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গ োপনীয়তোৰ বিিৃবত
এই নথিখন গ োপনীয় প্ৰকৃথিৰ আৰু ইয়োি গেটিন গেথিিককয়োৰ গনিৱকক থিথিকিিৰ (এছথেএনএি) স্বত্বোথিকোৰী আৰু
গ োপনীয় িিয িোকক যোক ইয়োৰ উকেশ্যৰ বোথিকৰ সম্পূৰ্ কবো আংথশ্কভোকৱ বযৱিোৰ কৰো এছথেএনএিৰ বোথিৰি প্ৰকোশ্
কৰো নি'ব, গপ্ৰৰৰ্ কৰো ি'ব বো নকি কৰো নি'ব। গেটিন গেথিিককয়োৰ গনিৱকক থিথিকিিৰ স্পষ্ট থিথখি অনুিথি
অথবিকন সম্পূৰ্ বো
ক এই িিযৰ অংশ্ি থযককোকনো বযৱিোৰ বো প্ৰকোশ্ থনথিদ্ধ।

SCNL/Policy-Manual/June 2022

গেটিন গেবিিকেয়োৰ গনিৱেক বিবিকিিৰ গেয়োৰ প্ৰ্যোেটিছ গেোি (এেবপবে)
ভোৰিীয় থৰজোভক গবকে ঋৰ্ থিয়োৰ বযৱসোয় ককৰোোঁকি সককিো এন.থব.এফ.থে.-গয় গ্ৰিৰ্ কথৰবি ো গফয়োৰ গপ্ৰথিকেছ
গকোি (এফ.থপ.থে.) সম্পককক 26 িোেক , 2012 িোথৰকখ এিো েোকুি
ক োৰ জোৰী কথৰথছি, নং (RBl/2011-12/470
DNBS.CC.PD.No.266/03.10.01/2011-12) । আথি গেটিন গেথিিককয়োৰ গনিৱকক থিথিকিি (গকোম্পোনী)ি থনয়ন্ত্ৰকক
জোৰী কৰো থনকিক শ্নো অনুসথৰ উক্ত নযোযয পদ্ধথিকবোৰ পোিন কথৰবলি প্ৰথিশ্ৰুথিবদ্ধ। গফয়োৰ প্ৰযোকটিছ গকোি
িকুকিণ্টখন (আৰথবআই/থিএনথবআৰ/2016-17/45) অনুসথৰ অথিক আপকিি কৰো হিথছি িোষ্টোৰ িোইকৰকশ্বন
DNBR 01 গছকেম্বৰ, 2016 িোথৰখৰ PD 008/03.10.119/2016-17 অনুসথৰ,
নন-গবঙ্েং থবত্তীয় গকোম্পোনী - প্ৰৰ্োিী িভোকৱ গুৰুত্বপূৰ্ অনো-জিো
ক
গিোৱো গকোম্পোনী আৰু জিো গিোৱো গকোম্পোনী
(থৰজোভক গবে) থনকিক শ্নো, 2016 অনুসথৰ নযোযয অনুশ্ীিন সংথিিো অথিক আপকিি কৰো হিথছি।
গশ্িিীয়ো আৰ.থব.আই. েোকুি
ক োৰ অনুসথৰ, িোষ্টোৰ িোইকৰকশ্বন – ভোৰিীয় থৰজোভক গবে (িোইে'ফোইকনন্স ঋৰ্ৰ বোকব
থনয়োিক গেিৱকক) থনকিক শ্নো, 2022 েোকুি
ক োৰ নং RBI/DOR/2021-22/89 DoR.FIN.REC.95/03.10.038/2021-22
িোইে'ফোইকনন্স ঋৰ্ িওোঁ িোসকিৰ প্ৰথি আেৰৰ্ৰ ওপৰি অথিথৰক্ত থনকিক শ্নো উকেখ কথৰকছ।
গকোম্পোনীকয় গ্ৰিৰ্ কৰো নযোযয অনুশ্ীিনী গকোি িিি থিয়ো হিকছ:

A (I) ঋণ আৰু গেইকিোৰৰ প্ৰ্ক্ৰেয়োেৰণৰ িোকি আকৱদন
a) ঋৰ্ িওোঁ িোৰ হসকি সককিো গযো োকযো স্থোনীয় ভোিো বো ঋৰ্ িওোঁ িোই বুঙ্জ গপোৱো ভোিোি ি'ব।
b) ঋৰ্ আকবিন প্ৰপত্ৰি প্ৰকয়োজনীয় িিয অন্তভভক্ত
ক িোথকব থয ঋৰ্ িওোঁ িোৰ সূি প্ৰভোথৱি ককৰ, যোকি অনযোনয
এনথবএফথে-ৰ দ্বোৰো আ বক োৱো েিকোৱিী আৰু থনয়িোৱিীৰ হসকি এক অিপূ
ক ৰ্ কিভ িনো কথৰব পোথৰ আৰু ঋৰ্
িওোঁ িোই অৱ ি থসদ্ধোন্ত ি'ব পোকৰ। ঋৰ্ আকবিন পত্ৰখকন আকৱিন প্ৰপত্ৰৰ হসকি িোথখি কথৰব ি ো
নথিপত্ৰকবোৰ সূথেি কথৰব।
c) গকোম্পোনীকয় সককিো ঋৰ্ৰ আকৱিন প্ৰোপ্ত কৰোৰ বোকব স্বীকৃথি থিয়োৰ এক প্ৰৰ্োিী প্ৰস্তুি কথৰব। সম্ভৱিঃ, ঋৰ্ৰ
আকৱিনকবোৰ থনষ্পথত্ত কৰোৰ সিয়সীিোও স্বীকৃথিি উকেখ কৰো ি'ব।
d) এছ.থে.এন.এি.-গয় এক িোনক সৰিীকৃি িিযপত্ৰি এজন সম্ভোৱয ঋৰ্ িওোঁ িোক িূিয থনিোৰৰ্
ক
সম্পকীয় িিয
প্ৰকোশ্ কথৰব। এছ.থে.এন.এি. আৰু/বো ইয়োৰ অংশ্ীিোৰ/একজণ্টৰ দ্বোৰো ঋৰ্ িওোঁ িোক আিোয় কথৰব ি ো
থযককোকনো িোেভি িিযপত্ৰি স্পষ্টভোকৱ প্ৰকোশ্ কৰো ি'ব। ঋৰ্ িওোঁ িোক একন গকোকনো পথৰিোৰ্ আিোয় কৰো নি'ব
থযকিো িিযপত্ৰি স্পষ্টভোকৱ উকেখ কৰো গিোৱো নোই।

(II) ঋণিূিযোয়ন আৰু েতকোৱিী/েতকোৱিী
গকোম্পোনীকয় ঋৰ্ িওোঁ িোই অনুকিোিন পত্ৰৰ জথৰয়কি বুঙ্জ গপোৱো অনুসথৰ স্থোনীয় ভোিোি ঋৰ্ িওোঁ িোক থিথখিভোকৱ
জনোব বো অনযিো, বোথিক
ক সূিৰ িোৰ আৰু ইয়োৰ প্ৰকয়ো ৰ পদ্ধথি সি েিকোৱিী আৰু থনয়িোৱিীৰ হসকি অনুকিোথিি
ঋৰ্ৰ পথৰিোৰ্ আৰু ঋৰ্ িওোঁ িোই ইয়োৰ গৰকিকি এই েিকোৱিী আৰু থনয়িোৱিী গ্ৰিৰ্ কথৰ ৰোথখব। গকোম্পোনীকয় ইয়োৰ
ঋৰ্ িওোঁ িোসকিৰ পৰো থবিথম্বি পথৰকশ্োিৰ ওপৰি গকোকনো শ্োঙ্িিূিক সূি আিোয় নককৰ। থবিথম্বি পথৰকশ্োিৰ
বোকব জথৰিনো, যথি িোকক, অথিথৰক্ত পথৰিোৰ্ৰ ওপৰি প্ৰকয়ো কৰো ি'ব, সম্পূৰ্ ঋৰ্ৰ
ক
পথৰিোৰ্ৰ ওপৰি নিয়, আৰু
ঋৰ্ েভঙ্ক্তি বল্ড আখৰৰ জথৰয়কি ঋৰ্ িওোঁ িোসকিক গসইকবোৰ জকনোৱো ি'ব।
ঋৰ্ িঞ্জুৰ/থবিৰৰ্ৰ সিয়ি ঋৰ্ েভঙ্ক্তি উকেখ কৰো সককিো গবষ্টনীৰ প্ৰথিথিথপৰ হসকি ঋৰ্ িওোঁ িোই বুঙ্জ গপোৱো
অনুসথৰ ঋৰ্ েভঙ্ক্তৰ এিো প্ৰথিথিথপ িুখযিঃ স্থোনীয় ভোিোি প্ৰিোন কথৰব।

