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ভনৰভেক্ষ আচৰণ ভিভি
োৰেীে ডৰজােব ডৰ্ংক ("আৰভিআই")ৰ পঞ্জীেণেু ক্ত এটা অন্া-ডৰ্ংডকং ডৰ্ত্তীে ডকাম্পান্ী ন্াডে ডিন্ছােব প্ৰাতইেট
ডলডেতটি ("এনএিভেএি িা ক াম্পানী")-এ ৰ্েব োন্ ইোৰ গ্ৰাহকসকলক ডিডজতটল ৰ্যডক্তগে ঋণ আৰু ডিডজতটল
গৃহডন্েবাণ ঋণ প্ৰদান্ কৰাৰ ৰ্যৱসােে হাে ডদতছ।
এন্এিডপএল-এ জুলাই 1, 2015 োডৰখৰ োষ্টাৰ ৈাৰ্কবলাৰ ডিোৰ ডপ্ৰডিতৈছ ডকাি ("েভৰেত্ৰ")ৰ অধীন্ে োৰেীে
ডৰজােব ডৰ্ংক ("আৰভিআই")-এ ডৰ্ৈৰা েতে এই ডন্ৰতপক্ষ আৈৰণ ডৰ্ডধ ("ভিভি" িা "এিভেভচ") প্ৰস্তুে কডৰ গ্ৰহণ
কডৰতছ। এই ডন্ৰতপক্ষ আৈৰণ ডৰ্ডধ ডকাম্পান্ীতে আগৰ্ত াৱা সকতলা ডেণীৰ সােগ্ৰী আৰু ডসৱাৰ ডক্ষত্ৰতে (ৰ্েব োতন্ আগৰ্ ই
থকা আৰু েডৱষযতে আৰম্ভ কডৰৰ্লগীো) প্ৰতৰ্াজয হ'ৰ্। এই ডৰ্ডধতে ঋণধাৰকসকলৰ চসতে কৰা ডকাম্পান্ীৰ ৰ্যৱসােৰ
ডক্ষত্ৰে ডন্ৰতপক্ষ ডলন্তদন্ েথা স্বচ্ছোৰ প্ৰডে থকা ইোৰ প্ৰডেশ্ৰুডে সুডন্ডিে কতৰ।
উভেশ্য
গ্ৰাহকসকলৰ প্ৰডে থকা ডকাম্পান্ীৰ ডকছু োন্ প্ৰডেশ্ৰুডে ৰক্ষা কৰাৰ উতেতশ্যই এই ডৰ্ডধ প্ৰস্তুে কৰা চহতছ:
●
●
●
●
●

ৰ্ুডন্োদী োপদণ্ড প্ৰডেষ্ঠা কডৰ ঋণধাৰকসকলৰ চসতে ডলন্তদন্ কৰাৰ ডক্ষত্ৰে চন্ডেক েথা ডন্ৰতপক্ষ প্ৰডিোসেূহৰ
ৰ্াতৰ্ উৎসাডহে কডৰৰ্লল;
ঋণধাৰক আৰু ডকাম্পান্ীৰ োজে এক ডন্ৰতপক্ষ েথা ডসৌজন্যসূৈক সম্পকব প্ৰৱেব ন্ কডৰৰ্লল;
ডকাম্পান্ীতে আগৰ্ত াৱা ঋণ প্ৰিািসেূহৰ ডক্ষত্ৰে পডৰপত্ৰ আৰু ডৰ্ডধৰ অধীন্ে প্ৰতোজন্ীেো েথা োন্দণ্ডসেূহ
পূৰণ কডৰৰ্লল;
গ্ৰাহকৰ অোৱ-অডেতৰ্াগ দূৰ কডৰৰ্ৰ ৰ্াতৰ্ থকা ডৰ্ডেন্ন ৰ্যৱস্থাসেূহ শ্ডক্তশ্ালী কডৰ েু ডলৰ্লল; আৰু
ডকাম্পান্ীৰ ঋণ প্ৰিািতৰ্াতৰ ৰ্াতে প্ৰতৰ্াজয োৰেীে আইন্ আৰু ডৰ্ডধ-ৰ্যৱস্থাসেূহ োডন্ ৈতল োক সুডন্ডিে
কডৰৰ্লল;

প্ৰভিশ্ৰুভিসিূহ
ডৰ্ত্তীে ডসৱাসেূহৰ খণ্ডতটাে প্ৰৈডলে োন্দণ্ডসেূহ পূৰণ কডৰৰ্ৰ ৰ্াতৰ্ সেো আৰু স্বচ্ছোৰ চন্ডেক ডসদ্ধান্তসেূহৰ আধাৰে
সকতলা ডলন্তদন্ৰ ডক্ষত্ৰতে ডন্ৰতপক্ষ েথা ৰ্তথাডৈেোতৱ কাে কডৰ এন্এিডপএল-এ এই ডৰ্ডধ োডন্ ৈডলৰ্।
এন্এিডপএল-এ ডসৱাৰ োৈু ল, সুদৰ হাৰ আৰু আতৱদন্ পদ্ধডেতক ধডৰ ইোৰ ডন্েে আৰু ৈেব াৱলীৰ লগতে ঋণ প্ৰিািতৰ্াৰৰ
ডৰ্ষতে ঋণধাৰকসকলক ডকাতন্া অডন্িেো ন্থকালক, স্পষ্ট েথয সহকাতৰ ৰ্ুজাই ডদৰ্।
এন্এিডপএল-এ গ্ৰাহকৰ সকতলাতৰ্াৰ ৰ্যডক্তগে েথয একান্ত আৰু ডগাপন্ীে ডহৈাতপ ৰ্যৱহাৰ কডৰৰ্ আৰু (ক) ডন্োেক ৰ্া
ডিডিট ইন্িতেবশ্যন্ ৰ্ুযতৰাসেূহতক ধডৰ ডৰ্তকাতন্া আইন্ ৰ্া ৈৰকাৰী ডৰ্োতগ ডন্ডৰ্ৈৰাললতক; ন্াইৰ্া (খ) ডেতন্ ৰ্যডক্তগে
েথয আদান্-প্ৰদান্ কডৰৰ্ৰ ৰ্াতৰ্ গ্ৰাহতক সন্মডে ডন্ডদোললতক, ডকাতন্া েৃ েীে পক্ষৰ আগে ডকাতন্া ধৰণৰ েথয সদৰী
ন্কডৰৰ্।
এন্এিডপএল-এ এই ডৰ্ডধ ডকাম্পান্ীৰ ডৱৰ্ছাইটে সুলে কডৰ েু ডলৰ্ আৰু ঋণধাৰকৰ অন্ুতৰাধ েতেব এই ডৰ্ডধৰ এটা
প্ৰডেডলডপ প্ৰদান্ কডৰৰ্। জাডে, ধেব, ৰ্ণব, ডলঙ্গ, চৰ্ৰ্াডহক ডস্থডে ৰ্া শ্াডৰৰীক অক্ষেোৰ আধাৰে ডকাম্পান্ীতে ইোৰ
গ্ৰাহকসকলৰ প্ৰডে ডকাতন্া পক্ষপাডেত্ব ন্কডৰৰ্।
প্ৰভ াজ্যিা
এই ডৰ্ডধ ডকাম্পান্ীৰ সকতলা কেবৈাৰীৰ লগতে ইোৰ ৰ্যৱসাে ৈডল থকা সেেতছাৱাে ডকাম্পান্ীক প্ৰডেডন্ডধত্ব কৰা অন্য
অডধকৃ ে ৰ্যডক্তসকলৰ ডক্ষত্ৰে প্ৰতৰ্াজয হ'ৰ্।
ঋণ আৰু িাৰ ভিভিন্ন প্ৰভিয়াসিূহৰ আভেদনসিূহ

