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ন্যায্য কায্য াভ্যাস শর্যাবলী ও ন্ীতর্
সাটিন ফিনসার্ভ ফিফিটেটডর নযায্য কায্ভার্যাস নীফত ("এসএিএি") এর সদসযটদর অনুশীিটনর একটি ওর্ারফর্উ সরবরাহ
করা, য্া প্রদত্ত আফথভক পফরটেবা সম্পফকভ ত এসএিএি অনু সরণ করটব। ঋণ প্রদান ও বটকয়া আদাটয়র সিয় সদসযটদর একটি
সু ষ্ঠু এবং ফনর্ভরটয্াগ্য পফরটেবা সরবরাহ করা এসএিএি-এর প্রধান ফজার। সংস্থার সু ষ্ঠু কায্ভার্যাস নীফতটি সদটসযর
সংটবদনশীি অবস্থার ফবেটয় সটেতন হওয়া এবং বটকয়া আদাটয়র ফেটে একটি বু ফিিান পন্থা অবিম্বন করার সিয় তাটদর
িয্ভাদার প্রফত সম্মান জানাটনার ফর্ফত্তটত ততফর হয়।
ফকাম্পাফনর পফরোিনা পেভদ এবং পফরোিনা দি ফনখরোয় অনু শীিনগুফি বাস্তবায়টনর জনয দায়বি, এবং তার কাজগুফি সু ষ্ঠু
ও নযায়সঙ্গত উপাটয় প্রদাটনর জনয ফবফর্ন্ন আফথভক পফরটেবা এবং পণযগুফির ঋণ প্রদান ফবেটয় সকি পটের প্রফত তার দৃঢ়
প্রফতশ্রুফত প্রফতিফিত ও ফনফিত কটর এবং সিস্ত কিভোরী এই প্রফতশ্রুফত সম্পটকভ সটেতন।
ন্ীতর্র উদ্দেশযগুতল হ'ল
ক. নযায্য কায্ভার্যাটসর প্রোর এবং গ্রাহকটদর সাটথ আেরণ করার জনয র্াি কায্ভার্যাস ফনফিত করা;
খ. বৃ হত্তর স্বচ্ছতা সহ গ্রাহকটদর পণয সম্পটকভ আরও র্াি ধারণা অজভন এবং ফসিান্ত গ্রহটণ সহায়তা করা;
গ্. গ্রাহকটদর অফর্টয্াগ্ ফনরসটনর জনয বযবস্থা ফজারদার করা।
ঋণ এবং র্াদ্দের প্রতিযা সঠিক ভ্াদ্দব সম্পন্ন জন্য আদ্দবেন্
১. ঋণগ্রহীতার সাটথ সিস্ত ফয্াগ্াটয্াগ্ ঋণগ্রহীতার দ্বারা ফবাঝার িটতা র্াোয় হটব।
২. ঋণ আটবদটনর িিভটিটত প্রটয়াজনীয় তথয অন্তর্ুভক্ত করা উফেত য্া ঋণগ্রহীতাটক প্রর্াফবত কটর, য্াটত অনযানয
এনফবএিফস দ্বারা প্রদত্ত শতভ াফদ ও শতভ গুফির সাটথ অথভপূণভ তুিনা করা য্ায় এবং ঋণগ্রহীতার দ্বারা স্বীকৃত ফসিান্ত ফনওয়া
য্ায়। ঋণ আটবদন িটিভর সাটথ জিা ফদওয়ার জনয প্রটয়াজনীয় কাগ্জপেগুফি য্া ফনটদভ শ কটর।
৩. ফকাম্পাফন সম্ভাবয ঋণগ্রহীতাটক সিস্ত ঋটণর আটবদটনর প্রাফপ্তর জনয একটি স্বীকৃফত প্রদান করটব। একটি ফনফদভ ষ্ট
সিয়সীিার িটধয ঋটণর আটবদনগুফি ফনষ্পফত্ত হটব এিন স্বীকৃফতটত উটিখ করা হটব।
ঋণ গ্রহণ ও শর্যাতে / শর্য
