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1. ভূলম া 

আশীব চাদ মাইররা ফাইনযান্স রলরমরেড (AMFL) আরথ চক অন্তভভ চক্তিি সিকারি কায্ চররম মুখ্য ভূরমকা পালন 

কিরি শুরু করিরে কািণ িািা ভািিীয় সমারেি বযাঙ্করবহীন অংশগুরলি র্ারহদা পূিণ করি এবং 

অথ চননরিক উন্নয়ন ও েীবনয্াত্রাি মারনি উন্নরিি উপি  গোি রদরয় অথ চননরিকভারব সক্তরয় দরিদ্ররদি 

ক্ষমিায়রনি েনয আরথ চক পরিরর্বাগুরলি অযারেস প্রদান করি প্ররর্ষ্টা করি। 

সম্প্রদারয়ি আথ চ-সামাক্তেক রবভারিি েনয মাইররা ফাইনযান্স গলান/পরিরর্বাগুরলি উপি  গুরুত্ব 

গদওয়া একটে সংস্থা রহসারব, AMFL সমরয়-সমরয় RBI দ্বািা রনর্ চারিি নযায্য অনুশীলন গকাডগুরল 

অনুসিণ কিরি প্ররিশ্রুরিবদ্ধ। এই  FPC গকাম্পারনি সমস্ত অরফরস প্ররয্ােয হরব, য্াি মরর্য অন্তভভ চি 

গহড অরফস, রবরভন্ন গকরে অবরস্থি আঞ্চরলক অরফসগুরল এবং ভািি েরু়ে সমস্ত বযবসারয়ক 

ভাটেচকযারল (MFI/MSME/গিাল্ড গলান) অবরস্থি শাখ্াগুরল। FPC গকাম্পারনি সকল  কম চর্ািী এবং 

কম চকিচারদি েনয বার্যিামলূক হরব। 

এই  FPC নীরিটে RBI-এি  মাস্টাি রনরদচশনা – ভািিীয় রিোভচ বযাঙ্ক (মাইররাফাইনান্স গলারনি েনয 

রনয়ন্ত্রক কাঠারমা) রনরদচশাবলী, 2022, RBI/DOR/2021- 22/89 DoR.FIN.REC.95/03.10.038/2012 22, 

িারিখ্ 14ই মার্চ 2022 – অনুয্ায়ী সংরশারর্ি হরয়রে। 

 
2. এই  ন্ীলিি উক্েশয 

অনযানয রবর্রয়ি সারথ, এই  নীরিি উরেশয হল  গকাম্পারনি প্ররিটে কম চর্ািীরক রবস্িৃি রনরদচশনা গদওয়া 

গয্ িািা সব চদা প্ররিটে ঋণগ্রহীিাি কথা মাথায় গিরখ্ নযায্য অনুশীলরনি সাংিঠরনক প্রর্ান লক্ষয অেচরনি 

েনয RBI-এি  রনরদচশ অনুসারি নযায্য অনুশীলন গকারডি উপি  রনয়ন্ত্রক রনরদচরশকাগুরলি সািমম চরক 

করঠািভারব অনুসিণ করি, য্া ঋণ  প্রদারন নযায্য অভযাস, গ্রাহকরদি প্ররি স্বচ্ছিা এবং বযবসারয়ক 

অনুশীলন এবং গ্রাহকরদি সারথ সম্পরকচি গক্ষরত্র ননরিক মানদরেি প্ররিশ্রুরিরক শক্তিশালী করি। 

নযায্য অনুশীলন গকাডটে আমারদি সমস্ত শাখ্া অরফস, রবভািীয়/আঞ্চরলক/িােয/গোন অরফস, গহড 

অরফরসি পাশাপারশ গকাম্পারনি ওরয়বসাইে www.asirvadmicrofinance.co.in-এ প্রদরশ চি হরব এবং 

অনুরিারর্ি রভরিরি গ্রাহরকি কারে FPC-এি  একটে প্ররিরলরপও উপলব্ধ হরব। 

আমারদি সার্ািণ নীরি গ্রাহকরদি সারথ য্ুক্তিসঙ্গি, স্বচ্ছ এবং নযায্য হরি হরব। গকাম্পারন প্ররিটিি 

পদ্ধরি অনুসিণ কিরি, গ্রাহরকি প্ররয়ােনীয়িা বঝুরি এবং সমরয়-সমরয় আমারদি সমস্ত গলনরদরন 

য্ুক্তিসঙ্গি হরি র্ায়। নিরি কিা আরবদন ফগম চ, এবং সম্পরকচি প্রক্তরয়ায় রনক্তিি কিা হয় গয্ আমিা 