ডকাম্পান্ীতে ন্াডে এপ্পৰ ডৰ্াতগডদ ন্াইৰ্া ডকছু োন্ ডিডজতটল অংশ্ীদাৰ ৰ্া এতজণ্ট অথৰ্া প্ৰতৰ্াজয ডৰ্ডধ-ৰ্যৱস্থাৰ অধীন্ে
অন্ুতোডদে অন্য ডকছু োন্ পদ্ধডেতৰ ইোৰ ঋণধাৰকসকলক সেল ডৰ্াগান্ ধডৰৰ্। ঋণৰ ৰ্াতৰ্ দাডখল কৰা সকতলা আতৱদন্
ন্াডে এপ্পৰ ডৰ্াতগডদ ৰ্া ডলডখে ঋণ আতৱদন্ অথৰ্া প্ৰতৰ্াজয ডৰ্ডধ-ৰ্যৱস্থা োডন্ ৈলা অন্য ডকছু োন্ পদ্ধডেৰ ডৰ্াতগডদ
ডকাম্পান্ীতে গ্ৰহণ কডৰৰ্।
ডকাম্পান্ীতে সুডন্ডিে কডৰৰ্ ডৰ্:
a) ঋণধাৰকসকলৰ চসতে সকতলা ধৰণৰ কথা-ৰ্েৰা স্থান্ীে োষাে ৰ্া ঋণধাৰতক ৰ্ুডজ ডপাৱা এটা োষাে পাডেৰ্
লাডগৰ্।
b) ঋণ আতৱদন্ে প্ৰতোজন্ীে েথয-পাডে (ডৰ্তন্ প্ৰতৰ্াজয সূদৰ হাৰ, োৈু ল/শুল্ক, ৰ্ডদ থাতক, প্ৰাক-পডৰতশ্াধ ডৰ্কল্পসেূহ
আৰু অন্য োৈু লসেূহ, ৰ্ডদ থাতক) অন্তেুব ক্ত থাডকৰ্ লাডগৰ্, ডৰ্তৰ্াতৰ ঋণধাৰকৰ স্বাথবক প্ৰোডৱে কতৰ। ঋণ আতৱদন্
পত্ৰখন্ে আতৱদন্ পত্ৰৰ চসতে দাডখল কডৰৰ্লগীো প্ৰতোজন্ীে ন্ডথপত্ৰতৰ্াৰৰ ডৰ্ষতে উতেখ থাডকৰ্ লাডগৰ্।
c) সকতলা ঋণ আতৱদন্ৰ ডক্ষত্ৰতে ডৰ্োন্ োডৰখললতক ঋণ আতৱদন্খন্ৰ েযাদ থাডকৰ্ উক্ত সেেসীো উতেখ কৰা
এখন্ ঋণ আতৱদন্ৰ প্ৰাডিস্বীকাৰ পত্ৰ জাডৰ কৰাতটা ডকাম্পান্ীতে সুডন্ডিে কডৰৰ্ লাডগৰ্।
d) ঋণ আতৱদন্খন্ৰ কাে আগৰ্ াৰ্ৰ ৰ্াতৰ্ প্ৰতোজন্ ডহাৱা সকতলা েথয-পাডে আতৱদন্ জতন্াৱাৰ সেেে
ডকাম্পান্ীৰ ওৈৰে দাডখল কডৰৰ্ লাডগৰ্। ডকাম্পান্ীক ডকৰ্া অডেডৰক্ত েথযৰ প্ৰতোজন্ হ'ডল, গ্ৰাহকৰ চসতে
ডৰ্াগাতৰ্াগ কডৰৰ্ৰ ৰ্াতৰ্ ডকাম্পান্ীৰ অডধকাৰ থাডকৰ্।
e) ঋণতটাৰ ডন্েে আৰু ৈেব াৱলী সহ ঋণ েঞ্জুৰ কৰা ডৰ্ষেতটাৰ সন্দেব ে এন্এিডপএল-এ গ্ৰাহকজন্লল ৰ্ােব া ডপ্ৰৰণ
কডৰৰ্ লাডগৰ্ আৰু ইোৰ প্ৰডেতৱদন্ে ঋণধাৰতক এই ডন্েে আৰু ৈেব াৱলী োডন্ ডলাৱাৰ েথয অন্তেুব ক্ত কডৰৰ্
লাডগৰ্।
f) এন্এিডপএল-এ ইোৰ ডন্জৰ ইচ্ছােতে, সাধাৰণ অৱস্থাে, ঋণধাৰকৰপৰা ৰ্া এটা ডৰ্ংক/ডৰ্ত্তীে প্ৰডেষ্ঠান্
ডৰ্তকাতন্া এটাৰপৰা এটা ঋণ একাউণ্ট হস্তান্তৰ কডৰৰ্ৰ ৰ্াতৰ্ জতন্াৱা অন্ুতৰাধৰ কাে হােে ল'ৰ্। সন্মডে ৰ্া
আপডত্ত ডৰ্তেই ন্াথাকক, এন্এিডপএল-এ অন্ুতৰাধ প্ৰাডিৰ 21 ডদন্ৰ ডেেৰে ৰ্ােব া ডপ্ৰৰণ কডৰৰ্।
g) ডৰ্েৰণৰ ডন্ধবাডৰে সেেসূৈী, সূদৰ হাৰ, ডসৱা শুল্ক ৰ্া অন্য ডৰ্তকাতন্া োৈু লতক ধডৰ ডন্েে আৰু ৈেব াৱলীে
ডৰ্তকাতন্া পডৰৱেব ন্ কডৰৰ্লল এটা ডসদ্ধান্ত ডলাৱাৰ পূতৰ্ব এন্এিডপএল-এ ঋণ ৈু ডক্ত অন্ুসডৰ ঋণধাৰকলল জান্ন্ী
জাডৰ কডৰৰ্। ওপৰৰ োৈু লসেূহৰ সন্দেব ে কৰা ডৰ্তকাতন্া সাল-সলডন্ৰ ডৰ্ষতে ডকাম্পান্ীৰ শ্াখাসেূহক জতন্াৱাৰ
লগতে ডকাম্পান্ীৰ ডৱৰ্ছাইটতো উতেখ কৰা হ'ৰ্।
ঋণৰ িূিযাঙ্কন আৰু ভনয়ি/চিভােিী
ঋণ আতৱদন্তৰ্াৰ ডকাম্পান্ীতে অৱলম্বন্ কৰা ঋণ েূলযাঙ্কন্ প্ৰডিোৰ ৈেব সাতপক্ষ।
a. ঋণৰ েূল ৈেব সেূহ চহতছ এতন্ধৰণৰ- সূদৰ হাৰ, অৱডধ, েঞ্জুৰ কৰা ঋণৰ পডৰোণ, ঋণধাৰকৰ ডক্ষত্ৰে প্ৰতৰ্াজয
ৰ্াডষবকীকৃ ে সূদৰ হাৰ, প্ৰকৰণ োৈু ল, ঋণৰ অৱডধ, পডৰতশ্াধ কডৰৰ্লগীো সেকৃ ে োডহলী ডকডস্ত (ই.এে.আই),
প্ৰতৰ্াজয অন্যান্য শুল্ক আৰু োৈু লসেূহৰ লগতে ঋণৰ প্ৰস্তাৱ আগৰ্ াওঁতে ঋণধাৰকৰ আগে স্থান্ীে োষাে ৰ্া
ঋণধাৰতক ৰ্ুডজ ডপাৱা এটা োষাে প্ৰকাশ্ কৰা প্ৰতৰ্াজয অন্য ডৰ্তকাতন্া ডৰ্ৱৰণ।
b. এন্এিডপএল-এ প্ৰাক-পডৰতশ্াধৰ জডৰেণাৰ কথা উতেখ কৰাৰ উপডৰও ঋণ পডৰতশ্াধ কডৰৰ্ ডন্াৱৰা ৰ্া পলেলক
পডৰতশ্াধ কৰাৰ ৰ্াতৰ্ ডদৰ্লগীো ধন্ৰাডশ্ আদাে কডৰৰ্ৰ ৰ্াতৰ্, ঋণ/ডিডৈডলটি ৈু ডক্তে 'ৰ্ৰ ৰ্ৰ হৰতিতৰ'
জডৰেণাৰ সূদ/ডন্ধবাডৰে জডৰেণা/অডেডৰক্ত সূদৰ ডৰ্ষতে উতেখ কডৰৰ্ লাডগৰ্।
c. ঋণ ৈু ডক্তে উতেখ কৰা েতে ডেতন্ ডন্েে আৰু ৈেব াৱলী স্বীকাৰ কডৰ ডলাৱাৰ ডপছেতহ ঋণ ডৰ্েৰণ প্ৰডিোৰ কাে
হােে ডলাৱা হ'ৰ্। এন্এিডপএল-এৰ দ্বাৰা আতৱদন্কাৰীৰ সন্মডে আদাে কৰা হ'ৰ্ আৰু ইোৰ প্ৰডেতৱদন্সেূহে
োক ডিডজতটল/ডলডখে ৰূপে েজুে ৰাডখৰ্।
d. ঋণ ডৰ্েৰণৰ সেেে ঋণ ৈু ডক্তখন্ৰ এটা প্ৰডেডলডপ সকতলা ঋণধাৰকৰ হােতে অপবণ কৰা হ'ৰ্ আৰু োৰ
প্ৰাডিস্বীকাৰ ইোৰ প্ৰডেতৱদন্সেূহে ডিডজতটল/ডলডখে ৰূপে েজুে ৰাডখৰ্।

ভনয়ি আৰু চিভােিীি

ৰা সাি-সিভনভ

িভৰ ঋণৰ ভিিৰণ িযেস্থা

a. এন্এিডপএল-এ ঋণ ডৰ্েৰণৰ ডন্ধবাডৰে সেেসূৈী, সূদৰ হাৰ, ডসৱা শুল্ক, প্ৰাক-পডৰতশ্াধ োৈু ল আডদতক ধডৰ ডন্েে
আৰু ৈেব াৱলীে কৰা ডৰ্তকাতন্া সাল-সলডন্ৰ ডৰ্ষতে স্থান্ীে োষাে ৰ্া ঋণধাৰতক ৰ্ুডজ ডপাৱা এটা োষাে
ঋণধাৰকক অৱগে কডৰৰ্।
b. এন্এিডপএল-এ সূদৰ হাৰ আৰু োৈু লসেূহে কৰা সাল-সলডন্তৰ্াৰ ৰ্াতে ডকৱল সম্ভাৰ্যৰূতপতহ কাৰ্বকৰী হে োক
সুডন্ডিে কডৰৰ্। এই সন্দেব ে ঋণ ৈু ডক্তখন্ে ডকাম্পান্ীৰ দ্বাৰা এটা উপতৰ্াগী ৈেব আতৰাপ কৰা হ'ৰ্।
c. ৈু ডক্তখন্ৰ অধীন্ে পডৰতশ্াধ ৰ্া প্ৰদশ্বন্ৰ কথা েন্ে ডপলাই ডদৰ্ৰ ৰ্াতৰ্/ পডৰতশ্াধৰ কাে ত্বৰাডিে কডৰ েু ডলৰ্ৰ
ৰ্াতৰ্ ল'ৰ্লগীো ডকাম্পান্ীৰ ডসদ্ধান্ততটা ঋণ ৈু ডক্তখন্ৰ ডন্েে আৰু ৈেব াৱলীৰ েতে হ'ৰ্ লাডগৰ্ আৰু োক
ঋণধাৰতক স্বীকাৰ কডৰ ল'ৰ্ লাডগৰ্।
d. ঋণসেূহ সম্পূণবলক পডৰতশ্াধ কৰাৰ আধাৰে, ডৰ্তকাতন্া চৰ্ধ অডধকাৰ ৰ্া পূৰ্স্ব
ব ত্বৰ ৈেব সাতপতক্ষ আৰু
ঋণধাৰকসকলৰ ডৰ্পৰীতে এন্এিডপএল-এ কডৰৰ্ পৰা ডৰ্তকাতন্া দাৰ্ীৰ ক্ষডেপূৰণ ডপাৱাৰ ডপছে ঋণতটাৰ চসতে
সম্বন্ধ থকা সকতলাতৰ্াৰ প্ৰডেেূ ডে ডোকলাই ডদো হ'ৰ্। ৰ্ডদতহ ডেতন্ ক্ষডেপূৰণৰ অডধকাৰ প্ৰতোগ কৰা হে, ডেতন্ত
অৱডশ্ষ্ট দাৰ্ীসেূহৰ সম্পূণব ডৰ্ৱৰণ আৰু ডৰ্ ৈেব াৱলীৰ অধীন্ে এন্এিডপএল-এ সংডিষ্ট দাৰ্ীতটাৰ
েীোংসা/পডৰতশ্াধ ন্কৰাললতক প্ৰডেেূ ডেসেূহ ধডৰ ৰাডখৰ্, োৰ ডৰ্ৱৰণৰ চসতে ডসই ডৰ্ষতে ঋণধাৰকক েোডলতক
অৱগে কৰা হ'ৰ্।
সািাৰণ ভনয়িসিূহ
এন্এিডপএল-এ ঋণ ৈু ডক্তখন্ৰ ডন্েে আৰু ৈেব াৱলীে ডদো উতেশ্যসেূহৰ ৰ্াডহতৰ ঋণধাৰকৰ অন্যান্য ডৰ্ষেতৰ্াৰে হস্ততক্ষপ
কৰাৰপৰা ডৰ্ৰে থাডকৰ্ (ঋণধাৰতক আগতেই প্ৰকাশ্ কৰা েথয দৃডষ্টতগাৈৰ ডন্াতহাৱাললতক)।
ঋণৰ ধন্ৰাডশ্ পুন্ৰুদ্ধাৰৰ ডৰ্ষেতটাে, এন্এিডপএল-ৰ প্ৰডেডন্ডধসকল/েৃ েীে পক্ষৰ সংগ্ৰাহক অডেকেব াসকতল অন্ুডৈে
আডেশ্ৰ্যৰ সহাে ল'ৰ্ ডন্াৱাডৰৰ্, ডৰ্তন্ ঋণ পুন্ৰুদ্ধাৰৰ ৰ্াতৰ্ সেে ন্াই অসেে ন্াই ঋণধাৰকসকলক এতকৰাতহ আেডন্
কৰা, গাৰ ৰ্ল প্ৰতোগ কৰা আডদ। গ্ৰাহকসকলৰ প্ৰডে ৰ্াতে ডন্জৰ কেবৈাৰীসকতল ডকাতন্াধৰণৰ অেদ্ৰ আৈৰণ ন্কতৰ োক
এন্এিডপএল-এ সুডন্ডিে কডৰৰ্, ৰ্াৰ ৰ্াতৰ্ গ্ৰাহকসকলৰ চসতে ৰ্তথাপৰ্ুক্তোতৱ ডলন্তদন্ কডৰৰ্লল কেবৈাৰীসকলক পৰ্বাি
প্ৰডশ্ক্ষণ প্ৰদান্ কৰা হ'ৰ্।
শ্াডৰৰীক অক্ষেোৰ আধাৰে চদডহকোতৱ/দৃডষ্টশ্ডক্তৰ িালৰপৰা অক্ষে আতৱদন্কাৰীসকলৰ প্ৰডে ঋণৰ সুডৰ্ধাসেূহতক
ধডৰ প্ৰিাি আৰু অন্যান্য সা-সুডৰ্ধাসেূহ আগৰ্ত াৱাৰ ডক্ষত্ৰে ডকাতন্া চৰ্ষেযেূলক আৈৰণ কৰা ন্হ'ৰ্।
'ফ্লটিং ডৰট টােব ঋণৰ ওপৰে ধাৰ্ব কৰা ি’ৰক্লজাৰ োৈু ল/প্ৰাক-পডৰতশ্াধ জডৰেণা'ৰ আধাৰে RBI/2019-20/30
DNBR (PD) CC.No.101/03.10.001/2019-20 ডদন্াংক আগষ্ট 02, 2019 েতেব আৰডৰ্আই-ডে জাডৰ কৰা
স্পষ্টীকৰণ অন্ুসডৰ সহ-ৰ্ন্ধকৰ চসতে ৰ্া সহ-ৰ্ন্ধক অডৰ্হতন্, ৰ্যডক্তগে ঋণধাৰকসকলৰ প্ৰডে ৰ্যৱসােৰ ৰ্াডহতৰ অন্য
উতেশ্যে েঞ্জুৰ কৰা ডকাতন্া ফ্লটিং ডৰট টােব ঋণৰ ওপৰে এন্এিডপএল-এ ডকাতন্া োৈু ল আদাে ন্কতৰ।
সঞ্চাি

