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সিংভিপ্তসার: 
 
   সিসিসি: কমাসশিযাল ব্যাসকিং গ্রুপ সিএনও: িার্কি ল ননাডাল অসিিার 

সিএিসিসি: কার্টামার িাসভি ি কসমটি অি দ্য নিাডি   

ইএমআই: ইকুর্যর্েড মান্থসল ইনটলর্মন্ট 

এইচও: নেড অসিি 

আইআরসডএআই: ইনসু্যর্রন্স নরগুর্লেসর অযান্ড নডর্ভলপর্মন্ট অথসরটি  

ম্যানকম: ম্যার্নির্মন্ট কসমটি 

এনও: ননাডাল অসিিার 

এনওসি: ননা অির্িকশন িাটিি সির্কে  

সপআই: প্রর্িি ইমপ্রুভর্মন্ট 

সপএনও: মুখ্য ননাডাল অসিিার 

আরসিআই: সরিাভি  ব্যাক অি ইসন্ডযা 

আরসিএ: রুে কি অযানাসলসিি 

আরএম: সরর্লশনসশপ ম্যার্নিার 

এিইসিআই: সিসকউসরটিি অযান্ড এক্সর্চঞ্জ নিাডি  অি ইসন্ডযা  

এিএমই: স্মল অযান্ড সমসডযাম এন্টারপ্রাইি 

এিসকউ:িিাসভি ি নকাযাসলটি 

এিআর:িিাসভি ি সরকভাসর 

টিএটি:িোনি অযারাউন্ড োইম 

টিসপসপ: থাডি  পাটিি  নপ্রাডাক্ট 

ডসিউসিও: নোলর্িল ব্যাসকিং অপার্রশন 

ডসিউটিও: নোলর্িল নলনর্েন িিংক্রান্ত অপার্রশন 
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I. পভরভিভত 
 

গ্রােক নকসিকতা েল ব্যার্কর পাাঁচটি আের্শির মূল লক্ষ্য. গ্রােকর্ের সনরন্তর এিিং িিংজ্ঞাসযত পসরর্েিা 

অসভজ্ঞতা প্রোন করা ব্যার্কর িন্য অপসরোর্ি. অযাসক্সি ব্যার্কর একটি নিাডি  অনুর্মাসেত অসভর্র্াগ 

িমাধান নীসত রর্যর্ে র্া অসভর্র্াগ পসরচালনার মূল উপাোনগুসল নর্মন এর্ের্লশন নলর্ভল, 

োনিঅযারাউন্ড োইম এিিং সরসভউ নমকাসনিমর্ক িসিসলত কর্র. 

গ্রাের্কর সিজ্ঞাস্য, অনুর্রাধ এিিং অসভর্র্ার্গর িিংজ্ঞা উন্নত করার িন্য, র্ার্ত আমার্ের গ্রােকরা সিসভন্ন 

চযার্নর্ল পর্িাপ্ত পসরর্েিা এিিং দ্রুত িমাধার্নর িন্য নিটি উপর্ুক্তভার্ি িুঝর্ত এিিং নেণীসিভাগ করর্ত 

িক্ষ্ম েন, তার িন্য িামসগ্রক সিজ্ঞাস্য, অনুর্রাধ এিিং অসভর্র্াগ ব্যিস্থাপনার উপর অপার্রটিিং 

সনর্েি সশকা গঠন করা ের্যর্ে. র্া গ্রােকর্ের িামসগ্রক পসরর্েিার অসভজ্ঞতা উন্নত করর্ত িাোয্য করর্ি. 

 

II. উকেশ্য 
 

এই ননােটি সনম্নসলসিত উর্েশ্যগুসল অিি র্নর িন্য একটি েৃসিভসি-িে সডিাইন করা ের্ে: 
 

1. সিজ্ঞাস্য, অনুর্রাধ এিিং অসভর্র্ার্গর িিংজ্ঞার িন্য স্পি সনর্েি সশকা ততসর করা ের্ে 

2. নরর্িাসলউশর্নর িন্য োনি অযারাউন্ড োইম িাডার্না ের্ে 

3. এর্ের্লশর্নর উপর্ুক্ত স্তর সনসিত করা ের্ে 

4. প্রসক্রযা উন্নসতর িন্য মূল কারর্ণর সির্েেণ িেিতর করা 

5. িামসগ্রক গ্রােক পসরর্েিার কার্িকাসরতা উন্নত করর্ত অসভর্র্াগ পসরচালনা ও িঠিক পর্িার্লাচনা 

 

III. ভিজ্ঞাস্য, অনুকরাধ এবিং অভিক াকগর সিংজ্ঞা 
 

ব্যার্কর অসভর্র্াগ িমাধান নীসতর্ত উপলব্ধ িিংজ্ঞাগুসল আরও িৃসি করার িন্য, এই পসলসিটি উপর্ুক্ত উোেরণ, 

সিজ্ঞার্স্যর িিংজ্ঞা, অনুর্রাধ এিিং অসভর্র্ার্গর সিিরণগুসল আমার্ের অগ্রণী চযার্নল িম্পর্কি  সিস্তার্র ব্যাখ্যা কর্র. 

