
 
 
 
 
 
 
 
 
 

কাডর্ সদসয্ 
চুিk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MITC/Ver_20150418 
 
 



সবেচেয় tপণূর্ িনয়মাবলী eবং শতর্ াবলী 
ক. ভারতীয় ৈবধ েসi সকল বািসnা যারা চাল ুeবং ৈবধ আরিবeল বয্াংক িলিমেটড (পূেবর্: দয্ 

রtাকর বয্াংক িলিমেটড)("বয্াংক" aথবা "আরিবeল বয্াংক") বয্াংক কতৃর্ ক সরবরাহকৃত 
েকান বণর্না aনুসাের িনগর্ত, েসিটর জনয্ pেযাজয্ িনয়মাবলী eবং শতর্ াবলী সহ, যিদo 
aিতিরk িনয়মাবলী eবং শতর্ াবলীর মেধয্ সীমাবd থাকেব না, েসi সহ েkিডট কাডর্  
("েkিডট কাডর্ ") ধারণ কেরন তােদর জনয্ "েমাs imেটর্ n টামর্স aয্াn কিnশনস" 
("eমআiিটিস") pেযাজয্। 

খ. িযিন আরিবeল বয্াংক েkিডট কাডর্  gহণ কেরেছন েসi বয্িkেকi কাডর্ সদসয্ িহসােব েবাঝােনা 
হেব। 

গ. eমআiিটিস eবং সকল তথয্ eখােন pেযাজয্ সমs েkিডট কাডর্ িল/কাডর্ সদেসয্রা/েkিডট 
কােডর্ র আেবদনকারীেদর/বয্াংেকর gাহকেদর েkিডট কাডর্  পেণয্র সাধারণ জনসাধারণেক আgেহ 
বয্াংক সদসয্েদর তা aিবলেm জানােত হেব। 

ঘ. সকল কাডর্ সদেসয্রা/েkিডট কাডর্  আেবদনকারীেদর/বয্াংেকর সদসয্েদর েkিডট কাডর্  পেণয্র 
সাধারণ জনসাধারণেক আgেহ বয্াংক gাহকেদর aবিহত করা হেc েয eমআiিটিস বয্াংেকর 
িবেবচনার িভিtেত eবং সমেয় সমেয় pেযাজয্ আiন aনসুাের পিরবতর্ ন সােপk। 

ঙ. uেlিখত eমআiিটিস ছাড়াo বয্াংেকর কাডর্ সদসয্ চুিkর িনয়মাবলী eবং শতর্ াবলী সহ পড়েত 
হেব। 

চ. যিদ আপনার িনয়মাবলী eবং শতর্ াবলী gহণেযাগয্ না হয়, আমােদর িলিখত আকাের aবিহত 
করেবন eবং েচৗmক ফালা(ময্াগেনিটক িsপ) বরাবর aেধর্ক আড়াআিড় ভােব আরিবeল বয্াংক 
েkিডট কাডর্  েকেট তা ংস ক ন, eবং েkিডট কাডর্  pািpর 10 িদেনর মেধয্ আমােদর তা 
পািঠেয় িদন। 

1. pদান eবং দায়  
ক) বয্াংেক দরখাsকারীেদর / বয্াংেকর gাহকেদর /  েkিডট কাডর্  pদান করেবন / সাধারণ 

জনসাধারেণর সদসয্ আgহ pকািশত বয্াংেকর পণয্ েkিডট কাডর্ , বিণর্ত নীিত aনুসাের 
pদােনর জনয্ যারা েযাগয্ তােদর বয্াংেকর েkিডট কাডর্ , সমেয় সমেয় pেযাজয্ তা pদান করা 
হেব। uপরn, তার eকমাt eবং eকেচিটয়া িবেবচনার িভিtেত বয্াংক েকােনা কাডর্ সদসয্েক 
েkিডট সীমা eবং / aথবা কয্াশ pতয্াহার সীমা uপর িসdাn pদান করেব। েkিডট সীমা 
eবং / aথবা কয্াশ সীমা pতয্াহার সহ, িবিভn দৃ াn কাডর্ সদেসয্র সােথ েযাগােযাগ করা 
হেব, িকn েkিডট কাডর্  eবং কাডর্ সদেসয্র েময়াদী িববৃিত েডিলভািরর সমেয় তা সীমাবd 
নয়। পযর্ায়kিমক িববৃিত ৈতিরর সমেয় uপলb েkিডট সীমা eবং / aথবা কয্াশ pতয্াহার 



সীমা িববৃিত eবং বয্াংেকর aংশ িহসােব pদান করা হয়  eবং েকােনা পূেবর্ েনািটশ ছাড়াi 
aভয্nরীণ মাপকািঠর িভিtেত পূেবর্াk সীমা ( িল) বৃিd বা hাস করেত পাের। কাডর্ সদসয্রা 
তােদর িনজ িনজ েkিডট সীমা eবং / aথবা কয্াশ pতয্াহার সীমা চাiেছন, তারা বয্াংেক 
সমs pেয়াজনীয় কাগজপt সহ বৃিd/পিরবতর্ েনর aনুেরাধ িলেখ জানােত পােরন, যা বয্াংক 
করার েচ া করেব। বয্াংেকর eকক িবচkণতায় o pদান করা নতুন নিথ uপর িভিt কের, 
তার িনজs িবেবচনার িভিtেত eবং বয্াংক েkিডট সীমা পিরবতর্ ন/বৃিd  eবং / বা uk 
কাডর্ সদসয্ কয্াশ pতয্াহার সীমা চয়ন করেত পােরন । 

খ) ei িনয়মাবলী o শতর্ াবলী কাডর্ সদসয্েদর েkিডট কাডর্  eবং তার বয্বহােরর sীকৃিত / 
েসায়াiেপর uপর বাধয্তামলূক হেব। 

গ) েকান uপকরণ (িবপণন uপকরণ সহ) আেবদনকারীেদর/সদসয্েদর  বয্াংক েথেক েkিডট 
কাডর্  iসুয্র psাব / pিত িতেত গিঠত যা বয্াংক gাহকেদর / সাধারণ জনসাধারেণর আgেহ 
েkিডট কাডর্  pকাশ করা হেব,  aনুেরাধ / aয্াড-aন েkিডট কাডর্  iসুয্ আেবদন সহ। 

ঘ) aয্াড-aন েkিডট কাডর্  বয্াংক dারা জাির করা eকিট ঘটনা, pাথিমক কাডর্ সদসয্ 
eকেচিটয়াভােবi সবর্দা pাথিমক যথােযাগয্ েলনেদেনর aয্াকাuেn বয্াংক pেদয় েমাট পিরমাণ 
eবং কাডর্ সদেসয্র uপর যুk করার pিত দায়ী থাকেবন। 

ঙ) বয্াংক তার িনজs িবেবচনার িভিtেত আেবদনকারীেদর / gাহকেদর জনয্ বয্াংেকর 
pেয়াজনীয় বা pেযাজয্ আiেন তtpিত dারা িনধর্ািরত হoয়া, েযমন েkিডট কাডর্  সাধারণ 
জনসাধারণ pকােশর আgেহ বয্াংক সদসয্েদর জনয্ নিথ েপশ করার pেয়াজন হেত পাের। 

2. িফ o চাজর্  সমহূ 
ক) েযাগদান িফ eবং বািষর্ক িফ 

 বয্াংক কতৃর্ ক iসুয্কৃত িবিভn েkিডট কাডর্  ( িল) pেযাজয্ েযাগদান িফ, বািষর্ক িফ eবং 
নবায়ন িফ রেয়েছ। েসi সকল িফ কাডর্ সদসয্ েথেক কাডর্ সদেসয্র মেধয্ আলাদা হেত পাের, eবং 
েkিডট কােডর্ র িবেশষ বণর্না েথেক েkিডট কােডর্ র িভতর। pেযাজয্ িফ িহসােব েkিডট কােডর্ র 
pদান করার সময় েkিডট কাডর্  eবং বা আেবদন করার সময় কাডর্ সদেসয্র সােথ েযাগােযাগ 
করা হেব। uপরn, েযমন িফ, যা pেযাজয্, সরাসির কাডর্ সদেসয্র aয্াকাun েথেক চাজর্  করা 
হয় eবং েসi aনযুায়ী কাডর্  িববৃিতেত (েsটেমেn) িনেদর্ িশত হয়। 

খ) নগদ pতয্াহার / aিgম িফ  

 কাডর্ সদসয্গণ ভারতবেষর্ aথবা িবেদেশ eিটeম ( িল)-e েkিডট কােডর্ র সাম সয্ aনুযায়ী 
eিটeম েথেক নগদ টাকা েতালার জনয্ েkিডট কাডর্  বয্বহার করেত পােরন।  সমs ধরেনর 



টাকা েতালার uপর েলনেদেনর িফ ধাযর্ হেব eবং পরবতর্ী / আসn িববৃিতেত কাডর্ সদসয্েদর 
িবল করা হেব। েলনেদেনর িফ বয্াংেকর িনজs িবেবচনার িভিtেত পিরবতর্ ন সােপk। uপরn, 
সব কয্াশ pতয্াহার েলনেদন পূণর্ eবং চূড়াn pদােনর তািরখ পযর্n pতয্াহােরর তািরখ েথেক 
চাজর্  েনoয়া হেব। pেযাজয্ চােজর্ র িববরেণর জনয্, aনুgহ কের কাডর্ সদসয্ চুিkেত চাজর্  সূচী 
uেlিখত, eবং সবেচেয় tপূণর্ িনয়মাবলী o শতর্ াবলী নিথর সূিচ পড়ুন, মািসক িববৃিতর 
িবপরীত পৃে  বা বয্াংক oেয়বসাiেট েদখুন।  

গ) চাজর্  eবং সেুদর হােরর সূিচ 

i. সমs চাজর্  eবং িফ, সময় েথেক সমেয় pেযাজয্, কাডর্ সদসয্ ( িল) eবং বয্াংক dারা uপলb 
পিরেষবার pিত কাডর্ সদসয্েদর eবং / aথবা  কাডর্ সদসয্েদর ( িল) িডফl / িবলিmত 
পিরেশাধ করেল aথবা aনয্থায় তােদর িনজ িনজ েkিডট কাডর্  aয্াকাun ( িল) কতৃর্ ক 
pেদয়। 

ii. বয্াংক eকেচিটয়াভােব সময়িভিtক েয েকান / সমs চাজর্  বা িফ (সুদ ছাড়া) পিরবতর্ ন 
করেত পাের aথবা েকান নতুন চাজর্  বা িফ েযাগ করেত পাের, eিট pদানকারীর uপর 
uপযুk িবেবচনা করা হেত পাের, পিরবিতর্ ত চাজর্  বা িফ েযমন পিরবতর্ ন / পিরবতর্ েনর 
েkেt কাডর্ সদসয্েদর anত 30 িদন পূেবর্ িবjিp িদেয় জানােবন। বয্াংক তার িনজs 
িবেবচনার িভিtেত eকেচিটয়াভােব িনবর্ািচত aনয্ েকান িমিডয়ার মাধয্েম কাডর্ সদসয্েক 
পিরবতর্ েন iি ত েদেবন / েযাগােযাগ কের বয্াখয্া েদেবন। 

iii. কাডর্ সদসয্ ( িল) সহ েযমন ভয্ালু eেডড সুিবধা uপেভােগর জনয্ তােদর িনজ িনজ 
েkিডট কাডর্  বয্বহার করেত পােরন িকn তা পুরsার(িরoয়াডর্ ) েpাgাম, িpিময়ার kাব 
েpাgাম, েkিডট িশl বীমা (iনসুয্েরn) eবং sাটর্  িবল েপ েpাgাম (aতঃপর eেত 
সিmিলতভােব "ঐিcক সুিবধা" নােম পিরিচত) সীমাবd কের নয়। কাডর্ সদসয্ ( িল) 
dারা েscায় েকান পিরেষবা gহণ করেত পােরন, িনয়মাবলী o শতর্ াবলীর uপর িভিt কের 
আরo িনিদর্ ভােব িনেদর্ িশত িবেশষভােব ঐিcক সুিবধা pেযাজয্, eবং িনmিলিখত চাজর্  
সূচীেত েসi হার eবং খরচ ঐিcক সুিবধা েপেত পােরন।  

 eিট িবেশষভােব ঐিcক সুিবধা যােত কাডর্ সদসয্ ( িল) dারা েকান uপকাের েনoয়ার 
uেdেশয্ আেদশ কেরন/aনুেরাধ না কের িচিhতকরণ িহসােব বয্াখয্া করা হয়, েযখােন 
কাডর্ সদেসয্র ( িল) pিত সবটাi দায় েরেখ ঐিcক সুিবধা িবধান কেরন। কাডর্ সদসয্ 
( িল) েকান eকিট ঐিcক সুিবধা, pেযাজয্তা eবং pাসি ক শতর্ াবলী gহণ কের িসdাn 
েনoয়া হেব।  

 



 

চাজর্ িলর সচূী (1 েম 2014 েথেক লা ) 
আপনার কাডর্  িচিhত করেত aনুgহ কের আপনার নতুন আরিবeল ieমিভ িচপ সিkয় 

েkিডট কােডর্ র সােথ পাঠােনা sাগতম িচিঠ পড়ুন 

 

িববরণসমূহ  টাiটািনয়াম                               pািটনাম  
েযাগদােনর িফ  আেবদন করার সমেয় েযাগােযাগ িহসােব কােডর্ র ধরণ aনুযায়ী pেযাজয্ িফ eবং 

িববিৃতেত তা pদিশর্ত হেব।  
বািষর্ক / নিবনীকরণ িফ 2000 টাকা পযর্n                         4000 টাকা পযর্n 

aয্াড-aেনর কাডর্  িফ eবং  500 টাকা পযর্n                          1000 টাকা পযর্n  
আিথর্ক চাজর্ িল (খুচেরা kয় eবং 
কয্াশ) 

eিপআর 3.5% pিত মাস  (42% pিত বছর)  

কয্াশ aিgম েলনেদন িফ eবং  নগেদর পিরমােণর uপর 2.5% (কমপেk 300 টাকা)  
কল-e- া  িফ  াে র (খসড়ার) পিরমােণর uপর 2.5% (কমপেk 300 টাকা) 

কাডর্  pিতsাপন (হািরেয় যাoয়া / 
চুির / পুনঃ pদান / aনয্ েকান 
pিতsাপন) 

200 টাকা 

ডুিpেকট(নকল) িববৃিত িফ  100 টাকা 

িবলিmত েপনািl/েদরীেত পিরেশাধ 
িফ 

েমাট েদয় পিরমােণর 15% (নূয্নতম 350 টাকা, সেবর্াc 750 টাকা) 

সীমার েবিশ েপনািl  600 টাকা 

চাজর্  িsপ pািp/কিপ িফ   100 টাকা 

বাiেরর েচক িফ   100 টাকা 

েচক েফরত আসা / aসmান করা 
িফ aেটা েডিবট িরভাসর্াল-বয্াংক  
aয্াকাun তহিবেল টাকা  েনi   

500 টাকা 

শাখােত নগদ aথর্ pদান  আরিবeল শাখায় 100 টাকা / নগদ আমানত েলনেদন সmn    
kেয়র uপর সারচাজর্  (aিধভার) / 
ে েনর িটিকট বািতল  

আiআরিসিটিস পিরেষবা চাজর্  # + েপেমn েগটoেয়। েলনেদেনর চাজর্  [(িটিকট পিরমাণ 
+ আiআরিসিটিস পিরেষবা চাজর্ ) 1.8% পযর্n। িবsািরত জানার জনয্ আiআরিসিটিস 
oেয়বসাiেট uেlখয্  

jালািন েলনেদেনর চাজর্ -জনয্  পােm 
েপে াল kেয়র জনয্ পাm jালানী^  

jালািন েলনেদেনর পিরমােণর 2.5%  সারচাজর্  (aিধভার)  aথবা 10 টাকা েলনেদেনর 
uপর  সারচাজর্  (aিধভার), েযটা েবশী   

িবেদশী aেথর্র েলনেদন* 3.50% + মাsারকাডর্  চাজর্ িল  

 
বািষর্ক / পুননর্বীকরণ চাজর্  চলিত মাচর্  2014 gাহকেদর সােথ আেগর মতi 1 আেগ েkিডট কাডর্  aয্াকাuেnর সােথ চলেত থাকেব 
1 লা জানুয়াির 2015 aবিধ, uপের েপাs করা uিlিখত নতুন চাজর্  pেয়াগ করা হেব।  

tপণূর্: aনgুহ কের মেন রাখেবন আপনার আরিবeল বয্াংক েkিডট কাডর্  িনmিলিখত চাজর্ িল পিরবতর্ ন হেc 
 
 শাখােত নগদ aথর্ pদান: 14 েসেpmর 2014 েথেক কাযর্করী, আরিবeল শাখােত েkিডট কাডর্  পিরেশাধ জনয্ নগদ িডেপািজেটর 

oপর েলনেদেনর চাজর্  সংেশািধত হেয় 100 টাকা হেয়েছ নূয্নতম পিরমাণ েদয় (িমিনমাম aয্ামাun িডu)  
 (eমeিড): 1 aেkাবর 2014 েথেক ময্াড কাযর্করী হেব, সীমা পিরমাণ েদরীেত পিরেশাধ িফর েমাট  
 পিরমাণ েদয় uপের 5%-e পিরবতর্ ন করা হেয়েছ িফ: 1 aেkাবর 2014 কাযর্করী হেব, েদরী পিরেশাধ চাজর্  েমাট পিরমাণ েদয় 



15% সংেশািধত হেয়েছ িবষয়িট নূয্নতম 350 টাকা eবং সেবর্াc 750 টাকা 

uপেরাk সমs চাজর্  িবিভn মােকর্ িটং েpাgাম aধীেন পিরবতর্ ন সােপk। কাডর্ সদসয্ ei পিরবতর্ ন সmেকর্  aবগত করা হেব eবং - 

ei চাজর্  কাডর্ সদসয্ েথেক কাডর্ সদেসয্র িভতর েkিডট কাডর্  টাiপ uপর িনভর্ র কের পিরবতর্ ন হoয়ার সmাবনা রেয়েছ। pেযাজয্ 

চাজর্  েkিডট কাডর্  জনয্ আেবদন করার সময় কাডর্ সদেসয্র সােথ েযাগােযাগ করা হেব eবং / aথবা েkিডট কাডর্  pদােনর সময়,  

ei ধরেনর চাজর্ , pেযাজয্, সরাসির কাডর্ সদেসয্র aয্াকাun েথেক চাজর্  করা হয় eবং েkিডট কাডর্  েsটেমেn িনেদর্ িশত হয়। 

$ - pেযাজয্ বয্ােলn াnফার pেসিসং িফ িহসােব pেযাজয্ হেব। 

@ - সুেদর হার eবং pেযাজয্ বয্ােলn াnফার জনয্ সমেয়র সােথi িবপণন psাব আপনােক জানােনা হেব 

^ - ei aিধভার (সারচাজর্ ) বতর্ মােন নূয্নতম ` 500 eবং সবর্ািধক ` 4000-র পযর্n jালানী kেয়র েkেt িনবর্ািচত 

pািটনাম কাডর্  েহাlার জনয্ মুkব করা হেয়েছ। সবর্ািধক aিধভার (সারচাজর্ ) মkেবর পিরমাণ pয্ািটনাম িডলাiট েkিডট কােডর্ র 

জনয্ pিত িবিলং চেk ` 150 eবং টাiেটিনয়াম িডলাiট েkিডট কােডর্ র জনয্ pিত িবিলং চেk ` 100. ei aবয্াহিত সmূণর্ ভােব 

বয্াংেকর িবেবচনাধীন eবং পিরবতর্ ন সােপk। 

# - িবsািরত জানার জনয্ আiআরিসিটিস oেয়বসাiেট uেlখয্ 

* - বিণক pিত ােনর েলনেদন যা িবেদেশ িনবিnত eমনিক যিদ বিণক ভারেত aবিsত হয়, আnঃসীমাn চাজর্  আকষর্ণ কের। 

সুেদর হার eবং েদরীেত পিরেশাধ িফ গণনা করার uপর িবশদ িববরণ ei নিথেত পের uেlখ করা হেয়েছ। ei ধরেনর িববরেণর 

জনয্ আপিন আমােদর oেয়বসাiেট সবেচেয় tপূণর্ িনয়মাবলী eবং শতর্ াবলীেত uেlখয্ িবষয়িট www.rblbank.com  

সব িফ-র েkেt িজoআi dারা িবjািপত পিরেষবা কর, যা আgহ,sাথর্ eবং aনয্ানয্ চােজর্  o িবষেয়র uপর িভিt কের ভারত 

সরকােরর িনেদর্ িশকা aনুযায়ী পিরবতর্ ন করা হেত পাের।  

সীমাn (kস-বডর্ ার) েলনেদেনর জনয্ tপণূর্ তথয্ 
সমs সীমাn েলনেদন aয্াkিরয়ার (aয্াkিরয়ার eখােন মােচর্ n সtার কথা েবাঝায় যার টািমর্নাল / 
িডভাiস / oেয়বসাiট েলনেদন সংঘিটত হয়) িঠক কের েদoয়া চাজর্  pেযাজয্ বয্াংক িনধর্ািরত 
পাnর হাের ভারতীয় টাকায় পাnিরত হেয় আieনআর কাডর্  সদসয্ aয্াকাuেn িবল করা হয়। 

চাজর্  সচূীেত uিlিখত সীমাn েলনেদেনর পাnর চাজর্  aনুসাের করা হেব। মািকর্ ন ডলার ছাড়া aনয্ 
মুdা েলনেদেনর সmn করার জনয্, েলনেদেনর পিরমাণ pথম চাজর্  সূচীেত uিlিখত িহসােব pেযাজয্ 
হেব, চাজর্  আেরােপর পর ভারতীয় টাকায় মেধয্ তারপর মাsারকাডর্  িনধর্ািরত পাnর হাের মািকর্ ন 
ডলার পাnিরত হেব eবং েপেত পােরন। 
 ঘ) আিথর্ক (িফনয্াn) চাজর্  সমূহ 
i. আিথর্ক চাজর্ িল সকল চােজর্ র uপর মািসক শতাংশ হাের pেদয় হয়, চােজর্ র তািরখ pাথিমক 

