
মেসাসস শ্রীরাে ট্রান্সপ ার্স  ফিন্যান্স ম াম্পান্ী ফিফেপর্ড 

ন্যায্য অন্ুশীিন্ ন্ীফি  

ভূফে া 
 

ভারতীয় ররজাভভ  ব্াাংক ব্াাংক-বরিভভভ ত আরথভক সাংস্থান ককাম্পারনগুল ার জন্ ন্ায্্ অনুশী ন রনয়মাব ীর 

উপর রনলদভ রশকার খসড়া ততরী কলরলে,  য্া প্রলত্কটি কেতার সলে ব্বসার সময় ও কসরা কলপভালরট অনুশী লনর 

অাংশ রিলসলব পররলেবা প্রদালনর কেলে ন্ায্্ অনুশী লনর মান রনর্ভারণ কলর |  
 

 

জারত, র্মভ, বণভ, র ে, তববারিক অবস্থা অথবা প্ররতবন্ধী সক  কয্াগ্্তা সম্পন্ন আলবদনকারীর কালে ঋণ সামগ্রী 
কপ ৌঁলে কদওয়া আমলদর নীরত ও কমভপন্থার মলর্্ পলড় এবাং ভরবে্লতও আমরা তা কমলন চ ব | আমালদর নীরত 

ি  সক  কেতালক র্ারাবারিকভালব এবাং রনলরলপেভালব পররলেবা প্রদান করা | আমালদর কমীরা ন্ায্্, 
ন্ায়সেত এবাং সামঞ্জস্পভণভ পদ্ধরতলত সিায়তা, অনুলপ্ররণা এবাং পররলেবা প্রদান করলব। আমরা অবশ্ 
আমালদর ন্ায্্ অনুশী ন নীরত আমালদর ককাম্পারনর ওলয়বসাইলটর মার্্লম আমালদর কেতালদর কালে কপ ৌঁলে 

কদব | 

 

মভ ্/খরচ সঠিকভালব ঋণগ্রিীতার কালে জানালনা িলয়লে রকনা তা আমরা রনরিত করব | সুরবর্া সম্পরকভ ত 

রনয়ম ও শতভ াব ী সম্ভাব্ ঋণ গ্রিীতালদর কালে জানালনা িলব। আমরা প্ররতশ্রুরতবদ্ধ কয্, ঋলণর রসদ্ধান্ত কথলক 

উদ্ভভত রবলরার্গুর  আমালদর দ্বারা প্ররতরিত একটি অরভলয্াগ্ রনবারণ প্ররেয়া দ্বারা য্থায্থভালব সমার্ান করা 
িলব। 

 

রবপণন, ঋণ প্রবতভ ন, প্ররেয়াকরণ, সারভভ রসাং এবাং সাংগ্রি-কায্ভেম সি সব কেলেই ককাম্পারনর ন্ায্্ ঋণদান 

অনুশী ন প্রয্কু্ত িলব। ন্ায্্ অনুশী ন নীরতর প্ররত আমালদর প্ররতশ্রুরত কমভচারীলদর   দায়বদ্ধতা, পয্ভলবেণ ও 

রনরীেণ কমভসভচী, প্ররশেণ ও  প্রয্ুরক্তর রভরিলত  প্রদরশভত িলব। 

 

আমালদর রেয়াপ্রণা ী রনলরলপে ঋণদালনর প্ররত আমালদর দঢৃ় অেীকারলক প্ররতফর ত কলর এবাং প্ররতটি কমভচারী 
এই অেীকালরর রবেলয় অবগ্ত তা রনরিত করলত ককাম্পারনর পররচা ন-পেভদ এবাং ব্বস্থাপনা দ  

অনুশী নগুল া প্ররতিায় দায়বদ্ধ | শ্রীরাম ট্রান্সলপাটভ  রফন্ান্স ককাম্পারন র রমলটড তার গ্রািকলদর সলবভাচ্চ মালনর 

কসবা প্রদালনর জন্ প্ররতশ্রুরতবদ্ধ। 

 

