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ফিয়ার প্রযাকটিস ফকাে
নামে মফনসােব প্রাইয়েট মলমময়টি (“NFPL বা ফকাম্পাভন”) হল মরজােব র্যাঙ্ক অফ ইমিো (“RBI”)-ে ডরমজমিকৃত একটি নন-র্যামঙ্কং ফাইনযান্স
ডকাম্পামন। এই ডকাম্পামন র্তব মায়ন গ্রাহকয়দর মিমজটাল র্যমিগত ঋে ও মিমজটাল গৃ হঋে ডদওোর র্যর্সাে যু ি আয়ে।
মরজােব র্যাঙ্ক অফ ইমিোর (“RBI”) জু লাই ১, ২০১৫ তামরয়খর মাস্টার সার্কবলার – ডফোর প্রযাকটিয়সজ ডকাি (“সার্কভিার”)-এর প্রয়োজন অনু সায়র
NFPL এই ডফোর প্রযাকটিস ডকাি (“ফকাে” বা “FPC”) গ্রহে কয়রয়ে। এই ডফোর প্রযাকটিয়সজ ডকাি ডকাম্পামনর সমস্ত পেয ও পমরয়ের্াে
(এখন যা ৈালু আয়ে অথর্া েমর্েযয়ত কখয়না ৈালু হয়র্) প্রয়যাজয। এই ডকাি ঋেগ্রহীতায়দর সায়থ ডলনয়দয়নর ডক্ষয়ে নযাযয র্যর্হার ও স্বচ্ছতার প্রমত
ডকাম্পামনর দাের্দ্ধতা মনমিত কয়র।
উভেশ্য
এই ডকাি চতমর করা হয়েয়ে গ্রাহকয়দর প্রমত ডকাম্পামনর প্রিান দাের্দ্ধতাগুলি পূ রে করার উয়েশয মনয়ে:
●
●
●
●
●

ডমৌমলক মানদিগুলি প্রমতষ্ঠা কয়র ঋেগ্রহীতায়দর সায়থ ডলনয়দয়নর ডক্ষয়ে চনমতক ও নযাযয প্রোলীয়ক উৎসাহ ডদওো;
ঋেগ্রহীতা ও ডকাম্পামনর ময়িয এক নযাযয ও শ্রদ্ধাপূ েব সম্পকব গয়ে ডতালা;
ডকাম্পামনর লিোন ডপ্রািাক্টগুলির ডক্ষয়ে সার্কবলার ও ডকায়ির প্রয়োজন পূ রে করা এর্ং মান রক্ষা করা;
গ্রাহকয়দর অমেয়যাগ প্রমতকায়রর পদ্ধমতগুলিডক শমিশালী করা; এর্ং
মনমিত করা ডয ডকাম্পামনর লিোন ডপ্রািাক্টগুলি সংমিষ্ট োরতীে আইন এর্ং মনেমার্লী পালন করয়ে;

দায়বদ্ধিাগুভি
NFPL সমস্ত ডলনয়দয়ন সততা ও স্বচ্ছতার নীমতর উপর মেমি কয়র নযাযয এর্ং যু মিসঙ্গতোয়র্ ৈয়ল ডকাি পালন করয়র্, যায়ত আমথবক পমরয়ের্া
ডক্ষয়ের ৈালু মান রক্ষা করা যাে।
NFPL ঋেগ্রহীতায়দর ডলান ডপ্রািাক্টগুমল ডর্াঝার জনয অস্পষ্টতাহীন তথয ডজাগায়র্। ডসইসয়ঙ্গ ডপ্রািাক্টগুমলর শতব ার্লীও জানায়র্, যার ময়িয থাকয়র্
সামেব স ৈাজব, সু য়দর হার এর্ং আয়র্দন করার প্রোলী।
NFPL গ্রাহকয়দর সমস্ত র্যমিগত তথযয়ক একান্ত ডগাপনীে তথয মহসায়র্ র্যর্হার করয়র্ এর্ং তৃ তীে পক্ষয়ক ডকায়না তথয ডদয়র্ না, যমদ না (ক)
ডকায়না আইন র্া সরকামর কতৃব পয়ক্ষর এইসর্ তয়থযর প্রয়োজন হে, যায়দর ময়িয রয়েয়ে মনোমকরা অথর্া ডেমিট ইনফরয়মশন র্ু যয়রাগুমল; অথর্া (খ)
যমদ গ্রাহক ডতমন র্যমিগত তথয ডদওোে সম্মমত ডদন।
NFPL এই ডকাি ডকাম্পামনর ওয়ের্সাইয়ট প্রকাশ করয়র্ এর্ং ঋেগ্রহীতারা অনু য়রাি করয়ল তাাঁয়দর ডকায়ির একটি কমপ ডদয়র্। ডকাম্পামন জামত,
র্েব, মলঙ্গ, চর্র্ামহক অর্স্থান, িমব এর্ং, অথর্া প্রমতর্ন্ধকতার মেমিয়ত তার গ্রাহকয়দর প্রমত ডকায়না চর্েময করয়র্ না।
কাভদর উপর প্রভ াজ্য
এই ডকাি ডকাম্পামনর সমস্ত কমবৈারী এর্ং ডকাম্পামনর কাজকয়মবর জনয ডকাম্পামনর প্রমতমনমিত্ব করার অনু য়মাদনপ্রাপ্ত অনযানয র্যমিয়দর উপর প্রয়যাজয
হয়র্।
ঋভের জ্নয আভবদন এবং প্রভিয়াকরে
ডকাম্পামন নামে অযায়পর মািযয়ম, অথর্া মিমজটাল পাটবনার র্া এয়জন্টয়দর মািযয়ম মকংর্া প্রয়যাজয আইয়নর সায়থ সঙ্গমতপূ েব অনয ডকায়না পদ্ধমতয়ত
ঋেগ্রহীতায়দর ডসাসব করয়র্। ডকাম্পামন সমস্ত ঋয়ের আয়র্দন নামে অযায়পর মািযয়ম অথর্া মলমখত আয়র্দনপয়ে র্া প্রয়যাজয আইয়নর সায়থ সঙ্গমতপূ েব
অনয ডকায়না পদ্ধমতয়ত গ্রহে করয়র্।
ডকাম্পামন মনমিত করয়র্ ডয:
ক) ঋেগ্রহীতার সায়থ সমস্ত ডযাগায়যাগ তাাঁর স্থোনীয় ভোষোে অথর্া এমন ডকায়না োোে হয়র্ যা মতমন ডর্ায়ঝন।

