
   

ডিডিএস ি্যাংকের গ্রযহে অডিেযর নীডি 
 
গ্রাহক সুরক্ষা আর্থিক অন্তরু্ি র্ির একটি অর্িচ্ছেদ্য র্দ্ক। অর্যন্তরীণ অর্র্জ্ঞতা এিং র্িশ্বিযাপী সচ্ছিিাত্তম 
অনুশীলচ্ছনর উপর র্র্র্ত্ত কচ্ছর র্নচ্ছনাি িযাপক গ্রাহক অর্িকার নীর্ত এই িরচ্ছনর সরুক্ষা িাডাচ্ছনার জনয 
আনা হচ্ছ়েচ্ছে। 
 
ডিডিএস গ্রযহে অডিেযর নীডি র্ারতী়ে র্রজার্ি  িযাংচ্ছকর মািযচ্ছম র্ন়ের্িত িযাংকগুর্লর গ্রাহকচ্ছদ্র 
মমৌর্লক অর্িকারগুর্লচ্ছক অন্তরু্ি ি কচ্ছর৷ এটি গ্রাহচ্ছকর অর্িকার এিং িযাংচ্ছকর দ্ার়্েত্বগুর্লও িানান কচ্ছর৷ 
নীর্তটি িযাংক িা এর এচ্ছজন্টচ্ছদ্র মািযচ্ছম প্রদ্ত্ত সমস্ত পণয ও পর্রচ্ছেিা, তা কাউন্টার জচু্ছড, ম াচ্ছন, 
ডাকচ্ছ াচ্ছে, ইন্টাচ্ছরর্ির্ ইচ্ছলকট্রর্নক র্ডর্াইচ্ছসর মািযচ্ছম, ইন্টারচ্ছনচ্ছে িা অনয মকানও পদ্ধর্তচ্ছত মদ্ও়ো 
মহাক না মকন, সকল মক্ষচ্ছে প্রচ্ছ াজয। 
1. ন্যয্্ আচরকের অডিেযর  
 
গ্রযহে এিাং আডথিে পডরকেিয প্রদযনেযরী উভক়েরই সসৌজন্মূলে আচরে েরযর অডিেযর রক়েকে। 
ডলঙ্গ, ি়েস, িমি, িেি এিাং শযরীডরে সক্ষমিযর মকিয েযরকে আডথিে পে্ সরিরযহ এিাং সরিরযহ 
েরযর সম়ে গ্রযহকের সযকথ অন্য়েভযকি বিেম্ েরয উডচৎ ন়ে। 
 
উপচ্ছরাি অর্িকার অনুসরচ্ছণ, র্ডর্িএস িযাংক র্নচ্ছনার্লর্িত র্িে়েগুর্ল সম্পন্ন করচ্ছি- 
 
i) গ্রাহকচ্ছদ্র সাচ্ছথ সমস্ত মলনচ্ছদ্চ্ছন নযযনতম মান র্নিিারণ কচ্ছর র্াল এিং নযা য িযাংর্কং অনুশীলচ্ছনর 
প্রচার করা; 
ii) িযাংক এিং গ্রাহচ্ছকর মচ্ছিয একটি নযা য এিং নযা়েসঙ্গত সম্পকি  প্রচার করা; 
 
iii) প িাপ্ত এিং  থা থর্াচ্ছি গ্রাহকচ্ছদ্র উপর্ির্ত িযাংচ্ছকর কমীচ্ছদ্র প্রর্শক্ষণ র্দ্ন; 
 
iv) র্নর্িত করুন ম  স্টা  সদ্সযরা গ্রাহকচ্ছদ্র এিং তাচ্ছদ্র িযিসার সাচ্ছথ অর্িলচ্ছে এিং র্িন়েীর্াচ্ছি 
উপর্িত হন; 
 
v) সমস্ত গ্রাহচ্ছকর সাচ্ছথ নযা য আচরণ করুন এিং র্লঙ্গ, ি়েস, িমি, িণি, সাক্ষরতা, অথিননর্তক অিিা 
শারীর্রক সক্ষমতা ইতযার্দ্র র্র্র্ত্তচ্ছত মকানও গ্রাহচ্ছকর সাচ্ছথ বিেময করচ্ছিন না। তচ্ছি িযাংচ্ছকর র্িচ্ছশে 
র্িম িা পণয থাকচ্ছত পাচ্ছর  া র্িচ্ছশের্াচ্ছি সদ্সযচ্ছদ্র জনয র্ডজাইন করা হচ্ছ়েচ্ছে। একটি োচ্ছেিে মাচ্ছকি ে 
গ্রুচ্ছপর িা গ্রাহচ্ছকর পাথিচ্ছকযর জনয প্রর্তরক্ষাচ্ছ ােয, িার্ণর্জযকর্াচ্ছি গ্রহণচ্ছ ােয অথিননর্তক  ুর্ি িযিহার 
করচ্ছত পাচ্ছর। মর্হলা িা অনগ্রসর মেণীর জনয ইর্তিাচক পদ্চ্ছক্ষচ্ছপর অংশ র্হসাচ্ছি িযাংচ্ছকর র্িম িা 
পণযও থাকচ্ছত পাচ্ছর। এই িরচ্ছনর র্িম/পণয অনযা য 2 বিেচ্ছমযর সমতুলয হচ্ছি না। এই িরচ্ছনর র্িচ্ছশে 
র্িম িা শতি ািলীর ম ৌর্িকতা ম িাচ্ছন প্রচ্ছ়োজন মসিাচ্ছন িযাংচ্ছকর মািযচ্ছম িযািযা করা হচ্ছি; 
 
