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এই দস্তাৱেজ ৃেেল অবযন্তৰীণ ফযেহাৰৰ ফাৱফৱহ প্ৰস্তুত েৰা ৄহৱে আৰু উজ্জীেন স্মল পাইৱনন্স ৃফেংে 

লললভৱেডৰ সন্মলত অলফহৱন ৃোৱনা ৰূৱত ইয়াৰ প্ৰতয যৎাদন েলৰফ ৰা নামাফ  
 
 
 

উজ্জীেন স্মল পাইৱনন্স ৃফেংেৰ ঋণলদওঁতা সেলৰ ফাৱফ লনো প্ৰথা সেংলহতা (‘‘লনো প্ৰথা সেংলহতা’’) 

উজ্জীৱন স্মল পাআবনন্স ৃফংৃক (‘‘এআ ৃফংক’’) এআ ৃফংকৰ ঋণদদওঁতা সকলক এআ ৃফংকৰ ৄসবত কৰা ৃতওঁবলাকৰ 
ৃলনবদনৰ সন্দবয ত স্বচ্ছতা অৰু স্পষ্টতা প্ৰদান কৰাৰ প্ৰয়াস কবৰ। এআ ৃফংকৰ ৃকৱল ঘৰুৱা ৃফংদকং ফযৱসায়ৰ ৄসবতবহ 
এআ থ-প্ৰদশযনৰ সম্পকয  অবছ। 

এআ ৃফংকৰ নীদত হ’ল আয়াৰ সভূহ োহক/উববাক্তাৰ প্ৰদত দফচদলত অৰু নযায়ূফযক অচৰণ ৃদখুওৱা। এআ ৃফংকৰ 
কভযচাৰী সকবল এটা দনকা, সাদভযক অৰু দফচদলত উাবয়বৰ সহায়তা, উদগদণ অৰু ৃসৱা প্ৰদান কদৰফ। এআ ৃফংকৰ 
সভূহ উববাক্তাৰ ফাবফ এআ দনকা প্ৰথা সংদহতা লবয কবৰাৱা হ’ফ আয়াৰ শাখা সভূহত অৰু সম্প্ৰদত আয়াৰ ৃৱফছাআট 
www.ujjivansfb.inৰ (‘‘এআ ৃৱফছাআট’’) জদৰয়বত।   

অনা-ৄফষভয নীলত 

এআ ৃফংবক আয়াৰ উববাক্তা সকলৰ ভাজত ৃতওঁবলাকৰ ভূলফংশ, জাদত, ফণয, ধভয, দলঙ্গ, ৄফফাদহক দস্থদত, ফয়স 
(দধকাংশবৰ ফয়সৰ ঊধযত), দফিীয় দস্থদত ফা শাৰীদৰক ক্ষভতাৰ দবদিত ৄফষভয অচৰণ নকদৰফ।  

প্ৰতযক্ষ লফক্ৰয় অলবেতত া সেলৰ (‘‘DSA সেল’’) ফাৱফ আচাৰ সেংলহতা 

DSA সকলৰ ফাবফ এআ ৃফংবক তলত দদয়া অচাৰ সংদহতা েহণ কদৰফ অৰু সংদিষ্ট DSA ৰ ৄসবত কৰা চুদক্তত ৃসআবটা 
সদিদৱষ্ট কদৰফ। দমবহতু দডদজটীয় দপনবটক ফা দফি-প্ৰমুদক্ত সহবমাদগতা সভূহৰ জদৰয়বত এআ ৃফংবক ঋণ দদয়া ফযৱস্থাও 

http://www.ujjivansfb.in/


DSA দহচাব ৃেণীবুক্ত কৰা ৄহবছ, ৃসবয়বহ তলত দদয়া অচাৰ সংদহতা দডদজটীয় ঋণদানৰ ফাবফ থকা এআ ৃফংকৰ দফি-
প্ৰমুদক্ত সহবমাগী সকলৰ ৃক্ষত্ৰবতা প্ৰবমাজয হ’ফ। সাম্প্ৰদতক ফযৱসায় ভবডলৰ ৄসবত খা ৃখাৱাকক IBA আ DSA সকলৰ 
ফাবফ প্ৰস্তুত কৰা অদশয অচাৰ সংদহতা এআ ৃফংবক েহণ কদৰবছ। ৃমদতয়াআ এআ ৃফংবক দফদশষ্ট ফযৱসায় ভবডলবফাৰত 
প্ৰবৱশ কৰাৰ সাহস ৃগাটাফ ৃতদতয়াআ এআ অদশয অচাৰ সংদহতাৰ অন অন দদশবফাৰ েহণ কৰা হ’ফ।  

 এআ ৃফংকৰ উৎাদ দদফকল এগৰাকী বাফী উববাক্তাৰ ৄসবত ৃকৱল তলত দদয়া দৰদস্থদত সভূহতবহ ৃমাগাবমাগ 
কৰা হ’ফ: 

 
- ৃমদতয়া এআ ৃফংকৰ এটা উৎাদ অহৰণ কদৰফকল ৃফংকৰ ৃৱফছাআট ফা ৃফংকৰ কল ৃচণ্টাৰ ফা 

ৃফংকৰ দমবকাবনা শাখাৰ সম্পকয ৰক্ষী ফযৱস্থাকৰ জদৰয়বত বাফী উববাক্তাআ ৃতওৰঁ/আয়াৰ আচ্ছাৰ 
কথা ফযক্ত কবৰ ফা অন এগৰাকী বাফী ফা দফদযভান উববাক্তাআ ৃকাবনা বাফী উববাক্তাৰ ৄসবত 
ৃমাগাবমাগ কৰাৰ দদহা দদবয়, ফা বাফী উববাক্তা গৰাকী এআ ৃফংকৰ এগৰাকী দফদযভান উববাক্তা হয় 
দম ৃফংকৰ অন অন উৎাদৰ সন্দবয ত এআ ৃফংকৰৰা হা ফা এআ ৃফংকৰ ৄহ কৰা কল েহণ 
কদৰফকল ৃতওঁৰ সন্মদত দদবছ। 
 

- ৃমদতয়া বাফী উববাক্তাৰ নাভ/বটদলবপান নম্বৰ/ঠিকনা এআ ৃফংকৰ ৄসবত লবয হয় অৰু DSA 
ৃভবনজাৰ/টীভ লীডাৰৰদ্বাৰা নুবভাদদত তাদলকা সভূহ/ডাআবৰক্টৰী সভূহ/বডটাবফচৰ 
ৃকাবনাফাবটাৰৰা ৃলাৱা ৄহবছ, বাফী উববাক্তা গৰাকীৰৰা সন্মদত ৄল উঠি। 
 

- ৃমদতয়া বাফী উববাক্তা/োহবক ৃতওৰঁ দনজ আচ্ছা নুসাবৰ দপনবটকৰ ৄসবত দসদফলাকৰ এ, 
ৃৱফছাআট, শাৰীদৰক উদস্থদত, কনবটক্ট ৃচণ্টাৰ ফা দসদফলাকৰ দবেহণ ৰণবকৌশল ফা ভবডলৰ ংশ 
দহচাব গদ়ি ৃতালা অন দমবকাবনা সংস্পশয দফন্দৰু জদৰয়বত ৃমাগাবমাগ কবৰ। 

