
শ্ৰীৰাম ট্ৰান্সপৰ্ট  ফাইনেন্স কনপটানৰশ্বে লিলমনৰ্ড 

ফফয়াৰ ফেকটিনেে ফকাড 

পলৰেয় 

 

আৰবিআই অ-বিেংকীয় বিত্তীয় বকোম্পোনীসকলৰ িোবি বেয়োৰ বেকটিবেে বকোডৰ ওপৰত বকছুমোন 
বনবদেশোৱলী গঠন কবৰবছ, বিব োবৱ নযোিয অনুশীলনৰ মোনদণ্ড স্থোপন কবৰ বিবতয়ো িযবিগত গ্ৰোহকসকলৰ 
লগত সম্পকে  কৰো হয় আৰু বেষ্ঠ কপেবৰ ৰ অেংশ বহেোবপ বসৱো আগিব োৱো হয়| 

 

আমোৰ নীবত হয় আৰু হ’ি এবনধৰণৰ িোবত সকবলো বিোগয আবিদনকোৰীসকলক বকোবনোধৰণৰ িণে, 
জোবত, িৰণ, ধমে, বলেংগ, বিিোবহক বস্থবত িো অসক্ষমতোৰ ওপৰত বেদ-েোৱ নকৰোকক ঋণৰ 
উপোদোনসমূহ সহজলেয কবৰোৱো হ’ি| আমোৰ নীবত বহবছ সকবলো গ্ৰোহকবক ধোৰোিোবহকেোবৱ আৰু 
বমো োমুটিেোবৱ িযৱহোৰ কৰো| আমোৰ কমেেোৰীসকবল নযোিয, নযোয়সেংগত তথো সোমঞ্জসযপূণে পদ্ধবতবৰ 
সহোয়, বেৰণো আৰু বসৱো আগি োি| আবম লগবত বেয়োৰ বেকটিবেে বকোড বকোম্পোনীৰ বিৱেোই ত 
েদোন কবৰ গ্ৰোহকক এইবিোৰৰ বিষবয় জনোম|  

 

আবম এইয়ো বনবিত কবৰম বি, শুল্ক/মোেুলসমূহ সঠিকেোবৱ ঋণ লওঁতোসকলক জনোই থকো হ’ি|এই 
সুবিধোৰ লগত সম্পকীয় েতে োৱলী আৰ ুবনয়মসমূহ সোভাৱোৱয ঋণ লওতঁোসকলক অৱগত কৰোই থকো হ’ি| 
আবম এইয়ো েবতিদ্ধ বি, ধোৰ বদয়ো বসদ্ধোন্তৰ বক্ষত্ৰত উদ্ভৱ বহোৱো বিিোদসমহূ আমোৰ দ্বোৰো স্থোপন কৰো 
অবেবিোগ সমোধোন েবিয়োৰ দ্বোৰো সমোধোন কৰো হ’ি|    

 

বকোম্পোনীৰ নযোিয ঋণদোন েবয়োগসমূহ আমোৰ সকবলো বিয়োকলোপ ি’ত মোবকে টিেং, ঋণ উৎপবত্ত, েবিয়ো, 
বসৱো আৰু সেংগ্ৰহমূলক কোিেযকলোপৰ সকবলো বদশবত েবিোজয হ’ি| বেয়োৰ বেকটিবেে বকোডৰ েবত 
আমোৰ েবতিদ্ধতো কমেেোৰীসকলৰ দোয়িদ্ধতো, েগ্ৰোমসমূহৰ পিেযবিক্ষণ আৰু বনৰীক্ষণ, েবশক্ষণ আৰ ু
কোবৰকৰীতোৰ বক্ষত্ৰত েদবশেত হ’ি| 

  

 

