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 জ�িৰ সং�াসমূহ 

 1.  �কা�ািন /এল এফ এল  :ইয়াৰ �াৰা  "�লনিদংকাত�  ফাইন�া� িলিমেটড "(এলএফএল ) 
 সং�ােতাক  ,যাৰ বােব �ফয়াৰ  �াি�েচছ   �কাড বা উিচত অনুশীলন �কাড �তয়াৰ কৰা �হেছ , 
 বুেজাৱা হ'ব l 

 2.  �বাড�:  ইয়াৰ �াৰা এলএফএলৰ �বাড� অফ ডাইেৰ�ৰ  সকলক বুেজাৱা হ'ব l 

 3.  �কাড:  . ইয়াৰ �াৰা �ফয়াৰ  �াি�েচছ   �কাডেতাক  বা উিচত অনুশীলন �কাডক ,িয সমেয় সমেয় 
 সংেশািধত কৰা,  বুেজাৱা হ'ব l 

 4.  .ঋণ লওঁতা/�াহক:  ইয়াৰ �াৰা এলএফএল  ৰ  িযেকােনা বত�মানৰ  বা  হবলগীয়া  �াহক / ঋণ লওঁতা 
 সকলক বুেজাৱা  হ'ব l 

 উে�শ� 

 আৰ.িব.আই  ৰ  িব�ি�  ন�ৰNo.  RBI/2015-16/16  DNBR  (PD)  CC.No.054/03.10.119/2015-16  13 
 dated  01stJuly2015  উে�খ  থকা  মেত,যত  ভাৰতীয়  িৰজাভ�  �বংেক  (RBI)  �ফয়াৰ  �াি�েচছ 
 ক’ডৰ/�ফয়াৰ  �াি�েচছ  ক’ডৰ  িনেদ�শনা  সমূহ,  এন.িব  .এফ  িচ  ৰ(িনেদ�শনা  সমূহ)  কায ��কৰী  কিৰবৰ 
 বােব  সংেশািধত  কিৰেছ  l  এই  িনেদ�শনা  সমূহ  মা�াৰ  ডাই  �ৰ  কচন-  অনা-�বংিকং  িব�ীয়  �কা�ািন  - 
 শ�ৃলাব�  �েপ  ���পূণ �  অনা  -জমা�হণ  �কা�ািন  আ�  জমা�হণ  �কা�ািন  (িৰজাভ�  �বংক) 
 িনেদ�শ  সমূহৰ  অ�ভ� ��  কৰা  �হেছ,  1  �চে��ৰ  2016,(আপেডেটড  22  �ফব�  ৱাৰী  2019)  (আৰ  .িব  .আই 
 মা�াৰ ডাই  �ৰ  কচন-) 

 এই  �ফয়াৰ  �াি�েচছ  ক’ডৰ  বা  �ফয়াৰ  �াি�েচছ  ক’ডৰ  ,ইয়াত  তলত  উে�খ  কৰা  মেত,  এই  এন.িব 
 এফ  িচ  ৰ  �ফয়াৰ  �াি�েচছ  ক’ডৰ  িনেদ�শনা  সমূহৰ  �সেত  স�িত  আেছ,  িয  আৰ.িব  .আই  ৰ  মা�াৰ 
 ডাইেৰকচনৰ  পূব ���ত  িনিহত  �হ  আেছ  l  এই  ক’ডেটােৱ  �কা�ানীেটাৰ  বােব  �াহক  সকলৰ  �সেত 
 �লন-�দন  কেৰােত  মািনবলগীয়া  �ফয়াৰ  �াি�েচছৰ  এটা  নূন�তম  মানদ�  িনধ �াৰণ  কিৰ  িদেয়  l  ই 
 �াহক  সকলক  তথ�ৰ  �যাগান  ধেৰ  আ�  �কা�ানীেটােৱ  �তওঁেলাকৰ  লগত  �দিনক  িভি�ত  �কেনদেৰ 
 �লন -�দন কৰা উিচত �সইেটা বুজাই িদেয় l 

 এই  ক’ডেটা  িযসকেল  চিচেয়ল  িমিডয়াত  বা  আন  িমিডয়াত  িযেকােনা  �গাচৰ/অনুস�ান  �পা� 
 কেৰ,�তওঁেলাকেক  ধিৰ  সকেলা  �াহকৰ  বােব  �েযাজ�  আ�  �কা�ানীেটােৱ  সকেলা  �াহকক  �েয়াজন 
 অনুযায়ী তলৰ এই ম� সমূহৰ কাষ  চািঁপবৈল উৎসািহত কেৰ l 

 ল�� 
 এই ক’ডেটা  িয  ল�� আগত ৰািখ স�ৃ� কৰা �হেছ  : 

 ●  �াহক  সকলৰ  �সেত  �লন  -�দন  কেৰােত  �ফয়াৰ  �াি�েচছ  সুিন��ত  কিৰ  �তওঁেলাকৰৈসেত 
 িনৰেপ� আ� আ�িৰক স�ক� গিঢ় ত� িলবৰ বােব l 

 ●  অিধক  �ছতােৰ  �াহকসকলক  সম�ীেটাৰ  িবষেয়  এটা  ভাল  বুজাবু�জত  উপণীত  হবৈল  আ� 
 �াত িস�া� লবৈল স�ম কিৰ �তালা ; 

 ●  �কা�ানীেটাৰ �িত �াহকৰ িব�াস গিঢ় ত� িলবৰ বােব  ; 

