
ৰিজাৰ্ভ ব েংক-একীকৃত বলাকপাল ব াজনা, ২০২১ 
 

প্ৰধান ৰ শেষত্বসমূহ 
 

প্ৰশ াজযতা:  
 

এই য োজনোট ো য েংক অথ ো অ-য ককেং ক ত্তীয় প্ৰকিষ্ঠোন অথ ো য োজনোি  সেংজ্ঞোৱদ্ধ কৰোৰ দটৰ প্ৰক্ৰিয়োি 

অেংশগ্ৰহণকোৰী(পকৰটশোধ পদ্ধকিি অেংশগ্ৰহণ কৰো  যক্ৰি)ৰদ্বোৰো প্ৰদোন কৰো যসৱো, অথ ো সমটয় সমটয় 

কৰজোৰ্ভ য েংকৰদ্বোৰো কনদ্ধভোকৰি কৰো ক  যকোটনো সেংস্থোৰ যেত্ৰি প্ৰট োজয হ’ ; য োজনোৰ অধীনি  কহৰ্ভ ভি 

যনোটহোৱোকিকন প ভযন্ত। 

 
 

গ্ৰাহশক অৰৰ্শ াগ দাৰিল  কিাি আধাি:- 
 

 

অৰৰ্শ াগ গ্ৰাহয নকিাি আধািসমূহ/এশনশ াি 

ৰ ষয়ত আমাি  বসৱাি অৰ্াৱি  াশ  বকাশনা 

অৰৰ্শ াগ ব াজনাি অধীনত নাথাৰক :- 
 

যেক্ৰডেংকো ভ কিটনন্স কেকমট ড(“যকোম্পোনী”য ো)ৰ 

যকোটনো আইন  ো  জভনৰ দ্বোৰো েুদ্ধ যহোৱো ক টকোটনো 

গ্ৰোহক ক টয় যসৱোৰ ত্ৰুট  অনুৰ্ৱ ককৰ  পোটৰ যিওঁ 

য োজনোৰ অধীনি  যক্ৰিগিৰ্োটৱ অথ ো য োজনোি 

কনধ ভোকৰি কৰোৰ দটৰ এজন স্বীকৃকিপ্ৰোপ্ত 

প্ৰকিকনকধৰদ্বোৰো অকৰ্ট োগ দোকিে ককৰ  পোটৰ। 
 
 

●  যকোম্পোনীৰ  োকণক্ৰজযক ক চোৰ/ োকণক্ৰজযক কসদ্ধোন্ত; 

● আউ চকচভেং চুক্ৰি সম্পটকভ ক টিিো আৰু 

যকোম্পোনীৰ মোজি যহোৱো ক  োদ; 

● যেোকপোেক প্ৰিযেৰ্োটৱ য োগোট োগ নকৰোৰ 

অকৰ্ট োগ;  

● যকোম্পোনীৰ পকৰচোেনো সকমকি অথ ো 

কো ভযকন ভোহকৰ ক ৰূটদ্ধ সোধোৰণ অকৰ্ট োগ; 

●  এক ক  োদ  ’ি ব ধ অথ ো আইন  প্ৰটয়োগকোৰী 

কিৃভপেৰ আটদশ িটম যকোম্পোনীটয় পদটেপ 

আৰম্ভ কটৰ; 

● কৰজোৰ্ভ য েংকৰ কনয়ন্ত্ৰক পকৰকধৰ কৰ্িৰি নথকো 

যসৱো; 

● যকোম্পোনী আৰু অনয কনয়কন্ত্ৰি সেংস্থোৰ মোজি যহোৱো 

ক  োদ; 

●  যকোম্পোনীৰ কম ভচোৰী-কনটয়োগকত্তভোৰ সম্পকভ জক়িি 

বহ থকো এক ক  োদ।  

●  অকৰ্ট োগট ো এটককিকন কো ভযৰ  োট  গ্ৰোহয কৰো 

নহয় ক ট ো ইকিমটধয 

- যেোকপোেৰ আগি অসমীমোেংকসি বহ আটে 

অথ ো যেোকপোেৰদ্বোৰো, য োগযিোৰ ওপৰি কৰ্কত্ত 

ককৰ মীমোেংকসি বহটে অথ ো কনষ্পকত্ত বহটে, 

এটকজন অকৰ্ট োগকোৰীৰপৰো েোৰ্ কৰো হওক 

 ো নহওক অথ ো এটকজন  ো িটিোকধক 

অকৰ্ট োগৰ বসটি হওক  ো নহওক, অথ ো এক 

 ো িটিোকধক দে জক়িি হওক  ো নহওক; আৰু 

 



