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ডেপটুি গভর্নর  রিজার্ভ  ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিযা 

মুম্বাই 

ন্ডরজাভন  ব্যাঙ্ক - ইন্ডিগ্রেগ্রেে ওম্বেুসম্যার্ ন্ডিম, 2021 

রিজ্ঞরি 

   রেফারেন্স সিইসিসি.  সিআেসি.  নম্বে /13.01.001/2021-22     নরেম্বে 12, 2021                                                                             
 

ব্যাসকিং সনয়মাবলী আইন, 1949 (1949 এে 10) এে ধাো 35এ অনুযায়ী, সেজােভ ব্যাক অফ ইসিয়া 

আইন, 1934 (1934 এে 2) এে ধাো 45এল এবিং রিরমন্ট ও রিরেলরমন্ট সিরেম আইন, 2007 

(2007 এে 51) এে ধাো 18 এে অনুশীলরন, এবিং তাে সবজ্ঞসিে অধীরন রেফারেন্স (i) সিইসিসি.  

সিআেএি.  নম্বে 6317 /13.01.01/2016-17 তাসেখ 16 জনু, 2017; (ii) সিইসিসি.  সিআেএি.  

নম্বে 3590 /13.01.004/2017-18 তাসেখ 23 রফব্রুয়াসে, 2018; এবিং (iii) সিইসিসি.  সিআেএি.  

নিং 3370 

/13.01.010/2018-19 জানুয়াসে 31, 2019 তাসেরখে সেজােভ  ব্যাক অফ ইসিয়া, িন্তুষ্ট হরে রয এটি 

কোে জন্য জনিাধােরেে আগ্রহ েরয়রে, এবিং সবকল্প সববাদ িমাধান ব্যবস্থাটি এটিে দ্বাো সনয়সিত 

িিংস্থাগুসলে গ্রাহকরদে জন্য িহজ এবিং আেও রবসশ প্রসতসিয়া রদওয়াে জন্য, এে মাধ্যরম সতনটি 

ওম্বিুিম্যান সিম একসিত কো হয় – (i) ব্যাসকিং ওম্বিুিম্যান সিম, 2006, জলুাই 01, 2017 িযভন্ত 

িিংরশাসধত; (ii) নন-ব্যাসকিং ফাইন্যাসন্সয়াল রকাম্পাসনে জন্য ওম্বিুিম্যান সিম, 2018; এবিং (iii) 

সিসজোল রলনরদরনে জন্য ওম্বুিিম্যান সিম, 2019 সেজােভ  ব্যারক - ইসন্টরগ্ররেি ওম্বিুিম্যান সিম, 2021 

(সিম). 

2. এই সিমটি সনম্নসলসখত সনয়সিত িিংস্থাগুসলরক কোে করে: 

i. িমস্ত বাসেসজিক ব্যাক, আঞ্চসলক গ্রামীে ব্যাক, সশসিউলি প্রাইমাসে (আরবান) রকা-

অিারেটিে ব্যাক এবিং নন-সশসিউলি প্রাথসমক (আরবান) রকা-অিারেটিে ব্যাক যাে 

িূবভবতী আসথভক বেরেে অসিে কো ব্যারলন্স শীরে সিরিাসজরেে আকাে 50 রকাটি োকা 

এবিং তাে রবসশ; 

ii. িমস্ত নন-ব্যাসকিং ফাইন্যাসন্সয়াল রকাম্পাসনগুসল (হাউসিিং ফাইন্যান্স রকাম্পাসনগুসল বাদ 

সদরয়) যাো (ক) সিরিাসজে গ্রহে কোে জন্য অনুরমাসদত; অথবা (খ) গ্রাহক ইন্টােরফি 

েরয়রে, িূবভবতী আসথভক বেরেে অসিে কো ব্যারলন্স শীে অনুযায়ী ₹100 রকাটি এবিং 

তাে রবসশ অিারিে িাইজ েরয়রে; 

iii. সিরেরম অিংশগ্রহেকােী িমস্ত িম্পরকভ  এই সিরমে অধীরন িিংজ্ঞাসয়ত কো হরয়রে. 

3. সনয়সিত িিংস্থাগুসল এই সিরমে বাস্তবায়রনে তাসেখ রথরক এই সিরমে িারথ িম্মত হরব. 

4. এই সিরমে অধীরন অসেরযাগ দারয়ে কোে জন্য ফেম্যাে িিংযুক্ত কো হরয়রে. 

5. এই সিমটি নরেম্বে 12, 2021 রথরক কাযভকে হরব. 

(নাম) 
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দ্য ন্ডরজাভন  ব্যাঙ্ক - ইন্ডিগ্রেগ্রেে ওম্বেুসম্যার্ ন্ডিম, 2021 
 
 

ব্যাসকিং রেগুরলশন আইন, 1949 এে ধাো 35এ-এে অধীরন (1949 এে 10), সেজােভ  ব্যাক 

অফ ইসিয়া আইন 1934 এে ধাো 45 এল-এে অধীরন (1934 এে 2) এবিং রিরমন্ট ও 

রিরেলরমন্ট সিরেম আইন 18 এে, 2007 (2007 এে 51) ধাোে অধীরন োেরতে সেজােভ  

ব্যাক দ্বাো সনয়সিত িিংস্থাগুসল দ্রুত ও ব্যয় কাযভকে িদ্ধসতরত গ্রাহরকে অসেরযারগে িমাধারনে 

জন্য একটি সিম. 

 
অধ্যায I 

 
 

ন্ডিন্ডিন্ডমর্ান্ডর 

1. শেন  োইগ্রেি, কগ্রমন্সগ্রমি, এক্সগ্রেি এবং অযান্ডিগ্রকশর্ 

(1) এই সিমরক বলা রযতে িারে সেজােভ  ব্যাক - ইসন্টরগ্ররেি ওম্বুিিম্যান সিম, 2021. 

(2) এটি এই তাসেরখ কাযভকে হরব তেটি সেজােভ  ব্যাক সনসদভষ্ট কেতব. 

(3) এটি িমূ্পেভ োেরত েস়িরয় ি়িরব. 

(4) এই সিমটি সেজােভ  ব্যাক অফ ইসিয়া আইন, 1934, ব্যাসকিং সনয়মাবলী আইন, 1949, এবিং 

রিরমন্ট অিাি রিরেলরমন্ট সিরেম আইন, 2007 এে সবধান অনুযায়ী োেরতে একটি সনয়সিত 

িিংস্থা দ্বাো প্রদত্ত িসেরেবাগুসলে রেরি প্ররযাজি হরব. 

2. ন্ডিগ্রমর সাসগ্রপর্শর্ 

(1) সেজােভ  ব্যাক, যসদ িন্তুষ্ট হয় রয এটি কো উসিত, তাহরল অিভ ারে সনসদভষ্ট করে ধাযভ কো 

িমরয়ে জন্য রিই অিভ াে িািরিি করে রদওয়া হরত িারে, িাধােেত বা রকানও সনসদভষ্ট 

সনয়সিত িিংস্থাে িারথ িম্পসকভ ত সিরমে িমস্ত বা রয রকানও ধাোে অিারেশরনে রেরি প্ররযাজি. 

(2) সেজােভ  ব্যাক, অিভ াে অনযুায়ী, সবসেন্ন িমরয় সবস্তাসেত হরত িারে, এই ধেরনে িময়কারলে 

মাধ্যরম উিরোক্ত রয রকানও িািরিনশরনে িময়কাল যা এে রেরি উিযুক্ত মরন হরত িারে. 