 ●  �াহক  সকলৰ  �সেত  �লন  -�দন  কেৰােত  যু��সংগত  মানদ�  �াপন  কিৰ  ভাল/িনকা  ,িনৰেপ� 
 আ� ��   ব�ৱসায় কিৰ �যাৱা; 

 ●  বজাৰৰ  শ��/বািহনী  সমূহক  িনৰেপ�  �িতেযািগতাৰ  �যােগেৰ  পিৰচালনাৰ  উ�  মানদ� 
 অজ�ন  কিৰবৈল    উৎসািহত   কৰা ; 

 ●  আইনৰ যথাযথ ���য়াৰ মােজেৰ �েয়াজন সােপে� কায ��কৰী আ� পুন��াৰ  কায �� কৰা. 
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 �িত�িত 
 ●  এলএফএেল  �েত�ক  সময়েত  উিচত  আ�  যু��সংগত  ভােৱ  কাম  কিৰবৈল  আ�  উেদ�াগত 

 �চিলত মানদ� সমূহ পূৰণ  কিৰবৈল স�ূণ � ভােৱ �চ�া কিৰব ; 

 ●  এল  এফ  এেল  সকল  �াসি�ক  িনয়ম  আ�  আইন  মািন  চিলব  আ�  ঋণ  লওঁতা  সকলৰ  �সেত 
 কেথাপকথনৰ /�যাগােযাগৰ সময়ত   অখ�তাৰ আ� ��তাৰ �নিতক নীিত সমূহ মািন চিলব 

 ●  �াহক  সকলৰ  �সেত  কেথাপকথনৰ  /�যাগােযাগৰ  সময়ত  ,িহ��ত  বা  ইংৰাজীত  নাইবা  উপুযু� 
 মাতৃভাষাত  �তওঁেলাককৰ  আগত  সকেলা  ��  তথ�  দা�ঙ  ধিৰবৈল,  �েয়াজনীয়  সকেলা 
 পদে�প �কা�ানীেটােৱ �হণ কিৰব  এই িবষয়েবাৰৰ ���ত: 

 i.ইয়াৰ িবিভ� সাম�ী আ� �সৱা সমূহ; 

 ii.িনয়ম আ� চত� সমূহ ,সুতৰ হাৰ/�সৱা �� সমূহ; 

 iii. �াহকৰ বােব উপল� লাভ সমূহ আ� িনিহতাথ � সমূহ ,যিদেহ আেছ; 

 iv. �� সমূহৰ উ�ৰ িদবৰ �যাগােযাগৰ ব���সকল, যিদেহ আেছ ; 

 ●  ক’ডেটা ইয়াৰ ওেৱব চাইতত  উপল� কেৰাৱা হব ;. 

 ●  এলএফএেল  ঋণ  লওঁতা/বড়ৱাড়ছ  /  ধ�ৱা  সকলৰ  স�ি�ত  সকেলা  তথ�ৰ  ���ত  স�ূণ � 
 �গাপনীয়তা  অৱল�ন  কিৰব  আ�  �যিতয়াৈলেক  ন�ািয়ক  বােব  �েয়াজন  নহয়  বা  �াহেক  িনেজ 
 অনুমিত িনিদেয় �তিতয়াৈলেক  �তওঁেলাকৰ �কােনা তথ�  কােকা অৱগত নকৰাই | 

 ●  এলএফএেল  ঋণ  লওঁতা  সকলক  �তওঁেলাকৰ  একাউ�ৰ  �সেত  জিৰত  সকেলা  তথ�  আ�  সা 
 -সুিবধাৰ  িবষেয়  জনাৰ  অিধকাৰৰ  িবষেয়  �তওঁেলাকক  জনাবৈল  �েয়াজনীয়  পদে�প  �হণ  কিৰব 
 | 

 ●  এলএফএেল  ঋণ  লওঁতা  সকলক  �কােনা  ধৰণৰ  �লন  -  �দনৰ  পূেব �  সকেলা  িব�ীয়  তথ�  �যেন 
 সুতৰ হাৰ,মাছ� ল , গণনা প�িত আিদৰ িবষেয় অৱগত কিৰব | 

 ঋণৰ বােব আেবদন আ� তাৰ ���য়া 

 ●  এলএফএেল  মুখ�  �েপ  এছ.এম  ই  �ছগেম�ত  �াহক  সকলক  কায �কৰী  মূলধন  ঋণ  �দান  কেৰ 
 যত  ঋণ  লওঁতা  সকলক  মধ�  -ডাঙৰ  কেপ �ােৰট  �াহক  সকল  ,যাৰ  িব�ীয়  বজাৰ  ব�ৱসায়ৰ  িবষেয় 
 অিধক �ান আেছ ,�তওঁেলাকৰ ত�লনাত অিধক সহায়ৰ �েয়াজন হ'ব | 

 ●  এলএফএেল  সাধাৰণ  ব�ৱসায়ৰ  সময়েছাৱাত  সকেলা  সময়েত  ঋণৰ  লাভৰ  বােব  �েয়াজনীয় 
 ���য়া আ� �ণালী সমূহৰ িবষেয়  ঋণ লওঁতা সকলক পথ�দশ �ণ কিৰবৈল �য়াস কিৰব | 

