গ্ৰাহক তথয পাইল
নতু ন ও ৰফদযভান থকা গ্ৰাহকি ফাটফ

ফাি জকাডি ফাটফ িান

(অিংশ ক) (অনুগ্ৰহ কৰি ফৃত্তান্তসভূহ জগাৰ্া আখটিটি ূি কিক)

Your Door Step Banker

শাখা:
ফযৰিগতকৃত আদিৰণ ৰকৰ্

ূফট-উৎাৰদত আদিৰণ ৰকৰ্

ফ ফ ফ

ফ

L ৰলড সৃৰষ্টকািীি জকাড

ৰলড ৰূান্তিকি জকাড

ৰচআইএপ আইৰড

ভা ভা

ৰদ ৰদ

তাৰিখ:

শাখা জকাড:

এ.নিং.

এম্প জকাড
Emp
Code

নাগৰিকত্ব : বািতী

অন্যান্য

গ্ৰাহকি প্ৰকাি: সাধািণ

নাফালক

কভট
চািী
Staff

াচ জাৰ্ট জজাখি
পটৰ্া

ৰলিংগ : ুৰুষ
বফফাৰহক ৰিৰত:

অনুগ্ৰহ কৰি পটৰ্াখনি ওিত

ভৰহলা

ৰআইঅ’

এছৰৰ্

অনুগ্ৰহ কৰি উটেখ কিক

অন্যান্য

অৰফফাৰহত

এছৰচ

.

প্ৰ.বা.

তৃতী ৰলিংগ

ৰফফাৰহত

প্ৰকাি: সাধািণ

স্বাক্ষি কিক

জজষ্ঠ নাগৰিক

ৰফটদশী নাগৰিক

আৱাৰসক ৰিৰত : আৱাসী বািতী

অ’ৰফৰচ

অন্যান্য উটেখ কিক

সিংখযালঘূ

জন কাডট

(প্ৰথভ আটফদনকািীি স্বাক্ষি / ৰৰ্চহী)

মৰদ জন উলদ্ধ নহ, প্ৰত্ৰ 60/61 গাাঁৰি ৰদক

ফযৰিগত ফৃত্তান্ত
উসগট

উাৰধ

ভাজি নাভ

প্ৰথভ নাভ

ৰতৃ/জীৱনসিংগীি নাভ

ৰতৃকূলি উাৰধ

ভাতৃি ৰতৃকূলি উাৰধ

অৰববাৱকি নাভ (আটফদনকািী নাফালক হ’জল):
ৰদ ৰদ

জন্ধ তাৰিখ

জমাগাটমাগি ফৃত্তান্ত
আদান-প্ৰদান

ভা

ভা

ফ

ফ

ফ

ফ

নাফালকি বসটত সম্পকট

ফাসিানি প্ৰকাি: ভাৰলকানাধীন

বাা

ৰতৃ

ভাতৃ

ৰিালি

আদালতি আটদশানুসাটি (এৰ্া নকল গাাঁৰি ৰদক)

জকাম্পানী প্ৰদত্ত

বৱন / িাস্তাি নাভ
গাাঁও/চহি/ভহানগি

জা.অ.
িাজয

ৰজলা
ুৰলচ থানা

PIN
Code
ৰন
জকাড

জভাফাইল নিং

+

9

জলণ্ডলাইন নিং (এছৰৰ্ৰড জকাডি বসটত )

1

দৰনটদটশক ৰচহ্ন

িাী

ই-জভইল :

5 ফছিতকক কভ সভি ফাটফ ফসফা

(ওিি বসটত এটক)

হ

নহ

বৱন / িাস্তাি নাভ
গাাঁও/চহি/ভহানগি

জা.অ.

িাজয

ৰজলা
ুৰলচ থানা

ৰন জকাড

জভাফাইল নিং

+

অন্যান্য ফযৰিগত ডাৰ্া
অহটতা :
জীৰৱকা

:

9

জলণ্ডলাইন নিং (এছৰৰ্ৰড জকাডি বসটত )

1
ৰফদযাল

প্ৰাক স্নাতক

ফযৱসা

স্নাতক

স্ব-ৰনটাৰজত

মৰদ জফতনটবাগী, কভটিত:

ফযৰিগত

িাজহুৱা খণ্ড

চিকািী

মৰদ জফতনটবাগী, কভটিত:

ফছি

ভাহ

ভাটহকীা আ

ফযৱসাি প্ৰকাি:

উৎাদনভূলক

স্বৰনটাৰজত জছাদািী :
জকৱাইৰচ নৰথ:
:

ৰচৰকৎসক

জসৱা আগফাওতা
ৰচএ/ৰচএছ

স্নাতটকাত্তি

জসৱাৰনফৃত্ত

অৰধফিা

ছাত্ৰ

কৃৰষ ও সৰন্ধৰলত

অন্যান্প _
উটেখকিক

অন্যান্য উটেখকিক

কৃৰষ
িৰত

অন্যান্য _উটেখকিক

জফতনটবাগী

বূ-সম্পৰত্ত
কি িাভশটদাতা

নৰথি নাভ

নৰথি সিংখযা

নৰথি নাভ

নৰথি সিংখযা

ফযৱসাী

অন্যান্য _উটেখকিক

অন্যান্য _উটেখকিক
ভযাদটচিা তাৰিখ

ৰদ ৰদ
ৰদ ৰদ
নৰথি নাভ

সিলীকৃত নৰথসভূ
হ:
Simplified
Documents:
Do
notনকৰিফ:
Call :
জপান
ভাটকটৰৰ্িং :

ভা

ভা

ফ

ফ

ফ

ফ

ফ

ফ

ফ

ফ

ফ

ফ

ভযাদটচিা তাৰিখ

নৰথি সিংখযা

ভা

ভা

ফ

ভযাদটচিা তাৰিখ

ৰদ ৰদ

ভা

ভা

ফ

Yes হ No নহ
আটানাক অৰধক বালকক জসৱা আগফাফকল আভাি প্ৰটচষ্টাত, নথট ইষ্ট স্মল পাইনাঞ্চ জফিংটক সভট সভট প্ৰাসিংৰগক ণয আৰু জসৱা ফা প্ৰচািভূলক প্ৰস্তাৱ অৱগত কটি, অনুগ্ৰহ কৰি
অৱগত কৰিফকল তলি ভাধযভ(সভূহ)ত ৰৰ্ক ৰচহ্ন ৰদক।
ই-জভইল
এছএভএছ
জৰ্ৰলটপান
এৰ্াও নহ
জভাি জকাটনা আৰত্ত নাই মৰদ নথট ইষ্ট স্মল পাইনাঞ্চ জফিংটক জভাি বসটত ইাি ৰনজি ফযৱসাি প্ৰচািি ফাটফ উটিাি ৰমটকাটনা তথয ফযৱহাি কৰিফ াৰিফ।
িান :
তাৰিখ:

আটফদনকািীি স্বাক্ষি

নতু ন ও ৰফদযভান থকা গ্ৰাহকি ফাটফ
গ্ৰাহক তথয পাইল
(অিংশ ক) (অনুগ্ৰহ কৰি ফৃত্তান্তসভূহ জগাৰ্া আখটিটি ূি কিক)

Your Door Step Banker

“প্ৰত্ৰ নিং. 60 [ৰফৰধ 114B-ি ৰিতী ফযৱিা চাওাঁক]
এজন ফযৰি ফা জলাকি িািা (এৰ্া জকাম্পানী ফা পাভট নহ ) জঘাষণা দাটি কৰিফকল প্ৰত্ৰ মাি িাী একাউণ্ট নম্বি নাই আৰু ৰমট ৰফৰধ 114B-ত উটেখ
থকা জকাটনা জলনটদনত জসাভা
1

প্ৰথভ নাভ

2

ভাজি
নাভ

জন্ধি তাৰিখ / জঘাষণাকািীি অন্তবু টিকিণ

উাৰধ
3

প্ৰথভ
নাভ

ৰতৃি নাভ (ফযৰিি জক্ষত্ৰত)
ভাজি
নাভ
উাৰধ

4

জেৰ্/ জকািা নিং .

