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ভূিমকা  

এই $ফয়ার )*াি,স $কােডর ল2* হল সম5 $6কেহা7ারেদর, িবেশষ কের <াহকেদরেক ফুলারটন ইি@য়া 
$Aিডট $কাBািন িলিমেটড (েকাBািন) এর <াহকেদর $দওয়া আিথHক সুিবধা এবং পিরেষবাLিলর $2েM 
$কাBািনর অনসুরণ করা অনশুীলেনর কাযHকর ওভারিভউ )দান করা। 

$কােডর উেUশ* হল: 

• ভাল অভ*াস )চার করা এবং <াহকেদর সােথ আচরণ করার $2েM ভাল অনশুীলন িনিWত করা  

• <াহক এবং $কাBািনর মেধ* একY ন*ায* সBকH  উZীত করা  

• অি<ম পুন[\ার সংAা] িবষেয় আইিন িনয়ম $মেন চলা িনিWত করা  

• <াহেকর অিভেযােগর )িতকােরর জন* ব*ব`া $জারদার করা   

১.  2লােণর আেবদন ও তার 6ি!য়াকরণ  

১.  $লােণর আেবদনপM এবং $কাBািনর সমােলাচনামলূক িচcপM (িনয়ম ও শতH াবলীর পিরবতH ন সহ) 
`ানীয় ভাষায় করা হেব|  

২. $কাBািনর eারা জাির করা $লােণর আেবদনপMLিলেত )েয়াজনীয় তথ* অ]ভুH f থাকেত হেব, যা 
ঋণ<হীতার gাথHেক )ভািবত কের যােত িতিন অন*ান* $যনিবএফিস-এর $দওয়া শতH াবলীর সােথ একY 

অথHপূণH তুলনা করেত পােরন এবং ঋণ<হীতা একY অবগত িস\া] িনেত পােরন।  

৩. $কাBািন সম5 $লান আেবদন )ািjর জন* gীকৃিত )দােনর একY িসে6ম lতির করেব। $য 
সময়সীমার মেধ* $লােণর আেবদন িনmিn করা হেব তাও gীকৃিতেত িনেদH িশত হেব।  

৪. $লােণর আেবদনপেM আেবদনপেMর সােথ জমা $দওয়ার )েয়াজনীয় নিথLিল িনেদHশ করেত হেব। 
$কাBািন আরিবআই-এর $কওয়াইিস িনয়মাবলী ($কওয়াইিস িনয়মাবলী) $মেন চলার জন* )েয়াজনীয় 

সম5 নিথ সং<হ করেব।  

৫. যিদ $কােনা অিতিরf িববরণ/নিথপেMর )েয়াজন হয়, $কাBািন অিবলেr ঋণ<হীতােদর অবিহত 

করেব।  

২. 2লান মলূ)ায়ন এবং শত@ াবলী  

িবশদ শতH াবলী সহ অনেুমািদত $লান `ানীয় ভাষায় একY সানsশন পেMর মাধ*েম জানােব এবং শাখার 
কােছ র2ণােব2েণর জন* সানsশন পেMর অনিুলিপেত আেবদনকারীর gা2র লািগেয় ঋণ<হীতার সwিত 

িনেত হেব| সানsশন পেMর অনিুলিপ $রকডH  িহসােব শাখা বা )ধান কাযHালেয় সংর2ণ করেত হেব। 

১. $কাBািন ঋণ<হীতার $Aিডট $যাগ*তার উপর যথাযথ অধ*বসায় করেব, যা আেবদন )িAয়াকরেণর 
িস\া] $নওয়ার জন* একY L[xপূণH প*ারািমটার হেব। মলূ*ায়ন $কাBানীর অভ*]রীণ নীিত, িনয়মাবলী 
এবং এর $2েM প\িতর সােথ সyিতপূণH হেব।  
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২.  $কাBানী, লরঅনুমর পের, আেবদনকারীেক এক1ট চ4 56 সহসান ক্শন পে;র মাধ=েম বা 
অন=থায় শতAাবলী সহ আেবদেনর পBিতসহলর পিরমাণ, বািষ Aক সুেদর হার িনেদAশ করেব| চুিfেত 
আেবদেনর প\িত এবং শতH াবলী উেzখ থাকেব| 

৩. )াসিyক কারণLিল $যমন তহিবেলর খরচ, মািজH ন এবং ঝঁুিক ি)িময়াম, এবং িনয়}ক ক*াপ ইত*ািদ 
$কাBািন $মেন সুেদর হার মেডল <হণ করেব| <াহকেদর অিতিরf সুেদর হার চাজH  করা যােত না হয় 

তা িনিWত করার জন* $বাডH েক এY যথাযথভােব অনেুমাদন করেত হেব। $কাBািন আন~ুািনক 
$যাগােযােগর মাধ*েম পেণ*র িবিভZ $সেটর জন* সুেদর হার )কাশ করেব এবং সম5 শাখা )াyেন 