vi) র্নর্িত করুন ম  সমস্ত পণয এিং পর্রচ্ছেিাগুর্ল অ ার করার সম়ে উপচ্ছরর নীর্তটি প্রচ্ছ়োে করা 
হচ্ছ়েচ্ছে; 
 
vii) র্নর্িত করুন ম  প্রদ্ত্ত পণয এিং পর্রচ্ছেিাগুর্ল প্রাসর্ঙ্গক আইন এিং প্রর্িিান অনু া়েী অ ার 
করা হচ্ছ়েচ্ছে; 
 

 র্দ্ও এটি তাচ্ছদ্র গ্রাহকচ্ছদ্র ঝাচ্ছমলামুি এিং নযা য আচরণ প্রদ্াচ্ছনর জনয িযাংচ্ছকর প্রচ্ছচষ্টা হচ্ছি, িযাংক 
আশা করচ্ছি তাচ্ছদ্র গ্রাহকরা িযাংচ্ছকর সাচ্ছথ তাচ্ছদ্র মলনচ্ছদ্চ্ছন র্িন়েী ও সততার সাচ্ছথ আচরণ করচ্ছি। 



   

এোডাও এটি তাচ্ছদ্র গ্রাহকচ্ছদ্র িযাংচ্ছকর অর্যন্তরীণ অর্র্চ্ছ াে র্নষ্পর্ত্ত িযিিার সাচ্ছথ ম াোচ্ছ াে করচ্ছত 
এিং িযাংচ্ছকর অর্যন্তরীণ অর্র্চ্ছ াে িযিিার অিীচ্ছন তাচ্ছদ্র সমস্ত প্রর্তকার মশে করার পচ্ছর র্িকল্প 
ম ারাচ্ছমর কাচ্ছে ম চ্ছত উৎসার্হত করার প্রচ্ছচষ্টা হচ্ছি। 
 
2. স্বচ্ছিয, ন্যয্্ এিাং সৎ আচরকের অডিেযর 
 
ডিডিএস ি্যাংকে ডনডিি েরকি সিিযত্মে প্রকচষ্টয েরয উডচৎ সয্ চুডি িয চুডিগুডল এটি সেম েকরকে 
স্বচ্ছ, সহকজ সিযিগম্ এিাং সযিযরে মযনুকের েযকে ভযলভযকি সয্যগযকয্যগ েরয হক়েকে। পকে্র মূল্, 
সাংডিষ্ট ঝুুঁ ডে, শিি যিলী য্য পকে্র জীিনচকের উপর ি্িহযর ডন়েন্ত্রে েকর এিাং গ্রযহে এিাং আডথিে 
পডরকেিয প্রদযনেযরীর দযড়েত্ব, স্পষ্টভযকি প্রেযশ েরয উডচৎ। গ্রযহেকে অন্যয্্ ি্িসয িয ডিপেন 
অনুশীলন, িযি্িযমূলে চুডির শিি যিলী িয ডিভ্রযডিের উপস্থযপনয েরয উডচৎ ন়ে। িযকদর সম্পকেি র 
সম়ে, আডথিে পডরকেিয প্রদযনেযরী গ্রযহেকে শযরীডরে ক্ষডির জন্ হুমডে ডদকি পযকর নয, অয্থয 
প্রভযি সেলকি পযকর, িয ডনলিজ্জ হ়েরযডনর সযকথ জড়িি হকি পযকর নয। 
 
উপচ্ছরাি অর্িকাচ্ছরর অনুসরচ্ছণ, িযাংক র্নচ্ছনার্লর্িত র্িে়েগুর্ল সম্পন্ন করচ্ছি- 
i) সম্পযণি স্বেতা র্নর্িত করুন ম ন গ্রাহক িযাংচ্ছকর কাে মথচ্ছক  ুর্িসঙ্গত/নযা যর্াচ্ছি কী আশা করচ্ছত 
পাচ্ছরন মস সম্পচ্ছকি  আরও র্ালর্াচ্ছি িুঝচ্ছত পাচ্ছরন; 
 
ii) র্নর্িত করুন ম  গ্রাহচ্ছকর সাচ্ছথ িযাংচ্ছকর মলনচ্ছদ্ন ইক্যযইটি, সততা এিং স্বেতার বনর্তক নীর্তর 
উপর র্নর্ি র কচ্ছর; 
 
