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পিপিআই (PPI) সংক্রান্ত 
অপিয�রাগগুপির শেষ 
সময় 29 আগস্ট 2019
আপনারা কি কিদ্ান্ত 
ননবেন?

আপকন আপনার প্রদানিারীর িাছ নেবি নে চূড়ান্ত জোেটি 
নপবেবছন তাবত েকদ আপকন খুশী না োবিন ো 8 িপ্াবের 
মব্যে নিান উত্তর না পান তবে আপকন 0800 023 4567 নম্ববর 
কিনাকসিোল অমেযুেড্ িমযোন িাক ভ্ি বির িাবছ অক্বোগ িরবত 
পাবরন।
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এই িপুতিকরাটি পিকল্প ফরম্রাটগুপিযে এিং পিপিন্ন 
িরাষরাযেও িরাওয়রা �রায়। আিপি �পি আযররা েথ্ িরা 
একটি পিকল্প ফরম্রাট শিযে চরাি েরাহযি আমরাযির 
ওযয়িসরাইট

www.fca.org.uk/ppi এ 
োন ো আমাবদর নেল্পলাইন

0800 101 8800এ 
িল িরুন ো

18001 01434 372 580 
নম্ববর নেক্সেবিান িরুন।
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সি্বস্বত্ব সংরপষিে

শলেইম্ স শকরাম্রািীগুপি

এিটি নলেইম্ ি নিাম্ানী (ো নলেইম্ ি মযোবনজবমন্ট নিাম্ানী 
কিএমকি CMC) আপনাবি এিটি কপকপআই (PPI) অক্বোগ িরার 
েযোপাবর িোেতা িরার জনযে আপনার িাবে নোগাবোগ 
িরবত পাবর। এর িম্ােনা রবেবছ নে, আপকন েকদ নিান 
অেভি নিরত্ পান তার এিটি অংশ তারা এই পকরবেোর 
জনযে আপনার উপর ্ােভি িরবত পাবর। আপকন েকদ এিটি 
নলেইম্ ি নিাম্ানীর িোেতা ননওোর কিদ্ান্ত ননন, নদবখ কনন 
নে তারা নযোে মন্ত্রণালবের  (Ministry of Justice) অনবুমাকদত 
কেজবনি নরকজস্াবর অনবুমাদন রবেবছ কি না এেং কনকচিত 
িবর কনন নে আপনার তার জনযে ো খরচ েবে তা আপকন 
েবুেবছন।

শফরাি কযর – আপকন আপনার প্রদানিারীবি নিান িরবত 
পাবরন এেং জানাবত পাবরন নে আপকন এিটি কপকপআই 
(PPI) অক্বোগ িরবত চাইবছন

ডরাযক – আপকন এিকিএ (FCA) ওবেেিাইে  
www.fca.org.uk/ppi নেবি এিটি অক্বোগ িমভি 
ডাউনবলাড িরবত পাবরন এেং আপনার প্রদানিারীর 
িাবছ এটি ডাবি পাঠিবে কদন।

অিিরাইযি – অবনি প্রদানিারীর ওবেেিাইবে এিটি 
অক্বোগ িমভি োবি ো আপকন িমূ্ণভি িরবত পাবরন 

েরাখরাযে – আপকন আপনার স্ানীে শাখাে নেবত পাবরন 
এেং তাবদর জানাবত পাবরন নে আপকন এিটি কপকপআই 
(PPI) অক্বোগ িরবত চান।

আিপি 2015 সরাযির শেষ পিযকর ির িুিিরাযি 
পিপিআই(PPI) পিপক্ সম্যক্ব  অপিয�রাগ কযরযেি  
আপনার প্রদানিারীর ইবতামব্যেই আপনাবি কলকখত্াবে 
জানাবনা উকচত কছল নে তারা  তাবদর অকজভি ত 
িকমশনবি আপনার অক্বো্বগর অংশ কেবিবে কেবেচনা 
িরবেন- আপকন েকদ কনকচিত না োবিন তবে আপনার 
অক্বোগ িংক্ান্ত িাগজপত্রগুকল নদবখ কনন ো আপনার 
প্রদানিারীর িাবে নোগাবোগ িরুন। 

আিিরার অপিয�রাগটি সফি হযয়পেি এিং আিিরাযক আিিরার 
অযথ্বর পকেু অংে িরা িযুররাটরা শফরে শিওয়রা হযয়পেি
আপকন েকদ এিই কপকপআই (PPI)পকলকির কেকক্ নেবি 
অকজভি ত িকমশন িম্বিভি  এখন অক্বোগ িবরন নিই নষেবত্র 
আপকন আরও নেকশ অেভি নিরত পাবেন না। এর িারণ 
েল আর নিান ষেকত োিী ননই ো আপকন নিরবতর জনযে 
দােী িরবত পাবরন।

িরা–
আপনার এটি কেবেচনা িরা উকচত নে আপনাবি কপকপআই 
(PPI) ্ুল্াবে কেকক্ িরা েবেবছ কি না। এিটি ্ুল্াবে 
কেকক্ িরার অক্বোবগর অংশ কেবিবে আপনার প্রদানিারী 
তাবদর অকজভি ত িকমশনবি কেবেচনা িরবে, এমনকি আপকন 
নিটি উবলেখ না িরবলও তা িরা েবে। 

হ্রাাঁ–
আিিরার অপিয�রাগটি খরাপরজ হযয়পেি
আপকন এিটি েযোঙ্ক ো অনযোনযে প্রদানিারীর অকজভি ত িকমশবনর 
েযোপাবর এিটি নতুন ্রবণর অক্বোগ িরবত িষেম েবত 
পাবরন – আপনার প্রদানিারীর িাবে নোগাবোগ িরুন।

আিপি পক ইযেরাময্্ পিপিআই (PPI) িুিিরাযি 
পিপক্ সম্যক্ব  অপিয�রাগ কযরযেি?

একজি প্রিরািকরারীর অপজ্ব ে কপমেি
আমরা নতুন কনেম চাল ুিবরকছ ো অনেুােী েযোঙ্ক 
ও অনযোনযে প্রদানিারীবি তাবদর কপকপআই (PPI) নেবি 
অকজভি ত িকমশন িংক্ান্ত অক্বোগগুকলবি কেবেচনা 
িরবত েবে। নলেক্ন েনাম পযোরাগন পাবিভিানাল কিনযোসি 
কলকমবেবডর নষেবত্র িুপ্রীম নিাবেভি র কিদ্াবন্তর পর এই 
কনেমগুকল আনা েবেবছ। 

এর অেভি েল আপকন অক্বোগ িরবত পাবরন েকদ মবন 
িবরন নে আপনার েযোঙ্ক ো অনযে প্রদানিারী আপনার 
কপকপআই (PPI) নেবি এিটি উচ্চ পকরমাবণ িকমশন 
কনবেবছন এেং আপকন েখন নিটি কিবনকছবলন তা 
আপনাবি জানােকন। 

এর অেভি েল আপনাবি েকদ ্ুল ্াবে কপকপআই (PPI) 
কেকক্ না িরা েবে োবি, নিবষেবত্রও আপকন কিছু অেভি 
নিরত নপবত পাবরন। আপকন েকদ এর আবগ এিটি 
্ুল কেকক্ িরা িংক্ান্ত অক্বোগ িবর োবিন এেং 
তা প্রতযোখযোন েবে োবি, তােবল এিটি নতুন ্রবণর 
অক্বোগ িরবত পাবরন।
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আপনার প্রদানিারী আপনার অক্বোগটি খকতবে 
নদখবেন – তারা আপনার িাছ নেবি আবরা তেযে 
জানবত চাইবত পাবরন, তাই আপনার অক্বোগ 
িবমভি আপনার নোগাবোবগর কেেরণ প্রদান িরা খুে 
গুরুত্বপূণভি। 

আপনার অক্বোগটি েকদ িিল েে এেং আপনার 
েকদ কিছু অেভি পাওোর োবি তা জানাবনার জনযে 
ো আপনার অক্বোগটি আবরা িমে কনবে নিন 
খকতবে নদখা প্রবোজন তা েযোখযো িবর আপনার 
প্রদানিারী অেশযেই 8 িপ্াবের মব্যে আপনাবি এিটি 
কচঠি পাঠাবেন।

আপম পকিরাযি অপিয�রাগ করি?
আপকন েকদ কপকপআই (PPI) কিবন োবিন এেং অক্ বোগ 
িবর োবিন, নিবষেবত্র আপকন কনবজই কেনামবূলযে তা 
িরবত পাবরন। আপনাবি আপনার অক্ বোগ িবমভির 
িাবে নিান িাগজপত্র কদবত েবে না। আপনার কনবনের 
নেবিানও এিটি উপাবে েযোঙ্ক ো অনযোনযে প্রদানিারীবি 
িরািকর অক্ বোগ জানাবনা উকচত

পিপিআই চূড়রান্তসীমরা 29 আগস্ট 2019



পিপিআই (PPI) - এর ি্রািরাযর আিিরার  
পসদ্রান্ত গ্রহণ
আমরা েলাম কিনাকসিোল িনডাক্ট অেকরটি ো আকেভিি 
িােভি্ারা িংক্ান্ত িত্ভি পষে। আমরা আকেভিি নষেত্রবি কনেকন্ত্রত 
িকর এেং আপনার িুরষোর জনযে রবেকছ। এই পুকতিিাটি 
আপনাবি কেক্ন্ন তেযে প্রদান িবর িোেতা িরবে, োর 
মা্যেবম আপকন কিদ্ান্ত কনবত পারবেন নে, আপনার এিটি 
কপকপআই (PPI) অক্বোগ িরা উকচত েবে কি না।

আপকন িম্েত: কপকপআই (PPI) (নপবমন্ট নপ্রাবেিশন ইনিুযেবরসি) 
িম্বিভি  শুবন োিবেন। 50 কমকলেবনরও নেশী কপকপআই (PPI) 
পকলকি কেকক্ েবেবছ এেং আমরা অতীবত প্রােই আমরা এই 
পকলকিগুকল ঠিিমবতা কেকক্ িকরকন। ্ুল্াবে কেকক্ েওো 
পকলকির অবনি নক্তা অক্বোগ িবরবছন এেং অবনি 
কেকলেন পাউন্ড এজনযে নিরত নদওো েবেবছ।

এিটি কপকপআই (PPI) পকলকি কেকক্র েযোপাবর অক্বোগ িরার 
জনযে 29শে আগস্ট 2019 তাকরবখর এিটি নতুন নডডলাইন 
ো চূড়ান্ত িমেিীমা কন ভ্িারণ িরা েবেবছ। এই তাকরবখর পর 
আপকন আর অক্বোগ িরবত পারবেন না।

পিপিআই (PPI) পক?
আপকন েকদ িখনও এিটি ঋণ, মেভি বগজ, নক্কডে িাডভি , নস্ার 
িাডভি  ো ্াবর এিটি গাকড়র মত নিান কিছু কিবন োবিন, নিবষেবত্র 
আপনাবি কপকপআই (PPI) কেকক্ িরা েবত পাবর। 

কপকপআই (PPI) এিটি েীমা পকলকি, ো কেবশে পকরকস্কতগুকলবত 
পকরবশা্ বি আওতা্ ুক্ত িরার জনযে পকরিকল্পত েবেবছ, নেখাবন আপকন 
কনবজ তা পকরবশা্  িরবত পারবছন না। এরিম েবত পাবর নে, 
উদােরণস্বরূপ, আপনাবি িাজ নেবি ছাোই িরা েবেবছ ো এিটি 
দরুভিেনা, অিুস্তা ো অিামবেভিযের জনযে িাজ িরবত পারবছন না।

?

পিপিআই (PPI) িুিিরাযি পিপক্ কররা

আিিরার �পি িীযচর অপিজ্ঞেরাগুপির শকরািওটি 
হযয় থরাযক শসযষিযরে আিিরাযক সম্ভিে: িুিিরাযি 
পিপিআই (PPI) পিপক্ কররা হযয়যে: 

• আপনাবি কপকপআই (PPI) কিনবত চাপ নদওো েবেকছল

• আপনাবি েলা েবেকছল নে আপনাবি অেশযেই 
কপকপআই (PPI) কিনবত েবে

• আপনাবি এমন নষেবত্র কপকপআই (PPI) কিনবত েলা 
েবেকছল ো আপনার পকরকস্কত ো প্রবোজনগুকলর 
িাবে িামঞ্জিযেপূণভি নে

• আপকন েকদ কপকপআই (PPI) নিবনন আপনাবি এিটি 
িতিা োবর তা প্রদাবনর পরামশভি নদওো েবেকছল

-1- -2 - -3- -4- -5- -6-

আপম পিপিআই (PPI) পকযিপেিরাম পক িরা েরা 
পকিরাযি �রাচরাই করি?
আপকন েকদ এিটি ঋণগত নপ্রাডাক্ট কিবন োবিন(এিটি ঋণ, 
মেভি বগজ, নক্কডে িাডভি , নস্ার িাডভি  ো ্াবর নিনা এিটি 
গাকড়র মত নিান কিছু); আপনাবি কপকপআই (PPI) কেকক্ িরা 
েবত পাবর। আপকন েেবতা তা নিনার জনযে িম্মত েবেকছবলন, 
ো আপনার অজ্াবতই নিটিবি নোগ িরা েবে োিবত পাবর। 
োচাই িরার জনযে, আপকন এগুকলর এিটি িরবত পাবরন:

• কনেম ও শতভি ােলী িে আপনার িাগজপত্র এেং িেবচবে 
িাম্প্রকতি নস্েবমন্টগুকল খকতবে নদখুন নে, নিখাবন 
‘কপকপআই (PPI)’ ো ‘নপবমন্ট নপ্রাবেিশন ইনিুযেবরসি’-
এর িো উবলেখ িরা রবেবছ কি না। এই নপ্রাডাক্টটিবি 
এছাড়াও ঋণ িুরষো, নক্কডে ইনিুযেবরসি, ঋণ পকরবশা্ 
েীমা, এএিইউ (ASU) (দরুভিেনা, অিুস্তা ও নেিারত্ব) 
েীমা, অযোিাউন্ট ি্ার ো নপবমন্ট ি্ারও েলা েবত 
পাবর। অনযোনযে নামগুকলও েযেেোর িরা েবত পাবর। 

