
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

গ োপনীয়তোর বিিবৃত 

এই নবিটি প্রকৃবত তভোবি গ োপনীয় এিং এবত এমন তিয রবয়বে যো স্যোটিন গেবিিবকয়োর গনিওয়োকক 

বিবমবিি (SCNL)-এর মোবিকোনো এিং গ োপনীয় যো SCNL-এর িোইবর প্রকোশ করো যোবি নো, গপ্রবরত িো অনুবিবপ 

করো হবি নো, স্ম্পূর্ ক িো আংবশকভোবি এর উবেশয েোডো অনয গকোবনো উবেবশয িযিহৃত হবি। Satin Creditcare 

Network Ltd-এর স্ুস্পষ্ট বিবিত অনুমবত েোডো এই তবিযর স্ম্পূর্ ক িো আংবশক গকোবনো িযিহোর িো প্রকোশ বনবিদ্ধ। 
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স্োটিন গেবিিবকয়োর গনিওয়োকক বিবমবিবির গেয়োর প্রযোকটিস্ গকোি (FPC) 

 

বরজোভক িযোঙ্ক অে ইন্ডিয়ো একটি স্োকুকিোর জোবর কবরবেি, নং। RBl/2011-12/470 

DNBS.CC.PD.No.266/03.10.01/2011-12 তোবরি 26 গশ মোর্ক, 2012 ঋন িযিস্ো করোর স্ময় স্মস্ত NBFC দ্বোরো  হৃীত 

নযোযয অনুশীিন গকোি (FPC) স্ম্পবককত। আমরো স্োটিন গেবিিবকয়োর গনিওয়োকক বিবমবিি (গকোম্পোবন) বনয়ন্ত্রক 

দ্বোরো জোবর করো বনবদকশ অনুস্োবর উবিবিত নযোযয অনুশীিনগুবি গমবন র্িবত প্রবতশ্রুবতিদ্ধ৷ RBI/DNBR/2016-

17/45 মোস্টোর বনবদকশনো DNBR অনুস্োবর গেয়োর প্রযোকটিস্ গকোি নবিটি আরও আপবিি করো হবয়বে . বপবি। 

008/03.10.119/2016-17 তোবরি 01গশ গস্বেম্বর, 2016, 

 

নন-িযোংবকং েোইনযোন্ডিয়োি গকোম্পোবন - পদ্ধবত তভোবি গুরুত্বপূর্ ক নন-বিবপোন্ডজি গ্রহর্কোরী গকোম্পোবন এিং 

আমোনত গ্রহর্কোরী গকোম্পোবন (বরজোভক িযোঙ্ক) বনবদকশোিিী, 2016 অনুযোয়ী নযোযয অনুশীিন গকোিটি আরও আপবিি 

করো হবয়বে। 

 

স্ি কবশি RBI স্োকুকিোর অনুস্োবর, মোস্টোর বনবদকশনো – ভোরতীয় বরজোভক িযোঙ্ক (মোইবেোেোইনোি গিোবনর জনয 

গরগুবিিবর গেমওয়োকক) বনবদকশোিিী, 2022 স্োকুকিোর, নং। RBI/DOR/2021-22/89 

DoR.FIN.REC.95/03.10.038/2021-22 কু্ষদ্রঋর্ গ্রহীতোবদর প্রবত আর্রবর্র অবতবরক্ত বনবদকবশকো উবিি কবরবে। 

 

গকোম্পোবন দ্বোরো  হৃীত নযোযয অনুশীিন গকোি বনম্নবিবিত: 

 

A.  (I) ঋবর্র আবিদন এিং তোবদর প্রন্ডেয়োকরর্:  

ক) ঋর্গ্রহীতোর স্োবি স্মস্ত গযো োবযো  স্থোনীয় ভোিোয় িো ঋর্গ্রহীতোর গিোঝোর মবতো একটি ভোিো হবত হবি। 

ি) ঋবর্র আবিদনপবে প্রবয়োজনীয় তিয অন্তভভ কক্ত িোকবত হবি যো ঋর্গ্রহীতোর স্বোি কবক প্রভোবিত কবর, যোবত 

অনযোনয এনবিএেবস্ দ্বোরো প্রদত্ত শতকোিিীর স্োবি একটি অি কপূর্ ক তভিনো করো যোয় এিং ঋর্গ্রহীতোর দ্বোরো অিবহত 