 DSAৰ ৄসবত লবয ‘‘ডু নট দডষ্টাফয’’ দলষ্টত দচদিত কদৰ ৃথাৱা ৃকাবনা ফযদক্ত/প্ৰদতষ্ঠানক DSA আ কল কৰা 
নুদচত।  

 ৃটদলবপাবনবৰ কৰা ৃমাগাবমাগ সাধাৰণবত ুৱা 9 ফাদজ 30 দভদনটৰৰা দফয়দল 7 ফজাকলবক সীদভত ৰখা 
উদচত। ৱবশয, এআবটা সুদনদিত কদৰফ ৰা মায় ৃম বাফী উববাক্তা গৰাকীৰ ৄসবত ৃতদতয়াবহ ৃমাগাবমাগ কৰা 
হ’ফ ৃমদতয়া কলবটাবৱ ৃতওকঁ সুদফধাত ৃনবলাফ ফুদল অশা কৰা মায়। দনধযাদৰত সভয়সীভাৰ (ওৰত দদয়াৰ 
দবৰ) অগবত ফা াছত কল ৃতদতয়াবহ কদৰফ ৰা মাফ ৃমদতয়া বাফী উববাক্তা গৰাকীবয় দলদখতবাবৱ ফা 
ৃভৌদখকবাবৱ স্পষ্টবাবৱ DSAক এআ ভবভয প্ৰাদধকাৰ দদবয়। 

 DSA-আ এগৰাকী বাফী উববাক্তাৰ দনজতাক সন্মান কৰা উদচত। সাধাৰণবত ৃকৱল বাফী উববাক্তা গৰাকীৰ 
ৄসবতবহ ফা বাফী উববাক্তা গৰাকীবয় প্ৰাদধকাৰ দদয়া অন ৃকাবনা ফযদক্ত/দৰমালৰ সদসয ৃমবন বাফী 
উববাক্তা গৰাকীৰ গাণদনক/সদচফ/জীৱনসঙ্গী আতযাদদৰ ৄসবতবহ বাফী উববাক্তা গৰাকীৰ স্বাথযৰ কথা াদতফ 
ৰা মায়। 



 DSA-আ বাফী উববাক্তা গৰাকীৰৰা ৃকদতয়াও ৃকাবনা উবঢৌকন ল’ফ নালাদগফ। মদদ এগৰাকী উববাক্তাআ 
ৃকাবনা BDE-ক (দফদজবনছ ৃডববলবভণ্ট এদিদকউটিব) এটা উবঢৌকন ফা দমবকাবনা প্ৰকাৰৰ সংদায় পাৰ 
কবৰ ৃতবে BDE-এ ৃসআ পাৰৰ কথা ৃতওৰঁ ফযৱস্থানাক দৰ’টয  কদৰফআ লাদগফ।   
 

 DSA-আ ঋণলওঁতা সকলক প্ৰথবভআ এআ কথা ক’ফ ৃম ৃতওঁ ৃতওঁবলাকৰ লগত এআ ৃফংকৰ ৄহ কথা াদতবছ 
অৰু মদদ ৃতওবঁলাককল দকফা ঋণৰ সুদফধা অগফব়িাৱা হয় ৃতবে ৃসআ ঋণ অগফ়িাফ ৃকৱল এআ ৃফংবকবহ।  

 ৃফংকৰ ৄহ ৃদয় ধনৰাদশ সংেহৰ কাভত দনবয়াদজত DSA সকলৰ বযেৰীণ নীদত অৰু দক্ৰয়াদফদধ থাদকফআ 
লাদগফ মাৰ দবতৰত সদিদৱষ্ট থাদকফ ৃসআবফাৰ প্ৰদশক্ষণ দমবফাৰত ফযদতক্ৰভৰ প্ৰদতবটা মযায়ত উববাক্তা 
সকলৰ ৄসবত ৃকবনকক ৃভাকাদফলা কদৰফ লাদগফ ৃসআ দফষবয় অৰু উববাক্তা সকলৰ ৄসবত ৃকবন অচৰণ 
কদৰফ লাদগফ ৃসআ দফষবয় কভযচাৰী/দবকতয া সকলক দশদক্ষত কদৰ ৃতালা হয় মাবত উববাক্তা সকলৰ ৄসবত 
উচ্চ ৄনদতক ভানদণ্ডসদহবত অচৰণ কৰাবটা সুদনদিত কদৰফ ৰা মায়। 
 

 ঋণ অবফদনৰ প্ৰসংস্কৰণ, ৃদয় ধনৰাদশৰ সংেহণ অৰু ফযদতক্ৰভ কৰা উববাক্তা সকলৰ ৄসবত ৃভাকাদফলা 
কৰাৰ কাভত দনবয়াদজত কভযচাৰী/দবকতয া সকবল DSA-আ দনধযাৰণ কদৰ দদয়া অচাৰ সংদহতা (IBA -ৰ 
অচাৰ সংদহতাৰ ৄসবত এবক ধৰণৰ) ভাদন চদলফ ফুদল এখন ৃঘাষণাত্ৰত, হয় ৃমাগদানৰ অনুষ্ঠাদনকতাদখদন 
সমূ্পণয কৰাৰ সভয়ত নহয় এটা ৃথক নুশীলন দহচাব চহী কদৰফ। 
 

 ফুকছ ৱ একাউণ্টছৰ তত্ত্বাৱধান অৰু হযতাসম্পি দহচা ৰীক্ষক(সকল) অৰু এআ ৃফংকৰ ওচৰত দফিীয় 
দফফৃদতৰ দৰ’টিয ং/উস্থান অৰু প্ৰকটীকৰণত স্বচ্ছতা সুদনদিত কদৰফআ লাদগফ।  

 ৃফংকৰ উৎাদবটাৰ সম্পবকয  ুংখানুুংখ তথয জাদনফআ লাদগফ। 
 

 DSA-আ এআবফাৰ কাভ কৰা নুদচত - 
 

- ৃফংবক প্ৰদান কৰা ৃকাবনা ৃসৱা/উৎাদৰ দফষবয় বাফী উববাক্তাক দফভ্ৰাে কৰা; 
- ৃতওঁবলাকৰ ফযৱসায় ফা সংস্থাৰ নাভৰ দফষবয় বাফী উববাক্তাক দফভ্ৰাে কৰা, ফা দনজৰ কথা বুলকক 

উস্থান কৰা; 
- ৃকাবনা সুদফধা/বসৱাৰ ফাবফ এআ ৃফংকৰ ৄহ ৃকাবনা বুল/-প্ৰাদধকৃত দায়ফদ্ধতা ফযক্ত কৰা। 

 ভ্ৰভণৰ/বমাগাবমাগৰ সভয়ত ল’ফলগীয়া সতকয তা 
DSA-আ এআবফাৰ কাভ কৰা উদচত 

 
- ফযদক্তগত স্থানৰ প্ৰদত সন্মান প্ৰদশযন কৰা – বাফী উববাক্তাৰৰা মযাপ্ত দূৰত্ব ফজাআ ৰাখক। 

 
- ৃতওঁৰ আচ্ছাৰ দফৰুবদ্ধ ৄগ বাফী উববাক্তাৰ অফাসগৃহ/কামযালয়ত প্ৰবৱশ নকদৰফ; 



- লগত ফহুত ভানুহ ৄল ভ্ৰভণ নকদৰফ - থযাৎ প্ৰবয়াজন হ’ৃল এজন BDE (দফদজবনছ ৃডববলবভণ্ট 
এদিদকউটিব) অৰু এজন দনৰীক্ষকতকক ৃফদছ নহয়। 

