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ন্যায্য অভ্যাস ও নন্য়মাবলী - 

জন ডিয়ার ডিনাডিয়াল ইডিয়া প্রাইভেট ডলডিভটি (আিরা , আিরা এবং আিাভের ) ডনম্ন ডলডিত নযায্য অেযাস গুডল 

অনুসরণ কভর  

ন্যায্য অভ্যাস ও নন্য়মাবলী নন্ম্ননলনিত ক্ষেত্রে প্রত্রয্াজ্য হত্রব ;- 

•  ঋণ ও ঋভণর  প্রডিয়াকরভণর জনয   আভবেনপত্র  

•  ঋভণর িলূযায়ন এবং মিয়াে / শতত াবলী  
•  ঋভণর ডবতরণ পডরবডতত ত মিয়াে ও শতত াবলী সভিত  

• ঋণ ডববরভণর পরবতী পয্তভবক্ষণ  

• সাধারণ েডবষ্যভতর  সংস্থান  

১ । ঋণ ও ঋত্রণর  প্রনিয়াকরত্রণর জ্ন্য   আত্রবদন্পে 

• ঋণ গ্রহীতা মক  সিস্ত ডনবতন্ধ তাাঁর িাতৃোষ্ায় অথবা আঞ্চডলক োষ্ায় অথবা ময্ োষ্া ডতডন মবাভজন মসই োষ্ায় 

ডেভত  হভব. ঋণ আভবেন পভত্র মসই সিস্ত তথয  সংয্কু্ত্য থাকভব  য্া গ্রাহভকর আগ্রহভক প্রোডবত 
কভর , এই পদ্ধডতভত গ্রাহক অনযানয নন বযাডকং ডিনাি মকাম্পাডন গুডলর সভে আিাভের 
মকাম্পাডনর য্থা য্থ িলূযয়ন কভর সঠিক ডসদ্ধান্ত্য গ্রহণ করভত পারভব|আভবেন পভত্র সভে  ঋণ 
গ্রহভণর জনয ময্ ময্  জরুডর নডথ উপস্থাপভনর প্রভয়াজপন  তার তাডলকা থাডকভব । 

• আিরা আভবেন পভত্রর  প্রাডি স্বীকার করভবা এবং গ্রাহক মক ডনধতাডরত সিয় সীিা র িভধয ঋণ 
আভবেভনর অনভুিােন অথবা প্রতযািযান জানাভবা । 

 ঋত্রণর মূলযায়ন্ এবং ক্ষময়াদ / শতত াবলী  

• আিরা মেষ্টা করভবা গ্রাহভক  িাতৃোষ্ায় অথবা আঞ্চডলক োষ্ায় অথবা ময্ োষ্া ডতডন মবাভজন মসই োষ্ায় 

ডলডিত োভব  ঋণ আভবেভনর  অনুভিােন  জানাভবা , য্াভত ঋভণর রাডশ ,  তার মিয়াে , শতত াবলী,  বাডষ্তক 
সুভের হার  থাডকভব এবং গ্রাহভকর এগুডলর গ্রহভণর   ডলডিত স্বীকৃডত নডথ  য্া আিাভের  কাভে 
প্রিান স্বরূপ থাডকভব । আিরা ঋণ েুডক্ত্ পভত্র  ডকডস্ত মিলাডপ এবং  তার মিলাডপ সুভের হার স্থলূ 
অক্ষভর উভেি কভর মেব । 

• আিরা ঋণ গ্রহীতা ও সহ ঋণগ্রহীতা মক ঋণ েুডক্ত্র প্রডতডলডপ এবং ঋভণর প্রাসডেক কাগজ পত্র তাাঁভের 

আঞ্চডলক োষ্ায় অথবা ময্ োষ্া তারা মবাভেন মস োষ্ায় মেব । 

 

৩। ঋত্রণর নবতরণ পনরবনতত ত ক্ষময়াদ ও শতত াবলী সত্রমত 

• আিরা ঋণ গ্রহীতা মক ঋণ সিডন্ধও  ময্ মকাভনা পডরবতত ন ময্িন , মিয়াে , শতত াবলী , আবন্টভণর তাডলকা , 

সুভের হার , পডরভষ্বা িরে ,প্রাক পডরষ্ে িাসলু , অনযানয িাসুল , ঋণ িাতার মকাভনা িাসুল , িাতৃ  োষ্ায় 