খ) ঋয়ের আয়র্দয়ন ডসইসর্ প্রয়োজনীে তথয (অথবাৎ প্রয়যাজয সু য়দর হার, যমদ ডকায়না মফ/ৈাজব থায়ক, যমদ ডকায়না প্রাক-ডপয়মন্ট মর্কল্প
থায়ক) থাকয়র্ ডযগুমল ঋেগ্রহীতার স্বায়থব জরুমর। ঋয়ের আয়র্দনপয়ে আয়র্দনপয়ের সয়ঙ্গ ডযসর্ কাগজপে জমা মদয়ত হয়র্ ডসগুমল ডলখা
থাকয়ত পায়র।
গ) ডকাম্পামন সমস্ত ঋয়ের আয়র্দনপয়ের প্রামপ্তস্বীকার ইসু য করা মনমিত করয়র্। প্রামপ্তস্বীকার পয়ে কতমদয়নর ময়িয আয়র্দয়নর মনষ্পমি হয়র্
তা ডলখা থাকয়র্।
ঘ) ঋয়ের আয়র্দয়নর প্রমেোকরয়ের জনয প্রয়োজনীে সমস্ত তথয আয়র্দন করার সময়ে ডকাম্পামনর কায়ে জমা মদয়ত হয়র্। আরও তয়থযর
দরকার হয়ল ডকাম্পামনর গ্রাহয়কর সায়থ ডযাগায়যাগ করার অমিকার থাকয়র্।
ঙ) NFPL গ্রাহকয়ক ঋে মঞ্জুর হওোর র্যাপায়র শতব ার্লী সয়মত জানায়র্ এর্ং ওই শতব ার্লীয়ত গ্রাহয়কর সম্মমত ডদওোর প্রমাে মনয়জয়দর
নমথপয়ের ময়িয সংরক্ষে করয়র্।
ৈ) NFPL সািারেোয়র্ ঋেগ্রহীতা অথর্া ডকায়না র্যাঙ্ক/ আমথবক প্রমতষ্ঠায়নর ডলান অযাকাউন্ট স্থানান্তমরত করার অনু য়রায়ির প্রমেোকরে
মনয়জয়দর মর্য়র্ৈনা অনু যােী করয়র্। অনু য়রাি পাওোর ২১ মদয়নর ময়িয NFPL সম্মমত র্া আপমি, ডয ডক্ষয়ে যা প্রয়যাজয, তা অনু য়রািকারীয়ক
জানায়র্।
ে) মিসর্াসবয়মন্ট মশমিউল, সু য়দর হার, সামেব স ৈাজব র্া অনয ডকায়না ৈাজব সয়মত ডয ডকায়না শতব ার্লী র্দল করার মর্েয়ে মসদ্ধান্ত ডনওোর আয়গ
NFPL ঋয়ের ৈুমি মামফক ঋেগ্রহীতায়দর ডনাটিস ডদয়র্। উপমরমলমখত ৈাজবগুমলর ডয ডকায়না পমরর্তব ন সম্বয়ন্ধ তথয ডকাম্পামনর শাখাগুমলয়ত
এর্ং ওয়ের্সাইয়টও পাওোর র্যর্স্থা করা হয়র্।
ঋে িূ িযায়ন এবং শ্িভ াবিী
ঋয়ের আয়র্দন ডকাম্পামন অনু সৃত ঋে মূ লযােন প্রমেো মামফক মঞ্জুর র্া নামঞ্জুর হয়র্।
ক. ঋয়ের প্রিান শতব গুমল অথবাৎ সু য়দর ৈাজব, ডটনর, মঞ্জুর হওো ঋয়ের পমরমাে, ঋেগ্রহীতার জনয প্রয়যাজয র্ামেবক সু য়দর হার, প্রমেোকরে মফ,
ডলান ডটনর, ডদে ইর্কয়েয়টি মান্থমল ইনস্টলয়মন্ট (EMI) অনযানয প্রয়যাজয মফ ও ৈাজবগুমল এর্ং অনয পু ঙ্খানু পুঙ্খ মর্েেগুমল ঋয়ের অফার
ডদওোর সময়ে ঋেগ্রহীতার কায়ে তাাঁর স্থোনীয় ভোষোে অথর্া এমন ডকায়না োোে প্রকাশ করা হে যা মতমন ডর্ায়ঝন।
খ. NFPL ডলান/ ডফমসমলটি ৈুমিপয়ে মিফল্ট অথর্া ডলট ডপয়মন্ট র্ার্দ ডদে শামস্তমূ লক সু দ/ মলর্কইয়িয়টি িযায়ময়জস/ অমতমরি সুদ
‘ডর্াল্ড অক্ষয়র’ উয়েখ করয়র্। তাোো প্রাক-ডপয়মন্ট ডপনামল্টও উয়েখ করয়র্।
গ. ঋয়ের ৈুমিপয়ে উমেমখত শতব ার্লীয়ত সম্মমত পাওোর পর ডলান মিসর্াসবয়মন্ট প্রমেো আরম্ভ হয়র্। আয়র্দনকারীর সম্মমত NFPL দ্বারা
তার নমথপয়ের ময়িয মিমজটাল ও মলমখত আকায়র সংরমক্ষত হয়র্।
ঘ. ঋয়ের ৈুমিপয়ের একটি কমপ ঋে মিসর্াসব করার সময়ে সমস্ত ঋেগ্রহীতায়ক ডদওো হয়র্ এর্ং তার প্রামপ্তস্বীকার পে নমথপয়ের ময়িয
মিমজটামল/মলমখত আকায়র সংরক্ষে করা হয়র্।
শ্িভ াবিীর পভরবিভ ন সভিি ঋে ভেসবাসভ ভিন্ট
ক. মিসর্াসবয়মন্ট মশমিউল, সু য়দর হার, সামেব স ৈাজব, প্রাক-ডপয়মন্ট ৈাজব ইতযামদ সয়মত ডয ডকায়না শতব ার্লীর র্দল সম্বয়ন্ধ NFPL
ঋেগ্রহীতায়ক স্থানীে োোে র্া মতমন ডর্ায়ঝন এমন ডকায়না োোে ডনাটিস ডদয়র্।
খ. NFPL মনমিত করয়র্ ডয সু য়দর হার এর্ং ৈায়জবর পমরর্তব নগুমল ডকর্লমাে প্রসয়পমক্টেমল হয়চ্ছ। ডকাম্পামন এ সম্বয়ন্ধ একটি জু তসই শতব
ঋয়ের ৈুমিপয়ে যু ি কয়রয়ে।
গ. ডকাম্পামনর ৈুমি অনু যােী ডপয়মন্ট অথর্া পারফরয়মন্স ডফরত ডনওো / দ্রুততর করা ঋয়ের ৈুমিপয়ের শতব ার্লী অনু সায়র করা হয়র্ এর্ং
ঋেগ্রহীতা তায়ক স্বীকৃমত ডদয়র্ন।
ঘ. ঋয়ের সয়ঙ্গ যু ি ডকায়না মসমকউমরটি ঋে সম্পূ েব এর্ং ৈূোন্তোয়র্ ডশাি হয়ে ডগয়ল পয়রই মু ি করা হয়র্, যমদ না ডকায়না চর্ি অমিকার
অথর্া মলয়েন থায়ক, এর্ং ঋেগ্রহীতার মর্রুয়দ্ধ NFPL-এর অনয ডকায়না ডেম ডসট অফ করয়ত ওই মসমকউমরটি র্যর্হার করয়ত হে। যমদ ডতমন
ডসট অয়ফর অমিকার প্রয়োগ করয়ত হে, তাহয়ল ঋেগ্রহীতায়ক ডস সম্পয়কব যথাযথ ডনাটিস মদয়ত হয়র্ র্ামক থাকা ডেমগুমলর সম্পূ েব তথয সয়মত
এর্ং ডয ডয শতব ানু যােী NFPL এই ডেয়মর সম্পূ েব মনষ্পমি / ডপয়মন্ট না হওো পযবন্ত মসমকউমরটি ডরয়খ মদয়ত পায়র তা মর্র্ৃ ত কয়র।

