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ভূ রিকা
ইয়েস ব্ায়ক আিরা সবসিে িয়ন করর ক্ষ
আিায়দর স্বপ্ন রছি ক্ষ

ভারয়ত ক্ষবশী শাখা এবং ব্ারকং পররয়বয়শর পররয়েবা কি। এই ধারণা ক্ষেয়কই

এিন এক ব্াক প্রদান করা উরচত

া ভারতীে গ্রাহকয়দর সয়বোত্তি পররয়েবা প্রদান করয়ব ও

আিায়দর ক্ষদশ এবং সারা রবয়ের কায়ছ পররয়েবা উৎকেেতার এক ক্ষবঞ্চিাকে স্হাপন করয়ব।
ইয়েস ব্ায়ক আিরা আেেসািারিক িে্ অজেয়নর জন্ দারেত্ত্বশীি ব্ারকং এ রবোস করর এবং এই প্ররিোে আয়রা ক্ষবশী
গ্রাহক রনয়ে আশাে রবোস করর।উন্নত ব্ারকং অরভজ্ঞতা প্রদায়নর সবয়চয়ে গুরুত্ত্ব পূণে হি গ্রাহক সন্তুরষ্ট।
ইয়েস ব্াক নাগররক সনদ ধারণায়ক ওপয়রর এই প্রয়োজন ক্ষিটায়নার ক্ষেয়ত্র একটি রভরত্ত হারতোর রহসায়ব রবয়বচনা করা
হয়েরছি এবং ক্ষসই অনু ােী এই নরে প্রস্তুত করা হয়েয়ছ। ব্বহারকারীয়দর সয়ে পরািশে কয়র এই নরে বতরর করা হয়েয়ছ
এবং তায়ত গ্রাহকয়দর সন্তুরষ্টর িয়ে্ ইয়েস ব্ায়কর সংকল্প উয়েখ করা হয়েয়ছ, ফয়ি আরধকাররক এবং কিীয়দর িয়ধ্
দােবদ্ধতা এবং দারেত্বশীিতা সুরনরিত করা হয়েয়ছ। এই সনয়দ অভাব অরভয় াগয়িটায়নার পদ্ধরত সহ ক্ষকবি আিায়দর সংকল্প
এবং দারেত্বরশিতার রবেয়েই ব্াকার করা হে রন, গ্রাহক ব্াকার সম্পয়কে র ক্ষেয়ত্র সুস্হ অনুশীিয়নর জন্ গ্রাহকয়দর দাে
দারেয়ত্বর কোও উয়েখ করা হয়েয়ছ।
এই সনদটি ন্া ্ ব্ারকং অনুশীিন উন্নেন এবং গ্রাহক পররয়েবার রবেয়ে রবরভন্ন কা ে্কিায়পর তে্ জানায়নার জন্ প্রস্তুত
করা হয়েয়ছ।
আিরা আিায়দর পররয়েবার িান উন্নেয়নর প্রোস চারিয়ে
আিায়দর িায়েয়ের সায়ে িিাগত পরািশে করর

াই এবং রবরভন্ন আয়িাচনা চি, গ্রাহক সয়েিন ইত্ারদর িাধ্য়ি

ায়ত গ্রাহকয়দর পররয়েবার পরররধ িূি্ােন, উন্নেন এবং সম্প্রসারণ করা

াে। তয়ব, ব্ায়কর রবরভন্ন পররয়েবা সম্পয়কে গ্রাহকয়দর অরভজ্ঞতার রবেয়ে আিায়দর অবগত করায়ত আিরা গ্রাহকয়দর
উৎসারহত করর।আগািী বছরগুরিয়ত আয়রা রবরভন্ন আঞ্চরিক ভাোে আিরা এই সনদ প্রকাশ করার ইচ্ছা ক্ষপােণ করর।
স্হান: _________ তাররখ: __________
অনুয়িারদত স্বােরকারী দ্বারা স্বােররত

দ্রষ্টিয
এই পুরিকায়ত ক্ষ

তে্ ক্ষদওো হয়েয়ছ তা ______________, প েন্ত,

া পররবতে ন/সংয়শাধন সায়পে।এই পুরিকায়ক অরধকার

এবং দাে দারেত্ব সৃরষ্টর ববধ নরে বয়ি রবয়বচনা করা উরচত নে।এটি গ্রাহক এবং ব্াকায়রর িয়ধ্ আরও ভাি সম্পকে
উন্নরতর জন্।
ব্ায়কর প্রদত্ত রবরভন্ন পররয়েবা/সুরবধার ব্বহার এবং উপকার সম্পয়কে আিায়দরয়ক িূি তে্ এই পুরিকাে ক্ষদওো হি।
আয়রা রবশদ/তয়ে্র জন্ আপনারা আিায়দর ওয়েভসাইট www.yesbank.in ক্ষদখুন বা আিায়দর শাখা কা োিয়ে আসুন/কি
করুন।
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গুণগত নীরত
“ইয়েস ব্াক ‘ভািদতি ভরিষযদতি িযিসাি‘ জনয উচ্চ গুণিাদনি, গ্রাহক ককরিক, পরিদষিা পরিচারিত কিসিকারি
ভািতীয় িযাঙ্ক রহদসদি স্থারপত হওয়াি িয়ে্র উয়েয়শ্ পররচািনাগত উত্কৃ ষ্টতা, উদ্ভাবন, অত্াধুরনক প্র ুরি এবং ক্ষেষ্ঠ
রসয়েি ও প্ররিোর িাধ্য়ি উত্কৃ ষ্ট পররয়েবা অরভজ্ঞতা সুরনরিত করার প্রোস করয়ব”
িে্ –
•

সন্তরষ্টর উচ্চ িাত্রা সুরনরিত করা এবং গ্রাহকয়দর অরভয় াগ হ্রাস করা

•

স্হারপত িানদন্ড পািন, প্ররিোর সিে নুন্তি ত্রুটি এবং রনেি পািন সুরনরিত করা

•

ক্ষ াগ্ ব্ারিয়দর রনয়োগ করা এবং সয়বোচ্চ উৎপাদনশীিতা অজেয়নর জন্ তায়দর অনবরত প্ররশেণ ক্ষদওো

•

গ্রাহক ও কিেচাররয়দর কাছ ক্ষেয়ক পাওো রফডব্ায়কর রভরত্তয়ত পররবতে য়নর গ্রহণয় াগ্তা সুরনিত করা

ইদয়স িযাঙ্ক শাখাি রকছু বিরশষ্ট
•

অনুসন্ধান / পররয়েবা অনুয়রায়ধর জন্ সব শাখাে একটি 'ইদয়স ফি ইউ' আিাদা কাউোর এবং উন্নত পররয়েবা
অরভজ্ঞতা প্রদায়নর অনবরত প্রোস

•

সিি জিা অ্াকাউয়ে িয়নানেয়নর সুরবধা প্রদান কয়র (অেোত্ ব্ারিগত েিতাে অ্াকাউে ক্ষখািা

•

সিে সিে রবরভন্ন জিা প্রকল্প /পররয়েবার রবিাররত রববরণ প্রদান কয়র।

•

বররষ্ট নাগররক, ক্ষপনশনয়ভারগ, িরহিা এবং আধা-শহর এবং গ্রািীন শাখাে ব্ারিয়দর অরতররি সুরবধা সহ সিি

াে)

গ্রাহকয়ক সািান্ িূয়ি্ বুরনোরদ ব্ারকং পররয়েবা প্রদান কয়র।
•

রবরশষ্ট প্রােরিক ব্ারকং পররয়েবাে – সিান হায়র ক্ষদে (িারিরসটি ক্ষচক বুক), ক্ষ য়কান শাখাে ব্ারকং, এসএিএস
অ্ািাটে, ই-ক্ষিি অ্ািাটে, ইয়িট্ররনক রিোররং পররয়েবা / স্হারে রনয়দে শ, ইউটিরিটি রবি ক্ষপয়িে, ইোরয়নট
ব্ারকং, ক্ষিাবাইি ব্ারকং ইত্ারদ।

•

ক্ষররিট্ান্স পররয়েবার রবরভন্ন রবকল্প প্রদান কয়র ক্ষ িন – রডিান্ড ড্রাফ্ট, ক্ষপ অডোর, আরটিরজএস, এনইএফটি

•

শাখার বারহয়র ব্ায়কর কায়জর সিে রডসয়ে করা

•

ক্ষচক ড্রপ বায়ে রিোররং কাট অফ সিে দশোয়না

•

সিে সিে রবরভন্ন জিা প্রকয়ল্পর জন্ সুয়দর হার প্রদশেন করুন

•

রবরভন্ন প্রােরিক ব্ারকং পররয়েবা এবং অন্ সংগ্রহ, ক্ষপয়িে এবং রবরবধ পররয়েবাে

া ব্াক প্রদান কয়র তার

শুয়ের রবিাররত রববরণ তারিকা প্রদশেন করা হে
•
•

অরভয় াগ/পরািশে বাে প্রদান এবং অনবরত পররয়েবা উন্নেয়নর জন্ ফীডব্ায়ক উত্সাহ প্রদান করা হে
ারা গ্রাহক অভাব/অরভয় াগ রনয়ে কাজ কয়র ক্ষসই আঞ্চরিক/সদর দপ্তয়রর ঠিকানা প্রদশেন করা হে

শাখাগুরিদত গ্রাহক পরিদষিা
শাখাগুরিয়ত উৎকৃ ষ্ট ও রনরন্তন পররয়েবা প্রদান করা এবং গ্রাহকয়দর সুরবধার জন্ আিরা রনম্নরিরখত রবেেগুরি সুরনরিত
করর:•

সঠিক আসবাব পানীে জি ইত্ারদর িয়তা পররকাঠায়িা সহ শাখাগুরিয়ত

য়েষ্ট জােগা এবং তা সহ বয়োয়জ্ষ্ট

নাগররক, প্ররতবরন্ধ ব্ারি, ইত্ারদয়দর রবয়শে গুরুত্ব ক্ষদওো হে
•

চেন করা শাখাগুরিয়ত আরি রক আপনায়ক সাহা ্ করয়ত পারর (হ্াাঁ আপনারয়দর জন্) ক্ষডে প্রদান করা

•

ইংয়ররজ, রহরি এবং ক্ষসইসায়ে সংরিষ্ট আঞ্চরিক ভাোে শাখাে প্রাসরেক ক্ষনাটিশ প্রদশেন করা

