
 
 

সকল অধিকার সংরধিত। 
এই নধির ককাননা অংশ অনুন াধিত প্রকাশ ছাডা DBS গ্রুনের বাইনর ককাননাভানব েুনুরুৎোিন করা যানব না। 

 
 
 

 

 

চেক চেরতের নীতেমালা 
 

 

 

চকাপ:  ধিধবএস ব্াংক ইধিযা ধলধ নেি (ধিধবআইএল) 

ইস্যুকারী: কসৌরভ ধ ত্তাল, কেি-অোনরশন্স, ধিধবআইএল 

 

 

 

 

 

 

 

T
 &

 O
  



 
 

 Page 1 of 4 

 

1 তনতদে শনামূলক নীতে 

 
26 জনু, 2003-এ প্রকাধশত RBI-এর সারু্কলার DBOD.BC.Leg.No.113/09.12.001/2002-03 এবং 12 ক , 
2014-এ প্রকাধশত RPCD.CO.RRB.BC.No.100/03.05.33/2013-14 -এর অনুনেি 11.4 (i) এর  াি্ন  
ব্াংকগুধলনক কেক সুধবিা সে অ্াকাউন্ট েধরোলনার জন্ একটি শতু প্রবতুন করার েরা শু ধিনযধছল কয আধিুক 
কলননিন েলাকালীন োরবার ড্রযানরর একটি ধনধিুষ্ট অ্াকাউনন্ট এক ককাটি বা তার কবধশ  ূনল্র কেনকর অসম্মান 
ঘেনল, অ্াকাউনন্ট েযুাপ্ত তেধবনলর অভানবর জন্ ঐ অিুবছনর ককান নতুন কেক বই ইসু্ করা েনব না। 
এছাডাও, ব্াংক তার ধবনবেনার ধভধত্তনত েলধত অ্াকাউন্ট বন্ধ করার কিা ধবনবেনা করনত োনর। 
 
এখন, RBI তাধরনখর 04 অগাস্ট, 2016-এ প্রকাধশত তার সারু্কলার নং 
DBR.No.Leg.BC.3/09.07.005/2016-17 এর  াি্ন  ব্াংকগুধলর ধবনবেনায অ্াকাউন্ট ব্বোরকারীর কেনকর 
 াি্ন  অসম্মাননর কারনে তানির প্রধতধিযা ধনিুারে করার ধসদ্ধান্ত ধননযনছ।  
কসই ধবষনয, ধিধবএস ব্াংক ইধিযা ধলধ নেি (ধিধবআইএল) ধনননাধলধখতভানব কেক কেরনতর নীধত ালার খসডা 
ততধর কনরনছ৷ 

 

2 নীতে 

 

বারবার অস্ম্মাতনর ঘটনা চমাকাতবলা করা 
 

i. কেক-বই ইসু্ করার স য গ্রােকনক অবধেত করা েনব কয তানির অিু প্রিাননর প্রধতশ্রুধতনক সম্মান করার 
জন্ অ্াকাউনন্ট েযুাপ্ত তেধবল বজায রাখা েনযনছ তা ধনধিত করা তানির িাধযত্ব। 
 

ii. ধবি্ ান অ্াকাউন্ট েধরোলনার কিনে নীনে (iv)-এ উনেধখত শতু প্রবতুননর উনেনশ্, ব্াংক, নতুন 
কেক বই ইসু্ করার স য, নতুন শনতুর উোিানগুধলর েরা শু ধিনয একটি ধেঠি জাধর করনত োনর। 
এটি কেক বইনযর 1  েৃষ্ঠায এবং গ্রােকনক কিওযা কেক বইনযর সংযুক্ত ধরর্কইধজশন ধিনেও উনেখ করা 
েনযনছ। 
 

iii. যধি অিুবছনর ড্রযানরর একটি ধনধিুষ্ট অ্াকাউনন্ট একটি কেক েঞ্চ বানরর জন্ অসম্মাধনত েয, তােনল 
ব্াংক েূনবুাক্ত অবস্থার প্রধত তানির িধৃষ্ট আকষুে কনর সংধিষ্ট সত্ত্বানক সতকুতা ূলক েরা শু ধিনত োনর 
এবং কেক ইসু্ করার আনগ অ্াকাউনন্ট েযুাপ্ত ব্ানলন্স বজায রাখার অনুনরাি করনত োনর। 
 