বকোম্পোনীৰ বনবদেশক মণ্ডল আৰু িযৱস্থোপনো দলটিবয় বেকটিেসমূহ এবনদবৰ বতয়োৰ কবৰ েবতষ্ঠো কবৰিকল 
দোয়িদ্ধ হয়, িোবত আমোৰ পবৰেোলনোই নযোিয ঋণদোনৰ েবত আমোৰ দ ৃ েবতশ্ৰুবতিদ্ধতোৰ েবতেলনক 
বনবিত কবৰ আৰু সকবলো কমেেোৰীসকল বি েবতশ্ৰুবতিদ্ধতোৰ েবত সজোগ তোক সুবনবিত কবৰ| শ্ৰীৰোম 
ট্ৰোন্সপ ে  েোইবনন্স কবপেোবৰশ্বন বলবমব ড ইয়োৰ ক্লোবয়ন্টসকলক উচ্চমোনৰ গুণিত্ব বসৱো েদোন কবৰিকল 
েবতশ্ৰুবতিদ্ধ|  

 

এই বেয়োৰ বেকটিবেে বকোড  আমোৰ দ্বোৰো েদোন কৰো সকবলো বেণীৰ সোমগ্ৰীসমূহ আৰু বসৱোসমহূৰ 
বক্ষত্ৰত েবিোজয হয়(িতে মোবন েদোন কৰো িো বিবিোৰ েবৱষযবত েদোন কবৰি পোবৰ)  

 

বেয়োৰ বেকটিবেে বকোড উপবৰোি সকবলোবত িবদওিো বসইয়ো ব্ৰোঞ্চবত হওঁক, বেোনত, ইন্টোৰবন  িো অনয 
বিবকোবনো পদ্ধবত বিব ো িতে মোন িযৱহোৰ কবৰ থকো বহবছ িো েবৱষযতৰ তোবৰখত িযৱহোৰ কৰো হ’ি, 
সকবলোবত েবিোজয হ’ি| 

 

 



 

েধাে েলিশ্ৰুলিবদ্ধিাসমূহ 

 

1) ঋণসমূহ আৰু ফসইনবাৰৰ েলিয়াৰ বানব আনবদেসমূহ 

 
 

(a) ঋণ আবিদন েমেসমহূত থোবকি েবয়োজনীয় তথয, বিবিোৰ ঋণ লওঁতোজনৰ ইচ্ছোক েেোবৱত কবৰি, িোবত 
অনয অ-বিেংকীয় বিত্তীয় বকোম্পোনীসকলৰ দ্বোৰো েদোন কৰো েতে োৱলী আৰ ুবনয়মসমহূৰ মোজত এক 
অথেপূণেেোবৱ তুলনো কবৰি পৰো িোয় আৰ ুঋণ লওঁতোৰ দ্বোৰো এক সূেীত বসদ্ধোন্ত ল’ি পৰো িোয়| এই ঋণ 
আবিদন পত্ৰত আবিদন েমে িো েপত্ৰখনৰ লগত জমো বদি লগো কোগজ-পত্ৰসমহূৰ বিষবয় ইেংবগত বদয়ো 
থোবকি| গ্ৰোহকক েদোন কৰো ঋণ আবিদন েমেখনত আৰ ুঅনবুমোদন পত্ৰখনত ঋণ লওঁতোসকলৰ বিবেন্ন 
বেণী অনসুবৰ থকো বিবেন্ন সূতৰ হোৰ বদয়োৰ িোবি ল’ি পৰো শেংকো আৰ ুিুবিসমহূৰ বিষবয় থকো 
সকবলো িযৱস্থোৰ বিষবয় েোবদল কবৰি লোবগি আৰ ুবসইবিোৰ বকোম্পোনীৰ বিৱেোই ত িো এই সম্পকীয় 
িোতবৰ-কোকতত সহজলেয কবৰি লোবগি| এই তথযসমহূ আপবড  কবৰি লোবগি, বিবতয়োই সূতৰ হোৰত 
বকোবনো ধৰণৰ পবৰিতে ন কৰো হয়|      

 

(b) বকোম্পোনীবয় এবন  এক পদ্ধবতৰ উদ্ভোৱন কবৰি লোবগ িোবত সকবলো ধৰণৰ ঋণ আবিদনৰ েোবিৰ িোবি 
স্বীকোবৰোবিপত্ৰ বদি পৰো িোয়| স্বীকোবৰোবিপত্ৰখনত বসই সময় সীমো বিবখবনৰ বেতৰত ঋণটি িযৱস্থোবপত 
কবৰি পৰো িোয়, বসইয়োও উবেখ থোবকি লোবগি|  

