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কব  ডকুটিন্ট : িাস্টার সডটর শন্ - ন্ন্-বযাসকিং ফাইন্যাসন্সযাল ক াম্পাসন্ - 
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এর দ্বারা  ায্ে রী সদ গুসল য্াচাই 

 রা হটযটে 
: সি . অসদসত কশসি 
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'ন্ন্-বযাসকিং ফাইন্যাসন্সযাল ক াম্পাসন্- হাউস িং ফাইন্যান্স 
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ন্যায্য অন্ুশীলন্ ক াড 

 

1. পসরচয, উটেশয এবিং অযাসপ্লট শন্ 

পুনওয়াো হাউক্তসং ফাইনযান্স ক্তেক্তমদর্ড (পূদব্ধ , মযাগমা হাউক্তসং ফাইনযান্স ক্তেক্তমদর্ড ( )এখাদন এরপদর  "ক াম্পাসন্"  
ব্া "আিরা"  ক্তহসাদব্ উদেখ করা হদয়দে  )এই স্বফয়ার প্রযাক্তক্টস স্বকাড  ("এফসপস "  ব্া "ক াড" )ততক্তর এব্ং  
গ্রহণ কদরদে, যা গ্রাহকদের সাদে স্বেনদেন করার সময় স্বকাম্পাক্তন নযাযয অনুশীেদনর মান অনুসরণ করার জনয 
নীক্ততগুক্তে ক্তনর্ধারণ কদর . 'নন -ফাইনযাক্তন্সয়াে স্বকাম্পব্যাক্তকং াাক্তন - হাউক্তসং ফাইনযান্স স্বকাম্পাক্তন  (ক্তরজাভধ  ব্যাক )
ক্তডদরকশন, 2021' তাক্তরখ 17 স্বফব্রুয়াক্তর, 2021 ("আরসবআই এইচএফস  সডটর শন্ " )এর মার্যদম ভারতীয় ক্তরজাভধ  

ব্যাক  ("আরসবআই" )স্বকাডটি প্রস্তুতদ্বারা জাক্তর করা নযাযয অনুশীেন স্বকাদডর ক্তনদেধ ক্তশকার উপর ক্তভক্তি কদর  
করা হদয়দে. 

1.1 ন্যায্য অন্ুশীলন্ ক াটডর উটেশয- ক াডটি গ্রহর্  রা হটযটে: 

a) গ্রাহকদের সাদে ক্তডে করার স্বষদে নূযনতম মান স্বসর্ কদর ভাে এব্ং নযাযয অনুশীেনগুক্তে প্রোর করা; 

b) েচ্ছতা ব্কৃ্তি করার জনয যাদত গ্রাহকরা পক্তরদষব্াগুক্তে সঠিকভাদব্ প্রতযাশা করদত পাদরন তা সম্পদকধ  
আরও ভােভাদব্ ব্ুঝদত পাদরন; 

c) উচ্চ পক্তরোেনার মান অজধ দনর জনয প্রক্ততদযাক্তগতার মার্যদম ব্াজাদরর শক্তিগুক্তেদক উৎসাক্তহত করা; 

d) গ্রাহক এব্ং স্বকাম্পাক্তনর মদর্য নযাযয এব্ং স্বসৌন্দযধপূণধ সম্পকধ  প্রোর করা; 

e) গ্রাহকদের স্বকান স্বকাম্পাক্তন দ্বারা অফার করা পক্তরদষব্াগুক্তে প্রতযাশা করদত পাদর তা আরও ভাদোভাদব্ স্বব্াঝার জনয 
সষম করা; 

f) হাউক্তসং ফাইনযান্স ক্তসদেদম আত্মক্তব্শ্বাস ব্াডাদনার জনয. 

g) অক্তগ্রম পুনরুিার সম্পক্তকধ ত ক্তব্ষয়গুক্তেদত আইনী ক্তনয়মগুক্তের সাদে সম্মক্তত ক্তনক্তিত করা; 

h) প্রক্ততদযাক্তগতার মার্যদম ব্াজাদরর শক্তিগুক্তের সাদে সামঞ্জসয রাখদত এব্ং উচ্চ পক্তরোেনার মান অজধ ন 
করার স্বেষ্টা করদত; এব্ং 

i) গ্রাহদকর অক্তভদযাগ সমার্াদনর পিক্তত শক্তিশােী করা. 

1.2 ক াটডর প্রটযাগ- এই স্বকাডটি স্বকাম্পাক্তনর দ্বারা অফার করা সমস্ত স্বপ্রাডাক্ট এব্ং পক্তরদষব্ার জনয প্রদযাজয, 
স্বকাম্পাক্তন দ্বারা ব্া তার স্বকানও গ্রুপ সংস্থার মার্যদম ব্া স্বফাদনর উপর ক্তডক্তজর্াে স্বেক্তডং প্লযার্ফদমধর মার্যদম, 

স্বপাে দ্বারা, ইন্টারদনদর্ ব্া অনয স্বকানও উপাদয় ইন্টাদরক্তক্টভ ইদেকট্রক্তনক ক্তডভাইদসর মার্যদম কাউন্টাদর প্রোন 
করা হদয়দে. এটি স্বকাম্পাক্তনর পষ স্বেদক, কমধোরী ব্া স্বকাম্পাক্তনর প্রক্ততক্তনক্তর্দের দ্বারা প্রেি সমস্ত পক্তরদষব্ার 
স্বষদেও প্রদযাজয হদব্. 

1.3 ক াম্পাসন্র কবাডে  অফ সডটরক্টরটদর দাসযত্ব - স্বব্াডধ  অফ ক্তডদরক্টরদের অনুদমােন সহ স্বকাম্পাক্তন অক্তভদযাগ 
এব্ং অক্তভদযাগগুক্তে সমার্ান করার জনয আরক্তব্আই এইেএফক্তস ক্তডদরকশদনর অর্ীদন প্রদয়াজনীয় অক্তভদযাগ 
সমার্ান ব্যব্স্থা ক্তনর্ধারণ করদব্. এোডাও, এটি ক্তনক্তিত করা হদব্ স্বয স্বফয়ার প্রযাক্তক্টস স্বকাদডর সম্মক্তত এব্ং 
মযাদনজদমদন্টর ক্তব্ক্তভন্ন স্তদর অক্তভদযাগ ক্তনরসন পিক্ততর কাযধকাক্তরতা ক্তনক্তেধষ্ট সময় অন্তর পযধাদোেনা করা 
হদয়দে. 