 

এই ন্ায্্ অনুশী ন নীরত আমালদর দ্বারা প্রদি সক  পণ্ এবাং পররলেবাগু র কেলে প্রলয্াজ্  ( বতভ মালন প্রদি 

রকাংবা  ভরবে্লত ককালনা সময় চা ু করা কয্লত পালর) 
 

রনলরলপে অনুশী ন নীরত ককাম্পারনর শাখা কিাক বা কফান, ইন্টারলনট রকাংবা অন্ কয় ককালনা পদ্ধরতলত আজ বা 
ভরবে্লত প্রলয্াজ্ | 

 



েূি প্রফিশ্রুফি 

 

1)  ঋলণর জন্ আলবদন  এবাং তার প্ররেয়াকরণ 

 

(a) ঋণ আলবদনপেগুর  প্রলয়াজনীয় তথ্ অন্তভুভ ক্ত করলব, য্া ঋণগ্রিীতার স্বাথভলক প্রভারবত কলর, তাই 

অন্ান্ এনরবএফরস কতৃভ ক প্রদি শতভ াব ী কদওয়া কয্লত পালর য্ালত   শতভ গুর র সলে অথভপভণভ তু না করা 
য্ায় এবাং জানা য্ায়, ফল  ঋণগ্রিীতা রসদ্ধান্ত রনলত পালর। ঋণ আলবদনপে আলবদনপে জমা কদওয়ার 

জন্ রক রক প্রলয়াজনীয় কাগ্জপে জমা রদলত িলব তা রচরিত কলর কদলব। ঋণ আলবদনপে এবাং গ্রািলকর 

কালে জারর করা অনুলমাদন পে, রবরভন্ন কেণীর ঋণদাতালদরলেলে ঝুৌঁ রকর িার এবাং  রবরভন্ন সুলদর িার 

চাজভ  করার জন্ য্ুরক্তসি ব্াখ্া প্রকাশ করলব এবাং একই সালথ ককাম্পানীর ওলয়ব-সাইলট উপ ব্ধ করা 
িলব এবাং প্রাসরেক সাংবাদপে প্রকারশত িলব। সুলদর  িার পররবতভ ন িল  তথ্ িা নাগ্াদ করা িলব। 

 

(b) ককাম্পানীর সমস্ত ঋণ আলবদনপে প্রারির জন্ স্বীকৃরত প্রদালনর একটি পদ্ধরত উদ্ভাবন করা িলব। ঋণ 

আলবদনপেগুর র রনষ্পরি করার সময়সীমাও উলেখ করা বাঞ্ছনীয়। 

 

(c) কক ওয়াই রস রনয়ম পভরণ করার জন্  আইরন এবাং রনয়ন্ত্রক প্রলয়াজনীয়তা কমলন চ ার জন্ ঋণ 

আলবদনপলে স্পষ্টভালব জানালনা থাকলব গ্রািলকর কাে কথলক রক রক তথ্ সাংগ্ৃিীত করা িলব। আমরা 
তার পররবার সম্পলকভ  অরতররক্ত তথ্র জন্ অনুলরার্ করলত পারর য্ালত গ্রািক সম্পলকভ  একটি ডাটালবস 

রনমভাণ করা য্ায় ; রকন্তু এই তথ্ গ্রািকরাই কদলবন শুর্ুমাে য্রদ রতরন এটি রদলত ইচ্ছকু থালকন। 

 

2) ঋণ মভ ্ায়ন এবাং শতভ াব ী 
 

ককাম্পানী অনুলমাদন পলের মার্্লম বা অন্ভালব ঋণগ্রিীতার কালে র রখতভালব জানালব শতভ াব ীসি 

এবাং বারেভক িালরর সুদ সি অনুলমারদত ঋলণর পররমাণ এবাং আলবদলনর এর পলরর পদ্ধরত এবাং 
ঋণগ্রিীতা কয্ এই শতভ াব ী কমলন চ লব তার তথ্-প্রমান। 

 