• আপনার েযোঙ্ক নস্েবমবন্ট আপনার ঋণ পকরবশা্ তেযোেলীর 
পাবশ নিান অকতকরক্ত চাজভি  রবেবছ কি না খকতবে নদখুন।

• আপকন েকদ এখনও কনকচিত না েবে োবিন, ো আপনার 
েকদ নিান িাগজপত্র না োবি, আপকন নিবষেবত্র আপনার 
েযোঙ্ক ো অনযোনযে প্রদানিারীর িাবে নোগাবোগ িবর নজবন 
কনন নে আপকন িখনও কপকপআই (PPI) কিবনকছবলন কি না।

এিকিএ (FCA) ওবেেিাইে www.fca.org.uk/ppi -এ অবনি 
প্রদানিারীর িবগে নোগাবোগ িরার কেেরণ রবেবছ ো তা 
পাওোর জনযে আপনার নেল্পলাইন নম্বর 0800 101 8800-এ 
নিান িরুন।

িরাাঁচটি ্রাযির প্রপক্য়রা

1 আপনার কপকপআই (PPI) আবছ ো কছল কি না 
তা খকতবে নদখুন

2 কিদ্ান্ত কনন নে, আপকন অক্বোগ িরার জনযে 
নোগযে কি না

3
আপকন েকদ অক্বোগ িরবত চান, তােবল  আপনার 
েযোঙ্ক ো অনযোনযে প্রদানিারীর িাবছ িরািকর 
আপনার অক্বোগটি িরুন

4
আপনার প্রদানিারী আপনার অক্বোগটি খকতবে 
নদখবেন – তারা আপনার িাবছ আবরা তেযে চাইবত 
পাবরন

5 অক্বোগটি িিল েবেবছ কিনা তা আপনাবি 
জানাবনার জনযে প্রদানিারীবি 8 িপ্াবের মব্যে  
জোে কদবত েবে

আপম পক পিপিআই (PPI) সম্যক্ব  অপিয�রাগ 
কররার জি্ শ�রাগ্?
আপকন েকদ মবন িবরন নে আপকন আবগ িখনও কপকপআই 
(PPI) কিবনকছবলন, নিবষেবত্র আপকন দটুি িারবণ অক্বোগ 
জানাবনার কিদ্ান্ত কনবত পাবরন:

1. পিপিআই (PPI) িুিিরাযি পিপক্ কররা:
এই অক্বোগ নে, আপনাবি কপকপআই (PPI) ্ুল্াবে 
কেকক্ িরা েবেকছল

2. একজি প্রিরািকরারীর অপজ্ব ে কপমেি:
এই অক্বোগ নে, আপনার েযোঙ্ক ো অনযে প্রদানিারী 
কপকপআই (PPI) কেকক্ নেবি এিটি উচ্চ পকরমাবণ িকমশন 
অজভি ন িবরবছ কিন্তু আপনার নিনার িমবে তারা এই 
িম্বিভি  কিছু জানােকন। (এিটি নিােভি  নিবির পর 
োবি প্রােশঃ ‘নলেক্ন’ েলা েে)

1 2 • আপনাবি েলা েবেকছল নে আপকন েকদ কপকপআই (PPI) 
নিবনন আপনার নলান ো ঋবণর আবেদনটি মঞ্জরু েওোর 
িম্ােনা নেশী োিবে 

• আপনাবি না েবলই কপকপআই (PPI) নোগ িরা েবেকছল 

• আপকন স্ব-কনেুক্ত, নেিার ো অেিরপ্রাপ্ কছবলন কিন্তু 
আপনাবি কপকপআই (PPI) নিনার পরামশভি নদওো েবেকছল

• কপকপআই (PPI) নিনার িমে আপনার আবগ নেবিই নিানও 
নমকডিযোল িমিযো কছল 

• আপনাবি জানাবনা েবেকছল নে আবগ নেবি োিা 
নমকডিযোল িমিযোটিবি আপনার কপকপআই (PPI) পকলকিবত 
অন্তভি্ুক্ত িরা েবেকছল (ো জানাবনা েবেকছল নে নিটিবি 
অন্তভি্ুক্ত িরা েেকন)

• আপনার ঋবণ েকদ কপকপআই (PPI) োবি তবে তার জনযে 
আপনাবি িুদ কদবত েবে কিনা তা আবগ নেবি স্পষ্ট 
্াবে উবলেখ িরা কছবলা না

• এটি স্পষ্ট কছল না নে নলান ো ঋণ পকরবশা্ েওোর 
আবগ কপকপআই (PPI) িমাপ্ িরা েবে কি না

এছাড়াও অনযোনযে ্াবেও আপনাবি কপকপআই (PPI) ্ুল্াবে 
কেকক্ িরা েবত পাবর। আপকন েকদ এখনও অকনকচিত 
োবিন, আপনার আমাবদর নেল্পলাইন 0800 101 8800 নম্ববর 
নোগাবোগ িরা উকচত।



পিপিআই (PPI) - এর ি্রািরাযর আিিরার  
পসদ্রান্ত গ্রহণ
আমরা েলাম কিনাকসিোল িনডাক্ট অেকরটি ো আকেভিি 
িােভি্ারা িংক্ান্ত িত্ভি পষে। আমরা আকেভিি নষেত্রবি কনেকন্ত্রত 
িকর এেং আপনার িুরষোর জনযে রবেকছ। এই পুকতিিাটি 
আপনাবি কেক্ন্ন তেযে প্রদান িবর িোেতা িরবে, োর 
মা্যেবম আপকন কিদ্ান্ত কনবত পারবেন নে, আপনার এিটি 
কপকপআই (PPI) অক্বোগ িরা উকচত েবে কি না।

আপকন িম্েত: কপকপআই (PPI) (নপবমন্ট নপ্রাবেিশন ইনিুযেবরসি) 
িম্বিভি  শুবন োিবেন। 50 কমকলেবনরও নেশী কপকপআই (PPI) 
পকলকি কেকক্ েবেবছ এেং আমরা অতীবত প্রােই আমরা এই 
পকলকিগুকল ঠিিমবতা কেকক্ িকরকন। ্ুল্াবে কেকক্ েওো 
পকলকির অবনি নক্তা অক্বোগ িবরবছন এেং অবনি 
কেকলেন পাউন্ড এজনযে নিরত নদওো েবেবছ।

এিটি কপকপআই (PPI) পকলকি কেকক্র েযোপাবর অক্বোগ িরার 
জনযে 29শে আগস্ট 2019 তাকরবখর এিটি নতুন নডডলাইন 
ো চূড়ান্ত িমেিীমা কন ভ্িারণ িরা েবেবছ। এই তাকরবখর পর 
আপকন আর অক্বোগ িরবত পারবেন না।

পিপিআই (PPI) পক?
আপকন েকদ িখনও এিটি ঋণ, মেভি বগজ, নক্কডে িাডভি , নস্ার 
িাডভি  ো ্াবর এিটি গাকড়র মত নিান কিছু কিবন োবিন, নিবষেবত্র 
আপনাবি কপকপআই (PPI) কেকক্ িরা েবত পাবর। 

কপকপআই (PPI) এিটি েীমা পকলকি, ো কেবশে পকরকস্কতগুকলবত 
পকরবশা্ বি আওতা্ ুক্ত িরার জনযে পকরিকল্পত েবেবছ, নেখাবন আপকন 
কনবজ তা পকরবশা্  িরবত পারবছন না। এরিম েবত পাবর নে, 
উদােরণস্বরূপ, আপনাবি িাজ নেবি ছাোই িরা েবেবছ ো এিটি 
দরুভিেনা, অিুস্তা ো অিামবেভিযের জনযে িাজ িরবত পারবছন না।

?

পিপিআই (PPI) িুিিরাযি পিপক্ কররা

আিিরার �পি িীযচর অপিজ্ঞেরাগুপির শকরািওটি 
হযয় থরাযক শসযষিযরে আিিরাযক সম্ভিে: িুিিরাযি 
পিপিআই (PPI) পিপক্ কররা হযয়যে: 

• আপনাবি কপকপআই (PPI) কিনবত চাপ নদওো েবেকছল

• আপনাবি েলা েবেকছল নে আপনাবি অেশযেই 
কপকপআই (PPI) কিনবত েবে

• আপনাবি এমন নষেবত্র কপকপআই (PPI) কিনবত েলা 
েবেকছল ো আপনার পকরকস্কত ো প্রবোজনগুকলর 
িাবে িামঞ্জিযেপূণভি নে

• আপকন েকদ কপকপআই (PPI) নিবনন আপনাবি এিটি 
িতিা োবর তা প্রদাবনর পরামশভি নদওো েবেকছল
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আপম পিপিআই (PPI) পকযিপেিরাম পক িরা েরা 
পকিরাযি �রাচরাই করি?
আপকন েকদ এিটি ঋণগত নপ্রাডাক্ট কিবন োবিন(এিটি ঋণ, 
মেভি বগজ, নক্কডে িাডভি , নস্ার িাডভি  ো ্াবর নিনা এিটি 
গাকড়র মত নিান কিছু); আপনাবি কপকপআই (PPI) কেকক্ িরা 
েবত পাবর। আপকন েেবতা তা নিনার জনযে িম্মত েবেকছবলন, 
ো আপনার অজ্াবতই নিটিবি নোগ িরা েবে োিবত পাবর। 
োচাই িরার জনযে, আপকন এগুকলর এিটি িরবত পাবরন:

• কনেম ও শতভি ােলী িে আপনার িাগজপত্র এেং িেবচবে 
িাম্প্রকতি নস্েবমন্টগুকল খকতবে নদখুন নে, নিখাবন 
‘কপকপআই (PPI)’ ো ‘নপবমন্ট নপ্রাবেিশন ইনিুযেবরসি’-
এর িো উবলেখ িরা রবেবছ কি না। এই নপ্রাডাক্টটিবি 
এছাড়াও ঋণ িুরষো, নক্কডে ইনিুযেবরসি, ঋণ পকরবশা্ 
েীমা, এএিইউ (ASU) (দরুভিেনা, অিুস্তা ও নেিারত্ব) 
েীমা, অযোিাউন্ট ি্ার ো নপবমন্ট ি্ারও েলা েবত 
পাবর। অনযোনযে নামগুকলও েযেেোর িরা েবত পাবর। 

• আপনার েযোঙ্ক নস্েবমবন্ট আপনার ঋণ পকরবশা্ তেযোেলীর 
পাবশ নিান অকতকরক্ত চাজভি  রবেবছ কি না খকতবে নদখুন।

• আপকন েকদ এখনও কনকচিত না েবে োবিন, ো আপনার 
েকদ নিান িাগজপত্র না োবি, আপকন নিবষেবত্র আপনার 
েযোঙ্ক ো অনযোনযে প্রদানিারীর িাবে নোগাবোগ িবর নজবন 
কনন নে আপকন িখনও কপকপআই (PPI) কিবনকছবলন কি না।

এিকিএ (FCA) ওবেেিাইে www.fca.org.uk/ppi -এ অবনি 
প্রদানিারীর িবগে নোগাবোগ িরার কেেরণ রবেবছ ো তা 
পাওোর জনযে আপনার নেল্পলাইন নম্বর 0800 101 8800-এ 
নিান িরুন।

িরাাঁচটি ্রাযির প্রপক্য়রা

1 আপনার কপকপআই (PPI) আবছ ো কছল কি না 
তা খকতবে নদখুন

2 কিদ্ান্ত কনন নে, আপকন অক্বোগ িরার জনযে 
নোগযে কি না

3
আপকন েকদ অক্বোগ িরবত চান, তােবল  আপনার 
েযোঙ্ক ো অনযোনযে প্রদানিারীর িাবছ িরািকর 
আপনার অক্বোগটি িরুন

4
আপনার প্রদানিারী আপনার অক্বোগটি খকতবে 
নদখবেন – তারা আপনার িাবছ আবরা তেযে চাইবত 
পাবরন

5 অক্বোগটি িিল েবেবছ কিনা তা আপনাবি 
জানাবনার জনযে প্রদানিারীবি 8 িপ্াবের মব্যে  
জোে কদবত েবে

আপম পক পিপিআই (PPI) সম্যক্ব  অপিয�রাগ 
কররার জি্ শ�রাগ্?
আপকন েকদ মবন িবরন নে আপকন আবগ িখনও কপকপআই 
(PPI) কিবনকছবলন, নিবষেবত্র আপকন দটুি িারবণ অক্বোগ 
জানাবনার কিদ্ান্ত কনবত পাবরন:

1. পিপিআই (PPI) িুিিরাযি পিপক্ কররা:
এই অক্বোগ নে, আপনাবি কপকপআই (PPI) ্ুল্াবে 
কেকক্ িরা েবেকছল

2. একজি প্রিরািকরারীর অপজ্ব ে কপমেি:
এই অক্বোগ নে, আপনার েযোঙ্ক ো অনযে প্রদানিারী 
কপকপআই (PPI) কেকক্ নেবি এিটি উচ্চ পকরমাবণ িকমশন 
অজভি ন িবরবছ কিন্তু আপনার নিনার িমবে তারা এই 
িম্বিভি  কিছু জানােকন। (এিটি নিােভি  নিবির পর 
োবি প্রােশঃ ‘নলেক্ন’ েলা েে)

1 2 • আপনাবি েলা েবেকছল নে আপকন েকদ কপকপআই (PPI) 
নিবনন আপনার নলান ো ঋবণর আবেদনটি মঞ্জরু েওোর 
িম্ােনা নেশী োিবে 

• আপনাবি না েবলই কপকপআই (PPI) নোগ িরা েবেকছল 

• আপকন স্ব-কনেুক্ত, নেিার ো অেিরপ্রাপ্ কছবলন কিন্তু 
আপনাবি কপকপআই (PPI) নিনার পরামশভি নদওো েবেকছল

• কপকপআই (PPI) নিনার িমে আপনার আবগ নেবিই নিানও 
নমকডিযোল িমিযো কছল 

• আপনাবি জানাবনা েবেকছল নে আবগ নেবি োিা 
নমকডিযোল িমিযোটিবি আপনার কপকপআই (PPI) পকলকিবত 
অন্তভি্ুক্ত িরা েবেকছল (ো জানাবনা েবেকছল নে নিটিবি 
অন্তভি্ুক্ত িরা েেকন)

