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ন্যায্য অনু্শীলন্ সংক্রান্ত বিবি 

ক) উদ্দেশয 

এই বিবিটির সাহায্যে গ্রাহকয্ের সায্ে িেিসাবিক লেনয্েন করার সমি লকাম্পাবন কর্তৃ ক 
অনুসরণয্যাগ্ে নোযে এিং স্বচ্ছ িেিসাবিক অনুশীেয্নর জনে মান বনিৃারণ করা এিং ক্রমাগ্র্ 
উন্নবর্ করা হি (লেক্ষাপয্ের উপর বনরৃ্র কয্র, শব্দটি এমন িেবিয্ের লিাঝাি, যারা 
ঋণগ্রহীর্া িা আমানর্কারী এিং ঋয্ণর গ্োরান্টর বহসায্ি লকাম্পাবনর গ্রাহক িা হওিার সম্ভািনা 
রায্েন। 

খ) প্রদ্দ াগদ্দয্াগযতা  

লকাডটি লকাম্পাবনর দ্বারা েেত্ত সমস্ত পণে ও পবরয্েিার লক্ষয্ে েয্যাজে এিং অিশেই 
লকাম্পাবন, র্ার কমী এিং কাউন্টার জযু়্ে, ল ায্ন, ডাকয্যায্গ্, ইন্টায্রবির্ ইয্েকট্রবনক 
বডর্াইয্সর মািেয্ম, ইন্টারয্নয্ে িা অনে লকানও পদ্ধবর্য্র্ এটির েবর্বনবিত্ব করার জনে 
অনুয্মাবের্ অনোনে িেবিয্ের দ্বারা লময্ন চেয্র্ হয্ি। 

গ) অঙ্গীকার 

1. লকাম্পাবন পবরচােনা আইন ও বনিমকানুন লময্ন চেয্ি। 

2. লকাম্পাবন র্ার নীবর্ এিং কাযৃক্রয্ম বেঙ্গ, িমৃ, জাবর্, িণৃ িা শারীবরক/েতবিগ্র্ 
েবর্িন্ধকর্ার বর্বত্তয্র্ বিেমে করয্ি না। 

ঘ) তথ্য ও প্রকাশ 

1. লকাম্পাবন স্বচ্ছর্ায্ি ঋণগ্রহীর্ার সাময্ন েকাশ করয্ি: 

ক) ঋণ আয্িেন েবক্রিাকরয্ণর জনে েয্েি ব /চাজৃ সংক্রান্ত যাির্ীি র্েে, যার ময্িে 
অন্তরৃু্ি  

• ঋয্ণর অেৃ অনুয্মাবের্/বির্রণ করা না হয্ে ল রর্য্যাগ্ে ব -এর পবরমাণ, 

• অবগ্রম-অেৃেোয্নর বিকল্প এিং চাজৃ, যবে েয্যাজে হি, 

• সুয্ের হার, চাজৃ, পবরয্শাি করার শরৃ্ািেী, গ্ণনার পদ্ধবর্ এিং বিেবির্ অেৃ 
েোয্নর জনে জবরমানা, যবে েয্যাজে হি, 

• বরোইবজং ব , যবে েয্যাজে হি, 



• বনিৃাবরর্ লেয্ক পবরিরৃ্নশীে লরে িা বিপরীয্র্ ঋণ পবরিরৃ্ন করার জনে 
কনর্াসৃন চাজৃ, 

• লকায্না সযু্ের পুনঃবনিৃারণ বিবি এিং ঋণগ্রহীর্ার স্বােৃয্ক ের্াবির্ কয্র এমন 
অনে লকায্না বিেি। 

ে) ঋণগ্রহীর্া ঋণ েবক্রিাকরণ এিং অনুয্মােয্নর সায্ে জব়ের্ সমস্ত চাজৃ সহ "সমস্ত 
েরচ" সম্পয্কৃ সয্চর্ন, র্া বনবির্ করার জনে েকাশগুবে করা হয্ি। 

2. গ্রাহয্কর েয্িাজন অনুিািী লকাম্পাবন ইংরাবজয্র্ িা উপযুি স্থানীি র্াোি সসু্পি র্েে 
েোন করার জনে েয্িাজনীি সকে পেয্ক্ষপ গ্রহণ করয্ি। 

3. লকাম্পাবন 
• র্ার গ্রাহকয্ের সায্ে িেিসাবিক লেনয্েন করার সমি স্বচ্ছর্ার সায্ে নোিসঙ্গর্ এিং 

