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নন্-ফযাঙ্কিং আঙ্থিক ককাম্পাঙ্নগুঙ্রয(NBFC)জনয নযায়ার ঙ্যকল্পনা, ২০১৮ : 
 

বিশেষ বিবেষ্ট্যগুবি 
কম ফ গ্রাকগণ এই ঙ্যকল্পনায আওতায় 

 
 

ভস্ত আভানত 
গ্রণকাযী 
NBFCs 

 কম ভস্ত NBFCগুঙ্রয ম্পঙ্ওয ঙ্যভান >= ১০০ ককাটি + গ্রাকদেয 
ইন্টাযদপ (ফযতীত : ইনফ্রাস্ট্রাকচায ঙ্পনযান্স ককাম্পাঙ্ন , ভখূ্য ঙ্ফঙ্নদয়াগ 
ককাম্পাঙ্ন , ইনফ্রাস্ট্রাকচায কেঙ্ফট পান্ড এফিং NBFCs ঙ্নরাদভয অধীদন) 

 
ক োন ক োন কেশে গ্রোহ রো অবিশ োগ  রশে পোরশি : 

 ুে / আভানত মঙ্ে জমা না দয ফা কেযী কদয জমা দয 
 ঠিক ভয় কচক্ উস্থাঙ্ত না দর ফা কেযী কদয উস্থাঙ্ত দর 
 ঋদণয ঙ্যভান, তি  ও ঙ্নদেিাফরী, ফাঙ্লিক ুদেয ঙ্যভান ইতযাঙ্ে ঙ্ফলয়গুঙ্র ম্বদে অফগত না 

করা দর 
 চুঙ্িয ককান ঙ্যফতি ন, আদযাঙ্ত ঙ্ফঙ্বন্ন শুদেয ঙ্যফতি ন ম্পদকি  অফগত না করা দর 
 ঋণ / চুঙ্ি িংক্রান্ত ঙ্ফলয়গুঙ্রদত স্বচ্ছতায অবাফ থাকদর 
 জাঙ্ভনত্র / চুঙ্িত্রগুঙ্র দিতে ফযথি হত ফা মথা ভদয় না ঙ্েদর 
 ঋণচুঙ্িদত আইনগত ঙ্ফলয় প্রদয়াদগ ককান ঙ্ফচূযঙ্ত কেখ্া ঙ্েদর 
 RBIয ঙ্নদেিাফরী NBFC িংস্থাগুঙ্র না ভানদর 
 “উডিৎ ব্যব্হার সংডহতা” িংক্রান্ত ঙ্নদেিগুঙ্র না ভানদর 

 
এ জন গ্রোহ  ব িোশি অবিশ োগ জমো বিশে পোশরন : 
NBFC-র 
ভারপ্রাপ্ত 
ব্যদির দিকট  
ঙ্রঙ্খ্ত ঙ্নদফেন 

 
 
ভাদয কদল 

মঙ্ে NBFC কথদক ককান 
যকভ উওয না াওয়া 
মায় ফা উওয কদরও 
কটি ভনঃুত না য় 

গ্রাক ককান 
কপাযাদভ 
আদফেন না 
কযদর 

NBFC নযায়াদরয কাদে একটি 
অঙ্বদমাগ পাইর করুন (ঙ্কন্তু 
অঙ্বদমাগটি NBFC কথদক উওয 
াওয়ায ১ (এক) ফেদযয 
ভদধয কযদত দফ) 

  
ব িোশি নযোয়পোি বিদ্ধোন্ত কনয় ? 

 ঙ্ফঙ্বন্ন অঙ্বদমাদগয মিাদরাচনায ঙ্বঙ্িদত নযায়ার তায ঙ্দ্ধাদন্ত উনীত দফ । 
 ভীভািংাগুঙ্র দফ ুনঃভরূযায়দনয ভাধযদভ-> মঙ্ে কটি ম্ভফ না য়, ককান ঙ্নদেিনাভা কেওয়া কমদত 

াদয 
নযোয়পোশির বিদ্ধোশন্ত খুবে নো হশি ক োন গ্রোহ   ী আিোর আশিিন  রশে পোশর ? 

হযোাঁ, নযায়াদরয ঙ্দ্ধাদন্ত খ্ুঙ্ না দর আযঙ্র কযা মায় -> আযঙ্র প্রাঙ্ধকাযী : RBI-য কেুটি গবনিয 
(Deputy Governer)কাদে 
 
ঙ্ফঃদ্রঃ : 

 এটি একটি আরাোবাদফ গঠিত ভযা ভাধাদনয প্রঙ্ক্রয়া 
 গ্রাকদেয এই স্বাধীনতা আদে কম তাযা অনয কম ককান আোরত/কপাযাভ/কতৃি ক্ষ-য কাদে আদফেন 

কযদত াদয তাদেয প্রঙ্তঙ্ফধাদনয জনয এব্ং যয যকাি পযযাতে 


