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আভ্যন্তৰীণ অলভ্য াগ লিষ্পলি প্ৰণালী

অৰভযৰ্াগ ৰিষ্পৰিি তৃতীয় শািী

 োখা / এটেএম

 এযিণ্টৰ বসযত তাৎিলণক বেে / 

বেে

 আমাৰ বসযত কথা পাতক / কল

বেণ্টাৰ

 ই-বমইলয াযগ ব াগায াগ কৰক

 বৈকৰ বিাযিল লৈষয়ালল ললখক

 অলভ্য াগ প্ৰপত্ৰ িাউিযলাি কৰক

আৰু ইয়াত উযেখ কৰা টিকিালল

বপ্ৰৰণ কৰক

 োখা সম্পকীয় অলভ্য াগৰ ৈাযৈ, 

েক্ৰ বিাযিল লৈষয়াৰ বসযত কথা

পাৈ

 প্ৰধাি বিাযিল লৈষয়ালল  াওঁক

 লপএিঅ'বল এো ইযমইল বপ্ৰৰণ

কলৰৈলল বৱৈছাইেত লিক কলৰ

 অলভ্য াগ প্ৰপত্ৰ িাউিযলাি কৰক

আৰু ইয়াত উযেখ কৰা টিকিালল

বপ্ৰৰণ কৰক

অৰভযৰ্াগ ৰিষ্পৰিি প্ৰৰ্ম শািী অৰভযৰ্াগ ৰিষ্পৰিি ৰদ্বতীয় শািী
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আি.ৰব.আই.-ি দবঙ্ঙ্কং দলাকপালি ওচিলল ৰ্াওঁক

– দবঙ্ঙ্কংি তৃতীয় সাম্ৰাজয

1.  লদ বৈযক এমাহৰ লভ্তৰতআযপািাৰ অলভ্য াগ

আযপািাৰ সন্তুটি বিাযহাৱাললযক সমাধাি িকযৰ, 
আৰ.লৈ.আই.-ৰ বৈজকিং বলাকপালৰ কাষ োপক

2. বৈজকিং বলাকপাল আেঁলি বহযছআযপািাৰ বৈজকিং

অলভ্য াগ সমাধািৰ ৈাযৈ এক ৈযয়-মুি আৰু

সমসযামুি উপায়

3. বৈজকিং বলাকপাল আেঁলিযয় বৈজকিং বসৱাৰ লৈলভ্ন্ন
অভ্াৱক সাঙুলৰ লয়
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বৈকলিক অলভ্য াগ লিষ্পলি প্ৰণালী
লৰিাভ্ভ বৈক– ইলণ্টযেযেি বলাকপাল আেঁলি, 2021
ৰ্ৰেআযপািাি দকাযিা দবংক বা এিৰবএফৰচি ৰবৰুযেঅৰভযৰ্াগআযে দতযেসমাধািপ্ৰাপ্ত কিািপেযক্ষপ?

দবংক / এিৰবএফৰচ আি.ৰব.আই. দলাকপালিকাৰ্ যালয়

পেযক্ষপ 1
• বৈক/এি.লৈ.এফ.লে. োখা ৈা বৱৈছাইেত লললখত

অলভ্য াগ দালখল কৰক

• আযপািাৰ অলভ্য াগ সমাধাি কলৰৈলল

বৈক/এিলৈএফলেৰ ৈাযৈ 30 লদি অযপিা

কৰক।

•  লদ বৈক/এি.লৈ.এফ.লে.-বয় লদয়া প্ৰস্তাৱত

অসন্তুি হয়, পদযিপ 2 বল  াওক

এযেযলচি দমটিক্স

শাখা প্ৰেন্ধক → দজাযিলকাৰ্ যালয়→ মুখয

কাৰ্ যালয়

পেযক্ষপ 2
• https://cms.rbi.org.in অলভ্য াগ

ৈযৱস্থাপিা প্ৰণালী পযেভলত

বৈিংক/এিলৈএফলেৰ লৈৰুযদ্ধ

অলভ্য াগ দালখল কৰক। ৈা;

• ভ্াৰতীয় লৰিাভ্ভ বৈকৰ বকন্দ্ৰীভূ্ত

ৰলেদআৰু প্ৰজক্ৰয়াকৰণ বকন্দ্ৰলল

সযবাধি কৰা হাযতললখা

অলভ্য াগ

• অলভ্য াগ সম্পকীয় প্ৰশ্নৰ ৈাযৈ, 

বোলফ্ৰী িবৰ 14448-তকল

কৰক

এমাহি ৰভতিত দকাযিা

সমাধাি িাই বা অসযোষজিক

সমাধাি প্ৰোি কিা দহাো িাই

আপীলকতৃযপক্ষ

পেযক্ষপ 3
• োহযক ৩০ লদিৰ

লভ্তৰতআপীল

কতত ভপিৰ সন্মুখত

আপীল দালখল কলৰৈ

পাযৰ।  লদ বলাকপালৰ

দ্বাৰা প্ৰদাি কৰা

সমাধািত সুখী িহয়

• আপীল কতত ভপি বহযছ

ভ্াৰতীয় লৰিাভ্ভ বৈিংকৰ

(আৰলৈআই) উপ

গভ্ণ ভৰ

এমাহি ৰভতিত দকাযিা

সমাধাি িাই বা অসযোষজিক

সমাধাি প্ৰোি কিা দহাো িাই
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• আযপািাৰ পাছৱিভ, লপি, অ'টেলপ, লেলভ্লভ্
আলদ অিলাইি ৈা বফািৰ িলৰয়যত কাযৰা
বসযত ভ্াগ-ৈতৰা িকলৰৈ।

