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ফয়ার াক স কােডর ল  হল াহক/ঋণ হীতােদর এক  কাযকর ওভারিভউ দান করা যা কা ািন তার াহক/ঋণ হীতােদর 
দওয়া আিথক সুিবধা এবং পিরেষবার ে  অনুসরণ করেব। কাড  াহক/ঋণ হীতােদর আিথক সুিবধা এবং পিরেষবার িবষেয় াত 
িস া  িনেত সহায়তা করেব এবং কা ািন অনুেমাদন ও িবতরণ করেত পাের এমন যেকােনা ঋেণর ে  েযাজ  হেব।

ন ায  অনুশীলন কাড:

FPC িন িলিখত উে শ  িনেয় তির করা হেয়েছ: ক. াহক/ঋণ হীতােদর সােথ 
লনেদেনর নূ নতম মান িনধারণ কের ন ায  অনুশীলেনর চার ক ন; খ. াহক/ঋণ হীতার জন  াসি ক এবং সমেয় সমেয় 
ভারতীয় িরজাভ ব া  (RBI) ারা িনধািরত িহসােব কা ািনর েয়াজনীয় কােশর মাধ েম তা বৃি  ক ন।

e আমােদর িব াপন এবং চারমূলক সািহত   এবং িব াি কর নয় তা িনি ত করা; চ লনেদেনর আিথক ভাব ব াখ া 
করা; g ভল িল সংেশাধন কের, হ া িলং কের ভল হওয়া িজিনস িলর সােথ ত এবং প িতগতভােব মাকােবলা ক ন

এবং াহেকর অিভেযাগ দ তার সােথ সমাধান করা এবং তােদর গাইড করা।

1. FPC এর আেবদন:

গ. কা ািনর িত াহক/ঋণ হীতার আ া বৃি  ক ন। d ইংেরিজ এবং/অথবা 
ানীয় ানীয় ভাষায় আিথক ি ম স েক মৗিখক তথ  দান

ভিমকা:

3

FPC কা ািনর দওয়া সম  পেণ র জন  েযাজ । কা ািন তার াহক/ঋণ হীতােদর অথায়েনর েয়াজনীয়তা মটােত একািধক 
পেণ র মূল ায়ন চািলেয় যােব। FPC যেকান পেণ র জন  েযাজ  হেব যা কা ািনর ারা তার াহকেদর/ঋণ হীতােদর জন  তির 
এবং দান করা হয়।

িরজাভ ব া  অফ ইি য়ার সাকুলার RBI/201112/470DNBS.CC.PD.No.266/03.10.01/2011-12 তািরখ 26 মাচ, 2012, এবং 30 জনু, 
2013 পয  একি ত করা হেয়েছ এবং মা ার িনেদশনা অনুযায়ী - অ-আিথক কা ািন - প িতগতভােব পূণ নন-িডেপািজট নওয়া 
কা ািন এবং িডেপািজট নওয়া কা ািন (িরজাভ ব া ) িনেদিশকা, 2016 17 ফ য়াির, 2020 তািরেখ আপেডট করা হেয়েছ এবং সমেয় 
সমেয় সংেশািধত হেয়েছ, যখােন ভারতীয় িরজাভ ব া  (আরিবআই) এর িকছ িদক পযােলাচনা ও সংেশাধন কেরেছ ফয়ার াক স কাড 
(FPC) সং া  িনেদিশকা যা সম  নন-ব াি ং আিথক কা ািন িলর পিরচালনা পষদ ারা ণয়ন এবং অনুেমািদত হেব৷

ফয়ার াক স কােডর সােথ স িকত RBI িনেদিশকা িলর পরবত  য কানও সংেশাধন, সংেশািধত RBI িনেদিশকা িলেক বািতল 
কের দেব, বতমান ফয়ার াক স কাড যতটা তা আপেডট করা িনেদিশকা / িনেদশাবলীর সােথ স িতপূণ নয়।

2. FPC এর উে শ :

াহক/ঋণ হীতার ারা বাঝার মেতা ভাষা;
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খ. ঋেণর আেবদনপ িল ইংেরিজেত পাওয়া যায়/আ িলক ভাষায় ব াখ া করা হয় এবং স াব  ঋণ হীতােদর সহজ পরী া/ বাঝার জন  
আেবদনকারীর ানীয় ভাষায় বাঝােনা হয়।

