নন-ব�া��ং িফনা��য়াল েকা�ািন�িলর জন� ও�ুডসম�ান ি�ম, 2018:
�ধান ৈবিশ��

Scheme covers the customers of:

All Deposit taking NBFCs

NBFCs with asset size of more than or
equal to ₹ 100 crores and customer
interface (Excluding: Infrastructure
Finance Companies, Core Investment
Companies, Infrastructure Debt Fund
and NBFCs under liquidation)

একজন �াহেকর �ারা অিভেযাগ দােয়র করার িভি�:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

l)
m)

আমানেতর উপর সুদ �দােন অ�দান বা অত�িধক িবল�;
িরজাভ� ব�াে�র িনেদ� শাবলী না েমেন, যিদ থােক, আমানেতর সুেদর হােরর ে�ে� �েযাজ�;
আমানত পিরেশােধ অপিরেশাধ বা অত�িধক িবল�;
�াহেকর �দ� েপা�-েডেটড েচকউপ�াপেন অ-উপ�াপনা বা অত�িধক িবল�;
িলিখতভােব জানােত ব�থ,� বািষক
� সুেদর হার এবং তার �েয়ােগর প�িত সহ শত�াবলীসহ
অনুেমািদত ঋেণর পিরমাণ;
ঋণ�হীতা �ারা েবাঝা ভাষা বা ভাষায় অনুেমাদেনর িচ�ঠ/ শত�াবলী �দােন ব�থতা
� বা �ত�াখ�ান;
ঋণ�হীতা �ারা েবাঝা �ানীয় ভাষায় অনুেমািদত শত�াবলীেত ��ািবত পিরবত�ন�িলর উপর
পযা�
� িব�ি� �দােন ব�থতা
� বা �ত�াখ�ান;
সম� বেকয়া পিরেশােধর ে�ে� ঋণ�হীতার কােছ িসিকউির�টজ নিথ �কােশ ব�থতা
� বা
অত�িধক িবল�;
ঋণ�হীতা/ �াহকেক পযা�
� পূব �িব�ি� ছাড়াই চাজ� আদায় করা;
চ���/ ঋণ চ���েত আইনত �েয়াগেযাগ� িব�-ইন পুনদ� খেলর ধারা সরবরাহ করেত ব�থতা;
�
িনরাপ�া দখেলর আেগ (আই) েনা�টশ িপিরয়ড স�িক�ত চ���/ ঋণ চ���েত ��তা িন��ত
করেত ব�থতা;
� (২) েয পিরি�িতেত েনা�টেশর সময়সীমা মওকুফ করা যায়; (৩) িনরাপ�া
দখেলর প�িত; (৪) িনরাপ�া িব�য়/িনলােমর পূেব � ঋণ পিরেশােধর জন� ঋণ�হীতােক
েদওয়ার চূ ড়া� সুেযাগ স�িক�ত এক�ট িবধান; (বনাম) ঋণ�হীতােক পুনদ� খল �দােনর প�িত
এবং (৬) িনরাপ�া িব�য়/িনলােমর প�িত;
নন-ব�া��ং আিথক
� সং�া�িলেক িরজাভ� ব�া� �ারা জাির করা িনেদ� শাবলী পালন না করা;
নন-ব�া��ং আিথক
� সং�া�িলর জন� ন�ায� অনুশীলন েকাড স�িক�ত িরজাভ� ব�াে�র
িনেদ� িশকার অন� েকানও িবধান েমেন না চলা।

একজন �াহক কীভােব অিভেযাগ দােয়র করেত পােরন?
ধাপ 1 – সংি�� এনিবএফিস-র কােছ িলিখত �িতিনিধ�।

