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1. সূর্না 

আশীিযোদ  োইক্ৰ' ফোইমনন্স বলব মেমে (AMFL) বিত্তীয় অন্তৰু্য বক্তৰ চৰকোৰী কোৰ্যসূচীৰ গুৰুত্বপূণয ৰূ্ব কো পোলন 
কবৰিলল আৰম্ভ কবৰমে বকয়মনো গতওঁমলোমক ৰ্োৰতীয় স োজৰ গিেংকবিহীন গেণীমিোৰক গসৱো আ িঢোয় আৰ ু
অথ্যলনবতক বিকোশ আৰু গতওঁমলোকৰ জীৱন ধোৰণৰ  োনদণ্ড উন্নত কৰোৰ ওপৰত গুৰুত্ব বদ বিত্তীয় গসৱোপ্ৰদোন 
কবৰ অথ্যলনবতকৰ্োমৱ সবক্ৰয় দবৰদ্ৰ গলোকসকলক শবক্তশোলী কবৰিলল গচষ্টো কমৰ। 

সমজাৰ আথ্য-সো োবজক শোখোলল কু্ষদ্র আলথচক ঋণ/মসৱোৰ ওপৰত গুৰুত্ব বদয়ো গকোম্পোনী বহচোমপ, এ.এ .এফ.এল. 
স ময় স ময় আৰ.বি.আই.-ৰ দ্বোৰো বনধযোবৰত নযোৰ্য অনুশীলনী গকোে অনুসৰণ কবৰিলল প্ৰবতশ্ৰুবতিদ্ধ। এই 
এফবপবচ,  ুখয কোৰ্যোলয়, বিবৰ্ন্ন গকন্দ্ৰত অৱবিত আঞ্চবলক কোৰ্যোলয় আৰ ু সকমলো িযৱসোবয়ক সংক্রান্ত 
(এ এফআই/এ এেএ ই/মসোণৰ ঋণ)-ত স গ্ৰ ৰ্োৰতত অৱবিত শোখোমক ধবৰ গকোম্পোনীৰ সকমলো কোৰ্যোলয়ত 
প্ৰমৰ্োজয হ'ি। এফবপবচ গকোম্পোনীৰ সকমলো ক যচোৰী আৰু বিষয়োৰ িোমি িোধযতো ূলক হ'ি।   

 

ৰ্োৰতীয় বৰজোৰ্য  গিঙ্কৰ  োষ্টোৰ বনমদযশনো অনুসবৰ এই এফবপবচ নীবত সেংমশোধন কৰো হহমে – ৰ্োৰতীয় বৰজোৰ্য  
গিঙ্ক ( োইক্ৰ'ফোইমনন্স ঋণৰ িোমি বনয়ো ক গে ৱকয ) বনমদযশনো, 2022, আৰবিআই/বেঅ'আৰ/2021- 22/89 

ে'আৰ.এফ.আই.এন.আৰ.ই.বচ.95/03.10.038/2021-22, 14  োচয  2022 তোবৰখ। 

 
2. আঁর্লনৰ উদ্দেশয 

অনযোনয বিষয়ৰ হসমত এই আচঁবনখনৰ মূি লক্ষয হ'ল গকোম্পোবনৰ প্ৰবতজন ক যচোৰীক সুষু্ঠ অনুশীলনৰ সোেং ঠবনক 
প্ৰধোন লক্ষয অজয নৰ বাদ্দব সদায় প্ৰবতজন ঋণগ্ৰহীতোৰ কথ্ো মনত ৰোলি ভাৰতীয় বৰজাভচ  গবংকৰ বনমদযশ্ণা 
মদ্দত নযোৰ্য অনুশীলন ক'েৰ ওপৰত বনয়ন্ত্রক বনমদয বশকোলবিাকৰ গচতনোমক কমঠোৰৰ্োমি মালন র্িা। ঋণ প্ৰদোনত 
নযোৰ্য অৰ্যোস, গ্ৰোহকসকিৰ স্বচ্ছতো আৰু িযৱসোবয়ক অনুশীলন আৰু গ্ৰোহকসকিৰ সসদ্দত সম্পকয ৰ গক্ষত্রত হনবতক 
 োনদণ্ডৰ প্ৰবতশ্ৰুবতক শবক্তশোলী কৰো। 

আ োৰ সকমলো শোখো কোৰ্যোলয়, বিৰ্ো ীয়/আঞ্চবলক/ৰোবজযক/অঞ্চল কোৰ্যোলয়,  ুখয কোৰ্যোলয় আৰু 
ল মত গকোম্পোনীৰ গৱিেোইে www.asirvadmicrofinance.co.in -ত নযোৰ্য অনুশীলন সেংবহতো 
প্ৰদশযন কৰো হ'ি, আৰু ল মত গ্ৰোহকক অনুমৰোধক্রদ্দম, চোবহদো মদ্দত, এফ.বপ.বচ.-ৰ এেো প্ৰবতবলবপ 
উপলব্ধ কবৰি। 

আ োৰ সোধোৰণ নীবত হহমে গ্ৰোহকৰ হসমত ৰ্ুবক্তসঙ্গত, স্বচ্ছ আৰু বনৰমপক্ষ গহোৱো। গকোম্পোনীময় 
প্ৰবতবষ্ঠত প্ৰবক্ৰয়োমিোৰ অনুসৰণ কবৰি বিচোমৰ, গ্ৰোহকৰ প্ৰময়োজনীয়তো িুবজি বিচোমৰ আৰু স ময় 
স ময় আ োৰ সকমলো গলনমদনত ৰ্ুবক্তসঙ্গত হ'ি বিচোমৰ। আমৱদন প্ৰপত্রমিোৰ বেজোইন কৰো হহমে, 

