গ্ৰাক তথয নদথ
নিু ন ও স্থায়ী গ্রাপকয জন্য

ফায প্রকাদেয জনয জায়গা

(অং A) (অনুগ্র কপয ফ দফফযণ ফড যক্রপ ূণট করুন)

Your Door Step Banker

াখ্া:
দপ্ৰ-ফজনাপযক্রেড ওপয়রকাভ রকর্
দচআইএপ আইদড

এ.নং.

ফ

এম্প ক্রকাড
Emp
Code
অন্যান্য

নাগরযকত্ব : বাযতীয়
ক্রেতায ধযণ : াধাযণ

াপার্ট আকৃরিয ফপাপর্া

দরংগ : ুযুল
বফফাদক ভমযাদা :

অনুগ্র কপয ফপাপর্াগ্রাপপয
ওয আডাআডা স্বাক্ষয করুন

ক্রেণী:

ভদরা

এছদচ

এনআযআই

.

দআইও

তৃতীয় দরংগ

দফফাদত

াধাযণ

ফলষীয়ান নাগরযক

নাফারক
রফদদী নাগরযক

Staff
কভষী

ফারন্দায ভমযাদা : বাযতীয় ফারন্দা

অদফফাদত

এছদে

অনুগ্র কদয রনরদয ষ্ট কযুন

অন্যান্য

ওদফদচ

ংখ্যারঘূ

অন্যান্য

রনরদয ষ্ট কযুন

পান কাডষ

(প্ৰথভ আবফদনকাযীয স্বাক্ষয / ফুদ া আঙু দরয ছা)

ফযদক্তগত রফফযণ
প্রেরপক্স

ফ ফ ফ

Lররড ফজনাপযর্য ফকাড

ররড কনবার্টায ফকাড

াপটানারাইজড ওপয়রকাভ রকর্

ভা ভা

দদ দদ

তারযখ:

াখ্া ক্রকাড:

মদদ পান রবয না য়, পভষ 60/61 ংমুক্ত করুন

দদফ

ভধয নাভ

প্ৰথভ নাভ

ফাফা/স্বাভী ফা স্ত্রীয নাভ

ভাদয়য কুভাযী নাভ

কুভাযী নাভ
অরববাফপকয নাভ (মরদ আপফদনকাযী অপ্রাপ্তফয়স্ক য় ) :

দদ দদ

জন্ম তাদযখ্
প্রমাগাদমাগ রফফযণ
কদযদেন্স

ভা

ভা

ফ

ফ

ফ

ফ

নাফারবকয াবথ ম্পকষ
বাড়া

ফাস্থাবনয ধযণ: দনজস্ব অদধকাযীত্ব

ফাফা

ফকার্ট অডটায দ্বাযা ম্পকট (মরদ হ্াাঁ, একরর্ কর ংমুক্ত করুন)

ভা
ক্রকাম্পাদন প্ৰদি

রযফাপযয অদধকাযীত্ব

রফরডং/যাস্তায নাভ
গ্ৰাভ / নগয / য

োকঘয
যাজয

ক্রজরা
ুদরচ ক্রেন

PIN
Code
দন
ক্রকাড

ক্রভাফাইর নং

+

রযান্ড রাইন নং (এদেদড ক্রকাড  )

1

9

দ্ৰষ্টফয দচহ্ন

স্থায়ী

ই-ক্রভইর :

(ূবফষাক্ত)

5 ফছ প্রযয কভ স্থায়ীত্ব

হ্াাঁ

না

রফরডং/যাস্তায নাভ

োকঘয

গ্ৰাভ / নগয / য

যাজয

ক্রজরা
ুদরচ ক্রেন

দন ক্রকাড

ক্রভাফাইর নং

+

9

অন্যান্য ফযরিগি রফফযণ

রযান্ড রাইন নং (এদেদড ক্রকাড  )

1
স্কুর

স্দািক স্তয

স্দাতক

ফযফা

স্ব-দনমুক্ত

অফযপ্রাপ্ত

মরদ ফফিনবু ি, কাজ কপযন:

ফফযকারয

াফররক ফক্টয

যকারয

মরদ ফফিনবু ি, কাজ কপযন:

ফছয

ভা

ভাদক আয়

রক্ষাগি ফমাগযিা :
জীদিকা

:

ফযফাপয়য ধযন:

উৎাদনভূরক

স্ব-রনমুি ফাদায :

ডািায

ক্রিা প্ৰদানকাযী

দএ/দএ

ফকওয়াইর ডকুপভন্র্:

অদধফক্তা

ডকুপভপন্র্য নাভ

:

স্দাতবকাৰ্ধ্ষ
ক্রফতনবু ক

ছাত্ৰ

কৃদল ও ংদিষ্ট

অন্যান্য _
রনরদটষ্ট করুন

অন্যান্য রনরদটষ্ট করুন

কৃদল
স্থদত

অন্যান্য _রনরদটষ্ট করুন

বূ-ম্পদি
আইরর্ কনারর্যান্র্

ফযিায়ী

অন্যান্য_রনরদটষ্ট করুন

অন্যান্য _রনরদটষ্ট করুন

ফভয়াদ উত্তীপণটয িারযখ

ডকুপভন্র্ নং

দদ দদ
ডকুপভপন্র্য নাভ

ডকুপভন্র্ নং

ডকুপভপন্র্য নাভ

Do
notকর
Call: :
ডু নর্

Yes হ্াাঁ

ডকুপভন্র্ নং

ফ

ফ

ফ

ফ

ভা

ভা

ফ

ফ

ফ

ফ

ফ

ফ

ফভয়াদ উত্তীপণটয িারযখ
দদ দদ

No

ভা

ফভয়াদ উত্তীপণটয িারযখ
দদ দদ

যরীকৃি ডকুপভন্র্:
Simplified Documents:

ভা

ভা

ভা

ফ

ফ

না

ভাপকটরর্ং : আভাপদয প্ৰবচষ্টায় আনাপক আযও বাপরাবাপফ রযপলফা রদপি, নর্ট ইস্ট স্মর রপনান্স ফযাংক রনরদটষ্ট ভয় অন্তয প্রারিক প্রডাক্ট ও রযপলফা অর্ফা প্রপভানার অপায রনপয় ফমাগাপমাগ কযপফ, এই
ফমাগাপমাগ প্ৰদেয়ায ভাধযপভ গ্রণ কযপি অনুগ্র কপয রনপনাি ধযপন রর্ক রদন।
ই-ক্রভইর
এএভএ
ক্রেদরবপান
ফকাপনার্াই নয়
উপযয ফকাপনা ির্য মরদ নর্ট ইস্ট স্মর রপনান্স ফযাংক িায রনজস্ব রফজপন প্রপভাপন আভায পি ফযফায কপয িাপর আভায ফকাপনা আরত্ত ফনই।

স্থান :
িারযখ :

আপফদনকাযীয স্বাক্ষয

গ্ৰাক তথয নদথ
নিু ন ও স্থায়ী গ্রাপকয জন্য
(অং A) (অনুগ্র কপয ফ দফফযণ ফড যক্রপ ূণট করুন)

