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ফফয়ার প্র্যাদিস ফ াড, এত্ত্দ্বারা নীটে োর উটেি রা হটেটে, ো হল এনদিএফদস-এর জনয উিটর উটেদিত্
ফফয়ার প্র্যাদিটসস ফ াড-এর আরদিআই সার্কুলার অনু সাটর। এই িদলদসটি প্র্স্তুত্ রা হয় এদিএফএল-এর নূ্েনত্ি
ফফয়ার প্র্যাদিস স্টযান্ডাডুস অনু সাটর গ্রাহ টির সটঙ্গ ফলনটিন রার সিটে। এো গ্রাহ টির সটঙ্গ ফলনটিন রার
এ ো ফেিওয়া ু প্র্িান টর দিটনর িটর দিটনর দিদিটত্, এফদিদস ফ াটডর োদহিা অনু সাটর।
এফদিদস প্র্টোজয হয় উিদরউক্তটত্, স্বত্ন্ত্রিাটি ফপ্র্াডাি িা সাদিু স িাস্তটি প্র্িান রা হটল, ফফাটনর িাধ্যটি,
ইন্টারটনটে িা অনয ফ ানওিাটি অনয ফ ানও িদ্ধদত্ িযিহার টর, ত্া ফস োই ফহাি, িত্ু িাটন িা িদিষ্যটত্।
ফ াটডর উটেশয
ফ াডটি প্র্স্তুত্ রা হটেটে উটেটশযর সটঙ্গ ো হল
• ফফয়ার প্র্যাদিসগুদল সু দনদিত্ রা সিস্ত গ্রাহ টির সটঙ্গ ফলনটিন রার সিয়
• অত্যদধ্ স্বচ্ছত্ার ারটে গ্রাহ রা সক্ষি হন িাটলািাটি ফপ্র্াডািটি িু ঝটত্ এিং জ্ঞাত্ দসদ্ধান্ত দনটত্ িাটরন।
• এদিএফএল-এ গ্রাহ টির আত্মদিশ্বাস গট়ে ফত্ালা
ফলাটনর জনয আটিিন রা এিং ত্ার প্র্টসদসং
• ফলাটনর জনয আটিিন রা এিং ত্ার প্র্টসদসং রটত্ (এ) ঋেগ্রহে ারীর সটঙ্গ সিস্ত ফোগাটোগ িাত্যিাষ্ায় রা
হটি িা ঋেগ্রহে ারী ফে িাষ্ায় স্বচ্ছন্দ্যটিাধ্ টরন ফসই িাষ্ায় রা হটি। (িী) ফলান আটিিনিটে প্র্টয়াজনীয় ত্থ্য
অন্তিু ক্ত থ্া টি ো প্র্িাদিত্ রটি ঋেগ্রহে ারীর উত্দ্সাহট , সু ত্রাং ো হটি এ টি অথ্ুিহুল ত্ুলনা দনয়ি এিং
শত্ু িদলর সটঙ্গ ো অফার রা হটি অনযানয এদিএফদস-এর বারা এিং জ্ঞাত্ দসদ্ধান্ত গ্রহে রা হটি ঋেগ্রহে ারীর বারা।
ঋটের আটিিনিত্দ্র দনটিু শ রটি দ দ ডর্কটিট ড্ের প্র্টয়াজন হটি আিটিনিে জিা ফিওয়ার জনয। এদিএফএলএর এ ো দসটস্টি আটে সিস্ত ফলান আটিিনিটের স্বী ৃ দত্িল রদসি প্র্িাটনর।

ফলাটনর িলযায়ন এিং দনয়ম্শত্ু ািদল
• এদিএফএল দলদিত্িাটি িঞ্জুরিটের বারা িা অনযিাটি জানায় ঋেগ্রহে ারীট , ফলাটনর িঞ্জুর হওয়া অযািাউটন্টর
দিষ্য়টি এিং ফসই সটঙ্গ দনয়ি এিং শত্ু ািদল দ থ্া টি, দডস াউন্ট এিং সু টির িাদষ্ু হার দ হটি ত্া এর অন্তিু ক্ত
থ্াট এিং ফসই সটঙ্গ আটিিনিটের িদ্ধদত্ ফ িন হটি, এই দনয়ি এিং শত্ু ািদলগুদল ঋেগ্রহে ারী ফে স্বী ার
রটেন ত্া এদিএফএল-এর াটে ফর ডু থ্া টি।
