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28 জুলাই,2022 এ:

ফেয়ার প্র্যাকটিস

ফকাড

ECL স্কেনান্স স্কিস্কমটিড (ফকাম্পাস্কন/ECLF), পদ্ধহতগতভারব গুরুত্বপূর্ ড নন-হডরপাজজট গ্রির্ ারী ক াম্পাহন
এবং হডরপাজজট গ্রির্ ারী নন-বযাজকং আহথ ড িংস্থাগুহলর (NBFC) জনয হরজাভড বযাক অফ ইজিয়ার জাহর রা
মাস্টার হনরদড ে অনুিরর্ রর, গ্রাি রদর িরে ার্ ড পহরর্ালনা রার িময় কফয়ার প্র্যা টটরির জনয হনম্নহলহিত

ক াড গ্রির্

রররে।

কফয়ার প্র্যা টটি ক াডটট(FPC) হনম্নহলহিত কেত্রগুহলর

আওতায় আনার উরেরেয ততহর

রা িরয়রে:

• ঋরর্র আরবদন এবং কিগুহলর প্র্জিয়া রর্
• ঋরর্র মূলযায়ন এবং েতডাবলী
• েতডাবলী পহরবতডন িি ঋর্ হবতরর্
• িাধারর্ হবধান এবং
• অহভরর্াগ হনষ্পহি রার বযবস্থা
1. ঋটের আটবদন এবং ফসগুস্কির প্র্জিয়াকরে
(a)

ঋর্/ঋর্ িুহবধা িম্পহ ত
ড
িমস্ত প্র্ািহে

তথয িংহিষ্ট ঋর্ আরবদন ফম(গুহল)
ড
বা অনযানয

পদ্ধহতর মাধযরম (টাম ড েীট, টটজার, ইতযাহদ) পাওয়া র্ারব৷ ঋরর্র আরবদনপত্রটট প্র্রয়াজনীয় নহথপত্রগুহলও
হনরদডে

ররব র্া িম্পূর্ ড

(b)

ক্লারয়রের

রা আরবদনপরত্রর িরেই জমা হদরত িরব।

ারে ঋর্ িংিান্ত িমস্ত হর্টিপত্র, ঋরর্র নহথ, প্র্তযািার কনাটটে ইতযাহদ স্থানীয় ভাষায়

বা ক্লারয়ে কর্ ভাষা কবারে কিই ভাষায় পাওয়ার হব ল্প থা রব। এর জরনয, ক্লারয়ের
উপর্ুক্ত হব ল্পটট কবরে হনরয় তার পেন্দ হনরদডে

(c)

র্থার্থভারব পূরর্

ঋরর্র আরবদনপরত্র

ররত িরব।

রা আরবদনপরত্রর প্র্াহিস্বী ার

রা িরব। এই হবষরয়র এ টট প্র্াহিস্বী ার

পাওয়ার জনয আরবদন ারীরদর কজার হদরত িরব।

(d)

আরবদন ারীর

তার ঋর্ আরবদরনর হস্থহত হনজিত

ক াম্পাহনর হনবহিত অহফরি কর্াগারর্াগ

ররত কর্ আনুমাহন

ররত িরব কিটট প্র্াহিস্বী ারর হনরদডে

িময়িীমার মরধয

রা থা রব।

2. ঋটের মূিযায়ন এবং শর্ডাবিী
[a] ঋরর্র আরবদনগুহল ক াম্পাহনর কিহডট মূলযায়ন প্র্জিয়া এবং নীহত অনুিারর মূলযায়ন

রা িরব। ঋর্

আরবদরনর প্র্াহিস্বী ারর হনরদডহেত ঋর্ আরবদন মূলযায়রনর িময় ারলর মরধয ঋর্ আরবদরনর কেরত্র কিহডট
মূলযায়রনর

ফলাফলটট (অনুরমাদন/প্র্তযািযান)

ক্লারয়ের

তার কবরে কনওয়া ভাষায় জাহনরয় কদওয়া িরব।

[b] ঋর্টট অনুরমাদন িওয়ার পর, ক াম্পাহন মঞ্জুহর ৃ ত ঋরর্র পহরমার্, বাহষ ড
িার এবং অনযানয গুরুত্বপূর্ ড েতডাবলী ক্লারয়ের
পরত্র কবরে কনওয়া কর্াগারর্াগ
ক াম্পাহনর ধার্ ড
অেরর উরেি