সাধারে ভনয়িাবিী
ঋয়ের ৈুমিপয়ের শতব ার্লীয়ত উমেমখত প্রয়োজনগুমলর ডক্ষে র্যতীত NFPL ঋেগ্রহীতার ডকায়না মর্েয়ে হস্তয়ক্ষপ করয়র্ না (যমদ না এমন ডকায়না
তথয নজয়র পয়ে, যা ঋেগ্রহীতা আয়গ প্রকাশ কয়রনমন)।
ঋয়ের টাকা আদাে করার ডক্ষয়ে NFPL-এর প্রমতমনমি/ তৃ তীে পয়ক্ষর কায়লকশন এয়জন্টরা ডকায়না অকারে হেরামন করয়র্ন না। ডযমন র্ারর্ার
অসময়ে ঋেগ্রহীতায়দর মর্রি করা, ঋয়ের টাকা আদাে করার জনয ডপমশশমির প্রয়োগ ইতযামদ। NFPL মনমিত করয়র্ ডয তার কমবৈারীরা গ্রাহকয়দর
সায়থ ডকায়নারকম অমশষ্ট র্যর্হার করয়র্ না। এ জনয কমবৈারীয়দর গ্রাহকয়দর সায়থ যয়থাপযু ি র্যর্হার করার পযবাপ্ত প্রমশক্ষে ডদওো হয়র্।
ডপ্রািাক্ট ও ঋয়ের সু মর্িা সয়মত ডয ডকায়না সু মর্িা পাওোর ডক্ষয়ে শারীমরক প্রমতর্ন্ধী/দৃমষ্টহীন আয়র্দনকারীয়দর প্রমতর্ন্ধকতার কারয়ে ডকায়নারকম
চর্েয়মযর মশকার হয়ত হয়র্ না।
‘ডলমে অফ ডফারয়োজার ৈায়জবস/ মপ্রয়পয়মন্ট ডপনামল্ট অন ডলাটিং ডরট টামব ডলানস’ সম্পয়কব আগস্ট ২, ২০১৯ তামরয়খ RBI-এর ইসু য করা র্যাখযা
োইি RBI/2019-20/30 DNBR (PD) CC.No.101/03.10.001/2019-20 অনু যােী NFPL ডকা-অমিগযান্টযু ি অথর্া
ডকা-অমিগযান্টমর্হীন একক ঋেগ্রহীতায়দর জনয র্যর্সা র্যতীত অনয ডকায়না প্রয়োজয়ন মঞ্জুর করা ডকায়না ডলাটিং ডরট টামব ডলায়নর উপর ডফারয়োজার
ৈাজব/ প্রাক-ডপয়মন্ট ডপনামল্ট ডনয়র্ না।
ফবােভ অি ভেভরকটভসভ র দাভয়ত্বসিূ হ
NFPL-এর ডর্ািব অফ মিয়রকটসব সংগঠয়নর মেতর উপযু ি অমেয়যাগ প্রমতকার র্যর্স্থা চতমর কয়রয়েন। এই র্যর্স্থাে মনমিত করা হে ডয ঋে
প্রদানকারী প্রমতষ্ঠানগুমলর র্যমিয়দর মসদ্ধায়ন্তর ফয়ল চতমর হওো সমস্ত দ্বয়ের কথা অন্তত ঠিক তার উপয়রর স্তয়র ডশানা হয়র্ এর্ং মনষ্পমি করা হয়র্।
মযায়নজয়ময়ন্টর মর্মেন্ন স্তয়র ডফোর প্রযাকটিয়সজ ডকাি ডময়ন ৈলা হয়চ্ছ মকনা এর্ং অমেয়যাগ প্রমতকার র্যর্স্থা ডকমন কাজ করয়ে, তা ডর্ািব অফ
মিয়রকটসব মকেু মদন অন্তর পযবায়লাৈনা কয়র ডদয়খ।
এইসর্ পযবায়লাৈনাগুমলর এক সমম্মমলত মরয়পাটব মনেমমত র্যর্িায়ন অমিট কমমটি ও ডর্ায়িবর কায়ে জমা ডদওো হয়র্।
অভিভ াগ প্রভিকার
NFPL মনম্নমলমখত তথযগুমল ডেতায়দর সু মর্িায়থব তায়দর সমস্ত শাখাে / ডযসর্ জােগাে কাজকমব ৈয়ল ডসখায়ন ডৈায়খ পোর মত কয়র টামঙয়ে রাখয়র্:
ক. ডকাম্পামনর মর্রুয়দ্ধ অমেয়যাগ প্রমতকায়রর জনয সািারে মানু ে ডয মগ্রোন্স মরয়েসাল অমফসায়রর কায়ে ডযয়ত পায়রন তার নাম ও ডযাগায়যাগ
সংোন্ত তথয (ডটমলয়ফান/ডমার্াইল নং এর্ং ইয়মল অযায়েসও)।
খ. যমদ অমেয়যাগটির/দ্বেটির এক মায়সর ময়িয প্রমতকার না হে, গ্রাহক RBI-এর DNBS-এর ডসই আঞ্চমলক দপ্তয়রর অমফসার-ইন-ৈায়জবর
(সম্পূ েব ডযাগায়যাগ সংোন্ত তথয) কায়ে আয়র্দন করয়ত পায়রন, যাাঁর অিীন এলাকাে NBFC-র ডরমজস্টািব অমফসটি অর্মস্থত।
গ. কাস্টমার মগ্রোন্স পমলমস।
এোোও অমেয়যাগ প্রমতকার র্যর্স্থার মর্স্তামরত তথয সম্বমলত কাস্টমার মগ্রোন্স পমলমস ডকায়ির সায়থ Annexure 1 মহসায়র্ সংয়যামজত হয়েয়ে।
ফিয়ার প্রযাকটিস ফকাে জ্ানাভনার িাষা ও পথ
NFPL ঋেগ্রহীতায়দর সায়থ পারতপয়ক্ষ কথার্াতব া ৈালায়র্ এমন োোে যা তাাঁরা ডর্ায়ঝন, অথর্া স্থানীে োোে। ডকাম্পামনর ওয়ের্সাইয়ট ডকািটি
মর্মেন্ন োোে থাকয়র্।
সু ভদর হার সম্পভকভি নীভি
সু য়দর হার এর্ং মর্মেন্ন মর্োয়গর ঋেগ্রহীতায়দর জনয মর্মেন্ন সু য়দর হার মনমদব ষ্ট করার জনয ঝুাঁ মক ও যু মির স্তরমর্নযায়সর প্রোলী ঋেগ্রহীতা র্া গ্রাহয়কর
কায়ে প্রকাশ করা হয়র্ এর্ং ডখালাখু মল জানায়না হয়র্। সু য়দর হারগুমল এর্ং ঝুাঁ মকর স্তরমর্নযায়সর প্রোলী ডকাম্পামনগুমলর ওয়ের্সাইয়টও ডদওো হয়র্।
ওয়ের্সাইয়ট র্া অনযে প্রকামশত তথয সুয়দর হার র্দলায়না মােই আপয়িট করা উমৈত।
অনু য়মামদত সু য়দর হার সম্পমকব ত নীমত ডকাম্পামনর ওয়ের্সাইয়ট প্রকাশ করা হয়র্।

ভবজ্ঞাপন, ভবপেন ও ভবিয়
সমস্ত মর্জ্ঞাপনী ও প্রৈারমূ লক ডমটিমরোল ডযন স্পষ্ট হে এর্ং েুল ডর্াঝার মত না হে, তার জনয NFPL দােী থাকয়র্। NFPL-এর ডসলস
অযায়সামশয়েট/প্রমতমনমিরা যখন োয়েন্টয়দর কায়ে মর্েয়ের প্রস্তার্ মনয়ে যায়র্, তখন ওই পমরৈয়ের কারয়ে এই ডকাি তায়দর উপয়রও প্রয়যাজয হয়র্।
ফিভেট ইনিরভিশ্ন ফকাম্পাভনসিূ হ (CICs)
NFPL ডেমিট ইনফরয়মশন ডকাম্পামনগুমলয়ক গ্রাহকয়দর সম্বয়ন্ধ মনম্নমলমখত মর্েয়ে তথয ডদয়র্:
ক. অযাকাউন্ট ডখালা;
খ. গ্রাহয়কর ডপয়মন্ট মদয়ত মর্লম্ব এর্ং ডলান অযাকাউয়ন্টর পারফরয়মন্স, কত টাকার ঋে মঞ্জুর করা হয়েয়ে এর্ং তারপর ডথয়ক পারফরয়মন্স
ডকমন ডসই তথয সয়মত;
গ. প্রাপয টাকা উদ্ধার করার জনয গ্রাহয়কর মর্রুয়দ্ধ আইমন র্যর্স্থা ডনওোর প্রমেো ৈালু হওো; এর্ং
ঘ. গ্রাহয়কর মর্রুয়দ্ধ আইন র্যর্স্থার মািযয়ম মনষ্পমি হওো ঋে।
NFPL CIC-গুমলয়ক গ্রাহয়কর অযাকাউন্ট সম্বয়ন্ধ অনয তথযও মদয়ত পায়র, যমদ গ্রাহক তা মদয়ত সু স্পষ্ট অনু মমত ডদন প্রয়যাজয আইন মামফক
অনু য়মাদনসহ।
সংগ্রহ ও আদায়
ডকাম্পামনর সংগ্রহ ও আদাে প্রমেো ডর্ািব অনু য়মামদত ডকাম্পামনর সংগ্রহ ও আদাে নীমত অনু যােী ৈলয়র্।
আচরেভবভধ
ডকাম্পামন মনমিত করয়র্ ডয মর্মা র্যর্সা সলিলসট করার আৈরেমর্মি IRDA মনেমার্লী ডময়ন পালন করা হয়চ্ছ।
এোোও ডকাম্পামন মনমিত করয়র্ ডয Annexure 2 মহসায়র্ ডয ডকাি অফ কিাক্ট ফর কায়লকশন এয়জন্টস অযাি মিয়রক্ট ডসমলং এয়জন্টস
আয়ে, তা ডময়ন ৈলা হয়চ্ছ।
প্রাইভিভস ও ফগাপনীয়িা
NFPL-এর একটি প্রাইয়েমস নীমত থাকয়র্, যা মনমিত করয়র্ গ্রাহয়কর গুরুত্বপূ েব র্যমিগত তথয ইনফরয়মশন ডটকয়নালমজ (মরজয়নর্ল মসমকউমরটি
অযাি ডপ্রামসমিওরস অযাি ডসমন্সটিে পায়সবানাল ডিটা অর ইনফরয়মশন) রুলস, ২০১১ অনু সায়র র্যর্হার, সংরক্ষে এর্ং প্রমেোকরে হয়েয়ে।
FPC-র অন্তমনবমহত োর্ অক্ষুণ্ণ ডরয়খ সময়ে সময়ে উপমরমলমখত ডকািগুমল সংয়শািন, অদলর্দল ও পমরর্তব ন করা এর্ং আপয়িট ডদওোর অমিকার
ডকাম্পামনর থাকয়ে।