কাডর্ সদসয্ নগদ aিgম চাজর্  eবং / aথবা aয্াডaন কাডর্ সদেসয্র েযমন েলনেদন তা 
সmণূর্ েপ পিরেশাধ না হoয়া পযর্n। 

ii. আিথর্ক চাজর্ িল eিটeম-e কয্াশ uঠােনার uপর জমা হেব, eছাড়াo িডমাn া , aনয্ 
েkিডট কাডর্  aয্াকাun েথেক বয্ােলn াnফার করার জনয্ লা  হেব।  



iii. নগদ বা নগদ সমতুলয্ pতয্াহােরর তািরখ েথেক চাজর্  pেযাজয্ হেব eবং বয্াংকার-eর েচক 
iসুয্র তািরখ েথেক তা pেযাজয্। েকনাকাটার জনয্, েমাট আuটsািnংিট েমাট পিরেশাধ 
pেদয় তািরেখর মেধয্ েমাট পিরেশাধ না করা হেল আিথর্ক চাজর্ িল িদেত হেব। aনয্ েkিডট 
কাডর্  aয্াকাun েথেক বয্ােলn াnফােরর েkেt, আিথর্ক মলূয্ sানাnর পিরমােণর uপর 
বয্াংকার-eর েচক iসুয্র তািরখ েথেক aিবলেm জমা িদেত হেব eবং কাডর্ সদসয্ কাডর্  
aয্াকাun আuটsািnং েকান েকনার পিরমােণর uপর।  

iv. েদরীেত পিরেশাধ চাজর্  pেযাজয্ হেব, যিদ নূয্নতম পিরমাণ েদয় পিরেশােধর তািরেখর েশষ 
িদেনর পেরo েশাধ করা না হয় aথবা pদt েদয় পিরমাণ নূয্নতম পিরমােণর েথেক কেমর 
দ ন। েমাট ঋেণর সীমা aিতkম করেল েমাট pেদয়o uপের সীমার aিতkেমর (oভার দয্া 
িলিমট) চাজর্  pেদয় হয়।  

v. আপনার কাডর্  aয্াকাuেn েডিবট হoয়া pেদয় আিথর্ক চাজর্ িল pিতিট িববৃিতর েশষ তািরেখ 
pাp আপনার িববিৃতেত েদখােনা হয়।  

vi. আিথর্ক চাজর্  িহসােব uপের uিlিখত কাডর্  aয্াকাuেn আuটsািnং থাকা পযর্n কাডর্  
aয্াকাun বn করেলo eমনিক তা সmণূর্ পিরেশাধ করা পযর্n pদান করা চলেত থাকেব। 

vii. আপনার কাডর্  aয্াকাuেn আিথর্ক চাজর্  pেযাজয্ হoয়ার জনয্, aনুgহ কের চাজর্  সূিচ পড়ুন। 
ei চাজর্  আপনার পিরেশাধ করা, বয্বহার করা, aভয্nরীণ ঝঁুিক েpাফাiিলং eবং েsার 
বিহরাগত সংsার িববৃিতর িভিtেত েযমন িসআiিবআieল iতয্ািদ পিরবতর্ ন করা যােব।  
আপনার aয্াকাuেn েকান রকম  pেযাজয্ হার পিরবতর্ ন িববৃিত পাঠােনার anত 30 িদন 
পূেবর্ েযাগােযােগর মাধয্েম জানােনা হেব। েয েকােনা সময় আপিন আপনার জনয্ pেযাজয্ হার 
জানেত চাiেল, বয্াংক-বাi-েফান dারা আমােদর কল ক ন।  

viii. বয্াংেক সমs aথবা তার িকছু সুিবধার জনয্ চাজর্ , আিথর্ক মলূয্, িফ eবং বা নগদ aিgম 
িফ পিরবিতর্ ত হেত পাের। 

ঙ)  সুদমkু aিতিরk সময়  
 সুদমুk anবর্তর্ী সময়কাল 20 েথেক 50 িদেনর মেধয্ িবsৃত হেত পাের। যিদo, েতমন 

anবর্তর্ী সময়কাল pেযাজয্ নয়, যিদ আেগর মােসর বােলn পূণর্ ভােব পিরেশাধ না করা হয় 
aথবা যিদ আপিন eিটeম েথেক নগদ তুেল থােকন। uদাহরণ - যার aয্াকাuেnর জনয্ 
িববৃিত তািরখ 20/11/2013, পিরেশাধ েদয় তািরখ 10/12/2013, যা িববৃিত তািরখ েথেক 
20 িদন পর, যােক সুদমুk anবর্তর্ী সময়কাল বলা হয়। 

চ)  সেুদর চাজর্  গণনা  
 সুদ pিতিদেনর েশেষ ৈদিনক িভিtেত, gাহেকর কােরn আuটsািnং বয্ােলেnর িভিtেত গণনা 

করা হয়। সুদ িবিভn পিরকlনা জনয্ আলাদাভােব িনণর্ীত হয় (েযমন, খুচেরা েলনেদন, aিgম 
নগদ, iতয্ািদ) কয্াশ eর aিgেমর জনয্, েলনেদেনর িদন েথেক সুদ ধাযর্ করা হয়, যাiেহাক, 



খুচেরা েলনেদেনর জনয্ েদয় সুদ লা  হেয়, েলনেদেনর তািরখ েথেক তার তার পিরেশাধ েদয় 
তািরেখর মেধয্ সmণূর্ বােলn পিরেশাধ করেত পাের না। িনmিলিখত শতর্ aনুযায়ী, gাহকেদর 
ঋণgs হেয় সুদ িদেত হয় না: 

 িববৃিত র িদনিটেত বয্ােলn শনূয্। 
 িববৃিত র িদনিট েথেক বয্ােলn শূনয্ নয় িকn কাডর্ সদসয্ পিরেশাধ েদয় তািরেখর মেধয্ 

তার পূণর্ pারেm বয্ােলn 100% মুkব করা হয়। িনিদর্  তািরেখর মেধয্ পিরেশাধ না করা হেল, 
আuটsািnংেয়র uপর সুদ সদসয্পদ িফ, eনeসeফ িফ, সুদ, পিরেষবা কর, সীমার uপের 
(oভার িলিমট) eবং েদরী পিরেশাধ িফ uপর ধাযর্ করা হয়। 

 
সুেদর চাজর্  গণনার uদাহরণ: যিদ েকবলমাt আuটsািnং পিরমােণর aংশ মাt পিরেশাধ করা 
হয় েদয় তািরেখর মেধয্, যিদ িববৃিত তািরখ িহসােব pারেm বয্ােলn যা িকনা মােসর 2য় তািরেখ 
10,000 টাকা হয় eবং ধুমাt পিরেশাধ িনিদর্  তািরেখর মেধয্ 500 টাকা pদান করা হয়, সুদ 
িহসাব নীেচর িচেt তা গণনা করা হেব:  
 
েলনেদন: 
তািরখ  েলনেদন পিরমাণ
02-Jan-2013  
 
10-জানু-2013 
15-জানু-2013 
22-জান-ু2013 
02-েফব-2013 

িববিৃতর তািরখ
 
েহােটেলর েলনেদন  
েমাবাiল িবল পিরেশাধ  
েkিডট পিরেশাধ  
িববিৃতর তািরখ  

েমাট পিরমাণ েদয়  10000  
নূয্নতম পিরমাণ েদয়-500   
4000 
2000  
500 
েমাট পিরমাণ েদয় 15300  
নূয্নতম পিরমাণ েদয়-765 

পিরমােণর uপর েদয় সুদ নীেচর aনুসাের চাজর্  করা হেব: ৈদিনক সুদ = বেকয়া পিরমাণ  
*(3.5%*12 মাস)/ 365  
 
সুদ গণনা: 
েলনেদেনর পিরমাণ  সময়কাল িদেনর সংখয্া  সুেদর পিরমাণ
4000  
2000  
10000 (গত মােসর বেকয়া) 
9500 (500 টাকা পিরেশাধ সাম সয্ 
করার পর aবিশ  বয্ােলn) 

10-জানু-2013 েথেক 02-েফব-2013
15-জানু-2013 েথেক 02-েফব-2013 
03-জানু-2013 েথেক 21-জানু-2013 
22-জান-ু2013 েথেক 02-েফব-2013 

24
19 
19 
12 

110.46
43.73  
218.63  
131.18 

 

সুতরাং েমাট সুেদর চাজর্  হেব: 504 টাকা। কাডর্ সদসয্ আেগর মােসর সmণূর্ আuটsািnং বয্ােলn 
না েদoয়ায় ভিবষয্েতর সব েলনেদেনর েkেt সুদ বহন করেব। সুেদর পিরমােণর uপর পিরেষবা কর 
pেযাজয্ হাের ধাযর্ করা হেব। 

ছ) েদরীেত পিরেশােধর িফ 
যিদ েকােনা aথর্ না েদoয়া হয় বা েদয় তািরেখর মেধয্ িমিনমাম aয্ামাun িডu (eমeিড) েথেক 



কম পিরেশাধ করা হয় তাহেল েলট েপেমn িফ (eলিপeফ) কাডর্ সদসয্েক চাজর্  করা হয়। েমাট েদয় 
পিরমাণ 15% হাের চাজর্  করা হয়, নূয্নতম 350,00 টাকা েথেক সেবর্াc 750,00 টাকা। 

 uদাহরণ েদরীেত িফ পিরেশােধর গণনা: eকিট aয্াকাuেn েটাটাল aয্ামাun িডu (িটeিড) 
িবেবচনা করেল 3400,00 টাকা eবং পিরেশােধ েদয় তািরখ 4 আগs 2013 । কাডর্ সদসয্ 
েদয় তািরেখর মেধয্ eমeিড পিরেশাধ না করেল, েলট েপেমn িফ (েদরীেত পিরেশােধর িফ) 
510 টাকা চkাকার (সাiেকল) তািরেখ ধাযর্ করা হেব। িটeিড-eর uপর eলিপeফ 15%, 
যার aথর্ 15% X 3,400 = 510.00 টাকা। 

জ) কাডর্  aয্াকাuেn বতর্ মান েমাট সীমার আuটsািnং aিতkেমর েkেt oভার িলিমট েপনািl 
(সীমা aিতkাn শািs) ধাযর্ করা হয়। 

 
েkিডট eবং টাকা uেtালেনর সীমা 
ক) বয্াংক তার িনজs িবেবচনার িভিtেত আপনােদর েkিডট eবং নগদ pতয্াহােরর সীমা িনধর্ারণ 

কের eবং eকi িবষেয় েযাগােযাগ কের কাডর্  কয্ািরয়ার eবং সীমা eবং িনিদর্  েkিডট সীমায় 
aিতিরk কাডর্  সদসয্ িভিtেত ে িk সীমা ৈবিশ য্ িনধর্ািরত হয়। কাডর্  aয্াকাuেn aনুেমািদত 
েkিডট সীমা সমেয়র িভিtেত বয্াংক নীিত aনুযায়ী পযর্ােলাচনার মাধয্েম যথা সমেয় সংেশািধত 
হেত পাের। েমাট েkিডট সীমা eবং আপনার কাডর্  aয্াকাun uপলb েkিডট সীমা সমsi 
িববৃিতেত pিতফিলত হয় eবং আপনার কাডর্  aয্াকাun বয্বহােরর জনয্ uপলb, আপনার aয্াড 
aন কাডর্  সহ। বয্াংেকর কাডর্  সীমা aিতkম করেল েকােনা aনুমিতেক সmান না কের থামেত 
বাধয্ থাকেব। 

খ) েkিডট কাডর্  aয্াকাuেn আuটsািnং েয েকােনা আপনার সময় েমাট ঋেণর সীমা aিতkম 
করা uিচত নয়, তাহেল েমাট েkিডট সীমা aিতkেমর পিরমাণ িনিবর্েশেষ pেযাজয্ িফ চাজর্  
করা হেব। aিতিরk পিরমাণ aিবলেm পিরেশাধ করেত হেব।  

গ) যিদ আপনার কাডর্  বািতল করা হেয়, তাহেল েkিডট সীমা eবং কাডর্  aয্াকাun বn করা হেব।  
ঘ) ei ঘটনার েkেt আপনােক মািসক িববৃিত aনযুায়ী েদয় পিরমাণ পিরেশাধ করেত হেব, 

আপনার েkিডট বয্ােলেnর uপর সুদ লা  হেব না eবং তা পরবতর্ী মািসক িববৃিতেত 
পিরমােণর সােথ সমnয় করেত হেব। 

 4. িবিলং 
 ক) িবিলং eবং েsটেমn   

i. pেতয্কিট িবিলং সময়কােলর মেধয্ কাডর্  aয্াকাuেn েকানo েলনেদন বা বেকয়া থাকেল েসটার জনয্ বয্া  

আপনােক আপনার িচিঠ পাঠােনার িঠকানায় মােস eকবার eকিট েsটেমn (aতঃপর যােক "েsটেমn" 

বলা হেব) েpরণ করেব। বয্া  িনmিলিখত পdিত িলর eকিট বা eকািধক বয্বহার কের েsটেমn 

পাঠােত পাের - ডাকেযােগ, ফয্াk, iেমiল বা eসeমeস েমেসিজং। েsটেমn( িল) না পাoয়া ei চুিkর 



aধীনs আপনার বাধয্বাধকতা eবং দািয়tেক pভািবত করেব না eবং েপেমn িডu েডট বা পিরেশােধর 

িনিদর্  তািরেখর আেগ কমপেk িমিনমাম aয্ামাun িডu (MAD) বা নূয্নতম বেকয়া aথর্রািশ পিরেশাধ 

করার জনয্ আপিন দায়ী থাকেবন। েয সমs gাহকেদর বেকয়া aথর্রািশর পিরমাণ 100 টাকার কম 

তােদর ডাক/kিরয়েরর মাধয্েম কাগেজর েsটেমn েpরণ না করার aিধকার বয্া  সংরkণ কের।  
 ii. বয্া  বয্বসািয়ক pিত ান েথেক গৃহীত সকল ঋণ o পিরেশাধয্ সকল চােজর্ র জনয্ কাডর্  aয্াকাuেn 

িবকলন বা েডিবট করেব eবং কাডর্  সদেসয্র পেk করা সকল েপেমn কাডর্  aয্াকাuেn জমা করেব। 
iii. বয্াে র সকল েkিডট কাডর্  ( িল) কাডর্  সদসয্েক (গণেক) চলমান বা িরভলিভং েkিডেটর সুিবধা িদেত 

পাের েযখােন কাডর্  সদসয্রা ধুমাt েsটেমেn uিlিখত নূয্নতম বেকয়া aথর্রািশ (MAD) েশাধ করা 
িনবর্াচন করেত পােরন। কাডর্  সদসয্েক েমাট বেকয়া aথর্রািশ (TAD) বা নূয্নতম বেকয়া aথর্রািশ 

(MAD) পিরেশাধ করার িনিদর্  তািরখ যা েsটেমেn uিlিখত থাকেব েসi তািরেখ বা তার আেগ 

পাঠােত হেব। MAD হল েসi নূয্নতম বেকয়া aথর্রািশ যা আপনােক আপনার কাডর্  aয্াকাunেক aনুkল 

ঋণ িsিতেত রাখার জনয্ pদান করেত হেব। নূয্নতম বেকয়া aথর্রািশ গণনা করার জনয্ েসi মােসর 

নতুন EMI পাoনা, আেগর aপিরেশািধত EMI পাoনা (আপিন যিদ আপনার েkিডট কােডর্  েকানo ঋণ 

িনেয় থােকন), যিদ থােক তাহেল সীমার aিতিরk aথর্রািশ eবং aনয্ানয্ পিরকlনা udেৃtর 5% েযাগ 

করা হয় (নূয্নতম 200 টাকার সােপেk)। পূেবর্ aপিরেশািধত সমs নূয্নতম বেকয়া aথর্রািশ eবং 
পিরেষবা কর (যিদ pেযাজয্ হয়) আপনার বতর্ মান নূয্নতম  

 বেকয়া aথর্রািশর সে  েযাগ করা হয়। ei aথর্রািশ েsটেমেn নূয্নতম বেকয়া aথর্রািশর aধীেন 

pদিশর্ত হেত থাকেব।   
iv. সকল কাডর্  aয্াকাuেn কােডর্ র িবেশষািধকার pতয্াহার বা sিগত করা হেত পাের (সামিয়ক বা 

sায়ীভােব) যিদ আপনার েকানo কাডর্ /ঋণ aয্াকাuেnর জনয্ নূয্নতম বেকয়া aথর্রািশ পিরেশােধর 

িনিদর্  তািরেখর মেধয্ pদান না করা হয়। ei পিরেশাধ না করার কারেণ eকিট aথর্দ o ধাযর্ করা হেত 

পাের। বয্া  তার িনজs িবেবচনার িভিtেত বয্বসািয়ক pিত ানেক েkিডট কাডর্ েক sীকৃিত না েদoয়ার 

িনেদর্শ িদেত পাের eবং/aথবা সমেয় সমেয় বয্া  dারা pকািশত সতকর্ীকরণ বুেলিটেন কাডর্  নmরিট 

তািলকাভুk করার মাধয্েম বা aনয্ভােব কাডর্  িনজ িজmায় িনেত পাের। 
v. আপিন পিরেশােধর িনিদর্  তািরেখর মেধয্ নূয্নতম বেকয়া aথর্রািশর েবশী pদান করেত পােরন, িবিলং 

সময়সীমার মেধয্ eকািধক বার aথর্ pদান করেত পােরন aথবা কাডর্  aয্াকাuেnর বেকয়া aথর্রািশ েয 

েকানo সময় পিরেশাধ করেত পােরন। aনুgহ কের মেন রাখেবন েয pিত মােস ধুমাt নূয্নতম বেকয়া 
aথর্রািশ পিরেশাধ করেল পিরেশােধর সময়কাল দীঘর্ হেব  

 যার জনয্ আপনার বেকয়া aথর্রািশর uপের aনুসারী সুদ pদান করেত হেব। uদাহরণ s প, আপিন যিদ 

5000/- টাকা বয্য় কেরন eবং pিত মােস িঠক নূয্নতম বেকয়া aথর্রািশ পিরেশাধ কেরন তাহেল eর 

দ ন পিরেশােধর সময়কাল 6 বছর দীঘর্ হেত পাের, যার সে  আপনােক বেকয়া aথর্রািশর uপর 

aনুসারী সুদ pদান করেত হেব।  



 তাi যখিন আপনার নগদ টাকার আগমন পযর্াp হেব তখিন আপনার নূয্নতম বেকয়া aথর্রািশ েথেক 

যেথ  েবশী পিরমাণ পিরেশাধ করা uিচৎ।  
vi. যিদ কাডর্  সদসয্ েমাট বেকয়া aথর্রািশর িকছু পিরমাণ aথবা MAD (েকানo পিরিsিতেতi MAD-eর 

কম পিরমাণ নয়) জমা কেরন তাহেল বেকয়া পিরেশাধয্ udtৃ aথর্রািশর পরবতর্ী েsটেমেn েজর টানা 
হেব। সmণূর্ eবং চূড়াn পিরেশাধ করা পযর্n ei পিরমাণ aথর্রািশর uপর িফনয্াn চাজর্  ধাযর্ করা হেব।  

vii. আপনার েযাগােযােগর িঠকানায় েকানo পিরবতর্ েনর েkেt, আপনােক aিবলেm বয্াে র সে  েযাগােযাগ 

করার পরামশর্ েদoয়া হয় যােত আপনার িনয়িমত eবং িঠক সমেয় েsটেমn পাoয়া িনি ত করা যায়। 
viii. সািভর্ স চাজর্  pদান করার সােপেk আপিন aনুেরাধ করেল ধুমাt aনুেরােধর পূবর্বতর্ী বােরা মাস পযর্n 

সময়সীমার জনয্ aয্াকাuেnর ডুিpেকট মািসক েsটেমn বয্া  pদান করেব; eর জনয্ চােজর্ র তফিসল 

aনুসাের সািভর্ স চাজর্  pদান করেত হেব যা বয্াে র িবেবচনা aনুযায়ী পিরবতর্ ন সােপk।  
 b)  পিরেশাধ 

i. কাডর্  সদসয্েদর (গেণর) েথেক pাp েপেমn েথেক কর, িফ, aনয্ানয্ চাজর্ , সুেদর জনয্ চাজর্ , kয় eবং নগদ 

aিgম ei kেম কাটা হেব।  
ii. পিরেশাধ াফট, েচক, নগদ, বয্াে র সে  থাকা aনয্ েকানo আমানিত aয্াকাun েথেক কাডর্  

aয্াকাuেn জমা করার sায়ী িনেদর্শ aথবা sয়ংিkয় খরেচর িনেদর্ েশর সাহােযয্ িবকলেনর মাধয্েম করা 
েযেত পাের। eছাড়াo আপিন ভারতীয় িরজাভর্  বয্া  dারা pবিতর্ ত iেলক িনক িkয়ােরn সািভর্ েসর 

(ECS) মাধয্েম RBL বয্াংক বা aনয্ েকান বয্াংেকর সে  থাকা আপনার aয্াকাun েথেক সরাসির 

িবকলেনর সাহােযয্ পিরেশােধর মাধয্েম আপনার কাডর্  aয্াকাuেn aথর্ জমা করেত পােরন। আপনার যিদ 

েকানo RBL বয্াংক আমানিত aয্াকাun থােক, তাহেল আপিন েনটবয্াি ং-eর মাধয্েম aনলাiেন aথবা 
শাখায় েপেমn করেত পােরন। আপিন ভারতীয় িরজাভর্  বয্াংক dারা pবিতর্ ত eনieফিট (নয্াশনাল 

iেলক িনক ফাnস াnফার) সুিবধাo বয্বহার করেত পােরন। eনieফিট-র মাধয্েম েপেমn করার জনয্ 
আপিন েয বয্া  েথেক টাকা sানাnর করেত চান েসi বয্াে র েনটবয্াি ং বয্বহার ক ন eবং sানাnিরত 

aথর্ pাp করার জনয্ আপনার RBL বয্া  েkিডট কাডর্  নmরেক eকজন েবিনিফিশয়াির েপ েযাগ 

ক ন। আuটেsশন েচক / াফট aথর্াৎ িনিদর্  িবেশষ িকছু শহর ছাড়া (ei ধরেণর িবেশষ শহর িলর 

তািলকা বয্া  সমেয় সমেয় িনধর্ারণ কের eবং aনুেরাধ করেল ei তািলকা পাoয়া যায়) aনয্ শহের pেদয় 

