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ফযাঙ্কিং ঙ্ল্পেয আর্থ-াভাঙ্জক রক্ষ্য অজথ ন এফিং এই প্রঙ্িযায আযও বফঙ্ িংখ্যক গ্রাকল্পক এয আওতায আনায ক্ষ্ভতা বল মথন্ত গ্রাকল্পেয ন্তুঙ্িয উয ঙ্নবথ য কযল্পফ। 

আভযা েঢৃ় ঙ্ফশ্বা কঙ্য বম একজন ন্তুি গ্রাক আভাল্পেয ফযফায ঙ্ফকাল্পয স্তম্ভস্বরূ। 

ঙ্িঙ্ফএ ফযাক ইঙ্িযা ঙ্রঙ্ভল্পেি-এ আভাল্পেয একটি প্রল্পযাজন অনবূুত ল্পযঙ্ছর বম আযও গ্রাক ফান্ধফ ওযায জনয ফযাল্পকয গ্রাকল্পেয জনয ফযাল্পকয ঙ্যল্পলফায নে উঙ্িত 

কযা উঙ্চত। 

এই নঙ্র্টি গ্রাক ন্তুঙ্িয প্রঙ্ত ঙ্িঙ্ফএ ফযাক ইঙ্িযা ঙ্রঙ্ভল্পেল্পিয প্রঙ্তশ্রুঙ্ত তুল্পর ধল্পয, এইবাল্পফ আভাল্পেয কভথকতথ া ও কভীল্পেয ভল্পধয োয এফিং োঙ্যত্ব ঙ্নঙ্িত কল্পয। 

গ্রাকল্পেয জনয এই নেটি শুধুভাত্র বম আভাল্পেয প্রঙ্তশ্রুঙ্ত এফিং োযফদ্ধতা এফিং প্রঙ্তকাল্পযয দ্ধঙ্তগুঙ্র ফযাখ্যা কল্পয তাই নয তায াল্পর্ াল্পর্ গ্রাক-ফযাকায ম্পল্পকথ য ুি 

অনুীরল্পনয জনয গ্রাকল্পেয ক্ষ্ বর্ল্পক ফাধযফাধকতাগুঙ্রও ঙ্নঙ্েথি কল্পয৷ 

নযাময ফযাঙ্কিং অনুীরল্পনয প্রচায এফিং গ্রাক ঙ্যল্পলফা ম্পঙ্কথ ত ঙ্ফঙ্বন্ন কভথকাল্পেয ঙ্ফলল্পয তর্য বেওযায জনয নেটি ততঙ্য কযা ল্পযল্পছ। 

আভযা এই নেটি বফয কযল্পত াাময কযায জনয বাযতীয ঙ্যজাবথ  ফযাক এফিং ইঙ্িযান ফযাক অযাল্পাঙ্ল্পযন দ্বাযা প্রোন কযা উৎা ও র্প্রেথন স্বীকায কযল্পত চাই। 

আভযা আভাল্পেয গ্রাকল্পেয াল্পর্ িভাগত যাভথ ফজায যাঙ্খ্ এফিং আভাল্পেয দ্বাযা প্রেত্ত ঙ্যল্পলফায ঙ্যল্পযয ভরূযাযন, উন্নঙ্ত এফিং প্রাঙ্যত কযায জনয তাল্পেয প্রঙ্তঙ্িযা 

চাই। আভাল্পেয ভস্ত গ্রাকল্পেয ফযাল্পকয বেওযা ঙ্ফঙ্বন্ন ঙ্যল্পলফা ম্পল্পকথ  তাল্পেয অঙ্বজ্ঞতা বযায কযায জনয এফিং এই নল্পে ঙ্নঙ্দ্বথধায তাল্পেয ভন্তফয ফযক্ত কযায জনয 

অনলু্পযাধ কযা ল্পে। 

 

বনাে 

এই নঙ্র্ল্পত প্রেত্ত তর্য জরুাই 2022 অনমুাযী এফিং ঙ্যফতথ ন/িংল্পাধন াল্পক্ষ্। এই নঙ্র্টি ঙ্িঙ্ফআইএর-এয ভল্পধয ীভাফদ্ধ। এই নঙ্র্টি অঙ্ধকায এফিং ফাধযফাধকতা ততঙ্যয 

একটি আইঙ্ন নঙ্র্ ঙ্াল্পফ ঙ্ফল্পফচনা কযা উঙ্চত নয। এটি গ্রাক এফিং ফযাকাল্পযয ভল্পধয আযও বার বফাঝাডায প্রচাল্পযয জনয ততযী কযা ল্পযল্পছ। এই নঙ্র্ল্পত শুধুভাত্র ঙ্ফঙ্বন্ন 

ঙ্যল্পলফা/ুঙ্ফধা ম্পঙ্কথ ত ভরূ তর্য বেওযা ল্পযল্পছ। প্রঙ্তটি ঙ্যল্পলফায ঙ্নজস্ব ঙ্ফে তথ াফরী যল্পযল্পছ, মা অনলু্পযাল্পধয ঙ্বঙ্ত্তল্পত াওযা বমল্পত াল্পয।. 

 যফতী ঙ্ফেগুঙ্র/তল্পর্যয জনয, েযা কল্পয াক্ষ্াৎ করুন ঙ্িঙ্ফএ ফযাক ইঙ্িযা প্রাইল্পবে ঙ্রঙ্ভল্পেি-এয ওল্পযফাইে www.dbs.com/in ফা 

 বমল্পকাল্পনা প্রল্পেয জনয, েযা কল্পয কর করুন আভাল্পেয 24 ঘন্টায কাস্টভায বেরাইন (িানীয বেরাইন: 18002094555/18001039897 ফা আন্তজথ াঙ্তক বেরাইন: 

91-44-66854555) এফিং আনাল্পক াযতা কযল্পত বল্পয আভযা খ্ুী ল্পফা। 

 বিঙ্িে কাল্পিথ য ঙ্ফলল্পয বমল্পকাল্পনা প্রল্পেয জনয, েযা কল্পয কর করুন আভাল্পেয 24 ঘন্টায কাস্টভায বেরাইন (1860 267 6789) এফিং আনাল্পক াযতা কযল্পত বল্পয 

আভযা খ্ুী ল্পফা। 

 

আমাকদি শাখাগুরি দ্বািা অনসুিণ েকি সাধািণ অনুশীিনগুরি 

1. কাল্পজয ভয ঙ্িল্পে করুন 

2. বাোয ঙ্যল্পলফাগুঙ্র প্রোন করুন 

3. গ্রাকল্পেয াখ্ায ঠিকানা এফিং নম্বযগুঙ্র জানান। 

4. গ্রাকল্পেয ভস্ত অনলু্পযাধ/প্রেগুঙ্রয উত্তয ঙ্েন।. 

5. ভল্পয ভল্পয ঙ্ফঙ্বন্ন ঙ্িল্পাঙ্জে ঙ্িল্পভয জনয ুল্পেয ায ঙ্িল্পে করুন 

6. ফযাল্পকয ঙ্ফঙ্বন্ন ঙ্িল্পাঙ্জে িীভ/ঙ্যল্পলফাগুঙ্রয ঙ্ফেগুঙ্র প্রোন করুন 

7. ঙ্িভাি ড্রাফ্ট, ব অিথ ায ইতযাঙ্ে ইুয করুন। 

8. াখ্ায বচৌঙ্িয ভল্পধয অঙ্বল্পমাগ োল্পযয কযা/যাভথ প্রোল্পনয জনয ুঙ্ফধা প্রোন করুন 

9. বনাে এফিং কল্পযনগুঙ্রয এক্সল্পচঞ্জ।. 

10. আল্পগ বর্ল্পক ুল্পেয াল্পয ঙ্যফতথ ল্পনয ঙ্ফলল্পয ঙ্ফজ্ঞঙ্ি ঙ্েন। 
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11. ঙ্ফঙ্বন্ন ফযাঙ্কিং ট্রান্পঅযাকনগুঙ্রয জনয োর্থ অযাযাউল্পিয ভয ঙ্িল্পে করুন।. 

12. ঙ্িঙ্ফএ ফযাক ইঙ্িযা ঙ্রঙ্ভল্পেি নীঙ্ত/বচক/ইনসু্ট্রল্পভন্ট িংগ্রল্পয দ্ধঙ্ত অনমুাযী গ্রাল্পকয জভা কযা বচক আোল্পয ঙ্ফরল্পম্বয জনয ক্ষ্ঙ্তূযর্ প্রোন করুন। 

 

নযায্য ব্যারকিং অনুশীিনগুরি 

 

গ্রাহেকদি অনুকিাধ েিা হকে 

 

1. ঙ্পক্সি ঙ্িল্পাঙ্জে অযািবাই, অযাকাউন্ট বস্টেল্পভন্ট, বচক ফকু, বিঙ্ফে কািথ , বিঙ্িে কািথ , ইন্টাযল্পনে ফযাঙ্কিং ক্ষ্ভকাযী এফিং ভস্ত ঙ্ন এফিং াওযাল্পিথ য 

বগানীযতা এফিং ঙ্নযাে বপাজত ঙ্নঙ্িত কযল্পত। 

2. মতেযূ ম্ভফ ি/অযাকাউন্ট বই বচক ইুয করুন। 

3. ইুয কযায আল্পগ বচল্পকয ঙ্ফে ঙ্ফফযর্, বমভন, তাঙ্যখ্, ব্দ এফিং অল্পক ঙ্যভার্, িঙ্িং ইতযাঙ্ে যীক্ষ্া কল্পয ঙ্নন। মতেযূ ম্ভফ, ঙ্নকেতভ োকায যাউি অপ কযায 

ল্পয বচকগুঙ্র ইুয করুন৷ 

4. মর্ামর্ ফযাল্পরন্প ছাডা বচক ইুয কযল্পফন না, ফযাক দ্বাযা ঙ্নঙ্েথি কযা নযূনতভ ফযাল্পরন্প ফজায যাখ্ুন। 

