
নিকা কাৰয্য্ সংহিতা নীতি 

আশীৰ্বাদ মাইক্ৰ’ফাইনেন্স লিমিটেড হৈছে ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেঙ্কৰ দ্বাৰা জাৰি কৰা 

অনুজ্ঞাপত্ৰ থকা এক অনা-বেঙ্কিং ফাইনেন্স কোম্পানী। কোম্পানীটো 2007 চনৰ আগষ্ট 

মাহত প্ৰতিষ্ঠা হয়। 

ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেঙ্কে সকলো এন.বি.এফ.চি.য়ে ঋণ প্ৰদান ব্যৱসায় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গ্ৰহণ 

কৰিবলগীয়া নিকা কাৰ্য্য সংহিতা (এফ.পি.চি.)ৰ ওপৰত এনে প্ৰতিষ্ঠানবৰোৰৰ বাবে ছেপ্টেম্বৰ 

28,2006, মে’ 24,2007, অক্টোবৰ 10,2007, জানুৱাৰী 2,2009, এপ্ৰিল 24,2009, মাৰ্চ 26,2012, 

আৰ ুফেব্ৰুৱাৰী 18,2013 তাৰিখত ইয়াৰৰ চাৰ্কুলাৰত বিভিন্ন জাননীৰ জৰিয়তে নিৰ্দেশনাৱলী জাৰি 

কৰিছে। এই নিৰ্দেশনাৱলীত অন্যান্য প্ৰসঙ্গৰ লগতে ঋণৰ নিয়ম আৰ ুচৰ্তাৱলীৰ ক্ষেত্ৰত 

পৰ্য্যাপ্ত সদৰিৰ সন্দৰ্ভত সাধাৰণ নীতিসমূহ সাঙৰুি লোৱাৰ লগতে বল প্ৰয়োগৰ অবিহনে ঋণ 

উদ্ধাৰ পদ্ধতি গ্ৰহণৰ কথাও সাঙুৰি লোৱা হৈছে। 

আশীৰ্বাদে ঋণ প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত নিকা কাৰ্য্যব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা, গ্ৰাহকলৈ স্বচ্ছ নীতি 

প্ৰদান কৰা তথা ব্যৱসায়ৰ কামকাজ আৰ ুগ্ৰাহকৰ সৈতে সম্বন্ধ বৰ্তাই ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত নৈতিক 

মানদণ্ডৰ প্ৰতিশ্ৰুতি বলবৎ কৰি ৰাখিবৰ বাবে শেহতীয়া নিকা কাৰ্য্য সংহিতা অব্যাহতভাৱে 

গ্ৰহণ কৰি থাকে। 

আমাৰ সকলো শাখা, মাণড্লিক কাৰ্য্যালয়, মুখ্য কাৰ্য্যালয়ৰ লগতে কোমপ্ানীৰ ৱেবচাইটত 

নিকা কাৰ্য্য সংহিতা প্ৰদৰ্শন কৰি ৰখা হৈছে। কাৰ্য্যকৰী সুদৰ দৰ আৰ ুআশীৰ্বাদৰ দ্বাৰা 

স্থাপন কৰা ওজৰ-আপত্তি নিস্পতি ব্যৱস্থাৰ বিষয়েও স্পষ্টকৈ ইয়াৰ সকলো কাৰ্য্যালত তথা 

ইয়াৰ দ্বাৰা জাৰি কৰা ভাষাত (স্থানীয় ভাষাত) আৰ ুইয়াৰ ৱেবচাইটত প্ৰদৰ্শন কৰি ৰখা হৈছে। 

• আমাৰ নীতি হৈছে- গ্ৰাহকৰ সৈতে যুক্তিসংগত, স্বচ্ছ আৰ ুনিকা আচৰণ অৱলম্বন কৰা। ঋণ 

লওঁতাৰ সৈতে সকলোবোৰ যোগাযোগ স্থানীয় ভাষাত কৰা হয়। আমাৰ দ্বাৰা প্ৰদান কৰা ঋণৰ 

নিয়ম আৰ ুচৰ্তাৱলী গ্ৰাহকৰ সৈতে লিখিত ৰূপত স্পষ্টকৈ অৱগত কৰোৱা হয়। প্ৰতিটো 

চেন্টাৰলৈ আগবঢ োৱা তিনি দিনীয়া বাধ্যতামূলক বিনামূলীয়া প্ৰশিকষ্ণৰ সময়ছোৱাত, 

আশীৰ্বাদে গ্ৰাহকসকলক এই নিয়ম আৰ ুচৰ্তাৱলীৰ বিষয়ে বুজাই দিয়ে, যাতে গৰ্াহকে কোনো 