• এদিএফএল সিস্ত ফোগাটোগিে,ফলান িঞ্জুর হওয়ার িে এিং অনযানয সিদ েু ঋেগ্রহে ারীর িাত্ৃিাষ্ার দলটি
িাঠাটিন ফে িাষ্া দত্দন ফিাটঝন, ত্ অযািাউন্ট ঋে িঞ্জুর হটেটে এিং ত্ার দনয়ি এিং শত্ু িদল োর অন্তিত্ু িাদষ্ু
সু টির হার এিং অযাদিট শন িা আটিিটনর িদ্ধদত্,এিং এই দনয়ি এিং শত্ু ািদলগুদল ঋেগ্রহে ারীর বারা স্বী ৃ ত্
হওয়ার ফর ডু থ্া টি। এদিএফএল ঋে েুদক্তিটের এ টি দি সু স্পষ্টিাটি প্র্স্তুত্ রটিন োটত্ ঋেগ্রহে ারী ত্া
িু টরািু দর িু ঝটত্ িাটরন, এিং প্র্দত্টি িদরটিদষ্টত্ ডর্কটিটন্টর এ টি দি এর সটঙ্গ সংেু ক্ত থ্া টি ো সিস্ত
ঋেগ্রহে ারীট িাঠাটনা হটি ঋে িঞ্জুর/দিত্রে/দিত্রটের িরিত্ী ো থ্া টি ওটেল াি দ টের সটঙ্গ।
• ঋে েুদক্তিটে িযাটনল ইন্টাটরস্ট িা সু টির োজু সংক্রান্ত ফ ানও ধ্ারায় ফিরীটত্ িু ন:প্র্িান রার থ্া দনদিু ষ্টিাটি
ি়ে অক্ষটর
দলদিত্ থ্া টি।
ঋটের আিন্টন োর অন্তিু ক্ত দনয়ি এিং শত্ু ািদলর িদরিত্ু ন
• এদিএফএল-এর প্র্ াদশত্ ওটেিসাইটের িাধ্যটি িা েথ্ােথ্িাটি ফ ানও দনদিু ষ্ট গ্রাহ ট , এদিএফএল ফ ানও
ফনাটিশ িাঠাটত্ িাটরন ঋেগ্রহে ারীট (ফির) আঞ্চদল িাষ্ায় িা ফে িাষ্া ঋেগ্রহ ফিাটঝন ফসই িাষ্াটত্, ঋে
িঞ্জুর হওয়ার েদি দনয়ি এিং শত্ু ািদলর ফ ানও িদরিত্ু ন হয়। এদিএফএল এো়োও সু দনদিত্ রটি দডস াউন্ট িা
সু টির হাটরর িদরিত্ু ন এিং োটজুস সম্ভািযিাটি টি ফথ্ট ােু রী হটি ত্াও সু দনদিিাটি জানাটিন।
• দর টলর িা ত্বরাদিত্ ফিটিটন্টর দসদ্ধান্ত িা েুদক্তর অধ্ীটন ােুসম্পািন সংগদত্িেু হটি স্বত্ন্ত্র ঋে েুদক্তিটে।
• এদিএফএল সিস্ত িট য়ার িু ন:প্র্িাটনর দসদ উদরটিগুদল িু ক্ত রটি িা িাদ থ্া া অযািাউটন্টর দিষ্টে অিগত্ হটল
ত্া িু ক্ত রটি ফ ানও বিধ্ অদধ্ ার িা িিুস্বটত্বর সাটিটক্ষ িা ঋেগ্রহে ারীর অনযট ানও ফেি িা িাদি থ্া টল। েদি
এই ধ্রটনর ফ ানও অদধ্ ার অনু শীলন রা হয়, ত্াহটল ঋেগ্রহে ারীট ফনাটিশ ফিওয়া হটি উক্ত দিষ্টে দিশি
জাদনটে িাদ থ্া া িাদির দিষ্টে এিং শত্ু ািদলর অধ্ীটন োটত্ এদিএফএল দসদ উদরটিজগুদল ধ্টর রািার ফোগয হটিন
েত্ক্ষে না িেুন্ত ফেি িা িাদি দিিাংসা িা প্র্িান রা হয়।
দডদজোল ফলদন্ডং িযােফটিু ঋটের উত্দ্স
• দডদজোল ফলদন্ডং িযােফটিুর নাি োরা ফসাদসুং িা উত্দ্টসর এটজন্ট িা প্র্দত্দনদধ্ দহসাটি দনেু ক্ত (এটজন্ট দহসাটি