(III) েতকোৱিী আৰু বনয়িোৱিীৰ পবৰৱতকন েহ ঋণ বিতৰণ
Private & Confidential

Business Excellence & Intelligence

SCNL/Policy-Manual/June 2022

a) গকোম্পোনীকয় ঋৰ্ থবিৰৰ্ৰ সিয়সূেী, সূিৰ িোৰ, গসৱো িোেভি, পূবপথৰকশ্োি
ক
িোেভি আথিসি েিকোৱিী আৰু
থনয়িোৱিীৰ থযককোকনো পথৰৱিকনৰ থবিকয় বুঙ্জ গপোৱো অনুসথৰ স্থোনীয় ভোিোি ঋৰ্ িওোঁ িোক জোননী থিব।
গকোম্পোনীকয় এইকিোও থনঙ্িি কথৰব গয সূিৰ িোৰ আৰু িোেভিৰ পথৰৱিকন গকৱি সম্ভোৱযভোকৱ প্ৰভোথৱি িয়।
এই সন্দভকি এিো উপযুক্ত েিক ঋৰ্ েভঙ্ক্তি অন্তভভক্ত
ক কৰো ি'ব।
b) েভঙ্ক্তৰ অিীনি পথৰকশ্োি বো ঘুৰোই গিোৱো/ ত্বৰোথিি কৰোৰ থসদ্ধোন্ত ঋৰ্ েভঙ্ক্তৰ হসকি সোিঞ্জসযপূৰ্ ি'ব।
ক
c) যথি গকোম্পোনীকয় কৰো ঋৰ্ৰ থবপৰীকি গকোকনো সুৰক্ষো গ্ৰিৰ্ ককৰ, গিকনি'গি সককিো গিয় পথৰিোৰ্ পথৰকশ্োি
বো বককয়ো পথৰিোৰ্ৰ ঋৰ্ প্ৰোপ্ত কৰোৰ থপছি, গকোম্পোনীকয় ঋৰ্ িওোঁ িোৰ থবৰুকদ্ধ কথৰব পৰো আন থযককোকনো
িোবীৰ বোকব থযককোকনো হবি অথিকোৰ বো অথিগ্ৰিৰ্ সোকপকক্ষ ইয়োক িুকথি কৰো ি'ব। যথি গছি অফৰ একন
অথিকোৰ প্ৰকয়ো কথৰব ি ো িয়, ঋৰ্ িওোঁ িোক বোকী িকো িোবীকবোৰ আৰু প্ৰোসথিক িোবীথনষ্পথত্ত/পথৰকশ্োি
গনোকিোৱোলিকক গকোম্পোনীকয় থেথকউথৰটিকবোৰ ৰখোৰ অথিকোৰ িকো েিককবোৰৰ থবিকয় সম্পূৰ্ ক থবৱৰৰ্ৰ হসকি
এককিো থবিকয় জোননী থিয়ো ি'ব।

(IV) েোধোৰণ
a) ঋৰ্ েভঙ্ক্তৰ েিকোৱিী আৰু থনয়িোৱিীি প্ৰিোন কৰো উকেশ্যৰ বোথিকৰ গকোম্পোনীকয় ঋৰ্ িওোঁ িোৰ থবিয়ি িিকক্ষপ
কৰোৰ পৰো থবৰি িোথকব (যথিকি ঋৰ্ িওোঁ িোই আ কি প্ৰকোশ্ নকৰো নিভ ন িিয আিোৰ িৃটষ্টক োেৰ নিয়)।
b) ঋৰ্ িওোঁ িোৰ একোউণ্ট স্থোনোন্তৰৰ বোকব ঋৰ্ িওোঁ িোৰ পৰো অনুকৰোি প্ৰোপ্ত কৰোৰ গক্ষত্ৰি, অনুকৰোি প্ৰোপ্ত কৰোৰ
িোথৰখৰ পৰো 21 থিনৰ থভিৰি গকোম্পোনীৰ সন্মথি বো অনযিো, গকোম্পোনীৰ আপথত্ত জকনোৱো ি'ব। একন স্থোনোন্তৰ
আইনৰ হসকি সোিঞ্জসয ৰোথখ স্বচ্ছ েভঙ্ক্ত ি েিকোৱিী অনুসথৰ ি'ব।
c) আউিেথেকং সংস্থোৰ কিেোৰী/কি
ক
েোৰীৰ
ক
থযককোকনো অনুপযুক্ত আেৰৰ্ৰ বোকব এছথেএনএি-ৰ হসকি গিোি েী
নম্বৰি গযো োকযো কথৰব পোথৰ আৰু আথি গ্ৰোিকৰ অথভকযো থনষ্পথত্তি উকেখ কৰো সিয়সীিোৰ থভিৰি
অথভকযো কিো সিোিোন কথৰি। গকোম্পোনীকয় থনঙ্িি কথৰব গয কিেোৰীসকিক
ক
উপযুক্ত প্ৰকোকৰ গ্ৰোিকৰ হসকি
গিনকিন কথৰবলি পযোপ্ত
ক প্ৰথশ্ক্ষৰ্ থিয়ো িয়।
d) d) গ্ৰোিক সুৰক্ষোৰ এক পথৰিোপ থিেোকপ আৰু ি কি গবে আৰু এন.থব.এফ.থে.-ৰ ঋৰ্ িওোঁ িোসকিৰ দ্বোৰো
থবথভন্ন ঋৰ্ পথৰকশ্োিকৰোৰ সন্দভকি একিো অনোৰ বোকব, এয়ো পৰোিশ্ ক থিয়ো হিকছ গয এন.থব.এফ.থে.-গয়
বযঙ্ক্ত ি ঋৰ্ িওোঁ িোসকিক অনুকিোথিি সককিো গলোটিং গৰি িযোিী ঋৰ্ৰ ওপৰি ফৰকলোজোৰ িোেভি/প্ৰোকপথৰকশ্োি জথৰিনো আিোয় নকথৰব। এছ.থে.এন.এি.-ৰ দ্বোৰো প্ৰিোন কৰো ঋৰ্ৰ ওপৰি গকোকনো পূব-পথৰকশ্োি
ক
জথৰিনো নোিোথকব। থবিথম্বি পথৰকশ্োিৰ বোকব জথৰিনো, যথি িোকক, অথিথৰক্ত পথৰিোৰ্ৰ ওপৰি প্ৰকয়ো কৰো
ি'ব, সম্পূৰ্ ঋৰ্ৰ
ক
পথৰিোৰ্ৰ ওপৰি নিয়।

