রযজাবভ ফযাঙ্ক - ইরিগ্রেগ্রেড ওম্বডভযান রিভ
2021 এয প্রধান বফরষ্ট্য
12 নভভম্বর, 2021 থেভে, ইন্টিভেভেড ওমবডমযান ন্টিম োযযের ভব৷ আরন্টবআই ওমবডমযান বযবস্থাভে
এখন্টিযার-ন্টনরভেক্ষ েভর, ন্টিমটি 'এে জান্টি, এে ওমবডমযান' নীন্টি অনুরণ েভর। এটি আরন্টবআই-এর
ন্টিনটি বিয মান নযাযো ন্টিমভে এেন্টিি েভর: (i) 2006-এর বযান্টকিং ওমবডমযান ন্টিম; (ii) 2018 াভর
নন-বযািংন্টেিং আন্টেযে থোম্পান্টনগুন্টর জনয নযাযো ন্টিম; এবিং (iii) 2019 াভর ন্টডন্টজো থনভেভনর জনয

নযাযো ন্টিম।

> প্রগ্রমাজযতা: ভারিীয ন্টরজাভয বযাক দ্বারা ন্টনযন্টিি মস্ত িংস্থা (বযাক, এনন্টবএফন্ট, এবিং থেভমি ন্টভেম
অোভরের)

> প্রকগ্রেয অধীগ্রন অরবগ্রমাগ প্ররতকাগ্রযয দ্ধরত:
I. অন্টভভযাভের োরণ: ন্টনযন্টিি ত্তা (আরই)এর থযভোন েময বা বাে থেওযার ফভ েন্টরভবার ঘােন্টি ভ

িারা স্বিিভাভব বা এেজন অনুভমান্টেি প্রন্টিন্টনন্টির মািযভম অন্টভভযাে োভযর েরভি োভর।

"অনুভমান্টেি প্রন্টিন্টনন্টি"  এমন এেজন বযন্টি যাভে আইনানুেভাভব ন্টনভযাে েরা ভযভে এবিং এেজন

আইনজীবী (যন্টে না অযাডভভাভেে িংক্ষু ব্ধ বযন্টি না য) নযাযোভর ামভন অন্টভভযাভের প্রন্টিন্টনন্টিত্ব েরার
জনয ন্টন্টখিভাভব অনুভমান্টেি।
II. ন্টিভমর অিীভন থোন অন্টভভযাে ববি বভ ন্টবভবন্টিি ভব না যন্টে না:,
a) ন্টিভমর অিীভন অন্টভভযাে োভযর েরার আভে, অন্টভভযােোরী ন্টনযন্টিি ত্তার োভে এেটি ন্টন্টখি

অন্টভভযাে োভযর েভরন্টেভন।

i.

ন্টনযন্টিি ত্তা অন্টভভযােটি ম্পূণয বা আিংন্টলেভাভব প্রিযাখযান েভরভে এবিং অন্টভভযােোরী
প্রন্টিন্টিযায অন্তুষ্ট; অেবা অন্টভভযােোরী ন্টনযন্টিি ত্তা অন্টভভযাে োওযার 30 ন্টেভনর মভিয
থোভনা প্রন্টিন্টিযা োনন্টন; এবিং

ii.

অন্টভভযাভের প্রন্টি ন্টনযন্টিি ত্তার োে থেভে অন্টভভযাভের উত্তর/প্রন্টিন্টিযা োওযার এে বেভরর
মভিয বা অন্টভভযাভের িান্টরখ থেভে এে বের এবিং 30 ন্টেভনর মভিয যন্টে থোনও
উত্তর/প্রন্টিন্টিযা না োওযা যায িাভ অন্টভভযােটি নযাযোভর োভে োভযর েরা য।

b) অন্টভভযােটি ইন্টিমভিয েভমযর এেই োরভণর থক্ষভি নয:
i.