• আপুলি এছএমএছ, ইযমইল ৈা ছ'লেযয়ল
লমলিয়া বেেফম ভৰ িলৰয়যত প্ৰাপ্ত কৰা
সযেহিিক ললিংকযৈাৰত বকলতয়াও লিক
িকলৰৈ

সুৰলিত লিজিযেল বৈজকিং
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সুৰলিত লিজিযেল বৈজকিং পদ্ধলত

সুিৰক্ষত দবঙ্ঙ্কং পেৰতি বাযব কৰিব লগা কাম

সদাযয় বৈিংক/বসৱা প্ৰদািকাৰীৰ অলফলেযয়ল বৱৈছাইেলল  াওঁক আৰু সৰুলিত বৱৈছাইেযৈাৰ ৈযৱহাৰ কৰক ব যি, https:// -  'ত 'বৈাৰ' সুৰলিত বৱৈছাইেৰ

ৈাযৈ হয়

আযপািাৰ ম'ৈাইল/বলপেপ/লপলেৰ পৰা সকযলা পলৰযোধ/লৈিীয় এপ্পৰ পৰা লগ আউে কৰক  লদ বতওঁযলাযক কালৰকৰী লৈিলুতৰ সনু্মখীি হয় ৈা এপ্প
িাউিযলািকযৰাযঁত

 বৈিংকৈা ই-কমােভ বেেফম ভৰ দযৰ প্ৰৱঞ্চিামূলক, ভু্ৱাআৰু বেযহৰাসদতে বৱৈছাইেপলৰহাৰকলৰৈলল বৱৈছাইে/ইউআৰএলৰৈািািপৰীিাকৰক

ইযমইলযৈাৰপ্ৰামালণক টিকিাৰপৰা বহাৱাযো লিজিতকলৰৈললপ্ৰাপ্তইযমইলৰৈািািআৰু বহিাৰপৰীিা কৰক

এছ.এম.এছ./ বহাৱােছএপ/ইযমইলআলদৰিলৰয়যতপ্ৰাপ্ত সিংলিপ্তইউ.আৰ.এল./গুগলপ্ৰপত্ৰত লিককযৰাযঁতসাৱধািহ'ৈ।

 বৈিংক/ই-কমােভ/োেভ ইজিি বৱৈছাইেসমূহলল ললিংকপ্ৰদািকৰাস্পাম বমইল লহোযপ ব্লক/আিোৈস্ক্ৰাইৈ/প্ৰলতযৈদি

অিলাইিসামেীক্ৰয়/লৈক্ৰীকযৰাযঁতসাৱধািহ'ৈ।ইউ.লপ.আই.-ৰিলৰয়যতধি প্ৰাপ্তকলৰৈলল লপি/পাছৱিভপ্ৰলৈিকৰাৰ বকাযিাপ্ৰযয়ািি িাই

 লিয়মীয়াপলৰযৱেত যথি সময়ৰৈাযৈআযপািাৰ বফািত বমাৈাইল বিেৱকভ িাথালকযললযগলযগআযপািাৰম'ৈাইলঅপাযৰেৰৰ বসযত ব াগায াগকৰক

আযপািাৰআগতীয়াজ্ঞািঅলৈহযি বকাযিাঅ'টেলপসতটি বিাযহাৱাযো লিজিতকলৰৈলললিয়মীয়ালকএছএমএছ/ইযমইল পৰীিাকৰক

 ল যকাযিা বকাম্পািীৰবসযত বলিযদিকৰাৰআগযত, বসইযৈাৰপিীভু্িআৰুঅিুজ্ঞাপ্ৰাপ্তসিা বি িাই পৰীিা কৰক

এযি সুলৈধা  'বতইউপলব্ধ হয় দুো কাৰকপ্ৰমাণীকৰণঅিকৰক

এটেএম ৈযৱহাৰকযৰাযঁত, লপিপ্ৰলৈিকযৰাযঁতআযপািাৰআিখি হাযতযৰকীযপি ঢালকৰাখক

 লদ িগদ ধি প্ৰদাি কৰা িহয়, এটেএমত 'ৈালতল' টেপকআৰু বহামস্ক্ৰীণ প্ৰদলে ভত বহাৱাৰ লপছতযহএলৰ  াওক

মিকলৰৈ ব োহক বসৱা িবৰযৈাৰ বকলতয়াওবমাৈাইলিবৰৰৰূপত িহয়

 লে.লি.এম.-ত িগদ ধি িমা কযৰাযঁত, বেৌহদএলৰ ব াৱাৰআগযত ন্ত্ৰযোযৱ িগদধি েহণ কৰাযো লিজিতকলৰৈ

