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েূহমকো 
 

হরজ্োেৃ বযোঙ্ক অব ইহিো নন-বযোহঙ্কং সংস্থোগুহির জ্নয নযো য আচরণ হবহির উপর 
হনভদৃহিকোর খসড়ো তিহর কভরভে  ো স্বিন্ত্র গ্রোিক সোমিোভনো ও সভবৃোত্তম কভপৃোভরট অনুিীিভনর 
অংি হিভসভব পহরভেবো কদওোর সম নযো য আচরভণর মোনদণ্ড হনিৃোরণ কভর। 

 

এটোই িভিো এবং এটোই িভব জ্োহি, জ্োি, বণৃ, িম,ৃ হিঙ্গ, তববোহিক অবস্থো, বস ও প্রহিবন্ধকিো 
হনহবৃভিভে ককোভনো তবেময েোড়োই সমস্ত ক োগয আভবদনকোরীভক ঋণ পণয সরবরোি করভি 
আমোভদর নীহি।  

 

আমোভদর নীহি িভিো সমস্ত ক্লোভন্টভকই উপ ুক্ত ও নযো যেোভব হবভবচনো করো। আমোভদর 
কমীরো নযো য, নযোসঙ্গি এবং উপ ুক্ত উপোভ সিোিো, উৎসোি এবং পহরভেবো সরবরোি 
করভব। নযো য আচরণ হবহিটিভক ককোম্পোহনর ওভবসোইভট হদভ আমরো আমোভদর গ্রোিকভদর 
জ্োনোভবো। 

 

সম্ভোবয ঋণগ্রিীিোর স্বোরৃ্ প্রেোহবি িভব এমন চোজৃ্/হি ঋণগ্রিীিোভক  র্ো র্েোভব জ্োনোভনোর 
হবেটি আমরো সুহনহিি করভবো। সুহবিোর সভঙ্গ সম্পহকৃি িিৃোবিীও সম্ভোবয ঋণগ্রিীিোভক 
জ্োনোভনো িভব। আমরো অঙ্গীকোর করহে ক  ঋণদোভনর হসদ্ধোভের কোরভণ উদূ্ভি হবভরোিগুহি 
আমোভদর হনিৃোহরি অহেভ োগ প্রহিকোর বযবস্থোর মোিযভম  র্ো র্েোভব সমোিোন করো িভব। 

 

নযো য আচরণ হবহির বোস্তবোন কগোটো সংস্থোর দোহত্ব, এই হবেটি আমরো হনহিি করব। 
হবপণন, ঋণ চোি,ু প্রহিোকরণ, সোহেৃহসং ও সংগ্রভির কো ৃকিোপ সি আমোভদর কোভজ্র সমস্ত 
কপ্রহক্ষভি ককোম্পোহনর নযো য ঋণদোন অনুিীিনগুহি প্রভ োজ্য িভব। নযো য আচরণ হবহির প্রহি 
আমোভদর দোবদ্ধিো কমীভদর দোহত্ব, প ৃভবক্ষণ এবং হনরীক্ষণ কমৃসূচী, প্রহিক্ষণ এবং প্র ুহক্তর 
কক্ষভে প্রদহিৃি িভব। 

 

আমোভদর কোজ্কভমৃ  োভি নযো য ঋণদোভনর প্রহি আমোভদর দঢ়ৃ দোবদ্ধিো প্রহিিহিি ি এবং 
সমস্ত কমী  োভি কসই দোবদ্ধিো সম্পভকৃ সভচিন র্োভকন িো হনহিি করভি নকিো করো 
অনুিীন রীহি তিহরর দোহত্ব িভিো ককোম্পোহনর কবোডৃ অব হডভরটসৃ এবং মযোভনজ্ভমন্ট 
টিভমর। 

 

ককোটোক মোহিন্দ্রো ইনভেস্টভমন্ট হিহমভটড িোর ক্লোভন্টভদর সভবৃোচ্চ মোভনর পহরভেবো সরবরোি 
করভি প্রহিশ্রুহিবদ্ধ। 
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এই নযো য আচরণ হবহিটি আমোভদর কদওো পণয ও পহরভেবোর হনম্নহিহখি হবেোগগুহির জ্নয 
প্রভ োজ্য (বিৃমোভন প্রদত্ত বো েহবেযভির িোহরভখ চোিু িভি পোভর) 
 