পরিরিষ্ট 1
ক্রেতা অভিয াগ প্রভতকার নীভত
নাভি ভিনসািভ প্রাইভিট ভিভিভটড
(পূ র্ভনাি চৈতনয রুরাি ইন্টারভিভডভেশন ডডভিিপভিন্ট সাভিভ ভসস প্রাইভিট ভিভিভটড)

CGR/3.2/2021-22
৩০ভশ এভপ্রি ২০১৬
২৪ভশ আগস্ট ২০২০
১৮ই ডিব্রুোভর ২০২১
২৮ভশ ডি ২০২১
৬ই ডসভেম্বর ২০২১
১৬ই ডসভেম্বর ২০২১
ভসইও
ডর্াডভ অি ভডভরক্টসভ

িাসভান নং
নীভত প্রথির্ার গ্রহভের তাভরখ
সংভশাভিত/পভরর্ভতভ ত নীভত গ্রহভের তাভরখ

নীভতর অভিকতভ া
অনু ভিাদক

Sd/-

স্বাক্ষর

ডরিাভরন্স: RBI/2015-16/16 DNBR (PD) CC.N0.54/03.10.119/2015-16 dated 1st July 2015
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ক্রেতা অভিয াগ প্রভতকার প্রণালী
২

উযেশ্য
ডেতাভক
প্রািানয
ডেতা অভিভ াগ

ডদওো
প্রভতকার

নাভি
প্রোিী

ভিনসািভ
ডকাম্পাভনর

প্রাইভিট
ভিভিভটভডর
ডকন্দ্রীে
িূ িযভর্ািগুভির
অনযতি।
এই ডকন্দ্রীে িূ িযভর্াভিরই প্রভতিিন এর্ং এর িভিয

ভনোিভকর ভনভদভ শগুভিও রাখা হভেভে।
জু িাই ১, ২০১৫ তাভরভখর RBI-এর ড
প্রাইভিট ভিভিভটড (এই নভথভত এরপর
অনু ােী

ডকাম্পাভনর

একটি

অভিভ াগ

সার্কভিার – ডিোর প্রযাকটিভসস ডকাড, নাভি ভিনসািভ
“ক্রকাম্পাভন” ভহসাভর্ উভিভখত) অনু সরে কভর, তা

িাস্টার
ডথভক

প্রভতকার

নীভত/র্যর্স্থা

থাকভত

হভর্।

এই

নীভত/র্যর্স্থা

ডর্াডভ

একটি

পেয

অথর্া

পভরভের্া

সম্পভকভ

ডেতার অভিভ াগ করার প্রকৃত কারে
িভি অথর্া একটি পেয র্া পভরভের্া

থাকভত
সম্পভকভ

অি ভডভরক্টসভ দ্বারা অনু ভিাভদত ও অনু শাভসত হভত হভর্।
ভনম্নভিভখত উভেশযগুভির কথা ডকাম্পাভনর অভিভ াগ প্রভতকার নীভতভত র্িা হভেভে:
-

২

ডসরা কাস্টিার সাভিভ স র্যর্স্থার সংস্থান
ভনোিভকর চতভর এই কাভজর জনয প্রভোজনীে ভনভদভ শগুভি ডিভন ৈিা

সংজ্ঞা
অভিয াগ:

অভিভ াগ

অসন্তুভির ডিৌভখক
পাভর, তভর্ ভকেু

হি

অথর্া
ভকেু

একজন

ডেতার

পক্ষ

ভিভখত প্রকাশ। একজন
অভিভ াগ িুি ডর্াঝার্ু ভঝর

ডথভক

অভ ৌভিক প্রতযাশা থাকার িভিও করা হভত পাভর।
অভিয াযগর সাধারণ ক্রেভণভিিাগ:
-

ক্রলনযেন
সংোন্ত:
িুি
র্ু ভঝভে
ভর্ভে
সংোন্ত/িুির্শত
ৈাজভ
ডডভর্ট
হভে
সংোন্ত/TDS সংোন্ত/সাভিভ স ৈাজভ সংোন্ত, ডৈক অথর্া eNach সংোন্ত
শ্াখা
সংোন্ত:
ডেতাভদর
জনয
প্রাথভিক
সু ভ াগসু ভর্িা/পভরভর্শ/কাস্টিার

-

এিাকা/িম্বা িাইন ইতযাভদ।
কর্মী
সংোন্ত:
হেরাভনর

-

ইতযাভদ।
ঋণোন

সংোন্ত:

অতযভিক

তাড়া

-

টাকা
ডদওো,

অভিভ াগ,
ভদভত

ভরকিাভর

ডদভর,

দুর্ভযর্হার/অভশি

িাোর

ঋভে

ঋে

এভজন্টভদর

পভরর্তভ ন,
অসদাৈরে,

ঋভের র্যাপাভর ঠকাভনা এর্ং ওই িরভনর অনযানয অভিভ াগ।
ভিজযনস
কযরসপযেন্ট/এযজন্ট/ক্রিের
সংোন্ত:
িুি র্ু ভঝভে ডপ্রাডাক্ট ভর্ভে, ভি/কভিশন/অভতভরি
ভরকিাভর
এভজন্ট,
ডিভরভিভকশন
এভজভন্স
এর্ং

ভিঙ্গ,

প্রভোগ,
ডশাভির
জাত,

দুর্ভযর্হার/অভশি

ঘু ভের
টাকা

িভিভর

াওো
সাভিভ স
অভিভ াগ

সংগ্রহ

করভত

ভিভিভত

চর্েিয,

িাোর

ৈাজভ
ডকভট ডনওো। এর িভিয
ডিন্ডরভদর
দুর্ভযর্হার/অভশি
িাোর

প্রভোগ,
কাভনক্টর,
প্রভোগও

এর িভিয পড়ভর্।
৩

অভিয াগ প্রভতকার প্রভেয়া
ডকাম্পাভন ডেতার সাভথ ড াগাভ াভগর একাভিক পন্থা ৈািু করভর্। পন্থাগুভি ভনম্নরূপ:

ক) ভসভনের িযাভনজভিভন্টর ডর্ভে ডনওো একজন ভগ্রিযান্স ভরভেসাি
ভগ্রিযান্স ভরভেসাি অভিসার ডকাম্পাভনভত চতভর হওো অভিভ াগগুভি
র্যর্স্থা ডনওোর জনয দােী থাকভর্ন।
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অভিসার ভনভোগ করা হভর্। এই
গ্রহে করা এর্ং ডসগুভি র্যাপাভর

খ) এস্কাযলশ্ন র্মযাট্রিক্স I
৪) প্রথর্ম স্তর:
- প্রথি স্তভর ডকাভনা ডেতার ডকাভনা অভিভ াগ থাকভি ভতভন কাস্টিার সাভপাটভ টিিভক জানাভত
পাভরন ইভিি র্া ডিাভনর িািযভি:
ইযর্মল: help@navi.com
ক্র ান: (+৯১) ৮১৪৭৫ ৪৪৫৫৫
-

TAT:
করার

একজন
পর

ডেতা

স্টযান্ডাডভ

ইভিি

ডরসপন্স

অথর্া

ডিাভনর

৪৮টি

টিি

িািযভি

কাভজর

কাস্টিার

ঘন্টার

সাভপাটভ

িভিয

টিভির

ডেতার

সাভথ

সিসযাগুভি

ড াগাভ াগ

খভতভে

ডদখভর্

এর্ং ৩টি কিভভদর্ভসর িভিয সিািান করার জনয সর্ভাভিক প্রোস করা হভর্।
-ড সর্

অনু ভরাি

ডেতার

পভক্ষ

সভন্তােজনকিাভর্

পূ রে

করা

হেভন

অথর্া

ড সর্

অনু ভরাি

প্রস্তাভর্ত

সিভের িভিয ডিটাভনা হেভন, ডসগুভি ভদ্বতীে স্তভর ভনভে াওো ড ভত পাভর।
-

ভিতীয় স্তর:
ভদ্বতীে
স্তভর
পাভরন।

অসন্তুি

ভগ্রিযান্স

ডেতা

ভরভেসাি

ভনম্নভিভখত

অভিসার

ভগ্রিযান্স

অভিভ াগ

ভরভেসাি

পাওোর

অভিসাভরর

তাভরখ

ডিির্ভে

ডথভক

ড াগাভ াগ

(৭)

কিভভদর্ভসর

৫৬০০৯৫,

ইভিি

সাতটি

করভত
িভিয

অভিভ াগটির ভনষ্পভি করার দাভেত্ব ডনভর্ন।
নাি: সু গন্ধা শ্র্মম া
পদ: কাস্টিার সাভপাটভ িযাভনজার
ঠিকানা:

নাভি

ভিনসািভ

প্রাইভিট

ভিভিভটড,

ডকারিঙ্গি

থাডভ

ব্লক,

র্যাঙ্গাভিার

–

grievance@navi.com
-

তৃতীয় স্তর:
ভদ

ডেতা

দশটি

(১০)

কিভভদর্ভসর

পান

অথর্া

জর্াভর্

সন্তুি

না

ড াগাভ াগ

করভত

পাভরন।

হন,

ডনাডাি

িভিয

ভগ্রিযান্স

ভরভেসাি

অভিসাভরর

তাহভি

ভনম্নভিভখত

ডিির্ভে

ডকাম্পাভনর

ভরভেসাি

অভিসার

অভিভ াগ

পাওোর

ভদভনর িভিয ভনষ্পভি করার দাভেত্ব ডনভর্ন।
তৃ তীে স্তভর
ডেতা RBI
ওম্বুডসিযান

ভিভির

অিীভন

ডকাম্পাভনর

ডথভক
ডনাডাি
তাভরখ

ভনম্নভিভখত

ডকাভনা

জর্ার্

অভিসাভরর
ডথভক
ডনাডাি

সাত

না
সাভথ
(৭)

অভিসাভরর

সাভথ ড াগাভ াগ করভত পাভরন:
নাি: ভিম্পল ক্রজ শ্াহ
পদ: ডনাডাি অভিসার
ঠিকানা: নাভি ভিনসািভ ভিভিভটড, ডকারিঙ্গি থাডভ ব্লক, র্যাঙ্গাভিার ৫৬০০৯৫, ইভিি –
nodaloffice@navi.com
-

চতু থম স্তর

-

ভদ ডনাডাি অভিসাভরর জর্াভর্ ডেতা সন্তুি না হন অথর্া
কিভভদর্ভসর িভিয অভিভ াভগর ভনষ্পভি না করা হে, তাহভি
পাভরন:
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ভদ প্রথির্ার জিা ডদওোর ১৫টি
ডেতা ভনম্নভিভখত র্যভিভক ভিখভত

অভিসার-ইন-ৈাজভ
ভরজািভ র্যাঙ্ক অি ইভন্ডো
ভডপাটভভিন্ট অি নন-র্যাভঙ্কং সু পারভিশন (DNBS),
ভরজািভ র্যাঙ্ক অি ইভন্ডো
নৃ পাথু ঙ্গা ডরাড
র্যাঙ্গাভিার - ৫৬০০০১
ইভিি: dnbsbangalore@rbi.org.in
-

ভর্িা সংোন্ত সিস্ত অভিভ াগ ভর্িাকারীর কভপভাভরট এভজন্ট ভহসাভর্ ডকাম্পাভনর দ্বারা অভিভ াগ
পাওোর ১৪ ভদভনর িভিয ভনষ্পভি করা হভর্।

৫) পঞ্চর্ম স্তর:
NBFC গুভলর জনয RBI-এর ওম্বুিসর্মযান ভস্কর্ম – ২০১৮
ভদ NBFC-র ডথভক জর্ার্ না পাওো াে অথর্া প্রাপ্ত জর্াভর্ ডেতা সন্তুি না হন, তাহভি অভিভ াগ
জিা ডদওোর এক িাস পভর ভতভন ভরজািভ র্যাঙ্ক অি ইভন্ডোর “ওম্বুডসিযান ভিি ির নন-র্যাভঙ্কং
িাইনযানভশোি
ডকাম্পাভনজ,
২০১৮”-র
অিীভন
ভন ু ি
ওম্বুডসিযাভনর
সাভথ
ড াগাভ াগ
করভত
পাভরন।
উপভরর ৈযাভনভির ডকাভনাটিভত অভিভ াগ
অভিভ াগটির ডকাভনা জর্ার্ না পাওো

জিা ডদওোর ৩০ ভদন ডপভরভে
াওোর পভরও
াে অথর্া জর্ার্/ভনষ্পভি ডেতার পভক্ষ সভন্তােজনক

ভদ
না

হে, তাহভি ভতভন উচ্চতর স্তভর ভর্েেটিভক ভনভে ড ভত পাভরন।
ভদও

ডেতাভক

এই

িাপগুভি

উপভরর

েভি

অনু সরে

করভতই

হভর্

এিন

নে,

তর্ু

এই

এিাভিশন

অভিভ াভগর

ডক্ষভেও

িযাট্রিে অনু সরে করারই পরািশভ ডদওো হভে।
ঠিকানা:
ভরজািভ র্যাঙ্ক অি ইভন্ডো
ডিাটভ ডেভসস, ডৈন্নাই – ৬০০০০১
ডটভিভিান নং: ০৪৪-২৫৩৯৫৯৬৪
িযাে নং: ২৫৩৯৫৪৮৮
ইভিি: cms.nbfcochennai@rbi.org.in
৬) উপভরর
প্রভ াজয