- বাফী উববাক্তাৰ দনজতাক সন্মান কদৰফ। 
- ভ্ৰভণৰ সভয়ত মদদবহ বাফী উববাক্তা গৰাকী উদস্থত নাআ অৰু ৃকৱল দৰয়ালৰ সদসয/কামযালয়ৰ 

ৃলাকবহ উদস্থত অবছ, ৃতবে বাফী উববাক্তাৰ ফাবফ ুনৰ কল কৰাৰ এটা নুবৰাধ কদৰ ৃতও ঁদনজৰ 
ভ্ৰভণ সাভৰা উদচত।   

- মদদ উববাক্তা গৰাকীবয় দফচাবৰ ৃতবে দনজৰ ৃটদলবপান নম্বৰ, তত্ত্বাৱধায়কৰ নাভ ফা এআ ৃফংকৰ 
সংদিষ্ট দফষয়া গৰাকীৰ ৃমাগাবমাগৰ সদফবশষ উববাক্তা গৰাকীক প্ৰদান কৰক। 

- বাফী উববাক্তাৰ ৄসবত কৰা অবলাচনা এআ ফযৱসায়বতআ সীভাফদ্ধ কৰক – এটা ৃছাদাৰী দৰূত্ব ফজাআ 
ৰাখক। 

 DSA ৰদ্বাৰা বাফী উববাক্তাকল ৃপ্ৰৰণ কৰা ৃহাৱা দমবকাবনা সংবপ্ৰষণ ৃকৱল এআ ৃফংবক নুবভাদন দদয়া ধৰণ 
অৰু প্ৰাৰূ ভবত ৃহাৱা উদচত।  

লডলজটীয় ঋণদান ৃেেপভতত ৃফেংৱে ঋণলওঁতাে ৃাৱন ৃাৱন লদয়া ঋণৱফাৰ: 

সন্দবয  RBI দৰত্ৰ – ৃফংক অৰু NBFC সভূবহ দডদজটীয় ঋণদান ৃেটপভযত ঋণলওঁতাক ৃাবন ৃাবন দদয়া ঋণবফাৰ: 
24 জনু, 2020 তাদৰখৰ দনকা প্ৰথা সংদহতা অৰু অউটছ’ৰ্চিং থ-প্ৰদশযনৰ নুালনকবে, দনজা ঋণদান ৃেটপভযৰ 
জদৰয়বতআ হওক ফা অউটছ’চয  কৰা ঋণদান ৃেটপভযৰ জদৰয়বতআ হওক, এআ ৃফংবক দনকা প্ৰথা সংদহতা থ-প্ৰদশযন 
আয়াৰ অক্ষদৰক থয অৰু বাফাথয নুসাবৰ ালন কদৰফআ লাদগফ অৰু লগবত দফিীয় ৃসৱা সভূহ তথা IT ৃসৱা সভূহ 
অউটছ’চয  কৰাৰ সভয়ত ালন কদৰফলগীয়া দফদনয়াভক দনবদয শনা সভূহ সতকয তাূফযক ভাদন চদলফআ লাদগফ। 

দম ৃক্ষত্ৰত ঋণলওঁতাক ঋণ  দদয়াৰ কাভত ফা ৃদয় ধনৰাদশ প্ৰতুযদ্ধৰণ কৰাৰ কাভত এআ ৃফংবক দডদজটীয় ঋণদান 
ৃেটপভয সভূহক আয়াৰ দবকতয া দহচাব দনবয়াদজত কবৰ, ৃতবন ৃক্ষত্ৰত দসদফলাবক তলত দদয়া দনবদয শনা ালন কদৰফআ 
লাদগফ: 

a) দবকতয া দহচাব দনবয়াদজত দডদজটীয় ঋণদান ৃেটপভয সভূহৰ নাভ এআ ৃফংকৰ ৃৱফছাআটত প্ৰকট কৰা হ’ফ। 
b) দবকতয া দহচাব দনবয়াদজত দডদজটীয় ঋণদান ৃেটপভয সভূহক এআফুদল দনবদয শ দদয়া হ’ফ ৃম দসদফলাবক 

উববাক্তাক প্ৰথবভআ মাবত ৃসআ ৃফংকৰ নাভবটা কয় দমবটা ৃফংকৰ ৄহ ৃতওঁবলাবক উববাক্তাৰ লগত কথা 
াদতফকল ওলাআবছ।  

c) অৰ্থিক নবুভাদনৰ াছত ততাদলবক দকন্তু ঋণ চুদক্তৰ দনষ্পাদনৰ অগবতআ, এআ ৃফংকৰ ৃলটাৰ ৃহডত 
ঋণলওঁতাকল অৰ্থিক নবুভাদন ত্ৰ জাদৰ কৰা হ’ফ।  

d) ঋণৰ অৰ্থিক নবুভাদন/সংদফতৰণৰ সভয়ত ঋণ চুদক্তত উবেখ কৰা সংলগ্নক সভূহৰ প্ৰদতবটাবৰ এবকাটাকক 
প্ৰদতদলদসদহবত ঋণ চুদক্তৰ এটা প্ৰদতদলদ সকবলা ঋণলওঁতাক প্ৰদান কৰা হ’ফ। 

e) এআ ৃফংবক দনবয়াদজত কৰা দডদজটীয় ঋণদান ৃেটপভযবফাৰৰ ওৰত কামযকৰী বেক্ষা অৰু দনৰীক্ষণ 
সুদনদিত কৰা হ’ফ। 



f) ওজৰ-অদি দনষ্পদি ফযৱস্থা সম্পবকয  সজাগতা সৃষ্টিৰ ফাবফ মযাপ্ত প্ৰবচষ্টা চবলাৱা হ’ফ। 

 

ঋণ আৱফদন আৰু চয লি 

ঋণলওঁতাআ দফচৰা ঋণৰ ধনৰাদশৰ ংকবটা দমবয়আ নহওক দকয়, ঋণ অবফদন প্ৰত্ৰবফাৰ মাবত অটাআবফাৰ ৃেণীৰ 
ঋণৰ ফাবফ সফযাত্মক হয় ৃসআবটা এআ ৃফংবক সুদনদিত কদৰফ। অটাআবফাৰ দদশবত সমূ্পণয কদৰ অবফদন দাদখলৰ ফাবফ 
ঋণলওঁতাক সক্ষভ কদৰ তুদলফকল এআ ৃফংবক ঋণ অবফদন প্ৰত্ৰৰ লগবত দাদখল কদৰফলগীয়া (কফধ তথা দফদনয়াভক 
প্ৰবয়াজন সভূহৰ নুালনকবে) দস্তাবৱজ সভূহৰ এখন ৰীক্ষণ সূচীও প্ৰদান কদৰফ। 

মদদবহ এআ ৃফংবক ৃটদলবপানৰ জদৰয়বত এটা ঋণ সুদফধা প্ৰদান কবৰ/নুবভাদদত কবৰ, ৃতবে উববাক্তাৰৰা 
দলদখতবাবৱ ফা দধপ্ৰভাদণত আবলকট্ৰ’দনক সাধবনবৰ প্ৰদতেহণ প্ৰাপ্ত কৰাৰ াছতবহ/প্ৰবয়াজনীয় দফদধভানযকৰণ কদৰ 
উঠিবহ এআ ৃফংবক উববাক্তা গৰাকীৰ একাউণ্টত ঋণৰ ধনৰাদশ ৃক্ৰদডট কদৰফ। এআ ৃফংবক ৃকাবনা ৰূবত মাদচত 
ূফয-নুবভাদদত ঋণ সুদফধা প্ৰদান নকদৰফ। 

