দ্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক – একরিত ওম্বাডসম্যান রিম্, 2021:
ম্ুখ্য বব্রিষ্ট্য
রনম্নরিরখ্ত রনয়রিত সংস্থাগুরিি গ্রাহককিা রিকম্ি আওতায় পকে:  যেক োনও ব্যোঙ্ক
 যেক োনও এনবব্এফবি, য োর ইনকেস্টকেন্ট য োম্পোবন (বিআইবি) ব্যতীত,
ইনফ্রোস্ট্রো চোর যেট ফোন্ড-নন ব্যোবঙ্কিং বফনোবিয়োল য োম্পোবন (আইবেএফএনবব্এফবি), নন-ব্যোবঙ্কিং বফনোবিয়োল য োম্পোবন-ইনফ্রোস্ট্রো চোর বফনোি
য োম্পোবন (এনবব্এফবি-আইএফবি), প্রস্তোকব্ ব্ো ব্ন্ধ রোর অব্স্থোয় / বলকুইকেশকন
থো ো িিংস্থো, ব্ো বরজোেভ ব্যোঙ্ক দ্বোরো বনবদভ ষ্ট অনয য োনও এনবব্এফবি
 যেকেন্ট ও বনষ্পবি েদ্ধবত আইন, 2007-এর আওতোয় বনর্ভোবরত য োনও েদ্ধবত
অিংশগ্রহণ োরী
গ্রাহককি অরর্ক াগ দ্ারখ্ি কিাি রর্রি:
উেকরোক্ত বনয়বিত িিংস্থোগুবলর য োনও োজ ব্ো ভ্রোবির ফকল হওয়ো েবরকেব্োর ঘোটবত
ককানও অরর্ক াগ ব্হাি না িাখ্াি রর্রি:
েবরকেব্োয় ঘোটবতর য োনও অবেকেোগ এই বব্েয়গুবলকত জবিত থো কল বিকের
আওতোয় েিকব্ নো:
 য োনও বনয়বিত িিংস্থোর ব্োবণবজয বব্চোর / ব্োবণবজয বিদ্ধোি
 য োনও বনয়বিত িিংস্থো ও য োনও যেন্ডকরর েকর্য য োনও আউটকিোবিভিং চু বক্ত
িম্পব ভ ত বব্করোর্
 প্রতযক্ষেোকব্ ওম্বোেিেযোনক অবেকেোগ জোনোকনো হয়বন
 য োনও বনয়বিত িিংস্থোর েযোকনজকেন্ট ব্ো এবিব উটিেকদর বব্রুকদ্ধ িোর্োরণ
অবেকেোগ
 য োনও বব্বর্ব্দ্ধ ব্ো আইন ব্লব্ৎ োরী ততভ েকক্ষর আকদশোনুিোকর য োনও বনয়বিত
িিংস্থো য োনও বব্করোকর্র ব্যব্স্থো গ্রহকণর িূচনো করকে
 য োনও েবরকেব্ো, যেটি বরজোেভ ব্যোকঙ্কর বনয়োে অর্ীনস্থ নয়
 বনয়বিত িিংস্থোগুবলর েকর্য য োনও বব্করোর্; এব্িং
 য োনও বনয়বিত িিংস্থোর েভচোরী-বনকয়োগ োরী িম্পক ভ জবিত য োনও বব্করোর্
গ্রাহক কীর্াকব্ অরর্ক াগ দ্ারখ্ি কিকব্ন?
িিংবিষ্ট এনবব্এফবি-য বলবিত উেস্থোেন

এক ম্াকসি কিকে
েবদ এনবব্এফবি-এর োে যথক উির প্রোপ্ত নো হয় ব্ো এনবব্এফবি-এর উিকর গ্রোহ
অিন্তুষ্ট থোক ন
রদ্ গ্রাহক ককানও ক ািাকম্ি কাকে না রগকয় থাককন
এনবব্এফবি ওম্বোেিেযোকনর োকে অবেকেোগ দোবিল রো (এনবব্এফবি-এর উির
েোওয়োর ের এ ব্েকরর েকর্য)
ওম্বাডসম্যান কীর্াকব্ রসদ্ধান্ত কনকব্ন?
 ওম্বোেিেযোকনর োকে িিংবক্ষপ্ত রূকের যেো দ্দেো হকব্


েীেোিংিোর েোর্যকে বনষ্পবির যচষ্টো রো হকব্। েবদ িম্ভব্ নো হয়, তোহকল রোয় /

আকদশ যদওয়ো হকব্
ওম্বাডসম্যাকনি িাকয় ককানও গ্রাহক সন্তুষ্ট্ না হকি আপীি কিকত পািকব্ন
রক?
হযোাঁ, েবদ ওম্বোেিেযোকনর রোয় আেীল রোর যেোগয হয়। আেীল রোর ততভ েক্ষ: বিেটি
েবরচোলন োরী বরজোেভ ব্যোকঙ্কর বব্েোগীয় েোরপ্রোপ্ত এবিব উটিে বেকরক্টর।
ম্কন িাখ্কব্ন:
 এটি বব্করোকর্র িেোর্োন রোর এ টি েবরব্তভ য ৌশল
 যেক োনও েেভোকয় প্রবতবব্র্োকনর জনয গ্রোহ বনবদ্বভ র্োয় অনয যেক োনও আদোলত /
যফোরোে / ততভ েকক্ষর োকে যেকত েোকরন
 বিেটির আরও বব্ব্রকণর জনয www.rbi.org.in যদিুন