- যকোটনো আদোেি, ক চোৰসৰ্ো অথ ো ক চোৰক 

অথ ো আন যকোটনো ক চোৰোেয়  ো কিৃভপেৰ 

আগি অমীমোেংকসি বহ আটে; অথ ো, যকোটনো 

আদোেি, ক চোৰসৰ্ো অথ ো ক চোৰক অথ ো 

আন যকোটনো ক চোৰোেয়  ো কিৃভপেৰদ্বোৰো 

য োগযিোৰ ওপৰি কৰ্কত্ত ককৰ মীমোেংসো অথ ো 

কনষ্পকত্ত কৰো বহটে, এটক ো অকৰ্ট োগৰপৰো 

অথ ো জক়িি বহ থকো এ ো  ো িটিোকধক 

অকৰ্ট োগ/দেৰ পৰো প্ৰোপ্ত হওক  ো নহওটকই 

ককয়। 

● অকৰ্ট োগট োৰ প্ৰকৃকি অপমোনজনক অথ ো িুচ্ছ 

অথ ো ক ৰক্ৰিকৰ; 

● এটন দো ীৰ  োট , সীমো অকধকনয়ম, ১৯৬৩ৰ অধীনি 

কনদ্ধভোকৰি সীমোৱদ্ধিোৰ প ভযোয়ৰ মযোদ উককে য োৱোৰ 

কপেি যকোম্পোনীি অকৰ্ট োগট ো উত্থোপন কৰো 

বহকেে; 

● য োজনোট োৰ ১১নেং ধোৰোি কনদ্ধভোকৰি কৰোৰ দটৰ 

অকৰ্ট োগট োটৱ সম্পভণ ভ িথয য োগোন নধটৰ; 

● অকৰ্ট োগট ো অকৰ্ট োগকোৰীটয়  যক্ৰিগিৰ্োটৱ 

অথ ো উককেৰ সেকন এজন স্বীকৃকিপ্ৰোপ্ত 

প্ৰকিকনকধৰদ্বোৰো দোকিে কৰো নহয় ( কদটহ উককেজন 

েুদ্ধ  যক্ৰি নহয়) 

 

এজন গ্ৰাহশক বকশনদশি অৰৰ্শ াগ উত্থাপন কৰি  পাশি? 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

যকোম্পোনীলে কেকিি অকৰ্ট োগ 

(যসই পদ্ধকিসমভহ অন্তৰু্ভি থোটক 

 ’ি অকৰ্ট োগকোৰীটয় অকৰ্ট োগ 

উত্থোপন কৰোৰ প্ৰমোণ দোকিে ককৰ  

পোটৰ)। 

 

 

যকোম্পোনীৰদ্বোৰো অকৰ্ট োগট ো 

সম্পভণ ভৰূটপ অথ ো আেংকশকৰ্োটৱ 

অগ্ৰোহয কৰো বহটে, আৰু 

অকৰ্ট োগকোৰীজন প্ৰিুযত্তৰি 

সন্তুষ্ট নহয়। 

 

অকৰ্ট োগকোৰীজটন 

অকৰ্ট োগ উত্থোপনৰ ৰকেদ 

েোৰ্ কৰোৰ ৩০ কদন প ভযন্ত, 

যকোম্পোনীৰদ্বোৰো যকোটনো 

প্ৰিুযত্তৰ েোৰ্ কৰো নোই  

 

যেোকপোে পট ভে/যকন্দ্ৰীৰ্ভি 

ৰকেদ আৰু প্ৰক্ৰিয়োকৰণ 

যকন্দ্ৰ 

 

অকৰ্ট োগকোৰীটয় 

যকোম্পোনীৰপৰো প্ৰিুযত্তৰ 

েোৰ্ কৰোৰ ১  েৰৰ 

কৰ্িৰি  

অকৰ্ট োগ উত্থোপন কৰোৰ 

পৰো ১  েৰ আৰু ৩০ 

কদনৰ কৰ্িৰি 
 



বলাকপাল/বকন্দ্ৰীৰূ্ত িৰিদ আৰু প্ৰক্ৰিয়াকিণ বকন্দ্ৰি ওপিত অৰৰ্শ াগ দাৰিল  কিাি প্ৰক্ৰিয়া: 
- 

1. এই উটেশযৰ  োট  কনকম ভি প’য ভেৰ জকৰয়টি অনেোইন য োটগ অকৰ্ট োগ উত্থোপন ককৰ  পোটৰ 

(https://cms.rbi.org.in)।.  
 

