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PPI কী ?
PPI (পেমেন্ট সরুক্ষা বীেষা) ঋণ, বন্ধকী, পরেডিট কষাি্ড , প্ষার কষাি্ড  এবং ক্ষাটষালগ পরেডিট ডিসষামব 
পরেডিট েণ্গডুলর সষামে ডবডরে করষা একটি েডলডস।

PPI েডরকডপিত িমেডিল েডরম�ষামের জন্ যষা আেনষার েমক্ প�ষাে করষা সম্ভব নে। উদষািরণস্বরেূ, 
যডদ আেডন দরু্ডটনষা, অসসু্থতষা বষা অক্েতষার কষারমণ অকষায্ডকর িমে েষামকন বষা কষাজ করমত নষা 
েষামরন।

আপভি �ভে 29 শে আগস্ট 2019 তোভরযখর ময্যে আপিোর 
প্রেোিকোরীযক অভিয�োগ িো কযর থোযকি, আপভি PPI-এর 
জিযে টোকো েোভব করযত পোরযবি িো - তোই আপিোযক �ত 
তোডোতোভড সম্ভব ভসদ্োন্ত ভিযত হযব।

PPI ভক আমোর কোযে প্রোসভগিক ?
UK পত লক্ লক্ PPI েডলডসগডুল ডবডরে িমেডিল, পবড�রভষাগই 1990 এবং 2010 সষামলর 
েমে্। আেডন তুডে এই সেম়ের েমে্ পরেডিট েণ্ গ্রিণ কমর েষাকন, তষািমল আেনষার কষামি একই 
সেম়ে PPI ডবডরে িমত েষামর। 

FCA শত PPI প্রেোিকোরীর একটি ভবস্তৃত তোভিকো রযয়যে  
�োরো PPI ভবভরি কযরযে। 'FCA PPI' অিসুন্োি করুি অথবো 
0800 101 88 00 িম্বযর কি করুি। 



আভম কীিোযব জোিযত পোরব শ� আভম PPI 
অভিয�োগ করোর শ�োগযে ভকিো ?
আেরষা পদমেডি পয PPI প্ষা়েই ভুলভষামব ডবডরে িমেডিল। ভুলভষামব ডবডরের উদষািরণ গডুল 

• PPI আেনষার অজষামতে আেনষার ঋমণ বষা পরেডিট েমণ্ পযষাগ করষা িমছে।

• PPI পনওেষার জন্ চষাে পদওেষা িমেমি বষা বলষা িমেমি পয আেনষামক এটষা ডনমতই িমব।

 • যেন আেডন পবকষার ডিমলন বষা আেনষার আমগর পকষান পেডিমকল অবস্থষা ডিল তেন PPI 
পকনষার েরষাে�্ড পদও়েষা িমেডিল।

অন্ উেষামেও আেনষার কষামি PPI ভুলভষামব ডবডরে করষা িমত েষামর। 

যডদ আেডন ভষামবন পয আেনষার ব্ষাংক বষা অন্ প্দষানকষারী আেনষার PPI পেমক শবেী হোযরর 
কভমেি অজ্ড ন কমরমি এবং আেডন এটি যেন ডকমনডিমলন তেন আেনষামক পসটি বলষা িেডন, 
তষািমলও আেডন অডভমযষাগ করমত েষারমবন। 

PPI সম্পমক্ড  লক্ লক্ অডভমযষাগ করষা িম়েমি এবং £34 ডবডল়েন এর পবড� দষাডব েূরণ করষা িম়েমি।

আপভি �ভে 29 শে আগস্ট 2019 তোভরযখর ময্যে আপিোর 
প্রেোিকোরীযক অভিয�োগ িো কযর থোযকি, আপভি PPI-এর 
জিযে টোকো েোভব করযত পোরযবি িো – তোই আপিোযক �ত 
তোডোতোভড সম্ভব ভসদ্োন্ত ভিযত হযব।



আমোর PPI ভেি ভকিো তো আভম ভকিোযব 
�োচোই করযত পোরযবো ?
যডদ আেনষার ঋণ বষা পরেডিট েণ্ েষামক ডকন্তু আেনষার PPI ডিল ডকনষা তষা ডনডচিত নষা িন তমব 
আেনষার প্দষানকষারীর সষামে আেনষার পযষাগষামযষাগ করষা উডচত।

অমনক প্দষানকষারী এেন যষাচষাই করষার জন্ আেনষামক অনলষাইন সরঞ্ষাে সরবরষাি কমর। 

আেডন PPI প্দষানকষারীর একটি ডবস্তৃত তষাডলকষা এবং তষামদর পযষাগষামযষামগর ডব�দ FCA ওম়েবসষাইমট 
েুমঁজ পেমত েষারমবন। www.fca.org.uk/ppi শেখুি অেবষা 0800 101 8800 
িম্বযর কি করুি।

