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গুরুত্বপরূ্ণ সংজ্ঞা 

1. লকাম্পাচন্/ LFL: এর অর্ থ হল, ‘ললন্ডিংকার্থ ফাইন্যান্স লললিটর্ড’ (“ LFL”) ন্ািক সিংস্থা, যার জন্য এই লফয়ার প্র্যালিস লকাড বা 

ন্যাযয অন্ুশীলন্ লন্য়িাবলী তৈলর করা হটয়টে।   



2. লোর্ণ :  এর মাধ্যমম LFL-এর লন্টদথশক িণ্ডলীটক লবাঝাটন্া হটব। 

3. লকার্:  এর িাধ্যটি সিয় সিটয় সিংটশাধ্ন্ করা, লফয়ার প্র্যাকটর্স লকাড বা ন্যাযয অন্ুশীলন্ লবলধ্টক লবাঝাটন্া হটব। 

4. ঋর্গ্রহীিা/গ্রাহক: এর অর্থ হল,  LFL.-এর লকান্ও লবদযিান্ অর্বা সম্ভাবয ঋণগ্রহীৈা/গ্রাহক। 

উদ্দেশ্য  

এটৈ আরলবআই সাকুথলার ন্িং. RBI/2015-16/16 DNBR (PD) CC.No.054/03.10.119/2015-16 13 ৈালরখ 01 জলুাই 2015-এর 

উটেখ রটয়টে, যাটৈ ভারৈীয় লরজাভথ বযািংক (আরলবআই) এন্লবএফলসএস ('লন্টদথলশকা')-র জন্য লফয়ার প্র্যাকটর্স লকাড বা ন্যাযয 

অন্ুশীলন্ লবলধ্র বাস্তবায়ন্ করার জন্য লসই সিংক্রান্ত লন্টদথলশকায় সিংটশাধ্ন্ কটরটে। উক্ত লন্টদথলশকাটক িাস্টার ডাইটরকশন্ - 

ন্ন্-বযান্কিং লফন্ান্ন্সয়াল লকাম্পালন্ - পদ্ধলৈগৈভাটব গুরুত্বপূণ থ অ-আিান্ৈ গ্রহণকারী লকাম্পালন্ এবিং আিান্ৈ গ্রহণকারী 

লকাম্পালন্ (লরজাভথ বযাক)-এর লন্টদথলশকাসিূটহর অিংশ লহটসটব অন্তভভ থক্ত করা হটয়টে, ৈালরখ 01 লসটেম্বর, 2016 (22 লফব্রুয়ালর, 

2019 অন্ুসাটর আপটডর্ করা হটয়টে) ('আরলবআই িাস্টার ডাইটরকশন্স')। 

ন্যাযয অন্ুশীলন্ লবলধ্, লযিন্টর্ লন্টে উটেখ করা হটয়টে, এই লন্টদথলশকাটর্ উপটর উটেলখৈ আরলবআই িাস্টার লন্টদথলশকাসিূটহর 

অন্তগ থৈ এন্লবএফলসএস-এর জন্য ন্যাযয অন্ুশীলন্ লবলধ্র অন্ুরূপ। এই লবলধ্টর্ ন্ূযন্ৈি ন্যাযয অন্ুশীলটন্র একটর্ িান্দণ্ড লস্থর 

কটর লদটয়টে, যা গ্রাহকটদর সাটর্ কাজ করার সিয় লকাম্পালন্গুলল অন্ুসরণ করটব। এটর্ গ্রাহকটদর ৈর্য প্র্দান্ কটর এবিং 

তদলন্ক লভলিটৈ সিংলিষ্ট লকাম্পালন্ ৈাটদর সটে লকভাটব ললন্টদন্ করটব, ৈার বযাখযা কটর। 

এই লবলধ্ সকল গ্রাহকটদর লেটে প্র্টযাজয, যাটৈ লসাশযাল লিলডয়া/অন্য লকান্ও লিলডয়াটৈ লপাস্ট করা লকাটন্া 

অলভটযাগ/ন্জজ্ঞাসা অন্তভভ থক্ত রটয়টে এবিং লকাম্পালন্ লন্টজর সিস্ত গ্রাহকটদর ৈাটদর প্র্টয়াজন্ অন্ুযায়ী ন্ীটে উটেলখৈ 

প্ল্যার্ফি থগুললটৈ লপ ৌঁোটন্ার জন্য উৎসাহ প্র্দান্ কটর। 

লক্ষ্য  

এই চিচধ্টি নীমি দেওয়া  লক্ষ্যগুমলামে পূরণ েরার জনয তৈচর েরা হময়মে:  

• গ্রাহেমের সামর্ দলনমেন েরার সময় ভাল িযিহার যামৈ েরা হয় দসটি চনচিৈ েরা, যামৈ ৈাাঁমের সমে এেটি নযায়সেৈ এিং 
আন্তচরে সম্পেথ  গমে দৈালা যায়;  