Your Door Step Banker

“FORM NO. 60 [114B রনয়পভয রদ্বিীয় অনুদফদধ ফদখুন ]
রডক্লাপযপনয জন্য পপভট মা ূযণ কযপফন ফকাপনা ফযরি (ফকাম্পারন ফা পাভট নয়) মাাঁয ফকাপনা াভটাপনন্র্ অযাকাউন্র্ নম্বয ফনই এফং রমরন রনয়ভ 114B-ফি রনরদটস্ট ফকাপনা
ফরনপদপন প্রপফ কপযন
1

প্ৰথভ নাভ

2

ভধয
নাভ

জন্ম িারযখ/ ফঘালপকয ইনকপটাপযন

দরফ
3

প্ৰথভ
নাভ

ফাফায নাভ (ফযরিয ফক্ষপে)
ভধয
নাভ
দরফ

4

ফ্ল্যার্/ ঘয নং

5

ফফ্ল্ায নং

6

ফপ্ররভপপয নাভ

7

ব্লপকয নাভ /নং

8

র্/ রির্/ উর্

9

অঞ্চর/ অফস্থান

10

য / নগয

13

দনক্রকাড

16

ফরনপদপনয রযভাণ (র্াকা)

17

ফরনপদপনয িারযখ

19
19

ফরনপদপনয ধযন:

20

UIDAI দ্বাযা ইস্যযকৃি আধায নম্বয (মরদ র্াপক)

21

মরদ যান-এয জন্য আপফদন কযা পয় র্াপক এফং এখন মটন্ত ফজনাপযর্ না
য় িাপর আফদপনয িারযখ ও অযাকনপরজপভন্র্ নম্বয ররখুন

22

মরদ যান-এয জন্য আপফদন কযা না পয় র্াপক িাপর আনুভারনক ফভার্ আয় ররখুন (স্বাভী ফা স্ত্রী, অপ্রাপ্তফয়স্ক ন্তাপনয আয়, আয়কয আইন 1961-এয 64 ধাযা
অনুমায়ী) ফম ফছপয উদ্ধৃি ফরনপদন পয়রছর ফই আরর্টক ফলট।

11

14

a

কৃরলজ আয় (র্াকা)

b

কৃরলজ আয় ছাডা অন্যরকছু (র্াকা)

12

ফর্ররপপান নম্বয (এরর্রড ফকাড )

দদ
নগদ,

ক্রজরা

দদ
ক্রচক,

ভা

ভা

ফ

কাডষ,

ফ

ফ

দদ

দদ

15

ক্রভাফাইর নং

18

মরদ ফরনপদন ফমৌর্ নাপভ পয় র্াপক, ফরনপদপন
জরডি ফযরিপদয ংখযা

ফ

ড্ৰাফ্ে / ফযাংকায ক্রচক,

যাজয

অনরাইন ট্রান্সপায,

ভা

ভা

অন্যান্য

ফ

ফ

করাভ 1-এ রযরচরিয াপপক্ষ প্রদত্ত ডকুপভপন্র্য
রফফযণ (ফছপনয ািায রনপদট ফদখুন)

ডকুপভন্র্
ফকাড

ডকুপভন্র্ আইপডরন্র্রপপকন
নাম্বায

ডকুপভন্র্ ইস্যযকাযী কর্তটপক্ষয নাভ ও রিকানা

23

করাভ 4-13-ফি রিকানায াপপক্ষ প্রদত্ত ডকুপভপন্র্য
রফফযণ (ফছপনয ািায রনপদট ফদখুন)

ডকুপভন্র্
ফকাড

ডকুপভন্র্ আইপডরন্র্রপপকন
নাম্বায

ডকুপভন্র্ ইস্যযকাযী কর্তটপক্ষয নাভ ও রিকানা

24

ফ

ফ

মাচাই
আরভ,
এিদ্বাযা ফঘালণা কযরছ ফম উপয মা ফরণটি পয়পছ িা আভায জ্ঞান ও রফশ্বা ভপি িয। এইপি আরভ আযও
ফঘালণা কযরছ ফম আভায ফকাপনা াভটাপনন্র্ অযাকাউন্র্ নম্বয ফনই এফং আরভ /আভায আনুভারনক ফভার্ আয় (স্বাভী ফা স্ত্রী, অপ্রাপ্তফয়স্ক ন্তাপনয আয় , আয়কয আইন,
1961-য ধাযা 64 অনুমায়ী)
রপফ কযা পয়পছ আয়কয আইন, 1961-য রফরধ অনুমায়ী ফই আরর্টক ফপলটয জন্য ফম ফছপয উদ্ধৃি ফরনপদন পয়পছ, মা পফ পফটাচ্চ ফম রযভাণ কযপমাগয নয়, িায ফচপয় কভ।
আজ মাচাই কযা পয়পছ,
িারযখ
20
স্থান:
(ফঘালণাকাযীয স্বাক্ষয )
দ্রষ্টফয :

1.

2.

ফঘালণায় স্বাক্ষয কযায আপগ, ফঘালণাকাযীপক অফশ্যই ন্তুষ্ট পি পফ ফম এই পপভট ফমফ ির্য ফদওয়া পয়পছ িা িয, রিক এফং ফ রদক রদপয় রযূণট। ফঘালণায় ফকাপনা ফযরি
ফকাপনা বু র ির্য রদপর রিরন আয়কয আইন, 1961-য 277 ধাযায় ফদালী াফযস্ত পফন এফং মা ারস্তপমাগয অযাধ, -

(i)

ফকাপনা ফক্ষপে ফমখাপন াঁরচ রক্ষ র্াকায ফফর কয রযায কযায ফকৌর পয়পছ, িা পফ শ্রভ কাযাদণ্ড মা ছয় ভাপয কভ নয় রকন্তু াি ফছয মটন্ত ম্প্রারযি পি
াপয এফং পি জরযভানা;

(ii)

অন্য ক্রম ক্রকাবনা ক্রক্ষবত্ৰ , েভ কাযাদণ্ড মা দতন ভাবয কভ নয় দকন্তু দুফছয মষন্ত ম্প্রাদযত বত াবয জদযভানা  ।

ফম ফযরি রডক্লাপযন গ্রণ কবযবছন রিরন ফই রডক্লাপযন গ্রণ কযপফন না ফমখাপন আপয়য রযভাপণয িযিা, অনুপেদ
কযপমাগয নয়, মরদ না ান আপফদন কযা পয় র্াপক এফং করাভ 21 রিক ূণট র্াপক।

22b-ফি উপেরখি পফটাচ্চ রযভাপণয ফচপয় ফফর মা

ফারন্দায জন্য অযাকাউন্র্ ওপরনং পভট
রডপারজর্য/ফযরি

Your Door Step Banker

(অং B) (অনুগ্র কপয ফ রফফযণ ফড যপপ ূযণ করুন)

াখ্া :