 ●  এলএফএলৰ  ঋণ  আেবদন  প�ত  /�েয়াজনীয়  নিথ  প�ত  ঋণ  লওঁতাই  জমা  িদবলগীয়া  সকেলা 
 �েয়াজনীয়  তথ�  অ�ভূ�ত  হ'বএলএফএেল  ঋণীক  আন  অনা-�বংিকং  িব�ীয়  �কা�ািন  (NBFC) 
 সমূহৰ  �াৰা  �দান  কৰা  এেক  ধৰণৰ  িনয়ম  আ�  চত�  সমূহৰ  লগত  অথ �পূণ �  ত�লনা  কিৰ  আ� 
 পূেব �া�  ত�লনাৰ  িভি�ত  এটা  �াত  িস�া�  লবৈল  �েয়াজনীয়  তথ�  �দান  কিৰব.  ইয়াৰ 
 উপিৰও/িপছত   চ� ��ৰ িবষয়ব� ঋণ লওঁতাক মাতৃভাষাত বুেজাৱা �হেছ | 

 ●  এল  এফএলৰ  ঋণ  আেবদন  প�ত  /�েয়াজনীয়  নিথ  প�ত  ঋণ  লওঁতাসকেল  ঋণ  আেবদন 
 প�ৰ �সেত   জমা িদবলগীয়া সকেলা  �েয়াজনীয় তথ�ৰ তািলকাৰও  উে�খ থািকব | 

 ●  ঋণ  লওঁতাই  জমা  িদয়া  �িতখন  ঋণ  আেবদন  প�  সকেলা  তথ�  আ�  স�িত  ,  ব���জনৰ 
 পিৰচয়,  �গৰাি�  সহ  িদবলগীয়া  অ���  আ�  িনৰাপ�া  ,যিদেহ  আেছ  ,  এইেবাৰৰ  �সেত  জিৰত 
 নিথ  -  প�ৰ  পৰী�ণ  আ�  সত�তা  �মান  কৰাৰ  িপছত  �ত�  ভােব  িবেবচনা  কৰা  হ  'ব 
 | 

 ●  এলএফএেল  ঋণ  লওঁতাৰ  ঋণ  লাভৰ  �যাগ�তা  সুিন��ত  কিৰবৈল  ঋণ  লওঁতাৰ  'িডউ 
 িডিলেজ�  '  ৰ  তদ�  কিৰব  ,িযেটা  �কােনাধৰণৰ  ঋণ  আেবদন  প�ৰ  অনুেমাদন  বা  অ�াহ�  কৰাৰ 
 িস�া�েটাৰ এটা ���পূণ �  িনণ �ায়ক হ'ব | 
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 ●  এলএফএলৰ  �তওঁেলাকৰ  ঋণ  লওঁতাক  ঋণ  লাভৰ  বােব  কৰা  ঋণ  আেবদন  প�ৰ  �াি�ৰ 
 �ীকাৰ  কৰা  ৰিচদ  িদয়াৰ  �ণালী  আেছ  |  এলএফএেল  ঋণ  লওঁতাৰ  সকেলা  তথ�  স�ূণ �  ভােব 
 লাভ  কৰা  তািৰখৰ  পৰা  এটা  িনিদ��  সময়  সীমাৰ  িভতৰত  ঋণ  লওঁতাক  �তওঁেলাকৰ  িস�া�ৰ 
 িবষেয়  জনাই িদব | 

 ফাইন�া� কৰা বাহনৰ পুনৰ অিধকাৰ লাভ 

 1.  �কা�ানীেটােৱ  ঋণ লওঁতাৰ লগত থকা ঋণৰ চ� ��ত এটা  অ�ৰ িনিহত পুনৰ অিধকাৰৰ চত� �যাগ 
 কিৰব িযেটা আইনগতভােব  �েয়াগৰ �যাগ� হ'ব |   ঋণৰ চ� ��ৰ িনয়ম আ� চত� সমূহৰ ��তা 
 সুিন��ত কিৰবৰ বােব এই ব�ৱ�া/িনয়ম  সমূহ  ও থািকব : 

 a)  অিধকাৰ  �লাৱাৰ  পূেব � জাননী সময়সীমা; 

 b)  পিৰি�িতসমূহ  যাৰ ���ত  জাননী  ৰ  সময়সীমা  মাফ কৰা হ'ব; 

 c)  সুৰ�াৰ অিধকাৰ �লাৱা ���য়া ; 

 d)  স�ি�  িব��/িনলাম  কৰাৰ  পূেব �  ঋণ  লওঁতাক  ঋণ  পিৰেশাধৰ  বােব  এটা  অি�ম  সুিবধা  িদয়াৰ 
 িবষেয় এটা ব�ৱ�া; 

 e)  ঋণ লওঁতাক পুনৰ অিধকাৰ  িদয়া ���য়া, আ� 

 f)  স�ি�েটাৰ  িব��/িনলাম কৰাৰ ���য়া 

 2.  এই  িনয়ম  আ�  চত�  সমূহৰ  এটা  কিপ  ঋণ  লওঁতাৰ  বােব  উপল�  কেৰাৱা  হ'ব  |  ঋণ  চ� ��ৰ  এটা 
 কিপ,  �েত�ক  ঋণ  চ� ��ত  উে�খ  কিৰ  জমা  িদয়া  সকেলা  নিথ  -প�ৰ  কিপ  সহ  ঋণ  লওঁতাক 
 ঋণ �দানৰ সময়ত িদয়া হয়  | 

 ঋণ মূল�ায়ন আ�  িনয়ম /চত� সমূহ 
 ●  এলএফএেল  এখন  �ীকৃিত  প�ৰ  �যােগেৰ  ঋণ  লওঁতাক  �ৰহাই/সুত  ৰ  বািষ �ক  মাছ� ল  আ� 