(V) পবৰেোিে িণ্ডিীৰ দোবয়ত্ব
গকোম্পোনীৰ পথৰেোিক িণ্ডিীকয় এই সন্দভকি উদ্ভৱ গিোৱো থববোিসিোিোনৰ বোকব সং ঠনকিোৰ থভিৰি উপযুক্ত
অথভকযো থনষ্পথত্ত প্ৰৰ্োিী থনিোৰৰ্
ক কথৰব। একন প্ৰৰ্োিীকয় থনঙ্িি কথৰব গয গকোম্পোনীৰ কিকিক
ক োসকিৰ থসদ্ধোন্তৰ
পৰো উদ্ভৱ গিোৱো সককিো থববোিশুনো আৰু থনষ্পথত্ত কৰো িয়, ককিও পৰৱিী উচ্চ িৰি। পথৰেোিক িণ্ডিীকয় নযোযয
অনুশ্ীিন সংথিিো অনুসৰৰ্ আৰু পথৰেোিনোৰ থবথভন্ন িৰি অথভকযো থনষ্পথত্ত প্ৰৰ্োিীৰ কোযপ্ৰৰ্োিীৰ
ক
সোিথয়ক
পযোকিোেনোকৰোৰ
ক
বযৱস্থো কথৰব। একন সিীক্ষোৰ এক একঙ্ত্ৰি প্ৰথিকবিন থনয়িীয়ো বযৱিোনি পথৰিিৰ ওেৰি িোথখি
কৰো ি'ব, থযকিো ইয়োৰ দ্বোৰো থনিোৰৰ্
ক কৰো ি'ব পোকৰ।

(VI) অবিক ো বনষ্পবি বিষয়ো
কোযকৰী
ক
িৰি, গকোম্পোনীকয় ইয়োৰ গ্ৰোিকসকিৰ সুথবিোৰ বোকব, ইয়োৰ শ্োখো/স্থোনি য'ি বযৱসোয় গিনকিন কৰো িয়,
থনম্নথিথখি িিযকবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ভোকৱ
ক
প্ৰিশ্নক কথৰব:
a) নোি আৰু গযো োকযো ৰ থবৱৰৰ্ (গিথিকফোন / ি'বোইি নম্বৰ) ি কি অথভকযো থনষ্পথত্ত থবিয়োৰ ইকিইি টঠকনো)
যোক গকোম্পোনীৰ থবৰুকদ্ধ অথভকযো থনষ্পথত্তৰ বোকব ৰোইকজ গযো োকযো কথৰব পোকৰ।
b) যথি অথভকযো / থববোিকিো এিোিৰ থভিৰি পুনৰ সিোিোন কৰো নিয়, গ্ৰোিকক আৰ.থব.আই.-ৰ থি.এন.থব.এছ.-ৰ
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আঞ্চথিক কোযোিয়ৰ
ক
ভোৰপ্ৰোপ্ত থবিয়োৰ ওেৰি আপীি কথৰব পোকৰ (সম্পূৰ্ গযো
ক
োকযো ৰ থবৱৰৰ্ৰ হসকি), যোৰ
অথিকোৰকক্ষত্ৰি গকোম্পোনীৰ পঞ্জীভভক্ত কোযোিয়
ক
গিো পকৰ।

(VII) গনোকিি বিষয়ো/ প্ৰ্ধোন গনোকিি বিষয়ো
থযকিিভ অনো-গবঙ্েং থবত্তীয় গকোম্পোনীকবোৰৰ বোকব আৰ.থব.আই.-ৰ একঙ্ত্ৰি গিোকপোি আোঁেথন অিীনি অন্তভভক্ত
ক
কৰো হিকছ, 2021 গকোম্পোনীকয় আৰ.থব.আই.-ৰ একঙ্ত্ৰি গিোকপোি আোঁেথন দ্বোৰো থনিোথৰি
ক
থনকিক শ্নো অন্তভভক্ত
ক
কথৰবলি ইয়োৰ গ্ৰোিক অথভকযো থনষ্পথত্ত প্ৰৰ্োিী উন্নীি কথৰব আৰু আোঁেথনখনৰ অিীনি প্ৰিোন কৰো থনকিক শ্নো
অনুসথৰ গনোকিি থবিয়ো/ িুখয গনোকিি থবিয়ো থনকয়ো কথৰব। গকোম্পোনীৰ পথৰেোিক িণ্ডিীৰ দ্বোৰো এককিো
অনুকিোথিি ি'ব।

(VIII)