• দিচি স্বচ্ছৈা গ্রাহেমের পণযটি সম্বমে  ভাল েমর িঝুমৈ এিং ৈমর্যর উপর চভচি েমর  চসদ্ধান্ত গ্রহণ েরমৈ সক্ষ্ম েমর দৈামল; 

• দোম্পাচনর উপর গ্রাহমের আস্থা গমে দৈালা;  

• গ্রাহেমের সমে দলনমেন েরার দক্ষ্মত্র যুচিসেৈ মান চনধ্থারণ েমর ভাল, নযাযয এিং স্বচ্ছ িযিসাচয়ে প্রর্াগুচলর অনুসরণ েরা;  

• নযাযয প্রচৈমযাচগৈার মাধ্যমম িাজার িচিগুচলমে উচ্চৈর পচরিালে মান অজথ ন েরমৈ উৎসাচহৈ েরা;   

•  বটকয়া আদায় এবিং বলবৎকরণ, লযখাটন্ প্র্টয়াজন্ীয়, ৈা যর্াযর্ আইলন্ প্র্ন্ক্রয়া অন্ুসরটণর িাধ্যটি করা উলেৈ ।  

প্রচিশ্রুচি 

• LFL ন্যাযয, যটর্ালেৈভাটব কাজ করটৈ এবিং লশটে প্র্েললৈ প্র্র্াগৈ অন্ুশীলন্গুলল পূরণ করটৈ সব থদা যর্াসাধ্য প্র্টেষ্টা োলাটব।  

• LFL সিস্ত সিংলিষ্ট আইন্, লন্য়িাবলী লিটন্ েলটব এবিং ঋণগ্রহীৈাটদর সটে কর্াবাৈথা বলার সিয় সৈৈা এবিং স্বচ্ছৈার তন্লৈক 

ন্ীলৈগুলল পূরণ করটব। 



• গ্রাহেমের সমে ের্ািাৈথ া িলার সময়, ইংমরচজ অর্িা চহন্দী িা উপযুি স্থানীয় ভাষায় স্পষ্ট ৈর্য দেওয়ার জনয  সংচিষ্ট দোম্পাচন 
সমস্ত রেম প্রময়াজনীয় পেমক্ষ্পগুচল গ্রহণ েরমি: 

i. দোম্পানীর চিচভন্ন ধ্রমণর পণয এিং পচরমষিাসমূহ;  

ii. চনয়ম ও িৈথ ািলী, সুমের হার/পচরমষিা শুল্ক; 

iii. গ্রাহেমের জনয উপলব্ধ সুচিধ্া এিং দোনওরেম জটিলৈা/ইমচিমেিন, যচে দর্মে র্ামে;  

iv. গ্রাহমের দয দোনরেম চজজ্ঞাসার জিাি দেওয়ার জনয িযচি, যার সামর্ দযাগামযাগ েরা যামি, যচে দর্মে র্ামে;  

• লবলধ্ (লকাড) সিংলিষ্ট সিংস্থার ওটয়বসাইটর্ উপলব্ধ র্াকটব। 

• LFL ঋণগ্রহীৈাটদর সম্পলকথৈ ৈর্যটক সম্পূণ থভাটব লগাপন্ রাখটব এবিং যৈেণ আইন্গৈভাটব আবশযক ন্া হয় অর্বা ঋণ 

গ্রহীৈা দ্বারা অন্ুটিালদৈ ন্া হয়, ৈৈেণ পয থন্ত  লকান্ওরকি ৈর্য প্র্কাশ বা লশয়ার করটব ন্া। 

• LFL ৈাটদর গ্রাহকটদর লন্জস্ব অযাকাউন্ট সিংক্রান্ত ৈর্য জান্ার অলধ্কার এবিং ৈাাঁটদর জন্য উপলব্ধ সুলবধ্াগুলল সম্পটকথ অবগৈ 

করাটন্ার জন্য প্র্টয়াজন্ীয় পদটেপ লন্টব।  

• লকান্ও রকি ললন্টদটন্র িটধ্য যাওয়ার আটগ LFL ৈার ঋণগ্রহীৈাটক সুটদর হার, শুল্ক, গণন্ার পদ্ধলৈ ইৈযালদর িটৈা আলর্ থক 

ৈর্য  সম্পটকথ অবলহৈ করটব। 

ঋদ্দর্র জন্য আদ্দেদন্ এেং িার প্রচিয়াকরর্ 

• LFL প্র্ধ্ান্ৈ এসএিই লবভাটগ ৈার গ্রাহকটদর কি থরৈ িূলধ্ন্ী ঋণ (ওয়ালকথিং কযালপটর্ল ললান্) প্র্দান্ কটর, লযখাটন্ 

ঋণগ্রহীৈাটদর িধ্য-বৃহৎ কটপ থাটরর্ গ্রাহকটদর (যাাঁরা সুপলরলেৈ এবিং আলর্ থক বাজার বযবসা সম্বটে ভালভাটব জাটন্ন্) ৈভ লন্ায় 

লবলশ সাহাটযযর প্র্টয়াজন্ হয়। 

• বযবসার স্বাভালবক কায থপ্র্ণালীটৈ LFL ৈার ঋণগ্রহীৈাটদর ঋণ পাওয়ার জন্য গ্রহণীয় প্র্ন্ক্রয়া ও পদ্ধলৈর বযাপাটর পর্ লদখাটন্ার 