•

গ্রাহকয়দর আিায়দর সায়ে ক্ষ াগায় াগ করার জন্ সব শাখাে রত্রভারেয়ক কাউোয়রর ভূ রিকা প্রদরশেত হয়চ্ছ

•

ক্ষিতাসাধারয়ণর প্ররত কিেচারীয়দর প্ররতরিো রনরিত করার জন্ এবং তায়দর ক্ষিনয়দয়নর সিে গ্রাহকয়দর সাহা ্
করার জন্ কিেকতে ায়দর প োপ্ত প্ররশেণ ক্ষদওো

•

পররয়েবার সিি রববরণ সংকরিত বুকয়িট সয়িত এবং রহিী, ইংয়ররজ এবং সংরিষ্ট আঞ্চরিক ভাোে ব্াংকগুরিয়ত
উপিব্ধ সুরবধাগুরি প্রদান করা হে

•

শাখাগুরিয়ত প াে প্ত রনরাপত্তা

•

সিি কিীয়দর ছরব এবং তাহায়ত নািটি প্রদশেয়নর একটি সনািকরণ ব্াজ বরােকরণ
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•

ক্ষটরবয়ির প োেিরিক পররবতে ন এবং প্রােরিক তত্ত্বাবধায়নর কাজগুরি হিান্তর

•

শাখা দ্বারা উপস্থারপত পররয়েবার গুণিায়নর স্পট োরডয়জর জন্ আঞ্চরিক/প্রধান কা াে িয়ের ঊর্ধ্েতন কিেকতে ায়দর
দ্বারা রনেরিত ব্বধায়ন শাখা অরফস পররদশেন

•

বারেেক পুরষ্কার/রারনং রশল্ড দ্বারা গ্রাহক পররয়েবা দৃরষ্ট ক্ষকান ক্ষেয়ক ক্ষসরা শাখায়ক পুরস্কার ক্ষদওো

•

প াে েিরিক গ্রাহক পররয়েবা রিটিং, অরডট এবং গ্রাহক সন্তুরষ্ট সায়ভে

‘ইদয়স টাচ’ সিাসরি িযারঙ্কিং চযাদনদিি রকছু বিরশষ্ট
আিায়দর সয়ে ব্ারকং করার রবকল্প এবং নিনীে উপায়ের ব্াপক পছি প্রিাণ কয়র -

রিদটইি কনটিযারঙ্কিং
•

‘রদ্বিরীণ রনরাপত্তা/অয়েরেয়কসন’ – সম্ভাব্ অপব্বহার সীরিত কয়র এবং উন্নত িাত্রাে সুরো প্রদান কয়র o

ব্ারিগত গ্রাহক - ইোরয়নট ব্ারকং এ সিি ক্ষিনয়দয়নর জন্ গ্রাহকয়দর নরেভু ি ক্ষিাবাইয়ি এককািীন
পাস ওোডে পাঠায়না হে

o
•

পায়র
ব্ারিগত গ্রাহয়কর জন্ ‘রসংগি রপন অ্াকয়সস’-ক্ষডরবট/এটিএি কাডে রপন ক্ষদে
o

•

অব্ারিগত গ্রাহক -প্রয়ত্য়কর িগ ইন ক্ষসশয়নর জন্ একটি এক কািীন পাশ ওোডে বতরর করা ক্ষ য়ত
া সব তায়দর ব্বহায়রর জন্

ইোরয়নট ব্ারকং এর জন্ প্রেি বার ক্ষররজয়েশন

o ভু য়ি ক্ষগয়ি পাস ওোডে সৃরষ্ট করা
ইোরয়নট ব্ারকং এর িাধ্য়ি প্রদত্ত রকছু পররয়েবার িয়ধ্ রয়হয়ছ o

রফেড আিানত এবং আবতে ক আিানয়তর অনিাইন বুরকং

o

ইউটিরিটি রবি ক্ষপয়িয়ের জন্ ক্ষররজয়েশন

o

এিএফ অনিাইন পররয়েবার িাধ্য়ি িায়িিা িুি কাগজরবহীনরবরনয়োগ, রসয়িক্ট রিরডং ফান্ড হাউয়সর
রস্কয়ি ক্ষিনয়দন করয়ত একটি পররপূরক সুরবধা

o

অনিাইন শরপং / ট্রায়ভি বুরকং

o

ইয়েস ব্াংক অ্াকাউে/য়ট্ররডং অ্াকাউে গুরিয়ত তহরবি স্থানান্তর

o

এনইএফটি / আরটিরজএস / আইএিরপএস-এর িাধ্য়ি নন-ইয়েস ব্ায়কর অ্াকাউয়ে ফান্ড হিান্তর

o

রডিান্ড ড্রাফট জারী

o

অ্াকাউে ক্ষেটয়িে জারী

o

ব্ারিগত এবং অ্াকাউে তে্

o

এসএিএস/ ই-ক্ষিি অ্ািাটে সাবরিপশন পররবধেন

o

িাই ক্ষস্পস িান সং ুি পররয়েবা ক্ষ িন; ই-ক্ষিি রববৃরত জন্ রনবন্ধন, ব্রিগতকৃ ত রডয়পারজট রিপ,
আপনার AMB জানুন, আিায়ক ক্ষসবা িয়ন কররয়ে রদন

o

িানী িরনটর-রি্রভন্ন ব্াক অ্াকাউে, ক্ষরাকায়রজ অ্াকাা্উে, রিয়কায়েে ফ্লাোর অ্াকাউে ইত্ারদয়ত
অ্াকাউে ক্ষ াগ করা।

কিািাইি িযারঙ্কিং
•

ইয়েস ব্াংয়কর ররয়টইি ক্ষনটব্ারকংয়ের জন্ রনবরন্ধত গ্রাহকরা ক্ষিাবাইি ব্াংরকং অ্ারেয়কশনটি ডাউনয়িাড কয়র
ইয়েস ব্াংয়কর সায়ে রনবরন্ধত ক্ষিাবাইি নম্বর ক্ষেয়ক567678এ ‘YESMOB’এসএিএস কয়র ক্ষিাবাইি ব্াংরকং ব্বহার
শুরু করয়ত পায়রন

•

সংস্করণ 4

ক্ষিাবাইি ব্ারকং এর িাধ্য়ি প্রদত্ত রকছু পররয়েবার িয়ধ্ রয়হয়ছ
o

ব্ািান্স অনুসন্ধান

o

রিরন ক্ষেটয়িে

o

জারী করা ক্ষচয়কর জন্ েপ ক্ষপয়িয়ের অনুয়রাধ

o

ক্ষচয়কর অবস্হা অনুসন্ধান

o

ক্ষচক বুক জারী করার অনুয়রাধ

o

ইয়েস ব্াংক অ্াকাউয়ে ফান্ড হিান্তর
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o

এনইএফটি/আইএিরপএস-এর িাধ্য়ি নন-ইয়েশ ব্াক অ্াকাউয়ে ফান্ড হিান্তর

o

অ্াকাউে ক্ষেটয়িে

o

ক্ষিোরদ আিানয়তর রবিাররত অনুসন্ধান

o

রপ্রয়পইড ক্ষিাবাইি ররচাজে, রডটিএইচ ও রবি ক্ষপয়িয়ের িত িায়চেে সারভে স

এসএিএস িযারঙ্কিং
সবকটি এসএিএস ব্ারকং প্রয়োজনীেতার জন্ একটি নম্বর (+ 91-9840909000), গ্রাহকয়ক 24 x 7 গুরুত্বপূণে
অ্াকাউে তে্ প্রাপ্ত করয়ত সেি কয়র।
ক্ষিাবাইি রনবন্ধন

YESREG

YESREG <Customer ID>

অ্াকাউে ব্ায়িন্স ইনকয়েরর

YESBAL

YESBAL <Customer ID>

অ্াকাউয়ে সবেয়শে 5 রদয়নর ক্ষিনয়দন

YESTXN

YESTXN <Customer ID>

ক্ষচক রস্থরত ইনকয়েরর

YESCST

YESCST <Customer ID><cheque number>

ক্ষচক অনুয়রাধ বন্ধ করুন

YESSTP

YESSTP <Customer ID><cheque number>

ক্ষচকবুক অনুয়রাধ

YESCHQ

YESCHQ <Customer ID>

অ্াকাউয়ে

YESFDQ

YESFDQ <Customer ID>

একটি অ্াকাউে রববৃরত জন্ অনুয়রাধ

YESSTM

YESSTM <Customer ID>

উপয়রর সিি সিরেেত অনুয়রাধগুরির তারিকা

YESHLP

YESHLP <Customer ID>

ুি স্থােী আিানয়তর রববরণ

একই গ্রাহক আইরড সায়ে সং ুি একারধক অ্াকাউয়ের ক্ষেয়ত্র অনুয়রায়ধর ক্ষশয়ে অনুগ্রহ কয়র প্রাসরেক অ্াকাউে নম্বরটি
প্রদান করুন। উদাহরণ: YESSTP <Cust ID><Cheque No.><Account No.>

রিসড কি িযারঙ্কিং
আপরন আপনার নরেভু ি ক্ষিাবাইি নম্বর ক্ষেয়ক (+ 91-9840909000) –এ একটি এসএিএস “YESREG <Cust ID>”
পাঠিয়ে রিসড কি ব্ারকংয়ের জন্ রনবন্ধন করয়ত পায়রন।
•
•

09223920000 নম্বয়র একটি রিসড কি ক্ষদওোর িাধ্য়ি আপনার অ্াকাউে ব্ায়িন্সটি জানুন
09223921111এ রিসড কি কয়র গত 5 টি ক্ষিনয়দয়নর একটি তারিকা পান

েয়া কদি কনাট করুন:• একারধক সং ুি অ্াকাউয়ের ক্ষেয়ত্র, সব অ্াকাউয়ের জন্ ক্ষদওো একটি রিসড কয়ি এসএিএস রহসায়ব পাঠায়না হয়ব,
তয়ব ক্ষশে 5টি ক্ষিনয়দন শুধুিাত্র প্রােরিক অ্াকাউে নম্বয়রর জন্ প্রদান করা হয়ব
• রিসড কি ব্ারকংয়ের জন্ প্রােরিক অ্াকাউে নম্বর পররবতে ন করয়ত, অনুগ্রহপূবেক (+ 91-9840909000)-এ
YESDEF <Cust ID><Account No.> এসএিএস করুন
•
রদ আপনার ক্ষিাবাইি নম্বর একারধক কােিার আইরড-এর রবরুয়দ্ধ রনবরন্ধত হে, তাহয়ি আপরন এইপররয়েবাটি ক্ষপয়ত
সেি হয়বন না
এটিএি এিিং কডরিট/এটিএি কাডডঃ
•

