
                

অভিয োগ ও ভিযরোযের ভিষ্পভি 
 

ডিডিএস ি্যাংক ইডিযয ডিডিটেি (ডিডিআইএি)-এ, আিরয ডিডিত করটত চযই যে আপডি আিযটের কযছ যেটক 
শুধুিযত্র যসরয পডরটেিয পযটিি, যে পডরটেিযটি আিযটের িূি্িযি গ্রযহক ডহসযটি আপিযর প্রযপ্। 

ডিডিএস ি্যাংক অফ ইডিযয (DBS Bank India Limited) (DBIL িয “ে্ ি্যাংক” িয “ি্যাংক” েযটক পরিতীটত 
িিয হয) হি ডিডিএস ি্যাংক ডিডিটেি (DBL)-এর সম্পূর্ণ িযডিকযিযধীি অঙ্গপ্রডতষ্ঠযি (WOS)। এর সের 
েপ্তর ডসঙ্গযপুটর অিডিত। সটিণযত্তি অিুশীিিগুডি ভযগ কটর যিওযযর যেটত্র, DBIL জটিি, েীর্ণ যিযযেী, িড় িয 
গুরুত্বপূর্ণ যিিটেিগুডির সযটে ডিি করযর সিয DBL-এর অডভজ্ঞতয এিাং েেতযর উপর ডিভণ র করটি, যেি DBS 
গ্রুটপর িূ্িতি গ্রহর্টেযগ্তয িযিেণ্ড (অতঃপর "গ্রুপ" িয "ে্ গ্রুপ" িিয হয) ডিডিত হয। আরও ডিডিআইএি, 
ডিডিএি-এর িযধ্টি ডিধণযডরত ডকছু িীডত এিাং িযি ডিটিচিয করটি িয ডিটিচিয কটর এিাং ডিযযকিযপগুডি গ্রুটপর 
িূ্িতি গ্রহর্টেযগ্তযর িযিেণ্ড পূরর্ কটর তয ডিডিত করযর জি্ ভযরতীয প্রডিধযিগুডি গ্রহর্ করটি। 

ি্যাংক শুধ ু ডিডিত করটি িয যে প্রযপ্ত সিস্ত অডভটেযগ যরকিণ  করয হটযটছ, স্বীকযর করয হটযটছ এিাং সিযধযি 
করয হটযটছ, তটি গ্রযহকটের ডিশে পরযিটশণর সযটে গ্রযহটকর অডভটেযগগুডি সঠিক এিাং সিযসীিযিদ্ধভযটি সিযধযি 
করয হটযটছ, তয ডিডিত করযর জি্ কযেণকর িডিেডরাং/এটেটিশি ি্িিযও ডিডিত করটি। 

গ্রযহটকর অডভটেযগ ডিষ্পডত্ত িীডত গ্রযহটকর অডভটেযটগর সিযধযটির জি্ কযঠযটিযর রূপটরখয প্রেযি কটর। ি্যাংক 
ডিডিত করটি যে িীডতটি পযিডিক যিযটিইটি (ওটযিসযইে এিাং শযখয) উপিব্ধ করয হটযটছ। 

 
ি্োাংযের অভিয োগ ভিষ্পভির িীভি ভিম্নভিভিি িীভিগুভি অিুসরণ েযর: 
 

• গ্রযহকটের সিণেয ি্যে্ আচরর্ করয হয। 

• গ্রযহকটের দ্বযরয উত্থযডপত অডভটেযগ যসৌজটি্র সযটে এিাং একটি সিযিত পদ্ধডতটত যিযকযটিিয করয হয। 

• গ্রযহকটের সাংগঠটির িটধ্ তযটের অডভটেযগ িযড়যটিযর উপযয এিাং তযটের অডভটেযটগর সিযধযটি সন্তুষ্ট িয 
হটি তযটের অডধকযর সম্পটকণ অিডহত করয হয। 