বস্দ্ধোন্ত গনওয়ো যোয়। ঋবর্র আবিদন েম কটি আবিদনপবের স্োবি জমো গদওয়োর প্রবয়োজনীয় নবিগুবি বনবদকশ 

করবি। 

 ) গকোম্পোবন স্মস্ত ঋর্ আবিদন প্রোবির জনয স্বীকৃবত প্রদোবনর একটি বস্বস্টম ততবর করবি। বিবশিভোবি, গয 

স্ময়স্ীমোর মবযয ঋবর্র আবিদন বনষ্পবত্ত করো হবি, তোও স্বীকৃবতবত বনবদকবশত হবি। 

ঘ) SCNL একটি প্রবমত স্রিীকৃত তিযপবে স্ম্ভোিয ঋর্গ্রহীতোর কোবে মূিয স্ংেোন্ত তিয প্রকোশ করবি। SCNL 

এিং/অিিো তোর অংশীদোর/এবজন্ট কতৃকক ঋর্গ্রহীতোর কোবে গয গকোবনো বে গনওয়ো হবি তো েযোক্টবশবি স্পষ্টভোবি 

প্রকোশ করো হবি। ঋর্গ্রহীতোবক এমন গকোবনো পবরমোর্ র্োজক করো হবি নো যো েযোক্টবশবি স্পষ্টভোবি উবিি করো গনই। 

(II) ঋর্ মূিযোয়ন এিং শতকোিিী/শতক: 

গকোম্পোনী ঋর্গ্রহীতোর কোবে বিবিতভোবি আঞ্চবিক ভোিোয় ঋর্গ্রহীতোবক অনুবমোদন পবের মোযযবম িো অনযিোয়, 

িোবি কক স্ুবদর হোর এিং তোর আবিদবনর পদ্ধবত স্হ শতকোিিী স্হ অনুবমোবদত ঋবর্র পবরমোর্ জোবনবয় গদবি এিং 

ঋর্গ্রহীতোর গরকবিক এই শতকোিিীর স্বীকৃবত িোকবি। গকোম্পোবন তোর ঋর্গ্রহীতোবদর কোে গিবক বিিবম্বত অি কপ্রদোবনর 

জনয গকোবনো শোন্ডস্তমূিক স্দু র্োজক কবর নো। গপনোবি, যবদ িোবক, বিিবম্বত অি কপ্রদোবনর জনয, পবুরো ঋবর্র পবরমোবর্র 

উপর নয় িরং অবতবরক্ত অবি কর উপর প্রবযোজয হবি এিং ঋর্ গ্রহীতোবদরবক ঋর্ র্ভ ন্ডক্তবত গমোিো অক্ষবরর মোযযবম 

তো জোনোবনো হবি। 

 

গকোম্পোবন ঋবর্র অনুবমোদন/বিতরবনর স্ময় স্মস্ত ঋর্গ্রহীতোর কোবে ঋর্ র্ভ ন্ডক্তবত িবন কত স্মস্ত বিিরবনর একটি 

অনুবিবপ স্হ ঋর্গ্রহীতোর গিোঝোর মবতো স্থোনীয় ভোিোয় ঋর্ র্ভ ন্ডক্তর একটি অনুবিবপ প্রদোন করবি। 

 

 

(III) শতকোিিী পবরিতকন স্হ ঋর্ বিতরর্: 

ক) গকোম্পোনী ঋর্ গ্রহীতোবক স্থোনীয় ভোিোয় গনোটিশ গদবি গযমনটি ঋর্গ্রহীতোর অি ক প্রদোবনর স্ময়স্রূ্ী, স্ুবদর হোর,  

পবরবিিোর র্োজক, বপ্রবপবমন্ট র্োজক ইতযোবদ স্হ শতকোিিীবত গযবকোন পবরিতকবনর বিিবয় ঋর্গ্রহীতো িঝুবত পোবর।  

 



 

 

গকোম্পোবন স্ুবদর পবরিতকন বনন্ডিত করবি, হোর এিং র্োজক শুযুমোে স্ম্ভোিযভোবি প্রভোবিত হয়. এই বিিবয় একটি 