 

1. ঋণ 

 

নযো য আচরণ হবহিটি উপভরর সমস্ত ঋভণর কক্ষভে প্রভ োজ্য, িোখো, কিোভন, ইন্টোরভনভট বো অনয 
ককোভনোেোভব কদওো িভে অর্বো আমরো বিৃমোভন বযবিোর করহে বো েহবেযভির িোহরভখ চোি ু
িভি পোভর, িো হনহবৃভিভে। 

 

(হবহিভি করো অঙ্গীকোরগুহি সোিোরণ অপোভরটিং পহরভবভির অিীভন প্রভ োজ্য)। 

 
মূল অঙ্গীকারগুলল 

 

আমোভদর গ্রোিকভদর সোমিোভনোর কক্ষভে আমরো ক  মূি অঙ্গীকোরগুহি কমভন চিোর প্রহিশ্রুহি 
হদহে: 
 

a. আমোভদর গ্রোিকভদর সভঙ্গ আমোভদর সমস্ত কিনভদভন সুষু্ঠ ও  ুহক্তসঙ্গি আচরণ করো  ো 
হনহিি কভর: 

 আমোভদর পণয, পহরভেবো, পদ্ধহি এবং অনুিীিনগুহি এই হবহির অঙ্গীকোর এবং 
মোপকোঠি পূরণ করভব। 

 আমোভদর পণয এবং পহরভেবোগুহি প্রোসহঙ্গক আইন এবং হবহি কমভন চিভব। 

 আমোভদর গ্রোিকভদর সভঙ্গ আমোভদর কিনভদন সিিো এবং স্বেিোর তনহিক 
নীহিগুহির উপর হনেৃর করভব। 

 

b. আমোভদর আহরৃ্ক পণয ও পহরভেবোগুহি কীেোভব কোজ্ কভর িো বুঝভি আমরো গ্রোিকভদর 
সোিো য করভবো 

 সিজ্ হিহি এবং / অর্বো ইংভরহজ্ এবং / অর্বো স্থোনী েোেো কসগুহি 
সম্পভকৃ ির্য সরবরোি কভর 

 কসগুহির আহরৃ্ক প্রেোবগুহি বযোখযো কভর এবং 
 গ্রোিকভক িোর চোহিদোগুহি পূরণ কভর এমন একটি কবভে হনভি সোিো য কভর। 

 

c. গ্রোিকরো  োভি আমোভদর সভঙ্গ কিনভদন একটো সমসযমুক্ত অহেজ্ঞিো পোন িো হনহিি 
করোর জ্নয আমরো সবৃোত্মক কচষ্টো করব; িভব  হদ হকেু েুি িভ  ো িোিভি কসটো 
দ্রুিিোর সোভর্ এবং সিোনেূুহির সভঙ্গ সোমিোভবো 

 েুিগুহি দ্রুি কিোিরোভনো িভব 
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 অহেভ োগগুহি দ্রুিিোর সোভর্ কদখেোি করো িভব 
 ককোভনো নোহিি ক েোভব সোমিোভনো িভভে িো হনভ ককোভনো গ্রোিক সন্তুষ্ট নো িভি 

িোিভি কসই নোহিি হনভ কীেোভব এভগোভি িভব কসবযোপোভর আমরো িোাঁভক গোইড 
করব 

 আমোভদর হদভকর ত্রুটির কোরভণ গ্রোিভকর অযোকোউভন্ট ককোভনো চোজৃ্ প্রভ োজ্য িভ 
র্োকভি িো আমরো হিহরভ কদব 

 
 

d. হবহিটি আমোভদর ওভবসোইভটর মোিযভম প্রচোর করো িভব। 
 
তথয 

 