ঋণ অবফদনৰ প্ৰসংস্কৰণৰ ফাবফ লগা সভয়সীভাৰ কথা স্পষ্টবাবৱ উবেখ কদৰ অটাআবফাৰ ঋণ অবফদনৰ প্ৰাদপ্তৰ ফাবফ 
দবস্বীকৃদত দদয়াৰ এটা ফযৱস্থা এআ ৃফংকৰ থাদকফ। 

ঋণৰ ভূলযােংেন আৰু সভীক্ষা 

 

এআ ৃফংবক ঋণলওঁতা সকলৰ ঋণ অবফদনৰ মথামথ ভলূযাংকন কদৰফ অৰু ঋণলওঁতাৰ ঋণ দনবয ৰবমাগযতাৰ সভযক 
উদযভৰ প্ৰদতস্থান দহচাব ৃকৱল ভাৰ্জিন অৰু প্ৰদতবূদত দনধযাৰণবহ ফযৱহাৰ নকদৰফ। এআ ৃফংবক ঋণলওঁতা গৰাকীক 
প্ৰবমাজয দনফন্ধন অৰু চতয াৱলীসদহবত ঋণ সীভাৰ কথা জাদনফকল দদফ। এআ ৃফংবক দদয়া ঋণ সুদফধা সভূহ দৰচালনা 
কৰা দনফন্ধন অৰু চতয াৱলী অৰু অন অন সতকীী কৰণ সভূহ, দমবফাৰত উনীত ৃহাৱা ৄগবছ ঋণলওঁতাৰ ৄসবত কৰা 
ৰক্ৰভণৰ েত, ৃসআবফাৰক দলদখত ৰূ দদয়া হ’ফ অৰু তাক সভযক ৰূত প্ৰভাদণত কদৰফ এআ ৃফংকৰ প্ৰাদধকৃত 
দফষয়া-কভযচাৰীবয়। এআ দনফন্ধন অৰু চতয াৱলীত ঋণলওঁতাআ দদয়া প্ৰদতেহণ, এআ ৃফংবক ঋণলওঁতাৰ সমূ্পণয জ্ঞান 
নুসাবৰ দববলখফদ্ধ কদৰফ।     

সহায়তা সংঘ ফযৱস্থাৰ ধীনত মদদ ঋণদান কৰা হয়, ৃতবে শেহণকাৰী ঋণদদওঁতা সকবল দমভান দৰূ সম্ভৱ 
দসভানকলবক এটা সভয়ফদ্ধ ধৰবণবৰ প্ৰস্তাৱ সভূহৰ সমূ্পণয সভীক্ষাকবে দক্ৰয়াদফদধ সভূহ দফকদশত কৰা উদচত, অৰু এটা 
মুদক্তসংগত সভয়সীভাৰ দবতৰত দফিায়ন কৰা হ’ফবন নহয় ৃসআ ৄল ৃতওঁবলাবক ৃলাৱা দসদ্ধাে সংবপ্ৰষণ কদৰফ। 



ঋণ আৱফদন সভূহৰ সন্দবত ত CICs ৰ ৄসৱত তথয লফলনভয় 

এআ ৃফংবক ৃক্ৰদডট আনপবভযছন ৃকাম্পানী সভূহৰ (CICs) বূদভকা, CICs ৰ ৄসবত সম্পি কৰা ৰীক্ষা, উববাক্তাৰ ঋণ 
অহৰণৰ সক্ষভতাৰ ওৰত CIC এ প্ৰদান কৰা তথযআ ৃলাফ ৰা প্ৰবাৱৰ কথা উববাক্তাৰ জ্ঞাতাবথয ফযাখযা কদৰ দদফ। 

উববাক্তাৰৰা হা নুবৰাধ সাববক্ষ অৰু উববাক্তাআ দনধযাদৰত ভাচুল অদায় দদবল CIC ৰৰা অহৰণ কৰা 
দৰ’টয ৰ এটা প্ৰদতদলদ এআ ৃফংবক উববাক্তাক দদফ াবৰ। 

প্ৰদতসংদায়ত ৃহাৱা ৃকাবনা ফযদতক্ৰভৰ সভয়ত এআ ৃফংবক উববাক্তা সকবল সুদফধা ৃলাৱা ঋণৰ দফষবয় মযায়ক্ৰদভক 
ফযৱধানত CIC ক তথয প্ৰদান কদৰফ অৰু তাৰাছত ৰৱতীী  দৰ’টয ত ৃলান একাউণ্টৰ দনয়ভীয়াকৰণৰ কথা দযতন 
কদৰফ। 

ঋণ লসদ্ধান্ত সভূহৰ ঘেনাক্ৰভ 

মথামথ ঘটনাক্ৰভৰ (20 লাখ টকা মযে ঋণৰ ফাবফ ঋণ অবফদন প্ৰাপ্ত কৰা তাদৰখৰৰা 30 টা কামযদদন) ৄসবত, ঋণ 
প্ৰস্তাৱ সভূহৰ দনষ্পদিৰ ফাবফ এআ ৃফংকৰ এটা সংজ্ঞাফদ্ধ প্ৰদক্ৰয়া থাদকফ অৰু দনধযাদৰত তাদৰখৰ াছবতা দনণীী ত ৄহ 
থকা অবফদন সভূহৰ দনৰীক্ষণৰ ফাবফ এটা মবথামুক্ত দনৰীক্ষণ ফযৱস্থা গদ়ি তুদলফ। এআ ৃফংবক আয়াৰ ৃৱফছাআট, জাননী 
পলক, উৎাদ সাদহতয, অৰু ৃতবন ধৰণৰ অন উায়ৰ জদৰয়বত ঋণ দসদ্ধাে সভূহৰ প্ৰফহন কদৰফকল মবথামকু্ত 
প্ৰকটীকৰণৰ ফযৱস্থা কদৰফ। 

এটা মুদক্তসংগত সভয়সীভাৰ দবতৰত এআ ৃফংবক ঋণ অবফদন সভূহৰ সতযান কদৰফ অৰু দকফা দতদৰক্ত 
সদফবশষ/দস্তাবৱজ লগা হ’ৃল ৃসআ কথা ততাদলবক ঋণলওঁতা সকলক জনাফ। 

মদদবহ ৃকাবনা ঋণ োহয কৰা হয়, ৃতবে ৃফংবক ৃসআ কথা, ঋণ অবফদনৰ ৃতবন োহযকৰণৰ অৰঁৰ ভূল 
কাৰণ/কাৰণবফাৰ হয় SMS ৰ জদৰয়বত নহয় আবভআলৰ জদৰয়বত দনধযাদৰত সভয়ৰ দবতৰবত প্ৰফহনৰ ফযৱস্থা কদৰফ। 
দপনবটক-দবদিক দডদজটীয় ঋণদানৰ ফাবফ এআ ৃফংক অৰু দপনবটক ঋণদদওঁতাৰ ভাজত াৰস্পদৰক সন্মদতসাববক্ষ 
এআ ৃফংবক ৃাবন ৃাবন ফা দপনবটক ঋণদদওঁতাৰ জদৰয়বত োহযকৰণৰ কাৰণ(বফাৰ) উববাক্তাক জাদনফকল দদফ 
াবৰ। 

