
 

 

ইনক্রেড ফিনযাফিয়াল সাফভি ক্রসস ফলফিক্রেড          1 

 

 

ইনক্রেড িাইনযাফিয়াল সাফভি ক্রসস ফলফিক্রেড ('ইনক্রেড') 

(পকূ্রবি কেক্রেআর ইফিয়া িাইনযাফিয়াল সাফভি ক্রসস ফলফিক্রেড নাক্রি পফরফিত) 

 

নযায্য অনুশীলন কোড 
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ইনক্রেড ফিনযাফিয়াল সাফভি ক্রসস ফলফিক্রেড 

 
নযায্য অনুশীলক্রনর রীফতিালা 

 
ইনক্রেড ফিনযাফিয়াল সাফভি ক্রসস ফলফিক্রেড (‘আইএিএসএল’ বা ‘ক্র াম্পাফন’) হল ফিজাভি বযাাং  অি ইফিয়া (আিফবআই)-এি সক্রে ফনবফিত এ টি নন-বযাাংফ াং 
ফিনযাফিয়াল ক াম্পাফন (এনফবএিফস)। ক াম্পাফন নযায্য অনুশীলক্রনি িীফতিালাি ফবফি (“িীফতিালা”) প্রণয়ন ও গ্রহণ  ক্রিক্রে, য্া স্বতন্ত্র গ্রাহ  ও আইনসম্মত 
সত্ত্বাি সক্রে কলনক্রেন  িাি সিয় নযায্য অনশুীলক্রনি িীফতিালাি িানেণ্ড গঠন  ক্রিক্রে। আিফবআই-এি প্রিান ফনক্রেিশনা – নন-বযাাংফ াং ফিনযাফিয়াল ক াম্পাফন – 
পদ্ধফতগতভাক্রব গিুুত্বপূণি নন-ফডক্রপাফজে গ্রহণ ািী ক াম্পাফন ও ফডক্রপাফজে গ্রহণ ািী ক াম্পাফনি (ফিজাভি বযাাংক্র ি) ফনক্রেিশনাবলী, 2016, RBI/DNBR/2016-
17/45 প্রিান ফনক্রেিশনা DNBR. PD. 008/03.10.119/2016-17 য্া অক্রটাবি 17, 2016, তাফিক্রেি িক্রিয ফবফভন্ন সাংক্রশাফিত, এই স ক্রলি ফভফিক্রত িীফতিালাটি 
প্রস্তুত  িা হক্রয়ক্রে। 
 
ফবফভন্ন সিক্রয় আিফবআই-এি প্রস্তাফবত স ল কসিা িীফতিালা ক াম্পাফন গ্রহণ  িক্রব এবাং প্রস্তাবনা অনসুাক্রি িানেক্রণ্ডি অনুিপূ হওয়াি জনয প্রক্রয়াজনীয় য্ক্র াপয্কু্ত 
সাংক্রশািন, য্ফে প্রক্রয্াজয হয়, তা সম্পন্ন  িক্রব। স ল গ্রাহক্র ি সক্রে সািঞ্জসযপূণি ও নযায্যভাক্রব আচিণ  িাই ক াম্পাফনি নীফত। ক াম্পাফনি  িিচািীিা নযায্য, 
নযায়সেত ও সািঞ্জসযপূণি উপাক্রয় সহায়তা, উৎসাহ ও পফিক্রেবা প্রোন  িক্রবন। ক াম্পাফন সুফনফিত  িক্রব কয্, িীফতিালাটি বাস্তবায়ন  িা সম্পূণিিূক্রপ প্রফতষ্ঠাক্রনি 
োফয়ত্ব। ক াম্পাফনি নযায্য ঋণ প্রোক্রনি িীফতিালাটি এটিি  িিপফিচালনাি স ল আফেক্র ি িক্রিয, ফবপণন, ঋক্রণি সূত্রপাত, প্রফেয়া িণ, ও পফিক্রেবা প্রোন ও 
সাংগ্রহ  িাি  াজ িি সহ, প্রক্রয্াজয হক্রব। 
 