আমারদি আর্িণ  এবং গলনরদরন স্বচ্ছ। এো মাথায় গিরখ্ই গকাম্পারন প্ররিরদরনি রভরিরি আমারদি 

গ্রাহকরদি সারথ আর্িণ  কিাি েনয একটে নযায্য অনুশীলন গকাড রহসারব রনম্নরলরখ্ি রনরদচরশকাগুরল 

নিরি করিরে। 

 
3. মূিন্ীলি 

ঋণগ্রহীিাি সারথ গলনরদন কিাি সময় নযায্য অনুশীলন গকারড 5টে উপাদান িরয়রে 

a. নযায্য আর্িণ  

b. উপরয্ারিিা 

c. আরথ চক সাক্ষিিা এবং স্বচ্ছিা 

d. িথয এবং গিাপনীয়িা 

e. অরভরয্ারিি রনষ্পরি 

http://www.asirvadmicrofinance.co.in/
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3(a) ন্যায্য আর্িণ  

 
1. AMFL-এি  লক্ষয এো রনক্তিি কিা গয্ গকানও গ্রাহক/ঋণগ্রহীিা র্ম চ, বণ চ, রলঙ্গ, নববারহক 

রস্থরি ইিযারদি মরিা কািরণ অনযায়ভারব নবর্রমযি রশকাি না হয়। 

 
2. AMFL আিও  রনক্তিি কিরব গয্ গকাম্পারনি পরক্ষ কাে কিা সমস্ত কম চর্ািী/বযক্তিিা, 

- সম্মানেনক ভার্া বযবহাি কিরবন, শালীনিা বোয় িাখ্রবন এবং সব চদা 

সামাক্তেক/সাংসৃ্করিক সংরবদনশীলিারক সম্মান কিগবন, 

- ভয় গদখ্ারবন না অথবা অননরিক বা অশ্লীল ভার্া বযবহাি কিরবন না, 

- গলান পুনরুদ্ধাি কিাি সময়, ঋণগ্রহীিা এবং AMFL দ্বািা পািস্পরিকভারব 

রনর্ চারিি/গকেীয় মরনানীি স্থারন পুনরুদ্ধাি কিা হয়। কম চর্ািীরদিরক ঋণগ্রহীিাি 

আবাসস্থল বা কম চস্থরল পুনরুদ্ধাি কিাি অনুমরি গদওয়া হরব শুর্ুমাত্র য্রদ ঋণগ্রহীিা 

দুই বা িরিারর্ক বাি পিপি  রনর্ চারিি/গকেীয় মরনানীি স্থারন উপরস্থি হরি বযথ চ হন। 

- ঋণগ্রহীিারক কল  কিাি সময় AMFL সকাল 9োি আরি এবং সরে 6োি পরি বা 

অনুপয্ুি সমরয় গয্মন গশাক, অসুস্থিা, সামাক্তেক অনুিান গয্মন রববাহ ইিযারদ 

সমরয় রমািি কল  কিরব না। 

- গকাম্পারনি কমীিা গয্ন গ্রাহকরদি সারথ গপশাদাি আর্িণ  করি, এবং িািা এই  রবর্রয় 

HR নীরিরি উরেরখ্ি মূল অর্যক্ষরক গমরন র্রল, িা রনক্তিি কিাি েনয গকাম্পারন 

একটে কায্ চকি প্ররশক্ষণ বযবস্থা স্থাপন কিরব। 

- AMFL ঋণগ্রহীিাি আত্মীয়স্বেন, বেুবােব বা সহকমীরদি হয়িারন কিরব না। ঋণগ্রহীিা 

বা ঋণগ্রহীিাি পরিবাি/সম্পদ/সুনাম বা ঋণগ্রহীিাি নাম প্রকাশ কিাি েনয রহংসা বা 

অনয অনুরূপ উপায় বযবহাি বা বযবহারিি হুমরক গদরব না। 

- AMFL কমীরদি ঋরণি পরিমাণ বা পরিরশার্ না কিাি পরিণরি সম্পরকচ ঋণগ্রহীিারক 

রবভ্রান্ত কিাি অনুমরি গদওয়া হয় না। 

- বযবসারয়ক নীরিি রবর্য় রহসারব AMFL সংগ্রহ/পুনরুদ্ধারিি েনয িৃিীয় পরক্ষি 

এরেন্টরদি রনয্ুি করি না। 

 
3. AMFL ঋণগ্রহীিাি রবর্রয় হস্তরক্ষপ কিা গথরক রবিি থারক ঋণ  র্ভ ক্তিি শিচাবলীরি প্রদি 

উরেশয ো়ো (য্রদ না নিভন িথয, য্া ঋণগ্রহীিাি দ্বািা আরি প্রকাশ কিা হয়রন, িা ঋণদািাি 