 

ভসভরয়াল 

নিং 

ল াগাক াকগর 

প্রোর 

সিংজ্ঞা ভববরে 

ক. সিজ্ঞাস্য সিজ্ঞাস্য/ স্পিীকরণ 

/ গ্রাের্কর করা 

কার্িকলাপ চাওযা 

ের্যর্ে 

গ্রােক নকানও োচ পর্যর্ন্টর িার্থ 

নর্াগার্র্াগ করর্েন নর্িার্ন সিজ্ঞািা করা 

র্ায / নিাাঁিা র্ায 

নর্ নকানও নপ্রাডার্ক্টর ব্যাখ্যা / 
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ভসভরয়াল 
নিং 

ল াগাক াকগর 

প্রোর 

সিংজ্ঞা ভববরে 

  ব্যাক দ্বারা প্রেত্ত পণ্য, 

তিসশিয িা পসরর্েিা, 

র্ার িন্য নকানও 

ির্লা আপ িা 

প্রসক্রযাকরর্ণর প্রর্যািন 

ননই এিিং একই 

নর্াগার্র্ার্গর নক্ষ্র্ে 

িমাধান করা নর্র্ত 

পার্র. 

প্রসতশ্রুসতিি টিএটি-এর নমযাে নশে েওযার আর্গ 

অনুর্রার্ধর সস্থসত িে ব্যাক দ্বারা প্রেত্ত প্রসক্রযা / 

পসরর্েিা. 

 
লোনগুভল ভিজ্ঞাস্য? 

ক) গ্রাের্কর অযাকাউর্ন্ট ব্যার্লন্স 

অনুিন্ধান. 

ি) টিএটি-এর মর্ে িমা নেওযা তার 

নলান আর্িের্নর সস্থসত িম্পর্কি  গ্রােক 

সিজ্ঞািা করর্েন. 

গ) গ্রােক তাাঁর নক্রসডে কাডি  

নটের্মর্ন্ট নলনর্ের্নর সিের্য স্বেতা 

চাইর্েন. 

 লোনগুভল ভিজ্ঞাস্য নয়? 

ক) শািা / আরএম-এ নেওযা ঠিকানা 

পসরিতি র্নর আর্িেন. 

 ি) গ্রােক তার নলান সরর্পর্মন্ট সশসডউর্লর একটি 

কসপ চায. 

 গ) গ্রােক তাাঁর নক্রসডর্ের উপর িাইন্যান্স 

চািি  নিরত সের্ত িলর্েন 

কাডি . 

ি অনুর্রাধ নলনর্েন গ্রােক ব্যার্কর কার্ে অনুর্রাধ করর্েন 
  / পসরর্েিার অনুর্রাধ এর নর্ নকানও অনুর্রাধ / িসক্রযকরণ প্রসক্রযা 

করুন 
  র্ার িন্য প্রর্যািন নর্ নকানও পসরর্েিা. কিনও কিনও, িামর্নর 

সেক নথর্ক 
  প্রসক্রযাকরণ এিিং  চযার্নল পূরণ করর্ত িক্ষ্ম নাও ের্ত পার্র 
  একটি সনসেিি করুন এর্ত গ্রাের্কর প্রর্যািনীয 
  োনি অযারাউন্ড োইম নর্াগার্র্াগ (নকানও তাৎক্ষ্সণক গ্রযাটিসির্কশন 
  এিিং শুরু করা ের্যর্ে িম্ভি নয) িা সডউ সডসলর্িন্স প্রর্যািন ের্ত পার্র 
    (নমকার-নচকার সরসভউ 
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ভসভরয়াল 

নিং. 

ল াগাক াকগর 

প্রোর 

সিংজ্ঞা ভববরে 

  গ্রাের্কর 

প্রর্যািনীযতার 

সভসত্তর্ত. 

পিসত), িুতরািং সনধিাসরত টিএটির মর্ে পূরর্ণর 

িন্য এটি একটি সিআরএম সির্টর্ম লগ ইন করা 

ের্ি. 

লোনগুভল অনুকরাধ? 

ক) গ্রােক একটি নলনর্ের্নর সিিাে উত্থাপন 

কর্রন, তর্ি সপযার ব্যাক নথর্ক িান্ড গৃেীত 

েয এিিং চািি ব্যাক উত্থাপন করার আর্গ িমা 

করা েয. 

ি) গ্রােক তার নলান অযাকাউর্ন্টর ইএমআই 

তাসরর্ি পসরিতি র্নর িন্য আর্িেন কর্রন. 

গ) গ্রােক তাাঁর নক্রসডে কার্ডি র আপর্গ্রড 

করা প্রকার্রর িন্য আর্িেন কর্রন. 

লোনগুভল অনুকরাধ নয়? 

ক) গ্রােক দ্বারা গৃেীত নডসিে কার্ডি র 

সপন কার্িকরী নয. 

ি) নলান িন্ধ েওযার পর কার্টামার্রর িম্পসত্তর 

ডকুর্মন্ট তার কার্ে (টিএটি-এর পর্র) েস্তান্তর 

করা েযসন. 

