
সংযুক্তি 1.1 অসন্তোষ প্রতিতিধোন পদ্ধতি এিং অম্বড্সম্যোন তিম্ লক্ষণীয় বিতিষ্ট্য  

 

 

অভিয োগ জোনোযনোর রীভি (এস্কোযেশন ম্যোট্রিক্স): 

 

ললন্েল 1: 

গ্রোহক  ভি গ্রোহক পভরযেবো িে/কো যভনব যোহযকর প্রিোন করো সম্োধোযন সন্তুষ্ট নো হন অথবো 7 ভিযনর ম্যধয ককোযনো 

জবোব নো পোন িোহযে, গ্রোহক এখোযন ভেযখ জোনোযি পোযরন:   

মন োন োগ : মযোন জোর অপোনরশ  

সেন্ট্রোম মোইনরোনরডিট ডিডমনটি  

ঠিকো ো: অডিে # 402,  ীিকণ্ঠ কনপ পোনরট পোকপ, সিনেি 4, ডকনরোি সরোি 

ডিদ্যোডিহোর (পশ্চিম), মুম্বোই, 400 086, 91-022 62756212 [িযোন্ডিোই   ম্বর.] 

িো ইযম্ে পোঠোন এখোযন:  cml.complaints@centrum.co.in 

 

ককোম্পোভন অভিয োযগর জবোব 7 কম্ যভিবযসর ম্যধয কিযব।  

 

ললন্েল 2: 

গ্রোহক  ডদ্ প্রবন্ধক-এর দ্বোরো প্রিত্ত সম্োধোযন সন্তুষ্ট নো হন িোহযে ভিভন িোর অসযতোে নীযের ট্রঠকোনোয় ভনয়ন্ত্রযকর 

কোযে িোযয়র করযি পোযরন: 

 

অসন্তোষ প্রতিতিধোন আতধকোতি  

 

সেন্ট্রোম মোইনরোনরডিট ডিডমনটি, 

মন োন োগ.: শ্রী ওম শঙ্কর দ্ুনি 

ঠিকো ো: অডিে # 402,  ীিকণ্ঠ কনপ পোনরট পোকপ, সিনেি 4, ডকনরোি সরোি 

ডিদ্যোডিহোর (পশ্চিম), মুম্বোই, 400 086, 

িো ইযম্ে পোঠোন এখোযন: om.dubey@centrum.co.in 

িো সিো  করু  91-90828 29036 [সমোিোইি] / 91-022 62756222 [িযোন্ডিোই   ম্বর.] 

 

অভিয োযগর জবোব 7 কম্ যভিবযসর ম্যধয কিওয়ো হযব।  

 

ললন্েল 3: 

গ্রোহক  ভি কেযিে 1 এবং কেযিে 2 এর প্রিোন করো সম্োধোযন সন্তুষ্ট নো হন ভিভন এম্এফআইএন ক োে ভি নম্বর 

18001021080 এ সিো  করযি পোযরন: 

 

ললন্েল 4:     

গ্রোহক কেযিে 1 এবং কেযিে 2 এবং কেযিে 3 এর প্রিোন করো সম্োধোযন সন্তুষ্ট নো হযে, ভিভন আরভবআই এর 

কোযে স নে পোনর  িো েোনদ্র ড ম্নডিডিে ঠিকো োয় ডিনি জো োনে পোনর :  

িোরপ্রোপ্ত আভধকোভরক (অডিেোর-ই -চোজপ), 

িোরিীয় ভরজোিয বযোঙ্ক, 

  -িযোাংডকাং েুপোরডেশ  ভবিোগ, 

মুম্বোই ডরশ্চজও যোি অডিে, 

3য় িে, ডঃ এ. ভব.  নোয়োর করোড, 

ম্ুম্বই কসন্ট্রোে কেশন (ম্োরোঠো ম্ন্দির ভথযয় োযরর পোযশ) 

িোইকোল্লো, ম্ুম্বোই 400008 

সটডি: (022) 2302 2014 িযোক্স: (022) 2302 2011 



ইযম্ে আইভড: helpdnbs@rbi.org.in 

 

অম্বড্সম্যোন তিম্  

অনযথোয়, ককোম্পোভন কথযক এক ম্োযসর ম্যধয ককোযনো জবোব নো আসযে অথবো গ্রোহক NBFC-এর জবোযব অসন্তুষ্ট 

