রিজার্ভ ব্যাঙ্ক - ইরিগ্রেগ্রেড নযায়াল য াজনা ২০২১
উগ্রেখগ্র াগয বব্রিষ্ট্য
ইন্টিগ্রেগ্রেড ন্যায়পা যযাজন্া, ২০২১ ১২ই ন্গ্রভম্বর, ২০২১ যথগ্রে োযযের গ্রয়গ্রে৷ এই যযাজন্াটি আরন্টবআই

ন্যায়পা বযবস্থার ক্ষমতাগ্রে ন্টন্রগ্রপক্ষ যরগ্রে ‘এে যেল এে ন্যায়পা’ পদ্ধন্টত েণ েগ্ররগ্রে। এটি আরন্টবআই-এর
ন্টবেযমান্ ন্টতন্টি ন্যায়পা যযাজন্াগ্রে এেীভূ ত েগ্রর, যথা, (i) বযান্টকিং ন্যায়পা যযাজন্া, ২০০৬; (ii) ন্ন্বযান্টকিং আন্টথযে িংস্থাগুন্টর জন্য ন্যায়পা যযাজন্া, ২০১৮; এবিং (iii) ন্টডন্টজো যন্গ্রেগ্রন্র জন্য ন্যায়পা
যযাজন্া, ২০১৯।
 প্রগ্র াজযতা: ভারতীয় ন্টরজাভয

বযাক দ্বারা ন্টন্য়ন্টিত মস্ত িংস্থা (গ্রযমন্ বযাক / এন্ন্টবএফন্ট / যপগ্রমি ন্টগ্রেম

অপাগ্ররের)
 য াজনাি অধীগ্রন অরর্গ্র াগ রনষ্পরিি দ্ধরত:
I. অন্টভগ্রযাগ্রের োরণ: ন্টন্য়ামে িংস্থা (আরই) এর যয যোগ্রন্া োজ/ভু গ্রর ফগ্র পন্টরগ্রবার ঘােন্টত গ্র বযন্টিেতভাগ্রব বা
এেজন্ অন্ুগ্রমান্টেত প্রন্টতন্টন্ন্টির মািযগ্রম অন্টভগ্রযাে োগ্রয়র েরগ্রত পাগ্রর।
"অন্ুগ্রমান্টেত প্রন্টতন্টন্ন্টি" মাগ্রন্ এেজন্ বযন্টি, এেজন্ অযাডগ্রভাগ্রেে বযতীত (যন্টে ন্া অযাডগ্রভাগ্রেে ন্টপড়ীত বযন্টি য়)
যথাযথভাগ্রব ন্টন্গ্রয়াে এবিং ন্টন্টেতভাগ্রব ন্যায়পাগ্রর ামগ্রন্ োযযিারায় অন্টভগ্রযােোরীর প্রন্টতন্টন্ ন্টিত্ব েরার জন্য অন্ুগ্রমান্টেত।
II.

অন্টভগ্রযােটি ন্টিগ্রমর অিীগ্রন্ থােগ্রব ন্া, যন্টে ন্া:
a) অন্টভগ্রযােোরী, যযাজন্ার অিীগ্রন্ অন্টভগ্রযাে েরার আগ্রে , িংন্টিষ্ট ন্টন্য়ামে িংস্থার োগ্রে এেটি ন্টন্টেত অন্টভগ্রযাে
েরগ্রবন্ এবিং
i.

অন্টভগ্রযােটি ম্পূণয বা আিংন্টলেভাগ্রব ন্টন্য়ামে িংস্থা দ্বারা োন্টরজ েরা গ্রয়গ্রে এবিং অন্টভগ্রযােোরী উত্তগ্রর
ন্তুষ্ট ন্য়; অথবা অন্টভগ্রযাে প্রান্টির ৩০ ন্টেগ্রন্র মগ্রিয অন্টভগ্রযােোরীর যোগ্রন্া উত্তর পান্ন্টন্ ; এবিং

ii.

অন্টভগ্রযােটি ন্টন্য়ামে িংস্থা দ্বারা ম্পূণয বা আিংন্টলেভাগ্রব প্রতযােযান্ েরা গ্রয়গ্রে এবিং অন্টভগ্রযােোরী
উত্তগ্রর ন্তুষ্ট ন্য়; অথবা ন্টন্য়ামে িংস্থা অন্টভগ্রযাে পাওয়ার পর ৩০ ন্টেগ্রন্র মগ্রিয অন্টভগ্রযােোরী যোগ্রন্া
উত্তর পান্ন্টন্; এবিং

b) অন্টভগ্রযােটি েগ্রমযর এেই োরগ্রণর যক্ষগ্রে ন্য় যা ইন্টতমগ্রিযই:
i.

