
 

রিটেল মাইটরাফাইনান্সকী ওইবা ফফয়ি ফেরিস ফকাদ 

 

রিজর্ব বর্ঙ্ক ওফ ইরিয়ানা মতম মতমগী ওইনা ব াকপা সর্ক্ব ুলিগী খুত্াাংদা খঙহরির্গী মতুাংইন্না, 
বর্াদব ওফ দাইরিক্টির াংনা এপ্রুভ বতৌর্গী মতুাংইন্না বর্ঙ্ক অরসনা রিরেল মাইররাফাইনান্স 
বর্ারিাৱির াংগী ওইনা বফয়ি বেরক্টস বকাদ চৎনহরি। মরসদা য়াউরির্া মরুওইর্া মচাকর াংরদ: 

 

i) ফলানগী এরিটকসনর িং 
 

করিগুম্বা বলৌগদর্া ললির্রদ, বোরসরসাংগীদমক্তা পীগদর্া ফী অমসুাং চাজব র াং, অমসুাং বলান এরিরকসন 
বলৌর ন্দ্রর্রদ হরিাক্কদর্া ফীগী ব নফম, রেরপরমন্ট ওপসনর াং অমসুাং বর্ারিাৱির াংগী ইন্টরিষ্টতা 
ব াকহনগদর্া অতত রহিমর াং, পুম্নমক অরস বলাইনমক শুনা য়াউির্া ইনরফারমবসন অমা, মরখায়না 
পীরর্নর্া হায়জিরির্া বলানগী ব নফমগী পীকপা-চাউর্া র দনা, বর্ঙ্কনা বলান এরিরকসন বফামবদা 
মরয়ক ব াংনা য়াউহনগরন। এরিরকসন বফামব অদ ুবর্ারিাৱি অদনুা খঙগদর্া বলালদা পীগরন। 

 
 

ii) ফোটসরসিং 
 

a. বলান এরিরকসন পুম্নমক্কী ওইনা ফাংরল হায়র্গী একরনারলজরমন্ট অরস এরিরকসন অদু রদরপাজ 
বতৌগদর্া অপীর্া মতম অদ ুতাকু্তনা পীগরন। 

b. বর্ঙ্কনা বলান এরিরকসন অদু বভরিফাই বতৌগরন অমসুাং করিগুম্বা অরহনর্া অর্ক্প্পা মরিাল/ বচ-চাাং 
মর ৌ তাির্রদ; মরখায় অদ ুএরিকান্টতগী বলৌগরন। 

c. বর্ঙ্কনা  ীন্থর্া বতৌদনা এরিরকসন অদু বোরসস বতৌগরন। করিগুম্বা এরিরকসন অদুদা অয়ার্া 
পীদ্রর্রদ, রিরজক্ট বতৌরির্দগুী মিম অদ ু া অমগী মনুাংদা রফরজরকল নত্ত্রগা রদরজরেল কমু্যরনরকসনগী 
খুত্াাংদা এরিকান্ট অদুদা খঙহনগরন। 

 

iii) ফলান এোইটেল অমস িং েমম অমস িং করিসনর িং 
 

a. বর্ঙ্ককী চৎনরির্া ইনষ্ট্রক্সনর াং অমসুাং বররদে বপারলসীগী মতুাংইন্না বসঙ্কসরনাং ওর ারিটিনা বররদে 
এরিরকসন অদুগী চুনর্া এরসসরমন্ট অমা ব ায়দনা পাঙর াক্কদর্রন। মারজব ন অমসুাং রসর্ক্ুরিটি 
মরতকচানা ললর্না বর্ারিাৱি অদগুী ব ল পুর্া ঙম্বগী মপাঙ্গল ললরি হায়র্গী মহুৎর নর্রদ 
ওইরিাইদর্রন। 

b. েমব অমসুাং করিসনর াং অমসুাং অতত কারভয়াে পুম্নমক বর্ঙ্কনা বর্ারিাৱি অদদুা অইর্া ওইনা 
খঙহনগদর্রন। 

c. বর্ঙ্কনা বর্ারিাৱি/বগরিন্টি অদদুা বররদে রলরমে অমসুাং মদগুা বলায়নরির্া েমব অমসুাং করিসনর াং 
অদ ু বর্ারিাৱি অদনুা খঙগদর্া বলালদা পীগরন অমসুাং েমব অমসুাং করিসনর াং অরসদা 
বর্ারিাৱি/বগরিন্টিনা পীর্া অয়ার্া অদ ুমহাক্কী মপুাংফার্া বনারলজগা বলায়ননা বিরকাদব বতৌগদর্রন। 

