
 

 

 

 

 

 

ঋণ গ্রীতাদদয জনয দাচযণ বফবধ 

 

কামযতারযখ ফপব্রুয়ারয 01, 2018 
অনুমভাদনকাযী ফফাডয / ফফাডয  করভটি 
অনুমভারদত র এরির 28, 2022 
রফভা র্ত্য ারধকাযী নযানার ভযামনজায ার্বি ফকায়াররটি 

মযামরাচনায ভয়ান্তয অন্তত ফছময একফায 
 

 

কমযামযট অরপময ঠিকানা : 

উজ্জীফন স্মর রপনান্স ফযাঙ্ক রররভমটড, 

ফে গামডয ন, নং 27, থাডয  এ ক্র, এইটটিন্থ ফভন, 

ফকাযাভঙ্গরা রক্সথ ব্লক, ফফঙ্গারুযু 560095 

 

এই নবথটি কেফরভাত্র আবযন্তযীণবাদফ ফযফাদযয জনযই আয উজ্জীফন স্মর বপনান্স ফযাঙ্ক 
বরবভদেদেয অনুভবত ছাডা কোদনাবাদফ এটিদে ুনফ্যফায েযা মাদফ না। 

 



 

 

উজ্জীফন স্মর বপনান্স ফযাদঙ্কয ঋণ গ্রীতাদদয জনয দাচযণ বফবধ 
(দাচযণ বফবধ) 

উজ্জীফন স্মর রপনান্স (ফযাঙ্ক)-এয দাচযণ রফরধ ফযামঙ্কয োক ও ঋণ েীতামদয স্বচ্ছতা এফং স্পষ্টতা 
ফমাগায় ফযামঙ্কয মঙ্গ তামদয ফরনমদমনয ফেমে। এই রনমদয রকা অফযই ফযামঙ্কয ফদীয় ফযারঙ্কং ফযফায মঙ্গই 
ফকফরভাে জর়িত, অনযরকছুয মঙ্গ নয়।  

 

ফযামঙ্কয নীরত র এয ফ োকমক াভঞ্জযূণযবামফ এফং নযামযবামফ ফদখা ও রযমলফা ফমাগামনা। ফযামঙ্কয 
কভীী যা একটি নযাময, নযায়ঙ্গত ও াভঞ্জযূণয উাময় ায়তা, উৎা এফং রযমলফা ফমাগামফন। দাচযণ 
রফরধ ফযামঙ্কয ফ কাস্টভায ফা োকমক তায ফ াখামত ফদওয়া মফ আয এছা়িাও এয ওময়ফাইমটয ভাধযমভও 
ফমাগামনা মফ ফমটি র www.ujjibansfb.in (ওময়ফাইট)। 

 

অবফলভযভূরে নীবত 

ফযাঙ্ক তায োকমদয ভমধয জাত-াত, ফণয, ধভয, ররঙ্গ, বফফারক রিরত, ফয় (িাপ্ত ফয়স্ক মর রনম্নীভায ফথমক 
কমতা ফফর), আর্থিক রিরত অথফা বদরক িরতফন্ধকতা এয ফকামনাটায রবরিমতই ফকামনা বফলভয কযমফ না।  

 

রডমযক্ট ফররং এমজন্ট (DSA)মদয জনয আচযণরফরধ 

ফযাঙ্ক DSAফদয জনয রনমচ ফদওয়া আচযণরফরধ েণ কযমফ এফং ংরিষ্ট DSA-য মঙ্গ চুরিয ফেমেও ফটি 
ারভর কযমফ। ফমমতু ঋণ দামনয জনয ফযামঙ্কয ফযফিা কযা আমছ রডরজটার রপনমটক াটয নাযরময ভাধযমভ 
মামদযমকও DSA ফমর ফেণীবুি কযা য় তাই রনমচ ফদওয়া আচযণরফরধ ফযামঙ্কয রডরজটার উাময় ঋণ দামনয 
ফেমে রপনমটক অংীদাযমদয ফেমেও িমমাজয মফ। ফযাঙ্ক আইরফএ DSAফদয জনয ফম আদয আচযণরফরধ 
বতরয কমযমছ তা ফথমক এফং ফতয ভান ফযফারয়ক ভমডর ফথমক এই আদয আচযণরফরধ রনময়মছ। আদয 
আচযণরফরধয অনয রদকগুরর েণ কযা মফ ফইফ ফেমে মখন ফযাঙ্ক এই রফমল ফযফা ভমডরটি ফযফায 
কযায কথা বাফমফ তখনই। 

http://www.ujjibansfb.in/


 

 

 একজন ম্ভাফয োকমক ফযামঙ্কয এই উৎাদনটিয ফযফামযয জনয ফমাগামমাগ কযা ফমমত াময 
ফকফরভাে রনম্নফর্ণিত রযরিরতয ফেমেই। মখন ম্ভাফয োক ফযামঙ্কয ফকান একটি উৎাদন 
ম্পমকয  উৎা ফা ইচ্ছািকা কমযমছন ওময়ফাইট ফা কর ফন্টায ফা ফকামনা াখায ভাধযমভ 
অথফা ফযামঙ্কয রযমরনর ভযামনজামযয ভাধযমভ অথফা ত ামক ফযামঙ্কযই ফকামনা ফতযভান োক 
ফা অনযমকান ম্ভাফয োক াঠিময়মছন অথফা একজন ফতয ভান োক ফযামঙ্কয অনযানয উৎাদন 
ম্পমকয  জানমত ত ামক ফপান কযায িস্তাফটি েণ কমযমছন।  

 

মখন ম্ভাফয েীতায নাভ/ফটররমপান নম্বয/ঠিকানা ফযামঙ্কয কামছ থামক এফং ফটি DSA ভযামনজায/টিভ 
ররডামযয অনমুভারদত ফকামনা তাররকা/রডমযক্টরয/ফডটামফ ফথমক ফনওয়া য় ম্ভাফয েীতায ম্মরতক্রমভ।  

