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নন-ব্যাংক াং আকথি  সাংস্থযগুকির জন্ ওম্বডসম্্যন প্র ল্প, 2018: 

প্রধযন ববকিষ্ট্্ 

 

 

 
 গ্রযহক র দ্বযরয অকিক যগ দযক়ের  রযর জন্ কিকি: 

 
  ীিযকব ক যনও গ্রযহ  অকিক যগ দযক়ের  রকে পযকরন ?  

 

 

ওম্বডসম্্যন  ীিযকব কসদ্ধযন্ত কনকবন? 

 ওম্বডসম্্যকনর আকগ  য িক্রম্ প্র ৃকের সাংকিপ্তসযর 

 সম্ক যেযর ম্যধ্কম্ কনষ্পকির প্রচযর  কর         কদ নয কপ ৌঁছয়ে েকব পুরষ্কযর / আকদি জযকর  রকে পযকরন 

 

ক যনও গ্রযহ  ওম্বডসম্্যকনর কসদ্ধযকন্ত সন্তুষ্ট্ নয হকি আকবদন  রকে পযরকবন? 

হ্যৌঁ ,  কদ ওম্বডসম্্যকনর কসদ্ধযন্তটি উপকস্থে হ়ে        আকপি  েৃি পি: কডপুটি গিনির, আরকবআই 

 
ম্ন্তব্: 

• এটি এ টি কব ল্প কবকরযধ কনষ্পকি প্রকক্র়েয 

• গ্রযহ  ক  ক যনও প ি যক়ে এই সম্স্যর সম্যধযকনর জন্ অন্ ক যনও আদযিে / ক যরযম্ /  েৃি পকির  যকছ ক কে স্বযধীনেয রক়েকছ 

প্র কল্পর আরও কবিদ জযনকে www.rbi.org.in কদখুন 

স্কিম গ্রাহকদের কভার 

   
সমস্ত আমানত 

এনস্কিএফস্কস গ্রহণ 

 

সম্পদের আকার সহ এনস্কিএফস্কস >= টাকা। 100 ককাটি + গ্রাহক ইন্টারদফস 

(িাদে: অিকাঠাদমা অর্থ সংস্থাগুস্কি, মূি স্কিস্কনদ াগ সংস্থাগুস্কি, অিকাঠাদমা tণ তহস্কিি এিং তরিকরদণর অধীদন 

এনস্কিএফস্কস) 

 সুে / আমানত প্রোন িা স্কিিদের সাদর্ প্রোন করা হ স্কন 

 কেক উপস্থাপন করা হ স্কন িা স্কিিদের সাদর্ সম্পন্ন হদ দে 

 অনুদমাস্কেত loanকণর পস্করমাণ, শতথ াস্কে এিং শতথ াস্কে, িাস্কষথক সুদের হার ইতযাস্কে সরিরাহ করা হ স্কন 

 েুস্কিদত পস্করিতথ ন, োর্থ  আদরাদপর র্নয কনাটিশ সরিরাহ করা হ স্কন 

 েুস্কি / loanণ েুস্কিদত স্বচ্ছতা স্কনস্কিত করদত িযর্থতা 

 স্কসস্ককউস্করটি / ডকুদমন্ট প্রকাদশ িযর্থতা / স্কিিে 

 েুস্কি / loanণ েুস্কিদত আইনীভাদি প্রদ াগদ াগয স্কিল্ট-ইন পুনঃস্থাপদনর িযর্থতা  

 এনস্কিএফস্কস আরস্কিআইদ র স্কনদেথ শনা অনুসরণ না কদর 

 ফেয়ার প্র্যাক্টিসেে ফ াড সম্পস্ককথ ত গাইডিাইন অনুসরণ করা হ স্কন  

 

সংস্কিষ্ট এনস্কিএফস্কস-র 

কাদে স্কিস্কিত 

প্রস্কতস্কনস্কধত্ব 

এ  ম্যস কিকে  স্কে এনস্কিএফস্কস কর্দক উত্তর না পাও া 

 া  িা গ্রাহক এনস্কিএফস্কস-র উত্তদর 

অসন্তুষ্ট র্াদকন 

 কদ গ্রযহ  ক যনও 

ক যরযকম্ ক যগযক যগ 

নয  করন 

এনস্কিএফস্কস 

ওেডসমযাদনর কাদে 

অস্কভদ াগ োদ র 

করুন (এনস্কিএফস্কস 

কর্দক র্িাদির এক 

িেদরর কিস্কশ পদর ন ) 