কািভ ইিোেভি স্লে ৈা এটেএম বমলেিৰকীযপিৰওেৰত বকাযিাঅলতলৰি লিভ্াইেসিংলগ্নআযছ বি িাই সদায় পৰীিাকলৰৈ
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সুৰলিত লিজিযেল বৈজকিং পদ্ধলত

সুিৰক্ষত দবঙ্ঙ্কং অিুশীলিি বাযব তলত উযেখ কিাযবাি

িকৰিব

অলেিালক বলাকক লৈশ্বাসিকলৰৈআৰুএটেএমত বতওঁযলাকৰপৰাসহায় ল'ৈ লকয়যিাপ্ৰমাণপত্ৰ েুলৰ হ'ৈ পাযৰ

লেম কািভ আৰু ম'ৈাইল িবৰৰ লৈৱৰণ ভ্াগ-ৈতৰা িকলৰৈ ৈা এটেএম কািভত লপি ললখা ৈা বৱৈছাইে/লিভ্াইে/ৰািহুৱা বলপেপ/বিস্কেপত লৈৱৰণ সিংৰিণ
িকলৰৈ

বৈিংক, ৈীমা, েৰকাৰ আলদৰ পৰা কল বেণ্টাৰ এযিণ্ট লহোযপ প্ৰদে ভি কৰা ৈযজিসকলৰ পৰা অফাৰৰ দ্বাৰা আৱদ্ধ িহ'ৈ আৰু ৈযৱহাৰকাৰীৰ িাম, পাছৱিভ,

কািভৰ লৈৱৰণ/লপি/লেলভ্লভ্/অ'টেলপ,িন্মতালৰখ,আধাৰিবৰ, পলৰয়ালৰসদসযৰিামআলদ ভ্াগ ৈতৰাকলৰৈললোপ/প্ৰৱঞ্চিািকলৰৈ।

োেভ ইজিি, এছএমএছ, ছ'লেযয়ল লমলিয়া, ইযমইলআলদৰপৰা বসৱা প্ৰদািকাৰীসকলৰব াগায াগৰ লৈৱৰণ লৈোলৰৈ িালাযগ।

অজ্ঞাত/অপ্ৰমালণতললিংকত লিকিকলৰৈআৰুঅজ্ঞাত বলাকৰপৰামে ভঅিুসলৰঅপ্ৰমালণতউৎসৰপৰাএপ্পসমূহ িাউিযলািিকলৰৈ

আযপািাৰ বৈক একাউণ্ট/এটেএম কািভযৈাৰ আযি ৈযৱহাৰ কলৰৈলল অিুমলত লিলদৈ, কলমছিৰ ৈাযৈ ৈা অিয থাযকাযত,  াৰ ফলত ধি ৰাউটেিংৰ ৈাযৈ বৈক
একাউণ্টৰঅপৈযৱহাৰৰফলতআৰিীৰতদন্ত হ'ৈপাযৰ

আযপািাৰ বকৱাইলে লৈৱৰণ/একাউণ্টৰলৈৱৰণ/এটেএমকািভৰ লৈৱৰণ/লপি/লেলভ্লভ্/ওটেলপ লৈৱৰণ লৈেৰাকল/ইযমইল/এছএমএছৰপ্ৰলত সহঁালৰ লিলদৈ

অলৈশ্বাসযলোৰীঅফাৰযৈাৰ লৈশ্বাস িকলৰৈআৰুএযি ইযমইল/কলৰউিৰতসুৰলিতপ্ৰমাণপত্ৰভ্াগৈতৰাকলৰৈ

ৈতহৎপলৰমাণৰআৰলৈআইৰওেৰতপলৰআযছ ৈুলল দাৈী কৰা ৈাতভাৰ সঁহালৰ লিলদৈআৰু ইয়াক মুকলল কলৰৈলল লকছুপলৰমাণস্থািান্তৰকলৰৈলালগৈ

িগদ ধিতআগতীয়াঋণপ্ৰজক্ৰয়াকৰণমােুল পলৰযোধকলৰপ্ৰৱঞ্চিািকলৰৈ

ধি প্ৰাপ্ত কলৰৈলল/বমাৈাইল বৈযলন্স লৰোিভ কলৰৈলল/োকলৰ পাৈলল পুৰষ্কাৰৰ ধি, েৰকাৰী সাহা য আৰু বকৱাইলে উত্থািআগৈয াৱা/প্ৰলতশ্ৰুলত লদয়া ৈাতভাৰ

প্ৰলত সঁহালৰ লিলদৈ

কমসূতৰহাৰ/সুৰলিততাৎিলণকঋণতঋণৰঅিলাইিপ্ৰস্তাৱৰ লৈপৰীযতপলৰযোধিকলৰৈ ৈাসুৰলিতপ্ৰমাণপত্ৰপ্ৰলৈিিকলৰৈ

লৈিীয়এপ্প ৈযৱহাৰকৰাএযক লিভ্াইেতস্ক্ৰীণ বশ্বয়ালৰিংএপ্প ৈযৱহাৰ িকলৰৈ

অজ্ঞাতপলৰযোধএপ্প ৈযৱহাৰকলৰ লকউআৰ বকাি বস্কি িকলৰৈ  াক ইউলপআই লপিতকী কৰাৰ লপছতেকা স্থািান্তৰকৰাৰ ৈাযৈ ৈযৱহাৰকৰা হ'ৈ পাযৰ