এনএফএস, রভসা এবং িাষ্টার কাডে- ক্ষনটওোকে সহ সারা রবয়ে অংরশদারী ব্ায়কর এটিএি

•

সিি ইয়েস ব্াক এটিএি-এ প্রদত্ত পররয়েবার িয়ধ্ রয়হয়ছ -

সংস্করণ 4

o

ক্ষচক রডপরজট

o

ব্ািান্স অনুসন্ধান

o

রিরন ক্ষেটয়িে

o

ক্ষচক বুক জারী করার অনুয়রাধ

o

অ্াকাউে ক্ষেটয়িে

o

রপন পররবতে ন

o

স্থােী আিানয়তর ওয়পরনং

o

রিড ক্ষজনায়রশন (অ-YBL গ্রাহকয়দর জন্)

o

টাটা স্কাই রডটিএইচ ররচাজে

o

ক্ষিাবাইি ররচাজে
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•

•

অংরশদার ব্ায়কর রবেয়জারা এটিএি প্রদত্ত রকছু পররয়েবা
o

নগদ টাকা ওঠায়না

o

ব্ািান্স অনুসন্ধান

o

রপন পররবতে ন

এটিএি ক্ষেয়ক টাকা ওঠায়না এবং শরপং টারিেনায়ির িাধ্য়ি অেে প্রদান করয়ত ক্ষডরবট কাডে ব্বহার করা ক্ষ য়ত
পায়র (রপওএস টারিেনাি) ক্ষপয়িে ক্ষগইটওয়ে

কেরডট কাডড
ইয়েস ব্াক ক্ষিরডট কাডেগুরি আকেেণীে ববরশষ্ট্ এবং অনুপি সুরবধাগুরির সয়ে আয়স এর িয়ধ্ রকছু হি:
•

আপনার জীবনধারা প্রয়োজন ক্ষিটায়নার জন্ ক্ষিরডট কায়ডের ক্ষরঞ্জ

•

ররভিরভং ক্ষিরডট এর উপর ক্ষসরা সুয়দর হার

•

অপ্ররতি ররওোডে ক্ষপ্রাগ্রাি ররওোডের পয়েেগুরির সায়ে ক্ষ টার ক্ষিোদ ক্ষশে হে না

•

ভারয়ত সিি জ্বািারন ক্ষেশন জুয়়ে জ্বািারন সারচাজে ওয়েভার

গ্রাহক-িযাঙ্কাদিি সম্পদকডি অরভন্ন কেত্র
কসরভিংস িযাঙ্ক অযাকাউন্ট
•

ক্ষসরভংস ব্াক অ্াকাউয়ের িে্ হি ব্ারি গ্রাহকয়দর িয়ধ্ অেে সােে করার অয়ভ্স গয়়ে ক্ষতািা
অয়েের প্রয়োজন ক্ষিটায়না

•

ায়ত ভরবে্য়ত

াে

ক্ষররিট্ান্স/য়চক/য়ডরবট/এটিএি কাডে/ইোরয়নট ব্ারকং এর িাধ্য়ি এই সব অ্াকাউে ক্ষেয়ক অেে জিা/ওঠায়না
ক্ষ য়ত পায়র

•

ট্রাে/য়সাসাইটি

•

1িাক্ষসয়েম্বর 2017 সাি কা ক
ে র হওোর সায়ে সায়ে, রনয়ম্নাি সুয়দর হার বদনরিন ক্ষিারজং ব্ায়িয়ন্সর জন্ প্রয় াজ্

ারা (ভারয়তর ররজাভে ব্াক (আররবআই) দ্বারা অনুয়িারদত তারা আ্াকাউে খুিয়ত পায়র

এবং বত্রিারসক রভরত্তয়ত পররয়শাধ করা হে, এটা সবেরনম্ন টাকা -ক্ষত কাজ কয়র 1/-।
কসরভিংস িযাদিন্স

কাদিন্ট হাি

1 িায়খর নীয়চ

6 %প্ররত বছয়র

কার্ড কি হওয়াি কেদক নতু ন হাি
1 িা কসপ্ট'17
5 %প্ররত বছয়র

6 %প্ররত বছয়র

6 %প্ররত বছয়র - অপরিিরতড ত

6.5 %প্ররত বছয়র

6.25 %প্ররত বছয়র

1 িাখ ক্ষেয়ক 1 ক্ষকাটির
নীয়চ
1 ক্ষকাটি এবং উপয়রাি

অরধক রববরয়ণর জন্, ইয়েস ব্াংয়কর শাখাে আিায়দর প্ররতরনরধয়দর সায়ে ক্ষ াগায় াগ করুন।
•

পাবরিক ইসু্য়ত এএসরবএ আয়বদয়নর ক্ষেয়ত্র ইক্য্ইটি এবং ঋণ অ্াকাউে ক্ষেয়ক স্থাপন করা ক্ষ য়ত পায়র।

•

ক্ষচক, রডরভয়ডে ওোয়রে অ্াকাউে ধারয়কর নায়ি হয়ি এই অ্াকাউয়ের িাধ্য়ি সংগ্রহ করা
ধারয়কর নায়ি ফাইনারন্সোি ইনেু য়িে োকয়ি তা সংগ্রহ করা

াে। অ্াকাউে

ায়ব না

•

িাগাতর 2 বছর এই অ্াকাউে ক্ষিন ক্ষদন না করয়ি ডরি্াে অ্াকাউে বয়ি রবয়বরচত হয়ব

•

অ্াকাউে ধারকয়ক িারসক/ত্রত্রিারসক রভরত্তয়ত গ়ে ব্ািান্স রেণায়বেণ করয়ত হে, ক্ষ িন সিে সিে ব্ায়কর
শুে তারিকাে রনরেে ষ্ট। এটি পািন না করয়ি পররয়েবা শুে রদয়ত হয়ত পায়র।
গড় বত্রিারসক িযাদিন্স(এরকউরি) রহসায়ব করা হে – আরেেক বত্রিারসয়কর জন্ অ্াকাউয়ের ব্ািান্স রদয়নর ক্ষশয়ে
গ়ে (ইা্ওা্রড) (এরপ্রি-জুন, জুিাই-ক্ষসয়েম্বর, অয়ক্টাবর-রডয়সম্বর, আনুোরী-িাচে)। উদাহরণস্বরূপ - (EOD
ব্ায়িন্স রদন-1 + EOD ব্ায়িন্স রদবস 2…...) / আরেেক বত্রিায়স রদয়নর সংখ্া
গড় িারসক িযাদিন্স (এএিরি) একটি িায়সর একটি রনরদে ষ্ট সিয়ের জন্ অ্াকাউয়ে রদয়নর ক্ষশয়ে গ়ে (EOD)
ব্ায়িন্স রহসায়ব গণনা করা হে। উদাহরণস্বরূপ - (EOD ব্ায়িন্স রদন-1 + EOD ব্ায়িন্স রদবস 2…...) /
িায়স ক্ায়িন্ডার রদনগুরির সংখ্া
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কাদিন্ট অযাকাউন্টস
•

কায়রে অ্াকাউে 'িায়ন রডিান্ড রডপরজয়টর একটি ফিে ক্ষ খান ক্ষেয়ক অ্াকাউয়ে ব্ায়িয়ন্সর উপর বা একটি
রনরদে ষ্ট একিত পররিাণ প েন্ত রনভে র কয়র ক্ষ

•

ক্ষকানও বার উইড্রোয়ির অনুিরত ক্ষদওো হে।

ব্রি, ক্ষপ্রাপ্রাইটাররশপ ফািে, পাটেনাররশপ ফািে, ক্ষবসরকারী এবং পাবরিক রিরিয়টড ক্ষকাম্পানী, এইচইউএফ,
ক্ষসাসাইটি, ট্রাে, সরিরত ইত্ারদ কায়রে অ্াকাউে খুিয়ত পায়র।

•

কায়রে অ্াকাউয়ে রাখা ব্ায়িয়ন্সর উপর ক্ষকান সুদ ক্ষদওো হে না

•

িাগাতর 2 বছর এই অ্াকাউয়ে

রদ গ্রাহক ক্ষিনয়দন না কয়র তয়ব এই অ্াকাউেয়ক ডরিাে অ্াকাউে বয়ি

রবয়বরচত করা হয়ব
•

অযাকাউন্ট ধািকদক নূযনতি বত্রিারসক গ়ে ব্ায়িন্স রাখয়ত হয়ব, ক্ষ িন সিে সিে ব্ায়কর শুে তারিকাে
রনরেে ষ্ট করা হে। এটি পািন না করয়ি পররয়েবা শুে রদয়ত হয়ত পায়র। গ়ে বত্রিারসক ব্ায়িন্স(এরকউরব) রহসায়ব
করা হে – আরেেক বত্রিারসয়কর জন্ অ্াকাউয়ের ব্ািান্স রদয়নর ক্ষশয়ে গ়ে (ইা্ওরা্ ড) (এরপ্রি-জুন, জুিাইক্ষসয়েম্বর, অয়ক্টাবর-রডয়সম্বর, আনুোরী-িাচে)। উদাহরণস্বরূপ-(EOD ব্ায়িন্স রদন-1 + EOD ব্ায়িন্স রদবস
2…...)/আরেেক বত্রিায়স রদয়নর সংখ্া

আন্তজডারতক ভািতীয় িযারঙ্কিং
•

অনাবারস ক্ষসরভংস ব্াক অ্াকাউয়ের িে্ হি এনআরআই, রপআইও এবং ভারয়ত বারহয়র পাঠরত ছাত্রছাদ্রীয়দর
িয়ধ্ অেে সােে করার অয়ভ্স গয়়ে ক্ষতািা