iii) গ্রাহকচ্ছদ্র পণয এিং পর্রচ্ছেিা, শতি ািলী এিং সুচ্ছদ্র হার / পর্রচ্ছেিা চাজি  সম্পচ্ছকি  সহজ এিং সহচ্ছজ 
মিািেময র্াো়ে এিং প িাপ্ত তথয প্রদ্ান করুন, ম ন গ্রাহক  রু্িসঙ্গতর্াচ্ছি পচ্ছণযর একটি উপ ুি এিং 
অিেত পেন্দ করার আশা করচ্ছত পাচ্ছরন; 
 
iv) র্নর্িত করুন ম  সমস্ত শতি ািলী নযা য এিং সংর্িষ্ট অর্িকার, দ্া়ে এিং িািযিািকতাগুর্ল 
স্পষ্টর্াচ্ছি এিং  তদ্যর সম্ভি সরল এিং সহজ র্াো়ে মসে করুন; 
 
v) পচ্ছণযর সাচ্ছথ সম্পর্কি ত মযল ঝুুঁ র্কগুর্ল এিং মসইসাচ্ছথ ম  মকানও বির্শষ্টয  া গ্রাহকচ্ছক র্িচ্ছশের্াচ্ছি 
তার/তার কাচ্ছে অসুর্িিা়ে ম লচ্ছত পাচ্ছর মস সম্পচ্ছকি  জানুন। পণয িা পর্রচ্ছেিার সাচ্ছথ  ুি সিিার্িক 
গুরুত্বপযণি শতি ািলী (MITC) পণযটি অ ার করার সম়ে গ্রাহচ্ছকর নজচ্ছর আনা হচ্ছি। সািারণর্াচ্ছি, এটি 
র্নর্িত করা হচ্ছি ম  এই িরচ্ছনর শতি ািলী গ্রাহচ্ছকর র্র্িেযত পেন্দচ্ছক িািা মদ্চ্ছি না। 
 
vi) শািা িা ওচ্ছ়েিসাইচ্ছের মনাটিশ মিাচ্ছডি  িা মহল্প-লাইন িা মহল্প-মডচ্ছির মািযচ্ছম সচু্ছদ্র হার, র্  এিং 
চাজি  সম্পচ্ছকি  তথয সরিরাহ করুন এিং ম িাচ্ছন উপ ুি গ্রাহকচ্ছক সরাসর্র জানাচ্ছনা হচ্ছি; 
 
vii) তাচ্ছদ্র ওচ্ছ়েিসাইচ্ছে েযার্র  সম়েসযচী প্রদ্শিন করুন এিং এর একটি অনুর্লর্প গ্রাহচ্ছকর মদ্িার জনয 
প্রর্তটি শািা়ে উপলব্ধ করা হচ্ছি। এোডাও শািা়ে েযার্র  র্শর্ডউচ্ছলর প্রাপযতা সম্পচ্ছকি  একটি র্িজ্ঞর্প্ত 
তার শািাগুর্লচ্ছত প্রদ্শিন করচ্ছি;  
 
viii) গ্রাহচ্ছকর মািযচ্ছম র্নিিার্চত পণয এিং পর্রচ্ছেিাগুর্লর জনয প্রচ্ছ াজয সমস্ত চাচ্ছজি র র্িশদ্ র্িিরণ র্দ্ন; 
 
ix) সংচ্ছশার্িত র্ন়েম ও শতি ািলী কা িকর হও়োর অন্তত এক মাস আচ্ছে গ্রাহকচ্ছক একটি র্চঠি িা 
অযাকাউচ্ছন্টর র্িিৃর্ত, এসএমএস িা ইচ্ছমচ্ছলর মািযচ্ছম শতি ািলীর মকাচ্ছনা পর্রিতি ন সম্পচ্ছকি  অির্হত করুন; 
 



   

x) র্নর্িত করুন ম  এই িরচ্ছনর পর্রিতি নগুর্ল শুিুমাে এক মাচ্ছসর মনাটিশ মদ্ও়োর পচ্ছর সম্ভািয 
প্রর্াচ্ছির সাচ্ছথ করা হচ্ছ়েচ্ছে।  র্দ্ িযাংক গ্রাহচ্ছকর অনুকূচ্ছল এমন মকানও মনাটিশ না র্দ্চ্ছ়ে মকানও 
পর্রিতি ন কচ্ছর থাচ্ছক, তচ্ছি এই পর্রিতি চ্ছনর 30 র্দ্চ্ছনর মচ্ছিয এই পর্রিতি নটি জানাচ্ছি।  র্দ্ পর্রিতি নটি 
গ্রাহচ্ছকর পচ্ছক্ষ প্রর্তকূল হ়ে, তাহচ্ছল নযযনতম 30 র্দ্চ্ছনর পযিি মনাটিশ প্রদ্ান করা হচ্ছি এিং গ্রাহকচ্ছক 60 
র্দ্চ্ছনর মচ্ছিয সংচ্ছশার্িত চাজি  িা সুদ্ পর্রচ্ছশাি না কচ্ছর অযাকাউন্টটি িন্ধ করচ্ছত িা অনয মকাচ্ছনা ম ােয 
অযাকাউচ্ছন্ট সুযইচ করার র্িকল্পগুর্ল প্রদ্ান করা ম চ্ছত পাচ্ছর; 
 