এেজন্ ন্যায়পাগ্রর োগ্রে ন্টবচারািীন্ অথবা এেজন্ ন্যায়পাগ্রর দ্বারা, এেই অন্টভগ্রযােোরীর োে যথগ্রে বা
এে বা এোন্টিে অন্টভগ্রযােোরীর াগ্রথ, বা িংন্টিষ্ট এে বা এোন্টিে পগ্রক্ষর োে যথগ্রে প্রাি যাে বা ন্া
যাে, যযােযতার ন্টভন্টত্তগ্রত ন্টন্ষ্পন্টত্ত বা যমাোন্টবা েরা;

ii.

যোগ্রন্া আোত, ট্রাইবুযন্া বা ান্ট বা অন্য যোগ্রন্া যফারাম বা েতৃয পগ্রক্ষর োগ্রে ন্টবচারািীন্; অথবা,
যোগ্রন্া আোত, ট্রাইবুযন্া বা ান্টোরী বা অন্য যোগ্রন্া যফারাম বা েতৃয পগ্রক্ষর দ্বারা যমিার ন্টভন্টত্তগ্রত
ন্টন্ষ্পন্টত্ত বা যমাোন্টবা েরা, এেই অন্টভগ্রযােোরীর োে যথগ্রে বা িংন্টিষ্ট এে বা এোন্টিে
অন্টভগ্রযােোরী/পগ্রক্ষর োে যথগ্রে প্রাি যাে বা ন্া যাে।

c) অন্টভগ্রযােটি অপমান্জন্ে বা তু চ্ছ বা য়রান্ েগ্রর এমন্ ন্য়;
d) ন্টন্য়ামে িংস্থার োগ্রে এই িরগ্রন্র োন্টবর জন্য ীমাবদ্ধতা আইন্, ১৯৬৩ এর অিীগ্রন্ ন্টন্িযান্টরত ীমাবদ্ধতার যময়াে
যল ওয়ার আগ্রে েরা গ্রয়ন্টে;
e) অন্টভগ্রযােোরী ন্টিগ্রমর ১১ িারায় উগ্রেন্টেত ম্পূণয তথয প্রোন্ েগ্ররন্;

অন্টভগ্রযােটি অন্টভগ্রযােোরীর দ্বারা বযন্টিেতভাগ্রব বা এেজন্ উন্টে োড়া অন্য এেজন্ অন্ুগ্রমান্টেত প্রন্টতন্টন্ন্টির
মািযগ্রম োগ্রয়র েরা য় যন্টে ন্া অযাডগ্রভাগ্রেে ন্টপড়ীত বযন্টি য়।

f)

III. যযাজন্ার অিীগ্রন্ অন্টভগ্রযাগ্রের রক্ষণাগ্রবক্ষণ ন্া েরার োরণগুন্ট  যই ন্টবয়গুন্ট যযমন্a) এেটি ন্টন্য়ামে িংস্থার বান্টণন্টজযে রায়/বান্টণন্টজযে ন্টদ্ধান্ত;
b) এেটি আউেগ্রান্টযিং চু ন্টি িংক্রান্ত এেটি ন্টবগ্রক্রতা এবিং এেটি ন্টন্য়ামে িংস্থার মগ্রিয ন্টবগ্ররাি;
c)

অন্টভগ্রযাে রান্টর ন্যায়পাগ্রে গ্রম্বািন্ েরা য় ন্া;

d) এেটি ন্টন্য়ামে িংস্থার বযবস্থাপন্া বা ন্টন্বযাীগ্রের ন্টবরুগ্রদ্ধ ািারণ অন্টভগ্রযাে;
e) যয ন্টববাগ্রে এেটি িংন্টবন্টিবদ্ধ বা আইন্ প্রগ্রয়ােোরী েতৃয পগ্রক্ষর আগ্রেগ্রলর াগ্রথ ম্মন্টতগ্রত পেগ্রক্ষপ যন্ওয়া য়;
f)

পন্টরগ্রবা আরন্টবআই-এর ন্টন্য়িে পন্টরন্টির মগ্রিয ন্য়;

g) RE এর মগ্রিয ন্টবগ্ররাি; এবিং
h) এেটি ন্টন্য়ামে িংস্থার েমযচারী-ন্টন্গ্রয়ােেতয া ম্পেয জন্টড়ত ন্টববাে৷


