
 

 

রযজাবভ  ফযাঙ্ক – ইরিগ্রেগ্রেড ওম্বডভযান রিভ 2021 
 

উগ্রেখগ্রমাগয বফরষ্ট্য 
 

12 নভবম্বয, 2021 থথভে ইন্টিভেভেড ওম্বডভযান ন্টিভ, 2021 োমযেয েযা ভেভে৷ এই ন্টিভটি RBI ওম্বডভযান ফযফস্থায আইনগত অন্টধোয ন্টনযভক্ষ 

েভয ‘এে জান্টত এে ওম্বডভযান’ দ্ধন্টত েণ েভয। এটি RBI-এয ন্টফদযভান ন্টতনটি ওম্বডভযান ন্টিভভে ংত েভয, মথা, (i) ফযান্টকং ওম্বডভযান 

ন্টিভ, 2006; (ii) নন-ফযান্টকং ন্টপনান্টিোর থোম্পান্টনগুন্টরয জনয ওম্বডভযান ন্টিভ, 2018; এফং (iii) ন্টডন্টজোর থরনভদভনয জনয ওম্বডভযান 

ন্টিভ, 2019৷ 
 

প্রগ্রমাজযতা: 
 

ন্টনম্নন্টরন্টিত ন্টনেন্টিত ত্ত্বাগুন্টর (RE) এই ন্টিভটিয আওতাে ভে: 

 
i. ভস্ত ফান্টণন্টজযে ফযাক, আঞ্চন্টরে োভীণ ফযাক, তপন্টন্টর প্রাথন্টভে (নগযভেন্টিে) ভফাে ফযাক এফং অ-তপন্টন্টর প্রাথন্টভে (নগযভেন্টিে) ভফাে 

ফযাকগুন্টর মাভদয গত আন্টথযে ফেভযয ন্টনযীন্টক্ষত ফযাভরি ীভেয তান্টযি অনুাভয আভানভতয আোয 50 থোটি োো ফা তায উভয ; 

ii. ভস্ত নন-ফযাংন্টেং ন্টপনান্টিোর থোম্পান্টন (NBFC) (াউন্টজং পাইনযাি থোম্পান্টনগুন্টর ফযতীত) মাযা (a) আভানত েণ েযায জনয অনুভভান্টদত; 

অথফা  মাভদয (b) ূফযফতী আন্টথযে ফেভযয ন্টনযীন্টক্ষত ফযাভরি ীভেয তান্টযি অনুাভয 100 থোটি োো এফং তায থফন্ট ম্পভদয আোয  োে 

ইিাযভপ আভে; এফং  

iii. ন্টিভভয আওতাে ংজ্ঞান্টেত ভস্ত ন্টভেভ অংেণোযী। 

 
রিগ্রভয আওতায় অরবগ্রমাগ রনষ্পরিয দ্ধরত: 

 
I. অন্টবভমাভগয ন্টবন্টি : ন্টনেন্টিত ত্ত্বায থোভনা োজ/ফাদ থদওোয পভর ন্টযভলফায ঘােন্টত থদিা ন্টদভর ফযন্টিগতবাভফ ফা এেজন অনুভভান্টদত প্রন্টতন্টনন্টধয 

ভাধযভভ অন্টবভমাগ দাভেয েযভত াভয। 

“অনুভভান্টদত প্রন্টতন্টনন্টধ” অথযাৎ এেজন অযাডভবাভেে ফযতীত থোভনা ফযন্টি, (মন্টদ না অযাডভবাভেে ন্টনভজই কু্ষব্ধ ফযন্টি ন) মাভে ওম্বডভযাভনয াভভন 

অন্টবভমাগোযীয প্রন্টতন্টনন্টধত্ব েযায জনয মথামথবাভফ ন্টনভোগ এফং ন্টরন্টিতবাভফ অনুভভাদন েযা ভেভে। 

 
II.  অরবগ্রমাগটি রিগ্রভয আওতায় ড়গ্রফ না, মরদ না: 

 
a) অন্টবভমাগোযী, ন্টিভভয আওতাে অন্টবভমাগ েযায আভগ, ংন্টিষ্ট ন্টনেন্টিত ত্ত্বায োভে এেটি ন্টরন্টিত অন্টবভমাগ েভয থাভেন  এফং   

i. ন্টনেন্টিত ত্ত্বা অন্টবভমাগটি   মূ্পণয ফা আংন্টেবাভফ প্রতযািযান েভযভেন এফং অন্টবভমাগোযী উিভয ন্তুষ্ট নন্টন;   অথফা  ন্টনেন্টিত ত্ত্বা 