েচক/ াফেটর জনয্ pিkয়াকরণ িফ pদান করেত হেব। আuটেsশন েচক pিkয়াকরণ সংkাn িফ 

চাজর্ সমেূহর তফিসেল uিlিখত আেছ। ei সমs sান িলর তািলকা eবং pিkয়াকরণ িফ পিরবিতর্ ত হেত 

পাের। eছাড়াo আপিন আমােদর oেয়বসাiট www .rblbank.com e লগiন (টয্াব) e থাকা 'kiক  

েপ' িলংক বয্বহার কের েপেমn করেত পােরন। ei পিরেষবা eকিট aনলাiন িবল েপেমn পিরেষবা 
pদানকারীর মাধয্েম আপনােক pদান করা হয়। ei সুিবধা বয্বহার করার পূেবর্ aনgুহ কের 
পিরেষবা pদানকারীর িনিদর্  িনয়মাবলী eবং শতর্ াবলী েদখুন।  



 আমরা আপনােক যেথ  সময় থাকেত আপনার েচক/ াফ্ট ডাক েযােগ পাঠােত aথবা েযেকােনা 
িনধর্ািরত প বেk েফলেত aনুেরাধ কির যােত পিরেশােধর িনিদর্  তািরেখ aথবা তার আেগ েপেমেnর 

সাধেনর িনকািশর জনয্ যেথ  সময় থােক। পরবতর্ীকােল আপনার েপেমেnর সাধেনর জনয্ যিদ aথর্ 
pদান করেত asীকার করা হয় aথবা পিরেশােধর িনিদর্  তািরেখর মেধয্ নূয্নতম বেকয়া aথর্রািশ pদান 

না করা হয় তাহেল চাজর্  সমূেহর তফিসেল uিlিখত eকিট িফ আপনার কাডর্ /ঋণ aয্াকাuেnর জনয্ ধাযর্ 
করা হেব। আপনার েকানo eকিট কাডর্ /ঋণ aয্াকাuেn বেকয়া পিরেশাধ না করা হেল আপনার সমs 

কাডর্  aয্াকাuেnর জনয্ কােডর্ র িবেশষািধকার sিগত/pতয্াহার করা হেত পাের। বয্া  েয েকােনা uপযুk 

আiিন বয্বsা েনoয়া  করার aিধকারo সংরkণ কের।  
 iii. কাডর্  aয্াকাuেnর জনয্ েপেমn িনmিলিখত েযেকােনা eকিট পdিতেত করা েযেত পাের - েsটেমেnর 

িপছেনর পৃ ায় uিlিখত েযেকােনা eকিট পt পাঠােনার িঠকানায় েচক বা াফ্ট েমল করার মাধয্েম। 
েচক াফটিট "RBL Bank Crad Number xxxx xxxx xxxx xxxx" েক pেদয় করেত হেব। যিদ 

আপনার েকানo বয্া  aয্াকাun থােক তাহেল আপিন sায়ী কাযর্িনবর্াহী িনেদর্শ িদেত পােরন েযখােন 

aথর্রািশ sয়ংিkয় ভােব আপনার বয্া  aয্াকাun েথেক কাডর্  aয্াকাuেn sানাnিরত হেব।  
iv. কাডর্  সদসয্গণ uc মূেলয্র েলনেদেনর sীকৃিতর জনয্ বা aনয্ েযেকােনা কারেণ কৃিtম ভােব তােদর 

aনুেমািদত েkিডট সীমা বৃিd করার জনয্ তােদর েkিডট কােডর্  aিতিরk েপেমn করেত পারেবন না। যিদ 

eমন pেয়াজনীয়তা েদখা েদয় েসেkেt েkিডট সীমা বৃিd করার জনয্ কাডর্  সদসয্েদরেক বয্াে র সে  

েযাগােযাগ করার পরামশর্ েদoয়া হেc। বয্াংক েkিডট সীমা বাড়ােনা বা কমােনার aিধকার সংরkণ কের।  
v. sায়ী কাযর্িনবর্াহী িনেদর্ েশর মাধয্েম েপেমn / iিসeস: কাডর্  সদসয্গণ তােদর েkিডট কােডর্ র জনয্ sায়ী 
কাযর্িনবর্াহী িনেদর্শ (eসআi) / iেলক িনক িkয়ািরং সািভর্ স (iিসeস) িনবর্াচন করেত পােরন। eসআi / 
iিসeস েমাট বেকয়া aথর্রািশ (TAD) বা নূয্নতম বেকয়া aথর্রািশর (MAD) জনয্ হেত পাের। eটা মেন 

রাখা েযেত পাের েয eসআi iিসeস-eর িন াদেনর জনয্ pেযাজয্ aথর্রািশ েশষ েsটেমn/িবেলর পের 

পিরেশােধর িনিদর্  তািরেখর পূেবর্র কােজর িদন পযর্n aয্াকাuেn pাp েkিডট (gাহক dারা  করা 
েপেমn, বয্বসায়ী dারা করা pতয্পর্ণ, িরoয়াডর্  িরিডম করা, েkিডট/নগদ েফরত, চাজর্  pতয্াহার iতয্ািদ 

যিদ থােক) eবং জমার (েপেমn pতয্াহার) িহসােবর পের করা হয়। eসআi / iিসeস িন াদন ei যুিkর 

uপর িনভর্ রশীল েয কমপেk MAD বা TAD eবং েkিডেটর মেধয্র পাথর্কয্ িন াদন করা হেব। gাহক 

dারা pদt েপেমn eসআi িন াদেনর পিরমাণ িsর করার েkেt eকিট মখুয্ ভূিমকা পালন কের। েপেমn 

িনেদর্শ iিসeস / eসআi যিদ TAD-eর জনয্ হয়  

  • যিদ েমাট বেকয়া aথর্রািশ eবং েkিডট/েডিবেটর িনট (gাহক dারা  করা েকানo েপেমn না 
থাকেল) েমাট বেকয়া aথর্রািশর সমান বা তার েথেক েবশী হয় তাহেল eসআi/iিসeস নূয্নতম বেকয়া 
aথর্রািশর (MAD) জনয্ িন াদন করা হয়। যিদ েমাট বেকয়া aথর্রািশ eবং েkিডট/েডিবেটর িনট 

(েকানo েপেমn করা হেয় থাকেল) েমাট বেকয়া aথর্রািশর সমান বা তার েথেক কম হয় তাহেল 



eসআi/iিসeস MAD eবং pাp েপেমেnর িনট পাথর্েকয্র জনয্ িন াদন করা হেব যিদ পাথর্কয্ শেূনয্র 

েচেয় েবশী হয়।  
vi. iিসeস / eসআi dারা েপেমn করার েkেt পিরেশােধর িনিদর্  তািরখ eকিট ছুিটর িদন হয় তাহেল 

iিসeস / eসআi পূবর্বতর্ী কােজর িদেন uপsাপন করা হেব। েচেকর মাধয্েম েপেমn করার েkেt েচক 

anতপেk 3 িদন aিgেম ৈতির করেত হেব যােত পিরেশােধর িনিদর্  তািরেখর আেগ aেথর্র pািp িনি ত 

করা যায়।  
  
uদাহরণ 

েপেমn িনেদর্ েশর 

ধরণ  
পিরিsিত TAD  MAD gাহক dারা  করা

েপেমn  
aনয্ানয্ েkিডট eসআi / iিসeস 

িন াদেনর পিরমাণ  
TAD A 100  100 0 (েকান েপেমn েনi) 1000 বা তার েবিশ 100 (নূয্নতম MAD)

 B 100 100 200 (পিরমাণ> Mad) 1000 বা তার েবিশ 0 
 C 100 100 100 (পিরমাণ> MAD) 1000 বা তার েবিশ 0 
 D 100 100 0 (েকান েপেমn েনi) 750 (> TAD) 250 
 E 100 100 200 (পিরমাণ> MAD) 750 (> TAD) 50 
 F 100 100 100 (পিরমাণ > MAD) 750 (> TAD) 150 

 
  েপেমn িনেদর্শ / eসআi যিদ MAD-eর জনয্ হয়  
  •   যিদ েমাট বেকয়া aথর্রািশ eবং েkিডট/েডিবেটর (েকানo েপেমn না করা হেয় থাকেল) িনট েমাট বেকয়া aথর্রািশর সমান বা তার েচেয় কম হয় 

তাহেল eসআi নূয্নতম বেকয়া aথর্রািশর জনয্ িন াদন করা হেব।  
 •   যিদ েমাট বেকয়া aথর্রািশ eবং েkিডট/েডিবেটর (েকানo েপেমn করা হেয় থাকেল) িনট েমাট বেকয়া aথর্রািশর সমান বা তার েচেয় কম হয় 

তাহেল eসআi নূয্নতম বেকয়া aথর্রািশ eবং pাp েপেমেnর িনট পাথর্েকয্র জনয্ িন াদন করা হেব যিদ পাথর্কয্ শূেনয্র েচেয় েবশী হয়।  
 
uদাহরণ 

েপেমn িনেদর্ েশর 

ধরণ  
পিরিsিত TAD  MAD gাহক dারা  করা 

েপেমn  
aনয্ানয্ েkিডট eসআi / iিসeস

িন াদেনর পিরমাণ  
MAD  A 1000  100 0 (েকান েপেমn করা 

হয়িন) 
1000 বা তার েবিশ 100 (নূয্নতম MAD)

 B 1000 100 200 (পিরমাণ > MAD) 1000 বা তার েবিশ 0 

 C 1000 100 100 (পিরমাণ > MAD) 1000 বা তার েবিশ 0 

 D 1000 100 0 (েকান েপেমn করা 
হয়িন) 

750 (> TAD) 100 

 E 1000 100 200 (পিরমাণ > MAD) 750 (> TAD) 50 

 F 1000 100 100 (পিরমাণ > MAD) 750 (> TAD) 100 

 

c)     িবিলং সংkাn িবেরাধ 

  েsটেমেnর ( িলর) সমs িবষয়বs সিঠক eবং কাডর্  সদসয্ (গণ) dারা সmত বেল গণয্ করা হেব যিদ না 

েsটেমn iসুয্ করার 30 িদেনর মেধয্ কাডর্  সদসয্ (গণ) RBL বয্া েক েকানo aসংগিত সmেকর্  সূিচত 

কেরন। মাsারকাডর্  pিবধান aনুযায়ী, aস িতর েkেt আপনার পেk eকিট চাজর্  সংkাn িবেরাধ  



করার জনয্ িলিখতভােব বয্া েক aবিহত করা বাধয্তামূলক। আমরা আপনােক আমােদর oেয়বসাiেট 

http://ww w.rblbank.com/consumer/creditcard/disputeform.pdf. uপলb িবেরাধ ফমর্ sাkর 

কের iেমল কের বা aনয্ ভােব পাঠােত aনুেরাধ কের থািক।   পূেবর্াk aসংগিত যিদ বয্াে র আপাত 

দিৃ েত ৈবধ বেল মেন হয় তাহেল বয্া  তার সmণূর্ eবং চূড়াn সnি র জনয্ পরবতর্ীকােল 

করা তদn সmণূর্ না করা পযর্n সামিয়ক িভিtেত চাজর্  pতয্াহার করেত পাের। বয্া  dারা 

পিরচািলত uk তদেn যিদ জানা যায় েয েসi (aসংগিত) চাজর্  uk কাডর্  সদেসয্র (গেনর) 

জনয্ ধাযর্ হেব, তাহেল পরবতর্ী েsটেমেn েসi চাজর্  পুনরায় বলবত করা হেব eবং eখােন uপের 

uিlিখত চাজর্  aনুসাের বয্া  িফ/চাজর্  দাবী করেব। eখােন uিlিখত ধারা সেtto বয্া  dারা পিরচািলত 

তদেnর ফলাফল বয্া  uk কাডর্  সদসয্েক (গণেক) জানােত 60 িদেনর েবশী সময় েনেব না। 
d)    েযাগােযােগর pণালীসমূহ 

  কাডর্  সদসয্ েকানo p  eবং/aথবা aিভেযাগ aথবা uেdেগর pিতিবধােনর জনয্ িনmিলিখত েয েকানo 

eকিট েযাগােযােগর pণালীর মাধয্েম বয্াে র সে  েযাগােযাগ করেত পােরন।  
•  24 ঘnার gাহক পিরেষবা িনঃ l নmর 1800 121 9050. 

 • Cardservices@rblbank.com e eকিট i-েমiল পাঠােনার মাধয্েম 

 • বয্াে র েkিডট কাডর্  িবভােগর িনকট ei িঠকানায় িচিঠ িলেখ: 

 ময্ােনজার- েkিডট কাডর্  সািভর্ স, RBL বয্া , 

 িবিlং নং 1, েমাদী িমল কmাun, oখলা েফজ - 3,  

 িনu িদlী - 110 020  

e) েkিডট কাডর্  - aিভেযােগর pিতিবধান 

  RBL বয্াে  আমরা িনরnর আপনােক সেবর্াc মােনর পিরেষবা pদান করার েচ া কির। িকn যিদ েকানo 

েkেt আমােদর পিরেষবা আপনার pতয্াশা পূরণ করেত না পাের তাহেল আমরা আপনার কােছ েথেক েসটা 

জানেত চাi। আমরা যােত আপনােক dত জবাব িদেত পাির েসi জনয্ আপনার সিঠক দেলর সে  

েযাগােযাগ করা pেয়াজন। েযমন আপনার aিভেযাগ যিদ েকানo বয্াি ং পণয্ সmেকর্  হয় তাহেল aনুgহ 

কের বয্াি ং পিরেষবা পিরেcেদর aধীেন pদt তথয্ েদখুন। eকiভােব েkিডট কােডর্ র জনয্ aনুgহ কের 

েkিডট কাডর্  পিরেcদ েদখুন। eছাড়াo আপিন (আমােদর) কােছ বয্াে র আuটেসাসর্ করা সংsা dারা 

pদt পিরেষবা সmিকর্ ত সমসয্াo িনবnন করেত পােরন। আপনার সহেযািগতার জনয্ ধনয্বাদ।  
  sর 1  

  gাহক েসবা - aনgুহ কের আমােদর 24-ঘnার িনঃ l  

  gাহক েসবা নmর 1800 121 9050 কল ক ন eবং আমােদর eিkিকuিটভরা আপনােক সাহাযয্ করেব।  



  aিভেযাগ ফমর্ - aনয্থা, আপিন আমােদর আপনার মতামত জানােনার জনয্ aনলাiন aিভেযাগ ফমর্ 

বয্বহার করেত পােরন।  
 iেমল - আপিন যিদ বয্াে র সে  েযাগােযােগর জনয্ iেলক িনক েমiল বয্বহার করেত চান তাহেল 

aনুgহ কের cardservices@rblbank.com e আপনার aিভেযাগ iেমiল ক ন 

  পt- পেtর মাধয্েম েযাগােযােগর জনয্ aনgুহ কের িনmিলিখত িঠকানায় িলখুন: 

  ময্ােনজার - েkিডট কাডর্  সািভর্ স, RBL বয্া  িবিlং নং 1, েমািদ িমল কmাun, oখলা েফজ -3, িনu 

িদিl - 110 020 

  আপনার pে র pকৃিত eবং সমাধান o েযাগােযােগর জনয্ pেয়াজনীয় সমেয়র uপর িনভর্ র কের আমরা 

আপনার পt aথবা iেমল পাoয়ার 10 িদেনর মেধয্ আপনােক জবাব পাঠােবা।  
  আপনার সমসয্া সমাধান করেত আমােদর সাহাযয্ করার জনয্ আমােদর কােছ েলখার সময় aনুgহ কের 

িনmিলিখত িববরণ িল pদান করেবন।  
1. আপনার সmণূর্ নাম   

2. আপনার aয্াকাuেnর িবশদ িববরণ, আপিন যিদ eকজন িবদয্মান gাহক হন  

3. আপনার েযাগােযােগর িববরণ (িঠকানা, েটিলেফান নmর eবং i-েমiল)  

 sর 2 (sর 1-e সn  না হেল) 

  যিদ আপিন 10 িদেনর মেধয্ আমােদর কাছ েথেক েকানo জবাব না পান বা sর 1 dারা pদt সমাধান 

আপনার মনঃপূত না হয় তাহেল আপিন eখােন iেমল বা পt পাঠােত পােরন: েহড - েkিডট কাডর্  সািভর্ স 

  iেমল - headcardservice@rblbank.com পt পাঠােনার িঠকানা: RBL বয্া , িবিlং নং 1, েমািদ 

িমল কমপাun, oখলা েফজ -3, িনu িদিl - 110 020 

  আপনার সমসয্া আমােদর বুঝেত eবং সমাধান করেত সাহাযয্ করার জনয্ আপিন পূেবর্ েযাগােযাগ করার 

সময় আপনােক েয েরফােরn নmর েদoয়া হেয়েছ েসটা eবং েসi সে  আপনার aয্াকাun নmর / েkিডট 

কাডর্  নmর uেlখ ক ন।  
  sর 3 (sর 2 e সn  না হেল) 

  যিদ আপিন eখনo pদt সমাধােন সn  না হন তাহেল আপিন আমােদর মখুয্ েনাডাল aিফসােরর সে  

েসামবার েথেক kবার (কােজর িদন) সকাল 10:00 টা েথেক সnয্া 7:00 টার মেধয্ িনmিলিখত নmের 

েযাগােযাগ করেত পােরন।  
  সমীেপষু 

 িpিnপাল েনাডাল aিফসার, RBL বয্া  - িমস েরািজনা েসহগাল পt পাঠােনার  

 িঠকানা: 



 RBL বয্া  

  িবিlং নং 1, েমািদ িমল 

  কমপাun, oখলা েফজ -3, িনu িদিl - 110 020 

  iেমল - principalnodalofficercards@rblbank.com  

 েযাগােযােগর নmর: 011-49796972 

 বয্াি ং নয্ায়পাল 

  আপিন যিদ আপনার সমসয্া জানানার 30 িদেনর মেধয্ েকানo "চূড়াn জবাব" না পান aথবা pাp জবােব 

আপিন সn  না হন তাহেল আপিন eকিট িনরেপk পযর্ােলাচনার জনয্ বয্াি ং নয্ায়পােলর সে  েযাগােযাগ 

করেত পােরন। আপিন বয্াি ং নয্ায়পাল সmেn িবsািরত জানার জনয্ ei িলংকিট পিরদশর্ন করেত পােরন 

: https://secweb.rbi.org.in/BO/precompltindex.htm 

  বয্াি ং নয্ায়পাল pকl, 2006 eর মখুয্ udৃতাংশ আপনার aবগিতর জেনয্ সংেযািজত করা হল: 

 বয্াি ং নয্ায়পােলর কােছ েকানo aিভেযাগ দািখল করা যােব না যিদ না: 

 i)     aিভেযাগকারী বয্াি ং নয্ায়পােলর কােছ aিভেযাগ করার আেগ বয্াে র কােছ িলিখত ভােব িবষয়িট 

uপsাপন কেরেছন eবং বয্া  aিভেযাগিট pতয্াখয্ান কেরেছ aথবা aিভেযাগকারী িবষয়িট বয্াে র কােছ 

uপsাপন করার eক মাস সময়কােলর মেধয্ েকানo জবাব পানিন aথবা aিভেযাগকারী বয্াে র জবােব 

সn  নন; 

 ii) aিভেযাগকারী বয্াে র কােছ িবষয়িট uপsাপন কের েয utর েপেয়েছন েসi সময় েথেক eক বছর 

সময়কাল utীণর্ হoয়ার আেগ aিভেযাগ জানােনা হেয়েছ বা েকানo utর না েপেয় থাকেল বয্া েক 

িবষয়িট সmেn জানােনার eক বছর eক মাস সময়কােলর মেধয্ aিভেযাগ জানােনা হেয়েছ;  

iii)   aিভেযােগর িবষয়বs েসi eকi নয় যার বয্াি ং নয্ায়পাল পূেবর্র েকানo মামলায় িন িt aথবা বয্বsা 

gহণ কেরেছন েযেkেt aিভেযাগ eকi aিভেযাগকারী বা eক বা eকািধক aিভেযাগকারীর সে  বা 

িবষেয়র সে  সংি  eক বা eকািধক পেkর েথেক গৃহীত হেয়েছ বা হয়িন।  
iv)   aিভেযাগ েসi eকi িবষয়বs িনেয় নয় যার জনয্ েকােনা আদালত, াiবযু্নাল বা মধয্sতাকারী বা aনয্ 

েকানo সভার aধীেন েকানo মামলা aমীমাংিসত আেছ aথবা eমন েকানo আদালত, াiবযু্নাল বা 

মধয্sতাকারী বা সভার dারা েকানo িডিk বা রায় বা আেদশ জাির করা হেয়েছ; 

v) aিভেযােগর pকৃিতর aিকি ৎকর বা িবড়mনাকর নয়; eবং 

 vi) aিভেযাগিট ভারতীয় তামািদ আiন, 1963 eর aধীেন িনধর্ািরত eমন দাবীর তামািদ হoয়ার 

সময়কােলর েময়াদ েশষ হoয়ার আেগ করা হেয়েছ। বয্াি ং নয্ায়পাল pকl সmেn আেরা তেথয্র জনয্ 

aনুgহ কের http://bankingombudsman.rbi.org.in পিরদশর্ন ক ন  



 

 

 কতর্ বয্পালেন বয্থর্তা 

a) যিদ aথর্ পিরেশাধ না করা হয় তাহেল সময় সময় কাডর্  সদসয্েক েkিডট কাডর্  aয্াকাuেn বেকয়া থাকা 

aথর্রািশর জনয্ ডাক েযােগ, ফয্ােkর মাধয্েম, েটিলেফােন, iেমেল, eসeমeস বাতর্ ার সাহােযয্ eবং/aথবা 

তৃতীয় পেkর সাহাযয্ িনেয় বেকয়া সmেn sরণ করােনা, ফেলা-আপ করার জনয্ eবং বেকয়া সংgেহর 

জনয্ sরিণকা পাঠােনা হেব। eর জনয্ িনযুk েয েকানo তৃতীয় পk সমেয় সমেয় pেযাজয্ ঋণ সংgেহর 

আচরণ িবিধ সmণূর্ ভােব েমেন চলেব। eক বা eকািধক িনmিলিখত পিরিsিত কতর্ বয্পালেন বয্থর্তা েপ 