 

2. প্র াশ, সবজ্ঞাপন্, সবপর্ন্ এবিং সবক্রয 

2.1 আমরা ক্তনক্তিত করব্ স্বয স্বকাম্পাক্তনর সমস্ত ক্তব্জ্ঞাপন এব্ং প্রোরমূেক সামগ্রী স্পষ্ট, এব্ং প্রকৃত. 
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2.2 আমরা ক্তনক্তিত করব্ স্বয স্বকানও ক্তমক্তডয়া এব্ং স্বকাম্পাক্তনর প্রোরমূেক সাক্তহদতয স্বয স্বকানও ক্তব্জ্ঞাপদন একটি 
পক্তরদষব্া ব্া স্বপ্রাডাদক্টর ক্তেদক মদনাদযাগ আকষধণ কদর এব্ং এর মদর্য সুদের হাদরর একটি স্বরফাদরন্স অন্তভুধ ি 
রদয়দে, এটি ক্তনদেধশ করদব্ স্বয অনযানয ক্তফ এব্ং োজধ  প্রদযাজয হদব্ ক্তকনা. এোডাও, প্রাসক্তিক ক্তনয়ম এব্ং 
শতধ াব্েীর সম্পূণধ ক্তব্ব্রণ অনুদরাদর্ উপেব্ধ করা হদব্ ব্া স্বকাম্পাক্তনর ওদয়ব্সাইদর্ স্বেওয়া হদব্. 

2.3 আমরা ক্তনম্নক্তেক্তখত ক্তমক্তডয়াগুক্তের মদর্য স্বয স্বকানও এক ব্া একাক্তর্ক মার্যদম সুদের হার, সার্ারণ ক্তফ এব্ং 
োজধ  (জক্তরমানা োজধ  সহ) সম্পদকধ  তেয প্রোন করব্-   

(a) আমাদের সমস্ত শাখায় স্বনাটিশ স্বরদখ ক্তেন;    

(b) স্বর্ক্তেদফান ব্া স্বহল্পোইদনর মার্যদম; 

(c) স্বকাম্পাক্তনর ওদয়ব্সাইর্ সম্পদকধ  তেয; 
(d) ক্তনর্ধাক্তরত কমধোরী / সহায়তা স্বকদের মার্যদম. 

2.4 যক্তে আমরা সহায়তা পক্তরদষব্া প্রোদনর জনয তৃতীয় পদষর পক্তরদষব্া উপেব্ধ কক্তর, তাহদে আমাদের প্রদয়াজন 
স্বয এই র্রদনর তৃতীয় পষগুক্তে গ্রাহদকর ব্যক্তিগত তেয (এই র্রদনর তৃতীয় পদষর জনয স্বকানও উপেব্ধ 
োকদে) একই স্তদরর স্বগাপনীয়তা এব্ং ক্তনরাপিা প্রোন করদব্. 

2.5 আমরা সমদয় সমদয় গ্রাহকদের তাদের দ্বারা স্বনওয়া পদণযর ক্তব্ক্তভন্ন তব্ক্তশষ্টয সম্পদকধ  স্বযাগাদযাগ করদত পাক্তর. 

আমাদের অনযানয পণয ব্া পণয / পক্তরদষব্া সম্পক্তকধ ত প্রোরমূেক অফারগুক্তে সম্পদকধ  তেয শুর্ুমাে তখনই 
জানাদনা হদব্ যক্তে ক্ততক্তন গ্রাহকদের স্বমদের মার্যদম ব্া আমাদের ওদয়ব্সাইদর্ ব্া অনযোয় স্বরক্তজোর কদর এই 
র্রদনর তেয / পক্তরদষব্া গ্রহণ করার জনয তার সম্মক্তত ক্তেদয় োদকন. 

2.6 আমরা স্বব্াদডধ র অনুদমােদনর সাদে আরক্তব্আই দ্বারা ক্তনর্ধাক্তরত ডাইদরক্ট স্বসক্তেং এদজন্ট (ক্তডএসএ)/ ডাইদরক্ট 
মাদকধ টিং এদজন্ট (ক্তডএমএ) এর জনয আেরদণর একটি মদডে স্বকাড রাদখক্তে এব্ং এর উপর ক্তভক্তি কদর, আমরা 
আমাদের ক্তডএসএগুক্তের জনয আেরণ সংক্তহতা ক্তনর্ধারণ কদরক্তে, যাদের পক্তরদষব্াগুক্তে ব্াজার পণযগুক্তেদত উপেব্ধ 
করা হয়. অনযানয ক্তব্ষয়গুক্তের মদর্য, এই র্রদনর আেরণ সংক্তহতার জনয, যখন তারা আমাদের পণয ক্তব্ক্তক্র 
করার জনয গ্রাহদকর সাদে স্বযাগাদযাগ কদরন তখন তাদের ক্তেক্তিত করা প্রদয়াজন. 

2.7 গ্রাহদকর কাে স্বেদক স্বকানও অক্তভদযাগ প্রাক্তির স্বষদে স্বয আমাদের প্রক্ততক্তনক্তর্/কুক্তরয়ার ব্া ক্তডএসএ স্বকানও 
অনুপযুি পক্তরোেনায় ব্া এই স্বকাডটি েঙ্ঘদনর সাদে কাজ কদরদে, তেন্ত করার জনয এব্ং অক্তভদযাগটি 
পক্তরোেনা করার জনয এব্ং স্বকানও ষক্তত হদে তা ভাে করার জনয যোযে পেদষপ গ্রহণ করা হদব্. 

 

3. কলাটন্র জন্য জন্য আটবদন্ এবিং তাটদর প্রসক্রযা রর্ 

3.1 আমরা, র্যাক্তরফ শীর্ ব্া োদজধ র সময়সূেীর মার্যদম, ঋণগ্রহীতার কাদে ঋদণর আদব্েন প্রক্তক্রয়াকরদণর জনয প্রদেয় 
ক্তফ/শুল্ক সম্পদকধ  সমস্ত তেয েচ্ছভাদব্ প্রকাশ করব্, ঋদণর পক্তরমাণ মঞ্জুর/ক্তব্তক্তরত না হদে স্বফরতদযাগয ক্তফ, 

ক্তপ্র-দপদমন্ট ক্তব্কল্প এব্ং োজধ , যক্তে স্বকান; ক্তব্েক্তম্বত পক্তরদশাদর্র জনয শাক্তস্তমূেক সেু/জক্তরমানা, যক্তে োদক; ক্তস্থর 
স্বেদক স্বলাটিং স্বরর্ ব্া তক্তদ্বপরীত ঋণ পক্তরব্তধ দনর জনয রূপান্তর োজধ , স্বকাদনা সুদের পুনক্তনধর্ধাক্তরত র্ারার অক্তস্তত্ব 
ব্া অনয স্বকাদনা ক্তব্ষয় যা আমাদের েকৃ্তষ্টদত, ঋণগ্রহীতার োেধদক প্রভাক্তব্ত কদর. সুতরাং, আমরা েচ্ছ পিক্ততদত 
স্বোন আদব্েন প্রক্তক্রয়াকরণ/অনুদমােদনর সাদে জক্তডত সমস্ত োজধ  সহ 'সমস্ত খরে' প্রকাশ করব্. এটিও ক্তনক্তিত 
করা হদব্ স্বয এই র্রদনর োজধ /ক্তফ ক্তব্দব্েনাকর নয়. 