• আপনার ঋবণ েকদ কপকপআই (PPI) োবি তবে তার জনযে 
আপনাবি িুদ কদবত েবে কিনা তা আবগ নেবি স্পষ্ট 
্াবে উবলেখ িরা কছবলা না

• এটি স্পষ্ট কছল না নে নলান ো ঋণ পকরবশা্ েওোর 
আবগ কপকপআই (PPI) িমাপ্ িরা েবে কি না

এছাড়াও অনযোনযে ্াবেও আপনাবি কপকপআই (PPI) ্ুল্াবে 
কেকক্ িরা েবত পাবর। আপকন েকদ এখনও অকনকচিত 
োবিন, আপনার আমাবদর নেল্পলাইন 0800 101 8800 নম্ববর 
নোগাবোগ িরা উকচত।



পিপিআই (PPI) - এর ি্রািরাযর আিিরার  
পসদ্রান্ত গ্রহণ
আমরা েলাম কিনাকসিোল িনডাক্ট অেকরটি ো আকেভিি 
িােভি্ারা িংক্ান্ত িত্ভি পষে। আমরা আকেভিি নষেত্রবি কনেকন্ত্রত 
িকর এেং আপনার িুরষোর জনযে রবেকছ। এই পুকতিিাটি 
আপনাবি কেক্ন্ন তেযে প্রদান িবর িোেতা িরবে, োর 
মা্যেবম আপকন কিদ্ান্ত কনবত পারবেন নে, আপনার এিটি 
কপকপআই (PPI) অক্বোগ িরা উকচত েবে কি না।

আপকন িম্েত: কপকপআই (PPI) (নপবমন্ট নপ্রাবেিশন ইনিুযেবরসি) 
িম্বিভি  শুবন োিবেন। 50 কমকলেবনরও নেশী কপকপআই (PPI) 
পকলকি কেকক্ েবেবছ এেং আমরা অতীবত প্রােই আমরা এই 
পকলকিগুকল ঠিিমবতা কেকক্ িকরকন। ্ুল্াবে কেকক্ েওো 
পকলকির অবনি নক্তা অক্বোগ িবরবছন এেং অবনি 
কেকলেন পাউন্ড এজনযে নিরত নদওো েবেবছ।

এিটি কপকপআই (PPI) পকলকি কেকক্র েযোপাবর অক্বোগ িরার 
জনযে 29শে আগস্ট 2019 তাকরবখর এিটি নতুন নডডলাইন 
ো চূড়ান্ত িমেিীমা কন ভ্িারণ িরা েবেবছ। এই তাকরবখর পর 
আপকন আর অক্বোগ িরবত পারবেন না।

পিপিআই (PPI) পক?
আপকন েকদ িখনও এিটি ঋণ, মেভি বগজ, নক্কডে িাডভি , নস্ার 
িাডভি  ো ্াবর এিটি গাকড়র মত নিান কিছু কিবন োবিন, নিবষেবত্র 
আপনাবি কপকপআই (PPI) কেকক্ িরা েবত পাবর। 

কপকপআই (PPI) এিটি েীমা পকলকি, ো কেবশে পকরকস্কতগুকলবত 
পকরবশা্ বি আওতা্ ুক্ত িরার জনযে পকরিকল্পত েবেবছ, নেখাবন আপকন 
কনবজ তা পকরবশা্  িরবত পারবছন না। এরিম েবত পাবর নে, 
উদােরণস্বরূপ, আপনাবি িাজ নেবি ছাোই িরা েবেবছ ো এিটি 
দরুভিেনা, অিুস্তা ো অিামবেভিযের জনযে িাজ িরবত পারবছন না।

?

পিপিআই (PPI) িুিিরাযি পিপক্ কররা

আিিরার �পি িীযচর অপিজ্ঞেরাগুপির শকরািওটি 
হযয় থরাযক শসযষিযরে আিিরাযক সম্ভিে: িুিিরাযি 
পিপিআই (PPI) পিপক্ কররা হযয়যে: 

• আপনাবি কপকপআই (PPI) কিনবত চাপ নদওো েবেকছল

• আপনাবি েলা েবেকছল নে আপনাবি অেশযেই 
কপকপআই (PPI) কিনবত েবে

• আপনাবি এমন নষেবত্র কপকপআই (PPI) কিনবত েলা 
েবেকছল ো আপনার পকরকস্কত ো প্রবোজনগুকলর 
িাবে িামঞ্জিযেপূণভি নে

• আপকন েকদ কপকপআই (PPI) নিবনন আপনাবি এিটি 
িতিা োবর তা প্রদাবনর পরামশভি নদওো েবেকছল

-1- -2 - -3- -4- -5- -6-

আপম পিপিআই (PPI) পকযিপেিরাম পক িরা েরা 
পকিরাযি �রাচরাই করি?
আপকন েকদ এিটি ঋণগত নপ্রাডাক্ট কিবন োবিন(এিটি ঋণ, 
মেভি বগজ, নক্কডে িাডভি , নস্ার িাডভি  ো ্াবর নিনা এিটি 
গাকড়র মত নিান কিছু); আপনাবি কপকপআই (PPI) কেকক্ িরা 
েবত পাবর। আপকন েেবতা তা নিনার জনযে িম্মত েবেকছবলন, 
ো আপনার অজ্াবতই নিটিবি নোগ িরা েবে োিবত পাবর। 
োচাই িরার জনযে, আপকন এগুকলর এিটি িরবত পাবরন:

• কনেম ও শতভি ােলী িে আপনার িাগজপত্র এেং িেবচবে 
িাম্প্রকতি নস্েবমন্টগুকল খকতবে নদখুন নে, নিখাবন 
‘কপকপআই (PPI)’ ো ‘নপবমন্ট নপ্রাবেিশন ইনিুযেবরসি’-
এর িো উবলেখ িরা রবেবছ কি না। এই নপ্রাডাক্টটিবি 
এছাড়াও ঋণ িুরষো, নক্কডে ইনিুযেবরসি, ঋণ পকরবশা্ 
েীমা, এএিইউ (ASU) (দরুভিেনা, অিুস্তা ও নেিারত্ব) 
েীমা, অযোিাউন্ট ি্ার ো নপবমন্ট ি্ারও েলা েবত 
পাবর। অনযোনযে নামগুকলও েযেেোর িরা েবত পাবর। 

• আপনার েযোঙ্ক নস্েবমবন্ট আপনার ঋণ পকরবশা্ তেযোেলীর 
পাবশ নিান অকতকরক্ত চাজভি  রবেবছ কি না খকতবে নদখুন।

• আপকন েকদ এখনও কনকচিত না েবে োবিন, ো আপনার 
েকদ নিান িাগজপত্র না োবি, আপকন নিবষেবত্র আপনার 
েযোঙ্ক ো অনযোনযে প্রদানিারীর িাবে নোগাবোগ িবর নজবন 
কনন নে আপকন িখনও কপকপআই (PPI) কিবনকছবলন কি না।

এিকিএ (FCA) ওবেেিাইে www.fca.org.uk/ppi -এ অবনি 
প্রদানিারীর িবগে নোগাবোগ িরার কেেরণ রবেবছ ো তা 
পাওোর জনযে আপনার নেল্পলাইন নম্বর 0800 101 8800-এ 
নিান িরুন।

িরাাঁচটি ্রাযির প্রপক্য়রা

1 আপনার কপকপআই (PPI) আবছ ো কছল কি না 
তা খকতবে নদখুন

2 কিদ্ান্ত কনন নে, আপকন অক্বোগ িরার জনযে 
নোগযে কি না

3
আপকন েকদ অক্বোগ িরবত চান, তােবল  আপনার 
েযোঙ্ক ো অনযোনযে প্রদানিারীর িাবছ িরািকর 
আপনার অক্বোগটি িরুন

4
আপনার প্রদানিারী আপনার অক্বোগটি খকতবে 
নদখবেন – তারা আপনার িাবছ আবরা তেযে চাইবত 
পাবরন

5 অক্বোগটি িিল েবেবছ কিনা তা আপনাবি 
জানাবনার জনযে প্রদানিারীবি 8 িপ্াবের মব্যে  
জোে কদবত েবে

আপম পক পিপিআই (PPI) সম্যক্ব  অপিয�রাগ 
কররার জি্ শ�রাগ্?
আপকন েকদ মবন িবরন নে আপকন আবগ িখনও কপকপআই 
(PPI) কিবনকছবলন, নিবষেবত্র আপকন দটুি িারবণ অক্বোগ 
জানাবনার কিদ্ান্ত কনবত পাবরন:

1. পিপিআই (PPI) িুিিরাযি পিপক্ কররা:
এই অক্বোগ নে, আপনাবি কপকপআই (PPI) ্ুল্াবে 
কেকক্ িরা েবেকছল

2. একজি প্রিরািকরারীর অপজ্ব ে কপমেি:
এই অক্বোগ নে, আপনার েযোঙ্ক ো অনযে প্রদানিারী 
কপকপআই (PPI) কেকক্ নেবি এিটি উচ্চ পকরমাবণ িকমশন 
অজভি ন িবরবছ কিন্তু আপনার নিনার িমবে তারা এই 
িম্বিভি  কিছু জানােকন। (এিটি নিােভি  নিবির পর 
োবি প্রােশঃ ‘নলেক্ন’ েলা েে)

1 2 • আপনাবি েলা েবেকছল নে আপকন েকদ কপকপআই (PPI) 
নিবনন আপনার নলান ো ঋবণর আবেদনটি মঞ্জরু েওোর 
িম্ােনা নেশী োিবে 

• আপনাবি না েবলই কপকপআই (PPI) নোগ িরা েবেকছল 

• আপকন স্ব-কনেুক্ত, নেিার ো অেিরপ্রাপ্ কছবলন কিন্তু 
আপনাবি কপকপআই (PPI) নিনার পরামশভি নদওো েবেকছল

• কপকপআই (PPI) নিনার িমে আপনার আবগ নেবিই নিানও 
নমকডিযোল িমিযো কছল 

• আপনাবি জানাবনা েবেকছল নে আবগ নেবি োিা 
নমকডিযোল িমিযোটিবি আপনার কপকপআই (PPI) পকলকিবত 
অন্তভি্ুক্ত িরা েবেকছল (ো জানাবনা েবেকছল নে নিটিবি 
অন্তভি্ুক্ত িরা েেকন)

• আপনার ঋবণ েকদ কপকপআই (PPI) োবি তবে তার জনযে 
আপনাবি িুদ কদবত েবে কিনা তা আবগ নেবি স্পষ্ট 
্াবে উবলেখ িরা কছবলা না

• এটি স্পষ্ট কছল না নে নলান ো ঋণ পকরবশা্ েওোর 
আবগ কপকপআই (PPI) িমাপ্ িরা েবে কি না

এছাড়াও অনযোনযে ্াবেও আপনাবি কপকপআই (PPI) ্ুল্াবে 
কেকক্ িরা েবত পাবর। আপকন েকদ এখনও অকনকচিত 
োবিন, আপনার আমাবদর নেল্পলাইন 0800 101 8800 নম্ববর 
নোগাবোগ িরা উকচত।



পিপিআই (PPI) - এর ি্রািরাযর আিিরার  
পসদ্রান্ত গ্রহণ
আমরা েলাম কিনাকসিোল িনডাক্ট অেকরটি ো আকেভিি 
িােভি্ারা িংক্ান্ত িত্ভি পষে। আমরা আকেভিি নষেত্রবি কনেকন্ত্রত 
িকর এেং আপনার িুরষোর জনযে রবেকছ। এই পুকতিিাটি 
আপনাবি কেক্ন্ন তেযে প্রদান িবর িোেতা িরবে, োর 
মা্যেবম আপকন কিদ্ান্ত কনবত পারবেন নে, আপনার এিটি 
কপকপআই (PPI) অক্বোগ িরা উকচত েবে কি না।

আপকন িম্েত: কপকপআই (PPI) (নপবমন্ট নপ্রাবেিশন ইনিুযেবরসি) 
িম্বিভি  শুবন োিবেন। 50 কমকলেবনরও নেশী কপকপআই (PPI) 
পকলকি কেকক্ েবেবছ এেং আমরা অতীবত প্রােই আমরা এই 
পকলকিগুকল ঠিিমবতা কেকক্ িকরকন। ্ুল্াবে কেকক্ েওো 
পকলকির অবনি নক্তা অক্বোগ িবরবছন এেং অবনি 
কেকলেন পাউন্ড এজনযে নিরত নদওো েবেবছ।

এিটি কপকপআই (PPI) পকলকি কেকক্র েযোপাবর অক্বোগ িরার 
জনযে 29শে আগস্ট 2019 তাকরবখর এিটি নতুন নডডলাইন 
ো চূড়ান্ত িমেিীমা কন ভ্িারণ িরা েবেবছ। এই তাকরবখর পর 
আপকন আর অক্বোগ িরবত পারবেন না।

পিপিআই (PPI) পক?
আপকন েকদ িখনও এিটি ঋণ, মেভি বগজ, নক্কডে িাডভি , নস্ার 
িাডভি  ো ্াবর এিটি গাকড়র মত নিান কিছু কিবন োবিন, নিবষেবত্র 
আপনাবি কপকপআই (PPI) কেকক্ িরা েবত পাবর। 

কপকপআই (PPI) এিটি েীমা পকলকি, ো কেবশে পকরকস্কতগুকলবত 
পকরবশা্ বি আওতা্ ুক্ত িরার জনযে পকরিকল্পত েবেবছ, নেখাবন আপকন 
কনবজ তা পকরবশা্  িরবত পারবছন না। এরিম েবত পাবর নে, 
উদােরণস্বরূপ, আপনাবি িাজ নেবি ছাোই িরা েবেবছ ো এিটি 
দরুভিেনা, অিুস্তা ো অিামবেভিযের জনযে িাজ িরবত পারবছন না।

?