িারযখ

াখ্া ক্রকাড:
রপ্র-ফজনাপযপর্ড ওপয়রকাভ রকর্

াপটানারাইজড ওপয়রকাভ রকর্

অযাকাউন্র্ নং :

প্রর্ভ আপফদনকাযী

দআইএপ আই দড

রদ্বিীয় আপফদনকাযী

দআইএপ আই দড

অনুগ্র কপয রনপনাি অযাকাউন্র্ আভায/আভাপদয নাপভ খুরুন:

দফএদফদডএ স্মর

ফযগুরায ফরবং

দফএদফদডএ

র্াভট রডপারজর্

কাপযন্র্

ফযকারযং রডপারজর্

স্যারারয

ফডইরর রডপারজর্

রপ্ররভয়াভ রডপারজর্

ঞ্চয় অযাকাউণ্ট

ফস্ধার র্াভট রডপারজে

ফফ্ল্রক্স আযরড

* অাপযপনয ধযন:

ফমৌর্বাপফ রৃজন

দঙ্গর

দনজস্ব

ূফটফিটী ফা াযবাইবয

দন্মদরতবাবফ

রনপজ ফা াযবাইবয

অরববাফক দ্বাযা অাপযর্ কযা ভাইনয অযাকাউন্র্

ভাইনয অযাকাউন্র্ (১০ ফছপযয ঊপবট) ভাইনয অাপযর্ কপয

প্ৰবয়াজনীয় সুদফধা

ফডরফর্ কাপডট ফম নাভ রপ্রন্র্
পফ

ক্রডদফে কাডষ
প্ৰবয়াজনীয়

ক্রচক সুদফধা প্ৰবয়াজনীয়

অয ফা াযবাইবয

ফম ফকউ ফা াযবাইবয

ইরনরয়ার রডপারজর্ রডপর্রইর:
ফডরফর্ অযাকাউন্র্
ফপভপন্র্য ধযন: নগদ
ক্রচক
রযভাণ
ক্রচক নং.
ফযাংপক
ড্রন
াখ্া
িারযখ
drawn
on Bank.
Branch
"North
East
Small
Finance
Bank Ltd"
A/c পফ
[ ফ ফচক অফশ্যই A/C Payee ে কযা উরচি এফং ‘নর্ট ইস্ট স্মর
পাইনার
ফযাংক
রররভপর্ড
’ অযাকাউপন্র্
ািাপি

Value
date:
বযারু
িারযখ
(গ্রাপকয নাভ) ]

রপক্সড রডপারজর্/ ফযকারযং রডপারজর্ রফফযণ :
ফফ্ল্রক্স ইনস্টরপভন্র্ রযভাণ

রপক্সড রডপারজর্/ আযরড ইনস্টরপভন্র্ রযভাণ র্াকা

ররযয়ড

s

ফছয

সুদ প্রদান :

ভাদক

ভা

দদন

বত্ৰভাদক

ভযাচু রযরর্

রপ্ররন্সার রযরনউ এফং স্যদ প্রদান

ভযাচু রযরর্ রনপদট : রপ্ররন্সার ও স্যদ রযরনউ
স্যদ প্রদান এফং ভযাচু রযরর্পি
রপ্ররন্সার অযাভাউন্র্

[ ফযকারযং রডপারজপর্য জন্য প্রপমাজয নয় ]
[ ফযকারযং রডপারজপর্য জন্য প্রপমাজয নয় ]

রযরনউ নয়

এনইএএপ ফযাংক অযাকাউন্র্ নম্বপয ফেরডর্

অন্যান্য ফযাংক অযাকাউন্র্ নম্বপয ফেরডর্

ফযাংপকয নাভ ............................

আইএপএদ

.............................
াখ্ায নাভ
অন্যান্য (অনুগ্ৰ কপয রনরদটষ্ট করুন)

প্ৰবয়াজনীয় রযপলফা :

ইন্র্াযপনর্ ফযাংরকং

ইপভর ফস্টর্পভন্র্ রিপকাপয়রন্স :

ফভাফাইর ফযাংরকং

এএভএ
অযারার্ট #

ইপভর ফস্টর্পভন্র্

বদদনক

াপ্তাদক

ভাদক

# ফযরজস্টাডট ফভাফাইর নম্বপয এএভএ অযারার্ট ািাপনা পফ

ত্রেভারক

ফাদলষক

FATCA অনুমায়ী – আরন রক ভারকটন মুিযাপেয নাগরযক /রগ্রন কাডট ফাডায /ভারকটন মুিযাপে কযপমাগয আয় আপছ :

হ্াাঁ

মরদ হ্াাঁ, অনুগ্র কপয FATCA - CRS রডক্লাপযন ূযণ করুন
স্যারারয অযাকাউপন্র্য জন্য :
আরভ/আভযা রনরিি কযরছ আভাপদয কভটী .................................................................................. রযরচরি, ফপাপর্া, রিকানা এফং স্বাক্ষয ফমভন পপভট উদ্ধৃি আপছ
এভপ্লরয় ফকাড নং : .........................................................................................................
ংস্থায নাভ .................................................................................................
স্বীকৃি স্বাক্ষযকাযীয নাভ .............................................................................
ভমটাদা ...............................................................................................................
িারযখ .......................................

ফকাম্পারন স্টযাম্প  অর্যাইজড রগপনর্রযয স্বাক্ষয

রযরচরিয রফফযণ :
ইপন্ট্রারডউাপযয নাভ : ................................................................. অযাকাউন্র্ ফখারায িারযখ ..........................................
রআইএপ নং

:.................................................................

ফিষভান দিকনায় ফফা কফযন

হ্াাঁ

না

ইপন্ট্রারডউায রযপরনর ....................................................
িারযখ ..................................................

ইপন্ট্রারডউাপযয স্বাক্ষয

না

নরভপনন স্যরফধা গ্রণ কযপফন রক না :

হ্াাঁ

না

মরদ যাাঁ, নরভরনয নাভ রেদেে থাকদফ রক

হ্াাঁ

না

নরভপনন মরদ ‘হ্াাঁ ’ য় িাপর পভট DA1 ূযণ করুন, না পর নীপচ স্বাক্ষয করুন।

নরভপনন পভট DA1
ফযাংক রডপারজপর্য ফক্ষপে ফযাংরকং ফকাম্পারনজ (নরভপনন) রুর 1985-এয ফযাংরকং প্ৰদফধান আইন, 1949 এফং রনয়ভ 2 (1)-এয 45ZA ধাযা
Iআরভ /আভযা (নাভ)

ফা কপযন (রিকানা)

রনপনাি ফযরিপক

নরভপনর্ কযা পে আভায/আভাপদয ভৃিুযয ফক্ষপে অযাকাউপন্র্ ফম অর্ট রডপারজর্ কযা আপছ িা নর্ট ইস্ট স্মর রপনান্স ফযাংক ,