1. নযায্য অনুশীলক্রনর রীফতিালার উক্রেশয 
 
এই িীফতিালা গ্রহণ  িা হক্রয়ক্রে: 

a) গ্রাহক্র ি সক্রে কলনক্রেক্রন নূযনতি িানেণ্ড ফিি  ক্রি উিি ও নযায্য িীফতিালা প্রচাি  িাি জনয 
b) স্বচ্ছতা বফৃদ্ধ  িাি জনয, কয্ন গ্রাহক্র িা আিও ভালভাক্রব বুঝক্রত পাক্রিন কয্, তাাঁিা পফিক্রেবাগফুল ক ক্র  কয্ৌফক্ত ভাক্রব ফ  প্রতযাশা  িক্রত পাক্রিন; 
c) উচ্চতি  িিচালনাি িানেণ্ড অজি ক্রনি জনয প্রফতক্রয্াফগতাি িািযক্রি ফবপণন  িীবলক্র  উৎসাহ প্রোন  িাি জনয; 
d) গ্রাহ  ও ক াম্পাফনি িক্রিয নযায্য ও আন্তফি  সম্প ি  প্রচাি  িাি জনয; 

 

2. প্রক্রয্াজ্যতা 
 
িীফতিালাটি ক াম্পাফনটিি স ল  িিচািী, এি এক্রজন্ট / প্রফতফনফি /  াডি -পাটিি  কভিি / পফিক্রেবা প্রোন ািী ও এি  াজ ক্রিিি সিয় াক্রল এটি উপিাপন 
 িাি জনয অনযানয অনুক্রিাফেত বযফক্তক্রেি প্রফত প্রক্রয্াজয হক্রব। 

 
3. ববষিযহীনতার নীফত 
 

ক াম্পাটি ফলে, শািীফি  সাি িয, জাফত বা িক্রিিি ফভফিক্রত এি গ্রাহ ক্রেি িক্রিয ববেিয  িক্রব না। পণয, পফিক্রেবা, সুফবিা ইতযাফে প্রোক্রনি জনয েফৃিশফক্ত 
েবুিল বা শািীফি  প্রফতবিীক্রেি কেক্রত্র অেিতাি ফভফিক্রতও ক াম্পাফন ববেিয  িক্রব না। য্ফেও, সিাক্রজি ফবফভন্ন ফবভাক্রগি জনয প্রণয়ন  িা ফিিগুফল 
প্রবতিন বা অাংশগ্রহক্রণি জনয এটি ক াম্পাফনক্র  ফনবািণ  িক্রব না। 

 

4. কয্াগাক্রয্াক্রগর ভাষা 
 
ঋণগ্রহীতাি সক্রে ক াম্পাফনি স ল আবশয ীয় কয্াগাক্রয্াগ ঋণগ্রহীতাি কবািগিয ভাোক্রত (ইাংক্রিফজ বা স্বক্রেশীয় ভাোক্রত)  িা হক্রব। 

 

5. ঋক্রণর জ্নয আক্রবদন ও কসগুফলর প্রফেয়ােরণ 
 
a) ঋক্রণি আক্রবেনপক্রত্র প্রাসফে  ত য অন্তভুিক্ত  া ক্রব, কয্টি ঋণগ্রহীতাি পক্রে প্রভাব কিলক্রব, য্াক্রত ঋণগ্রহীতা অবফহত ফসদ্ধান্ত গ্রহণ  িক্রত পাক্রিন। ঋক্রণি 

আক্রবেনপক্রত্রি সক্রে জিা কেওয়াি জনয আবশয  নফ পক্রত্রি তাফল াটিও আক্রবেনপক্রত্র ফনক্রেিফশত  া ক্রব। 
b) সম্পূণি  িা আক্রবেনপক্রত্রি িফসে ক াম্পাফন য্ ায্ ভাক্রব স্বী াি  িক্রব এবাং গ্রাহক্র ি ঋক্রণি আক্রবেন প্রসক্রে ক াম্পাফনি  াে ক ক্র  অবফহত হওয়াি 

আনুিাফন  সিয়সীিাও ফনক্রেিশ  িক্রব। 

 
6. ঋক্রণর িূলয ফনধিারণ ও শতি াবলী 

 
a) স ল ঋক্রণি আক্রবেন ক াম্পাফনি অভযন্তিীণ কেফডে নীফতিালা ও িূলয ফনিিািণ প্রফেয়া অনুয্ায়ী িূলযায়ন  িা হক্রব; 
b) ঋক্রণি অনুক্রিােন হওয়াি পি, অনকু্রিাফেত ঋক্রণি পফিিাণ, প্রক্রয্াজয বাফেি  সুক্রেি হাি, এটি প্রক্রয়াক্রগি পদ্ধফত ও কসই সক্রে অনযানয গুিুত্বপূণি শতি াবলী 