গ. কা ািন কতৃক জাির করা ঋেণর আেবদনপে  েয়াজনীয় তথ  অ ভ  থাকেব যা াহক/ঋণ হীতার াথেক ভািবত কের, যােত অন  
কা ািনর দওয়া শতাবলীর সােথ এক  অথপূণ তলনা করা যায় এবং াহক/ঋণ হীতার ারা অবিহত িস া  নওয়া যায়। ঋেণর 
আেবদন ফম  আেবদনপে র সােথ জমা দওয়ার েয়াজনীয় নিথ িল িনেদশ করেব।

াহক/ঋণ হীতার ারা বাঝার মেতা ভাষা;
ক াহক/ঋণ হীতার সােথ সম  যাগােযাগ ানীয় ভাষায় বা ক
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5. ঋেণর জন  আেবদন এবং তােদর ি য়াকরণ:

খ. কা ািন াহক/ঋণ হীতােক আ িলক ভাষায় িলিখতভােব জানােব যভােব াহক/ঋণ হীতা এক  অনুেমাদনপ /টাম িশেটর মাধ েম 
অথবা অন থায়, বািষক সুেদর হার সহ শতাবলী সহ অনুেমািদত ঋেণর পিরমাণ। এবং এর েয়ােগর প িত। এ  াহক/ঋণ হীতার 
ারা এই শতাবলীর ীকৃিত তার রকেড রাখেব।

গ. কা ািন ঋণ চি র এক  অনুিলিপ ইংেরিজেত বা ানীয় ভাষায় যা াহক/ঋণ হীতা বুেঝেছ তার সােথ ঋণ চি েত উ ত িত  ঘেরর 
এক  অনুিলিপ সম  াহক/ঋণ হীতােদর অনুেমাদন/িবতরেনর সময় দান করেব। ঋণ আরও, কা ািন ঋণ চি েত দিরেত 
পিরেশােধর জন  ধায শাি মূলক সুেদর কথা উে খ করেব।

ক পণ  িনবাচেনর ে  াহকেক গাইড ক ন, যা তােদর েয়াজনীয়তা পূরণ কের এবং তােদর আ েহর পিরেষবা এবং পণ িলর 
মূল বিশ িল ব াখ া কের তােদর  তথ  দয়৷ িনয় ক েয়াজনীয়তা িল মেন চলার জন  াহকেদর কৃত পিরচয় এবং 

কানা এবং অন ান  নিথ িত া করার জন  কা ািনর তােদর কাছ থেক েয়াজনীয় নিথ এবং তথ  স েক াহকেদর জানান।

ক কা ানী াহক/ঋণ হীতার িডটেযাগ তার উপর যথাযথ পির ম করেব, যা আেবদেনর িবষেয় িস া  নওয়ার জন  এক  পূণ 
প ারািমটার হেব। মূল ায়ন কা ািনর িডট নীিত, িনয়ম এবং প িতর সােথ স িতপূণ হেব।

4. তথ :

আমরা িল , জািত, ধম, বয়স, বণ, ববািহক অব া বা অ মতার িভি েত আমােদর াহক/ঋণ হীতা বা তােদর িতিনিধেদর মেধ  বষম  
করব না।

6. ঋণ মূল ায়ন এবং শতাবলী:

3. বষম হীন নীিত:

d কা ািন সম  ঋণ আেবদন াি র জন  এক  ীকৃিত জাির করেব। য সময়সীমার মেধ  ঋেণর আেবদন িন ি  করা হেব তা ীকৃিতেত 
িনেদিশত হেব। e কা ািন এক  যুি স ত সমেয়র মেধ  ঋেণর আেবদন িল যাচাই করেব এবং অিতির  িববরণ/নিথপে র েয়াজন 
হেল, স অনুযায়ী াহক/ঋণ হীতােক অবিহত করেব।
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ক কা ািন সুেদর হার এবং ি য়াকরণ এবং অন ান  চাজ অত িধক নয় তা িনধারণ এবং িনি ত করার জন  উপযু  অভ রীণ 
নীিত এবং প িত তির কেরেছ। কা ানী, িবতরেণর সময়, এই হার এবং চাজ িল উি িখত নীিত এবং প িত িলর কেঠারভােব 
মেন চলেছ িকনা তা িনি ত করেব৷