নেরি আরস)। 

4. গকাম্পারন শুর্ুমাত্র গশর্ অবলম্বন রহসারব েমানরিি রনষ্পরি কিরব এবং িাও গ্রাহকরক 

বরকয়া পরিরশারর্ি েনয পয্ চাপ্ত এবং য্থায্থ গনাটেশ প্রদারনি পরি। এই  র্িরনি রবজ্ঞরপ্ত 

ঋণ  আরবদন/র্ভ ক্তিরি থাকা শিচাবলী এবং প্ররয্ােয আইন  ও রনয়ন্ত্রক রনরদচরশকা গমরন 

হগব। 

5. সুদ এবং অনযানয র্ােচ সহ  গলান অযাকাউন্ট বে কিাি েনয গকাম্পারনি পাঠারনা 

গয্ািারয্ারিি গ্রাহক ইরিবার্ক সা়ো না রদরল প্রকাশয রনলারমি মার্যরম েমানরিি (গসানা) 

রনষ্পরি কিা হরব। প্ররয্ােয আইন  এবং রনয়ন্ত্রক রনরদচরশকা গমরন সমরয়-সমরয় সংরশারর্ি 

রনলাম নীরি অনুয্ায়ী রনলাম পরির্ারলি হরব। 

6. গয্খ্ারন গকাম্পারন গলারনি আরবদন/র্ভ ক্তি এবং গলান অনুরমাদরনি রর্টঠি (পন  টেরকে) 

রভরি করি গলারনি স্বাভারবক গময়ারদি আরিই েমানি রনষ্পরি কিাি প্রস্তাব গদয়, 

গসরক্ষরত্র বরকয়া পুনরুদ্ধারিি েনয এই  র্িরনি পদরক্ষপ শুরু হওয়াি আরি গ্রাহকরক 

পয্ চাপ্ত এবং য্থায্থ গনাটেশ প্রদান কিা হরব।
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7. গকাম্পারন গ্রাহকরদি সমস্ত বরকয়া সম্পূণ চ রনষ্পরিি পি  অরবলরম্ব েমানি রফরিরয় গনওয়া 

পেন্দ করি এবং উৎসারহি করি। িরব, য্রদ বযরিরমী উদাহিণ থারক গয্ গলান অযাকাউন্ট 

বে হওয়াি পরি গ্রাহক েমানি (গসানা) গফিি রনরি অক্ষম, য্া গকাম্পারনি অক্ষমিাি 

কািরণ নয়, িাহরল য্ুক্তিসঙ্গি রনিাপদ গহফােি র্ােচ প্ররদয় হরি পারি য্া গলারনি 

আরবদন/র্ভ ক্তিি সারথ সঙ্গরিপূণ চ হরব এবং গ্রাহকরক য্থায্থভারব পিামশ চ গদওয়া হরব বা 

শাখ্া প্রাঙ্গরণ এবং গকাম্পারনি ওরয়বসাইরে প্রদরশ চি হরব। 

 
3(b) উপক্য্ালিিা 

 
1. একটে গলান প্রক্তরয়াকিরণি সময়, AMFL ঋণগ্রহীিাি কাে গথরক িথয, দলবদ্ধ 

ঋণগ্রহীিারদি কাে গথরক পিামশ চ এবং/অথবা উপরদশ, গররডে ইনফিরমশন রিরপারেচি 

(CIR) বযবহাি এবং/অথবা একটে গলান রবিিণ কিাি আরি বাস্তব পরিরস্থরিি খ্বরিি 

মার্যরম আরথ চক পরিরস্থরি (আয় এবং বযয়), ঋরণি প্ররয়ােনীয়িা, পরিরশারর্ি ক্ষমিা, 

ঋরণি পরিমাণ ইিযারদি মূলযায়ন রনক্তিি কিরব। 

 
2. AMFL রনক্তিি কিরব গয্ গলানটে ঋণগ্রহীিাি পরিরশার্ কিাি গয্ািযিাি সারথ 

সামঞ্জসযপূণ চ এবং ঋণগ্রহীিাি ঋণ  পরিরশার্ কিাি েনয পয্ চাপ্ত ক্ষমিা িরয়রে এবং এটে 

িারদি েনয অরিরিি গবাঝা নয়। 

 
3. মাইররা ফাইনযান্স গলারনি গক্ষরত্র, AMFL রনক্তিি কিরব গয্ সমস্ত রবদযমান গলারনি সারথ 