PPI �োচোই করো এবং PPI ভেি ভকিো তোহো �োচোই করো সহজ 
এবং ভবিোমযূিযে। কোগজপত্র সম্পযককে  ভচন্তো করযবি িো, আপিোর 
শু্ ুশতোমোর িোম, জন্ম তোভরখ এবং প্রোসভগিক পবূকেবততী 
ঠিকোিোগুভি েরকোর। 

PPI সম্পযককে  আভম ভকিোযব অভিয�োগ করব ?
যডদ আেনষার কষামি PPI ভুলভষামব ডবডরে িমে েষামক তমব আেডন অডভমযষাগ করষার পযষাগ্ িমবন এবং 
সম্ভবত অে্ড পেরমতর দষাডব করমত েষারমবন।

যডদ আেডন অডভমযষাগ করষার ডসদ্ষাতে ডনমে েষামকন, এটি ডবনষােমূল্, এবং আেডন এটি ডনমজই করমত 
েষারমবন। আেনষামক সরষাসডর প্দষানকষারীর কষামি অডভমযষাগ করমত িমব পয আেনষামক PPI ডবডরে কমরমি। 

একটি দষাডব সংস্থষা আেনষার PPI অডভমযষাগ করমত সষািষায্ করষার জন্ আেনষামক প্স্ষামবর সষামে 
পযষাগষামযষাগ করমত েষামর। যডদ আেডন এটি ব্বিষার করষার ডসদ্ষাতে ডনমে েষামকন, তমব তষারষা এই 
েডরম�বষাটির জন্ আেনষামক চষাজ্ড  করমত েষামর। 

প্রেোিকোরীরো PPI সহজ সম্পযককে  অভিয�োগ করযত বো্যে  এবং 
প্রভরিয়োটি আপিোযক সোহো�যে করযব।



এেন কম়েকটি উেষা়ে রম়েমি যষামত অডভমযষাগ করষার জন্ আেডন আেনষার প্দষানকষারীর সষামে 
পযষাগষামযষাগ করমত েষামরন: 

•  অিিোইি – অমনক প্দষানকষারীর তষামদর ওম়েবসষাইমট অনলষাইন অডভমযষাগ সরঞ্ষাে আমি

•  শটভিয�োি – েমন রষােমবন পয পেষান লষাইনগডুল সীডেত রন্টষার অেষামর�ন েষাকমব

•  শপোস্ট – 29 আগম্র ডনডদ্ডষ্ট সে়েসীেষার আমগ আেনষার প্দষানকষারীর কষামি অডভমযষাগ 
করষার জন্ েয্ডষাপ্ত সে়ে পদও়েষার অনেুডত ডদন

•  েোখোয় – আেনষার স্থষানী়ে �ষােষার পেষালষার ও বমন্ধর সে়ে সম্পমক্ড  অবগত েষাকুন

আেনষার প্দষানকষারী আেনষার অডভমযষামগ নজর রষােমবন (তষারষা আেনষামক আরও তমে্র জন্ ডজজ্ষাসষা 
করমত েষামরন তষাই ডনডচিত করনু পয আেডন তষামদর কষামি আেনষার পযষাগষামযষামগর ডববরণ ডদমেমিন)।

আেডন সেল িম়েমিন এবং আেডন ডকিু অে্ড েষামবন ডকনষা তষার জন্ বষা আেনষার অডভমযষাগ ডনমে 
অনসুন্ধষান করষার জন্ তষামদর আমরষা পবড� সে়ে লষাগমব ডকনষা তষা ব্ষাে্ষা করমত প্দষানকষারীর 
আেনষামক আট সপ্তষামির েমে্ প্ডতডরে়েষা জষানষামত িমব।

সময় শেষ হযয় �োযছে. আপভি �ভে 29 শে আগস্ট 2019 
তোভরযখর ময্যে আপিোর প্রেোিকোরীযক অভিয�োগ িো কযর 
থোযকি, আপভি PPI-এর জিযে টোকো েোভব করযত পোরযবি িো। 



শকোযিো প্রেোিকোরীর দ্োরো অভজকে ত কভমেি 
সম্পযককে  অভিয�োগ করোর জিযে আভম শ�োগযে 
ভকিো তো আভম কীিোযব জোিব ?
ব্ষাংক এবং অন্ষান্ প্দষানকষারীরষা এেন PPI পেমক অডজ্ড ত কডে�ন সম্পমক্ড  PPI অডভমযষাগগডুলর 
ডবমবচনষা করমত েষামর। 

এর অে্ড িমলষা আেডন যডদ আেনষার ব্ষাংক বষা অন্ পকষানও প্দষানকষারী আেনষার PPI পেমক উচ্চ িষামর 
কডে�ন অজ্ড ন কমরন এবং আেনষামক নষা জষাডনম়ে েষামক তমব আেডন অডভমযষাগ করমত েষারমবন।

এিষাড়ষাও এর অে্ড িমলষা যডদ আেনষার কষামি PPI ভুলভষামব ডবডরে নষা িমে েষামক তমবও আেডন ডকিু 
টষাকষা পেরত পেমত েষারমবন। এবং যডদ আেডন আমগ একটি ভুলভষামব ডবডরে সম্পমক্ড  অডভমযষাগ কমর 
েষামকন এবং এটি প্ত্ষাে্ষাত ি়ে, আেডন একটি নতুন েরমনর অডভমযষাগ করমত সক্ে িমত েষারমবন।

আপভি ভক ইভতময্যে PPI অপ্রকতৃ তিোযব-ভবভরি সম্পযককে  অভিয�োগ 

কযরভেযিি?

