
 

ASIRVAD MICROFINANCE LIMITED 

Fair Practices Code 

আশীর্ বাদ মাইক্রাফিনান্স প্রাইক্েট ফিফমক্টড একটট নন- র্যাঙ্কিং ফিনান্স সিংস্থা, 

যার ফরজােব র্যাক অি ইঙ্িযা িাইক্সন্স ফদক্যফিি। সিংস্থাটট ২০০৭ সাক্ির 

আগক্ে প্রফিটিি। 

 

ফরজােব র্যাক িার ২৮ শশ শসক্েম্বর, ২০০৬  এর ফর্জ্ঞফি অনুসাক্র, সমস্ত 

এনফর্এিফস দ্বারা ঋণদাক্নর র্যর্সা করার সময িাক্দর গৃহীি হওযার জনয 

শিযার প্রযাকটটসস শকাড (এিফিফস) সম্পফকবি ফনক্দবফশকা জাফর কক্র। 

গাইডিাইনগুফি অনযফদক্ক, শকানও ঋক্ণর শিবাফদ এর্িং শিবার্িী সম্পক্কব িয বাি 

প্রকাক্শর উির এর্িং নন-র্াধ্যিামূিক িুনরুদ্ধার িদ্ধফি অর্িম্বক্নর ফর্ষক্য 

সাধ্ারণ নীফিগুফিক্ক অন্তেভ বক্ত কক্র। 

 

ঋণদান, গ্রাহকক্দর স্বচ্ছিা এর্িং র্যর্সাক্যর চচবায ননফিক মান এর্িং গ্রাহকক্দর 

সাক্ে সম্পক্কবর শেক্ে নযাযযচচবায প্রফিশ্রুফি শজারদার করার জনয অসীরর্াদ 

িার নযাযয অনুশীিন শকাডটট অফর্ঙ্চ্ছন্নোক্র্ আিক্ডট কক্র। 

 

শিযার প্রযাকটটসস শকাডটট আমাক্দর সমস্ত শাখা অফিস, ফর্োগীয অফিস, 

প্রধ্ান কায বািক্যর িাশািাফশ সিংস্থার ওক্যর্সাইট 

www.asirvadmicrofinance.co.in এ প্রদফশ বি হক্র্। সুদ িাক্ের কায বকর হার এর্িং 

আশীর্ বাদ কিৃবক প্রফিটিি অফেক্যাগ ফনষ্পফি র্যর্স্থাও এর সমস্ত দিিক্র এর্িং 

এর দ্বারা প্রকাফশি সাফহক্িয (স্থানীয োষায) এর্িং িার ওক্যর্সাইক্ট ফর্ফশষ্টোক্র্ 

প্রদফশ বি হয। 

 

১. আমাক্দর নীফি গ্রাহকক্দর সাক্ে যুঙ্ক্তসঙ্গি, স্বচ্ছ এর্িং নযাযয হক্ি হক্র্। 

ঋণগ্রহীিার সাক্ে সমস্ত শযাগাক্যাগগুফি স্থানীয োষায হয। আমাক্দর শদওযা 

ঋক্ণর শিবাফদ গ্রাহকক্দর ফিফখি আকাক্র স্পষ্টোক্র্ জানাক্না হক্যক্ি।  

প্রফিটট শকক্ে ফিন ফদক্নর র্াধ্যিামূিক ফর্নামূক্িয প্রফশেক্ণর সময, আশীর্ বাদ 

গ্রাহকক্দর এই শিবাফদ এর্িং শিবাফদ সম্পক্কব প্রফশেণ শদয যাক্ি গ্রাহক শকানও 

ঋণ সম্পক্কব সু-জানাক্না ফসদ্ধান্ত ফনক্ি িাক্রন। 

 

২. আশীর্ বাদ প্রাি সমস্ত ঋণ আক্র্দক্নর জনয স্বীকৃফি শদওযার র্যর্স্থাও 

শরক্খফিি। আক্র্দন িম বটট গ্রাহক্কর দ্বারা আক্র্দক্নর িক্ম বর সাক্ে জমা শদওযার 

নফেও ফনক্দবশ কক্র। 



ক) )সমস্ত)অ্যাপ্লিককশন)যথাযথ)সমক়ের)মকযয)যাচাই)করা)হকে)এেং)প্রক্রি়ো)করা)

হকে।) ককাম্পাপ্লনর) মাকের) কমীরা) ঋণগ্রহীতাকের) প্লেেযমান) ঋণ) এেং) ঋণ)

পপ্লরকশাকযর) সামথয্) সম্পপ্লকত্) প্রক়োজনী়ে) তেন্ত) করকত) প্রপ্লশপ্লিত) হক়েকে।)