নরভরনয রফফযণ

রডপারজপর্য রফফযণ
রডপারজপর্য প্রকৃরি

মদদ ক্রকাবনা,
রডপারজর্পযয ম্পকট

দিকনা

নাভ

ব্র্াঞ্চ দ্বাযা রনপনাি রফফযপণ ফপযি ফদওয়া পফ।

ফমপিু এই িারযপখ নরভরন ভাইনয, আরভ/আভযা রনপয়াগ করয (অরববাফপকয নাভ)

or)

জপন্ময িারযখ (ভাইনপযয ফক্ষপে)

(ভাইনপযয পি ম্পকট )

, (দিকানা)

(ফয়)

ফয়

নরভরনয ভাইনরযরর্ অফস্থায় আভায/আভাপদয ভৃিুয ঘর্পর নরভরনয িযপপ আভায /আভাপদয অযাকাউপন্র্ মা রডপারজর্ আপছ িা গ্রণ কযপি

প্রর্ভ আপফদনকাযীয নাভ ..................................................................................................স্বাক্ষয............................................................................
রদ্বিীয় আপফদনকাযীয নাভ.................................................................................................স্বাক্ষয ..........................................................................
াক্ষী প্রর্ভ নাভ...................................................................................................... স্বাক্ষয..........................................................................
রিকানা.................................................................................................................... স্থান ........................................... িারযখ ...............................
াক্ষী রদ্বিীয় নাভ......................................................................................................স্বাক্ষয......................................................................
রিকানা.................................................................................................................... স্থান...........................................িারযখ ...............................
ফঘালণা :
আরভ/আভযা নর্ট ইস্ট স্মর রপনান্স ফযাংক-এ অযাকাউন্র্ ফখারায ংোন্ত রনয়ভ ও িটাফরর  রফরবন্ন রযপলফা ংোন্ত রফলয়গুরর পডরছ এফং ফুপঝরছ রকন্তু এরর্এভ/ফডরফর্ কাডট/ ইন্র্াযপনর্
ফযাংরকপঙ ীরভি নয়। ফযাংপকয দায়ীন ফা ীরভি দায়  উদ্ধৃি রনয়ভ ও িটাফরর আরভ/আভযা গ্রণ কপযরছ ও ম্মি পয়রছ। আরভ/আভযা ফুপঝরছ ফম ফযাংপকয ফই অরধকায আপছ ফম
আভাপক/আভাপদয ফকাপনা ফনারর্ না রদপয়ই ফম ফকাপনা রযপলফা ম্পূণট ফা আংরক ফারির কযায। আরভ/আভযা ম্মি ফম ফযাংক ভয়ান্তয আরভ/আভাপদয অযাকাউন্র্ ফডরফর্ কযপি াপয প্রপমাজয
ভারৄর রপপফ।
এিদ্বাযা আরভ/আভযা ম্মরি রদরে আভায/আভাপদয ফযরিগি রফফযণ রপকওয়াইর ফযরজরিপি ফয়ায কযপি।
আরভ/আভযা রনরিি কযরছ ফম আরভ/আভযা বাযপিয ফারন্দা। এিদ্বাযা আরভ/আভযা ফঘালণা কযরছ ফম উপযয ফমফ ির্য ফদওয়া আপছ িা আভায/আভাপদয জ্ঞান ভপি িয এফং রনবু টর।
এইপি আরভ/আভযা রনরিি কযরছ ফম আভায অযাকাউন্র্ ফখারা পয়পছ ফযাংক আরধকারযক শ্রী.

দ্বাযা এফং আরভ/আভযা িাাঁয উরস্থরিপি স্বাক্ষয কপযরছ।

অযাকাউন্র্ ফখারায উপেশ্য :

প্রর্ভ আপফদনকাযীয স্বাক্ষয / ফুপডা আঙুপরয ছা

দিতীয় আফফদনকাযীয স্বাক্ষয /ফুপডা আঙুপরয ছা

নাভ .............................................. িারযখ.....................
রনযক্ষয / অন্ধপদয জন্য

নাভ ........................................................ িারযখ.....................

পপভটয কনপর্ন্র্ আভায দ্বাযা রদয়িভ পয়পছ এফং আভায কাপছ স্থানীয় বালায় ফযাখযা কযা পয়পছ।

াক্ষীয স্বাক্ষয

আপফদনকাযীয ফুপডা আঙুপরয ছা

নাভ ................................................................................................
দিকানা .............................................................................................
........................................................................................................

কামষযরবয়য ফযিায জন্য

আরভ এি দ্বাযা ারর্টপাই কযরছ ফম এই অযাকাউন্র্ ওপরনং পভট ফ রদক ফর্পক ূণটাি। ফ ফকওয়াইর যীরক্ষি এফং ভাপ্ত পয়পছ এফং প্রারিক নরর্ াওয়া ফগপছ। এই অযাকাউন্র্ অনুগ্র
কপয ফর্ আ কযা ফাক ফকায ফযাংরকং রপস্টপভ।
নর্ট ইস্ট স্মর রপনান্স ফযাংপকয পক্ষ

ব্র্যাঞ্চ ফড/অযারস্টযান্র্ ব্র্যাঞ্চ ফপডয স্বাক্ষয
এম্প. নং. / এ.এ.নং 

িারযখ :

দদ

দদ

ভা

ভা

ফ

ফ

ফ

ফ

নথষ ইে স্মর দপনান্স ফযাংক
ক্রদবং অযাকাউণ্ট – ফপচপয় গুরুত্বূণট রনয়ভ ও িটাফরর
Your Door Step Banker