উপযুক্ত শতক ঋর্ র্ভ ন্ডক্তবত অন্তভভ কক্ত করো হবি। 

ি) র্ভ ন্ডক্তর অযীবন অি কপ্রদোন িো কোয ককোবরতো প্রতযোহোর / ত্বরোবিত করোর বস্দ্ধোন্ত ঋর্ র্ভ ন্ডক্তর স্োবি স্োমঞ্জস্যপূর্ ক হবত 

হবি। 

 ) যবদ গকোম্পোনী প্রদত্ত ঋবর্র বিপরীবত গকোবনো জোমোনত গ্রহর্ কবর, তবি এটি স্মস্ত িবকয়ো পবরবশোয িো ঋবর্র 

িবকয়ো পবরমোর্ আদোবয়র পবর গেবড গদওয়ো হবি, গকোম্পোবনর বিরুবদ্ধ গকোম্পোবনর অনয গকোবনো দোবির জনয গকোবনো 

তিয অবযকোর িো বিবয়ন স্োবপবক্ষ। ঋর্গ্রহীতো যবদ গস্ি অবের এই যরবনর অবযকোর প্রবয়ো  করো হয়, তবি 

ঋর্গ্রহীতোবক অিবশষ্ট দোবি স্ম্পবকক স্ম্পূর্ ক বিিরর্ স্হ একই বিিবয় গনোটিশ গদওয়ো হবি এিং প্রোস্বিক দোবি 

বনষ্পবত্ত/প্রদোন নো হওয়ো পয কন্ত গকোম্পোবন বস্বকউবরটিগুবি যবর রোিোর অবযকোরী। 

 

(IV) স্োযোরর্: 

 

ক) গকোম্পোবন ঋর্ র্ভ ন্ডক্তর শতকোিিীবত প্রদত্ত উবেশয িযতীত ঋর্গ্রহীতোর বিিবয় হস্তবক্ষপ করো গিবক বিরত িোকবি 

(যবদ নো নতভন তিয, ঋর্গ্রহীতোর দ্বোরো আব  প্রকোশ করো হয়বন, আমোবদর নজবর আবস্)। 

ি) ঋর্গ্রহীতোর অযোকোউন্ট স্থোনোন্তবরর জনয ঋর্গ্রহীতোর কোে গিবক অনুবরোয প্রোবির গক্ষবে, গকোম্পোবনর স্ম্মবত 

িো অনযিোয় গযমন আপবত্ত, যবদ িোবক, অনুবরোয প্রোবির তোবরি গিবক 21 বদবনর মবযয জোনোবনো হবি৷ এই যরবনর 

স্থোনোন্তর আইবনর স্োবি স্োমঞ্জস্যপূর্ ক স্বচ্ছ র্ভ ন্ডক্তর শতকোিিী অনুযোয়ী হবি। 

 ) SCNL কম কর্োরী িো আউিবস্োস্ কি এবজন্ডির (যবদ িোবক) কম কর্োরীবদর দ্বোরো গযবকোন অনুপযুক্ত আর্রবর্র জনয 

SCNL দোয়ী িোকবি এিং আমোবদর গ্রোহকবদর স্ময়মত অবভবযোব র প্রবতকোর প্রদোন করবি। গকোম্পোবন বনন্ডিত 

করবি গয গ্রোহকবদর স্োবি উপযুক্ত পদ্ধবতবত গমোকোবিিো করোর জনয কমীবদর পয কোিভোবি প্রবশবক্ষত করো হবয়বে। 

ঘ) গ্রোহক স্ুরক্ষোর একটি পবরমোপ বহস্োবি এিং এেোডোও িযোঙ্ক এিং NBFC-এর ঋর্গ্রহীতোবদর দ্বোরো বিবভন্ন ঋবর্র 

অবগ্রম পবরবশোবযর গক্ষবে অবভন্নতো আনোর জনয, এটি পরোমশ ক গদওয়ো হবচ্ছ গয NBFC গুবি স্মস্ত গলোটিং-এ 

গেোরবলোজোর র্োজক/বপ্র-গপবমন্ট গপনোবি র্োজক করবি নো। স্বতন্ত্র ঋর্গ্রহীতোবদর অনুবমোবদত করো গময়োদী ঋবর্র হোর। 

SCNL দ্বোরো প্রদত্ত ঋবর্র উপর গকোন প্রোক-প্রদোন জবরমোনো িোকবি নো। বিিবম্বত অি কপ্রদোবনর জনয জবরমোনো, যবদ 