 আেবদনৰ  ���য়া  সহ  সকেলা  িনয়ম  আ�  চত�  সমূহৰ  লগত  �ীকৃত  ৰািশেটাৰ  সীমাৰ  িবষেয় 
 িলিখত  �পত  বা  আন  ধৰেণ  জনাব  আ�  ঋণ  লওঁতাৰ  �াৰা  কৰা  এই  িনয়ম  আ�  চত�  সমূহৰ 
 �ীকাৰ প�  এলএফএলৰ নিথত/�ৰকড�ত ৰািখ থব | 

 ●  ঋণ  পিৰেশাধৰ  িবল�ৰ  বােব  �েযাজ�  �হাৱা  শা��মূলক  সুতৰ  �সেত  জিৰত  িযেকােনা  চত�  ঋণ 
 চ� ��ত  গাঢ় কিৰ  িবেশষ  ভােব  উে�খ কৰা হ'ব l 

 ●  এলএফএেল  ঋণ  লওঁতােয়  বুজা  মেত  ঋণ  চ� ��ৰ  এটা  কিপ  ,  ঋণ  চ� ��ত  উে�খ  কিৰ  জমা  িদয়া 
 সকেলা  নিথ  -প�ৰ  এটা  কিপ  সহ  ঋণ  �দানৰ/অনুেমাদনৰ  সময়ত  ঋণ  লওঁতাক  �দান  কিৰব 
 | 

 ঋণ সমূহৰ িবতৰণ (িনয়ম আ� চত� সমূহৰ সাল-সলিনৰ �সেত ) 
 ●  িনজ  �কািশত  ওেৱবচাইতৰ  মাধ�েমেৰ  বা  �যেনদেৰ  উিচত  ,যিদ  এজন  িনিদ��  �াহকৰ  বােব 

 হয়এলএফএেল  ইয়াৰ  ঋণ  �লৗটাক  (সকলক  )  জাননী  িদব,  অনুেমাদনৰ  িনয়ম  আ�  চত�  সমূহৰ 
 িযেকােনা  পিৰব��ন  সহ  িক�  িবতৰণ  সময়সূিচ  ,সুতৰ  হাৰ,  �সৱা  মাছ� ল  ,আগতীয়া  পিৰেশাধৰ 
 ��  আিদত  সীিমত  নহয়  l  এল  এফ  এল  এ  �ৰহাই  /  সুতৰ  হাৰ  আ�  মাচ�লৰ  পিৰৱত�ন 
 �কৱলমা� সা�াব��েপ �ভািৱত �হাৱােতা িন��ত কিৰেছ l 

 ●  এলএফএলৰ  এটা  চ� ��ৰ  িভতৰত  পিৰেশাধ  বা  �দশ �নক  উভতাই  �লাৱা/খৰটকীয়া  কৰা  িস�া� 
 ঋণ চ� ��ৰ অনু�প হ'ব l 
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 পিৰেশাধ কিৰবলগীয়া ধন সং�হ 
 ●  এলএফএেল  �াহক  সকলক  �তওঁেলাকৰ  বেকয়া  ধন  স�ে�  সকেলা  তথ�  �দান  কিৰব  আ� 

 �সইয়া পিৰেশাধ কিৰবৈল উিচত সময় িদব l 

 ●  এলএফএেল  বেকয়া  /িদবলগীয়া  ধন  স�ূণ �  ভােব  পিৰেশাধ  কৰাৰ  িপছত  বা  ঋণৰ  বেকয়া  ধন 
 ৰািশ  যিদ  �বধ  অিধকাৰৰ  বা  �হনিধকাৰৰ  আইনৰ  অধীনত  হয়  বা  আন  �কােনা  দািব  িয  ঋণ 
 লওঁতাৰ  নামত  থােক  ,সকেলা  ব�ক  মুকিল  কিৰ  িদব  l  যিদ  "�চট  অফ  "ৰ  এেন  অিধকাৰ  �েয়াগ 
 কিৰব  লগীয়া  হয়  ,�তেনহেল  ঋণ  লওঁতাক  বাকী  থকা  দাবী  সমূহৰ  সকেলা  তথ�ৰ  �সেত  এই  িবষেয় 
 জাননী  িদয়া  হ'ব  আ�  চত�  �বাৰ  যাৰ  অধীনত  িনিদ��  দাবী  সমাধান  /পিৰেশাধ  �নােহাৱাৈলেক 
 এলএফএলৰ সকেলা ব�ক ৰািখ �থাৱাৰ অিধকাৰ থািকব l 

 ●  এলএফএেল  িনজৰ  এলএফএেল  িনজৰ  অিধকাৰ  ৰ�া  কিৰ  ,িনজৰ  বেকয়া  ধন  ৰািশ  িডফ�াৰ/ 
 ঋণ  লওঁতা  সকলৰ  পৰা  সং�হৰ  বােব  ফল�সূ  উপায়  সহ  যু��সংগত  আ�  ন�ায়সংগত  ব�ৱ�া 
 হাতত ল'ব পােৰ l 

 ●  এলএফএেল  এইেতা  সুিন��ত  কিৰব  �য  �াহকসকলৰ  �সেত  উিচতভােৱ  ব�ৱহাৰ  কিৰবৰ  বােব 
 কম �চাৰী সকল উপযু� ভােৱ �িশি�ত হয় l 

