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ভারতীয় িরজাভর্  বয্া� (RBI) DNBR (PD) CC.No.054/03.10.119/2015-16 এর মাধয্েম নন-বয্াি�ং আিথর্ক সং�াগিলর 
(NBFC) জনয্ েফয়ার �য্াকিটস েকাড স�িকর্ ত িনেদর্ িশকা জাির কেরেছ। 
 
RBI-এর েফয়ার �য্াকিটস েকােডর িনেদর্ িশকাগিলর সােথ সাম�সয্ েরেখ িবি�িত কয্ািপটাল (এখান েথেক VCPL) এর 
েফয়ার �য্াকিটস েকাড (FPC) ��ত করা হেয়েছ। 
 
FPC VCPL-এর সম� অিফেস �েযাজয্ হেব এবং এিট সং�ার সম� কমর্চারীর জনয্ বাধয্তামলূক হেব। 

 
েফয়ার �য্াকিটস েকােডর উে�শয্গিল: 

 

FPC-এর উে�শয্গিল িন�রপ: 
 

1. �াহেকর সােথ িডলগিল করার সময় সেবর্াত্তম কাযর্াভয্াস অবল�ন করন 
2. আইনী এবং ৈনিতকভােব �েযাজয্ বয্বসািয়ক অনশুীলনগিল অনসুরণ করন 
3. সম� িবষয় �� করন এবং �াহকেক �েয়াজনীয় সম� তথয্ সরবরাহ করন 

 

িবি�িত কয্ািপটাল �দত্ত �িত�িত 
 

• েকা�ািনিট িনয়ামকগণ (িরজাভর্  বয্া� অফ ইি�য়া, SEBI, IRDA ইতয্ািদ) এবং অনয্ানয্ েযাগয্ কতৃর্ প� েযমন 

সরকার, �ানীয় কতৃর্ প� ইতয্ািদ �ারা �দত্ত / জাির করা সম� �েযাজয্ আইন, িবিধিবধান এবং িনেদর্শাবলী 

েমেন চেল। 

• েকা�ািনিট �াহকেদর সােথ ধমর্, বণর্, িল� বা ভাষার িভিত্তেত ৈবষময্মলূক আচরণ কের না।  

• েকা�ািনিট তার �াহক / স�াবয্ �াহকেদরেক তার পণয্ এবং পিরেষবািদ স�েকর্  �� এবং স�ূণর্ তথয্ 

সরবরাহ করেব এবং েকােনা িব�াি�মলূক বা স�াবয্ িব�াি�কর িব�াপন বা �চার অবল�ন করেব না।. 

• েকা�ািনিট ‘লকুােনা চাজর্ ’ থােক এমন বা ��তার অভাব রেয়েছ এমান উপাদান থাকা েকােনা পণয্ / 
পিরেষবািদ চাল ুকরা েথেক িবরত থােক। 

• েকা�ািনিট �াহক কতৃর্ ক �িত�িতব� িনরাপদ সুর�ার জনয্ এবং েকা�ািনর েহফাজেত থাকা েকােনা 

দঘুর্টনা�েম, অজাে� বা �তারণামলূক �িতর জনয্ �াহকেক �িতপূরণ েদওয়ার জনয্ স�াবয্ ও যুি�স�ত 

বয্ব�া �হেণর উেদয্াগ িনেয়েছ। 

• েকা�ািনিট বয্বসােয়র েলনেদেনর সময় �াহক কতৃর্ ক েকােনা অিন�াকৃত বা েকরািন সং�া� �িটর সুেযাগ 

�হণ কের না। 

• েকা�ািনিট �মবধর্মান ময্াি��যু� কাঠােমাগত অিভেযাগ িনরসন �ি�য়ার পিরপূরক �াহকেদর অিভেযাগ 

এবং পরামশর্গিল অিবলে� েমাকােবলার জনয্ �িত�িতব�। 

• েকা�ািনিট তার ওেয়বসাইেট FPC �দশর্ন করেব এবং অনেুরাধ করেল, চািহদার িভিত্তেত �াহেকর কােছও 

FPC-এর একিট কিপ সরবরাহ করেব। 
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অনশুীলনসমহূ 

ঋণসমহূ 

• ঋণ সং�া� নিথর েসটিটেত, ই�ার আিলয়া, ঋণিটর িব�ৃত ৈবিশ�য্ এবং পিরচালনার নীিত ও শতর্ াবলী অ�ভুর্ � 

কের। এিট বাজাের অনয্ানয্ ঋণদাতােদর সােথ েকা�ািনর েদওয়া শতর্ ািদ তুলনা এবং িবে�ষণ করার মাধয্েম 

