
gাহকৰ aিভেযাগ pিতিবধান pনালী । 
 
পযেবkণ: 
sতnt মাik’িফন pাiেভট িলিমেটড e iয়াত বুজাiেছ য sতnt eটা শিkশালী আৰ ুস ক aিভেযাগ pিতিবধান 
pণালী sাপন কিৰেছ যাৰ লk  pণালীেটাৰ সীমা িনধাৰন কিৰ িযেয় aিভেযাগৰ দৃ াnৰ সেত লনেদনৰ aনমুিত 
pদান কেৰ বা gাহকৰ dাৰা utািপত p ৰ ৷ 
 
gহকক unত মানৰ সৱা আগবঢ়াব চাভানটাৰাi pযিুk িবদ াৰ  unত মানৰ সৱা pদানেৰ  gাহক  aিধক 
আকিষত কৰাৰ লk েৰ। চাভানটাৰাi iিতমেধ  আৰm কিৰেছ  নতুন সৱা ।iয়াৰ  জিৰয়েত gাহেক  িpিnং 
আৰ ুিডজাiনৰ ktত নতুন নতুন সিুবধা লাভ কিৰব। 
 
লk : 
gাহক aিভেযাগ pিতিবধান pনালীৰ লk  হেছ gাহকৰ dাৰা utািপত হাৱা aিভেযাগ বাৰ িনি ত কৰা ৷ 
িkpতােৰ আৰ ুদkতােৰ ৷ 
 
aিভেযাগৰ ধাৰনা: 
1) gাহেক শাখা পিৰচালকক যাগােযাগ কৰা : gাহক বােৰ শাখা পিৰচালকক  যাগােযাগ তথ ৰ সেত যাগান ধেৰ 
৷ gাহক বােৰ শাখা পিৰচালকক যাগােযাগ কিৰব পােৰ িযেয় aিভেযাগেটা টুিকব aিnম পযায়ৈল পযেবkণ কেৰ 
আৰ ুসমস াৰ সমাধান কেৰ ৷ শাখা পিৰচালকৰ যাগােযাগৰ নিথ পt আিম pকাশ কৰা ঋনৰ নিথ পtত uেlখ 
থািকব ৷ 
 
 
2) gাহেক gিn সmnীয় িবয়য়া িবেশষ সিুবধাৰ নmৰত যাগােযাগ কিৰব: কােনা aিভেযাগৰ কনা িদবৈল ৷ 
gাহকৰ dাৰা utািপত p ৰ sতnt e িবেশষ সিুবধা জনক নmৰ িনেয়ািজত কিৰেছ িযেটা  18002679911 ৷ ei 
সিুবধা জনক িবেশষ নmৰেেটা িনেয়ািজত কৰা gিn সmnীয়   িবষয়াi পিৰচালনা কেৰ িযেটা sতntৰ কাযালয়ত 
আধািৰত gিn সmnীয় িবয়য়াi টুিক ৰােখ ৷েশষ পযায়ৈল পষেবkণ কেৰ আৰ ুসমস াৰ সমাধান কেৰ ৷ 
 
 
3) gাহেক aিভেযাগ pিতিবধান কাযালয়ত যাগােযাগ কেৰ : aিভেযাগ pিত িবধান িবষয়াৰ   যাগােযাগৰ নিথ 
পt সকেলা sতntৰ শাখাৰ জাননী ফলত pদশন কেৰ ৷েকােনা apেয়াজীয় p  বা aিভেযাগৰ বােব gাহেক 
পানপ য়াৈক aিভেযাগ pিতিবধান কাযালয়ত যাগােযাগ কিৰব পােৰ৷ 
 
 
4) gাহকৰ dাৰা িলিখত aিভেযাগ :gাহক বােৰ শাখা আৰ ুমখু  কাযালয়ৰ কনাৰ সেত যাগােযাগ কেৰ যত 
তoেঁলােক িলিখত aিভেযাগেবাৰ বাতাবাহকৰ dাৰা জমা িদব পােৰ ৷ শাখা sৰত িলিখত aিভেযাগ বাৰ শাখা 
পিৰচালকক জমা িদব লােগ বা aিভেযাগ বাকচত থ িদব লােগ ৷ 
 
