
অসে�তাষ �রিতিবধান প�ধিত ও অ�বুসস�যান (�যায়পাল) পিরক�পনার ল�ণীয় �বিশ�্য

�রাহক �য �কােনা প�ধিতেত, অথ�াৎ, শাখা/অিফেস িগেয়, একিট িচিঠ িলেখ, ইেমেলর মা�যেম, সরাসির �ফান কের এবং আমােদর ওেয়বসাইেটর মা�যেম তার অিভেযাগ
দােয়র করেত পােরন।

অিভেযাগ জানােনার রীিত (এ�কােলশন �যাি�র�স) িন�ন�প:

�লেভল 1:

�রাহক যিদ �রাহক পিরেষবা দল/কায�িনব�াহেকর �রদান করা সমাধােন স�তু� না হন অথবা 15 িদেনর মে�য �কােনা জবাব না পান তাহেল, �রাহক এখােন িলেখ জানােত
পােরন:

অসে�তাষ �রিতিবধান দ�তর (GRO): িমস. পােয়ল �সামািন

িঠকানা: �স��রাম হাউস, িস.এস.িট. �রাড, িব�যানগরী মাগ�, কািলনা, সা�তা��জ (পূব�) অথবা একিট ইেমল পাঠান

এখােন: payal.somani@centrum.co.in বা

কল ক�ন এই ন�বের: 9167997499 (�মাবাইল), 022-42159272 (�যা�ডলাইন) সকাল 09:30 টা �থেক সে��য 06:00 টা, �সামবার �থেক ��রবার।

অিভেযােগর জবাব 7 কম�িদবেসর মে�য �দওয়া হেব।

�লেভল 2:

�রাহক যিদ GRO-এর �রদান করা সমাধােন স�তু� না হেল অথবা �রাহক আমােদর কােছ �থেক 30 িদেনর মে�য �কােনা খবর না �পেল, তাহেল িতিন তার অসে�তাষ
নীেচর িঠকানায় িনয়��রেকর কােছ দােয়র করেত পােরন:

ভার�রা�ত আিধকািরক,
ভারতীয় িরজাভ� �যা�ক,
�যা�ক সং�রা�ত নয় এমন তদারিকর িবভাগ,
মু�বই আ�িলক দ�তর,
3য় তল, ডঃএ.িব. নায়ার �রাড,
মু�বই �স��রাল ��শন (মারাঠা মি�দর িথেয়টােরর পােশ)
বাইকুলা, মু�বাই-400008

ইেমল আইিড: helpdnbs@rbi.org.in

অ�যথায়, �কা�ািন �থেক 30 িদেনর মে�য �কােনা জবাব না আসেল অথবা �রাহক NBFC-এর জবােব অস�তু� হেল (+) �রাহক �কােনা �ফারােম না �গেল, �রাহক
NBFC অ�বুস�যােনর কােছ একিট অিভেযাগ দােয়র করেত পােরন (NBFC-এর �থেক পাওয়া জবােবর এক বছর পের নয়) এই িন�নিলিখত িভি�তেত:

∙ �চক উপ�থাপন করা হয় িন বা িবলে�ব করা হেয়েছ
∙ অনুেমািদত ঋেণর পিরমাণ, শত�াবলী, সুেদর বািষ�ক হার, ই�যািদ জানােনা হয় িন
∙ মাতৃভাষা অথবা ঋণ �রাহেকর �বাধগ�য ভাষায় অনুেমাদেনর িচিঠ/অনুেমাদেনর শত�াবলী �রদান করায় �যথ�তা বা অ�বীকার করা
∙ মাতৃভাষা অথবা ঋণ �রাহেকর �বাধগ�য ভাষায় অনুেমািদত শত�াবলীেত �র�তািবত পিরবত�েনর জ�য যথাযথ িব�ি�ত �রদান করায় �যথ�তা বা অ�বীকার করা
∙ সম�ত বেকয়া পুনরায় �রদান করার উপর িনরাপ�তা নিথপ�র �রকাশ করায় �যথ�তা/িবল�ব
∙ ঋণ �রাহকেক যথাযথ অি�রম িব�ি�ত না িদেয় মূ�য ধায� করা
∙ আইনস�ত বলবৎকারী আেগ �থেক িনিম�ত পুনরািধকার চুি�ত/ঋণ চুি�ত �রদােন �যথ�তা
∙ NBFC-এর RBI িনেদ�িশকা অনুসরণ না করেল