গ) গ্রাের্কর নেম সরওযাডি  পর্যন্ট এই অনুর্াযী 

িমা করা েয না চুসক্ত. 

গ অসভর্র্াগ গ্রােক একটি ব্যথি 

নলনর্েন নথর্ক উর্দ্বগ 

উত্থাপন করর্েন 

এর তরর্ি 

ক) সনধিাসরত িমযিীমার মর্ে িন্ধ/িমাধান 

না করা নকানও অনুর্রার্ধর কারর্ণ নর্ 

নকানও োচ পর্যর্ন্টর িার্থ গ্রােক 

নর্াগার্র্াগ করর্েন িা 



Axis Bank Document Classification | Public Page 7of 14 
 

 
 
 
 
 

ভসভরয়াল 

নিং. 

ল াগাক াকগর 

প্রোর 

সিংজ্ঞা ভববরে 

  পসরর্েিায অভাি, 

পসরপূণিতায সিলম্ব 

এিিং/অথিা 

গ্রাের্কর িার্থ 

উসিসিত ব্যিস্থার 

অনুরূপ নয. 

ি) প্রেত্ত িমাধানটি অিম্পূণি/ভুল 

লোনগুভল অভিক াগ? 

ক) এটিএম নথর্ক কযাশ সডির্পন্স করা 

েযসন, তর্ি িাতা নডসিে করা ের্যর্ে. 

ি) কার্লকশন এর্িন্ট দ্বারা ভুল 

আচরণ. 

গ) গ্রােক দ্বারা অনলাইর্ন নক্রসডে কার্ডি র 

নপর্মন্ট করা ের্যর্ে, তর্ি এিনও িমা করা 

েযসন. 

 লোনগুভল অভিক াগ নয়? 

ক) গ্রােক তাাঁর িাতায উর্িসিত চািি  

নিরত নপর্ত চান. 

ি) গ্রােক প্রসক্রযাকরণ সি নিরত 

চাইর্েন কারণ তার নলার্নর আর্িেন 

অনুর্মাসেত েযসন. 

গ) গ্রােক তাাঁর নক্রসডে িীমা পুনরুিার 

করর্ত চাইর্েন র্া তাাঁর ব্যিোর / সিসভএি 

নোর্রর সভসত্তর্ত হ্রাি করা ের্যর্ে. 

 

এটিএম / সপওএি / ইউসপআই / আইএমসপএি / সরচািি  ইতযাসে িিংক্রান্ত গ্রাের্কর সিিাে মার্চি ন্ট িা 

সপযার ব্যার্কর কারর্ণ ের্ত পার্র, র্া ব্যাক িা তার িিংসেি পর্ক্ষ্র সনযন্ত্রর্ণর িাইর্র থাকর্ত পার্র. 

র্সেও ব্যাক এই কর্থাপকথনগুসল কযাপচার করর্ি এিিং একটি উপর্ুক্ত িমাধার্নর িন্য নিরা কাি 

করার নচিা করর্ি, তর্ি এই িমস্যাগুসল ব্যার্কর অিংর্শ নকানও ব্যথিতা িা পসরর্েিার অভার্ি কাি 

করর্ি না. িুতরািং, উপর্র উসিসিত অসভর্র্ার্গর িিংজ্ঞার িার্থ িামঞ্জস্য নরর্ি, এই সিিােগুসল অসভর্র্াগ 

সেিার্ি নেণীিি করা েয না. ব্যাক এই সিের্য নিাডি  অনুর্মাসেত নীসত দ্বারা সনর্েি সশত. 
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ব্যাসকিং পসরর্িশ-ব্যিস্থার্ক সির্শেভার্ি প্রভাসিত কর্র িা িাধারণত িােতামূলক আইর্নর কারর্ণ নকানও 

গ্রাের্কর অিুসিধার নক্ষ্র্ে, গ্রাের্কর িার্থ নর্াগার্র্াগ অসভর্র্াগ সেিার্ি সরর্পােি  করা ের্ি না. 

উোেরণস্বরূপ: এনসপসিআই-এর এনএসিএইচ সির্টর্ম ব্যথিতার কারর্ণ ব্যাক ইএমআই নপর্মন্ট উপস্থাপন 

করর্ত অক্ষ্ম, র্া গ্রাের্কর উর্দ্বগ িাসডর্য নেয. 

 

IV. টানি অযারাউন্ড টাইমস 
 

ব্যাক প্রসতটি কযাোগসর এিিং অনুর্রাধ ও অসভর্র্ার্গর উপ-সিভার্গর িমাধার্নর িন্য একটি োনিঅযারাউন্ড িময 

িিংজ্ঞাসযত কর্রর্ে র্া সির্টর্ম র্থার্থভার্ি নরকডি  করা ের্যর্ে. িামর্নর সের্ক থাকা চযার্নলগুসল এই সনধিাসরত 

েযােগুসল দ্বারা গাইড করা েয. ক্রমাগত উন্নসতর িিংেৃসত চালার্নার লর্ক্ষ্য, ব্যাক সপযার ব্যার্কর িার্থ সনসেিি িময 

অন্তর নিঞ্চমাসকি িং অনুশীলন পসরচালনা কর্র. আসথিক িের 21 এর সকউ3-নত পসরচাসলত অনুশীলর্নর অিংশ সেিার্ি 

27 রকম পসরর্েিার অনুর্রাধ িরু্ড, এটি প্রসতসিত ের্যসেল নর্ অযাসক্সি ব্যাক শীেি িেকমী ব্যাকগুসলর তুলনায 

~40% উন্নত পসরর্েিা প্রোন কর্র. আমার্ের টিএটি-এর সিস্তাসরত ওভারসভউ আলাোভার্ি আপর্ডে করা ের্যর্ে. 