অথবা ময্ োষ্া তারা মবাভেন মস োষ্ায় মেব । এোড়া অনযানয  মকাভনা সবতসাধারভণর জনয ডবজ্ঞডি আিাভের 

মকাম্পডনর ওভবব সাইট এ সিয় সিয় মেওয়া হভব । 

• আিরা েডবষ্যভত সভুের হার এবং অনযানয িসভুল পডরবন্টন করভত পাডর । 

• আিরা েডবষ্যভত ঋণ েুডক্ত্র অধীভন মিয়াে ও শতত াবলীর অধীভন ঋণ  প্রতযাহার অথবা দ্রুততর আোয় করভত 

পাডর । 

• আিরা ঋণ গ্রহীতার জািানত অবযাহডত কভর মেব য্ডে সিস্ত বভকয়া রাডশ এবং সিস্ত মিলাডপ রাডশ আোয় 

হভয় য্াই । য্ডে মকাভনা কারণ বসত মকাভনা রাডশ অনাোয়ী থাভক তাহভল আিরা  ঋণ গ্রহীতা মক ডলডিত ডবজ্ঞডি 
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মেভব এবং ঋণ েুডক্ত্র অধীভন আিরা গ্রাহভকর জািানত আিাভের অডধনস্থয রািভবা য্তডেন না বভকয়া রাডশ 

আিরা উসলু করডে । 

 

সাধারণ ভ্নবষ্যত্রতর  সংস্থান্ 

• আিরা ঋণ েুডক্ত্র বডহেূত ত  গ্রাহভকর অনয মকাভনা বাভপর এ হস্তভক্ষপ করভবানা য্ডে মসটা মকাভনা 
নুতুন তথয সংয্ুক্ত্ হয় ময্টির পভূবত ডববরণ গ্রাহক প্রোন কভরডন এবং মসটি আিাভের নজভর 
এভসভে ।তৎসভেও এটি কিভনাই মনাই ময্ আিাভের আোভয়র অডধকার  এবং প্রভয়াগকারী আইন 
পাশাপাডশ িভনানীত বযাডক্ত্ ডনভয়াডজত করভত পাডর প্রভয়াজনীয় মক্ষভত্র এই সব গাভরাভক প্রডতশুডত 
বাধয  থাকভব ।   

• মকাভনা মক্ষভত্র য্ডে ঋণ গ্রহীতা  গৃহীত রাডশর অনয  ঋণ িাভত হস্তান্ত্ভরর অনুভরাধ কভর মসই 
মক্ষভত্র এিভের অনিুডত , ডনভষ্ধ আজ্ঞা থাভক আিরা গ্রাহক মক  অনভুরাধ প্রাডির ২১ ডেভনর 
িভধয ডলডিত জানাভবা ।এইরূপ হস্তান্ত্র স্বচ্ছ োভব েুডক্ত্র ডনয়িাবলী অনুসাভর হভব । 

• আিাভের আোভয়র নীডতর ডেডি সবতো শালীনতা , স্বচ্ছ আেরণ এবং গ্রাহভক রাডজ করাভনার 
উওপর থাকভব । 

• আিাভের োরপ্রাি আডধকাডরক এর কাভয্ত য্ডে মকাভনা ডবেুযডত    ঘভট তা আভলােনা সাভপক্ষয 
এবং উচ্ছা পয্তাভয় আিাভের অডেভয্াগ প্রডতডবধান পদ্ধডতভত সিাধান করা হভব । 

• আিরা ডনডেতষ্ট সিয় অন্ত্র পডরোলন পষ্তেএর  ডবডেন্ন্য স্তরএ নযায্য অেযাস এবং অডেভয্াগ 
প্রডতডবধান পদ্ধডত কায্ত কুশলতা প্রডতপালন সঠিক হভচ্ছডকনা পরীক্ষা করভবা ।   
 

ভ্নবষ্যত্রতর সহায়তা ক্ষকন্দ্র  

নযায্য অেযাস সম্বন্ধীয় ময্ মকাভনা অডেডজভয়াগ ও তথয জানার জাডনভয় ডনম্ন্ন্ন্ ডলডিত ঠিকানায় 
ময্াগ ময্াগ করুন - 
 
প্রডতপালন কিতকতত া  
জন ডেয়ার ডিনাডিয়াল ইডিয়া প্রাইভেট ডলডিভটি  
টাওয়ার ১৫ , মলভেল ২  
সাইবার ডসটি , িাগারপািা ডসটি  
হাোপসার, পভুন - ৪ ১ ১ ০ ১ ৩ 
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