3.2 স্বোন স্বপ্রাডাক্ট স্বসাসধ করার সময়, আমরা প্রদযাজয সুদের হার এব্ং প্রক্তক্রয়াকরদণর জনয প্রদেয় ক্তফ/োজধ , ক্তপ্র-

স্বপদমন্ট ক্তব্কল্প, যক্তে ক্তকেু োদক এব্ং অনয স্বকানও ক্তব্ষয় যা ঋণগ্রহীতার সুদের উপর প্রভাব্ স্বফদে, তার 
সম্পদকধ  তেয প্রোন করব্, যাদত অনযানয হাউক্তসং ফাইনযান্স স্বকাম্পাক্তনগুক্তে (এইেএফক্তস) দ্বারা প্রেি ক্তনয়ম এব্ং 
শতধ াব্েীর সাদে অেধপূণধ তুেনা করা স্বযদত পাদর এব্ং ঋণগ্রহীতা অব্ক্তহত ক্তসিান্ত ক্তনদত পাদর. এোডাও, স্বোন 
আদব্েন ফমধটি আদব্েন ফদমধর সাদে জমা স্বেওয়ার প্রদয়াজনীয় নক্তেগুক্তের তাক্তেকা ক্তনদেধশ করদত পাদর. 



ফেঅর প্রাকটিস 

ফকাড 

অরিজিনাল ইশু ডেট: 15.07.2013 এফেরিভ ডেট:19.10.2022 

ডিবীব ডেট:08.05.2019, 22.01.2020, 

29.01.2021, 31.01.2022 অযাণ্ড 19.10.2022 

ভার্ সন ডনা.:6.0 

 
 

Page 4 of 9 

 

3.3 স্বকাম্পাক্তন সমস্ত স্বোন আদব্েদনর জনয একটি েীকৃক্ততর রক্তসে ইসুয করদব্. স্বোদনর আদব্েনগুক্তে 15 ক্তেদনর 
মদর্য ব্া এই র্রদনর ব্ক্তর্ধত সমদয়র মদর্য ক্তনষ্পক্তি করা হদব্ স্বযগুক্তে ঋণগ্রহীতা এব্ং স্বকাম্পাক্তনর মদর্য 
আদব্েন ফমধ প্রাক্তির তাক্তরখ স্বেদক সমস্ত স্বষদে সম্পূণধ হদত পাদর. 

3.4 সডসজোল কলসডিং প্লযােফটিের উপর ক া ে  রা কলাটন্র জন্য- যক্তে স্বকাম্পাক্তন ক্তডক্তজর্াে স্বেক্তডং প্লযার্ফমধগুক্তেদক 
তার এদজন্ট ক্তহসাদব্ ঋণগ্রহীতাদের উৎস এব্ং/অেব্া ব্দকয়া পুনরুিার কদর, তাহদে এটি ক্তনক্তিত করদব্ স্বয: 

a) এদজন্ট ক্তহসাদব্ যুি ক্তডক্তজর্াে স্বেক্তডং প্লযার্ফদমধর নামগুক্তে স্বকাম্পাক্তনর ওদয়ব্সাইদর্ প্রকাশ করা হদব্.  

b) একজন এদজন্ট ক্তহসাদব্ স্বকাম্পাক্তনর দ্বারা ক্তনযুি একটি ক্তডক্তজর্াে স্বেক্তডং প্লযার্ফমধ গ্রাহকদক আপফ্রন্ট প্রকাশ করদত 

হদব্ স্বয এটি স্বকাম্পাক্তনর পষ স্বেদক ক্তমেক্তিয় করদে. 

c) যক্তে স্বোন অনুদমাক্তেত হয়, তাহদে অনুদমােদনর পদর ক্তকন্তু স্বোন এক্তগ্রদমন্ট কাযধকর হওয়ার আদগ, 

স্বকাম্পাক্তনর স্বের্ার স্বহদড ঋণগ্রহীতাদক অনুদমােন পে জাক্তর করা হদব্. 

d) স্বকাম্পাক্তনর কাযধকর ওভারসাইর্ এব্ং এর দ্বারা ক্তনযুি ক্তডক্তজর্াে স্বেক্তডং প্লযার্ফমধগুক্তের উপদর নজর 
রাখা এব্ং পযধদব্ষণ করা উক্তেত. 

 

4. কলাটন্র িূলযাযন্, সন্যি/শতে াবলী এবিং প্রতযাখ্যাটন্র কয্াগাটয্াগ 

4.1 সার্ারণত স্বোদনর আদব্েন প্রক্তক্রয়া করার জনয প্রদয়াজনীয় সমস্ত ক্তব্ব্রণ আদব্েদনর সময় আমাদের দ্বারা 
সংগ্রহ করা হদব্. আমরা গ্রাহকদক জাক্তনদয় স্বেব্ স্বয যক্তে আমাদের স্বকানও অক্ততক্তরি তদেযর প্রদয়াজন হয়, 

তাহদে তার সাদে অক্তব্েদম্ব স্বযাগাদযাগ করা হদব্. 

4.2 গ্রাহকদক অনুদমাক্তেত স্বোদনর পক্তরমাদণর ক্তেক্তখত অনুদমােন পদের মার্যদম ব্াক্তষধক সুদের হার, স্বোদনর পক্তরমাণ 
ড্রয়াদের জনয আদব্েন পিক্তত, ক্তপ্রদপদমন্ট োজধ , জক্তরমানা োজধ  ইতযাক্তে সহ সমস্ত ক্তনয়ম এব্ং শতধ াব্েীর সাদে 
অনুদমাক্তেত স্বোদনর পক্তরমাণ জানাদনা হদব্. আমরা স্বোন এক্তগ্রদমদন্ট ক্তব্েক্তম্বত ক্তরদপদমদন্টর জনয োজধ  করা 
জক্তরমানার সুে উদেখ করব্. আমরা আমাদের স্বরকদডধ  ঋণগ্রহীতার দ্বারা এই ক্তনয়ম এব্ং শতধ াব্েীর স্বেখা 
েীকৃক্তত রাখব্. 

4.3 আমরা স্বোন এক্তগ্রদমদন্টর একটি কক্তপ সরব্রাহ করব্ এব্ং স্বোন ক্তব্তরদণর সময় ব্া স্বোন ক্তব্তরদণর পদর 
প্রক্ততটি স্বোন এক্তগ্রদমদন্ট উদেক্তখত সমস্ত এনদলাজাদরর কক্তপ প্রোন করব্. 