যুবিসঙ্গর্র্ায্ি কাজ করার লচিা করয্ি। 
• লকাম্পাবন র্ার বিবর্ন্ন পণে ও পবরয্েিা সম্পয্কৃ স্বচ্ছর্া বনবির্ করার জনে 

গ্রাহকয্ের স্পি র্েে েোন করয্র্, লকাম্পাবন লয শরৃ্ািেীর বর্বত্তয্র্ এগুবে অ ার 
করয্ে, র্ায্ের লক্ষয্ে েয্িাজনীি পেয্ক্ষপ লনওিার লচিা করয্ি, যার ময্িে ঋয্ণর 
আয্িেন েবক্রিাকরয্ণর সমি েয্যাজে র্েে, ব  িা চাজৃগুবে সুরবক্ষর্ করার জনে 
যায্ের সায্ে লযাগ্ায্যাগ্ করা লযয্র্ পায্র অন্তরৃু্ি। 

• গ্রাহয্কর সায্ে সাক্ষায্র্র সমি িা গ্রাহয্কর সায্ে লকায্না লেনয্েন শুরু করার আয্গ্ 
লকাম্পাবনর লনাটিশ লিাডৃ/অব বসিাে ওয্িিসাইয্ে র্েে েেশৃন করা এিং র্ার 
বিয্িচনাি লযাগ্ায্যায্গ্র অনোনে পদ্ধবর্ বনিাৃচন করার লচিা করয্ি। 

4. লকাম্পাবন র্ার গ্রাহকয্ের কাে লেয্ক এমন র্েেসংগ্রহ করয্ি, যা েচবের্ বিবিিদ্ধ 
এিং/অেিা বনিন্ত্রক লনা-ইওর-কাস্টমার এিং অোবন্ট-মাবন েন্ডাবরং বনয্েৃবশকাগুবের অিীয্ন 
র্ার িািেিািকর্া পূরয্ণর জনে েয্িাজনীি এিং যবে গ্রাহক লকাম্পাবনর সন্তুবির জনে 
েয্িাজনীি র্েে সরিরাহ করয্র্ িেে ৃ হন, র্াহয্ে এটি সংবিি িেবিয্ক র্ার পণে এিং 
পবরয্েিাগুবে েোন করয্র্ অস্বীকার করয্র্ পায্র। 

5. গ্রাহকয্ের ঋণোন এিং বডয্পাবজয্ের সুয্ের হার এিং চায্জৃর পবরিরৃ্ন সম্পয্কৃ স্বর্ন্ত্র 
লযাগ্ায্যাগ্, সরকাবর ল ােণা িা ওয্িিসাইে েেশৃয্নর মািেয্ম যোযের্ায্ি অিবহর্ রায্ে 
এিং 

6. র্ার গ্রাহকয্ের লকাম্পাবনর সায্ে র্ায্ের অোকাউন্ট এিং অনুয্রায্ির বর্বত্তয্র্ লকাম্পাবনর 
দ্বারা র্ায্ের েেত্ত সবুিিাগুবে সম্পয্কৃ র্য্েের অবিকার সম্পয্কৃ অিবহর্ করয্ি। 

7. লকাম্পাবন র্ার িেিসা চোকােীন র্ার গ্রাহকয্ের সম্পয্কৃ োপ্ত লগ্াপনীি অ-সািৃজনীন 
িেবিগ্র্ র্েে বহসায্ি বিয্িচনা করয্ি এিং অনেয্ের কায্ে এই র্েে েকাশ করয্ি না, 
লকিে এইসি লক্ষে িেবর্ক্রম: 

• আইন িা বিচার বির্াগ্ীি, আিা-বিচার বির্াগ্ীি, িা বনিন্ত্রক কর্তৃ পয্ক্ষর দ্বারা 
েয্িাজন হয্ে অেিা 

• লকাম্পাবন জনস্বায্েৃ েকাশ করয্র্ িািে হয্ে অেিা 

• লকাম্পাবনর স্বােৃ েকায্শর েয্িাজন হয্ে; অেিা 



• গ্রাহক এই িরয্নর েকায্শ সম্মবর্ বেয্ে িা িেয্ে। 

• যবে লকাম্পাবন গ্রাহকয্ের সম্পয্কৃ একটি লর ায্রন্স সরিরাহ করয্র্ িয্ে, র্য্ি এটি 
লেওিার আয্গ্ র্ার বেবের্ অনুমবর্ গ্রহণ করয্ি। 