ৰািহুৱা োজিভিং পইণ্ট ৈা অসুৰলিত ৱাই-ফাই ৈযৱহাৰ িকলৰৈ লকয়যিা বসইযৈাৰ মালযৱৰ স্থািান্তৰ কলৰৈলল আৰু বফািৰ পৰা িাো লিয়ন্ত্ৰণ কলৰৈলল

ৈযৱহাৰকলৰৈপালৰ
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ইযলক্ট্ৰলিক বৈজকিং

• বকৱলপ্ৰমালণতআৰু লৈশ্বাসয াগযব্ৰাউিাৰআৰুপলৰযোধৰ ৈাযৈএইেটেটেলপএছসুৰলিত বৱৈছাইেৈযৱহাৰকলৰসদাযয়আযপািাৰ বৈকৰ
ইউআৰএলোইপ কলৰৈ (এছ ৰ অথ ভবহযছসুৰলিত)।ইউআৰএলউইযডাত সুৰলিত লেহ্ন (লক) লৈোৰক (ছলৈ)

• আলফালিউযমলৰকআৰু লৈযেষ ৈণ ভৈযৱহাৰকলৰআযপািাৰপাছৱিভযৈাৰঅিুমািকৰাকটিিকলৰ তুললৈ (#,", @ $ ইতযালদ)

• লিজিতকৰকব আপুলিআযপািাৰপাছৱিভসঘিাইসললিকযৰ

• আযপািাৰপলৰযোধ বলিযদি এপ্পসমূহ (বৈিংক, বৈক, বৈক, ৱাযলেআলদ) বেহতীয়া সিংস্কৰণৰ বসযতআপযিেকলৰ ৰালখৈ

• আযপািাৰ বৈকএকাউণ্টৰ বসযতআযপািাৰম'ৈাইলিবৰআৰু ইযমইলআইলি ললিংককৰকআৰুএছএমএছ/ই-বমইলএলােভ বসৱা ৈাছলি
কৰক

• বকাযিাঅস্বাভ্ালৱক/অিিুযমালদত বলিযদিৰ বিত্ৰত, বৈককলযগলযগিিাৈ

• অিলাইিঅিুসন্ধািৰিলৰয়যত বকলতয়াওআযপািাৰ বৈকৰ বৱৈছাইেতপ্ৰযৱেিকলৰৈ।

• বকলতয়াও বফািত লগইিপ্ৰমাণপত্ৰ সিংৰিণিকলৰৈ, লগযতঅলৈশ্বাসীপযেভল/বসৱাপ্ৰদািকাৰীৰওপৰতপ্ৰমাণপত্ৰপ্ৰলৈি/সিংৰিণ িকলৰৈ
• ৰািহুৱা লিভ্াইে, োইৈাৰ বকযফআৰু ৰািহুৱা/লৈিামূলীয়া ৱাইলফৰদযৰঅসুৰলিত/মুিবিেৱকভৰিলৰয়যত বলিযদিপলৰহাৰকলৰৈ
• বকলতয়াওআযপািাৰ ম'ৈাইল বৈজকিং লপি ৈা ইণ্টাৰযিে বৈজকিংআইলি, পাছৱিভআৰু ওটেলপকাযৰা বসযতভ্াগ-ৈতৰা িকলৰৈ (বৈক

কম ভোৰীসহ)

কৰিবলগীয়া

িকৰিবলগীয়া
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ইউলিফাইি বপযমণ্ট ইণ্টাৰযফে(UPI)

• ইউলপআই এপ্প আপযিে কলৰ ৰাখক

• ৈযৱসায়ী/ৈযজিৰ সিংেহ অিুযৰাধ েহণ কৰাৰ আগযত সদাযয় প ভাযলােিা কলৰৈ

• স্থািান্তৰ কা ভকৰী কৰাৰ আগযত পলৰমাণ আৰু লহতালধকাৰী পুিৰ পৰীিা আৰু পুিৰ লিজিত কৰক

• বকলতয়াও আযপািাৰ লপি কাযৰা বসযত ভ্াগ ৈতৰা িকলৰৈ

• প্ৰথযম প্ৰাপ্তকতভাক প্ৰমালণত/পুিৰ লিজিত িকৰালক ধি স্থািান্তৰ কৰাৰ পৰা লৈৰত থাকক

কৰিবলগীয়া

িকৰিবলগীয়া
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উপযভ্ািা সিাগতা - োইৈাৰ ভ্াৈুলক আৰু প্ৰৱঞ্চিা

ৰভৰচং - বকৱাইলে-
আপযিেিৰ অিহুাতত
োহকসকলক বগাপিীয়
লৈৱৰণ ভ্াগ-ৈতৰা
কলৰৈলল প্ৰযলালভ্ত কৰাৰ
ৈাযৈ বৈক / িি-বৈক ই-
ৱাযলে প্ৰদািকাৰী /
বেললকম বসৱা
প্ৰদািকাৰীৰ পৰা অহা
বফাি কল, একাউণ্ট /
লেম-কািভ আিব্লক কৰা,
বিলৈে কৰা পলৰমাণ
বক্ৰলিে কৰা ইতযালদ।