5. বচল্পকয ঙ্ফে ঙ্ফফযর্ ফাঙ্তল্পরয বক্ষ্ল্পত্র নতুন ইসু্ট্রল্পভন্টগুঙ্র ইুয করুন 

6. বযঙ্জস্টায কযা বাস্ট ফা ঙ্নবথ যল্পমাগয কুঙ্যযায দ্বাযা বচক এফিং অনযানয আঙ্র্থক উকযর্ াঠান। 

7. নঙ্ভল্পনল্পনয ুঙ্ফধা ফযফায করুন। 

8. নাভ, ঠিকানা, বেঙ্রল্পপান নম্বয ইতযাঙ্ে ম্পল্পকথ  ঠিক তর্য প্রোন করুন এফিং ঙ্যফতথ নগুঙ্র মঙ্ে র্াল্পক তল্পফ তা অঙ্ফরল্পম্ব ফযাকল্পক জানান৷ 

9. ঙ্িভাি ড্রাফ্ট, ঙ্পক্সি ঙ্িল্পাঙ্জে যাভথ, বচক ঙ্রব(গুঙ্র)/ফই, বিঙ্ফে কািথ , বিঙ্িে কািথ  াযাল্পনায ঘেনায অঙ্ফরল্পম্ব ফযাকল্পক জানান। 

10. ুনযাফঙৃ্ত্ত বরনল্পেল্পনয জনয িাযী ঙ্নল্পেথ ল্পয ুঙ্ফধা ঙ্নন। 

11. আভাল্পেয ঙ্যল্পলফাগুঙ্রয ঙ্ফলল্পয প্রঙ্তঙ্িযা প্রোন করুন এফিং ঙ্যল্পলফাগুঙ্রল্পত বকানও ঘােঙ্ত র্াকল্পর েযা কল্পয তা ফযাল্পকয নজল্পয আননু৷ 

12. ুে, ঙ্কঙ্স্ত, বিঙ্িে কাল্পিথ য ফল্পকযা ফযাল্পরন্প/ফল্পকযা এফিং অনযানয ফল্পকযা ভযভল্পতা ঙ্যল্পাধ করুন। 

13. পাাঁকা বচল্পক স্বাক্ষ্য কযল্পফন না এফিং াফকু ফা বচক ফইল্পত আনায নভনুা স্বাক্ষ্য বযকিথ  কযল্পফন না। 

14. ঙ্িঙ্ফএ ফযাক ইঙ্িযা ঙ্রঙ্ভল্পেি কখ্নই আনাল্পক আনায অযাকাউন্ট/এটিএভ ঙ্ন/বিঙ্িে কািথ  ঙ্ন/ওটিঙ্/ইন্টাযল্পনে ফযাঙ্কিং আইঙ্ি ফা াওযািথ  ফা ফযঙ্ক্তগত 

যাঙ্ভঙ্ত বমভন জন্ তাঙ্যখ্, ভাল্পযয প্রর্ভ নাভ ইতযাঙ্েয বগানীয ঙ্ফে জানল্পত বচল্পয ই-বভইর াঠাল্পফ না। ই-বভইর ফা বপান কল্পরয ভাধযল্পভ ফযাল্পকয তযল্পপ আনাল্পক 

এই ধযল্পনয তর্য মঙ্ে বকউ ঙ্জজ্ঞাা কল্পয তল্পফ ব ঙ্ফলল্পয াফধান র্াকুন। আনায দ্বাযা কযা বকাল্পনা বুর ফা বুর বরনল্পেল্পনয জনয ঙ্িঙ্ফএ ফযাক ইঙ্িযা ঙ্রঙ্ভল্পেি 

োযী নয। ঙ্িঙ্ফএ ফযাক ইঙ্িযা ঙ্রঙ্ভল্পেি আনায অযাকাউল্পন্টয অফযফাল্পযয জনযও োযী র্াকল্পফ না মা আনায দ্বাযা এই ধযল্পনয ঙ্ফে ঙ্ফফযল্পর্য বকাল্পনা বুর, 

অাফধানতাফত ফা অনয ধযল্পনয প্রকা বর্ল্পক উদূ্ভত য। 

15. অনগু্র কল্পয অঙ্ফরল্পম্ব আনায এটিএভ ঙ্ন/বিঙ্ফে কাল্পিথ য ঙ্ন/বিঙ্িে কাল্পিথ য ঙ্ন ফা ইন্টাযল্পনে ফযাঙ্কিং াওযািথ  ঙ্যফতথ ন করুন মঙ্ে আঙ্ন অতীল্পত কাউল্পক 

এটি জাঙ্নল্পয র্াল্পকন। 

 

গ্রাহে-ব্যাকাি সম্পকেে ি সাধািণ জায়গাগুরি 
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1. সসর িংস ব্যাক অযাোউন্ট 

এই অযাকাউন্টগুঙ্র ফযঙ্ক্তল্পেয (ফযঙ্ক্তগত/স্বত্ত্র গ্রাকল্পেয) তাল্পেয বঙ্ফলযল্পতয অল্পর্থয প্রল্পযাজন বভোল্পত অর্থ ঞ্চয কযায অবযা গল্পড তুরল্পত াাময কযায জনয ততযী কযা 

ল্পযল্পছ। বচল্পকয ভাধযল্পভ এই অযাকাউন্টগুঙ্র বর্ল্পক োকায ঙ্যভার্গুঙ্র জভা/উল্পত্তারন কযা বমল্পত াল্পয। এটি গ্রাকল্পেয ুে অজথ ল্পনয াাাঙ্ নযূনতভ নগে ঘল্পয যাখ্ল্পত 

াযতা কল্পয। 

ভল্পয ভল্পয জাঙ্য কযা ঙ্যজাবথ  ফযাক অপ ইঙ্িযা (আযঙ্ফআই)-এয ঙ্নল্পেথ ঙ্কা অনুাল্পয বমাগয ফযঙ্ক্ত(গুঙ্র) এফিং ঙ্নঙ্েথি িংিা(গুঙ্র)/িংিাগুঙ্র দ্বাযা বঙ্বিং ফযাক 

অযাকাউন্টগুঙ্র বখ্ারা বমল্পত াল্পয৷ 

আইন অনুাল্পয, এই অযাকাউন্ট বখ্ারায ভয আভযা অযাকাউন্টটি খ্ুরল্পত চাইল্পছন এভন একজন ফযঙ্ক্তয (গুঙ্র) ঠিকানা মাচাই  ঙ্যচয ম্পল্পকথ  ঙ্নল্পজল্পেয অফগত কযফ 

(াধাযর্ত গৃীত নঙ্র্গুঙ্র র ফতথ ভান গযা/বেঙ্রল্পপান/ঙ্ফেযুৎ ঙ্ফর ফা বযন কািথ  ফা ববাোয ঙ্যচযত্র ফা ড্রাইঙ্বিং রাইল্পন্প ফা াল্পােথ , ইতযাঙ্ে), ম্ভাফয গ্রাক(বেয), 

জনাধাযল্পর্য েযল্পেয এফিং ফযাঙ্কিং ফযফিায অনযানয অফযফাল্পযয ঙ্ফরুল্পদ্ধ প্রতাযর্া এফিং ঙ্নল্পজল্পেযল্পক যক্ষ্া কযল্পত াযতা কযায জনয। 

ফযাল্পকয একটি াম্প্রঙ্তক ছঙ্ফ এফিং িাযী অযাকাউন্ট নম্বয (যান) ফা ঙ্ফকেবাল্পফ আযকয আইন অনমুাযী (ধাযা 139 এ) অযাকাউন্ট খ্ুরল্পত চাইল্পছন এভন ফযঙ্ক্তয বর্ল্পক পভথ 

নিং 60 ফা 61-এ বঘালর্া প্রল্পযাজন। 

o অযাকাউন্ট ধাযকল্পক অযাকাউল্পন্ট ঙ্নঙ্েথি নযূনতভ ফযাল্পরন্প ফজায যাখ্ল্পত ল্পফ, বমভনটি ভল্পয ভল্পয ফযাক দ্বাযা ঙ্নঙ্েথি কযা ল্পযল্পছ, এটি অভানয কযল্পর াঙ্বথ  চাজথ  ঙ্েল্পত 

ল্পফ। 

o তত্রভাঙ্ক ঙ্বঙ্ত্তল্পত ঙ্িঙ্ফএ ফযাক ইঙ্িযা ঙ্রঙ্ভল্পেি ুে প্রোন কযল্পফ। বঙ্বিং অযাকাউল্পন্টয ুে প্রঙ্তঙ্েল্পনয ল্পর্যয ঙ্বঙ্ত্তল্পত ফা ঙ্নয্ত্রল্পকয প্রল্পযাজন অনুাল্পয ফা ফযাল্পকয 

ঙ্নজস্ব ঙ্দ্ধান্তস্বরূ গর্না কযা ল্পফ, মঙ্ে তা ফথঙ্নম্ন োকায কাজ কল্পয। 1. 

o অযাকাউন্টধাযীয নাল্পভ কাো বচক এফিং রবযািং ওযাল্পযন্ট শুধুভাত্র এই অযাকাউল্পন্টয ভাধযল্পভ িংগ্র কযা ল্পফ। অযাকাউন্ট বাল্ডাল্পযয (বেয) ল্পক্ষ্ অনলু্পভাঙ্েত আঙ্র্থক 

উকযর্গুঙ্র ঞ্চয ফযাক অযাকাউল্পন্টয ভাধযল্পভ িংগ্র কযা ল্পফ না। 

o অযাকাউন্ট বাল্ডাযল্পেয ফযফাঙ্যক বরনল্পেল্পনয জনয এই বঙ্বিং ফযাক অযাকাউন্টগুঙ্র ফযফায কযা উঙ্চত নয। 

 

2. োকিন্ট অযাোউন্ট 

কাল্পযন্ট অযাকাউন্টগুঙ্র ফযঙ্ক্ত, অিংীোঙ্য িংিা, প্রাইল্পবে এফিং াফঙ্রক ঙ্রঙ্ভল্পেি বকাম্পাঙ্ন, এইচইউএপ/ঙ্নঙ্েথি ল্পমাগী, ঙ্ভঙ্ত, ট্রাস্ট ইতযাঙ্ে দ্বাযা বখ্ারা বমল্পত াল্পয। 