- মখন ম্ভাফয েীতা/ রনমজ ফথমকই রপনমটকমক অযা ওময়ফাইট যারয উরিরত, ফমাগামমাগ 
ফকন্দ্র অথফা তামদয ফকৌর অনুমায়ী ঠিক কযা ভমডর অনুাময অনয ফকান টাচ ময়মন্ট 
ফমাগামমাগ কমযন।  

 DSA এভন ফকামনা ফযরি/ংিামক কর কযমফন না মায নাভ/ কনটযাক্ট নাম্বায DSA-য কামছ থাকা 
ফকামনা ডু নট রডটাফয তাররকায় থাকমফ। 

 ফটররমপামন ফমাগামমাগ অফযই স্বাবারফকবামফ কার ৯.৩০ রভরনট ফথমক মন্ধয ৭টায ভমধয ীভাফদ্ধ 
থাকমফ। মাইমাক এটা অফয রনরিত কময ফনওয়া ফমমত াময ফম ম্ভাফয োকমক ফকফরভাে তখনই 
কর কযা ফমমত াময মখন ফটা তায মে অুরফধাজনক মফ না। ওই ভয়ীভায (ওময ফদওয়া) 
আমগ ফা ময কর কযা ফমমত াময এফং এই মতয ই, মরদ ম্ভাফয োক স্বীকৃত ওই DSA-ফক ওইভয় 
কর কযা মামফ ফমর রররখত ফা ফভৌরখকবামফ জারনময় থামকন।  

 DSA-ফক ম্ভাফয েীতায ফযরিগত ফগানীয়তামক ম্মান কযমত মফ। েীতায স্বািয ংরিষ্ট 
রফলয়গুরর ম্পমকয  াধাযণত ওই েীতা এফং অনযমকান ফযরি/রযফামযয দয ফমভন েীতা স্বীকৃত 
অযাকাউমন্টন্ট/রচফ/ স্ত্রী ফা স্বাভীয মঙ্গই আমরাচনা কযা ফমমত াময।  

 ম্ভাফয েীতায কাছ ফথমক ফকামনাযকভ উৎমকাচ ফনওয়া চরমফ না। মরদ ফকামনা রফরডই (রফজমন 
ফডমবরমভন্ট এরক্সরকউটিব)মক োক ফকামনাযকভ উৎমকাচ ফা অথয রদমত চান তামর তামক 
অফযই ফকথা তায কতৃয েমক জানামত মফ।  

 DSA েীতামদয স্পষ্ট জানামফন ফম তাযা তামদয মঙ্গ ফযামঙ্কয তযপ ফথমকই ফমাগামমাগ কযমছন আয 
মরদ তামদয ফকামনা ঋণ ফদওয়া য় ফটা ফযামঙ্কয তযমপই ফদওয়া মফ।  



 

 

 ফযামঙ্কয তযমপ ফমকয়া আদাময় রনমিু DSA-ফদয অফযই আবযন্তযীণ নীরত ও দ্ধরত ংক্রান্ত 
িরেণ থাকমত মফ মা কভীী /এমজন্টমদয ফমকয়ায িরতটি ফেমে োকমদয মঙ্গ আচযমণয রফলয়টি 
ম্পমকয  রো ফদয় এফং ফখায় ফকভনবামফ োকমদয মঙ্গ ফযফায কযমত য় মামত ত াযা 
নীরতগতবামফ খুফ উচ্চভামনয ফযফায ামচ্ছন ফমর রনরিত মত ামযন।  

 ঋমণয আমফদনে, ফমকয়া ংে এফং াওনা আদাময়য িরক্রয়া আয ফমকয়া ফা অনাদায়ী োকমদয 
ফভাকারফরা কযা কভীী /এমজন্টমদয DSAয ুারয কযা আচযণরফরধ (আইরডএয আচযণরফরধয 
ভমতা) ফভমন চরমছন ফমর ফঘালণায় স্বােয কযমত মফ আনুঠানারনকতা রুযুয ভয় অথফা ৃথকবামফ। 

 রাফ ফই যেণামফেণ এফং উমুি রাফ যীেক ও ফযামঙ্কয কামছ আর্থিক রফফৃরত ফঘালণায 
ফেমে অফযই স্বচ্ছতা ুরনরিত কযমত মফ।  

 ফযামঙ্কয ওই উৎাদন ম্পমকয  DSA-ফক অফযই রফদ তথয ভৃদ্ধ মত মফ।  
 DSA অফযই মা কযমফন না- ম্ভাফয েীতামক ফযামঙ্কয িস্তারফত ফকামনা রযমলফা/উৎাদন ম্পমকয  

বুর তথয রদময় রফমথ চাররত কযা মামফ না।  
- েীতামক তামদয ফযফা ফা িরতঠানামনয নাভ ম্পমকয  বুর তথয ফদওয়া ফা রনমজমদয বুরবামফ তুমর 

ধযা চরমফ না। 
- ফযামঙ্কয তযমপ ুরফধা/রযমলফা ম্পমকয  ফকামনা অতয/অস্বীকৃত অঙ্গীকায কযা মামফ না।  

 াোৎ/ফমাগামমামগয ফেমে াফধানতা েণ 

 

DSAয উরচত : 

- ফযরিগত রযযমক ম্মান ফদওয়া- েীতায মঙ্গ মযাপ্ত দযূর্ত্ ফজায় যাখা। 
- ম্ভাফয োমকয ইচ্ছায রফযুমদ্ধ তায ফার়ি/অরপম িমফ না কযা 

অমনক ফরাক রনময় াোৎ না কযা- অথযাৎ মরদ িময়াজন য় তামর একজন কময রফরডই এফং 
ুাযবাইজাযমকই ফকফর মঙ্গ ফনওয়া।  