আমরো আমোভদর গ্রোিকভদর িোাঁর চোহিদো পরূণ কভর এমন পণয এবং পহরভেবো বোেভি গোইড 
করব। 

 

a. গ্রোিক সম্পকৃ স্থোপভনর আভগ, আমরো: 
 ক  পহরভেবো ও পণযগুহিভি গ্রোিক আগ্রি কদহখভভেন কসগুহির মূি তবহিষ্টয বযোখযো 

কভর িোাঁভক ির্য কদব 

 অযোকোউন্ট, পণয এবং পহরভেবোর কসই ির্যগুহি কদব  ো গ্রোিভকর চোহিদোর সভঙ্গ 
মোনোনসই িভব 

 আমোভদর ককওোইহস হনমোবিী পূরণ করভি এবং আইনী ও হনন্ত্রক প্রভোজ্নীিো 
কমভন চিোর জ্নয গ্রোিভকর কোে কর্ভক আমোভদর ক  ির্য সংগ্রি করভি িভব িো 
স্পষ্টেোভব জ্োহনভ কদব 

 একটো কডটোভবস তিহরর জ্নয গ্রোিক ও িোাঁর পহরবোর সম্পভকৃ অহিহরক্ত িভর্যর 
অনুভরোি করব;  িভব ককবিমোে গ্রোিক  হদ কিমনটো করভি চোন িভবই এই ির্য 
গ্রোিক সরবরোি করভি পোভরন 

 

b. হবহেন্ন চযোভনভি আমরো ির্য সরবরোি করব  ো এর পণয ও পহরভেবো অযোভেস করভি 
কোভজ্ িোগোভনো ক ভি পোভর। এই হবেভ আরও ির্য ককোর্ো পোওো  ো কস সম্পভকৃও 
গ্রোিকভক জ্োনোভনো িভব। 

 

c. একজ্ন গ্রোিক ককোভনো পণয বোেোই করভিই আমরো কসই গ্রোিকভক জ্োহনভ কদব, কীেোভব 
কসটো কোজ্ করভব 

 

d.  োর অিীভন পণযটি কনওো িভভে কসই পহরচোিন পদ্ধহির সভঙ্গ সম্পহকৃি অহিকোর এবং 
দোহত্ব সম্পভকৃ আমরো আমোভদর গ্রোিকভক গোইড করব। 
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e. ঋণ অযোকোউন্ট স্থোনোের করোর জ্নয ঋণগ্রিীিোর কোে কর্ভক অনুভরোি প্রোহির কক্ষভে 
সম্মহি বো অনযর্ো অরৃ্োৎ আমোভদর আপহত্ত,  হদ র্োভক, িোিভি অনুভরোি পোওোর িোহরখ 
কর্ভক 21হদভনর মভিয িো জ্োনোভনো িভব। এই জ্োিী স্থোনোের আইন অনুসোভর স্বে 
চুহক্তর িিৃ অনু োী িভব। 

 
ঋণ চুহক্ত 
 

আমরো ঋণ চুহক্তর একটি প্রহিহিহপ এবং উভেহখি ঋভণর সভঙ্গ সম্পহকৃি অনযোনয সমস্ত নহর্ 
ইংরোজ্ীভি কপি করভবো। ঋণগ্রিীিো  হদ ইংরোজ্ী নো কবোভঝন, িোিভি আমরো ঋণগ্রিীিো 
কবোভঝন এমন ককোভনো স্থোনী েোেো হবেবস্তুটি বযোখযো করভবো। ঋণগ্রিীিোর সভঙ্গ সমস্ত 
ক োগোভ োগই স্থোনী েোেো বো ঋণগ্রিীিো কবোভঝন এমন ককোভনো েোেো িভব। 

 
সুদের হার 

 

a. ঋণ কনওোর সম কখন গ্রোিভকর অযোকোউন্ট কর্ভক সুদ ককভট কনওো িভব কসসম্পহকৃি 
ির্য গ্রোিকভক সরবরোি করব 

 

b. ঋণ চুহক্তভি সুদ, চোজৃ্ প্রেৃহি সম্পভকৃ প ৃোি ির্য র্োকভব। 
 

c. আমরো হনহিি করব ক  সুভদর িোর এবং চোভজৃ্র পহরবিৃনগুহি ককবি েহবেযভিই 
কো ৃকর িভব এবং এ সম্পভকৃ উপ ুক্ত িিৃ ঋণ চুহক্তভি অেেৃুক্ত করো িভব। 