িোবক, ঋবর্র স্ম্পূর্ ক পবরমোবর্র উপর নয় িরং অবতবরক্ত অবি কর উপর প্রবয়ো  করো হবি। 

 

(V) পবরর্োিনো পি কবদর দোবয়ত্ব: 

 

গকোম্পোবনর পবরর্োিনো পি কদ এই বিিবয় উদ্ভভত বিবরোয বনষ্পবত্ত করোর জনয স্ংস্থোর মবযয উপযুক্ত অবভবযো  

বনষ্পবত্ত িযিস্থো স্থোপন করবি। এই যরবনর িযিস্থো বনন্ডিত করবি গয গকোম্পোবনর কম ককতকোবদর বস্দ্ধোবন্তর েবি 

উদ্ভূত স্মস্ত বিবরোয অন্তত পরিতী উচ্চ স্তবর গশোনো এিং বনষ্পবত্ত করো হবি। পবরর্োিনো পি কদ স্ুি্ঠভ  অনুশীিন 

গকোবির স্ম্মবত এিং িযিস্থোপনোর বিবভন্ন স্তবর অবভবযো  বনষ্পবত্ত প্রন্ডেয়োর কোয ককোবরতোর পয কোয়েবমক 

পয কোবিোর্নোর জনযও প্রদোন করবি। এই যরবনর পয কোবিোর্নোর একটি স্মবিত প্রবতবিদন বনয়বমত বিরবতবত গিোবিকর 

কোবে জমো গদওয়ো হবি, এটি দ্বোরো বনয কোবরত হবত পোবর। 

 

 

(VI) অবভবযো  বনষ্পবত্ত কম ককতকো: 

 

পবরর্োিন পয কোবয়, গকোম্পোবন তোর গ্রোহকবদর স্ুবিযোর জনয, তোর শোিোয়/স্থোবন গযিোবন িযিস্ো গিনবদন করো হয়, 

বনম্নবিবিত তিযগুবি বিবশষ্টভোবি প্রদশ কন করবি: 

ক) অবভবযো  বনষ্পবত্ত অবেস্োবরর নোম এিং গযো োবযোব র বিিরর্ (গিবিবেোন/গমোিোইি নম্বর এিং ইবমি টঠকোনো) 

যো গকোম্পোবনর বিরুবদ্ধ অবভবযোব র স্মোযোবনর জনয জন বর্র কোবে গযবত পোবর। 

 

ি) যবদ এক মোবস্র মবযয অবভবযো /বিবরোয বনষ্পবত্ত করো নো হয়, তোহবি গ্রোহক আরবিআই-এর বিএনবিএস্-এর 

আঞ্চবিক অবেবস্র অবেস্োর-ইন-র্োবজকর কোবে আবিদন করবত পোবরন (স্ম্পূর্ ক গযো োবযোব র বিিরর্ স্হ), যোর  

 



 

 

এিবতয়োবরর অযীবন বনিবিত অবেস্ গকোম্পোবন পবড. 

 

(VII) গনোিোি অবেস্োর/বপ্রন্ডিপোি গনোিোি অবেস্োর:  

 

গযবহতভ  নন-িযোন্ডঙ্কং আবি কক গকোম্পোবনগুবির জনয RBI-এর নযোয়পোি বিবমর আওতোয়, 2018 গকোম্পোবন তোর লোবয়ন্ট 

অবভবযো  বনষ্পবত্ত প্রন্ডেয়ো আপবিি করবি যোবত RBI ওমিিস্মযোন বিবমর দ্বোরো বনবদকষ্ট বনবদকবশকো অন্তভভ কক্ত করো 

যোয় এিং গনোিোি অবেস্োর/বপ্রন্ডিপোি গনোিোি অবেস্োর বনবয়ো  করো হবি . একই গকোম্পোবনর পবরর্োিনো পি কদ দ্বোরো 

অনুবমোবদত হবি. 

