
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

বচেচ়ে গুরুত্বপূর্ণ 
নি়েম ও লর্ণ াবী 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



বচেচ়ে গুরুত্বপূর্ণ নি়েম ও লর্ণ াবী এবং ইার মচযে ব র্থ্ে র্াৎক্ষনর্ক ভাচব ক 
ক্রেনডট কাডণ যারীচের/ ক্রেনডট কাডণ গুনর আচবেিকারীচের/ বোংচকর গ্রাকগর্/ াযারর্ 
জিগচর্র েেগর্ যারা বোংচকর ক্রেনডট কাডণ  পচর্ে আগ্র প্রকাল কচরি র্াচের জিে 
প্রচযাজে। MITC পনরবর্ণ ি াচপচক্ষ। উচেনির্ MITC গুন .. এর াচথ্ অনর্নরক্ত এবং 
বোংচকর কাডণ  যারচকর েুনক্তর নি়েম ও লর্ণ াবী  পড়চর্ চব। 
 
 

A) ধামযভূরযগুলরয নুূচী 
 

1. যমাগদান কযা, ফাললযক এফং যাড-ন কাডয  লপ 

 

ক্রেনডট কাচডণ র 
প্রকার 

ক্রযাগোি করার 
নি (रु)টা 

বানণক নি 
২়ে বছচরর 
পর ক্রথ্চক (रु) 

অোড-অি 
কাডণ  

অোনি বোংচকর 
ইিনিনিট ক্রেনডট 
কাডণ  

লূিে লূিে লূিে 

অোনি বোংচকর 
বাজ ক্রেনডট কাডণ  

750 750 লূিে 

ইনি়োি অচ়ে 
অোনি বোংক  
ক্রেনডট কাডণ  

500 500 লূিে 

নিপকাটণ  অোনি 
বোংক ক্রেনডট কাডণ  

500 500 লূিে 

অোনি বোংচকর 
নিোজণ  ক্রেনডট কাডণ  

250 250 লূিে 

অোনি বোংচকর 
নিোজণ  প্লা ক্রেনডট 
কাডণ  

350 350 লূিে 

অোনি বোংচকর 
এ.ন.ই ক্রেনডট কাডণ  

499  
 (কাডণ  ক্রট-
আচপর 45 নেচির 
মচযে 10000 টাকা  
বেচ়ের উপর মকুব 
করা চ়েচছ) 

499  
 (পূবণবর্ী বছচর 
2,00,000 টাকা 
বেচ়ের উপর মকুব 
করা চ়েচছ) 

লূিে 

ক্রেনডট কাডণ  নিবণােি 
করুি 

 3,000(বাগণানি 
অোকাউন্ট 
যারকচের জিে 

 3,000(বাগণানি 
অোকাউন্ট যারকচের 
জিে লূিে) 

লূিে 



লূিে) 
অোনি বোংচকর 
অোটা ক্রেনডট 
কাডণ  

5,000 5,000 লূিে 

অোনি বোংচকর 
বাগণানি প্রাইচভট 
ক্রেনডট কাডণ  

 50,000(বাগণানি 
প্রাইচভট অোকাউন্ট 
যারকচের জিে 
লূিে) 

50,000 
(বাগণানি প্রাইচভট 
অোকাউন্ট যারকচের 
জনয লূিে) 

লূিে 

অোনি বোংচকর 
নরজাভণ ক্রেনডট কাডণ  

50,000 50,000 লূিে 

অোনি বোংচকর 
মোগিা ক্রেনডট 
কাডণ  

10,000 10,000 লূিে 

অোনি বোংচকর 
নভস্তারা ইিনিনিট 
ক্রেনডট কাডণ  

10,000 10,000 লূিে 

অোনি বোংচকর 
নভস্তারা নগচিোর 
ক্রেনডট কাডণ  

3,000 3,000 লূিে 

অোনি বোংচকর 
নভস্তারা ক্রেনডট কাডণ  

1,500 1,500 লূিে 

নপ্রনভচজ ক্রেনডট 
কাডণ  

1,500 1,500 লূিে 

মাই এি ক্রমার 
ও়োর্ল্ণ  নচক্ট 
ক্রেনডট কাডণ  

10,000 4,500 লূিে 

মাই এি ক্রমার 
ও়োর্ল্ণ  ক্রেনডট কাডণ  

3,500 3,500 লূিে 

নিও 250 250 লূিে 
Credit Card 
অোনি বোংক অরা 
ক্রেনডট কাডণ  

749 749 লূিে 

এআইন’র কাডণ গুন লূিে লূিে লূিে 



লগননচায উআথ 
ট্রানবর যফলনলপট 
 

1,500 

1,000 (আচগর 
বছচর 2.4 ক্ষ 
টাকা বেচ়ের 
ক্রেলচার্ল্ অজণ চির 
জিে মকুব করা 
চ়েচছ) 

লূিে 

MY Wings 
মাই উইং 

1,200 500 লূিে 

MY Choice 
মাই েচ়ে 

250 (একটি 
ইচমজ কাচডণ র জিে 
নি মা একটি 150 
টাকায অনর্নরক্ত) 

250 

লূিে  
(ইচমজ কাডণ  
নি 150 
টাকা) 

মাই ক্রজাি 500 500 লূিে 
মাই নবজচি 999 499 লূিে 

প্লাটিিাম 

500  (কাডণ  
ক্রট-আচপর 45 
নেচির মচযে 
5,000  টাকা 
বেচ়ের উপর মকুব 
করা চ়েচছ) 

200 (পূবণবর্ী 
বছচর 1,00,000 
টাকা বেচ়ের উপর 
মকুব করা  চ়েচছ) 

লূিে 

টাইটানি়োম 

250 (কাডণ  ক্রট-
আচপর 45 নেচির 
মচযে 2,500 
বেচ়ের উপর মকুব 
করা চ়েচছ) 

100 (পূবণবর্ী 
বছচর. 50,000 
টাকা বেচ়ের উপর 
মকুব করা  চ়েচছ) 

লূিে 

আমার ক্রজাি 
ইনজ কাডণ  

500 500 লূিে 

প্রাইড প্লাটিিাম লূিে 

250 (পূবণবর্ী 
বছচর 20,000 
টাকা বেচ়ের উপর 
মকুব করা  চ়েচছ) 

লূিে 

প্রাইড নগচিোর লূিে 

500 (পূবণবর্ী 
বছচর 40,000 
টাকা বেচ়ের উপর 
মকুব করা  চ়েচছ) 

লূিে 

 
 



2. লপনান্স / আন্টানযস্ট চার্য  (12আ র্নু 2021 যথনক কামযকয) 

 

অোনি বোংচকর কাডণ  
ক্রভনরচ়েন্ট 

বনযণর্ ক্রেনডট এর 
উপর ওভারনডউ 
ইন্টাচরস্ট 

িগে অনগ্রচমর উপর ুে 

মানক 
ার 

বানণক 
ার 

মানক 
ার 

বানণক 
ার 

অোনি বোংকেয বাগণানি 
প্রাইচভট ক্রেনডট কাডণ  

1.5% 
19.56% 
প্রনর্ বছর 

1.5% 
19.56% প্রনর্ 
বছর 

প্রাইড প্লোটিিাম, প্রাইড 
নগচিোর কাডণ  

2.95% 
প্রনর্ 
বছর 

41.75% 
প্রনর্ বছর 

2.95% 
প্রনর্ বছর 

41.75% 
প্রনর্ বছর 

নপ্রনভচজ / অোনি বোংক 
নচক্ট ক্রেনডট কাডণ  / 
অোনি বোংক অোটা 
ক্রেনডট কাডণ  / মাই 
এবং কভায ও়োর্ল্ণ  নচক্ট 
কাডণ / মাই এবং কভায 
ও়োর্ল্ণ  কাডণ / 
আমার ক্রজাি / আমার 
চয়েস / আমার উইং / 
অোনি বোংক 
নভস্তারা সসগয়নচায ক্রেনডট 
কাডণ  /অোনি বোংক 
নভস্তারা 
ক্রেনডট কাডণ  / প্লোটিিাম 
/ টাইটানি়োম / নিও / 
বাজ / ক্রগার্ল্ / নভার 
/ ইনি়োিঅচ়ে অোনি 
বোংক ক্রেনডট কাডণ  / 
অোনি বোংক নভস্তারা 
ইিিাইিাইট ক্রেনডট কাডণ  / 

3.6% 
প্রনর্ 
মা 

52.86% 
প্রনর্ বছর 

3.6% 
প্রনর্ 
মা 

52.86% 
প্রনর্ বছর 



অোনি বোংক অরা ক্রেনডট 
কাডণ  / এআইন কাডণ  

অোনি বোংকেয নরজাভণ 
ক্রেনডট কাডণ  / অোনি 
বোংকেয মোগিা ক্রেনডট 
কাডণ  

3.0% 
প্রনর্ 
মা 

42.58% 
প্রনর্ বছর 

3.0% 
প্রনর্ 
মা 

42.58% প্রনর্ 
বছর 

নিপকাটণ  অোনি বোংক 
ক্রেনডট কাডণ  / অোনি 
বোংক নিোজণ  ক্রেনডট 
কাডণ /অোনি বোংক নিোজণ  
প্লা ক্রেনডট কাডণ / অোনি 
বোংক এ.ন.ই ক্রেনডট কাডণ  

3.6% 
প্রনর্ 
মা 

52.86% 
প্রনর্ বছর 

3.6% 
প্রনর্ 
মা 

52.86% প্রনর্ 
বছর 

ইিস্টা ইনজ কাডণ  / ভাই 
ক্রজাি ইনজ কাডণ  / 
নপ্রনভচজ ইনজ কাডণ  

3.4% 
প্রনর্ 
মা 

49.36% 
প্রনর্ বছর 

3.4% 
প্রনর্ 
মা 

49.36% 
প্রনর্ বছর 

 
 

পাআনযান্স/ুদ েযা চানর্য য সফদ লফফযণঃ 
 

1) ুে োজণ  করা চব; 

• যনে ক্রমাট বচক়ো পনরমার্ অথ্ণপ্রোচির ক্রে়ে র্ানরচি পনরচলায িা করা ়ে, 
র্াচ ক্রমাট বচক়ো পনরমার্ টাকার উপর ুে যাযণ করা চব এবং মস্ত 
িরু্ি ক্রিচেচির উপর (ক্রিচেচির র্ানরি ক্রথ্চক) যর্ক্ষর্ িা আচগর 
বচক়ো পনরমার্গুন মূ্পর্ণ ভাচব পনরচলায করা ়ে 

• টাকা ক্রর্াার র্ানরি ক্রথ্চক অথ্ণপ্রোচির র্ানরি পযণন্ত মস্ত িগে অনগ্রচমর উপর 



• নবনির্ অথ্ণ প্রোচির নি / ুে যাযণ করা চ়েচছ, যনে িূেির্ম বচক়ো পনরমার্ 

অথ্ণপ্রোচির ক্রে়ে র্ানরচির পচর পনরচলায িা করা ়ে 

• অিোিে ক্রেনডট কাডণ  অোকাউন্টগুন ক্রথ্চক বোচন্স ট্রান্সিাচরর ক্রক্ষচে, িাইিোন্স 

োজণ  অনবচি জমা ়ে স্থািান্তনরর্ পনরমাচর্ বোংকাচরর ক্রেক/এিইএিটি ইুে 
করার র্ানরি ক্রথ্চক এবং আপিার কাডণ  অোকাউচন্ট বচক়ো ক্রযচকাি েচ়ের 
পনরমাচর্র উপর 

 

2) উয়য উয়েসিত েে নিিান্স োজণ কাডণ  অোকাউন্টটি বন্ধ ও়োর পচরও প্রচে়ে চর্ 

থ্াকচব, যর্ক্ষর্ িা কাচডণ র বচক়ো মূ্পর্ণভাচব পনরষ্কার ়ে 

 

3) অিোিে নি এবং োজণ গুন 

 