প্রভেোটি

হভর্।

ভরভপাভজশন

ডসভক্ষভে

অভিভ াগটি

ও
সম্বভে

অযাভসট
ভরকিাভর

ভর্ভে

সম্পভকভ ত

টিভির

সাহা য

ড
ভনভে

ডকাভনা
তদন্ত

করা

হভর্

এর্ং

তদভন্তর

পর ডেতাভক উপ ু ি জর্ার্ ডদওো হভর্।
ক) অভিয াগ ভনষ্পভির িযিস্থাগুভল
অভিভ াগগুভির

থাসিভে

ভনষ্পভির

জনয

ডকাম্পাভনর

একটি

কাস্টিার

(CRM) র্যর্স্থা রভেভে। এই র্যর্স্থা (ক) অভিভ াগগুভি নভথিুি কভর,
অনু ােী TAT-গুভি অনু সরে কভর এর্ং (গ) পূ র্ভভনিভাভরত TAT ও

ভরভেসাি

ডিকাভনজি

(খ) ডেতার প্রভের িরন
এিাভিশন িযাট্রিে অনু ােী

অভিভ াগগুভিভক উচ্চতর স্তভর ভনভে াে।
একর্ার

CRM

র্যর্স্থাে

ডকাভনা
ভনষ্পভি

অভিভ াগ
করার

জনয

নভথিুি
দােী

হভি

পভক্ষ

সভন্তােজনকিাভর্

থা থ
ডথভকই

ভর্কল্প সিািান ডদওোর জনয সিস্ত প্রভৈিা করা
ান,
তাহভি
ভর্েেটিভক
উপভরভিভখত
অভিভ াগ

ভনভে ড ভত পাভরন।
4

থাভক।

কাস্টিার
ড খাভনই

সাভিভ স
সম্ভর্

হে। তভর্ ডেতা
প্রভতকার
র্যর্স্থার

টিি

অভিভ াগটি

ডেতাভক

ডেতার

উপ ু ি

ও

ভদ ভনষ্পভিভত অসন্তুি
িািযভি
উচ্চতর
স্তভর

অভিয াগগুভল ক্রেভণভিিাগ:
-

তথয

-

ও ভর্ভেেে করা সম্ভর্ হে।
CRM অভিভ াগগুভিভক

ও

অভিভ াভগর

কিগুভি
ডিা,

CRM-এর
হাই,

িািযভি

ভিভডোি

আিাদা

ইতযাভদ

িাভগ

করা
িাগ

হে
কভর

াভত

ডসগুভিভক

এর্ং

টযাগ

ট্র্যাক
কভর

করা

ডসগুভির

ভনষ্পভির জনয কাজ করার অগ্রাভিকার ট্র্যাক করভর্।
ক্রেতার সন্তুভি:
-

সন্তুভির িাো সম্বভে ডেতার প্রভতভেো ডনওোে CRM সাহা য করভর্।
ডেতাভদর
ডতািা
অভিভ াভগর
ভনষ্পভি
কভর
িাইি

র্ে

কভর

ডদওোর

আভগ

ডকাম্পাভন

ডেতাভদর সন্তুভির িাো সম্পভকভ প্রভতভেো ডনভর্।
ক) আিযন্তরীণ প ম াযলাচনা এিং অভিয াগগুভল প ম যিক্ষণ করা
অভিভ াগ, TAT, অভিভ াগগুভির িরন প ভভর্ক্ষে করার িাভসক প ভাভিাৈনা করা হে এ কথা নিনিত
করভত ড প্রভেোর ত্রুটিগুভি ডশািরাভনা হভে।
ভর্িা সম্পভকভ অভিভ াগগুভির তথয ভনেভিত র্যর্িাভন ভর্িাকারীভক জানাভনা হে।
খ) ক্রিািম ও অভিট কভর্মটির প ম াযলাচনা:
-

ডেতা অভিভ াগ প্রভতকার র্যর্স্থা ও ডেতা অভিভ াগ নীভতর র্াভেভক প ভাভিাৈনা করা হভর্। ডসই
প ভাভিাৈনাে
ভনম্নভিভখত
ভর্েেগুভি
ডিভর্
ডদখা
হভর্:
(ক)
অভিভ াগ
প্রভতকাভরর
প্রভেোর
উন্নভত; (খ) অভিভ াগ সািিাভনার র্যর্স্থার সািভগ্রক কিভদক্ষতা; (গ) ওই র্ের আিযন্তরীে
অভডট টিি পভরৈাভিত অভিভ াগ প্রভতকার প্রভেোর অভডভটর িি, এর্ং
ভদ ডকাভনা গাভিিভত

-

পাওো ভগভে থাভক।
ভতন িাস অন্তর

প্রাপ্ত

অভিভ াগগুভি

সম্পভকভ

একটি

প্রভতভর্দন

ডপশ করা হভর্।
গ) ওযয়িসাইট
এই নীভত ডকাম্পাভনর ওভের্সাইভট এর্ং সিস্ত শাখাে পাওো াভর্। ডকাম্পাভনর সিস্ত কিভৈারীভক
এই নীভত সম্পভকভ সভৈতন করা হভর্।
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ডর্াডভ

ও

ডর্াডভ

কভিটির

সািভন

পরিরিষ্ট 2

নাভি ভিনসািভ প্রাইভিট ভিভিভটড
(পূ র্বনাম চৈতনয রুরাল ইন্টারমমমিয়েশন ডিয়েলপয়মন্ট সামেব য়সস প্রাইয়েট মলমময়টি)
মিয়রক্ট ডসমলিং এয়েন্টয়ের আৈরণমর্মি

োসবান নিং

১.০

নীমত প্রথমর্ার গ্রহয়ণর তামরখ

মাৈব ২৪, ২০২১

নীমতর অমিকতব া

মসইও

অনু য়মােক

ডর্ািব অফ মিয়রক্টসব

স্বাক্ষর

ভিভডউি এ

নাভি ভিনসািভ প্রাইভিট ভিভিভটড
(পূ র্ভনাি চৈতনয রুরাি ইন্টারভিভডভেিন ডডভিিপভিন্ট সাভিভভসস প্রাইভিট ভিভিভটড)
ভডভরক্ট ডসভিিং এভেন্টভের আৈরণভর্ভি
ডপ্রক্ষাপট
নামে মফনসােব প্রাইয়েট মলমময়টি (নামে)-এর মিয়রক্ট ডসমলিং এয়েন্টয়ের আৈরণমর্মি (“ডকাি”) নামে মফনসােব প্রাইয়েট মলমময়টয়ির ডে
ডকায়না ঋণ (গৃ হঋণ সহ) অথর্া অনয আমথবক ডপ্রািায়ক্টর মর্পণন ও মর্তরয়ণ েুক্ত সমস্ত র্যমক্তর েনয প্রয়োেয।
নামের মিয়রক্ট ডসমলিং এয়েন্টয়ের আৈরণমর্মি চতমর করা হয়েয়ে RBI মনয়েব মশত ডফোর প্রযাকটিয়সস ডকাি (FPC) মনেমার্লী ও মিয়রকশনস
অন মযায়নমেিং মরস্কস অযান্ড ডকাি অফ কন্ডাক্ট ইন আউটয়সামসবিং অফ ফাইনযানমশোল সামেব য়সস র্াই NBFCs, এর্িং ডেতায়ের সম্ভ্রম ও
সম্মায়নর কথা ময়ন ডরয়খ। এই ডকায়ির মেমি হল স ৌজন্য ও নযােয র্যর্হার। এয়ত নযােযতা ও স্বচ্ছতায়ক স্বীকৃমত ডেওো হে।
নামে নানামর্ি পমরয়ের্া সহয়োগীয়ের --- মিয়রক্ট ডসমলিং এয়েন্ট (“DSA”), মিয়রক্ট ডসমলিং এমিমকউটিে (“DSE”) (র্যমক্ত ও কয়পবায়রট
দুরকমই) --- মনয়োগ করয়ত এর্িং মনয়ের আমথবক ডপ্রািাক্টগুমলর সম্ভার্য ডেতায়ের কায়ে টানয়ত, মর্পণন ডনটওোকব র্ৃ মি করয়ত তায়ের পমরয়ের্া
কায়ে লাগায়নার পমরকল্পনা কয়রয়ে।
১।