xi) গ্রাহচ্ছকর দ্বারা র্নিিার্চত পণয/পর্রচ্ছেিা পর্রচালনাকারী ম চ্ছকান শতি ািলী অ-পালন/র্চ্ছঙ্গর মক্ষচ্ছে 
প্রচ্ছদ়্ে জর্রমানা সম্পচ্ছকি  তথয প্রদ্ান করুন; 
 
xii) আমানত, মচক সংগ্রহ, অর্র্চ্ছ াে র্নষ্পর্ত্ত, ক্ষর্তপযরণ এিং িচ্ছক়ো আদ্া়ে এিং র্নরাপত্তা 
পুনরুদ্ধাচ্ছরর র্িেচ্ছ়ে িযাংচ্ছকর নীর্তগুর্ল পাির্লক মডাচ্ছমচ্ছন প্রদ্শিন করুন; 
 
xiii) গ্রাহকচ্ছদ্র সম্পযণি, সঠিকর্াচ্ছি এিং সততার সাচ্ছথ প্রাসর্ঙ্গক তথয সরিরাহ করার জনয একটি র্নর্দ্িষ্ট 
পচ্ছণয মলনচ্ছদ্নকারী কমীরা  থা থর্াচ্ছি প্রর্শর্ক্ষত হচ্ছ়েচ্ছে তা র্নর্িত করার জনয সিিাত্মক প্রচ্ছচষ্টা করুন; 
 
xiv) একটি পণয/মসিা পাও়োর জনয জমা মদ্ও়ো আচ্ছিদ্ন গ্রহণ/অগ্রহণচ্ছ ােযতা সম্পচ্ছকি  িযাংচ্ছকর র্সদ্ধান্ত 
অনু া়েী  রু্িসঙ্গত সমচ্ছ়ের মচ্ছিয আচ্ছিদ্নকারীর সাচ্ছথ ম াোচ্ছ াে করা র্নর্িত করুন এিং আচ্ছিদ্ন 
গ্রহণ/প্রতযািযান না করার কারণ র্লর্িতর্াচ্ছি জানান। এই িরচ্ছনর সম়েকাল িযাংচ্ছকর ওচ্ছ়েিসাইচ্ছে এিং 
র্নর্দ্িষ্ট পণয িা পর্রচ্ছেিার আচ্ছিদ্চ্ছনও জানাচ্ছনা হচ্ছি 
 
xv) সম্পচ্ছকি  দ্বযথিহীনর্াচ্ছি তথয ম াোচ্ছ াে করুন - 
 
a. র্নর্দ্িষ্ট পণয িন্ধকরণ,  
b. তাচ্ছদ্র অর্ স িানান্তর  
c. কাচ্ছজর সম়ে পর্রিতি ন  
d. মের্লচ্ছ ান নের পর্রিতি ন  
e. মকান অর্ স িা শািা িন্ধ -  
 
কমপচ্ছক্ষ 30 র্দ্চ্ছনর অর্গ্রম র্িজ্ঞর্প্ত সহ। এোডাও র্নর্িত কচ্ছর ম  তচ্ছথযর প্রকাশ পণয/সম্পচ্ছকি র 
জীিনচচ্ছের মািযচ্ছম একটি চলমান প্রর্ে়ো এিং তাচ্ছদ্র দ্বারা অিযিসাচ্ছ়ের সাচ্ছথ অনুসরণ করা হচ্ছি। 
সমস্ত পর্রিতি চ্ছনর তথয গ্রাহচ্ছকর কাচ্ছে আচ্ছে মথচ্ছকই জানাচ্ছনা হচ্ছ়েচ্ছে তা র্নর্িত করচ্ছত ওচ্ছ়েি-সাইে সহ 
ম াোচ্ছ াচ্ছের সমস্ত সম্ভািয চযাচ্ছনলগুর্ল িযিহার করা র্নর্িত করুন; 
 
xvi) আইন এিং/অথিা িযাংক প্রর্িিাচ্ছন অন্তর্নির্হত করা অর্িকার এিং িািযিািকতাগুর্লর পণয র্ির্ে 
করার সম়ে গ্রাহকচ্ছক পরামশি র্দ্ন ম ন গ্রাহক সচ্ছন্দহ কচ্ছরন, আর্িষ্কার কচ্ছরন িা সমু্মিীন হন এমন 
মকানও গুরুতর ঘেনা র্রচ্ছপােি  করার প্রচ্ছ়োজন হ়ে; 
 
xvii) িযাংচ্ছকর স্টা  সদ্সযরা  িন মকানও পণয িা পর্রচ্ছেিা মনও়োর জনয গ্রাহচ্ছকর সাচ্ছথ ম াোচ্ছ াে 
করচ্ছিন, তিন পণয / পর্রচ্ছেিা সম্পর্কি ত সমস্ত প্রাসর্ঙ্গক তথয সরিরাহ করচ্ছিন এিং িাজাচ্ছর উপলব্ধ 
অনুরূপ পণযগুর্লর উপর তথয সম্পচ্ছদ্র র্দ্কর্নচ্ছদ্িশনা প্রদ্ান করচ্ছত গ্রাহক একটি জ্ঞাত র্সদ্ধান্ত গ্রহণ 
করচ্ছি; 
 
xviii) গ্রাহকচ্ছক  ুর্িসঙ্গত িা চুর্ির্র্র্ত্তক পযিি মনাটিশ না র্দ্চ্ছ়ে গ্রাহক সম্পকি র্েন্ন করচ্ছিন না; 
 