একজন ফযঙ্ক্ত(গুঙ্র) একটি অযাকাউন্ট খ্ুরল্পত চাইল্পছন, ম্ভাফয গ্রাক(গুঙ্র), জনাধাযল্পর্য েযল্পেয এফিং ফযাঙ্কিং ফযফিায অনযানয অফযফাল্পযয ঙ্ফরুল্পদ্ধ জাঙ্রযাঙ্ত এফিং 

ঙ্নল্পজল্পেযল্পক যক্ষ্া কযল্পত াযতা কযল্পত। 

অযাকাউন্ট খ্ুরল্পত চাইল্পছন এভন ফযঙ্ক্ত(বেয) নাক্তকযল্পর্য জনয প্রল্পযাজনীয প্রাঙ্িক নঙ্র্য ভাধযল্পভ অযাকাউন্ট বখ্ারায জনয ফযাল্পকয ল্পন্তালজনক ঙ্যচয প্রল্পযাজন। 

অযাকাউন্ট বখ্ারায ভয প্রল্পযাজনীয কাগজল্পত্রয ঙ্ফলল্পয জাঙ্নল্পয বেওযা ল্পফ। 

ফযাল্পকয একটি াম্প্রঙ্তক ছঙ্ফ এফিং িাযী অযাকাউন্ট নম্বয (যান) ফা ঙ্ফকেবাল্পফ আযকয আইন অনমুাযী (ধাযা 139 এ) অযাকাউন্ট খ্ুরল্পত চাইল্পছন এভন ফযঙ্ক্তয কাছ বর্ল্পক 

পভথ নিং 60 ফা 61-এ বঘালর্া বল্পত ল্পফ (বমভন ঙ্নফঙ্ন্ধত/অঙ্নফঙ্ন্ধত অিংীোঙ্যল্পত্বয অিংীোয এফিং ঙ্নফঙ্ন্ধত/ঙ্নগঙ্ভত িংিা/বকাম্পানী )। 

ফযাক ম্ভাফয গ্রাকল্পেয, ত্তায ঙ্যচয এফিং অযাকাউন্ট বখ্ারায জনয প্রল্পযাজনীয নঙ্র্য ঙ্ফফযর্ প্রোন কযল্পফ। 

o ভল্পয ভল্পয ঙ্নধথাঙ্যত নযূনতভ ফযাল্পরন্প ফজায যাখ্ল্পত ল্পফ, মায যক্ষ্র্াল্পফক্ষ্র্ না কযল্পর চাজথ  বনওযা ল্পফ 

o কাল্পযন্ট অযাকাউল্পন্ট যাখ্া বিঙ্িে ফযাল্পরল্পন্প বকাল্পনা ুে বেওযা য না। 

ঙ্িঙ্ফএ ফযাক ইঙ্িযা ঙ্রঙ্ভল্পেি ঙ্যল্পলফা চাজথ  এয জনয ধামথ কযা য: 

 বচক ফই ইুয কযা ল্পযল্পছ 

 নযূনতভ ফযাল্পরন্প ফজায যাখ্া যঙ্ন 

 বচক প্রতযাফতথ ন, ইতযাঙ্ে, 
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ফযাল্পকয চাল্পজথ য তপঙ্ল্পর তাঙ্রকাবুক্ত অনযানয ভস্ত চাজথ ৷ 

 

3. সময়াদী আমানত অযাোউন্ট 

ফযাক জীফল্পনয প্রঙ্তটি বক্ষ্ল্পত্র ঙ্ফঙ্নল্পযাগকাযীল্পেয চাঙ্ো এফিং প্রতযাায াল্পর্ ঙ্ভর বযল্পখ্ ঙ্ফঙ্বন্ন ঙ্িল্পাঙ্জে ঙ্িভ ততঙ্য কল্পযল্পছ। ফযাল্পকয কভীযা আনাল্পক আযও ঙ্ফে জানল্পত 

স্বাগত জানাল্পফ এফিং আনায প্রল্পযাজন অনমুাযী ঙ্ফঙ্বন্ন ঙ্িল্পাঙ্জে ঙ্িভগুঙ্রল্পত ঙ্ফঙ্নল্পযাল্পগয বক্ষ্ল্পত্র াযতা কযল্পত বল্পয আনঙ্িত ল্পফ। 

বভযােী আভানত অযাকাউন্টগুঙ্র ফযঙ্ক্ত, অিংীোঙ্য িংিা, প্রাইল্পবে এফিং াফঙ্রক ঙ্রঙ্ভল্পেি বকাম্পাঙ্ন, এইচইউএপ/ঙ্নঙ্েথি ল্পমাগী, ইতযাঙ্ে দ্বাযা বখ্ারা বমল্পত াল্পয। 

আইল্পনয প্রল্পযাজন অনুাল্পয, এই অযাকাউন্ট বখ্ারায ভয আভযা ঙ্নল্পজল্পেযল্পক ন্তুি কযফ, ঠিকানা মাচাই , অযাকাউন্ট খ্ুরল্পত চাইল্পছন এভন ফযঙ্ক্ত/ত্তায, ম্ভাফয 

গ্রাকল্পেয ুযক্ষ্ায, এয েযল্পেয জাঙ্রযাঙ্ত এফিং ফযাঙ্কিং ঙ্ল্পস্টল্পভয অনযানয অফযফাল্পযয ঙ্ফরুল্পদ্ধ জনাধাযর্ এফিং ঙ্নল্পজল্পেয াযতা কযায জনয। অযাকাউন্ট খ্ুরল্পত 

চাইল্পছন এভন ফযঙ্ক্ত(বেয) নাক্তকযল্পর্য জনয ফযাল্পকয প্রাঙ্িক নঙ্র্য প্রল্পযাজন। অযাকাউন্ট বখ্ারায ভয প্রল্পযাজনীয কাগজল্পত্রয ঙ্ফলল্পয জাঙ্নল্পয বেওযা ল্পফ। 

আযও, ফযাল্পকয স্বাক্ষ্যকাযীল্পেয একটি াম্প্রঙ্তক ছঙ্ফ এফিং িাযী অযাকাউন্ট নম্বয (যান) ফা ঙ্ফকেবাল্পফ আযকয আইন অনমুাযী (ধাযা 139 এ) ফযঙ্ক্ত(গুঙ্র)/ত্তা কাছ 

বর্ল্পক পভথ নিং 60 ফা 61-এ বঘালর্া বল্পত ল্পফ। 

o অকার প্রতযাায অনলু্পভাঙ্েত, মঙ্ে না অনযর্ায ঙ্নঙ্েথি কযা য, বম ভল্পযয জনয আভানত চল্পরঙ্ছর বই ভল্পযয জনয প্রল্পমাজয ুল্পেয াল্পয, মঙ্ে ফযাল্পকয দ্বাযা ঙ্নধথাঙ্যত 

র্াল্পক তল্পফ তা জঙ্যভানা াল্পক্ষ্। 

o আভানল্পতয বই অকার প্রতযাাল্পযয বকান ুে বেওযা ল্পফ না, মা ফযাল্পকয কাল্পছ 7 ঙ্েল্পনয কভ ভয ধল্পয আল্পছ। 

o আভানল্পতয উয ুে য ভাঙ্ক ছাড ভলূ্পরয ফা তত্রভাঙ্ক ফা চিফঙৃ্দ্ধ তত্রভাঙ্ক (অর্থাৎ, ুল্পেয ুনঃঙ্ফঙ্নল্পযাগ) অর্ফা ঙ্নঙ্েথি আভানত প্রকল্পেয অধীল্পন প্রল্পমাজয ঙ্াল্পফ 

আভানতকাযীয ঙ্ফকল্পে ভযাঙ্চওঙ্যটিয তাঙ্যল্পখ্ প্রল্পেয। 

o ভযাঙ্চওঙ্যটিয ঙ্নল্পেথাফরী ফাধযতাভরূক মা ঙ্ল্পস্টল্পভ আল্পিে কযা ঙ্িল্পাঙ্জে ফঙু্কিং কযায ভয গ্রাকল্পক প্রোন কযল্পত ল্পফ। ফযাল্পকয বভযােূঙ্তথ য ঙ্নল্পেথনা ছাডা 

আভানত গ্রল্পর্য প্রঙ্িযা বনই 

o ফযাক ঙ্িল্পাঙ্জল্পেয উয ুে আযকয কতৃথ ল্পক্ষ্য দ্বাযা ভল্পয ভল্পয ঙ্নঙ্েথি কযা একটি ীভা মথন্ত আযকয বর্ল্পক ভুক্ত। ফতথ ভাল্পন, মঙ্ে আভানল্পতয উয বভাে ুে, প্রঙ্ত 

আভানতকাযী, প্রঙ্ত াখ্া, প্রঙ্ত আঙ্র্থক ফছল্পয বাযতীয োকায 40,000 (প্রফীর্ নাগঙ্যল্পকয জনয বাযতীয োকায 50,000) ছাঙ্ডল্পয মায তল্পফ আযকয কতৃথ ল্পক্ষ্য দ্বাযা 

ঙ্নধথাঙ্যত াল্পয উৎল্প েযাক্স ঙ্িিাকন (TDS) াল্পক্ষ্৷বাযতীয োকাযবাযতীয োকায। 

o আভানতকাযী কয ঙ্িিাকন ছাডাই আভানল্পতয উয ুে াওযায জনয, ঙ্ফল্পলত আঙ্র্থক ফছল্পযয শুরুল্পত পভথ নিং 15G/H-এ বঘালর্া প্রোন কযল্পত াল্পয। 

o ফযাক ঙ্ফেযভান আযকয প্রঙ্ফধান অনমুাযী ঙ্িিাকল্পনয জনয তত্রভাঙ্ক ঙ্বঙ্ত্তল্পত একঙ্ত্রত TDS িংাত্র ইুয কযল্পফ। o ফযাক ঙ্ফঙ্বন্ন আভানত ঙ্িভ অনমুাযী 