সংস্থাটি)ভারতী়ে)প্লরজাভ)্েযাংককর)ককও়োইপ্লস)প্লনকে্প্লশকা)কমকন)চকে; 

 

আবেদনটি একটি অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া এেং ঋণ প্রক্রিয়াজ়াতকরণ ে়া অনুব ়াদদত 

হওয়ার আবে একটি ক্রিদিি েুযবর়া ক্রেক করবে। ক্রে অয়াদিবকশনগুদি এই 

পদ্ধদতটি সন্তুষ্ট কবর ন়া ক্রসগুদি স্বযংক্রিযভ়্াবে প্রতয়াখ্য়াত হবে। েদদ ঋণ 

প্রতয়াখ্য়ান কর়া হয, আশীে ব়াদ গ্র়াহকবক এেং "ক্রসন্ট়ার েুক" এ ক্ররকিব কবর 

দসদ্ধ়ান্তটি ক্রপ ৌঁবে ক্রদবে। 

 

৪. অদতদরক্ত ঋণ ও অদতদরক্ত ঋণ প্রদতবর়াবের জনয, আশীে ব়াদ ক্রিদিি 

েুদরয়াবসর স়াবে দনেদিত হবযবে এেং অভ্যন্তরীণ ক্ররকিবস এেং  ূিয়াযন প্রক্রিয়া 

ে়াড়াও, ঋণক্রণর জনয ক্রে়ােযত়ার  ূিয়াযন করবত েতব ়ান ঋক্রণর  ়াত্র়া এেং ঋণ 

পদরবশ়াবের ইদতহ়াবসর স়াবে সম্পদকবত প্রদতটি ক্ল়াবযবন্টর ক্রিি়া েযেহ়ার কর়া হবে 

 

৫. আশীে ব়াদ  ঞ্জুরী পবত্রর  ়ােযব  অনুব ়াদদত ঋক্রণর পদর ়াণ এেং ঋণ 

েুক্রক্তর স়াবে এইটি ক্রে়াঝ়ায: 

 

 ঋক্রণর শতব়ােিী    

 ঋক্রণর  ূিয দনে ব়ারণ (ে়ার  বেয ক্রকেি দতনটি উপ়াদ়ান রবযবে, ক্রে ন সুবদর 

ে়াজব, প্রবসদসং ে়াজব এেং েী ়া দপ্রদ য়া  (ে়ার স়াবে প্রশ়াসদনক ে়াজব অন্তভু্বক্ত 

রবযবে)    

 ক্রে ঋণগ্রহীত়া ক্রেবক ক্রক়ানও জ়া ়ানত আ ়ানত /  ়াক্রজবন সংগ্রহ কর়া হয ন়া, 

  দেিদিত ক্রশ়াবের জনয ক্রক়ানও দণ্ড ক্রনওয়া হবে ন়া  

 

৬. আশীে ব়াদ দেতরণ তফদসি, সুবদর হ়ার, পদরবেে়া ে়াজব, দপ্রবপইব ন্ট ে়াজব 

ইতয়াদদসহ শতব়াদদ ও পদরেতবনস ূবহর স্থ়ানীয ভ়্াে়ায ঋণ গ্রহীত়াবক ক্রন়াটিশ ক্রদয। 

আশীে ব়াদও দনক্রিত কবর ক্রে সুবদর হ়ার এেং ে়াবজবর পদরেতবনগুদি ক্রকেি 



সম্ভ়ােযভ়্াবে ক়াে বকর হবযবে। এই ক্রেবত্র একটি উপেুক্ত শতব ঋণ েুক্রক্তবত 

অন্তভু্বক্ত কর়া হবযবে। 

 

৭.) ঋণ স স্ত অনুব ়াদন এেং ঋণ দেতরণ শুেু ়াত্র শ়াখ়্া অদফবস কর়া হয। 

দেতরণ ক়াে বটি শ়াখ়্া অদফস়ার খ্ুে ক়াে ক্রেবক তদ়ারদক কবরন, অঞ্চি পদরে়ািক 

এেং দেভ়্ােীয েযেস্থ়াপক। 

 

৮. প্রবতযক ঋণ গ্রহীত়াবক দেতরবণর স য ঋণ প়াসেুক (আঞ্চদিক ভ়্াে়ায) 

সরের়াহ কর়া হয, ে়া দনম্নদিদখ্ত দেেরণগুদি প্রদতফদিত কবর 

 

(i) সুবদর ক়াে বকর হ়ার ক়াে বকর কর়া হয  

(ii) ঋক্রণর স়াবে েুক্ত অনয়ানয স স্ত শতব়াদদ  

(iii) তেয ে়া ঋণগ্রহীত়ার েবেষ্ট পদর ়াবণ দেদিত কবর এেং  

(iv) প্র়াপ্ত দকক্রস্তসহ েূড়ান্ত স্র়ােসহ স স্ত ঋণ পদরবশ়াবের আশীে ব়াদ কতত বক স্বীকত দত  