5

ভহলা নিং.

6

জচহদ প্ৰািংগনি নাভ

7

ব্লক নাভ/নিং.

8

িাস্তা/ থ/ গৰল

9

অঞ্চল/ জনাঞ্চল

10

চহি/ ভহানগি

11

13

ৰন জকাড

16

জলনটদনি ৰিভাণ (ৰ্.)

17

জলনটদনি তাৰিখ

19
19

জলনটদনি সাধন প্ৰণালী:

14

12

জৰ্ৰলটপান নম্বি (এছৰৰ্ৰড জকাডি বসটত)

ৰদ
নগদ,

ৰজলা

ৰদ
জচক,

ভা

ভা
কাডট,

ফ

ফ

ফ

িাজয

15

জভাফাইল নম্বি

18

জলনটদন মুৰ্ীা নাভত জহাৱাি জক্ষত্ৰত
জলনটদনত জৰত থকা জলাকি সিংখযা

,

ফ

ড্ৰাফ্ৰ্ / জফিংকািছ জচক,

অ’নলাইন হস্তান্তি,

অন্যান্য

ইউআইৰডএআইি িািা জাৰি কিা আধাি নম্বি

20

(মৰদ উলদ্ধ)

ৰদ

ৰদ

ভা

ভা

ফ

ফ

ফ

21

মৰদ জনি ফাটফ আটফদন কৰিটছ আৰু এইমটযন্ত উৎাদন জহাৱা নাই
আটফদনি তাৰিখ আৰু প্ৰাৰিস্বীকাি নম্বি অন্তবু টি কিক

22

মৰদ জন আটফদন কিা নাই, প্ৰাক্কৰলত ভুি আ ূি কিক (আকি আইন, 1961-ি অনুটেদ 64 অনুসৰি সিংগী, সন্তান ইতযাৰদি আ ৰবতি কৰি) উটিাি জলনটদন কিা
ৰফত্তী ফষটজৰ্াি ফাটফ

a

কৃৰষ-ৰফষক আ (ৰ্.)

b

কৃৰষ-ৰফষক আি ফাৰহি (ৰ্.)

স্তম্ভ 1-ত ৰিচি সভথটনত ৰদা নৰথি ফৃত্তান্ত
23

(ৰসৰৰিত থকা ৰনটদটশনাি প্ৰসিংগ লওাঁক )

24

স্তম্ভ 4 আৰু 13-ত ৰিকনাি সভথটনত ৰদা নৰথি
ফৃত্তান্ত

নৰথ জকাড

নৰথ ৰচনািকিণ নম্বি

নৰথ জাৰি কিা কতৃক্ষি নাভ আৰু ৰিকনা

নৰথ জকাড

নৰথ ৰচনািকিণ নম্বি

নৰথ জাৰি কিা কতৃক্ষি নাভ আৰু ৰিকনা

ফ

(ৰসৰৰিত থকা ৰনটদটশনাি প্ৰসিংগ লওাঁক )
সতযাসতয ৰনৰূণ
ভই,
ইাি িািা জঘাষণা কটিা জম উিত ৰম উটেখ কিা বহটছ জভাি জ্ঞান আৰু ৰফশ্বাস অনুসৰি সতয। ইাটিাৰি
ভই জঘাষণা কটিা জম জভাি এক িাী একাউণ্ট নম্বি নাই আৰু জভাি / আভাি প্ৰাক্কৰলত ভুি আ (আকি আইন, 1961-ি অনুটেদ 64 অনুসৰি সিংগী, সন্তান ইতযাৰদি আ ৰবতি কৰি )
আকি আইন, 1961-ি ফযৱিা অনুসৰি উটিাি জলনটদন কিা ৰফত্তী ফষটটৰ্াি ফাটফ কিা গণনা কিি ফাটফ অটমাগয সৰ্ব্টাৰধক ৰিভাণতকক কভ হ ’ফ।
আৰজ সতযাসতয ৰনৰূণ কিা হ’ল,
ৰদন
ভাহ 20
িান:
(জঘাষণাকািীি স্বাক্ষি)
জৰ্াকা:

1.

জঘাষণা স্বাক্ষি কিাি ূটফট , জঘাষণাকািী ৰনটজ সন্তুষ্ট জহাৱা প্ৰটাজন জম এই প্ৰত্ৰত দাৰখল কিা তথয সকটলা ৰদশি িা সতয , শুদ্ধ আৰু সম্পূণট হ। জকাটনা ফযৰিট জঘাষণাত
অশুদ্ধ ৰফফৃৰত ৰদটল আকি আইন, 1961-ি অনুটেদ 277-ি অধীনত জতওাঁি ৰফৰুটদ্ধ আইনী ফযৱিা গ্ৰহণি ফাটফ দাফদ্ধ হ ’ফ আৰু সাফযস্ত হ’জল দণ্ডনী হ’ফ,-

(i)
(ii)
2.

ৰম জক্ষত্ৰত পাৰক ৰদফ ৰফচিা কিি ৰিভাণ াঁৰচছ লাখ ৰ্কাতকক অৰধক হ , অৰত কটভও ছভাহি সশ্ৰভ কািাদণ্ড ৰম জৰিভণাি বসটত সাত ফছি মটযন্ত হ’ফ াটি;
আন ৰমটকাটনা জক্ষত্ৰত, অৰত কটভও ৰতৰন ভাহি সশ্ৰভ কািাদণ্ড ৰম জৰিভণাি বসটত দুই ফছি মটযন্ত হ ’ফ াটি।

জন আটফদন কিা আৰু স্তম্ভ 21 সৰিকবাটৱ ূি কিাি অৰফহটন , জমৰতা 22b দত উটেখ কিা প্ৰকািি আি ৰিভাণ কি আটিাটমাগয জনাটহাৱা সৰ্ব্টাৰধক ৰিভাণতকক
অৰধক হ, জঘাষণাখন গ্ৰহণ কিা ফযৰিগিাকীট জঘাষণাখন গ্ৰহণ নকৰিফ।

ফাৰসন্দাি ফাটফ একাউণ্ট জখালা প্ৰত্ৰ
জভাকািী / ফযৰি

Your Door Step Banker

(অিংশ খ) (অনুগ্ৰহ কৰি ফৃত্তান্তসভূহ জগাৰ্া আখটিটি ূি কিক)

শাখা :

শাখা জকাড:

ূফট-উৎাৰদত আদিৰণ জৰ্াটালা

তাৰিখ
একাউণ্ট নম্বি :