 

(c) ঋণ আবিদন েমেখনত স্পষ্টেোবৱ বসই তথয িযোখো কৰো থোবকি, বিবখবন বকোম্পোনীবয় গ্ৰোহকৰ পৰো 
বকৱোইবেৰ েতে সমহূ পবৰপূণে কবৰিকল আৰ ুআইনীয় আৰ ুবিবধ-িযৱস্থোৰ আৱশযকতোসমহূৰ অনপুোলন 
কবৰিকল েবয়োজন হ’ি| আবম গ্ৰোহকক আৰ ুতোৰ/তোইৰ পবৰয়োলৰ বিষবয় বড োবিজ িনোিকল, অবতবৰি 
তথযৰ িোবি অনবুৰোধ কবৰি পোবৰো; বকন্তু এই তথয বকৱল মোত্ৰ বস/তোইৰ ইচ্ছো অনসুবৰবহ সুসবিত কৰো 
হয়| 

 

2) ঋণ মূিযায়ে আৰু েিট াৱিীসমূহ/লেয়মাৱিীসমূহ 
 

বকোম্পোনীবয় অনুবমোদন পত্ৰ িো অনয মোধযবমবৰ বলবখত ৰুপত ঋণ লওতঁোক অনুবমোবদত বহোৱো ঋণৰ 
পবৰমোণ লগবত েতে োৱলী আৰু বনয়মসমূহ জ্ঞোত কৰোি, ি’ত িোবষেক ৰুপত সূতৰ হোৰ আৰু ইয়োৰ 
িোবি আবিদনৰ পদ্ধবত আৰু ঋণ লওঁতোজনৰ দ্বোৰো এই েতে োৱলীসমূহ আৰু বনয়মোৱলীসমূহ গ্ৰহণ 
কৰোটি ৰোবখ বথোৱোৰ বিষবয় উবেখ থোবকি|    

 

ঋণ লওঁতোজনক েদোন কৰো ঋণ অনুবমোদন পত্ৰ আৰু সকবলো বিোগোবিোগসমহূ স্থোনীয় েোষোত িো 
বি েোষো ঋণ লওঁতোজবন িুবজ পোই এবন েোষোত হ’ি লোবগ| 

 

বকোম্পোনীবয় ঋণৰ অনুবমোদন িো মুকবল কবৰ বদয়োৰ সময়ত ঋণ লওঁতোজনকল ঋণ েুবিৰ এখন 
পত্ৰ েদোন কবৰি লোবগ| 

 

3) েিট াৱিী আৰু লেয়মাৱিীসমূহ পলৰৱিট েনক ধলৰ ঋণৰ লবিৰণ 
 

(a) ঋণৰ েুবিপত্ৰখনত দ ৃেোবৱ িৰেলো আখৰত বকোম্পোনীবয় পলমকক পবৰবশোধ কৰোৰ িোিদত ল’ি পৰো 
দণ্ডনীয় সূতৰ বিষবয় উবেখ থোবকি লোবগ| 

 

(b) েতে োৱলী আৰ ুবনয়মোৱলীসমহূৰ বক্ষত্ৰত, সূতৰ হোৰ, বসৱো কৰ, পুনঃপবৰবশোধ কৰো শুল্ক ইতযোবদৰ 
বক্ষত্ৰত কৰো বিবকোবনো ধৰণৰ পবৰৱতে নৰ বিষবয়, ঋণ লওঁতোক জোননী বদি লোবগ|আবম এইয়ো বনবিত 



কবৰবছো বি, সূতৰ হোৰ আৰ ুশুল্কত বহোৱো বিবকোবনো পবৰৱতে নসমহূ বকৱল মোত্ৰ েবৱষযতৰ পৰোবহ 
েবিোজয হ’ি| ঋণ েুবিত এই সম্পকে ত এক উপবিোগী অৱস্থো অন্তেূে ি কৰো হ’ি|  