4.4 কলান্ আটবদন্ প্রতযাখ্যান্  রার কয্াগাটয্াগ- যক্তে স্বকাম্পাক্তন গ্রাহকদক স্বোন প্রোন করার অব্স্থায় না োদক, 

তাহদে আমরা প্রতযাখযাদনর কারণ(গুক্তে) ক্তেক্তখতভাদব্ জানাব্ এব্ং এই র্রদনর স্বযাগাদযাগ ইদেকট্রক্তনক মার্যম 
স্বযমন ইদমে, এসএমএস ইতযাক্তে সহ স্বযাগাদযাদগর স্বকানও তব্র্ মার্যদমর মার্যদম করা স্বযদত পাদর. 

 

5. সন্যি এবিং শতে াবলীটত পসরবতে ন্  হ কলাটন্র সবতরর্ 

5.1 আমরা স্বোন ক্তব্তরদণর অনুদরার্ অনুযায়ী গ্রাহক ব্া স্বোন এক্তগ্রদমন্ট/অনুদমােন পদে প্রেি ক্তব্তরদণর সময়সূেী 
অনুযায়ী স্বোন ক্তব্তরণ করব্. 

5.2 আমরা ক্তব্তরদণর সময়সূেী, সুদের হার, জক্তরমানার সুে, যক্তে ক্তকেু োদক, পক্তরদষব্া োজধ , ক্তপ্রদপদমন্ট োজধ , অনযানয 
প্রদযাজয ক্তফ/োজধ  ইতযাক্তে সম্পক্তকধ ত ক্তনয়ম এব্ং শতধ াব্েীদত পক্তরব্তধ ন সহ ক্তনয়ম এব্ং শতধ াব্েীদত স্বয স্বকানও 
পক্তরব্তধ দনর ক্তব্ষদয় ঋণগ্রহীতাদক ক্তব্জ্ঞক্তি প্রোন করব্. আমরা ক্তনক্তিত করব্ স্বয গ্রাহদকর কাদে ক্তব্জ্ঞক্তির পদরই 
সুদের হার এব্ং োদজধ র পক্তরব্তধ ন কাযধকর হয়. এই ক্তব্ষদয় একটি উপযুি শতধ  স্বোন এক্তগ্রদমদন্ট অন্তভুধ ি করা 
হদব্. 
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5.3 যক্তে ক্তনয়ম এব্ং শতধ াব্েীদত পক্তরব্তধ ন গ্রাহদকর অসুক্তব্র্ার জনয হয়, তাহদে ক্ততক্তন 60 ক্তেদনর মদর্য এব্ং স্বকানও 
স্বনাটিশ োডাই তার অযাকাউন্ট ব্ন্ধ করদত পাদরন ব্া স্বকানও অক্ততক্তরি োজধ  ব্া সুে স্বপ না কদরই স্বোন 
অযাকাউন্ট পক্তরব্তধ ন করদত পাদরন. 

5.4 েুক্তির অর্ীদন স্বপদমন্ট ব্া পারফরদমন্স ক্তরকে/অযাক্তিোদরর্ করার ক্তসিান্ত ব্া অক্ততক্তরি ক্তসক্তকউক্তরটি োইদে, 

স্বোন এক্তগ্রদমদন্টর সাদে সম্মক্তত রদয়দে. 

5.5 সমস্ত ব্দকয়া পক্তরদশাদর্র স্বষদে ব্া ঋদণর ব্দকয়া পক্তরমাণ প্রাক্তির স্বষদে আমরা সমস্ত ক্তসক্তকউক্তরটি ক্তরক্তেজ 
করব্ যা ঋণগ্রহীতার ক্তব্রুদি স্বকাম্পাক্তনর স্বয স্বকানও আইনী অক্তর্কার ব্া ক্তেদয়ন োকদত পাদর. যক্তে স্বসর্ 
অফ করার এই র্রদনর অক্তর্কার ব্যব্হার করা হয়, তাহদে ঋণগ্রহীতাদক অব্ক্তশষ্ট স্বলম এব্ং শতধ াব্েী সম্পদকধ  
সম্পূণধ ক্তব্ব্রণ সহ স্বনাটিশ স্বেওয়া হদব্ যার অর্ীদন সংক্তিষ্ট স্বলম স্বসর্ে/স্বপ না করা পযধন্ত স্বকাম্পাক্তন 
ক্তসক্তকউক্তরটি ব্জায় রাখদত পাদর. 

6.  ুটদর হার এবিং জসরিান্া  ুটদর সবষটয তথয 

6.1 স্বকাম্পাক্তন, তার স্বব্াদডধ র অনুদমােদনর সাদে, সুদের হার এব্ং প্রক্তক্রয়াকরণ ক্তফ, জক্তরমানার সেু এব্ং অনযানয ক্তফ/োজধ  
ইতযাক্তে ক্তনর্ধারদণর জনয উপযিু অভযন্তরীণ নীক্তত গ্রহণ কদরদে. এটি একটি সদুের হাদরর মদডে সংজ্ঞাক্তয়ত কদরদে যা 
প্রাসক্তিক কারণগুক্তে স্বযমন ফাদডর গড ব্যয়, অপাদরটিং খরে, মূের্ন োজধ , স্বক্রক্তডর্ েস ইতযাক্তে ক্তব্দব্েনা কদর. এোডাও, 

একটি অক্ততক্তরি ক্তরস্ক ক্তপ্রক্তময়াম, যা কাদোমাদরর সাদে যুি স্বক্রক্তডর্ ক্তরদস্কর উপর ক্তভক্তি কদর ততক্তর করা হয়, যা তার 

স্বক্রক্তডর্ ক্তহক্তি, স্বক্রক্তডর্ স্বরটিং, ফাইনযাক্তন্সয়াে স্বপ্রাফাইে, ক্তসক্তকউক্তরটি কভার ইতযাক্তের একটি ফাংশন. সুতরাং, স্বকাম্পাক্তন 

ক্তব্ক্তভন্ন কযার্াগক্তরদত ক্তব্ক্তভন্ন সুদের হার োজধ  করদে. 

6.2 স্বব্ঞ্চমাকধ  স্বলাটিং স্বরফাদরন্স স্বরর্, সুদের হাদরর স্বরঞ্জ এব্ং ঝুুঁ ক্তকর স্বগ্রদডশদনর পিক্তত, এব্ং প্রদযাজয জক্তরমানার সেুও 

স্বকাম্পাক্তন তার ওদয়ব্সাইদর্ উপেব্ধ করদব্. সুদের হাদর পক্তরব্তধ ন হদে ওদয়ব্সাইদর্ প্রকাক্তশত তেয আপদডর্ করা হদব্. 

6.3 প্রদযাজয সুদের হার এব্ং জক্তরমানার সুে ব্াক্তষধক হার হদব্ যাদত ঋণগ্রহীতা অযাকাউদন্ট োজধ  করা সঠিক হার সম্পদকধ  সদেতন 

োদকন. 