সারথ রবরবর্নার্ীন গলারনি গক্ষরত্র পরিবারিি ঋণ  পরিরশারর্ি বার্যবার্কিা (োমানি-

মুি মাইররা ফাইনযান্স গলারনি পাশাপারশ অনয গকানও র্িরনি োমানি-সহ  গলান) মূল 

ও সুরদি উপাদান উভয়ই সহ  মারসক পারিবারিক আরয়ি 50 শিাংরশি গবরশ হওয়া উরর্ি 

নয়। 

 

4. গলারনি অনুদান এবং প্রথম রকক্তস্তি পরিরশারর্ি রনর্ চারিি িারিরখ্ি মরর্য স্থরিিারদশ 

গদওয়া হরব য্া গলারনি আরবদন প্রক্তরয়া র্লাকালীন গ্রাহরকি সারথ গয্ািারয্াি কিা হরব। 

 
3(c) আলথ ব  সাক্ষিিা এর্ং স্বচ্ছিা 

 
1. AMFL ঋণগ্রহীিাি কারে মুখ্য িথয গশয়াি কিরব গলারনি নরথি মার্যরম গয্মন গলারনি 

আরবদন/অনুরমাদনপত্র/গলান র্ভ ক্তি/পন  টেরকে এবং িথযপত্র সহ  গলান কাডচ, এবং 

রনম্নরলরখ্িগুরল কভাি কিরব; 

- গলারনি রবশদ রববিণ (গয্ািয গলারনি পরিমাণ, গলান রস্কম, গময়াদ, পরিরশারর্ি 

রিরকারয়ক্তন্স/পরিমাণ, প্ররদয় গমাে অরথ চি উপি  সুরদি বারর্ চক হাি, কায্ চকি সুরদি 

হাি, প্ররসরসং রফ, ওভািরডউ সুদ, গফািরলাোি/রপ্র-গপরমন্ট র্ােচ, সুরদি িণনা 

পদ্ধরি, সুরদি উপি  ো়ে বা RBI-এি  রনরদচশ অনুসারি অনুরমারদি অনয গকানও র্ােচ 

বা রফ, প্ররদয় গমাে পরিমাণ, রবমাি অর্ীরন গমাে পুনরুদ্ধািরয্ািয র্ােচ, রবমা 

কভারিরেি পরিমাণ এবং কভাি কিা ঝুুঁ রক এবং অনযানয প্রর্ান শিচাবলী) 

- গকাম্পারনি পরির্য় এবং টঠকানা, গয্ািারয্ারিি রববিণ। 

- ঋণগ্রহীিাি অরভরয্াি রনষ্পরি বযবস্থাি রবশদ রববিণ। 
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মাইররাফাইনান্স গলারনি পাশাপারশ, রনম্ন আরয়ি পরিবািগুরলরক েমানিকৃি গলারনি েনয 

িথযপত্র প্রদান কিা হরব। 

 
2. AMFL সমস্ত শিচাবলী ঋণগ্রহীিারদি আঞ্চরলক ভার্ায় বা িা ুঁিা গবারঝন, এমন  একটে 

ভার্ায় োনারব। 

 
গলারনি শিচাবলী স্পষ্টভারব রলরখ্ি আকারি ঋণগ্রহীিারদি োনারনা হয়। প্ররিটে গকরে গদওয়া 

বার্যিামূলক প্ররশক্ষরণি সময়, AMFL ঋণগ্রহীিারদি এই  শিচাবলী সম্পরকচ রবনামূরলয আরথ চক 

সাক্ষিিা প্রদান করি য্ারি ঋণগ্রহীিা একটে গলারনি রবর্রয় সরুর্রন্তি রসদ্ধান্ত রনরি পারিন। 
 

3. AMFL রনক্তিি কিরব গয্ ঋণগ্রহীিারদি কারে প্রাপ্ত সমস্ত গলারনি আরবদরনি স্বীকৃরি প্রদান 

কিা হয়। আরবদনপরত্রি সারথ ঋণগ্রহীিাি েমা রদরি হরব এমন  নরথ এবং ঋণ  পাওয়াি েনয 

সংরশ্লষ্ট সকল  শিচাবলী আরবদনপরত্র রনরদচরশি থাকরব। এবং গয্-সময়সীমাি মরর্য গলারনি 

আরবদরনি রনষ্পরি কিা হরব। 

 

4. গলান প্রিযাখ্যারনি গক্ষরত্র, িা গ্রাহকরদি সরঙ্গ সরঙ্গই োনারনা হরব। 

 

