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Company Use 

অভিয োগ ভিরসি প্রক্রিয়ো 

আমরা আমাদের দেওযা পণ্য এবং পররদেবাগুরিদে সমস্ত সহাযো প্রোন করদে প্ররেশ্রুরেবদ্ধ। 

জন রিযার রিনান্সিযাি ইন্সিযা প্রাইদেট রিরমদটি আমাদের সকদির জনয অরেদ াগ রনষ্পরি প্রন্সিযা স্থাপন কদরদে গ্রাহক।  সংস্থা 

এবং এর আউটদসাস সি এদজন্সি/রবদিোদের সম্পরকসে সমস্ত অরেদ াগ রনবরিে হদব 

এবং  অরেদ াগরনষ্পরির  সুরবধাদথ স  ট্র্যাক করা, আমরা রনম্নরিরিে প্রন্সিযাটট প্ররেষ্ঠা কদররে। 

স্তর:1 

দ  গ্রাহকরা প্ররেন্সিযা জানাদে চান বা োদের অরেদ াগ/অরেদ াগ পাঠাদেs চান োদের দসাম দথদক শুিবার (সরকারী েুটট 

বযেীে) সকাি ৯:৩০ দথদক সিযা ৬:০০ টার মদধয রনম্নরিরিে উপাদয দ াগ দ াগ করা দ দে পাদর।;-  

❖ েরূোস গ্রাহক সহাযো দকন্দ্র - ১৮০০ ২ ০ ৯ ১ ০ ৩ ৪  

❖ ইদমইি করুন @jdfindiacustomercare@johndeere.com  

স্তর 2 

 রে অরেদ াগটট প্রেি সমযসীমার মদধয অমীমাংরসে হয বা জন রিযার রিনান্সিযাি ইন্সিযা প্রাইদেট রিরমদটি দ্বারা প্রেি 

সমাধাদন গ্রাহক সন্তুষ্ট না হন েদব গ্রাহক অরেদ াগ রনষ্পরি কম সকেসার কাদে দ দে পাদরন। দনািাি অরিসার/অরেদ াগ রনষ্পরি 

কম সকেসার নাম ও দ াগাদ াগ নম্বর রনম্নরূপ 

 

 

 

 

 

 

(সরকারর েুটট বযেীে দসাম দথদক শুিবার সকাি ৯:৩০ দথদক রবকাি ০৫:০০ টার মদধয দ াগাদ াগ) 

দিদেি 3 

 রে 30 রেদনর মদধয অরেদ াদগর সমাধান না হয, োহদি আপরন নীদচ দেওযা টঠকানায আররবআই-এর নযাযপাদির কাদে আদবেন 

করদে পাদরন 

ররজােস বযাঙ্ক অি ইন্সিযা 
Centralized Receipt and Processing Centre  

4থ স েিা, দসক্টর 17, চণ্ডীগড় – 160017 

ইদমি আইরি: CRPC@rbi.org.in 

দটাি-রি নম্বর: 14448 (সকাি 9:30 দথদক রবকাি 5:15 প সন্ত) 

অনিাইন অরেদ াগ পূরণ্ দপাটসাি: https://cms.rbi.org.in 

 
RBI ইরিদগ্রদটি ওমবিসমযান স্কীম, 2021-এর প্রধান ববরিষ্টযগুরি পরররিষ্ট I-এ দেওযা আদে এবং আমাদের ওদযবসাইদটও পাওযা 

 াদে  https://www.deere.co.in/en/our-company/disclosure-policies-and-notices/ 

নাম - সঞ্জীব পািরনেকার  

মুিয অরেদ াগ রনরসন কা সয কেসাাঃ   

জন রিযার রিনান্সিযাি ইন্সিযা প্রাইদেট রিরমদটি 

রদ্বেি , টাওযার ১৫ মাগারপািা রসটট ,রসবাররসটট  

হাোপসার , পুদন -৪ ১ ১ ০ ১ ৩  

িযাি িাইন: 020-67032827 

দমাবাাঃ 9607970510 

ইদমইি: PalnitkarSanjeev@JohnDeere.com 

 

http://www.deere.co.in/
mailto:CRPC@rbi.org.in
https://cms.rbi.org.in/
https://www.deere.co.in/en/our-company/disclosure-policies-and-notices/
mailto:PalnitkarSanjeev@JohnDeere.com

