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এটি গ্রাহকদের অধিকার সংক্রান্ত একটি ধিধি যা িযাধকং কাজকদমের
ন্যযন্তম মান্ ঠিক কদর। সেসয িযাকগুধিদক প্রদতযক িযধিধিদেষ গ্রাহদকর
সদে কাজ করদত ধিদে এই ধিধি মমদন্ চিদত হদি। এটি গ্রাহকদের সুরক্ষা
মেে এিং িযাকারদের িযাখ্যা কদর গ্রাহকদের সদে প্রধতধেদন্র কাজকদমে
তাদের কাছ মেদক কী িরদন্র িযিহার প্রতযাো করা হে।
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ঋণ্োন্
ঋণ্
সািারণ্ তেয
ঋদণ্র জন্য আদিেন্ এিং তাদের প্রধক্রোকরণ্
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ভূ তিকা
এটি একটি গ্রাহকদের অধিকার সংক্রান্ত ধিধি যা একজন্ গ্রাহদকর সদে িযাদকর কাজকমে করার
ন্যযন্তম মান্ কী হদি তা ধন্ণ্েে কদর। এই ধিধি গ্রাহকদক ধন্রাপিা মেে এিং িদি ময প্রধতধেদন্র
িযাধকং মিন্দেদন্র মক্ষদে গ্রাহদকর সদে িযাদকর আচরণ্ মকমন্ হওো উধচত।
এই ধিধি ধরজাভে িযাক কতৃে ক জাধর করা ধন্েন্ত্রণ্মযিক িা ন্জরোধরমযিক ধন্দেে েগুধিদক মকান্ভাদিই
িেিাে ন্া িা অধতক্রম কদর ন্া। আমরা সমদে সমদে ধরজাভে িযাদকর জাধর করা ধন্দেে ে /
ধেকধন্দেে েগুধি মমদন্ চিি। ধন্েন্ত্রণ্মযিক ধন্দেে দে ময মান্ ঠিক করা হদেদছ এই ধিধিদত তার
মচদেও উচ্চ মান্ ধস্থর করার িযিস্থা আদছ এিং এই উচ্চতর মান্ কাযেকরী হদি মকন্ন্া
আপন্াদের প্রধত আমাদের োেিদ্ধতা আদছ িদিই সদিোিম আচরণ্ধিধি আমরা মেচ্ছাে গ্রহণ্
কদরধছ।
আরও ভাি গ্রাহক পধরদষিা প্রসাধরত করদত এিং আরও উচ্চ স্তদর গ্রাহক সন্তুধি মপদত আমরা
মচিা করি উচ্চতর মাদন্র িযাধকং িযিস্থা গ্রহণ্ করদত।
এই ধিধিদত ‘আপধন্’ িিদত গ্রাহক এিং ‘আমরা’ / ‘আমাদের’ িিদত িযাকদক মিাঝান্ হদেদছ।
1.1

তব্তির উদেশয

এই ধিধি প্রণ্েন্ করার কারণ্ঃ
এ্. উিম এিং ন্যাযয িযাধকং কাজকদমের উদেদেয আপন্াদের সদে মিন্দেদন্র মক্ষদে ন্যযন্তম মান্
ধস্থর করা
তব্. সংধিি কাজকদমে েচ্ছতা িাড়াদন্া আপধন্ যাদত পধরদষিার মক্ষদে আমাদের কাছ মেদক কী
োধি করদত পাদরন্ মসটি আরও ভািভাদি িুঝদত পাদরন্
তস. কাযে পধরচািন্ার মান্ িৃধদ্ধর জন্য প্রধতদযাধিতার মািযদম িাজাধর েধিদক উৎসাধহত করা
তড. আপধন্ ও আপন্ার িযাদকর মদিয ন্যাযয ও আন্তধরক সংদযাি স্থাপন্ করা
ই. িযাধকং িযিস্থার প্রধত আস্থা িাড়াদন্া
উপিারা 2-এ মেওো মযি োেিদ্ধতাগুধি ধিধির মান্ কী হদি তা সুধন্ধিত কদর
1.2

তব্তি-র প্রদয়া

ন্ীদচ প্রেি সমস্ত পণ্য ও পধরদষিার মক্ষদেই এই ধিধি প্রদযাজয, তা মস িযাদকর োখ্া, সহকারী
সংস্থা অেিা এদজন্ট মারিৎ, কাউন্টার িা মিাদন্র মািযদম অেিা বিেুযধতন্ মযািাদযাি মািযদম িা
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ইন্টারদন্ট অেিা অপর মকান্ পদ্ধধত দ্বারাও পধরদিধেত হদত পাদর। তদি ময সমস্ত পণ্য এখ্াদন্
আদিাধচত হি, সিগুধি আমরা পধরদিেন্ করদত পাধর অেিা ন্াও পাধর।
এ্. কাদরন্ট এযাকাউন্ট, মসধভংস এযাকাউন্ট, মমোধে আমান্ত, মরকাধরং ধডদপাধজট, ধপধপএি এিং
অন্যান্য সমস্ত আমান্ত এযাকাউন্ট
তব্. অেেপ্রোন্ পধরদষিা মযমন্ মপন্েন্, মপদমন্ট অডোর, ধডমান্ড ড্রাফট্ দ্বারা অেেদপ্ররণ্, তার
মািযদম হস্তান্তরণ্ এিং সমস্ত বিেুযধতন্ মিন্দেন্, মযমন্ আরটিতজএ্স, এ্নইএ্ফটি।
তস. সরকাধর মিন্দেন্ সংক্রান্ত িযাধকং পধরদষিা।
তড. তডিযাট এ্যাকাউে, ইক্যযইটি, সরকাতর ব্ন্ড।
ই. ভারতীে কাদরধন্স মন্াট/কদেন্ ধিধন্মে সুধিিা।
এ্ফ. মচক আোে, ধন্রাপে মহিাজদত রাখ্া, জমা রাখ্ার ধন্রাপে িকার-এর সুধিিা।
তজ.

ঋণ্, ওভারড্রািট্স্ এিং

এ্ইি.
আই.

যারাতে।

মুদ্রা িেি করা সহ ধিদেধে মুদ্রা পধরদষিা
তৃ তীে পদক্ষর ধিমা অেিা আমাদের োখ্া এিং আমাদের অেিা আমাদের প্রাধিকৃ ত

প্রধতধন্ধি ও এদজন্ট কতৃে ক ধিধন্দোিদযািয পণ্য ধিপণ্ন্ করা।
কজ. কাডে জাতীে পণ্য মযমন্ মক্রধডট কাডে, মডধিট কাডে, এটিএম কাডে, স্মাটে কাডে এিং
আন্ুষধেক পধরদষিা (আমাদের পৃষ্ঠদপাষকতাে বতধর সহকারী সংস্থা / মকাম্পাধন্ দ্বারা ধন্িেত
কাডেসমযহ)
াঢ় কাদলায় ছাপা মযি েব্দগুধির মাদন্ েব্দদকাদষ মেওো আদছ

2 িূল োয়ব্দ্ধিা
2.1

আপনাদের প্রতি আিাদের িূল োয়ব্দ্ধিা
2.1.1 আপনাদের সদে আিাদের সব্ কলনদেন নযা য ও তু িসেিভাদব্ করাাঃ
এ্. কাউন্টাদর ন্িে িা মচক দ্বারা অেেগ্রহণ্ করা িা মেওোর ন্যযন্তম সুধিিা প্রোন্
তব্. আমাদের পণ্য এিং পধরদষিা পধরদিেদন্র পদ্ধধতদত ধিধি উদেধখ্ত মান্ এিং োেিদ্ধতা
মমদন্ চিা
তস. আমরা সুধন্ধিত করি ময আমাদের পণ্য এিং পধরদষিা প্রাসধেক আইন্ এিং ধন্েমদক
মদমে ও কাদজ মমদন্ চিদি এিং আপন্াদের প্রদোজদন্র পদক্ষ উপযুি হদি
তড. আপন্াদের সদে আমাদের মিন্দেন্ ধিশ্বস্ততা এিং েচ্ছতা এিং বন্ধতক ধন্েমািধির ওপর
প্রধতধষ্ঠত-তা সুধন্ধিত করা
ই. ধন্রাপে ও ধন্ভে রদযািয িযাধকং এিং অেেপ্রোন্ িযিস্থা কাযেকরী করা।
2.1.2. আিাদের আতথ্ড ক পণয এ্ব্ং পতরদেব্ার কা ড কাতরিা ব্ুঝদি আপনাদের সাহা য করাাঃ
এ্. ধন্দে মেওো এক িা একাধিক ভাষাে এগুধি সম্পদকে তেয জান্াদন্া – ধহধি, ইংদরধজ িা
আঞ্চধিক ভাষার মািযদম
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তব্. আমাদের ধিজ্ঞাপণ্ এিং ধিপণ্ন্ ধিষেক মিখ্াধিধখ্র ভাষা মযন্ েচ্ছ হে এিং মসটি মকান্
ভু ি িারন্া বতধর ন্া কদর, তা সুধন্ধিত করা
তস. আমাদের পণ্য এিং পধরদষিা, তাদের ধিধি েতে , প্রদযাজয সুদের হার / পধরদষিা মাশুি
ধিষদে আপন্াদের স্পি তেয মেওো
তড. মসগুধির কী উপকাধরতা, কীভাদি তার সুদযাি গ্রহণ্ করা যাে, তার আধেেক প্রভাি
পধরণ্ধত কী এিং প্রদোজদন্ কাদক মকাোে মযািাদযাি করা যাদি তা আপন্াদের জাধন্দে মেওো
2.1.3. আপনার এ্যাকাউে ও পতরদেব্া ব্যব্হার করদি সাহা য করাাঃ
এ্. আপন্াদক ধন্েধমত সাম্প্রধতকতম তেযাধে পধরদিেন্ করা
তব্. সুদের হার/মাশুি িা ধিধি-েদতে মকান্ পধরিতে ন্ ধিষদে আপন্াদের ধন্েধমত অিধহত
রাখ্া
তস. আপন্ার অিিধতর জন্য আমাদের োখ্াে ধন্দোি ধিষদে প্রেধেেত করা
i. কী কী পধরদষিা আমরা ধেদে োধক
ii. মসধভংস িযাক এযাকাউন্ট এিং কাদরন্ট এযাকাউন্ট-এ ন্যযন্তম কত টাকা রাখ্দত হদি এিং
মসটি ন্া মমদন্ চিদি কী মাশুি ধেদত হদি
iii. অধভদযাি োকদি োখ্াে ময আধিকাধরদকর সদে মযািাদযাি করদত হদি তার ন্াম
iv. োখ্াে অধভদযাদির ধন্ষ্পধি ন্া হদি স্থান্ীে / আঞ্চধিক পধরচািক / মুখ্য মন্াডাি
আধিকাধরক (ধপএন্ও)-এর ন্াম ও ঠিকান্া, যার সদে আপধন্ মযািাদযাি করদত
পাদরন্।
v. োখ্াটি ময িযাধকং মিাকপাি-এর এধিোদর পদড়, তার ন্াম এিং মযািাদযাদির ধিেে
ধিিরণ্
vi. পুধস্তকার মািযদম তেযাধে মেওো.
তড. ধন্দোি ধিষদে আমাদের ওদেিসাইদট আমাদের ন্ীধত উদেখ্ করা
i.
আমান্ত
ii.
মচক আোে (কাদিকেন্)
iii.
অধভদযাি ধন্ষ্পধি
iv.
ক্ষধতপযরণ্
v.
িদকো আোে করা এিং জাধমন্ পুন্রাধিকাদর মন্ওো।
2.1.4 ভুল-ভ্রাতন্ত হদয় থ্াকদল সহানুভূতিসহ কসগুতলর তনরসন করা
এ্. আমাদের ক্ষধতপযরণ্ ন্ীধত অন্ুসাদর মোষ-ত্রুটি তৎক্ষণ্াৎ শুিদর মন্ওো এিং ধন্দজদের
মোদষ গ্রাহদকর ওপর মাশুি আদরাপ হদে োকদি তা তু দি মন্ওো এিং আমাদের মোদষ
আপন্ার আধেেক ক্ষধত হদে োকদি আপন্াদক ক্ষধতপযরণ্ মেওো
তব্. আপন্াদের অধভদযািগুধি সদে সদে খ্ধতদে মেখ্া
তস. আপধন্ সন্তুি ন্া হদে োকদি আপন্ার অধভদযাি পরিতী স্তদর পাঠাদন্ার পদ্ধধত আপন্াদক
জান্াদন্া
তড. প্রযুধিিত ধিিিতার কারদণ্ উদ্ভয ত সমসযা ধন্রসদন্র জন্য ধিকল্প পে জান্াদন্া
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2.1.5 আপনার ব্যতি ি িথ্য ক াপন ও সুরতষি রাখা
আপন্ার সমস্ত িযধিিত তেয আমরা মিাপন্ এিং সুরধক্ষত রাখ্ি ( ধন্দচ অন্ুদচ্ছে 5-এ প্রেি
ধিষোন্ুসাদর)
2.1.6 তব্তি তব্েদয় প্রিার করা
আমরা
এ্. আপধন্ আমাদের কাদছ এযাকাউন্ট খ্ুিদি এিং অন্যোে অন্ুদরাি করদি ধিধির প্রধতধিধপ
আপন্াদক মেি।
তব্. প্রধতটি োখ্াে এিং আমাদের ওদেিসাইদট ধিধিটি রাখ্ি।
তস. সুধন্ধিত করি ময ধিধি সম্পদকে প্রাসধেক তেয আপন্াদক জান্াদত এিং কাযেকরভাদি ধিধিটি
প্রদোি করদত আমাদের কমীদের প্রধেক্ষা মেওো হদি ।
তড. ধিধি এিং তার িারাগুধি সম্বদন্ধ গ্রাহকদের সদচতন্তা িাড়াদত অন্যান্য পেদক্ষপ মন্ি।
2.1.7 বব্েিযরতহি নীতি গ্রহণ ও প্রদয়া করা
িেস, জাধত, ধিে, বিিাধহক অিস্থান্, িমে িা প্রধতিন্ধকতার িা আধেেক অিস্থার ধভধিদত আমরা
মকান্ও বিষময করি ন্া।
3. িথ্য পতরদব্শন- স্বচ্ছিা
ধন্েধিধখ্ত ময মকান্ও মািযদম সুদের হার, খ্রচ এিং মাশুি সংক্রান্ত তেযাধে আপধন্ মপদত
পাদরন্ঃ
এ্. আমাদের োখ্াে মন্াটিস মিাদডে
তব্. আমাদের োখ্াে অেিা মহল্প-িাইন্ মিান্ ন্ম্বদর মিান্ কদর
তস. ওদেিসাইট মেদখ্
তড. ভারপ্রাি কমী / মহল্প-মডদে ধজজ্ঞাসা কদর
ই. আমাদের োখ্াে / ওদেিসাইদট মাশুি সযধচ মেদখ্
3.1 সািারণ িথ্য
আমরা জান্াি / মেি:
এ্. আপন্ার চাধহোর অন্ুরূপ পণ্য এিং পধরদষিা যা আমরা ধেদে োধক তার তেয
তব্. মিধসক মসধভংস িযাক ধডদপাধজট এযাকাউন্ট মখ্ািার জন্য কী কী ন্ধেপে প্রদোজন্ তা
আমাদের সি োখ্াে স্পিভাদি ধদ্বভাধষক / ধেভাধষক ধভধিদত প্রেধেেত হদি। ক্ষু দ্র এযাকাউন্ট
মখ্ািার জন্য ধন্েম ধেধেি করার পর ময সমস্ত ন্ধে প্রদোজন্ তাও প্রেধেেত হদি।
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তস. আপধন্ আমাদের কাদছ যা জান্দত চান্, আপন্ার পছদির পণ্য এিং পধরদষিার মযি বিধেিয,
প্রদযাজয সুদের হার, পাধরশ্রধমক এিং মাশুি ধিষদে েচ্ছ িারণ্া।
তড. ময সকি মািযদম আমাদের পণ্য এিং পধরদষিা ( উোহরেরূপ, োখ্া, এটিএম, মিান্ এিং
মন্ট িযাধকং)পাওো যাে এিং এইসি সম্বদন্ধ ধিস্তাধরত মখ্াোঁজ খ্িদরর উপাে।
ই. আইন্িত, ধন্েন্ত্রণ্মযিক এিং অভযন্তরীণ্ ন্ীধত অন্ুপািন্ করদত আপন্ার পধরধচধত এিং
ঠিকান্ার প্রমাদণ্র জন্য যা যা তেয আমাদের প্রদোজন্।
এ্ফ. সি িরদণ্র আমান্ত এযাকাউন্ট, ধন্রাপে তত্বািিাদন্ রধক্ষত সামগ্রী এিং মসি ধডদপাধজট
িকার-এর মক্ষদে ধিদেষ কদর নতিদনশদনর সুতব্িা সংক্রান্ত ধিষদে আপন্ার অধিকার ও োধেত্ব
সম্পদকে তেয।
3.2 “ডু নট কল” পতরদেব্া
যধে আপধন্ মসাজাসুধজভাদি অেিা আপন্ার পধরদষিাপ্রোন্কারীর মািযদম আমাদের িযাদকর ‘ডু ন্ট
কি মরধজধি’ অেিা ‘ন্যােন্াি ডু ন্ট কি মরধজধি’ ন্ধেভু ি কদর োদকন্, মকান্ও ন্তু ন্
পণ্য/পধরদষিা সংক্রান্ত িাধণ্ধজযক তেয চািু হদি মস ধিষদে মটধিদিান্/এসএমএস/ইদমি দ্বারা িাতে া
পাঠাদন্া হদি ন্া। তা সদত্বও, আপন্ার এযাকাউদন্টর ধিিরণ্ এিং অন্যান্য গুরুত্বপযণ্ে ধন্দেে ে এিং
তেয মযমন্ আপন্ার এযাকাউন্ট মিন্দেন্ এিং সম্প্রধত উপিব্ধ পণ্য পধরদষিা সঙ্ক্রান্ত সদচতন্তা
প্রাধির মক্ষদে তা প্রদযাজয হদি ন্া।
3.3 সুদের হার
মযসি তেয আমরা আপন্াদক জান্ািঃ
এ্. আপন্ার আমান্ত এিং ঋদণ্র ওপর প্রদযাজয সুদের হার।
তব্. ঋদণ্র ওপর প্রযুি তফক্সড করট অফ ইোদরস্ট্ (তস্থর হাদর সুে)-এর মক্ষদে ঋণ্ চু ধিদত সুে
পুন্ধিেন্যাদসর ধিধি, যধে োদক, এিং তার কাযেকর হওোর তাধরখ্।
তস. ঋদণ্র ওপর প্রযুি (পধরিতে ন্েীি সুদের হার) মলাটিং মরট অি ইন্টাদরস্ট-এর মক্ষদে,
মরিাদরন্স মরট যার সদে আপন্ার মলাটিং মরট সম্পধকে ত হদি এিং আপন্ার ঋদণ্র ওপর প্রকৃ ত
সুদের হার ধন্িোরণ্ করার জন্য মরিাদরন্স মরদট প্রদযাজয ধপ্রধমোম িা ছাড়।
তড. আপন্ার কাদছ আপন্ার ঋদণ্র ওপর প্রদযাজয ধিক্সড মরট অি ইন্টাদরস্ট মেদক মলাটিং মরদট
এিং আিার মলাটিং মরট মেদক ধিক্সড মরদট পধরিতে ন্ করার সুদযাি আদছ ধকন্া, যধে োদক,
তদি তার মাশুি।
ই. মকান্ মকান্ সমদে আপন্ার আমান্দতর ওপর আমরা সুে মেি এিং আপন্ার ঋণ্ এযাকাউদন্ট
সুে িাযে করি।
এ্ফ. কীভাদি আমরা আপন্ার আমান্ত এিং ঋণ্ এযাকাউন্ট-এ সুে প্রদোি করি এিং তা িণ্ন্া
করি।
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3.3.1 সুদের হাদর পতরব্িডন
যখ্ন্ই ধিধভন্ন ধিষদে ঋদণ্র ওপর সুদের হাদর মকান্ও পধরিতে ন্ এিং মরিাদরন্স মরদট মকান্ও
পধরিতে ন্ হদি যার সদে মলাটিং মরট অি ইন্টাদরস্ট সম্পধকে ত, আমরা আপন্াদক জান্াি ধসদ্ধান্ত
মন্ওোর েুই সিাদহর মদিয ধন্েধিধখ্ত ময মকাো্ন্ও পদ্ধধতদতঃ
i. ধচঠি
ii. ই-মমি
iii. এসএমএস
আমরা আমাদের োখ্াে উি তেয মন্াটিস মিাদডে এিং ওদেিসাইদট প্রেেেন্ করি।
3.4 িাশুল সূতি
3.4.1 তফ এ্ব্ং িাশুল
এ্. আমরা সুধন্ধিত করি ময আমাদের ধি এিং ধিধভন্ন পধরদষিার জন্য পধরদষিা মাশুি িযাদকর
মিাডে কতৃে ক অেিা এই ধিষদে ধসদ্ধান্ত মন্ওোর জন্য মিাডে কতৃে ক প্রাধিকৃ ত মকান্ও উপযুি
কতৃে পক্ষ দ্বারা অন্ুদমাধেত এিং ওইগুধি হদি যোযে এিং সমদশ্রধণ্র গ্রাহকদের জন্য পক্ষপাতহীন্।
তব্. আমরা আমাদের মাশুিসযধচ আমাদের ওদেিসাইদট রাখ্ি এিং আপন্াদের পযেদিক্ষদণ্র জন্য
প্রদতযক োখ্াে এর প্রধতধিধপ পাওো যাদি। আমাদের সি োখ্াে মাশুিসযধচর প্রাধি ধিষদে ধিজ্ঞধি
প্রেেেন্ করি।
তস. মাশুি সুধচদত আমরা আপন্ার পছদির পণ্য এিং পধরদষিাে প্রযুি মাশুি সংক্রান্ত ধিেে
ধিিরণ্ মেি।
তড. আমরা আপন্ার িাছাই করা পণ্য এিং পধরদষিা ধন্েন্ত্রক েতে ও ধিধি পািন্ ন্া করা /
িঙ্ঘণ্ করার মক্ষদে প্রদযাজয জধরমান্া সংক্রান্ত তেয আপন্াদক জান্াি।
3.4.2 তফ এ্ব্ং িাশুদল পতরব্িডন
যধে আমরা ধি অেিা মাশুি িৃধদ্ধ কধর অেিা ন্তু ন্ মকান্ও ধি িা মাশুি চািু কধর তদি
সংদোধিত মাশুি চািু করার এক মাস পযদিেই তা ধিজ্ঞাধপত হদি এযাকাউদন্টর ধিিরণ্ী / ই-মমি
/ এসএমএস সতকে তা / আমাদের োখ্াে মন্াটিস মিাডে-এর মািযদম। এই তেয আমাদের
ওদেিসাইদটও পাওো যাদি।
3.5 তব্তি এ্ব্ং শিড
এ্. আপধন্ ময পণ্য এিং পধরদষিা মচদেদছন্ তার প্রাসধেক ধিধি এিং েতে আপন্াদক আমরা
জান্াি।
তব্. সমস্ত ধিধি এিং েতে ন্যাযয হদি এিং তা যতেযর সম্ভি সহজ সরি ভাষাে সংধিি অধিকার,
োে, োধেত্ব প্রকাে করদি।
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3.5.1 তব্তি এ্ব্ং শদিড পতরব্িডন
এ্. ধন্দোি ময মকান্ও এক িা একাধিক পদ্ধধতর মািযদম ধিধি এিং েদতে আন্ীত পধরিতে ন্গুধি
আপন্াদক আমরা জান্াি সংদোধিত ধিধি এিং েতে কাযেকরী হওোর এক মাস পযদিে।
i. ধচঠি
ii. এযাকাউন্ট সংক্রান্ত ধিিরণ্
iii. এসএমএস
iv. ই-মমি
এই তেয আমাদের প্রদতযক োখ্াে ধিজ্ঞধি মিাদডে এিং আমাদের ওদেিসাইদট পাওো যাদি।
তব্.