 
V. এোকলশকনর ভবভিন্ন স্তর 

 
ব্যার্কর কার্ে ব্যার্কর ওর্যিিাইর্ে প্রকাসশত এিিং সনম্নসলসিত িমস্ত শািায প্রেসশিত 3 স্তর-সিসশি এর্ের্লশন ম্যাসিক্স 

রর্যর্ে: 

• স্তর 1: ফ্রন্ট-এন্ড চযার্নল অন্তভুি ক্ত, নর্মন কল নিন্টার, ইর্মল, চযাে, নিাশ্যাল সমসডযা, আরএম এিিং 

ওযাক-ইন নলান নিন্টার এিিং শািাগুসলর্ত 

• স্তর 2: িার্কি ল ননাডাল অসিিার এিিং ননাডাল অসিিার 

• স্তর 3: মুখ্য ননাডাল অসিিার (মুখ্য ননাডাল অসিিার্রর ভূসমকা এিিং োসযত্বগুসলর সিের্য িিংসক্ষ্প্ত 

সিিরণ আপর্ডে করা ের্যর্ে). 

• স্তর 4: র্সে গ্রােক এিনও িমাধার্নর িার্থ িন্তুি না েন, তাের্ল গ্রােক ব্যাসকিং ওম্বুডিম্যার্নর 

অসির্ি নর্াগার্র্াগ করর্ত পার্রন.  

প্রসক্রযাটি নীর্চ িণিনা করা ের্যর্ে: 
 

• গ্রােক তার সিজ্ঞাস্য, অনুর্রাধ িা অসভর্র্ার্গর িার্থ আমার্ের নর্ নকানও ফ্রন্ট-এন্ড চযার্নর্লর িার্থ নর্াগার্র্াগ 

করর্ত পার্রন. 

• এই ফ্রন্ট-এন্ড চযার্নলগুসল নর্াগার্র্াগ গ্রেণ কর্র. নর্িার্ন তাৎক্ষ্সণক িমাধান িম্ভি, চযার্নলটি নিই িমস্যার 

িমাধান কর্র এিিং গ্রােকর্ক আর্গ নথর্ক িমাধান প্রোন কর্র. র্সে এটির প্রসক্রযাকরণ প্রর্যািন েয, তাের্ল 

সক্রযাকলার্পর িন্য িিংসেি সিআরএম সির্টর্ম লগ ইন করা ের্ি. 
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• একিার প্রর্যািনীযতাটি পূরণ ের্য নগর্ল িা িমস্যার িমাধান ের্য নগর্ল, চযার্নলটি গ্রাের্কর কার্ে িমাধান 

প্রোন কর্র. 

• র্সে গ্রােক িমাধার্ন িন্তুি না েন, তাের্ল তার িমাধার্নর িন্য পরিতী পর্িার্য নপ াঁর্ে র্াওযার সিকল্প 

রর্যর্ে. প্রসতটি নলর্ভর্ল নরর্িাসলউশর্নর িন্য একটি সনধিাসরত োনিঅযারাউন্ড িময রর্যর্ে. 

• এোডাও, সিএনও / নম্বর এিিং সপএনও সিিরণগুসল ব্যার্কর ওর্যিিাইর্ের পাশাপাসশ ব্রার্ঞ্চর সিসৃ্তত ননাটিশ 

নিার্ডি  স্পিভার্ি প্রেসশিত ের্ি. 

একটি ব্যাক সেিার্ি, আমরা পর্িাপ্তভার্ি গ্রাের্কর িমস্যার িমাধান করর্ত আগ্রেী. এই প্রভার্ির িন্য, ফ্রন্ট-এন্ড 

চযার্নলগুসলর্ত একই অসভর্র্াগ িারিার িানার্না ের্ল তা পরিতী পর্িার্য পসরচালনা করা ের্ি. 

