ক্যানাডা ফযাঙ্কেয াঙ্কথ সসিঙ্কক্ট ফযাঙ্কেয ংমুসিক্যণ
প্রায়আ সিজ্ঞাসত প্রশ্নাফরী (FAQs)
ক্রসভক্
ংখ্যা

এক্িন
১

প্রায়আ সিজ্ঞাসত প্রশ্নাফরী

উত্তয

াধাযণ উঙ্কেগ
ক্ী ক্ী উঙ্কেঙ্কয এআ ংমুসিক্যণ

ভাননীয়া থথভন্ত্রী সনম্নসরসখ্ত উঙ্কেঙ্কয এআ ংমুসিক্যণ ঘ ালনা ক্ঙ্কযঙ্কেন

ংমুসিক্যঙ্কণয ভাধযঙ্কভ নতু ন ম্ভাফনায উদ্ভাফন – যফতী প্রিঙ্কন্য নতু ন
ফযাঙ্কেয ৃসি।



যক্াযী ফযােগুসরঙ্কক্ নফযূঙ্ক ুংত ক্ঙ্কয ৫ সিসরয়ন ভাসক্থ ন ডরাঙ্কযয
থথনীসত গঙ্কড ঘতারা।




সধক্ ঋণদাঙ্কন ক্ষভ ফৃতৎ ফযাে।
ঘদীয়  অন্তিথ অসতক্ স্তঙ্কয সধক্ সিারীবাঙ্কফ উসিত ঙ্কব এআ নতু ন
ফযাে।



সধক্ দক্ষ সযচারন ফযফিায ভাধযঙ্কভ ঋণ প্রদাঙ্কনয খ্যচ ক্ভঙ্কফ।



ঝুুঁ সক্ ঘনয়ায ক্ষভতা ফৃসি াঙ্কফ।



ফসধথত ুসফধা উন্নত সযঙ্কলফা।



ফািায ঘথঙ্কক্ অসথথক্ ংিাঙ্কনয ুসফধা ঙ্কফ।

২

ংমুসিক্যণ এয ড় ফযাে-এয নাভ
ক্ী ঙ্কফ?

সিসরত ফযাে-এয নাভ ঙ্কফ - ক্ানাড়া ফযাে।

৩

গ্রাক্ সাঙ্কফ এখ্ন অভাঙ্কদয ক্ী
ক্যনীয় ?

গ্রাক্ সাঙ্কফ, ফতথ ভান াখ্া ঘথঙ্কক্ প্রাপ্ত ক্র সযঙ্কফা, উবয় ফযাঙ্কেয ভস্ত াখ্া
ঘথঙ্কক্ মথামত সযঙ্কফাা্ প্রদান ক্যা ঙ্কফ।

৪

ংমুসিক্যঙ্কণয য ঘক্ান াখ্া ক্ী ফন্ধ
ঙ্কয় মাঙ্কফ?

এআ ভুহূঙ্কতথ দুটি ফযাঙ্কেয ঘক্ান াখ্া ফন্ধ য়ায ঘক্ান ম্ভাফনা ঘনআ।

অভায এরাক্ায় উবয় ফযাঙ্কেযআ াখ্া
ফতথ ভান।অভায ফযাে ম্পসক্থ ত
প্রঙ্কয়ািনগুরীয সযঙ্কলফা ঘক্ান াখ্া
ঘথঙ্কক্ প্রদান ক্যা ঙ্কফ?

অনায ফতথ ভান াখ্া ঘথঙ্কক্ প্রাপ্ত ক্র সযঙ্কলফা ূঙ্কফযথ নযায় ফযাত থাক্ঙ্কফ।

অভায াখ্ায াঙ্কথ, ফু ভয় ধঙ্কয ঘম

অনায ফযাঙ্কেয াখ্ায াঙ্কথ অনায ুম্পক্থ সনযসফসেন্ন বাঙ্কফ ফিায় থাক্ঙ্কফ ফা

৫

৬

যফতী ভঙ্কয় মসদ ক্াোক্াসে ফসিত াখ্ায ংমুসিক্যণ ক্যা য়, তা গ্রাক্ঙ্কদয
মথা ভঙ্কয়আ ফসত ক্যা ঙ্কফ।

এোড়া ১২টি আন্টাযাঙ্কযফর সযঙ্কলফা উবয় ফযাঙ্কেয ক্র গ্রাক্ঙ্কদয িনয উরব্ধ
ক্যা ঙ্কফ।

অন্তসযক্ ম্পক্থ ততসয ঙ্কয়ঙ্কে তায ক্ী
ঙ্কফ?

অয গসবয ঙ্কফ।

৭

অভায সসিঙ্কক্ট ফযাঙ্কেয সফদযভান
ঘয়াযগুসরয ক্ী ঙ্কফ?

23/03/2020 তাসযঙ্কখ্ সফদযাভান সসিঙ্কক্ট ফযাঙ্কেয ঘয়াযঙ্কাল্ডাযঙ্কদয, উবয় ফযাঙ্কেয
ঘফাডথ সনধথাসযত ঘয়ায এ্সচঙ্কচ্জ  নুাঙ্কত ক্ানাডা ফযাঙ্কেয ঘয়ায প্রদান ক্যা ঙ্কফ।

৮

ঘক্াথা ঘথঙ্কক্ অসভ এআ ংমুসিক্যণ
যফতী ভঙ্কয়য সফদ থফা াম্প্রসতক্
খ্ফয ঘঙ্কত াসয?

৯

ঘক্ান ফযাংঙ্কক্য াঙ্কথ ঘক্ান ফাঙ্কেয
ংমুসিক্যণ ঙ্কে?

১০

সসিঙ্কক্ট ফযাংক্ সক্ ঘফযক্াযী ফা
যক্ায?

১১

ংমুসিক্যণ ঘক্ন য়?

ক্যানাডা ফযাে এফং সসিঙ্কক্ট ফযাঙ্কেয ঙ্কয়ফাআঙ্কটয ংমুসিক্যঙ্কণয সফলঙ্কয় মথায়ক্রঙ্কভ
অঙ্কডট ঘদয়া ঙ্কফ। ঘক্ান যক্ভ ায়তায িনয দয়া ক্ঙ্কয ফযাংঙ্কক্য ঘটার সি নম্বঙ্কয থফা
ঘাযার সভসডয়ায় ংমুি ন ফা অনায াখ্ায় ঘমাগাঙ্কমাগ ক্যুন।
সসিঙ্কক্ট ফযাংক্ ক্যানাডা ফযাংঙ্কক্য াঙ্কথ এক্সিত ঙ্কে। সিসরত ত্তা ফা ফযাংঙ্কক্য নাভ ঙ্কফ
ক্যানাডা ফযাে।
সসিঙ্কক্ট ফযাংক্ 'র এক্টি যক্াযী ফযাংক্, থথাৎ এআ ফাঙ্কে বাযত যক্ায ংখ্যাগসযষ্ঠ
ংীদাসযত্ব যঙ্কয়ঙ্কে।
সফশ্বফযাী প্রসতঙ্কমাসগতাভূরক্ ঋণ প্রদানক্াযী ফযাে ক্যায উঙ্কেঙ্ক ক্যানাডা ফযাংঙ্কক্য াঙ্কথ
সসিঙ্কক্ট ফযােঙ্কক্ ংমুসিক্যণ ক্যায নুঙ্কভাদন বাযত যক্ায সদঙ্কয়ঙ্কে। এআ ংমুসিক্যঙ্কণয
াঙ্কথ াঙ্কথ নতু ন ফযাংক্টি ঘেট ফযাংক্ প আসিয়া, সএনসফ + সফস + আউনাআঙ্কটড ফযাংক্
প আসিয়া এফং ফযাংক্ প ফঙ্কযাদায (সডঙ্কম্বয 2019 সাঙ্কফ) ঙ্কয চতু থথ ফৃত্তভ ফযাংক্
ঙ্কয় উঠঙ্কফ। এক্ ফা এক্াসধক্ ফযাংঙ্কক্য ংমুসিক্যঙ্কণয পঙ্কর তায ঘবৌগসরক্ সযসধ
ফাড়ায াঙ্কথ াঙ্কথ িথ ন ক্ঙ্কয সধক্ অয়তন, ভান এফং অসথথক্ । এখ্ন এআ ঘমৌথ ত্তায
সযসধ ভগ্র বাযঙ্কত প্রায় ১০৩৯৬ টি াখ্া এফং প্রায় ১৩৪০৮ টি এটিএঙ্কভয

১২

ক্যানাডা ফযাে এফং সসিঙ্কক্ট ফযাঙ্কেয
ংমুসিক্যণ গ্রাক্ঙ্কক্ ক্ীবাঙ্কফ প্রবাসফত
ক্যঙ্কফ?

১৩
১৪

ক্যানাডা ফযাংক্ / সসিঙ্কক্ট ফযাংঙ্কক্য
ক্তটি াখ্া যঙ্কয়ঙ্কে?
সসিঙ্কক্ট ফযাংক্ সক্ ফন্ধ ঙ্কে?

সফ

ঘিনাঙ্কযর ফযাংসক্ং ম্পসক্থ ত প্রশ্নাফরী

১৫
১৬

অভাঙ্কক্ সক্ সসিঙ্কক্ট ফযাঙ্কে অভায
যাক্াউন্টটি ফন্ধ ক্যঙ্কত ঙ্কফ?
অভায যাক্াউন্ট নম্বযটিয ঘক্ান
সযফতথ ন ঙ্কফ সক্না?