 অনান� িনেদ�শাৱলী সমূহ  . 
 ●  এলএফএেল  িনজ  ঋণ  চ� ��ৰ  িনয়ম  আ�  চত�  সমূহত  উে�িখত  উে�শ�  সমূহৰ  বািহেৰ  ঋণ 

 লওঁতাৰ  �কােনা  িবষয়ত  হ�ে�প  নকেৰ  (�যিতয়াৈলেক  ঋণ  লওঁতাৰ  আগেত  িদয়া  তথ�ৰ  বািহেৰ 
 �কােনা নত�ন তথ� নাপাই ,িযেটা এলএফএলৰ দৃ�� �গাচৰ হ'ব পােৰ ) | 

 ●  ঋণ  লওঁতাৰ  পৰা  একাউ�  �ানা�ৰৰ  অনুেৰাধ  লাভৰ  িপছত  ,এলএফএলৰ  স�িত  নত� বা 
 অস�িত,যিদেহ  থােক  ,  সাধাৰণেত  অনুেৰাধ  লাভৰ  তািৰখৰ  পৰা  21  িদনৰ  িভতৰত  �তেন  ঋণ 
 লওঁতাক  জানাই  িদয়া  হয়  |  �তেন  �ানা�ৰ  �েযাজ�  আইন  সমূহৰ  অনুসিৰ/সংগিত  ৰািখ  �� 
 চ� ��গত চত� সমূহৰ অ�গ �ত হ'ব | 

 ●  ঋণ  লওঁতাৰ  পৰা  িনজৰ  বেকয়া  ধন  ৰািশ  সং�হৰ  ���ত  এলএফএেল  �কােনা  ধৰণৰ  অনুিচত 
 উৎপীড়ণ  ব�ৱ�া  �যেন  ঋণ  লওঁতাক  বাৰ�াৰ  অনুিচত  সময়ত  িদগদাৰ  িদয়া,  বল  �েয়ােগেৰ 
 বেকয়া  ধন  ৰািশ  সং�হৰ  �চ�া  আিদৰ  ,সহায়  নলয়  |  �াহকসকলৰ  �সেত  উিচতভােৱ  ব�ৱহাৰ 
 আ� �লন-�দন  সুিন��ত  কিৰবৰ  বােব কম �চাৰী সকলক  উপযু� ভােৱ  �িশ�ণ িদয়া হ'ব |. 

 ●  এলএফএেল  ঋণৰ  ��া�টং  �ৰটত  /অ�ায়ী  মাছ� লত,  যিদ  ঋণ  লওঁতাক  আগতীয়াৈক  অনুেমাদন 
 কৰা  �হেছ  ,  �কােনা  ধৰণৰ  �ফৗজদাৰী  ��(�ফাৰ  ��াজাৰ  চাজ�  )  /আগতীয়া  পিৰেশাধৰ 
 জিৰমনা(ি�-�পেম� �পনাি� ) নলগাই | 

 অিভেযাগ িন�ি�ৰ ���য়া 
 বত�মানৰ  �িতেযাগীতামূলক  পিৰি�িতত  �াহক  �সৱা  ব�ৱসািয়ক  উ�িত  বজায়  ৰখাত  ���পূণ �  সাধন  | 

 �যইেকােনা ক'ৰপেৰট সং�ােতই �াহকৰ অিভেযাগ �হেছ ব�ৱসায় জীৱনৰ অংশ | 

 এল  এফ  এলত  �াহক  �সৱা  আ�  সে�া��েয়ই  �হেছ  আমাৰ  �ধান  ল��  |  আিম  িব�াস  কেৰা  �য  ি�� 
 আ�  সুিনপুণ  �সৱা  আগবেঢ়াৱােতা  �কৱল  মা�  নত�ন  �াহক  আকষ �ণৰ  বােবই  �েয়াজনীয়  নহয়  আনিক 
 িবদ�মান  থকা  �াহকসকলক  ধিৰ  ৰািখবৈলও  ইয়াৰ  �েয়াজন  আেছ  |  এল  এফ  এল  এ  উ�তমানৰ  �াহক 
 �সৱা  �দানৰ  ���ত  আ�  �াহকৰ  উ�তমানৰ  অিভ�তা  �দানৰ  কথা  আগত  ৰািখ  সুিনপুণ  অিভেযাগ 
 িমমাংসা প�িতৰ ল��েৰ ব�েতা  পদে�প হাতত �ল আগবািঢ় আিহেছ | 

 এল  এফ  এলৰ  অিভেযাগ  িমমাংসা  আ�  অিধক  অথ �পুণ �  আ�  কায ��কিৰ  কৰাৰ  কাৰেন  এটা  সুশ�ৃিলত 
 প�িত  িনম �ান  কৰা  �হেছ  |  এই  ব�ৱ�াই  এই  কথা  িন��ত  কেৰ  �য  অিভেযাগ  অে�ষণ  �কৱল  ন�ায ��  আ� 
 িনয়ম - নীিতৰ �দ� পিৰকাঠােমাৰ মােজিদেয়ই হব 
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 উে�শ� / মুখ� �িত�িতসমূহ 
 এল এফ এলৰ �াহকৰ �িত থকা মুখ� �িত�িতসমূহ �হেছ : 

 ●  সকেলা �াহকৰ �িত ন�ায� আচৰণৰ আ�াস িদয়া ; 
 ●  অিভেযাগ সময়মেত িমমাংসা কৰা ; 
 ●  �াহকৰ  ��সমূহ  স�ূণ ��েপ  বুজ  লবৈল  সময়  �লাৱা  আ�  যথাস�ৱ  উপােয়েৰ  সহায়ৰ  হাত 