6.4 ঋণগ্রহীতাদের কাে স্বেদক সংগ্রহ করা ক্তকক্তস্তগুক্তে সুে এব্ং মূের্দনর মদর্য ক্তব্ভাজনদক স্পষ্টভাদব্ ক্তনদেধশ করদব্. 

 

7. গযারান্টর 

7.1 যখন স্বকানও ব্যক্তি স্বোদনর জনয গযারান্টর হদত োন, তখন স্বসদক জানাদনা হদব্: 

a) গযারান্টর ক্তহসাদব্ তাুঁর োয়ব্িতা; 

b) স্বসই োয়ব্িতার পক্তরমাণ যা ক্ততক্তন ক্তনদজদক স্বকাম্পাক্তনর কাদে প্রক্ততশ্রুক্ততব্ি করদব্ন; 

c) স্বয পক্তরক্তস্থক্ততদত স্বকাম্পাক্তন তার োয়ব্িতা পক্তরদশার্ করার জনয তাদক কে করদত পাদর; 

d) যক্তে স্বকানও গযারান্টর ক্তহসাদব্ তা পক্তরদশার্ করদত ব্যেধ হয় তদব্ স্বকাম্পাক্তনর কাদে ব্ন্ধক রাখা ব্া 
তার সাদে োকা অনযানয সম্পে/ক্তসক্তকউক্তরটির সাদে স্বকাম্পাক্তন সাহাযয কদরদে ক্তকনা; 

e) একজন গযারান্টর ক্তহসাদব্ তার োয়ব্িতা একটি ক্তনক্তেধষ্ট স্বকায়ান্টাদমর মদর্য সীক্তমত ক্তকনা ব্া তারা 
আনক্তেক্তমদর্ড; এব্ং 

f) একজন গযারান্টর ক্তহসাদব্ তার োয়ব্িতা স্বয সময় এব্ং পক্তরক্তস্থক্ততদত ক্তডসোজধ  করা হদব্ এব্ং স্বসই 
পিক্ততদত স্বকাম্পাক্তন তাদক এই সম্পদকধ  জানাদব্; এব্ং 

g) গ্রাহদকর আক্তেধক অব্স্থায় স্বকানও ষক্তত হদে. 
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7.2 যক্তে স্বকানও গযারান্টর ব্দকয়া স্বপদমন্ট করার পযধাি উপায় োকা সদেও স্বকাম্পাক্তনর দ্বারা করা তব্র্ োক্তহো 
স্বমদন েেদত অেীকার কদর, এই র্রদনর গযারান্টরদক ইচ্ছাকৃত ক্তডফল্টার ক্তহসাদব্ গণয করা স্বযদত পাদর. 

 

8. প্রাইটর্স  এবিং কগাপন্ীযতা 

8.1 যখন গ্রাহক আর স্বকানও গ্রাহক ব্যক্তিগত এব্ং স্বগাপনীয় নন তখনও আমরা গ্রাহদকর ব্যক্তিগত তেয ক্তেক্তকৎসা করব্. 

গ্রুদপর অনযানয স্বকাম্পাক্তন সহ আমরা গ্রাহদকর স্বডর্া ব্া তেয প্রকাশ করব্ না যখন োডা: 

a) আইদনর দ্বারা প্রদয়াজনীয়. 

b) তেয প্রকাশ করার জনয জনসার্ারদণর প্রক্তত কতধ ব্য. 

c) আমাদের আগ্রদহর জনয তেয স্বেওয়া প্রদয়াজন. তদব্, এটি গ্রাহক ব্া গ্রাহদকর অযাকাউন্ট/ব্যক্তিগত তেয সম্পদকধ  অনয 
কাউদক তেয প্রোদনর কারণ ক্তহসাদব্ ব্যব্হার করা হদব্ না, গ্রুদপর অনযানয স্বকাম্পাক্তন সহ, ক্তব্পণদনর উদেদশয যক্তে না 
গ্রাহক আমাদের এর জনয অনুদমােন ক্তেদয়দেন. 

d) গ্রাহক হয় স্বকাম্পাক্তনদক অনুমক্তত ক্তেদয়দেন/অনুদমােন ক্তেদয়দেন ব্া তেয প্রকাশ করার জনয স্বকাম্পাক্তনদক 
ব্দেদেন. 

8.2 আমরা গ্রাহকদক তার ব্যক্তিগত স্বরকডধ  অযাদিস করার জনয ভারদতর আইদনর অর্ীদন তার অক্তর্কার/োয়ব্িতা 
সম্পদকধ  জানাব্ যা স্বকাম্পাক্তনর কাদে রদয়দে. 

8.3 আমরা ক্তব্পণদনর উদেদশয গ্রাহদকর ব্যক্তিগত তেয ব্যব্হার করব্ না যতষণ না গ্রাহক ক্তব্দশষভাদব্ আমাদের এটি করার 

অনুমক্তত স্বেয়. 

8.4 যক্তে গ্রাহক োন স্বয আমরা স্বকাম্পাক্তনর দ্বারা মাদকধ টিং সম্পক্তকধ ত স্বযাগাদযাগ স্বপ্ররণ ব্ন্ধ কক্তর, তাহদে তাদক 
তার স্বয স্বকানও শাখায় ব্া েযাদনদের মার্যদম ক্তেক্তখতভাদব্ একটি অনুদরার্ জমা ক্তেদত হদব্ যা এই র্রদনর 
মাদকধ টিং সম্পক্তকধ ত স্বযাগাদযাদগ উদেখ করা স্বযদত পাদর. 

 

9. কক্রসডে ইন্ফরটিশন্ ক াম্পাসন্ ("স আইস "), ক ন্ট্রাল করসজসি অফ স স উসরোইটজশন্ অযাট ে 

সর ন্িা শন্ অযাড স স উসরটি ইন্টাটরস্ট ("স ইআরএ এআই"), দয ক ন্ট্রাল ক ওযাইস  করসজসি 

("স ট ওযাইস আর") এবিং অন্যান্য এটজসন্সগুসলর  াটথ কডো/তথয কশযার  রা 

a) স্বকাম্পাক্তন কাদোমাদরর স্বোন অযাকাউদন্টর ক্তব্ব্রণ স্বযমন ক্তরদপদমন্ট ট্রযাক স্বরকডধ , স্বকওয়াইক্তস তেয, 
ক্তনরাপিার ক্তব্ব্রণ এব্ং ক্তসআইক্তস, ক্তসইআরএসএআই, ক্তসদকওয়াইক্তসআর ব্া অনয স্বয স্বকানও সরকারী 
অনুদমাক্তেত এদজক্তন্সগুক্তের সাদে অনযানয প্রদয়াজনীয় তেয স্বশয়ার করদত পাদর, যা ক্তব্ক্তভন্ন সমদয় প্রদযাজয 
হদত পাদর. 

b) আমরা যক্তে গ্রাহদকর োক্তহো অনুযায়ী ক্তসআইক্তস ব্া এই র্রদনর এদজক্তন্সগুক্তেদক প্রেি প্রাসক্তিক তেয প্রোন 
করব্, যক্তে সংক্তিষ্ট এদজক্তন্স ব্া স্বকানও ক্তব্ক্তর্ব্ি োয়ব্িতা না োদক. 