3. সংজ্ঞা 

(1) এই সিরম, যসদ প্রিঙ্গটি েদি না থাকে অন্যথায় প্ররয়াজন হয়: 

ক)"অিারিরলে অথসেটি" মারন এই সিমটি িসেিালনাকােী সেজােভ  ব্যারকে সবোরগে 

কাযভসনবভাহী িসেিালক; 



3  

খ)"অিারিরলে অথসেটি রিরিোসেরয়ে" মারন সেজােভ  ব্যারকে রয সবোগ এই সিমটি 

িসেিালনা কেরে; 

গ)"অথোইজি সেরপ্ররজরন্টটিে" মারন হল অ্য়ািরোরকে ো়িা এমন একজন ব্যসক্ত, যাাঁরক 

ওম্বুিিম্যারনে িামরন মামলা িলাকালীন অসেরযাগকােীে প্রসতসনসধত্ব কোে জন্য সলসখত 

রূরি সনযুক্ত এবিং অথোইজ কো হরয়রে; 

ঘ)"অিাওয়ািভ " মারন হল এই সিম অনুযায়ী ওম্বুিিম্যান দ্বাো িাি কো একটি িুেিাে; 

ঙ)"ব্যাক" মারন একটি 'ব্যাসকিং রকাম্পাসন', একটি 'িম্পসকভ ত নতুন ব্যাক', একটি 

'আঞ্চসলক গ্রামীে ব্যাক', 'রেে ব্যাক অফ ইসিয়া', যা ব্যাসকিং সনয়িে আইন, 1949 এে 

ধাো 56 (গ) অনুযায়ী িিংজ্ঞাসয়ত, একটি 'রকা-অিারেটিে ব্যাক'-এে িিংজ্ঞা প্রদান 

কো হরয়রে  ব্যাসকিং সনয়িে আইন, 1949 এ, এমন িীমা িযভন্ত যা এই সিম বসহেূভ ত 

নয়, সকন্তু সেজােভ ব্যাক দ্বাো সনসদভষ্ট কো রকানও ব্যাক িমাধান বা বন্ধ কো বা অন্য 

রকানও ব্যারকে অধীরন অন্তেুভ ক্ত নয়; 

ি)"অসেরযাগ" মারন সলসখতোরব বা  অন্য রকানও রমারিে মাধ্যরম কো প্রসতসনসধত্ব 

রযখারন একটি সনয়সিত িিংস্থা দ্বাো প্রদত্ত িসেরেবা যরথািযুক্ত না হওয়াে অসেরযাগ 

আরোি কো হরয়রে এবিং এই নীসতে অধীরন ন্যায় িাওয়া হরয়রে; 

ে)"রিসফসশরয়সন্স ইন িাসেভ ি" মারন হল রকানও আসথভক িসেরেবায় একটি ত্রুটি বা 

অিযভািতা, যা সনয়সিত িিংস্থা দ্বাো সবসধবদ্ধ বা অন্য রকানও োরব প্রদান কো জরুসে, 

যাে ফরল গ্রাহকরক আসথভক েসত বা রলাকিান হরত িারে আবাে না-ও হরত িারে; 

জ)"রিিুটি ওম্বুিিম্যান" মারন এই সিরমে অধীরন সেজােভ  ব্যাক দ্বাো সনযুক্ত রয রকানও 

ব্যসক্ত; 

ঝ) "নন-ব্যাসকিং ফাইন্যাসন্সয়াল রকাম্পাসন" (এনসবএফসি)-এে অথভ হল সেজােভ  ব্যাক অফ 

ইসিয়া অিাক্ট, 1934 এে রিকশন 45-আই (চ) এ িিংজ্ঞাসয়ত একটি এনসবএফসি এবিং এটি  

সেজােভ  ব্যারকে িারথ রেসজোে কো হরয়রে, এই প্রকরল্পে আওতায় আওতা বসহেূভ ত নয়, সকন্তু 

রকাে ইনরেেরমন্ট রকাম্পাসন (সিআইসি) অন্তেুভ ক্ত নয়, একটি ইনফ্রাস্টােচার তেবট ফান্ড- 

নন-ব্যাসকিং ফাইন্যাসন্সয়াল রকাম্পাসন (আইসিএফ-এনসবএফসি), একটি নন-ব্যাসকিং ফাইন্যাসন্সয়াল 

রকাম্পাসন - ইনফ্রাস্ট্রাকিাে ফাইন্যান্স রকাম্পাসন (এনসবএফসি-আইএফসি), রেরজাসলউশন বা 

িমাসি/সলকুইরিশন বা সেজােভ  ব্যাক দ্বাো সনসদভষ্ট অন্য রকান এনসবএফসি; ব্যাখ্যা: সিআইসি এবিং 

আইসিএফ-এনসবএফসি-এে শতভ াবলীে একই অথভ থাকরব যা আেসবআই এে সনরদভ রশে অধীরন 
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তারদেরক সনধভাসেত কো হরব. 

ঞ)"দনয়দিে সংস্থা" মারন একটি ব্যাক বা রকানও নন-ব্যাসকিং ফাইন্যাসন্সয়াল রকাম্পাসন 

বা এই সিরম িিংজ্ঞাসয়ত সিরেরম অিংশগ্রহেকােী, বা অন্য রকানও িিংস্থা, যা সবসেন্ন 

িমরয় সেজােভ  ব্যাক দ্বাো সনসদভষ্ট কো হরত িারে; এই সিরমে অধীরন আওতা বসহেূভ ত 

নয়; 

ে)"রিেলরমন্ট" মারন সবসেন্ন অসেরযাগকােী িে দ্বাো স্বীকৃত একটি িুসক্ত যা এই 

সিরমে সবধান অনুযায়ী িসুবধা বা মধ্যস্থতাে মাধ্যরম অজভ ন কো হরয়রে; 

ি)"সিরেম িাটিভ সিরিন্ট" মারন সেজােভ  ব্যাক এবিং সিরেম প্রদানকােী ো়িা অন্য একজন 

ব্যসক্ত, সযসন রিরমন্ট এবিং রিরেলরমন্ট সিরেম আইন, 2007 দ্বাো িিংজ্ঞাসয়ত রিরমন্ট 

সিরেরম অিংশগ্রহে করেন; 

ঢ)"সিরেম রপ্রাোইিাে" মারন এবিং রিই িমস্ত ব্যসক্তরক অন্তেুভ ক্ত কো হয় যাাঁো রিরমন্ট 

এবিং রিরেলরমন্ট সিরেম আইন, 2007 এে ধাো 2 এ িিংজ্ঞাসয়ত অনুরমাসদত রিরমন্ট 

সিরেম িসেিালনা করেন; 

ে)"দ্য সেজােভ  ব্যাক" মারন সেজােভ  ব্যাক অফ ইসিয়া আইন, 1934 এে ধাো 3 এে 

অধীরন গঠিত োেতীয় সেজােভ  ব্যাক. 

(2) এই সিরম রয শব্দ এবিং সবেয়গুসল ব্যবহৃত এবিং িিংজ্ঞাসয়ত কো হয়সন, সকন্তু োেতীয় 

সেজােভ  ব্যাক আইন, 1934, বা ব্যাসকিং সনয়িে আইন, 1949, বা রিরমন্ট এবিং রিরেলরমন্ট 

সিরেম আইন, 2007 এ বা উিরে উসিসখত আইন দ্বাো প্রদত্ত তাে শসক্ত অনুযায়ী অনুশীলরন 

সেজােভ  ব্যাক দ্বাো ইসু্য কো সনয়মাবলী বা সনরদভ সশকা বা সনরদভ সশকাগুসলরত েরয়রে, তারদে অথভ 

যথািরম সনধভাসেত হরব. 
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অধ্যায II 
 
 

ন্ডরজাভন  ব্যাঙ্ক - ইন্ডিগ্রেগ্রেে ওম্বেুসম্যার্ ন্ডিম, 2021 এর অধীর্স্থ অন্ডফসগুন্ডি 

4. ওম্বেুসম্যার্ এবং ডেপটুি ওম্বেুসম্যাগ্রর্র ন্ডর্গ্রযাগ এবং ডমযাদ 

(1) সেজােভ  ব্যাক তাে এক বা একাসধক অসফিােরক ওম্বিুিম্যান এবিং রিিুটি ওম্বিুিম্যান 

সহিারব সনযকু্ত কেরত িারে, যারত তাাঁো এই সিরমে অধীরন সনধভাসেত ফািংশনগুসল িম্পন্ন কেরত 

িারেন. 