আভানল্পতয উয ুে প্রোন কল্পয। ুল্পেয ায ভল্পয ভল্পয িংল্পাঙ্ধত য এফিং জনাধাযল্পর্য কাল্পছ ঙ্যঙ্চত য। 

o িংল্পাঙ্ধত ুল্পেয ায শুধুভাত্র ঙ্যঙ্নউযার এফিং নতুন আভানল্পতয বক্ষ্ল্পত্র প্রল্পমাজয, মখ্ন ঙ্ফেযভান আভানত চুঙ্ক্তফদ্ধ াল্পয ুে বল্পত র্াল্পক। 

 

4. সব্রসে সসর িংস ব্যাক রিকারজট অযাোউন্ট (রব্এসরব্রিএ): 

বফঙ্ক বঙ্বিং ফযাক ঙ্িল্পাঙ্জে অযাকাউন্ট র একটি াধাযর্, াধাযর্ ফযাঙ্কিং বরনল্পেল্পনয জনয বভৌঙ্রক অযাকাউন্ট মায নযূনতভ ফযাল্পরন্প প্রল্পযাজন বনই৷ অযাকাউন্ট 

বাল্ডাযল্পক ফতথ ভান ঙ্নযভ অনমুাযী বচক ফই প্রোন কযা য। 

 

5. সগৌণ অযাোউন্ট 

নাফারল্পকয নাল্পভ একটি অযাকাউন্ট বখ্ারা এফিং ঙ্যচারনা কযা বমল্পত াল্পয স্বাবাঙ্ফক অঙ্ববাফল্পকয দ্বাযা বমভন অযাকাউন্ট বখ্ারায ভয ঙ্নঙ্েথি কযা ল্পযল্পছ বইভল্পতা। তল্পফ 

নাফারল্পকয িংখ্যাগঙ্যষ্ঠতা অজথ ল্পনয বক্ষ্ল্পত্র অঙ্ববাফক এফিং নাফারল্পকয াল্পর্ মাযা িংখ্যাগঙ্যষ্ঠ ল্পযল্পছন তাল্পেয ঙ্নকেি াখ্ায মান এফিং অপ্রািফযি অযাকাউল্পন্ট রূান্তল্পযয 

জনয ফথল্পল ছঙ্ফ এফিং নভনুা স্বাক্ষ্য  প্রল্পযাজনীয আইঙ্ি নঙ্র্ এফিং ঠিকানায প্রভার্ যফযা করুন। 
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গ্রাকল্পেয রক্ষ্য যাখ্ল্পত ল্পফ বম উল্পযাক্ত ঙ্ফলযগুঙ্র বভল্পন না চরায পল্পর এই ধযল্পনয বগৌর্ অযাকাউন্টগুঙ্রয ঙ্নয্ত্রল্পর্য ঙ্ফলল্পয ফযাক তায ঙ্ফল্পফচনায ঙ্বঙ্ত্তল্পত কাজ কযল্পত 

াল্পয 

 

6. রনিক্ষি/অন্ধ ব্যরিি রহসাব্ 

ফযাক ঙ্নযক্ষ্য ফযঙ্ক্তয কাল্পযন্ট অযাকাউন্ট ছাডা অনয আভানত অযাকাউন্ট খ্ুরল্পত াল্পয। আভানতকাযী এফিং ফযাক উবল্পযয ঙ্যঙ্চত একজন াক্ষ্ীয াল্পর্ ফযঙ্ক্তগতবাল্পফ 

ফযাল্পক কর কযল্পর এই ধযল্পনয ফযঙ্ক্তয অযাকাউন্ট বখ্ারা বমল্পত াল্পয। াধাযর্ত, এই ধযল্পনয বঙ্বিং ফযাক অযাকাউন্টগুঙ্রয জনয বকানও বচক ফই ুঙ্ফধা বেওযা য না। 

আভানল্পতয ঙ্যভার্ এফিং/অর্ফা ুে উল্পত্তারন/বপযত বেওযায ভয, অযাকাউন্টধাযল্পকয উঙ্চত অনলু্পভাঙ্েত অঙ্পাল্পযয উঙ্িঙ্তল্পত তায/তায ফলু্পডা আঙুল্পরয ছা ফা ঙ্চহ্ন 

রাগাল্পনা উঙ্চত ঙ্মঙ্ন ফযঙ্ক্তয ঙ্যচয মাচাই কযল্পফন। ফযাক কভথকতথ া অঙ্ঙ্ক্ষ্ত/অন্ধ ফযঙ্ক্তল্পক অযাকাউন্ট ঙ্যচারনায তথ াফরী ফযাখ্যা কযল্পফন 

 

7. জীরব্ত/দাব্ীকদি মৃত গ্রাহেকদি অযাোউকন্ট ব্যাকিকেি অথে প্রদান 

আযঙ্ফআই-এয ঙ্নল্পেথ অনুাল্পয, ভতৃ আভানতকাযীল্পেয বক্ষ্ল্পত্র োঙ্ফয ঙ্নষ্পঙ্ত্ত মতো ম্ভফ জ কযা য তা ঙ্নঙ্িত কযায জনয ফযাক দ্ধঙ্ত গ্রর্ কল্পযল্পছ। 

ফযাক জঙ্ডত ঙ্যভার্ ঙ্নঙ্ফথল্পল্পল আইঙ্ন উত্তযাঙ্ধকাযীল্পেয কাছ বর্ল্পক উত্তযাঙ্ধকায িংাল্পত্রয জনয বজায বেয না। মাইল্পাক, ক্ষ্ঙ্তূযর্ ফি গ্রর্  উমুক্ত ঙ্াল্পফ োঙ্ফ 

ঙ্নষ্পঙ্ত্তয ঙ্ফল্পফচনায ফযাক এই জাতীয ুযক্ষ্া ফযফিা গ্রর্ কল্পয। 

আভানতকাযী মঙ্ে ফযাল্পক নঙ্ভল্পনন বযঙ্জঙ্স্ট্র কল্পয র্াল্পকন, তল্পফ ভতৃ আভানতকাযীয অযাকাউল্পন্ট বম ফযাল্পরন্প ফল্পকযা র্াল্পক তা নঙ্ভঙ্নয অযাকাউল্পন্ট িানান্তয কযা 

ল্পফ/নঙ্ভঙ্নয ঙ্যচয ম্পল্পকথ  ফযাক ল্পন্তালজনক ওযায ল্পয তাল্পক বেওযা ল্পফ। 

ফযাল্পক নঙ্ভল্পনন বযঙ্জস্টায কযা বমৌর্ অযাকাউল্পন্টয বক্ষ্ল্পত্রও উল্পযয দ্ধঙ্ত অনুযর্ কযা ল্পফ 

একটি বমৌর্ আভানত অযাকাউল্পন্ট, বমৌর্ অযাকাউন্টধাযীল্পেয ভল্পধয একজন ভাযা বগল্পর, ফযাকল্পক ভতৃ ফযঙ্ক্তয আইঙ্ন উত্তযাঙ্ধকাযী এফিং বফাঁল্পচ র্াকা আভানতকাযীল্পক 

বমৌর্বাল্পফ অর্থ প্রোন কযল্পত ল্পফ। ঙ্ফস্তাঙ্যত জানায জনয অনগু্র কল্পয ঙ্িঙ্ফআইএর ঙ্িল্পাঙ্জে ঙ্রঙ্ ডুন। 

ভল্পনানযল্পনয অনুঙ্িঙ্তল্পত এফিং মখ্ন ফযাল্পকয বকানও মুঙ্ক্তিত ল্পি র্াল্পক না ফা োঙ্ফোযল্পেয ভল্পধয বকানও ঙ্ফল্পযাধ র্াল্পক না, ফযাক ভতৃ ফযঙ্ক্তয অযাকাউল্পন্ট ভস্ত আইঙ্ন 

উত্তযাঙ্ধকাযীয দ্বাযা বমৌর্ আল্পফেন এফিং ক্ষ্ঙ্তূযল্পর্য াল্পল্পক্ষ্ল্পত ফল্পকযা ঙ্যভার্ অর্থ প্রোন কযল্পফ ফা ফযাল্পকয বফািথ  কতৃথ ক অনলু্পভাঙ্েত ীভা মথন্ত আইঙ্ন নঙ্র্য উয বজায 

না ঙ্েল্পয ভল্পয ভল্পয আইঙ্ন উত্তযাঙ্ধকাযীল্পেয দ্বাযা অর্থ প্রোল্পনয জনয ফাধযতাভরূক কযা ল্পযল্পছ৷ এটি ঙ্নঙ্িত কযায জনয বম আভানতকাযীল্পেয আইঙ্ন আনষু্ঠাঙ্নকতা 

ম্পন্ন কযল্পত ঙ্ফরল্পম্বয কাযল্পর্ অুঙ্ফধায ডল্পত ল্পফ না। 

 

8. সেরিট োিে  

বিঙ্িে কািথ  র বিঙ্িে ীভা  একটি স্বত্ত্র নাক্তকযর্ নম্বয ফনকাযী একটি অর্থপ্রোল্পনয ুঙ্ফধা মা র্য এফিং ঙ্যল্পলফা িয, বিঙ্িল্পে নগে অর্থ ঙ্ফতযর্ (নগে ীভায 

ঙ্যভার্ মথন্ত) এফিং ঋর্ ুঙ্ফধা গ্রল্পর্য জনয ফযফায কযা বমল্পত াল্পয। কািথ  ইুয কযায ঙ্নযভ ও তথ াফরী অনুাল্পয ফঙ্ধথত বিঙ্িে ঙ্াল্পফ বনওযা ফযাল্পরন্প  একটি ঙ্নঙ্েথি 

ভল্পযয বল নাগাে মূ্পর্থবাল্পফ ফাডাল্পনা বিঙ্িে/বরাল্পনয ঙ্যল্পাল্পধয জনয কািথ  েযল্পক যফতীল্পত ফযাল্পকয দ্বাযা ঙ্ফর কযা য। কািথ  েল্পযয তথ াফরীয উয ঙ্বঙ্ত্ত কল্পয 