ঋণৰ আৰ্থিে অনযৱভাদনৰ সভয়ত অনযসৰণ েলৰফলগীয়া লক্ৰয়ালফলধ 

দমবকাবনা ঋণৰ ফাবফ প্ৰদতবূদত/সভাদবযক দহচাব ৃলাৱা অটাআবফাৰ হক দস্তাবৱজৰ ফাবফ এআ ৃফংবক এখন দলদখত 
ৰদছদ দদফ। এআ ৃফংবক কৃদষ ঋণৰ ধীনত দদয়া 1.6 লাখ টকাকলবক ঋণ সীভাৰ ফাবফ সভাদবযক প্ৰদতবূদতৰ ফাবফ ৃজাৰ 
দনদদফ অৰু এআ ৃফংবক MSE খণ্ডত থকা ৃগাট সভূহৰ ফাবফ দদয়া 10 লাখ টকাকলবক ঋণৰ ফাবফ সভাদবযক প্ৰদতবূদত 
েহণ নকদৰফ। এআ ৃফংবক ঋণৰ অৰ্থিক নুবভাদনৰ সভয়ত প্ৰদতসংদায় কামযক্ৰভ থযাৎ ধনৰাদশ, ৱদধ অৰু 
প্ৰদতসংদায়ৰ অৱদধকতা অদদ কথাবফাৰ ফযাখযা কদৰ দদফ অৰু লগবত ৃদয় ধনৰাদশৰ সংেহণৰ ফাবফ এআ ৃফংকৰ এটা 
সংজ্ঞাফদ্ধ প্ৰদক্ৰয়া থাদকফ। এআ ৃফংবক উববাক্তাক সভান মযায়ক্ৰদভক দকদস্তবফাৰ (EPIs) সুদৰ হাৰ দৰৱতয নৰ সভয়ত 
ধ্ৰুৱক ৱদধৰ ৃন দৰৱৰ্তিত ৱদধৰ ৃন আয়াৰ দফৰীত ক্ৰভত হ’ফ তাৰ এটা দফকে ফাদচ ল’ফকল দদফ। ঋণৰ ওৰত 
অবৰা কৰা সুদ গণনাৰ কাময প্ৰণালী ফযাখযা কদৰ দদফ।  



এআ ৃফংবক ঋণ চুদক্তত উবেখ কৰা সংলগ্নক সভূহৰ প্ৰদতবটাবৰ এবকাটাকক প্ৰদতদলদসদহবত ঋণৰ অৰ্থিক 
নুবভাদন/সংদফতৰণৰ সভয়ত ঋণ চুদক্তৰ এটা প্ৰদতদলদ সকবলা ঋণলওঁতাক প্ৰদান কদৰফ। ঋণ চুদক্তবয় স্পষ্টবাবৱ 
এআ কথা দনধযাৰণ কদৰ দদফ ৃম ফযৱসায়ৰ েীফৃদদ্ধৰ কাৰণত ৃহাৱা দধক ঋণৰ প্ৰবয়াজন ূৰণ কদৰফকল ৃকাবনা ধৰণৰ 
দায়ফদ্ধতা নথকাকক ঋণ সদুফধা সভূহ দদয়া-দনদদয়াৰ কথাবটা একভাত্ৰ এআ ৃফংকৰ স্বতঃদফবফচনাৰ ধীনস্থ হ’ফ। 
উববাক্তা অৰু উজ্জীৱন ৃফংবক চহী কদৰফলগীয়া ঋণ চুদক্ত সভূহৰ ফাবফ এআ ৃফংবক দডদজটীয় স্বাক্ষৰ সুদফধা ফযৱহাৰ 
কদৰফ াবৰ। এআ দফষয়ত ৃহাৱা ৃকাবনা ফযদতক্ৰভ সঠিক মুদক্তমুক্ততাসদহবত নদথফদ্ধ কৰা হ’ফ। মদদ উববাক্তা গৰাকীবয় 
নুবৰাধ কবৰ ৃতবে এআ ৃফংবক উববাক্তা গৰাকীক ৃলান একাউণ্টৰ ফাৰ্ষিক দফফৃদত প্ৰদান কদৰফ। 

ঋণৰ অৰ্থিক নুবভাদন দস্তাবৱজ সভূহত প্ৰদান কৰা ৃহাৱা দনফন্ধন অৰু চতয াৱলীৰ প্ৰবয়াজনৰ ফাদহবৰ অন ৃকাবনা 
ৃক্ষত্ৰবত এআ ৃফংবক ঋণলওঁতা সকলৰ কাভ-কাজত হস্তবক্ষ নকদৰফ (বমদতয়াকলবক ঋণলওঁতাআ ূফযবত সদদৰ নকৰা 
দকফা নতুন তথয এআ ৃফংকৰ দষৃ্টিবগাচৰ নহয়)। 

উৱবািা সেলৰ প্ৰলত স্বচ্ছ আৰু সাধযতাসম্পন্ন আচৰণ 

এআ ৃফংবক এআ কথা সুদনদিত কদৰফ ৃম আয়াৰ দফজ্ঞান অৰু উিৰণভূলক সাদহতয স্পষ্ট হয় অৰু দফভ্ৰাদেকৰ নহয়। এআ 
ৃফংবক এআ কথা সুদনদিত কদৰফ ৃম আয়াৰ উৎাদ অৰু ৃসৱা সভূহৰ দফষবয়, দনফন্ধন অৰু চতয াৱলীৰ দফষবয় অৰু 
ৃতওঁবলাকৰ ৃক্ষত্ৰত প্ৰবমাজয ৃহাৱা হাৰ/প্ৰবাৰ সভূহৰ দফষবয় উববাক্তাক স্পষ্ট তথয দদয়া ৄহবছ। উববাক্তাক প্ৰদান 
কৰা সুদফধা সভূহ অৰু উববাক্তাআ ৃকবনকক এআ সুদফধা সভূহ অহৰণ কদৰফ াবৰ অৰু ৃতওঁবলাকৰ প্ৰশ্ন সভূহৰ মথামথ 
উিৰ লাব কদৰফকল ৃতওঁবলাবক ৃকবনকক কাৰ ৄসবত ৃমাগাবমাগ কদৰফ ৃসআ দফষবয় এআ ৃফংবক তথয প্ৰদান কদৰফ।  

ঋণৰ সেংলফতৰণ 

এআ ৃফংবক প্ৰবমাজয দনফন্ধন অৰু চতয াৱলী নুসাবৰ অৰ্থিক নবুভাদন দদয়া ঋণৰ সভবয়াদচত সংদফতৰণ সুদনদিত 
কদৰফ। ৃকৱল বদৱষযলক্ষী ৰূতৃহ কামযকৰী হ’ফলগীয়া সুদৰ হাৰ অৰু ৃসআ ধৰণৰ অন ৃসৱা প্ৰবাৰ সভূহত ৃহাৱা 
দৰৱতয নবক ধদৰ দনফন্ধন অৰু চতয াৱলীত ৃহাৱা দমবকাবনা দৰৱতয নৰ ফাবফ এআ ৃফংবক জাননী জাদৰ কদৰফ।   

