মাইক্রাক্রডিট রেগুক্েটেী অথডেটি
প্রজ্ঞাপন
তাডেখ: ............................ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ /.......................২০১৯ ডিস্টাব্দ
এস.আে.ও নং ................................। মাইক্রাক্রডিট রেগুক্েটেী অথডেটি আইন, ২০০৬
(২০০৬ সক্নে ৩২ নং আইন) এে ধাো ৫১ রত প্রদত্ত ক্ষমতা বক্ে কর্তৃপক্ষ, সেকাক্েে পূব ৃানুক্মাদনরক্ম নিম্নরূপ
ডবডধমাো প্রণয়ি কডেে, যথা:-।
১ । নির ািাম।– এই নিনিমালা ক্ষুদ্রঋণ তথ্য ব্যুর া নিনিমালা, ২০১৯ িারম অনিনিত িইরি।
২ । সংজ্ঞা।– (১) ডবষয় বা প্রসক্ঙ্গে পডেপন্থী রকান ডকছু না থাডকক্ে, এই ডবডধমাোয়,(ক) “আইি” অথ থ মাইক্রাক্রডিট রেগুক্েটেী অথডেটি আইন, ২০০৬ (২০০৬ সক্নে ৩২ নং
আইন);
(খ) “ক্ষুদ্রঋণ প্রডতষ্ঠান” অথ ৃ আইক্নে ধাো ২(২১) এ সংজ্ঞাডয়ত ক্ষুদ্রঋণ প্রডতষ্ঠান ও এই
নিনিমালা অিীি গঠিত ‘ক্ষুদ্রঋণ তথ্য ব্যুর া’ তত তথ্য প্রদারি জন্য স কা কর্তথক
নিি থান ত অন্যান্য ক্ষুদ্রঋণ প্রনতষ্ঠাি িা সংস্থা;
(গ) “কর্তথপক্ষ” অথ থ মাইক্রাক্রডিট রেগুক্েটেী অথডেটি;
(ঘ) “ঋণতথ্য” অথ ৃ(1) ক্ষুদ্রঋণ প্রডতষ্ঠান কর্তৃক রকান গ্রাহক বা রেণীবদ্ধ গ্রাহকক্ক প্রদত্ত রকানরূপ ঋণ বা
অন্যান্য আডথ ৃক রসবা ও এে পডেমাণ;
(2) গৃহীত ঋক্ণে উক্েক্ে, ঋণ পডেক্ াক্ধে পূব ৃাপে তথ্যাডদ, ঋণগ্রহীতাে অথ ৃননডতক
কমৃকাণ্ড পডেচােনাে ধেন এবং ঋণগ্রহীতাে আমানত বা অন্য রকান জমা (যডদ
থাক্ক) এ ধেন; এিং
(3) ক্ষুদ্রঋণ প্রডতষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত ঋক্ণে ডবপেীক্ত ঋণগ্রিীতা নিকট িইরত গৃহীত
তয তকাি ি রি আমািত িা জমা (যডদ থাক্ক);
(ঙ) “ঋণগ্রহীতা” অথ থ ঋণ গ্রহণ কো হউক বা নাই হউক, রয ব্যডি বা ব্যডিগক্ণে নাক্ম ক্ষুদ্রঋণ
প্রডতষ্ঠান রকানরূপ ঋণ অনুক্মাদন কডেয়াক্ে এবং ইহাে অন্তর্ভৃি হইক্ব(1) রকাম্পানী বা কেক্পাক্ে ক্নে রক্ষক্ে উহাে সহক্যাগী সংস্থা;
(2) ডহন্দু রযৌথ পডেবাক্েে রক্ষক্ে উহাে রকান সদস্য অথবা উি সদস্য রয ফাক্মৃে অং ীদাে;
(3) ফাক্মৃে রক্ষক্ে উহাে রযক্কান অং ীদাে অথবা অন্য রকান ফামৃ যাহাক্ত উি অং ীদাে
একজন অং ীদাে; এবং
(4) ব্যডিে রক্ষক্ে রকান ফামৃ যাহাক্ত উি ব্যডি অং ীদাে।