প্রভ ােযতা
এই ডকাি নামে ও DSA/ DSE-ডের ৈুমক্তয়ত গ্রহণ ও েু ক্ত করা হয়েয়ে এর্িং হয়র্ র্য়ল প্রণেন করা হয়েয়ে। এই ডকাি নামের ডে ডকায়না
ঋণ অথর্া অনয আমথবক ডপ্রািায়ক্টর মর্পণন ও মর্তরয়ণ েু ক্ত সমস্ত র্যমক্তর েনয প্রয়োেয।
মিয়রক্ট ডসমলিং এয়েন্ট (DSA), মিয়রক্ট ডসমলিং টিম (DST), তার ডটমল-মায়কব টিিং এমিমকউটিে (TME) ও মফল্ড ডসলস কমীরা, োয়ের র্লা
হে মর্েয়নস ডিয়েলপয়মন্ট এমিমকউটিে (BDE) --- সকলয়ক নামের হয়ে ডকায়নারকম সরাসমর মর্পণন অপায়রশন হায়ত ডনওোর আয়গ
এই ডকায়ি সম্মত হয়তই হয়র্। ডকায়না DSA, DST, TME র্া BDE এই ডকাি অমানয কয়র িরা পড়য়ল তায়ক কায়লা তামলকােুক্ত করা
হয়ত পায়র। এই প্রয়োেনটি ডমটায়ত র্যথব হয়ল ডসই DSA, DST, TME র্া BDE-র সয়ে র্রার্য়রর েনয কাে র্ন্ধ করা হয়ত পায়র।

২।

একেন প্রসভপক্টভক ডটভি-কভিিং (একেন সম্ভার্য ডেতা)
একেন প্রসয়পক্টয়ক নামের ডপ্রািাক্ট র্া নামে-সম্পমকব ত ডপ্রািাক্ট ডেওোর েনয মনম্নমলমখত পমরমিমতগুমলয়ত ডোগায়োগ করা ডেয়ত পায়র:
ক) েমে ডকায়না প্রসয়পক্ট নামের ওয়ের্সাইট, কল ডসন্টার, শাখা র্া নামের মরয়লশনমশপ মযায়নোয়রর মািযয়ম ডকায়না ডপ্রািাক্ট ডকনার ইচ্ছা
প্রকাশ কয়র থায়কন। অথর্া অনয একেন প্রসয়পক্ট, ডেতা, র্যর্সামেক প্রমতষ্ঠান, মর্ল্ডার মকিংর্া নামের এক র্তব মান ডেতার দ্বারা ডরফার হয়ে
থায়কন।
খ) েমে ডকায়না প্রসয়পয়ক্টর নাম, ডটমলয়ফান নম্বর র্া ঠিকানা পাওো োে এর্িং DSA মযায়নোর র্া টিম মলিার অনু য়মামেত --- ডেখায়ন ো
প্রয়োেয --- তামলকা, মিয়রক্টমর, ডিটায়র্স ডথয়ক তথযগুমল তাাঁর সম্মমতেয়ম ডনওো হয়ে থায়ক।
গ) TME-র এমন ডকায়না র্যমক্তয়ক ডফান করা উমৈত নে োর নাম/নম্বর ডকায়না “িু নট মিস্টার্ব” তামলকাে রয়েয়ে।

৩।

কখন একেন প্রসভপভক্টর সাভে ড াগাভ াগ করা ড ভত পাভর
ক) ডটমলয়ফায়নর মািযয়ম ডোগায়োগ সািারণোয়র্ ৯:৩০ ও ১৯:০০-র ময়িয সীমমত রাখা উমৈত। তয়র্ এ কথা মনমিত করয়ত হয়র্ ডে একেন
প্রসয়পয়ক্টর সায়থ একমাত্র তখনই ডোগায়োগ করা হয়চ্ছ েখন কলটা তাাঁয়ক অসু মর্িাে ডফলয়র্ না র্য়ল আশা করা োে।

খ) মনয়েব মশত সময়ের আয়গ র্া পয়র কল শুিু মাত্র তখনই করা ডেয়ত পায়র েখন প্রসয়পক্ট DSA, DST, TME অথর্া BDE-ডক
স্পষ্টোয়র্ ওই সমে ডফান করয়ত র্য়লন।

গ) প্রসয়পয়ক্টর বা স্থান্/র্যর্সা/অমফয়স সাক্ষাত সািারণোয়র্ ৯:৩০ ও ১৯:০০-র ময়িয সীমমত রাখয়তই হয়র্। মনয়েব মশত সময়ের আয়গ র্া
পয়র সাক্ষাৎ শুিু মাত্র তখনই করা ডেয়ত পায়র েখন প্রসয়পক্ট DSA, DST, TME অথর্া BDE এর্িং/অথর্া তার কমবৈারী/প্রমতমনমিয়ক
মলমখতোয়র্ অথর্া ডমৌমখকোয়র্ সাক্ষাৎ করয়ত র্য়লন।

৪।

প্রসভপভক্টর প্রাইভিভসভক সম্মান করুন
DSA, DST র্া BDE এর্িং/অথর্া ডকাম্পামনর কমবৈারী/প্রমতমনমিয়ের প্রসয়পয়ক্টর প্রাইয়েমসয়ক সম্মান করয়ত হয়র্ এর্িং প্রসয়পয়ক্টর
স্বাথব সািারণোয়র্ শুিু মাত্র প্রসয়পয়ক্টর সায়থ আয়লাৈনা করয়ত হয়র্। অনয ডকায়না র্যমক্ত/পমরর্ায়রর সেসযয়ের সায়থ শুিু মাত্র তখনই
আয়লাৈনা করা োয়র্ েখন প্রসয়পক্ট তা করার অনু মমত ডেন।

৫।

ডকাভনা িুি ভর্র্ৃ ভত/িুি িারণা চতভর/িুি উপাভে ভর্ভের অনু িভত ডনই
DSA, DST, TME র্া BDE এর্িং/অথর্া ডকাম্পামনর কমবৈারী/প্রমতমনমির মনম্নমলমখত কােগুমল করা উমৈত নে:
ক) নামের ডকায়না ডপ্রািাক্ট/পমরয়ের্া সম্পয়কব প্রসয়পক্টয়ক েুল পয়থ ৈামলত করা;
খ) প্রসয়পক্টয়ক নামের র্যর্সা র্া সিংগঠয়নর নাম সম্পয়কব েুল পয়থ ৈামলত করা অথর্া মনয়েয়ের নামের কমবৈারী র্য়ল মমথযা োমর্ করা;
গ) নামের পক্ষ ডথয়ক ডকায়না সু য়োগসু মর্িা/পমরয়ের্া সম্পয়কব মমথযা/অন্ু ম াদিত োে স্বীকার করা;
ঘ) সু য়ের হার, অনু য়মামেত ঋয়ণর পমরমাণ, প্রয়োেনীে মসমকউমরটি/ডকালযাটারাল সম্পয়কব েুল িারণা চতমর কয়র নামের ডপ্রািাক্ট/পমরয়ের্া
েুল ডৈহারাে মর্মে করা;

পমরয়ের্ার উঁৈু মান র্োে রাখয়ত মায়ে মায়ে নামের আমিকামরক ও কমবৈারীরা প্রমশক্ষণ ডসশন পমরৈালনা করয়র্ন।
৬।

ডটভিিাভকভটিং এটভকট
প্রাক-কি
ক) ৯:৩০-এর আয়গ র্া ১৯:০০-এর পয়র ডকায়না কল নে, েমে না মনমেব ষ্ট অনু য়রাি থায়ক;
খ) মসমরোল কমলিং নে।
কি ৈিাকািীন
ক) মনয়ের, মনয়ের ডকাম্পামনর এর্িং মনয়ের প্রিায়নর পমরৈে মেন;
খ) এয়গার্ার অনু মমত প্রাথবনা করুন;
গ) অনু মমত না ডপয়ল ক্ষমা ডৈয়ে মনন এর্িং নম্রোয়র্ ডফান ডকয়ট মেন;
ঘ) কল করার কারণ র্লু ন;
ঙ) কখয়না র্ািা ডেয়র্ন না র্া তকব করয়র্ন না;
ৈ) েতদূর সম্ভর্ ডসই োোে কথা র্লু ন ডে োোে প্রসয়পক্ট/ডেতা স্বচ্ছন্দ;
ে) কয়থাপকথন কায়ের মর্েয়ের ময়িয সীমার্ি রাখু ন;