- ম্ভাফয েীতায ফযরিগত ফগানীয়তামক ম্মান জানামনা।  
- াোমতয ভয় মরদ ম্ভাফয েীতা উরিত না থামকন এফং ফকফরভাে তায ফার়িয ফরাক/এফং 

অরপময ফরামকযাই ফকফর থামকন তামর ফখামনই াোৎ ভাপ্ত কময েীতামক কর ফযাক 
কযায অনমুযাধ জারনময় রপময আমত মফ।  



 

 

- মরদ োক চান তামর ত ায ফটররমপান নম্বয, ুাযবাইজামযয নাভ অথফা ফযামঙ্কয ংরিষ্ট 
অরপামযয মঙ্গ ফমাগামমামগয রফদ তথয রদমত মফ।  

- েীতায মঙ্গ আমরাচনা ফকফরভাে ফযফা ংক্রান্ত রফলময়ই ীভাফদ্ধ যাখমত মফ।  
- ফাগত দযূর্ত্ ফজায় যাখমত মফ।  

 DSA ম্ভাফয েীতামক ফকামনা রকছু রররখতবামফ াঠামত চাইমর ফটায ধযন এফং াঠামনায উায় 
ফমন অফযই ফযামঙ্কয অনুমভাদন ামমে য়।  

 

বেবজোর উাদে ঋণদানোযী ফযফস্থায ভাধযদভ কদওো ঋণ 

আযরফআই-এয রনমদয  অনুাময রডরজটার ভাধযমভ ও এনরফএপর-ফক ফদওয়া ঋমণয ফেমে : 24 জনু 2020 
তারযমখ দাচযণ রফরধ ও আউটমার্িং রনমদয াফরী ফভমন চরা, ফটা রনজস্ব ঋণদানকাযী ফযফিায ভাধযমভ 
ঋণ ফদওয়াই ফাক অথফা আউটমায কযা রডরজটার ঋণদানকাযী ফযফিায ভাধযমভই ফাক তামদয অফযই 
দাচযণ রফরধ ংক্রান্ত রনমদয াফরী অেময অেময ারন কযমত মফ কথায় ও কামজ আর্থিক ও তথয িমুরি 
রযমলফা আউটমার্িং ংক্রান্ত রনয়ন্ত্রণভূরক রনমদয গুররও অেময অেময ফভমন চরমত মফ।  

ফযাঙ্ক মখনই ফকান রডরজটার ঋণদানকাযী ফযফিামক তায এমজন্ট রমমফ ঋণ েীতা খু মজ আনা এফং/অথফা 
ফমকয়া আদায় কযায কামজ রাগামফ তামদয অফযই নীমচ ফদওয়া রনমদয গুরর ফভমন চরমত মফ : 

ক) এমজন্ট রমমফ রনমুি রডরজটার ঋণদানকাযী ফযফিায নাভ ফযামঙ্কয ওময়ফাইমট ফদওয়া থাকমত মফ। 

খ) এমজন্ট রমমফ রনমুি রডরজটার ঋণদানকাযী ফযফিাটিয ে ফথমক োকমক স্পষ্টবামফ যারয 
জানামত মফ ফযামঙ্কয নাভ মায তযমপ তাযা োমকয মঙ্গ ফমাগামমাগ কযমছ। 

গ) ঋণ অনমুভাদমনয মঙ্গ মঙ্গই এফং ঋণচুরি ম্পাদমনয আমগই ফযামঙ্কয ফরটাযমমড ফদওয়া অনুমভাদন 
েটি েীতায কামছ াঠামত মফ।  

ঘ) অনুমভাদন/ঋণদামনয ভময় ঋণচুরিয একটি িরতররর ঋণচুরিমত উমেখ কযা ফ নরথমেয 
িরতররর মভত ভস্ত ঋণ েীতামদয রদমত মফ।  

ঙ) ফযামঙ্ক রনমুি কযা রডরজটার ঋণদানকাযী ফযফিায ওয কামযকযী তদাযরক ও ফদখামানা ফযফিা 
ুরনরিত কযমত মফ।  



 

 

চ) অরবমমাগ িরতকায ফযফিা ম্পমকয  মচতনতায রফকাম মযাপ্ত িয়া ফদওয়া মফ।  

 

ঋদণয আদফদনত্র ও চুবি  

ঋমণয আমফদন ংক্রান্ত পভযগুরর ঋমণয রযভান ফযরতমযমক ফ ফেণীয ঋমণয জনযই ফমন ূণযাঙ্গ য় ফযাঙ্ক তা 
ুরনরিত কযমফ। োক মামত ফরদক ফথমক মূ্পণয কযা আমফদন জভা রদমত ামযন ফজনয ফযামঙ্ক িময়াজনীয় 
নরথমেয একটি ফচকররস্ট (আইনী ও রনয়ন্ত্রণভূরক চারদায মঙ্গ ঙ্গরত ফযমখ) োকমক আমফদনমেয মঙ্গ 
রদমত মফ।  

মরদ ফযাঙ্ক ফটররমপামন ফকামনা ঋণ ুরফধায িস্তাফ ফদয়/অনুমভাদন কময, ফযামঙ্ক োমকয কাছ ফথমক 
রররখতবামফ ম্মরত ফা স্বীকৃত ইমরক্ট্ররনক উাময় াওয়া ম্মরতয বফধতা মাচাইময়য যই োমকয অযাকাউমন্ট 
ঋণযার ফযামঙ্কয তযমপ িদান কযা মফ। ফযাঙ্ক কখনই ফকামনাবামফই অফারিত ও ূফয অনমুভারদত ঋণ ুরফধা 
োকমক ফদমফ না।  

ফযামঙ্কয অফযই ঋণ ংক্রান্ত ফ আমফদনগুররয িারপ্ত স্বীকামযয রনর্দিষ্ট ফযফিা থাকমফ এফং ফখামন ওই 
আমফদনে িরক্রয়াকযমণয ভয়ীভাও উমেখ কযা থাকমত মফ।  