এবং ওেয়বসাইেট )দশHন করেব। $কাBানী সুেদর হার সু��ভােব সানsশন পেMর মাধ*েম জানােব। 
৪. $কাBানী ঋণ<হীতার কাছ $থেক $লান চুিfেত উেzিখত শতH াবলী <হণ করেব এবং এই ধরেনর 

gীকৃিতর $রকডH  রাখেব। $লান<হীতারা $কাBানীর $লান চুিfর একY অনিুলিপ পােবন| তারা 
ঋণ<হীতােদর কােছ $লান চুিfেত উ\ৃত সম5 এন�স ও পােবন । 

৩. শত@ াবলী পিরবত@ ন সহ 2লান িবতরণ  

১. $কাBািন তার সম5 ঋণ<হীতােদর শতH াবলীর $যেকান পিরবতH েনর $নাYশ $দেব - যার মেধ* 

িবতরেণর সময়সূচী, সুেদর হার, পিরেষবা চাজH , ি)েপেম� চাজH  ইত*ািদ উেzখ করা হেব। $কাBািন 
িনিWত করেব $য সুেদর হার এবং চােজH র পিরবতH ন �ধুমাM স�াব*ভােব কাযHকর হয়। উপেরাf 
চােজH র $কান পিরবতH ন হেল আমােদর শাখা এবং $কাBািনর ওেয়বসাইেট 
(www.fullertonindia.com) উপল� করা হেব| আেবদনপেM আমােদর ওেয়বসাইেটর cকানাও উেzখ 
করা আেছ|  

২.  $কাBািন িনিWত করেব $য $দরীেত অথH)দােনর জন* ধাযHকৃত শাি5মলূক সুদ চুিfেত "েবা7" ফে� উেzখ করা 
আেছ । $লান চুিfর অধীেন অথH)দান বা কমH2মতা )ত*াহার বা xরাি�ত করার $যেকােনা িস\া] $লান চুিfর 
সােথ অসyিতপূণH হেব। 

৩. $লােণর ফুল এ@ ফাইনাল অথH)দােনর )ািjর পের $লান সংAা] সম5 িসিকউিরYস িরিলজ করা 
হেব।এY $তাখিন $শা�ব $জাখন $কােনা lবধ অিধকার বা িলেয়েনর সােপে2, বা ঋণ<হীতার িব[ে\ 
ফুলারটন ইি@য়া $Aিডট $কাBািন িলিমেটডর অন* $কােনা দািবর জন* $সট-অফ থাকেব না। যিদ 
$সট-অেফর এই ধরেনর অিধকার )েয়াগ করা হয়, তেব ঋণ<হীতােক $সই িবষেয় $নাYশ $দওয়া 
হেব। $নাYেশ অবিশ� দািব সBেকH  সBূণH িববরণ এবং ফুলারটন ইি@য়া $Aিডট $কাBািন 
িলিমেটডর $য শতH Lিলর অধীেন )াসিyক দািব িনmিn বা পিরেশাধ না করা পযH] িসিকউিরYLিল 
ধের রাখার অিধকারী তা উেzখ করেব৷ 

৪. আেরািপত সদু  

১. <াহকেদর কাছ $থেক $কাBািনর $লান এবং অি<েমর উপর অিতিরf সুেদর হার এবং চাজH  $নওয়া 
না হয় তা িনিWত করার জন*, $কাBািনর $বাডH  সুেদর হার, )িAয়াকরণ এবং অন*ান* চাজH  "ই�াের6 
$রট পিলিস" িনধHারেণর জন* একY নীিত <হণ কেরেছ|  এই নীিত আপিন $কাBািনর ওেয়বসাইেট - 
www.fullertonindia.com পড়েত পারেবন| 

২. $কাBািন সুেদর হার এবং )িAয়াকরণ এবং অন*ান* চাজH  িনধHারেণর জন* উপযুf অভ*]রীণ নীিত 
এবং প\িত `াপন কেরেছ|  
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৩. $কাBািন একY সুেদর হার মেডল <হণ করেব এই )াসিyক িবষয়Lিল $যমন তহিবেলর খরচ, মািজH ন 
এবং ির� ি)িময়াম, ইত*ািদ িবেবচনা কের এবং $লান ও অি<েমর জন* চাজH  করা সুেদর হার িনধHারণ 
করেব। সুেদর হার এবং িরে�র $<েডশেনর জন* প\িত এবং িবিভZ $�ণীর $লান<হীতােদর কােছ অন*ান* 
সুেদর হার চাজH  করার $যৗিfকতা আেবদনপেM ঋণ<হীতা বা <াহেকর কােছ )কাশ করা হেব এবং 
সানsশন পেM ��ভােব জানােনা হেব। যখনই সুেদর হাের $কান পিরবতH ন হেব তখন ওেয়বসাইেট 

)কািশত তথ* আপেডট করা হেব। 

৪. $ফারে�াজার চাজH  সমেয় সমেয় জাির করা িনয়}ক িনেদHশনা অনযুায়ী )েয়াগ করা হেব। 

৫. রীেপােসশন  

$কাBািন ঋণ<হীতার সােথ $লান চুিfেত রীেপােসশন ধারা অ]ভুH f কেরেছ যা আইনত বলবৎেযাগ* 
হেব। g�তা িনিWত করার জন*, চুিf/ $লান চুিfর শতH াবলী সBিকH ত িবধান অ]ভুH f থাকেব :  