অরর্গ্র াগ দাগ্রয়ি কিাি প্ররিয়া
ন্যায়পাগ্রর োগ্রে অন্টভগ্রযাে োগ্রয়র েরুন্

ন্টন্য়ামে িংস্থার

৩০ ন্টেগ্রন্র
যলগ্র

োগ্রে ন্টন্টেত
অন্টভগ্রযাে

যন্টে অন্টভগ্রযাে ম্পূণয বা

োে অন্য

আিংন্টলেভাগ্রব ন্টন্য়ামে

যোগ্রন্া যফারাম

িংস্থার দ্বারা প্রতযােযান্

যযাোগ্রযাে ন্া

েরা য় এবিং োে

েগ্রর থােগ্র

প্রন্টতন্টক্রয়ার প্রন্টত অন্তুষ্ট
থাগ্রে অথবা ন্টন্য়ামে
িংস্থা যথগ্রে যোন্ উত্তর
পাওয়া ন্া যায়

(ন্টন্য়ামে িংস্থার যথগ্রে উত্তর প্রান্টির এে বেগ্ররর
মগ্রিয; অথবা ন্টন্য়ামে িংস্থার যথগ্রে উত্তর ন্া যপগ্র
এে বের ৩০ ন্টেগ্রন্র মগ্রিয)
A) ন্টএমএ যপােযা (https://cms.rbi.org.in);বা
B) ইগ্রেট্রন্টন্ে বা ন্টফন্টজেযা যমাড যথগ্রে
যন্ট্রাাইজড রন্টে অযান্ড প্রগ্রন্টিং যিার
(ন্টআরন্টপন্ট) (ফমযযাে িংযুি)
ইগ্রম: CRPC@rbi.org.in
ঠিোন্া: ন্টআরন্টপন্ট, আরন্টবআই, যন্ট্রা ন্টভস্তা, যক্টর
১৭, চন্টন্ডেড়-১৬০০১৭. যো ন্টি ন্ম্বর- ১৪৪৪৮ 
যেগ্রের াগ্রথ যযাোগ্রযাে েরুন্ (ময় – ো
৯:৩০ যথগ্রে ন্টবো ৫:১৫ পযযযন্ত)



আগ্রব্দন কতভত গ্রেি কাগ্রে আগ্রব্দন:

o অন্টভগ্রযােোরী ন্যায়পাগ্রর োযযায় েতৃয ে যোগ্রন্া পুরিার বা অন্টভগ্রযাে প্রতযােযাগ্রন্র দ্বারা ন্টপড়ীত, এন্টিন্টেউটিভ ন্টডগ্ররক্টর,
ন্টডপােযগ্রমি অফ েন্ন্টজউমার এডু গ্রেলন্ অযান্ড যপ্রাগ্রেেলন্ (ন্টইন্টপন্টড), পুরষ্কার প্রান্টির তান্টরে বা অন্টভগ্রযাে প্রতযােযাগ্রন্র
তান্টরে যথগ্রে ৩০ ন্টেগ্রন্র মগ্রিয আরন্টবআই-এর োগ্রে আগ্রবেন্ েরগ্রত পাগ্ররন্।
o আগ্রবেন্ েতৃয পক্ষ, যন্টে ন্তুষ্ট য় যয অন্টভগ্রযােোরীর মগ্রয়র মগ্রিয আপী পেন্দ ন্া েরার জন্য যগ্রথষ্ট োরণ রগ্রয়গ্রে,
তাগ্র ৩০ ন্টেগ্রন্র যবন্টল ময়ীমার অন্ুমন্টত ন্টেগ্রত পাগ্রর।


অরর্গ্র াগ রনষ্পরি:

o

ন্যায়পাগ্রর ামগ্রন্ োযযিারা িংন্টক্ষি প্রেৃ ন্টতর।

o

ুন্টবিা, মগ্র াতা বা মিযস্থতার মািযগ্রম মীমািংার প্রচার েগ্রর
েরগ্রত পাগ্রর

যন্টে ন্া যপ ৌঁোয় তাগ্র, পুরিার/অডযার জান্টর

রব্িঃদ্রিঃ:


এটি এেটি ন্টবেল্প ন্টবগ্ররাি মািান্ প্রন্টক্রয়া।



অন্টভগ্রযােোরী আোত, ট্রাইবুযন্া বা ান্টোরী বা অন্য যোন্ যফারাম বা েতৃয পগ্রক্ষর োগ্রে যাওয়ার স্বািীন্তা
থােগ্রব।

য াজনাি রব্স্তারিত করি জনয অনুেহ কগ্রি
https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/content/pdfs/RBIOS2021_121121.pdf যদখুন।