এন.বি.এে.বে.-ৰ দ্বোৰো আকৰোপ েৰো অতযোবধে েূতৰ বনয়ন্ত্ৰণ

(a) গকোম্পোনীৰ গবোকিক পুঙ্োঁ জৰ বযয়, িোঙ্জকন আৰু থবপিোশ্ংকো থপ্ৰথিয়োিৰ িকৰ প্ৰোসথিক কোৰককবোৰ থবকবেনো কথৰ
সূিৰ িোৰৰ িকিি এিো গ্ৰিৰ্ কথৰব আৰু ঋৰ্ আৰু অথগ্ৰিৰ বোকব আিোয় কথৰব ি ো সূিৰ িোৰ থনিোৰৰ্
ক কথৰব।
থবথভন্ন গেৰ্ীৰ ঋৰ্ িওোঁ িোসকিক থবথভন্ন সূিৰ িোৰ আিোয় কৰোৰ বোকব সূিৰ িোৰ আৰু থবপিোশ্ংকোৰ
গগ্ৰকিেনৰ পদ্ধথি আৰু আকৱিন প্ৰপত্ৰি ঋৰ্ িওোঁ িো বো গ্ৰোিকক প্ৰকোশ্ কৰো ি'ব আৰু অনুকিোিন পত্ৰি
স্পষ্টভোকৱ জকনোৱো ি'ব।
(b) সূিৰ িোৰ আৰু থবথভন্ন িোৰৰ সূি আৰু অনযোনয িোেভি আিোয় কৰোৰ বোকব থবপিোশ্ংকোৰ গগ্ৰকিেন আৰু যুঙ্ক্তৰ
বোকব পদ্ধথি, গকোম্পোনীৰ গৱবছোইিি উপিব্ধ কৰো ি'ব বো প্ৰোসথিক বোিথৰ কোকিি প্ৰকোশ্ কৰো ি'ব। গযথিয়োই
সূিৰ িোৰি পথৰৱিকন িয় গিথিয়োই প্ৰকোথশ্ি িিয আপকিি কৰো ি'ব।
(c) সূিৰ িোৰ বোথিক
ক িোৰৰ আিোৰি ি'ব যোকি ঋৰ্ িওোঁ িোই একোউণ্টি আিোয় কৰো সটঠক িোৰৰ থবিকয় অৱ ি
িয়। সূিৰ িোৰৰ থযককোকনো পথৰৱিকন বো আন থযককোকনো িোেভি ঋৰ্ িওোঁ িোক আ িীয়োলক অৱ ি কৰো ি'ব আৰু
এই পথৰৱিকনকবোৰ গকৱি সম্ভোৱযভোকৱ কোযকৰী
ক
ি'ব।

(IX) এন.বি.এে.বে.-ৰ দ্বোৰো আকৰোপ েৰো অতযোবধে েূতৰ বিষকয় অবিক ো
গকোম্পোনীকয় অিযোথিক িোৰ আিোয় নকথৰব আৰু গকোম্পোনীকয় ইয়োৰ ঋৰ্ িওোঁ িোসকিৰ পৰো গিোৱো িোৰ গবোৰ
বজোৰৰ প্ৰেথিি থস্থথি, পুঙ্োঁ জৰ বযয়, পথৰেোিনো বযয় আৰু থনয়ন্ত্ৰকৰ পৰো থনয়ি আৰু েিকোৱিী সোকপকক্ষ ি'ব।
গকোম্পোনীৰ গবোকিক সূিৰ িোৰ আৰু প্ৰঙ্েয়োকৰৰ্ আৰু অনযোনয িোেভি থনিোৰৰ্
ক
কৰোৰ বোকব উপযুক্ত আভযন্তৰীৰ্
নীথি আৰু প্ৰঙ্েয়ো থনিোৰৰ্
ক
কথৰব। এই সন্দভকি ঋৰ্ৰ েিকোৱিী আৰু থনয়িোৱিীৰ গক্ষত্ৰি স্বচ্ছিোৰ থবিকয় নযোযয
অনুশ্ীিন সংথিিোি উকেখ কৰো থনকিক শ্নোকবোৰ িক্ষয ৰোথখব িোথ ব।

