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বেঙ্কিং নকৰা বেত্তীয় বকাম্পানীবোৰৰ োবে একঙ্িত বলাকপাল আঁচবন, 2021 
গ্ৰাহকৰ দ্বাৰা অবিব াগ দাবিল কৰাৰ কাৰণ 

1. লিলিতভাৱে জৱ াোত ব্যৰ্ থতা, ব্ালষ থক সূতৰ হাৰ আৰু তাত প্ৰৱ াগকৰাৰ পদ্ধলত সহ চতথােিী আৰু ল  মােিীৰ সসৱত অ ুৱমালিত ঋণৰ 

পলৰমাণ; 

2. ঋণ িওঁতাই ব্ুজজ পপাো স্থা ী  ভাষা ব্া ভাষাত অ ুৱমাি  পত্ৰ/ চতথােিী আৰু অ ুৱমাি ৰ চতথােিী প্ৰিা  কৰাত লব্ফিতা ব্া অস্বীকাৰ; 

3. ঋণ িওঁতাই ব্ুজজ পপাো অ সুলৰ স্থা ী  ভাষাত অ ুৱমালিত চতথােিী আৰু ল  মােিীত কৰা প্ৰস্তালেত পলৰেতথ ৰ ওপৰত পৰ্ থাপ্ত জা  ী প্ৰিা  

কৰাত লব্ফিতা ব্া অস্বীকাৰ; 

4. ঋণ িওঁতা/ গ্ৰাহকক পৰ্ থাপ্ত আগতী া জা  ী অলব্হৱ  মাচুি আিা  কৰা; 

5. এ .লব্.এফ.লচ. -ৰ ব্াৱব্  যাৰ্য অ শুীি ী সংলহতাৰ ওপৰত লৰজাভথ পব্ঙ্কৰ ল ৱিথশ াআৰু আ  লৰ্ৱকাৱ া ব্যেস্থা পাি   কৰা। 

6. ভাৰতী  লৰজাভথ পব্ৱঙ্ক (আৰলব্আই) ল ৰ্ থাৰণ কলৰব্ পৰা আ  লৰ্ৱকাৱ া পেত্ৰ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

অবিব াগ দাবিল কৰাৰ প্ৰঙ্িয়া 
A. অলভৱৰ্াগৱ া অলভৱৰ্াগকাৰী ব্া পতওঁৰ কতত থত্বপ্ৰাপ্ত প্ৰলতল লৰ্ৰ দ্বাৰা স্পষ্টভাৱে উৱেি কলৰ ৰ্ৰ্াৰ্ৰ্ভাৱে স্বােৰ কৰা হ'ব্। 

(i) অলভৱৰ্াগকাৰীৰ  াম আৰু ঠিক া, 

(ii) এ লব্এফলচৰ শািা ব্া পঞ্জীভুক্ত কাৰ্ থাি ৰ  াম আৰু ঠিক া ৰ্াৰ লব্ৰুৱদ্ধ অলভৱৰ্াগ কৰা সহৱে, 

(iii) অলভৱৰ্াগৰ জন্ম লি া তৰ্যৱব্াৰ, 

(iv) অলভৱৰ্াগকাৰীৰ েলতৰ প্ৰকত লত আৰু পলৰমাণ, আৰু লব্চৰা সকাহ। 

B. ইৱিক্ট্ৰল ক উপাৱ ৱৰ কৰা অলভৱৰ্াগও পিাকপাৱি গ্ৰহণ কলৰব্ 

C. পিাকপাৱি পকন্দ্ৰী  চৰকাৰ ব্া লৰজাভথ পব্ংক ব্া অ যা য লব্ত্তী  ল  ন্ত্ৰকৰ দ্বাৰা প্ৰাপ্ত এই আচঁল ৰ অৰ্ী ত ৰ্কা অলভৱৰ্াগৱব্াৱৰা গ্ৰহণ কলৰব্ 

আৰু ল ষ্পলত্তৰ ব্াৱব্ পতওঁলি পপ্ৰৰণ কলৰব্। 

বলাকপাবল বকবনদবৰ বিদ্ধান্ত লয়? 
* পিাকপািৰ সনু্মিত সংলেপ্ত প্ৰজি া *মীমাংসাৰ জলৰ ৱত মীমাংসাৰ প্ৰচাৰ কৱৰ-> ৰ্লি উপ ীত  হ , পুৰস্কাৰ/আৱিশ জাৰী কলৰব্ পাৱৰ 