ঘনটয়াক্থ । (ক্যানাযা ফযাংক্ – ৮৮৩৭টি এটিএভ এফং ৬৩৩৩ াখ্া, সসিঙ্কক্ট ফযাংক্ ৪৫৭১ এটিএভ এফং ৪০৬৩ াখ্া)।
গ্রাক্ ক্যানাডা ফযাে নাভক্ ফৃত্তয ংিা ফা ফযাঙ্কেয এক্টি ংঙ্ক সযণত ঙ্কফ। নতু ন
ত্তায ভাঙ্কক্থট ঘয়াঙ্কযয সযভাণ ফৃসি াঙ্কফ মা থথনীসতয ভান উন্নত ক্যঙ্কত এফং
সধক্ রাবিনক্ ঙ্কয় উঠঙ্কত ায়তা ক্যঙ্কফ।
প্রসতটি ফযাংঙ্কক্য গ্রাক্যা সফুর ংখ্যক্ াখ্া এফং এটিএভ ঘনটয়াঙ্কক্থয ভাধযঙ্কভ উক্ৃ ত
ঙ্কফন, ঋঙ্কণয সধক্ ুসফধা এফং অনানয ফাসেং ণয এফং সযঙ্কলফায ুসফধা াঙ্কফন।
এআ ঘমৌথ ত্ত্বায াসযসধ ভগ্র বাযঙ্কত প্রায় ১০৩৯৬ টি াখ্া এফং প্রায় ১৩৪০৮
টি ATM এয ঘনটয়াক্থ সফস্তায ক্যঙ্কফ। গ্রাক্যা তাঙ্কদয েঙ্কেয ণয  সযঙ্কলফায
এআ সফস্তৃ ত ুযট ঘথঙ্কক্ চয়ন ক্যঙ্কত াঙ্কযন। এআ সিসরত ত্তা এখ্ন ঘদঙ্কয চতু থথ
ফৃত্তভ াফসরক্ ঘক্টয ফযাংক্। এক্ ফা এক্াসধক্ ফযাংঙ্কক্য ংমুসিক্যঙ্কণয পঙ্কর তায
ঘবৌগসরক্ াসযসধ ফাড়ায াঙ্কথ াঙ্কথ িথ ন সধক্ অয়তন , ভান, অসথথক্ সি
।
এোড়া এয পরস্বযূ:
 ঠিক্ ভুঙ্করয ফুসফধ ফাসেং ণয  ুসফধা
 সফস্তৃ ত ঘনটয়াক্থ ক্বাঙ্কযঙ্কিয ক্াযঙ্কণ ফযাফাঙ্কযয িরবযতা ফাড়ঙ্কফ।
 ক্ভী ংখ্যা ফৃসিয ক্াযঙ্কণ গ্রাক্ সযঙ্কলফা অয উন্নত ঙ্কফ।
 অয ম্পদ সযচারনায ুঙ্কমাগ / সযঙ্কলফাগুসরঙ্কত ংঙ্কমািন
ক্যানাডা ফযাংঙ্কক্য বাযঙ্কত ৬৩৩৮ টি এফং সফঙ্কদঙ্ক ৫ টি াখ্া যঙ্কয়ঙ্কে।
সসিঙ্কক্ট ফযাংঙ্কক্য বাযঙ্কত ৪০৬২ টি এফং সফঙ্কদঙ্ক 1 টি (মুিযািয) াখ্া যঙ্কয়ঙ্কে।
না। ক্যানাডা ফযাংঙ্কক্য াঙ্কথ সসিঙ্কক্ট ফযাংঙ্কক্য এক্িীক্যঙ্কণয ঙ্কয, অভরগযাঙ্কভঙ্কটড
ফযাংঙ্কক্য নাভ ক্যানাডা ফযাংক্ আ থাক্ঙ্কফ।
অনায যাক্াউন্টটি ফন্ধ ক্যায দযক্ায ঘনআ। সসিঙ্কক্ট ফযাংঙ্কক্য াঙ্কথ সফদযভান যাক্াউন্ট
চরঙ্কত থাক্ঙ্কফ।
নং যাক্াউঙ্কন্টয সফফযণ ঘমভন অআএপএস, এভঅআসঅয আতযাসদয ঘক্ান যক্ভ সযফতথ ন
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১৭

অভায নযানয যাক্াউঙ্কন্টয সফফযণগুসরয
সক্ ঘক্ান যক্ভ সযফতথ ন ক্ায ঙ্কফ সক্?

১৮

অভায ঘক্য়াআস নসথগুসর অফায িভা
ঘদয়ায দযক্ায অঙ্কে সক্?

১৯

সফদযভান গ্রাক্ঙ্কদয িনয যাক্াউন্ট
নম্বয এফং অআএপএস ঘক্াড এয
ঘক্ান সযফতথ ন ক্যা ঙ্কফ সক্না?

২০

উবয় ফযাঙ্কে অভায যাক্াউন্ট যঙ্কয়ঙ্কে।
অভায সক্ যাক্াউন্টগুসরয এক্টি ফন্ধ
ক্যঙ্কত ঙ্কফ?
অসভ নতু ন ঘচক্ ফুক্ / এটিএভ ক্াডথ
াফ সক্না এফং সফদযভান ঘচক্ ফুক্ /
এটিএভ ক্াঙ্কডথয ক্ী ঙ্কফ ?
অসভ অভায াফুক্টি ক্যানাডা ফযাংক্
থফা সসিঙ্কক্ট ফযাংঙ্কক্য াখ্ায়
অঙ্কডট ক্যঙ্কত াযফ সক্না?

২১
২২

২৩

সসিঙ্কক্ট ফযাংঙ্কক্য ঘক্ান গ্রাক্
ক্যানাডা ফযাংঙ্কক্য াখ্ায় এফং
ক্যানাডা ফযাংঙ্কক্য ঘক্ান গ্রাক্
সসিঙ্কক্ট ফযাংঙ্কক্য াখ্ায় ঘচক্
ফযফায না ক্ঙ্কয নগদ তু রঙ্কত
াযঙ্কফন?

২৪
২৫

অসভ সক্ ক্যানাডা ফযাংক্ এফং
সসিঙ্কক্ট ফযাংঙ্কক্য ঘমঙ্কক্ান াখ্ায়
ক্যা িভা যাখ্ঙ্কত াসয?
সসিঙ্কক্ট ফযাঙ্কেয গ্রাক্যা, ক্ানাড়া
ফযাঙ্কেয াখ্ায় (ফা ফীসযত ক্রঙ্কভ
ক্ানাড়া ফযাঙ্কেয গ্রাক্যা সসিঙ্কক্ট
ফযাঙ্কেয াখ্ায়)সক্ ঘরনঙ্কদন ক্যঙ্কত
াযঙ্কফ ?

২৬

সফদযভান যাক্াউঙ্কন্ট নতু ন ঘক্ান
সযঙ্কলফা চািথ অঙ্কযাসত ঙ্কফ সক্?

২৭

ক্যা ঙ্কফ না । এঙ্কক্ষঙ্কি ঘম ঘক্ান সযফতথ ন অঙ্কগ ঘথঙ্কক্ বারবাঙ্কফ িানাঙ্কনা ঙ্কফ।
নং যাক্াউঙ্কন্টয সফফযণ ঘমভন অআএপএস, এভঅআসঅয আতযাসদয ঘক্ান যক্ভ সযফতথ ন
ক্যা ঙ্কফ না । এঙ্কক্ষঙ্কি ঘম ঘক্ান সযফতথ ন অঙ্কগ ঘথঙ্কক্ বারবাঙ্কফ িানাঙ্কনা ঙ্কফ।
মসদ অনায ঘক্য়াআস নসথগুসর আসতভঙ্কধয অনায াখ্ায ঘযক্ঙ্কডথ অঙ্কডট ক্যা ঙ্কয় থাঙ্কক্
তঙ্কফ অনাঙ্কক্ অফায অনায ঘক্য়াআস ডকুঙ্কভন্টগুসর ুনযায় িভা ঘদয়ায প্রঙ্কয়ািন ঙ্কফ
না।
সফদযভান যাক্াউন্ট নম্বয, অআএপএস ঘক্াড, এভঅআসঅয ঘক্াড এফং াখ্ায নযানয
নািক্াযী সিসনঙ্কয ঘক্ান যক্ভ সযফতথ ন ঙ্কফ না মতক্ষন মথন্ত না নতু ন সনঙ্কদথ
ঘদয়া ঙ্কে ।
না। উবয় ফযাংঙ্কক্য যাক্াউন্টগুসর চারু থাক্ঙ্কফ। তঙ্কফ, অযসফঅআঙ্কয়য সনঙ্কদথাফরী
নুাঙ্কয, গ্রাঙ্কক্য ঘম যাক্াউন্ট যঙ্কয়ঙ্কে তায সনসফথঙ্কঙ্কল ঘক্ফর এক্টি গ্রাক্ অআসড
থাক্া উসচত। এঙ্কক্ষঙ্কি ঘম ঘক্ান সযফতথ ন অঙ্কগ ঘথঙ্কক্ বারবাঙ্কফ িানাঙ্কনা ঙ্কফ।
মতক্ষন মথন্ত না নতু ন সনঙ্কদথ ঘদয়া ঙ্কে সফদযভান এটিএভ ক্াডথ এফং ঘচক্ ফআ টি
ফযফায ক্যা মাঙ্কফ।
অাতত সনি সনি ফযাংক্ াখ্া ঘথঙ্কক্ া ফআ অঙ্কডট ক্যা ঘমঙ্কত াঙ্কয। তঙ্কফ
অভরগযাঙ্কভঙ্কটড ফযাংঙ্কক্য ঘম ঘক্ান াখ্া ঘথঙ্কক্ যাক্াউন্ট সফফৃসত( Account
Statement) ায়া মাঙ্কফ।
না। গ্রাক্ঙ্কদয নগদ প্রতযাাঙ্কযয িনয ঘচক্ ফযফায ক্যঙ্কত ঙ্কফ। তাযা ঘম ঘক্ান
ফযাঙ্কেয এটিএভগুসরঙ্কত ঘডসফট ক্াডথ ফযফায ক্যঙ্কত াঙ্কয।

যাুঁ

যাুঁ, সনম্নসরসখ্ত ঘরনঙ্কদন সযঙ্কলফাগুসর ০১.০৪.২০২০ ক্ামথক্যী ঙ্কফ
১ টাক্া ঘতারা
7 ঘচক্ প্রদান যদ
২ টাক্া িভা
8 ট সরসেং ঘডসফট /
ঘক্রসডট ক্াডথ
৩ টাক্া াঠাঙ্কনা (Fund
9 সবঙ্কমাগ সনফন্ধন
Transfer)
8 ঋণ সযঙ্কাধ
10 যাক্াউন্ট সফফৃসত
৫ ঘসবং যাক্াউন্ট ঘখ্ারা
11 ঋণ যাক্াউন্ট
সফফৃসত
৬ ঘচক্ ফআ এয িনয
12 ফযাঙ্করন্প আনঙ্কক্াআয়াসয
অঙ্কফদন

ংমুসিক্যঙ্কণয িনয গ্রাক্ সযঙ্কলফা চাঙ্কিথয এক্ীক্যণ ক্যা ঙ্কয়ঙ্কে। ংঙ্কাসধত সযঙ্কলফা
চািথ আসতভঙ্কধয ংসিি ফযাঙ্কেয ঙ্কয়ফাআঙ্কট
প্রদসথত ঙ্কে।
অভায গ্রাক্ অআসড ক্ী এক্আ থাক্ঙ্কফ? যাুঁ। RBI সনঙ্কদথাফরী নুাঙ্কয, ঘমঙ্কক্াঙ্কনা গ্রাঙ্কক্য ফ যাক্াউন্ট এয িনয, এক্টি
ভাি গ্রাক্ অআসড থাক্ঙ্কত াযঙ্কফ।
প্রঙ্কয়ািঙ্কন সগ্রভ সফজ্ঞসপ্ত সদঙ্কয়আ ঘম ঘক্ান সযফতথ ন ক্যা ঙ্কফ।
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২৮

সডঙ্কাসিট যাক্াউঙ্কন্ট ুঙ্কদয াঙ্কয
ঘক্ান সযফতথ ন ঙ্কফ সক্?