•

ায়ত ভরবেয়ত অয়েের প্রয়োজন ক্ষিটায়না

অনাবারস বারহ্ক (এনআরই) এবং অনাবারস সাধারণ (এনআরও) অ্াকাউেস
করা

হে

তা

রনেে ষ্ট

প্রয়োজয়নর

জন্

ক্ষখািা

ক্ষ য়ত পায়র।

রবয়দরশ

াে
া ভারতীে টাকাে রেণায়বেণ

ইনওোডে

কাডে/ইোরয়নট ব্ারকং এর িাধ্য়ি এই অ্াকাউে ক্ষেয়কঅেে ওঠায়না বা জিা করা
•

রররিট্ান্স/য়চক/য়ডরবট/এটিএ,
াে

অনাবারস বারহ্ক (এনআরই) রডপরজট অ্াকাউে রবয়দয়শর ক্ষকান ব্াক ক্ষেয়ক অেে ক্ষররিট করার িাধ্য়ি ক্ষখািা
াে। এটি ররপাট্রাইোবি অ্াকাউে এবং অন্ এনআরএ অ্াকাউে বা এফরসএনআর (রব) অ্াকাউে ক্ষেয়ক
হিান্তর অনুয়িারদত। এনআরই অ্াকাউে ক্ষেয়ক স্হানীে ক্ষপয়িে অবায়ধ করা

•

াে

স্হানীে প্রািান্ ক্ষিনয়দন ক্ষেয়ক অেে সংগ্রয়হর জন্ অনাবারস সাধারণ (এনআরও) রডয়পারজট অ্াকাউে ক্ষখািা
হে। এনআরও-রডপরজট অ্াকাউয়ের নীরত হি নন ররপারট্রোবি, তয়ব আররবআই এর রনয়েে রশকা অনু ােী
এনআরও ব্ািান্স/ভারয়ত রাখা সম্পরত্ত রবরির আে এবং সুদ ক্ষেয়ক বছয়র 1 রিরিেন িারকে ন ডিার প ন্ত
ে
উপাজেন ররপারট্রোবি

•

এনআরই/ এনআরও রডয়পারজয়ট সুয়দর হার শাখা ও ব্াংয়কর ওয়েবসাইয়ট প্রদরশেত হয়ব

•

1িাক্ষসয়েম্বর 2017 সাি কা ক
ে র হওোর সায়ে সায়ে, রনয়ম্নাি সুয়দর হার বদনরিন ক্ষিারজং ব্ায়িয়ন্সর জন্ প্রয় াজ্
এবং বত্রিারসক রভরত্তয়ত পররয়শাধ করা হে, এটা সবেরনম্ন টাকা -ক্ষত কাজ কয়র 1/-।
কসরভিংস িযাদিন্স

কাদিন্ট হাি

1 িায়খর নীয়চ

6 %প্ররত বছয়র

কার্ড কি হওয়াি কেদক নতু ন হাি
1 িা কসপ্ট'17
5 %প্ররত বছয়র

1 িাখয়েয়ক 1 ক্ষকাটির নীয়চ

6 %প্ররতবছয়র

6 %প্ররতবছয়র - অপরিিরতড ত

1 ক্ষকাটি এবং উপয়রাি

6.5 %প্ররতবছয়র

6.25 %প্ররতবছয়র

অরধক রববরয়ণর জন্, ইয়েস ব্ায়কর শাখাে আিায়দর প্ররতরনরধয়দর সায়ে ক্ষ াগায় াগ করুন

•

িাগাতর 2 বছর এই অ্াকাউে ক্ষিনয়দন না করয়ি ডরি্াে অ্াকাউে বয়ি রবয়বরচত হয়ব অ্াকাউে ধারকয়ক
িারসক/বত্রিারসক রভরত্তয়ত গ়ে ব্ািান্স রেণায়বেণ করয়ত হে, ক্ষ িন সিে সিে ব্ায়কর শুেতারিকাে রনরেে ষ্ট। এটি পািন না
করয়ি পররয়েবা শুেরদয়ত হয়তপায়র।
1. গড় বত্রিারসক িযাদিন্স (এরকউরি) রহসায়ব করা হে – আরেেক বত্রিারসয়কর জন্ অ্াকাউয়ের ব্ািান্স রদয়নর ক্ষশয়েগ ়ে (ইা্
ওা্রড) (এরপ্রি-জুন, জুিাই-ক্ষসয়েম্বর, অয়ক্টাবর-রডয়সম্বর, আনুোরী-িাচে)।উদাহরণস্বরূপ - (EOD ব্ায়িন্সরদন-1 + EOD
ব্ায়িন্সরদবস 2…...) / আরেেকত্রত্রিায়সরদয়নরসংখ্া
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2. গড় িারসক িযাদিন্স (এএিরি)একটি িায়সর একটি রনরদে ষ্ট সিয়ের জন্ অ্াকাউয়ে রদয়নর ক্ষশয়ে গ়ে (EOD) ব্ায়িন্স
রহসায়ব গণনা করা হে। উদাহরণ স্বরূপ - (EOD ব্ায়িন্স রদন-1 + EOD ব্ায়িন্স রদবস 2…...) / িায়স ক্ায়িন্ডার রদনগুরির
সংখ্া

টািড রডদপারজট অযাকাউন্ট
•

আয়রা রবিাররত জানার জন্ শাখার োফ আপনায়ক স্বাগত জানান এবং আপনার প্রয়োজন অনু ােী রবরভন্ন
আিানত রস্কিগুরিয়ত রবরনয়োয়গর ক্ষেয়ত্র সহােতা কয়র খুশী হয়বন

•

টািে রডয়পারজট অ্াকাউেগুরি ব্রিগত, অংশীদারী সংস্থা, অংশীদাররত্ব সংস্থা, ক্ষবসরকারী এবং পাবরিক রিরিয়টড
ক্ষকাম্পারন, এইচআই এফগুরি / রনরদে ষ্ট সহয় াগী ইত্ারদ দ্বারা ক্ষখািা

ায়ব

•

রকছু টািে রডয়পারজট রস্কিগুরি বররষ্ঠ নাগররকয়দয়র সুয়দর উচ্চতর হার প্রিাব রদয়ত পায়র

•

ক্ষতািার অনুিরত ক্ষদওো হে,
সুয়দর হায়র,

রদ না অন্োে রনরদে ষ্ট, আিানতটি ব্াংয়কর কায়ছ োকা সিয়ের জন্ প্রয় াজ্

াহা ক্ষহাক না ক্ষকন ক্ষিোয়দর আয়গ আিানয়তর

া 7 রদয়নরও কি সিয়ের জন্ ব্াংয়কর সায়ে রয়ে

ক্ষগয়ছ এিন ক্ষতািার ক্ষেয়ত্র ক্ষকান সুদ প্রদান করা হয়ব না
•

ব্াংক দ্বারা ক্ষিোরদ আিানতগুরি ব্াক কতৃ ক অনুয়রাধ উপর রনধোররত তাররখগুরিয়ত নবােন করা হে এবং ব্াক
দ্বারা রনধোররত সিয়ে একটি সুরনরদে ষ্ট ক্ষিোয়দ রবদ্িান হায়র সুদ প্রদান করা হে। রনরদে ষ্ট রনয়দে য়শর অনুপরস্থরতয়ত,
ক্ষিোদপূরতে র সিে প্রয় াজ্ সুয়দর হায়র প্রয় াজ্ শতে ারদর রভরত্তয়ত একই ক্ষিোয়দ অেবা 1 শ 'য়কাটি টাকা ক্ষেয়ক কি
পররিায়ণ আিানত স্বেংরিেভায়ব পুননেবীকরণ করা হয়ব

•

সুয়দর হার বারেেক এবং বছয়র প্রকৃ ত রদয়নর সংখ্া (অেোৎ িীপ ইোয়র 366 রদন) রহসায়ব ক্ষকাট করা হে

•

আিানয়তর উপর বত্রিারসক বা ক্ষ ৌরগক বত্রিারসক রহয়সয়ব ক্ষদে (অেোৎ সয়দর পুনরবরনয়োগ) বা িারসক হায়র
রডসকাউে িূি্ বা ক্ষিোদ পূণে হওোর রদন আিান্তকারীর ইচ্ছা অনু ােী ক্ষদওো হয়ত পায়র

•

সিে সিে সুয়দর হার পররবতে ন করা হে এবং শাখাে তা রডসয়ে করা হে‟ ব্ায়কর ওয়েভসাইয়ট তা ক্ষদওো হে
জনসাধারয়ণর অবগরতর জন্

•

সংয়শারধত সুয়দর হার ক্ষকবি নবীকরয়ণর ওপর এবং আিানয়তর ওপর প্রয় াা্জ্, বতে িান আিানত চু রির সিেকার
সুয়দর হার রহয়সয়বই চিয়ব

•

জিার ওপর সুদ, প্ররত আিানতকারী, প্ররত আরেেক বছয়রর রহয়সয়ব আেকর কতৃ পয়ের রনধোররত হার অনু ােী
উৎয়স কর ক্ষকয়ট ক্ষনওোর শতে সায়পয়ে রহয়সব করা হয়ে

•

আিানতকারীয়ক ক্ষ ােনা ফিে নং 15 এই আরেেক বছয়রর শুরুয়ত উৎয়স আে কর কাটা ছা়ো সুদ ক্ষদওোর জন্
জিা করয়ত হয়ব

•

ক্ষ

•

ক্ষসরভংস/কায়রে অ্াকাউে এর সয়ে আিানরত জিা অ্াকাউয়ের ক্ষ াগসূত্র স্হাপয়নর জন্ সুইপ-ইন সুরবধা প্রদান

কর ক্ষকয়ট ক্ষনওো হয়েয়ছ ব্াক তার জন্ টিরডএস সাটিেরফয়কট ক্ষদয়ব।

করা হে। প াে প্ত ব্ািান্স না োকয়ি রিংকড টািেরডপরজট ক্ষিোয়দর আয়গই ভাো হয়ব িাে ইন ফাে আউট (য়সট
অফ সুইপ-ইন) এবং প্রয়োজনীে পররিাণ অেে ক্ষসরভংস/কায়রে অ্াকাউয়ে স্হানান্তর করা হে।
•

ক্ষিোদী আিানয়তর রবরুয়দ্ধ ঋণ গ্রহন অনুয়িারদত একটি রনরেে ষ্ট সীিা প েন্ত এবং রনরেে ষ্ট সুয়দ তা িঞ্জুর করা ক্ষ য়ত
পায়র

•

ক্ষিোদী আিানত ক্ষ ৌে নায়ি করা ক্ষ য়ত পায়র –
o সিি ক্ষ ৌে আিানতকারীয়দর স্বাের করা অনুয়রাধ িয়ি ক্ষিোয়দর আয়গ ক্ষিোদী আিানত ভাোয়নার
অনুিরত ক্ষদওো ক্ষ য়ত পায়র। পূবব
ে তী সয়ত্ত্বও, গ্রাহক (জয়নরা) সেত হন ক্ষ

