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দেশব্যাপী প্রগাঢ় সচেতনতা কর্ মসূচে
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আভ্যন্তরীণ ক্ষোভ্ নিষ্পনি ব্যব্স্থো

দষাভ চনষ্পচির 3য় ধাপ

 ব্রোঞ্চ/ এটটএম

 ইিস্ট্যোন্ট চযোট/ এয়িয়ন্টর সোয়ে

চযোট

 আমোয়দর সোয়ে কেো ব্লুি/ কল

ক্সন্টোর

 ইয়ময়লর মোধ্যয়ম ক্যোগোয়যোগ

 ব্যোয়কর ক্িোিোল অনিসোরয়ক নলয়ে

িোিোি

 নগ্রয়ভ্ন্স িম ভিোউিয়লোি করুি এব্িং

িোয়ি উনিনেি টিকোিোে এই িম ভ

পোটিয়ে নদি

 ব্রোঞ্চ সিংক্রোন্ত অনভ্য়যোয়গর িিয

সোকভল ক্িোিোল অনিসোয়রর সোয়ে

ক্যোগোয়যোগ করুি

 নপ্রজন্সপযোল ক্িোিোল অনিসোয়রর

কোয়ে অনভ্য়যোগ নিয়ে যোি

 নপএিওয়ক ইয়মল পোিোয়ি

ওয়েব্সোইয়ট নিক করুি

 নগ্রয়ভ্ন্স িম ভিোউিয়লোি করুি এব্িং

ক্সটটয়ি উনিনেি টিকোিোে এই িম ভ

পোটিয়ে নদি

দষাভ চনষ্পচির 1র্ ধাপ দষাভ চনষ্পচির 2য় ধাপ
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ব্যাদ্ধেংচয়র োডম আম্পায়ার – আরচব্আইচয়র

ব্যাদ্ধেং ওম্বাডসর্াচন  ান

1. ব্যোক যনদ এক মোয়সর ময়ধ্য আপিোর অনভ্য়যোয়গর

সয়ন্তোেিিক সমোধ্োি িো িোিোে, আরনব্আইয়ের
ব্যোজকিং ওম্বোিসমোয়ির কোয়ে যোি

2. ব্যোজকিং ওম্বোিসমোি ক্যোিিো আপিোর ব্যোজকিং

সিংক্রোন্ত অনভ্য়যোয়গর সমোধ্োি লোয়ভ্র এক নব্িোমূলয

ও ঝঞ্ঝোটহীি উপোে

3. ব্যোজকিং পনরয়েব্োর একোনধ্ক অসমূ্পণ ভিো এই ব্যোজকিং
ওম্বোিসমোি ক্যোিিোর আওিোভু্ি হে
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নব্কল্প ক্ষোভ্ নিষ্পনি ব্যব্স্থো
নরিোভ্ভ ব্যোক- সমনিি ওম্বোিসমোি ক্যোিিো, 2021
দকান ব্যাে ব্া এনচব্এফচসর চব্রুচি আপনার অ্চভচ াগ োকচি সর্াধান িাচভর