(c) এই েুবিৰ অধীনত পবৰবশোধ িো কমেক্ষমতো স্মৰণ কবৰোৱো/দ্ৰুততৰ কৰোৰ বসদ্ধোন্ত ঋণ েুবিৰ এবক 
লয়বত কৰো হ’ি| 

 

(d) ঋণ েুবিখনত থোবকি এক অন্তবনেবহত পুনৰবধকোৰ খণ্ড আৰ ুলগবত অবধকোৰ সোৱস্ত্য কৰোৰ আগবত 
জোননী বদয়োৰ মযোদ সম্পকীয় িযৱস্থোও থোবকি, বসই পবৰবস্থবত বিবতয়ো জোননীৰ মযোদ বনষ্পবত্ত কবৰি 
পোবৰ, বেবকউবৰটী অবধকোৰ সোৱস্ত্য কৰোৰ পদ্ধবত, সম্পবত্ত বিিী/বনলোম কৰোৰ আগবত পবৰবশোধ কৰোৰ 
িোবি অবন্তম সুবিধো বদয়োৰ িযৱস্থোৰ বিষবয়ও উবেখ থোবকি, ঋণ লওঁতোৰ পুনৰবধকোৰ কৰোৰ িযৱস্থো 
আৰ ুসম্পবত্তৰ বিিী/বনলোম কৰোৰ েবিয়োৰ বিষবয় উবেখ থোবকি|  

 

(e) বকোম্পোনীবয় আদোয় বদি লগো সকবলো বদয় আৰ ুঋণ লওতঁোৰ আইনীয়েোবৱ থকো সকবলো িোকী থকো 
ঋণ নতুিো বকোম্পোনীবয় পিূেস্বত্ব বহেোবপ ঋণ লওঁতোৰ পৰো দোিী কৰো মলূয পবৰবশোধ কৰোৰ বপছত 
সকবলো বেবকউবৰটী মকুবল কবৰ বদি| িবদবহ বকোবনো ধৰণো ক্ষবতপূৰণ সম্পকীয় িযৱস্থো বকোম্পোনীবয় 
কোিেকৰী কবৰি লগো হয়, বতবন্ত এই বিষবয় সবৱবশষ ঋণ লওঁতোজনক জোননীৰ দ্বোৰো জবনোঁৱো হ’ি, 
ি’ত িোকী থকো ঋণ আৰ ুবসই পবৰবস্থত বিবতয়ো বকোম্পোনীবয় বেবকউবৰটী সমহূ িোবজয়োি কবৰি পোবৰ 
ঋণসমহূ সমোধোন/পবৰবশোধ নকৰোকলবক, বসই বিষবয় উবেখ থোবকি| 

 

(4) ফ াপেীয়িা 
 

(a) গ্ৰোহকৰ দ্বোৰো অনবুমোবদত নকৰোকলবক আবম সকবলো িযবিগত তথযসমহূ েোইবে  আৰ ুবগোপনীয় িবুল 
গণয কবৰম| 

 

(b) গ্ৰোহকৰ দ্বোৰো অনবুমোবদত নকৰোকলবক, আবম বনম্নবলবখত িযবিিম পবৰবস্থবতৰ িোবহবৰ বকোবনো সত্বোবক 
বলনবদনৰ সবৱবশষসমহূ েোবদল নকবৰো: 

 

 িবদবহ আবম বসই তথয বকোবনো বিবধিদ্ধ িো আইনীয় বনয়ন্ত্ৰণত বিোগোন ধবৰি লগো হয়| 

 িবদবহ ৰোইজৰ িোবি এই তথয েোবদল কৰোব ো দোবয়ত্ব হয়| 

 িবদবহ এই তথয বিোগোন ধৰোব ো আমোৰ স্বোথেৰ িোা্বি েবয়োজন হয়(উদোহৰণ স্বৰবুপ েোবঁক েবতবৰোধ), 
এই তথয বিেংকসমহূকল/বিত্তীয় সেংস্থোসমহূকল/আমোৰ গ্ৰুপসমহূকল আৰ ুএবছোবছবয়  বকোম্পোনীসমহূকল| 