ুে ধামথ কযা য এফিং কািথ  েযল্পক ভাল্পঝ ভাল্পঝ ঙ্প প্রোন কযল্পত ল্পত াল্পয (বমভন ফাঙ্লথক ঙ্প ইতযাঙ্ে), মা কাল্পিথ য আল্পফেল্পনয ভয ফা কািথ  ম্পল্পকথ য জীফন চি 

চরাকারীন স্পিবাল্পফ জানাল্পনা ল্পফ। 

আল্পফেনকাযীযা ঙ্ফঙ্বন্ন ধযল্পনয ঙ্িঙ্ফএ ফযাল্পকয বিঙ্িে কািথ  বর্ল্পক বফল্পছ ঙ্নল্পত াল্পযন, মায ভল্পধয ঙ্িঙ্ফএ ফযাল্পকয ব্র্যাল্পিি কািথ  এফিং বকা-ব্র্যাল্পিি কািথ গুঙ্রও ীভাফদ্ধ 

নয। প্রঙ্তটি কািথ  তায অননয তফঙ্িয এফিং ুযিৃত ুঙ্ফধা  আল্প, মা আল্পফেল্পনয ভয এফিং/অর্ফা যফতীল্পত বমাগাল্পমাল্পগয ঙ্ফঙ্বন্ন চযাল্পনর ফযফায কল্পয বমাগাল্পমাগ কযা 

য। ফযািংল্পকয রক্ষ্য ভল্পয ভল্পয বযা অপায  গ্রাকল্পেয অঙ্বজ্ঞতা ফঙৃ্দ্ধ কযা। 
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মখ্ন একজন গ্রাক বিঙ্িে কাল্পিথ য জনয আল্পফেন কল্পযন, তখ্ন ফযাক আল্পফেনকাযীয বকওযাইঙ্ ঙ্ফে মাচাই কযল্পফ, ঙ্নয্ত্রক প্রল্পযাজনীযতা অনুাল্পয, ভল্পয ভল্পয 

আল্পিে কযা য 

 

ফযাক ম্ভাফয গ্রাকল্পেয বকওযাইঙ্ এফিং অনযানয মাচাইকযল্পর্য জনয প্রল্পযাজনীয নঙ্র্গুঙ্রয ঙ্ফফযর্ ফযাল্পকয নীঙ্তয াল্পর্ িঙ্তূর্থ কল্পয বেল্পফ৷ 

অমাঙ্চত কািথ  ইুয কযা ল্পফ না। মঙ্ে, প্রাল্পকয ম্মঙ্ত ফযতীত একটি অমাঙ্চত কািথ  ইুয কযা য এফিং ঙ্িয কযা য, তাল্পর ফযাক ঙ্নয্ত্রক ঙ্নল্পেথ ঙ্কা অনুাল্পয জঙ্যভানা 

প্রোল্পনয াল্পর্ াল্পর্ াল্পর্ চাজথ গুঙ্র ঙ্পঙ্যল্পয বেল্পফ, মঙ্ে র্াল্পক। এই ধযল্পনয অমাঙ্চত কাল্পিথ য অফযফাল্পযয পল্পর ৃি বকান ক্ষ্ঙ্তয োযবায ফযাল্পকয ল্পফ 

ইুয কযা কািথ  ফা কাল্পিথ য াল্পর্ বেওযা অনযানয র্যগুঙ্রয জনয ম্মঙ্ত স্পি ল্পত ল্পফ এফিং উয কযা উঙ্চত নয। বিঙ্িে কািথ  গ্রাকল্পেয অমাঙ্চত ঋর্ ফা অনযানয বিঙ্িে 

ুঙ্ফধা বেওযা ল্পফ না। 

 

ফযাক একতযপাবাল্পফ বিঙ্িে কািথ  আল্পগ্রি কযল্পফ না এফিং বিঙ্িে ীভা ফাডাল্পফ না। মখ্নই তথ াফরীল্পত বকান ঙ্যফতথ ন/গুঙ্র ল্পফ তখ্ন ঋর্গ্রীতায ফূথ ম্মঙ্ত বনওযা 

ল্পফ। 

গ্রাক বমাগাল্পমাল্পগয ঙ্ফঙ্বন্ন ভাধযল্পভ ম্ভাফয গ্রাক/গ্রাকল্পেয ফযাক 'ফল্পচল্পয গুরুত্বূর্থ তথ াফরী' (MITCs) প্রোন কযল্পফ। ফযাক তায ওল্পযফাইল্পে চাল্পজথ য ভযূচী প্রেথন 

কল্পয এফিং MITC-এয াল্পর্ ম্ভাফয গ্রাক/গ্রাকল্পেযও তা প্রোন কযল্পফ। ফাঙ্লথক তািং ায (এঙ্আয) এফিং কাল্পিথ  বেযী ঙ্প গর্নায দ্ধঙ্ত আযও বার বফাঝায জনয 

উোযর্  ফযাখ্যা কযা ল্পযল্পছ। 

ফযাক কািথ  েযল্পক একটি ভাঙ্ক বস্টেল্পভন্ট াঠাল্পফ, মাল্পত বই ভাল্পয বল্পভন্ট এফিং বরনল্পেন বেখ্াল্পনা য, মঙ্ে কািথ টি উক্ত ভল্পযয ভল্পধয ঙ্িয র্াল্পক। কািথ  ঙ্িয র্াকা 

ল্পেও উক্ত ভল্পযয ভল্পধয বকাল্পনা বরনল্পেন না ল্পর গ্রাকল্পেয কাল্পছ ঙ্ফফঙৃ্ত াঠাল্পনা য না। গ্রাকল্পেয ঙ্নঙ্িত কযা উঙ্চত বম কািথ  অযাকাউন্টটি চার ুযাখ্ল্পত এফিং াঙ্স্তভরূক 

চাজথ  ধামথ কযা এডাল্পত বল্পভল্পন্টয বল তাঙ্যল্পখ্য ভল্পধয কভল্পক্ষ্ নযূনতভ ফল্পকযা অর্থ প্রোন কযা ল্পযল্পছ। মঙ্ে একটি আিংঙ্ক অর্থ প্রোন কযা য, বকান ুে ভকু্ত ভযকার 

র্াকল্পফ না এফিং ুে চাজথ  প্রল্পমাজয ল্পফ (ল্পফভাত্র বকনাকাো , মঙ্ে র্াল্পক) গড তেঙ্নক ফযাল্পরন্প দ্ধঙ্তয ভাধযল্পভ। 

ফল্পকযা কাল্পিথ য ঙ্ফযীল্পত প্রাি বল্পভন্টগুঙ্র ভস্ত কয, ঙ্প এফিং অনযানয চাজথ , ুল্পেয চাজথ , নগে অঙ্গ্রভ এফিং বই িল্পভ বকনাকাোয াল্পর্ াভঞ্জয কযা ল্পফ। 

 

গ্রাকল্পেয অঙ্ফরল্পম্ব 24-ঘন্টা ঙ্িঙ্ফএ ফযাল্পকয কর বন্টাল্পয ফযাল্পকয াল্পর্ বমাগাল্পমাগ কযা উঙ্চত, মঙ্ে একটি কািথ  াঙ্যল্পয মায, চুঙ্য ল্পয মায, মঙ্ে অনয বকউ ঙ্ন ফা 

অনযানয ঙ্নযাত্তা তর্য জাল্পন। ঙ্নল্পচ বেওযা বিঙ্িে কাল্পিথ য জনয ঙ্িঙ্ফএ ফযািংল্পকয বেরাইন বমাগাল্পমাগ: 

কািথ  বেরাইন - 1860 267 6789 এফিং ই-বভইর: SuperCardCare@dbs.com। একটি অঙ্বল্পমাগ রগ ইন কযল্পত ফা ঙ্নম্নঙ্রঙ্খ্ত ঙ্যঙ্িঙ্তল্পত আনায কািথ  ব্লক কযল্পত 

অঙ্ফরল্পম্ব আভাল্পেয াল্পর্ বমাগাল্পমাগ করুন: 

 আঙ্ন আনায ঙ্িঙ্ফএ বিঙ্িে কািথ  াঙ্যল্পযল্পছন। 

 আঙ্ন এভন একটি বরনল্পেল্পনয জনয একটি তকথ তা বল্পযল্পছন মা আঙ্ন কল্পযনঙ্ন৷ 

আঙ্ন আনায বিঙ্িে কাল্পিথ য জাঙ্রযাঙ্ত ফা অননলু্পভাঙ্েত ফযফায ল্পি কল্পযন 

 আঙ্ন নগে বতারায জনয একটি এটিএভ ফযফায কল্পযল্পছন এফিং অর্থ ঙ্ফতযর্ কযা যঙ্ন 

বিঙ্িে ইনপযল্পভন বকাম্পাঙ্নজ (ঙ্নয্ত্রর্) আইন, 2005 অনমুাযী এই বিঙ্িে ফযুল্পযাগুঙ্রয াল্পর্ জনিংখ্যায ঙ্ফফযর্ , ফযাক আযঙ্ফআই দ্বাযা অনুল্পভাঙ্েত বিঙ্িে 

ফযুল্পযাগুঙ্রল্পত বিঙ্িে তর্য বযায কযল্পফ মায ভল্পধয যল্পযল্পছ ঙ্কন্তু ফতথ ভান ফযাল্পরন্প, বল্পভল্পন্টয ইঙ্তা ইতযাঙ্েয ভল্পধয ীভাফদ্ধ নয। 
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চাজথ  িংিান্ত ঙ্ফল্পযাল্পধয বক্ষ্ল্পত্র, ফযাকল্পক অঙ্ফরল্পম্ব অফঙ্ত কযা উঙ্চত, এফিং ভল্পয ভল্পয ক্ষ্ঙ্তূযর্ নীঙ্ত/আযঙ্ফআই ঙ্নল্পেথ ঙ্কা দ্বাযা ঙ্নল্পেথ ঙ্ত ফযাক অবযন্তযীর্ প্রঙ্িযা 

