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এই নথিটি ব্যাংকের দেওযয থবথিন্ন আমযনত পণ্্ এবাং সম্পথেি ত ব্যাংথোং পথরকেবযগুথির দেকে থনকেিশে 
নীথতগুথির এেটি অন্তেদি থি প্রেযন েকর৷ নথিটি আমযনতেযরীকের অথিেযরকে স্বীেদ থত দেয এবাং জনসযিযরকণ্র 
সেস্কের েযছ দিকে আমযনত গ্রহকণ্র থবথিন্ন থেে, থবথিন্ন আমযনত অ্যেযউকের পথরচযিনয এবাং 
পথরচযিনয, থবথিন্ন আমযনত অ্যেযউকে সুে প্রেযন, আমযনত অ্যেযউে বন্ধ, পদ্ধথত সম্পথেি ত তি্ 
প্রচযকরর িে্ রযকে। গ্রযহেকের সুথবিযর জন্ মদত আমযনতেযরীকের আমযনকতর থনষ্পথি ইত্যথে। এই নথিটি 
গ্রযহেকের সযকি দিনকেকন আরও স্বচ্ছতয প্রেযন েরকব এবাং গ্রযহেকের মকি্ সকচতনতয ততথর েরকব বকি 
আশয েরয হকচ্ছ। 

 
এই নীথত গ্রহণ্ েরযর সময, ব্যাংেটি িযরতীয ব্যাংকের অ্যকসযথসকযশকনর গ্রযহেকের প্রথত ব্যাংকের প্রথতশ্রুথতর 
দেযকে বথণ্িত গ্রযহেকের প্রথত তযর প্রথতশ্রুথত পুনবি্ক্ত েকর। 

 
(DBIL) হি থেথবএস ব্যাংে থিথমকেে (DBL) এর সমূ্পণ্ি মযথিেযনযিীন অঙ্গপ্রথতষ্ঠযন (WOS)। এর 
সের েপ্তর থসঙ্গযপুকর অবথিত। সকবিযিম অনুশীিনগুথি সহিযগ েকর দনওযযর দেকে থেথবআইএি জটিি, েীর্ি 
দমযযেী, বড় বয গুরুত্বপূণ্ি দিনকেনগুথির সযকি থেি েরযর সময থেথবএি-এর অথিজ্ঞতয এবাং েেতযর 
উপর থনিি র েরকব, দেন গ্রুকপর নূ্নতম গ্রহণ্কেযগ্তয মযনেণ্ডগুথি পূরণ্ হয তয থনথিত েরয েযয। 
এছযড়যও থেথবআইএি থেথবএি দ্বযরয থনিিযথরত থেছু নীথত এবাং মযন থবকবচনয েরকব বয থবকবচনয েকর এবাং 
থিযযেিযপগুথি গ্রুকপর নূ্নতম গ্রহণ্কেযগ্তযর মযনেণ্ড পূরণ্ েকর তয থনথিত েরযর জন্ িযরতীয 
প্রথবিযনগুথি গ্রহণ্ েরকব।   

 
 

 
 

এই নথিটি আমযনকতর উপর থবে্মযন প্রথবিযকনর উপর থনিি রশীি। থবথিন্ন থেকপযথজে থিম এবাং সম্পথেি ত 
পথরকেবযগুথির থবস্তযথরত অপযকরশনযি থনকেিশযবিী সমকয সমকয জযথর েরয হকব। 

 
1. অ্যোকোউন্ট ফ োিো - ব্যাংে তযর গ্রযহেকের থবথিন্ন িরকনর অ্যেযউকের থববরণ্ দেকব েয তযরয 
অ্যেযউকের উকেকশ্র উপর থনিি র েকর ব্যাংকে েুিকত পযকর। গ্রযহেরয তযকের চযথহেয, প্রকযযজনীযতয এবাং 
প্রকেযজ্ থনকেি থশেয অনুসযকর সবকচকয উপেুক্ত অ্যেযউকের িরন দবকছ থনকত পযকরন 

 
ব্যাংেটিতে, অ্যেযউে দেযিযর আকগ, ব্যাংকের "আপনযর গ্রযহেকে জযনুন" (KYC) নীথত অনুসযকর 
এবাং RBI দ্বযরয জযথর েরয KYC থনকেি থশেয এবাং সমকয সমকয অন্যন্ থনযন্ত্রে সাংিযগুথির দ্বযরয জযথর 
েরয প্রযসথঙ্গে থনকেি থশেয অনুসযকর েকুকমকেশন এবাং তকি্র প্রকযযজন হকব৷ ব্যাংে দে েিযেি অি্বসযয 
প্রথিযয অনুসরণ্ েকর, তযকত গ্রযহেকের পথরচয, ঠিেযনয, দপশয বয ব্বসয সাংিযন্ত তি্ এবাং তহথবকির 
উৎস েযচযই েরযর জন্ েকুকমকেশন েযচযই েরয জথড়ত। েিযেি পথরশ্রম প্রথিযযর অাংশ থহসযকব, 
ব্যাংকের সমস্ত আমযনত/অ্যেযউে দহযল্ডযর এবাং অনুকমযথেত স্বযেরেযরীকের সযম্প্রথতে রথিন ছথব 
প্রকযযজন হকব। ব্যাংেটিকেও থপএমএিএ (মযথন িন্ডযথরাং প্রথতকরযি আইন) থনকেি থশেয অনুসরণ্ েরকত হকব 
েয িযরত সরেযর দ্বযরয সমকয সমকয সাংকশযথিত হয।

2 নীডি 

1 ডনটদেশনযিূিক নীডি 
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ব্যাংকে গ্রযহেকের েযছ দিকে িযযী অ্যেযউে নম্বর (PAN) দপকত হকব বয আযের আইন/থবথির অিীকন 
উকেথেত ফমি নাং 60 বয 61-এ থবেল্পিযকব দর্যেণ্য েরকত হকব। 

 
গ্রযহেকের ঝুুঁ থে থবিযকগর উপর থনিি র েকর অ্যেযউকে KYC থবশে পেিযযিকম আপকেে েরয হকব। 

 
গ্রযহেরয থবথিন্ন চ্যকনি দেমন েযস্টমযর দেযযর নম্বর, ইকমইি এবাং শযেয ইত্যথের মযি্কম দেকেযন প্রকের 
জন্ ব্যাংকের সযকি দেযগযকেযগ েরকত পযকরন েয ব্যাংে মযকঝ মযকঝ উপিব্ধ েরকত পযকর। ব্যাংে দ্রুততম 
সমকয প্রকের সমযিযন/প্রত্যবতি ন েরযর দচিয েরকব। 

 
ব্যাংে গ্রযহেকের অ্যেযউে দেযিযর ফমি এবাং অন্যন্ প্রযসথঙ্গে নথি প্রেযন েরকব দেন তযরয অ্যেযউে 
েুিকত সেম হয। েযচযইেরণ্ প্রথিযযর জন্ ব্যাংকের প্রকযযজনীয তকি্র সমূ্পণ্ি থববরকণ্র থবেকয ব্যাংে 
গ্রযহেকের পরযমশি দেকব। 

 
গ্রযহে প্রকেযজ্ অ্যপ দস্টযর দিকে থেথবএস ব্যাংে অ্যথিকেশকনর মযি্কম থেথজব্যাংে েযউনকিযে েকর এবাং 
ব্যাংকে বয থিথেও থিথিে গ্রযহে শনযক্তেরণ্ প্রথিযযর (থি-থসআইথপ) মযি্কম বযকযযকমথিে প্রমযণ্ীেরণ্ 
প্রেযন েকর এেটি থেথজেযি দসথিাং ব্যাংে অ্যেযউে েুিকত পযকরন। গ্রযহে থনথেিি সমকয ব্যাংকের মযি্কম 
প্রেি অন্যন্ ব্যাংথোং পণ্্ পথরকেবযগুথিও দপকত পযকরন এবাং দেগুথি থেথবএস দমযবযইি এবাং ইেযরকনে 
ব্যাংথোং ি্যেফমিগুথি থেথজব্যাংকে উপিব্ধ রকযকছ। 

 
থপ্রকিনশন অফ মযথন িন্ডযথরাং (করেেি স রেণ্যকবেণ্) থবথিমযিয, 2005 এর থবিযন অনুসযকর ব্যাংে গ্রযহকের 
দেওযযইথস (KYC) দেেয POA এবাং POI এর সযকি CERSAI (CKYCR) এর সযকি সম্পথেি ত নতুন পদিে 
অ্যেযউকের সযকি আপকিযে েরকব। ব্যাংে গ্রযহেকের CKYC নম্বর বয PID থববরকণ্র উপর থিথি েকর 
CERSAI (CKYCR) দিকে POA এবাং POI সহ KYC দেেয েযউনকিযেও েরকত পযকর।  

 
ব্যাংে তযর থনজস্ব থবকবচনযর থিথিকত থনথেিি সমকয থনকেি থশত শকতি  দেকেযন অ্যেযউে দেযিযর অথিেযর 
সাংরেণ্ েকর। 

 
2. ডিপপোডিট অ্যোকোউপন্টর প্রকোরপেদ - আমযনত পণ্্গুথিকে থনম্নথিথেত িরকণ্র মকি্ থবস্তদতিযকব 
দশ্রণ্ীবদ্ধ েরয দেকত পযকর: 

 
2.1 ফসডেংস িযোংক অ্যোকোউন্ট – মযকঝ মযকঝ থরজযিি  ব্যাংে অফ ইথন্ডযযর পরযমশি অনুেযযী দেযগ্ 
ব্থক্ত/ব্থক্ত এবাং থনথেিি সাংিয/একজথিগুথি দেযিয দেকত পযকর। এর মকি্ এইচইউএফ (থহনু্দ অথবিক্ত 
পথরবযর) রকযকছ েযরয আবযথসে / এনআরও দসথিাংস অ্যেযউে েুিকত পযকর। থেথবআইএি দসথিাংস 
অ্যেযউকের এেযথিে দিথরকযে অফযর েকর েয এই নথিকত আরও থবশে থববরণ্ দেওযয হকযকছ। 

 
প্রচথিত দসথিাংস অ্যেযউকের সুকের হযর ব্যাংকের ওকযবসযইকে আপকেে েরয হকব। সঞ্চয আমযনকতর সুে 
তেমযথসে থিথিকত জময হয। 