সািারণ্ত এক মাদসর ধিজ্ঞধি ধেদে পধরিতে ন্গুধি পরিতী সমে মেদক কাযেকরী হদি।

তস.
যধে ধিজ্ঞধি ছাড়াই আমরা মকান্ও পধরিতে ন্ কধর মসদক্ষদে 30 ধেদন্র ধভতর ধিজ্ঞধি
মেওো হদি। যধে এই পধরিতে ন্ আপন্ার পদক্ষ অসুধিিাজন্ক হে, আপধন্ 60 ধেদন্র মদিয মকান্ও
সংদোধিত মাশুি / সুে ছাড়াই এযাকাউন্ট িন্ধ করদত পাদরন্ িা অন্য মকান্ও উপযুি এযাকাউদন্ট
িেি করদত পাদরন্।
তড. ধিধি এিং েদতে ময মকান্ পধরিতে ন্ আমাদের ওদেিসাইদট তৎক্ষণ্াৎ সমোন্ুি কদর মেওো
হদি। আদিেন্ করদি, আপন্াদক তার একটি প্রধতধিধপ মেওো হদি।

4. তব্জ্ঞাপন, তব্পণন এ্ব্ং তব্ক্রয়
এ্. আমরা ধন্ধিত করি ময আমাদের ধিজ্ঞাপদন্ িযিহৃত অেিা মকান্ও ধকছু প্রচিন্াদেে তু দি
িরার মক্ষদে িযিহৃত ধিষেসামগ্রী পধরষ্কার, ধিভ্রাধন্তহীন্ হদি।
তব্. মকান্ও ধিজ্ঞাপদন্ িা প্রচিদন্ সাহাযযকারী পুধস্তকাে মকান্ও িযাধকং পধরদষিা িা পদণ্যর প্রধত
েৃধি আকষেণ্ করা হদি এিং সুদের হার উদেখ্ করা হদি, আমরা আরও জান্াি অন্যান্য ধি এিং
মাশুি প্রদযাজয ধকন্া এিং এর প্রাসধেক ধিধি এিং েদতে র পযণ্ে ধিিরণ্ আদিেন্ করদি পাওো
যাদি।
তস. যধে সহােতা পধরদষিা মেওোর জন্য আমরা তৃ তীে পদক্ষর সাহাযয গ্রহণ্ কধর, আমরা চাইি
ময তারা আপন্ার িযধিিত তেযাধে (যধে তা তৃ তীে পদক্ষর কাদছ োদক) আমরা মযমন্ভাদি
িযিহার কধর মসই পযোদেই মিাপন্ীেতা এিং ধিশ্বস্ততার সদে িযিহার করদি।
তড. আপন্ার দ্বারা িৃহীত ও িযিহৃত পদণ্যর ধিধিি বিধেিগুধি মাদঝমাদঝই আমরা আপন্াদক ইমমি, এসএমএস িা মটধিদিাদন্র মািযদম জান্াি। আমাদের অন্যান্য পধরদষিা / পণ্য সংক্রান্ত
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গ্রাহকদের প্রতি ব্যাদের োয়ব্দ্ধিা সংক্রান্ত তব্তি – জানুয়াতর 2014

তেযাধে িা তাদের প্রচিন্াদেে প্রেি সুধিিা ধিষদে তখ্ন্ই জান্াদন্া হদি যধে আপধন্ ‘ডু ন্ট কি’
সুধিিার জন্য ধন্িধন্ধত ন্া হদে োদকন্।
ই. আমাদের পণ্য / পধরদষিা ধিপণ্দন্র জন্য ধন্যুি প্রতযক্ষ ধিক্রে সংস্থা (ধডএসএ)-মের
আচরণ্ধিধি আমরা ধন্ধেে ি কদর ধেদেধছ। তারা আমাদের পণ্য ধিক্রদের জন্য যখ্ন্ সেরীদর অেিা
মিাদন্ মযািাদযাি করদিন্, তখ্ন্ অন্যান্য ধিষদের সদে তাদের আমাদের িযাদকর একমাে ধিক্রে
প্রধতধন্ধি ধহদসদি ধন্দজদের পধরধচধত জান্াদত হদি। আমরা ধন্ধিত করি ময যখ্ন্ই মকান্ও তৃ তীে
পক্ষ আমাদের হদে কাজ করদি অেিা আমাদের পণ্য ধিক্রে করদি, তারা আচরণ্ধিধি পািন্
কদর চিদি।
এ্ফ. যধে আপন্ার কাছ মেদক মকান্ও অধভদযাি আদস ময আমাদের প্রধতধন্ধি / ক্যযধরোর িা
ধডএসএ যোযে িযিহার কদরধন্ অেিা আচরণ্ধিধি িঙ্ঘণ্ কদরদছ, আমরা ধিষেটি তেন্ত করার
জন্য এিং অধভদযাি ধন্ষ্পধি করার জন্য উপযুি পেদক্ষপ মন্ি এিং আমাদের ক্ষধতপযরণ্ ন্ীধত
অন্ুসাদর ক্ষধতপযরণ্ মেি।
তজ. আমরা ধন্ধিত করি ময, তৃ তীে পক্ষ িা প্রধতধন্ধি যারা আমাদের হদে কাজ করদছ অেিা
আমাদের পণ্য ধিধক্র করদছ, তারা প্রকাে করদি ধিক্রে কাযে সম্পন্ন করার জন্য কত ধি অেিা
কধমেন্ তাদের মেওো হদেদছ।

5

ক াপনীয়িা এ্ব্ং তব্শ্বস্তিা

এ্. আপন্ার সমস্ত িযধিিত তেয আমরা একান্ত ও মিাপন্ মদন্ করি (এমন্কী আপধন্ গ্রাহকপে
মছদড় মেওোর পরও) এিং ধন্দোি ধসদ্ধান্ত ও ন্ীধত অন্ুসরণ্ করি।
তব্. ন্ীদচ উধেধখ্ত ধিদেষ পধরধস্থধত িাে ধেদে আপন্ার এযকাউন্ট সংক্রান্ত ধহসাি পে িা তেয, তা
আপন্ার মেওো মহাক িা অন্য মকান্ও স্থান্ মেদক প্রাি মহাক, আমরা অপর মকান্ও িযধিদক
জান্াি ন্া, ধন্েধিধখ্ত িযধতক্রমী মক্ষে ছাড়া
I.
II.
III.

আইন্িত কারদণ্ তেয জান্াদত হদি অেিা িযাধকং ধন্েন্ত্রদকর প্রদোজন্ হদি
জন্িদণ্র প্রধত কতে দিযর খ্াধতদর তেয উদ্ঘাটন্ করদত হদি

আমাদেরই োদেের খ্াধতদর তেয উদ্ঘাটন্ করদত হদি (উোহরণ্েরূপ প্রতারণ্া মরাি করার
জন্য)। ধকন্তু এটা মকান্ কারণ্ হদি ন্া ময আমাদের ধিপণ্দন্র সুধিিার জন্য আপন্ার
এযাকাউন্ট সংক্রান্ত তেয (আপন্ার ন্াম এিং ঠিকান্া সহ) অন্য কাউদক জান্াদন্া, আমাদের

IV.

মিাষ্ঠীর িা অন্য মকাম্পাধন্দক।
আপধন্ আমাদের তেয জান্াদন্ার জন্য িদিন্ িা এ প্রসদে ধিধখ্ত অন্ুমধত ধেদে োদকন্

V.

ময মক্ষদে িযাক দ্বারা আপন্ার ধিষদে জান্াদত িিা হে, যা আপন্ার ধিধখ্ত অন্ুমধত ছাড়া
আমরা ধেদত পাধর ন্া

তস. আপধন্ যধে সুধন্ধেে িভাদি োধেত্ব ন্া ধেদে োদকন্, তাহদি আমরা ধন্দজদের সহ কাউদকই
ধিপণ্দন্র উদেদেয আপন্ার িযিিত তেয ও খ্ির িযিহার করদত মেি ন্া।
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5.1 কক্রতডট ইনফরদিশন ককাম্পাতন
যখ্ন্ আপধন্ ঋদণ্র সুধিিার জন্য আদিেন্ করদিন্

এ্. আমরা আপন্ার কাদছ িযাখ্যা করি মক্রধডট ইন্িরদমেন্ মকাম্পাধন্ (ধসআইধস)-র ভয ধমকার
ধিষদে। তাদের কাদছ রাখ্া তেয আমরা পরীক্ষা করি এিং আপন্াদক জান্াি ময আপন্ার ঋণ্
পাওোর িযাপাদর তাদের মেওো তদেযর কতটা প্রভাি পড়দি।
তব্. আমরা আপন্ার অন্ুদরাদি এিং প্রস্তাধিত ধি প্রোন্ করার পদর ধসআইধস মেদক প্রাি
মক্রধডট

তদেযর প্রধতধিধপ আপন্াদক মেি।

তস. আমাদের মেদক ঋণ্ মন্ওোর তেয, ধিদেষ সমদের অন্তর অন্তর আমরা ধসআইধস-মক
জান্াি।
তড. আপন্ার িযাধিিত মেন্া যা আমাদের কাদছ িদকো আদছ মস ধিষদে আমরা ধসআইধস-মক
জান্াই যখ্ন্
I. ঋণ্ মোদি আপধন্ ধপধছদে পদড়দছন্
II.
িদকো পধরমাণ্ ধন্দে ধিিাে রদেদছ
ই. যধে আপন্ার ঋণ্ পধরদোদি আপধন্ কখ্ন্ও অক্ষম হদে োদকন্ ও পরিতীকাদি মসটি
আিার

যোক্রদম মোি কদর োদকন্, মস মক্ষদে ধসআইধস-র ধন্কট পরিতী মাদসর প্রধতদিেদন্

আমরা তা জাধন্দে মেি।
এ্ফ. অন্ুদরাি করদি আমরা ধসআইধস ধিষদে আপন্াদক ধিেে জান্াদত পাধর। ধসআইধস’র

কাদছ

আপধন্ ময ঋদণ্র সুধিিা মপদেদছন্ তার তেয আমরা জমা কদর োধক।

6 ব্দকয়া আোয়
এ্. যখ্ন্ই আমরা ঋণ্ প্রোন্ কধর, আমরা তার পধরদোদির পদ্ধধত, অেোৎ পধরদোদির পধরমাণ্,
সমেসীমা ও কািান্ুক্রধমকতা ধিষদে আপন্াদক ওোধকিহাি কধর। ধকন্তু পধরদোদির সমেসযধচ যধে
আপধন্ পািন্ ন্া কদরন্,

মস মক্ষদে মেদের আইন্ান্ুি ধন্িোধরত প্রণ্ািীদত িদকো আোে করা

হে।
তব্. িদকো আোে এিং জাধমন্ পুন্রাধিকার, মসই সদে আোেকারী প্রধতধন্ধি ধন্দোদির ধিষদে
আমাদের মিাডে অন্ুদমাধেত ন্ীধত আদছ
তস. আোেকারী প্রধতধন্ধি ধন্দোি করার সমে সমস্ত প্রাসধেক আইন্, ধন্েম, ধন্দেে ধেকা এিং
অন্ুদমােন্, িাইদসন্স মেওো অেিা ধন্িধন্ধকরদণ্র েতে খ্ধতদে মেখ্া হদি।
তড. আমরা সুধন্ধিত করি ময আমাদের আোেকারী প্রধতধন্ধি উপযুিভাদি প্রধেধক্ষত হদিন্ যাদত
তাোঁরা তাোঁদের োধেত্ব যদেি যত্ন ও সংদিেন্েীিতার সদে পািন্ কদরন্ এিং ধন্দজদের এধিোর
ছাধড়দে ন্া যান্।
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ই. আমাদের আোে ন্ীধত মসৌজন্যদিাি প্রেেেন্, ন্যাযয আচরণ্ ও অন্ুদরাি করার ওপর আিাধরত।
আমরা গ্রাহদকর আস্থা ও েীর্েস্থােী সম্পকে সমৃদ্ধ করার উপর ধিশ্বাসী। িদকো ধিষদে সমস্ত তেয
আপন্াদক মেওো হদি এিং তার পধরদোদির জন্য যদেি পযদিে ধিজ্ঞধি ধেদে জান্াদন্া হদি।
এ্ফ. পধরদোদির অক্ষমতার মক্ষদে মসটি িদকো আোেকারী সংস্থার কাদছ পাঠাদন্ার পয দিে ধিষেটি
আমরা যাচাই কদর মেদখ্ ধন্ই যাদত আমাদের ত্রুটির জন্য মযন্ আপন্াদক ঝাদমিা সামিাদত ন্া
হে।
তজ. আোে প্রধক্রো প্রারদম্ভর পযদিে আপন্াদক ধিধখ্ত জান্াদন্া হদি। আমরা আপন্াদক জান্াি
আপন্ার ধিষেটি ময আোেকারী এদজধন্স / প্রধতধন্ধিদক মেওো হদেদছ তাদের ন্াম, ঠিকান্া এিং
মটধিদিান্ ন্ম্বর।

এ্ইি. আমাদের দ্বারা ধন্যুি আোেকারী প্রধতধন্ধি সংস্থা / মকাম্পাধন্ ধিষদে ধিেে ধিিরণ্ আমরা
ওদেিসাইদট প্রেধেেত করি।

আই. অন্ুদরাি জান্াদি আপন্ার জন্য প্রাসধেক আোেকারী প্রধতধন্ধি সংস্থা / মকাম্পাধন্র ধিেে
ধিিরণ্ োখ্াস্তদর আমরা জান্াদত পাধর।
কজ. িদকো আোে িা জাধমন্ পুন্রাধিকার করার জন্য আমাদের কমেচারী িা প্রাধিকৃ ত প্রধতধন্ধি
ধন্দজর পধরধচধত জান্াদিন্ এিং মস প্রসদে তারা আমাদের দ্বারা জাধর করা প্রাধিকরণ্ পে
মেখ্াদিন্ এিং আপন্ারা চাইদি িযাক অেিা িযাক কতৃে পক্ষ দ্বারা প্রেি পধরধচধত কাডে মেখ্াদিন্
কক. আোেকরণ্ িা / জাধমন্ পুন্রাধিকাদরর কাদজ ধন্যুি আমাদের কমীরা অেিা প্রাধিকৃ ত

প্রধতধন্ধিরা আমাদের মেওো প্রাধিকার পে মেধখ্দে তাদের পধরধচধত মেদি এিং মকউ অন্ুদরাি
জান্াদি িযাক অেিা িযাদকর কতৃে দত্বর অিীদন্ জাধর করা পধরচেপে মেখ্াদি।
এ্ল. আোেকরণ্ িা / জাধমন্ পুন্রাধিকাদরর কাদজ ধন্যুি আমাদের কমীরা অেিা প্রাধিকৃ ত
প্রধতধন্ধিরা ধন্দোি ধন্দেে োিধি মমদন্ চিদিন্ঃ
i. আপন্ার পছদির স্থাদন্ আপন্ার সদে মযািাদযাি করা হদি। ধন্ধেে ি করা স্থাদন্র অভাদি
আপন্ার িাসস্থাদন্ এিং মসখ্াদন্ আপন্াদক ন্া পাওো মিদি আপন্ার িযিসা / কমেদক্ষদে

ii. প্রধতধন্ধির পধরধচধত িা প্রধতধন্ধিত্ব করার প্রাধিকার আপন্াদক জান্াদন্া হদি
iii. আপন্ার মিাপন্ীেতাদক মযোো মেওো হদি
iv. আপন্ার সদে মযািাদযাি ধিধন্মে ন্ািধরক ধিধি অন্ুযােী হদি

v. আপন্ার িযিসা িা কমে-জধন্ত ধিদেষ পধরধস্থধতর কারদণ্ অন্যো ন্া হদি আমাদের
প্রধতধন্ধিরা োভাধিক ধন্েদম সকাি 7 টা মেদক সদন্ধ 7 টার মদিয আপন্ার সদে
মযািাদযাি করদি।
vi. ধিদেষ মকান্ সমদে মিান্ করা িা ধিদেষ মকান্ স্থাদন্ মযািাদযাি করা সংক্রান্ত আপন্ার
ধন্দষি োকদি আমরা যোসম্ভি তাদক সম্মান্ মেি।
vii. কদির সংখ্যা এিং সমে তো কোিাতে ার ধিষে ন্ধেভু ি করা হদি
viii. িদকো সংক্রান্ত ধিিাে িা মতপােেকয ধন্রসদন্র জন্য পারস্পধরক সম্মধতর ধভধিদত সুেৃঙ্খি
পদ্ধধত অিিম্বন্ করা হদি এিং সমস্ত রকদমর সহদযাধিতা করা হদি
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ix. িদকো আোদের জন্য আপন্ার িাধড়দত মেখ্া করার সমদে মসৌজন্য এিং ভিযতা রক্ষা

করা হদি। আমাদের আধিকাধরক / প্রধতধন্ধি মকান্ উপাদে মকান্ িযধির ধিরুদদ্ধ মমৌধখ্ক
িা োরীধরক ভীধতপ্রেেেন্ করদি ন্া িা মকান্ িরদন্র হেরান্ করদি ন্া, জন্ সমদক্ষ
অপমান্ করার উদেদেয মকান্ কাজ করদি ন্া, আপন্ার পধরিাদরর সেসযদের, মরিাধর এিং
িন্ধুদের ভীধতিযঞ্জক এিং অন্ামী মিান্ কি অেিা ধমেযা এিং ধিভ্রাধন্তমযিক আদিেন্
জান্াদি ন্া।
যাইদহাক, আপন্ার সাম্প্রধতক মযািাদযাদির ধিেে আমাদের জান্াদন্া আপন্ারই োধেত্ব।
আপন্ার প্রেি ধিিরণ্ মেদক িযাক যধে আপন্ার সদে মযািাদযাি করদত অক্ষম হে,

আপন্াদক সন্ধান্ করার জন্য িযাক িাইদরর সযে মেদক এিং আপন্ার িন্ধু / আত্মীেদের
কাছ মেদক খ্ির জান্দত চাইদিন্
x. অন্ুপযুি পধরধস্থধত মযমন্ পধরিাদরর মকান্ মোদকর র্টন্া িা ধিিাদহর মত গুরুত্বপযণ্ে
পাধরিাধরক অন্ুষ্ঠাদন্র সমদে এই িদকো আোে মহতু সাক্ষাৎ িা মিান্ করা মেদক ধিরত
োকা হদি।
xi. আোেকারী প্রধতধন্ধি দ্বারা মকান্ অন্যাযয আচরণ্ ধিষেক অধভদযাি আপন্ার মেদক মপদি
আমরা তা ধন্দে অন্ুসন্ধান্ করি।
6.1

ব্দকয়া আোয় এ্ব্ং জাতিন পুনরাতিকার নীতি

আইদন্র সদে সাযুজযপযণ্ে একটি জাধমন্ পুন্রাধিকার ন্ীধত আমরা গ্রহণ্ করি। উি ন্ীধত
আমাদের ওদেিসাইদট প্রেধেেত হদি এিং প্রধতধিধপ পযেদিক্ষদণ্র জন্য োখ্াে পাওো যাদি।

7 অতভদ া , কষাভ এ্ব্ং প্রতিতক্রয়া
7.1 অভযন্তরীণ পদ্ধতি
এ্. অধভদযাি জান্াদত চাইদি, আপন্াদক আমরা িদি মেিঃ
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

কীভাদি তা করদিন্
অধভদযাি মকাোে করদত হদি
কাদক অধভদযাি জান্াদত হে
উিদরর প্রতযাো কখ্ন্ করদিন্
ধন্রসদন্র জন্য কার কাদছ যাদিন্
মেষ ধিচাদর খ্ুধে ন্া হদি কী করদিন্

তব্.

আমাদের কমীরা আপন্ার ময মকান্ প্রদের িযাপাদর সহদযাধিতা করদিন্

তস.

অধভদযাি দ্রুত ও ন্যাযযভাদি ধন্ষ্পধির জন্য আমাদের িৃহীত পদ্ধধত ধিষেক ধিেে ধিিরণ্
মকাোে পাদিন্, তা আমরা আপন্াদক জান্াি
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তড.

আমরা আধিকাধরকদের ন্াম আমাদের োখ্াে প্রেেেন্ করি যাোঁদের কাদছ আপধন্ মকান্
অধভদযাি োকদি ধন্দে আসদত পাদরন্। যধে োখ্াস্তদর আপন্ার অধভদযাদির ধন্ষ্পধি ন্া হে

আপধন্ আমাদের আঞ্চধিক / মজান্াি প্রিন্ধক / মুখ্য মন্াডাি আধিকাধরদকর সদে োখ্াে
প্রেধেেত ঠিকান্াে মযািাদযাি করদত পাদরন্।
ই.
ধিধখ্ত অধভদযাদির প্রাধিেীকার িা মস ধিষদে
পাঠাদত
মচিা করি। আপন্ার অধভদযাি আমাদের
পধরদষিার মিান্ ন্ম্বদর পাওোর মক্ষদে আপন্াদক একটি
মযখ্াদন্ ঐ িযাপাদর অগ্রিধতর খ্িরাখ্ির উপযুি সমদের

প্রধতধক্রো এক সিাদহর মদিযই আমরা
োধেত্বপ্রাি সহােতা মডদের িা গ্রাহক
অধভদযাি মরিাদরন্স ন্ম্বর মেওো হদি
মদিযই জান্াদন্া হদি

এ্ফ. ধিষেটি যাচাই করার পর 30 ধেদন্র মদিয আমরা মচিা করি হে চয ড়ান্ত প্রধতধক্রো জাধন্দে
ধেদত ন্েদতা মকন্ আরও সমে িািদি তা জাধন্দে ধেদত। আপধন্ সন্তুি ন্া হদি ধিষেটি ধন্দে
কীভাদি এদিাদিন্ মসটাও আমরা জাধন্দে মেি।

তজ. আমাদের কাদছ অধভদযাি োধখ্ি করার 30 ধেদন্র মদিয আপধন্ যধে আমাদের কাছ মেদক
সদন্তাষজন্ক উির ন্া পান্ এিং অধভদযাি ধন্রসদন্র অন্য পদের সন্ধান্ কদরন্, তাহদি িযাধকং
মিাকপাি প্রকদল্পর অিীদন্ ভারতীে ধরজাভে িযাক কতৃে ক ধন্যুি িযাধকং মিাকপাদির কাদছ আদিেন্
করদত পাদরন্। আমাদের কমীরা এ িযাপাদর কী পদ্ধধত ধন্দত হদি তা আপন্াদক িুধঝদে মেদিন্।
7.2

ব্যাতেং কলাকপাল প্রকল্প
আমাদের ওদেিসাইদট িযাধকং মিাকপাি প্রকল্প প্রেধেেত হদি। অন্ুদরাি করদি সামান্য
মযদিয তার প্রধতধিধপ পাওো যাদি। মকান্ িযাধকং মিাকপাদির আওতাে োখ্াটি পদড়
তার ন্াম এিং মযািাদযাি ধিিরণ্ আমাদের োখ্াে পাদিন্।

7.3

গ্রাহক সভা
আমরা মচিা করি ধিদেষ সমোন্তদর গ্রাহক সভার আদোজন্ করদত যা একটি ধন্েধমত
প্রণ্ািী হদি ধচন্তাভািন্া এিং প্রস্তাি ধিধন্মে করার জন্য।

7.4

শাখাস্তদর গ্রাহক পতরদেব্া কতিটি বব্ঠক
আমরা আমাদের োখ্াে প্রেধেেত করি োখ্াস্তদরর মাধসক গ্রাহক পধরদষিা কধমটির
বিঠদকর তাধরখ্, মযখ্াদন্ আপধন্ মদন্ করদি উপধস্থত োকদত পাদরন্।

8 পণয ও পতরদেব্া
8.1 আিানি এ্যাকাউে
এ্. আমাদের কাদছ আপধন্ ধিধভন্ন িরদন্র এযাকাউন্ট খ্ুিদত পাদরন্, মযমন্, মসধভংস এযাকাউন্ট,
মমোধে জমা, কাদরন্ট এযাকাউন্ট ইতযাধে। আপধন্ মসগুধি খ্ুিদত পাদরন্ ধন্দোি িরদন্ঃ
i.

একক
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ii.
iii.
iv.
v.
vi.

মযৌে
মযৌে (ময মকউ অেিা উদ্বতে ক)
মযৌে (পযিেতন্ অেিা উদ্বতে ক)
মযৌে (অপর িা উদ্বতে ক) অেিা
ময মকান্ও িরদন্র

তব্. আমরা সি গ্রাহকদের ‘মিধসক মসধভংস িযাক ধডদপাধজট এযাকাউন্ট’ (ধিএসধিধড)-এর সদে
পধরধচত করাি, মযখ্াদন্ মকান্ও ন্ুযন্তম িযাদিদন্সরও প্রদোজন্ মন্ই। আমরা ন্ুযন্তম সািারণ্
সুধিিা প্রস্তাি করি/মেি মকান্ও মাশুি ছাড়াই। এযাকাউন্টটি মখ্ািার সমদে আপন্াদক েচ্ছভাদি
প্রাসধেক ধিিরণ্ জান্াদন্া হদি।
তস.
উপদরাি এযাকাউন্টগুধি আপধন্ ন্ধমদন্েন্ িযিস্থাসহ, মযখ্াদন্ অন্ুদমােন্ আদছ, খ্ুিদত
পাদরন্।
আমরা এযাকাউন্ট মখ্ািার িদমে ন্ধমদন্েদন্র ( মকান্ও িযধিদক মদন্ান্ীত করার) সুদযাি এিং
পাসিইদত/এযাকাউদন্টর ধিিরণ্ীদত/ এিধডআর-এ ন্ধমধন্র ন্াম ধন্দেে ে করার সুদযাি অন্তভুে ি কদর
রাখ্ি। আমরা এযাকাউন্ট মখ্ািার সমে উপদরাি এযাকাউন্টগুধির এিং ন্ধমদন্েন্ িযিস্থার তাৎপযে
িযাখ্যা করি।
তড. আমরা আপন্ার ন্ধমদন্েন্ সংক্রান্ত ধিেে ধিিরদণ্র প্রাধিেীকার করি এিং আপন্ার
পাসিুদক/এযাকাউন্ট ধিিরদণ্/এিধডআর-এ ন্ধমদন্েদন্র র্টন্াটি ন্ধেভু ি কদর রাখ্ি। আপন্ার
অন্ুদরাদি আমরা ন্ধমধন্র ন্ামও সযধচত করি।
ই. আমরা আপন্াদক জান্াি ধিক্যইড ধডদপাধজট মিধসধিটি, সুযইপ এযাকাউন্ট এিং আমাদের
প্রস্তাধিত আরও এই িরদন্র পণ্য সম্পদকে এিং ওই সি এযাকাউন্ট মখ্ািার সমদে তাদের তাৎপযে
এিং পদ্ধধত সম্পদকে ও জান্াি।
8.1.1 এ্যাকাউে কখালা এ্ব্ং আিানি এ্যাকাউদের পতরিালনা
মকান্ও আমান্ত এযাকাউন্ট মখ্ািার আদি, আমরাঃ
এ্. িযাদকর “আপন্ার গ্রাহকদক জান্ুন্” (মকওোইধস) ধন্দেে ধেকার প্রদোজন্মত যা যা করদত হদি
তা পািন্ করি।
তব্. উি কাদজর জন্য প্রদোজন্ীে ন্ধে ও প্রমাণ্পে জমা মেওোর জন্য আপন্াদক জান্াি।
তস.