এনইএএপরফ-য একজন গ্রাক রপপফ আরভ /আভযা ফযাংপকয প্রমুি রনয়ভ ও িটাফরর এফং িাপি ভয়ান্তয রযফিটন ফুপঝরছ, মা জানাপনা পফ এফং ফযাংপকয ওপয়ফাইপর্ রবয র্াকপফ, এফং এগুররয প্ররি
ম্মি র্াকফ। রনয়ভ ও িটাফররপি ফম ফকাপনা রযফিটন র্াকপফ একভাে ওপয়ফাইর্ www.nesfb.com-এ।
অযাকাউন্র্ ফখারা ও যক্ষণাপফক্ষণ আরভ/আভযা
:
ফুপঝরছ এফং ম্মি পয়রছ ফ রযপলফা ম্পপকট , মায ফবিপয যপয়পছ এনইএএপরফ-ফি অযাকাউন্র্ ফখারা ও িায যক্ষণাপফক্ষণ, মা রযজাবট ফযাংক অফ ইরন্ডয়ায
দনবদষাফরী াপক্ষ এফং াাার রনরদটষ্ট ভয়ান্তয এনইএএপরফ দ্বাযা প্রস্তারফি অবযন্তযীণ রনপদটাফরী ও রনয়ভ ও নীরি।
আরভ/আভযা ফুপঝরছ এফং ম্মি পয়রছ ফম ফকাপনা অযাকাউন্র্ ফখারায আপগ ফযাংপকয রনয়ভানুমায়ী ফযাংপকয ‘ফনা ইপয়ায কাস্টভায গাইডরাইন ’-এয অধীপন আভাপক /আভাপদয অযাকাউন্র্ ওপরনং পভট ূযণ
কযপি পফ আফশ্যক নরর্ , ফযাংপকয চারদা ভপিা প্রভাণ ও ির্য ফ কযপি পফ। এযয, অযাকাউন্র্ ফখারায য,
দনয়দিত দনবদষাফরীয পি ংগরি ফযপখ ফযাংপকয চারদা ভপিা আরভ ম্মি রে
ফকওয়াইর ম্পরকটি প্রপয়াজনীয় ডকুপভন্র্ রনরদটষ্ট ভয়ান্তয আফায ফ কযায জন্য, মা ফযাংপকয প্রপয়াজন পি াপয।
আরভ/আভযা ফুপঝরছ এফং ম্মি পয়রছ ফম ডকুপে্ন্র্ ও অযাকাউন্র্ পভট প্রদান কযা পয়পছ, ফযাংপকয অরধকায আপছ ফরর্ গ্রণ ফারির কযায এফং এরফলপয় ফযাংপকয রদ্ধান্তই চূডান্ত। আরভ
/আভযা ফুপঝরছ ও
ম্মি পয়রছ ফম এই অযাকাউন্র্ না-ফখারায ফক্ষপে আরভ /আভাপদয প্রার্রভকবাপফ অযাকাউপন্র্ নগদ 20,000/- র্াকা ফা িায ফফর যাখপি পফ, এই অঙ্ক আভাপক /আভাপদয ফপযি ফদওয়া পফ একভাে
রডরড/রও রূপ।
গ্রাক/অযাকাউন্র্ ির্য : আরভ/আভযা ম্মি পয়রছ ফম আভায /আভাপদয ফযরিগি ির্য, ফাস্থাপনয রফফযণ, রিকানা প্রবৃরিপি ফকাপনা রযফিটন ঘর্পর পি পি (
কযপি পফ প্রপয়াজনীয় প্রাভাণয নরর্ ।

2 প্তাপয ফফর নয়) ফযাংকপক অফগি

আরভ/আভযা ফুপঝরছ এফং ম্মি পয়রছ ফম আরভ /আভাপদয দ্বাযা প্রদত্ত ফ ির্য, ফম ফকাপনা ধযপনয (ফযরিগি ও স্ধটকািয ির্য ) ফযফায কযা পি াপয রযপলফা ফা স্যরফধা, ফরনপদপনয স্যরফধা, ির্য
প্রদান ও আপডর্ (বযারু-অযাপডড ারবট ), গপফলণা ও রফপেলণ, ফেরডর্ ফস্কারযং, ফবরযরপপকন, ফর্ররকরভউরনপকন অর্ফা ইপরকট্ররনং রক্লয়ারযং ফনর্ওয়াপকটয কাপজ মা ফযাংক দ্বাযা আইন ফা গ্রাক
অনুীরপনয জন্য প্রপয়াজনীয় পি াপয।
আরভ/আভযা ম্মি পয়রছ ফম আরভ/আভাপদয দ্বাযা প্রদত্ত ফ ির্য, ফম ফকাপনা ধযপনয (ফযরিগি ও স্ধটকািয ির্য ) ফয়ায কযা ফমপি াপয এপজরন্স /ারবট ফপ্রাবাইডায, মাপদয পি এনইএএপরফ-য
চু রি আপছ ফযফায উপেপশ্য, জানপি চাওয়ায রবরত্তপি। ফযাংপকয ফগানীয়িা নীরিয পি
াদৃশ্য ফযপখ এনইএএপরফ এরফলপয় রনরদটষ্ট ভয়ান্তয প্রপমাজয রনয়ভ ও আইপনয প্ররি প্ররিজ্ঞাফদ্ধ র্াকপফ
এনইএএপরফ। মরদ কখপনা আরভ /আভযা আভায/আভাপদয ির্য ফয়াপযয ম্মরি, ফমফ প্রডাক্ট ারবট আভাপদয কাপছ রবয িা ফয়াপযয ম্মরি প্রিযাায কযপি চাই, মা আপগ প্রদান কযা পয়রছর, আয
রাগপফ না ফপর, িাপর আরভ/আভাপদয ওই ধযপনয প্রডাক্ট ারবট ফপন্ধয জন্য অনুপযাধ আপগ জানাপি পফ।
আরভ/আভযা ফুপঝরছ ফম এনইএএপরফ ফা িায আরধকারযকযা কখপনা ইপভর অর্ফা এএভএ ফমাপগ স্ধটকািয ির্য জানপি চাইপফন না ফমভন আভায
/আভাপদয ইন্র্াযপনর্ ফযাংরকং রগইন আইরড,
াওয়াডট, ফেরডর্/ফডরফর্ কাডট নম্বয, অযাকাউন্র্ নম্বয রফফযণ প্রবৃরি। মরদ এযকভ ফকাপনা ফা ফর্ররপপারনক কর আরভ /আভযা াই মা ভপন পে এনইএএপরফ-য অর্ফা এনইএএপরফ ংোন্ত প্রডাক্ট ফা
রযপলফায, িাপর আরভ/আভযা ফকাপনা াডা ফদফ না এফং ফর্া রনকর্িভ এনইএএপরফ াখা অর্ফা 24X7 কাস্টভায ফকয়ায নম্বপয রযপার্ট কযফ।
রযপলফা : আরভ/আভযা ফুপঝরছ এফং ম্মি পয়রছ ফম এনইএএপরফ-য ফ রযপলফা ও স্যরফধা ফপচপয় বাপরা প্রপচষ্টা রবরত্তক প্রদত্ত।আভায/আভপদয কাপছ ফমফ রযপলফা রবয িায ম্পূণট িাররকা
ফযাংপকয ওপয়ফাইর্ www.nesfb.com –এ আপছ।
আরভ/আভযা ফুপঝরছ এফং ম্মি পয়রছ ফম ফযাংপকয ম্পূণট অরধকায আপছ ফম ফকাপনা রযপলফা /স্যরফধা মা আভায/আভাপদয অযাকাউপন্র্ যপয়পছ িায আংরক রকংফা ূণট রযফিটন ফযাংক কযপি াপয আভাপক
অন্তি ৩০ রদন ভয় রদপয় ফনারর্ ারিপয় এফং/অর্ফা আভাপক অন্য ফকাপনা রযপলফা/স্যরফধা ছন্দ কযায রফকল্প রদপয়।
আরভ/আভযা ফুপঝরছ এফং ম্মি পয়রছ ফম ফকাপনা রযপলফা /স্যরফধায ফর্করনকযার ত্রুরর্ /কাযপণ অর্ফা ফর্ররকরভউরনপকন ফনর্ওয়াকট ফা অন্য ফকপনা পর্ওয়যায ফা াডটওয়যায রপস্টপভয পপর রফঘ্ন ঘর্পর ফা ফরর্
উরব্ধ না র্াকপর মা ফযাংপকয রনয়ন্ত্রপণ ফনই, িায জন্য ত্রুরর্, ক্ষরি (পযাক্ষ ও প্রিযক্ষ) মাই ফাক না ফকন ফযাংক দায়ী র্াকপফ না।