ভিজ্ঞাস্য, অনুকরাধ এবিং অভিক াগ ব্যবস্থাপনার অন্যান্য লিত্রগুভল: গ্রাের্কর অসভর্র্ার্গর 

সনসেিি সিভাগগুসল পসরচালনা করার িিংসক্ষ্প্তিার নীর্চ নেওযা েল: লসাশ্যাল ভমভডয়া 

অযাসক্সি ব্যাক আমার্ের গ্রােকর্ের িন্য প্রাথসমকভার্ি সিসভন্ন নিাশ্যাল প্ল্যােির্মি একটি নলর্ভল ওযান োচ 

পর্যন্ট সেিার্ি উপলব্ধ রর্যর্ে, নর্মন নিিিুক, েুইোর এিিং ইনটাগ্রাম. আমরা আমার্ের গ্রােকর্ের 

অনুর্রাধ করসে নর্ ব্যার্কর নগাপনীযতার িামসগ্রক েশির্নর অিংশ সেিার্ি নকানও নগাপনীয তথ্য নর্মন িাতা 

নম্বর এিিং নডসিে/নক্রসডে কার্ডি র সিিরণ নিাশ্যাল সমসডযা প্ল্যােির্মি নশযার করর্িন না, র্ার্ত গ্রাের্কর 

গুরুত্বপূণি নক্রর্ডসন্সযালগুসলর িার্থ নকানও রকম আপি করা না েয. অতএি, আমরা আমার্ের গ্রােকর্ের 

শুধুমাে ব্যসক্তগত ম্যার্িি সিকল্প ব্যিোর কর্র এিিং নরসিটার করা নর্াগার্র্ার্গর সিিরণ প্রোন কর্র 

আমার্ের িার্থ নর্াগার্র্াগ করার অনুর্রাধ করসে. গ্রােকর্ের প্রসতসক্রযাও নিাশ্যাল সমসডযা প্ল্যােির্মির 

িাধারণ নেওযার্ল নপাট করা েয না এিিং প্রাইর্ভে নমর্িি সিকর্ল্পর মাের্ম নশযার করা েয, র্া শুধুমাে 

গ্রােক নেির্ত পার্িন. 

ভববাদ 
 

গ্রাের্কর অসভর্র্াগ করা প্রতারণা িম্পসকি ত িমস্ত সিিার্ের স্বাধীন পর্িার্লাচনার িন্য ব্যার্কর একটি পিসত রর্যর্ে. 

স্বাধীন তেন্তমূলক অনুিন্ধার্নর উপর সভসত্ত কর্র, গ্রােকর্ক ব্যার্কর সিিান্ত িানার্না েয. র্সে নকানও কমিচারীর 

কারর্ণ নকানও প্রতারণা ঘর্ে থার্ক, তাের্ল োযিিতা স্বরূপ উপর্ুক্ত কমিচারীর্ের সিরুর্ি পের্ক্ষ্প গ্রেণ করা েয. 

ব্যার্কর প্রতারণা ব্যিস্থাপনা এিিং প্রসতর্িের্নর সিের্য একটি সিস্তাসরত এিিং সিসৃ্তত নিাডি  অনুর্মাসেত নীসত রর্যর্ে. 
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ভডভিটাল ললনকদন মভনটভরিং 
 

ব্যার্কর সডসিোল নলনর্েন মসনেসরিং টিম কার্রন্ট এিিং নিসভিংি িাতা, কর্পিার্রে অযাডভান্স, সডসিোল নপর্মন্ট 

(নক্রসডে, নডসিে, মাসি কার্রসন্স িার্ভল কাডি  িে) এর িন্য িফ্টওযযার িমাধার্নর মাের্ম িৃি সরর্যল োইম / 

সরর্যল োইম অযালার্েি র িাোর্য্য িাসলযাসত িনাক্তকরণ এিিং প্রসতর্রাধ িম্পসকি ত সেকগুসল নের্ি সির্টর্ম অন্তভুি ক্ত 

সকেু সনসেিি পসরসস্থসত, উন্নত সির্েেণ, অতযাধুসনক সনযম এিিং শসক্তশালী সিিান্ত গ্রেণ করার ক্ষ্মতা রর্যর্ে র্ার 

সনধিাসরত ঝুাঁ সকর তীব্রতা পসরমাপ করর্ত পার্র. 

সডসিোল নপর্মন্ট অযালার্েি র িন্য, টিম এর মাের্ম নলনর্েন সনসিতকরর্ণর িন্য গ্রাের্কর িার্থ নর্াগার্র্াগ কর্র: 

• সির্টর্ম ততসর িতকি তার িন্য এিএমএি এিিং ইর্মল দ্বারা আইসভআর কল(গুসল) অনুিরণ করা ের্যর্ে 
 

• সরর্যল োইম নলনর্েন সডোইর্নর নক্ষ্র্ে ম্যানুযাসল 
 

• অন্যান্য কযাোগসরর িতকি তার িন্য, নলনর্েনটি আিল সকনা তা সনসিত করার িন্য তের্ন্তর লর্ক্ষ্য সডউ 

সডসলর্িন্স অনুর্াযী এই সিিরণগুসল / শািা / আরএম / ব্যিিাসযক ইউসনেগুসলর িার্থ ভাগ কর্র ননওযা 

েয. এই প্রসক্রযায, নলনর্েন / িাতাটি আিল সকনা, নিই সিের্য সনসিত না েওযা পর্িন্ত গ্রাের্কর িাতাগুসল 

একটি িতকি তামূলক পের্ক্ষ্প সেিার্ি নডসিে সফ্রি/সলর্যর্নর অধীর্ন রািা েয. 

• একটি ইসতিাচক সনসিতকরণ পাওযার পর, িতকি তা িন্ধ করা েয.  
 