“উভে বা জীরবত” বা

“প্রািন বা সারভাইভার” ি্ায়ন্ডট রদয়ে ক্ষিোরদ/ স্থােী আিানয়তর ক্ষেয়ত্র, ক্ষিোদপূরতে র টািে/ রফেড
রডয়পারজট ক্ষতািার অনুিরত ব্াংকয়ক ক্ষদওো হে
o

রদ ক্ষিোরদ আিানয়তর রবরুয়দ্ধ ঋণ চাওো হে, ঋয়ণর আয়বদন সিি ক্ষ ৌে আিানতকাররর স্বাের করয়ত
হয়ব

•

রদ গ্রাহক আিানয়তর ক্ষিোদপূরতে আয়গ প্রত্াহার কয়র ক্ষনন, তয়ব আিানয়তর তাররয়খর িয়ধ্ প্রয় াজ্ সুয়দর হার,
ার ক্ষিোদ ব্ায়কর কায়ছ রছি ক্ষসই সিয়ের জন্ পররয়শাধয় াগ্ হয়ব।

রদ বুরকং তাররয়খর 7 রদয়নর িয়ধ্

আিানতটি ক্ষিোদপূরতে আয়গ ক্ষতায়ি ক্ষনওো হে তয়ব ক্ষডায়িরেক ও এনআরও আিানয়তর ক্ষকান সুদ প্রদান করা
সংস্করণ 4

পৃষ্ঠা8এর15

তাররখ: 23/08/2017

হয়ব না। এনআরই/এফরসএনআর আিানয়তর ক্ষেয়ত্র

রদ এনআরই/এফরসএনআর রডয়পারজটটি বুরকংয়ের তাররখ ক্ষেয়ক

1 বছর সম্পন্ন হওোর আয়গ তু য়ি ক্ষনওো হে তয়ব ক্ষকান সুদ পররয়শাধ করা হয়ব না। এফরসএনআর (রব)
আিানয়তর ক্ষেয়ত্র প্ররতবছর প্ররত উদ্ধৃত বারেেক সুয়দর হার অরধবেে রনরবেয়শয়ে 360 রদয়নর রভরত্তয়ত পররয়শাধ করা
হয়ব

আপনাি গ্রাহক জানুন রনদেড রশকা
•

ব্য়ক আপনার গ্রাহকয়ক জানুন (য়কওোইরস) নীরত আয়ছ

া ররজাভে ব্াক অফ ইরন্ডোর রনেি অনু ােী করা

হয়েয়ছ।
•

ব্য়ক ক্ষকওোইরস দশেন হি ইচ্ছাে বা অরনচ্ছাে অপরাধী শরিগুরির ব্াকয়ক টাকার কায়িা বাজারী বা
সন্ত্রাসবারদয়দর অেে সাহায় ্র কায়জ ব্বহার প্ররতয়রাধ করা। এই নীরতর িে্ হি গ্রাহকয়দর আয়রা ভািভায়ব জানা
এবং তায়দর আরেেক ক্ষিনয়দয়নর রবেয়ে অবগত হওো এর ফয়ি িুাঁ রক সািাি ক্ষদওো সম্ভব হে।

•

ব্াক গ্রাহয়কর

োেে পররচে জানার জন্ ক্ষকওোইরস পদ্ধরত এবং অভ্ন্তরীন ব্বস্হা প্রয়োগ কয়র োয়ক, এই

গ্রাহকরা সম্পকে স্হাপন কয়র োয়ক, অ্াকাউে ক্ষখায়ি এবং ব্ায়কর সয়ে গুরুত্ব পূণে ক্ষিনয়দন এবং ব্বসা কয়র।
•

অ্াকাউে ক্ষখািার সিে, ব্াক পররচে জানার জন্ নরেপত্র ক্ষনে, ঠিকানা এবং গ্রাহকয়দর স্বাের

•

গ্রাহয়কর ক্ষেয়ক প্রাপ্ত রনয়দে শিূিক নরে
o

াচাই কয়র

গ্রাহকয়দর ববধ পররচে এবং স্বরূপ জানার জন্-পাসয়পাটে/আধার কাডে/প্ানকাডে/য়ভাটার পররচে
পত্র/ড্রাইরভং িাইয়সন্স ইত্ারদ

o

ঠিকানা প্রিান

াচাই করার জন্ ক্ষটরিয়ফান রবি/ব্াক অ্াকাউে ক্ষেটয়িে/য়রশন কাডে/ইয়িকরক্ট্ররসটি

রবি/পাসয়পাটে ইত্ারদ
o

স্বাের প্রিান রহয়সয়ব-ববধ পাসয়পাটে/প্ান কাডে ববধ ড্রাইরভং িাইয়সন্স ইত্ারদ

ব্ারির ক্ষেয়ত্র উপররি নরে-পয়ত্রর সয়ে ক্ষফায়টাগ্রাফ ও ক্ষনওো হে
•

রনেরিত কাজকয়িের বারহর রক ধরয়ণর ক্ষিনয়দন হে এর িুাঁ রক কি করার জন্ এবং কা েকরভায়ব রনেন্ত্রণ করার
িাধ্য়ি গ্রাহয়কর ক্ষিনয়দনও ব্াক রনরীেণ কয়র

সারিড ক আরেড ক উন্নরত
•

বৃহত্তর সারবেক আরেেক উন্নয়েয়নর জন্, ব্াক ‘ক্ষনা রিি’ ক্ষসরভংস ব্াক অ্াকাউে ক্ষখািার সুয় াগ ক্ষদে

ায়ত

নূন্তি ব্ািান্স দরকার হে না এবং ক্ষচকবই/য়ডরবট/এটিএি কাডে, ইোরয়নট ব্ারকং, ক্ষিাবাইি ব্ারকং এবং ইক্ষিি/এসএিএস অ্ািায়টের সুয় াগ ক্ষদওো হে
•

“পররচে/এবং অেবা/ঠিকানার নরেপত্র প্রিাণ না রদয়ত পারার জন্ ক্ষকান গ্রাহক

ায়ত পররয়েবা ক্ষেয়ক বরঞ্চত না

হে” তা সুরনরিত হওোর জন্ নীরত রনয়দে রশকা।
•

অ্াকাউে ক্ষখািার নরেপত্র রশরেিতা প্রদশেন কয়র অ্াকাউে ক্ষখািা ক্ষ য়ত পায়র এবং ক্ষিাট ক্ষিরডট/ব্ািায়ন্সর
সয়বাচ্চে সীিা রনধোররত োকয়ব

•

ব্াক ক্ষকবিিাত্র ক্ষকওোইরস নরে এবং ক্ষসরভংস ব্াক অ্াকাউয়ের জন্ শুে তারিকাে উয়েরখত নূ্নতি গ়ে
বত্রিারসক ব্ািায়ন্সর প্রয়োজনীেতাই শুধু রশরেি কয়র রন এছা়োও রনয়জর খরয়চ গ্রাহয়কর ক্ষফায়টাগ্রাফ ক্ষনে এবং
ক্ষকওোইরস নরের ক্ষফায়টা করপ/স্ক্ান ক্ষনে

সংস্করণ 4

ায়ত রনম্ন আে ক্ষেরণর ক্ষিাকয়দর আরেেক ক্ষবািা কি করা

পৃষ্ঠা9এর15

াে

তাররখ: 23/08/2017

িদনানয়দনি সুরিধা
•

ব্ারিগত েিতাে অ্াকাউে ক্ষখািার জন্ িয়নানেয়নর সুরবধা পাওো

াে (অেোৎ একক/ক্ষ ৌে অ্াকাউে এবং

একিাত্র ক্ষপ্রাপ্রাইয়েটাররশপ সংস্হা) শুধুিাত্র, অেোৎ প্ররতরনরধ রহয়সয়ব অ্াকাউে ক্ষখািার জন্ হে
•

ক্ষকবিিাত্র একজন ব্ারির পয়ে িয়নানেন ক্ষদওো ক্ষ য়ত পায়র

•

অ্াকাউে ধারক জীরবত োকা অবস্হাে ক্ষ য়কান সিে িয়নানেন করয়ত, বারতি করয়ত এবং পররবতে ন করয়ত
পায়রন। িয়নানেন ক্ষদওো, বারতি করার বা পররবতে য়নর সিে স্বােী দরকার এবং এই অনুয়রাধ সিি অ্াকাউে
ধারকয়দর স্বাের হওো প্রয়োজন

•

রদ নরিনী নাবািক হে, তয়ব নরিনী োকা কায়ি আিানতকারীর িৃতু্ হয়ি অেেগ্রহয়ণর জন্ ক্ষ য়কান ব্ারিয়ক
রনয়োগ করা ক্ষ য়ত পায়র

•

বতে িান ক্ষ

অ্াকাউয়ে িয়নানেন ক্ষদওো হেরন, শাখাে পাওো ফিে পূরণ কয়র অ্াকাউে ধারক িয়নানেন রদয়ত

পায়রন
আিানতকারীর িৃতু্
করা

টয়ি তার পররবায়রর সদস্য়দর

ায়ত ক্ষবরশ কষ্ট না হে এবং তা়োতার়ে

ায়ত দাবী দাওো রনস্পরত্ত

াে তার সুরবধা রদয়ত ও পয়রর এই সুরবধা করা হয়েয়ছ। গ্রাহকয়দর (নতু ন এবং বতে িান) অনুয়রাধ করা হয়চ্ছ ক্ষ

এখয়না

ারা িয়নানেয়নর সুরবধা গ্রহন কয়রন রন তারা ক্ষ ন অরবিয়ে এই সুরবধা গ্রহন কয়রন

স্হায়ী রনদেড শ এিিং ইদিক্ট্ররনক রিয়াদিন্স পরিদষিাসিূহ
•

একই ব্ায়কর এক অ্াকাউে ক্ষেয়ক অন্ ব্ায়কর রনরদে ষ্ট রদয়ন বা সিেন্তয়র টাকা স্হানান্তর করার জন্ স্হােী
রনয়দে শ ক্ষদওো ক্ষ য়ত পায়র

•

স্বেংরিে রিোররং হাউস (ACH) প্রাক রসদ্ধান্ত রিয়কায়েরন্সয়ত ফায়ন্ডর হিান্তর/ক্ষররিয়টয়ন্সর জন্ এক অ্াকাউে ক্ষেয়ক
অন্ অ্াকাউে (গুরিয়ত) া অন্ান্ ব্াংয়কর রেণায়বেণ