  

ঋণ ভূরযােন ও মাচাই  

ঋণ েীতামদয আমফদনেগুররমক উমুি ভূরযায়মনয ফযফিা ফযাঙ্কমকই কযমত মফ এফং ভার্জিন ও 
ররকউরযটি ংক্রান্ত তযগুররয ুমযাটাই ফকফরভাে োমকয ঋণ াওয়ায ফমাগযতা রমমফ রফমফরচত মফ না। 
ফযাঙ্ক োকমক তায িায ঋণীভা ও তয াফরী এফং ফযামঙ্কয ফদওয়া ঋণ ুরফধা রনয়ন্ত্রণকাযী অনযানয 
রফলয়গুরর ঋণ েীতায মঙ্গ আমরাচনা ামমে রিয ওয়ায য রররখত আকাময রররফদ্ধ কময ফযামঙ্কয 
স্বীকৃত আরধকারযক দ্বাযা ংরত কযমত মফ। ফযাঙ্ক ঋণ ংক্রান্ত তয াফরী ারমন েীতায ম্মরত এফং এ 
ংক্রান্ত ফরকছু তায ফগাচময থাকায রফলয়টি ফযাঙ্ক তথয রমমফ ংযরেত যাখমফ।  

কনমাটিয য়াভ ফযফিানায আওতায় ঋণদামনয ফেমে অংেণকাযী ঋণদাতামদয িমতযকমক মতটা ম্ভফ 
ঋণ িস্তাফটি ফারজময় ফদখমত মফ ভয়ফদ্ধবামফ। আয ওই িকমে অথয ভঞ্জযু কযা মামফ রক না ফ কথাও 
মুরিোয ভময়য ভমধযই ংরিষ্ট েীতামক জারনময় রদমত মফ।  



 

 

 

CIC ফা ঋণ তথয ংস্থাগুবরয দে ঋণ আদফদনদত্রয কেদত্র তথয বফবনভে  

ফযাঙ্ক োকমদয ঋণ তথয ংিা ফা CIC-য বূরভকা ফযাখযা কযমফ CICফদয মঙ্গ ফমফ রনয়ন্ত্রণ এফং 
মযামরাচনায কথা ফরা আমছ এফং CIC ফমফ তথয ফমাগায় তায িবাফ োমকয ঋণ াওয়ায াভমথযয ফেমে 
কাজ কময।  

োমকয অনুমযামধ এফং রনধযারযত ভারুমরয রফরনভময় ফযাঙ্ক CIC ফথমক াওয়া ঋণ তথয ংক্রান্ত িরতমফদমনয 
একটি িরতররর োকমক রদমত াময।  

োকযা ফম ঋণ েন কময থামক ফই ম্পমকয  ফযাঙ্ক CIC-ফক তথয ফদমফ রনর্দিষ্ট ভময়য য। িদামনয ফেমে 
ফকামনা ফমকয়া ঘটমর এফং এযয ওই ঋণ অযাকাউমন্টয রনয়রভতকযমণয য ফই তথয তাযা মযয রযমামটয  
CICফক াঠামফ। 

  

ঋণ প্রদাদনয বদ্ধান্ত ম্পদে্ ভেীভা 

ফযাঙ্ক ঋণ িস্তাফ রনষ্পরিয এক ুরনর্দিষ্ট দ্ধরত যাখমফ এফং উমুি ভয়ীভা  ফমভন (20 রে টাকা মযন্ত 
ঋণ আমফদন ে াওয়ায য ফথমক 30টি কামজয রদন) এফং এ ফযাাময উমুি তদাযরক ফযফিা যাখা মফ 
আমফদনেগুরর মযামরাচনায জনয ফমগুরর ওই রনর্দিষ্ট ভয়ীভায মযও ফমকয়া থাকমফ। ফযাঙ্ক এই ভয়ীভা 
ম্পমকয  অথযাৎ ঋমণয রদ্ধান্ত জানামনায ভয়ীভা ম্পমকয  তামদয ওময়ফাইমটয ভাধযমভ উমুি ফঘালণা 
কযমফ এফং ফটি ফনাটি ফফাডয  উৎাদন ংক্রান্ত কাগজে এফং অনযানযবামফও জানামনা মফ।  

ফযাঙ্ক ওই ঋণ আমফদনেগুরর মুরিঙ্গত ভয়ীভায ভমধয মাচাই কযমফ এফং অরতরযি ফা ফা়িরত ফকামনা 
রফদ রকছু ফা নরথে মরদ িময়াজন য় ফ ম্পমকয  ঋণ েীতামক অরফরমম্ব জানামফ।  

ফকামনা ঋণ আমফদন নাকচ ময় ফগমর ফযাঙ্ক রররখতবামফ য় এএভএ অথফা রচঠিয ভাধযমভ ওই ঋণ 
আমফদনেগুরর খারযজ ময় মাওয়ায িধান কাযণ ফা কাযণগুরর রনর্দিষ্ট ভয়ীভায ভমধয োকমক জানামফ। 
রপনমটক রবরিক রডরজটার ঋণ িদান ফযফিায ফেমে খারযজ ওয়ায কাযণগুরর ফযাঙ্ক যারয োকমক 
জানামত াময অথফা আমগ ফথমক ঠিক ওয়া াযস্পরযক তয  অনুমায়ী রপনমটক ঋণদাতায ভাধযমভও তা 
জানামনা ফমমত াময।  



 

 

 