• ি্যাংটকর কিীরয গ্রযহকটের স্বযটেণর জি্ সরি ডিশ্বযটস এিাং যকযটিয পেপযত ছযড়যই কযজ কটর। 
 
প্রয োজ্্িো / েিোযরজ্: 
এই িীডত ি্যাংটকর সিস্ত গ্রযহকটের জি্ প্রটেযজ্। 
 
চ্্োযিি: 
 

েডে, যকযটিয পেণযটয, আপডি িটি কটরি যে আিযটের পডরটেিযর স্তরগুডি আপিযর প্রত্যশয অিুেযযী িয, তযহটি 
আপডি েয করটত পযটরি তয হি: 

ি্যাংটকর গ্রযহকটের অডভটেযগ িডেভুক্ত করটত/তযটের প্রডতডিযয জযিযটত একযডধক চ্যটিি প্রেযি কটর। গ্রযহক তযটের 
প্রডতডিযয সহভযগ কটর যিওযযর জি্ ডিম্নডিডখত চ্যটিিগুডি যিটছ ডিটত পযটরি িয উপেুক্তভযটি সিযধযি করযর 
জি্ তযটের অডভটেযগ পযঠযটত পযটরি। 

যে গ্রযহকরয প্রডতডিযয জযিযটত িয তযটের অডভটেযগ পযঠযটত চযি তযরয ি্যাংটকর কযটছ উপিব্ধ ডিম্নডিডখত চ্যটিিগুডি 
ি্িহযর করটত পযটরি: 



 
 

কযস্টিযর যকযযর 

(ি্যাংডকাং সম্পডকণ ত, যিডিে কযিণ  ি্তীত): আিযটের 24-র্ন্টয গ্রযহক পডরটেিয 
যহল্পিযইি িম্বর 1860 210 3456 / 1860 267 1234 িয আিযটের ডিটেশী গ্রযহক 
পডরটেিয িম্বর 91-44-66854555-এ যেযগযটেযগ করুি। 
 
ইরষ্টটহযইযযইি িক্ষ্মী ডিিযস ি্যাংক (eLVB)-এর খুচরয ি্যাংডকাং পডরটেিয সম্পডকণ ত 
প্রটের জি্ - আিযটের 24-র্ন্টয গ্রযহক পডরটেিয যহল্পিযইি িম্বর 1860 267 4567 
িয আিযটের ডিটেশী গ্রযহক পডরটেিয িম্বর 91-44-69046600-এ যেযগযটেযগ করুি৷ 
 
(শুধুিযত্র যিডিে কযটিণ র জি্): আিযটের 24-র্ন্টয যিডিে কযিণ  পডরটেিযর 
যহল্পিযইি িম্বর 18602676789 িয আিযটের ডিটেশী গ্রযহক পডরটেিয িম্বর +9144 
69046789 িম্বটর যেযগযটেযগ করুি। 
 
 
(ি্যাংডকাং সম্পডকণ ত, যিডিে কযিণ  ি্তীত): আিযটের 24-র্ন্টয গ্রযহক পডরটেিয 
যহল্পিযইি িম্বর 1860 210 3456 / 1860 267 1234 িয আিযটের ডিটেশী গ্রযহক 
পডরটেিয িম্বর 91-44-66854555-এ যেযগযটেযগ করুি। 

ইরষ্টটহযইযযইি ডিিযস ি্যাংক (eLVB)-এর খুচরয ি্যাংডকাং পডরটেিয সম্পডকণ ত প্রটের 
জি্ - আিযটের 24-র্ন্টয গ্রযহক পডরটেিয যহল্পিযইি িম্বর 1860 267 4567 িয 
আিযটের ডিটেশী গ্রযহক পডরটেিয িম্বর 91-44-69046600-এ যেযগযটেযগ করুি৷ 