১. পেসশন $নওয়ার আেগ $নাYশ িপিরয়ড 

২. $য পিরি`িতেত $নাYেশর $ময়াদ মও�ফ করা $যেত পাের  

৩. িনরাপnার পেসশন $নওয়ার প\িত  

৪. সBদ িবিA/িনলােমর আেগ ঋণ<হীতােক $লান পিরেশােধর জন* পুেরা সুেযাগ $দওয়ার িবধান  

৫. ঋণ<হীতােক রীেপােসশন করার প\িত এবং সBিn িবAয়/িনলােমর প\িত  

 ৬. িডিজটাল 2লিJং K)াটফেম@র মাধ)েম 2লােণর উৎস  

$যখােনই িডিজটাল $লি@ং �*াটফমHLিল উ�স ঋণ<হীতােদর এেজ� িহসােব িনযুf থােক এবং/অথবা 
বেকয়া পুন[\ার করেত, $কাBািন নীেচর িনেদHশাবলী অনসুরণ করেব: 

১. $কাBািনর ওেয়বসাইট এেজ� িহেসেব িনযুf িডিজটাল $লি@ং �*াটফেমHর নাম )দশHন করা হেব।  

২. এেজ� িহসােব িনযুf িডিজটাল ঋণ �*াটফমHLিলেক <াহেকর কােছ $কাBািনর নাম )কাশ করেত 
িনেদHশ $দওয়া হেব যার পে2 তারা <াহেকর সােথ $যাগােযাগ করেছ।  

৩. সানsশেনর পরপরই িক� $লান চুিf সBাদেনর আেগ $কাBািনর $লটার $হেড $লান<হীতার 
কােছ অনেুমাদেনর $যাগােযাগ জাির করা হেব|  

৪. $লান চুিfর একY অনিুলিপ এবং $লান চুিfেত উ\ৃত )িতY এনে�াজােরস একY অনিুলিপ $লান 

ম�িুর/িবতরণ করার সময় সম5 $লান<হীতােক )দান করা হেব।  

৫. $কাBািন জিড়ত িডিজটাল $লি@ং �*াটফেমHর উপর কাযHকর তদারিক এবং পযHেব2ণ িনিWত 
করা হেব। 

৬. অিভেযাগ িনmিn ব*ব`া সBেকH  সেচতনতা সৃি�র জন* পযHাj )েচ�া করা হেব| 
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৭. 2গাR 2লান ব)বসা সং!াS 2কওয়াইিস, মলূ)ায়ন, বীমা, িসিকউিরVজ 2Wােরজ, িনলাম ইত)ািদ  

যখন <াহকেদর $গা7 $লান $দওয়ার )5াব করা হেব তখন $কাBািন িন�িলিখত িদকLিলেক কভার 
কের $বাডH  eারা যথাযথভােব অনেুমািদত একY নীিত `াপন করেব:  
 
১. আরিবআই eারা িনধHািরত $কওয়াইিস িনেদH িশকাLিল $মেন চলা হেয়েছ তা িনিWত করার জন* পযHাj 

পদে2প।  

২. সমা]রাল িনরাপnা িহসােব গৃহীত গহনাLিলর জন* একY যথাযথ মলূ*ায়ন প\িত থাকেব।  

৩. $সানার গহনার মািলকানা িনিWত কের ঋণ<হীতার কাছ $থেক একY $ঘাষণা )াj নাও হেব।  

৪. সম5 শাখায় গহনাLিলেক িনরাপদ $হফাজেত রাখার জন* অনেুমািদত $মেকর মানLিলর সােথ 

সyিতপূণH �ং [ম বা $সেফর যথাযথ $6ােরজ সুিবধা থাকেত হেব।  

৫. Lণমান, পিরমাণ এবং সcক স�য়`ান িনিWত করার জন* gেণHর আইেটমLিল পযHায়Aেম 

পযHােলাচনা করা হেব এবং সমা]রাল িনরাপnা িহসােব গৃহীত গহনাLিল যথাযথভােব বীমা করা হেব।  
৬. $লান পিরেশাধ না করার $2েM িনলাম প\িত g� হেব এবং িনলােমর আেগ ঋণ<হীতােক পূবH 
$নাYশ $দওয়া হেব এবং $কােনা gােথHর সংঘাত থাকেব না এবং $কাBািন অনিু~ত িনলােম অংশ<হণ 

করেব না।  

৭. িনলামকারীেদর $বােডH র অনেুমাদন িনেয় িনেয়াগ করা হেব।  

৮. অ]ত দYু সংবাদপেM - একY `ানীয় ভাষায় এবং অন*Y একY জাতীয় lদিনক পিMকায় িব�াপন 
জািরর মাধ*েম জনসাধারেণর কােছ িনলামY $ঘাষণা করা হেব এবং $লান চুিfেত িনলাম প\িতর 

িবষেয় িব5ািরতও )কাশ করা হেব।  

নীিতY )তারণার সােথ $মাকািবলা সহ সংগcতকরণ, সBাদন এবং অনেুমাদেনর দািয়xLিল পৃথক করার 
জন* `াপন করা িসে6ম এবং প\িতLিলেকও কভার করেব৷  