ঋণ অনুদভাদদনয জনয কম প্রবিো কভদন চরা দফ  

ফযাঙ্ক ফমমকান ঋমণয ফেমে ররকউরযটি ফা ফকারযাটাযার রমমফ ফমফ নরথে েণ কযমফ তায জনয একটি 
রররখত যরদ ফদমফ। 1.60 রে টাকা মযন্ত কৃরল ঋমণয ফেমে ফযাঙ্ক ফকামনা ফকারযাটাযার ররকউরযটি চাইমফ 
না আয এভএই ফেমে 10 রে টাকা মযন্ত ইউরনট রছু ঋমণয ফেমে ফকামনা ফকারযাটাযার ররকউরযটি 
েণ কযমফ না। ঋণ রযমামধয ররডউর অথযাৎ রযভাণ ফভয়াদ এফং রযমামধয ভয়ান্তয অথাৎ ফকান 
ভয় অন্তয ঋণ রযমাধ কযমত মফ তা ঋণ অনুমভাদমনয ভয়ই োকমক ফযাখযা কযমফ এফং ফমকয়া 
আদাময়য জনয একটি রনর্দিষ্ট িরক্রয়াও থাকমফ। ফযাঙ্ক োকমক রফকে ফফমছ ফনওয়ায ুমমাগ রদমত াময 
ফমখামন ভানবামফ বাগ কযা ভয় অনুাময রকরস্ত (ইরআই) রিয থাকমফ অথচ ফভয়াদ ামে মামফ অথফা 
ুমদয ায রযফতয ন মর ইরআই ামে মামফ অথচ ফভয়াদ একই থাকমফ, এযভমধয ফমমকান একটি। ফযাঙ্ক 
ঋমণয ওময মুদয ামযয রাফ কযায দ্ধরতও ফযাখযা কময ফদমফ।  

ফযাঙ্ক ঋণ চুরিয একটি কর এফং ঋণ চুরিমত উমেখ কযা ফকটি নরথয একটি কময িরতররর ঋণ 
অনুমভাদন ফা ঋণদামনয ভয় েীতামক ফদমফ। এই ঋণ চুরিমত রযষ্কায ফরা থাকমফ ফম ঋণ ুরফধা ফযামঙ্কয 
মূ্পণয রনজস্ব রফচাযবুি। অরতরযি ঋণ িময়াজন মর ফমেমে ফযামঙ্কয ফকামনা ফাধযতা থাকমফ না ফযফা 
ফৃরদ্ধয দযুন। ঋণ চুরিয ফেমে ফযাঙ্ক রডরজটার স্বােয ুরফধা ফযফায কযমত াময মা রক না োক এফং 
উজ্জীফন ফযাঙ্ক কতৃয মেয দ্বাযা স্বােরযত মফ। এইমেমে ফযরতক্রভও মত াময এফং তা উমুি কাযণ 
ফদরখময় নরথবুি কযা মামফ। োক মরদ অনমুযাধ কময তামর ফযাঙ্ক োকমক তায ঋণ অযাকাউমন্টয ফার্লিক 
ফস্টটমভন্টও িদান কযমফ।  

ফযাঙ্ক ঋণ েীতায রফলময় স্তমে কযমফ না মরদ ফটা ঋণ অনুমভাদন ংক্রান্ত নরথয তয াফরীয অন্তবুযি না 
য় (মরদ নতুন তথযারদ আমগ মা েীতা জানানরন তা ফযামঙ্কয ফগাচময আম ফমেমে)।  

 

 

গ্রােদদয দে স্বচ্ছ ও ৎবাদফ আচযণ েযা 

ফযাঙ্ক তায ফ রফজ্ঞান ও ররটামযচায অথযাৎ কাগজে ফম আমদৌ অিচাযভূরক নয় এফং এগুরর ফম স্পষ্ট 
তা ুরনরিত কযমফ। ফযাঙ্ক এটাও ুরনরিত কযমফ ফম োকমক ফযামঙ্কয উৎাদন ও রযমলফা, তায তয াফরী, 



 

 

ুমদয ায/অনযানয ভারুর ম্পমকয  স্পষ্টবামফ ফ তথযারদ ফদওয়া ময়মছ। োকমক ফদওয়া ুরফধাগুরর ম্পমকয  
ফযাঙ্ক ফ তথয জানামফ এফং োক রকবামফ ফইফ ুরফধা েণ কযমত াময আয তামদয এমেমে ফকামনা 
রজজ্ঞাা থাকমর তাযা কায মঙ্গ এফং রকবামফ ফমাগামমাগ কযমত াময ফকথাও ফরা থাকমফ।  

 

ঋণ প্রদান  

ফযাঙ্ক তায িমমাজয তয াফরীয মঙ্গ ামুজয ফযমখ অনুমভাদন কযা ঋণ ভয়ফদ্ধবামফ িদান কযায রফলয়টি 
ুরনরিত কযমফ। এয তয াফরীয ফেমে ফকামনা রযফতয ন ঘটমর ফযাঙ্ক ফটা জানামফ, ফমভন রক না ুমদয ায 
এফং অনযানয রযমলফায ভারুর ফমটা ম্ভাফযবামফ ফদরামত াময ফইফ ফেমে এটা কযমত মফ।  

ফযামঙ্কয ঋণ িদামনয য একটি গঠনভূরক তদাযরক ফযফিা থাকমত মফ, রফমল কময 2 রে টাকা মযন্ত 
ঋমণয ফেমে মামত ঋণ েীতায মে ফকামনা রফমল অুরফধায িকৃত ফভাকারফরা কযমত মর তায িরতকায 
কযা মায়। ফযাঙ্ক এই মঙ্গই রদ্ধান্ত ফনমফ ঋণ চুরি অনুাময অথয িদান িতযাায কযমত ফা ফটা র্ত্যারিত 
কযমত ঋণ েীতায াযদর্িতা অনুমায়ী অথফা ঋণ েীতামক উমুি আগাভ ফনাটি জারয কময ফা়িরত 
ররকউরযটি চাওয়া ফমমত াময। ফযাঙ্ক দাচযণ রফরধ ফভমন চরায় রফশ্বাী, রফমল কময ফমকয়া আদায় এফং 
ররকউরযটি আফায কময েণ কযায ফেমে মায দ্বাযা োমকয আিা এফং ত ায মঙ্গ দীঘযমভয়াদী ম্পকয  দুঢৃ় 
য় আয ফইমঙ্গ এও ুরনরিত য় ফম ফমকয়া আদাময়য ফেমে ফকামনা ফরূফযক িমচষ্টা কযা মফ না।  