ঋণলওঁতাআ সভুখীন ৃহাৱা মথাথয সুদফধাৰ ৃজাৰা ভাদৰফকল, এআ ৃফংকৰ এটা গঠনভূলক উিৰ-সংদফতৰণ দনৰীক্ষণ 
ফযৱস্থা থাদকফ, দফবশষকক 2 লাখ টকা মযে ঋণৰ সন্দবয ত। এআ ৃফংবক ঋণ দস্তাবৱজৰ ধীনত ঋণ ঘৰূাআ 
ল’ফকল/সংদায় ফা কামযদক্ষতা ত্বৰাদিত কদৰফকল ফা ঋণলওঁতাকল মথামথ জাননী দদয়াৰ াছত দতদৰক্ত প্ৰদতবূদত 
দফচাদৰফ াবৰ। ৃদয় ধনৰাদশৰ সংেহণ অৰু প্ৰদতবূদতৰ ুনঃদৰেহণৰ সন্দবয ত এআ ৃফংবক তলত দদয়া দনকা প্ৰথা 
সভূহত দফবাস ৰাবখ মাবত উববাক্তা সকলৰ অত্মদফবাস অৰু দীঘযদদনীয়া সম্পকয  উদ্বদু্ধ কদৰফ ৰা মায় অৰু আয়াৰ 
লবগ লবগ মাবত সুদনদিত কদৰফ ৰা মায় ৃম ৃদয় ধনৰাদশৰ সংেহণত ৃকাবনা ধৰণৰ ফলূফযক প্ৰথাৰ অেয় ৃলাৱা 
নহয়।   

ঋণৰ সন্দবত ত ভাচয ল সভূহ আৰু প্ৰবাৰ সভূহ  

ঋণ অবফদনৰ প্ৰসংস্কৰণৰ ফাবফ ৃদয় ভাচুল/প্ৰবাৰ, মদদবহ ঋণৰ ধনৰাদশ অৰ্থিক নুবভাদনপ্ৰাপ্ত নহয়/সংদফতৰণ কৰা 
নহয় ৃতদতয়া ভাচুল/প্ৰবাৰ দহচাব অদায় দদয়া ধনৰাদশ প্ৰদতবদয় হ’ফবন নহয়, ূফয-সংদায় দফকে সভূহ অৰু মদদ দকফা 
অবছ প্ৰবাৰ সভূহ, দফলদম্বত প্ৰদতসংদায়ৰ ফাবফ মদদ দকফা অবছ জদৰভনা, ৃকাবনা সুদ ুনঃদনধযাৰণ দপাৰ দস্তত্ব অৰু 



ঋণলওঁতাৰ স্বাথয প্ৰবাৱাদেত কৰা অন দমবকাবনা কথাৰ দফষবয় অটাআবফাৰ তথয এআ ৃফংবক অৰ্থিক নুবভাদন 
ত্ৰ/ঋণ চুদক্তত প্ৰকট কদৰফ।  

এআ ৃফংবক আয়াৰ ৃৱফছাআটত ঋণ উৎাদৰ অটাআবফাৰ ৃেণীৰ ফাবফ সুদৰ হাৰ, ৃসৱা প্ৰবাৰ সভূহ অৰু অন অন ভাচুল 
সভূহৰ দফষবয় তথয প্ৰদশযন কদৰফ। এআ ৃফংকৰ শাখা সভূহত শুল্ক কামযক্ৰভৰ এটা প্ৰদতদলদ থাদকফ, মাৰ লবযতাৰ কথা 
সফযাত্মক জাননী পলকত দদয়া এখন জাননীৰদ্বাৰা দধসচূনাফদ্ধ কৰা হ’ফ।  

এআ ৃফংবক ‘প্ৰদক্ৰয়াত ৃহাৱা অটাআবফাৰ খৰচ’ৰ কথা জনাফ মাবত উববাক্তাআ হাৰ সভূহ অৰু প্ৰবাৰ সভূহ দফিায়নৰ 
অন অন উৎসৰ ৄসবত তুলনা কদৰ চাফ াবৰ। এবন প্ৰবাৰ সভূহ/ভাচুল সভূহ না-ৄফষভযভূলক ৃহাৱাবটা এআ ৃফংবক 
সুদনদিত কদৰফ। এআ ৃফংবক দচঠি, আবভআল ফা SMS আতযাদদ উাবয়বৰ আয়াৰ ঋণ উৎাদ সভূহৰ সুদৰ হাৰত ৃহাৱা 
দৰৱতয নৰ কথা উববাক্তা সকলক জনাফ।   

 

ঋণৱফাৰ আন ৃফেংেৰদ্বাৰা লনজৰ অলধোৰলল অনা 

 

ঋণলওঁতাৰ একাউণ্ট অন ৃফংক/দফিীয় প্ৰদতষ্ঠাবন দনজৰ দধকাৰকল অদনফ ৃখাজা দসদ্ধােৰ সন্দবয ত এআ ৃফংবক 
আয়াৰ দকফা অদি থাদকবল ৃসআ অদিৰ কথা এবন নবুৰাধ প্ৰাপ্ত কৰাৰ 21 দদনৰ দবতৰত প্ৰফহন কদৰফ।    

 

ঋণৰ প্ৰতয যদ্ধৰণ 

ঋণৰ প্ৰতুযদ্ধৰণৰ প্ৰশ্নত এআ ৃফংবক ৃকাবনা নুদচত হাৰাশাদস্তৰ অেয় নল’ফ, ৃমবন দদনবটাৰ সুদফধাজনক সভয়ত 
ঋণলওঁতাক ফাবৰ ফাবৰ অভদন কদৰ থকা, ঋণৰ প্ৰতুযদ্ধৰণৰ ফাবফ ফাহুফল ফযৱহাৰ কৰা, আতযাদদ। ঋণলওঁতাকল 
মথামথ দলদখত জাননী দনদদয়াকক এআ ৃফংবক প্ৰদতবূদতৰ ুনঃদৰেহণবক ধদৰ ৃকাবনা ৄফধ ফা প্ৰতুযদ্ধৰণ কামযফযৱস্থা 
হাতত নল’ফ।     

প্ৰতুযদ্ধৰণৰ ফাবফ ৃফংকৰ দষৃ্টিবকাণ হ’ফ ফযাৱহাদৰক তথা না-ক্ষাতূণয হ’ফ। প্ৰতুযদ্ধৰণ কামযদফদধৰ ৃভৌদলক নীদত 
সভূহ হ’ল নযায়সংগত অচৰণ অৰু নুনয়। প্ৰদতবূদতৰ ফলফৎকৰণ ৃকৱল ৃসআবফাৰ ৃক্ষত্ৰতবহ কৰা হ’ফ ৃমদতয়া 
ুৰগঠন/ুনৰসংস্থান ফযথয ৄহবছ ফা সম্ভৱ ৄহ উঠিবছ। এআ ৃফংবক প্ৰতুযদ্ধৰণ/প্ৰদতবূদতৰ ুনঃদৰেহণৰ ফাবফ অআনৰ 
ধীনত প্ৰবয়াজন ৃহাৱা ৃতবন অটাআবফাৰ প্ৰদক্ৰয়া নুসৰণ কদৰফ।     