এেজন নযাযোভর ামভন ন্টবিারািীন, অেবা এেই অন্টভভযােোরীর োে থেভে বা এে বা
এোন্টিে অন্টভভযােোরী, বা িংন্টিষ্ট এে বা এোন্টিে েভক্ষর াভে ন্টমন্টি থাে বা না থাে,
এেজন নযাযোভর দ্বারা থমিার ন্টভন্টত্তভি ন্টনষ্পন্টত্ত বা থমাোন্টবা েরা;

ii.

থোভনা আোি, ট্রাইবুযনা,
থোভনা আোি, ট্রাইবুযনা,
ন্টনষ্পন্টত্ত বা থমাোন্টবা েরা
বা িংন্টিষ্ট এে বা এোন্টিে

ান্ট, বা অনয থফারাম বা েিৃয েভক্ষর ামভন ন্টবিারািীন; অেবা,
ান্টোরী, বা অনয থফারাম বা েিৃয েক্ষ দ্বারা থমিার ন্টভন্টত্তভি
ভযভে, এেই অন্টভভযােোরীর োে থেভে প্রাপ্ত থাে বা না থাে
অন্টভভযােোরী/েভক্ষর াভে ন্টমন্টি থাে।

c) অন্টভভযােটি থোভনাভাভবই েভ ার, িু চ্ছ বা ন্টবরন্টিের নয;
d) 1963 াভর ীমাবদ্ধিা আইভনর অিীভন এই িরভনর োন্টবর জনয ীমাবদ্ধিার িংন্টবন্টি

ফু ন্টরভয যাওযার আভেই অন্টভভযােটি ন্টনযন্টিি ত্তার োভে েরা ভযন্টে;
e) অন্টভভযােোরী ন্টিভমর 11 িারার অিীভন প্রভযাজনীয মস্ত িেয রবরা েভর।
f)

িংক্ষু ব্ধ বযন্টি এেজন অযাডভভাভেে না ভ, অন্টভভযােটি অন্টভভযােোরী বযন্টিেিভাভব বা এেজন
অযাডভভাভেে োডা অনয থোভনা অনুভমান্টেি এভজি দ্বারা োভযর েরা য।

III. এই ন্টিভমর অিীভন অন্টভভযাভের রক্ষণাভবক্ষণ না েরার োরণগুন্টর উোরণগুন্ট ন্টনম্নরূে:
a) এেটি আরই এর বান্টণন্টজযে রায/বান্টণন্টজযে ন্টদ্ধান্ত;
b) এেটি আউেভান্টযিং িু ন্টি ন্টনভয এেজন ন্টবভিিা এবিং এেজন আরই এর ন্টবিেয ;
c) অন্টভভযাে রান্টর ওমবডমযান এর োভে ভম্বািন না েরা;
d) এেটি আরই এর বযবস্থােনা বা ন্টনবযাীভের ন্টবরুভদ্ধ ািারণ অন্টভভযাে;
e) এেটি িংন্টবন্টিবদ্ধ বা আইন-প্রভযােোরী েিৃয েভক্ষর আভেভলর প্রন্টিন্টিযায েেভক্ষে থনওযা য এমন ন্টবিেয ;
f) মস্ত েন্টরভবা যা আরন্টবআই-এর ন্টনযিে েন্টরন্টির বাইভর েভড;
g) আরই থের মভিয ন্টবিেয ; এবিং
h) এেটি আরই-এর েমযিারী-ন্টনভযােেিয া ম্পেয িংিান্ত ন্টবভরাি।

> অরবগ্রমাগ দাগ্র়েগ্রযয প্ররি়ো:
আযই-এয কাগ্রে
রররিত অরবগ্রমাগ

30 রদগ্রনয

থগ্রল

মরদ আযই
একটি অরবগ্রমাগ
ম্পূর্ভ ফা
আংরকবাগ্রফ
প্রতযািযান কগ্রয,
এফং থবাক্তা এিনও
প্ররতরি়ো রনগ্র়ে
অন্তুষ্ট্ ন, ফা মরদ
আযই থেগ্রক থকানও
প্ররতরি়ো না
াও়ো মা়ে,