আৰু সম্পকয  প্ৰবক্ৰয়োমেো আব  আ োৰ গলনমদন আৰু গলনমদনত স্বচ্ছ গহোৱোমেো বনবিত কবৰব 
পৰোসক সতয়াৰ কৰো সৈদ্দে। 

3. মূি নীলত 

ঋণ লওঁতোৰ হসমত গলনমদন কমৰোঁমত নযোৰ্য অনুশীলনী গকোেমিোৰত 5 েো উপোদোন আমে 

a. নযোৰ্য িোতয োলোপ 

b. উপৰ্ুক্ততো 
c. বিত্তীয় সোক্ষৰতো আৰু স্বচ্ছতো 
d. তথ্য আৰু গ োপনীয়তো 
e.   গ ার্ৰ বনষ্পবত্ত

http://www.asirvadmicrofinance.co.in/
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3(a) েযায্য আদাে-প্ৰদাে 

 
1.    এ.এ .এফ.এল.-ৰ লক্ষয হহমে গকোমনো গ্ৰোহক/ঋণ লওতঁোক ধ য, জোবত, বলেং , হিিোবহক বিবত আবদৰ দমৰ 

বৰ্বত্তৰ বিৰুমদ্ধ অনযোয়ৰ্োমৱ হিষ য কৰো নহয়। 

 
2. এ.এ .এফ.এল.-এ গকোম্পোনীৰ হহ কো  কৰো সকমলো ক যচোৰী / িযবক্তক অবধক বনবিত কবৰি গে- 

- সন্মোনজনক ৰ্োষো িযৱহোৰ কবৰি, শোলীনতো িজোই ৰোবখি আৰু সদোয় সো োবজক /সোেংসৃ্কবতক 
সেংমিদনশীলতোৰ প্ৰবত সন্মোন জনাব, 

- বৰ্মকোমনো স য়মত অলনবতক িো গিয়ো ৰ্োষোমৰ ৰ্য় নুখুৱোি িো িযৱহোৰ নকবৰি, 

- ঋণ পুনৰুদ্ধোৰ কমৰোঁমত, সোধোৰণমত ঋণ লওঁতো আৰু এ.এ .এফ.এল.-ৰ দ্বোৰো পোৰস্পবৰকৰ্োমৱ বনধযোৰণ 
কৰো বনধযোবৰত/মকন্দ্ৰীয় বনধযোবৰত িোনত পুনৰুদ্ধোৰ কৰো হয়। ৰ্বদমহ ঋণ লওঁতোই বনধযোবৰত/ গকন্দ্ৰীয় 
বনধযোবৰত িোনত দেুো িো অবধক ক্ৰ ো ত স য়ত উপবিত হ'িলল বিফল হয়, গসইদ্দক্ষত্রত ক যচোৰীসকলক 
গকৱল ঋণ লওঁতোৰ িোসিোন িো কো ৰ িোনত পুনৰুদ্ধোৰ কবৰিলল অনু বত বদয়ো হ'ি। 

ঋণ লওঁতোক গফোন কমৰোঁমত এ.এ .এফ.এল.-ময় পূৱো 9:00 িজোৰ আ মত আৰু সলিয়া 6:00 িজোৰ 
বপেত গকান কি গ্রৈণ নকবৰব নকবৰি িো অনুপৰ্ুক্ত স য়ত গৰ্মন গশোক, গবমাৰ, সো োবজক অনুষ্ঠোন গৰ্মন 
বিিোহ ইতযোবদ সময়ত কি গ্রৈণ নকবৰ। 

- গকোম্পোনীৰ ক যচোৰীসকমল গ্ৰোহকৰ হসমত গপেোদোৰী আচৰণ কৰোমেো বনবিত কবৰিলল গকোম্পোনীময় এক 
কোৰ্যকৰী প্ৰবশক্ষণ প্ৰণোলী প্ৰস্তুত কবৰি, আৰু গতওঁমলোমক এই সন্দৰ্য ত এইচআৰ নীবতত উমেখ কৰো  ুখয 
লনয়মসমূৈ  োবন চবলি। 

- এ.এ .এফ.এল.-এ ঋণ লওঁতোৰ আত্মীয়, িনু্ধিোি য িো সহক ীসকলক উৎপীড়ন নকবৰি। ঋণ লওঁতোৰ 
িো ঋণ লওঁতোৰ পবৰয়োলৰ/সম্পবত্ত/খযোবত ক্ষবতগ্ৰস্ত কবৰিলল িো ঋণ লওঁতোৰ নো  প্ৰকোশ কবৰিলল বহেংসো 
িো আন এমক ধৰণৰ িযৱহোৰৰ ৰ্োিবুক িযৱহোৰ িো ৰ্োিুবক নকবৰব। 

- এ.এ .এফ.এল. -অৰ ক যচোৰীসকলক ঋণৰ পবৰ োণ িো পবৰমশোধ নকৰোৰ পবৰণো ৰ বিষময় ঋণ লওঁতোক 
বিপমথ্ পবৰচোবলত কবৰিলল অনু বত বদয়ো নহয়। 

- িযৱসোয়নীবতৰ বিষয় বহচোমপ এ.এ .এফ.এল.-ময় সেংগ্ৰহ/পুনৰুদ্ধোৰৰ িোমি তৃতীয় পক্ষৰ এমজণ্টবনময়ো  
নকমৰ। 