এসএিএি অনু টিাদটনর ফেঠির িাধযটি বা অনযথায়, বাফেভক সু টদর হার এবং তার আটবদটনর পিফত সহ শতভ াফদ সহ
অনু টিাফদত ঋটণর পফরিাণ এবং তার গ্রহণটয্াগ্যতা বজায় ফরটখ ফরকটডভ ঋণদাতার দ্বারা এই শতভ াফদ ঋণগ্রহীতাটক ফয্ র্াোয়
ফবাঝাটনা হটয়ফিি তা ফিফখতর্াটব জানাটত হটব। ফয্টহতু এনফবএিফসগুফির ফবরুটি প্রাপ্ত অফর্টয্াগ্গুফি সাধারণত উচ্চ
সু দ / জফরিানা সু টদর োটজভর সাটথ সম্পফকভ ত। য্ফদ ফকানও ফবিফম্বত অথভ প্রদাটনর োজভ কটর তটব তা ঋণ েুফক্তটত ফেঠিপটের
িাধযটি ঋণগ্রহীতাটদর জানাটনা হটব। সু দ এবং অনযানয োজভ ফনধভারটণর জনয উপয্ু ক্ত অর্যন্তরীণ নীফতিািা এবং পিফত
ফনধভাফরত হটব এবং বযবসাফয়ক সিসযা, ফনয়ন্ত্রণকারী এবং গ্রাহটকর অনু র্ূফত, বাজাটরর কায্ভার্যাস ইতযাফদ ফবটবেনায় ফরটখ
পয্ভাটিােনা করা হটব। ফকাম্পাফনর দ্বারা ঋণগ্রহীতা কতৃভক প্রদত্ত শতভ াফদ এবং শতভ াফদ গ্রহণটয্াগ্য হটব তার ফরকডভ থাকটব।

শর্যাবলী এবং শর্যাতে পতরবর্যন্ অন্তভ্ভযক্ত ঋণ তবর্রণ
ক. সংস্থার তিফসি, সু টদর হার, পফরটেবা োজভ, ফপ্রটপটিন্ট োজভ ইতযাফদসহ শতভ াফদর ফয্ ফকানও পফরবতভ ন সম্পটকভ
ঋণগ্রহীতারা বু টঝটিন ফস ফহসাটব সংস্থাটি ঋণগ্রহীতাটক র্াোয় ফনাটিশ ফদটব।
খ. সংস্থা ফনফিত করটব ফয্ সু টদর হার এবং অনযানয োটজভর পফরবতভ নগুফি ফকবি সম্ভাবযর্াটব কায্ভকর হয়। এটেটে
উপয্ু ক্ত শতভ টি ঋণ েুফক্তটত অন্তর্ুভক্ত করা উফেত।
গ্. ফপটিন্ট বা কায্ভকাফরতা পু নরুিার/ত্বরাফিত করার ফসিান্ত ঋণ েুফক্তর শতভ াফদর সাটথ ফিটন েিটব।
ঘ. ঋণগ্রহীতার ফবপরীটত ফয্ ফকানও আইনগ্ত দাফব বা ফিটয়টনর অধীন ঋণ পফরটশাটধর বটকয়া পফরিাণ বা ঋণ আদাটয়র
পটর সংস্থাটি সিস্ত ফসফকওফরটি প্রকাশ করটব। য্ফদ এই ধরটণর ফসে অটির অফধকার প্রটয়াগ্ করা হয়, তটব ঋণগ্রহীতাটক
বটকয়া দাফব এবং তার ফয্ শটতভ র অধীটন সংফিষ্ট দাবী ফনষ্পফত্ত/পফরটশাধ না হওয়া অবফধ জািানতগুফি বজায় রাখার
অফধকার রটয়টি ফস সম্পটকভ পুটরা ফনফদভ ষ্ট কটর য্থায্থ ফনাটিশ ফদওয়া হটব।
সাধারণ
ক. এসএিএি সংফিষ্ট ঋণ েুফক্তর শতভ াফদ এবং শতভ াফদ সরবরাটহর উটেশয বযতীত তার ঋণগ্রহীতা সম্পফকভ ত ফবেটয়
হস্তটেপ ফথটক ফবরত থাকটব (য্ফদ নতুন তথয, পূ টবভ ঋণগ্রহীতার দ্বারা প্রকাশ না করা হয় তটব তা ফদখটত পাওয়া য্ায়