 

10. বট যা রাসশ  িংগ্রহ 

10.1 যখন স্বোন স্বেওয়া হয়, তখন আমরা স্বোন এক্তগ্রদমদন্ট ক্তরদপদমদন্টর পক্তরমাণ, স্বময়াে এব্ং সময়সীমা উদেখ কদর 
কাদোমারদক, ক্তরদপদমদন্টর প্রক্তক্রয়া / সব্দেদয় গুরুত্বপূণধ ক্তনয়ম এব্ং শতধ াব্েী ("এিআইটিস ") সমক্তিত ডকুদমন্ট 
সম্পদকধ  ব্যাখযা করব্. তদব্, যক্তে গ্রাহক পক্তরদশাদর্র সময়সূেী অনুসরণ না কদরন, তাহদে ব্দকয়া পুনরুিার 
করার জনয জক্তমর আইন অনুসাদর একটি ক্তনর্ধাক্তরত প্রক্তক্রয়া অনুসরণ করা হদব্. এই প্রক্তক্রয়াটির মদর্য গ্রাহকদক 
তাদক/তার স্বনাটিশ পাঠাদনার মার্যদম ব্া ব্যক্তিগত ক্তভক্তজর্ এব্ং/অেব্া ক্তনরাপিার পনুরায় অক্তর্কার করার 
মার্যদম মদন করাদনা হদব্, যক্তে োদক. 
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10.2 স্বকাম্পাক্তনর কাদেকশন পক্তেক্তস/প্রক্তক্রয়া স্বসৌজনয, নযাযয ক্তেক্তকৎসা এব্ং অনুসন্ধাদনর উপর ক্তনক্তমধত হদব্. আমরা 
গ্রাহদকর আত্মক্তব্শ্বাস এব্ং েীর্ধদময়ােী সম্পকধ দক উৎসাক্তহত করদত ক্তব্শ্বাস কক্তর. আমাদের কমধোরী ব্া ব্দকয়া 
ব্া / এব্ং ক্তনরাপিা পুনরায় সংগ্রদহ আমাদের প্রক্ততক্তনক্তর্ত্ব করার জনয অনুদমাক্তেত স্বয স্বকানও ব্যক্তি ক্তনদজদক 
ক্তেক্তিত করদব্ন এব্ং আমাদের দ্বারা ইসুয করা কতৃধ পষ এব্ং অনুদরাদর্র পদর, স্বকাম্পাক্তন ব্া স্বকাম্পাক্তনর 
কতৃধ পদষর অর্ীদন তার পক্তরেয় পে প্রেশধন করদব্ন. 

10.3 কমধোরীদের ব্া সংগ্রহ এব্ং/অেব্া ক্তনরাপিা পনুরায় আমাদের প্রক্ততক্তনক্তর্ত্ব করার জনয অনুদমাক্তেত স্বয স্বকানও 
ব্যক্তি ক্তনম্নক্তেক্তখত ক্তব্সৃ্তত ক্তনদেধ ক্তশকাগুক্তে অনুসরণ করদব্ন: 

a) গ্রাহকদক সার্ারণত তার পেদন্দর জায়গায় এব্ং তার ব্াসস্থাদন স্বকানও ক্তনক্তেধষ্ট জায়গা না োকদে এব্ং, 
যক্তে তার ব্াসস্থাদন উপেব্ধ না োদক, তাহদে ব্যব্সায় / স্বপশার স্থাদন তার সাদে স্বযাগাদযাগ করা হদব্. 

b) স্বকাম্পাক্তনর প্রক্ততক্তনক্তর্ত্ব করার পক্তরেয় এব্ং কতৃধ পষ গ্রাহকদক প্রেম পক্তরক্তস্থক্ততদত জানাদনা হদব্. 

c) গ্রাহদকর স্বগাপনীয়তার সম্মান করা হদব্. 

d) গ্রাহদকর সাদে কদোপকেন অসামঞ্জসযপূণধ পিক্ততদত োকদব্. 

e) ব্দকয়া স্বোন পুনরুিাদরর জনয আমাদের প্রক্ততক্তনক্তর্রা গ্রাহকদের সাদে সকাে 8. স্বেদক সকাে 00 র্া স্বেদক 
সকাে 7.00 র্ার মদর্য স্বযাগাদযাগ করদব্ন. 

f) আমরা একটি ক্তনক্তেধষ্ট সমদয় ব্া স্বকানও ক্তনক্তেধষ্ট স্থাদন কে এডাদনার জনয গ্রাহদকর অনুদরার্টি ক্তব্দব্েনা 
করার প্রদেষ্টা করব্ এব্ং এই র্রদনর অনুদরার্গুক্তে যতর্া সম্ভব্ সম্ভব্ সম্মাক্তনত করা হদব্. 

g) পারস্পক্তরকভাদব্ গ্রহণদযাগয এব্ং একটি ক্রমব্র্ধমান পিক্ততদত ব্দকয়া ক্তব্ব্াে ব্া পােধকয সমার্ান করার 
জনয সমস্ত সম্ভাব্য সহায়তা স্বেওয়া হদব্. 

h) ব্দকয়া সংগ্রদহর জনয গ্রাহদকর স্থাদন যাওয়ার সময়, সম্মান এব্ং সাজসজ্জা ব্জায় রাখা হদব্. 

i) পক্তরব্াদর ক্তব্রক্তত ব্া অনযানয ক্তব্পযধদয়র মদতা অনুক্তেত উপেষগুক্তে ব্দকয়া সংগ্রহ করার জনয কে / 

ক্তভক্তজর্ করার জনয এডাদনা হদব্. 

 

11. অসর্টয্াগ এবিং কষার্ 

11.1 স্বকাম্পাক্তন তার স্বব্াডধ  অফ ক্তডদরক্টরদের অনুদমােদনর সাদে গ্রাহকদের অক্তভদযাগ ক্তনরসন পিক্তত/ গ্রাহকদের 
অক্তভদযাগ সমার্ান প্রক্তক্রয়া সহ একটি অক্তভদযাগ পক্তরোেনা নীক্তত গ্রহণ কদরদে. এই র্রদনর নীক্তত/ ব্যব্স্থা 
অনোইদন প্রাি ব্া ক্তনদব্ক্তেত গ্রাহক পক্তরদষব্া েযাদনদের মার্যদম প্রদতযকটি স্বকাম্পাক্তনর অক্তফদস অক্তভদযাগ এব্ং 
অক্তভদযাগ গ্রহণ, স্বরক্তজোর এব্ং ক্তনষ্পক্তি করার প্রক্তক্রয়া আউর্োইন করদব্. 