(2) এই িমস্ত রেরি ওম্বুিিম্যান বা রিিুটি ওম্বুিিম্যানরক একবারে সতন বেরেে রবসশ রময়ারদে 

জন্য সনযকু্ত কো যারব না. 

5. ওম্বেুসম্যাগ্রর্র অন্ডফস ডিাগ্রকশর্ 

(1) ওম্বুিিম্যারনে অসফিগুসল এমন জায়গায় হরব, রযগুসল সেজােভ  ব্যাক দ্বাো সনসদভষ্ট কো হরত 

িারে. 

(2) অসেরযারগে সনষ্পসত্ত দ্রুত কোে জন্য, ওম্বুিিম্যান এমন জায়গায় এবিং এমনোরব িময় 

বোদ্দ কেরত িারেন যারত অসেরযারগে রেরি তা প্ররয়াজনীয় এবিং িঠিক সহিারব সবরবসিত হয়. 

6. একটি ডকন্দ্রীকৃত রন্ডসদ এবং িন্ডিযাকরণ ডকন্দ্র িন্ডতষ্ঠা 

(1) সেজােভ  ব্যাক রয রকান জায়গায় রকন্দ্রীকৃত েসিদ এবিং প্রসিয়াকেে রকন্দ্র প্রসতষ্ঠা কেরব যা 

তাে দ্বাো সিরমে অধীরন দারয়ে কো অসেরযাগগুসল গ্রহে এবিং প্রসিয়াকেে কোে সিদ্ধান্ত 

রনওয়া হরত িারে. 

(2) অনলাইরন কো সিরমে অধীরন অসেরযাগগুসল রেসজোে কো হরব রিােভ ারল 

(https://cms.rbi.org.in).  রিাোল এবিং হিাি-রিসলোসে কো অসেরযাগ িহ ইরলকট্রসনক 

রমাি (ই-রমল) এবিং সফসজকাল ফরমভ অসেরযাগগুসলে িমাধান কো হরব এবিং রিই জায়গায় 

িাঠারনা হরব রযখারন িেীো এবিং প্রাথসমক প্রসিয়াকেরেে জন্য সেজােভ  ব্যারকে রকন্দ্রীকৃত েসিদ 

এবিং প্রসিয়াকেে রকন্দ্র প্রসতষ্ঠা কো হরয়রে. 

এটি শতভ িারিে রয সেজােভ  ব্যারকে রকানও অসফরি িোিসে প্রাি অসেরযাগগুসল িেবতী 

িদরেরিে জন্য রকন্দ্রীকৃত েসিদ এবিং প্রসিয়াকেে রকরন্দ্র িাঠারনা হরব. 

7. ওম্বেুসম্যার্ এবং ডকন্দ্রীকৃত রন্ডসদ এবং িন্ডিযাকরণ ডকগ্রন্দ্রর অন্ডফসগুন্ডির কমনচারী 

সেজােভ ব্যাক সনসিত কেরব রয ওম্বুিিম্যান এবিং রকন্দ্রীকৃত েসিদ এবিং প্রসিয়াকেে রকরন্দ্রে 

অসফিগুসল িযভাি কমভিােী এবিং তাে খেি বহন কেরব. 
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অধ্যায III 
 
 

ওম্বেুসম্যাগ্রর্র ক্ষমতা এবং কার্নিম 

8. ক্ষমতা এবং দান্ডযত্ব 

(1) সনয়সিত িিংস্থাগুসলে সবরুরদ্ধ িসেরেবাে অোব িম্পসকভ ত গ্রাহকরদে অসেরযাগ সবরবিনা 

কেরবন ওম্বুিিম্যান/রিিটুি ওম্বুিিম্যান. 

(2) ওম্বুিিম্যারনে িামরন আনা রযরত িারে এমন রকানও সববারদে িসেমারেে রকানও িীমা রনই 

যাে জন্য ওম্বুিিম্যান একটি অিাওয়ািভ  িাি কেরত িারেন.  তরব, অসেরযাগকােীে রয রকানও 

িসেোমস্বরূি েসতে জন্য, অসেরযাগকােীে িময় হাসেরয় যাওয়াে জন্য ₹20 লে িযভন্ত 

েসতিূেে প্রদারনে েমতা ওম্বুিিম্যারনে েমতা থাকরব, এো়িাও, অসেরযাগকােীে িময় হাসেরয় 

যাওয়াে জন্য এক লে োকা িযভন্ত, ব্যয় এবিং অসেরযাগকােীে দ্বাো ঝারমলা / মানসিক দুুঃরখে 

জন্য. 

(3) যসদও ওম্বুিিম্যারনে িমস্ত অসেরযাগ িমাধান এবিং বন্ধ কোে েমতা থাকরব, তরব রিিুটি 

ওম্বুিিম্যারনে কারে সিরমে ধাো 10 এে অধীরন থাকা অসেরযাগগুসল এবিং সিরমে ধাো 14 

এে অধীরন বসেভত িসুবধাে মাধ্যরম রিেল কো অসেরযাগগুসল বন্ধ কোে েমতা থাকরব. 

(4) োেতীয় সেজােভ  ব্যারকে রিিুটি গেনভে-রক, প্রসত বেে 31রশ মািভ  তাসেরখ ওম্বুিিম্যান 

িূবভবতী আসথভক বেরে অসফরিে কাযভিমগুসলে িাধােে িযভারলািনা িহ একটি সেরিােভ  িাঠারবন 

এবিং সেজােভ  ব্যারকে সনরদভশ অনুযায়ী অন্যান্য তথ্য িোিসে প্রদান কেরবন. 

(5) সেজােভ  ব্যাক, যসদ এটি জনিাধােরেে জন্য প্ররয়াজনীয় মরন করে, তাহরল সেরিােভ  এবিং 

ওম্বুিিম্যারনে কাে রথরক প্রাি তথ্য এই ধেরনে একসিত ফরমভ বা অন্য রকানওোরব প্রকাশ 

কেরত িারে, রযমন এটি উিযুক্ত মরন হরত িারে. 
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অধ্যায IV 
 
 

এই ন্ডিগ্রমর অধীগ্রর্ অন্ডভগ্রর্াগ সমাধাগ্রর্র পদ্ধন্ডত 
 

9. অন্ডভগ্রর্াগ্রগর ন্ডভন্ডি 
 

রকানও গ্রাহক রকানও সনয়সিত িিংস্থাে আইন বা ো়ি দ্বাো দুুঃসখত রয রকানও গ্রাহক এই 

সিরমে অধীরন ব্যসক্তগতোরব বা ধাো 3(1)(গ)-এে অধীরন িিংজ্ঞাসয়ত অনুরমাসদত প্রসতসনসধে 

মাধ্যরম অসেরযাগ দারয়ে কেরত িারেন. 

10. একটি অন্ডভগ্রর্াগ রক্ষণাগ্রবক্ষণ র্া করার ন্ডভন্ডি 
 

(1) িসেরেবায় অোরবে জন্য রকানও অসেরযাগ এই সিরমে অধীরন থাকরব না িিংসিষ্ট 

সবেয়গুসলে: 

        ক) একটি সনয়সিত িিংস্থাে বাসেসজিক সবিাে/বাসেসজিক সিদ্ধান্ত; 

খ) একটি আউেরিাসিভিং িুসক্ত িম্পসকভ ত সবরিতা এবিং একটি সনয়সিত িিংস্থাে মরধ্য 

একটি সববাদ; 

        গ)ওম্বুিিম্যারনে কারে িোিসে অসেরযাগ জানারনা হয়সন; 

ঘ)একটি সনয়সিত িিংস্থাে িসেিালনা বা প্রসতসনসধরদে সবরুরদ্ধ িাধােে অসেরযাগ; 

ঙ)এমন একটি সববাদ যাে মরধ্য রকানও সবসধবদ্ধ বা আইন প্ররয়াগকােী কতৃভ িরেে 

অিভ াে িম্মত করে একটি সনয়সিত িিংস্থা দ্বাো িদরেি শুরু কো হয়; 

ি)সেজােভ  ব্যারকে সনয়িক িযভারলািনাে মরধ্য রকান িসেরেবা রনই; 

ে)সনয়সিত িিংস্থাগুসলে মরধ্য সববাদ; এবিং 

জ)একটি সনয়সিত িিংস্থাে কমভিােী-সনরয়াগকতভ াে িম্পকভ  জস়িত একটি সববাদ. 