 

d. ওভবসোইভটর ঠিকোনো এবং গ্রোিক ক োগোভ োগ ককভন্দ্রর নম্বভরর মভিো ির্যগুহি আমরো 
গ্রোিকভদর সরবরোি করব। 

 

চোজৃ্সমূি 
 

a. একজ্ন গ্রোিক  খন সোইন আপ করভবন িখনই আমরো কসই পণয ও পহরভেবোগুহিভি 
প্রভ োজ্য ক  ককোভনো চোজৃ্ জ্োহনভ কদব 

 

b. আমরো  হদ চোজৃ্ বোড়োই বো নিুন ককোভনো চোজৃ্ বসোই িোিভি কসটো গ্রোিকভক জ্োনোভবো 
এবং কসটো েহবেযভিই কো ৃকরী িভব। 

 
c. ক  ককোভনো পণয বো পহরভেবো সরবরোভির আভগ আমরো িোর চোভজৃ্র হবেভ গ্রোিকভক 

জ্োনোভবো 
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d.  খনই গ্রোিক ককোভনো পণয বো পহরভেবোর জ্নয অনুভরোি করভবন িখনই িোভক িোর 

জ্নয চোজৃ্ও জ্োহনভ কদওো িভব 
 

e. হবিভম্ব পহরভিোভির জ্নয জ্হরমোনো সুদ ঋণ চুহক্তভি কবোভে উভেখ করো িভব। 
 

f. সি-দোবদ্ধ সভমি বো িো েোড়ো ককোভনো বযহক্ত ঋণগ্রিীিোভক বযবসোহক ঋণ েোড়ো 
ঋণগ্রিীিোভক কদওো সমস্ত কলোটিং করভটর কমোদী ঋভণর উপর আমরো ককোভনো 
কিোরভক্লোজ্োর চোজৃ্ / হপ্র-কপভমন্ট চোজৃ্ িো ৃ করব নো। 

 

ঋণ পুনরুদ্ধোর 
 

a. ঋণ পুনরুদ্ধোভরর জ্নয আমরো ককোভনো অভ ৌহক্তক িরোহনর পর্ অবিম্বন করব নো। 

 
 

b. গ্রোিকভদর সভঙ্গ  র্ো র্ আচরণ করভি কমীভদর প ৃোি প্রহিক্ষণ কদওো িভব। 

 

িিৃোবিী 
 
a.  খন ককোভনো গ্রোিক প্রর্মবোভরর জ্নয ককোভনো পণয বো পহরভেবো গ্রিণ করভি, আমরো কসই 

পণয বো পহরভেবোর সভঙ্গ প্রোসহঙ্গক হনম ও হবহিগুহি গ্রোিকভক সরবরোি করব। 
 
b. সমস্ত িিৃোবিী নযো য িভব এবং গ্রোিভকর অহিকোর এবং দোহত্বগুহি স্পষ্ট এবং সরি 

েোেো িোভি বিো র্োকভব। ক খোভন দরকোর আমরো কসখোভন আইনী বো প্র ুহক্তগি েোেো 
বযবিোর করব। 