(শুধুিযত্র যিডিে কযটিণ র জি্): আিযটের 24-র্ন্টয যিডিে কযিণ  পডরটেিযর 
যহল্পিযইি িম্বর 18602676789 িয আিযটের ডিটেশী গ্রযহক পডরটেিয িম্বর +9144 
69046789 িম্বটর যেযগযটেযগ করুি। 

ই-টিইি: 

• খুচরয গ্রযহকরয (ডিডজি্যাংক/টেজযর গ্রযহকরয/(টিডিে কযিণ  ছযড়য)) 
customercareindia@dbs.com-এ ইটিইি করটত পযটরি, 

• িণিতী LVB যিেওযযটকণ র পডরটেিয সম্পডকণ ত প্রটের জি্ অিুগ্রহ কটর যেখুি 
• যিডিে কযিণ  গ্রযহকরয supercardcare@dbs.com এ ইটিইি করটত পযটরি 
• কটপণযটরে গ্রযহকরয BusinessCarein@dbs.com-এ ইটিইি করটত পযটরি৷ 

ি্িসযডযক যসিয 

কটপণযটরে গ্রযহকরয 1800 103 6500 / 1800 419 9500 / +91 44 4334 
6600 (ডিটেশী িম্বর)-এ ডিজটিস যকযযটর যেযগযটেযগ করটত পযটরি। ডিজটিস 
যকযযটরর অপযটরশি যসযি যেটক শুিিযর, সকযি 10.00 AM যেটক 7.00 PM পেণন্ত 
(সরকযডর ছুটির ডেিগুডি ি্তীত)উপিব্ধ রটযটছ। 
 
ই-টিইি: ডিডিএস ইডিযয কটপণযটরে গ্রযহকরয আিযটেরটক 
BusinessCarein@dbs.com-এ ডিটখ ইটিইি করটত পযটরি। 

শযখয: অিুগ্রহ কটর আপিযর প্রযসডঙ্গক শযখযর গ্রযহক পডরটেিয পডরচযিকটের কযটছ ডিখুি, আপিযর সিস্য / উটদ্বটগর 
ডিশে ডিিরর্ ডেি। পূিণিতী LVB যিেওযযকণ  সম্পডকণ ত অডভটেযগ, গ্রযহকরয eLVB শযখযগুডিটত যেটত পযটরি। 
 
আিরয 3 কযেণডেিটসর িটধ্ আপিযর অডভটেযটগর জিযি যেি। 



 
 

 
িৃভির মোত্রো 

স্তর 1 - শহযরর প্রেোি / শোিো ি্িস্থোপে 
েডে আিযটের গ্রযহক পডরটেিয ি্িিযপক 3 কযেণডেিটসর িটধ্ আপিযর সযটে যেযগযটেযগ করটত ি্েণ হয, অেিয 
আপডি েডে উত্তটর সন্তুষ্ট িয হি, তযহটি অিুগ্রহ কটর ডসটি ডিজটিস যহি/ক্লযস্টযর যহি/শযখয প্রধযিটক উটদ্বটগর 
ডিশে ি্যখ্য কটর ডিখুি। ডসটি ি্িসযডযক প্রধযি/শযখয প্রধযি/আঞ্চডিক যিযিযি অডফসযরটের অডভটেযগ প্রযডপ্তর 5 
কযেণডেিটসর িটধ্ আপডি একটি প্রডতডিযয পযটিি। 

 
আঞ্চভিে নিোডোি অভিসোরিৃন্দ 

 
অঞ্চি িযি ঠিকযিয ইটিইি আইডি 

কর্ণযেক & 
যকযটযম্বযেুর 

পূজয িযজযজ ডিডিএস ি্যাংক ইডিযয ডিডিটেি, 
সযিযপুডরযয উইিসর, িাং 3, উিসুর 
যরযি, উিসুর, ি্যঙ্গযটিযর 560042 

poojabajaj@dbs.com 

যচন্নযই & করুর হডর িযরযযিযি ডিডিএস ি্যাংক ইডিযয ডিডিটেি, 
প্রেি তিয, 806 আিয সযিযই, যচন্নযই - 