িবেবিচত হেব eবং বয্া  তার িনজs িবেবচনার িভিtেত েkিডট কােডর্ র সুিবধা pতয্াহার করেত পাের। 
কতর্ বয্পালেন বয্থর্তার পিরিsিত িল িনেm বিণর্ত হল: 

• কাডর্  সদেসয্র ধারাবািহকভােব pদt সময়সীমার মেধয্ বয্া েক েকানo পিরমােণর aথর্ পিরেশাধ করেত 

বয্থর্তা।  
• কাডর্  সদেসয্র কাডর্  সদসয্ চুিk aনুযায়ী দািয়t পালেন বয্থর্তা।  
• েয েকানo কারেণ বয্া েক pদt েকানo েচক eবং/aথবা iিসeস/কাযর্িনবর্াহী sায়ী আেদশ 

uপিsত/িনবর্াহ করার সময় ভা ােনা/কাযর্কর করেত না পারা।  
• কাডর্  সদসয্ dারা uপsািপত েকানo তথয্ ভুল, িমথয্া aথবা aসmণূর্ pমাণ হেল যার anভুর্k হল, যিদo 

eেত সীিমত নয়, ভুল, aসmণূর্, eবং/aথবা িমথয্া, pতারণামূলক তথয্ সmিলত আয় eবং/aথবা 

পিরচেয়র কাজগপt/নিথপt বয্া েক pদান করা।  
b) পিরেশােধ বয্থর্তার িরেপাটর্  pতয্াহােরর pণালী eবং পাoনা িমটােনার পের েয সময়কােলর মেধয্ eমন 

িরেপাটর্  pতয্াহার করা হেব েসi সময়কাল িনেচ েদoয়া হল: 

 • সংি  বয্তয্য়কারী বয্াে র কােছ থাকা তার সমs বেকয়া পিরেশাধ করেল বা বয্াে র সমs পাoনা 

িমিটেয় িদেল।  
 • বয্া  dারা বা তার িবপেk করা েকানo আiিন মামলায় বয্াে র িবপেk আদালত েথেক রায় জাির কের 

বয্া েক কাডর্  সদসয্েক পিরেশােধ বয্থর্তার িরেপােটর্ র তািলকা েথেক বাদ েদoয়ার িনেদর্শ েদoয়া হেল। 
sতnt পযর্ােলাচনার িভিtেত pিতিট েkেtর জনয্ পৃথকভােব িসdাn েনoয়া হয়।  

c) পিরেশােধ বয্থর্তার েkেt, বয্াংক িবেরােধর েkেt সমেয় সমেয় সংেশািধত মধয্sতা o মীমাংসা 

aিধিনয়ম, 1996 eর ধারা aনযুায়ী বয্াে র eকজন মেনানীত আিধকািরক dারা িনযুk eকজন eকক 

মধয্sতাকারীর সাহােযয্ aথর্রািশ পুন dার করেত পাের। মধয্sতা ভারেতর মুmাiেয় aনুি ত হেব। 
মধয্sতার মামলািট iংরািজ ভাষায় সmn হেব।  



d)  কাডর্  সদেসয্র মৃতুয্ / sায়ী akমতার েkেt বেকয়া পুন dার। কাডর্  সদেসয্র মৃতুয্ বা sায়ী akমতার 

েkেt বয্া  কাডর্  সদেসয্র আiিন utরািধকারীর সে  শািn eবং েসৗহাদর্ য্পূণর্ ভােব বেকয়া aথর্রািশ 

পুন dার করার eবং aয্াকাuেnর পাoনা aথর্রািশ িমটােনার েচ া করেব।  
6.  কাডর্  সদসয্তার aবসান / pতয্াহার 

 a)   কাডর্  সদসয্ েয েকানo সময় বয্া েক সমs েkিডট কাডর্ ( িল) ময্াগেনিটক িsপ বরাবর েকানাkিন ভােব 

দiু টুকেরা কের েকেট েফরত েদoয়ার মাধয্েম, হয় eকিট িলিখত aনেুরােধর সে  বা eর পের 24 

হাoয়ারস বয্া  বাi েফান পিরেষবােক কল কের েkিডট কাডর্  ( িল) o ততসে  সংি  সকল সুেযাগ eবং 

সুিবধা বn করার aনুেরাধ জািনেয় ei চুিk সমাp করেত পােরন। বয্া  যখন aিতিরk েkিডট কাডর্  

( িল),যিদ থােক তাহেল, সহ সমs েkিডট কাডর্  ( িল) eবং েkিডট কাডর্  aয্াকাuেn বেকয়া সমs 

aথর্রািশ pাp করেব eকমাt তখন েথেক সমািp কাযর্কর হেব। pাথিমক কাডর্  সদসয্ িলিখত ভােব বয্া েক 

জানােনার মাধয্েম aিতিরk কােডর্ র ( িলর) বয্বহার বািতল করেত পােরন িকn তা সেtto aিতিরk 

েkিডট কাডর্  ( িল) বয্বহার করার ফেল ধাযর্ সমs চাজর্  eবং িফ-eর জনয্ pাথিমক কাডর্  সদসয্ দায়ী 

থাকেবন। বািষর্ক িফ eবং/aথবা aনয্ চাজর্  সমূহ হারাহাির িভিtেত েফরত েদoয়া হেব না।  
 b)   বয্াংক তার িবেবচনা aনুসাের েয েকােনা সমেয় aিবলেm েkিডট কােডর্ র সুিবধা বn কের িদেত পাের বা 

েয েকােনা সমেয় েকানo কারণ aথবা েহতু িনিদর্  না কের eবং তৎসে  েকানo িবjিp না িদেয় বয্বহার 

সীিমত করেত পাের। বয্াংক েkিডট কােডর্ র সুিবধা বn করেল কাডর্  aয্াকাuেnর সমs বেকয়া aথর্রািশ 

(চাজর্  aথবা নগদ aিgম যা eখেনা েবিদত করা হয়িন েসi সহ) aিবলেm পিরেশাধনীয় eবং pেদয় েপ 

গণয্ হেব। বয্া  সকল pিত ানেক (েযখােন েkিডট কাডর্ িট ৈবধ/গৃহীত) বািতল করা েkিডট কাডর্  সmেn 

সূিচত করেত পাের। েkিডট কাডর্ িট যিদ বািতল করা হয় তাহেল কাডর্  সদসয্েক েkিডট কাডর্ িট দiু 

টুকেরােত েকেট দিুট টুকেরাi aিবলেm বয্া েক েফরত িদেত হেব। েকানo বািষর্ক িফ eবং/aথবা aনয্ানয্ 

চাজর্  সমূহ হারাহাির িভিtেত েফরত েদoয়া হেব না।  
c)    কাডর্  সদসয্ যিদ তার চাkরী, েপশা বা িঠকানা পিরবতর্ ন কেরন, aথবা তার বতর্ মান েপািsং-

eর sান পিরবতর্ ন করা হয়, aথবা তার সয্ালাির aয্াকাun/মখুয্ aয্াকাun পিরবতর্ ন কেরন  

 iতয্ািদ (েktমেত) তাহেল বয্াে র তার িনজs িবেবচনার িভিtেত েkিডট কােডর্ র সুিবধা বn করার 

aিধকার থাকেব। কাডর্  সদসয্ িনিদর্  ভােব sীকার করেছন েয eকবার েkিডট কাডর্  aয্াকাun 

বািতল/বn করা হেল েkিডট কােডর্ র সমs িবেশষািধকার (সমs সুিবধা eবং পিরেষবা সহ) pতয্াহার করা 

হেব eবং ei প িবেশষািধকােরর পুনবর্হাল sয়ংিkয় নয় eবং eকমাt বয্াে র িনজs িবেবচনার িভিtেত 

করা হেব। েkিডট কাডর্  বািতল করা হেল (েস েয কারেণi করা েহাক না েকন), কাডর্  সদসয্  



• েkিডট কাডর্  বয্বহার করেবন না, কাডর্ িট েকানাkিন দiু টুকেরা কের কাটেবন, eবং েসিট বয্া েক  

েফরত েদেবন।  
• কাডর্ িট েকানাkিন aেধর্ক কের েকেট বয্া েক েফরত না েদoয়া পযর্n চাজর্  সমূহ পিরেশাধ করা সহ  

কােডর্ র সমs বয্বহােরর জনয্ দায়ী থাকেবন।  
• েkিডট কােডর্ র বয্বহােরর শতর্  aনযুায়ী বয্া েক েপেমn কের যােবন।  
 ঘ) কাডর্  সদেসয্র (গেণর) েkিডট কাডর্  কখেনা বয্বহার না করা হেল aথবা 90 িদেনর েবশী সমেয়র জনয্ 

 বয্বহার না করা হেল েসিটর সুিবধািদ pতয্াহার করা হেত পাের   

7. কাডর্  হারােনা / চুির / aপবয্বহার  

a)    েkিডট কাডর্  হািরেয় েগেল, চুির হেয় েগেল aথবা pাp না হেল, RBL বয্া  বা aনয্ েকানo বয্াে র 

েকানo eিটeম েথেক কাডর্  না েবেরােল, aথবা তার aনুমিত বয্তীত েসিটর aপবয্বহার করা হেল  

 কাডর্  সদসয্েক aিবলেm 24 ঘnার েটাল ী নmর 1800 121 9050 e gাহক পিরেষবােক কল কের 

বয্া েক aবিহত করেত হেব। েসi সে  kিত, চুির aপবয্বহােরর েkেt কাডর্  সদসয্েক পুিলেশ 

aিভেযাগ / eজাহার (eফআiআর) দােয়র করেত হেব যার eকিট কিপ বয্া েক pদান করেত হেব।  
 b)  েkিডট কােডর্ র aননেুমািদত বয্বহােরর জনয্ বয্া েক সূিচত/aবিহত করার আেগ পযর্n কাডর্  সদেসয্র দায় 

বয্া েক সূিচত/aবিহত করার আেগ পযর্n করা সমs খরেচর জনয্ হেব eবং ধুমাt বয্াংক dারা েনািটশ 

pািpর পর "শূনয্" হেব।  
c)  sাkরিবহীন েkিডট কােডর্ র েkেt কাডর্  সদসয্ eিটেত করা সমs খরেচর জনয্ দায়ী থাকেবন।  
 d) কাডর্  সদসয্ েkিডট কােডর্ র িনরাপtার জনয্ দায়ী থাকেবন eবং েসিটর সুরিkত িজmা িনি ত করার জনয্ 

সমs পদেkপ gহণ করেবন, eবং বয্া  েকানo ভােব েkিডট কােডর্ র েকােনা aপবয্বহােরর জনয্ দায়ী 

থাকেব না।  
e) েকানo িবসংবািদত েলনেদেনর তদেnর েkেt কাডর্  সদসয্ বয্া , বয্াে র pিতিনিধ eবং 

/aথবা আiিন কতৃর্ পেkর সে  পূণর্ সহেযািগতা করেবন।  

f)    কাডর্  সদসয্ যিদ পরবতর্ীকােল েkিডট কাডর্  পুন dার কেরন (চুির হেয়েছ জানােনার পের) তাহেল 

পুন dার করা েkিডট কাডর্ িট বয্বহার করেবন না eবং েসিটেক দiু টুকেরা কের েকেট aিবলেm বয্া েক 

েফরত েদেবন।  
8. pকাশ 

 a)  কাডর্  সদসয্ eতdারা সুs ভােব বয্া েক েkিডট যাচাiকরণ aথবা েরফােরn পরীkা aথবা তার িনেজর 

sাথর্ সুরিkত রাখার জনয্ সমেয় সমেয় pেযাজয্ pকাশ িবিধ aনুসাের ei চুিk eবং/aথবা aনয্ েকানo 

চুিk সহ কাডর্  সদসয্ সmিকর্ ত সমs/েকানo তথয্ বা নিথ pকাশ করার aথবা কাডর্  সদসয্ aথর্ পিরেশােধ 



বয্থর্ হেল ভারতীয় িরজাভর্  বয্া , আয়কর কতৃর্ পk, আদালত, িবচার িবভাগীয় সংsা, aনয্ানয্ বয্া , 

েkিডট কাডর্  বুয্েরা, আিথর্ক pিত ান, aথবা aনয্ েকানo তৃতীয় পেkর কােছ pকাশ করার aনমুিত 

pদান করেছন।  
b) কাডর্  সদসয্ eতddারা সmিত pদান করেছন েয েকবলমাt কাডর্  সদসয্ সুিনিদর্  ভােব aনমুিত pদান 

করেল কাডর্  সদসয্ তার েkিডট কােডর্ র আেবদন পেt বা aনয্ভােব েয তথয্ pদান করেবন েসটা বয্া  

সমেয় সমেয় বয্ােলn াnফার, ieমআi aফার, নগদ-সংkাn aফার eবং িবমা পণয্ সহ, যিদo 

e িলেতi সীমাবd নয়, কাডর্  সংkাn aফার িবিkর জনয্ িবপণেনর uেdেশয্ বয্বহার করেত পাের। 
uপরn, বয্া  pেযাজয্ pকাশ িবিধ aনুসাের, সমেয় সমেয় বয্াে র aনয্ানয্ পণয্ িবপণেনর জনয্ ei তথয্ 

বয্বহার করেত পাের।  
 c)  বয্া  কাডর্  সদসয্ dারা pদt তথয্ তার েযমন uপযুk মেন হেব েসi েপ েটিলমােকর্ িটং চয্ােনল / কল বা 

সরাসির েমiল বা েযাগােযােগর aনয্ েকান pণালীর মাধয্েম তার পণয্ িবপণন করার জনয্ বয্বহার করেত 

পাের। কাডর্  সদসয্ (গণ) যােত aসুিবধায় না পেড়ন েসটা িনি ত করার জনয্ বয্া  eকিট "ডু নট কল" 

েরিজsার রkা কের eবং কাডর্  সদসয্ (গণ) 24 হাoয়ারস বয্া  বাi েফান কল করার মাধয্েম aথবা 

cardservices rblbank.com e eকিট i-েমiল পাঠােনার মাধয্েম েসi েরিজsাের তােদর uk 

েযাগােযােগর নmর তািলকাভুk করেত পােরন। কাডর্  সদসয্ (গণ) তােদর িনজ িনজ েযাগােযােগর িববরণ 

বাদ েদoয়ার জনয্ বয্াে র oেয়বসাiেটo িনবnন পােরন।  
 d) বয্া  যিদ pিতkল িরেপাটর্  পায় (কাডর্  সদেসয্র (গেণর) ঋেণর েযাগয্তা বা েসi সংkাn িকছু) তাহেল বয্া  

েkিডট কাডর্  বািতল কের িদেত পাের eবং েসi েkেt সmণূর্ বেকয়া aথর্রািশ o েসi সে  েkিডট কাডর্  

বয্বহার করার ফেল তদপুির ধাযর্ সমs চাজর্ /িফ, যা তখনo পযর্n েকানo েsটেমেn িবল করা হয়িন, 

aিবলেm uk কাডর্  সদসয্ (গণ) dারা পিরেশাধনীয় eবং pেদয় েপ গণয্ হেব। বয্া  েকান বয্া , pিত ান 

aথবা সংsার কােছ েথেক uk কাডর্  সদসয্ (গণ) সmেn েসi প pিতkল িরেপাটর্  pাp কেরেছ তার নাম 

pকাশ করেত বাধয্ নয়।  
 e) কাডর্  সদসয্ (গণ) sীকার করেছন েয বয্বসািয়ক েকৗশল eবং pেযাজয্ িবধান aনুসাের বয্া  সময় সমেয় 

বয্া  dারা িনধর্ািরত েযেকােনা িবদয্মান aথবা ভিবষয্ৎ েkিডট বুয্েরােক কাডর্  সদেসয্র (গেণর) তথয্ 

জানােনার জনয্ aনুেমািদত। uk তথয্ ভারত সরকার eবং ভারতীয় িরজাভর্  বয্াে র (RBI) uেদয্াগ 

েkিডট iনফরেমশন বুয্েরা iিnয়া িলিমেটড (CIBIL) েক aথবা ভারতীয় আিথর্ক pণালীর কাযর্করতার 

eবং িsিতশীলতার unিতর জনয্ েযাগয্ কতৃর্ পk dারা aনুেমািদত/সূিচত aনয্ েকানo ঋণ তথয্ বুয্েরা বা 

eমনi aনয্ানয্ সtােক জানােনা হেত পাের।  



 f) েকানo িরেপাটর্  করা কাডর্  সদসয্ যিদ পরবতর্ীকােল বয্াে র সnি  মত বয্াে র সমs পাoনা িমিটেয় েদয় 

বা পিরেশাধ কের তাহেল েসi পিরবতর্ ন pিতফিলত করার জনয্ uk কাডর্  সদেসয্র সাmpিতকতম িববরণ 

CIBIL বা েসi ধরেণর aনয্ ঋণ তথয্ বুয্েরােক pদান করা িনি ত করার যুিkস ত pেচ া বয্া  করেব।  
 g) েkিডট iনফরেমশন বুয্েরা iিnয়া িলিমেটড (CIBIL) ভারত সরকার eবং ভারতীয় িরজাভর্  বয্াে র 

(RBI) eকিট uেদয্াগ যা ভারেতর আিথর্ক বয্বsার কাযর্কািরতা eবং িsিতশীলতার unিত সাধেনর জনয্ 

ৈতির করা হেয়েছ। বয্া  eবং আিথর্ক pিত ান িলর মেধয্ তথয্ আদানpদান করার eকিট কাযর্করী pণালী 

pদান করা eবং তার মাধয্েম িবিভn সংsা েথেক gাহকেদর আরo aনুkল শেতর্  ঋণ েপেত সkম করার 

আরিবআi-eর pেচ ার eিট eকিট aংশ। 
 h) ei uেদয্ােগ aংশgহণকারী সকল বয্া  eবং আিথর্ক pিত ানেক CIBIL eবং aনয্ানয্ ঋণ তথয্ বুয্েরােক 

gাহেকর তথয্ জানােত হয়। uপেরাk িবষয়িট িবেবচনা কের বয্া  কাডর্  সদেসয্র (গেণর)/ aয্াড aন কাডর্  

সদেসয্র (গেণর) aয্াকাun সংkাn তথয্ CIBIL eবং aনয্ানয্ ঋণ তথয্ বুয্েরােক িরেপাটর্  করেব।  
 i)     কাডর্  সদসয্ েয সমs সুিবধা বা কাযর্kেমর জনয্ নাম নিথভুk কেরেছন েস িলর পিরচালনা, পিরেষবা 

eবং বয্বsাপনা করেত বয্া েক সkম করার জনয্ কাডর্  সদসয্ বয্া েক কাডর্  সদসয্ সংkাn তথয্ তৃতীয় 

পkেক জানােনার aনুমিত িদেcন।  
j) aনয্থায় যাi থাক না েকন কাডর্  সদসয্ তার eবং বয্াে র মেধয্ করা ei চুিk eবং/aথবা aনয্ েকানo 

চুিk, েলনেদন বা বািণিজয্ক কাজকমর্ সহ কাডর্  সদসয্ সmিকর্ ত সমs/েকানo তথয্ বা নিথপt েয েকানo 

uেdেশয্ িনmিলিখতেক জানােনার aনুমিত িদেcন 

(i) তার pধান কাযর্ালয় বা aনয্ েকান শাখা, িনয়ntণাধীন pিত ান বা বয্াে র সে  যুk বা 

aিধভুk েকাmািন; 

(ii) বয্াে র েপশাদার uপেদ া; 

(iii) বয্া  বা তার বয্বসা, aিধকার, সmদ বা দািয়েtর েকােনা সmাবয্ বা pকৃত েkতা / stিনেয়াগী; বা 

(iv) aনয্ েযেকােনা বয্িkেক েযখােন তথয্ pকাশ আiন aনসুাের আবিশয্ক।  
 

 aনুgহ কের মেন রাখেবন েয েkিডট iনফরেমশন েকাmািনস (ের েলশন) aয্াk, 2005 (িসআiিস 

aয্াk) eবং eর aধীেন pণীত িনয়ম o িবিধসমহূ িডেসmর 14, 2006 তািরখ েথেক বলবত আেছ। eেত 

uপsািপত শতর্ ানসুাের RBL বয্াে র েkিডট iনফরেমশন েকাmািন / বুয্েরােক ঋণ সংkাn তথয্ 

জানােনার aিধকার থাকেব।  
 

 



পিরেcদ 2: aিতিরk িনয়মাবলী eবং শতর্ াবলী 
  

1. সংjা সমূহ 
1.1 RBL বয্া  েkিডট কাডর্  বা RBL BANK েkিডট কাডর্ , বা েkিডট কাডর্  বা কাডর্  বা কাডর্  নmর আরিবeল বয্াংক িলিমেটড (পূেবর্: দয্ রtাকর 

বয্াংক িলিমেটড) ("RBL বয্া " aথবা "বয্া ") dারা pদt eকিট ৈবধ েkিডট কাডর্ েক সূিচত করেব যা eকজন কাডর্  সদসয্েক পূবর্ িনধর্ািরত ঋণ 

সীমার সে  কাডর্  aয্াকাun বয্বহার করার aিধকার pদান কের।  
1.2      aিতিরk েkিডট কাডর্  বা aয্াড-aন েkিডট কাডর্  বলেত pাথিমক কাডর্  সদেসয্র aনুেরােধ aিতিরk কাডর্  সদসয্েক pদt eকিট েkিডট কাডর্  

েবাঝােব।  
1.3      aিতিরk কাডর্  সদসয্ বলেত eমন eকজন বয্িkেক েবাঝােব িযিন ভারেত বসবাসকারী eবং pাথিমক কাডর্  সদেসয্র িনেজর পিরবােরর eকজন সদসয্ 

েযমন sামী বা stী, ভাi, েবান, বাবা-মা o সnান eবং যার বয়স 18 বছেরর েবশী যােক pাথিমক কাডর্  সদেসয্র aনুেরােধ eকিট aিতিরk েkিডট 