৮. মাইে!া ফাইন)াY 2লান  

১. 2লান এবং 6ি!য়াকরেণর জন) আেবদন  

$কাBািন একY )িমত সরলীকৃত ফ*া,িশেট স�াব* ঋণ<হীতার কােছ মলূ* সংAা] তথ* )কাশ 
করেব। আর.ই এবং/অথবা তার অংশীদার/এেজ� eারা 2ু�ঋণ <হীতার কােছ $য $কান িফ চাজH  
করা হেব তা ফ*া,িশেট ��ভােব )কাশ করা হেব। $লান<হীতােক এমন $কােনা পিরমাণ চাজH  
করা হেব না যা ফ*া,িশেট ��ভােব উেzখ করা $নই। 

$কাBািন $লােণর আেবদন <হেণর আেগ শতH াবলী সহ $লান পেণ*র সম5 )েয়াজনীয় িববরণ 
)দান করেব। পেণ*র িবশদ িববরণ এবং শতH াবলী $কাBািনর ওেয়বসাইট এবং শাখা )াyেন 
িবিশ�ভােব )দিশHত করা হেব। $লােণর আেবদনপেM $লান পাওয়ার জন* )েয়াজনীয় কাগজপM 
থাকেত হেব। 
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          ২. 2কাgানী 2লানhহীতােক 2লান কাড@  6দান করেব যার মেধ) িনiিলিখত িববরণ থাকেব:  

                 ১) তথ* যা পযHাjভােব ঋণ<হীতােদর সনাf কের  

                 ২) মেূল*র উপর সরলীকৃত ফ*া,িশেট  

           ৩) $লােণর সােথ সংযুf অন*ান* সকল শতH াবলী  

                ৪) )াj িকি5 এবং চূড়া] িন�াশন সহ সম5 পিরেশােধর gীকৃিত 

           ৫) $কাBািনর $নাডাল অিফসােরর নাম এবং $যাগােযাগ নrর সহ অিভেযাগ িনmিn ব*ব`ার িবশদ  

               িববরণ থাকেব। 

           ৬) $লান কােডH র সম5 এি� ঋণ<হীতার $বাধগম* ভাষায় জানােনা হেব। 

           ৭) নন-েAিডট পণ* ইসু* করা $লান<হীতােদর সBূণH সwিতেত হেব এবং এই ধরেনর পেণ*র জন* িফ    

              কাঠােমা ��ভােব $লান কােডH ই $লান<হীতার কােছ জানােনা হেব। 
 

৩. ঋণ মলূ)ায়ন এবং শত@ াবলী  

১) $কাBািন আন~ুািনক $যাগােযােগর মাধ*েম িবিভZ পেণ*র জন* সুেদর হার (সবHিন�, সেবHা¡ এবং 

গড়) )কাশ করেব, সম5 শাখা )াyেন এবং $কাBািনর ওেয়বসাইেট )দশHন করা হেব। $কাBািন সুেদর 
হার সু��ভােব সানsশন িচcেত $যাগােযাগ করেব|  

২) $কাBানী মাইেAা ফাইন*া¢ $লােণর জন* $লান চুিfর 6*া@াডH  ফমH <হণ করেব এমন একY  

    ভাষায় যা ঋণ<হীতার সহেজ ভুঝেতন পােরন| 

৩) মাইেAা ফাইন*া¢ কাযHAেমর অধীেন )দn $কােনা ঋেণর ওপর $কাBািন $কােনা জামানত সং<হ 
করেব না। 

৪) $কাBািন $কােনা ঋণ<হীতােদর িবলিrত অথH)দান/ি)-েপেম� চােজH র উপর সুেদর $কােনা    
শাি5মলূক হার আেরাপ করেব না এবং $কােনা িনরাপnা আমানত/মািজH ন িনধHারণ করেব না। 

৪. পনুlmােরর অ-জবরদিo পmিত: 

যারা ঋণ পিরেশাধ সংAা] জYলতার সwুখীন হে�, $কাBানী ঋণ<হীতােদর সনাfকরেণর জন* 
একY ব*ব`া `াপন করেব| $কাBানী এই ধরেনর ঋণ<হীতােদর সােথ সBৃf হেব এবং তােদর 
উপল� উপায় সBেকH  )েয়াজনীয় িনেদHশনা )দান করেব|  

পুন[\ার করার সময় $কাBানী িন�িলিখত িবষয়Lিল $মেন চলেব: 

১) সং<হLিল সবHজনীন জায়গায় করা হেব $যখােন �ােয়�রা তােদর িকি5 পিরেশােধর জন* িনিeHধায় 
$বাধ করেত পােরন।  

২) সং<হ কম¤রা ঋণ পুন[\ােরর জন* আরিবআই িনেদH িশকা অনসুাের িবেজাড় সমেয় �ােয়�েদর সােথ 
$যাগােযাগ করেবন না।  
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৩) সং<হকারী কম¤রা সকাল ০৯.০০ টার আেগ এবং স¦*া ৬.০০ এর পের ঋণ<হীতােক কল 
বা অিবরাম কল করা যােব না| 