ৰফৰেং - সু্পফ কৰা
ইযমইল আৰু / ৈা
এছ.এম.এছ.
োহকসকলক প্ৰতালৰত
কৰাৰ ৈাযৈ প্ৰস্তুত কৰা
বহযছ ব ব াগায াগযো
বতওঁযলাকৰ বৈক / ই-
ৱাযলে প্ৰদািকাৰীৰ পৰা
উদ্ভৱ বহযছ আৰু
বগাপিীয় লৈৱৰণ আহৰণ
কলৰৈলল ললিংকআযছ।

ৰিম'ি এযক্সে - োহকক
বতওঁযলাকৰ ম'ৈাইল বফাি
/ কম্পম্পউোৰত এলেযকেি
এো িাউিযলাি কলৰৈলল
প্ৰযলালভ্ত কযৰ, ল বসই
োহক লিভ্াইেত সকযলা
োহকৰ িাো প্ৰাপ্ত
কলৰৈলল সিম হয়।

ধি প্ৰাপ্ত কলৰৈলল
'আযপািাৰ ইউ.লপ.আই.
লপি প্ৰলৈি কৰক'ৰ দযৰ
ৈাত ভাৰ বসযত ভু্ৱা পলৰযোধ
অিুযৰাধ বপ্ৰৰণ কলৰ
ইউ.লপ.আই.-ৰ 'সিংেহ
অিুযৰাধ' সুলৈধাৰ
অপৈযৱহাৰকৰক।

বৱৈপতষ্ঠা / সামাজিক
মাধযমত বৈিংক / ই-ৱাযলে
প্ৰদািকাৰীৰ ভু্ৱা িবৰ
আৰু োেভ ইজিি আলদৰ
দ্বাৰা প্ৰদলে ভত।

প্ৰৱঞ্চকসকযল বগাপিীয় লৈৱৰণ ব যি ৈযৱহাৰকাৰীআইলি, লগইি / বলিযদি পাছৱিভ, ওটেলপ (এককালীি

পাছৱিভ), বিলৈে / বক্ৰলিে কািভৰ লৈৱৰণ ব যি লপি, লেলভ্লভ্, মযাদ উকলল ব াৱা তালৰখআৰু অিযািয ৈযজিগত

তথয প্ৰাপ্ত কলৰৈলল বেিা কযৰ। প্ৰৱঞ্চকসকযল ৈযৱহাৰ কৰা লকছুমাি সাধাৰণ পদ্ধলত বহযছ–
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 লদ প্ৰৱঞ্চিা হয় বতযন্ত ল'ৈ লগা পদযিপসমূহ

আযপািাৰ বৈক/এিলৈএফলেৰ বসযত ব াগায াগকৰকআৰুলযগ লযগআযপািাৰএকাউণ্ট/কািভঅৱযৰাধকৰকআৰু লললখতঅলভ্য াগদালখল কৰক

ভ্াৰতীয়োইৈাৰঅপৰাধ সমন্বয়বকন্দ্ৰতঅলভ্য াগ/এিাহাৰ দালখলকৰকৈা োইৈাৰক্ৰাইম বহিলাইি িবৰ 1930-বল কলকৰক

লহতালধকাৰী একাউণ্টতপুজঁিঅৱযৰাধকৰাৰ ৈাযৈআযপািাৰোখাৰ বসযত ব াগায াগকৰক।

 লদ বৈক/এিলৈএফলেযয়আযপািাৰঅলভ্য াগ সমাধািকৰাত লৈফলহ’বল বতযিহ'বল লৈষয়যোআৰ.লৈ.আই. বলাকপালললআগৈ াই লদয়ক।
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লিজিযেল/অিলাইি প্ৰৱঞ্চিা
প্ৰলতযৰাধ

• তাৎিলণক সতকভৈাণী পাৈলল আযপািাৰ ম'ৈাইল
িবৰআৰু ইযমইলআযপািাৰ বৈকত পিীয়ি কৰক

• বকলতয়াও গুৰুত্বপূণ ভবৈজকিং িাো ম'ৈাইল, ইযমইল ৈা
পােভত সিংৰিণ িকলৰৈ

• অিলাইি বৈজকঙৰ ৈাযৈ বকৱল প্ৰমালণত, সুৰলিত
আৰু লৈশ্বাসয াগয বৱৈছাইে ৈযৱহাৰ কৰক

• ৰািহুৱা, মুি ৈা লৈিামূলীয়া বিেৱকভৰ িলৰয়যত
বৈজকিং পলৰহাৰ কলৰৈ

• আযপািাৰ অিলাইি বৈজকিং পাছৱিভ আৰু লপি
লিয়মীয়ালক সললি কৰক

• আযপািাৰ এটেএম কািভ, বিলৈে কািভ, বক্ৰলিে কািভ, 
লপ্ৰযপইি কািভ বহৰুৱা ৈা েুলৰ হ'বল লযগ লযগ
অৱযৰাধ কৰক
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োহক সুৰিা িীলত