িগে ক্রর্াার নি ** 
িগে পনরমাচর্র 2.5% (িূেির্ম 500 

টাকা); অোনি বোংচকর বাগণানি, নরজাভণ  
এবং ক্রমগিা ক্রেনডট কাচডণ র জিে মকুব 

করা চ়েচছ 

ব্রাঞ্চগুসরয়ত িগে অথ্ণপ্রোচির জিে নি 
বাগণানি প্রাইচভট ক্রেনডট কাচডণ র জিে 100 

টাকা মকুব করা চ়েচছ 

কাডণ  নরচপ্লচমন্ট নি 

অোনি বোংচকর এ.ন.ই ক্রেনডট কাডণ , 
অোনি বোংচকর নভস্তারা ইিনিনিট ক্রেনডট 

কাডণ , অোনি বোংচকর নভস্তারা নগচিোর 

ক্রেনডট কাডণ , অোনি বোংচকর নভস্তারা 
ক্রেনডট কাডণ , মোগিা, এবং নরজাভণ 
ক্রেনডট কাডণ , বারগানি প্রাইচভট ক্রেনডট 
কাডণ , অোনি বোংচকর অযা ক্রেনডট 
কাডণ , অোনি বোংচকর অোটা ক্রেনডট 
কাডণ  এর জিে 100 টাকা মকুব করা 
চ়েচছ 

ডুনপ্লচকট ক্রস্টটচমন্ট নি মকুব করা চ়েচছ 

বারগানি প্রাইচভট ক্রেনডট কাচডণ র জিে 
নবনির্ অথ্ণপ্রোচির নি মকুব করা চ়েচছ  

অোনি বোংক এ.ন.ই ক্রেনডট কাচডণ র 

জিে নবনির্ অথ্ণপ্রোচির নি 

যনে ক্রমাট অথ্ণপ্রোি ক্রে়ে100 টাকার 
কম ়ে র্াচ লূিে 
ক্রমাট অথ্ণপ্রোি ক্রে়ে 101 টাকা - 300 
টাকার মচযে ়ে র্াচ 100 টাকা 
যনে ক্রমাট অথ্ণপ্রোি ক্রে়ে 301 টাকা -
1,000 টাকার মচযে ়ে র্াচ 300 



টাকা 

যনে ক্রমাট অথ্ণপ্রোি ক্রে়ে 1,001 টাকা 
- 5,000 টাকার মচযে ়ে র্াচ 500 
টাকা 
যনে ক্রমাট অথ্ণপ্রোি ক্রে়ে 5,001 টাকা -    

10,000 টাকার মচযে ়ে র্াচ 600 
টাকা 
যনে ক্রমাট অথ্ণপ্রোি ক্রে়ে 10,001 টাকা -  

এফং এয উয়য ়ে র্াচ 700 টাকা 
 

অিোিে কাচডণ র জিে নবনির্ 

অথ্ণপ্রোচির নি 

যনে ক্রমাট অথ্ণপ্রোি কদে 300 টাকা পযণন্ত 

়ে র্াচ লূিে । 
যনে ক্রমাট অথ্ণপ্রোি কদে 301 টাো এফং 
500 টাকার মচযে ়ে র্াচ 100 টাো 
যনে ক্রমাট অথ্ণপ্রোি কদে 501 টাো 
এফং 1000 টাকার মচযে ়ে র্াচ 
500 টাো 
যনে ক্রমাট অথ্ণপ্রোি কদে 1001 টাো 
এফং 10,000 টাকার মচযে ়ে র্াচ 
500 টাো 
যনে ক্রমাট অথ্ণপ্রোি কদে 10,001  
টাো এফং 25,000 টাকার মচযে ়ে 
র্াচ 750 টাো 
যনে ক্রমাট অথ্ণপ্রোি কদে 25,001 টাো 
এফং 50,000 টাকার মচযে ়ে র্াচ 
1,000 টাো 
যনে ক্রমাট অথ্ণপ্রোি ক্রে়ে 50,000 টাকার 
ক্রবনল ়ে র্াচ 1,000 টাো 

অোনি বোংক এ.ন.ই ক্রেনডট কাচডণ র 

জিে ওভার-ননমট ক্রপিানি** 

ওভার-ননমট পনরমাচর্র 3% (িূেির্ম 500 

টাকা) 

অিোিে অোনি বোংক ক্রেনডট কাচডণ র 

জিে ওভার-ননমট ক্রপিানি** 
ওভার-ননমট পনরমাচর্র 2.5% (িূেির্ম 

500 টাকা) বাগণানি প্রাইচভট ক্রেনডট 
কাচডণ র জিে মকুব করা চ়েচছ 

োজণ  নিপ পুিরুদ্ধার নি বা 
অিুননপ করার অিুচরায নি মকুব করা চ়েচছ 

আউটচস্টলি ক্রেক নি মকুব করা চ়েচছ 



ক্রেক নরটািণ বা নডলিার 

নি বা অচটা ক্রডনবট নরভাণা 

(বোংক এ/ন র্নবচর বাইচর) 

িূেির্ম াচপচক্ষ অথ্ণপ্রোি পনরমাচর্র 2% रु 

450 টাকা, চবণাচ্চ 1,500 টাকা বারগানি 

প্রাইচভট ক্রেনডট কাচডণ র জিে মকুব করা 
চ়েচছ 

ক্ররওচ়ের টিনকট ে়ে বা বানর্ করার 

উপর ারোজণ 
আইআরনটিন / ভারর্ী়ে ক্ররওচ়ে দ্বারা 
নিযণানরর্ নাচব 

িুচ়ে ট্রািাকলাি ারোজণ 

ক্রিচেচির পনরমাচর্র 1% (400 টাকা ক্রথ্চক 

4,000 টাকার মচযে িুচ়ে ক্রিচেচির জিে 
ক্রিরর্ ক্রেও়ো চ়েচছ। 
প্রনর্ মাচ 400 টাকা পযণন্ত চবণাচ্চ ুনবযা।; 
250 টাকা পযণন্ত শুযুমাে প্রাইড 
প্লাটিিাচমর জিে। 
মাই েচ়ে, নিও, বাজ, অোনি বোংক 

নভস্তারা ক্রেনডট কাডণ  এবং অোনি বোংক 

নভস্তারা নগচিোর ক্রেনডট কাডণ ) -এ নরিাি 

প্রচযাজে ি়ে। 

অিুগ্র কচর মচি রািচবি ক্রয িুচ়ে 

ারোচজণ র উপর আচরানপর্ কর (যনে থ্াচক) 

মকুব করা চব িা এবং কাডণ যারক দ্বারা 
বি করা প্রচ়োজি চব 

ববচেনলক মুদ্রার ক্রিচেি নি**** 

অোনি বোংচকর ভযাগনাস ক্রেনডট 
কাচডণ র জিে ক্রিচেচির মূচের 2%; 
অোনি বোংচকর নরজাভণ ক্রেনডট কাচডণ র 
জিে ক্রিচেচির মূচের 1.5%; 
বারগানি প্রাইচভচটর জিে লূিে; অিোিে 
মস্ত কাচডণ র জিে ক্রিচেচির মূচের 
3.50% 

ক্রিচেচির জিে ক্রমাবাই অোাটণ  মকুব করা চ়েচছ 

ট ননস্টং োজণ গুন মকুব করা চ়েচছ 

বোচন্স ইিচকা়োনর োজণ গুন মকুব করা চ়েচছ 

 

দ্রষ্টবে: i) নজএটি, ভারর্ রকার করৃ্ণ ক নবজ্ঞনিকৃর্ নচচব, মস্ত নি, ুে এবং অিোিে 
োচজণ র জিে প্রচযাজে, এবং ভারর্ রকাচরর প্রানিক প্রনবযাি অিুাচর পনরবর্ণ ি 

াচপচক্ষ। 
 



ii) বোংক মচ়ে মচ়ে ক্রয ক্রকাক্রিা োজণ  বা নি পনরবর্ণ ি করার অনযকার বজা়ে 
রাচি, অথ্বা গ্রাচকর কাচছ কমপচক্ষ এক মাচর যথ্াযথ্ অবনর্করচর্র াচথ্ 
উপযুক্ত মচি কচর ক্রয ক্রকািও িরু্ি োজণ  বা নি ো ুকরার অনযকার রাচি 
 

*লফরলিত লযনাধ লপ: যনে ক্রকািও অথ্ণ প্রোি িা চ়ে থ্াচক ফা এেটি 
অথ্ণপ্রোি ক্রে়ে র্ানরচির দ্বারা প্রাপে িূেির্ম পনরমাচর্র ক্রেচ়ে কম চ নবনির্ 
অথ্ণপ্রোচির নি কাডণ যারীর কাছ ক্রথ্চক যাযণ করা/ক্রিও়ো ়ে। নবনির্ 
অথ্ণপ্রোচির নি এড়াচর্ অথ্ণপ্রোচির ক্রে়ে র্ানরচি বা র্ার আচগ অোনি বোংক 
ক্রেনডট কাডণ  অোকাউচন্ট নি়োর িাি জমা করা েরকার  
 

**নগদ উআথড্রয়ার লপ: কাডণ যারক উনেনির্ এটিএম(গুনচর্) অোনি বোংক ক্রেনডট 

কাচডণ র ামঞ্জে অিুযা়েী ক্রেনডট কাডণ  আচবেচির ম়ে নিবণানের্ র্াচের বেবাচরর 

অগ্রানযকাচরর উপর নিভণ র কচর ভারর্ বা নবচেচল এটিএমগুন ক্রথ্চক িগে রু্চর্ অোনি 
বোংক ক্রেনডট কাডণ  বেবার করচর্ পাচরি। উপচর উনেনির্ োজণ  অিুযা়েী এই 
যরচির উচতাচির উপর ক্রিচেি নি যাযণ করা চব এবং পরবর্ী ক্রস্টটচমচন্ট 
কাডণ যারচকর কাচছ নব করা চব। এই োজণ গুন ক্রকব মাে বোংক োজণ । নকছু 
এটিএমগুন উইথ্ড্র়ো োজণ  যাযণ করচব, যা বোংচকর াচথ্ যুক্ত ি়ে। 
 

***ওবায-লরলভট পী: বোংক কাডণ যারক দ্বারা ক্রেষ্টা করা নকছু ক্রিচেি 
অিুচমােি করচর্ পাচর যা ক্রেনডট ীমা অনর্েম কচর ক্রেনডট পনরমার্ ঙ্ঘি 
করচর্ পাচর, ওভার-ননমট পনরমাচর্র 2.5% অনর্নরক্ত ওভার-ননমট পী(বণনিম্ন 
500 টাকা াচপচক্ষ) যাযণ করা চব। িী বা ুচের োচজণ র কারচর্ ওভার-ননমট 
নস্থনর্  ংঘটির্ চর্ পাচর। 
 

****বফনদলক ভুদ্রা চার্য : যনে ভারর্ী়ে রুনপ ছাড়া অিে ক্রকাি মুদ্রা়ে ক্রিচেি 
করা ়ে র্াচ ক্রই ক্রিচেি ভারর্ী়ে টাকা়ে রূপান্তনরর্ করা চব। যনে 
ক্রিচেি মানকণ ি ডাচর িা করা ়ে র্াচ মানকণ ি ডাচরর মাযেচম রূপান্তর 
করা চব, এবং র্ারপচর মানকণ ি ডাচরর পনরমার্চক ভারর্ী়ে টাকা়ে রূপান্তর 
কচর। প্রচযাজে আইি দ্বারা একটি নিনেণষ্ট াচরর প্রচ়োজি িা চ, মানকণ ি ডার 
ক্রথ্চক ভারর্ী়ে রুনপচর্ রূপান্তচরর ার চব VISA/MasterCard দ্বারা প্রেত াচর, 
ক্রকটি ক্রযমি চর্ পাচর, মীমাংার র্ানরচি, একটি কাচরনন্স কিভাণি িোক্টর 
মূো়েি দ্বারা বৃনদ্ধ কচর এই যরচির ক্রিচেচির ক্রক্ষচে (বর্ণ মাচি 3.50%)। 
 

গ্রাচকর দ্বারা শুরু করা এমি যরচির একটি নবচেলী ক্রিচেচির একটি ক্রিরর্ অনর্নরক্ত 

3.5% নি আকণর্ করচব। 
 
ুনদয গুনলতয র্নয উদাযণ: 
 



যচর নিি আপনি আচগর মস্ত ক্রে়ে রানল মূ্পর্ণ পনরচলায কচরচছি, এবং 
আপিার ক্রেনডট কাডণ  অোকাউচন্ট ক্রকাচিা টাকার বচক়ো পনরমার্ ক্রিই, এবং 
আপিার মানক ক্রস্টটচমন্ট প্রনর্ মাচর 20ক্রল র্ানরচি ক্রজিাচরট করা ়ে। 
 