রপ ও ভারৄর : আরভ/আভযা ফুপঝরছ এফং ম্মি পয়রছ ফম আভায অযাকাউন্র্ অর্ফা ফরনপদন রকংফা রযপলফায াপপক্ষ ফযাংপকয ফমখাপন খযচ পয়পছ িা রদপি আরভ /আভযা দায়ফদ্ধ ফমভন ভারৄর, রপজ, স্যদ,
খযচ ফমখাপন প্রপমাজয। ররডউর অফ চাজট াওয়া মাপফ ফযাংপকয ওপয়ফাইর্ www.nesfb.com -এ। রযপলফা কয ও অন্যান্য দফদধন্মত খযচ মা রনরদটষ্ট ভয়ান্তয প্রপমাজয পফ ফগুরর ফ রপপজয ওয ফাপনা
পফ।।
রপ ও ভারৄর রযফিটন :আরভ/আভযা ফুপঝরছ এফং ম্মি পয়রছ ফম রপ ও ভারৄর, রযপলফা প্রবৃরিপি ফকাপনা রযফিটন /কিটন আভাপক অন্তি ৩০ রদন আপগ জানাপনা পফ রচরি /এএভএ/ওপয়ফাইর্/ইপভর
অর্ফা ফমাগাপমাপগয অন্য ফকাপনা উাপয়। মরদ আরভ ভপন করয উদ্ধৃি রযফিটপন আভায ফকাপনা স্যরফধা পফ না িাপর আরভ ফনারর্পয 60 রদপনয ভপধয আভায অযাকাউন্র্ ফন্ধ কযপি ারয রকংফা অন্য ফকাপনা
ফমাগয অযাকাউপন্র্ স্যইচ কযপি ারয রযভারজটি ফকাপনা চাজট/স্যদ না রদপয়ই।
রপজ ুনরুদ্ধায: রপজ চাজট ফদওয়ায জন্য মরদ অযাকাউপন্র্ ফকাপনা পান্ড না র্াপক িাপর আরভ /আভযা এনইএএপরফ-ফক কর্তটত্ব রদরে ফম ফকাপনা রবয ফেরডর্ ফর্পক ফরর্ কার্পি আভায অযাকাউপন্র্ ফকাপনা
কাপরকন এপর অর্ফা আভায নাপভ ফকাপনা রডপারজর্ পর।
বু র এনরট্র রিক কযায কর্তটত্ব প্রদান আরভ/আভযা
:
ফুপঝরছ ফম আভায আভাপদয অযাকাউপন্র্ ফযাংক দ্বাযা বু র কপয ফকাপনা ফেরডর্ পয় ফগপর িা আভায আভাপদয অযাকাউন্র্ ফর্পক ফডরফপর্য ভাধযপভ ুনরুদ্ধায
কযায কর্তটত্ব যপয়পছ ফযাংপকয। আরভ/আভযা ফঘালণা কযরছ ফম আরভ/আভযা ফকাপনা অযাভাউন্র্ ফযফায কযফ না মা বু র কপয আভায/আভাপদয অযাকাউপন্র্ ফেরডর্ পয় ফগপছ এফং মা আভায/আভাপদয প্রায নয়।
আরভ/আভযা ফুপঝরছ ফম ফরবং অযাকাউপন্র্য স্যপদয ায এফং অন্যান্য রফরবন্ন রডপারজর্ প্রডাক্ট রবয www.nesfb.com ওপয়ফাইপর্। ফরনপদন : আরভ/আভযা ফুপঝরছ এফং ম্মি পয়রছ ফম ফরবং ফযাংক
অযাকাউন্র্ এভন অযাকাউন্র্ মা ফরবং গিন কপয এফং এরর্ ফযফায কযা উরচি রৄধুভাে অ-ফযফারয়ক/অ-ফারণরজযক প্রকৃরিয ফরনপদপনয জন্য। এরর্ কাপযন্র্ অযাকাউন্র্ রপপফ ফযফায কযা উরচি নয়।
মরদ ফযাংক কখপনা ফদপখ ফম ফরবং ফযাংক অযাকাউন্র্ ফযফরি পে এভন উপেপশ্য মা অনুপভারদি নয় অর্ফা এভন ফরনপদপনয জন্য মা পন্দজনক ও অনাকারিি িাপর অরগ্রভক ফকাপনা ফনারর্ না
রদপয়ই ফই ফরবং ফযাংক অযাকাউন্র্ ফন্ধ কযায অরধকায আপছ ফযাংপকয। এই অযাকাউন্র্ ফর্পক কযা ফম ফকাপনা ফরনপদন রএভএর অযাক্ট রনয়ভ, আইন অর্ফা িায অধীপন ফনারর্রপপকপনয প্ৰাযন্ধ ডপফ।

স্বাক্ষয :

অযাকনপরজপভন্র্
আভযা আনায DA1 নরভপনন পভট অযাকনপরজ কযরছ মা ম্পরকটি :
অযাকাউপন্র্য ধযন
অযাকাউন্র্ নম্বয
আভাপদয পি আপছ

িারযখ :

দদ

দদ

মায নাপভ

ভা

ভা

ফ

ফ

ফ

নর্ট ইস্ট স্মর রপনান্স ফযাংপকয পক্ষ

ফ
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ক্রদবং অযাকাউণ্ট – ফপচপয় গুরুত্বূণট রনয়ভ ও িটাফরর
Your Door Step Banker