 েজিোলী আৰু গলতেীল প্ৰৱঞ্চিা লেিািকৰণ আৰু প্ৰলতযৰাধ প্ৰণালী;

 অিিুযমালদত বলিযদিৰ ফলত বহাৱা লৈপদােিংকাযৈাৰ মূলযাকি কৰাৰ প্ৰণালী (উদাহৰণ স্বৰূযপ, বৈকৰ লৈদযমাি
প্ৰণালীযৈাৰৰ ৈযৱধাি) আৰু এযি ঘেিাৰ পৰা উদ্ভৱ বহাৱা দায়ৈদ্ধতা বিাখা;

 লৈপদােিংকাযৈাৰ হ্ৰাস কলৰৈলল আৰু ইয়াৰ পৰা উদ্ভৱ বহাৱা দায়ৈদ্ধতাৰ পৰা লিিযক সুৰলিত কৰাৰ ৈাযৈ উপ ুি
ৈযৱস্থা;

 ইযলক্ট্ৰলিক বৈজকিং আৰু পলৰযোধ সম্পকীয় প্ৰৱঞ্চিাৰ পৰা লিিযক বকযিদযৰ সুৰলিত কলৰৈ লাযগ বসই লৈষযয়
োহকসকলক লিৰন্তৰ আৰু ৈাযৰ ৈাযৰ পৰামে ভলদয়াৰ এক প্ৰণালী

 অিিুযমালদত ইযলক্ট্ৰলিক বৈজকিং বলিযদিৰ ৈাযৈ োহকসকলক িলতপূৰণ লদয়াৰ ৈাযৈ স্বচ্ছ, বৈষমযহীি আৰু লিধ ভালৰত
প্ৰণালী

প্ৰণালী আৰু প্ৰঙ্ক্ৰয়াযবাি শঙ্িশালী কিা- গ্ৰাহকসকলক ইযলক্ট্ৰৰিক দবঙ্ঙ্কং দলিযেি কিাি ৰবষযয়

সুিৰক্ষত অিুভে কিাবলল দবঙ্কযবািত স্থাপি কিা প্ৰণালী আৰু প্ৰঙ্ক্ৰয়াযবাি
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দবঙ্ঙ্কংত প্ৰৰ্ুঙ্িি
বযেহাি

• ৰডঙ্জযিল দবঙ্ঙ্কং 'সুৰবধাজিক' আৰু
'সুিৰক্ষত'। ৰৰ্যকাযিা সময়যত, ৰৰ্যকাযিা
স্থািত দলিযেি কিক।

• আযপািাৰ হাতৰ আঙুললৰ মূৰত বৈজকিং, 
আযপািাৰ ঘৰৰ পৰা আৰাযমযৰ বৈজকিং কৰক

• দ্ৰুত আৰু সুৰলিত পলৰযোধৰ িলৰয়যত সময়
ৰালহ কযৰ

• লৈলভ্ন্ন বলিযদিৰ ৈাযৈ একালধক লিজিযেল
পলৰযোধ লৈকি

• এিইএফটে, আইএমলপএছ, ইউলপআই আৰু
লৈলৈলপএছ উপলব্ধ 24x7
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*99# িাযয়ল
কৰকআৰু
ভ্াষা ৈাছলি

কৰক

আযপািাৰ

বৈকৰ
আইএফএছ

বকািৰপ্ৰথম
4 ো সিংখযা
প্ৰলৈি কৰক

বৈক

একাউণ্ট
ৈাছলি কৰক

আযপািাৰভ্ােুভযৱল

পলৰযোধ টিকিা
(লভ্লপএ) ৈা
ইউলপআইআইলি
বমাৈাইল@upi হ'ৈ

*99*7*1# িাযয়লকলৰ
আৰুকীইিকলৰ
ইউলপআই লপি সতটি

কৰক
এটেএম কািভৰঅলন্তম
6 ো সিংখযাআৰু

এটেএম কািভৰমযাদ
উকলল ব াৱাৰ মাহ

আৰুৈছৰ

• আযপািাৰ ইউ.লপ.আই. লপি ৈযৱহাৰ কলৰ, আপুলি
বকৱল লহতালধকাৰীৰ ভ্ােুভযৱল টিকিা িালি ল যকাযিা
লহতালধকাৰীলল লিৰৱজচ্ছন্নভ্াযৱ পুঁজি স্থািান্তৰ কলৰৈ

পাযৰ।
•  লদ লহতালধকাৰীৰ বকাযিা ভ্ােুভযৱল টিকিা িাথাযক, 

বৈক একাউণ্ট ৈা ম'ৈাইল িবৰৰ বসযত ললিংককৰা
আইএফএছলেআৰু একাউণ্ট িবৰ ৈা আধাৰ িবৰৰ
িলৰয়যত লহতালধকাৰীললপুঁজি স্থািান্তৰ কৰাৰ লৈকিও