 
ব্থক্তগত অ্যেযউে গ্রযহেকের মযি্কম তযকের থনকজর নযকম (এেে নযম) অিবয গ্রযহেরয অন্কের সযকি 
দেৌিিযকব (কেৌি অ্যেযউে) েুিকত পযকরন। তকব থেথজেযি দসথিাংস অ্যেযউে এেেিযকব দেযিয হকব।
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দেৌি অ্যেযউে, এেযথিে ব্থক্তর সযকি দেযিয, গ্রযহকের দ্বযরয থনথেিি স্বযের আকেকশর উপর থিথি েকর, 
এেে ব থ্ক্ত বয এেযথিে ব থ্ক্ত দ্বযরয দেৌিিযকব পথরচযথিত হকত পযকর। অ্যেযউে পথরচযিনযর জন্ স্বযের 
ম্যকন্ডে সমস্ত অ্যেযউেিযরীকের সম্মথতকত পথরবতি ন েরয দেকত পযকর। প্রকেযজ্ থনযন্ত্রে শতি গুথি পূরণ্ েরয 
সযকপকে এনআরআই থনেেযত্মীযকে "হয বয দবুঁকচ িযেয" থিথিকত আবযথসে অ্যেযউেিযরীর সযকি দেৌি িযরে 
থহসযকব থবে্মযন / নতুন আবযথসে ব্যাংে অ্যেযউকে অন্তিুি ক্ত েরয দেকত পযকর। এনআরই/এনআরও দেৌি 
অ্যেযউকের দেকে, প্রকেযজ্ থনযন্ত্রে শতি গুথি পূরণ্ েরয সযকপকে িযনীয থনেেযত্মীযকে "প্রযক্তন বয দবুঁকচ 
িযেয" থিথিকত বসবযসেযরীর সযকি দেৌি িযরে থহসযকব থবে্মযন / নতুন আবযথসে ব্যাংে অ্যেযউকে 
অন্তিুি ক্ত েরয দেকত পযকর। PIO/OCI েযেি িযরীরয েযরয এেটি আথিিে বছকর 182 থেন বয তযর দবথশ থেন 
িযরকত িযকেন, তযরয প্রথিযয অনুেযযী প্রকযযজনীয KYC নথি জময থেকয এেটি আবযথসে সঞ্চয অ্যেযউে 
েুিকত পযকরন। গ্রযহেকের আবযথসে অবিয সম্পকেি  ব্যাংে পেিযযিকম েিযেি পথরশ্রম েরকব। 

 
আিযর-থিথিে থেথজেযি অ্যেযউে বযকযযকমথিে বয ওটিথপ-থিথিে ই-দেওযযইথস প্রমযণ্ীেরকণ্র মযি্কম 
দেযিয দেকত পযকর, তকব গ্রযহেরয িযরকতর নযগথরে এবাং বযথসন্দয হকত হকব। এেয িে েরয দেকত পযকর দে 
আিযর নম্বর দস্বচ্ছযয গ্রযহকের মযি্কম প্রেযন েরয হকব। 

 
দেওযযইথস-দত আরথবআই-এর মযস্টযর থনকেিশনয অনুসযকর, ওটিথপ-থিথিে অ্যেযউকে দিনকেন এবাং ব্যকিি 
সীমযর প্রকযযজনীযতয দমকন চিয অন্তিুি ক্ত; এবাং দেযিযর এে বছকরর মকি্ সমূ্পণ্ি দেওযযইথস সমূ্পণ্ি েরয, 
একত ব্িি হকি অ্যেযউে বন্ধ হকয েযকব। 

 
ব্যাংকের দেওযযইথস এবাং দেওযযইথস নীথতর উপর আরথবআই মযস্টযর থনকেিশনয অনুসযকর, ব্যাংে দেযনও 
ব্যাংে অ্যেযউে েুিকত পযকর বয দেযনও গ্রযহকের থর-দেওযযইথস েরকত পযকর বয থিথেও থিথিে গ্রযহে 
শনযক্তেরণ্ পদ্ধথতর মযি্কম এেটি ওটিথপ থিথিে নন দফস েু দফস অ্যেযউে আপকগ্রে েরকত পযকর। 

 
2.1.1 ফিডসক ফসডেংস িযোংক ডিপপোডিট অ্যোকোউন্ট (BSBDA): 

 
"কবথসে দসথিাংস ব্যাংে থেকপযথজে অ্যেযউে" মযকন বদহির আথিিে অন্তিুি থক্তর জন্ দেযিয এেটি থেমযন্ড 
থেকপযথজে অ্যেযউে। এই িরকনর অ্যেযউেগুথি আপনযর গ্রযহেকে জযনুন (কেওযযইথস)/অ্যথে-মযথন 
িন্ডযথরাং (এএমএি) থনযকমর উপর আরথবআই থনকেিশযবিীর অিীন। েথে এই িরকনর অ্যেযউে সরিীেদ ত 
দেওযযইথস থনযকমর থিথিকত দেযিয হয বয দেযনও দেওযযইথস নয িযকে তকব অ্যেযউেটি অথতথরক্ত এেটি 
'কছযে অ্যেযউে' থহসযকব থবকবথচত হকব। 

 
অ্যোকোউপন্টর বিডিষ্ট্য - পপণযর ডিিরণ িযোংপকর ওপয়িসোইপট পোওয়ো যোয় 

• ইন-অপযকরটিি BSBDA অ্যেযউকের অ-অপযকরশন/অ্যথিকিশকনর জন্ দেযকনয চযজি  দনওযয 
হয নয 

 
ফকওয়োইডস 

• BSBDA অ্যেযউে সমকয সমকয সাংকশযথিত ব্যাংে অ্যেযউে দেযিযর জন্ KYC/AML-এ 
RBI থনকেিশযবিীর অিীন। 

• থবএসথবথেএ দেযিযর সময আমরয সমূ্পণ্ি দেওযযইথস েকুকমে পযই দেমন অথফথসযযি ি্যথিে 
েকুকমেস (ওথিথে) বয আরথবআই মযস্টযর থেকরেশন দ্বযরয থনথেিি েরয ওথিথে বকি। 

 
‘কু্ষদ্র অ্যোকোউন্ট’ 
দে স্বতন্ত্র গ্রযহকের দেওযযইথস থহসযকব দেযনও সরেযরীিযকব তবি নথি (OVD) দনই এবাং এেটি ব্যাংে 
অ্যেযউে েুিকত চযন, থতথন এেটি 'েুদ্র অ্যেযউে' েুিকবন, থনম্নথিথেত থবেযগুথি সযকপকে েুিকত পযকরন: 

• ব্যাংে গ্রযহকের েযছ দিকে এেটি স্ব-প্রত্থযত ছথব প্রযপ্ত েরকব। 

• ব্যাংে শযেযর মকনযনীত অথফসযর তযর স্বযেকরর অিীকন প্রত্যন েকরন দে অ্যেযউে দেযিযর ব্থক্ত 
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তযর উপথিথতকত তযর স্বযের বয বুকড়য আিুকির ছযপ িযথগকযকছন। 
• এই িরকনর অ্যেযউকে দিনকেন েরযর অনুমথত দেওযযর আকগ, দিনকেকনর সযমথগ্রে এবাং ব্যকিকির 

প্রকযযজনীযতযর উপর থনিিযথরত মযথসে এবাং বযথেিে সীময িঙ্ঘন েরয হকব নয,  
• এই অ্যেযউেগুথিকত থবকেশী অি্ন্তরীণ্ দরথমকেকির অনুমথত দেওযয হকব নয। 
• অ্যেযউেটি প্রযিথমেিযকব বযকরয মযকসর জন্ চযিু িযেকব েয আরও বযকরয মযকসর জন্ বযড়যকনয 

দেকত পযকর, েথে অ্যেযউে িযরে আকবেন েকর এবাং উথেথেত অ্যেযউে দেযিযর প্রিম বযকরয 
মযকস OVD-এর জন্ আকবেন েরযর প্রমযণ্ প্রকযযগ েরয েযকব।  

• সমূ্পণ্ি থশথিিেরণ্ থবিযনগুথি চথিশ মযস পর পেিযকিযচনয েরয হকব৷ েথে চথিশ মযকসর মকি্ 
OVD জময নয দেওযয হয, তযহকি অ্যেযউেটি দমযে থিকজর অিীকন রযেয হকব এবাং আর দেযকনয 
দিনকেকনর অনুমথত দনই। 

 
অ্ন্যোন্য গুরুত্বপণূণ পপয়ন্ট 

• থনযন্ত্রে থনকেি থশেয অনুসযকর, BSBDA-এর িযরেরয DBIL-এর সযকি অন্ দেযকনয সঞ্চয 
অ্যেযউে দেযিযর দেযগ্ নন 

• েথে গ্রযহকের থেথবআইএি-এর সযকি অন্ দেযকনয থবে্মযন দসথিাংস অ্যেযউে (গুথি) 
িযকে, তযহকি গ্রযহেকে BSBDA দেযিযর 30 থেকনর মকি্ এই িরকনর অ্যেযউে (গুথি) 
বন্ধ েরকত হকব 

• BSBDA থনযন্ত্রে থনকেি থশেয অনুসযকর প্রকেযজ্ অন্যন্ দসথিাংস অ্যেযউে(গুথি) (েথে 
িযকে) েথে BSBDA দেযিযর 30 থেকনর মকি্ এই িরকনর অ্যেযউে (গুথি) গ্রযহে দ্বযরয 
বন্ধ নয েরয হয, তকব বন্ধ েরযর অথিেযর ব্যাংে সাংরেণ্ েকর। 

• এেজন ব্থক্তর শুিুমযে এেটি BSBDA অ্যেযউে িযেকত পযকর 
 

2.2 কোপরন্ট অ্যোকোউন্ট - ব্থক্ত, এেে মযথিেযনয / অাংশীেযথর সাংিয / প্রযইকিে এবাং পযবথিে 
থিথমকেে দেযম্পযথন / HUF / দসযসযইটি / িযস্ট ইত্যথে দ্বযরয দেযিয দেকত পযকর৷ চিথত অ্যেযউকে রযেয 
আমযনকতর উপর দেযন সুে দেওযয হকব নয৷ 

 
2.3 বিপদডিক মুদ্রো অ্যোকোউন্ট - RBI দ্বযরয থনথেিি েরয দিনকেকনর জন্ বযথসন্দয িযরতীয গ্রযহেরয 
েুিকত পযকরন 

 
2.4 ডিপিষ রুডপ অ্যোকোউন্ট - আরথবআই দ্বযরয থনথেিি েরয প্রথবিযন অনুেযযী িযরকত বসবযসেযরী 
নয এমন থবকেশী ব্থক্তর মযি্কম দেযিয দেকত পযকর 

 
2.5 ডেক্সি ডিপপোডিট - এটি এেটি থনথেিি দমযযে এবাং পথরমযকণ্র জন্ বুে েরয এেটি এেে 
আমযনত। আমযনত এেটি দসথিাংস/েযকরে অ্যেযউকের সযকি থিাংে েরয হকত পযকর বয স্বতন্ত্র বুে েরয হকত 
পযকর। 