ফযৰিগতকৃত আদিৰণ জৰ্াটালা

1-ভ আটফদনকািী

ৰচআইএপ আই ৰড

2- আটফদনকািী

ৰচআইএপ আই ৰড

অনুগ্ৰহ কৰি ৰনম্নটেৰখত একাউণ্টটৰ্া জভাি/আভাি নাভত জখালক:

ৰফএছৰফৰডএ স্মল

ৰনভীা সঞ্চ

ৰফএছৰফৰডএ

সীভাফদ্ধ জভা

চৰলত

আৱতটী জভা

জফতন

বদৰনক জভা

আগশািীি সঞ্চ

সঞ্চ একাউণ্ট
জেৰি আিৰড

ৰফটশষ সীভাফদ্ধ জভা

*ৰিচালনাি ধিণ:
এজনীা

ৰনটজ
প্ৰথভজন ফা জীৰৱতজন

মুৰ্ীাবাটৱ ৰমটকাটনা দুজন

সকটলাটি িািা মুৰ্ীাবাটৱ

দুজনি এজন ফা জীৰৱতজন

জচকি সুৰফধা প্ৰটাজন

ৰছিজন ফা জীৰৱতজন

নাফালকি একাউণ্ট অৰববাৱকি িািা ৰিচাৰলত

নাফালক একাউণ্ট (10 ফছিি ওিি )নাফালকগিাকীি িািা ৰিচাৰলত

প্ৰটাজনী সুৰফধা

ৰমটকাটনা এজন ফা জীৰৱতজন

জডৰফৰ্ কাডটত ছা
জডৰফৰ্ কাডট প্ৰটাজন হ’ফলগীা নাভ

প্ৰািৰম্ভক জভা ফৃত্তান্ত:
কতটন কিা একাউণ্ট
ৰিটশাধি ধিণ:
নগদ
জচক
িাৰশ
জচক নিং.
তাৰিখ
অিংৰকত
জফিংক
শাখা
drawn
on Bank.
Branch
Value
ভূলdate:
য তাৰিখ
"North
Eastজফিংক
Smallৰলৰভটৰ্ড”-ত
Finance Bank
Ltd" অিংৰকত
A/c
সকটলা জচক সভান্তিাল আাঁচ ৰ্াৰন একাউণ্ট প্ৰাক কৰি “নথট ইষ্ট স্মল
পাইনাঞ্চ
ৰিটশাধয
কৰিফ লাৰগফ

(গ্ৰাহকি নাভ)

ৰিি জভা / আৱতটী জভা ফৃত্তান্ত :
ৰিি জভা / আিৰড ৰকৰস্ত
মটযাকাল

s

ফছি

সুদ ৰিটশাধ :

জেৰি ৰকৰস্ত

িাৰশ ৰ্কা

ভাৰহলী

ভাহ

ৰদন

ৰতৰন ভাৰহলী

বণত

বণত হ’জল ৰনটদটশাৱলী: ভূলধন ও সুদ নৱীকিণ কিক
বণত হ’জল ভূলধন
আৰু সুদি ৰিটশাধ

িাৰশ

[ আৱতটী জভাি ফাটফ প্ৰটমাজয নহ ]

ভূলধন নৱীকিণ ও সুদ ৰিটশাধ কিক

[ আৱতটী জভাি ফাটফ প্ৰটমাজয নহ ]

নৱীকিণ নকৰিফ

এনইএছএপ জফিংক একাউণ্ট নিং-ত জভা ৰদক

আন জফিংক একাউণ্ট নিং-ত জভা ৰদক
জফিংকি নাভ ............................
.............................
শাখাি নাভ
অন্যান্য (অনুগ্ৰহ কৰি উটেখ কিক)
প্ৰটাজনী জসৱাসভূহ :

আইএপএছৰচ

ইণ্টািটনৰ্ জফিংৰকিং

ইটভইলত ৰফফৃৰতি সঘনতা :

জভাফাইল জফিংৰকিং

এছএভএছ
জাননী

ইটভইলত ৰফফৃৰত

বদৰনক

সািাৰহক

ভাৰহলী

# এছএভএছ জাননী ঞ্জীবু ি জভাফাইল নম্বিত ৰিওৱা হ’ফ

ৰতৰন ভাৰহলী

ফছটিকীা

এপএৰৰ্ৰচএ অনুসৰি জঘাষণা – আুৰন আটভৰিকা মুিিাষ্ট্ৰি নাগৰিক / গ্ৰীণ কাডট ধািক হ জনৰক / আটভৰিকা মুিিাষ্ট্ৰত কিটমাগয আ আটছ জনৰক :
মৰদ হ, অনুগ্ৰহ কৰি এপএৰৰ্ৰচএ – ৰচআিএছ জঘাষণা ূি কিক

আটছ

নাই

জফতন একাউণ্টি ফাটফ :

প্ৰত্ৰত উটেখ কিাি দটি ভই/আৰভ আভাি কভটচািী ………………………………………………………… ি ৰিচ, পটৰ্া, ৰিকনা আৰু স্বাক্ষি ৰনৰিত কৰিটছা
এভপ্লৰ জকাড হ’ল :.........................................................................................................
প্ৰৰতষ্ঠানি নাভ .................................................................................................
কতৃত্বপ্ৰাি স্বাক্ষিকািীি নাভ .............................................................................
দফী ...............................................................................................................
তাৰিখ .......................................

জকাম্পানীি

ৰিচ কটিাৱাি ফৃত্তান্ত :
ৰিচকািীি নাভ : ................................................................. একাউণ্ট জখালা তাৰিখ ..........................................
ৰচআইএপ নম্বি :.................................................................
ফত্তটভানি ৰিকনাত ফসফাস কৰি আটছ

হ

নহ

ৰিচকািীি সম্পকট ....................................................
তাৰিখ

..................................................

ৰিচকািীি স্বাক্ষি

জভাহিি

বসটত কতৃত্ব প্ৰাি স্বাক্ষিকািীি

স্বাক্ষি

ভটনাননি সুৰফধা উলদ্ধ কৰিফ ৰফচাটি: ৰফচাটিা

ৰনৰফচাটিা

মৰদ ৰফচাটি, ভটনানীতি নাভ ছা কৰিফ
লাৰগফ

নালাটগ

লাৰগফ

মৰদ ভটনানন "ৰফচাটি" ৰডএ1 প্ৰত্ৰ ূি কিক, অন্যথা তলত স্বাক্ষি কিক।

ভটনাননি প্ৰত্ৰ ৰডএ1

জফিংক জভাি ভটনাননি জক্ষত্ৰত জফিংৰকিং জিগুটলচন আইন, 1949-ি অনুটেদ 45ZA আৰু জফিংৰকিং জকাম্পানীজ (ভটনানন) ৰফৰধ 1985-ি ৰফৰধ 2(1)-ি অধীনত
Iভই/আৰভ (নাভসভূহ )

ফাসিান (ৰিকনা)

ৰনটম্নাটেৰখত ফযৰিগিাকীক

জভাি/আভাি ভৃতুযি ৰিৰিৰতত, একাউণ্টত জভা ধনিাৰশি ফাটফ ভটনানীত কৰিটলা, মাক তলত ৰদা ৰফৱিণ অনুসৰি, নথট ইষ্ট স্মল পাইনাঞ্চ জফিংক,
ভটনানীত ফযৰিি ফৃত্তান্ত