5. রবলরম্বি অথ চ প্রদারনি েনয েরিমানা ওভািরডউ পরিমারণি উপি  প্ররয্ােয হরব এবং 

সম্পূণ চ ঋরণি পরিমারণি উপি  নয়, য্া র্ভ ক্তিরি স্পষ্ট অক্ষরি রর্রিি কিা হরব। 

 

6. AMFL রনক্তিি কিরব গয্ এটে রবিিরণি সময়সূর্ী, সুরদি হাি, পরিরর্বাি র্ােচ, রপ্ররপরমন্ট 

র্ােচ ইিযারদ সহ  গলারনি শিচাবলীরি হওয়া গয্-গকানও পরিবিচরনি রবর্রয় স্থানীয় ভার্ায় 

ঋণগ্রহীিারক গনাটেশ গদরব এবং এটে সম্ভাবযভারব প্ররিফরলি হরব। 

 
7. AMFL প্রাপ্ত প্ররিটে গপরমন্ট ইরলকট্ররনক িরসদ গয্মন SMS-এি মার্যরম ঋণগ্রহীিাি কারে 

স্বীকাি কিরব এবং রূ়্োন্ত রডসর্ােচও স্বীকাি কিরব। 

 

8. AMFL পয্ চাপ্ত বযবস্থা গ্রহণ সরুনক্তিি কিরব (গয্মন ঋণগ্রহীিাি সারথ প্ররশক্ষণ, মূলযায়ন 

এবং পয্ চায়ররমক করথাপকথন) য্ারি ঋণগ্রহীিা গলারনি গময়ারদ পণয, প্রক্তরয়া এবং 

গলারনি শিচাবলী সম্পূণ চরূরপ বুঝরি সক্ষম হন। 

 

9. MFI গলারনি েনয গকানও েমানি ো়োই গলান প্রদান কিা হয়। নন-MFI গলারনি েনয, 

েমানিগুরল সমস্ত বরকয়া পরিরশারর্ি পরি বা ঋরণি বরকয়া পরিমারণি আদারয়ি উপি  

সমস্ত েমানিগুরল গের়ে গদরব গয্-গকানও নবর্ অরর্কাি বা ঋণগ্রহীিাি রবরুরদ্ধ AMFL-

এি  অনয গকানও দারবি েনয রলরয়ন সারপরক্ষ। য্রদ গসে অরফি এই  র্িরনি অরর্কাি 

প্ররয়াি কিা হয়, িরব ঋণগ্রহীিারক গসই রবর্রয় গনাটেশ গদওয়া হরব, য্াি সরঙ্গ থাকরব 

অবরশষ্ট গলম সম্পরকচ সম্পূণ চ রববিণ এবং গয্-শরিচ প্রাসরঙ্গক গলম রনষ্পরি/প্ররদয় না 

হওয়া পয্ চন্ত AMFL েমানিগুরল র্রি িাখ্াি অরর্কািী। 

 

10.  গকাম্পারন বযবসারয়ক গলনরদরনি সময় গ্রাহরকি দ্বািা কিা গকানও অরনচ্ছাকৃি বা 

কিরণক ত্রুটেি সুরবর্া না গনওয়াি অঙ্গীকাি করি।
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11.  ঋণগ্রহীিাি কাে গথরক র্ারিি অযাকাউন্ট স্থানান্তরিি েনয অনুরিার্ প্রারপ্তি গক্ষরত্র, 

আশীব চারদি সম্মরি বা অনযথায়, অথ চাৎ, আপরি, য্রদ থারক, িা অনুরিার্ প্রারপ্তি িারিখ্ 

গথরক 21 রদরনি মরর্য োনারনা হয়। এই  র্িরনি হস্তান্তি স্বচ্ছ র্ভ ক্তিি শিচাবলী অনুয্ায়ী 

আইরনি সারথ সামঞ্জসযপূণ চ হরব। 

 

12.  সুরদি কায্ চকি হাি, এবং AMFL দ্বািা প্ররিটিি অরভরয্াি রনষ্পরি বযবস্থাও রবরশষ্টভারব প্রদরশ চি 

হরব িাি সমস্ত অরফরস এবং এটেি দ্বািা নিরি ির্নাগুরলরি (আঞ্চরলক ভার্ায়) এবং এি  

ওরয়বসাইরে। 

 

13.  সুরদি হাি এবং ঝুুঁ রকি রমরবনযারসি পদ্ধরি এবং রবরভন্ন গেণীি ঋণগ্রহীিারদি েনয রবরভন্ন 

সুরদি হাি র্ােচ কিাি গয্ৌক্তিকিা ঋণগ্রহীিা বা গ্রাহরকি কারে আরবদনপত্র, অনুরমাদন পরত্র 