জন্য সব থদা লেষ্টা করটব।  

• LFL-এর 'ঋণ আটবদন্ পে/উপযুক্ত ন্লর্'-লৈ লসই সব ৈর্য অন্তভভ থক্ত র্াকটব, যা ঋণগ্রহীৈা কৈৃথক জিা করা আবশযক। অন্যান্য 

ন্ন্-বযান্কিং লফন্ান্স লকাম্পালন্ (এন্লবএফলস) কৈৃথক প্র্দি অন্ুরূপ লন্য়ি ও শৈথাবলীর সটে অর্ থপূণ থ ৈভ লন্া করা এবিং পূটব থাক্ত 

ৈভ লন্ার লভলিটৈ একটর্ লসদ্ধান্ত গ্রহণ করটৈ ঋণগ্রহীৈাটক সাহাযয করার জন্য LFL ৈাটদর প্র্টয়াজন্ীয় ৈর্য প্র্দান্ করটব। 

এোড়া, েভ ন্ক্তর লবষয়বস্তু ঋণগ্রহীৈার কাটে িাৈৃভাষায় বযাখযা করা হটব। 

• LFL-এর 'ঋণ আটবদন্ পে/উপযুক্ত ন্লর্'-লৈ ঋণ আটবদন্ পটের সটে ঋণগ্রহীৈাটদর দ্বারা জিা করা আবশযক ন্লর্র 

ৈাললকাও লন্টদথলশৈ করা র্াকটৈ হটব। 

• ঋণগ্রহীৈা কৈৃথক দালখল করা সিস্ত ৈর্য, সম্পলির শীষ থক যাোইটয়র জন্য প্র্টয়াজন্ীয় ন্লর্, বযন্ক্তর পলরেয়, অন্স্তত্ব এবিং প্র্দি 

সুরো, গযারালন্ট সহ, যলদ লকাটন্া লকেভ  লর্টক  র্াটক, লসগুললর অন্ুসোন্ করার পর জিা করা প্র্টৈযকটর্ ঋণ আটবদন্পটের 

লযাগযৈার লভলিটৈ স্বাধ্ীন্ভাটব লবটবেন্া করা হটব।  

• LFL ঋণগ্রহীৈার লক্রলডর্ লযাগযৈা লন্ন্িৈ করার জন্য ঋণগ্রহীৈার ঋণ পলরটশাটধ্র েিৈার লবষয়টর্ যাোই কটর লদখটব, যা 

লকান্ও ঋণ আটবদন্পে অন্টুিাদন্ বা খালরজ কটর লদবার আটগ ঋণপেটর্ সম্পটকথ লসদ্ধান্ত লন্ওয়ার লেটে একটর্ গুরুত্বপূণ থ 

সূেক হটব। 

• LFL-এর কাটে ঋণগ্রহটণর জন্য ৈার ঋণগ্রহীৈাটদর ঋণ আটবদন্পে প্র্ালির লেটে একটর্ স্বীকৃলৈদাটন্র প্র্ন্ক্রয়া রটয়টে। 

সম্পূণ থ আবশযক ৈর্য প্র্ালির ৈালরখ লর্টক উপযুক্ত সিয়সীিার িটধ্য LFL ঋণগ্রহীৈাটক ৈার লসদ্ধান্ত সম্পটকথ অবগৈ করটব।  

 



অর্ণায়ন্কৃি যান্োহদ্দন্র উপর পনু্রাচিকার  
 

 

1. সিংলিষ্ট লকাম্পালন্ ঋণগ্রহীৈার সটে ঋণ েভ ন্ক্তপটে একটর্ অন্তলন্ থলহৈ পুন্রালধ্কাটরর ধ্ারা অন্তভভ থক্ত করটব, যা আইন্িালফক 

বলবৎটযাগয হটব। স্বচ্ছৈা সুলন্ন্িৈ করার জন্য ঋণ েভ ন্ক্তর লন্য়ি ও শৈথাবলীটৈ এ সম্পটকথ লবধ্ান্ও সিংটযান্জৈ র্াকটব: 

a) েখল দনওয়ার আমগ দনাটিমসর দময়াে;  

b) দয পচরচস্থচৈর োরমণ দনাটিস দময়াে উিীণথ হমৈ পামর;  

c) চনরাপিায় িা চসচেউচরটিমৈ  েখল দনওয়ার পদ্ধচৈ;  

d) সম্পচি চিক্রয়/চনলামমর পূমিথ পনুরায় ঋণ পচরমিামধ্র জনয ঋণগ্রহীৈামে এেিার  সিথমিষ সুমযাগ প্রোমনর চিধ্ান;  

e) ঋণগ্রহীৈামে পুনরাচধ্োর দেওয়ার প্রচক্রয়া, এিং 

f) সম্পলির লবন্ক্র /লন্লাটির পদ্ধলৈ।  

2. এই ধ্রটন্র লন্য়ি ও শৈথাবলীর একটর্ অন্ুলললপ ঋণগ্রহীৈাটদর উটেটশয উপলব্ধ করা হটব। ঋণেভ ন্ক্তর প্র্লৈলললপর পাশাপালশ 