iv. গ্রােকনির  নি্ আধিুক শৃঙ্খলা জাধর করার লনি্, ব্াংক কেক সুধবিা সে অ্াকাউন্ট েধরোলনার জন্ 
একটি শতু প্রবতুন করনব কয েযুাপ্ত অনিুর অভানব বছনর ছযবার ড্রযানরর একটি ধনধিুষ্ট অ্াকাউনন্ট োনা 
কেনকর অসম্মান ঘেনল, অ্াকাউনন্ট তেধবল িাকনলও, ব্াংক গ্রােকনক কেক-বইনযর সুধবিা কিনক বধঞ্চত 
করনব। 
 
আরও অ্াকাউন্ট েযুানলােনা করা েনব এবং ঘধনষ্ঠভানব েযুনবিে করা েনব। অোনরশন টি  স স্ত শাখার 
জন্ কেক কেরনতর কিো ধনরীিে করনব এবং একই অ্াকাউনন্ট অেযুাপ্ত তেধবনলর কারনে একটি 
অিুবছনর ধরোননুর িষৃ্টানন্তর উের ধভধত্ত কনর গ্রােকনক সংযুধক্ত অনুসানর ধেঠি োঠানব। 
 

v. উেযুক্ত বনল ধবনবধেত েনল, ব্াংক 15 ধিননর েযুাপ্ত কনাটিশ ধিনত োনর এবং োজু / বনকযা িাকনল 
েুনরুদ্ধার কনর অ্াকাউন্ট বন্ধ করনত োনর এবং করধজস্টািু কোনস্টর  াি্ন  ব্াংনকর করকনিু িাকা 
ঠিকানায কে-অিুার / ড্রানের  াি্ন  অবধশষ্ট ব্ানলন্স কপ্ররে করনত োনর। অনুরূে যধি ব্াংক 
অনযতমাদনকারী কেতে পক্ষ/আরএম-এর অনু ধত ধননয অ্াকাউন্ট বন্ধ করনত োয কযখানন গ্রােক কিধিে 
সুধবিা োন, সতকুতা ূলক েরা শু জাধর করা েনব। 
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vi. ধিযাধরং োউস বা ড্রাই ব্াংনকর  াি্ন  ধরোনুগুধল ব্াংনক েস্তান্তর করার েরবতী ক ুধিবনসর  নি্ 
স স্ত কেক কেরত ধেসানব কেক ধরোনু ক ন া সে কযটিনত "অপ্রতুল তেধবল" ধেসানব অসম্মাননর কারে 
ধননিুশ কনর  প্রােক/ব্বোরকারীনির কানছ োঠাননা েনব।  
 

vii. INR 1 ককাটি বা তার কবধশ অনিুর প্রধতটি ধরোনু কেনকর ধবষনয কিো এবং স্টক এক্সনেনের অনুকূনল ড্র 
করা কেনকর জন্ কয ককানও েধর াে কেরত কিওযা েনযনছ, প্রধতটি আধিুক তে াধসনকর জন্ QSC 
(ত্রে াধসক স্থাযী কধ টি) এর কানছ োটুির না , কেনকর েধর াে,  কেরনতর কারে, প্রিত্ত সুধবিা এবং 
তাধরখ েযুন্ত ধরোননুর উিােরেসে ধববরে সংরিে করা েনব। 

 

3 প্রধান দাতিত্বগুতল 

 

অপাতরশন 

i. ধিযাধরং োউস বা ড্রাই ব্াংনকর  াি্ন  ধরোনুগুধল ব্াংনক েস্তান্তর করার েরবতী কাযুধিবনসর  নি্ 
স স্ত কেক ধরোনু ক ন া সে কযটিনত "অপ্রতুল তেধবল" ধেসানব অসম্মাননর কারে ধননিুশ কনর 
প্রােক/ব্বোরকারীনির কানছ োঠাননা েনব।  

 
ii. অোনরশন টি  স স্ত শাখার জন্ ধরোনু কেনকর কিো ধনরীিে করনব এবং একই অ্াকাউনন্ট অেযুাপ্ত 