অনুযর্ কযল্পফ। এই ধযল্পনয তর্য প্রাঙ্িয য, ফযাক অিাযী ঙ্বঙ্ত্তল্পত চাজথ  প্রতযাায কযল্পত াল্পয। মঙ্ে, যফতী তেন্ত ভাঙ্িয ল্পয, এই ধযল্পনয চাল্পজথ য োয 

অযাকাউন্টধাযক/কািথ ল্পাল্ডাল্পযয জনয ঙ্নঙ্িত কযা য, তাল্পর যফতী ঙ্ফফঙৃ্তল্পত চাজথ টি ুনফথার কযা ল্পফ। ফযাল্পকয ওল্পযফাইল্পে উরব্ধ অঙ্বল্পমাগ নীঙ্ত অনুাল্পয অনয 

বকানও অঙ্বল্পমাগ/অঙ্বল্পমাগ ফযাকল্পক জানাল্পনায জনয অঙ্বল্পমাগকাযীয একটি ভযীভা র্াকল্পফ৷ মঙ্ে কাল্পিথ য েয একটি ঙ্ফঙ্রিং ঙ্ফল্পযাল্পধয ঙ্ফলল্পয ফযাকল্পক অফঙ্ত কল্পযন, 

তল্পফ ঙ্ফল্পযাল্পধয ভাধান না ওযা মথন্ত ফযাক ফযুল্পযাল্পত ঙ্যল্পােথ  কযা িঙ্গত কযল্পফ। 

 

গ্রাকল্পেয অঙ্ফরল্পম্ব ফযাল্পক কাল্পিথ য প্রতাযর্াভরূক ফযফাল্পযয প্রল্পচিায ঙ্যল্পােথ  কযা উঙ্চত; মাল্পত কািথ টি আযও ফযফাল্পযয জনয ব্লক কযা য। এই ঙ্যল্পাটিথ িং ঙ্িঙ্ফএ কর 

বন্টায বেরাইন/ইল্পভর ফযফায কল্পয কযা বমল্পত াল্পয। গ্রাকল্পেয ফথো তাল্পেয বভাফাইর নম্বযগুঙ্র ফযািংল্পকয াল্পর্ আল্পিে কযা ঙ্নঙ্িত কযল্পত ল্পফ। বিঙ্িে কািথ  ইুয 

কযায ভয এফিং ফযাক অযাকাউন্ট বখ্ারায ভয গ্রাকল্পেয ফাধযতাভরূকবাল্পফ তাল্পেয বভাফাইর নম্বয বযায কযল্পত ল্পফ। বম বক্ষ্ল্পত্র গ্রাল্পকয অফল্পরায কাযল্পর্ ক্ষ্ঙ্ত ল্পযল্পছ, 

বমভন ঙ্তঙ্ন বমখ্াল্পন অর্থপ্রোল্পনয িংাত্রগুঙ্র বাগ কল্পযল্পছন, গ্রাক মতক্ষ্র্ না ঙ্তঙ্ন ফযাল্পক অননলু্পভাঙ্েত বরনল্পেল্পনয ঙ্যল্পােথ  না কল্পযন ততক্ষ্র্ মথন্ত মূ্পর্থ ক্ষ্ঙ্ত ফন 

কযল্পফন। অননলু্পভাঙ্েত বরনল্পেল্পনয ঙ্যল্পােথ  কযায ল্পয ঘেল্পত র্াকা বকানও ক্ষ্ঙ্ত ফযাক ফন কযল্পফ। 

 

একইবাল্পফ, মঙ্ে ফযাক ফা তায কভথচাযীল্পেয বকানও ত্রুটি/অফল্পরা/ঘােঙ্তয কাযল্পর্ ক্ষ্ঙ্ত ল্পয র্াল্পক, তাল্পর এই ধযল্পনয বরনল্পেল্পনয োযবায ফযাল্পকয উয র্াকল্পফ। 

ঙ্ফসৃ্তত কািথ  েল্পযয ঙ্নযভ ও তথ াফরী, ফল্পচল্পয গুরুত্বূর্থ ঙ্নযভ ও তথ াফরী এফিং প্রাঙ্িক বিঙ্িে কাল্পিথ য তল্পর্যয জনয অনগু্র কল্পয ফযাল্পকয ওল্পযফাইে বেখ্ুন 

www.dbsbank.com/india। 

 

অনযানয সসব্া 

1. স্ট্যারডিং ইনস্ট্রােশন 

একটি অযাকাউন্ট বর্ল্পক একই াখ্ায, ফযাল্পকয অনয বকানও াখ্ায যক্ষ্র্াল্পফক্ষ্র্ কযা অনয অযাকাউল্পন্ট তঙ্ফর িানান্তয/বযঙ্ভেযান্প কযায জনয ফযাকল্পক িাযী ঙ্নল্পেথ বেওযা 

বমল্পত াল্পয। 

2. মকনানয়ন 

o ভস্ত জভা অযাকাউল্পন্টয জনয নঙ্ভল্পনন ুঙ্ফধা উরব্ধ, o শুধুভাত্র ফযঙ্ক্তগত ক্ষ্ভতায বখ্ারা অযাকাউন্টগুঙ্রয জনয (বমভন একক/বমৌর্ অযাকাউল্পন্টয াাাঙ্ 

একভাত্র ভাঙ্রকানা িংিান্ত অযাকাউন্টগুঙ্রয জনয) ভল্পনানযন াওযা মায, অর্থাৎ প্রঙ্তঙ্নঙ্ধয াাল্পময বখ্ারা অযাকাউন্টগুঙ্রয জনয নয। 

o ভল্পনানযল্পনয ঙ্ফলল্পয আযও ঙ্ফস্তাঙ্যত জানায জনয, আঙ্ন অনগু্র কল্পয ঙ্িঙ্ফআইএর ঙ্িল্পাঙ্জে ঙ্রঙ্ বেখ্ল্পত াল্পযন 

o অযাকাউন্টধাযী তায জীফিায বম বকাল্পনা ভয ভল্পনানযন, ফাঙ্তর ফা ঙ্যফতথ ন কযল্পত াল্পযন। অযাকাউন্টধাযীয ম্মঙ্তল্পত ভল্পনানযন ঙ্যফতথ ন কযা বমল্পত াল্পয। 

ফলু্পডা আঙুল্পরয ছা অফযই ে'ুজন াক্ষ্ী দ্বাযা তযাঙ্যত কযল্পত ল্পফ। স্বাক্ষ্ল্পযয বক্ষ্ল্পত্র বকাল্পনা াক্ষ্ীয প্রল্পযাজন বনই। 

o নাফারল্পকয ল্পক্ষ্ও ভল্পনানযন বেওযা বমল্পত াল্পয। 

o ঙ্ফেযভান অযাকাউন্টগুঙ্রয জনয বমখ্াল্পন ভল্পনানযন কযা য না, অযাকাউন্টধাযীযা াখ্াগুঙ্রল্পত উরব্ধ পভথ (DA1) ূযর্ কল্পয তা কযল্পত াল্পযন। 

o গ্রাকল্পেয (নতুন াাাঙ্ ঙ্ফেযভান) ভল্পনানযল্পনয ুঙ্ফধা বনওযায যাভথ বেওযা ল্পে, মঙ্ে তাযা এখ্ন মথন্ত ুঙ্ফধা না ঙ্নল্পয র্াল্পকন। 
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3. সিরমকটে সসব্া 

গ্রাকযা ঙ্িভাি ড্রাফ্ট ফা ইল্পরকট্রঙ্নক পাি ট্রান্পপায (আযঙ্ফআই-এয ভাধযল্পভ ঙ্যচাঙ্রত) ঙ্ফঙ্বন্ন িাল্পন উরব্ধতায ঙ্বঙ্ত্তল্পত এফিং ফযাল্পকয ঙ্নযভ অনমুাযী ঙ্নঙ্েথি চাজথ  

প্রোল্পনয ভাধযল্পভ প্রল্পমাজয ীভায ভল্পধয একটি বকন্দ্র বর্ল্পক অনয বকল্পন্দ্র তঙ্ফর বপ্রযর্ কযল্পত াল্পযন। 

 

4. রিমাড ড্রাফ্ট 

বাযতীয োকায 50,000 এফিং তায বফঙ্য ঙ্িভাি ড্রাফ্টগুঙ্র ফযাকগুঙ্র শুধুভাত্র গ্রাল্পকয অযাকাউল্পন্ট বিঙ্ফে কল্পয ফা িযকাযীয দ্বাযা প্রেত্ত বচক ফা অনযানয উকযল্পর্য 

াল্পল্পক্ষ্ জাঙ্য কযল্পফ এফিং নগে অর্থ প্রোল্পনয াল্পল্পক্ষ্ নয।বাযতীয োকায। একইবাল্পফ, বাযতীয োকায 20,000 এফিং তায বফঙ্য জনয এই ধযল্পনয অর্থপ্রোন নগল্পে নয, 

ফযাঙ্কিং চযাল্পনল্পরয ভাধযল্পভ কযা ল্পফ৷বাযতীয োকায। বল্পভন্ট না কযায যাভথ ছাডাই িুঙ্েল্পকে ঙ্িভাি ড্রাফ্ট ইুয কযা: 

আযঙ্ফআই-এয ঙ্নল্পেথ অনুাল্পয, ফযাক মথাি ক্ষ্ঙ্তূযল্পর্য ঙ্বঙ্ত্তল্পত এফিং ড্রকাযী াখ্া বর্ল্পক অ-প্রোল্পনয যাভথ না বল্পয বাযতীয োকায 5,000 মথন্ত িুঙ্েল্পকে ঙ্িভাি 

ড্রাফ্ট ইুয কযল্পফ।বাযতীয োকায। 

িুঙ্েল্পকে ড্রাফ্ট ইুয কযায ভযীভা: 

ঙ্যজাবথ  ফযাল্পকয ঙ্নল্পেথ অনুাল্পয, ফযাক অনলু্পযাধ প্রাঙ্িয এক াঙ্ক্ষ্ল্পকয ভল্পধয গ্রাকল্পক িুঙ্েল্পকে ঙ্িভাি ড্রাফ্ট ইুয কযল্পফ। 

 