 
c. চুহক্তর অিীভন অরৃ্ প্রদোন বো সম্পোদন প্রিযোিোর / ত্বরোহিি করোর হসদ্ধোে িভব ঋণ 

চুহক্তর সভঙ্গ সঙ্গহি করভখ বো অনুভমোহদি িিৃোবিী অনুসোভর। 
 

d. ঋণগ্রিীিোর কোভে র্োকভি পোভর আমোভদর এমন ককোভনো দোহব অর্বো অনয ক  ককোভনো ক  
ককোভনো আইনী অহিকোভরর জ্নয ঋভণর বভকো অরৃ্ আদো বো সমস্ত বভকো পহরভিোি 
করভি িভি আমরো সমস্ত জ্োমোনি কেভড় কদব।  হদ এই িরভনর অহিকোর প্রভোগ করো 
ি, িোিভি ঋণগ্রিীিোভক অবহিষ্ট দোহব ও িিৃ সম্পভকৃ পূণৃোঙ্গ হববরণ হদভ কনোটিস 
কদওো িভব  োর অিীভন এনহবএিহস প্রোসহঙ্গক দোহবর হনষ্পহত্ত / পহরভিোি নো িওো 
প ৃে জ্োমোনি িভর রোখোর অহিকোর র্োভক। 
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e. ঋণ চুহক্তর ঋণ চুহক্তর িিৃোবিীভি প্রদত্ত উভেিয েোড়ো আমরো ঋণগ্রিীিোর হবেভ িস্তভক্ষপ 

কর্ভক হবরি র্োকব (  হদ নো ঋণগ্রিীিোর দ্বোরো আভগ প্রকোহিি ির্য নো িক্ষয করো 
 ো) 

  
হবজ্ঞোপন ও হবপণন 
 
a. আমরো হনহিি করব ক  সমস্ত হবজ্ঞোপন এবং প্রচোরমিূক সোমগ্রী পহরষ্কোর, নযো য 

 ুহক্তসঙ্গি িভব এবং হবভ্রোহেকর িভব নো। 
 
b. আমরো গ্রোিকভদর িোভদর জ্নয সমূ্পণৃ উপ কু্ত আহরৃ্ক পণয সরবরোি করব। এর মভিয 

হকেু পণয / পহরভেবো আমোভদর হনজ্স্ব িভব; আবোর কভকটি ককোভনো কগোষ্ঠী বো সংস্থোর 
পণয িভি পোভর  োর সোভর্ আমোভদর টোই-আপ করোর বযবস্থো রভভে। এই কগোষ্ঠীেুূূক্ত 
ককোম্পোহনগুহি সম্পভকৃ গ্রোিকভক অবহিি করব  োভদর সোভর্ আমরো একটি বযবসোহক 
বভিোবস্ত কভরহে এবং গ্রোিক  হদ এটো চোন িভবই আমরো ককোম্পোহনর কমী / এভজ্ন্টভদর 
িোভদর পণয / পহরভেবো হবপণভনর জ্নয হনভদৃি কদব। 
 

প ৃোভিোচনো 
a. কবোডৃ অব হডভরটসৃ প্রহি তেমোহসক কিে িওোর এক মোভসর মভিয তেমোহসক হেহত্তভি 

নযো য অনুিীিন হবহির সম্মহি এবং অহেভ োগ প্রহিহবিোন বভিোবভস্তর কো ৃকোহরিো 
প ৃোভিোচনো করভব। 
 

b. এই জ্োিী প ৃোভিোচোনর সহম্মহিি হরভপোটৃ আহরৃ্ক বেভরর কি কর্ভক এক মোভসর মভিয 
বোহেৃক হেহত্তভি কবোভডৃ জ্মো কদওো িভব। 

 
কগোপনীিো 
 
a. গ্রোিভকর দ্বোরো অনুভমোহদি নো িভি আমরো সমস্ত বযহক্তগি ির্য অপ্রকোিয এবং কগোপনী 

হিসোভব হবভবচনো করব 
 
b. আমরো হনম্নহিহখি বযহিিমী মোমিো েোড়ো কগোষ্ঠীর মভিয অনয ককোনও সত্তোর কোভে 

আমরো কিনভদভনর হববরণ প্রকোি করব নো 
 

  হদ আমোভদর হবহিবদ্ধ বো হনোমক আইন দ্বোরো ির্য সরবরোি করভি ি 
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  হদ এই ির্য প্রকোি করোর জ্নয জ্নগভণর কোভে ককোভনো দোবদ্ধিো র্োভক 
  হদ আমোভদর স্বোভরৃ্র জ্নয জ্নয আমোভদর এই ির্য সরবরোি করো প্রভোজ্ন 

ি (ক মন জ্োহিোহি আটকোভনো)। হবপণভনর উভেভিয আমরো অনয কোরও 
কোভে (কগোষ্ঠীেুক্ত ককোম্পোহন সি) গ্রোিকভদর সম্পভকৃ ির্য কদওোর জ্নয এই 
কোরণটিভক বযবিোর করব নো। 