উপলব্ধ।
• "998-ৰ বসযত, এিযি ইউলপএলআৰু #998-ত

পিীয়িকৰা প্ৰাপ্তকতভাকপুঁজি স্থািান্তৰ কলৰৈ পাযৰ

BHIMএপ্প

িাউিযলাি
কৰক

স্মািযযফািআযেদি, ইণ্টািযিিি প্ৰযেশাৰধকািআযে দি?
ৰডঙ্জযিল বযেহািকৰিৰ্াওক *99#

ইউএছএছলি বকািিাযয়লকলৰ ইণ্টাৰযিে সিংয াগঅলৈহযি লফোৰ বফাি/স্মােভ বফাি ৈযৱহাৰ কলৰ দুো বৈিংক

একাউণ্টৰ মািত ধি স্থািান্তৰকৰাৰলল অিুমলত লদয়া বেেফম ভ(*99#)

আযপািািওচিত ইণ্টািযিিি প্ৰযেশাৰধকাি ৰ্কা স্মািযযফািআযে দিৰক?
ইউৰিফাইড দপযমণ্টইণ্টচ (ইউৰপআই) দেিফম যত বযেহাি কৰি ৰডঙ্জযিল হওক

এো বেেফম ভল বয় ইণ্টাৰযিেৰ প্ৰযৱোলধকাৰ থকা বমাৈাইল বফাি ৈযৱহাৰ কলৰ দুো বৈিংকএকাউণ্টৰ মািত ধি
স্থািান্তৰ ৰঅিুমলত লদযয়

এপ্প বখালক, 
লিভ্াইেযো
পিীয়ি

কলৰৈললএো
ৈালহযক
এছএমএছ

বপ্ৰৰণকৰা হয়

লগইিপাছযকাি

এো সতটি কৰক
আৰুআপুলি

লগইিকৰাৰ
লপছত বৈক
একাউণ্টৈাছলি

কৰক

আযপািাৰ

ভ্ােুভযৱলপলৰযোধ
টিকিা (লভ্লপএ) ৈা
ইউলপআইআইলি
বমাৈাইল@upi
হ'ৈ

লক ইি কলৰ ইউলপআই

লপি সতটিকৰক
এটেএম কািভৰঅলন্তম

6 ো সিংখযা
এটেএম কািভৰমযাদ
উকলল ব াৱাৰ মাহ

আৰুৈছৰ ।
আযপািাৰম'ৈাইল
িবৰত প্ৰাপ্তঅ'টেলপ

• আযপািাৰইউ.লপ.আই. লপি ৈযৱহাৰ কলৰ, 
আপুলি বকৱল লহতালধকাৰীৰ ভ্ােুভযৱল টিকিা
িালি ল যকাযিা লহতালধকাৰীলল লিৰৱজচ্ছন্নভ্াযৱ

পুঁজি স্থািান্তৰকলৰৈ পাযৰ।  লদ লহতালধকাৰীৰ
বকাযিাভ্ােুভযৱল টিকিািাথাযক, আইএফএছলে
আৰুএকাউণ্টিবৰৰ িলৰয়যত লহতালধকাৰীলল

পুঁজি স্থািান্তৰকৰাৰ লৈকিওউপলব্ধ।

এককালীি পঞ্জীয়ি প্ৰঙ্ক্ৰয়া এককালীি পঞ্জীয়ি প্ৰঙ্ক্ৰয়া

1 2 3 4

5

1 2 3 4

5
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বিযষ্ঠ িাগলৰকআৰু লৈযেষভ্াযৱ সিম
িাগলৰকৰ ৈাযৈ দুৱাৰমুখৰ বৈজকিং বসৱা

আিৰবআইযয় দবংকসমহূকদজযষ্ঠ িাগৰিকি
বাযব দবঙ্ঙ্কংকসুৰবধাজিককৰিবলল ককযে

•  লদআযপািাৰ ৈয়স 70 ৈছৰৰঅলধক, আপুলি
আযপািাৰ ঘৰত লকছুমাি বমৌললক বৈজকিং সুলৈধা
প্ৰাপ্ত কলৰৈ পাযৰ

• বৈকৰ বৰকিভত উপলব্ধিন্মতালৰখৰআধাৰত
বৈকযৈাযৰ স্বয়িংজক্ৰয়ভ্াযৱসম্পূণ ভবকৱাইলে
অিুসৰণকাৰী একাউণ্টক 'বিযষ্ঠ িাগলৰক
একাউণ্ট'বল ৰূপান্তৰকযৰ

• বৈকযৈাযৰ বতওঁযলাকৰ োখাত সমলপ ভতকাউণ্টাৰ
প্ৰদাি কযৰ  'ত বিযষ্ঠ িাগলৰযক বতওঁযলাকৰ
বৈজকিং প্ৰযয়ািিীয়তাৰ ৈাযৈঅোলধকাৰপায়
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 বৈকযৈাযৰ লিজিত কযৰ ব বেক ৈুক