11.2 স্বকাম্পাক্তনর গ্রাহক অক্তভদযাগ ক্তনরসন পিক্তত ক্তডক্তজর্াে ঋণ প্লযার্ফদমধর মার্যদম উৎস করা স্বোন সহ একটি 
আউর্দসাসধড এদজক্তন্স দ্বারা প্রেি পক্তরদষব্া সম্পক্তকধ ত সমসযাগুক্তের সাদেও সমার্ান করদব্. 

11.3 আমরা আমাদের ওদয়ব্সাইর্ এব্ং আমাদের শাখাগুক্তেদত প্রাসক্তিক ইদমে আইক্তড, স্বযাগাদযাদগর ক্তব্ব্রণ, প্রতযাক্তশত 
র্ানধঅযারাউড সময়, অক্তভদযাদগর ব্ৃক্তির জনয মযাক্তট্রি ইতযাক্তের সাদে গ্রাহদকর অক্তভদযাগ ক্তনরসন পিক্তত প্রকাশ 
করব্. এই র্রদনর ক্তডসদলাজার নযাশনাে হাউক্তসং ব্যাদক ("NHB") এদস্কদেশন েযাদনে প্রেশধন করদব্, যক্তে 
অক্তভদযাগকারী এক মাদসর মদর্য স্বকাম্পাক্তন স্বেদক প্রক্ততক্তক্রয়া না পান অেব্া প্রাি প্রক্ততক্তক্রয়া ক্তনদয় অসন্তুষ্ট 
হন. 

11.4 যক্তে আমরা গ্রাহদকর কাে স্বেদক ক্তেক্তখতভাদব্ অক্তভদযাগ গ্রহণ কক্তর, তাহদে আমরা এক সিাদহর মদর্য তাদক 
একটি েীকৃক্তত/প্রক্ততক্তক্রয়া পাঠাব্. যক্তে আমরা একজন গ্রাহদকর কাে স্বেদক স্বফাদনর উপর স্বকানও অক্তভদযাগ 
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গ্রহণ কক্তর, তাহদে আমরা গ্রাহকদক একটি অক্তভদযাগ স্বরফাদরন্স নম্বর প্রোন করব্ এব্ং তাদক অগ্রগক্তত সম্পদকধ  
জানাব্. 

11.5 ক্তব্ষয়টি পরীষা করার পদর, আমরা গ্রাহদকর কাদে েূডান্ত প্রক্ততক্তক্রয়া পাঠাব্ ব্া আমাদের স্বকন প্রক্ততক্তক্রয়া 
ক্তেদত স্বব্ক্তশ সময় প্রদয়াজন তার কারণ ব্যাখযা করব্, এব্ং আমরা অক্তভদযাদগর েয় সিাদহর মদর্য এটি করার 
প্রদেষ্টা করব্. 

 

12. কলাটন্র সপ্র-কপটিন্ট, সপ্রটলাজার এবিং ট্রান্সফার 

12.1 আমরা ক্তনম্নক্তেক্তখত পক্তরক্তস্থক্ততর অর্ীদন হাউক্তসং স্বোন ক্তপ্র-স্বলাজাদরর উপর ক্তপ্র-স্বপদমন্ট স্বেক্তভ ব্া জক্তরমানা োজধ  
করব্ না: 

(a) স্বযখাদন হাউক্তসং স্বোন স্বলাটিং সুদের হাদরর ক্তভক্তিদত হয় এব্ং স্বয স্বকানও উৎস স্বেদক ক্তপ্র-স্বলাজ করা হদয়দে. 

(b) স্বযখাদন হাউক্তসং স্বোন ক্তফিড সুদের হাদরর ক্তভক্তিদত হয় এব্ং স্বোনটি ঋণগ্রহীতা তাদের ক্তনজে উৎদসর মদর্য স্বেদক ক্তপ্র-

স্বলাজ কদরন. 

অনুগ্রহ কদর স্বনার্ করুন: 

(i) এদষদে "ক্তনজে উৎস" ব্েদত স্বব্াঝাদনা হদচ্ছ ব্যাক/ এইেএফক্তস/ এনক্তব্এফক্তস এব্ং/অেব্া স্বকানও আক্তেধক 

প্রক্ততষ্ঠান স্বেদক ঋণ গ্রহণ োডা ব্যতীত অনয স্বয স্বকানও উৎস. 

(ii) সমস্ত ডুয়াে/স্বস্পশাে স্বরর্ (ক্তফিড এব্ং স্বলাটিং) হাউক্তসং স্বোন ক্তফিড/স্বলাটিং স্বরদর্ প্রদযাজয ক্তপ্র-স্বলাজার 

ক্তনয়মগুক্তে আকষধণ করদব্ যা ক্তপ্র-স্বলাজাদরর সময়, স্বোনটি ক্তফিড ব্া স্বলাটিং স্বরদর্ োদক. ডুয়াে/স্বস্পশাে স্বরর্ 

হাউক্তসং স্বোদনর স্বষদে, ক্তফিড সুদের হাদরর স্বময়াে স্বশষ হওয়ার পর স্বোন স্বলাটিং স্বরর্ স্বোদন রূপান্তক্তরত হদয় 

স্বগদে স্বলাটিং স্বরদর্র জনয ক্তপ্র-স্বলাজার ক্তনয়ম প্রদযাজয হদব্. 

(iii) এটিও স্পষ্ট করা হয় স্বয একটি ক্তফিড স্বরর্ স্বোন হে স্বযখাদন স্বোদনর সমূ্পণধ সমদয়র জনয স্বরর্ ক্তনর্ধাক্তরত হয়. 

12.2 স্বকাম্পাক্তন সহ-ব্ার্যব্ার্ক(স্বের) সহ ব্া োডা ব্যব্সাক্তয়ক ঋণগ্রহীতাদের কাদে ব্যতীত অনয স্বকানও উদেদশয 
অনুদমাক্তেত স্বকানও স্বলাটিং স্বরর্ র্ামধ স্বোদনর উপর ক্তপ্রদলাজার োজধ /ক্তপ্র-স্বপদমন্ট জক্তরমানা আদরাপ করদব্ না. 

12.3 স্বোন অযাকাউন্ট ট্রান্সফাদরর জনয ঋণগ্রহীতার কাে স্বেদক অনুদরার্ প্রাক্তির স্বষদে, সম্মক্তত ব্া অনযোয় 
স্বকাম্পাক্তনর আপক্তি, যক্তে োদক, তাহদে অনুদরার্ প্রাক্তির তাক্তরখ স্বেদক 21 ক্তেদনর মদর্য জানাদনা হদব্. প্রদযাজয 
আইন অনুযায়ী, স্বোদনর ক্তনয়ম এব্ং শতধ াব্েী অনুসাদর এই র্রদনর ট্রান্সফার েচ্ছ হদব্. 

