
 

 

 

 

 

 

 

Fair Practice Code for Retail Microfinance 

 

Assamese 



 

ৰিটেইল মাইক্ৰ'ফাইটেন্সি বাটব েযায্য অেশুীলেী ক াড 

 

ভািতীয় ৰিজাভভ  কবঙ্কি ৰেটদভশো অেসুৰি, সমটয় সমটয় ইয়াি ৰবজ্ঞৰিি জৰিয়টত, কবটঙ্ক পৰিচাল  মণ্ডলীি অেটুমাৰদত অেসুৰি খুচুিা মাইক্ৰ'ফাইটেন্স ঋণ 

লওঁতাস লি বাটব েযায্য অেশুীলে সংৰিতা গ্ৰিণ  ৰিটে।  এই  ঋণটোি ঘাই ঘাই বৈশিষ্ট্যবৈোৰ তলত শিয়ো হ’ল: 

 

i) ঋণৰ বাটব আটেদেসমিূ 
 

ঋণ আটেদে প্ৰপত্ৰত, কবটঙ্ক ঋণৰ  আটেদে গ্ৰিণ ে িাি কেত্ৰত প্ৰৰক্ৰয়া িণি বাটব পশৰবিোধব োগ্য  মাচুল আিু পশৰবিোধব োগ্য মাচুলি পৰিমাণ, 

পূবভপৰিটশাধ ৰব ল্প আিু অেযােয ৰবষয়সি ৰবসৃ্তত তথ্য প্ৰদাে  ৰিব শ বয় ঋণ লওঁতাস লি সূত প্ৰভাৰেত  টি, কতওঁটলাট  ৰবচিা ঋণৰ  পৰিমাণ 

ৰেৰবভটশটষ।  ঋণ লওঁতাই বৰুজ কপাো ভাষাত আটবদে পত্ৰ প্ৰদাে  িা হ 'ব।  

 

ii) প্ৰৰক্ৰয়া িণ 

 

কবটঙ্ক স টলা ঋণ আটেদে প্ৰাি  িাি বাটব স্বী ৃৰত প্ৰদাে  ৰিব য 'ত আটেদেটো ৰেষ্পৰি  িাি সময়সীমা ৰেধভািণ  িা হ 'ব।  

কবটঙ্ক ঋণৰ  আটেদে পিীো  ৰিব আিু য্ৰদ অৰতৰিক্ত ৰবেিণ / েৰথ্পত্ৰি প্ৰটয়াজে িয়; এইটবাি আটবদে ািীিপিা ৰবচিা হ 'ব।  

কবটঙ্ক পলম ে িাক  আটবদেটো প্ৰৰক্ৰয়া  ৰিব।  য্ৰদ আটেদেখে প্ৰতযাখযাে  িা িয়, কবটঙ্ক আটবদে ািী  শািীৰি  বা শিশিবেল প্ৰশিয়োৰ িশৰয়বত 
এমািি ৰভতিত প্ৰতযাখযােি  ািণটবাি জোব।  

 

iii) ঋণ মলূযাঙ্কে আি ুচতভ ােলী আি ুৰেয়মােলী 
 

a. অেটুমাদে  তৃভ পেই কবঙ্কি প্ৰাক্তে ৰেটদভশো আিু ঋণ েীৰত অেসুৰি কক্ৰৰডে আটবদেি সঠি  মলূযাঙ্কে ৰেৰিত  ৰিব বৰুল আশা  িা হ 'ব।  পয্ভাি 

মাৰজভ ে আি ুসুিোি উপলব্ধতা ঋণ লওঁতাি ঋণটয্াগ্যতাি ওপৰত  য্থ্ায্থ্ পৰিশ্ৰমি ৰব ল্প নহ 'ব।  

b. স টলা চতভ ােলী আি ুৰেয়মােলী আিু অেযােয সত ভ বাণী কবটঙ্ক ঋণ লওঁতা  ৰলৰখতভাটে সঠি ভাটে অৱগত  ৰিব।  

c. কবটঙ্ক ঋণ লওঁতা/কগ্িাণ্টি  ঋণ লওঁতাই বৰুজ কপাো ভাষাি চতভ ােলী আিু ৰেয়মােলীি সসটত ঋণৰ  সীমা প্ৰদাে  ৰিব আি ুঋণ লওঁতাই কতওঁি সমূ্পণভ 
জ্ঞাে কি ডভ ত ৰদয়া এই  চতভ ােলী আি ুৰেয়মােলী গ্ৰিণ  ৰিব।  