গ. ধার অ াকাউ  ানা েরর জন  াহক/ঋণ হীতার কাছ থেক অনুেরাধ াি র ে , স িত বা অন থায় কা ািনর আপি , যিদ 
থােক, অনুেরাধ াি র তািরখ থেক 21 িদেনর মেধ  জানােনা হেব। এই ধরেনর ানা র আইেনর সােথ সাম স পূণ  চি র 
শতাবলী অনুযায়ী হেব।

7. শতাবলী পিরবতন সহ ঋণ িবতরণ:

ক াহক/ঋণ হীতার সােথ সম  যাগােযাগ ইংেরিজ ভাষা বা াহক/ঋণ হীতার ারা বাঝার মেতা এক  ভাষায় হেত হেব। খ. ঋণ 
চি র শতাবলীেত দ  উে শ  ব তীত কা ািন াহক/ঋণ হীতার িবষেয় হ ে প করা থেক িবরত থাকেব (যিদ না নতন 

তথ , াহক/ঋণ হীতার ারা আেগ কাশ করা হয়িন, কা ািনর নজের আেস )
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8. সাধারণ:

চ াহক সুর ার পিরমাপ িহসােব সহ-বাধ তা সহ বা ব তীত পৃথক ঋণ হীতােদর ব বসা ব তীত অন  উে েশ  ম রু করা কানও া ং 
রট ময়াদী ঋেণর উপর কা ািন ফারে াজার চাজ/ি - পেম  জিরমানা ধায করেব না এবং সইসে  অিভ তা আনার জন  
কা ািন কতৃক দ  িবিভ  ঋেণর পূব পিরেশােধর জন ।

খ. অথ দােনর সময়সূচী, সুেদর হার, পিরেষবা চাজ, ি েপেম  চাজ, ইত ািদ সহ শতাবলীেত যেকান পিরবতেনর জন  াহক/
ঋণ হীতার ারা বাঝার মেতা আ িলক ভাষায় াহক/ঋণ হীতােক কা ািন না শ দেব। কা ািন এ ও িনি ত করেব 
সুেদর হার এবং চােজর পিরবতন ধুমা  স াব ভােব কাযকর হয়। এ  কবলমা  পূববত ভােব করা যেত পাের যখন (i) াহক/
ঋণ হীতা িলিখতভােব হণ কেরন (ii) তারা াহক/ঋণ হীতার অনুকূল হয়। এই িবষেয় এক  উপযু  শত ঋণ চি েত অ ভ  
করা হেব। গ. ঋণ চি র অধীেন অথ দান বা কাযকািরতা ত াহার / রাি ত করার যেকােনা িস া  ঋণ চি র সােথ 
সাম স পূণ হেব। d কা ািন াহক/ঋণ হীতার সম  পাওনা পিরেশােধর জন  বা ঋেণর বেকয়া পিরমান আদােয়র জন  দ  
সম  িসিকউির  িরিলজ করেব যা াহক/ঋণ হীতার িব ে  কা ািনর অন  কােনা দািবর জন  কােনা বধ অিধকার বা 

িলেয়ন সােপে । যিদ সট অেফর এই ধরেনর অিধকার েয়াগ করা হয়, তেব াহক/ঋণ হীতােক অবিশ  দািব স েক স ূণ িবশদ 
িববরণ সহ না শ দওয়া হেব এবং াসি ক দািব িন ি / েদয় না হওয়া পয  কা ািন িসিকউির িল ধের রাখার 

অিধকারী। .

d ঋণ পুন ােরর ে , কা ািনর অযথা হয়রািনর অবল ন করা উিচত নয়। মাগতভােব িবেজাড় সমেয় াহক/ঋণ হীতােদর 
িবর  করা, ঋণ পুন ােরর জন  পশী শি র ব বহার ইত ািদ। কা ািন িনি ত করেব য াহক/ঋণ হীতােদর সােথ উপযু  
প িতেত মাকােবলা করার জন  কম রা পযা ভােব িশি ত। কা ািন অপরাধী াহক/ঋণ হীতােদর 0900 ঘ া থেক 1900 
ঘ ার মেধ  কল করেব যিদ না াহেকর/ঋণ হীতার ব বসার িবেশষ পিরি িতেত তােদর উি িখত সমেয়র বাইের কল করার 
েয়াজন হয়। e কা ািন এক  সুেদর হার মেডল হণ করেব াসি ক িবষয় িল যমন, তহিবেলর খরচ, মািজন এবং ঝঁুিক 