3. ঋণ চুবক্তৰ চতয োৱলী আৰু বনয় োৱলীত প্ৰদোন কৰো উমেশযৰ িোবহমৰ এ.এ .এফ.এল.-ময় ঋণ লওঁতোৰ বিষয়ত 
হস্তমক্ষপ কৰোৰ পৰো বিৰত থ্োমক (ৰ্বদমহ ঋণ লওঁতোই আ মত প্ৰকোশ নকৰো নতুন তথ্য ঋণদোতোৰ দবৃষ্টম োচৰ 
নহয়)। 

4. গকোম্পোনীময় গকৱল অবন্ত  উপোয় বহচোমপ বনৰোপত্তো বনষ্পবত্ত কবৰি আৰু গসয়োও গ্ৰোহকক প্ৰোপয পবৰমশোধ 
কবৰিলল পৰ্যোপ্ত আৰু সঠিক জোননী প্ৰদোন কৰোৰ বপেত। এমন জোননী ঋণ আমিদন/চুবক্তত সবন্নবিষ্ট চতয োৱলী 
অনুসবৰ আৰু প্ৰমৰ্োজয আইন আৰু বনয়ো ক বনমদযশনো অনুসৰণ কবৰ হ'ি। 

5. েলদ গ্ৰোহমক সুদ আৰ ুঅনযোনয  োচুলৰ হসমত ঋণ একোউণ্ট িন্ধ কবৰিলল গকোম্পোনীময় গপ্ৰৰণ কৰো গৰ্ো োমৰ্ো ৰ 
প্ৰবত ইবতিোচক সঁহোবৰ বনবদগয়, গসইদ্দক্ষত্রত ৰোজহুৱো বনলো ৰ জবৰয়মত সুৰক্ষো (মসোণ) বনষ্পবত্ত কৰো হ'ি। 
প্ৰমৰ্োজয আইন আৰু বনয়ো ক বনমদযশনো অনুসৰণ কবৰ স ময় স ময় সেংমশোধন কৰো বনলো  নীবত অনুসবৰ 
বনলো  অনুবষ্ঠত কৰো হ'ি।  

6. ৰ্'ত গকোম্পোনীময় ঋণৰ স্বোৰ্োবৱক  যোদৰ আ মতই সুৰক্ষো বনষ্পবত্ত কৰোৰ প্ৰস্তোৱ বদময়, ঋণৰ আমৱদন/চুবক্ত 
আৰু ঋণ অনুম োদন পত্র (প'ন টিকে) প্ৰদোন কৰো অবধকোৰৰ ওপৰত আধোবৰত কবৰ গ্ৰোহকক এমন পদমক্ষপ 
গ্ৰহণ কৰোৰ আ মত পৰ্যোপ্ত আৰু সঠিক জোননী প্ৰদোন কৰো হ'ি। 
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7. গকোম্পোনীময় গ্ৰোহকসকলক সকমলো প্ৰোপয ৰখোৰ সম্পূণয বনষ্পবত্তৰ লম  লম  সুৰক্ষোৰ গেবলৰ্োৰী ঘূৰোই ল'িলল 
পেন্দ কমৰ আৰু উৎসোবহত কমৰ। অৱমশয, ৰ্বদ গ্ৰোহমক সুৰক্ষো (মসোণ) বিতৰণ কবৰিলল অক্ষ  গহোৱোৰ 
িযবতক্ৰ ী উদোহৰণ থ্োমক, গকোম্পোনীৰ অক্ষ তোৰ িোমি দোয়ী নহয়, গতদ্দন্ত ঋণ একোউণ্ট িন্ধ কৰোৰ বপেত 
ৰ্ুবক্তসঙ্গত সুৰবক্ষত বজম্মো  োচুল পবৰমশোধ কবৰি লোব ি; বৰ্ ঋণ আমিদন/চুবক্তৰ হসমত সো ঞ্জসযপূণয হ'ি 
আৰ ুগ্ৰোহকক ৰ্থ্োৰ্থ্ৰ্োমৱ পৰো শয বদয়ো হ'ি িো শোখো গচৌহদ আৰ ুগকোম্পোনীৰ গৱিেোইেত প্ৰদশযন কৰো 
হ'ি। 

 
3(b) উপয্ুক্ততা 

 
1. এেো ঋণ প্ৰবক্ৰয়ো কমৰোঁমত, এ.এ .এফ.এল.-এ ঋণ লওঁতোৰ পৰো তথ্য, পৰোমশ্চ আৰু /অথবা গ্রুপ ঋন 

িওঁতাসকিৰ পৰো পৰোমশ্চ, গক্রলিট ইনফৰম র্ন বৰমপোেয  (CIR) বযৱৈাৰ কবৰ আলথচক পবৰলিলত (আয় 
আৰু বযয়), ঋণৰ প্রদ্দয়াজনীয়তা, ঋণ পবৰগশ্াধৰ ক্ষমতা/ঋণ বিতৰণ কৰোৰ আ মত লিল্ড পেচায়ৰ  িুবদ্ধ ত্তো 
ইতযালদৰ মূিযায়ন কৰোমেো বনবিত কবৰি। 

 
2. এ.এ .এফ.এল.-এ বনবিত কবৰি গৰ্ ঋণ লওঁতোৰ পবৰমশোধৰ গৰ্ো যতোৰ হসমত সো ঞ্জসযপূণয ঋণ আৰ ুঋণ 

লওঁতোৰ ঋণ পবৰমশোধ কৰোৰ পৰ্যোপ্ত পবৰমশোধ ক্ষ তো আমে আৰু গতওঁমলোকৰ িোমি অবতবৰক্ত গিোজো নহয়। 