পেচষপসর্ূহ

ব্যাে/ 

এনচব্এফচস

আরচব্আই ওম্বাডসর্াচনর

অ্চফস

পেচষপ 1
• ব্যোক/ এিনব্এিনসরব্রোঞ্চঅেব্ো
ওয়েব্সোইয়টএকটট নলনেিঅনভ্য়যোগ

দোয়ের করুি
• ব্যোক/ এিনব্এিনসদ্বোরোআপিোর

অনভ্য়যোয়গর সমোধ্োিিোিোয়িোর িিয30 
নদি অয়পষোকরুি

• ব্যোক/ এিনব্এিনসপ্রদি সমোধ্োি

সয়ন্তোেিিকময়ি িো হয়ল, পদয়ষপ 2-
এ যোি

এস্ক্যাচিশনর্যাটট্রক্স
ব্রাঞ্চর্যাচনজার→ দজানািঅ্চফস→ 

দহডঅ্চফস

পেচষপ 2
• ব্যোক/ এিনব্এিনসর নব্রুয়ে

https://cms.rbi.org.in.-এ

কমপ্লোয়েন্টমযোয়িিয়মন্টনসয়স্ট্ম
ক্পোটভোয়লঅনভ্য়যোগ দোয়েরকরুি

অেব্ো;
• ভ্োরিীে নরিোভ্ভব্যোয়কর ক্কন্দ্রীভূ্ি

প্রোনি ও প্রজক্রেোকরণ ক্কয়ন্দ্র

একটট হোয়ি ক্লেো অনভ্য়যোগ
পোিোি

• অনভ্য়যোগসিংক্রোন্তঅিুসন্ধোয়ির
িিয, নিিঃশুল্কিম্বর 14448 এ
ক্িোিকরুি

একর্াচসরর্চধয সর্াধান না

দপচিঅ্েব্া সর্াধান
সচোষজনকর্চন না হচি

অ্যাচপচিি কতৃমপষ

পেচষপ 3
• গ্রোহকঅযোয়পয়লট

কিত ভপয়ষরকোয়ে30 নদয়ির

ময়ধ্যআয়ব্দিিোিোয়ি
পোরয়ব্ি।যনদ ওম্বোিসমোি

প্রদি সমোধ্োয়িরসোয়ে নিনি
েুনি িো হি

• অযোয়পয়লটকিত ভপষহয়লি

ভ্োরিীে নরিোভ্ভব্যোয়কর
(আরনব্আই) ক্িপুটট গভ্ি ভর

একর্াচসরর্চধয সর্াধান না

দপচিঅ্েব্া সর্াধান
সচোষজনকর্চন না হচি
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• অিলোইয়ি ব্ো ক্িোয়ির মোধ্যয়ম অিয কোউয়ক
নিয়ির পোসওেোিভ, নপি, ওটটনপ, নসনভ্নভ্
ইিযোনদ িোিোয়ব্ি িো

• এসএমএস, ইয়মল ব্ো ক্সোিযোল নমনিেো
প্লযোটিয়ম ভর মোধ্যয়ম পোওেো সয়েহিিক
নলয়ক কষিও নিক করয়ব্ি িো

নিরোপদ নিজিটোল ব্যোজকিং
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নিজিটোল ব্যোজকিংয়ের নিরোপদ ব্যব্হোর

চনরাপে ব্যাদ্ধেংচয়র জনয চক চক

করচব্ন

সব্সমে ব্যোক/ পনরয়েব্ো প্রদোিোর অনিনিেোল ওয়েব্সোইয়ট যোি এব্িং নিরোপদ ওয়েব্সোইট ব্যব্হোর করুি, উদোহরণস্বরূপ, https:// - ক্যেোয়ি 's’ ব্লয়ি

নসনকওরিব্ো নিরোপদওয়েব্সোইট ক্ব্োঝোে

 ক্পয়মন্ট/ িোইিযোন্স অযোপগুনলয়ি ক্কোি প্রযুজিগি ত্রুটট ক্দেো নদয়ল অেব্ো অযোপগুনল িোউিয়লোি করোর সমেআপিোর ক্মোব্োইল/লযোপটপ/নপনস ক্েয়ক এই
সমস্তঅযোপ লগআউটকরুি

িোল, ভু্য়েো ও একরকমক্দেয়িব্যোক ওয়েব্সোইটঅেব্ো ই-কমোস ভপ্লযোটিয়ম ভচয়ল যোওেো আটকোয়িওয়েব্সোইট/ইউআরএলগুনলর ব্োিোিযোচোইকয়র নিি

ইয়মলআসলঅযোয়েস ক্েয়ক এয়সয়ে নকিো নিজিি হয়িপ্রোি ইয়ময়লর ক্হিোরও ব্োিোি যোচোইকরুি

এসএমএস/ক্হোেোটসঅযোপ/ইয়মল ইিযোনদরমোধ্যয়মপোওেো ক্েোট ইউআরএল/গুগলিয়ম ভনিককরোরসমেসিকভ েোকুি

ব্যোক/ ই-কমোস ভ/সোচভ ইজিি ওয়েব্সোইয়টযোওেোর নলক ক্দওেো ক্মলগুনলয়কব্লককরুি/আিসোব্স্ক্রোইব্করুি/স্প্যোম নহসোয়ব্ নচনিিকরুি

অিলোইয়িপণয নব্জক্রকরো/ ক্কিোরসমেসিকভ েোকুি। ইউনপআইয়েরমোধ্যয়মটোকো পোওেোর িিয ক্কোি নপি/ পোসওেোিভ ক্লেোর দরকোর হে িো

স্বোভ্োনব্কপনরনস্থনিয়িদীর্ ভসময়েরিিয ক্মোব্োইয়ল ক্কোি ক্িটওেোকভ িো েোকয়ল িৎষণোৎ নিয়ির ক্মোব্োইলঅপোয়রটয়ররসোয়ে ক্যোগোয়যোগকরুি

আপিোর পূব্ ভঅব্গনিেোিো ক্কোি ওটটনপ তিনরিো হওেো নিজিিকরয়ি নিেনমিএসএমএস/ইয়মল ক্দেুি

 ক্যয়কোি ক্কোম্পোনিরসোয়েক্লিয়দয়িরআয়গ, ক্সই সিংস্থো নিব্নন্ধিও লোইয়সন্সপ্রোি নকিো যোচোই কয়র নিি

 টু িযোক্টরঅয়েনন্টয়কিিযেিইউপলব্ধ েোকয়ব্ ক্সটট চোলু রোেয়ব্ি

এটটএম ব্যব্হোরকরোরিিয নপি ক্লেোরসমেঅিয হোি নদয়েকীপযোিআিোল কয়র রোেয়ব্ি

কযোি ক্দওেো িো হয়ল,এটটএয়ম ‘কযোিয়সল’ টটপুি এব্িং ক্হোম জস্ক্রি ক্দেোয়িোরপয়রইএকমোত্রএটটএম ক্েয়ক ক্ব্নরয়েআসুি