িণ্ডিীৰ

িভিযসিূহ

এন্এিডপএল-ৰ সঞ্চালক েণ্ডলীতে প্ৰডেষ্ঠান্তটাৰ ডেেৰে ৰ্তথাপৰ্ুক্ত অোৱ-অডেতৰ্াগ দূৰীকৰণ ৰ্যৱস্থা প্ৰডেষ্ঠা কডৰৰ্
লাডগৰ্। এই ৰ্যৱস্থাই ডন্ডিে কডৰৰ্ ৰ্াতে ঋণ প্ৰদান্ কৰা প্ৰডেষ্ঠান্সেূহৰ পদাডধকাৰীসকলৰ ডসদ্ধান্তৰপৰা সৃডষ্ট ডহাৱা
সকতলা ৰ্াদ-ডৰ্ৰ্াদৰ প্ৰডে েতন্াতৰ্াগ ডদো হে আৰু অন্তেঃ পৰৱেী পৰ্বােে োলদতৰ ডন্ষ্পডত্ত কৰা হে। সঞ্চালক েণ্ডলীতে
ডন্ৰতপক্ষ আৈৰণ ডৰ্ডধৰ লগতে ৰ্যৱস্থাপন্াৰ ডৰ্ডেন্ন স্তৰে অডেতৰ্াগ দূৰীকৰণ ৰ্যৱস্থাতটাতৱ কৰা কাে-কাজতৰ্াৰ সেতে
সেতে ডন্ৰীক্ষণ কডৰ থাডকৰ্।
ডেতন্ পুন্ৰীক্ষণসেূহৰ এটা একীকৃ ে প্ৰডেতৱদন্ ডন্েেীো অন্তৰালে অডিট কডেটী ৰ্া ডৰ্ািবৰ ওৈৰে দাডখল কডৰৰ্।

অভিভ াগ দূৰী ৰণ
এন্এিডপএল-এ ডেওঁতলাকৰ গ্ৰাহকসকল উপকৃ ে ডহাৱালক, ডন্জৰ শ্াখা/ডলন্তদন্ৰ কাে কৰা ঠাইতৰ্াৰে েলে ডদো
েথযতৰ্াৰ স্পষ্টৰূপে প্ৰদশ্বন্ কডৰৰ্:
a. ডকাম্পান্ীৰ ডৰ্পতক্ষ উঠা অডেতৰ্াগতৰ্াৰৰ সোধান্ৰ ৰ্াতৰ্ জন্সাধাৰণ ডৰ্গৰাকী অডেতৰ্াগ দূৰীকৰণ ডৰ্ষোৰ
ওৈৰলল ৰ্াৰ্ ডেতখেৰ ন্াে আৰু ডৰ্াগাতৰ্াগৰ সডৱতশ্ষ (ডটডলতিান্/ডোৰ্াইল ন্ম্বৰৰ লগতে ইতেইল ঠিকন্া)।
b. ৰ্ডদতহ এটা োহৰ ডেেৰে অডেতৰ্াগ/ডৰ্ৰ্াদতটাৰ সোধান্ কৰা ন্হে, ডেতন্ত এন্ডৰ্এিডৈ-ৰ পঞ্জীেণেু ক্ত
কাৰ্বালেতটা ৰ্াৰ অডধকাৰতক্ষত্ৰৰ ডেেৰে পতৰ ডসই আৰডৰ্আই-ৰ ডিএন্ডৰ্এছ-ৰ আঞ্চডলক কাৰ্বালেৰ োৰপ্ৰাি
ডৰ্ষোগৰাকীৰ (ডৰ্াগাতৰ্াগৰ সম্পূণব ডৰ্ৱৰণ) ওৈৰে গ্ৰাহকজতন্ আপীল কডৰৰ্ পাতৰ।
c. গ্ৰাহক অডেতৰ্াগ ন্ীডে।
োতৰাপডৰ, অডেতৰ্াগ দূৰীকৰণ ৰ্যৱস্থাৰ ডৰ্স্তৃ ে ডৰ্ৱৰণ থকা গ্ৰাহক অডেতৰ্াগ ন্ীডেসেূহ এই ডৰ্ডধে েভৰভশ্ষ্ট 1 ডহৈাতপ
সংলডিে কৰা চহতছ।
ভনৰভেক্ষ আচৰণ ভিভিৰ িাষা আৰু ক াগাভ াগ স্থােনৰ িািযি
এন্এিডপএল-এ ডৰ্োন্ পাতৰ ঋণধাৰতক ৰ্ুডজ ডপাৱা এটা োষাে ৰ্া স্থান্ীে োষাতটাে ঋণধাৰকসকলৰ চসতে ৰ্ােব ালাপ
কডৰৰ্। এই ডৰ্ডধ ডকাম্পান্ীৰ ডৱৰ্ছাইটে ডৰ্ডেন্ন োষাে সুলে কডৰ ডোলা হ'ৰ্।
সূদৰ হাৰ নীভি
ডৰ্ডেন্ন ৰ্গবৰ ঋণধাৰকৰ ৰ্াতৰ্ ডৰ্ডেন্ন ডেণীৰ সূদৰ হাৰ ধাৰ্ব কডৰৰ্লল সূদৰ হাৰ আৰু আশ্ংকা েথা ঔডৈেযৰ োন্াংকণৰ
ৰ্াতৰ্ কৰা প্ৰতৈষ্টাৰ ডৰ্ষতে ঋণধাৰক ৰ্া গ্ৰাহকৰ আগে প্ৰকাশ্ কৰা হ'ৰ্ আৰু ডৰ্শ্দোতৱ ডৰ্াগাতৰ্াগ কৰা হ'ৰ্। সূদৰ হাৰ
আৰু আশ্ংকাৰ োন্াংকণৰ ৰ্াতৰ্ কৰা প্ৰতৈষ্টাৰ ডৰ্ষতে ডকাম্পান্ীসেূহৰ ডৱৰ্ছাইটে উতেখ কৰা হ'ৰ্। ডৱৰ্ছাইটে প্ৰকাশ্
কৰা ৰ্া অন্যৰূতপ প্ৰকাডশ্ে ডহাৱা েথযসেূহ, সূদৰ হাৰে ডকৰ্া সাল-সলডন্ ঘটিতলই ন্ৱীকৰণ কৰা হ'ৰ্।
অন্ুতোডদে সূদৰ হাৰৰ ন্ীডেসেূহ ডকাম্পান্ীতটাৰ ডৱৰ্ছাইটে প্ৰকাশ্ কৰা হ'ৰ্।
ভিজ্ঞােণ, ভিেণন আৰু ভিিী
সকতলা ডৰ্জ্ঞাপণ েথা প্ৰৈাৰেূলক সােগ্ৰী ৰ্াতে স্পষ্ট আৰু ডৰ্ভ্ৰাডন্তকৰ ন্হে োক সুডন্ডিে কৰাতটা এন্এিডপএল-ৰ দাডেত্ব
হ'ৰ্। এই ডৰ্ডধ এন্এিডপএল-ৰ ডৰ্িী সহতৰ্াগীসকল/প্ৰডেডন্ডধৰ্গবৰ ডৈন্াক্তকৰণ পৰ্বন্ত প্ৰতৰ্াজয হ'ৰ্, ডৰ্ডেো ডেওঁতলাতক
এটা প্ৰিাি ডৰ্িীৰ ৰ্াতৰ্ গ্ৰাহকৰ ওৈৰলল ৰ্াৰ্।
কিভডট ইনিভিভ শ্যন ক াম্পানীভিাৰ (ভচআইভচ)
এন্এিডপএল-এ এইডখডন্ কতৰাঁতে ডিডিট ইন্িতেবশ্যন্ ডকাম্পান্ীতৰ্াৰক গ্ৰাহকৰ ডৰ্ষতে েথয প্ৰদান্ কডৰৰ্:
a. এটা একাউণ্ট ডখাতলাঁতে;
b. গ্ৰাহকজতন্ ডেওঁৰ/ডেতখেৰ ঋণ একাউণ্টৰ ধন্ পডৰতশ্াধ কৰাে/প্ৰদশ্বন্ে পলে কডৰতল, ৰ্'ে অন্তেুব ক্ত থাতক
ডকোন্ পডৰোণৰ ঋণ েঞ্জুৰ কৰা হ'ল আৰু োৰ পৰৱেী পৰ্বােৰ প্ৰদশ্বন্;
c. পডৰতশ্াধ কডৰৰ্লল ৰ্াকী থকা ধন্ উদ্ধাৰ কডৰৰ্ৰ ৰ্াতৰ্ গ্ৰাহকজন্ৰ ডৰ্পতক্ষ গ্ৰহণ কৰা আইন্ী পদতক্ষপতৰ্াৰে; আৰু
d. গ্ৰাহকজন্ৰ ডৰ্পৰীতে আইন্ী ৰ্যৱস্থাৰ জডৰেতে ঋণতটাৰ ডন্ষ্পডত্ত কতৰাঁতে।
এন্এিডপএল-এ ডৈআইডৈ-ক গ্ৰাহকজন্ৰ একাউণ্টৰ ডৰ্ষতে অন্য েথযও ডদৰ্ পাতৰ, ন্াইৰ্া গ্ৰাহকজতন্ ৰ্ডদ ডেতন্ কডৰৰ্ৰ
ৰ্াতৰ্ ডেওঁৰ/ডেতখেৰ/ডন্জৰ স্পষ্ট অন্ুেডে ডদতে, ডেতন্ত ডেতন্ অন্ুতোদন্ েতেব আৰু প্ৰতৰ্াজয আইতন্ ডৰ্ৈৰা েতে ডসই েথয
ডদৰ্ পাতৰ।