কাডর্  pদান করা হেয়েছ eবং যার জনয্ চাজর্  সমূহ pাথিমক কাডর্  সদেসয্র কাডর্  aয্াকাuেn ধাযর্ করা হেব।  
 1.4      বয্া , আমরা, আমােদরেক, আমােদর বা aনু প সবর্নাম েktমেত RBL বয্া , তার utরািধকারীগণ, িনেয়াগী, pশাসকগণ, aবসায়কগণ, নিমিন 

iতয্ািদ েবাঝােব।  
1.5      িবিলং চk বলেত দিুট ধারাবািহক িবিলং েsটেমn ৈতির হoয়ার মধয্বতর্ী সময়েক েবাঝােব।  
1.6 কাডর্  সদসয্, pাথিমক কাডর্  সদসয্, সদসয্, gাহক, আপিন আপনার, তাঁর, িতিন তার, বা aনু প সবর্নাম dারা যার নােম কাডর্  জাির করা হেয়েছ eবং 

কাডর্  aয্াকাun রkা করা হয় েসi বয্িkেক েবাঝােব।  
1.7 কাডর্  aয্াকাun বা aয্াকাun বলেত ei িনয়মাবলী eবং শতর্ াবলীর aধীেন pাথিমক কাডর্  সদেসয্র নােম বয্া  dারা পিরচািলত eকিট aয্াকাun 

েবাঝােব।  
1.8 কাডর্  নmর বলেত আপনার কােডর্ র সmুখ পৃে  েখািদত aননয্ 16িট a  েবাঝােব (eছাড়াo যিদ থােক তাহেল aিতিরk েkিডট কােডর্ র কাডর্  

নmরo eর anভুর্k)। 
1.9 েকা-bয্ােnড েkিডট কাডর্  বলেত aনয্ েকান সtার সে  eকেt বয্া  dারা pদt eকিট েkিডট কাডর্ েক েবাঝােব যার anভুর্k হেব িকn তােতi 

সীিমত থাকেব না eমন eক সtা যা aনয্ানয্ িবষেয়র সে  বািণিজয্ক/বয্বসািয়ক কাযর্কলােপর সে  যুk।  
1.10 েkিডট সীমা বলেত েকানo িনিদর্  সমেয় বয্াে র সে  থাকা সমs েkিডট aয্াকাuেnর জনয্ সবর্ািধক েয পিরমাণ েkিডট gহণ করা যােব েসটা 

েবাঝােব।  
 1.11 চাজর্  সমূহ বলেত ei চুিkর aধীেন কাডর্  সদসয্ চােজর্ র েকানo েরকডর্  িsপ/ফমর্ sাkর ক ন বা না ক ন, কাডর্  aয্াকাuেn েয সমs েলনেদন করা 

হেব aথবা মূলয্ ধাযর্ করা হেব েসটা েবাঝােব। eর anভুর্k হেব িকn তােতi সীমাবd থাকেব না পণয্/পিরেষবা kয় করা, নগদ aিgম, কাডর্  aথবা 
কাডর্  নmর বয্বহার কের aয্াকাun েথেক ৈতির করা াফ্ট, েযাগদান করার িফ, িফনয্াn চাজর্  সমূহ, oভার িলিমট িফ, েদিরেত েপেমn করার িফ, 

েলনেদেনর চাজর্  সমূহ, পিরেষবা মূলয্, পিরেষবা কর eবং aনয্ েযেকােনা িফ/মূলয্/aথর্রািশ যা ei চুিk aনুযায়ী কাডর্  সদসয্ pদান করেত সmত হেয়েছন 

aথবা pদান করার জনয্ দায়ী।  
 1.12 নগদ pতয্াহার সীমা বলেত েসi পিরমাণ নগদ aথর্রািশ aথবা নগেদর সমতুলয্ পিরমাণেক েবাঝােব যা বয্াে র সে  থাকা সমs কাডর্  aয্াকাuেnর 

জনয্ কাডর্  সদসয্ kয় বয্তীত aনয্ েকানo েলনেদেনর জনয্ বয্বহার করেত পারেবন।  
1.13 CVC2 বলেত কাডর্  সদেসয্র েkিডট কােডর্ র িপছেনর পৃে  sাkেরর পয্ােনেল (ময্াগেনিটক িsেপর নীেচ) থাকা সংখয্ার েশষ িতনিট (3) a  েবাঝােব। 

CVC2 eকিট িনরাপtা ৈবিশ য্ যা inারেনেট েলনেদন করার সময় সনাkকরেণর জনয্ বা েফােনর মাধয্েম কাডর্  সদেসয্র সনাkকরণ করার জনয্ 
বয্বহার করা হয়।  

 1.14 iেলkিনক টািমর্নাল বলেত েয েকােনা শাখার েটলার টািমর্নাল, sয়ংিkয় েটলার েমিশন (eিটeম), পেয়n aফ েসল টািমর্নাল, EDC (iেলkিনক েডটা 
কয্াপচার েমিশন) aথবা eকিট েkিডট কাডর্  eবং / aথবা PIN (পােসর্ানাল আiেডিnিফেকশন নmর) বয্বহার করা েযেত পাের eমন aনয্ েয েকানo 

eবং ei িনয়মাবলী eবং শতর্ াবলীর বণর্না aনুযায়ী বয্া  dারা aনুেমািদত িডভাiসেক েবাঝােব।  
 1.15 iেলkিনক িkয়ািরং সািভর্ স (জমা িনকািশ aথবা ECS) বলেত ভারতীয় িরজাভর্  বয্া  dারা jািপত জমা িনকািশ পিরেষবা েবাঝােব যােত aংশgহণ 

করার জনয্ কাডর্  সদসয্ িলিখত ভােব সmিত pদান কেরেছন যােত কাডর্  aয্াকাuেnর বেকয়া aথর্রািশ সুিবধাজনক ভােব pদান করা যায়।  
1.16 িফনয্াn চাজর্  সমূহ বলেত েবাঝােব eবং তার anভুর্k হেব ei িনয়মাবলী eবং শতর্ াবলীেত েযমত pদt হেয়েছ েসi aনুসাের কাডর্  aয্াকাuেnর 

েমাট বেকয়া aথর্রািশর uপর ধাযর্ সুদ।  
1.17 বয্বসািয়ক pিত ান বলেত েয েকান sােন aবিsত েয েকানo েকাmানী, কেপর্ােরশন, pিত ার, সংsা, সিমিত, বয্িk বা সময় সময় বয্া  dারা 

jািপত eমন aনয্ েকানo সtােক েবাঝােব েয িলেক মাsারকাডর্  বয্বসায়ী েপ িনধর্ারণ করা হেয়েছ eবং/aথবা যােদর সে  মাsারকাডর্  সদসয্ 
েকানo বয্াে র বেnাবs করা আেছ যােত eকজন কাডর্  সদসয্ কাডর্  aথবা কাডর্  নmর বয্বহার কের তােদর েথেক পণয্, পিরেষবা aথবা নগদ aিgম 

pাp করেত পােরন।  
 1.18 নূয্নতম বেকয়া aথর্রািশ বলেত বয্া  সময় সময় েযমন িনধর্ারণ করেব েসi মত কাডর্  aয্াকাuেnর েমাট বেকয়া aথর্রািশর েসi শতাংশেক েবাঝােব যা 

কাডর্  সদসয্েক pিতিট িবিলং চেkর জনয্ pদান করেত হেব eবং বািক aথর্রািশর পরবতর্ী িবিলং চেk পিরেশােধর জনয্ েজর টানা হেব। eখােন ei 
uেdেশয্ সুs  করা হেc েয কাডর্  সদসয্েক pিতিট িবিলং চেkর জনয্ কম পেk নূয্নতম বেকয়া aথর্রািশ েপ িনধর্ািরত পিরমাণ aথর্ pদান করেত হেব 

eবং েজর টানা aবিশ  aথর্রািশর জনয্ িফনয্াn চাজর্  ধাযর্ করা হেব eবং েসিটo কাডর্  সদসয্েক pদান করেত হেব।  
 1.19  kয় বলেত েবাঝােব eবং তার anভুর্k হেব কাডর্  সদসয্ dারা কাডর্  বা কাডর্  নmর বয্বহার কের েকনা পণয্ o পিরেষবা। 



 1.20 েকনার তািরখ বলেত েয তািরেখ কাডর্  aয্াকাuেn েলনেদন িলিপবd করা হেব েসi তািরখ েবাঝােব eবং েলনেদন pকৃতপেk েয তািরেখ gাহক dারা 
সmn করা হেয়েছ েসi তািরখ েবাঝােব না। সমs চাজর্  eবং পুরsার িলিপবd করার তািরেখ গণনা করা হেব।  

1.21 পিরেশােধর িনিদর্  তািরখ বলেত েয তািরেখ বা েয তািরেখর পূেবর্ কাডর্  সদসয্েক বয্া েক েপেমn করেত হেব েসi তািরখ েবাঝােব।  
 1.22 েমাট পাoনা বা েমাট বেকয়া aথর্রািশ বলেত কাডর্  aয্াকাuেn বয্াে র েমাট পাoনা aথর্রািশ েবাঝােব যার anভুর্k হেব, িকn e িলেতi সীমাবd 

থাকেব না, মূলয্ সমূহ, িফ, eবং িবিলং সাiেকেল বয্া  ধাযর্ করেত পাের eমন aনয্ানয্ সমs aথর্রািশ। eখােন িনেদর্ িশত uেdেশয্ eটা সুs  করা হেc 

েয কাডর্  সদসয্ pিতিট িবিলং চেkর জনয্ েমাট পাoনা পিরেশাধ করেত দায়বd িকn কাডর্  সদসয্ েমাট পাoনার েচেয় কম পিরমাণ aথর্রািশ pদান 

করার িসdাn িনেত পােরন িকn pিতিট িবিলং চেkর জনয্ েসটা কখেনাi নূয্নতম বেকয়া aথর্রািশর কম হেত পারেব না।  
 1.23 সামিয়ক েkিডট সীমা বৃিd বলেত েকানo িনিদর্  uেdেশয্ eকজন কাডর্  সদসয্ dারা aনুেরাধ করা েkিডট সীমা বৃিd েবাঝােব। eমন বৃিd eকিট িনিদর্  

সময় সীমার জনয্ করা হয় eবং েসi সময়সীমা utীণর্ হেল েসিট পুনরায় pকৃত সীমায় িফিরেয় আনা হয়।  
1.24 ৈবধ কাডর্  বলেত বয্া  dারা জাির করা eবং েময়াদ েশষ হেয় যায়িন, kিতgs হয়িন eবং বয্া  aথবা কাডর্  সদসয্ dারা বািতল করা হয়িন eমন 

eকিট েkিডট কাডর্  েবাঝােব।  
1.25 oয়ান টাiম পাসoয়াডর্  ("OTP") বলেত বয্া  dারা ৈতির করা eবং শটর্  েমেসজ সািভর্ স (eসeমeস) eর মাধয্েম েpরণ করা pিতিট oয়ান-টাiম 

পাসoয়াডর্  েবাঝােব।  
1.26 "EMV PIN" ("EMV") বলেত বয্া  dারা pদt েkিডট কাডর্  বয্বহার কের েলনেদন করার জনয্ জাির করা বয্িkগত সনাkকরণ সংখয্া েবাঝায়।  
2. RBL বয্া  েkিডট কাডর্   
2.1 আপিন eখােন anভুর্k eবং সময় সময় ভারতীয় িরজাভর্  বয্াে র (আরিবআi) aথবা aনয্ েকানo িনয়ামক সংsার িনেদর্শ aনুসাের aথবা বয্াে র 

নীিতর পিরবতর্ েনর কারেণ েযভােব সংেশািধত হেব েসiমত িনয়মাবলী eবং শতর্ াবলী েমেন চলেত সmত হেcন। eিট সুs  করা হেc েয কাডর্ িট 

তখিন sীকার করা হেব যখন আপিন eকিট ৈবধ কােডর্ র িবপরীত পৃে  যথাযথ ভােব sাkর করেবন eবং েসিট eকিট বয্বসািয়ক pিত ােনর কােছ 

uপsাপন করেবন। pতারণাপূণর্ েলনেদেনর জনয্ CVC2-র aপবয্বহার হেত পাের তাi েকানo তৃতীয় পk যার anভুর্k হল, িকn eেতi সীমাবd 

নয়, ajাত বয্িk, দল বা inারেনট িঠকানার কােছ CVC2 সংখয্া pকাশ করার সময় কাডর্  সদেসয্র সাবধানতা aবলmন করা uিচৎ।  
 2.2 কাডর্  বয্াে র eকিট সmিt eবং দাবী করা হেল aিবলেm েসিট বয্াে র কােছ েপশ বা সমপর্ণ করেত হেব।  
 2.3 কাডর্  হsাnরেযাগয্ নয় eবং আপনার সব সমেয় েসিট আপনার বয্িkগত িজmায় রাখার মাধয্েম েসিটেক aপবয্বহার েথেক রkা করা uিচৎ।  
 2.4 ভারেতর বাiের ৈবেদিশক মুdায় েkিডট কােডর্ র বয্বহার করেল েসিট ভারতীয় িরজাভর্  বয্াে র pিবধান ফেরন ekেচ  ময্ােনজেমn aয্াk (েফমা), 

1999 -র সােপkাধীন হেব। কাডর্  িনিষd সামgী েযমন লটাির িটিকট, িনিষd বা pিতিষd পtপিtকা, সুiপেsেক aংশgহণ, কল-বয্াক পিরেষবার জনয্ 
aথর্ pদান করার জনয্ বয্াবহার করা যােব না। (i) আপনার েনপাল eবং ভুটােন ৈবেদিশক মুdায় েপেমn করার জনয্ কাডর্  বয্বহার করা uিচৎ নয়।  

 2.5 কােডর্ র pািpsীকার করেল, eবং/aথবা কােডর্ র িবপরীত পৃে  sাkর করেল, eবং/aথবা কােডর্  েকানo চাজর্  ধাযর্ করেল pাথিমক কাডর্  সদসয্ 
eবং/aথবা aিতিরk কাডর্  সদসয্ (গণ) সমেয় সমেয় বয্াে র িনজs িবেবচনা মেত েয েপ পিরবতর্ ন করা হেব েসi মত RBL বয্াে র কাডর্  সদসয্ 
চুিkর িনয়মাবলী eবং শতর্ াবলীেত সmত হেয়েছন বেল গণয্ করা হেব।  

3. কােডর্ র ৈবধতা, েময়াদ েশষ হoয়া eবং পনুনর্বীকরণ  
 3.1 বয্া  dারা আেগ বািতল করা না হেল আপনার কাডর্  কােডর্ র সmুখ পৃে  uিlিখত বছেরর কয্ােলnার মােসর েশষ িদন পযর্n ৈবধ থাকেব। আপিন যিদ 

ৈবধতার েময়ােদর বাiের কাডর্  বয্বহার কেরন তাহেল তার েয সমs পিরণাম হেত পাের তার জনয্ বয্া  েকানo ভােব দায়ী থাকেব না।  
 3.2 েময়াদ েশষ হেল বা পূেবর্ বািতল করা হেল েকবলমাt বয্াে র িনজs িবেবচনার িভিtেত আপনার কাডর্  পুননর্বীকরণ বা পুনবর্হাল করা হেত পাের। েময়াদ 

েশষ হেয় েগেল ময্াগেনিটক িsপ বরাবর দiু টুকেরা কের েকেট কাডর্ িট ংস কের েফলা pেয়াজন। eছাড়াo, aনুgহ কের েkিডট কােডর্ র uপের থাকা 
িচপিট (যিদ থােক) দiু টুকেরা কের েকেট িচপিট ংস কের েফলেবন।  

 3.3 আপিন যিদ চুিk ল ন না কেরন বা ei নিথর িনয়মাবলী eবং শতর্ াবলী aনয্ েকানo ভােব ল ন না কেরন তাহেল বয্া  sয়ংিkয়ভােব কােডর্ র 

ৈবধতা পুননর্বীকরণ করেব eবং বতর্ মােন েয কাডর্ িট বয্ব ত হেc তার েময়াদ েশষ হoয়ার আেগ কাডর্  সদসয্েক eকিট নতুন কাডর্  পাঠােব। পুননর্বীকৃত 

কাডর্  না পাoয়ার েkেt, আপিন বয্াে র িনধর্ািরত gাহক পিরেষবা েকেnd েযাগােযাগ করেত পােরন বা সময় সময় আপনােক সূিচত করা িঠকানায় 

বয্া েক পt িলখেত পােরন।  
3.4 আপিন যিদ কাডর্  পুননর্বীকরণ করেত না চান তাহেল বতর্ মােন েয কাডর্ িট বয্ব ত হেc েসিটর েময়াদ utীণর্ হoয়ার anত পেk 30 িদন পূেবর্ 

বয্া েক সূিচত করেবন। কাডর্  সদসয্ যিদ কাডর্  বািতল করার িবষেয় সূিচত না কেরন তাহেল আপনার কাডর্  aয্াকাuেn পুননর্বীকরণ িফ (েযমন 

পুননর্বীকরেণর সময় pেযাজয্ হেব) ধাযর্ করা হেব eবং েসিট েফরতেযাগয্ হেব না।  
 3.5 েসnাল েবাডর্  aফ ডাiেরk টয্ােkেসর eকিট িবjিp aনুসাের 1লা জলুাi 2011 তািরখ েথেক কাযর্কর করা হেয়েছ েয েkিডট কােডর্ র পুননর্বীকরণ 

aনুেরােধর জনয্ PAN eর িববরণ pদান করা বাধয্তামূলক। যিদ েময়াদ েশষ হoয়ার আেগ আপিন আপনার PAN eর িববরণ আমােদর না জািনেয় 

থােকন তাহেল কাডর্ িটর পুননর্বীকরণ করা হেব না। যিদ কােডর্ র েময়াদ েশষ হoয়ার পের 90 িদেনর মেধয্ PAN pাp না হয় তাহেল েসi কাডর্  sায়ী 
ভােব বn কের েদoয়া হেব।   

4. aিতিরk কাডর্   
4.1 eকিট কাডর্  aয্াকাuেn eকািধক aিতিরk কাডর্  থাকেত পাের, ei সংখয্া বয্াে র িনজs িবেবচনার িভিtেত িনধর্ািরত হেব। aিতিরk কাডর্  সদসয্েক 

18 বছর বয়েসর ঊে র্ eকজন ভারেত বসবাসকারী হেত হেব eবং pাথিমক কাডর্  সদেসয্র সে  তার িপতা বা মাতা, stী, সnান বা সেহাদেরর (ভাi 
বা েবান) সmকর্  থাকেত হেব।  

 4.2 আপনার aনুেরাধ / aনুেমাদন pািpর েপেল বয্া  তার িনজs িবেবচনার িভিtেত aিতিরk কাডর্  সদসয্েক aিতিরk কাডর্  iসুয্ করেত পাের।  



 4.3 আপিন aিতিরk কােডর্  করা সমs েলনেদন eবং চাজর্  যা পিরেশােধর জনয্ আপনার aয্াকাuেnর েsটেমেnর anভুর্k করা হেব তার জনয্ সmূণর্ ভােব 

বাধয্ eবং দায়ী থাকেবন। যিদo মািসক aয্াকাuেnর েsটেমn ধুমাt আপনােক পাঠােনা হেত পাের তবু কাডর্  সদসয্ eবং aিতিরk কাডর্  সদসয্ েযৗথ 

eবং sতnt ভােব সমs চােজর্ র জনয্ বয্াে র কােছ দায়ী থাকেবন। aিতিরk কাডর্  সদসয্o ei িনয়মাবলী eবং শতর্ াবলী dারা আবd থাকেবন।  
 4.4 আপিন বয্া েক aনুেরাধ করার মাধয্েম eবং দiু টুকেরা কের কাটা aিতিরk কাডর্ িট বয্া েক েফরত েদoয়ার মাধয্েম aিতিরk কােডর্ র সুিবধা 

pতয্াহার করেত পােরন। েসিট pাp করার পের বয্া  aিতিরk কাডর্  বািতল করেব। বািতল করা aিতিরk কাডর্  বয্া  pাp করার পূেবর্ aিতিরk কােডর্  
করা সমs েলনেদন যা িবল করা হয়িন েস িল ৈবধ িবেবিচত হেব eবং েস িল pদান করেত আপিন শতর্ াবd থােবন।  

 4.5 েকানo কারেণ pাথিমক কাডর্  aয্াকাun বািতল করা হেল aিতিরk কােডর্ র সুিবধা o িবেশষািধকার sয়ংিkয়ভােব pতয্াহার করা হেব।   
5. কােডর্ র বয্বহার  
 5.1 েkিডট কােডর্ র pািpর পর, আপনােক aিবলেm েkিডট কােডর্ র িবপরীত পৃে র sাkর পয্ােনেল sাkর করেত হেব।  
 5.2 কাডর্  ধুমাt িব s বয্িkগত aথবা বয্বসািয়ক uেdেশয্ পণয্ eবং / aথবা পিরেষবা kয় করার জনয্ বয্বহার করা েযেত পাের।  
 5.3 খরচ করার সময় আপনােক aবশয্ কের চাজর্  িsপ, নগদ aিgেমর িsপ aথবা েমiল aডর্ ার kপন sাkর/সংgহ করেত হেব। চাজর্  িsপ সi করেত বয্থর্ 

হেল েসটা আপনার চাজর্  সমূেহর pিত দায়বdতা েথেক মুk করেব না। আপনােক anত ছয় মােসর জনয্ চাজর্  িsেপর আপনার কিপ িনেজর কােছ রাখেত 

হেব। আপিন aনুেরাধ করেল বয্া  তার িনজs িবেবচনার িভিtেত pচিলত হাের aিতিরk মূলয্ pদান করার সােপেk চাজর্  িsেপর pিতিলিপ pদান 

করেত পাের।  
 5.4 বয্া  েয েকানo সময় েকানo আগাম সূচনা ছাড়া বা েকানo কারণ না দিশর্েয় েকানo বয্বসািয়ক pিত ােনর চাজর্  aনুেমাদন করা pতয্াখয্ান করেত 

পাের eবং/aথবা কাডর্  সদেসয্র কাডর্  বয্বহার করার kমতা সীিমত বা sিগত করেত পাের eবং /aথবা কাডর্ িট pতয্াহার বা বািতল করেত পাের। বয্া  

েকানo eিটeম, বয্বসািয়ক pিত ােনর মাধয্েম বা িনেজ েkিডট কাডর্  পুনদর্খল / েহফাজেত িনেত/েkিডট কােডর্ র জনয্ পাoনা টাকার aিবলেm আংিশক 

বা পূণর্ পিরেশাধ দাবী করেত পাের যিদ বয্াে র যুিkস ত ভােব মেন হয় েয ঋেণর যথাযথ পিরচালনার জনয্ eমন করা pেয়াজন aথবা বয্বসার ঝঁুিক 