 আবম এই কোৰণসমহূ মোবকটিেংৰ লক্ষযবৰ গ্ৰোহকৰ তথযসমহূ কোবৰোবৰ আগত েোবদল নকবৰো| 

 

5) সাধাৰণ 
 

(a) বকোম্পোনী ঋণ লওঁতোৰ বকোবনো ধৰণৰ বিষয়ৰ পৰো আতঁৰত থোবকি, বকৱল েুবিখনত থকো েতে োৱলী 
আৰ ুবনয়মোৱলীসমহূৰ উবেশযিশত িযবতিম হ’ি(বকৱল মোত্ৰ নতুন তথযৰ বক্ষত্ৰত, বিব ো ঋণ লওঁতোই 
আগবত মকুবল কৰো নোই, বপছত ঋণদোতোৰ েকুত পবৰবল)| 

(b) িবদবহ ঋণ লওঁতোজবন ঋণমলূক একোউন্টটি, সন্মবত স্থোনোন্তৰৰ িোবি পবঠোৱো অনবুৰোধ গ্ৰহণ কৰো হয় িো 
অনযথো উদোহৰণ স্বৰবুপ, বকোম্পোনীৰ বকোবনো অবেবিোগ এই অনবুৰোধ গ্ৰহণ কৰোৰ বদনৰ পৰো 21 বদনৰ 
বেতৰত জবনোঁৱো হয়|  এই সেংগত আইনৰ অধীনত স্বচ্ছ েুবিমলূক েতে  অনসুবৰ স্থোনোন্তবৰতকৰণ 
কোমসমহূ কৰো হয়| 

(c) ঋণ উদ্ধোৰ কৰো বিষয়ত, বকোম্পোনীবয় অবিৌবিক শোবস্ত্মলূক িযৱস্থো, বিবন-সঘনোই অসময়ত ঋণ লওঁতোক 
বেোন কবৰ আমবন কৰো, ঋণ বলোৱোৰ িোবি িল-শবিৰ েবয়োগ কৰো ইতযোবদ ল’ি বনোৱোবৰি| 

 

 



 

 

অলিলৰক্ত সহায়ক 

 

অলিন া সমূহ: 
 

িবদবহ বকোবনোধৰণৰ অবেবিোগ/বক্ষোে থোবক, বসই আবিদনকোৰীজবন/ঋণ লওঁতোজবন এই সিোন্তীয় বিবশষ 
শোখোত বলবখত ৰপুত জনোি লোবগ| বসইয়ো সমোধোন কবৰিকল শোখো বিষয়োই লবগ লবগ িযৱস্থো ল’ি লোবগ|   

 

অলিন া  সমাধাে েলিয়া 
 

সোমগ্ৰীসমহূ আৰ ুবসৱোসমহূৰ লগত জবিত সকবলো অবেবিোগ, অবেবিোগ সম্পকীয় সবৱবশষ বিৱৰণ েোবি 
কৰোৰ 30 বদনৰ বেতৰত শুনোবন আৰ ুবনষ্পবত্ত কৰো হয়| 
 

বনম্নবলবখত অনসুবৰ “অবেবিোগ বনষ্পবত্ত েবিয়ো” অবেবিোগসমহূ ঠোইত বদি | 

 

লসদ্ধান্তৰ স্তৰ সমাধােৰ স্তৰ 

শোখোৰ স্ত্ৰ আঞ্চবলক কোিেযোলয়ৰ স্ত্ৰ 

আঞ্চবলক কোিেযোলয়ৰ স্ত্ৰ অবেবিোগ বনষ্পবত্ত বিষয়ো 
 

 

অলিন া  লেষ্পলি-ফ া ান া ৰ সলৱনেষ 

 

বকোবনো ধৰণৰ অবেবিোগৰ বক্ষত্ৰত অবেবিোগ বনষ্পবত্ত বিষয়োক বিোগোবিোগ কবৰি পোবৰ, অনগু্ৰহ কবৰ 
বনম্নবলবখত বিবকোবনো িযৱস্থোবৰ আমোক বিোগোবিোগ কৰক: 
 