ঋণেভ ন্ক্তটৈ উদ্ধৃ্ৈ সিস্ত এন্টলাজাটরর একটর্ কটর অন্ুলললপ ঋণ অন্ুটিাদন্/প্র্দাটন্র সিয় ঋণগ্রহীৈাটক প্র্দান্ করা হয়। 

ঋর্ ো ললাদ্দন্র মূলয চন্িণারর্ এেং চন্য়মােলী/শ্িণ ােলী  

• LFL অন্ুটিাদন্পটের িাধ্যটি লললখৈভাটব ঋণগ্রহীৈাটক অবগৈ করটব বা অন্যর্ায়, োটড়র/সুটদর বালষ থক দর এবিং আটবদটন্র 

লবলধ্ সলহৈ সিস্ত লন্য়ি ও শৈথাবলী সহ অন্ুটিালদৈ সীিার অর্ থ এবিং ঋণগ্রহীৈার দ্বারা এই লন্য়ি ও শৈথাবলীর স্বীকৃলৈ প্র্দান্টক 

LFL-এর লরকটডথ রাখটব। 

• লদলরটৈ অর্ থ পলরটশাটধ্র কারটণ ধ্ায থ হওয়া জলরিান্াটযাগয সুদ সিংক্রান্ত লযটকান্ ধ্ারাটক (লজ) ঋণ েভ ন্ক্তটৈ লিার্া হরটফ 

লন্লদথষ্টভাটব উটেখ করটৈ হটব। 

• LFL দ্বারা সিস্ত ঋণগ্রহীৈাটদর ঋটণর অন্ুটিাদন্/লবৈরটণর সিয় ঋণেভ ন্ক্তর (যাটৈ ঋণগ্রহীৈার সম্মলৈ রটয়টে) একটর্ কলপর 

সাটর্ সাটর্ প্র্লৈটর্ এন্টলাজাটরর একটর্ কটর কলপ প্র্দান্ করা হটব। 

ঋদ্দর্র চেিরর্ (চন্য়ম ও শ্িণ ােলী পচরেিণ ন্ সহ)  

• LFL লন্টজর প্র্কাশন্া সিংক্রান্ত ওটয়বসাইর্ অর্বা লসরকি লকাটন্া উপযুক্ত িাধ্যটির সাহাটযয, ঋণ অন্ুটিাদটন্ লযটকান্ রকি 

লন্য়ি ও শৈথাবলী, ললান্ লবৈরটণর সূলে, সুটদর হার, পলরটষবা শুল্ক, অর্ থপ্র্দাটন্র পূটব থর শুল্ক ইৈযালদটৈ পলরবৈথন্ সহ, লকন্তু 

সীিাবদ্ধ ন্য়,  ৈার ঋণগ্রহীৈাটদর লন্াটর্শ লদটব। LFL লসইসটে এর্াও সুলন্ন্িৈ করটব লযন্ োড়/সুটদর হার এবিং ধ্ায থ হওয়া 

শুল্কগুললর পলরবৈথন্ শুধ্ুিাে প্র্ৈযালশৈভাটব কায থকর হয়।   

• েভ ন্ক্তর অধ্ীটন্ পলরটশাধ্ অর্বা লন্ষ্পাদন্ প্র্ৈযাহার/ত্বরালিৈ করার লেটে LFL-এর লসদ্ধান্ত লন্জ লন্জ ঋণ েভ ন্ক্তর সটে সেলৈপূণ থ 

হটব। 

 

েদ্দকয়া অর্ণ সংগ্রহ 

• LFL গ্রাহকটক ৈাাঁটদর বটকয়া সিংক্রান্ত যাবৈীয় ৈর্য প্র্দান্ করটব এবিং ৈা লির্াটন্ার জন্য উপযুক্ত সিয় প্র্দান্ করটব। 



• LFL সিস্ত বটকয়া রালশর পলরটশাটধ্র জন্য অর্বা ঋণগ্রহীৈার লবরুটদ্ধ হটৈ পাটর এিন্ লযটকান্ দালব-দাওয়ার লেটে লযটকান্ 

তবধ্ অলধ্কার বা গ্রহণালধ্কাটরর অধ্ীন্ ঋটণর বটকয়া অর্ থ আদাটয়র লেটে যাবৈীয় ৈর্য প্র্কাশ করটব। যলদ বটকয়া রালশর লকেভ  

লসটর্লটিন্ট বালক লর্টক র্াটক , ৈাহটল ঋণগ্রহীৈাটক বাদবালক দালব-দাওয়া এবিং শৈথাবলী সম্পটকথ লন্াটর্শ লদওয়া হটব, যার 

অধ্ীটন্ LFL প্র্াসলেক দালবদাওয়া লির্িার্/লশাধ্ ন্া হওয়া পয থন্ত বহুিূলয দস্তাটবজ লন্টজর কাটে রাখার অলধ্কারী র্াকটব। 