আপনি 12ই জিু 25000 টাকা়ে গৃস্থাীর ামগ্রী নকচিচছি এবং 15ই জিু একটি ATM 

ক্রথ্চক 5,000 টাকা িগে রু্চচছি৷ 
 
 

20ক্রল জিু ক্রজিাচরট করা আপিার মানক ক্রস্টটচমচন্ট নিম্নননির্ এনি থ্াকচর্ 
চব 
 
 

প্রকৃর্ ুচের গর্িা স্বর্ন্ত্র ে়ে এবং আবনর্ণ র্ আেরর্ এবং প্রচযাজে ুচের াচরর উপর 

নভনত কচর পনরবনর্ণ র্ চব। 20ক্রল জিু ক্রস্টটচমচন্টর জিে আপিার ক্রে়ে র্ানরি 10ই 
জুাই৷ আপনি যনে 10 জুাই 5000 টাকা ক্রেি এবং আপনি 11ক্রল জুাই 
10,000 টাকার একটি িরু্ি ক্রকিাকাটাও করচবি, 20ক্রল জুাই ক্রজিাচরট করা 
আপিার মানক ক্রস্টটচমচন্ট নিম্নননির্ এনি থ্াকচব:

র্ানরি  ক্রিচেচির প্রোয পনরমার্ বোিো 

12ই জিু কেনাোটা 
25,000 টাো 
ক েঃ 

ক্রেনডট কাচডণ র মাযেচম 

ক্রকিাকাটা করা চ়েচছ 

15ই জিু নগদ কতারা 
5,000 টাো 
ক েঃ 

ক্রেনডট কাচডণ র মাযেচম িগে 

ক্রর্াা চ়েচছ 

20ই জিু সুদ 
  
35.50 টাো 
ক েঃ 

रु. 5,000* 6 সদয়ন িগে ক্রর্াা 
চ়েচছ* 

3.6%*12 ভাস/365 

সদয়নয = Rs. 35.50 
 

20ই জিু 
িগে 
ক্রিচেি নি 

  
500 টাো ক েঃ 

5000*2.5%= 125 টাকা যা 
500 টাো ক্রথ্চক কম  

20ই জিু 
ুচের উপর 
নজএটি 

  
6.39 টাো ক েঃ 

35.50*18% = 
Rs.6.39 

20ই জিু 
নি এয উয 
নজএটি 

  
90.00 টাো 
ক েঃ 

500*18% = 
Rs.90 

যলালর্ং ফযানরন্স 
  
30,631.89 টাো 
ক েঃ 

যভাট যনভন্ট ফনকয়া 



 

র্ানরি  ক্রিচেচির প্রোয পনরমার্ বোিো 
ওচপনিং বোচন্স 30,631.89 

টাো ক েঃ  
বোচন্স আয়গয ক্রস্টটচমন্ট ক্রথ্চক 
এনগচ়ে নিচ়ে যাও়ো চ়েচছ 
 

10ই 
জুাই 

অথ্ণপ্রোি 5,000 টাো 
করেঃ 

পূবণবর্ী ক্রস্টটচমন্ট বচক়োয জিে 
ক্রপচমন্ট/অথথপ্রধান 

11ই 
জুাই 

ে়ে 10,000 
টাো ক েঃ  

ক্রেনডট কাচডণ র মাযেচম 
ক্রকিাকাটা করা চ়েচছ 

20ই 
জুাই 

ুে 1,413.85 
টাো ক েঃ 

1,413.85 টাোয ক্রব্রক-আপ 
নিচে ক্রেও়ো : 

 

a) 25,000 টাকার উপর ুে @ 3.6% প্রনর্.মাচ 12ই জিু ক্রথ্চক 
20 জুাই পযণন্ত (39 নেচির) [रु 25,000 x 3.6% x 39 
সদয়নয x 12 ভাস / 365 সদন = 1153.97 টাো]। 

 

b) 5000 টাকার উপর ুে @ 3.6% প্রনর্.মাচ 21ক্রল জিু ক্রথ্চক 
10ই জুাই পযণন্ত (20 নেচির)[5000 x 3.6% x 20 সদয়নয x 
12 ভায়সয / 365 সদয়নয = Rs. 118.36 টাো]। 

 

c) 10,000 টাকার উপর ুে @ 3.6% প্রনর্.মাচ 11ই জুাই ক্রথ্চক 
20 জুাই পযণন্ত (10 নেচির)[रु. 10,000 x 3.6% x 10 সদয়নয 
x 12 ভাস / 365 সদন = 118.36]. 

 

d) 631.39 এ ুে (ুে + ক্রিচেি নি + ক্রল ক্রস্টটচমচন্ট যাযণ 
কর)@ 3.6% প্রনর্.মাচ 20 জিু ক্রথ্চক 20 জুাই পযণন্ত (31 
নেি)[रु. 631.39 x 3.6% x 31 সদয়নয x 12 ভাস / 365 
সদয়নয = 23.16 টাো ] 
 

20ই 
জুাই 

নজএটি 254.49 টাো ক েঃ रु. 1,413.85*18% = 

Rs. 254.49  টাো 

যলালর্ং ফযানরন্স 
37300.23 টাকা 
ড েঃ যভাট অর্থপ্রধান ডেয় 

 

প্রকৃর্ ুচের গর্িা স্বর্ন্ত্র ে়ে এবং আবনর্ণ র্ আেরর্ এবং প্রচযাজে ুচের াচরর উপর 

নভনত কচর পনরবনর্ণ র্ চব। প্রনর্ মাচ শুযুমাে িূেির্ম অথ্ণপ্রোি করার িচ 



আপিার বচক়ো বোচচন্স ুে প্রোচির াচথ্ বছচরর পর বছর যচর পনরচলায 
প্রানরর্ চব। 
 

ফাযগালি প্রাআনবট এয উয ুনদয গণনা কযায উদাযণ: 
 

যচর নিি ক্রয আপনি আচগর মস্ত ক্রে়ে রানল মূ্পর্ণ পনরচলায কচরচছি, এবং আপিার 

ক্রেনডট কাডণ  অোকাউচন্ট ক্রকাচিা টাকা বচক়ো ক্রিই, এবং আপিার মানক ক্রস্টটচমন্ট 

প্রনর্ মাচর 20 র্ানরচি ক্রজিাচরট করা ়ে। 
 

আপনি 12ই জিু 25,000 টাকা়ে গৃস্থানর নজনিপে নকচিচছি এবং 15ই জিু 
একটি এটিএম ক্রথ্চক িগে 5,000 টাকা ক্রর্াা চ়েচছ৷ 
 

20ক্রল জিু ক্রজিাচরট করা আপিার মানক ক্রস্টটচমচন্ট নিম্নননির্ এনি থ্াকচর্ চব: 
 

র্ানরি ক্রিচেচির যরি পনরমার্ বোিো 
12ই জিু ে়ে/ক্রকিাকাটা 25,000 টাো 

ক েঃ 
ক্রেনডট কাচডণ র 
মাযেচম ক্রকিাকাটা 
করা চ়েচছ 

15ই জিু িগে 
টাকা ক্রর্াা 

5,000 টাো 
ক েঃ 

ক্রেনডট কাচডণ র 
মাযেচম িগে টাকা 
ক্রর্াা চ়েচছ 

যলালর্ং ফযানরন্স 30,000.00 টাো 
ক েঃ 

যভাট যনভন্ট ফনকয়া 

 

প্রকৃর্ ুচের গর্িা স্বর্ন্ত্র ে়ে এবং আবনর্ণ র্ আেরর্ এবং প্রচযাজে ুচের াচরর 
উপর নভনত কচর পনরবনর্ণ র্ চব। এেটি 20ক্রল জিু ক্রস্টটচমচন্টর জিে আপিার 
ক্রে়ে র্ানরি 10ই জুাই৷ আপনি যনে 10ই জুাই 5,000 টাকা প্রোি কচরি 
এবং আপনি এছাড়াও 11ই জুাই 10,000 টাকা়ে একটি িরু্ি ে়ে কচরি, 
20ই জুাই ক্রজিাচরট করা আপিার মানক ক্রস্টটচমচন্ট নিম্নননির্ এনিগুন 
থ্াকচব 
 

র্ানরি ক্রিচেচির যরি পনরমার্ বোিো 

ওচপনিং বোচন্স 
30,000.00 
টাো ক েঃ 

আচগর ক্রস্টটচমন্ট ক্রথ্চক 
বোচন্স এনগচ়ে নিচ়ে 
যাও়ো চ়েচছ 

10ই 
জিু 

অথ্ণপ্রোি 
5,000 টাো 
করেঃ 

পূবণবর্ী ক্রস্টটচমন্ট  
বচক়োর জিে অথ্ণপ্রোি 



20ই 
জিু 

ুে 
1,168.69 
টাো ক েঃ 

1168.69 টাকার ক্রব্রক-
আপ 
িীচে ক্রেও়ো : 

11ই 
জিু 

ে়ে 10,000 
টাো ক েঃ 

ক্রেনডট কাচডণ র মাযেচম 
ক্রকিাকাটা করা চ়েচছ 

 

25,000 টাকার উপর ুে @ 1.50% প্রনর্.মাচ 12ই জিু ক্রথ্চক 20 জুাই 
পযণন্ত (39 নেচির) [रु. 25,000 x 1.5% x 39 সদয়নয x 12 ভাস / 365 
সদন = 480.29 টাো]। 
 

5000 টাকার উপর ুে @ 1.50% প্রনর্.মাচ 15ই জিু ক্রথ্চক 10 জুাই পযণন্ত 
(26 নেচির) [5000 x 2.95% x 26 সদয়নয x 12 ভাস / 365 সদন = 
64.10 টাো]। 
 

10,000 টাকার উপর ুে @ 1.50% প্রনর্.মাচ 11ই জুাই ক্রথ্চক 20 জুাই 
পযণন্ত (10 নেচির) [रु. 10,000 x 2.95% x 10 সদয়নয x 12 ভাস / 365 সদন 
= 49.32 টাো]। 
 
 

20ই 
জরুাই নজএটি 206.85 টাো ক েঃ 

रु. 1,149.17*18% = 

206.85 টাো 
ক্রিানজং বোচন্স 36,685.36 টাো ক েঃ যভাট অর্থপ্রোন ডেয় ফনকয়া 

 
B) লফরলিত থযপ্রদাডনর লপ গণনা 
 

যনে ক্রকািও অথ্ণপ্রোি িা চ়ে থ্াচক ফা এেটি অথ্ণপ্রোি ক্রে়ে র্ানরচির দ্বারা 
প্রাপে িূেির্ম পনরমাচর্র ক্রেচ়ে কম চ নবনির্ অথ্ণপ্রোচির নি কাডণ যারীর 
কাছ ক্রথ্চক যাযণ করা/ক্রিও়ো ়ে। নবনির্ অথ্ণপ্রোচির নি এড়াচর্ 
অথ্ণপ্রোচির ক্রে়ে র্ানরচি বা র্ার আচগ অোনি বোংক ক্রেনডট কাডণ  
অোকাউচন্ট নি়োর িাি জমা করা েরকার  
 

 

C) যেলডট এফং নগদ টাকা যতারা / লিভ লপ 

 

• এটা র ীভা: যা কাডণ যারীচক বরাদ্দ করা চ়েচছ। ক্রমাট বচক়ো, মস্ত ক্রিচেি, 
নি এবং োজণ   এই ীমা অনর্েম করা উনের্ ি়ে। 
 



• নগদ ীভা: এটি কাডণ যারচকর জিে নিযণানরর্ িগে অনগ্রম ীমা। এই ীমা 
ক্রেনডট ননমচটর ক্রেচ়ে কম, এবং এটি ামনগ্রক ক্রেনডট ননমচটর একটি 
উপচট। 

 

এটিএমগুন ক্রথ্চক িগে ক্রর্াার উপর একটি ক্রিচেি নি যাযণ করা ়ে। এছাড়াও, 
িগে ক্রিচেি বণো ক্রিচেচির র্ানরি ক্রথ্চক ুে ংগ্র কচর, িুেরা েচ়ের 
নবপরীচর্, ক্রযিাচি ুচের বৃনদ্ধ নিভণ র কচর 100% বোচন্স ক্রপচমন্ট অথ্ণপ্রোি 
ক্রে়ে র্ানরচির দ্বারা 

 