600 002 তযডিিিযড় ু

hariv@dbs.com 

উত্তর & পূিণ কডপি িযেুর ডিডিএস ি্যাংক ইডিযয ডিডিটেি, 
ডিএিএফ ক্যডপেযি পটযন্ট, িযিয খযেক 
ডসাং িযগণ, কিে যেস, ডিউ ডেল্লী 110001 

kapilmathur@dbs.com 

অন্ধ্র প্রটেশ & 
যতটিঙ্গযিয 

যক শ্রীডিভযস রযও ডিডিএস ি্যাংক ইডিযয ডিডিটেি, 
2B এিাং 2C ডিচতিয, আডেত্ যেি 

যসন্টযর, আডিরটপে, হযযদ্রযিযে 500 038 

srinivasarao@dbs.com 

পডিি ডিডতি রযভযিযলু্ল ডিডিএস ি্যাংক ইডিযয ডিডিটেি, 
এক্সটপ্রস েযওযযরস, িডরিযি পটযন্ট িমু্বযই 

400 021 

nitinravalallu@dbs.com 

 
গ্রযহকটের তযটের উটদ্বগগুডি িুঝটত এিাং সিযধযি করটত আিযটের সযহযে্ করযর জি্ ি্যাংটকর সযটে তযটের পূটিণর 
ডিেডিযযয তযটের যেওযয অডভটেযটগর যরফযটরন্স িম্বরটি উদৃ্ধত করটত হটি। 
 

নিযিি 2 - প্রেোি নিোডোি অভিসোর 
েডে গ্রযহক প্রেত্ত যরটজযডিউশটির সযটে সন্তুষ্ট িয হি তটি গ্রযহক ি্যাংটকর প্রধযি যিযিযি অডফসযটরর কযটছ ডিখটত 
পযটরি এিাং ি্যাংটকর প্রধযি যিযিযি অডফসযর অডভটেযগ পযওযযর 7 কযেণডেিটসর িটধ্ ি্যাংক গ্রযহটকর অডভটেযটগর 
জিযি যেটি৷ 
 

ভমস. নেৌিোইি ইসমোইি  
যিযিযি অডফসযর  
ডিডিএস ি্যাংক ইডিযয ডিডিটেি 
রুডি েযওযযর, ৬ষ্ঠ তিয 
কযসযরওযযডে, েযেযর 
িুম্বযই - 400 028। 
যেডিটফযি - +91 22 6614 7578 

 
at principalnodal@lvbank.in ডিডজি্যাংক / যেজযর গ্রযহকরয (যিডিে কযিণ  ি্তীত) 
dbsnodalofficer@dbs.com এ ইটিইি করটত পযটরি 
কটপণযটরে গ্রযহকরয dbsnodalofficer@dbs.com এ ইটিইি করটত পযটরি 

mailto:principalnodal@lvbank.in


 
 

যিডিে কযিণ  গ্রযহকরয supercardnodal@dbs.com এ ইটিইি করটত পযটরি 
পূিণিতী এিডভডি যিেওযযকণ  সম্পডকণ ত অডভটেযটগর জি্, গ্রযহকরয ইটিি করটত পযটরি principalnodal@lvbank.in 
 
আিরয 7 কযেণডেিটসর িটধ্ আপিযর অডভটেযটগর জিযি যেি। 

 
 

আপডি েডে 7 কযেণডেিটসর িটধ্ যিযিযি অডফসযটরর কযছ যেটক উত্তর িয পযি, িয আপডি েডে উত্তটর সন্তুষ্ট িয 
হি তটি েযয কটর ভসভিয়র ম্োযিজ্যমন্টযে ডিখিু। অডভটেযগ পযওযযর 5 কযেণডেিটসর িটধ্ আপডি আিযটের 
কযছ যেটক একটি প্রডতডিযয পযটিি। 
 