ময়ি রোেয়ব্িগ্রোহকপনরয়েব্ো িম্বর কষিও ক্মোব্োইলিম্বয়ররমি ক্দেয়ি হে িো

 নসনিএয়মকযোিিমো ক্দওেোর সমে, চত্বর ক্েয়ক ক্ব্নরয়েআসোরআয়গ যোয়ি ক্মনিিদ্বোরো কযোি গতহীিহে িো নিজিিকরুি

এটটএম ক্মনিয়িকোিভ ক্ োকোয়িোরিোেগো ব্ো কীপযোয়িরকোেোকোনেঅনিনরিক্কোিযন্ত্রআটকোয়িোআয়ে নকিো িো সব্সমেযোচোই কয়র ক্িয়ব্ি
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নিজিটোল ব্যোজকিংয়ের নিরোপদ ব্যব্হোর

চনরাপে ব্যাদ্ধেংচয়র জনয চক চক করচব্ন না

এটটএয়মঅয়চিো মোিুেয়ক নব্শ্বোসকয়রিোয়দরকোে ক্েয়ক সোহোযয ক্িয়ব্িিো, এর িয়লঅযোকোউয়ন্টরিেয চুনর হয়ে ক্যয়ি পোয়র

নসম কোিভ ও ক্মোব্োইল িম্বয়রর িেয কোউয়ক িোিোয়ব্ি িো অেব্ো এটটএম কোয়িভ নপি নলয়ে রোেয়ব্ি িো অেব্ো ওয়েব্সোইট/ নিভ্োইস/ পোব্নলক লযোপটপ/
ক্িস্কটয়পএইসব্ িেয সিংরনষিরোেয়ব্িিো

ব্যোক, নব্মো, সরকোর ইিযোনদর কল ক্সন্টোর এয়িন্ট নহসোয়ব্ ক্িোি করো ব্যজির িোাঁয়দ পিয়ব্ি িো এব্িং ইউিোরয়িম, পোসওেোিভ, কোয়িভর িেয/ নপি/ নসনভ্নভ্/

ওটটনপ,িন্মিোনরে,আধ্োর িম্বর,পনরব্োয়ররসদসযয়দরিোমইিযোনদিোিোয়িোরিিয ক্িোরোিনুরকরয়ল/ ক্কৌিলব্যব্হোরকরয়লওশুিয়ব্িিো

সোচভ ইজিি, এসএমএস, ক্সোিযোল নমনিেো, ইয়মল ইিযোনদ ক্েয়ক পনরয়েব্োপ্রদোিোয়দর ক্যোগোয়যোয়গরিেয েুাঁিয়ব্িিো

অয়চিো ব্যজিরপরোমি ভক্ময়িঅিোিো/যোচোইিো করো নলয়ক নিককরয়ব্িিো এব্িং যোচোই িো হওেো উৎস ক্েয়কঅযোপিোউিয়লোিকরয়ব্িিো

কনমিি ব্ো অিয ক্কোি কোরয়ণ অিয ব্যজিয়ক নিয়ির ব্যোক অযোকোউন্ট/ এটটএম কোিভ ব্যব্হোয়রর অিুমনি ক্দয়ব্ি িো, ক্সয়ষয়ত্র অে ভক্লিয়দয়ি ব্যোক
অযোকোউয়ন্টরঅপব্যব্হোরকরোরিিয পুনলনিিদয়ন্তরমুয়ে পিয়ি হয়িপোয়র

আপিোর ক্কওেোইনস িেয/ অযোকোউয়ন্টর িেয/এটটএমকোয়িভর িেয/ নপি/ নসনভ্নভ্/ওটটনপ চোইয়ে এমি ক্িোি/ ইয়মল/এসএমএয়সরউির ক্দয়ব্ি িো

অনব্শ্বোসযলটোনরঅিোরসনিয ব্য়ল ক্ময়ি ক্িয়ব্ি িো এব্িং এই ধ্রয়ণর ইয়মল/কয়লরউিয়র ক্গোপি রোেোরমি িেয িোনিয়ে ক্দয়ব্িিো

আরনব্আইয়েরকোয়েপ্রচুর টোকোপয়িআয়ে এব্িং ক্সই টোকো পোিোয়িোরিিয প্রেয়ম নকেু টোকো নদয়িহয়ব্-এই ধ্রয়ণর ব্িয়ব্যর ক্কোিউির ক্দয়ব্ি িো

ঋয়ণর প্রজক্রেোকরয়ণরিিযআয়গ িগদমূলয নদয়ে প্রিোনরিহয়ব্িিো

পুরষ্কোর অে ভ, সরকোরী সোহোযয প্রদোি/ এগুনলর প্রনিশ্রুনি ক্দওেো ব্োিভো এব্িং টোকো পোওেো/ ক্মোব্োইল ব্যোলযোন্স নরচোিভ করো/ চোকরী ক্দওেো ইিযোনদর িিয