ে) পরর্তী কল র্া পরর্তী সাক্ষায়তর মেনক্ষণ সম্পয়কব মদ্বতীের্ার মনমিত হয়ে মনন;
ে) প্রসয়পক্ট/ময়েল ৈাইয়ল আপনার ডটমলয়ফান সু পারোইোয়রর নাম অথর্া নামের অমফসায়রর কনটযাক্ট মিয়টলস মেন;
ঞ) প্রসয়পক্ট/ময়েলয়ক সমে ডেওোর েনয িনযর্াে োনান।
কভির পর
ক) ডেসর্ প্রসয়পক্ট/ময়েলরা “িু নট মিস্টার্ব” তামলকাে োওোর ইচ্ছা প্রকাশ কয়রয়েন তাাঁয়ের সম্বয়ন্ধ নামেয়ক মফির্যাক মেন।

৭।

উপহার অের্া ঘু ষ

DSA, DST, TME র্া BDE কখয়নাই প্রসয়পক্টয়ের ডথয়ক ডকায়না িরয়নর উপহার অথর্া ঘু ে ডনয়র্ন না। েমে ডকায়না DSA, DST, TME র্া
BDE ডকায়না প্রসয়পক্ট/ডেতার ডথয়ক ডকায়নারকম ঘু ে র্া ডপয়ময়ন্টর প্রস্তার্ পান, তাহয়ল ডসই প্রস্তার্ অর্শযই মনয়ের মযায়নেয়মন্টয়ক োনায়ত
হয়র্।
৮।
সাক্ষাৎ/ড াগাভ াভগর ডক্ষভে প্রভোেনীে সার্িানতা
DSA, DST র্া BDE এর্িং/অথর্া ডকাম্পামনর কমবৈারী/প্রমতমনমিয়ক মনমম্নমলমখত সার্িানতা অর্লম্বন করয়তই হয়র্:
ক) র্যমক্তগত পমরসরয়ক সম্মান ডেওো এর্িং প্রসয়পয়ক্টর ডথয়ক পেবাপ্ত দূরত্ব র্োে রাখা;
খ) প্রসয়পয়ক্টর ইচ্ছার মর্রুয়ি তাাঁর বা স্থান্/অমফয়স প্রয়র্শ না করা;
গ)

প্রসয়পয়ক্টর বা স্থান্/অমফয়স অয়নয়ক মময়ল সাক্ষাৎ না করা;

ঘ) প্রসয়পয়ক্টর প্রাইয়েমসয়ক সম্মান করা;
ঙ) েমে সাক্ষায়তর সময়ে প্রসয়পক্ট অনু পমিত থায়কন এর্িং শুিু মাত্র তাাঁর পমরর্ায়রর সেসয/অমফয়সর ডলায়করাই উপমিত থায়কন, তাহয়ল
প্রসয়পক্টয়ক কল র্যাক করার অনু য়রাি োমনয়ে সাক্ষাৎ ডসখায়নই ডশে কয়র ডেওো। তয়র্ প্রসয়পয়ক্টর অসু মর্িা হয়র্ না এমন সময়ে তাাঁর সায়থ
ডোগায়োগ করা ডেয়ত পায়র;
ৈ) প্রসয়পক্ট ৈাইয়ল মনয়ের ডটমলয়ফান নম্বর, সু পারোইোয়রর নাম অথর্া নামের অমফসায়রর কনটযাক্ট মিয়টলস ডেওো;
ে) প্রসয়পয়ক্টর সায়থ আয়লাৈনা কায়ের ময়িয সীমার্ি রাখা – ডপশাোর দূরত্ব র্োে রাখা।
৯।

ভৈঠি ও অনযানয র্াতভ া সািিাভনা
প্রসয়পয়ক্টর কায়ে পাঠায়না ডে ডকায়না র্াতব া শুিু মাত্র নামে অনু য়মামেত উপায়ে এর্িং ফরমযায়টই হয়ত হয়র্।

১০।

নভে/ভহসার্পে এর্িং এিপযাভনিভিভন্টর িতভ ার্িী
ক) মিয়রক্ট ডসমলিং পমরয়ের্ার সমস্ত মহসার্পত্র, নমথ এর্িং তয়থয নামের অমিকার থাকয়তই হয়র্;
খ) এমপযায়নলয়ময়ন্টর শতব ার্লীর ময়িয ডেতার তয়থযর ডগাপনীেতা রক্ষা করার উপেু ক্ত মনেন্ত্রণ এর্িং মনরাপিা লমিত হয়ল, ডেতা সিংোন্ত
তথয ফাাঁস হয়ে ডগয়ল DSA, DST, TME র্া BDE-র োে স্বীকার করয়ত হয়র্;
গ) নামে এমপযায়নলি DSA, DST, TME ও BDE-ডের একটি আপ টু ডিট ডিটায়র্সও রাখয়র্;
ঘ) র্যর্সার িারার্ামহকতা র্োে রাখার েনয আপতকালীন পমরকল্পনা থাকয়তই হয়র্;
ঙ) DSA, DST, TME এর্িং BDE-ডের উপর আেযন্তরীণ র্া র্মহরাগত অমিটরয়ের মেয়ে অথর্া মনয়ের পক্ষ ডথয়ক মনেু ক্ত এয়েন্টয়ের
মেয়ে অমিট করায়নার অমিকার নামের থাকয়র্। নামের হয়ে ডেওো ডে ডকায়না পমরয়ের্ার সয়ে েু ক্ত DSA, DST, TME র্া BDE-র
কােকয়মবর অমিট র্া মরমেউ মরয়পাটব ও ফলাফয়লর কমপ পাওোর অমিকারও নামের থাকয়র্;

ৈ) DSA, DST, TME র্া BDE এয়েন্টয়ের ডেওো, তায়ের দ্বারা সিংরমক্ষত অথর্া ডপ্রায়সসি কাগেপত্র, ডলনয়েয়নর নমথপত্র এর্িং অনযানয
েরুমর তথয মরোেব র্যাঙ্ক অফ ইমন্ডো র্া তার অনু য়মামেত র্যমক্তয়ের েু মক্তেুক্ত সময়ের ময়িয ডেখার অমিকার মেয়ত হয়র্;
ে) এমপযায়নলয়মন্ট টামমবয়নট হয়ে োওোর পয়রও প্রসয়পয়ক্টর/ডেতার তয়থযর ডগাপনীেতা র্োে রাখয়ত হয়র্;
ে) এই সম্পয়কব নামের আইনগত/মনেম সিংোন্ত োের্িতা অনু সায়র DSA, DST, TME র্া BDE-ডক কাগেপত্র ও তথয সিংরক্ষয়ণর
সিংিান করয়ত হয়র্।
১১।

DSA, DST, TME র্া BDE এর্িং/অের্া ডকাম্পাভনর কিভ ৈারী/প্রভতভনভিভের প্রভিক্ষণ

DSA, DST, TME র্া BDE-ডের ডথয়ক ডেসর্ পমরয়ের্া আশা করা হে, ডসগুমলর উঁৈু মান র্োে রাখার উয়েয়শয নামের আমিকামরক র্া কমবৈারীরা
েখন ডে প্রমশক্ষণ ডসশন পমরৈালনা করয়র্ন, DSA, DST, TME র্া BDE এর্িং/অথর্া ডকাম্পামনর কমবৈারী/প্রমতমনমিয়ের মনমিত করয়ত হয়র্ ডে
তাাঁরা ডেন ডসগুমলয়ত অিংশগ্রহণ কয়রন।
**********