• LFL ৈার সুটদর সুরো করার সিয় ঋণ পলরটশাটধ্র উটেটশয প্র্টযাজয পদ্ধলৈসহ অেি ঋণগ্রহীৈাটদর কাে লর্টক বটকয়া 

অর্ থ উদ্ধাটরর জন্য উপযুক্ত এবিং আইলন্ পদটেপ গ্রহণ করটব। 

• LFL এর্া সুলন্ন্িৈ করটব লয গ্রাহকটদর সটে যাটৈ যর্াযর্ভাটব লবষয়টর্ সািলাটৈ পাটরন্, ৈার জন্য কিীটদর যাটৈ পয থাি 

প্র্লশেণ লদওয়া হয়।  

অন্যান্য চন্দ্দদণ চশ্কা 

• সিংলিষ্ট ঋণ েভ ন্ক্তটৈ লদওয়া শৈথাবলী এবিং শৈথসাটপটের উটেশয বযৈীৈ, LFL ৈার ঋণগ্রহীৈার বযাপাটর হস্তটেপ লর্টক লবরৈ 

র্াকটব (যলদ ন্া ন্ৈভ ন্ লকান্ও ৈর্য, আটগ যা ঋণগ্রহীৈা প্র্কাশ কটরন্লন্, ৈা LFL-এর ন্জটর আটস)। 

• ঋণসিংক্রান্ত অযাকাউটন্টর ট্রান্সফাটরর জন্য ঋণগ্রহীৈার লর্টক অন্ুটরাটধ্র লেটে, LFL এর সম্মলৈ অর্বা আপলি র্াকটল (যলদ 

লকেভ  লর্টক র্াটক) ৈা সাধ্ারণৈ ঋণগ্রহীৈার লর্টক অন্ুটরাধ্ পাওয়ার ৈালরটখর 21 লদটন্র িটধ্য ঋণগ্রহীৈাটক জালন্টয় লদওয়া 

হয়। সিস্ত প্র্টযাজয আইন্গুললর সটে সেলৈ লরটখ স্বচ্ছ েভ ন্ক্তর শৈথাবলী অন্ুযায়ী এই ট্রান্সফার হটব। 

• অন্াদায়ী বটকয়া অর্ থ ৈার ঋণগ্রহীৈার কাে লর্টক আদাটয়র লবষটয়, LFL অসেৈভাটব হয়রালন্ করার পর্ অবলম্বন্ কটর ন্া, 

লযিন্ – ঋণগ্রহীৈাটক অসিটয় ক্রিাগৈ লবরক্ত করটৈ র্াকা, ঋণ/অন্াদায়ী অর্ থ আদাটয়র জন্য লপশী শন্ক্তর বযবহার, ইৈযালদ। 

কিীরা যাটৈ গ্রাহকটদর উপযুক্তভাটব সািলাটন্ার িটৈা পয থাি প্র্লশেণপ্র্াি হন্, ৈা সুলন্ন্িৈ করটৈ ৈাটদর প্র্লশেণ লদওয়া 

হয়। 

• যলদ বযন্ক্তগৈ ঋণগ্রহীৈাটক ললাটন্র অন্ুটিাদন্ করা হটয় র্াটক, ৈটব ললাটর্িং দর লিয়াদী ঋটণর ওপর LFL লকাটন্া রকি 

লফারটলাজার িূলয/লপ্র্-লপটিন্ট জলরিান্া ধ্ায থ কটর ন্া।  

অচিদ্দযাদ্দের সমািান্ প্রচিয়া 

বৈথিান্ প্র্লৈটযালগৈািূলক পলরলস্থলৈটৈ, লন্রন্তর বযবসালয়ক বৃন্দ্ধর জন্য দুদথান্ত গ্রাহক পলরটষবা একটর্ গুরুত্বপূণ থ উপকরণ। 

গ্রাহটকর অলভটযাগ লয লকাটন্া কটপ থাটরর্ সিংস্থায় বযবসালয়ক জীবটন্র অিংশ।   

LFL-এ আিাটদর িূল লেয হটলা, গ্রাহক পলরটষবা এবিং সন্তুটষ্ট। আিরা লবশ্বাস কলর, শুধ্ুিাে ন্ৈভ ন্ গ্রাহকটক আকৃষ্ট করার জন্যই 

ন্য়, লসইসটে বৈথিান্ গ্রাহকটদর ধ্টর রাখার জন্যও ৈৎপর এবিং কায থকরী পলরটষবা প্র্দান্ করা অৈযাবশযক। LFL লবশ 

অটন্কগুলল উটদযাগ লন্টয় এটসটে, যা আটরা ভাটলা গ্রাহক অলভজ্ঞৈা প্র্দান্ এবিং আিাটদর গ্রাহকটদর উন্নৈ অলভজ্ঞৈা লদওয়ার 