  হদ আমরো অনযোনয পণয বো পহরভেবো সরবরোভির জ্নয আমোভদর কগোষ্ঠী / 
সিভ োগী / সত্তো বো সংস্থোগুহিভক এই জ্োিী ির্য সরবরোি করোর জ্নয 
গ্রোিকভদর অনুমহি (উদোিরণস্বরূপ ঋণ অনুভমোদভনর সম) হনভ র্োহক।   

 ক খোভন গ্রোিক আমোভদর পহরভেবো / পণয সরবরোভির জ্নয আমোভদর কগোষ্ঠী 
/ সিভ োগী / সত্তো বো সংস্থোগুহিভক এই জ্োিী ির্য প্রকোি করভি বভিভেন 

 
ঋণ ও অহগ্রম 
 
a. টোকো িোর কদওো বো অনয ককোভনো ঋণ কনওোর আভগ, আমরো খহিভ কদখভবো গ্রোিভকর 

(ঋণগ্রিীিোর) িো পহরভিোি করোর ক্ষমিো রভভে হকনো 
 
b. ঋণ অনুভমোদভনর আভগ আমরো গ্রোিকভক অবহিি করব  হদ কসটো দোহব বো অনয ককোভনো 

েোভব পহরভিোিভ োগয ি 
 

c. সমস্ত ঋভণর আভবদম প্রোহির জ্নয আমরো স্বীকোভরোহক্ত কদব। 
 

 
সুভদর িোভরর মভডি 
 

ককোম্পোহনর একটো সুভদর িোভরর মভডি রভভে  ো ঋণদোভনর িোভরর হবেভ হসদ্ধোে কনওোর 
জ্নয হনম্নহিহখিগুহির মভিো প্রোসহঙ্গক হবেগুহিভক হবভবচনো কভর। 
 

(a) ঋণগ্রিভণর খরচ 

(b) পহরচোিন খরচ 

(c) পণয ও ঋণগ্রিীিোর জ্নয হরস্ক হপ্রহমোম 

(d) প্রভোজ্নী সম্পদগুহিভি হরটোনৃ 

(e) অনয ক  ককোনও প্রোসহঙ্গক উপোদোন ক মন হিভে প্রচহিি বোজ্োভরর ঋভণর িোর প্রেৃহি 

 

ককোম্পোহনর একটি অযোভসট অযোি িোোহবহিটি কহমটি (এএিহসও) রভভে  োরো উপভরর 
সমস্ত হবে হবভবচনো কভর মোহসক হেহত্তভি ঋভণর িোভরর উপর বযবসোর পরোমিৃ কদভব। 
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উপভরোক্ত হবেগুহির মভিয ককোনও উভেখভ োগয পহরবিৃন ঘটভি এএিহসও ককোভনো মোভসর 
মভিযই সুভদর িোভরর পহরবিৃভনর ক্ষমিো রোভখ। 
 
গ্রোিক ও পণযগুহির ঝুাঁ হকর মোপকোঠির হেহত্তভি বযবসোগুহি একই পভণযর অিীভন হবহেন্ন 
গ্রোিভকর জ্নয হবহেন্ন সুভদর িোর অর্বো একই গ্রোিভকর জ্নয হবহেন্ন পভণযর অিীভন  হবহেন্ন 
সুভদর িোর িো ৃ করভব। 
 
উপভরর মোপকোঠির উপর হনেৃর কভর সুভদর িোর সোিোরণি 5% কর্ভক 30% এর মভিয 
র্োকভব। সমস্ত সুভদর িোর বোহেৃক হেহত্তভি িভব এবং অনুভমোদভনর হচঠিভি স্পষ্টেোভব বিো 
র্োকভব কিবোর িো হদভি িভব। গ্রোিভকর সোভর্ চুহক্ত অনুসোভর সুভদর উপর জ্হরমোনো আদো 
করো িভব এবং এক গ্রোিক কর্ভক আভরক গ্রোিক এবং / অর্বো এক পণয কর্ভক আভরক 
পভণয এই িোর পহরবহিৃি িভি পোভর। 
 