5. নগদ অিে াি (সয্মন স অিে াি, ব্যাকাকিি সেে) 

িানীযবাল্পফ অর্থ প্রোল্পনয জনয নগে অিথ ায জাঙ্য কযা য। বাযতীয োকায 50000 এফিং তায বফঙ্য জনয নগে অিথ ায ইুয/বল্পভন্ট শুধুভাত্র ফযাক অযাকাউল্পন্টয ভাধযল্পভ 

কযল্পত ল্পফ।বাযতীয োকায। 1রা এঙ্প্রর 2012 বর্ল্পক বচক/ব অিথ ায/ঙ্িভাি ড্রাল্পফ্টয তফধতা আযঙ্ফআই এয াকুথ রায নম্বয অনমুাযী 3 (ঙ্তন) ভা ল্পফ৷ DBOD.AML 

BC.নিং. 47/14.01.001/2011-12 তাঙ্যখ্ 4ঠা নল্পবম্বয 2011। ফযাকগুঙ্র বচক/ব-অিথ ায/ঙ্িভাি ড্রাফ্ট বল্পভন্ট কযল্পফ না মঙ্ে বগুঙ্র এই জাতীয উকযল্পর্য তাঙ্যখ্ বর্ল্পক 

ঙ্তন ভাল্পয ভল্পযয ল্পয ব কযা য৷ বিতায ঙ্রঙ্খ্ত অনলু্পযাল্পধ ইুযকাযী াখ্া দ্বাযা এটি ুনযায মাচাই কযা বমল্পত াল্পয৷ 

 

6. সিংগ্রহ রিকেব্া 

ঙ্িঙ্ফএ ফযাক ইঙ্িযা ঙ্রঙ্ভল্পেল্পিয ঙ্যজাবথ  ফযাক অপ ইঙ্িযায বেওযা ঙ্নল্পেথ অনুাল্পয বচক িংগ্রল্পয দ্ধঙ্ত যল্পযল্পছ মা ফযাল্পকয বেওযা িংগ্র ঙ্যল্পলফাগুঙ্রয ঙ্ফলল্পয ঙ্ফে 

প্রোন কল্পয। 

 

7. ময়িা/সামানয রব্েৃত মুদ্রাি সনাট রব্রনময় 

ফযাল্পকয ভস্ত াখ্াগুঙ্র অফাল্পধ ঙ্ফঙ্নভয কযল্পফ, ভযরা/াভানয ঙ্ফকৃত ভদু্রা বনাে এফিং ভস্ত ভলূ্পরযয ঙ্কছু অনযানয ঙ্ফকৃত ভদু্রায বনাে। ফযাক এই ঙ্ফলল্পয আযঙ্ফআই ঙ্নল্পেথ ঙ্কা 

অনুযর্ কল্পয। আযঙ্ফআই ফযাকগুঙ্রল্পক ঙ্ফকৃত ভদু্রায বনাে ঙ্ফঙ্নভয কযায অনভুঙ্ত ঙ্েল্পযল্পছ বমগুঙ্র আর এফিং বমখ্াল্পন ঙ্ফকৃতকযর্গুঙ্র ল্পি ফা জাঙ্রযাঙ্তয কাযর্ না 

ওযায ভল্পতা। 

 

ভদু্রা এফিং ভযরা ও ঙ্ফকৃত বনাে ঙ্ফঙ্নভল্পযয অনযানয ঙ্ফে ঙ্ফফযল্পর্য জনয অনগু্র কল্পয আযঙ্ফআই ওল্পযফাইল্পেয ঙ্নম্নঙ্রঙ্খ্ত ঙ্রকটি বেখ্ুন 

https://rbi.org.in/Scripts/ic_exchangeofnotes.aspx 
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8. আমানকতি উি সুদ 

ফযাক ঙ্ফঙ্বন্ন আভানত ঙ্িভ অনমুাযী আভানল্পতয উয ুে প্রোন কল্পয (ঙ্ফস্তাঙ্যত জানায জনয অনগু্র কল্পয আভাল্পেয াখ্ায বমাগাল্পমাগ করুন অর্ফা আঙ্ন আভাল্পেয 

ওল্পযফাইে www.dbs.com/in বেখ্ল্পত াল্পযন)। ুল্পেয ায ভল্পয ভল্পয িংল্পাঙ্ধত য এফিং জনাধাযল্পর্য কাল্পছ ঙ্যঙ্চত য। িংল্পাঙ্ধত ুল্পেয ায শুধুভাত্র ঙ্যঙ্নউযার 

এফিং নতুন আভানল্পতয বক্ষ্ল্পত্র প্রল্পমাজয, মখ্ন ঙ্ফেযভান আভানত চুঙ্ক্তফদ্ধ াল্পয ুে বল্পত র্াল্পক। 

 

9. সার ে স োজে  

ফযাক গ্রাকল্পেয ঙ্ফঙ্বন্ন বফা প্রোন কল্পয মায জনয াঙ্বথ  চাজথ  ধামথ কযা য। চাজথ গুঙ্র ভল্পয ভল্পয মথাল্পরাচনা/িংল্পাঙ্ধত য। তঙ্ফর িংগ্র এফিং বযঙ্ভেযান্প, গযাযাঙ্ন্ট 

ইুয, িুঙ্েল্পকে ইন্পটু্রল্পভন্ট/বস্টেল্পভন্ট ইুয ইতযাঙ্েয জনয াঙ্বথ  চাজথ  ধামথ কযা য। অনলু্পযাল্পধ াঙ্বথ  চাল্পজথ য ঙ্ফে ঙ্ফফযর্ উরব্ধ কযা ল্পফ। আভযা ঙ্যল্পলফা চাল্পজথ য 

প্রস্তাঙ্ফত ঙ্যফতথ ন ম্পল্পকথ  গ্রাকল্পেয অঙ্গ্রভ তর্য প্রোন কযফ। ফযািংঙ্কিং বরনল্পেন এফিং ম্পে ফযফিানা ম্পঙ্কথ ত েযাঙ্যপ আভাল্পেয ওল্পযফাইল্পে াওযা মায 

www.dbs.com/in 

 

10. বব্কদরশে মুদ্রা ব্যব্সা 

ফযাক তায াখ্াগুঙ্রয ভাধযল্পভ ভস্ত গ্রাকল্পেয জনয ঙ্ফসৃ্তত তফল্পেঙ্ক ভদু্রায র্য এফিং ঙ্যল্পলফা যফযা কল্পয। পল্পযন এক্সল্পচঞ্জ ভযাল্পনজল্পভন্ট অযাক্ট, 1999 (FEMA) এয 

অধীল্পন ভস্ত তফল্পেঙ্ক ভদু্রায বরনল্পেন ঙ্নযভ ও প্রঙ্ফধান াল্পক্ষ্ ঙ্যচাঙ্রত য। আযও তল্পর্যয জনয, অনগু্র কল্পয াখ্ায বমাগাল্পমাগ করুন ফা আভাল্পেয ওল্পযফাইে বেখ্ুন 

 

11. ব্ীমা ণয 

ঙ্িঙ্ফএ ফযাক ইঙ্িযা ঙ্রঙ্ভল্পেল্পিয ঙ্নফন্ধন নম্বল্পযয িংাত্র যল্পযল্পছ: ইন্পযুল্পযন্প বযগুল্পরেঙ্য অযাি বিল্পবরল্পভন্ট অর্ঙ্যটি অপ ইঙ্িযা (IRDAI) দ্বাযা জাঙ্য কযা 0257, GF-

বত এয ঙ্নফঙ্ন্ধত অঙ্প যল্পযল্পছ: না. 11 এফিং 12, কযাঙ্ের ল্পযন্ট BKS ভাগথ, কনে বে, ঙ্েঙ্ি-110001, র কল্পম্পাঙ্জে কল্পথাল্পযে এল্পজন্ট বম ফীভা বকাম্পাঙ্নগুঙ্র 

ওল্পযফাইল্পে এ https://www.dbs.com/in/iwov-resources/pdf/related-links/commission-structure-for-investments-and-insurance-products.pdf 

 

ঙ্িঙ্ফএ ফযাক ইঙ্িযা ঙ্রঙ্ভল্পেি (ফযাক) ঝুাঁ ঙ্ক ফর্থনা কল্পয না ফা ফীভাকাযী ঙ্াল্পফ কাজ কল্পয না। ফীভা চুঙ্ক্তটি ফীভাকাযী এফিং ফীভাকৃল্পতয ভল্পধয এফিং ফযাক এফিং ফীভাকৃল্পতয 

ভল্পধয নয। নীঙ্তয মর্ার্থতা এফিং মূ্পর্থতা ম্পল্পকথ  ফযাক বকাল্পনা ওযাল্পযঙ্ন্ট বেয না। ফযাক আনায ফীভা চুঙ্ক্তয জনয োযী বকান োয ফা ক্ষ্ঙ্ত স্বীকায কল্পয না। ফীভা 

র্যগুঙ্রল্পত ফযাল্পকয গ্রাকল্পেয অিংগ্রর্ মূ্পর্থরূল্প বস্বোল্পফী ঙ্বঙ্ত্তল্পত এফিং ফযাক বর্ল্পক অনয বকানও ুঙ্ফধা াওযায াল্পর্ মুক্ত নয। ISNP ঙ্নফন্ধন তফধ। 

 

ঝুাঁ ঙ্কয কাযর্, ঙ্নযভ ও তথ গুঙ্র ঙ্ফল্পে জানল্পত, অনগু্র কল্পয বর ব্র্ঙ্ওয এফিং ঙ্ফিীয ফায ূল্পফথ নীঙ্তয তথ াফরী বাল্পরাবাল্পফ ল্পড বনল্পফন। কয ুঙ্ফধা ঙ্ফেযভান কয 

আইন অনমুাযী উরব্ধ, মা ঙ্যফতথ ন াল্পক্ষ্ 

 