পিপিআই (PPI) িুিিরাযি পিপক্ কররা

আিিরার �পি িীযচর অপিজ্ঞেরাগুপির শকরািওটি 
হযয় থরাযক শসযষিযরে আিিরাযক সম্ভিে: িুিিরাযি 
পিপিআই (PPI) পিপক্ কররা হযয়যে: 

• আপনাবি কপকপআই (PPI) কিনবত চাপ নদওো েবেকছল

• আপনাবি েলা েবেকছল নে আপনাবি অেশযেই 
কপকপআই (PPI) কিনবত েবে

• আপনাবি এমন নষেবত্র কপকপআই (PPI) কিনবত েলা 
েবেকছল ো আপনার পকরকস্কত ো প্রবোজনগুকলর 
িাবে িামঞ্জিযেপূণভি নে

• আপকন েকদ কপকপআই (PPI) নিবনন আপনাবি এিটি 
িতিা োবর তা প্রদাবনর পরামশভি নদওো েবেকছল
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আপম পিপিআই (PPI) পকযিপেিরাম পক িরা েরা 
পকিরাযি �রাচরাই করি?
আপকন েকদ এিটি ঋণগত নপ্রাডাক্ট কিবন োবিন(এিটি ঋণ, 
মেভি বগজ, নক্কডে িাডভি , নস্ার িাডভি  ো ্াবর নিনা এিটি 
গাকড়র মত নিান কিছু); আপনাবি কপকপআই (PPI) কেকক্ িরা 
েবত পাবর। আপকন েেবতা তা নিনার জনযে িম্মত েবেকছবলন, 
ো আপনার অজ্াবতই নিটিবি নোগ িরা েবে োিবত পাবর। 
োচাই িরার জনযে, আপকন এগুকলর এিটি িরবত পাবরন:

• কনেম ও শতভি ােলী িে আপনার িাগজপত্র এেং িেবচবে 
িাম্প্রকতি নস্েবমন্টগুকল খকতবে নদখুন নে, নিখাবন 
‘কপকপআই (PPI)’ ো ‘নপবমন্ট নপ্রাবেিশন ইনিুযেবরসি’-
এর িো উবলেখ িরা রবেবছ কি না। এই নপ্রাডাক্টটিবি 
এছাড়াও ঋণ িুরষো, নক্কডে ইনিুযেবরসি, ঋণ পকরবশা্ 
েীমা, এএিইউ (ASU) (দরুভিেনা, অিুস্তা ও নেিারত্ব) 
েীমা, অযোিাউন্ট ি্ার ো নপবমন্ট ি্ারও েলা েবত 
পাবর। অনযোনযে নামগুকলও েযেেোর িরা েবত পাবর। 

• আপনার েযোঙ্ক নস্েবমবন্ট আপনার ঋণ পকরবশা্ তেযোেলীর 
পাবশ নিান অকতকরক্ত চাজভি  রবেবছ কি না খকতবে নদখুন।

• আপকন েকদ এখনও কনকচিত না েবে োবিন, ো আপনার 
েকদ নিান িাগজপত্র না োবি, আপকন নিবষেবত্র আপনার 
েযোঙ্ক ো অনযোনযে প্রদানিারীর িাবে নোগাবোগ িবর নজবন 
কনন নে আপকন িখনও কপকপআই (PPI) কিবনকছবলন কি না।

এিকিএ (FCA) ওবেেিাইে www.fca.org.uk/ppi -এ অবনি 
প্রদানিারীর িবগে নোগাবোগ িরার কেেরণ রবেবছ ো তা 
পাওোর জনযে আপনার নেল্পলাইন নম্বর 0800 101 8800-এ 
নিান িরুন।

িরাাঁচটি ্রাযির প্রপক্য়রা

1 আপনার কপকপআই (PPI) আবছ ো কছল কি না 
তা খকতবে নদখুন

2 কিদ্ান্ত কনন নে, আপকন অক্বোগ িরার জনযে 
নোগযে কি না

3
আপকন েকদ অক্বোগ িরবত চান, তােবল  আপনার 
েযোঙ্ক ো অনযোনযে প্রদানিারীর িাবছ িরািকর 
আপনার অক্বোগটি িরুন

4
আপনার প্রদানিারী আপনার অক্বোগটি খকতবে 
নদখবেন – তারা আপনার িাবছ আবরা তেযে চাইবত 
পাবরন

5 অক্বোগটি িিল েবেবছ কিনা তা আপনাবি 
জানাবনার জনযে প্রদানিারীবি 8 িপ্াবের মব্যে  
জোে কদবত েবে

আপম পক পিপিআই (PPI) সম্যক্ব  অপিয�রাগ 
কররার জি্ শ�রাগ্?
আপকন েকদ মবন িবরন নে আপকন আবগ িখনও কপকপআই 
(PPI) কিবনকছবলন, নিবষেবত্র আপকন দটুি িারবণ অক্বোগ 
জানাবনার কিদ্ান্ত কনবত পাবরন:

1. পিপিআই (PPI) িুিিরাযি পিপক্ কররা:
এই অক্বোগ নে, আপনাবি কপকপআই (PPI) ্ুল্াবে 
কেকক্ িরা েবেকছল

2. একজি প্রিরািকরারীর অপজ্ব ে কপমেি:
এই অক্বোগ নে, আপনার েযোঙ্ক ো অনযে প্রদানিারী 
কপকপআই (PPI) কেকক্ নেবি এিটি উচ্চ পকরমাবণ িকমশন 
অজভি ন িবরবছ কিন্তু আপনার নিনার িমবে তারা এই 
িম্বিভি  কিছু জানােকন। (এিটি নিােভি  নিবির পর 
োবি প্রােশঃ ‘নলেক্ন’ েলা েে)

1 2 • আপনাবি েলা েবেকছল নে আপকন েকদ কপকপআই (PPI) 
নিবনন আপনার নলান ো ঋবণর আবেদনটি মঞ্জরু েওোর 
িম্ােনা নেশী োিবে 

• আপনাবি না েবলই কপকপআই (PPI) নোগ িরা েবেকছল 

• আপকন স্ব-কনেুক্ত, নেিার ো অেিরপ্রাপ্ কছবলন কিন্তু 
আপনাবি কপকপআই (PPI) নিনার পরামশভি নদওো েবেকছল

• কপকপআই (PPI) নিনার িমে আপনার আবগ নেবিই নিানও 
নমকডিযোল িমিযো কছল 

• আপনাবি জানাবনা েবেকছল নে আবগ নেবি োিা 
নমকডিযোল িমিযোটিবি আপনার কপকপআই (PPI) পকলকিবত 
অন্তভি্ুক্ত িরা েবেকছল (ো জানাবনা েবেকছল নে নিটিবি 
অন্তভি্ুক্ত িরা েেকন)

• আপনার ঋবণ েকদ কপকপআই (PPI) োবি তবে তার জনযে 
আপনাবি িুদ কদবত েবে কিনা তা আবগ নেবি স্পষ্ট 
্াবে উবলেখ িরা কছবলা না

• এটি স্পষ্ট কছল না নে নলান ো ঋণ পকরবশা্ েওোর 
আবগ কপকপআই (PPI) িমাপ্ িরা েবে কি না

এছাড়াও অনযোনযে ্াবেও আপনাবি কপকপআই (PPI) ্ুল্াবে 
কেকক্ িরা েবত পাবর। আপকন েকদ এখনও অকনকচিত 
োবিন, আপনার আমাবদর নেল্পলাইন 0800 101 8800 নম্ববর 
নোগাবোগ িরা উকচত।



পিপিআই (PPI) - এর ি্রািরাযর আিিরার  
পসদ্রান্ত গ্রহণ
আমরা েলাম কিনাকসিোল িনডাক্ট অেকরটি ো আকেভিি 
িােভি্ারা িংক্ান্ত িত্ভি পষে। আমরা আকেভিি নষেত্রবি কনেকন্ত্রত 
িকর এেং আপনার িুরষোর জনযে রবেকছ। এই পুকতিিাটি 
আপনাবি কেক্ন্ন তেযে প্রদান িবর িোেতা িরবে, োর 
মা্যেবম আপকন কিদ্ান্ত কনবত পারবেন নে, আপনার এিটি 
কপকপআই (PPI) অক্বোগ িরা উকচত েবে কি না।

আপকন িম্েত: কপকপআই (PPI) (নপবমন্ট নপ্রাবেিশন ইনিুযেবরসি) 
িম্বিভি  শুবন োিবেন। 50 কমকলেবনরও নেশী কপকপআই (PPI) 
পকলকি কেকক্ েবেবছ এেং আমরা অতীবত প্রােই আমরা এই 
পকলকিগুকল ঠিিমবতা কেকক্ িকরকন। ্ুল্াবে কেকক্ েওো 
পকলকির অবনি নক্তা অক্বোগ িবরবছন এেং অবনি 
কেকলেন পাউন্ড এজনযে নিরত নদওো েবেবছ।

এিটি কপকপআই (PPI) পকলকি কেকক্র েযোপাবর অক্বোগ িরার 
জনযে 29শে আগস্ট 2019 তাকরবখর এিটি নতুন নডডলাইন 
ো চূড়ান্ত িমেিীমা কন ভ্িারণ িরা েবেবছ। এই তাকরবখর পর 
আপকন আর অক্বোগ িরবত পারবেন না।

পিপিআই (PPI) পক?
আপকন েকদ িখনও এিটি ঋণ, মেভি বগজ, নক্কডে িাডভি , নস্ার 
িাডভি  ো ্াবর এিটি গাকড়র মত নিান কিছু কিবন োবিন, নিবষেবত্র 
আপনাবি কপকপআই (PPI) কেকক্ িরা েবত পাবর। 

কপকপআই (PPI) এিটি েীমা পকলকি, ো কেবশে পকরকস্কতগুকলবত 
পকরবশা্ বি আওতা্ ুক্ত িরার জনযে পকরিকল্পত েবেবছ, নেখাবন আপকন 
কনবজ তা পকরবশা্  িরবত পারবছন না। এরিম েবত পাবর নে, 
উদােরণস্বরূপ, আপনাবি িাজ নেবি ছাোই িরা েবেবছ ো এিটি 
দরুভিেনা, অিুস্তা ো অিামবেভিযের জনযে িাজ িরবত পারবছন না।

?

পিপিআই (PPI) িুিিরাযি পিপক্ কররা

আিিরার �পি িীযচর অপিজ্ঞেরাগুপির শকরািওটি 
হযয় থরাযক শসযষিযরে আিিরাযক সম্ভিে: িুিিরাযি 
পিপিআই (PPI) পিপক্ কররা হযয়যে: 

• আপনাবি কপকপআই (PPI) কিনবত চাপ নদওো েবেকছল

• আপনাবি েলা েবেকছল নে আপনাবি অেশযেই 
কপকপআই (PPI) কিনবত েবে

• আপনাবি এমন নষেবত্র কপকপআই (PPI) কিনবত েলা 
েবেকছল ো আপনার পকরকস্কত ো প্রবোজনগুকলর 
িাবে িামঞ্জিযেপূণভি নে

• আপকন েকদ কপকপআই (PPI) নিবনন আপনাবি এিটি 
িতিা োবর তা প্রদাবনর পরামশভি নদওো েবেকছল

-1- -2 - -3- -4- -5- -6-

আপম পিপিআই (PPI) পকযিপেিরাম পক িরা েরা 
পকিরাযি �রাচরাই করি?
আপকন েকদ এিটি ঋণগত নপ্রাডাক্ট কিবন োবিন(এিটি ঋণ, 
মেভি বগজ, নক্কডে িাডভি , নস্ার িাডভি  ো ্াবর নিনা এিটি 
গাকড়র মত নিান কিছু); আপনাবি কপকপআই (PPI) কেকক্ িরা 
েবত পাবর। আপকন েেবতা তা নিনার জনযে িম্মত েবেকছবলন, 
ো আপনার অজ্াবতই নিটিবি নোগ িরা েবে োিবত পাবর। 
োচাই িরার জনযে, আপকন এগুকলর এিটি িরবত পাবরন:

• কনেম ও শতভি ােলী িে আপনার িাগজপত্র এেং িেবচবে 
িাম্প্রকতি নস্েবমন্টগুকল খকতবে নদখুন নে, নিখাবন 
‘কপকপআই (PPI)’ ো ‘নপবমন্ট নপ্রাবেিশন ইনিুযেবরসি’-
এর িো উবলেখ িরা রবেবছ কি না। এই নপ্রাডাক্টটিবি 
এছাড়াও ঋণ িুরষো, নক্কডে ইনিুযেবরসি, ঋণ পকরবশা্ 
েীমা, এএিইউ (ASU) (দরুভিেনা, অিুস্তা ও নেিারত্ব) 
েীমা, অযোিাউন্ট ি্ার ো নপবমন্ট ি্ারও েলা েবত 
পাবর। অনযোনযে নামগুকলও েযেেোর িরা েবত পাবর। 

• আপনার েযোঙ্ক নস্েবমবন্ট আপনার ঋণ পকরবশা্ তেযোেলীর 
পাবশ নিান অকতকরক্ত চাজভি  রবেবছ কি না খকতবে নদখুন।

• আপকন েকদ এখনও কনকচিত না েবে োবিন, ো আপনার 
েকদ নিান িাগজপত্র না োবি, আপকন নিবষেবত্র আপনার 
েযোঙ্ক ো অনযোনযে প্রদানিারীর িাবে নোগাবোগ িবর নজবন 
কনন নে আপকন িখনও কপকপআই (PPI) কিবনকছবলন কি না।

এিকিএ (FCA) ওবেেিাইে www.fca.org.uk/ppi -এ অবনি 
প্রদানিারীর িবগে নোগাবোগ িরার কেেরণ রবেবছ ো তা 
পাওোর জনযে আপনার নেল্পলাইন নম্বর 0800 101 8800-এ 
নিান িরুন।

িরাাঁচটি ্রাযির প্রপক্য়রা

1 আপনার কপকপআই (PPI) আবছ ো কছল কি না 
তা খকতবে নদখুন

2 কিদ্ান্ত কনন নে, আপকন অক্বোগ িরার জনযে 
নোগযে কি না

3
আপকন েকদ অক্বোগ িরবত চান, তােবল  আপনার 
েযোঙ্ক ো অনযোনযে প্রদানিারীর িাবছ িরািকর 
আপনার অক্বোগটি িরুন

4
আপনার প্রদানিারী আপনার অক্বোগটি খকতবে 
নদখবেন – তারা আপনার িাবছ আবরা তেযে চাইবত 
পাবরন

5 অক্বোগটি িিল েবেবছ কিনা তা আপনাবি 
জানাবনার জনযে প্রদানিারীবি 8 িপ্াবের মব্যে  
জোে কদবত েবে

আপম পক পিপিআই (PPI) সম্যক্ব  অপিয�রাগ 
কররার জি্ শ�রাগ্?
আপকন েকদ মবন িবরন নে আপকন আবগ িখনও কপকপআই 
(PPI) কিবনকছবলন, নিবষেবত্র আপকন দটুি িারবণ অক্বোগ 
জানাবনার কিদ্ান্ত কনবত পাবরন:

1. পিপিআই (PPI) িুিিরাযি পিপক্ কররা:
এই অক্বোগ নে, আপনাবি কপকপআই (PPI) ্ুল্াবে 
কেকক্ িরা েবেকছল

2. একজি প্রিরািকরারীর অপজ্ব ে কপমেি:
এই অক্বোগ নে, আপনার েযোঙ্ক ো অনযে প্রদানিারী 
কপকপআই (PPI) কেকক্ নেবি এিটি উচ্চ পকরমাবণ িকমশন 
অজভি ন িবরবছ কিন্তু আপনার নিনার িমবে তারা এই 
িম্বিভি  কিছু জানােকন। (এিটি নিােভি  নিবির পর 
োবি প্রােশঃ ‘নলেক্ন’ েলা েে)

1 2 • আপনাবি েলা েবেকছল নে আপকন েকদ কপকপআই (PPI) 
নিবনন আপনার নলান ো ঋবণর আবেদনটি মঞ্জরু েওোর 
িম্ােনা নেশী োিবে 

• আপনাবি না েবলই কপকপআই (PPI) নোগ িরা েবেকছল 

• আপকন স্ব-কনেুক্ত, নেিার ো অেিরপ্রাপ্ কছবলন কিন্তু 
আপনাবি কপকপআই (PPI) নিনার পরামশভি নদওো েবেকছল

• কপকপআই (PPI) নিনার িমে আপনার আবগ নেবিই নিানও 
নমকডিযোল িমিযো কছল 

• আপনাবি জানাবনা েবেকছল নে আবগ নেবি োিা 
নমকডিযোল িমিযোটিবি আপনার কপকপআই (PPI) পকলকিবত 
অন্তভি্ুক্ত িরা েবেকছল (ো জানাবনা েবেকছল নে নিটিবি 
অন্তভি্ুক্ত িরা েেকন)

• আপনার ঋবণ েকদ কপকপআই (PPI) োবি তবে তার জনযে 
আপনাবি িুদ কদবত েবে কিনা তা আবগ নেবি স্পষ্ট 
্াবে উবলেখ িরা কছবলা না

• এটি স্পষ্ট কছল না নে নলান ো ঋণ পকরবশা্ েওোর 
আবগ কপকপআই (PPI) িমাপ্ িরা েবে কি না

এছাড়াও অনযোনযে ্াবেও আপনাবি কপকপআই (PPI) ্ুল্াবে 
কেকক্ িরা েবত পাবর। আপকন েকদ এখনও অকনকচিত 
োবিন, আপনার আমাবদর নেল্পলাইন 0800 101 8800 নম্ববর 
নোগাবোগ িরা উকচত।



পিপিআই (PPI) - এর ি্রািরাযর আিিরার  
পসদ্রান্ত গ্রহণ
আমরা েলাম কিনাকসিোল িনডাক্ট অেকরটি ো আকেভিি 
িােভি্ারা িংক্ান্ত িত্ভি পষে। আমরা আকেভিি নষেত্রবি কনেকন্ত্রত 
িকর এেং আপনার িুরষোর জনযে রবেকছ। এই পুকতিিাটি 
আপনাবি কেক্ন্ন তেযে প্রদান িবর িোেতা িরবে, োর 
মা্যেবম আপকন কিদ্ান্ত কনবত পারবেন নে, আপনার এিটি 
কপকপআই (PPI) অক্বোগ িরা উকচত েবে কি না।

আপকন িম্েত: কপকপআই (PPI) (নপবমন্ট নপ্রাবেিশন ইনিুযেবরসি) 
িম্বিভি  শুবন োিবেন। 50 কমকলেবনরও নেশী কপকপআই (PPI) 
পকলকি কেকক্ েবেবছ এেং আমরা অতীবত প্রােই আমরা এই 
পকলকিগুকল ঠিিমবতা কেকক্ িকরকন। ্ুল্াবে কেকক্ েওো 
পকলকির অবনি নক্তা অক্বোগ িবরবছন এেং অবনি 
কেকলেন পাউন্ড এজনযে নিরত নদওো েবেবছ।

এিটি কপকপআই (PPI) পকলকি কেকক্র েযোপাবর অক্বোগ িরার 
জনযে 29শে আগস্ট 2019 তাকরবখর এিটি নতুন নডডলাইন 
ো চূড়ান্ত িমেিীমা কন ভ্িারণ িরা েবেবছ। এই তাকরবখর পর 
আপকন আর অক্বোগ িরবত পারবেন না।

পিপিআই (PPI) পক?
আপকন েকদ িখনও এিটি ঋণ, মেভি বগজ, নক্কডে িাডভি , নস্ার 
িাডভি  ো ্াবর এিটি গাকড়র মত নিান কিছু কিবন োবিন, নিবষেবত্র 
আপনাবি কপকপআই (PPI) কেকক্ িরা েবত পাবর। 

কপকপআই (PPI) এিটি েীমা পকলকি, ো কেবশে পকরকস্কতগুকলবত 
পকরবশা্ বি আওতা্ ুক্ত িরার জনযে পকরিকল্পত েবেবছ, নেখাবন আপকন 
কনবজ তা পকরবশা্  িরবত পারবছন না। এরিম েবত পাবর নে, 
উদােরণস্বরূপ, আপনাবি িাজ নেবি ছাোই িরা েবেবছ ো এিটি 
দরুভিেনা, অিুস্তা ো অিামবেভিযের জনযে িাজ িরবত পারবছন না।

?

পিপিআই (PPI) িুিিরাযি পিপক্ কররা

আিিরার �পি িীযচর অপিজ্ঞেরাগুপির শকরািওটি 
হযয় থরাযক শসযষিযরে আিিরাযক সম্ভিে: িুিিরাযি 
পিপিআই (PPI) পিপক্ কররা হযয়যে: 

• আপনাবি কপকপআই (PPI) কিনবত চাপ নদওো েবেকছল

• আপনাবি েলা েবেকছল নে আপনাবি অেশযেই 
কপকপআই (PPI) কিনবত েবে

• আপনাবি এমন নষেবত্র কপকপআই (PPI) কিনবত েলা 
েবেকছল ো আপনার পকরকস্কত ো প্রবোজনগুকলর 
িাবে িামঞ্জিযেপূণভি নে

• আপকন েকদ কপকপআই (PPI) নিবনন আপনাবি এিটি 
িতিা োবর তা প্রদাবনর পরামশভি নদওো েবেকছল
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আপম পিপিআই (PPI) পকযিপেিরাম পক িরা েরা 
পকিরাযি �রাচরাই করি?
আপকন েকদ এিটি ঋণগত নপ্রাডাক্ট কিবন োবিন(এিটি ঋণ, 
মেভি বগজ, নক্কডে িাডভি , নস্ার িাডভি  ো ্াবর নিনা এিটি 
গাকড়র মত নিান কিছু); আপনাবি কপকপআই (PPI) কেকক্ িরা 
েবত পাবর। আপকন েেবতা তা নিনার জনযে িম্মত েবেকছবলন, 
ো আপনার অজ্াবতই নিটিবি নোগ িরা েবে োিবত পাবর। 
োচাই িরার জনযে, আপকন এগুকলর এিটি িরবত পাবরন:

• কনেম ও শতভি ােলী িে আপনার িাগজপত্র এেং িেবচবে 
িাম্প্রকতি নস্েবমন্টগুকল খকতবে নদখুন নে, নিখাবন 
‘কপকপআই (PPI)’ ো ‘নপবমন্ট নপ্রাবেিশন ইনিুযেবরসি’-
এর িো উবলেখ িরা রবেবছ কি না। এই নপ্রাডাক্টটিবি 
এছাড়াও ঋণ িুরষো, নক্কডে ইনিুযেবরসি, ঋণ পকরবশা্ 
েীমা, এএিইউ (ASU) (দরুভিেনা, অিুস্তা ও নেিারত্ব) 
েীমা, অযোিাউন্ট ি্ার ো নপবমন্ট ি্ারও েলা েবত 
পাবর। অনযোনযে নামগুকলও েযেেোর িরা েবত পাবর। 

• আপনার েযোঙ্ক নস্েবমবন্ট আপনার ঋণ পকরবশা্ তেযোেলীর 
পাবশ নিান অকতকরক্ত চাজভি  রবেবছ কি না খকতবে নদখুন।

• আপকন েকদ এখনও কনকচিত না েবে োবিন, ো আপনার 
েকদ নিান িাগজপত্র না োবি, আপকন নিবষেবত্র আপনার 
েযোঙ্ক ো অনযোনযে প্রদানিারীর িাবে নোগাবোগ িবর নজবন 
কনন নে আপকন িখনও কপকপআই (PPI) কিবনকছবলন কি না।

এিকিএ (FCA) ওবেেিাইে www.fca.org.uk/ppi -এ অবনি 
প্রদানিারীর িবগে নোগাবোগ িরার কেেরণ রবেবছ ো তা 
পাওোর জনযে আপনার নেল্পলাইন নম্বর 0800 101 8800-এ 
নিান িরুন।

িরাাঁচটি ্রাযির প্রপক্য়রা

1 আপনার কপকপআই (PPI) আবছ ো কছল কি না 
তা খকতবে নদখুন

2 কিদ্ান্ত কনন নে, আপকন অক্বোগ িরার জনযে 
নোগযে কি না

3
আপকন েকদ অক্বোগ িরবত চান, তােবল  আপনার 
েযোঙ্ক ো অনযোনযে প্রদানিারীর িাবছ িরািকর 
আপনার অক্বোগটি িরুন

4
আপনার প্রদানিারী আপনার অক্বোগটি খকতবে 
নদখবেন – তারা আপনার িাবছ আবরা তেযে চাইবত 
পাবরন

5 অক্বোগটি িিল েবেবছ কিনা তা আপনাবি 
জানাবনার জনযে প্রদানিারীবি 8 িপ্াবের মব্যে  
জোে কদবত েবে

আপম পক পিপিআই (PPI) সম্যক্ব  অপিয�রাগ 
কররার জি্ শ�রাগ্?
আপকন েকদ মবন িবরন নে আপকন আবগ িখনও কপকপআই 
(PPI) কিবনকছবলন, নিবষেবত্র আপকন দটুি িারবণ অক্বোগ 
জানাবনার কিদ্ান্ত কনবত পাবরন:

1. পিপিআই (PPI) িুিিরাযি পিপক্ কররা:
এই অক্বোগ নে, আপনাবি কপকপআই (PPI) ্ুল্াবে 
কেকক্ িরা েবেকছল

2. একজি প্রিরািকরারীর অপজ্ব ে কপমেি:
এই অক্বোগ নে, আপনার েযোঙ্ক ো অনযে প্রদানিারী 
কপকপআই (PPI) কেকক্ নেবি এিটি উচ্চ পকরমাবণ িকমশন 
অজভি ন িবরবছ কিন্তু আপনার নিনার িমবে তারা এই 
িম্বিভি  কিছু জানােকন। (এিটি নিােভি  নিবির পর 
োবি প্রােশঃ ‘নলেক্ন’ েলা েে)

1 2 • আপনাবি েলা েবেকছল নে আপকন েকদ কপকপআই (PPI) 
নিবনন আপনার নলান ো ঋবণর আবেদনটি মঞ্জরু েওোর 
িম্ােনা নেশী োিবে 

• আপনাবি না েবলই কপকপআই (PPI) নোগ িরা েবেকছল 

• আপকন স্ব-কনেুক্ত, নেিার ো অেিরপ্রাপ্ কছবলন কিন্তু 
আপনাবি কপকপআই (PPI) নিনার পরামশভি নদওো েবেকছল

• কপকপআই (PPI) নিনার িমে আপনার আবগ নেবিই নিানও 
নমকডিযোল িমিযো কছল 

• আপনাবি জানাবনা েবেকছল নে আবগ নেবি োিা 
নমকডিযোল িমিযোটিবি আপনার কপকপআই (PPI) পকলকিবত 
অন্তভি্ুক্ত িরা েবেকছল (ো জানাবনা েবেকছল নে নিটিবি 
অন্তভি্ুক্ত িরা েেকন)

• আপনার ঋবণ েকদ কপকপআই (PPI) োবি তবে তার জনযে 
আপনাবি িুদ কদবত েবে কিনা তা আবগ নেবি স্পষ্ট 
্াবে উবলেখ িরা কছবলা না

• এটি স্পষ্ট কছল না নে নলান ো ঋণ পকরবশা্ েওোর 
আবগ কপকপআই (PPI) িমাপ্ িরা েবে কি না

এছাড়াও অনযোনযে ্াবেও আপনাবি কপকপআই (PPI) ্ুল্াবে 
কেকক্ িরা েবত পাবর। আপকন েকদ এখনও অকনকচিত 
োবিন, আপনার আমাবদর নেল্পলাইন 0800 101 8800 নম্ববর 
নোগাবোগ িরা উকচত।



?

পিপিআই (PPI) সংক্রান্ত 
অপিয�রাগগুপির শেষ 
সময় 29 আগস্ট 2019
আপনারা কি কিদ্ান্ত 
ননবেন?

