
 
 

সকল অধিকার সংরধিত। 
এই নধির ককাননা অংশ অনুন াধিত প্রকাশ ছাডা DBS গ্রুনের বাইনর ককাননাভানব েুনুরুৎোিন করা যানব না। 
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1 পতরতেতি ও তনর্দে শনামূলক নীতিমালা 

ব্াংনকর কেক সংগ্রনহর নীধত আ ানির গ্রাহকনির সনববাত্ত  কেধি েধরনেবা প্রিাননর জন্ েল ান প্রনেষ্টানক প্রধতফধলত 
কনর এবং োরফর ্ানের জন্ উচ্চ  ান ধনিবারি কনর। নীধতটি গ্রাহকনির সানি আেরনি স্বচ্ছতা এবং ন্ায্তার 
নীধতর উের ধভধত্ত কনর প্রধতধিত। আ রা আ ানির গ্রাহকনির দ্রুত সংগ্রহ েধরনেবা প্রিাননর জন্ প্রযুধির ব্বহার 
বাডাননার জন্ প্রধতশ্রুধতবদ্ধ। এই নীধতর নধিনত ধনম্নধলধখত ধিকগুধল অন্তভুব ি রন়েনছ: 

• ভারনতর  নি্ এবং ধবনিনশ ককন্দ্রগুধলনত প্রনি়ে কেক এবং অন্ান্ উেকরি সংগ্রহ 
• উেকরি সংগ্রনহর জন্ স ়ে ধন়ে  সম্পনকব  আ ানির প্রধতশ্রুধত 
• কযসব কিনে বধহরাগত উেকরি/স্থানী়ে কেনকর অিব আিান়ে স ়েসী ার বাইনর ধবলম্ব হ়ে কসসব কিনে সুনির 

অিব প্রিান 
• ট্রানধজনে হাধরন়ে যাও়ো সংগ্রনহর উেকরিগুধলর সানি ধিল করা 

এই নীধতটি (েূবববতী লক্ষ্মী ধবলাস ব্াংক / eLVB শাখাগুধল সহ) স স্ত DBIL শাখার জন্ প্রনযাজ্ । কেক 
কানলকশন েধলধস (ধসধসধে) এর একটি অনুধলধে গ্রাহনকর অনুনরানির ধভধত্তনত উেলব্ধ করা হনব। এছাডাও, ধসধসধে 
ব্াংনকর ওন়েবসাইনে প্রিধশবত হনব এবং শাখা কনাটিশ কবািব  ফাইলগুধলনত উেলব্ধ করা হনব। 

2 নীতি 

সাংগ্রর্ের েয তি 

এটি লি করা কযনত োনর কয অ্াকাউন্ট প্রােনকর কেকগুধল শুিু াে অ্াকাউন্ট ব্বহারকারীর অ্াকাউনন্ট জ া হনব 
এবং ককানও তৃতী়ে েনির অ্াকাউনন্ট জ া হনব না। 

স্থানীয় চেক সাংগ্রে 

স স্ত CTS ক প্লান়েন্ট কেক এবং অন্ান্ কননগাধশন়েবল ইেটু্রন ন্ট যা স্থানী়েভানব একটি ধগ্রি ধসনেন র অিীনন প্রনি়ে 
তা ককনন্দ্র প্রেধলত ধি়োধরং ধসনেন র  াি্ন  উেস্থােন করা হনব। আ ানির শাখার কাউন্টানর জ া করা কেকগুধল 
সপ্তানহর ধিনগুধলনত এবং কাযব শধনবানর শাখা স ়েগুধলর  নি্, একই ধিনন ধি়োধরংন়ের জন্ উেস্থােন করা হনব 
এবং কাে-অফ স ন়ের েনর জ া করা কেক/ইনসু্ট্রন ন্টগুধল েরবতী কাযবধিবনসর ধি়োধরং েনে উেস্থােন করা হনব। 
একটি নীধত ধহসানব, ধি়োধরং ধনষ্পধত্তর একই কাযবধিবনস ব্াংক গ্রাহক অ্াকাউনন্ট কেধিে কিনব (অিবাৎ, ধি়োধরংন়ে 
কেক/ইনসু্ট্রন ন্ট উেস্থােননর েরবতী কাযবধিবস)। 