ক্কওেোইনসআপয়িটকরোরঅিুয়রোয়ধ্রউির ক্দয়ব্িিো

কম সয়ুদর হোয়র ক্লোি/ িৎষণোৎ সরুনষি ক্লোি ক্দওেোর অিলোইি অিোয়রর উিয়র ক্গোপি রোেোর মি িেয িোনিয়ে ক্দয়ব্ি িো অেব্ো ক্কোি টোকো পোিোয়ব্ি

িো

আনে ভকঅযোপ ব্যব্হোরকয়রিএমি যন্ত্র ক্েয়ক জস্ক্রি ক্িেোনরিংঅযোপ ব্যব্হোরকরয়ব্িিো

ইউনপআই নপি ক্লেোরপয়র টোকোপোিোয়িো যোে এমিঅিোিো ক্পয়মন্টঅযোপ ব্যব্হোরকয়র নকউআর ক্কোিস্কযোিকরয়ব্িিো

পোব্নলকচোজিভিং পয়েন্ট ব্ো অসুরনষিওেোই-িোই ব্যব্হোরকরয়ব্িিো কোরণএগুনলরমোধ্যয়ম মযোলওেযোরপোিোয়িো যোে এব্িং ক্িোয়িরিেয নিেন্ত্রণকরো যোে
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ইয়লকট্রনিক ব্যোজকিং

• ক্পয়মন্ট করোর িিয নিয়ির ব্যোয়কর ইউআরএল টোইপ করোর সমে শুধু্মোত্র যোচোই করো ও নব্শ্বস্ত ব্রোউিোর ও HTTPS 
সুরনষি ওয়েব্সোইট ব্যব্হোর করুি (S ব্লয়ি নসনকওর ক্ব্োঝোে)। ইউআরএল উইয়ডোয়ি (েনব্) সুরষো নচি (িোলো) ক্দয়ে
নিি

• এমি পোসওেোিভ তিনর করুি যো সহয়ি ধ্োরণো করো যোয়ব্ িো, এর ময়ধ্য অষর, সিংেযো এব্িং নব্য়িে নচি (#.", @. $ ইিযোনদ)
রোেুি

• পোসওেোিভ র্ির্ি পোল্টোয়ি েোকয়ব্ি

• আপিোর ক্পয়মন্ট করোর অযোপগুনলয়ক (ব্যোক, িি-ব্যোক, ওেোয়লট ইিযোনদ) সব্সমে সোম্প্রনিকিম সিংস্করয়ণ আপয়িট
কয়র রোেয়ব্ি

• আপিোর ব্যোক অযোকোউয়ন্টর সোয়ে নিয়ির ক্মোব্োইল িম্বর ও ইয়মল আইনি নলক করুি এব্িং এসএমএস/ইয়মল অযোলোটভ
পনরয়েব্ো সজক্রে রোেুি

• অস্বোভ্োনব্ক/অিুয়মোদিহীি ক্লিয়দি র্টয়ল, িৎষণোৎ ব্যোয়ক িোিোি

• কষিও অিলোইি সন্ধোয়ির মোধ্যয়ম নিয়ির ব্যোয়কর ওয়েব্সোইয়ট যোয়ব্ি িো

• কষিও ক্িোয়ি লগ ইি িেয নলয়ে রোেয়ব্ি িো, ক্সইসয়ে ভ্রসো করো যোে িো এমি ক্পোটভোল/ পনরয়েব্ো প্রদোিোর কোয়ে এইসব্

িেয সিংরষণ করয়ব্ি িো/ নলয়ে রোেয়ব্ি িো

• পোব্নলক নিভ্োইস, সোইব্োর কযোয়ি ও পোব্নলক/নব্িোমূয়লযর ওেোই-িোইয়ের মি অসুরনষি/মুি ক্িটওেোয়কভর মোধ্যয়ম

আনে ভক ক্লিয়দি র্টোয়ব্ি িো

• (ব্যোক কমী সহ) অিয কোউয়ক নিয়ির ক্মোব্োইল ব্যোজকিং নপি ব্ো ইন্টোরয়িট ব্যোজকিং আইনি, পোসওেোিভ ও ওটটনপ িোিোয়ব্ি

িো

করচব্ন

করচব্ন

না
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ইউনিিোয়েি ক্পয়মন্ট ইন্টোরয়িস
(ইউনপআই)

• ইউনপআই অযোপ সব্সমে আপয়িট কয়র রোেয়ব্ি

• মোয়চভন্ট/ব্যজির সিংগ্রয়হর অিুয়রোধ্ গ্রহণ করোর আয়গ সব্ ভদো পয ভোয়লোচিো কয়র ক্িয়ব্ি

• টোকো পোিোয়িোর আয়গ প্রোপক ও অে ভমূলয পুিরোে যোচোই ও নিজিি করয়ব্ি

• অিয কোউয়ক নিয়ির নপি িোিোয়ব্ি িো

• প্রোপকয়ক প্রেয়ম যোচোই/ পুিরোে নিজিি িো কয়র টোকো পোিোয়িো ক্েয়ক নব্রি েোকুি

করচব্ন

করচব্ন

না
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ক্ক্রিো সয়চিিিো- সোইব্োর হুমনক ও প্রিোরণো