 
এেটি িযযী আমযনত ব থ্ক্ত / এেে মযথিেযনয / অাংশীেযথরত্ব সাংিযগুথি দ্বযরয দেযিয দেকত পযকর৷ 
প্রযইকিে এবাং পযবথিে থিথমকেে দেযম্পযথন / এইচইউএফ / দসযসযইটি / িযস্ট ইত্যথে শযেযয বয অনিযইন 
ব্যাংথোং মযি্কম থেথজেযিিযকব থেকপযথজে দিসকমকের অনুকরযি েকর। এেটি থেকপযথজে বুে েরযর সময 
গ্রযহেকের থনম্নথিথেত থনবিযচন েরযর থবেল্প িযেকব। 
ফটন্োর: নূ্ নতম 7 থেন দিকে শুরু (থেথজব্যাংে দমযবযইি/ইেযরকনে ব্যাংে ি্যেফকমির মযি্কম বুে েরয 
আমযনকতর জন্, নূ্নতম দমযযে 90 থেন। েম দমযযকের জন্ গ্রযহে শযেযর মযি্কম জময বুে েরকত 
পযকরন) 
পডরমোণ: ফকমি সাংজ্ঞযথযত নূ্নতম পথরমযণ্ দিকে শুরু েকর
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সুদ: চিবদথদ্ধ সুে / সরি সুে / তেমযথসে দপ-আউে বয মযথসে দপ-আউে 
পডরপক্কতো: মূি এবাং সুকের স্বযাংথিয পুননিবীেরণ্ (স্বযাংথিয-নবযযন) / এেয মূিিকনর স্বযাংথিয 
পুননিবীেরণ্ এবাং থিাংেেুক্ত ব্যাংে অ্যেযউকে সুে জময দেওযয / থিাংে েরয অ্যেযউকে জময েরয 
সম্পূণ্ি পথরমযণ্ (মূি ও সুে সহ) / এনইএফটি / এর মযি্কম থেমযন্ড ড্রযফ্ট / ইকিেিথনে দরথমে্যি 
ইসু্ েরয RTGS/IMPS/UPI (থেথজব্যাংে দমযবযইি ব্যাংথোং ি্যেফকমির মযি্কম বুে েরয থফক্সে 
থেকপযথজকের জন্ প্রকেযজ্ নয)। 

 
উপকর উথেথেত থবস্তদত থবিযগগুথির মকি্, থনথেিি িে্ গ্রযহে অাংশগুথির জন্ ব্যাংে থনথেিি তবথশি্গুথি 
দেমন নন-েকিকবি থেকপযথজে, দবঞ্চমযেি  থিাংেেুক্ত দলযটিাং দরে থেকপযথজে ইত্যথে সহ থবথিন্ন পণ্্ প্রবতি ন 
েরকত পযকর। 

 
2.6 ফরকোডরং ডিপপোডিট - এমন এেজকনর জন্ দবযঝযকনয হকযকছ থেথন এেটি থনথেিি হযকর থরেযকনির 
জন্ মযথসে এেটি থনথেিি পথরমযণ্ অিি থবথনকযযগ েরকত চযন৷ দমযযেপূথতি /প্রেকিযজযকরর তযথরকে, গ্রযহে দসই 
সমকযর মকি্ অথজি ত সুকের মূি অকের পযশযপযথশ পযকবন। 

 
2.7 অনযবযথসে িযরতীয এবাং িযরতীয বাংকশযদূ্ভত ব্থক্তকের (থপআইও) েযকছ আমযনকতর জন্, 
ব্যাংে- অপ্রবযসীকের (এনআরআই) এবাং িযরতীয বাংকশযদূ্ভত ব্থক্তকের (থপআইও) এফথসএনআর (থব) 
আমযনত, এনআরই আমযনত এবাং এনআরও আমযনত অফযর েকর। 

• NRE/NRO আমযনকতর জন্, সুকের হযর তুিনযমূিে গযহি ি্ রুথপ েযমি থেকপযথজকের উপর ব্যাংেগুথি 
দ্বযরয দেওযয হযকরর দচকয দবথশ হকব নয। 

• NRE দসথিাং থেকপযথজকের থবপরীকত ব্যাংে প্রত্ে বয পকরযে দেযকনয প্রেযকরর থিযযন থচথিত েরকব 
নয। 

• ব্যাংকের থনজস্ব েমী বয বযি নযগথরে (েথে িযকে) থহসযকব ব্যকের থসদ্ধযন্ত অনুেযযী আমযনকতর 
উপর অথতথরক্ত সুকের হযকরর সুথবিয NRE এবাং NRO আমযনতগুথিকত পযওযয েযকব নয৷ 

• এই নীথত শুিুমযে DBS Bank India Ltd দ্বযরয প্রেি আমযনকতর দেকে প্রকেযজ্। 
 

অনুকমযথেত দেথবে/কিথেে, আমযনকতর দমযযে, আমযনকতর সুকের হযর, অেযি প্রত্যহযর, আবযথসে অবিযর 
পথরবতি কনর পকর বযথসন্দযকত রূপযন্তর এবাং অ্যেযউকের থিযযেিযপ, মকনযনযকনর সুথবিয, মদত অ্যেযউকের 
থিযযেিযপ, ইত্যথে থনিিযথরত প্রকযযজনীযতযর সযকি সযমঞ্জস্পূণ্ি। আরথবআই-এর মযস্টযর থেেথনকেিশ - 
আমযনকতর সুকের হযর এবাং আমযনত এবাং অ্যেযউেগুথির উপর মযস্টযর থনকেিশ েকর। 

 
FCNR (B) থিকমর অিীকন দমযযেী আমযনকতর সুকের হযর শুিুমযে থনম্নথিথেত এে বয এেযথিে েযরকণ্ 
পথরবথতি ত হয: 

• আমযনকতর দমযযে: FCNR (B) এর অিীকন দমযযেী আমযনকতর দমযযেপূথতি  সমযেযি থিম থনম্নরূপ: 
o এে বছর এবাং তযর দবথশ থেন্তু েইু বছকরর েম 
o ে ুই বছর এবাং তযর দব থশ থেন্তু থতন বছ করর েম 
o থতন বছর এবাং তযর দব থশ থেন্তু চযর বছকরর েম  
o শুি ুম যে পয ুঁ চ বছর 

• আমযনকতর আেযর: থেথবএস তযর থবকবচনযর থিথিকত মুদ্রযর থিথিকত নূ্নতম পথরমযণ্ থনিিযরণ্ 
েকর েযর উপর সুকের থেফযকরনথশযযি হযর দেওযয হয 

• FCNR (B) আমযনকতর জন্ সুকের অিিপ্রেযন েুই েশথমে িযকন রযউন্ড অফ েরয হয।
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সুকের হযকরর থসথিাং দরেগুথি সমকয সমকয প্রচথিত থনযন্ত্রে থনকেি থশেযগুথির থিথিকত হকব৷ 
 

2.8 ফরডসপিন্ট েপরন্ কোপরডি অ্যোকোউন্ট ডস্কম - RFC থেকপযথজেগুথি িযযীিযকব িযরকত থফকর আসয 
অনযবযসী িযরতীয/থপআইওকের জন্ প্রকেযজ্, দেেযকন তযকের অবিয অনযবযসী দিকে বযথসন্দযকত পথরবথতি ত 
হয। ে্ অ্যকসেস অ্যন্ড িযযথবথিটিস েথমটি (ALCO) দ্বযরয অনুকমযথেত আমযনকতর সুকের হযর অনুসযকর 
ব্যাংে আবযথসে তবকেথশে মুদ্রয অ্যেযউে থিকমর (েথে দেযগ্ হয) এর অিীকন গদহীত বয এটির দ্বযরয 
নবযযন েরয অকিির আমযনকতর উপর সুে থনিিযরণ্ েরকব। অনযবযথসে বথহরযগত (NRE) অ্যেযউে 
এবাং/অিবয তবকেথশে মুদ্রয অ-আবযথসে ব্যাংে [FCNR (B)] অ্যেযউকের ব্যকিিগুথি অ্যেযউেিযরীর 
থবেকল্প RFC অ্যেযউকে (কেযগ্ হকি) জময েরয দেকত পযকর েেন আবযথসে অবিয অনযবযসী িযরতীয 
(এনআরআই) এেজন বযথসন্দযর সযকি পথরবথতি ত হয। 

 
2.9 টোমণ ডিপপোডিপটর ডিপরীপত ওেোরড্রোফ্ট / ডিপপোডিট ফিোন্ - গ্রযহে প্রকযযজনীয থসথেউথরটি নথি 
সম্পযেকনর পকর আমযনতেযরীর দ্বযরয েিযেিিযকব থেসচযজি  েরয দমযযেী আমযনকতর থবপরীকত ওিযরড্রযফ্ট 
সুথবিয / জময ঋকণ্র জন্ অনুকরযি েরকত পযকরন। ROI, Tenor, ইত্যথে সম্পথেি ত থনকেি থশেযগুথি ব্যাংে 
দ্বযরয থনিিযথরত হকব েয সমকয সমকয জযথর েরয থনযন্ত্রে থনকেি থশেয এবাং ব্যাংকের দিথেে নীথত অনুসযকর 
হকব৷ েথে থেকপযথজে ম্যথচউথরটি প্রথসেগুথি অথজি ত/কেথবে সুকের সযকি গদহীত ঋকণ্র বযি্বযিেতয পূরকণ্র 
জন্ েকিি হয, তযহকি আমযনতেযরীকে েিযেি সূচনয েরযর অিীকন ব্যাংে আমযনত এবাং আমযনত ঋণ্ 
উিযই বন্ধ েরযর অথিেযর প্রকযযগ েরকত পযকর। 

 

3. ফপআউট – সুে থিাংে েরয দসথিাংস/েযকরে অ্যেযউকে বয সমকয সমকয িযরতীয থরজযিি  
ব্যাংকের থনকেিশ অনুসযকর ব্যাংকের দ্বযরয থনথেিি হযকর গ্রযহকের দ্বযরয থনিিযথরত দমযযেপূথতি র থনকেিশনয অনুসযকর 
জময েরয হকব। সমকয সমকয থরজযিি  ব্যাংে অফ ইথন্ডযযর দ্বযরয জযথর েরয সযিযরণ্ থনকেি থশেযগুথির মকি্ 
ব্যাংে দমযযেী আমযনকতর সুকের হযর থনিিযরণ্ েকর। থেথবএস স্টযফ এবাং প্রবীণ্ নযগথরেকের মকতয থনযন্ত্রে 
দ্বযরয অনুকমযথেত গ্রযহে থবিযগগুথির জন্, ব্যাংে, সমকয সমকয থনজস্ব থবকবচনযর থিথিকত, সযিযরণ্ 
ব্যাংকের উপকর এবাং তযর উপকর বযথেিে এে শতযাংকশর দবথশ হযকর অথতথরক্ত সুকের অনুমথত থেকত পযকর। 
হযর এটি শুিুমযে েিযে দরে থফক্সে থেকপযথজে এবাং দরেযথরাং থেকপযথজকের জন্ প্রকেযজ্ হকব। 

 
দমযযেী আমযনকতর সুে তেমযথসে ব্বিযকন গণ্নয েরয হকব এবাং আমযনকতর সমযেযকির উপর থনিি র েকর 
ব্যাংে েতদি ে থনিিযথরত হযকর প্রেযন েরয হকব। 

 
মযথসে থেকপযথজে থিকমর দেকে, সুে তেমযথসকের জন্ গণ্নয েরয হকব এবাং থেসেযউে মূকি্ মযথসে প্রেযন 
েরয হকব। সুকের দপকমে থনেেতম রুথপকত চিযেযর েরয হয। 