 

13.  াধারর্ 

13.1 যক্তে স্বকাম্পাক্তনটি প্রদয়াজনীয় মদন কদর, তাহদে এই উদেদশযর জনয ক্তনযুি এদজক্তন্সগুক্তের মার্যদম তার ব্াসস্থান 
এব্ং/অেব্া ব্যব্সাক্তয়ক ঠিকানায় গ্রাহদকর সাদে স্বযাগাদযাগ কদর স্বোন আদব্েদন গ্রাহক দ্বারা উক্তেক্তখত 
ক্তব্ব্রণগুক্তে যাোই করদব্. 

13.2 আরক্তব্আই দ্বারা ক্তনর্ধাক্তরত ক্তব্ক্তভন্ন মূে স্বষদে স্বযমন পক্তরদষব্া োজধ , সুদের হার, জক্তরমানা সেু, অফার করা 
পক্তরদষব্া, পদণযর তেয, ক্তব্ক্তভন্ন স্বেনদেদনর সময় ক্তনয়ম এব্ং অক্তভদযাগ ক্তনরসন ব্যব্স্থা ইতযাক্তের মদতা ব্রাঞ্চ, 

ওদয়ব্সাইদর্ প্রেক্তশধত হওয়ার স্বষদে ক্তনয়ন্ত্রক প্রদয়াজনীয়তার সাদে সম্মক্তত ক্তনক্তিত করদব্. 

13.3 যক্তে স্বকাম্পাক্তনদক তাদের সাদে জক্তডত োদক, তাহদে গ্রাহদকর অযাকাউদন্ট এব্ং পুক্তেশ/অনযানয তেন্তকারী 
এদজক্তন্সগুক্তের সাদে স্বকানও ট্রানজযাকশান তেন্ত করদত হদব্ তাহদে গ্রাহকদক সহদযাক্তগতা করদব্ ব্দে আশা 
করা হদচ্ছ. 



ফেঅর প্রাকটিস 

ফকাড 

অরিজিনাল ইশু ডেট: 15.07.2013 এফেরিভ ডেট:19.10.2022 

ডিবীব ডেট:08.05.2019, 22.01.2020, 

29.01.2021, 31.01.2022 অযাণ্ড 19.10.2022 

ভার্ সন ডনা.:6.0 
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13.4 এই র্রদনর গ্রাহক জাক্তেয়াক্ততপূণধভাদব্ ব্া যকু্তিসিত যত্ন োডাই কাজ করদে সমস্ত ষক্ততর জনয গ্রাহক োয়ী 
োকদব্ন. 

13.5 ঋণগ্রহীতার সাদে সমস্ত স্বযাগাদযাগ সার্ারণত ইংদরক্তজদত োকদব্. তদব্, যক্তে গ্রাহদকর দ্বারা অনুদরার্ করা হয়, 

এই র্রদনর তেয ক্তহক্তন্দ ব্া অনয স্বকানও উপযুি স্থানীয় ভাষায় প্রোন করা হদব্ যা গ্রাহক স্বব্াদঝন. 

13.6 ব্য়স, জাক্তত, জাক্তত, ক্তেি, তব্ব্াক্তহক ক্তস্থক্তত, র্মধ ব্া অষমতার ক্তভক্তিদত আমরা আমাদের গ্রাহকদের মদর্য ক্তব্দব্েনা 
করব্ না. তদব্, এটি আমাদের সমাদজর ক্তব্ক্তভন্ন ক্তব্ভাগ এব্ং ব্য়স স্বগাষ্ঠীর জনয ততক্তর করা ক্তস্কদম অংশগ্রহণ 
করা স্বেদক ব্াক্ততে কদর না. 

13.7 স্বকাম্পাক্তন এব্ং ব্যক্তিগত ঋণগ্রহীতার মদর্য সম্মত হাউক্তসং স্বোদনর প্রর্ান ক্তনয়ম এব্ং শতধ াব্েী দ্রুত এব্ং 
ভাে স্বব্াঝার জনয, স্বকাম্পাক্তন ক্তনর্ধাক্তরত ফরমযার্ অনুযায়ী, ঋণগ্রহীতার সাদে োষক্তরত এব্ং েীকৃক্ততর অর্ীদন 
ঋণগ্রহীতাদক একই অনকু্তেক্তপ প্রোন করদব্.  

13.8 স্বকাম্পাক্তন ব্রাঞ্চগুক্তেদত স্বকাডটি উপেব্ধ কদর এব্ং ক্তব্েযমান এব্ং নতুন গ্রাহকদের অনুদরাদর্র ক্তব্ষদয় স্বকাদডর একটি কক্তপ 

প্রোন কদর এটিদক তার ওদয়ব্সাইদর্ রাখার মার্যদম এই স্বকাডটি প্রকাশ করদব্. স্বকাড সম্পদকধ  তেয প্রোদনর জনয স্বকাম্পাক্তন 

ক্তনক্তিত করদব্ স্বয এর কমধোরীদের পযধাি প্রক্তশষণ স্বেওয়া হদয়দে. 

 

সন্যন্ত্রটর্র কর ডে  পসরবতে ন্  রুন্ 

 

র্া েন্ 

ন্ম্বর. 

এর দ্বারা 
অন্ুটরাধ 

পসরবতে ন্  রুন্ 

পসরবতে টন্র স্মার সলসপ অন্ুটিাদটন্র 

তাসরখ্ 

1.0 স্বহম রাজ ক্তসং হযাক্তক নতুন স্বকাড গ্রহণ করা হদয়দে 15.07.2013 

2.0 জয়েীপ শমধা ক্তনয়ন্ত্রক প্রদয়াজনীয়তার সাদে সংযুি করার জনয 08.05.2019 

3.0 জয়েীপ শমধা ক্তনয়ন্ত্রক প্রদয়াজনীয়তার সাদে সংযুি করার জনয 22.01.2020 

4.0 এনএইেক্তব্ 

কমপ্লাদয়ন্স 

ক্তনয়ন্ত্রক প্রদয়াজনীয়তার সাদে সংযুি করার জনয 29.01.2021 

- - পুনাওয়াো হাউক্তসং ফাইনযান্স ক্তেক্তমদর্দড 

স্বকাম্পাক্তনর নাম পক্তরব্তধ ন করা হদয়দে, এই তাক্তরখ 

স্বেদক কাযধকর হদয়দে. 22.07.2021 

- 

5.0 সম্মক্তত ক্তনয়ন্ত্রক প্রদয়াজনীয়তার সাদে সংযুি করার জনয 31.01.2022 

5.1 সম্মক্তত ক্তনয়ন্ত্রক প্রদয়াজনীয়তার সাদে সংযুি করার জনয 19.10.2022 

---xxx--- 

 