 
(2) এই সিরমে অধীরন রকানও অসেরযাগ থাকরব না যসদ না: 

ক)এই নীসতটিে অধীরন অসেরযাগ কোে আরগ, অসেরযাগকােী িিংসিষ্ট সনয়সিত িিংস্থাে 

কারে একটি সলসখত অসেরযাগ করেসেরলন এবিং - 

(i) অসেরযাগটি িমূ্পেভোরব বা আিংসশকোরব সনয়সিত িিংস্থাে দ্বাো প্রতিাখ্যান কো 

হরয়সেল, এবিং অসেরযাগকােী উত্তরে িন্তুষ্ট নন; অথবা সনয়সিত িিংস্থাটি অসেরযাগ 

গ্রহে কোে 30 সদরনে মরধ্য অসেরযাগকােী রকানও উত্তে িানসন; এবিং 
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(ii) অসেরযাগকােী সনয়সিত িিংস্থাে তেরফ রথরক উত্তে গ্রহে কোে িরে এক বেরেে 

মরধ্য অম্বুিিম্যারনে কারে অসেরযাগ জানারত হরব 

অসেরযাগ অথবা, রযখারন রকানও উত্তে িাওয়া যায়সন, এক বেরেে মরধ্য এবিং 

অসেরযারগে তাসেখ রথরক 30 সদন িযভন্ত. 

খ)অসেরযাগটি ইসতমরধ্য কো একই কােরেে জন্য নয়- 

(iii) একজন ওম্বুিিম্যারনে কারে বাসক েরয়রে বা একজন ওম্বুিিম্যারনে দ্বাো সনষ্পসত্ত 

কো হরয়রে বা রযাগ্যতাে সেসত্তরত সিল কো হরয়রে, একই অসেরযাগকােীে কাে 

রথরক বা এক বা তাে রবসশ অসেরযারগে িারথ বা িিংসিষ্ট িেগুসলে মরধ্য এক 

বা একাসধক িরেে িারথ গৃহীত রহাক বা না-রহাক; 

(iv) রকানও আদালত, ট্রাইবু্যনাল বা আসবভরট্রেে বা অন্য রকানও রফাোম বা 

কতৃভ িরেে কারে মুলতুসব আরে; বা, রকানও আদালত, ট্রাইবু্যনাল বা আসবভরট্রেে 

বা অন্য রকানও রফাোম বা কতৃভ িরেে দ্বাো রযাগ্যতাে সেসত্তরত সনষ্পসত্ত বা 

সনষ্পসত্ত কো হরয়রে, একই অসেরযাগকােীে কাে রথরক বা িিংসিষ্ট এক বা 

একাসধক অসেরযাগকােী/িরেে তেরফ গৃহীত রহাক বা না-রহাক; 

গ)অসেরযাগটি িাসেসিক োরব অিমানজনক বা অকােে বা হয়োসনমূলক নয়; 

ঘ)িীমাবদ্ধতা আইন, 1963 এে অধীরন সনধভাসেত িীমাবদ্ধতাে রময়াদ রশে হওয়াে 

আরগ সনয়সিত িিংস্থাে অসেরযাগ কো হরয়সেল, এই ধেরনে রেরমে জন্য; 

ঙ)অসেরযাগকােী সিরমে ধাো 11 রত উরিসখত িমূ্পেভ তথ্যাবলী িেবোহ কেরবন; 

ি)অসেরযাগটি ব্যসক্তগতোরব বা একজন আইনজীবী ব্যতীত অন্য রকানও অনরুমাসদত 

প্রসতসনসধে মাধ্যরম দারয়ে কো হয়, যসদ না এই আইনজীবী যসদ একজন েুব্ধ ব্যসক্ত 

হন. 

ব্যাখ্যা 1: উি-ধাো (2)(ক) অনুযায়ী, 'সলসখত অসেরযাগ'-এে মরধ্য অন্যান্য িদ্ধসতগুসলে 

মাধ্যরম কো অসেরযাগ অন্তেুভ ক্ত কো হরব রযখারন অসেরযাগ প্রদারনে প্রমাে অসেরযাগকােীে 

দ্বাো প্রদান কো রযরত িারে. 

ব্যাখ্যা 2: উি-ধাো (2)(খ)(ii)-এে অধীরন, একই অসেরযারগে রেরি রকানও েকরমে 

অিোধমূলক আইনী প্রসিয়া বা আদালত বা ট্রাইবু্যনারলে সিদ্ধান্ত বা রফৌজদােী অিোরধে 

রেরি রকানও িুসলসশ তদন্ত অন্তেুভ ক্ত কো হয় না. 
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11. অন্ডভগ্রর্াগ দাগ্রযর করার পদ্ধন্ডত 
 

(1) অসেরযাগটি এই উরদ্দরেে জন্য সিজাইন কো রিােভ ারলে মাধ্যরম অনলাইরন দারয়ে কো রযরত 

িারে (https://cms.rbi.org.in) 

(2) সেজােভ  ব্যাক দ্বাো সবজ্ঞসি অনুযায়ী রকন্দ্রীকৃত েসিদ এবিং প্রসিয়াকেে রকরন্দ্র ইরলকট্রসনক 

বা সফসজকাল রমারিে মাধ্যরমও অসেরযাগ জমা রদওয়া রযরত িারে.  অসেরযাগটি, যসদ সফসজকাল 

ফরমভ জমা রদওয়া হয়, তাহরল অসেরযাগকােীে দ্বাো যথাযথোরব স্বােসেত হরব অথবা অনুরমাসদত 

প্রসতসনসধ.  অসেরযাগটি এই ধেরনে ফেম্যারে ইরলকট্রসনক বা সফসজকিাল রমারি জমা রদওয়া হরব এবিং সেজােভ  

ব্যাক দ্বাো সনসদভষ্ট কো তথ্য থাকরব. 

 
12. অন্ডভগ্রর্াগ্রগর িাথন্ডমক র্াচাইকরণ 

 
(1) রয অসেরযাগগুসল িোমশভ প্রদান কেরে বা িথপ্রদশভন বা ব্যাখ্যা িাইরে রিগুসলরক এই সিরমে 

অধীরন ববধ অসেরযাগ সহিারব গণ্য কো হরব না এবিং অসেরযাগকােীে উিযুক্ত রযাগারযারগে 

িারথ রিই অনুিারে বন্ধ কো হরব. 

(2) ধাো 10 এে অধীরন েেোরবেেরযাগ্য নয় এমন অসেরযাগগুসল অসেরযাগকােীে কারে 

উিযুক্ত রযাগারযাগ জাসে কোে জন্য িৃথক কো হরব. 

(3) অসেরযাগকােীরক জানারনাে মাধ্যরম িেবতী িেীোে জন্য ওম্বুিিম্যারনে অসফিগুসলে কারে 

অবসশষ্ট অসেরযাগ রপ্রেে কো হরব.  অসেরযারগে একটি কসি রিই সনয়িক িিংস্থারক িাঠারনা 

হরব যাে সবরুরদ্ধ অসেরযাগ জানারনা হরয়রে, তাে িারথ রিটিে সলসখত িিংিেে জমা রদওয়াে 

সনরদভশ রদওয়া হরব. 

