
 

রিজার্ভ  ব্যাঙ্ক-ইরিগ্রেগ্রেড ওম্বডসম্যাগ্রে রিম্, 2021 

আরবিআই জনস্বার্থে, এিং বিকল্প বির্রাধ বনষ্পবি প্রবিযার্ক সহজ করর্ে এিং গ্রাহকর্ের কার্ে আরও 
প্রবেবিযাশীল করর্ে, আর্েরবেনটি ওম্বডসম্যান বিম্র্ক সম্পূর্েকরার বসদ্ধান্ত বনর্যর্ে, যেম্ন (i) িযাবকং 
ওম্বডসম্যান বিম্, 2006, (ii) নন-িযাবকং আবথেক সংস্থার জনয ওম্বডসম্যান বিম্, 2018, এিং (iii) বডবজটাল 
যলনর্ের্নর জনয ওম্বডসম্যান বিম্, 2019 একটি সম্বিে ওম্বডসম্যান বিম্, 2021। 

ওম্বডসম্যাগ্রে োহগ্রেি অরর্গ্র াগ দাগ্র়েি েিাি োিণ:  

• রেম্নরিরিত ঘেো ঘোি পি 1 ব্ছগ্রিি ম্গ্রযয অরর্গ্র াগ েিা য গ্রত পাগ্রি:   
▪ অবির্োেটি LTF দ্বারা সম্পূর্ে/আংবশকিার্ি প্রেযাখ্যান করা হর্যর্ে; িা 
▪ প্রবেবিযা সর্ন্তাষজনক নয; িা 
▪ অবির্োে োর্যর হওযা যথর্ক, LTF যথর্ক 30 বের্নর ম্র্ধয যকানও প্রবেবিযা পাওযা 

োযবন। 

যোথা়ে অরর্গ্র াগ দাগ্র়েি েিা য গ্রত পাগ্রি  

• অবির্োে অনলাইন যপাটে ার্ল লে করা যের্ে পার্র: https://cms.rbi.org.in/ 

• অবির্োে ইর্লকট্রবনক িার্ি এিং ডার্ক এিং হযান্ড-র্ডবলিাবর অবির্োে সহ, ঠিকান পাঠার্না 
হর্ে পার্র, ো RBI-এর যসন্ট্রালাইজড রবসে এিং প্রবিযাকরর্ যকর্ে পাঠার্না হর্ি।   

এেটি অরর্গ্র াগ দাগ্র়েি েিাি প্ররি়ো? 

   

                                                        

                              30 দিনের শেনে  

 

পিুিাি  
• অবির্োেকারীর্ক LTF-যক পুরিার গ্রহর্র্র বিঠি (েবে সন্তুষ্ট হয), পুরিার্রর অনুবলবপ পাওযার 

োবরখ্ যথর্ক 30 বের্নর ম্র্ধয বের্ে হর্ি। 

• LTF অবির্োেকারীর কাে যথর্ক স্বীকৃবের বিঠি পাওযার োবরখ্ যথর্ক 30 বের্নর ম্র্ধয পুরিার্র 
সম্মবে যের্ি। 

ওম্বডসম্যাে রসদ্ধাগ্রে সন্তুষ্ট ো হগ্রি, োহে েী আরপি েিগ্রত পাগ্রি? 

হযাাঁ, ওম্বডসম্যার্নর বসদ্ধান্ত পুরষ্কার পাওযার োবরখ্ িা অবির্োে প্রেযাখ্যার্নর োবরর্খ্র 30 

বের্নর ম্র্ধয েপ্তর্রর োবযর্ে থাকা বনিোহী পবরিালক, আরবিআই বিম্ পবরিালনাকারী কেৃে পর্ের 
কার্ে আপীল করা োর্ি।  

 

 

এলএন্ডটি ফাইনযান্স
বলবম্র্টর্ডর কার্ে বলবখ্ে 

বিিৃবে। (LTF) 

প্রাপ্ত প্রবেবিযা সর্ন্তাষজনক নয িা 
অবির্োে আংবশক িা সমূ্পর্েিার্ি 
প্রেযাখ্যান করা হর্যর্ে িা যকানও 

প্রবেবিযা পাওযা োযবন।

ওম্বডসম্যার্নর কার্ে একটি 
অবির্োে ফাইল করা 

(LTF যথর্ক উির পাওযার 
1 িের পর্র নয) 

গ্রাহক যদি শকানো 
শ ারানে শযাগানযাগ ো 

https://cms.rbi.org.in/


 

দ্রষ্টব্য:  

• বির্ম্র অধীর্ন সম্থেনীয না হর্ল ওম্বডসম্যান/র্ডপুটি ওম্বডসম্যার্নর সম্মবে প্রেযাখ্যান 
করর্ে পার্র। 

• এটি একটি বিকল্প বির্রাধ সম্াধান প্রবিযা। 

• গ্রাহর্কর যের্কার্না পেোর্য প্রবেকার্রর জনয অনয যকার্না আোলে/র্ফারাম্/কেৃে পর্ের 
কার্ে োওযার স্বাধীনো রর্যর্ে, ের্ি এই ধরর্নর যকর্স বেবন আরবিআই ওম্বডসম্যার্নর 
কার্ে যের্ে পারর্িন না। 

• বির্ম্র আরও বিস্তাবরে বিিরর্র্র জনয, www.rbi.org.in যেখ্ুন। 

• বিম্টি আম্ার্ের শাখ্া/সাোৎ যকর্েও উপলব্ধ রর্যর্ে 

 

https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=12192&Mode=0