ইতযাহদর

িুরদর িার, হডফল্ট িুরদর

অনুরমাদনপত্র বা অনানয মাধযরম

ভাষায়

ক্লারয়ের

রা দণ্ডনীয় িুদ, র্হদ থার , কিরেরত্র,

ক্লারয়রের আরবদন

জানারব। কদহররত পহররোধ, ইতযাহদর জনয

ঋর্ র্ুজক্ত, অনুরমাদনপত্র, ইতযাহদরত তা কমাটা
ররত িরব। এই ধররনর েতডাবলীর এ টট স্বী ৃ হত ক াম্পাহনর
হনরজর
ারে কররি হদরত

িরব।
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[c] ক াম্পাহন ক্লারয়রের িরে এ টট র্ুজক্তরত প্র্রবে
িি মঞ্জুর

রা ঋরর্র পহরমার্, প্র্রর্াজয বাহষ ড

অযারনক্সার(গুহল) িি উহেহিত র্ুজক্তর এ টট

ররব র্া কিটটর আরবদরনর পদ্ধহত এবং েতডাবলী

িুরদর িার হনরদডে

ররব। র্ুজক্তর হেহডউল(গুহল) এবং

হপ ক্লারয়রের কবরে কনওয়া ভাষায় ক্লারয়ের

কদওয়া িরব৷

3. শর্ডাবিী পস্করবর্ডন সহ ঋে স্কবর্রে

[a] েতডাবলীর কর্র ান পহরবতডন, র্ার মরধয হবতররর্র িময়িূর্ী, িুরদর িার, পহররষবা র্াজড, হপ্র্রপরমে
র্াজড, ইতযাহদ অন্তভুক্ত
ড , তা অযা াউে হনহদড ষ্ট পহরবতডরনর কেরত্র ঋর্গ্রিীতারদর পৃথ ভারব জানারনা
িরব, এবং অনযরদর কেরত্র,

এটট ক াম্পাহনর হনবহিত অহফি/ রপাররট
ড
অহফরি বা ওরয়বিাইরট

পাওয়া র্ারব অথবা ক াম্পাহন র্হদ হিদ্ধান্ত কনয় তািরল হপ্র্ে হমহডয়ার মাধযরম প্র্র্ার
[b] িুরদর িার এবং র্ারজডর পহরবতডনগুহল ভহবষযরত
ঋর্ র্ুজক্তরত িহিরবহেত

রা িরব।

ার্ ড র িরব৷ এই মরম ড এ টট উপর্ুক্ত েতড

রা িরব।

[c] র্ুজক্তর আওতায় কপরমে বা পারফররমন্স প্র্তযািার / ত্বরাহিত
ঋর্গ্রিীতার রা ঋর্ নহথর েতডাবলী অনুিারর িরব।

রার হিদ্ধান্ত ক াম্পাহনর িরে

[d] ঋরর্র নহথর আওতায়, ঋর্গ্রিীতার হবপরীরত ক াম্পাহন বা অনয ক ান বযজক্তর থা রত পারর,
এমন ক ান তবধ বা র্ুজক্তহভহি অহধ ার বা হলরয়ন বা কিট-অফ রার অহধ ার িারপরে, ঋরর্র
িারথ িম্পহ ত
ড িমস্ত হিহ উহরটটগুহল ঋরর্র িম্পূর্ ড এবং র্ূ ডান্ত কপরমে পাওয়ার পরর কেরড
কদওয়া িরত পারর। র্হদ কিট-অরফর এই জাতীয় অহধ ার প্র্রয়াগ

রা িয়, কিরেরত্র, অবহেষ্ট দাহব

িম্পর ড িম্পূর্ ড হবেদ হববরর্ িি এবং কর্ েতডগুহলর অধীরন হিহ উহরটটজ কথর
হবিয় কথর

িওয়া আয় ধরর রািার বা কিট অফ

হিহ উহরটটজ বা হবিয় কথর
ঋর্গ্রিীতার

হিহ উহরটটজ /

রার অহধ ার ররয়রে কিগুহল বা র্হদ ক াম্পাহন

িওয়া আয় ট্রান্সফার

রার অহধ ার প্র্রয়াগ

রর,

কিই হবষরয়

কনাটটে কদওয়া িরব৷ অনযানয বর য়া িি ঋরর্র িম্পূর্ ড এবং র্ূ ডান্ত কপরমরের কেরত্র,