চভচশং- ব্যোক/ িি-ব্যোক
ই-ওেোয়লট প্রদোিো/
ক্টনলকম পনরয়েব্ো প্রদোিো
ক্েয়ক ক্িোি করোর ভ্োি
কয়র ক্কওেোইনস আপয়িট
করো, অযোকোউন্ট/ নসম
কোিভ আিব্লক করো, ক্কয়ট
ক্িওেো অে ভনিনরয়ে ক্দওেো
ইিযোনদর অিহুোয়ি
গ্রোহয়কর কোে ক্েয়ক
ক্গোপিীে িেয িোিোর ক্চষ্টো
কয়র।

চফচশং – ভু্য়েো ইয়মল
এব্িং/অেব্ো এসএমএয়সর
মোধ্যয়ম গ্রোহকয়ক
এমিভ্োয়ব্ িকোয়িোর ক্চষ্টো
কয়র ক্যি এগুনল িোয়দর
ব্যোক/ ই-ওেোয়লট প্রদোিো
পোটিয়েয়ে এব্িং ক্গোপিীে
িেয ক্ব্র কয়র ক্িওেোর
িিয এেোয়ি নলক ক্দওেো
েোয়ক।

চরচর্াি অ্যাচক্সস –
গ্রোহকয়ক িোর ক্মোব্োইল
ক্িোি/ কম্পম্পউটোয়র একটট
অযোনপ্লয়কিি িোউিয়লোি
করোর িিয প্রয়লোভ্ি
ক্দেোে যো গ্রোহয়কর যয়ন্ত্র
েোকো সমস্ত িয়েযর িোগোল
ক্পয়ি পোয়র।

‘টোকো পোওেোর িিয
আপিোর ইউনপআই নপি
নলেুি’- এই িোিীে
ব্িয়ব্যর সোয়ে নময়েয
ক্পয়মন্ট অিুয়রোধ্ পোটিয়ে
ইউনপআইয়ের ‘সিংগ্রহ
অিুয়রোধ্’ এর অপব্যব্হোর
কয়র।

সোচভ ইজিয়ি এব্িং
ওয়েব্য়পি/ ক্সোিযোল
নমনিেো ইিযোনদয়ি ব্যোক/
ই-ওেোয়লট প্রদোিোর ভু্য়েো
িম্বর প্রদনি ভি কয়র।

প্রিোরকরো ইউিোরআইনি, লগইি/ ট্রোিয়িকিি পোসওেোিভ, ওটটনপ (ওেোি টোইম পোসওেোিভ) ইিযোনদ ক্গোপিীে

িেয, ক্িনব্ট/ক্ক্রনিট কোয়িভর িেয ক্যমি নপি, নসনভ্নভ্, ক্মেোদ ক্িে হওেোর িোনরে ও অিযোিয ব্যজিগি িেয িোিোর

ক্চষ্টো কয়র। এয়দর নকেু সোধ্োরণ কোয ভপ্রণোলী হল-
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প্রিোনরি হয়ল ক্য পদয়ষপগুনল গ্রহণ করয়ব্ি

আপিোর ব্যোক/এিনব্এিনসর সোয়ে ক্যোগোয়যোগ করুি ও িৎষণোৎ নিয়িরঅযোকোউন্ট/ কোিভ ব্লক করুি এব্িং একটট নলনেি

অনভ্য়যোগ িমো নদি

ভ্োরিীে সোইব্োর অপরোধ্ সমিে ক্কয়ন্দ্র একটট অনভ্য়যোগ/এিআইআর দোয়ের করুি অেব্ো সোইব্োরক্রোইম ক্হল্পলোইি

িম্বর 1930 এ কল করুি

প্রোপক অযোকোউয়ন্ট টোকো পোিোয়িো আটকোয়িআপিোর ব্রোয়ঞ্চ ক্যোগোয়যোগ করুি

ব্যোক/ এিনব্এিনসআপিোর অনভ্য়যোয়গর সমোধ্োি নদয়ি ব্যে ভহয়ল আরনব্আই ওম্বোিসমোয়ি যোি।
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নিজিটোল/ অিলোইি
িোনলেোনি প্রনিয়রোধ্

• িোৎষনিক সিকভব্োিভো লোভ্ করয়ি আপিোর
ব্যোয়ক নিয়ির ক্মোব্োইল িম্বর ও ইয়মল িনেব্ে
কয়র রোেুি

• ক্মোব্োইল, ইয়মল ব্ো পোয়স ভগুরুত্বপূণ ভব্যোজকিং িেয
কষিও ক্রয়ে ক্দয়ব্ি িো

• অিলোইি ব্যোজকিংয়ের িিয শুধু্মোত্র যোচোই করো, 
নিরোপদ ও নব্শ্বস্ত ওয়েব্সোইট ব্যব্হোর করুি