• ননসতিাচক সনসিতকরর্ণর নক্ষ্র্ে এিিং তের্ন্তর পসরির্রর উপর সনভি র কর্র, সিিরণগুসল আরও ভার্লা ভার্ি 

র্াচাই করার িন্য তেন্ত ের্লর কার্ে সরর্পােি  করা েয, এিিং চািি ব্যার্কর িন্য অসভর্র্াগ/সিিাে এিিং িাইল 

শুরু করার িন্য গ্রােকর্ক সিিাে ব্যিস্থাপনা প্রসক্রযার উপর সনর্েি সশত করা েয (র্সে প্রর্র্ািয েয). 

টভপভপ সম্পভেি ত অভিক াগ 
 

ব্যাক থাডি  পাটিি র নপ্রাডাক্ট িে সিসৃ্তত নস্পক্ট্রাম িরু্ড সিসভন্ন নপ্রাডাক্ট এিিং পসরর্েিা অিার কর্র. অযাসক্সি ব্যাক 

েল থাডি  পাটিি  নপ্রাডার্ক্টর একিন সডসিসিউের (ইনসু্যর্রন্স, সমউচুযাল িান্ড এিিং প্রর্র্ািয অনুর্াযী). এটি 

িরািসর আরসিআই এিিং আইআরসডএআই এিিং এিইসিআই-এর সনযমকানুন দ্বারা পসরচাসলত েয. িুতরািং ব্যার্কর 

অসভর্র্াগ সনরিন পিসত আমার্ের সিসভন্ন ব্যিিাসযক লাইর্ন সনযন্ত্রক এিিং গ্রাের্কর আত্মসিশ্বাি সনসিত করর্ত 

গুরুত্বপূণি ভূসমকা পালন কর্র. 

তৃতীয পর্ক্ষ্র পণ্য িে নর্ নকানও পণ্য ভুল সিসক্র করার নক্ষ্র্ে গ্রাের্কর আর্রাপ করা িমস্ত অসভর্র্াগ একটি 

স্বাধীন তেন্ত েল পর্িার্লাচনা কর্র. িলাির্লর উপর সভসত্ত কর্র 
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তের্ন্তর নক্ষ্র্ে, অসভর্র্ার্গর উপর্ুক্ত প্রসতসক্রযা নেওযা েয. প্রসতসিত ভুল-সিসক্রর নক্ষ্র্ে, ব্যার্কর োসযর্ত্বর সগ্রর্ডর 

সভসত্তর্ত উপর্ুক্ত নক্ষ্র্ে কাি শুরু করা েয. 

এোডাও, গ্রাের্কর িন্তুসি সনসিত করার িন্য আমার্ের প্রর্চিায, ব্যাক িরু্ড িম্ভাব্য ভুল-সিক্রযকারী অসভর্র্াগগুসল 

সচসিত করার িন্য ব্যাক একটি সরর্েল সিির্নি কমপ্ল্ার্যন্স িযাকার সির্টম (আরসিসিটিএি) ততসর কর্রর্ে. 

সিির্নি ইন্টাসলর্িন্স ইউসনর্ের িার্থ নশযার করা সকেু পূিি-সনধিাসরত তকি গুসলর সভসত্তর্ত, সিগারগুসল িম্ভাব্য ভুল 

সিসক্র সচসিত/কযাপচার করার িন্য ততসর করা ের্যর্ে. অতীর্ত প্রাপ্ত প্রকৃত ভুল-সিক্রয অসভর্র্ার্গর তথ্য সির্েেণ 

কর্র এই র্ুসক্তগুসল প্রাপ্ত েয. এই নপ্রাঅযাসক্টভ সিগার নমকাসনিম সিসক্রর সনযম এিিং সনর্েি সশকাগুসলর িিসত 

পর্ির্িক্ষ্ণ করার িন্য সির্টর্ম ততসর করা ের্যর্ে. 

লহালকসল ব্যাভকিং সম্পভেি ত অভিক াগ 
 

পাইকাসর ব্যাসকিং সিভার্গ এিএমই োর্যন্ট (সিসিসি দ্বারা পসরচাসলত), সমড কর্পিার্রে, িড কর্পিার্রে, িহুিাসতক 

নকাম্পাসন, আসথিক প্রসতিান গ্রুপ, িরকারী কভার্রি গ্রুপ এিিং নক শলগত োর্যন্ট গ্রুর্পর মর্তা কর্পিার্রেগুসলর 

সিসভন্ন সিভাগ রর্যর্ে. এই কর্পিার্রেগুসল সিসভন্ন নক্রসডে/অযাডভান্স িম্পসকি ত এিিং নলর্নর্ের্নর ব্যাসকিং িম্পসকি ত 

নপ্রাডাক্ট এিিং পসরর্েিা ব্যিোর কর্র নর্মন োমি নলান, কার্িকরী মূলধন নলান, এক্সর্পােি /নিড িাইন্যান্স, কার্রন্ট 

িাতা, নিড, ির্রক্স, সিএমএি, কাটসড এিিং কযাসপোল মার্কি ে ইতযাসে. 