d. ঋণ চুৰক্তত উদৃ্ধত স টলা কবষ্টেীি প্ৰৰতৰলৰপি সসটত ঋণ চুৰক্তি প্ৰৰতটো প্ৰৰতৰলৰপ ঋণ লওঁতাই বৰুজ কপাো ভাষাত ঋণ লওঁতা  প্ৰদাে  িা হ 'ব।  

e. অেটুমাদে পত্ৰ / ঋণ চুৰক্তত স্পষ্টক  ক াো হ 'ব  কয্ ঋণ সুৰবধাটবাি ক েল কবঙ্কি ৰবটবচোত সম্প্ৰসাৰিত  িা হ 'ব।   

f. ঋণ লওঁতাই কবঙ্ক আি/ু বা ইয়াি অংশীদাি/এটজণ্ট  পৰিটশাধ  ৰিব লগ্া ৰয্ট াটো মাচুল/মাচুল তথ্যপত্ৰত স্পষ্টভাটে প্ৰ াশ কিা হ 'ব।  ঋণ লওঁতা  

এটে ক াটো পৰিমাণ আদায়  িা নহ 'ব  ৰয্টো তথ্যপত্ৰত স্পষ্টভাটে উটেখ  িা কিাো োই।  

g. কবটঙ্ক ইয়াি স টলা  ায্ভালয়ত মাইক্ৰ'ফাইটেন্স ঋণৰ  ওপৰত  আটিাপ  িা ৰেম্নতম, সবভাৰধ  আি ুগ্ড় সূতি িাি, ইয়াি দ্বািা জািী  িা সাৰিতযত 

(তথ্য পুৰস্ত া/পৰত্ৰ া) গুিতু্বপূণভভাটে প্ৰদশভে  ৰিব,  শিবহ থোবে আৰ ুইয়োৰ ৱেৈছোইেত শৈেৰণ শিয়ো হ’ৈ 

h. মাইক্ৰ'ফাইটেন্স ঋণৰ  ওপৰত  সূতি িাি আিু অেযােয মাচুল/মাচুল উচপ খাব োলাটগ্।  

I. ৰ েুমাে পৰিৰিৰতত ঘূিাই ৰদব লগ্া মাচুলি পৰিমাণ আিৰবআইি প্ৰাক্তে ৰেটদভশোি দ্বািা ৰেয়ৰিত হ 'ব।  

j. ঋণ লওঁতাি সমূ্পণভ সন্মৰতি সসটত অো-কক্ৰৰডে সামগ্ৰী জািী  িা হ 'ব  আি ুএটে সামগ্ৰীি বাটব মাচুল গ্াঁথ্ৰে ঋণ  াডভ ত ঋণ লওঁতা  স্পষ্টভাটে 

জটোো হ 'ব।  

k. কবটঙ্ক ঋণ লওঁতা  কতওঁটলাট  বৰুজ কপাো ভাষাত ঋণ  াডভ  এখন  প্ৰদাে  ৰিব য 'ত ৰেম্নৰলৰখতটবাি অন্তভুভ ক্ত  িা হ 'ব :  

(i) ঋণ লওঁতা  পয্ভািভাটে ৰচোক্ত  িা তথ্য।   

(ii) মলূয ৰেধভািণি ওপৰত  সিলী ৃত তথ্যপত্ৰ।  

(iii) ঋণৰ  সসটত সংলগ্ন আন স টলা চতভ ােলী আিু ৰেয়মােলী।   

(iv)প্ৰাি ৰ ৰস্ত আিু চূড়ান্ত ৰডচচাজভ  সহ  স টলা পৰিটশাধি স্বী ৃৰত আিু  
(v) অৰভটয্াগ্ ৰেষ্পৰি প্ৰণালীি ৰবেিণ, কবঙ্কৰ কোটডল ৰবষয়াি োম আিৱু োগ্োব োগ্ েম্বি সহ।   