উক্রেে  ক্রি এ টি অনুক্রিােন পত্র ফলফেতভাক্রব ঋণগ্রহীতাক্র  সিবিাহ  িা হক্রব; 
c) ক াম্পাফন ফবলফিত কপক্রিক্রন্টি জনয চাজি   িা েণ্ডনীয় সুে ঋক্রণি চুফক্তক্রত কিাো হিক্রি উক্রেে  িক্রব। এই সম্পফ ি ত এ টি উপয্ুক্ত অনফুবফি ঋক্রণি চুফক্তক্রত 

সাংয্কু্ত  িা হক্রয়ক্রে; 
d) ঋক্রণি চুফক্ত ফনবিাক্রহি পি, স ল ঋণগ্রহীতাক্র  ঋক্রণি চুফক্তি এ টি প্রফতফলফপ ও কসই সক্রে ঋক্রণি চুফক্তক্রত উক্রেফেত স ল সাংয্কু্ত নফ ি প্রক্রতয টিি এ টি 

প্রফতফলফপ সিবিাহ  িা হক্রব। 
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7. শতি াবলীক্রত পফরবতি ন সহ ঋণ ফবতরণ 
 

a) সুক্রেি হাি, পফিক্রেবাি চাজি , অফগ্রি কপক্রিক্রন্টি চাজি , পুনিায় কপক্রিন্ট / ফবতিণ সিয়সচূী ইতযাফে সহ শতি াবলীক্রত ক ান পফিবতিন হক্রল (ক্রয্গুফল ঋণগ্রহীতাি 
উপি প্রভাব কিলক্রব) ঋণগ্রহীতাক্র  ফলফেতভাক্রব জানাক্রনা হক্রব; 

b) সুক্রেি হাি ও অনযানয চাক্রজি ি পফিবতিন (ক্রয্গুফল ঋণগ্রহীতাি প্রফতকূল) ক বলিাত্র ভফবেযক্রতি কেক্রত্র প্রক্রয্াজয হক্রব; 
c) ক ান ঋণ অনুস্মিণ / কপক্রিন্ট দ্রুততি  িাি ফসদ্ধান্ত ঋক্রণি চুফক্তি শতি াবলী অনুয্ায়ী  িা হক্রব; 
d) ঋক্রণি চুফক্তি শতি াবলী অনুয্ায়ী এবাং ক ান ফলক্রয়ন / কসে অক্রিি স্বত্ব ফনবিাক্রহি শতিসাক্রপক্রে, য্াি জনয সম্পূণি ফববিক্রণ ঋণগ্রহীতাক্র  এ টি ফবজ্ঞফি 

কেওয়া হক্রব, ঋণ ও অনযানয স ল চাজি  সম্পূণি পফিক্রশাি  িাি পি, ঋণগ্রহীতাি অনুক্রিাি অনুসাক্রি, স ল অন্তফনিফহত জাফিনগফুল িকু্ত  িা হক্রব। 
 

8. কগাপনীয়তা ও ফবশ্বস্ততা 
 
1. কেফডে কিিাক্রিি এক্রজফি / কেফডে ইনিিক্রিশন ক াম্পাফন (ফসআইফস) 

a) প্রক্রয্াজয ফনক্রেিশাবলী বা ক াম্পাফনি অভযন্তিীণ নীফত অনুয্ায়ী ক াম্পাফন এি ঋণগ্রহীতাক্রেি ঋণ ও পফিক্রশাক্রিি ট্র্যা  কি ক্রডি ি ফববিণ কেফডে ইনিিক্রিশন 
ক াম্পাফনগুফলক্র  জানাক্রত পাক্রি। 

b) ক াম্পাফন কেফডে ইনিিক্রিশন ক াম্পাফনগফুলক্র  গ্রাহক্র ি ঋণ কনওয়া বযফক্তগত কেনা সিক্রি ত য জানাক্রত পাক্রি, য্ফে: 
i. গ্রাহ  তাাঁি কপক্রিন্ট পফিক্রশাি  িক্রত বয ি হন 
ii. ঋণ কনওয়া অ ি ফনক্রয় ক ান ফবক্রিাফিতায় না  াক্র  
iii. বক্র য়া পফিক্রশাক্রিি জনয আিাক্রেি ফনয়িিাফি  োফবি পি গ্রাহ  কপক্রিন্ট না  ক্রি। 