B. ওপৰৰ দকৰ েোধোৰণ নীবতকিোৰৰ উপবৰও, গেোম্পোনীকয় ইয়োৰ ঋণ বদয়ো িযৱেোয় আৰু
বনয়োিে গেিৱেক িোকি বনবদকষ্ট বনম্নবিবিত নযো য পদ্ধবতকিোৰ গ্ৰহণ েবৰি।
i. েোধোৰণ:
স্থোনীয় ভোিোি এফ.থপ.থে. গকোম্পোনীকয় ককপোকৰি
ক
কোযোিয়,
ক
আঞ্চথিক আৰু শ্োখো গেৌিিকক িথৰ ইয়োৰ সককিো
কোযোিয়ি
ক
প্ৰিশ্নক কথৰব। থবথভন্ন অংশ্ীিোৰৰ িিযৰ বোকব গকোম্পোনীৰ গৱবছোইিি এককিো স্থোপন কৰো ি'ব।
b. স্থোনীয় ভোিোি এিো থববৃথি থিয়ো ি'ব আৰু গকোম্পোনীকয় ইয়োৰ গেৌিিি আৰু ঋৰ্ কোিকি স্বচ্ছিো আৰু নযোযয
ঋৰ্ প্ৰৰ্োিীৰ প্ৰথি ইয়োৰ প্ৰথিশ্ৰুথি প্ৰকোশ্ কথৰ প্ৰিশ্নক কথৰব িোথ ব,
c. ঋৰ্ িওোঁ িোসকিৰ উপোজকন, বযয় আৰু থবিযিোন ঋৰ্ৰ সন্দভকি প্ৰকয়োজনীয় অনুসন্ধোন কথৰবলি গক্ষত্ৰ
কিেোৰীসকিক
ক
প্ৰথশ্ক্ষৰ্ থিয়ো ি'ব।
d. ঋৰ্ িওোঁ িোসকিক আ বক োৱো প্ৰথশ্ক্ষৰ্ থবনোিূিীয়ো ি'ব। গক্ষত্ৰ কিেোৰীসকিক
ক
একন প্ৰথশ্ক্ষৰ্ প্ৰিোন
কথৰবলি প্ৰথশ্ক্ষৰ্ থিয়ো ি'ব আৰু ি কি ঋৰ্ িওোঁ িোসকিক ঋৰ্/ অনযোনয সোিগ্ৰীৰ হসকি সম্পথককি প্ৰঙ্েয়ো
a.
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আৰু প্ৰৰ্োিীৰ থবিকয় সম্পূৰ্ভোকৱ
ক
অৱ ি কৰো ি'ব।,
e. আকৰোপ কৰো সূিৰ কোযকৰী
ক
িোৰ আৰু গকোম্পোনীকয় স্থোপন কৰো অথভকযো থনষ্পথত্ত প্ৰৰ্োিী ইয়োৰ সককিো
কোযোিয়ি
ক
আৰু ইয়োৰ দ্বোৰো জোৰী কৰো সোথিিযি (স্থোনীয় ভোিোি) আৰু ইয়োৰ গৱবছোইিি িুখযভোকৱ প্ৰিথশ্িক
ি'ব,
f. অনুপযুক্ত কিেোৰীৰ
ক
আেৰৰ্ প্ৰথিকৰোি কৰোৰ বোকব গকোম্পোনী িোয়বদ্ধ ি'ব বুথি গঘোিৰ্ো কৰো ি'ব আৰু ঋৰ্
েভঙ্ক্তি আৰু ইয়োৰ কোযোিয়/শ্োখো
ক
গেৌিিি প্ৰিথশ্িক এফথপথেকিো কৰো ি'ব।
g. ভোৰিীয় থৰজোভক গবেৰ গকৱোইথে থনকিক শ্নোসিূি পোিন কৰো ি'ব। ঋৰ্ িওোঁ িোসকিৰ পথৰকশ্োি ক্ষিিো থনঙ্িি
কৰোৰ বোকব যিোযি পথৰেি কৰো ি'ব,
h. ঋৰ্ িওোঁ িোৰ সম্পূৰ্ সন্মথিৰ
ক
হসকি অনো-গেথিি সোিগ্ৰী জোৰী কৰো ি'ব আৰু একন সোিগ্ৰীৰ বোকব িোেভি োোঁিথন
ঋৰ্ কোিকি ঋৰ্ িওোঁ িোক স্পষ্টভোকৱ জকনোৱো ি'ব।
i. সককিো থনকিিোজ্ঞো আৰু ঋৰ্ থবিৰৰ্ গকৱি গকন্দ্ৰীয় স্থোনি কৰো ি'ব আৰু এই কোযিক একোথিক বযঙ্ক্ত অন্তভভক্ত
ক
িোথকব। ইয়োৰ উপথৰও, থবিৰৰ্ কোযৰক থনকি িত্বোৱিোন িোথকব,
j. ঋৰ্ প্ৰকয়ো ৰ প্ৰঙ্েয়োকিো যোকি জটিি নিয় আৰু ঋৰ্ থবিৰৰ্ পূব-থনি
ক
োথৰি
ক
সিয় োোঁিথন অনুসথৰ কৰো িয় িোৰ
বোকব পযোপ্ত
ক পিকক্ষপ গিোৱো ি'ব।

