
 

িরজাভ�  ব�া� - ইি�ে�েটড ও�ডসম�ান ি�ম 
2021 এর �ধান �বিশ�� 

12 নেভ�র, 2021 েথেক, ইি�ে�েটড ওমবডসম�ান ি�ম কায�কর হেব৷ আরিবআই ওমবডসম�ান ব�ব�ােক 
এখিতয়ার-িনরেপ� কের, ি�মিট 'এক জািত, এক ওমবডসম�ান' নীিত অনসুরণ কের। এিট আরিবআই-এর 
িতনিট বত� মান ন�ায়পাল ি�মেক একি�ত কের: (i) 2006-এর ব�াি�ং ওমবডসম�ান ি�ম; (ii) 2018 সােলর 
নন-ব�াংিকং আিথ�ক েকা�ািনগুিলর জন� ন�ায়পাল ি�ম; এবং (iii) 2019 সােলর িডিজটাল েলনেদেনর জন� 
ন�ায়পাল ি�ম। 

> �েযাজ�তা: ভারতীয় িরজাভ�  ব�া� �ারা িনয়ি�ত সম� সং�া (ব�া�, এনিবএফিস, এবং েপেম� িসে�ম 
অপােরটর) 

> �কে�র অধীেন অিভেযাগ �িতকােরর প�িত:  

I. অিভেযােগর কারণ: িনয়ি�ত স�া (আরই)এর েযেকান কম� বা বাদ েদওয়ার ফেল পিরেষবার ঘাটিত হেল 
তারা �ত�ভােব বা একজন অনেুমািদত �িতিনিধর মাধ�েম অিভেযাগ দােয়র করেত পাের। 

"অনেুমািদত �িতিনিধ" হল এমন একজন ব�ি� যােক আইনানগুভােব িনেয়াগ করা হেয়েছ এবং একজন 
আইনজীবী (যিদ না অ�াডেভােকট সং�ু� ব�ি� না হয়) ন�ায়পােলর সামেন অিভেযােগর �িতিনিধ� করার 
জন� িলিখতভােব অনেুমািদত। 

II. ি�েমর অধীেন েকান অিভেযাগ �বধ বেল িবেবিচত হেব না যিদ না:,  

a) ি�েমর অধীেন অিভেযাগ দােয়র করার আেগ, অিভেযাগকারী িনয়ি�ত স�ার কােছ একিট িলিখত 
অিভেযাগ দােয়র কেরিছেলন।  

i. িনয়ি�ত স�া অিভেযাগিট স�ূণ� বা আংিশকভােব �ত�াখ�ান কেরেছ এবং অিভেযাগকারী 
�িতি�য়ায় অস��; অথবা অিভেযাগকারী িনয়ি�ত স�া অিভেযাগ পাওয়ার 30 িদেনর মেধ� 
েকােনা �িতি�য়া পানিন; এবং 

ii. অিভেযােগর �িত িনয়ি�ত স�ার কাছ েথেক অিভেযােগর উ�র/�িতি�য়া পাওয়ার এক বছেরর 
মেধ� বা অিভেযােগর তািরখ েথেক এক বছর এবং 30 িদেনর মেধ� যিদ েকানও 
উ�র/�িতি�য়া না পাওয়া যায় তাহেল অিভেযাগিট ন�ায়পােলর কােছ দােয়র করা হয়। 

b) অিভেযাগিট ইিতমেধ� কেম�র একই কারেণর ে�ে� নয়: 

i. একজন ন�ায়পােলর সামেন িবচারাধীন, অথবা একই অিভেযাগকারীর কাছ েথেক বা এক বা 
একািধক অিভেযাগকারী, বা সংি�� এক বা একািধক পে�র সােথ িমিলত েহাক বা না েহাক, 
একজন ন�ায়পােলর �ারা েমধার িভি�েত িন�ি� বা েমাকািবলা করা; 

ii. েকােনা আদালত, �াইব�ুনাল, সািলস, বা অন� েফারাম বা কতৃ� পে�র সামেন িবচারাধীন; অথবা, 
েকােনা আদালত, �াইব�ুনাল, সািলসকারী, বা অন� েফারাম বা কতৃ� প� �ারা েমধার িভি�েত 
িন�ি� বা েমাকািবলা করা হেয়েছ, একই অিভেযাগকারীর কাছ েথেক �া� েহাক বা না েহাক 
বা সংি�� এক বা একািধক অিভেযাগকারী/পে�র সােথ িমিলত েহাক। 

c) অিভেযাগিট েকােনাভােবই কেঠার, তু� বা িবরি�কর নয়; 

d) 1963 সােলর সীমাব�তা আইেনর অধীেন এই ধরেনর দািবর জন� সীমাব�তার সংিবিধ 
ফুিরেয় যাওয়ার আেগই অিভেযাগিট িনয়ি�ত স�ার কােছ করা হেয়িছল; 

e) অিভেযাগকারী ি�েমর 11 ধারার অধীেন �েয়াজনীয় সম� তথ� সরবরাহ কের। 

f) সং�ু� ব�ি� একজন অ�াডেভােকট না হেল, অিভেযাগিট অিভেযাগকারী ব�ি�গতভােব বা একজন 
অ�াডেভােকট ছাড়া অন� েকােনা অনেুমািদত এেজ� �ারা দােয়র করা হয়। 