13. তগ্রের জন্য কি করার ক্ষমতা 

(1) এই সিরমে অধীরন কতভ ব্য িম্পন্ন কোে উরদ্দরে, ওম্বুিিম্যানরক সনয়সিত িিংস্থা প্ররয়াজন 

হরত িারে যাে সবরুরদ্ধ অসেরযাগ কো হরয়রে বা অন্য রকানও সনয়সিত িিংস্থা যা সববারদে 

একটি িে যা অসেরযাগ িম্পসকভ ত রয রকানও িকুরমরন্টে রকানও তথ্য প্রদান কেরব বা 

িাটিভ ফারয়ি কসি িেবোহ কেরব. 

যসদ রকানও সনয়সিত িিংস্থা িযভাি কােে ো়িাই প্ররয়াজনীয়তাে িারথ িামঞ্জস্য োখাে 

জন্য ব্যথভতাে রেরি, ওম্বুিিম্যান এমন একটি সনসদভষ্ট িিংস্থা বতসে কেরত িারে রয 

সনয়সিত িিংস্থাে রকানও তথ্য রনই. 

(2) ওম্বুিিম্যান তরথ্যে রগািনীয়তা বা কতভ ব্য প্রদারনে িময় তাে জ্ঞান বা অসধকারে আিা 



10  

িকুরমরন্টে রগািনীয়তা বজায় োখরব এবিং আইরনে দ্বাো প্ররয়াজনীয় অন্যথা ো়িা এই ধেরনে 

তথ্য বা িকুরমন্ট রকানও ব্যসক্তরক প্রকাশ কেরব না, বা এই ধেরনে তথ্য বা িকুরমন্ট 

প্রদানকােী ব্যসক্তে িম্মসত িহ. 

তরব শতভ  থারক রয, এই উি-ধাোে রকান সকেুই ওম্বুিিম্যানরক িেিমূহ কতৃভ ক প্রদত্ত 

তথ্য বা দসললিি এরক অিরেে কারে প্রকাশ কেরত বাধা রদরব না, প্রকৃত ন্যায়সবিাে ও 

ন্যায্য নীসতগুসল রমরন িলাে জন্য প্ররয়াজনীয় বরল সবরবসিত হরব: 

তরব শতভ  থারক রয, ওম্বুিিম্যান কতৃভ ক সেজােভ  ব্যারকে সনকে প্রদত্ত তথ্য প্রকাশ বা তথ্য 

বা রকান আদালত, রফাোম বা কতৃভ িরেে সনকে দাসখরলে রেরি এই উি-ধাোে 

সবধানগুসল প্ররযাজি হরব না. 

 
14. অন্ডভগ্রর্াগ্রগর সমাধার্ 

(1) ওম্বুিিম্যান/রিিুটি ওম্বুিিম্যান অসেরযাগকােী এবিং সনয়সিত িিংস্থাে মরধ্য িহজতে বা 

িমাধান বা মাধ্যরম িুসক্তে মাধ্যরম একটি অসেরযারগে সনষ্পসত্ত প্রিাে কোে রিষ্টা কেরব. 

(2) ওম্বুিিম্যারনে আরগে প্রসিয়াগুসলে িাোিংশ প্রকৃসতরত হরব এবিং প্রমারেে রকানও সনয়ম 

অনুযায়ী বাধ্য হরব না.  ওম্বুিিম্যান হয় িাটিভ রক অসেরযারগে িারথ িেীো কেরত িারেন এবিং 

তারদে রেেরমন্ট রেকিভ  কেরত িারেন. 

(3) সনয়সিত িিংস্থা, অসেরযাগ প্রাসিে িরে, িমাধারনে জন্য ওম্বুিিম্যারনে 15 সদন আরগ 

সবশ্বািরযাগ্য িকুরমরন্টে কসি িহ অসেরযারগে সবরুরদ্ধ উত্তরে তাে সলসখত িিংিেে ফাইল কেরব. 

যসদ ওম্বুিিম্যান সলসখতোরব ওম্বুিিম্যারনে িন্তুসষ্টে জন্য সনয়সিত িিংস্থাে অনুরোরধ, এই 

ধেরনে আেও িময় অনুরমাদন কেরত িারেন যা তাে সলসখত িিংিেে এবিং নসথগুসল 

ফাইল কোে জন্য উিযুক্ত বরল মরন কো হরত িারে. 

(4) যসদ সনয়সিত িিংস্থাটি উি-সবোরগে (3) শতভ াবলীরত প্রদত্ত িমরয়ে মরধ্য তাে সলসখত 

িিংিেে এবিং নসথগুসল ফাইল কেরত ব্যথভ হয়, তাহরল ওম্বুিিম্যান রেকরিভ  উিলব্ধ প্রমারেে উিে 

সেসত্ত করে এক্স-িােভ  হরত িারেন এবিং উিযুক্ত অিভ াে িাি কেরত িারেন বা একটি িুেিাে 

ইসু্য কেরত িারেন.  সনধভাসেত িমরয়ে মরধ্য িাওয়া নন-রেিিন্স বা নন-ফাসনভসশিং কােরে ইসু্য 

কো িুেিারেে রেরি সনয়সিত িিংস্থাে কারে আরবদন জাসে কোে রকানও অসধকাে থাকরব না. 

(5) ওম্বুিিম্যান/রিিুটি ওম্বুিিম্যান সনসিত কেরবন রয একজন িরেে দ্বাো দারয়ে কো সলসখত 

িিংিেে বা উত্তে বা নসথ, প্রািসঙ্গক এবিং অসেরযারগে িারথ িম্পসকভ ত, অন্যান্য িরেে কারে 
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িেবোহ কো হয় এবিং এই ধেরনে িদ্ধসত অনিুেে করুন এবিং যথাযথ সবরবিনা কো 

অসতসেক্ত িময় প্রদান করুন. 

(6) যসদ অসেরযাগটি িুসবধাে মাধ্যরম িমাধান না কো হয়, তাহরল সনয়সিত িিংস্থাে কমভকতভ ারদে 

িারথ অসেরযাগকােীে িো িহ উিযুক্ত সহিারব সবরবিনা কো রযরত িারে, মধ্যস্থতা বা মাধ্যরম 

অসেরযারগে িমাধারনে জন্য শুরু কো রযরত িারে. 

(7) অসেরযারগে বাদী-সববাদী িে ওম্বুিিম্যান/রিিুটি ওম্বুিিম্যারনে িারথ োল সবশ্বারি 

িহরযাসগতা কেরব, রযমনো প্ররয়াজন হরব, সববারদে িমাধান কোে জন্য 

এবিং সনধভাসেত িমরয়ে মরধ্য রয রকানও প্রমাে এবিং অন্যান্য িম্পসকভ ত নসথ উৎিাদরনে 

সনরদভশাবলী রমরন িলুন. 

(8) যসদ িেগুসলে মরধ্য অসেরযারগে রকানও মাোত্মক সনষ্পসত্ত কো হয়, তাহরল এটি উেয় িে 

দ্বাো রেকিভ  এবিং স্বােসেত হরব এবিং িরে, সনষ্পসত্তে শতভ াবলী রেকিভ  কো রযরত িারে, 

সনধভাসেত িমরয়ে মরধ্য শতভ াবলী রমরন িলাে জন্য িেগুসলরক সনরদভশ করে. 

(9) যখন অসেরযাগটি িমাধান কো হরব তা মরন কো হরব: 

(a) এটি ওম্বুিিম্যারনে হস্তরেরিে উিে অসেরযাগকােীে িারথ সনয়সিত িিংস্থাে দ্বাো 

সনষ্পসত্ত কো হরয়রে; অথবা 

(b) অসেরযাগকােী সলসখতোরব বা অন্যোরব িম্মত হরয়রেন (যা রেকিভ  কো রযরত 

িারে) রয অসেরযারগে িদ্ধসত এবিং িমাধারনে িীমা িরন্তােজনক; অথবা 

(c) অসেরযাগকােী রস্বোয় অসেরযাগ প্রতিাহাে করেরেন. 
 