না)
খ. ঋণদাতার কাি ফথটক ঋণ গ্রহণকারীর অযাকাউটন্ট স্থানান্তর করার জনয অনু টরাধ প্রাফপ্তর ফেটে, সম্মফত বা অনযথায়
ফকাম্পাফনর আপফত্ত, য্ফদ থাটক তটব, অনু টরাধ প্রাফপ্তর তাফরখ ফথটক ২১ ফদটনর িটধয তা জানাটনা উফেত। এ জাতীয়
স্থানান্তর আইন অনু সাটর স্বচ্ছ েুফক্তর শতভ অনু য্ায়ী হটব।
গ্. ঋণ পু নরুিাটরর ফেটে, এনফবএিফস'র অয্থা হয়রাফনর উপায় অবিম্বন করা উফেত নয়; অফবফচ্ছন্ন সিটয় ঋণগ্রহীতাটদর
অফবফচ্ছন্নর্াটব ফবরক্ত করা, ঋণ পু নরুিাটরর জনয ফপশী শফক্ত বযবহার করা ইতযাফদ ফয্িন গ্রাহটকর অফর্টয্াটগ্র িটধয
এসএিএি এর কিীটদর কাি ফথটক অর্দ্র আেরণও অন্তর্ুভক্ত থাটক, এসএিএি ফনফিত করটব ফয্ কিীরা গ্রাহটকর
সাটথ উপয্ু ক্ত আেরটণর জনয পয্ভাপ্ত প্রফশেণপ্রাপ্ত হয়।
তন্দ্দেযশকদ্দের ববাদ্দডযর প্রতর্তিযা
ক. সংস্থাটির পফরোিনা পেভদটক এই ফবেটয় উদ্ভূত ফববাদ িীিাংসার জনয সংগ্ঠটনর িটধয উপয্ুক্ত অফর্টয্াগ্ ফনষ্পফত্ত
বযবস্থার করটতর হটব। এই জাতীয় প্রফিয়া ফনফিত করটত হটব ফয্ কিপটে পরবতী উচ্চ স্তটর ফকাম্পাফনর
কায্ভফনবভাহীটদর ফসিান্ত গ্রহটণর িটি উফিত সিস্ত ফববাদ ফশানা এবং ফনষ্পফত্ত করা উফেত।
খ. বযবস্থাপনার পয্ভাটয় নযায্য কায্ভার্যাস ফকাটডর সম্মফত এবং অফর্টয্াগ্ ফনষ্পফত্ত বযবস্থার কায্ভকাফরতার একটি পয্ভায়িফিক
পয্ভাটিােনা হটব। এই জাতীয় পয্ভাটিােনার একটি সু সংহত প্রফতটবদন ফনয়ফিত ফবরফতটত ফবাডভটক জিা ফদওয়া হটি,
এটি ফনধভাফরত হটত পাটর।

পাবফিক ফনাটিশটি গ্রাহকটদর কাটি তুটি ধরার উটেশয, ফনাডাি অফিসার এবং আরফবআইটয়র আঞ্চফিক কায্ভািটয়র ফববরণ
সহ গ্রাহকটদর কাটি অফর্টয্াটগ্র প্রফতকার বযবস্থা করটব এবং সংস্থাগুফি ফস বযবস্থাপনা অনু সরণ করটব।
সংস্থার এফতপতস ন্ীতর্মালায আপদ্দডশন্
ফেি - এফক্সফকউটির্ অফিসার / ফকাম্পাফনর পু টরা সিটয়র পফরোিক এিফপফস নীফত সংটশাধন / সংটশাধন করার অনু িফত
পাটবন বা ফকাম্পাফনর অনযানয সম্পফকভ ত ফনটদভ ফশকা ফনােগুফি, আরফবআই বা এ জাতীয় অনযানয সংফবফধবি কতৃভপটের
প্রটয়াজনীয়তা / আপটডে / সংটশাধন সিটয় সিটয় থাকটত হটব ।
অযাডপশন্
এই নীফত দফিি এবং বাফেভক পয্ভাটিােনা েিাকািীন ফয্ ফকানও পফরবতভ নগুফি পফরোিনা পেভদ কতৃভক গ্ৃ হীত হটব।