সুলৈধা ব যি তত তীয় পিৰ বেক, এটেএম

সুলৈধা, বিে বৈজকিং সুলৈধা, লকাৰ সুলৈধা,

খুেুৰা ঋণ, বক্ৰলিে কািভ আলদ,  াযত

বকাযিা বৈষময িকৰালক দতটিহীিযলাকযকা

আগৈয াৱা হয়।

 দতটিহীি ৈযজিৰ প্ৰযয়ািিীয়তা পূৰণ কৰাৰ

ৈাযৈ সাধাৰণযত প্ৰলতযো এযলকাত দব্ৰইল

কীযপডি বসযত কযমও এো কথা বকাৱা

এটেএম উপলব্ধ হয়।

 বৈকযৈাযৰ লিজিত কযৰ ব দিম্পি কসযত

সকযলা ৰবেযমাি এটিএম / ভৰেষযতি

এটিএম  াযত হুইলযেয়াৰ ৈযৱহাৰকাৰী / 

লৈকলাঙ্গ ৈযজিসকযল সহযি বসইযৈাৰ প্ৰাপ্ত

কলৰৈ পাযৰ আৰু এযিদযৰ ৈযৱস্থা কৰা হয়

 াযত এ.টে.এম.-ৰ উেতাই হুইলযেয়াৰ

ৈযৱহাৰকাৰীৰ দ্বাৰা ইয়াৰ ৈযৱহাৰত ৈাধা সতটি

িকযৰ।

 দবঙ্কযবাযি দবঙ্কশাখাি প্ৰযেশদ্বািত

দিম্প প্ৰোি কৰি উপৰ্ুি পেযক্ষপ লয়

আৰু ৰ্াযত ৰবকলাঙ্গ / হুইলযচয়াি

বযেহািকািীসকযল দবঙ্কি শাখাত প্ৰযৱে

কলৰৈ পাযৰ আৰু বৈলছ অসুলৈধা বিাযহাৱালক

ৈযৱসায় কলৰৈ পাযৰ।

লৈযেষভ্াযৱ সিম িাগলৰকৰ ৈাযৈ বৈজকিং বসৱা
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এম.এছ.এম.ই./স্ব-সহায়ক বগােৰ ৈাযৈ উপলব্ধ বৈজকিং বসৱাসমূহ

এে.এইচ.ঙ্জ. সঞ্চয়একাউণ্টি বাযব দক.োই.ৰচ. :

• এছ.এইে.জি.-ৰ সঞ্চয় বৈিংক একাউণ্ট বখালাৰ

সময়ত এছ.এইে.জি.-ৰ সকযলা সদসযৰ

বক.ৱাই.লে. প্ৰমাণীকৰণ কৰাৰ প্ৰযয়ািি িাই।

• সকযলাকা ভযালয়-ৈাহকৰ বক.ৱাই.লে. 

প্ৰমাণীকৰণ  যথি হ'ৈ।

• অৱযেয, এছ.এইে.জি.-ৰ বহ একাউণ্ট

খুললৈলল কতত ভত্বপ্ৰাপ্ত কা ভযালয়-ৈাহকৰ বখল

সূলেত কৰা এছ.এইে.জি.-ৰ সমাধাি দালখল

কলৰৈ লালগৈ।

মাঙ্জযিআৰুসুিক্ষাি ৰিয়ম

• ঋণ প্ৰাপ্ত কৰাৰ ৈাযৈ এছ.এইে.জি.এছ.-ৰ পৰা

বকাযিািামািত সুৰিা প্ৰাপ্ত কলৰৈ িালাযগ

•  লদ পুঁজিৰ োলৰগুণতলকঅলধক ঋণৰ পলৰমাণ

সম্ভৱ হয়

এছএইেজিএযছ ৈহু ৈছৰ ধলৰ সফলতাযৰ

কাম কলৰ আযছ।

এছএইেজিএযছসময়মযতঅতীতৰ ঋণ

পলৰযোধ কলৰযছ।

এছএইেজিএযছঋণ সুলৈধাযো

দালয়ত্বেীলভ্াযৱ ৈযৱহাৰ কলৰযছ।

দেচ্ছামূলকসঞ্চয়

• বস্বচ্ছামূলকসঞ্চয় দুই ধৰযণ গণিা কলৰৈ পালৰ:

 বগােকপ ভছৰ এো অিংে গিি িকৰা

 বগােকপ ভছৰ অিংে লহোযপআৰু আন্তঃ-

বগােঋণৰ ৈাযৈ ৈযৱহাৰ কৰা হয়

• বৈকৰপৰা বগােযোলল ঋণৰপলৰমাণ মূলযাকি

কৰাৰ ৈাযৈ বস্বচ্ছামূলকসঞ্চয় গণিা কৰা হ'ৈ ল 

আযপািাৰ এছ.এইে.জি.-ক লাভ্ালন্বত কলৰৈ পাযৰ

লকয়যিা এছ.এইে.জি.-বয় বৈকৰপৰা অলধক

পলৰমাণৰঋণ পাৈ পাযৰ। এছ.এইে.জি.-ৰ

সদসযসকযল  ুেীয়াভ্াযৱ লসদ্ধান্ত ল'ৈ ব বগােযোৰ

সদসযসকলৰ দ্বাৰা বস্বচ্ছামূলকসঞ্চয় বগােযোৰ

পৰা সূতৰ উপািভি ৈা লভ্যািংেত সমািুপালতক

অিংেৰ ৈাযৈ ব াগয হয় বি িহয়।
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ধিযৈাদ

22


