওেয়বসাইেট দওয়া রেয়েছ। থম েরর অিভেযাগ িনরসন
য়া িহসােব সং ার
এক ট

াহক অিভেযাগ হ লাইন না ার রেয়েছ।

াহকেদর কাছ থেক অিভেযাগ হণ ও সমাধােনর জন কা ানী মিত আকা
া
িসংেনাডাল অিফসার িহসােব মেনানীত কেরেছ। নাডাল অিফসােরর যাগােযােগর
িববরণ িল িন

প:

মিত আকা
া িসং
ধান - অনুবত তা
ক াপে াট ফাইন ানিশয়াল সািভেসস াইেভট িলিমেটড,
গাকালদাস া টনাম, িনউ নং 3 (ও নং 211),
আপার প ােলস অরচাডস, বলাির রাড,
সদাশীব নগর, কণাটক, ব ালু -– 560080
মইল-আইিড: aakanksha.singh@axio.co.in ফান: +91 9999914917
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সং ার পিরেষবা/পণ স েক াহকেদর নািলশ বা অিভেযাগ থাকেল তারা এর খুব শী
সমাধােনর জন নাডাল অিফসােরর কােছ িলিখতভােব জানােত পারেবন। নাডাল
অিফসার এই অিভেযােগর মূল িবষয় িল পযােলাচনা করার জন এবং পরবত
িম টং িলেত মেন চলার জন বাড অফ িডের ারেদর কােছ উপ াপন করেবন|
যিদ াহকরা কা
জানােত পােরন:

ানী

ারা সরবরাহ করা সমাধােন খুিশ না হন তাহেল তারা এখােন

দা অিফসার ইনচাজ, আ িলক অিফস,
কন জউমার এডেকশন অ া
েটকশন সল,
িরজাভ ব াংক অফ ই য়া,
10/3/8, নৃপথু া রাড,
ব ালু , কণাটক 560001
টিলেফান ন র: 080-22180397 ইেমল: cms.cepcbengaluru@rbi.org.in
টিলেফান ন র: 080-22180501
বা
দা ও ডসম ান - এনিবএফিস,
অিফসার ইনচাজ,
িরজাভ ব াংক অফ ই য়া
ফাট ািকস,
চ াই 600 001
টিলেফান ন র: 044 - 25395964
ইেমল: cms.nbfcochennai@rbi.org.in

8. কা
•

ানী কতৃ ক

েদয় সুেদর হােরর িনয় ণ:

সুেদর হার,
য়াকরণ িফ এবং অন ান চাজ িনধারেণ কা ানী ট যথাযথ
অভ রীণ নীিত ও প িত িনধারণ কেরেছ। কা ানী ট, তহিবেলর ব য়, মা জন এবং
ঝু ঁ িক ি িময়াম ইত ািদ স িকত িবষয় িল িবেবচনা কের এক ট সুেদর হােরর মেডল
হণ কেরেছ এবং িনয় ক গাইড লাইেনর সােথ স িতপূণ ঋণ এবং অি েমর জন
ধায সুেদর হার িনধারণ কেরেছ। সুেদর হার এবং িবিভ
ণীর াহকেদর জন িভ
সুেদর হার ধায করার কারণ এবং ঝু ঁ িক স ে
হেব।.

অনুেমাদেনর িচ ঠেত

ভােব জানােনা
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সুেদর হার এবং ঝু ঁ িকর
ণীিবভােগর িত িবেবচনাও কা ািনর ওেয়বসাইেট দওয়া
থাকেব। ওেয়বসাইেট কািশত তথ সুেদর হােরর কােনা পিরবতেনর
ে পিরবিতত
করেত হেব।

•

উ সুেদর হার সবসমেয় বািষক হাের দওয়া থাকেব যােত
স ঠক সুেদর হার স েক াত হন।

াহক একাউে

েযাজ

9. কা ানীর ারা অথািয়ত হাইেপােথেকেটড স
পুনঃিনধারণ:
কা ানী তার ঋণ চ
য ট আইনগতভােব
এবং শতািদ স

দ

পে
াহেকর সােথ এক ট পুনরায় দখল করার ধারা রেখেছ
েয়াগেযাগ । আরও
তা িন ত করেত, ঋণ চ র িনয়ম

িকত িবধান িলর মেধ আেছ:

•

দখল নওয়ার আেগ না টেশর সময়;

•

পিরি িত যার অধীেন না টেশর সময়সীমা মওকুফ করা যায়;

•

িসিকউির ট দখল করার প িত;

•

িসিকউির ট িব য়/িনলােমর আেগ ঋণ পিরেশােধর জন ঋণ হীতােক চূ ড়া
দওয়ার িবধান;

•

ঋণ

•

স

সুেযাগ

হীতােক পুনঃ াপেনর অিদকার দওয়ার প িত এবং
ি

িব

10. ফয়ার

য়/িনলােমর প িত।

াক টস কােডর ভাষা এবং যাগােযাগ:

ফয়ার াক টস কাড িনয়িমতভােব পযােলাচনা করা হেব এবং স ট বােডর কােছ
অনুেমাদেনর জন দওয়া হেব। অনুেমািদত নীিত কা ািনর ওেয়বসাইেট দওয়া হেব
এবং স ট

কেহা

ােরর তেথ র জন িবিভ আ িলক ভাষায় উপল

করা থাকেব।
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