 

ঋদণয কেদত্র কদে বপ ও ভাশুর 

অনুমভাদনে/ঋণ চুরিমত ফযাঙ্ক রপ/ভারুর ম্পমকয  অথযাৎ ঋণ আমফদমনয জনয িরক্রয়াকযণ ভারুর 
ম্পমকয  ফ তথযারদ জানামফ। এইফ রপ ফা ভারুর ফপযতমমাগয রক না, ঋণ অনমুভারদত/িদি না মর ওই অথয 
ফপযতমমাগয রক না, আগাভ ফভটামনা রফকে এফং ংরিষ্ট ফেমে ভারুর আমছ রক না এফং রযমলফায ফেমে 
রফরমম্বয জনয ফকামনা ারস্ত ফা ফনারে ধাময মফ রক না, রফমল কময ুমদয ায ুনযায় ধাময কযায ফকামনা তয  
থাকমফ রক না এফং এভন রকছু থাকমফ রক না মায দ্বাযা ঋণ েীতায স্বাথয েুন্ন য়।  

ুমদয ায, রযমলফায ভারুর এফং অনযানয রপ ম্পমকয  তথযারদ ফযামঙ্কয ওময়ফাইমট স্পষ্ট রদময় যাখমত মফ ফ 
ধযমণয ঋণ ও ফ ফেণীয ঋমণয ফেমেই। ফযামঙ্কয ফ াখাগুররমতই এইফ রুমেয ায ইতযারদ ংক্রান্ত 



 

 

একটি িরতররর থাকমফ এফং ফটা াওয়া মামফ রক না ফ ম্পমকয  ূণযাঙ্গ ফনাটি ফফামডয  অফযই রফজ্ঞরপ্ত 
থাকমফ।  

ফযাঙ্ক ফ খযচ ধময রনময় ঋণ ংক্রান্ত খযমচয ফভাট রফফযণ োকমদয জানামফ মামত তাযা অনযানযবামফ াওয়া 
ঋমণয মঙ্গ এইফ ামযয তুরনা কময ফদখমত ামযন। ফযাঙ্কমক এটাও ুরনরিত কযমত মফ ফম এইফ ভারুর ফা 
রপ বফলভযভূরক নয়। ুমদয ায এফং ঋণ ংক্রান্ত উৎাদনগুরর ম্পমকয  ফযাঙ্ক তায োকমদয রচঠি, ই-ফভর ফা 
এএভএ-এয ভাধযমভ জানামফ।  

 

অনয ফযাঙ্ক দ্বাযা ঋণ অবধগ্রণ েযা 

ঋণ েীতায ফম অযাকাউন্টটি অনযানয ফযাঙ্ক/আর্থিক িরতঠানান অরধেণ কযমত চায়, ফযাঙ্ক ফমেমে ফই 
অনুমযাধ িারপ্তয 21 রদমনয ভমধয তায আরি জানামফ। 

 

 ঋণ আদাে 

ঋণ আদাময়য ফেমে ফযাঙ্ক অনযাময য়যারনয মথ া ফা়িামফ না ফমভন রক না ঋণ েীতামদয অনুমিু 
ভময় রনয়রভতবামফ রফযি কযা, ঋণ আদাময়য জনয ফীরিয ফযফায ইতযারদ। ফযাঙ্ক ঋণ েীতামক 
রররখতবামফ রফজ্ঞরপ্ত জারয কযা ছা়িা ফকামনাযকভ আইনী ফা ঋণ আদাময়য দ্ধরত ফমভন রক না ররকউরযটি 
নতুন কময দখমর ফনওয়া িবৃরত রকছুই কযমত াযমফ না। 

ঋণ আদাময়য জনয ফযামঙ্কয দষৃ্টিবঙ্গী মফ ফাস্তমফারচত এফং ফকামনাযকভ োত রফীন। নযাময আচযণ এফং 
চা ফদওয়া র আদায় ংক্রান্ত ফযফিায ভূর নীরত। রনযািা ংক্রান্ত রি ফরফৎ কযা ফকফর ফমেমেই কযা 
ফমমত াময ফমখামন ুনগযঠন/ুনফযান ফযথয ময়মছ অথফা অম্ভফ ফমর ভমন ময়মছ। আদাময়য 
আইন/জাভানমতয ুনদয খর ংক্রান্ত ফমফ রফরধ ফা ংিামনয কথা আইমন ফরা আমছ ফযাঙ্ক তায ফগুররই 
অনুযণ কযমফ। আদায়/জাভানত নতুন কময দখমর আনায রফলয়টি আইনগতবামফ ফভমন চরা মফ। 
দাচযমণয ভমধয ঋণ আদায় ম়ি মা রক না ফমকয়া ংে এফং ঋমণয ফা ররকউরযটিয ুনদয খর নীরতয ওয 
আিা ফযমখ ওময়ফাইমট ফমভন ফদওয়া আমছ ফইবামফ চরমত মফ। রযফতয নীর ামযয ফভয়াদী ঋমণয ফেমে 
ঋণ আদায় ংক্রান্ত দাচযণমক ফমকয়া আদায় এফং অনাদায়ী ফেমে ররকউরযটি ফা জাভানত ুনদয খর 
কযায দ্ধরতগুরর রফমদ ওময়ফাইমট ফদওয়া থাকমফ।  



 

 

 