d. বলান এগ্রীরমন্টতা ববাে বতৌরির্া এনরিাজি খুরদাংমক্কী বকাপী অমমমগা বকান্ননা বলান এগ্রীরমন্টকী 
বকাপী অমা বর্ারিাৱি অদনুা খঙগদর্া বলালদা বর্ারিাৱি অদুদা পীগদর্রন। 

e. বর্ঙ্ককী অরনাংর্া অমসুাং অপাম্বখক্কী মখা বপান্না বররদে বফরসরলটীর াং পীগরন হায়র্রস বসঙ্কসন 
বলেি / বলান এগ্রীরমন্ট অদদুা মরয়ক ব াংনা য়াউহনগদর্রন।  

f. বর্ারিাৱিনা বর্ঙ্ক অমসুাং/ নত্ত্রগা মরসগী পােব নি/ এরজন্টতা পীফম ব াকপা ফী/চাজব  খুরদাংমক 
বফক্ট ীেতা মরয়কর াংনা বফাঙরদাক্কদর্রন। বফক্ট ীে অদদুা মরয়কর াংনা পির্া ব নফম অমত্তা 
বর্ারিাৱিদগী বলৌরিাইদর্রন।   

g. বর্ঙ্কনা মরসগী ওরফস, মরসনা ইসু বতৌর্া রলেরিচি (ইনরফারমবসন র্ুকরলের াং/ পমরেের াং) 



 

পুম্নমক্তা, করিগুম্বা ললির্রদ, মাইররাফাইনান্স বলানর াংদা বলৌগদর্া রমরনমম, বমরক্সমম অমসুাং এভরিজ 
ইন্টরিষ্ট বিের াং অদ ুমরয়ক ব াংনা বফাঙরদাক্কদর্রন অমসুাং অর্ক্প্পা মরিালর াং অদ ুমরসগী বৱর্সাইেতা 
 াগৎকদর্রন।  

h. মাইররাফাইনান্স বলানর াংদা বলৌর্া ইন্টরিষ্ট বিে অমসুাং অতত চাজব র াং/ ফীর াং অদ ুমিম চাদনা 
কা-বহন্না ৱাাংরলাইদর্রন। 

I. অকক্নর্া রফভম ললিকপদা হরিাক্কদর্া ফীগী ব নফম অদু চৎনরির্া আি.রর্.আইগী গাইদলাইনর াংগী 
মখাদা ওইগদর্রন। 

j. নন-বররদে েদক্টর াং ইসু বতৌর্দা বর্ারিাৱিগী মপুাংফার্া অয়ার্া বলৌগদর্রন অমসুাং অরসগুম্বা 
েদক্টর াংগী ফী ষ্ট্রকচি অদ ুবলান কাদব ম ামক্তদা বর্ারিাৱিদা মরয়কর াংনা খঙহনগদর্রন।  

k. বর্ারিাৱির াংনা খঙগদর্া বলালদা ইর্া বলান কাদব অমা বর্ঙ্কনা মরখায়দা পীগদর্রন অমসুাং মদগুী 
মনুাংদা মখাগীর াংরস য়াউহনগদর্রন:  

(i) বর্ারিাৱি অদরু্ু মরয়কর াংনা ম ক তাক্কদর্া ঈ-পাউ।   

(ii) োইসকী মতাাংদা খঙহনর্া লাইর াকহির্া বফক্ট ীে। 

(iii) বলান অদদুা চৎনগদর্া অতত েমব অমসুাং করিসন পুম্নমক।  

(iv) ফাংরখর্া ইনরষ্টালরমন্টর াং য়াউনা রিরপরমন্ট পুম্নমক্কী একরনারলজরমন্টর াং অমসুাং অরিাইর্া রদসচাজব , 
অমরদ  

(v) বর্ঙ্ক অদগুী বনারদল ওরফসিগী রমাং অমসুাং করন্টক্ট নম্বি য়াউনা, গ্রীভান্স রিরদ্ররসল রসরষ্টমগী 
অর্ক্প্পা মরিালর াং  

 

iv) েমম অমস িং করিসনর িংদা ফ ািংটদাকপর িং য়াউনা ফলানগী ফ নফম পীবা 
 

a. বসঙ্কসন বতৌির্া বলান অদ ুঅরসগুম্বা বসঙ্কসিা চৎনরির্া েমব অমসুাং করিসনর াংগী মখা বপান্না 
বর্ঙ্কনা মতমচানা বলানর াংগী রদসর্সবরমন্ট বতৌগদর্রন।   

b. বসঙ্কসনগী েমব অমসুাং করিসনর াংদা অরহাাংর্া, হায়র্রদ ইন্টরিষ্ট অমসুাং চাজব র াংগুম্বদা অরহাাংর্া 
ললিকপদা অরহাাংর্র াং অদ ুচৎনর্া বহৌরদ্রতঙদা বর্ারিাৱি অদদুা খঙহনগদর্রন। 

c. ইন্টরিষ্ট বিে অমসুাং চাজব র াং অরস বর্ারিাৱিদা পীফম ব াকপা বনাটিস পীির্া মতুাংখক্তদা 
বোরপরক্টর্ ওইনা চৎনর্া বহৌগদর্রন।  