না। সফদযভান SB/ RD/Term Deposits যাক্াউঙ্কন্টয ভযাচু সযটি ফসধ ফতথ ভান
ুঙ্কদয ায ফযাত থাক্ঙ্কফ।
ংমুসিক্যঙ্কণয য ুঙ্কদয াঙ্কযয ঘম ঘক্ান সযফতথ ন ফযাঙ্কেয ঙ্কয়ফাআঙ্কট এফং াখ্ায়
প্রদসথত ঙ্কফ।

২৯

সসিঙ্কক্ট ফযাঙ্কেয াখ্াগুসর সক্ ক্ানাড়া
ফযাঙ্কেয াঙ্কথ ভািথ ঙ্কয় মাঙ্কফ, মায
পঙ্কর াখ্াগুসরয ফিান সযফসতথ ত
ঙ্কফ?
ংমুসিক্যঙ্কণয রক্াযগুসর ক্ী িানান্তসযত
ঙ্কফ?

এখ্নআ াখ্াগুসরয ফিাঙ্কনয ঘক্ান সযফতথ ন ঙ্কফ না।

৩০
৩১
৩২
৩৩

ফযাঙ্কেয ঘক্ান াখ্া ঘথঙ্কক্ ভাচথ -২0 এয
িনয পভথ 16 এ ায়া মাঙ্কফ
২ ক্টিয সনঙ্কচ TD সনধথাসযত ভঙ্কয়য
অঙ্কগ ফন্ধ ক্যায
িনয সক্ িসযভানা ক্াটা মাঙ্কফ?
ংমুসিক্যঙ্কণয য বাযসডউ
সডঙ্কাসিঙ্কট ক্ী াঙ্কয ুদ প্রদান ক্যা
ঙ্কফ?

৩৪

এক্িীক্যঙ্কণয ঙ্কয ঘক্ান ফযাংঙ্কক্য ঘক্ান
াখ্া ঘথঙ্কক্ অসভ দায়ীন অভানত(
Unclaimed Deposit) এয দাসফ
ক্যঙ্কত াসয?

৩৫

এক্িীক্যঙ্কণয ঙ্কয ফযাংঙ্কক্ যাখ্া
অভানঙ্কত ঙ্কটা সযসনউর (Auto
Renewal ) এয ুসফধা ায়া মাঙ্কফ
সক্না?
এক্িীক্যঙ্কণয ঙ্কয ফাল্ক সডঙ্কাসিঙ্কটয
(2 ঘক্াটি টাক্ায উঙ্কয) ক্ারূফথ
প্রতযাাঙ্কযয( Premature
withdrawal) এয িনয ঘনার ক্াট
অঙ্কে সক্না?
ঘম ঘক্ান ফযাংঙ্কক্য ুঙ্কদয ায
ম্পসক্থ ত ঘম ঘক্ান সফঙ্কযাঙ্কধয(
Dispute) িনয ক্ায াঙ্কথ ঘমাগাঙ্কমাগ
ক্যঙ্কত ঙ্কফ?
অসভ অভায যাক্াউন্টটি ঘমৌথ
যাক্াউঙ্কন্ট (Joint Account)
যূান্তয ক্যঙ্কত চাআ। এটা সক্ অসভ
অভরগঙ্কভঙ্কটড ফযাংঙ্কক্য ঘম ঘক্ান
াখ্ায ক্যঙ্কত াসয?
নতু ন যাক্াউন্ট ঘখ্ারায িনয
প্রঙ্কয়ািনীয় ঘক্য়াআস (KYC) নসথয
সযফতথ ন ক্যা ঙ্কফ সক্?
এক্িীক্যঙ্কণয ঙ্কয সক্ ঘটার সি
নম্বযগুসর এক্আ থাক্ঙ্কফ?
সসিঙ্কক্ট ফযাংঙ্কক্য গ্রাক্ সযঙ্কফা নম্বয
সক্ অরাদা থফা না সক্ অসভ এক্আ
ঘটার সি নম্বযটিঙ্কত ক্র ক্যঙ্কত াসয?

৩৬

৩৭

৩৮

৩৯

৪০
৪১

যফতী ভঙ্কয় মসদ ক্াোক্াসে ফসিত াখ্ায ংমুসিক্যণ ক্যা য়, তা গ্রাক্ঙ্কদয
মথা ভঙ্কয়আ ফসত ক্যা ঙ্কফ।
এখ্নআ ফিাঙ্কনয ঘক্ান সযফতথ ন ঙ্কফ না।
যফতী ভঙ্কয় মসদ ক্াোক্াসে ফসিত াখ্ায ংমুসিক্যণ ক্যা য় তঙ্কফ এআ ক্র
াখ্ায় মাঙ্কদয রক্ায যঙ্কয়ঙ্কে তাঙ্কদয ক্রঙ্কক্ ক্াঙ্কেয াখ্ায় রক্ায ফযাে ঘদয়া ঙ্কফ।
পভথ 16A এয িনয দয়া ক্ঙ্কয ঘফ ব্রাঙ্কে ঘমাগাঙ্কমাগ ক্যুন।
যাুঁ
প্রঙ্কমািয ঘসবং ফযাে ুঙ্কদয াঙ্কয।
এআ ধযঙ্কনয দাসফগুসর ঘক্ফর ঘফ াখ্া সদঙ্কয়আ ক্যঙ্কত ঙ্কফ।

যাুঁ। টযা্সচ ঘবায সডঙ্কাসিট, ক্যাসটার ঘগআন এক্াউন্ট সডঙ্কাসিট, এপসএনঅয
সডঙ্কাসিট আতযাসদ  নযানয

প্রতযাাযক্ৃ ত ফযাংক্ অভানত ণয ফাদ সদঙ্কয় চু সি নুাঙ্কয নযানয অভানতগুসর
স্বয়ংসক্রয়বাঙ্কফ ঘফ াখ্ায় নফীক্যণ ক্যা ঙ্কফ
না, প্রঙ্কমািয নয়।

দয়া ক্ঙ্কয ঘফ াখ্া ফা ক্র ঘন্টাঙ্কয ঘমাগাঙ্কমাগ ক্যুন থফা
সবঙ্কমাগ সনষ্পসত্ত ঘাটথ াঙ্কর অনায সবঙ্কমাগটি সনফন্ধ ক্যুন।

দয়া ক্ঙ্কয অনায ঘফ াখ্ায় ঘমাগামক্ ক্যুন।

না। ফতথ ভান সনঙ্কদথসক্া নুাঙ্কয প্রঙ্কয়ািনীয় ঘক্য়াআস (KYC) নসথ িভা ক্যঙ্কত ঙ্কফ
মতঋণ মথন্ত সনয়ন্ত্রক্ / যক্ায ক্তৃথ ক্ সনয়ভ এয ঘক্ান সযফতথ ন ক্যা না য়।

যাুঁ, এক্িীক্যঙ্কণয ঙ্কয ঘটার সি নম্বযগুসর এক্আ থাক্ঙ্কফ। অভযা এক্িীক্যঙ্কণয িনয
এক্টি ঘডসডঙ্কক্ঙ্কটড ক্র ঘন্টায িাঙ্কনয প্রসক্রয়াঙ্কত অসে।
অসন উবয় নম্বয ক্র ক্যঙ্কত াঙ্কযন।
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৪২

যাক্াউন্ট নম্বয সযফতথ ন ক্যায ঙ্কয
মসদ সফসবন্ন সফবাঙ্কগয ঘমভন অয়ক্য
ঘপযত ( Income Tax Refund)
আতযাসদয ঘক্ষঙ্কি ক্ী টঙ্কফ?
অসভ ঙ্কথযথ উঙ্কত্তারন( Cash
Withdrawal) ফা িানান্তঙ্কযয (
Transfer) িনয সফদযভান সন
নম্বযটি ফযফায ক্যঙ্কত াসয সক্ ?
অসভ সক্ সসিঙ্কক্ট ফযাংঙ্কক্য এটিএভ এ
অভায সন নম্বয সযফতথ ন ক্যঙ্কত
াসয?
অসভ সক্ সসিঙ্কক্ট ফযাংঙ্কক্ থাক্া
যাক্াউঙ্কন্টয ফযাঙ্করন্প ঘঙ্কত াসয?
সসিঙ্কক্ট ফযাঙ্কেয গ্রাক্যা ক্ী তাঙ্কদয
ঘভাফাআর নম্বয, ক্ানাড়া ফযাঙ্কে(ফা
ফীসযত ক্রঙ্কভ ক্ানাড়া ফযাঙ্কেয গ্রাক্যা
সসিঙ্কক্ট ফযাঙ্কে) সনফন্ধন ক্যঙ্কত
াযঙ্কফ?
সসিঙ্কক্ট ফযাঙ্কেয গ্রাক্যা ক্ী তাঙ্কদয
ঘরাণ যাক্াউন্ট ংক্রান্ত তথয ,ক্ানাড়া
ফযাে ঘথঙ্কক্(ফা ফীসযত ক্রঙ্কভ ক্ানাড়া
ফযাঙ্কেয গ্রাক্যা সসিঙ্কক্ট ফযাে ঘথঙ্কক্)
ঘঙ্কত াযঙ্কফ?
সসিঙ্কক্ট ফযাঙ্কে ঘযসিোডথ আ-ঘভআর
অআসডঙ্কত ক্ী যাক্াউঙ্কন্টয সফফৃসত
ায়া মাঙ্কফ?
সসিঙ্কক্ট ফযাঙ্কেয গ্রাক্যা, ক্ী ক্ানাড়া
ফযাে ঘথঙ্কক্ ঘচক্ ফআ ংগ্র ক্যঙ্কত
াযঙ্কফ?
সসিঙ্কক্ট ফযাঙ্কেয গ্রাক্যা সক্ ঘডসফট
ঘরনঙ্কদন ম্বন্ধীয় তথয এএভএ াঙ্কফ?
সসিঙ্কক্ট ফযাঙ্কেয গ্রাক্যা ক্ী ক্র
ঘন্টাঙ্কযয ভাধযঙ্কভ ফযুি যাক্াউন্ট
সক্রয় ক্যঙ্কত াযঙ্কফ?
অভায সসিঙ্কক্ট ফযাঙ্কেয ক্াডথটি াসযঙ্কয়
ঘগঙ্কে। অসন সক্ অভায ক্াডথ টসরে
ক্যঙ্কত াযঙ্কফন?