• পোব্নলক, মুি ব্ো নব্িোমূয়লযর ক্িটওেোয়কভর
মোধ্যয়ম ব্যোজকিং করয়ব্ি িো

• নিয়ির অিলোইি ব্যোজকিং পোসওেোিভ ও নপি
নিেনমি পোল্টোয়ি েোকয়ব্ি

• এটটএম কোিভ, ক্িনব্ট কোিভ, নপ্রয়পি কোিভ হোনরয়ে
ক্গয়ল ব্ো চুনর হয়ে ক্গয়ল িৎষণোৎ ব্লক করুি
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গ্রোহক সুরষো িীনি

 িজিিোলী ও প্রগনিিীল প্রিোরণো িিোিকরণ ও প্রনিয়রোধ্ ব্যব্স্থো;

 অিুয়মোদিহীি ক্লিয়দয়ির িয়ল র্টো নব্পয়দর (ক্যমি ব্যোয়কর ব্িভমোি নসয়স্ট্মগুনলর ময়ধ্যকোর ব্যব্ধ্োি) মূলযোেি করয়ব্
এব্িং এইরকম ক্ষয়ত্র ক্দেো ক্দওেো দোেব্েিো নিধ্ ভোরি করয়ব্ এমি প্রজক্রেো;

 ঝুাঁ নক কমোয়িোর িিয যেোযে ব্যব্স্থো গ্রহণ এব্িং এইয়ষয়ত্র তিনর হওেো দোেব্েিোর নব্রুয়ে নিয়িয়দর সুরনষি রোেো;

 ইয়লকট্রনিক ব্যোজকিং ও ক্পয়মন্ট সম্পনকভি প্রিোরণো ক্েয়ক নিয়িয়দর কীভ্োয়ব্ সুরনষি রোেয়ব্ি ক্সই সম্পয়কভ গ্রোহকয়দর
ক্রমোগি ও ব্োরিংব্োর পরোমি ভক্দওেোর একটট নসয়স্ট্ম

 অিুয়মোদিহীি ইয়লকট্রনিক ব্যোজকিং ট্রোিয়িকিয়ির িিয গ্রোহকয়ক ষনিপূরণ নদয়ি স্বচ্ছ, তব্েমযহীি ও িিভভু্ি পেনি

চসচের্ ও প্রদ্ধক্রয়াগুচিচক র্জবু্ত করা- ইচিকট্রচনক ব্যাদ্ধেং ট্রানচজকশন করার সর্য় গ্রাহকচক

সুরচষত দব্াধ করাচনার জনয ব্যাচের চসচের্ ও প্রদ্ধক্রয়াসরূ্হ
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ব্যোজকিংয়ের ক্ষয়ত্র
প্রযুজির ব্যব্হোর

• চডদ্ধজিাি ব্যাদ্ধেং ‘সুচব্ধাজনক’, 
দসইসচে একের্ ‘চনরাপে’। দ চকান
সর্য়, দ চকান জায়গা দেচক দিনচেন
করুন।

• ব্োনির স্বোচ্ছেয ক্েয়ক, শুধু্ আঙুল টটয়প
ব্যোজকিং করুি

• দ্রুি ও নিরোপদ ক্পয়ময়ন্টর মোধ্যয়ম সমে
ব্ো াঁচোি

• নব্নভ্ন্ন ট্রোিয়িকিয়ির িিয একোনধ্ক
নিজিটোল ক্পয়মন্ট নব্কল্প

• এিইএিটট, ইউনপআই ও নব্নব্নপএস উপলব্ধ
আয়ে 24x7
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*99# িোেোল

করুি এব্িং

ভ্োেো ব্োেুি

আপিোর

ব্যোয়কর

আইএিএস

নস ক্কোয়ির

প্রেম 4টট

সিংেযো নলেুি

ব্যোক

অযোকোউন্ট

ব্োেুি

আপিোর ভ্োচুভেোল

ক্পয়মন্ট

অযোয়েস

(নভ্নপএ) অেব্ো

ইউনপআই

আইনি হয়ব্

mobile @upi

*99*7*1# িোেোল

কয়র এব্িং এটটএম

কোয়িভর ক্িে 6টট

সিংেযো এব্িং এটটএম

কোয়িভর ক্মেোদ ক্িে

হওেোর মোস ও ব্ের

নলয়ে ইউনপআই

নপি তিনর করুি

• আপিোর ইউনপআই নপিব্যব্হোর কয়র, 

শুধ্ুমোত্রপ্রোপয়করভ্োচুভেোলঅযোয়েসিোিোর
মোধ্যয়মআপনি নিনব্ ভয়ে টোকো পোিোয়ি

পোরয়ব্ি।

• প্রোপয়করভ্োচুভেোলঅযোয়েস িো েোকয়ল, ব্যোক
অযোকোউন্টব্ো ক্মোব্োইল িম্বয়ররসোয়ে সিংযিু