সংগ্ৰহ আৰু েুনৰুদ্ধাৰ
ডকাম্পান্ীৰ সংগ্ৰহ আৰু পুন্ৰুদ্ধাৰ প্ৰডিোতটা ডৰ্ািবৰ দ্বাৰা অন্ুতোডদে ডকাম্পান্ীৰ সংগ্ৰহ আৰু পুন্ৰুদ্ধাৰ ন্ীডে অন্ুসডৰ
হ'ৰ্।
আচৰণ ভিভি
ৰ্ীো ৰ্যৱসােৰ ৰ্াতৰ্ ডগাহাডৰ জতন্াৱাৰ ডক্ষত্ৰে, আৈৰণ ডৰ্ডধ আইআৰডিএ-ৰ ডন্েোৱলী অন্ুসডৰ প্ৰতোগ ডহাৱাতটা
ডকাম্পান্ীতে সুডন্ডিে কডৰৰ্।
োতৰাপডৰ, কাাডলকশ্যন্ এতজণ্ট আৰু িাইতৰি ডছডলং এতজণ্টসকলৰ ডক্ষত্ৰে েভৰভশ্ষ্ট 2ে থকা েতে আৈৰণ ডৰ্ডধ োডন্
ৈলাতটা ডকাম্পান্ীতে সুডন্ডিে কডৰৰ্।
আিুৰ আৰু কগােনীয়িা
এন্এিডপএল-ৰ এখন্ ডগাপন্ীেো ন্ীডে আতছ ডৰ্ গ্ৰাহকৰ সংতৱদন্শ্ীল েথযতৰ্াৰ েথয প্ৰৰ্ুডক্ত (উতেখন্ীে সুৰক্ষা ৰ্যৱস্থা
আৰু প্ৰডিোসেূহৰ লগতে সংতৱদন্শ্ীল ৰ্যডক্তগে িাটা ৰ্া েথয) অডধডন্েে, 2011 েতে ৰ্যৱহাৰ, েজুে আৰু প্ৰকৰণ
কৰাতটা সুডন্ডিে কডৰৰ্।
ওপৰে উতেখ কৰা ডৰ্ডধসেূহ সংতশ্াধন্, পডৰৱেব ন্ আৰু শুধৰডণ কডৰৰ্লল ডকাম্পান্ীৰ হােে অডধকাৰ সংৰডক্ষে থকাৰ
লগতে এিডপডৈ-ৰ অন্তডন্বডহে ডৈেন্াৰ ওপৰে প্ৰোৱ ন্পৰালক ৰ্া োক পডৰেযাগ ন্কৰালক সেতে সেতে ন্ৱীকৰণ কডৰ
থাডকৰ্।

পডৰডশ্ষ্ট ১
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প্ৰসঙ্গ: RBI/2015-16/16 DNBR (PD) CC.N0.54/03.10.119/2015-16 ডদন্াংক 1 জুলাই 2015

গ্ৰাহ ৰ অভিভ াগ দূৰী ৰণ প্ৰভিয়া

1. উভেশ্য

ন্াডে ডিন্ছােব ডলডেতটিে গ্ৰাহকক প্ৰধান্ অগ্ৰাডধকাৰ ডদোতটা চহতছ এক ডৰ্তশ্ষ েূলযতৰ্াধ। গ্ৰাহকৰ এই অডেতৰ্াগ
দূৰীকৰণ ন্ীডেতে ডকাম্পান্ীতটাৰ এই েূলযতৰ্াধক প্ৰডেিডলে কৰাৰ লগতে ৰ্যৱস্থাপকসকলৰ ন্ীডে-ডন্তদব শ্ন্াতৰ্াতৰা
সডন্নডৱষ্ট কতৰ।
আৰ.ডৰ্.আই.ৰ োষ্টাৰ ৈাৰ্কবলাৰ অন্ুসডৰ - ন্াডে ডিন্ছােব প্ৰাইতেট ডলডেতটি (ইোৰ ডপছৰপৰা "ক াম্পানী" ৰ্ুডল
উলতেখ কৰা হ'ৰ্)-এ অন্ুপালন্ কৰা জুলাই 01, 2015 োডৰখৰ ডন্ৰতপক্ষ আৈৰণ ডৰ্ডধ েতে, ডকাম্পান্ীতটাৰ এক
অডেতৰ্াগ দূৰীকৰণ ন্ীডে/ৰ্যৱস্থা থকাতটা প্ৰতোজন্, ৰ্াক সঞ্চালক েণ্ডলীতে অন্ুতোদন্ ডদোৰ লগতে ৰ্াধযোেূলক
কডৰৰ্ লাডগৰ্।
ডকাম্পান্ীৰ অডেতৰ্াগ দূৰীকৰণ ন্ীডেে েলে ডদো উতেশ্যসেূহ উতেখ কৰা চহতছ:
-

সতৰ্বাত্তে গ্ৰাহক ডসৱা সেথবন্ৰ ৰ্যৱস্থা;
এই কােৰ ৰ্াতৰ্ প্ৰতোজন্ েতে ডৰ্ডধৰ্দ্ধ ডন্েোৱলীসেূহ োডন্ ৈলা।

2. সংজ্ঞাসিূহ
অভিভ াগ/আেভি: এটা “অডেতৰ্াগ/আপডত্ত” চহতছ গ্ৰাহকৰপৰা ডলডখে ৰ্া ডেৌডখক ৰূপে লাে কৰা এটা প্ৰিাি
ৰ্া ডসৱাৰ চসতে জড়িে অসন্তুডষ্টৰ ৰ্ডহঃপ্ৰকাশ্। আপডত্ত কডৰৰ্ৰ ৰ্াতৰ্ এজন্ গ্ৰাহকৰ উপৰ্ুক্ত থল থাডকতলও,
ডকছু োন্ অডেতৰ্াগ হেতো এটা েু ল ৰ্ুজাৰ্ুডজ ন্াইৰ্া এটা প্ৰিাি ৰ্া ডসৱাৰ প্ৰডে থকা অৰ্ুডক্তকৰ প্ৰেযাশ্াৰ
িলস্বৰূতপই দাডখল কৰা হে।
আেভিসিূহৰ সািাৰণ কেণীভিিাজ্ন:
-

কিনভদন সংিান্তীয়: েু ল-ডৰ্িী/ডকছু োন্ প্ৰপঞ্চপূণব োৈু ল আদাে কৰা/টি.ডি.এছ ডৰ্ষেক/ডসৱাৰ োৈু ল

-

সংিান্তীে, ডৈক ৰ্া eNach ক্লীতেতৰন্স ডৰ্ষেক।
শ্াখা সংিান্তীয়: গ্ৰাহকলল আগৰ্ত াৱা প্ৰাথডেক সা-সুডৰ্ধাসেূহ/ পাডৰপাডববক অৱস্থা/ গ্ৰাহক ডসৱাৰ
এতলকা/ োন্ুহৰ দীঘল শ্াৰী আডদ।

-

িভ চাৰী সংিান্তীয়: আডেশ্ৰ্যৰ অডেতৰ্াগ, দুৰ্বযৱহাৰ/ অেদ্ৰ োষাৰ ৰ্যৱহাৰ, উৎতকাৈৰ অডেতৰ্াগ
আডদ।

-

ঋণ সংিান্তীয়: ঋণ ডৰ্েৰণে পলে কৰা, ঋণৰ সাল-সলডন্ কৰা, কাতলকশ্যন্ৰ ৰ্াতৰ্ োত্ৰাডধক িল'আপ, ডৰক'োৰী এতজণ্টৰ ডৰ্ো আৈৰণ, ধেব-ৰ্ণব-ডলঙ্গৰ আধাৰে কৰা পক্ষপাডেত্ব, ঋণৰ প্ৰৱঞ্চন্া আৰু
ডেতন্ধৰণৰ অন্য ডকছু োন্ ঋণ সংিান্তীে আপডত্ত।

-

িাভণভজ্য প্ৰভিভেদ /এভজ্ণ্ট সংিান্তীয়/কিণ্ডৰ সংিান্তীয়: দুৰ্বযৱহাৰ/অেদ্ৰ োষাৰ ৰ্যৱহাৰ,
প্ৰিািসেূহ েু ললক ডৰ্িী কৰা, োৈু ল/কডেছন্/অডেডৰক্ত োৈু ল আদাে কৰা, ইোে সম্পকব ৰক্ষী,
ডৰক'োৰী এতজণ্ট, ডেডৰডিতকশ্যন্ এতজন্সীসেূহৰ লগতে ডেণ্ডৰসকতল কৰা দুৰ্বযৱহাৰ/অেদ্ৰ োষাৰ
ৰ্যৱহাৰ আডদতৰ্াতৰা অন্তেুব ক্ত থাডকৰ্।

3. অভিভ াগ দূৰী ৰণ প্ৰভিয়া
গ্ৰাহকৰ চসতে ডৰ্াগাতৰ্াগ ৰক্ষা কডৰৰ্ৰ ৰ্াতৰ্ ডকাম্পান্ীতে ডকইৰ্াটাও োধযে ডখালা ৰাডখৰ্। এই োধযেতৰ্াৰ চহতছ
এতন্ধৰণৰ:
A) ৰ্যৱস্থাপন্াৰ ঊধবেন্ ডৰ্োগৰ দ্বাৰা ডৈন্াক্ত কৰা এগৰাকী অডেতৰ্াগ দূৰীকৰণ ডৰ্ষো ডন্তোগ কডৰৰ্ লাডগৰ্।
ডকাম্পান্ীে সৃডষ্ট ডহাৱা অডেতৰ্াগসেূহ গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে ডসডৰ্লাকৰ ওপৰে ৰ্যৱস্থা গ্ৰহণ কডৰৰ্ৰ ৰ্াতৰ্ অডেতৰ্াগ
দূৰীকৰণ ডৰ্ষোগৰাকীতেই দােৰ্দ্ধ হ'ৰ্।

B) শ্ীষভ িি স্তৰি অভিভ াগ দাভখিৰ িযেস্থা I
1) প্ৰথি ে ভ ায়:
- প্ৰথে পৰ্বােে, গ্ৰাহকজন্ৰ এটা অডেতৰ্াগ ৰ্া আপডত্ত থাডকতল, ডেতখতে গ্ৰাহক সেথবন্ ডগাটৰ ওৈৰে উপডস্থে হ'ৰ্
পাতৰ:
ইভিইি: help@navi.com
কিান: (+91) 81475 44555
-