ঋণ অনুলমাদন রচঠি এবাং ঋণগ্রিীতার সলে সমস্ত কয্াগ্ালয্াগ্ স্থানীয় ভাো বা ঋণগ্রিীতার দ্বারা কবাঝা 
সেম এমন ভাোলত িলত িলব। 

 

ককাম্পানীর ঋণ চুরক্তর প্ররতর রপ ঋণ অনুলমাদন বা ঋণ রবতরণকাল  ঋণগ্রিীতালক প্রদান করা িলব। 

 

3) পররবরতভ ত শতভ াব ী সি ঋণ িস্তান্তর 

 

(a) ককাম্পানী কদররলত ঋণ পররলশালর্র জন্ জররমানা সুদ কত কনলব তা ঋণ চুরক্তর উপর বড় বড় িরলফ 

উলেখ করলব। 

 

(b) ককাম্পানী ঋণ রবতরলণর সময়সি রনয়মাব ী, সুলদর িার, সারভভ স চাজভ , রপ্রলপলমন্ট চাজভ  ইত্ারদ সি 

শতভ ারদলত ককানও পররবতভ ন িল   ঋণগ্রিীতালক কনাটিশ রদলয় জানালব। সুলদর িালরর পররবতভ ন ও চাজভ  
য্ার উপর শুর্ুমাে ভরবে্লত প্রভাব পড়লব আমরা তাও সুরনরিত করব | এই সম্পলকভ  একটি 



সমার্ানলয্াগ্্ অবস্থা  ঋণ-চুরক্তপলে অন্তভুভ ক্ত থাকলব |   

 

(c) চুরক্তর মলর্্ পুনবভার ডাকা / ঋণ পররলশার্ বা অগ্রগ্রত দ্রুত করার রসদ্ধান্ত ঋণ-চুরক্তপলে অন্তভুভ ক্ত 

থাকলব| 

 

(d) ঋণ-চুরক্তপলে একটি অন্তবভতী পুন:মার কানার অনুলচ্ছদ অবশ্ই থাকলব এবাং অবশ্ই তালত থাকলব 

মার কানা অরর্গ্রিলনর রবজ্ঞরি সময়কা  বা কনাটিশ রপররয়ড, পাররপারবভক অবস্থা কয্খালন রবজ্ঞরি 

সময়কাল র প্রভাব আর না থাকলত পালর | রনরাপিা স্বরূপ জমা থাকা সম্পরির মার কানা অরর্গ্রিলনর 

পদ্ধরত, সম্পরি রবরে বা রন াম করার আলগ্ ঋণ গ্ররিতালক একটি সবভলশে ঋণ পররলশালর্র সুলয্াগ্ 

কদওয়ার ব্বস্থা, ঋণ  গ্ররিতালক পুনরায় মার কানা কদওয়ার পদ্ধরত এবাং সম্পরি রবরে /রন ালমর পদ্ধরত 

থাকলব | 

 

ককাম্পানী সক  ঋণ পররলশালর্র পলর সব রনরাপিা স্বরূপ জমা থাকা সম্পরি িস্তান্তর করলব বা ঋলণর 

সম্পভণভ অথভ সাংোন্ত ককান আইনগ্ত অরর্কার বা অন্ ককান অরভলয্াগ্ ঋণগ্রিীতার রবরুলদ্ধ ককাম্পারনর 

কালে থাকল  য্রদ এই অরর্কার সাংোন্ত রবেয়টি ঠিক িয় তলব ঋণ গ্ররিতালক এই ব্াপালর সকসক  তথ্ 
সি অবগ্ত করলত িলব এবাং ককাম্পারন রনরাপিা স্বরূপ জমা থাকা সম্পরি জমা করলখ কদলব য্তেণ না 
পয্ভন্ত অরভলয্ালগ্র রনস্পরি িয় | 

 

4) কগ্াপনীয়তা  
 

(a) য্তেণ না গ্রিীতা অনুলমাদন করলেন, আমরা সক  ব্রক্তগ্ত তথ্লক ব্রক্তগ্ত ও কগ্াপন রাখব | 