আপকন আপনার প্রদানিারীর িাছ নেবি নে চূড়ান্ত জোেটি 
নপবেবছন তাবত েকদ আপকন খুশী না োবিন ো 8 িপ্াবের 
মব্যে নিান উত্তর না পান তবে আপকন 0800 023 4567 নম্ববর 
কিনাকসিোল অমেযুেড্ িমযোন িাক ভ্ি বির িাবছ অক্বোগ িরবত 
পাবরন।
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এই িপুতিকরাটি পিকল্প ফরম্রাটগুপিযে এিং পিপিন্ন 
িরাষরাযেও িরাওয়রা �রায়। আিপি �পি আযররা েথ্ িরা 
একটি পিকল্প ফরম্রাট শিযে চরাি েরাহযি আমরাযির 
ওযয়িসরাইট

www.fca.org.uk/ppi এ 
োন ো আমাবদর নেল্পলাইন

0800 101 8800এ 
িল িরুন ো

18001 01434 372 580 
নম্ববর নেক্সেবিান িরুন।

সংস্করণ 01
© Financial Conduct Authority 2017
সি্বস্বত্ব সংরপষিে

শলেইম্ স শকরাম্রািীগুপি

এিটি নলেইম্ ি নিাম্ানী (ো নলেইম্ ি মযোবনজবমন্ট নিাম্ানী 
কিএমকি CMC) আপনাবি এিটি কপকপআই (PPI) অক্বোগ িরার 
েযোপাবর িোেতা িরার জনযে আপনার িাবে নোগাবোগ 
িরবত পাবর। এর িম্ােনা রবেবছ নে, আপকন েকদ নিান 
অেভি নিরত্ পান তার এিটি অংশ তারা এই পকরবেোর 
জনযে আপনার উপর ্ােভি িরবত পাবর। আপকন েকদ এিটি 
নলেইম্ ি নিাম্ানীর িোেতা ননওোর কিদ্ান্ত ননন, নদবখ কনন 
নে তারা নযোে মন্ত্রণালবের  (Ministry of Justice) অনবুমাকদত 
কেজবনি নরকজস্াবর অনবুমাদন রবেবছ কি না এেং কনকচিত 
িবর কনন নে আপনার তার জনযে ো খরচ েবে তা আপকন 
েবুেবছন।

শফরাি কযর – আপকন আপনার প্রদানিারীবি নিান িরবত 
পাবরন এেং জানাবত পাবরন নে আপকন এিটি কপকপআই 
(PPI) অক্বোগ িরবত চাইবছন

ডরাযক – আপকন এিকিএ (FCA) ওবেেিাইে  
www.fca.org.uk/ppi নেবি এিটি অক্বোগ িমভি 
ডাউনবলাড িরবত পাবরন এেং আপনার প্রদানিারীর 
িাবছ এটি ডাবি পাঠিবে কদন।

অিিরাইযি – অবনি প্রদানিারীর ওবেেিাইবে এিটি 
অক্বোগ িমভি োবি ো আপকন িমূ্ণভি িরবত পাবরন 

েরাখরাযে – আপকন আপনার স্ানীে শাখাে নেবত পাবরন 
এেং তাবদর জানাবত পাবরন নে আপকন এিটি কপকপআই 
(PPI) অক্বোগ িরবত চান।

আিপি 2015 সরাযির শেষ পিযকর ির িুিিরাযি 
পিপিআই(PPI) পিপক্ সম্যক্ব  অপিয�রাগ কযরযেি  
আপনার প্রদানিারীর ইবতামব্যেই আপনাবি কলকখত্াবে 
জানাবনা উকচত কছল নে তারা  তাবদর অকজভি ত 
িকমশনবি আপনার অক্বো্বগর অংশ কেবিবে কেবেচনা 
িরবেন- আপকন েকদ কনকচিত না োবিন তবে আপনার 
অক্বোগ িংক্ান্ত িাগজপত্রগুকল নদবখ কনন ো আপনার 
প্রদানিারীর িাবে নোগাবোগ িরুন। 

আিিরার অপিয�রাগটি সফি হযয়পেি এিং আিিরাযক আিিরার 
অযথ্বর পকেু অংে িরা িযুররাটরা শফরে শিওয়রা হযয়পেি
আপকন েকদ এিই কপকপআই (PPI)পকলকির কেকক্ নেবি 
অকজভি ত িকমশন িম্বিভি  এখন অক্বোগ িবরন নিই নষেবত্র 
আপকন আরও নেকশ অেভি নিরত পাবেন না। এর িারণ 
েল আর নিান ষেকত োিী ননই ো আপকন নিরবতর জনযে 
দােী িরবত পাবরন।

িরা–
আপনার এটি কেবেচনা িরা উকচত নে আপনাবি কপকপআই 
(PPI) ্ুল্াবে কেকক্ িরা েবেবছ কি না। এিটি ্ুল্াবে 
কেকক্ িরার অক্বোবগর অংশ কেবিবে আপনার প্রদানিারী 
তাবদর অকজভি ত িকমশনবি কেবেচনা িরবে, এমনকি আপকন 
নিটি উবলেখ না িরবলও তা িরা েবে। 

হ্রাাঁ–
আিিরার অপিয�রাগটি খরাপরজ হযয়পেি
আপকন এিটি েযোঙ্ক ো অনযোনযে প্রদানিারীর অকজভি ত িকমশবনর 
েযোপাবর এিটি নতুন ্রবণর অক্বোগ িরবত িষেম েবত 
পাবরন – আপনার প্রদানিারীর িাবে নোগাবোগ িরুন।

আিপি পক ইযেরাময্্ পিপিআই (PPI) িুিিরাযি 
পিপক্ সম্যক্ব  অপিয�রাগ কযরযেি?

একজি প্রিরািকরারীর অপজ্ব ে কপমেি
আমরা নতুন কনেম চাল ুিবরকছ ো অনেুােী েযোঙ্ক 
ও অনযোনযে প্রদানিারীবি তাবদর কপকপআই (PPI) নেবি 
অকজভি ত িকমশন িংক্ান্ত অক্বোগগুকলবি কেবেচনা 
িরবত েবে। নলেক্ন েনাম পযোরাগন পাবিভিানাল কিনযোসি 
কলকমবেবডর নষেবত্র িুপ্রীম নিাবেভি র কিদ্াবন্তর পর এই 
কনেমগুকল আনা েবেবছ। 

এর অেভি েল আপকন অক্বোগ িরবত পাবরন েকদ মবন 
িবরন নে আপনার েযোঙ্ক ো অনযে প্রদানিারী আপনার 
কপকপআই (PPI) নেবি এিটি উচ্চ পকরমাবণ িকমশন 
কনবেবছন এেং আপকন েখন নিটি কিবনকছবলন তা 
আপনাবি জানােকন। 

এর অেভি েল আপনাবি েকদ ্ুল ্াবে কপকপআই (PPI) 
কেকক্ না িরা েবে োবি, নিবষেবত্রও আপকন কিছু অেভি 
নিরত নপবত পাবরন। আপকন েকদ এর আবগ এিটি 
্ুল কেকক্ িরা িংক্ান্ত অক্বোগ িবর োবিন এেং 
তা প্রতযোখযোন েবে োবি, তােবল এিটি নতুন ্রবণর 
অক্বোগ িরবত পাবরন।
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আপনার প্রদানিারী আপনার অক্বোগটি খকতবে 
নদখবেন – তারা আপনার িাছ নেবি আবরা তেযে 
জানবত চাইবত পাবরন, তাই আপনার অক্বোগ 
িবমভি আপনার নোগাবোবগর কেেরণ প্রদান িরা খুে 
গুরুত্বপূণভি। 

আপনার অক্বোগটি েকদ িিল েে এেং আপনার 
েকদ কিছু অেভি পাওোর োবি তা জানাবনার জনযে 
ো আপনার অক্বোগটি আবরা িমে কনবে নিন 
খকতবে নদখা প্রবোজন তা েযোখযো িবর আপনার 
প্রদানিারী অেশযেই 8 িপ্াবের মব্যে আপনাবি এিটি 
কচঠি পাঠাবেন।

আপম পকিরাযি অপিয�রাগ করি?
আপকন েকদ কপকপআই (PPI) কিবন োবিন এেং অক্ বোগ 
িবর োবিন, নিবষেবত্র আপকন কনবজই কেনামবূলযে তা 
িরবত পাবরন। আপনাবি আপনার অক্ বোগ িবমভির 
িাবে নিান িাগজপত্র কদবত েবে না। আপনার কনবনের 
নেবিানও এিটি উপাবে েযোঙ্ক ো অনযোনযে প্রদানিারীবি 
িরািকর অক্ বোগ জানাবনা উকচত

পিপিআই চূড়রান্তসীমরা 29 আগস্ট 2019
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পিপিআই (PPI) সংক্রান্ত 
অপিয�রাগগুপির শেষ 
সময় 29 আগস্ট 2019
আপনারা কি কিদ্ান্ত 
ননবেন?

আপকন আপনার প্রদানিারীর িাছ নেবি নে চূড়ান্ত জোেটি 
নপবেবছন তাবত েকদ আপকন খুশী না োবিন ো 8 িপ্াবের 
মব্যে নিান উত্তর না পান তবে আপকন 0800 023 4567 নম্ববর 
কিনাকসিোল অমেযুেড্ িমযোন িাক ভ্ি বির িাবছ অক্বোগ িরবত 
পাবরন।
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এই িপুতিকরাটি পিকল্প ফরম্রাটগুপিযে এিং পিপিন্ন 
িরাষরাযেও িরাওয়রা �রায়। আিপি �পি আযররা েথ্ িরা 
একটি পিকল্প ফরম্রাট শিযে চরাি েরাহযি আমরাযির 
ওযয়িসরাইট

www.fca.org.uk/ppi এ 
োন ো আমাবদর নেল্পলাইন

0800 101 8800এ 
িল িরুন ো

18001 01434 372 580 
নম্ববর নেক্সেবিান িরুন।

সংস্করণ 01
© Financial Conduct Authority 2017
সি্বস্বত্ব সংরপষিে

শলেইম্ স শকরাম্রািীগুপি

এিটি নলেইম্ ি নিাম্ানী (ো নলেইম্ ি মযোবনজবমন্ট নিাম্ানী 
কিএমকি CMC) আপনাবি এিটি কপকপআই (PPI) অক্বোগ িরার 
েযোপাবর িোেতা িরার জনযে আপনার িাবে নোগাবোগ 
িরবত পাবর। এর িম্ােনা রবেবছ নে, আপকন েকদ নিান 
অেভি নিরত্ পান তার এিটি অংশ তারা এই পকরবেোর 
জনযে আপনার উপর ্ােভি িরবত পাবর। আপকন েকদ এিটি 
নলেইম্ ি নিাম্ানীর িোেতা ননওোর কিদ্ান্ত ননন, নদবখ কনন 
নে তারা নযোে মন্ত্রণালবের  (Ministry of Justice) অনবুমাকদত 
কেজবনি নরকজস্াবর অনবুমাদন রবেবছ কি না এেং কনকচিত 
িবর কনন নে আপনার তার জনযে ো খরচ েবে তা আপকন 
েবুেবছন।

শফরাি কযর – আপকন আপনার প্রদানিারীবি নিান িরবত 
পাবরন এেং জানাবত পাবরন নে আপকন এিটি কপকপআই 
(PPI) অক্বোগ িরবত চাইবছন

ডরাযক – আপকন এিকিএ (FCA) ওবেেিাইে  
www.fca.org.uk/ppi নেবি এিটি অক্বোগ িমভি 
ডাউনবলাড িরবত পাবরন এেং আপনার প্রদানিারীর 
িাবছ এটি ডাবি পাঠিবে কদন।

অিিরাইযি – অবনি প্রদানিারীর ওবেেিাইবে এিটি 
অক্বোগ িমভি োবি ো আপকন িমূ্ণভি িরবত পাবরন 

েরাখরাযে – আপকন আপনার স্ানীে শাখাে নেবত পাবরন 
এেং তাবদর জানাবত পাবরন নে আপকন এিটি কপকপআই 
(PPI) অক্বোগ িরবত চান।

আিপি 2015 সরাযির শেষ পিযকর ির িুিিরাযি 
পিপিআই(PPI) পিপক্ সম্যক্ব  অপিয�রাগ কযরযেি  
আপনার প্রদানিারীর ইবতামব্যেই আপনাবি কলকখত্াবে 
জানাবনা উকচত কছল নে তারা  তাবদর অকজভি ত 
িকমশনবি আপনার অক্বো্বগর অংশ কেবিবে কেবেচনা 
িরবেন- আপকন েকদ কনকচিত না োবিন তবে আপনার 
অক্বোগ িংক্ান্ত িাগজপত্রগুকল নদবখ কনন ো আপনার 
প্রদানিারীর িাবে নোগাবোগ িরুন। 

আিিরার অপিয�রাগটি সফি হযয়পেি এিং আিিরাযক আিিরার 
অযথ্বর পকেু অংে িরা িযুররাটরা শফরে শিওয়রা হযয়পেি
আপকন েকদ এিই কপকপআই (PPI)পকলকির কেকক্ নেবি 
অকজভি ত িকমশন িম্বিভি  এখন অক্বোগ িবরন নিই নষেবত্র 
আপকন আরও নেকশ অেভি নিরত পাবেন না। এর িারণ 
েল আর নিান ষেকত োিী ননই ো আপকন নিরবতর জনযে 
দােী িরবত পাবরন।

িরা–
আপনার এটি কেবেচনা িরা উকচত নে আপনাবি কপকপআই 
(PPI) ্ুল্াবে কেকক্ িরা েবেবছ কি না। এিটি ্ুল্াবে 
কেকক্ িরার অক্বোবগর অংশ কেবিবে আপনার প্রদানিারী 
তাবদর অকজভি ত িকমশনবি কেবেচনা িরবে, এমনকি আপকন 
নিটি উবলেখ না িরবলও তা িরা েবে। 

হ্রাাঁ–
আিিরার অপিয�রাগটি খরাপরজ হযয়পেি
আপকন এিটি েযোঙ্ক ো অনযোনযে প্রদানিারীর অকজভি ত িকমশবনর 
েযোপাবর এিটি নতুন ্রবণর অক্বোগ িরবত িষেম েবত 
পাবরন – আপনার প্রদানিারীর িাবে নোগাবোগ িরুন।

আিপি পক ইযেরাময্্ পিপিআই (PPI) িুিিরাযি 
পিপক্ সম্যক্ব  অপিয�রাগ কযরযেি?