 
3.  োইক্ৰ'ফোইমনন্স বা কু্ষদ্ৰঋণ ঋণৰ গক্ষত্রত, এ.এ .এফ.এল.-ময় বনবিত কবৰি গৰ্ পবৰয়োলৰ ঋণ পবৰমশোধৰ 

িোধযিোধকতো (জো োনত- ুক্ত  োইক্ৰ'ফোইমনন্স বা কু্ষদ্ৰঋণ ঋণৰ ল মত আন বৰ্মকোমনো প্ৰকোৰৰ জো োনতঋণ) 
 োবহলী ঘৰুৱো উপোজয নৰ 50 শতোেংশতলক অবধক হ'ি নোলোম  ৰ্োৰ বৰ্তৰত আমে  ূলধন আৰ ু ল মত 
বিমিচনোধীন ঋণৰ িোমি সুদ উপোদোন। 

 

 
4. ঋণ  ঞ্জৰু কৰো আৰু প্ৰথ্  বকবস্ত পবৰমশোধৰ গদয় তোবৰখৰ  োজত িব তোমদশ প্ৰদোন কৰো হ'ি বৰ্মেো ঋণ 

আমিদন প্ৰবক্ৰয়োৰ স য়ত গ্ৰোহকৰ হসমত গৰ্ো োমৰ্ো  কৰো হ'ি। 

 
3(c) লিত্তীয় সাক্ষৰতা আৰু স্বচ্ছতা 

 
1. এ.এ .এফ.এল.-এ ঋণ নবথ্পত্রৰ জবৰয়মত ঋণ লওতঁোক  ুখয তথ্য ৰ্ো -িতৰো কবৰি গৰ্মন ঋণ 

আমিদন/অনুম োদন পত্র/ঋণ চুবক্ত/িন্ধকী টিকে আৰু ঋণ কোেয  তথ্য পত্রৰ হসমত, আৰ ুবনম্নবলবখতমিোৰ সো বৰ 
ল'ি; 

- ঋণৰ বিৱৰণ (মৰ্ো য ঋণৰ পবৰ োণ, ঋণ আঁচবন,  যোদ, পবৰমশোধৰ সঘনতো/পবৰ োণ, পবৰমশোধ গৰ্ো য  ঠু 
পবৰ োণৰ ওপৰত িোবষযক সদুৰ হোৰ, সুদৰ কোৰ্যকৰী হোৰ, প্ৰবক্ৰয়োকৰণ  োচুল, অবতবৰক্ত সুদ, ফৰমলোজোৰ 

/প্ৰোক-পবৰমশোধ  োচুল, সুদ  ণনো পদ্ধবত, সুদৰ ওপৰত গৰহোই িো আৰবিআইৰ বনমদযশনো অনুসবৰ 
অনুম োবদত আন বৰ্মকোমনো  োচুল িো শুল্ক, িী ো আৱৰণৰ পবৰ োণ আৰু আৱৰো অনযোনয বিপদোশেংকোৰ 
চতয োৱলী) 

- গকোম্পোনীৰ পবৰচয় আৰ ুঠিকনো, গৰ্ো োমৰ্ো ৰ বিৱৰণ। 

- ঋণ লওঁতোৰ গ ার্ৰ বনষ্পবত্ত প্ৰণোলীৰ বিৱৰণ। 
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 োইক্ৰ'ফোইমনন্স বা কু্ষদ্র ঋণৰ উপবৰও, বনম্ন-উপোজয নৰ পবৰয়োলমিোৰক িন্ধকীকৃত ঋণৰ িোমি তথ্যপত্র প্ৰদোন 
কৰো হ'ি। 

 
2. এ.এ .এফ.এল.-ময় ঋণ লওতঁোসকলক িোনীয় ৰ্োষো িো গতওঁমলোমক িবুজ গপোৱো ৰ্োষোত সকমলো চতয োৱলী আৰ ু

বনয় োৱলী জনোি। 

 
ঋণৰ চতয োৱলী আৰ ুবনয় োৱলী ঋণ লওঁতোসকলক বলবখত ৰূপত স্পষ্টৰ্োমৱ জমনোৱো হয়। প্ৰবতমেো গকন্দ্ৰক বদয়ো 
িোধযতো ূলক প্ৰবশক্ষণৰ স য়ত, এ.এ .এফ.এল.-এ ঋণ লওঁতোসকলক এই চতয োৱলী আৰু বনয় োৱলীৰ বিষময় 
বিনো ূলীয়োলক বিত্তীয় সোক্ষৰতো প্ৰদোন কমৰ ৰ্োমত ঋণ লওঁতোই ঋণ এেোৰ বিষময় এক সু-অৱ ত বসদ্ধোন্ত ল'ি 
পোমৰ। 

 
3. এ.এ .এফ.এল.-এ ঋণ লওতঁোসকলক প্ৰোপ্ত সকমলো ঋণ আমৱদনৰ িোমি স্বীকৃবত প্ৰদোন কৰোগটা বনবিত 

কবৰি। আমৱদন প্ৰপত্রখনত ঋণ লওঁতোই দোবখল কবৰি ল ো নবথ্পত্র আৰু ঋণ প্ৰোপ্ত কৰোৰ িোমি সকমলো 
সম্পবকয ত চতয োৱলী আৰ ুবনয় োৱলী আৰ ুঋণৰ আমৱদনমিোৰ বনষ্পবত্ত কৰোৰ স য়সী ো সূবচত কবৰি লোব ি।  

 
4. ঋণ প্ৰতযোখযোনৰ গক্ষত্রত, গ্ৰোহকসকলক লবষয়দ্দটা তৎক্ষণোৎ জমনোৱো হ'ি। 

 
5. বিলবিত পবৰমশোধৰ িোমি অবতবৰক্ত পবৰ োণৰ ওপৰত জবৰ নো প্ৰময়ো  কৰো হ'ি, সম্পূণয ঋণৰ পবৰ োণৰ 

ওপৰত নহয়, ৰ্োক রু্লিত সোহসী ৰ্োমৱ বচবিত কৰো হ'ি। ... 
 