অন্টবভমাগ াওোয য 30 ন্টদভনয ভভধয অন্টবভমাগোযী থোভনা উিয ানন্টন; এফং 

ii. অন্টবভমাগোযী ন্টনেন্টিত ত্ত্বায োে থথভে অন্টবভমাভগয উিয াওোয এে ফেভযয ভভধয ওম্বডভযাভনয োভে অন্টবভমাগ েযা ে অথফা,  

থমভক্ষভে এে ফেভযয ভভধয এফং অন্টবভমাভগয তান্টযি থথভে 30 ন্টদভনয ভভধয থোভনা উিয াওো মাে না।  

 

b) অন্টবভমাগটি েভভযয এেই োযভণয থক্ষভে নে মা ইন্টতভভধযই: 
i. এেজন ওম্বডভযাভনয োভে ন্টফচাযাধীন যভেভে অথফা এেজন ওম্বডভযাভনয দ্বাযা, এেই অন্টবভমাগোযীয োে থথভে ফা এে ফা এোন্টধে 

অন্টবভমাগোযীয াভথ, ফা ংন্টিষ্ট এে ফা এোন্টধে ভক্ষয োে থথভে গৃন্টত থাে ফা না থাে, থমাগযতায ন্টবন্টিভত  

ন্টনষ্পন্টি ফা থভাোন্টফরা েযা ভেভে ; 

ii. থোভনা আদারত, ট্রাইফুযনার ফা ান্টর ফা অনয থোভনা থপাযাভ ফা েতৃয ভক্ষয াভভন ন্টফচাযাধীন যভেভে ; অথফা, থোন আদারত, ট্রাইফুযনার ফা 

ান্টরোযী ফা অনয থোন থপাযাভ ফা েতৃয ক্ষ দ্বাযা এেই অন্টবভমাগোযীয োে থথভে ফা এে ফা এোন্টধে অন্টবভমাগোযীয াভথ, ফা ংন্টিষ্ট 

এে ফা এোন্টধে ভক্ষয োে থথভে গৃন্টত থাে ফা না থাে, থমাগযতায ন্টবন্টিভত ন্টনষ্পন্টি ফা থভাোন্টফরা েযা ভেভে৷ 



 

 

 
c) অন্টবভমাগটি অভানজনে ফা তুচ্ছ ফা উভদ্বগজনে নে; 

 
d) ন্টনেন্টিত িায োভে অন্টবভমাগটি এই ধযভনয দান্টফয জনয ীভাফদ্ধতা আইন, 1963 এয অধীভন ন্টনধযান্টযত ীভাফদ্ধতায থভোদ থল ওোয আভগ েযা 

ভেভে; 

 
e) অন্টবভমাগোযী ন্টিভভয 11 ধাযাে উভেন্টিত মূ্পণয তথয প্রদান েভযভেন; 

 
f) অন্টবভমাগটি অন্টবভমাগোযী ফযন্টিগতবাভফ ফা এেজন অযাডভবাভেে োো অনয থোভনা অনুভভান্টদত প্রন্টতন্টনন্টধয ভাধযভভ দাভেয েভয থাভেন মন্টদ না 

অযাডভবাভেে ন্টনভজই কু্ষব্ধ ফযন্টি ন। 
 

III. রিগ্রভয আওতায়  একটি অরবগ্রমাগ্রগয যক্ষণাগ্রফক্ষণ না ওয়ায কাযগ্রণয জনয সই রফলয়গুরর জরড়ত, সমভন-  
a) এেটি RE-য ফান্টণন্টজযে যাে/ফান্টণন্টজযে ন্টদ্ধান্ত; 

b) এেটি আউেভান্টযং চুন্টি ংক্রান্ত ন্টফলভে এেজন ন্টফভক্রতা এফং এেটি RE-য ভভধয ন্টফভযাধ; 

c) অন্টবভমাগ যান্টয ওম্বডভযাভনয োভে েযা েন্টন ; 

d) এেটি RE-এয ভযাভনজভভি ফা এেন্টজন্টেউটিবভদয ন্টফরুভদ্ধ াধাযণ অন্টবভমাগ  ; 

e) থম ন্টফফাভদ এেটি ংন্টফন্টধফদ্ধ ফা আইন প্রভোগোযী েতৃয ভক্ষয আভদ থভভন দভক্ষ থনওো ভেভে; 

f) ন্টযভলফা RBI-এয ন্টনেিে ন্টযন্টধয ভভধয নে; 

g) RE এয ভভধয ন্টফফাদ; এফং 

h) এেটি RE-এয েভযচাযী-ন্টনভোগেতয া ম্পেয  ংক্রান্ত ন্টফভযাধ। 

 
 অরবগ্রমাগ দাগ্রয়য কযায প্ররিয়া: 