 
বুথোংকযর 7 থেকনর মকি্ আমযনত সমকযর আকগ বন্ধ হকয দগকি দেযনও সুে দেওযয হকব নয। 

 
ইথন্ডযযন ব্যাংে অ্যকসযথসকযশন (IBA) দেযে ফর ব্যাংকের প্র্যেটিস IBA দ্বযরয সেস্ ব্যাংেগুথির দ্বযরয 
অথিন্ন গ্রহকণ্র জন্ জযথর েরয হকযকছ৷ এই দেযকের উকেশ্ হি নূ্নতম মযন থনিিযরণ্ েকর িযি ব্যাংথোং 
অনুশীিকনর প্রচযর েরয, েয সেস্ ব্যাংেগুথিকে গ্রযহেকের সযকি তযকের দিনকেকনর দেকে অনুসরণ্ েরয 
উথচৎ। 

 
IBA, পযথরবযথরে দমযযেী আমযনকতর সুে গণ্নযর উকেকশ্, থনিিযরণ্ েকরকছ দে থতন মযকসর েম সমকযর 
মকি্ পথরকশযিকেযগ্ আমযনকতর উপর বয দেেযকন েযথমিনযি তেমযথসে অসমূ্পণ্ি, দসেযকন প্রেদ ত থেকনর সাংে্যর 
জন্ আনুপযথতেিযকব সুে প্রেযন েরয উথচত। ব্যাংে আমযনকতর জন্ উথেথেত সুকের থহসযব অনুসরণ্ 
েকর। উেযহরণ্: েথে আমযনত 7 মযকসর দমযযকের জন্ হয, তযহকি 2 চতুিিযাংকশর জন্ সুে প্রেযন েরয 
হকব এবাং অবথশি সুে থেকনর সাংে্যর উপর থিথি েকর প্রেযন েরয হকব। 
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এই গণ্নযর উকেকশ্, এেটি বছকর থেকনর সাংে্য এেটি অথিবকেি 366 থেন এবাং অন্যন্ বছকর 365 থেন 
থহসযকব থবকবথচত হকব। 

 
সুকের পথরমযণ্/ের েযয গণ্নয েরযর সময ব্যাংে এেটি CIF এর অিীকন সমস্ত শযেয জুকড় িযেয সমস্ত 
FD থবকবচনয েকর। 

 
ব্যাংে সবিেয ক্লযকযেকের েযছ দিকে দমযযথে আমযনকতর দমযযেপূথতি র থনকেিশনয দনয এবাং তযর অনুপথিথত বয 
আমযনত ওিযরথে হকয েযওযযর দেকে, সঞ্চয অ্যেযউকের দেকে প্রকেযজ্ সুকের হযর থবে্মযন থনযন্ত্রে 
থনকেি থশেয অনুসযকর প্রকযযগ েরয হকব। 

 
ইথন্ডযযন ব্যাংকের অ্যকসযথসকযশকনর পরযমশি অনুসযকর ব্যাংে দমযযেী আমযনকতর সুে গণ্নয েকর। 

 
"বযল্ক থেকপযথজে" শব্দটি এেে রুথপ েযমি থেকপযথজে / FCNR (B) INR 2 দেযটি (সমতুি তবকেথশে 
মুদ্রযর পথরমযণ্) এবাং তযর দবথশ আমযনকতর জন্ ব্বহযর েরয হকব। ব্যাংেগুথি INR 2 দেযটি বয তযর 
দবথশ পথরমযকণ্র বযল্ক থেকপযথজকের জন্ এেই পথরপক্কতযর আমযনকতর জন্ সুকের থেফযকরনথশযযি হযর 
অফযর েরকত পযকর। INR 2 দেযটির নীকচর আমযনকতর জন্, এেই দমযযকের আমযনকতর জন্ এেই হযর 
প্রকেযজ্ হকব অিিযৎ হযরগুথি েযেি  েরয হকব৷ রুথপ েযমি থেকপযথজকের মকি্ পযথরবযথরে দমযযেী আমযনকতর 
পযশযপযথশ NRO এবাং NRE অ্যেযউকের অিীকন দমযযেী আমযনত অন্তিুি ক্ত িযেকব। 

 
INR 2 দেযটির েম জমযর জন্ েযকেি র হযরগুথি পেিযযিকম পেিযকিযচনয েরয হকব এবাং প্রকযযজনীয 
পথরবতি নগুথি অনুকমযেকনর জন্ ALCO-দে সুপযথরশ েরয হকব৷ বযল্ক থেকপযথজকের জন্ থেফযকরনথশযযি 
দরে থনিিযরণ্ েরয হকব সম্পে/েযকযর প্রকযযজনীযতযর থিথিকত এবাং এেই হযর এেই পথরমযণ্ এবাং দমযযকের 
আমযনকতর জন্ প্রকেযজ্ হকব। 

 
আমযনকতর সুকের হযর শযেয প্রযঙ্গকন থবথশিিযকব প্রেথশিত হকব। থেকপযথজে থিম এবাং অন্যন্ সম্পথেি ত 
পথরকেবযগুথির দেকে পথরবতি নগুথি, েথে িযকে, তয শযেয প্রযঙ্গকণ্ এবাং ব্যকের ওকযবসযইকে স্পিিযকব প্রেশিকনর 
মযি্কম আকগ দিকেই জযনযকনয হকব। 

 
েথে এেজন এনআরই অ্যেযউেিযরী, অথবিকম্ব িযরকত থফকর একস, এনআরই দমযযেী আমযনতকে দরথসকেে 
ফকরন েযকরথি অ্যেযউকে (আরএফথস) রূপযন্তকরর জন্ অনুকরযি েকর, তযহকি থনম্নরূপ সুে প্রেযন েরয 
হকব: 

i) েথে NRE আমযনত নূ্নতম এে বছকরর জন্ নয চকি, তযহকি RFC অ্যেযউকে িযেয সঞ্চয 
আমযনকতর উপর প্রকেয হযকরর দবথশ নয এমন হযকর সুে প্রেযন েরয হকব। 

ii) অন্ সব দেকে, চুথক্তবদ্ধ হযকর সুে প্রেযন েরয হকব। 
 
েথে এই জযতীয এনআরই আমযনত নূ্নতম 1 বছকরর জন্ নয চকি িযকে, তকব ব্যাংে, তযর থবকবচনযর 
থিথিকত, তকব শতি  িযকে দে এই িরকনর রূপযন্তকরর অনুকরযি িযরকত দফরযর পর অথবিকম্ব NRE অ্যেযউে 
দহযল্ডযর দ্বযরয ততথর RFC অ্যেযউকে রযেয সঞ্চয আমযনকতর উপর প্রকেয হযকরর দবথশ নয এমন হযকর সুে 
থেকত পযকর।
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ছুটির থেকন পথরপক্ক আমযনতগুথি পকরর েযেিথেবকস স্বযাংথিযিযকব পথরপক্ক হকব এবাং গ্রযহে প্রযিথমে জময 
বুথোংকযর হযকর অথতথরক্ত থেন/থেকনর জন্ সুকের আয উপযজি ন েরকবন। 

 
আমযনত রযেযর সময, গ্রযহেরয আমযনত অ্যেযউে বন্ধ বয দমযযেপূথতি র তযথরকে পরবতী সমকযর জন্ 
আমযনত পুননিবীেরণ্ সাংিযন্ত থনকেিশনয থেকত পযকরন। 

 
দমযযেী আমযনকতর পথরপক্কতযর থনকেিশযবিীর অনুপথিথতকত, ব্থক্ত/এইচইউএফ/িযস্ট/কসযসযইটির দেকে, 
থেথবএস ব্যাংে ইথন্ডযয থিথমকেে আমযনতেযরীকে পথরপক্কতযর তযথরে সম্পকেি  আগযম অবথহত েরকব। 
আর ব্যাংে মূি আমযনকতর মকতয এেই সমকযর জন্ , থবে্মযন সুকের হযকর আমযনত পুননিবীেরণ্ 
েরকব। অন্কের জন্, ব্যাংে গ্রযহকের দসথিাংস/েযকরে অ্যেযউকে দমযযেপূতী অকিির সযকি দিথেে 
েরকব। এমন র্েনয দেেযকন গ্রযহে আমযকের েযকছ এেটি সঞ্চয/েযকরে অ্যেযউে রযকেন নয, আমরয 
গ্রযহকের পরবতী থনকেিশ নয দেওযয পেিন্ত দমযযেপূথতি র অিি আমযকের েযকছ রযেব এবাং এই িরকনর 
অথতথরক্ত আমযনকতর সুে সমকয সমকয প্রথবিযন দ্বযরয থনযথন্ত্রত থহসযকব প্রেযন েরয হকব। 

 
থবথিবদ্ধ বযি্বযিেতয আকছ এমন উৎদস ে্যক্স দেকে দনওযযর জন্ েথে দেযনও ব্থক্তর দ্বযরয িযরণ্েদ ত 
সমস্ত দমযযথে আমযনকতর উপর প্রকেয/প্রকেয দমযে সুে আযের আইকনর অিীকন থনথেিি পথরমযকণ্র দবথশ 
হয এবাং CBDT (দসন্ট্রযি দবযেি  অফ েযইকরি ে্যকক্সশন) থনকেি থশেয অনুসযকর সময তেমযথসে থিথিকত ের 
েতি কনর জন্ ব্যাংে এেটি ে্যক্স থেেযেশন সযটিি থফকেে (টিথেএস সযটিি থফকেে) জযথর েরকব। 
আমযনতেযরী, েথে টিথেএস দিকে অব্যহথত পযওযযর অথিেযরী হন তকব প্রথত আথিিে বছকরর শুরুকত 
15G/H ফকমি এেটি দর্যেণ্য জময দেন। প্রথবিযন অনুেযযী প্রকেযজ্ TDS হযর সমকয সমকয প্রকেযজ্ হকব। 

 
FCNR(B) আমোন্পতর িন্য সুদ পডরপিোধ: 

 
(a) থিকমর অিীকন গদহীত আমযনকতর সেু 360 থেন দিকে এে বছকরর উপর থিথি েকর গণ্নয েরয 
হয। 
(b) সুে গণ্নয েরয হয এবাং প্রথতটি 180 থেকনর ব্বিযকন এবাং তযরপকর অবথশি প্রেদ ত সাংে্যর জন্ 
প্রেযন েরয হয। 
তকব শতি  িযকে দে চিবদথদ্ধ প্রিযব সহ পথরপক্কতযর সুে পযওযযর থবেল্পটি আমযনতেযরীর উপর ন্স্ত িযেকব। 

 
িযযী বকন্দযবকস্তর জন্ িযরকত থফকর আসয িযরতীয জযতীযতয/অথরথজকনর ব্থক্তকের FCNR (B) আমযনত 
পথরপক্কতয পেিন্ত সুকের হযকর চুথক্তবদ্ধ হযকর চিকত িযেকব, দে শতি গুথি সযকপকে তয হি: 

a) FCNR (B) আমযনকতর দেকে প্রকেযজ্ সুকের হযর অব্যহত িযেকব৷ 
b) অ্যেযউেিযরীর িযরকত দফরত আসযর তযথরে দিকে এই িরকনর আমযনতকে আবযথসে আমযনত 

থহসযকব গণ্্ েরয হকব। 
c) এই িরকনর FCNR (B) আমযনকতর অেযি প্রত্যহযর থিকমর শযথস্তমূিে থবিযকনর অিীন হকব৷ 
d) দমযযেপূথতি র FCNR (B) আমযনতগুথি অ্যেযউেিযরীর থবেকল্প আবযথসে রুথপ থেকপযথজে 