•  উরব্ধ যেলডট ীভা: ক্রয ক্রকািও ম়ে উপব্ধ ক্রেনডট ীমা ' নিযণানরর্ 
ক্রেনডট ীমা এবং ক্রই মচ়ে কাচডণ  বচক়ো বোচচন্সর মচযে পাথ্ণকে। অোড-

অি কাডণ যারী(গণ) প্রাথ্নমক কাডণ যারচকর জিে নিযণানরর্ এই ক্রেনডট ীমা কোয 

করচব 

 

• উরব্ধ নগদ ীভা: ক্রয ক্রকাচিা মচ়ে উপব্ধ িগে ীমা, নিযণানরর্ িগে ীমা এবং 
বচক়ো িগে বোচচন্সর মচযে পাথ্ণকে ক্রই মচ়ে কাচডণ । 
 
 

•  আন্টাযনযানার লরলভট: ইন্টারিোলিা ননমট ' ইন্টারিোলিা বেবাচরর 

জিে গ্রাচকর জিে নিযণানরর্ ীমা। এটি শুযুমাে ক্রইব গ্রাকচের জিে প্রচযাজে 
যারা ক্রেনডট কাডণ  আচবেি করার ম়ে ইন্টারিোলিা বেবাচরর জিে ক্রবচছ 
নিচ়েচছি। এটি আপিার ওচ়েকাম নকচট উচেনির্ ইন্টারিোলিা ীমা অিুযা়েী 
়ে 

 

• ক্রেনডট, কোল এবং ইন্টারিোলিা ীমা (যনে থ্াচক) প্রনর্টি কাডণ  ক্রার্ল্াচরর 
জিে পনরবনর্ণ র্ চব। কাডণ  নবর্রচর্র ম়ে স্বাগর্ পচে কাডণ  যারকচক 
জািাচিা চব, এবং কাডণ চার্ল্ারচক পাঠাচিা মানক নববৃনর্চর্ও প্রকাল করা 
চব। প্রনর্টি মানক ক্রস্টটচমন্ট ক্রজিাচরট করার ম়ে উপব্ধ ক্রেনডট ীমা 
উনেনির্ ক্রস্টটচমচন্টর একটি অংল নচচব রবরা করা ়ে। 

 
• ভালি কাডয -লরলভট যয়ালযং: অোনি বোংক র্ার নিজস্ব নবচবেিা়ে কাডণ যারচকর 

কাচছ থ্াকা নবেেমাি কাচডণ র যরর্ ক্রথ্চক আাো একটি কাচডণ র প্রকার রবরা 
করার অনযকার ংরক্ষর্ কচর। ক্রযচকাচিা মচ়ে ক্রযচকাচিা ক্রেনডট কাচডণ র ক্রেনডট 

ীমা এবং িগে ীমা অোনি বোংক-এর নিজস্ব নবচবেিার নভনতচর্ ়ে। আপিার 

মস্ত অোনি বোংক ক্রেনডট কাডণ  জচুড় ক্রেনডট ীমা কোয করা চ়েচছ। আপিার 

অোনি বোংক ক্রেনডট কাচডণ  পৃথ্কভাচব নবনভন্ন ক্রেনডট ীমা নিনবণচলচ, নিনর্ 



বেবার ক্রল়োর করা ীমার মচযে ীমাবদ্ধ থ্াকচব। বেনক্তগর্ কাডণ  স্তচর ক্রেনডট 

ীমা বা গ্রাক পযণাচ়ে ক্রল়োর করা ীমা বোংক্রকর নভনতচর্ নবেেমাি অভেন্তরীর্ 

নিচেণ নলকাগুনর মূ্পর্ণ নবচবেিার নভনতচর্ নদ্ধান্ত ক্রিও়ো ়ে। এমি পনরনস্থনর্চর্ 

ক্রযিাচি বচক়ো ক্রেনডট কাচডণ র জিে নিযণানরর্ ক্রেনডট ীমা ছানড়চ়ে যা়ে ক্রচক্ষচে 

স্টোিাডণ  ওভারননমট োজণ  প্রচযাজে চব। 
 

• ফযফানযয উয RBI এর লননদয লকা 
RBI-এয নিচেণ নলকা অিুাচর, মস্ত কাডণ  শুযুমাে ভারচর্র মচযে 
ক্রযাগাচযাগ নভনতক বেবাচরর পচ়েন্টগুনচর্ (এটিএম এবং নপওএ অথ্ণাত্ 
নবে়ে নডভাইগুন) বেবাচরর জিে ক্ষম চব৷ আপনি Axis Mobile 
অোপ, ইন্টারচিট বোনকং এর মাযেচম ক্রযাগাচযাগীি, আন্তজণ ানর্ক, 
অিাইি ক্রিচেি নে়ে বা নিনি়ে কচর অথ্বা শুযুমাে কাস্টমার 
ক্রক়োচর ক্রযাগাচযাগ কচর/ নিকটস্থ লািা়ে সবসিট েয়য আপিার কাচডণ  
আপিার বেবাচরর পছন্দ ক্রট বা পনরবর্ণ ি করচর্ এবং ক্রিচেচির ীমা 
পনরোিা করচর্ পাচরি। আপিার কাচডণ র ামচির নেচকর কন্টোক্টচ 
নেহ্নটি ক্রবাঝা়ে ক্রয কাডণ টি ক্রযাগাচযাগীি গ্রর্চযাগের্ায িনয প্রস্তুর্। যনে 
আপিার কাডণ  প্লানস্টক উপচরাক্ত ক্রকািও ক্রিচেি মথ্ণি িা কচর, আপনি 
পছন্দ/ীমা নে়ে বা নিনি়ে করচর্ ক্ষম চবি িা, অিুগ্র কচর 
গ্রাক পনরচবা়ে ক করুি অথ্বা আপিার অিুচরাচযর জিে ক্রকািও 
লািা়ে নভনজট করুি। 
 
 
 
 

 

D) যেলডট - ভুক্ত ভয়কার 

 

ুে - মুক্ত ক্রগ্র ম়েকা ক্রিচেচির র্ানরচির উপর নিভণ র কচর 20 ক্রথ্চক 50 
নেি পযণন্ত চর্ পাচর। 

 

যি ললযয়ড গণনায র্নয দষৃ্টান্তভূরক উদাযণ: 20 জিু ক্রথ্চক 20 জুাই 
পযণন্ত ম়েকাচর একটি ক্রস্টটচমচন্টর জিে, অথ্ণপ্রোচির ক্রে়ে র্ানরি 10ই 
আগস্ট চব। যচর নিনি ক্রয আপনি অথ্ণপ্রোচির ক্রে়ে র্ানরচির মচযে আপিার 
আচগর মাচর ক্রস্টটচমচন্টর ক্রমাট ক্রে়ে অথ্ণপ্রোি কচরচছি, ক্রগ্রচর ম়েকা 
চব: 

 

1. 24ক্রল জিু র্ানরচি একটি েচ়ের জিে, - নবিামূচের ক্রগ্র নপনর়েড 24ক্রল জিু -10ক্রল 

আগস্ট অথ্ণাৎ 47 নেি। 



 

2. 14 জুাই র্ানরচির একটি েচ়ের জিে, ুে - নবিামূচে ক্রগ্র নপনর়েড 18 জুাই ক্রথ্চক 

10 আগস্ট অথ্ণাৎ 23 নেি পযণন্ত।  ুর্রাং, েচ়ের র্ানরচির উপর নিভণ র কচর ক্রগ্র 

নপনর়েড পনরবনর্ণ র্ চর্ পাচর। র্চব, যনে আচগর মাচর ক্রমাট ক্রে়ে পনরমার্ 
অথ্ণপ্রোি ক্রে়ে র্ানরি দ্বারা প্রোি িা করা ়ে, র্াচ নি ক্রেনডট নপনর়েড ানরচ়ে 

যাচব এবং ক্রকাচিা ক্রকািও ুেমুক্ত ম়েকা থ্াকচব িা।  িগে অনগ্রচমর জিে, 
ক্রিচেচির র্ানরি ক্রথ্চক অথ্ণ প্রোচির র্ানরি পযণন্ত ুে যাযণ করা ়ে। 

 

E) লফলরং এফং যস্টটনভন্ট 

 

i] সফসরং কেটয়ভন্ট - পযণা়েেনমকর্া এবং পাঠাচিার ক্রমাড: বোংক আপিার 
ক্রমইনং ঠিকািা / ই-ক্রমই ঠিকািা়ে, বোংচকর ক্ররকডণ  অিুযা়েী, কাডণ  
অোকাউচন্ট ক্রয ক্রকািও ক্রিচেি বা 100 টাকার ক্রবনল ক্রে়ে থ্াকার জিে 
মাচ একবার একটি কেটয়ভন্ট / ই-ক্রস্টটচমন্ট পাঠাচব। একটি কেটয়ভয়ন্টয 
অ-প্রানি এই েুনক্তর অযীচি আপিার বাযেবাযকর্া এবং ো়েগুনচক 
প্রভানবর্ করচব িা এবং আপনি অথথপ্রদায়নয কদে র্ানরচির মচযে কাচডণ র 
বচক়ো বোচন্স নিষ্পনত করচর্ ো়েবদ্ধ থ্াকচবি। 

 

ii] বোংক মাচেণ ন্ট এস্টানিলচমন্ট ক্রথ্চক প্রাি মস্ত ক্রডনবট এবং োচজণ র জিে কাডণ  
অোকাউন্ট ক্রডনবট করচব, এবং কাডণ চার্ল্ার করৃ্ণ ক বোংকচক প্রোি কৃর্ ক 

অথ্ণপ্রোচির জিে এবং কাডণ যারচকর পচক্ষ ক্রযচকাক্রিা অথ্ণ প্রোচির জিে কাডণ  
অোকাউন্ট ক্রেনডট কক্রর। 

 

iii] বোংক কাডণ চার্ল্ারচক একটি নরভনভং ক্রেনডট ুনবযা অপায েযয়ত  পাচর 

ক্রযিাচি কাডণ যারী শুযুমাে কেটয়ভয়ন্ট উয়েসিত িূেির্ম সযভাণ কদে  
(MAD) প্রোি কযা ক্রবচছ নিচর্ পাচরি। কাডণ যারীর কাছ ক্রথ্চক ক্রমাট 
পনরমার্ ক্রে়ে (TAD) বা MAD কাডণ যারীচক অথ্ণপ্রোচির ক্রে়ে র্ানরচি 
বা র্ার আচগ পনরচলায করচর্ চব যা কেটয়ভয়ন্টও উয়েসিত। 

 

iv] অথ্ণপ্রোচির কদে র্ানরচির দ্বাযা MAD-এর অ-অথ্ণপ্রোি িা করা হয়র 
অোনি বোংচকর ক্রেনডট কাডণ  উইথ্ড্র়ো বা াচপিলচির (ামন়েক 
বা স্থা়েীভাচব ক্রাক) ঝুুঁ নকর জিে আপিাচক ো়েী করচব। এই যরচির 
অ-অথ্ণপ্রোি জিেও একটি নি যাযণ করা চব। বোংক র্ার নিজস্ব 
নবচবেিার নভনতচর্, অোনি বোংক ক্রেনডট কাডণ  িাি িা করার জিে 
মাচেণ ন্ট এস্টাবনলচমন্টচকও নিচেণল ক্রে়ে এবং/অথ্বা কাডণ  অোচানচ়েলি 
নচস্টচম কাডণ  িিরটি ট নস্ট কচর কাচডণ র ক্রিাজর্ ক্রি়ে। 

 



v] আপনি নবনংচ়ের ম়েকাচ, অথথপ্রদায়নয কদে র্ানরচির আচগ একানযকবার 

িূেির্ম বচক়ো পনরমাচর্র ক্রেচ়ে ক্রবনল পনরচলায পাচরি, অথ্বা ক্রে়ে র্ানরচির 

আচগ ক্রযচকাচিা মচ়ে কাডণ  অোকাউচন্ট বচক়ো বোচন্স পনরচলায কক্ররি। 
 

vi] আপিার কাডণ  অোকাউচন্ট করা অথথপ্রদানগুন এয েচম নবর্রর্ বা নবন করা 
চব: 

 

