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• সূত/জমা  পৰিশ াধ কিা হ াৱা নাই বা ৰবলম্বি সসশত পৰিশ াধ কিা হ াৱা নাই 
• হেক  উপস্থাপন কিা হ াৱা নাই বা ৰবলম্বি সসশত কিা হ াৱা নাই 
• অনুশমাৰিত ঋণি পৰিমাণ, েততাৱলী আৰু ৰনয়মাৱলী, বাৰষ তক সূতি  াি ইতযাৰি জশনাৱা ন য়।. 
• েুক্তিত পৰিৱততন,  মােুল আশিাপ কিাি বাশব জাননী প্ৰিান কিা হ াৱা নাই 
• েুক্তি/ঋণ েুক্তিত স্বচ্ছতা ৰনক্তিত কিাত বযৰ্ ততা 
• ৰেৰকউৰিটি/  ডকুশমণ্ট মুকৰল কিাত ৰবফলতা/ ৰবলম্ব  
• েুক্তি/ ঋণ েুক্তিত আইনীভাশৱ বলবৎ কৰিব পিা ৰবল্ট-ইন পুনিতখল প্ৰিান কিাত বযৰ্ ততা 
• আিৰবআইি ৰনশিত নাএনৰবএফৰেি দ্বািা  অনসুিণ কিা হ াৱা নাই 
• নযায্য অনু ীলনী সংৰ তাি ৰনশিত না অনুসিণ কিা হ াৱা নাই 

           অনা-বেঙ্কিং ৰেত্তীয় ব াম্পানীি োবে বলা পাল আঁচৰন: 2018                               

.                                            মখু্য বেৰিষ্টযসমহূ 

 গ্ৰাহ ি দ্বািা   অৰিব াগ দাৰখ্ল  িাি  ািণ: 

   

 গ্ৰাহ  এজবন  ব বনক   অৰিব াগ দাৰখ্ল  ৰিে পাবি? 
 
 
 
 
 
বলা পাবল ব বনদবি ৰসদ্ধান্ত লয়? 
•  হলাকপালি আগত প্ৰক্তিয়াশবাি প্ৰকৃৰতি সািাং   

• মীমাংসাি জৰিয়শত মীমাংসাি প্ৰোি কশি  য্ৰি উপনীত ন য়, 

পুিস্কাি/আশি  জািী কৰিব পাশি 

বলা পালি ৰসদ্ধান্তত সন্তুষ্ট নহ'বল গ্ৰাহব  আপীল  ৰিে পাবিবন?  

হয়, য্ৰি হলাকপালি ৰসদ্ধান্ত আপীলশয্াগয  য় → আপীল কতৃতপক্ষ: হডপুটি গভণ তি, 

আিৰবআই 

ব া া:    * এইশিা  এিা সবকৰিক ৰববাি ৰনষ্পৰি প্ৰণালী 

               * গ্ৰা শক  ৰয্শকাশনা পয্ তায়ত ৰনষ্পৰিি বাশব আন ৰয্শকাশনা আিালত/মঞ্চ/কতৃতপক্ষি   

ওেিলল হয্াৱাি স্বাধীনতা আশে  

 

                    আঁচৰনখ্নি অৰি  ৰেৱিণি  োবে www.rbi.org.in চাও  
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য্ৰি   এনৰবএফৰেি 

পিা উিি প্ৰাপ্ত ন য় 

বা গ্ৰা ক 

এনৰবএফৰেি উিিত 

অসন্তুষ্ট স  ৰ্াশক   

 

য্ৰি গ্ৰা শক  

হকাশনা 

ফ'িামি 

কাষ োৰপব 

পিা নাই 

 

এন.ৰব.এফ.ৰে.  হলাকপালি 

সসশত  অৰভশয্াগ িাৰখল 

কিক  (এন.ৰব.এফ.ৰে.-ি  

পিা উিি ৰিয়াি    এবেিি 

ৰপেত ন য়) 

 

আঁচনিখনি গ্ৰাহকসকলক সামনি লয়

এি.নি.এফ.নচ. ললাৱা
সকনলা জমা

সম্পনিি আকািি এি.নি.এফ.নচ. >= 100 লকাটি টকা + গ্ৰাহক আন্তঃপৃষ্ঠ 
(িাদ নদ: আন্তঃগাঁথনি নিি লকাম্পািী, মূল নিনিনয়াগ লকাম্পািী, 
আন্তঃগাঁথনি ঋণ পুঁনজ আিু এি.নি.এফ.নচ. পনিন াধি অধীিত)
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