 
5) ktত aিভেযাগ:gাহেক তoেঁলাকৰ িলিখত aিভেযাগ বা p েবাৰ sতntৰ কােনা পদবীক জমা কিৰব পােৰ ৷ 
িযেয় তoেঁলাকক কােনা আেলাচনা sানত লগ পায় যেন দলৰ মূল  িনৰূপন কৰা কায,সভা iত ািদ ৷ pায় বাৰ 
দৃ াnত িনেদশেক aিভেযাগৰ শীে  pিতিবধান কিৰব ,  িকছু ktত তা�kিণক pিতিবধান সmৱ নহয় ৷ eেন 
aিভেযাগ বা p ৰ সmক পূণ gিn সmnীয় িবষয়া আৰ ুমখু  কাযকৰীক pৰণ কিৰব লােগ ৷ ei সmnীয় 
িবষয়াi সমাধানৰ s ীকৰণ পাব আৰ ুশাখাৰ জিৰয়েত gাহকক সমাধান যাগান ধিৰব ৷ 
 
 
 
6) তৃতীয় aিভকৰনৰ dাৰা gাহকৰ হ ব ািহক aিভেযাগ:gাহকৰ হ সাধাৰন জনতা,িৰজাভ বংক aফ 
iি য়া,uেদ াগ,পুিলচ,uিকল,সামািজক কম  iত ািদ sতntৰ কাযালয়ৰ আধাৰত শাখা sৰত বা gিn সmnীয় িবষয়াi 



aিভেযাগ টুিক ৰািখব ৷ ei aিভেযাগ বাৰ স ক সমাধানৰ সেত যাগান ধৰা হব ৷ গিতেক িযেকােনা িনেদশেক 
িযেয় oপৰত uেlখ কৰা eেন ধৰনৰ aিভকৰনৰ পৰা aিভেযাগ gহন কিৰব শাখা পিৰচালক বা gিn সmnীয় 
তkনা pাবল  বিৃd কিৰব লািগব ৷  
 
িনিদ  সময় : সmূণ পdিতৰ সময় aিভেযাগ সমূহ তলত িদয়া ধৰেন িনিদ  সময়ৰ িভতৰত pয়াস কৰা হয় ৷ 
 
 
sৰ 1:শাখা পিৰচালক কমিদন 5 
 
sৰ 2:gিn সmnীয় িবষয়া sতntৰ থােন কাযালয়ৰ িভিtত কমিদন 7 িদন 
 
 
dতভােৱ kমা� বিৃd কৰা কায: 
সকেলা ধৰনৰ p  বা aিভেযাগ িযেবাৰ শাখা পিৰচালকৰ dাৰা gাহকৰ aিভেযাগ ৰিচদৰ পৰা 5 িদনীয়া 
কমিদনৰ িভতৰত pয়াস কৰা নহব ৷ সiেবাৰ sতnt থােন কাযালয়ৰ িভিtত pাবল  বিৃd কিৰব লােগ ৷  
 
তদপুিৰ যিদ 7 িদনীয়া কাযিদনৰ িভতৰত aিভেযাগ ৰিচদৰ পৰা ei সmnীয় িবষয়াi িসdাn gহন কিৰবৈল সmৱ 
নহয়,তেn কাmানীৰ dাৰা িনযুk aিভেযাগ pিতিবধান িবষয়াৈল িবষয়েটাৰ পিৰসৰ বিৃd কিৰব লােগ ৷ 
 
eেনধৰনৰ aিভেযাগ বা p  aিভেযাগ pিতিবধান িবষয়াi    সমস াৰ সমাধানৰ বােব মখু  িkয়াtকৈল pৰণ 
কিৰব ৷যিদ gাহেক aিভেযাগ িদয়া সমস াৰ dাৰা সn  নহয় তেn তoেলােক মাik’ফাiেনn iনি u ন  
নটৱক (eম eফ আi iন) িবেশষ সিুবধাজনক নmৰ     ল aিভেযাগ  1800270031  utাপন কিৰব পােৰ িযেটা 
gাহকৈল pকাশ কৰা ঋনৰ নিথ পtত ছপা কিৰ থ িদয়া হয় ৷ 
 