আমাদের

মকওোইধস,

অবিি-টাকা-বিিকরণ্-ধিদরািী

অেিা

অন্য

মকান্ও

সংধিধিমযিক

প্রদোজদন্ই শুিু এ িরদন্র তেয গ্রহণ্ করি। যধে অন্য মকান্ও অধতধরি তেয চাওো হে, তাহদি
তা পৃেকভাদি চাওো হদি এিং এিরদন্র অধতধরি তেয সংগ্রদহর উদেেযও সুধন্ধেে িভাদি জান্াদন্া
হদি। এ িরদন্র তেয জমা মেওোর ধিষেটি মেচ্ছামযিক, যধে ন্া আইদন্র প্রদোজদন্ িাদি। আইন্
প্রদোিকারী এদজধন্স /িযাধকং ধন্েন্ত্রক-এর প্রদোজন্ ছাড়া তেযগুধি মিাপন্ রাখ্া হদি।
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তড. আপন্াদক এযাকাউন্ট মখ্ািার িমে সরিরাহ করি, যার অন্তভুে ি োকদি প্রদোজন্ীে তেযাধের
ধিেে ধিিরণ্ এিং মকওোইধসর প্রদোজদন্ প্রদেে ন্ধেপে, মযগুধি যাচাই করা হদি এিং/অেিা
মরকদডে রাখ্া হদি।
ই. মকওোইধসর মক্ষদে ন্ধেপে ধন্ধেে ি সমোন্তদর জমা ধেদত হদি যাদত প্রদোজন্মত আপন্ার মরকডে
সমোন্ুি কদর ধন্দত পাধর।
এ্ফ. আমান্ত এযাকাউন্ট মখ্ািার সমদে প্রকরণ্িত আন্ুষ্ঠাধন্কতা িযাখ্যা করি এিং আপধন্ যা
জান্দত চাইদিন্ স্পি কদর িুধঝদে মেি।
তজ. আপধন্ ময িরদন্র আমান্দতর সুধিিা মচদেদছন্ মসটি পধরচািন্া করার জন্য প্রদোজন্ীে অধত
গুরুত্বপযণ্ে ধিধি ও েতে [মমাস্ট ইম্পটেযান্ট টামেস এযান্ড কধন্ডেন্ (এমআইটিধস)] আপন্াদক জান্াি।
এ্ইি. এযাকাউন্ট মখ্ািার সমদে, ধডদপাধজট ইন্সুযদরন্স এযান্ড মক্রধডট িযারাধন্ট করদপাদরেন্ অি
ইধন্ডো কতৃে ক আদরাধপত ধকছু সীমা এিং েতে সাদপদক্ষ, ধিমা প্রকদল্পর অিীদন্ চািু ধিমা সুরক্ষা
মেি।
8.1.2 আপনার এ্যাকাউে পতরব্িডন
এ্. যধে আপন্ার কাদরন্ট /মসধভংস এযাকাউন্ট পছিসই ন্া হে, তাহদি সংধিি এযাকাউদন্ট প্রেম
অেে প্রোদন্র 14 ধেদন্র মদিয, আপধন্ আমাদের কাদছ আসুন্ অন্য মকান্ও এযাকাউদন্ট িেি কদর
মন্ওোর জন্য। ধিকদল্প, আপধন্ টাকা মিরত চাইদত পাদরন্, আমরা আপন্ার টাকা, এতধেদন্র
অধজেত সুেসহ মিরত মেওোর িযিস্থা করি। আমরা মকান্ও মন্াটিস-সমে এিং অধতধরি
মাশুদির ধিষেটি উদপক্ষা করি।
তব্. আপধন্ যধে আপন্ার কাদরন্ট / মসধভংস এযাকাউন্ট িন্ধ কদর ধেদত মন্স্থ কদরন্ তাহদি
আপন্ার ধন্দেে ে পাওোর ধতন্টি কাদজর ধেদন্র মদিয, সি আন্ুষ্ঠাধন্কতা সমািা করার এিং
প্রদোজন্ীে ন্ধেপে জমা মেওোর সাদপদক্ষ, আপন্ার এযাকাউন্ট িন্ধ কদর মেি।
তস. যধে আপধন্ আপন্ার এযাকাউন্ট আমাদের িযাদকর অন্য মকান্ও োখ্াে স্থান্ান্তর করদত চান্,
আমরা তার িযিস্থা কদর মেি। আপন্ার আদিেন্ পাওোর পর, আপন্ার েদর্াধষত িতে মান্
ঠিকান্ার ধভধিদত আমরা এযাকাউন্টটি ন্তু ন্ োখ্াে স্থান্ান্তর কদর মেি ধতন্টি কাদজর ধেদন্র মদিয
এিং এর জন্য আমরা ন্তু ন্ ঠিকান্ার প্রমাণ্ চাইি ন্া। আপন্াদক ঠিকান্ার ন্ধে ধভধিক প্রমাণ্
জমা ধেদত হদি ছ’ মাস সমদের মদিয। এযাকাউন্টটি যখ্ন্ই সধক্রে হদি, যতেীঘ্র সম্ভি আমরা
আপন্াদক জাধন্দে মেি। আপন্ার চািু স্থাো্যী ধন্দেে ধেকা / সরাসধর মডধিট, যধে োদক, মসই
তেযািধিও ন্তু ন্ োখ্াে সম্বধিত করা হদি।
8.1.3 কসতভংস / কাদরে এ্যাকাউে
আপধন্ যখ্ন্ মকান্ আমান্ত এযাকাউন্ট খ্ুিদিন্ তখ্ন্ আমরাঃ
এ্. একটি ধন্ধেে ি সমেসীমাে ধিন্া খ্রদচ সিোধিক কত সংখ্যক মিন্দেন্, কী পধরমাণ্ ন্িে
টাকা মতািা যাদি ইতযাধে ধিষদে আপন্াদক জান্াি
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তব্. উপদরাি উর্ধ্ে সীমা ছাধড়দে মিদি, যধে মসরকম পধরধস্থধত হে, কী িরদন্র মাশুি আোে
করা হদি, মস ধিষদে আপন্াদক জান্াি। এইসি খ্রদচর ধিেে তেয মাশুি সযধচদত অন্তভুে ি
োকদি
তস. আপন্ার মসধভংস আমান্ত-এর উপর কত সুে মেওো হদি, কীভাদি তার ধহসাি করা হে
এিং তার কািসীমা, এইসি আপন্াদক জান্াি

8.1.3.1 নূযনিি ব্যাদলন্স
এ্. মসধভংস িযাক এযাকাউদন্ট ন্যযন্তম কত িযািান্স রাখ্দত হদি, তা আমাদের োখ্াসমযদহ
প্রেধেেত হদি।
তব্. মসধভংস িযাক এযাকাউন্ট ও কাদরন্ট এযাকাউন্ট অেিা অন্য ময মকান্ও িরদন্র আমান্ত
এযাকাউদন্টর মত আমান্ত-পদণ্যর জন্য আমরা আপন্াদক ধন্েধিধখ্ত ধিষদে জান্ািঃ
i.
ii.
iii.

এ িরদন্র এযাকাউন্ট পধরচািন্মযিক ধিধি-েদতে র অংে ধহসাদি কত টাকা ন্যযন্তম
িযাদিন্স রাখ্দত হদি
আপন্ার এযাকাউদন্ট ন্যযন্তম িযাদিন্স রাখ্ার িযেেতার মক্ষদে কত খ্রচ আদরাপ
করা হদি মসই ধিষদে মাশুি ও খ্রদচর ধিেে তেয শুল্ক সযধচদত অন্তভুে ি োকদি
ন্যযন্তম িযাদিন্স রাখ্ার ধন্েমধিধিদত মকান্ পধরিতে ন্ হদি তা 30 ধেন্ আদি
জান্াদন্া হদি। এই মন্াটিস কাদির সমদে সেয ধন্িোধরত উচ্চতর ন্যযন্তম িযাদিন্স
ন্া রাখ্দত পারদি, তার জন্য মকান্ খ্রচ আোে করা হদি ন্া

8.1.3.2 িাশুল
আমাদের মাশুি সযধচদত মযসি ধিষেগুধি অন্তভুে ি োকদি মসগুধি হিঃ মচকিই জাধর করা,
অধতধরি / ধিকল্প এযাকাউন্ট ধিিরণ্ী, ধিকল্প পাসিই, অেে প্রেি মচদকর প্রধতধিধপ, মিাধিও চাজে,
মডধিট কাডে, এটিএম কাডে, োক্ষর প্রধতপােন্, মচক মিরত, এযাকাউদন্টর ধন্দেে ে িা আধেক
পধরিতে ন্, মসধভংস িযাক / কাদরন্ট এযাকাউন্ট িন্ধ করা ইতযাধে মক্ষেসমযদহর জন্য িাযে খ্রচ িা
মাশুি। সুধিিা / ছাদড়র মযি বিি সমেসীমার মদিয প্রেি সুধিিা িা ছাড় প্রতযাহার করা হদি
ন্া।
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পাসব্ই / তব্ব্রণী

8.1.3.3
এ্.

আপন্ার

এযাকাউদন্টর

পধরচািন্ার

ও

মসখ্াদন্

ধিধভন্ন

মিন্দেন্

পরীক্ষার

জন্য

আমরা

এযাকাউদন্টর একটি মাধসক ধিিরণ্ী/ই-মমি ধিিরণ্ী মেওোর িযিস্থা করি, যধে ন্া আপধন্ মকান্
পাসিই (আপন্ার পছি সাদপদক্ষ) চান্।
তব্. আপন্ার এযাকাউদন্টর িরদন্র সাদপদক্ষ সািারণ্ভাদি যতিার এযাকাউন্ট ধিিরণ্ী আপন্ার
প্রাপয, একটু মিধে খ্রচ ধেদি ওই ধিিরণ্ী আদরা মিধে িার পাওোর জন্য আমাদের িিদত
পাদরন্। মাশুি সযধচদত এই খ্রচ সযধচত হদি।
তস. আমরা পাসিই এিং এযাকাউন্ট ধিিরণ্ীদত আমাদের এই আইধসআরদকাড এিং আইএিএস
মকাড সযধচত করি।

তড. আমরা পাসিই এিং এযাকাউন্ট ধিিরণ্ীদত িযাদকর কাস্টমার মকোর ন্ম্বর / োখ্ার মিান্

ন্ম্বর জাধন্দে মেি
ই.

আমরা ধন্ধিত করি ময পাসিইদত ধহসাি / ধিিরণ্ী হদি সংধক্ষি, তেযমযিক এিং

মিািিময।
8.1.3.4 আিানি এ্যাকাউে আপ-কগ্রড করা
যধে আপন্ার এযাকাউন্ট আপ-মগ্রড করার েতে পযরণ্ কদর, আমরা প্রদোজন্ীে বিিকরদণ্র পর,
ধিধখ্ত অেিা অন্য মকান্ও পদ্ধধতদত অেিা অন্ুদমাধেত ইদিকট্রধন্ক উপাদে আপন্ার সম্মধত মপদি,
আপন্ার এযাকাউন্ট আপ-মগ্রড কদর মেি।
8.1.4 নাব্ালদকর এ্যাকাউে
এ্. আমরা, আদিেন্ করদি, আপন্াদক জান্াি কীভাদি একজন্ ন্ািািদকর ন্াদম এযাকাউন্ট মখ্ািা
যাে এিং কীভাদি তা পধরচািন্া করা যাে।
তব্. আমরা ময তাধরদখ্ ন্ািািক সািািক হদি মসই তাধরখ্টি জান্াি।
8.1.5 ইন-অপদরটিভ / ডরিযাে এ্যাকাউে
আমরাঃ
এ্. আপন্াদক িিি কখ্ন্ আপধন্ এযাকাউন্ট খ্ুিদিন্ এিং কী পধরধস্থধতদত আপন্ার এযাকাউন্টটিদক
ইন্-অপদরটিভ / ডরমযান্ট এযাকাউন্ট ধহদসদি মশ্রণ্ীভু ি করা হদি। আপন্াদক জাধন্দে মেওো হদি
আপন্ার এযাকাউন্ট ইন্-অপদরটিভ / ডরমযান্ট এযাকাউন্ট ধহদসদি মশ্রণ্ীভু ি হওোর কমপদক্ষ ধতন্
মাস আদি এিং তার পরিতী পধরণ্াম।
তব্. এসএমএস/ ই-মমি করি আপন্ার এযাকাউন্ট ইন্-অপদরটিভ / ডরমযান্ট এযাকাউন্ট ধহদসদি
মশ্রণ্ীভু ি হদি তা জাধন্দে।
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তস. মযৌে গ্রাহক / গ্রাহকদেরও জাধন্দে মেি এযাকাউন্টটি ইন্-অপদরটিভ / ডরমযান্ট এযাকাউন্ট
ধহদসদি মশ্রণ্ীভু ি হওোর আদি
তড. আপন্াদক িিি এযাকাউন্টটি সধক্রে করদত চাইদি মকান্ পদ্ধধত অন্ুসরণ্ করদত হদি।
ই. এযাকাউন্টটি ইন্-অপদরটিভ / ডরমযান্ট এযাকাউন্ট ধহদসদি মশ্রণ্ীভু ি হওোর কারদণ্ মকান্ও
মাশুি িাযে করি ন্া।
এ্ফ.

ইন্-অপদরটিভ এযাকাউন্ট সধক্রে করদত আপন্াদক মকান্ও মাশুি িাযে করি ন্া।

8.1.6 আপনার এ্যাকাউে ব্ন্ধ করা
োভাধিক পধরধস্থধতদত আমরা িন্ধ করার কারণ্ জাধন্দে কমপদক্ষ 30 ধেদন্র মন্াটিস ন্া ধেদে
এযাকাউন্ট িন্ধ করি ন্া। এই সকি মক্ষদে, আপধন্ ময মচকগুধি ইধতপযদিে জাধর কদরদছন্ তার
জন্য ধিকল্প িযিস্থা গ্রহণ্ করদত হদি এিং এইরূপ এযাকাউদন্টর ওপর ন্তু ন্ মচক জাধর করা মেদক
ধিরত োকদত হদি।
8.2 তিয়াতরং িক্র / আোয় পতরদেব্া
এ্. আমরা একটি ড্রপ িাদক্সর সুধিিা রাখ্ি যাদত আপধন্ আোে
ধেদত পাদরন্। ধন্ধিতভাদি প্রদোজন্ীে সতকে তা মন্ওো হদি
সঠিকভাদি এিং দ্রুততার সদে ধহসাি মেওোর জন্য। তা সদত্বও,
মিদি কাউন্টাদর হাদত হাদত জমা ধেদে প্রাধিেীকাদরর রধসে ধন্দত
তব্. আমরা আপন্াদক স্থান্ীে এিং িাইদরর মকদের
ধিেেভাদি জান্াি, মযমন্, একই ধেদন্ ধিোধরং-এর
হদি, মিখ্য জমা মেওোর পদর কখ্ন্ আপধন্ টাকা
নীতি অন্ুসাদর কখ্ন্ আপধন্ ধিিধম্বত আোদের জন্য

করদত পাঠাদন্ার জন্য মচক জমা
ড্রপ িাদক্স জমা-হওো-মচদকর
আপধন্ যধে চান্, ড্রপ িাদক্স ন্া
পাদরন্।

মিখ্যগুধির(ইন্িু দমন্ট) ধিোধরং পিে সম্বদন্ধ
জন্য মকান্ সমদের মদিয মিখ্য জমা ধেদত
তু িদত পারদিন্ এিং আমাদের কিক আোয়
সুে মপদত পাদরন্।

তস. আপন্ার কাছ মেদক মকাদন্া োধির অদপক্ষা ন্া কদরই, মিখ্য আোদে মকান্ও ধিিদম্বর েরুন্
আমাদের মচক আোে/ ক্ষধতপযরণ্ ন্ীধত অন্ুসাদর আমরা ক্ষধতপযরণ্ মেি।
তড. আপন্ার আোদের জন্য জমা করা মচক পধরদোি ন্া হদে মিরত এদি আমরা সদে সদে
আপন্াদক এসএমএস / ই-মমি-এর মািযদম জান্াি।
ই. মচক ভাঙাদন্া ন্া মিদি / প্রতযাখ্যাত হদি আমরা 24 র্ন্টার মদিয সই করা মিরত মমদমা সহ
মচক মিরত মেি। মমদমাদত সযধচত োকদি মিরদতর তাধরখ্ এিং মিরদতর/ প্রতযাখ্যাদন্র কারণ্।
এ্ফ.
যধে িাইদরর মকদের মচদকর তাৎক্ষধন্ক মক্রধডদটর সুধিিা মেওো হে, আমরা প্রদযাজয
ধিধি এিং েতে মযমন্ আপন্ার োধখ্ি করা কত টাকার মিখ্য পযেন্ত মক্রধডট করা মযদত পাদর,
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ইতযাধে প্রাসধেক তেয, এিং সদন্তাষজন্কভাদি এযাকাউন্ট পধরচািন্ার জন্য কী করদত হদি তা
জাধন্দে মেি।
তজ. প্রধক্রোকরদণ্র পদে আপন্ার োধখ্ি করা মচক / মিখ্য হাধরদে মিদি আমরা মচক আোে
ন্ীধত অন্ুযােী কাজ করি এিং আপন্াো্র ধদ্বতীে মচক / মিখ্য পাওোর জন্য সি রকম
সহদযাধিতা করি এিং আমাদের মচক আোে / ক্ষধতপযরণ্ ন্ীধত অন্ুযােী আপন্াদক ক্ষধতপযরণ্
মেি।
এ্ইি. যখ্ন্ আপধন্ এযাকাউন্ট খ্ুিদিন্ এিং যখ্ন্ই আপধন্ চাইদিন্ আমরা উপদরর তেয জান্াি।
যধে আমাদের মচক আোে ন্ীধতদত মকান্ও পধরিতে ন্ হে, সংদোধিত ন্ীধত আমাদের ওদেিসাইদট
প্রেধেেত হদি এিং আমাদের োখ্াে পাওো যাদি।
8.3 ন ে কলনদেন
এ্. আমরা ন্িে গ্রহণ্ করি এিং মকার িযাধকং-এর অিীদন্ আমাদের ময মকান্ও োখ্াদত ন্িে
প্রোন্ করি। মিন্দেদন্র িরদন্র ওপর মকান্ও ধিধিধন্দষি অেিা মাশুি িাযে করা োকদি তা
প্রদযাজয হদি।
তব্. আমরা আমাদের সমস্ত োখ্াে মেিা / মছোঁ ড়ািাটা মন্াট এিং/অেিা কদেন্ িেি কদর ভাি
মাদন্র, পধরোর মন্াট /কদেন্ মেি। ময মকান্ও পেচিধত গ্রাহকদক আমরা একটি ধন্ধেে ি সীমা
পযেন্ত এই সুধিিা মেি।
তস. একটি ধিদেষ পধরমাণ্ টাকার ওপদর মিন্দেদন্র জন্য আমরা আপন্ার পযান্ (ধপএএন্) চাইদত
পাধর।
8.4 সরাসতর কডতব্ট এ্ব্ং স্থায়ী তনদেড শাব্তল
আমরাঃ
এ্. এযাকাউন্ট মখ্ািার সমদে
কদর এিং কীভাদি আপধন্
মাশুি। মাশুি সযধচ অন্ুযােী
তব্. সরাসধর মডধিট [িরা

আপন্াদক জান্াি কীভাদি সরাসধর মডধিট / স্থােী ধন্দেে োিধি কাজ
ওইগুধি মরকডে করদত / িাধতি করদত পাদরন্ এিং ওই কাদজর
মাশুি িাযে করা হদি।
যাক ইদলকট্রতনক তিয়াতরং সাতভডস(ইধসএস)]-এর জন্য আপন্ার

প্রেি আদেেন্ামা এিং অন্যান্য স্থােী ধন্দেে োিধি অন্ুসাদর কাজ করি। আদেেন্ামা পািদন্ িযেেতা
িা মকান্ও ধিিদম্বর মক্ষদে আধেেক ক্ষধত অেিা অধতধরি খ্রচ হদে োকদি আমরা িযাদকর
ক্ষধতপযরণ্ ন্ীধত অন্ুযােী তার ক্ষধতপযরণ্ কদর মেি। যধে আপন্ার এযাকাউদন্ট িযাদিন্স কম োকার
কারদণ্ আদেেন্ামা পািন্ ন্া করা যাে তাহদি মাশুি সযধচ অন্ুসাদর আমরা মাশুি িাযে করি।
তস. যখ্ন্ই ধস্থর হদি ময, মকান্ও টাকা অন্ন্ুদমাধেতভাদি / ভু িক্রদম আপন্ার এযাকাউন্ট মেদক
মডধিট করা হদেদছ, সুে সদমত আপন্ার এযাকাউদন্ট মক্রধডট কদর মেি যত তাড়াতাধড় সম্ভি,
এিং িযাদকর ক্ষধতপযরণ্ ন্ীধত অন্ুসাদর আপন্াদক ক্ষধতপযরণ্ মেি।
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8.5 অথ্ড প্রোদনর উপর তনদেিাজ্ঞার সুতব্িা
আমরাঃ
এ্. আপন্ার মেওো মচদকর মক্ষদে আপন্ার অেেপ্রোদন্র উপর ধন্দষিাজ্ঞা মান্য করি। আপন্ার
ধন্দেে ে পাওো মাদেই তার প্রাধি েীকার করি এিং পেদক্ষপ মন্ি যধে ন্া মচকটি ইধতপযদিেই
আমাদের দ্বারা ধিোর হদে ধিদে োদক
তব্. মাশুি িাযে করি, যধে োদক - মাশুি সযধচদত মযমন্ মেওো োকদি।

তস. যধে অেে প্রোদন্র উপর ধন্দষিাজ্ঞার প্রাধি েীকার করার পদর মকান্ মচদকর অেেপ্রোন্
করা হদে ধিদে োদক তদি িযাদকর ক্ষধতপযরণ্ ন্ীধত অন্ুযােী তা মোি করি এিং আপন্াদক
ক্ষধতপযরণ্ মেি।
8.6 আপনার িরদফ কিক / কডতব্ট তনদেড শ
আমরাঃ

এ্. আমাদের কাদছ রাখ্ি মযি মচক / আপন্ার এযাকাউন্ট মেদক অেেপ্রোদন্র মডধিট ধন্দেে ে
অেিা ওইগুধির প্রধতধিধপ অেিা ধসটিএস-এর অিীদন্ উপস্থাপন্ করদছ ময িযাক তার মেদক
প্রাি মচদকর প্রধতচ্ছধি,- ধিধি অন্ুযােী যতধেন্ রাখ্া প্রদোজন্।
তব্. আপন্াদক মেি মচক / মচদকর প্রধতচ্ছধি / মডধিট ধন্দেে ে অেিা ওইগুধির প্রধতধিধপ যতধেন্
পযেন্ত আমাদের কাদছ মরকডেগুধি োকদি। আপন্ার এযাকাউন্ট মেদক মচদকর অেে প্রোন্ / মডধিট
ধন্দেে ে ধিষদে মকান্ প্রে উঠদি, যধে একিছর সমেকাদির ধভতর মচকটির জন্য অন্ুদরাি
আদস, মকান্ মাশুি িাযে করা হদি ন্া এিং সমেকাি এক িছদরর অধিক হদি মাশুি-সযধচ
অন্ুযােী মাশুি িাযে করা হদি।

তস. আপন্াদক জান্াি আমরা অেে ন্া প্রোন্ করা মচক (আন্দপড) এিং তাধরখ্ মপধরদে যাওো
অপ্রচধিত (মৃত) মচক-এর িযাপাদর কী কদর োধক। ময মাশুি িাযে হদি তার ধিস্তাধরত ধিিরণ্
মাশুি-সযধচদত মেওো োকদি।
8.7

কিয়াতে আিানি
এ্. আমাদের কাদছ মকান্ মমোধে আমান্ত রাখ্ার সমে এযাকাউন্ট মখ্ািার িদমে আপন্ার
আমান্ত মমোেপযধতে র পদর কীভাদি ধন্ষ্পধি হদি মস সম্পদকে আপন্ার ধন্দেে ে ধন্দে মন্ি।
তব্. ময মক্ষদে মমোেপযধতে র পদর আমান্দতর ধন্ষ্পধি সংক্রান্ত ধন্দেে ে মন্ই, আমরা অদন্ক আদিই
ধচঠি / মমি / এসএমএস দ্বারা আপন্াদক আসন্ন মমোেপযধতে র তাধরখ্ সম্পদকে অিধহত করি।
তস. এরপরও যধে আপন্ার মেদক মকান্ ধন্দেে ে ন্া পাই, আেকর ছাড়-যুি আমান্তগুধি িাদে
অন্যান্য আমান্তগুধির ন্িীকরণ্ করি, সেয মমোেপযরণ্ হওো আমান্দতর মক্ষদে প্রদযাজয সমে
এিং সুদের হাদর
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তড. মমোেপযধতে র আদি মমোধে আমান্ত তু দি ধন্দত চাইদি আমরা আপন্াদক তার পদ্ধধত
জান্াি। এই তেয এযাকাউন্ট মখ্ািার িমে / এমআইটিধস / এিধডআর-এর ধপছদন্ও মেওো
োকদি।
ই. মমোধে আমান্ত সমদের আদিই ভাঙাদি প্রদযাজয সুদের হার এিং মাশুি কী ধেদত হদি তা
আমরা আপন্াদক জান্াি।

এ্ফ. আমরা আপন্ার ‘পযিেতন্ অেিা উদ্বতে ক’ / ‘ময মকউ অেিা উদ্বতে ক’ আদেে মমাতাদিক
মমোধে

আমান্ত

মমোেপযদিে

তু িদত

ধেদত

পাধর,

যধে

আপধন্

এই

উদেদেয

সমস্ত

আমান্তকারীদের মেদক ধিদেষ মযৌে আদেে ধন্দে আদসন্। এযাকাউন্ট মখ্ািার িদমে আমরা এই
িরদন্র আদেে প্রোদন্র সুদযাি রাখ্ি।
তজ. আপন্ার আমান্ত গ্রাহণ্ করার সমে আমরা আপন্াদক জান্াি মমোেপযধতে র তাধরদখ্র পর
মসই আমান্ত ন্িীকরণ্ করদি কী কী ধিধি ও েতে এিং সুদের হার, প্রদযাজয হদি। এই তেয
এযাকাউন্ট মখ্ািার িমে / এমআইটিধস / এিডআর-এর ধপছদন্ মেওো োকদি।
এ্ইি. আমরা আপন্াদক আমান্দতর সুেজধন্ত আদের ওপর আেকর আইদন্র ধন্েম সম্পদকে
জান্াি, এই আইদন্র অিীদন্ আমাদের োেিদ্ধতা কী জান্াি এিং জান্াি আপন্ার কী সুদযাি
আদছ উৎদস আেকর কাটা মেদক ছাদড়র জন্য আদিেন্ করার।
আই. আপন্ার সুদের আদের জন্য যধে আপন্ার আেকর মেওোর োে ন্া োদক আমরা 15G
িা 15H, মযমন্ প্রদযাজয, আপন্ার মেদক মন্ি। সুদের আদের ওপর আেকর মেওোর ন্া
োকদি আপধন্ সমদে সমদে এই িরদন্র িমে আমাদের কাদছ জমা ধেদত পাদরন্। আমরা এই
সমস্ত িদমের প্রাধি েীকার করি।
কজ. যধে আপন্ার আমান্দতর উপর জমা / প্রেি সুে মেদক আমরা আেকর কাটি, ধন্ধেে ি
সমদের মদিয প্রদোজন্ীে প্রমাণ্পে জাধর করি।