ুি অ্াকাউে ক্ষডরবট করার রনয়দে শাবিী ক্ষদে। এটি

উভে প্ররতষ্ঠান গুরি দ্বারা িভ্াংশ রবতরণ, সুদ, ক্ষবতন, ক্ষপনশন ইত্ারদ ক্ষপয়িয়ের জন্ বা ক্ষটরিয়ফান, রবদু্য়তর িয়তা
ইউটিরিটি ক্ষকাম্পানীর জন্ ক্ষপয়িয়ের জন্ অেেরারশ সংগ্রয়হর জন্, বা চাজে ক্ষ িন হাউ সট্াে, জি ট্াে, ইত্ারদ
বা আরেেক প্ররতষ্ঠান/ব্াংয়কর ঋণ রকরি পররয়শায়ধ বা ব্রিয়দর রনেরিত রবরনয়োয়গর জন্ ব্বহার করা ক্ষ য়ত
পায়র

কিরিটযান্স সারভডস
•

গ্রাহকরা এক ক্ষসোর ক্ষেয়ক অন্ ক্ষসোয়র অেে রদয়ত পায়র রনম্নরিরখত ভায়ব
o

সিান হায়র ক্ষদে(িারিরসটি ক্ষচক) া ক্ষিাকাি রিোররং এ দ্রুত সংগ্রয়হর জন্ ইয়েস ব্ায়কর সিগ্র শাখাে

o

রডিান্ড ড্রাে 950 টির ক্ষবরশ স্হায়ন ক্ষদে

o

অ্াকাউয়ে জাতীে ইয়িকট্ররনক ফান্ড ট্র্ান্সফার (এনইএফটি) ক্ষপয়িে 15,000 টি স্হায়ন 90,000 টি ব্ায়কর শাখা
রয়হয়ছ

o

ররোি টাইি ক্ষসটিয়িে (আরটিরজএস) ক্ষপয়িেরবরভন্ন অ্াকাউয়ে, এই সুরবধা 15,000 টি স্হায়ন অবরস্হত
90,000 টি ব্ায়কর শাখাে পাওো

ায়চ্ছ

o

ভারত ক্ষেয়ক বা বারহয়র ক্ষেয়ক ভারয়ত অেে ওে্ার ট্রান্সফায়র বতে িায়ন 15 টা রবরভন্ন িূদ্রাে পাওো

o

গ্রাহক ছাা়্ো অন্য়দর নগয়দ 50,000 টাকা প েন্ত রভসার আয়বদয়নর জন্ ড্রাফট বানায়না

ায়চ্ছ

াে। রশো

প্ররতষ্ঠান, সরকারী এবং রবরধবদ্ধ/রনোিক সংস্হা

ডু রিদকট রডিান্ড ড্রাফট/দপদিন্ট অডডাি জািী
•

ব্াকটা. প েন্ত ডু রেয়কট রডিান্ড ড্রাফ্ট ইসু্ করয়ব প াে প্ত ইনয়ডিরনটির রভরত্তয়ত 5,000/-এবং ড্ররে শাখা ক্ষেয়ক ননক্ষপয়িে পরািশেনা সংগ্রহ কয়র
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•

অনুয়রাধ পাওোর 15 রদয়নর িয়ধ্ ব্াক গ্রাহকয়ক ডু রেয়কট রডিান্ড ড্রাফট ইসু্ করয়ব। রনধোররত সিয়ের ক্ষবশী ক্ষদরী
হয়ি ব্াক গ্রাহকয়ক এই ধরয়ণর রবিয়ম্বর জন্ েরতপূরণ নীরত রহয়সয়ব সুদ প্রদান করয়ব

কচক সিংগ্রহ পরিদষিা
ইয়েস ব্ায়কর অনুয়িারদত ক্ষচক কায়িকশন নীরত আয়ছ

া রডসয়ে ক্ষবায়ডে দশোয়না হে এবং ওয়েভসাইয়ট ও পাওো

াে।

রবশদ জানয়ত ক্ষচক সংগ্রহ নীরত ক্ষদখুন। ক্ষচক কায়িকশন নীরতর রবেেবস্তু রনম্নরিরখত রূপ হে
•

অ্াকাউয়ে জিা ক্ষচক আদায়ের জন্ সিে ক্ষরখা হয়ব রনম্নরিরখত
কচদকি ধিণ

অদেড ি কর্াগান

কিনদেদনি

িন্তিয

িাধযি
A

স্হানীে ক্ষচক – এিআইরসআর

ক্ষচয়কর হিান্তয়রর জন্ একই রদন ক্ষিরডট

রিোররং/নন এিআইরসআর

ক্ষচয়কর হিান্তয়রর জন্ একই রদন ক্ষিরডট

রনেি

রিোররং

(টিআরএফয়প্রাডাক্ট)/ক্ষিাকািয়চয়কর

ক্ষপ্রয়সরেং

পরবতী

রদয়নর

রিোররংহাউস

জন্

ক্ষিরডট (এিরসরসয়প্রাডাক্ট)

বারহয়রর ক্ষচক জিা ক্ষদওো

অনুসায়র
ব্াক

এবং

ড্রেী ব্াক দুটি স্হানীে

গ্রাহকয়দর উইেড্রায়ির জন্ রিোর ফান্ড

রিোররং

পাওো

অবরস্হত হওো উরচত।

ায়ব, এটি রনভে রকয়র ক্ষসই শহয়রর

ক্ষচক ক্ষফরয়তর ব্াবস্হার উপর
B

স্হানীে রিোররং হাউস

7 টি কায়জর রদন

এিাকাে

কায়িকশয়নর

হে ক্ষিয়ট্রা স্হায়ন (িুম্বাই,

রভরত্তয়ত

ক্ষচন্নাই, কিকাতাএবং নতু ন
রদেী)
C

বারহয়রর ক্ষচক – ক্ষিয়ট্রা

10 টি কায়জর রদন

কায়িকশয়নর

ক্ষিায়কশন ছা়ো ইয়েস ব্ায়কর

রভরত্তয়ত

শাখাে ক্ষদে

D

বারহয়রর ক্ষচক-রায়জ্র

10 টি কায়জর রদন

কায়িকশয়নর

রাজধানীয়ত বা ক্ষিয়ট্রা ক্ষকয়ে

রভরত্তয়ত

ক্ষদে (উত্তরপূবোঞ্চি এবং রসরকি
ছা়ো)

E

বারহয়রর ক্ষচক-ক্ষ খায়ন ইয়েস

14 টি কায়জর রদন

কায়িকশয়নর

ব্ায়কর শাখা ক্ষনই ক্ষসই স্হায়ন

রভরত্তয়ত

ক্ষদে
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শতডািিীঃ
•

নগদ ব্াবস্হাপনার ওপর ক্ষিরডট টাা্ইিিাইন রনভে র করয়ব এবং িত্রতয়ক্র রভরত্তয়ত তা প্রয় াজ্ হয়ব

•

রনধোররত কাট অফ সিয়ের আয়গ সিি শাখাে এবং কায়িকশন বয়ে জিা ক্ষদওো স্হানীে ক্ষচক একই রদয়ন রিোররং করার জন্
পাঠায়না হয়ব

•

কাটঅফ টাইয়ির পর শাখার বাইয়র কায়ে্কশন বয়ে জিা ক্ষদওো ক্ষচক পয়রর রদন রিোররং এর জন্ উপস্হাপন
করা হয়ব

•

প্রয়ত্কটি শাখাে কাটঅফ সিে সাধারণত সংরিষ্ট রিোররং হাউয়সর সিয়ের দু ো আয়গ এবং তা প্রয়ত্ক শাখাে
দশোয়না হয়ব

•

বারহয়রর ক্ষচক (ক্ষ খায়ন ইয়েস ব্াক রিরিয়টড এর রিোররংসুরবধা ক্ষনই) সংগ্রয়হর রভরত্তয়ত পাঠায়না হে

•

রবরভন্ন ক্ষিায়কশয়ন ররটানে টাইয়ির ধাাঁয়চ ফান্ড রিোর হওোর সয়ে সয়ে গ্রাহকরা প্ররসড ব্বহার করয়ত পারয়ব

রদ

তায়দর উইে ড্রোয়ির িত প োপ্ত ব্ািান্স োয়ক।
ওপয়র রনয়দে রশকাসিূহ ইয়েস ব্ায়কর অদ্ারপ বতে িান ক্ষচক সংগ্রহ নীরতসিূহ অনুসায়র হে। িায়িিায়ি এই নীরত সংয়শাধন হয়ত
পায়র তাই সবেয়শে ক্ষচককায়িকশন নীরত ক্ষদখুন এগুরি ওয়েবসাইয়ট পাওো

ায়চ্ছ।

অরিিদে কেরডট সুরিধা
অরবিয়ম্ব ক্ষচক কায়িকশন সংিান্ত আিায়দর সংরিষ্ট নীরত রবশয়দ ক্ষদখুন। আিায়দর ক্ষচক কায়িকশন নীরত রডসয়ে ক্ষবায়ডে
ক্ষদখায়না হয়েয়ছ এবং ওয়েভসাইয়ট পাওো

ায়চ্ছ

খািাপ/সািানয কিাচড়াদনা কনাট রিরনিয়
ব্ায়কর সব শাখা ক্ষসই সিি খারাপ/সািান্ ক্ষিাচ়োয়না ক্ষনাট বদয়ি ক্ষদে

া

োেে এবং ক্ষ খায়ন এইসব ক্ষনায়টর রবেয়ে

সয়িহ ক্ষদখা ক্ষদেনা এবং আররবআইএর রনয়দে শ অনু ােী অন্ রকছু ধরয়ণর সব টাকার অংয়কর ক্ষনাট ব্াক রবরনিে কয়র

রনিাপে িযারঙ্কিং অরভজ্ঞতাি জনয উত্তি গ্রাহক অনুশীিন
• ক্ষচকবই/পাস বই রনরাপদভায়ব রাখুন
•
•
•

ক্ষচক ক্ষিখার সিে ররভাসে কাবেন ব্বহার করা ভাি
তটা সম্ভব িসড/অ্াকাউে ক্ষপেী ক্ষচক জারী করুন
জারী করার আয়গ ক্ষচয়কর রবশদ পরীো করুন ক্ষ িন, তাররখ, পররিাণ, পররিাণ অংয়ক এবং কোে, িরসং ইত্ারদ।
তটাসম্ভব, কাছাকারছ টাকার অংয়ক ক্ষচক রিখয়বন।