 

(VIII) এনবিএেবস্ দ্বোরো গনওয়ো অতযবযক স্ুবদর বনয়ন্ত্রর্: 

 

(a) গকোম্পোবনর গিোিক একটি স্বুদর হোর মবিি গ্রহর্ করবি প্রোস্বিক কোরর্গুবি গযমন তহবিবির িরর্, মোন্ডজকন এিং 

ঝুুঁ বকর বপ্রবময়োম বিবির্নো কবর এিং ঋর্ ও অবগ্রবমর জনয র্োজক করো স্ুবদর হোর বনয কোরর্ করবি। স্ুবদর হোর এিং 

ঝুুঁ বকর গগ্রবিশবনর জনয পদ্ধবত এিং বিবভন্ন গের্ীর ঋর্গ্রহীতোবদর স্বুদর হোবরর জনয বভন্ন বভন্ন হোর র্োজক করোর 

গযৌন্ডক্তকতো আবিদনপবে ঋর্গ্রহীতো িো গ্রোহবকর কোবে প্রকোশ করো হবি এিং অনুবমোদনপবে স্পষ্টভোবি জোনোবনো 

হবি। 

(b) স্ুবদর হোর এিং ঝুুঁ বকর গগ্রবিশবনর পদ্ধবত এিং বিবভন্ন স্ুবদর হোর এিং অনযোনয র্োজক গনওয়োর যনু্ডক্তও গকোম্পোবনর 

ওবয়িস্োইবি উপিব্ধ করো হবি িো প্রোস্বিক স্ংিোদপবে প্রকোবশত হবি। যিনই স্ুবদর হোবর গকোন পবরিতকন হয় 

তিনই এইভোবি প্রকোবশত তিয আপবিি করো হবি। 

(c) স্ুবদর হোর িোবি কক হোর হবত হবি যোবত ঋর্গ্রহীতো স্টঠক হোর স্ম্পবকক স্বর্তন িোবক যো অযোকোউবন্ট র্োজক করো হবি। 

স্ুবদর হোর িো অনয গকোবনো র্োবজকর গকোবনো পবরিতকন আব  গিবকই ঋর্গ্রহীতোবক জোনোবনো হবি এিং এই 

পবরিতকনগুবি শুযুমোে স্ম্ভোিযভোবি কোয ককর হবি। 

 

(IX) এনবিএেবস্ দ্বোরো অবতবরক্ত স্ুদ গনওয়োর অবভবযো : 

 

গকোম্পোবন অতযবযক হোর র্োজক করবি নো এিং তোর ঋর্গ্রহীতোবদর কোে গিবক গকোম্পোবনর যোয ককৃত হোর িোজোবরর 

প্রর্বিত অিস্থো, তহবিবির িরর্, পবরর্োিন িরর্ এিং বনয়ন্ত্রবকর কোে গিবক প্রবিযোন ও শতকোিিী স্োবপবক্ষ হবি। 

গকোম্পোবনর গিোিক স্ুবদর হোর এিং প্রন্ডেয়োকরর্ এিং অনযোনয র্োজক বনয কোরবর্র জনয উপযুক্ত অভযন্তরীর্ নীবত এিং 

পদ্ধবত বনয কোরর্ করবি। এই গক্ষবে ঋবর্র শতকোিিীর গক্ষবে স্বচ্ছতো স্ম্পবকক নযোযয অনুশীিন গকোবি বনবদকবশত 

বনবদকবশকোগুবিবক বিবির্নোয় রোিবত হবি। 

 

B. উপবরর মত স্োযোরর্ নীবতগুবি েোডোও, গকোম্পোবন বনম্নবিবিত নযোযয অনুশীিনগুবি গ্রহর্ করবি যো তোর ঋর্ 

িযিস্ো এিং বনয়ন্ত্রক কোঠোবমোর জনয বনবদকষ্ট। 

 

i স্োযোরর্: 

 

ক. আঞ্চবিক ভোিোয় FPC গকোম্পোবনর কবপ কোবরি অবেস্, আঞ্চবিক এিং শোিো প্রোির্ স্হ তোর স্মস্ত অবেবস্ 

প্রদবশ কত হবি। এটি বিবভন্ন গস্টকবহোল্ডোরবদর তবিযর জনয গকোম্পোবনর ওবয়িস্োইবি গদওয়ো হবি। 

ি) একটি বিিবৃত স্থোনীয় ভোিোয় ততবর করো হবি এিং গকোম্পোবনর দ্বোরো তোর প্রোিবন এিং ঋর্ কোবিক প্রদবশ কত হবি 