একজি প্রিরািকরারীর অপজ্ব ে কপমেি
আমরা নতুন কনেম চাল ুিবরকছ ো অনেুােী েযোঙ্ক 
ও অনযোনযে প্রদানিারীবি তাবদর কপকপআই (PPI) নেবি 
অকজভি ত িকমশন িংক্ান্ত অক্বোগগুকলবি কেবেচনা 
িরবত েবে। নলেক্ন েনাম পযোরাগন পাবিভিানাল কিনযোসি 
কলকমবেবডর নষেবত্র িুপ্রীম নিাবেভি র কিদ্াবন্তর পর এই 
কনেমগুকল আনা েবেবছ। 

এর অেভি েল আপকন অক্বোগ িরবত পাবরন েকদ মবন 
িবরন নে আপনার েযোঙ্ক ো অনযে প্রদানিারী আপনার 
কপকপআই (PPI) নেবি এিটি উচ্চ পকরমাবণ িকমশন 
কনবেবছন এেং আপকন েখন নিটি কিবনকছবলন তা 
আপনাবি জানােকন। 

এর অেভি েল আপনাবি েকদ ্ুল ্াবে কপকপআই (PPI) 
কেকক্ না িরা েবে োবি, নিবষেবত্রও আপকন কিছু অেভি 
নিরত নপবত পাবরন। আপকন েকদ এর আবগ এিটি 
্ুল কেকক্ িরা িংক্ান্ত অক্বোগ িবর োবিন এেং 
তা প্রতযোখযোন েবে োবি, তােবল এিটি নতুন ্রবণর 
অক্বোগ িরবত পাবরন।
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আপনার প্রদানিারী আপনার অক্বোগটি খকতবে 
নদখবেন – তারা আপনার িাছ নেবি আবরা তেযে 
জানবত চাইবত পাবরন, তাই আপনার অক্বোগ 
িবমভি আপনার নোগাবোবগর কেেরণ প্রদান িরা খুে 
গুরুত্বপূণভি। 

আপনার অক্বোগটি েকদ িিল েে এেং আপনার 
েকদ কিছু অেভি পাওোর োবি তা জানাবনার জনযে 
ো আপনার অক্বোগটি আবরা িমে কনবে নিন 
খকতবে নদখা প্রবোজন তা েযোখযো িবর আপনার 
প্রদানিারী অেশযেই 8 িপ্াবের মব্যে আপনাবি এিটি 
কচঠি পাঠাবেন।

আপম পকিরাযি অপিয�রাগ করি?
আপকন েকদ কপকপআই (PPI) কিবন োবিন এেং অক্ বোগ 
িবর োবিন, নিবষেবত্র আপকন কনবজই কেনামবূলযে তা 
িরবত পাবরন। আপনাবি আপনার অক্ বোগ িবমভির 
িাবে নিান িাগজপত্র কদবত েবে না। আপনার কনবনের 
নেবিানও এিটি উপাবে েযোঙ্ক ো অনযোনযে প্রদানিারীবি 
িরািকর অক্ বোগ জানাবনা উকচত

পিপিআই চূড়রান্তসীমরা 29 আগস্ট 2019
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পিপিআই (PPI) সংক্রান্ত 
অপিয�রাগগুপির শেষ 
সময় 29 আগস্ট 2019
আপনারা কি কিদ্ান্ত 
ননবেন?

আপকন আপনার প্রদানিারীর িাছ নেবি নে চূড়ান্ত জোেটি 
নপবেবছন তাবত েকদ আপকন খুশী না োবিন ো 8 িপ্াবের 
মব্যে নিান উত্তর না পান তবে আপকন 0800 023 4567 নম্ববর 
কিনাকসিোল অমেযুেড্ িমযোন িাক ভ্ি বির িাবছ অক্বোগ িরবত 
পাবরন।
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এই িপুতিকরাটি পিকল্প ফরম্রাটগুপিযে এিং পিপিন্ন 
িরাষরাযেও িরাওয়রা �রায়। আিপি �পি আযররা েথ্ িরা 
একটি পিকল্প ফরম্রাট শিযে চরাি েরাহযি আমরাযির 
ওযয়িসরাইট

www.fca.org.uk/ppi এ 
োন ো আমাবদর নেল্পলাইন

0800 101 8800এ 
িল িরুন ো

18001 01434 372 580 
নম্ববর নেক্সেবিান িরুন।

সংস্করণ 01
© Financial Conduct Authority 2017
সি্বস্বত্ব সংরপষিে

শলেইম্ স শকরাম্রািীগুপি

এিটি নলেইম্ ি নিাম্ানী (ো নলেইম্ ি মযোবনজবমন্ট নিাম্ানী 
কিএমকি CMC) আপনাবি এিটি কপকপআই (PPI) অক্বোগ িরার 
েযোপাবর িোেতা িরার জনযে আপনার িাবে নোগাবোগ 
িরবত পাবর। এর িম্ােনা রবেবছ নে, আপকন েকদ নিান 
অেভি নিরত্ পান তার এিটি অংশ তারা এই পকরবেোর 
জনযে আপনার উপর ্ােভি িরবত পাবর। আপকন েকদ এিটি 
নলেইম্ ি নিাম্ানীর িোেতা ননওোর কিদ্ান্ত ননন, নদবখ কনন 
নে তারা নযোে মন্ত্রণালবের  (Ministry of Justice) অনবুমাকদত 
কেজবনি নরকজস্াবর অনবুমাদন রবেবছ কি না এেং কনকচিত 
িবর কনন নে আপনার তার জনযে ো খরচ েবে তা আপকন 
েবুেবছন।

শফরাি কযর – আপকন আপনার প্রদানিারীবি নিান িরবত 
পাবরন এেং জানাবত পাবরন নে আপকন এিটি কপকপআই 
(PPI) অক্বোগ িরবত চাইবছন

ডরাযক – আপকন এিকিএ (FCA) ওবেেিাইে  
www.fca.org.uk/ppi নেবি এিটি অক্বোগ িমভি 
ডাউনবলাড িরবত পাবরন এেং আপনার প্রদানিারীর 
িাবছ এটি ডাবি পাঠিবে কদন।

অিিরাইযি – অবনি প্রদানিারীর ওবেেিাইবে এিটি 
অক্বোগ িমভি োবি ো আপকন িমূ্ণভি িরবত পাবরন 

েরাখরাযে – আপকন আপনার স্ানীে শাখাে নেবত পাবরন 
এেং তাবদর জানাবত পাবরন নে আপকন এিটি কপকপআই 
(PPI) অক্বোগ িরবত চান।

আিপি 2015 সরাযির শেষ পিযকর ির িুিিরাযি 
পিপিআই(PPI) পিপক্ সম্যক্ব  অপিয�রাগ কযরযেি  
আপনার প্রদানিারীর ইবতামব্যেই আপনাবি কলকখত্াবে 
জানাবনা উকচত কছল নে তারা  তাবদর অকজভি ত 
িকমশনবি আপনার অক্বো্বগর অংশ কেবিবে কেবেচনা 
িরবেন- আপকন েকদ কনকচিত না োবিন তবে আপনার 
অক্বোগ িংক্ান্ত িাগজপত্রগুকল নদবখ কনন ো আপনার 
প্রদানিারীর িাবে নোগাবোগ িরুন। 

আিিরার অপিয�রাগটি সফি হযয়পেি এিং আিিরাযক আিিরার 
অযথ্বর পকেু অংে িরা িযুররাটরা শফরে শিওয়রা হযয়পেি
আপকন েকদ এিই কপকপআই (PPI)পকলকির কেকক্ নেবি 
অকজভি ত িকমশন িম্বিভি  এখন অক্বোগ িবরন নিই নষেবত্র 
আপকন আরও নেকশ অেভি নিরত পাবেন না। এর িারণ 
েল আর নিান ষেকত োিী ননই ো আপকন নিরবতর জনযে 
দােী িরবত পাবরন।

িরা–
আপনার এটি কেবেচনা িরা উকচত নে আপনাবি কপকপআই 
(PPI) ্ুল্াবে কেকক্ িরা েবেবছ কি না। এিটি ্ুল্াবে 
কেকক্ িরার অক্বোবগর অংশ কেবিবে আপনার প্রদানিারী 
তাবদর অকজভি ত িকমশনবি কেবেচনা িরবে, এমনকি আপকন 
নিটি উবলেখ না িরবলও তা িরা েবে। 

হ্রাাঁ–
আিিরার অপিয�রাগটি খরাপরজ হযয়পেি
আপকন এিটি েযোঙ্ক ো অনযোনযে প্রদানিারীর অকজভি ত িকমশবনর 
েযোপাবর এিটি নতুন ্রবণর অক্বোগ িরবত িষেম েবত 
পাবরন – আপনার প্রদানিারীর িাবে নোগাবোগ িরুন।

আিপি পক ইযেরাময্্ পিপিআই (PPI) িুিিরাযি 
পিপক্ সম্যক্ব  অপিয�রাগ কযরযেি?

একজি প্রিরািকরারীর অপজ্ব ে কপমেি
আমরা নতুন কনেম চাল ুিবরকছ ো অনেুােী েযোঙ্ক 
ও অনযোনযে প্রদানিারীবি তাবদর কপকপআই (PPI) নেবি 
অকজভি ত িকমশন িংক্ান্ত অক্বোগগুকলবি কেবেচনা 
িরবত েবে। নলেক্ন েনাম পযোরাগন পাবিভিানাল কিনযোসি 
কলকমবেবডর নষেবত্র িুপ্রীম নিাবেভি র কিদ্াবন্তর পর এই 
কনেমগুকল আনা েবেবছ। 

এর অেভি েল আপকন অক্বোগ িরবত পাবরন েকদ মবন 
িবরন নে আপনার েযোঙ্ক ো অনযে প্রদানিারী আপনার 
কপকপআই (PPI) নেবি এিটি উচ্চ পকরমাবণ িকমশন 
কনবেবছন এেং আপকন েখন নিটি কিবনকছবলন তা 
আপনাবি জানােকন। 

এর অেভি েল আপনাবি েকদ ্ুল ্াবে কপকপআই (PPI) 
কেকক্ না িরা েবে োবি, নিবষেবত্রও আপকন কিছু অেভি 
নিরত নপবত পাবরন। আপকন েকদ এর আবগ এিটি 
্ুল কেকক্ িরা িংক্ান্ত অক্বোগ িবর োবিন এেং 
তা প্রতযোখযোন েবে োবি, তােবল এিটি নতুন ্রবণর 
অক্বোগ িরবত পাবরন।
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আপনার প্রদানিারী আপনার অক্বোগটি খকতবে 
নদখবেন – তারা আপনার িাছ নেবি আবরা তেযে 
জানবত চাইবত পাবরন, তাই আপনার অক্বোগ 
িবমভি আপনার নোগাবোবগর কেেরণ প্রদান িরা খুে 
গুরুত্বপূণভি। 

আপনার অক্বোগটি েকদ িিল েে এেং আপনার 
েকদ কিছু অেভি পাওোর োবি তা জানাবনার জনযে 
ো আপনার অক্বোগটি আবরা িমে কনবে নিন 
খকতবে নদখা প্রবোজন তা েযোখযো িবর আপনার 
প্রদানিারী অেশযেই 8 িপ্াবের মব্যে আপনাবি এিটি 
কচঠি পাঠাবেন।

আপম পকিরাযি অপিয�রাগ করি?
আপকন েকদ কপকপআই (PPI) কিবন োবিন এেং অক্ বোগ 
িবর োবিন, নিবষেবত্র আপকন কনবজই কেনামবূলযে তা 
িরবত পাবরন। আপনাবি আপনার অক্ বোগ িবমভির 
িাবে নিান িাগজপত্র কদবত েবে না। আপনার কনবনের 
নেবিানও এিটি উপাবে েযোঙ্ক ো অনযোনযে প্রদানিারীবি 
িরািকর অক্ বোগ জানাবনা উকচত

পিপিআই চূড়রান্তসীমরা 29 আগস্ট 2019
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পিপিআই (PPI) সংক্রান্ত 
অপিয�রাগগুপির শেষ 
সময় 29 আগস্ট 2019
আপনারা কি কিদ্ান্ত 
ননবেন?

আপকন আপনার প্রদানিারীর িাছ নেবি নে চূড়ান্ত জোেটি 
নপবেবছন তাবত েকদ আপকন খুশী না োবিন ো 8 িপ্াবের 
মব্যে নিান উত্তর না পান তবে আপকন 0800 023 4567 নম্ববর 
কিনাকসিোল অমেযুেড্ িমযোন িাক ভ্ি বির িাবছ অক্বোগ িরবত 
পাবরন।
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এই িপুতিকরাটি পিকল্প ফরম্রাটগুপিযে এিং পিপিন্ন 
িরাষরাযেও িরাওয়রা �রায়। আিপি �পি আযররা েথ্ িরা 
একটি পিকল্প ফরম্রাট শিযে চরাি েরাহযি আমরাযির 
ওযয়িসরাইট

www.fca.org.uk/ppi এ 
োন ো আমাবদর নেল্পলাইন

0800 101 8800এ 
িল িরুন ো

18001 01434 372 580 
নম্ববর নেক্সেবিান িরুন।
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শলেইম্ স শকরাম্রািীগুপি

এিটি নলেইম্ ি নিাম্ানী (ো নলেইম্ ি মযোবনজবমন্ট নিাম্ানী 
কিএমকি CMC) আপনাবি এিটি কপকপআই (PPI) অক্বোগ িরার 
েযোপাবর িোেতা িরার জনযে আপনার িাবে নোগাবোগ 
িরবত পাবর। এর িম্ােনা রবেবছ নে, আপকন েকদ নিান 
অেভি নিরত্ পান তার এিটি অংশ তারা এই পকরবেোর 
জনযে আপনার উপর ্ােভি িরবত পাবর। আপকন েকদ এিটি 
নলেইম্ ি নিাম্ানীর িোেতা ননওোর কিদ্ান্ত ননন, নদবখ কনন 
নে তারা নযোে মন্ত্রণালবের  (Ministry of Justice) অনবুমাকদত 
কেজবনি নরকজস্াবর অনবুমাদন রবেবছ কি না এেং কনকচিত 
িবর কনন নে আপনার তার জনযে ো খরচ েবে তা আপকন 
েবুেবছন।

শফরাি কযর – আপকন আপনার প্রদানিারীবি নিান িরবত 
পাবরন এেং জানাবত পাবরন নে আপকন এিটি কপকপআই 
(PPI) অক্বোগ িরবত চাইবছন

ডরাযক – আপকন এিকিএ (FCA) ওবেেিাইে  
www.fca.org.uk/ppi নেবি এিটি অক্বোগ িমভি 
ডাউনবলাড িরবত পাবরন এেং আপনার প্রদানিারীর 
িাবছ এটি ডাবি পাঠিবে কদন।

অিিরাইযি – অবনি প্রদানিারীর ওবেেিাইবে এিটি 
অক্বোগ িমভি োবি ো আপকন িমূ্ণভি িরবত পাবরন 

েরাখরাযে – আপকন আপনার স্ানীে শাখাে নেবত পাবরন 
এেং তাবদর জানাবত পাবরন নে আপকন এিটি কপকপআই 
(PPI) অক্বোগ িরবত চান।