কক. আপন্ার মমোধে আমান্দতর সুে, যা আপন্ার মসধভংস / কাদরন্ট এযাকাউদন্ট মক্রধডট করা
হদেদছ, তার ওপর যধে আেকর কাটা হে, তার উদেখ্ পাসিই / ধহদসদির ধিিরণ্ীদত োকদি।
8.7.1 কিয়াতে আিানদির সাদপদষ অতগ্রি অথ্ড প্রোন
মমোধে আমান্দতর সাদপদক্ষ ঋণ্ / ওভারড্রািট-এর সুধিিা সম্পদকে আপন্াদক আমরা িযাখ্যা
করি।
8.8

িৃি ব্যতির এ্যাকাউদের োতব্র তনষ্পতিকরণ
এ্. মৃত িযধির এযাকাউদন্টর োধির ধন্ষ্পধির জন্য আমরা একটি সরি পদ্ধধত গ্রহণ্ করি।
তব্. মৃত িযধির এযাকাউদন্টর ধন্ষ্পধির জন্য আমরা োধি-িমে মেি তাোঁদের যাোঁরা আমাদের
সদে মযািাদযাি করদিন্ িদমের জন্য। আমাদের ওদেিসাইদটও আমরা োধি িমে রাখ্ি।
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গ্রাহকদের প্রতি ব্যাদের োয়ব্দ্ধিা সংক্রান্ত তব্তি – জানুয়াতর 2014

8.8.1

উদ্বিডক / নতিতন িারা ি
ু এ্যাকাউে

এ্. মৃত আমান্তকারীর আমান্ত এযাকাউদন্টর মক্ষদে মযখ্াদন্ আমান্তকারী ন্ধমধন্ পছদির সুধিিা
িযিহার কদরদছন্ এিং বিি মদন্ান্েন্ ধন্ষ্পন্ন কদরদছন্ অেিা মযখ্াদন্ এযাকাউন্ট মখ্ািা হদেদছ

উদ্বতে ক িারা সদমত (“উভে অেিা উদ্বতে ক” অেিা “ ময মকউ অেিা উদ্বতে ক” অেিা “পযিেতন্
অেিা উদ্বতে ক” অেিা “পরিতী অেিা উদ্বতে ক”), জমা অেে প্রেি হদি মৃত আমান্তকারীর
উদ্বতে ক / ন্ধমধন্-র পদক্ষ ধন্েধিধখ্ত েতে সাদপদক্ষঃ
(i) উদ্বতে ক / ন্ধমধন্-র পধরচে এিং এযাকাউন্ট িারদকর মৃতুযর র্টন্াদক
উপযুি সাক্ষযপ্রমাণ্ সাদপদক্ষ প্রধতষ্ঠা করা
(ii) মকান্ উপযুি মকাদটের, - িযাকদক মৃত িযধির এযাকাউন্ট মেদক অেেপ্রোন্
করার ধন্দষদির আদেে ন্া োদক।
এই িরদন্র মকদস ময পধরমাদণ্র অেেই মৃত এযাকাউন্টিারদকর এযাকাউদন্ট োক ন্া মকন্, মৃত
আমান্তকারীর উদ্বতে ক / ন্ধমধন্-মক অেেপ্রোন্ করা হদি, তাদের কাদছ মকান্ উিরাধিকার পে,
প্রোসন্াদেে অেিা মপ্রাদিট ইতযাধে মপে করার উপর মজার ন্া ধেদে অেিা ক্ষধতপযরণ্পে অেিা
জাধমন্ ন্া গ্রহণ্ কদর।

তব্. উদ্বতে ক / ন্ধমধন্ িযাক মেদক অেে গ্রহণ্ করদিন্ মৃত আমান্তকারীর বিি উিরাধিকারীর অধছ
ধহদসদি, অোৎে উদ্বতে ক / ন্ধমধন্-মক িযাক কতৃে ক এই অেেপ্রোন্ মকান্ভাদিই মকান্ িযাধির উদ্বতে ক
/ ন্ধমধন্-র ধিরুদদ্ধ অধিকার িা োধিদক প্রভাধিত করদি ন্া।
তস. পযদিোধেধখ্ত েতে

সাদপদক্ষ উদ্বতে ক / ন্ধমধন্দক প্রেি অেে িযাকদক তার োেিদ্ধতা মেদক

পুদরাপুধর মুধি মেদি।

তড. “উভে অেিা উদ্বতে ক” এিং “পযিেতন্ অেিা উদ্বতে ক” আদেেযুি মমোধে আমান্দতর মক্ষদে
অন্যতম একজন্ মকান্ আমান্তকারীর মৃতুযদত জীধিত মযৌে আমান্তকারীদক মমোেপযিে টাকা
মতািার অন্ুমধত মেওো যাদি যধে এই ধিষদে সমস্ত আমান্তকারীদের আদেে োদক।
8.8.2 উদ্বিডক / নতিতন িারাতব্হীন এ্যাকাউে
ময মক্ষদে মৃত আমান্তকারী মকান্ ন্ধমধন্ কদর যান্ধন্ এিং এযাকাউন্টটি মন্হাত “উভে
অেিা উদ্বতে ক” (মযমন্ একক িা মযৌেভাদি পধরচাধিত এযাকাউন্ট হে) ধহদসদি রদেদছ, আমরা
আমান্তকারীর বিি উওরাধিকারীদক টাকা পধরদোি করার একটি সরি পদ্ধধত গ্রহণ্ করি, এই
িদক্ষয ময সািারণ্ মান্ুষদক মযন্ অসুধিিা এিং অিাধিত সমসযার মুদখ্ ন্া পড়দত হে। আমাদের
ঝুোঁ ধক ধন্েন্ত্রণ্ ন্ীধতর েৃধিভধে মেদক আমরা একটি ন্যযন্তম সীমা ধন্িোরণ্ করি ময পযেন্ত োধি
মমটাদন্ার জন্য আমরা ক্ষধতপযরণ্পে ছাড়া অন্য মকান্ ন্ধে জমা মেওোর উপর মজার মেি ন্া।
8.8.3 োতব্ তনষ্পতিকরদণর সিয়সীিা
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আমরা আমান্তকারীর মৃতুযদত োধির ধন্ষ্পধি করি এিং োধি মপে করার 15 ধেন্ ন্া অধতক্রম
করার মদিয উদ্বতে ক (িণ্)/ ন্ধমধন্ (িণ্)-মক অেে প্রোন্ করদিা এই েদতে ময আমান্তকারীর
মৃতুযর প্রমাণ্ এিং িযাদকর সন্তধি মদতা োধিোর (িণ্)মক উপযুি েণ্ািকরণ্ োধখ্ি করদত
হদি।
8.8.4 কিয়াতে আিানি এ্যাকাউদের কিয়াে-পূব্ড অব্সান
মমোধে আমান্দতর মক্ষদে আমরা এযাকাউন্ট মখ্ািার িদমেই একটি িারা মযাি করি এই মদমে ময
আমান্তকারীর মৃতুযদত মমোধে আমান্দতর অকািসমাধির অন্ুমধত মেওো হদি। েতে সাদপদক্ষ ময
ওইরূপ উপযুি সমদের আদিই টাকা তু দি মন্ওোর অন্ুমধত এযাকাউন্ট মখ্ািার িদমেই ধিদেষভাদি
ধন্ধেে ি োকদি। ওইরূপ সমদের আদিই টাকা তু দি মন্ওোর জন্য মকান্ও জধরমান্া িাযে করা হদি
ন্া।
8.8.5 প্রয়াি আিানিকারীর নাদি আ ি অদথ্ড র ব্যব্স্থাপনা
মমোধে আমান্দতর উদ্বতে ক/ন্ধমধন্র সমসযা েযর করার জন্য আমরা মৃত আমান্তকারীর ন্াদম
তাোঁর মৃতুযর পদরও আিত টাকার ধিষদে করণ্ীে কাজ সম্পদকে উদ্বতে ক/ন্ধমধন্র মেদক উপযুি
সম্মধতপে/অন্ুদমােন্ ধন্দে মন্ি। এই ধিষদে আমরা ধন্দোি েুটি পন্থার একটি গ্রহণ্ করিঃ
(i) আমরা মৃত আমান্তকারীর উদ্বতে ক/ন্ধমধন্ কতৃে ক ‘এদস্টট অি প্রোত ------------‘ ন্াদম একটি এযাকাউন্ট মখ্ািার জন্য প্রাধিকৃ ত হদত পাধর মযখ্াদন্ মৃত িযাধির ন্াদম
আিত সমস্ত অেে মক্রধডট হদি, অিেযই মকান্ অেে মতািা চিদি ন্া।
অেিা
(ii) উদ্বতে ক/ন্ধমধন্ আমাদের অধিকার ধেদত পাদর যাদত প্রোদতর ন্াদম আিত সমস্ত অেে
মপ্ররদকর কাদছ মিরত পাঠাো্দন্া হে এই কো ধিদখ্ ময “এযাকাউন্টিারক প্রোত”, এিং এই
মন্তিয

আমরা

উদ্বতে ক/ন্ধমধন্-মক

জাধন্দে

মেি।

মসই

মক্ষদে

উদ্বতে ক/ন্ধমধন্/বিি

উিরাধিকারী মপ্ররদকর সদে মযািাদযাি করদত পাদরন্ এই মদমে ময, ময িযধির এই অেে
প্রাপয

(উপকৃ ত

িা

মিদন্ধিধেোধর)তাোঁর

ন্াদম

বিেুযধতন্

হস্তান্তরণ্

িা

মন্দিাধেদেিি

ইন্সট্রু দমদন্টর মািযদম ধতধন্ অেেপ্রোন্ করুন্।

8.9 কসফ তডদপাতজট লকারস
আমরা যখ্ন্ উপদরাি পধরদষিা মেি তখ্ন্ আপন্াদক মসি ধডদপাধজট িকার এিং মযিযিান্
সামগ্রীর ধন্রাপে জমা রাখ্ার িকার মেি এিং িকার িন্টদন্র মক্ষদে প্রদযাজয ধিধি ধন্েম এিং
পদ্ধধত পুদরাপুধর ধিেেভাদি জাধন্দে মেি। আমাদের িকার মেওোর সদে িযাদক স্থােী আমান্ত
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রাখ্ার মকান্ সম্পকে মন্ই। তিু িন্টদন্র সমে আমরা একটি স্থােী আমান্ত ধন্দে োধক যা ধেদে
ধতন্ িছদরর ভাড়া এিং েরকার পড়দি িকার মভদঙ মখ্ািার খ্রচও সাধমি োদক।
8.10 বব্দেতশক িুদ্রা তব্তনিয় পতরদেব্া
এ্. যখ্ন্ আপধন্ বিদেধেক মুদ্রা ক্রে িা ধিক্রে করদিন্, আমরা আপন্াদক ধিস্তাধরতভাদি এই
সংক্রান্ত পধরদষিা, ধিধন্মে হার এিং বিদেধেক মুদ্রা ধিধন্মদে প্রদযাজয অন্যান্য মাশুি ধিষদে
জান্াি। যধে সম্ভি ন্া হে, তাহদি আমরা আপন্াদক িিি কীভাদি এগুধি ধন্িোরণ্ করদত হদি।
ধি. যধে আপধন্ টাকা ধিদেদে পাঠাদত চান্, আমরা আপন্াদক িিি কীভাদি তা করা সম্ভি এিং
আপন্াদক মেিঃ
i. পধরদষিার ধিিরণ্ এিং কীভাদি মসগুধি িযিহার করদিন্
ii.

আপন্ার মপ্রধরত টাকা কখ্ন্ ধিদেদে মপৌোঁছদি তার ধিেে ধিিরণ্ এিং যধে ধিিম্ব হদে
োদক তাহদি তার কারণ্

iii.

বিদেধেক মুদ্রাে পধরিতে দন্র সমে ধিধন্মে হার ( যধে মিন্দেদন্র সমে সম্ভি ন্া হে
আমরা পদরও আপন্াদক জান্াি ধিধন্মে হার কত ধছি)

iv.

আপন্ার মেে কধমেন্ অেিা মাশুদির ধিস্তাধরত ধিিরণ্, সদে োকদি একটি সতকীকরণ্
এই মদমে ময অেে প্রাপকদকও সংধিি িযাদকর মাশুি ধেদত হদত পাদর।

তস. ধিদেদে টাকা পাঠাদন্ার কারদণ্ আপন্ার প্রেি তেযসমযহ যদেি ধকন্া আমরা আপন্াদক জান্াি।
যধে তদেযর মদিয মকান্ও অসামঞ্জসয িা অসম্পযণ্ত
ে া োদক, তাহদি আমরা আপন্াদক সদে সদে
জান্াি এিং আপন্াদক সংদোিন্ / সম্পােন্ করদত সহােতা করি।
তড. যধে ধিদেে মেদক টাকা আপন্ার িযাক এযাকাউদন্ট স্থান্ান্তধরত হে, আমরা আপন্াদক জান্াি
প্রাি মযি টাকার পধরমাণ্ এিং প্রদোজন্ হদি মেে মাশুি কত। যধে মপ্ররক সি মাশুি ধেদে ধেদত
রাধজ োদকন্, তাহদি আমরা আপন্ার এযাকাউদন্ট টাকা জমা কদর মেি, মকান্ও মাশুি আোে
করি ন্া।
ই. আপধন্ চাইদি আমরা আপন্াদক আমাদের বিদেধেক মুদ্রা ধিধন্মে পধরদষিা সংক্রান্ত প্রদোজন্ীে
ধন্েন্ত্রণ্ ধিধি এিং েতে পযরণ্ করদত সাহাযয করি।
এ্ফ. মক্রধডট করার জন্য টাকাটা মযধেন্ েরকার মসইধেদন্র পদর ধিিম্ব হদি, ধন্ধেে ি ধেদন্র
পরিতী সমদের জন্য ক) সুে মেওোর কারদণ্ এিং খ্)মিাদরক্স হার কদম মিদি আপন্ার মকান্ও
ক্ষধত হদি, আপন্াদক িযাদকর ক্ষধতপযরণ্ ন্ীধত অন্ুযােী ক্ষধতপযরণ্ মেওো হদি।
তজ. ধন্েন্ত্রক / সংধিধি দ্বারা প্রধতধষ্ঠত ধন্দেে দের অিীদন্ মযসি সাটিেধিদকট প্রকাে করার েরকার
হদি তার জন্য মকান্ও মাশুি িািদি ন্া।
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8.11 ভারদির িদিয অথ্ড দপ্ররণ
যধে ভারদতর মদিয মকাোও টাকা পাঠাদত চান্ আমরা আপন্াদক জান্াি কীভাদি তা সম্ভি এিং
আমরাঃ
এ্. আপন্াদক মেি আমাদের পধরদষিার ধিেে ধিিরণ্ এিং কীভাদি তা প্রদোি করদত হদি।
তব্. আপন্ার প্রদোজন্ অন্ুযাো্যী টাকা পাঠাদন্ার সিদচদে ভাি পদ্ধধত ধিষদে আপন্াদক পরামেে
মেি।
তস. সমস্ত রকম মাশুদির ধিেে ধিিরণ্ এিং কধমেন্ আপন্াদক জাধন্দে মেি, মাশুি সযধচ
অন্ুযােী আপন্াদক পধরদষিা িািে যা ধেদত হদি।
তড.
এসএমএস
/
ই-মমি
মারিৎ
আপন্াদক
জাধন্দে
মেি
মমািাইি
িযাধকং/এন্ইএিটি/আরটিধজএস-এর মািযদম আপধন্ ময টাকা পাঠিদে ধছদিন্ তার কী িধত /
অিস্থান্।
ই. এন্ইএিটি/আরটিধজএস মিন্দেন্ সম্পদকে আপন্ার প্রে/অধভদযাদির উির ধেদত আমাদের
ওদেিসাইদট কাস্টমার মিধসধিদটেন্ মসন্টাদরর সাম্প্রধতকতম মযািাদযাদির ধিেে ধিিরণ্ মেওো
োকদি।
এ্ফ. যধে মকান্ও ধিিম্ব হে, মসদক্ষদে ধিিদম্বর জন্য এিং আপধন্ মকান্ও ক্ষধত/িাড়ধত খ্রদচর
িাক্কাে পড়দি আপন্াদক ক্ষধতপযরণ্ মেি।
তজ. ময মকান্ও মান্ুষ, ধন্েধমত গ্রাহক ন্া হদিও, িযাদক এদি একটি ধন্ধেে ি সীমার মদিয
অেেদপ্ররদণ্র সুধিিা মেি।
8.12 ঋণোন
এ্. ঋণ্ এিং অধগ্রম-এর ধিষদে আমাদের একটি মিাডে অন্ুদমাধেত ন্ীধত আদছ।
তব্. আমরা ঋণ্ মেওোর ধসদ্ধান্ত ধন্দে োধক আপন্ার আধেেক অিস্থা এিং পধরদোি করার ক্ষমতা
যোযে ধিদিচন্া কদর
তস. ঋণ্ মেওোর সমদে আমরা ধিে, জাধত এিং িমে ধিচার কধর ন্া। তদি, সমাদজর ধিদেষ
ধিদেষ অংদের জন্য মকান্ও প্রকল্প প্রিতে ন্ করা িা তাদত অংেগ্রহণ্ করা মেদক আমাদের ধিরত
করা যাদি ন্া।
8.12.1 ঋণ
8.12.1.1 সািারণ িথ্য
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আিরাাঃ
এ্.

ময

ঋণ্

/

মক্রধডট

সুধিিা

আপধন্

চাইদছন্

তার

সিদচদে

গুরুত্বপযণ্ে

ধিধি

ও

েতে

(এমআইটিধস)আপন্াদক জান্াি।
তব্. ঋণ্ /মক্রধডট কাডে মঞ্জুধর ধিষেক তেয সরিরাদহর সমে আপন্াদক প্রদযাজয ধি ও মাশুিসহ
আমাদের ধিধভন্ন ঋণ্ ও মক্রধডট কাডে পদণ্যর মযি বিধেিগুধি িযাখ্যা কদর জান্াি।
তস. আপধন্ কীভাদি আদিেন্ করদিন্, তার জন্য ধক তেয/প্রমাণ্পে আপন্ার কাছ মেদক আমাদের
প্রদোজন্, মস ধিষদে আপন্াদক পরামেে মেি। আপন্ার পধরচে, ঠিকান্া, চাকধর ইতযাধে এিং
সংধিধিিদ্ধ কতৃে পক্ষ কতৃে ক ধন্িোধরত অন্য মকান্ও আইধন্ ও ধন্েন্ত্রণ্মযিক প্রদোজদন্র জন্য (মযমন্
পযান্ ধিষদে) মকান্ িরদন্র তেয আমাদের প্রদোজন্, মস ধিষদে আপন্াদক পরামেে মেি।
তড. যধে আমাদের প্রদোজন্ীে িদি মদন্ হে, তাহদি আপন্ার ঋণ্/মক্রধডট কাডে আদিেন্পদে
উধেধখ্ত ধিেে ধিিরণ্ পরীক্ষা করি আপন্ার িাসস্থাদন্ এিং /অেিা িাধণ্ধজযক মটধিদিান্ ন্ম্বদর
মযািাদযাি কদর এিং/অেিা িাসস্থাদন্ অেিা িাধণ্দজযর স্থাদন্ সেরীদর অেিা আমাদের ধন্দোধজত
এদজধন্সর মািযদম পধরেেেন্ কদর।
ই. যধে আপন্াদক মকান্ও ওভারড্রািট প্রোন্ কধর অেিা আপন্ার চািু ওভারড্রািট সীমার িৃধদ্ধ
র্টাই, তাহদি জান্াি আপন্ার ওই ওভারড্রািট চাওো মাে পধরদোিদযািয অেিা অন্য রকম
ধকন্া। আরও জান্াি ওভারড্রািট মন্ওো টাকার পধরমান্ এিং সুে ধহদসি করা।
এ্ফ.
যধে আমরা মটধিদিাদন্ মক্রধডট প্রোন্/অন্ুদমােন্ কধর, আমরা ধকন্তু আপন্ার ধিধখ্ত
অেিা অন্য মকান্ মািযদম েীকৃ ধত পাওোর পর এিং আপন্ার সম্মধত অন্ুদমাধেত বিেুযধতন্ উপাদে
মপদি মসটি প্রদোজন্ীে বিিতা জান্ার পরই আপন্ার এযাকাউদন্ট ওই অেে মক্রধডট করি।
তজ. আমরা অযাধচত, আদিই অন্ুদমােন্ মেওো মকান্ ঋদণ্র সুধিিা মকান্ ভাদিই মেি ন্া;
মক্রধডট কাদডের সীমা িাড়ান্ অেিা িযধিিত ঋদণ্র সীমা িৃধদ্ধ করাও এর মদিয পড়দি।
8.12.1.2 ঋদণর জনয আদব্েন এ্ব্ং িার প্রতক্রয়াকরণ
এ্. মকান্ ঋণ্ মন্ওোর সমে, ঋণ্ আদিেন্ িদমের অংে ধহদসদি আমরা সুদের হার, িাধষেক
ধহদসদি সুদের হার, স্থােী ন্া পধরিতে ন্েীি ইতযাধে তেযসমযহ মেি; আরও জান্াি প্রধক্রোকরদণ্র
ধি/মাশুি, ঋণ্ মঞ্জুরীকৃ ত / প্রেি ন্া হদি এ িরদন্র ধি-এর কতটা অংে মিরত হদি, প্রাকঅেেপ্রোদন্র সুদযাি ও তৎজধন্ত মাশুি, যধে োদক; ধিিদম্ব পধরদোদির মক্ষদে েণ্ডমযিক সুদের
হার, যধে োদক; আপন্ার ঋণ্ স্থােী মেদক পধরিতে ন্েীি সুদের হাদর রূপান্তরণ্ করা িা তার
ধিপরীদতর মক্ষদে রূপান্তরদণ্র জন্য মাশুি, যধে োদক; সুে পুন্ধন্েিোরণ্ করার মকান্ ধিধি যধে
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োদক, এিং অন্যান্য ধিষে যা ঋণ্গ্রহীতার োেেদক প্রভাধিত করদত পাদর। এই সি জান্াদন্ার
উদেেয যাদত আপধন্ অন্যান্য িযাদকর সদে তু িন্া কদর, মভদি ধচদন্ত একটি ধসদ্ধান্ত ধন্দত
পাদরন্।
তব্. ঋণ্ আদিেন্ িদমের সদে আমরা আপন্াদক কী কী ন্ধে জমা ধেদত হদি তার একটি
তাধিকা মেি(আইধন্ ও ধন্েন্ত্রণ্মযিক প্রদোজন্ পযরণ্ করার জন্য)যাদত আপধন্ সাধিেকভাদি পযণ্োে
আদিেন্পে জমা করদত পাদরন্। প্রদোজদন্ আমরা আপন্াদক আদিেন্ িমে পযরণ্ করার মক্ষদে
সাহাযয করি।
তস. আপধন্ অন্-িাইন্ িা হাদত হাদত, মযভাদিই জমা ধেন্, আমরা আপন্ার আদিেন্ জমা
মেওোর প্রাধিেীকার করি এিং তাদত উদেখ্ কদর মেি কত সমদের মদিয আদিেদন্র
প্রধক্রোকরণ্ সম্পযণ্ে হদি।
তড. 20 িক্ষ টাকা পযেন্ত ঋদণ্র আদিেদন্র মক্ষদে আমরা প্রাধির তাধরখ্ মেদক 30টি কাদজর
ধেদন্র মদিয আমাদের ধসদ্ধান্ত জাধন্দে মেি, যধে আপন্ার আদিেন্ সি ধেক মেদক পযণ্ে হে
এিং ‘পরীধক্ষত তাধিকা’ অন্ুযােী সমস্ত ন্ধেসহ জমা পদড় োদক। 20 িক্ষ টাকার ওপদরর
ঋদণ্র আদিেদন্র মক্ষদে আমরা যুধিসেত সমেসীমার মদিয আমাদের ধসদ্ধান্ত জাধন্দে মেি।
োঁ
ই. আদিেন্ করার সমেই ময সমস্ত খ্ুটিন্াটি
আদিেন্ প্রধক্রোকরদণ্র জন্য প্রদোজন্ আমরা
সংগ্রহ কদর মন্ি। যধে আমাদের মকান্ িাড়ধত তেয জান্ার প্রদোজন্ হে, আপন্াদক সদে সদে
মযািাদযাি করি।
এ্ফ. আমরা ধিধখ্তভাদি জান্াি আপন্ার ঋণ্ আদিেন্ খ্াধরজ করার কারণ্সমযহ।
তজ. আমরা মঞ্জুরী পদে ধিেদে জান্াি, কত টাকা মঞ্জুর হদেদছ এিং েতে ািধি কী কী।
এ্ইি. আমরা আপন্াদক একটি এযাদমাটোইদজেন্ ধন্র্েণ্ট মেি (ঋদন্র সমেসীমার মিয মযিিন্
এিং সুে পধরদোদির ধন্র্েণ্ট)।
আই. সুদের হাদর পধরিতে দন্র মক্ষদে আমরা আপন্াদক জান্াি ময এমন্ সুদযাি আদছ ধকন্া
যাদত আপধন্ মমোে িেি কদর মাধসক ধকধস্ত একই রাখ্দত পাদরন্ িা তার ধিপরীত করদত
পাদরন্।
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গ্রাহকদের প্রতি ব্যাদের োয়ব্দ্ধিা সংক্রান্ত তব্তি – জানুয়াতর 2014

কজ. আপন্ার অন্ুদরাদি আমাদের খ্রদচ আপন্ার করা ঋদণ্র সমস্ত কািজপদের একটি
প্রমাণ্ীকৃ ত প্রধতধিধপসহ তাদত উদেধখ্ত সমস্ত সংযুি কািজপদের প্রধতধিধপ আপন্াদক মেি।
কক. মকান্ ঋদণ্র জন্য জাধমন্/অধতধরি জাধমন্ ধহদসদি জমা মন্ওো ন্ধে িা েধিদির ধিধখ্ত
প্রাধিেীকার মেি।
এ্ল. আপন্ার এযাকাউন্ট অন্ুৎপােক সম্পে হওোর আদি মসটির অিস্থা সম্পদকে