অ্যেযউে বয RFC অ্যেযউকে (কেযগ্ হকি) রূপযন্তথরত হকব। 
 

FCNR(B) আমযনকতর পুননিবীেরকণ্র উপর সুকের গণ্নয ব্যকের দ্বযরয বতি মযন প্রচথিত থনকেি থশেয অনুেযযী 
েরয হকব। 

 

4. ফময়োডদ আমোন্পতর অ্কোি প্রতযোহোর - ব্যাংে তযর থবকবচনযর থিথিকত সমকযর আকগ আমযনত 
দতযিযর অনুমথত দেওযযর অথিেযর বজযয রযকে। ব্যাংে সময আমযনত আাংথশে প্রত্যহযকরর অনুমথত দেয 
শুিুমযে েথে থেকপযথজে থবকশে থিকমর অিীকন বুে েরয হয েয দসথিাং/েযকরে অ্যেযউকের সযকি েুক্ত 
িযকে। েথে অেযি প্রত্যহযকরর অনুমথত দেওযয হয, তযহকি আমযনকতর উপর প্রকেযজ্ সুে এবাং জথরমযনয 
পথরকশযকির অনুমথত দেওযয দেকত পযকর RBI দ্বযরয থনিিযথরত থবে্মযন শতি যবিী, দসইসযকি এই থবেকয ব্যাংকের  
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দ্বযরয জযথর েরয থনকেি থশেযগুথি ব্যাংকের ওকযবসযইকে সমকয সমকয উপিব্ধ এবাং আপকেে েরয হয।  

 
ব্যাংে, সমস্ত আমযনতেযরীকের েযছ দিকে থিথেত/অনিযইন অনুকরযকি, এেটি আবযথসে/NRO দমযযেী 
আমযনত এবাং NRE/FCNR আমযনতগুথি তযর দমযযেপথূতি র তযথরকের আকগ দতযিযর অনুমথত দেকব৷ 

 
• সমকযর আকগ প্রত্যহযর েরয আবযথসে/এনআরও দমযযেী আমযনকতর সুে এই িরকনর আমযনত 

রযেযর তযথরকে থবে্মযন হযকর বয চুথক্তবদ্ধ হযকর, দেটি েম হয, সময সময ব্যাংে দ্বযরয থনিিযথরত 
চযজি  থহসযকব জথরমযনয েযেয সযকপকে প্রেযন েরয হকব।  

• সমকযর আকগ প্রত্যহযর েরয NRE/FCNR থেকপযথজকের উপর সুে দেওযয হকব শুিুমযে েথে 
অেযি প্রত্যহযর এে বছর পকর েরয হয। প্রেি দে, এই িরকনর আমযনত রযেয সমকযর জন্, 
এই িরকনর আমযনত রযেযর তযথরকে প্রচথিত হযকর বয চুথক্তবদ্ধ হযর, দেটি েম হয, থনিিযথরত 
সময ব্যাংকের দ্বযরয থনিিযথরত জথরমযনয চযজি  েযেয হয। 

• FCNR-এর জন্ অেযি প্রত্যহযকরর ফকি উদূ্ভত থবথনময েথত, েথে িযকে, গ্রযহেকে বহন েরকত 
হকব। 

• েযমি থেকপযথজে সমকযর আকগ দতযিয হকি/ থেকপযথজে বুথোংকযর 7 থেকনর মকি্ বন্ধ হকি দেযকনয সুে 
দেওযয হকব নয। 

 
এই দপনযথি চযজি  গঠন (কেমন সমকয সমকয ব্যাংে দ্বযরয সাংজ্ঞযথযত) এর জন্ প্রকেযজ্: 

• স্বতন্ত্র এবাং অ-ব্থক্তগত আমযনত 
• দেকেযকনয পথরমযকণ্র FCNR আমযনত। 

 
দপনযথি চযজি  েযঠযকময এবাং পথরমযকণ্ দেকেযকনয পথরবতি ন েযথন্ট্র ম্যকনজকমে েথমটি/ALCO-এর 
অনুকমযেন সযকপকে হকব। 

 
দরথসকেে ফকরন েযকরথি (RFC) অ্যেযউকে রূপযন্তকরর জন্ NRE দমযযেী আমযনত (FCNR সহ) 
অেযি প্রত্যহযকরর দেকে, ব্যাংে অেযি প্রত্যহযকরর জন্ দেযনও জথরমযনয িযেি েরকব নয। 

 
এছযড়যও ব্যাংে তযর থবকবচনযর থিথিকত FCNR আমযনকতর অেযি প্রত্যহযকরর জন্ অেিবেি েরচ আকরযপ 
েরকত পযকর। েথে ইথতমকি্ই প্রেি সুে প্রকেয সুকের দচকয দবথশ হয, তযহকি আমযনকতর আয দিকে 
অথতথরক্ত সুে আেযয েরয হকব। েযকহযে, আমযনকতর তযথরে দিকে 1 (এে) বছকরর দমযযে দশে হওযযর 
আকগ বয এর পুননিবীেরকণ্র আকগ NRE/FCNR আমযনকতর দেকে দেযন সুে দেওযয হকব নয। েযকহযে, 
ব্যাংে, তযর থবকবচনযর থিথিকত, আমযনত রযেযর সময প্রকেযজ্ শতি যবিী অনুসযকর ব্থক্ত, সিয এবাং থহনু্দ 
অথবিক্ত পথরবযরগুথির দ্বযরয িযরণ্েদ ত বড় আমযনত (2 দেযটি এবাং তযর দবথশ) অেযি প্রত্যহযর েরকত 
অস্বীেযর েরকত পযকর। 

 
এই িরকনর দপনযথি চযজি  মওকুফ প্রকযযজনীয অনুকমযেন সযকপকে হকব 

 

মদত আমযনতেযরী বয দেৌি অ্যেযউেিযরীকের অনুকরযকি দমযযেী আমযনকতর পথরমযণ্ থবিক্ত েরযর দেকে, 
দমযযেী আমযনকতর সমযেযি এবাং সযমথগ্রে পথরমযণ্ নয হকি দেযন পথরবতি কনর মি্ থেকয দগকি দমযযেী 
আমযনকতর অেযি-চু্ত প্রত্যহযকরর জন্ দেযন জথরমযনয িযেি েরয হকব নয।  
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5. টযোক্স ফসেোর ডিপপোডিট 

• দেকেযন মূকি্র দমযযেী আমযনকতর রথসকের দমযযেেযি প্রযথপ্তর তযথরে দিকে শুরু েকর পযুঁচ বছর 
হকত হকব। 

• তযথরে দিকে পযুঁচ বছকরর দমযযে দশে হওযযর আকগ দেযকনয দমযযেী আমযনত নগে েরয হকব নয 
• ে্যক্স দসিযর থেকপযথজকের থবপরীকত দেযকনয ঋণ্ দেওযয হকব নয। 

েযকহযে, দেৌি িযরকের প্রেযকরর আমযনকতর দেকে আমযনকতর প্রিম িযরকের মদতু্র র্েনয র্েকি, আমযনকতর 
অন্ িযরে দমযযেী আমযনকতর দমযযেপূথতি র আকগ সমথিিত আমযনকতর প্রিম িযরকের মদতু্র প্রমযণ্ সহ শযেযয 
এেটি আকবেন েরকত পযরকব।  

 
6.  অ্প্রোপ্তিয়স্কপদর অ্যোকোউন্ট - স্বযিযথবে বয আইনত থনেুক্ত অথিিযবে দ্বযরয অ্যেযউে দেযিযর 
সময থনথেিি েরয নযবযিকের নযকম এেটি অ্যেযউে দেযিয এবাং পথরচযিনয েরয দেকত পযকর  

 
অপ্রযপ্তবযিরয, 10 বছর বযকস দপৌুঁকছকছ এবাং পড়কত এবাং থিেকত সেম হকযকছ, তযরয ইচ্ছয েরকি স্বযিীনিযকব 
দসথিাংস অ্যেযউে েুিকত পযরকব, থেন্তু দেযন দচে-বুে ইসু্ েরয হকব নয। দনে ব্যাংথোং (অ-আথিিে 
দিনকেন) এবাং এটিএম অপযকরশন সহ দেথবে েযেি  (নগে উকিযিন, ব্যকিি তেন্ত এবাং থমথন দস্টেকমে) 
অনুকমযথেত হকত পযকর। অপ্রযপ্তবযিকের দেযন ওিযরড্রযফ্ট সুথবিয বয ঋণ্/অথগ্রম প্রেযন েরয হকব নয। স্বযিযথবে 
অথিিযবে সহ অপ্রযপ্তবযি/অপ্রযপ্তবযিকের অ্যেযউকে জময েরয সরেযর/আরথবআই থনকেি থশেয অনুসযকর 
সীমযবদ্ধতয িযেকব। 

 
েযকহযে, অপ্রযপ্তবযি সাংে্যগথরষ্ঠতয অজি কনর দেকে অথিিযবে এবাং নযবযিকের সযকি েযরয সাংে্যগথরষ্ঠ 
হকযকছন তযকের থনেেি শযেযয েযন এবাং অপ্রযপ্তবযি অ্যেযউকে রূপযন্তকরর জন্ সবিকশে ছথব এবাং নমুনয 
স্বযের সহ প্রকযযজনীয আইথে নথি এবাং ঠিেযনযর প্রমযণ্ সরবরযহ েরুন। গ্রযহেকের মকন রযেকত হকব দে 
উপকরযক্ত থবেযগুথি দমকন নয চিযর ফকি ব্যাংে তযর থবকবচনযর থিথিকত এই িরকনর দগৌণ্ অ্যেযউেগুথির 
থচথেৎসযর থবেকয েযজ েরকত পযকর৷ 

 
অথিিযবে দ্বযরয পথরচযথিত নযবযিকের অ্যেযউকের দেকে, নযবযিকের সাংে্যগথরষ্ঠতয অজি কনর উপর 
অথিিযবকের অ্যেযউে পথরচযিনয েরযর অথিেযর বন্ধ হকয েযকব। অ্যেযউকের দেকেযকনয ব্যকিি 
সাংে্যগথরষ্ঠতয অজি নেযরী নযবযিকের এেকচটিযয সম্পথি বকি গণ্্ হকব; এবাং প্রথিযযগত আনুষ্ঠযথনেতয 
সম্পন্ন েরযর পকর অ্যেযউে দিকে এেযই পূবিবতী নযবযিেকে আরও উকিযিকনর অনুমথত দেওযয হকব।  