আরভ/আভযা অনুবফ কপযরছ এফং ম্মি পয়রছ ফভপন চরপি এই রফলপয় ফম ভস্ত রনপদটাফরর, অর্টননরিক ফা অর্টননরিক নয় এইরূ উবয় প্রকৃরিয(অর্টাৎ ফচকফই ফা কাডট ইস্যয ওয়া,
অর্টননরিক ফরনপদন, ফযরিগি রফদ রফফযণী রযফিটন ইিযারদ), আভায দ্বাযা ফযাঙ্ক আভায ফা আভাপদয অযাকাউন্র্ ম্বন্ধীয় িযিা মাচাই কযা আফশ্যক ভপন কযপি াপয এফং িা ফকফর
অনুপভারদি চযাপনপরয ভাধযপভ অর্ফা ফযাঙ্ক দ্বাযা অনুপভারদি পি পফ। এই ধযপনয চযাপনরগুরর ফযাঙ্ক দ্বাযা রফপলবাপফ রনরদটষ্ট পফ,আয িায রবরত্ত পফ ফিটভান রনয়ন্ত্রক রনপদটাফরর প্রপয়াগ
ভাধযপভ। ফযাঙ্ক াধাযণি অনুপভারদি চযাপনর ভাধযপভ না র্াকা রনপদটাফরর ভান্য কপয না, রকন্তু এইযকভ কাপজয অরধকায ংযক্ষণ ফযাপঙ্কয াপি র্াপক, াধাযণি ঘপর্ না এভন রযরস্থরিয রনয়ন্ত্রণ
কযায জন্য।
চযাপনরগি স্যরফধা: এনইএএপরফ দ্বাযা প্রদত্ত ভস্ত চযাপনর স্যরফধাগুরর মর্ােপভ ফডরফর্কাডট ,এরর্এভ,ইন্র্াযপনর্ ফযারঙ্কং, ফভাফাইর ফযারঙ্কং,হ্ান্ড ফড রডবাই ভাধযপভ ফরনপদন এফং অন্যান্য
ইপরকট্ররনক ফভাডগুরর রনরদটষ্ট গাইডরাইন উয রবরত্ত কপয প্রমুি য় িা আরভ ফা আভযা অনুধাফন কযপি ফপযরছ এফং এইভস্ত ফরকছু ই অন্যান্য ফমাগাপমাপগয চযাপনর ভাধযপভ ওপয়ফাইপড
উরব্ধ।.আরভ এফং আভযা এপক্ষপে ম্পূণটবাপফ দায়ফদ্ধ র্াকপফা অযাকাউন্র্ রফফযণী, ফযাপরন্স প্রদরটি রিক ারর্টরপপকর্,ফচকফই,ফডরফর্কাডট, এফং এয রন নম্বয,ইউজায আইরড. এফং
াওয়াডট ম্পরকটি ভস্ত ির্য অর্টাৎ ইন্র্াযপনর্ ফযারঙ্কং এফং এইপ্রকাপযয অন্য আইপর্ভ মা অযাকাউন্র্ ম্পরকটি িপর্যয পি ম্পকট মুি ফটদা এইরফলয়গুরর রনযাপদ যক্ষণ কযপফা এফং
ফগান যাখপফা। এনইএএপরফ ফকানবাপফই দায় ফনপফ না ফকান প্রিাযণায ঘর্নায এইভস্ত ফক্ষেগুররপি ফমভন াওয়াডট ,রননাম্বায, আইরড নাম্বায র্তিীয় ফযরি ফা অনুপভাদনীন ংস্থায
কাপছ আরভ ফা আভাপদয দ্বাযা প্রকা কপয ফদফায ভপিা স্ধটকািয রফলয় ঘর্পর। এধযপনয ঘর্না ঘর্পর িৎক্ষনাৎ ফযাঙ্কপক জানাপনায ফযফস্থা কযপি পফ। ফচকফই ফর্পক ফকান ফচক ারযপয়
ফগপর, রনজস্ব অযাকাউপন্র্য পি মুি ফডরফর্ কাডট ফা ফেরডর্ কাডট ারযপয় ফগপর ভয় নষ্ট না কপয ফযাঙ্কপক জানাপি পফ।পম ফচকািারর্ ারযপয় ফগপছ ফা চু রয পয়পছ ফা ফপভপন্র্য প্রপয়াজন ফনই
ফপর অনুপযাধ কযা পয়পছ ফযাঙ্কপক ফপভন্র্ ফন্ধ যাখপি ফরপি পফ ফযাঙ্ক ফই ফযকডট গ্রণ কপয এফং ড্র কযায ফক্ষপে প্ররিপযাধ কপয। অফশ্য এই অনুপযাধ যরক্ষি য় ির্নই মরদ না ড্রয়াপযয
ফর্পক রনরদটষ্ট ির্যগুরর ূপফটই এপ ফৌাঁছায় ও ফযাঙ্ক গ্রণ কপয র্াপক, এইরূ ঘর্না পি াপয ফযাপঙ্কয ফচক জভায ফক্ষপে প্রর্পভই অফগি র্াকপর, আয ই-ফচক রফলপয়য ফক্ষপে, ফরনপদন ফায
ূপফটই ফাধা রদপয় র্াকপর রফলয়র্া পজ রনষ্পন্ন য় রকন্তু ফযাঙ্ক কখপনা দায়বায ফনয় না এফ পত্বও মরদ ফদখা মায় ফপভন্র্ পয় মাফায পয ফযাঙ্ক ির্যগুরর রফলপয় কাজ কযপি ফগপছ এফং বু র
জানাপনায জন্য ফপক্ষপে ফযাঙ্ক ারবট চাজট গ্রণ কযপফ মাপদয ফর্পক ফযাঙ্ক এযূপফট মা ফজপনরছর িায জন্য জরযভানা গ্রণ কযপফ।

আরভ ফা আভযা অযাকাউপন্র্য পাপন্ড মপর্ষ্ট আভানি র্াকপর ফচক ইস্যয কযপফা মাপি ফকানবাপফ ফচক ফপযি না আপ ফা অভমটাদা য়। অযাকাউপন্র্ অিযরধক ভাোয় ফপযি ফা অভমটাদা ঘর্পর,
ফযাঙ্ক িায অরধকায ফপর ংপারধি কামষকরা উমুিিা অনুপয গ্রণ কযপি াপয।পমপকান কাযপণ অযাকাউপন্র্য ফডরফর্ ফযারাপন্সয রযরস্তরি রক্ষয কপয, আরভ ফা আভযা স্যদ রদপি ফাধয
র্াকপফা ফা অন্য চাজট রদপি ফাধয র্াকপফা ফযাপঙ্কয প্রপমাজয ফযর্ ও প্রযারক্ট অনুমায়ী। অযাকাউন্র্ ফর্পক াভরয়ক ওবাযড্রাফ্র্ ফিারায রফলয়রর্য স্যরফধা একফাযই ঘর্পি াপয, এরর্ কখনও
ধাযাফারকবাপফ ঘর্পি াপয না।