আেছ aথবা েkিডট কাডর্  বা কাডর্  aয্াকাunিট aপবয্বহার করা হেc বা aপবয্বহার করা হেত পাের। আপিন েকান pিতবাদ বা আপিt ছাড়া 
uপেরাkেত সmিত pদান করেছন।  

 5.5 পিরেশােধর জনয্ কাডর্  aয্াকাuেnর েকােনা েলনেদেনর জনয্ বয্া  কতৃর্ ক গৃহীত েকান চাজর্  িsপ বা aনয্ানয্ েপেমn aিধযাচন চূড়াn pমাণ হেব েয েসi 
চাজর্  িsপ বা aনয্ানয্ aিধযাচেন িলিপবd aথর্রািশ কাডর্  সদসয্ কাডর্  বয্বহার করার মাধয্েম বয্য় কেরেছন। েয সমs েkেt েকানo চাজর্  িsপ বা 
ভাuচার পাoয়া যােব না েযমন েমiল aডর্ ার বা েটিলেফান aডর্ ার বা iেলক িনক কমাসর্ (েযমন inারেনট), eবং আপিন েলনেদনিটর িবষেয় িবেরাধ 

করেবন েসেkেt আপিন pথেম কােডর্  পাoনা aথর্রািশ েমটােবন eবং সংি  বয্বসািয়ক pিত ােনর সে  সরাসির িবেরােধর িন িt করেবন। বয্া  eর 

জনয্ েকানo ভােব দায়ী থাকেব না।  
5.6 সমেয় সমেয় বয্া  েযভােব সূিচত করেব েসi ভােব িনিদর্  পণয্ o পিরেষবার kেয়র uপর aিধ l ধাযর্ করা হেত পাের। aিধ l pদান 

বাধয্তামূলক eবং eটা সময় সময় পিরবিতর্ ত হেত পাের। েপে াল পােm করা েলনেদেনর uপর ধাযর্ aিধ েlর পিরমাণ নূয্নতম 10 টাকার সােপেk 

েলনেদেনর পিরমােণর 2.5% হেব। ে েনর িটিকট kয়// বািতল করার uপর aিধ l আiআরিসিটিস-র সািভর্ স চাজর্  + েলনেদেনর পিরমােণর 1.8% 

হেব 
 5.7 aয্াকাuেnর মািসক েsটেমn আপনার বয্য় করা চাজর্  সমূেহর দৃ ত pমাণ হেব। যিদ আপিন েsটেমেn uিlিখত েকানo চােজর্ র সে  সmত না হন 

তাহেল েsটেমেnর তািরেখর 30 (িতিরশ) িদেনর মেধয্ আপনােক িলিখত ভােব বয্া েক েসটা জানােত হেব, eমন না করা হেল aয্াকাuেnর েsটেমেnর 

চাজর্  সমূহ বয্া েক আপনার পিরেশাধ করার দােয়র চূড়াn pমাণ েপ পিরগিণত হেব।  
 5.8 েকােনা বয্বসািয়ক সংsা যিদ কাডর্  gহেণ aসmত হয় বা কােডর্ র uপর aিধ l ধাযর্ কের তাহেল েসiজনয্ বয্া  দায়ী থাকেব না। তেব কাডর্  সদসয্েক 

বয্বসািয়ক pিত ান dারা e প কাডর্  pতয্াখয্ান করা বা aিধ l ধাযর্ করার িবষয়িট বয্া েক সূিচত করেত হেব, ei aিভেযাগ বয্া  dারা সমেয় 

সমেয় সূিচত িঠকানায় aথবা েকানo িনধর্ািরত gাহক পিরেষবা েকেnd করা যােব।  
 5.9 বয্া  েকান ভােবi আপনার dারা েকানo বয্বসািয়ক pিত ান eবং/aথবা আপনার dারা করা েকানo েমiল aডর্ ার সহ তৃতীয় পk সরবরাহকারী 

েথেক kয় করা বা েনoয়া পণয্, মূলয্, দর, ণমান, পিরমাণ, oয়য্ার◌্যািn, িবেশষািধকার, সুেযাগ-সুিবধার জনয্ দায়ী eবং/aথবা দািয়tপূণর্ থাকেব না 
যার anভুর্k হেব িকn e িলেতi সীমাবd থাকেব না, পিরেষবায় ঘাটিত/িবলm, িবতরণ বা িবতরেণ বয্থর্তা। .ততpিত udূত েযেকােনা িবেরােধর 

িন িt আপনােক সরাসির বয্বসািয়ক pিত ান/তৃতীয় পk সরবরাহকারীর সে  করেত হেব eবং েসটা করেত আপিন বয্থর্ হেল আপনার বয্াে র pিত 

েকান দায় েথেক আপনােক মুk করেব না।  
 5.10 আপনার েকানo বয্বসািয়ক pিত ােনর িব েd করা েকানo দাবী বয্াে র িব েd েকানo দািব বা পালটা দািবর িবষয় হেত পারেব না।  
 5.11 বয্া  তার িনজs িবেবচনার িভিtেত eবং েকানo কারণ দশর্ােনা বয্তীত কাডর্  sিগত/pতয্াহার করেত পারেব যার জনয্ বয্া  েকানভােব কাডর্  সদেসয্র 

কােছ দায়ী থাকেব না। কােডর্ র eবং ei কাডর্  সদসয্ চুিkর aবসান sয়ংিkয় ভােব তার সে  সংযুk িবেশষািধকার, সুেযাগ-সুিবধার aবসান ঘটােব।  
 5.12 eটা আরo সুs  ভােব িনিদর্  করা হেc েয kয় পরবতর্ী কােল বািতল করা হেলo কাডর্  সদসয্েক িফনয্াn বা িফ চাজর্  eড়ােনার জনয্ েsটেমেn 

pদিশর্ত েকানo/সকল পণয্/পিরেষবার kেয়র জনয্ aথর্ pদান করেত হেব যার anভুর্k হেব িকn eেতi সীমাবd থাকেব না িবমান/েরল িটিকট। বািতল 

করার কারেণ করা pতয্পর্ণ তখিন কাডর্  aয্াকাuেn জমা করা হেব (বািতল করার মূলয্ বাদ িদেয়) যখন eমন বািতল করার িবষয়িট সmেকর্  বয্া  

সূচনা pাp করেব। আপনােক েকানo নগদ aথর্ েফরত েদoয়া হেব না। যিদ েকানo জমা eকিট যুিkস ত সমেয়র মেধয্ aয্াকাuেnর েsটেমেn না 
েদখােনা হয়, তাহেল আপনােক aিবলেm বয্া েক aবিহত করেত হেব।  

 5.13 কাডর্  সদসয্ আiন, িনয়ম, িবিধ eবং ei কাডর্  সদসয্ চুিkর িনয়মাবলী eবং শতর্ াবলীর ল ন কের কাডর্  বয্াবহার করার পূণর্ দািয়t sীকার করেছন 

eবং eছাড়াo আপনার জনয্ eবং আপনার ািn/কাজ eবং/aথবা aবেহলার ফেল বয্াে র হoয়া বা েভাগ করা সমs েলাকসান, kিত, সুদ, পিরবতর্ েনর 

জনয্ kিতপূরণ েদoয়ার pিত িত িদেcন যার anভুর্k হেব আিথর্ক চাজর্  সমূহ eবং বয্য়, খরচ eবং পিরণাম িকn eেতi সীমাবd থাকেব না।  



5.14 eছাড়াo কাডর্  সদসয্ বয্া  dারা আপনােক pদt পিরেষবার uপর ধাযর্ সমs রকম সংিবিধবd খাজনা/মূলয্/ l pদান করার জনয্ দায়ী থাকেবন।  
 5.15 আপিন আপনার ৈবেদিশক মুdায় করা বয্েয়র জনয্ চাজর্  সমূহ বয্া  dারা সময় সময় তার িনজs িবেবচনার িভিtেত িনধর্ািরত হাের ভারতীয় মুdায় 

পাnিরত করার জনয্ সmত হেcন eবং eতddারা বয্া েক েসi জনয্ aনুমিত pদান কেরেছন।  
5.16 আপিন সmত হেcন েয কাডর্  বয্বহার কের েকনা পণয্ েসi সময় পযর্n বয্াে র সmিt পিরগিণত হেব যতkণ না আপিন েসটা সmিকর্ ত সমs 

চাজর্  সমূহ বয্া েক পিরেশাধ করেছন।  
 EMV িনয়মাবলী o শতর্ াবলী  
1. EMV eকিট PIN যা eসeমeস / iেমiেলর মাধয্েম, aথবা বয্াংক eর িসেsেম রিkত েরকেডর্  থাকা িনবিnত িঠকানায় পাঠােনা হয়। বয্াে র 

েkিডট কাডর্  বয্বহার কের aফলাiন েলনেদন করার জনয্ কাডর্  সদেসয্র eকিট EMV eর pেয়াজন হয়।  
2. কাডর্  সদসয্ sীকার করেছন eবং সmত হেcন েয েমাবাiল েফান পিরেষবা pদানকারী(গণ) aথবা inারেনট পিরেষবা pদানকারীেক (গণেক) 

pভািবত কের eমন েকানo কারণ eবং বয্াে র িনয়ntণ বিহভূর্ ত aনয্ েকানo কারণ EMV pািpেক িবলিmত বা বাধাpাp করেত পাের। বয্াংক 

EMV -eর সরবরােহর িন য়তা েদয় না। কাডর্  সদসয্ িনmিলিখত কারেণ pতয্k বা পেরাk ভােব, আংিশক aথবা সmূণর্ ভােব udূত হoয়া 
uিকেলর িফ সহ েকানo pকার eবং সবর্ pকার kয় বা kিতর জনয্ বয্া , তার ডাiেরkর গণ, আিধকািরক গণ, কমর্চারী গণ eবং eেজnেদর মুk 

eবং িনেদর্ াষ পিরগিণত করেত সmত হেcন:  
a. eকিট EMV না েপৗঁছােনা, িবলেm েপৗঁছােনা aথবা ভুল sােন েপৗঁছােনা;   
b. eর ফেল বয্া  েkিডট কাডর্  বয্বহার কের েলনেদন করেত কাডর্  সদেসয্র বয্থর্তা বা akমতা; eবং   
c. EMV eর েকােনা aপবয্বহার, aননুেমািদত বয্বহার, হারােনা বা চুিরর কারেণ কাডর্  সদেসয্র গৃহীত বা েভাগ করা েকানo kয় বা kিত । 
3. কাডর্  সদসয্ েয েকানo সময় eবং সময় সময় বয্াে র িনজs িবেবচনার িভিtেত বয্া  dারা psািবত EVM -eর সুরkা সmিকর্ ত সকল 

আবশয্কতা, িনেদর্শাবলী eবং িবিনেদর্শ পালন করেবন। পূেবর্ােkর সাধারণ pেয়াগেক খবর্ না কের কাডর্  সদসয্ কখেনাi কাডর্  সদসয্ বয্তীত aনয্ 
েকানo বয্িkেক EVM বয্বহার করেত েদেবন না বা aনুমিত েদেবন না।  

4. EMV েগাপনীয় রাখা কাডর্  সদেসয্র দািয়t। কাডর্  সদসয্ aনয্ েকানo পেkর কােছ EMV pকাশ করেবন না eবং aনয্ েকানo পk dারা/ কােছ 

EMV eবং/aথবা পাসoয়ােডর্ র pকাশ বা udাটন েরাধ করার জনয্ সমs pেয়াজনীয় পদেkপ gহণ করেবন। EMV eবং েসi সহ েয েমাবাiল 

েফান বা িডভাiেস EMV গৃহীত হেব তার িনরাপtা িনি ত করা eবং e িলেক aননুেমািদত বয্বহােরর েথেক রkা করা কাডর্  সদেসয্র দািয়t 

হেব।   
5. iিভeম বয্বহার কের করা সমs েলনেদেনর জনয্ কাডর্  সদসয্ দায়ী থাকেবন।  
6. EMV বয্বহার কের aনুেমাদন করা হেয়েছ eমন েলনেদেনর জনয্ কাডর্  সদসয্ মূলয্ েফরত পাoয়ার েযাগয্ েপ িবেবিচত হেবন না।   
7. কাডর্  সদসয্ aিবলেm 24 ঘnা gাহক পিরেষবায় কল কের বয্া েক aবিহত করেবন:   
 (i) বয্াে র সে  নিথভুk করা নmর বা িডভাiস হািরেয় aথবা চুির হেয় েগেল, বা িঠক মত কাজ না করেল, (ii) কাডর্  সদসয্ যিদ জানেত পােরন বা 

সেnহ কেরন েয েকােনা EMV eর িনরাপtা বা েগাপনীয়তা সmেn সেnহ েদখা িদেয়েছ, বা যিদ EMV eর েকান aননুেমািদত বয্বহার হেয় থােক (iii) 

েktমেত কাডর্  সদসয্ dারা EVM ৈতির বা gহেণর জনয্ বয্ব ত েমাবাiল েফান বা aনয্ েকানo িডভাiস েযাশi (েktমেত) হািরেয় যায়, বদল করা 
হয় eবং/aথবা নmর পিরবতর্ ন করা হয়। uপেরাk িলর েকােনািট পালন কের চলেত কাডর্  সদসয্ বয্থর্ হেল েসi বয্থর্তার কারেণ aথবা তার সে  

সmিকর্ ত ভােব udূত সকল kিত eবং পিরণােমর জনয্ eকমাt কাডর্  সদসয্ দায়ী থাকেবন। কাডর্  সদেসয্র aবেহলার কারেণ EMV হািরেয় যাoয়া, চুির 

যাoয়া বা aপবয্বহােরর ফেল udূত সমs আিথর্ক দায় কাডর্  সদসয্ বহন করেবন eবং ei কারেণ কাডর্  aয্াকাun বািতল করা হেত পাের।   
8. বয্াে র যিদ মেন হয় েয EMV aপবয্বহার হেc বা যথাযথ aনুেমাদন ছাড়া বয্বহার করা হেc তাহেল েয েকােনা েলনেদন pতয্াখয্ান করার 

aিধকার বয্া  সংরkণ কের।  
9. সময় সময় েয েকানo সময় বয্াে র eকমাt eবং সm ূণর্ ভােব তার িনজs িবেবচনার িভিtেত েকানo িবjিp না িদেয় eবং eর জনয্ েকানo কারণ 

pদান না কের EMV eর বয্বহার বািতল করা বা EMV eর pিতsাপন বা পিরবতর্ ন করেত চাoয়ার aিধকার বয্াে র থাকেব eবং eর ফেল udূত 

েকানo kিত বা েলাকসােনর জনয্ বয্া  দায়ী হেব না।  
6           নগদ aিgম  
6.1 আপিন বয্াে র বা িনবর্ািচত সহেযাগী বয্াে র aেটােমেটড েটলার েমিশন (eিটeম) eবং সময় সময় তার িনজs িবেবচনার িভিtেত বয্া  dারা pদt 

হেত পাের eমন aনয্ sােন / aনুেমািদত pিত ান েথেক েkিডট কাডর্  বয্বহার কের নগদ টাকা pতয্াহার করেত পােরন eবং eছাড়াo বয্া  dারা 
সময় সময় aনুেমািদত aনয্ েকান নগদ সমতুলয্ েলনেদেনর জনয্ েkিডট কাডর্  বয্বহার করেত পােরন যার anভুর্k হল িকn eেতi সীিমত নয় 

িডমাn াফ্ট সুিবধা। eমন সব ধরেনর নগদ aিgম eবং নগদ সমতুলয্ েলনেদেনর জনয্ কাডর্  সদসয্েক সকল pকার আiন, িবিধ o pিবধান পালন 

করেত হেব যার anভুর্k হেব িকn তােতi সীমাবd থাকেব না ফেরন ekেচ  ময্ােনজেমn aয্াk, 1999 dারা uপsািপত ৈবেদিশক মুdা িবিনময় 

আiন eবং তদধীন িনয়মাবলী eবং তদপুির আরিবআi eবং aনয্ানয্ সরকারী সংsা dারা িবjািপত িনয়মাবলী। বয্া  আপনােক নগদ aিgেমর 

জনয্ েয eিটeম PIN/েকাড েদেব েসটা aনয্ েকানo বয্িkর কােছ pকাশ করেবন না। কাডর্  সদসয্ aনয্ েকান বয্িk কতৃর্ ক েসিটর udাটন pিতেরাধ 

করার জনয্ সmাবয্ সকল সাবধানতা gহণ করেবন।  
6.2 আপিন বয্া  dারা েয েপ সময় সমেয় িনধর্ািরত eবং সূিচত করা হেব েসi নগদ pতয্াহােরর সীমা পযর্n েkিডট কােডর্  নগদ aিgম pাp করেত 

পােরন যা uপলভয্ নগদ pতয্াহার সীমা eবং নগদ aিgম েলনেদেনর জনয্ pেযাজয্ িনয়মাবলী eবং শতর্ াবলীর aধীন হেব।  
 6.3 eর জনয্ চাজর্  eবং শতর্ াবলী কাডর্  সদসয্েক িলিখতভােব জানােনা হেব। ei ধরেনর চাজর্  সমূহ বয্াংেকর িনজs িবেবচনার িভিtেত পিরবতর্ ন সােপেk eবং 

pতয্াহােরর তািরখ েথেক পিরেশােধর তািরখ পযর্n ধাযর্ করা হেব। 
  

  



7 aনয্ানয্ িফ / চাজর্  সমূহ 
7.1 আপিন বয্াে র বয্য় করা eবং/aথবা ধাযর্ করা সমs pকার মূলয্ pদান করেত সmত হেcন যার anভুর্k হেব িকn e িলেতi সীমাবd থাকেব না চাজর্  

সমূহ (পুননর্বীকরণ, pিতsাপন, eবং ডুিpেকট েsটেমেnর জনয্), নগদ aিgেমর জনয্ েলনেদেনর মা ল বা িফ, আuটেsশন িফ-eর জনয্ সংgহ করার 

মূলয্, আiিন খরচ, eবং aনয্ানয্ সমs িফ/চাজর্  iতয্ািদ। 
8 পিরেষবা কর  
8.1 আপিন ভারত সরকার dারা সূিচত বা ভারত সরকােরর িনেদর্শাবলী aনুযায়ী হাের পিরেষবা কর pদান করেত সmত হেcন যা সমেয় সমেয় pেযাজয্ 

psািবত িফ, িফনয্াn চােজর্ র uপর ধাযর্ করা হেত পাের। পিরেষবা কর আপনার মািসক িবিলং েsটেমেn pদিশর্ত হেব।  
9 সতকর্ীকরণ 
9.1 আপিন সmত হেcন েয বয্া  আপনােক আপনার কাডর্  aয্াকাuেnর িsিত সmেকর্  oয়ািকবহাল রাখার জনয্ eবং সময় সমেয় aনয্ েকানo তথয্ pদান 

করার জনয্ eসeমeস eবং/aথবা iেমল বা aনয্ েকানo েযাগােযােগর মাধয্ম বয্বহার কের বাতর্ া েpরণ করেব eবং eর জনয্ আপনার েকানo আপিt 

থাকেব না। eছাড়াo কাডর্  সদসয্ eেতo সmিত pদান করেছন েয বয্া  তার িনজs িবেবচনার িভিtেত ei প সূচনা/সতকর্ীকরণ পিরেষবার জনয্ 
eকিট িফ/চাজর্  ধাযর্ করেত পাের যার জনয্ কাডর্  সদেসয্র েকানo আপিt থাকেব না। 

  uপলভয্তা  
  1.1  eসeমeস সুিবধা বতর্ মােন ধুমাt ভারেত িsত RBL বয্াে র শাখায় aয্াকাun আেছ eমন ভারেত বসবাসকারী ভারতীয় েkিডট কাডর্  

েহাlারেদর জনয্ uপলb আেছ।  
  1.2  eসeমeস সুিবধা িনিদর্  েসলুলার সািভর্ স েpাভাiডােরর ("িসeসিপ") মাধয্েম pদান করা হয় eবং েসi কারেণ েয সমs eলাকায় িসeসিপ েসবা 

pদান কের eবং িসeসিপ-র পিরেষবার ভারেতর সাবskাiবারেদর জনয্ eিট uপলভয্।  
 1.3  সতকর্ীকরণ েকবলমাt তখনi েkিডট কাডর্  েহাlারেক েpরণ করা হেব যখন িতিন িসeসিপ-র েসলুলার পিরেষবার েkেtর মেধয্ বা েসi 

িসeসিপ-র েরািমং েনটoয়ারর্েকর aংশ eমন েকানo সােকর্ েলর মেধয্ থাকেবন।  
 1.4  RBL বয্া  সmবপর হেল কভােরজ বৃিd করার জনয্ আেরা aনয্ানয্ েসলুলার পিরেষবা pদানকারী মাধয্েম ei সুিবধা pদান করেত পাের।  
  1.5  'uপেরর িনয়মাবলী েয সমs কাযর্kেমর aধীেন RBL বয্া  eসeমeস সুিবধা বয্বহার কের তথয্ পাঠায় তার সব িলর জনয্ ৈবধ হেব।  
 10 লয়ালিট েpাgাম eবং aনয্ানয্ কাযর্kম 
10.1 েkিডট কাডর্  / েকা-bয্ােnড েkিডট কােডর্ র সে  pদt RBL বয্া  (RBL BANK) কাডর্  িরoয়াডর্  েpাgাম বা ei ধরেনর aনয্ানয্ লয়ালিট েpাgাম 

("েpাgাম") েযাগয্ RBL বয্া  কাডর্  সদসয্েদর ("কাডর্  সদসয্(গণ)") সময় সমেয় েkিডট কাডর্  বয্বহার কের খরচ করার মাধয্েম পেয়n ("পেয়n") স য় 

করেত েদয়। eমন েkিডট কােডর্  জমা করা পেয়n RBL বয্া  বা েয সtার সে  েকা-bয্ােnড েkিডট কাডর্  জাির করা হেয়েছ তােদর েদoয়া িবিভn 