2. অকৰ্ট োগট ো ইটেক্ট্ৰকনক ৰ্োটৱ অথ ো কনটজ বগ  ো পত্ৰৰ য োটগকদ যকন্দ্ৰীৰ্ভি ৰকেদ আৰু 

প্ৰক্ৰিয়োকৰণ যকন্দ্ৰি  কনটনোি টিকনোি উত্থোপন ককৰ  পোটৰ।  কদটহ অকৰ্ট োগট ো, কনটজ বগ  ো 

পত্ৰৰ য োটগকদ উত্থোপন কৰো হয়, যিকিয়োহ’যে অকৰ্ট োগকোৰী অথ ো স্বীকৃকিপ্ৰোপ্ত প্ৰকিকনকধৰদ্বোৰো 

ক কধৱদ্ধৰ্োটৱ স্বোেৰ ককৰ কদয়ো হ’  েোকগ । 
 

3. অকৰ্ট োগ প্ৰ-পত্ৰ(পৃথকৰ্োটৱ আপে’ড কৰো)ি কদয়োৰ দটৰ আৰু ৰ্োৰিীয় কৰজোৰ্ভ য েংকৰদ্বোৰো 

কনদ্ধভোকৰি কৰোৰ দটৰ এটন িথযসমভহ অন্তৰু্ভি যহোৱো আকহভি অকৰ্ট োগট ো ইটেক্ট্ৰকনক ৰ্োটৱ অথ ো 

কনটজ বগ  ো পত্ৰৰ য োটগকদ দোকিে ককৰ  েোকগ । 
 

 

বকন্দ্ৰীৰূ্ত িৰিদ আৰু প্ৰক্ৰিয়াকিণ বকন্দ্ৰি সৰ শেষ (ৰি আি ৰপ ৰি) 
 

যকন্দ্ৰীৰ্ভি ৰকচদ আৰু প্ৰক্ৰিয়োকৰণ যকন্দ্ৰ (কচ আৰ কপ কচ) 

ৰ্োৰিীয় কৰজোৰ্ভ য েংক, যচটেে কৰ্ষ্টো, ৪ থ ভ মহেো, যচক্টৰ ১৭, চক্ৰডগ়ি-১৬০০১৭ 
Email:-crpc@rbi.org.in 

য োে ফ্ৰী নম্বৰ – ১৪৪৪৮ 
 

 

1. বলাকপাশল বকশনদশি ৰসদ্ধান্ত গ্ৰহণ কশি? 
 

- যেোকপোেৰ সন্মুিি স্বোৰ্োক কটিই সকটেো কো ভ্ক কধ সেংকেপ্তসোৰৰ হয় 
 

-  মীমোেংসোৰ য োটগকদ কনষ্পকত্ত  কটৰ->  কদটহ কনষ্পকত্ত নহয় ,যিটনহ'যে ৰোয়/আটদশ জোৰী ককৰ  পোটৰ 
 

2. বলাকপালি ৰসদ্ধান্তত সন্তুষ্ট নহ'বল গ্ৰাহশক আৰপল কতৃভপক্ষি ওিিত বগাহাৰি জনা  

পাৰি শন? 
 

হয়, যেোকপোেৰ কসদ্ধোন্তৰ প্ৰকি যগোহোকৰ জনো  পোকৰ > আকপে কিৃভপে: কৰজোৰ্ভ য েংকৰ ক ৰ্োগীয় 

কো ভ োহী সঞ্চোেকৰ দোকয়ত্বি থকো কো ভ োহী সঞ্চোেক  > ৰোয় েোৰ্ কৰোৰ  ো   ো অকৰ্ট োগ প্ৰিযোিযোন 

কৰোৰ ৩০ কদনৰ কৰ্িৰি যগোহোকৰ জনো  েোকগ )। 
 
 

ব াকা: 

- এইট ো এ ো ব ককিক ক  োদ কনষ্পকত্তৰ পদ্ধকি 

- ক টকোটনো প ভোয়ি কনষ্পকত্তৰ  োট  গ্ৰোহটক আন ক টকোটনো আদোেি/ক চোৰোেয়/প্ৰকিকোৰ সো ্স্তৰ 

 োট  কিৃভপেৰ কোষ চপোৰ স্বোধীনিো আটে 
 

য োজনোট োৰ ক শদ ক ৱৰণৰ  োট  চোওক - https://cms.rbi.org.in/cms/indexpage.html#eng  
 

 
 



 

বলক্ৰডেংকা ভ ফাইশনন্স ৰলৰমশ ডি বনাশডল ৰ ষয়া 

নাম: শ্ৰী কুমুকদনী আগৰৱোে 

ঠিকনা: ৬ ষ্ঠ মহেো, ক  ব্লক, প্ৰথম, প্ৰথম একৰ্কনউ ৰ’ড, যকশৱ োগ পোট ভ প্ল ৰ কোষি,  স্ত্ৰপৰু, 

আহটমদো োদ – ৩৮০০১৫ 

ব ৰলশফান নম্বি:০৭৯৬৮১৪৪৬৫৯ ম' াইল নম্বি: +৯১-৭০৬৯০৮৭৫৮৬ 

ই-বমইল:  nodalofficer@lendingkart.com 
 
 

যনোটডে ক ষয়োৰ বসটি যসোম োৰৰ পৰো শুি োৰলে ৰোকিপুৱো ১০:৩০  জোৰ পৰো সকিয়ো ৬:০০ 

 জোৰ কৰ্িৰি য োগোট োগ ককৰ  পোকৰ  (ৰোজহুৱো  িৰ  োকহটৰ)। 
 

 

 

 
 