জভাি ফৃত্তান্ত
জভাি প্ৰকাি

ৰিকনা

নাভ

মৰদ আটছ,
জভাকািীি বসটত সম্পকট

ৰমটহতু ভটনানীত ফযৰিগিাকী ফত্তটভান নাফালক, ভই/আৰভ ৰনমুি কৰিটছা (অৰববাৱকি নাভ)
, (ৰিকনা)

(ফস)

শাখাই উবতাই ৰদফ াৰিফ

ফস

or)

জন্ধি তাৰিখ (নাফালকি জক্ষত্ৰত)

(নাফালকি বসটত সম্পকট)

ভটনানীত ফযৰিি নাফালক অৱিাত জভাি/আভাি ভৃতুযি ৰিৰিৰতত ভটনানীতি বহ একাউণ্টত জভা থকা ধনিাৰশ গ্ৰহণ কৰিফকল

1-ভ আটফদনকািীি নাভ..................................................................................................স্বাক্ষি ............................................................................
2- আটফদনকািীি নাভ.................................................................................................স্বাক্ষি ..........................................................................
1-ভ সাক্ষীি নাভ...................................................................................................... স্বাক্ষি..........................................................................
ৰিকনা....................................................................................................................িান...........................................তাৰিখ...............................
2- সাক্ষীি নাভ...................................................................................................... স্বাক্ষি......................................................................
ৰিকনা....................................................................................................................িান...........................................তাৰিখ...............................

জঘাষণা.
ভই/আৰভ নথট ইষ্ট স্মল পাইনাঞ্চ জফিংকত একাউণ্ট জখালা আৰু এৰৰ্এভ/জডৰফৰ্ কাডট/ইণ্টাটনৰ্ জফিংৰকিং আৰু জসই সম্পৰকটত ৰফৰবন্প জসৱা ৰবতি কৰি ৰকন্তু সীৰভত জনাটহাৱা চতট আৰু ৰনভাৱলীসভূহ
ৰটছা আৰু ফুৰজ াইটছা। ভই/আৰভ জফিংকি দাফদ্ধতা ৰনলগাই িখা/সীৰভত কিা ৰবতি কৰি উি চতট আৰু ৰনভাৱলীসভূহ গ্ৰহণ কৰিটছা আৰু সন্ধত বহটছা। ভই/আৰভ ফুৰজ াইটছা জম জফিংটক
ইাি ৰফটফচনাটি, জভাক/আভাক জকাটনা জাননীি অৰফহটন, ৰমটকাটনা জসৱা সম্পূণট ফা আিংৰশকবাজৱ ফযাহত কৰিফ াটি। ভই/আৰভ সন্ধত জম জফিংটক সভ সাটটক্ষ প্ৰটমাজয জসৱা খিচ জভাি
একাউণ্টি িা কতটন কৰিফ াটি।
ভই / আৰভ জভাি/আভাি ফযৰিগত ফৃত্তান্ত ৰচটকৱাইৰচ অৰবটলখ খৰতানত অন্তবু টি কৰিফকল অনুটভাদন জনাইটছা।
"ভই/আৰভ ৰনৰিত কৰিটছা জম ভই/আৰভ বািতি ফাৰসন্দা হ। ভই/আৰভ ইাি িািা জঘাষণা কটিা জম ওিত দাৰখল কিা তথয জভাি/আভাি সটফটাৎকৃষ্ট জ্ঞাটনটি সতয আৰু শুদ্ধ হ।"
ভই/আৰভ এইটৰ্াও ৰনৰিত কৰিটছা জম জভাি একাউণ্ট জফিংকি ৰফষফফীা শ্ৰীভান/শ্ৰীভতী
জতটখতি উৰিৰতত স্বাক্ষি কৰিটছা।

ি িািা জখালা বহটছ আৰু ভই/আৰভ

একাউণ্ট জখালাি উটেশ্য :

2- আটফদনকািীি স্বাক্ষি / ৰৰ্চহী

1-ভ আটফদনকািীি স্বাক্ষি / ৰৰ্চহী
নাভ .............................................. ...........তাৰিখ.....................

নাভ ........................................................তাৰিখ.....................

ৰনিক্ষি/ অন্নি ফাটফ
এই প্ৰত্ৰ খনত থকা উাদানসভূহ ভই ফুৰজ াইটছা আৰু এটকৰখৰন জভাক িানী বাষাত জভাক ফযাখযা কিা বহটছ।

সাক্ষীি স্বাক্ষি

আটফদনকািীি ৰৰ্চহী

নাভ ................................................................................................
ৰিকনা .............................................................................................
........................................................................................................

কামটযলি ফযৱহািি ফাটফ

ভই ইাি িািা প্ৰভাণত্ৰ ৰদওাঁ জম এই একাউণ্ট জখালা প্ৰত্ৰখন সকটলাৰদশি িা সম্পূণট। সকটলা জকৱাইৰচ িীক্ষণ সম্পূণট বহটছ আৰু প্ৰাসিংৰগক নৰথসভূহ সিংগ্ৰহ কিা বহটছ। একাউণ্টটৰ্া
অনুগ্ৰহ কৰি জকন্ী জফিংৰকিং প্ৰণালীত সৃৰষ্ট কৰিফ াটি।
নথট ইষ্ট স্মল পাইনাঞ্চ জফিংকি বহ

শাখা ভূিৰ্ব্ী / সহকািী শাখা ভূিৰ্ব্ীি স্বাক্ষি
এম্প. নিং. / এছ.এছ.নিং.-ি বসটত

তাৰিখ :