উেনরাি স ়েসী া প্রনযাজ্ ন়ে যধি কেক/উেকরনি ককান অসঙ্গধত িানক। কেক/ইনসু্ট্রন ন্ট গ্রহনির জন্ শাখা কাে-
অনফর স ়ে এবং ককনন্দ্রর তাধলকা DBS শাখা কিনক োও়ো কযনত োনর। 

CTS অবস্থানন উেস্থাধেত নন-CTS যন্ত্রগুধল নন-CTS কেক সংগ্রনহর জন্ অন্ ককাননা উো়ে ব্বহার কনর সংগ্রনহর 
জন্ োঠাননা হনব। যানহাক, CTS ধি়োধরং এর অিীনন নন-CTS যনন্ত্রর জন্ আলািা ককাননা কসশন িাকনব না। 
স স্ত ব্াংকগুধলনক গ্রাহকনির কিও়ো স স্ত নন-ধসটিএস কেকগুধল প্রত্াহার করার জন্ স স্ত প্রনেষ্টা করার েরা শব 
কিও়ো হন়েনছ যানত কসগুধল েযবা়েেন  বন্ধ হ়ে এবং ককবল াে CTS-2010 কেকগুধল গ্রাহকরা ব্বহার কনরন৷ RBI 
ব্াংকগুধলনক তানির স স্ত শাখাগুধলনক ধনজ ধনজ ধগ্রনির অিীনন ধেে-ধভধত্তক CTS-এ অংশগ্রহি ধনধিত করনত বাি্ 
কনরনছ। 

আ ানির ব্াংনকর ধনজস্ব শাখা়ে োনা স্থানী়ে কেনকর সংগ্রনহর স ়ে (ট্রােফার কেক)- ব্াংনকর কাউন্টারগুধলনত 
জ া করা এই িরননর স স্ত কেক একই ধিনন জ া হনব৷ 
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আউটর্েশন চেক সাংগ্রে 

আউেনেশন কসন্টানর অন্ান্ ব্াংনক কেক উনত্তালন করা যা়ে, যা স্থানী়েভানব সংগ্রহ করা যা়ে না, এই িরননর 
CTS ক প্লান়েন্ট কেকগুধল অন্ একটি ধগ্রনির  াি্ন  ধি়োর করার জন্ উেস্থােন করা হনব কযখানন এটি অংশগ্রহি 
কনর (আ াননতর স্থান কিনক আলািা), উিাহরিস্বরূে স বা়ে ব্াংকগুধল কযগুধল শুিু াে একটিনত অংশগ্রহি কনর 
ধবনশে CTS ধগ্রি। কযনকান নন-CTS ক প্লান়েন্ট কেনকর জন্, কসগুধল কসই ককন্দ্রগুধলনত ব্াংনকর শাখাগুধলর  াি্ন  
সংগ্রনহর জন্ োঠাননা হনব। CTS-সম্মত আউেনেশন কেনকর জন্ কেধিে 2 কাযবধিবনসর  নি্ প্রিান করা হনব। 

কেধিে ব্বস্থাটি অনু ান কনর কিও়ো হ়ে কয কেকগুধল আ াননতর শাখা়ে প্রনযাজ্ কাে-অফ স ন়ের  নি্ 0 ধিনন 
জ া করা হ়ে। কাে-অনফর েনর প্রাপ্ত কেনকর জন্, েরবতী কাযবধিবসটি 0 ধিন ধহসানব ধবনবধেত হনব। 

CTS ধি়োধরংন়ে অংশগ্রহি না কনর এ ন ককাননা ব্াংনক কেকটি উনত্তালন করা হনল, সংগ্রনহর ধভধত্তনত 
কেকটি ড্রাই ব্াংনক োঠাননা হনব। এই িরননর কেনকর কেধিে সািারিত 10 কাযবধিবনসর  নি্ োও়ো 
যা়ে। 

কেক গ্রহনির জন্ শাখা কাোর স ়ে এবং ককনন্দ্রর তাধলকা DBS শাখা কিনক োও়ো কযনত োনর। 

ববর্দতশক মযদ্রা চেক সাংগ্রে 

ব্াংক ধিধবএস শাখার ধনিবাধরত কাউন্টানর গ্রাহকনির কাছ কিনক ববনিধশক  ুদ্রার কেক গ্রহি করনব। নগি ধেঠির 
ব্বস্থার অিীনন সংগ্রনহর জন্ এই িরননর কেকগুধল সংধিষ্ট কনরসেনেন্ট ব্াংনকর  ুম্বাই অধফনস োঠাননা হনব। 
ননস্ট্রানত কেধিে কিখার েনর, নীনে উধিধখত  ুদ্রা অনুযা়েী গ্রাহকনির অ্াকাউনন্ট (স্পষ্ট তহধবনলর ধভধত্তনত) কেধিে 
কিও়ো হনব – 

