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সিনিত িযাযপাল প্রকল্প, ২০২১ এর উস্টেখস্ট াগ্য ববনিষ্ট্য  

প্রস্ট াজযতা – ভারতীয় ররসাভভ ব্যাঙ্ক আইন, ১৯৩৪, ব্যাাংর াং রনয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৪৯, এব্াং রনষ্পরি প্রদান 

ব্যব্স্থা আইন, ২০০৭, এর রনয়মাব্লী অনুযায়ী ক ানও রনয়রন্ত্রত সাংস্থা যরদ পররষেব্া কদয়, তার জনয প্রষযাজয।  

এখাষন রনয়রন্ত্রত সাংস্থা (Regulated Entity) ব্লষত কব্াঝাষে ক ানও ব্যাঙ্ক, ব্া অ-ব্যাঙ্ঙ্কাং আরথ ভ  সাংস্থা, অথব্া 

ক ানও রসষেষম অাংশগ্রহণ ারী যা কসই রিষম অথব্া সাংস্থার রনয়ষম সাংজ্ঞারয়ত রষয়ষে, যা র না ভারতীয় 

ররসাভভ ব্যাঙ্ক রব্রভন্ন সমষয় রনর্ ভারণ  ষর থাষ  যা কসই রিষমর ব্রহভভ ভত নয়।  

 

 এই নিস্টি ফ  নবষযগুনল অন্তভভ কু্ত িস্টে :-  

 রনয়রন্ত্রত সাংস্থা [Regulated Entity (RE)] এর ব্ারণঙ্জয  রায় ব্া রসদ্ধান্ত 

 রনয়রন্ত্রত সাংস্থা [Regulated Entity (RE)] ও রব্ষেতার মষর্য আউটষসাররসাং চুঙ্ি রনষয় ক ানও   

মতরব্ষরার্  

 নযায়পালষ  কয সমসযাগুরল সরাসরর ব্লা হয়না। 

 রনয়রন্ত্রত সাংস্থার মারল পক্ষ ব্া আরর্ ারর ষদর রব্রুষদ্ধ সার্ারণ অরভষযাগ। 

 এমন ক ানও রব্ষরার্ যার জনয প্রথম পদষক্ষপ সাংরব্রর্ব্দ্ধ  তত ভপষক্ষর আষদশানুসাষর 

সাংস্থার পক্ষ কথষ ই কনওয়া হষয়ষে  

 কয পররষেব্া ররসাভভ ব্যাষঙ্কর আওতায় পষরনা। 

 রনয়রন্ত্রত সাংস্থাগুরলর মষর্য মতরব্ষরার্ 

 এ টট রনয়রন্ত্রত সাংস্থার মারল  ও  মীষদর মষর্য রব্ষরার্ 

 

 

নিস্টির িস্টযয ফকািও িানলি যা ু েস্টবিা  নিিা;- 

 
    এই রিষম ক ানও অরভষযাগ দাষয়র  রার আষগ অরভষযাগ ারর রনয়রন্ত্রত সাংস্থার  াষে রলরখত 

অরভষযাগ দাষয়র  ষরন, এব্াং  

 । অরভষযাগটট সম্পভণ ভ ব্া আাংরশ  প্রতযারখযত হষয়ষে এব্াং অরভষযাগ ারী তার উিষরর সাষথ সহমত নন র াংব্া 

রতরন রনয়রন্ত্রত সাংস্থার অরভষযাগটট পাওয়ার ৩০ রদষনর মষর্য ক ানও উির পান রন। 

খ। অরভষযাগ  রার ৩০ রদষনর মষর্য, যরদ অরভষযাগ ারী রনয়রন্ত্রত সাংস্থার কথষ  উির কপষয় যায়, অথব্া যরদ ১ 

ব্েষরও ক ানও উির না পায়, তাহষল, তার কথষ  পরব্তী ১ ব্েষরর মষর্য নযায়পাষলর  াষে অরভষযাগ দাষয়র 

 রা হষয়ষে।  

 এ ই ঘটনার  ারষণ অরভষযাগ  রা হয়রন, যা র না;- 

 । নযায়পাষলর  াষে অরভষযাগটট রব্চারার্ীন রষয়ষে, অথব্া নযায়াপাল আষগ তার রব্চার  ষর কেষলষেন ব্া তার 

ভাষলা রদ  গুষলা রনষয়  াজ  ষরষেন, কসটা এ ই ব্যাঙ্ির কথষ  পাওয়া অরভষযাগ কহা , র াংব্া তার সাষথ যুি 