6. এ.এ .এফ.এল.-এ বনবিত কবৰি গৰ্ ই ঋণৰ চতয োৱলী আৰু বনয় োৱলীৰ বৰ্মকোমনো পবৰৱতয নৰ লবষদ্দয় িোনীয় 
ৰ্োষোত ঋণ লওঁতোক জোননী প্ৰদোন কবৰব ৰ্োৰ বৰ্তৰত আমে বিতৰণৰ স য়সূচী, সদুৰ হোৰ, গসৱো  োচুল, 

পূিযপবৰমশোধ  োচুল ইতযোবদ আৰু গসইমিোৰ সম্ভোৱযৰ্োমৱ প্ৰবতফবলত হ'ি। 

 
7. এ.এ .এফ.এল.-এ ঋণ লওঁতোক এে.এ .এে.-ৰ দমৰ ইমলক্ট্ৰবনক ৰবচদৰ হসমত প্ৰোপ্ত কৰো প্ৰবতমেো পবৰমশোধ 

স্বীকোৰ কবৰি আৰু ল মত চূড়োন্ত বেচচোজয   স্বীকোৰ কবৰি। 

 
8. ঋণৰ  যোদৰ স য়ত ঋণ লওতঁোই ঋণৰ সো গ্ৰী, প্ৰবক্ৰয়ো আৰু চতয োৱলী সম্পূণযৰূমপ িুবজিলল সক্ষ  কৰোৰ িোমি 

এ.এ .এফ.এল.-ময় পৰ্যোপ্ত িযৱিো গ্ৰহণ কৰোমেো বনবিত কবৰি (মৰ্মন ঋণ লওঁতোৰ হসমত প্ৰবশক্ষণ,  ূলযোয়ন 
আৰু স ময় স ময় িোতয োলোপ)। 

 

9. গকোমনো জো োনত অবিহমনই এ এফআই ঋণ প্ৰদোন কৰো হয়। অ-এ .এফ.আই. ঋণৰ িোমি, জামানতগিোমৰ 
সকমলো প্ৰোপয পবৰমশোধ িো ঋণ লওঁতোৰ বিৰুমদ্ধ এ.এ .এফ.এল.-ৰ আন বৰ্মকোমনো দোিীৰ িোমি বৰ্মকোমনো 
হিধ অবধকোৰ িো বলময়ন সোমপমক্ষ িমকয়ো পবৰ োণৰ ঋণ প্ৰোপ্ত কৰোৰ লপেত সকমলো জামানাত বা বচবকউবৰটি 
 ুকবল কবৰি। 

 
10. গকোম্পোনীময় িযৱসোয় কৰোৰ স য়ত গ্ৰোহমক কৰো গকোমনো অবনচ্ছোকৃত িো লোবৰমকল ত্ৰুটিৰ সুবিধো নমলোৱোৰ 

দোবয়ত্ব লয়। 
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11. ঋণ লওঁতোৰ পৰো ধোৰৰ একোউণ্ট িোনোন্তৰৰ িোমি অনুমৰোধ প্ৰোপ্ত কৰোৰ গক্ষত্রত, সন্মবত িো অনযথ্ো, অনুমৰোধ 
প্ৰোপ্ত কৰোৰ তথ্যৰ পৰো 21 বদনৰ বৰ্তৰত আশ্ীবচাদৰ আপবত্ত জমনোৱো হয়। আইনৰ হসমত সো ঞ্জসয ৰোবখ 
স্বচ্ছ চুবক্ত ত চতয োৱলী অনুসবৰ এমন িোনোন্তৰ কৰো হ'ি। 

 
12. আমৰোপ কৰো সুদৰ কোৰ্যকৰী হোৰ, আৰ ুএ.এ .এফ.এল.-ৰ দ্বোৰো িোবপত গ োচৰ বনষ্পবত্ত প্ৰণোলীও ইয়োৰ 

সকমলো কোৰ্যোলয়ত আৰু ইয়োৰ দ্বোৰো জোৰী কৰো তথযসামগ্রী (িোনীয় ৰ্োষোত) আৰু ইয়োৰ গৱিেোইেত 
গুৰুত্বপূণযৰ্োমৱ প্ৰদবশযত হ'ি। 

 
13. বিবৰ্ন্ন গেণীৰ ঋণ লওতঁোসকলক বিবৰ্ন্ন সূতৰ হোৰ আদোয় কৰোৰ িোমি সূতৰ হোৰ আৰু বিপদোশেংকোৰ 

গগ্ৰমেচনৰ পদ্ধবত আৰু আমৱদন প্ৰপত্র, অনুম োদন পত্রত ঋণ লওঁতো িো গ্ৰোহকক প্ৰকোশ কৰো হ'ি আৰ ু
গকোম্পোনীৰ গৱিেোইেত আপমেে কৰো হ'ি। 

 
14. গসোণক জো োনত বহচোমপ গ্ৰহণ কমৰোঁমত, এ.এ .এফ.এল.-এ ঋণ লওঁতো/িন্ধকী টিকেক এক প্ৰ োণপত্র প্ৰদোন 