• USD-এর জন্: যধি কেকটি NY (ধনউ ই়েকব) শহনর উনত্তালন করা হ়ে, তাহনল ননস্ট্রানত কেধিে তাধরখ কিনক 
14 ত  ক্ানলোর ধিনন, কুধলং ধেধর়েনির েনর সম্পন্ন করা হনব৷ যধি কেকটি NY শহনরর বাইনর আঁকা হ়ে 
তাহনল ননস্ট্রানত কেধিে তাধরখ কিনক 21 ত  ক্ানলোর ধিনন, শীতল স ন়ের েনর সম্পন্ন হনব৷ 

• Nostro SGD এর জন্: আ ানির ননস্ট্রানত কেধিে তাধরখ কিনক েরবতী কাযবধিবস 
• ধজধবধের জন্: আ ানির ননস্ট্রানত কেধিে তাধরখ কিনক েরবতী কাযবধিবস 
• অন্ান্  ুদ্রার জন্: আ ানির ননস্ট্রানত কেধিে তাধরখ কিনক েরবতী কাযবধিবস যধি কেধিে স্পষ্ট তহধবনলর 

ধভধত্তনত হ়ে। 

যধি প্রাপ্ত ক্ানলোনরর ধিনটি ভারনত ছুটির ধিন হ়ে, তাহনল েরবতী কাযবধিবস (শধনবার বানি) েূডান্ত কেধিে ধিন 
ধহসানব কনও়ো হনব। যধি ককাননা কারনি কেকটি েনর কফরত কিও়ো হ়ে, গ্রাহকনির অ্াকাউন্ট কিনক স তুল্ FCY 
েধর ানির জন্ কিধবে করা হনব। যধি গ্রাহনকর অ্াকাউনন্ট কেধিে উেনর উধিধখত ধনিবাধরত তাধরনখর েনর ধবলধম্বত 
হ়ে, তাহনল ধবলনম্বর স ন়ের জন্ ধবি্ ান কিান ধেক কসধভংস ব্াংনকর সুনির হার অনুযা়েী িধতেূরি প্রিান করা 
হনব। ধিধবএস ইধে়োর গ্রাহকনির জন্ এফধসও়োই কেকগুধল সাফ করা হ়ে তনব একটি সংগ্রহকারী ব্াংক ধহসানব 
ধিধবএস ইধে়ো ধিধবএস ধসঙ্গােুনরর জাধর করা এসধজধি ড্রাফ্টগুধলও সাফ কনর। 

তবলতিি সাংগ্রর্ের জন্ সযদ প্রদান 

উেনর উধিধখত স ়েসী ার বাইনর ধবলনম্বর স ়েকানলর জন্ ধিধবএস ব্াংক তার গ্রাহকনির ধবলধম্বত কেধিনের উের 
সুি প্রিান করনব। ব্াংনকর িধতেূরি নীধত ধননিব ধশকা অনুসানর গ্রাহনকর কাছ কিনক প্রন়োজনী়ে ককাননা িাধব ছাডাই 
ধবলনম্বর স ন়ের জন্ িধতেূরি প্রিান করা হনব। 

আউটর্েশন তিয়াতরাংর্য়র জন্ গৃেীি চের্কর জন্ িাৎক্ষতনক চেতিট 

নন-CTS ক প্লান়েন্ট কেকগুধলর জন্ কযগুধল CTS ধি়োধরং-এর জন্ CTS ধগ্রিগুধলর  াি্ন  োঠাননা যা়ে না, 
DBS ব্াংক েৃিক অ্াকাউন্ট কহাল্ডারনির জন্ Rs.15,000/- এর ক াে  ূল্ েযবন্ত বধহরাগত কেনকর জন্ অধবলনম্ব 
কেধিে প্রিাননর সুধবিা ধবনবেনা করনব। এই সুধবিাটি কসইসব গ্রাহকনির কিও়ো হনব যানির ব্াংনক 1 বছনরর কবধশ 
স ়ে িনর অ্াকাউন্ট আনছ এবং ব্াংনকর KYC ধন়ে গুধল ক নন েনলন৷ অধবলনম্ব কেধিে সুধবিা শুিু াে গ্রাহনকর 
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দ্বারা করা একটি ধনধিবষ্ট অনুনরানির ধভধত্তনত প্রিান করা হনব। ধিধবএস ব্াংক োজব  েুনরুদ্ধার করনব, ধনিবাধরত 
ধহসানব, এবং ব্াংনকর তহধবনলর প্রকৃত প্রাধপ্ত না হও়ো েযবন্ত তাৎিধিক কেধিে সুধবিার জন্ প্রাধন্তক খরে ঋনির 
হানর (1  াস) (সুধবিা গ্রহনির স ়ে প্রনযাজ্) সুি িাযব করনব৷ ধিধবএস ব্াংক সংধিষ্ট কনেবানরে গ্রাহকনির সানি 
েুধি অনুযা়েী কনেবানরে গ্রাহকনির বধহরাগত কেনকর জন্ অধবলনম্ব কেধিে প্রিাননর সুধবিা ধবনবেনা করনব। 