ঋণ �হীতােদর ত্তয়ািকবহাল িস�া� িনেত স�ম কের। উি�িখত ফমর্িটেত ঋণ �হীতােদর জমা িদেত হেব এমন 

�েয়াজনীয় নিথগিলরও উে�খ করা থাকেব। 

• এছাড়াও ঋেণর আেবদন পে� েকা�ািনেক ডাটােবস ৈতির করেত সি�য় করেত ঋণ �হীতা এবং তােদর পিরবােরর 

সদসয্েদর কাছ েথেক �েয়াজনীয় অিতির� তথয্ তািলকাভু� থাকেত পাের। 

• ঋেণর আেবদন প� ঋণ �হীতােদরেক �ীকৃিত �দান করার জনয্ েসিটর �াি� �ীকােরর রিসদ �দান করেব। 

• সম� ঋেণর আেবদন যথাযথভােব স�� ঋেণর আেবদন প� �াি�র তািরখ েথেক 90 িদেনর মেধয্ �েয়াজনীয় 

কাগজপ� এবং ঋণ �হীতার �ারা িবিধিবধােনর �চিলত িনয়মাবলী েমেন চলার সম� নিথ �া� সােপে� িন�িত্ত 

করা হেব। 

• �াহেকর সােথ সম� েযাগােযাগ উভয় প� েবােঝন এমন ভাষায় হেব। 
 
ঋণ মলূয্ায়ন এবং নীিত/ শতর্ াবলী 

 
• ঋেণর অনেুমাদেনর আেগ, েকা�ািনিট ঋণ পিরেশােধর জনয্ ঋণ �হীতােদর �মতা মলূয্ায়ন করেব। 

• ঋণ েদওয়ার িস�া� ঋণ �হীতােক অনেুমাদেনর িচিঠর মাধয্েম জানােনা হেব যা ��ভােব নীিত ও শতর্ াবলী, 

বািষর্ক সুেদর হার, সুেদর আেবদেনর প�িত এবং েদিরেত অথর্�দােনর জনয্ চাজর্  করা হেব এমন সুদ �দশর্ন কের 

• উপের বিণর্ত নীিত ও শতর্ াবলী এবং উপেরা� িব�াপনগিলর �হণেযাগয্তা েকা�ািনর েরকেডর্  সংর�ণ  
করা হেব। 

সিুবধার চুি� / নিথপে�র একিট অনিুলিপ এবং ঋণ চুি�েত উ�ৃত সম� সংল� দ�ােবজগিলর একিট অনিুলিপ 

�াহকেক ঋণ অনেুমাদন / িবতরেণর সময় জমা েদওয়া হেব। েদিরেত ঋণ পিরেশােধর ে�ে� চাজর্  করা সদু ঋণ 
চুি�েত হাইলাইট করা হেব। 

নীিত ও শতর্ াবলীেত করা পিরবতর্ ন সহ ঋেণর িবতরণ 

 
• েকা�ািনিট িলিখতভােব বা েকা�ািনর ওেয়বসাইেট আপেডট করার মাধয্েম েযাগােযাগ করেব, �াহেকর কােছ 

ঋেণর শতর্ াবলী এবং পিরবতর্ নগিলর ে�ে� �াহেকর �হণেযাগয্তার িভিত্তেত পিরবতর্ নগিল �েয়াগ করেব। এই 

ধারািট অ�ভুর্ � করার জনয্ ঋণ চুি�েত ��ভােব উে�খ করা হেয়েছ েয পিরবতর্ নগিল স�াবয্ভােব �েযাজয্ 

হেব। 

 
েপা� িবতরেণর তদারিক 

 
• ঋেণর অথর্�দান বা কাযর্কািরতা পুনর�ার/�রাি�ত করার জনয্ েকা�ািনর েকােনা িস�া�, যিদ থােক, ঋণ চুি�র 

নীিত ও শতর্ াবলী অনসুাের হেব। 

• ঋণ পুনর�ার করার আেগ বা ঋণ চুি�েত থাকা নীিত ও শতর্ াবলীেত এবং অনয্ানয্ স�িকর্ ত নিথগিলর শতর্  

সােপে� অথর্�দান বা কাযর্ স�াদনেক �রাি�ত করার আেগ েকা�ািন ঋণ �হীতােদর যথাযথ সময় েদেব। 
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• েকা�ািনর কােছ থাকা জামানতগিল অবশয্ই েকানও ৈবধ অিধকার বা ঋণ �হীতােক অবশয্ই ঋণ পিরেশােধর 