এটা ঋণৰ সন্দৰ্ভত সকলো বুজি পাই সেই ক্ষেত্ৰত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। 

• আশীৰ্বাদে পোৱা সকলো ঋণ আবেদনৰ বাবে প্ৰাপ্তি স্বীকাৰ কৰিবৰ বাবেও এক ব্যৱস্থা 

কাৰ্য্যৰূপায়িত কৰিছে। আৱেদন পত্ৰৰ সৈতে গ্ৰাহকে কি কি নথি-পত্ৰ দাখিল কৰিব লাগিব সেই 

বিষয়েও আবেদন পত্ৰখনত উল্লেখ কৰা হৈছে। 

আশীৰ্বাদে পোৱা সকলো ঋণ আবেদনৰ বাবে প্ৰাপ্তি স্বীকাৰ কৰিবৰ বাবেও এক ব্যৱস্থা 

কাৰ্য্যৰূপায়িত কৰিছে। আৱেদন পত্ৰৰ সৈতে গ্ৰাহকে কি কি নথি-পত্ৰ দাখিল কৰিব লাগিব সেই 

বিষয়েও আবেদন পত্ৰখনত উল্লেখ কৰা হৈছে। 

ঋণৰ প্ৰক্ৰিয়া আগবঢ োৱা বা ঋণ অনুমোদনৰ পূৰ্বে আবেদনবোৰ এক আভ্যন্তৰীণ 

প্ৰকৰ্িয়াৰে পৰীক্ষা কৰাৰ লগতে এক ক্ৰেডিট ব্যুৰোৰ দ্বাৰাও পৰীক্ষা কৰোৱা হ’ব। এই 

প্ৰক্ৰিয়াক সন্তুষ্ট কৰিব নোৱৰা আবেদনসমূহ স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে অগ্ৰাহ্য হ’ব। ঋণ অগ্ৰাহ্য 

হ’লে, আশীৰ্বাদে এই সিদধ্ান্তৰ বিষয়ে গ্ৰাহকক অৱগত কৰিব আৰ ু‘‘চেন্টাৰ বুক’’ত ইয়াক 

অভিলেখবদ্ধ কৰিব। 



অতি ঋণগ্ৰস্ততা আৰ ুঅতি-ধাৰ প্ৰতিৰোধ কৰিবৰ বাবে আশীৰ্বাদে ক্ৰেডিট ব্যুৰোৰ 

ওচৰত পঞ্জীয়ন কৰিছে তথা আভ্যন্তৰীণ অভিলেখ আৰ ুঅনুমোদন পদ্ধতিৰ উপৰি 

প্ৰতিজন গ্ৰাহকৰ বৰ্তমানৰ ঋণৰ পৰ্য্যায় আৰ ুপুনঃপৰিশোধৰ ইতিহাসৰ তথ্য ব্যৱহাৰ 

কৰি ঋণৰ বাবে তেওঁৰ অৰ্হতাৰ মূল্যায়ন কৰিব। 

আশীৰ্বাদে এক আৱন্টন পত্ৰৰ ৰূপত আৱন্টিত ঋণৰ পৰিমাণ, ঋণ চুক্তিৰ সহিতে প্ৰেৰণ কৰিব, 

য’ত উল্লেখ থাকিব: 

1. ঋণৰ নিয়ম আৰ ুচৰ্তাৱলী। 

2. ঋণৰ মূল্য (য’ত অন্তৰ্ভুক্ত থাকে কেৱল তিনিটা উপাদন, সেয়া হৈছে- আৰোপিত সুদ, 

প্ৰক্ৰিয়াকৰণ মাচুল আৰ ুবীমাৰ প্ৰিমিয়াম (য’ত অন্তৰ্ভুক্ত থাকে- তেওঁলোকৰ 

প্ৰশাসনিক মাচুল)  

3. যে ঋণ লওঁতাৰ পৰা কোনো চেক্যুৰিটি জমা/মাৰ্জিন সংগ্ৰহ কৰা নহ’ব। 

4. যে পুনঃপৰিশোধত হোৱা পলমৰ বাবে কোনো জৰিমনা আদায় লোৱা নহ’ব। 

 