কবৰি, গসোণ ৰখোৰ িোমি আৰু বিশুদ্ধতো (মকমৰেৰ গক্ষত্রত) আৰু প্ৰবতশ্ৰুবত বদয়ো গসোণৰ ওজন উমেখ 
কবৰি। 

3(d) তথ্য আৰু গ াপেীয়তা 

 
1. এএ এফএল-এ ঋণ লওঁতোসকলৰ পৰো গকৱোইবচ নবথ্পত্রৰ বেবজমেল প্ৰবতবলবপ প্ৰোপ্ত কবৰি আৰু ৰ্োৰতীয় 

বৰজোৰ্য  গিঙ্কৰ বনয়  অনুসবৰ ইয়োক হিধ কবৰি। 

 

 
2. এ.এ .এফ.এল.-এ অবধক সঘনোই ইউবনফ য গক্ৰবেে েোেো ফম যে অনুসবৰ আৰ.বি.আই. অনুম োবদত গক্ৰবেে 

ইনফম যচন গকোম্পোনীমিোৰৰ (বচ.আই.বচ.) হসমত সঠিক আৰু বিসৃ্তত ঋণ লওঁতোৰ তথ্য আপমলোে কৰোমেো 
বনবিত কবৰি। 

 
3. এএ এফএল-এ এইমেোও বনবিত কবৰি গৰ্ ঋণ লওঁতোই বচআইবচৰ হসমত গতওঁমলোকৰ তথ্যৰ বিষময় উত্থোপন 

কৰো বৰ্মকোমনো বিিোদ তৎক্ষণোৎ স োধোন কবৰি। 

 

4. এ.এ .এফ.এল.-এ ঋণ লওতঁোৰ তথ্য কমঠোৰৰ্োমৱ গ োপনীয় ৰখোৰ িোমি পৰ্যোপ্ত িযৱিো গ্ৰহণ কবৰি। 

 
5. এ.এ .এফ.এল.-অক গকৱল বনম্নবলবখত পবৰবিবতত ঋণ লওঁতো সম্পকীয় তথ্য তৃতীয় পক্ষক প্ৰকোশ কৰোৰ 

অনু বত বদয়ো হ'ি 

এমন তথ্য আইনৰ অধীনত প্ৰদোন কবৰি লোব ি িো ইয়োক এক িোধযতো ূলক িযৱসোবয়ক উমেশযৰ 
িোমি প্ৰদোন কৰো হয় (উদোহৰণ স্বৰূমপ গক্ৰবেে তথ্য গকোম্পোনীমিোৰক) 

- ঋণ লওঁতোসকলক এমন প্ৰকোশৰ বিষময় অৱ ত কৰো হহমে আৰু বলবখতৰ্োমৱ আ তীয়ো অনু বত প্ৰোপ্ত 
কৰো হহমে। 

- প্ৰশ্নত থ্কো তৃতীয় পক্ষক ঋণ লওঁতোৰ তথ্য প্ৰোপ্ত/গেয়াৰ কবৰিলল গকোম্পোনীক অৱ ত কবৰ ঋণ 
লওঁতোই কতৃয ত্ব প্ৰদোন কবৰমে। 
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6. এ.এ .এফ.এল.-এ প্ৰম োচন, বিপণন সো গ্ৰী আৰু অনযোনয ৰোজহুৱো তথ্যত তথ্য িযৱহোৰ কৰোৰ িোমি প্ৰবতজন 
ঋণ লওঁতোৰ পৰো বলবখত সন্মবত প্ৰোপ্ত কৰোমেো বনবিত কবৰি। 

7. গকোম্পোনীময় গ্ৰোহকক প্ৰবতশ্ৰুবত বদয়ো সুৰক্ষোৰ সুৰবক্ষত বজম্মো লনলিত কৰোৰ িোমি সকমলো সম্ভৱ আৰ ু
ৰ্ুবক্তসঙ্গত িযৱিো গ্ৰহণ কৰোৰ আৰ ুগকোম্পোনীৰ বজম্মোত থ্োমকোমত বৰ্মকোমনো দঘুযেনোজবনত, অসোৱধোনতোপূণয, 
িো প্ৰৱঞ্চনো ূলকৰ্োমৱ বনৰোপত্তো গহৰুওৱোৰ িোমি গ্ৰোহকক ক্ষবতপূৰণ বদয়োৰ দোবয়ত্ব লয়। ৰ্বদ সুৰক্ষো (মসোণ)ৰ 
ক্ষবতৰ লক্ষণ থ্োমক, ঋণ  ঞ্জৰু কৰোৰ স য়ত গকোম্পোনীৰ দ্বোৰো বজম্মোত গলোৱোৰ আ মত, তথ্যমেো অনুম োদন 
পত্র/িন্ধকীটিকেত অৱ ত কৰো হ'ি িো চ ুলক অন্তৰু্য ক্ত কৰো হ'ি। 

 

8. গকোম্পোনীময়, চোবহদো অনুসৰণ কবৰ, গ্ৰোহক িো গতওঁৰ ৰ্থ্োৰ্থ্ৰ্োমৱ কতৃয ত্বপ্ৰোপ্ত প্ৰবতবনবধক ঋণৰ  দু্ৰোৰ স য়ত 
িো িন্ধ গহোৱোৰ লম  লম  বৰ্মকোমনো স য়মত ঋণ একোউণ্টৰ বিিৃবত প্ৰদোন কবৰি। অৱমশয, গকোম্পোনীময় বনজৰ 
বিমিচনো অনুসবৰ, একোউণ্টমেো িন্ধ গহোৱোৰ 30 বদন বপেত এমন দোিী কৰো হ'গল একোউণ্টৰ বিিৃবত প্ৰদোন 
কৰোৰ িোমি গ্ৰোহকৰ দ্বোৰো ৰ্বুক্তসঙ্গত প্ৰমচবেেং  োচুল পবৰমশোধ কবৰি লোব ি পোমৰ। 