টিএটি: গ্ৰাহকজতন্ ডৰ্ডেো ইতেইল ৰ্া ডিান্ৰ জডৰেতে গ্ৰাহক সেথবন্ ডগাটৰ ওৈৰ ৈাতপ, ডেতন্ত োৰ প্ৰডে
সঁহাডৰ প্ৰদান্ কৰাৰ ডন্েেীো সেে চহতছ: গ্ৰাহকজন্ৰ উতদ্বগৰ ডৰ্ষেতটাে েতন্াতৰ্াগ ডদৰ্ৰ ৰ্াতৰ্ 48 টা কেব
ঘণ্টা আৰু োৰ সোধান্ৰ ৰ্াতৰ্ 3 টা কেব ডদন্ৰ ডেেৰে ৰ্থাসাধয ডৈষ্টা কডৰৰ্ লাডগৰ্।
- ডৰ্তৰ্াৰ অডেতৰ্াগৰ সোধান্ে গ্ৰাহকজন্ সন্তুষ্ট ন্হে ৰ্া ডন্ধবাডৰে সেেৰ ডেেৰে সোধা ডন্াতহাৱা
অডেতৰ্াগতৰ্াৰ, অডেতৰ্াগ দূৰীকৰণ ডৰ্োগতটাতৱ ডদ্বেীে পৰ্বােতটালল চল ৰ্াৰ্ পাতৰ।

-

ভিিীয় ে ভ ায়:
ডদ্বেীে পৰ্বােতটাে, গ্ৰাহকজতন্ েলে ডদো অডেতৰ্াগ দূৰীকৰণ ডৰ্ষোগৰাকীৰ ডেইলৰ্ক্সে চগ ডৰ্াগাতৰ্াগ কডৰৰ্
পাতৰ। অডেতৰ্াগ দূৰীকৰণ ডৰ্ষোজতন্ অডেতৰ্াগতটা লাে কৰা োডৰখৰপৰা সােটা (7) কেব ডদন্ৰ ডেেৰে
অডেতৰ্াগতটাৰ সোধান্ কডৰৰ্লল কাে হােে ল'ৰ্ লাডগৰ্।
ন্াে: সুগন্ধা শ্িভ া
পদৱী – গ্ৰাহক সেথবন্ প্ৰৰ্ন্ধক
ঠিকন্া – ন্াডে ডিন্ছােব প্ৰাইতেট ডলডেতটি, ডকাৰােঙ্গলা, 3ে ব্লক, ডৰ্ঙ্গাতলাৰ 560095 ইতেইল –
grievance@navi.com

-

িৃ িীয় ে ভ ায়:
ৰ্ডদতহ গ্ৰাহকজতন্ দহটা (10) কেব ডদন্ৰ ডেেৰে ডকাতন্া সঁহাডৰ লাে ন্কতৰ ৰ্া অডেতৰ্াগ দূৰীকৰণ ডৰ্ষোজন্ৰ
সঁহাডৰে সন্তুষ্ট ন্হে, ডেতন্ত গ্ৰাহকজতন্ েলে ডদো ডেইলৰ্ক্সে চগ ডকাম্পান্ীৰ ন্'ডিল ডৰ্ষোগৰাকীৰ চসতে
ডৰ্াগাতৰ্াগ কডৰৰ্ পাতৰ। ন্'ডিল অডেতৰ্াগ দূৰীকৰণ ডৰ্ষোজতন্ অডেতৰ্াগতটা লাে কৰা োডৰখৰপৰা সাে (7)
ডদন্ৰ ডেেৰে অডেতৰ্াগতটাৰ সোধান্ কডৰৰ্লল কাে হােে ল'ৰ্ লাডগৰ্।
েৃ েীে পৰ্বােতটাে, গ্ৰাহকজতন্ আৰ.ডৰ্.আই. ডলাকপাল আঁৈডন্ৰ অধীন্ে েলে ডদো ডকাম্পান্ীৰ ন্'ডিল
ডৰ্ষোগৰাকীৰ চসতে ডৰ্াগাতৰ্াগ কডৰৰ্ পাতৰ:
ন্াে: ডিম্পল ডজ. বাহ
পদৱী – ন্'ডিল ডৰ্ষো
ঠিকন্া – ন্াডে ডিন্ছােব প্ৰাইতেট ডলডেতটি, ডকাৰােঙ্গলা, 3ে ব্লক, ডৰ্ঙ্গাতলাৰ 560095 ইতেইল –
nodaloffice@navi.com

-

ৈেু থব পৰ্বাে: গ্ৰাহকজন্ ন্'ডিল ডৰ্ষোগৰাকীতে জতন্াৱা সঁহাডৰে সন্তুষ্ট ন্হ'ডল, ৰ্া অডেতৰ্াগতটা প্ৰথেৰ্াৰ দাডখল
কৰাৰ 15টা কেব ডদন্ৰ ডেেৰে ৰ্ডদ োৰ সোধান্ কৰা ন্হে, ডেতন্ত গ্ৰাহকজতন্ এই ঠিকন্াে ডলডখে অডেতৰ্াগ
দাডখল কডৰৰ্ পাতৰ:
োৰপ্ৰাি ডৰ্ষো

োৰেীে ডৰজােব ডৰ্ংক
ডিপাটবতেণ্ট অি ন্ন্-ডৰ্ংডকং ছু পাৰডেডজেন্ (ডি.এন্.ডৰ্.এছ),
োৰেীে ডৰজােব ডৰ্ংক,
ন্ৰুপাথুংগা ডৰাি,
ডৰ্ংগাতলাৰ – 560001
ইতেইল: dnbsbangalore@rbi.org.in
-

ৰ্ীোকেব াৰ এক ক'ডপবাতৰট এতজণ্ট ডহৈাতপ ডকাম্পান্ীৰ অডধকাৰৰ ডেেৰে থকা ৰ্ীো সংিান্তীে সকতলাতৰ্াৰ
অডেতৰ্াগৰ সোধান্ৰ ডক্ষত্ৰে, অডেতৰ্াগতটা লাে কৰাৰপৰা 14 ডদন্ৰ ডেেৰে ডসদ্ধান্ত ডলাৱা হ'ৰ্।

5) েঞ্চি ে ভ ায়:
এন.ভি.এি.ভচ.সিূহৰ আৰ.ভি.আই কিা োি আঁচভন – 2018
ৰ্ডদতহ এন্.ডৰ্.এি.ডৈ-ৰপৰা ডকাতন্া উত্তৰ ডপাৱা ন্াৰ্াে ৰ্া এন্.ডৰ্.এি.ডৈ-ৰ উত্তৰে ৰ্ডদ গ্ৰাহক সন্তুষ্ট ডন্াতহাৱালক
থাতক, ডেতন্ত অডেতৰ্াগ/আপডত্ততটা দাডখল কৰাৰ এোহৰ ডপছে, গ্ৰাহকজতন্ োৰেীে ডৰজােব ডৰ্ংকৰ "অন্া-ডৰ্ংডকং
ডৰ্ত্তীে ডকাম্পান্ীসেূহৰ ডলাকপাল আঁৈডন্, 2018"ৰ অধীন্ে ডন্তোগ কৰা ডলাকপাল ডৰ্ষোজন্ৰ ওৈৰ ৈাডপৰ্
পাতৰ।
ওপৰৰ ডৰ্তকাতন্া এটা োধযেে অডেতৰ্াগ দাডখল কৰাৰ 30 ডদন্ পাৰ চহ ডৰ্াৱাৰ ডপছে, যদি অডেতৰ্াগ/আপডত্ততটাৰ
ডকাতন্া উত্তৰ ডপাৱা ন্াৰ্াে ৰ্া সঁহাডৰ/সোধান্তটা গ্ৰাহকজন্ৰ ৰ্াতৰ্ সতন্তাষজন্ক ন্হে, ডেতন্ত ডেওঁ/ডেতখতে উক্ত
অডেতৰ্াগতটা দূৰ কডৰৰ্ৰ ৰ্াতৰ্ ডৰ্ষেতটা ঊধবেন্ কেৃব পক্ষৰ ওৈৰলল চল ৰ্াৰ্ পাতৰ।
ওপৰে উতেখ কৰা িে অন্ুসডৰ গ্ৰাহকজতন্ আটাইতকইটা পদতক্ষপ গ্ৰহণ কৰাতটা অপডৰহাৰ্ব ন্হ'ডলও গ্ৰাহকজতন্
শ্ীষবেে স্তৰে অডেতৰ্াগ দাডখলৰ ৰ্যৱস্থা কৰাতটা োল।
ঠিকন্া:
োৰেীে ডৰজােব ডৰ্ংক
ডিাটব ডেডৈছ, ডৈন্নাই - 600001
ডটডলতিান্: 044 - 25395964
ডিক্স ন্ম্বৰ: 25395488
ইতেইল: cms.nbfcochennai@rbi.org.in
6) ওপৰে উতেখ কৰা প্ৰডিোতটা সম্পডত্ত দখলৰ লগতে ডৰ্িীৰ লগে জড়িে ডৰ্তকাতন্া অডেতৰ্াগৰ ডক্ষত্ৰতে প্ৰতৰ্াজয
হ'ৰ্। ডৰক'োৰী ডগাটৰ সহােে অডেতৰ্াগতটাৰ েদন্ত কৰা হ'ৰ্ আৰু েদন্তৰ ডপছে গ্ৰাহকজন্ক এটা ৰ্তথাডৈে উত্তৰ
ডদো হ'ৰ্।
C) অভিভ াগসিূহৰ সিািানৰ িযেস্থােিী
সকতলা অডেতৰ্াগৰ সেতোডৈে সোধান্ সুডন্ডিে কডৰৰ্ৰ ৰ্াতৰ্ ডকাম্পান্ীৰ এক গ্ৰাহক অডেতৰ্াগ দূৰীকৰণ
(ডৈ.আৰ.এে) ৰ্যৱস্থা আতছ। এই ৰ্যৱস্থাতটাতৱ (ক) অডেতৰ্াগতৰ্াৰ গ্ৰহণ কতৰ, (খ) অডেতৰ্াগতটাৰ প্ৰকৃ ডেৰ ওপৰে
ডেডত্ত কডৰ টি.এ.টি.ডৰ্াৰ পালন্ কতৰ, আৰু (গ) পূৰ্ডব ন্ধবাডৰে টি.এ.টি.ডৰ্াৰৰ লগতে শ্ীষবেে স্তৰে দাডখল কৰা
ৰ্যৱস্থাৰ আধাৰে ডৰ্ষেতৰ্াৰ ঊধবেন্ কেৃব পক্ষৰ ওৈৰলা চল ৰ্াে।
এৰ্াৰ অডেতৰ্াগতটা ডৈ.আৰ.এে ডছতষ্টেে গ্ৰহণ কৰাৰ ডপছে গ্ৰাহকজন্ৰ সন্তুডষ্টৰ ৰ্াতৰ্ আপডত্ত/অডেতৰ্াগতটাৰ
সোধান্ কডৰৰ্লল গ্ৰাহক ডসৱা ডগাটতটা দােৰ্দ্ধ। ডৰ্োন্দূৰ সম্ভৱ, গ্ৰাহকজন্ক উপতৰ্াগী েথা ৰ্তথাপৰ্ুক্ত ডৰ্কল্প
সোধান্ৰ প্ৰস্তাৱ আগৰ্ াৰ্লল ৰ্থাসাধয ডৈষ্টা কৰা হ'ৰ্। েথাডপও, সেসযাতটাৰ সোধান্ক চল গ্ৰাহকজন্ ৰ্ডদ
ডেডেোও সন্তুষ্ট ন্হে, ডেতন্ত ডেতখতে ওপৰে উতেখ কৰা েতে অডেতৰ্াগ দূৰীকৰণ ৰ্যৱস্থাৰ জডৰেতে ডৰ্ষেতটা
ঊধবেন্ কেৃব পক্ষৰ ওৈৰলল চল ৰ্াৰ্ পাতৰ।