ব্যার্ক উপর্রাক্ত পসরর্েিা এিিং নলনর্েনগুসল ডসিউসিও (নক্রসডে িম্পসকি ত িন্য নোলর্িল ব্যাসকিং অপার্রশন) এিিং 

ডসিউটিও (নলনর্েন ব্যাসকিং িম্পসকি ত সডপােি র্মর্ন্টর িন্য নোলর্িল নলনর্েন অপার্রশন) দ্বারা পসরচাসলত েয. 

নেসলর্িান, ইর্মল িা ব্যসক্তগত নর্াগার্র্ার্গর মাের্ম গ্রােক তার্ের নলনর্ের্নর অনুর্রাধ / প্রর্ের িন্য শািা, 

আরএমএি িা কর্পিার্রে নেল্পর্ডে টির্মর িার্থ নর্াগার্র্াগ কর্রন 

/ সভসিে. িিংসেি োচ পর্যন্টগুসল ব্যাক অসিি ওসপএি এিিং নপ্রাডাক্ট ইউসনেগুসলর িার্থ িমন্বয স্থাপন কর্র এিিং 

োর্যর্ন্টর প্রর্ের িমাধান প্রোন কর্র এিিং সনধিাসরত সনর্েি সশকা অনুর্াযী নলনর্ের্নর অনুর্রাধ িম্পূণি কর্র. 

কিনও কিনও, গ্রােক পসরর্েিায অভাি, পসরপূণিতার্ত সিলম্ব এিিং/িা োর্যর্ন্টর িার্থ উসিসিত ব্যিস্থাগুসলর িন্য 

পূরণ না করার নক্ষ্র্ে ব্যথি নলনর্েন নথর্ক উর্দ্বগ উত্থাপন কর্রন. গ্রােক উপর্রর োচ পর্যর্ন্টর িার্থ নর্াগার্র্াগ 

কর্রন এিিং / অথিা তার উর্দ্বগ এিিং চাসেোর িমাধার্নর িার্থ ব্যার্কর ননাডাল অসিিার / এমসড অসির্ির 

কার্ে উত্থাপন কর্র. 
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আইনী লেস 
 

ব্যাক কিনও কিনও গ্রাের্কর এমন সকেু অসভর্র্াগ গ্রেণ কর্র র্ার িন্য আইনী মতামত প্রর্যািন (কারণ গ্রাের্কর 

কার্ে আইনী নিারাম র্াওযার িম্ভািনা রর্যর্ে িা িাতা নোল্ডারর্ের মর্ে নকানও সিিাে রর্যর্ে র্ার ির্ল 

োযিিতা িৃসি েয). এই ধরর্নর অসভর্র্ার্গর কার্িকরী িমাধার্নর িন্য, ব্যার্কর আইনী সিভার্গর িার্থ পরামশি 

করা েয ক) নকর্ির সিিরণ এিিং ি) পরামর্শির িন্য গ্রাের্কর কার্ে প্রকৃত উত্তর্রর একটি িিডা. আইনী সিভাগ 

প্রেত্ত সিিরর্ণর সভসত্তর্ত অসভর্র্াগটি পরীক্ষ্া কর্র এিিং এই ধরর্নর অসভর্র্ার্গর উপর্ুক্তভার্ি উত্তর নেওযার িন্য 

ড্রার্ফ্ট প্রর্যািনীয আইনী ইনপুে প্রোর্নর নক্ষ্র্ে েক্ষ্তা এিিং িোযতা প্রোন কর্র. 

োকলেশন লেস 
 

ির্কযা িিংগ্রে এিিং আন্ডারলাইিং সিসকউসরটির সরপর্িশন িম্পসকি ত ন্যায্য অনুশীলর্নর িার্থ িম্পসকি ত সনযন্ত্রক 

সনর্েি সশকাগুসল ব্যাক অনুিরণ কর্র. আমরা নকানও িটিল অনুশীলন গ্রেণ কসর না এিিং িিংগ্রে িিংস্থাগুসল দ্বারা করা 

কার্িক্রর্মর উপর্র ঘসনিভার্ি নির রাসি কারণ তার্ের কার্িক্রমগুসল সিসভন্ন িমর্য কযাসলর্ব্রে করা েয. কার্লকশন 

এর্িসন্সগুসলর আচরণ িম্পসকি ত গ্রাের্কর অসভর্র্াগগুসল গুরুতরভার্ি ননওযা েয এিিং র্সে এর্ির্ন্টর আচরণ িম্পর্কি  

নকানও উর্দ্বগ থার্ক, তর্ি ব্যাক অসিলর্ম্ব পসরণাম ব্যিস্থাপনা সগ্রড অনুর্াযী পের্ক্ষ্প ননয. ব্যাক একটি ইন-োউি 

নিসনিং ভাটিি কালও ততসর কর্রর্ে র্া িমযমত কল নিন্টার এিিং আমার্ের সনর্ির ব্যাক কমীর্ের প্রসশক্ষ্ণ প্রোন 

কর্র. 