 
যিদ aিভেযাগ বা p েবাৰ 1 মাহ সময়ৰ িভতৰত sতntৰ dাৰা সমাধান নহয় তেn gাহক মmুাi আৰ িব আiৰ 
িদ eন িব eছৰ আ িলক কাযালয়ৰ  ভাৰpাp িবষয়াৰ তলত িদয়া কনা aনসুিৰ uপিsত হব পােৰ � 
 
 
ভাৰpাp িবষয়া,  
ভাৰতীয় িৰজাভ বংক, 
aনা বংক পযেবkণ িবভাগ, মmুাi কndীয় ৰ’ল চনৰ সnখুত  
বাikলা, মmুাi-400008  
 
 
 
 
 
িনমিntত বা পিৰদশন পdিত: 
িযেকােনা aিভেযাগ বা p  p ীয়ন কৰা বােব সকেলা বাৰ শাখাi eটা aিভেযাগ aিভেলখ িনয়ntন  
কিৰব,তােৰাপিৰ সকেলা বাৰ শাখােত aিভেযাগ বাকচ pদশন কিৰব লােগ ৷ pেত ক সামবােৰ শাখােবাৰৰৰ gহন 
কৰা uk aিভেযাগ বা p েবাৰ বা aিভেযাগ বাৰৰ মযাদা gিn সmnীয় িবষয়াক মiল cc  ত শাখা 
িবপদাশংকাৰ দািয়t লাৱা িবষয়া, a লৰ িবষয়াৰ হাতত শষৰ শkু বাৰৈল ৰখা হয় ৷ পিৰদশনৰ aিভpায়ৰ 
বােব সকেলা শাখাৰ পৰা gহন কৰা নিথ পt সমূহ gিn সmnীয় িবষয়াi সদুৃ  কিৰব আৰু eেক ধৰনৰ 
aিভেযাগৈল pৰন কিৰব ৷  
 
 



pিতিবধািনক িবষয়া আৰু জ  পিৰচালেক িবেশষ সিুবধাজনক নmৰৰ পৰা gহন কৰা aিভেযাগৰ utািপত মযাদা 
আৰ ুনিথ পt eেক লেগ পিৰচালনা কেৰ ৷ 
 
 
িবপদাংশকাৰ দািয়t থকা িবষয়াi মােহকীয়া িভিtত িহচাপ পৰীkা কেৰ যিদo সময় সােপেk gিn সmnীয় িবষয়াi 
সকেলা ধৰনৰ aিভেযাগৰ িববৰন িদেয় ৷ নমনুাৰ িভিtত িবপদাংশকাৰ দািয়tত থকা িবষয়াi aিভেযাগৰ 
সেnাষজনক সমাধানৰ পৰীkাকৰনৰ বােব aিভেযাগ প ীয়ন কিৰবৈল ব িkক যাগােযাগ কিৰব,যিদ কােনা িবৱৰন 
থােক তেn িবপদাংশকাৰ দািয়tত থকা িবষয়াi মখু  আ িলক িবপদাংশকাৰ দািয়tত থকা িবষয়াক িবচলনৰ বােব 
িববৰন কিৰব ,তােৰাপিৰ মখু  আ িলক িবপদাংশকাৰ দািয়tত থকা িবষয়াi eেক ধৰেন িবপদাংশকাৰ দািয়tত 
থকা িবষয়াক িবৱৰন কিৰব ৷ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