প্রকাশ কিা হরব এবং গকাম্পারনি ওরয়বসাইরে আপরডে কিা হরব। 

 

14.  েমানি রহসারব গসানা গ্রহণ কিাি সময়, AMFL ঋণগ্রহীিা/পন  টেরকেরক গসানাি মূলযায়ন 

এবং রবশুদ্ধিা (কযারিরেি পরিরপ্ররক্ষরি) এবং বেক িাখ্া গসানাি ওেন  সম্পরকচ একটে 

শংসাপত্র গদরব। 

3(d) িথয এর্ং কিাপন্ীযিা 

 
1. AMFL ঋণগ্রহীিারদি কাে গথরক KYC নরথি রডক্তেোল করপ গনরব এবং RBI-এি  রনয়ম 

অনুয্ায়ী িা য্ার্াই কিরব। 

 
2. AMFL আিও  ঘন-ঘন  রভরিরি ইউরনফম চ গররডে গডো ফম চযাে অনুসারি RBI অনুরমারদি 

গররডে ইনফিরমশন গকাম্পারন (CICs) এি  সারথ ঋণগ্রহীিাি সটঠক এবং রবস্িৃি িথয 

আপরলাড কিা রনক্তিি কিরব। 

 
3. AMFL এোও রনক্তিি কিরব গয্ িািা CIC-ি সারথ িারদি িথয রনরয় ঋণগ্রহীিাি দ্বািা 

উত্থারপি গয্-গকানও রববারদি দ্রুি সমার্ান কিরব। 

 

4. AMFL ঋণগ্রহীিাি িথয করঠািভারব গিাপন িাখ্াি েনয য্রথষ্ট বযবস্থা গনরব। 

 

5. AMFL শুর্ুমাত্র রনম্নরলরখ্ি পরিরস্থরিরিই িৃিীয় পরক্ষি কারে ঋণগ্রহীিা সম্পরকচি িথয প্রকাশ 

কিাি অনুমরি পারব 

- এই  র্িরনি িথয আইরনি অর্ীরন সিবিাহ কিা প্ররয়ােন বা এটে একটে বার্যিামূলক 

বযবসারয়ক উরেরশয প্রদান কিা হয় (উদাহিণস্বরূপ গররডে ইনফিরমশন 

গকাম্পারনগুরলি েনয) 

- ঋণগ্রহীিারদি এই  র্িরনি প্রকাশ সম্পরকচ অবরহি কিা হরয়রে এবং রলরখ্িভারব 

পূব চানুমরি গনওয়া হরয়রে। 

- সংরশ্লষ্ট িৃিীয় পক্ষরক ঋণগ্রহীিাি িথয পাওয়াি/গশয়াি কিাি েনয গকাম্পারনরক 

অবরহি করি ঋণগ্রহীিাি দ্বািা অনুরমাদন গদওয়া হরয়রে। 

 
6. AMFL রনক্তিি কিরব গয্ প্রর্াি, রবপণন সামগ্রী এবং অনযানয েনসার্ািরণি খ্বরি িথয 

বযবহারিি েনয প্ররিটে ঋণগ্রহীিাি কাে গথরক রলরখ্ি সম্মরি গনওয়া হরব।
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7. গকাম্পারন গ্রাহরকি দ্বািা প্ররিশ্রুি েমানরিি রনিাপদ গহফােি সিুরক্ষি কিাি েনয সমস্ত সম্ভাবয 

এবং য্ুক্তিসঙ্গি বযবস্থা গ্রহণ কিাি এবং গকাম্পারনি গহফােরি থাকাকালীন গকানও দুঘ চেনােরনি, 

অসাবর্ানিাবশি বা প্রিািণামলূক ক্ষরিি েনয গ্রাহকরক ক্ষরিপিূণ গদওয়াি অঙ্গীকাি করি। য্রদ 

েমানরিি (গসানাি) ক্ষরিি রর্ি থারক, গলান অনুরমাদরনি সময় গকাম্পারনি দ্বািা গহফােরি 

গনওয়াি আরি, িাহরল গসই সিযটে োনারনা হরব বা সংরক্ষপ্তভারব অনুরমাদরনি রর্টঠ/ পনটেরকরে 

অন্তভভ চি কিা হরব। 

8. র্ারহদা অনুয্ায়ী, গকাম্পারন গলান র্লাকালীন বা বে হওয়াি সারথ সারথই গয্-গকানও সমরয় গ্রাহক বা িাি 

য্থায্থ অনুরমারদি প্ররিরনরর্রক গলান অযাকাউরন্টি একটে গস্টেরমন্ট প্রদান কিরব। িরব, গকাম্পারন 