ি িময়াম ইত ািদ িবেবচনা কের এবং ঋণ ও অি েমর জন  চাজ করা সুেদর হার িনধারণ করেব।

( াথিমক জন স  িফনিলজ িলিমেটড)
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12B, 3য় তলা, Techniplex-II আই  পাক, 
ব । বীর সাভারকর াইওভার, গােরগঁাও 
(পি ম), মু াই - 400062।
ফান: 022-62492700; ইেমইল 
আইিড: monika.thadeshwar@ashvfinance.com

d াহক/ঋণ হীতা আমােদর অিভেযাগ িন ি  অিফসার/ ধান নাডাল অিফসােরর সােথও যাগােযাগ করেত পােরন, যােদর িবশদ 
িববরণ নীেচ উে খ করা হেয়েছ তােদর অিভেযােগর কৃিত ভােব উে খ কের েয়াজনীয় কাগজপ  সহ, যিদ থােক।

ইেমল আইিড: nbfcomumbai@rbi.org.in

e যিদ এক মােসর মেধ  অিভেযাগ/িবেরাধ িন ি  না হয় বা ঋণ হীতা/ াহক অিভেযাগ িন ি  অিফসােরর িস াে  স  না হন, 
তাহেল ঋণ হীতা/ াহক আ িলক অিফেসর অিফসার-ইন-চােজর কােছ আিপল করেত পােরন। নীেচর কানায় ভারতীয় িরজাভ 
ব াে র DNBS:

9. অিভেযাগ িন ি  ি য়া:
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অিভেযাগ িন ি  কমকতা/ ধান নাডাল অিফসােরর নাম: ীমিত মিনকা থােদ র (ভািরয়াভা)

ক কা ািনর অিভেযাগ ও অিভেযাগ হণ, িনব ন এবং িন ি  করার জন  এক  িসে ম এবং এক  প িত রেয়েছ। কা ানীর 
ারা িনযু  আউটেসাসড এেজি িল ারা দ  পিরেষবা িলর সােথ স িকত সমস া/অিভেযাগ/অিভেযাগ িলও অিভেযাগ 
িতকােরর ব ব া  মাকােবলা করেব৷ খ. পণ  এবং পিরেষবা স িকত সম  িবেরাধ অিভেযােগর িবষেয় স ূণ িবশদ াি র 

তািরখ থেক 30 িদেনর মেধ  শানা এবং িন ি  করা হেব। গ. কা ািনর যাগােযােগর একািধক চ ােনল রেয়েছ এবং িনে া  
মাড রেয়েছ যার মাধ েম াহকরা আমােদর কােছ অিভেযাগ জানােত পােরন:

অিফসার-ইন-চাজ 
িরজাভ ব া  অফ ইি য়া 

িডপাটেম  অফ ত াবধান, 4থ তলা, 
বাইকু া অিফস িবি ং, সামেন। মু াই স াল 

শন, বাইকু া, মু াই - 400 008 ফান: 
022 23028140 ফ া  ন র: 022 23022024

কানা: অ  ফাইন া  িলিমেটড (পূববত  জন স  িফনিলজ িলিমেটড)

i ইেমল: াহক আমােদরেক customersupport@ashvfinance.com এ িলখেত পােরন
ii. টিলেফান: াহক আমােদর 022 6249 2700 ন ের কল করেত পােরন 
iii। পা : াহক আমােদরেক অ  ফাইন া  িলিমেটড (পূববত  জন স  িফনিলজ িলিমেটড), 12িব, 3য় তলা, টকিনে -II 

আই  পাক, অফ-এ িলখেত পােরন। বীর সাভারকর াইওভার, গােরগঁাও (পি ম), মু াই - 400062, মহারা , ভারত।