আমরা

আপন্াদক ধচঠি/মমি/এসএমএস মািযদম জান্াি।
এ্ি. যধে আমরা ধসদ্ধান্ত গ্রহণ্ কধর ময চু ধির অন্তিেত পধরদোি অেিা ধন্ষ্পােন্ প্রতযাহার /
ত্বরাধিত করি অেিা অধতধরি জাধমন্ গ্রহণ্ করি, আপন্াদক সমদের অদন্ক আদিই ধিজ্ঞধি
পাঠাি।
এ্ন. আমরা আপন্ার মমোধে/োধিধভধিক ঋদণ্র িাধষেক ধহদসদির ধিিরণ্ী মেি।
ও. মাশুি তাধিকার মেওো মযদিয আমরা আপন্াদক প্রদোজদন্ আরও মিধে িার ঋণ্-ধিিরণ্ী
পাঠাি।
তপ. চু ধিমত িা সম্মধতমত আপন্ার সমস্ত পাওন্া পধরদোি হওোর 15 ধেদন্র মদিয আমরা
আপন্াদক সমস্ত জাধমন্/েস্তাদিজ/েধিিন্ামা মেদক িন্ধকী রাখ্া সম্পধি মিরত মেি। মকান্
োধির ওপর যধে মকান্ পািটা মেন্া মমটাদন্ার িযাপার োদক তদি আমরা প্রদোজন্ীে ধিজ্ঞধি
োধির খ্ুোঁটিন্াটিসহ পাঠাি এিং জাধমন্/েস্তাদিজ/েধিি মেদক িন্ধকী রাখ্া সম্পধি আটদক রাখ্ি
যতধেন্ পযেন্ত ন্া প্রাসধেক োধি ধন্ষ্পধি/মোি হদচ্ছ।
তকউ. চু ধিমত িা সম্মধতমত আপন্ার সমস্ত পাওন্া পধরদোি হওোর 15 ধেদন্র মদিয আমরা
আপন্াদক সমস্ত জাধমন্/েস্তাদিজ/েধিিন্ামা মেদক িন্ধকী রাখ্া সম্পধি মিরত ধেদত ন্া পারদি
আমরা ধিিদম্বর জন্য ক্ষধতপযরণ্ মেি।
আর. ঋণ্ মন্ওোর সমে আপধন্ ময জাধমন্/েস্তাদিজ/েধিিন্ামা জমা ধেদেধছদিন্ মসগুধি
আমদের দ্বারা হাধরদে যাওোর মক্ষদে আপন্ার ক্ষধতর জন্য আমরা ক্ষধতপযরণ্ মেি। আমরা
হাধরদে যাওো জাধমন্/েস্তাদিজ/েধিিন্ামা-র উদেখ্ কদর একটি প্রমাণ্পে মেি এিং মসগুধির
ডু ধিদকট পাওোর ধিষদে সি রকদমর সাহাযয করি।
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এ্স. ঋণ্গ্রহীতার এযাকাউন্ট স্থান্ান্তরদণ্র মকান্ অন্ুদরাি আপন্ার িা মকান্ িযাক/আধেেক
প্রধতষ্ঠান্ মেদক এদি আমরা েভািধসদ্ধভাদি তার প্রধক্রোকরণ্ করি এিং আমাদের সম্মধত
অেিা অন্য ধিদিচন্া েুই সিাদহর মদিয জাধন্দে মেি।
টি. পধরিতে ন্েীি সুদের হারযুি আিাসন্ ঋদণ্র মক্ষদে আমরা মকান্ মিারদিাজার মাশুি /
প্রাক-পধরদোিজধন্ত েণ্ডমযিয িাযে করি ন্া।

8.13 যারাতে
এ্. আপধন্ যধে চান্ আপন্ার মেন্ার জন্য মকান্ তৃ তীে পদক্ষর মেদক িযারাধন্ট িা অন্য মকান্
জাধমন্ েীকার কধর, মসই মক্ষদে আমরা আপন্ার মেদক অন্ুমধত চাইি ধযধন্ িযারাধন্ট িা অধতধরি
জাধমন্ ধেদচ্ছন্, মসই িযধিদক আপন্ার আধেেক অিস্থা সংক্রান্ত মিাপন্ তেয জান্ািার জন্য, অেিা
তাোঁর আইধন্ উপদেিাদক জান্ািার জন্য।
তব্. আমরা আরও
i. তাোঁদের উৎসাহ মেি মযন্ তাোঁরা েতন্ত্র আইধন্ পরামেে মন্ন্ যাদত তাোঁদের ধসদ্ধান্ত মন্ওোর
কারদণ্ তাোঁদের োে-োধেত্ব ও সম্ভািয পধরণ্ধত তাোঁরা িুঝদত পাদরন্ (উপযুি মক্ষদে, তাোঁরা
ময ন্ধে সই করদিন্ তাদত এই সুপাধরে স্পি মন্াটিস ধহদসদি োকদি)।
ii. তাোঁদের জান্াি ময িযারাধন্ট িা অধতধরি জাধমন্ ধেদে তাোঁরা আপন্ার পধরিদতে অেিা
আপন্ারই মত োেিদ্ধ োকদিন্।
iii. তাোঁদের জান্াি তাোঁদের কী োেিদ্ধতা োকদি
iv.
ময ঋণ্োদন্র সুধিিা আপধন্ ধন্দেদছন্ তার িযারান্টারদক ধিন্ামযদিয মঞ্জুরীকৃ ত ঋণ্ /
ঋণ্চু ধির েতে ািধির একটি প্রধতধিধপ পাঠাি।
তস. আপধন্ যখ্ন্ মকান্ ঋদণ্র িযারান্টার হওোর কো ভািদছন্, তখ্ন্ আমরা এই ধিষেগুধি
ধন্দে িিিঃ
i. িযারান্টার ধহদসদি আপন্ার োে
ii. িযাদকর কাদছ আপধন্ কত পধরমাণ্ োে-োধেদত্বর জন্য ধন্দজদক অেীকারিদ্ধ করদছন্
iii. মকান্ পধরধস্থধতদত আপন্াদক আমরা ডাকি আপন্ার োে মমটাদন্ার জন্য
iv.
আপধন্ যধে িযারান্টার ধহদসদি টাকা মমটাদত অসমেে হন্, তাহদি িযাদক আপন্ার অন্যান্য
অদেের ন্ািাি আমরা পাি ধকন্া
v.
একজন্ িযারান্টার ধহসাদি আপন্ার োে-োধেত্ব মকান্ একটি ধন্ধেে ি পধরমাণ্ পযেন্ত
সীমািদ্ধ, অেিা তার সীমা মন্ই
vi.
একজন্ িযারান্টার ধহসাদি মকান্ সমে এিং পধরধস্থধতদত আপন্ার োে পধরদোি হদি এিং
মকান্ পদ্ধধতদত আমরা এ ধিষদে আপন্াদক ধিজ্ঞধি মেি।
vii. আপধন্ ময ঋণ্ গ্রহীতার িযারান্টার হদেদছন্, তাোঁর আধেেক অিস্থাদন্ মকান্ িস্তুিত প্রধতকূি
পধরিতে ন্ র্দটদছ ধকন্া মস ধিষদে আমরা আপন্াদক অিধহত রাখ্ি।
তড. চু ধিিদ্ধ সমুেে ঋণ্ পধরদোদির 15 ধেদন্র মদিয আমরা আপন্াদক িন্ধকী সম্পধি ধিষেক
সমস্ত জাধমন্পে / ন্ধে / ধেদরান্াম(টাইদটি) েধিিপে মিরত পাঠাি।
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ই. চু ধিিদ্ধ সমুেে ঋণ্ পধরদোদির পদর আমরা আপন্াদক িন্ধকী সম্পধি ধিষেক সমস্ত জাধমন্পে
/ ন্ধে / ধেদরান্াম েধিিপে মিরত পাঠাদত যধে 15 ধেন্ অধতক্রম কদর যাে, তাহদি মসই
ধিিদম্বর জন্য আমরা আপন্াদক ক্ষধতপযরণ্ মেি।
এ্ফ. জাধমন্পে / ন্ধে হাধরদে মিদি, মসই পধরধস্থধতদত আমরা আপন্াদক ক্ষধতপযরণ্ মেি।
আমরা একটি েংসাপে জাধর করি যাদত হারাদন্া জাধমন্পে / ন্ধের উদেখ্ োকদি এিং আমরা
আপন্াদক সি রকদমর সাহাযয করি ন্ধেপদের ডু ধিদকট পাওোর মক্ষদে।

8.14 কসন্ট্রাল করতজতি
আপধন্ যখ্ন্ মকান্ ঋদণ্র সুধিিা মন্ন্ যার মদিয প্রােধমক এিং অধতধরি জাধমন্ ধহদসদি স্থাির
সম্পধি যুি, মসই মক্ষদে আমরা আপন্াদক মসন্ট্রাি মরধজধিো্ র কাজকমে ধিষদে জান্াি এিং এই
িাস্তি তদেযর সদে পধরধচত করাি ময তাদের ন্ধেভু ি তেয ময মকান্ ঋণ্োতা অেিা ময মকান্
িযধি, ধযধন্ ওই সম্পধি ধন্দে মকান্ কারিার করদত চাো্ন্, মখ্াোঁজ ধন্দিই মেখ্দত পাদিন্
8.15 ব্দকয়া তনষ্পতি
এ্. যধে আপধন্ সমেমদতা অেেপ্রোন্ ন্া করদত পাদরন্ যোেীঘ্র আমাদের জান্াদিন্।।
তব্. ধন্েন্ত্রণ্মযিক ময সমস্ত ধন্দেে ধেকা আদছ এিং আমাদের ন্ীধতর সদে সাযুজয মরদখ্ আমরা সি
রকদমর িাস্তি আধেেক সমসযা সহান্ুভযধি্র সদে ইধতিাচকভাদি ধিদিচন্া করি।
তস. আমরা মচিা করি আপন্াদক সাহাযয করদত যাদত আপধন্ মকান্ সমসযা োকদি তা অধতক্রম
করদত পাদরন্।
তড. আপন্ার িদকো মোি করার জন্য যধে আমরা এককািীন্ ধন্ষ্পধি (ওটিএস)-এর সুদযাি
ধেই, আমরা আপন্াদক তা ধিেদে িযাখ্যা করি।
ই. আমরা এককািীন্ ধন্ষ্পধি (ওটিএস)-র েতে ািধি ধিধখ্তভাদি আপন্াদক জান্াি।
এ্ফ. আপন্ার িদকো যধে ওটিএস-এর অিীদন্ ধন্ষ্পন্ন হে, আমরা আপন্াদক জান্াি ধস আই
ধস-এর কাদছ আপন্ার ঋণ্গ্রহদণ্র ময ইধতহাস রধক্ষত আদছ তার ওপর কী িরদন্র প্রভাি পড়দি।
8.16 ঋণ / কাদডডর ব্দকয়া-র তসতকউতরটাইদজশন
এ্. যধে আমরা আপন্ার ঋণ্ অেিা কাদডের িদকো অদন্যর কাদছ ধসধকউধরটাইজ (ধিধক্র) কধর,
আমরা তার ন্াম এিং মযািাদযাদির ধিেে জান্াি; আরও জান্াি আপন্ার ঋণ্ / িদকোর কত
পধরমাণ্ তাদের হস্তান্তধরত করা হদেদছ। সািারণ্ত ঋণ্ / কাদডের িদকো যধে অপ্রধমত (ন্ন্স্টযান্ডাডে) হে তা এযাদসট ধরকন্িাকেন্ মকাম্পাধন্ (এআরধস)-মক ন্ধেভু ি কদর ধিধক্র করার
ধিদিচন্া করা হে। ময সি মক্ষদে সমদঝাতার মািযদম ধন্ষ্পধি হে মসই মক্ষদে এআরধস-মক এ
িরদন্র সম্পে মেওোর প্রে ওদঠ ন্া।
তব্. যাদক আপন্ার ঋণ্ / িদকো হস্তান্তধরত করা হদেদছ আপন্ার োে হদি তাদক আপধন্ িদকো
অেে পধরদোি করদিন্।
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তস. যাদক িা ময সংস্থাদক ঋণ্ / িদকো হস্তান্তধরত করা হদেদছ তারা আপন্ার ঋণ্ তেয ধস
আই ধস-র কাদছ জান্াদত োকদি।
তড. যাদক আপন্ার ঋণ্ / িদকো হস্তান্তধরত করা হদেদছ তাোঁর ধিরুদদ্ধ যধে আপন্ার মকান্
অধভদযাি োদক মসই মক্ষদে আমরা আপন্াদক সাহাযয করদত মচিা করি।
8.17 ইদলকট্রতনক ব্যাতেং
8.17.1 তপন এ্ব্ং পাসওয়াডড
এ্. আমরা তপন এ্ব্ং পাসওয়াডড বতধর করা, মজুত রাখ্া এিং তাদের সিোধেন্ ধন্রাপিার
িযাপাদর আন্তজোধতকভাদি েীকৃ ত পদ্ধধত িযিহার কধর এিং মিাপন্তা ও ধন্রাপিা সুধন্ধিত কধর।
তব্. আমরা োখ্াে আপন্ার পধরচে যোরীধত েন্াি কদর আপন্ার ধপন্ আপন্াদক মেি অেিা
আমাদের কাদছ ন্ধেভু ি আপন্ার ঠিকান্াে পাঠিদে মেি। আপধন্ ধন্দজর সুধিদি মত ধপন্ বতধর
কদর ধন্দত পাদরন্।
তস. আপন্ার এযাকাউদন্টর সুরক্ষার োদেে ন্ীদচ মেওো সহজ ধপন্ অেিা পাসওোডে িযিহার
করদিন্ ন্া
I. জন্ম তাধরখ্, মাস িা িছর
II. পর পর সংখ্যা, মযমন্ 3456
III. এমন্ সংখ্যার রাধে ন্ে যা সহদজ আিাজ করা যাে, মযমন্ 1111
IV. আপন্ার মটধিদিাদন্র ন্ম্বদরর অংে ধিদেষ ন্ে
V. আপন্ার মকান্ কাদডে মুধদ্রত ন্ম্বদরর অংে ধিদেষ ন্ে
VI. আপন্ার অন্যান্য িযধিিত তেয (ডাটা), মযমন্ ড্রাইধভং িাইদসন্স িা আপন্ার সদে
োভাধিকভাদি সম্পধকে ত মকান্ ন্ম্বর এিং
VII. পধরিাদরর সেদসযর ন্াম, মপাষয প্রাণ্ী িা রাস্তার ন্াম
তড.
আপধন্ আপন্ার ধপন্ অেিা পাসওোডে সুরধক্ষত রাখ্ুন্
কখদনা
I. আপন্ার কাডে, ধপন্ িা পাসওোডে অেিা অন্য সুরক্ষা সংক্রান্ত তেয কাউদক িযিহার
করদত মেদিন্ ন্া।
II. আপন্ার ধপন্, পাসওোডে অেিা অন্য সুরক্ষা তেয ধিদখ্ রাখ্দিন্ ন্া।
III. মমািাইদি িা ব্রাউজাদর পাসওোডে রাখ্দিন্ ন্া
IV. আপন্ার এযাকাউদন্টর খ্ুটি
োঁ ন্াটি, পাসওোডে / ধপন্ অেিা অন্যান্য সুরক্ষা তেয কাউদক
মেদিন্ ন্া, এমন্ কী যাোঁরা ধন্দজদের িযাদকর প্রাধিকৃ ত প্রধতধন্ধি িদি োধি কদরন্ তাোঁদেরও
ন্ে।
V. মকান্ কারদণ্ িযাক এযাকাউদন্টর খ্ুোঁটিন্াটি চাইদি তা মেদিন্ ন্া
VI. িটাধর মজতা / ধিদেে মেদক সস্তাে মকান্ ধিদেধে সংস্থার অেেোন্ / এ িরদন্র সংস্থার
প্রধতধন্ধি হদে কাজ করা মকান্ও ভারদতর অধিিাসী / িযধিধিদেষ-এর মেওো ভু দো
প্রস্তাদির ধেকার হদিন্ ন্া। এ িরদন্র প্রস্তাি সািারণ্ত ধচঠি, ই-মমি, মমািাইি মিান্,
এসএমএস মািযদম পাঠান্ হে।
সব্ সিয়
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I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

ধপন্, পাসওোডে এিং অন্যান্য সুরক্ষা-তেয মদন্ রাখ্ুন্ এিং এ ধিষদে ধিধখ্ত মকান্ ধকছু
মপদে োকদি মসটা ন্ি কদর মিিুন্।
ধপন্ পািটাদি ন্তু ন্ ধপন্ সািিাদন্ মিদছ ধন্ন্
কঠিন্ পাসওোডে িাছদিন্ এিং তা ধন্েধমত িেি করদিন্
আপন্ার কাডে ধন্রাপদে এিং ধন্দজর মহিাজদত রাখ্দত এিং ধপন্, পাসওোডে ও অন্যান্য
সুরক্ষা-তেয সি সমদে মিাপন্ রাখ্দত িযিস্থা ধন্ন্।
সতকে োক্যন্ এটিএম িা ক্রে-মকদে যখ্ন্ আপধন্ ধপন্ িযিহার করদিন্ মকউ মযন্ তা
মেখ্দত ন্া পাে।
যখ্ন্ই আপধন্ জান্দত পারদিন্ িা আপন্ার সদিহ হদি ময মকউ আপন্ার পাসওোডে িা
ধপন্ মজদন্ মিদিদছ, আপধন্ আমাদের এই র্টন্া সম্বদন্ধ িা সম্ভািন্া সম্পদকে জান্াদন্া। অন্য

মকউ আপন্ার ধপন্ িা পাসওোডে মজদন্ মিদছ িুঝদত পারদি িা সদিহ হদি আপন্ার
উধচত সদে সদে ধপন্ / পাসওোডে িেদি মিিা।
VII. আিাো আিাো কাডে িা উপকরদণ্র জন্য আিাো আিাো ধপন্ ও পাসওোডে রাখ্ুন্।
VIII. আপন্ার কমধপউটার িা মমািাইি মখ্ািার জন্য পাসওোডে িযিহার করুন্ যাদত আপন্ার
সম্মধত ছাড়া মকউ তা িযিহার করদত ন্া পাদর।
ই. যধে অন্য মকউ আপন্ার ধপন্ অেিা অন্য সুরক্ষা-তেয মজদন্ মিদি, আমাদের জান্াদন্া
হদি, আমরা সদে সদে িযিস্থা মন্ি যাদত তার অপিযিহার মকউ ন্া করদত পাদর।
8.17.2 ইোরদনট ব্যাতেং
এ্. আমরা প্রদোজন্ীে পেদক্ষপ মন্ি যাদত এমন্ সুরক্ষা িিে বতধর করা যাে ময ইন্টারদন্ট
িযাধকং ধন্রাপদে িযিহার করা যাে ও তার মািযদম মিন্দেন্ করা যাে।
তব্. আমরা যদোপযুি িযিস্থা মন্ি যাদত আমাদের ইন্টারদন্ট িযাধকং িযিস্থা ও প্রযুধি সুরধক্ষত
হে এিং তার ধন্েধমত পযোদিাচন্া এিং তাদক সমোন্ুি করা জাধর োদক।
তস. আমরা অন্িাইন্ সুরক্ষা ধিষদে আপন্াদের ধেধক্ষত করার জন্য ধিধভন্ন উদেযাি গ্রহণ্ করি,
সমদে সমদে ই-মমি অেিা ওদেিসাইট
মািযদম এিং গ্রাহকরা ময সমস্ত স্থাদন্ যান্, মযমন্
এটিএম, ইতযাধে তার মািযদম।
তড. আমরা কখ্দন্াই আপন্ার উপধস্থধতদত িা ধিধখ্ত (ই-মমি সহ)আকাদর আপন্ার কাদছ
আপন্ার ইন্টারদন্ট িযাধকং সুরক্ষা সম্পধকে ত তেয অেিা পাসওোডে জান্দত চাইি ন্া।
ই. যখ্ন্ প্রেমিার আপন্াদক আমরা ইন্টারদন্ট িযাধকং –এ প্রদিোধিকার মেি, আমরা আপন্াদক
জান্াি মকাোে আপধন্ অন্-িাইন্ তদেযর সুরক্ষা ধিষেক তেয পাদিন্ যার দ্বারা আপধন্ ধন্দজদক
ও ধন্দজর কমধপউটারদক প্রতারণ্া, অধভসন্ধীমযিক কারিার ও অন্ধিকার মিন্দেন্ মেদক রক্ষা
করদিন্। এই তেযগুধি ধন্েধমত সমোন্ুি করা হদি।
এ্ফ. আমরা আপন্াদক জান্াি আপন্ার তেয িা এযাকাউদন্ট অন্ন্ুদমাধেত প্রদিদের র্টন্া র্দট
োকদি অেিা ইন্টারদন্ট িযাধকং পধরদষিা িযিহাদরর মািযদম মকান্ ধিতধকে ত মিন্দেন্ হদে োকদি
আপন্ার কী পদ্ধধত অন্ুসরণ্ করা উধচত এিং আপন্াদক মযািাদযাি করার জন্য খ্ুোঁটিন্াটি জান্াি
যাদত আপধন্ জান্দত পারার সদে সদে অন্ন্ুদমাধেত কাযেকিাপ সম্পদকে মসখ্াদন্ জান্াদত পাদরন্।
তজ. ইন্টারদন্ট িযাধকং-এ প্রদিোধিকার মপদি আপন্াদক এই পধরদষিার জন্য প্রদযাজয েতে ও ধিধি
সম্পদকে জান্াি। ইন্টারদন্ট িযাধকং-এর েতে ও ধিধি ধিেদে আমাদের ওদেিসাইদটও পাওো যাদি।
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এ্ইি. অন্-িাইদন্ আপধন্ সমস্ত িরদন্র ইন্টারদন্ট িযাধকং এর সদে সম্পধকে ত পধরদষিা এিং
তাদের মাশুি, যধে োদক মেখ্দত পাদিন্। ইন্টারদন্ট িযাধকং পধরদষিা সংক্রান্ত মাশুি আপধন্
মাশুি-সযধচদতও পাদিন্।
আই. ধন্েন্ত্রক দ্বারা সমদে সমদে মেওো প্রস্তাি মদতা আমরা সমস্ত আধেেক মিন্দেদন্র মক্ষদে
অধতধরি প্রমাণ্ ধহদসদি ধদ্বতীে-প্রমাদণ্র িযিস্থা রাখ্ি।
কজ. আমাদের কাদছ ন্ধেভু ি মযািাদযাদির জােিাে আমরা আপন্াদক এসএমএস / ই-মমি
সতকে তা পাঠাি যধে ধিদেষভাদি ধন্ধেে ি সীমার মিধে আধেেক মিন্দেন্ আপধন্ কদরন্।
কক. মন্টিযাধকং িযিস্থাে আমরা প্রাপক িা ধিি-মপ্ররক কতৃে ক ময মকান্ পঞ্জীকরণ্
আপন্াদক এসএমএস / ই-মমি পাঠাি
এ্ল. বিেুযধতন্ পদ্ধধতদত মিন্দেদন্র মক্ষদে আপন্াদক অদেের পধরমাণ্ কত হদি, কীভাদি
হদি এিং কারা কারা মপদত পাদরন্ মসই সীমা মিোঁদি মেওোর সুধিিা প্রোন্ করা হদি।
যধে আপন্ার পছদির মকান্ পধরিতে ন্ করদত চান্ তদি িাড়ধত অন্ুদমােন্ িািদি।
পধরিতে দন্র

মািযদম
সম্পদকে
মেওো
আপধন্
পছি

অন্ুদরাি মপদি আমরা আপন্াদক সতকে তািাতে া পাঠাি।

এ্ি. আপধন্ ইন্টারদন্ট িযাধকং পধরদষিা মেদক ময মকান্ সমদে মিধরদে আসদত পাদরন্। তদি,
আপধন্ ধন্দজর ধসদ্ধান্ত সম্পদকে আমাদের ওোধকিহাি রাখ্দিন্ এিং যা আন্ুষ্ঠাধন্কভাদি করণ্ীে তা
পুদরা করদিন্।
এ্ন. ইন্টারদন্ট িযাধকং পধরদষিাে আপন্াদক প্রদিোধিকার মেওো িা পধরদষিাটি চািু করার পযদিে
করা মিন্দেদন্র জন্য ক্ষেক্ষধত হদে োকদি তার োে আপন্ার ওপর িতে াদি ন্া।
ও. পাসওোডে িা সুরক্ষা সংক্রান্ত তেয আপন্ার উপধস্থধতদত ন্া মেওো হদে োকদি আপধন্ মসগুধি
মপদেদছন্ ধকন্া, এই ধন্দে ধিতকে হদি আমরা মন্হাত আপন্ার সঠিক ঠিকান্াে ধচঠি পাঠাদন্ার
প্রমাণ্দক আপন্ার দ্বারা মসগুধি প্রাধির প্রমাণ্ ধহদসদি িরি ন্া।
তপ. ইন্টারদন্ট িযাধকং-এ আপধন্ প্রদিোধিকার পাওোর পর যধে মকান্ অন্ন্ুদমাধেত মিন্দেন্ হে,
তদি আপন্ার োে ধন্দের তু িন্াে কম হদি
I. আমাদের জান্াদন্ার সমে িাস্তধিক ক্ষধত; অেিা
II. আপন্ার এযাকাউদন্ট তু দি মন্ওোর জন্য ময িযািান্স োকত; অেিা
III. এই িরদন্র মিন্দেদন্র মক্ষদে ময সীমা আপধন্ মিোঁদি ধেদেদছন্
IV. I মেদক III -এর মচদে কম অেিা সিোধিক 10,000 টাকা
তকউ. যধে আপধন্ যতটা দ্রুত সম্ভি আমাদের জান্াদন্া ময আপন্ার পাসওোডে অেিা অন্য মকান্
সুরক্ষা সংক্রান্ত তেয অন্য মকান্ িযধি জান্দত মপদরদছ িা জান্দত পাদর অেিা আপন্ার ইন্টারদন্ট
িযাধকং তেয অেিা এযাকাউদন্ট অন্ন্ুদমাধেত মকউ প্রদিে কদরদছ, মসই মক্ষদে ময ধিদেষ সমে
আপধন্ আমাদের জাধন্দেদছন্, মসই সমে মেদক মকান্ ক্ষধতর জন্য আপধন্ োেী োকদিন্ ন্া, যধে
ন্া আপধন্ প্রতারণ্ামযিকভাদি কাজ কদর োদকন্ অেিা অিদহিা কদর োদকন্ অেিা তেয িাোঁস
হওো িা অন্ন্ুদমাধেত প্রদিদের ধিষদে আপন্ার হাত োদক
আর. যধে আমাদের সতকে তার অভাদি আমাদের ইন্টারদন্ট িযাধকং িযিস্থার সুরক্ষা ধিধিত হদে
োদক এিং মসই কারদণ্ প্রতযক্ষভাদি আপন্ার ক্ষধত হদে োদক, যার ধপছদন্ আপন্ার মকান্ অিোন্
মন্ই, মসই মক্ষদে আমরা ক্ষধতপযরণ্ মেি িা ক্ষধতর পধরমাণ্ মোি করি।
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এ্স. কদেকটি সহজ সািিান্তা অিিম্বন্ করদি অন্-িাইন্ িযাধকং ধন্রাপে ও সুধিিাজন্ক।
অন্ুগ্রহ কদর সুধন্ধিত করুন্ ময ধন্েধিধখ্ত পরামেে আপধন্ মমদন্ চিদিন্ঃ
i.
আমাদের সুরধক্ষত ইন্টারদন্ট িযাধকং সাইদট মসাজাসুধজ যান্। অন্য সাইদটর মকান্ ধিংক
অেিা ই-মমি মারিৎ সাইদট যাওো এধড়দে চিদিন্। স্পুি ওদেিসাইট এধড়দে চিার
জন্য মডাদমদন্র ন্াম যাচাই কদর ধন্ন্।
ii.
মকান্ ই-মমি আপন্ার পাসওোডে িা ধপন্ জান্দত চাইদি অগ্রাহয করুন্ এিং আমাদের
জান্াদন্া যাদত তেন্ত করা যাে। আমরা অেিা পুধিস আপন্ার অন্িাইন্ িযাধকং িা
অেেপ্রোন্ করার জন্য প্রদোজন্ীে কাদডের ধপন্, অেিা আপন্ার পাসওোডে জান্ার জন্য
কখ্দন্াই আপন্ার সদে মযািাদযাি করি ন্া।
iii.
আপন্ার কাদজর পিে পুদরা হদে মিদিই মন্টিযাধকং মেদক িি-অি কদর মিধরদে আসুন্।
‘িি-আউট’ মিাতাম িযিহার করুন্ যাদত আপন্ার কাদজর পিে িন্ধ হে। িি-অি
করার জন্য মকিি উইদন্ডা িন্ধ করদিন্ ন্া।
iv. আমাদের ইন্টারদন্ট িযাধকং ওদেিসাইদট যাওোর জন্য সাইিার কাদি অেিা অদন্যর সদে
মেোর করা কমধপউটাদরর মািযদম যাদিন্ ন্া।
v. আপন্ার কমধপউটার সাম্প্রধতকতম এযাধন্ট-ভাইরাস ও স্পযাইওোদরর সাহাদযয সমোন্ুি কদর
রাখ্ুন্।

vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.