এ  ব্া এ ারর্  ব্যঙ্িষদর কথষ  পাওয়া কহা ।  

খ। ক াটভ, ট্রাইবু্যনাল, ব্া সারলশ াররর  াষে রব্চারার্ীন আষে, ব্া রব্চার হষয় কগষে অথব্া তার ভাষলা রদ  গুষলা 

রনষয় চচভা হষয় কগষে, কসটা এ ই ব্যাঙ্ির কথষ  পাওয়া অরভষযাগ কহা , র াংব্া তার সাষথ যুি এ  ব্া এ ারর্  

ব্যঙ্িষদর কথষ  পাওয়া কহা ।  

গ। এ ই ঙ্েয়ার জনয  রা অরভষযাগ যার মষর্য ক ানও ক াটভ অথব্া ট্রাইবু্যনাষল রব্চারার্ীন ব্া রব্চার হষয় কগষে 

এমন ক ানও অপরার্মভল   ায ভেম কনই র াংব্া যার রব্রুষদ্ধ পুরলশ তদন্ত শুরু  ষরষে। 

 অরভষযাগটট ক াষনামষতই অপমান র, মভখ ভতাপভণ ভ ব্া রব্রঙ্ি র নয়। 

 রনয়রন্ত্রত সাংস্থার  াষে চুঙ্ি তামারদ আইন, ১৯৬৩, অনুসাষর, রনর্ ভাররত সময় াল অরতেম  রার আষগ 

দাষয়র  রা হষয়ষে।  

 রিষমর র্ারা ১১ (Clause 11) অনুসাষর অরভষযাগ ারী সম্পভণ ভ তথয জারনষয়ষে। 

 অরভষযাগ ারী রনষজ কথষ  অরভষযাগটট দাষয়র  ষরষেন অথব্া রতরন রনষজ কথষ  অরভষযাগটট দাষয়র 

 ষরষেন ক ানও আইনজ্ঞ োড়া যরদ না রতরন রনষজই এ জন আইনজীব্ী হন।  
 



           গ্রেস্টকর দ্বারা অনভস্ট াগ্ িাস্টযর করবার পদ্ধনত 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
অনভস্ট াগ্ িাস্টযর করার পদ্ধনত 

এই কপাটভালটটর https://cms.rbi.org.in মার্যষম অরভষযাগ দাষয়র  রা যাষব্ অথব্া ইষল ট্ররন  কমাড এ র াংব্া হস্তাক্ষর  ষর 

হাষত হাষত অরভষযাগ পাঠাষত হষব্ ররসদ ও প্রঙ্েয়া রণ ক ষে রনম্নরলরখত টঠ ানায়;- 

 

Centralised Receipt and Processing Centre,  
Reserve Bank of India,  
4th Floor, Sector 17, 
Chandigarh – 160017 
 

িযাযপাল নককস্টর নসদ্ধান্ত গ্রেণ কস্টরি? 

 নযায়পাল/উপ নযায়পাল প্রষচষ্টা  ষরন যাষত সহায়তা, মীমাাংসা ব্া মর্যস্থতার মার্যষম অরভষযাগ ারী ও রনয়রন্ত্রত 

সাংস্থার মষর্য কব্াঝাবু্ঙ্ঝ  ষর অরভষযাষগর রনষ্পরি ঘষট।  

 নযায়পাষলর  াষে থাষ  ঙ্েয়ােষমর সারসাংষক্ষপ এব্াং কসটট ক ানও প্রমাণ এর রনয়ম দ্বারা আব্দ্ধ 

থাষ না।  

 মষন  রা হষব্ কয অরভষযাগটট  ায ভত সমার্ান  রা কগষে যখন; 

 । নযায়পাষলর মর্যস্থতায় রনয়রন্ত্রত সাংস্থাটট তার রনষ্পরি  ষর 

খ। অরভষযাগ ারী রলরখত ভাষব্ অথব্া অনয ক ানও রূষপ (রলরপভুি) জারনষয় কদন কয অরভষযাগ রনষ্পরি 

 রব্ার পদ্ধরতষত রতরন সন্তুষ্ট।  

গ। অরভষযাগ ারী রনষজ কথষ ই অরভষযাগ তুষল রনষয়ষেন 

 রিষমর র্ারা ১৬ অনুযায়ী অরভষযাগ প্রতযারখযত না হষল, নযায়পাল তাাঁর রায় কশানাষব্ন 
 

এনরব্এেরস র  াষে রলরখত অরভষযাগ  রুন 

৩০ রদষনর মষর্য এনরব্এেরস র  াে কথষ  

উির পাওয়া কগষে 

৩০ রদষনর মষর্য এনরব্এেরস র  াে কথষ  

উির পাওয়া যায়রন 

 