হযে (+) গ্রোহক আর  ডদ্ গ্রোহক সকো  সিোরোনম  ো ডগনয় থোনক , গ্রোহক NBFC অম্বুসম্যোযনর কোযে একট্র  

অভিয োগ িোযয়র করযি পোযরন (NBFC-এর কথযক পোওয়ো জবোযবর এক বের পযর নয়) এই তনম্নতলতিি 

তেতিন্ি: 

 

• কেক উপস্থোপন করো হয় ভন বো ভবেযম্ব করো হযয়যে 

• অনুযম্োভিি ঋযের পভরম্োে, শিযোবেী, সুযির বোভে যক হোর, ইিযোভি জোনোযনো হয় ভন 

• ম্োিৃিোেো অথবো ঋে গ্রোহযকর কবোধগম্য িোেোয় অনুযম্োিযনর ভেট্রঠ/অনুযম্োিযনর শিযোবেী প্রিোন 

করোয় বযথ যিো বো অস্বীকোর করো 

• ম্োিৃিোেো অথবো ঋে গ্রোহযকর কবোধগম্য িোেোয় অনুযম্োভিি শিযোবেীযি প্রস্তোভবি পভরবিযযনর জনয 

 থো থ ভবজ্ঞভপ্ত প্রিোন করোয় বযথ যিো বো অস্বীকোর করো 

• সম্স্ত বযকয়ো পুনরোয় প্রিোন করোর উপর ভনরোপত্তো নভথপত্র প্রকোশ করোয় বযথ যিো/ভবেম্ব 

• ঋে গ্রোহকযক  থো থ অভগ্রম্ ভবজ্ঞভপ্ত নো ভিযয় ম্ূেয ধো য করো 

• আইনসম্মি বেবৎকোরী আযগ কথযক ভনভম্ যি পনুরোভধকোর েুন্দি/ঋে েুন্দি প্রিোযন বযথ যিো  

• NBFC-এর RBI ভনযিযভশকো অনুসরে নো করযে 

• নযো য অনশুীেন ভবভধর ভনযিযশোবেী অনুসরে নো করযে 

 

NBFC অম্বড্সম্যোন (RBI) এবং সেন্ট্রাম ফাইনান্সিয়াল োর্ভিসেে র্লর্মসেড (CML   সনাডাল প্তরসরর 

ঠিকানা এবং কাজ করার এন্সিয়ার 

ক্র 

নং 

লকন্দ্র   NBFC অম্বড্সম্যোন অতিন্সি 

ঠিকোনো  

কোন্েি এক্তিয়োি CML লনোডোল 

আতধকোতিক 

1.  সচন্নোই   প্র নে ডরজোেপ িযোাংক অি ইশ্চন্ডয়ো  

সিোটপ গ্লোডেে,  

সচন্নোই  600 001  

এেঠটডি সকোি: 044  

সটডিনিো   ম্বর : 25395964  

িযোক্স  ম্বর : 25395488  

ইনমি : nbfcochennai@rbi.org.in  

েোডমি োড়ু, আন্দোমো  এিাং 

ড নকোির দ্বীপ, কর্ পোটক, অন্ধ্র 

প্রনদ্শ, সেনিঙ্গো ো, সকরি, 

িোক্ষ্যোদ্বীনপর সকন্দ্রশোডেে অঞ্চি 

এিাং পশ্চন্ডচোডরর সকন্দ্রশোডেে 

অঞ্চি  

শ্রী েুষোর সহোনি 

 

ঠিকো ো: সেন্ট্রোম 

মোইনরোনরডিট ডিডমনটি 

অডিে # 402,  ীিকণ্ঠ 

কনপ পোনরট পোকপ, সিনেি 4, 

ডকনরোি সরোি   

ডিদ্যোডিহোর (পশ্চিম), মুম্বোই, 

400 086 

 

2.  মুম্বোই    প্র নে ডরজোেপ িযোাংক অি ইশ্চন্ডয়ো  

আরডিআই িোইকোল্লো অডিে ডিশ্চডাং  

মুম্বোই সেন্ট্রোি সরিওনয় সেশোন র  

ওনটো ডদ্নক িোইকোল্লো, মুম্বোই-400 

008  

এেঠটডি সকোি: 022 সটডিনিো  

 ম্বর : 23028140 িযোক্স  ম্বর : 