 
3(f) গ ার্ৰ লেষ্পলত্ত 

 
1. এ.এ .এফ.এল.-ৰ এক কোৰ্যকৰী আৰু স য় মত দক্ষ ঋণ লওঁতো গ ার্ৰ িযৱিোপনো প্ৰণোলীৰ দ্বোৰো ঋণ 

লওঁতোৰ স্বোথ্য সুৰবক্ষত কৰোৰ িোমি শবক্তশোলী ঋণ লওঁতো গ ার্ৰ বনষ্পবত্ত প্ৰণোলী থ্োবকি। 

 
2. এ.এ .এফ.এল.-এ শোখো, বিৰ্ো ীয় কোৰ্যোলয়, এইচ.অ'. কোৰ্যোলয়, ঋণ নবথ্পত্র আৰু অনযোনয গৰ্ো োমৰ্ো   ঞ্চ 

(মকোম্পোনীৰ গৱিেোইে ইতযোবদ)ত গ্ৰোহকৰ গ ার্ৰ বনষ্পবত্তৰ নো  আৰ ুবিৱৰণ স্পষ্টৰ্োমৱ গৰ্ো োমৰ্ো  আৰ ু
প্ৰদশযন কবৰি আৰ ুগনোমেল বিষয়োৰ বিৱৰণৰ হসমত প্ৰদশযন কবৰি। 

 
3. এ.এ .এফ.এল.-ৰ এইচ.অ'.-ৰ এজন স বপযত গ োচৰ বিষয়ো আমে ৰ্োক প্ৰবতজন ঋণ লওঁতোৰ ঋণ পোেিুকত 

প্ৰদোন কৰো গৰ্ো োমৰ্ো ৰ বিৱৰণত উপনীত হ'ি পোবৰ। ই বনবিত কবৰি গৰ্ বিিোদ আৰু গ ার্ৰলবিাক 
ৰ্ুবক্তসঙ্গত স য়ৰ বৰ্তৰত শুনো আৰু স োধোন কৰো হয়। 

 
4. পুনৰুদ্ধোৰ সম্পকীয় গ ার্ৰ বনষ্পবত্তৰ িোমি এ.এ .এফ.এল.-ৰ এক স বপযত প্ৰণোলী আমে, এমন গ ার্ৰমিোৰ 

গপোনপটীয়োলক  ূলযোঙ্কন কবৰিলল এ.এ .এফ.এল.-ত আৰ্যন্তৰীণ অবেে আৰু বৰ্বজমলন্স দল অন্তৰু্য ক্ত থ্োবকি। 

 
স্পষ্টীকৰণ িো গ ার্ৰৰ িোমি, ঋণ লওঁতোই গেোল েী নেং 1800 270 1146-ত িো আশীিযোদ  োইক্ৰ' ফোইমনন্স বলব মেেৰ 
গপোষ্টৰ দ্বোৰো গ ার্ৰ বনষ্পবত্ত িযৱিোপনো িো বচআইএন- U65923TN2007PLC064550 9  আৰু 10  হলো,  নং 
9, লোি হোউচ গৰোে, আন্নো চোলোই, 600002 নাইবা grievances@asirvad.in  -ত গৰ্ো োমৰ্ো  কবৰি পোমৰ। 

গ্ৰোহকসকলক গতওঁমলোকৰ গকন্দ্ৰীয় নিৰ, শোখো, আৰু গতওঁমলোকৰ গ ার্ৰৰ প্ৰকৃবতৰ বিৱৰণ প্ৰদোন কবৰিলল 
পৰো শয বদয়ো হয়, আৰু প্ৰোপ্তকতয োই কলমেোৰ প্ৰকৃবতৰ ওপৰত আধোবৰত কবৰ গ্ৰোহকৰ প্ৰশ্নমিোৰ িন্ধ 
কবৰিলল এক বনবদযষ্ট স য় ধােচ কগৰ। গ্ৰোহকৰ প্ৰশ্ন/গ ার্ৰ িন্ধ কবৰিলল এই  মেলত 7 ৰ পৰো 14 

বদনৰ প্ৰোথ্ব ক স য় বনধযোৰণ কৰো হহমে। 

 

এমন পবৰবিবতত ৰ্'ত বজ.আৰ.অ'. পেচায়ত 15 বদনৰ লভতৰত গ ার্ৰমেো স োধোন কৰো নহয়, গ্ৰোহমক এএ এফএল 
কমপযোমৰে অবফচ (আশ্ীবচাদ  োইক্ৰ' ফোইমনন্স বলব মেে, 9  আৰ ুদশ   হলো, 9 নেং, লোি হোউচ গৰোে, আন্নো র্ালোই, 
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গচন্নোই - 600002)  ুখয গনোমেল বিষয়োক সমিোধন কবৰ িো pno@asirvad.in গ োিোইল নিৰ (+91:90)ত গৰ্ো োমৰ্ো  
কবৰ িো গ োিোইল নিৰ (91+00)ত গৰ্ো োমৰ্ো  কবৰ িো গ োিোইল নিৰ (+91) 9710931215 ত (পুৱো 9:00 