ৰদ

ৰদ

ভা

ভা

ফ

ফ

ফ

ফ

নথট ইষ্ট স্মল পাইনাঞ্চ জফিংক
সঞ্চ একাউণ্ট – সকটলাতকক গুৰুত্বূণট চতট আৰু ৰনভাৱলী
Your Door Step Banker
ভই / আৰভ এনইএছএপৰফ-ি এগিাকী গ্ৰাহক ৰহচাট ফুৰজ াইটছা জম, ভই/ আৰভ জফিংকত প্ৰচৰলত চতট আৰু ৰনভাৱলী (T&C) আৰু ৰফৰধি চতটাধীন, আৰু সভসাটটক্ষ জহাৱা ইাি ৰিৱতটন, জটনাৱা অনুসৰি আৰু জফিংকি
জৱফচাইৰ্ত উলদ্ধ কিা ভটত, আৰু জসই ৰফৰধসভূহ ভাৰন চৰলফকল সন্ধত। চতট আৰু ৰনভাৱলীত জহাৱা ৰমটকাটনা ৰিৱতটন জকৱল জৱফচাইৰ্ www.nesfb.com-ত উলদ্ধ হ’ফ।
একাউণ্ট জখালা আৰু তত্ত্বাৱধান: ভই/আৰভ ফুৰজ াইটছা আৰু সন্ধত জম সকটলা জসৱা, এনইএছএপৰফ-ি বসটত একাউণ্ট জখালা আৰু তত্ত্বাৱধান ৰবতি কৰি, বািতী ৰিজাবট জফিংকি ৰনটদটশনাি গণ্ডীি লগটত এনইএছএপৰফ-ি
সভসাটটক্ষ জাৰি কিা আবযন্তিীণ ৰনটদটশনাি চতটাধীন।
ভই/আৰভ ফুৰজ াইটছা আৰু সন্ধত জম জকাটনা একাউণ্ট জখালাি ূটফট জফিংটক জফিংকি আটানাি গ্ৰাহকক জানক ৰনটদটশনাি প্ৰটাজনীতা অনুসৰি ৰনধটাৰিত কতটফযসভূহ সভান কৰিফ আৰু ভই / আৰভ জফিংটক ৰফচিা ধিটণ
সৰিকবাটৱ ূি কিা আৰু স্বাক্ষৰিত একাউণ্ট জখালা প্ৰত্ৰ প্ৰটাজনী নৰথ, প্ৰভাণ আৰু তথযসহ জভা কৰিফ লাৰগফ। তদুৰি, একাউণ্টটৰ্া জখালাি াছত, ৰনন্ত্ৰণকািী ৰনটদটশনাি ফাধযফাধকতা অনুসৰি, জফিংটক ৰফচিাভটত
সাভৰক ফযৱধানি অন্তত ুনি জকৱাইৰচ-ি জক্ষত্ৰত প্ৰটাজনী নৰথত্ৰ জভা ৰদফকল সন্ধত বহটছা।
ভই/আৰভ ফুৰজ াইটছা আৰু সন্ধত জম একাউণ্ট জখালা প্ৰত্ৰ আৰু নৰথি অৰফহটন, জফিংটক জভাি/আভাি দখটাস্ত গ্ৰহণ/প্ৰতযাখযান কিাি অৰধকাি িাৰখফ আৰু এইটক্ষত্ৰত জফিংকি ৰসদ্ধান্তই চু ান্ত হ’ফ। ভই/আৰভ ফুৰজ াইটছা আৰু
সন্ধত জম এই একাউণ্টটৰ্া খুৰলফ জনাৱািা, আৰু ভই / আৰভ আিম্ভৰণটত একাউণ্টত জভা কিা নগদ Rs.20,000/- ফা অৰধক ধনি ৰিটপ্ৰৰক্ষতত, এই িাৰশটৰ্া জভাক/আভাক জকৱল ৰডৰড / ৰঅ’-ি িািা ৰিটশাধ কিা হ’ফ।
গ্ৰাহক / একাউণ্ট তথয: ভই/আৰভ সন্ধত জম জভাি / আভাি ফযৰিগত তথয, আৱাৰসক ৰিৰত, ৰিকনা ইতযাৰদি ৰমটকাটনা ৰিৱতটন তু িটন্ত (2 সিাহতকক অৰধক নহ) জফিংকক অৱগত কিা হ’ফ, প্ৰটাজন অনুসৰি নৰথ প্ৰভাণসহ।
ভই/আৰভ ফুৰজ াইটছা আৰু সন্ধত জম জভাি / আভাি িািা জভা কিা ৰমটকাটনা প্ৰকািি সকটলা তথয (ফযৰিগত ও সিংটফদনশীল তথয ৰবতি কৰি) জসৱা ফা সা-সুৰফধা আগফাফকল, জলনটদনি সুৰফধা, তথয প্ৰদান আৰু
উন্পীতকিণ (ভূলয সিংটমাৰজত জসৱা ৰবতি কৰি), অনুসন্নান আৰু ৰফটেষণ, জমাগযতাি ভাািংক, সতযাসতয ৰনৰূণ, দূি-সিংটমাগ ফযৱিাত অিংশগ্ৰহণ ফা আইনগতবাটৱ প্ৰটাজনী/জফিংকি িম্পিাগত প্ৰথানুজাী ইটলকট্ৰৰনক
ৰিাৰিিং জনৰ্ৱৰ্কি ফাটফ ফযৱহাি কিা হ’ফ।
ভই / আৰভ সন্ধত জম জভাি / আভাি িািা আগফটাৱা সকটলা তথয (ফযৰিগত আৰু সিংটফদনশীল তথয ৰবতি কৰি) এটজৰঞ্চ / জসৱা জমাগান ধটিাাঁতাি বসটত, মাি এনইএছএপৰফ-ি বসটত ফযৱসাৰক উটেটশ্য চু ৰি আটছ, জনাি
প্ৰটাজনসাটটক্ষ, বগাই ল’ফ াৰিফ। এই জক্ষত্ৰত জফিংকি জগানীতা নীৰত অনুসাটি সভ সাটটক্ষ প্ৰটমাজয ৰফৰধ আৰু ৰনটদটৰশকা ালন কৰিফকল এনইএছএপৰফ সভৰটত থাৰকফ। মৰদ ৰমটকাটনা সভত জভাি/আভাি ডাৰ্া
বগাই জলাৱাি ফাটফ ভই / আৰভ ৰদা সন্ধৰত ফাৰতল কৰিফ ৰফচাটিা, ূফটটত আগফটাৱা সন্ধৰতত ৰবৰত্ত কৰি জভাি/আভাি ফাটফ উলদ্ধ ণয/জসৱা, জভাি/আভাি ফাটফ উলদ্ধ নহ’ফ, আৰু ভই/আৰভ জতটন ণয/জসৱা ফন্ন কিাি
প্ৰৰিা আিম্ভ কৰিফ লাৰগফ।
ভই/আৰভ ফুৰজ াইটছা জম এনইএছএপৰফ ফা ইাি ৰফষফফীাই জভাি/আভাি জফিংৰকিং লগইন আইৰড, াচৱডট, জিৰডৰ্/জডৰফৰ্ কাডট নম্বি, একাউণ্ট নম্বি/ফৃত্তান্ত ইতযাৰদ সিংটফদনশীল তথয জপানত ফা ইটভইল ফা এছএভএছ
জমাটগ জকৰতাও ৰনৰফচাৰিফ। মৰদ ভই/আৰভ এটন প্ৰকািি জকাটনা জভটছজ ফা জপান ক’ল াওাঁ ৰমটৰ্া এনইএছএপৰফ-ি িা অহা জমন লাটগ, ফা জকাটনা এনইএছএপৰফ ণয ফা জসৱা সম্পকটত হ, ভই/আৰভ জকাটনা উত্তি ৰনৰদভ