হযাকার, ভাইরাস আক্রমণ্ অেিা মকান্ ক্ষধতকারক মপ্রাগ্রাম মেদক িাোঁচার জন্য সুরক্ষা
মপ্রাগ্রাম িাগু করুন্।
আপন্ার ধপধস এিং তার সামগ্রীদক িাইদরর মিাদকদের মেদক রক্ষা করার জন্য উপযুি
িাোরওোি িসান্।
আপন্ার অপাদরটিং প্রণ্ািীদত ‘িাইি এিং ধপ্রধন্টং মেোধরং’ বিধেিযটি ধন্ধিে কদর ধেন্।
আপন্ার ধপধসটি িি-অি কদর ধেন্ যখ্ন্ িযিহার করদছন্ ন্া
আপন্ার আইধড / ধপন্ ইন্টারদন্ট এক্সদিারার ব্রাউজাদর জমা রাখ্দিন্ ন্া
আপন্ার এযাকাউন্ট এিং মিন্দেদন্র ইধতহাস ধন্েধমত যাচাই করুন্
আমাদের পরামেে অন্ুসরণ্ করুন্ – আমাদের ওদেিসাইটগুধি সািারণ্ত মিে ভাি জােিা
যা আপন্াদক সাহাযয করদি এিং পে মেখ্াদি যাদত আপধন্ অন্িাইদন্ ধন্রাপে োদকন্।

8.17.3 কিাব্াইল ব্যাতেং
এ্. আমরা আমাদের মমািাইদির প্রদোিগুধি সিই সুরধক্ষত এিং ধন্েধমত পযোদিাচন্া এিং এই
উদেদেয সাম্প্রধতক কদর রাখ্ার জন্য উপযুি পদ্ধধত অিিম্বন্ কদরধছ।
তব্. ইন্টারদন্ট িযাধকং িযিহার ছাড়াও যখ্ন্ আপধন্ িযাধকং পধরদষিা পাওোর জন্য মমািাইি িা
অন্য মকান্ িরদন্র সামাধজক মািযম িযিহার করদছন্, আপন্ার পদ্ধধতটি সুরধক্ষত রাখ্ার জন্য
আপন্াদক অধতধরি যত্ন ধন্দত হদি ধন্েধিধখ্ত ভাদিঃ

i.

কখ্ন্ও আপন্ার যন্ত্রটিদক অরধক্ষত এিং মমািাইি িযাধকং পধরদষিাে িি
করা অিস্থাে মিদি রাখ্দিন্ ন্া
37
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ii.

যন্ত্রটিদক িক কদর অেিা অন্য মকান্ও উপাদে আপন্ার মমািাইি িযাধকং
পধরদষিার অন্ধিকার িযিহার িন্ধ কদর রাখ্দিন্

iii.

আপন্ার যন্ত্রটি যধে হাধরদে যাে িা চু ধর হদে যাে যত তাড়াতাধড় সম্ভি
আমাদের জান্াদিন্

তস. যধে আপধন্ মমািাইি িযাধকং পধরদষিা চান্, আপন্ার উি পধরদষিার জন্য ধন্িধন্ধকরদণ্র
পদর, আমরা আপন্াদক জান্াি:
I.
II.

আমরা ময সুরক্ষা পদ্ধধত িযিহারকারীর প্রাধিকাদরর জন্য অিিম্বন্ কদরধছ

‘স্টপ মপদমন্ট’ ইতযাধে ধন্দেে দের প্রদযাজযতা এিং তার ধিধি এিং েতে , যধে োদক

8.17.4 এ্টিএ্ি / কডতব্ট এ্ব্ং কক্রতডট কাডড
এ্. আমরা আপন্াদক এটিএম/মডধিট কাডে মেি, যধে আপধন্ মযমন্ মচদেদছন্ মসই িরদন্র
এযাকাউদন্টর জন্য োভাধিকভাদি তা জাধর করা হে। যধে আপধন্ ন্া ধন্দত চান্, ধন্দত অেীকার
করদত পাদরন্।
তব্. মযখ্াদন্ কাডে আপন্াদক িযধিিতভাদি ধিধি করা হদি, মসদক্ষদে কাডে ধিধি করার আদি
আমরা আপন্ার পধরচে সম্বদন্ধ অিেযই সন্তুি হি।

তস. আমরা আপন্াদক আপন্ার প্রেম কাডে সহ পাঠাি পধরদষিা িাইড / মমমিার িুকদিট মযখ্াদন্
মেওো োকদি ধিস্তাধরত ধিধি ও েতে , আপন্ার কাডে হাধরদে মিদি / কাদডের অপিযিহার হদি
আপন্ার এযাকাউদন্ট ময ক্ষধতর জন্য আপধন্ োেী হদত পাদরন্ এিং কাডে িযিহার প্রসদে অন্যান্য
প্রাসধেক তেয।
তড. আমরা আপন্াদক জান্াি মকান্ এযাকাউদন্টর জন্য আপন্ার কাডে িযিহার করদিন্। আমরা
আরও জান্াি, আপন্াদক প্রেি কাডে একাধিক কাদজ িযিহার করা যাদি ধকন্া, যধে যাে মসই
কাজগুধি কী কী।

ই. আমরা আপন্াদক জান্াি িতে মাদন্ ক্রে-মকদে (ধপওএস কাউন্টাদর), এটিএম এিং মিাদরক্স
মিন্দেদন্র মক্ষদে প্রদযাজয সীমা কী।
এ্ফ. আমরা আপন্াদক জান্াি ধি এিং মাশুি কত যা আপন্ার কাদডের মক্ষদে প্রদযাজয হদি।
তজ. টাকার পধরমাণ্ যাই মহাক ন্া মকন্, প্রধতটি অন্িাইন্ মিন্দেদন্র জন্য আমরা আপন্াদক
অন্িাইন্-সতকে িাতে া পাঠাি। প্রধতিার সতকে তািাতে া পাঠািার সমে আমরা মিান্ ন্ম্বর মেি,
মযখ্াদন্ আপধন্ কাডে ধন্ধিে করার জন্য মিান্ করদত পাদরন্ যধে মিন্দেন্টি আপন্ার ধন্দজর
দ্বারা করা ন্া হদে োদক অেিা আপন্ার কাদডের অপিযিহার হদে োদক।
এ্ইি. আমরা আপন্াদক এসএমএস পাঠাি যধে একই ধেদন্ পরপর ধতন্িার িি-ইন্ করদত ভু ি
হে।
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আই. আপধন্ অিেযই আমাদের ধন্ধিত করদিন্ ময আপধন্ আমাদের এদকিাদর সাম্প্রধতক মমািাইি
ন্ম্বর / ই-মমি আইধড জাধন্দেদছন্ যাদত আপধন্ সদে সংদি সতকে তািাতে া পান্। আপন্ার
মযািাদযাি তদেযর হািন্িে আমাদের কাদছ ন্া োকদি আপন্ার কাদডের অপিযিহাদরর িদি মকান্ও
ক্ষধত হদে োকদি তার োে আপন্াদক ধন্দত হদি।
কজ. যখ্ন্ আপন্াদক আমরা কাডে জাধর করি, তখ্ন্ আপন্াদক জাধন্দে মেি কীভাদি সিোদপক্ষা
ভািভাদি কাডে সুরধক্ষত রাখ্দিন্। মযমন্ আপধন্ অিেযইঃ
i.

আপন্ার কাডে পদড় োকা ওোদিট, পাসে অেিা িাধড়দত মিদি যাদিন্ ন্া, মযখ্ান্

মেদক তা কারও ন্জর এধড়দে সধরদে মন্ওো যাে
ii. আপধন্ ময মুহযদতে কাডেটি পাদচ্ছন্ তাদত সই করুন্
iii. আপন্ার কাডে অন্য মকান্ িযধিদক/ অপরদক িযিহার করদত মেদিন্ ন্া। িযিহার
হদে মিদি কাডে মিরত ধন্দে মন্দিন্।
iv. আপন্ার ঠিকান্া িেিাদি আমাদের জান্াদন্া যাদত িেধি কাডে সঠিক ঠিকান্াে
পাঠান্ যাে। এিং
v. যখ্ন্ই জান্দত পারদিন্ ময আপন্ার কাডে হাধরদে মিদছ িা চু ধর মিদছ সদে সদে
আমাদের কাদছ ধরদপাটে করুন্।

8.17.4.1

হারাদনা / িু তর / তব্িতকডি কলনদেন তরদপাটড করা

এ্. আপন্ার কাডে অেিা ধপন্ হারাদি, চু ধর মিদি িা অন্ধিকৃ ত িযিহাদরর জন্য আমরা আপন্াদক
জান্াি কী পদ্ধধত অন্ুসরণ্ করদিন্
তব্. আপন্ার কাডে হারান্, চু ধর যাওো, ধপন্ িা পাসওোডে প্রকাে হওো সম্পদকে

আপন্ার

োেিদ্ধতা কী হদি আমরা ধিধি ও েদতে তা সংদযাজন্ করি।

তস. আমরা আপন্াদক মটধিদিান্ ন্ম্বর / ইদমি আইধড মেি যা আপধন্ িযিহার করদত পারদিন্
আপন্ার কাডে, ধপন্ অেিা পাসওোডে হারাদন্া, চু ধর িা অন্ধিকৃ ত িযিহার সম্বদন্ধ যত েীঘ্র সম্ভি
ধরদপাটে করদত যখ্ন্ই আপধন্ জান্দত পারদিন্ ময মসরকম মকান্ র্টন্া র্দটদছ।
তড. আপধন্ যখ্ন্ই আধিষ্কার করদিন্ ময আপন্ার কাডে হাধরদে মিদছ অেিা চু ধর হদে মিদছ
অেিা অন্য মকউ আপন্ার ধপন্, পাসওোডে অেিা অন্য সুরক্ষা তেয মজদন্ মিদছ সদে সদে
মসইগুধি পধরিতে ন্ করা ছাড়াও যত েীঘ্র সম্ভি আমাদের জান্াদিন্।
ই. যধে আপন্ার এটিএম/মডধিট/মক্রধডট কাডে হাধরদে যাে িা চু ধর হদে যাে, আপধন্ আমাদের
জান্াদন্ার পর আমরা ওইগুধি অপিযিহার হওো মেদক রক্ষার মচিা করদত সদে সদে িযিস্থা
মন্ি।
এ্ফ. যতক্ষণ্ পযেন্ত ন্া আমাদের জান্াদচ্ছন্, মসই সমেকাদির মদিয অপিযিহাদরর জন্য আপধন্
োেিদ্ধ োকদিন্।
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তজ. হারাদন্া / অপিযিহাদরর সংিাে আমাদের জান্াদন্ার পর আমরা হৃত / অপিযিহৃত কাডেটি
ব্লক কদর মেি। আপধন্ আমাদের চধিে র্ন্টার মাশুিমুি ন্ম্বদর মিান্ কদর হারাদন্া / অপিযিহার
সম্পদকে জান্াদত পাদরন্ এিং সদে সদে ওই মদমে ধিধখ্ত প্রমাণ্ পাঠাদিন্। এই উদেদেয আপন্াদক
প্রেি ই-মমি আইধড িযিহার কদর আমাদের আপধন্ ইদমি পাঠাদত পাদরন্। আমরা আপন্াদক েীঘ্রই
কাডেটি িন্ধ করা ধন্ধিতকরণ্ করি।

এ্ইি. একিার আপধন্ আমাদের – আপন্ার কাডে হাধরদে মিদছ িা চু ধর হদে মিদছ, অেিা ধপন্
অেিা পাসওোডে প্রকাে হদে পদড়দছ – জান্াদন্ার পদর পরিতী সমদে আপধন্ আপন্ার কাদডের
মকান্ অন্ন্ুদমাধেত িযিহাদরর জন্য োেী হদিন্ ন্া। যধে আপধন্ চাতু ধরপযণ্ে এিং অিদহিা কদর
কাজ কদরন্ তাহদি এই সুরক্ষা প্রদযাজয হদি ন্া।
আই. ধিতধকে ত মিন্দেদন্র র্টন্ার মক্ষদে আপধন্ আমাদের কাদছ চাইদি আমরা আপন্াদক আরও
ধিেে ধিিরণ্ পাঠাি। ময মক্ষদে আপন্ার মেওো যুধি আমরা গ্রহণ্ কধর ন্া, মসই মক্ষদে এটা
আমাদের োধেত্ব প্রমাণ্ করা ময উি মিন্দেদন্ আপন্ার অন্ুদমােন্ ধছি।

কজ. যধে আপধন্ আমাদের ত্রুটিপযণ্ে, অবিি িা অন্ন্ুদমাধেত মিন্দেন্ ন্জদর আদন্ন্, আমরা
ধিষেটি তেন্ত করি। যধে মেখ্া যাে মিন্দেন্টি ত্রুটিপযণ্ে, অবিি অেিা অন্ন্ুদমাধেত, আমরা
চাজেিযাক পদ্ধধত অন্ুযােী মিন্দেন্টি উিদট মেি।
কক. আপন্ার কাডে অেিা যধে প্রদযাজয হে, আপন্ার ধপন্ এিং পাসওোডে পাওোর আদি মকান্ও
ক্ষধত িা হাধন্র জন্য আপধন্ োেী হদিন্ ন্া যধে আপধন্ আপন্ার সাম্প্রধতক ঠিকান্া আমাদের
জাধন্দে োদকন্। পাসওোডে িা ধপন্ আপন্াদক হাদত হাদত ন্া মেওো হদে োকদি আপধন্ মসগুধি
মপদেদছন্ ধকন্া, এই ধন্দে ধিতকে হদি আমরা মন্হাত আপন্ার সঠিক ঠিকান্াে ধচঠি পাঠাদন্ার
প্রমাণ্দক আপন্ার দ্বারা কাডে, ধপন্ িা পাসওোডে প্রাধির প্রমাণ্ ধহদসদি িরি ন্া।
এ্ল. ধন্েধিধখ্ত কারদণ্ ক্ষধতর জন্য আপধন্ োেী হদিন্ ন্াঃ
(i) ইদিকট্রধন্ক িযাধকং পধরদষিার সদে জধড়ত আমাদের কমীর িা এদজদন্টর িা পাটিের
প্রতারণ্ামযিক িা অমদন্াদযািী আচরণ্
(ii) যদন্ত্র, কাদডে িা িযিহৃত পদ্ধধতদত মকান্ ত্রূটি র্দট োকদি, যধে ন্া মসটি িাতে া িা
ধিজ্ঞধি দ্বারা প্রেধেেত হদে োদক

(iii) আপন্ার কাডে, ধপন্ অেিা পাসওোডে পাওোর আদি অন্ন্ুদমাধেত মিন্দেন্
(iv) অন্য মকান্ অন্ন্ুদমাধেত মিন্দেন্ মযখ্াদন্ এটা পধরষ্কার ময ক্ষধতর ধপছদন্ আপন্ার
মকান্ও হাত োকদত পাদর ন্া
এ্ি. আমাদের জান্াদন্ার আদি ময মকান্ ক্ষধতর জন্য আপন্াদক ময টাকা ধেদত হদি তা 10,000
টাকার মিধে হদি ন্া। তা সদেও, এই সীমা প্রদযাজয হদি ন্া যধে
(i) আপধন্ প্রতারণ্ামযিক অেিা অমদন্াদযািীভাদি কাজ কদর োদকন্, অেিা
(ii) অন্ন্ুদমাধেত কাদডের িযিহাদর আপন্ার হাত োদক
এ্ন. ময র্টন্াে উপদরাি িারা প্রদযাজয হে, আপন্ার সদিোচ্চ োে ধন্েধিধখ্তগুধির মচদে কম
হদি
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(i) জান্াদন্ার সমে প্রকৃ ত ক্ষধত
(ii) আপন্ার কাডে হারাদন্া / চু ধর যাওোর পর মেদক ময সমে আপধন্ আমাদের
জাধন্দেদছন্ এই মিযিতী সমদে আপন্ার এযাকাউন্ট মেদক ময সদিোচ্চ পধরমাণ্
টাকা মতািিার অধিকার আপন্ার ধছি
ও. একটি মিন্দেন্ ধন্দে ধিিাে উপধস্থত করার জন্য আপধন্ সীধমত সমে পাদিন্। আমরা ধিধি
ও

েদতে

এই সমেসীমা

আপন্াদক

জাধন্দে

মেি।

উি সমদের

মদিয

ভ্রান্ত,

অবিি

অেিা

অন্ন্ুদমাধেত মিন্দেন্ ধরদপাটে করদত িযেে হওোর অেে আমরা মিন্দেন্টি উিদট ধেদত পারি ন্া
এিং এর জন্য আপন্াদক অেেপ্রোন্ করদত হদি। সীধমত পধরধস্থধতর মক্ষদে আমরা মক্রধডট কাডে
মিন্দেন্ উিদট ধেদত পাধর, ধিদেষ কদর মযখ্াদন্ মক্রধডট কাডে মকাম্পাধন্র ধন্েম প্রদযাজয।
উোহরণ্েরূপ, আমরা মক্রধডট কাডে মিন্দেন্ উিদট ধেদত পাধর ন্া ময মক্ষদে ধিতকে টি িযিসােীর
সদে পণ্য এিং পধরদষিার গুণ্িত মান্ ধন্দে হে, অেিা আপধন্ পণ্য এিং পধরদষিার মান্
সম্পদকে

আপন্ার মান্ধসকতার পধরিতে ন্ কদরদছন্ অেিা আপধন্ িা িযিসােী মডধিট কাডে

মিন্দেদন্ মকান্ ত্রূটি কদরদছন্।
তপ. আমরা মহল্প মডক্স / মযািাদযািকারী িযধিদের ন্াম এিং মটধিদিান্ ন্ম্বর এটিএমযুি িযাদকর
এটিএম মযখ্াদন্ রাখ্া আদছ মসখ্াদন্ প্রেেেন্ করি যাদত আপধন্ অধভদযাি োদের করদত পাদরন্ িা
ধন্ষ্পধি চাইদত পাদরন্।
তকউ. আমরা মসইসি আধিকাধরকদের ন্াম ও মটধিদিান্ ন্ম্বরও প্রেেেন্ করি যাদের কাদছ আপধন্
অধভদযাি োদের করদত পাদরন্।
আর. প্রস্তাধিত সমেসীমার মদিয আমরা এটিএম-এ অসিি মিন্দেন্জধন্ত ভু ি মডধিট করা টাকা
পুন্রাে পধরদোি কদর মেি। প্রস্তাধিত সমেসীমার পর ময মকান্ও ধিিদম্বর জন্য আমরা মযমন্
প্রস্তাধিত আদছ মসই রকম ক্ষধতপযরণ্ মেি, এই েতে সাদপদক্ষ ময আমাদের, অেোৎ এটিএম জাধর করা
িযাদকর কাদছ োধি মপে করা হদেদছ উি মিন্দেন্ র্টার 30 ধেদন্র মদিয।
এ্স. ধিতধকে ত এটিএম মিন্দেদন্র মক্ষদে, ধিতদকে র ধন্ষ্পধি ন্া হওো পযেন্ত আমরা প্রাসধেক
কযাদমরা িু দটজ রক্ষা করি। ওই রকম িু দটজ পাওো মযদত পাদর শুিুমাে যধে ওইরূপ মরকডে
সংরধক্ষত রাখ্ার প্রস্তাধিত সমেসীমার মদিয মকান্ ধিতকে মতািা হে।

8.17.5 কক্রতডট কাডড
এ্. যখ্ন্ আপধন্ কাদডের জন্য আদিেন্ করদিন্, আমরা আপন্ার কাদছ প্রাসধেক ধিধি-েতে িযাখ্যা
করি, মযমন্ মাশুি ও সুদের খ্রচ এিং অন্যান্য ধিধিং ও মপদমন্ট, পদড় োকা িদকো টাকার
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গ্রাহকদের প্রতি ব্যাদের োয়ব্দ্ধিা সংক্রান্ত তব্তি – জানুয়াতর 2014