∙ �যা�য অনুশীলন িবিধর িনেদ�শাবলী অনুসরণ না করেল

NBFC অ�বুস�যান (RBI) এবং �স��রাম ফাইনাি�সয়াল সািভ�েসস িলিমেটড(�ক��রীয় আিথ�ক সং�থান পিরেষবা িলিমেটড – CFSL) �নাডাল দ�তেরর
িঠকানা এবং কাজ করার এি�তয়ার

�রম
সং�যা

�ক��র NBFC অ�বাডস�যােনর দ�তেরর
িঠকানা

কােজর এি�তয়ার CFSL �নাডাল আিধকািরক

1. �চ�নাই �রযে�ন ভারতীয় িরজাভ� �যা�ক
�ফাট� ��লিসস
�চ�নাই 600 001
STD �কাড: 044
�টিলেফান ন�বর : 25395964

তািমলনাড়ু, আ�দামান ও িনেকাবর
�বীপপু�, কন�াটক, অ��র�রেদশ,
�তেল�ানা, �করল, ল��বীপ ইউিনয়ন
�টিরেটাির এবং পু�ে�ির ইউিনয়ন
�টিরেটাির

িম. অজয় �নওয়ািটয়া

mailto:helpdnbs@rbi.org.in


�যা�স নং :25395488
ইেমল : nbfcochennai@rbi.org.in

2. মু�বই �রযে�ন ভারতীয় িরজাভ� �যা�ক
RBI বাইকুলা দ�তর িবি�ডং
মু�বই �স��রাল �রল ��শেনর িবপরীেত
বাইকুলা, মু�বাই-400008
STD �কাড: 022
�টিলেফান ন�বর : 23028140
�যা�স নং :23022024
ইেমল : nbfcomumbai@rbi.org.in

মহারা�্র, �গায়া, �জরাত, ম�য �রেদশ,
ছি�তসগড়, দাদরা ও নগর হােভিল,
দমন ও িদউ ইউিনয়ন �টিরেটাির

িম. কৃষান পানসারী

3. নয়া িদ�লী �রযে�ন ভারতীয় িরজাভ� �যা�ক
সংসদ মাগ�
নয়া িদ�লী -110001
STD �কাড: 011
�টিলেফান ন�বর: 23724856
�যা�স নং: 23725218-19
ইেমল : nbfconewdelhi@rbi.org.in

িদ�লী, উ�তর �রেদশ, উ�তরাখ�ড,
হিরয়ানা, পা�াব, চি�ডগড় ইউিনয়ন
�টিরেটাির িহমাচল �রেদশ, এবং
রাজ�থান ও জ�ু ও কা�ীর

িম. মায়া�ক শম�া

4. �কালকাতা �রযে�ন ভারতীয় িরজাভ� �যা�ক
15, �নতািজ সুভাষ �রাড
�কালকাতা -700 001
STD �কাড: 033
�টিলেফান ন�বর : 22304982
�যা�স নং :22305899
ইেমল : nbfcokolkata@rbi.org.in

পি�মব�, িসিকম, ওিড়শা, আসাম,
অ�নাচল �রেদশ, মিনপুর, �মঘালয়,
িমেজারাম, নাগা�যা�ড, ি�রপুরা, িবহার
এবং ঝাড়খ�ড

িম. অিন�দম �দবনাথ

(1) িকভােব অ�বুস�যান িস�ধা�ত িনেয় থােকন?

∙ অ�বুস�যােনর সামেন �রণালী সংি��তসার �রকৃিতর
∙ মীমাংসার মা�যেম িন�ি�ত �রদান করা, যিদ না �পৗঁছায়, রায়/আেদশ জাির করেত পাের

(1) একজন �রাহক অ�বুস�যােনর িস�ধাে�ত স�তু� নাহেল িক আেবদন জানােত পােরন?

�যাঁ, অ�বুস�যােনর িস�ধা�ত আেবদনেযা�য হেল -> উ�তরিবচারকারী কতৃ�প�:সহকারী গভন�র, RBI

মেন রাখেবন:

∙ এইিট একিট িবক�প িববাদ সমাধান প�ধিত
∙ �রাহেকর �যেকােনা পয�ােয় অ�য �যেকােনা আদালত/�ফারাম/কতৃ�পে�র কােছ �রিতিবধােনর জ�য যাওয়ার �বাধীনতা আেছ

অ�বুস�যান পিরক�পনার একিট অনুিলিপ শাখা কম�কত�ার কােছ উপল�ধ।