12. রব্রনকয়াগ ণয 

ঙ্িঙ্ফএ ফযাক ইঙ্িযা ঙ্রঙ্ভল্পেি একটি ঙ্যল্পফক ঙ্াল্পফ কাজ কল্পয এফিং ঙ্ভউচুযার পাি ঙ্িল্পভয ভল্পতা তৃতীয ল্পক্ষ্য ঙ্ফঙ্নল্পযাগ র্য ঙ্ফঙ্ি কযায জনয ঙ্ফতযর্ রাইল্পন্প 

যল্পযল্পছ। ঙ্িঙ্ফএ ফযাক শুধুভাত্র এঙ্ক্সঙ্কউন বভাল্পিয অধীল্পন এভএপ বরনল্পেল্পনয জনয ঙ্যল্পফক ঙ্ল্পল্পফ কাজ কল্পয। ঙ্ভউচুযার পাি ঙ্িঙ্স্ট্রঙ্ফউেয (MFD) ঙ্াল্পফ ঙ্িঙ্ফএ 

এয বূঙ্ভকা ঙ্ভউচুযার পাি ম্পঙ্কথ ত ভস্ত গ্রাক বমাগাল্পমাল্পগ াইরাইে কযা ল্পযল্পছ। 

 

ঙ্িঙ্ফএ ফযাক ইঙ্িযা ঙ্রঙ্ভল্পেি-এয একটি AMFI বযঙ্জল্পস্ট্রন নম্বয যল্পযল্পছ – ARN-155319। এই ARN 1রা ভাচথ '19 বর্ল্পক অযাল্পে ভযাল্পনজল্পভন্ট বকাম্পাঙ্নল্পত (AMCs) 

জভা বেওযা ভস্ত আল্পফেনল্পত্র ফযফায কযা য। ঙ্ফিয কভীল্পেয EUIN (কভথচাযী অননয নাক্তকযর্ নম্বয) এয ভযাঙ্িং ঙ্িঙ্ফএ ফযাক ইঙ্িযা ঙ্রঙ্ভল্পেল্পিয কাল্পছ যল্পযল্পছ। 
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ফযাল্পকয 21টি AMC-এয াল্পর্ একটি চুঙ্ক্ত যল্পযল্পছ মা ঙ্ল্পেয AUM-এয 90% এয বফঙ্ কবায কল্পয৷ ঙ্ভউচুযার পাল্পিয ভল্পতা ঙ্ফঙ্নল্পযাগ র্য 4টি চযাল্পনর াখ্া, াখ্া-

াওযায অপ অযােঙ্নথ, ইন্টাযল্পনে ফযাঙ্কিং এফিং ঙ্িঙ্জফযাক বভাফাইর অযাল্পয ভাধযল্পভ ঙ্ফঙ্ি কযা য। 

 

েটুি ভল্পির যল্পযল্পছ মায ভাধযল্পভ ঙ্িঙ্ফআইএর কাজ কল্পয: 

 

শুধুভাত্র ম্পােন: 

 

ঙ্িঙ্ফএ ফযাক শুধুভাত্র এঙ্ক্সঙ্কউন বভাল্পিয অধীল্পন এভএপ বরনল্পেল্পনয জনয ঙ্যল্পফক ঙ্ল্পল্পফ কাজ কল্পয। 

 

বযপাল্পযর ভল্পির: 

 

ঙ্িঙ্ফএ একটি ঙ্যঙ্চঙ্তয বূঙ্ভকা ারন কযল্পফ বমখ্াল্পন গ্রাল্পকয ঙ্বঙ্ত্তল্পত ঙ্যল্পলফা প্রোনকাযীয বেওযা ঙ্ফে ঙ্ফঙ্নল্পযাল্পগয ঙ্দ্ধান্ত বনল্পফ। ঙ্িঙ্ফএ শুধুভাত্র বরনল্পেন 

জতয কযল্পফ এফিং এল্পত বকাল্পনা ঙ্িয বূঙ্ভকা ারন কযল্পফ না। 

মাইল্পাক, আভযা গ্রাকল্পেয কাল্পছ বকাল্পনা তৃতীয ল্পক্ষ্য র্য উল্পিখ্ কযায আল্পগ ঙ্িঙ্ফএ-বক গ্রাক ঝুাঁ ঙ্ক ভরূযাযন, উমুক্ততা এফিং উমুক্ততা যীক্ষ্া কযল্পত ল্পফ। 

 

*আযঙ্ফআই দ্বাযা জাঙ্য কযা গ্রাক অঙ্ধকাল্পযয চােথ াল্পযয অধীল্পন প্রল্পযাজনীয, আচযর্ঙ্ফঙ্ধ (ফযাঙ্কিং বকাি এফিং স্টযািািথ  বফািথ  অপ ইঙ্িযা দ্বাযা প্রফঙ্তথ ত) এফিং আযঙ্ফআই এভঙ্ি - আঙ্র্থক 

ঙ্যল্পলফাগুঙ্রল্পত বেওযা াভঙ্গ্রক ঙ্নল্পেথ ঙ্কা 

 

ঙ্িঙ্ফআইএর দ্বাযা AMC বর্ল্পক অঙ্জথ ত কঙ্ভন ম্পঙ্কথ ত ঙ্ফে ঙ্ফফযর্ ঙ্নম্নঙ্রঙ্খ্ত ঙ্রল্পক ওল্পযফাইল্পে উরব্ধ: https://www.dbs.com/in/iwov-resources/pdf/related-

links/commission-structure-for-investments-and-insuranceproducts.pdf 

 

13. সাব্েক ৌম স্বণে ব্ড 

 

ঙ্িঙ্ফএ ফযাক ইঙ্িযা ঙ্রঙ্ভল্পেি (ঙ্িঙ্ফআইএর) াফথল্পবৌভ বগাল্ড ফি ঙ্যল্পলফায জনয আযঙ্ফআই দ্বাযা ঙ্ফজ্ঞাঙ্ত একটি ঙ্যঙ্ঙ্বিং অঙ্প (RO) ঙ্াল্পফ কাজ কল্পয। 

ঙ্িঙ্ফআইএর তায ভস্ত গ্রাকল্পেয - স্বত্ত্র এফিং স্বত্ত্র নয এভন (এইচইউএপ, ট্রাস্ট, ঙ্ফশ্বঙ্ফেযারয এফিং োতফয প্রঙ্তষ্ঠান) তায ভল্পনানীত াখ্াগুঙ্রয ভাধযল্পভ াফথল্পবৌভ বগাল্ড 

ফি অপায কল্পয। তায ক্লাল্পযন্টল্পেয াফথল্পবৌভ বগাল্ড ফি ঙ্যল্পলফা অপায কযায জনয, ঙ্িঙ্ফআইএর ভল্পয ভল্পয জাঙ্য কযা বাযত যকায/বাযতীয ঙ্যজাবথ  ফযাল্পকয 

প্রাঙ্িক ঙ্ফজ্ঞঙ্িল্পত উল্পিখ্ কযা বমাগযতায তথ াফরী এফিং অনযানয তথ াফরী অনুযর্ কল্পয। 

 

14. অর কয্াগ জানাকনাি নীরত: 

ঙ্িঙ্ফএ ফযাক ইঙ্িযা ঙ্রঙ্ভল্পেি-এ, আভযা ঙ্নঙ্িত কযল্পত চাই বম আঙ্ন আভাল্পেয কাছ বর্ল্পক শুধুভাত্র বযা ঙ্যল্পলফা ান, বম ঙ্যল্পলফাটি আনায ভল্পতা আভাল্পেয 

ভরূযফান গ্রাল্পকয প্রায। 

ফযাল্পকয অঙ্বল্পমাগ ঙ্নষ্পঙ্ত্ত নীঙ্ত ঙ্নম্নঙ্রঙ্খ্ত নীঙ্তগুঙ্র অনুযর্ কল্পয: 

 গ্রাকল্পেয ফ ভল্পয নযাময আচযর্ কযা য. 

 গ্রাকল্পেয দ্বাযা উত্থাঙ্ত অঙ্বল্পমাগ বৌজনয এফিং একটি ভযভত দ্ধঙ্তল্পত বভাকাল্পফরা কযা য। 

 গ্রাকল্পেয িংগঠল্পনয ভল্পধয তাল্পেয অঙ্বল্পমাগ ফাডাল্পনায উায এফিং তাল্পেয অঙ্বল্পমাল্পগয ভাধাল্পন ন্তুি না ল্পর তাল্পেয অঙ্ধকায ম্পল্পকথ  অফঙ্ত কযা য। 
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 ফযাল্পকয কভীযা গ্রাকল্পেয স্বাল্পর্থ যর ঙ্ফশ্বাল্প এফিং বকাল্পনা ক্ষ্াত ছাডাই কাজ কল্পয। 

মঙ্ে, বকাল্পনা মথাল্পয, আঙ্ন ভল্পন কল্পযন বম আভাল্পেয ঙ্যল্পলফায স্তযগুঙ্র আনায প্রতযাা অনমুাযী নয, তাল্পর আঙ্ন মা কযল্পত াল্পযন তা র: 

আঙ্ন ফযাল্পকয ওল্পযফাইল্পে উরব্ধ ফযাল্পকয অঙ্বল্পমাগ নীঙ্ত বেখ্ল্পত াল্পযন: 

https://www.dbs.com/in/treasures/common/redressal-of-complaints-and-grievances.page 

অঙ্বল্পমাল্পগয নীঙ্ত আনাল্পক বমাগাল্পমাল্পগয ঙ্ফে ঙ্ফফযর্, োইভরাইন প্রোন কযল্পফ এফিং ঙ্কবাল্পফ এল্পগাল্পর আঙ্ন দ্রততায াল্পর্ আনায অঙ্বল্পমাগ োল্পযয 
কযল্পত াযল্পফন ব ঙ্ফলল্পয াযতা কযল্পফ। মঙ্ে, আঙ্ন ফযাল্পকয বেওযা বযল্পজাঙ্রউল্পন ন্তুি না ন, তাল্পর নীঙ্তটি আনাল্পক কীবাল্পফ ফযাঙ্কিং 
ওভফিভযাল্পনয কাল্পছ বমল্পত ল্পফ এফিং তায প্রঙ্িযায ঙ্ফলল্পযও ঙ্নল্পেথনা বেয। 
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