 
অভিয োগ সমোেোযির সময়সীমো 
 
পেটেটপর জি্ উপেুক্ত সিযসীিয ডিধণযরর্ করয হটযটছ তেন্ত/সাংডিষ্ট প্রডিধযটির উপর ডিভণ র কটর েয একই 
সিযধযটি জডড়ত েযকটি। একিযর অডভটেযগটি পরীেয করয হটি, ি্যাংক গ্রযহকটক একটি চূড়যন্ত প্রডতডিযয পযঠযটি 
িয এটি তেন্ত করযর জি্ আরও সিয যচটয একটি তে্ পযঠযটি। 

ডিডেণষ্ট ডকছু প্রে যেখযটি যরটজযডিউশটির জি্ িডহরযগত পটের উপর ডিভণ রশীিতয রটযটছ যসগুডি যরটজযডিউশটির 
ডেটক উচ্চতর েযিণ অ্যরযউি েযইি (TAT) ডিডিত কটর৷ অিুটরযধ/অডভটেযটগর একটি সূচক উেযহরর্ ডিটচ 
উটল্লখ করয হি। 

1. অ্যকুযযরযর ি্যাংক যেটক ডসডসটিডভ ফুটেজ পুিরুদ্ধযর 
2. ডিতডকণ ত POS/ePOS যিিটেি - যিেওযযকণ/েযিণ  পযটিণ  এডগ্রটগেরটের িযধ্টি অডধগ্রহর্কযরীর কযটছ 

অিুটরযধ করয হটযটছ। 
3. ডিতডকণ ত Mvisa যিিটেি 45 ক্যটিিযর ডেি ডিটত পযটর 
4. প্রেুডক্ত সম্পডকণ ত অডভটেযগ 
5. প্রতযরর্যিূিক যিিটেি সাংিযন্ত অডভটেযগ 
6. তৃতীয পে জডড়ত িযিিয (অি্যি্ ি্যাংক / িযটচণ ন্ট / পডরটেিয প্রেযিকযরী) 

 
িীিয পর্্ ডিতরর্ সাংিযন্ত সিস্য সিযধযটির জি্ ি্যাংটকর অডভটেযগ ডিষ্পডত্ত ি্িিযও উপিব্ধ েযকটি এিাং ি্যাংক 
ডিডিত করটি যে প্রডতটি স্তটর অডভটেযগ প্রযডপ্তর 14 কযেণডেিটসর িটধ্ এটি সিযধযি করয হটযটছ। 
 
ি্োাংযের গ্রোহে নসিো েভমটি 
 

1. শোিো স্তযরর গ্রোহে পভরযেিো ভমটিাং 
শযখয স্তটরর গ্রযহক পডরটেিয সভয প্রডত িযটস শযখযগুডিটত পডরচযডিত হয। এই যফযরযিটি ডিটশেভযটি 
গ্রযহকটের জি্ ডিজযইি করয হটযটছ যেি তযরয আিযটের শযখযয প্রেত্ত পডরটেিযগুডি উন্নত করটত তযটের 
গ্রযহকটের প্রডতডিযয/পরযিশণ যশযযর করটত পযটর। শযখযর ডসডিযর ডসটিটজি গ্রযহকটেরও এই যফযরযটি 
আিন্ত্রর্ জযিযটিয হয এিাং শযখয পডরটেিয সম্পটকণ  তযটের িতযিত জযিযটত উৎসযডহত করয হয। আরও 
জযিটত গ্রযহকরয তযটের ডিকেি শযখযয যেযগযটেযগ করটত পযটরি। 