ধরেণর পুর ােরর জনয্ িবিনময় করা যায়।  
10.2 RBL বয্া  িদিl েডয়ারেডিভল কাডর্  লয়ালিট েpাgােমর aধীেন, কাডর্  সদসয্ (গণ) কােডর্  বয্য় করা pিত Rs 100 টাকার জনয্ 2 রান aজর্ ন করেবন।  
10.3 েpাgােম aংশgহণ েscাধীন। কাডর্  সদসয্ বয্া েক aবিহত করার মাধয্েম েpাgাম েথেক pতয্াহার করেত পােরন। কাডর্  সদসয্ sাভািবক ভােব েয েপ 

কাডর্  বয্বহার কেরন েসi ভােব তার RBL বয্া  কাডর্  বয্বহার করা চািলেয় েযেত পারেবন। েpাgােম aংশgহেণর জনয্ বািষর্ক িফ সময় সময় RBL 

বয্া  / েয বািণিজয্ক বা বয্বসািয়ক সtার সে  েকা-bয্ােnড েkিডট কাডর্  pদান করা হেয়েছ তার dারা িনধর্ািরত হেব। নাম নিথভুk করার তািরখ - 

বলেত িবদয্মান কাডর্  সদসয্েদর জনয্ েpাgাম  হoয়ার তািরখ eবং নতুন কাডর্  সদসয্েদর জনয্ RBL বয্া  dারা কাডর্  aয্াকাun ৈতির করার 

তািরখ েবাঝােব। নাম নিথভুk করার বছর - বলেত নাম নিথভুk করার তািরখ েথেক "েযেকােনা বােরা-মােসর সময়কাল" েবাঝােব।  
10.4 পেয়n মািসক িবিলং েsটেমেn pদশর্ন করা হেব।  
10.5 সময় সময় RBL বয্া  dারা বাদ েদoয়া বয্য় বয্তীত েpাgােমর aধীেন েkিডট কােডর্  চাজর্  করা সমs বয্য় পেয়n aজর্ ন করার েযাগয্ 

হেব। বতর্ মােন েয বয্য় িল পেয়n aজর্ েনর েযাগয্ নয় তার anভুর্k হল িকn eেতi সীমাবd নয়:  
 •       বয্ােলn াnফার 

• নগদ aিgম 
• আিথর্ক চাজর্  সমূহ (েযমন েদরীেত পিরেশােধর িফ, েচক pতয্াখয্াত হoয়ার চাজর্ , সািভর্ স িফ, েলনেদেনর চাজর্  সমূহ) 
•  িবসংবািদত েলনেদন 
• েপে াল পাm / সািভর্ স েsশেন করা েয েকােনা েকনাকাটা 
• েpাgােম নাম নিথভুk করার জনয্ pদt িফ  

10.6 েকানo কাডর্  সদসয্ তার নাম নিথভুk করার তািরেখর আেগ করা েকানo চােজর্ র (সমূেহর) জনয্ েকানo পেয়n জমা করেত পারেবন না।  
10.7 িরেডmশেনর সময় েকানo কাডর্  সদেসয্র eকিট েkিডট কােডর্  জমা করা পেয়n তার aনয্ েকানo েkিডট কােডর্ র পেয়েnর সে  েমলােনা যােব না বা 

eকসে  বয্বহার করা যােব না বা aনয্ েকানo gাহক লয়ালিট েpাgােম sানাnিরত করা যােব না যিদ না aনয্থায় িনিদর্  ভােব RBL বয্া  dারা সূিচত 

করা হয়।  
10.8 জমা করা পেয়েnর েকানo নগদ eবং / aথবা আিথর্ক মূলয্ েনi যিদ না বয্া  তার িনজs িবেবচনার িভিtেত িনিদর্  পিরমাণ বয্য় eবং েসiজনয্ জমা 

করা পেয়েnর জনয্ uk নগদ আিথর্ক মূলয্ িকছু িনিদর্  েkিডট কাডর্  / েস িলর s s কাডর্  সদসয্েক pদান কের।  
10.9 যিদ েকানo aথর্রািশ জমা করা হয় তাহেল পেয়েnর েসi মত hাস-বৃিd করা হেব েযমন েফরত েদoয়া পণয্ বা পিরেষবা বা িবিলং িনেয় িবেরাধ। 

যিদ েকানo িবতিকর্ ত েলনেদেনর িন িt কাডর্  সদেসয্র পেk হয় বা েকানo েলনেদন বািতল করা হয় তাহেল সমানুপােত পেয়no বািতল করা হেব 

eবং iিতমেধয্ জমা করা না হেয় থাকেল কাডর্  সদেসয্র aয্াকাuেn জমা করা হেব। eকi ভােব যিদ েকানo পণয্ েফরত েদoয়া হয় বা িবতিকর্ ত 

েকানo েলনেদেনর িন িt কাডর্  সদেসয্র িবপরীেত হয় তাহেল iিতমেধয্ জমা করা হেয় থাকেল কাডর্  সদেসয্র aয্াকাun েথেক সমানুপােত পেয়n 

েডিবট করা হেব/েকেট েনoয়া হেব। িরেডmশেনর সময় কাডর্  aয্াকাuেn জমা হoয়া পেয়n েথেক িরিডম করা পেয়n sয়ংিkয় ভােব বাদ 

েদoয়া হেব।  



  
10.10 RBL বয্া  যথাসাধয্ েচ া করেব aয্াকাuেnর েsটেমেn কাডর্  সদসয্েক েkিডট কােডর্  uk মািসক েsটেমেnর aবয্বিহত পূেবর্র aবসােনর 

তািরেখর পূেবর্ কত পেয়n জমা হেয়েছ সূিচত করার।  
10.11 যিদ েkিডট কাডর্ িট কাডর্  সদসয্ েscায় বn কের েদন বা aনয্ েকান কারেণ বািতল করা হয় তাহেল সমs পাoনা িরoয়াডর্  পেয়n েkিডট কাডর্  বািতল 

হoয়ার পের sয়ংিkয় ভােব তামািদ হেয় যােব eবং বােজয়াp কের েনoয়া হেব। যিদ েকানo কারেণ RBL বয্া  dারা েkিডট কাডর্  আটেক েদoয়া বা 
sিগত করা হয় তাহেল জমা করা সমs পেয়n বােজয়াp হেয় যােব িকn যিদ েkিডট কাডর্  পুনবর্হাল করা হয় তাহেল RBL বয্াে র িনজs িবেবচনার 

িভিtেত পেয়n পুনবর্হাল করা হেত পাের।  
 10.12 পেয়েnর গণনা, তামািদ হoয়া, বািতলকরণ, বােজয়াpকরণ, খরচ, জমা, eবং পেয়n পুনবর্হাল করার RBL বয্াে র িসdাn সবর্েশষ, চূড়াn eবং কাডর্  

সদেসয্র জনয্ পালনীয় হেব।  
10.13 িরিডম করার জনয্ uপলভয্ পেয়n বলেত েবাঝায় েয পেয়n আপিন িরoয়াডর্  কয্াটালেগর েথেক সামgীর জনয্ (পণয্/পিরেষবা) বা বয্বসািয়ক 

pিত ােন uপলb িরoয়াডর্  সািটর্ িফেকেটর জনয্ বা েকানo েkিডট কােডর্ র জনয্ িনিদর্  aনয্ েকানo ভােব িরিডম করেত পােরন যার anভুর্k হল িকn 

eেতi সীমাবd নয় তাৎkিনক িরেডmশন, নগদ িরেডmশন, eবং িগফট ভাuচার।  
 10.14 কাডর্  সদসয্ aবিহত আেছন েয বয্া  কাডর্  সদসয্েক সূিচত করার পের েকানo েpাgােম ( িলেত) কাডর্  সদেসয্র aংশgহেণর জনয্ িনিদর্  পিরমাণ 

aথর্রািশ েডিবট করেত পাের (eরপের যােক "aথর্রািশ" বলা হেব)। ei aথর্রািশ েডিবট করার পের কাডর্  সদসয্ যিদ বয্া  dারা েpিরত কাডর্  সদেসয্র 

কাডর্  বয্বহার করা সmিকর্ ত েsটেমn pািpর 7 িদেনর মেধয্ বয্া েক িলিখত ভােব জানান েয িতিন aংশgহণ করেবন না তাহেল বয্া  েসi aথর্রািশ 

কাডর্  সদেসয্র aয্াকাuেn জমা কের েদেব।  
 10.15 কাডর্  সদসয্েক eকজন কাডর্  সদসয্ eকিট েsটেমn চেk কত সংখয্ক পেয়n aজর্ ন কেরেছন েসটা জানােনা হেব। েয হার eবং পdিতেত ei িরoয়াডর্  

পেয়n িরিডম করা যােব েসটা ধুমাt বয্াে র িনজs িবেবচনার িভিtেত িsর করা হেব eবং বয্া  িনজs িবেবচনার িভিtেত আগাম সূচনা ছাড়া েয 

েকান সময় হার পিরবতর্ ন করেত পাের।  
 10.16 কাডর্  সদসয্ িনবর্ািচত বয্বসািয়ক pিত ােন aিবলেm পেয়n িরিডম করেত পােরন েয িলর িঠকানা সময় সময় বয্া  কাডর্  সদসয্েক জানােব। কাডর্  সদসয্ 

ei ধরেণর বয্বসািয়ক pিত ােন েকনাকাটা করার জনয্ aিতিরk পেয়n aজর্ ন করেবন।  
 সময় সময় RBL বয্া  dারা বাদ েদoয়া বয্য় বয্তীত েpাgােমর aধীেন েkিডট কােডর্  চাজর্  করা সমs বয্য় পেয়n aজর্ ন করার েযাগয্ হেব। 

বতর্ মােন েয বয্য় িল পেয়n aজর্ েনর েযাগয্ নয় তার anভুর্k হল িকn eেতi সীমাবd নয়:  
 • বয্ােলn াnফার 
 • নগদ aিgম 
 • আিথর্ক চাজর্  সমূহ (েযমন েদরীেত পিরেশােধর িফ, েচক pতয্াখয্াত হoয়ার চাজর্ , সািভর্ স িফ, েলনেদেনর চাজর্  সমূহ) 
 • িবসংবািদত েলনেদন 
 • েপে াল পাm / সািভর্ স েsশেন করা েয েকােনা েকনাকাটা 
 • েpাgােম নাম নিথভুk করার জনয্ pদt িফ  
 • বীমা আcাদেনর ( িলর) জনয্ বীমা িpিময়াম pদান করা 
 10.17  িনিদর্  তািরেখ েকানo পেয়n জমা বা িরিডম করা যােব না যিদ েসi তািরেখ কােডর্ র সুিবধা pতয্াহার করা হয় বা বািতল করা হয় বা কাডর্  aয্াকাun 

oভারিডu aয্াকাun েপ pদিশর্ত হয়। 
 10.18  আপিন aনয্ কােরােক পেয়n হsাnর করেত পারেবন না বা আপনার কােছ থাকা বয্াে র aনয্ েকান কােডর্ র সে  পেয়n েমলােত পারেবন না। তেব, 

বয্া  তার িনজs িবেবচনার িভিtেত িকছু িনিদর্  েkেt িকছু িনিদর্  িsেমর জনয্ পেয়n হsাnর করেত িদেত পাের যা আপনােক বয্া  সময় সময় 

সূিচত করেব।  
10.19  বয্াে র পেয়n গণনা সবর্েশষ, চূড়াn eবং আপনার জনয্ পালনীয় হেব eবং েকানo কারেণi েকানo িবেরাধ বা pে র aধীন হেব না। 
10.20  কাডর্  সদসয্ dারা জমা করা পেয়n কাডর্  সদয্ 24 মােসর মেধয্ িরিডম না করেল েস িলর েময়াদ েশষ হেয় যােব eবং বােজয়াp করা হেব। 

ei পিরবতর্ ন িডেসmর 01, 2014 তািরখ েথেক কাযর্কর হেব eবং 24 মােসর েবশী পুরেনা িরিডম না করা সমs পেয়েnর জনু 30, 2015 

তািরখ েথেক েময়াদ েশষ হoয়া  হেব।  
10.21 পেয়n িরেডmশেনর aনুেরাধ যখন pাp করা হেব তখন েkিডট কাডর্ িট oভারিডu বা RBL বয্া  dারা sিগত, bক, বািতল বা বn কের েদoয়া 

aবsায় থাকেত পারেব না।  
10.22  জমা করা পেয়n ধুমাt pাথিমক কাডর্  সদসয্ িরিডম করেত পারেবন eবং েকানo aিতিরk কাডর্  সদসয্ করেত পারেবন না।  
 10.23  েpাgাম কয্াটালগ eবং সমেয় সমেয় RBL বয্াে র pদান করা েমiলাের বিণর্ত িবিভn পুরsােরর জনয্ aংশgহণকারী বয্বসািয়ক pিত ােনর পেয়n 

িরিডম করা যােব েযমন পণয্, েকনাকাটা, ডাiিনং, মণ, িবেনাদন, িফ মkব, আিথর্ক পিরেষবা, েkিডট কাডর্  আপেgড।  
10.24  কাডর্  সদসয্েক িরেডmশন aনুেরাধ ফমর্ পূরণ করেত হেব eবং েসিটেত েদoয়া িঠকানায় পাঠােত হেব বা RBL বয্া  কাডর্  gাহক পিরেষবা 

েকেnd েফান করেত হেব। কাডর্  সদসয্ (গণ) তােদর িনজ িনজ পেয়েnর িরেডmশেনর aবsা eবং িবকl েদখার জনয্ www.RBL Bank.in 

oেয়বসাiটিট aয্ােkস করেত পােরন।  
 10.25  িরেডmশন সািটর্ িফেকট/ভাuচার বা uপহার িবতরেণর সময় েকানo িবলm বা kয়-kিতর জনয্ RBL বয্া  দায়ী নয়।  
 10.26  িরিডম করা পেয়n aনয্ েকানo পুরsােরর জনয্ িবিনময় েযাগয্, aথবা েফরতেযাগয্, পিরবতর্ নেযাগয্, বা েকােনা পিরিsিতেতi নগদ বা েkিডেটর জনয্ 

হsাnরেযাগয্ নয়, eবং ei ধরেনর িরিডম করা পেয়n পুনরায় পাnর করা যােব না।যিদ eকবার েকানo পেয়n aনয্ সহেযাগী লয়য্ালিট েpাgােমর 

জনয্,যিদ থােক, িবিনময় করা হয় তাহেল েসটা িফিরেয় আনা যােব না।  



 10.27  সব পুর ার uপলbতা সােপেk eবং িনিদর্  বাধািনেষধ pেযাজয্ হেত পাের। িরেডmশন পdিত eবং pিতিট পুরsােরর জনয্ aিতিরk িনয়মাবলী eবং 
শতর্ াবলী কাডর্  সদসয্েক pদান করা িরেডmশন সািটর্ িফেকট / ভাuচাের uেlখ করা থাকেব।  

10.28  েকােনা পুরsােরর িরেডmশেনর সে  জিড়ত েকানo খাবার, পিরবহন, থাকার বয্বsা, kিরয়ার বা aনয্ানয্ খরেচর জনয্ eকমাt কাডর্  সদসয্ 
দায়ী থাকেবন।  

10.29  ডাiিনং, মণ aথবা েহােটেল থাকার জনয্ pদান করা েকানo িরেডmশন সািটর্ িফেকট েকানo সংরkণ গঠন কের না। সমs সংরkেণর বয্বsা করা 
eবং aংশgহণকারী বয্বসািয়ক pিত ানেক ( িলেক) িতিন েয পুরsার ( িল) িরিডম করেত চেলেছন েসi সmেn সূিচত করা কাডর্  সদেসয্র দািয়t।  

 10.30  ei েpাgােমর aধীেন পুরsার েপ pাp পণয্ o পিরেষবার েkেt েkিডট কােডর্ র বয্বহার dারা সিkয় করা aনয্ানয্ RBL বয্াে র সুিবধা pেযাজয্ 
হেব না।  

10.31  RBL বয্া  েকান পিরিsিতেতi পেয়n েথেক িরিডম করা পণয্ eবং / aথবা পিরেষবার জনয্ েকানo ভােব দায়ী বা বাধয্ হেব না, যার anভুর্k হেব 

িকn eেতi সীমাবd থাকেব না পেয়েnর aবয্বহার বা বয্বহােরর েথেক udূত েকােনা দািব, aথবা ডাiিনং, মণ বা েহােটেল থাকার েকানo 

িরেডmশন সািটর্ িফেকেটর বয্বহার, বা পেয়n িরেডmশেনর dারা pাp েকানo পণয্ পিরেষবার বয্বহার, েটঁকসiতা বা িবkয়েযাগয্তার জনয্ বা 
েসi সmিকর্ ত েকােনা tিট বা ঘাটিত।  

 10.32  েpাgােমর পেয়n aজর্ ন করা eবং িরেডmশন সmিকর্ ত pতারণা eবং / aথবা aপবয্বহােরর ফেল পেয়n বােজয়াp করা হেব eবং েসi সে  েkিডট 

কাডর্  বn eবং বািতল কের েদoয়া হেব।  
 10.33  পুর ার িরেডmশেনর জনয্ কাডর্  সদসয্ dারা pদt তথয্ RBL বয্া  বা eর বয্বসািয়ক pিত ান িল pশাসিনক eবং/aথবা িবপণেনর uেdেশয্ কাডর্  

সদেসয্র েথেক িলিখত বা aনয্ ভােব েকানo aনুমিত না িনেয় বয্বহার করেত পাের।  
 10.34  পূেবর্াk বা aনয্ ভােব কাডর্  সদসয্ dারা পেয়n িরেডmশেনর ফেল udূত বা ধাযর্ সরকার, aনয্ েকানo কতৃর্ পk, সংsা বা েকানo aংশgহণকারী 

বয্বসািয়ক pিত ানেক pেদয় সমs কর বা aনয্ানয্ দায় বা চাজর্  সমূহ eকমাt কাডর্  সদেসয্র দািয়t হেব।  
 10.35  RBL বয্া  কাডর্  সদসয্েক েকানo pাক সূচনা pদান না কের পুরsার বা পুরsােরর শতর্ াবলী, বা পেয়n গণনা করার িভিt, বা েpাgােমর িনয়মাবলী 

eবং শতর্ াবলী বািতল, পিরবতর্ ন বা pিতsাপন করার aিধকার সংরkণ কের। RBL বয্া  pেয়াজন মেন করেল েয েকানo সময় aিজর্ ত পেয়েnর pিত 

েকানo দায় বয্তীত েpাgামিট sিগত বা বn কের িদেত পাের।  
 10.36  RBL বয্া  েpাgােমর aধীেন aংশgহণকারী বয্বসািয়ক pিত ান / েকা-bয্ােnড বািণিজয্ক বা বয্বসািয়ক সtা কতৃর্ ক pদt/pদt হেত পাের eমন পণয্ 

eবং / aথবা পিরেষবার ধরণ, মান বা কাযর্করতা সংkাn েকানo oয়য্ার য্ািn বা দাবী pকািশত বা uহয্ ভােব কের না। পণয্dেবয্র সে , েযখােন 

pেযাজয্ েসখােন িনমর্াতার oয়য্ার য্ািn েদoয়া হেত পাের eবং সমs দািব ধুমাt িনমর্াতা aথবা পিরেষবা pদানকারী বা েকা-bয্ােnড বািণিজয্ক বা 
বয্বসািয়ক সtার uেdেশয্ করা আবশয্ক।  

 10.37  েpাgােমর aধীেন পুরsার িহেসেব pাp পণয্ বা পিরেষবা সংkাn সমs িবেরােধর িন িt কাডর্  সদসয্ eবং েসi পণয্ বা পিরেষবার সরবরাহকারী 
aংশgহণকারী বয্বসািয়ক pিত ােনর মেধয্ িন n করেত হেব। RBL বয্া  ei প িবেরােধর মীমাংসার জনয্ বা িবেরােধর জনয্ েকান দািয়t বহন 

করেব না।  
 10.38  pিতিট েpাgাম eকিট পৃথক িনিদর্  িনয়মাবলী eবং শতর্ াবলী (aত: পর যােক "েpাgােমর িনয়মাবলী eবং শতর্ াবলী" বলা হেব) dারা পিরচািলত হেব। 

িকn, ei ধরেনর েpাgােমর িনয়মাবলী eবং শতর্ াবলী েকান ভােবi কাডর্  সদসয্ চুিkেক সংেশাধন করেত পারেব না, eবং েসখােন েকানo শb uেlখ 

করা হেল eবং েসটার সংjা pদান না করা হেল েসিটেক কাডর্  সদসয্ চুিk aনুযায়ী বয্াখয্া করা েযেত পাের।  
 10.39  RBL বয্া  সরল িব ােস ei েpাgাম সmিকর্ ত েকান িবষয় eবং েকানo পুরsার pদান করা সmেকর্  কাডর্  সদেসয্র সমs েমৗিখক বা iেলkিনক িনেদর্শ 

বা pে র পিরেpিkেত কাজ কের থােক, কাডর্  সদসয্ RBL বয্াে র eমন সরল িব ােস করা েকানo কােজর জনয্ pতয্k বা পেরাk ভােব udূত েকানo 

kয়, kিত, দায়, বা বয্েয়র জনয্ েকানo দাবী বা aিভেযাগ করেত পারেবন না eবং RBL বয্া েক kিতপূরেণর pিত িত েদেবন eবং eিবষেয় RBL 

বয্া েক সm ূণর্ ভােব িনেদর্ াষ গণয্ করেবন।  
 10.40  েpাgাম সmিকর্ ত সকল p  েফােন 24 হাoয়ারস বয্া েক বা cardservices@rblbank.com e বা সমেয় সমেয় বয্া  dারা িনধর্ািরত aনয্ েকানo 

পdিতেত িজjাসা করা েযেত পাের।  
10.41  RBL বয্া  েয শেতর্  কাডর্  সদসয্েক েpাgােম aংশgহণ করার aনুমিত িদেত সmত হেয়েছ তার eকিট হল েয িতিন eখােন pদt সমs িনয়মাবলী 

eবং শতর্ াবলী eবং েসi সে  েpাgােমর িনয়মাবলী শতর্ াবলী sীকার করেছন eবং েস িলেত সmত হেcন।  
10.42  পূেবর্াk সেtto, বয্া  ধুমাt িনবর্ািচত িকছু কাডর্  সদসয্েক িকছু ভয্ালু-aয্ােডড েpাgাম pদান কের যার anভুর্k হল িকn eেতi সীমাবd নয় 

েপেমn হিলেড েpাgাম।eটা সুs  করা হেc েয uk েpাgাম িনিদর্  িনয়মাবলী eবং শতর্ াবলীর সােপেk eবং েকবলমাt িনবর্ািচত িকছু gাহকেদর 