লটেয কায থকরী অলভটযাগ সিাধ্ান্ প্র্ন্ক্রয়ার জন্য উটেশযসালধ্ৈ। 

LFL-এর সিাধ্ান্ প্র্ন্ক্রয়া আরও অর্ থবহ এবিং কায থকরী করার উটেটশয একটর্ পলরকাঠাটিা বযবস্থা তৈলর করা হটয়টে। এই বযবস্থা 

এটর্ লন্ন্িৈ করটব লয সিাধ্াটন্র দালব লযন্ ন্যায়সেৈ ও ন্যাযয হয় এবিং ৈা লযন্ প্র্টদয় কায থকাঠাটিার লন্য়ি-ন্ীলৈর িটধ্যই পটড়। 

 

উদ্দেশ্য/মূল প্রচিশ্রুচিসমহূ  

চনমজর গ্রাহেমের প্রচৈ LFL-এর মলূ প্রচৈশ্রুচৈ: 

• সমস্ত গ্রাহেমের জনয নযাযয োযথিযিস্থা সুচনচিৈ েরা;  

• যর্া সময়মমৈা অচভমযাগ এিং নাচলমির সমাধ্ান েরা; 

• গ্রাহমের প্রশ্নগুচল সময় চনময় পুমরাপুচর দিাঝা এিং যৈটা সম্ভি সিমিময় সহজ উপাময় ৈার উির দেওয়া;  



 

• সিাধ্ান্ প্র্ন্ক্রয়া এবিং সিসযা/ন্াললশ সিাধ্ান্ করার জন্য পদালধ্কারী কি থকৈথাটদর সটে লযাগাটযাগ করার বযাপাটর 

গ্রাহকটদর জান্াটন্া।  

অৈযাবশযকভাটব, লন্টজর গ্রাহকটদর লগাপন্ীয়ৈা এবিং িয থাদার বযাপারটর্ LFL অৈযন্ত গুরুত্বসহকাটর লন্য় এবিং সব থদা লন্টজর 

গ্রাহকটদর সটে ন্যাযয ও লবন্ীৈ বযবহার কটর।  

 

গ্রাহদ্দকর ন্াচলশ্/অচিদ্দযাে সামলাদ্দন্ার পদ্ধচি  

দয সমস্ত গ্রাহে চিডিযাে চেমৈ অর্িা ৈাাঁমের অচভমযাগ জানামৈ আগ্রহী, ৈাাঁরা লসামোর লর্দ্দক শ্চন্োর (জািীয় ছুটির চদন্গুচল 
ছাডা) সকাল 10:00 চমচন্ট লর্দ্দক সন্ধ্যা 7:00 টার মদ্দিয  চনম্নচলচখৈ পদ্ধচৈগুচল িযিহার েরমৈ পামরন,  

 

1)    গ্রাহে অচভমযাগ সামলামনার জনয অভযন্তরীণ পদ্ধচৈ 

i) আমামের গ্রাহে পচরমষিা দহল্পলাইমন দিান েরুন  1800 5720 202 (দটাল চি) (সোল 10:00 টা দর্মে সেযা 7:00 
টা - দসামিার দর্মে িচনিার, জাৈীয় েুটির চেনগুচল োো) 

ii) আমামের ইমমইল েরুন: care@lendingkart.com 

iii) প্রেি ঠিোনায় চিঠি চলখুন: ললচডংকাটণ  ফাইন্যান্স চলচমদ্দটর্,  

6 ললার, চে ব্লক, দয ফার্স্ণ , দয ফার্স্ণ  অযাচিচন্উ লরার্,  

লকশ্েোে পাটিণ  প্লদ্দটর চপছদ্দন্, েস্ত্রপরু,  

আদ্দমদাোদ - 380015 

  

2) প্রেি সমময়র মমধ্য যচে অচভমযামগর সমাধ্ান না েরা হয় অর্িা সংচিষ্ট িযচি যচে LFL েৈতথ ে দেওয়া সমাধ্ামন সন্তুষ্ট না হন, 
ৈাহমল গ্রাহে লন্ার্াল অচফসার এিং চগ্রদ্দিন্স চরদ্দেশ্াল অচফসাদ্দরর সমে দেখা েরমৈ পামরন:  

 

 
 

ন্াম শ্রীমচৈ দেয়া চত্রমিেী 

পদাচিকার চডমরক্টর-দরচভচনউ অপামরিনস 

লযাোদ্দযাদ্দের ন্ম্বর +91-  6358874622 - সোল 10:30 টা দর্মে সেযা 6:00 টা - দসামিার দর্মে শুক্রিার, 
জাৈীয় েুটির চেনগুচল োো 

ইদ্দমইল আইচর্  grievance.redressal@lendingkart.com 

 

অলভটযাগ লন্ষ্পলি আলধ্কালরক অলফস সিয় েলাকালীন্ সিস্ত গ্রাহটকর অলভটযাগ লন্ওয়ার জন্য উপলব্ধ র্াকটবন্। অলভটযাগ 

লন্ষ্পলি আলধ্কালরটকর অন্ুপলস্থলৈটৈ গ্রাহক সহায়ৈা দটলর প্র্ধ্ান্ গ্রাহকটদর লফান্ ধ্রার জন্য উপলব্ধ র্াকটবন্। 