15. ওম্বেুসম্যার্ দ্বারা পরুিার 

(1) যসদ ধাো 16 এে অধীরন অসেরযাগ প্রতিাখ্যান না কো হয়, তরব ওম্বুিিম্যান একটি 

িুেিাে িাি কেরব যসদ: 

(a) ধাো 14(4)-এ উরিসখত নসথ/তথ্য িেবোহ না কো; অথবা 

(b) এই সবেয়টি রদওয়া রেকরিভ ে উিে সেসত্ত করে ধাো 14(9) এে অধীরন িমাধান িাওয়া 

যারে না, এবিং উেয় িরেে কারে শুরন যাওয়াে যুসক্তিঙ্গত িুরযাগ িাওয়াে িরে. 

(2) এো়িাও, একটি যুসক্তিঙ্গত িুেিাে িাি কোে আরগ, সেজােভ  ব্যাক দ্বাো ইসু্য কো ব্যাসকিং 

আইন এবিং অনুশীলন, সনরদভশাবলী, সনরদভশাবলী এবিং সনরদভ সশকাে নীসত িমরয় িমরয় জাসে কো 

হরব এবিং প্রািসঙ্গক অন্যান্য সবেয়গুসলও মরন োখরবন. 

(3) িুেিারে তাে দায়বদ্ধতাে সনসদভষ্ট িােফরমভরন্সে জন্য সনয়সিত িিংস্থাে কারে এবিং 
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অসতসেক্তোরব বা অন্যথায়, অসেরযাগকােীে দ্বাো েসতিূেরেে মাধ্যরম সনয়সিত িিংস্থারক প্রদান 

কোে জন্য সনরদভ সশত িিংস্থারক িুেিারে অন্তেুভ ক্ত কো হরব. 

(4) উপ-ধারা (3) এ অন্তেুভ ক্ত সকেু থাকরলও, েসতিেূরেে মাধ্যরম ওম্বুিিম্যারনে রকানও 

িুেিাে সনরদভশনা রিরমন্ট কোে েমতা থাকরব না, এমন িসেমাে যা অসেরযাগকােীে ফলস্বরূি 

েসতে রিরয় রবসশ বা ₹20 লে এে মরধ্য রযটি কম হয়.  ওম্বুিিম্যান দ্বাো িুেিৃত কো রয 

েসতিূেে সববারদ জস়িত অিামাউন্ট ো়িা হরব. অসেরযাগকােীে িময়, ব্যয়, হয়োসন এবিং 

অসেরযাগকােীে মানসিক যিোে কথা সবরবিনা করে ওম্বুিিম্যান অসেরযাগকােীরক এক লে 

োকাে মরধ্য একটি িসেমারেে েসতিূেে সদরত িারেন. 

(5) িুেিারেে একটি কসি অসেরযাগকােী এবিং সনয়সিত িিংস্থারক িাঠারনা হরব. 

(6) উি-ধাো(1) এে অধীরন িাি কো িুেিােটি বাসতল হরয় যারব এবিং রকানও কাযভকে 

হরব না যসদ অসেরযাগকােী িুেিারেে িমূ্পেভ এবিং িূ়িান্ত সনষ্পসত্তরত িিংসিষ্ট সনয়সিত িিংস্থারক 

দাসবে িমূ্পেভ এবিং িূ়িান্ত সনষ্পসত্তরত িুেিােটি স্বীকাে কোে একটি িি িেবোহ করে, 

িুেিােটি প্রাসিে তাসেখ রথরক 30 সদরনে মরধ্য. 

যসদ সতসন ধাো 17 এে উি-ধাো (3) এে অধীরন রকানও আরবদন ফাইল করে 

থারকন তাহরল তাাঁরক এই ধেরনে রকানও গ্রহেরযাগ্যতা প্রদান কো যারব না. 

(7) সনয়সিত িিংস্থাটি িুেিারেে িারথ িম্মত হরব এবিং অসেরযাগকােীে কাে রথরক গ্রহে কো 

সিঠি িাওয়াে তাসেখ রথরক 30 সদরনে মরধ্য ওম্বুিিম্যানরক জানারব, যসদ না এটি ধাো 17 এে 

উি-ধাো (2) এে অধীরন আরবদন করে থারক. 

 
16. অন্ডভগ্রর্াগ িতযাখ্যার্ 

(1) রিিুটি ওম্বুিিম্যান বা ওম্বুিিম্যান রয রকানও িযভারয় একটি অসেরযাগ প্রতিাখ্যান কেরত 

িারেন, যসদ রদখা যায় রয রিই অসেরযাগটি: 

ক)ধাো 10 এে অধীরন েেোরবেেরযাগ্য নয়; অথবা 

খ)প্রকৃসতগত োরব িোমশভ প্রদান বা িথপ্রদশভন বা ব্যাখ্যা অনুিন্ধান কেরে 

(2) ওম্বুিিম্যান রয রকানও িযভারয় অসেরযাগ প্রতিাখ্যান কেরত িারেন যসদ: 

ক)তাে মরত িসেরেবায় রকানও খামসত না থারক; অথবা 

খ)িসেোমস্বরূি েসতে জন্য রয েসতিূেে িাওয়া হরয়রে তা ধাো 8(2) এ সনরদভ সশত 

েসতিূেে প্রদারনে েমতাে বাইরে; অথবা 
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গ)অসেরযাগটি যুসক্তিঙ্গত িসেশ্রম িহ অসেরযাগকােীে দ্বাো অনিুেে কো হয়সন; অথবা 

ঘ)অসেরযাগটি িযভাি কােে ো়িা; অথবা 

ঙ)অসেরযারগে জন্য সবস্তাসেত নসথিি এবিং রমৌসখক প্রমাে সবরবিনা কো প্ররয়াজন এবিং 

এই ধেরনে অসেরযাগ সনেভরয়ে জন্য ওম্বুিিম্যান উিযুক্ত নয়; অথবা 

ি)ওম্বুিিম্যারনে মরত অসেরযাগকােীে কারে রকানও আসথভক েসত বা রলাকিান বা 

অিুসবধা হয় না. 
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17. অযাগ্রপগ্রিে কতৃন পগ্রক্ষর কাগ্রে আগ্রবদর্ করুর্ 

(1) ধাো 15(1)(ক) এে অধীরন িকুরমন্ট/তথ্য িেবোহ না কোে জন্য ইসু্য কো একটি 

সনয়সিত িিংস্থাে কারে আরবদরনে রকানও অসধকাে থাকরব না. 

(2) সনয়সিত িিংস্থা, ধাো 15(1)(খ) এে অধীরন রকানও িেুিাে বা ধাো 16(2)(গ) 

রথরক 16(2)(ি) এে অধীরন অসেরযাগ বন্ধ কেরত িারে, িেুিাে বা অসেরযাগ বন্ধ কোে 

তাসেরখে 30 সদরনে মরধ্য, অিারিরলে কতৃভ িরেে কারে একটি আরবদন কেরত িারে. 

ক) এটি শতভ িারিে রয রকানও সনয়সিত িিংস্থাে দ্বাো আরবদন কোে রেরি, এে 
িময়কাল 

আরবদন ফাইল কোে জন্য 30 সদন রিই তাসেখ রথরক শুরু হরব যাে উিে সনয়সিত 

িিংস্থা অসেরযাগকােীে দ্বাো িুেিাে গ্রহরেে সিঠি গ্রহে কেরব: 

খ) এো়িাও রকানও সনয়সিত িিংস্থা দ্বাো শুধুমাি রিয়ােম্যারনে িূবভবতী অনুরমাদন বা 

ম্যারনসজিং সিরেক্টে/ সিফ এসক্সসকউটিে অসফিাে বা তারদে অনুিসস্থসতরত, িমান র্যাকের 

এসক্সসকউটিে সিরেক্টে/ অসফসশয়াল দ্বাো একটি আরবদন দারয়ে কো রযরত িারে. 

গ) এটি শতভ িারিে রয, অিারিরলে কতৃভ িে যসদ সতসন িন্তুষ্ট হন রয সনয়সিত িিংস্থাটি 

এই িমরয়ে মরধ্য আরবদন না কোে জন্য িযভাি কােে সেল, তাহরল আেও একটি িময় 

30 সদরনে রবসশ নাও হরত িারে. 