(চ) “ক্ষুদ্রঋণ তথ্য ব্যুক্ো” অথ ৃ ক্ষুদ্রঋণ গ্রহীতাে যািতীয় তথ্যাডদ সংগ্রহ, সংেক্ষণ, ব্যবস্থাপনা,
ব্যবহাে এবং ডবতেণমূেক কায ৃকোপ সম্পন্ন কডেবাে জন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত সমডিত
ব্যবস্থাপনা;
(ে) “ঋণক্যাগ্যতা” অথ ৃ ঋণপ্রানিরত আরিদিকা ী নিশ্বাসরযাগ্যতা অথিা পূরি থ ঋণ
পডেক্ াক্ধে ডিডত্তক্ত রকান গ্রাহক্কে নতুন ঋণপ্রানি ডবশ্বাসক্যাগ্যতা;
(জ) “ব্যডি” অথ ৃ রকান ব্যনি, ক্ষুদ্রঋণ প্রনতষ্ঠাি, তকাম্পািী, অংিীদা ী কা িা অথিা অন্য তকাি
প্রনতষ্ঠাি িা সংস্থা;
(ঝ) “নিি থান ত” অথ থ কর্তথপক্ষ কর্তথক নিি থান ত।
(২) এই নিনিমালায় ব্যিহৃত িইয়ারে নকন্তু সংজ্ঞানয়ত িয় িাই উি অনিব্যনিসমূি আইরি সংজ্ঞানয়ত িইয়া
থানকরল উিা উি অরথ থ সংজ্ঞানয়ত িনলয়া নিরিনিত িইরি।
৩ । কর্তৃপক্ষ(ক) ক্ষুদ্রঋণ প্রডতষ্ঠান হইক্ত তযইিারি উপযুি মরি কন রি, উিরূরপ ঋণতথ্য সংগ্রহ কডেক্ত পাডেক্ব; এবং
(খ) উি ঋণতথ্য ডবডধ (৫) অনুসেণ কডেয়া রকান ক্ষুদ্রঋণ প্রডতষ্ঠানক্ক প্রদান কডেক্ত পাডেক্ব।
৪ । (ক) এই ডবডধমাোে আওতাধীন দানয়ত্ব পালরি উরেরে, কর্তৃপক্ষ রয রকান সময় তয রকান ক্ষুদ্রঋণ
প্রডতষ্ঠানক্ক উহাে ঋণতথ্য সম্পনকথত তযরকাি নিি ণী কর্তথপক্ষ কর্তথক সমরয় সমরয় নিি থান ত
পদ্ধডত এবং সমক্য়ে মক্ে দাডখে কডেবাে ডনক্দ ৃ িা প্রদান কডেক্ত পাডেক্ব।
(খ) ক্ষুদ্রঋণ প্রডতষ্ঠান উহাে গঠনতন্ত্র অথবা গ্রাহক্কে সডহত রগাপনীয়তা সংেক্ষক্ণ সম্পাডদত রকান
চুডিক্ত যাহা নকছুই থাকুক না রকন, উপ-ডবডধ (ক) এ অিীি প্রদত্ত ডনক্দ ৃ না পডেপােক্ন বাে থাডকক্ব।
৫ । (ক) ক্ষুদ্রঋণ প্রডতষ্ঠান উহাে সডহত আডথ ৃক সহক্যাডগতাে চুডি হইয়াক্ে বা ডবক্বচনাধীন েডহয়াক্ে এরূপ সকল
গ্রাহক্কে জন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ডনধ ৃাডেত ফেক্ম ডনডদ ৃষ্ট ঋণতথ্য চাডহয়া কর্তৃপক্ক্ষে ডনকট আক্বদন কডেক্ব
এবং তদক্প্রডক্ষক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সেবোহকৃত ঋণতথ্য যাচাই বাোই কডেয়া গ্রাহক্কে ঋণক্যাগ্যতা ডনণ ৃয় ও
ঋণ প্রদান ডবষক্য় ডসদ্ধান্ত গ্রহণ কডেক্ব।
(খ) কর্তৃপক্ষ উপ-ডবডধ (ক) এে অধীন আক্বদন প্রাডিে পে যত দ্রুত সম্ভব, তাহাে ডনকট সংেডক্ষত ঋণতথ্যাডদ
হইক্ত আক্বদক্ন যাডচত তথ্যাডদ সেবোহ কডেক্ব।