চূড়া� এবং চূড়া� পিরেশােধ মিু� েদওয়া েযেত পাের এবং ঋণ �হীতার িবরে� সং�ািটর অনয্ েকােনা দািবর 

জনয্ ছাড় েদওয়া েযেত পাের। যাইেহাক, েয ে�ে� ঋণ �হীতা তার কাছ েথেক অনেুমািদত অেথর্র অধীেন অথর্ 

�হেণর/অথর্ তুলেত অনমুিত েদওয়ার সুেযাগ েপেয়েছ এবং যখন তার �েয়াজন হয়, �ি�য়ার সুিবধােথর্ জামানত 

সং�া কতৃর্ ক বজায় রাখা েযেত পাের। 

 
িডফ� ে�ে� পুনরায় দখল 

 
সুরি�ত ঋেণর জনয্ ঋণ �হীতার সােথ চুি�/ঋণ চুি�েত েকা�ািনর একিট িব�-ইন পুনরায় অিধ�হেণর ধারা 

থাকেব। তেব, ধারািট �� হেত হেব এবং ��ভােব এই স�িকর্ ত িবধান থাকা উিচত: 

 
• পুনরায় অিধ�হেণর ি�গার 

• পুনরায় অিধ�হেণর আেগ েনািটেশর সময় 

• পুনরায় অিধ�হেণর প�িত 

• স�িত্ত িব�য়/িনলােমর আেগ পাওনা পিরেশােধর জনয্ ঋণ �হীতােক চূড়া� সুেযাগ েদওয়ার িবধান 

• স�িত্ত িব�য়/িনলােমর প�িত 

 
 
সুেদর হার গণনা 

 
• েকা�ািনিট তহিবেলর বয্য়, মািজর্ ন এবং ঝঁুিক ি�িময়াম স�িকর্ ত �াসি�ক িবষয় িবেবচনা কের একিট সুেদর 

হােরর মেডল �হণ করেব এবং ঋণ এবং অি�েমর জনয্ ধাযর্ হওয়া সুেদর হার িনধর্ারণ করেব। িবিভ� ে�ণীর 

ঋণ �হীতােদর সুেদর হার িনধর্ারেণর জনয্ সুেদর হার এবং ঝঁুিকর ে�িডংেয়র েযৗি�কতার প�িতর আেবদন 

পে�র ঋণ �হীতা বা �াহেকর কােছ �কাশ করা হেব এবং অনেুমাদেনর িচিঠেত ��ভােব জানােনা হেব। 

 
• সুেদর হার এবং ঝঁুিকগিলর �েমা�িতর জনয্ প�িতর িবষয়িটও আমােদর ওেয়বসাইেট উপল� করা হেব। 

যখনই সুেদর হাের েকােনা পিরবতর্ ন করা হেব তখনই ওেয়বসাইেট �কািশত বা অনয্থায় �কািশত তথয্ 

আপেডট করা উিচত। 

 
• সুেদর হারিট বািষর্ক হাের হওয়া উিচত যােত ঋণ �হীতা অয্াকাউে� চাজর্  করা হেব এমন সিঠক হার স�েকর্  

অবগত হন। 

 
সং�েহর �ি�য়া 

 
• বয্ি�েদর ঋণ পুনর�ােরর জনয্, VCPL অযথা হয়রািনর মেতা উপায় �হণ করেব না; যখন তখন ঋণ �হীতােদর 

অিবরতভােব িবর� করা, ঋণ পুনর�ােরর জনয্ েপশী শি� বয্বহার করা ইতয্ািদ। 

 
• VCPL পৃথক ঋণ �হীতােদর অনেুমািদত সম� ে�ািটং হােরর েময়াদী ঋেণর উপর েফারে�াজার চাজর্ /�াক-

েপেম� জিরমানা আদায় করেব না। 
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েগাপনীয়তা 

েকা�ািনিট িন�িলিখত পিরি�িতেত বােদ অনয্ েকানও বয্ি�র কােছ ঋণ �হীতােদর েলনেদেনর িবশদ �কাশ করেত 
পাের না: 

 
• তথয্িট েকােনা �েয়াগেযাগয্ আইন, েকােনা িদকিনেদর্শনা, অনেুরাধ বা সরকারী কতৃর্ পে�র �েয়াজনীয়তা �ারা 

�কাশ করা �েয়াজ 

• িনরী�ক, েপশাদার পরামশর্দাতা, এেজ� বা ঋণদাতােদর েয েকােনা তৃতীয় প� পিরেষবা �দানকারী যারা 