িাি রবরবর্নাি রভরিরি, অযাকাউরন্টি গস্টেরমন্ট প্রদারনি েনয গ্রাহকগক য্কু্তিসঙ্গি প্ররসরসং র্ােচ 

প্রদারনি েনয বলরি পারি য্রদ অযাকাউন্টটে বে কিাি 30 রদন পরি এই  র্িরনি দারব কিা হয়। 

 

 
3(f) অলভক্য্াক্িি লন্ষ্পলি 

 

 
1. কায্ চকি এবং সমরয়াপরয্ািী পদ্ধরিরি দক্ষ ঋণগ্রহীিাি অরভরয্াি বযবস্থাপনা প্রক্তরয়াি মার্যরম 

ঋণগ্রহীিাি স্বাথ চ িক্ষায় AMFL-এি  একটে শক্তিশালী ঋণগ্রহীিাি অরভরয্াি রনষ্পরিি বযবস্থা 

থাকরব। 

 
2. AMFL িাি শাখ্া, রবভািীয় অরফস, গহড অরফস, গলান নরথ এবং অনযানয গয্ািারয্ারিি গফািারম 

(গকাম্পারনি ওরয়বসাইে ইিযারদ) গনাডাল অরফসারিি রববিণ সহ  গ্রাহরকি অরভরয্াি রনষ্পরিি 

নাম এবং রবশদ রববিণ স্পষ্টভারব োনারব এবং প্রদশ চন কিরব। 

 

3. AMFL-এি  HO-এি  গথরক একেন  রনরবরদি অরভরয্ািকািী অরফসাি িরয়রে য্াি সরঙ্গ গয্ািারয্াি 

কিা গয্রি পারি এবং িাি গয্ািারয্ারিি রববিণ প্ররিটে ঋণগ্রহীিাি গলারনি পাসবুরক গদওয়া 

হরয়রে। এটে রনক্তিি কিরব গয্ য্ুক্তিসঙ্গি সমরয়ি মরর্য রববাদ এবং অরভরয্াি গশানা এবং সমার্ান 

কিা হয়। 

 

4. AMFL-এি  পুনরুদ্ধাি সংরান্ত অরভরয্ারিি প্ররিকারিি েনয একটে রনরবরদি বযবস্থা িরয়রে, AMFL এই  

র্িরনি অরভরয্ািগুরলি সিাসরি মূলযায়ন কিরি অভযন্তিীণ অরডে এবং রভক্তেলযান্স দলরক রনয্ুি 

কিরব। 

 

স্পষ্টীকিণ বা অরভরয্ারিি েনয, ঋণগ্রহীিা গোল রি নং 1800 270 1146-এ অথবা গপারস্টি মার্যরম 

আশীব চাদ মাইররা ফাইনযান্স রলরমরেড CIN- U65923TN2007PLC064550 9ম এবং 10ম গলাি, 9 নং, লাব 

হাউস গিাড, আন্না সালাই, গর্ন্নাই 600002-এ অরভরয্াি রনষ্পরি বযবস্থাপনাি সারথ গয্ািারয্াি কিরি 

পারিন। অথবা grievances@asirvad.in-এ ইরমল করুন। 

গ্রাহকরদি িারদি গসন্টারিি নম্বি, শাখ্া এবং অরভরয্ারিি প্রকৃরিি রবশদ রববিণ প্রদান কিাি পিামশ চ 

গদওয়া হয় এবং করলি র্িরনি উপি  রভরি করি গ্রাহরকি প্রশ্নগুরলি সমার্ান কিাি েনয রিরসভাি একটে 

রনরদচষ্ট সময় গদন। গ্রাহরকি প্রশ্ন/অরভরয্ারিি সমার্ান কিাি েনয এই  মরডলটেরি 7 গথরক 14 রদরনি 

প্রাথরমক োন চঅযািাউন্ড সময় গদওয়া হরয়রে। 

য্রদ গকানও পরিরস্থরিরি GRO স্তরি 15 রদরনি মরর্য অরভরয্ারিি সমার্ান না হয়, গ্রাহক AMFL করপ চারিে 

অরফরস (আশীব চাদ মাইররা ফাইনযান্স রলরমরেড, 9ম এবং 10ম গলাি, 9 নং, লাব হাউস গিাড, আন্না সালাই, 

গর্ন্নাই 600002) গকাম্পারনি রপ্রক্তন্সপাল গনাডাল অরফসািরক (PNO) সরম্বার্ন করি রর্টঠ রলরখ্ িা 