23022024  

ইনমি : nbfcomumbai@rbi.org.in  

মহোরোষ্ট্র, সগোয়ো, গুজরোট, মধ্য 

প্রনদ্শ, ছডিশগড়, দ্োদ্রো এিাং  গর 

হোনেডির সকন্দ্রশোডেে অঞ্চি, দ্ম  

এিাং ডদ্উ 

শ্রী েুষোর সহোনি 

 

ঠিকো ো: সেন্ট্রোম 

মোইনরোনরডিট ডিডমনটি 

অডিে # 402,  ীিকণ্ঠ 

কনপ পোনরট পোকপ, সিনেি 4, 

ডকনরোি সরোি   

ডিদ্যোডিহোর (পশ্চিম), মুম্বোই, 

400 086 



3.  ড উ ডদ্ল্লী   প্র নে ডরজোেপ িযোাংক অি ইশ্চন্ডয়ো  

োংেদ্ মোগ প  

ড উ ডদ্ল্লী -110001  

এেঠটডি সকোি: 011  

সটডিনিো   ম্বর : 23724856  

িযোক্স  ম্বর : 23725218-19  

ইনমি : nbfconewdelhi@rbi.org.in  

ডদ্ল্লী, উির প্রনদ্শ, উিরোিন্ড, 

হডরয়ো ো, পোঞ্জোি, চশ্চন্ডগনড়র 

সকন্দ্রশোডেে অঞ্চি,  ডহমোচি 

প্রনদ্শ, এিাং রোজস্থো  এিাং জম্মু 

কোশ্মীর রোজয  

সদ্িোডশে সমোহোডি  

ঠিকো ো : সেন্ট্রোম 

মোইনরোনরডিট ডিডমনটি 

েোমিরোপুর, ওড টোউ , 

আইডেআইডেআই িযোাংনকর 

উপনর, 2য় েি, েুিন শ্বর, 

ওডড়শো-751002 

4.  সকোিকোেো   প্র নে ডরজোেপ িযোাংক অি ইশ্চন্ডয়ো  

15, স েোশ্চজ েুেোষ সরোি 

সকোিকোেো-700 001  

এেঠটডি সকোি: 033  

সটডিনিো   ম্বর : 22304982  

িযোক্স  ম্বর : 22305899  

ইনমি : nbfcokolkata@rbi.org.in  

পশ্চিমিঙ্গ, ডেডকম, ওডড়শো, 

আেোম, অরু োচি প্রনদ্শ, মড পরু, 

সমঘোিয়, ডমনজোরোম,  োগোিযোন্ড, 

শ্চিপুরো, ডিহোর এিাং ঝোড়িন্ড  

সদ্িোডশে সমোহোডি  

ঠিকো ো : সেন্ট্রোম 

মোইনরোনরডিট ডিডমনটি 

েোমিরোপুর, ওড টোউ , 

আইডেআইডেআই িযোাংনকর 

উপনর, 2য় েি, েুিন শ্বর, 

ওডড়শো-751002 

  

(1) অম্বি্েমযো  ডকেোনি ডেদ্ধোি স য়?  

• অম্বি্েমযোন র আনগ কো পরমগুনিোর প্রকৃডে োংডক্ষ্প্তেোর  

• মীমোাংেোর মোধ্যনম ড ষ্পডি করোনক উৎেোডহে করো হয়->  ডদ্ েো  ো হয়, েোনে পুরস্কোর/ ড নদ্পশ 

সঘোষর্ো করো হয়    

(2) একজ  গ্রোহক অম্বি্েমযোন র ডেদ্ধোি ড নয় েন্তুষ্ট  ো হনি আনিদ্  জো োনে পোনর?  

হযো াঁ,  ডদ্ অম্বি্েমযোন র ডেদ্ধোি আনিদ্ ন োগয হয় -> উিরডিচোরকোরী কেৃপক্ষ্: সিপুঠট গে পর, 

আরডিআই  

ম্ন্ন িোিন্িন:  

• এঠট বিকডিক একঠট ডিিোদ্ সম্োধোন পদ্ধভি  

• গ্রোহনকর স নকোন ো প পোনয় অ য স নকোন ো আদ্োিে/সিোরোম/কেৃপনক্ষ্র কোনছ  োওয়োর 

স্বোধ্ী েো আনছ  

 

অম্বড্সম্যোন তিন্ম্ি একঠি প্রতিতলতপ িোিোি িোিো প্রিন্ধক/সহ-িোিো প্রিন্ধন্কি 

কোন্ে উপলব্ধ িন্য়ন্ে.  

 