সফদযভান যাক্াউন্ট নম্বয, অআএপএস ঘক্াড, এভঅআসঅয ঘক্াড এফং যাক্াউন্ট এফং
াখ্ায নযানয যাক্াউন্ট নািক্াযী ঘক্ান সক্েু য সযফতথ ন না য়া মথন্ত ফযাত
থাক্ঙ্কফ, মসদ ঘক্াণ সক্েু য সযফতথ ন থাঙ্কক্ তঙ্কফ তা গ্রাক্ঙ্কদয ফসত ক্যা ঙ্কফ । ঘপযত
আতযাসদ ঘক্ফরভাি অনায সফদযভান যাক্াউঙ্কন্ট িভা ঙ্কফ।

৫৩

সসিঙ্কক্ট ফযাঙ্কেয গ্রাক্যা ক্ী

যাুঁ, অসন CPGRS এয ভাধযঙ্কভ সবঙ্কমাগ িানাঙ্কত াযঙ্কফন এফং CPGRS যাঙ্কক্ি
দুটি ফযাঙ্কেয িনযআ ক্ামথক্যী থাক্ঙ্কফ।

৫৪

সসিঙ্কক্ট ফযাঙ্কেয গ্রাক্যা ক্ী তাঙ্কদয
ুযঙ্কনা SB/CA/TD যাক্াউঙ্কন্টয
নসভসন ,ক্ানাড়া ফযাে ঘথঙ্কক্ সযফতথ ন
ক্যঙ্কত াযঙ্কফ ?
ংমুসিক্যঙ্কণয ঙ্কয সক্ নরাআঙ্কন
ঘসবং যাক্াউন্ট ঘখ্ারা মাঙ্কফ?

না। দয়া ক্ঙ্কয অনায ঘফ ব্রাঙ্কে ঘমাগাঙ্কমাগ ক্যুন।

৪৩

৪৪
৪৫

৪৬

৪৭

৪৮
৪৯
৫০
৫১
৫২

৫৫

CPGRS এয ভাধযঙ্কভ সবঙ্কমাগ
িানাঙ্কত াযঙ্কফ?

যাুঁ

যাুঁ, প্রঙ্কয়ািঙ্কন অসন সযফতথ ন ক্যঙ্কত াঙ্কযন।
যাুঁ
যাুঁ

যাুঁ

যাুঁ
দয়া ক্ঙ্কয ঘফ ব্রাঙ্কে ঘমাগাঙ্কমাগ ক্যুন, এ ম্বন্ধীয় ঘম ঘক্ান সযফতথ ন মথামথবাঙ্কফ
ফসত ক্যা ঙ্কফ।
যাুঁ, গ্রাক্ োযা সনধথাসযত ঘডসফট ঘরনঙ্কদঙ্কনয ীভায সবসত্তঙ্কত।
না। দয়া ক্ঙ্কয অনায ঘফ ব্রাঙ্কে ঘমাগাঙ্কমাগ ক্যুন।
যাুঁ

যাুঁ।
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৫৬
৫৭
৫৮
স
৫৯

৬০

সসিঙ্কক্ট ফযাঙ্কেয াউসিং ঘরাণ এয
না। দয়া ক্ঙ্কয অনায ঘফ ব্রাঙ্কে ঘমাগাঙ্কমাগ ক্যুন।
আন্টাঙ্কযে াটিথসপঙ্কক্ট সক্ ক্ানাড়া ফযাে
ঘথঙ্কক্ ায়া মাঙ্কফ?
সসিঙ্কক্ট ফযাঙ্কেয গ্রাক্যা ক্ী ক্ানাড়া না। দয়া ক্ঙ্কয অনায ঘফ ব্রাঙ্কে ঘমাগাঙ্কমাগ ক্যুন।
ফযাঙ্কে 15G/H িভা ক্যঙ্কত াযঙ্কফ?
অসভ সসিঙ্কক্ট ফযাঙ্কেয গ্রাক্, এফং
যাুঁ, রক্ায উরব্ধ থাক্ঙ্কর সনশ্চয় ুসফধা াঙ্কফন।
রক্ায ুসফধা  যঙ্কয়ঙ্কে। অসভ ক্ী
অভায ফাসডয ক্াোক্াসে থাক্া ক্ানাড়া
ফযাে ঘথঙ্কক্ রক্ায ুসফধা ঘঙ্কত াসয?
সডসিটার চযাঙ্কনর এফং ক্াডথ ম্পসক্থ ত ভযা
সসিঙ্কক্ট ফযাঙ্কেয গ্রাক্ নতু ন ঘডসফট
ক্াডথ থফা ুযঙ্কনা ঘডসফট ক্াঙ্কডথয
ফদঙ্কর নতু ন ঘডসফট ক্াঙ্কডথয িনয
অঙ্কফদন ক্যঙ্কর, ঘক্ান ফযাঙ্কেয, সক্
প্রক্াঙ্কযয ঘডসফট ক্াডথ প্রদান ক্যা ঙ্কফ?
সসিঙ্কক্ট ফযাে ঘথঙ্কক্ গৃীত ঘক্রসডট
ক্াঙ্কডথয ক্ী ফযাফিা সনঙ্কত ঙ্কফ?

৬১

ুযঙ্কনা ক্াডথ গুসরঙ্কত িভা ঙ্কয়ন্ট এফং
রঙ্কয়রটি সযয়াডথ ক্ীবাঙ্কফ ফযাফায
ক্যা মাঙ্কফ?

৬২

সসিঙ্কক্ট ফযাঙ্কেয সপ্রঙ্কআড ক্াডথগুসরয
ঘক্ষঙ্কি ক্ী ফযাফিা ঘনয়া ঙ্কফ?

৬৩

সসিঙ্কক্ট ফযাঙ্কেয ঘথঙ্কক্ ঘনয়া
অন্তিথ াসতক্ িাঙ্কবর সপ্রঙ্কআড ক্াডথগুসরয
ঘক্ষঙ্কি ক্ী ফযাফিা ঘনয়া ঙ্কফ?
উবয় ফযাঙ্কেয গ্রাক্আ সক্ এআ দুটি
ফযাঙ্কেয ঘমঙ্কক্াঙ্কনা াখ্ায় ঘক্ান
সতসযি থথভরু য োডাআ পাি
িান্পপায-এয ভস্ত ুঙ্কমাগ ুসফধা (
UPI, AEPS, IMPS আতযাসদ)

৬৪

১ রা এসপ্রর ২০২০ ঘথঙ্কক্, াসন্সরত ফযাঙ্কেয ঘডসফট ক্াডথ ক্াডথআ প্রদান
ক্যা ঙ্কফ।

ঘমভস্ত ঘক্রসডট ক্াঙ্কডথয ঘক্ান ানা ফাসক্ ঘনআ, ঘগুসরয সযফঙ্কতথ এক্আ
সরসভঙ্কটয ক্ানাড়া ফযাঙ্কেয নতু ন ঘক্রসডট ক্াডথ ঘদয়া ঙ্কফ, মা গ্রাক্ঙ্কদয
মথা ভঙ্কয়আ ফসত ক্যা ঙ্কফ। ঘঙ্কক্ষঙ্কি ক্ানাড়া ফযাঙ্কেয ঘক্রসডট ক্াডথ
ংক্রান্ত তথ াফরআ প্রঙ্কমািয ঙ্কফ।
ঘমভস্ত ঘক্রসডট ক্াঙ্কডথয ঘক্ান ানা অদায় ফাসক্ অঙ্কে, ঘঙ্কক্ষঙ্কি
নাদায়ী ঋঙ্কনয যাস সযঙ্কাধ য়ায য ুযঙ্কনা ক্াডথ প্রসতিান ক্যা
ঙ্কফ।
ঘডসফট ক্াডথ: সসিঙ্কক্ট ফযাঙ্কে ঘডসফট ক্াঙ্কডথয িনয সযয়াডথ ঙ্কয়ঙ্কন্টয
ুসফধা ঘনআ।
ঘক্রসডট ক্াডথ: গ্রাক্ঙ্কদয অগাভ ূচনা সদঙ্কয়আ, ক্াঙ্কডথ িভা য়া ঙ্কয়ন্ট
ফা সযয়াডথ গ্রাঙ্কক্য ঘক্রসডট ক্াডথ যাক্াউঙ্কন্টআ িানান্তসযত ক্ঙ্কয ঘদয়া
ঙ্কফ।
সসিঙ্কক্ট ফযাঙ্কেয সপ্রঙ্কআড ক্াডথ গ্রাক্ঙ্কদয অগাভ সফজ্ঞসপ্ত সদঙ্কয় এফং
তাঙ্কদয িসত সনঙ্কয় ুযঙ্কনা ক্াডথ গুরী নতু ন ক্ানাড়া ফযাে ক্াডথ োযা
প্রসতিান ক্যা ঙ্কফ।
সসিঙ্কক্ট ফযাঙ্কেয অন্তিথ াসতক্ িাঙ্কবর সপ্রঙ্কআড ক্াডথ গ্রাক্ঙ্কদয অগাভ
সফজ্ঞসপ্ত সদঙ্কয় এফং তাঙ্কদয িসত সনঙ্কয় ুযঙ্কনা ক্াডথ গুরী নতু ন ক্ানাড়া
ফযাে ক্াডথ োযা প্রসতিান ক্যা ঙ্কফ।
সসিঙ্কক্ট ফযাে এফং ক্ানাড়া ফযাে উবঙ্কয়য গ্রাক্যাআ প্রঙ্কমািয তথ ানুাঙ্কয
এআ ক্র সযঙ্কফা ফযফায ক্যঙ্কত াযঙ্কফ।

ফযফায ক্যঙ্কত াযঙ্কফ?
৬৫

৬৬

এএভএ / যাক্াউঙ্কন্টয সফফৃসত
আতযাসদয িনয, সসিঙ্কক্ট ফযাঙ্কেয
গ্রাক্ঙ্কদয সক্ ুনযায় ক্ানাড়া ফযাঙ্কেয
াঙ্কথ ঘভাফাআর ঘপান নম্বয ফা আঙ্কভর
অআসড ঘযসিোয ঙ্কফ?
ক্ানাড়া ফযাে ঘথঙ্কক্ সসিঙ্কক্ট ফযাে ফা
সফযীঙ্কতক্রঙ্কভ

না, সসিঙ্কক্ট ফযাঙ্কেয গ্রাক্ঙ্কদয তাঙ্কদয ঘভাফাআর নম্বয এফং আঙ্কভর অআসড
ুনযায় ক্ানাড়া ফযাঙ্কেয াঙ্কথ ঘযসিোয ঙ্কফ না। ূঙ্কফযথ ভতআ ঘগুসর
ফযাফায ক্যা মাঙ্কফ।

ঘক্ান যক্ভ অসতসযি থথভরু য োড়া,
ঘমঙ্কক্াঙ্কনা এটিএভ ফযফায ক্যা ম্ভফ?