আেভিসিূহৰ কেণীভিিাজ্ন:
-

েথয আৰু অডেতৰ্াগ সংিান্তীে ডিান্ কলতৰ্াৰ অন্ুধাৱন্ আৰু ডৰ্তিষণ কডৰৰ্লল ডসইতৰ্াৰ ডৈ.আৰ.এে-

-

ৰ জডৰেতে পৃথক কডৰ ৰখা হ'ৰ্।
সকতলা অডেতৰ্াগ সৰু, িাঙৰ, েধযেীো আডদ ৰূপে ডেণীডৰ্োডজে আৰু ডটগ কডৰ অডেতৰ্াগতৰ্াৰৰ
ওপৰে পদতক্ষপ হােে ল'ৰ্লল ডৈ.আৰ.এে-এ অগ্ৰাডধকাৰতটা অন্ুধাৱন্ কডৰৰ্।

গ্ৰাহ
-

সন্তুভষ্ট:
ডৈ.আৰ.এে-এ গ্ৰাহকসকলৰ সন্তুডষ্টৰ োন্ অন্ুৰ্ােী ডেওঁতলাকৰ েোেে ডলাৱাে সহাে কডৰৰ্।
গ্ৰাহকসকতল উত্থাপন্ কৰা অডেতৰ্াগতৰ্াৰৰ অৱসান্ ঘতটাৱাৰ পূতৰ্ব, ডকাম্পান্ীতে গ্ৰাহকসকলৰ সন্তুডষ্টৰ
োন্ অন্ুৰ্ােী ডেওঁতলাকৰ েোেে গ্ৰহণ কডৰৰ্।

D) অভিভ াগসিূহৰ অিযন্তৰীণ সিীক্ষা আৰু ে ভ ভেক্ষণ
এই প্ৰডিোে ৰ্াতে ডকাতন্া সুৰঙ
ু া ন্াথাতক োক সুডন্ডিে কডৰৰ্লল অডেতৰ্াগ, টি.এ.টি, অডেতৰ্াগৰ স্বৰূপসেূহ
ডন্ৰীক্ষণৰ সােডেক পুন্ৰীক্ষণ, োতহকীো ডেডত্তে সম্পন্ন কৰা হ'ৰ্।
ৰ্ীোকেব াৰ চসতে সেতে সেতে ৰ্ীোজডন্ে অডেতৰ্াগসেূহৰ েথয আদান্-প্ৰদান্ কৰা হ'ৰ্।
E) কিাডভ আৰু অভডট
-

ভিটীসিূহৰ সিীক্ষা:

গ্ৰাহক অডেতৰ্াগ দূৰীকৰণ ৰ্যৱস্থা আৰু গ্ৰাহক অডেতৰ্াগ ন্ীডেখন্ ৰ্াডষবক ডেডত্তে পুন্ৰীক্ষণ কৰা হ'ৰ্। এই
পুন্ৰীক্ষণতৰ্াৰে উতেডখে ডৰ্ষেসেূহ ডৰ্তৱৈন্া কৰা হ'ৰ্: (ক) অডেতৰ্াগ দূৰীকৰণ প্ৰডিোৰ উন্নডেসাধন্;
(খ) অডেতৰ্াগ ৰ্যৱস্থাপন্া ডৰ্োগৰ সােডগ্ৰক কাে-কাজ, আৰু (গ) প্ৰডেতৱদন্ে প্ৰকাশ্ ডপাৱা অডেতৰ্াগ
দূৰীকৰণ ৰ্যৱস্থাৰ ইণ্টাৰতন্ল অডিট টীেৰ দ্বাৰা আতোডজে ডহৈাপ পৰীক্ষাৰ িলািলতৰ্াৰৰ লগতে চৰ
ডৰ্াৱা ত্ৰুটি, ৰ্ডদ ৰ্ছৰতটাে ডকৰ্া থাতক।

-

প্ৰাি অডেতৰ্াগসেূহৰ এক প্ৰডেতৱদন্ প্ৰডে ডেডন্ োহৰ েূতৰ েূতৰ ডৰ্ািব ৰ্া ডৰ্ািব কডেটীৰ ওৈৰে দাডখল
কডৰৰ্ লাডগৰ্।

F) কেিছাইট
এই ন্ীডে ডকাম্পান্ীৰ ডৱৰ্ছাইট আৰু সকতলা শ্াখাতে উপলেয হ'ৰ্। ডকাম্পান্ীৰ সকতলা কেবৈাৰীতক এই ন্ীডেৰ
সন্দেব ে সতৈেন্ কডৰ ডোলা হ'ৰ্।

পডৰডশ্ষ্ট ২

নাভি ভিনছািভ প্ৰাইভিট ভিভিভটডৰ
ডাইভৰক্ট কছিছ এভজ্ণ্টস িৰ আচৰণ ভিভি
(পূৰ্বতে চৈেন্য ৰূতৰল ইণ্টাৰতেডিতেশ্যন্ ডিতেলপতেণ্ট ছাডেব তৈছ প্ৰাইতেট ডলডেতটি
ৰ্ুডল জন্াজাে আডছল)

সংস্কৰণ ন্ং
ন্ীডে গ্ৰহণ কৰাৰ েূল োডৰখ
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অনুসূচী
নাভি ভিনছািভ প্ৰাইভিট ভিভিভটডৰ
ডাইভৰক্ট কছভিং এভজ্ণ্টস িৰ আচৰণ ভিভি
(েূিভভি চচিনয ৰূভৰি ইণ্টাৰভিভডভয়শ্যন কডভিিেভিণ্ট ছাভিভভচছ প্ৰাইভিট ভিভিভটড িুভি জ্নাজ্াি
আভছি)
েৃষ্ঠিূ ভি
িাইতৰি ডছডলং এতজণ্টসকলৰ ৰ্াতৰ্ প্ৰস্তুে কৰা ন্াডে ডিন্ছােব প্ৰাইতেট ডলডেতটি (ন্াডে)ৰ আৈৰণ ডৰ্ডধ
("ডকাি")-এ ন্াডে ডিন্ছােব প্ৰাইতেট ডলডেতটিৰ ডৰ্তকাতন্া ঋণ (গৃহডন্েবাণ ঋণতক ধডৰ) ৰ্া অন্য ডৰ্ত্তীে সােগ্ৰীৰ
ডৰ্পণন্ আৰু ডৰ্েৰণৰ চসতে জড়িে সকতলা ৰ্যডক্ততক সােডৰ লে।
ন্াডেৰ িাইতৰি ডছডলং এতজণ্টসকলৰ ৰ্াতৰ্ প্ৰস্তুে কৰা এই ডৰ্ডধতে আৰ.ডৰ্.আই.-এ ৰ্াধযোেূলক কৰা
এন্.ডৰ্.এি.ডৈ কৃ ে ডৰ্ত্তীে ডসৱাসেূহৰ আউটৈ'ডছব ং (আউটৈ'ডছব ং চহতছ পডৰতসৱাসেূহ সম্পন্ন কডৰৰ্ৰ ৰ্াতৰ্ এটা
ডকাম্পান্ীতে ৰ্াডহৰৰ এটা পাটিবক দাডেত্ব ন্যস্ত কৰাৰ ৰ্াডণডজযক ৰ্যৱস্থা)ৰ ডক্ষত্ৰে দাডেত্ব ৰ্হন্ েথা আৈৰণ ডৰ্ডধৰ
ওপৰে থকা ডন্ৰতপক্ষ আৈৰণ ডৰ্ডধ (এি.ডপ.ডৈ) ডন্েোৱলী আৰু ডন্তদব শ্ন্াসেূহ োডন্ ৈলাৰ লগতে গ্ৰাহকসকলৰ
েৰ্বাদা আৰু সন্মান্ ৰক্ষা কতৰ। এই ন্ীডে ডসৌজন্যোৰ খাডেৰে আৰু ডন্ৰতপক্ষ ৰ্যৱহাৰৰ ৰ্াতৰ্ প্ৰস্তুে কৰা চহতছ।
এই ন্ীডেতে ডন্ৰতপক্ষোৰ লগতে স্বচ্ছোতৰা প্ৰডেশ্ৰুডে প্ৰদান্ কতৰ।
ন্াডেতে ইোৰ ডৰ্পণন্ ডন্টৱকব ডৰ্স্তাডৰে কডৰৰ্ৰ ৰ্াতৰ্ ডন্জৰ ডৰ্ত্তীে প্ৰিািসেূহৰ সম্ভান্াপূণব গ্ৰাহক(সকল)ক
("প্ৰছতপি") পডৰতসৱাসেূহ আগৰ্ াৰ্লল ডেওঁতলাকৰ ডসৱাসেূহ সুলে কডৰ েু ডলৰ্ৰ ৰ্াতৰ্ ডৰ্ডেন্ন ডসৱা সহতৰ্াগী –
িাইতৰি ডছডলং এতজণ্ট ("ডি.এছ.এ"), িাইতৰি ডছডলং এডক্সডকউটিে ("ডি.এছ.ই")সকলক (ৰ্যডক্তগে আৰু
ক'ডপবাতৰট দুতোটা) ডন্তোগ আৰু জড়িে কৰাৰ প্ৰস্তাৱ আগৰ্ াে।
1. প্ৰভ াজ্যিা
এই ডৰ্ডধ ন্াডে আৰু ডি.এছ.এ/ডি.এছ.ই.সকলৰ োজে সম্পাদন্ ডহাৱা ৈু ডক্তখন্ে গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে অন্তেুব ক্ত আতছ
ৰ্ুডল ধডৰ ডলাৱা চহতছ। ন্াডেৰ ডৰ্তকাতন্া ঋণ ৰ্া অন্য ডৰ্ত্তীে সােগ্ৰীৰ ডৰ্পণন্ আৰু ডৰ্েৰণৰ চসতে জড়িে সকতলা
ৰ্যডক্তৰ ডক্ষত্ৰতে এই ডৰ্ডধ প্ৰতৰ্াজয হ'ৰ্।
ন্াডেৰ চহ ডৰ্তকাতন্া প্ৰেযক্ষ ডৰ্পণন্ কাৰ্বৰ ৈু ডক্তে আৰ্দ্ধ ডহাৱাৰ পূতৰ্ব িাইতৰি ডছডলং এতজণ্ট (ডি.এছ.এ), িাইতৰি
ডছডলং টীে (ডি.এছ.টি), ইোৰ ডটডল-োতকব টিং এডক্সডকউটিেসকল আৰু ডক্ষত্ৰ ডৰ্িী ডৰ্ষোসকল, প্ৰধান্লক ডৰ্জতন্ছ
ডিতেলপতেণ্ট এডক্সডকউটিেসকল (ডৰ্.ডি.ই)-এ এই ডৰ্ডধ োডন্ ৈলাতটা ৰ্াধযোেূলক। ডৰ্তকাতন্া ডি.এছ.এ,
ডি.এছ.টি, টি.এে.ই, ৰ্া ডৰ্.ডি.ই-এ এই ডৰ্ডধ উলংঘন্ কৰাৰ কথা জাডন্ৰ্ পাডৰতল ডেওঁক ডন্ডষদ্ধ ডঘাষণা কৰা হ'ৰ্
পাতৰ। এই ন্ীডেসেূহ োডন্ ৈলাে ডৰ্িল ডহাৱাৰ িলস্বৰূতপ ডি.এছ.এ, ডি.এছ.টি, টি.এে.ই, ৰ্া ডৰ্.ডি.ই-জন্ৰ ডন্ৰ্ুডক্ত
স্থােীৰূতপ ৰ্াডেল হ'ৰ্ পাতৰ।
2. এগৰা ী প্ৰছভেক্ট (এজ্ন সম্ভািয গ্ৰাহ )ৰ চসভি কটভিভিান ক াগাভ াগ
েলে ডদো পডৰডস্থডেসেূহে ন্াডেৰ প্ৰিাি ৰ্া ন্াডেৰ চসতে জড়িে প্ৰিািৰ পডৰতসৱাসেূহ আগৰ্ াৰ্লল এগৰাকী
প্ৰছতপিৰ চসতে ডৰ্াগাতৰ্াগ কৰা হ'ৰ্ পাতৰ:
a) ন্াডেৰ ডৱৰ্ছাইট, কল ডৈণ্টাৰ, শ্াখা ৰ্া ন্াডেৰ সম্পকব ৰক্ষী প্ৰৰ্ন্ধকৰ জডৰেতে ন্াইৰ্া অন্য এগৰাকী প্ৰছতপি,
গ্ৰাহক, ৰ্যৱসাডেক প্ৰডেষ্ঠান্, ডৰ্ল্ডাৰ অথৰ্া ন্াডেৰ ৈডলে গ্ৰাহতক উতেখ কৰা এগৰাকী প্ৰছতপি-এ ডৰ্ডেো
এটা প্ৰিাি লাে কডৰৰ্লল ইচ্ছা প্ৰকাশ্ কতৰ।