সহায়ে সিংস্থার ভবরুকে অভিক াগ 
 

ব্যার্কর কার্ে অর্নক িোযক নকাম্পাসন রর্যর্ে নর্মন অযাসক্সি অযার্িে ম্যার্নির্মন্ট, অযাসক্সি কযাসপোল, অযাসক্সি 

িাইন্যান্স, অযাসক্সি সিসকওসরটিি, অযাসক্সি িাসট, এ. নিড এিিং সফ্রচািি . এই িোযক িিংস্থাগুসল িম্পসকি ত গ্রােক 

অসভর্র্াগগুসল িমাধার্নর িন্য িিংসেি িোযক িিংস্থার গ্রােক পসরর্েিার কার্ে নপ্ররণ করা েয. 

ভবভনকয়াগোরীকদর অভিক াগ 
 

নকাম্পাসন নির্ক্রোসরর গাইর্ডর্ন্সর অধীর্ন ব্যার্কর একটি সনর্িসেত সিসনর্যাগকারীর অসভর্র্াগ িমাধান নিল রর্যর্ে. 

পর্িাপ্ত িমাধার্নর িন্য সিসনর্যাগকারীর্ের িমস্ত অসভর্র্াগ এই নির্ল পাঠার্না েয. 
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িভতপরূে 
 

র্সে ব্যার্কর তরর্ি নকানও ত্রুটি েয, তাের্ল গ্রােকর্ক ব্যার্কর নিাডি  অনুর্মাসেত ক্ষ্সতপূরণ নীসত অনুর্াযী 

ক্ষ্সতপূরণ নেওযা ের্ি. ব্যথি নলনর্ের্নর িন্য টিএটি এিিং ক্ষ্সতপূরর্ণর িন্য গ্রাের্কর অসভর্র্ার্গর নক্ষ্র্ে নফ্রমওযাকি  

অিিল িা 'ব্যথি' নলনর্ের্নর কারর্ণ ততসর ের্ল ব্যার্কর অসভর্র্াগ িমাধান নীসতর অিংশ সেিার্িও িিংর্ুক্ত করা েয. 

 

VI. মূল োরকের ভবকেষে এবিং ড্রাইভিিং প্রভিয়ার উন্নভত 
 

িির্চর্য নিসশ নর্ সিের্যর উপর্র অসভর্র্াগ আির্ে, তার উপর্র সভসত্ত কর্র ব্যাক মূল কারণ সির্েেণ কর্র এিিং 

নিই মর্তা অসভর্র্ার্গর িমাধান কর্র. সচসিত নর্ নকানও প্রসক্রযার উন্নসত কার্িকরভার্ি িাস্তিাযন এিিং স্থাসযর্ত্বর 

িন্যও িযাক করা েয. 

 

VII. ভরভিউ েযাকডন্স 
 

প্রভশিে: 
 

প্রসশক্ষ্ণ মসডউল এিিং িাটিি সির্কে সনসিত করার িন্য গ্রেণ করা ের্ি র্ার্ত িামর্নর লাইন কমী সনধিাসরত 

উর্েশ্যগুসলর িার্থ িিংর্ুক্ত থার্কন. এই নক্ষ্েগুসলর্ত িমযমত সরর্ফ্রশার প্রসশক্ষ্ণও পসরচালনা করা ের্ি এিিং এগুসলর 

কার্িকাসরতা মূল্যাযন করা ের্ি. 

প িাকলািনা: 
 

ব্যাক নডোর সনভুি লতা সনসিত করর্ত সিশ্বাি কর্র ও সনম্নসলসিত উপাোর্নর উপর নিাকাি কর্র এটি পর্িার্লাচনা 

করর্ি: 

1. অনুর্রাধ এিিং অসভর্র্াগ লগ করার িঠিকতার পর্িার্লাচনা 

2. টিএটি িম্পসকি ত অনুিন্ধার্নর পর্িার্লাচনা 

3. গ্রাের্কর অসভর্র্াগ িৃসি িা পুনরািৃসত্ত উোেরণগুসলর পর্িার্লাচনা: 
 

ম্যাকনিকমন্ট ওিারসাইট 
 

ব্যাক সিসভন্ন সিসনযর ম্যার্নির্মন্ট কসমটির্ত একটি পর্িার্লাচনা পিসত স্থাপন করর্ি নর্মন: 

1. গ্রাের্কর অসভর্র্ার্গর িিংখ্যা 

2. টিএটি অযাডর্ের্রন্স 

3. ব্যাসকিং ওম্বুডিম্যান এিিং ইসু্য করা পুরোর্র উত্থাসপত অসভর্র্াগ 
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 4. ভুল সিসক্র িম্পসকি ত অসভর্র্াগ 

5. অসভর্র্ার্গর শীেি নক্ষ্ে 

6. অসভর্র্ার্গর মূল কারণ িসতর্য নেিার িন্য গুণগত সির্েেণ এিিং তার িন্য গৃেীত িিংর্শাধনমূলক ও 

প্রসতর্রাধমূলক পের্ক্ষ্প. 

viii. 
 
আকনক্সার 

 
1. অসভর্র্ার্গর োনিঅযারাউন্ড োইম 

 2. সপ্রসন্সপাল ননাডাল অসিিার্রর ভূসমকা এিিং োসযত্ব 
 