ধাপ 2 – এক মােসর েশেষ যিদ এনিবএফিস বা �াহক �াহক �ারা েকানও উ�র না পাওয়া যায় তেব
এনিবএফিসর উ�ের অস�� থােক এবং যিদ �াহক েকানও েফারােমর কােছ না যান তেব �াহক
এনিবএফিস েথেক উ�েরর এক বছেরর েবিশ পের এনিবএফিস ও�ুডসম�ােনর কােছ অিভেযাগ দােয়র
করেত পােরন।
ও�ুডসম�ান কীভােব িস�া� েনন?
•
•

ও�ুডসম�ােনর সামেন কায�ম
�
�কৃিতর সংি��সার।
সমেঝাতার মাধ�েম িন�ি�েক উৎসািহত কের। না েপৗ�ছােল, পুর�ার/অড�ার জাির করেত
পােরন

একজন �াহক িক ও�ুডসম�ােনর িস�াে� স�� না হেল আেবদন করেত পােরন?
হ�াঁ, যিদ ও�ুডসম�ােনর িস�া� আেবদনেযাগ� হয়।
আিপল কতৃপ
� �: েডপু�ট গভনর,
� আরিবআই
েনাট:
•
•

এ�ট এক�ট িবক� িবেরাধ িন�ি� ���য়া
�াহক েয েকানও পযােয়
� �িতকােরর জন� অন� েকানও আদালত/েফারাম/কতৃপ
� ে�র কােছ
যাওয়ার �াধীনতা রেয়েছ
এনিবএফিস�িলর জন� ও�ুডসম�ানেদর অপােরশেনর
�ঠকানা এবং ে��

এসএ
েস�ার
ন
1.
েচ�াই

2.

মু�াই

3.

নয়ািদি�

এনিবএফিস ও�ুডসম�ােনর
অিফেসর �ঠকানা
িস/ও ভারতীয় িরজাভ� ব�া� েফাট� ��ািসস,
েচ�াই 600 001
এস�টিড েকাড: 044
েটিলেফান নং : 25395964 ফ�া� নং :
25395488
ইেমইল : cms.nbfcochennai@rbi.org.in
িস/ও ভারতীয় িরজাভ� ব�া� আরিবআই
বাইকু�া অিফস িব��ং
ওিপিপ মু�াই েস�াল েরলওেয় ে�শন
বাইকু�া, মু�াই-400 008
েটিলেফান নং : ০২২ ২৩০০ ১২৮০
ফ�া� নং : 022 23022024
ইেমইল : cms.nbfcomumbai@rbi.org.in
িস/ও ভারতীয় িরজাভ� ব�া� সংসদ মাগ �
নয়ািদি� -110001
েটিলেফান নং: 01123724856
ফ�া� নং : ০১১ ২৩৭২৫২১৮-১৯
ইেমইল : cms.nbfconewdelhi@rbi.org.in

অপােরশন এলাকা
তািমলনাড়ু, আ�ামান ও িনেকাবর
�ীপপু�, কণাটক,
�
অ� �েদশ,
েতেল�ানা,
েকরালা,
লা�া�ীপ
েক�শািসত অ�ল এবং েক�শািসত
অ�ল পুদুেচির
মহারা�, েগায়া, �জরাট, মধ��েদশ,
ছি�শগড়, দাদরা ও নগর হােভিল
েক�শািসত অ�ল, দামান ও িদউ

িদি�,
উ�র�েদশ,
উ�রাখ�,
হিরয়ানা, পা�াব, েক�শািসত অ�ল
চ�ীগড় িহমাচল �েদশ, এবং
রাজ�ান এবং জ�ু ও কা�ীর রাজ�

4.