আৰু তাক ৰনকৰ্তভ এনইএছএপৰফ শাখা ফা 24X7 গ্ৰাহক জসৱা নম্বিত অৰবটমাগ কৰিভ।
জসৱাসভূহ: ভই/আৰভ ফুৰজ াইটছা আৰু সন্ধত জম এনইএছএপৰফ-ি িািা আগফটাৱা সকটলাটফাি জসৱা / সা-সুৰফধা জশ্ৰষ্ঠতভ প্ৰটচষ্টা ৰবৰত্তক। জভাি/আভাি ফাটফ উলদ্ধ জসৱাসভূহি সম্পূণট তাৰলকা জফিংকি জৱফচাইৰ্
www.nesfb.com –ত উলদ্ধ।
ভই/আৰভ ফুৰজ াইটছা আৰু সন্ধত জম জফিংটক ইাি ৰনজস্ব ৰফটফচনাটি, জভাি/আভাি একাউণ্টত আগফটাৱা ৰমটকাটনা জসৱা/সা-সুৰফধা হ সম্পূণট ফা আিংৰশকবাটৱ জভাক/আভাক নূযনতভ 30 ৰদনি জাননী ৰদ ৰমটকাটনা সভত
সিংটশাধন কৰিফ াটি আৰু/ফা আন জকাটনা জসৱা/সা-সুৰফধাকল সলৰন কৰিফকল জভাক/আভাক এক ৰফকল্প আগফাফ াটি।
ভই/আৰভ ফুৰজ াইটছা আৰু সন্ধত জম কাৰিকিী ত্ৰুৰৰ্ / ৰফজুৰত ফা জৰ্ৰলকৰভউৰনটকচন জনৰ্ৱকটি ফযথটতা ফা জফিংকি ৰনন্ত্ৰণি ফাৰহিি জকাটনা চফ্ৰ্টৱি ফা হাডটটৱি প্ৰণালীি জকাটনা ত্ৰুৰৰ্ি ফাটফ ৰমটকাটনা জসৱা/সা-সুৰফধা ফযাহত
জহাৱা ফা উলদ্ধ জনাটহাৱাি ফাটফ জহাৱা ৰমটকাটনা প্ৰকািি জকাটনা ক্ষৰত, জলাকচানি ফাটফ (প্ৰতযক্ষ ফা টিাক্ষ) জফিংক দাফদ্ধ নহ’ফ।
ভাচু ল ও খিচ: ভই/আৰভ ফুৰজ াইটছা আৰু সন্ধত জম ভই/আৰভ সকটলা খিচ, ভাচু ল, সুদ, ভূলয ৰিটশাধ কৰিফকল দাফদ্ধ থাৰকভ, ৰমটৰ্া জভাি একাউণ্টি জক্ষত্ৰত ফা জকাটনা জলনটদন ফা আগফটাৱা জসৱাি ফাটফ জফিংটক আটিা
কৰিফ াটি আৰু জসই এটকৰ্াটক জফিংটক জভাি/আভাি একাউণ্টি খিছত ধৰি ক্ষৰতূিণ কৰিফ াটি। খিচি অনুসূচীখন জফিংকি জৱফচাইৰ্ www.nesfb.com –ত উলদ্ধ হ’ফ। জসৱা কি আৰু অন্যান্য সভ সাটটক্ষ প্ৰটমাজয
ৰফৰধগত শুল্ক সকটলা ভাচু লি ওিত আটিা কিা হ’ফ।
ভাচু ল ও খিচি ৰিৱত্তটন: ভই/আৰভ ফুৰজ াইটছা আৰু সন্ধত জম ভাচু ল ও খিচ, জসৱা ইতযাৰদি ৰমটকাটনা ৰিৱত্তটন/ফযাহত হ’জল জভাক/আভাক নূযনতভ 30 ৰদন ূটফট ৰচৰি/এছএভএছ/জৱফচাইৰ্/ইটভইল ফা আন জমাগাটমাগ
প্ৰৰিাটি আগতীাকক জটনাৱা হ’ফ। অৱটশ্য, ূফট জাননী অৰফহটন জকাটনা ৰিৱত্তটন হ’জল, জসই ৰফষট জভাক 30 ৰদনি ৰবতিত অৱগত কিা হ’ফ। মৰদ ভই ভত জাষণ কটিা জম এই ৰিৱত্তটনটৰ্া জভাি লাবি ফাটফ নহ,
জাননীি 60 ৰদনি ৰবতিত, ৰিৱৰত্তটত ভাচু ল/সুদ ৰিটশাধ নকিাকক, জভাি একাউণ্ট ফন্ন কৰিফ াটিা ফা আন জকাটনা জমাগয একাউণ্টকল সলৰন কৰিফ াটিা।
ভাচু ল ইতযাৰদি ক্ষৰতূিণ: মৰদ ভাচু ল/খিছ ৰিটশাধ কৰিফকল একাউণ্টত ধন উলদ্ধ নহ, ভই/আৰভ এনইএছএপৰফ-ক একাউণ্টকল অহা সিংগৃহীত ধনিাৰশ ফা জভাি নাভত থকা ৰমটকাটনা জভা ৰবতি কৰি, উলদ্ধ ৰমটকাটনা
ঋণি সূত্ৰাত কৰিফকল কতৃত্ব প্ৰদান কৰিটছা।
বু ল প্ৰৰৱৰষ্ট সিংটশাধন কিাি কতৃত্ব: ভই/আৰভ ফুৰজ াইটছা জম জফিংকি িািা বু লফশত: জভাি/আভাি একাউণ্টত জভা কিা িাৰশ উদ্ধাি কৰিফকল জভাি/আভাি একাউণ্টি িা খিছ কৰিফকল জফিংকি কতৃত্ব আটছ। ভই/আৰভ জঘাষণা
কৰিটছা জম ভই/আৰভ জসই িাৰশটৰ্া ফযৱহাি নকৰিভ ফা বু লফশত: ৰমটকাটনা প্ৰকাটি জভাি একাউণ্টত জহাৱা ভই/আৰভ কতৃত্বশীল জনাটহাৱা জকাটনা লাব/জভাি জক্ষত্ৰত জহাৱা জলাকচান জফিংকি ওিত জাৰ ৰনৰদভ।
ভই/আৰভ ফুৰজ াইটছা জম সঞ্চ একাউণ্টি ফাটফ সুদি হাি আৰু অন্যান্য জভা ণযি ফাটফ জৱফচাইৰ্ www.nesfb.com –ত উলদ্ধ হ’ফ। জলনটদনসভূহ: ভই / আৰভ ফুৰজ াইটছা আৰু সন্ধত জম সঞ্চ জফিংক একাউণ্ট ভূলত:
সঞ্চ ফৃৰদ্ধ কিাি ফাটফ আৰু জকৱল অনা-ফযৱসাৰক/অনা-ফাৰণৰজযক জলনটদন কিাি ফাটফ ফযৱহাি কিা উৰচত। ইাক চৰলত একাউণ্ট ৰহচাট ফযৱহাি কিাটৰ্া অনুৰচত। মৰদ জফিংটক জদটখ জম সঞ্চ জফিংক একাউণ্টটৰ্া এটন
উটেটশ্য ফযৱহৃত বহটছ মাি ফাটফ ই অনুটভাৰদত নহ ফা সটন্দহজনক ফা অনাকাৰিত জলনটদনি ফাটফ ফযৱহৃত বহটছ, জকাটনা আগতীা জাননীি অৰফহটন, জফিংটক জতটন সঞ্চ জফিংক একাউণ্ট ফন্ন কৰি ৰদাি অৰধকাি
থাৰকফ। এই একাউণ্টটৰ্াি িা কিা ৰমটকাটনা জলনটদন, ৰএভএল আইনি ৰফৰধ, ৰনটদটৰশকা ফা তাি অধীনত ৰদা অৰধসূচনাটি ফাৰধত হ’ফ।