( াথিমক জন স  িফনিলজ িলিমেটড)
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12 নেভ র, 2021 তািরেখর িরজাভ ব া - ইি ে েটড অ ডসম ান ি ম 2021 ("ি ম) অনুসাের, কা ািনেক একজন ধান নাডাল 
অিফসার িনেয়াগ করেত হেব। েয়াজনীয়তার সােথ সাম স  রেখ, কা ািন িমেসস মিনকা থােদ র (ভািরয়াভা), কা ািন সে টাির 
এবং কম ােয়  অিফসারেক অিভেযাগ াি র এবং সমাধােনর জন  কা ািনর সম  অব ােনর জন  অিভেযাগ িন ি  অিফসার 
কাম ি ি পাল নাডাল অিফসার (''PNO") িহসােব মেনানীত কেরেছ। এক  ন ায  এবং ত প িতেত। ি ি পাল নাডাল অিফসােরর 
যাগােযােগর িবশদ এবং ি েমর ধান বিশ িল এই কােডর সােথ অ ােন ার A িহসােব সংযু  করা হেয়েছ।

ি ি পাল নাডাল অিফসার কা ািনর িতিনিধ  করার জন  এবং কা ািনর িব ে  দােয়র করা অিভেযােগর িবষেয় কা ািনর 
পে  তথ  দােনর জন  দায়ী থাকেবন।

11. ওেয়বসাইেট পা  করা:
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10. িরজাভ ব া - ইি ে েটড অ ডসম ান ি ম 2021:-

াহক/ঋণ হীতােদর কাছ থেক ঋণ ও অি েমর উপর অিতির  সুেদর হার এবং চাজ নওয়া না হয় তা িনি ত করার জন , কা ািনর 
বাড সুেদর হার, ি য়াকরণ এবং অন ান  চাজ ("সুেদর হার নীিত") িনধারেণর জন  এক  নীিত হণ কেরেছ এবং এ  কা ািনর 
ওেয়বসাইট www.ashvfinance.com-এ রাখা হেয়েছ। কা ািনর বাড সুেদর হার নীিতর পযায় িমক পযােলাচনা কের, এবং য 
কােনা পিরবতন করা হেল কা ািনর ওেয়বসাইেট িনয়িমত আপেলাড করা হেব।

ি েমর কিপ সহ ি েমর ধান বিশ  এবং ি ি পাল নাডাল অিফসােরর যাগােযােগর িববরণ কা ািনর ওেয়বসাইেট দিশত এবং 
আপেডট করা হেব।

12. সুেদর হার, ি য়াকরণ এবং অন ান  চাজ িনধারেণর জন  নীিত:

ম ােনজেমে র িবিভ  ের ন ায  অনুশীলন কােডর স িতর পযায় িমক পযােলাচনা এবং অিভেযাগ িন ি  ব ব ার 
কাযকািরতার এক  সমি ত িতেবদন িনয়িমত ব বধােন বাড/কিম  অফ িডের েসর কােছ জমা দওয়া যেত পাের যা এ  
ারা িনধািরত হেত পাের।

কা ািন তার াহকেদর সুিবধার জন  ধান নাডাল অিফসােরর নাম এবং যাগােযােগর িববরণ ( টিলেফান/ মাবাইল ন র এবং ই-
মইল আইিড) এবং অিভেযাগ দােয়েরর িবশদ সহ শাখায়/ ােন যখােন ব বসা লনেদন করা হয়, তার াহকেদর সুিবধার জন  
িবিশ ভােব দশন করেব। ন ায়পােলর পাটাল (https://cms.rbi.org.in)। ি ম র ধান বিশ িল ইংেরিজ, িহি  এবং আ িলক 
ভাষায় তার সম  অিফস, শাখা এবং জায়গা িলেত এমনভােব লনেদন করা হেব যােত কানও ব ি  অিফস বা শাখায় পিরদশন কের 
ি েমর িবষেয় পযা  তথ  পান। কা ািন িনি ত করেব য ি েমর এক  অনুিলিপ তার সম  শাখায় উপল  রেয়েছ যােত অনুেরােধর 
িভি েত াহকেক রফােরে র জন  সরবরাহ করা হয়।

িবিভ  কেহা ারেদর তেথ র জন  কা ািনর ওেয়বসাইেট ফয়ার াক স কাড, ইংেরিজ এবং আ িলক ভাষায় দওয়া হেব।

অপােরশনাল দ তার জন  ি ি পাল নাডাল অিফসারেক সহায়তা করার জন  কা ািন অন ান  নাডাল অিফসার িনেয়াগ করেত 
পাের।