ওম্বডভযাগ্রনয কাগ্রে অরবগ্রমাগ দাগ্রয়য করুন 

(NBFC সথগ্রক উিযাওয়ায এক ফেগ্রযয ভগ্রধয; 

অথফা NBFC সথগ্রক সকান উিয না সগ্রর এক 

ফেয এফং 30 রদন) 

A) CMS 

সােভ ার  (https://cms.rbi.org.in); 

অথফা  

B) সকন্দ্রীয় যরদ ও প্ররিয়াকযণ সকন্দ্র 

(CRPC)  -সত ইগ্ররকট্ররনক ফা 

রপরজকযার সভাড 

     (পযভযাে ংমুক্ত) 
 

ইগ্রভর: CRPC@rbi.org.in 
 

ঠিকানা: সকন্দ্রীয় যরদ ও প্ররিয়াকযণ 

সকন্দ্র (CRPC), রযজাবভ  ফযাঙ্ক অপ 

ইরিয়া, চতুথভ তর , সক্টয 17, চরিগড় - 
160 017. 

সোর রি নম্বগ্রয সকগ্রন্দ্র সমাগাগ্রমাগ 

 করুন – 14448 (ভয় – কার  9:30 সথগ্রক 

ন্ধ্যা  5:15 ) 

োক অনয 

সকাগ্রনা সপাযাভ 

সমাগাগ্রমাগ না 

কগ্রয থাকগ্রর 

NBFC অরবগ্রমাগ 

মূ্পণভ ফা আংরকবাগ্রফ 

প্রতযাখযান কযগ্রর এফং 

োক প্ররতরিয়া রনগ্রয় 

অন্তুষ্ট্ থাকগ্রর  

অথফা 

NBFC সথগ্রক সকাগ্রনা 

উিয াওয়া মায়রন 

 

30 রদগ্রনয 

সগ্রল 

NBFC এয 

কাগ্রে রররখত 

অরবগ্রমাগ 

https://cms.rbi.org.in/
mailto:CRPC@rbi.org.in


 

 

 আীর কতৃভ গ্রক্ষয কাগ্রে আীর: 
 
 মন্টদ থোভনা অন্টবভমাগোযী ওম্বডভযান অন্টপভয থদওো থোভনা অন্টবভমাভগয যাে ফা প্রতযািযান ন্টফলভে কু্ষব্ধ ন, তাভর ন্টতন্টন থই যাে ফা প্রতযািযান 

াওোয 30 ন্টদভনয ভভধয এেন্টজন্টেউটিব ন্টডভযক্টয, উভবািা ন্টক্ষা ও ুযক্ষা ন্টফবাগ (CEPD), RBI এয োভে আীর েযভত াভযন৷  
 আীর েতৃয ক্ষ, মন্টদ ন্তুষ্ট ন থম অন্টবভমাগোযীয ভভেয ভভধয আীর না েযায জনয মযাপ্ত োযণ যভেভে, তাভর 30 ন্টদভনয থফন্ট নে এভন 

ভেীভায অনুভন্টত ন্টদভত াভযন। 

 

অরবগ্রমাগ রনস্পরি : 
 ওম্বডভযাভনয োভে োমযধাযা ংন্টক্ষপ্ত প্রেৃন্টতয। 
 ুন্টফধা, ভভ াতা ফা ভধযস্থতায ভাধযভভ ভীভাংা ে ।   ভাধাভন না থ ৌঁেভর যাে/ অডয ায জান্টয েযভত াভযন  
 
 

দ্রষ্ট্ফয: 
 এটি এেটি ন্টফেল্প ন্টফভযাধ ন্টনস্পন্টি প্রন্টক্রো। 
 
 অন্টবভমাগোযীয আদারত, ট্রাইফুযনার ফা ান্টরোযী ফা অনয থোন থপাযাভ ফা েতৃয ভক্ষয োভে মাওোয স্বাধীনতা আভে। 

 
 

অনুে কগ্রয  রিগ্রভয রফস্তারযত করয জনয  https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/content/pdfs/RBIOS2021_121121.pdf সদখুন  