বযফত্নীর াদযয কভোদী ঋদণয কেদত্র আগাভ বযদাদধয ভাশুর/আদগ বযদাধ েযায কনাবি 

আযরফআই-এয াকুযরায dbod.dir.dc No./107/13300/2011-12 5ই জনু 2012 এফং dbod.dir.dc 
No.110/13/0300/2013-14, তাং 7ই ফভ 2014 আযরফআই-এয এই দটুি াকুযরামযয উমেখ কময ফরা মায় ফম 
ফযাঙ্ক আমগ রযমামধয ভারুর/ফভয়ামদয আমগ রযমামধয দযুন ফনারে ধাময কযমফ না ফকামনা 
রযফতয নীর ুমদয ামযয রবরিমত ফনওয়া ঋমণয ফেমে ফযফা ছা়িা অনয ফকামনা কাযমণ, মা রকনা ফযরিগত 
ঋণদাতামদয ফকামনা  আমফদনকাযীয মঙ্গ ফা এককবামফই ছা়িাই ফদওয়া ময়মছ, তামদয ফেমে।  

 

ঋণ বযদাদধয য ববেউবযটি কছদড কদওো 

ফযাঙ্ক ঋমণয ফ অথয রযমাধ কযা ময় ফগমর জভা যাখা ফ ররকউরযটি ফছম়ি ফদমফ এই রনরযমখ ফম ফযামঙ্কয 
ওই ঋণ েীতায কামছ অনয ফকান দারফজরনত বফধ তয  ফা দারফ ফনই। ফযাঙ্ক ফ ফমকয়া রযমামধয য 15 
রদমনয ভমধয ফ ররকউরযটি/নরথে/ফন্ধকী ম্পরিয দররর িবৃরত ফরকছু োকমক রপরযময় ফদমফ মরদ না 
ফযামঙ্কয ওই োমকয কামছ অনযমকান বফধ দারফ থামক। মরদ ফযাঙ্ক ফছম়ি না ফদওয়ায অরধকায িময়াগ কযমত 
চায় তামর ফ ম্পমকয  েীতামদয রফজ্ঞরপ্ত রদময় জানামফ। এই রফজ্ঞরপ্তমত ূযণ না ওয়া দারফগুরর ম্পমকয  
মূ্পণয রফফযণ এফং ফম ভস্ত নরথয রবরিমত ফযাঙ্ক ওইফ ররকউরযটিগুরর ফযমখ রদমত াময ংরিষ্ট দারফ 
রনষ্পরি ফা ফমকয়া রযমাধ না ওয়া মযন্ত, তাযও ফ নরথে ফদওয়া থাকমত মফ।  

 

 

গ্রাদেয কোব প্রবতোয 

ফযাঙ্ক ঋণ েীতামদয ফোমবয িরতকাময একটি ফযফিা কমযমছ ফমটা ওময়ফাইমট োকমদয ফোব িরতকায 
নীরত ীলযক রফবামগ ফদওয়া আমছ এফং ফযামঙ্কয ফ াখামতই াওয়া মায়।  

েীতামদয জনয দাচযণ রফরধ ভানযতা ম্পমকয  এফং োক িরতকায ফযফিায কাজকভয ম্পমকয  একটি ফার্লিক 
মযামরাচনা িরতমফদন ফযামঙ্কয রযচারন লযমদয োক রযমলফা করভটিয কামছ ফ কযা মফ।  

 



 

 

ভাস্টায োইদযেদনয দাচযণ বফবধ ফর্ধিত েযা বনেন্ত্রণভূরে োঠাদভা অনু ঋণ ফা ভাইদিা বপনান্স ঋণ 
ভাচ্ 14, 2022 

ওই ভাস্টায রডমযকন অনমুায়ী ভাইমক্রা রপনান্স ঋণমক ফকারযাটাযার ভুি ঋণ রমমফ ধযা য় মা রকনা 
ফকামনা রযফাযমক ফার্লিক ৩ রে টাকা মযন্ত আময়য রবরিমত ফদওয়া ময় থামক। এই ভাস্টায রডমযকমন 
ফযামঙ্কয ফেমে ভানযতায ফম তযগুরর ফদওয়া ময় থামক ফগুর র এযকভ- 

1. ফযাঙ্ক ঋণ ংক্রান্ত তথযাফরী ম্ভাফয ঋণ েীতামক ভরূযভামনয একটি আদয যরীকৃত পযাক্টরমট ফ 
কযমফ। এই পযাক্টরমটয দষৃ্টান্ত জানমত মর অযামনক্সচায ওয়ান ফদখনু।  

2. ফযাঙ্ক এফং ফা এয অংীদায কতৃযক ভাইমক্রা ঋণ েীতায ওয ফকামনা ভারুর ধাময কযা মর ফটা ওই 
পযাক্টরমট স্পষ্ট জারনময় রদমত মফ। পযাক্টরমট ফম ফযাাযটি স্পষ্টবামফ জানামনা ফনই ফইযকভ ফকামনা অমঙ্কয 
টাকা ঋণ েীতামক রদমত ফাধয কযা মামফ না।  

3. ভাইমক্রা রপনান্স ঋমণয ফেমে আগাভ রযমামধয জনয ফকামনা ফনারে ফা ারস্ত মফ না। মরদ ফকামনা 
ফনারে য় ফমকয়া অমথযয জনয তমফ ফটা ফকফরভাে ফমকয়া রযভামণয ওযই ধাময মফ, ফভাট ঋমণয ওয 
কখনই নয়।  

4. ফযাঙ্ক ভাইমক্রা রপনান্স ঋমণয ফেমে তায ফ াখায় নযূনতভ, মফযাচ্চ এফং গ়ি ুমদয ায স্পষ্টবামফ িদযন 
কযমফ এফং এয ফ তথযেগুররমত ফমভন, তথয ুরস্তকা/যাভমেট ইতযারদ মা ফযাঙ্ক দ্বাযা জারয কযা য় এফং 
ফইমঙ্গই ওময়ফাইমটও রফদ ফদওয়া থাকমত মফ।  