উবয় ফযাঙ্কেয ভস্ত গ্রাক্যাআ দুটি ফযাঙ্কেয ঘম ঘক্ান এটিএভ ফযফায
ক্যঙ্কত াযঙ্কফন, ঘক্ান যক্ভ অসতসযি থথভরু য োড়া।

NEFT/RTGS এয থথভথ রু য
ক্ী ঙ্কফ?
৬৭

ংমুসিক্যঙ্কণয য ক্ানাড়া ফযাে ঘথঙ্কক্ সসিঙ্কক্ট ফযাে ফা সফযীঙ্কতক্রঙ্কভ
NEFT/RTGS অবযন্তযীণ ঘরনঙ্কদন সাঙ্কফ গনয ক্যা ঙ্কফ, তাআ এয
িনয ঘক্ান থথভথ রু য ঘনয়া ঙ্কফ না।
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ংমুসিক্যঙ্কণয য ফতথ ভান ঘডসফট /
ঘক্রসডট ক্াডথ ক্ী এক্আ বাঙ্কফ ফযফায
ক্যা মাঙ্কফ?
সসিঙ্কক্ট ফযাঙ্কেয গ্রাক্ঙ্কদয
সফদযভান ECS Mandate /
Cheques -এয ঘক্ান সযফতথ ঙ্কণয ক্ী
প্রঙ্কয়ািন অঙ্কে?
সডসিটার ফযাসেং চযাঙ্কনর ঘমভন ঘভাফাআর
ফযাংসক্ং / আন্টাযঙ্কনট ফযাংসক্ং /
আউসঅআ / সফসফসএ / সফএআচঅআএভ
/ সপ্রঙ্কআড ক্াডথ এগুসরয ঘক্ষঙ্কি ক্ী ঘক্ান
সযফতথ ন ক্যা ঙ্কফ ?
ক্যানাডা ফযাে এফং সসিঙ্কক্ট ফযাঙ্কেয
যাক্াউঙ্কন্টয ভঙ্কধয পাি িান্পঙ্কপঙ্কযয
িনয
RTGS/ NEFT ক্ী ফাধযতাভুরক্?
ঋণ ংক্রান্ত সফলয়গুসর

যাুঁ। ক্াডথগুসর অঙ্কগয ভতআ ফযাফায ক্যা মাঙ্কফ। ঘম ঘক্ান সযফতথ ঙ্কনয

ক্যানাডা ফযাংঙ্কক্য গ্রাঙ্কক্যা তাঙ্কদয সড
/ সস যাক্াউন্টগুসর ঘথঙ্কক্ সসিঙ্কক্ট
ফযাংক্ াখ্ায় সগঙ্কয় নগদ উঙ্কত্তারন
ক্যঙ্কত াযঙ্কফন?
দুটি ফযাংঙ্কক্য এক্িীক্যঙ্কণ সক্ অভায
যাক্াউঙ্কন্টয ফতথ ভান সনয়ভ এফং
তথ গসু রঙ্কত ঘক্ান প্রবাফ যঙ্কফ?

না। সড / সস যাক্াউন্ট ঘথঙ্কক্ নগদ উঙ্কত্তারন ঘক্ফরভাি ঘাভ
াখ্ায় ীভাফি।

৭৪

মসদ অভায উবয় ফযাংঙ্কক্ এ ঋণ
যাক্াউন্ট থাঙ্কক্তাঙ্কর , অভায় সক্
ক্যঙ্কত ঙ্কফ?

৭৫

অসভ ক্ী ঙ্কি অভায সসিঙ্কক্ট
ফযাংক্ / ক্যানাডা ফযাংঙ্কক্ িভা থাক্া
collateral Documents গুসর
ুনযুিায ক্যঙ্কত ক্ষভ ফ?
এক্িীক্যঙ্কণয ঙ্কয অভায OD LOAN
/ LOAN RENEWAL এয ক্ী
ঙ্কফ?
গ্রাক্যা সসিঙ্কক্ট ফযাঙ্কেয ঙ্কয়ফাআট
/ ঘভাফাআর অঙ্কফদঙ্কনয ভাধযঙ্কভ ক্যানাডা
ফযাংঙ্কক্য যাক্াউন্টগুসরঙ্কত আএভঅআ
(EMI) প্রদান ক্যঙ্কত ক্ষভ ঙ্কফ
সক্না?
ক্ৃ লক্ঙ্কদয সক্ পর ঋঙ্কণয ঘক্ষঙ্কি ুঙ্কদয
োঙ্কড়য (Interest subvention)
ধাযা ফযাত থাক্ঙ্কফ ?

ফতথ ভাঙ্কন সনি সনি ফযাঙ্কেয তথ নুমায়ী ঐ ঋণগুসর চরঙ্কত থাক্ঙ্কফ।
এক্িীক্যঙ্কণয ঙ্কয, উবয় ঋণ যাক্াউন্টগুসর এক্ক্ উআঙ্কিায ভাধযঙ্কভ
সযঙ্কফন ক্যা ঙ্কফ। এঙ্কক্ষঙ্কি ঘম ঘক্ান সযফতথ ন অঙ্কগ ঘথঙ্কক্ বারবাঙ্কফ
গ্রাক্ঙ্কদয িানাঙ্কনা ঙ্কফ।
সসিঙ্কক্ট ফযাংক্ ফা ক্যানাডা ফযাঙ্কেয ক্াঙ্কে ফন্ধক্মুি collateral
Documents গুসর এফং নযানয নসথগুসর সনযাঙ্কদ থাক্ঙ্কফ এফং অসন
ঙ্কিআ ুনযুিায ক্যঙ্কত ক্ষভ ঙ্কফন।

৬৮
৬৯
৭০

৭১
সড
৭২

৭৩

৭৬

৭৭

৭৮

ুচনা, গ্রাক্ঙ্কদয মথা ভঙ্কয় ফগত ক্যাঙ্কনা ঙ্কফ।

না। এআ ভুহূঙ্কতথ ঘক্ান সযফতথ ন ক্যায প্রঙ্কয়ািন ঘনআ। ঘম ঘক্ান
সযফতথ ন, প্রঙ্কয়ািঙ্কন সগ্রভ ঘনাটি সদঙ্কয় িানাঙ্কনা ঙ্কফ।
না। প্রসক্রয়াগত বাঙ্কফ ঘক্ান সযফতথ ন ক্যা ঙ্কফনা। উবয় ফযাঙ্কেয ভস্ত
যাসিঙ্কক্ন অঙ্কগয ভতআ ফযাফায ক্যা মাঙ্কফ। ঘম ঘক্ান সযফতথ ঙ্কনয
ুচনা, গ্রাক্ঙ্কদয মথা ভঙ্কয় ফগত ক্যাঙ্কনা ঙ্কফ।
না। ক্যানাডা ফযাে এফং সসিঙ্কক্ট ফযাঙ্কেয যাক্াউঙ্কন্টয ভঙ্কধয পাি
িান্পঙ্কপঙ্কযয অবযন্তযীণ ঘরনঙ্কদন সাঙ্কফ গনয ক্যা ঙ্কফ।

সফদযভান ঋণ ুসফধায ঘক্ান ঙ্কতথ তাত্ক্ক্ষসণক্ সযফতথ ন ঙ্কফ না। তঙ্কফ,
ুসফধাগুসর এক্িীক্ৃ ত ফযাংঙ্কক্য গাআডরাআন / নীসত নুাঙ্কয সযচাসরত ঙ্কফ।
তথ াফরী  সযফতথ নভূঙ্কয ঘম ঘক্ান সযফতথ ন অগাভ িাসনঙ্কয় ঘদয়া ঙ্কফ।
তঙ্কফ ুঙ্কদয াঙ্কযয ঘক্ষঙ্কি সযঙ্কঙ্কটয তথ মি
ু ঘভয়াদী ঋঙ্কণয ঘক্ষঙ্কি, ফতথ ভান ROI
সনধথাসযত তাসযখ্ ফসধ চরঙ্কফ। য়াসক্থ ং ক্যাসটার loans এয ঘক্ষঙ্কি,
ফতথ ভান ায যফতী ুননথফীক্যণ মথন্ত সযফসতথ ত থাক্ঙ্কফ।

প্রঙ্কমািয সনঙ্কদথসক্া নুাঙ্কয OD LOAN / LOAN RENEWAL
ুননথফীক্যণ / ENHANCEMENT ক্যা ঙ্কফ।
না

যাুঁ। এক্িীক্যঙ্কণয ঙ্কয বাযত যক্ায ক্তৃথ ক্ িাসয ক্যা সনঙ্কদথসক্া
নুাঙ্কয ক্ৃ লক্যা ুঙ্কদয োঙ্কড়য ুসফধা ঘঙ্কত থাক্ঙ্কফ।
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৭৯

৮০

৮১

এক্টি সনসদথ ি MSME সিঙ্কভ
মসদ ঘক্ঊ সসিঙ্কক্ট ফযাংক্ ঘথঙ্কক্ ঋণ
সনঙ্কয় থাঙ্কক্ এফং, ক্যানাডা ফযাংঙ্কক্ ঐ
সিঙ্কভ ঋণ উরব্ধ না থাঙ্কক্। তাঙ্কর ঐ
ঋঙ্কণয সিসত ক্ী ঙ্কফ? ঋনটি ক্যানাডা
ফযাংঙ্কক্য নয ঘক্ান সিঙ্কভ যূান্তসযত
ক্যা
ম্ভফ ঙ্কফ সক্না?
এক্িীক্যঙ্কণয ঙ্কয সসিঙ্কক্ট ফযাংক্
োযা নুঙ্কভাসদত ুঙ্কদয ায ফা
নযানয চাঙ্কিথয োঙ্কড়য ুসফধাগুসর
ক্যানাডা ফযাঙ্কে  ফযাত থাক্ঙ্কফ?
PMEGP বতুথ সক্। মসদ ঘক্উ সসিঙ্কক্ট

না। ঋণ নুঙ্কভাদন চু সি  তথ াফারী নুমায়ী যফতী ুননথফীক্যণ /
মথাঙ্করাচনা মথন্ত ঐ ঋণ যাক্াউন্টটি

ফযাত থাক্ঙ্কফ।

যাুঁ, সসিঙ্কক্ট ফযাংঙ্কক্য োযা নুঙ্কভাসদত োডগুসর ননথফীক্যণ এফং
ুনঃভূরযায়ন মথন্ত ফযাত থাক্ঙ্কফ। এক্িীক্যঙ্কণয ঙ্কয, মখ্ন যফতী
ুননথফীক্যণ / মথাঙ্করাচনা ক্যা ঙ্কফ তখ্ন ুনসফথচায ক্যা ঙ্কফ।

এক্িীক্যঙ্কণয ঙ্কয যক্াযী সনঙ্কদথসক্া নুাঙ্কয PMEGP বতুথ সক্ যফযা

ফযাংক্ ঘথঙ্কক্ PMEGP ঋণ ঘনয় এফং ক্যা ঙ্কফ।
এখ্ন মথন্ত বতুথ সক্ না ায়, তাঙ্কর
ভািথ াঙ্কযয য ঘআ যাক্াউন্টগুসরয সক্ ঙ্কফ
?