 
(3) অসেরযাগকােী, ধাো 15(1) এে অধীরন রকানও িেুিারেে ফরল বা ধাো 16(2)গ) 

রথরক 16(2)(ি) এে অধীরন অসেরযাগ প্রতিাখ্যান কোে ফরল েুব্ধ হওয়াে কােরে, িুেিাে 

প্রাসিে তাসেখ বা অসেরযাগ প্রতিাখ্যারনে 30 সদরনে মরধ্য, উিযুক্ত কতৃভ িরেে কারে আিীল 

কেরত িারেন. 

তরব শতভ  হল রয, রিই অিািারলে কতৃভ িে যসদ সতসন িন্তুষ্ট হন রয িমরয়ে মরধ্য 

আরবদন না কোে জন্য অসেরযাগকােীে িযভাি কােে সেল, তাহরল সতসন 30 সদন িযভন্ত 

অসতসেক্ত িমরয়ে অনুরমাদন সদরত িারেন. 

(4) অিারিরলে কতৃভ িরেে িসিবালয় আরবদনটি িেীো এবিং প্রসিয়া কেরব. 

(5) অিারিরলে কতৃভ িে িেিমহূরক শুনাসনে যুসক্তিঙ্গত িুরযাগ প্রদারনে িে: 

ক)আরবদনটি খাসেজ করুন; অথবা 

খ)ওম্বুিিম্যারনে িুেিাে বা অিভ াে অনুরমাদন করুন এবিং রিে করুন; অথবা 

গ)এই ধেরনে সদকসনরদভশ অনুিারে নতুনোরব সনষ্পসত্ত কোে জন্য ওম্বুিিম্যারনে কারে 
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বাসক থাকুন কােে অিারিরলে কতৃভ িে প্ররয়াজনীয় বা িঠিক সহিারব সবরবিনা কেরত 

িারে; অথবা 

ঘ) ওম্বুিিম্যান বা িুেিারেে অিভ াে িসেবতভ ন করুন এবিং ওম্বুিিম্যান বা িুেিারেে 

অিভ াে কাযভকে কোে জন্য প্ররয়াজনীয় সদকগুসল িাি করুন; অথবা 

ঙ) উিযুক্ত মরন হরত িারে এমন রয রকানও অিভ াে সদরত িারেন. 

(6) অিারিরলে কতৃভ িরেে অিভ াে ধাো 15 এে অধীরন ওম্বুিিম্যান দ্বাো িাি কো িুেিাে 

অথবা ধাো 16 এে অধীরন অসেরযাগ প্রতিাখ্যান কোে অিভ ারেে মরতা একই প্রোব রফলরব, 

রযটি প্ররযাজি হরব. 

 
18. জর্সাধারগ্রণর জ্ঞাগ্রর্র জন্য ন্ডিগ্রমর িধার্ ববন্ডশষ্ট্যগুন্ডি িদশনর্ করার জন্য ন্ডর্যন্ডিত সংস্থা 

(1) সনয়সিত িিংস্থা যাে জন্য সিমটি প্ররযাজি হরব তা এই সিরমে অধীরন প্ররয়াজনীয়তাগুসল 

িঠিকোরব রমরন িলা সনসিত করে সিরমে মিেৃ িসেিালনারক িহজতে কেরব, যা ব্যথভ হরল, 

সেজােভ  ব্যাক এই ধেরনে িদরেি সনরত িারে যা উিযুক্ত বরল মরন কেরত িারে. 

(2) সনয়সিত িিংস্থাটি তারদে রহি অসফরি একজন সপ্রসন্সিাল রনািাল অসফিাে সনযুক্ত কেরব 

যাো একজন িাধােে ম্যারনজাে বা িমতুল্য র্যাকের একজন অসফিাে হরব না এবিং সনয়সিত 

িিংস্থাে সবরুরদ্ধ দারয়ে কো অসেরযারগে রেরি সনয়সিত িিংস্থাে িে রথরক সনয়সিত িিংস্থারক 

প্রসতসনসধত্ব কো এবিং তথ্য প্রদান কোে জন্য দায়বদ্ধ থাকরব.  সনয়সিত িিংস্থাটি মূল রনািাল 

অসফিােরক িহায়তা কোে জন্য এই ধেরনে অন্যান্য রনািাল অসফিাে সনযকু্ত কেরত িারে 

কােে এটি কাযভকেী দেতাে জন্য উিযুক্ত বরল মরন কেরত িারে. 

(3) সনয়সিত িিংস্থাটি তারদে শাখা/স্থানগুসলরত তারদে গ্রাহকরদে িুসবধাে জন্য স্পষ্টোরব প্রদশভন 

কেরব রযখারন ব্যবিাটি রলনরদন কো হয়, রনািাল অসফিারেে অসেরযাগ দারয়ে কোে 

রিােভ ারলে সববেে (রেসলরফান/রমাবাইল নম্বে এবিং ই-রমল আইসি) িহ নাম এবিং রযাগারযারগে 

সববেে (https://cms.rbi.org.in). 

(4) সনয়সিত িিংস্থা যাে জন্য এই সিমটি প্ররযাজি হরব রিটি সনসিত কেরব রযন এই সিরমে 

প্রধান ববসশষ্টিগুসল ইিংরেসজ, সহসি এবিং আঞ্চসলক োোয় তারদে িমস্ত অসফি, শাখা এবিং স্থারন 

স্পষ্টোরব প্রদসশভত হয় রযখারন ব্যবিাটি এমন িদ্ধসতরত রলনরদন কো হয় যারত অসফি বা 

শাখায় যাওয়া ব্যসক্ত এই সিরমে সবেরয় িযভাি তথ্য িান. 

(5) সনয়সিত িিংস্থাটি সনসিত কেরব রয অনুরোরধে সেসত্তরত রেফারেরন্সে জন্য গ্রাহকরক তাে 
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িমস্ত শাখায় সিরমে একটি কসি উিলব্ধ কো হরব. 

(6) সিরমে প্রধান ববসশষ্টিগুসলে িারথ সিরমে কসি এবিং সপ্রসন্সিাল রনািাল অসফিারেে 

রযাগারযারগে সববেেগুসল সনয়সিত িিংস্থাে ওরয়বিাইরে প্রদসশভত এবিং আিরিে কো হরব. 
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অধ্যায V 
 
 

ন্ডবন্ডবধ 

19. অসুন্ডবধাগুন্ডি অপসারণ করা 

যসদ সিরমে সবধানগুসল কাযভকে কোে রেরি রকানও িমস্যা রদখা রদয়, তরব সেজােভ ব্যাক এই 

ধেরনে সবধানগুসল োেতীয় সেজােভ  ব্যাক আইন, 1934, বা ব্যাসকিং সনয়িে আইন, 1949, বা 

রিরমন্ট এবিং রিরেলরমন্ট সিরেম আইন, 2007 বা সিরমে িারথ অিঙ্গত নাও কেরত িারে, 

রযরহতু এটি রকানও েকম িমস্যা দেূ কোে জন্য প্ররয়াজনীয় বা দ্রুত সবরবিনা কেরত িারে. 

 
20. মুিতুন্ডব থাকা কার্নিণািীর জন্য ন্ডবদ্যমার্ ন্ডিম এবং অযান্ডিগ্রকশর্ বান্ডতি করুর্ 

(1) ব্যাসকিং ওম্বুিিম্যান সিম, 2006, নন-ব্যাসকিং ফাইন্যাসন্সয়াল রকাম্পাসনগুসলে জন্য ওম্বুিিম্যান 

সিম, 2018, এবিং সিসজোল ট্রানজিাকশারনে জন্য ওম্বুিিম্যান সিম, 2019, এে দ্বাো বাসতল 

কো হরয়রে. 