 

III. এই ি�েমর অধীেন অিভেযােগর র�ণােব�ণ না করার কারণগুিলর উদাহরণগুিল িন�রূপ: 
a) একিট আরই এর বািণিজ�ক রায়/বািণিজ�ক িস�া�; 
b) একিট আউটেসািস�ং চুি� িনেয় একজন িবে�তা এবং একজন আরই এর িবতক� ; 
c) অিভেযাগ সরাসির ওমবডসম�ান এর কােছ সে�াধন না করা; 
d) একিট আরই এর ব�ব�াপনা বা িনব�াহীেদর িবরুে� সাধারণ অিভেযাগ; 
e) একিট সংিবিধব� বা আইন-�েয়াগকারী কতৃ� পে�র আেদেশর �িতি�য়ায় পদে�প েনওয়া হয় এমন িবতক� ; 
f) সম� পিরেষবা যা আরিবআই-এর িনয়�ক পিরিধর বাইের পেড়; 
g) আরই েদর মেধ� িবতক� ; এবং 
h) একিট আরই-এর কম�চারী-িনেয়াগকত� া স�ক�  সং�া� িবেরাধ। 

> অিভেযাগ দােয়েরর �ি�য়া: 
           ওমবডসম�ান এর কােছ অিভেযাগ দােয়র 

করুন 

 (আরই েথেক �িতি�য়া পাওয়ার এক বছেরর 
মেধ�; বা আরই েথেক েকানও �িতি�য়া না 
পাওয়ার এক বছর এবং 30 িদেনর মেধ�)  

A) িসএমএস েপাট� াল 
(https://cms.rbi.org.in); অথবা 

B) ইেলক�িনক বা িফিজক�াল েমাড টূ 
েস�ালাইজড িরসীট অ�া� �েসিসং 
েস�ার (িসআরিপিস) (ফম��াট 
সংযু�)  

C) Email: CRPC@rbi.org.in 

িঠকানা: িসআরিপিস, আরিবআই, েস�াল 
িভ�া, েস�র 17, চ�ীগড়-160 017। েটাল 
ি� ন�র সহ ক��া� েস�ার - 14448 
(সময় - সকাল 9:30 েথেক িবকাল 5:15) 

আরই-এর কােছ 
িলিখত অিভেযাগ  

            
30 িদেনর 

েশেষ  

           
যিদ আরই 

একিট অিভেযাগ 
স�ণূ� বা 

আংিশকভােব 
�ত�াখ�ান কের, 

এবং েভা�া এখনও 
�িতি�য়া িনেয় 

অস�� হন, বা যিদ 
আরই েথেক েকানও 

�িতি�য়া না 
পাওয়া যায়, 

  যিদ �াহক অন� 
েকান েফারাম 
েচ�া না কের 

থােকন 

 

       

                
          

           

> উ�রিবচারকারী কতৃ� পে�র সামেন আেবদন করুন:  
o একজন অিভেযাগকারী িযিন ওমবডসম�ান অিফস কতৃ� ক �ারা একিট পুর�ার বা অিভেযাগ �ত�াখ�ান করােত 

অস�� হন, িতিন পুর�ার পাওয়ার বা অিভেযাগ �ত�াখ�ান করার 30 িদেনর মেধ� িনব�াহী পিরচালক, েভা�া 
িশ�া ও সরু�া িবভাগ (িসইিপিড), আরিবআই-এর কােছ একিট আিপল দােয়র করেত পােরন।. 

o যিদ উ�রিবচারকারী কতৃ� প� িনধ�ারণ কের েয অিভেযাগকারীর সময়সীমার মেধ� আিপল দািখল না করার জন� 
উপযু� কারণ িছল, তাহেল এিট 30-িদেনর েময়াদ বিৃ� করেত পাের।. 

> অিভেযােগর সমাধান:  

o ওমবডসম�ান এর সামেন কায��ম সংি��। 

o েলােকেদর একিট চুি�েত েপৗছঁােত সাহায� করার জন� সমেঝাতা বা মধ��তার সুিবধা েদয়। যিদ েকােনা চুি� না হয়, 
পুর�ার/অড� ার জাির করা হেত পাের। 

িবঃ�ঃ: 
 এিট িবতক�  সমাধােনর একিট িবক� �ি�য়া। 

 অিভেযাগকারী তার মামলা আদালত, �াইব�ুনাল, সািলস বা অন� েকােনা �ান বা কতৃ� পে�র কােছ িনেয় েযেত �াধীন। 



অিতির� তেথ�র জন� অনু�হ কের ইেনƠড ওেয়বসাইট WWW.INCRED.COM বা আরিবআই ওেয়বসাইট WWW.RBI.ORG.IN-এ ি�ম ডীেটল েদখুন। 
ি�ম�টর এক�ট অনুিলিপ আমােদর শাখা�িলেতও পাওয়া যায় এবং অনুেরােধর িভত্িতেত, এ�ট �াহকেক েরফােরে�র জন� েদওয়া হেব।