৪) ঋণ<হীতা এবং $কাBািনর eারা পার�িরকভােব িনধHািরত একY মেনানীত/েক§ীয় মেনানীত 
`ােন পুন[\ার করা হেব। কম¤েদর বাস`ান বা ঋণ<হীতার কােজর জায়গায় পুন[\ার করার 
অনমুিত $দওয়া হেব �ধুমাM যিদ ঋণ<হীতা দইুবােরর $বিশ ধারাবািহকভােব অন~ুােন িনধHািরত 
`ােন উপি`ত হেত ব*থH হয়। 

৫) 6াফরা <াহকেদর কাছ $থেক পুন[\ার সং<েহর জন* অন* $কান ব*িfেক সাহায* ব*বহার 
$নnয়া যােব না। 

৬) পিরেশােধর )মাণ িহেসেব $কাBািন �ােয়�েক হাডH  কিপ বা স¨ কিপেত রিসদ জাির করা 
হেব । 

৭) 6াফরা ©মিক বা গািলগালাজমলূক ভাষা ব*বহার করেবন না, ঋণ<হীতার আªীয়gজন, 
ব¦ুবা¦ব বা সহকম¤েদর হয়রািন করেবন না এবং ঋণ<হীতার নাম $কাথাও )কাশ করা যােব 
না। 

৮) কমHচারীরা ঋণ<হীতা বা ঋণ<হীতার পিরবার/সBদ/খ*ািতর 2িত করার জন* ©মিক বা 
সিহংসতা বা অন* অন«ুপ উপায় ব*বহার করা যােব না| 

৯) $কাBানী ঋণ<হীতােক $লােণর পিরমাণ বা পিরেশাধ না করার পিরণিত সBেকH  িব¬া] করা 
যােব না। 

১০) $কাBািন িনিWত করেব $য তােদর িনেয়াগ, )িশ2ণ এবং ত®াবধােনর জন* কম¤ এবং 
িসে6ম eারা আচরণিবিধর িবষেয় অনেুমািদত কাঠােমা রেয়েছ। $কােড অবশ*ই িন�িলিখত 
িবধানLিল থাকা উিচত:  

• িফ7 6াফেদর জন* )েয়াজনীয় ন*ূনতম $যাগ*তা িনধHারণ করা থাকেব 

• <াহকেদর সােথ $মাকািবলা করার জন* তােদর )েয়াজনীয় )িশ2েণর সর�ামLিল িচি¯ত 
করেত হেব 

• িফ7 6াফ কম¤েদর )িশ2েণ ঋণ<হীতােদর )িত উপযুf আচরণ গেড় $তালার জন* 
$কােনা অপমানজনক বা জবরদি5মলূক ঋণ আদায়/পুন[\ােরর প\িত অবলrন না কের 
কমHসূিচ অ]ভুH f করেত হেব। 

কম¤েদর জন* 2িতপূরেণর প\িতLিল $কবলমাM সংগৃহীত ঋেণর সংখ*া এবং পুন[\ােরর হােরর $চেয় 
পিরেষবার $2েM এবং ঋণ<হীতার স�ি�র উপর $বিশ $জার িদেত হেব। 

১. 6িশpণ / 2qিনং  

১) কমHচারীেদর আচার-আচরণ এবং তােদর িনেয়াগ, )িশ2ণ এবং পযHেব2েণর জন* $কাBািনর 
একY $বাডH -অনেুমািদত কাঠােমা থাকেব| এই কাঠােমাY অন*ান* িবষেয়র সােথ কম¤েদর জন* 
ন*ূনতম $যাগ*তা িনধHারণ করেব এবং <াহকেদর সােথ $মাকািবলা করার জন* )েয়াজনীয় 

)িশ2ণ সর�াম সরবরাহ করেব। কমHচারীেদর )িশ2েণর মেধ* <াহকেদর )িত উপযুf আচরণ 

জা<ত করার $)া<াম অ]ভুH f করা হেব। <াহকেদর )িত কমHচারীেদর আচরণ তােদর 2িতপূরণ 



ম*াি°ে± যথাযথভােব অ]ভুH f করা হেব| 
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২) পিরবােরর আয় এবং িবদ*মান ঋেণর িবষেয় )েয়াজনীয় অনসু¦ান করার জন* িফ7 
6াফেদর )িশ2ণ $দওয়া হেব। 

৩)  পিরবােরর আয় এবং িবদ*মান ঋেণর িবষেয় )েয়াজনীয় অনসু¦ান করার জন* িফ7 

6াফেদর )িশ2ণ $দওয়া হেব। 

৪) িফ7 6াফেদর এই ধরেনর )িশ2ণ )দােনর জন* )িশি2ত করা হেব এবং ঋণ<হীতােদর 
ঋণ/অন*ান* পণ* সBিকH ত প\িত এবং িসে6ম সBেকH  সBূণH«েপ সেচতন করেত হেব। 

৫) )িশ2ণ, যিদ থােক, ঋণ<হীতােদর $দওয়া হেব িবনামেূল*। 

২. আউটেসাস@ড কায@!েমর জন) দািয়r: 