৮২

৮৩
৮৪

এক্িীক্যঙ্কণয ঙ্কয স্বল্পঙ্কভয়াদী ঋণ
ুসফধা ঘমভন Adhoc Limit িায়ী
বাযরাআন(Temporary
Overline), েযািফাআ ীভা(
Standby Limit) আতযাসদ ফাডাঙ্কনা
ঙ্কফ সক্না?
অসভ সক্ ক্যানাডা ফযাংঙ্কক্ সসিঙ্কক্ট
ফযাংঙ্কক্য এসফ / ঋণ যাক্াউন্ট ঘচক্
ংগ্রঙ্কয িনয িভা ক্যঙ্কত াযফ?
মসদ অভায উবয় ফযাংঙ্কক্ এ ঋণ
যাক্াউন্ট থাঙ্কক্, তাঙ্কর অভায় সক্ ক্যঙ্কত
ঙ্কফ?

৮৫
৮৬

৮৭

৮৮
৮৯

এক্ াখ্া ঘথঙ্কক্ নয ঘক্ান াখ্ায় ঋণ
যাক্াউন্ট িানান্তয ক্যা ঙ্কফ?
সফদযভান সসিঙ্কক্ট ফযাংঙ্কক্য ঋণ
গ্রীতাঙ্কদয সক্ অসধক্ সযঙ্কলফা
ভূরয(প্রঙ্কসং চািথ , ক্সভন আতযাসদ)
সযঙ্কাধ ক্যঙ্কত ঙ্কফ ,মসদ ঐ সনসদথ ি
ঘক্রসডট ুসফধায িনয ক্যানাডা ফযাঙ্কেয
চািথ ঘফস থাঙ্কক্?
এক্িীক্যঙ্কণয ঙ্কয সসিঙ্কক্ট ফযাংক্
এফং ক্যানাডা ফযাংঙ্কক্য গ্রাক্ঙ্কদয খ্ুচযা
ঋণ( Retail Loan)এয িনয ঘক্াথায়
অঙ্কফদন ক্যঙ্কত ঙ্কফ?
সসিঙ্কক্ট ফযাংক্ নুঙ্কভাসদত প্রক্ল্পগুসরঙ্কত
ক্যানাডা ফযাংক্ থথায়ন ক্যঙ্কফ সক্না?
এক্টি LOAN যাক্াউন্ট
মসদ এক্টি ফযাংঙ্কক্ েযািাডথ
(STANDARD) এফং নযটিঙ্কত
এনসএ ( NPA) ঘদখ্ায়, তাঙ্কর ঙ্কর
সযসিসত ক্ী ঙ্কফ?

যাুঁ, এক্িীক্যঙ্কণয ঙ্কয ঘমাগযতা এফং অসথথক্ প্রঙ্কয়ািনীয়তা উয সবসত্ত
ক্ঙ্কয সফঙ্কফচনা ক্যা ঙ্কফ।

নুগ্র ক্ঙ্কয সনি সনি ফযাংঙ্কক্য াখ্ায় ঘচক্ িভা সদন।
উবয় ঋণ যাক্াউন্টগুসর ূফথ সনধথাসযত/নুঙ্কভাসদত তথ াফরী নুাঙ্কয
প্রদানঙ্কমাগয ঙ্কফ।
না, মসদ না গ্রাঙ্কক্য ক্াে ঘথঙ্কক্ ুসনসদথ ি ঘক্ান নুঙ্কযাধ এফং উমুি
ক্তৃথ ঙ্কক্ষয নুভসত না থাঙ্কক্।
না। সফদযভান ঋণ ুসফধায প্রঙ্কমািযতা এফং ঘভয়াদ ফসধ এসক্ যক্ভ
চািথ গুসর চরঙ্কত থাক্ঙ্কফ। নতু ন ীভাফিতায িনয, ভসিত ফযাংঙ্কক্য
গাআডরাআন নুাঙ্কয চািথ প্রঙ্কমািয ঙ্কফ।
গ্রাক্যা উবয় ফযাংঙ্কক্য াখ্া / সপঙ্ক ঘমঙ্কত াযঙ্কফন।

যাুঁ
তাঙ্কর েযািাডথ ( STANDARD) যাক্াউন্টটি Deemed NPA
সাঙ্কফ সফঙ্কফচনা ক্যা ঙ্কফ
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৯০

আ
৯১

৯২
৯৩

৯৪

৯৫
৯৬

এপ
৯৭
৯৮
৯৯

১০০

১০১

১০২

সফসবন্ন ফযাংক্ ঘথঙ্কক্ প্রাপ্ত ঘরটায প
ঘক্রসডট(LC) এফং যপতাসনয ুসফধায
ক্ী ঙ্কফ?
অভাঙ্কদয সক্ নতু ন এরসয নুঙ্কযাধ
ক্যঙ্কত ঙ্কফ ফা এটি চাসরঙ্কয় ঘমঙ্কত ঙ্কফ?
ঘনন ম্পসক্থ ত ভযা

সফদযভান এরসয ঘভয়াদ ঘল য়া ফসধ চাসরঙ্কয় ঘমঙ্কত ঙ্কফ, নতু ন এরস
ঘদয়ায দযক্ায ঘনআ। সিসরত ত্তা উবয় ফযাংঙ্কক্য প্রসতশ্রুসতঙ্কক্ িান
ক্যঙ্কফ।

ঘক্ান সফদযভান সসিঙ্কক্ট ফযাংঙ্কক্য
ঘননাযঙ্কক্ ঘনন ঘঙ্কত ক্যানাডা
ফযাংঙ্কক্য াখ্ায় এক্টি নতু ন যাক্াউন্ট
খ্ুরঙ্কত ঙ্কফ সক্না?
ঘক্ান সসিঙ্কক্ট ফযাংঙ্কক্য ঘননায
ক্যানাডা ফযাংঙ্কক্য ঘমঙ্কক্ান াখ্া ঘথঙ্কক্
ঘনন ঘঙ্কত াঙ্কযন?
ঘক্ান ঘননায ূফফথ তী সসিঙ্কক্ট
ফযাংক্ াখ্া ঘথঙ্কক্ সনক্টি ক্যানাডা
ফযাংক্ াখ্ায় ঘনন যাক্াউন্ট
িানান্তয ক্যঙ্কত াঙ্কযন।
সসিঙ্কক্ট ফযাংঙ্কক্য ঘননায ক্যানাডা
ফযাংঙ্কক্য াখ্ায় সপসক্ার / সডসিটার
িীফন ংাি িভা সদঙ্কত াঙ্কয এফং
তসেযীত।
সসিঙ্কক্ট ফযাংঙ্কক্য ঘননায সক্
ক্যানাডা ফযাংঙ্কক্য াখ্া ঘথঙ্কক্ ঘনন
সি ঘঙ্কত াঙ্কযন?
সসিঙ্কক্ট ফযাে ঘননায ক্যানাডা
ফযাংক্ াখ্া ঘথঙ্কক্ পভথ 16 সনঙ্কত
াযঙ্কফন সক্না?
ফীভা ম্পসক্থ ত ভযা

না। এক্িীক্যঙ্কণয ঙ্কয সসিঙ্কক্ট ফযাংঙ্কক্ সফদযভান যাক্াউন্টটি ঘনন
যাক্াউন্ট সঙ্কঙ্কফ ফযাত যাখ্ঙ্কত াঙ্কযন।

সরস ঘাল্ডায / সভউচু য়ার পাি
সফসনঙ্কয়াগক্াযী সাঙ্কফ ক্ীবাঙ্কফ ফযাংক্
এক্িীক্যন অভাঙ্কক্ প্রবাসফত ক্যঙ্কফ?
ফীভা সরসয ধাযাফাসক্তায িনয
গ্রাঙ্কক্য সক্ সক্েু ক্যায দযক্ায
অঙ্কে?
এক্িীক্যঙ্কণয ঙ্কয সসিঙ্কক্ট ফযাংঙ্কক্য
ভাধযঙ্কভ ক্রয় ক্যা অভায সফদযভান
িীফন ফীভা সরস গুসর ক্ী ঙ্কফ?

অনায প্রঙ্কয়ািনীয়তাগুসর সযঙ্কফন ক্যায িনয যান আসিয়া ঘনটয়াঙ্কক্থয
উসিসত ঘঙ্কয় গ্রাক্ উক্ৃ ত ঙ্কফন।

যাুঁ. সসিঙ্কক্ট ফযাংঙ্কক্য ঘননাযা ক্যানাডা ফযাংঙ্কক্য াখ্ায় এফং
ক্যানাডা ফযাংঙ্কক্য ঘননাযা সসিঙ্কক্ট ফযাংঙ্কক্য ঘম ঘক্ান াখ্ায় ঘথঙ্কক্
ঘনন ঘঙ্কত াঙ্কযন।
যাুঁ. ঘননায ূফফথ তী সসিঙ্কক্ট ফযাংক্ াখ্া ঘথঙ্কক্ সনক্টি ক্যানাযা
ফযাংক্ াখ্ায় ফা তসেযীত ঘনন যাক্াউন্ট িানান্তয ক্যঙ্কত াঙ্কয।
যাুঁ. সসিঙ্কক্ট ফযাংঙ্কক্য ঘননাযা ক্যানাডা ফযাংঙ্কক্য াখ্ায় এফং
ক্যানাডা ফযাংঙ্কক্য ঘননাযা সসিঙ্কক্ট ফযাংঙ্কক্য াখ্ায় সপসক্ার/
সডসিটার অক্াঙ্কয িীফন ংাি িভা সদঙ্কত াঙ্কযন।
যাুঁ. ক্যানাডা ফযাঙ্কেয ঘম ঘক্ান াখ্া ঘথঙ্কক্ ঘননায োযা ঘনন সি
সনঙ্কত াঙ্কয।