c) এ ইসিক্রয়, ফসআইফস-এি ভূফি া ও কসগুফলি প্রেি ত য গ্রাহক্র ি কেফডে কিাি ও কেফডে পাওয়াি সািক্র িয  ীভাক্রব প্রভাফবত  ক্রি কসটি ক াম্পাফনি 
প্রফতফনফিিা গ্রাহ ক্রেি বযােযা  িক্রবন। 

d) ফসআইফস-ক্র  গ্রাহক্র ি অযা াউন্ট সিক্রি ত য ক াম্পাফন সিবিাহ  িক্রব, য্ফে গ্রাহ  কসটিি অনুিফত কেন বা িীফতিালা / ফনয়াি  আবশয তা কসইিূপ 
পিািশি কেয়। 

e) য্ফে গ্রাহ  োফব  ক্রিন, তক্রব ফসআইফস-ক্র  প্রেি প্রাসফে  ত য ক াম্পাফন প্রোন  িক্রব। 
 
2. ত য সহভাগ  িা 

a) কসইিূপ ত য ক াম্পাফন এি গ্রুপ / সহক্রয্াগী সত্ত্বা বা ক াম্পাফনগুফলক্র  প্রোন  িক্রত পাক্রি, য্াি জনয কসটিি গ্রাহক্র ি  াে ক ক্র  ঋক্রণি আক্রবেন / 
অনুক্রিােন পত্র / সবিাফি  গুিুত্বপূণি শতি াবলী / ঋক্রণি চুফক্তি আওতায় সম্মফত / অনুিফত গহৃীত হক্রয়ক্রে। 

b) গ্রাহক্র ি বযফক্তগত ত য ক াম্পাফন কগাপনীয় িােক্রব, এিনফ  য্েন ক ান বযফক্ত আি গ্রাহ   া ক্রবন না। উপক্রিাক্ত ও ফনম্নফলফেত বযফতেিী ঘেনা 
বযতীত গ্রাহক্র ি ত য বা কডো আিিা  ািও  াক্রে প্র াশ  িব না: 

 
i. আইনত আবশয ; 
ii. ত য প্র াশ  িা জনসািািক্রণি প্রফত  তিবয; 
iii. ক াম্পাফনি স্বাক্র ি ত য কেওয়া আবশয ; 
iv. ক াম্পাফন গ্রাহক্র ি  াে ক ক্র  সম্মফত / অনুিফত ফনক্রয়ক্রে; 

 
c) গ্রাহক্র ি সিক্রি ক াম্পাফনি সাংগ্রহ  িা বযফক্তগত কি ডি  অযা ক্রসস  িাি জনয ভািক্রতি আইক্রনি অিীক্রন তাাঁি অফি াি/ োয়বদ্ধতা সিক্রি ক াম্পাফনি 

প্রফতফনফি গ্রাহ ক্র  জানাক্রবন; 
d) ক াম্পাফন ফবপণক্রনি উক্রেক্রশয গ্রাহক্র ি বযফক্তগত ত য বযবহাি  িক্রব না, য্ফে কসইিূপ  িাি জনয গ্রাহ  আিাক্রেি ফনফেিিভাক্রব অনকু্রিােন না  ক্রিন। 

 

9. সাধারণ রীফতিালা 
 

a) ঋক্রণি চুফক্তি শতি াবলীি আওতায় োড়া ঋণগ্রহীতাি  ায্ি লাক্রপ হস্তক্রেপ  িা ক ক্র  ক াম্পাফন ফবিত  া ক্রব (য্ফে ক ান নতুন ত য, য্া ঋণগ্রহীতা 
পূক্রবি প্র াশ না  ক্রিন, ক াম্পাফনি নজক্রি না আক্রস); 