   

xix) গ্রাহকচ্ছক তার/তার অযাকাউন্ট পর্রচালনার জনয সমস্ত উপলব্ধ উপাচ্ছ়ে সহা়েতা করুন, িযাংচ্ছকর 
মক্ষচ্ছে র্ন়ের্মত ইনপুে প্রদ্ান কচ্ছর আর্থিক সম্পকি  ম মন অযাকাউন্ট মস্টেচ্ছমন্ট/পাসিকু, সতকি তা, পচ্ছণযর 
কা িকার্রতা সম্পচ্ছকি  সম়েমত তথয, মম়োর্দ্ আমানচ্ছতর পর্রপক্কতা ইতযার্দ্; 
 
xx) র্নর্িত করুন ম  সমস্ত র্িপণন এিং প্রচারমযলক উপাদ্ান পর্রষ্কার এিং র্িভ্রার্ন্তকর ন়ে; 
 
xxi) গ্রাহকচ্ছক শারীর্রক ক্ষর্তর হুমর্ক মদ্চ্ছিন না, প্রর্াি ম লচ্ছিন না িা এমন আচরচ্ছণ র্লপ্ত হচ্ছিন  া 
 ুর্িসঙ্গতর্াচ্ছি অচ্ছ ৌর্িক হ়েরার্ন র্হসাচ্ছি র্িচ্ছির্চত হচ্ছি। শুিুমাে স্বার্ার্িক উপ ুি িযিসার়্েক 
অনুশীলচ্ছনর আনুেতয র্নর্িত করুন। 
 
xxii) পণয/পর্রচ্ছেিা এিং এর কাঠাচ্ছমার র্  এিং চাজি  গ্রাহচ্ছকর কাচ্ছে অচ্ছ ৌর্িক ন়ে তা র্নর্িত করুন 
 
3. উপয্ুিিযর অডিেযর  
 
ডিডিএস ি্যাংে প্রদত্ত পে্গুডল গ্রযহকের প্রক়েযজকনর জন্ উপয্ুি হকি এিাং গ্রযহকের আডথিে পডরডস্থডি 
এিাং সিযঝযপ়িযর মূল্য়েকনর ডভডত্তকি হকি হকি। 
উপচ্ছরাি অর্িকাচ্ছরর অনুসরচ্ছণ, িযাংক র্নচ্ছনার্লর্িতর্াচ্ছি সম্পন্ন করচ্ছি- 
 
i) র্নর্িত করুন ম  এটি র্িেচ্ছ়ের আচ্ছে গ্রাহকচ্ছদ্র জনয পচ্ছণযর উপ ুিতা মযলযা়েচ্ছনর জনয একটি 
মিাডি  অনুচ্ছমার্দ্ত নীর্ত রচ্ছ়েচ্ছে; 
 
ii) র্িে়ে িা অ ার করা পণয িা পর্রচ্ছেিাটি গ্রাহচ্ছকর প্রচ্ছ়োজচ্ছনর জনয উপ ুি এিং গ্রাহচ্ছকর আর্থিক 
অিিান এিং এটির মািযচ্ছম করা মযলযা়েচ্ছনর র্র্র্ত্তচ্ছত মিাঝার জনয অনুপ ুি ন়ে তা র্নর্িত করার 
মচষ্টা করুন। এই িরচ্ছনর মযলযা়েন  থা থর্াচ্ছি এর মরকচ্ছডি  নর্থরু্ি করা হচ্ছি 
 
iii) তৃতী়ে পচ্ছক্ষর আর্থিক পণয র্িপণন এিং র্িতরচ্ছণর জনয একটি মিাডি  অনুচ্ছমার্দ্ত নীর্ত প্রণ়েন 
করার পচ্ছর শুিুমাে তৃতী়ে পচ্ছক্ষর পণয র্ির্ে করুন  র্দ্ এটি করার জনয অনুচ্ছমার্দ্ত হ়ে; 
 
iv) িযাংক মথচ্ছক প্রাপ্ত মকানও পর্রচ্ছেিার জনয মকানও গ্রাহকচ্ছক মকানও তৃতী়ে পচ্ছক্ষর পণযগুর্লচ্ছত 
সািস্ক্রাইি করচ্ছত িািয করচ্ছিন না; 
 
v) র্নর্িত করুন ম  তৃতী়ে পচ্ছক্ষর পণযগুর্ল সহ ম  পণযগুর্ল র্ির্ে করা হচ্ছে িা পর্রচ্ছেিা মদ্ও়ো 
হচ্ছে তা র্িদ্যমান র্ন়েম ও প্রর্িিান অনুসাচ্ছর রচ্ছ়েচ্ছে; 
 
vi) গ্রাহচ্ছকর কাচ্ছে পচ্ছণযর উপ ুিতা র্নিিারণ করচ্ছত িযাংচ্ছকর চাও়ো সমস্ত প্রাসর্ঙ্গক এিং  রু্িসঙ্গত 
তথয অর্িলচ্ছে এিং সততার সাচ্ছথ সরিরাহ করার জনয গ্রাহকচ্ছক তার দ্ার়্েত্ব সম্পচ্ছকি  অির্হত করুন। 
 