অযোকোউন্টিম্বর ব্ো আধ্োরকোিভ এব্িং
আইএিএসনসরমোধ্যয়মওটোকো পোিোয়িো

যোয়ব্।

• "998 এর সোয়ে ইউনপআইও #998 এ
নিব্নন্ধি প্রোপয়করকোয়ে টোকো পোিোয়িো

যোয়ব্।

BHIM 

অযোপ

িোউিয়লোি

করুি

স্মািমচফান দনই অ্েব্া ইোরচনি ব্যব্হার কচরন না?
*99# ব্যব্হার কচর চডদ্ধজিাি হচয়  ান

একটট প্লযোটিম ভ যোর মোধ্যয়ম ইউএসএসনি ক্কোি (*99#) িোেোল কয়র ইন্টোরয়িট সিংয়যোগ েোিোই একটট

নিচোর ক্িোি/ স্মোটভ ক্িোি ব্যব্হোর কয়র দুটট ব্যোক অযোকোউয়ন্টর ময়ধ্য টোকো ক্লিয়দি করো যোে

ইোরচনি পচরচষব্া সহ একটি স্মািমচফান ব্যব্হার কচরন? 
ইউচনফাচয়ড দপচর্েইোরচফস (ইউচপআই) প্ল্যািফর্ মব্যব্হার কচর

চডদ্ধজিাি হচয়  ান
একটট প্লযোটিম ভ যোর মোধ্যয়ম ইন্টোরয়িট পনরয়েব্ো েোকো একটট ক্মোব্োইল ক্িোি ব্যব্হোর কয়র দুটট ব্যোক

অযোকোউয়ন্টর ময়ধ্য টোকো ক্লিয়দি করো যোে

অযোপ েুলুি, 

যন্ত্রটট

নিব্ন্ধয়ির

িিয একটট

এসএমএস

পোিোয়িো হয়ব্

একটট লগইি

পোসয়কোি তিনর
করুি এব্িং
লগইি করোর
পয়র ব্যোক
অযোকোউন্ট ক্ব্য়ে

নিি

আপিোর

ভ্োচুভেোল ক্পয়মন্ট

অযোয়েস

(নভ্নপএ) অেব্ো

ইউনপআই

আইনি হয়ব্

mobile @upi

এটটএম কোয়িভর

ক্িে 6টট সিংেযো ও

এটটএম কোয়িভর

ক্মেোদ ক্িে হওেোর

মোস ও ব্ের এব্িং

আপিোর ক্মোব্োইল

িম্বয়র আসো ওটটনপ

নলয়ে ইউনপআই

নপি তিনর করুি

• আপিোর ইউনপআই নপিব্যব্হোর কয়র, 

শুধ্ুমোত্রপ্রোপয়করভ্োচুভেোলঅযোয়েস
িোিোর মোধ্যয়মআপনি নিনব্ ভয়ে টোকো

পোিোয়ি পোরয়ব্ি।প্রোপয়করভ্োচুভেোল

অযোয়েস িো েোকয়ল, অযোকোউন্টিম্বর
এব্িংআইএিএসনসরমোধ্যয়মওটোকো

পোিোয়িো যোয়ব্।

এককািীন চনব্ন্ধন প্রদ্ধক্রয়া এককািীন চনব্ন্ধন প্রদ্ধক্রয়া

1 2 3 4

5

1 2 3 4

5
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প্রব্ীণ িোগনরক ও নভ্ন্ন সষমিোসম্পন্ন
িোগনরকয়দরিিয ব্োনি ব্য়স ব্যোজকিং
পনরয়েব্ো লোভ্

আরচব্আইব্যােগুচিচকঅ্নুচরাধজাচনচয়চে
 াচতপ্রব্ীর্ নাগচরকচেরজনয ব্যাদ্ধেংআরও
সুচব্ধাজনকব্ানাচনা  ায়

• আপিোর ব্েস যনদ 70 ব্েয়রর ক্ব্িী হে, আপনি
ব্োনি ক্েয়কই নিনদভষ্ট নকেু প্রোেনমক ব্যোজকিং
পনরয়েব্ো লোভ্ করয়ি পোরয়ব্ি

• ব্যোয়করকোয়ে উপলব্ধিন্মিোনরয়েরউপর নিভ্ভর
কয়র ব্যোক স্বেিংজক্রেভ্োয়ব্সম্পূণ ভক্কওেোইনস
অিুব্িীঅযোকোউন্টগুনলয়ক ‘প্রব্ীণ িোগনরক
অযোকোউন্ট’-এরূপোন্তনরিকরয়ব্

• প্রব্ীণ িোগনরকয়দর ব্যোজকিং চোনহদোয়কঅগ্রোনধ্কোর
ক্দওেোরিিয ব্যোকগুনল িোয়দর ব্রোয়ঞ্চ নব্য়িে
কোউন্টোয়রর ব্যব্স্থো রোয়ে
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 ব্যোক নিজিি কয়র ক্য িত িীে পয়ষর ক্চক