b) য্ফে ঋণগ্রহীতা ঋণ, সম্মফত বা অনযভাক্রব আপফি, য্ফে  াক্র , িানান্তি  িক্রত অনকু্রিাি  ক্রিন, তাহক্রল ঋণগ্রহীতাি কসইিূপ অনুক্রিাি প্রাফিি তাফিে 
ক ক্র  21 ফেক্রনি িক্রিয জানাক্রনা হক্রব। আইক্রনি প্রফত সেফত কিক্রে ঋক্রণি শতি াবলী অনুয্ায়ী কসইিূপ িানান্তি  িা হক্রব; 

c) ঋণ পুনিুদ্ধাক্রিি জনয ক াম্পাফন অনযায্য হয়িাফন  িক্রব না এবাং প্রক্রয্াজয আইফন  াঠাক্রিাি িক্রিয ক াম্পাফনি অভযন্তিীণভাক্রব গহৃীত পদ্ধফত অনুসিণ 
 িক্রব; 

d) স্বতন্ত্র ঋণগ্রহীতাক্রেি বযবসা বযতীত অনযানয উক্রেক্রশয অনুক্রিাফেত ক ান কলাটিাং হাক্রিি কিয়ােী ঋক্রণি উপি ক াম্পাফন কিািক্রলাজাি চাজি / অফগ্রি কপক্রিক্রন্টি 
জফিিানা িায্ি  িক্রব না, ক াম্পাফন সুফনফিত  িক্রব কয্, গ্রাহ ক্রেি সক্রে য্ক্র াপয্ুক্ত উপাক্রয় আচিণ  িাি জনয  িীিা পয্িািভাক্রব প্রফশফেত হক্রয়ক্রেন। 

 

10. অফভক্রয্াগ পনুুরুদ্ধাক্ররর পদ্ধফত 
 

ক াম্পাফনি প্রেি পণয ও পফিক্রেবা প্রসক্রে ক ান গ্রাহক্র ি ক ান অফভক্রয্াগ/নাফলশ/িতািত  া ক্রল ফতফন ফনম্নফলফেত কয্ক্র ান পদ্ধফতি িািযক্রি ক াম্পাফনি গ্রাহ  
পফিক্রেবা/পফিচয্িা ফবভাক্রগ ফলেক্রত পাক্রিন: 

 
✓ 18001022192-এ  ল  িুন 
✓ ইক্রিল  িনু- care@incred.com 
✓ এই ঠি ানায় ক ান পত্র ফলেুন - ইনক্রেড ফিনযাফিয়াল সাফভি ক্রসস ফলফিক্রেড, 1203, 12তি কলাি, ফব উইাং, েয  যাফপোল, বান্দ্রা কুিলা 

 িক্রেক্স, িুিাই - 400 051 

mailto:care@incred.com
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✓ ওক্রয়বসাইে - www.incred.com 
 

 ীভাক্রব ক ান অফভক্রয্াগ জানাক্রত হক্রব: 
গ্রাহ ক্রেি অনুক্রিাি জানাক্রনা হক্রচ্ছ ক াম্পাফনি সক্রে কয্াগাক্রয্াগ  িাি সিয় ঋক্রণি প্রক্রয়াজনীয় ফববিণ আবশয ভাক্রব প্রোন  িক্রত হক্রব, অ িাৎ ঋক্রণি অযা াউন্ট 
নিি, িতািত/ পিািশি/ অফভক্রয্াক্রগি ফববিণ এবাং কিান নাং ও ইক্রিল আইফড সহ কয্াগাক্রয্াক্রগি ববি ত য উক্রেে  িক্রত হক্রব। 
 
 েন উিক্রিি প্রতযাশা  িক্রবন 
য্ুফক্তসেত সিক্রয়ি িক্রিয স ল অনুসিাক্রনি/অফভক্রয্াক্রগি প্রফত িক্রনাক্রয্াগ/উিি কেওয়াি জনয ক াম্পাফন সক্রচি  া ক্রব এবাং গ্রাহক্র ি অফভক্রয্াক্রগি অবিা সিক্রি 
তাাঁক্র  জানাক্রব। গ্রাহক্র ি প্রফতটি অনসুিান/ অফভক্রয্াগ স্বাভাফব ভাক্রব অননয প্র ৃফতি হয়, িক্রল অনুসিাক্রনি পি সম্পূণি সিািাক্রনি জনয ফত্রশ ফেন পয্িন্ত 
লাগক্রত পাক্রি। 
 