অলভটযাগ খলৈটয় লদখার পর অলভটযাগ লন্ষ্পলি আলধ্কালরক   ন্াললশ/অলভটযাগ গ্রহটণর ৈালরখ লর্টক 30টর্ কাটজর লদটন্র িটধ্য 

ৈাাঁর সব থটশষ প্র্লৈন্ক্রয়া পাঠাটবন্, এই সিটয় গ্রাহক ৈাটদর অলভটযাটগর অবস্থা যাোই করার জন্য আিাটদর লেটঠ ললখটৈ পাটরন্ 

এবিং আিরা ৈাাঁটদর যৈ ৈাড়াৈালড় সম্ভব জবাব লদওয়ার লেষ্টা করব। 
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লন্লদথষ্ট লকেভ  সিসযার লেটে, ৈাটৈ অন্তভভ থক্ত কায থপ্র্ণালীর জন্য অলৈলরক্ত সিয় লাগটৈ পাটর, লযিন্ – ন্লর্ পুন্রুদ্ধার। লকাম্পালন্ 

এধ্রটণর লবলটম্বর বযাপাটর গ্রাহকটদর অবগৈ করটব এবিং অলভটযাগ লন্ষ্পলির জন্য প্র্ৈযালশৈ সিয়সীিা প্র্দান্ করটব। 

যলদ একিাটসর সিয়সীিার িটধ্য অলভটযাগ/সিসযা লন্ষ্পলি ন্া করা হয়, গ্রাহক ৈাহটল লরজাভথ বযাটকর অ-বযান্কিং পয থটবেণ 

দিটরর আঞ্চললক অলফটসর অলফসার-ইন্-োটজথর কাটে আলপল করটৈ পারটবন্। LFL-এর লন্বেভভ ক্ত কায থালয় আরলবআই এর 

আওৈার অধ্ীটন্ রটয়টে। অ-বযান্কিং পয থটবেণ দিটরর লববরণ লন্টে লদওয়া হটলা: 

 

RBI ন্যায়পাল - NBFC 

চরজািণ  েযাংক অফ ইচডয়া, 
RBI োইকুলা অচফস চেচডং, 
মুম্বাই লসন্ট্রাল লরলওদ্দয় লর্স্শ্দ্দন্র চেপরীদ্দি, 
োইকুলা, মুম্বাই-400 008 
   
1. িাধ্যৈামূলে প্রেিথন আিিযেৈা 

আমামের সমস্ত িাখায় LFL-এর চনম্নচলচখৈ চিষয়গুচল রময়মে: 

• অচভমযাগ এিং পরামিথ গ্রহমণর জনয উপযুি িযিস্থা 

• অচভমযাগ চনষ্পচি আচধ্োচরমের নাম, ঠিোনা এিং দযাগামযাগ নম্বর প্রেিথন  

অলভটযাগ লন্ষ্পলি লবভাটগর প্র্ন্ক্রয়া গ্রাহটকর সন্তুটষ্টর জন্য সব অলভটযাগ লন্ষ্পলি করার লেষ্টা করটব। 

যলদ সিংলিষ্ট বযন্ক্তর িাো িালফক সিাধ্ান্ ন্া করা যায়, ৈাহটল ৈার অলভটযাগটর্ উপযুক্ত স্তটর যাটৈ যায়, ৈা সুলন্ন্িৈ করা। 

যলদও েূড়ান্ত উপক্রি এিন্ একটর্ পলরলস্থলৈ সুলন্ন্িৈ করা, লযখাটন্ আিাটদর গ্রাহকটক কায থকরী সিাধ্ান্ পাওয়ার জন্য 

লসলন্য়র িযাটন্জটিটন্টর কাটে অলভটযাগ জান্াটন্ার প্র্টয়াজন্ পড়টব ন্া, আিরা অলভটযাগগুলল সািলাটন্ার জন্য একটর্ 

িজবুৈ প্র্ন্ক্রয়ার িটধ্য লরটখলে, লসগুললটক অলভটযাগ জান্াটন্ার কারণ ও পরবৈী স্তটর অগ্রসর করার দৃটষ্টটকাণ লর্টক 

পয থটবেণ করা হয় এবিং ৈাটদর পুন্রাবৃলি লরাটধ্ কাজ করা হয়।  

2. সময়সীমা 

অচভমযাগ োময়র েরার জনয গ্রাহে উপমর উমেচখৈ দযমোন পদ্ধচৈর সাহাযয চনমৈ পামরন (গ্রাহমের অচভমযাগ সামলামনার জনয 

অভযন্তরীণ পদ্ধচৈর তিচিষ্টযটি পেুন)। অলভটযাগ যলদ লললখৈভাটব গহৃীৈ হয়, ৈাহটল LFL এক সিাটহর িটধ্য একটর্ স্বীকৃলৈ/জবাব 

পাঠাটন্ার লেষ্টা করটব। একবার লবষয়টর্ যাোই করা হটয় লগটল, LFL হয় গ্রাহটকর কাটে সব থটশষ জবাব পাঠাটন্ার লেষ্টা কটর আর 