"িো  "
আেনষার কষামি PPI ভুলভষামব ডবডরে িম়েমি ডকনষা তষা আেনষার ডবমবচনষা করষা উডচত। আেডন যডদ 
এটি উমলেে নষা কমর েষামকন তষাও আেনষার প্দষানকষারী একটি ভুলভষামব ডবডরে অডভমযষামগর অং� 
ডিসষামব অডজ্ড ত কডে�নটি ডবমবচনষা করমব। 

"হযেোাঁ  ”
•  আপিোর অভিয�োগ প্রতযেোখযেোত হযয়ভেি

আেডন ব্ষাংক বষা অন্ প্দষানকষারী দ্ষারষা অডজ্ড ত কডে�ন সম্পমক্ড  একটি নতুন েরমনর 
অডভমযষাগ করমত েষারমবন, আেনষার প্দষানকষারীর সষামে পযষাগষামযষাগ করনু।



•  আপিোর অভিয�োগ স�ি হযয়যে, এবং আপিোযক ভকেু অথবো 
সমস্ টোকো শ�রত শেওয়ো হযয়ভেি
আেডন যডদ একই PPI নীডত ডবডরে পেমক অডজ্ড ত কডে�ন সম্পমক্ড  অডভমযষাগ কমর েষামকন তমব 
আেডন আরও অে্ড পেরত েষামবন নষা। এটষার কষারণ িমলষা পয আর পকষান পলষাকসষামনর অে্ড বমকেষা 
পনই যষা আেনষামক পেরত দষাডব করমত িমব।

• 2015 সোযির শেযষর ভেযক আপভি PPI সম্পযককে  অভিয�োগ 
কযরভেযিি
আেনষার প্দষানকষারী আেনষামক ইডতেমে্ই ডলডেতভষামব অব�্ই জষাডনমেমিন পয আেনষার 
অডভমযষামগর অং� ডিসষামব তষারষা পয কডে�ন অজ্ড ন কমরমি তষা ডবমবচনষা করমব - আেডন 
অডভমযষাগ পেমক কষাগজেত্র েরীক্ষা কমর পদেনু বষা তুডে ডনডচিত নষা িমল আেনষার প্দষানকষারীর 
সষামে পযষাগষামযষাগ করনু। 

আমোর অভিয�োযগর �িো�ি ভিযয় আভম খুভে িো হযি কী হযব ?

আেডন যডদ প্দষানকষারীর কষাি পেমক প্ষাপ্ত চূডষাতে প্ডতডরে়েষার সষামে েডু� নষা িন (অেবষা আেডন আট 
সপ্তষামির েমে্ পকষানও প্ডতডরে়েষা নষা েষান) তষািমল আেডন 0800 023 4567 নম্বমর েষাইন্ষাডসি়েষাল 
ওম্বিুসে্ষান েডরমেবষামত অডভমযষাগ করমত েষারমবন।



আমরো আভথকেক পভরচোিিো কততৃকে পষে বো 
�োইিোভসিয়োি কিডোক্ট অথভরটি (FCA)।
আমরো আভথকেক পভরযেবোটির খোতযক ভিয়ন্ত্রণ কভর 
এবং আপিোযক রষেো করোর জিযে এখোযি আভে। 
এই প্চষারেত্রটি আেনষামক PPI অডভমযষাগ করষা উডচত ডকনষা তষা ডনে্ডষারণ করমত সিষা়েতষা করষার জন্ 
তে্ সরবরষাি কমর।

আেডন যডদ 29 প� আগ্ 2019 তষাডরমের েমে্ আেনষার প্দষানকষারীমক অডভমযষাগ নষা কমর েষামকন, 
আেডন PPI-এর জন্ টষাকষা দষাডব করমত েষারমবন নষা।

আমোযের ওযয়বসোইট শেখুি:
www.fca.org.uk/ppi

আমোযের শহল্পিোইযি কি করুি:
0800 101 8800

(আেনষার অন্ ভষােষাে বষা ডবন্ষামস তমে্র প্ম়েষাজন িমল দ়েষা কমর ডজজ্ষাসষা করনু)

বো শটক্সটয�োি করোর িম্বর:
18001 01434 372 580
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