 

গ্ৰাহক এজবন আপীল কবৰে পাবৰ বন,  বদ বলাকপালৰ বিদ্ধান্তত িন্তুষ্ট নহয়? 
হ , ৰ্লি পিাকপািৰ লসদ্ধান্ত আপীিৱৰ্াগয হ , আৰ.লব্.আই.-ৰ উপৱভাক্তা লশো আৰু সুৰো লব্ভাগৰ িাল ত্বত ৰ্কা কাৰ্ থব্াহী সঞ্চািক আচঁল ি ৰ অৰ্ী ত 

আপীি কতত থপে হ'ব্। 

ব াকা:-  

 এ া সহৱে এক সব্কলিক লব্ব্াি ল ষ্পলত্ত প্ৰণািী, গ্ৰাহৱক লৰ্ৱকাৱ া পৰ্ থা ত ল ষ্পলত্তৰ ব্াৱব্ আ  লৰ্ৱকাৱ া আিািত/মঞ্চ/কতত থপেৰ ওচৰলি 

পৰ্াোৰ স্বাৰ্ী তা আৱে। 

 আচঁল ি  12  ৱেম্বৰ 2021 তালৰিৰ পৰা কাৰ্ থকৰী হ'ব্, আচঁল ি ৰ অলৰ্ক লব্েৰণৰ ব্াৱব্, অ ুগ্ৰহ কলৰ সাোৎ কৰক www.rbi.org 

সংলিষ্ট 

এ লব্এফলচলি 

লিলিত, 

কি/ইৱিক্ট্ৰল ক 

প্ৰলতল লৰ্ত্ব

বচট ন বিবি বকয়াৰ বন ৱকক বলবিব ি 
প্ৰধান বনাবিল বেষয়া (বপএনঅ'): 

শ্ৰী ুত অবনল বকাৱাট্ৰা 

কবপ কাবৰ  কা কালয়: প্ল  নিং 492, উবদযাগ বেহাৰ, তৃতীয় 

প কায়, গুৰুগ্ৰাি, হাবৰয়ানা 

122016 িাৰত 

ব ান নম্বৰ: 0124-4715400 

ব াল ফ্ৰী নম্বৰ: 18002123123  

ই বিইল: clientgrievance@satincreditcare.com 

মাহৰ পশষত 

ৰ্লি এ লব্এফলচৰ পৰা এমাহৰ লভতৰত উত্তৰ 

প্ৰাপ্ত  হ  ব্া গ্ৰাহক এ লব্এফলচৰ সহঁালৰত 

অসন্তুষ্ট হ  

ৰ্লি গ্ৰাহৱক পকাৱ া 

ফ'ৰামৰ কাষ চালপব্ 

পৰা  াই 

এ .লব্.এফ.লচ. পিাকপািৰ সসৱত 

অলভৱৰ্াগ িালিি কৰক 

 এএ .লব্.এফ.লচ.-ৰ পৰা উত্তৰ পপাোৰ 

এব্েৰৰ লপেত  হ ) 

শাৰীবৰক অবিব াগৰ োবে: অনগু্ৰহ কবৰ বলবিে:  

এ .লব্.এফ.লচ. পিাকপাি পকন্দ্ৰীভূত প্ৰালপ্ত আৰু প্ৰজি াকৰণ পকন্দ্ৰ লচ/অ' ভাৰতী  লৰজাভথ পব্ঙ্ক, চতুৰ্ থ মহিা,  

পচক্টৰ 17, চজিগড় – 160017 

কলৰ োবে: প াি-মুক্ত  ম্বৰ – 14448 (9:30 am to 5:15 pm) লহন্দী, ইংৰাজী আৰু আি া আঞ্চলিক ভাষাত 

ইবলক্ট্ৰবনক অবিব াগৰ োবে: অলভৱৰ্াগৱ া ই াত িালিি কৰক-  https://cms.rbi.org.in, ইৱমইি–  crpc@rbi.org.in, 
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