১) $যেকান কাযHকলােপর আউটেসািসHং এর বাধ*বাধকতা এবং এই িনেদHশাবলী $মেন চলার 
দািয়x ²াস করেব না এবং �ধুমাM $কাBািনর সােথ থাকেব। 

২) $কাBািন তার কমHচারী বা আউটেসাসHড এেজি¢র কমHচারীেদর eারা অনপুযুf আচরেণর 
জন* একY $ঘাষণা দায়ব\ করেব এবং সময়মত অিভেযােগর )িতকার )দান করেব, ঋণ 
চুিfেত এবং এমএফআই - এফিপিস -$তও িনেদHশ $দেব। এই তথ* $কাBািনর অিফস/শাখা 

)াyেন/ওেয়বসাইেট )দিশHত করা হেব। 
 

৩. িরকভাির এেজsেদর ব)ব^া:  

১) পুন[\ার এেজ�েদর িনযুf করার )িAয়ায় $কাBািনর একY যথাযথ অধ*বসায় 
)িAয়া থাকেব, যা পুন[\ার )িAয়ার সােথ জিড়ত ব*িfেদর কভার করেব। $কাBািন 
িনিWত করেব $য তােদর eারা িনেয়ািজত পুন[\ার এেজ�রা তােদর কমHচারীেদর পূবHসূিরর 

যাচাইকরণ চালাে�, যার মেধ* পুিলশ $ভিরিফেকশন অ]ভুH f থাকেব। $কাBানীও িনিদH� 
সময়কােলর িস\া] $নেব $য সমেয় পূবHবত¤েদর পুনঃ-যাচাই করা হেব। 

২) যথাযথ $নাYশ এবং যথাযথ অনেুমাদন িনিWত করার জন*, $কাBািন পুন[\ােরর 
)িAয়া �[ করার সময় ঋণ<হীতােক পুন[\ার এেজে�র িববরণ )দান করেব। এেজ�েক 
$নাYেশর একY অনিুলিপ এবং $কাBািনর কাছ $থেক অনেুমাদন পেMর সােথ $কাBািন বা 

তার এেজি¢ eারা তােদর $দওয়া পিরচয়পM বহন করেত হেব। $যখােন পুন[\ার )িAয়ার 
সময় $কাBািনর eারা পুন[\ার এেজি¢ পিরবতH ন করা হয়, $কাBািন পিরবতH েনর িবষেয় 
ঋণ<হীতােক অবিহত করেব, নতুন এেজ� তার পিরচয়পেMর সােথ $নাYশ এবং অনেুমাদন 
পM বহন করেব। 

৩)  িব�িj এবং অনেুমাদেনর িচcেত পুন[\ার সং`া এবং $কাBািনর $যাগােযােগর িবশদ 
অ]ভুH f থাকেত হেব। $কাBািনর eারা িনেয়ািজত পুন[\ার সং`াLিলর আপ-টু-েডট 
িববরণ $কাBািনর ওেয়বসাইেটও $হা6 করা হেব। 
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৯. অিভেযাগ 6িতকােরর ব)ব^া  

$কাBািনর ল2* হল সেবHাnম <াহক পিরেষবা )দান করা এবং একY শিfশালী এবং দ2 <াহক 

পিরেষবা �*াটফমH lতির করার জন* ধারাবািহকভােব )েচ�া চািলেয় $যেত। 

আমােদর কােছ একY িতন 5েরর অিভেযাগ )িতকােরর ব*ব`া রেয়েছ $যখােন <াহকরা তােদর )´, 

অনেুরাধ বা অিভেযােগর সমাধােনর জন* $যাগােযাগ করেত পােরন|  

6থম ধাপ: 
নীেচর চ*ােনলLিলর মাধ*েম <াহকরা আমােদর সােথ $যাগােযাগ করেত পােরন৷  
• $টাল িµ - 1800 103 6001 / ১৮০০ ১০৩ ৬০০১ 
• ইেমইল - namaste@fullertonindia.com 
• ওেয়বসাইট  
• <াহক $পাটH াল  
• $মাবাইল অ*াপ  
• চ*াটবট  

hাহকরা িনiিলিখত tকানায় আমােদর িলখেত পােরন: 
• িনবিuত দvর / 2রিজWাড@  অিফস: 

ফুলারটন ইি@য়া $Aিডট $কাBািন িলিমেটড, থাডH  $¶ার, নrর – 
১৬৫, $মঘ টাওয়াসH, িপএইচ $রাড মাদরুােভায়াল, $চZাই - ৬০০ 
০৯৫  

 
• কেপ@ােরট অিফস: 

ফুলারটন ইি@য়া $Aিডট $কাBািন িলিমেটড, ১০থ $¶ার, অিফস নrর ১০১, ১০২ এ@, ২ 
নথH এিভিনউ, $মকার ম*াি±Y, বা§া �লHা কমে�±, বা§া (ই6), মrুাই - ৪০০ ০৫১ 

• কেপ@ােরট অিফস (অনেনx): 
ফুলারটন ইি@য়া $Aিডট $কাBািন িলিমেটড, িব উইং, ৬থ $¶ার, সুি)ম 
িবসেনস পাকH , িহরানা¸ািন, $পেয়, মrুাই – ৪০০০৭২ 
 

        ধাপ দইু: 