1. কর  নি এবং োজণ  
2. ুচের োজণ  
3. িগে অগ্রীম 

4. ডা়ো-এ-ড্রাফ্ট 

5. ইএমআই 
6. বোান্স ট্রান্সিার 

7. ে়ে 

 

vii] যনে আপিার দ্বারা জানর করা ক্রকাচিা অথ্ণপ্রোচির নিচেণলিা পরবর্ীসভয়ে 

অিাি করা ়ে, কাচডণ র ুনবযাগুন স্থনগর্ / মাি চর্ পাচর এবং োচজণ র 
ম়েূেীচর্ উনেনির্ একটি নি বোংচকর নিজস্ব নবচবেিা়ে কাডণ  
অোকাউচন্ট যাযণ করা চব। এই জার্ী়ে নি পনরমার্ বোংচকর একমাে 
নবচবেিা়ে পনরবর্ণ ি াচপচক্ষ। বোংক এছাড়াও ক্রয ক্রকাচিা উপযুক্ত আইনি 
পেচক্ষপ শুরু করার অনযকার ংরক্ষর্ কচর। 

 

viii] আপিার অিুচরাচযর আচগ বোংক আপিাচক ডুনপ্লচকট মানক অোকাউন্ট 

ক্রস্টটচমন্ট, োচজণ র অিুূেীক্রর্ উনেনির্ পনরচবা োজণ  প্রোি াচপচক্ষ রবরা 
করচব এবং যা বোংচকর নবচবেিার নভনতচর্ পনরবর্ণ ি করা ক্রযচর্ পাচর। 

 

ix] আপিার ক্রযাগাচযাচগর ঠিকািা/ই-ক্রমই ঠিকািা়ে ক্রয ক্রকাচিা পনরবর্ণ চির 
ক্রক্ষচে, আপনি নি়েনমর্ এবং ম়েমচর্া ক্রস্টটচমন্টগুন পাি র্া নিনির্ 
করচর্ আপিাচক অনবচি বোংচকর াচথ্ ক্রযাগাচযাগ এবং আপচডট করার 
পরামলণ ক্রেও়ো চি। 

 

x] নবনং নববাে – ক্রস্টটচমন্ট (গুনর) মস্ত নব়েবস্তু কাডণ চার্ল্ার (ক্রের) 
দ্বারা ঠিক এবং গ্রর্চযাগে বচ নবচবনের্ চব যনে িা নববৃনর্ জানরর 
60 নেচির মচযে ়ে, কাডণ চার্ল্ার (গর্) বোংকচক ক্রকািও অিনর্ 
ম্পচকণ অবনর্ কচরি। যনে উপচরাক্ত অিনর্গুন বোংক দ্বারা ববয বচ 

প্রমানর্র্ ়ে, এটি মূ্পর্ণ এবং েূড়ান্ত ন্তুনষ্টর জিে বোংচকরর দ্বারা পরবর্ী র্েন্ত 

ক্রল িা ও়ো পযণন্ত অস্থা়েী নভনতচর্ োজণ টি নিনরচ়ে নেচর্ পাচর। যনে বোংক 

করৃ্ণ ক পনরোনর্ উক্ত র্েন্ত ইনির্ কচর ক্রয এই জার্ী়ে (অিনর্সভূয়হয) োচজণ র 



ো়ে উক্ত কাডণ চার্ল্ার (গয়ণয) কাচছ জমা চি, র্ারপর পরবর্ী ক্রস্টটচমচন্ট 

োজণ টি পুিবণা করা চব এবং োচজণ র োমথূেীচর্ নিচেণ নলর্ োজণ  অিুযা়েী বোংক 

করৃ্ণ ক নি /োজণ  োনব করা চব।. 
xi] ইএমআই ুনবযা াভ করার পচর, নরও়োডণ  পচ়েন্টগুন যনে ক্রযচকাচিা থ্াচক, 

ক্রযগুন মূ ক্রিচেচির উপর অনজণ র্ চ়েচছ র্া নিনরচ়ে ক্রেও়ো চব। 

 

F) ললয়ালযং টানযএযাউি টাআভ (TAT)  থযপ্রদাননয দ্ধলত 

 

কাডণ  অোকাউচন্টর জিে অথ্ণপ্রোি নিম্নননির্ ক্রয ক্রকাচিা উপাচ়ে করা ক্রযচর্ পাচর: 

 

1. নগদ: কাডণ যারক কাডণ  প্রোচির জিে অোনি বোংচকর ক্রয ক্রকািও লািা়ে 
িগে জমা করচর্ পাচরি। লািাগুনচর্ এই জার্ী়ে অথ্ণপ্রোি গুন প্রনর্ 
ক্রপচমন্ট ক্রিচেচি 100 টাকা নি আকৃষ্ট করচব। 
 িগে অথ্ণপ্রোচির নি়োচরচন্সর জিে TAT – একই নেচি। 

 

2. যচক / ড্রাফ্ট:  "অোনি বোংক ক্রেনডট কাডণ  িং XXXXXXXXXXXXXXXX" এর 
পচক্ষ একটি ক্রেক বা ড্রািট সরিুন এবং এটি MINC / SKYFIN বচির 
ংগ্র বচি / অোনি বোংক লািার কাউন্টাচর ক্রিচ নেি। আউটচস্টলি 
ক্রেকগুন / ড্রাফ্ট ক্রযমি ক্রেক / ড্রাফ্ট নিনেণষ্ট লর বের্ীর্ অিোিে 
লরগুনচর্ প্রচে়ে (মচ়ে মচ়ে বোংক করৃ্ণ ক নিযণানরর্ এই জার্ী়ে নিনেণষ্ট 
লরগুনর র্ানকা অিুচরাচযর উপর উপব্ধ) একটি প্রনে়োকরর্ নি যাযণ 
করচর্ পাচর। 

অোনি বোংচক এর ক্রেক নি়োচরচন্সর জিে TAT – 1 কাযণনেব অিে বোংক 
ক্রেচকর নি়োচরচন্সর জিে TAT – আোচ়ের নভনতচর্ 3 - 5 কাযণনেব (আউটচস্টলি 
ক্রেক নি়োচরচন্সর জিে অনর্নরক্ত নেি প্রচ়োজি। অিুগ্র কচর ব্রাচঞ্চর াচথ্ 
ক্রেককরুি)।

3. লরঙ্কড যালি ফযাংক যলবং যাকাউনন্টয ভাধযনভ আন্টাযননট যনভন্ট: 
কাডণ চার্ল্ার অোনি বোংক ওচ়েবাইচটর মাযেচম একটি অিাইি অথ্ণপ্রোি 
করচর্ পাচরি। শুয ুwww.axisbank.com -এ গ ইি করুি। নি়োচরচন্সর 
জিে TAT – 1 কাযণনেব। 

 

4. স্বয়ংলেয় যডলফট: কাডণ যারী প্রনর্ মাচ ক্রপচমচন্টর কদে র্ানরচি এই যরচির 

অোকাউন্ট ক্রথ্চক অথ্ণপ্রোি  ক্রডনবট করার জিে ননির্ভাচব একটি নিচেণল নেচ়ে 

ক্রনভং অোকাউচন্টর মাযেচম রানর অথ্ণপ্রোি করচর্ পাচরি। যনে অথ্ণপ্রোচির 
ক্রে়ে র্ানরি রনববার পচড়, র্চব পরবর্ী কাযণনেবচ এই জার্ী়ে অোকাউন্ট 
ক্রথ্চক অথ্ণ ক্রডনবট করা চব। নি়োচরচন্সর জিে TAT – 1 কাযণনেব। 

 

http://www.axisbank.com/


5. য / NEFT / VMT কযনত ললক করুন:নিক টু ক্রপ / NEFT / VMT বেবার কচর 

আপিার অিে ক্রয ক্রকাচিা বোংক ক্রনভং অোকাউন্ট ক্রথ্চক আপিার Axis Bank 

ক্রেনডটকাচডণ র ক্রে়ে পনরচলায করুি। 
পনরচলাচযর ছাড়পে সদয়ত নিচকর জিে TAT – 3 কাযণনেব। 
NEFT ছাড়পচের জিে TAT – 1 কাযণনেব। 
VMT ছাড়পচের জিে TAT – 2 কাযণনেব। 

 
6. এটিএভ-এয ভাধযনভ থযপ্রদান: ক্রযচকািও অোনি বোংক ATM-এ আপিার 

অোনি বোংক ক্রডনবট কাচডণ র মাযেচম আপিার Axis Bank ক্রেনডট কাচডণ র বচক়ো 
পনরচলায করুি। নি়োচরচন্সর জিে TAT – 1 কাযণনেব। 
 

7. IMPS যেলডট কানডয য থযপ্রদান: IMPS-এর মাযেচম, কাডণ যারীরা অিে 
ক্রযচকাচিা বোংচকর ক্রমাবাই অোনপ্লচকলি ক্রথ্চক ক্রয ক্রকাচিা অোনি বোচকর 
ক্রেনডট কাচডণ  নরচ়ে-টাইচম অথ্ণপ্রোি করচর্ পাচরি। 

 

ক্রপচমন্ট করার জিে আপিার ক্রমাবাই অোনপ্লচকলচি একানযক অযাসিস 
ক্রেনডট কাডণ  অোকাউন্ট নিবনন্ধর্ করা ক্রযচর্ পাচর। এবং ক্রয ক্রকউ 
(কমী/বনু্ধ/স্ত্রী) এই ুনবযার মাযেচম ক্রয কাচরা ক্রেনডট কাচডণ  অথ্ণপ্রোি 
করচর্ পাচরি। 
নি়োচরচন্সর জিে TAT – একই নেচি। 

G) কাডয  দযতায লযভালি / অত্মভযণ / প্রতযাায 

 

কাডণ যারক, ক্রয ক্রকািও ম়ে, ক্রকািও পূবণ নবজ্ঞনি নেচ়ে বা িা নেচ়ে কাডণ  অোকাউন্টটি 

যদ / মপণর্ ককয কনওো পছন্দ করচর্ পাচরি। অপবেবার এড়াচিার জিে, চাগ্রাম 

এবং ক্রেৌিকী়ে নিপ স্থা়েীভাচব ধ্বং করা নিনির্ কচর ক্রেনডট কাডণ চক োরটি 

টুকচরাচর্ কাটার পরামলণ ক্রেও়ো চি। কাডণ যারক মূ্পর্ণ কাডণ  িির নিচেণল কচর বা 
কাস্টমার ক্রক়োচর ক কচর গ্রাক পনরচবা ই-ক্রমই আইনডচর্ নচি ক্রয ক্রকািও ম়ে 

কাচডণ র েের্া বানর্ করচর্ পাচরি। অোনি বোংচকর উনেনির্ কাডণ  
অোকাউচন্টর ক্রক্ষচে প্রাপে এবং বচক়োয মস্ত পনরমার্ অথ্ণপ্রোি করার পচরই 
সযমানি কাযণকর চব। একটি ক্রেনডট কাডণ  ক্রপ্রাগ্রাম বন্ধ ও়োর ঘটিাকত অথ্বা 
ক্রেনডট কাডণ  পুিিণবীকরচর্র ম়ে, অোনি বোংক র্ার নিজস্ব নবচবেিার 
নভনতচর্ কাডণ যারচকর কাচছ থ্াকা নবেেমাি কাচডণ র যরর্ ক্রথ্চক আাো একটি 
কাডণ  টাইপ রবরা করার অনযকার ংরক্ষর্ কচর। ক্রয ক্রকািও মচ়ে ক্রয 

ক্রকািও ক্রেনডট কাচডণ র ক্রেনডট ীমা এবং িগে ীমা অোনি বোংচকর একমাে 



নিজস্ব নবচবেিার নভনতচর্ চব।  কাচডণ র আচবেিটি বন্ধ/ পুিিণবীকরচর্র করার 

ম়ে প্রেত ক্রযচকাচিা প্রনর্স্থাপি কাচডণ র জিে ববযর্া অনবরর্ চর্ থ্াকচব। 
 

H) কাডয  এয াযাননা / চুলয / ফযফায 

 