কলকাতা

িস/ও িরজাভ� ব�া� অফ ই��য়া 15, েনতাজী
সুভাষ েরাড কলকাতা-700 001
এস�টিড েকাড: 033
েটিলেফান নং : 22310217
ফ�া� নং : 22305899
ইেমইল : cms.nbfcokolkata@rbi.org.in

প��মব�, িসিকম, ওিড়শা, আসাম,
অ�ণাচল �েদশ, মিণপুর, েমঘালয়,
িমেজারাম, নাগাল�া�, ��পুরা, িবহার
এবং ঝাড়খ�

আরিবআই িসএমএস েপাট� ােল অিভেযাগ দােয়র করা েযেত পাের
েকা�ািনর কমকত�
�
ােদর নাম ও েযাগােযােগর িববরণ
নন-ব�া��ং িফনা��য়াল েকা�ািন2018-এর ও�ুডসম�ান ি�ম েমেন, �াহকেদর সুিবধােথ �
এনিবএফিস�িল ও�ুডসম�ােনর েযাগােযােগর িববরণ �দশন� করেব যােদর কােছ অিভেযাগ�িল
িব�ু� প� করেত হেব।

কমকত�
�
ার
নাম

কমকত�
�
ার
পদবী

সুগ�া শমা �

অিভেযাগ
কমকত�
� া

িড�ল েজ শাহ

ি���পাল েনাডাল
অিফসার

ইেমইল আইিড

help@navi.com

ombudsman.nfpl@navi.com

�ঠকানা
�াউ� ে�ার, সালারপুিরয়া
িবজেনস েস�ার, নং 93, 4থ �িব
�স েরাড, 5ম এ �ক,
েকারাম�লা ই�াি�য়াল
েলআউট, ব�া�ােলার -560095
�াউ� ে�ার, সালারপুিরয়া
িবজেনস েস�ার, নং 93, 4থ �িব
�স েরাড, 5ম এ �ক,
েকারাম�লা ই�াি�য়াল
েলআউট, ব�া�ােলার -560095

পিরিশ�
এনিবএফিস ও�ুডসম�ােনর কােছ অিভেযােগর ফম (দােয়র
�
করা হেব) (অিভেযাগকারী
�ারা পূরণ করা হেব)

করেত:
এনিবএফিস ও�ুডসম�ান

এনিবএফিস ও�ুডসম�ােনর অিফেসর �ান .. .
ি�য় স�ার,
উপ: অিভেযাগ এর িব�ে�.. .. . (এনিবএফিসর নাম) অিভেযােগর িবশদ িববরণ েযমন অধীেন

রেয়েছ:

1. অিভেযাগকারীর নাম .
2. অিভেযাগকারীর স�ূণ � �ঠকানা. িপন েকাড .......... েফান নং/ ফ�া� নং ..................................
ইেমল।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।
3. িব�ে� অিভেযাগ (শাখার নাম এবং স�ূণ �ঠকানা
�
এবং এনিবএফিস)।
িপন েকাড ..........
েফান নং / ফ�া� নং.
4. এনিবএফিস অ�াকাউে�র িববরণ (যিদ থােক) ............
(অনু�হ কের অিভেযাগ করার িবষয়ব� স�িক�ত অ�াকাউে�র ন�র এবং �কৃিত েযমন
আমানত/ ঋণ অ�াকাউ� ইত�ািদ বলুন।)
5. (ক) অিভেযাগকারী ইিতমেধ� এনিবএফিসেত �িতিনিধে�র তািরখ (দয়া কের �িতিনিধে�র এক�ট
অনুিলিপ আব�ক�ন) ............।
(খ) অিভেযাগকারী েকান �ারক পা�ঠেয়েছন িকনা? হ�াঁ/না (অনু�হ কের িরমাই�ােরর এক�ট
অনুিলিপ আব� ক�ন)
6. অিভেযােগর িবষয়ব�(অনু�হ কের ি�েমর ৮ নং ধারা�ট েদখুন) ............
7. অিভেযােগর িববরণ:
(যিদ �ান পযা�
� না হয়, দয়া কের পৃথক শীট আব�ক�ন) .....................
8. এনিবএফিস েথেক েকানও উ�র (সংি�� এনিবএফিস �িতিনিধ� পাওয়ার এক মােসর মেধ�)
পাওয়া েগেছ িকনা? হ�াঁ/ না যিদ হ�াঁ হয়, অনু�হ কের উ�েরর এক�ট অনুিলিপ আব� ক�ন)
9. এনিবএফিস ও�ুডসম�ােনর কাছ েথেক �ােণর �কৃিত চাওয়া হেয়েছ.....................
(অনু�হ কের আপনার দািবর সমথেন
� ডকুেম�াির �েফর এক�ট অনুিলিপ সংযু� ক�ন, যিদ
থােক)
10. �িতপূরণ ে◌র মাধ�েম অিভেযাগকারী র দািব করা আিথক
� �িতর �কৃিত এবং ব�াি� (অনু�হ
কের ি�েমর ধারা 12 (5) এবং 12 (6) েদখুন) টাকা..........