• ঋণ মুকলি কৰাৰ সূচী, সদুৰ দৰসমূহ, সেৱা মাচুলসমূহ, আগতীয় পৰিশোধৰ মাচুল আদিকে 

ধৰি নিয়ম আৰ ুচৰ্তাৱলীত হোৱা কোনো সালসলনিৰ বিষয়ে ঋণ লওঁতাক স্থানীয় ভাষাত 

জাননী জাৰি কৰি অৱগত কৰোৱা হ’ব। আশীৰ্বাদে এইটোও নিশ্চিত কৰে যে সুদৰ হাৰ 

আৰ ুমাচুলসমহৰ সালসলনি কেৱল প্ৰত্যাক্ষিতভাৱে প্ৰভাৱিত হয়। এই সন্দৰ্ভত এক 

সঠিক চৰ্ত ঋণ চুক্তিত সংলগ্ন কৰা হৈছে। 

 

• ঋণৰ সকলো অনুমোদন আৰ ুমুকলিকৰণ কেৱল শাখা কাৰ্য্যালয়ত কৰা হয়। ঋণ মুকলি 

কাৰ্য্য শাখা বিষয়া, এৰিয়া মেনেজাৰ আৰ ুডিভিজনেল মেনেজাৰৰ দ্বাৰা সুক্ষ্মভাৱে 

নিৰীক্ষণ কৰা হয়। 

 

• প্ৰতিজন ঋণ লওঁতাক ঋণ মুকলিৰ সময়ত এখন ঋণ পাছবুক দিয়া হ’ব, য’ত তলত উল্লেখ 

কৰা সৱিশেষ সন্নিৱিষ্ট কৰা থাকে। 

5. আৰোপ কৰা কাৰ্য্যকৰী সুদৰ দৰ। 

6. ঋণৰ সৈতে জড িত আন সকলো নিয়ম আৰ ুচৰ্তাৱলী। 

7. ঋণ লওঁতাক পৰ্য্যাপ্তভাৱে চিনাক্ত কৰা তথ্যবোৰ আৰু 

8. আশীৰ্বাদৰ দ্বাৰা প্ৰাপ্ত কৰা কিস্তি আৰ ুঅন্তিম ডিচছাৰ্জকে ধৰি আটাইবোৰ 

পুনঃপৰিশোধৰ প্ৰাপ্তি স্বীকাৰ পত্ৰ জাৰি কৰা হয়। 

9. এম.এফ.আই.ৰ দ্বাৰা স্থাপন কৰা ওজৰ-আপত্তি নিস্পত্তি ব্যৱস্থা আৰ ুলগতে নডেল 

বিষয়াৰ নাম আৰ ুযোগাযোগ নম্বৰ। 

10.  জাৰি কৰা অনা-ক্ৰেডিট প্ৰ’ডাক্টসমূহৰ ক্ষএত ঋণ লওঁতাৰ সম্পূৰ্ণ সন্মতিৰ লোৱা হয় 

তথা ঋণ কাৰ্ডত মাচুলৰ গাঁথনি উল্লেখ কৰা থাকিব। 

 

 



• ঋণ মুকলি কৰাৰ সময়ত, প্ৰতিজন গ্ৰাহকক নিশ্চয়তা প্ৰদান কৰা হয় যে ঋণ 

লওঁতাৰ তথ্যবোৰৰ গোপনীয়াতাৰ প্ৰতি সন্মান জনোৱা হ’ব। প্ৰসাৰ, বিপণন 

সমগ্ৰী আৰ ুআন ৰাজহুৱা সূচনাৰ কামত তথ্য ব্যৱহাৰ কৰিবৰ বাবে লিখিত 

সন্মতি লোৱা হ’ব। 

• কুৱালিফায়িং এছেটৰ বাবে কোনো অনুপ্ৰাসঙ্গিক সামগ্ৰীৰঅবিহনেই ঋণ প্ৰদান 

কৰা হ’ব। নন-কুৱালিফায়িং এছেটৰ বাবে তথা আমি যেতিয়া চেক্যুৰিটি লও,ঁ 

তেতিয়া আমি সকলো চেক্যুৰিটি সকলোবোৰ দেয় ৰাশি পৰিশোধ কৰাৰ সময়ত 

বা ঋণৰ দিবলৈ বাকী থকা ধনৰাশি প্ৰাপ্ত কৰাৰ পাছত মুকলি কৰি দিও ঁযি ঋণ 

লওঁতাৰ বিৰুদ্ধে এন.বি.এফ.চি.ৰ থাকিব পৰা আন কোনো ক্লেইমৰ বাবে 

কোনো বৈধ অধিকাৰ বা গ্ৰহণাধিকাৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল। যদি এনে 