•

অ্াকাউয়ে প্রয়োজনীে নূ্নতি ব্ািান্স রাখুন

•

অ্াকাউয়ে প োপ্ত ব্ািান্স না োকয়ি ক্ষচক ইসু্ করয়বন না কারণ রনয়গারশয়েবি ইনষ্ট্রুয়িয়ের আওতাে এটি
শারিয় াগ্ অপরাধ

•

ক্ষকান স্হারে রনয়দে শ/ইয়িক্ট্ররনক রিোররং পররয়েবার রদয়ন ায়ত অ্াকাউয়ে প োপ্ত ব্ািান্স োয়ক তা সুরনরিত করুন

•

ক্ষচকবা অন্ ক্ষকান ইনষ্ট্রুয়িে ক্ষররজোডে ক্ষপাষ্ট বা ক্ষকাররোয়র পাঠান
আিানতকারীর িৃতূ্র ক্ষেয়ত্র উত্তরারধকার প্রিান পত্র বা দাবী প্রিাণ ছা়ো ও দাবী ক্ষিটায়না জন্ রনষ্পরত প্ররিো

•

সরি করার জন্ িয়নানেন সুরবধা ব্বহার করুন।এ ক্ষত দাবী রনষ্পরত্ত সরিহ ে
•

অ্াকাউে নম্বর এবং রফেড রডয়পারজট ইত্ারদ আিাদাভায়ব রিখুন

•

ঠিকানা বা ক্ষটরিয়ফান নম্বর পররবতে ন হয়ি অরবিয়ম্ব একটি প্রিাণ সহ তা ব্াকয়ক জানান

•

ক্ষডরবট/এটিএিকাডে, রডিান্ড ড্রাফট, ক্ষচকবই/ক্ষচয়কর পাতা হাররয়ে ক্ষগয়ি অরবিয়ম্ব তা ব্াকয়ক জানান
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•

বারবার ক্ষিনয়দন/ক্ষপয়িয়ের জন্ স্হােীরনয়দে শ, ইউটিরিটি রবি ক্ষপ এবংইয়িকট্ররনক রিোররং পররয়েবা গ্রহণ করুন

•

আিায়দর পররয়েবার রবেয়ে ফীড ব্াক রদন এবং আিায়দর পররয়েবাে ক্ষকান ত্রুটি োকয়ি তা শাখা/ক্ষ াগায় াগ
ক্ষকয়ের ক্ষগাচয়র আনুন

•

খারি ক্ষচক বুক স্বাের করয়বন না বা ক্ষচক বুক এবং পাসবুয়কর ওপর স্বােয়রর নিুনা রাখয়বন না

•

শাখা বা/এটিএিএ ক্ষচক ড্রপ বয়ে রনধোররত সিয়ের আয়গ ক্ষচক জিা করুন। প্রয়ত্কটি এই ধরয়ণর বয়ের ওপর
কাটঅফ সিে ক্ষিখা োয়ক

•

কাউয়ক আপনার ক্ষডরবট/এটিএিকাডে/ ইোরয়নট ব্ারকং রপন জানায়বন না, এিন রক ইয়েস ব্ায়কর ক্ষকান
োফ/এটিএিএর রনরাপত্তা কিীয়কও নে

•

অরবিয়ম্ব িুয়ছ

ােনা এিন কারির বিপয়েে কিি রদয়ে কাডে স্বাের করুন

ায়ত এর অপব্বহার ক্ষরাধ করা

াে
•

ক্ষডরবট/এটিএি কাডেয়ফরত ক্ষদওোর সিে সুরনরিত করুন ক্ষ

ব্ায়কর আরধকাররকয়দর হায়তই ক্ষ ন ক্ষসটি ক্ষদওো হে

এবং ক্ষদবার আয়গ ক্ষকয়ট টু কয়রা কয়র ক্ষদয়বন
•

আপনার ক্ষনট ব্ারকং এর পাসওোডে কিপয়ে আটটি সংখ্ার হওো চাই। আপনার পাসওোডে/রপন জটিি হওো
উরচত এবং অয়ন্র ধরয়তপারা িুশরকি হওোউ রচত। বণেিািার ক্ষিাোর ক্ষকস এবং আপার ক্ষকস ও সংখ্ার
সংরিেণ পাসওোডে ব্বহার করুন।

•

ক্ষিাভনীে রজরনস সহ ওয়েভসাইট রফরশং করয়বন না বা ব্ারিগত তে্ ক্ষদয়বন না। অপব্বহায়রর কয়েকটি অভ্াস
রনয়চ ক্ষদওো হি –
o

ইয়িয়ির রিংয়ক রিক করয়বন না –রনয়জই রাউজায়র ইউআরএি টাইপ করুন

o

ক্ষসন্ডায়রর সয়ে সয়িহজনক ক্ষিি কনফািে করুন

o

ইয়িয়ির সংিগ্ন ফাইি খুিয়বন না

o

আপনার সিি অ্াকাউয়ের জন্ একই পাসওোডে ব্বহার করয়বন না

o

আপনার কিরপউটায়র ক্ষকান ফাইয়ি পাসওোডে এবং অ্াকাউয়ের ক্ষকান তে্ রাখয়বন না

সম্পেিয িস্হাপনা পরিদষিা
•

ইয়েস ব্াক আপনার আরেেক িে্ অজেয়নর কা েকর সিাধান প্রদায়নর জন্ গয়বেণার উপর রভরত্ত কয়র রবরনয়োগ
পণ্ এবং পররয়েবা রবিৃ ত প্রদান কয়র

•

•

সম্পূরক এিএফ অনিাইন পররয়েবা:
▪

িায়িিা িুি কাগজ রবহীন রবরনয়োগ

▪

রনবোরচত রিরডং ফান্ড হাউসগুরির রিউচু ্োি ফায়ন্ডর রস্কিগুরির িয়ধ্ ক্ষিন ক্ষদনকয়র

▪

বৃহত্তর সুরবধার, ক্ষ য়হতু আপরন অ্ায়েস, ট্র্াক ও ক্ষিনয়দন সব ক্ষবাতায়ি রিক কয়র করয়ত পায়রন!

ক্ষরফায়রি পররয়েবাগুরির িাধ্য়ি ইয়েস ব্াক তৃ তীে পয়ের ক্ষপাটেয়ফারি ও ি্ায়নজয়িে সারভে স (রপএিএস), ইত্ারদয়ত
রবরনয়োয়গর সুয় াগ প্রদান কয়র

•

জীবন বীিা সুরো, সঞ্চে এবং রবরনয়োগ, অবসর পররকল্পনা ও রশশুপররকল্পনা ইত্ারদ ক্ষেয়ক িায়েয়ের রবরভন্ন
চারহদা পূরণ কয়র। এ ইয়প্রাডাক্টগুয়িা ি্াে জীবন বীিা ক্ষকাম্পা রনরিরিয়টড এর সহয় ারগতাে ক্ষদওো হে

•

ক্ষজনায়রি ইন্সুয়রন্স সিাধান স্বাস্থ্বীিা, ক্ষিাটরবীিা, ভ্রিণবীিা, বার়ে ও সম্পরত্তর বীিা ইত্ারদ ক্ষেয়ক িায়েয়ের রবরভন্ন চারহদা পূরণ
কয়র। এইয়প্রাডাক্ট গুয়িা বাজাজ আরিোনজ ক্ষজনায়রি ইন্সু্য়রন্স ক্ষকাম্পারন রিরিয়টয়ডর সহয় ারগতাে ক্ষদওো হে

রডদপারজটারি সারভডস
•

ইয়েস ব্াক ন্াশনাি রসরকউররটিস রডপরজটরর রিরিয়টড(এনএসরডএি) এক রডপরজটরর অংশগ্রহণকারী

•

অনাবাসী ভারতীেয়দর ক্ষপাটেয়ফারিও ইনয়ভষ্টয়িে স্কীয়নর আওতাে (রপআইএস) ররপারট্রোবি এবং নন ররপারট্রোবি
ক্ষহারল্ডং এর জন্ আিাদা অ্াকাউে খুিয়ত হয়ব

•

সংস্করণ 4

রডি্াট অ্াকাউে ক্ষখািার জন্ প্ান কাডে বাধ্াতািূিক

পৃষ্ঠা13এর15

তাররখ: 23/08/2017

•

রডি্াট অ্াকাউয়ে নূ্নতি ক্ষহারল্ডং রাখার প্রয়োজন ক্ষনই

•

ব্ারিগত েিতাে অ্াকাউে ক্ষখািার জন্ িয়নানেয়নর সুরবধা পাওো

াে (অেোৎ একক/য় ৌে অ্াকাউে এবং

একিাত্র ক্ষপ্রাপ্রাইটাররশপ সংস্হা) শুধুিাত্র, অেোৎ প্ররতরনরধ রহয়সয়ব অ্াকাউে ক্ষখািার জন্ ণে
•

সিি ব্রিগত অ্াকাউয়ের জন্ রনেন্ত্রক রনয়দে রশকা অনু ােী িয়নানেন রববরণ প্রদান করা বা স্পষ্টভায়ব ক্ষ ােণা
করা হে ক্ষ

•

আপরন িয়নানেন সুরবধা গ্রহণ করয়ত চান না

িাগাতর 6 িাস ক্ষকান অ্াকাউয়ে ক্ষডরবট ক্ষিনয়দন না োকয়ি তায়ক ডরি্াে অ্াকাউে বিা হে

েু দ্রিযিসাি ঋণ প্রকল্প
•

আনরসরকউরড ব্াবসার ঋণ ব্বসােী প্ররতষ্ঠানগুরিয়ক ক্ষদওো হে তায়দর কা েকরী িূিধন, সম্পরত্ত সংগ্রহ এবং
ব্বসার প্রয়োজয়ন

•

ক্ষপ্রাপ্রাইয়েটাররশপ, পাটেনারশীপ, প্রাইয়ভট এবং সংরিষ্ট রিরিয়টড ক্ষকাম্পানীর জন্ ঋণ ক্ষদওো হে, এয়ত সরি নরেপত্র
এবং স্পষ্ট ক্ষ াগ্তা শতে পূরণ করয়িই হে