আব� নিথর তািলকা: (অনু�হ কের সম� নিথর এক�ট অনুিলিপ আব� ক�ন)
েঘাষণা:
(i) আিম/ আমরা, অিভেযাগকারী/ এখােন েঘাষণা কির েয:
a) উপের এখােন �দ� তথ� সত� এবং স�ঠক; এবং
b) আিম/ আমরা উপেরা� কলাম�িলেত এবং এর সােথ জমা েদওয়া নিথ�িলেত বিণত�
েকানও সত� েগাপন বা ভ�ল ভােব উপ�াপন কিরিন।
(ii) এই �কে�র ধারা ৯(এ)(এ) এবং (খ) এর িবধান অনুযায়ী গণনা করা এক বছেরর েময়াদ েশষ
হওয়ার আেগ অিভেযাগদােয়র করা হয়।
(iii)বত�মান অিভেযােগর িবষয়ব� আমার/ আমােদর �ারা বা আমার �ােনর সেবা�ম
�
িবষয় িনেয়
সংি�� েকানও প� �ারা এনিবএফিস ও�ুডসম�ােনর অিফেস কখনও আনা হয়িন।
(iv) বত�মান অিভেযােগর িবষয়ব� েকানও েফারাম/ আদালত/ সািলেশর কােছ মুলত� িব েনই/ িস�া�
েনওয়া হয়িন।
(v) আিম/ আমরা এনিবএফিসেক এনিবএফিস ও�ুডসম�ােনর কােছ আমােদর েদওয়া এই জাতীয়
েকানও তথ�/ নিথ �কাশ করার এবং এনিবএফিস ও�ুডসম�ােনর মেত যার �কাশ �েয়াজন এবং
আমােদর অিভেযােগর �িতকােরর জন� �েয়াজনীয়।
(vi) আিম/ আমরা এনিবএফিস�িলর জন� ও�ুডসম�ান ি�ম, 2018 আপনার িব��তার সােথ
িবষয়ব� �িল েনাট কেরিছ,
(অিভেযাগকারীর �া�র)
মেনানয়ন - (অিভেযাগকারী যিদ তার �িতিনিধেক এনিবএফিস ও�ুডসম�ােনর সামেন বা এনিবএফিস
ও�ুডসম�ােনর অিফেস হা�জর হেত এবং জমা েদওয়ার জন� মেনানীত করেত চান তেব িন�িলিখত
েঘাষণা�ট জমা েদওয়া উিচত।)
আিম/আমরা উপেরা� নামধারী অিভেযাগকারী/এর �ারা �/ �মতীেক মেনানীত কির. েক উিকল
না আর যার �ঠকানা হল...................। এই অিভেযােগর সম� কায�েম
�
আমার/ আমােদর �িতিনিধ
িহসােব এবং িন��ত ক�ন েয তার �ারা করা েকানও িববৃিত, �হণেযাগ�তা বা �ত�াখ�ান আমার/
আমােদর জন� বাধ�তামূলক হেব। িতিন/ িতিন আমার উপি�িতেত নীেচ �া�র কেরেছন।
গৃহীত
(�িতিনিধর �া�র)
(অিভেযাগকারীর �া�র)
��ব�: অনলাইেন জমা েদওয়া হেল, অিভেযাগ�া�র করার �েয়াজন েনই।

