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অভিয োগ ভিষ্পভি পত্র 

 

ডি লাগে লযাগেন ফাইনাডিয়াল সাডভি গসস ইডেয়া প্রাইগভট ডলডিগটগির ("ক াম্পানী") স ল প্রগসস-এর িগযয গ্রাহ  পডরগেবার নীডিটি দৃঢ়ভাগব স্থাডপি আছে ৷ আিরা 

ডবশ্বাস  ডর কে, উৎ ৃষ্টির গ্রাহ  পডরগেবাই হল গ্রাহ কূলগ  যগর রাখা এবং গ্রাহগ র কবস সম্প্রসারগের প্রযান ভরগ ন্দ্র৷ 

 
আপনি আমাছের পনরছেবাছে সন্তুষ্ট নিিা ো েযা িছর আমাছের জািাি ৷ অনুগ্রহ  গর আিাগের এটিও জানান কে আপনার ক ান অডভগোে অথবা অসগতাে আগে  ী না৷ 

আিরা এটিগ , আিাগের পণ্য এবং পডরগেবাগুডলগ  ক্রিােিভাগব উন্নিির  গর কিালার এবং আমাছের যাত্রার সময আিাগের ডব াশ-এর উগেশয আপিার 

প্রছযাজিগুনি আরও ভািভাছব ববাঝার সুছযাগ নিসাছব এটি বেনি। 

 

অভিয োযের ররভিযেশোন: আপভন, আপনোর সুভিধোযথে ভনম্নভিভিত প্রণোিীগুভির মযধে র য োনটির মোধেযম সমূ্পণে ভিস্তোভরত ভিিরণ প্রদোন  রোর দ্বোরো 

আপনোর গ্রোহ ভিভি  অভিয োেটি দোযের  রযত পোযরন৷ 

 

 রিন্ডর ফোইনোন্স ভিভিশোন এভগ্র ফোইনোন্স ভিভিশোন 

ইযমি কসলস/কসলস সাগপাটি /গ্রাহ  পডরগেবা আডয াডরগ র ডন ট 

পাঠাি : mayihelpyou@dllgroup.com 

উপিব্ধ নে 

রফোন 022 – 2482 3099 র োি-ফ্রী নং.18001236654 

 
পত্র ডি লাগে লযাগেন ফাইনাডিয়াল সাডভি গসর ইডেয়া প্রাইগভট ডলডিগটি, 

20/এফ, টাওয়ার এ, কপডননসুলা ডবসগনস পা ি , 

কসনাপডি বাপি িােি, কলায়ার পাগরল, িুম্বই 400 013 

-কি কসলস/কসলস সাগপাটি /গ্রাহ  পডরগেবা আডয াডরগ র ডন ট৷ 

অভিয োযের বরনজস্টার প্রধোন  ো ে োিে/শোিোগুভিযত রক্ষণোযিক্ষণ ৃত 

 

এস্কোযেশি: 

আপডন েডে প্রস্তাডবি বরছজানিউশছি সন্তুষ্ট না হন িগব আপডন অডভগোগের প্রডি ার- এর  িি িি া / বিাডাি অনিসার  (িি-বযাাংনিাং আনথিি সাংস্থাগুনির জিয 

ওম্বাডসিযান প্রিছের আওোয, 2018 এবাং নডনজটাি বিিছেি- এর জনয ওম্বাডসিযান ডিগির অযীগন) সাগথ কোোগোে  রগি পাগরন:  

শ্রীিিী স্বপ্না পওয়ার, টিি ডলিার - কসলস সাগপাটি  

20/এফ, টাওয়ার এ, কপডননসুলা ডবসগনস পা ি , কসনাপডি বাপি িােি, কলায়ার পাগরল, িুম্বই 400 013 

র ভিযফোন নং: +91 22 2482 3084 

ইযমি ঠি োনো: sapna.pawar@dllgroup.com  

-- 

 ভদ আপভন মযন  যরন র  ইসুযটি পরবেী স্তছর এস্ক্যাছিট  রো প্রযেোিন, তোহযি অনুগ্রহ  যর ভনম্নভিভিত িেভির সযে র োেোয োে  রুন: 

শ্রী িূষণ কুমোর গুপ্তো, ভসভনেোর ভিেোি  োউনযসি অেোন্ড  ম্প্লোযেন্স অভফসোর 

20/এফ, টাওয়ার এ, কপডননসুলা ডবসগনস পা ি , কসনাপডি বাপি িােি, কলায়ার পাগরল, িুম্বই 400 013 

র ভিযফোন নং: +91-22-24823158 

ইযমি ঠি োনো:bhusan.gupta@dllgroup.com 

 