কাডণ টি ানরচ়ে ক্রগচ, েুনর চ়ে ক্রগচ আপিাচক অবলেই অনবচি ক্রিাচি 
বোংকচক অবনর্ করচর্ চব, যনে অিে ক্রকউ আপিার নপি বা অিোিে 
ুরক্ষা র্থ্ে জাচিি বা এটি আপিার অিুমনর্ ছাড়া বেবার করা চি 
নকিা। নিকটবর্ী থ্ািা়ে অনবচি একটি পুনল অনভচযাগ / িাস্টণ  
ইিিরচমলি নরচপাটণ  (এিআইআর) োচ়ের করচর্ চব, যার একটি অিুননপ 
অবলেই বোংচক জমা নেচর্ চব। অপবেবাচরর ক্রক্ষচে, বোংচকর ো়েবদ্ধর্া 
নবনয ও লর্ণ াবী পূরর্ াচপচক্ষ স্ট কাডণ  ো়েবদ্ধর্ার আওর্া়ে থ্াকা 
পনরমাচর্র মচযে ীমাবদ্ধ থ্াকচব। এটিএম বা 
নপি/পাও়োডণ /ওটিনপ/এমনপআইএি/ননভনভ নভনতক ক্রিচেচির জিে কাচডণ র 
ক্রয ক্রকািও অপবেবাচরর জিে কাডণ যারক মূ্পর্ণরূচপ ো়েী থ্াকচব। 
 

I) PIN-এয ুযলিত যাখা ংোন্ত লফলনয় যমাগানমাগ 
 

কাচডণ র াচথ্ বেবাচরর জিে কাডণ যারকচক পাচণািা আইচডনন্টনিচকলি িির 
(PIN) ইুে করা চ়েচছ অথ্বা কাডণ চার্ল্ার দ্বারা নপি নাচব নিবণানের্ ক্রয 
ক্রকািও িির শুযুমাে কাডণ চার্ল্াচরই জািা উনের্। এটি কাডণ চার্ল্াচরর বেনক্তগর্ 

বেবাচরর জিে, এবং অ-স্থািান্তরচযাগে এবং কচঠারভাচব ক্রগাপিী়ে। PIN িিচরর 

একটি ননির্ ক্ররকডণ  এমি ক্রকািও িমণ, স্থাি বা পদ্ধনর্চর্ রািা উনের্ ি়ে যা রৃ্র্ী়ে 

পক্ষ েতৃে  এটির বেবার জর্র করচর্ পাচর। PIN-টি ক্রকাচিা রৃ্র্ী়ে পচক্ষর 

কাচছ প্রকাল করা উনের্ ি়ে, ়ে বোচকর কমীচের বা বনর্ক প্রনর্ষ্ঠাচির কাচছ, 

ক্রযচকাচিা পনরনস্থনর্চর্ বা ক্রযচকাচিা উপাচ়ে, ক্রস্বিা়ে বা অিেথ্া়ে। কাডণ যারক বের্ীর্ 

কাডণ চার্ল্াচরর নপি ইুে করার ম়ে বোংক র্কণ র্া অবিি করচব। 
 

কাডয ধাযীনদয র্নয ফীভা কবায 

 

িীচে উনেনির্ বীমা কভারগুন কাডণ  ক্রভনরচ়েচন্টর প্রোয়যয উপর নিভণ র কচর প্রচযাজে 
চব। প্রচযাজে বীমা কভারগুনর জিে অনুগ্রহ কচর স্বাগর্ পুনস্তকাটি ক্রেিুি। 

 

এয়ায যালিনডন্ট কবায: েঘুণটিার অন্তর্ 90 নেি আচগ যনে অোনি বোচকর 

ক্রেনডট কাডণ টি মাচেণ ন্ট এস্টাবনলচমন্ট বা এটিএম ক্রথ্চক িগে ক্রর্াার জিে বেবার 

করা ়ে র্চবই নবমাি েঘুণটিা়ে ববয এবং এ়োর টিনকটটি অোনি বোংক ক্রেনডট 

কাচডণ  ক্রকিা ়ে। অোনি বোংচকর াচথ্ মস্ত ক্রে়ে নিষ্পনত িা ও়ো পযণন্ত 
কাডণ চার্ল্াচরর মচিািীর্ বেনক্ত নবমাি েঘুণটিা়ে বীমা পননর অযীচি ক্রকািও 



পনরমাচর্র অনযকারী চবি িা। বচক়ো পনরমার্ ামঞ্জে করার জিে বীমার 
পনরমাচর্র উপর অোনি বোংচকর প্রথ্ম োজণ  / নচ়েি থ্াকচব। 

 

লর্নযা রস্ট কাডয  দায়ফদ্ধতা: প্রর্ারর্ামূক ে়ে ক্রিচেচির নবরুচদ্ধ ুরক্ষা 
উপব্ধ, কাডণ  যারচকর দ্বারা অোনি বোংকচক কাডণ  ারাচিার মুূর্ণ ক্রথ্চক 
নরচপাটিণ ং মচ়ের 30 নেি আচগ কভার করা ়ে। কভারটি শুযুমাে 
প্রর্ারর্ামূক অথ্ণপ্রোি ক্রিচেচির জিে ববয এবং একটি এিআইআর চি 
বাযের্ামূকভাচব মথ্ণি করা প্রচ়োজি। এই বীমা কভারটি এটিএম এবং 
নপি/পাও়োডণ /ওটিনপ/এমনপি/ননভনভ নভনতক ক্রিচেচির জিে ববয ি়ে। 
 

েয় ুযিা: ক্রেনডট কাচডণ  ক্রকিাকাটার 90 নেচির মচযে আগুি বা েুনরর নবরুচদ্ধ 

ুরক্ষা, এিআইআর নেচ়ে বাযের্ামূকভাচব মথ্ণি করা ের প্রচ়োজি। গ্রাচকর পক্ষ 
ক্রথ্চক েরম অবচা মা এেটি ক্ষনর্র নেচক নিচ়ে যা়ে র্া কভার করা চব 
িা। গিা এবং অিোিে নবিাললী পর্ে কভার করা চব িা। 

 

ভূরয ুযিা: কভারটি একটি আইচটচমর জিে অোনি বোংক ক্রেনডট কাচডণ র াচথ্ 

প্রেত মূে এবং একই আইচটচমর কম োচমর নবজ্ঞাপিী মূচের মচযে পাথ্ণচকের জিে 
পনরচলায করচব (একই ব্রোি, ক্রমক, মচডচর িাম এবং/অথ্বা িির)। কভারটি 
শুযুমাে 2500 টাকা এর উপচর একটি আ ে়ে মূে  ক্রযচকাচিা 
আইচটচমর জিে অোমাজি, নিপকাটণ  বা িামী অিাইি ে়ে াইচটর জিে 
প্রচযাজে চব। কম োম অবলেই একই ই-কমাণ ক্রকাম্পানিচর্ চর্ চব, মুনদ্রর্ 
নবজ্ঞাপিটি েচ়ের 3 নেচির মচযে প্রকাল করচর্ চব এবং োনবর অিুচবেি 
অবলেই মুনদ্রর্ নবজ্ঞাপচির 7 নেচির মচযে চর্ চব। (এই ববনলচষ্টের অযীচি 
থ্াকা আইচটমগুনর জিে বোচকর াচথ্ ক্রযাগাচযাগ করুি) 
 

যেলডট লল্ড: েঘুণটিাজনির্ মৃরু্ের ক্রক্ষচে কাচডণ  একটি নিনেণষ্ট পনরমার্ পযণন্ত 
বচক়ো কভার কচর 

 

যচক-আন ফযানগনর্ লফরি: নবচেল ভ্রমচর্র ম়ে বোচগজ 6 ঘন্টার ক্রবনল 
নবচির ক্রক্ষচে ক্রমৌনক প্রচ়োজচির জিে প্রচ়োজিী়ে আইচটমগুনর মূে ুনযাে 
পনরচলায কচর।অোনি বোংক ক্রেনডট কাডণ  নেচ়ে ক্রকিা নবমাচির টিনকচটর 
ক্রক্ষচেই ববয। বোচগচজ ক্রেক করা চ়েচছ মাচি বীমাকৃর্ বেনক্তর দ্বারা 
স্তান্তনরর্ বোচগজ এবং ভারচর্র বাইচর একটি আন্তজণ ানর্ক এ়োরাইন্স / 
কোনর়োর দ্বারা বীমাকৃর্ বেনক্তর ভ্রমচর্র মচর্া একই পনরবচির পদ্ধনর্চর্ 
পনরবচির জিে গৃীর্ এবং যার জিে কোনর়োর একটি বোচগজ নরনপ জানর 
কচরচছ।  

 



যচক – ইন ফযানগনর্য িলত: নবচেল ভ্রমচর্র ক্রক্ষচে বোচগজ ারাচিা বা 
বোচগচজর ক্ষনর্ কভার কচর। অোনি বোংক ক্রেনডট কাডণ  নেচ়ে ক্রকিা 
নবমাচির টিনকচটর ক্রক্ষচেই ববয। বোচগচজ ক্রেক করা চ়েচছ মাচি বীমাকৃর্ 
বেনক্তর দ্বারা স্তান্তনরর্ বোচগজ এবং ভারচর্র বাইচর একটি আন্তজণ ানর্ক 
এ়োরাইন্স / কোনর়োর দ্বারা বীমাকৃর্ বেনক্তর ভ্রমচর্র মচর্া একই 
পনরবচির পদ্ধনর্চর্ পনরবচির জিে গৃীর্ এবং যার জিে কোনর়োর একটি 
বোচগজ নরনপ জানর কচরচছ। 

 

ভ্রভনণয নলথয িলত: নবচেল ভ্রমচর্র ম়ে ানরচ়ে যাও়ো পাচপাটণ  / অিোিে ভ্রমর্ 

িনথ্র জিে আচবেি নি  পাচপাটণ  ংগ্রচ বে়ে কভার কচর। শুযুমাে অোনি 
বোংক ক্রেনডট কাডণ  নেচ়ে ক্রকিা িাইচটর টিনকচটর ক্রক্ষচে ববয। 

 

K) লডপি/কিরাস 

 

1) একটি নডিি ইচভচন্ট অথ্ণাৎ যনে িূেির্ম ক্রে়ে পনরমার্ অথ্ণপ্রোি করার ক্রে়ে 
র্ানরচির মচযে প্রোি িা করা ়ে বা কাডণ  েে েুনক্তর ক্রকাচিা যারা 
ঙ্ঘি, কাডণ যারীচক ক্রপাস্ট, িোি, ক্রটনচিাি, ই-ক্রমই, এএমএ ক্রমচজ 
করার মাযেচম মচ়ে মচ়ে অিুস্মারক এবং/অথ্বা বচক়ো আোচ়ের জিে 
নিযুক্ত রৃ্র্ী়ে পচক্ষর মাযেচম পাঠাচিা চব। র্াই ক্রকাচিা রৃ্র্ী়ে পক্ষ যাচক 
নিযুক্ত করা চ়েচছ, ঋর্ ংগ্রচর জিে ইনি়োি বোংচকর অোচানচ়েলি 
(আইনবএ) ক্রকাড ক্রমচি েচব। 

 

2) ঘটিা়ে ক্রয কাডণ চার্ল্ার নডিচির একটি উোরর্ কনমট কচর, বোংক র্ার 
নিজস্ব নবচবেিার নভনতচর্, এর অনযকারী চব: 

 

a. কাডণ চার্ল্াচরর কাছ ক্রথ্চক ক্রেনডট কাচডণ র মস্ত ুনবযা রু্চ নিি। 

 

b. কাডণ যারীচক অনবচি র্ার কাচডণ র মস্ত বচক়ো বোচন্স পনরচলায করচর্ বুি। 
 

c. বোংচকর াচথ্ কাডণ যারীর িাচম রক্ষর্াচবক্ষর্ করা ক্রয ক্রকাক্রিা 
অথ্ণ/আমাির্/অোকাউচন্টর নবপরীচর্ বচক়ো অচথ্ণর জিে বোংচকর নচ়েি এবং 
ক্রট অি করার অনযকার প্রচ়োগ করুি 

 

3) একটি কিরাসয ক্রক্ষচে, বোংক কিরাসয নরচপাটণ  ক্রেনডট ইিিরচমলি বুেচরাচর্ 

ক্রপ্ররর্ করচর্ পাচর বা আইি দ্বারা অিুচমানের্ এই যরচির অিোিে ংস্থার 
কাচছ। অথ্ণপ্রোি ক্রে়ে র্ানরি এবং নবনং নববৃনর্চর্ উচেনির্ নবনং র্ানরচির 
মচযে ম়েকাটি একজি কাডণ চার্ল্ারচক একজি ক্রিানপ নাচব নরচপাটণ  
করার জিে ক্রিাটিল নপনর়েড নাচব নবচবনের্ ়ে। 

 