স্বাক্ষি:

প্ৰাৰি স্বীকি
আৰভ আটানাি সম্পৰকটত ভটনানন প্ৰত্ৰ ৰডএ1-ি প্ৰাৰি স্বীকাি কৰিটছা:
একাউণ্টি প্ৰকাি
একাউণ্ট নম্বি
আভাি বসটত থকা

তাৰিখ :

ৰদ

ি নাভত

ৰদ

ভা

ভা

ফ

ফ

ফ

নথট ইষ্ট স্মল পাইনাঞ্চ জফিংকি বহ

ফ
কতৃত্বশীল স্বাক্ষিকািী

নথট ইষ্ট স্মল পাইনাঞ্চ জফিংক
সঞ্চ একাউণ্ট – সকটলাতকক গুৰুত্বূণট চতট আৰু ৰনভাৱলী
Your Door Step Banker
ভই/আৰভ ফুৰজ াইটছা আৰু সন্ধত জম জভাি/আভাি একাউণ্ট সম্পৰকটত, ৰফত্তী আৰু অৰফত্তী দুটাৰ্া চৰিত্ৰটিই (উদাহিণস্বৰূট: জচকি ফহী / কাডট জাৰি কিা, ৰফত্তী জলনটদন, ফযৰিগত ফৃত্তান্তসভূহি সালসলৰন ইতযাৰদ),
সকটলা ৰনটদটশাৱলী, ভই / আৰভ জকৱল ভাত্ৰ জফিংকি িািা কতৃত্বপ্ৰাি / অনুটভাৰদত জপ্ৰিণ ভাধযভি িািাটহ জফিংকক জটনাৱা হ’ফ। এই ভাধযভসভূহ, প্ৰচৰলত ৰনন্ত্ৰণকািী ৰনটদটশনা ইতযাৰদি ওিত ৰবৰত্ত কৰি, জফিংকি িািা ৰফৰনৰদটষ্ট
কিা হ’ফ। জফিংটক সাধািণটত কতৃত্বপ্ৰাি জপ্ৰিণ ভাধযভি িািা নাহা ৰনটদটশাৱলীি ওিত দটক্ষ নল, ৰকন্তু ইাি সম্পূণট ৰনজা ৰফটফচনাটি, অসাধািণ ৰিৰিৰতত, এটকৰ্া জক্ষত্ৰটত দটক্ষ জলাৱাি অৰধকাি িাৰখফ।
জপ্ৰিণ ভাধযভি সা-সুৰফধাসভূহ : ভই/আৰভ ফুৰজ াইটছা জম এনইএছএপৰফ-ি িািা আগফটাৱা জডৰফৰ্ কাডট, এৰৰ্এভ কাডট, ইণ্টািটনৰ্ জফিংৰকিং, জভাফাইল জফিংৰকিং, হাতত ধৰিফ িা মতন আৰু অন্যান্য ইটলকট্ৰৰনক দ্ধৰতি িািা
কিা জলনটদন ইতযাৰদ সকটলা জপ্ৰিণ ভাধযভি সা-সুৰফধাসভূহ জৱফচাইৰ্ত আৰু অন্যান্য জমাগাটমাগি জপ্ৰিণ ভাধযভটি ৰফৰনৰদটষ্ট ৰনটদটশনাি অধীন। ভই / আৰভ একাউণ্টি বসটত প্ৰাসিংৰগক ফা সম্বন্নমুি একাউণ্টি ৰফফৃৰত্ত, হাটতজভা ৰনৰিতকিণি প্ৰভাণত্ৰ, জচকি ফহী, জডৰফৰ্ কাডট আৰু ইাি ৰন, ইণ্টািটনৰ্ জফিংৰকিংি সম্পৰকটত ইউজাি আইৰড আৰু াছৱডটি সমত্ন সিংিক্ষণ আৰু জগানীতা িক্ষাি ফাটফ অকটল দাফদ্ধ হ’ভ। াছৱডট, ৰন, ফা
আইৰড আৰদি দটি সিংটফদনশীল তথয জভাি / আভাি িািা তৃতী ক্ষক পাৰদল ফা তদিযাৎ অকতৃত্বশীল ফযৱহািি ঘৰ্নাত এনইএছএপৰফ জগিীা নহ’ফ। জচকি াত, জভাি / আভাি একাউণ্টি বসটত সিংমুি জিৰডৰ্ /
জডৰফৰ্ কাডট জহৰুৱা ঘৰ্না ভই / আৰভ তৎক্ষণাত জফিংকক অৱগত কৰিফকল সন্ধত বহটছা। জহৰুৱা, চু ৰি জহাৱা জচক(জফাি)ি ৰিটশাধ িৰগত কিা, ফা ৰিটশাধ কিাি প্ৰটাজন নথকাি ৰনটদটশাৱলী জফিংটক ৰলৰফদ্ধ আৰু গ্ৰহণ
কৰিফ, জকৱল মৰদ এটন ৰনটদটশাৱলী আাঁটকাতাি িা, এটন জচকসভূহ জফিংকত উিান কিাি ূটফট ফা ই-জচকি জক্ষত্ৰত জফিংটক লাব কটি, জকৱল মৰদ ৰিটশাধ িৰগতকিণি অনুটিাধ তাি ৰফৰুটদ্ধ ধন ৰিটশাধি ূটফট
ৰলৰফদ্ধ হ, আৰু মৰদ থাটক, জচক(জফাি) আাঁটকাতাি িা ফা ই-জচকি জক্ষত্ৰত, ৰনটদটশাৱলী লাব কিাি ূটফট মৰদ জচকসভূহ ৰিটশাধি ফাটফ জফিংকত উিান কিা হ, মৰদ ৰিটশাধ িৰগতকিণি অনুটিাধ এটন জচকি
ৰফৰুটদ্ধ ৰিটশাধ জফিংকি িািা আিম্ভ কিাি াছত ৰলৰফদ্ধ হ, ৰিটশাধ কিাি ফাটফ জহাৱা ৰমটকাটনা ধিণি জকাটনা প্ৰকািি জলাকচানি ফাটফ, জফিংক দাী নহ’ফ। এটন প্ৰতযাটদশী ৰনটদটশাৱলীি ফাটফ জফিংটক জসৱা ভাচু ল
আটিা কৰিফ াটি।
প্ৰতযাটণ/অসন্ধান এিাফকল জকৱল ূফটটতই একাউণ্টত িাৰশি ফযৱিানা কিাি াছতটহ ভই/আৰভ একাউণ্টত জচকসভূহ জািী কৰিভ। একাউণ্টত ফৃহৎ সিংখযক প্ৰতযাটণ/অসন্ধানি জক্ষত্ৰত, ৰনৰদটষ্ট একাউণ্টি জক্ষত্ৰত
সিংটশাধনভূলক দটক্ষ গ্ৰহণ কিাি জফিংকি অৰধকাি সিংিৰক্ষত থাৰকফ।
মৰদ ৰমটকাটনা কািণফশত: একাউণ্টত এক ৰফটাগাত্মক জভা থাটক, জফিংকি প্ৰচৰলত হাি আৰু ফযৱিা অনুসৰি ভই/আৰভ সুদ আৰু অন্যান্য ভাচু ল ৰিটশাধ কৰিভ। একাউণ্টত জকাটনা সাভৰক অবািড্ৰাফ্ৰ্ জকৱল এৰ্া
এককালীন সুৰফধা ৰহচাট গ্ৰহণ কিা উৰচত, এৰ্া অৰফিত ফযৱিা ৰহচাট নহ।
জলনটদনি জক্ষত্ৰত ৰফফাদ: ভই/আৰভ এৰ্া সভস্যা/অসটন্তাষজনক জলনটদন/ত্ৰুৰৰ্ এটন জলনটদন/ঘৰ্নাি সাত (07) ৰদনি ৰবতিত অৰবটমাগ নকৰিটল, এটকৰ্াই জভাি/আভাি িািা গৃহীত ফুৰল ৰিগৰণত হ’ফ।