 
 

iv) চতভ ােলী আি ুৰেয়মােলীি পৰিেতভ ে সহ ঋণ ৰবতিণ 

 

a. কবটঙ্ক এটে অেটুমাদে ৰেয়িণ  িা চতভ ােলী আি ুৰেয়মােলী অেসুৰি অেটুমাৰদত ঋণসময়মটত ৰবতিণ  িাটো ৰেৰিত  ৰিব।  

b. অেটুমাদেি চতভ ােলী আি ুৰেয়মােলীি ৰয্ট াটো পৰিেতভ ে কয্টে সূত আি ুমাচুল পৰিেতভ েটবাি প্ৰভাৰেত  িাি আগ্টত ঋণ লওঁতা  জটোো হ 'ব।  

c. সূতি িাি আিু মাচুলি ৰয্ট াটো পৰিেতভ ে ক েল ঋণ লওঁতা  য্থ্ায্থ্ জােেী ৰদয়াি ৰপেতটি প্ৰতযাৰশতভাটে প্ৰভাৰেত হ 'ব।  

 

v) ৰবতিণি ৰপেত তত্বােধাে 

 

a. অেটুমাদে পত্ৰ জািী  িাি সময়ত ৰবতিণি ৰপেত তত্বােধাে, য্ৰদ থ্াট , ৰেধভািণ  িা হ 'ব।  অেটুমাদে পত্ৰখেত কবঙ্ক বা ঋণ লওঁতাই তত্বােধােি 

বযয় বহন   ৰিব কে োই কসয়াও উটেখ  িা হ 'ব।  

b. চুৰক্তি অধীেত পৰিটশাধ বা প্ৰদশভে পুেি মনত কপটলাো/ ত্বিাৰিত  িাি ৰসদ্ধান্ত কলাোি আগ্টত, ঋণ চুৰক্ত বা য্ুৰক্তসঙ্গত মযাদত ৰেধভাৰিত  িা 
অেসুৰি, কবটঙ্ক ঋণ লওঁতাস ল  জােেী ৰদব, য্ৰদ ঋণ চুৰক্তত এটে ক াটো চতভ  োথ্াট ।  

c. মাইক্ৰ'ফাইটেন্স ঋণৰ  আেষুৰঙ্গ -মকু্ত প্ৰ ৃৰত ৰেৰিত  ৰিবকল, ঋণটো ঋণ লওঁতাি জমা এ াউণ্টি ৰলটয়েি সসটত সংয্ুক্ত  িা নহ 'ব।  

 

 vi) অন্যোন্য 
 

a. ঋণ অেটুমাদে েৰথ্পত্ৰি চতভ ােলী আিু ৰেয়মােলীত ৰেধভাৰিত চতভ ােলীি বাৰিটি কবটঙ্ক ঋণ লওঁতাস লি  ামত িস্তটেপ ে টি।  

b. য্ৰদ ঋণ লওঁতাই আগ্টত প্ৰ াশ ে িা ৰয্ট াটো তথ্য কবঙ্কি দৰৃষ্টটগ্াচি িয়, কবঙ্কি ঋণ লওঁতািপিা প্ৰটয়াজেীয় তথ্য প্ৰাি  িাি আিু ইয়াি স্বাথ্ভ 



 

সুিৰেত  িাি বাটব পদটেপ কলাোি অৰধ াি থ্াৰ ব।  

c. য্ৰদও, কবটঙ্ক সমাজি দবুভল কশ্ৰণীি বাটব প্ৰস্তুত  িা ঋণ-সম্পৰ ভ ত আঁচৰেত অংশগ্ৰিণ  ৰিব পাটি, কবটঙ্ক ঋণ ৰদয়াি কেত্ৰত কয্ৌেতা, জাৰত আি ুধমভি 

ৰভৰিত সবষময ে ৰিব।  

d. কবঙ্ক বা ইয়াি এটজটণ্ট পুেিদু্ধািি বাটব ক াটো  ট াি পদ্ধৰতত জৰড়ত নহ 'ব  কয্টে: 

 

(i) ভাবৰু  বা আপৰিজে  ভাষা বযেিাি  িা  
 

(ii) ঋণ লওঁতা  ৰেিন্তি কফাে  িা আিু/ বা ঋণ লওঁতা  পুো 9:00 বজাি আগ্টত আিু সৰিয়া 6:00 বজাি ৰপেত কফাে  িা ।   

 