 
7. ডন্রক্ষর/দৃডষ্ট্ প্রডতিন্ধী িযডির অ্যোকোউন্ট - ব্যাংে থনরের ব্থক্তর েযকরে অ্যেযউে ছযড়য অন্ 
আমযনত অ্যেযউে েুিকত পযকর। আমযনতেযরী এবাং ব্যাংে উিকযর পথরথচত এেজন সযেীর সযকি 
ব্থক্তগতিযকব ব্যাংকে উপথিত হকি এই িরকনর ব্থক্তর অ্যেযউে দেযিয দেকত পযকর। সযিযরণ্ত, এই িরকনর 
দসথিাংস ব্যাংে অ্যেযউেগুথির জন্ দেযনও দচে বই সুথবিয দেওযয হয নয। আমযনকতর পথরমযণ্ 
এবাং/অিবয সুে উকিযিন/ দফরত দেওযযর সময, অ্যেযউেিযরকের উথচত অনুকমযথেত অথফসযকরর 
উপথিথতকত তযর/তযর বুকড়য আিুকির ছযপ বয থচি িযগযকত হকব থেথন ব থ্ক্তর পথরচয েযচযই েরকবন।
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ব্যাংে েমিেতি য অথশথেত/অন্ধ ব্থক্তকে অ্যেযউে পথরচযিনযর শতি যবিী ব্যে্য েরকবন 
 

ব্যাংে থনথিত েরকব দে সমস্ত অ্যেযউে দেযিযর আনুষ্ঠযথনেতয ব্যাংকের প্রযঙ্গকন সম্পন্ন েরয হকযকছ এবাং 
দেযনও নথি সম্পযেকনর জন্ বযইকর দনওযযর অনুমথত দনই। দেেযকন এই থনযকমর ব্থতিম েরয প্রকযযজন, 
ব্যাংে থবশেগুথি েযচযই েরযর জন্ এবাং ছথব এবাং অন্যন্ নথি সহ েিযেিিযকব পূরণ্ েরয অ্যেযউে 
দেযিযর ফমিগুথি দপকত এেটি েিযেিিযকব অনুকমযথেত আথিেযথরে থনেুক্ত েরকত পযকর৷ 

 
8. িয়স্ক ও অ্ক্ষম িযডি িো অ্টিিম, ফসডরব্রোি পোিডস, মোন্ডসক প্রডতিন্ধকতো, মোন্ডসক অ্সুস্থতো 
এিং মোন্ডসক অ্ক্ষমতোর কোরপণ অ্ক্ষম িযডি দ্বোরো অ্যোকোউন্ট পডরচোিন্ো করো - 

 

8.1 অ্সুস্থ/িৃদ্ধ/অ্ক্ষম ন্ন্-ফপন্িন্ অ্যোকোউন্ট ফহোল্ডোরপদর সুডিধো - অসুি/বদদ্ধ/অেম 
অ্যেযউেিযরীকের দেকে থনম্নথিথেত দশ্রণ্ীকত পকড়: 

• এেজন অ্যেযউেিযরী থেথন দচকে স্বযের েরকত েুব অসুি / তযর ব্যাংে অ্যেযউে দিকে 
েযেয দতযিযর জন্ ব্যাংকে শযরীথরেিযকব উপথিত িযেকত পযকরন নয থেন্তু দচে/উকিযিন ফকমি 
তযর/তযর বুকড়য আিুকির ছযপ থেকত পযকরন; 

• এেজন অ্যেযউে দহযল্ডযর থেথন শুিুমযে ব্যাংকে শযরীথরেিযকব উপথিত িযেকতই অেম নন থেন্তু 
থনথেিি শযরীথরে অেমতযর েযরকণ্ দচে/উকিযিন ফকমি তযর িযম্ব ইমকপ্রশনও রযেকত পযকরন নয। 

 
8.2 অ্পোপরিন্োি পদ্ধডত - পুরযকনয/অসিু অ্যেযউেিযরীকের তযকের ব্যাংে অ্যেযউেগুথি 
পথরচযিনয েরকত সেম েরযর জন্, ব্যাংেগুথি থনম্নরূপ পদ্ধথত অনুসরণ্ েরকত পযকর: - 

• দেেযকনই অসুি/বদদ্ধ/অেম অ্যেযউেিযরীর বুকড়য আিুি বয পযকযর আিুকির ছযপ পযওযয েযয, 
ব্যাংকের পথরথচত ে'ুজন স্বতন্ত্র সযেীর দ্বযরয শনযক্ত েরয উথচত, েযকের মকি্ এেজনকে এেজন 
েযথযত্বশীি ব্যাংে আথিেযথরে হকত হকব৷ 

• দেেযকন গ্রযহে তযর/তযর বকুড়য আিুকির ছযপও রযেকত পযরকবন নয এবাং ব্যাংকে শযরীথরেিযকব 
উপথিত িযেকত পযরকবন নয, দসেযকন দচে/উকিযিন ফকমি এেটি থচি পযওযয দেকত পযকর েয 
ে'ুজন স্বতন্ত্র সযেী দ্বযরয থচথিত েরয উথচৎ, েযর মকি্ এেজন এেজন েযথযত্বশীি ব্যাংে 
েমিেতি য হওযয উথচৎ। 

• ব্যাংকেকে ইথঙ্গত েরকত বিয হকত পযকর দে দচে/উকিযিন ফকমির থিথিকত দে ব্যাংে দিকে অিি 
উকিযিন েরকব এবাং দসই ব্থক্তকে ে'ুজন স্বতন্ত্র সযেী দ্বযরয থচথিত েরয উথচৎ। দে ব্থক্ত ব্যাংে 
দিকে েযেয তুিকব তযকে তযর স্বযের ব্যাংকে জময থেকত বিয উথচৎ। 

 
 

8.3 অটিজম, দসথরব্রযি পযিথস, মযনথসে প্রথতবন্ধেতয, মযনথসে অসুিতয এবাং মযনথসে অেমতযর েযরকণ্ 
অেম ব্থক্তকের জন্ ব্যাংে অ্যেযউে দেযিয/চযিনয েরযর উকেকশ্ 1987 এবাং/অিবয ন্যশনযি 
িযস্ট ফর ওকযিকফযযর অফ পযসিন উইি অটিজম, দসথরব্রযি পযিথস, মযনথসে প্রথতবন্ধেতয এবাং 
এেযথিে প্রথতবন্ধী আইন, 1999 অনুসযকর ব্যাংেটি মযনথসে স্বযি্ আইকনর অিীকন দজিয আেযিত 
এবাং দজিযর েযকিিরকের দ্বযরয জযথর েরয আকেশ / সনেপে গ্রহণ্ েরকব প্রথতবন্ধী ব্থক্তকে িযনীয 
স্তকরর েথমটি দ্বযরয অথিিযবে থনকযযগ, থেথন দসই ব থ্ক্ত এবাং প্রথতবন্ধী ব্থক্তর সম্পথির েত্ন 
দনকবন। 
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9. ডিপপোডিট অ্যোকোউপন্টর কোযণক্রম 
 

9.1 িযিহোরকোরীপদর সংপযোিন্/ডিপমোচন্ - েথে পথরথিথত এমন হয বয এেজন স্বতন্ত্র 
আমযনতেযরীকে অন্ ব্থক্তর নযম দেযগ েরযর অনুমথত দেয এেটি দেৌি অ্যেযউে দহযল্ডযর থহসযকব 
ব্বহযরেযরীকের সাংকেযজন/থবকমযচন - ব্যাংে সমস্ত দেৌি অ্যেযউেিযরীর অনুকরযকি দেৌি অ্যেযউেিযরীর 
নযম/গুথি দেযগ েরযর বয মুকছ দফিযর অনুমথত থেকত পযকর। েযকহযে, নযম(গুথি) সাংকেযজন/কমযছযর পর 
মূি অ্যেযউেিযরীর এেজকনর নযম অবশ্ই িকর রযেকত হকব। 

 
9.2 মযোপেট - আমযনতেযরীর থনথেিি অনুকরযকি, ব্যাংে গ্রযহে েতদি ে প্রেি অ্যেযউে অপযকরটিাং 
ম্যকন্ডে থনবন্ধন েরকত পযকর েয অন্ ব্থক্তকে তযর পকে অ্যেযউে পথরচযিনয েরযর জন্ অনুকমযেন 
েকর। 

 
9.3 নূ্যন্তম িযোপিি / পডরপষিো চোিণ  - দসথিাংস ব্যাংে অ্যেযউে এবাং েযকরে থেকপযথজে 
অ্যেযউকের মকতয আমযনত পণ্্গুথির জন্, ব্যাংে এই িরকনর অ্যেযউেগুথির পথরচযিনযর থনযম ও 
শতি যবিীর অাংশ থহসযকব রেণ্যকবেকণ্র জন্ থনথেিি নূ্নতম ব্যকিি থনিিযরণ্ েরকত পযকর। অ্যেযউকে 
নূ্নতম ব্যকিি বজযয রযেকত ব্িি হকি থনথেিি সমকয ব্যাংকের মযি্কম েয বতি মযন থনযন্ত্রে থনকেি থশেয 
অনুসযকর থনথেিি েরয চযজি  িযেি হকব। ব্যাংে দে দেযনও অ্যেযউকে থনথেিি সমকযর জন্ দিনকেকনর সাংে্য, 
নগে দতযিয ইত্যথের উপর সীমযবদ্ধতযও রযেকত পযকর। এেইিযকব, ব্যাংে দচে বই, অ্যেযউকের অথতথরক্ত 
থববরণ্ী, েুথিকেে পযস বই, দফযথিও চযজি  ইত্যথের জন্ চযজি  থনথেিি েরকত পযকর। অ্যেযউে পথরচযিনযর 
শতি যবিী এবাং প্রেি থবথিন্ন পথরকেবযর জন্ চযকজি র সমযসূচী সম্পথেি ত এই িরকনর সমস্ত থববরণ্ অ্যেযউে 
দেযিযর সময সম্ভযব্ আমযনতেযরীর সযকি দেযগযকেযগ েরয হয। এই চযজি গুথি সমকয সমকয পথরবথতি ত হকত 
পযকর এবাং ব্যাংে গ্রযহেকে ওকযবসযইে বয অন্যন্ দেযগযকেযকগর মযি্কম ব্যাংকের থবকবচনযর থিথিকত জযনযকব। 

 
9.4 ন্গদ উপতোিপন্র উপর টিডিএস - থনথেিি সমকয জযথর েরয CBDT (দসন্ট্রযি দবযেি  অফ েযইকরি 
ে্যকক্সশন) থনকেি থশেয অনুসযকর আযের আইকনর 194N িযরযর অিীকন TDS (উৎস দিকে েতি ন েরয) 
সঞ্চয/েযকরে অ্যেযউে দিকে নগে দতযিযর জন্ প্রকেযজ্ হকব। 

 
9.5 েযোিু ফিটিং - নতুন / পুননিবীেরণ্ আমযনকতর জন্ মূি্ দেটিাং ব্যাংকের প্রথিযয এবাং 
অনুকমযেকনর ম্যথিক্স অনুেযযী থবে্মযন অনুশীিন অনুসরণ্ েরকব। 

 
10. কপরর িন্য দোয় - গ্রযহে দেকেযন পণ্্ ও পথরকেবয ের বয আইন দ্বযরয প্রকেয এবাং সমকয 
সমকয বযস্তবযথযত অনুরূপ প্রেদ থতর অন্ দেযকনয েকরর জন্ েযযবদ্ধ িযেকবন৷ েথে আইন অনুসযকর ব্যাংকে 
এই িরকনর ে্যক্স সাংগ্রহ এবাং অিি প্রেযকনর প্রকযযজন হয, তযহকি গ্রযহে এই িরকনর অিিপ্রেযকনর থবরুকদ্ধ 
ব্যাংেকে েথতপূরণ্ দেকবন। 