ধহসাি-ধন্কাে করার পদ্ধধত, শুিুমাে ‘ন্যযন্তম পধরমাদণ্ িদকো’ মমটাদন্ার আধেেক তাৎপযে,
ন্িীকরণ্ ও সমাধিকরদণ্র পদ্ধধত এিং কাডেটি পধরচািন্া করার জন্য অন্যান্য প্রদোজন্ীে তেয।
তব্. আপন্ার আদিেন্ করার সমদে সিোদপক্ষা গুরুত্বপযণ্ে ধিধি ও েতে (মমাস্ট ইমপদটেন্ট টামেস
এযান্ড কধন্ডেন্স) [এমটিধস]-এর প্রধতধিধপ মেি।
তস. আপধন্ যখ্ন্ মকান্ মক্রধডট কাডে িযিহার করদছন্/আদিেন্ করদছন্, তখ্ন্ আমরা আপন্াদক
জান্াি আমাদের কতটা সমে িািদি।
তড. আমরা ধন্ধিে মক্রধডট কাডে (মযটি তখ্ন্ই িযিহার করা যাদি ন্া) জাধর করদত পাধর যধে
আমরা আপন্ার পধরধচধতদক মক্রধডট কাডে জাধর করার উপযুি ধিদিচন্া কধর এিং ওইরূপ
ধন্ধিে মক্রধডট কাডেদক সধক্রে করদত পাধর একমাে আপন্ার কাডে গ্রহদণ্ সম্মধত পাওোর পদর
এিং আপন্ার কদেকটি প্রদোজন্ীে পেদক্ষপ মন্ওোর এিং ধিদেষভাদি ধন্ধেে ি অন্যান্য কদেকটি েতে
পািদন্র সাদপদক্ষ।
ই. যধে আমরা আপন্ার সম্মধত ছাড়াই কাডেটি সধক্রে কধর/ময কাদডের জন্য আপধন্ সম্মধত
মেন্ধন্ তার জন্য আপন্াদক ধিি কধর, আমরা তৎক্ষণ্াৎ মাশুি মিরত মেি এিং সদে জধরমান্াও
মেি এিং তার পধরমাণ্ হদি মিরত মাশুদির ধদ্বগুণ্।
এ্ফ. আপন্ার ধিধখ্ত সম্মধত পাওোর পরই (বিেুযধতন্ মািযদম প্রাি সম্মধত, যার দ্বারা আপধন্
ধিদেষভাদি মিন্দেন্টিদক েীকৃ ধত ধেদচ্ছন্ এিং সিোদপক্ষা গুরুত্বপযণ্ে ধিধি ও েতে পড়ার পদর এিং
ওইরূপ সম্মধতর ধডধজটাি মরকডেদক সম্মধতর প্রমাণ্ ধহদসদি িরা যাে) আমরা আপন্াদক ঋণ্ /
মক্রধডট সুধিিা মেি এিং মক্রধডট কাদডের ঋদণ্র সীমা িধিেত করি।
তজ. আমরা আপন্ার মদন্ান্ীত িযধিদক (িা একাধিক িযধিদক) এযাড-অন্ কাডে (একাধিক)
জাধর করদত পাধর। আপন্ার আদিেন্ অন্ুসাদর, আমরা একটি মক্রধডট সীমা িাযে করি (সাধিেক
সীমার মদিয)আপন্াদক প্রেি উি এযাড-অন্ কাদডের জন্য। আপধন্ ওইরূপ অধতধরি কাডে
িারকদের করা সি মিন্দেদন্র জন্য োেিদ্ধ োকদিন্।
এ্ইি. যধে আপন্ার মক্রধডট কাদডের সীমা হ্রাস করার জন্য প্রস্তাধিত হে, আমরা তৎক্ষণ্াৎ তার
কারণ্সহ এসএমএস/ই-মমি কদর এিং পরিতীদত ধিধখ্তরূদপ তা আপন্াদক জান্াি।
আই. আপন্ার কাডে িাধতিকরদণ্র আদিেন্ আমরা অিেযই পািন্ করি। আপন্ার ধিধখ্ত অেিা
আমাদের কাদছ ন্ধেভু ি আপন্ার ই-মমি আইধডর মািযদম আপন্ার অন্ুদরাি প্রাধির 7 টি কাদজর
ধেদন্র মদিয আমরা মক্রধডট কাদডের িাধতি/িন্ধ ধন্ধিত করি, েতে সাদপদক্ষ ময আপধন্ িদকো
টাকা, যধে োদক, ধন্ষ্পধি কদরদছন্/ধমটিদে ধেদেদছন্।
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8.17.5.1 কক্রতডট কাডড তব্ব্রণী
এ্. আপন্ার মক্রধডট কাডে এযাকাউন্ট পধরচািন্ার মক্ষদে সাহাযয করার এিং মক্রধডট কাডে িযিহার
কদর আপধন্ ময মকন্াকাটা কদরদছন্ িা টাকা তু দিদছন্ তার ধহসাি পরীক্ষা করার জন্য আমরা
ধিন্ামযদিয মক্রধডট কাডে ধিিরণ্ী পাঠাি, যার মদিয আপধন্ ময মিন্দেন্ কদরদছন্ তার ধিেে
ধিিরণ্ োকদি। হে মাধসক মমদির মািযদম িা আপধন্ যধে চান্, ইন্টারদন্দটর মািযদম পাঠান্
হদি। মক্রধডট কাডে ধিিরণ্ী প্রদতযক মাদসর একটি পযিেধন্িোধরত ধেদন্ ধিন্ামযদিয আপন্ার ঠিকান্াে
পাঠান্ হদি, ডাকদযাদি / ক্যযধরেদরর মািযদম, অেিা যধে আপধন্ চান্, আমাদের কাদছ ন্ধেভু ি
ই-মমদি। ইন্টারদন্দটর িযাধকং-এ মেখ্ার জন্যও ধিিরণ্ীটি পাওো যাদি।
তব্. এই তেযসমযহ ন্া মপদি, আপধন্ আমাদের সদে মযািাদযাি রাখ্দিন্ যাদত আমরা ধিিরণ্ীটি
পুন্ঃদপ্ররদণ্র িযিস্থা করদত পাধর এিং আপধন্ও অেে প্রোন্ করদত পাদরন্ এিং আপধিকর ধকছু
োকদি তা সমেমদতা ন্জদর আন্দত পাদরন্।
তস. আমরা আপন্াদক জান্াি িাযে মাশুি এিং কদরর সযধচদত, মমোে ও েদতে মকান্ পধরিতে ন্
হদি। সািারণ্ত পধরিতে ন্ (সুদের হার এিং প্রদোজন্ীে ধন্েন্ত্রদণ্র িদি যা যা হদেদছ)কাযেকরী
হদি কম কদর এক মাদসর মন্াটিস মেওোর পদর। এযাকাউদন্টর মাধসক ধিিরণ্ীদত এিং তার
প্রধতধিধপদত পধরিতে ন্টি সযধচত হদি।
তড. মক্রধডট কাদডের িারদকর অন্াোেী অিস্থা মক্রধডট ইন্িদমেেন্ মকাম্পাধন্দক জান্াদন্ার আদি,
আমরা মিাডে অন্ুদমাধেত একটি পদ্ধধত অন্ুসরণ্ করি, যার মদিয আদছ কাডে িারকদক এক
মাদসর মন্াটিস পাঠান্।

8.18 িৃ িীয় পদষর পণয
অন্ুদমাধেত হদি, তদিই আমরা তৃ তীে পদক্ষর পণ্য মযমন্ ধমউচু োি িান্ড, ধিমা ইতযাধে
ধিধক্র করি। তৃ তীে পদক্ষর আধেেক পদণ্যর ধিপণ্ন্ এিং ধিধক্রর ধিষদে আমাদের মিাডে
অন্ুদমাধেত ন্ীধত োকদি।
এ্. যধে আমরা মকান্ ধিধন্দোি/সম্পে পধরচািন্ মকাম্পাধন্ অেিা ধিমা মকাম্পাধন্র প্রধতধন্ধি
ধহসাদি মকান্ ধিধন্দোি পণ্য মযমন্ ধমউচু োি িান্ড অেিা ধিমা পণ্য ধিধক্র কধর, আমরা
আপন্াদক জান্াি।
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তব্. আমরা সুধন্ধিত করি ময, ময সমস্ত ধিধন্দোি িা ধিমা পণ্য আমরা ধিধক্র করি তা
িতে মাদন্ িাগু ধিধি ও ধন্েমািধি অন্ুযােী করা হদচ্ছ।
তস. আপধন্ িযাধকং পধরদষিা িা পণ্য আমাদের মেদক গ্রহণ্ করদি, েতে

ধহদসদি আমরা

আপন্াদক িািয করি ন্া তৃ তীে পদক্ষর মকান্ পণ্য ধকন্দত/গ্রাহক হদত।
তড. আমাদের মেদক মন্ওো ঋদণ্র জন্য জাধমন্ রাখ্ার মক্ষদে আমরা মকান্ ধিদেষ সংস্থা /
প্রধতষ্ঠাদন্র দ্বারা তা ধিমাকৃ ত করার জন্য মজার মেি ন্া। আমাদের যধে মকান্ ধিমা পণ্য
োদক তা গ্রহণ্ করা পুদরাপুধর ধন্দজর ইদচ্ছর ওপর ধন্ভে র করদছ। আপধন্ আপন্ার পছদির
সংস্থার মেদক ধিমা সুধিিা মন্দিন্।
ই. আমাদের োখ্াে ধিধক্র হে ময সমস্ত পণ্য তাদের সুধিিা ধিষদে আমরা আপন্াদক ধন্েধমত
সমদের অন্তদর ধিজ্ঞাপন্/মন্াটিস মিাডে/ওদেিসাইদট, তেয/পুধস্তকা ধিধি কদর জান্াি, যতক্ষণ্
পযেন্ত ন্া আপধন্ এভাদি তেয মপদত অধন্চ্ছা প্রকাে কদরন্।
এ্ফ. আমরা সুধন্ধিত করি, ময সমস্ত ধিধন্দোি এিং ধিমা পণ্য আমাদের োখ্াে ধিধক্র হে
মসগুধির ধিষদে আপন্াদক আমাদের এমন্ মিাকজদন্রা িযাখ্যা করদিন্ যাোঁরা এ ধিষদে
উপযুিভাদি েক্ষ।
তজ. ধিধন্দোি/ধিমা পণ্য ধিধক্রর আদি আমরা গ্রাহকদের প্রধত উপযুি ভাদি যত্নেীি হওোর
জন্য সমস্ত পেদক্ষপ গ্রহণ্ করি।
এ্ইি. আমরা আপন্াদক মকান্ পণ্য তখ্ধন্ ধিধক্র করি যখ্ন্ আমরা ধিশ্বাস করি ময মসটি
আপন্ার পদক্ষ যোেেভাদি উপযুি।
আই. আপধন্ ধিধখ্তভাদি অেিা অন্ুদমাধেত বিেুযধতন্ মািযদম গ্রাহক হদত / গ্রহণ্ করদত
সম্মধত জান্াদি এিং প্রদোজন্ীে েীকৃ ধত আোদের পরই মকান্ প্রস্তাধিত পদণ্যর জন্য প্রদোজন্ীে
আদিেন্পে িা কািজপে মন্ি।
কজ. আপন্াদক প্রস্তাধিত পণ্য সম্পদকে ও তার েতে ও ধিধি ধিেদে জান্াি।
কক. ধিধভন্ন পণ্য ধিধক্রর সদে জধড়ত পধরদষিার মাশুি মেখ্াদন্া িা জান্াদন্া সম্পদকে আমরা
আপন্াদক সুধন্ধিত করি।
এ্ল. প্রকল্প অন্ুযােী সমস্ত আন্ুষ্ঠাধন্কতা ধমদট যাওোর (োস্থয পরীক্ষাসহ) 30 ধেদন্র মদিয
ধিিরণ্ী / ন্ীধত ধিষেক েস্তাদিজ আপন্াদক মেওো আমরা সুধন্ধিত করি।
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এ্ি. আমরা িযিস্থা মন্ি যাদত মিধের ভাি ‘ধিধক্র পরিতী পধরদষিা’ মযমন্ এসআইধপ মদন্
কধরদে মেওো এিং সাম্প্রধতকতম ন্যাভ, মমোেপযধতে র তাধরখ্, ধপ্রধমোম মেওোর ধন্িোধরত
তাধরখ্ ইতযাধে জান্াদন্া হে।
এ্ন. আমরা িযিস্থা মন্ি যাদত ধন্েধমত সমদের অন্তদর আপন্াদক ময প্রকল্প/পণ্য আপধন্
ধন্দেদছন্ তার ভাদিামি সম্পদকে তেয মেওো যাে।
ও. আমরা যধে মকান্ ধমউচু োি িান্ড/ধিমা/অন্যান্য আধেেক মকাম্পাধন্ মেদক তাদের পণ্য
ধিপণ্ন্ করার জন্য কধমেন্/ অন্যান্য ধি পাই, মস সম্পদকে খ্ুোঁটিন্াটি প্রকাে করি।

8.19 ঋণোন সংক্রান্ত পরািশড োদনর সুতব্িা
ঋণ্োন্ সংক্রান্ত পরামেে োদন্র সুধিিার প্রচিন্ করার জন্য আমরা উদেযািী হি। যখ্ন্ই
এইরকম সুধিিা পাওো যাদি, মকান্ ধিদেষ মকদে আমাদের োখ্াগুধিদত ময মকান্ িযধি
দ্বারা আদোধজত পরামেেোদন্র মকদের ঠিকান্া এিং সমে প্রেধেেত হদি যাদত আপধন্ এই
পধরদষিা ধন্দত পাদরন্।

8.20 নতথ্ প্রাতি
সংধিি ন্ধেপে যধে সংরক্ষদণ্র ধন্িোধরত সমেসীমার মদিয পদড় তাহদি অন্ুদরাি করদি, ধন্ধেে ি
মাশুদির ধিধন্মদে, আমরা আপন্ার মিন্দেন্ সংক্রান্ত প্রদোজন্ীে ন্ধেপে আপন্াদক মেওোর িযিস্থা
করি।

9 ব্যাদের শাখা ব্ন্ধ / স্থানান্তরণ
এ্. আমরা যধে আমাদের োখ্া িন্ধ করা মন্স্থ কদর োধক অেিা োখ্া অন্য জােিাে ধন্দে যাই
অেিা আপন্াদক আর িযাধকং পধরদষিা ন্া ধেদত পাধর মসই মক্ষদে আমরা
i.
েু মাদসর মন্াটিস মেি, যধে ঐ মকদে মকান্ িযাদকর মকান্ োখ্া ন্া োদক
ii.
অন্যান্য মক্ষদে এক মাদসর মন্াটিস মেি।
তব্. োখ্া স্থান্ান্তধরত হদি ন্তু ন্ জােিার পুদরা ঠিকান্া আপন্াদক জান্াি
তস. োখ্াে কাদজর সমদে মকান্ পধরিতে ন্ হদি আপন্াদক জান্াি।

10 আতথ্ড ক উন্নয়দন সাতিল করা
এ্. আমরা ‘মিধসক মসধভংস িযাক ধডদপাধজট এযাকাউন্ট’(ধিএসধিধড এযাকাউন্ট)-এর সুধিিা মেি;
এই এযাকাউদন্ট মকান্ ন্যযন্তম িযািান্স রাখ্ার িািযিািকতা মন্ই। তদি ন্তু ন্ এযাকাউন্ট মখ্ািার
জন্য ধরজাভে িযাক ময সমদে সমদে ‘ধন্দজর গ্রাহকদক জান্ুন্’(মক ওোই ধস)/অবিি-অেেবিিকরণ্ ধন্িারদণ্র জন্য ধন্দেে েসমযহ মেে মসগুধি পািন্ করদত হদি। আমরা অন্যান্য সািারণ্
সুধিিাগুধিও মেি, যার মদিয এটিএম কাডে অেিা এটিএম-কাম-মডধিট কাডে োকদি, যার জন্য
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মকান্ মাশুি ধেদত হদি ন্া। এ সিই আপন্াদক জান্াদন্া হদি। এযাকাউন্ট মখ্ািার সমে আপন্াদক
সমস্ত খ্ুোঁটিন্াটি েচ্ছ ভাদি জান্াদন্া হদি।
তব্. এিরদন্র এযাকাউন্ট মখ্ািার মক্ষদে আমরা সরধিকৃ ত মক ওোই ধস ধিধির ধভধিদত কাজ
করি। যধেও এই এযাকাউন্টগুধিদক ধহদসদি আিাোভাদি মেখ্ান্ হদি এিং এগুধির উপর ধকছু
িািা-ধন্দষি োকদি যা আপন্াদক খ্ুি সহজদিািযভাদি এিং স্থান্ীে ভাষাে জান্াদন্া হদি
তস. আমাদের সমস্ত োখ্াে স্পিভাদি েুই িা ধতন্ ভাষাে ‘মিধসক মসধভংস িযাক ধডদপাধজট
এযাকাউন্ট’(ধিএসধিধড এযাকাউন্ট) মখ্ািার জন্য কী কী প্রদোজন্ এিং “ক্ষু দ্র এযাকাউন্ট” মখ্ািার
জন্য সরিীকৃ ত মক ওোই ধস-র মক্ষদে কী কী ন্ধে িািদি তা মিখ্া োকদি।
তড. আমাদের কমীদের মদিয, ধিদেষ কদর যাোঁরা সামদন্ িদস কাজ কদরন্ মসই িরদন্র কমীদের
মদিয এ ধিষদে সদচতন্া িাড়াদন্ার জন্য প্রধেক্ষণ্ সহ অন্যান্য পেদক্ষপ গ্রহণ্ করি।
ই. আমরা ধিন্ামযদিয মযি িযাধকং সুধিিা প্রোন্ করি মযমন্ মাদস কদেকিার টাকা মতািার
সুদযািসহ এযাকাউন্ট রক্ষণ্াদিক্ষণ্ করা, সািারণ্ মক্রধডট কাডে মেওো এিং রাজয ও মকেীে
সরকাদরর মেদক প্রাধি বিেুযধতন্ মািযদম হস্তান্তধরত করা।
এ্ফ. আপধন্ চাইদি আমরা মযিযযুি পধরদষিা, ধিন্ামযদিয অেিা েল্প মযদিয পধরদষিা মেি যা
সামদন্ই ধিজ্ঞাধপত করা োকদি, ময ভাষা আপধন্ মিাদঝন্ মসই ভাষাে।
তজ. পধরদষিা, মিন্দেন্ অেিা মাশুদি মকান্ পধরিতে ন্ হদি মসটি িিিৎ হওোর অন্তত এক মাস
আদিই আপন্াদক জান্াদন্া হদি।
এ্ইি. মকান্ পধরিতে ন্ হদি আপন্াদক আপন্ার পদক্ষ উপযুি মািযদম জান্াদন্া হদি, মযমন্ োখ্ার
মন্াটিস-মিাদডে ধেদে, অেিা ধিজদন্স কদরসপদন্ডন্ট-এর মািযদম, অেিা ধচঠি ধেদে।
আই. মযখ্াদন্ আমাদের োখ্া মন্ই আমরা মচিা করি একজন্ ধিজদন্স কদরসপদন্ডন্ট (ধিধস) /
ধিজদন্স মিধসধিদটটর (ধিএি) রাখ্দত। ভারতীে ধরজাভে িযাক-এর ধন্দেে ধেকা অন্ুসাদর িা
তাদের পধরকল্পন্া মমদন্ মকান্ িযাকধিহীন্ এিাকাে এটি হদত হদি। এর িদি এযাকাউন্ট মখ্ািা
যাদি, আমান্ত জমা করা যাদি িা মতািা যাদি, যধেও টাকার পধরমাণ্ িা কতিার মিন্দেন্ করা
যাদি তা েতে সাদপক্ষ, িযািান্স সম্পদকে মখ্াোঁজ মন্ওো যাদি এিং টাকা এক জােিা মেদক অন্য
জােিাে হস্তান্তধরত করা যাদি।
কজ. আমরা মচিা করি মমািাইি িযাদকর সুধিিাও ধেদত।
কক. অেেদপ্ররদণ্র অন্যান্য পদ্ধধতর সুদযাি ধেদতও আমরা মচিা করি, যার মদিয রদেদছ মমািাইি
মিান্, ইধসএস, এন্ইএিটি ইতযাধের মত বিেুযধতন্ মািযম।।
এ্ল. ধিধস / ধিএি-এর ময মকান্ ভু ি িা মোদষর জন্য আমরা োেী হি এিং তাদের ধিরুদদ্ধ
অধভদযাি োদের হদি তার তেন্ত হদি।
এ্ি. প্রদোজদন্ আমরা েল্প খ্রদচ ঋণ্োন্ করি, যধেও েতে সাদপদক্ষ, এিং মসগুধি আপন্াদক
জান্াদন্া হদি ঋদণ্র জন্য আপধন্ যখ্ন্ আদিেন্ করদিন্।
এ্ন. আমরা আপন্াদক িযাখ্যা কদর জান্াি ধিধভন্ন িরদন্র ঋণ্োন্ প্রকল্প, আপন্ার ঋণ্ আদিেন্টি
যাচাই করার জন্য িযাদকর প্রদোজন্ কী কী ন্যযন্তম তেয, এই িরদন্র ঋদণ্র মক্ষদে প্রদযাজয সি
মেদক গুরুত্বপযণ্ে েতে ািধি, িযাকদক মেওোর মত জাধমন্, সুদের ধহদসদির িরন্ ও িণ্ন্া কতধেন্
অন্তর করা হে, পধরদোদির পদ্ধধত ইতযাধে।
ও. এক িক্ষ টাকা পযেন্ত ঋদণ্র জন্য আমরা অধতধরি জাধমন্ চাইি ন্া (এমএসই গ্রাহকদের ঋণ্
িাদে, ময মক্ষদে েে িক্ষ টাকার ঋণ্ পযেন্ত অধতধরি জাধমন্ িাদি ন্া)
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তপ. ঋণ্গ্রহদণ্র িদি যধে আপধন্ আধেেক সমসযার সম্মুখ্ীন্ হন্, আমরা সহান্ুভযধতর সদে এিং
ইধতিাচকভাদি ধিদিচন্া করি।
তকউ. উপদরাি মকান্ আধেেক সমসযার সম্মুখ্ীন্ হদি আপধন্ আমাদের জান্াদিন্, আমরা আপন্াদক
এই সমসযা অধতক্রম করার জন্য সহদযাধিতা করি।
আর. আমরা আপন্ার সমসযা সমািাদন্ সাহাযয করি, প্রদোজদন্ একটি পুন্রুদ্ধার পযাদকজ বতধর
কদর, যধে মসই পযাদকজ আমাদের উভে পদক্ষর োদেের খ্াধতদর কাধঙ্খত হে।
এ্স. আমরা এযাকাউন্ট িারকদের এযাকাউন্ট চািন্ার ধিষদে ধেধক্ষত করি এিং পধরচাধিত করি,
তা মস সািারণ্ োখ্া িযাধকং মহাক অেিা তেয ও সম্প্রচার প্রযুধির (আইধসটি) বতধর মািযদমর
অিীদন্ মকান্ ধিদেষ যন্ত্র ইতযাধে িযিহার কদর মহাক।
টি. আমরা আধেেক োক্ষরতা অধভযান্ চািাি গ্রাহকদের ধেধক্ষত করার জন্য।
ইউ. েহদর ও গ্রাদম ধিদেষ ধচধিত মিাষ্ঠীসমযদহর মদিয আধেেক অন্তভুে ধিকরদণ্র উদেেযদক এধিদে
ধন্দে যাওোর জন্য আমরা ধেধির, স্টি এিং টাউন্ হদি অন্ুষ্ঠান্ সংিঠিত করি।
তভ. িযাদক আমরা এক এমন্ প্রধক্রো চািু করি যাদত সারা মেদে এিং ধিদেষ কদর িযাদক,
আধেেক উন্নেদন্ সাধমি করার জন্য কী কী প্রোস মন্ওো হদচ্ছ মস সম্পদকে ধিধভন্ন স্তদরর কমীদের
ধেধক্ষত করা যাে।
ডব্তলউ. মসই সি িযাকধিহীন্ এিাকাে, মযখ্াদন্ আধেেক উন্নেদন্র প্রোস চদিদছ মসখ্াদন্ িযাক
আধিকাধরকদের ধন্েধমত / িািাতার পধরেেেদন্র িযিস্থা চািু করদত হদি এটা মেখ্ার জন্য ময
িযাদকর প্রোস মেষদমে িাগু হদচ্ছ ধকন্া।
এ্ক্স. আপন্াদের যধে মকান্ অধভদযাি োদক আমরা মচিা করি মসটি সদে সদে মেখ্া এিং
যোেীঘ্র তার ধন্ষ্পধি করা।
ওয়াই. আপন্ার যধে িযাদকর অেিা ধিধস / ধিএি-এর ধিরুদদ্ধ মকান্ অধভদযাি োদক আমরা
আপন্াদক জান্াি কীভাদি অধভদযাি োদের করা যাে এিং িযাদকর ধভতদর অধভদযাি ধন্রসদন্র
কী পদ্ধধত। যধে িযাক কতৃে ক আপন্ার অধভদযাদির ধন্রসন্ ন্া হে, অেিা আপন্ার কাদছ মসটি
সদন্তাষজন্ক ন্া হে, আমরা িযাধকং মিাকপাি প্রকদল্পর কোও আপন্াদক জান্াি।
কজড. আমরা আধেেক উন্নেদন্র সাধমি করার কমেসধয চ ধিষদে িযাপক প্রচার চািাি এিং গ্রাহকদের
ধিধভন্ন পণ্য ও পধরদষিা সম্পদকে ধেধক্ষত করি।

11 ব্তরষ্ঠ না তরক এ্ব্ং অনযভাদব্ সিথ্ড ব্যতি ণ
এ্. আমরা আমাদের পদক্ষ সদিোচ্চ প্রোস করি যাদত ব্তরষ্ঠ না তরক, অন্যভাদি সমেে
িযধিিণ্ এিং ধন্রক্ষর মান্ুদষর মত ধিদেষ িরদন্র গ্রাহকরা সহদজ এিং অন্াোদস আমাদের
কাদছ িযাদকর পধরদষিা ধন্দত পাদরন্। এই প্রোদসর মদিয অন্তভুে ি এই িরদন্র আদিেন্কারী
এিং গ্রাহকদের পদক্ষ সুধিিাজন্ক ন্ীধত, পণ্য এিং পধরদষিা বতধর করা।
তব্. আপন্াদের পদক্ষ যাদত িযাধকং পধরদষিা আরও সুিম হে, আমরা মচিা করি উন্নত
প্রণ্ািী এিং পদ্ধধত বতধর করদত হে।
তস. আমরা মচিা করি আমাদের োখ্া ও এটিএম-এ আপন্াদের সেরীদর উপধস্থত হওো
আরও সুিম করদত।
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তড. আমরা আমাদের কমীদের এিযাপাদর ধেধক্ষত করি যাদত আপন্াদের িযাধকং মিন্দেন্
করার মক্ষদে তারা আপন্াদের সাহাযয করদত পাদর।
ই. এই ধিধিদত ময সমস্ত োে েীকার করা হদেদছ তার অধতধরি
(i)
আমরা আপন্াদের যোদযািয অগ্রাধিকার মেি। িযাধকং মিন্দেন্ এিং
অধভদযাি ধন্রসদন্র জন্য আমরা মচিা করি আপন্াদের িযধিিত পধরদষিা ধেদত।
(ii)
িযাধকং হদি আমরা িসার িযিস্থা রাখ্ি।
(iii)
এক-িাতােন্-পদ্ধধত মািযদম আমরা মচিা করি আপন্াদের পধরদষিা ধেদত।
(iv)
আমরা আপন্াদের দ্বারা ধন্িোধরত সীমা পযেন্ত আপন্াদের দ্বারা েীকৃ ত িা
প্রাধিকৃ ত িযধি মািযদম অন্ুদমােন্পে ও পাসিই উপস্থাধপত করদি টাকা তু িদত
মেি।
(v)
অসুস্থতা অেিা োখ্াে আসা সম্ভি ন্া হদি আমরা আপন্ার মোরদিাড়াে
ধিদে িযাধকং পধরদষিা ধেদত মচিা করি(ন্িে / মিখ্য, এযাকাউদন্ট মক্রধডট করার
জন্য গ্রহণ্ করি অেিা ন্িে / ধডমান্ড ড্রািটস মেি মচদকর ধিরুদদ্ধ/ ধিধখ্ত
োধির ধভধিদত)।
(vi)
মপন্েন্ারদের মক্ষদে আমরা আপন্ার এযাকাউদন্ট মক্রধডট করা মপন্েন্
উদেখ্ কদর মপন্েন্ ধিপ মেি।
(vii)
ধিদেষ পধরধস্থধতদত আমরা িাধড় ধিদে মপন্েন্ মেওোর মচিা করি।
(viii)
আমরা িাইি সাটিেধিদকট গ্রহণ্ করি। আমাদের িযাদকর ময মকান্ োখ্াে
আপন্ারা (মপন্েন্ারিণ্) মসগুধি জমা মেদিন্।
(ix)
ধিধিি অসমেেতা, মান্ধসক বিকিয, মসধরব্রাি পািধস এিং অটিজমসহ
অসমেে িযধিদের জন্য ন্যাোন্ি ট্রাস্ট এযা্ট, 1999-এর অিীদন্ কীভাদি আইধন্
অধভভািক ধন্যুি
করা
যাে মস ধিষদে আমরা
অসমেে
িযধিদের
আত্মীে/ধপতামাতাদের পধরচাধিত করি।
(x)
আমরা সুধন্ধিত করি ময েৃধি-প্রধতিন্ধীদের মযন্ মকান্ বিষময িযধতদরদক
সি িরদন্র িযাধকং সুধিিা মযমন্ মচক িই সুধিিা, এটিএম সুধিিা, মন্ট িযাধকং
সুধিিা, িকার-সুধিিা, খ্ুচদরা ঋণ্, মক্রধডট কাডে ইতযাধে আিধেযকভাদি মেওো
হে।
(xi)
েৃধি-প্রধতিন্ধীদের সমস্ত িযাধকং সুধিিা পাওোর মক্ষদে আমরা সি িরদন্র
সাহাযয করি।
(xii)
আমরা ধন্েধমত সভা অন্ুধষ্ঠত করার প্রোস মন্ি যাদত আপন্ারা
আপন্াদের ধচন্তাভািন্াগুদিা িিদত পাদরন্ এিং মযৌে অধভজ্ঞতা মেদক উপকৃ ত হদত
পাদরন্।

12 আপনার এ্যাকাউদের সুরষা
12.1 তনরাপে এ্ব্ং তব্শ্বস্ত ব্যাতেং ও অথ্ড প্রোন পদ্ধতি
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এ্. আমরা সদিোচ্চ মচিা করি এমন্ ধিশ্বস্ত িযাধকং এিং অেেপ্রোন্ পদ্ধধত আপন্াদক ধেদত, যার
ওপর আপধন্ ধন্ভে র করদত পাদরন্।
তব্. আমরা ধন্রাপিা িযিস্থার অে ধহদসদি ধসধসটিধভ িািাি ধন্ধিড় ন্জরোরী করার জন্য।
12.2 আিাদের সিদয়াপদ া ী কদর রাখা
এ্. অন্ুগ্রহ কদর আপধন্ অিেযই আমাদের কাদছ ন্ধেভু ি করুন্ আপন্ার িতে মান্ ঠিকান্া, মিান্
ন্ম্বর, মমািাইি মিান্ ন্ম্বর এিং / অেিা ই-মমি আইধড যাদত আমরা আপন্াদক প্রদোজন্ীে
সতকে িাতে া পাঠাদত পাধর।
তব্. অন্ুগ্রহ কদর অিেযই আমাদের সদে সদে জাধন্দে ধেন্ যখ্ন্ আপধন্ ন্াম, ঠিকান্া, মিান্
ন্ম্বর এিং ই-মমি আইধড পধরিতে ন্ করদিন্ যাদত যখ্ন্ই েরকার পড়দি আমরা মযািাদযাি
করদত পাধর।
12.3 আপনার এ্যাকাউে পরীষা
এ্.