অসম্মান / চেক চেরি 

সংগ্রনহর জন্ কপ্রধরত একটি কেক যার জন্ ব্াংক তাৎিধিক কেধিে প্রিান কনরধছল তা েধরনশাি না কনর কফরত 
কিও়ো হনল, প্রনযাজ্ োজব  এবং তার সুি েুনরুদ্ধার করা ছাডাও কেনকর  ূল্ অধবলনম্ব অ্াকাউনন্ট কিধবে করা হনব। 
উেনরাি ব্বস্থাগুধল ব্াংনকর সানি ধনধিবষ্ট ক্াশ  ্াননজন ন্ট সুধবিা গ্রহিকারীনির ছাডা অন্ স স্ত গ্রাহনকর কেক 
জ ার জন্ প্রনযাজ্ হনব৷ অসম্মানকৃত উেকরিগুধল 24 ঘন্টার  নি্ কয ককানও কিনে ধবলম্ব না কনর অধবলনম্ব 
গ্রাহনকর কানছ কফরত / কপ্ররি করা হ়ে। এছাডাও, 

1. সংগ্রনহর জন্ োঠাননা একটি কেক যার জন্ ব্াংক তাৎিধিক কেধিে প্রিান কনরধছল তা েধরনশাি না কনর 
কফরত কিও়ো হনল, কেনকর  ূল্ অধবলনম্ব অ্াকাউনন্ট কিধবে করা হনব। ব্াংনকর তহধবনলর বাইনর িাকা স ন়ের 
জন্ ব্াঙ্ক ধিন অ্ািভাে হানর সুি োজব  করনব৷ 

2. কেনকর অিব যধি কসধভংস ব্াংক অ্াকাউনন্ট জ া করা হ়ে এবং প্রত্াহার না করা হ়ে, তাহনল কেকটি েধরনশাি 
না কনর কফরত কিও়োর স ়ে এইভানব জ া করা েধর াি সুি েধরনশানির জন্ কযাগ্ হনব না। 

3. যধি ককাননা ওভারড্রাফ্ট/নলান/নেধিে কািব  অ্াকাউনন্ট অিব জ া করা হ়ে, তাহনল কেধিে হও়োর তাধরখ কিনক 
এধি ধরভাসবাল করার তাধরখ েযবন্ত ওভারড্রাফ্ট/নলাননর জন্ প্রনযাজ্ সুনির হানরর 2% কবধশ হানর সুি আিা়ে 
করা হনব যধি ব্াংনকর তহধবল কশে না হও়ো েযবন্ত কেক/উেকরি অপ্রন়োজনী়েভানব কফরত কিও়ো হন়েধছল। 

4. সংগ্রনহর জন্ কপ্রধরত একটি কেক যার জন্ ব্াংক কেধিে প্রিান কনরনছ তা েধরনশাি না করা হনল, কেনকর 
 ূল্ অধবলনম্ব অ্াকাউনন্ট কিধবে করা হনব যধিও এই কিধবনের কারনি অ্াকাউন্টটি কিধবে ব্ানলনে েনল যা়ে 
এবং বনক়ো ব্ানলে ধবনবেনা করা হনব অন্ ককান েধরষ্কার ওভারড্রাফ্ট ধহসানব. ব্াংনকর তহধবনলর বাইনর িাকা 
স ন়ের জন্ ব্াংক ধিন অ্ািভাে হানর সুি োজব  করনব৷ 