 

(b) য্তেণ না গ্রিীতা অনুলমাদন করলেন, আমরা ক নলদন সাংোন্ত তথ্ রকেু ব্রতেম োড়া অন্ কালরার 

কালে প্রকাশ করব না | ব্রতেমগুল া রনম্নরূপ : 

 

 য্রদ আমরা আইলনর দ্বারা বা রনয়ন্ত্রক আইলনর দ্বারা তথ্ প্রকাশ করলত বার্্ থারক  

 য্রদ জনগ্লনর প্ররত আমালদর দারয়ত্ব থালক এই তথ্ প্রকাশ করার  

 য্রদ আমালদর আগ্রলির প্রলয়াজরনয়তায় আমালদর এই তথ্ রদলত িয় (উদািরণ : জার য়ারত 

প্ররতলরালর্( ব্াঙ্কগুল ালক/সাংস্থাগুল ালক/ 

 আমরা এই কারণগুল া োড়া গ্রিীতা সম্পলকভ  অন্ কালরার কালে ব্বসারয়ক রভরিলত তথ্ 
রদই না | 

 

5)  সার্ারণ  

 

(a) ককাম্পারন ঋণ-চুরক্তপলে কদওয়া কারণগুল া োড়া ঋণগ্রিীতার ককান ব্াপালর অয্থা িস্তলেপ কথলক 

রবরত থাকলব (নতুন তথ্ কয্টি ঋণ গ্রিীতা আলগ্ জানানরন, পলড় কয্টি জানা কগ্লে( 

 

(b) ঋণ গ্রিীতার কাে কথলক  ঋণ-একাউন্ট সরালনার অনুলরার্ গ্ৃিীত িল  অনুলমাদন বা অন্থায় কয্মন 

ককাম্পারনর ককালনা অরভলয্াগ্ থাকল  টা অনুলরার্ গ্রিলণর ২১ রদলনর মলর্্ জানালত িলব | এই সরালনার 



প্ররেয়া আইরন রনয়লমর দ্বারা স্বচ্ছ চুরক্ত অনুয্ায়ী িলত িলব |  

 

(c) ঋণ পররলশালর্র কেলে ককাম্পারন ককান অয্থা রবরক্ত করলব না, কয্মন; ঋণ গ্ররিতালক কয্লকান সমলয় 

রবরক্ত করলব না , ঋণ পররলশালর্র কেলে শরক্ত প্রদশভন করলব না ইত্ারদ | 

 

অফি ির সহায়িা 

অফভপয্াগ : 

 

ককানও অরভলয্াগ্   / অরভলয্ালগ্র কেলে, আলবদনকারী   / ঋণগ্রিীতালক সাংরিষ্ট শাখালত র রখতভালব জানালত িলব। 

শাখা কমভকতভ ারা অরব লে রবেয়টিলক গ্রিণ করলব তা রনস্পরি করলত | 

 

অফভপয্াগ ফন্ষ্পফির ব্যব্স্থা 
 

পণ্ ও কসবার সালথ সাংরিষ্ট সক  রবতকভ  শুনারন এবাং অরভলয্ালগ্র ব্াপালর সম্পভণভ রববরণ প্রারির তাররখ কথলক 

03 রদলনর মলর্্ রনষ্পরি করা িলব। 

 

রনম্নর রখত ' অরভলয্াগ্ রনষ্পরির ব্বস্থা' রলয়লে| 

 

ফসদ্ধান্ত স্তর প্রফিফব্িান্ স্তর  

শাখা স্তর  আঞ্চর ক কায্ভা য় স্তর  

আঞ্চর ক কায্ভা য় স্তর অরভলয্াগ্ তদাররক কমভকতভ া 
 

 

অফভপয্াগ ফন্ষ্পফি  -ময্াগাপয্াপগর ফব্শদ ফব্ব্রণ 

 

অরভলয্ালগ্র কেলে আপরন অরভলয্াগ্ রবেয়ক  কমভকতভ ার সালথ কয্াগ্ালয্াগ্ করলত পালরন, অনুগ্রি কলর 