( াথিমক জন স  িফনিলজ িলিমেটড)
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13. পযায় িমক পযােলাচনা:

কা ািন এই ন ায  অনুশীলন কাড মেন চলেব কােডর ি িরট অনুসরণ কের এবং প িতেত, এ  তার ব বসার ে  েযাজ  হেত 
পাের। কা ািন  পযায় েম েয়াজন অনুযায়ী FPC পযােলাচনা ও পিরমাজন করেব - তার িনজ  অিভ তা এবং নতন িনেদিশকা, 
যিদ থােক, এই িবষেয় RBI ারা জাির করা হেব।
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ASHV ফাইন া  িলিমেটড
( াথিমক জন স  িফনিলজ িলিমেটড)

কে র অধীেন িবেবচনা করা হয় না িবষয় িল: -

• অিভেযাগকারী কে র অধীেন অিভেযাগ করার আেগ এক  িলিখত অিভেযাগ কেরিছেলন

• অিভেযাগ  ইিতমেধ  কেমর একই কারেণর ে  নয় -

েযাজ তা: - িরজাভ ব া  অফ ইি য়া অ া , 1934, ব াি ং র েলশন অ া , 1949, এবং পেম  অ া  সেটলেম  িসে ম, অ া , 2007-এর 
িবধােনর অধীেন িনয়ি ত স া (আরই) ারা দ  পিরেষবা িলর জন । িনয়ি ত স া মােন এক  ব া  বা এক  নন-ব াি ং িফনাি য়াল কা ািন 
বা এক  িসে ম অংশ হণকারী যমন ি েম সং ািয়ত করা হেয়েছ বা অন  কােনা স া যা সমেয় সমেয় িরজাভ ব া  ারা িনিদ  করা হেব যতটা 
ি েমর অধীেন বাদ দওয়া হয়িন।

• অিভেযাগ অপমানজনক বা ত  বা িবরি কর নয়। • এই ধরেনর দািবর জন  সীমাব তা 

আইন, 1963-এর অধীেন সীমাব তার ময়াদ শষ হওয়ার আেগ িনয়ি ত স ার কােছ অিভেযাগ করা হেয়িছল। • অিভেযাগকারী কে র 
11 ধারা অনুযায়ী স ূণ তথ  দান কের। • অিভেযাগ  ব ি গতভােব অিভেযাগকারীর ারা বা অিভেযাগকারীর মাধ েম উিকল ব তীত 

ব ি গতভােব দােয়র করা হয় যিদ না অিভেযাগকারী িনেজই একজন অ াডেভােকট হন৷

ি েমর অধীেন অিভেযাগ িমথ া হেব না যিদ না:

ইি ে েটড ওমবডসম ান ি ম, 2021-এর ধান বিশ

ক ন ায়পােলর সামেন িবচারাধীন বা ন ায়পােলর ারা মধার িভি েত িন ি  বা মাকােবলা করা হেয়েছ, একই অিভেযাগকারীর 
কাছ থেক বা 1 বা তেতািধক অিভেযাগকারী বা সংি  পে র কাছ থেক া  হাক বা না হাক। খ. কােনা আদালত, 
াইবু নাল বা সািলেসর সামেন িবচারাধীন বা যেকান আদালত, াইবু নাল বা সািলসকারীর ারা মধার িভি েত িন ি  

বা মাকািবলা করা হেয়েছ, একই অিভেযাগকারীর কাছ থেক বা 1 বা তেতািধক অিভেযাগকারী বা পে র সােথ া  হাক বা না 
হাক। গ. কেমর একই কারেণর িবষেয় অিভেযােগর মেধ  কােনা আদালত বা াইবু নােলর সামেন িবচারাধীন বা ফৗজদাির 
কাযধারা বা ফৗজদাির অপরােধ  হওয়া কােনা পুিলশ তদ  অ ভ  নয়।