উটেদিত্, এরিটর) ত্া প্র্ াশ রা হটি এদিএফএল-এর ওটেিসাইটে।
• দডদজোল ফলদন্ডং ফ্ল্যােফিু এটজন্ট দহসাটি দনেু ক্ত থ্াট ন এিং গ্রাহ টির সিদ েু দনটিু শ ফিন, এদিএফএল-এর নাি
এিং এদিএফএল এটজটন্টর নাি প্র্ াশ টরন োর িাধ্যটি ত্াাঁরা গ্রাহট র সটঙ্গ ফোগাটোগ টরন।
• ঋেিঞ্জুর হওয়ার িটর সটঙ্গ সটঙ্গ, দ ন্তু ঋে েুদক্তিে ােু র রার আটগ, িঞ্জুর হওয়ার িে ইসুূ্ে রা হয়
ঋেগ্রাহ ট এদিএফএল-এর ফলোরটহটড।

• ঋে েুদক্তিটের এ টি দি ফসই সটঙ্গ প্র্দত্টি ঋে েুদক্তিটে সটঙ্গ িদরটিদষ্টত্ ডর্কটিটন্টর এ টি দি এর সটঙ্গ
সংেু ক্ত থ্া টি ো সিস্ত ঋেগ্রহে ারীট িাঠাটনা হটি ঋে িঞ্জুর/দিত্রে/দিত্রটের সিটে।
• এদিএফএল বারা দনেু ক্ত দডদজোল ফলদন্ডং িযােফটিুর িাধ্যটি ােু রীিাটি ত্িারদ এিং দনরীক্ষে রা সু দনদিত্
রটি।
• অদিটোগ দনষ্পদির িদ্ধদত্র দিষ্টে সটেত্নত্াটিাধ্ িা়োটর েটথ্ষ্ট িযিস্থা ফনওয়া হটি।
সাধ্ারে
• এদিএফএল ত্ার ঋেগ্রহে ারীর িযািাটর হস্তটক্ষি রার ফথ্ট দিরত্ থ্া টি, ফ িলিাে স্বত্ন্ত্র ঋে েুদক্তিটের
দনয়ি এিং শত্ু ািদলটত্ ফিওয়া উটেশযগুদল িযাত্ীত্ (েদি না নত্ুন ত্থ্য, ো আটগ ঋেগ্রহে ারীর বারা প্র্ াশ না রা
হটে থ্াট , েদি ত্া এদিএফএল-এর নজটর আটস)।
• েদি ঋেগ্রহে ারীর াে ফথ্ট অনু টরাধ্ আটস ঋেগ্রহে ারীর অযা াউন্ট স্থানান্তটরর,সম্মদত্ িা অনযথ্ায়
এদিএফএল-এর আিদি থ্াট ,েদি ত্া হয়, ত্া ঋেগ্রহে ারীট সাধ্ারেত্: জানাটনা হ্রয় 21 দিটনর িটধ্য
ঋেগ্রহে ারীর অনু টরাধ্ প্র্াপ্ত হওয়ার ত্াদরি ফথ্ট । এই জাত্ীয় স্থানান্তর স্বচ্ছ েুদক্তিদ্ধ িদরিাষ্ার সংগদত্টত্ রা হয়
প্র্টোজয আইন অনু সরটে।
• এর ঋেগ্রহে ারীর ফ ানও িট য়া িাদ থ্া টল, এদিএফএল ফ ানওিাটি অটেৌদি িাটি হয়রাদন টর হয় না িা
অসিটে ঋেগ্রহে ারীট দিরক্ত রা হয় না, িয় ফিদিটে িা অিিাননা টর ফলান িা িট য়া ইত্যাদি িদরটশাধ্ রার
ফেষ্টা রা হয় না। এদিএফএল-এর স্টাফটির এিং এটজন্সীর িীটির েথ্াথ্ু প্র্দশক্ষে রা হয় োটত্ ত্াাঁরা েথ্াথ্ুিাটি
গ্রাহ টির সটঙ্গ িাটলা িযিহার টরন।
• গ্রাহ টির সু রক্ষািযিস্থার িদরিাি অিু সাটর এিং এো়োও আগাি দিদিন্ন ফলান প্র্িাটন সংঙ্গদত্ িজায় রািার জনয
ঋেগ্রহে ারী িযাঙ্কস এিং এনদিএফদস-এর ফক্ষটে, এদিএফএল ফফারটোজার োটজুস িা দপ্র্-ফিটিন্ট ফিনাদি ধ্ােু
টর না সিস্ত ফফ্ল্াটিং ফরেস োিু ফলাটনর িঞ্জুটর িযদক্তদিটশষ্ ঋেগ্রহে ারীর াে ফথ্ট ।