5. RBI ধননিব ধশকা যিাযিভানব ক নন, স ন়ে স ন়ে প্রনযাজ্ হানর ব্াংক "নেক ধরোনব োজব " োজব  করনব। 

পতরবের্ণর সময় চেক োরার্না 

যধি ব্াংনকর  াি্ন  সংগ্রনহর জন্ গৃহীত একটি কেক বা একটি উেকরি েরবতীনত ট্রানধজনে হাধরন়ে যা়ে, ব্াংক, 
িধতর কিা জাননত কেনর অধবলনম্ব গ্রাহকনক জানানব কযন অ্াকাউন্ট ব্বহারকারী ড্র়োরনক কেন ন্ট বন্ধ করার করার 
ধবেন়ে করকিব  করনত জানানত োনর এবং হারাননা কেক/উেকরনির েধর াি কেধিে না করার কারনি কযন ইসু্ করা 
অন্ান্ কেকগুধল যানত অসম্মান না হ়ে কসধিনকও কখ়োল রাখুন। ব্াংক গ্রাহকনক কেনকর ড্র়োর কিনক একটি িুধপ্লনকে 
উেকরি কেনত স স্ত সহা়েতা প্রিান করনব। ধি়োধরং বা সংগ্রনহ োঠাননা প্রধতস্থােন উেকরনির জন্ ব্াংক অধতধরি 
োজব  িাযব করনব না। িুধপ্লনকে কেক/উেকরি োও়োর জন্ গ্রাহনকর কযনকান প্রত্ি এবং যুধিসঙ্গত োনজব র জন্ 
ব্াংক গ্রাহকনক িধতেূরি প্রিান করনব, প্রাসধঙ্গক িকুন ন্টাধর প্র ািগুধল বতধর করার েনর এবং ব্াংনকর িধতেূরি 
নীধতর সানি সা ঞ্জস্ করনখ এটি কেনত যুধিসঙ্গত ধবলনম্বর জন্ সুিও প্রিান করনব। 

এছাডাও, ব্াংক কখ়োল রাখার কেষ্টা করনব কয তার  াি্ন  জাধর করা অন্ান্ কেকগুধল হাধরন়ে যাও়ো 
কেক/উেকরনির েধর াি কেধিে না করার কারনি অসম্মাধনত না হ়ে। এই িরননর িধতর িা়ে ধহসাবিারীর ন়ে, 
সংগ্রহকারী ব্াংকানরর উের বতব া়ে। 

চোসে ম্াতজউর 

কফাসব  ্াধজউর ইনভন্ট  ানন ঈশ্বনরর কাজ, বন্া, খরা, ভূধ কম্প বা অন্ান্ প্রাকৃধতক িনুযবাগ বা েধরধস্থধত, িনুযবাগ, 
 হা ারী বা  হা ারী, সন্ত্রাসী হা লা, যুদ্ধ বা িাঙ্গা, োর ািধবক, রাসা়েধনক বা বজধবক িেূি, ধশল্প ক ব, ধবিু্ ৎ 
ব্িবতা, কধম্পউোর নষ্ট করা বা নাশকতা এবং ভবন িনস েডা, আগুন, ধবনফারি বা িঘুবেনা বা এই জাতী়ে 
অন্ান্ কাজ যা ব্াংনকর যুধিসঙ্গত ধন়েন্ত্রনির বাইনর। 

যতধিন কফাসব  ্াধজউর ইনভন্ট বা েধরধস্থধত কাযবসম্পািননক অসম্ভব কনর কতানল ততধিন েযবন্ত ব্াংনকর িাধ়েত্ব োলন 
স্থধগত িাকনব। সনববাত্ত  প্রনেষ্টার ধভধত্তনত ব্াংক একটি কফাসব  ্াধজউর ইনভনন্টর েধরিধত ক ানত যুধিসঙ্গত 
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েিনিে(গুধল) ধননত প্রধতশ্রুধতবদ্ধ। কয ককাননা ধশল্পক ব, ধবিু্ ৎ ব্িবতা, কধম্পউোর নষ্ট হও়ো বা নাশকতার কিনে, 
ব্াংক তার েধরনেবাগুধলর ধবিানন ধবলম্ব ক ানত যুধিসঙ্গত েিনিে কননব এবং তার গ্রাহকনির ধনরবধচ্ছন্ন েধরনেবা 
প্রিাননর কেষ্টা করনব। 

 