4. সগযপনী়েিযর অডিেযর 
 
গ্রযহেকদর ি্ডিগি িথ্ সগযপন রযখয উডচৎ য্ডদ নয িযরয আডথিে পডরকেিয প্রদযনেযরীর েযকে 
সুডনডদি ষ্ট সম্মডি নয সদ়ে িয এই িরকনর িথ্ আইকনর অিীকন সরিরযহ েরয প্রক়েযজন হ়ে িয এটি 
এেটি িযি্িযমূলে ি্িসযড়েে উকেকশ্ (উদযহরেস্বরূপ, সেডিট িথ্ সেযম্পযডনকে) প্রদযন েরয হ়ে। 
সম্ভযি্ িযি্িযমূলে ি্িসযড়েে উকেশ্ সম্পকেি  গ্রযহেকে আকগই অিডহি েরয উডচৎ। গ্রযহেকদর 
সমস্ত িরকের সয্যগযকয্যগ, ইকলেট্রডনে িয অন্থয়ে, য্য িযকদর সগযপনী়েিয লঙ্ঘন েকর, সথকে সুরক্ষয 
পযও়েযর অডিেযর রক়েকে৷ 
 



   

উপর্রি অর্িকার অনুসরচ্ছণ, িযাংক র্নচ্ছনার্লর্িত র্িে়েগুর্ল সম্পন্ন করচ্ছি –  
 
i) গ্রাহচ্ছকর িযর্িেত তথযচ্ছক িযর্িেত এিং মোপনী়ে র্হসাচ্ছি র্িচ্ছিচনা করুন (এমনর্ক  িন গ্রাহক 
আমাচ্ছদ্র সাচ্ছথ আর িযাংর্কং কচ্ছরন না), এিং, একটি সািারণ র্ন়েম র্হসাচ্ছি, এই িরচ্ছনর তথয অনয 
মকাচ্ছনা িযর্ি/প্রর্তষ্ঠাচ্ছনর কাচ্ছে প্রকাশ করচ্ছিন না, এর সহা়েক/সহচ্ছ ােী, োই-আপ প্রর্তষ্ঠান সহ ইতযার্দ্ 
মকান উচ্ছেচ্ছশয  র্দ্ র্কনা: 
 
a. গ্রাহক র্লর্িতর্াচ্ছি স্পষ্টর্াচ্ছি এই িরচ্ছনর প্রকাশ অনুচ্ছমাদ্ন কচ্ছরচ্ছেন 
b. প্রকাশ আইন / প্রর্িিান দ্বারা িািয করা হ়ে; 
c. জনস্বাচ্ছথি প্রকাশ করা জনসািারচ্ছণর কাচ্ছে িযাংচ্ছকর কতি িয 
d. িযাংকচ্ছক প্রকাচ্ছশর মািযচ্ছম তার স্বাথি রক্ষা করচ্ছত হচ্ছি 
e. এটি একটি র্ন়েিকর্াচ্ছি িািযতামযলক িযিসার়্েক উচ্ছেচ্ছশয ম মন মের্ডে তথয মকাম্পার্ন িা ঋণ 
সংগ্রহ সংিার কাচ্ছে র্ড ল্টর্াচ্ছি প্রকাশ করা হচ্ছ়েচ্ছে 
 
ii) র্নর্িত করুন ম  এই িরচ্ছনর সম্ভািয িািযতামযলক প্রকাশগুর্ল অর্িলচ্ছে গ্রাহকচ্ছক র্লর্িতর্াচ্ছি 
জানাচ্ছনা হচ্ছি 
 
iii) র্িপণচ্ছনর উচ্ছেচ্ছশয গ্রাহচ্ছকর িযর্িেত তথয িযিহার িা মশ়োর করচ্ছিন না,  র্দ্ না 
গ্রাহক এটি র্িচ্ছশের্াচ্ছি অনুচ্ছমাদ্ন প্রদ্ান কচ্ছর; 
 
iv) গ্রাহকচ্ছদ্র সাচ্ছথ ম াোচ্ছ াে করার সম়ে র্ারচ্ছতর মের্লকম মরগুচ্ছলের্র অথর্রটির মািযচ্ছম জার্র করা 
Telecom Commercial Communications Customer Preference Regulations, 2010 (নযাশনাল 
কাস্টমার মপ্র াচ্ছরন্স মরর্জর্ি) মমচ্ছন চলচ্ছত হচ্ছি। 
 