ঋর্গ্রিীতা/গ্রাির র

াে কথর

অনুররাধ পাওয়ার তাহরি কথর

“ক ান বর য়া পাওনা কনই ” িাটটড হফর ট জাহর

1 মারির মরধয ক াম্পাহন ক

ররত িরব।

(e) ঋরর্র আরবদনপরত্র ক্লারয়ে কর্ ভাষা কবরে হনরয়রে, িমস্ত কনাটটে, ঋর্ িংিান্ত

কর্াগারর্াগ কিই ভাষায়

রা িরব।
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4. প্র্স্কর্বন্ধী আটবদনকারী
প্র্হতবি তার হভহিরত োরীহর /দৃটষ্টগতভারব প্র্হতবিী আরবদন ারীরদর ঋর্ িুহবধা িি পর্য ও িুহবধার
প্র্িারর ক াম্পাহন ক ারনার ম তবষময
আর্রর্

ররব না। তারদর িরে অনযানয আরবদন ারীরদর মতই িমান

রা িরব এবং তারদর আরবদন ক াম্পাহনর কিহডট প্র্জিয়া এবং নীহত অনুর্ায়ী কর্াগযতার

হভহিরত হবরবর্না

রা িরব। প্র্হতবিী

আরবদন ারীরদর উপর্ুক্ত পর্য বা ঋর্ িুহবধা বুজেরয় কদওয়ার,

কবরে কনওয়ার এবং পাওয়ার জনয িমস্ত িম্ভাবয িিায়তা

রা িরব।

5. সাধারে স্কবধান
(a) কিইিব উরেেয এবং ঋরর্র নহথর েতডাবলীরত কদওয়া হবষয়গুহল বযতীত,বা র্তের্ না ঋর্গ্রিীতা
িম্পর ড নতু ন ক ারনা তথয, র্া আরগ প্র্ াে
ক াম্পানী ঋর্গ্রিীতার হবষরয় িস্তরেপ
(b) ঋর্গ্রিীতার

াে কথর

রা িয়হন,

রা কথর

কিটট ক াম্পাহনর নজরর আরি, ততের্

হবরত থা রব ।

ধাররর অযা াউে ট্রান্সফার

রার জনয অনুররাধ পাওয়ার কেরত্র, িম্মহত

অনযথায়, অথাৎ
ড ক াম্পাহনর আপহি, র্হদ থার , তািরল, অনুররাধ পাওয়ার তাহরি কথর

21 হদরনর মরধয

কিটট জানারনা িরব।

(c) ঋর্ কফরত পাওয়ার কেরত্র, ক াম্পাহন অর্থা িয়রাহনর অবলম্বন
ঋর্গ্রিীতার

হবরক্ত

ািারমার মরধয

ররব না কর্মন, িমাগত অিমরয়

ররব না, ঋর্ কফরত পাওয়ার জনয কপেী েজক্ত বযবিার

াজ

িরে র্থার্থভারব আর্রর্

ররব। ক াম্পাহন হনজিত

ররব কর্ তারদর িমস্ত

ররব না এবং আইহন
মর্ারীরা
ড
ঋর্গ্রিীতারদর

রার জনয পর্ািভারব
ড
প্র্হেহেত।

(d) িুর্রা হফনাজন্সং পর্যগুহলর জনয, ক াম্পাহন িি-িুহবধারভাগী

িি বা োডাই বযজক্তগত ঋর্গ্রিীতারদর

বযবিা বযতীত অনয উরেরেয অনুরমাহদত িমস্ত কলাটটং করট কময়াদী ঋরর্র জনয কফাররক্লাজার
র্াজড/হপ্র্-কপরমে কপনাহল্ট র্াজড

ররব না৷
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6. সুটদর চািড:
(a) কবাডড অফ ডাইররক্টরি ঋর্ এবং অহগ্রম, প্র্জিয়া রর্ এবং অনযানয র্ারজডর প্র্ািহে
কর্মন, তিহবরলর বযয়, মাজজডন এবং েু ুঁ হ র হপ্র্হময়াম ইতযাহদ হবরবর্না
এ টট িুরদর িার মরডল গ্রির্