 

11. মপন্োন্য়ন্ সুডিধো - ব্থক্তকের মযি্কম দেযিয সমস্ত জময অ্যেযউকে মকনযনযন সুথবিয উপিব্ধ 
রকযকছ। মকনযনযন এেটি এেমযে মযথিেযনযিীন উকদ্বকগর অ্যেযউকেও উপিব্ধ রকযকছ। প্রথত অ্যেযউকে 
শুিুমযে এেজকনর পকে মকনযনযন দেওযয দেকত পযকর। মকনযনযন এেবযর েরয হকি অ্যেযউেিযরী দেকেযকনয 
সময বযথতি বয পথরবতি ন েরকত পযকরন। সমস্ত অ্যেযউেিযরীর সম্মথতকত মকনযনযন পথরবতি ন েরয দেকত 
পযকর। বুকড়য আিুকির ছযপ অবশ্ই েু'জন সযেী দ্বযরয সত্যথযত েরকত হকব। স্বযেকরর দেকে দেযকনয সযেীর 
প্রকযযজন দনই। এেজন নযবযিকের পকেও মকনযনযন দেওযয দেকত পযকর েথে এেজন অথিিযবে থনথেিি েরয 
িযকে। ব্যাংে সুপযথরশ েকর দে সমস্ত আমযনতেযরী মকনযনযকনর সুথবিয পযন। মকনযনীত ব্থক্ত, 
আমযনতেযরীর মদতু্র দেকে, আইনগত উিরযথিেযরীর িযথস্ট থহসযকব অ্যেযউকে বকেযয ব্যকিি পযকবন। 
দেৌি অ্যেযউকের দেকে, মকনযনীত ব্থক্তর অথিেযর শুিুমযে উদূ্ভত হয 
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সমস্ত আমযনতেযরীর মদতু্র পকর আমযনতেযরীকে এেটি আমযনত অ্যেযউে দেযিযর সময মকনযনযন সুথবিযর 
সুথবিয সম্পকেি  অবথহত েরয হকব। FD পরযমশি, থববদথত এবাং পযসবুেগুথিকত হ্যুঁ বয নয-এর মকনযনীত বযছযই 
থবেল্পগুথি প্রেযন েরয হয৷ উপরন্তু, গ্রযহকের েযকছ FD পরযমশি, থববদথত এবাং পযসবুকে মুথদ্রত মকনযনীত 
ব্থক্তর নযম পছন্দ রকযকছ। 

 
12. অ্যোকোউন্ট ফেটপমন্ট এিং পোসিুক - ব্যাংে দসথিাংস অ্যেযউকের পযশযপযথশ চিথত 
অ্যেযউে গ্রযহেকের মযথসে অ্যেযউকের এেটি থববদথত প্রেযন েরকব। অ্যেযউে দেযিযর সময গ্রযহেকে 
এটি জযনযকনয হকব। অ্যেযউকের থববদথতকত দসই সমকযর মকি্ অ্যেযউকে েরয সমস্ত দিনকেন িযেকব। 
থববদথত গ্রযহেকের মযথসে, থবনযমূকি্ প্রেযন েরয হকব। গ্রযহেরয চযইকি ব্যাংে দসথিাংস ব্যাংে অ্যেযউে 
দহযল্ডযরকের এেটি পযস বুে ইসু্ েরকত পযকর। পযসবুে থনযথমত আপকেে েরয, অ্যেযউকের েযেিিকমর 
সযকি আপকেে িযেয গ্রযহকের েযথযত্ব। 

 
13. অ্যোকোউন্ট স্থোন্োন্তর - সযরয দেকশ দে দেযনও শযেয দিকে অ্যেযউেগুথি পথরচযিনয েরয দেকত 
পযকর। েযকহযে, গ্রযহকের প্রকযযজন হকি, থতথন ব্যাংকের দে দেযনও শযেয বয পথরকেবয ইউথনে দিকে অ্যেযউে 
িযনযন্তকরর জন্ থববরণ্ এবাং প্রথিযয দপকত পযকরন। 

 
14. ডন্প োোঁি িযডির অ্যোকোউন্ট পডরচোিন্ো - RBI দ্বযরয থনকেি থশত থহসযকব, মদত আমযনতেযরীকের 
দেকে েযথবর থনষ্পথি েতেয সম্ভব সহজ েরয হকযকছ তয থনথিত েরযর জন্ ব্যাংে পদ্ধথতগুথি গ্রহণ্ েকরকছ৷ 
আকরয থবস্তযথরত জযনযর জন্ েযয েকর থেথবএস দসকেিকমে অফ দক্লইম পথিথস দেেুন। 

 
15. ডন্প োোঁি িযডির ফক্ষপে দোডির ডন্ষ্পডত - ব্যাংে থনকেযুঁজ ব্থক্তর দেকে েযথব থনষ্পথির পদ্ধথত 
গ্রহণ্ েকরকছ, এটি িযরতীয প্রমযণ্ আইন, 1872 এর িযরয 107/108 এর থবিযন দ্বযরয থনযথন্ত্রত হকব৷ আইন 
অনুমযন অনুসযকর তযর থনকেযুঁজ হওযযর তযথরে দিকে সযত বছর ব্বিযকনর পকরই মদতু্র থবেযটি উত্থযপন েরয 
দেকত পযকর। আকরয থবস্তযথরত জযনযর জন্ েযয েকর DBS দসকেিকমে এবাং েযথব নীথত দেেুন। 

 
16. দোডিডিহীন্ আমোন্ত- এেটি অ্যেযউে (SB/CA/FD/PPI) েযথবথবহীন আমযনত থহসযকব 
দশ্রণ্ীবদ্ধ েরয হকব েথে অ্যেযউে দিকে 10 বছর বয তযর দবথশ সময িকর দেযনও গ্রযহে প্রকরযথচত 
দিনকেন দশে অপযকরশকনর তযথরে দিকে বয দমযযেপথূতি র তযথরে দিকে েরয নয হয, তকব ব্যাংথোং 
দরগুকিশন অ্যি, 1949-এর িযরয 26A-এর থনকেি থশেয অনুসযকর FD এবাং তহথবিগুথি আমযনতেযরী 
থশেয ও সকচতনতয তহথবকি উথেথেত 10 বছকরর দমযযে দশে হওযযর 3 মযকসর মকি্ (DEAF ফযন্ড) 
জময দেওযয হকব।  

 
16.1 ফরকিণ  রো ো এিং পযণোয়ক্রডমক পযণোপিোচন্ো - তহথবকি অিি িযনযন্তর েরযর তযথরকে, ব্যাংকের 
সমেযিীন থনরীেেকের দ্বযরয েযচযইেদ ত গ্রযহে-থিথিে থবশে থববরণ্, েযর মকি্ অথজি ত আপ-েু-দেে সুকের 
অিি প্রেযন সহ সাংরেণ্ েরয উথচৎ। অ-সুে-বহনেযরী আমযনত এবাং তহথবকি িযনযন্তথরত অন্যন্ দিথেে 
সম্পথেি ত, গ্রযহে-থিথিে থববরণ্, েিযেিিযকব থনরীথেত, ব্যাংকের েযকছ বজযয রযেয উথচৎ। সমসযমথযে 
থনরীেেকেরও েযচযই এবাং প্রত্যন েরয উথচৎ দে, ব্যাংকের বই অনুসযকর, থরেযনিগুথি RBI-দত জময 
দেওযয মযথসে এবাং বযথেিে থরেযনিগুথিকত ব্যাংে দ্বযরয সঠিেিযকব সাংেিন েরয হকযকছ। উপকরযক্ত 
থরেযনিগুথিও বযথেিে থনরীেযর সময সাংথবথিবদ্ধ থনরীেেকের দ্বযরয েযচযই েরয হকব এবাং এেটি বযথেিে 
সনেপে সাংথবথিবদ্ধ থনরীেেকের েযছ দিকে প্রযপ্ত েরয হকব এবাং থরেযনিগুথি সঠিেিযকব ব্যাংকের দ্বযরয 
সাংেথিত হকযকছ তয প্রত্থযত েকর RBI-এর েযকছ পযঠযকনয হকব। 
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16.2 অ্ডেপযোগ ডন্ষ্পডত িযিস্থো - আমযনতেযরী থশেয ও সকচতনতয তহথবি প্রেল্প, 2014 - ব্যাংথোং 
দরগুকিশন অ্যি, 1949-এর িযরয 26A-দত RBI-এর সযকুি িযর অনুসযকর, ব্যাংকে েশ বছর বয তযর দবথশ 
সময িকর েযথবহীন আমযনত/অেযেিের অ্যেযউেগুথির তযথিেয ওকযবসযইকে প্রেশিন েরয উথচত৷ ব্যাংে 
এেটি অথিকেযগ থনষ্পথির নীথত দপকযকছ, েয আমযকের ওকযবসযইকে প্রেযথশত এবাং অথিকেযকগর দ্রুত 
সমযিযকনর জন্ বদথদ্ধ ম্যথিক্স সহ সমস্ত িযরতীয শযেযয উপিব্ধ রকযকছ। 

 
16.3 গ্রোহপকর কোছ ফেপক দোডি - গ্রযহে দে শযেযয অ্যেযউে রেণ্যকবেণ্ েরয হয দসেযকন 
দেযগযকেযগ েরকত পযকরন৷ প্রযসথঙ্গে েকুকমেযথর প্রুফ, তবি আইথে প্রুফ এবাং পথরমযণ্ আকবেকনর থববরকণ্র 
সযকি জময থেকত হকব। আইথন উিরযথিেযরী / মকনযনীত ব্থক্তর েযছ দিকে েযথব - আইথন উিরযথিেযরী 
/ মকনযনীত ব্থক্ত আমযনত িযরকের মদতু্ সনেপকের অনুথিথপ এবাং অন্যন্ প্রযসথঙ্গে আইথন নথির সযকি 
দেযগযকেযগ েরকত পযকরন। এেই উকেকশ্ মদত েযথবর থনকেি থশেয অনুসরণ্ েরকত হকব। 
ব্যাংে গ্রযহে/আমযনতেযরীকে সুে সহ পথরকশযি েরকব, েথে প্রকেযজ্ হয, এবাং আমযনতেযরীকে প্রেি 
সমপথরমযণ্ অকিির জন্ তহথবি দিকে এেটি েযথব ফমি দফরত জময দেকব। গ্রযহেরয সবিকশে KYC থবশে 
(ফকেয সাংেুক্ত থসআইএফ, আইথে প্রমযণ্ এবাং ঠিেযনয প্রমযণ্) সহ দবস শযেযয দেকত পযকরন এবাং 
অ্যেযউেটি পুনরযয সথিয েরযর জন্ অনুকরযি েরকত পযকরন। 

 
17. অ্ন্যোন্য িযোংডকং পডরপষিো 

 

17.1 স্টপ দপকমে সুথবিয- ব্যাংে আমযনতেযরীকের দ্বযরয জযথর েরয দচকের দেকে দপকমে বন্ধ েরযর 
থনকেিশনয গ্রহণ্ েরকব। চযজি , দেমন উকেে েরয হকযকছ, প্রকেযজ্ হকব। 