েগাপনীয়তার দািয়ে� আেছন তােদর তেথয্র �েয়াজন হয় 

• েযেকােনা বয্ি� যার সােথ �ানা�র, অয্াসাইনেম�, অংশ�হণ বা অনয্ানয্ চুি�র মেধয্ ঋণদাতা �েবশ করেত 

পােরন তার তথয্িটর �েয়াজন হয় 

• যিদ ঋণ �হীতা তােদর কাছ েথেক বা েকােনা ঋণ তথয্ বযু্েরা েথেক েকানও সুিবধা িনেয় থােক তেব 

অনয্ানয্ বয্া�গিলর যিদ তেথয্র �েয়াজন হয়। 

 
অিভেযাগসমহূ 
 
ঋণ �হীতােদর েযেকােনা অিভেযাগ/নািলেশর ে�ে� তারা অিভেযাগ িনরসন কমর্কতর্ ােক িলিখতভােব অনেুরাধ করেবন। 

অিভেযাগ িনরসন কমর্কতর্ া তাত্�িণকভােব অিভেযাগগিল সমাধােনর জনয্ সম� �েচ�া করেবন। আ�া� �াহেকর 

সােথ আচরণকারী কমর্চারীরা তােক অিভেযাগ দােয়র করার জনয্ গাইড করেব 

 
অিভেযাগ িনরসন প�িত 

 

VCPL তার �াহকেদর েযেকান �ে�র / অিভেযােগর সমাধােনর জনয্ একিট িতন �েরর অিভেযাগ �িতকার বয্ব�া 

�দান করেব। 

েলেবল 1: 
 

�াহক তার/তার িজ�াসা/ অিভেযাগ েকা�ািনেত িনব�ন করেত পােরন যা অিভেযাগ িনরসেনর উে�েশয্ 
করা হেব যা বয্বসািয়ক অনশুীলন, ঋণ দােনর িস�া�, ে�িডট বয্ব�াপনা, পুনর�ার এবং ে�িডট তেথয্র 
আপেডট/পিরবতর্ ন স�িকর্ ত অিভেযাগ েয েকােনা িবষেয়র সােথ স�িকর্ ত হয়। 

অিভেযাগ িনরসন কমর্কতর্ ার িববরণ িন�রপ েদওয়া হল: 
 

• অিভেযাগ িনরসন কমর্কতর্ ার নাম: বামিশ বাসুেদবন, �ধান - �ািত�ািনক ঝঁুিক 

• িঠকানা: 12তম ে�ার, ে�ি�জ পিলগন, েতইনামেপট, েচ�াই - 35 

• েযাগােযােগর িবশদ িববরণ (েটিলেফান/ইেমল): grievanceredressal@vivriticapital.com,  

044- 40074801 

িনরসন কমর্কতর্ া �াহকেক যথাযথ তথয্ সহ উপযু� েকােনা দেলর সদেসয্র কােছ িনিদর্� অিভেযােগর �িতকােরর 

কাজিটর জনয্ আন�ুািনকভােব অপর্ণ করেত পােরন। 
 

েলেবল 2: 
 

যিদ 15 িদেনর মেধয্ অিভেযাগিটর সমাধান না হয় তেব �াহক নীেচর ইেমল আইিডেত েকা�ািনর সবর্�েণর 
পিরচালকেক অিভেযাগ করেবন: vineet@vivriticapital.com 
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েলেবল 3: 

যিদ অিভেযাগ / িবতকর্ িট তার রিসদ �াি�র তািরখ েথেক এক মােসর মেধয্ সমাধান না করা হয় তেব 

�াহক আেবদন করেত পােরন: 

েডপুিট েজনােরল ময্ােনজার, কনিজউমার এডুয্েকশন এ� ে�ােটকশন েসল, িরজাভর্  বয্া� অফ ইি�য়া, েফাটর্  

�ািসস, েচ�াই 

নাম: �মতী এ বমুা স�াকুমারী 

েফান: 044 - 2539 9030 
ইেমল: boomasanthakumari@rbi.org.in; 

 

cepcchennai@rbi.org.in 
 

  
পযর্ােলাচনা 

 

েফয়ার �য্াকিটস েকাডিট বািষর্কভােব বা যখন �েয়াজন হয় তখন েকা�ািনর পিরচালনা পষর্দ কতৃর্ ক পযর্ােলাচনা 

করা হেব। েফয়ার �য্াকিটস েকােড করা েয েকােনা পিরবতর্ ন তাৎ�িণকভােব েকা�ািনর ওেয়বসাইেট আপেডট করা 

হেব। 
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