ii. গ োি ঋণ আকিদন প্ৰ্পত্ৰ / ঋণ েোিকত প্ৰ্েোশ
a. গকোম্পোনীৰ ঋৰ্ েভঙ্ক্তৰ এক গবোিক অনুকিোথিি, িোনক প্ৰকোৰ িোথকব। ঋৰ্ েভঙ্ক্তকিো সম্ভৱিঃ স্থোনীয় ভোিোি
ি'ব।
b. ঋৰ্ েভঙ্ক্তি থনম্নথিথখিকবোৰ প্ৰকোশ্ কৰো ি'ব।
1. ঋৰ্ৰ সককিো েিকোৱিী আৰু থনয়িোৱিী,
2. িূিয থনিোৰৰ্ৰ
ক
নীথিি ঋৰ্ৰ িূিয পৃিকক প্ৰিোন কৰো হিকছ।
3. থবিথম্বি পথৰকশ্োিৰ বোকব জথৰিনো, যথি িোকক, অথিথৰক্ত পথৰিোৰ্ৰ ওপৰি প্ৰকয়ো কৰো ি'ব, সম্পূৰ্ কঋৰ্ৰ
পথৰিোৰ্ৰ ওপৰি নিয়,
4. ঋৰ্ িওোঁ িোৰ পৰো গকোকনো সুৰক্ষো জিো/িোঙ্জকন সংগ্ৰি কৰো গিোৱো নোই,
5. ঋৰ্ প্ৰিোন আৰু প্ৰিি থকঙ্ি পথৰকশ্োিৰ থনিোথৰি
ক
িোথৰখৰ িোজি স্থথ িোকিশ্ৰ িযোি।
6. ঋৰ্ িওোঁ িোৰ িিযৰ গ োপনীয়িোক সন্মোন কৰো ি'ব বুথি এক আশ্বোস।
c. ঋৰ্ কোিকখকন থনম্নথিথখি থবৱৰৰ্কবোৰ প্ৰথিফথিি
কথৰব:
1. আকৰোপ কৰো সূিৰ কোযকৰী
ক
িোৰ (আৰ.ও.আই.)
2. ঋৰ্ৰ হসকি সংিগ্ন আন সককিো েিকোৱিী আৰু থনয়িোৱিী
3. প্ৰোপ্ত থকঙ্ি আৰু েূ ডোন্ত থিেেোজকসি সককিো পথৰকশ্োিৰ গকোম্পোনীৰ দ্বোৰো ঋৰ্ িওোঁ িো আৰু স্বীকৃথি
পযোপ্তভোকৱ
ক
থেনোক্ত কৰো িিয।
ঋৰ্ কোিকখনি গকোম্পোনীকয় স্থোপন কৰো অথভকযো থনষ্পথত্ত প্ৰৰ্োিীকিো গুৰুত্বপূৰ্ভোকৱ
ক
উকেখ কৰো ি'ব
আৰু ি কি গনোকিি থবিয়োৰ নোি আৰু গযো োকযো নম্বৰ
4. জোৰী কৰো অনো-গেথিি সোিগ্ৰীকবোৰ ঋৰ্ িওোঁ িোৰ সম্পূৰ্ ক সন্মথিৰ হসকি ি'ব আৰু িোেভিৰ োোঁিথন ঋৰ্
কোিকি গি জকনোৱো ি'ব।
5. ঋৰ্ কোিকৰ সককিো প্ৰথবটষ্ট স্থোনীয় ভোিোি ি'ব।