 
18. ডহসোি িন্ধ 
 
18.1 আমযনতেযরীর থিথেত অনুকরযকি অ্যেযউে বন্ধ েরয দেকত পযকর। দেৌি অ্যেযউে শুিুমযে এই 
িরকনর সেি দেৌি স্বযেরেযরীকের অনুকরযকি বন্ধ েরয দেকত পযকর। 
 
18.2 ব্যাংে পেিযপ্ত দনযটিশ থেকয এেটি েযকরে, দসথিাংস, বয দেকেযকনয থেমযন্ড থেকপযথজে অ্যেযউে বন্ধ 
েরযর অথিেযর সাংরেণ্ েকর। 

 
19. অ্ন্যোন্য গুরুত্বপণূণ তেয- 

 

19.1 গ্রোহপকর স্বোেণ রক্ষো করো- অ্যেযউে দেযিযর সময গ্রযহকের দেওযয তি্কে ব্যাংে মূি্ প্রেযন 
েকর। 

 
গ্রযহকের অজযকন্তই ব্যাংে এই তি্গুথি ব্যাংকের পথরকেবয বয পণ্্ িস দসি েরযর জন্ ব্বহযর েরকব নয। 
েথে ব্যাংে এই িরকনর তি্ ব্বহযর েরযর প্রস্তযব েকর, তযহকি তয অ্যেযউেিযরীর সম্মথতকত েকঠযরিযকব 
েরয হকব। 

 
ব্যাংে গ্রযহকের েযছ দিকে স্পি বয অন্তথনিথহত সম্মথত ব্তীত তদ তীয ব্থক্ত বয পকের েযকছ গ্রযহকের 
অ্যেযউকের থববরণ্ / প্রেযশ েরকব নয। েযকহযে, থেছু ব্থতিম আকছ, দেমন. আইকনর বযি্বযিেতযর 
অিীকন তি্ প্রেযশ, দেেযকন প্রেযশ েরয জনসযিযরকণ্র েতি ব্ এবাং দেেযকন ব্যকের স্বযিি প্রেযকশর প্রকযযজন। 

 
19.2 আমোন্পতর িন্য িীমো কেোর - সমস্ত ব্যাংে আমযনত থনথেিি সীময এবাং শতি যবিী সযকপকে 
থেকপযথজে ইিু্করি এবাং দিথেে গ্যরযথে েকপিযকরশন অফ ইথন্ডযয (DICGC) দ্বযরয প্রেি বীময প্রেকল্পর 
আওতযয আকস। েযেিেরী বীময ই-েিযকরর থবশে থববরণ্ আমযনতেযরীকে উপিব্ধ েরয হকব। আরও 
থবস্তযথরত জযনযর জন্, গ্রযহেরয www.dicgc.org.in-এ িগ ইন েরকত পযকরন। 

19.3 তেয প্রদোপন্ গ্রোহপকর অ্ক্ষমতো - থবথিবদ্ধ বযি্বযিেতয পূরকণ্র জন্ ব্যাংকের প্রকযযজনীয থবশে 
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থববরণ্ প্রেযকন থবে্মযন গ্রযহকের অেমতয গ্রযহেকে েিযেি দনযটিশ(গুথি) প্রেযন েরযর পকর অ্যেযউেটি 
বন্ধ েকর থেকত পযকর 

 
19.4 অ্ডেপযোগ এিং অ্ডেপযোপগর প্রডতকোর - দে গ্রযহেরয প্রথতথিযয জযনযকত বয তযকের অথিকেযগ 
পযঠযকত চযন তযরয ব্যাংকের েযকছ উপিব্ধ থনম্নথিথেত চ্যকনিগুথি ব্বহযর েরকত পযকরন: 

• েযস্টমযর দেযযকর েি েরুন 
• এেটি ই থচঠি থিেুন 
• থেথজব্যাংে দমযবযইি ি্যেফকমি িযচুি যযি সহেযরী 
• আমযকের শযেয পথরেশিন েরুন – দসযমবযর দিকে শথনবযর পেিন্ত েযকজর সময। আরথবআই-এর 

থনকেিশ অনুসযকর শযেযটি ২য এবাং ৪িি শথনবযর; রথববযর এবাং দেকেযকনয ব্যাংকের ছুটির থেন ছযড়যও 
বন্ধ িযেকব। 

 
আরও থবস্তযথরত জযনযর জন্ আমযকের ওকযবসযইে দেেুন। 

 
দেকেযকনয পেিযকয, গ্রযহে েথে মকন েকরন দে আমযকের পথরকেবযর মযেয তযকের প্রত্যশয অনুেযযী নয, 
তযরয ব্যাংকের থবশে অথিকেযগ নীথতর জন্ নীকচর থিাংকে দেকত পযকরন। 
https://www.dbs.com/in/treasures/common/redr essal- of -complaints-and-  grievances.page 

 

19.5 ডন্ডিয় অ্যোকোউন্ট - অ্যেযউে ব্যকিি থনথবিকশকে RBI থনকেি থশেয অনুসযকর দশে গ্রযহে প্রকরযথচত 
দিনকেকনর তযথরে দিকে 12 মযস পকর অ্যেযউেকে "থনথিয" থহসযকব দশ্রণ্ীবদ্ধ েরয হকব। এই 
অ্যেযউেগুথির উপর সুে, অ্যেযউকের অপযকরশনযি অবিয থনথবিকশকে থনযথমতিযকব জময েরয হয। 

 
19.6 ডন্ডিয় অ্যোকোউন্ট - অ্যেযউে ব্যকিি থনথবিকশকে RBI থনকেি থশেয অনুসযকর দশে গ্রযহে প্রকরযথচত 
দিনকেকনর তযথরে দিকে 24 মযস পকর অ্যেযউেটিকে "থনথিয" থহসযকব দশ্রণ্ীবদ্ধ েরকত হকব। এই 
অ্যেযউেগুথির উপর সেু, অ্যেযউকের অপযকরশনযি অবিয থনথবিকশকে থনযথমতিযকব জময েরয হয। 
ব্যাংে আবযথসে এবাং অনযবযসী উিয গ্রযহেকের জন্ থনথিয অ্যেযউেগুথি সথিয েরযর প্রথিযয 
সাংজ্ঞযথযত েকরকছ। ব্যাংকে এেযথিে অ্যেযউে িযেয গ্রযহেকের জন্ দেেযকন এে বয এেযথিে অ্যেযউে 
থনথিয এবাং েমপকে এেটি অ্যেযউে সথিয রকযকছ েিযেি তবিতয এবাং থনযন্ত্রকণ্র সযকি েিযেি 
পথরশ্রম প্রথিযযটি সরি েরয হকযকছ। গ্রযহকের ঝুুঁ থে থবিযগ অনুেযযী েিযেি অি্বসযকযর পকর এই 
িরকনর অ্যেযউকে েযজ েরযর অনুমথত দেওযয দেকত পযকর। েিযেি অি্বসযয বিকত দবযঝযয 
দিনকেকনর সত্তয থনথিত েরয, স্বযের ও পথরচয েযচযইেরণ্ ইত্যথে। 

 

19.7 ফেোসণ মযোডিওর - দফযসি ম্যথজউর ইকিে মযকন ঐশ্বথরে েযজ, বন্য, েরয, িূথমেম্প বয 
অন্যন্ প্রযেদ থতে েকুেিযগ বয অবিয, েকুেিযগ, মহযমযরী বয মহযমযরী, সন্ত্রযসী হযমিয, েদু্ধ বয েযঙ্গয, 
পযরমযণ্থবে, রযসযযথনে বয তজথবে েেূণ্, থশল্প েমি, থবেু্ ৎ ব্িিতয, েথম্পউেযর িযঙ্গন বয নযশেতয, 
এবাং িবন িকস, আগুন, থবকফযরণ্ বয েরু্িেনয বয এই জযতীয অন্যন্ েযজ েয ব্যাংকের েথুক্তসঙ্গত 
থনযন্ত্রকণ্র বযইকর। 

 
েতথেন দফযসি ম্যথজউর ইকিে বয পথরথিথত েযেিসম্পযেনকে অসম্ভব েকর দতযকি ততথেন পেিন্ত ব্যাংকের 
েযথযত্ব পযিন িথগত িযেকব। সকবিযিম প্রকচিযর থিথিকত ব্যাংে এেটি দফযসি ম্যথজউর ইকিকের পথরণ্থত 
েমযকত েুথক্তসঙ্গত পেকেপ(গুথি) থনকত প্রথতশ্রুথতবদ্ধ। দেযকনয থশল্পেমি, থবেু্ ৎ ব্িিতয, েথম্পউেযর িযঙ্গন 
বয নযশেতযর দেকে, ব্যাংে তযর পথরকেবযগুথির থবিযকন থবিম্ব েমযকত েুথক্তসঙ্গত পেকেপ দনকব এবাং তযর 
গ্রযহেকের থনরবথচ্ছন্ন পথরকেবয প্রেযকনর দচিয েরকব। 

 
 
 

  অ্যোপপন্ডিক্স 1   িব্দেোণ্ড োর    

https://www.dbs.com/in/treasures/common/redr%20essal-%20of%20-complaints-and-
https://www.dbs.com/in/treasures/common/redressal-of-complaints-and-grievances.page
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[ইউথনকের শব্দকেযকের থিাংে েয ইউথনকের ম্যকন্ডে, নীথত এবাং মযন ব্যে্য েরযর জন্ প্রকযযজনীয সমস্ত পে, 
সাংথেপ্ত শব্দ এবাং সাংথেপ্ত রূকপর সাংজ্ঞয থনিিযরণ্ েকর] 

 
GOI- িযরত সরেযর 
DBIL- থেথবএস ব্যাংে অফ ইথন্ডযয থিথমকেে 
DBL- থেথবএস ব্যাংে থিথমকেে 
WOS- সমূ্পণ্ি মযথিেযনযিীন অঙ্গপ্রথতষ্ঠযন 
ALCO- সম্পে েযযবদ্ধতযর েথমটি  
DBT- সরযসথর সুথবিয িযনযন্তর 
PAN- িযযী অ্যেযউে নম্বর 
KYC- আপনযর গ্রযহেকে জযনুন 
FCNR থেকপযথজে- তব কে থশে ম ু দ্র য অ-প্রত্ যবতি ন কে যগ ্ অ্ যে যউে জময  
NRE- অনযবযথসে রুথপ অ্যেযউে 
NRO- অনযবযথসে সযিযরণ্ রুথপ অয্েযউে 
PIO/OCI- িযরতীয বাংকশযদূ্ভত ব্থক্ত/িযরকতর থবকেশী নযগথরে  
POI/POA- পথরচকযর প্রমযণ্/ঠিেযনযর প্রমযণ্ 
CERSAI- দসন্ট্রযি দরথজথি অফ থসথেউথরেযইকজশন অ্যকসে থরেনিযেশন অ্যন্ড থসথেউথরটি ইেযকরস্ট 
অফ ইথন্ডযয 
CKYCR- দ ে ন্দ্র ী য KYC দ র থ জ থ ি   
PID – ব্থক্তগত তকি্র থববরণ্ 