আভরো কবহি সিোিো 
 
অহেভ োগ / নোহিি এবং মিোমি / পরোমিৃ - অেযেরীণ পদ্ধহি 
 

a. হ হন অহেভ োগ দোভর করভি ইেকু আমরো কসই গ্রোিকভক গোইড করব এবং 
িিোিি হনভ সন্তুষ্ট নো িভি কী করভি িভব কস সম্পভকৃও আমরো সিোিো করব। 
আমোভদর কমীরো ক  ককোনও প্রভেই সিোিো করভব। 

b. হবেটি খহিভ কদখোর পর  ি িীঘ্র সম্ভব আমরো একটো জ্বোব পোঠভবো; গ্রোিক 
 হদ িোভি সন্তুষ্ট নো িন িোিভি কীেোভব কসই অহেভ োগটিভক আভরো এহগভ হনভ 
 োওো  ো কস বযোপোভরও আমরো গ্রোিকভক গোইড করব। 
 

 

c. আমরো আমোভদর িোখো অহেভ োগ প্রহিহবিোন আহিকোহরক (হগ্রভেন্স হরভেসোি 
অহিসোর)-এর নোম ও ক োগোভ োভগর হবস্তোহরি হববরণ হডসভে করব, আমোভদর 
ককোম্পোহনর হবরুভদ্ধ অহেভ োভগর সমোিোভনর জ্নয  োাঁর সভঙ্গ জ্নসোিোরণ ক োগোভ োগ 
করভি পোভর। 
 

মিোমি এবং পরোমিৃ 
 
পহরভেবোর মোভনোন্নভনর সোিো য করভি আমরো আমোভদর গ্রোিকভদর আমোভদর পহরভেবো 
সম্পভকৃ মিোমি হদভি অনুভরোি কহর। 
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নজ্রদোহর 
                                                                 
                                                                    
                                                                      
                
 
হবহি সম্পভকৃ আভরো ির্য 
 
হবহিটি আমোভদর ওভবসোইভট উপিব্ধ িভব এবং অনুভরোি করভি এর প্রহিহিহপও পোওো  োভব 
 
অলিয াগ প্রলতলিধান – য াগায াযগর লিিরণ 

 

ক  ককোনও অহেভ োভগর জ্নয, আপহন হনম্নহিহখি ঠিকোনো অহেভ োগ হনষ্পহত্ত কমৃকিৃো / 
কনোডোি অহিসোভরর সোভর্ ক োগোভ োগ করভি পোভরন: 

ককোটোক মোহিন্দ্রো ইনভেস্টভমন্ট হিহমভটড 

12হবভকহস, চিুরৃ্ িি, েট হস-12, হজ্ ব্লক 
বোন্দ্রো কুরিো কমভেে, 
বোন্দ্রো (পূবৃ), মমু্বোই - 400 051 
ইভমইি: kmil.helpdesk@kotak.com 

আপহন  হদ ককোম্পোহনর হসদ্ধোে / সমোিোভন সন্তুষ্ট নো িন অর্বো এক মোস সমপভবৃর মভিয 
ককোভনো জ্বোব নো পোন িোিভি আপহন হনভচ কদওো ঠিকোনো আরহবআই-র হডপোটৃভমন্ট অব 
নন-বযোহঙ্কং সপুোরহেিভনর আঞ্চহিক দিভরর অহিসোর-ইন-চোভজৃ্র কোভে ক ভি পোভরন: 

হডপোটৃভমন্ট অব নন-বযোহঙ্কং সুপোরহেিন 
মুম্বোই আঞ্চহিক দির, 
চিুরৃ্ িি, হরজ্োেৃ বযোঙ্ক অব ইহিো 
মুম্বোই কসন্ট্রোি করিওভ কস্টিভনর উিভটোহদভক, 
বোইকুেো, মুম্বোই 400 008 
কিোন: (022) 23084121 
িযোে: (022) 23022011 
ইভমইি: dnbs@rbi.org.in 

 

mailto:kmil.helpdesk@kotak.com
mailto:dnbs@rbi.org.in
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