তেধবনলর কারনে একটি আধিুক বছনর ধরোননুর িষৃ্টানন্তর উের ধভধত্ত কনর গ্রােকনক সংযুক্ত সংযুধক্ত 
অনুসানর ধেঠি োঠানব। 

 
4 পতরোলনা 

 
4.1   মাতলকানা এবং অনযতমাদনকারী কেতে পক্ষ 
 

এই নীধতটি T&O-এর  াধলকানািীন এবং কবািু বা প্রধতধনধি কধ টির  াি্ন  অনুন াধিত। কযনকান 
েধরবতুন যা ক ৌধলক নয, ধকন্তু আনুষধিক বা প্রশাসধনক প্রকৃধতর, অনুন ািনকারী কতুৃেনির  াি্ন  
সাইন-অনের প্রনযাজন েয না। 

 
4.2    তবেয ুতে 

 
চনই 

  
4.3    পর্োতলােনা 
 

নীধতটি বাধষুক ধভধত্তনত েযুানলােনা করা উধেৎ, যধি না অন্িায প্রনযাজন েয। 
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অুাতপতিক্স1  শব্দভাণ্ডার 
 

প্রনযাজ্ নয 
 

অুাতপতিক্স 2 প্রাস্তিক নীতেমালা ও মানদণ্ড 
 

কেক কেরত- প্রধিযার কনাে 
 

অুাতপতিক্স  3 চর্ চকান অতেতরক্ত েথ্ু বা উপকরণ  
 

কনই 
 

অুাতপতিক্স 4 তবেয ুতে  

 

কার্েকাতরোর 
োতরখ 

চস্কশন স্ংর্যক্তকারী  
& 
অনযতমাদতনর 
োতরখ 

অনযতমাদনকারী  
& অনযতমাদতনর 
োতরখ 

তবেয ুতের তববরণ তবেয ুতের কারণ 

      

      

      

      

 

অুাতপতিক্স 5 স্ংকরতণর ইতেহাস্  

 

স্ংকরণ ইস্যুর োতরখ প্রধান পতরবেে নগুতলর স্ারস্ংতক্ষপ 

1.0  নীধত ইসু্ করা েনযনছ 

2.0 29- ােু-2017 

26 জনু, 2003-এ প্রকাধশত RBI-এর সারু্কলার 
DBOD.BC.Leg.No.113/09.12.001/2002-03 এবং 12 ক , 2014-এ 
প্রকাধশত RPCD.CO.RRB.BC.No.100/03.05.33/2013-14 -এর 
অনুনেি 11.4 (i) এর  াি্ন  ব্াংকগুধলনক কেক সুধবিা সে অ্াকাউন্ট 
েধরোলনার জন্ একটি শতু প্রবতুন করার েরা শু ধিনযধছল কয আধিুক 
কলননিন েলাকালীন োরবার ড্রযানরর একটি ধনধিুষ্ট অ্াকাউনন্ট এক ককাটি 
বা তার কবধশ  ূনল্র কেনকর অসম্মান ঘেনল, অ্াকাউনন্ট েযুাপ্ত তেধবনলর 
অভানবর জন্ ঐ অিুবছনর ককান নতুন কেক বই ইসু্ করা েনব না। 
এছাডাও, ব্াংক তার ধবনবেনার ধভধত্তনত েলধত অ্াকাউন্ট বন্ধ করার কিা 
ধবনবেনা করনত োনর। 

 
এখন, RBI তাধরনখর 04 অগাস্ট, 2016-এ প্রকাধশত তার সারু্কলার নং 
DBR.No.Leg.BC.3/09.07.005/2016-17 এর  াি্ন  ব্াংকগুধলর 
ধবনবেনায অ্াকাউন্ট ব্বোরকারীর কেনকর  াি্ন  অসম্মাননর কারনে তানির 
প্রধতধিযা ধনিুারে করার ধসদ্ধান্ত ধননযনছ।  
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3.0 
29-আগস্ট-
2018 

কলোর ের ্ানে েধরবতুন। 

4.0 26-জনু-2019 প্রি  ইসু্ (ধিধবএস ইধিযার অন্তভুুধক্তর েনর)সম্পূেু  াধলকানািীন 
সাবধসধিযাধর ধেসানব)। 

 