(iii) ঋণ লওঁতাি আত্মীয়, ৈনু্ধৈগ্গ বা সি মীস ল  িািাশাৰস্ত  িা 
 

(iv) ঋণ লওঁতাি োম প্ৰ াশ  িা  
 

(v) ঋণ লওঁতা বা ঋণ লওঁতাি পৰিয়াল/ সম্পৰি/ ক্ষশত সোধন্  িাি বাটব ৰিংসা বা আন এট  ধৰণৰ  উপায় বযেিাি বা ভাবৰু   

 

(vi)  ঋণৰ  পৰিমাণ বা পৰিটশাধ ে িাি পৰিণামি ৰবষটয় ঋণ লওঁতা  ৰবপটথ্ পৰিচাৰলত  িা।  

 

e. ঋণ লওঁতািপিা বা ঋণ কলাোি প্ৰস্তাে ৰদয়া আন কবঙ্ক / এফ.আই.-িপিা ধািকল এ াউণ্ট িাোন্তিি বাটব অেটুিাধ প্ৰাি  িাি কেত্ৰত, কবঙ্কি সন্মৰত 

বা আপৰি, য্ৰদ থ্াট , অেটুিাধ প্ৰাি  িাি তাৰিখিপিা 21 ৰদেি ৰভতিত জটোো হ 'ব।  

g. কবটঙ্ক ইয়াি  মভচািী বা আউেচচভ  এটজৰন্সি  মভচািীস লি দ্বািা অেপুয্ুক্ত আচৰণৰ  বাটব দায়বদ্ধ  হ 'ব  আিু সময়মটত অৰভটয্াগ্ ৰেষ্পৰি প্ৰদাে 

 ৰিব।  ঋণ চুৰক্তত এই  ৰবষয়ত এো কঘাষণাও  িা হ 'ব।   

 
 
 

vii) অৰভটয্াগ্ ৰেষ্পৰি 

 

গ্ৰাি স টল অৰভটয্াগ্ প্ৰৰতটবদে  িাি বাটব কচটেল উপলব্ধ 

 

স্তি  1: 

স্তি 1-ত কল কচণ্টাি েম্বি অন্তভুভ ক্ত থ্াট : 1860-419-5555, 1860-500-5555 বা ৰে েতম এৰিে কবঙ্ক শাখাি সসটত কয্াগ্াটয্াগ্  ৰিব পাটি।  কবটঙ্ক 

এো সিঁাৰিি বাটব 10 ৰদেি পৰিেতভ েি সময় ৰেধভািণ  ৰিটে।  

কোল-ফ্ৰী েম্বিটো ঋণ  াডভ ি জৰিয়টত ঋণ লওঁতাস লট া জটোো হ 'ব।  

স্তি  2: 

য্ৰদ গ্ৰাি জটে স্তি 1-ত গ্ৰাি   আগ্বট াো সিঁাৰিত সন্তুষ্ট েিয় কতটন্ত ঋণ লওঁতাই কবঙ্কি কোটডল ৰবষয়াি সসটতওৱ োগ্োব োগ্  ৰিব পাটি।   

িয শিষ্ট্োৰ শিিোৰ শপবটো  ৰচজাি ৰপটণ্টা 
কোটডল ৰবষয়া 
এৰিে কবঙ্ক ৰলৰমটেড, NPC1, 

5ম মিলা, "ৰগ্গ্াটেি" 

েে েং আই.টি.5, MIDC, 

আইটিাৰল েটলজ পা ভ , 
আইটিাৰল, েেী মমু্বাই -400708 

ইটমইল: - nodal.officer@axisbank.com 

কফাে েং. 080-61865200 

সময়: কসামবািিপিা শৰেবািকল িাৰতপুো 9:30 বজািপিা সৰিয়া 5:30 বজাকল (ৰদ্বতীয় আি ুিতুথগ শৰেবাি আি ুকবঙ্ক বিি বাৰিটি) 

কবটঙ্ক অৰভটয্াগ্প্ৰাৰি স্বী াি  ৰিব আি ুৰেৰিত  ৰিব কয্ 10 ৰদেি ৰভতিত সিঁাৰি প্ৰদাে  িা িয়।  

পুেিদু্ধাি সম্প ীয় অৰভটয্াগ্ি ৰেষ্পৰিি বাটব কবঙ্কি এক সমৰপভত প্ৰণালী থ্াৰ ব।   