4) একটি নডিি নরচপাটণ  প্রর্োাচরর জিে পদ্ধনর্ এবং বচক়ো বা ক্রে়ে নিষ্পনতর 
পচর নডিি প্রনর্চবেিটি ক্রয মচ়ের মচযে প্রর্োার করা চব: 

 

*বোংক CIBIL দ্বারা নবনর্ িমণোচট প্রনর্ মাচ CIBIL - ক্রেনডট ইিিরচমলি বুেচরা 
(ইনি়ো) ননমচটচড কাডণ চার্ল্াচরর ক টা জমা ক্রে়ে। এই ক্রডটার মচযে মস্ত 
কাডণ যারীচের, ক্রিানপ এবং বর্ণ মাি উভচ়েরই পূবণবর্ী মাচর জিে 
পনরচলাচযর অবস্থা অন্তভুণ ক্ত রচ়েচছ। CIBIL র্াচের াভণ াচর জমা ক্রেও়ো ক্রডটা 
আরও নেল নেচির মচযে আপচাড কচর। 
 

5). কাডণ যারচকর মৃরু্ের ক্রক্ষচে / স্থা়েী কোপানটোচন্স বচক়ো পুিরুদ্ধার: মূ্পর্ণ বচক়ো 
বোচন্স (নব িা করা ক্রিচেি ) অনবচি অোনি বোংচকর কাচছ ক্রে়ে এবং 
প্রচে়ে চ়ে উঠচব। অোনি বোংক কাডণ চার্ল্াচরর এচস্টট ক্রথ্চক ক্রমাট বচক়ো 
পুিরুদ্ধার করার অনযকারী চব। বোংকটি বোংচকর াচথ্ কাডণ চার্ল্াচরর িাচম 
রনক্ষর্ অথ্ণ / আমাির্ / অোকাউন্ট ক্রথ্চক ক্রমাট বচক়ো পুিরুদ্ধার করার 
অনযকারী চব। 

 

L) প্রকা 

 

অোনি বোংক গ্রাচকর র্থ্ে ক্রেনডট বুেচরাচক মানক নভনতচর্ বা বোংক এবং 
ক্রেনডট বুেচরাগুনর মচযে ির্ চর্ পাচর এমি অিে ম়েকাক্র নরচপাটণ  করচব 
অোনি বোংক আর.নব.আই দ্বারা অিুচমানের্ ক্রেনডট বুেচরাগুনর াচথ্ 
গাুঁটছড়া বাুঁযচর্ পাচর এবং আপিার বর্ণ মাি বোচন্স, অথ্ণ প্রোচির ইনর্া, 
জিংিো-নব়েক নবলেনববরর্ ইর্োনে  ক্রেনডট র্থ্ে ক্রল়োর করচব, র্চব 
ীমাবদ্ধ ি়ে। ক্রেনডট বুেচরাগুন ক্রেনডট মঞ্জরু করা উনের্ বা ক্রেও়ো উনের্ 
ি়ে নকিা ক্র ংোন্ত ক্রকািও মর্ামর্, ইনির্ বা মন্তবে রবরা কচর িা। 
ম়েমচর্া প্রচ়োজিী়ে বচক়ো পনরচলায কচর একটি ভা ঋচর্র ইনর্া বজা়ে 
রািা আপিার চবণাতম স্বাচথ্ণ ়ে। ক্রেনডট বুেচরা ো ুথ্াকার াচথ্ াচথ্, 
োন়েত্বলী গ্রাকরা ক্রেনডট অিুোিকারীচের কাছ ক্রথ্চক আরও ভা লচর্ণ 
দ্রুর্ এবং আরও প্রনর্চযানগর্ামূক পনরচবা আলা করচর্ পাচরি। গ্রাকচের 
দ্বারা নডিি ক্রেনডট বুেচরাগুনর াচথ্ উপব্ধ চব যা ভনবেচর্ 
প্রচ়োজিী়ের্ার জিে আপিার ঋচর্র ক্রযাগের্াচক প্রভানবর্ করচব। অোনি 
বোংক মানক নভনতচর্ ক্রেনডট বুেচরাগুনচক গ্রাচকর র্থ্ে বা বোংক এবং 
ক্রেনডট বুেচরাগুনর মচযে ির্ চর্ পাচর এমি অিোিে ম়েকাচ নরচপাটণ  
করচব। 
 
কম ক্রকাচিা নবনং নববাচের ক্রক্ষচে Axis Bank-ক্রক অবনর্ করা চব, নবচরাচযর 

মাযাি িা ও়ো পযণন্ত বোংক ক্রেনডট বুেচরাচর্ নরচপাটণ  করা স্থনগর্ করচব। 



কাডণ যারক স্বীকার কচর ক্রয অোনি বোংক কাডণ চার্ল্ার /অোড-অি 
কাডণ চার্ল্ার(গর্)ংোন্ত র্থ্ে ক্রল়োর করার জিে অিুচমানের্, কাডণ চার্ল্ার 
ক্র/র্ার বাযেবাযকর্া পাচির ক্রক্ষচে ক্রয ক্রকাচিা নডিি ম্পনকণ র্ র্থ্ে , 
ক্রযচরু্ অোনি বোংক উপযুক্ত এবং প্রচ়োজিী়ে মচি করচর্ পাচর, ক্রযচকাি 
নবেেমাি বা পরবর্ী ক্রেনডট বুেচরাগুনর াচথ্ যা মচ়ে মচ়ে বোক দ্বারা 
নিযণানরর্ ়ে। র্েিুাচর, এই জার্ী়ে ক্রেনডট বুেচরাগুনচর্ র্থ্ে প্রকাল করচর্ 
অোড-অি কাডণ চার্ল্ার (গর্) ক্রথ্চক িনর্। এই যরচির ংস্থাগুন আরও 
প্রনে়োকৃর্ র্থ্ে বা ক্রডটা বা পর্েগুন বোক / আনথ্ণক প্রনর্ষ্ঠাি এবং 
অিোিে ক্রেনডট অিুোিকারীচের কাচছ উপব্ধ করচর্ পাচর। 

 

ক্রেনডট বুেচরাগুনর মচযে রচ়েচছ ক্রেনডট বুেচরা, ক্রেনডট ক্ররিাচরন্স এচজনন্স, ক্রেনডট 

ইিিরচমলি ক্রকাম্পানিঋর্গ্রীর্াচের ংোন্ত ক্রেনডট র্থ্ে ংগ্র, ংচযাজি এবং 
প্রোচরর উচদ্দচলে ক্ররিাচরন্স এচজনন্স, ক্রেনডট ইিিরচমলি ক্রকাম্পানি বা RBI 
দ্বারা গঠির্ ও অিুচমানের্ অিে ক্রকাচিা তা। 

 

যনে কাডণ যারী অোনি বোংক/এর চযাগী/াবননড়োনর/এচজন্টচের কাছ 
ক্রথ্চক ক্রকাচিা রানর নবপর্ি বা ক্রটনকনং/ক্রটনচ ক ক্রপচর্ িা োি, 
র্াচ ‘TRAI’ ওচ়েবাইচট ক্রেও়ো নবলেনববরর্ অিুযা়েী কাডণ যারক 
'ক্রপ্রাভাইডার কাস্টমার ক্রপ্রিাচরন্স ক্ররনজস্টার'-এ নিবন্ধি কচর পছন্দ করচর্ 
পাচরি। 

 

অোনি বোংক বোংনকং ক্রকাড অোি স্টোিাডণ  ক্রবাডণ  অি ইনি়ো 
(নবনএনবআই)-এর একজি েে। BCSBI ক্রকাচডর অযীচি আমাচের 
প্রনর্শ্রুনর্ ক্রেিচর্ অিুগ্র কচর আমাচের ওচ়েবাইচটর ক্রামচপজ নভনজট 
করুি। 

 

M) অযলফনট্রন লর্ 

 

এই উপনস্থর্য ক্রথ্চক উদূ্ভর্ মস্ত নবচরায, পাথ্ণকে এবং/অথ্বা োনব বা প্রশ্ন, বা ক্রয 
ক্রকাচিা ভাচব স্পলণ করা বা একই নবচ়ে বা নিমণার্, মাচি বা র্ার প্রভাব 
নাচব বা অনযকার নাচব, পক্ষগুনর বাযেবাযকর্া এবং ো়েগুন এিাচি 
উচেি করা চব এবং ানন দ্বারা নিষ্পনত করা চব, আরনবচট্রলি অোি 

কিননচ়েলি অোক্ট, 1996-এর নবযাি অিুযা়েী অিুনষ্ঠর্ চব, বা এর ক্রকাচিা 
ংনবনযবদ্ধ ংচলাযি, ঋর্োর্া/বোংক করৃ্ণ ক মচিািীর্ একজি একমাে ানকারীর, 
এবং মৃরু্ে, অনিিা, প্রর্োিোি, অবচা, অক্ষমর্া এবং অমথ্ণর্ায ক্রক্ষচে র্াই 
নিযুক্ত বেনক্তর, ানকারী নাচব কাজ করচর্, ঋর্োর্া/বোংক একজি িরু্ি 

ানকারীচক একমাে ানকারী নচচব নিচ়োগ করচর্ পাচর। ানলচক রাচ়ের 

জিে ক্রকাচিা কারর্ নেচর্ চব িা এবং ানকারীর রা়ে েূড়ান্ত চব এবং 



ংনিষ্ট ব পচক্ষর উপর বাযের্ামূক। াননল প্রনে়ো শুযুমাে মুিাইচ়ে 
অিুনষ্ঠর্ চব। 
 

N) লননলধাজ্ঞায ধাযা 
ইন্টারিোলিা ক্রেনডট কাডণ  ইন্টারচিচট বেবার করা যাচব িা বা অিেথ্া়ে, 
নিনদ্ধ আইচটম েচ়ের জিে ক্রযমি টানরর টিচকট, নিনদ্ধ বা প্রোইবড 
পনেকা, ুইপচস্টকগুনচর্ অংলগ্রর্, ক বোক পনরচবাগুনর জিে অথ্ণপ্রোি, 
এবং / অথ্বা এই জার্ী়ে আইচটম / নে়োকাপ যার জিে ববচেনলক মুদ্রার 
ক্রকািও ড্র অিুচমানের্ ি়ে। 

O) FEMA (পনযন এিনচঞ্জ ভযাননর্নভন্ট যাক্ট.) 

 

i) ভারচর্র বাইচর ক্রিচেচির জিে কাচডণ র বেবার অবলেই প্রচযাজে আইি 
অিুাচর ক্রযমি আরনবআইএর এিচেঞ্জ কচিা ক্ররগুচলি এবং িচরি 
এিচেঞ্জ মোচিজচমন্ট অোক্ট, 1999  করা উনের্, এবং র্া করচর্ ক্রয 
ক্রকাচিা বেথ্ণর্ার ঘটিা ঘটচ, আপনি লানস্তমূক বেবস্থার জিে ো়েী চর্ 
পাচরি। 

 

ii) ক্রেনডট কাডণ  ইচকট্রনিক / ইন্টারচিট ক্রট্রনডং ক্রপাটণ াচর মাযেচম ওভারনজ িচরি 
ক্রট্রনডং এর জিে প্রর্েক্ষ/পচরাক্ষভাচব অথ্ণপ্রোচির জিে ক্রেনডট কাডণ  বেবার 
করা যাচব িা। নি়েন্ত্রক নিচেণ নলকা অিুযা়েী এটি নিনদ্ধ। আরও নবলে 
নববরচর্র জিে, অিুগ্র কচর আমাচের ওচ়েবাইচট নভনজট করুি। 

 

iii) কাডণ টি ভারর্ এবং নবচেচল উভ়ে ক্রক্ষচেই বেবাচরর জিে ববয। এটা, যাহাহউে, 
ক্রিপা এবং ভুটাচি ববচেনলক মুদ্রার ক্রিচেি করার জিে ববয ি়ে। 

 

iv) শুযুমাে অিাবাী ভারর্ী়ে (NRI) গ্রাকচের জিে অোনি বোংে এিআরই( 

NRE) অোকাউন্ট ক্রথ্চক অচটা ক্রপ ক্রমাচডর মাযেচম 100% ক্রপচমন্ট বাযের্ামূকভাচব 

করচর্ চব। 
 

v) অিাবাী ভারর্ী়ে (NRI) গ্রাকচের জিে িগে অথ্ণপ্রোি গ্রর্ করা চব িা।  
 

P) কাডয  যাকাউনন্ট ননুনভালদত আনরকট্রলনক ফযাংলকং যরননদন 

 