সহ ক্চকব্ই পনরয়েব্ো, এটটএম পনরয়েব্ো,

ক্িট ব্যোজকিং পনরয়েব্ো, লকোর পনরয়েব্ো,

েুচয়রো ঋণ, ক্ক্রনিট কোিভ ইিযোনদ সমস্ত

ব্যোজকিং পনরয়েব্ো ক্কোিপ্রকোর তব্েময

েোিোই সব্ ভদো দতটষ্ট প্রনিব্ন্ধীয়দর প্রদোি করো

হয়ব্

 দতটষ্ট প্রনিব্ন্ধীয়দর িিয প্রনিটট এলোকোে

অন্তিপয়ষ একটট দব্রইচি কীপযাড সহ

কেো ব্লো এটটএম উপলব্ধ রোেো হে

 ব্যোকগুনল িোয়দর প্রচতটি ব্তমর্ান এটিএর্/ 

ভচব্ষযৎ এটিএচর্ র  ্ াম্প োকা নিজিি

কয়র যোয়ি হুইলয়চেোর ব্যব্হোরকোরী/ অষম

ব্যজিরো সহয়ি এটটএম ব্যব্হোর করয়ি

পোয়রি এব্িং এমিভ্োয়ব্ই ব্যব্স্থো করো েোয়ক

যোয়ি হুইলয়চেোয়র ব্সো ব্যজির িিয

এটটএয়মর উচ্চিো ক্কোি ব্োধ্ো হয়ে িো দো াঁিোে

 ব্যাচের ব্রাঞ্চগুচির প্রচব্শস্থচিও

র  ্ াম্প োচক যোয়ি অষম ব্যজি/ 

হুইলয়চেোর ব্যব্হোরকোরীরো েুব্ ক্ব্িী কষ্ট

েোিোই ব্রোয়ঞ্চ প্রয়ব্ি করয়ি পোয়রি এব্িং

পনরয়েব্ো লোভ্ করয়ি পোয়রি।

নভ্ন্ন সষমিোসম্পন্ন িোগনরকয়দর িিয ব্যোজকিং পনরয়েব্ো
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এমএসএমই/ স্বনিভ্ভর ক্গোষ্ঠীয়দর িিয উপলব্ধ ব্যোজকিং পনরয়েব্োসমূহ

এসএইেদ্ধজ দসচভংচসর জনয

দকওয়াইচস

• এসএইচজির ক্সনভ্িংসব্যোকঅযোকোউন্ট

ক্েোলোর সমেএসএইচজির প্রয়িযক
সদয়সযর ক্কওেোইনসযোচোইকরয়ণর

দরকোর হয়ব্ িো।
• সকলকম ভকিভোর ক্কওেোইনস

যোচোইকরণহওেোই যয়েষ্ট।

• িয়ব্, এসএইচজিরপষ ক্েয়ক
অযোকোউন্টক্েোলোরিিয অিুয়মোনদি

কম ভকিভোয়দরিোমসহ এসএইচজির
সিংকল্পিমো নদয়িহয়ব্।

র্াদ্ধজমন ও চনরাপিা ব্যব্স্থা

• ঋণ ক্িওেোর িিয এসএইচজিরকোে

ক্েয়ক ক্কোি সমোন্তরোলিোমোিিচোওেো
হয়ব্ িো

• কপ ভোয়সর িুলিোেচোর গুণঅে ভমূলয ঋণ
ক্দওেো সম্ভব্ হয়ব্ যনদ
এসএইচজি ব্হু ব্েরধ্য়র সিলভ্োয়ব্

জক্রেোিীলেোয়ক।
এসএইচজিআয়গরঋণগুনল নিনদভষ্ট

সময়ে নমটটয়ে নদয়ে েোয়ক।
এসএইচজি দোনেত্বপূণ ভভ্োয়ব্ ক্ক্রনিট
পনরয়েব্ো ব্যব্হোরকয়র।

দেোরূ্িক সঞ্চয়

• ক্স্বচ্ছোমূলকসঞ্চেদুটট উপোয়ে নিধ্ ভোরিকরো

যোয়ব্:
 গ্রুপকপ ভোয়সরএকটটঅিংি গিি িো

কয়র

 গ্রুপকপ ভোয়সরঅিংি নহসোয়ব্এব্িং
আন্তয়গ ভোষ্ঠীঋণপ্রদোি ব্যব্স্থো ব্যব্হোর

কয়র
• ক্স্বচ্ছোমূলকসঞ্চেক্গোষ্ঠীরিিয ব্যোক ক্েয়ক

লোভ্করয়িপোরো ঋয়ণর পনরমোণমূলযোেি

করোরিিযও নব্য়ব্চিোকরো যোয়ব্ যো
এসএইচজিরিিয উপয়যোগী হয়ব্, কোরণ

এসএইচজি ব্যোক ক্েয়কআরও ক্ব্িী
অে ভমূয়লযরঋণ লোভ্করয়িপোয়র। ক্গোষ্ঠীর
সদসযয়দর ক্স্বচ্ছোমূলকসঞ্চয়েরলোভ্যোিংি

অেব্ো সুয়দরআে ক্গোষ্ঠীর সোয়েসমোিুপোয়ি
ভ্োগ কয়র ক্িওেো হয়ব্ নকিোিো

এসএইচজির সদসযরো যুগ্মভ্োয়ব্ নস্থর
করয়ব্।
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