যোবত স্বচ্ছতো এিং নযোযয ঋবর্র অনুশীিবনর প্রবত তোর প্রবতশ্রুবত প্রকোশ করো হয়, 

 ). ঋর্গ্রহীতোবদর আয়, িযয় এিং বিদযমোন ঋবর্র বিিবয় প্রবয়োজনীয় অনুস্িোন করোর জনয মোঠ কমীবদর প্রবশক্ষর্ 

গদওয়ো হবি। 

 

ঘ). প্রবশক্ষর্ যবদ িোবক, ঋর্গ্রহীতোবদর গদওয়ো হবি বিনোমূবিয। মোঠ পয কোবয়র কমীবদর এই যরবনর প্রবশক্ষর্ প্রদোবনর 

জনয প্রবশবক্ষত করো হবি এিং ঋর্ গ্রহীতোবদর ঋর্ I অনযোনয পর্য স্ম্পবককত পদ্ধবত এিং বস্বস্টম স্ম্পবকক স্ম্পূর্ ক  

 



 

 

স্বর্তন করো হবি, 

ঙ) গকোম্পোবনর দ্বোরো বনয কোবরত স্ুবদর কোয ককর হোর এিং অবভবযো  বনষ্পবত্ত িযিস্থো তোর স্মস্ত অবেবস্ এিং এটির 

দ্বোরো জোবর করো স্োবহবতয (আঞ্চবিক ভোিোয়) এিং এর ওবয়িস্োইবি স্পষ্টভোবি প্রদবশ কত হবি, 

 

র্. একটি গঘোির্ো গয গকোম্পোবন অনুপযুক্ত কমীবদর আর্রর্ প্রবতবরোবযর জনয দোয়িদ্ধ িোকবি এিং স্ময়মত 

অবভবযোব র বনষ্পবত্ত ঋর্ র্ভ ন্ডক্তবত এিং তোর অবেস্/শোিো প্রোিবন প্রদবশ কত FPC-গত করো হবি। 

ে) RBI-এর KYC বনবদকবশকো গমবন র্িবত হবি। ঋর্গ্রহীতোবদর পবরবশোবযর ক্ষমতো বনন্ডিত করোর জনয যিোযি 

পবরেম করো হবি, 

জ. নন-গেবিি পর্য ইস্ুয করো ঋর্গ্রহীতোবদর স্ম্পূর্ ক স্ম্মবতবত হবি এিং এই যরবনর পবর্যর জনয বে কোঠোবমো 

স্পষ্টভোবি গিোন কোবিকই ঋর্গ্রহীতোর কোবে জোনোবনো হবি। 

ঝ) স্মস্ত অনুবমোদন এিং ঋর্ বিতরর্ শুযুমোে একটি গকন্দ্রীয় অিস্থোবন করো হবি এিং একোবযক িযন্ডক্ত এই েোংশবন 

জবডত িোকবি। উপরন্তু, বিতরর্ েোংশবনর বনবিড তত্ত্বোিযোন িোকবি, 

ঞ) ঋবর্র আবিদবনর পদ্ধবত যোবত জটিি নো হয় এিং পূি ক-বনয কোবরত স্ময় কোঠোবমো অনুযোয়ী ঋর্ বিতরর্ করো হয় 

তো বনন্ডিত করোর জনয পয কোি পদবক্ষপ গনওয়ো হবি। 

 

ii. গ্রুপ গিোন আবিদনপে/গিোন কোবিক প্রকোশ: 

ক). গকোম্পোবনর একটি গিোিক অনুবমোবদত, ঋর্ র্ভ ন্ডক্তর আদশ ক েম ক িোকবি। ঋর্ র্ভ ন্ডক্তটি আঞ্চবিক ভোিোয় হবত হবি। 

ি). ঋর্ র্ভ ন্ডক্তবত বনম্নবিবিতটি প্রকোশ করো হবি। 

1. ঋবর্র স্মস্ত শতকোিিী, 

2. মূিয বনয কোরবর্র নীবতবত ঋবর্র মূিয আিোদোভোবি গদওয়ো হবয়বে। 

3. বিিবম্বত অি কপ্রদোবনর জনয জবরমোনো, যবদ িোবক, ঋবর্র স্ম্পূর্ ক পবরমোবর্র উপর নয়, অবতবরক্ত অবি কর উপর 