ঙ) বিজ্ঞাপন্, বিপণন্ এিং বিক্র : 

1. লকাম্পাবন বনবির্ করয্ি লয, র্ার েচার ও বিজ্ঞাপনমূেক সাবহর্ে ও অনোনে উপকরণ 
লযন বিভ্রাবন্তকর না হি। 

2. লয লকানও বিজ্ঞাপন এিং েচারমূে বেোয্রচার যা লকানও পবরয্েিা িা পয্ণের েবর্ েতবি 
আকেৃণ কয্র এিং সুয্ের হায্রর লর ায্রন্স অন্তরৃু্ি কয্র, অনোনে ব  এিং চাজৃ েয্যাজে 
হয্ি বকনা র্া লকাম্পাবন উয্েে করয্ি, এিং সংবিি শরৃ্ািেীর সম্পূণৃ বিিরণ অনুয্রায্ির 
বর্বত্তয্র্ উপেব্ধ করা হয্ি। 

3. সহাির্ামূেক পবরয্েিা েোয্নর জনে লকাম্পাবন যবে র্ত র্ীি পয্ক্ষর পবরয্েিা গ্রহণ কয্র, 
লসয্ক্ষয্ে লকাম্পাবন বনবির্ করয্ি লয, র্ারা গ্রাহয্কর িেবিগ্র্ র্েেগুবে (যবে এই জার্ীি 
র্ত র্ীি পয্ক্ষর কায্ে উপেব্ধ হি) লকাম্পাবনর ময্র্া লগ্াপনীির্া এিং সুরক্ষার সায্ে 
পবরচােনা করয্ে। 

4. লকাম্পাবন গ্রাহকয্ের দ্বারা অনুয্মাবের্ না হওিা পযৃন্ত গ্রাহকয্ের িেবিগ্র্ র্েে বিপণয্নর 
উয্েয্শে িেিহার করয্ি না। 

5. লকাম্পাবন র্ার সরাসবর বিক্রি এয্জবন্সগুবের (বডএসএ) জনে একটি আচরণবিবি রয্িয্ে, 
যার পবরয্েিাগুবে লকাম্পাবন র্ার পণে/পবরয্েিা িাজারজার্ করয্র্ িেিহার করয্র্ পায্র, যা 
অনোনে বিেয্ির ময্িে, যেন র্ারা িেবিগ্র্র্ায্ি িা ল ায্নর মািেয্ম লকাম্পাবনর পণে 
বিবক্রর জনে গ্রাহয্কর কায্ে যাি, র্েন র্ায্ের লকিে লকাম্পাবনর বিক্রি এয্জন্ট বহসায্ি 
বনয্জর পবরচি বেয্র্ হয্ি। 

6. লকাম্পাবনর পয্ক্ষ কাজ করা িা লকাম্পাবনর পণে বিক্রিকারী লকায্না র্ত র্ীি পক্ষ িা এয্জন্ট 
আচরণবিবির লময্ন চেয্ে বকনা, লকাম্পাবন র্া বনবির্ করয্ি। 

7. বডএসএ িা লকাম্পাবনর েবর্বনবির বিরুয্দ্ধ োপ্ত অবর্য্যায্গ্র লক্ষয্ে লকাম্পাবন যোযে 
পেয্ক্ষপ গ্রহণ করয্ি। 

চ) ঋণ 

1. লকাম্পাবন আয্িেন করার সমি ঋণ আয্িেন েবক্রিাকরয্ণর জনে েয্িাজনীি সকে র্েে 
সংগ্রহ করয্ি এিং যেনই মূেোিন করা হয্ি, র্েনই আরও র্েে জানয্র্ চাইয্ি। ঋণ 
আয্িেনপয্ে আয্িেনপয্ের সয্ঙ্গ জমা বেয্র্ হয্ি এমন সি নবের র্াবেকা উয্েে োয্ক। 

2. লকাম্পাবন ঋয্ণর আয্িেন োবপ্তর জনে একটি স্বীকায্রাবি েোন করয্ি এিং যোযে েিাস 
সায্পয্ক্ষ আয্িেন বনষ্পবত্ত করা হয্ি, এমন আনুমাবনক সমিসীমাও উয্েে করয্ি। 