মরদ োক অনয
থকান থপাযাভ
থেষ্ট্া না কগ্রয
োগ্রকন

C)

ওভফডভযান এয কাগ্রে অরবগ্রমাগ দাগ্র়েয
করুন
(আযই থেগ্রক প্ররতরি়ো াও়োয এক ফেগ্রযয
ভগ্রধয; ফা আযই থেগ্রক থকানও প্ররতরি়ো না
াও়োয এক ফেয এফং 30 রদগ্রনয ভগ্রধয)
A)

রএভএ
থােভার
(https://cms.rbi.org.in); অেফা

B)

ইগ্ররকট্ররনক ফা রপরজকযার থভাড েূ
থন্ট্রারাইজড রযীে অযান্ড প্রগ্ররং
থিায
(রআযরর)
(পভভ যাে
ংমুক্ত)
Email: CRPC@rbi.org.in

ঠিোনা: ন্টআরন্টেন্ট, আরন্টবআই, থন্ট্রা
ন্টভস্তা, থক্টর 17, িণ্ডীেড-160 017। থো
ন্টি নম্বর  েিযাক্ট থিার - 14448
(ময - ো 9:30 থেভে ন্টবো 5:15)

> উত্তযরফোযকাযী কতৃভ গ্রেয াভগ্রন আগ্রফদন করুন:

o এেজন অন্টভভযােোরী ন্টযন্টন ওমবডমযান অন্টফ েিৃয ে দ্বারা এেটি েুরিার বা অন্টভভযাে প্রিযাখযান েরাভি
অন্তুষ্ট ন, ন্টিন্টন েুরষ্কার োওযার বা অন্টভভযাে প্রিযাখযান েরার 30 ন্টেভনর মভিয ন্টনবযাী েন্টরিাে, থভািা
ন্টলক্ষা ও ুরক্ষা ন্টবভাে (ন্টইন্টেন্টড), আরন্টবআই-এর োভে এেটি আন্টে োভযর েরভি োভরন।.
o যন্টে উত্তরন্টবিারোরী েিৃয েক্ষ ন্টনিযারণ েভর থয অন্টভভযােোরীর মযীমার মভিয আন্টে োন্টখ না েরার জনয
উেযুি োরণ ন্টে, িাভ এটি 30-ন্টেভনর থমযাে বৃন্টদ্ধ েরভি োভর।.

> অরবগ্রমাগ্রগয ভাধান:
o ওমবডমযান এর ামভন োযযিম িংন্টক্ষপ্ত।
o থাভেভের এেটি িু ন্টিভি থে ে
ৌঁ াভি াাযয েরার জনয মভ ািা বা মিযস্থিার ুন্টবিা থেয। যন্টে থোভনা িু ন্টি না য,

েুরিার/অডযার জান্টর েরা ভি োভর।

রফিঃদ্রিঃ :
এটি ন্টবিেয মািাভনর এেটি ন্টবেল্প প্রন্টিযা।
অন্টভভযােোরী িার মামা আোি, ট্রাইবুযনা, ান্ট বা অনয থোভনা স্থান বা েিৃয েভক্ষর োভে ন্টনভয থযভি স্বািীন।

অন্টিন্টরি িভেযর জনয অনুে েভর আইআইএফএ ওভযবাইে www.iifl.com বা আরন্টবআই ওভযবাইে www.rbi.org.in-এ ন্টিম
ডীভে থেখুন। ন্টিমটির এেটি অনুন্টন্টে আমাভের লাখাগুন্টভিও োওযা যায এবিং অনুভরাভির ন্টভন্টত্তভি, এটি োেভে থরফাভরভের জনয
থেওযা ভব।