•

এই ঋয়ণর িূি ববরশষ্ট হি ক্ষ

ঋণ 30 িে টাকা প ন্ত
ে – এবং ক্ষকান ক্ষকাি্াটারাি বা রসরকউররটি িায়গ না, 4-7

রদয়নর িয়ধ্ ঋণ ক্ষদওো হে। ক্ষিোদ 12 -36 িাস পররয়েবা আপনার

য়রর ক্ষদারয়গা়োে

রসএিএস এিিং কপদিন্ট
•

কায়িকশন এবং ক্ষপয়িে জরনত ব্বসার প্রয়োজয়ন রশঘ্র সিাধান বরধেত নগদয়োগ্তা, কি ন্া ্.রনস্পরত্ত িুাঁ রক
সুরনরিত করা। প্রশাসরনক সরিীকরণ এবং উন্নত ক্াস প্রয়জকশন কাষ্টিাইজড করা হেএিাইএস এর িাধ্য়ি

•

1000 টিরও ক্ষবরশ ব্বসা ক্ষকয়ে স্থানীে সংগ্রহগুরির জন্ রররসয়ভয়ববি ি্ায়নজয়িে পররয়েবা এবং আিায়দর রনজস্ব
শাখা ক্ষনটওোয়কে র এবং ব্াংক ক্ষ াগায় ায়গর টাই আপস িাধ্য়ি 2800 টিরও ক্ষবরশ প্রধান ব্বসা ক্ষকেগুরির
আউটয়েশন ক্ষচক আপকাউরি সংগ্রহগুরি প্রদান কয়র।

•

রররসয়ভয়ববি ি্ায়নজয়িে সারভে য়সর প্রধান ববরশষ্ট্গুরি হয়চ্ছ - ক্ষডারয়েয়প রপক ক্ষসবা; রনরদে ষ্ট সারভে স ক্ষিয়ভি
এরগ্রয়িে অনু ােী গ্ারারে ুি ক্ষিরডট; সম্পূণে ক্যররোর / সিেেকারী টাই-আপ; বৃহত্তর কয়রস্পয়ডেস ব্ায়কর
ক্ষনটওোকে , ডাইয়রক্ট অ্াকাউে ক্ষিরডট সুরবধা / ফান্ডস পুরিং, কােিাইজড ি্ায়নজয়িে ইনফরয়িশন রসয়েি ,
অয়টা ররকন; ইত্ারদ।

•

ববধতা, অয়টা ররকন জন্ API সরঞ্জািঃ ইত্ারদ সহ বা ছা়ো ইয়িকট্ররনক কায়িকশন এয়নরবরিং RTGS / NEFT
/ IMPS ডাইয়রক্ট ক্ষিরডটগুরি িায়েে অ্াকাউেগুরি ক্ষত অফার কয়র

•

পররয়শাধয় াগ্ ি্ায়নজয়িে পররয়েবার ব্াপক সম্পূণে পররসীিা বা সুয় াগ অফার কয়র o ইয়িকট্ররনক ক্ষপয়িয়ের সংয় ারজত এনরিপশন সয়িত বাে আপয়িাড
o

অনিাইন আরটিরজএস, এনইএফটি, অনিীন আইএিরপএস গুয়িা ব্াপক কভায়রয়জর সয়ে কয়পোয়রট ক্ষপয়িে
ে্াটফিে সেি কয়রয়ছ।

o

আরটিরজএস - 90,000 টি+ 15,000 টি স্থায়নর ব্াংক শাখাগুরিয়ত

o

এনইএফটি - 90,000 টি+ 15,000 টি স্থায়নর ব্াংক শাখাগুরিয়ত

o

পররয়শাধয় াগ্

পররচািনার

পররয়েবাগুরির

ররয়িাট

এবং বাে

রডরড

রপ্ররেং

এর

প্রধান

ববরশষ্ট্

–

কােিাইজড ইআররপ ইরেয়গ্রশন; িারি ক্ষিয়ভি অনুয়িাদন ি্ারট্রে; অয়টায়িয়টড ইয়িি পরািশে; ডাটা
এনরিপশন; ক্ষকা র্ায়ন্ডড ক্ষচক িুদ্রণ; ইত্ারদ।
o

িায়েে সাইট-এ ক্ষচক রপ্ররেং।

কযারপটািিাদকডটস এিিং এসদো অযাকাউন্ট সারভডদসস
•

ইক্য্ইটি/য়ডব্ট বাজার ক্ষেয়ক এবং সুয়দর ওোয়রে /িভ্াংশ ওোয়রে রবতরণ পররচািনার জন্ কয়পোয়রটগুরিয়ক
তায়দর িূিধন সংগ্রয়হর কা ি
ে িগুরি চািায়নার জন্ ক্ষিনয়দয়নর েিতা প্রদান কয়র

•

সুদ / রডরভয়ডন্ড ক্ষপআউট সারভে য়সর প্রধান ববরশষ্ট্ হি – সিিূয়ি্ সব অবস্থানগুরির প্রাক-একিয়ত ওোয়রেস
সোরনত
সারভে স ক্ষিয়ভি এরগ্রয়িয়ে; ওোয়রেগুরির ক্ষপইড / আনয়পইড রস্হরত রববৃরত; ক্ষপয়িে সুরবধা বন্ধ; ইরেয়গ্রয়টড ক্ষকার
ে্াটফিে প্ররিোকরণ েিতা প্রদায়নর প াে বৃত্ত ররকনসাইয়িশন ইত্ারদ অন্তভুে ি।
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•

ইয়েস ব্াক ক্ষসরবর সায়ে রনবরন্ধত ইসু্ করার জন্ একটি িাইয়সন্সধারী ব্াংকার, প্রােরিক পাবরিক অফার
(আইরপও), ফয়িা অন পাবরিক অফার (এফরপও), রাইটস ইসু্ এবং িরনটররং এয়জরন্স সারভে য়সর সায়ে সম্পরকে ত
এসয়িা সংগ্রয়হর ব্াংক সারভে য়সস এবং ররফান্ড ব্াংক সারভে স প্রদান কয়র। ইয়েস ব্াক এছা়োও ইক্যইটি /ঋয়ণর
সদস্তার জন্ এএসরবএ পররয়েগুরি তার সকি কিেেি শাখাগুরিয়ত প্রদান কয়র

•

এসয়িা সংগ্রয়হর ব্াংক পররয়েবারদ এবং ররফান্ড ব্াংক সারভে সগুরির প্রধান ববরশষ্ট্ হয়চ্ছ - সারা ভারত জুয়়ে
143 টিয়কৌশিগত ব্বসা ক্ষকে জুয়়ে আইরপও প্ররিোকরণ, রপররওরডক ররকনসাইয়িশন, সিি ররফান্ড জন্
অনিাইন ি্ারচং; এনইএফটি, আরটিরজএস; ইত্ারদ িাধ্য়ি ওয়েয়ব বাে ক্ষফরত পররচািনা করার েিতা; জন্
কভায়রজ আয়ছ

•

ইয়েসব্াংক এছা়োও রবরবধ প্রয়োজনীেতা জন্ ক্ষিনয়দন অ্াডভাইসাররর পররয়েবা এবং এসয়িা ব্বস্থাপনা ক্ষ িন
রডরিরেং, ওয়পন অফার, বাইব্াকস, ক্ষশোর িে, প্রকল্প অেোেন, ট্রাে এবং ররয়টনশন অ্াকাউে এবং নডাি
অ্াকাউে সারভে সগুরি, ক্ষরগুয়িটরর গাইডিাইন অনু ােী পররয়েবা প্রদান কয়র

•

সংরিষ্ট এেয়চয়ঞ্জর ক্ষট্ররডং সদস্য়দর জন্ ক্ষসয়টিয়িে ব্াংরকং / রিোররং ব্াংক সারভে স প্রদায়নর জন্ ব্াংকটি
প্রধান েক এেয়চয়ঞ্জর সয়ে তারিকাভু ি করা হে

•

ইয়েস ব্াংক এছা়োও বারণরজ্ক কাগজপয়ত্রর জন্ ইসু্করণ এবং পররয়শাধকারী এয়জেয়দর প্রয়োজনীেতা পূরণ
কয়র. ক্ষপাটেয়ফারিও ইনয়ভেয়িে রস্কয়ির অধীয়ন সরকারর রসরকউররটিজগুরির রনষ্পরত্ত এবং রবয়দশী ক্ষপাটেয়ফারিও
ইনয়ভেয়রর (এফরপআই) অ্াকাউয়ের জন্ CSGL অ্াকাউে পররয়েবা প্রদান কয়র

রিদেশীিুদ্রাপরিদষিা
•

•

•

ব্াপক আিদানী এবং রপ্তানী সিাধান সহ রনধোররত শাখাে রবয়দশী বারনরজ্ক পররয়েবা প্রদান কয়র োয়ক
o

অরগ্রি ক্ষররিট্ান্স, সরাসরর ক্ষররিট্ান্স, আিদানী সংগ্রহ

o

রপ্তানী সংগ্রহ, রপ্তানী অরগ্রি ক্ষপয়িে, রপ্তানী ক্ষিরডটহ

o

ঋণ পত্র ব্াক গ্ারারে এবং ে্ান্ড বাই ঋণ পত্র

o

ইনওোডে ক্ষররিট্ান্স, আউটওোডে ক্ষররিট্ান্স

o

অভ্ন্তরীন বারনরজ্ক পণ্

o

পরািশে, হিান্তর, রপ্তানী ঋণপত্র কনফািে করা

o

আিদানী অেেপ্রদান

ইয়েস ব্াক অন্ ক্ষ

সব রবয়দশী িুদ্রা পররয়েবা প্রদান কয়র

o

এফরসওোই নগদ জিা, এফরসওোই অ্াকাউে ট্রান্সফার (ইইএফরস/আরএফরসএ/রস)

o

িারি কায়ররন্স ট্রায়ভি কায়ডেরইসু্করণ

রবরভন্ন িুদ্রার জন্ শাখা ক্ষেয়ক সুইফট ক্ষকাড পাওো ক্ষ য়ত পায়র এবং তা ক্ষরকয়ডের জন্ ক্ষনাট কয়র রাখয়ত হয়ব
এবং ক্ষিনয়দন ক্ষররিট্ায়ন্সর সিে তা ব্বহার করয়ত হয়ব

•

সারা রবয়ে সিি ব়ে ব়ে িুদ্রার ক্ষেয়ত্র কয়রস্পয়ন্ডে ব্ায়কর সয়ে আিায়দর ক্ষনটওোকে আয়ছ

অভাি অরভদর্াগ কিটাদনা
অনুগ্রহ কয়র আিায়দর ওয়েবসাইয়ট উপিব্ধ: অরভয় াগপ্র রতরবধায়নর পরিরসটি উয়েখ করুন: www.yesbank.in
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