 

v) রদসবসমটমন্ট মত িংগী স পিরিেন 

 

a. রদসর্সবরমন্ট মতুাংগী সুপিরভজন, করিগুম্বা ললিগরদ, মদ ুবসঙ্কসন বলেি ইসু বতৌর্া মতমদা মরয়ক 
ব াংনা খঙহনগদর্রন। বর্ঙ্ক নত্ত্রগা বর্ারিাৱি অদুনা সুপিরভজন অদগুী অচাংর্া ব নফম অদ ুপুগদ্রা 
হায়র্দসুু বসঙ্কসন বলেি অদদুা মরয়কর াংনা পনগদর্রন।   

b. বর্ঙ্কনা এগ্রীরমন্টকী মখাদা বপরমন্ট নত্ত্রগা পরফব ারমন্স রিরকাল/ এক্সলবিে বতৌনর্গী ৱাবিপ অমা 
বলৌরদ্রতঙদা, বলান এগ্রীরমন্টতা তারির্া মতুাংইন্না নত্ত্রগা বলান এগ্রীরমন্টতা করিগুম্বা অরসগুম্বা করিসন 
য়াউদ্রগনা, মিম চার্া মতম অমা পীদনুা বর্ারিাৱিদা বনাটিস পীগদর্রন।    

c. মাইররাফাইনান্স বলানগী বকারলেরিল-ফ্রী বনচি অরস বলাংদনা ললহন্নর্গীদমক্তা, বর্ারিাৱিগী 
রদরপারজে একাউন্টতা বলান অরস লীএন অমগা রলঙ্ক বতৌর রিাইদর্রন। 

 

 vi) অতত 

 

a. বলান বসঙ্কসন বদার্ক্ুরমন্টর াংগী েমব অমসুাং করিসনর াংদা তারির্া করিসনর াংখক্কী নত্তনা বর্ঙ্কনা 
বর্ারিাৱির াংগী  র্ক-ব ৌিমদা খুৎ  ীাংরজরিাইদর্রন।  

b. বর্ারিাৱিনা মমাাংদা তাকর াকরখদর্া ইনরফারমবসন অমা বর্ঙ্কনা খঙলকপা ব াির্রদ, বর্ঙ্কনা 



 

বর্ারিাৱিদগী মর ৌ তার্া ঈ-পাউ বকৌখৎনর্গী হক ললগরন অমসুাং মরসগী স্বা ব ঙাক্নর্গীদমক্তা এক্সন 
বলৌখৎপা য়ার্গী হকসু ললগরন। 

c. খুন্নাইগী ব াত্ির্া মীওই কাঙলুপকীদমক্তা ব ম- াির্া বররদে-রলঙ্ক স্কীমর াংদা বর্ঙ্কনা  রুক য়ার্া 
য়াির্সু, বর্ঙ্কনা ব ল  ারিাকপগী মতাাংদা নুপা-নুপী, জাৎ-রর্জারত অমসুাং ধমবগী বখৎনর্গী রমাংদা 
মীচাং-মীখায় নাইনা  র্ক বতৌরিাইদর্রন।    

d. বর্ঙ্ক নত্ত্রগা মরসগী এরজন্টর াংনা রিকভিীগীদমক্তা মখাদা পীরির্রসগুম্বা কা-বহনর্া বম দর াং 
র রজন্নরিাইদর্রন: 

 

(i) রকহনর্া নত্ত্রগা নত্তর্া ৱাতহ-ৱাতা র রজন্নর্া । 

 

(ii) বর্ারিাৱিদা বলপ্তনা বকাল বতৌর্া অমসুাং/ নত্ত্রগা বর্ারিাৱিদা অয়ুক্কী পুাং 9:00 গী মমাাং অমসুাং 
নুরমদাাংৱাইগী পুাং 6:00 কী মতুাংদা বকাল বতৌর্া। 

 

(iii) বর্ারিাৱিগী মিী-মতা, মরুপ-মপাাং, নত্ত্রগা  র্ক বতৌরমন্নর্া মীওইর াংদা হিাসরমন্ট পীর্া। 

 

(iv) বর্ারিাৱির াংগী মরমাং-ম া বফাঙরদাকপা।  

 