বজাৰ পৰো লবয়লি 5:30 বজালি) গৰ্ো োমৰ্ো  কবৰ গকোম্পোনীৰ  ুখয গনোমেল বিষয়ো (বপএনঅ') হল এমকেো লবষয় 
জনাব পোমৰ।  

 

এ.এ .এফ.এল.-ত উপনীত গহোৱো বৰ্মকোমনো গ্ৰোহকৰ গ ার্ৰ/পৰো শয 1  োহৰ বৰ্তৰত গ ার্ৰৰ ওপমৰোক্ত 
প্ৰবক্ৰয়োৰ বৰ্তৰত স োধোন আৰু িন্ধ কবৰি লোব ি - ৰ্োৰ িোমি গ্ৰোহমক বনয়ন্ত্রক কতৃয পক্ষৰ ওচৰত 
স সযোমেো উত্থোপন কবৰি পোমৰ। 

 

আভ্যন্তৰীণ অম্বডুচনমে : 

আৰ.বি.আই. জাননী অনুসবৰঃ  বচ.ও. CO.CEPD.PRS.No.S874/13-01-008/2021-2022, তাবৰি 15 

নমৱিৰ, 2021 –ত গকোম্পোনীময় গ ার্ৰ বনষ্পবত্তৰ িোমি 1 এবপ্ৰল 2022 –ত আৰ্যন্তৰীণ অিুেেম ন বনৰু্ক্ত কবৰমে। 

ৰ্বদ গ ার্ৰমিোৰ (এএ এফএল-ৰ দ্বোৰো আেংবশক/সম্পূণযৰূমপ নোকচ কৰো)  তো তৰ জবৰয়মত গপ্ৰৰণ কৰো হয়, গতদ্দন্ত 
অৰ্যন্তৰীণ গলোকপোলৰ  তো ত/ ন্তিয গ্ৰোহকৰ হসমত িন্ধ গৰ্ো োমৰ্ো ৰ সৈ গ্ৰোহকৰ হসমত গেয়াৰ কৰো হ'ি।  

 
এম.এফ.আই.এে. গ ার্ৰ লেষ্পলত্ত: ৰ্বদ গ্ৰোহকজন গতওঁৰ প্ৰশ্ন/গ ার্ৰ সম্পকীত প্রশ্নৰ উত্তৰত গ ার্ৰ লবভা  আৰু 
আপীল কতৃয পক্ষৰ প্ৰবতবক্ৰয়োৰ সসদ্দত সন্তুষ্ট নৈয়, গতদ্দন্ত গ্ৰোহক মুিমদ্দন কু্ষদ্ৰঋণ বশল্প - কু্ষদ্ৰঋণ প্ৰবতষ্ঠোমনর  বনেবরেং 
গিোমেয র ওর্ৰত গ ার্ৰ উত্থোপন কবৰব পাবৰব 

 
গনেৱকয  (এ এফআইএন) গেোল-েী নিৰ 1800 1021 080। 

অথর্া আৰ.লি.আই.-ৰ ওচৰত গ ার্ৰ উত্থাপে কলৰি পানৰ 

ৰ্বদ গ ার্ৰমেো এ োহৰ বৰ্তৰত স োধোন নহয় গতমন্ত গ্ৰোহমক "গজনাগৰি গমদ্দনজাৰ, ৰ্োৰতীয় বৰজোৰ্য  গিঙ্ক, গিবঙ্কেং বিহীন 
তত্বোৱধোন বিৰ্ো , গচন্নোই আঞ্চবলক কোৰ্যোলয়, ফেয  গেবচে, 16, ৰোজোজী েোলোই, বপ.B নেং 40, গচন্নোই-600001 –ৰ ওর্ৰসি 

োব পাগৰ,  গিান: 044-2536 1490/2539 9222, গফক্স: 044 2539 379 777 ইম ইল: dnbs@rbi.org.in"। 

বৰ্মিোৰ পবৰবিবতত গ ার্ৰমেো 'পবৰমসৱোত অৰ্োৱ' সম্পকীয়, গ্ৰোহমক গকৱল এক  োহতলক অবধক স য়ৰ িোমি স োধোনত 
পল  গহোৱোৰ পবৰবিবতত, https://cms.rbi.org.in জবৰয়মত বচএ এে পমেয লত অনলোইনঃ ত গ ার্ৰ দোবখল কবৰ 
আৰ.বি.আই. গলোকপোলৰ ওচৰলল ৰ্োি পোমৰ। গ ার্ৰগবাৰ স বপযত ই-ম ইলৰ জবৰয়মত (CRPC@rbi.org.in) দোবখল 
কবৰি পোবৰ িো ৰ্োৰতীয় বৰজোৰ্য  গিঙ্ক, 4থ্য  হলো, গর্ক্টৰ 17, চবণ্ড ড় -160017 অৱলিত  'গকন্দ্ৰীৰূ্ত ৰবচদ আৰ ু
প্ৰবক্ৰয়োকৰণ গকন্দ্ৰ'হল গৰ্ৌবতক (লিলজদ্দকি) গ োেত গপ্ৰৰণ কবৰি পোবৰ - আৰবিআই গলোকপোল আঁচবনৰ দমৰ প্ৰদোন 
কৰো প্ৰপত্রত বৰ্গটা সকমলো শোখোত আৰ ুগকোম্পোনীৰ গৱিেোইেত উপলব্ধ। ইয়োৰ উপবৰও, গেোল-েী নিৰৰ হসমত 
গর্ন্টাৰ – 14448 –ত (পৱুো 9:30 িজোৰ পৰো সবন্ধয়ো 5:15 িজোলল) গো াদ্দো  কবৰব পাগৰ। 
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