 আগবেঢ়াৱা; 
 ●  �াহকক  সমাধান  ���য়াৰ  স�েক�  অৱগত  কৰা  আ�  সমস�া  /  অিভেযাগ  িমমাংসাৰ 

 বােব মেনানীত কম �কত�াৰ লগত �যাগােযাগ কৰা| 

 ���পূণ �  কথা  �হেছ,  এল  এফ  এেল  �াহকৰ  �গাপনীয়তা  আ�  ময �দা  অিত  ���  সহকােৰ  লয়  আ� 
 সকেলা সময়েতই িনজৰ �াহকৰ লগত  িনৰেপ�ভােব আ� িবনীত আচৰণ আগবঢ়ায় | 

 �াহকৰ অিভেযাগ / �মাকদ�মা পিৰচালনাৰ সাধন 

 িযসকল  �াহেক  �িত��য়া  পঠাবৈল  িবচােৰ  বা  আিভেযাগ  জনাব  িবচােৰ  �তওঁেলােক  ৰািতপুৱা  10:00  টা 
 বজাৰ  পৰা  সি�য়া  7:00  টা  বজাৰ  িভতৰত  ,  �সামবাৰৰ  পৰা  শিনবাৰৈলেক  (  ৰা��য়  ছ� �টৰ  বািহেৰ  ) 
 িনে�া� ধাৰাসমূহত �যাগােযাগ কিৰব পােৰ  | 

 1)      �াহকৰ অিভেযাগ পিৰচালনাৰ আভ��ৰীণ সাধন 
 i)  আমাৰ  �াহক  �সৱাৰ  ট'ল  ি�  �হ�লাইনত  ন�ৰত  -  18005720202  ত  �ফান  কৰক  (  ৰািতপুৱা 

 10:00  টা  বজাৰ  পৰা  সি�য়া  7:00  টা  বজাৰ  িভতৰত  ,  �সামবাৰৰ  পৰা  শিনবাৰৈলেক  ,  ৰা��য় 
 ছ� �টৰ বািহেৰ ) | 

 ii)  আমাক ই - �মইল কৰক  info@lendingkart.com 
 iii)  আমৈল  এই  �ঠকনাত  �লখক  :  �ল��ংকাট�  ফাইন�া�  িলিমেটড  ,6th  ��াৰ  ,  �ক  B,  দা 

 ফা��  ,  ফা��  এিভিনউ  ৰ'দ,  �কশববাগ  পা�ট�  �টৰ  পাছফােল  ,  ৱ�াপুৰ  , 
 আহেমদাবাদ– 380015 

 2)  যিদেহ  অিভেযাগ  �দ�  সময়সীমাৰ  িভতৰত  সমাধান  নহয়  নাইবা  যিদেহ  �তওঁ  এল  এফ  এল  এ 
 আগবেঢ়াৱা  িমমাংসাৰ  ওপৰত  সে�া�  নহয়  �তেনহেল  �াহেক  �নাডাল  অিধকাৰী  বা  অিভেযাগ 
 িন�ি�ৰ কম �কত�াৰ  দাৰ� হব পােৰ 

 অিধকাৰী বা অিভেযাগ িন�ি�ৰ কম �কত�া : 

 নাম  � আ�জথা �ক 

 পদবী  �জ�� স�ািলকা-�াহক �সৱা 

 �যাগােযাগ ন�ৰ  +91-  6358874622/ ৰািতপুৱা 10:30 টা  বজাৰ পৰা সি�য়া 6:00 টা বজাৰ 
 িভতৰত , �সামবাৰৰ পৰা �কুৰবাৰৈলেক ( ৰা��য় ছ� �টৰ বািহেৰ ) 

 ই-�মইল  আই িড  gri  evan  ce.redressal@lendingkart.com 

 ●  সকেলা  �াহকৰ  অিভেযাগ  �হণ  কিৰবৈল  অিভেযাগ  িন�ি�ৰ  কম �কত�া  অিফচৰ  সময়ত  উপি�ত 
 থািকব  |অিভেযাগ  িন�ি�ৰ  কম �কত�া  নাথািকেল  �াহক  �সৱা  দলৰ  �ধােন  �াহকক  �সৱা 
 অগবঢ়াব 

 .অিভেযাগ  পৰী�ণৰ  পাছত  ,  অিভেযাগ  িন�ি�ৰ  কম �কত�াই  এটা  অিভেযাগ  লাভৰ  30  িদনৰ  িভতৰত  �তওঁৰ 
 চ�ড়া�  �িত��য়া  পঠাব  |  এই  সময়েচাৱাত  �াহেক  �তওঁেলাকৰ  অিভেযাগৰ  ি�িত  জািনবৈল  আমাৈল  িলিখত 
 ভােব জনাব পােৰ আ� িযমান �সানকােল স�ব আিম সহঁািৰ িদবৈল �চ�া কিৰম | 