3. লকাম্পাবন র্ার িরৃ্মান ঋণ নীবর্গুবের সায্ে সঙ্গবর্পূণৃ হয্ি বকনা এিং র্ার ঋণ, আইনী 
এিং েযুবিগ্র্ েয্িাজনীির্া পূরণ করয্ি বকনা, র্া মূেোিন করার জনে যোযে েিায্সর 
মািেয্ম ঋয্ণর আয্িেনগুবে লপশ করয্ি। 



4. লকাম্পাবন ঋণ েস্তািপয্ে ঋয্ণর সুয্ের হার, ইএমআই কাঠায্মা এিং ঋয্ণর অনোনে 
শরৃ্ািেী অনুয্মাবের্ ঋয্ণর পবরমায্ণর বিস্তাবরর্ বিিরণ েোন করয্ি এিং ঋণগ্রহীর্া কর্তৃ ক 
বেবের্র্ায্ি গ্রহণ করা ঋয্ণর বহসািও রােয্ি। 

5. লকাম্পাবনয্ক ঋণ অনুয্মােন/বির্রয্ণর পর ঋণচুবির একটি কবপ এিং র্ার সায্ে সংযবুি 
েোন করয্ি। 

6. যবে আয্িেনকারী লকাম্পাবনর বনিমািেী পূরণ না কয্র, র্য্ি লকাম্পাবন র্ার ঋণ 
ের্োেোয্নর বিেয্ি আয্িেনকারীয্ক বেবের্র্ায্ি অিবহর্ করয্ি। 

7. ঋণ গ্রহীর্ার কাে লেয্ক র্ার ঋণ অোকাউন্ট হস্তান্তয্রর জনে োবপ্তর লক্ষয্ে সম্মবর্ িা 
অনেোি, যবে োয্ক, র্য্ি অনুয্রাি োবপ্তর 21 বেয্নর ময্িে র্া জানায্র্ হয্ি। 

8. ঋণয্েোবপয্ের লেয্ক পুনরুদ্ধার করার সমি, লকাম্পাবন, র্ার বচরাচবরর্ অনুশীেয্নর সায্ে 
সঙ্গবর্পূণৃ, এমন পদ্ধবর্ অিেিন করয্ি না, যা ঋণগ্রহীর্া এিং সংবিি পক্ষয্ের হিরাবন 
িা জিরেবস্ত বহসায্ি বিয্িবচর্ হয্র্ পায্র এিং লকাম্পাবন ঋণয্েোপী গ্রাহকয্ের কাে লেয্ক 
িয্কিা আোয্ির জনে আইনানগু্ িেিস্থা অনুসরণ করয্ি।  

ছ) গযারান্টর 

লকাম্পাবন কর্তৃ ক লকান ঋয্ণর গ্োরাবন্ট েোন করার েয্িাজন হয্ে, গ্োরাবন্টোর্ার িািেিািকর্া 
এিং লকান পবরবস্থবর্য্র্ গ্োরাবন্ট েোন করা যায্ি র্া গ্োরাবন্টোর্া িা গ্োরাবন্টোর্ায্ের কর্তৃ ক 
লক্ষেমর্ সম্পােয্নর গ্োরাবন্টপয্ে উয্েে করা হয্ি। 

জ) বিতরণ  

1. ঋণ চুবি/ঋণ েস্তািনা পয্ে িবণৃর্ শরৃ্ািেী অনুযািী বির্রণ করয্র্ হয্ি। 

2. লকাম্পাবন সুয্ের হার, ব  এিং অনোনে চাজৃসহ শরৃ্ািেীর পবরিরৃ্ন সম্পয্কৃ অিবহর্ করয্ি 
এিং এটি লকাম্পাবনর লনাটিশ লিাডৃ/অব বশিাে ওয্িিসাইয্ে র্েে েেশৃন করয্র্ পায্র এিং 
এই জার্ীি পবরিরৃ্নগুবে জানায্নার জনে উপযুি িয্ে ময্ন কয্র এমন অনোনে 
লযাগ্ায্যায্গ্র মািেমগুবে বনিাৃচন করয্র্ পায্র। 

3. যবে এই িরয্নর পবরিরৃ্ন গ্রাহয্কর জনে অসুবিিাজনক হি, র্য্ি বর্বন পবরিরৃ্য্নর 60 
বেয্নর ময্িে র্ার অোকাউন্ট িন্ধ কয্র বেয্র্ পায্রন। 

4. ঋণ ের্োহার িা অবর্বরি জামানর্ চাওিার বসদ্ধান্ত ঋণ চুবির সায্ে সঙ্গবর্পূণৃ হয্র্ হয্ি। 