প্রবয়ো  করো হবি, 

4. ঋর্গ্রহীতোর কোে গিবক গকোন বনরোপত্তো আমোনত/মোন্ডজকন স্ংগ্রহ করো হবচ্ছ নো, 

5. ঋবর্র অনুদোন এিং প্রিম বকন্ডস্তর পবরবশোবযর বনয কোবরত তোবরবির মবযয স্থব বতর স্ময়কোি। 

6. একটি বনিয়তো গয ঋর্গ্রহীতোর গিিোর গ োপনীয়তোবক স্ম্মোন করো হবি। 

 

 ). ঋর্ কোিক বনম্নবিবিত বিিরর্ প্রবতেবিত হবি: 

1. কোয ককর স্ুবদর হোর (ROI) র্োজক করো হবয়বে 

2. ঋবর্র স্োবি স্ংযুক্ত অনযোনয স্কি শতকোিিী 

3. তিয যো পয কোিভোবি ঋর্গ্রহীতোবক স্নোক্ত কবর এিং গকোম্পোবনর দ্বোরো প্রোি বকন্ডস্ত এিং রূ্ডোন্ত বনষ্কোশন স্হ স্মস্ত 

পবরবশোবযর স্বীকৃবত। 

4. গিোন কোবিক গকোম্পোনীর দ্বোরো গস্ি আপ করো অবভবযো  বনষ্পবত্ত িযিস্থোর প্রযোনত উবিি িোকবি 

এিং গনোিোি অবেস্োবরর নোম এিং গযো োবযো  নম্বরও 

5. ইস্ুয করো নন-গেবিি পর্যগুবি ঋর্গ্রহীতোর স্ম্পূর্ ক স্ম্মবতবত হবত হবি এিং বে কোঠোবমো গিোন কোবিকই জোনোবত 

হবি। 

6. গিোন কোবিকর স্মস্ত এবি স্থোনীয় ভোিোয় হবত হবি। 

 

iii. পুনরুদ্ধোবরর অ-জিরদন্ডস্ত পদ্ধবত: 

ক). পুনরুদ্ধোর স্োযোরর্ত শুযুমোে একটি গকন্দ্রীয় মবনোনীত জোয় োয় করো হবি। ঋর্গ্রহীতো 2 িো তবতোবযক যোরোিোবহক 

অনুষ্ঠোবন গকন্দ্রীয় মবনোনীত স্থোবন উপবস্থত হবত িযি ক হবিই মোঠ কমীবদরবক ঋর্গ্রহীতোর িোস্স্থোন িো কোবজর 

জোয় োয় পুনরুদ্ধোর করোর অনুমবত গদওয়ো হবি। 

 

ি). গকোম্পোনী বনন্ডিত করবি গয বেল্ড স্টোে এিং তোবদর বনবয়ো , প্রবশক্ষর্ এিং তত্ত্বোিযোবনর জনয বস্বস্টম দ্বোরো 

আর্রর্বিবযর বিিবয় একটি গিোিক অনুবমোবদত নীবত রবয়বে। গকোম্পোবন বেল্ড স্টোেবদর জনয প্রবয়োজনীয় নূযনতম 

গযো যতো বনয কোরর্ করবি এিং গ্রোহকবদর স্োবি গমোকোবিিো করোর জনয তোবদর জনয বর্বিত প্রবয়োজনীয় প্রবশক্ষর্  

 



 

 

স্রঞ্জোম িোকবি। বেল্ড স্টোেবদর প্রবশক্ষবর্র মবযয গকোবনো আপবত্তজনক িো গজোরপূি কক ঋর্ আদোয় I পুনরুদ্ধোবরর 

অনুশীিন গ্রহর্ নো কবর ঋর্গ্রহীতোবদর প্রবত উপযুক্ত আর্রর্  বড গতোিোর কম কস্বূর্ অন্তভভ কক্ত করো হবি। 

 

 ). কমীবদর জনয ক্ষবতপরূবর্র পদ্ধবতগুবি গকিিমোে স্ং হৃীত ঋবর্র স্ংিযো এিং পুনরুদ্ধোবরর হোবরর গর্বয় 

পবরবিিোর গক্ষে এিং ঋর্গ্রহীতোর স্ন্তুটষ্টর উপর গিবশ গজোর বদবত হবি। বেল্ড স্টোেবদর আর্রর্বিবয গমবন নো র্িোর 