অধিকাৰসমূহ প্ৰয়োগ কৰিবলগীয়া হয়, তেন্তে ঋণ লওঁতালৈ বাকী থকা 

ক্লেইমবোৰৰ সন্দৰ্ভত তথা প্ৰাসঙ্গিক ক্লেইম নিস্পত্তি/পৰিশোধ নকৰালৈকে 

চেক্যুৰিটি ধৰি ৰাখিবৰ বাবে অধিকৃত এন.বি.চি.এফ.ৰ অধীনৰ চৰ্তসমূহৰ 

বিষয়ে সম্পূৰ্ণ তথ্যসন্নিৱিষ্ট জাননী জাৰি কৰা হ’ব। 

• ঋণ উদ্ধাৰৰ সন্দৰ্ভত, সাধাৰণতে ঋণ উদধ্াৰ এক স্বীকৃত বৈঠক স্থানত সম্পাদন কৰা 

হয়। ক্ষেত্ৰ কৰ্মচাৰীক ঋণ লওঁতাৰ বাসগৃত বা কৰ্মস্থলীত ঋণ উদ্ধাৰ কাৰয্্যৰ বাবে 

অনুমতি দিয়া হয়, যদিহে ঋণ লওঁতা একেৰাহে 2 বা তাতোধিকবাৰ চেন্ট্ৰেল স্বীকৃত 

স্থানত উপস্থিত হোৱাত বিফল হয়। আশীৰ্বাদে ঋণ উদ্ধাৰৰ বাবে অনুচিত অত্যাচাৰত 

লিপ্ত নহয়, যেনে- ঋণ লওঁতাক একেৰাহে অসময়ত আমনি কৰা, শাৰীৰিক বল প্ৰয়োগ 

আদিত লিপ্ত নহয়।  

• ঋণ চুক্তিৰ নিয়ম আৰ ুচৰত্াৱলীৰ ব্যৱস্থাৰ বাহিৰে ঋণ লওঁতাৰ কামকাজত হস্তক্ষেপ 

কৰাৰ পৰা আশীৰ্বাদ আঁতৰি থাকে (যেতিয়ালৈকে নতুন তথ্য, পূৰ্বতে ঋণ লওঁতাই সদৰি 

নকৰা তথ্য ঋণ দিওঁতাৰ নজৰলৈ নাহে) 

• ঋণ গ্ৰহণকাৰী একাউন্ট হস্তান্তৰৰ বাবে ঋণ লওঁতাৰ পৰা অনুৰোধ পালে, সন্মতি বা 

আনভাৱে অৰ্থাৎ আশীৰব্াদৰ বিৰোধিতা, যদি থাকে তেন্তে সেয়া অনুৰোধ পোৱা 

তাৰিখৰ পৰা 21 দিনৰ ভিজতৰত অৱগত কৰোৱা হয়। এনে হস্তান্তৰ স্বচ্ছ চুক্তিমূলক 

চৰ্ত অনুসাৰে আইনসংগতভাৱে কৰা হয়। 

• ওজৰ-আপত্তি নিস্পতিৰ বাবে কোম্পানীৰ এক বিস্তৃত ব্যৱস্থা আছে। এই ব্যৱস্থাই 

বিবাদ আৰ ুওজৰ-আপত্তিবোৰ শুনাটো তথা এক উচিত সময়ৰ ভিতৰত নিস্পত্তি কৰাটো 

নিশ্চিত কৰে। কোম্পানীয়ে  মূখ্য-কাৰ্য্যালয়ত ওজৰ-আপত্তি নিস্পতি বিষয়াৰ পদবী 

এটাত বিষয়া নিয়োগ কৰে যাক প্ৰতিজন ঋণ লওঁতাৰ ঋণ পাছবুকত উল্লেখ কৰা 

যোগাযোগৰ বিৱৰণৰ দ্বাৰা যোগাযোগ কৰিব পাৰি। 

 