রর িুরদর িার হনধাররর্র
ড
জনয

রররে৷ িুরদর িার এবং েু ুঁ হ র কগ্ররডেরনর জনয পদ্ধহত এবং হবহভি

কের্ীর ঋর্গ্রিীতারদর িুরদর িারর হভি হভি িারর র্াজড
ারে আরবদনপরত্র প্র্ াে

ারর্গুহল

রার র্ুজক্তর হবষয়টট ঋর্গ্রিীতা বা গ্রাির র

রা িরব এবং িম্মত িুদ অনুরমাদনপরত্র স্পষ্টভারব জানারনা িরব।

(b) িুরদর িার এবং েু ুঁ হ র কগ্ররডেরনর পদ্ধহত ক াম্পাহনর ওরয়ব-িাইরটও কদওয়া থা রব। র্িনই
িুরদর িারর পহরবতডন িরব, ওরয়বিাইরট প্র্ াহেত বা অনযথায় প্র্ াহেত তথয আপরডট
(c) িুরদর িার বাহষ ড

িার িরব র্ারত ঋর্গ্রিীতা অযা াউরে র্াজড

রা িটি

রা িরব।

িার িম্পর ড িরর্তন

থার ।

7. অস্কিট াগ স্কনষ্পস্কি করার বযবস্থা
কফয়ার প্র্যা টটি ক ারডর বাস্তবায়ন ক াম্পাহনর দাহয়ত্ব িরব। ক াম্পাহন ঋর্গ্রিীতা/গ্রাি রদর িরে
মিৃর্ এবং হনেডন্োট

কলনরদন হনজিত

রার জনয র্থািাধয কর্ষ্টা

কর্ ক ারনা অহভরর্াগ ক াম্পাহনর নজরর আনরল কিটট দ্রুত হনষ্পহি

ররব। ক ারনা ঋর্গ্রিীতা/গ্রাি
রা িরব।

আউটরিািড
ড এরজজন্সরদর কদওয়া পহররষবা িম্পহ ত
ড িমিযাগুহল িি ক াম্পাহনর ম ড তডারদর হিদ্ধারন্তর
ফরল উদ্ভূত িমস্ত
হবররাধ/অহভরর্াগ তারদর নজরর আনার পরর কোনা িরব এবং হনষ্পহি
রা
িরব।
মযারনজরমরের হবহভি স্তরর কফয়ার প্র্যা টটরিি ক াড কমরন র্লা এবং অহভরর্াগ হনষ্পহি প্র্জিয়ার
ার্ ড াহরতা িি পর্ায়িহম
ড
পর্ারলার্নার
ড
এ টট িমহিত প্র্হতরবদন হনয়হমত িময় অন্তর কবাডড অফ
ডাইররক্টরি (বা এর এ টট হমটট) এর ারে জমা কদওয়া িরব।
ক াম্পাহনটট কর্ িমস্ত োিায়/স্থারন বযবিা পহরর্ালনা

রর কিিারন অহভরর্াগ হনষ্পহি অহফিার

("GRO") এবং RBI-এর স্থানীয় অহফরির কর্াগারর্ারগর হবেদ হববরর্ (এ
হনষ্পহি না িওয়ার কেরত্র র্ার িারথ কর্াগারর্াগ

মারির মরধয অহভরর্াগ/হবররাধ

রা কর্রত পারর) প্র্দহেতড িরব।
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ক াম্পাহন তার গ্রাি রদর কর্র ান প্র্শ্ন/কোভ/অহভরর্ারগর িমাধান
হনষ্পহি বযবস্থা হদরয়রে:

ফিটিি-1

ররত হনম্নহলহিত অহভরর্াগ

a)

ঋর্গ্রিীতারা িরািহর ব্রাঞ্চ মযারনজাররর ারে কর্রত পাররন এবং োিায়
রহেত অহভরর্াগ করজজস্টারর তারদর অহভরর্াগ/কোভ হলরি জানারত
পাররন৷

b)

কর্ ঋর্গ্রিীতারা অহভরর্াগ ররত র্ান তারদর িংহিষ্ট
মযারনজার গাইড রর কদরবন।

c)

ঋর্গ্রিীতা হনম্নহলহিত র্যারনলগুহলর মাধযরমও অহভরর্াগ/কোভ জানারত
পারর-

মর্ারী/হররলেনহেপ
ড

মটড রগজ, SME এবং অনযানয িুর্রা ঋরর্র জনয: assistance@eclf.com
কটালহি :1-800-1026371-কিামবার–শুিবার(ি াল 10টা কথর

হবর ল

অস্কিট াগ
স্কনষ্পস্কি
অস্কেসার

5টা)