লগবত এআ ৃফৱছাআটত থকা ‘‘ৃদয় ধনৰাদশৰ সংেহণ তথা প্ৰদতবূদতৰ ুনঃদৰেহণ’’ নীদতত ঋণৰ প্ৰতুযদ্ধৰণ সম্পকীী য় 
দনকা প্ৰথা সভূহৰ সদফবশষ দদয়া ৄহবছ।  

 
েেভান হাৰৰ লভয়াদী ঋণৰ ৃক্ষত্ৰত সভয়ূফত সভালি প্ৰবাৰ/ূফত-সেংদায় জলৰভনাৰ উদগ্ৰহণ 

 



RBI এ জাদৰ কৰা 5 জনু, 2012 তাদৰখৰ DBOD.No.Dir.BC.107/13.03.00/2011-12 অৰু 7 ৃভ, 2014 তাদৰখৰ 
DBOD.Dir.BC.No.110/13.03.00/2013-14 এআ দখুন দৰত্ৰৰ সন্দবয ত, এআ ৃফংবক ৃকাবনা েৱভান হাৰৰ দভয়াদী ঋণৰ 
ৃক্ষত্ৰত, ফযৱসায়ৰ ফযদতৰবক অন উবেশযৰ ফাবফ, সহ -ফাধযতাধাৰী (সকল)ৰ ৄসবত ফা দফহবন ফযদক্তগত ঋণলওঁতাৰ 
ওৰত সভয়ূফয সভাদপ্ত প্ৰবাৰ/ূফয-সংদায় জদৰভনা অবৰা নকদৰফ।      
 
ঋণৰ সভালিত প্ৰলতবূলতৰ লনভযতলি 

ঋণৰ সংদায় প্ৰাপ্ত কৰাৰ াছত ফা ঋণৰ প্ৰাদপ্তত এআ ৃফংবক অটাআবফাৰ প্ৰদতবূদত দনভুযক্ত কদৰফ মদদবহ এবন ঋণলওতঁাৰ 
দফৰুবদ্ধ এআ ৃফংকৰ অন ৃকাবনা দাফীৰ ফাবফ ৃকাবনা ৄফধ দধকাৰ ফা েহণাদধকাৰ নাথাবক। আদতূবফয সন্মদত দদয়া ফা 
চুদক্তফদ্ধ অটাআবফাৰ ৃদয় ধনৰাদশৰ প্ৰদতসংদায়ৰ 15 দদনৰ দবতৰত এআ ৃফংবক আয়াৰ উববাক্তাক অটাআবফাৰ 
প্ৰদতবূদত/দস্তাবৱজ/ফন্ধকত ৰখা সম্পদিৰ হক দদলল ঘৰূাআ দদফ মদদবহ এবন উববাক্তাৰ দফৰুবদ্ধ এআ ৃফংকৰ অন 
ৃকাবনা দাফীৰ ফাবফ ৃকাবনা ৄফধ দধকাৰ ফা েহণাদধকাৰ নাথাবক। এআ ৃফংবক ঋণলওঁতা সকলকল জাননী দদফ মদদবহ 
ৃফংবক ক্ষদতূৰ্তিৰ দধকাৰ কাভত লগাফকল দসদ্ধাে লয়। ৃসআ জাননীত ৱদশষ্ট দাফী সভূহৰ দফষবয় অৰু দমবফাৰ 
দস্তাবৱজৰ ধীনত প্ৰাসংদগক দাফীৰ ভীভাংসা/সংদায় ৃনাবহাৱাকলবক প্ৰদতবূদত সভূহ দনজৰ লগত ৰখাৰ দধকাৰ 
ৃফংবক লাব কবৰ ৃসআবফাৰ দস্তাবৱজৰ দফষবয় সমূ্পণয দফৱৰণ থাদকফ।  

উৱবািাৰ ওজৰ-আলি লনষ্পলি 

ঋণলওঁতাৰ ওজৰ-অদি সভূহৰ দনষ্পদিকবে এআ ৃফংবক এটা কামযদফদধ মুগুতাআ উদলয়াআবছ, দমবটাৰ দফশদ দফৱৰণ এআ 
ৃৱফছাআটত থকা উববাক্তা ওজৰ-অদি দনষ্পদি নীদতত দদয়া ৄহবছ ফা এআ ৃফংকৰ শাখা সভূহৰ ৄসবত লবয। 

ঋণদদওঁতা সকলৰ ফাবফ থকা দনকা প্ৰথা সংদহতাৰ (FPC) নুালন অৰু ওজৰ-অদি দনষ্পদি কামযদফদধৰ এটা 
ফাৰ্ষিক ুনৰীক্ষণ এআ ৃফংকৰ ফ’ডয ৰ উববাক্তা ৃসৱা কদভটিৰ ওচৰত উস্থান কৰা হ’ফ।   

14 ভাচত , 2022 তালৰখৰ অলববােী লনৱদত শন- লফলনয়াভে ভূল সেংৰচনা সূক্ষ্মলফিায়নৰ সন্দবত ত ঋণলদওতঁা সেলৰ 
ফাৱফ থো লনো প্ৰথা সেংলহতাৰ সেংফধতন   

উক্ত দববাৱী দনবদয শন নসুাবৰ, এটা সূক্ষ্মদফিায়ন ঋণৰ সংজ্ঞা হ’ল 3,00,000 টকাকলবক দৰয়ালৰ ফাৰ্ষিক অয় 
থকা এটা দৰয়ালক এটা সভাদবযক-ভুক্ত ঋণ দদয়া। দববাৱী দনবদয শবন ৃফংক সভূহৰ ফাবফ তলত দদয়া ধৰবণ 
নুালন প্ৰবয়াজন সভূহ ধাময কদৰ দদবছ:  

1. এআ ৃফংবক এক ভানকীকৃত সৰলীকৃত তথয ত্ৰকত এগৰাকী বাফী ঋণলওঁতাক ভূলযাংকন সম্পকীী য় তথয প্ৰকট 
কদৰফ। উদাহৰণভূলক তথয ত্ৰকৰ ফাবফ দৰদশষ্ট 1 চাওক।   

2. এআ ৃফংকৰদ্বাৰা অৰু/ফা আয়াৰ সহবমাগী/দবকতয াৰদ্বাৰা সূক্ষ্মদফিায়ন ঋণলওঁতাৰ ওৰত অবৰা কদৰফলগীয়া 
দমবকাবনা ভাচুলৰ কথা এআ তথয ত্ৰকত স্পষ্টবাবৱ প্ৰকট কৰা হ’ফ। তথয ত্ৰকত স্পষ্টবাবৱ প্ৰকট নকৰা ৃকাবনা 
ধনৰাদশ ঋণলওঁতাৰ ওৰত অবৰা কৰা নহ’ফ। 

3. সূক্ষ্মদফিায়ন ঋণৰ ফাবফ ৃকাবনা ূফয-সংদায় জদৰভনা নাথাদকফ। দফলদম্বত সংদায়ৰ ফাবফ দকফা জদৰভনা থাদকবলও 
ৃসয়া দতবশাধয ৄহ থকা ধনৰাদশৰ ওৰতবহ প্ৰবয়াজয হ’ফ, ঋণৰ সভে ধনৰাদশৰ ওৰত নহয়। 