5. অডভকয্যগ প্রডিেযর এিাং ক্ষডিপরূকের অডিেযর  
 
গ্রযহকের অেযর েরয পে্গুডলর জন্ আডথিে পডরকেিয প্রদযনেযরীকে দয়েিদ্ধ রযখযর এিাং সেযনও 
বিি অডভকয্যকগর প্রডিেযকরর এেটি পডরষ্কযর এিাং সহজ উপয়ে পযও়েযর অডিেযর রক়েকে৷ 
প্রদযনেযরীর উডচৎ িৃিী়ে পকক্ষর পে্ ডিে়ে সথকে উদূ্ভি অডভকয্যকগর প্রডিেযকরর সুডিিয প্রদযন 
েরয। আডথিে পডরকেিয প্রদযনেযরীকে অিশ্ই িযর নীডির সযকথ ভুল, আচরকে ত্রুটি, সসইসযকথ অ-
পযরেরম্যন্স িয পযরেরম্যকন্স ডিলকের ক্ষডিপরূকের জন্ সয্যগযকয্যগ েরকি হকি, িয প্রদযনেযরীর 
েযরকে সহযে িয অন্থয়ে, য্খন এই িরকনর ঘটনয ঘটকি িখন নীডিকি গ্রযহকের অডিেযর এিাং 
েিি ি্গুডলকে ডনিিযরে েরকি হকি। 
 
উপচ্ছরাি অর্িকার অনুসরচ্ছণ, র্ডর্িএস িযাংক র্নচ্ছনার্লর্িত র্িে়েগুর্ল সম্পন্ন করচ্ছি- 
 
i) সহানুর্য র্ত সহকাচ্ছর এিং দ্রুততার সাচ্ছথ মমাকাচ্ছিলা করুন  া রু্ল হচ্ছ়ে  া়ে; 
 
ii) অর্িলচ্ছে রু্ল সংচ্ছশািন; 
 
iii) রু্লর্াচ্ছি এিং রু্লিশত প্রচ্ছ়োে করা হচ্ছ়েচ্ছে এমন মকাচ্ছনা চাজি  িার্তল করুন; 
 
iv) গ্রাহচ্ছকর ত্রুটির কারচ্ছণ গ্রাহচ্ছকর ম  মকাচ্ছনা সরাসর্র আর্থিক ক্ষর্তর জনয গ্রাহকচ্ছক ক্ষর্তপযরণ র্দ্চ্ছত 
হচ্ছি। 
এোডাও িযাংক র্নচ্ছনার্লর্িতর্াচ্ছি সম্পন্ন করচ্ছি –  



   

 
i) গ্রাহচ্ছকর জনয উপলব্ধ অর্র্চ্ছ াে র্নষ্পর্ত্তর পদ্ধর্ত সহ গ্রাহচ্ছকর অর্র্চ্ছ াে র্নষ্পর্ত্ত নীর্তচ্ছক সিিজনীন 
মডাচ্ছমচ্ছন রািুন; 
 
ii) র্নিিার্রত সমচ্ছ়ের মচ্ছিয এিং চুর্ির সম্মত শতি ািলী অনুসাচ্ছর গ্রাহক মলনচ্ছদ্ন পর্রচালনা / র্নষ্পর্ত্ত 
করচ্ছত র্িলে / ত্রুটির জনয ক্ষর্তপযরণ নীর্তটি পাির্লক মডাচ্ছমচ্ছন রািুন; 
 
iii) একটি শর্িশালী এিং প্রর্তর্ে়োশীল অর্র্চ্ছ াে র্নষ্পর্ত্ত পদ্ধর্ত র্নর্িত করুন এিং গ্রাহচ্ছকর কাচ্ছে 
অর্র্চ্ছ াে র্নষ্পর্ত্তকারী কতৃি পক্ষচ্ছক স্পষ্টর্াচ্ছি র্নচ্ছদ্িশ করুন; 
 
iv) গ্রাহকচ্ছদ্র কাচ্ছে অর্র্চ্ছ াে র্নষ্পর্ত্তর িযিিা সহচ্ছজ অযাচ্ছেসচ্ছ ােয কচ্ছর তুলুন; 
 
v) গ্রাহকচ্ছক কীর্াচ্ছি অর্র্চ্ছ াে করচ্ছত হচ্ছি, কার কাচ্ছে এই িরচ্ছনর অর্র্চ্ছ াে করা হচ্ছি, কিন উত্তর 
আশা করচ্ছত হচ্ছি এিং গ্রাহক  লা চ্ছল সন্তুষ্ট না হচ্ছল কী করচ্ছিন মস সম্পচ্ছকি  পরামশি র্দ্ন; 
 