নুগ্র ক্ঙ্কয চরসত ফেঙ্কযয িনয পভথ 16 অনায ঘফ াখ্াটিঙ্কত িভা ক্যুন।

গ্রাক্ সাঙ্কফ, এক্িীক্যঙ্কণয ঙ্কয ফযাংঙ্কক্ সরসয ধাযাফাসক্তায ফিায়
থাক্ঙ্কফ।

অনায সরস গুসর এক্সিতক্যঙ্কণ ঙ্কয  ক্ামথক্য থাক্ঙ্কফ মসদ অসন
অনায ফীভায ুননথফীক্যঙ্কণয িনয ভয়ভঙ্কতা সপ্রসভয়াভ প্রদান ক্ঙ্কয
থাঙ্কক্ন।
এক্িীক্যঙ্কণয ঙ্কয সসিঙ্কক্ট ফযাংঙ্কক্য
এক্িীক্যঙ্কণয ঙ্কয, অনায সরসগুসর অনায াখ্ায োযা
ভাধযঙ্কভ ক্রয় ক্যা অভায সফদযভান
াধাযণবাঙ্কফ সযঙ্কফন ক্যা ফযাত থাক্ঙ্কফ। অনায ফীভা সরস
িীফন ফীভা সরস গুসর ক্ী ঙ্কফ?
ঘথঙ্কক্ উদ্ভূত সযঙ্কলফা ম্পসক্থ ত ঘম ঘক্ান সবঙ্কমাঙ্কগয িনয, অসন
insurancecomplaints@canarabank.com এ অভাঙ্কদয
আঙ্কভর ক্যঙ্কত াঙ্কযন।
সসিঙ্কক্ট ফযাংঙ্কক্য ফতথ ভান িীফন ফীভা সনয়ন্ত্রক্ োযা সনধথাসযত সতসযি সনঙ্কদথসক্া নুাঙ্কয সসিঙ্কক্ট ফযাংঙ্কক্য
ংত্থায াঙ্কথ মসদ ম্পঙ্কক্থয সফঙ্কেদ য়, ঘক্ান ফীভা চু সিয ঘভয়াদ ঘল য়ায অঙ্কগ সসিঙ্কক্ট ফযাংঙ্কক্য
তাঙ্কর সরসধাযক্ঙ্কক্ সক্ ফসত ক্যা সরসধাযক্ঙ্কক্ অঙ্কগআ ফসত ক্যা ঙ্কফ।
ঙ্কফ?
প্রসত ভাঙ্ক অভায এঅআস সক্সস্তগুসর
াুঁ।
অভায সসিঙ্কক্ট ফযাংক্ যাক্াউন্ট
ঘথঙ্কক্ ঘক্ঙ্কট ঘনয়া ঙ্কফ সক্?
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এক্িীক্যঙ্কণয ঙ্কয ক্যানাডা ফযাংঙ্কক্য
িীফন ফীভা সযঙ্কলফা প্রদানক্াযী ঘক্
ঙ্কফন?
অভায িীফন ফীভা সরস ক্যানাডা
ফযাঙ্কেয িীফন ফীভা সরসঙ্কত ঘাটথ
ক্যা ঘমঙ্কত াঙ্কয?
এক্িীক্যঙ্কণয ঙ্কয , সসিঙ্কক্ট ফযাংক্
ক্তৃথ ক্ ভাধযাঙ্কভ ঘনয়া অভায স্বািয
ফীভা সরসগুসর (সি অঙ্কযাগযা)
সযনসত ক্ী ঙ্কফ?
সসিঙ্কক্ট ফযাঙ্কেয োযা সফক্রয় ক্যা অভায
স্বািয সরসয াসযঙ্কফা এফং ুননথফীক্যণ
ঘক্ ক্যঙ্কফ?
এক্িীক্যঙ্কণয ঙ্কয ক্যানাডা ফযাংঙ্কক্য
স্বািয ফীভা সযঙ্কলফা প্রদানক্াযী ক্াযা
ঙ্কফ?
এক্িীক্যঙ্কণয ঙ্কয সসিঙ্কক্ট ফযাংঙ্কক্য
ভাধযঙ্কভ ক্রয় ক্যা অভায সফদযভান
াধাযণ ফীভা সরস গুসর ক্ী ঙ্কফ?
সসিঙ্কক্ট ফযাংঙ্কক্য ফতথ ভান াধাযণ
ফীভা ংত্থায াঙ্কথ মসদ ম্পঙ্কক্থয
সফঙ্কেদ য়, তাঙ্কর সরসধাযক্ঙ্কক্ সক্
ফসত ক্যা ঙ্কফ?
এক্িীক্যঙ্কণয ঙ্কয ক্যানাডা ফযাংঙ্কক্য
াধাযণ ফীভা সযঙ্কলফা যফযাক্াযী
ঘক্ ঙ্কফন?

এক্িীক্যঙ্কণয ঙ্কয ক্যানাডা ফযাংঙ্কক্য িীফন ফীভা সযঙ্কলফা এআচএসফস
সফস রাআপ আন্পুযঙ্কযন্প ঘক্া সরসভঙ্কটড প্রদান ক্যঙ্কফ এফং সযঙ্কফন ক্যঙ্কফ।
সনয়াভক্ এখ্ন িীফন ফীভা সরসয Portability এয সফলঙ্কয় ঘক্ান
যক্ভ সনঙ্কদথনা িাসয ক্ঙ্কযসন।
ফতথ ভান ফীভা ংিাক্াযীয োযা সযঙ্কফসত অনায সরস গুসর সরস
ঘভয়াদ ফসধ ফযাত থাক্ঙ্কফ। ুননথফীক্যঙ্কণয ভয়, সরসগুসর ম্পূণথ
ধাযাফাসক্তা ঘফসনসপট  ঘক্ান সফক্ল্প সযঙ্কলফা যফযাক্াযী সফভা
ংিাক্াযী ঘত ঘাটথ ক্যা ঙ্কফ।
এক্িীক্যঙ্কণয ঙ্কয, অনায সরসগুসর অনায াখ্ায োযা
াধাযণবাঙ্কফ সযঙ্কফন ক্যা ফযাত থাক্ঙ্কফ। অনায ফীভা সরস
ঘথঙ্কক্ উদ্ভূত সযঙ্কলফা ম্পসক্থ ত ঘম ঘক্ান সবঙ্কমাঙ্কগয িনয, অসন
insurancecomplaints@canarabank.com এ অভাঙ্কদয
আঙ্কভর ক্যঙ্কত াঙ্কযন।
ফতথ ভাঙ্কন ক্যানাডা ফযাংঙ্কক্য িনয এআচসডএপস এযঙ্কগা স্বািয ফীভা সরসভঙ্কটড
স্বািয ফীভা সযঙ্কলফা যফযা ক্যঙ্কে। এ সফলঙ্কয় ঘম ঘক্ান সযফতথ ন
মথামথবাঙ্কফ ফসত ক্যা ঙ্কফ।
ফতথ ভান ফীভা ংিাক্াযীয োযা সযঙ্কফসত অনায সরস গুসর সরস ঘভয়াদ
ফসধ ফযাত থাক্ঙ্কফ। ুননথফীক্যঙ্কণয িনয ক্যানাডা ফযাংঙ্কক্য াঙ্কথ মুি
ফীভা ংিাগুসর াসযঙ্কফা প্রাদান ক্যঙ্কফন।

সনয়ন্ত্রক্ োযা সনধথাসযত সতসযি সনঙ্কদথসক্া নুাঙ্কয সসিঙ্কক্ট ফযাংঙ্কক্য
ঘক্ান ফীভা চু সিয ঘভয়াদ ঘল য়ায অঙ্কগ সসিঙ্কক্ট ফযাংঙ্কক্য
সরসধাযক্ঙ্কক্ অঙ্কগআ ফসত ক্যা ঙ্কফ।

াধাযণ ফীভা সযঙ্কলফাগুসর প্রদান ক্যঙ্কফ:
 সনউ আসিয়া আন্পুযঙ্কযন্প ঘক্াম্পাসন সরসভঙ্কটড
 ঘভাথ ফািাি অসরয়ানি ঘিনাঙ্কযর আন্পুযঙ্কযন্প ঘক্াম্পাসন
সরসভঙ্কটড
 ঘভাথ টাটা এঅআসি ঘিনাঙ্কযর আন্পুযঙ্কযন্প ঘক্াম্পাসন সরসভঙ্কটড
সনয়ন্ত্র
ক্
ক্তৃথ ক্ সনধথাসযত ঘাটথ এয সনঙ্কদথসক্া নুাঙ্কয এফং ুননথফীক্যঙ্কণয
অভায াধাযণ(General) ফীভা
ঘক্ষঙ্ক
ি
ফীভা
ংীদাঙ্কযয অিাযযাআটিং সিান্ত নুাঙ্কয, অসন ক্যানাডা
সরস গুসর ক্যানাডা ফযাঙ্কেয ঘদয়া
ফযাংঙ্ক
ক্
য
ফীভা
ংীদাযঙ্কদয াঙ্কথ অনায াধাযণ ফীভা সরসগুসর ঘাটথ
াধাযণ ফীভা সরসঙ্কত ঘাটথ ক্যা ঘমঙ্কত
ক্যাঙ্কত াঙ্কযন।
াঙ্কয?
অভায সফদযভান সভউচু য়ার পাঙ্কিয
অনায সফদযভান সভউচু য়ার পাি (SIP / STP ) সফদযভান সভউচু য়ার
(এঅআস / এটিস ) ফযােগুসরয পাি ঘক্াম্পাসন এয াঙ্কথ চাসরঙ্কয় মায়া ফযাত থাক্ঙ্কফ মতক্ষণ মথন্ত
ংসভশ্রঙ্কনয ঙ্কয সসিঙ্কক্ট ফযাংক্ সফক্রয় অসন এগুসর চাসরঙ্কয় ঘমঙ্কত চান।
ক্যঙ্কফ ক্ী ঙ্কফ?
ঘক্ সসিঙ্কক্ট ফযাংঙ্কক্য ভাধযঙ্কভ
সসিঙ্কক্ট ফযাংঙ্কক্য গ্রাক্ঙ্কদয িনয সভউচু য়ার পাঙ্কি সফসনঙ্কয়াঙ্কগয ঘফা
সভউচু য়ার পাঙ্কি সফসনঙ্কয়াঙ্কগয ক্াি
ংসিি সভউচু য়ার পাি ঘক্াম্পাসন ক্যঙ্কফ।
ক্যঙ্কফ?
এক্িীক্যঙ্কণয ঙ্কয ক্যানাডা ফযাঙ্কেয
ক্যানাডা ঘযাঙ্কফঙ্কক্া সভউচু য়ার পাি ঘক্াম্পাসন
াঙ্কথ ঘক্ান এযাঙ্কট ভযাঙ্কনিঙ্কভন্ট ংিা
মুি থাক্ঙ্কফ?
সসিঙ্কক্ট ফযাঙ্কেয োযা সফসক্র ক্যা
ফীভা এফং সভউচু য়ার পাি ম্পসক্থ ত ঘম ঘক্ান সযঙ্কলফা গত ভযায
সরস / সভউচু য়ার পাি আউসনট
িনয অসন insurancecomplaints@canarabank.com এ
ম্পসক্থ ত ঘক্ান সবঙ্কমাঙ্কগয িনয ক্ায
অভাঙ্কদয িানান াঙ্কযন।
ক্াঙ্কে ঘমঙ্কত ঙ্কফ?
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১১৬

2020 াঙ্করয 31 ভাচথ এয য
ুননথফীক্যঙ্কণয িনয সি অঙ্কযাগয
সরস এয ঘক্ান সফক্ল্প ফযফিা
অঙ্কে সক্?