অফভক্রয্াক্রগি জনয  াক্র  জানাক্রত হক্রব: 
গ্রাহ ক্রেি অনুক্রিাি  িা হক্রচ্ছ উপক্রিাক্ত কয্ক্র ান পদ্ধফতি িািযক্রি তাাঁক্রেি সিসযাগুফল প্র ক্রি উত্থাপন  িক্রবন। আি, য্ফে কসটি 5 ফেক্রনি িক্রিয সিািান না 
 িা হয় বা য্ফে গ্রাহ  পফিচয্িা পফিক্রেবাি প্রেি সিািাক্রন গ্রাহ  সন্তুি না হন, তাহক্রল ফতফন তাাঁি অফভক্রয্াক্রগি সিািান পাওয়াি জনয পিবতী িাক্রপ 
ফনম্নফলফেত বযফক্তি সক্রে কয্াগাক্রয্াগ  িক্রত পাক্রিন 
 
কুিািী কিাফজ ফডসজুা 
কয্াগাক্রয্াগ: 022-42117799 
ইক্রিল আইফড care@incred.com 
 
য্ফে অফভক্রয্াগটি পাাঁচ ফেক্রনি িক্রিয সিািান না  িা হয় বা য্ফে কুিািী কিাফজ ফডসুজা প্রেি সিািাক্রন গ্রাহ  সন্তুি না হন, তাহক্রল ফতফন ফনম্নফলফেত 
ফববিণ অনুয্ায়ী পিবতী 2য় িাক্রপ কয্াগাক্রয্াগ  িক্রত পাক্রিন: 
 
নাি: শ্রীিান ফ িণ গাওয়ান্দ 
কয্াগাক্রয্াগ: 022-42117799 

ইক্রিল আইফড: West.Nodal@incred.com  
 
য্ফে অফভক্রয্াগটি পাাঁচ ফেক্রনি িক্রিয সিািান না  িা হয় বা য্ফে শ্রীিান ফ িণ গাওয়ান্দ)-এর প্রেি সিািাক্রন গ্রাহ  সন্তুি না হন, তাহক্রল ফতফন অফভক্রয্াগ 
পুনুিদু্ধাি অফিসাক্রিি সক্রে কয্াগাক্রয্াগ  িক্রত পাক্রিন। অফভক্রয্াগ পনুুিুদ্ধাি অফিসাক্রিি নাি ও কয্াগাক্রয্াক্রগি ফববিণ নীক্রচ কেওয়া হল: 
 

     অফভক্রয্াগ  পুনুিুদ্ধাি অফিসাক্রিি নাি: শ্রীিান ফবেযানা ন িািিূফতি 

ইক্রিল আইফড: incred.grievance@jncred.com  
কেফলক্রিান নাং 022-42117799 

     ঠি ানা: ইনক্রেড ফিনযাফিয়াল সাফভি ক্রসস ফলফিক্রেড, 1203, 12তি কলাি, ফব উইাং, েয  যাফপোল, বান্দ্রা কুিলা    
      িক্রেক্স, িুিাই - 400 051 
 

য্ফে পক্রনক্রিা ফেক্রনি িক্রিয অফভক্রয্াগ/ফবক্রিাফিতা পুনুিদু্ধাি না  িা হয়, তাহক্রল আিফবআই-এি নন-বযাাংফ াং তত্ত্বাবিান ফবভাক্রগি আঞ্চফল   ায্িালক্রয়ি 
ভািপ্রাি অফিসাি, য্াি ফবচািািীক্রন আইএিএসএল-এি ফনবফিত  ায্িালয় গণয হয়, তাাঁি  াক্রে আক্রবেন জানাক্রত পাক্রিন। ফডএনফবএস-এি ফববিণ নীক্রচ 
কেওয়া হল 

 

পরবতী ধাক্রপ ফরজ্াভি  বযাংে অি ইফিয়া-ক্রে জ্ানাক্রনা 
 
য্ফে ফত্রশ ফেক্রনি িক্রিয অফভক্রয্াগ/ফবক্রিাফিতা পুনুিুদ্ধাি না  িা হয়, তাহক্রল নন-বযাাংফ াং তত্ত্বাবিান ফবভাক্রগি আঞ্চফল   ায্িালক্রয়ি ভািপ্রাি অফিসাক্রিি 
 াক্রে ফনম্নফলফেত ঠি ানায় গ্রাহ  আক্রবেন জানাক্রত পাক্রিন: 