b) ডৰ্ডেো এগৰাকী প্ৰছতপিৰ ন্াে, ডটডলতিান্ ন্ম্বৰ ৰ্া ঠিকন্া ডপাৱা ৰ্াে আৰু ডি.এছ.এ ডেতন্জাৰ ৰ্া টীে
লীিাৰৰ সন্মডে ডলাৱাৰ ডপছে, ডৰ্তটাতৱই প্ৰতোজয হে, ডেওঁৰ দ্বাৰা অন্ুতোডদে োডলকা, েথযপঞ্জী,
েথযোণ্ডাৰসেূহৰ ডৰ্তকাতন্া এঠাইৰপৰা ডৰ্ডেো সংগ্ৰহ কৰা হে।
c) ৰ্ডদ ডকাতন্া এজন্ ৰ্যডক্তৰ ন্াে/ন্ম্বৰ ডৰ্তকাতন্া "িু ন্ট ডিষ্টাৰ্ব" োডলকাে ডফ্লগৰ্ুক্ত চহ থাতক, ডেতন্ত টি.এে.ইডে ডেতখেলল ডিান্ কৰা উডৈে ন্হে।
3. এগৰা ী প্ৰছভেক্টৰ চসভি আেুভন ক ভিয়া ক াগাভ াগ

ভৰি োভৰ

a) ডটডলতিান্ৰ জডৰেতে ডৰ্াগাতৰ্াগ কৰাৰ সেেডখডন্ সাধাৰণতে 09:30 ৰ্জাৰপৰা 19:00 ৰ্জাৰ ডেেৰে হ'ৰ্
লাডগৰ্। েথাডপও, এগৰাকী প্ৰছতপিৰ ৰ্াতৰ্ ডিান্কলতটা সুডৰ্ধাজন্ক হ'ডলতহ ডেতখেৰ চসতে ডৰ্াগাতৰ্াগ
কৰাতটা ডন্ডিে কডৰৰ্ লাডগৰ্।
b) ডন্ধবাডৰে সেেৰ আগতেই ৰ্া োেলক ডপছে ডেডেোতহ কল কডৰৰ্ পাডৰৰ্ ডৰ্ডেো প্ৰছতপিজতন্ ডেতন্
কডৰৰ্লল ডি.এছ.এ, ডি.এছ.টি, টি.এে.ই, ৰ্া ডৰ্.ডি.ই-জন্ক প্ৰকাতশ্য অন্ুেডে ডদতে।
c) প্ৰছতপিজন্ক ৰ্াসগৃহ/ৰ্যৱসাে প্ৰডেষ্ঠান্/কাৰ্বালেে ডদখা কৰাতটা সাধাৰণতে 09:30 ৰ্জাৰপৰা 19:00
ৰ্জাৰ ডেেৰে হ'ৰ্ লাডগৰ্। ডন্ধবাডৰে সেেৰ আগতেই ৰ্া োেলক ডপছে ডেডেোতহ ডদখা কডৰৰ্ পাডৰৰ্
ডৰ্ডেো প্ৰছতপিজতন্ হে ডলডখে ন্াইৰ্া ডেৌডখকোতৱ ডেতন্ কডৰৰ্লল ডি.এছ.এ, ডি.এছ.টি, টি.এে.ই, ৰ্া
ডৰ্.ডি.ই আৰু/ৰ্া ইোৰ কেবৈাৰী/প্ৰডেডন্ডধসকলক প্ৰকাতশ্য অন্ুেডে ডদতে।
4. প্ৰছভেক্টৰ কগােনীয়িা

সন্মান

ভৰি

ডি.এছ.এ, ডি.এছ.টি, ৰ্া ডৰ্.ডি.ই আৰু/ৰ্া ইোৰ কেবৈাৰী/প্ৰডেডন্ডধসকতল প্ৰছতপিৰ ডগাপন্ীেোক সন্মান্ কৰা
উডৈে আৰু প্ৰছতপিৰ স্বাথবৰ ডৰ্ষেতটা সাধাৰণতে ডকৱল প্ৰছতপি আৰু অন্য ৰ্যডক্ত/পডৰোলৰ সদসযৰ চসতেতহ
কডৰৰ্ পাডৰৰ্ ৰ্ডদতহ প্ৰছতপিৰ দ্বাৰা ডেতন্ কডৰৰ্লল অন্ুেডে ডদতে।
5. এই কক্ষত্ৰি ক াভনা ভিভ্ৰাভন্ত ৰ ভিিৃভি/অেিযাখযা/িু ি-ভিিী

ভৰিলি অনুিভি ভদয়া নহয়

ডি.এছ.এ, ডি.এছ.টি, টি.এে.ই, ৰ্া ডৰ্.ডি.ই আৰু/ৰ্া ইোৰ কেবৈাৰী/প্ৰডেডন্ডধতে এইডখডন্ কাে কডৰৰ্ ডন্াৱাডৰৰ্:
a) ন্াডেতে আগৰ্ত াৱা ডৰ্তকাতন্া প্ৰিাি/ডসৱাৰ সন্দেব ে প্ৰছতপিজন্ক ডৰ্পতথ পডৰৈাডলে কৰা;
b) ন্াডেৰ ৰ্যৱসাে ৰ্া প্ৰডেষ্ঠান্ৰ ন্ােে প্ৰছতপিজন্ক ডৰ্পতথ পডৰৈাডলে কৰা ৰ্া ডন্জতক ন্াডেৰ কেবৈাৰী ৰ্ুডল
েু ৱালক উপস্থাপন্ কৰা;
c) ডৰ্তকাতন্া সুডৰ্ধা/ডসৱাৰ ৰ্াতৰ্ ন্াডেৰ চহ ডৰ্তকাতন্া েু ৱা/অন্ডধকৃ ে প্ৰডেশ্ৰুডে ডদো;
d) সূদৰ হাৰ, েঞ্জুৰ কৰা ঋণৰ পডৰোণ, প্ৰতোজন্ হ'ৰ্ পৰা প্ৰডেেূ ডে/ৰ্ন্ধকীৰ সডৱতশ্ষ েু ললক উপস্থাপন্ কডৰ
ন্াডেৰ দ্বাৰা আগৰ্ত াৱা প্ৰিাি/ডসৱাসেূহ েু ললক ডৰ্িী কৰা।
উন্নে ডসৱাৰ োন্ ধডৰ ৰাডখৰ্ৰ ৰ্াতৰ্ সেতে সেতে ন্াডেৰ ডৰ্ষো কেবৈাৰীসকতল ডকছু োন্ প্ৰডশ্ক্ষণৰ কাৰ্বসূৈী
অন্ুডষ্ঠে কডৰৰ্।
6. কটভিিাভ ভ টিঙৰ ভশ্ষ্টাচাৰসিূহ
ি

ৰাৰ েূভিভ

a) 09:30 ৰ্জাৰ আগে ৰ্া 19:00 ৰ্জাৰ ডপছে ডকাতন্া ডিান্ কল ন্কডৰৰ্, ৰ্ডদতহ ডৰ্তশ্ষোতৱ অন্ুতৰাধ ন্কতৰ;
b) এতকৰাতহ ডিান্ কডৰ ন্াথাডকৰ্।
ি

ৰাৰ সিয়ি

a) ডন্জৰ লগতে ডন্জৰ ডকাম্পান্ীৰ পডৰৈে ডদ আতপান্াৰ উতেশ্যৰ কথা ক'ৰ্;
b) কথাডখডন্ আগৰ্ াৰ্ৰ ৰ্াতৰ্ অন্ুেডে ল'ৰ্;

c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

অন্ুেডে ডন্ডদতল ক্ষোপ্ৰাথী চহ ডৰ্ন্ম্ৰোতৰ ডিান্তটা কাটি ডদৰ্;
আপুডন্ কল কৰাৰ কাৰণতটা ৰ্ুজাই ডদৰ্;
ডকডেোও ৰ্যডেৰ্যস্ত ৰ্া ৰ্ুডক্তেকব ন্কডৰৰ্;
ডৰ্োন্দূৰ সম্ভৱ হে, প্ৰছতপি/গ্ৰাহকজন্ৰ ৰ্াতৰ্ সুডৰ্ধাজন্ক হ'ৰ্ পৰা োষাতটাে কথা পাডেৰ্;
কথা-ৰ্েৰাডখডন্ ৰ্যৱসাডেক ডৰ্ষেসেূহৰ ডেেৰতে সীোৰ্দ্ধ ৰাডখৰ্;
পৰৱেী কল ৰ্া পৰৱেী সাক্ষাৎকাৰৰ সডৱতশ্ষডখডন্ পুন্ৰ ডন্ডিে কডৰৰ্;
প্ৰছতপি/গ্ৰাহকজতন্ ডৰ্ৈাডৰতল আতপান্াৰ ডটডলতিান্ ছু পাৰোইজৰৰ ন্াে ৰ্া ন্াডেৰ ডৰ্াগাতৰ্াগকাৰী
ডৰ্ষোজন্ৰ সডৱতশ্ষ প্ৰদান্ কডৰৰ্;

j)