(v) এ এফআই দ্ব়ার়া প্রদতটিত অদভ্বে়াে দনষ্পদি েযেস্থ়া এেং ক্রন়াি়াি 

অদফস়াবরর ন়া  এেং ক্রে়াে়াবে়াবের নির  

(vi) জ়াদর ন়া কর়া ঋণ দ়াবনর পণযগুদি ঋণ গ্রহীত়াবদর সম্পূণ ব সম্মদতবত এেং দফ 

ক়াঠ়াব ়া ঋণ ক়াবিবর  বেযই জ়ান়াবন়া হবে। 



 

9. বিতরণ করার সময়, প্রবতটি গ্রাহককক আশ্বাস দেওয়া হয় দে ঋণগ্রহীতার 

তকযের দ াপনীয়তাকক সম্মান করা হকি। পকোন্নবত, বিপণন অিস্থান এিং 

অনোনে পািবিক তযে। 

 

১০. দো ে সম্পকের জনে দকানও জামানত ছাডাই ঋণ সরিরাহ করা হয়। নন-

িাছাইকো ে সম্পকের জনে এিং েখন আমরা বসবকওবরটি গ্রহণ কবর, 

ঋণগ্রহীতার বিপরীকত এনবিএফবস-র দে দকানও োবি করার জনে আমরা সমস্ত 

িককয়া দফরত পবরক াকের িা ঋণ পবরক াকের িককয়া পবরমাকণর বিে অবেকার 

িা োয়িদ্ধতার অেীকন সমস্ত বসবকওবরটি প্রকা  করি।েবে এই েরকণর দসি 

অকফর িেিহার করা হয়, তকি ঋণ গ্রহীতাকক অিব ষ্ট োবি এিং দে োবির অেীকন 

এনবিএফবস প্রাসবিক োবি বনষ্পবি / পবরক াে না হওয়া পে যন্ত বসবকউবরটিগুবি 

িজায় রাখার অবেকার রকয়কছ তার সম্পূণ য বিিরণ সহ দনাটি  দেওয়া হকি। 

 

১১. ঋণ পুনরুদ্ধাকরর দেকে, পুনরুদ্ধার সাোরণত একটি বনবেযষ্ট সভা দভনুেকত 

করা হয়। মাকের কমীকের দকিিমাে ঋণগ্রহীতা েুই িা তকতাবেক অনুষ্ঠাকন 

দকন্দ্রীয় বনে যাবরত স্থাকন উপবস্থত হকত িেয য হকি ঋণগ্রহীতার িাসভিন িা ঋণ 

গ্রহীতার কাে যািকয় পুনরুদ্ধার করার অনুমবত দেওয়া হকি। আ ীি যাে অকেৌক্তিক 

হয়রাবনর মকতা অিিম্বন ককর না। অস্বাভাবিক সমকয় ঋণগ্রহীতাকের 

অবিক্তিন্নভাকি বিরি করা, ঋণ পুনরুদ্ধাকরর জনে দপ ী  ক্তির িেিহার ইতোবে। 

 

১২. আ ীি যাে চুক্তির  তযাবে এিং  তযািিী প্রেি উকেক ে িেতীত ঋণগ্রহীতার 

বিষকয় হস্তকেপ দযকক বিরত যাকক (েবে ঋণণোনকারীর দ্বারা পূকি য প্রকা  না 

করা নতুন তযে না আকস তকি) .ণোনকারীর নজকর আকস না। 

 

১৩. ঋণ গ্রহণকারীর কাছ দযকক ঋণ গ্রহকণর অোকাউকে স্থানান্তর করার জনে 

অনুকরাে প্রাবির দেকে সম্মবত িা অনেযায় I.e. অনুকরাে প্রাবির তযে দযকক 

আ ীি যাকের আপবি, েবে যাকক তকি ২১ বেকনর মকেে জানাকনা হয়। আইকনর 

সাকয সিবতপূণ য স্বি চুক্তির  তযািিী অনুসাকর এ জাতীয় স্থানান্তর হকি 

 

অবভকোক র সমাোকনর জনে দকাম্পাবনর একটি বি ে পদ্ধবত রকয়কছ। এটি 

বনক্তিত করকি দে বিতকয এিং অবভকো গুবি েযােয সমকয়র মকেে শুনা এিং 

সমাোন করা হয়। সংস্থার প্রোন-কাে যািকয় একটি মকনানীত অবভকো  বনিারণ 

কম যকতযা রকয়কছ বেবন প্রবতটি ঋণগ্রহীতার ঋণ-র পাসিুককর সরিরাবহত 

দো াকোক র বি কে দপৌৌঁছাকত পাকরন। 
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