 পতরোলনা করা 

3.1  মাতলকানা এবাং অনযর্মাদনকারী কিৃে পক্ষ 

DBS Bank India Ltd. (DBIL) হল DBS Bank Ltd (DBL)-এর একটি সম্পূিব  াধলকানািীন সাবধসধি়োধর 
(WOS) যার সির িফতর ধসঙ্গােুনর অবধস্থত। সনববাত্ত  অনুশীলনগুধল সহভাগ কনর কনও়োর কিনে ধিধবআইএল 
জটিল, িীঘব ক ়োিী, বড বা গুরুত্বেূিব কলননিনগুধলর সানি ধিল করার স ়ে ধিধবএল-এর অধভজ্ঞতা এবং িিতার 
উের ধনভব র করনব কযন গ্রুনের নূ্নত  গ্রহিনযাগ্তা  ানিণ্ডগুধল ক নন েলা হ়ে তা ধনধিত করা যা়ে। 

এই নীধতটি ইসু্কারীর  াধলকানািীন এবং ব্াংনকর কবানিব র  াি্ন  অনুন াধিত হনব৷ 

3.2  তবেয ্তি 

কযনকান ধবেু্ধত, কযনকান সংনযাজন সহ, যধি িানক, একটি ব্ধতে ী ধভধত্তনত হনত হনব এবং অবশ্ই ইসু্কারীর 
 াি্ন  নধিভুি এবং ব্াংনকর কবানিব র  াি্ন  অনুন াধিত হনত হনব। কয ককাননা েধরবতব ন যা ক ৌধলক ন়ে, ধকন্তু 
আনুেধঙ্গক বা প্রশাসধনক প্রকৃধতর, অনুন ািনকারী কতৃব েনির দ্বারা সাইন-অনফর প্রন়োজন হ়ে না। কনেবানরে গ্রাহনকর 
জন্ কেক সংগ্রহগুধল েধরনেবাটি কিও়োর স ়ে কনেবানরে গ্রাহনকর সানি সম্মত শতব অনুসানর হনব৷ 

3.3 পর্োর্লােনা 

এই নীধতটি বাধেবক ধভধত্তনত েযবানলােনা করা উধেৎ (ধতন  াস েযবন্ত কগ্রস ধেধর়েি সহ) বা যখন ে াগত প্রাসধঙ্গকতা 
ধনধিত করার জন্ উোিান েধরবতব ননর প্রন়োজন/উেযুি। 

অ্ার্পতিক্স 1 তবেয ্তির চরকিে   

কার্েকাতরিার 
িাতরখ 

চসকশন সি্াতয়িকারী  & 
সি্ায়র্নর 
িাতরখ 

অনযর্মাদনকারী 
& অনযর্মাদর্নর 
িাতরখ 

তবেয ্তির িাতরখ তবেয ্তির কারণ 

ধিন  াস বছর এই নধিনত 
কযখানন 
ধবেু্ধত 
ঘনেধছল কসই 
কসকশন 

ধবেু্ধতর জন্ 
আনবিনকারী 
ইউধনে/ফাংশননর 
গ্রুে/কিশ প্রিাননর 
 াি্ন  অনুন ািন 

 

সত্া়েননর তাধরখ: 
ধিন  াস বছর 

ধবেু্ধতর জন্ 
নধির  াধলনকর 
অনুন ািন 

 

অনুন ািননর 
তাধরখ: ধিন  াস 
বছর 

এই ধবভানগ প্রন়োগ 
করা ধবেু্ধত বিবনা 
কনর 

এটি ধবেু্ধতর 
কারি ব্াখ্া কনর 

- - - - - - 
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অ্ার্পতিক্স  2 সাংকরর্ণর ইতিোস  

সাংকরণ ইসয্র িাতরখ প্রধান পতরবিে র্নর সারসাংর্ক্ষপ 

1.0 ক  2019 
প্রি  ইসু্ (সম্পূিব  াধলকানািীন সাবধসধি়োধর ধহসানব ধিধবএস ইধে়োর 
অন্তভুব ধির েনর) 

2.0 কফব্রু়োধর 
2022  

স স্ত ধিধবআইএল শাখা়ে নীধতটি প্রনযাজ্ করার জন্ শাখাগুধলর তাধলকার করফানরে 
 ুনছ কফলা হন়েনছ। 

বতব  ান কেক ধি়োধরং প্রধতফধলত করার জন্ ভাো আেনিে করা হন়েনছ কযখানন 
কবধশরভাগ ব্াঙ্ক CTS ধি়োধরংন়ে অংশগ্রহি কনর। 

 