প্ৰছতপি/গ্ৰাহকজতন্ সেে ডদোৰ ৰ্াতৰ্ ডেতখেক ধন্যৰ্াদ জন্াৰ্।
ি

ৰাৰ ভেছি

a) “িু ন্ট ডিষ্টাৰ্ব” ডফ্লগ লগাৰ্লল ইচ্ছা প্ৰকাশ্ কৰা প্ৰছতপি/গ্ৰাহকসকলৰ ডৰ্ষতে ন্াডে-ক িীিতৰ্ক প্ৰদান্ কডৰৰ্।
7. উেহাৰ িা উৎভ াচসিূহ
ডি.এছ.এ, ডি.এছ.টি, টি.এে.ই, ৰ্া ডৰ্.ডি.ই-জতন্ প্ৰছতপিসকলৰ পৰা ডকাতন্া উপহাৰ গ্ৰহণ কডৰৰ্ ন্ালাডগৰ্ ৰ্া
ডকাতন্াধৰণৰ উৎতকাৈ ল'ৰ্ ন্ালাডগৰ্। ৰ্ডদতহ এজন্ ডি.এছ.এ, ডি.এছ.টি, টি.এে.ই, ৰ্া ডৰ্.ডি.ই-ক এজন্
প্ৰছতপি/গ্ৰাহতক এটা উৎতকাৈ ডদতে ৰ্া ডকাতন্া ধৰণৰ ধন্ ৰ্াতৈ, ডেতন্ত ডেওঁ ডন্জৰ কেৃব পক্ষৰ আগে ডসই ডৰ্ষতে
অৱগে কৰাতটা অপডৰহাৰ্ব।
8. সাক্ষাৎ াৰ/ক াগাভ াগসিূহি ি'িিগীয়া আগিীয়া সােিানিা
ডি.এছ.এ, ডি.এছ.টি ৰ্া ডৰ্.ডি.ই আৰু/ৰ্া ইোৰ কেবৈাৰী/প্ৰডেডন্ডধতে এইডখডন্ কাে কডৰৰ্ লাডগৰ্:
a)
b)
c)
d)
e)

প্ৰছতপিৰ ৰ্যডক্তগে পদৱীক সন্মান্ কৰাৰ লগতে উপৰ্ুক্ত দূৰত্ব ৰ্েব াই ৰাডখৰ্ লাডগৰ্;
প্ৰছতপিৰ অন্ুেডেৰ ডৰ্ৰুতদ্ধ চগ ডেতখেৰ ৰ্াসগৃহ/কাৰ্বালেে প্ৰতৱশ্ কডৰৰ্ ন্ালাডগৰ্;
প্ৰছতপিৰ ৰ্াসগৃহ/কাৰ্বালেলল লগে ডৰ্ডছ োন্ুহ চল ৰ্াৰ্ ন্ালাডগৰ্;
প্ৰছতপিৰ ডগাপন্ীেোক সন্মান্ কডৰৰ্ লাডগৰ্;
সাক্ষােৰ সেেৰ ৰ্ডদ প্ৰছতপি উপডস্থে ন্াথাতক আৰু ডকৱল পডৰোলৰ সদসযৰ্গব/কাৰ্বালেৰ
ডৰ্ষেৰ্ৰ্ীোসকলতহ উপডস্থে থাতক, ডেতন্ত ডেওঁ প্ৰছতপিক পুন্ৰ ডিান্ কডৰৰ্ৰ ৰ্াতৰ্ অন্ুতৰাধ জন্াই

সাক্ষাৎকাৰতটা সােডৰৰ্ লাডগৰ্। ডৰ্ডক ন্হওক ডকে, প্ৰছতপিজতন্ ডন্জৰ ৰ্াতৰ্ সুডৰ্ধাজন্ক ৰ্ুডল েৰ্া এটা
সেেে ডেতখেৰ চসতে ডৰ্াগাতৰ্াগ কডৰৰ্ পাডৰৰ্;
f) প্ৰছতপি/গ্ৰাহকজতন্ ডৰ্ৈাডৰতল ডন্জৰ ডটডলতিান্ ন্ম্বৰ, ছু পাৰোইজৰৰ ন্াে আৰু ন্াডেৰ ডৰ্ষোৰ্গবৰ
ডৰ্াগাতৰ্াগৰ সডৱতশ্ষ প্ৰদান্ কডৰৰ্ লাডগৰ্;
g) প্ৰছতপিৰ চসতে আতলাৈন্া ৰ্যৱসােৰ োজতে সীডেে ৰাডখৰ্ লাডগৰ্ - এক ডপছাদাৰী দূৰত্ব ৰ্েব াই ৰাডখৰ্
লাডগৰ্।
9. ভচঠিেত্ৰ আৰু অনয ক াগাভ াগসিূহৰ িত্বােিান
প্ৰছতপিলল ডপ্ৰৰণ কৰা ডৰ্তকাতন্া ৰ্ােব া ডকৱল ন্াডেৰ দ্বাৰা অন্ুতোডদে োধযে আৰু িতেবটেতহ হ'ৰ্ লাডগৰ্।
10. িাভি ািু ক্ত ৰণৰ প্ৰভিভেদন/িু সিূহ িথা ভনয়ি আৰু চিভােিী
a) ন্াডেতে িাইতৰি ডছডলং ডসৱাসেূহৰ চসতে জড়িে থকা সকতলাতৰ্াৰ ৰ্ুক, প্ৰডেতৱদন্ আৰু েথয ডন্ডিেোতৱ
আহৰণ কডৰৰ্ পাডৰৰ্;

b) গ্ৰাহকৰ চসতে সম্পকব থকা ডগাপন্ীে েথযৰ সুৰক্ষাে ডৰ্ডঘডন্ ঘটা ৰ্া ডেতন্ েথয িাডদল ডহাৱাৰ ডক্ষত্ৰে গ্ৰাহকৰ
েথযৰ ডগাপন্ীেো আৰু ডি.এছ.এ, ডি.এছ.টি, টি.এে.ই, ৰ্া ডৰ্.ডি.ই-ৰ দােৰ্দ্ধো সুডন্ডিে কডৰৰ্ৰ ৰ্াতৰ্
ডন্েন্ত্ৰণ ৰ্যৱস্থাসেূহ োডলকােু ক্তকৰণৰ ডন্েে আৰু ৈেব াৱলীৰ লগে সডন্নডৱষ্ট কডৰৰ্ লাডগৰ্;
c) ন্াডেতে োডলকােু ক্ত ডি.এছ.এ, ডি.এছ.টি, টি.এে.ই, ৰ্া ডৰ্.ডি.ই-ৰ এক আপ-টু -ডিট েথযোণ্ডাৰ েজুে ৰাডখৰ্
লাডগৰ্;
d) ৰ্যৱসােৰ ধাৰাৰ্াডহকো সুডন্ডিে কডৰৰ্লল ডকছু োন্ সম্ভাৰ্য আঁৈডন্ থাডকৰ্ লাডগৰ্;
e) অেযন্তৰীতণই হওক ৰ্া ৰ্াডহযতকই হওক, ডন্জৰ ডহৈাপ পৰীক্ষক ন্াইৰ্া ইোৰ চহ কাে কডৰৰ্ৰ ৰ্াতৰ্ ডন্তোগ কৰা
এতজণ্টসকলৰ দ্বাৰা ডি.এছ.এ, ডি.এছ.টি, টি.এে.ই, ৰ্া ডৰ্.ডি.ই-সকলৰ ওপৰে ডহৈাপ পৰীক্ষা কৰাৰ লগতে
ন্াডেৰ চহ সম্পাদন্ কৰা ডসৱাসেূহৰ চসতে জড়িে থকা ডৰ্তকাতন্া ডহৈাপ পৰীক্ষা ৰ্া সেীক্ষা প্ৰডেতৱদন্ েথা
ডি.এছ.এ, ডি.এছ.টি, টি.এে.ই, ৰ্া ডৰ্.ডি.ই-ৰ ওপৰে লাে কৰা ন্েু ন্ েথযৰ ডকছু োন্ প্ৰডেডলডপ আহৰণ
কডৰৰ্লল ন্াডেৰ হােে অডধকাৰ থাডকৰ্;
f) ডৰ্ডেন্ন ন্ডথপত্ৰ, ডলন্তদন্ৰ প্ৰডেতৱদন্ আৰু এক ডন্ধবাডৰে সেেৰ ডেেৰে ডি.এছ.এ, ডি.এছ.টি, টি.এে.ই, ৰ্া
ডৰ্.ডি.ই-ক ডদো, ডেওঁতলাতক েজুে কৰা ৰ্া প্ৰকৰণ কৰা অন্য ডৰ্তকাতন্া প্ৰতোজন্ীে েথয আহৰণ কডৰৰ্লল
োৰেীে ডৰজােব ডৰ্ংক ৰ্া ইোৰ দ্বাৰা অন্ুতোডদে ৰ্যডক্তসকলক সুডৰ্ধা ডদৰ্ লাডগৰ্;
g) োডলকােু ক্তকৰণ ৰ্াডেল কৰাৰ ডপছতো প্ৰছতপিৰ/গ্ৰাহকৰ েথযৰ ডগাপন্ীেো ৰ্াহাল ৰাডখৰ্ লাডগৰ্;
h) এই সন্দেব ে আইন্ী/ডৰ্ডধৰ্দ্ধ ৰ্াধযৰ্াধকো অন্ুসডৰ ডি.এছ.এ, ডি.এছ.টি, টি.এে.ই, ৰ্া ডৰ্.ডি.ই-ডে প্ৰস্তুে কৰা
ন্ডথপত্ৰ আৰু েথযৰ সংৰক্ষণৰ ৰ্াতৰ্ ৰ্তথাডৈে ৰ্যৱস্থা গ্ৰহণ কডৰৰ্ লাডগৰ্।
11. ভড.এছ.এ, ভড.এছ.টি, টি.এি.ই, িা ভি.ভড.ই আৰু/িা ইয়াৰ

িভ চাৰী/ প্ৰভিভনভিস িৰ প্ৰভশ্ক্ষণ

ডি.এছ.এ, ডি.এছ.টি, টি.এে.ই, ৰ্া ডৰ্.ডি.ই আৰু/ৰ্া ইোৰ কেবৈাৰী/প্ৰডেডন্ডধসকতল এটা কথা ডন্ডিে কডৰৰ্ লাডগৰ্
ডৰ্ ডি.এছ.এ, ডি.এছ.টি, টি.এে.ই, ৰ্া ডৰ্.ডি.ই-সকতল আগৰ্ াৰ্লগীো প্ৰেযাডশ্ে ডসৱাসেূহৰ সন্দেব ে উচ্চ োন্ৰ
ডসৱা ৰ্েব াই ৰখাৰ উতেতশ্য ন্াডেৰ ডৰ্ষোৰ্গব আৰু কেবৈাৰীসকতল ডৰ্ডেোই ডকাতন্া প্ৰডশ্ক্ষণৰ ৰ্যৱস্থা কডৰৰ্, ডসই
প্ৰডশ্ক্ষণৰ সেেডখডন্ে ডেওঁতলাক উপডস্থে থাডকৰ্।
**********