ফিাডু অফ ডাইটরিটরর িায়িাদয়ত্ব
• এদিএফএল-এর ফিাডু অফ ডাইটরির এ অদিটোগ দনষ্পদির িদ্ধদত্ অনু টিািন টরন।
• ফফয়ার প্র্যাদিস ফ াটডর অদিটোগুদল িেুায়ক্রটি িু ন:িলযায়ন রা হটি এিং অদিটোগ দনষ্পদির িদ্ধদত্র ােু দর
রা হয় িযাটনজটিটনে িদরোলনার দিদিন্ন স্তটর। দনয়দিত্ দিরদত্টত্ এ টি সংদক্ষপ্ত দরটিােু জিা রা হয় ফিাটডু।
অদিটোগ দনষ্পদির িদ্ধদত্
• এদিএফএল-এ, গ্রাহ িদরটষ্িা এিং সন্তুদষ্টদিধ্ান আিাটির িল লক্ষয।
• এদিএফএল-এর অদিটোগ দনষ্পদি িদ্ধদত্ অত্যন্ত অথ্ুিেু এিং ােু রী, এ টি স্ট্রা োডু দসটস্টি বত্রী রা হয়।
এই দসটস্টি িা িদ্ধদত্ সু দনদিত্ টর ফে অদিটোগ দনষ্পদি ফেন সঠি িাটি এিং সত্দ্িাটি রা হয় দনয়ি এিং
ানু ন অনসরে টর।
এ. গ্রাহ টির অদিটোগ িা নাদলশ িদরোলনার েন্ত্রিাদত্

গ্রাহ রা োরা ফীডিযা িাঠাটত্ োন িা অদিটোগ িাঠাটত্ োন ত্াাঁরা দনম্নদলদিত্ েযাটনল িযিহার রটত্ িাটরন স াল
9.30 ফথ্ট সটযয 6.00 িেুন্ত, ফসািিার ফথ্ট শুক্রিার (জাত্ীয় েু টির দিন ো়ো)।
আিাটির াস্টিার সাদিু স ফহল্পলাইটন ল রুন: 1800 270 7000
আিাটির ইটিল রুন এিাটন: care.finance@adityabirlacapital.com
• নীটে ফিওয়া ঠি ানায় দলিু ন:
আদিত্য দিরলা ফাইনান্স দলদিটেড
10ি ত্লা, আর-ফে িা ু , দনরলন িটিক্স,
অফ ওটেস্টানু এটক্সটপ্র্স হাইওটে, ফগাটরগাাঁও িিু
িু ম্বাই - 400063
েদি অদিটোগ প্র্িি সিটের িটধ্য সিাধ্ান না রা হয় িা এদিএফএল বারা প্র্িি সিাধ্াটন অদিটোগ ারী সন্তুষ্ট না
হন, গ্রাহ িটিন্ট ফরটেসাল অদফসারট এদিষ্টে জানাটত্ িাটরন। িটিন্ট ফরটেসাল অদফসাটরর নাি এিং
ঠি ানা হল:
দিস দিত্া নাি াদনু
ফফান: +91-22-62257642
ইটিল আইদড: grievance.finance@adityabirlacapital.com
েদি উিদরউক্ত েযাটনটলর বারা প্র্াপ্ত সিাধ্ানগুদল সটন্তাষ্জন না হটল, ত্াাঁরা আিাটর িটিন্ট ফরটেসাল ফসটলর
প্র্ধ্ানট দলিটত্ িাটরন এিাটন: ABFL.GrievanceHead@adityabirlacapital.com
আিরা এই েযাটনটলর িাধ্যটি প্র্াপ্ত দেঠি িা ইটিটলর উির দিটে থ্াদ 5টি াটজর দিটনর িটধ্য।
েদি এই অদিটোগ িা দিিাি দনষ্পদি না হয় এ িাটসর সিয়সীিায়, গ্রাহ ত্িন অদফসার-ইন-োটজুর াটে আটিিন
রটত্ িাটরন আরদিআই-এর আঞ্চদল ােুালটের নন্-িযাদঙ্কং সু িারদিশন দিিাটগ এদিএফএল-এর ফরদজস্টাডু
অদফটসর এিদত্য়াটর। দডএনদিএস-এর দিশি দিররে নীটে ফিওয়া হল।