গক্ষবেও জবরমোনো আবরোপ করো হবি। স্োযোরর্ত, স্ংবিদনশীি এিোকোয় পুনরুদ্ধোবরর জনয শুযুমোে কম কর্োরী এিং 

আউি গস্োস্ কি বরকভোবর এবজন্টবদর িযিহোর করো হবি। 

 

ঘ). SCNL-এর কোবে ঋর্গ্রহীতোবদর স্নোক্তকরবর্র জনয একটি িযিস্থো রবয়বে যোরো ঋর্ পবরবশোয স্ংেোন্ত স্মস্যোর 

স্ম্মুিীন হবচ্ছন, এই যরবনর ঋর্গ্রহীতোবদর স্োবি জবডত এিং তোবদর উপিব্ধ উপোয় স্ম্পবকক প্রবয়োজনীয় বনবদকশনো 

প্রদোবনর জনয। ঋর্ বিতরবর্র স্ময় ঋর্গ্রহীতোবক এই িযিস্থোর বিশদ বিিরর্ প্রদোন করো হবি। 

 

ঙ) SCNL ঋর্ পুনরুদ্ধোর স্ম্পবককত বনবম্নোক্ত বনবদকবশকো অনুস্রর্ করবি। ঋর্গ্রহীতো এিং RE এর স্োবি পোরস্পবরক 

স্ম্মত গকন্দ্রীয়ভোবি মবনোনীত স্থোবন পুনরুদ্ধোর ঘিবি (যবদ ঋর্গ্রহীতো পরপর দইু িো তবতোবযক অনুষ্ঠোবন গকন্দ্রীয় 

মবনোনীত স্থোবন উপবস্থত হবত িযি ক হয় তবি দ্বোবর দ্বোবর পুনরুদ্ধোর করো গযবত পোবর)। SCNL পুনরুদ্ধোবরর জনয গকোন 

কবঠোর পদ্ধবতবত জবডত হবি নো। পূবি কোবক্তর স্োযোরর্ প্রবয়ো বক স্ীমোিদ্ধ নো কবর, বনম্নবিবিত অনুশীিনগুবি 

কবঠোর বহস্োবি বিবিবর্ত হবি: 

 

• হুমবক িো অপমোনজনক ভোিো িযিহোর 

• েমো তভোবি ঋর্গ্রহীতোবক কি করো এিং/অিিো স্কোি ৯িোর আব  এিং স্িযো ৬িোর পবর ঋর্গ্রহীতোবক কি 

করো। 

• ঋর্গ্রহীতোর আত্মীয়, িিু িো স্হকমীবদর হয়রোবন করো 

• ঋর্গ্রহীতোবদর নোম প্রকোশ করো 

• ঋর্গ্রহীতো িো ঋর্গ্রহীতোর পবরিোর/স্ম্পদ/িযোবতর ক্ষবত করোর জনয স্বহংস্তো িো অনযোনয অনুরূপ উপোয় িযিহোর 

িো িযিহোবরর হুমবক 

• ঋবর্র পবরমোর্ িো পবরবশোয নো করোর পবরর্বত স্ম্পবকক ঋর্গ্রহীতোবক বিভ্রোন্ত করো 

 

iv.  গ্রোহক স্ুরক্ষো উবদযো : 

 

ক)  গকোম্পোবন বনন্ডিত করবি গয িহৃত্তর স্ম্পদ JLG  ঠবন গপশোদোর ইনপুি এিং গ্রুপ  ঠবনর পবর স্ক্ষমতো িনৃ্ডদ্ধ 

এিং ক্ষমতোয়বনর জনয উপযুক্ত প্রবশক্ষর্ এিং দক্ষতো উন্নয়ন কোয কেবম বনবিবদত। 

ি) গকোম্পোনী তোর ঋর্গ্রহীতোবদর অযিো স্ুস্পষ্ট িরবর্র বিপদ স্ম্পবকক বশবক্ষত করোর পোশোপোবশ তোর ঋর্দোবনর 

কোয ককিোবপ বির্ক্ষর্ এিং দোবয়ত্বশীি হবি। 

 

উবিবিত প্রন্ডেয়োর গকোবনো ত্রুটি স্ংবিষ্ট কমীবদর বিরুবদ্ধ গুরুতর শোন্ডস্তমূিক িযিস্থো গ্রহর্ করবি। 
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