4. এআ ৃফংবক আয়াৰ অটাআবফাৰ কামযালয়ত, আ জাদৰ কৰা সাদহতযত (তথয ুদস্তকা/প্ৰচাৰত্ৰ) সূক্ষ্মদফিায়ন ঋণৰ ওৰত 
অবৰাদত সফযদনম্ন, সফযাদধক অৰু গড় সুদৰ হাৰ চকুত লগাকক প্ৰদশযন কদৰফ অৰু আয়াৰ ৃৱফছাআটত ৃসআবফাৰৰ 
সদফবশষ দদফ।  

5. সুদৰ হাৰ অৰু অন দমবকাবনা প্ৰবাৰৰ ৃক্ষত্ৰত ৃহাৱা দমবকাবনা দৰৱতয নৰ কথা ঋণলওঁতাক মবথষ্ট অগতীয়াকক 
জবনাৱা হ’ফ অৰু এআবফাৰ দৰৱতয ন ৃকৱল বদৱষযলক্ষী ৰূতৃহ কামযকৰী হ’ফ। 

6. ঋণলওঁতাআ ফুদজ ৃাৱা এটা বাষাত সূক্ষ্মদফিায়ন ঋণ সভূহৰ ফাবফ ঋণ চুদক্তৰ এটা ভানক ৰূ থাদকফ।  

7. ন’ৃডল দফষয়াৰ নাভ অৰু ৃমাগাবমাগৰ নম্বৰবক ধদৰ সদফবশষ সভূহ ধদৰ ৰাদখ ৃফংবক এখন ৃলান কাডয  প্ৰদান কদৰফ 
অৰু ৃলান কাডয ত থকা অটাআবফাৰ প্ৰদৱষ্টিত থাদকফ ঋণলওঁতাক মযাপ্তবাবৱ দচনাক্ত কদৰফ ৰা তথয, ভূলযাংকন 
সম্পকীী য় সৰলীকৃত তথয ত্ৰক, ঋণৰ ৄসবত সংলগ্ন অন অটাআবফাৰ দনফন্ধন অৰু চতয াৱলী, প্ৰাপ্ত কৰা দকদস্ত সভূহবক 
ধদৰ অটাআবফাৰ প্ৰদতসংদায়ৰ ফাবফ ৃফংবক দদয়া দবস্বীকৃদত সভূহ অৰু ওজৰ-অদি দনষ্পদি প্ৰণালীৰ চূড়াে দনফযাহ 
অৰু সদফবশষ, ম’ত সদিদৱষ্ট থাদকফ ন’ৃডল দফষয়াৰ নাভ অৰু ৃমাগাবমাগৰ নম্বৰও। 

8. ৃলান কাডয ৰ অটাআবফাৰ প্ৰদৱষ্টি ঋণলওঁতাআ ফুদজ ৃাৱা এটা বাষাত থকা উদচত। 

9. ঋণলওঁতা সকলৰ সম্পূূ্ণয সন্মদতসাববক্ষবহ না-ঋণ উৎাদ সভূহ জাদৰ কৰা হ’ফ অৰু এবন উৎাদ সভূহৰ ফাবফ 
থকা ভাচুল সংৰচনা ৃলান কাডয বতআ স্পষ্টবাবৱ উবেখ কদৰ ঋণলওঁতাক জাদনফকল দদয়া হ’ফ।  

10. এআ ৃফংক আয়াৰ কভযচাৰী সকলৰদ্বাৰা ফা অউটছ’চয  কৰা দবকৰণৰ কভযচাৰী সকলৰদ্বাৰা কৰা ৃহাৱা নুদচত 
অচৰণৰ ফাবফ উিৰদায়ী হ’ফ অৰু এআ ৃফংবক সভবয়াদচত ওজৰ-অদি দনষ্পদিৰ ফযৱস্থা কদৰফ, দমবটা ফযৱস্থাৰ কথা 
ঋণ চুদক্তত অৰু লগবত ৃৱফছাআটত/শাখাৰ ৃচৌহদত/কামযালয়ত প্ৰদশযন কৰা হ’ফ।  

11. ৃফংকৰ সংেহণ নীদতত ঋণ প্ৰতুযদ্ধৰণৰ ফাবফ থকা থ-দনবদয শনা মবথামুক্তবাবৱ স্থান দদয়া ৄহবছ। 

 

লৰলশষ্ট 1: 
সূক্ষ্মলফিায়ন ঋণৰ ভূলযােংেন লফষয়ে উদাহৰণভূলে তথয ত্ৰে 
 (ঋণলওঁতাআ ফুদজ ৃাৱা এটা বাষাত প্ৰদান কদৰফ লাদগফ)  
তাদৰখ: XXX   ঋণদদওঁতাৰ নাভ: XXX  অবফদনকাৰীৰ নাভ: XXX 
ক্ৰলভে 
সেংখযা  

লিৰােংে  সলফৱশষ  

(i)  ঋণৰ ধনৰাদশ (ঋণলওঁতাকল সংদফতৰণ কদৰফলগীয়া ধনৰাদশ) (টকাত)   
(ii)  ঋণৰ সভে ৱদধত অবৰা কৰা ভুঠ সদুৰ হাৰ (টকাত)     
(iii)  অন প্ৰাথদভক প্ৰবাৰ সভূহ (প্ৰদতবটা উাংশৰ দফবিদষত দফৱৰণ তলত দদফ লাদগফ) 

(টকাত)    
 

(a)  প্ৰসংস্কৰণ ভাচুল (টকাত)   



(b)  ফীভা প্ৰবাৰ (টকাত)   
(c)  নযানয (মদদ দকফা অবছ) (টকাত)   
(iv)  সংদফতৰণ কৰা শুদ্ধ ধনৰাদশ (টকাত)   
(v)  ঋণলওঁতাআ সংদায় কদৰফলগীয়া ভুঠ ধনৰাদশ ((i), (ii) অৰু (iii) ৰ সভষ্টি) (টকাত)   
(vi)  ফছৰত এফাৰকক কামযকৰী সুদৰ হাৰ (শতকৰা দহচাত) (IRR দষৃ্টিবকাণ অৰু হ্ৰাসভান 

দতবশষ দ্ধদত ফযৱহাৰ কদৰ সংদফতৰণ কৰা শুদ্ধ ধনৰাদশৰ ওৰত গণনা কৰা হয়)   
 

(vii)  ঋণৰ ৱদধ (ভাহত)  
(viii)  ঋণলওঁতাৰদ্বাৰা কৰা ৃহাৱা প্ৰদতসংদায়ৰ অফৃদি  
(ix)  প্ৰদতসংদায়ৰ দকদস্তৰ সংখযা   
(x)  প্ৰদতসংদায়ৰ প্ৰদতবটা দকদস্তৰ ধনৰাদশ (টকাত)   
 
(xi)  দমবকাবনা সভয়ত কৰা ূফয-সংদায়ৰ ফাবফ ঋণলওঁতাৰ ওৰত ৃকাবনা জদৰভনা অবৰা কৰা নহ’ফ। 
(xii)  দফলদম্বত সংদায়ৰ ৃক্ষত্ৰত দণ্ডভূলক প্ৰবাৰ (মদদ দকফা অবছ) 
(xiii)  অন প্ৰবাৰ সভূহ (মদদ দকফা অবছ) 
 

দফসৃ্তত প্ৰদতসংদায় ঘটনাক্ৰভ 

লেলস্ত সেংখযা ৰাৱদয় ভূলধন 
(েোত) 

ভূলধন (েোত) সযদ (েোত)  লেলস্ত (েোত) 

 