ফডিু টি ফজনাটরল িযাটনজার, নন্-িযাদঙ্কং সু িারদিশন দিিাগ,
আহটিিািাি
দরদজওনাল অদফস,
1ি ত্লা, গাযী ব্রীটজর
াটে,
আহটিিািাি - 380014
ফেদলটফন:
079-27540093
ইটিল আইদড: dnbsahmedabad@rbi.org.in
িী. িাধ্যত্ািল দডসটির প্র্টয়াজনীয়ত্া
এদিএফএল-এর অদিটোগ রা োয় আিাটির সিস্ত দনটম্নাক্ত শািায়:
• অদিটোগ এিং িরািশু প্র্াপ্ত হওয়ার েটথ্াদেত্ িযিস্থা

• িটিন্ট ফরোসাল অদফসাটরর নাি, ঠি ানা এিং ফোগাটোগ নম্বটরর দডসটি
অদিটোগ দনষ্পদির ইউদনটের প্র্দক্রয়া সু দনদিত্ রটি গ্রাহ টির অদিটোগগুদলর প্র্ায় সটন্তাষ্জন সিাধ্ান।
এটি ত্: া াঁ রা সু দনদিত্ রটিন ফে অদিটোগ ধ্াটি ধ্াটি েটথ্াদেত্ স্তটর ফিৌাঁেটি েদি না ত্া সিাধ্ান রা োয়
অদিটোগ ারীর স্তর িেুন্ত। েত্ক্ষে না িেুন্ত ফশষ্ ফেষ্টা রা হয় ফে আিরা এিন িদরদস্থদত্টত্ ফিৌাঁটেদে ফেিাটন
আিাটির গ্রাহ রা দসদনয়র িযাটনজটিটন্টর াটে ােু দর দনষ্পদি িাওয়ার জনয অদিটোগ টরন না, আিরা এ ো
শদক্তশালী প্র্দক্রয়ার অনু শীলন দর এইগুটলা হযাটন্ডল রার জনয,এটির িলযায়ন রা ির ার অদিটোগটির ারে
িু : াঁ টজ ফির রার এিং ক্রিিধ্ুিানত্া িজায় রািটত্ এিং এইগুটলা প্র্দত্টরাধ্ রা িারিার োটত্ দফটর না আটস ।
সী. োইি ফেি
ফরদজস্টার রা অদিটোগগুটলার জনয, উিটর উটেদিত্ ফে ফ ানও েযাটনল িযিহার রটত্ িাটরন (উটেদিত্ িটেন্ট
(এ) অিযন্তরীন ফিদশনারী ো গ্রাহ টির অদিটোগ িদরোনলা টর)। েদি অদিটোগুটলা দলদিত্িাটি আটস,
এদিএফএল ফেষ্টা টর এ ো স্বী ৃ দত্ িা উির ফিওয়ার 5টি াটজর দিটনর িটধ্য। এ িার দিষ্য়টি িযক্ত রা হটল,
এদিএফএল ফেষ্টা টর গ্রাহ ট এ ো ে়োন্ত উির ফিওয়ার িা এ িার জানায় সিয় ফনিার জনয অদিটোগটি
িাওয়ার এ িাটসর িটধ্য।
অদিটোগ ো আিরা ফশটষ্ িাই ো সঠি দৃদষ্টিদঙ্গটত্ দিোর রা হয় এিং সিদি ফথ্ট দিোর দিটেষ্ে রা হয়।
এদিএফএল-এর সটঙ্গ ফ ানও িযািাটর ফোগাটোগ রার িযিস্থা প্র্িান রা হয় গ্রাহ টির। অদিটোগ ো দ েু সিটের
প্র্টয়াজন হয় দিষ্য়টি িরীক্ষা রটত্ ত্া সটঙ্গ সটঙ্গ জানাটনা হটে থ্াট ।
উক্ত িদলদসটি িলযায়ন রা হয় সিটে সিটে, সংটশাধ্ন রা হয় েিন ফ ানও িদরিত্ু টনর প্র্টয়াজন হয় আর ত্া
টরন এদিএফএল গ্রাহ টির অদিটোগ এিং দিিাি িদরোলনা রার িাধ্যটি োর িটধ্য আটে নত্ুন অদিটোটগর িা
দিিাটির েযাটনও, েদি ত্া থ্াট ।