আমরা সুপাধরে কধর, আপধন্ ধন্েধমতভাদি আপন্ার ধিিরণ্ী অেিা পাস-িই পরীক্ষা করুন্।

যধে মেদখ্ন্ মসখ্াদন্ মকান্ও অন্তভুে ধি ভু ি িদি মদন্ হদচ্ছ, যত েীঘ্র সম্ভি আমাদের তা জান্াদন্া
যাদত আমরা ধিষেটি তেন্ত কদর মেখ্দত পাধর। সরাসধর মডধিট ও স্থােী আদেেন্ামা ধন্েধমত
পরীক্ষা করদি আপধন্ ধন্ধিত হদিন্, অেে মসই ধন্ধেে ি স্থাদন্ যাদচ্ছ মযখ্াদন্ আপধন্ পাো্ঠাদত
মচদেদছন্।
তব্.
যধে আপন্ার এযাকাউদন্টর মকান্ও মিন্দেন্ আমাদের তেন্ত করার প্রদোজন্ হে, তাহদি
আমাদের সদে এিং পুধিে / অন্যান্য তেন্তকারী এদজধন্স, যধে তাোঁদের সাহাদযযর আমাদের প্রদোজন্
হদে োদক, আপধন্ অিেযই সহদযাধিতা করদিন্।
12.4

ত্ন গ্রহণ

প্রতারণ্া আটকাদত এিং আপন্ার এযাকাউন্ট সুরধক্ষত রাখ্দত আপন্ার ধন্দজরই আপন্ার মচক,
পাসিই এিং অন্যান্য সুরক্ষা তেয যত্ন কদর রাখ্া জরুরী। অন্ুগ্রহ কদর ধন্দচ প্রেি ধন্দেে োিিী
আপধন্ অন্ুসরন্ কদরন্ তা ধন্ধিত করুন্ঃ
এ্.
করদব্ন না
i. আপন্ার মচকিই এিং কাডে একসদে রাখ্া
ii. মচদকর িাোঁকা পাতা সই কদর রাখ্া
iii. আপন্ার এযাকাউদন্টর ধিেে, পাস-ওোডে অেিা অন্যান্য সুরক্ষা তেয অন্য কাউদক মেওো
তব্.
আমরা আপন্াদক পরামেে মেি আপন্ার কাডে /মচক িই অপিযিহাদরর হাত মেদক রুখ্দত
আপধন্ কী করদত পাদরন্।
তস.
আপন্ার মচকিই, পাসিই অেিা এটিএম / মডধিট কাডে হাধরদে মিদি িা চু ধর মিদি িা
অন্য মকউ আপন্ার তপন িা অন্য সুরক্ষা তেয মজদন্ মিদি, আপধন্ তা আমাদের জান্াদন্ার পদরই,
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আমরা ওইগুধির অপিযিহার আটকাদন্ার জন্য সদে সদে িযিস্থা গ্রহণ্ করি। আপন্ারও উধচৎ
আপন্ার ধপন্ /পাসওোডে পািদট মিিা, যধে অন্য মকউ তা মজদন্ মিদি।
তড.
যধে আপধন্ সদিহ কদরন্ অেিা আধিষ্কার কদরন্ ময, আপন্ার মচক িই, পাসিই, কাডে
হাধরদে মিদছ িা চু ধর হদে মিদছ অেিা অন্য মকউ আপন্ার ধপন্, পাসওোডে িা অন্য সুরক্ষা তেয
মজদন্ যাে, তাহদি আপধন্ অিেযই যত েীঘ্র সম্ভি আমাদের জান্াদিন্।
ই.
আপধন্ আমাদের ওপদরর ক্ষধত সম্বদন্ধ আপন্াদক প্রেি আমাদের 24 র্ন্টা মটাি ধি ন্ম্বদর
মিান্ কদর জান্াদত পাদরন্ এিং সদে সদে এই মদমে ধিধখ্তভাদি এর সতযতা সমেেন্ করদত
পাদরন্। ধিকল্প িযিস্থা ধহদসদি, এই উদেদেয মেওো ই-মমি ঠিকান্ােও আমাদের জান্াদত পাদরন্।
এ্ফ.
যতক্ষণ্ পযেন্ত ন্া আপধন্ আমাদের জান্াদচ্ছন্ মসই সমদের মদিয মকান্ও অপিযিহাদরর
জন্য আপধন্ োধে োকদিন্।
12.5 অথ্ড প্রোন ব্াতিলকরণ
এ্. মকান্ও মচদকর অেেপ্রোন্ িন্ধ করদত অেিা ইধতপযদিে প্রেি স্থােী ধন্দেে ধেকা িাধতি করদত
অেিা মকান্ও সরাসধর মডধিদটর ধন্দেে ে িাধতি করার জন্য আপন্াদক অিেযই ধিধখ্তভাদি
জান্াদত হদি।
তব্.

আমরা আপন্ার প্রেি আদেেন্ামা তু দি মন্ওোর জন্য ময মকান্ও ধন্দেে ে গ্রহণ্ করি।

উপকৃ ত(মিধন্ধিধসোধর) / উপদভািকারী (ইউজার) সংস্থা মেদক পযিে সম্মধত / অন্ুদমােন্ প্রাধির
জন্য আপন্াদক িািয করি ন্া।
তস. অেেপ্রোন্ িাধতি করা যাদি ন্া যধে ন্া আপন্ার িাধতি করার ধসদ্ধাদন্তর মন্াটিো্স ন্া মেন্।
তড.
মক্রধডট কাদডে অেেপ্রোন্ িাধতি করা যাদি চু ধিমত ধকছু ধিধি ও েতে পািন্ করার
সাদপদক্ষ।

12.6 ষতি জতনি োয়
আপধন্ যধে প্রতারণ্ামযিক কাজ কদরন্, তাহদি আপন্ার এযাকাউদন্ট সমস্ত ক্ষধতর জন্য আপধন্ োেী
োকদিন্। যধে আপধন্ যোযে যত্ন ন্া ধন্দে কাজ কদরন্, যার পধরণ্ধতদত ক্ষধত হে, তাহদি তার
জন্য আপধন্ োেী হদিন্।

সংদ াজনী – পতরভাোদকাে
এই পধরভাষাগুধি আচরণ্ধিধিদত িযিহৃত ধিধভন্ন েব্দ ও পদের অেে িযাখ্যা কদর। এগুধি ধিশুদ্ধ
আইধন্ িা প্রাদোধিক সংজ্ঞা ন্ে।
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এ্টিএ্ি
এটি একটি েেংধক্রে যন্ত্র (এটিএম), যাদত মকান্ গ্রাহক ধপন্সহ তাোঁর কাডে িযিহার কদর ন্িে
টাকা, আন্ুষধেক তেয ও অন্যান্য পধরদষিা সংগ্রহ করদত পাদরন্।
ব্যাতেং কলাকপাল
ধিধভন্ন িযধি ও মছাটখ্াদটা িযিসােীদের সদে তাোঁদের িযাদকর ধিদরাি মীমাংসা করার জন্য ধরজাভে
িযাক কতৃে ক িঠিত একটি েেংোধসত ধিদরাি মীমাংসা কতৃে পক্ষ।
কাডড
পণ্য ও পধরদষিার োম মমটাদন্া অেিা ন্িে টাকা মতািিার জন্য মকান্ গ্রাহক ময িযাধস্টক
কাডেটি িযিহার কদরন্, মসটিদক কাডে িিা হে। এই আচরণ্ধিধির মদিয অন্তভুে ি হদেদছ মডধিট,
মক্রধডট, স্মাটে এিং এটিএম কাডে।
কক্রতডট কাডড
মক্রধডট কাডে হি টাকা িাদরর সুধিিাযুি একটি িযাধস্টক কাডে, যার সাহাদযয আপধন্ পণ্য ও
পধরদষিার োম মমটাদত পাদরন্ অেিা ন্িে টাকা তু িদত পাদরন্।

কিক আোয় (কাদলকশন) নীতি
মচক আোে (কাদিকেন্) ন্ীধত হি মকান্ এযাকাউদন্ট মক্রধডদটর জন্য জমা মেওো ধিধভন্ন স্থান্ীে
ও িাইদরর মচক ইতযাধের মক্ষদে িযাক অন্ুসত
ৃ একটি ন্ীধত। এই ন্ীধতদত অন্যান্য ধিষদের সদে
আরও ময ধিষেগুধি অন্তভুে ি রদেদছ, মসগুধি হিঃ






মচক ক্রদের জন্য অন্ুদরাি
মচক মক্রধডদটর সমে সীমা
মচক আোদে ধিিদম্বর মক্ষদে সুে প্রোন্
স্থান্ীে ও িাইদরর মচদকর মক্ষদে তাৎক্ষধণ্ক মক্রধডট

প্রধক্রোকরদণ্র মাঝপদে মচক /ইন্িু দমন্ট হাধরদে মিদি মসসি মক্ষদে কাদিকেন্ মাশুি।
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গ্রাহক
গ্রাহক হদিন্ এমন্ একজন্ িযধি যাোঁর একটি এযাকাউন্ট আদছ (অন্য িযধির সদে মযৌে এযাকাউন্ট
অেিা একধজধকউটার ধহসাদি অেিা অধছ অেিা এইচইউএি-এর কতে া ধহদসদি এযাকাউন্ট এরই
অন্তভুে ি ধকন্তু একক িযিসােী/মাধিকান্া/েধরধক মাধিকান্া/মকাম্পাধন্, িাি িা সধমধত’র এযাকাউন্ট
অন্তভুে ি হদি ন্া) অেিা ধযধন্ িযাক মেদক অন্য পণ্য / পধরদষিার সুদযাি গ্রহণ্ কদর োদকন্।
কাদরে এ্যাকাউে
এমন্ এক িরদন্র চাধহো ধভধিক আমান্ত, মযখ্ান্ মেদক িযািাদন্সর সাদপদক্ষ অেিা সম্মধতর
ধভধিদত ধন্িোধরত পধরমাণ্ পযেন্ত যতিার প্রদোজন্ টাকা মতািা যাে।
িৃি ব্যতির এ্যাকাউে
মৃত িযধির এযাকাউন্ট হি এমন্ একটি এযাকাউন্ট ময মক্ষদে একক এযাকাউন্টিারী প্রোত হদেদছন্
অেিা মযৌে এযাকাউদন্টর মক্ষদে এক িা একাধিক মযৌে এযাকাউন্টিারী প্রোত হদেদছন্।
তডিযাট এ্যাকাউে
ধডমযাট এযাকাউন্ট হি এক ধন্রািেি (ধডদমটিধরোিাইজড) এযাকাউন্ট

এিং এমন্ এক এযাকাউন্ট

যাদত ধিধন্দোিকারীদের মেোরপদের ধহসাি ইদিক্ট্রধন্ক পদ্ধধতদত রাখ্া হে।

আিানি এ্যাকাউে


“মসধভংস ধডদপাধজট” হি এক িরদন্র চাধহোধভধিক আমান্ত যার ধকছু ধন্ধেে ি ধিধি-ধন্দষি
রদেদছ। িযাদকর অন্ুদমােন্ক্রদম একটি ধন্ধেে ি সমেসীমাে কত পধরমাণ্ টাকা কত সংখ্যক
িার মতািা যাদি এিযাপাদর রদেদছ ধন্ধেে ি ধন্েমন্ীধত।



“মমোধে আমান্ত” হি িযাদকর তরদি িৃহীত ধন্ধেে ি সমদের জন্য এমন্ একটি আমান্ত যা
উি সমদের পদরই শুিু মতািা যাদি। এর মদিয ময সি আমান্ত রদেদছ মসগুধি হি

মরকাধরং / ডিি মিধন্ধিট ধডদপাধজট / েটে ধডদপাধজট / ধিক্সড ধডদপাধজট / মান্থধি
ইন্কাম সাটিেধিদকট/মকাোটোরধি ইন্কাম সাটিেধিদকট ইতযাধে।
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“মন্াটিস ধডদপাধজট” হি একটি ধিদেষ সমেসীমার মমোধে আমান্ত ধকন্তু কমপদক্ষ িযাদকর
একটি পযণ্ে কমেধেিদসর মন্াটিদস মতািা যাদি।

ইক্যযইটি
ইক্যযইটির

অেে

হি

একটি

কদপোদরট

সংস্থার

মযিিদন্র

অংে,

যা

ধন্রািেি

আকাদর

(ধডদমটিধরোিাইজড) অেিা িাস্তি আকাদর মেোর ধহসাদি োদক।
বব্েুযতিন তনকাশী পতরদেব্া (ইদলকট্রতনক তিয়াতরং সাতভডস)
এটি হি ধন্কােী মকদের পধরদষিা িযিহার কদর বিেুযধতন্ মািযদম একটি িযাক এযাকাউন্ট মেদক
আদরকটি িযাক এযাকাউদন্ট অেে হস্তান্তধরত করা।
সুদের স্থায়ী হার
মকান্ ঋদণ্র ওপর সুদের স্থােী হার িিদত মিাঝাে, সংধিি ঋদণ্র সমগ্র সমেসীমার জন্য সুদের
হার অপধরিধতে ত োকদি অেিা ঋদণ্র ধিধি ও েদতে র ওপর ধন্ভে র কদর প্রেম কদেক িছর পদর
এই হাদরর সংদোিন্ও হদত পাদর।
পতরব্িডনশীল সুদের হার (কলাটিং করট অফ ইনটাদরস্ট্)
মকান্ ঋদণ্র ওপর পধরিতে ন্েীি সুদের হার িিদত মিাঝাে, ওই সুদের হার ধস্থর ন্ে, িরং
মরিাদরন্স মরদটর সদে তা যুি এিং মেদষাি হাদরর পধরিতে দন্র সদে এই হাদররও পধরিতে ন্
র্টদি।

যারাতে
মকান্ িযধি দ্বারা মেওো প্রধতশ্রুধত।
সরকাতর ব্ন্ড
সরকাধর িন্ড হি, সরকাধর ঋণ্ সংগ্রদহর উদেদেয সরকার কতৃে ক সৃি ও জাধর করা ঋণ্পে।
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ইন-অপাদরটিভ/ ডরিযাে এ্যাকাউে (তনতিয় / সুি এ্যাকাউে)
একটি ইন্-অপাদরটিভ/ ডরমযান্ট এযাকাউন্ট িিদত মিাঝাে মকান্ মসধভংস অেিা কাদরন্ট এযাকাউন্ট,
মযখ্াদন্ েুিছর যািৎ মকান্ মিন্দেন্ হেধন্।
কিল
িাস্তি আকাদর িা বিেুযধতন্ আকাদর মকান্ ধচঠি।
এ্নইএ্ফটি
জাতীে বিেুযধতন্ অেে হস্তান্তরণ্ (ন্যাোন্ি ইদিকট্রধন্ক িান্ড ট্রান্সিার) পদ্ধধত হি এমন্ একটি
মেেিযাপী অেে হস্তান্তরণ্ পদ্ধধত যা ময মকান্ একটি িযাক োখ্া মেদক মেদের ময মকান্ িযাক
োখ্াে অেে হস্তান্তর করার সুধিিা মেে।
নতিদনশদনর সুতব্িা
ন্ধমদন্েদন্র সুধিিা িযাকদক মকান্ মৃত আমান্তকারীর মক্রধডদট োকা টাকা ন্ধমধন্দক মেওোর
িযিস্থা করদত পাদর; িযাদকর ধন্রাপে মহিাজদত োকা মৃত িযধির ধজধন্সপে ন্ধমধন্দক মিরত
ধেদত পাদর; িকার ভাড়া মন্ওো গ্রাহদকর মৃতুয হদি িযাক মসিটি িকাদরর ধজধন্সপে িকার ভাড়া
মন্ওো গ্রাহদকর ন্ধমধন্র হাদত তু দি ধেদত পাদর।
কিয়াে কপদরান (অিল) কিক
ময মচক আোদের জন্য উপস্থাপন্ করা হদেদছ মচকটি জাধর করার ধতন্ মাস পদর।
পযান
পামোদন্ন্ট এযাকাউন্ট ন্ম্বর হি ভারত সরকাদরর আেকর েির প্রেি একটি সিেভারতীে মমৌধিক
ন্ম্বর, মযখ্াদন্ রদেদছ িণ্ে ও সংখ্যা সমধিত েেটি কযাদরকটার। এটি একটি িযাধমদন্দটড কাদডের
আকাদর মেওো হদে োদক। এটি একটি স্থােী কাডে এিং করোতার ঠিকান্া পধরিতে ন্ িা কর
ধন্িোরক আধিকাধরদকর পধরিতে ন্ র্টদিও এই কাদডের পধরিতে ন্ হদি ন্া।
পাসওয়াডড
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এটি হি গ্রাহক দ্বারা ধন্িোধচত একটি েব্দ অেিা রাধে, অেিা তাদের সমিদে বতধর একটি
সংদযাদির জন্য সংদকতধিধপ যার মািযদম ধতধন্ মকান্ মিান্ অেিা ইন্টারদন্ট িযাধকং পধরদষিা
িযিহার করদত পারদিন্। এটি তাোঁর পধরচে েন্াি করার জন্যও িযিহার করা যাদি।
তপন (ব্যতি ি পতরিয় শনািকরণ নম্বর)
এটি একটি মিাপন্ ন্ম্বর, কাদডের সদে মযটি িযিহার কদর গ্রাহক মকান্ পণ্য / পধরদষিার জন্য
অেেপ্রোন্ করদত পাদরন্, ন্িে টাকা তু িদত পাদরন্ এিং িযাক প্রেি অন্যান্য ইদিকট্রধন্ক পধরদষিা
িযিহার করদত পাদরন্।
আরটিতজএ্স
“আরটিধজএস” – এই সংধক্ষি ন্াদমর পযণ্োে রূপ হি ধরদেি টাইম গ্রস মসদটিদমন্ট (সমসমদে
সামধগ্রক

ধন্ষ্পধি)। এই

পদ্ধধত

হি

িযাধকং

িযিস্থাে

অেে

হস্তান্তরদণ্র

দ্রুততম

মািযম।

আরটিধজএস-এর অিীদন্ মিন্দেন্গুধির ধন্ষ্পধি হে এদক-এদক’র ধভধিদত, যাদক ‘গ্রস মসটিদমন্ট’ িিা
হদচ্ছ এিং ‘ধরোি টাইম’ মাদন্ হি মকান্ সমে িযে ন্া কদরই সদে সদে ধন্ষ্পধি।
করফাদরন্স করট
এটি হি একটি িযাদকর সুদের হাদরর মাপকাঠি যার ওপর ধন্ভে র কদর ময ঋণ্গুধির সুদের হার
পধরিতে ন্েীি তাদের সুদের হার ধন্িোরণ্ করা। সুদের মরিাদরন্স মরট ধিধভন্ন িযাক ধন্জ ধন্জ
ন্ীধত ধন্েম অন্ুসাদর ধস্থর কদর িা সংদোিন্ কদর।

ব্তরষ্ঠ না তরক
িধরষ্ঠ ন্ািধরক হদিন্ এমন্ এক িযধি যাোঁর িেস ষাট অধতক্রম কদরদছ।
স্মাটড কাডড
স্মাটে কাডে হি প্রাে মক্রধডট কাদডের আকাদর একটি িাধস্টক কাডে, মযখ্াদন্ অন্তভুে ি রদেদছ একটি
মাইদক্রাধচপ যা মডটা প্রধক্রোকরদণ্ সক্ষম। এটি েন্ািকরণ্, প্রমাণ্ীকরণ্ এিং মডটা সংরক্ষদণ্র
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িযিস্থা কদর। মটধিদিান্ কি, বিেুযধতন্ পদ্ধধতদত ন্িে অেেপ্রোন্ ও অন্যান্য প্রদোদির মক্ষদেও এটি
িযিহার করা যাে।
িাশুল সূতি
গ্রাহকদের জন্য িযাক প্রেি পণ্য ও পধরদষিার িযাক ধন্িোধরত মাশুি সযধচ।
অ-প্রেি কিক
এটি একটি মচক, যা িযাদকর তরদি “আন্দপড” (িাউন্সড) ধেদরান্াদম মিরত মেওো হে।

56
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এই ধিধি ব্যাতেং ককাডস এ্যান্ড স্ট্যান্ডাডডস কব্াডড অফ ইতন্ডয়া
(তব্তসএ্সতব্আই)

কতৃে ক

ভারতীে

ধরজাভে

িযাক,

ইধন্ডোন্

িযাকস

এযাদসাধসদেেন্ এিং সেসয িযাকদের সদে সহদযাধিতাে বতধর করা হদেদছ।
এই ধিধির মকেীে িক্ষয হি সুষ্ঠু এিং ন্যাযয িযাধকং আচরণ্ িদড় মতািা,
ন্যযন্তম মান্ ঠিক করা, েচ্ছতা িাড়াদন্া, কাজকদমের মান্ আদরা উন্নত করা
এিং সিার উপদর িযাকার-গ্রাহকদের মদিয আন্তধরক সম্পকে িদড় মতািা যা
িযাধকং িযিস্থা সম্পদকে সািারণ্ মান্ুদষর আস্থা িাধড়দে তু িদি।
ধিধসএসধিআই একটি েোধসত সংস্থা ধহদসদি িঠিত হে মিব্রুোধর 2006
সাদি –“ এই ধিষেটি ন্জর রাখ্া এিং সুধন্ধিত করার জন্য ময, িযাকগুধি

তাদের পধরদষিা মেওোর সমে িৃহীত িযাধকং ধিধি এিং মান্ সঠিক ভাদি
মমদন্ চিদছ ধকন্া”।
ধিধসএসধিআই েুই প্রস্থ ধিধি বতধর কদরদছ - গ্রাহকদের প্রতি ব্যাদের
োয়ব্দ্ধিা সংক্রান্ত তব্তি এিং অণু এ্ব্ং ষু দ্র উদেযাদ র প্রতি ব্যাদের
োয়ব্দ্ধিা সংক্রান্ত তব্তি। এই ধিধিগুধি ধিধসএসধিআই-এর সেসয িযাকগুধি
গ্রহণ্ কদরদছ যার মদিয পদড় তিধসিভু ি িাধণ্ধজযক িযাক, েহরাঞ্চধিক
সমিাে িযাক এিং আঞ্চধিক গ্রামীণ্ িযাকসমযহ।
ধিধসএসধিআই তার িঠন্ এিং ভয ধমকাে মকান্ অধভদযাি ধন্রসন্ মিারাম
ন্ে। তিুও, অধভদযাি এদি ধিধসএসধিআই িযাকগুধির ন্ীধত, পদ্ধধত এিং

আচরদণ্র মদিয িাোঁক মেদক যাওোর ধেক মেদক সৃধি হওো প্রণ্ািীিত অভাি
ধচধিত করার িদক্ষয মসটি পরীক্ষা কদর মেদখ্, এিং মসগুধি শুিদর মন্ওোর
জন্য পেদক্ষপ গ্রহণ্ কদর।
ধিধসএসধিআই

সম্পদকে

আরও

মখ্াোঁজখ্ির

www.bcsbi.org.in ওদেিসাইদট িি করুন্।
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তস-7, 4 িল, ভারিীয় তরজাভড ব্যাে তব্তডং, ব্ান্দ্রা ক্যরলা কিদেক্স, িুম্বই-400 051
কটতলদফান:022-26573724 / 26573371

58