2. গ্রোহে পভরযেিো সম্পভেি ি স্থোয়ী েভমটি 
কডিটি যেযি ডি িম্বর, যহল্প-িযইি, ইটিি, অিিযইি অডভটেযগ ইত্যডের িযধ্টি অ্যটক্সটসর িটতয 
অডভটেযগ প্রডতকযটরর উটে্যটগর ি্িহযর পেণযটিযচিয করটত, ত্রত্রিযডসটক প্রযপ্ত এিাং প্রডতকযর করয 
অডভটেযটগর সাংখ্য পেণযটিযচিয করটত, ডিটিের্ ও আটিযচিয করটত, শযখয স্তটরর গ্রযহক কডিটির ত্রিঠটক 
প্রযপ্ত প্রডতডিযয ডিটয প্রডত ত্রত্রিযডসটক ত্রিঠক করটি। কিডজউিযর ি্যাংডকাং প্রধযি এই কডিটির সভযপডতত্ব 



 
 

কটরি। 
 
 
পেণটিের্ এিাং পেণযটিযচিয: 
 
গ্রযহটকর অডভটেযগ ডিটিের্ অন্তভুণ ক্ত করয হটি 

o গ্রযহটকর অডভটেযটগর ধরি 
o অডভটেযগ সিযধযটির েযিণরযউি েযইিস 
o অডভটেযটগর শীেণ কযরর্/যেত্র 
o িূি কযরর্ ডিটিের্। 

 
কডিটি আরও ডিডিত কটর যে ডিডিএস ি্যাংক ইডিযয ডিডিটেি গ্রযহক পডরটেিয এিাং অডভটেযগ সাংিযন্ত 
সিস্ত RBI প্রডিধযি যিটি চিটছ। 
 

3. নিোযডি র গ্রোহে পভরযেিো েভমটি (CSCB) 
CSCB সিটয সিটয ি্যাংটকর দ্বযরয িযস্তিযডযত ডিডভন্ন গ্রযহক পডরটেিয সূচিয পেণযটিযচিয করটি এিাং 
গ্রযহকটের অডভজ্ঞতয িযড়যটিযর জি্ িতুি উটে্যগ ডিটয আটিযচিয করটি। CSCB সিটয সিটয ডিযন্ত্রক 
সাংিযগুডির িযধ্টি জযডর করয গ্রযহক পডরটেিয ডিটেণ ডশকযগুডির িযস্তিযযিটক উটপেয করটি এিাং সযিডগ্রক 
পডরটেিয স্তটরর উন্নডতর জি্ ডিে্িযি প্রডিযয এিাং িীডতগুডিটত পডরিতণ টির পরযিশণ যেটি৷ CSCB গ্রযহক 
পডরটেিয সম্পডকণ ত িযযী কডিটির কযেণকযডরতয পেণযটিযচিয করটি এিাং ি্যটের অডভটেযগ ডিষ্পডত্ত ি্িিযর 
কযেণকযডরতয তেযরডক করটি। 

 
ি্োাংযের অি্ন্তরীণ ি্োয়পোি 
 

যে যেটত্র(গুডিটত) যেখযটি ি্যাংক প্রত্যখ্যি করযর িয আাংডশক ত্রযর্ যেওযযর ডসদ্ধযন্ত যিয, অডভটেযগগুডি 
ভযরতীয ডরজযভণ  ি্যাংটকর ডিটেণশ অিুসযটর আরও পরীেযর জি্ ি্যটের অভ্ন্তরীর্ ি্যযপযটির কযটছ 
পযঠযটিয হটি। 

অডভটেযগ/অডভটেযগ পডরচযিিযর যেটত্র ি্যাংটকর িযধ্টি সাংগঠিত যকযিও িতুি পডরিতণ ি হটি অডভটেযগ 
ডিষ্পডত্ত িীডতটি সিটয সিটয সাংটশযধি করয হটি। ডিযন্ত্রক (RBI/IBA ইত্যডে) দ্বযরয প্রকযডশত যকযটিয 
িতুি প্রডিধযি, সাংটশযধি/সাংটশযধটির যেটত্রও এটি সাংটশযধি করয হটি। 

 