আসতভঙ্কধয িাসয ক্যা সরস গুসর ফীভাক্াযীয োযা সনধথাসযত
তাসযখ্ ( ভাচু সযসত)মথন্ত ক্ামথক্সয থাক্ঙ্কফ।
01.04.2020 এয ঙ্কয ুননথফীক্যন /নতু ন সরস
সযঙ্কলফা প্রদাঙ্কনয ফাাঙ্কয সফক্ল্প সযঙ্কলফা যফযাক্াযীঙ্কদয
োযা ঘদয়া ঙ্কফ।

১১৭

এক্িীক্যঙ্কণয ঙ্কয ক্যানাডা ফযাঙ্কেয
ঘদয়া িীফন ফীভা ণয সসিঙ্কক্ট
ফযাংঙ্কক্য গ্রাক্ঙ্কদয িনয সক্ ায়া
মাঙ্কফ?
এক্িীক্যঙ্কণয ঙ্কয ক্যানাডা ফযাঙ্কেয
ঘদয়া স্বািয ফীভা ণযগুসর সক্
সসিঙ্কক্ট ফযাংঙ্কক্য গ্রাক্ঙ্কদয িনয
ায়া মাঙ্কফ?
এক্িীক্যঙ্কণয ঙ্কয ক্যানাডা ফযাঙ্কেয
ঘদয়া াধাযণ ফীভা ণযগুসর সক্
সসিঙ্কক্ট ফযাংঙ্কক্য গ্রাক্ঙ্কদয িনয
উরব্ধ থাক্ঙ্কফ?
এক্িীক্যঙ্কণয ঙ্কয ক্যানাডা ফযাঙ্কেয
ঘদয়া সভউচু য়ার পাঙ্কিয ণযগুসর সক্
সসিঙ্কক্ট ফযাংঙ্কক্য গ্রাক্ঙ্কদয িনয
ায়া মাঙ্কফ?
অসভ অভায Educational loan
িনয সসিঙ্কক্ট ফযাংঙ্কক্য াঙ্কথ গ্রু
রাআপ সরস সক্ঙ্কনসে, এক্ীক্যঙ্কণয ঙ্কয
সরসয ক্ী ঙ্কফ?
অভায টাটা এঅআসি ঘিনাঙ্কযর
আনুযঙ্কযঙ্কন্পয াঙ্কথ ঘিনাঙ্কযর আনসঙ্কযন্প
সরস যঙ্কয়ঙ্কে, ঘটা
সক্ নতু ন ংমুি ফযাংঙ্কক্য াঙ্কথ 

ফীভা এফং সভউচু য়ার পাি  ক্যানাডা ফযাংক্ োযা প্রদত্ত ভস্ত ণয
এক্িীক্যঙ্কণয ঙ্কয ফযাংঙ্কক্য ফ গ্রাক্ঙ্কদয িনয উরব্ধ ঙ্কফ। ।

এক্ীক্যঙ্কণয ঙ্কয ক্যানাডা ফযাংঙ্কক্য
াঙ্কথ চু সিফি ফীভা এফং সভউচু য়ার
পাি ংিাগুসরয ঘথঙ্কক্ আনসঙ্কযন্প এফং
সভউচু য়ার পাি ঘক্নায িনয অভাঙ্কক্
সক্ অরাদা ফযাংক্ যাক্াউন্ট খ্ুরঙ্কত
ঙ্কফ?
সসিঙ্কক্ট ফযাংঙ্কক্য এক্ীক্যঙ্কণয অঙ্কগ
সসিঙ্কক্ট ফযাংঙ্কক্য গ্রাক্ঙ্কদয োযা
ক্রয়ক্ৃ ত িীফন  স্বািয ফীভা ণয
ম্পসক্থ ত Claim Settlement এয
িনয ঘক্ ায়তা ক্যঙ্কফ?

অফযক্ নয়, অনায সফদযভান যাক্াউন্টটি এয ভাধযঙ্কভ অসন উি
াসযঙ্কফা গ্রণ ক্যঙ্কত াযঙ্কফন।

১১৮

১১৯

১২০

১২১

১২২

ফীভা এফং সভউচু য়ার পাি  ক্যানাডা ফযাংক্ োযা প্রদত্ত ভস্ত ণয
এক্িীক্যঙ্কণয ঙ্কয ফযাংঙ্কক্য ফ গ্রাক্ঙ্কদয িনয উরব্ধ ঙ্কফ।
ফীভা এফং সভউচু য়ার পাি  ক্যানাডা ফযাংক্ োযা প্রদত্ত ভস্ত ণয
এক্িীক্যঙ্কণয ঙ্কয ফযাংঙ্কক্য ফ গ্রাক্ঙ্কদয িনয উরব্ধ ঙ্কফ।
ফীভা এফং সভউচু য়ার পাি  ক্ানাডা ফযাংক্ োযা প্রদত্ত ভস্ত ণয
এক্িীক্যঙ্কণয ঙ্কয ফযাংঙ্কক্য ফ গ্রাক্ঙ্কদয িনয উরব্ধ ঙ্কফ।
সফদযভান গ্রু সরসটি এয তফধতা ফসধ চরঙ্কত থাক্ঙ্কফ এফং ংসিি
ফীভা ংিায োযা সযঙ্কফসত ঙ্কফ। এক্ীক্যঙ্কণয ঙ্কয, ংমুি ফযাংঙ্কক্য
ঙ্কমাগী ংীদায োযা নতু ন সরস যফযা ক্যা ঙ্কফ।
যাুঁ.

চাসরঙ্কয় মায়া মাঙ্কফ?

১২৩

১২৪

১২৫

2020 াঙ্করয ঘভ ভাঙ্ক াভাসিক্
ুযক্ষা সিভগুসরয িনয ঙ্কটা ঘডসফট
(PMJJBY এফং PMSBY)
অভাঙ্কদয সফদযভান যাক্াউঙ্কন্ট টঙ্কফ
সক্না?

ংসিি ফীভা সযঙ্কলফা প্রদানক্াযী ক্ম্পাসনগুসর এ িাতীয় দাসফ(Claim)
সযঙ্কফন( Settlement) ক্যঙ্কফন। ংমুসিক্যঙ্কণয য, অভযা
সসিঙ্কক্ট ফযাংঙ্কক্য গ্রাক্ঙ্কদয Claim ঙ্ক্রান্ত সবঙ্কমাগ  ভযাগুসরঙ্কত
ায়তা ক্যফ। অনায সবঙ্কমাগ / উঙ্কেগ / ভযা ভাধাঙ্কনয ঘক্ষঙ্কি
মসদ অনায ঘক্ান প্রসতফন্ধক্তায ভুঙ্কখ্াভুসখ্ ন তঙ্কফ ফীভা ফীভা
ংিাগুসর insurancecomplaints@canarabank.com এ
অভাঙ্কদয িানান।

যাুঁ, মসদ অসন ঘমাগয ন
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১২৬

ক্ীবাঙ্কফ PMJJBY এফং PMSBY
দাসফ সনষ্পসত্ত ঙ্কফ?

১২৭

Claim ংক্রান্ত দাসফয সনষ্পসত্ত না
ঙ্কর গ্রাক্ঙ্কক্ ঘক্াথায় ঘমাগাঙ্কমাগ ক্যঙ্কত
ঙ্কফ?
PMJJBY এফং PMSBY ম্পসক্থ ত
ঘক্ান সবঙ্কমাঙ্কগয িনয গ্রাক্ঙ্কদয
ঘক্াথায় ঘমাগাঙ্কমাগ ক্যঙ্কত ঙ্কফ?

১২৮

১২৯

ঘক্ান ফীভা ংিাগুসর PMJJBY এফং
PMSBY এয ঘফা সদঙ্কে?

সডএপএঙ্কয সনঙ্কদথাফরী নুাঙ্কয, ঘম ফীভা ংিাগুসর তাসরক্াবু সিয িনয
সনমুি যঙ্কয়ঙ্কে তাযা দাসফ সনষ্পসত্ত ক্যঙ্কফ।
গ্রাক্ঙ্কক্ প্রঙ্কয়ািঙ্কন ফযাঙ্কেয সনক্টতভ ঘক্ান াখ্াঙ্কত
ঘমাগাঙ্কমাগ ক্যঙ্কত ঙ্কফ। গ্রাক্যা ঘক্ান সবঙ্কমাঙ্কগয িনয
sssclaims@canarabank.com এ ঘভর াঠাঙ্কত াঙ্কযন।
গ্রাক্ঙ্কক্ এক্সিত ফযাংঙ্কক্য সনক্টতভ াখ্ায াঙ্কথ ঘমাগাঙ্কমাগ ক্যঙ্কত ঙ্কফ।
সতসন PMJJBY এফং PMSBY ফীভা ম্পসক্থ ত ঘম ঘক্ান সবঙ্কমাঙ্কগয
িনয insurancecomplaints@canarabank.com এ ঘভর
াঠাঙ্কত াঙ্কযন।
ফতথ ভাঙ্কন ক্যানাযা ফযাে ঘভাথ ক্যানাযা এআচএসফসসফস রাআপ আন্পুযঙ্কযন্প
ঘক্াম্পাণী াঙ্কথ PMJJBY এফং ঘভাথ ফািাি অসরয়ানি ঘিনাঙ্কযর
আন্পুযঙ্কযন্প ঘক্াম্পাণী াঙ্কথ PMSBY এয াঙ্কথ চু সি ক্ঙ্কযঙ্কে। এআ ংিাগুসর
এক্সিত ফযাংঙ্কক্য গ্রাক্ঙ্কদয িনয PMJJBY এফং PMSBY এয ধীঙ্কন
সযঙ্কলফাসদ যফযা ক্যা চাসরঙ্কয় মাঙ্কফ।
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