ফফয়ার প্র্যাদিস ফ াড-এর ফোগাটোটগর িাষ্া এিং ধ্রন
ফফয়ার প্র্যাদিস ফগাড, সাধ্ারেত্: আঞ্চদল িাষ্ায় িা ঋেগ্রহে ারী ফে িাষ্া ফিাটঝন ফসই িাষ্ায় ফ াম্পাদনর
ওটেিসাইটে ফিওয়া হয় দিদিন্ন ফস্ট টহাল্ডার ত্থ্য জানাটনার জনয। এর দি িাওয়া োয় অনু টরাটধ্।
অত্যদধ্ সু ি ধ্ােু রার দনয়ি ানু ন
• এদিএফএল-এর েথ্াথ্ু অিযন্তরীল নীদত্ এিং প্র্দক্রয়া আটে সু টির হার এিং ত্ার প্র্টসদসং এিং অনয োজুগুটলা ঠি
রার ।
• এদিএফএল গ্রহে টরটে সু টির হাটরর িটডল, ফাটন্ডর অযা াউন্ট িলয, িাদজুন এিং ঝুাঁ দ র দপ্র্দিয়াি দনটেটে সু টির
হার দনদিু ষ্ট রার জনয ো ধ্ােু হটি ফলানস এিং অযাডিাটন্স।
• সু টির হার ধ্ােু হয় ঋেগ্রহে ারীর ঝুাঁ দ র ক্রিদিনযাটসর উিটর দনিু র টর, ফসই সটঙ্গ আদথ্ু সংগদত্, িযিসা,
দনয়ন্তূ্র িদরটিশ ো িযিসার ওির প্র্িাি ফফটল, প্র্দত্টোদগত্া, ঋেগ্রহে ারীর অত্ীটত্র ইদত্হাস ইত্যাদির ওির
দনিু র টর।

• প্র্টোজয সু টির হার ঋেগ্রহে ারী িা গ্রাহ টির জানাটনা হয় আটিিন িটে এিং স্পষ্টিাটি ফলিা থ্াট ঋে িঞ্জুর
হওয়ার িটে।
• সু টির হার হয় িাদষ্ু ী ৃ ত্ সু ত্রাং ঋেগ্রহে ারী সঠি হারটি জাটনন ো ধ্ােু রা হটি অযা াউটন্ট।
অত্যদধ্ সু ি ধ্ােু রার জনয অদিটোগ
এদিএফএল েটথ্াদেত্ অিযন্তরীন রীদত্নীদত্ প্র্টয়াগ টর এিং সু টির হাটরর প্র্দক্রয়া দনধ্ুারে টর এিং োলু টর এিং
ফসই সটঙ্গ অনযানয োজুগুদল ধ্ােু টর।
ফগািনীয়ত্া
(এ) গ্রাহ বারা অনু টিাদিত্ না হটলও এদিএফএল সিস্ত িযদক্তগত্ ত্থ্যগুদলট িযদক্তগত্ দিদিটত্ এিং ফগািনীয়ত্ার
সটঙ্গ িদরোলনা রটিন।
(িী) গ্রাহ বারা অনু টিাদিত্ না হটল,এদিএফএল ফলনটিটনর দিিরে প্র্ াশ রটিন না অনয ফ ানও িযদক্তট
ফ িলিাে িযদত্ক্রি িদরদস্থদত্র ফক্ষটে।
• ত্থ্যগুদল প্র্িান রা হয় দিদধ্িদ্ধ িা দনয়িানু আইন বারা
• েদি জনগটের ওির ত্ু িয িালটন এই ত্থ্যগুদল প্র্ াশ রা হয়
• ফডোগুদল ফ াম্পাদনর গ্রুটি ফশয়ার রা হটত্ িাটর ঋেগ্রহে ারীর সম্মদত্টত্।
• এদিএফএল এইগুদল িযিহার রটিন না এই ারটে ফে গ্রাহ টির িটধ্য ফ উ ত্া িাট টিংটের উটেটশয ত্া িযিহার
টরন।
দিদিধ্
িত্ু িাটন এদিএফএল দিটিেনা টর না ফগাল্ড জু টেলারীর দিদনিটে ঋে দিটত্ িা িুাদসয়াল ফিইট ল ফাইনাটন্স। এই
সিস্ত অদত্দরক্ত ফপ্র্াডাটির ফক্ষটে, এফদিদস িদলদস সম্ভিত্: আিটডে রা হটি, আরদিআই-এর দনটিু শািদল
অনু সাটর।