গ ৰতৰন ভহীা হাত-জভা: ভই/আৰভ ফুৰজ াইটছা জম ৰকছু ভান সঞ্চ একাউণ্ট আাঁচৰনটফািত জফিংকি িািা ৰনৰদটষ্টকৃত এক নূযনতভ গ ৰতৰনভহীা হাত-জভাি প্ৰটাজন আটছ। ভই/আৰভ সন্ধত জম ভই/আৰভ জফিংকি িািা
সভট সভট ৰফৰহত নূযনতভ হাত-জভা জভাি/আভাি একাউণ্টত অক্ষুণ্ণ িাৰখভ।
ভই/আৰভ সন্ধত জম মৰদ ৰফৰহত এৰকউৰফ (গ ৰতৰনভহীা হাত-জভা) অক্ষুণ্ণ নাথাটক ফা জফতন একাউণ্টি জক্ষত্ৰত, মৰদ 3 ভাহ কালি ফাটফ জফতন একাউণ্টত জফতন জভা নহ, জকাটনা জাননী ফা সূচনা অৰফহটন (সকটলা খিছ
আৰু ভাচু লি বসটত) একাউণ্টটৰ্া এক অন্য প্ৰকািি ৰনম্নতি সঞ্চ একাউণ্টকল ৰিৱত্তটন কিা হ’ফ আৰু উমুি জকৱাইৰচ প্ৰটমাজয হ’ফ, মাি অৰফহটন একাউণ্টটৰ্াত এক জভা শীতলীকিণ আটিা কিা হ’ফ।
একাউণ্ট ফ্ৰীজ : ভই/আৰভ জফিংকক ৰনম্নটেৰখত ৰিৰিৰতসভূহত জভাক/আভাক সূচনা কৰি জভাি/আভাি একাউণ্ট ফ্ৰীজ কিাি কতৃত্ব প্ৰদান কৰিটছা (ক) একাউণ্টটৰ্াি হাত-জভা 3 ভাহ ফা অৰধক সভি ফাটফ শূণয বহ থাৰকটল। (খ)
একাউণ্টটৰ্াত 2 ফছি ফা অৰধক কালি ফাটফ জভাি/আভাি িািা জকাটনা জলনটদন প্ৰটিাৰচত নহ’জল। (গ) জমৰতা এগিাকী নাফালক, ৰম একাউণ্টটৰ্াি ধািক হ, প্ৰািফস্কত উনীত হ। (ঘ) মৰদ এইটৰ্া জফিংকি িািা সটন্দহ হ জম
জভাি/আভাি একাউণ্টত জহাৱা জলনটদনসভূহ জভাি/আভাি িািা কিা জহাৱা নাই (ইৰতভটধয সম্পন্প জহাৱা জলনটদনি ফাটফ জফিংটক জকাটনা দাৰত্ব নল।
ভই/আৰভ ফুৰজ াইটছা আৰু সন্ধত জম জফিংটক জকাটনা জাননী অৰফহটন জভাি/আভাি একাউণ্টত জলনটদন শীতলীকিণ কৰিফ াটি, মৰদ এইটৰ্া সটন্দহ কিা হ জম জভাি একাউণ্টটৰ্া অকতৃত্বশীল ধন জভা ুাঁৰজি এক ভাধযভ ফা
জকাটনা জফআইনী কামটযকলাি এক ন্থা ৰহচাটঅফযৱহাি কিা বহটছ।
একাউণ্ট ফন্নকিণ: ভই / আৰভ সন্ধত জম, সাধািণ ৰিৰিৰতত, জভাক নূযনতভ 30 ৰদনি জাননী প্ৰদাটনটি আৰু সকটলা খিচ আৰু ৰফটাজনী ফয ৰহচা কৰি, মৰদ আটছ, একাউণ্টত থকা হাত-জভা, জফিংকি অৰবটলখত
উলদ্ধ জভাি/আভাি ৰিকনাকল এক ৰডৰড-ি জৰিটত ৰিাই জভাক/আভাক ৰিটশাধ কৰি, ৰমটকাটনা সভত জভাি একাউণ্ট ফন্ন কিাি স্বাধীনতা জফিংকি আটছ। জভাি/আভাি একাউণ্ট ই জমাগয ফুৰল ৰফটফচনা কিা ৰমটকাটনা
কািণত ফন্ন কিাি জফিংকি অৰধকাি খফট নকিাকক, জভাক/আভাক অৱগত কৰি, ৰনটম্নাটেৰখত ৰিৰিৰতত জভাি/আভাি একাউণ্ট ফন্ন কৰিফকল ভই/আৰভ জফিংকক কতৃত্ব প্ৰদান কৰিটছা (ক) জভাি/আভাি একাউণ্টি িা
অসন্ধানীত ৰিটশাধি উচ্চ ৰিভাণ (খ) মৰদ জফিংটক জভাি/আভাি ৰিচি সতযাসতয ৰনৰূণ কৰিফকল / অথফা জভাি/আভাি অসহটমাৰগতাি ফাটফ প্ৰটাজনী নৰথত্ৰ সিংগ্ৰহ কৰিফকল সক্ষভ জহাৱা নাই ফা জভাি/আভাি িািা
প্ৰদান কিা ডাৰ্া/তথয ৰনবটিটমাগয নহ (গ) জফিংকি জচহদি ৰবতিত অনুমুি ফযৱহাি/জঘাি অসদাচিণি জক্ষত্ৰত
ক্ষৰতূিণ: ভই /আৰভ সন্ধত জম জভাি িািা জহাৱা জকাটনা গাৰপলৰত/বু ল/অকভটি ফাটফ ফা জকাটনা জসৱাি সম্পকটত জভাি/আভাি িািা জহাৱা জকাটনা চতট আৰু ৰনভাৱলীি উলিংঘন ফা অফাধযতা ফা জভাি িািা ৰদা জকাটনা
ৰনটদটশাৱলীত জফিংটক সিল ৰফশ্বাসত কামটযফযৱিা গ্ৰহণ কিা ফা নকিাি পলত ফা ৰফশ্বাসঘাতকতাি িািা ফা আগফটাৱা জকাটনা জসৱাি িা সৃৰষ্ট জহাৱা ৰমটৰ্া জফিংটক হটতা ৰমটকাটনা সভত সন্ধুখীন, জবাগ, সহ্য ফা পলাপল
ৰহচাট ফহন কৰিফলগীা হ, ভই/আৰভ জফিংকক সকটলা ধিণি আচিণ, তাৰগদা, দাফী, দটক্ষ, জলাকচান, ক্ষৰত, ভূলয, খিছ আৰু ফযি ৰফৰুটদ্ধ অনকািী গণয কৰিভ আৰু ক্ষৰতূিণ কৰিভ।
প্ৰফলতি শৰি: মৰদ প্ৰফলতি শৰিি িািা কামটযফযৱিা ফযাহত, প্ৰৰতফৰন্নত, ৰফলম্ব জহাৱা ফাটফ মৰদ চতট আৰু ৰনভাৱলীি অন্তগটত জকাটনা ফাধযফাধকতা ফা ইাি জসৱা/সা-সুৰফধাি ফাটফ ৰনৰদটষ্টকক প্ৰটমাজয জকাটনা জলনটদন
জফিংটক ালন কৰিফকল ফা সম্পূণট কৰিফকল অািগ হ ফা পলপ্ৰসূ নহ তািফাটফ জফিংক দাফদ্ধ নহ’ফ আৰু এটন জক্ষত্ৰত প্ৰফলতি শৰি চৰলত থকাকলটক ইাি ফাধযফাধকতা সাভৰকবাটৱ ফখটাস্ত থাৰকফ।

স্বাক্ষি / জভাহি :
তাৰিখ ও িান:

