
  
 
 
 
 
 
 
 

 

ড েয় শ  ব য্া�  

েফ�য়াির 2006 অনুযায়ী সাধারণ 
বয্বসািয়ক শতর্ গিল 



বয্বসার সাধারণ শতর্ াবলী 

�াহক এবং বয্াে�র মেধয্ স�কর্  িনেদর্ শনা করার েমৗিলক িনয়মগিল: 
 

1. আেবদন এবং এই বয্বসািয়ক শতর্ াবলী সংেশাধেনর সুেযাগ এবং িবেশষ বয্বসািয়ক 
স�েকর্ র জনয্ িবেশষ শতর্ াবলী:: 
1.1 আেবদেনর সুেযাগ 

সাধারণ বয্বসােয়র শতর্ াবলী �াহক এবং বয্াে�র গাহর্ �য্ অিফসগিলর মেধয্ সম� 
বয্বসািয়ক স�কর্ েক িনয়�ণ কের (এর পের "বয্া�" িহসােব উে�খ করা হয়)। 

উপর�, িবেশষ বয্বসািয়ক স�কর্ গিল (েযমন িসিকউিরিটজ েলনেদন, কাডর্ -
িভিৎতক অথর্ �দান, েচেকর বয্বহার, েসিভংস অয্াকাউ�, ে�িডট �া�ফার) 

িবেশষ শতর্ াবলী �ারা পিরচািলত হয়, যা এই সাধারণ বয্বসােয়র শতর্ াবলী (এর 
পের "িবেশষ বয্বসােয়র শতর্ াবলী" িহসােব উে�খ করা হয়) েথেক িবচুয্িত ধারণ 
করেত পাের, বা এর পাশাপািশ থাকেত পাের। উপর�, বয্া� একিট িনিদর্ � েদেশ 

�াহেকর বসবােসর উপর িভিৎত কের �াহকেদর সােথ জিড়ত থাকার জনয্ তার 
িনজ� িনয়ম ৈতির করেত পাের, তারপর এই ধরেনর িনয়ম িবেশষ বয্বসািয়ক 

শতর্ াবলী িহসােব গণয্ করা েযেত পাের। িবেশষ বয্বসািয়ক শতর্ াবলী �াহেকর 
সােথ স�ত হয় যখন অয্াকাউ�িট 

েখালা বা অনয্ানয্ েসবা �হণ করা হয়। যিদ �াহক িবেদশী অিফস / বয্াে�র 
শাখাগিলর সােথ বয্বসািয়ক স�কর্  বজায় রােখন তেব বয্াে�র িলেয়ন (সাধারণ 

বয্বসােয়র শতর্ াবলীর নং 14) এই জাতীয় িবেদশী অিফস / শাখাগিলর 
দািবগিলও সুরি�ত কের। 

 

1.2 সংেশাধন 
বয্া� �ারা �দৎত বয্াি�ং পিরেষবাগিলর বয্বহােরর জনয্ �েযাজয্ েয েকানও সাধারণ 
বয্বসােয়র শতর্ াবলী, িবেশষ বয্বসািয়ক শতর্ াবলী এবং অনয্ানয্ সম� শতর্ াবলী, 
শতর্ াবলী এবং িব�ি�গিলর েয েকানও একিট েযাগ, সংেশাধন, সংেশাধন, পিরবতর্ ন 
বা বািতল করার অিধকার সংর�ণ কের এবং বয্া� �ারা �দৎত েকানও পণয্ বা 
পিরেষবাগিলর েয েকানও ৈবিশ�য্ সংেশাধন করার অিধকার সংর�ণ কের। 

2. বয্াি�ং েগাপনীয়তা এবং বয্াি�ং িবষয়ক �কাশ:: 
2.1 বয্াি�ং সং�া� েগাপনীয়তা 

�াহক-স�িকর্ ত েয েকানও তথয্ এবং মূলয্ায়ন যা স�েকর্  তার �ান (বয্াি�ং েগাপনীয়তা) 
থাকেত পাের েস স�েকর্  েগাপনীয়তা বজায় রাখার দািয়� বয্াে�র রেয়েছ। বয্া� তার �ারা 
�দৎত েয েকানও পিরেষবার অধীেন তেথয্র েগাপনীয়তা এবং তােদর �া�িমশন র�া করার 
জনয্ সম� �েয়াজনীয় বয্ব�া �হণ কেরেছ এবং এিট েগাপনীয় তথয্ �কােশর জনয্ দায়ব� 
থাকেব না, যিদ না বয্া� বা তার কমর্কতর্ া / কমর্চারীেদর প� েথেক গরুতর অবেহলা 
�মািণত হয়। 

- বয্া� �াহক স�িকর্ ত তথয্ �কাশ করেত পাের যিদ �াহক তােত স�ত হন, অথবা 
- যিদ বয্া� বয্াি�ং িবষয়গিল �কাশ করার জনয্ অনুেমািদত হয়, অথবা 
- যিদ আইন �ারা �েয়াজনীয় বা অনুেমািদত হয় বা েকানও িবচারিবভাগীয় বা িনয়�ক 

কতৃর্ প� �ারা পাস করা েকানও আেদেশর কারেণ বা আইনী �ি�য়া েমেন চলেত হয়, 
অথবা 

- বয্াে�র অিধকার বা স�িৎত বা তার সদসয্ / কমর্কতর্ া / কমর্চারীেদর সুর�া এবং র�া 
করা, অথবা 

- িবিধ ও শতর্ াবলী �েয়াগ করেত, অথবা 
- বয্া�েক অনলাইন পিরেষবা এবং েয েকানও সহ পিরেষবা সরবরাহ করেত স�ম করার 

জনয্ এই ধরেনর �কাশ �েয়াজন 
 পিরেষবা-স�িকর্ ত ি�য়াকলাপগিল েযমন েসই অনলাইন পিরেষবাগিলর জনয্ 

সাবি�পশন িফ সং�হ করা, এবং এই জাতীয় অনলাইন পিরেষবাগিলর সােথ েকানও 
সমসয্া বা েময়াদ েশষ হওয়ার িবষেয় �াহকেক অবিহত করা বা েযাগােযাগ করা বা 
েকানও েলনেদেনর সংকলন স�ম করা, ে�িডট িরেপািটর্ ং, বা এিট �েযাজয্ বয্াি�ং 
িনয়ম অনুসাের বা বয্াে�র সােথ স�ত িহসােব এই ধরেনর তেথয্র জনয্ �েযাজয্ 



শতর্ াবলী অনুসাের �েয়াজনীয় বা �েয়াজনীয়। 
- �াহক এর মাধয্েম বয্া�েক অনয্ানয্ বয্া� / আিথর্ক �িত�ান / বুয্েরা / এেজি� / 

অংশ�হণ / েকানও েটিলকিমউিনেকশন বা ৈবদুয্িতন ি�য়ািরং েনটওয়ােকর্  �াহেকর 
বয্ি�গত িববরণ এবং েলনেদেনর ইিতহাস স�িকর্ ত সম� তথয্ িবিনময়, ভাগ কের 
েনওয়ার, ভাগ কের েনওয়ার, ভাগ কের েনওয়ার অনুমিত েদয় এবং এই ধরেনর তথয্ 
বয্বহার বা �কােশর জনয্ বয্া�েক দায়ব� করেব না। 

- �াহক স�ত হন েয বয্া� বা তার িঠকাদাররা কি�উটাের বা অনয্থায় অনলাইন 
পিরেষবািদর সােথ স�িকর্ ত তার বয্ি�গত তথয্ ধের রাখেত এবং �ি�য়া করেত পাের 
এবং েসইসােথ পিরসংখয্ানগত িবে�ষেণর জনয্ এবং 

 ে�িডট ে�ািরং। 
- �াহক েয েকানও উপােয়, বয্া� স�িকর্ ত েকানও তথয্ �কাশ করেবন না যা েগাপনীয় 

�কৃিতর এবং বয্া� েথেক অনয্ েকানও বয্ি�র কােছ েকানও পিরেষবা �হেণর সময় 
তার �ারা �া� হয়। এই বাধয্বাধকতা েমেন চলেত বয্থর্তা এই সাধারণ বয্বসােয়র 
শতর্ াবলীর একিট গরুতর ল�ন বেল মেন করা হেব এবং বয্া�েক েকানও �িতর 
প�পািত� ছাড়াই স�কর্ গিল েশষ করার অিধকার েদেব যা এিট �াহেকর কাছ েথেক 
�দৎত পিরেষবাগিলর কাছ েথেক দািব করার অিধকারী হেত পাের 

 অনলাইন পিরেষবা এবং েয েকানও পিরেষবা-স�িকর্ ত অ�ভুর্ �। 
 

2.2 বয্াি�ং িবষয়ব�গিলর �কাশ 
বয্াি�ং িবষেয়র িববরেণর েয েকানও �কােশর মেধয্ অথর্ৈনিতক অব�া, 
ে�িডটেযাগয্তা এবং �াহেকর সলেভি� স�িকর্ ত একিট সাধারণ �কৃিতর িববৃিত 
এবং ম�বয্ রেয়েছ। অয্াকাউে�র বয্ােল�, েসিভংস িডেপািজট, িসিকউিরিট 
িডেপািজট বা বয্াে�র কােছ অিপর্ত অনয্ানয্ স�েদর পিরমাণ বা ে�িডট সুিবধার 
অধীেন টানা পিরমাণ িহসােব েকানও তথয্ �কাশ করা হেব না, যিদ না আইন �ারা 
�েয়াজন হয় বা আইনী �ি�য়া েমেন চলেত হয় বা েকানও িবচারিবভাগীয় বা 
িনয়�ক কতৃর্ প� �ারা �দৎত আেদেশর কারেণ বা উপেরর েকানও কারেণ। 

 
2.3 বয্াি�ং িবষয়ব�গিল �কােশর জনয্ �াক-�েয়াজনীয়তা 
 বয্া�িট অ-�ত� সৎতা এবং বয্বসািয়ক বয্ি�েদর সােথ স�িকর্ ত বয্াি�ং িবষয়গিল 

�কাশ করার অিধকারী, যিদ তদ�িট তােদর বয্বসািয়ক ি�য়াকলােপর সােথ 
স�িকর্ ত হয়। তেব, বয্া� �াহেকর কাছ েথেক িবপরীত িনেদর্ শাবলী েপেয় থাকেল 
েকানও তথয্ �কাশ করেব না, তেব উপের ধারা 2 (এ) এবং (িব) এ উি�িখত 
শতর্ াবলী সােপে�। বয্াি�ং িবষেয়র িববরণ েকবল তখনই �কাশ করা হেব যিদ 
অনুেরাধকারী প� অনুেরাধকরা তেথয্ তার নয্াযয্ আ�হ �মাণ কের এবং এই 
ধরেনর তথয্ �কাশ �াহেকর ৈবধ উে�েগর িবপরীেত হেব বেল মেন করার েকানও 
কারণ েনই। 

2.4 �কািশত বয্াি�ং িবষয়ব�গিলর �াপকগণ 
 বয্া� শধুমা� তার িনজ� �াহকেদর পাশাপািশ তােদর িনজ� উেদ্দেশয্ বা 

তােদর �াহকেদর জনয্ অনয্ানয্ ে�িডট �িত�ােনর কােছ বয্াি�ং িবষয়গিলর 
িববরণ �কাশ কের। 

 
3. বয্াে�র দায়ব�তা। �াহেকর িনজ� অবেহলা: 

3.1 দায়ব�তার মূলনীিতসমূহ 
 বয্া� �াহেকর েয েকানও �িত বা �িতর জনয্ দায়ব� থাকেব না, যা বয্াে�র বা 

তার েকানও কমর্কতর্ া / কমর্চারীর প� েথেক েকানও অবেহলার কারেণ ঘেটেছ তা 
বয্তীত তেব �াহক যিদ েকানও িনজ� �িট�ারা �িতর ঘটনায় অবদান রােখন 
(েযমন এই সাধারণ বয্বসােয়র শতর্ াবলীর 11 নং িহসােব উি�িখত িহসােব 
সহেযািগতা করার দািয়� ল�ন কের), অবদানকারীর অবেহলার নীিতগিল বয্া� 
এবং �াহকেক �িতর পিরমাণ কতটা বহন করেত হেব তা িনধর্ারণ করেব। 

 তথয্ �দােনর জনয্ সংিবিধব� দািয়� গিল ছাড়াও, বয্া� পৃথকভােব স�ত না 
হওয়া পযর্� এই সাধারণ বয্বসােয়র শতর্ াবলীেত বিণর্ত তথয্ ছাড়াও তথয্ সরবরাহ 
করেত বাধয্ থাকেব না। িবেশষ কের, এিট �াহকেক আস� মূলয্ বা িবিনময় �িত 



স�েকর্ , এিটর উপর অিপর্ত ব�র মূলয্ বা মূলয্হীনতা বা এমন েকানও তথয্ বা 
পিরি�িত স�েকর্  অবিহত করেত বাধয্ হেব না যা এই ধরেনর ব�র মূলয্েক 
�ভািবত বা িবপ� করেত পাের বা �াহেকর কাছ েথেক েকানও িনিদর্ � িনেদর্ শ 
ছাড়াই পরামশর্ িদেত বা তথয্ সরবরাহ করেত পাের না। 

 
3.2 তৃতীয় পে�র কােছ ে�িরত অডর্ ার 
 যিদ �াহেকর �ারা �দৎত েকানও অডর্ ােরর িবষয়ব�গিল এমন হয় েয বয্া� 

সাধারণত তৃতীয় প�েক তার আরও কাযর্কর করার সােথ দািয়� েদয়, তেব বয্া�িট 
তার িনেজর নােম তৃতীয় পে�র কােছ এিট পাস কের অডর্ ারিট স�াদন কের 
(অডর্ ারিট তৃতীয় পে�র কােছ পাস করা হয়)। এিট �েযাজয্, উদাহরণ�রপ, 
অনয্ানয্ ে�িডট �িত�ান েথেক বয্াি�ং িবষয়ক তথয্ পাওয়ার জনয্ বা অনয্ানয্ 
েদেশ িসিকউিরিটেজর েহফাজত এবং �শাসেনর জনয্। এই ধরেনর ে�ে�, বয্াে�র 
দায়ব�তা তৃতীয় পে�র সাবধােন িনবর্াচন এবং িনেদর্ েশর মেধয্ সীমাব� থাকেব। 

 
3.3 বয্বসায় বয্াঘাত 
 েজারপূবর্ক, দা�া, যু� বা �াকৃিতক ঘটনা বা েকানও িবচারিবভাগীয় বা িনয়�ক 

কতৃর্ প� কতৃর্ ক �দৎত আেদেশর কারেণ বা অনয্ানয্ ঘটনার কারেণ বয্া� দায়ী নয় 
(েযমন ধমর্ঘট, লক-আউট, �য্ািফক েহা�-আপ, েদশীয় বা িবেদশী িনয়�ক 
কতৃর্ পে�র �শাসিনক কাজ) �ারা সৃ� েকানও �িতর জনয্ বয্া� দায়ব� হেব না। 

 

4. মৃতুয্, মানিসক অ�মতা, েদউিলয়া বা �াহেকর েকান বয্বসা েগাটােনার উপর িন�িৎতর 
অিধকার; 

�াহেকর মৃতুয্, মানিসক অ�মতা, েদউিলয়া বা সমাি�র পের, বয্া�িট এর ডকুেম�াির 
�মাণ (েযমন �শাসেনর িচিঠ, �াসি�ক আদালেতর অডর্ ার বা তার েকানও সমতুলয্) 
আকাের এবং তার েকানও সমতুলয্) উত্পাদেনর �েয়াজেনর অিধকারী, বয্া� িট বা 
এি�িকউটর িহসােব বয্বসামেনানীত েকানও বয্ি�র �ারা িন�িৎতর অনুমিত েদওয়ার আেগ 
বয্াে�র কােছ �হণেযাগয্ পদাথর্,  �শাসক বা �াহক বা মৃত বয্ি�র অনয্ানয্ �িতিনিধ, 
েকানও �াি� বা স�েদর �াপক বা স�েদর েকানও কিথত সুিবধােভাগী। যিদ েকান 
ডকুেম�াির �মাণ ইংেরিজ ভাষায় না থােক, তেব েসই ঘটনার েচেয়, যিদ বয্া� তা 
অনুেরাধ কের তেব এিট বয্াে�র কােছ �হণেযাগয্ ইংেরিজ অনুবােদর সােথ একসােথ জমা 
িদেত হেব। 

েযখােন �াহক জেয়� অয্াকাউ� েহা�ারেদর িনেয় গিঠত, েসখােন বয্া�, মৃতুয্র েনািটশ 
পাওয়ার আেগ, মানিসক অ�মতা, েদউিলয়া হেয় যাওয়া বা জেয়� অয্াকাউ�েহা�ারেদর 
েয েকানও একিটেক ব� কের েদওয়ার আেগ, েরকেডর্  �াহেকর িনেদর্ শাবলী এবং ময্াে�ট 
অনুসাের �াহেকর অয্াকাউ� (গিল) পিরচালনার অনুমিত েদওয়ার জনয্ অনুেমািদত। 
সংি�� েনািটশ �াি�র পের, বয্া� অয্াকাউ� (গিল) ি�জ করার অিধকারী হেব যত�ণ না 
এিট উপের উি�িখত �মাণগিল তার স�ি�র সােথ �হণ কের। 

 
5. �েযাজয্ আইন এবং �াহকেদর জনয্ িবচােরর �ান: 

5.1 �েযাজয্ আইন 
এই সাধারণ বয্বসােয়র শতর্ াবলীর িবধানগিল �ারা পিরচািলত হেব এবং ভারতীয় 
আইন অনুসাের িনিদর্ � করা হেব। 

 
5.2 িবচােরর �ান 

বয্া� তার �াহেকর িবরুে� আদালেত মামলা করেত পাের, যার এখিতয়ার 
রেয়েছ বয্াে�র শাখা অিফেসর জনয্। যাইেহাক, বয্া� তার িনজ� িবেবচনার 
িভিৎতেত, �াহেকর িবরুে� আদালেত েয েকানও জায়গায় মামলা করেত পাের 
েযখােন এই ধরেনর �াহক বাস কেরন বা বয্বসা চািলেয় যান বা বয্ি�গতভােব 



লােভর জনয্ কাজ কেরন। বয্া� িনেজই এই ধরেনর �াহকেদর �ারা মামলা 
করেত পাের শধুমা� আদালেতর সামেন বয্াে�র শাখা অিফেসর এখিতয়ার 
রেয়েছ, এই ধরেনর �াহেকর প� েথেক অয্াকাউ� র�ণােব�ণ ে◌র জনয্। 

 
6. অয্াকাউ� েখালা এবং তার র�ণােব�ণ: 

6.1 অয্াকাউ� েখালা 
একিট অয্াকাউ� েখালার সময় �াহকেক তার পিরচেয়র ৈবধ �মাণ েদখােত হেব বা 
যিদ বয্া� স�� না হয় তেব পিরচেয়র একিট স�ূরক �মাণ। �াহকেক বয্াে�র 
একজন িবদয্মান অয্াকাউ�েহা�ার �ারাও পিরচয় কিরেয় েদওয়া হেব িযিন বয্াে�র 
কােছ এই জাতীয় �াহেকর নাম / িঠকানা / পিরচয় িনি�ত করেবন। অয্াকাউ�গিল 
অয্াকাউ� েহা�ােরর নােম বা েকা�ািনর নােমর অধীেন একিট অয্াকাউ� ন�েরর 
সােথ একে� রাখা হেব। 
বয্া� কতৃর্ ক িনধর্ািরত েমাড �ারা বয্াে�র কােছ জমা েদওয়া েকানও তেথয্ েয 
েকানও পিরবতর্ ন স�েকর্  �াহকঅেযৗি�ক িবল� ছাড়াই বয্া�েক অবিহত করেত 
বাধয্। 

 
6.2 নমুনা �া�র 

েয সম� বয্ি�রা েকানও অয্াকাউ� বা িসিকউিরিটজ অয্াকাউে� পিরচালনা বা 
সাইন ইন করার জনয্ অনুেমািদত হেবন তােদর �া�রগিল বয্াে�র কােছ জমা িদেত 
হেব। জমা েদওয়া �া�েরর উপর িভিৎত কের, বয্া� অয্াকাউে�র পিরিধর মেধয্ 
িলিখত �ভােবর অনুমিত েদেব। 

 
6.3  পিরচালনা এবং �া�র করার অিধকার 

- শধুমা� অয্াকাউ� েহা�ারেক পিরচালনা করার জনয্ কতৃর্ প� অয্াকাউ� 
স�িকর্ ত �ভাব ৈতির করার অিধকারী হেব। েকবলমা� এমন বয্ি� যােদর 
�িতিনিধে�র �মতা আইন �ারা সরবরাহ করা হয় বা এমন বয্ি�রা যারা 
অয্াকাউ� িট পিরচালনা করার জনয্ অয্াটিনর্র একিট �� িলিখত �মতা রােখ 
তারা অয্াকাউ� েহা�ারেক �িতিনিধ� করার অিধকারী হেত পাের। তারা তােদর 
পিরচয় এবং �িতিনিধে�র �মতা �মাণ করেত বাধয্ থাকেব। 

- �া�র করার অিধকার 
অয্াকাউ�েহা�ার ��ভােব এবং িলিখতভােব একিট অয্াকাউে� সাইন ইন করার 
জনয্ তৃতীয় পে�র কতৃর্ � �দান করেত পাের। �া�র করার জনয্ অনুেমািদত 
বয্ি� একেচিটয়াভােব অয্াকাউে� �ভাবগিল ৈতির এবং �তয্াহার করার 
অিধকারী হেবন। 

 
7. কাের� অয্াকাউে�র জনয্ পযর্ায়�িমক বয্ােল� ে�টেম�: 

7.1 পযর্ায়�িমক বয্ােল� ে�টেমে�র ইসুয্ 
 অনয্থায় স�ত না হেল, বয্া� �িতিট কয্ােল�ার মােসর েশেষ একিট বতর্ মান 

অয্াকাউে�র জনয্ একিট পযর্ায়�িমক বয্ােল� ে�টেম� জাির কের, যার ফেল 
এই সমেয়র মেধয্ উভয় পে�র �ারা অিজর্ ত দািবগিল (বয্া� �ারা আেরািপত সুদ 
এবং চাজর্  সহ) সাফ কের েদয়। বয্া� এই সাধারণ বয্বসােয়র শতর্ াবলীর 12 নং ধারা 
বা �াহেকর সােথ �া�িরত অনয্ েকানও চুি� অনুসাের েসখান েথেক উ�ত 
বয্ােলে�র উপর সুদ চাজর্  করেত পাের। 

 
7.2 আপিৎতর জনয্ অনুেমািদত সময়; নীরবতা �ারা অনুেমাদন 
 একিট পযর্ায়�িমক বয্ােল� ে�টেমে�র ভুলতা বা অস�ূণর্তা স�েকর্  েকানও 

�াহেকর েয েকানও আপিৎত থাকেত পাের তা অবশয্ই তার �াি�র দুই স�ােহর 
পের উৎথািপত হেত হেব না; যিদ আপিৎতগিল িলিখতভােব ৈতির করা হয় তেব দুই 



স�ােহর মেধয্ এগিল ে�রণ করা যেথ�। িনিদর্ � সমেয় আপিৎত জানােত বয্থর্ হেল 
তা অনুেমাদন িহসােব িবেবিচত হেব। পযর্ায়�িমক বয্ােল� ে�টেম� জাির করার 
সময়, বয্া� ��ভােব এই পিরণিতর �িত �াহেকর দৃি� আকষর্ণ করেব। �াহক এই 
সমেয়র েময়াদ েশষ হওয়ার পেরও পযর্ায়�িমক বয্ােল� ে�টেম�সংেশাধেনর 
দািব করেত পােরন, তেব তারপের অবশয্ই �মাণ করেত হেব েয অয্াকাউ�িট 
ভুলভােব েডিবট করা হেয়িছল বা ভুলভােব ে�িডট করা হয়িন। 

 
8. িবপরীত এি� এবং বয্া� �ারা ৈতির সংেশাধন এি�: 

8.1 পিরমােণর �ীকৃিত 
 একিট ৈবধ িবদয্মান অয্াকাউ� র�ণােব�ণ চুি�র ে�ে�, বয্া� �াহেকর পে� অেথর্র 

পিরমাণ �হণ করেত এবং তার অয্াকাউে� জমা িদেত বাধয্ এবং অপিরবতর্ নীয়ভােব 
অিধকারী হেব। এমনিক অয্াকাউ� র�ণােব�ণ চুি�র অবসােনর পেরও, বয্া� shaII 
অয্াকাউে�র সােথ সংেযােগ �াহেকর দায়ব�তার পিরমাণ পযর্� �াহেকর পে� 
অেথর্র একিট মাউ� �হণ করার অিধকারী হেত পাের। �াহকেক একিট পিরমাণ অথর্ 
�দােনর িনেদর্ শিট বয্া� �ারা েবিনিফিশয়ািরর অয্াকাউে� পিরমাণ জমা িদেয় স�ািলত 
হেব, যিদ না িনেদর্ শাবলীেত অনয্থায় িনেদর্ িশত হয়। 

 
8.2  একিট পযর্ায়�িমক বয্ােল� িববৃিত জাির করার আেগ 
 বতর্ মান অয্াকাউ�গিলেত ভুল ে�িডট এি�গিল (উদাঃ একিট ভুল অয্াকাউ� ন�েরর 

কারেণ পরবত� পযর্ায়�িমক বয্ােল� ে�টেম� ইসুয্ করার আেগ েডিবট এি�র 
মাধয্েম বয্া� �ারা িবপরীত হেত পাের েয বয্াে�র �াহেকর িবরুে� ঋণ পিরেশােধর 
দািব রেয়েছ (িবপরীত এি�); এই ে�ে�, �াহক েডিবট এি�েত আপিৎত জানােত পাের 
না কারণ ে�িডট এি�র সমতুলয্ পিরমােণর িন�িৎত ইিতমেধয্ হেয়েছ। করা হেয়েছ। 

 
8.3 একিট পযর্ায়�িমক বয্ােল� ে�টেম� জাির করার পের 
 যিদ একিট পযর্ায়�িমক বয্ােল� ে�টেম� জাির করার পের বয্া� একিট ভুল ে�িডট এি� 

িনি�ত কের এবং যিদ বয্াে�র �াহেকর িবরুে� ঋণ পিরেশােধর দািব থােক তেব এিট হেব 
 �াহেকর অয্াকাউ�িট তার দািবর পিরমাণ (সংেশাধন এি�) সহ েডিবট করুন। যিদ �াহক 

সংেশাধন এি�েত আপিৎত জানায়, তেব বয্া� wiII িবতিকর্ ত পিরমােণর সােথ অয্াকাউ�িট 
পুনরায় ে�িডট কের এবং তার পিরেশােধর দািব কের 
দািব আলাদাভােব। 

 

8.4 �াহকেক িব�ি�; সুেদর িহসাব বয্া� অিবলে� েকানও �াহকেক অবিহত 
করেব িবপরীত এি� এবং সংেশাধন এি� ৈতির করা হেয়েছ। আ�েহর 
িহসাব-িনকােশর ে�ে�। েয িদন ভুল এি� করা হেয়িছল েসই িদন েথেক 
বয্া� এি�গিলেক প�াদপসরণমূলকভােব �ভািবত করেব। 

 
9. সং�েহর অডর্ ার: 

9.1 ডকুেম�স উপ�াপনার উপর শতর্ সােপ� ে�িডট এি�গিল �ভািবত হয়। 
 যিদ বয্া� তােদর অথর্ �দােনর আেগ েচেকর কাউ�ার ভয্ালু ে�িডট কের, তেব এিট 

বয্া� �ারা জমা েদওয়া অেথর্র �কৃত �াি� সােপে� অথর্ �দােনর শেতর্  করা হয়, 
এমনিক যিদ এই আইেটমগিল বয্াংেক�দানেযাগয্ হয়। �াহক যিদ অনয্ানয্ 
আইেটমগিল সমপর্ণ কের, বয্া�েক ঋণ�হীতার কাছ েথেক বেকয়া পিরমাণ (েযমন 
সুেদর পেরায়ানা) সং�হ করার িনেদর্ শ েদয় এবং যিদ বয্া� এই পিরমােণর জনয্ 
ে�িডট এি�েক �ভািবত কের তেব এিট িরজােভর্ র অধীেন করা হয় েয বয্া� পিরমাণিট 
পােব। এই িরজাভর্ িটও �েযাজয্ হেব যিদ আইেটমগিল বয্াংেকই �েদয় হয়। যিদ েচক 
�দান না করা হয় বা যিদ বয্া� সং�েহর আেদেশর অধীেন পিরমাণিট না পায় তেব 



বয্া� শতর্ াধীন ে�িডট এি� বািতল করেব, এর মেধয্ একিট পযর্ায়�িমক বয্ােল� 
ে�টেম� জাির করা হেয়েছ িকনা তা িবেবচনা না কেরই। 

 এই সংর�েণর কারেণ, যিদ সং�হ বয্থর্ হয় বা ঋণ�হীতার আিথর্ক অব�ার কারেণ, 
িবচার িবভাগীয় বা িনয়�ক কতৃর্ পে�র হ�ে�প বা অনয্ েকােনা কারেণ বয্া� একিট 
সাধারণ এি�র মাধয্েম ে�িডট এি�িট িফিরেয় িদেত বাধয্ থাকেব। আশা করা যায় 
েয বয্া� সং�হ করা অেথর্র িন�িৎতর অবাধ অিধকার পােব না। 

 িরজােভর্ শন বয্বহার করা েযেত পাের যিদ ে�িডট করা পিরমাণ িবেদেশ সং�হ করা 
হয় এবং িবেদশী আইন অনুসাের বা একিট িবেদশী বয্াে�র সােথ স�ািদত একিট 
চুি�র িভিৎতেত বয্া� েসই পিরমাণিট তৃতীয় পে�র �ারা পুনরায় েডিবট করা হয়। 

 যিদ িরজােভর্ শন বলবৎ থােক, তাহেল বয্া� �াহকেক ে�িডট করা পিরমােণর 
িন�িৎত করার অিধকার অ�ীকার করারও অিধকারী হেব। অয্াকাউে�র ভারসাময্ 
�ারা সংর�ণ িনমূর্ল করা হেব না। 

 
9.2 �াহেকর �ারা করা েচেকর অথর্ �দান যিদ বয্াে�র �াভািবক প�িত অনুসাের েডিবট 

এি� বািতল না করা হয় তেব েচেকর অথর্ �দান করা হয়। নগেদ �েদয় েচকগিল 
উপ�াপনকারী প�েক তােদর অথর্ �দােনর পের অথর্ �দান করা হেয়েছ বেল মেন 
করা হয়। েচকগিলেক বয্াে�র কােছ অথর্�দােনর পরামশর্ েদওয়ার সােথ সােথ তােদর 
স�ান জানােনা হেয়েছ বেল মেন করা হয় (েযিট �থেম ঘটেব)৷ এই অনুে�দিট 
সমেয় সমেয় বয্াে�র �ারা িনধর্ািরত েয েকানও িবপরীত প�িত/িবধােনর অধীন হেব৷ 
 

10. ৈবেদিশক মু�ার েলনেদন এবং ৈবেদিশক মু�া অয্াকাউে� অ�িনর্িহত ঝঁুিক: 
10.1 ৈবেদিশক মু�ার অয্াকাউ� স�িকর্ ত আেদেশর বা�বায়ন �াহেকর ৈবেদিশক মু�া 

অয্াকাউ�গিল িবেদশী মু�ায় �াহেকর অথর্ �দান এবং িন�িৎতর নগদ কম 
িন�িৎতেক কাযর্কর করেত পিরেবশন কের। ৈবেদিশক মু�া অয্াকাউে� ে�িডট 
বয্ােলে�র িন�িৎত (েযমন ৈবেদিশক মু�ার ে�িডট বয্ােলে�র েডিবেট ে�িডট 
�ানা�েরর মাধয্েম) মু�ার �েদেশর বয্া�গিলর মাধয্েম বা �ারা িন�িৎত করা হয়, যিদ 
না বয্া� েসগিল স�ূণর্রেপ তার িনজ� সং�ার মেধয্ স�াদন কের। 

 
10.2 �াহেকর সােথ ৈবেদিশক মু�ার েলনেদেনর জনয্ ে�িডট এি�গিল যিদ বয্া� �াহেকর 

সােথ একিট েলনেদন েশষ কের (েযমন একিট ফেরায়াডর্  এ�েচ� েলনেদন) যার অধীেন 
এিট একিট িবেদশী মু�ায় একিট পিরমােণর িবধান �দান কের, তেব এিট সংি�� মু�ায় 
�াহেকর অয্াকাউ� জমা িদেয় তার ৈবেদিশক মু�ার বাধয্বাধকতা পূরণ করেব, যিদ না 
অনয্থায় স�ত হয়। 

 
10.3 বয্াে�র কাযর্�মতার সামিয়ক সীমাব�তা 
 ৈবেদিশক মু�ার ে�িডট বয্ােল� (অনুে�দ 1) েডিবট করার জনয্ বা ৈবেদিশক মু�ার 

বাধয্বাধকতা (অনুে�দ 2) িডসচাজর্  করার জনয্ একিট িন�িৎত অডর্ ার কাযর্কর করার 
জনয্ বয্াে�র দািয়� �িগত করা হেব এবং যত�ণ না বয্া� করেত পাের বা করেত 
পাের তত�ণ পযর্� রাজৈনিতক অি�িতশীলতা/অিন�য়তা বা পিরি�িত বা ঘটনার 
কারেণ েয মু�ায় ৈবেদিশক মু�ার ে�িডট বয্ােল� বা বাধয্বাধকতা িচি�ত করা হয় 
তার সীমাব�ভােব িন�িৎত করা 

 সংি�� মু�ার েদশ। েয পিরমােণ এবং যত�ণ পযর্� এই ধরেনর পিরি�িত বা ঘটনা 
অবয্াহত থােক, বয্া� সংি�� মু�ার েদেশর বাইের অনয্ েকােনা �ােন, অনয্ েকােনা 
মু�ায় (ইউেরা সহ) বা নগদ অথর্ �দােনর মাধয্েম কাজ করেত বাধয্ নয়। যাইেহাক, 
একিট ৈবেদিশক মু�া ে�িডট বয্ােল� েডিবট করার জনয্ একিট িন�িৎত অডর্ ার 
কাযর্কর করার জনয্ বয্াে�র দািয়� �িগত করা হেব না যিদ বয্া� এিট স�ূণর্রেপ তার 
িনজ� সং�ার মেধয্ কাযর্কর করেত পাের। একই মু�ায় এেক অপেরর িবরুে� বেকয়া 



দাবী িনধর্ারেণর �াহক এবং বয্াে�র অিধকার উপেরা� িবধান �ারা �ভািবত হেব না। 
 

10.4 �াহেকর ঝঁুিক 
 �িতিট ৈবেদিশক মু�ার েলনেদন �াহক স�ূণর্ সেচতনতার সােথ �েবশ করেব েয 

ৈবেদিশক মু�া েলনেদেন ৈবেদিশক মু�ার ঝঁুিক জিড়ত হেত পাের যার জনয্ বয্া� 
দায়ী থাকেব না। 

 
11. সহেযািগতা করা �াহেকর কতর্ বয্: 

11.1 সহেযািগতা করার বাধয্বাধকতা 
 বয্াে�র সােথ তার েলনেদেনর ে�ে� �াহকেক, িবেশষ কের, নীেচ বিণর্ত িহসােব 

সহেযািগতা করার বাধয্বাধকতাগিল পালন করেত হেব। এর েয েকােনা ল�ন 
এখােন উি�িখত িহসােব বয্াে�র জনয্ চুি�র অবসান ঘটােব। 

 
11.2 �াহেকর নাম, িঠকানা বা বয্াে�র �িত �িতিনিধে�র �মতার পিরবতর্ ন: 
 �াহকেক অিবলে� িলিখতভােব বয্া�েক অবিহত করেত হেব, �াহেকর নাম এবং 

িঠকানায় েকানও পিরবতর্ েনর িবল� না কের, েসইসােথ �দৎত বয্াে�র �িত 
�িতিনিধে�র েয েকানও �মতার অবসান বা সংেশাধন। 

 
েয েকােনা বয্ি�র কােছ (িবেশষ কের, একিট পাওয়ার অফ অয্াটিনর্)। এই 
েনািটিফেকশন িডউিটও িবদয্মান েযখােন �িতিনিধে�র �মতাগিল একিট পাবিলক 
েরিজ�াের (েরিজ�ার অফ েকা�ািনজ) নিথভু� করা হয় এবং এর েকােনা 
অবসান বা এর েকােনা সংেশাধন েসই েরিজ�াের �েবশ করােনা হয়। 
আইিন েলনেদন করার জনয্ �াহেকর �মতার পিরবতর্ ন বা �িতর িবষেয় �াহক 
অিবলে� বয্া�েক িলিখতভােব অবিহত করেবন। �াহক যিদ একিট েকা�ািন বা 
আইনী সৎতা হয়, তাহেল তার িবলুি� অিবলে� বয্া�েক অবিহত করা হেব। 

 
11.3 অডর্ ার এবং ে�িডট �া�ফােরর ��তা 
 অডর্ ার এবং ে�িডট �া�ফারগিল �য্থর্হীনভােব তােদর অিভ�ায় এবং উেদ্দশয্ 

�দশর্ন করেত হেব। অডর্ ার এবং ে�িডট �া�ফার যা ��ভােব বা সিঠকভােব বলা 
হয় না তা �ে�র িদেক পিরচািলত করেত পাের, যার ফেল িবল� হেত পাের। 
িবেশষ কের, যখন েকানও অয্াকাউ� (েযমন সরাসির েডিবট এবং েচক উপ�াপনা) 
ে�িডট করার অডর্ ার েদওয়া এবং ে�িডট �া�ফার করা হয়, তখন �াহকেক 
অবশয্ই �াপেকর নােমর পাশাপািশ অয্াকাউ� ন�েরর সিঠকতা এবং স�ূণর্তা 
িনি�ত করেত হেব, 

 বয্া� েকাড ন�র এবং মু�া উে�খ করা হেয়েছ। সংেশাধন, িনি�তকরণ বা অডর্ ার 
এবং ে�িডট �া�ফােরর পুনরাবৃিৎত েযমন িহসােব মেনানীত করা আবশয্ক। 

 
11.4 িনেদর্ শাবলী: 

- বয্া� �াহক বা তােদর ময্াে�ট েহা�ারেদর কাছ েথেক বয্াে�র স�ি�র জনয্ �াহেকর 
যথাযথ অনুেমাদেনর সােথ িনেদর্ শাবলী �হণ করেব। 

- যিদ েকানও কারেণ, িনেদর্ শ �দানকারী বয্ি�র অনুেমাদন স�েকর্  বয্াে�র েকানও 
সে�হ থােক, তেব বয্া�েক এই জাতীয় িনেদর্ শ / গিল অনুসরণ কের �হণ বা কাজ না 
করার অনুমিত েদওয়া হয়। 

- ই�ারেনেটর মাধয্েম িনেদর্ শাবলী �হণ করা এবং অনলাইন পিরেষবাগিলর ে�ে� 
িনেদর্ শাবলী �হণ করা বয্তীত বয্া�শধুমা� বয্াি�ং সময়কােল িনেদর্ শাবলী �হণ করেব। 
যিদ বয্া� বয্াি�ং ঘ�ার বাইের েকানও িনেদর্ শাবলী �হণ কের তেব এিট 
িন�িলিখতগিলেত �াহক�ারা িবতরণ করা হেব বেল মেন করা হেব 

 বয্াি�ং িদবস। 



 
11.5  �মাণীকরণ: 

�াহকেক যথাযথ �মাণীকরেণর উেদ্দেশয্ িনধর্ািরত �েয়াজনীয়তাগিল েমেন চলেত হেব 
এবং িনি�ত করেত হেব: �াহক েলনেদেনর জনয্ �েয়াজনীয় িনধর্ািরত �মাণীকরণ 
�যুি� এবং িনরাপৎতা বয্ব�াগিল িনি�ত করেত স�ত হন এবং �াহকেক বয্া� �ারা 
িবেশষভােব �দৎত পাসওয়াডর্  / েকানও ন�র েকানও তৃতীয় পে�র কােছ �কাশ করা হয় 
না তা িনি�ত করার জনয্ সম� যুি�স�ত পদে�প �হণ করেত স�ত হন। 

 
11.6 একিট অডর্ ার বা ে�িডট �া�ফার স�াদেনর সােথ স�িকর্ ত 

তাৎ�িণকতার িবেশষ েরফাের� 
যিদ �াহক মেন কেরন েয েকানও অডর্ ার বা ে�িডট �া�ফােরর জনয্ িবেশষভােব 
তাত্�িণক ভােব কাযর্কর করা �েয়াজন, তেব �াহক বয্া�েক পৃথকভােব এই 
সতয্িট অবিহত করেবন। মুি�ত ফেমর্ জাির করা অডর্ ার বা ে�িডট �া�ফােরর জনয্, 
এিট ফমর্ েথেক পৃথকভােব করা আবশয্ক। 

 
11.7 বয্া� েথেক �া� িব�ি�র পরী�া, এবং আপিৎত 

�াহকেক অিবলে� অয্াকাউে�র িববৃিত, িনরাপৎতা েলনেদেনর িববৃিত, িসিকউিরিটজ 
এবং িবিনেয়ােগর আেয়র িববৃিত, অনয্ানয্ িববৃিত, অডর্ ার এবং ে�িডট �া�ফােরর 
স�াদেনর পরামশর্, েসইসােথ �তয্ািশত অথর্ �দান এবং চালান (পরামশর্) এবং 
তােদর সিঠকতা এবং স�ূণর্তা স�েকর্  েমইেলর তথয্ পরী�া করেত হেব এবং 
তাত্�িণকভােব েকানও আপিৎত উৎথাপন করেত হেব, যিদ থােক তেব তা স�িকর্ ত। 
যিদ বয্া� দুই স�ােহর মেধয্ েকান িলিখত আপিৎত না পায়, তেব উি�িখত বয্াে�র 
িববৃিত এবং পিরেষবাগিল �াহেকর �ারা সিঠক এবং অনুেমািদত বেল মেন করা হেব। 

 
11.8 িববৃিত না পাওয়ার ে�ে� বয্া�েক েনািটশ পযর্ায়�িমক বয্ােল� ে�টেম� এবং 

িনরাপৎতা িববৃিত না েপেল �াহকেক অবশয্ই অিবলে� বয্া�েক অবিহত করেত 
হেব। বয্া�েক অবিহত করার দািয়�ও িবদয্মান যিদ �াহেকর �ারা অনয্ানয্ 
পরামশর্গিল আশা করা হয় (েযমন িনরাপৎতা েলনেদেনর িববৃিত, �াহেকর অডর্ ার 
স�াদেনর পের অয্াকাউে�র িববৃিত এবং �াহেকর �ারা �তয্ািশত ে�িডট 
�া�ফার বা অথর্ �দান)। 

 
11.9 েটিলকিমউিনেকশেনর মাধয্ম বয্বহাের যথাযথ যৎন এবং অধয্বসায় 

�াহক যিদ েটিলকিমউিনেকশেনর মাধয্েম অডর্ ার বা 
অনয্ানয্ িববৃিত েদয় তেব �া�িমশন �িট এবং 
অপবয্বহার এড়ােত িতিন যথাযথ সতকর্ তা অবল�ন 
করেবন। 

 
11.10 অনুবাদ সরবরাহ করা কতর্ বয্ 

েয েকানও িবেদশী ভাষার য�গিল অনুেমািদত বয্ি�র �ারা একিট ইংেরিজ 
অনুবােদও বয্াে�র কােছ উপ�াপন করা হেব এবং যিদ বয্াে�র �েয়াজন হয় 
তেব যথাযথভােব �তয্িয়ত হেব। 

 
 
 
 
 
 
 



 
বয্া� পিরেষবার মূলয্ 

12. সুদ, চাজর্  এবং আউট-অফ-পেকট খরচ: 
12.1 সুদ এবং চাজর্  

�াহকেক বয্াে�র �াপয্ অেথর্র উপর সুদ �দান করেত হেব এবং বয্া� কতৃর্ ক �দৎত 
পিরেষবাগিলর উপর চাজর্  গিল েযমন িভিৎতেত বা িভিৎতেত এবং এমন সমেয় যা 
বয্াে�র সােথ িলিখতভােব স�ত হেব বা এই ধরেনর িলিখত চুি�র অনুপি�িতেত, 
সমেয় সমেয় বয্া� �ারা িনধর্ািরত হেব। 
 

12.2 বেকয়া পিরমােণর উপর সুদ 
বয্া� তার িবেবচনার িভিৎতেত �দৎত পিরমােণর উপর উ�তর সুেদর হার চাজর্  করার 
অিধকারী হেব যখন বেকয়া বা পূেবর্র চুি� ছাড়াই অিতির� পিরমােণ অথর্ �দান করা 
হয় না এবং এই ধরেনর সুদ বয্া� �ারা িনধর্ািরত িহসােব পযর্ায়�িমকভােব েযৗিগক 
হেত পাের। 

 
12.3 সুদ ও চােজর্ র পিরবতর্ ন 

পিরবতর্ নশীল সুেদর হার ঋেণর ে�ে� সংি�� ঋণ চুি�র শতর্  অনুযায়ী সুেদর হার 
সম�য় করা হেব। 
পিরেষবাগিলর জনয্ চাজর্  যা �াহক সাধারণত �ায়ী িভিৎতেত বয্বহার কের, বয্বসািয়ক 
স�েকর্ র কাঠােমার মেধয্ (েযমন অয্াকাউ� / িসিকউিরিটজ অয্াকাউ� পিরচালনা) 
স�বত বয্া� �ারা তার যুি�স�ত িবেবচনার িভিৎতেত পিরবিতর্ ত হেত পাের। 

 
 



12.4 খরচ এবং চাজর্  
�াহক চািহদার সােথ সােথ বয্া�েক অথর্ �দান বা পিরেশাধ করেবন এবং বয্া� 
�াহেকর েয েকানও অয্াকাউ� েডিবট করার অিধকারী হেব যা সাধারণত বয্া� �ারা 
চাজর্  করা সম� কিমশন এবং অনয্ানয্ চােজর্ র সােথ সাধারণত বয্া� �ারা চাজর্  করা 
হয়, যা পূেবর্ �াহকেক এবং অনয্ানয্ সম� খরচ, চাজর্  এবং পেকেটর বাইের এবং 
এই সাধারণ বয্বসােয়র শতর্ াবলীর সােথ স�িকর্ ত বয্া� �ারা �দৎত অনয্ানয্ বয্য়গিল 
অবিহত করা েহাক বা না েহাক,  বয্া� এবং �াহেকর মেধয্ েকানও িবেশষ 
বয্বসািয়ক শতর্ াবলী বা অনয্ েকানও চুি�, আইনী বয্য় এবং উইথেহাি�ং টয্া� 
(কেপর্ােরট আয়কর বয্তীত) সহ। 
বয্া� বয্ি�গত পিরমাণ িনিদর্ � না কের একক পিরমােণর িভিৎতেত এই ধরেনর চাজর্  
এবং বয্েয়র অিধকারী হেব যিদ না �াহক ��ভােব পৃথক পিরমােণর 
আইেটমাইেজশন দািব কের। 

 
�াহেকর িবরুে� বয্াে�র দািবর িনরাপৎতা 

13. িনরাপৎতা �দান বা বৃি�: 
13.1 িনরাপৎতার জনয্ অনুেরাধ করার জনয্ বয্াে�র অিধকার 

বয্া� দািব করেত পাের েয �াহক বয্াি�ং স�কর্  েথেক উ�ত েয েকানও দািবর জনয্ 
উপযু� সমেয়র মেধয্ �াভািবক ধরেণর সুর�া সরবরাহ করেত পাের, এমনিক যিদ 
এই ধরেনর দািবগিল শতর্ সােপ� বা সীমাব� হয় বা এখনও বেকয়া না হয় (েযমন 
�াহেকর পে� জাির করা গয্ারাি�র অধীেন �দৎত পিরমােণর জনয্ �িতপূরণ)। যিদ 
�াহক বয্াে�র �িত অনয্ �াহেকর বাধয্বাধকতার জনয্ একিট দায়ব�তা �হণ কের 
থােক (েযমন একিট জািমন িহসােব), তেব, বয্া�িট দািব করার অিধকারী নয় েয ঋেণর 
পিরপ�তার আেগ এই ধরেনর দায়ব�তার ফেল ঋেণর জনয্ িনরাপৎতা �দান বা বৃি� 
করা উিচত। 

 
13.2 ঝঁুিকর পিরবতর্ ন 

 যিদ বয্া�, �াহেকর িবরুে� দািব ৈতিরর পের, �াথিমকভােব স�ূণর্রেপ বা 
আংিশকভােব দািব কের েয িনরাপৎতা �দান করা বা বৃি� করা উিচত, তেব এিট 
পরবত� সমেয় এই ধরেনর চািহদা কম নাও করেত পাের, তেব, তেব, এই 
পিরি�িতগিল বয্াে�র কােছ ঘেট বা পিরিচত হয় যা �াহেকর িবরুে� দািবগিলর 
উ�তর ঝঁুিক মূলয্ায়নেক নয্ায়স�ত কের। এিট, িবেশষ কের, যিদ (ক) �াহেকর 
অথর্ৈনিতক / আিথর্ক অব�া পিরবিতর্ ত হয় বা েনিতবাচক ভােব পিরবতর্ ন করার 
হুমিক েদয় বা (খ) িবদয্মান িনরাপৎতার মান খারাপ হেয় েগেছ বা খারাপ হওয়ার 
হুমিক েদয় তেব এিট হেত পাের। বয্াে�র িনরাপৎতা দািব করার েকানও অিধকার েনই 
যিদ এিট ��ভােব স�ত হয় েয �াহকেক েকানও সুর�া সরবরাহ করেত হেব না 
বা েকবলমা� েসই িনরাপৎতা সরবরাহ করেত হেব যা িনিদর্ � করা হেয়েছ। সব ধরেনর 
ঋণ চুি�র জনয্, বয্া� 
দািব করেত পাের েয িনরাপৎতা �দান করা েহাক বা বৃি� করা েহাক এমনিক যিদ ঋণ 
চুি�েত িনরাপৎতা স�েকর্  েকানও স�ূণর্ ইি�ত না থােক। 

 
13.3 �দান বা বাড়ােনার জনয্ একিট সময়সীমা িনধর্ারণ করা বয্া� িনরাপৎতা �দান বা বৃি� 

করার জনয্ পযর্া� সময় েদেব। যিদ বয্া� এই বয্বসােয়র শতর্ াবলীর 20 নং ধারা 
অনুসাের িব�ি� ছাড়াই তার সমাি�র অিধকার বয্বহার করেত চায়, তেব �াহক 
যিদ এই সমেয়র মেধয্ িনরাপৎতা �দান বা বৃি� করার বাধয্বাধকতা েমেন চলেত বয্থর্ 
হন তেব এিট করার আেগ এিট �াহেকর দৃি� আকষর্ণ করেব। 
 
 
 



14. বয্াে�র পে� িলেয়ন: 
14.1 িলেয়ন চুি� 

�াহক এর �ারা িনি�ত কের েয বয্া� িসিকউিরিটজ এবং চয্ােটেলর উপর একিট 
িলেয়ন অজর্ ন করেব যা বয্াি�ং বয্বসােয়র পিরিধর মেধয্, বয্াে�র একিট গাহর্ �য্ 
অিফেসর দখেল এেসেছ বা আসেত পাের। বয্া�িট বয্াি�ং স�কর্  (েযমন ে�িডট 
বয্ােল�) েথেক উ�ত বয্াে�র িবরুে� �াহেকর েয েকানও দািবর উপর একিট 
িলেয়নও অজর্ ন করেব বা ভিবষয্েত থাকেত পাের। যিদ েকানও িসিকউিরিটজ 
িলেয়েনর সােপে� হয় তেব এই জাতীয় আইেয়ন এই জাতীয় িসিকউিরিটজ 
স�িকর্ ত সুদ এবং লভয্াংশ পযর্� �সািরত করেব। িলেয়ন িট জেয়� অয্াকাউ� সহ 
বয্বসািয়ক স�েকর্ র অধীেন �াহেকর িবরুে� বয্াে�র দািবগিল সুরি�ত করেব, 
এমনিক যিদ দািবগিল শতর্ সােপ� বা সময় িহসােব সীমাব� হয় বা এখনও িনধর্ািরত 
না হয়। জেয়� অয্াকাউ� বা িসিকউিরিটজ অয্াকাউে�র স�েদর উপর িলেয়ন 
শধুমা� একিট অয্াকাউ� েহা�ার বা িসিকউিরিটজ অয্াকাউ�েহা�ােরর সােথ 
বয্বসািয়ক স�েকর্ র অধীেন বয্াে�র দািবগিল সুরি�ত করেব। 

 
14.2 িলেয়েনর অি�� িবষয়ক 
 উপের বিণর্ত দািবগিল েয পিরমােণ রেয়েছ তা বয্াে�র আইেটেমর দখল 

েনওয়ার পের িলেয়নিট অি�ে� আসেব; অনয্থায় ভিবষয্েতর েয েকানও 
সমেয় যখন এই ধরেনর দািব উৎথািপত হয়। 

 
14.3 িনরাপদ ে�ম 

 িলেয়ন বয্াি�ং স�কর্  েথেক উ�ত সম� িবদয্মান, ভিবষয্ত এবং আকি�ক 
দািবগিল সুরি�ত করার জনয্ কাজ কের যা বয্া� তার সম� েদশীয় এবং িবেদশী 
অিফেসর সােথ �াহেকর িবরুে� থাকার অিধকারী। যিদ �াহক বয্াে�র �িত অনয্ 
�াহেকর বাধয্বাধকতার জনয্ একিট দায়ব�তা �হণ কের থােক (েযমন একিট জািমন 
িহসােব), িলেয়ন ঋেণর পিরপ�তার আেগ করা দায়ব�তার ফেল সৃ� ঋণসুরি�ত 
করেব না। 

 
14.4 িলেয়ন েথেক অবয্াহিত 

যিদ ফা� বা অনয্ানয্ স�দ িরজােভর্ র অধীেন বয্াে�র িন�িৎতর �মতায় আেস 
েয তারা শধুমা� একিট িনিদর্ � উেদ্দেশয্ বয্বহার করা েযেত পাের (েযমন 
িবিনময় িবল পিরেশােধর জনয্ নগদ জমা), বয্াে�র িলেয়ন এই স�দগিলেত 
�সািরত হয় না। যাইেহাক, এিট শধুমা� যতিদন সংর�ণ কাযর্কর হয় তত�ণ 
পযর্� �েযাজয্ হেব। বয্া� িনেজই (িনজ� েশয়ার) �ারা জাির করা েশয়ারগিল 
এবং �াহেকর অয্াকাউে�র জনয্ িবেদেশ বয্া� িনরাপদ েহফাজেত রােখ এমন 
িসিকউিরিটজগিলর ে�ে�ও একই কথা �েযাজয্। তদুপির, িলেয়নিট বয্া� 
িনেজই জাির করা লাভ-অংশ�হেণর অিধকার / লাভ-অংশ�হেণর 
শংসাপ�গিলেত বা নিথ বা অসমিথর্ত �ারা িনি�ত বয্াে�র অধীন� 
বাধয্বাধকতাগিলেত �সািরত হয় না। 

 
14.5 সুদ এবং লভয্াংশ ওয়াের� 

যিদ িসিকউিরিটজগিল বয্াে�র িলেয়েনর সােপে� হয় তেব �াহক এই জাতীয় 
িসিকউিরিটজ স�িকর্ ত সুদ এবং লভয্াংশ ওয়াের� সরবরােহর দািব করার অিধকারী 
নন। 

 
15. িবিনমেয়র সং�হ এবং ছােড়র িবলগিলর জনয্ আইেটমগিলর ে�ে� িনরাপৎতা 

সুদ: 
15.1 িনরাপৎতার মাধয্েম মািলকানা হ�া�র বয্া� এই ধরেনর আইেটমগিল জমা 

েদওয়ার সময় সং�েহর জনয্ জমা েদওয়া েকানও েচক এবং িবিনময় িবেলর 



সুর�ার মাধয্েম মািলকানা অজর্ ন কের। বয্া� িট এই সমেয় িবিনমেয়র ছাড়�া� 
িবলগিলর পরম মািলকানা অজর্ ন কের। 

  এই ধরেনর আইেটম �য়; যিদ এিট অয্াকাউে� িবিনমেয়র ছােড়র িবলগিল 
পুনরায় েডিবট কের তেব এিট এ�েচে�র এই ধরেনর িবলগিলেত সুর�ার 
মাধয্েম মািলকানা বজায় রােখ। 

 
15.2 িনরাপৎতার মাধয্েম অয্াসাইনেম� 

িবিনমেয়র েচক এবং িবলগিলর অ�িনর্িহত দািবগিল েচক এবং িবিনময় িবলগিলেত 
মািলকানা অজর্ েনর সােথ সােথ একই সােথ বয্াে�র কােছ পাস হেব; অনয্ানয্ 
আইেটমগিল সং�েহর জনয্ জমা করা হেল দািবগিল বয্াে�র কােছও চেল যায় 
(েযমন সরাসির েডিবট, বািণিজয্ক ে�িডংেয়র নিথ)। 

 
15.3 সং�েহর জনয্ িবেশষ উেদ্দেশয্ আইেটম 

যিদ সং�েহর জনয্ আইেটমগিল িরজােভর্ র অধীেন বয্াে�র কােছ জমা েদওয়া হয় েয 
তােদর কাউ�ার ভয্ালু শধুমা� একিট িনিদর্ � উেদ্দেশয্ বয্বহার করা েযেত পাের, তেব 
িনরাপৎতার মাধয্েম মািলকানা হ�া�র বা অয্াসাইনেম� �সািরত হয় না 
এই আইেটমগিল। 

 
15.4 বয্াে�র সুরি�ত দািব 

িনরাপৎতার মাধয্েম �ানা�িরত বা িনধর্ািরত মািলকানা �াহেকর বতর্ মান অয্াকাউ� েথেক 
উ�ত �াহেকর িবরুে� েয েকানও দািব সুরি�ত করার জনয্ কাজ কের যখন আইেটমগিল 
সং�েহর জনয্ জমা েদওয়া হয় বা িবিনমেয়র ছােড়র িবলগিলর জনয্ অৈবতিনক 
আইেটমগিল পুনরায় েডিবট করার ফেল উৎথািপত হয়। �াহেকর অনুেরােধর পের, বয্া� 
এই জাতীয় আইেটমগিলর সুর�ার মাধয্েম �াহেকর কােছ মািলকানা পুনরায় �া�ফার 
কের এবং যিদ এিট না কের তেব এই ধরেনর অনুেরােধর সময়, �াহেকর িবরুে� েকানও 
দািব না থােক যা সুরি�ত করা দরকার বা যিদ এিট �াহকেক িন�িৎত করার অনুমিত না েদয় 
তেব তা পুনরায় �া�ফার কের। 
তােদর চূড়া� অথর্ �দােনর আেগ এই জাতীয় আইেটমগিলর পা�া মূলয্। 

 
16. িনরাপৎতার দািবর সীমাব�তা: 

16.1 কভার সীমা 
বয্া� দািব করেত পাের েয সম� সুর�ার উপলি�েযাগয্ মান বয্াি�ং বয্বসািয়ক 
স�কর্  (কভার সীমা) েথেক উ�ত সম� দািবর েমাট পিরমােণর সােথ স�িতপূণর্ না 
হওয়া পযর্� িনরাপৎতা �দান বা বৃি� করা উিচত। 

 
16.2 িবেশষ চুি� 

যিদ উপলি�েযাগয্ মান বা অনয্ কভার সীমা বয্তীত অনয্ েকানও িনিদর্ � িনরাপৎতা 
আইেটেমর জনয্ মূলয্ায়েনর মানদ� স�ত হয় তেব এই অনয্ানয্ মানদ� বা 
সীমাগিল �েযাজয্ হেব। 

 
17. িনরাপৎতা উপলি� 

যিদ �াহক েকানও পিরমাণ অথর্ �দান করেত বা নগদ কভার বা সুর�া সরবরাহ করেত বয্থর্ 
হন বা বাদ েদন, তেব বয্াে�র কােছ �াহেকর �ারা �দৎত েকানও আকি�ক বা অনয্ানয্ 
বাধয্বাধকতা বা দায়ব�তা �কৃতপে� পিরপ� হেব িকনা, বয্া� েকানও বয্ি�েক অথর্ 
�দােনর বা েনািটেশর দািব ছাড়াই িবি� করেত পাের। �াহেকর েয েকানও স�দ (েকানও 
মু�া রপা�র করা সহ) তার বা েকানও অিফস / শাখায় (েকানও মু�া রপা�র করা সহ) 
উপলি� করা বা অনয্থায় িন�িৎত করা 
ডেয়শ বয্া� এিজ-র দখল এই ভােব এবং এই ধরেনর শেতর্  বয্া� তার পরম িবেবচনার 
িভিৎতেত উপযু� বেল মেন করেত পাের। 



বয্া� বা এর েকান এেজ�ই এমন েকান �িতর জনয্ েকানভােব দায়ী থাকেব না যা িব�য় বা 
িন�িৎতর উপেরা� �মতা �েয়ােগ উপল�য্ হেত পাের, এবং বয্া� এই ধরেনর িব�য় বা 
িন�িৎতর সােথ স�িকর্ ত েকানও ে�াকার, িনলামকারী, এেজ� বা বয্া� �ারা িনযু� অনয্ 
েকানও বয্ি�র ি�য়াকলাপ বা �িটর জনয্ দায়ব� থাকেব না। 
েয েকানও িব�য় বা িন�িৎতর েনট আয়, এআইআই বয্য়, চাজর্  এবং অনয্ানয্ িবতরেণর অথর্ 
�দােনর পের এবং েকানও পূবর্বত� দািবগিল তখন �াহেকর �ারা বয্াে�র কােছ বেকয়া বা 
বেকয়া অেথর্র অথর্ �দােনর জনয্ �েয়াগ করা হেব। বয্াে�র েয েকান কমর্কতর্ ার একিট 
িববৃিত েয িব�য় বা িন�িৎতর �মতা �েয়াগেযাগয্ হেয় উেঠেছ তা এই ধরেনর সেতয্র 
চূড়া� �মাণ হেব এবং �াহক এিট িনেয় িবতকর্  করার অিধকারী হেবন না। 

 
18. ব� করা হে�: 

18.1 বয্া� �াহেকর সম� দায়ব�তার িবরুে� �াহেকর সম� দািব ব� করার 
অিধকারী হেব, িবেশষ কের অয্াকাউ�েহা�ারেদর মেধয্ একিটর তুলনায় বয্াে�র 
দািবর িবরুে� জেয়� অয্াকাউ�গিলেত ে�িডট বয্ােল�। 

 
18.2 েসট অফ করার িবদয্মান অিধকার ে◌র সােথ নয়, বয্া� িট বতর্ মান 

অয্াকাউ�গিলেত ে�িডট বয্ােল� স�িকর্ ত তৃতীয় পে�র পে� �াহেকর 
�ভাবগিল পিরচালনা করেব যত�ণ না �াহক একিট েসিটং অফ ে�টেম� না 
পান। 

 
পিরসমাি� 

19. �াহেকর সমাি� অিধকার: 
19.1 েয েকান সময় সমাি�র অিধকার 
 বয্া� এবং �াহক অনয্থায় একিট েময়াদ বা একিট সমাি� িবধােন স�ত না হেল, 

�াহক েয েকানও সময়, েনািটেশর সময়কাল ছাড়াই, স�ূণর্ বা িনিদর্ � বয্বসািয়ক 
স�কর্  (েযমন েচেকর বয্বহার) িহসােব বয্বসািয়ক স�কর্ েক বািতল করেত পােরন। 
 

19.2 যুি�স�ত কারেণর জনয্ সমাি� 
যিদ বয্া� এবং �াহক একিট িনিদর্ � বয্বসািয়ক স�েকর্ র জনয্ একিট েময়াদ বা 
িবপরীত িবধােন স�ত হন, তেব এই ধরেনর স�কর্ িট িলিখতভােব যুি�স�ত 
েনািটেশর পের েশষ হেয় েযেত পাের, �াহেকর �ারা বয্াে�র শাখা অিফেস িবতরণ 
করা হয়, যা তার অয্াকাউ�িট বজায় রােখ, যিদ যুি�স�ত কারণ থােক যা 
বয্বসািয়ক স�কর্  চািলেয় যাওয়ার জনয্ �াহেকর কােছ অ�হণেযাগয্ কের েতােল,  
বয্াে�র ৈবধ উে�গগিল িবেবচনা করার পের। 

 
20. বয্াে�র সমাি� অিধকার: 

20.1 েনািটশ ছাড়াই যখন েকানও েময়াদ িনিদর্ � করা হয় না 
যিদ না বয্া� এবং �াহক অনয্থায় একিট েময়াদ বা একিট সমাি� িবধােন স�ত হয়, 
তেব বয্া� েয েকানও সময় একিট স�ূণর্ বা িনিদর্ � বয্বসািয়ক স�কর্  (েযমন 
েচেকর বয্বহার) িহসােব বয্বসািয়ক স�কর্ েক বািতল করেত পাের। 

 
20.2 েনািটেশর উপর সমাি�- েযখােন েকানও েময়াদ িনিদর্ � করা হয় না  

একিট যুি�স�ত েনািটশ িপিরয়ড পযর্েব�ণ করার পের, বয্া� েয েকানও সময় 
বয্বসািয়ক স�কর্ েক একিট স�ূণর্ বা িনিদর্ � স�কর্  িহসােব বািতল করেত পাের যার 
জনয্ েকানও েময়াদ বা সমাি�র িবধান স�ত হয়িন (উদাঃ েচক ফমর্গিলর বয্বহােরর 
অনুেমাদন েদওয়া চুি�)। েনািটেশর সময়কাল িনধর্ারেণ, বয্া� �াহেকর ৈবধ 
উে�গগিল িবেবচনা করেব। 
 



20.3 েকান িনিদর্ � েময়াদ ছাড়াই ঋেণর সমাি� 
ঋণ এবং ঋেণর �িত�িত যার জনয্ েকানও িনিদর্ � েময়াদ বা সমাি�র িবধান স�ত 
হয়িন, স�বত বয্া� �ারা েয েকানও সময় বািতল করা হেত পাের। এই অিধকারিট 
অনুশীলন করার সময় 

 
20.4 যুি�স�ত কারেণর জনয্ সমাি� 

বয্া� িট স�ূণর্ বয্বসািয়ক স�কর্  বা এর �ত� অংশগিল েয েকানও সময় 
তাত্�িণক ভােব এবং এর পের উি�িখত কারণগিলর জনয্ েনািটেশর সময়সীমা 
ছাড়াই বািতল করার অিধকারী হেব, যিদও এর িবপরীেত েকানও চুি� রেয়েছ: 
- যিদ �াহক �াহেকর আিথর্ক অব�া স�েকর্  ভুল িববৃিত িদেয় থােকন, তেব এই 

ধরেনর িববৃিতগিল বয্াে�র ে�িডট �দান বা বয্াে�র জনয্ ঝঁুিক জিড়ত অনয্ানয্ 
ি�য়াকলােপর িবষেয় বয্াে�র িস�াে�র জনয্ উে�খেযাগয্ গরু�পূণর্ িছল। 
(উদাঃ একিট েডিবট কাডর্  িবতরণ); বা 

- যিদ �াহেকর আিথর্ক অব�া বা িনরাপৎতার মূেলয্র একিট উে�খেযাগয্ অবনিত ঘেট 
বা ঘটার হুমিক েদয়, তেব ঋণ পিরেশাধ বা বয্াে�র �িত অনয্ েকানও 
বাধয্বাধকতার �াবেক িবপ� কের েতােল, এমনিক যিদ িনরাপৎতা �দান করা হয়; বা 

- যিদ �াহক বয্া� কতৃর্ ক অনুেমািদত �েয়াজনীয় সময়সীমার মেধয্, এই বয্বসােয়র 
শতর্ াবলীর 13 নং বা অনয্ েকানও চুি�র িবধান অনুসাের িনরাপৎতা �দান বা বৃি� 
করার বাধয্বাধকতা সহ েমেন চলেত বয্থর্ হন; 

- যিদ েকানও চুি�ব� বাধয্বাধকতা ল�েনর কারেণ, সমাি�র অনুমিত েদওয়া হেব 
েকবল েময়াদ েশষ হওয়ার পের, �াহেকর �ারা সংেশাধনমূলক পদে�েপর জনয্ 
িনধর্ািরত যুি�স�ত সমেয়র মেধয্ বা �াহেকর কােছ েকানও সতকর্ তা বয্থর্ হওয়ার 
পের, যিদ না এই িবধানিট েকানও িনিদর্ � ে�ে�র িবেশষ ৈবিশ�য্গিলর কারেণ 
িবতরণ করা েযেত পাের; 

- �াহেকর �ারা বয্থর্ হওয়া, যখন বেকয়া হয়, তখন তার �ারা �েয়াজনীয় েকানও 
অথর্ �দান করা হয় এবং যিদ এই ধরেনর বয্থর্তার েনািটেশর দুই স�াহ পের বা তার 
আেগ এই ধরেনর বয্থর্তার �িতকার না করা হয় তেব �াহকেক েদওয়া হয়; 

- �াহেকর তার ে��ােসবী উইি�ং-আপ বা িলকুইেডশেনর জনয্ একিট 
েরেজািলউশন পাস করা হেয়েছ (এক�ীকরণ, এক�ীকরণ বা এক�ীকরণ বয্তীত); 

- �াহক েদউিলয়া হেয় যায় বা তার ঋণ পিরেশাধ করেত অ�ম হয় বা বয্থর্ হয় বা 
িলিখতভােব �ীকার কের েয তার অ�মতা সাধারণত তার ঋণ পিরেশাধ করার জনয্ 
তারা বেকয়া হেয় যায়; 

- �াহক তার ঋণদাতােদর সােথ বা তার সুিবধার জনয্ একিট সাধারণ অয্াসাইনেম�, 
বয্ব�া বা রচনা ৈতির কের; 

- এখােন উি�িখত বাধয্বাধকতাগিলর অ-স�িত বা এখােন উি�িখত শতর্ াবলীর েয 
েকানও একিটর ল�ন; 

- �াহক এর িবরুে� েদউিলয়া বা েদউিলয়া বা অনয্ েকানও েদউিলয়া বা েদউিলয়া 
আইন বা ঋণদাতার অিধকারেক �ভািবত কের এমন অনয্ েকানও অনুরপ আইেনর 
অধীেন অনয্ েকানও �ােণর রায় েচেয় একিট �ি�য়া চালু কেরেছন, বা একিট 
িপিটশন তার সমাি�-আপ বা িলকুইেডশেনর জনয্ উপ�াপন করা হয়, এবং, এই 
ধরেনর েকানও �ি�য়া বা িপিটশেনর ে�ে� এিটর িবরুে� �িতি�ত বা উপ�ািপত 
হয়,  এই ধরেনর কাযর্ধারা বা িপিটশন 

 - েদউিলয়া বা েদউিলয়া হওয়ার একিট রায় বা �ােণর জনয্ একিট অডর্ ার এি� বা 
তার সমাি�-আপ বা িলকুইেডশেনর জনয্ একিট অডর্ ার ৈতির কের, অথবা 

- �িত�ান বা তার উপ�াপনার 30 িদেনর মেধয্ �িতিট ে�ে� বরখা�, অবয্াহিত, 
�িগত বা সংযত করা হয় না; 

- একজন �শাসক, অ�ায়ী িলকুইেডটর, িরিসভার, �াি�, কাে�ািডয়ান বা এর জনয্ 
বা তার সম� বা উে�খেযাগয্ভােব সম� স�েদর ে�ে� অনয্ানয্ অনুরপ 
কমর্কতর্ া িনেয়ােগর জনয্ অনুস�ান বা সােপে� হেয় যায়; 



- একিট সুরি�ত দল �াহেকর সম� বা যেথ� পিরমােণ সম� স�েদর দখল েনয় 
বা �াহেকর সম� বা যেথ� পিরমােণ সম� স�েদর িবরুে� বা তার িবরুে� 
আেরািপত, �েয়াগ করা বা মামলা করা হয় এমন একিট স�ট, স�াদন, সংযুি� বা 
অনয্ানয্ আইিন �ি�য়া রেয়েছ এবং এই জাতীয় সুরি�ত প� দখল বজায় রােখ, 
বা এই জাতীয় েকানও �ি�য়া বরখা�, অবয্াহিত, অবয্াহিত, থাকা বা সংযত হয় 
না,  �িতিট ে�ে� 30 িদেনর মেধয্; 

- উপর�, বয্া� েকানও কারণ উে�খ না কের েয েকানও সময়, েয েকানও সমেয়, 
�াহেকর অয্াে�েসর েকানও কারণ উে�খ না কের, �াহেকর েকানও কারণ উে�খ 
না কের এবং �াহেকর েকানও �িত / �িত / বয্েয়র জনয্ দায়ব� না হেয় 
�াহকেক একই িবষেয় যথাযথ েনািটশ েদওয়ার সেবর্াৎতম �েচ�া করেব। 

 
21. েকান পে�র �ারা সমাি�  

িন�িলিখত ঘটনাগিলর েয েকানও সময় ঘটনািট িডফে�র একিট ইেভ� গঠন কের এবং 
বয্বসািয়ক স�কর্ গিল অিবলে� �ভািবত পে�র �ারা সমা� করা েযেত পাের। 
অনয্ পে�র �ারা এখােন উি�িখত শতর্ াবলীর অধীেন েকানও বাধয্বাধকতা েমেন চলেত বা 
স�াদন করেত বয্থর্তা এবং যিদ এই ধরেনর বয্থর্তার েনািটেশর পের ি�শতম িদেন বা 
তার আেগ এই ধরেনর বয্থর্তার �িতকার না করা হয় তেব পািটর্ েক েদওয়া হয়। 
অনয্ পে�র �ারা ৈতির করা বা করা হেয়েছ বেল মেন করা হয় এমন একিট উপ�াপনা 
�মাণ কের েয েকানও ব�গত ে�ে� ভুল বা িব�াি�কর িছল যখন ৈতির করা হেয়িছল বা 
করা হেয়িছল বেল মেন করা হয়। 

 
22. আইিন পিরণিত:: 

22.1 সম� বয্বসািয়ক স�কর্  বা এর পৃথক অংশগিলর সমাি�র পের, এর অধীেন থাকা 
সম� পিরমাণ অিবলে� �াহেকর �ারা বয্াে�র কােছ স�ূণর্রেপ �াপয্ এবং �েদয় 
হেয় উঠেব। বয্া�, তার িনজ� িবেবচনার িভিৎতেত, �াহকেক অয্াকাউে�র িন�িৎতর 
জনয্ একিট যুি�স�ত সময়সীমার অনুমিত িদেত পাের যিদ না এিট অিবলে� েসখােন 
উপি�ত থাকার �েয়াজন হয় (উদাঃ েকানও সুিবধার অবসান বা অয্াকাউ� ব� করার 
ে�ে� েচক ফমর্গিলর �তয্াবতর্ ন) উপর�, বয্া� �য়ংি�য়ভােব �াহেকর পে� তার 
�ারা গৃহীত সম� দায়ব�তা েথেক মুি� পােব। 

 
22.2  উপর�, বয্া� �াহেকর প� েথেক সম� দায় িন�িৎত করার পাশাপািশ অিবলে� 

অিধকারী হেব সং�হ সােপে�, পুনরায় েডিবট জমা েদওয়া পিরমাণ। িসিকউিরিটজ 
েথেক উ�ত দািবগিল, িবেশষ কের িবিনময় িবল বা েচকগিল, স�াবয্ েডিবট 
বয্ােল�, যিদ থােক তেব তা আ�ািদত না হওয়া পযর্� বয্া� �ারা েজার েদওয়া 
হেত পাের। 

22.3 বয্া� এই ধরেনর সমাি�র তািরখ পযর্� সম� িফ এবং অনয্ানয্ অথর্ পাওয়ার 
অিধকারী হেব। বয্া� পিরেষবািটর অবসােনর পের �াহকেক েয েকানও পিরমাণ অথর্ 
ে�রণ করেত পাের তা েথেক �েদয় েয েকানও পিরমাণ অথর্ েকেট েনওয়ার 
অিধকারী হেব। 

 
22.4 অয্াকাউ�গিলর স�ূণর্ িন�িৎত না হওয়া পযর্� এই সাধারণ বয্বসােয়র শতর্ গিল 

বয্বসািয়ক স�েকর্ র অবসােনর পেরও �েযাজয্ হেব। 
 

 
 
 
 
 
 



জমা আমানেতর সুর�া 

23. িডেপািজট ে�ােটকশন ফা�: 
23.1 সুর�ার সুেযাগ 

বয্া�িট এেসািসেয়শন অফ জামর্ান বয্া�স (Einlagensicherungsfonds des 
Bundesverbandes deutscher Banken e.V.) এর িডেপািজট ে�ােটকশন 
ফাে�র সদসয্, এখােন "িডেপািজট ে�ােটকশন ফা�" িহসােব উে�খ করা হয়। 
িডেপািজট ে�ােটকশন ফা� সম� দায়ব�তা র�া কের যা বয্ােল� শীট আইেটম 
"�াহকেদর কােছ দায়ব�তা" এ েদখােনা �েয়াজন। এর মেধয্ রেয়েছ চািহদা, 
েময়ািদ ও স�য়প� জমা, যার মেধয্ িনবি�ত স�য়প�ও রেয়েছ। �িতিট ঋণদাতার 
জনয্ সুর�া ঊ�র্ সীমা আমানত সুর�ার জনয্ �াসি�ক দায়ব� মূলধেনর 30%। এই 
সুর�ার ঊ�র্ সীমা অনুেরােধর িভিৎতেত বয্া� �ারা �াহকেক অবিহত করা হেব। এিট 
www.bdb.de এ ই�ারেনেট উপল� এআইেসা 

 
23.2 িডেপািজট সুর�া েথেক অবয্াহিত 

েয সম� দািবর ে�ে� বয্া� বাহক য� জাির কেরেছ, েযমন বাহক ব� এবং 
আমানেতর বাহক শংসাপ�, েসইসােথ বয্া�গিলর কােছ দায়ব�তা সুরি�ত 
নয়। 

 
23.3 িডেপািজট ে�ােটকশন ফাে�র উপ-আইেনর অিতির� ৈবধতা 

সুর�ার সুেযােগর আরও িবশদ িববরণ িডেপািজট ে�ােটকশন ফাে�র উপ-
আইনগিলর ধারা 6-এ রেয়েছ, যা অনুেরােধর িভিৎতেত উপল�। 

 
23.4 ে�ম �া�ফার 

িডেপািজট ে�ােটকশন ফা� বা তার �িতিনিধ েকানও �াহকেক েয পিরমােণ অথর্ 
�দান কের, বয্াে�র িবরুে� �াহেকর দািবর িনজ িনজ পিরমাণ সম� সহায়ক 
অিধকারসহ একই সােথ িডেপািজট ে�ােটকশন ফাে� �া�ফার করা হেব। 

 
23.5 তথয্ �কাশ 

বয্া� িডেপািজট ে�ােটকশন ফা� বা তার �িতিনিধর কােছ সম� �াসি�ক তথয্ 
�কাশ করেত এবং তােদর িন�িৎতেত �েয়াজনীয় নিথ�াপেনর অিধকারী হেব। 

 
24. িবিবধ: 

24.1 িবচ�ণতা 
�াহকেক সম� �াসি�ক তথয্ (েযমন তার / তার �া�র) এবং নিথ (েযমন েচক), 
বয্বহারকারীর আইিড, পাসওয়াডর্  / িপন ন�রগিল েয েকানও অয্াকাউ� এবং / 
অথবা েলনেদন স�িকর্ ত সিঠকভােব রাখা এবং সুরি�ত করা হয় তা িনি�ত 
করার জনয্ যৎন এবং সতকর্ তা অবল�ন করেত হেব যােত তারা েকানও 
অননুেমািদত উেদ্দেশয্ অনয্ েকানও পে�র �ারা বয্বহার করা যায় না। �াহক যিদ 
তার অয্াকাউ�, তথয্ বা দ�ােবেজর েকানও অননুেমািদত বয্বহার স�েকর্  
সেচতন হন বা সে�হ কেরন তেব তাত্�িণকভােব বয্া�েক অবিহত করেবন 
কারণ বয্া� এই বয্বসািয়ক শতর্ াবলীর সােথ স�িকর্ ত যুি�স�তভােব �েয়াজন 
হেত পাের। 
জাল �া�র বা যে�র অনয্ানয্ অংেশ পিরবতর্ েনর কারেণ যিদ এ�েচে�র িবলগিল 
বয্াংেক েডিবট করা হয় তেব বয্া�, পিরবেতর্ , �াহকেক েডিবট করেত পাের। 

 
25. �িতপূরণ 

�াহক এইভােব সম� দািব, দািব, মামলা, কমর্, �িত, দায়, খরচ, �িত, চাজর্ , খরচ এবং 
অনয্ানয্ পিরমােণর িবরুে� বয্া�েক �িতপূরণ েদয় যা �াহেকর কােছ ে�িডট বা অনয্ানয্ 
বয্াি�ং সুিবধা �দান বা �াহেকর জনয্ েকানও বয্াি�ং পিরেষবা স�াদন েথেক উ�ত বা 



উ�ত হেত পাের বা �িত�� হেত পাের, এবং অিবলে� বয্া�েক এমন েকানও অথর্ 
�দােনর জনয্ চািহদা অনুযায়ী পিরেশাধ করেব যা বয্া� �ারা করা বা কারণ�ারা বয্য় করা 
হেত পাের। এর মেধয্, বয্া� েযখােন অবেহলা, জািলয়ািত বা ই�াকৃত অসদাচরেণর জনয্ 
েদাষী তা সংর�ণ করুন। 

 
26. ঋেণর িববৃিত 

বয্াে�র অনুেমািদত কমর্কতর্ া (গিল) �ারা জাির করা ঋেণর একিট িববৃিত যা �াহেকর �ারা 
বয্াে�র কােছ বা েকানও েলনেদন / স�কর্  স�িকর্ ত েকানও িবষয় িহসােব, েকানও �� 
�িট বা বাদ পড়ার অনুপি�িতেত, �াহেকর িবরুে� চূড়া� এবং বাধয্তামূলক হেব। 

 
27. মু�া �িতপূরণ 

যিদ বয্া� �াহেকর �ারা বেকয়া এবং বেকয়া েকানও পিরমােণর জনয্ অথর্ �দান কের 
এবং এই ধরেনর অথর্ �দানিট মু�াবয্তীত অনয্ েকানও মু�ায় হয় েযখােন এই পিরমাণিট 
বয্াে�র ("মু�া অয্াকাউ�") কারেণ হয়, তেব বয্া� তার িবেবচনার িভিৎতেত এবং 
�াহকেক েনািটশ ছাড়াই েয েকানও সময় অিধকারী হেব, এই ধরেনর অথর্ �দানেক 
রপা�েরর এই ধরেনর েময়াদ (গিল) এবং রপা�েরর হার (গিল) অয্াকাউে�র মু�ায় 
রপা�েরর মু�ায় রপা�র করেত পাের। এর ফেল েয েকান সময়। বয্া�েক েকান অথর্ 
�দান করা হেব না (েকানও রায় বা আদালেতর অডর্ ার বা অনয্থায়) েয পিরমাণ অথর্ 
�দান করা হেয়িছল তা �দান করা হেব না, যিদ না বয্া� মু�া অয্াকাউে� স�ূণর্ অথর্ 
�দান কের থােক। 
যিদ এই ধরেনর েপেম� অয্াকাউে�র মু�ায় �কাশ করা পিরমােণর েচেয় কম হয়, 
তাহেল বয্াে�র শটর্ েফআইআই পুনরু�ােরর জনয্ �াহেকর িবরুে� বয্ব�া েনওয়ার 
একিট পৃথক কারণ থাকেব। 

 
28.  েনািটশ 

বয্া� তার িবেবচনার িভিৎতেত �াহকেক সাধারণ েপা�, হাত, েটেল� বা ফয্ািসিমল 
(বয্াে�র কােছ সবর্েশষ পিরিচত �াহেকর িঠকানা, েটেল� ন�র বা অনুিলিপ ন�র), বয্াে�র 
েরকডর্ গিলেত উপল� তার / তার েশষ পিরিচত িঠকানা বা িঠকানায় েকানও েনািটশ, 
িচিঠপ�, য� বা দ�ােবজ বা নিথ ে�রণ করেত পাের এবং এই জাতীয় েকানও েযাগােযাগ 
েপা� করার দুই িদন পের �াহক �ারা �া� হেয়েছ বেল মেন করা হেব (যিদ �ানীয়)। 
েপা� করার পাঁচ িদন পের (যিদ িবেদেশ থােক), �া�িমশেনর সময় (যিদ েটেল� বা 
ফয্ািসিমল �ারা), বা �সেবর সময় (যিদ হাত �ারা)। 

 
29. ওভার�ন পিরমাণ 

বয্া� তার িবেবচনার িভিৎতেত (তা করেত বাধয্ না হেয়ও) েকানও অথর্ �দােনর 
বাধয্বাধকতা পূরেণর উেদ্দেশয্ বা েকানও িনেদর্ শ স�াদেনর উেদ্দেশয্ �াহকেক 
ঋণ �দান, আিথর্ক বাস�ান বা অি�ম অথর্ �দান করেত পাের, যার ে�ে� তার 
অনুসাের উৎথািপত েকানও দায়ব�তা (যিদ না বয্াে�র চািহদার উপর �াহক ে◌র 
�ারা অিবলে� পিরেশাধেযাগয্ হয় (যিদ না অনয্থায় িলিখতভােব বয্া� �ারা স�ত 
হয়),  এবং (ii) এই ধরেনর পার�িরক স�ত হাের (অথবা এই ধরেনর চুি�র 
অনুপি�িতেত, েযমন হাের বয্া� যুি�স�তভােব তার অভয্�রীণ প�িত অনুযায়ী 
িনধর্ারণ করেত পাের) সুদ বহন করেব। 



30. নিথ 
যিদ বয্া�েক েকানও নিথ �হণ বা িবতরণ করেত হয় তেব এিট যুি�স�ত যৎন সহকাের 
েসগিল পরী�া করেব। বয্া� এমন েকানও দ�ােবেজর উপর িনভর্ র করেত পাের যা 
বয্াে�র কােছ �াথিমকভােব মেন হয় এবং সতয্তার জনয্ দায়ী নয়। নিথগিলর ৈবধতা, 
কাযর্কািরতা, যথাযথতা বা স�ূণর্তা, তােদর িবষয়ব�র বয্াখয্া বা অনুবােদর জনয্ নয়, বা 
এই দ�ােবজগিলেত উি�িখত েকানও পেণয্র �কৃিত, পিরমাণ বা অব�ার জনয্ও নয়।. 

31. বাজােরর �িত 
 

যিদ না িলিখতভােব এর িবপরীেত একিট চুি� ��ভােব করা হয়, তেব বয্া� এই সাধারণ 
বয্বসােয়র শতর্ াবলীেত উি�িখত বয্তীত অনয্ েকানও �শাসিনক দািয়� �হণ কের না। 
িবেশষ কের, বয্া� �াহকেক এমন েকানও �িতর িবষেয় অবিহত করার দািয়� েনয় না যা 
বাজােরর উ�ৃিতগিলর পিরবতর্ েনর কারেণ হুমিক হেত পাের, বা জমা েদওয়া িনব� বা 
িসিকউিরিটজগিলর মূলয্�ােসর মূলয্, বা এমন েকানও পিরি�িতেত যা েসই িনব�গিলর 
মূলয্েক কুসং�ারা�� বা অনয্থায় �িত�� করেত পাের। 
 

32. আ�হ হারােনা 
যিদ অডর্ ার স�াদেনর ে�ে� িবল� বা বাদ পড়ার কারেণ বা তার ে�ে� েকানও �িতর 
িবষেয় েকানও পরামেশর্র সােথ, �িতিট আসেল �াহেকর �ারা �িত�� হয়, তেব বয্া�িট 
েকবলমা� সুেদর �িতর জনয্ দায়ব�, যিদ না িনিদর্ � ে�ে�, বয্াে�র অডর্ ার বা পরামশর্ 
েথেক ল�য্ করা উিচত িছল েয �িতিট সুেদর �িতেক অিত�ম করেত পাের। শধুমা� 
মু�া বা অথর্ �দােনর মাধয্েমর মূেলয্র পিরবতর্ েনর কারেণ েকানও �িতর জনয্ েকানও 
দায়ব�তা অনুমান করা হয় না। 
 

33. িনরাপৎতা র�ণােব�ণ 
সমা�রাল িনরাপৎতা িহসােব বয্াে�র পে� সুরি�ত েকানও পণয্, স�িৎত বা অিধকােরর 
র�ণােব�ণ এবং সুর�ার পাশাপািশ সমা�রাল িনরাপৎতা িহসােব বয্াে�র পে� সুরি�ত 
েকানও দািব বা পিরবতর্ ন এবং বািষর্কী সং�হ করা এবং বয্া�েক যথাযথভােব পরামশর্ 
েদওয়া �াহেকর িনেজর কতর্ বয্। 

34. আইনগত �মতা 
�াহক বয্াে�র েয েকানও �িত বা �িত�� হওয়ার কারেণ বয্া�েক �িতপূরণ িদেত 
দায়ব� থাকেবন, যার ফেল বয্া� তার প� েথেক �িট বা িনি�য়তা ছাড়াই, �াহক বা তার 
�িতিনিধেদর আইনী �মতার উপর েকানও সীমাব�তা স�েকর্  �ান অজর্ ন কের না। 

35. িসিকউিরিটজ িনেয় েলনেদন 
েযখােন িসিকউিরিটজগিল একািধক �ক এ�েচে� বা ওভার-দয্ কাউ�ার বাজাের 
েমাকােবলা করা হয়, বয্া� িবপরীত িনেদর্ শাবলীর অনুপি�িতেত, এই ধরেনর অডর্ ার 
কাযর্কর করার জায়গািট িনবর্াচন করেব। 

36. মািলকানা এবং েবৗি�ক স�িৎতর অিধকার 
ে�শনাির এবং বয্াে�র ওেয়বসাইেট �দিশর্ত কিপরাইট, ে�ডমাকর্ , েলােগা, ে�াগান এবং 
পিরেষবা িচ�গিল বয্াে�র বা সংি�� েমধা স�িৎত অিধকার মািলকেদর িনবি�ত এবং 
অিনবি�ত েমধা স�িৎত অিধকার। 

এেত থাকা েকান িকছুই বয্াে�র িলিখত অনুমিত বয্িতেরেক বা বুি�জীবীর মািলক হেত পাের 
এমন তৃতীয় পে�র অনুমিত বয্িতেরেক বয্াে�র ওেয়বসাইেট �দিশর্ত েকানও েবৗি�ক 
স�িৎত বয্বহার করার েকানও লাইেস� বা অিধকারেক েবাঝােনা, এ�েপল বা অনয্থায় 
ম�ুির িহসােব েবাঝােনা উিচত নয়। স�িৎত বয্া� েকানও ওয়াের� বা �িতিনিধ� কের না 
েয �াহেকর �ারা বয্াে�র ওেয়বসাইেট �দিশর্ত উপকরণগিলর বয্বহার েপেট�, কিপরাইট 
বা েকানও বুি�বৃিৎতক স�িৎত অিধকার বা বয্াে�র মািলকানাধীন বা অনুেমািদত নয় তৃতীয় 
পে�র অনয্ েকানও অিধকার ল�ন করেব না। বয্া� �াহকেক বয্াে�র ওেয়বসাইট অয্াে�স 
করার এবং এই শতর্ গিলর পাশাপািশ িবেশষ বয্বসার শতর্ াবলী অনুসাের িবিভ� অনলাইন 
পিরেষবা বয্বহার করার অিধকার �দান কের। �াহক �ীকার কেরন েয পিরেষবাগিল েট�ট, 
িবষয়ব�, ফেটা�াফ, িভিডও, অিডও এবং �ািফ� সহ িক� সীমাব� নয়, হয় বয্া� 
এবং/অথবা িবষয়ব� �দানকারীর �ারা অনুেমািদত স�িৎত এবং এর �ারা সুরি�ত �েযাজয্ 



কিপরাইট, ে�ডমাকর্ , পিরেষবা িচ�, আ�জর্ ািতক চুি� এবং/অথবা অনয্ানয্ মািলকানা 
অিধকার এবং ভারত এবং অনয্ানয্ েদেশর আইন এবং শতর্ াবলী। 

 
37. েকান অিধকার মওকুফ 

এই সাধারণ বয্বসােয়র শতর্ াবলীর ে�ে� েকানও অিধকার, �মতা বা িবেশষািধকার �েয়ােগ 
বয্থর্তা বা িবল�েক মওকুফ িহসােব কাজ করার জনয্ অনুমান করা হেব না, এবং েকানও 
অিধকার, �মতা বা িবেশষািধকােরর একক বা আংিশক অনুশীলনিট পরবত� বা আরও 
অনুশীলনেক বাধা েদওয়ার জনয্ অনুমান করা হেব না, েসই অিধকার, �মতা বা 
িবেশষািধকার বা অনয্ েকানও অিধকােরর অনুশীলন,  �মতা বা সুিবধা। 
 

38. িবি��তা 
যিদ এই সাধারণ বয্বসােয়র শতর্ াবলীর েকানও িবধান বা শতর্  েকানও আইন, িনয়ম, 
�শাসিনক অডর্ ার বা েকানও আদালেতর িবচািরক িস�াে�র কারেণ অৈবধ বা অকাযর্কর 
বেল িবেবিচত হেব। অথবা িনয়�ক বা �-িনয়�ক সং�া বা সং�া, েযমন অৈবধতা বা 
অ�েয়াগেযাগয্তা শধুমা� এই ধরেনর িবধান বা শতর্  সংযু� করা হেব। 
অবিশ� িবধান ও শতর্ াবলীর ৈবধতা এর �ারা �ভািবত হেব না এবং এই সাধারণ বয্বসােয়র 
শতর্ গিল এমনভােব স�� করা হেব েযন এই জাতীয় েকানও অৈবধ বা অকাযর্কর িবধান বা 
শতর্  এখােন অ�ভুর্ � িছল না। 

 
39. িশেরানাম 

এই শতর্ াবলীর ধারা িশেরানামগিল েকবল সুিবধার জনয্ এবং আেপি�ক শ�িটর অথর্েক �ভািবত 
কের না। 

 বয্বসার সাধারণ শতর্ গিলর পিরিশ� 

সাধারণ বয্বসােয়র শতর্ াবলীর এই সংেযাজনিট �াহক এবং বয্াে�র মেধয্ স�ত সাধারণ বয্বসােয়র 
শতর্ াবলীর অংশ। শতর্ ািদ ও শতর্ াবলী অ�ভুর্ � করার ে�ে� এই অয্ােনে�র শতর্ াবলী �াসি�ক 
হেব। শতর্ াবলী বয্া� শাখাগিলেত উপল� হেব। 

 
1. সং�া 

1.1 "বয্া�" এর অথর্ ডেয়শ বয্া� এিজ এবং এর শাখাগিল এবং এর মেধয্ অ�ভুর্ � থাকেব, 
যিদ না এিট তার কমর্কতর্ া, কমর্চারী, এেজ�, িঠকাদার, পরামশর্দাতা, �িতিনিধ, 
উৎতরািধকারী, সাম�ী সরবরাহকারী এবং এই জাতীয় েকানও বয্ি� বা সৎতা, যারা 
েকানও অয্াকাউ� বা পিরেষবা বা অনয্ েকানও বয্া� ি�য়াকলােপর সােথ স�িকর্ ত 
েয েকানও উেদ্দেশয্ বয্াে�র সােথ অনুেমািদত বা স�িকর্ ত,  বয্তীত েযখােন বয্া� 
িনেজই এই জাতীয় েকানও বয্ি� বা সৎতােক বাদ িদেয়েছ। 

 
1.2  "চাজর্ " অথর্ সম� চাজর্ , িফ, সুদ, বয্া� �ারা আেরািপত খরচ বা েকানও অয্াকাউ� 

এবং / অথবা পিরেষবািদ এবং / অথবা অনয্থায় �াহেকর উপর স�িকর্ ত েকানও 
আইন এবং একিট পিরেষবা কর অ�ভুর্ � করেব এবং একিট পিরেষবা কর অ�ভুর্ � 
করেব। 

1.3  "কেরসপে�� বয্া�" অথর্ এবং অনয্ানয্ বয্া�গিল অ�ভুর্ � কের যা একিট গাহর্ �য্ 
এবং �স-বডর্ ার উভয় �েরই বয্া�েক �সািরত কের, িকছু সুিবধা সহ িক� একিট 
েনাে�া অয্াকাউ� র�ণােব�েণর মেধয্ সীমাব� নয় যা ে�িডেটর লাইন�সািরত 
কের, ে�ড ফাইনয্া� ি�য়াকলাপগিল �হণেক সহজতর কের এবং ি�য়াের� এবং 
সং�েহর ি�য়াকলাপ �সািরত কের। 

 
1.4  "�াহক" েসই বয্ি� বা বয্ি� (গিল) (i) েক েবাঝায় যার নােম বয্াে�র সােথ 

অয্াকাউ� (গিল) িবদয্মান, স�বত এখন েখালা (পিরবিতর্ ত) এখন / ভিবষয্েত েয 
েকানও সময়; (ii) যােদর কােছ পিরেষবাগিল উপল� করা হেয়েছ; (iii) 
কাডর্ েহা�ার, েযখােনই �েযাজয্ েহাক না েকন, এবং জেয়� অয্াকাউ�েহা�ারেদর 



েরফােরে�র উেদ্দেশয্ একক এবং বহুবচন উভয়ই অ�ভুর্ � কের, পৃথকভােব এবং 
সি�িলতভােব। "�াহক" শ�িটর মেধয্ রেয়েছ আইনী বয্ি�, অংশীদাির� দৃঢ়, সিমিত 
বয্ি�, এইচইউএফ (িহ�ু অিবভ� পিরবার), েকা�ানী, 
েকা-অপােরিটভ েসাসাইিট, চয্ািরেটবল েসাসাইিট বা �া�, একিট সরকার বা 
রাজৈনিতক উপিবভাগ বা একিট সং�া বা তার উপকরণ সহ - বয্াে�র সােথ একিট 
অয্াকাউ� রেয়েছ। সুিবধার জনয্ �াহকেক পুরুষতাি�ক িলে� উে�খ করা হে�। 

 
1.5  "েফমা" অথর্ ফেরন এ�েচ� ময্ােনজেম� অয্া�, 1999। 
 
1.6  "েফাসর্ ময্ািজউর" এর মেধয্ রেয়েছ দুভর্ াগয্জনক ঘটনা, আগন, পণয্, ঝড়, 

িবে�ারণ, ভূিমক� বা ঈ�েরর অনয্ েকানও কাজ, সরকারী / আধা-সরকারী / �ানীয় 
কতৃর্ পে�র েয েকানও কাজ, আইন, িডি�, অধয্ােদশ এবং বয্াে�র বয্বসােক 
�ভািবত কের এমন সরকারী �িবধান, েবসামিরক অশাি�, যু�, যুে�র মেতা 
পিরি�িত, দা�া এবং অভুয্ৎথান, জনসাধারেণর শ�র কাজ, ধমর্ঘট এবং লকআউট, 
পিরবহন �েপজ বা ম�া। 

 
1.7  "ই�ারেনট" কি�উটার এবং অনয্ানয্ ইেলক�িনক িডভাইসগিলর একিট 

েনটওয়াকর্ েক েবাঝায় যা তথয্ ভাগ কের েনয় এবং িবিনময় কের এবং একবাের 
িব�বয্াপী স�চার �মতা, তথয্ �চােরর জনয্ একিট �ি�য়া, েভৗগিলক অব�ােনর 
িবষেয় িবেবচনা না কের বয্ি� এবং তােদর কি�উটােরর মেধয্ সহেযািগতা এবং 
েযাগােযােগর জনয্ একিট মাধয্ম। 

 
1.8  "েমইিলং িঠকানা" হল বয্াে�র সােথ েরকডর্  করা �াহেকর িঠকানা (বা বয্া� �ারা িনধর্ািরত 

প�িতেত �াহেকর �ারা সমেয় সমেয় বয্াে�র েরকডর্ গিলেত পিরবিতর্ ত িহসােব) িঠকানা 
িহসােব যা সম� িচিঠপ� ে�রণ করা হয়। 

 
1.9  "িনবি�ত িঠকানা" অয্াকাউ� েখালার সময় �াহেকর �ারা �দৎত েমইিলং িঠকানা বয্তীত 

অনয্ েকানও িঠকানা এবং বয্াে�র েরকডর্ গিলেত পিরবিতর্ ত িহসােব, সমেয় সমেয়, বয্া� 
�ারা িনধর্ািরত প�িতেত। 

 
1.10  "আরিবআই" অথর্ ভারতীয় িরজাভর্  বয্া�। 

 
1.11  "ই�ারেনট বয্াি�ং �ড ই�ুয্ের�" এখােন উি�িখত শতর্ াবলী সােপে� বয্াে�র ই�ারেনট 

বয্াি�ং সুিবধার মাধয্েম �াহকেদর অয্াকাউে� �তারণামূলক েলনেদেনর ে�ে� �াহকেক 
বয্া� �ারা বীমা �দােনর অিতির� পিরেষবােক েবাঝায়:।



1.12  "�যুি�গত �য্াগস" রুিটন র�ণােব�েণর �েয়াজনীয়তা, অিতির� চািহদা, িবদুয্ৎ 
এবং িবদুয্ৎ বয্থর্তা, কি�উটার �িট, ে�া�ািমং �িট, স�ওয়য্ার বা হাডর্ ওয়য্ার �িট, 
কি�উটার ভা�ন, ই�ারেনট বা েনটওয়াকর্  বয্থর্তা, েটিলকিমউিনেকশন 
েনটওয়ােকর্ র �িট, ই�ারেনট সংেযােগর অ�াপয্তা, বয্াে�র সাভর্ ার এবং �াহেকর 
কি�উটার েনটওয়ােকর্ র মেধয্ েযাগােযােগর সমসয্া, বয্াে�র সাভর্ ার বা ওেয়বসাইট 
ব� কের েদওয়ার কারেণ উ�ত েকানও সমসয্া এবং অসুিবধাগিল অ�ভুর্ � কের, 
েযাগােযােগর িল�গিলর অ�াপয্তা, কি�উটার স�ওয়য্ােরর দুন�িত, পিরেষবা 
সরবরাহকারীেদর অবকাঠােমা এবং েটিলকিমউিনেকশন েনটওয়ােকর্  �িট এবং অনয্ 
েকানও �যুি� স�িকর্ ত �িটর কারেণ উ�ত; �াকৃিতক দুেযর্াগ, খাদয্, আগন এবং 
অনয্ানয্ �াকৃিতক দুেযর্াগ, আইিন বাধা বা বয্াে�র িনয়�েণর বাইের অনয্ েকানও 
সমসয্া বা অসুিবধা সহ েয েকানও কারেণ েয েকানও সমসয্া এবং অসুিবধা সহ তেব 
সীমাব� নয়। 

  
1.13  "শতর্ াবলী" এর অথর্ এমন শতর্ ািদ যা এখন িবদয্মান থাকেত পাের এবং সমেয় সমেয় 

সংেশািধত হেত পাের। 
 
1.14  "ওেয়বসাইট" মােন বয্াে�র ওেয়বসাইট। 

 
2. �ীকৃিত 

�াহক �ীকার কেরন েয িতিন এই শতর্ াবলী পেড়েছন, পযর্ােলাচনা কেরেছন এবং 
বুঝেত েপেরেছন। �াহক িনঃশতর্ ভােব শতর্ াবলী এবং েফমা সহ সম� �েযাজয্ আইন, 
আরিবআই বা অনয্ েকানও িনয়�ক কতৃর্ পে�র িনয়ম এবং �িবধানগিল েমেন চলেত 
স�ত হন, যা সমেয় সমেয় সংেশািধত হেত পাের। �াহক আরও �ীকার কেরন েয 
�াহকেক েদওয়া অয্াকাউ� বা পিরেষবাগিল েকানও পিরি�িতেত েকানও তৃতীয় 
পে�র কােছ বরাদ্দেযাগয্ / �া�ফারেযাগয্ নয় এবং েকবল �াহক�ারা বয্বহার করা 
হেব। 

 
3. সংি�� বয্াে�র সােথ স�কর্  

বয্া� িনিদর্ � পিরেষবা বা সুিবধা �দােনর জনয্ সংবাদদাতা বয্া�গিলর পিরেষবা বয্বহার 
করেত পাের। �াহেকর �াথর্ র�ার জনয্ বয্া� যথাযথ যৎন েনেব, তেব যিদ েকানও �িত / 
দায়ব�তা থােক যা কেরসপে�� বয্াে�র েকানও কাজ বা বাদ েদওয়ার ফেল এবং / অথবা 
জমা করা েচকগিল আদােয় েকানও িবলে�র ফেল উ�ত হয় তেব বয্া� দায়ব� হেব না। 

 
4. তথয্ �কাশ 

�াহক অপিরবতর্ নীয়ভােব স�ত হন এবং স�ত হন েয বয্া� েয েকানও সময় �কাশ 
করেত পাের এবং েয েকানও সং�া, বুয্েরা, অনুেমািদত সং�া, সং�া, সিমিত, কেপর্ােরট 
সং�া এবং অনয্ েকানও সং�া সহ অনয্ানয্ বয্ি�েদর সােথ বা েয েকানও উপােয় েশয়ার 
করেত পাের �াহেকর েকানও তথয্ যা কেঠার আৎমিব�ােসর সােথ �েয়াজন হেত পাের। 
�াহক আরও স�ত হন েয বয্া� পিরসংখয্ানগত িবে�ষণ এবং ে�িডট ে�ািরংেয়র জনয্ 
কি�উটাের বা অনয্থায় েকানও পিরেষবার সােথ স�িকর্ ত তার বয্ি�গত তথয্ ধের রাখেত 
এবং �ি�য়া করেত পাের। 
�াহক আরও স�ত হন েয বয্া� অনয্ানয্ �িত�ােনর কােছ কেঠার আ�ার সােথ �কাশ 
করেত পাের েযমন বয্ি�গত তথয্ অ�ভুর্ � কারণগিলর জনয্ �েয়াজনীয় হেত পাের তেব 
(i) েকানও েটিলেযাগােযাগ বা ৈবদুয্িতন ি�য়ািরং েনটওয়ােকর্  অংশ�হেণর মেধয্ সীমাব� 
নয়; (ii) একিট আইনী বা িনয়�ক িনেদর্ িশকা / িনেদর্ েশর সােথ স�িতেত; (iii) ে�িডট 
েরিটং এেজি� �ারা ে�িডট েরিটংেয়র জনয্; (iv) জািলয়ািত �িতেরােধর উেদ্দেশয্। 

 



5. �াহেকর �িতিনিধ� এবং ওয়ােরি� 
�াহক �িতিনিধ� কের এবং গয্ারাি� েদয় েয (i) তার কতৃর্ � রেয়েছ এবং / অথবা িতিন 
আইনত শতর্ ািদ �হণ করার অিধকারী এবং িতিন েকানও অ�মতা, সীমাব�তা বা 
িনেষধা�ার অধীেন েনই যা তােক শতর্ াবলীর অধীেন তার েকানও বাধয্বাধকতা স�াদন বা 
েমেন চলেত বাধা েদেব; (ii) শতর্ ািদ বা এর মেধয্ েয েকানও অংেশর স�াদন, �তয্� বা 
পেরা�ভােব, অনয্ েকানও চুি� বা দ�ােবেজর সােথ সাংঘিষর্ক নয় যা �াহক কাযর্কর 
কেরেছন বা �েবশ কেরেছন; (iii) �াহেকর সােথ স�িকর্ ত বা �ভািবত করার িবরুে� 
েকানও দায়ব�তা েনই, যা �ত�ভােব বা সামি�কভােব, বয্াে�র বয্বসােয়র উপাদান; (iv) 
িনব�েনর সময় �াহককতৃর্ ক বয্া�েক �দৎত বয্ি�গত তথয্ সতয্ ও িনভুর্ ল এবং তারপের 
�দৎত অনয্ েয েকানও তথয্ সতয্ এবং িনভুর্ ল হইেব; (v) এমন েকানও আইিন �ি�য়া 
েনই, বা �াহেকর িবরুে� েকানও অডর্ ার মুলতুিব বা থাকার অডর্ ার রেয়েছ যা শতর্ াবলী 
ল�ন করেত পাের বা ব�গতভােব এই শতর্ ািদর �াহেকর পিরপূণর্তােক �ভািবত করেত 
পাের। 
 

 
6. বয্াে�র দায়ব�তার সীমাব�তা  

বয্া�িট বা�-�েচ�ার িভিৎতেত তার �াহকেদর িনরাপদ এবং �িট-মু� পিরেষবা 
�দােনর জনয্ একিট II যৎন েনেব। বয্া� েকানও �িত, �িত, �িত, বয্য়, েযাগয্তা এবং 
�াহক বা েকানও তৃতীয় পে�র কােছ উৎথািপত অনুরেপর জনয্ দায়ব� বা দায়ব� হেব 
না, েয েকানও কারেণ বয্াে�র জনয্ দায়ী েহাক বা না েহাক। 
উপেরা� িবষয়গিলর �িত প�পািত� ছাড়াই, িন�িলিখত কারণগিলর কারেণ েকানও 
�িত বা �িতর জনয্ বয্া� �াহক বা েকানও তৃতীয় পে�র কােছ দায়ব� থাকেব না: 
�াহেকর িনেদর্ শাবলীর উপর িভিৎত কের, �াহেকর িনেদর্ শাবলীর উপর িভিৎত কের, 
যথাযথ অধয্বসায় অনুশীলন কের বা যুি�স�ত যৎন �হণ কের ভাল িব�ােস বয্া� �ারা 
পিরচািলত েকানও পদে�প; অয্াকাউ� (গিল) এবং / অথবা পিরেষবা (গিল) 
বয্বহােরর মাধয্েম সংঘিটত েকানও অননুেমািদত এবং অৈবধ েলনেদন, যা �াহক এবং 
/ অথবা েকানও তৃতীয় পে�র �তারণামূলক বা অবেহলামূলক আচরেণর জনয্ দায়ী 
করা েযেত পাের; বয্াে�র কি�উটার িসে�ম / েনটওয়াকর্  বা েযাগােযাগ েনটওয়ােকর্  
অনু�েবশ বা হয্ািকং; �াহেকর অয্াকাউ� (গিল) এ বয্ােলে�র অ�তুলতার কারেণ 
�াহেকর েকানও িনেদর্ শাবলী স�াদন করেত বয্থর্তা; েকানও েফাসর্ ময্ািজউর ইেভ� 
বা েকানও �যুি�গত �িট বা বয্াে�র িনয়�েণর বাইের অনয্ েকানও কারেণ �াহেকর 
বয্া� অয্াকাউ� অয্াে�স করেত বা েকানও পিরেষবা �হণ করেত বয্থর্ হওয়া; 
�াহেকর বয্া� অয্াকাউ� অৈবধভােব বয্বহার করা হে� বা পিরেষবাগিল অৈবধভােব 
তৃতীয় পে�র �ারা �হণ করা হে� তখন বয্া�েক অবিহত করেত �াহেকর বয্থর্তা; 
�াহেকর েগাপনীয় এবং সুরি�ত রাখেত বয্থর্তা, েকানও পাসওয়াডর্ , বা অনয্ানয্ 
সনা�করণ িচ� বা অয্াকাউ�গিল পিরচালনা করার জনয্ বা েকানও পিরেষবা �হেণর 
জনয্ �াহকেক েদওয়া েকানও কাডর্  বা েটােকন; বয্ি�গত বা েকানও অয্াকাউ� বা 
পিরেষবার ে�ে� �াহেকর �ারা ভুল, ভুল তথয্ সরবরাহ বা িবধান করেত বয্থর্তা; 
েপেম� ব� করার িনেদর্ শনা বা �াহেকর এই ধরেনর িনেদর্ শনা বা তা পালন না করা 
বা িবল�; েকান ভারতীয় আইন বা িবেদশী আইন ল�ন; অথবা �াহক বা �াহেকর 
স�িত ছাড়া/বয্িতেরেক অনয্ েকােনা বয্ি� কতৃর্ ক শতর্ াবলী ল�ন। 
বয্া� �দৎত েকানও পিরেষবা বয্বহােরর ফেল �াহেকর েকানও �িত বা �িতর জনয্ 
বয্া�েক দায়ী করা হেল, বয্া� শধুমা� সরাসির �িত বা �িতর জনয্ দায়ী থাকেব 
যা, ঘটনাগিলর সাধারণ েকােসর্, হেত পাের যুি�স�তভােব �ে�াৎতর পিরি�িত 
েথেক ফলাফল আশা করা যায় এবং শধুমা� যিদ এই ধরেনর �িত বা �িত বয্াে�র 
চরম অবেহলা বা ই�াকৃত েখলািপর কারেণ হয় এবং বয্া� এেত েকােনা 
আনুষি�ক, পেরা�, দূরবত�, ফল�রপ, িবেশষ �িত বা �িতর জনয্ দায়ী থাকেব 



না এই শেতর্ । 
7. েফাসর্ ময্ািজউর/েটকিনকয্াল �য্য্াগস 

এখােন িবপরীত িকছু থাকা সে�ও, এখােন িকছুই �েযাজয্ হেব না যিদ বয্া�েক এখােন 
বা অনয্থায় েফাসর্ ময্ািজউর বা েটকিনকয্াল �য্াগ েথেক উ�ত বা স�িকর্ ত েকানও 
কারেণ বা বয্াে�র যুি�স�ত িনয়�েণর বাইের েকানও কারেণ তার েকানও বা সম� 
বাধয্বাধকতার িড� চাজর্  করেত বাধা েদওয়া হয়। 

 
8. �িতপূরণ 

�াহক বয্া� এবং �িতিট কমর্চারী এেজ�, পরামশর্দাতা, িঠকাদার, িবষয়ব� সরবরাহকারী বা 
বয্াে�র �িতিনিধেদর সম� পদে�প, দািব, দায়ব�তা, দািব, কাযর্ধারা, �িত, �িত, �িত, 
খরচ, চাজর্  এবং বয্য়সহ যুি�স�ত অয্াটিনর্েদর িফ এবং আদালত / িবচারকারী শরীেরর খরচ 
সহ �িতহীন �িতপূরণ এবং ধের রাখেব, যা বয্া� েয েকানও সময় বহন করেত পাের, 
�াহেকর উপ�াপনা এবং ওয়ােরি�গিলর (i) ল�েনর ফেল বা এর ফেল বা তার ফেল বা 
তার �ারা উ�ত হওয়া পযর্� বজায় রাখা, ক� েভাগ করা বা রাখা; (ii) �াহক বা অনয্ েকানও 
বয্ি�র �ারা অয্াকাউ� এবং / অথবা পিরেষবাগিলর অনুপযু� বয্বহার �াহেকর স�িত 
বয্তীত / বয্তীত; অথবা (iii) �াহেকর স�িত সহ/বয্তীত অনয্ েকানও বয্ি�র �ারা ল�ন, 
শতর্ ািদর েয েকানও িবধান বা বয্াে�র সােথ অনয্ েকানও চুি�র ে�ে� বা, (iv) ভাল িব�ােস 
বয্াে�র কারেণ �াহেকর কাজ বা ভুেলর কারেণ �াহেকর �ারা �দৎত েকানও িনেদর্ েশর 
উপর টাকা িনেত বা তাকা িনেত অ�ীকার করা বা অথর্ �দান করা েথেক িবরত থাকা, যার 
মেধয্ রেয়েছ: (a) বয্া�েক অবিহত / অবিহত করেত বয্থর্তা 
যখন িতিন সে�হ কেরন বা জােনন েয তার পাসওয়াডর্ গিল তৃতীয় পে�র কােছ পিরিচত 
বা যখন তৃতীয় প�গিল অননুেমািদত বা অৈবধ েলনেদন চালােনার জনয্ তার 
পাসওয়াডর্ গিল বয্বহার কের; (b) তৃতীয় পে�র কাছ েথেক পাসওয়াডর্ গিল েগাপনীয় 
এবং সুরি�ত রাখেত বয্থর্তা; (c) বয্া�েক তার বয্ি�গত তথয্ বা অয্াকাউে�র তেথয্র 
েকানও পিরবতর্ ন স�েকর্  অবিহত করেত বয্থর্তা; (d) �াহেকর পাসওয়াডর্  বয্বহার কের 
কি�উটার িসে�ম/েনটওয়াকর্  এবং/অথবা বয্াে�র েডটােত অননুেমািদত বা অৈবধ 
�েবশািধকার; (e) আইন েমেন চলেত বয্থর্ হওয়া; (f) বয্া� কতৃর্ ক জাির করা বয্বহােরর 
িনেদর্ িশকা েমেন চলেত বয্থর্তা; অয্াকাউ� বা পিরেষবাগিলর ে�ে� যা �াসি�ক 
সমেয় �েযাজয্ হেত পাের; (g) এই শতর্ াবলী এবং বয্া� ও �াহেকর মেধয্ েয েকান 
চুি� েমেন চলেত বয্থর্তা। 
 

9. �েযাজয্ এবং �যু� আইন 
এই শতর্ ািদ, অয্াকাউ� / পিরেষবািদ এবং বয্াে�র বাধয্বাধকতাগিল পিরচািলত হেব এবং 
আইন এবং িনেদর্ িশকাগিলর সােপে� হেত পাের যা সমেয় সমেয় আরিবআই �ারা জাির 
করা হেত পাের। ভারত বয্তীত অনয্ েকানও েদেশর আইন না মানার জনয্ বয্া� �তয্� 
বা পেরা�ভােব েকানও দায়ব�তা �হণ কের না। ভারত বয্তীত অনয্ েকানও েদেশ 
ই�ারেনট বা েফান বা েমাবাইেলর মাধয্েম অয্াকাউ� বা পিরেষবাগিল অয্াে�স করা 
েযেত পাের তা েকবলমা� এই সতয্িট বয্াখয্া করা হেব না েয েসই েদেশর আইনগিল এই 
শতর্ ািদ এবং / অথবা �াহেকর অয্াকাউ�গিলর ি�য়াকলাপগিল পিরচালনা কের। 



10. আইন/ভাষার সােথ স�িত 
�াহকেক অবশয্ই িনেজর �ারা বা আইনত অনুেমািদত �িতিনিধ / এর মাধয্েম েযাগয্ হেত হেব এবং 
আইন �ারা অয্াকাউ�িট খুলেত এবং পিরচালনা করেত বা পিরেষবািট উপেভাগ করেত স�ম হেত 
হেব, েযমনিট হেত পাের। �াহেকর অেযাগয্তা বা অ�মতার কারেণ েকানও �িত বা �িতর জনয্ 
বয্া� শাইআই �াহক বা েকানও তৃতীয় পে�র কােছ দায়ব� নয়। 
�াহক স�ত হন েয িতিন সেচতন এবং এমন েকানও আইন েমেন চলেবন যা তােদর অয্াকাউ� বা 
পিরেষবািদর মাধয্েম ভারেত বা িবেদেশ েয েকানও েলনেদেনর ে�ে� �েযাজয্ হেত পাের। �াহেকর 
েকানও আইন ল�েনর জনয্ বয্া� েকানও তৃতীয় পে�র কােছ দায়ব� বা দায়ব� হেব না। 
�চিলত ভাষা হে� ইংরািজ। 

 
11. মধয্�তা 

এখােন নীেচ বিণর্ত সািলিশর �িতকার, যিদ না পাথর্কয্গিল বয্া� এবং আিথর্ক �িত�ান 
আইন, 1993 এর কারেণ ঋণ পুনরু�ােরর অধীেন �িতি�ত ঋণ পুনরু�ার �াইবুয্নােলর 
এখিতয়ােরর মেধয্ না পেড় তেব তা অবল�ন করা হেব, েয ে�ে� �াইবুনােলর এই 
িবষেয় এখিতয়ার থাকেব। 
�াহক স�ত হন েয িতিন, সবর্দা, শতর্ ািদ বা বয্াে�র সােথ অনয্ েকানও চুি�র ে�ে� 
উ�ত সম� পাথর্কয্ সমাধােনর জনয্ সম� �েচ�া করেবন। বয্াে�র সােথ আেলাচনার 
মাধয্েম বয্থর্ হেল, সািলিশর মাধয্েম, শতর্  েদওয়া হেয়িছল েয সািলিশিট বয্া� �ারা 
মেনানীত একমা� সািলশকারী �ারা হেব। মৃতুয্, অ�ীকার, অবেহলা, অ�মতা বা 
সািলশকারী িহসােব কাজ করার জনয্ িনযু� েকানও বয্ি�র অ�মতার ে�ে�, বয্া� 
অনয্ একমা� সািলশকারী িনেয়াগ করেব। 
সািলিস সািলিশ ও সমেঝাতা আইন, 1996 এর িবধান অনুযায়ী পিরচািলত হেব এবং 
ইংেরিজেত পিরচািলত হেব। সািলেশর �ান হেব মু�াই, ভারত। �াহক েভনুয্র িভিৎতেত 
এই জাতীয় কাযর্�েমর েয েকানও আপিৎত মওকুফ কেরন। এই চুি�র উপেরা� 
িবধানগিল সে�ও, �াহেকর �ারা এই চুি�র িবধানগিলর েকানও ল�ন বা আটক / 
হুমিকর ল�েনর ে�ে�, বয্া�অনয্ সম� �িতকার ছাড়াও, একিট অডর্ ার ছাড়াও, 
সািলিশর আ�য় ছাড়াই, এই জাতীয় েকানও ল�নেক সংযত করার অিধকারী হেব। 
�াহেকর অনুেমািদত �িতিনিধ/ শতর্ ািদর কমর্চারীেদর �ারা বা শতর্ ািদর সােথ অনয্ 
েকানও চুি� বা শতর্ ািদর েকানও ল�ন বা হুমিক ল�েনর ে�ে� বা তােদর এবং 
�াহেকর মেধয্ সংি�� চুি�গিলর ে�ে�, �াহেকর হলিট বয্াে�র সােথ এমনভােব 
সহেযািগতা কের যা স�বত সম� আইিন �িতকােরর সাধনা সহ এই ধরেনর ল�নেক 
েরাধ করার �েয়াজন হয়। উপেরা� িবষেয় েকান প�পািত� ছাড়াই, েয শহের েয-
শহের অয্াকাউ� িট েখালা আেছ/েখালা িছল েসই বয্াে�র েয শাখায় অবি�ত, েসই 
শহেরর আদালতসমূেহর শতর্ াবলীর িবষেয় েয েকান িবেরােধর িস�া� েনওয়ার 
একেচিটয়া এখিতয়ার থাকেব। 
উপেরা� সে�ও, বয্াে�র অনয্ েকানও উপযু� আদালত বা িবচারিবভাগীয় েফারােম 
একিট দািব আনা / ফাইল করার অিধকার রেয়েছ, যার এখিতয়ার রেয়েছ, তা ভারেতর 
মেধয্ বা বাইের েহাক না েকন। 

 
12.  েরকডর্ গিল র�ণােব�ণ এবং সংর�ণ 

বয্া� তার একমা� িবক� এবং িবেবচনার িভিৎতেত অয্াকাউ� বা পিরেষবািদর ে�ে� 
েলনেদেনর এই ধরেনর েরকডর্ গিল বজায় রাখেব বা �ংস করেব, েযমনিট বয্া� 
উপযু� বা আইন �ারা বাধয্তামূলক বেল মেন করেত পাের। �াহক এর ৈবধতা এবং 
সিঠকতা িনেয় �� তুলেবন না। বয্া� এবং �াহেকর েরকডর্ গিলর মেধয্ �ে�র ে�ে�, 
বয্াে�র েরকডর্ গিল চূড়া� এবং বাধয্তামূলক হেব। 



13. টয্া� িডডা�ান অয্াট েসাসর্ (িটিডএসআই) 
আয়কর আইন, 1961-এর অধীেন িনধর্ািরত সুেদর আেয়র উপর এবং সমেয় সমেয় 
সংেশািধত িহসােব উৎেস কর কাটা হেব। অনয্থায় িনিদর্ � না করা হেল, িটিডএেসর জনয্ 
শংসাপ�িট বািষর্ক িভিৎতেত বয্া� �ারা জাির করা হেত পাের যা সম� আমানেতর জনয্ 
একি�ত হওয়া েসই বছেরর জনয্ সম� সুদ অজর্ ন / অথর্ �দােনর আ�াদন কের। টামর্ 
িডেপািজট অয্াডভাইেজ উি�িখত পিরমাণিট কেরর জনয্ সাম�সয্ করা হয় না, কর 
�তয্াহার করা বা িরেড�শেনর কারেণ েকানও ছােড়র জনয্ সাম�সয্ করা হয় না এবং 
তাই এই ধরেনর পরামেশর্র উপর িনধর্ািরত পিরমাণ �দােনর জনয্ বয্াে�র উপর েকানও 
ৈবধতা �াপন করা হয় না। যিদ �াহক বয্া�েক ফমর্ নং 15 (এইচ) / যথাযথ আয়কর 
ছােড়র শংসাপ� সরবরাহ না কেরন, েযখােনই �েযাজয্ েহাক না েকন, �াহক বয্া�েক 
িটিডএেসর সােথ টামর্ িডেপািজট অয্াকাউ�িট েডিবট করার অনুমিত েদয় যা এই 
ধরেনর আমানত বা �াহেকর অনয্ানয্ আমানত বা বয্া� অয্াকাউ� (গিল) িবদয্মান এবং 
/ অথবা ভিবষয্েত েখালা হেব। জেয়� টামর্ িডেপািজেটর ে�ে�, িটিডএস-এর ঘটনা 
জেয়� অয্াকাউ� েহা�ােরর উপর থাকেব, যার নাম আেবদন পে� �থম �দিশর্ত 
হেব। যিদ েকেট েনওয়া কেরর পিরমাণ ছােড়র জনয্ উপল� সুেদর পিরমােণর েচেয় 
কম হয়, তেব বয্া� �াহেকর অনয্ অয্াকাউ� েথেক এবং / অথবা টামর্ িডেপািজেটর 
মূল েথেক একই পুনরু�ার করার অিধকারী এবং েসই উেদ্দেশয্ বয্া�িট অকােল একই 
ভ� করার অিধকারী,  এই ধরেনর অকাল এনকয্াশেম� েথেক উ�ত �িতর জনয্ 
েকানও দায়ব�তা ছাড়াই। 
 

14. িবিবধ 
�াহক স�ত হন েয বয্া� এই চুি�র েয েকানও িবধান স�াদন করার জনয্ এেজ�, 
পরামশর্দাতা, িঠকাদার, সাম�ী সরবরাহকারী বা �িতিনিধেদর উপ-চুি� এবং িনেয়াগ 
করেত পাের। বয্া� এই ধরেনর বয্ি�েদর েকানও অবেহলা বা �তারণামূলক কাজ বা 
তােদর কতৃর্ ে�র আওতার বাইের করা েকানও কােজর জনয্ দায়ী থাকেব না। এই 
শতর্ াবলীেত ��ভােব �দৎত বয্তীত, এই শতর্ াবলীেত �দৎত েকানও অিধকার, �মতা 
বা �িতকার �েয়ােগ েকানও অনুশীলন বা বয্থর্তা, বা িবল� েসই বা অনয্ েকানও 
অিধকার, �িতকার বা �মতা বয্া� �ারা একিট মওকুফ গঠন করেব না। যিদ শতর্ াবলীর 
এক বা একািধক িবধান এক �াহেকর িবরুে� অকাযর্কর হয়, তেব এিট অনয্ �াহকেদর 
িবরুে� েসই িবধােনর �েয়াগেযাগয্তােক েকানওভােবই �ভািবত করেব না। বয্া� 
অ�ায়ী িভিৎতেত বা শধুমা� একিট িবেশষ ে�ে� তার িনজ� িবেবচনার িভিৎতেত 
শতর্ ািদর েয েকানও িবধান মওকুফ বা িশিথল করার িস�া� িনেত পাের এবং এিট অনয্ 
েকানও সমেয় কেঠারভােব েসই িবধানিট �েয়াগ করার জনয্ বয্াে�র অিধকারেক 
�ভািবত করেব না। যিদ এই শতর্ ািদর েকানও িবধান েকানও �েযাজয্ আইন ল�ন কের 
বেল মেন করা হয় বা যিদ েকানও কারেণ উপযু� এখিতয়ােরর েকানও আদালত এই শতর্ ািদ 
বা তার অংেশর েকানও িবধানেক অকাযর্কর বেল মেন কের তেব তা অকাযর্কর হেত পাের, 
তেব েসই িবধানিট সবর্ািধক পিরমােণ �েয়াগ করা হেব যােত এই শতর্ ািদর অিভ�ায়েক 
কাযর্কর করা যায়,  এবং এই শতর্ াবলীর অবিশ�াংশ স�ূণর্ শি� এবং �ভােবর মেধয্ চলেত 
থাকেব। বয্া� সংেশাধন, সংেশাধন বা �তয্াহার করার অিধকার সংর�ণ কের, েকানও দািব / 
গিল, েকানও বা সম� পিরেষবােক আকৃ� না কের যিদ এিট তােদর অকাযর্কর বা 
অ�হণেযাগয্ ঝঁুিকর ঝঁুিকেত পেড় বেল মেন কের। 

 
অয্াকাউ� িনেদর্ শনা করা িনয়মাবলী 

�াহক স�ত হন েয অয্াকাউ� েখালা এবং র�ণােব�ণ এবং অয্াকাউ� পিরচালনার জনয্ 
পিরেষবাগিল �হণ করা িন�িলিখত শতর্ াবলী এবং বয্াে�র সাধারণ বয্বসােয়র শতর্ াবলীর 
সােপে� যা সমেয় সমেয় বয্া� �ারা জাির করা হেত পাের এবং েসইসােথ িরজাভর্  বয্া� অফ 
ইি�য়া বা অনয্ েকানও কতৃর্ প� �ারা সমেয় সমেয় �বিতর্ ত বা সংেশািধত িনয়ম ও �িবধান। 



শতর্ াবলী এবং শতর্ াবলী অ�ভুর্ � করার ে�ে� অয্াকাউ�গিলর আচরেণর জনয্ এই িবিধগিল 
�াসি�ক হেব।  

 

1. সং�া: 
শতর্ াবলীেত সম� বড় হােতর অ�ের েলখা শ� এবং বাকয্াংেশর অথর্ এখােন বিণর্ত 
রেয়েছ যিদ না অনয্থায় িনেদর্ িশত হেয়েছ। এই সং�াগিলর বাইের, বয্াে�র সাধারণ 
বয্বসােয়র শতর্ াবলীর সং�াগিল �েযাজয্ হেব: 
 

1.1 "অয্াকাউ�" সম� িবদয্মান, নতুন এবং ভিবষয্েতর অ�ভুর্ � (সহ িক� েকানও 
পিরবিতর্ ত বা পিরবিতর্ ত ফেমর্র মেধয্ সীমাব� নয়) অয্াকাউ� (গিল), (েয 
েকানও রেপ যা িকছু সাধারণ বয্াি�ং এবং েকানও ধরেণর বয্াি�ং বা আিথর্ক 
স�েকর্ র মেধয্ সীমাব� নয়), হয় অনুি�ত, পিরচািলত এবং / অথবা বয্াংেক 
একক এবং / অথবা েযৗথভােব েলনেদন করা হয়। 

 

1.2 "িবক� চয্ােনলগিল" এিটএমগিল অ�ভুর্ � কের (যিদও সীমাব� নয়) এিটএম; 
েফান (ফয্া� সহ); ই�ারেনট; িপওএস। 

 
1.3  "অনুেমািদত �া�রকারী" অথর্ এমন একজন বয্ি� িযিন অ-�ত� �াহকেদর 

�ারা অয্াকাউ� / অয্াে�স পিরেষবাগিল পিরচালনা করার জনয্ ��ভােব 
অনুেমািদত, েযমন অ-�ত� �াহক �ারা �দৎত �মতা অনুসাের এবং / অথবা 
�েযাজয্ আইন অনুসাের। 

1.4  "বয্া� হিলেড" অথর্ েনেগািশেয়বল ই��ুেম�স অয্া�, 1881 এর অধীেন েঘািষত 
সম� রিববার, জাতীয় ছুিটর িদন এবং সরকারী ছুিটর িদন, যিদও বয্া� বা এর েয 
েকানও শাখা েসই িদনগিলেত েখালা থাকেত পাের। 
 

1.5  "িসআইিড" অথর্ �াহক সনা�করণ ন�র। 
 

1.6  “এফইিডএআই” এর পুেরা অথর্ হল ফেরন এ�েচ� িডলার’স অয্ােসািসেয়শান অফ 
ইি�য়া 
 

1.7  "িজওআই" অথর্ ভারত সরকার। 
 

1.8  "েডারে�প বয্াি�ং পিরেষবাগিল - কয্াশ েডিলভাির পিরেষবা, নগদ িপক-আপ, 
েচক এবং ডকুেম�গিল িপক-আপ / েডিলভাির, ৈবেদিশক িবিনময় িবতরণ / িপক-
আপ বা তার িনজ� িবেবচনার িভিৎতেত বয্া� �ারা �দৎত অনয্ েকানও পিরেষবা 
অ�ভুর্ � কের। 

1.9  "জেয়� অয্াকাউ�" অথর্ একািধক পৃথক �াহেকর �ারা পিরচািলত অয্াকাউ�। 
 

1.10  ই�ারেনট বয্াি�ং • এর অথর্ হল বয্া� কতৃর্ ক �দৎত সুিবধাগিল, তার িনজ� িবেবচনার 
িভিৎতেত, িবিভ� েলনেদন পিরচালনা করেত বা ই�ারেনেটর মাধয্েম তথয্ ে◌র সুিবধা �হণ 
করেত। 
 

1.11 এনআরআই। এর অথর্ অনাবাসী ভারতীয়, েযমনিট ফেরন এ�েচ� ময্ােনজেম� অয্া� 
1999 এর অধীেন সং�ািয়ত করা হেয়েছ, এবং / অথবা িজওআই এবং / অথবা আরিবআই 
�ারা �ণীত �াসি�ক িনয়ম এবং �িবধান। 
 

1.12 ওিসএস মােন িবেদশী কেপর্ােরট বিড, যা ফেরন এ�েচ� ময্ােনজেম� অয্া� 1999 এর 
অধীেন সং�ািয়ত করা হেয়েছ, এবং / অথবা েগাল এবং / অথবা আরিবআই �ারা �ণীত 
�াসি�ক িনয়ম এবং �িবধান। 

 



1.13 অপােরিটং ময্াে�ট মােন অয্াকাউ� বয্বহােরর েমাড যা স�বত বয্াে�র সােথ অয্াকাউ� 
েখালার সময় �াহক �ারা িনিদর্ � করা হেয়েছ এবং স�বত বয্া� �ারা িনধর্ািরত প�িতেত 
সমেয় সমেয় �াহক �ারা পিরবিতর্ ত হেত পাের। 
1.14 পাসওয়ােডর্ র অথর্ এবং এেত েকানও এেলােমেলাভােব উত্প� েগাপন এবং 
েগাপনীয় েকাড অ�ভুর্ � রেয়েছ, যা বয্া� �ারা �াহকেক বরাদ্দ করা হয় এবং / অথবা 
�াহক �ারা িনবর্ািচত এবং / অথবা পরবত�েত �াহক �ারা তার পছ� অনুযায়ী পিরবিতর্ ত 
হয়, অয্াকাউ�িট পিরচালনা করার জনয্ এবং / অথবা িবেশষ কের িবক� চয্ােনলগিলর 
মাধয্েম িনিদর্ � পিরেষবাগিল উপেভাগ করার জনয্ 
ই�ারেনট বয্াি�ংেয়র মাধয্েম। 

 
1.15 েপেম� িনেদর্ শাবলীর মােন �াহেকর অয্াকাউ� েথেক বয্াে�র সােথ থাকা অনয্ 

েকানও �াহেকর অনয্ েকানও অয্াকাউে� বা এই ধরেনর বয্াে�র �াহেকর অনয্ 
েকানও বয্াংেক বা মােচর্ � এ�াি�শেমে� েকানও অয্াকাউে� ফা� �া�ফার ে◌র 
জনয্ �াহেকর �ারা �দৎত িনেদর্ শাবলী। 

 
1.16  “বয্ি�গত সনা�করণ ন�র (িপন)" এর অথর্ এবং এর মেধয্ রেয়েছ েয েকানও 

এেলােমেলাভােব উত্প� েগাপন এবং েগাপনীয় েকাড, যা বয্া� �ারা �াহকেক 
বরাদ্দ কের এবং / অথবা �াহক �ারা িনবর্ািচত এবং / অথবা পরবত�েত তার পছ� 
অনুসাের �াহক �ারা পিরবিতর্ ত হয়, অয্াকাউ�িট পিরচালনা করার জনয্ এবং / অথবা  
িবক� চয্ােনেলর মাধয্েম িনিদর্ � পিরেষবাগিল �হণ করার জনয্। 

 
1.17  িপও- এর অথর্ ভারতীয় বংেশা�ত বয্ি� যা ফেরন এ�েচ� ময্ােনজেম� অয্া�, 

1999 এর অধীেন সং�ািয়ত করা হেয়েছ, এবং / অথবা িজওআই এবং / অথবা 
আরিবআই �ারা �ণীত �াসি�ক িনয়ম ও �িবধান। 

 
1.18 েবতন অয্াকাউ� এর অথর্ হল �াহেকর নােম েখালা অয্াকাউ�িট একিট সৎতা 

("িনেয়াগকতর্ া") এর সােথ তার কমর্সং�ােনর কারেণ, যার সােথ বয্াে�র েসই িবষেয় 
একিট বয্ব�া রেয়েছ। 

 
1.19 িসিকউর েমইল মােন হল ই�ারেনট বয্াি�ং পিরেষবা �হণকারী �াহকেদর জনয্ 

উপল� ই-েমইল সুিবধা, তারা বয্াে�র ওেয়বসাইেট লগ ইন করার পের। 
 
1.20 পিরেষবাগিলেত িবক� চয্ােনলগিলর মাধয্েম পিরেষবাগিল অ�ভুর্ � রেয়েছ; 

েডারে�প বয্াি�ং েসবা; �প ব� পিরেষবা বা অনয্ েকানও পিরেষবা যা বয্া� �ারা 
�দৎত হেত পাের, সমেয় সমেয়, তার িনজ� িবেবচনার িভিৎতেত, স�ূণর্রেপ বা তার 
িকছু অংেশ সম� বা তার িকছু �াহকেক। 

 
1.21 িবক� চয্ােনলগিলর মাধয্েম পিরেষবাগিলর অথর্ হ'ল বয্া� �ারা �দৎত 

সুিবধা বা পিরেষবাগিল, তার িনজ� িবেবচনার িভিৎতেত, িবক� 
চয্ােনলগিলর মাধয্েম, েফান বয্াি�ং, ই�ারেনট বয্াি�ং, ে�াবাল েডিবট 
কাডর্  এবং এিটএম েনটওয়াকর্ সহ িক� সীমাব� নয়, িবিভ� েলনেদন 
পিরচালনা করেত বা উপেভাগ করার জনয্। 

তথয্। 
 
1.22 �ায়ী িনেদর্ শাবলী হ'ল �াহেকর �ারা বয্া�েক িনিদর্ � প�িতেত �দৎত 

েডিবট িনেদর্ শাবলী, যা একিট িনিদর্ � সমেয়র বয্বধােন �াহক �ারা িনিদর্ � 
সমেয়র মেধয্ বা �াহক �ারা িনধর্ািরত ইেভে�র ঘটনার সময় ভিবষয্েতর 
তািরখগিলেত কাযর্কর করা হয়। 



  
1.23 ইউজারেনম বা ইউজার 10 এর অথর্ এবং েকাড অ�ভুর্ � কের, যা 

অয্াকাউ� পিরচালনা করার জনয্ এবং / অথবা িনিদর্ � ই�ারেনট বয্াি�ং 
পিরেষবা উপেভােগর জনয্ �াহকেক বয্া� কতৃর্ ক বরাদ্দ করা হয়। 

 
                  1.24 কমর্িদবস মােন েসই িদনগিল, যা বয্া� ছুিটর িদন নয়। 
 

2. ডাউনে�ড 
যিদ বয্া� �াহকেক েয েকানও সমেয় িবেশষািধকার�া� / েবসরকারী বয্াি�ং ি�িত 
বরাদ্দ কের থােক, তেব �াহক অপিরবতর্ নীয়ভােব বয্া�েক "�াইেভট বয্াি�ং �াহক" 
ি�িত েথেক অনয্ ি�িতেত ডাউনে�ড করার অনুমিত েদয়, যিদ েস স�কর্  / গড় 
ৈ�মািসক বয্ােলে�র �েয়াজনীয়তা বজায় রাখেত স�ম না হয় েযমনিট বয্া� �ারা 
সং�ািয়ত এবং সমেয় সমেয় েযাগােযাগ করা হয়। এই ে�ে�, �াহক বয্া�েক 
অনুেমাদন েদয়: (i) তার অয্াকাউে�র েসিভংস অয্াকাউে�র রপিট পিরবতর্ ন করুন, 
যার জনয্ একিট িভ� গড় ৈ�মািসক বয্ােলে�র �েয়াজন হেত পাের এবং �েযাজয্ 
চাজর্ গিলর একিট িভ� সময়সূচী থাকেত পাের। (ii) "েবসরকারী বয্াি�ং" অয্াকাউ� 
েহা�ার িহসােব তার কােছ উপল� সম� সুেযাগ-সুিবধা গিল ব� করুন, েযমনিট বয্া� 
�ারা সং�ািয়ত করা হেয়েছ, সমেয় সমেয়। 
�াহক আরও স�ত হন েয বয্াে�র তার কাছ েথেক আর েকানও েমৗিখক / িলিখত 
অনুেমাদন না িনেয় এবং তার কােছ েকানও পূবর্ েযাগােযাগ ে�রণ না কেরই উপের 
উি�িখত পদে�পগিল �হণ করার অিধকার থাকেব। 

 
3. জেয়� অয্াকাউ� 

জেয়� অয্াকাউে�র ে�ে� এখােন সম� িবধান সম� �াহকেদর জনয্ �েযাজয্ হেব। 
জেয়� অয্াকাউে�র সম� েহা�ারেক েযৗথভােব এবং পৃথকভােব অপােরিটং ময্াে�ট 
িনিবর্েশেষ েযৗথ অয্াকাউে�র বয্বহার েথেক উ�ত সম� ি�য়াকলাপ, ভুল এবং 
েলনেদেনর �ারা আব� হেত হেব। 
জেয়� অয্াকাউে�র ে�ে� অয্াকাউ� ে�টেম� সহ িক� সীমাব� নয় এমন 
েযাগােযাগগিল �থম-উি�িখত অয্াকাউ� েহা�ােরর েমইিলং িঠকানায় পাঠােনা হেব। 
এই ে�ে�, এই ধরেনর সম� েযাগােযাগ েযৗথ অয্াকাউে�র সম� েহা�ারেদর �ারা 
গৃহীত হেয়েছ বেল মেন করা হেব। 
বয্া�। সব সময়, এই ধরেনর অয্াকাউে�র েয েকানও েহা�ােরর বেকয়ার িবরুে� 
�াহেকর েয েকানও েযৗথ অয্াকাউে�র ে�িডেট থাকা পুেরা পিরমাণিট েসট-অফ 
করার অিধকার থাকেব। যিদ েকানও েহা�ার অয্াকাউ� ন�র েথেক অথর্ �দান করেত 
িনেষধ কের তেব অয্াকাউ� েথেক সম� েহা�ার / েবঁেচ থাকা (গিল) েথেক �াব 
বয্তীত অথর্ �দান করা হেব।  
েযৗথ টামর্ িডেপািজট অয্াকাউ�গিল েকবলমা� এই ধরেনর অয্াকাউে�র সম� 
েহা�ারেদর �ারা েযৗথভােব পিরচািলত হেত পাের। এিট �� করা হেয়েছ েয একিট 
অয্াকাউ� অপােরিটং মােন এবং সীমাব�তা ছাড়া অ�ভুর্ � করা হেব। (ক) অকাল ভা�ন 
(আংিশক বা স�ূণর্); (খ) �তঃ পুননর্বীকরণ েথেক একক পিরপ�তা পযর্� পিরপ�তা 
িনেদর্ শাবলীর পিরবতর্ ন এবং তি�পরীত (গ) অকাল পুননর্বীকরণ; (ঘ) পুনরায় িবিনেয়াগ ে◌র 
জনয্ ে�িডট েথেক একিট অয্াকাউে� সুেদর �ভােবর িনেদর্ েশর পিরবতর্ ন এবং তি�পরীত 
(ই) েচক �ারা অথর্ �দােনর জনয্ ে�িডট েথেক একিট অয্াকাউে� মূল �ভােবর 
িনেদর্ শনায় পিরবতর্ ন এবং তি�পরীত। যিদ অয্াকাউ� েহা�াররা একিট অপােরিটং ময্াে�ট 
�দান কের থােক, তেব বয্া� তার িনজ� িবেবচনার িভিৎতেত অয্াকাউ�েহা�ারেদর েয 
েকানও বয্ি�র �ারা অপােরিটং ময্াে�েটর উপর িভিৎত কের উপেরর সম� বা েয েকানও 
েলনেদেনর অনুমিত িদেত পাের। যিদ একক �া�েরর উপর িভিৎত কের েলনেদনিট �ি�য়া 
করা হয় তেব এিট সম� েযৗথ অয্াকাউ�েহা�ারেদর জনয্ বাধয্তামূলক হেব। 



4. অ – বয্ি�গত অয্াকাউ� 
অ-�ত� সৎতাগিলর �ারা পিরচািলত অয্াকাউ�গিল তােদর জনয্ �েযাজয্ 
আইন অনুসাের এবং অনুেমািদত �া�রকারী �ারা অপােরিটং ময্াে�ট অনুসাের 
বা বয্া� �ারা �েয়াজনীয় িহসােব পিরচািলত হেব। 

 
5. ৈবেদিশক মু�া/অনাবািসক অয্াকাউ� 

িবেদশী মু�ার মুি�ত বািস�া / অ-আর বািস�ােদর অয্াকাউ� (গিল) এবং অ-অিধবাসীেদর রুিপ 
মুি�ত অয্াকাউ� (গিল) আরিবআই / িজওআই-এর �িবধান �ারা পিরচািলত হেব এবং 
শতর্ াবলীর সােথ েকানও �ে�র ে�ে� এই �িবধানগিল �াধানয্ পােব। 

 
6. অনাবাসী ভারতীয় (এনআরআই) 

এনআরআই �াহক �হণ কেরন েয িতিন (আই) �ায়ী বসবােসর জনয্ ভারেত তার 
�তয্াবতর্ ন স�েকর্  অবিহত করেবন; (ii) সমেয় সমেয় আরিবআই �ারা িনধর্ািরত 
এনআরই / এনআরও বা অনয্ েকানও �েযাজয্ �ক� েমেন চলা, (iii) ভারেত 
িবিনেয়ােগর উেদ্দেশয্ এনআরও / এনআরই অয্াকাউ�গিলেত েডিবট এবং 
িবিনেয়ােগর িব�য় আেয়র �িতিনিধ�কারী ে�িডটগিলর ে�ে�, এই ধরেনর 
িবিনেয়াগ / িবলি�করণগিল আরিবআইেয়র সাধারণ বা িনিদর্ � অনুমিত�ারা আ�ািদত 
হেব। 
এনআরআই �াহক এর �ারা �েযাজয্ আইনগিলর অ-স�িতর কারেণ বয্া� েথেক 
উ�ত বা �িত�� েয েকানও �িত, দািব, খরচ, চাজর্  এবং বয্েয়র িবরুে� বয্া�েক 
�িতপূরণ িদেত স�ত হন। 

 
7. ডেয়শ বয্াে�র ি�িময়াম েপেরাল অয্াকাউ�  

�াহক �ীকার কের এবং স�ত হন েয তার ডেয়শ বয্া� ি�িময়াম েপেরাল 
অয্াকাউে�র ে�ে�, বয্াে�র িনজ� িবেবচনার িভিৎতেত; 
(i) িনেয়াগকতর্ ার সােথ তার চাকিরর মু�ার সময় িতিন েকবলমা� িনিদর্ � সুেযাগ-সুিবধার 
অিধকারী হেত পােরন; (ii) ডেয়শ বয্া� ি�িময়াম েপেরাল অয্াকাউে�র ে�ে� 
উি�িখত েয েকানও সুিবধা স�ূণর্ বা আংিশকভােব ব� হেয় েযেত পাের; (iii) ডেয়শ 
বয্া� ি�িময়াম েপেরাল অয্াকাউ�িট ব� হেয় েযেত পাের যিদ িনেয়াগকতর্ া কতৃর্ ক 
েকানও িনিদর্ � সমেয়র জনয্ এবং / অথবা িনেয়াগকতর্ ার িনেদর্ শাবলীেত এবং / অথবা 
যিদ �াহক েকানও কারেণ িনেয়াগকতর্ ার পিরেষবােত থাকা ব� কের েদয়। �াহক 
এইভােব অপিরবতর্ নীয়ভােব এবং িনঃশতর্ ভােব বয্া�েক ে�িডট েডিবট / িরভাসর্াল �ারা 
পুনরু�ার করার জনয্ িনেয়াগকতর্ ার অনুেরােধ বয্া�েক অনুেমাদন েদয়, েকানও 
অিতির� পিরমাণ তার অয্াকাউে� িনেয়াগকতর্ ার িনেদর্ েশ এবং / অথবা তার 
অয্াকাউে� জমা েদওয়া েকানও অিতির� পিরমাণ, তার েকানও েরফাের� বা আ�য় 
ছাড়াই। 
উপের উি�িখত েকানও কােজর জনয্ বয্া�েক দায়ী বা দায়ব� করা হেব না। 

 
8. টামর্ িডেপািজট (িটিড) 

নূয্নতম পিরমাণ এবং েময়াদ যার জনয্ িটিড বয্া� �ারা েখালা েযেত পাের, এবং তার 
উপর সুদ, সমেয় সমেয় বয্া� �ারা িব�ািপত করা হেব। 
িটিডর কাযর্কর তািরখিট েসই তািরখ হেব েযিদন �াহক / আমানতকারী বয্াে�র সােথ 
নগদ জমা েদয় বা েয তািরেখ বয্াে�র সােথ জমা েদওয়া েচকিট উপলি� করা হয় বা 
ফা� �া�ফার ই�ারেনট বয্াি�ংেয়র উপর �ভািবত হয়, েযমনিট হেত পাের। 
�াহক স�ত হন েয টামর্ িডেপািজেটর পিরপ�তার পের, ফা� িন�িৎতর িবষেয় 
িলিখত িনেদর্ শাবলীর অনুপি�িতেত, বয্া�িট তার িবেবচনার িভিৎতেত আমানত 
পুননর্বীকরণ করার অিধকার রােখ এবং িবদয্মান সুেদর হাের পিরপ� িটিডর মেতা 
একই শেতর্  অিজর্ ত সুেদর সােথ আমানত পুননর্বীকরণ কের। যিদ একািধক �াহেকর 
নােম িটিড জাির করা হয় তেব পুননর্বীকরেণর িনেদর্ শাবলী কমপে� একজন �াহেকর 
�ারা েদওয়া উিচত। 



িটিড-র শতর্ াবলী েকবলমা� তখনই সংেশাধন করা হয় বা সংেশাধন করা হয় যিদ �াহক 
তার �ারা �া�িরত একিট িলিখত অনুেরােধর মাধয্েম বয্াংেক আেবদন কেরন; অথবা 
জেয়� িটিড-র ে�ে� - যিদ সম� জেয়� অয্াকাউ� েহা�ারেদর �ারা �া�িরত একিট 
িলিখত আেবদন কমপে� সাত িদন আেগ বয্াে�র কােছ দােয়র করা হয়। 
যাইেহাক, এই ধরেনর শতর্ াবলী সংেশাধন বা পিরবতর্ ন করা হেব িকনা তা বয্াে�র িনজ� 
িবচ�ণতা থাকেব। 
িটিড-র অকাল ভা�ন বয্াে�র িনজ� িবেবচনার িভিৎতেত এবং সমেয় সমেয় বয্া� �ারা 
িনধর্ািরত চাজর্  / জিরমানার উপর অনুেমািদত হেব। �াহক স�ত হন েয যিদ বয্া� তােক 
টামর্ িডেপািজেটর অকাল ভা�ন করার অনুমিত েদয় তেব ইিতমেধয্ �দৎত সুেদর 
পুনরু�ার স�বত িটিডর আয় েথেক পুনরু�ার করা েযেত পাের। অপােরিটং ময্াে�ট 
িনিবর্েশেষ, এই ধরেনর অকাল ভা�েনর জনয্ সম� েযৗথ অয্াকাউ� েহা�ারেদর �া�র 
�েয়াজন। 
পুনিবর্িনেয়াগ আমানেতর ে�ে� িটিড-র সুদ ৈ�মািসক িব�ােম বাড়ােনা হেব, যার 
সােপে� নূয্নতম দুই মােসর জনয্ বয্াংেক আমানত রাখা হেব। আরিবআই-এর িনেদর্ শ 
অনুসাের ছাড়যু� সুেদর হাের এক চতুথর্াংেশরও কম সমেয়র জনয্ িটিডেত সুদ েদওয়া 
েযেত পাের। 

 
9. িবেশষ ধরেণর অয্াকাউ� : 

9.1 জেয়� অয্াকাউ� 
েবশ কেয়কিট অয্াকাউ� েহা�ােরর জনয্ একিট েযৗথ অয্াকাউ�ও েখালা 
েযেত পাের। অয্াকাউে�র অ�িনর্িহত দািব স�িকর্ ত িবনয্াসগিল, িবেশষ 
কের এর সমাি� এবং �া�র করার কতৃর্ � �দান, শধুমা� সম� অয্াকাউ� 
েহা�ারেদর েযৗথভােব ৈতির করা েযেত পাের। �িতিট অয্াকাউ� েহা�ার 
বয্ি�গত ে�ে� একিট অনুেমািদত �িতিনিধ �ারা �িতিনিধ� করেত পাের। 
অয্াকাউ� েহা�াররা অয্াকাউ� েথেক উ�ত সম� বাধয্বাধকতার জনয্ 
েযৗথভােব এবং িবিভ�ভােব দায়ব� থাকেব। 
�া�র করার অনুেমাদনগিল স�বত �িতিট পৃথক েযৗথ অয্াকাউ� েহা�ার 
�ারা বািতল করা হেয়েছ। 

 
9.2 ৈবেদিশক মু�ার অয্াকাউ� 

যিদ বয্া� �াহেকর জনয্ একিট িবেদশী মু�া অয্াকাউ� রােখ, তেব সংি�� 
ৈবেদিশক মু�ায় �া�ফারগিল এই ধরেনর অয্াকাউে� জমা েদওয়া হেব, যিদ 
না একিট িভ� �া�ফার িনেদর্ শ েদওয়া হয়। যিদ েকানও ৈবেদিশক মু�া 
অয্াকাউ� িবদয্মান না থােক তেব বয্া�জাতীয় মু�ায় ৈবেদিশক মু�ার 
পিরমাণ জমা েদওয়ার অিধকারী হেব, যিদ না �াহেকর �ারা ��ভােব 
িবপরীত িনেদর্ শ না েদওয়া হয়। পিরমাণিট েসই িদেনর রপা�র হাের 
রপা�িরত করা হেব েযিদন ৈবেদিশক মু�ার পিরমাণ বয্াে�র িন�িৎতেত 
থােক এবং স�বত এিট �ারা বয্বহৃত হয়। 
ৈবেদিশক মু�ায় ে�িডট বয্ােলে�র েহা�াররা েয েকানও এবং সম� আিথর্ক 
ও আইিন পিরণিত এবং �িত / �িত (িবিনময় হােরর ওঠানামার কারেণ সৃ� 
�িতর উপায় সহ) বহন করেব যা ভারেত এবং িবেদেশ বয্া� �ারা অনুি�ত 
সংি�� মু�ার েমাট ে�িডট বয্ােল�েক �ভািবত কের যা পিরি�িত বা 
ঘটনাগিলর কারেণ ঘেটিছল যার জনয্ বয্া� দায়ী নয়। 



10. অয্াটিনর্ / ময্াে�ট েহা�ার 
যিদ �াহক অয্াকাউ�িট পিরচালনা করার জনয্ বা তার পে� পিরেষবাগিল �হণ করার 
জনয্ একজন অয্াটিনর্ িনেয়াগ করেত চান তেব িতিন যাচাইেয়র উেদ্দেশয্ মূল সহ 
বয্া�েক (বয্া� �ারা অনুেমািদত িবনয্ােস) যথাযথভােব েনাটারাইজড পাওয়ার অফ 
অয্াটিনর্ / ময্াে�ট িচিঠর �তয্িয়ত সতয্ অনুিলিপিট ে�রণ করেবন। বয্া�, তার পরম 
িবেবচনার িভিৎতেত এই ধরেনর পাওয়ার অফ অয্াটিনর্ / ময্াে�ট িচিঠ �হণ করেত পাের 
এবং এই ধরেনর পাওয়ার অফ অয্াটিনর্ / ময্াে�ট েহা�ারেক অয্াকাউ�িট পিরচালনা 
করেত বা বয্াে�র কােছ �হণেযাগয্ প�িতেত �াহেকর পে� পিরেষবাগিল উপেভাগ 
করার অনুমিত িদেত পাের। পাওয়ার অফ অয্াটিনর্ �তয্াহােরর ে�ে� �াহক অিবলে� 
বয্া�েক এই ধরেনর �তয্াহােরর িলিখত ভােব অবিহত করেবন এবং �তয্াহােরর 
সমথর্েন নিথগিল জমা েদেবন। 

 
11. িঠকানা  

বয্া� সম� েযাগােযাগ, িচিঠপ�, অয্াকাউ� ে�টেম�, েচক বই, �া�, ইতয্ািদ 
�াহকেক েমইিলং িঠকানায় ে�রণ করেব, বয্িত�মী পিরি�িতেত বয্তীত, বয্াে�র 
িবেবচনার িভিৎতেত। 
�াহকেক অবশয্ই তার েমইিলং িঠকানা/ িনবি�ত িঠকানার েয েকানও পিরবতর্ ন 
িলিখতভােব বয্া�েক জানােত হেব। যাইেহাক, যিদ থােক তেব িনবি�ত িঠকানািট 
েমইিলং িঠকানা িহসােব পিরবতর্ ন করেত হেব বা তি�পরীত েযাগােযাগিট বয্াে�র 
কােছ �হণেযাগয্ অনয্ েকানও েমাড �ারা ে�রণ করা েযেত পাের। েয েকানও 
িঠকানার পিরবতর্ ন �াহেকর অয্াকাউ�গিলেত �েযাজয্ হেব েযখােন িতিন একমা� বা 
�াথিমক েহা�ার, যিদ না অনয্থায় িনেদর্ িশত হয়। জেয়� অপােরিটং ময্াে�ট সহ েযৗথ 
অয্াকাউে�র ে�ে�, সম� েহা�ারেদর �ারা েযাগােযাগ না করা পযর্� েমইিলং / 
িনবি�ত িঠকানায় েকানও পিরবতর্ ন কাযর্কর হেব না। 

 
�াহক যিদ েকানও কারেণ এই জাতীয় িঠকানায় বয্া� �ারা েপা� করা / কুিরয়ারযু� 
েকানও েমল না পান তেব বয্া� দায়ব� থাকেব না। কারণগিলর মেধয্ েপা� করা / 
কুিরয়ার এেজি�র �িট (তেব সীমাব� নয়) অ�ভুর্ � থাকেত পাের, �দৎত িঠকানায় 
েমল সরবরাহ করা হে� তেব �াহেকর �ারা �া� হে� না এবং / অথবা মাইআই 
�াহকউপল� না হওয়ার কারেণ �দৎত িঠকানায় িবতরণ করা হে� না। েমইেলর অ-
েডিলভাির বা অ-�াি�র ে�ে�, বয্া� একই পুনরায় সরবরাহ করার জনয্ দায়ী বা 
দায়ব� হেব না। 

 
12. �াহেকর �ারা েযাগােযাগ 

�াহকেক েকবলমা� িনিদর্ � করা েমােডর মাধয্েম বয্াে�র সােথ েযাগােযাগ করা উিচত 
এবং অনয্ েকানও নয়। বয্া� অনয্ েকানও েমােডর মাধয্েম �া� েযাগােযােগর �ারা 
আব� নয়। িবেশষত, যিদ িনিদর্ � ধরেণর েলনেদেনর অনুেরাধগিল েফান বা ই-েমইেলর 
মাধয্েম অনুেমািদত না হয়। একই বয্বহার করা উিচত নয়। �াহেকর সময় 
সমােলাচনামূলক িনেদর্ শাবলীর জনয্ িনরাপদ েমইল বয্বহার করা উিচত নয়, েযমন েচক 
ব� করুন বা কােডর্ র হট-িলি�ং। িলিখতভােব বা অনয্থায় সম� েযাগােযাগ েকবল 
তখনই ৈবধ হেব যিদ এিট বয্া� �ারা িনধর্ািরত িবনয্ােস (যিদ থােক) পাঠােনা হয়। 

 
13. বয্াে�র জনয্ িনেদর্ শাবলী 

বয্াে�র সম� িনেদর্ শাবলী এমন সমেয়র মেধয্ পালন করা হেব যা িনেদর্ শ�াি�র সময় 
বয্া� �ারা পরামশর্ েদওয়া হেত পাের এবং �েযাজয্ আইন �ারা অনুেমািদত। 
�াহেকর �ারা �া� িনেদর্ শাবলী বয্া� একই িবষেয় কাজ করার আেগ েয েকানও সময় 
িবপরীত হেত পাের। �াহেকর �ারা সৃ� েকানও �িত / দায়ব�তার জনয্ বয্া� দায়ব� 
থাকেব না যিদ িতিন বয্াে�র কাজ করার আেগ এই জাতীয় িবপরীত িনেদর্ শাবলী িদেত 
বয্থর্ হন। ই�ারেনট বয্াি�ং-এ �াহেকর �ারা সরাসির �ভািবত েয েকানও েলনেদন 
িবপরীত হেত পাের না।



বয্া� েকানও �াহেকর অয্াকাউ� েথেক নগেদ ফা� উেৎতালেনর অনুেরাধেক স�ান 
করেত অ�ীকার করেত পাের বা অনয্ েকানও অনুেরাধ করেত অ�ীকার করেত পাের 
যিদ এিট িব�াস কের েয (i) এিট আইন �ারা �েয়াজনীয়; (ii) পিরমাণিট 
অেযৗি�কভােব বড়; (iii) বয্াে�র মেন যুি�স�ত সে�হ উৎথাপন করা; (iv) 
অনুেরাধেক স�ান করা বয্া�েক অযথা অসুিবধার কারণ হেত পাের; অথবা (v) 
িনরাপৎতা ঝঁুিক এবং বয্া� �াহেকর কােছ এই ধরেনর অ�ীকােরর কারণগিল েযাগােযাগ 
করেত পাের। 

 

14. ছুিটর �ি�য়াকরণ 
একিট বয্া� ছুিটর িদেন বা বয্বসািয়ক ঘ�ার পের েয েকানও েলনেদন অয্াকাউে� 
েদখােনা হেব, বয্াে�র িনজ� িবেবচনার িভিৎতেত, েযেহতু পরবত� কাযর্িদবেস সংঘিটত 
হেয়েছ এবং েলনেদেনর �কৃত িদন নয় এবং এই ধরেনর পিরমােণর উপর সম� ছাড় / 
বৃি� গিল এই ধরেনর কােজর িদেনর মেতা কাটা / সংগৃহীত হেব। �াহক �ারা �দৎত সুদ 
বা দায়ব�তার েয েকানও �িতর জনয্ বয্া� দায়ী থাকেব না, যার মেধয্ রেয়েছ েচকগিল 
েফরত েদওয়া, সুেদর �িত, এই ধরেনর েলনেদেনর কারেণ উ�ত সুেদর �িত যা 
�কৃতপে� একই ঘটনা ঘেটিছল েস িদন েদখােনা হয়িন। এফিসএনআর ে�সেম� সহ 
েয েকানও েলনেদেনর জনয্ িবিনময় হার সহ িক� সীমাব� নয়, পরবত� কাযর্িদবেসর 
�েয়াজনীয়তা সােপে� বয্া� িনধর্ািরত / �েয়াগকৃত হােরর িভিৎতেত �েয়াগ করা হেব বা 
অনয্থায় আরিবআই �ারা �েযাজয্ হেত পাের। 

 

15. নাম েযাগ করা বা মুেছ েফলা 
েয েকানও অয্াকাউে�র ে�ে�, যিদ েহা�ােরর নাম েযাগ বা মুেছ েফলেত হয় তেব 
বতর্ মান �াহক এবং ��ািবত �াহক বয্া� �ারা �েয়াজনীয় প�িতেত িলিখতভােব 
বয্াংেক আেবদন করেবন এবং বয্া� �ারা �েয়াজনীয় িহসােব এই ধরেনর তথয্ এবং নিথ 
সরবরাহ করেবন। 

 

16. মৃতুয্ বা অ�মতা 

বয্াি�ং েকা�ািন (মেনানয়ন) িবিধ, 1985 সহ �েযাজয্ আইন অনুসাের নিমেনশন সুিবধা 
পাওয়া যায়। অয্াকাউ� েখালার সময় �াহকেক একজন মেনানীত বয্ি�েক মেনানীত করার 
পরামশর্ েদওয়া হয়। 
েযৗথ অয্াকাউে�র ে�ে� বা অ-বয্ি�গত অয্াকাউে�র ে�ে�, �াহক স�ত হন এবং 
অিবলে� বয্া�েক অবিহত করার �িত�িত েদন যিদ েকানও েযৗথ অয্াকাউ�েহা�ার বা 
অয্াকাউে�র অনুেমািদত �া�রকারী, েযমন ে�ে�, মৃতুয্ হয় বা আদালত কতৃর্ ক অেযাগয্ 
েঘাষণা করা হয় বা অনয্ েকান উপযু� কতৃর্ প�। েকােনা অয্াকাউ� েহা�ার মারা েগেল বা 
অেযাগয্ েঘাষণা করা হেল বা তার কাযর্�েম িবিধিনেষধ আেরাপ করা হেল বয্া� অয্াকাউে� 
একিট েহা� রাখেত পাের এবং সম� ি�য়াকলাপ ব� করেত পাের, যিদও বয্া� এই ধরেনর 
অয্াকাউ�গিলর উপর চাজর্  ধাযর্ করা চািলেয় েযেত পাের এবং তার বেকয়া পিরমােণর দািব 
করেত পাের। েকােনা বয্াংকার িলেয়েনর অধীেন বা অনয্থায়। যিদ �াহেকর �ারা একিট 
নিমেনশন সুিবধা পাওয়া যায়, তেব বয্াে�র অডর্ ার �ারা িনিদর্ �ভােব িনিষ� না হেল, �াসি�ক 
সমেয় বয্াে�র �ারা িনিদর্ � করা শতর্ াবলী অনুসাের মেনানীত বয্ি�েক অথর্ �দােনর মাধয্েম 
বয্া�েক তার দায়মু� করা হেব৷ আদালত। েকান মেনানীত বয্ি�র অনুপি�িতেত, বয্া� 
অয্াকাউে� েয েকানও এবং সম� ফা� ধের রাখেত পাের যত�ণ না এিট 
অয্াকাউ�েহা�ােরর স�ি�র জনয্ উৎতরািধকারীর পিরচয় এবং �মাণপ� �াপন কের, যার মেধয্ 
একিট উইল বা অনয্ েকানও উৎতরািধকার শংসাপ�/�েবেটর উপর েজার েদওয়া অ�ভুর্ � 
থাকেত পাের। আপাতত বলবৎ আইেনর �ারা �েয়াজনীয় অনয্ানয্ �মাণ। অয্াকাউ� ব� করা 
হেব এবং এর বয্ােল� জীিবত অয্াকাউ�েহা�ারেক েদওয়া হেব। �থম-উে�িখত 
অয্াকাউ�েহা�ার বয্তীত অনয্ অয্াকাউ�েহা�ােরর মৃতুয্ হেল, অয্াকাউ�িট জীিবত 
অয্াকাউ�েহা�ােরর নােম চালু থাকেব।



17. অয্াকাউ� ব� কের েদওয়া/ পিরেষবায় িবরিত 
বয্া�, তার পরম িবেবচনার িভিৎতেত, েকানও অয্াকাউ� ব� করেত পাের বা 
েকানও কারণ উে�খ না কের / ছাড়াই �াহকেক 7 (সাত) িদেনর েনািটশ িদেয় 
েকানও পিরেষবা ব� করেত পাের। উপেরা� সে�ও, �াহক �ীকার কেরন এবং 
স�ত হন েয বয্া� েয েকানও সময় েনািটশ ছাড়াই হেত পাের কারণ 
বয্া�গিলর পরম িবেবচনার অব�ার �েয়াজন হেত পাের, পিরেষবাগিল ব� / 
সংেশাধন / বািতল / বািতল / বািতল করেত পাের, যিদ বয্া� মেন কের েয 
পিরেষবাগিল অবয্াহত রাখা বয্াে�র �ােথর্র জনয্ �িতকারক। অয্াকাউ� ব� 
করা বা পিরেষবাগিলর অবসােনর ফেল উ�ত েকানও পিরণিতর জনয্ বয্া�েক 
দায়ব� করা হেব না। 
বয্া� তার িবচ�ণতা, এবং উপেরর �িত প�পািত� ছাড়াই এবং এর পাশাপািশ একিট 
কাের�, েসিভংস বা ওভার�া� অয্াকাউ� থাকা বয্ি�র অয্াকাউ� ব� কের িদেত 
পাের যিদ এক েকািট টাকা বা তার েবিশ মূেলয্র এই ধরেনর বয্ি�র েচকগিল েসই 
অয্াকাউে� পযর্া� তহিবেলর অভােব আিথর্ক বছের চার বা তেতািধক বার অস�ািনত 
হয়। তেব বয্া� তৃতীয় েচেকর অস�ােনর পের, এমন বয্ি�েক একিট েনািটশ জাির 
করেব যার অয্াকাউ� এিট ব� হেয় েযেত পাের। �াহক তার অয্াকাউ� ব� করেত 
পােরন বা েয েকানও সমেয় েকানও পিরেষবা �হণ ব� করেত পােরন। 
বয্া� অয্াকাউ�িট ব� করেত অ�ীকার করার অিধকারী হেব যত�ণ না �াহেকর �ারা 
বয্াংেক �েদয় সম� চাজর্  স�ূণর্রেপ �দান করা হয়। বয্া� �াহকেক জানােত পাের 
েয তািরেখ তার অয্াকাউ�িট ব� করা হেব এবং পিরেষবািট ব� করা হেব। েয েকানও 
অয্াকাউ� ব� করার পের, এই জাতীয় অয্াকাউে�র সােথ স�িকর্ ত পিরেষবাগিল 
�য়ংি�য়ভােব েশষ হেয় যােব। অয্াকাউ� ব� করার সময় �াহক বয্াংেক িফের 
আসেবন এবং / অথবা সম� অবয্বহৃত েচক পাতা / কাডর্  / িডময্াট িনেদর্ শ ি�পগিল 
�ংস করার িবষয়িট িনি�ত করেবন, েযমনিট �েযাজয্, বয্াে�র কােছ। বয্াে�র 
মািলকানা বা যেৎন �াহেকর ফা� / স�দ / অয্াকাউ� (গিল) েথেক দািব করার জনয্ 
বয্াে�র অিধকােরর �িত প�পািত� ছাড়াই, �াহক এর �ারা িনঃশতর্ ভােব, 
অপিরবতর্ নীয়ভােব এবং েডমুর ছাড়াই বয্া�েক অিবলে� অথর্ �দােনর জনয্ স�ত হন 
এবং স�ত হন এবং বয্াে�র িলিখত চািহদার উপর এবং কয্ািভল বা যুি� ছাড়াই 
েকানও পিরমাণ বা অ� �মাণ করার �েয়াজন ছাড়াই দািব করা হয় বা বয্াে�র দািবর 
জনয্ িভিৎত বা কারণগিল �দশর্ন করার �েয়াজন ছাড়াই দািব করা হয়। এর মেধয্ 
উি�িখত সমি�। 
বয্া�, তার িনজ� িবেবচনার িভিৎতেত, �াহেকর উপর চাজর্  আেরাপ করেত পাের যিদ 
অয্াকাউ�িট অয্াকাউ� েখালার তািরখ েথেক ছয় মােসর মেধয্ �াহক �ারা ব� হেয় যায়। 
অয্াকাউ� ব� হওয়ার পের েচেকর অস�ােনর কারেণ বয্া� েয েকানও �িত বা �িতর 
স�ুখীন হেত পাের তার িবরুে� �াহকেক �িতপূরণ িদেত হেব এবং �িতপূরণ িদেত 
হেব। 

 
18. েচক বই এবং েচক 

েচক বইগিল বয্া� �ারা েসিভংস, কাের� বা ওভার�া� অয্াকাউ�যু� বয্ি�েদর এই 
ধরেনর চাজর্ গিলেত জাির করা হেত পাের যা স�বত বয্া� �ারা িনেদর্ িশত হেত পাের। েচক 
বই িট �াহেকর কােছ তার েমইিলং িঠকানায় পাঠােনা হেব। বয্া� তার িবেবচনার িভিৎতেত 
আইন অনুযায়ী িনিদর্ � �াহকেদর "সমতুলয্" েচক বই সরবরাহ করেত পাের। বতর্ মান, 
েসিভংস বা ওভার�া� অয্াকাউে�র েকানও বয্ি�েক একিট নতুন েচক বই ইসুয্ করেত 
অ�ীকার করেব বয্া�, যিদ এই বয্ি�র অয্াকাউে� পযর্া� তহিবেলর অভােব এক আিথর্ক 
বছের চার বা তেতািধক বার এক েকািট টাকা বা তার েবিশ মূেলয্র েচক / এর মূলয্ িনধর্ারণ 
করা হয়। এছাড়াও, বয্া� তার িবেবচনার িভিৎতেত বতর্ মান অয্াকাউ� ব� করার িবষয়িট 
িবেবচনা করেত পাের। েরিসেড� ফেরন কােরি� (আরএফিস) অয্াকাউ� থাকা �াহকেদর 
বয্া� েচক বই ইসুয্ করেব না। 



�াহকেদর এমনভােব েচক তুলেত হেব যােত ইসুয্র পের পিরবতর্ ন েরাধ করা যায় এবং 
�াহেকর �া�রিট বয্াে�র েরকেডর্  �া�রসহ িনি�ত করা উিচত। েচকগিলেত েয 
েকানও পিরবতর্ ন অবশয্ই এই জাতীয় �িতিট পিরবতর্ েনর িবরুে� �াহেকর �া�র �ারা 
�মািণত হেত হেব। বয্া� েয েকানও উপােয় পিরবতর্ ন করা হেয়েছ এমন েচকগিলর 
অথর্ �দান করেত অ�ীকার করার অিধকার সংর�ণ কের, যিদ না বয্াে�র সােথ 
েরকেডর্ র নমুনা অনুসাের স�ূণর্ �া�েরর অধীেন �াহেকর �ারা পিরবতর্ নিট �মািণত 
হয়। 

 
19. েচক /�াফট /েপ অডর্ ার িডেপািজট 

বয্া� েয েকান বয্ি�র কাছ েথেক �াহেকর অয্াকাউে� জমা েদওয়ার জনয্ একিট 
েচক / �াফট / েপ অডর্ ার �হণ করেত পাের (এর পের এই িবভােগর উেদ্দেশয্ একিট 
"ই��ুেম�" িহসােব উে�খ করা হয়) �হণ করেত পাের। বয্া�েক আমানতকারী 
বয্ি�র কতৃর্ � িনেয় �� করার �েয়াজন হয় না বা বাধয্ করা হয় না, যিদ না অনয্থায় 
�েযাজয্ আইন �ারা বাধয্তামূলক করা হয়। 
ই��ুেমে�র ে�ে� িবদয্মান ি�য়ািরং টাইিমংেয়র জনয্ �াহকেক বয্াে�র সােথ েচক 
করার পরামশর্ েদওয়া হে�। �ানীয় ই��ুেম� িট পরবত� কােজর িদেন �িয় বয্াে�র 
কােছ উপ�াপন করা হেব। অ-�ানীয় েচকগিল (ভারেত বা বাইের টানা) সং�েহর 
িভিৎতেত বা সরাসির �িয় বয্াংেক কেরসপে�� বয্া� / িনজ� শাখায় পাঠােনা হেব 
এবং এই ধরেনর ই��ুেমে�র আয় তহিবল অজর্ েনর পের অয্াকাউে� জমা েদওয়া 
হেব। বয্া� পরবত� �েযাজয্ ি�য়ািরং সময় পূরেণর জনয্ সেবর্াৎতম �েচ�ার িভিৎতেত 
েচ�া করেব এবং িবলে�র ফেল েয েকানও �িত / দায়ব�তার জনয্ দায়ব� হেব না। 
অয্াকাউে� ৈবেদিশক মু�া ই��ুেমে�র ে�িডট েফমা সহ সম� �েযাজয্ আইন 
সােপে� হেব এবং আরিবআই বা েকানও িনয়�ক কতৃর্ প� সমেয় সমেয় িনেদর্ শ 
করেত পাের এমন িবিনময় িনয়�ণ এবং অনয্ানয্ �িবধানগিল। 
ই��ুেম�িট যােত কেরসপে�� বয্া�/িনজ� শাখায় েপৗঁছায় তা িনি�ত করার জনয্ 
বয্া� সম� যথাযথ যৎন েনেব, তেব সং�েহর িভিৎতেত সংবাদদাতা বয্া� / িনজ� শাখায় 
ে�িরত ই��ুেম�িট �ানিজেট হািরেয় েগেল বা তহিবলগিল বয্া� �ারা �া� না হেল 
বয্া� দায়ব� থাকেব না। এই পিরি�িতেত, বয্া� কেরসপে�� বয্া� / �িয় বয্াে�র সােথ 
ফেলা আপ করার জনয্ েকানও বাধয্বাধকতার অধীেন েনই এবং �াহকেক পরবত� 
পদে�েপর জনয্ ই��ুেমে�র ইসুয্কারীর সােথ েযাগােযাগ করেত হেব। 
যিদ ই��ুেম�িট কেরসপে�� বয্া� / �িয় বয্া� / িনজ� শাখা �ারা েফরত েদওয়া 
হয়, তেব এর জনয্ তহিবল অয্াকাউে� জমা েদওয়ার পের, বয্া� পূেবর্র িব�ি� ছাড়াই 
ই��ুেমে�র পিরমাণ এবং চাজর্ গিলর জনয্ অয্াকাউ�িট েডিবট করেব। 
বয্া� েকানও চুি�ব� বাধয্বাধকতার জনয্ দায়ব� বা দায়ব� হেব না, যা অয্াকাউে� 
আয়গিল পূেবর্ জমা েদওয়ার উপর িভিৎত কের �াহক �ারা স�ািনত হেয়িছল। �াহক 
একই িদেনর ি�য়ােরে�র জনয্ উ� মূেলয্র ি�য়ািরং-এ অংশ�হণকারী একিট শাখায় 
� করা একিট উ�-মূেলয্র ই��ুেম� জমা িদেত পােরন। 
উ�-মূেলয্র ি�য়ািরংেয়র জনয্ পাঠােনা একিট য� জমা েদওয়ার সময়, �াহকেক উ� 
মূেলয্র ি�য়ািরংেয়র জনয্ েবাঝােনা িহসােব বয্া�েক সহগামী ই��ুেম�িট সনা� 
করেত সহায়তা করার জনয্ িডেপািজট ি�েপ একই কথা বলেত হেব। বয্া� এই ধরেনর 
িনেদর্ শাবলী অনুসরণ করার জনয্ সম� যুি�স�ত পদে�প �হণ করেব। বয্া� শাইআই 
�াহেকর �ারা �িত�� েকানও �িতর জনয্ িনভর্ রেযাগয্ হেব না, যিদ বয্া�, তার 
িনয়�েণর বাইের কারণগিলর কারেণ, িনেদর্ শাবলী েমেন চলেত অ�ম হয়। এই 
পিরেষবািটর জনয্ �চিলত িনেদর্ িশকাগিলর জনয্ �াহকেক বয্াংেক িজ�াসা করা উিচত। 
বয্া� েকানও �িতর জনয্ দায়ব� বা দায়ব� হেব না, যার মেধয্ রেয়েছ তেব সীমাব� 
নয়, ফল�রপ �িতর কারেণ: (যিদ ই��ুেমে�র পিরমাণিট অনয্ েকানও অয্াকাউে� 
জমা েদওয়া হয় তেব বয্তীত অনয্ েকানও অয্াকাউে� ই��ুেমে�র পিরমাণ জমা 
েদওয়া হয় 
  



��তা / ওভাররাইিটং অভােবর কারেণ আমানতকারীর অয্াকাউ� 
িডেপািজট ি�েপ েলখা অয্াকাউ� ন�র); অথবা (iii) েয েকানও কারেণ ি�য়ািরংেয়র 
জনয্ ই��ুেম�িট ফেরায়াডর্  করেত িবলে�র কারেণ। িডেপািজট ি�েপর সােথ েকানও 
ই��ুেম� সংযু� করা হেয়িছল িকনা তা িনেয় েকানও িবেরােধর ে�ে�, বয্াে�র 
িস�া�িট চূড়া� এবং বাধয্তামূলক হেব। 
বয্া� একিট অ-�ানীয় ি�য়ািরংেয়র উপর আঁকা একিট ই��ুেমে�র �ীকৃিত �তয্াখয্ান 
করার অিধকারী, যিদ ই��ুেমে�র আয় আদায় করা সং�হ চােজর্ র েচেয় কম হয় এবং 
/ অথবা এমন অব�ােনর ে�ে� েযখােন বয্াে�র েকানও বয্াে�র সােথ েকানও বয্ব�া 
েনই। 
�াহেকর �ারা আঁকা এবং বয্াে�র েয েকানও শাখায় �েদয় েচকগিল, বয্া� এবং 
�াহেকর মেধয্ বয্ব�া অনুযায়ী, এই ধরেনর উপ�াপনার সময় এবং তািরেখ বয্াে�র 
েয েকানও শাখায় এই জাতীয় েচেকর উপ�াপনা এই জাতীয় সময় এবং েডটােত 
�িয় শাখায় েচেকর কাযর্কর উপ�াপনা বেল মেন করা হেব। 

 
20. েচক িরটানর্ 

বয্া� েকানও েচক েফরত েদওয়ার জনয্ দায়ব� হেব না, যিদ অয্াকাউে�র কােছ 
স�ূণর্ েচেকর পিরমাণ েডিবট করার জনয্ অপযর্া� বয্ােল� থােক তেব েচকিট 
ি�য়ােরে�র জনয্ বয্াে�র কােছ উপ�াপন করার সময় বয্াে�র েরকেডর্  �দিশর্ত 
বয্ােলে�র পিরমােণর সমান, যিদও, একই তািরেখ, অয্াকাউ�িট অনয্ েকানও সমেয় 
পযর্া� বয্ােল� থাকেত পাের,  ি�য়ািরং �াি�র কারেণ, নগদ জমা েদওয়া ইতয্ািদ। 
বয্া� �াহকেক েচক স�েকর্  অবিহত করার জনয্ দায়ব� বা বাধয্ নয়, যা েকানও 
কারেণ অৈবতিনকভােব েফরত েদওয়া হয়, যাই েহাক না েকন। 

 
21. অপযর্া� ফা� 

যখন �াহেকর অয্াকাউে� তার �ারা বা অনয্ েকানও েডিবেটর জনয্ আঁকা একিট 
েচক কভার করার জনয্ পযর্া� তহিবল না থােক, তখন বয্া� েচকিট িবেবচনা 
করেত পাের বা �াহেকর �ারা জাির করা েকানও িব�ি� বয্তীত েকানও িব�ি� 
িনিবর্েশেষ একিট অপযর্া� তহিবল আইেটম িহসােব িবেবচনা করেত পাের। 

 
22. গড় ৈ�মািসক বয্ােল� 

�াহকেক তার অয্াকাউে� নূয্নতম গড় ৈ�মািসক বয্ােল� বজায় রাখেত হেব, যা 
সমেয় সমেয় বয্া� �ারা িনধর্ািরত সীমা অনুযায়ী হেত পাের। গড় ৈ�মািসক বয্ােল� 
অয্াকাউে�র ৈদিনক সমাি� বয্ােল� েযাগ কের গণনা করা হয় এবং কয্ােল�ার 
ৈ�মািসেকর �থম িদন েথেক েসই কয্ােল�ার ৈ�মািসেকর েশষ িদন পযর্� 
অয্াকাউ�িট সি�য় থােক এমন েমাট িদেনর সােথ েযাগফলিট ভাগ করা হয়। পিরেষবা 
চাজর্ , যা স�বত বয্া� �ারা িনধর্ািরত বা িব�ািপত হয় তা নূয্নতম গড় ৈ�মািসক 
বয্ােলে�র �েয়াজনীয় নূয্নতম র�ণােব�ণ না করার উপর িভিৎত কের গণনা করা হয়। 

 
23. চাজর্  এবং সুদ 

�াহক (গিল) দায়ব� হেব এবং অয্াকাউে�র ে�ে� বা েয েকানও পিরেষবার জনয্ 
সম� চাজর্  �দান করেত �িত�িতব� হেব যা সমেয় সমেয় িনেদর্ িশত হেত পাের। দশম 
(10 তম) এবং �িতিট কয্ােল�ার মােসর েশষ িদেনর মেধয্ বয্বসােয়র ব� এবং শধুমা� 
পুেরা পিরমােণর মেধয্ নূয্নতম ে�িডট বয্ােলে�র উপর সুদ গণনা করা হয়। 

েসিভংস অয্াকাউে� সুদ মািসক জমা হেব এবং অধর্-বািষর্ক িভিৎতেত �দান করা হেব। 

 

েসিভংস এবং টামর্ িডেপািজট অয্াকাউে�র উপর �েদয় সুেদর হার এমন হাের বা হাের 
হেব যা বয্া� �ারা িনধর্ািরত হেত পাের, সমেয় সমেয়, তার পরম িবেবচনার িভিৎতেত 
এবং �েযাজয্ আইন অনুসাের। এিট সমেয় সমেয় পিরবিতর্ ত হেত পাের (ঊ�র্ মুখী এবং 
নীেচর িদেক উভয়)। 



�াহেকর অয্াকাউে� অপযর্া� বয্ােলে�র ে�ে�, অয্াকাউে� জমা েদওয়া পিরমােণর 
উপর চােজর্ র পিরমাণ পযর্� বয্াে�র একিট িলেয়ন থাকেব। বয্া� পরবত� ে�িডট েথেক 
(আংিশক বা স�ূণর্রেপ) এই পিরমাণিট একই অয্াকাউে� বা �াহেকর অনয্ েকানও 
অয্াকাউ� েথেক পুনরু�ার করার অিধকার সংর�ণ কের। বয্া� �াহেকর েয েকানও 
অয্াকাউে� থাকা েকানও ে�িডট বয্ােল� েথেক তার চাজর্  পুনরু�ার ে◌র অিধকারী 
হেব, �াহকেক েকানও পূবর্ বা েপা�-েনািটশ ছাড়াই, এবং এই ধরেনর পুনরু�ােরর 
কারেণ েচকগিলর েকানও েফরেতর জনয্ও বয্া� দায়ব� থাকেব না। 
কাডর্  বয্বহােরর ফেল �েদয় েয েকানও চাজর্ , সরকারী চাজর্ , িডউিট বা েডিবট বা কর 
�াহেকর একমা� দািয়� হেব এবং যিদ তা আেরাপ করা হয় তেব বয্া� অয্াকাউে� এই 
ধরেনর চাজর্ , সরকারী চাজর্ , শ� বা কর েডিবট করেব। �াহক এর মাধয্েম বয্া�েক 
অয্াকাউ� েথেক ছাড় েদওয়ার অনুমিত েদয় এবং কােডর্ র সােথ স�িকর্ ত �াহেকর 
কােছ েয অথর্ �দান করেত পাের তা সং�হ করার জনয্ বয্াে�র েয েকানও িব�ৃিতর 
িবরুে� বয্া�েক �িতপূরণ েদওয়ার �িত�িত েদয় (সীমাব�তা ছাড়াই যুি�স�ত 
অয্াটিনর্র িফ সহ আইন �ারা অনুেমািদত পিরমােণ)। 

 
24. ফা� �া�ফার 

�াহক শাআইআই সংি�� অয্াকাউে� পযর্া� তহিবল ছাড়া বা একিট ওভার�া� �দােনর 
জনয্ বয্াে�র সােথ �াক-িবদয্মান বয্ব�া ছাড়াই তহিবল �ানা�র করার েচ�া কের না। 
বয্া�, তার িবেবচনার িভিৎতেত, �াহেকর কাছ েথেক পূবর্ানুেমাদন বা েনািটশ ছাড়াই 
তহিবল / ে�িডট সুিবধার অপযর্া�তা সে�ও নয় এমন িনেদর্ শাবলী স�াদন করেত পাের 
এবং �াহকেক ফল�রপ ওভার�া� / অি�ম / ে�িডট এবং অিতির� পিরমােণর উপর 
সম� স�িকর্ ত চাজর্  এবং সুদ সহ পিরেশাধ করেত হেব, েযমনিট বয্া� আেরাপ করেত 
পাের। 
বয্ি�গতভােব �াহেকর কাছ েথেক সরাসির �া� তহিবল �ানা�েরর জনয্ অনুেরাধগিল 
অবশয্ই অনুেমািদত �া�রকারী / �াহক�ারা �া�িরত একিট েচেকর সােথ থাকেত হেব। 
েয েকানও কারেণ সম� বা েয েকানও অথর্ �দােনর জনয্ বা েদরীেত অথর্ �দােনর জনয্ 
েকানও �িটর জনয্ বয্া� দায়ব� থাকেব না। 

 
25. �ায়ী িনেদর্ শাবলী 

বয্া� তার িনজ� িবেবচনার িভিৎতেত তার �াহকেদর শাখা বা িবক� চয্ােনলগিলর 
মাধয্েম �ায়ী িনেদর্ শাবলী েদওয়ার সুিবধা �দান করেত পাের। �িতিট িনেদর্ েশর জনয্ 
�াহকেক তার অয্াকাউ� েথেক বয্াে�র সােথ থাকা অনয্ অয্াকাউে� বা একিট খসড়ার 
মাধয্েম �ানা�েরর জনয্ েয পিরমাণ েডিবট করা হেব তা িনিদর্ � করেত হেব। �ায়ী 
িনেদর্ শাবলী কাযর্কর করার তািরেখ সংি�� অয্াকাউে�র পযর্া� তহিবল রেয়েছ তা 
িনি�ত করার জনয্ �াহক দায়ব�। বয্া�, তার িবেবচনার িভিৎতেত, �াহেকর কাছ েথেক 
পূবর্ানুেমাদন বা েনািটশ ছাড়াই তহিবল / ে�িডট সুিবধার অপযর্া�তা সে�ও �ায়ী 
িনেদর্ শাবলী স�াদন করেত পাের এবং �াহকেক ফল�রপ ওভার�া� / অি�ম / 
ে�িডট এবং অিতির� পিরমােণর উপর সম� স�িকর্ ত চাজর্  এবং সুদ সহ পিরেশাধ 
করেত হেব, েযমন বয্া� আেরাপ করেত পাের। েয েকানও কারেণ সম� বা েয েকানও 
িনেদর্ শাবলী কাযর্কর করার জনয্ বা েদরী িনেদর্ শাবলীর জনয্ েকানও �িটর জনয্ বয্া�িট 
দায়ী হেব না। �াহক বয্া� �ারা আেরািপত চাজর্  বয্া�েক পিরেশাধ করেত স�ত হন। 

 



 
26. ওভার�ন অয্াকাউ� 

যিদ েয েকানও কারেণ অয্াকাউে�র েডিবট বয্ােল� থােক তেব �াহক বয্াে�র 
�চিলত হার এবং অনুশীলন অনুসাের সুদ এবং অনয্ানয্ চাজর্  �দান ে◌র জনয্ অথর্ 
�দান করেবন এবং একই িদেন অয্াকাউ�িট িনয়িমত করেবন, যিদ না বয্া� 
িবেশষভােব বয্িত�ম কের। এনআরআই / িপআইও / ওিসিব �ােয়�েদর ওভার�া� 
সুিবধািট আরিবআই-এর সমেয় সমেয় আরও �িবধােনর সােপে� বা িনধর্ািরত হেত 
পাের। 

 
27. অয্াকাউ� ে�টেম� 

�িতিট অয্াকাউে�র জনয্ অয্াকাউ� ে�টেম�গিল �িতিট অয্াকাউে�র জনয্ তার 
িনজ� িবেবচনার িভিৎতেত বয্া� �ারা িনধর্ািরত ি�েকােয়ি�েত জাির করা হেব। �াহক 
�ীকার কেরন েয বয্া� �ারা তার কােছ ে�িরত অয্াকাউে�র িববৃিতগিল বয্াে�র প� 
েথেক �া�িরত নাও হেত পাের। �াহক যিদ বয্া� �ারা তােক সরবরািহত অয্াকাউে�র 
তেথয্ েকানও �িট ল�য্ কেরন তেব িতিন অয্াকাউে�র িববৃিত �াি�র দুই (2) স�ােহর 
মেধয্ েসই অনুযায়ী বয্া�েক অবিহত করেবন, যা বয্থর্ হেল এিট �াহক�ারা গৃহীত হেয়েছ 
বেল মেন করা হেব। �াহক যিদ তার �ারা ৈবধভােব অনুেমািদত নয় এমন েকানও 
অয্াকাউে�র েকানও েলনেদেনর িবষেয় সেচতন হন তেব িতিন অিবলে� বয্া�েক 
অবিহত করেবন। বয্া� েচ�া করেব, িক� বাধয্ নয়, অিবলে� �িট সংেশাধন করেত এবং 
এই ধরেনর �িট েথেক উ�ত েকানও সুদ বা চাজর্  সাম�সয্ করেত। বয্া� অয্াকাউ� 
ে�টেমে� অস�িতগিল সংেশাধন করার অিধকার সংর�ণ কের, যিদ থােক তেব, েয 
েকানও সমেয়। এই ধরেনর সে�হজনক েডিবট / �তয্াহার স�েকর্  বয্া�েক অবিহত 
করার জনয্ �াহেকর প� েথেক েকানও িবল�, আইএপস, বাদ েদওয়া বা অবেহলার 
কারেণ উ�ত েকানও ফলাফেলর জনয্ বয্া� দায়ী হেব না এবং �াহক েকবলমা� েয 
েকানও পিরণিত বা �িতর জনয্ দায়ী। �াহক যিদ িববৃিতিট পরী�া করেত বা েকানও 
সমসয্ার �িতেবদন করেত েদির কেরন তেব এিট সমসয্ািট সমাধান করার জনয্ বয্াে�র 
�মতােক �ভািবত করেত পাের। �াহক বয্া�েক িববৃিত এবং / অথবা অনয্ানয্ নিথ / 
উপাদান ��ত এবং েমল করার জনয্ তৃতীয় পে�র / িবে�তােদর পিরেষবাগিলেক 
জিড়ত এবং বয্বহার করার অনুমিত েদয়।   
েমইেল হািরেয় যাওয়া িববৃিতর জনয্ বয্া� দায়ী নয়। 
�েয়াজন হেল �াহকেক ডুি�েকট ে�টেমে�র জনয্ বয্াে�র সােথ েযাগােযাগ করেত 
হেব। বয্া� েথেক একিট ইেমল অয্াকাউ� বা অনয্ানয্ ইেলক�িনক িরিসিভং 
কিমউিনেকশন িসে�ম / সাভর্ াের ে�িরত িববৃিত বা বাতর্ াগিল �াহেকর স�ূণর্ ঝঁুিকেত 
রেয়েছ এবং যিদ এিট হািরেয় যায়, ভুলভােব �া� হয় বা ভুল ই-েমইেল পাঠােনা হয় 
বা তৃতীয় পে�র কােছ অয্াে�সেযাগয্ হয় তেব বয্া� িট এই ধরেনর �া�িমশেনর জনয্ 
দায়ী বা দায়ব� হেত পাের না। যিদ েকানও িবক� চয্ােনেল �াহেকর কােছ ে�িরত 
িববৃিত / বাতর্ াগিল (ই�ারেনট বয্াি�ং বা ইেমল সহ তেব সীমাব� নয়) তেব েয েকানও 
কারেণই েহাক না েকন, বয্াংেক উপল� েরকডর্ গিলর সােথ িমিলত হয় না, পেররিট 
িবজয়ী হেব। �াহক সদৃশ িববৃিত জাির করার জনয্ বয্া� কতৃর্ ক আেরািপত েয েকানও 
চাজর্  িদেত স�ত হন। 

 
28. েপেম� করা ব� করুন 

এিট িনি�ত করা �াহেকর দািয়� েয �প েপেম� িনেদর্ শাবলী েফান বয্াি�ংেয়র 
মাধয্েম, শাখা কাউ�াের বা িবক� চয্ােনলগিলেত পিরেষবাগিলেত �প েপেম� 
ৈবিশে�য্র মাধয্েম সরাসির বয্া�েক পরামশর্ িদেত হেব। অনয্ েকানও েমােডর মাধয্েম 
বয্া�েক জানােনা �প েপেম� ইন�াকশন (গিল) এর জনয্, বয্া� এই ধরেনর �প 
েপেমে�র অ-�ি�য়াকরণ বা িবলি�ত �ি�য়াকরেণর জনয্ দায়ী বা দায়ব� হেব না 

 িনেদর্ শ (গিল) এবং ফল�রপ �িত, যিদ থােক, এবং এই ধরেনর �প েপেম� 
ইন�াকশন (গিল) �ারা আ�ািদত েচক (গিল) ি�য়ােরে�র জনয্। েয েকানও 



অয্াকাউ�, যার েযৗথ ি�য়াকলােপর জনয্ একিট অপােরিটং ময্াে�ট রেয়েছ, �প 
েপেম� িনেদর্ শাবলী অবশয্ই অয্াকাউে�র ি�য়াকলােপর ে�ে� �েযাজয্ একই 
প�িতেত �া�িরত হেত হেব। 
যিদও বয্া� িবক� চয্ােনলগিলর মাধয্েম সম� �প েপেম� িনেদর্ শাবলী �হণ কের, 
তেব এিট েজার িদেয় বলেত পাের েয �াহেকর কাছ েথেক িলিখত িনেদর্ শাবলী 
অনুসরণ করা উিচত। যাইেহাক, যিদ বয্া� েকানও িলিখত িনেদর্ শাবলী �হণ না কেরই 
�প েপেম� িনেদর্ শাবলীেক স�ান কের, যার ফেল �াহক বা তৃতীয় পে�র েকানও 
�িত বা �িত হয় তেব বয্া� তার জনয্ দায়ব� হেব না। বয্া� েচকগিল সাফ করার 
জনয্ দায়ব� বা দায়ব� হেব না, বা এর েকানও পিরণিত, যার জনয্ �প েপেম� 
িনেদর্ শাবলী বয্া� �ারা �া� হেয়েছ - যিদ এই ধরেনর িনেদর্ শাবলী �হণেযাগয্ 
েমােডর মাধয্েম না হয় এবং / অথবা অপােরিটং ময্াে�ট অনুসাের �া�িরত না হয় 
এবং / অথবা এমন একিট তািরেখ �া� হয় যা েচক (গিল) ি�য়ািরং-এ �া� হওয়ার 
তািরখ েথেক দুই কাযর্িদবেসর পের। 
�াহক স�ত হন েয একবার �হণ করা হেল একিট �প েপেম� িনেদর্ শ �তয্াহার 
করা যােব না। 

 
29. ৈবেদিশক িবিনময় েলনেদন এবং এ�েচ� েরট 

�েযাজয্ িবিনময় হার সহ ৈবেদিশক মু�ার সােথ জিড়ত অয্াকাউে� পিরচািলত সম� 
েলনেদন আরিবআই / েগাল / েফডএআই �ারা জাির করা িনয়�ক িনেদর্ িশকা অনুসাের 
হেব এবং এই িবষেয় বয্াে�র িস�া� চূড়া� এবং বাধয্তামূলক হেব। 

 
30. ৈবেদিশক আভয্�রীণ অথর্ে�রণ 

ভারেতর বাইের েথেক েয েকানও অয্াকাউে� করা েকানও েরিমটয্াে�র ে�ে�, 
�াহকেক বয্াে�র কাছ েথেক েকানও েনািটশ ছাড়াই, বয্াে�র �েয়াজনীয় �মাণ বা 
�মাণসহ বয্া�েক এর কারণ / উেদ্দশয্ জানােত হেব। 

 
েডার ে�প বয্াি�ং পিরেষবা এবং �পব� পিরেষবা  

�াহক স�ত হন েয েডারে�প বয্াি�ং পিরেষবা এবং �প ব� পিরেষবাগিল উপেভাগ 
করা িন�িলিখত শতর্ াবলী এবং েসইসােথ বয্াে�র সাধারণ বয্বসািয়ক শতর্ াবলী এবং 
অয্াকাউ�পিরচালনার িনয়মগিল যা বয্া� �ারা সমেয় সমেয় জাির করা হেত পাের, 
েসইসােথ িরজাভর্  বয্া� অফ ইি�য়া বা অনয্ েকানও কতৃর্ পে�র �ারা সমেয় সমেয় 
�বিতর্ ত বা সংেশািধত িবিধগিল সােপে�। েডারে�প বয্াি�ং পিরেষবা এবং �প ব� 
পিরেষবািদর জনয্ শতর্ াবলী অ�ভুর্ � করার ে�ে� �াসি�ক হেব। 

 
1. সাধারণ িনয়মাবলী 

েডারে�প বয্াি�ং পিরেষবাগিল সংি�� সমেয় পণয্ অফার অনুসাের বয্া� �ারা েদওয়া 
হেত পাের এবং শধুমা� িবদয্মান আরিবআই িনেদর্ িশকা সহ �েযাজয্ আইন অনুসাের 
বয্া� �ারা অনুেমািদত �াহকেদর। বয্া� এই পিরেষবাগিলর জনয্ এই ধরেনর চাজর্  
আেরাপ করেত পাের, কারণ বয্া� তার পরম িবেবচনার িভিৎতেত িস�া� িনেত পাের। 
এই পিরেষবাগিল �াহেকর কােছ তার েমইিলং / িনবি�ত িঠকানায় উপল� করা হেব। 
েডিলভাির / িপক-আপ অনুেরােধর জনয্ অনয্ েকানও িঠকানার �ীকৃিত বয্াে�র িনজ� 
িবেবচনার িভিৎতেত ("েমইিলং / অনুেমািদত িঠকানা") হেত হেব। এই পিরেষবাগিল উপেভাগ 
করার জনয্, �াহক বয্াে�র কােছ �হণেযাগয্ েয েকানও িবক� চয্ােনেলর মাধয্েম বয্াে�র 
কােছ তার অনুেরাধ জানােত পােরন। এখােন যাহা িকছু থাকুক না েকন, বয্া� তাহািদগেক 
�মাণ কিরেত বাধয্ বা বাধয্ হইেব না। 
িবক� চয্ােনল, েমইল বা কুিরয়ােরর মাধয্েম �া� �াহেকর িনেদর্ শাবলী; অথবা েয বয্ি� 
িনেদর্ শাবলী বহন কের এবং �াহেকর PIN / পাসওয়াডর্  / ইউজার আইিড বা অনয্ানয্ 
সনা�করণ িববরণ বয্বহার কের �াহক িকনা তা যাচাই করার জনয্। বয্া� িবক� চয্ােনল�ারা  
 



�াহেকর কাছ েথেক �া� িনেদর্ শাবলীর েরকডর্  বজায় রাখেত পাের, েযমনিট বয্া� যথাযথ 
বেল মেন করেত পাের। যিদও বয্া� যুি�স�ত সতকর্ তা বয্বহার করেব, এই পিরেষবাগিল 
"েকানও ওয়য্ােরি� েনা ির� িভিৎতেত" সরবরাহ করা হয়। এই পিরেষবাগিল এই শেতর্  
েদওয়া হয় এবং সরবরাহ করা হয় েয বয্া� গয্ারাি� েদয় না েয পিরেষবাগিল একিট 
িনিদর্ � সমেয় (বয্া�, েডিলভাির পাসর্ন বা অনয্থায়) সরবরাহ করা হেব এবং 
পিরেষবাগিলর েকানও িবল� বা অপবয্বহার েথেক উ�ত েকানও �িতর জনয্ বয্া� 
দায়ব� বা দায়ব� হেব না। 
�াহক স�ত হন েয পিরেষবাগিল েথেক উ�ত েকানও খরচ বা �িতর জনয্ �াহক বা অনয্ 
েকানও পে�র কােছ বয্াে�র েকানও দায়ব�তা থাকেব না এবং �াহক এই িবষেয় বয্া�েক 
�িতপূরণ িদেত আরও স�ত হন। 
এই পিরেষবাগিল স�বত একিট কুিরয়ার / েমেস�ার / েমইেলর মাধয্েম বয্া� �ারা সরবরাহ 
করা হয় এবং েযমন মাধয্মেযমন বয্া� উপযু� ("েডিলভাির পাসর্ন") বেল মেন করেত 
পাের, েযখােন বয্া� একিট েমাড িনিদর্ � করেত পাের বা েযখােন �াহক একিট িনিদর্ � 
েমােডর জনয্ অনুেরাধ করেত পাের (েকানও অিতির� চাজর্  সহ বা ছাড়াই) তারপর েযমন 
িনিদর্ �ভােব িনিদর্ � / অনুেরাধ করা মাধয্েম। সনা�করেণর উেদ্দেশয্, �াহক সাবধােন 
েডিলভাির পাসর্েনর পিরচয় প� পরী�া করেবন। 
�াহকেক স�বত েডিলভাির পাসর্নেক বয্া� �ারা িনিদর্ � করা েকানও �মাণীকরণ নিথর 
অনুিলিপ েদখােত বা সরবরাহ করেত হেত পাের। যাইেহাক, েডিলভাির পাসর্ন �াহেকর 
পিরচেয়র উপর েজার িদেত বা যাচাই করেত বা �াহেকর �া�র যাচাই করেত বাধয্ নয়। 

 
2. নগদ/�াফট েডিলভাির 

বয্া� কতৃর্ ক িনধর্ািরত আইআইএিমেটর মেধয্ নগদ / খসড়া, সমেয় সমেয়, �াহেকর 
অনুেরাধ পাওয়ার পের েমইিলং / অনুেমািদত িঠকানায় িবতরণ করা হেব। �াহকেক েসই 
েচক ন�রিট বয্াংেক েপৗঁেছ িদেত হেব যার িবপরীেত নগদ / খসড়ািট �াহেকর কােছ 
সরবরাহ করা হেব। িনেদর্ শাবলী �াি�র পের, বয্া� অিবলে� এই পিরমাণ অেথর্র জনয্ 
�াহেকর অয্াকাউে� েডিবট করেব এবং তারপের নগদ / খসড়া িবতরেণর বয্ব�া 
করেব। 
েডিলভাির পাসর্ন (i) েচেকর �া�রিট �াহেকর িকনা তা যাচাই করেত বাধয্ নয়, অথবা 
(ii) েচেকর পিরমােণর শ� এবং সংখয্ার মেধয্ েকানও পাথর্েকয্র ে�ে� েডিলভািরিট 
স�ূণর্ করেত, বা যিদ েচেকর পিরমাণ বয্া� �ারা �া� �াহেকর মূল অনুেরাধ েথেক 
িভ� হয়। �াহকেক িনি�ত করেত হেব েয েচকিট পেরর তািরেখর বা আেগর তািরেখর 
নয়। উপর�, েচেকর িববরেণ েকানও উপাদান পিরবতর্ েনর ে�ে� �াহকেক পিরবতর্ নিট 
স�ূণর্ অনুেমাদন কের সাইন ইন করেত হেব। এই ধরেনর েচেকর উপর েকানও অস�িত 
েদখা িদেল, বয্া� এখনও �াহেকর �ারা পূেবর্ �দৎত েডিবট িনেদর্ শাবলী স�ান করার অিধকারী 
হেব। 
বয্া� েকানও কারেণ �াহেকর কােছ নগদ / খসড়া সরবরাহ না করার জনয্ দায়ব� থাকেব না 
তেব সীমাব� নয় �সেবর সময় েমইিলং / অনুেমািদত িঠকানায় �াহেকর অনুপি�িত। নগদ / 
খসড়া িবতরণ না করার ে�ে�, এর জনয্ ে�িডট এবং চাজর্ গিল একই িদেন বা পরবত� 
কাযর্িদবেস বয্া� এবং বয্াে�র িনজ� িবেবচনার িভিৎতেত বয্া� �ারা �ি�য়া করা হেব। 
  
অয্াকাউে� ে�িডেট িবলে�র কারেণ েচকগিলর েকানও েফরেতর জনয্ দায়ব� থাকেব না। 
িফিজকয্াল মু�া (নগদ বা অনয্ সং�ািয়ত আকাের েযমন বাদ েদওয়া হেয়েছ) ভারেতর 
বাইের িবতরণ করা যােব না এবং সরবরাহ করা হেব না এবং বয্া� আেরাপ করেত পাের এমন 
েভৗগিলক সীমার সােপে� হেব। বয্াে�র অিধকার সীমাব� না কের, এিট এনআরআইেদর 
জনয্ এই ধরেনর শারীিরক উপি�িতর �েয়াজনীয়তার সােপে� হেব যা বয্া� িট উপযু� বেল 
মেন করেত পাের, �িতিট িনিদর্ � অনুেরােধর জনয্ �া� �িতিট িনিদর্ � অনুেরােধর জনয্। 

3. নগদ/েচক িপক আপ 
বয্া� �ারা িনধর্ািরত সীমার মেধয্ নগদ, সমেয় সমেয়, �াহেকর অনুেরােধ এবং বয্াে�র 
িবেবচনার িভিৎতেত েমইিলং / অনুেমািদত িঠকানা েথেক বাছাই করা হেব। 



িপক-আেপর জনয্ �াহেকর কাছ েথেক িনেদর্ শাবলী পাওয়ার পের বয্া� েমইিলং / 
অনুেমািদত িঠকানািট েদখার জনয্ েডিলভাির পাসর্নেক সংগিঠত করেব। �াহকেক 
েডিলভাির পাসর্নেক নগদ / েচক (গিল) এবং স�ূণর্ িডেপািজট ি�প িদেত হেব। 
েডিলভাির পাসর্ন �াহেকর কাছ েথেক রিসদ �ীকার কের একিট অ�ায়ী রিসদ ইসুয্ করেব 
এবং তারপের িডেপািজট ি�প এবং নগদ / েচকিট বয্াে�র অনুেমািদত কমর্কতর্ ােদর কােছ 
হ�া�র করেব। 
নগদ বা েচেকর আমানেতর পিরমাণ বয্া� �ারা যাচাইকরণ সােপে� হেব এবং এই 
যাচাইকৃত পিরমাণিট �াহেকর উপর চূড়া� এবং বাধয্তামূলক হেব। নগদ আমানেতর 
ে�ে� আমানেতর জনয্ ে�িডট িন�িলিখত কাযর্িদবেস �াহেকর কােছ উপল� হেব, 
এবং েচক িডেপািজেটর ে�ে� এর পের �াপক বয্া� �ারা যথাযথভােব অথর্ �দান করা 
হেয়েছ। 
িডেপািজেটর সময় েডিলভাির পাসর্ন �ারা �দৎত �ীকৃিতিট েকবল �াহক যা জমা 
কেরেছন তা উপ�াপন কের এবং বয্াে�র উপর বাধয্তামূলক হেব না। যিদ এই ধরেনর 
আমানতগিলেত ময়লা, িবকৃত েনাট থােক, তেব এই ধরেনর আমানেতর �হণেযাগয্তা 
মু�া েনাট েফরেতর িনয়ম অনুসাের আরিবআই �ারা চূড়া� �হণেযাগয্তা এবং �িতদান 
সােপে� হেত পাের। ৈবেদিশক মু�ার নগদ / েচক বা অনয্ েকানও আমানেতর 
আমানত, যা অ�হণেযাগয্, �াহেকর খরচ, ঝঁুিক এবং দািয়ে�র িভিৎতেত েফরত েদওয়া 
হেব। 

 

4. ৈবেদিশক িবিনময় (ফের�) েডিলভাির/িপক-আপ 
�াহেকর অনুেরােধ বয্া� তার িবেবচনার িভিৎতেত, �াহকেক পরামশর্ অনুযায়ী, েফমা, 
আরিবআই িনেদর্ িশকা এবং এই ধরেনর শতর্ াবলী সহ সম� িবদয্মান আইন সহ সম� 
িবদয্মান আইন সােপে� �াহেকর কাছ েথেক নগদ এবং / অথবা �মণকারীেদর 
েচকগিলেত ফের� সরবরাহ / িপক-আপ করার বয্ব�া করেত পাের যা সমেয় সমেয় 
বয্া� �ারা িনিদর্ � করা হেত পাের। 
এই পিরেষবািট �াহকেদর �দান করা হেত পাের, হয় বয্াে�র অনুেমািদত এেজ� বা 
েকানও �াধীন পিরেষবা সরবরাহকারীর মাধয্েম যা আরিবআই �ারা অথর্ পিরবতর্ নকারী 
িহসােব কাজ করার জনয্ যথাযথভােব অনুেমািদত। 

 

5. �প ব� পিরেষবা 
এই পিরেষবার মাধয্েম �ানীয় মু�ার েচক এবং িনেদর্ শাবলী বয্া� সাইটগিলেত অবি�ত 
�প ব�গিলেত �হণ করা হয়। এই পিরেষবািট েকবল �াহেকর সুিবধার জনয্ সরবরাহ 
করা হয় এবং এিট �হণ করার আেগ তােক এই পিরেষবািটর জনয্ িনেদর্ িশকা / শতর্ ািদ 
এবং শতর্ াবলী স�েকর্  িজ�াসা করা উিচত। 
�প বে� জমা েদওয়া য�িট সিঠকভােব কাযর্কর করা উিচত এবং এিটর সােথ সংযু� 
িডেপািজট ি�েপর সােথ জমা েদওয়া উিচত। বয্া� �প বে� জমা েদওয়া েকানও 
যে�র সােথ স�িকর্ ত েকানও ে�িডট �তয্াখয্ান করেত পাের (বয্াে�র কােছ েকানও 
দায়ব�তা ছাড়াই), এবং / অথবা িবপরীত এি�, যখন য�িট অস�ূণর্ থােক, সিঠকভােব 
কাযর্কর হয় না বা আরিবআই �িবধান অনুসাের পযর্া� �মাণ বা ডকুেমে�শেনর সােথ 
সমিথর্ত হয় না বা বয্া� �ারা িবি�� বা অপযর্া� বেল মেন করা হয়। এই ধারার িবষেয় 
েকানও িবেরােধর ে�ে�, বয্াে�র িস�া� চূড়া� এবং বাধয্তামূলক হেব। �াহক বয্াে�র 
সােথ এবং �ারা েযাগােযােগর জনয্ সম� খরচ বহন করার �িত�িত েদয় এবং 
�াহেকর কাজ বা বাদ পড়ার কারেণ বয্াে�র �ারা উ�ত েকানও �িত বা �িত েথেক 
বয্া�েক �িতপূরণ েদয়। 
�াহক বা েকানও তৃতীয় পে�র কারেণ েয েকানও �িত বা �িতর জনয্ বয্া� েকানও 
দায়ব�তা �হণ কের না 
�প বে� জমা েদওয়া েকানও য� বা েচেকর অ �ি�য়াকরণ বা িবলি�ত �ি�য়াকরণ; 
অথবা িডেপািজট ি�েপ বা অনয্থায় অয্াকাউ� ন�েরর ��তা / ওভাররাইিটং এর 
অভােবর কারেণ, অয্াকাউ� বয্তীত অনয্ েকানও অয্াকাউে� ই��ুেমে�র পিরমাণ 
জমা েদওয়া।



 
6. নগদ/িডমা� �াফট/বয্া�ােরর েচক েডিলভাির পিরেষবা 

�াহক �ীকার কেরন এবং স�ত হন েয বয্া� �ারা িনধর্ািরত পিরেষবার শতর্ াবলী 
অনুসাের িনযু� নগদ / িডমা� �া� / বয্াংকার েচক েডিলভাির পিরেষবািদর জনয্ 
মেনানীত �িতিনিধ িনধর্ািরত সমেয়র মেধয্ বয্াে�র িনধর্ািরত িবনয্াস অনুযায়ী বয্াংেক 
ফয্া� পাঠােনার বয্ব�া করেব। বয্া� এবং / অথবা তার সং�া নগদ / িডমা� �াফট / 
বয্াংকার েচক িবতরণ ে◌র জনয্ সেবর্া� এক ঘ�ার জনয্ �াহেকর অব�ােন অেপ�া 
করেব। 
বয্া� �াহকেদর এবং পিরেষবাগিল �হণকারী বয্ি�েদর নগদ / িডমা� �া� / বয্া�ােরর 
েচক েডিলভাির পিরেষবাগিল অফার করেব, যা পিরেষবাগিলর সােথ স�িকর্ ত সমেয় 
সমেয় বয্া� �ারা িনধর্ািরত শতর্ াবলীেত হেত পাের। এই উেদ্দেশয্, 'মেনানীত �িতিনিধ' 
অথর্ �াহক / বয্ি� �ারা িনযু� বয্ি� িযিন বয্াে�র �াহকেদর জনয্ বয্া� েথেক নগদ / 
িডমা� �া� / বয্াংকােরর েচক েডিলভাির পিরেষবাগিল �হণ কেরন। 
�াহক একিট II ডকুেম�গিল কাযর্কর করেত স�ত হন যা এই পিরেষবাগিল উপেভাগ 
করার জনয্ সমেয় সমেয় বয্া� �ারা িনধর্ািরত হেত পাের। �াহক �ীকার কেরন এবং 
স�ত হন েয িডমা� �া� / বয্াংকারেদর েচক িবতরণও েকবলমা� "আপনার িনেজর" 
কােছ �েদয় অনুেরাধকৃত পিরমােণর জনয্ একিট েচেকর িবপরীেত কাযর্কর হেব। 
�াহক �ীকার কেরন েয িতিন অনুরপ িনেদর্ শাবলীর ঝঁুিক অয্ােটে�� স�েকর্  সেচতন 
এবং বয্া� (িক� েকানও ফয্ািসমাইল িনেদর্ শাবলীেত কাজ করেত বাধয্ হেব না, এমনিক 
যিদ েকানও �িট / ��তা / কতৃর্ প� বা সতয্তার অভাব থােক এবং বয্া� িট 
স�ূণর্রেপ অনুেমািদত এবং �াহেকর উপর বাধয্তামূলক িহসােব িবেবচনা করেত 
পাের,  এবং বয্া� �ারা �াহেকর কাছ েথেক ফয্া� িনেদর্ েশর �াি�েক বয্াে�র 
কেপর্ােরট সয্ালাির অয্াকাউ� �াহেকর কাছ েথেক চূড়া� িনেদর্ শাবলী বেল মেন করা 
হেব, যােত বয্া� একই িবষেয় কাজ কের। 
�াহক �ীকার কেরন এবং স�ত হন েয �াহক বা তার কমর্চারীরা যারা পিরেষবাগিল �হণ 
কের তােদর েয েকানও �িত / �িতর জনয্ বয্া� দায়ব� / দায়ব� হেব না, বয্া� / কেপর্ােরট 
�াহেকর েযাগােযােগর সর�ােমর েকানও বয্থর্তার ে�ে� পিরেষবাগিলর অ-িবতরণ / 
িবলি�ত িবতরেণর কারেণ উ�ত বা ফয্া� বা েয েকানও কারেণ অেযৗি�ক িনেদর্ শাবলী 
�াি�র কারেণ। 
�াহক স�ত হন েয বয্া� বয্া�েক �াহেকর �ারা �দৎত সম� নিথ / িনেদর্ শাবলীর উপর স�ূণর্ 
িনভর্ র করেব এবং বয্া�েক �া�রকারী / এি�িকউটরেদর সতয্তা / কতৃর্ � এবং দ�তা 
স�েকর্  আরও েকানও অনুস�ান করার �েয়াজন হেব না। 
�াহক বয্া� কতৃর্ ক িনধর্ািরত শতর্ াবলীেত বয্াে�র কােছ �হণেযাগয্ িবনয্ােস তার স�িত �দান 
করেবন এবং বয্া� �ারা �েয়াজনীয় িহসােব বয্া�েক তা সরবরাহ করেবন। 
স�িত প� জমা েদওয়া এই পিরেষবাগিল পাওয়ার জনয্ একিট শেতর্ র নিজর। 
পিরেষবাগিল �হণ কের, �াহক উপেরা� সম� শতর্ াবলীেত স�ত হেয়েছন এবং 
�হণ কেরেছন বেল মেন করা হেব। যিদও বয্া� যুি�স�ত সতকর্ তা বয্বহার করেব, 
�াহক �ীকার কেরন েয এই পিরেষবাগিল "েকানও ওয়য্ােরি� বা ঝঁুিকর িভিৎতেত" 
সরবরাহ করা হয়। �াহক স�ত হন েয বয্াে�র েকানও পেরা�, আনুষি�ক, শাি�মূলক 
বা ফল�রপ খরচ, �িত বা অনয্থায় এই পিরেষবাগিল �দােনর ে�ে� �াহক বা অনয্ 
েকানও পে�র কােছ েকানও দায়ব�তা থাকেব না এবং পিরেষবাগিলর েকানও 
অপবয্বহােরর কারেণ বয্া� দায়ব� বা দায়ব� হেব না। �াহক এই িবষেয় বয্া�েক 
�িতপূরণ িদেত স�ত হন। 
�াহক স�ত হন েয �াহক এবং / অথবা েকানও এেজ� বা �িতিনিধর �ারা েকানও 
শতর্ ভে�র ে�ে�, �াহকবয্া�েক �িতপূরণ এবং �িতপূরণ িদেত দায়ব� থাকেবন। 
�াহক স�ত হন েয �িত 
এবং �িতপূরেণর মেধয্ সম� �তয্� ও পেরা� �িতর দািব, বয্য়, চাজর্ , বয্য় অ�ভুর্ � 
থাকেব যা বয্াে�র �ারা সৃ� বা �িত�� হেত পাের বা �িত�� হেত পাের (বয্াে�র 



�ারা বা তার িবরুে� বা তার িবরুে� েকানও ি�য়াকলাপ বা কাযর্ধারার কারেণ 
অ�ভুর্ �) �তয্� বা পেরা�ভােব ল�েনর ফেল বা এর কারেণ। 

 
িবক� চয্ােনেলর মাধয্েম �দান করা পিরেষবাগিল 

�াহক স�ত হন েয িবক� চয্ােনলগিলর মাধয্েম পিরেষবাগিল �হণ করা িন�িলিখত 
শতর্ ািদ এবং শতর্ াবলীর পাশাপািশ বয্াে�র সাধারণ বয্বসােয়র শতর্ াবলী এবং 
অয্াকাউ�পিরচালনার িনয়মগিলর পাশাপািশ সমেয় সমেয় বয্া� �ারা জাির করা হেত 
পাের এবং েসইসােথ িরজাভর্  বয্া� অফ ইি�য়া বা অনয্ েকানও কতৃর্ প� �ারা সমেয় 
সমেয় �বিতর্ ত বা সংেশািধত িনয়ম ও �িবধােনর সােপে�। শতর্ ািদ এবং শতর্ াবলী 
অ�ভুর্ � করার ে�ে� িবক� চয্ােনল শাআইআই-এর মাধয্েম এই পিরেষবাগিলর জনয্ 
শতর্ াবলী �াসি�ক হেত পাের। 

 
1. সং�া 

19.1 বয্বসািয়ক সময় মােন েসই সময়কাল যার জনয্ বয্া�িট কােজর িদনগিলেত 
বয্বসােয়র জনয্ েখালা থােক এবং বয্াে�র �িতিট শাখার জনয্ বয্বসােয়র ঘ�াগিল 
পিরবিতর্ ত হেত পাের, েযমনিট সমেয় সমেয় জানােনা হেব। 

 
19.2 কয্াশ / িডমা� �া� / বয্াংকােরর েচক পিরেষবািদ " কয্াশ েডিলভাির পিরেষবা, 

নগদ িপক-আপ, েচক এবং ডকুেম�গিল িপক-আপ / িড িলভাির বা বয্াে�র 
�াহকেদর জনয্ বয্া� েথেক এই পিরেষবাগিল �হণকারী �াহেকর িনজ� 
িবেবচনার িভিৎতেত বয্া� �ারা �দৎত অনয্ েকানও পিরেষবা অ�ভুর্ � রেয়েছ। 

 
19.3 "ইেল�িনক বয্াি�ং" অথর্ েয েকানও িবক� চয্ােনেলর মাধয্েম �াহেকর �ারা �া� 

সম� বয্াি�ং েলনেদন এবং সুিবধাগিল। 

 
2. সাধারণ 

িবক� চয্ােনলগিলর মাধয্েম পিরেষবাগিল বয্া� �ারা তার িবেবচনার িভিৎতেত এবং 
েকবল �াহেকর সুিবধােথর্ সরবরাহ করা হয়। �াহক তার িনেজর ঝঁুিকেত পিরেষবািট 
�হণ করেত পােরন। শতর্ াবলী ছাড়াও, �াহক িবক� চয্ােনলগিলর মাধয্েম 
পিরেষবাগিলর বয্বহার, অয্াে�স এবং পিরচালনার জনয্ িনেদর্ িশকাগিল েমেন চলেত 
হেব যা স�বত সমেয় সমেয় বয্া� �ারা জাির করা হেত পাের। িবক� চয্ােনলগিলর 
মাধয্েম পিরেষবাগিল েকবলমা� একিট েযৗথ অয্াকাউে�র �াহকেদর জনয্ উপল� 
হেব, এই অয্াকাউে�র অপােরশনাল িনেদর্ শাবলীর মেধয্ েবশ কেয়কিট। 
 

3. �াহক সনা�করণ এবং �মাণীকরণ 
ইেল�িনক বয্াি�ং শধুমা� পাসওয়াডর্  / িপন / ইউজার আইিড বা বয্া� �ারা জাির করা 
�াহেকর অনয্ানয্ সনা�কারীর মাধয্েম �াহেকর �মাণীকরেণর পের অনুেমািদত হয়। 
�াহক এর মাধয্েম িবক� চয্ােনলগিলর মাধয্েম বয্া� �ারা �া� েয েকানও েলনেদন 
স�াদেনর জনয্ বয্া�েক এ�ে�স অথিরিট �দান কের (তার পাসওয়াডর্  / িপন / 
বয্বহারকারী আইিডআই বয্বহার কের, েপা�-�মাণীকরণ এবং এিট এই ধরেনর 
�াহেকর কাছ েথেক উ�ত হেয়েছ বেল মেন করা হেব। িবক� চয্ােনলগিলর মাধয্েম 
�া� েকানও েলনেদেনর অনুেরােধর সতয্তা যাচাই করার জনয্ বয্াে�র েকানও 
বাধয্বাধকতা থাকেব না বা পাসওয়াডর্  / িপন / ইউজার আইিড যাচাইেয়র মাধয্েম 
বয্তীত �াহেকর �ারা ে�রণ করা হেয়েছ বেল অনুমান করা হেব। বয্া� এই ধরেনর 
িনেদর্ শাবলীর উপর ভাল িব�ােস কাজ করার জনয্ দায়ব� হেব না। 
যিদ বয্া� িব�াস কের েয িবক� চয্ােনলগিলর উপর একিট িনেদর্ শ �াহক �ারা সিঠকভােব 
অনুেমািদত নাও হেত পাের, তেব বয্া�িট যথাযথভােব অনুেমািদত িছল িকনা তা পরী�া 



করার জনয্ যুি�স�ত �েচ�া করার পের, এই ধরেনর িনেদর্ শিট স�াদন করেত অ�ীকার 
করেত বা েসই িনেদর্ েশর িভিৎতেত েনওয়া েকানও পদে�প �হণ করেত অ�ীকার 
করেত পাের। বয্া�, তার িনজ� িবেবচনার িভিৎতেত, িবক� চয্ােনলগিলর মাধয্েম েকানও 
িনেদর্ শ / গিল স�াদন না করার িস�া� িনেত পাের েযখােন বয্াে�র িব�াস করার কারণ 
রেয়েছ েয িনেদর্ শ / গিল �কৃত বা অনয্থায় অনুপযু� বা অ�� নয় বা একিট সে�হ 
উৎথাপন কের। 
বয্া� �াহক / তৃতীয় পে�র েয েকানও �িতর জনয্ দায়ী থাকেব না যা িনেদর্ শাবলী বা 
িবপরীত িনেদর্ শাবলী বহন করেত অ�ীকার করার ফেল ঘেট। 

 
4. �াহেকর সােথ ফয্াে�র মাধয্েম েযাগােযাগ 

�াহেকর অনুেরােধ, বয্া� �াহকেক অনুরপ ("ফয্া�") (�াহেকর �ারা �দৎত একিট 
ফয্া� ন�ের) �াহেকর অয্াকাউ� (গিল) স�িকর্ ত আিথর্ক তথয্ (�াহেকর �ারা 
চাওয়া) �ারা ে�রণ করেত পাের যা স�বত একিট বয্ি�গত এবং েগাপনীয় �কৃিতর 
হেত পাের এবং �াহক েয েকানও উপােয় বয্া�েক দায়ব� রাখেব না, যিদ এই 
ধরেনর তথয্ েকানও তৃতীয় পে�র �ােন আেস। 

 
5. ফয্াে�র মাধয্েম িনেদর্ শ 

�াহক ফয্াে�র মাধয্েম িলিখত এবং �া�িরত িনেদর্ শাবলী পাঠােত পােরন। বয্া� তার িনজ� 
িবেবচনার িভিৎতেত এই িনেদর্ শাবলীর উপর কাজ করেত পাের। ফয্া� িনেদর্ শাবলী 
েযাগােযােগর হাডর্  কিপ �ারা অনুসরণ করা হেব তা িনি�ত করার জনয্ �াহেকর দািয়�। 
�াহক �ীকার কেরন েয ফয্া� একিট িনরাপদ মাধয্ম নয় এবং ফয্া� পাঠােনার আেগ, 
�াহকেক িনি�ত করেত হেব েয ফয্া�িট সিঠক ন�ের পাঠােনা হে� এবং ফয্া�িট 
কাি�ত �াপেকর কােছ েপৗঁেছেছ িকনা তা যাচাই করার জনয্ বয্াংেক কল করা উিচত। 
�াহক আরও �ীকার কেরন েয িতিন তার িনেজর ঝঁুিকেত ফয্াে�র মাধয্েম িনেদর্ শাবলী 
ে�রণ করেবন এবং ফয্া� বয্বহার কের �াহেকর েকানও �িত বা �িতর জনয্ বয্া� দায়ব� 
হেব না। 

 
6. েলনেদেনর েরকডর্  

কি�উটার িসে�েমর মাধয্েম পিরচািলত িবক� চয্ােনলগিলর উপর েলনেদেনর 
বয্াে�র িনজ� েরকডর্  বা অনয্থায় বয্া� �ারা চূড়া� িহসােব �হণ করা হেব এবং সম� 
উেদ্দেশয্ বয্া� এবং �াহেকর উপর বাধয্তামূলক হেব এবং �াহক িডমুর বা �িতবাদ 
ছাড়াই বয্াে�র এই ধরেনর েরকডর্  �ীকার কের, �হণ কের এবং �হণ করেত স�ত 
হয়। 
িকছু িবক� চয্ােনেলর অ�িনর্িহত ৈবিশে�য্র কারেণ, �াহক স�বত িবক� চয্ােনলগিলর 
উপর �াহেকর �ারা �ভািবত হওয়ার েচ�া করা েলনেদেনর একিট মু�ণ েবর করেত স�ম 
হন। যাইেহাক, শধুমা� বয্া� �ারা রি�ত েরকডর্  �াধানয্ পােব। �াহক িনঃশতর্ ভােব �ীকার 
কের এবং িবক� চয্ােনলগিলেত এিটর জনয্ অনুেরাধ করার পের বয্া� �ারা পিরচািলত বা 
পিরচািলত হয় না এমন েকানও েলনেদনেক �িত�ি�তা না করার জনয্ স�ত হন। 

 
7. পাসওয়াডর্ (গিল)/িপন অয্াে�স করা 

িবক� চয্ােনলগিলর মাধয্েম েয েকানও পিরেষবা পাওয়ার জনয্ �াহকেক পাসওয়াডর্  
/ িপন / কাডর্  এবং / অথবা বয্বহারকারী আইিড বয্া� �ারা বরাদ্দ করা হেব। �াহক একিট 
েট�ার-�ফ িসল করা খােম ("েমইলার") একই পােবন। �াহক িনি�ত করেবন েয 
েমইলারিট েকানও েট�ািরং ছাড়াই �হণ করা হেয়েছ, এবং যিদ তা না হয় তেব �াহক 
অিবলে� িলিখতভােব বা েফােন বয্া�েক অবিহত করেবন। 
ইেল�িনক বয্াি�ংেয়র মাধয্েম পিরেষবাগিলেত �াহেকর অয্াে�স অ�ম করা হেব 
যিদ ভুল পাসওয়াডর্  / িপন পরপর িতনবার েলখা হয় (বা সমেয় সমেয় বয্া� �ারা 
িনধর্ািরত �েচ�ার সংখয্া)। এই ধরেনর একিট ে�ে� বয্া� একিট িনিদর্ � িবরিতর পের 



�য়ংি�য়ভােব অয্াে�স পুনরায় সি�য় করেত পাের। 
যিদ পিরেষবাগিল বয্া� �ারা িনধর্ািরত একিট অিবি�� সমেয়র জনয্ বয্বহার না করা 
হয় তেব বয্া� পাসওয়াডর্  /িপন/ইউজার আইিড অ�ম করার িস�া� িনেত পাের। 
�াহক অয্াে�েসর অ�ায়ী অ�ম করার জনয্ও অনুেরাধ করেত পােরন। িবক� 
চয্ােনলগিলর মাধয্েম পিরেষবাগিলেত অয্াে�স পুনরায় সি�য় করার জনয্, �াহকেক 
অবশয্ই একিট িচিঠ, েফান বা এই জাতীয় অনয্ানয্ েমােডর মাধয্েম বয্া�েক অবিহত 
করেত হেব যা স�বত বয্া� �ারা িনধর্ািরত হেত পাের, বয্া� �ারা �েয়াজনীয় বা 
িনধর্ািরত িনিদর্ � িববরণ সরবরাহ কের এবং এইভােব ে�িরত তথয্ সিঠক বেল মেন করা 
হেব। 

 

8. পাসওয়াডর্  / িপন / ইউজার আইিডর িনরাপৎতা এবং েগাপনীয়তা �াহক স�ত 
হন এবং �ীকার কেরন েয িতিন তার অয্াকাউে�র িববরণ এবং পাসওয়াডর্  / 
িপেনর েগাপনীয়তা বজায় রাখার জনয্ একমা� দায়ব� থাকেবন। �াহকেক 
অবশয্ই িবক� চয্ােনলগিলর তার বয্বহােরর িনরাপৎতা র�া করার জনয্ িডজাইন 
করা অনয্ েকানও �েয়াজনীয়তা েমেন চলেত হেব, যা িনেদর্ িশকাগিলেত েসট 
করা হয় বা �াহকেক সমেয় সমেয় অবিহত করা হয়। 
�াহক একা িবক� চয্ােনলগিলর মাধয্েম অয্াে�স এবং িনেদর্ শাবলী িদেত স�ম িকনা 
তা িনি�ত করার জনয্, তােক অবশয্ই সবর্দা িন�িলিখত িনরাপৎতা প�িতগিল েমেন 
চলেত হেব। (i) �াহক িনয়িমতভােব বা বয্াে�র �েয়াজন হেল তার পাসওয়াডর্  / িপন 
পিরবতর্ ন করেবন; (ii) একিট পাসওয়াডর্  / িপন চয়ন করেবন না, যা িতিন আেগ 
বয্বহার কেরেছন বা যা স�বত কারও �ারা অনুমান করা েযেত পাের; (iii) সবর্দা তার 
পাসওয়াডর্  / িপন র�া করার জনয্ এবং অনয্ কারও কােছ তার পাসওয়াডর্  / িপেনর 
েকানও িববরণ �কাশ না করা (েযৗথ অয্াকাউ� েহা�ার বা বয্া� কম�েদর একজন 
সদসয্ সহ); (iv) পাসওয়াডর্  / িপন এমনভােব েরকডর্  করেবন না যার মাধয্েম এিট 
েকানও তৃতীয় পে�র কােছ সু�� বা অয্াে�সেযাগয্ হেব; (v) িবেশষত পাসওয়াডর্  / 
িপন মুখ� করুন এবং তারপের এিটর েয েকানও েরকডর্  �ংস করুন; (vi) কাউেক 
তার প� েথেক িবক� চয্ােনলগিলর মাধয্েম পিরেষবাগিল পিরচালনা করার অনুমিত 
েদওয়া হেব না; (vii) িতিন িবক� চয্ােনলগিলেত লগ ইন করার সময় েকানও 
িসে�মেক অযেৎন েরেখ যােবন না এবং �িতবার যখন িতিন িবক� চয্ােনলগিল েথেক 
লগ আউট করার জনয্ এই ধরেনর িসে�ম েথেক দূের চেল যান; (viii) একিট �ানীয় 
এলাকা েনটওয়াকর্  (বা লয্ান) এর সােথ সংযু� েকানও সর�াম বা িডভাইস েথেক 
িবক� চয্ােনলগিল অয্াে�স করেবন না, েযমন একিট অিফস পিরেবশ। �থেম 
িনি�ত না কের েয অনয্ েকউ তার পাসওয়াডর্  / িপন পযর্েব�ণ বা অনুিলিপ 
করেত স�ম নয়। উপেরা� িনরাপৎতা প�িতগিল েমেন চলেত তার প� েথেক 
েকানও বয্থর্তার কারেণ বয্া� �ারা েকানও �িত হেল �াহক বয্া�েক �িতপূরণ 
েদেবন। 

 যিদ �াহক আিব�ার কেরন বা সে�হ কেরন েয তার পাসওয়াডর্  / িপন বা তােদর 
েকানও অংশ অনয্ কারও কােছ পিরিচত, তেব তােক অিবলে� িবক� চয্ােনলগিলর 
মাধয্েম পাসওয়াডর্  / িপনিট িনেজই পিরবতর্ ন করেত হেব। যিদ এিট স�ব না হয় তেব 
�াহকেক অবশয্ই বয্বসািয়ক ঘ�ার সময় বা েফােনর মাধয্েম বয্া� শাখায় অিবলে� 
বয্া�েক অবিহত করেত হেব। নতুন পাসওয়াডর্ /িপন েসট আপ না হওয়া পযর্� বয্া� 
িবক� চয্ােনলগিলর মাধয্েম পিরেষবাগিলর বয্বহার �িগত করেত পাের। 
এই ধরেনর িব�ি�র আেগ করা েয েকানও েলনেদন স�ূণর্রেপ �াহেকর ঝঁুিক এবং 
খরেচ হেব। 
পাসওয়াডর্  / িপন / ইউজার আইিড হারােনা: �াহক যিদ পাসওয়াডর্  / িপন ভুেল যান বা 
হািরেয় েফেলন তেব িতিন বয্া� �ারা িনধর্ািরত প�িতেত বয্া�েক অবিহত করেবন, িযিন 
তার িনজ� িবেবচনার িভিৎতেত �াহকেক একিট নতুন পাসওয়াডর্  / িপন ে�রেণর বয্ব�া 
কেরন। 

 



9. �াহেকর দায়ব�তা/বয্াে�র অিধকার 
9.1 বয্া� এই ধরেনর �যুি� �েয়াগ করেত পাের যা এিট ই�ারেনট বয্াি�ং 

পিরেষবািদর িনরাপৎতা িনি�ত করেত এবং অননুেমািদত অয্াে�স �িতেরাধ 
করেত উপযু� বেল মেন কের। বয্া� সেবর্াৎতম �যুি� বয্বহার করার েচ�া 
করেব, িক� �াহক বুঝেত পাের েয �যুি�র �কৃিতর কারেণ, িসে�মিট সবর্দা 
িনখঁুত এবং েট�ার�ফ রাখা স�ব নাও হেত পাের। 

 
9.2 �াহক �ীকার কের এবং িনঃশতর্ ভােব �হণ কের এবং স�ত হয় েয যিদ �াহক 

�যুি�গত �িট বা ই�ারেনট বয্াি�ং পিরেষবািদ এবং / অথবা পাসওয়াডর্ গিলর 
অপবয্বহার / অননুেমািদত বয্বহােরর ফেল �িতর স�ুখীন হন বা েকানও 
বয্ি�র কােছ তার বয্া� অয্াকাউ� / গিল স�িকর্ ত তথয্ �কাশ করার ফেল বা 
ই�ারেনেটর মাধয্েম �া� েলনেদন বা িনেদর্ শাবলী স�াদন করার ফেল 
�াহকেকানওভােবই দায়ী থাকেবন না। পাসওয়াডর্  বয্বহার কের বয্াি�ং 
পিরেষবা। �াহক যিদ সুর�া এবং েগাপনীয়তার �েয়াজনীয়তাগিল পালন করেত 
বয্থর্ হন তেব িতিন অননুেমািদত বয্বহােরর জনয্ দায়ব� হেত পােরন। বয্া� 
েকান অব�ােতই এর প� েথেক েকান দািয়� �হণ কের না। 

 
9.3 �াহক আরও স�ত হন এবং �ীকার কেরন েয বয্া� েকানও �িত বা �িতর 

জনয্ দায়ী থাকেব না (�তয্� বা পেরা� িকনা), কি�উটার ভাইরাস, ে�াজান 
েঘাড়া, ওয়ামর্স, লিজক স�ওয়য্ার বা অনয্ানয্ েবামা বা অনুরপ ে�া�াম বা 
রুিটেনর ফেল যাই েহাক না েকন, যাই েহাক না েকন। 

 
9.4 �াহক বয্া� �ারা িলিখত চািহদার উপর অিবলে� বয্া�েক �িতপূরণ েদেবন 

এবং বয্া�েক েকানও দায়ব�তা, �িত, খরচ, খরচ, দািব বা দািব বা �িতর 
িবরুে� �িতপূরণ েদেবন যা এই চুি�র শতর্ াবলীর �াহেকর �ারা েকানও 
ল�েনর ফেল বয্া� �ারা হেত পাের। 

 
9.5 ই�ারেনট বয্াি�ং েলনেদেনর ে�ে� �াহকেক ই�ারেনট বয্াি�ং �ড ই�ুয্ের� 

পিলিস �দানকারী বয্াে�র অিতির� পিরেষবা, এখােন উি�িখত শতর্ াবলী 
সােপে�:- 
a) বয্া� তার িনজ� খরেচ েভৗগিলক সীমার মেধয্ ই�ারেনট বয্াি�ং েলনেদেনর 
 জনয্ একিট বীমা �হণ করেব এবং শতর্ াবলী এবং নীিতমালায় আরও 
 িবেশষভােব বিণর্ত সীমা সােপে�। 
  
b)  �াহক অিবলে� তার অয্াকাউে� েয েকান �তারণামূলক েলনেদন, যা 
 ই�ারেনট বয্াি�ংেয়র মাধয্েম �তারণামূলক েলনেদন করা হয়, বয্া�েক তার 
 শহেরর 24 ঘ�ার েফান বয্াি�ং ন�ের কল কের অিবলে� এই ধরেনর �িতর 
 িবষেয় িরেপাটর্  করেব। আরও অপবয্বহার েরাধ করার জনয্ বয্া�িট অিবলে� 
 �াহেকর ইউজার এলিড িনি�য় করেব। 
c)  �াহক পাসওয়াডর্  (গিল) এর িনরাপৎতার জনয্ দায়ব� এবং এর সুর�া িনি�ত 
 করার জনয্ সম� পদে�প �হণ করেব, েযমনিট এখােন সরবরাহ করা হেয়েছ। 
 যিদ ই�ারেনট বয্াি�ং পাসওয়াডর্  (গিল) আেপাস করা হয় তেব �াহকেক অবশয্ই 
 �ানীয় থানায় একিট �থম তথয্ �িতেবদন ("এফআইআর") দােয়র করেত হেব 
 এবং বয্া�েক এই িবষেয় অবিহত কের একিট কভািরং েলটার সহ অিবলে� �ানীয় 
 বয্া� শাখায় এর একিট অনুিলিপ পাঠােত হেব। 
 

 
9.6 �াহক তারপর িন�িলিখত নিথগিল বয্াংেক পাঠােত পােরন: 



a)    এফআইআর িরেপাটর্  যথাযথভােব একজন পুিলশ অিফসার �ারা �ীকৃত; 
b)    �িত / িবতিকর্ ত েলনেদেনর িববরণ িদেয় িচিঠ। 
c)    বয্া� �ারা �েয়াজনীয় অনয্ানয্ সম� নিথ এবং বয্াে�র স�ি�র জনয্। 

 
9.7  বয্া� উপেরা� িহসােব �েয়াজনীয় নিথ জমা েদওয়ার 5 িদেনর মেধয্ িবতিকর্ ত 

পিরমােণর জনয্ িচি�ত একিট েহা� সহ �াহকেক একিট অ�ায়ী ে�িডট েদেব। 
 

9.8 অয্াকাউ� �িত সেবর্া� 1,00,000 টাকা সােপে� দায়ব�তা �িত 
েলনেদন সেবর্া� 25,000 টাকার মেধয্ সীমাব� থাকেব। 

 
9.9 েকানও সরাসির আিথর্ক �িত ("�িত") �াহেকর কাছ েথেক �েয়াজনীয় 

নিথসহ েযাগােযােগর �াি�র পের, �িতর �িতেবদন করার আেগ, বয্া�িট এই 
ধরেনর �তারণামূলক েলনেদন (গিল) স�িকর্ ত তার িনজ� তদ� পিরচালনা 
করার জনয্ অনুেমািদত। যিদ এই ধরেনর তদে� �াহেকর পিরবােরর সদসয্ / 
আৎমীয় বা তার কমর্চারীেদর েকানও �তয্� বা পেরা� জিড়ত থাকার িবষয়িট 
�কাশ পায়, তেব �াহকেক এই জাতীয় নীিতর সুিবধা িদেত অ�ীকার করার 
পাশাপািশ বয্া�িট �াহেকর িবরুে� যথাযথ বয্ব�া েনওয়ার জনয্ অনুেমািদত। 
অ�ায়ী ে�িডট শধুমা� তদে�র পের চূড়া� হেব। বয্াে�র তদে�র 
ফলাফলগিল �াহেকর জনয্ চূড়া� এবং বাধয্তামূলক হেব। 

 
9.10 �াহক অয্াকাউ�িট ব� করেত পারেবন না যত�ণ না পযর্� উি�িখত 

অয্াকাউে�র জনয্ েহা� ফা�গিল বয্া� �ারা �কাশ করা হয়। 
 

9.11 তেব এিট �� করা হেয়েছ েয �াহক এই ই�ারেনট বয্াি�ং জািলয়ািত বীমা 
পিলিসর সুিবধা পােবন যিদ: 

a)  েলনেদেনর অয্াকাউ�িট ভাল অব�ােন রেয়েছ 
b)  গত 12 মােস দুিটর েবিশ অননুেমািদত ঘটনা ঘেটিন, লেসর এই ধরেনর 