iii. পুনৰুদ্ধোৰৰ অ-িিপূিে
ক পদ্ধবত
পুনৰুদ্ধোৰ সোিোৰৰ্কি গকৱি গকন্দ্ৰীয় থনিোথৰি
ক
স্থোনি কৰো ি'ব। গক্ষত্ৰ কিেোৰীসকিক
ক
গকৱি ঋৰ্ িওোঁ িোৰ
বোসস্থোন বো কোিৰ স্থোনি পুনৰুদ্ধোৰ কথৰবলি অনুিথি থিয়ো ি'ব যথিকি ঋৰ্ িওোঁ িোই 2 বো অথিক েিোিকয়
গকন্দ্ৰীয় থনিোথৰি
ক
স্থোনি উপথস্থি ি'বলি থবফি িয়।
b. গকোম্পোনীকয় থনঙ্িি কথৰব গয গক্ষত্ৰ কিেোৰী
ক
আৰু প্ৰৰ্োিীৰ দ্বোৰো গিওোঁ কিোকৰ থনযুঙ্ক্ত, প্ৰথশ্ক্ষৰ্ আৰু
িত্বোৱিোনৰ বোকব আেৰৰ্ থবথিৰ সন্দভকি এখন গবোিক অনুকিোথিি নীথি প্ৰস্তুি কৰো হিকছ। গকোম্পোনীকয় গক্ষত্ৰ
a.
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কিেোৰীৰ
ক
বোকব প্ৰকয়োজনীয় থনম্নিি অিকিো থনিোৰৰ্
ক কথৰব আৰু গ্ৰোিকৰ হসকি গিনকিন কথৰবলি গিওোঁ কিোকৰ
বোকব প্ৰকয়োজনীয় প্ৰথশ্ক্ষৰ্ সোঁজথু ি থেনোক্ত কথৰব িোথ ব। গক্ষত্ৰ কিেোৰীসকিক
ক
প্ৰথশ্ক্ষৰ্ থিয়োি গকোকনো
আপথত্তজনক বো বিপূবক
ক ঋৰ্ সংগ্ৰি িই পুনৰুদ্ধোৰ পদ্ধথি গ্ৰিৰ্ নকৰোলক ঋৰ্ িওোঁ িোসকিৰ প্ৰথি উপযুক্ত
আেৰৰ্ থ গিোিোৰ কোযসূক েী অন্তভভক্ত
ক িোথকব।
c. কিেোৰীসকিৰ
ক
বোকব ক্ষথিপূৰৰ্ পদ্ধথিকবোৰি গকৱি সংগ্ৰি কৰো ঋৰ্ৰ সংখযো আৰু পুনৰুদ্ধোৰৰ িোৰিলক
গসৱো আৰু ঋৰ্ িওোঁ িোৰ সন্তুটষ্টৰ গক্ষত্ৰি অথিক গুৰুত্ব থিয়ো ি'ব। আেৰৰ্ থবথিৰ হসকি গক্ষত্ৰ কিেোৰী
ক
অনুপোিন নকৰোৰ গক্ষত্ৰকিো জথৰিনো আকৰোপ কৰো ি'ব। সোিোৰৰ্কি, সংকবিনশ্ীি একিকোকবোৰি পুনৰুদ্ধোৰৰ
বোকব গকৱি কিেোৰী
ক
আৰু নি আউি উৎসৰ পুনৰুদ্ধোৰ একজণ্ট বযৱিোৰ কৰো ি'ব।
d. পথৰকশ্োি সম্পকীয় অসুথবিোৰ সন্মুখীন গিোৱো ঋৰ্ িওোঁ িোসকিৰ থেনোক্তকৰৰ্, একন ঋৰ্ িওোঁ িোৰ হসকি সম্পকক
স্থোপন আৰু উপিব্ধ আেয়ৰ থবিকয় গিওোঁ কিোকক প্ৰকয়োজনীয় থনকিক শ্নো প্ৰিোন কৰোৰ বোকব এছ.থে.এন.এি.-ৰ
এক প্ৰৰ্োিী আকছ। ঋৰ্ থবিৰৰ্ৰ সিয়ি ঋৰ্ িওোঁ িোক এই প্ৰৰ্োিীৰ থবৱৰৰ্ প্ৰিোন কৰো ি'ব।
e. এছথেএনএকি ঋৰ্ পুনৰুদ্ধোৰ সম্পকীয় থনকিক শ্নো িিি থিয়ো িৰকন অনুসৰৰ্ কথৰব। ঋৰ্ িওোঁ িো আৰু আৰ.ই.ৰ হসকি পোৰস্পথৰকভোকৱ সন্মি গিোৱো গকন্দ্ৰীয় ভোকৱ থনিোথৰি
ক
স্থোনি পুনৰুদ্ধোৰ ি'ব (যথি ঋৰ্ িওোঁ িোই িুিো বো
অথিক েিো ি সিয়ি গকন্দ্ৰীয় থনিোথৰি
ক
স্থোনি উপথস্থি ি'বলি থবফি িয় গিকন্ত পুনৰুদ্ধোৰ িুৱোৰৰ
পিকক্ষপি কথৰব পোথৰ)। এছথেএনএি পুনৰুদ্ধোৰৰ থিশ্ি গকোকনো ককঠোৰ পদ্ধথিি জথডি নি'ব। পূববিী
ক
ৰ
সোিোৰৰ্ প্ৰকয়ো সীথিি নকৰোলক, থনম্নথিথখি প্ৰিোকবোৰ ককঠোৰ বুথি ৰ্য কৰো ি'ব:
• ভোবুথক বো আপথত্তজনক ভোিো বযৱিোৰ কৰো
• ঋৰ্ িওোঁ িোক থনৰন্তৰ গফোন কৰো আৰু/ বো ঋৰ্ িওোঁ িোক পুৱো 9:00 বজোৰ আ কি আৰু সথন্ধয়ো 6:00
বজোৰ থপছি গফোন কৰো
• ঋৰ্ িওোঁ িোৰ আত্মীয়, বন্ধু বো সিকিীসকিক িোৰোশ্োঙ্ি কৰো
• ঋৰ্ িওোঁ িোৰ নোি প্ৰকোশ্ কৰো
• ঋৰ্ িওোঁ িো বো ঋৰ্ িওোঁ িোৰ পথৰয়োি/ সম্পথত্ত/ খযোথি ক্ষথি কৰোৰ বোকব থিংসো বো আন একক িৰৰ্ৰ
উপোয় বযৱিোৰ বো ভোবুথক
• ঋৰ্ৰ পথৰিোৰ্ বো পথৰকশ্োি নকৰোৰ পথৰৰ্োিৰ থবিকয় ঋৰ্ িওোঁ িোক থবপকি পথৰেোথিি কৰো

iv. গ্ৰোহে েুৰক্ষো পদকক্ষপ
a.

গকোম্পোনীকয় থনঙ্িি কথৰব গয গ োি ঠনৰ থপছি ক্ষিিো থনিোৰ্
ক আৰু সৱিীকৰৰ্ৰ বোকব গজএিঙ্জ ঠনি
গপছোিোৰী ইনপুি আৰু উপযুক্ত প্ৰথশ্ক্ষৰ্ আৰু িক্ষিো থবকোশ্ কোযকিোপৰ
ক
বোকব অথিক সম্পি সিথপিক কৰো
িয়।

b.

গকোম্পোনীকিোকৱ ইয়োৰ ঋৰ্ প্ৰিোন কোযকিোপি
ক
থবেক্ষৰ্ আৰু িোয়বদ্ধ ি'ব আৰু ইয়োৰ ঋৰ্ িওোঁ িোসকিক
অপবযয়ী সুস্পষ্ট বযৱিোৰৰ থবপিৰ থবিকয় থশ্থক্ষি কথৰব।

ওপকৰোক্ত প্ৰ্ক্ৰেয়োকিোত ব কেোকনো ত্ৰুটিৰ েিত েংবিষ্ট েিেোৰীৰ
ক
বিৰুকদ্ধ গুৰুতৰ অনুশোেনিূিে িযৱস্থো
গ্ৰহণ েৰো হ'ি।
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