5. ুমদয াময ফকামনাযকভ রযফতয ন ফা অনয ফকামনা ভারুর আমযা কযা মর তা ঋণ েীতামক আগাভ 
জানামত মফ এফং এইফ রযফতয নগুরর ফকফরভাে উমুি ফেমেই কামযকয কযা মামফ।  

6. ভাইমক্রা রপনান্স ঋমণয ফেমে ঋণ চুরিয একটি আদয পভয থাকমফ এভন বালায় মা ঋণ েীতায মে 
ফফাঝা ম্ভফ।  

7. ফযাঙ্ক ফনাডার অরপামযয নাভ ও কনটযাক্ট নম্বয  ফ রফদ রফফযণ রদময় ফরান কাডয  ফা ঋণে িদান 
কযমফ এফং এই ফরান কামডয  ফমফ এট্রি থাকমফ ফখামন তথযগুররমত ঋণ েীতায ফদওয়া ভূরযভামনয যরীকৃত 
পযাক্টরট, অনযানয তয াফরী, ফকটি রযমামধয স্বীকৃরত, এভনরক রকরস্ত েণ কযায তথযারদ এফং চূ়িান্ত 
ফদয় অথয আয ফোব িরতকামযয ফযফিা ও ফই ংক্রান্ত ীলয আরধকারযমকয নাভ ও ফমাগামমামগয নম্বয 
ইতযারদ ফই স্পষ্টবামফ ফদওয়া থাকমত মফ।  



 

 

8. ফরান কাডয  ফা ঋণমে ফমফ রকছু এন্ট্রি ফা ফরখা মফ তায িরতটি এভন বালায় ররখমত মফ মা ঋণ েীতায 
মে ফফাঝা ম্ভফ।  

9. ঋণ ফর্িবূত উৎাদনগুরর জারযয ফেমে ঋণ েীতায ূণয ম্মরত থাকমত মফ এফং ফইফ উৎাদমনয 
ভারুর-কাঠামভা ঋণ েীতামক ঋণ মেয ভমধয স্পষ্টবামফ জারনময় রদমত মফ।  

10. ফযাঙ্ক তায কভযচাযী এফং ফা আউটমায কযা ংিায কভযচাযীমদয অভীরচন ফযফামযয জনয দায়ফদ্ধ 
থাকমফ এফং ভয়ফদ্ধবামফ ফোব িরতকামযয ফযফিা কযমফ আয ফটা ঋণ চুরিমত আয ফযামঙ্কয 
ওময়ফাইট/াখা দপ্তময/ভূর দপ্তময যাখা থাকমফ।  

11. ঋণ আদাময়য রনমদয াফরী ফযামঙ্কয আদায় নীরতয ভমধয উমুিবামফ ফদওয়া আমছ। অযামনক্সায ওয়ান 
ভাইমক্রা রপনান্স ঋমণয ভূরযভামনয ওয দষৃ্টান্তভূরক পযাক্টরট (এভন বালায় রদমত মফ মা ঋণ েীতায মে 
ফফাঝা ম্ভফ), তারযখ, ঋণদাতায নাভ, আমফদনকাযীয নাভ, ক্ররভক ংখযা, রফদ ভাকাঠি ইতযারদ থাকমত 
মফ। 

 

 

অযানক্সায 1 : 

 

ভাইদিা বপনান্স ঋদণয খযচ ম্পদে্ বফসৃ্তত পযাক্টবে  
(এভন বালাে বদদত দফ মা ঋণ গ্রীতায দে কফাধগভয) 

তারযখ: XXX                     ঋণদাতায নাভ: XXX       আমফদনকাযীয নাভ: XXX 

 

িবভে 
ংখযা 

ভাোঠি বফদ 

(i)  ঋমণয অঙ্ক (ঋণ েীতামক ফম অথয ফদওয়া মফ) (টাকায়)  
(ii)  ঋমণয মূ্পণয ফভয়ামদ ফভাট দু ফম াময ধাময মফ (টাকায়)  
(iii)  অনযানয ভারুর (িমতযকটি অংময ভারুমরয ামযয ফব্রক-আ রদমত  



 

 

মফ)(টাকায়) 
(a)  িরক্রয়াকযণটি (টাকায়)  
(b)  রফভায ভারুর (টাকায়)  
(c)  অনয মরদ রকছু থামক (টাকায়)  
(iv)  ফভাট িদতয অথয (১ ফথমক ৩)(টাকায়)  
(v)  ঋণ েীতামক ফভাট ফম টাকা রযমাধ কযমত মফ (১, ২ এফং ৩-এয 

ফমাগপর) (টাকায়) 
 

(vi)  কামযকয ফার্লিক মুদয ায (তাংম) (রনট িদতয অমঙ্কয রবরিমত রাফ 
কযা আইআযআয দষৃ্টিবঙ্গী ফযফায কময এফং ক্রভহ্রাভান উদ্বিৃ দ্ধরতমত) 

 

(vii)  ঋমণয ফভয়াদ (ভাময রামফ)  
(viii)  ঋণ েীতা ফম ভয়ান্তময রকরস্তমত রযমাধ কযমফন  
(ix)  ঋণ রযমামধয রকরস্তয ংখযা   
(x)  িমতযক রকরস্তয রযমামধয রযভাণ (টাকায়)  

আৎোরীন ভাশুদরয বফদ বফফযণ  
(xi)  ফমমকান ভময় আগাভ ঋণ রযমামধয ফেমে ঋণ েীতামক ফকামনা 

ারস্তভূরক ভারুর রদমত মফ না  
 

(xii)  রফররম্বত রযমামধয ফেমে ারস্তভূরক ভারুর থাকমত াময (মরদ থামক)  
(xiii)  অনযানয ভারুর (মরদ রকছু ফথমক থামক)  
 

 

বফদ বযদাদধয বনঘন্্ট 

 

বেবস্তয ংখযা উদ্বতৃ্ত ভূরধন (োোে) ভূরধন (োোে) ুদ (োোে) 
 