তরি িতথ থাক্ক রয, সেবোহকৃত উিরূপ তথ্যাডদ রয ক্ষুদ্রঋণ প্রডতষ্ঠান সেবোহ কডেয়াক্ে কর্তথপক্ষ
উহাে নাম প্রকা কডেক্ব না।
(গ) কর্তৃপক্ষ প্রক্য়াজন মক্ন কডেক্ে উিরূপ ঋণতথ্য সেবোক্হে জন্য দাডখেকৃত আক্বদক্নে ডবপেীক্ত
ডনধ ৃাডেত পদ্ধডতক্ত ডফ আক্োপ কডেক্ত পাডেক্ব।
৬।

(ক) ক্ষুদ্রঋণ প্রডতষ্ঠান কর্তৃক ডবডধ ৪ এে অধীন দানখলকৃত নিি ণীরত উরেনখত তযরকাি ঋণতথ্য অথবা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক রকান ক্ষুদ্রঋণ প্রডতষ্ঠানক্ক ডবডধ ৫ এ আওতায় সেবোহকৃত তথ্য রগাপনীয় বডেয়া
গণ্য হইক্ব এবং অে ডবডধে সদুক্েে ব্যডতত উিা প্ররকা কো যাইক্ব না।
(খ) এই ডবডধে রকান ডকছুই প্রক্যাজু হইক্ব না(1) কর্তৃপক্ক্ষে পূব ৃানুক্মাদন ডনয়া রকান ক্ষুদ্রঋণ প্রডতষ্ঠান ডবডধ ৪ এে অধীন কর্তৃপক্ষক্ক সেবোহকৃত
তকাি ঋণতথ্য প্রকাক্ ; এবং

(2) কর্তৃপক্ষ জনস্বাক্থ ৃ তকাি তথ্য প্রকা কো প্রক্য়াজন মক্ন কডেক্ে ডবডধ ৪ এে অধীক্ন সংগৃহীত তয
তকাি তথ্য সেবোহকােী ক্ষুদ্রঋণ প্রডতষ্ঠান বা উহাে ঋণগ্রহীতাক্দে নাম উক্েখ না কডেয়া কর্তৃপক্ষ
রযইরূপ উপযুি মক্ন কডেক্ব রসইিাক্ব সামডগ্রকরূক্প প্রকাক্ ।
৭ । (ক) রকান ক্ষুদ্রঋণ প্রডতষ্ঠান(1) ডবডধ ৪ অনুযায়ী তথ্য ডববেণী দাডখে কডেক্ত ব্যথ ৃ হইক্ে অথবা নমথ্যা তথ্য সম্বনলত নিি ণী
দানখল কন রল; িা
(2) অে ডবডধমাোে অধীন রকান তৃ পডেপােক্ন ব্যথ ৃ হইক্ে উি ক্ষুদ্রঋণ প্রডতষ্ঠান ও এে
দাডয়ত্বপ্রাি কমৃকতৃাগণ এবং অন্যান্য ব্যডিগণ যাহাো জ্ঞাতসাক্ে উি ডবডধিক্ঙ্গে সডহত
জডিত, তাহাো আইক্নে অধীন াডিক্যাগ্য অপোধ কডেয়াক্েন মক্মৃ গণ্য হইক্বন।
তক্ব তৃ থাক্ক রয, রকান ব্যডি বা প্রডতষ্ঠান কর্তৃপক্ক্ষে ডনকট গ্রহণক্যাগ্য এক
বা একাডধক কােক্ণ অে ডবডধমাোে অধীন রকান তৃ পডেপােক্ন ব্যথ ৃ হইক্ে, রসইক্ক্ষক্ে এই
ডবডধে ডবধান প্রক্যাজু হইক্ব না।
(খ) রকান ব্যডি ডবডধ (৬) অনুযায়ী রগাপনীয় মরমথ গণ্য গ্রাহক্কে এরূপ রকান ঋণতথ্য প্রকাি কন রল,
নতনি আইক্নে অধীন াডিক্যাগ্য অপোধ কডেয়াক্েন মক্মৃ ডবক্বডচত হইক্বন।
৮ । এই নিনিমালা তকাি নিনি কায থক কন িা কা রণ নিনি 5 এ িনণ থত চুনিভুি িা তদিনির্ভথত তকাি ব্যনি
তকাি ি রি ক্ষনতপূ ণ দািী কন িা ক্ষমতা সং ক্ষণ কন রি িা।
কর্তৃপক্ক্ষে আক্দ রক্ম
আমক্েন্দু মুখাজী
এডিডকউটিি িাইস রচয়ােম্যান