(v) বর্ারিাৱি নত্ত্রগা বর্ারিাৱিগী ইমুাং-মনুাং/লন- ুম/রমাংচৎ মাাং-তাকহন্নর্গীদমক্তা রহাংসা র রজন্নর্া 
নত্ত্রগা র রজন্নগরন হায়না রকহনর্া নত্ত্রগা মরসগা মান্নর্া অতত পাতম্বর াং র রজন্নর্া।  

 

(vi) ব রিানগী চাাং নত্ত্রগা ব ল র াংরদাক্তর্না ব াকহনগদর্া ফলগী মতাাংদা বর্ারিাৱির্ু লান্না 
লমরজাংর্া।   

 

e. বর্ারিাৱিদগী নত্ত্রগা বলান অদ ু বলৌর ন্নর্া বোরপাজ বতৌরির্া অতত বর্ঙ্কর াং/ এফ.আইর াংদগী 
বর্ারিাৱব ল একাউন্ট ত্রান্সফি বতৌনর্গী রিরবষ্ট ফাংলর্রদ, বর্ঙ্ককী করন্সন্ট নত্ত্রগা ওর্রজক্সন, 
করিগুম্বা ললির্রদ, মদ ুঅরসগুম্বা রিরবষ্ট ফাংর্া তাাংদগী নুরমৎ 21 রনগী মনুাংদা পীগদর্রন।  

 

g. বর্ঙ্কনা মরসগী এমরিায়ীর াং নত্ত্রগা আউেরসাসব বতৌরির্া এরজন্সীগী এমরিায়ীর াংগী চুনদর্া 
রর্রহরর্য়িগী দায়ত্ব ওইগরন অমসুাং গ্রীভান্স রিরদ্ররসস মতম চানা পীগদর্রন। রহিম অরসগী মতাাংদা 
রদিারিসন অমসু বলান এগ্রীরমন্টতা য়াউহনগদর্রন।  

 

vii) গ্রীিান্স রিটেটসল 

 

গ্রীভান্স রিরপােব  বতৌনর্গীদমক্তা কষ্টমির াংনা ফাংরলর্া বচরনলর াং 
 

বলরভল 1: 

বলরভল 1 গী মনুাংদা বকাল বসন্টি নম্বির াং: 1860-419-5555, 1860-500-5555 অরস য়াউই নত্ত্রগা খবাইদগী 
মনাক নকপা এরক্সস বর্ঙ্ক ব্রাঞ্চতা করন্টক্ট বতৌর্া য়াই। পাউখুম অমা পীনর্গীদমক্তা বর্ঙ্কনা নুরমৎ 
10 রনগী মতম বলৌর্া য়াই। 

 

বর্ারিাৱির াংদা বলান কাদবকী খুত্াাংদা বোল-ফ্রী নম্বিসু খঙহনগরন।  

 

বলরভল 2: 

করিগুম্বা বলরভল 1 দা কষ্টমিদা পীিরির্া পাউখুম অদদুা কষ্টমি অদনুা বপন্দ্রর্রদ বর্ারিাৱি অদনুা 
বর্ঙ্ককী বনারদল ওরফসিদা করন্টক্ট বতৌর্সু য়াই।   

 



 

রমষ্টি সীজি রপরন্টা, 
বনারদল ওরফসি, 
এরক্সস বর্ঙ্ক রলরমরেদ, এন.রপ.রস1, 

5 শুর্া বোি, “রগগারিক্স”, 
বিাে নম্বি আই.টি.5, এম.আই.রদ.রস, 
আইরিালী বনারলজ পাকব ,  

আইরিালী, নরর্ মুম্বাই-400708 

ইরমল: - nodal.officer@axisbank.com 

বফান নম্বি 080-61865200 

 

মতম: অয়ুক্কী পুাং 9:30 দগী নুরমদাাংৱাই পুাং 5:30 ফাউর্া, রনাংর ৌকার্দগী  াাংজ ফাউর্া (অরনশুর্া 
অমসুাং মরিশুর্া  াাংজ অমসুাং বর্ঙ্ককী ছুটী নরমৎর াং নত্তনা) 

 

বর্ঙ্কনা কমরিন্ট ফাংর্গী একরনারলজ বতৌগরন অমসুাং নুরমৎ 10 রনগী মনুাংদা পাউখুম অমা ব ায়দনা 
পীনর্া বতৌগরন।  

 

রিকভিীগা মিী ললনর্া গ্রীভান্সর াংগী রিরদ্ররসলগীদমক্তা বর্ঙ্কনা বদরদরকরেদ বমকারনজম অমা ব ায়দনা 
ললহনগদর্রন।  
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