vi) অর্র্চ্ছ াে র্নষ্পর্ত্ত কতৃি পক্ষ/মনাডাল অর্ সাচ্ছরর নাম, ঠিকানা এিং ম াোচ্ছ াচ্ছের র্িিরণ প্রদ্শিন 
করুন। অর্র্চ্ছ াচ্ছের সমািাচ্ছনর সম়েসীমা সমস্ত পর্রচ্ছেিা সরিরাচ্ছহর িাচ্ছন স্পষ্টর্াচ্ছি প্রদ্র্শিত / 
অযাচ্ছেসচ্ছ ােয হচ্ছি; 
 
vii) অর্র্চ্ছ ােকারীচ্ছক পযিির্নিিার্রত সমচ্ছ়ের মচ্ছিয অর্র্চ্ছ াচ্ছের র্নষ্পর্ত্ত না হচ্ছল িযাংর্কং নযা়েপাচ্ছলর কাচ্ছে 
তার অর্র্চ্ছ াে িাডাচ্ছনার র্িকল্প সম্পচ্ছকি  অির্হত করুন; 
 
viii) িযাংর্কং নযা়েপাল র্িম সম্পচ্ছকি  পাির্লক মডাচ্ছমইন তথয রািুন; 
 
ix) গ্রাহচ্ছকর ম াোচ্ছ াে র্িনু্দচ্ছত িযাংর্কং নযা়েপাচ্ছলর নাম এিং ম াোচ্ছ াচ্ছের র্িিরণ প্রদ্শিন করুন  ার 
এির্ত়োচ্ছরর অিীচ্ছন িযাংচ্ছকর শািাচ্ছত পচ্ছড। 
এোডাও, িযাংক র্নচ্ছনার্লর্িতর্াচ্ছি সম্পন্ন করচ্ছি –  
 
i) সমস্ত আনষু্ঠার্নক অর্র্চ্ছ াে (ইচ্ছলক্ট্রর্নক মািযচ্ছম দ্াচ্ছ়ের করা অর্র্চ্ছ াে সহ) র্তন কা ির্দ্িচ্ছসর মচ্ছিয 
স্বীকার করুন এিং 30 র্দ্চ্ছনর মির্শ ন়ে (অর্যন্তরীণ দ্ার়্েত্বপ্রাপ্ত সচ্ছিিাচ্চ পদ্ম িাদ্ার কমিকতি ার দ্বারা 
অর্র্চ্ছ াচ্ছের িৃর্দ্ধ এিং পরীক্ষা করার সম়ে সহ) একটি  ুর্িসঙ্গত সমচ্ছ়ের মচ্ছিয এটি সমািান করার 
জনয কাজ করুন। অর্র্চ্ছ াে র্নষ্পর্ত্তর জনয)। গ্রাহচ্ছকর কাে মথচ্ছক চাও়ো সমস্ত প্রচ্ছ়োজনী়ে তথয 
পাও়োর পচ্ছর 30 র্দ্চ্ছনর সম়েকাল েণনা করা হচ্ছি; 
 
ii) গ্রাহক  র্দ্ মকাচ্ছনা র্িচ্ছরাচ্ছির সমািান িা র্িচ্ছরাি পর্রচালনার প্রর্ে়োর  লা ল র্নচ্ছ়ে সন্তুষ্ট না হন 
তচ্ছি অর্র্চ্ছ াচ্ছের সমািাচ্ছনর জনয িযাংর্কং নযা়েপাল র্িচ্ছমর র্িশদ্ র্িিরণ সহ সংকু্ষব্ধ গ্রাহকচ্ছদ্র সরিরাহ 
করুন; 
 
এোডাও, র্ডর্িএস িযাংক a) গ্রাহক সম্পকি  িাপচ্ছনর সম়ে, পচ্ছণযর মস্পর্সর্ চ্ছকশন অনু া়েী কাজ না 
করার মক্ষচ্ছে িা পণযগুর্ল চলচ্ছত থাকচ্ছল ক্ষর্তর দ্া়ে, মসইসাচ্ছথ সমস্ত পচ্ছক্ষর অর্িকার এিং দ্ার়্েত্বগুর্ল 
স্পষ্টর্াচ্ছি িানান করচ্ছি।  াচ্ছহাক, িযাংক ির্হরােত পর্রর্ির্তর কারচ্ছণ সৃষ্ট মকান ক্ষর্তর জনয দ্া়েী 
থাকচ্ছি না,  া তার  ুর্িসঙ্গত র্ন়েিচ্ছণর িাইচ্ছর (ম মন িাজাচ্ছরর পর্রিতি ন, িাজাচ্ছরর পর্রিতি নশীলতার 
কারচ্ছণ পচ্ছণযর কা িকার্রতা ইতযার্দ্)। b) র্নর্িত করুন ম  গ্রাহকচ্ছক মদ্র্র না কচ্ছরই োকা ম রত 
মদ্ও়ো হচ্ছ়েচ্ছে,  র্দ্ মকাচ্ছনা র্িতর্কি ত মলনচ্ছদ্চ্ছন (সুদ্/চাজি  সহ) গ্রাহকচ্ছক  রু্িসঙ্গত সচ্ছন্দচ্ছহর িাইচ্ছর 
মদ্িাচ্ছত না পাচ্ছর। 
****************************************************** 