রনম্নর রখত কয্লকান উপালয়   আমালদর সালথ কয্াগ্ালয্াগ্ করুন: 

 

অরভলয্ালগ্র নাম  -  

অরভলয্াগ্ রনষ্পরি অরফসার :শ্রী রপ। শ্রীর্রন ইলমই  : sridharanp@stfc.in 

 

আপরন আমালদর রনম্নর রখত ঠিকানায় র রখতভালব কয্াগ্ালয্াগ্ করলত পালরন: 

 

অফভপয্াগ ফন্ষ্পফি অফিসার  

 

শ্রীরাম ট্রান্সলপাটভ  রফন্ান্স ককাম্পারন র রমলটড মুকরেকা কমলেক্স, তৃতীয় ত  

নাং-  4 ক রড কদরসকা করাড, কম াপুর, কচন্নাই  -033 334  

তারম  নাড়ু, ভারত| কফান  :19-44-64113040  

 

mailto:sridharanp@stfc.in


য্রদ ঋণগ্রিীতা ককাম্পানীর অরভলয্াগ্ রনলবদলনর অরফসালরর রসদ্ধালন্তর সালথ সন্তুষ্ট না িন, তািল  রনলম্নাক্ত 

ঠিকানায় ভারতীয় ররজাভভ  ব্াাংলকর নন-ব্াাংরকাং তত্ত্বাবর্ান রবভালগ্র আঞ্চর ক কায্ভা লয়র দারয়লত্ব রনলয়ারজত 

কমভকতভ ার কালে কয্লত পালরন: 

কজনালর  ম্ালনজার 

নন-ব্াাংরকাং সুপাররভশন, কচন্নাই আঞ্চর ক অরফস  

কফাটভ  গ্লারসস, রাজরজ সা াই, কচন্নাই  - 033 339 , ভারত। 

কফান : +91 44 25361631 

ইলমই  : dnbschennai@rbi.org.in 

 

ন্ায্্ অনুশী লনর নীরত সম্মরতর পয্ভায়েরমক পয্ভাল াচনা এবাং রবরভন্ন স্তলরর ব্বস্থাপনায় কায্ভকরী প্ররতকার 

প্ররেয়া পররচা নার একটি রনয়রমত প্ররতলবদন রনয়ন্ত্রক অন্তবভতীকা ীন কবাডভ   / করমটির পররচা কগ্লণর রনকট 

কপশ করা কয্লত পালর, য্া তালদর দ্বারা রনর্ভাররত িলত পালর। 

 

প্রফিফিয়া এব্ং  রােশস 
 

আমালদর পররলেবার উপর মতামত জারনলয় পররলেবাগুল ালক আলরা  উন্নত করার জন্ গ্রািকলদর কালে আমরা 
অনুলরার্ জানারচ্ছ । 

 

 য্সপব্ক্ষণ 

 

ককাড বা নীরত সম্মরত রনরিত করলত আমালদর একজন অরভলয্াগ্ রনষ্পরির অরফসার রলয়লেন এবাং আমালদর অভ্ন্তরীণ 

রনরীেণ পদ্ধরতগুল া রনরিত কলর কয্ আমরা ককাডটি পভরণ করর। 

অরভলয্াগ্ রনষ্পরির পদ্ধরত সি ন্ায্্ অনুশী ন নীরত সম্মরতর একটি পয্ভাল াচনা রনয়রমতভালব ম্ালনজলমন্ট 

দ্বারা সাংগ্ঠিত িলব এবাং রনয়রমতভালব পররচা না পেভলদ ররলপাটভ  জমা কদওয়া িলব। 

 

ন্ীফি (ম াড) সম্পপ স  আপরা িথ্য  
 

আমলদর ওলয়বসাইলট ককাড পাওয়া য্ালব এবাং অনুলরালর্র রভরিলত প্ররতর রপ ততরী করা িলব |  

 

mailto:dnbschennai@rbi.org.in