ন্া হটল অলভটযাগ গ্রহটণর ৈালরখ লর্টক একিাটসর িটধ্য এবযাপাটর আটরা সিয় োওয়া হয়।   

আিাটদর লদক লর্টক লযসিস্ত অলভটযাগ গ্রহণ করা হয়, ৈা সটঠক দৃটষ্টটকাণ লর্টক লদখা হটব এবিং সিস্ত সম্ভাবয লদক লর্টক 

লবটিষণ করা হটব। লয লকাটন্া সিসযার লেটে LFL-এর লসদ্ধাটন্তর বযাপাটর  গ্রাহকটক জান্াটন্া হটব। লয অলভটযাগগুললর লেটে 

সিসযার যাোই করার জন্য আটরা লকেভ র্া সিয় প্র্টয়াজন্, লসটেটে ৈৎেণাৎ স্বীকৃলৈ লদওয়া হটব।   

লন্লদথষ্ট লকেভ  সিসযার বযাপাটর অলৈলরক্ত সিয় লাগটৈ পাটর লযিন্ – ন্লর্ পুন্রুদ্ধাটরর সটে যুক্ত কায থপদ্ধলৈর জন্য। এধ্রটন্র 

লবলটম্বর বযাপাটর LFL গ্রাহকটক অবগৈ করটব এবিং অলভটযাগ লন্ষ্পলির বযাপাটর প্র্ৈযালশৈ সিয়সীিা জালন্টয় লদটব। 

পূটব থাক্ত লন্য়ি-ন্ীলৈ পয থায়ক্রটি খলৈটয় লদখা হটব/সিংটশালধ্ৈ করা হটব এবিং যখন্ই লকাটন্া অলভটযাগ র্াকটব, ৈখন্ গ্রাহটকর 

ন্াললশ/অলভটযাগ সািলাটন্ার জন্য LFL কৈৃথক অন্তভভ থক্ত হওয়া লয লকান্ও ন্ৈভ ন্ সিংটশাধ্ন্ীটক অন্তভভ থক্ত করা হটব।  

অিযচিক সুদ িাদ্দযণর চেচি  

সুটদর হার, প্র্ন্ক্রয়াকরণ এবিং অন্যান্য িূলয লন্রূপটণ লকাম্পালন্ উপযুক্ত অভযন্তরীণ ন্ীলৈ এবিং পদ্ধলৈ লন্ধ্ থারণ কটর লদটয়টে। 



ঋণগ্রহীৈার ঝুাঁ লক বনৃ্দ্ধর ওপর লন্ভথর কটর সুটদর হার ধ্ায থ করা হয়, লযিন্ – আলর্ থক িজবুলৈ, বযবসা, বযবসাটক প্র্ভালবৈ করা 

লন্য়ািক পলরলস্থলৈ, প্র্লৈটযালগৈা, ঋণগ্রহীৈার অৈীৈ ইলৈহাস, ইৈযালদ। সুটদর হার এবিং সম্পূণ থ লিয়াটদ লিার্ কটৈা পলরিাণ সুদ 

লন্ওয়া হটব, ঋণগ্রহীৈাটক ৈা অবগৈ করা হটব, যাটৈ ঋণগ্রহীৈা যর্াযর্ভাটব সুটদর দায় সম্পটকথ সটেৈন্ র্াটকন্, যা আর লক 

ধ্ারটকর কাে লর্টক ধ্ায থ করা হটব। এটর্ LFL-এর ওটয়বসাইটর্ পাওয়া যাটব অর্বা আন্ুষলেক সিংবাদপটে প্র্কালশৈ হটব। 

উটেলখৈ ৈর্য ওটয়বাসাইটর্ প্র্কালশৈ হটব অর্বা সুটদর হাটর যলদ লকান্ওরকি পলরবৈথন্ হয়, ৈা আপটডর্ করা হটব। 

সুটদর হার, প্র্ন্ক্রয়াকরণ এবিং অন্যান্য িূলয লন্রূপটণ LFL-এর লবাডথ উপযুক্ত অভযন্তরীণ ন্ীলৈ এবিং পদ্ধলৈ লন্ধ্ থারণ কটর লদটয়টে।  

 

চন্য়মােলীর (লকার্) পযণাদ্দলািন্া 

ন্যাযয অন্ুশীলন্ লবলধ্র অন্বুলৈথৈা এবিং পলরোলন্ার লবলভন্ন স্তটর অলভটযাগ লন্ষ্পলি প্র্ন্ক্রয়ার কাজকটি থর জন্য লবাডথ বালষ থক 

পয থাটলােন্া করটব। অলভটযাগ লন্ষ্পলি আলধ্কালরক প্র্লৈ ে’িাস অন্তর এই লবলধ্র অন্বুলৈথৈার পয থাটলােন্া করটবন্ এবিং এই 

ধ্রটণর পয থাটলােন্া সিংক্রান্ত সন্ম্মললৈ লরটপার্থ লবাটডথর কাটে জিা লদটবন্। 