)াj $রেজািলউশন যিদ )ত*াশা পূরণ না কের, <াহকরা আমােদর অিভেযাগ ব*ব`াপনা $সেল িলখেত 
পােরন,  ccrc@fullertonindia.com.   এই ইেমইল cকানা ওেয়বসাইেট )কািশত করা আেছ| 

ধাপ িতন: 
যিদ <াহক এখনও )াj $রেজািলউশেন অস�� হন, তাহেল িতিন আমােদর অিভেযাগ িনmিn 
অিফসারেক / গৃএভা¢ িরে¹সসল অিফসারেক িলখেত পােরন| তার ইেমইল আইিড 
headcustomerservice@fullertonindia.com 

এছাড়াও, $যেকান িবদ*মান/স�াব* <াহক বা $6কেহা7ােরর "ক�া, উস" িলেºর অধীেন $হামেপেজ $সট 
আপ করা ¹প ব± "কমে�ই�স অপসন" ব*বহার করার সুিবধা রেয়েছ৷ 

<াহকেদর সহজ $রফােরে¢র জন* $কাBািনর ওেয়বসাইেট িব5ািরত অিভেযাগ )িতকােরর ব*ব`া রাখা 
হেয়েছ। 
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১০. সমিzত ন)ায়পাল / ইিsেhেটড অ_দু`ান িaম  

ইি�ে<েটড ওমবডুসম*ান ি�ম, ২০২১,  ১২ নেভrর, ২০২১ $থেক কাযHকর করা হেয়েছ৷ এই ি�মY 
আরিবআই ওমবডুসম*ান ব*ব`ােক িনরেপ2 রাখার জেন* ‘ওয়ান $নশন ওয়ান অrুদ¼ান’ প\িতেত 
কাজ কের| 

এY আরিবআই-এর িবদ*মান িতনY ওমবডুসম*ান ি�মেক একীভূত কের| এইLিল হল,  
(ক) ব*ািºং ওমবডুসম*ান ি�ম, ২০০৬; (খ) নন-ব*ািºং আিথHক সং`াLিলর জন* ওমবডুসম*ান ি�ম, 

২০১৮ এবং (গ) িডিজটাল $লনেদেনর জন* ওমবডুসম*ান ি�ম, ২০১৯. 

)াসিyক িববরণ $কাBািনর ওেয়বসাইেট - https://www.fullertonindia.com )কািশত করা আেছ|   

১১. 2জনােরল 

১. ঋণ চুিfেত )দn উেUশ* ব*তীত $কাBািন ঋণ<হীতার িবষেয় হ5ে2প করেব না। এর 
ব*িতAমLিল �ধুমাM তখনই )েযাজ* হেব যখন ঋণ<হীতার eারা পূেবH )কাশ করা হয়িন এমন 
নতুন তথ* $কাBািনর নজের আেস|  

২. $কাBািন ব*িfগত �ােয়ে�র তথ* কেঠারভােব $গাপন রাখেব।  

৩.$কাBািন �ধুমাM িন�িলিখত শেতH  তৃতীয় পে2র কােছ �ােয়ে�র তথ* )কাশ করেব: 
 
ক) <াহকেক এই ধরেনর )কাশ সBেকH  অবিহত করা হেয়েছ এবং িলিখতভােব অনমুিত $নওয়া 

হেয়েছ। 
খ) �ােয়ে�র কাছ $থেক �ােয়ে�র তথ* পাওয়ার জন* )ে´ থাকা প2েক অনেুমাদন $দওয়া হেয়েছ। 
গ) এY করা িনয়}ক বা আইনগতভােব )েয়াজনীয়৷ 

 

৪. ঋণ পুন[\ােরর $2েM, ফুলারটন ইি@য়া $Aিডট $কাBািন িলিমেটড িনধHািরত িনেদH িশকা এবং 
িবদ*মান িবধান অনযুায়ী gাভািবক ব*ব`া অনসুরণ করেব এবং আইিন কাঠােমার মেধ* এবং 

)েযাজ* আইন ও )িবধান $মেন কাজ করেব। 

৫. $কাBািন িনিWত করেব $য তােদর কম¤রা ঋণ আদােয়র )েচ�ায় $কােনা ব*িfর িব[ে\ 
$মৗিখক বা শারীিরক $কােনা ধরেনর ভয়ভীিত বা হয়রািনর আ�য় $নেব না। এর মেধ* রেয়েছ 
)কােশ* অবমাননা করার উেUেশ* বা ঋণ<হীতার পিরবােরর সদস*, $রফাির এবং ব¦ুেদর 
$গাপনীয়তার উপর হ5ে2প করা, $মাবাইেল বা $সাশ*াল িমিডয়ার মাধ*েম অনপুযুf বাতH া পাঠােনা, 
©মিক এবং/অথবা $বনামী কল করা, Aমাগতভােব ঋণ<হীতােক কল করা এবং/অথবা সকাল 
৮টার আেগ এবং স¦*া ৭টার পের ঋণ<হীতােক $ফান করা বেকয়া ঋণ পুন[\ােরর জন*, িমথ*া 
ও িব¬াি]কর উপ`াপনা করা ইত*ািদ। 

