এফ.এস.সস.এস-এর সিষয়ে
আসথিক পসরয়ষিা প্রদানকারী প্রসিষ্ঠানগুয়লা অসফল হওোর পসরসিসি দদখা সদয়ল /[য়দউসলো হয়ে দেয়ল] এফ.এস.সস.এস
গ্রাহকয়দর রক্ষা কয়র। এটি হল ইউ.য়ক দ্বারা অনুয় াসদি আসথিক পসরয়ষিা প্রদানকারী প্রসিষ্ঠায়নর গ্রাহকয়দর জনয একটি ক্ষসিপূরণ
প্রকল্প। 2001 সাল দথয়ক আ রা কয়েক স সলেন দলায়কয়দর সাহায্য কয়রসি এিং কয়েক সিসলেন পাউন্ড অথি পসরয় াধ কয়রসি।
য্সদ দকান প্রসিষ্ঠান িার িযিসা িন্ধ কয়র সদয়েয়ি িা িার সিরুয়ে দায়ের করা দে গুয়লা পসরয় াধ করার জনয িার কায়ি
পয্িাপ্ত সম্পদস হূ দনই িাহয়ল আ রা গ্রাহকয়দর ক্ষসিপূরণ সদয়ি পাসর। আ রা এটায়ক ‘সিফয়ে থাকা’ িসল।
দকান প্রসিষ্ঠান ইসি য়ধয সিফয়ে রয়েয়ি সক না িা জানার জনয, সিফে পৃষ্ঠাে দকাম্পাসনগুয়লার অনুসন্ধান
সিসজট করুন। প্রসিষ্ঠানটি িাসলকািু ্ত  না থাকয়লও আপসন দে দায়ের করয়ি পায়রন।

–এ আ ায়দর

আমরা ককান ককান জিজনস কভার কজর?
আ রা এ ন সকল প্রসিষ্ঠান দ্বারা পসরচাসলি িযিসা দক কিার কসর দয্গুয়লা দক ফাইনযাসিোল কন্ডাক্ট অথসরটি (এফ.সস.এ)
এিং প্রুয়িনস োল দরগুয়ল ন অয়থাসরটি (সপ.আর.এ) দ্বারা অনুয় াসদি করা হয়েয়ি।
এফ.সস.এ. এিং সপ.আর.এ হল ইউ.য়ক-এর স্বাধীন আসথিক ওোচিে দয্গুয়লায়ক ইউ.য়ক-এর আসথিক পসরয়ষিাগুয়লায়ক সনেসিি
করার জনয এিং গ্রাহকয়দর অসধকারগুয়লায়ক সনরাপদ রাখার জনয সরকার দ্বারা িযিসিি করা হয়েয়ি। আ রা হেয়িা এ ন
সকল ইউয়রাপীে প্রসিষ্ঠানয়দর কিার করয়ি পাসর য্ায়দর ইউ.য়ক দি েঠিি দহা দেট দরগুয়লটরয়দর দ্বারা অনুয় াসদি করা
হয়েয়ি।
এফ.এস.সস.এস সনম্নসলসখিগুয়লার রক্ষা কয়র:
জিপ াজিট,
জিজনপ াগ িযিসা,
ক াম ফাইনযান্স (2004 সায়লর 31 অয়ক্টাির

াস দথয়ক শুরু হওো িযিসার জনয)

িীমা নীজি, এিং
2005 সাপের 14 িানু াজর কেপক িযিসাপের িনয িীমা করাজকিং 1 জানুোসর 2009 দথয়ক আ রা জসিি ভ্র ণ িী া’র ও রক্ষা
কসর দয্খায়ন ভ্র ণ সংিারা এিং িু টি প্রদানকারীরা দকান িু টি িা অনযানয সম্পসকিি িযিসা সংক্রান্ত ভ্র য়ণর সয়ে একটি নীসি
(পসলসস) সিসক্র কয়রন।
এই পসরকল্পনাটিয়ক ফাইনযাসিোল সাসিি সসজ অযান্ড ায়কিটস অযাক্ট 2000 দ্বারা িযিসিি করা হয়েসিল এিং এটা 1 সিয়সম্বর
2001 দথয়ক প্রয়য্াজয হয়েয়ি। আ রা এই িাসরয়খর পূয়িি দায়ের কলা দে গুয়লাও কিার কসর।
গ্রাহকয়দরয়ক এফ.এস.সস.এস িার পসরয়ষিা সিনা য়ূ লয প্রদান কয়র এিং এটা সরকার এিং আসথিক ইন্ডাসি দথয়ক স্বাধীন।
প্রোন করা সুরক্ষার জক ককান সীমা রপ পে?
এফ.সস.এ এিং সপ.আর.এ আ ায়দর দ্বারা প্রদান করা সুরক্ষায়ক েিানি কয়র এিং িারাই আ ায়দর দ্বারা প্রদান করা ক্ষসিপূরয়ণর
সী া এিং সনে সনধিাসরি কয়র। সপ.আর.এ-এর সনে গুয়লা সিয়পাসজট এিং জীিন এিং সাধারণ িী া নীসি সংক্রান্ত
দে গুয়লায়ক কিার কয়র। এই সনে গুয়লা PRA Rulebook–এর সিপসসটর দপ্রায়টক ন অযান্ড পসলসসয়হাল্ডার দপ্রায়টক ন অংয়
উসিসখি রয়েয়ি।
আ ায়দর দ্বারা উপয়র িসণিি অনযানয সকল ধরয়নর িযিসার সায়থ সম্পসকিি দে গুয়লা এফ.সস.এ-এর সনেয় র অধীয়ন রয়েয়ি
এিং এগুয়লা এফ.সস.এ হযান্ডিুক-এর প্রসিকার (সরয়েস) না ক অংয় উসিসখি রয়েয়ি।
চযায়নল দ্বীপপুঞ্জ িা আইল অি
সিদয ান রয়েয়ি।

যান সকন্তু এফ.এস.সস.এস-এর অধীয়ন আয়স না য্সদও িী া সংক্রান্ত দেয় র জনয সকিু িযসিক্র