র্হদ গ্রাি প্র্াি প্র্হতজিয়ারত িন্তুষ্ট না িন তরব তারা হনম্নহলহিত টি ানায় অহভরর্াগ
হনষ্পহি অহফিাররর ারেও কর্রত পাররন:শ্রীমস্কর্ অস্কিনী উপাধযায়, অস্কিট াগ স্কনষ্পস্কি অস্কেসার
গ্রাউি কলার, টাওয়ার 3, উইং 'হব', ক াহিনূর হিটট মল, ক াহিনূর হিটট, হ ররাল
করাড, ু রলা (পজিম), মুম্বাই - 400070
কটহলরফান নম্বর +91 (22) 43428289
ইটমি আইস্কড: grievances@eclf.com
অহভরর্াগ হনষ্পহি অহফিার ঋর্গ্রিীতা/আরবদন ারীর
াে কথর
প্র্শ্ন/অহভরর্াগ/কোরভর র্ত তাডাতাহড িম্ভব িমাধান/প্র্হত ার রার কর্ষ্টা

ফিটিি–2

র্হদ এ মারির মরধয অহভরর্াগ/কোরভর হনষ্পহি না িয়, তািরল
ঋর্গ্রিীতা/গ্রাি /আরবদন ারী এর ারে আহপল ররত পাররন :অস্কেসার-ইন-চািড
স্কডপািড টমন্ট অে নন-বযাজকং
সুপারস্কিশন স্করিািড বযাক অে
ইজিয়া
3য় তল, মারািা মজন্দররর ারে,
বাই ু ো, মুম্বাই কিন্ট্রাল, মুম্বাই -400008;
ফিস্কি:+9122-23084121/23028436
েযাক্স:+9122-23022011
ইটমি id -dnbsmro@rbi.org.in
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পাওয়া
ররবন।



প্র্স্কর্কাটরর পদ্ধস্কর্ ফমটন চিার পটয়ন্টগুস্কি:
1) গ্রাি রদর িুহবধার জনয উপররাক্ত তথয ক াম্পাহনর বযবিা কলনরদন রা িয় এমন োিা/স্থারনর
বাইররও প্র্দহেতড িরব এবং করফারররন্সর উরেরেয এই ধররনর মরনানীত অহফিাররদর
ারে
পাওয়া র্ারব।
2) র্হদ
িংহিষ্ট
মর্ারী/হররলেনহেপ
ড
মযারনজার
ক ান
অহভরর্াগ/কোভ
পান, তািরল
অহভরর্াগ/কোরভর দ্রুত িমাধান হনজিত
রার জনয তার
অহভরর্াগ পাওয়ার 2 হদরনর মরধয
গ্রাি পহররষবা টটম এবং অহভরর্াগ হনষ্পহি অহফিাররর ারে হররপাটড
ররত িরব।
3) অহভরর্াগ/কোরভর প্র্হত ার এবং িমাধারনর জনয গ্রাি পহররষবা টটম এবং অহভরর্াগ হনষ্পহি
অহফিারর
অহভরর্াগ/কোভ
িম্পহ ত
ড
প্র্রয়াজনীয়
হবেদ
প্র্দান
রা
িংহিষ্ট
মর্ারী/হররলেনহেপ
ড
মযারনজাররর দাহয়ত্ব িরব।

8. নীস্কর্র প াটিাচনা
ড
এই ক াডটট মার্ড 15,2013 কথর
হনরদড োবলী

ইতযাহদ

িংরোধন/পহরবতডন

এবং

ার্ ড র িয় এবং হরজাভড বযাক অফ ইজিয়ার জাহর

ক াম্পাহনর

অনুিরর্

রা

প্র্যা টটরির

আরলার

রা িা ু ল
ড ার,
িমরয়

িমরয়

রা িরয়রে। ক াম্পাহন এই কফয়ার প্র্যা টটি ক াড কমরন র্লা এবং মযারনজরমরের

হবহভি স্তরর অহভরর্াগ হনষ্পহি প্র্জিয়ার

ার্ ড াহরতার পর্ায়িহম
ড
ভারব পর্ারলার্না
ড

ররব।

হপ্র্জন্সপাল কনাডাল অহফিাররর হবেদ হববরর্
সুশ্রী অস্কিনী উপাধযায়
ইহিএল ফাইনযান্স হলহমরটড
টাওয়ার 3, উইং 'হব', ক াহিনূর হিটট, হ ররাল করাড, ু রলা (ডাব্লু), মুম্বাই- 400070
কটহলরফান নম্বর: +91 22 43428289
ইরমল আইহড: grievances@eclf.com