ফরনপদন ংোন্ত ত্রুরর্:মিক্ষণ না আরভ ফা আভযা ফকান ভস্যা রযপার্ট কযপফা ফা ফরনপদন ংরেষ্ট অপন্তাল জানাপফা ফা ািরদপনয ভপধয এইধযপনয ফরনপদনগি রফভ্রারন্তয ঘর্না জানাপফা
ফযাঙ্ক িিরদন অপক্ষা কযপফ, রিক একই রফপফচনা আভাপদয ফক্ষপেও প্রপমাজয পফ।
ত্রেভারক ফযাপরপন্সয গড:আরভ ফা আভযা একর্াও ভান্য কযরছ ফম ফযাপঙ্কয দ্বাযা প্রপমাজয রকছু িটারদ ফরবং অযাকাউন্র্ রস্কপভয ফক্ষপে র্াপক ফম ফটাপক্ষা াভান্য একরর্ আভানি অযাকাউপন্র্
র্াকা আফশ্যক মাা ভপয় ভপয় ফযাঙ্ক দ্বাযা প্রপমাজয রনয়ভানুাপয আরভ ফা আভযা নুযনতভ ফযাপরন্স যাখায দফদত দনয়ভ ফভপন চরপফা।
আরভ ফা আভযা ম্মি ফম এরকউরফ(গড ত্রেভারক ফযাপরন্স)মা রনরদটষ্ট র্াকপফ কামটপক্ষপে িা যক্ষণাপফক্ষণ না কযপর এফং স্যারারয অযাকাউপন্র্য ফক্ষপে রিনভা র্াকা জভা না ডপর অযাকাউরন্র্
রযফরিটি কযা পফ ফকানযকভ ফনারর্ ফা ইনরর্পভন না রদপয়ই রনন ফরবং অযাকাউন্র্ রাপফ(প্রপমাজয পফ চাজট এফং রপ )এফং রিক ফকওয়াইর প্রদাপন ফযর্ট পর অযাকাউন্র্ ফন্ধ কপয
ফদওয়া পি াপয।
অযাকাউল্ট রিজ:আরভ ফা আভযা অনুপভাদন কযরছ ফম আভায ফা আভাপদয অযাকাউন্র্ ফযাঙ্ক দ্বাযা রিজ কপয রদপি াপয রননরররখি রযরস্থরিপি ডপর আরভ ফা আভাপদয ইনরর্পভপনয রবরত্তপি
(এ)রিনভা ফা িাযওপফর ভয় ফযাপরন্স ূণয র্াকপর.(রফ) আরভ ফা আভাপদয দ্বাযা রৃফছযকারীন অযাকাউপন্র্ ফকান ফরনপদন না ঘর্পর।(র) মখন একজন নাফারক ,ফম অযাকাউন্র্ ফাডায িায
উরস্থরি র্াপক অরধক ফক্ষপে ।(রড)ফযাপঙ্কয মরদ পন্দ য় আভায ফা আভাপদয ফরনপদপনয রফলপয়(ফরনপদপনয রফলয়রর্ ইরিভপধয ফযাপঙ্কয রনয়পভয দায়ফদ্ধিায আওিায় ডপি াপয ফরর্ নাংঘরর্ি নাপর।)
আরভ ফা আভযা অনুধাফন কযরছ ও ম্মি রে ফকান ফনারর্ না রদপয় ফযাঙ্ক অযাকাউন্র্রর্ রিজ কযপি াপয,এই কাযপণ ফম অযাকাউন্র্রর্ অফযদয়ত পে এফং অনুপভাদনীন র্াকায়ায ফরনপদন
অননরিক কামটকরাপয একরর্ ভপধয চরপছ।
অযাকাউন্র্ ফক্লাজায:আরভ/আভযা ম্মি পয়রছ ফম, স্বাবারফক রযরস্থরিপি আভাপক 30 রদন আপগ ফনারর্ ারিপয় ফযযাপঙ্কয আভায অযাকাউন্র্ ফম ফকান ভয় ফক্লাজ কপয ফদওয়ায ক্ষভিা যপয়পছ
এফং ফপক্ষপে ফযাঙ্ক আভাপক /আভাপদয ফযাপরন্স ফপযি ফদপফ।মরদ অযাকাউপন্র্ ফকানযকভ রভর্যাচারযিা কযা র্াপক, িাপর ফফআইরন খযপচয রপফ এফং ভস্ত চাপজটয ফনর্ খযচ জারনপয়
ফযাপঙ্কয কাপছ ফম ফযকডট আপছ িায কর রডরড কপয আভায /আভাপদয রিকানায় ারিপয় ফদপফ। আভায /আভাপদয অযাকাউন্র্ ফম ফকান কাযপণ ফন্ধ কপয ফদওয়ায ফম ক্ষভিা ফযাপঙ্কয যপয়পছ এফং
িা আভাপদযপক না জারনপয়ই ফযাঙ্ক িা কযপি াপয, আরভ /আভযা ফযাঙ্কপক অনুপভাদন রদরে রকছু রনপনাি রফপল ফক্ষপে রফপফচনা কপয ফযাঙ্ক আভায /আভাপদয অযাকাউন্র্ ফক্লাজ কপয রদপি
াপয,আভাপক /আভাপদযপক জ্ঞািকযণূর্ব্টক।আভায /আভাপদয অযাকাউন্র্ ফর্পক মরদ রফার অপঙ্কয ফফআইরন র্াকা ফরনপদন পয় র্াপক ফপক্ষপে ফযাঙ্ক অযাকাউন্র্ ফক্লাজ কপয রদপি াপয।মরদ
ফযাঙ্ক আভায /আভাপদয নািকযপণয ফক্ষপে ফকান ভস্যায ম্মুখীন য় এফং প্রপয়াজনীয় নরর্পেয ফকানযকভ মাচাই কযপি না াপয এফং আভযা রনপজযাও মরদ ফযাঙ্কপক রিক ফডর্া /ির্য না
জভা রদই ফা অায়িা করয িা ফভাপর্ও বযাপমাগয পফ না ফযপঙ্কয ফক্ষপে এফং ফযাঙ্ক চত্বপয দাাঁরডপয় অবফয আচযণ / অরযীররি কপর্াকর্নও অিযন্ত অফভাননাকয কামটকরা গ্রনপমাগয
নয়।
ক্ষরিূয ণ: আরভ ফা আভযা ম্মরি জানারে ফম আরভ ফা আভযা ফকান ক্ষরি কযপফা না এফং রনযাপদ যক্ষা কযপফা ভস্ত রফরুদ্ধ ক্ষরিকয কাজ ফর্পক,অননরিক দাফী ফর্পক,প্রপরডং, ডযাপভজ,
রপ, কস্ট, চাজট এফং ফযয় ফমযকভই ফাক মা ফযাঙ্কপক বাযাোন্ত কযপি াপয,
ক্ষদতগ্ৰস্ত কযাপি াপয।এফং রফস্বাীনিায পরস্বরূ ঘপর্ ফকান কাজ িাছাডা এযকভ ফকান ভস্যা উরদি
পর ফমভন রযপলফায অফপরা ফা বু র ফা রভকন্ডাক্ট আভায রদক ফর্পক পর ফা িটারপন ফখরা কযপর ফযাঙ্ক কামষকরা গ্ৰণ কযবফ। আভায দ্বাযা ংঘরর্ি অ-ম্মরিজনক কাজ ফা র্াভট
এন্ড করন্ডন অভান্য কযপর আভাপক জারনপয় ফযাঙ্ক ত্রফধ অরধকায ফপর দপক্ষ রনপি াপয।

ফপাপট ভাপজওপয : ফযাঙ্ক দায়ফদ্ধ র্াপক না মরদ ফকান ফরনপদন পরফিী না য় ফা ম্পূণটিা রাব না কপয, ফা অন্য ফকান ফযাপঙ্কয িযপপয ফযর্টিায কাযপণ কামটকযী না য় এয র্াভট এফং
করন্ডন ফা রফপলি এয রযপলফা ফা স্যরফধারদয কামটারদ ফকান কাযপণ প্ররিরূদ্ধ য়, ফপাপট ভাপজওপয-য জন্য রফরম্ব ফা ররছপয় ফদওয়া য়, আয এপক্ষপে ফপাট ফভজয ইপবণ্ট মিরদন ফরফৎ
র্াকপফ কাজরর্ স্থরগি কযা পফ।

স্বাক্ষয / রর :
িারযখ ও স্থান :