1) ক্রয মস্ত গ্রাকরা বোংকক্রক ববয ক্রমাবাই িির প্রোি কচরি িা র্াচের জিে বোংকটি 

এটিএম ভাধযয়ভ িগে ক্রর্াা ছাড়া ইচকট্রনিক ক্রিচেচির ুনবযা প্রোি করচব িা। 
 

2) গ্রাচকর কাচছ উপব্ধ করা চ়েচছ এমি ক্রয ক্রকাচিা নববৃনর্ / ক্ররকচডণ র 
উপর বোচচন্সর ক্রিচেি/নবলে নববরচর্ ক্রকাচিা অিনর্ থ্াকচ গ্রাক র্া ার্ 

(7) নেচির মচযে বোংকচক ননির্ভাচব অবনর্ করচবি।  



 

3) যনে বোংক ার্ (7) কাযণনেবচর পচর নবপরীচর্ ক্রকাচিা র্থ্ে পা়ে, র্াচ বোংক 
ক্রবাচডণ র অিুচমানের্ িীনর্ অিুযা়েী গ্রাকচের ো়েবদ্ধর্া নিযণারর্ করা চব যা 
বোংকওচ়েবাইচট উপব্ধ। 
 

4) আপিার নিচেণলাবীর মস্ত ক্ররকডণ  এবং বোংক দ্বারা রক্ষর্াচবক্ষর্ করা এই জার্ী়ে 

অিোিে নবলে নববরর্ (চমর্ নকন্তু অথ্ণপ্রোি করা চ়েচছ বা প্রাি ীমাবদ্ধ ি়ে) 

বোংক দ্বারা রক্ষর্াচবক্ষর্ করা ়ে, এিাচি ইচকট্রনিক বা ডকুচমন্টানর আকাচর 
নি়েম ও লর্ণ াবী অিুাচর, আপিার নবরুচদ্ধ, এই যরচির নিচেণলাবী এবং এই 
জার্ী়ে অিোিে নববরচর্র েূড়ান্ত প্রমার্ নাচব নবচবনের্ চব। 
 

5) নরচপাটণ  করার ম়ে এবং/অথ্বা অোকাউচন্ট করা ক্রিচেি/গুন বা উনেনির্ 
অোকাউচন্টর াচথ্ ম্পনকণ র্ অিে ক্রকািও নব়ে ম্পনকণ র্ ক্রকািও নবচরাচযর 
ক্রক্ষচে, বোংকটি নবর্নকণ র্ ক্রিচেচির ম়ে এবং/ অথ্বা র্ের্া নির্ণচ়ের 
অনযকার ংরক্ষর্ করচব এবং রৃ্র্ী়ে পচক্ষর জান়োনর্র কারচর্ আপিার কাডণ  
অোকাউচন্ট অিিুচমানের্ ক্রিচেচির ক্রক্ষচে আপিার ো়েবদ্ধর্া অথ্বা ক্রযিাচি 
আপনি জান়োনর্র জিে অবোি রাচিিনি র্া "অিিুচমানের্ ইচকট্রনিক বোনকং 
ক্রিচেচি গ্রাকচের গ্রাক ুরক্ষা- ীনমর্ ো়েবদ্ধর্া" আরনবআই াকুণ াচর ক্রেও়ো 
নিচেণ নলকা অিুাচর োনর্ চব।   
 
 

6) কাস্টমার ক্রক়োর/গ্রাক প্রনর্নবযাি ক্রযাগাচযাচগর নবলে নববরচর্র জিে, অিুগ্র কচর 

আমাচের ওচ়েবাইট www.axisbank.com/support ক্রেিুি: 
 

 

Q)   ুযলিত যেলডট কাডয গুসর 

 
1) নিিড নডচপানজটটি মস্ত অচথ্ণর েূড়ান্ত বোচচন্সর জিে অনবরর্ নিরাপতা 
নাচব কাজ করচব যা গ্রাচকর কাছ ক্রথ্চক বোংক্রক নিরাপে ক্রেনডট কাডণ  বা 
বোংচকর দ্বারা অিুচমানের্ অিে ক্রকািও ুনবযার অযীচি প্রচে়ে পাচর। 

 

2) নডিি বা ক্রেনডট ুনবযা অথ্বা োনো অিুযা়েী পনরচলায িা করা ুনবযাসভূয়হয 
ক্রক্ষচে, বোংক মচ়ের আচগ নিযণানরর্/ক্রম়োেী আমাির্ িগে করচর্ মস্ত প্রচ়োজিী়ে 

পেচক্ষপ নিচর্ পাচর অথ্বা ননকউনরটিজ/নিিড ক্রট অি বা আপনিট কচর 
অথ্বা ক্রম়োেী আমাির্ এর্দ্বারা প্রস্তাব করা ়ে বা ক্রয ক্রকাচিা ম়ে যচর রাচি 
অথ্বা স্থািান্তর/বরাদ্দ বা বোংক দ্বারা যুনক্তির্ বচ নবচবনের্ একই পুিরা়ে 
বরাদ্দ কচর এবং বোংচকর াচথ্ ক্রযচকাচিা লািার অোকাউন্ট(গুনচর্) গ্রাচকর 
ো়ে পনরচলাচযর জিে নিট পনরমার্ যথ্াযথ্ কচর। 
 



3) বোংচকর নিজস্ব নবচবেিা়ে গ্রাচকর ক্রযাগের্ার নভনতচর্ ুরনক্ষর্ ক্রেনডট কাচডণ র 
াচথ্ ংযুক্ত নিিড নডচপানজট ক্রথ্চক নচ়েি অপারচর্র অনযকার রচ়েচছ। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

দালফতযাগ: 

 

দযা বোংক, এর কমণোরীবৃন্দ, এচজন্টরা বা ঠিকাোরগর্ এর জিে ো়েবদ্ধ চব 
িা, এবং ক্রয ক্রকাচিা ক্ষনর্ বা ক্ষ়েক্ষনর্র ক্রক্ষচে প্রর্েক্ষ, পচরাক্ষ বা িস্বরূপ 
ক্রাক িা ক্রকি, রাজস্ব, াভ, বেবা, েুনক্ত, প্রর্োনলর্ ঞ্চ়ে বা শুচভিার ক্ষনর্ 
 নকন্তু ীমাবদ্ধ ি়ে, অথ্বা নেিা, বেবাচরর ক্ষনর্ বা ফ্টও়েোর  ক্রযচকাি 
রঞ্জাচমর মূে, পূবণাভাচযাগে বা িা ক্রাক, বেবারকারী বা ক্রকাচিা বেনক্ত দ্বারা 
ভুক্তচভাগী, যাই ক্রাক, ক্রকাচিা নবি, বাযা, স্থনগর্াচেল, ক্ররজুেলি ক্রথ্চক উদূ্ভর্ বা 
ম্পনকণ র্ অথ্বা অিুচরাচযর গ্রর্ ও প্রনে়োকরচর্ বোংচকর এবং প্রনর্নে়ো প্রর়্েি 
ও প্রর্োবর্ণ চি ত্রুটি অথ্বা ক্রকািও বেথ্ণর্া, নবি, বাযা, স্থনগর্াচেল, ীমাবদ্ধর্া, 
অথ্বা ক্রয ক্রকাচিা র্থ্ে ক্রপ্ররচর্ বা বেবারকারীর ক্রটনকনমউনিচকলি রঞ্জাম 
ক্রথ্চক ক্রপ্রনরর্ এবং আগর্ বার্ণ া়ে ত্রুটি এবং ক্রয ক্রকাচিা পনরচবা প্রোিকারীর 
ক্রিটও়োকণ এবং বোংচকর নচস্টম অথ্বা ক্রয ক্রকাচিা ক্রব্রকডাউি, বাযা, াচপিলি 
বা বেবারকারীর ক্রটনচযাগাচযাগ রঞ্জাচমর বেথ্ণর্া, বোংচকর নচস্টম অথ্বা ক্রয 
ক্রকাচিা পনরচবা প্রোিকারীর ক্রিটও়োকণ এবং/বা ক্রয ক্রকাচিা রৃ্র্ী়ে পক্ষ যারা 
এই যরচির পনরচবা প্রোি কচর ক্রযচরু্ ুনবযা প্রোচির জিে প্রচ়োজিী়ে। 
অোনি বোংক র্ার নিজস্ব নবচবেিার নভনতচর্, বানেক পনরচবা রবরাকারী/ক্রের বা 
এচজন্ট/ক্রের এবং এর পর্েগুনর াচথ্ ম্পনকণ র্ আবলেকী়ে বা প্রচ়োজিী়ে নাচব 

লর্ণ াবীচর্ পনরচবাগুন বেবার করচর্ পাচর। 
 

• অোনি বোংক 21টি কাযণনেবচর মচযে আচবেি পচের নস্থনর্ জািাচব। 
 
• অোনি বোংক ক্রয ক্রকািও নড, উপার, ভাউোর, পুরষ্কার পচ়েন্ট গুন 
নরচডম্পলি, অোনক্টচভলি অিার করচর্ বা কাডণ  বানর্ করকত কিিই কাচডণ র CVV, 
PIN, OTP বা ইন্টারচিট পাও়োডণ  োইচব িা। 



• অনুগ্রহ কচর অিাইি/ই-কম ক্রিচেি শুরু করার আচগ ওচ়েবাইট এবং/অথ্বা 
ক্রপাটণ াচর র্ের্া নিনির্ করুি। আপিার টাকা প্রর্ারর্া কচর এমি জা 
ওচ়েবাইটগুন ম্পচকণ চের্ি থ্াকুি। 
• বোংক করৃ্ণ ক জানর করা কাডণ টি গ্রাচকর বেনক্তগর্ বেবাচরর জিে ়ে। বোংক র্ার 
পক্ষ ক্রথ্চক বা রৃ্র্ী়ে পচক্ষর পক্ষ ক্রথ্চক বা ুনবযার জিে করা ক্রিচেিচক 
উৎানর্ কচর িা বা মথ্ণি কচর িা। 
• আন্তজণ ানর্ক ক্রিচেচির জিে বনর্ককদয অথ্ণ ক্রিরর্/ নবর্চকণ র ক্রক্ষচে, মুদ্রার ওঠািামা 
ক্রথ্চক উদূ্ভর্ ক্রয ক্রকািও াচরর পাথ্ণকে গ্রাক বি করচবি। 
  



ক্রযাগাচযাক্রগর েোচিগুন 
 

গ্রাক পনরচবামূ 
 

1860 500 5555 বা 1860 419 5555 ভারচর্র ক্রয ক্রকািও োিাইি বা 
ক্র ক্রিাি ক্রথ্চক অোচিচযাগে 
 

এনই ক্রেনডট কাচডণ র জিে: 1860 419 1919 
বাগণানি প্রাইচভট কাচডণ র জিে: 1800 210 8888 
নপ্রনম়োম কাচডণ র জিে: নভস্তারা ইিিাইিাইট, নরজাভণ , নচক্ট, অোটা, 

মাই এবং ক্রমার ও়োর্ল্ণ  নচক্ট এবং ইিিাইিাইট, অিুগ্র কচর ক্রযাগাচযাগ 

করুি: 1800 419 0065 
 

+91 - 22-27648000 ভারচর্র বাইচর ক্রথ্চক অোচিচযাগে। 
E-mail ID: axisbank.com/support 

ACE ক্রেনডট কাচডণ র জিে ই-ক্রমই আইনড: service.acecard@axisbank.com 
 

এআইন কাডণ গুনর জিে: 1800 419 0064 
Email ID: liccards@axisbank.com 
 
 

লবনমাযগয লনযন / এস্কানরন 
 

প্রনর্, 

 

নমিঃ নপচন্টা, ক্রিাডা অনিার 
অোনি বোংক ননমচটড, এিনপন1, 5ম র্া, "নগগাচপ্লি", প্লট িং. আই.টি.5, 
এমআইনডন, অোচরান িচজ পাকণ , অোচরান, িনভ মুিাই - 400 708 
. ই-ক্রমই আইনড: nodal.officer@axisbank.com, Ph. 91-080-61865200। 
ম়ে: কা 9:30 ক্রথ্চক নবকা 5:30 পযণন্ত (ক্রাম ক্রথ্চক শুেবার) 
 

কা 9:30 ক্রথ্চক েপুুর 2:00 (লনিবার) বোংচকর ছুটির নেি বের্ীর্ 
 

 