�িতেবদেনর আেগ এবং 
c)  �াহক েদখায় েয িতিন ই�ারেনট বয্াি�ং পাসওয়াডর্  (গিল) র�া করার 

ে�ে� অবেহলা কেরনিন। 
 

ই�ারেনট বয্াি�ং জািলয়ািত বীমা পিলিসর অধীেন বয্াে�র দায়ব�তা তেব এখােন 
ধারা 9 এ উি�িখত সাধারণ বজর্ ন সােপে� হেব এবং �াহক ই�ারেনট বয্াি�ং �িত 
পিলিসর অধীেন েকানও সুিবধা পাওয়ার অিধকারী হেবন না যিদ �িতিট ধারা 9 এ 
উি�িখত েকানও কারেণ হয়। 

 
10. েলনেদেনর �ি�য়াকরণ 

িবক� চয্ােনলগিলর মাধয্েম েলনেদেনর �ি�য়াকরেণর জনয্ সময় তারা ময্ানুয়ািল বা 
ৈবদুয্িতনভােব �ি�য়া করা হয় িকনা বা তারা অিবলে� আপেডট করা যায় িকনা বা 
বয্বসািয়ক ঘ�াব� হওয়ার পের েসগিল �ি�য়া করা হয় িকনা তার উপর িনভর্ র কের 
পিরবিতর্ ত হেত পাের। �প েপেম� িনেদর্ শাবলী এবং অনয্ানয্ জরুরী / গরু�পূণর্ 
অনুেরােধর জনয্, �াহকেক বয্াে�র সােথ অনুসরণ করা উিচত এবং িনি�ত করা উিচত 
েয এিট বয্া� �ারা শারীিরকভােব েরকডর্  / স�ািলত হয়। 
একবার �াহক িবক� চয্ােনলগিলর মাধয্েম একিট িনেদর্ শ েদওয়ার পের, �াহক এিট 
িবপরীত করেত স�ম হেবন না। �াহক েয িনেদর্ শ িদেয়েছন তা িবপরীত করার জনয্ 
বয্াে�র েকানও বাধয্বাধকতা েনই; অথবা এমন একিট িনেদর্ শ �হণ করেত যা 
শতর্ সােপ� বা িবপরীতমুখী বা যার জনয্ বয্া�েক �াভািবক বয্াি�ং অনুশীলনগিল 
অনুসরণ কের অথর্ �দান করেত স�ম হওয়ার েচেয় শী�ই তৃতীয় প�েক অথর্ �দান 



করেত হেব। 
বয্া� তার িবেবচনার িভিৎতেত এি�েক িবপরীত করার েচ�া করেত পাের েয �াহেকর কােছ 
খরচ কের বয্াি�ং িসে�েমর িনয়ম এবং অনুশীলেনর অধীেন এিট স�ব। 
�াহক এর মাধয্েম িনি�ত এবং �ীকার কেরন েয তহিবেলর ৈবদুয্িতন �ানা�েরর মাধয্েম 
অথর্ �দান আয়কর আইন, 1961 এর ধারা 40এ (3) সােপে�। 
িবক� চয্ােনলগিলর মাধয্েম পিরেষবার মাধয্েম উপল� আিথর্ক তথয্ শধুমা� েরফােরে�র 
উেদ্দেশয্। এই পিরেষবার মাধয্েম উপল� অয্াকাউে�র তথয্ েলনেদনগিলেক �িতফিলত 
করেব না যা স�বত বয্াে�র হােত রেয়েছ তেব যা �ি�য়া করা হয়িন বা যা এখনও অথর্ 
�দােনর জনয্ যাচাই করেত হেব। বয্া�। �াহক বা তৃতীয় পে�র �ারা সৃ� েকানও �িত বা 
�িতর জনয্ দায়ী থাকেব না কারণ বা এই জাতীয় েকানও আিথর্ক তেথয্র ফল�রপ। 
বয্া� িবক� চয্ােনলগিলর মাধয্েম �া� তহিবল �া�ফার এবং অথর্ �দােনর 
েলনেদনগিল কাযর্কর করার েচ�া করেব, যিদ �াহেকর অয্াকাউ� (গিল) এবং 
বয্াংেক পযর্া� তহিবল উপল� থােক। বয্াে�র যুি�স�ত িনয়�েণর বাইের পিরি�িতর 
কারেণ এই অথর্ �দােনর জনয্ বা েদরীেত অথর্ �দােনর জনয্ েকানও �িটর জনয্ 
দায়ব� থাকেব না। 

 
11. সীমা 

বয্া� তার একমা� িবকে� করেব। েসট এবং িরেসট, েয েকানও েলনেদেনর জনয্ 
সবর্িন� এবং সবর্ািধক সীমা যা স�বত িবক� চয্ােনলগিলেত বা অনয্থায় �াহক �ারা 
স�ািলত হেত পাের এবং এই জাতীয় েকানও সীমা অয্াকাউে� বয্ােলে�র �াপয্তা 
সােপে� হেব। এই ধরেনর সীমাগিল স�বত পরািমিতগিলর উপর িভিৎত কের হেত 
পাের যা বয্া� �ারা িনধর্ািরত হেত পাের, সমেয় সমেয়। 
ৈদিনক সবর্িন� / সবর্ািধক েলনেদেনর সীমা সম� এিটএমগিলেত �েযাজয্ হেব এবং 
িবিভ� বয্াে�র েনটওয়াকর্ , েদশ েথেক েদশ এবং সমেয় সমেয় িবিভ� এিটএেমর 
মেধয্ পিরবিতর্ ত হেত পাের। িবিভ� এআইএম/েনটওয়ােকর্ র মাধয্েম েলনেদেনর জনয্ 
এই সীমাগিলর মেধয্ অিভ�তার অভােবর কারেণ �াহক েয েকানও �িত বা 
অসুিবধার স�ুখীন হেত পাের তার জনয্ বয্া� দায়ী থাকেব না। 

 
12. িবক� চয্ােনেলর মাধয্েম পিরেষবাগিলর অয্াে�স 

িবক� চয্ােনলগিলর মাধয্েম পিরেষবাগিলেত অয্াে�স �াহেকর অনুেরােধ এবং 
বয্াে�র িবেবচনার িভিৎতেত উপল� করা হেব। �াহেকর িসআইিডর সােথ সংযু� 
সম� অয্াকাউ� বয্াে�র িনয়ম সােপে� িবক� চয্ােনলগিলর মাধয্েম অয্াে�সেযাগয্ 
হেত পাের। যাইেহাক, অয্াে�সেযাগয্ �িতিট অয্াকাউে� উপল� েলনেদেনর �কৃিত 
েসই অয্াকাউে� �াহেকর অপােরিটং ময্াে�েটর উপর িনভর্ র করেব। অ-�ত� 
�াহকেদর ে�ে�, �াহেকর যথাযথ গভিনর্ং বিড �ারা অনুেমািদত বয্ি�েদর কােছ 
�াহেকর অনুেরােধর উপর িভিৎত কের অয্াে�স সরবরাহ করা হেব। 

 
13. ফাে�র পযর্া�তা 

�াহক তার অয্াকাউে� পযর্া� তহিবল উপল� না হওয়া পযর্� িবক� চয্ােনলগিল 
বয্বহার কের তার অয্াকাউ� েথেক েকানও নগদ উেৎতালেনর েচ�া না করার জনয্ 
স�ত হন। পযর্া� অয্াকাউ� বয্ােল� িনি�ত করার দািয়� স�ূণর্রেপ �াহেকর উপর। 
যিদ সীমা ল�ন করার েকানও �েচ�া করা হয় তেব বয্া� �াহেকর কােছ িবক� 
চয্ােনলগিলর মাধয্েম পিরেষবাগিল �তয্াহার করেত পাের বা বয্া� উপযু� বেল মেন 
করেত পাের এমন অনয্ানয্ পদে�প িনেত পাের। 

 
14. সফটওয়য্ার এবং হাডর্ ওয়য্ার 

�াহক তার খরেচ, �য়, র�ণােব�ণ এবং আপেডট / আপে�ড / এই ধরেনর সম� 
স�ওয়য্ার এবং কি�উটার এবং েযাগােযাগ বয্ব�া, েযমন �েযাজয্, সমেয় সমেয়, 



বয্াে�র িসে�েমর সােথ সাম�সয্পূণর্ িবক� চয্ােনলগিলর মাধয্েম পিরেষবাগিল �হণ 
এবং বয্বহার করার জনয্। বয্া� সমেয় সমেয় তার স�ওয়য্ার, হাডর্ ওয়য্ার, অপােরিটং 
িসে�ম, ইতয্ািদ পিরবতর্ ন, পিরবতর্ ন বা আপে�ড করার �াধীনতা পােব এবং �াহেকর 
স�ওয়য্ার, হাডর্ ওয়য্ার, অপােরিটং িসে�মগিলেক সমথর্ন করার জনয্ েকানও 
বাধয্বাধকতা থাকেব না এবং এিট �াহেকর একমা� দািয়� হেব। 

 
15. বুি�বৃিৎতক স�িৎত 

�াহক �ীকার কেরন এবং স�ত হন েয স�ওয়য্ােরর সম� েবৗি�ক স�িৎতর অিধকার 
যা েকানও পিরেষবার অ�িনর্িহত এবং েসইসােথ অনয্ানয্ স�ওয়য্ার যা িবক� 
চয্ােনলগিলর মাধয্েম অয্াকাউ� অয্াে�স করার পিরেষবাগিল উপেভাগ করার জনয্ 
�েয়াজনীয় তা বয্া� বা সংি�� িবে�তােদর আইিন স�িৎত। বয্া� অয্াকাউ�গিল 
অয্াে�স করেত এবং বয্াি�ং পিরেষবাগিল বয্বহার করার জনয্ বয্া� কতৃর্ ক �দৎত 
অনুমিতিট স�ওয়য্ারিটর েবৗি�ক স�িৎতেত েকানও মািলকানা বা মািলকানার অিধকার 
বহন করেব না। �াহক উপের উি�িখত স�ওয়য্ারিট সংেশাধন, অনুবাদ, িডসঅয্ােস�ল, 
িডক�াইল বা িরভাসর্ ইি�িনয়ার বা স�ওয়য্ােরর েসাসর্ েকাড অনুিলিপ করেত বা 
স�ওয়য্ােরর উপর িভিৎত কের েকানও েডিরেভিটভ পণয্ ৈতির করার েচ�া করেবন না। 

 
16. সতকর্ তা 

বয্া� শধুমা� তেথয্র জনয্ সম� বা েয েকানও �াহকেক সতকর্ তার সুিবধা �দান করেত 
পাের এবং তার িনজ� িবেবচনার িভিৎতেত এিট ব� করেত পাের। অয্াকাউ�গিলেত 
েলনেদনগিল �চিলত বয্াি�ং অনুশীলন �ারা পিরচািলত হেত থাকেব এবং সেবর্াৎতম 
�েচ�ার িভিৎতেত বয্া� িনিদর্ � পূবর্-সং�ািয়ত সতকর্ তাগিল �দশর্ন করেত পাের। 
যাইেহাক, বয্া� shaII সময়সীমা, স�ূণর্তা, িনভুর্ লতা এবং সফল িবতরণ বা সতকর্ তা 
�াি�র জনয্ দায়ী বা দায়ব� নয়। 

 
17. েফান বয্াি�ং পিরেষবা 

বয্া� সমেয় সমেয়, কম�েদর সহায়তার মাধয্েম বা একিট �য়ংি�য় েফান বয্াি�ং 
িসে�েম পছ�গিলেত ডায়াল কের এই পিরেষবািটর অধীেন িবিভ� সুিবধা �দান 
করেত পাের। 
িনরাপৎতার উেদ্দেশয্ এবং �াহকেদর এবং তার কম�েদর র�া করার জনয্ এবং 
িবেরাধগিল সমাধান করেত সহায়তা করার জনয্, যিদ থােক তেব বয্া� তার িবেবচনার 
িভিৎতেত �াহক এবং বয্াে�র মেধয্ েটিলেফািনক কেথাপকথনগিল েটপ বা েরকডর্  
করেত পাের, এিটর েরকডর্  রাখেত পাের, পাশাপািশ �াহেকর িনেদর্ শাবলীও েরকডর্  
রাখেত পাের এবং একই কথা শনেত পাের এবং �াহক উপেরর জনয্ তার স�িত 
�দান কের। 

 
18. ই�ারেনট বয্াি�ং পিরেষবা 

ই�ারেনট বয্াি�ং পিরেষবা �দােনর জনয্ এিট �ারা বয্বহৃত িসে�মগিলেত পযর্া� 
সুর�া সুর�া র�নােব�ন রেয়েছ তা িনি�ত করার জনয্ বয্া�িট যুি�স�তভােব 
কাযর্কর পদে�প �হণ করেব; এই ধরেনর িসে�মগিল পিরচালনা করার ঝঁুিকগিল 
িনয়�ণ এবং পিরচালনা করা, েকানও �েযাজয্ আইন, িনয়ম, �িবধান, িনেদর্ িশকা, 
সাকুর্ লার, আচরণিবিধ এবং িবদয্মান বাজার অনুশীলনগিল িবেবচনা কের। �াহক 
ই�ারেনট বয্াি�ংেয়র সােথ জিড়ত ঝঁুিক, দািয়� এবং দায়ব�তা স�েকর্  সেচতন এবং 
যথাযথ িবেবচনার পের এিট �হণ কেরেছন। �াহক �িতিনিধ� কের এবং ওয়য্ােরি� 
েদয় েয তার কি�উটার / ৈবদুয্িতন য�পািত, ইেমল এবং ই�ারেনেটর স�ূণর্ 
কাযর্করী �ান রেয়েছ যা �াহকেদর ই�ারেনট বয্াি�ং উপেভাগ করেত স�ম করেব। 

 
 



19. অস�ূণর্ েলনেদন 
ফা� �া�ফারেক �ভািবত করার জনয্ অথর্ �দােনর িনেদর্ শনা স�বত �াহেকর �ারা 
গৃহীত েলনেদেনর ে�ে� এবং যা এমন বয্ি�েদর কাজ বা ভুল �ারা বা�বািয়ত বা 
স�ূণর্ নাও হেত পাের যার পে� এই ধরেনর অথর্ �দােনর িনেদর্ শাবলী কাযর্কর করা 
হেয়েছ। বয্া� দায়ব� এবং / অথবা দায়ব� হেব না বা �াহেকর এই ধরেনর েলনেদেনর 
সােথ জিড়ত থাকেব না বা স�ূণর্ হে� না। 
�াহেকর িনেদর্ শ অনুসাের ফা� �ানা�েরর জনয্ েয েকানও েলনেদন েয েকানও 
কারেণ বা�বািয়ত বা স�� নাও হেত পাের এবং এই ধরেনর অ-উপাদানীকরণ এবং / 
অথবা েলনেদেনর স�ূণর্ না হওয়ার জনয্ বয্া� েকানওভােবই দায়ী থাকেব না। 
�াহক বুঝেত পােরন েয বয্া� শধুমা� �াহেকর িনেদর্ শাবলী অনুযায়ী ফা� �ানা�েরর 
পিরেষবা সরবরাহ করেছ। 

 
20  ভাইরােসর িবরুে� সুর�া: 

�াহেকর িসে�ম বা েকানও কি�উটার বা অনয্ানয্ সর�াম বা িডভাইস যা েথেক 
�াহক ই�ারেনট বয্াি�ং অয্াে�স কের তা িনি�ত করার জনয্ �াহকেক অবশয্ই সম� 
যুি�স�তভােব কাযর্কর বয্ব�া �হণ করেত হেব যা েকানও কি�উটার ভাইরাস বা 
অনুরপ স�ওয়য্ার / িডভাইস েথেক মু�, সীমাব�তা ছাড়াই, স�ওয়য্ার েবামা, 
ে�াজান েঘাড়া এবং ওয়ামর্স (ইউভাইরাস") নােম পিরিচত িডভাইসগিল এবং �িতিট 
উপােয় পযর্া�ভােব র�ণােব�ণ এবং সুরি�ত। যিদও বয্া�িট বয্াে�র ওেয়বসাইেট 
ভাইরাস এবং এই জাতীয় অনয্ানয্ �ংসাৎমক উপকরেণর �বতর্ ন েরাধ করার জনয্ 
পদে�প �হণ করেব, তেব এিট �িতিনিধ� কের না, ওয়য্ােরি� বা গয্ারাি� েদয় না েয 
বয্াে�র ওেয়বসাইট বা বয্াে�র ওেয়বসাইট বা িল�যু� ওেয়বসাইটগিল েথেক 
ডাউনেলাড করা সাম�ীেত এই ধরেনর ভাইরাস বা �ংসাৎমক সাম�ী েনই। বয্া� এই 
ধরেনর ভাইরাস বা �ংসাৎমক উপকরেণর জনয্ দায়ী েকানও �িত বা �িতর জনয্ দায়ী 
নয়। বয্া� গয্ারাি� েদয় না েয বয্াে�র ওেয়বসাইট বা এর ফাংশনগিল িনরবি�� বা 
েকানও �িট বা �িট েথেক মু� হেব। 

 
21. িবক� চয্ােনলগিলর মাধয্েম পিরেষবাগিলর জনয্ দায়ব�তার সীমাব�তা: বয্া� েকানও 

�িত বা �িতর জনয্ দায়ব� হেব না, তা সরাসির, পেরা�, ফল�রপ, দূরবত� বা 
িবেশষ যাই েহাক না েকন, যা ই�ারেনট বয্াি�ং পিরেষবািট �াহেকর কােছ উপল� / 
না করার ফেল �াহেকর �ারা �িত�� হেত পাের। িন�িলিখত পিরি�িতগিলর 
উদাহরণমূলক তািলকা (তেব স�ূণর্ নয়) েযখােন বয্া� �াহেকর কােছ দায়ব� হেব 
না: যখন এই ধরেনর �িত বা �িত েফাসর্ ময্ািজউর বা �যুি�গত �য্াগগিল েথেক 
উ�ত হয়; �াহেকর িসে�ম এবং বয্াে�র িসে�েমর মেধয্ েকানও অস�িত; �াহক বা 
অনয্ েকউ �ারা �াহেকর িসে�েমর েকানও অপবয্বহার; �াহেকর অয্াকাউ� স�েকর্  
তেথয্র েয েকানও অয্াে�স যা ই�ারেনট বয্াি�ং বয্বহার কের �াহেকর ফেল তৃতীয় 
পে�র �ারা �া� হয়; �াহেকর পাসওয়াডর্  / িপেনর েয েকানও তৃতীয় পে�র �ারা 
বয্বহার করা; �া�িমশন বা অনয্থায় েকানও তথয্, তথয্ বা বাতর্ ার �িত / িবকৃিত / 
দুন�িত / িবল�; েকানও �িত / িবল�, এই জাতীয় েকানও তথয্, তথয্ বা বাতর্ ােত বাধা, 
বা যিদ বয্াে�র িনয়�েণর বাইের পিরি�িতর কারেণ অয্াকাউ�গিলেত অয্াে�স 
পছ�সই প�িতেত উপল� না হয়; বয্বসার সময় িবক� চয্ােনল পিরেষবাগিলর 
অ�াপয্তা। 
 

েডিবট-কাম-এিটএম কাডর্  পিরেষবা 

�াহক স�ত হন েয েডিবট-কাম-এিটএম কাডর্  পিরেষবাগিল উপেভাগ করা িন�িলিখত শতর্ ািদ 
এবং েসইসােথ বয্াে�র সাধারণ বয্বসােয়র শতর্ াবলী এবং সমেয় সমেয় বয্া� �ারা জাির করা 
অয্াকাউ�পিরচালনার িনয়মগিল, েসইসােথ িরজাভর্  বয্া� অফ ইি�য়া বা অনয্ েকানও কতৃর্ প� 



�ারা সমেয় সমেয় �বিতর্ ত বা সংেশািধত িনয়ম ও �িবধােনর সােপে�। িবিধ ও শতর্ াবলী 
অ�ভুর্ � করার ে�ে� েডিবট-কাম-এিটএম কাডর্  পিরেষবািদর জনয্ শতর্ াবলী �াসি�ক হেব। 

 
1. সাধারণ 

এখােন পুরুষতাি�ক িলে�র েরফােরে� মিহলা িল� অ�ভুর্ � থাকেব। 
 

2. সং�া 
অয্াকাউ� েহা�ার" এমন একজন বয্ি� িযিন একিট েসিভংস অয্াকাউ� বা বতর্ মান 
অয্াকাউ� বা বয্াে�র সােথ অনয্ েকানও ধরেণর অয্াকাউ� রােখন। "অয্াকাউে�বল �া�" 
বলেত বয্াে�র েয েকান শাখােক েবাঝায় েযখােন �াহেকর অয্াকাউ� র�ণােব�ণ করা হয় 
এবং বয্া� কতৃর্ ক মেনানীত অনয্ েকান শাখা। 
 
"অনুেমািদত িডলার" এমন একজন বয্ি� বা অফেশার বয্াি�ং ইউিনটেক েবাঝায় যা েফমার 
ধারা 2 © এ সং�ািয়ত িহসােব ৈবেদিশক মু�া বা ৈবেদিশক িসিকউিরিটজগিলেত িডল করার 
জনয্ অনুেমািদত 

 
"কাডর্ " বলেত েবাঝায় ডেয়শ বয্া� এিজ েডিবট-কাম-এিটএম কাডর্  যা কাডর্ েহা�ারেক 
ইসুয্ করা হয় যার মেধয্ রেয়েছ বয্া� কতৃর্ ক �দৎত �ািসক এবং েগা� েডিবট কাডর্  এবং 
বয্া� �ারা �বিতর্ ত অনয্ েকানও ৈবিচ�য্, সমেয় সমেয় 
 
"কাডর্ েহা�ার" বয্াে�র একজন �াহকেক েবাঝায় যােক কাডর্ িট ইসুয্ করা হেয়েছ বা 
বয্াে�র �াহক �ারা অনুেমািদত এমন েকানও বয্ি� কাডর্ িট বয্বহার করার জনয্ যােক বয্া� 
একিট কাডর্  জাির কেরেছ এবং িযিন কাডর্ িট ধের রাখেত এবং বয্বহার করার জনয্ 
অনুেমািদত। 

 
"কাডর্  অয্াকাউ�" মােন েয েকােনা েসিভংস অয্াকাউ� এবং/অথবা কাের� অয্াকাউ� 
এবং/অথবা অনয্ েকােনা ধরেনর অয্াকাউ� (নগদ ে�িডট/েলান অয্াকাউ� বয্তীত) কাডর্  
বয্বহােরর মাধয্েম অপােরশেনর জনয্ েযাগয্ অয্াকাউ�(গিল) িহসােব মেনানীত করা 
হেয়েছ। , কাডর্  ইসুয্ করার সােথ সােথ মেনানীত করা েহাক বা পের করা েহাক 
 
"এনিসএএসএসিট" মােন �াহক সি�য় িব�য় এবং পিরেষবা টািমর্নাল (যােক "টাচ অয্াে�স 
বয্াি�ং টািমর্নাল"ও বলা হয়) ভারেত েহাক বা িবেদেশ, বয্া� েহাক বা েশয়াডর্  েনটওয়াকর্  
েযখােন, অনয্ানয্ িজিনসগিলর মেধয্, কাডর্ েহা�ার তার কাডর্  বয্বহার করেত পােরন কাডর্  
অয্াকাউ�(গিল) এবং তার কাডর্  অয্াকাউ�(গিল) েথেক েলনেদন করুন। 

 
"িডেপািজটির" অথর্ ভারেত বা িবেদেশ েয েকানও েমিশন / িডভাইস, বয্া� বা ভাগ করা 
েনটওয়াকর্  যাই েহাক না েকন, েযখােন, অনয্ানয্ িজিনসগিলর মেধয্, কাডর্ েহা�ার তার 
কাডর্  অয্াকাউ� (গিল) অয্াে�স করেত এবং তার কাডর্  অয্াকাউ� (গিল) এ তহিবল জমা 
করেত তার কাডর্  বয্বহার করেত পােরন। 
 
"ইিডিস" অথর্ েয েকানও ইেলক�িনক েডটা কয্াপচার টািমর্নাল, ি��ার, অনয্ানয্ 
েপিরেফরাল এবং িপন পয্াড এবং �েয়াজনীয় স�ওয়য্ার সহ আনুষাি�কগিল িডভাইসগিল 
চালােনার জনয্, ভারেত বা িবেদেশ, বয্া� বা একিট ভাগ করা েনটওয়ােকর্ র িকনা, যা 
অনয্ানয্ িজিনসগিলর মেধয্, কাডর্ েহা�ার তার কাডর্  অয্াকাউ� (গিল) এ তার তহিবল 
বয্বহার করেত পােরন যা মােচর্ � এ�াি�শেমে� েলনেদন �ি�য়া করার জনয্ সারা েদেশ 
বয্াে�র সােথ অনুি�ত হয়। 

 
"এি�ম" বলেত ভারেতর র�ািন আমদািন নীিতেক েবাঝায়, যা ভারতীয় িরজাভর্  বয্া� �ারা 
িনধর্ািরত, সমেয় সমেয় সম� সংেশাধনী সহ। "আ�জর্ ািতক েলনেদন" বলেত েবাঝায় 



কাডর্ েহা�ােরর �ারা ভারত, েনপাল এবং ভুটােনর বাইের তার কােডর্  জিড়ত েলনেদন। 
 
"হারােনা / চুির হওয়া কাডর্  বীমা" চুির বা হািরেয় যাওয়া কাডর্ গিলর ে�ে� কাডর্  েহা�ারেক 
বয্া� �ারা বীমা �দােনর অিতির� পিরেষবােক েবাঝায়, এখােন ধারা 12 এ উি�িখত 
শতর্ াবলী সােপে�। 
"হািরেয় যাওয়া / চুির করা কাডর্  বীমা নীিতিট হািরেয় যাওয়া বা চুির হওয়া কােডর্ র ে�ে� 
একিট নামী বীমা সং�ার সােথ বয্া� �ারা েনওয়া পিলিসেক েবাঝায় এবং এখােন ধারা 12 এ 
আরও িবেশষভােব বিণর্ত হেয়েছ। 

 
"অংশ�হণকারী এিটএম" (িপএ) এর মেধয্ রেয়েছ বয্াে�র অেটােমেটড েটলার েমিশন 
(এিটএম) এবং অনয্ানয্ বয্া� (ওিব) এর সােথ স�িকর্ ত এিটএমগিল যা িভসা কাডর্  
ই�ারনয্াশনােলর ভাগ করা েপেম� েনটওয়ােকর্  অংশ�হণ করেছ এবং "" পিরেষবা 
িচ��দশর্ন কের, েযখােন কাডর্ েহা�ার তার কাডর্  অয্াকাউ� (গিল) এ তার তহিবল 
অয্াে�স করেত কাডর্ িট বয্বহার করেত পােরন। 
 
"অংশ�হণকারী মােচর্ � এ�াি�শেম�স" (িপএমই) এর অথর্ এমন �িত�ান যা িভসা কাডর্  
ই�ারনয্াশনাল েশয়ারড েপেম� েনটওয়ােকর্ র একিট অংশ এবং "" পিরেষবা িচ� �দশর্ন 
কের (েলােগা মু�ণ করুন) "" টািমর্নােল কাডর্ েক স�ান জানােত 
(টািমর্নাল) েলনেদন স�াদেনর জনয্ এবং অনয্েদর মেধয্ অ�ভুর্ � করা হেব, ে�ার, 
েদাকান, ের�ুের�, েহােটল, এয়ারলাইনস এবং কাডর্ েক স�ান ি◌ত িহসােব িব�ািপত 
অনয্ানয্ সং�া। 
 
"িপন" এর অথর্ হল বয্ি�গত সনা�করণ ন�র যা বয্া� �ারা কাডর্ েহা�ােরর জনয্ বরাদ্দ 
করা হয় বা কাডর্ েহা�ার / বয্া� �ারা সমেয় সমেয় িনবর্ািচত হয়, কােডর্ র সােথ স�িকর্ ত। 

 
'িপওএস' মােন পেয়� অব েসল টািমর্নাল। 
 
"�াথিমক অয্াকাউ�" অথর্ উপের বিণর্ত অয্াকাউ�গিলর মেধয্ একিট, যা মােচর্ � 
এ�াি�শেম�স বা িভসা / �াস এিটএম অব�ানগিলেত করা েলনেদেনর জনয্ েডিবট 
করা হেব। 
 
"ে�া�াম" ডেয়শ বয্া� েগা� েডিবট কাডর্  িরওয়াডর্ স ে�া�ামেক েবাঝায় যা এখােন ধারা 
17 এ িব�ািরতভােব বিণর্ত হেয়েছ। 
  
"পেয়�" ে�া�ােমর অধীেন পুর�ৃত পুর�ার / আনুগতয্ পেয়�েবাঝায়। 
 
"সয্া�" ডেয়শ বয্া� এিজ এবং এর সম� শাখা অিফসেক েবাঝায় এবং এর উৎতরািধকারী 
এবং িনেয়াগকারীেদর অ�ভুর্ � কের। 
 
"েসলস ি�প" বলেত িভসা টািমর্নােল বা অংশ�হণকারী মােচর্ � এ�াি�শেম� �ারা 
উত্প� একিট ি�পেক েবাঝায় যা িপএআইিপএমই/ টািমর্নােল কাডর্ েহা�ােরর �ারা 
েলনেদন / এর মান �িতফিলত কের যা কাডর্ েহা�ার �ারা বজায় রাখা হয়। 

 
"টািমর্নােল অংশ�হণকারী মােচর্ � এ�াি�শেমে�র অব�ােনর সম� স�ওয়য্ার, 
েপিরেফরাল এবং আনুষাি�ক অ�ভুর্ � রেয়েছ যা কাডর্ েহা�ােরর েলনেদন 
�ি�য়াকরেণর জনয্ িডভাইসগিল চালােনার জনয্ �েয়াজনীয় এবং ইেলক�িনক েডটা 
কয্াপচার (ইিডিস) টািমর্নাল, িভসা টািমর্নাল, ি��ার, বয্ি�গত সনা�করণ ন�র (িপন) 
পয্াডগিল অ�ভুর্ � কের। 



 
"েলনেদন" এর অথর্ হল কাডর্  অয্াকাউ� অয্াে�স কের েলনেদনেক �ভািবত করার 
জনয্ িপএ এবং টািমর্নােল সরাসির বা পেরা�ভােব কাডর্ িট বয্বহার কের কাডর্ েহা�ােরর 
�ারা �দৎত েকানও িনেদর্ শ। 
 
"িভসা" অথর্ িভসা ই�ারনয্াশনােলর মািলকানাধীন একিট িচ�। 
 
"িভসা ইেল�ন" অথর্ িভসা ই�ারনয্াশনােলর মািলকানাধীন একিট িচ�। 
 
"িভসা / �াস এিটএম েনটওয়াকর্ " এর অথর্ হল ভারত ও িবেদেশর িবিভ� �ােন অবি�ত 
এিটএম যা কাডর্ েক স�ান কের এবং িভসা / �াস বা িভসা ইেল�ন �তীক �দশর্ন কের। 

 
3. �েযাজয্তা: 

3.1 কােডর্ র ইসুয্ এবং বয্বহার সমেয় সমেয় বলবৎ ভারতীয় িরজাভর্  বয্া� 
("আরিবআই") �িবধান, আরিবআই-এর এ�েচ� কে�াল েরগেলশন, েফমা, 
েফমা-এর অধীেন �ণীত সম� িনয়ম ও �িবধান, িব�ি�/ জাির করা সাকুর্ লার 
এবং সমেয় সমেয় বলবৎ অনয্ েকােনা সংি�� আইন। কাডর্ িট ভারেত এবং 
িবেদেশ বয্বহার করা েযেত পাের, তেব েনপাল এবং/অথবা ভুটােন ৈবেদিশক 
মু�া েতালার জনয্ বয্বহার করা যােব না। আরও, কাডর্ িট ভারত, েনপাল এবং 
ভুটােনর বিণক �িত�ােন ৈবেদিশক মু�ায় অথর্�দােনর জনয্ ৈবধ নয়, অথর্াৎ, 
েনপাল বা ভুটােন কাডর্ িট বয্বহার করার সময় েলনেদেনর মু�া েসই েদেশর 
�ানীয় মু�া বা ভারতীয় রুিপেত হওয়া উিচত। কাডর্ েহা�ার েফমা এবং অনয্ানয্ 
সংি�� �িবধােনর অধীেন বয্ব�া �হেণর জনয্ দায়ব� থাকেবন যিদ তা েমেন না 
চলা হয়। 

 
3.2 কাডর্ েহা�ারেক আ�জর্ ািতকভােব ৈবধ েডিবট-কাম-এিটএম কাডর্  ধারণ 

করা েথেক িবরত রাখা হেত পাের, হয় বয্া� বা আরিবআই-এর িনেদর্ েশ 
িডফ� বা েকানও িবিধ ও িবিধ বা �িবধােনর িডফ� বা অ-স�িতর ে�ে�। 

 
3.3  কাডর্ িট িবেদেশ যাওয়া কাডর্ েহা�ারেদর �ারা বয্বহৃত হেত পাের, সমেয় 

সমেয় আরিবআই �ারা িনধর্ািরত ৈবেদিশক মু�ার এনটাইেটলেমে�র মেধয্, 
বয্ি�গত বয্বহােরর জনয্ সম� �কৃত বয্ি�গত বয্েয়র জনয্, যিদ িবেদেশ 
�মেণর সময় টানা েমাট িবিনময় এনটাইেটলেম� অিত�ম না কের। ভারেত 
িবেদেশ েকনা পণয্ আমদািন করা বয্ােগজ িনয়ম / এি�ম নীিত �ারা পিরচািলত 
হেব। 

 
3.4 েবিসক �ােভল েকাটার (িবিটিকউ) অধীেন ৈবেদিশক মু�া �হেণর জনয্ 

কাডর্ েহা�ারেক তার পাসেপাটর্  অনুেমাদন করেত হেব। িবিনমেয়র 
এনটাইেটলেম� (�মেণর আেগ) বয্াে�র অনুেমািদত িডলার / অনুেমািদত 
িডলার শাখাগিল েথেক িনি�ত করা উিচত যার মাধয্েম �িতদান যাচাই করা 
হে�। কাডর্ িট েরিমটয্া�েক �ভািবত করার জনয্ বয্বহার করা যােব না যার জনয্ 
িবদয্মান / �চিলত �িবধােনর অধীেন িবিনময় মুি� অনুেমািদত নয়। 

 
3.5 কাডর্ েহা�ার, যিদ িতিন চান, একিট অনুেমািদত িডলার / স�ূণর্ অথর্ 

পিরবতর্ নকারী েথেক এনটাইেটলেমে�র পিরমােণ িবেদশী মু�া েনাট / 
�মণকারীেদর েচক আকাের কােডর্ র িবরুে� ৈবেদিশক মু�া আঁকেত পােরন। 
এই ধরেনর িবেদশী মু�া েনাট / �মণকারীেদর েচকগিল এনটাইেটলেম� েথেক 
িবি� করা িবদয্মান �িবধান �ারা পিরচািলত হেব এবং �েযাজয্ ঊ�র্ সীমার 



সােপে� হেব। কয্ােল�ার বছের ৈবেদিশক মু�ার অনুেমািদত িডলােরর কাছ 
েথেক �তয্াহার করা এ�েচ�, ৈবেদিশক মু�া েনাট / �মণকারীেদর েচক 
আকাের পাসেপােটর্  অনুেমািদত হওয়া উিচত। 

 
3.6 কাডর্ িট েসই উেদ্দেশয্ েরিমটয্া�েক �ভািবত করার জনয্ বয্বহার করা যােব না 

যার জনয্ িবদয্মান �িবধােনর অধীেন িবিনময় মুি�র অনুমিত েদওয়া হয় না 
েযমন (ক) ময্াগািজেনর সাবি�পশন যা িনধর্ািরত / িনিষ� তািলকায় রেয়েছ; 
(খ) পুল, সুইপে�ক, লটাির, ইতয্ািদ (গ) ই�ারেনট সাইটগিল পণয্ / 
পিরেষবািদ িবি� কের যার জনয্ ৈবেদিশক মু�া �কােশর অনুমিত েদওয়া হয় 
না। বয্া�িট স�ূণর্ িববরণ িদেয় এ�েচ� কে�াল িবভােগর আ�িলক অিফেস 
এই ধরেনর ল�েনর �িতেবদন করার অিধকার সংর�ণ কের। ল�েনর ে�ে�, 
কাডর্ েহা�ােরর কাডর্  িট বয্বহার করার অিধকার অিবলে� িনধর্ারণ করা হেব। 

 
3.7 েকানও পিরি�িতেতই কাডর্ েহা�ােরর এনটাইেটলেম� অিত�ম করার কারেণ 

কােডর্ র িবল / বেকয়া অথর্ �দানিবলি�ত বা �তয্াখয্ান করা উিচত নয়। এই 
ধরেনর অিতির� এনটাইেটলেমে�র জনয্ কাডর্ েহা�ােরর উপর অথর্ �দােনর 
জনয্ েকানও দািব বা দািব করার জনয্ বয্াে�র েকানও বাধয্বাধকতা থাকেব না 
এবং অ-অথর্ �দান কাডর্ েহা�ারেক তার কাডর্  ে◌র সদসয্পদ �তয্াহােরর ঝঁুিকর 
জনয্ দায়ী করেব। 

 
3.8 যিদ কাডর্ িট বািতল করা হয়, তেব আরিবআই �ারা জাির করা িবিনময় িনয়�ণ 

�িবধানগিলর সােথ অস�িতর কারেণ এবং সমেয় সমেয় বা অনয্থায় 
সংেশািধত িহসােব, বয্া� ভারেত বা িবেদেশ কােডর্ র েকানও �েচ�ামূলক 
বয্বহােরর জনয্ দায়ব� হেব না, যার ফেল কাডর্ িট অস�ািনত হয়। 

 
3.9 েফমার সােথ স�িত িনি�ত করার দািয়�, বা এর সংেশাধন, সম� িনয়ম ও 

�িবধান, এর অধীেন জাির করা িব�ি�, িবিনময় িনয়�ণ ময্ানুয়াল, িবদয্মান 
বয্ােগজ িনয়ম এবং কাযর্কর এি�ম নীিত, শধুমা� কাডর্ েহা�ােরর উপর িনভর্ র 
কের। 

 
3.10 কাডর্ েহা�ার এই িনয়ম ও �িবধানগিলর ল�ন কের তার �ারা তার ভুলভােব 

বয্বহােরর জনয্ স�ূণর্ দািয়� �হণ কের এবং েকানও �িত, �িত, সুদ, 
রপা�র, অনয্ েকানও আিথর্ক খরচ, চাজর্  বা বয্য় যা বয্া�েক বহন করেত পাের 
এবং / অথবা কাডর্ েহা�ােরর কারেণ �িত�� হেত পাের তা ভাল করার জনয্ 
বয্া�েক �িতপূরণ েদওয়ার �িত�িত েদয়। 

 
 

4. কােডর্ র সুিবধাগিল: 
4.1  কাডর্ েহা�ার অনুেমািদত িপএমই-েত অথর্ �দান করেত পােরন এবং এিটএম / 

িপওএস িডভাইসগিলেত কাডর্ বয্বহােরর মাধয্েম তার কাডর্  অয্াকাউে�র বয্ােল� 
স�েকর্  তথয্ িনি�ত করেত পােরন। েয কােরি�েত কাডর্  অয্াকাউ� রাখা 
হেয়েছ তার সমতুলয্, �েসিসং চাজর্ , রপা�র চাজর্  / িফ, যিদ থােক তেব এই 
ধরেনর েলনেদেনর জনয্ িভসা �িবধান অনুসাের চাজর্  করা হেল তা 
কাডর্ েহা�ােরর কাডর্  অয্াকাউে� েডিবট করা হেব। কাডর্ িট িভসা ইেল�ন 
পিরেষবার মেধয্ িলি�য়া এবং িবেদেশ এিটএম এবং মােচর্ � এ�াবিলশেমে� 
বয্বহােরর জনয্ ৈবধ। 
বয্া� কাডর্ েহা�ারেক যথাযথ েনািটেশর পের সমিথর্ত েলনেদেনর ধরণগিল 
পিরবতর্ ন করার অিধকার সংর�ণ কের। কাডর্ িট কােডর্  িনেদর্ িশত মােসর েশষ 



কাযর্িদবস পযর্� ৈবধ। 
 

5. �হণেযাগয্তা : 
5.1 কাডর্ িট শধুমা� িপএ এবং টািমর্নােল সমেয় সমেয় ভারেত এবং িবেদেশ বয্া� 

কতৃর্ ক অনুেমািদত েলনেদেনর জনয্ এবং সমেয় সমেয় বয্া� �ারা মেনানীত 
অনয্ানয্ অথর্ �দােনর প�িতগিলর জনয্ �হণেযাগয্ হেব। 

 
6. স�িৎত: 

6.1 কাডর্ িট বয্াে�র স�িৎত এবং অনুেরােধর উপর েকানও হতাশা ছাড়াই, বয্াে�র অনুেমািদত বয্ি�র 
কােছ েফরত েদওয়া আবশয্ক। কাডর্ েহা�ার কাডর্  হ�া�েরর আেগ বয্াে�র অনুেমািদত পাসর্েনর 
পিরচয় িনি�ত করেবন। কাডর্ িট �া�ফারেযাগয্ নয়। কাডর্ েহা�ার বািতল করার জনয্ কাডর্ িট বয্াে�র 
কােছ েফরত েদেব, যিদ পিরেষবাগিল কাডর্ েহা�ােরর �ারা আর �েয়াজন না হয় বা যিদ 
পিরেষবাগিল েকানও কারেণ বয্া� �ারা �তয্াহার করা হয়। বয্া�, তার পরম িবেবচনার িভিৎতেত, 
একিট �িত�াপন কাডর্  বা PIN বা উভয়ই একই শতর্ ািদ এবং শতর্ াবলী বা এই জাতীয় অনয্ানয্ 
শতর্ াবলীেত ইসুয্ করেত পাের যা বয্া� উপযু� বেল মেন করেত পাের। কাডর্ েহা�ার কাডর্ িটেক 
�ংস করেব যখন এিটর েময়াদ েশষ হেয় যােব তখন এিট িতযর্কভােব অেধর্ক কের েকেট 
েফলেব। কােডর্ র েময়াদ েশষ হওয়ার আেগ বয্া� কাডর্ েহা�ােরর কােছ পুননর্বীকরণ কাডর্  িট 
ে�রণ করেব। কাডর্ েহা�ােরর �ারা পিরচািলত সম� অয্াকাউ� ব� করার ে�ে�, কাডর্ েহা�ার 
অিবলে� কাডর্ িট েফরত িদেত বাধয্। অয্াকাউ� েহা�ােরর সম� অয্াকাউ� ব� হেয় যাওয়ার 
সােথ সােথই নিমিনর কাডর্ গিলও অবশয্ই েফরত িদেত হেব। পূেবর্া� িবধানসােপে�, 
কাডর্ েহা�ার কাডর্  এবং / অথবা িপেনর অনুপযু� / �তারণামূলক / অননুেমািদত / সদৃশ / ভুল 
বয্বহােরর ে�ে� বয্া�েক দায়ব� করেব না, েকানও তৃতীয় পে�র হােত পেড় যাওয়া কােডর্ র 
মাধয্েম বা িপেনর মাধয্েম েকানও তৃতীয় পে�র �ােন আসার মাধয্েম, হারােনা / চুির যাওয়া কাডর্  
বীমা পিলিসর অধীেন আ�ািদত দায়ব�তার পিরমাণ বয্তীত, যা িব�ািরতভােব উে�খ করা হেয়েছ। 
ধারা 12 এবং নীিতর শতর্ াবলী এবং এখােন উি�িখত শতর্ াবলী সােপে�।  
 

7. কাডর্ েহা�ােরর বাধয্বাধকতা: 
7.1 কাডর্ েহা�ার কােডর্ র ে�ে� এবং সম� স�িকর্ ত চােজর্ র জনয্ বয্া� কতৃর্ ক �দৎত 

সম� সুিবধার জনয্ দায়ব� থাকেবন। কাডর্ েহা�ার �াি�র সােথ সােথই কাডর্ িট 
�া�র করেব এবং এিট একিট িনরাপদ �ােন রাখেব এবং েকানও পিরি�িতেতই 
কাডর্ িট অনয্ েকানও বয্ি�র �ারা বয্বহার করার অনুমিত েদেব না।  

7.2 কাডর্ েহা�ার সেচতন হওয়ার সােথ সােথই বয্া�েক অবিহত করেবন: কােডর্ র 
�িত বা চুির বা অনুিলিপ বা এিট বয্বহার করেত স�ম কের এমন উপায়গিল; 
েয েকানও অননুেমািদত েলনেদেনর কাডর্ েহা�ােরর কাডর্  অয্াকাউে� 
েরকিডর্ ং; বয্া� �ারা েসই কাডর্  অয্াকাউ� বজায় রাখার ে�ে� েকানও �িট বা 
অনয্ েকানও অিনয়ম। 

 
7.3 কাডর্ েহা�ার অিবলে� �ানীয় পুিলেশর সােথ হািরেয় যাওয়া বা চুির হেয় 

যাওয়ার িবষেয় �থম তথয্ �িতেবদন (এফআইআর) দােয়র করেব এবং 
বয্া�েক এই িবষেয় অবিহত কের একিট কভািরং েলটার সহ বয্াে�র কােছ তার 
একিট অনুিলিপ ে�রণ করেব। 

 
7.4 কাডর্ েহা�ার কাডর্ িট বয্বহার কের তার �ারা �াপন করা হেল েলনেদনিট 

কাউ�ারময্াে�ট / বািতল করেবন না। 

 
7.5 কাডর্ েহা�ার স�ত হন েয িতিন কাডর্  অয্াকাউে� ে�িডট বয্ােল� িনিবর্েশেষ 

সমেয় সমেয় েঘািষত �িত কয্ােল�ার িদেন শধুমা� একিট িনিদর্ � পিরমােণর 
নগদ / �য় পণয্ বা পিরেষবাগিল উেৎতালন করেত পারেবন। 



 
7.6 কাডর্ েহা�ার কাডর্  অয্াকাউে� পযর্া� তহিবল উপল� না হওয়া পযর্� 

কাডর্ বয্বহার কের �তয্াহার / �য় করার েচ�া না করার জনয্ স�ত হন। কাডর্  
অয্াকাউে� পযর্া� বয্ােল� িনি�ত করার দািয়� স�ূণর্ভােব তার উপর। কাডর্  
অয্াকাউ�িট ওভার�ন হেয় েগেল, তােক সমেয় সমেয় বয্া� �ারা আেরািপত 
চাজর্  এবং দ�নীয় সুেদর সােথ অিবলে� অয্াকাউ� বয্ােলে�র অব�ানিট 
সংেশাধন করেত হেব। এই চাজর্ গিল বয্া� �ারা িনধর্ািরত হেব এবং সমেয় সমেয় 
েঘাষণা করা হেব। 

 
7.7 যিদ েলনেদেনর কারেণ কাডর্ েহা�ােরর কাডর্  অয্াকাউ�িট ওভার�ন করা হয় 

তেব বয্া� েকানও েনািটশ না িদেয় েযৗথভােব বা এককভােব অনুি�ত 
কাডর্ েহা�ােরর অনয্ েকানও অয্াকাউে� থাকা েকানও ে�িডেটর িবরুে� এই 
পিরমাণিট েসট-অফ করার অিধকার সংর�ণ কের এবং কাডর্ েহা�ার এর �ারা 
িবেশষভােব বয্া�েক তা করার অনুমিত েদয়। 

 
7.8 এই শতর্ ািদ এবং শতর্ াবলীর মেধয্ েকানও িকছুই বয্াে�র আইন বা সমেয় 

সমেয়, বয্া� এবং কাডর্ েহা�ােরর মেধয্ িবদয্মান অনয্ েকানও চুি� অনুসাের 
অথর্ �দান ব� করা, �া�ফার এবং �েয়ােগর অিধকারেক �ভািবত করেব না। 

 
7.9 বয্া� �ারা অনুেরাধ করা হেল, কাডর্ েহা�ার তার কাডর্  অয্াকাউে�র সােথ 

স�িকর্ ত সম� বা েয েকানও িবষয় স�িকর্ ত সম� তথয্, েরকডর্  বা শংসাপ� 
সরবরাহ করেব। 

 
7.10 িপনিট কখনই েকানও বয্ি�র কােছ �কাশ করা উিচত নয়, যার মেধয্ বয্াে�র 

কম�েদর পাশাপািশ অনয্ানয্ বয্া� রেয়েছ যােদর এিটএমগিলেক অংশ�হণকারী 
এিটএম িহসােব অিভিহত করা হয়, িপএমই-র কমর্কতর্ া বা েয েকানও পিরি�িতেত 
িলিখত হয়, েয েকানও রেপ যা েকানও তৃতীয় পে�র কােছ েবাধগময্ বা অনয্থায় 
অয্াে�সেযাগয্ হেব, যিদ এই ধরেনর েরকেডর্  অয্াে�স সৎভােব বা অসৎভােব অজর্ ন 
করা হয়। 

7.11 কাডর্ েহা�ার �ীকার করেছন েয, বতর্ মােন �দৎত অথবা পরবত�কােল বয্া�েক 
জানােনা েযেকান িলিখত �যু� িনেদর্ শাবলী ছাড়া কাডর্  বয্বহার কের �ানেজকশন 
স�� করার সুিবধা তােক বয্া� তার িনজ� ঝঁুিক ও অনুেরাধ�েম �দান করেত 
স�ত হেয়েছ।  

 
7.12 কাডর্ েহা�ােরর িনেদর্ েশ, বয্বসার �াভািবক �ি�য়া িহসােব বয্া� সরল িব�ােস 

কাজ করার জনয্, কাডর্ েহা�ার বয্া�েক দায়ী করেত পারেবন না।  
 

7.13 এই�কার িনেদর্ শ পালন করার ে�ে�, বয্া� তার সেবর্া� সােধয্র িভিৎতেত কাজ 
করেব এবং কাডর্ েহা�ােরর েযেকান িনেদর্ শ অনুযায়ী পদে�প �হেণ িবল� হেল 
বা তৎ�ণাৎ স�� না করা েগেল অথবা এেকবােরই কাজিট না হেল বয্া� 
েকানভােবই দায়ী/ দায়ব� থাকেব না।  

 
7.14 িন�িলিখত কাডর্  অয্াকাউ� সং�া� বাধয্বাধকতা স�ূণর্ভােব েসই বয্া� �াে� 

এেস �দান করেত হেব েযখােন অয্াকাউ� বা িডেপািজট েখালা হেয়িছল এবং তা 
�ানীয় আইন সােপ� হেব (যার অ�গর্ত েকান সীমাব�তা ছাড়া, েযেকান সরকারী 
আইন, আেদশ, ফরমান, িবধান, েযমন, আিথর্ক ও িবিনময় িনয়�ণ িবিধ)। 
রপা�রেযাগয্তা বা ে�রণেযাগয্তা, আইনত দাবী, অিন�াকৃত ে�রণ, যু� বা 
গণিববাদ অথবা অনয্ানয্ অনুরপ কারণ যা বয্াে�র িনয়�েণর বাইের, তার জনয্ কাডর্  



অয্াকাউে� অথর্ েযাগ করার মত উপল�তা না থাকেল বয্া� দায়ব� থাকেব না, 
বয্াে�র সাবিসিডয়াির বা অয্ািফিলেয়টেদরও দায়ী করা যােব না। 

 
8. আিথর্ক দািয়�: 

8.1 বয্া� অনুেমািদত সম� পিরেষবা এবং সম� �াসি�ক মূলয্ �দােনর জনয্ 
কাডর্ েহা�ার দায়ব� থাকেবন এবং বয্াে�র সােথ কাডর্  সং�া� েলনেদেনর ে�ে� 
শভবুি�র সােথ কাজ করেবন। কাডর্  সং�া� েযেকান �দৎত িনেদর্ শ 
অ�তয্াহারেযাগয্ িহসােব গণয্ করা হেব। কাডর্ েহা�ার েযেকান পিরি�িতেত কাডর্  
বয্বহােরর জনয্ দায় �ীকার করেবন, এই বয্বহার তার �কািশত বা �যু� অবগিত বা 
অনুেমাদেনর সােথ েহাক বা না েহাক। বয্াে�র �ানেজকশন েরকডর্  অনুযায়ী কােডর্ র 
বয্বহার �ারা �া� েকান িনেদর্ শ বা েযেকান �তয্াহার বা ে�রণেযাগয্ অথর্মূলয্ 
কাডর্ েহা�ােরর �াথিমক অয্াকাউ�(গিল) েথেক েকেট েনওয়ার জনয্ কাডর্ েহা�ার 
বয্া�েক অনুেমাদন জানাে�ন। 

 

8.2 েডিবট-কাম-এিটএম কাডর্  পিরেষবার বয্বহােরর ফেল েকান বাধয্বাধকতা ৈতির হেল তা 
অয্াকাউ� েহা�ার বা কাডর্ েহা�ার �ারা অনয্ কাউেক হ�া�র করা যােব না।  

 

9. এিটএম, িপওএস টািমর্নাল ও অনয্ানয্ অথর্�দান �ণালী সং�া� সাধারণ শতর্ : 
9.1 একািধক অয্াকাউ�: 

(a) কাডর্ েহা�ার স�ত হে�ন েয বয্াে�র সােথ তার একািধক অয্াকাউ� 
থাকেল, কতগিল কাডর্  অয্াকাউে� কাডর্  পিরেষবা পাওয়া যােব তা বয্া� 
ি�র করেব।  

 

(b) কাডর্ গিল একািধক অয্াকাউে�র সােথ সংযু� থাকেল, ভােগর েনটওয়াকর্  ও 
মােচর্ � �িত�ােন ঘটা �ানেজকশন শধুমা� �াথিমক অয্াকাউ� েথেক হেব। 
এই অয্াকাউে� েকান অথর্ না থাকেল, বয্া� �ানেজকশন ঘটেত েদেব না, 

 

এমনিক যিদ একই কােডর্ র সােথ সংযু� অনয্ানয্ কাডর্  অয্াকাউে� অথর্ 
উপল� থােক তাহেলও।  

 

(c) কাডর্  বয্বহার কের করা সকল পণয্ বা পিরেষবা �য়, নগদ, পাির�িমক, মূলয্ ও 
সম� ধরেণর �দানেযাগয্ অথর্মূলয্ বয্া� কাডর্  অয্াকাউ�গিল েথেক েকেট 
েনেব। সম� �ানেজকশন কাডর্  অয্াকাউ�(গিল) স�িকর্ ত অয্াকাউ� 
িববৃিতেত �দিশর্ত হেব। এই িববৃিত �িত িতনমােস বয্া�েক েশষবার 
িলিখতভােব জানােনা কাডর্ েহা�ােরর েমইল অয্াে�েস পাঠােনা হেব।  

 

(d) কাডর্ েহা�ার স�ত হে�ন েয তার অয্াকাউ�(গিল) সং�া� বয্াে�র 
�ানেজকশন েরকডর্  চূড়া� ও িনেভর্ জাল হেব যার �ারা িতিন আব� থাকেবন।  

 

9.2  এিটএম, িপওএস ও অনয্ানয্ অথর্�দান �ণালীর বয্বহার: 
(a) কাডর্ িট েগাপন িপেনর সােথ এিটএেম বয্বহার করা যােব। িপন বয্বহার কের 

স�� করা সম� �ানেজকশেনর জনয্ কাডর্ েহা�ার দায়ী থাকেবন। 
 

(b) কাডর্  জাির করার সময় একিট ব� খােম এই িপন কাডর্ েহা�ােরর কােছ 
পাঠােনা হেব এবং েসিট েযন িতিন ব� খােমই পান, তা কাডর্ েহা�ারেক 
িনি�ত করেত হেব। 

 

(c) কােডর্ র গােয় িপন িলেখ রাখা যােব না এবং কােডর্ র সােথ একে� রাখা যােব 
না।  



 
(d) িপন পিরবতর্ ন করেত চাইেল, এই�কার পিরেষবার উপল�তার উপর িনভর্ র 

কের কাডর্ েহা�ার তার িনজ� িপন (েযেকান 4িট সংখয্া) ৈতির কের িনেত 
পারেবন। েসইে�ে�, কাডর্ েহা�ার েযন এমন িপন না বােছন যা সহেজই তার 
তথয্ অনুযায়ী িচি�ত করা যােব, েযমন তার জ�তািরখ, গািড়র েরিজে�শন, 
বা একই সংখয্ার পুনরাবৃিৎত ইতয্ািদ।  

 

(e) িপেনর েগাপনীয়তা এইভােব �কাশ করা বা যথাযথ সুর�া িনেত না পারা, 
স�ূণর্ভােব কাডর্ েহা�ােরর িনজ� ঝঁুিকর িবষয়। িপন বয্বহার কের স�� 
হওয়া সম� �ানেজকশেনর জনয্ কাডর্ েহা�ার দায়ী থাকেবন এবং িতিন উৎপ� 
হওয়া �ানেজকশেনর েরকডর্  �ারা আব� হেবন। 

 

(f) কাডর্ েহা�ার যিদ কােডর্ র িপন ভুেল যান, তােক িপন পিরবতর্ েনর জনয্ 
বয্াে�র কােছ িলিখত অনুেরাধ জানােত হেব, যার পের বয্া� 
কাডর্ েহা�ারেক নতুন িপন জানােব। তেব, বয্াে�র েরকডর্  ও কি�উটার 
িসে�েম নতুন িপন সি�য় না হওয়া পযর্� পুরােনা িপন বয্বহার কের স�� 
করা সম� �ানেজকশেনর জনয্ অয্াকাউ� েহা�ার দায়ী হেবন। 

 

(g) বয্া� সাধারণত �ানেজকশেনর 30 িদেনর মেধয্ কাডর্ েহা�ােরর 
অয্াকাউ� েথেক টাকা কাটেব। 

 

(h) িপএ/ টািমর্নােল ঘটা �ানেজকশনগিলর মান সময় সােপে� েঘািষত হওয়া 
কাডর্  জাির ও বয্বহার করার জনয্ ও সম� �াসি�ক মূলয্ তৎ�ণাৎ 
কাডর্ েহা�ােরর কাডর্  অয্াকাউ� েথেক েকেট েনওয়া হেব। �ানেজকশন 
সং�া� দাবী িন�িৎতর ে�ে� তা বয্া� �ারা যাচাইকৃত হওয়ার পের কাযর্�ম 
হেব। িপএ/ টািমর্নােল রিসদ উৎপ� হওয়ার পেরই �ানেজকশন অনুেমািদত ও 
স�ূণর্ হেয়েছ বেল গণয্ হেব।  

িভসা টািমর্নােল উৎপ� হওয়া েসলস ি�েপর একিট �িতিলিপ 
কাডর্ েহা�ারেক অবশয্ই �া�র করেত হেব এবং িনেজর কােছ েরেখ িদেত 
হেব।  
কাডর্ েহা�ারেক অবশয্ই এই�কার রিসদ েরেখ িদেত হেব এবং িনেজর 
অয্াকাউ� িববৃিতর সােথ িমিলেয় িনেত হেব। যিদ বয্া� উি�িখত িববৃিতেত মূলয্ 
বা �ানেজকশন স�িকর্ ত েকান িবেরাধ কাডর্ েহা�ােরর েচােখ পেড়, তাহেল 
িববৃিতর তািরখ েথেক 15 িদেনর মেধয্ কাডর্ েহা�ারেক িব�ািরতভােব বয্াে�র 
কােছ এই িবষেয় জানােত হেব, যা করেত বয্থর্ হেল ধের েনওয়া হেব েয সম� 
মূলয্ �ীকৃত হেয়েছ এবং িনয়ম অনুসাের স�� হেয়েছ। িপএ/ টািমর্নােল 
�ি�য়াকৃত বয্াে�র �ানেজকশন েরকডর্  চূড়া� িহসােব গণয্ হেব এবং সম� 
উেদ্দশয্েক আব� রাখেব।  

 

(i) কাডর্  এমন েকান উেদ্দেশয্ বয্বহার করা যােব না যা সময় সােপে� সংেশািধত 
এফইএমএ �ারা, িবিনময় িনয়�ণ িনেদর্ িশকা বা েসখােন উি�িখত েকান িনয়ম, 
িবিধ, িব�ি� �ারা অনুেমািদত হয় না।  

 

(j) পণয্ এবং/অথবা পিরেষবা সরবরাহ সহ িবিভ� কারেণ এআইএম/ 
টািমর্নালগিলেত অংশ�হণ কের কাডর্  বয্বহােরর জনয্ িভসা কােডর্ র ভাগ কের 
েনওয়া েপেম� েনটওয়ােকর্  অংশ�হণ করা েযেকান সদসয্ বয্াে�র সােথ 
কাডর্ েহা�ােরর েলনেদেনর জনয্ বয্া� েকান দায় �ীকার করেব না। এই�কার 
এিটএমগিলেত �দান করা �ানেজকশেনর �কার, বয্াে�র িনজ� েনটওয়ােকর্  
�দান করা �কােরর েথেক আলাদা হেত পাের। অনয্ানয্ েনটওয়ােকর্ র এিটএেম 



�দৎত শধুমা� নুয্নতম �ানেজকশন েসট এই বয্া� �ারা সমিথর্ত হেব। 
কাডর্ েহা�ারেক অবগত না কেরই বয্া� এই �ানেজকশন েসট পিরবতর্ ন করার 
অিধকার ধারণ কের। 

 

(k) সময় সােপে� বয্া� �ারা েঘািষত এই�কার সুিবধার জনয্ আলাদাভােব 
পিরেষবা মূলয্ ধাযর্ কর আহেব এবং কাডর্ েহা�াের কাডর্  অয্াকাউ� েথেক 
েকেট েনওয়া হেব। এই মূলয্ েকেট েনওয়ার মত পযর্া� অথর্ কাডর্  অয্াকাউে� 
না থাকেল, বয্া� এই �ানেজকশন বািতল করার অিধকার ধারণ কের। বয্াে�র 
িস�া� �ারা কাডর্ েহা�ার আব� থাকেবন।  

 

(I) অংশ�হণকারী েকান এিটএম েনটওয়াকর্  �িত�ান বা মােচর্ � �িত�ান 
স�েকর্  কাডর্ েহা�ােরর েকান অিভেযাগ থাকেল, কাডর্ েহা�ারেক েসই 
�িত�ােনর সােথ মীমাংসা কের িনেত হেব এবং তা করেত বয্থর্ হেল বয্াে�র 
বাধয্বাধকতা েথেক িতিন েকানভােব অবয্হিত পােবন না।  

 

(m) অংশ�হণকারী এিটএম/ টািমর্নালগিলেত এই কাডর্  শধুমা� ৈবদুয্িতকভােব 
বয্বহার করা যােব এবং েহােটেল েচক-ইন করা, েমইল অডর্ ার �য়, িবেদশী 
ময্াগািজন/ পযর্ায়�িমক ে�াড়পে�র সাবি�পশন, েফান অডর্ ার �য় ইতয্ািদর 
মত �ানেজকশন স�ূণর্ হওয়ার আেগ অথর্�দােনর জনয্ বয্বহার করা যােব না 
এবং এই ধরেণর েকান বয্বহারেক অননুেমািদত ধরা হেব এবং কাডর্ েহা�ার 
এককভােব এইজনয্ দায়ব� থাকেবন। 

 

(n) উপর�, িপএমই/ মােচর্ � �িত�ােন েকান নগদ �ানেজকশন, অথর্াৎ নগদ 
অথর্ জমা েদওয়া বা �তয্াহার করা যােব না। 

 

(o) �ানেজকশন হওয়া অথর্মূেলয্র ে�ে� কাডর্ েহা�ােরর অয্াকাউ� েথেক 
েকেট েনওয়া ও িপএমই �ারা ধাযর্ করা েকান অিতির� মূেলয্র জনয্ বয্া� 
েকান দায় �ীকার করেব না।  

 

(p) েকান �া�ীয় �িট বা েযাগােযাগ িলে�র বয্থর্তার ে�ে� সম� িরফা� ও 
িন�িৎত বয্ি� �ারা �ি�য়াকৃত হেব এবং যথাযথভােব যাচাই করার পের 
অয্াকাউে� যু� হেব। কাডর্ েহা�ার স�ত হে�ন েয এই ধরেণর �তয্াখয্ান/ 
িন�িৎত অিন�� থাকার ে�ে� টাকা েকেট েনওয়ার কাজ, িরফা� স�েকর্  
িবেবচনা না কের শধুমা� কাডর্  অয্াকাউে� উপল� অেথর্র িভিৎতেত স�� 
করা হেব।  

 

(q) সম� নগদ/ েচক জমা েদওয়ার কাজ শধুমা� বয্াে�র এিটএেমই করা যােব। 
বয্াে�র এিটএম ও টািমর্নােল কাডর্  বয্বহার কের স�� সম� নগদ/ েচক জমা 
করার �ানেজকশন, েচক বইেয়র অনুেরাধ, অয্াকাউ� িববৃিতর অনুেরােধর 
ে�ে�, কাডর্ েহা�ার স�ত হে�ন েয এই �কার জমা েদওয়ার অনুেরাধ 
বয্াে�র দুইজন আিধকািরক �ারা যাচাই সােপ� িবষয় এবং এই যাচাইকরণ 
�ারা কাডর্ েহা�ার আব� থাকেবন। সাধারণত এই অনুেরােধর �ি�য়াকরণ হেব 
পরবত� কাযর্িদবেস।  

 

(r) এিটএেম হওয়া সম� নগদ/ েচক জমা করার �ানেজকশেনর ে�ে�, 
কাডর্ েহা�ার স�ত হে�ন েয এিটএম একিট রিসদ ��ত করেব এবং আর 
েকান রিসদ জাির করা হেব না।  

 

(s) বয্া� তার িনজ� িবেবচনা অনুযায়ী এই�কার িনেদর্ শ স�াদন না করার িস�া� 



িনেত পাের, যিদ তােদর িব�াস হয় েয এই িনেদর্ শ আসল নয় বা অ�� বা 
সে�হজনক বা অনুপযু� এবং েযেকান কারেণই এই িনেদর্ শ কাযর্কর করেব 
না।  

 

(t) এমন েকান িনেদর্ শ যা বয্া� একািধক উপােয় স�াদন করেত পাের, 
কাডর্ েহা�ােরর কাছ েথেক েপেল বয্া� তার িনজ� িবেবচনা অনুযায়ী উ� 
িনেদর্ শ উ� উপায়গিলর েযেকান একিট উপােয় স�ািদত করেব।  

 

(u) এই কাডর্  সাধারণত ভারত ও িবেদেশর েসই সম� ৈবদুয্িতক মােচর্ � 
�িত�ান �ারা �ীকৃত হেব, েযখােন িভসািনসা ইেলক�ন েলােগা �দিশর্ত 
হেব।  

 

(v) েকান চ�ের কােডর্ র �চারমূলক সাম�ী বা িভসার �তীকিচ� �দিশর্ত হওয়ার 
অথর্ এই নয় েয েসই চ�ের উপল� সম� পণয্ ও পিরেষবা এই কােডর্ র 
মাধয্েম েকনা যােব।  

 

(w) কাডর্ েহা�ােরর সই থাকেলই শধুমা� এই কাডর্  �ীকৃত হেব।  
 

(x) ইিডিস টািমর্নাল যখন েসলস ি�প উৎপ� করেব তখনই �ানেজকশনগিল 
অনুেমািদত ও স�ূণর্ িহসােব গণয্ হেব। �ানেজকশন হওয়া অথর্মূলয্ 
তৎ�ণাৎ কােডর্ র সােথ সংযু� �াথিমক অয্াকাউ� েথেক েকেট েনওয়া 
হেব। কাডর্ েহা�ারেক িনি�ত করেত হেব েযন �িতিট েকনাকাটার সময় 
মােচর্ ে�র কােছ এই কাডর্  শধুমা� একবারই বয্বহৃত হয়।  

 

(y) বয্া� অিতির� মূেলয্র িবিনমেয় েসলস ি�েপর �িতিলিপ িদেত পাের। 
কাডর্ েহা�ােরর বয্ি�গত �া�র েনই অথচ কাডর্ েহা�ার �ারা অনুেমািদত 
িহসােব �মািণত হেত পাের, এমন েযেকান েসলস ি�েপর ে�ে� 
কাডর্ েহা�ােরর দায় বতর্ ােব।  

(z) যিদ েকানও বয্বসায়ী েকানও �িটর কারেণ বা পণয্�বয্ েফরেতর কারেণ 
একিট স�ূণর্ েলনেদন বািতল করেত চান তেব পূেবর্র িব�য় রিসদিট 
অবশয্ই বয্বসায়ী �ারা বািতল করেত হেব এবং বািতল হওয়া রিসেদর একিট 
কিপ অবশয্ই তার দখেল রাখেত হেব। েয েকানও মােচর্ � / িডভাইস �িট 
বা েযাগােযােগর িলে�র কারেণ সম� অথর্ েফরত এবং সম�য়গিল 
ময্ানুয়ািল �ি�য়া করা আবশয্ক এবং কাডর্  অয্াকাউ�িট যথাযথ যাচাইেয়র 
পের এবং �েযাজয্ িহসােব িভসার িনয়ম ও �িবধান অনুসাের জমা েদওয়া 
হেব। কাডর্ েহা�ার স�ত হন েয 
এই সমেয়র মেধয্ �া� েয েকানও েডিবট করা হেব 
শধুমা� কাডর্  অয্াকাউে� উপল� বয্ােলে�র উপর িভিৎত কের 
অনয্ িকছু িবেবচনা কের নয়। কাডর্ েহা�ার বয্াংকেক অথর্ �দােনর 
িনেদর্ শাবলী না মানার জনয্ �িতপূরণও েদয়। 

 

কাডর্ েহা�ার অবশয্ই েয েকানও সমেয় তার হেয় এই কাডর্ িট বয্বহার করার 
জনয্ কাউেক কাডর্ িট হ�া�র করেবন না, কাডর্ েহা�ারেক অবশয্ই িনি�ত 
করেত হেব েয েলনেদেনর সময় িতিন িপএমইেত শারীিরকভােব উপি�ত 
আেছন 

 

9.3 মােচর্ ে�র সােথ কাডর্ েহা�ােরর িবেরাধ 
(a) কাডর্ েহা�ােরর আসল �া�র ও কাডর্  ন�র সহ েসলস ি�প, বয্া� ও 

কাডর্ েহাডােরর মেধয্ চূড়া� �মাণ িহসােব কাডর্ েহা�ােরর উপর বতর্ ােনা 



দায় রেপ গণয্ হেব।  
 

(b) সু��রেপ বুঝেত হেব েয কাডর্  পিরেষবা হল স�ূণর্রেপ পণয্ েকনার জনয্ বা 
পিরেষবা উপল� করার জনয্ কাডর্ েহা�ারেক �দান করা একিট পিরেষবা এবং 
এই পণয্ বা পিরেষবার গণমান, পিরমাণ, মূলয্, �দান বা অনয্ েযেকান িবষেয় 
বয্া� েকান ওয়া�াি� �দান কের না বা েকান উপ�াপন �াপন কের না এবং 
েযেকান িবেরাধ সরাসির িপএমইর সােথ সমাধান করেত হেব।  
তেব, মােচর্ ে�র সােথ িবেরাধ স�েকর্  কাডর্ েহা�ার বয্া�েক জানােবন, 
সােথ �ানেজকশেনর �ােনর নাম, তািরখ ও সময় এবং অনয্ানয্ তথয্ 
জানােত হেব যােত বয্া� তদে� সহায়তা পায়।  

 

(c) িববৃিতেত িনেদর্ িশত �েযাজয্ মূলয্ স�েকর্  �ু� কাডর্ েহা�ােরর অস�িতর 
ে�ে� এই স�েকর্  অবগত হওয়ার দুই মােসর মেধয্ বয্া� তা সমাধােনর 
�কৃত ও যুি�যু� �েচ�া চালােব। যিদ এমন �েচ�ার পের, বয্া� ি�র কের 
েয, িনেদর্ িশত মূলয্ সিঠক তাহেল েসই তথয্ কাডর্ েহা�ারেক জানােনা হেব, 
সােথ েসলস ি�প বা অথর্�দােনর অনুেরাধপে�র �িতিলিপ সহ িব�ািরত 
তথয্ও জানােত হেব। 

(d) কাডর্  �ীকার করেত েকান �িত�ান অ�ীকার করেল বয্া� দায়ব� থাকেব 
না। 

 

10. েডিবট কাডর্  বয্বহােরর মূলয্: 
10.1 সময় সােপে� কাডর্ েহা�ারেক বয্াে�র জানােনা হাের বািষর্ক মূলয্ �যু� হেব। কাডর্  

জাির করা হেল কাডর্  অয্াকাউ� েথেক বািষর্ক মূলয্ েকেট েনওয়া হেব। কাডর্  জাির, 
পুনরায় জাির করা, ফেটা�াফ সহ জাির করা েডিবট কােডর্ র এবং অয্াকাউ� �িত 
একািধক েডিবট কাডর্  জাির করার জনয্ কাডর্ েহা�ারেক েযেকান সময় মূলয্, সময় 
সােপে� জািনেয় েদওয়া এবং /অথবা কােডর্ র মাধয্েম করা �ানেজকশেনর জনয্ 
েযেকান মূলয্/ পাির�িমক ধাযর্ করার অিধকার বয্া� ধারণ কের। �েযাজয্ মূলয্ ও 
পাির�িমেকর িব�ািরত তথয্ বয্া� েথেক পাওয়া যােব এবং এগিল সময় সােপে� 
পিরবিতর্ ত হেব। 

 

10.2 এই ধরেণর মূলয্ ও পাির�িমক কাডর্  অয্াকাউ� েথেক এই পাির�িমক ও মূলয্ বহন 
করার ে�ে� �য়ংি�য়ভােব েকেট েনওয়া হেব। েসইসে�, ভােগর েনটওয়ােকর্ র 
অনয্ানয্ িকছু এিটএম মািলক বা পিরচালকরা তােদর এিটএম/ অনয্ানয্ য� বয্বহােরর 
জনয্ �িতিট বয্বহােরর ে�ে� অিতির� মূলয্ ধাযর্ করেত পাের এবং এমন অনয্ানয্ 
�যু� পাির�িমক/ মূলয্ সহ এই মূলয্ কাডর্  অয্াকাউ� েথেক েকেট েনওয়া হেব।  

 

10.3 কাডর্  বয্বহােরর ফল�রপ েযেকান �দানেযাগয্ সরকারী মূলয্, শ� বা ঋণ বা কর, 
কাডর্ েহা�ােরর দািয়� হেব এবং তার উপর ধাযর্ করা হেল (�তয্� বা পেরা�ভােব), 
বয্া� কাডর্  অয্াকাউ�(গিল) েথেক এই মূলয্, শ� বা কর েকেট েনেব।  

 

10.4 কাডর্ েহা�ার িনেজর কাডর্  অয্াকাউ� েথেক টাকা েকেট েনওয়ার জনয্ বয্া�েক 
অনুেমাদন জানাে�ন এবং িনেজর কােডর্ র সােথ জিড়ত কারেণ কাডর্ েহা�ােরর কাছ 
েথেক অথর্ সং�েহর সময় েকান বয্য়, মূলয্ ও খরচ (যার অ�গর্ত েকান সীমাব�তা 
ছাড়া আইন অনুেমািদত সীমা পযর্� আইনজীবীর যুি�স�ত পাির�িমক) েথেক 
বয্া�েক িনরাপদ রাখেবন।  

 

10.5 অথর্�দান �তয্াখয্ােনর �মতা 
আইেনর চাওয়া ে�� ছাড়া, বয্া� যিদ েকান �ি�য়া, সমন, আেদশ, �িগতােদশ, 
স�াদন, বাধা, ধাযর্ মূলয্, পূবর্শতর্ , তথয্ বা িব�ি� লাভ কের, যা বয্া� শভবুি�র সােথ 



িব�াস কের এবং যা কাডর্ েহা�ােরর �মতা বা কাডর্  েথেক েলনেদন করার জনয্ 
কাডর্ েহা�ার অনুেমািদত েকান বয্ি�র উপর �� েতােল, তাহেল বয্া� িনজ� 
িবেবচনা অনুসাের এবং কাডর্ েহা�ােরর কােছ বা এই ধরেণর অনয্ানয্ বয্ি�র কােছ 
দায়ব� না েথেক, কাডর্ েহা�ারেক তার অথর্ লাভ করা বা �তয্াহার করার অনুমিত 
েদওয়া �তয্াখয্ান করেত পাের অথবা বয্া� এই অথর্ েকান উপযু� কতৃর্ প�েক �দান 
করেত পাের এবং কাডর্ েহা�ােরর কাছ েথেক এই অথর্ উ�ার করার জনয্ �েযাজয্ 
আইন �ারা অনয্ানয্ পদে�প �হণ করেত পাের। 

 

11. সুিবধাসমূহ: 
11.1 কােডর্ র সােথ �দৎত েযেকান বা সম� সুিবধা েযাগ করা/ মুেছ েফলা/ সংেশাধন করার 

অিধকার বয্া� ধারণ কের। বয্া� কাডর্  সং�া� �চারমূলক বয্ব�া েযাগ/ গেড় েতালার 
েচ�া করেব। তেব এগিল শধুমা� সেবর্া� �েচ�ার িভিৎতেত স�� হেব এবং এই 
�চারমূলক সুিবধাগিলর কারেণ ৈতির হওয়া েযেকান িববাদ বয্াে�র দায়ব�তা িহসােব 
িবেবিচত হেব না।  

11.2 পণয্ �য়/ পিরেষবা লােভর ে�ে� কাডর্ েহা�ারেক িকছু ছাড় পাইেয় েদওয়ার জনয্ 
বয্া� িকছু মােচর্ ে�র সােথ বয্ব�া করেত পাের। তেব, এই মােচর্ �েদর সােথ 
কাডর্ েহা�ােরর েযেকান িববােদর ে�ে� বয্া� দায়ী বা ৈকিফয়ত িদেত বাধয্ থাকেব 
না।  

 

12. কাডর্  চুির হওয়া বা হািরেয় যাওয়া: 
12.1 কােডর্ র িনরাপৎতার জনয্ কাডর্ েহা�ার দায়ব� থাকেবন এবং এিটর সুর�া িনি�ত করার 

মত সম� পদে�প �হণ করেবন। কাডর্  হািরেয় েগেল বা চুির হেয় েগেল, 
কাডর্ েহা�ারেক অবশয্ই �ানীয় পুিলেশর কােছ ফা�র্  ইনফেমর্শন িরেপাটর্  
(এফআইআর) দােয়র করেত হেব এবং এিটর একিট �িতিলিপ সহ হািরেয় যাওয়ার 
িবষেয় বয্া�েক অবগত কের একিট প� তৎ�ণাৎ বয্াে� পাঠােত হেব।  

 

12.2 নীেচ উি�িখত শতর্ াবলী সােপে� চুিরয় হওয়া এবং/অথবা হািরেয় যাওয়া কােডর্ র জনয্ 
িবমা পিলিস �দােনর এক অিতির� পিরেষবা বয্া� কাডর্ েহা�ারেদর িদে�: 

(a) বয্া� িনজ� খরেচ েভৗেগািলক সীমার মেধয্ ও শতর্ াবলী েমেন এবং িবেশষ 
কের এই নীিতেত িনেদর্ িশত সীমার মেধয্ েথেক হািরেয় যাওয়া/ চুির হওয়া 
কােডর্ র জনয্ িবমা পিলিস �দান করেব।  

 

(b) কাডর্  হািরেয় যাওয়ার সােথ সােথই কাডর্ েহা�ারেক বয্াে�র 24 ঘ�ার েফান 
বয্াি�ং ন�ের হািরেয় যাওয়ার িবষেয় জানােত হেব। অপবয্বহার আটকােত বয্া� 
তৎ�ণাৎ কাডর্  িনি�য় কের েদেব।  
 

(c) কাডর্ েহা�ার এরপর িন�িলিখত নিথপ�গিল বয্াে�র কােছ 
পাঠােবন: 

(i) একজন অিফসার �ারা যথাযথভােব �ীকৃত এফআইআর িরেপাটর্ ; 
(ii) হািরেয় যাওয়া/ িবতিকর্ ত �ানেজকশনগিলর তথয্ সহ িচিঠ  
(iii) কাডর্ েহা�ােরর কাছ েথেক ধারা 18.6 এ উি�িখত িনরাপৎতা �িতিবধান প� 

(ইনেডমিনিট েলটার) 
(iv) আ�জর্ ািতক েলনেদন সং�া� িবতেকর্ র ে�ে� পাসেপােটর্ র �িতিলিপ 

এবং 
(v) বয্াে�র চাওয়া এবং বয্া�েক স�� করা অনয্ানয্ সম� নিথপ�। 

 

(d) উপিরউ� নিথপ� জমা েদওয়ার 5 িদেনর মেধয্ িবতিকর্ ত অথর্মূেলয্র জনয্ 
একিট িনিদর্ � অংশ ধের েরেখ বয্া� অ�ায়ী ঋণ �দান করেব।  

 



(e) �িতিট কােডর্ র দায়ব�তা সবর্ািধক 2.5 লাখ টাকা হেব এবং হািরেয় যাওয়ার 
সবর্ািধক 30 িদন আেগ েথেক হওয়া সম� েলাকসােনর জনয্ কাডর্ েহা�ার 
�িতপূরণ পােবন।  

 

(f) কাডর্ েহা�ােরর কাছ েথেক কাডর্  হািরেয় যাওয়া/ চুির হওয়ার তথয্ ও �েয়াজনীয় 
নিথপ� লােভর ে�ে�, হািরেয় যাওয়া/ চুির হওয়া কাডর্  স�েকর্  জবাব েদওয়ার 
আেগ, বয্া� এই কাডর্  চুির হওয়া/ হািরেয় যাওয়ার িবষেয় িনেজ তদ� করার 
অনুেমাদন িনে�। এই তদে� যিদ কাডর্ েহা�ার এবং/অথবা কাডর্ েহা�ােরর 
আৎমীয়/কমর্চারীেদর �তয্� বা পেরা� সংেযাগ �কািশত হয়, বয্া� 
কাডর্ েহা�ােরর িবরুে� উপযু� পদে�প েনেব, েসইসে� কাডর্ েহা�ারেক এই 
নীিতর সুিবধা �দান অ�ীকার করেব। অ�ায়ী ঋণ েকবলমা� তদে�র পেরই ি�র 
করা হেব। বয্াে�র তদে�র ফলাফল চূড়া� বেল গণয্ হেব এবং কাডর্ েহা�ারেক 
আব� করেব। 

 

(g) কাডর্  অয্াকাউে�র ধারণ করা অথর্ খালাস না করা পযর্� কাডর্ েহা�ার উ� 
অয্াকাউ� ব� করেত পারেবন না।  

(h) যিদও, �� কের জািনেয় েদওয়া হে� েয কাডর্ েহা�ার এই নীিতর সুিবধ 
লাভ  করেবন শধুমা� যিদ: 

(i) কাডর্  অয্াকাউ� সম� শতর্  েমেন চেল 
(ii) কাডর্  চুির/ হািরেয় যাওয়ার আেগ, গত 12 মােস 2 এর েবশী অননুেমািদত ঘটনা 

না ঘেট থােক এবং 
(iii) কাডর্ েহা�ারেক েদখােত হেব েয িতিন কাডর্  সুরি�ত রাখার কােজ 

অবেহলা কেরনিন। 
(i) কাডর্  চুির যাওয়া/ হািরেয় যাওয়ার নীিতর অধীেন বয্াে�র দায়ব�তা ধারা 16 এ 

উি�িখত সাধারণ বজর্ ন সােপ� হেব এবং ধারা 16 এ উি�িখত েকান কারেণ 
কাডর্  হািরেয় েফলার ে�ে� কাডর্ েহা�ার হািরেয় যাওয়া/ চুির হওয়া কােডর্ র 
িবমা পিলিসর েকান সুিবধা লাভ করার অিধকারী হেবন না।  

 

12.3 সইিবহীন কােডর্ র ে�ে�, এিট বয্বহােরর কারেণ বহন করা সম� মূেলয্র জনয্ 
কাডর্ েহা�ার দায়ব� থাকেবন এবং কাডর্ েহা�ার চুির হওয়া/ হািরেয় যাওয়া কােডর্ র 
িবমা পিলিসর েকান সুিবধা লাভ করার অিধকারী হেবন না।  

 

12.4 কাডর্ েহা�ার যিদ িবেদেশ কাডর্  হািরেয় েফেলন, তােক হয় উপিরউ� �ি�য়া অনুসরণ 
করেত হেব অথবা ধারা 13 এ উি�িখত িভসা ে�াবাল এমােজর্ ি� অয্ািসে�� 
েহ�লাইেনর মাধয্েম কাডর্  হারােনার িরেপাটর্  জানােত হেব। কাডর্ েহা�ার যিদ িভসা 
ে�াবাল এমােজর্ ি� অয্ািসে�� পিরেষবা বয্বহার কেরন, তাহেল এই পিরেষবা 
বয্বহােরর মূলয্ও কাডর্ েহা�ারেক �দান করেত হেব। 

 

12.5 কাডর্ েহা�ারেক এই িবষেয় অবগত থাকেত হেব েয একবার কােডর্ র হািরেয় যাওয়া, 
চুির যাওয়া বা �িত�� হওয়া জানােনা হেল ও তারপর খঁুেজ পাওয়া েগেল, েসিটেক 
তৎ�ণাৎ অেধর্ক কের েভেঙ েফলা হেব, বয্াে� েফরত েদওয়া হেব এবং এিটর 
অপবয্বহার আটকােত যথাযথ েচ�া করা হেব।  

কাডর্ েহা�ার এই শতর্ াবলী সবিদক েথেক েমেন চলেল, বয্া� তার িনজ� িবেবচনা 
অনুযায়ী িনেদর্ িশত মূেলয্ হািরেয় যাওয়া/ চুির হওয়া কােডর্ র বদেল একিট নতুন কাডর্  
জাির করেব। 

 

13. িভসা ে�াবাল অয্ািসে�ে�র পিরেষবা: 
13.1 এমােজর্ ি� অয্ািসে�� ে�া�ােমর সােথ েযাগােযাগ ও তােদর পিরেষবাগিলর বয্ব�া 

�দান কের একিট তৃতীয় পে�র পিরেষবা �দাতা এবং েসগিলর জনয্ িভসা 



ই�ারনয্াশনাল বয্য় বহন কের এবং সম� ও েযেকান িচিকৎসা, আইিন ও অনয্ানয্ 
বয্বহৃত পিরেষবার বয্য় �দান করার দািয়� কাডর্ েহা�ােরর উপর বতর্ ায়।  
সহায়তা �দান করা হয় সেবর্া� �েচ�ার িভিৎতেত এবং সময়, দূর� বা অব�ােনর 
সমসয্ার ে�ে� তা উপল� নাও করা েযেত পাের। িভসা ই�ারনয্াশনাল �ারা পরামিশর্ত 
এবং/অথবা মেনানীত িচিকৎসািবদ এবং/অথবা আইনজীবীরা িভসা ই�ারনয্াশনােলর 
কমর্চারী নন এবং েসইজনয্, তারা েকান িচিকৎসা, আইিন বা পিরবহণ পিরেষবার 
উপল�তা, বয্বহার, সি�য়তা, বজর্ ন বা পিরণিতর জনয্ দায়ী হেবন না। এই�কার 
পিরেষবার বয্ব�া বা বয্বহােরর জনয্ বয্া� েকান দায় �ীকার করেব না।  
 

14. পিরেষবা েযাগ করা ও �তয্াহার করা 
14.1 বয্া� তার িনজ� িবেবচনায় কাডর্ েহা�ােরর কােছ তার সুিবধা ও বয্বহােরর জনয্ ভােগর 

েনটওয়ােকর্ র মাধয্েম আরও েবশী এিটএম, ইিডিস-িপওএস, এবং/অথবা অনয্ানয্ য� 
উপল� করােত পাের। এই য�গিল বয্বহার কের স�� করা �ানেজকশেনর জনয্ 
সময় সােপে� বয্া� িনধর্ািরত সম� মূলয্ ও পাির�িমক কাডর্ েহা�ােরর 
অয্াকাউ�(গিল) েথেক েকেট েনওয়া হেব। কাডর্ েহা�ার বুঝেত েপেরেছন ও স�ত 
হে�ন েয এই েনটওয়াকর্ গিলেত আলাদা কাযর্কািরতা, পিরেষবা �দান করা হেব ও 
িবিভ� পিরেষবা এবং/অথবা অব�ােনর জনয্ িভ� মূলয্ ধাযর্ করা হেব।  

 

14.2 বয্া� তার িনজ� িবেবচনায়, কাডর্ েহা�ারেক অবগত না কেরই েযেকান সময় তার 
কাডর্  অয্াকাউ�(গিল) েথেক ভারেতর িভতেরর/বাইেরর এিটএম/ অনয্ানয্ যে�র 
মাধয্েম কাডর্  এবং/অথবা তার সােথ স�িকর্ ত পিরেষবার বয্বহার �তয্াহার, িবি��, 
বািতল, �িগত এবং/অথবা ব� কের িদেত পাের এবং এই�কার �িগতকরন বা বে�র 
জনয্ কাডর্ েহা�ােরর েকান�কার েলাকসান বা �িতর জনয্ তার কােছ দায়ব� থাকেব 
না। কাডর্ েহা�ােরর কাডর্  অয্াকাউ�(গিল) েথেক �ানেজকশন করার জনয্ কাডর্  
বয্বহােরর ে�ে� বয্া� ছাড়া েকান �িত�ান েকানভােবই দায়ী বা দায়ব� থাকেব না।  

 

14.3 র�ণােব�ণ: র�ণােব�ণমূলক কােজর আেগ অবগত করা হেব, এই সময় পিরেষবার 
উপল�তা ব� থাকেত পাের। িনয়িমত র�ণােব�েণর জনয্ বা অনয্ানয্ কারেণ বয্া� 
�েয়াজন মেন করেল েযেকান সময় এিটএম/ অনয্ানয্ অনুরপ যে�র বয্বহার অথবা 
সম� বা েযেকান পিরেষবার িবধান, পূেবর্ অবগত না কেরই �িগত রাখার অিধকার ধারণ 
কের।  

 

15. আ�জর্ ািতক েলনেদন : 
15.1 সম� িবেদশী মু�া েলনেদেনর ে�ে� বয্বহৃত িবিনময় হার বয্া� �ারা িনধর্ািরত 

হেব এবং তার �ারা কাডর্ েহা�ার আব� থাকেবন। 
 

15.2 অিধবাসী 
(a) আরিবআই িনেদর্ িশকা অনুযায়ী, িবিনময় িনয়�ণ িবিধ অনুযায়ী অনুেমািদত 

উেদ্দেশয্ কাডর্  বয্বহােরর ে�ে�, যিদ ে�িরত অথর্ অনুেমািদত সীমার েথেক কম 
হয় বা তার সমান হয় এবং �াথিমকভােব িবিনময় িনয়�ণ িবিধ েমেন চেল, 
তাহেল কাডর্ েহা�ােরর িবল/ইনভেয়েসর মত �মাণ জমা করার দরকার হেব না।  

 

(b) আরিবআই িনেদর্ িশকা অনুযায়ী, যিদ িবেদশ �মেণর সময় কাডর্ েহা�ােরর কাডর্  
বয্বহােরর অয্াকাউে�র অথর্মূলয্ তার িবেদশী মু�া িবিনময় অিধকার অিত�া� 
কের যায়, কাডর্ েহা�ারেক িবেদশী মু�া িবিনময় বয্ব�া বয্বহােরর জনয্ 
নিথপ�গত �মাণ �দান করেত হেব।  
বয্া� িবিনময় িনয়�ণ িবভােগর আ�িলক দ�ের িব�ািরত তথয্ সহ এই 
িবষেয় িরেপাটর্  করার অিধকার ধারণ কের।  

 



(c) িবিনময় িবিধ অনুযায়ী, �িতবার িবেদশী মু�া েলনেদেনর ে�ে� 
কাডর্ েহা�ারেক স�ূণর্ভােব পূরণ করা একিট A2 ফমর্ জমা িদেত হেব এবং 
েসই িবেদশী মু�া বয্বহােরর জনয্ পাসেপাটর্  অনুেমািদত করােবন।  



(d) যিদ কাডর্ েহা�ােরর সােথ েযাগােযাগ না করা যায় বা আরিবআই িনেদর্ িশত 
সমেয়র মেধয্ এই ফমর্ জমা না িদেত পােরন, বয্া� তার িনজ� িবেবচনায় 
কাডর্ েহা�ােরর প� েথেক উ� ফমর্ পূরণ করেব ও জমা েদেব এবং বয্া� �ারা 
কাডর্ েহা�ােরর প� েথেক উ� ফমর্ পূরণ ও জমা েদওয়া অথর্াৎ ফেরন 
এ�েচ� (A2) ফমর্ েকনার জনয্ কাডর্ েহা�ার এত�ারা বয্া�েক অনুেমাদন 
জানাে�ন ও িনরাপদ রাখার �িত�িত িদে�ন। যিদও, বয্া� উ� ফমর্ পূরণ করা 
ও জমা িদেত বাধয্ থাকেব না এবং কাডর্ েহা�ার �ারা তা জমা না করার পিরণিতর 
ে�ে� েকানভােব দায়ী বা দায়ব� থাকেব না।  
 

 

15.3  অনাবাসী 
যিদ কাডর্ েহা�ােরর সােথ েযাগােযাগ না করা যায় বা আরিবআই িনেদর্ িশত সমেয়র 
মেধয্ এই ফমর্ জমা না িদেত পােরন, বয্া� তার িনজ� িবেবচনায় কাডর্ েহা�ােরর প� 
েথেক উ� ফমর্ পূরণ করেব ও জমা েদেব এবং বয্া� �ারা কাডর্ েহা�ােরর প� 
েথেক উ� ফমর্ পূরণ ও জমা েদওয়া অথর্াৎ ফেরন এ�েচ� (A2) ফমর্ েকনার জনয্ 
কাডর্ েহা�ার এত�ারা বয্া�েক অনুেমাদন জানাে�ন ও িনরাপদ রাখার �িত�িত 
িদে�ন। যিদও, বয্া� উ� ফমর্ পূরণ করা ও জমা িদেত বাধয্ থাকেব না এবং 
কাডর্ েহা�ার �ারা তা জমা না করার পিরণিতর ে�ে� েকানভােব দায়ী বা দায়ব� 
থাকেব না।  

 

16. দায়ব�তার বিহ�রণ: 
16.1 উপিরউ� ব�েবয্র �িত েকান পূবর্ ধারণা না েরেখই, িন�িলিখত ে�ে� েকান �তয্� 

বা পেরা� �িত বা েলাকসােনর জনয্ কাডর্ েহা�ার েকানভােবই বয্া�েক দায়ব� 
করেত পারেবন না: 

(a) সরবরাহ করা পণয্ বা পিরেষবায় �িট থাকা। 
 

(b) েকান ওিব/ িপএমইর কাডর্  িনেত বা �ীকার করেত রািজ না হওয়া।  
 

(c) কাডর্ েহা�ার ছাড়া অনয্ কারও �ানেজকশেনর িনেদর্ শ কাযর্কর করা, অথবা 
কাডর্ েহা�ােরর অবেহলা, ভুল, অসাধুতা, অসদাচরণ, �তারণা অথবা 
অননুেমািদত বয্ি�র হােত কাডর্  েনওয়ার ফেল েসিটর অপবয্বহার হওয়া।  

 

(d) যাি�ক/ �যুি�গত �িট/ বয্থর্তা, েটকিনকাল ে�কডাউন ইতয্ািদর জনয্ িপএ/ 
টািমর্নাল, বয্াে�র েনটওয়াকর্  বা ওিব েনটওয়ােকর্ র িনি�য়তা।  

 

(e) কােডর্ র গােয় েলখা েময়াদ েশষ হওয়ার তািরেখর আেগ বয্া� বা েকান বয্ি� 
�ারা বয্াে�র কাডর্  সমপর্ন অিধকােরর দাবী জানােনা ও তা উ�ার করা।  

 

(f) কাডর্  েফরত চাওয়ার অনুেরাধ জািনেয় েকান বয্ি�র িববৃিত েদওয়া অথবা তার 
সহেযােগ েকান বয্ি�র েযেকান পদে�প �হণ করা।  

 

(g) কাডর্ েহা�ার �ারা বয্াে�র অনুেমািদত কমর্চারী ছাড়া অনয্ কারও হােত কাডর্  
হ�া�র করা।  

 

(h) কােডর্ র গােয় েলখা েময়াদ েশষ হওয়ার তািরেখর আেগ বয্া� �ারা বয্াে�র 
কাডর্  সমপর্ন অিধকােরর দাবী জানােনা ও তা উ�ার করা, েসই দাবী এবং 
সমপর্ন এবং/অথবা উ�ার কাজ বয্া� স�� করুক বা েকান বয্ি� বা 
কি�উটার টািমর্নাল �ারা স�� েহাক।  



(i) বয্া� �কািশত েযেকান তথয্ ভুলভােব িববৃত করা, ভুল উপ�াপন 
করা, তেথয্র �িট বা বজর্ ন। 

 

(j) বয্াে�র েযেকান কাডর্  ব� কের েদওয়ার অিধকার �েয়াগ করা। 
 

(k) কাডর্  পুনরায় অিধকার করার ফেল কাডর্ েহা�ােরর মযর্াদা ও পূবর্ ঋণ পিরেশােধর 
কৃিত� �িত�� হওয়া এবং/অথবা েকান মােচর্ � �িত�ান �ারা এই কাডর্  �হণ 
বা �ীকার করেত না চাওয়া বা এিট িফিরেয় েদওয়ার অনুেরাধ জানােনা।  
 

 

(I) সময় সােপে� জাির করা আরিবআই িনেদর্ িশকা �ারা িনধর্ািরত িবেদশী মু�া 
িবিনময় অিধকার অিত�ম করার জনয্ মূলয্ �তয্াখয্ান করা, অথবা 
কাডর্ েহা�ােরর অিধকার অিত�ম করার িবষেয় বয্াে�র সেচতন হওয়া। 

 

(m) একিট মােচর্ ে�র কােছ/ এিটএেম েকান কারেণ �ানেজকশন �তয্াখয্ান করা।  
 

16.2 িসে�ম বা সর�ােমর বয্থর্তার জনয্ অথবা িবদুয্ৎ বা েটিলেযাগােযাগ ইতয্ািদ তৃতীয় 
পে�র পেণয্র উপর বয্াে�র িনভর্ রতা বা তােদর পার�িরক িনভর্ রতা, ইতয্ািদ কারেণ 
পিরেষবার েকান বয্থর্তা বা বয্াঘােতর কারেণ (েডটার �িত সহ) েকান �িত বা 
েলাকসােনর জনয্ বয্া� দায় �ীকার করেব না এবং দায়ব� থাকেব না। ৈদব ঘটনা, 
দা�া, গণ আে�ালন, িবে�াহ, যু� এবং অনয্ানয্ েযেকান কারণ যা বয্াে�র িনয়�েণর 
বাইের, অথবা েকান ধমর্ঘট বা লক-আউেটর ফেল বয্াে�র কােজ বয্াঘাত ঘটেল যার 
পিরণিতর জনয্ বয্া� দায়ী বা দায়ব� থাকেব না। 

 

16.3 যিদ এিটএম বা অনুরপ যে�র �িটর কারেণ, কাডর্ েহা�ােরর �ানেজকশন মূেলয্র িকছু 
বা পুেরা অংশ েলাকসান হয় এবং এই েলাকসান বয্াে�র েরকডর্  �ারা যাচাইকরেণর 
মাধয্েম িনি�ত করা হয়, তাহেল বয্া� এই েলাকসান পূরণ করার জনয্ কাডর্ েহা�ােরর 
মেনানীত অয্াকাউে�/গিলেত পিরেষবা মূেলয্র (যিদ থােক) জনয্ েযেকান �কার 
িন�িৎত সহ বয্ব�া �হণ করেব।  

 

16.4 কাডর্ েহা�ােরর িনেদর্ শ মানেত বয্থর্ হওয়ার কারেণ কাডর্ েহা�ােরর েকান েলাকসান বা 
�িত হেল বয্া� দায়ী হেব না, যখন এই বয্থর্তার কারণ বয্াে�র িনয়�েণর বাইের 
থােক, এই ে�ে� বয্াে�র মতামতই চূড়া� বেল গণয্ হেব।  

 

16.5 কােডর্ র সুিবধালােভর জনয্ আেবদন করা এবং তা উপল� করার মাধয্েম, কাডর্ েহা�ার 
�ারা �ানেজকশন স�� করার জনয্ কাডর্ েহা�ার বয্া�েক সু�� অনুেমাদন �দান 
করেছন। িপন বয্বহার না কের স�� করা অনয্ানয্ �ানেজকশেনর সতয্তা যাচাই 
করেত বয্া� বাধয্ থাকেব না।  

 

16.6 �তয্�, পেরা�, আকি�ক, পিরণিত�রপ এবং বয্বসায় লাভ, িবিনেয়াগ, উৎপাদন, 
সুনাম, আয়, িব� ঘটার ফেল হওয়া েলাকসান বা �িত অথবা েযেকান �কার বা েযেকান 
�কৃিতর অনয্ানয্ েলাকসান যা বহন করেত হেব অয্াকাউ� েহা�ার, কাডর্ েহা�ার বা 
অনয্ানয্ বয্ি�েক, েসই েলাকসােনর েযেকান দাবীর জনয্ বয্া� েকান পিরি�িতেতই 
দায়ব� থাকেব না।  



17. বয্াে�র িরওয়াডর্  ে�া�ােমর অধীেন কাডর্ েহা�ারেক পুর�ৃত করা: 
17.1 এই ে�া�াম শধুমা� বয্াে�র েগা� েডিবট কাডর্ েহা�ারেদর জনয্ এবং পিরপূরক ও 

অিতির� েযাগ হওয়া েগা� কােডর্  উপল� আেছ।  
 

17.2 এই ে�া�াম একিট �িতদানমূলক �ক� যার মাধয্েম ডেয়েচ বয্া� েগা� কাডর্  
সদসয্রা তােদর কােডর্ র মাধয্েম েকনা পণয্ ও পিরেষবার জনয্ বহন করা মূলয্ এবং 
সময় সােপে� এই ে�া�ােমর উেদ্দশয্ িহসােব জানােনা অনয্ানয্ মূেলয্র জনয্ পেয়� 
অজর্ ন করেবন।  
এই পেয়�গিল কাডর্ েহা�ােরর �াথিমক অয্াকাউে� অথর্মূলয্ িহসােব ভািঙেয় েনওয়া যােব।  
কাযর্কর হওয়ার তািরখ েথেক বয্াে�র িনজ� িবেবচনা অনুযায়ী িনিদর্ � সময় পযর্� 
এই ে�া�াম েখালা থাকেব।  

 

17.3  পেয়� স�য় 
িরওয়াডর্ / লয়য্ালিট পেয়� শধুমা� ডেয়েচ বয্াে�র েগা� েডিবট কােডর্  উপল� করা 
যােব।  
100 টাকা মূেলয্র �িতিট পণয্/ পিরেষবার ভারতীয়/ আ�জর্ ািতক েকনাকাটায় বয্া� একিট 
পেয়� পুর�ার েদেব। 
েয মূলয্ পরবত�কােল িফিরেয় েদওয়া হেব তার জনয্ েকান পেয়� সি�ত হেব না। 
বয্া� তার িনজ� িবেবচনায় অনয্ েকান �ানেজকশেনর ে�ে� হয় একিট িনিদর্ � 
সময়কােলর জনয্, নয়েতা একিট িনিদর্ � পিরি�িত/�চারমূলক েযাজনার জনয্ পেয়� 
িদেত পােরন। 
েযাগদােনর মূলয্, বািষর্ক মূলয্, পিরপূরক কাডর্  মূলয্, একািধক কােডর্ র মূলয্ এবং 
পিরেষবা মূলয্ �ানেজকশেনর মত মূলয্ ও অি�ম অথর্ �দােনর সােথ জিড়ত 
�ানেজকশেনর ে�ে� পেয়� েদওয়া হেব না।  
কাডর্  সদেসয্র অবগিতর মাধয্েম বয্া� তার িনজ� িবেবচনা অনুযায়ী উপিরউ� 
�ানেজকশন তািলকা িনয়�ণ করেব। েযাগয্তা�া� �াথিমক, পিরপূরক বা একািধক 
কােডর্ র ে�ে� �ত� কাডর্  অয্াকাউে� পেয়� সি�ত হেব। েকান পিরপূরক কাডর্  
�ারা অিজর্ ত পেয়� �য়ংি�য়ভােব েসই �াথিমক কাডর্  অয্াকাউে� সি�ত হেব যার 
সােথ পিরপূরক কাডর্ গিলেক জাির করা হেয়িছল, অনয্ েকান কাডর্  অয্াকাউে� সি�ত 
হেব না।  
এখােন উি�িখত কােডর্ র শতর্ াবলী েকানভােব ল�ন করার জনয্ �াথিমক, পিরপূরক, 
একািধক বা অনয্ েকান কাডর্  �তয্াহার বা ব� বা বািতল বা পুনবর্হাল করা হেল বা 
বািতল/�তয্াহার করার জনয্ দায়ব� থাকেল, েসই সংি�� তািরেখ েকান পেয়� 
সি�ত বা বহন করা হেব না বা ভাঙােনা যােব না।  
বয্া� িনজ� িবেবচনায় বা কাডর্ েহা�ার ে��ায় একিট কাডর্  অয্াকাউ� ব� কের িদেল 
পেয়�গিল ন� হেয় যােব। কাডর্ েহা�ার �ারা অথবা ডেয়েচ বয্া� েডিবট কাডর্  �ারা 
এই কাডর্  অয্াকাউ� পুনবর্হাল করা হেলও, কাডর্ েহা�ার কাডর্  অয্াকাউ� বািতল বা 
�তয্াহার বা ব� হওয়ার আেগ সি�ত পেয়ে�র সুিবধা লাভ করেত পারেবন না।  
কাডর্ েহা�ার �ারা ডেয়েচ বয্া� েডিবট কাডর্  ে��াকৃতভােব ব� করা হেল, কাডর্  
অয্াকাউে� থাকা পেয়� ব� হওয়ার এক মােসর মেধয্ ভািঙেয় েনওয়া যােব। এই 
সময়কােলর মেধয্ এই পেয়� ভািঙেয় িনেত বয্থর্ হেল, পেয়�গিল �য়ংি�য়ভােব ন� 
বা েময়ােদাৎতীণর্ হেয় যােব। কাডর্ েহা�ার েকান পেয়� অনয্ বয্ি�েক হ�া�র করেত 
পারেবন না।  



17.4  পেয়� ভািঙেয় েনওয়া 
েগা� েডিবট কাডর্  ধারণ করা �াথিমক কাডর্  সদসয্ই েকবল সি�ত পেয়� ভািঙেয় 
িনেত পারেবন, অনয্ েকান কাডর্ েহা�ার পারেবন না, একিট পেয়ে�র বদেল এক 
টাকা পাওয়া যােব। 
একিট বছের পেয়� ভাঙােনা শরু করার আেগ কাডর্ েহা�ারেক �িত বছর নুয্নতম 
25,000 টাকা (অথর্াৎ 250 পেয়�) খরচ করেত হেব। েডিবট কাডর্  জাির করার পেরর 
মাস েথেক 12 মােসর সময়কাল শরু হেব। এই 12 মােসর সময়কােল অিজর্ ত সম� 
পেয়�, এই সময়কাল েশষ হওয়ার পের আরও 3 মােসর জনয্ ৈবধ থাকেব। এরপের, 
এই পেয়�গিলর েময়াদ েশষ হেয় যােব। 
এই কাডর্  ও সম� সংযু� অয্াকাউ� অবশয্ই শতর্ াবলী েমেন পিরচািলত হেত হেব 
এবং পেয়� ভাঙােনার অনুেরাধ জানােনার সমেয় ডেয়েচ বয্া� েডিবট কাডর্  বা এই 
কাডর্  �ারা বািতল বা ব� থাকেব না।  
এই পেয়� শধুমা� অথর্মূলয্ িহসােব কাডর্ েহা�ােরর �াথিমক অয্াকাউে� েযাগ 
করা হেব। 
ডেয়েচ বয্া� েডিবট কােডর্ র কােছ একবার পেয়� ভাঙােনার িনেদর্ শ 
পাঠােনার পের, কাডর্ েহা�ার েসই িনেদর্ শ আর বািতল বা �তয্াহার বা 
পিরবতর্ ন করেত পারেবন না।  
ভািঙেয় েনওয়ার পের, পেয়�গিল �য়ংি�য়ভােব কাডর্ েহা�ােরর অয্াকাউে� 
সি�ত পেয়� েথেক িবেয়াগ হেয় যােব। 
িনেদর্ শ পালন করা হেব েসই �ম অনুযায়ী, েয �েম েসগিল ডেয়েচ বয্া� েডিবট 
কাডর্  �ারা �া� ও �ীকৃত হেব।  
যিদ একিট িনেদর্ শ পাঠােনার জনয্ কাডর্ েহা�ােরর কােছ পযর্া� সংখয্ক পেয়� না 
থােক, তাহেল েসই িনেদর্ শ বািতল করা হেয়েছ বেল গণয্ হেব।  
সরকার বা অনয্ েকান কতৃর্ প� বা সং�া বা েযেকান অনয্ানয্ অংশ�হণকারী 
�িত�ানেক �দানেযাগয্ কর বা অনয্ানয্ দায়ব�তা বা মূলয্, যা এই েযাজনার ফেল 
উপিরউ� প�িতেত বা অনয্ েকানভােব কাডর্ েহা�ােরর পেয়� ভাঙােনার জনয্ ৈতির 
হেয়েছ বা সি�ত হেয়েছ, তা িমিটেয় েদওয়ার দািয়� স�ূণর্ভােব কাডর্ েহা�ােরর 
উপর বতর্ ায়।  

 

17.5 িরওয়াডর্  ে�া�ােমর পিরবতর্ ন ও পিরসমাি� 
(a) কাডর্ েহা�ারেক পূেবর্ অবগত না কেরই েযেকান সময় অনয্ েকান ে�া�ােমর 

�ারা এই ে�া�াম স�ূণর্ বা আংিশকরেপ পিরবতর্ ন করা বা এই ে�া�াম ব� 
কের েদওয়ার অিধকারও বয্া� ধারণ কের।  

 

(b) এই েযাজনা স�ূণর্রেপ কাডর্ েহা�ােরর ে��াধীন এবং ধের েনওয়া হেব েয 
কাডর্  বয্বহােরর �াভািবক �ি�য়ায় সম� মূলয্ ৈতির হেয়েছ।  

 

(c) এই শতর্ াবলী ডেয়েচ বয্া� েডিবট কােডর্ র বয্বহার িনয়�ণকারী িবিধ ও িনয়ম 
সহেযােগ �যু� হেব এবং েসগিলর িবক� হেব না/ অবমাননা করেব না। 

 

(d) এখােন বন�ত েকানিকছুই, ডেয়েচ বয্া� েডিবট কােডর্ র এই ে�া�াম 
চািলেয় যাওয়া অথবা অনুরপ বা অনয্ানয্ েযাজনা শরু করার অ�ীকার বা 
উপ�াপনা িনেদর্ শ কের না।  

 
(e) ডেয়েচ বয্া� েডিবট কােডর্ র পেয়� গণনা চূড়া�, সবর্েশষ বেল গণয্ হেব 

এবং কাডর্  সদসয্েক আব� করেব এবং িবেরাধ করা ও �� েতালার মত 
দায়ব�তা বহন করেব না। 



(f) ডেয়েচ বয্া� েডিবট কাডর্  িরওয়াডর্  ে�া�াম েথেক ৈতির হওয়া বা তার 
সােথ স�িকর্ ত বা তার ফল�রপ েদখা েদওয়া েকান িবতকর্ , মু�াইেয়র 
উপযু� আদালত/ �াইবুনােলর িবচারািধকার সােপ� িবষয়।  

 

(g) যিদ িবতিকর্ ত েলনেদেনর সমাধান কাডর্ েহা�ােরর পে� যায় এবং/অথবা 
�ানেজকশন যিদ িফিরেয় েদওয়া হয়, তার সমতুলয্ পেয়�ও েফরত 
েনওয়া হেব।  

 

18. �িতপূরণ: 
18.1 অয্াকাউ� েহা�ার বা কাডর্ েহা�ার, তােদর েকান এেজ�, কমর্চারী ও সহেযাগী �ারা 

কাডর্  পিরেষবা বয্বহার করার জনয্ েকান তৃতীয় পে�র জানােনা দাবী বা পদে�প েথেক 
কাডর্ েহা�ার বয্া�, তার �াহক বা েকান তৃতীয় প�েক েযেকান �িত বা েলাকসান ও 
বয্ােয়র হাত েথেক িনরাপদ রাখেবন এবং বয্া�েক �িতপূরণ েদেবন।  

 
18.2 কাডর্ েহা�ার স�ত হে�ন েয িন�িলিখত িবষেয়র ফল�রপ বয্াে�র বহন করা বা 

ধারণ করা সম� দায়, েলাকসান, �িত ও বয্য় েথেক কাডর্ েহা�ার বয্া�েক িনরাপদ 
রাখেবন: 

(a) কাডর্ েহা�ােরর অবেহলা/ভুল বা অসদাচরণ।  
(b) কাডর্  ও অয্াকাউ� স�িকর্ ত িনয়ম/ শতর্ াবলী ল�ন করা বা েমেন না চলা।  
(c) কাডর্ েহা�ার বা তার কমর্চারী/ এেজ�েদর �ারা েকান �ানেজকশন সং�া� 

�তারণা বা অসাধুতা।  
(d) এিটএম/ ইিডিস ও অনুরপ ইেলক�িনক টািমর্নালগিলর মত য� িনেয় কাজ 

করার সময় �িট েদখা িদেতই পাের। কাডর্ েহা�ার এই ধরেণর য�/ যাি�ক 
�িট/ বয্থর্তার ে�ে� বয্া�েক িনরাপদ রাখেবন।  

 

18.3 আরিবআইেয়র িবিনয়ম িনয়�ণ িবিধ কাডর্ েহা�ার েমেন না চলার পিরণিত েথেক 
কাডর্ েহা�ার বয্া�েক িনরাপদ রাখেবন এবং �িতপূরণ �দান করেবন।  

 

18.4 িপন সহ িচিঠ কুিরয়ােরর ভুল �ােন ে�রণ করেল/ পেথ হািরেয় েগেল কাডর্ েহা�ার 
বয্া�েক সম� �কার �িতর হাত েথেক িনরাপদ রাখেবন।  

 

18.5 বয্াে�র িনয়�েণর বাইের থাকা েযেকাণ কারেণ শতর্ াবলী েমেন চলেত না পারেল বা 
পিরেষবা �দােন বয্থর্ হেল বয্া� দায়ব� থাকেব না। কাডর্ েহা�ারেক বয্া� �ারা কােডর্ র 
পিরেষবা �দান করার ে�ে�, কাডর্ েহা�ার এত�ারা স�ত হে�ন েয কাডর্ েহা�ারেক 
উ� কাডর্  েদওয়ার পিরণিত�রপ বা কারণ�রপ অথবা কাডর্ েহা�ােরর িনেদর্ শ অনুযায়ী 
বয্া� সরল িব�ােস কাজ করার জনয্ বা কাজ করেত �তয্াখয্ান বা উেপ�া করার জনয্, 
েযেকান সময় বয্াে�র বহন করা, ধারণ করা, েভাগ করা অথবা সহয্ করা সম� 
পদে�প, দাবী, চািহদা, মামলা, েলাকসান, �িত, বয্ি�গত আঘাত, বয্য়, মূলয্ ও খরচ 
েথেক কাডর্ েহা�ার বয্া�েক িনরাপদ রাখেবন এবং �িতপূরণ �দান করেবন।  
 

 

18.6 কাডর্  হািরেয় েগেল এবং বয্াে� েসই িবষেয় জানােনা না হেল, কােডর্ র অপবয্বহার বা 
হািরেয় যাওয়ার কারেণ ৈতির হওয়া েযেকান দায় (েদওয়ানী বা েফৗজদাির), েলাকসান, 
বয্য়, খরচ বা �িতর হাত েথেক বয্া�েক িনরাপদ রাখেত কাডর্ েহা�ার এত�ারা স�ত 
হে�ন। হািরেয় যাওয়া/ চুির হওয়া কাডর্  স�েকর্  উপিরউ� ধারা 12 অনুযায়ী  বয্া�েক 
জানােনা হেল, কাডর্ েহা�ার বয্াে�র কােছ দায়ব� থাকেবন  



এবং চুির হওয়া/ হািরেয় যাওয়া কােডর্ র জনয্ 2.5 লাখ টাকার েবশী েযেকান 
েদওয়ানী বা েফৗজদাির দায়, বয্য়, খরচ বা �িতর ে�ে� বয্া�েক স�ূণর্রেপ 
�িতপূরণ �দান করেবন।  

 

19. িবমার সুিবধা: 
19.1 কাডর্ েহা�ার িবেশষভােব �ীকার করেছন েয উপিরউ� ধারা 12 এ উি�িখত চুির 

হওয়া/ হািরেয় যাওয়া কােডর্ র িবমা পিলিস ছাড়া, �দৎত েযেকান িবমার জনয্ বয্া� 
েকানভােবই দায়ব� থাকেব না এবং িবমা েকা�ািন স�ূণর্রেপ দায়ব� থাকেব এবং 
এই�কার িবমা কভার, অথর্ উ�ার বা �িতপূরণ �দান, দাবীর �ি�য়াকরণ বা বয্ব�া 
েথেক ৈতির হওয়া বা এই স�িকর্ ত অনয্ েকানও িবষেয়ই বয্া�েক দায়ী করেবন না 
এবং এই সম� িবষয় সরাসির িবমা েকা�ািনেক জানােত হেব ও সমাধান চাইেত হেব।  

 

19.2 কাডর্ েহা�ার আরও �ীকার করেছন েয �দৎত িবমা কভার কাডর্ েহা�ােরর জনয্ 
উপল� হেব শধুমা� �াসি�ক িবমা পিলিসর ে�ে� �যু� শতর্  অনুসাের এবং যতিদন 
পযর্� কাডর্ েহা�ার বয্াে�র কাডর্ েহা�ার থােকন এবং সম� শতর্  েমেন বয্াে� িনেজর 
অয্াকাউ� বজায় রােখন। কাডর্ / অয্াকাউ� েযেকান কারেণ সামিয়ককােলর জনয্ বা 
�ায়ীভােব বািতল বা �তয্াহার করা হেল, এই�কার িবমা কভােরর সুিবধা 
�য়ংি�য়ভােব এবং এই তথয্ বা কাযর্মেত থািমেয় েদওয়া হেব যা কাডর্ / অয্াকাউ� 
ব� হওয়ার িদন েথেক কাযর্কর হেব। বয্া� (িনজ� িবেবচনা অনুযায়ী েযেকান সময় 
এবং কাডর্ েহা�ারেক পূেবর্ অবগত না কের বা েকান কারণ না জািনেয়) এই িবমা 
কভােরর সুিবধা �িগত, �তয্াহার বা বািতল কের িদেত পাের এবং এই সুিবধা চািলেয় 
যাওয়ার জনয্ বয্া� েকান বাধয্বাধকতা �ারা আব� থােক না।  
 

 

20. বয্াে�র পূবর্��: 
20.1 কাডর্  পিরেষবার �সারণ এবং/অথবা কাডর্ েহা�ােরর বয্বহােরর পিরণিত�রপ ৈতির 

হওয়া সম� বেকয়া পাওনা পযর্� বয্াে�র �িতপূরণ ও পূবর্�ে�র অিধকার িব�ৃত হেব।  
 

21. পিরসমাি�: 
21.1 কাডর্ েহা�ার এই পিরেষবা েযেকান সময় ব� কিরেয় িদেত পােরন, েসইজনয্ কাডর্ িটেক 

কণর্ বরাবর দুইভােব েকেট তার সােথ একিট িলিখত িব�ি� 7 িদেনর মেধয্ বয্াে� 
পাঠােত হেব ও একিট ৈবধ রিসদ সং�হ করেত হেব। িলিখত িব�ি� �হণ করার পের 
স�ূণর্রেপ �ীকৃত হওয়া পযর্� ৈতির হওয়া সম� মূলয্ �দােনর জনয্ কাডর্ েহা�ার 
দায়ব� থাকেবন।  

 

21.2  এই �কার পিরসমাি� বয্া� �ারা কাডর্ েহা�ারেক �দান করা সম� পিরেষবার সমাি� 
িহসােব গণয্ করা হেব। কাডর্ েহা�ার �ারা কাডর্  �ংস করার দাবী জানােনার পেরও কাডর্  
নতুন কের মূলয্ বহন করেল, েসই মূলয্ যিদ অপবয্বহােরর কারেণ ৈতির হয় বা না হয় 
বা কাডর্  �ংস করার কাজ বয্া�েক জানােনা হয় বা না হয়, েযেকান ে�ে� এই মূলয্ 
�দােনর জনয্ কাডর্ েহা�ার স�ূণর্রেপ দায়ব� থাকেবন।  

 

21.3 মেনানীত অয্াকাউ�(গিল) ব� কের েদওয়ার জনয্, কাডর্ েহা�ারেক অ�তপে� 7 
িদন আেগ জানােত হেব এবং বয্াে�র কােছ কাডর্  েফরত পাঠােত হেব।  



21.4 কাডর্  অনুপযু�, অননুেমািদত বা �তারণামূলকভােব বয্বহার করেল অথবা 
কাডর্ েহা�ার শতর্ াবলী পূরণ না করেল তােক 7 িদেনর িব�ি� পািঠেয় েযেকান সময় 
কাডর্  বািতল করার অিধকার বয্া� ধারণ কের। কাডর্ েহা�ার �ারা েশষবার িলিখতভােব 
বয্া�েক জানােনা ভারেতর মেধয্ থাকা িঠকানায়, কাডর্  বািতেলর কারণ সহ বা কারণ 
না জািনেয়ই েলখা এই িব�ি� পাঠােনার 7 িদেনর মেধয্ কাডর্ েহা�ার �ারা তা গৃহীত 
হেয়েছ বেল ধরা হেব। েসই ে�ে�, েডিবট-কাম-এিটএম কাডর্ / িপন বয্বহার করার �ারা 
স�� করা সম� �তয্াহার/ে�রেনর জনয্, এই বয্া� েয আভয্�রীণ/ েযাজনা িবিধর 
সদসয্ তার উপর িভিৎত কের বয্াে�র েরকডর্  অনুযায়ী অফলাইন পিরি�িতেত অথবা 
অনলাইেন মেনানীত অয্াকাউ� েথেক অথর্ েকেট েনওয়ার জনয্ কাডর্ েহা�ােরর �� 
অনুেমাদন লাভ করেছন, এিট চূড়া� হেব ও কাডর্ েহা�ারেক আব� করেব।  

 

22. শতর্ াবলীেত পিরবতর্ ন : 
22.1 সময় সােপে� এই কােডর্  �দৎত সুিবধা, ৈবিশ�য্ ও নীিতগিলেক সংেশাধন করার এবং 

এই শতর্ াবলী পিরবতর্ ন করার অিধকার বয্া� ধারণ কের এবং যথাযথ �ণালীেত এই 
পিরবতর্ ন স�েকর্  কাডর্ েহা�ারেক অবগত করেব। েকান পিরবতর্ ন কাযর্কর হওয়ার 
িদেনর আেগ কাডর্  বািতল করার জনয্ বয্াে� েফরত পাঠােনা না হেল কাডর্ েহা�ার এই 
পিরবতর্ ন �ারা আব� কারেবন।  

 

22.2 বয্া� িন�িলিখত উেদ্দেশয্/কারেণ (এেতই সীিমত নয়) পিরবতর্ ন ঘটােত পাের: 
(a) েকবলমা� েডিবট-কাম-এিটএম কাডর্  ও িপেনর বয্বহার বা অিতির� বা িবক� 

কােডর্ র বয্বহার সং�া� মূেলয্র �েয়াগ বা বৃি� হওয়া। 
(b) কােডর্ র সােথ �ানেজকশেনর ফেল েলাকসােনর ে�ে� কাডর্ েহা�ােরর দায় 

বৃি� পাওয়া।  
(c) কাডর্  বয্বহােরর ে�ে� �যু� পযর্ায়িভিৎতক েলনেদেনর সীমা ি�র করা। 

 

22.3 বয্া� অবগত না কেরও পিরবতর্ ন ঘটােত পাের, যিদ এই�কার পিরবতর্ ন কাডর্  
�ানেজকশেনর ইেলক�িনক িসে�ম বা সর�ােমর িনরাপৎতা বজায় রাখা বা িফিরেয় 
আনার জনয্ অপিরহাযর্ হয়। ইেলক�িনক িসে�ম বা সর�ােমর িনরাপৎতা বয্হত না 
হেল এই পিরবতর্ ন স�েকর্  কাডর্ েহা�ারেক জানােনা হেব।  

 

22.4 বয্া� �ারা হয় কাডর্ েহা�ারেক সরাসিরভােব অথবা বয্াে�র কােছ থাকা তার সা�িতক 
িঠকানায় িচিঠ পািঠেয় এইগিল এবং অনয্ানয্ পিরবতর্ ন সং�া� িব�ি� জানােনা হেব। 
িঠকানায় েকান পিরবতর্ ন হেল কাডর্ েহা�ারেক �ত বয্াে�র কােছ তা জানােত হেব। 
যখন ডাকেযােগ যথাযথ প�িতেত এই িচিঠ পাঠােনা হেব, এমনিক যিদ এই িচিঠ 
�াপেকর কােছ েপৗঁছােত না েপের েফরত পাঠােনা হয়, েশষ িব�ি� পাঠােনার �মাণই 
এই িব�ি�র চূড়া� �মাণ িহসােব গণয্ হেব। 
 

 

22.5 একিট এিটএম/ �াে� বা তার িনকেট একিট িব�ি� েদখােনার মাধয্েম অথবা 
সংবাদপে� িব�াপন িদেয় অথবা অয্াকাউ� িববৃিতেত একিট বাতর্ া েরেখ, বয্া� 
কাডর্ েহা�ারেক এই শতর্ াবলীেত পিরবতর্ েনর ে�ে�ও অবগত করেব। 

22.6 এই শতর্ াবলীগিল (a) পূেবর্ ি�র করা িলিখত বা েমৗিখকভােব, �কািশত বা �যু�, 
��াব, উপ�াপন, উপলি� ও চুি�র উপের �াধানয্ পােব এবং (b) বয্াে�র িডেপািজট 
অয্াকাউে�র জনয্ সাধারণ বয্বসািয়ক শতর্ াবলী এবং বয্াে�র অনয্ানয্ শতর্ াবলীর সােথ 
�যু� হেব। তেব েডিবট-কাম-এিটএম কাডর্  পিরেষবার অধীেন �ানেজকশেনর ে�ে� 
িবেরাধ ৈতির হেল, েডিবট-কাম-এিটএম কাডর্  পিরেষবার এই শতর্ াবলীগিল �াধানয্ পােব।  

 

23. �কাশ: 
23.1 কাডর্  অয্াকাউে�র েযেকান ইেলক�িনক ফা� �া�ফার েনটওয়ােকর্  



অংশ�হেণর সােথ জিড়ত ে�ে� আবশয্কীয়তা বা উপযু�তা অনুযায়ী, বয্া� 
এই িবষয়ক তথয্ কেঠার েগাপনীয়তার সােথ অনয্ানয্ �িত�ােনর কােছ �কাশ 
করার অিধকার ধারণ কের। 

 

23.2 বয্া� তার িনজ� িবেবচনা অনুযায়ী বয্াে�র চ�র/ য�পািত/ সর�াম উপল�/ উপি�ত/ 
বয্বহার করার জনয্ কাডর্ েহা�ারেক কয্ােমরায় েরকডর্  বা িভিডওেটপ করেত পাের 
এবং েকান মামলায় �মাণ িহসােব বয্া� এই ি�িপংেয়র ফুেটজ বয্বহার করেত পাের। 

 

23.3 েডিবট-কাম-এিটএম কাডর্ িট এিটএম/িসএএসএসিট/ টাচ অয্াে�স বয্াি�ং টািমর্নাল/ 
ইিডিস-িপওএস/অনয্ানয্ িডভাইেস বয্বহার করার �ারা কাডর্ েহা�ার সু�� অনুমিত 
জানাে�ন: 

(a) যথাযথ �ানেজকশন ও অয্াকাউ� েরকডর্  বজায় রাখার জনয্ বয্াে�র েযেকান 
আবশয্কীয় উপােয় িচি�তকারী ও অয্াকাউ� বয্ালয্া� তথয্ সং�হ, সংর�ণ, 
আদান�দান ও �ি�য়াকরেণ। 

 

(b) কাডর্ েহা�ােরর অয্াকাউ� ও �ানেজকশন সং�া� তথয্ ও কাডর্ িটেক একিট 
এিটএম/ অনয্ানয্ যে� বয্বহার করার জনয্ সি�য় করেত �েয়াজনীয় অনয্ানয্ 
তথয্ বয্াে�র এিটএম েনটওয়াকর্ / অনয্ানয্ েনটওয়ােকর্ র অংশ�হণকারী ও 
�েসসরেদর ে�রণ করা ও �কাশ করায়।  

 

(c) বয্া�/ অনয্ানয্ েনটওয়ােকর্ র উ� অংশ�হণকারী ও �েসসরেদর �ারা এই 
তথয্ ও েডটা ধের রাখায়।  

 

(d) অংশ�হণকারী ও �েসসরেদর আব� করা তথয্ �কাশ িনয়�ণকারী আইন ও 
িবিধ সহ বয্া� এিটএম েনটওয়াকর্ / অনয্ানয্ েনটওয়ােকর্ র উ� অংশ�হণকারী ও 
�েসসরেদর সােথ স�ত হেত।  

 

(e) যখন �ানেজকশন স�ূণর্ করার জনয্ এবং/অথবা আইন বা সরকারী এেজি� বা 
আদালেতর আেদশ বা আইিন মামলার অনুবিতর্  হওয়ার জনয্ এবং/অথবা 
কাডর্ েহা�ােরর জানােনা �� বা �িটর সমাধােনর জনয্ এবং/অথবা বয্াে�র 
আভয্�রীণ তথয্ �ি�য়াকরণ চািহদার জনয্ কাডর্ েহা�ােরর বয্া� 
অয্াকাউ�(গিল) বা কাডর্  বয্বহার কের স�� করা �ানেজকশেনর তথয্ বা 
বয্ি�গত িবষয় তৃতীয় পে�র কােছ �কাশ করেত। 

23.4 সময় সােপে� বয্াে�র যুি��াহয্ভােব অনুেরাধ করা তথয্ যা আইন বা িবিধ �ারা 
কাডর্ েহা�ােরর কাছ েথেক বয্া�েক জানেত হেব বা অনয্ানয্ উপযু� তথয্ বয্া�েক 
জানােত কাডর্ েহা�ার স�ত হে�ন।  

 

24. িববাদ ও বে�াবে�র িবচারে��: 
24.1 ভারতীয় �জাত� ছাড়া অনয্ েকান েদেশর আইন, �তয্� বা পেরা�ভােব না মানার 

জনয্ বয্া� েকান দায়ব�তা �ীকার কের না। ভারত ছাড়া অনয্ েকান েদেশর �াহক �ারা 
এই কাডর্  উপল� করা েগেছ, শধুমা� এই তথয্ েথেক এটা েবাঝােনা যােব না েয উ� 
েদেশর আইন এই শতর্ াবলী এবং/অথবা �াহেকর কাডর্  অয্াকাউ�(গিল)-এর কাযর্কলাপ 
এবং/অথবা কােডর্ র বয্বহার িনয়�ণ করেব।  
 

 

24.2 বয্াে�র বহন করা যুি�স�ত পিরেষবা মূলয্ এবং েযেকান বয্য়, যার অ�গর্ত িক� 
এেতই সীিমত নয়, কাডর্ েহা�ােরর কাডর্  সং�া� আইিন পদে�েপর জনয্ আইিন 
পাির�িমক, েসইসবই বয্া� কাডর্ েহা�ােরর অয্াকাউ�(গিল) েথেক েকেট েনওয়ার 
অিধকার ধারণ কের।  

 



ইেলক�িনক ফা� �া�ফার পিরেষবা 

�াহক স�ত হে�ন েয ইেলক�িনক ফা� �া�ফােরর (“ইএফিট”) মাধয্েম উপল� করা 
পিরেষবাগিল িন�িলিখত শতর্ াবলীর পাশাপািশ সময় সােপে� বয্া� �ারা জাির করা বয্াে�র সাধারণ 
বয্বসািয়ক শতর্ , েসইসে� ভারতীয় িরজাভর্  বয্া� বা অনয্ েকান কতৃর্ পে�র �ারা সময় সােপে� 
েপশ করা বা সংেশাধন করা আইন ও িবিধ সােপ� হেব। শতর্ াবলী গঠেনর সময়, এই ইেলক�িনক 
ফা� �া�ফার পিরেষবার শতর্ াবলীর সােথ �াসি�ক হেত হেব। 

 

1. �াহেকর অিধকার ও দািয়� 
1.1 ইএফিট অনুেরােধ �দৎত তেথয্র িনভুর্ লতা �াহেকর দািয়� এবং তার ইএফিট 

অনুেরােধ েকান �িট থাকার ফেল েযেকান েলাকসােনর জনয্ িতিন বয্া�েক 
�িতপূরণ িদেত দায়ব� থাকেবন।  
বয্া� �ারা ইএফিট অনুেরাধ কাযর্কর করার আেগ ইএফিট অনুেরােধর ে�ে� 
যথাযথভােব �েযাজয্, তার অয্াকাউে� অেথর্র উপল�তা �াহক িনি�ত করেবন। 
যিদও, েযে�ে� বয্া� �াহেকর অয্াকাউে� উপল� অেথর্র যথাযথ �েযাজয্তা 
ছাড়াই ইএফিট অনুেরাধ স�� করেব, �াহক তার অয্াকাউ� েথেক েকেট েনওয়া 
অথর্ বয্া�েক �দােনর জনয্ বাধয্ থাকেবন েযিট তার ইএফিট অনুেরাধ কাযর্কর করার 
জনয্ বয্া� �ারা স�� করা হেয়িছল েসইসে� বয্া�েক �দানেযাগয্ সুদ সহ 
�েযাজয্ মূলয্ও �দান করেত হেব।  

 

1.2 �াহক স�ত হে�ন েয বয্া� �ারা ইএফিট অনুেরাধ গৃহীত ও স�ািদত হওয়ার 
পের এিট আর িফিরেয় েনওয়া যােব না।  
�াহক স�ত হে�ন েয আরিবআই ইএফিট েযাজনার েকান পে�র িবরুে� িতিন 
েকান দাবী জানােনার অিধকারী হেবন না। 
ইএফিট স�াদেনর ে�ে� নুয্নতম 3িট কাযর্িদবেসর বয্বধান থােক। বয্া� ইএফিট 
িনেদর্ শ লােভর পের যত শী� স�ব তা কাযর্কর করার েচ�া করেলও (অথর্াৎ বয্াে�র 
কােজর সময় েপেল একই িদেন অথবা কােজর সমেয়র পের েপেল পরবত� 
কাযর্িদবেস) েকান �িত�িত েদয় না বা িন�িলিখত কাযর্কলােপর জনয্ দায়ী থাকেব 
না বয্া� সরল িব�ােস এবং িনরাপৎতা �ি�য়া েমেন ইএফিট অনুেরাধ স�াদন করেল 
�াহক এই স�ািদত ইএফিট অনুেরাধ �ারা আব� থাকেবন।  
�াহক স�ত হে�ন েয অথর্ ে�রেণর িনেদর্ শ স�� হেত এবং স�ূণর্ হেত িবল� হওয়ার 
জনয্ িতিন েকান �িত, েলাকসােনর স�ুখীন হেল/ েভাগ করেল িতিন বয্া�েক দায়ী 
করেবন না।  

 

1.3 িনেদর্ শ লােভর জনয্ একই িদেন অবিশ� কােজর সময় এবং �াহেকর িদক েথেক 
হওয়া ইএফিট �ানেজকশেনর আিথর্ক সীমা সময় সােপে� বয্া� �ারা ি�র করা হেব 
এবং তা �াহকেক জািনেয় েদওয়া হেব। েসই িদেনর কােজর সময় েশষ হওয়ার পের 
বয্া� অনুেরাধ েপেল পেরর িদেন েসিটর �ি�য়াকরণ করা হেব।  

 

1.4 �াহক িনি�ত করেছন েয ইএফিট বয্ব�ার অধীেন সম� �ানেজকশন ভারেত 
�যু� সম� আইন পালন কের ও েসগিল অনুযায়ী স�� হেব এবং/অথবা ফেরন 
এ�েচ� ময্ােনজেম� অয্া�, 1999, (এফইএমএ), অথর্ পাচার িবেরাধী আইন, এর 
অ�ভুর্ � েযেকান িনয়ম, িবিধ, িব�ি� েমেন চলেব এবং েকান িনিষ� েলনেদেনর 
ে�ে� ইএফিট বয্ব�া বয্বহার করা হয় না।  
�াহক স�ত হে�ন েয ইএফিট বয্ব�ার অধীেন েকান ইএফিট অনুেরাধ স�াদন 
করার সােথ েকান িবেশষ ে�� জিড়ত থাকেব না এবং েকান পিরি�িতেতই �াহক 
অথর্মূলয্র অিধক �িতপূরণ ও উপিরউ� ধারা 1 এ �দৎত মূেলয্র অিধক দাবী 
জানােত পারেবন না।  

 



2. বয্াে�র অিধকার ও দািয়�: 
2.1 িনরাপৎতা �ি�য়া �ারা যাচাই করা এবং �াহক �ারা যথাযথভােব �মািণত তার 

ইএফিট অনুেরাধ বয্া� স�াদন করেব, যিদ না: 
(a) ইএফিট অনুেরাধ পালন করার জনয্ �াহেকর অয্াকাউে� পযর্া� অথর্ থােক বা 

তা িঠকমত �েয়াগ করা যায় এবং অথর্ �দােনর জনয্ �াহক অনয্ েকান বয্ব�া 
রােখন।  

(b) বয্াে�র কােছ এটা িব�াস করার যেথ� কারণ থােক েয জাির করা ইএফিট 
অনুেরােধর মাধয্েম অৈবধ েলনেদন স�� করা হে�।  

(c) ইএফিট অনুেরাধ অস�ূণর্ হয় বা িনিদর্ � ফেমর্ জাির করা হয়।  
(d) আরিবআই ইএফিট েযাজনার অধীেন ইএফিট অনুেরাধ স�াদন করা যায়।  
(e) ইএফিট অনুেরােধর সােথ েকান িবেশষ পিরি�িত জিড়ত থােক।  

 

বয্া� �হণ না করা পযর্� �াহক �ারা জাির করা েকান ইএফিট অনুেরাধ বয্া�েক 
আব� করেত পারেব না।  

 

বয্া� িনেজর স�ািদত �িতিট ইএফিট অনুেরােধর ে�ে� �াহেকর মেনানীত 
অয্াকাউে� পযর্া� অথর্ থাকুক বা না থাকুক, েসখান েথেক ে�রণ করার অথর্মূলয্, 
সােথ এই পিরেষবার জনয্ �েদয় মূলয্ েকেট েনওয়ার অিধকার রােখ। যিদ ইএফিট 
অনুেরাধ পাওয়ার পরবত� িতনিট কাযর্িদবেসর মেধয্ও অথর্ ে�রেণর কাজ স�ূণর্ না 
হয়, বয্া� পিরি�িত অনুযায়ী �াহকেক পরামশর্ েদেব।  

 

3. অথর্ ে�রেণর শতর্  
ৈবদুয্িতক বাতর্ া ে�রেণ িবল� বা ে�িরত না হওয়ার জনয্ অথবা ে�রণ বা �দােন বা বাতর্ ায় 
েকান কারেণ পােঠা�াের েকান �িট, বজর্ ন বা সমসয্া থাকার জনয্ বা ভুল বয্াখয্ালােভর 
জনয্ বা গ�বয্ বয্াে�র েকান পদে�েপর জনয্ অথবা এই বয্াে�র িনয়�েণর বাইের থাকা 
ঘটনার জনয্ েকান েলাকসান বা �িত হেল বয্া� দায়ব� থাকেব না।  
 

অথর্�দােনর সম� িনেদর্ শ �াহকেক মন িদেয় যাচাই করেত হেব। �াপক বয্া� �ারা 
চাওয়া/ধাযর্ করা মূলয্/ কিমশেনর জনয্ এই বয্া� দায়ী হেব না। এই শতর্ াবলী বয্াে�র 
অয্াকাউ� ও পিরেষবার শতর্ াবলী ও িনয়ম, ইএফিট অনুেরাধপ� সহেযােগ পড়েত হেব।  

 

4. পিরেষবার পিরসমাি� 
বয্া� তার িনজ� িবেবচনায় এবং বয্া� �ারা জাির করা ও সময় সােপে� র�ণােব�ণ করা 
িনিদর্ � অয্াকাউ�/পিরেষবা/ পিরি�িত/অব�া/�ানেজকশন ইতয্ািদর ে�ে� �েযাজয্ ও 
উি�িখত সুিনিদর্ � শতর্ াবলী ও িনয়ম অনুযায়ী েযেকান পিরেষবা ব� কের েদওয়ার অিধকার 
ধারণ কের। বয্া� �ারা জাির করা ও সময় সােপে� র�ণােব�ণ করা িনিদর্ � 
অয্াকাউ�/পিরেষবা/ পিরি�িত/অব�া/�ানেজকশন ইতয্ািদর িভিৎতেত পিরেষবা ব� করার 
অিধকার �াহকও ধারণ করেবন। তেব উ� িনিদর্ � অয্াকাউ� ও পিরেষবার অধীেন স�� 
করা সম� �ানেজকশেনর জনয্ �াহক দায়ব� থাকেবন এবং বয্া�েক সম� �দানেযাগয্ ও 
বেকয়া অথর্মূলয্/পাির�িমক িমিটেয় েদেবন।  

 

িবল �দান পিরেষবা 
 

�াহক স�ত হে�ন েয িবল �দান পিরেষবা িন�িলিখত শতর্ াবলী, েসইসে� বয্াে�র সাধারণ 
বয্বসািয়ক শতর্ , অয্াকাউ� পিরচালনা িবিধ এবং সময় সােপে� বয্া� �ারা জাির করা িবক� 
�ণালীর মাধয্েম পিরেষবার শতর্ াবলী, এছাড়াও ভারতীয় িরজাভর্  বয্া� বা অনয্ানয্ কতৃর্ প� �ারা 
সময় সােপে� উপ�ািপত বা সংেশািধত িনয়ম ও িবিধ সােপ� িবষয়। শতর্ াবলী গঠেনর ে�ে� 
িবক� �ণালীর মাধয্েম এই পিরেষবাগিলর শতর্ াবলী �াসি�ক থাকেব।  
 



 

1. সাধারণ 
িবল �দােনর মাধয্েম �াহক বয্াে�র সােথ থাকা িনেজর মেনানীত অয্াকাউ� বয্বহার কের 
িবল েমটােনা ও বয্াে�র সােথ িনবি�ত েযেকান পিরেষবা �দাতার অয্াকাউে� তা েযাগ 
হওয়ার বয্ব�া সি�য় করেছন; এই িবল ও �দানেযাগয্ মূলয্ (যিদ থােক) �াহেকর 
অয্াকাউ� েথেক েকেট িনেত িবক� �ণালীর মাধয্েম �দৎত পিরেষবার জনয্ �াহক বয্া�েক 
অনুেমাদন জানােল, বয্া� এই িবল �দান কের েদেব।  

 

2. �ানেজকশেনর স�াদনা 
�াহক স�ত হে�ন েয িবলােরর চািহদা অনুযায়ী িবেলর অথর্মূলয্ �দান করা হেব। ভুল বা 
অস�ূণর্ অথর্মূলয্ �েবশ করার ফেল িবলার েসই অথর্মূলয্ �তয্াখয্ান করেল �াহক বয্া�েক 
দায়ী করেত পারেবন না।  

 
3. �াহেকর দায়ব�তা 

�াহক স�ত হে�ন েয িবিলং েকা�ািনর সােথ িনবি�ত পিরচয় শনা�কারী তথয্ 
িতিন সিঠক �দান করেবন এবং এই ে�ে� ভুল তথয্ �দােনর জনয্ ৈতির হওয়া 
েযেকান দায় েথেক িতিন বয্া�েক িনরাপদ রাখেবন।  
িবিলং েকা�ািনর সােথ িনবি�ত পিরচয় শনা�কারী তেথয্ েকান পিরবতর্ ন ঘটেল 
বয্া� িনেদর্ িশত সময়কােলর মেধয্ তা বয্া�েক জানােতও �াহক স�ত হে�ন।  

 

4. দাবীতয্াগ 
িবেলর তথয্ িনখঁুতভােব সামলােত বয্া� সম� যুি��াহয্ পদে�প �হণ করা িনি�ত 
করেলও, েযেকান �িটর ে�ে� বয্া� দায়ব� থাকেব না। অ�ভুর্ � তথয্ ভুল/�িটপূণর্ 
হওয়ার ফেল �াহক েকান �িত, েলাকসান ইতয্ািদ বহন/েভাগ করেল বয্া�েক দায়ী 
করেবন না।  

 

5. িবিলং েকা�ািনর সােথ িববাদ ও তথয্ �কাশ 
�াহেকর িবিলং তথয্ বয্া�েক জানােনার জনয্ িবিলং েকা�ািনর �িত েযেকানভােবই 
আপিৎত না জানােত �াহক স�ত হে�ন। �াহক স�ত হে�ন েয িবেলর তথয্ 
সং�া� েযেকান িববাদ সরারিস িবিলং েকা�ািনর সােথ িন�িৎত করেত হেব এবং 
বয্াে�র দািয়� শধুমা� তথয্ লাভ করা পযর্�ই সীিমত থাকেব।  

 

6. িবিবধ 
�াহক স�ত হে�ন েয বয্াে�র কােছ জানােনা িনেদর্ শ ও �ানেজকশেনর েরকডর্  
চূড়া� �মাণ িহসােব গণয্ হেব এবং সম� উেদ্দেশয্র জনয্ই আব� করেব ও 
েযেকান মামলায় �মাণ িহসােব বয্বহার করা যােব।  
�াহক স�ত হে�ন েয িবল �দান পিরেষবার জনয্ েকান মূলয্ �দান করার �েয়াজন 
হেল, তা বয্া� িনজ� িবেবচনা অনুযায়ী ি�র করেব এবং পূেবর্ অবগত না কের সময় 
সােপে� তা বদেল েদওয়ার �াধীনতা বয্াে�র থাকেব। �াহক স�ত হে�ন েয বয্া� 
েযেকান সময় (পূেবর্ অবগত না কের ও েকান কারণ �দশর্ন না কের) েকান একিট বা 
সবগিল অয্াকাউে�র ে�ে� িবল �দান পিরেষবা �তয্াহার কের েনওয়ার অিধকার 
ধারণ কের।
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#এই ন�রিট িনঃশ� নয় এবং কল চাজর্  �যু� হেত পাের। ভারেতর বাইেরর �াহকেদর ডায়াল করেত হেব 
+91 22 6601 6601। মু�াইেয়র �াহকরা 6601 6601 ন�েরও কল করেত পােরন। 
*7 িদন স�ূণর্ হওয়ার আেগ জমােনা টাকা �তয্াহার করেল েকান সুদ েদওয়া হেব না। 15 লাখ টাকার 
কম িফ�ড িডেপািজেটর ে�ে� সমেয়র আেগ টাকা েতালার জনয্, 15তম িদন ও তার পর েথেক 1% 

জিরমানা হার ধাযর্ করা হেব, অথর্াৎ টাকা জিমেয় রাখার সময়কােলর জনয্ �েযাজয্ সুদ েথেক জিরমানা কের 
েকেট েনওয়া হেব। 15 লাখ ও তার েবশী অেথর্র িফ�ড িডেপািজট তুেল েনওয়ার ে�ে�, 7ম িদন ও 
তারপর েথেক 1% জিরমানা হার ধাযর্ করা হেব, অথর্াৎ টাকা জিমেয় রাখার সময়কােলর জনয্ �েযাজয্ সুদ 

েথেক জিরমানা কের েকেট েনওয়া হেব। সুেদর হার পূেবর্ অবগত না কেরই পিরবিতর্ ত হেত পাের। বয্া� 
েরকািরং িডেপািজেটর সুদ গণনা করেব ইি�য়ান বয্া�স অয্ােসািসেয়শন িনেদর্ িশত উপােয় এবং িনধর্ািরত 

সময়কােলর পের তা �দান করা হেব।  
^শতর্ াবলী �েযাজয্। 
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