 এেন  িনিদ��  ধৰনৰ  অিভেযাগৰ  ���ত  জিৰত  থকা  কায ��কলাপসমূহৰ  কাৰেণ  অিতিৰ�  সময়ৰ  �েয়াজন 
 হব  পােৰ  ,  উদাহৰণ��েপ  নিথ  প�ৰ  পুণ��াৰ  |  |  �কা�ািনেয়  �াহকক  এেনধৰনৰ  িবল�ৰ  িবষেয়  অৱগত 
 কিৰব আ� অিভেযাগ িমমাংসাৰ কাৰেন �ত�ািশত সময়সীমা আগবঢ়াব | 
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 যিদ  অিভেযাগ/িববাদ  এক  মাহৰ  িভতৰত  িমমাংসা  নহয়  (যিদেহ  �াহকৰ  অিভেযাগ  স�ূণ ��েপ  বা 
 আংিশকভােৱ  নাকচ  কৰা  �হিছল  আ�  যিদেহ  �াহক  অস��  �হিছল  বা  যিদেহ  �াহেক  উ�ৰ  �পাৱা 
 নাই),�তে�  �াহেক  তলত  উে�খ  কৰা  িযেকােনা  এটা  উপােয়েৰ  �লাকপাল  বা  উপ  �লাকপালৰ  ওচৰত 
 আেবদন কিৰব পােৰ: 

 1)  অনলাইন ম’ডৰ �যােগিদ কৰা অিভেযাগ  : 
 অিভেযাগেটা িনধ �ািৰত পেট�ল অথ �াৎ  https://cms.rbi.org.in  ৰ �যােগিদ অনলাইনত দািখল কৰা 
 হ'ব পােৰ 

 2)  ইেল�িনক বা সাধাৰণভােব কাগজৰ মাধ�েমেৰ কৰা অিভেযাগ: 
 অিভেযাগেটা আৰ িব আই -�য় সদিৰ কৰা �ক�ীভূত ৰিচদ আ� ���য়াকৰণত িনধ �ািৰত ফেম �টত 
 ইেল�িনক বা সাধাৰণভােব কাগজৰ মাধ�েমেৰ কৰা হ'ব পােৰ  – 

 �ক�ীভূত ৰিচদ আ� ���য়াকৰণ �ক� (িচ আৰ িপ িচ) 
 ভাৰতীয় িৰজাভ� �বংক 
 �চে�ল িভ�া, �চ�ৰ 17, 
 চ��গড় – 160 017 
 ই �মইল – crpc@rbi.org.in 
 ট’ল �ী ন�ৰ – 14448 
 (পুৱা 9:30 বজাৰ পৰা সি�য়া 5:15 বজাৈলেক) 

 3)  বাধ�তামূলক �দশ �নীয় আৱশ�কতাসমূহ 

 এল এফ এলৰ সকেলা কায �ালয়ত আ� আমাৰ �ৱবছাইটত  িনে�ািলিখত ব�ৱ�াসমূহ আেছ: 

 o  অিভেযাগ আ� পৰামশ �ৰ �হণৰ বােব উে�খেযাগ� ব�ৱ�া । 

 o  অিভেযাগ িন�ি�ৰ কম �কত�াৰ নাম , �ঠকনা আ� �যাগােযাগ ন�ৰৰ �দশ �নৰ ব�ৱ�া। 

 o  মুখ� �নাডাল অিধকাৰী/ �নােডল অিধকাৰীৰ নাম আ� �যাগােযাগৰ সিবেশষ 
 (�টিলেফান/ম'বাইল ন�ৰ আ� ই-�মইল আই িড) �দশ �নৰ ব�ৱ�া। 

 o  �লাকপালৰ ওচৰত অিভেযাগ দািখল কৰাৰ প�িতৰ সিবেশষ। 

 o  �লাকপাল আচঁিনৰ উে�খেযাগ� �বিশ��সমূহ (ইংৰাজী, িহ�ী আ� �ানীয় ভাষাত)। 

 অিভেযাগ িন�ি� শাখাৰ ���য়াই �াহকৰ সে�া��ৰ কথা আগত ৰািখ সকেলা অিভেযাগ িন�ি� কিৰব 
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 �তওঁেলােক �তওঁেলাকৰ �ৰত অিভেযাগেতা িন�ি� কৰা স�বপৰ নহেল সিমিচত পয ��ায়ৈল �ল �যাৱােতা 
 িন��ত কিৰব | যিদও আমাৰ অি�ম �চ�া হব যােত এেন এক ি�িতৈল গমন কৰা য’ত ফল�সূ অিভেযাগ 
 িন�ি�ৰ কাৰেণ �াহকসকল �জ�া� ব�ৱ�াপনাৰ কাষ চািপব লগা নহয় , এই অিভেযাগসমূহ , অিভেযাগৰ কাৰন 
 বুজ �লাৱাৰ দৃ��ভংগীৰ পয ��ােলাচনা আ� সিমিচত পয ��ায়ৈল �ল �যাৱাৰ িবষেয় আ� পুনৰাবিৃ� �ৰাধ  পিৰচালনা 
 কিৰবেল আমাৰ এটা শ��শালী ব�ৱ�াপনা আেছ  | 

 2.  সময় কাঠােমা 

 অিভেযাগ  �জ ু  কিৰবৈল  �াহেক  ওপৰৰ  উে�িখত  চ�ানালেবাৰ  ব�ৱহাৰ  কিৰব  পােৰ  (�াহকৰ 
 অিভেযাগসমূহ  পিৰচালনা  কিৰবৈল  আভ��িৰণ  সাধনৰ  পই�  (  a)  পঢ়ক  )  |  যিদেহ  অিভেযাগেতা 
 িলিখতভােব  গহৃীত  হয়  ,  �তেনহেল  এল  এফ  এল  এ  এস�াহৰ  িভতৰেত  এটা  �ীকৃিত  /  �িত��য়া  পেঠাৱাৰ 
 �চ�া  কিৰব  |এবাৰ  িবষয়েতা  পৰী�া  কৰা  হেল,  এল  এফ  এেল�াহকৈল  চ�ড়া�  �িত��য়া  পেঠাৱাৰেচ�া 
 কিৰব বা অিভেযাগ �ি�ৰ  এক মাহৰ িভতৰত আ� আিধক সময়ৰ  অনুেবদন জনাব | 