সংিবিধব  বা আইন েয়াগকারী কতৃপ । • পিরেষবা 

িরজাভ ব াে র িনয় ক পূব েপর মেধ  নয়৷ • িনয়ি ত স ার মেধ  িববাদ। • এক  িনয়ি ত 

স ার িনেয়াগকতা-কমচারী স ক জিড়ত িববাদ।

ক অিভেযাগ স ূণ বা আংিশকভােব ত াখ ান করা হেয়েছ এবং অিভেযাগকারী উ ের স  নয় বা িনয়ি ত স া অিভেযাগ 
পাওয়ার 30 িদেনর মেধ  অিভেযাগকারী এক  উ র পানিন এবং খ. অিভেযাগকারী িনয়ি ত স া থেক উ র পাওয়ার 
পের 1 বছেরর মেধ  ন ায়পােলর কােছ অিভেযাগ করা হয় বা যখােন অিভেযােগর তািরখ থেক 1 বছর এবং 30 িদেনর 

মেধ  কানও উ র পাওয়া যায় না।

সংেযাজন ক

• এক  িনয়ি ত স া (RE) এর বািণিজ ক িবচার/বািণিজ ক িস া । • আউটেসািসং চি  সং া  িবে তা এবং 

িনয়ি ত স ার মেধ  িবেরাধ। • অিভেযাগ সরাসির ন ায়পালেক সে াধন করা হয়িন। • এক  িনয়ি ত স ার ব ব াপনা বা 

িনবাহীেদর িব ে  সাধারণ অিভেযাগ। • য িববােদ এক  িনয়ি ত স া ারা এক  আেদেশর স িতেত পদে প নওয়া 

হয়
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যিদ অিভেযাগকারী এই ি েমর ধারা 15(1) এর অধীেন 
পুর ার িদেয় স  না হন বা এই ি েমর অধীেন 16(2)
(c) থেক 16(2)(f) ধারার অধীেন অিভেযাগ ত াখ ান 
কেরন।

অিভেযাগকারী পুর ার/ ত াখ ান াি র 
তািরেখর ি শ িদেনর মেধ  আপীল কতৃপে র কােছ আিপল 
করেত পােরন।

ASHV ফাইন া  িলিমেটড

+91 22 6249 2700

• অিভেযােগর সমাধান হেব বেল মেন করা হয় যখন: -

িমেসস মিনকা থােদ র (ভািরয়াভা)

ইেমইল আইিড

যাগােযােগর ন র.

মাণ

ি ি পাল নাডাল অিফসার/অিভেযাগ িন ি  অিফসােরর নাম এবং যাগােযােগর িবশদ:

আই

• ন ায়পােলর সামেন কাযধারা সংি  কৃিতর এবং কােনা িনয়ম ারা আব  হেব না

12B,

• ন ায়পাল/ ডপু  ন ায়পাল অিভেযাগকারী এবং RE-এর মেধ  সহজলভ তা বা সমেঝাতা বা মধ তার মাধ েম এক  অিভেযােগর িন ি েক 
উ ীত করার চ া কের।

আপীল কতৃপে র সামেন আপীল

ন ায়পাল কীভােব িস া  নয়?

মু াই - 400 062,

পুর ার

ক ীয় াি  এবং ি য়াকরণ ক , ভারতীয় িরজাভ ব া , 
4থ তলা, স র 17, চ ীগড় - 160017 ইেমল - 
CRPC@rbi.org.in

পাক,৩য় তলা, টকিনে -২ ব । বীর সাভারকর াইওভার, গােরগঁাও (পি ম), 
মহারা , ভারত

এক  অিভেযাগ অনলাইেন হয় https://cms.rbi.org.in পাটােলর মাধ েম বা নীেচর কানায় ক ীভত রিসদ এবং ি য়াকরণ কে  ইেলক িনক 

বা িফিজক াল মােডর মাধ েম (যথাযথভােব া িরত) দােয়র করা যেত পাের।

• অিভেযাগকারী িলিখতভােব স ত হেয়েছন বা অন থায় ( রকড কেরেছন) য অিভেযােগর সমাধােনর প িত এবং পিরমাণ সে াষজনক বা • 
অিভেযাগকারী ায় অিভেযাগ ত াহার কেরেছন • যত ণ না ি েমর ধারা 16 এর অধীেন অিভেযাগ  ত াখ ান করা হয়, ন ায়পাল 

এক  পাস করেব

11

•

অিভেযাগ দােয়র করার প িত:

কানা

নাম

এ  ন ায়পােলর হ ে েপ RE ারা িন ি  করা হয় বা

( াথিমক জন স  িফনিলজ িলিমেটড)

Machine Translated by Google