5. লকাম্পাবন সমস্ত িয্কিা পবরয্শায্ির উপর িা ঋয্ণর িয্কিা পবরমাণ আোয্ির উপর সমস্ত 
জামানর্ মুি করয্ি, অনে লকানও োবির জনে, যা লকাম্পাবনর ঋণগ্রহীর্ার কায্ে োকয্র্ 
পায্র, যা যোযের্ায্ি ঋণগ্রহীর্ায্ক অিবহর্ করা হয্ি। 

ঝ) বিদ্দপাবজট  

লকাম্পাবনর ওয্িিসাইে এিং বডয্পাবজে-আয্িেন  মৃগুবে লয শরৃ্গুবের বর্বত্তয্র্ বডয্পাবজে 
গ্রহণ করয্র্ পায্র র্ার বিশে বিিরণ েোন করয্ি, যার ময্িে বডয্পাবজে গ্রহয্ণর সমিকাে, 
েস্তাবির্ সুয্ের হার, ময্নানিন, বরবনউিাে, বেমোবচওর উইেড্রে এিং ঋণ বডয্পাবজয্ের 
সায্পয্ক্ষ উপেব্ধ হয্র্ পায্র।  

 



ঞ) ক্রক্রবিট ক্ররফাদ্দরন্স এদ্দজবন্সর কাদ্দছ প্রকাশ  

লকাম্পাবন বনবির্ করয্ি লয: 

1. গ্রাহকয্ক জানায্না হয্ি লয, গ্রাহয্কর অোকাউয্ন্টর বিশে বিিরণ লক্রবডে লর ায্রন্স 
এয্জবন্সর কায্ে পাঠায্না হয্ি। 

2. গ্রাহক যবে অনুমবর্ লেন, র্েন লকাম্পাবন লক্রবডে লর ায্রন্স এয্জবন্সয্ক গ্রাহয্কর 
অোকাউন্ট সম্পয্কৃ অনোনে র্েে বেয্র্ পায্র। 

3. গ্রাহক কর্তৃ ক োিী করা হয্ে লকাম্পাবন লক্রবডে লর ায্রন্স এয্জবন্সর কায্ে জমা করা 
র্য্েের একটি কবপ েোন করয্ি। 

ট) অবিদ্দয্াগ এিং অসদ্দন্তাষ  

1. লকাম্পাবন বনবির্ করয্ি লয, র্ার অবর্য্যাগ্ বনষ্পবত্তর পদ্ধবর্, যার ময্িে রয্িয্ে অবর্য্যাগ্ 
বনষ্পবত্তর েবক্রিা, িতবদ্ধর মাো, র্ার সমস্ত শাোর পাশাপাবশ র্ার ওয্িিসাইয্ে উপেব্ধ 
রয্িয্ে। 

2. লকাম্পাবন র্ার েবর্টি শাো এিং অব য্স গ্রাহকয্ের জনে র্ায্ের অবর্য্যাগ্/অসয্ন্তাে জমা 
বেয্র্ এিং/অেিা জমা লেওিার জনে সুয্যাগ্-সুবিিা েোন করয্ি, যবে োয্ক। 

3. অবর্য্যাগ্ পাওিার 45 বেয্নর ময্িে সমস্ত অবর্য্যাগ্/অসয্ন্তায্ের সমািান/উত্তর লেওিার 
জনে লকাম্পাবন লচিা করয্ি এিং গ্রাহকয্ের অবর্য্যাগ্/অসয্ন্তাে বনষ্পবত্তর অিস্থা সম্পয্কৃ 
অিবহর্ রােয্ি। গ্রাহক যবে েবর্বক্রিাি সন্তুি না হন, র্াহয্ে পরির্ী পযৃাি সম্পয্কৃ 
জানায্না হয্ি। 

4. অবর্য্যাগ্ পাওিার বর্ন বেয্নর ময্িে লকাম্পাবন একটি স্বীকায্রাবি/অন্তিৃর্ীকােীন েবর্বক্রিা 
পাঠায্ি। 

ঠ) বিবির প্রবতবলবপ  

এই বিবিটি লকাম্পাবনর ওয্িিসাইয্ে লপাস্ট করা হয্ি এিং এর কয্পৃায্রে ও অনোনে অব স 
লেয্কও েবর্বেবপগুবে পাওিা লযয্র্ পায্র। 