 আিম  লাভ  কৰা  অিভেযাগসমূহ  স�ঠক  পটভূিমত  �চাৱা  হব  আ�  সকেলা  স�াৱনীয়  �কানৰ  পৰা  চািল 
 জািৰ  �চাৱা  হব|এল  এফ  এল  এ  িযেকােনা  অিভেযাগৰ  ওপৰত  �লাৱা  পদে�পৰ  িবষেয়  �াহকক  অৱগত 
 কেৰাৱা  হব  |  সমস�াজিড়ত  অিভেযাগসমূহ  পৰী�ণৰ  কাৰেণ  িকছ�   সময়ৰ  �েয়াজন  যােত  অিবলে�  �াহ� 
 কিৰব পািৰ  | 

 এেন  িনিদ��  ধৰনৰ  অিভেযাগৰ  ���ত  জিৰত  থকা  কায ��কলাপসমূহৰ  কাৰেণ  অিতিৰ�  সময়ৰ 
 �েয়াজন  হব  পােৰ  ,  উদাহৰণ��েপ  নিথ  প�ৰ  পুণ��াৰ  |  এল  এফ  এল  এ  এেনধৰণৰ  পলমৰ  কাৰেণ 
 �াহকক খবৰ িদব আ� অিভেযাগৰ িমমাংসাৰ কাৰেণ �ত�ািশত সময়সীমা আগবঢ়াব | 

 উে�িখত  নীিত  পয ��ায়�েম  পয �ােলাচনা  কৰা  হব  /  এল  এফ  এল  এ  অিভেযাগ  পিৰচালনাৰ  ���ত 
 �কােনা  নত�ন  সালসলিন  অ�ভ� ��  হেলই  সংেশািধত  কৰা  /  �াহকৰ  অিভেযাগসমূহ  যিদেহ  �কােনা  নত�ন 
 অিভেযাগ অ�ভ� �� কৰা হয় 

 অত�ািধক সুত আদায়ৰ  িবিধ – ব�ৱ�া 

 �কা�ানীেয়  যেথাপযু�  আভ��ৰীণ  নীিত  আ�  সুতৰ  হাৰ  িনধ �াৰণ  প�িত  আ�  অনান�  অিধমূল�ৰ 
 ���য়াকৰণৰ  িনধ �াৰন  কিৰেছ  |  ঋণ  লওঁতাৰ  িবপদাশংকাৰ  মা�াৰ  ওপৰত  িনভ�ৰ  কিৰ  সুতৰ  হাৰ  ধায ��  কৰা 
 হয়  ,  উদাহৰণ��েপ  আিথ �ক  শ��  ,  ব�ৱসায়  ,  ব�ৱসায়  �ভািবত  কৰা  পিৰেবশ  িনয়�ক  ,�িতেযাগীতা  ,  ঋণ 
 লওঁতাৰ  অতীত  ইিতহাস  ইত�ািদ  |  ঋণৰ  স�ূণ �  �ময়াদৰ  ওপৰত  িভি�  কিৰ  সুত  আ�  স�ূণ �  সূদৰ  মূল� 
 চাজ�  কৰা  হব  যােত  ঋণ  লওঁতা  স�ঠক  সুতৰ  দায়  স�েক�  অৱগত  থােক  িয  ঋণ  লওঁতাৰ  বােব  ধায �  কৰা| 
 এইেতা  এল  এফ  এলৰ  ওেৱব  চাইতত  �পাৱা  যাব  নাইবা  �াসংিগক  বাতিৰকাগজত  �কািশত  হব  |  উে�িখত 
 তথ� ওেৱব চাইতত  �কাশ কৰা হব নাইবা সুতৰ হাৰৰ পিৰৱত�ন হেলই  আপেডত কৰা হব | 

 এল  এফ  এল  �বােড�  সুদৰ  হাৰ  ,  ���য়াকৰণ  আ�  অনান�  চাজ�সমূহ  িনধ �াৰণৰ  ���ত  উপযুকচত 
 আভ��ৰীণ নীিত আ� প�িতসমূহ আগবঢ়াইেছ  | 

 ক’ডৰ পয �ােলাচনা 
 �বােড�  �ফয়াৰ  �াি�েচছ  ক’ড  মািন  চলাৰ  বািষ �ক  পয �ােলাচনা  আ�  ব�ৱ�াপনাৰ  িবিভ�  পয ��ায়ত 

 অিভেযাগৰ  �িতিবধান  প�িতৰ  কায ��কািৰতাৰ  পিৰচালনা  কিৰব  |  অিভেযাগ  িন�ি�ৰ  কম �কত�াই  �িত 
 ছয়  মােহ  এই  ক'ডেতাৰ  স�িতৰ  পয ��ােলাচনা  কিৰব  আ�  এই  পয ��ােলাচনাৰ  এটা  একীকৃত  �িতেবদন 
 �বাড�ৰ ওচৰত দািখল কিৰব লগা হব পােৰ | 
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