 

 

 

 



৬. $কাBািন Aমাগতভােব ঋণ<হীতােদর অসমেয় িবরf করেব না এবং ঋণ পুন[\ােরর জন* 

$পশী শিf ব*বহার করেব না। ঋণ আদােয়র জন* $কাBািনর একY )িতি~ত আচরণিবিধ 

রেয়েছ। বেকয়া আদােয় করার জন* $কাBািনর )িতিনিধx অনেুমািদত কমHচারী বা $কােনা 

ব*িfেক ব*াপকভােব )িশি2ত করা হেয়েছ। 

৭. $কাBািনর সং<হ নীিত $সৗজন*, ন*ায* আচরণ এবং )েরাচনার উপর িনিমHত। $কাBািন 
<াহেকর আ`া এবং দীঘHেময়াদী সBেকH  িব½াস কের| $কাBািনর 6াফ বা বেকয়া বা/এবং 
িনরাপnা পুন[\ােরর জন* আমােদর )িতিনিধx করার জন* অনেুমািদত $য $কােনা ব*িf 

িনেজেক শনাf করেবন এবং আমােদর <াহকেদর সােথ িবনয়ীভােব $যাগােযাগ করেবন। 
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৮. $কাBািন <াহকেদর বেকয়া সংAা] সম5 তথ* )দান করেব এবং বেকয়া পিরেশােধর জন* 

যেথ� $নাYশ $দেব। সম5 <াহকেদর তােদর পছে¸র জায়গায় সাধারণত $যাগােযাগ করা হেব। 
একY িনিদH� `ােনর অনপুি`িতেত, $কাBািন তােদর বাস`ান <াহেকর সােথ $যাগােযাগ করেব। 
<াহক বাস`ােন অনপুল� হেল, $কাBািন <াহেকর সােথ তােদর ব*বসা/েপশার `ােন $যাগােযাগ 

করেত পাের। 

৯. $কাBািন <াহেকর $গাপনীয়তােক সwান করেব এবং সম5 িমথি¾য়া নাগিরক প\িতেত হেব। 
<াহকেদর বেকয়া সংAা] মতেভদ বা িবেরাধ পার�িরকভােব <হণেযাগ* প\িতেত, যিদ থােক, 

সমাধান করার জন* সম5 সহায়তা )দান করা হেব। 

১০. ঋণ<হীতার কাছ $থেক ধােরর অ*াকাউ� হ5া]েরর জন* একY অনেুরাধ )ািjর $2েM, সwিত 
বা অন*থায় অথHা� $কাBািনর আপিn, যিদ থােক, এই ধরেনর অনেুরাধ )ািjর তািরখ $থেক ২১ 

িদেনর মেধ* জানােনা হেব৷ এই ধরেনর `ানা]র আইেনর সােথ সাম�স*পূণH g� চুিfর শতH াবলী 
অনযুায়ী হেব। 

'ভানHা�লার িড�ােরশন' সম5 <াহকেদর কাছ $থেক $নওয়া হেব| 'ভানHা�লার িড�ােরশন' উেzখ 
করেব “যিদ আপিন ইংেরিজ ভাষায় িবষয়ব¿ বঝুেত অ2ম হন, আমরা আপনােক অনেুরাধ করিছ 
$য $কােনা শাখায় আমােদর সােথ $যাগােযাগ ক[ন অথবা ওেয়বসাইেট - 

www.fullertonindia.com পাওয়া িবশদ িববরণ পড়ুন|” এই $ফয়ার 67াি8স $কাডY সাধারণত 
`ানীয় ভাষায় বা ঋণ<হীতার $বাঝার মেতা একY ভাষা হেত হেব| এই $ফয়ার 67াি8স $কাডY 

$কাBািনর শাখা/ অিফস এবং ওেয়বসাইেট ঋণ<হীতার জন* উপল� করা হেব। 

১১. গৃএভা< িরে=সসল অিফসােরর এবং আরিবআই িরিজওনাল অিফেস $যাগােযােগর িববরণ ($টিলেফান, 

$মাবাইল নEর, ইেমইল এে=স) $কাFািন তার শাখা/অিফেস 6দশLন করেব| $কাFানী Nারা অনসুরণ করা 
গৃএভা< িরে=সসল 6িPয়াও 6দশLন করা হেব | 

১২. সং<হকারী 6াফ বা 6াফ এই নীিতেত $যখােনই উেzখ করা হেয়েছ তােদর মেধ+ ,কা.ািনর 
1াফ এবং িরকভাির এেজি7র 1াফ যােদর ঋণ পুন=>ােরর জন+ িনেয়াগ করা হেয়েছ, তােদর ও ধরা 
হেব। 

১২. পনুঃমলূ)ায়ন / িরিভউ  

একY পযHায়Aিমক পযHােলাচনা (অ]ত বািষHক) ন*ায* অনশুীলন $কােডর সwিত এবং অিভেযাগ িনmিn 
ব*ব`ার কাযHকািরতা $কাBািন eারা পিরচািলত হেব এবং এই ধরেনর পযHােলাচনার )িতেবদন $বােডH র 
কিমYর কােছ জমা $দওয়া হেব| 
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