োনারি পারিন। অথবা pno@asirvad.in-এ একটে ইরমল পাটঠরয় বা (+91) 9710931215 

গমাবাইল নম্বরি (সকাল 9ো গথরক রবরকল সার়ে 5ো) গয্ািারয্াি কিগি পারিন। 
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গয্-গকানও গ্রাহরকি অরভরয্াি/পিামশ চ য্া AMFL-এ গপৌৌঁোয় িা 1 মারসি মরর্য উপরিাি 

প্রক্তরয়াি মার্যরম সুিাহা কিা ও সমসযা গমোরনা প্ররয়ােন - এরি বযথ চ হরল রনয়ন্ত্রক কিৃচপরক্ষি 

কারে গ্রাহক সমসযাটে উত্থাপন কিরি পারিন। 

অভযন্তিীণ ন্যাযপাি: 

নরভম্বি 15, 2021 িারিরখ্ি RBI সাকুচলাি CO.CEPD.PRS.No.S874/13-01-008/2021-2022 

অনুয্ায়ী গকাম্পারন 1 এরপ্রল 2022 গথরক অরভরয্াি রনষ্পরিি েনয অভযন্তিীণ নযায়পাল 

রনরয়াি করিরে। য্রদ অরভরয্ািগুরল (AMFL দ্বািা আংরশক/সম্পূণ চ ভারব প্রিযাখ্যাি) 

মিামরিি মার্যরম রুে কিা হয় িরব অভযন্তিীণ নযায়পারলি মিামি/মন্তবয গলাোি 

গয্ািারয্ারিি সরঙ্গ গ্রাহরকি সারথ গশয়াি কিা হরব। 

 
MFIN অলভক্য্াি লন্ষ্পলি: গ্রাহক য্রদ অরভরয্াি গসল এবং আরপল কিৃচপরক্ষি প্রশ্ন/অরভরয্ারিি 

প্ররিক্তরয়ায় সন্তুষ্ট না হন , িাহরল গ্রাহক কু্ষদ্রঋণ রশরেি মরনেরিং গবাডচ - মাইররাফাইনযান্স 

ইনরস্টটেউশন গনেওয়াকচ (MFIN) গোল-রি নম্বি 1800 1021 080 -এ অরভরয্াি োনারি পারিন। 

অথর্া RBI-এি   াক্ে অলভক্য্াি জান্াক্ি পাক্িন্ 

য্রদ এক  মারসি মরর্য অরভরয্ারিি সমার্ান না কিা হয় িাহরল গ্রাহক গয্ািারয্াি কিরি পারিন 

এই  টঠকানায় “গেনারিল মযারনোি, রিোভচ বযাঙ্ক অফ  ইক্তন্ডয়া, রডপােচরমন্ট অফ  নন -বযাক্তঙ্কং 

সুপািরভশন, গর্ন্নাই রিক্তেওনাল অরফস, গফােচ গ্ল্যারসস, 16, িাোক্তে সালাই, P.B. নং.40, গর্ন্নাই-

600001, গেরলরফান: 044-2536 1490/ 2539 9222, ফযাে: 044 2539 3797, ইরমল: 

dnbs@rbi.org.in”। 

 

এমন  পরিরস্থরিরি গয্খ্ারন অরভরয্ািটে 'পরিরর্বাি ঘােরি' সংরান্ত, গসখ্ারন শুর্ুমাত্র এক  

মারসিও গবরশ সময় র্রি সমার্ারন রবলরম্বি গক্ষরত্র গ্রাহকিা RBI নযায়পারলি কারে গয্রি পারিন, 

https://cms.rbi.org এি  মার্যরম CMS গপােচারল অনলাইরন অরভরয্াি দারয়ি করি। 

অরভরয্ািগুরল গডরডরকরেড ইরমরলি (CRPC@rbi.org.in) মার্যরমও দারয়ি কিা গয্রি পারি বা 

রিোভচ বযাঙ্ক অফ  ইক্তন্ডয়া, 4থ চ গলাি, গসক্টি 17, র্েীি়ে – 160017 টঠকানায় স্থারপি 

‘গসন্ট্রালাইেড রিরসে অযান্ড প্ররসরসং গসন্টাি’-এ রফক্তেকযাল গমারড পাঠারনা গয্রি পারি, এবং 

গসই ফিমযারে য্া RBI নযায়পাল রস্করম প্রদি ও গয্টে সমস্ত শাখ্ায় এবং গকাম্পারনি ওরয়বসাইরে 

উপলব্ধ। উপিন্তু, একটে গোল-রি নম্বি সহ  গয্ািারয্াি গকে িরয়রে - 14448 (সকাল 9:30 গথরক 

রবরকল 5:15 পয্ চন্ত)। 

 
********************************************** 