অবেবিোগৰ নোম- 

বনষ্পবত্ত বিষয়ো: শ্ৰীিুত বপ. শ্ৰীধৰণ ইবমইল:sridharanp@stfc.in 

 

আপুবন বনম্নবলবখত ঠিকনোত আমোৰ কোিেযলয়ৰ লগত বলবখত ৰপুত বিোগোবিোগ কবৰি পোবৰ:  

 

অলিন া  লেষ্পলি লবষয়া 
 

শ্ৰীৰোম ট্ৰোন্সপ ে  েোইবনন্স কবপেোবৰশ্বন বলবমব ড, মকুোমবিকো কমবেক্স,তৃতীয় মহলো, 
নোম্বোৰ. 4 বলডী বডবেকো ৰ’ড, মোইলোপ’ৰ, বেন্নোই-600 004. 
তোবমলনোডু, েোৰত, ব বল:91-44-24990356 

 

িবদবহ বকোম্পোনীৰ অবেবিোগ বনষ্পবত্ত বিষয়ো বসদ্ধোন্তৰ লগত ঋণ লওঁতো সন্তুষ্ট নহয়, বতবন্ত বতওঁ আৰবিআইৰ 
অ-বিেংকীয় েুপোৰবেজন বিেোগৰ আঞ্চবলক শোখোৰ কমেৰত বিষয়োজনৰ কোষ েোবপি পোবৰ| 

 

বজবনবৰল বমবনজোৰ 

বডপো ে বমন্ট অে ন’ন-বিেংবকেং েুপোৰবেজন বেন্নোই, বৰজবনল অবেে 

ে ে  বেবেে, ৰোজোজী েোলোই, বেন্নোই-600 001, ইবণ্ডয়ো| 

ব বল:+91 44 25361631 

ইবমইল:dnbschennai@rbi.org.in 

 

mailto:sridharanp@stfc.in
mailto:dnbschennai@rbi.org.in


বেয়োৰ বেকটিে বকোডৰ অনপুোলন আৰ ুঅবেবিোগ বনষ্পবত্ত েবিয়োৰ বিবেন্ন স্ত্ৰৰ িযৱস্থোপনোৰ এক সেংগঠিত 
সোমবয়ক বনৰীক্ষণৰ বৰপ ে  এক বদবনক বিৰবতৰ অন্তৰোলত পবৰেোলকৰ িডে /কবমটীকল জমো বদি লোবগ|  

 

লফডনবক আৰ ুউপনদেসমূহ 

 

 আবম আমোৰ গ্ৰোহকক আমোৰ বসৱোত বতওঁবলোকৰ বেডবিক জনোই আমোৰ বসৱোসমহূ উন্নত কৰোত সহোয় 
কবৰিকল অনবুৰোধ জনোঁবলো| 

 

লেয়ন্ত্ৰণ 

 

আমোৰ অবেবিোগ বনষ্পবত্ত বিষয়ো আবছ, বিজবন বকোডসমহূ অনপুোলন কৰোব ো বনবিত কবৰ| আমোৰ 

আেযন্তৰীণ পিেযবিক্ষণ েবিয়োই আবম বকোডসমহূ পূণে কৰোব ো বনবিত কবৰ| 

বেয়োৰ বেকটিবেে বকোডৰ অনপুোলনৰ লগবত অবেবিোগ বনষ্পবত্ত েবিয়ো মলূযোয়ন বমবনজবমবন্ট বদবনকেোবৱ 
কবৰ থোবকি লোবগ আৰ ুসোমবয়কেোবৱ িডে  অে ডোইবৰক্টৰ ওেৰত সেংগঠিত বৰপ ে  জমো বদি লোবগ|  

 

ফকাডৰ লবষনয় অলধক িথ্য 
 

আমোৰ বিৱেোই ত বকোডসমহূৰ বিষবয় সহজলভ্য় কবৰ ৰখো হ’ি আৰ ুঅনবুৰোধ মবমে কবপসমহূ সহজলেয 
কৰো হ’ি| 

 