(2) সেজােভ  ব্যাক - ইসন্টরগ্ররেি ওম্বুিিম্যান সিম 2021 শুরু হওয়াে তাসেরখ ইসতমরধ্য িাি 

হওয়া সবিাোধীন অসেরযাগ, আসিল এবিং িুেষ্কােগুসলে িম্পাদন িম্পসকভ ত ওম্বুিিম্যান সিমগুসলে 

সবধান এবিং এে অধীরন জাসে কো সেজােভ  ব্যারকে সনরদভশাবলী দ্বাো সনয়সিত হরব. 
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অযাগ্রর্ক্স 

ওম্বেুসম্যাগ্রর্র কাগ্রে অন্ডভগ্রর্াগ জার্াগ্রর্ার ফমন (দাগ্রযর করগ্রত হগ্রব) 

[সিরমে ধাো 11(2)] 

(অসেরযাগকােীে দ্বাো িেূে কেরত হরব) 

রযখারন অন্যোরব সনরদভ সশত হকয়কে রিখান ো়িা িমস্ত রেিগুসল বাধ্যতামূলক 

নমস্কার 

ওম্বুিিম্যান  

ম্যািাম/িাে, 

দবষয়: অদিকোগ .................................................................................. এে 

সবরুরদ্ধ (সনয়সিত িিংস্থাে শাখা বা অসফরিে স্থান) ---------------------------

----------------------------- এর 

(সনয়সিত িিংস্থাে নাম) 
 
 

অসেরযারগে সববেে: 

1. অসেরযাগকােীে নাম ...................................................... 

2. বয়ি (বেে).............. 

3. সলঙ্গ.................... 

4. অসেরযাগকােীে িমূ্পেভ ঠিকানা .................................................. 

………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………….  

 সিন রকাি .................... 

রফান নম্বে (যসদ উিলব্ধ থারক)................. 

রমাবাইল নম্বে. .…………………… 

ইরমল (যসদ উিলব্ধ থারক) ............................. 
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5. এে সবরুরদ্ধ অসেরযাগ (শাখাে নাম এবিং িমূ্পেভ ঠিকানা বা সনয়সিত সংস্থার অসফি) 

..............................................................................................................

.............................................................................................................. 

 

সিন রকাি ........................ 

 
6. সনয়সিত িিংস্থাে িারথ িম্পকভ /খাতা নম্বে (যসদ থারক) 

……………………………………………………………….………………………………… 

 

7. রলনরদরনে তাসেখ এবিং সববেে, যসদ উিলব্ধ থারক 

……………………………………………………………….………………………………… 

ে) অসেরযাগকােীে দ্বাো ইসতমরধ্য সনয়সিত িিংস্থাে কারে কো অসেরযারগে তাসেখ 

(অনুগ্রহ করে অসেরযারগে একটি কসি িিংযকু্ত করুন) 

……………………………………………………………….………………………………… 

খ) অসেরযাগকােীে দ্বাো রকান সেমাইিাে িাঠারনা হরয়সেল সক?  

হিাাঁ/না (অনগু্রহ করে সেমাইিারেে একটি কসি িিংযুক্ত করুন) 

……………………………………………………………….………………………………… 

8. অনুগ্রহ করে প্রািসঙ্গক বক্সটিরত টিক সদন (হিাাঁ/না) 

আপর্ার অন্ডভগ্রর্াগ হয: 
 

(i) সক িাব-জসুিি/আসবভরট্রশন 1 এে অধীরন েরয়রে? হিাাঁ না 

(ii) আইনজীবীে মাধ্যরম কো হরয়রে, ব্যসতিমী রেরি এই আইনজীবী 
হরলন 

দুুঃসখত িাটিভ ? 

হিাাঁ না 

(iii) ইসতমরধ্যই এে িারথ সিল কো হরয়রে বা প্রসিয়াে অধীরন েরয়রে 

ওম্বুিিম্যান-এে সেসত্ত কী? 
হিাাঁ না 

(iv) ম্যারনজরমরন্টে সবরুরদ্ধ িাধােে অসেরযাগ/গুসলে সেসত্তরত েরয়রে 

অথবা একটি সনয়সিত িিংস্থাে এসক্সসকউটিে? 
হিাাঁ না 

(v) সনয়সিত িিংস্থাগুসলে মরধ্য সক রকানও সববারদে কােরে? হিাাঁ না 

(vi) সনরয়াগকতভ া-কমভিােী িম্পকভ  েরয়রে? হিাাঁ না 
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9. অসেরযারগে সবেয়বস্তু 

…………………………………………………………………………………………………. 
 
 

10. অসেরযারগে সববেে: 

(যসদ জায়গা িযভাি না থারক, তাহরল অনুগ্রহ করে একটি িৃথক পাো িিংযকু্ত করুন) 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. যসদ রকানও আদালত, ট্রাইবু্যনাল বা আসবভরট্রেে বা অন্য রকানও কতৃভ িে দ্বাো, স্বতি বা যুগ্ম োরব, রমসেে অনুিারে ইসতমরধ্য মুলতুসব থারক/ সিল কো 
হরয় থারক, তাহগ্রি অন্ডভগ্রর্াগটি সাব-জনু্ডেস/আন্ডবনগ্রেশগ্রর্র অধীগ্রর্ থাকগ্রব. 
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11. অসেরযাগ গ্রহরেে 30 সদরনে মরধ্য সনয়সিত িিংস্থাে কাে রথরক রকান উত্তে গৃহীত হরয়রে 

সক?  হিাাঁ/না 

(যসদ হিাাঁ হয়, তাহরল অনুগ্রহ করে উত্তরেে একটি কসি িিংযুক্ত করুন) 
 
 

12. ওম্বুিিম্যান রথরক িাে িাওয়া হরয়রে 

………………………………………………………………………………………………… 

..................................................... (যসদ থারক, তাহরল আিনাে রেরমে িহায়তায় 

িকুরমন্টাসে প্রুরফে একটি কসি িিংযুক্ত করুন) 

 
13. আসথভক েসতে প্রকৃসত এবিং ব্যাসি, যসদ সকেু থারক, যা অসেরযাগকােীে দ্বাো েসতিূেে 

সহরিরব দাসব কো হরয়রে (অনুগ্রহ করে এই সিরমে 15 (4) এবিং 15 (5) ধাো রদখুন) 

₹............................................................................................................

................................................... 

…………………………………………………………………………………….……………. 
 
 

14. িিংযুক্ত িকুরমরন্টে তাসলকা: 
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ড াষণা 

(i) আসম/আমো, অসেরযাগকােী সহিারব এখারন রঘােো কেসে রয: 

ক) উিরে প্রদত্ত তথ্য িতি এবিং িঠিক; এবিং 

খ)আসম/আমো উিরে বসেভত, এবিং এখারন জমা রদওয়া িকুরমরন্ট রকানও তথ্য রগািন োসখসন 

বা েুলোরব প্রসতসনসধত্ব কসেসন. 

(ii) নীসতটিে ধাো 10 (2) অনুিারে গেনা কো এক বেরেে রময়াদ রশে হওয়াে আরগ 

অসেরযাগটি দারয়ে কো হয়. 

 
ধন্যবািাকে, 

(অসেরযাগকােী/অনুরমাসদত প্রসতসনসধে স্বােে) 
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অর্ুগ্রমাদর্ 

যসদ অসেরযাগকােী রকানও প্রসতসনসধরক তাে িরে ওম্বুিিম্যারনে িামরন উিসস্থত হরত এবিং 

উিস্থািন কোে অনুমসত সদরত িান তরব সনম্নসলসখত রঘােোটি জমা সদরত হরব: 

 
আসম/ আমো ................. এতদ্বাো শ্রী/ শ্রীমতী-----------------------------
-----------রক মরনানীত কেদে 

আমাে/আমারদে অনুরমাসদত প্রসতসনসধ দহসাকব যাে রযাগারযারগে সববেে সনম্নরূি: 

িমূ্পেভ ঠিকানা .................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….   

সিন রকাি ................................. 

রফান নম্বে:.............................. 

রমাবাইল নম্বে. .…………………… 

ই-রমল ........................................ 
 
 
 

(অসেরযাগকােীে স্বােে) 