আিপি 2015 সরাযির শেষ পিযকর ির িুিিরাযি 
পিপিআই(PPI) পিপক্ সম্যক্ব  অপিয�রাগ কযরযেি  
আপনার প্রদানিারীর ইবতামব্যেই আপনাবি কলকখত্াবে 
জানাবনা উকচত কছল নে তারা  তাবদর অকজভি ত 
িকমশনবি আপনার অক্বো্বগর অংশ কেবিবে কেবেচনা 
িরবেন- আপকন েকদ কনকচিত না োবিন তবে আপনার 
অক্বোগ িংক্ান্ত িাগজপত্রগুকল নদবখ কনন ো আপনার 
প্রদানিারীর িাবে নোগাবোগ িরুন। 

আিিরার অপিয�রাগটি সফি হযয়পেি এিং আিিরাযক আিিরার 
অযথ্বর পকেু অংে িরা িযুররাটরা শফরে শিওয়রা হযয়পেি
আপকন েকদ এিই কপকপআই (PPI)পকলকির কেকক্ নেবি 
অকজভি ত িকমশন িম্বিভি  এখন অক্বোগ িবরন নিই নষেবত্র 
আপকন আরও নেকশ অেভি নিরত পাবেন না। এর িারণ 
েল আর নিান ষেকত োিী ননই ো আপকন নিরবতর জনযে 
দােী িরবত পাবরন।

িরা–
আপনার এটি কেবেচনা িরা উকচত নে আপনাবি কপকপআই 
(PPI) ্ুল্াবে কেকক্ িরা েবেবছ কি না। এিটি ্ুল্াবে 
কেকক্ িরার অক্বোবগর অংশ কেবিবে আপনার প্রদানিারী 
তাবদর অকজভি ত িকমশনবি কেবেচনা িরবে, এমনকি আপকন 
নিটি উবলেখ না িরবলও তা িরা েবে। 

হ্রাাঁ–
আিিরার অপিয�রাগটি খরাপরজ হযয়পেি
আপকন এিটি েযোঙ্ক ো অনযোনযে প্রদানিারীর অকজভি ত িকমশবনর 
েযোপাবর এিটি নতুন ্রবণর অক্বোগ িরবত িষেম েবত 
পাবরন – আপনার প্রদানিারীর িাবে নোগাবোগ িরুন।

আিপি পক ইযেরাময্্ পিপিআই (PPI) িুিিরাযি 
পিপক্ সম্যক্ব  অপিয�রাগ কযরযেি?

একজি প্রিরািকরারীর অপজ্ব ে কপমেি
আমরা নতুন কনেম চাল ুিবরকছ ো অনেুােী েযোঙ্ক 
ও অনযোনযে প্রদানিারীবি তাবদর কপকপআই (PPI) নেবি 
অকজভি ত িকমশন িংক্ান্ত অক্বোগগুকলবি কেবেচনা 
িরবত েবে। নলেক্ন েনাম পযোরাগন পাবিভিানাল কিনযোসি 
কলকমবেবডর নষেবত্র িুপ্রীম নিাবেভি র কিদ্াবন্তর পর এই 
কনেমগুকল আনা েবেবছ। 

এর অেভি েল আপকন অক্বোগ িরবত পাবরন েকদ মবন 
িবরন নে আপনার েযোঙ্ক ো অনযে প্রদানিারী আপনার 
কপকপআই (PPI) নেবি এিটি উচ্চ পকরমাবণ িকমশন 
কনবেবছন এেং আপকন েখন নিটি কিবনকছবলন তা 
আপনাবি জানােকন। 

এর অেভি েল আপনাবি েকদ ্ুল ্াবে কপকপআই (PPI) 
কেকক্ না িরা েবে োবি, নিবষেবত্রও আপকন কিছু অেভি 
নিরত নপবত পাবরন। আপকন েকদ এর আবগ এিটি 
্ুল কেকক্ িরা িংক্ান্ত অক্বোগ িবর োবিন এেং 
তা প্রতযোখযোন েবে োবি, তােবল এিটি নতুন ্রবণর 
অক্বোগ িরবত পাবরন।
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আপনার প্রদানিারী আপনার অক্বোগটি খকতবে 
নদখবেন – তারা আপনার িাছ নেবি আবরা তেযে 
জানবত চাইবত পাবরন, তাই আপনার অক্বোগ 
িবমভি আপনার নোগাবোবগর কেেরণ প্রদান িরা খুে 
গুরুত্বপূণভি। 

আপনার অক্বোগটি েকদ িিল েে এেং আপনার 
েকদ কিছু অেভি পাওোর োবি তা জানাবনার জনযে 
ো আপনার অক্বোগটি আবরা িমে কনবে নিন 
খকতবে নদখা প্রবোজন তা েযোখযো িবর আপনার 
প্রদানিারী অেশযেই 8 িপ্াবের মব্যে আপনাবি এিটি 
কচঠি পাঠাবেন।

আপম পকিরাযি অপিয�রাগ করি?
আপকন েকদ কপকপআই (PPI) কিবন োবিন এেং অক্ বোগ 
িবর োবিন, নিবষেবত্র আপকন কনবজই কেনামবূলযে তা 
িরবত পাবরন। আপনাবি আপনার অক্ বোগ িবমভির 
িাবে নিান িাগজপত্র কদবত েবে না। আপনার কনবনের 
নেবিানও এিটি উপাবে েযোঙ্ক ো অনযোনযে প্রদানিারীবি 
িরািকর অক্ বোগ জানাবনা উকচত

পিপিআই চূড়রান্তসীমরা 29 আগস্ট 2019
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পিপিআই (PPI) সংক্রান্ত 
অপিয�রাগগুপির শেষ 
সময় 29 আগস্ট 2019
আপনারা কি কিদ্ান্ত 
ননবেন?

আপকন আপনার প্রদানিারীর িাছ নেবি নে চূড়ান্ত জোেটি 
নপবেবছন তাবত েকদ আপকন খুশী না োবিন ো 8 িপ্াবের 
মব্যে নিান উত্তর না পান তবে আপকন 0800 023 4567 নম্ববর 
কিনাকসিোল অমেযুেড্ িমযোন িাক ভ্ি বির িাবছ অক্বোগ িরবত 
পাবরন।
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এই িপুতিকরাটি পিকল্প ফরম্রাটগুপিযে এিং পিপিন্ন 
িরাষরাযেও িরাওয়রা �রায়। আিপি �পি আযররা েথ্ িরা 
একটি পিকল্প ফরম্রাট শিযে চরাি েরাহযি আমরাযির 
ওযয়িসরাইট

www.fca.org.uk/ppi এ 
োন ো আমাবদর নেল্পলাইন

0800 101 8800এ 
িল িরুন ো

18001 01434 372 580 
নম্ববর নেক্সেবিান িরুন।

সংস্করণ 01
© Financial Conduct Authority 2017
সি্বস্বত্ব সংরপষিে

শলেইম্ স শকরাম্রািীগুপি

এিটি নলেইম্ ি নিাম্ানী (ো নলেইম্ ি মযোবনজবমন্ট নিাম্ানী 
কিএমকি CMC) আপনাবি এিটি কপকপআই (PPI) অক্বোগ িরার 
েযোপাবর িোেতা িরার জনযে আপনার িাবে নোগাবোগ 
িরবত পাবর। এর িম্ােনা রবেবছ নে, আপকন েকদ নিান 
অেভি নিরত্ পান তার এিটি অংশ তারা এই পকরবেোর 
জনযে আপনার উপর ্ােভি িরবত পাবর। আপকন েকদ এিটি 
নলেইম্ ি নিাম্ানীর িোেতা ননওোর কিদ্ান্ত ননন, নদবখ কনন 
নে তারা নযোে মন্ত্রণালবের  (Ministry of Justice) অনবুমাকদত 
কেজবনি নরকজস্াবর অনবুমাদন রবেবছ কি না এেং কনকচিত 
িবর কনন নে আপনার তার জনযে ো খরচ েবে তা আপকন 
েবুেবছন।

শফরাি কযর – আপকন আপনার প্রদানিারীবি নিান িরবত 
পাবরন এেং জানাবত পাবরন নে আপকন এিটি কপকপআই 
(PPI) অক্বোগ িরবত চাইবছন

ডরাযক – আপকন এিকিএ (FCA) ওবেেিাইে  
www.fca.org.uk/ppi নেবি এিটি অক্বোগ িমভি 
ডাউনবলাড িরবত পাবরন এেং আপনার প্রদানিারীর 
িাবছ এটি ডাবি পাঠিবে কদন।

অিিরাইযি – অবনি প্রদানিারীর ওবেেিাইবে এিটি 
অক্বোগ িমভি োবি ো আপকন িমূ্ণভি িরবত পাবরন 

েরাখরাযে – আপকন আপনার স্ানীে শাখাে নেবত পাবরন 
এেং তাবদর জানাবত পাবরন নে আপকন এিটি কপকপআই 
(PPI) অক্বোগ িরবত চান।

আিপি 2015 সরাযির শেষ পিযকর ির িুিিরাযি 
পিপিআই(PPI) পিপক্ সম্যক্ব  অপিয�রাগ কযরযেি  
আপনার প্রদানিারীর ইবতামব্যেই আপনাবি কলকখত্াবে 
জানাবনা উকচত কছল নে তারা  তাবদর অকজভি ত 
িকমশনবি আপনার অক্বো্বগর অংশ কেবিবে কেবেচনা 
িরবেন- আপকন েকদ কনকচিত না োবিন তবে আপনার 
অক্বোগ িংক্ান্ত িাগজপত্রগুকল নদবখ কনন ো আপনার 
প্রদানিারীর িাবে নোগাবোগ িরুন। 

আিিরার অপিয�রাগটি সফি হযয়পেি এিং আিিরাযক আিিরার 
অযথ্বর পকেু অংে িরা িযুররাটরা শফরে শিওয়রা হযয়পেি
আপকন েকদ এিই কপকপআই (PPI)পকলকির কেকক্ নেবি 
অকজভি ত িকমশন িম্বিভি  এখন অক্বোগ িবরন নিই নষেবত্র 
আপকন আরও নেকশ অেভি নিরত পাবেন না। এর িারণ 
েল আর নিান ষেকত োিী ননই ো আপকন নিরবতর জনযে 
দােী িরবত পাবরন।

িরা–
আপনার এটি কেবেচনা িরা উকচত নে আপনাবি কপকপআই 
(PPI) ্ুল্াবে কেকক্ িরা েবেবছ কি না। এিটি ্ুল্াবে 
কেকক্ িরার অক্বোবগর অংশ কেবিবে আপনার প্রদানিারী 
তাবদর অকজভি ত িকমশনবি কেবেচনা িরবে, এমনকি আপকন 
নিটি উবলেখ না িরবলও তা িরা েবে। 

হ্রাাঁ–
আিিরার অপিয�রাগটি খরাপরজ হযয়পেি
আপকন এিটি েযোঙ্ক ো অনযোনযে প্রদানিারীর অকজভি ত িকমশবনর 
েযোপাবর এিটি নতুন ্রবণর অক্বোগ িরবত িষেম েবত 
পাবরন – আপনার প্রদানিারীর িাবে নোগাবোগ িরুন।

আিপি পক ইযেরাময্্ পিপিআই (PPI) িুিিরাযি 
পিপক্ সম্যক্ব  অপিয�রাগ কযরযেি?

একজি প্রিরািকরারীর অপজ্ব ে কপমেি
আমরা নতুন কনেম চাল ুিবরকছ ো অনেুােী েযোঙ্ক 
ও অনযোনযে প্রদানিারীবি তাবদর কপকপআই (PPI) নেবি 
অকজভি ত িকমশন িংক্ান্ত অক্বোগগুকলবি কেবেচনা 
িরবত েবে। নলেক্ন েনাম পযোরাগন পাবিভিানাল কিনযোসি 
কলকমবেবডর নষেবত্র িুপ্রীম নিাবেভি র কিদ্াবন্তর পর এই 
কনেমগুকল আনা েবেবছ। 

এর অেভি েল আপকন অক্বোগ িরবত পাবরন েকদ মবন 
িবরন নে আপনার েযোঙ্ক ো অনযে প্রদানিারী আপনার 
কপকপআই (PPI) নেবি এিটি উচ্চ পকরমাবণ িকমশন 
কনবেবছন এেং আপকন েখন নিটি কিবনকছবলন তা 
আপনাবি জানােকন। 

এর অেভি েল আপনাবি েকদ ্ুল ্াবে কপকপআই (PPI) 
কেকক্ না িরা েবে োবি, নিবষেবত্রও আপকন কিছু অেভি 
নিরত নপবত পাবরন। আপকন েকদ এর আবগ এিটি 
্ুল কেকক্ িরা িংক্ান্ত অক্বোগ িবর োবিন এেং 
তা প্রতযোখযোন েবে োবি, তােবল এিটি নতুন ্রবণর 
অক্বোগ িরবত পাবরন।

3 4

5

আপনার প্রদানিারী আপনার অক্বোগটি খকতবে 
নদখবেন – তারা আপনার িাছ নেবি আবরা তেযে 
জানবত চাইবত পাবরন, তাই আপনার অক্বোগ 
িবমভি আপনার নোগাবোবগর কেেরণ প্রদান িরা খুে 
গুরুত্বপূণভি। 

আপনার অক্বোগটি েকদ িিল েে এেং আপনার 
েকদ কিছু অেভি পাওোর োবি তা জানাবনার জনযে 
ো আপনার অক্বোগটি আবরা িমে কনবে নিন 
খকতবে নদখা প্রবোজন তা েযোখযো িবর আপনার 
প্রদানিারী অেশযেই 8 িপ্াবের মব্যে আপনাবি এিটি 
কচঠি পাঠাবেন।

আপম পকিরাযি অপিয�রাগ করি?
আপকন েকদ কপকপআই (PPI) কিবন োবিন এেং অক্ বোগ 
িবর োবিন, নিবষেবত্র আপকন কনবজই কেনামবূলযে তা 
িরবত পাবরন। আপনাবি আপনার অক্ বোগ িবমভির 
িাবে নিান িাগজপত্র কদবত েবে না। আপনার কনবনের 
নেবিানও এিটি উপাবে েযোঙ্ক ো অনযোনযে প্রদানিারীবি 
িরািকর অক্ বোগ জানাবনা উকচত

পিপিআই চূড়রান্তসীমরা 29 আগস্ট 2019