েডে আপনার অডভগোেটি এ  িাগসর িগযয সিাযান না  রা বা আপনার সন্তুডষ্টর সিাযান না  রা হয় িগব আপডন আগবেন  রগি পাগরন: 

 

mailto:mayihelpyou@dllgroup.com
mailto:sapna.pawar@dllgroup.com
mailto:bhusan.gupta@dllgroup.com
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এনডবএফডস ওম্বিসিযান C / o, ডরজাভি  বযাং  অফ ইডেয়া, আরডবআই বাইকুলা অডফস ডবডডং, সািগন। িুম্বই কসন্ট্রাল করলওগয় কেশন বাইকুল্লা, িুম্বাই -400 008. 

এসটিডি ক াি: 022 কটডলগফান নম্বর: 23028140, ফযাক্স নং: 23022024, ইগিল: nbfcomumbai@rbi.org.in, বা 

 

অডফসার ইন-চাজি , নন-বযাংড ং িোরড  ডবভাে, ভারিীয় ডরজাভি  বযাং , িুম্বাই আঞ্চডল  অডফস,িৃিীয় িল, সািগনর ডেগ । িুম্বই কসন্ট্রাল করল কেশন, বাইকুল্লা, িুম্বই 

- 400 008. 

 

েডে আপনার অডভগোেটি ডিডজটাল কলনগেগনর জনয ওম্বাডসমযাছির  ডিগির অযীগন ক ানও ডিডজটাল কলনগেন সম্পড ি ি হয়, 2019 এবং ক াম্পাডনর অডভগোগের এ  

িাগসর িগযয সিাযান না হয়, িাহগল আপডন নডনজটাি বিিছেি জনয ওম্বাডসমযানগ  আগবেন  রগি পাগরন, ভারি / ভারিীয় ডরজাভি  বযাং , চিুথি িলায়, ভারিীয় 

ডরজাভি  বযাং  বাইকুল্লা অডফস ডবডডং, , িযান্ডমািি  - মুম্বই বসন্ট্রাি বরিওছয বস্টশি বাইকুল্লা-এর ডবপরীি, মুম্বাই -400 008. কটডলগফান। নং 022 23022028, 

ফযাক্স: 23033024, ইগিইল: odtmumbai1@rbi.org.in 

 

িি-ব্োাংভ াং আভথি  সাংস্থোগুভের জি্ ওম্বোডসিযান  প্র ল্প, 2018 এবাং ডিডজটাল কপগিন্ট ট্রািগ শনগুডলর জনয ওম্বোডসম্্োযির  ডিি, 2019: 

 

িি-বযাাংনিাং আনথিি সাংস্থাগুনির জিয ওম্বাডসমযাছির প্রিে, 2018 এবাং 2019-এর ডিডজটাল কলনগেগনর জনয ওম্বাডসমযাছির  ডিগির অনুডলডপটি 

https://www.dllgroup.com/in/en-in এ উপলব্ধ রগয়গে| 

 
অডফগস অবস্থান অডফসার / অভযতরীে ফাংশন 

িুম্বাই অডভগোে করগেসাল অডফসার  

ডেডল্ল অপাগরশনস 

িনরোবাে প্রশাসি/ অযাডনমনিছেশি 

 

িি-ব্োাংভ াং আভথি  সাংস্থোগুভের জি্ ওম্বোডসম্্োি প্র যল্পর উযেশ্, 2018:  

িি-বযাাংনিাং আনথিি সাংস্থাগুনির জিয ওম্বাডসমযাি  প্রিছের 2018, উছেশয ি'ি ভারেীয নরজাভি  বযাাংছির নিবনিে িি-বযাাংনিাং আনথিি সাংস্থাগুনির নিনেি ষ্ট নিেু 

নবভাছগর দ্বারা সরবরানিে পনরছেবার সম্পনিি ে নবেযগুনি-র নবিা মূছিয অনভছযাছগর সমাধাি িরা | 

 

ডিডজটাল কপগিন্ট ট্রািগ শন, 2019-এর জনয ওম্বোডসম্্োি  ডিগির উগেশয: 

ডিডজটাল কলনগেগনর ক্রিবযিিান জটিলিা এবং চযাগলঞ্জ ডবগবচনা  গর গ্রাহ  আস্থা শডিশালী রগের জনয 2019 সাগলর ডিডজটাল কলনগেগনর জনয ওম্বাডসিযান  

ডিগির উগেশয ডনগবডেি, বযয় িুি এবং দ্রুিেডির অডভগোে সিাযান পদ্ধডি সরবরাহ  রা। 

  

*** 
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