 
েয কজনািাল িযাক্রনজাি, 
তত্ত্বাবিান ফবভাগ 
িুিাই আঞ্চফল   ায্িালয় 
ফিজাভি  বযাাং  অি ইফিয়া, 3য় তলা, বাইকুলা অফিস ভবন, 
িুিাই কসন্ট্রাল কেশক্রনি ফবপিীক্রত 
িুিাই - 400008 
ইক্রিল: dnbs@rbi.org.in 
 কয্াগাক্রয্াক্রগি নাং.: +91 (22) 23084121 

 

11. সুক্রদর িাজ্ি  
 

a) ক াম্পাফনি ঋণ ও অফগ্রক্রিি উপি গ্রাহ ক্রেি অতযফি  সুক্রেি হাি ও চাজি  িায্ি না  িা সুফনফিত  িাি জনয, সুক্রেি হাি ফনিিািণ ফবেয়  সুক্রেি 
আেশি হাি এবাং নীফত ও পদ্ধফত সিক্রি ক াম্পাফনি কবাডি  অি ফডক্রিটিস এ টি নীফত গ্রহণ  ক্রিক্রে, গ্রাহ ক্রেি উপক্রয্াফগতাি জনয কয্টি ক াম্পাফনি 
ওক্রয়বসাইক্রে কেওয়া হক্রয়ক্রে। 

b) আক্রবেনপত্র ও অনুক্রিােন পক্রত্রও ক াম্পাফনি সুক্রেি আেশি হাি সিক্রি ত য প্র াফশত হক্রব। 

http://www.incred.com/
mailto:care@incred.com
mailto:West.Nodal@incred.com
mailto:incred.grievance@incred.com
mailto:dnbs@rbi.org.in
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12. পনুরুদ্ধার, য্ফদ য্ানবাহক্রনর জ্নয কোম্পাফন আফথিে সহায়তা েক্রর 
 

ক াম্পাফন ঋণগ্রহীতাি সক্রে ঋক্রণি চুফক্তক্রত পুনিুদ্ধাক্রিি এ টি অনুক্রচ্ছে কয্াগ  িক্রব, কয্টি আইনত বলবৎ হক্রব। স্বচ্ছতা সুফনফিত  িাি জনয ঋক্রণি চুফক্তক্রত 
ফনম্নফলফেত শতি াবলী প্রোন  িা হক্রব: 
a) পুনিদু্ধাক্রিি পূক্রবি ফবজ্ঞফিি সিয় াল; 
b) কয্সব পফিফিফতক্রত ফবজ্ঞফিি সিয় াল পফিতযাগ  িা হক্রত পাক্রি; 
c) জাফিক্রনি অফি াি কনওয়াি পদ্ধফত; 
d) ফবেয়/ ফনলাক্রিি পূক্রবি ঋণ পফিক্রশাি  িাি জনয ঋণগ্রহীতাক্র  প্রেি চূড়ান্ত সুক্রয্াগ সিক্রি এ টি িীফতিালা; 
e) ঋণগ্রহীতাক্র  পুনিুদ্ধাি প্রোক্রনি পদ্ধফত; 
f) সম্পফিটি ফবেয় / ফনলাক্রিি পদ্ধফত। 

 

13. পয্িাক্রলািনা 
 

বযবিাপনাি ফবফভন্ন স্তক্রি নযায্য িীফতিালাি প্রফত আনুগতয ও অফভক্রয্াগ প্রফতফবিাক্রনি পদ্ধফতি ফেয়া লাক্রপি পয্িাবিৃ পয্িাক্রলাচনাি িািযক্রি কবাডি ক্র  আপক্রডে 
 িা হক্রব, এবাং য্েন ও কয্িফন আবশয , কসইিপূ পয্িাক্রলাচনাি এ ফত্রত প্রফতক্রবেন ফনয়ফিত সিয়ান্তক্রি কবাক্রডি ি  াক্রে জিা কেওয়া হক্রব। কবাডি  অি 
ফডক্রিটিস িীফতিালাটি বাফেি ভাক্রব পয্িাক্রলাচনা  িক্রব, এবাং এই সিক্রি ক ান অনযানয ফনয়াি  পফিবতিন সিক্রয় সিক্রয় িীফতিালাটি আপক্রডে  িা হক্রব। 