রনয়রন্ত্রত সাংস্থার  াে কথষ  অনলাইন ব্া 

সরাসরর ভাষব্ উির পাওয়ার এ  ব্েষরর 

মষর্য অরভষযাগ ারী নযায়পাষলর  াষে 

আব্ার অরভষযাগ দাষয়র  রষত পাষরন 

অনলাইন ব্া সরাসরর ভাষব্ অরভষযাগ 

 রব্ার এ  ব্ের ও ৩০ রদষনর মষর্য 

নযায়পাষলর  াষে অরভষযাগ দাষয়র 

 রা হষয়ষে 

অরভষযাগ প্রতযাখযান 

 রা হয়রন 

অরভষযাগ সম্পভণ ভ /আাংরশ  

ভাষব্ প্রতযাখযান  রা 

হষয়ষে 

অরভষযাগ সমার্ান 

এনরব্এেরস র উির 

কপষয় 

অরভষযাগ ারী সন্তুষ্ট  

এনরব্এেরস র উির 

কপষয় অরভষযাগ ারী 

সন্তুষ্ট নয় 

 

https://cms.rbi.org.in/


 
 
 
 

আপীল কততপুস্টের কাস্টে আপীল করা 

 
 
 
 
 

  
 
 

 

সংস্থার ফিাডাল আনযকানরকস্টির িাি ও ঠিকািা 

প্রযাি ফিাডাল 

আনযকানরক 

ফিাডাল 

আনযকানরক 
ফজাি  অনিস্টসর ঠিকািা 

ফ াগ্াস্ট াস্টগ্র 

িম্বর ইস্টিল আইনড 

শ্রী রব্ এম 

পাটটল 

শ্রী রব্ এম 

পাটটল 

 

মুম্বাই শ্রীরাম ট্রান্সপ ার্ট ফাইন্যান্স ক াম্পানন্ নিনমপর্ড, 

ইউনন্র্ ন্ং - 02A, নিল্ট কলার, ফরচুন্ প্লাজা, থুপে 

 া ট, নিোজজন্গর,  ুপন্, মহারাষ্ট্র - 411005 

 

7420066611 
Mumbainodal@
stfc.in  

শ্রী সঞ্জীব্ 

 ুমার  

রসনহা 

 

 

 

রনউ রদরি শ্রীরাম ট্রান্সপ ার্ট ফাইন্যান্স ক াম্পানন্ নিনমপর্ড, 

S/F-203, প্লর্ ন্ং-20,  ৃষ্ণ  া ট নিউ প্লাজা, কে -

20, দ্বার া, নন্উ নিনি 110075 
011-28070333 

Newdelhinodal
@stfc.in  

শ্রী সুজয় ভট্ট ক াল া

তা 

শ্রীরাম ট্রান্সপ ার্ট ফাইন্যান্স ক াম্পানন্ নিনমপর্ড, 

686, শ্রানচ র্াওযার, 4থ ট তিা, কেে 4B, আন্ন্দ ুর, 

ইএম োই াে, রুনে  াপন্ক্টর,  ি াতা 700107, 

 জিমেঙ্গ 

 

033-
44000201   

Kolkatanodal@s
tfc.in  

শ্রী রষমশ রপ রব্ কচন্নাই শ্রীরাম ট্রান্সপ ার্ট ফাইন্যান্স ক াম্পানন্ নিনমপর্ড, 

শ্রী র্াওযারে, প্লর্ ন্ং 14A োউথ কফজ, 

ইন্ডানিযাি এপির্, গুইজন্ড, কচন্নাই-600032 

 

044- 
24990356  

Chennainodal@
stfc.in 

 

স়ুেিা :- িযাযপাস্টলর িীনতর অি়ুনলনপ আিাস্টির শাখা ব্যব্স্থা প র  াপে উ িব্ধ রপ়েপে অনফস প্রাঙ্গপন্ 

,  নি ফকউ তা নিস্টত ইচ্ছভক থাস্টক।  

 

নিস্টির বযাপাস্টর অনযক তস্টথযর জিয  www.stfc.in  এবং  www.rbi.org ফিখস্টত পাস্টরি 

 

যরদ অরভষযাগ ারী রিষমর ১৫(১) র্ারা 

অনুযায়ী কদওয়া রায় কমষন রনষত না পাষর 

ব্া যরদ তার অরভষযাগ 16(2)(c) কথষ  

16(2)(f) র্ারাগুরল অনুসাষর প্রতযারখযত 

হয়  

রায় কব্রষনার ব্া অরভষযাগ প্রতযারখযত 

হব্ার ৩০ রদষনর মষর্য অরভষযাগ ারী 

আপীল  তত ভপষক্ষর  াষে আপীল  রষত 

পাষর 
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