বয্া  তার িনজs িবেবচনার িভিtেত ei ভয্ালু aয্ােডড সুিবধা pদান কের।  
11. 24 ঘnা gাহক পিরেষবা  
 11.1 বয্া  তথয্ লােভর সুিবধােথর্ eবং েটিলেফান িনেদর্শাবলী িদেয় আপনার কাডর্  aয্াকাuেn েলনেদন সmn করার জনয্ আপনােক তথয্ eবং সুিবধা pদান 

করেব। বয্া  মানুেষর মাধয্েম aথবা eকিট sয়ংিkয় pণালী dারা eটা gহণ করেত পাের। িকn বয্া  তার িনজs িবেবচনার িভিtেত িসdাn িনেত পাের 

েয েকান pকৃিতর তথয্ / েলনেদন েটিলেফােনর মাধয্েম pদান/সmn করা েযেত পাের। eছাড়াo বয্া  aনুেরাধ pিkয়াকরেণর আেগ কাডর্  সদেসয্র 

পিরচয় যাচাi করার aিধকার সংরkণ কের। eছাড়াo ei সুিবধা বয্বহােরর জনয্ আপনােক eকিট িনিদর্  েটিলেফান পােসর্ানাল আiেডিnিফেকশন 

নmর (িট-িপন) েদoয়া হেত পাের।  
11.2 কাডর্  সদসয্ সmত হেcন েয ei সমs িনেদর্ েশর জনয্ বয্া  সরল িব ােস যা করেব তার জনয্ আপিন বয্া েক দায়ী করেত পারেব না।  
 11.3 বয্া  তার িনজs িবেবচনার িভিtেত ei ধরেণর িনেদর্শ েটপ বা েরকডর্  করেত পাের eবং েকানo মামালায় pমাণ েপ ei েটিলেফােন কেথাপকথেনর 

াnিkেpর uপর িনভর্ র করেত পাের। 



11.4      আপনার aনুেরােধ বয্া  কাডর্  aয্াকাun সংkাn আিথর্ক তথয্ (আপনার চাoয়া) i-েমiেলর মাধয্েম (বয্াে র সে  নিথভুk i-েমiল e) আপনােক 

পাঠােত পাের যার pকৃিত বয্িkগত eবং েগাপনীয় হেত পাের eবং ei তথয্ েকানo তৃতীয় পেkর aবধােন eেল তার জনয্ আপিন েকানo ভােব বয্া েক 

দায়ী করেবন না।  
 11.5  ei সমs িনেদর্শাবলীর পালন বয্া  তার যথাসাধয্ েচ ার িভিtেত করেব eবং আপনার িনেদর্শাবলী aিবলেm বা আদেপ করেত বয্াে র পেk েকানo 

িবলm বা akমতার জনয্ বয্া  দায়ী হেব না।  
11.6  বয্াে র যিদ eটা মেন করার কারণ থােক েয ei সকল িনেদর্শাবলী pকৃত নয় তাহেল বয্া  ei সমs িনেদর্শ সmn না করার eবং ei সুিবধা 

pতয্াহার বা sিগত করার aিধকার সংরkণ কের।  
11.7  বয্াে র dারা সmািদত েকানo েলনেদেনর পু ানুপু তা বা িববরেণ েকানo aসংগিত থাকেল বয্া  েথেক পরামশর্ পাoয়ার িতিরশ (30) 

িদেনর মেধয্ বয্া েক েসi aসংগিত সmেকর্  সূিচত করা আপনার কতর্ বয্। 
11.8  বয্া  আপনােক uk সুিবধা pদান করেছ ei িবেবচনার কের আপনােক বয্া েক kিতপূরেণর pিত িত েদেবন eবং eতdারা আপনার ei সুিবধা 

বয্বহােরর ফেল বা েসi কারেণ বয্া েক েয সমs মামলা, দাবী, চািহদা, েমাকdমা, েলাকসান, kিত, খরচ, চাজর্  o বয্য় করেত, gহণ করেত বা েভাগ 

করেত হেত পাের তার জনয্ kিতপূরেণর pিত িত pদান করেবন।  
12.  inারেনট বয্াি ং  
12.1  আপিন সmত হেcন েয আপিন inারেনেট েকানo েলনেদন করার সময়, ৈবেদিশক মুdার েকােনা বিহঃpবাহ eকমাt ফেরন ekেচ  ময্ােনজেমn aয্াk, 

1999, তথয্ pযুিk আiন, 2000 eবং তদধীন সমs িবিধ, pিবধান, িবjিp সহ aনয্ানয্ pেযাজয্ আiন eবং সময় সময় pেযাজয্ aনয্ সমs আiন 

aনুযায়ী করেবন। বয্া  তার িনজs িবেবচনার িভিtেত aনয্ েকানo বয্িk dারা aয্াকাun তেথয্র aননুেমািদত eবং েবআiিন বয্বহার েথেক 

আপনােক সুরিkত রাখার জনয্ আপনার েয েকানo inারেনট েলনেদন pতয্াখয্ান করেত পাের।  
 12.2  eছাড়াo ei সুিবধা বয্বহােরর জনয্ আপনােক eকিট িনিদর্  পােসর্ানাল আiেডিnিফেকশন নmর (PIN) েদoয়া হেত পাের। আপিন বয্িkগতভােব uk 

সংখয্ািটর িনরাপtার জনয্ দায়ী থাকেবন eবং aনয্ েকােনা বয্িkেক uk সংখয্ািট জানােবন না বা pকাশ করেবন না।  
12.3  আপিন সmত হেcন েয আপিন ভারত সরকার dারা িনিষd eবং েবআiিন েঘাষণা করা েকানo েগিমং বা a ীল oেয়বসাiট পিরদশর্ন করার জনয্ 

কাডর্  / কাডর্  নmর বয্বহার করেবন না। eমন করেল আপনার িব েd আiিন বয্বsা gহণ করা হেত পাের eবং eর জনয্ বয্া  েকানo ভােব দায়ী 
থাকেব না।  

 12.4  oেয়বসাiেট pদt তথয্ uপকরণ পিরবতর্ ন সােপেk। বয্াে র oেয়বসাiেটর aননুেমািদত বয্বহার যার anভুর্k হল িকn eেতi সীমাবd নয় বয্াে র 

িসেsেম pেবশ করা, পাসoয়ােডর্ র aপবয্বহার বা oেয়বসাiেট pদt তেথয্র aপবয্বহার কেঠারভােব িনিষd। eমন করেল তথয্ pযুিk আiন, 2000 

eবং েসi সময় pেযাজয্ aনয্ানয্ আiন aনুসাের আপনার িব েd আiিন বয্বsা েনoয়া হেব।  
 12.5  বয্া  আপনােক inারেনট বয্াি ং-eর সুিবধা pদান করেছ eটা িবেবচনা কের আপিন বয্া েক kিতপূরেণর pিত িত িদেcন eবং বয্া েক সমs মামলা, 

দাবী, চািহদা, েমাকdমা, েলাকসান, kিত, খরচ, চাজর্  eবং বয্য় যা আপনার ei সুিবধা বয্বহােরর পিরণাম s প aথবা করার কারেণ বয্া েক করেত, 

gহণ করেত বা েভাগ করেত হেত পাের েস িলর েথেক eবং েস িলর জনয্ আিথর্ক ভােব িনরাপদ রাখার a ীকার করেছন।  
 12.6  বয্া  েকানo কারণ pদান কের বা না কের, সূিচত কের বা না কের েযেকােনা বয্বহারকারীর aয্াকাun বn কের েদoয়ার aিধকার সংরkণ কের।  
  oয়ান টাiম পাসoয়ােডর্ র িনয়মাবলী eবং শতর্ াবলী  
1.  OTP eকিট eককালীন পাসoয়াডর্  যা বয্াে র িসেsেম থাকা েমাবাiল েফান নmের eসeমeস eর মাধয্েম েpরণ করা হয়। inারেনট বা েমাবাiল 

বয্াি ং eর মাধয্েম েkিডট কাডর্  বয্বহার কের েলনেদন করার জনয্ eকিট OTP-র pেয়াজন হয়। েয সব েলনেদেনর জনয্ েkিডট কাডর্  েপশ করা 
যায়না েযমন inারেনট, আiিভআর iতয্ািদর জনয্ eকিট OTP ৈতির করা হয় eবং eিট ৈতির করার সময় েথেক 15 িমিনট পযর্n ৈবধ থােক।  

2.  কাডর্  সদসয্ sীকার করেছন eবং সmত হেcন েয inারেনট পিরেষবা pদানকারী(গণ) aথবা inারেনট পিরেষবা pদানকারীেক (গণেক) pভািবত কের 

eমন েকানo কারণ eবং বয্াে র িনয়ntণ বিহভূর্ ত aনয্ েকানo কারণ OTP-র pািpেক িবলিmত বা বাধাpাp করেত পাের। বয্াংক OTP-র সরবরােহর 

িন য়তা েদয় না। কাডর্  সদসয্ িনmিলিখত কারেণ pতয্k বা পেরাk ভােব, আংিশক aথবা সmূণর্ ভােব udূত হoয়া uিকেলর িফ সহ েকানo pকার 

eবং সবর্ pকার kয় বা kিতর জনয্ বয্া , তার ডাiেরkর গণ, আিধকািরক গণ, কমর্চারী গণ eবং eেজnেদর মুk eবং িনেদর্ াষ পিরগিণত করেত 

সmত হেcন:  
a. eকিট OTP না েপৗঁছােনা, িবলেm েপৗঁছােনা aথবা ভুল sােন েপৗঁছােনা;  
b. eর ফেল বয্া  েkিডট কাডর্  বয্বহার কের েলনেদন করেত বয্থর্তা বা akমতা; eবং  
c. OTP-র েকােনা aপবয্বহার, aননুেমািদত বয্বহার, হারােনা বা চুিরর কারেণ হoয়া বা েভাগ করা েকানo kয় বা kিত  

3. কাডর্  সদসয্ েয েকানo সময় eবং সময় সময় বয্াে র িনজs িবেবচনার িভিtেত psািবত OTP -র সুরkা সmিকর্ ত সকল আবশয্কতা, িনেদর্শাবলী eবং 
িবিনেদর্শ পালন করেব। পূেবর্ােkর সাধারণ pেয়াগেক খবর্ না কের কাডর্  সদসয্ কখেনাi কাডর্  সদসয্ বয্তীত aনয্ েকানo বয্িkেক OTP বয্বহার করেত 

েদেবন না বা aনুমিত েদেবন না।  
4. OTP েগাপনীয় রাখা কাডর্  সদেসয্র দািয়t। কাডর্  সদসয্ aনয্ েকানo পেkর কােছ OTP pকাশ করেবন না eবং aনয্ েকানo পk dারা/ কােছ OTP 

eবং/aথবা পাসoয়ােডর্ র pকাশ বা udাটন েরাধ করার জনয্ সমs pেয়াজনীয় পদেkপ gহণ করেবন। OTP eবং েসi সহ েয েমাবাiল েফান বা 
িডভাiেস OTP গৃহীত হেব তার িনরাপtা িনি ত করা eবং e িলেক aননুেমািদত বয্বহােরর েথেক রkা করা কাডর্  সদেসয্র দািয়t হেব।  

5. OTP বয্বহার কের করা সমs েলনেদেনর জনয্ কাডর্  সদসয্ দায়ী থাকেবন।  
6. কাডর্  সদসয্ aিবলেm 24 ঘnা gাহক পিরেষবায় কল কের বয্া েক aবিহত করেবন:  

   (i)  বয্াংেকর সে  নিথভুk েকােনা নmর বা িডভাiস হািরেয় aথবা চুির হেয় েগেল, বা িঠক মত কাজ না করেল, (ii) কাডর্  সদসয্ যিদ জানেত পােরন বা 
সেnহ কেরন েয েকােনা OTP-র িনরাপtা বা েগাপনীয়তা সmেn সেnেহর কারণ আেছ, বা েকানo OTP-র aননুেমািদত বয্বহার করা হয়, (iii) OTP 

ৈতির করা বা gহণ করার জনয্ কাডর্  সদেসয্র বয্বহার করা েকানo েমাবাiল েফান বা িডভাiস (েktমেত) যিদ হািরেয় যায়, pিতsাপন eবং/aথবা 



নmর পিরবতর্ ন করা হয়, েktমেত। পূেবর্াk েকানিট পালন করেত বয্থর্ হoয়ার ফেল eবং তার সে  সmিকর্ ত ভােব udূত সকল kিত eবং পিরণােমর 

জনয্ েকবলমাt কাডর্  সদসয্ eকমাt দায়ী eবং দায়বd থাকেবন। কাডর্  সদেসয্র aবেহলার কারেণ OTP হািরেয় যাoয়া, চুির যাoয়া বা aপবয্বহােরর 

ফেল udূত সমs আিথর্ক দায় কাডর্  সদসয্ বহন করেবন eবং ei কারেণ কাডর্  aয্াকাun বািতল করা হেত পাের। 
  
7. কাডর্  সদেসয্র যিদ মেন হয় েয OTP-র aপবয্বহার হেc বা যথাযথ aনুেমাদন ছাড়া বয্বহার করা হেc তাহেল েয েকােনা েলনেদন pতয্াখয্ান 

করার aিধকার কাডর্  সদসয্ সংরkণ কের।  
8. সময় সময় েয েকানo সময় বয্াে র eকমাt eবং সm ূণর্ ভােব তার িনজs িবেবচনার িভিtেত েকানo িবjিp না িদেয় eবং eর জনয্ েকানo 

কারণ pদান না কের OTP eর বয্বহার বািতল করা বা OTP eর pিতsাপন বা পিরবতর্ ন করেত চাoয়ার aিধকার থাকেব eবং eর ফেল 

udূত েকানo kিত বা েলাকসােনর জনয্ বয্া  দায়ী হেব না।  
13. বীমা সুিবধা  
  িবমা আcাদন/সুিবধা pদান কারী সংি  িবমা েকাmািন dারা িনিদর্  িনয়মাবলী eবং শতর্ াবলীর পাশাপািশ ei িনয়মাবলী eবং শতর্ াবলীর জনয্ 

িনmিলিখত িনয়মাবলী eবং শতর্ াবলী বীমা আcাদন পিরচািলত করেব:  
 13.1 বীমা আcাদন eক কাডর্  েথেক aনয্ কােডর্ র জনয্ িভn হেত পাের। কাডর্  সদসয্ aবিহত আেছন েয িনিদর্  RBL বয্া  কাডর্ /েকা-bয্ােnড কােডর্ র aধীেন 

কাডর্  সদসয্েক েদoয়া িনিদর্  আনুষি ক িবমা আcাদন তােক পরীkা করেত হেব eবং বুঝেত হেব।  
13.2 কাডর্  সদসয্ িনিদর্  ভােব aবিহত আেছন েয েকানo কােডর্  pদt েযেকােনা িবমা আcাদন/সুিবধা, যিদ থােক, েকানo eকিট বা eকািধক িনিদর্  

ে ণী/ধরেণর কােডর্ র জনয্ uপলভয্ নাo হেত পাের।  
13.3 বীমা আcাদন বয্া  pদান কের না। বয্িতkম / সীমাবdতা eবং দািবর pিkয়া সংি  বীমা েকাmািনর জাির করা নীিত aনুযায়ী pেযাজয্ হেব। 

কাডর্  সদসয্ িনিদর্  ভােব sীকার করেছন েয RBL বয্া  েকানo ভােব েকানo pদt িবমা আcাদেনর দ ন দায়ী হেব না, েসi িবমা আcাদেনর 

িpিময়াম কাডর্  সদসয্ pদান ক ন বা না ক ন। কাডর্  সদসয্ sীকার করেছন েয িবমা সmিকর্ ত e প সমs দাবী/িবষেয়র জনয্ eকমাt সংি  

িবমা েকাmািন দায়ী থাকেব eবং ei িবমা আcাদেনর ফেল বা তার সে  সmিকর্ ত ভােব udূত েকানo িবষেয়র জনয্ িতিন বয্া েক দায়ী 
করেবন না।  

  ei ধরেনর বীমা আcাদন, পুন dার বা kিতপূরণ pদান, pিkয়াকরণ বা দাবীর িন িt বা aনয্ েয েকানo িবষয় eবং eমন সমs িবষেয়র েকানo 

tিট বা ঘাটিতর জনয্ বা েসi সmিকর্ ত িবষয় সংি  িবমা েকাmািনর সে  সরাসির ভােব eবং RBL বয্া েক anভুর্k না কের সমাধান করা হেব 

eবং RBL বয্া  ei সmিকর্ ত েকানo েযাগােযােগ আমল করেব না। তেব পূেবর্ােkর িকছু িনিদর্  বয্িতkম থাকেত পাের েযেkেt RBL বয্া  তথয্ েপেত 

eবং দাবীর নিথ সংgেহর েkেt সহায়তা করেত পাের (যিদo দায়বd নয়) eবং ei সmেকর্  ei ধরেণর িবমা আcাদন িবkয় করার সময় সূিচত 

করা হেব।  
 13.4 কাডর্  সদসয্ sীকার করেছন েয eমন ভােব pদt িবমা আcাদন ধুমাt pেযাজয্ সংি  িবমা পিলিসর িনয়মাবলী eবং শতর্ াবলী aনুসাের কাডর্  

সদেসয্র কােছ uপলভয্ হেব eবং েসi সময় পযর্n uপলভয্ থাকেব যতিদন কাডর্  সদসয্ তার ৈবধ কােডর্ র সে  RBL বয্াে র কাডর্  সদসয্ থাকেবন eবং 
েয েকানo কারেণ কাডর্  সদসয্তা pতয্াহার করা হেল (সামিয়ক বা sায়ী ভােব) ei প িবমা আcাদেনর সুিবধা sয়ংিkয় ভােব eবং েসi কারেণ কাডর্  
সদসয্তার সমািpর তািরখ েথেক আর uপলভয্ থাকেব না। তদুপির কাডর্  সদসয্ eেতo সmত হেcন েয তার কাডর্  সদসয্তা চলেত থাকার দ নo RBL 

বয্া  েকানo pাক সূচনা না িদেয় েয েকানo সময় (তার িনজs িবেবচনার িভিtেত eবং/aথবা eর জনয্ েকানo কারণ pদশর্ন না কের) ei প িবমা 
আcাদেনর সুিবধা sিগত, pতয্াহার বা বািতল করেত পাের, eবং ei সুিবধা চািলেয় যাoয়ার জনয্ RBL বয্া  শতর্ াবd নয়।  

 13.5 সংি  িবমা পিলিসেত uিlিখত সুিবধা সবর্ািধক aথর্রািশ হেব যা কাডর্  সদসয্ পাoয়ার েযাগয্ হেবন যিদ eমন আcাদন েয িবমা পিলিসর aধীেন 

সংি  িবমা েকাmািন dারা pদান করা হেয়েছ তার সময়কােলর মেধয্ েকানo kিত ঘেট  
14.  বয্ােলn াnফার  
14.1 বয্ােলn াnফার িনয়মাবলী eবং শতর্ াবলী েদখুন 
15.  তৃতীয় পk/পিরেষবা pদানকারীর িনেয়াগ  
15.1 বয্া  তার িনজs িবেবচনার িভিtেত েফােন বা aনয্ েকানo ভােব পিরেষবা pদান করা জনয্ তৃতীয় পk / পিরেষবা pদানকারী িনেয়াগ করেত পাের। 

বয্া  িনিদর্  িকছু কাযর্কলাপ সmাদেনর জেনয্o তৃতীয় পk / পিরেষবা pদানকারী িনেয়াগ করেত পাের যার anভুর্k হেব িকn eেতi সীমাবd 

থাকেব না েরফােরn যাচাi করা, ডাটা-eিn eবং বয্াক aিফস সংkাn কাজকমর্, েkিডট বুয্েরার মাধয্েম যাচাiকরণ, ঋণ েযাগয্তা যাচাiকরণ, 

কােডর্ র পাoনা পুন dার করা বা বয্া েক পিরেশাধয্ সমs বেকয়া পুন dার করার জনয্ আiন dারা aনুেমািদত aনয্ েকানo pকার কাজ সmাদন 

করা। তেব, বয্া  তৃতীয় পেkর েকানo কাজ বা গািফলিতর জনয্ udূত েকানo পিরণােমর জনয্ দায়ী হেব না। বেকয়া পাoনা/aথর্রািশ পুন dার 

করার জনয্ বয্াে র বয্য় করা মূলয্, চাজর্  eবং খরচ সহ eমন তৃতীয় পেkর সংgেহর জনয্ সমs েপেমেnর বয্য়ভার eবং ঝঁুিক আপনার হেব।  
 15.2 যিদ aথর্ pদান বলবত করার জনয্ েকানo eেজn বা আiিন পnা aনুসরণ করার pেয়াজন হয় তাহেল পাoনা সংgহ, আiিন খরচ, eবং আনুষি ক 

aথর্রািশ eবং সুেদর সে  সmিকর্ ত সমs বয্েয়র জনয্ আপিন দায়ী থাকেবন।  
 16. েkিডট কাডর্  পনুজর্ াির eবং pিতsাপন 
 16.1 আপনার কােডর্  tিট েদখা িদেল/kিতgs হেল, িবকৃত করা হেল, হািরেয় েগেল বা চুির হেয় েগেল আপিন বয্াে র েয েকানo শাখায় eকিট বদিল কােডর্ র 

জনয্ aনুেরাধ জানােত পােরন বা gাহক পিরেষবা 24 ঘ া িনঃ l 1800 121 9050 নmের আপনার আেবদন দােয়র করেত পােরন। ei সমs বদিল 

েkিডট কাডর্  pিতsাপেনর সময় pেযাজয্ চােজর্ র সােপেk বয্াে র িবেবচনার িভিtেত pদান করা হেব। kিতgs কাডর্  বয্বহার করা uিচত নয় eবং 
েকানাkিন ভােব ময্াগেনিটক িsেপর uপর িদেয় েকেট েফেল aিবলেm বয্া েক িফিরেয় িদেত হেব। eছাড়াo, aনুgহ কের কােডর্ র uপেরর িচপ 

(যিদ থােক) 

দiু টুকেরা কের েকেট ংস কের েফলেবন।  েসnাল েবাডর্  aফ ডাiেরk টয্ােkেসর eকিট িবjিp aনুসাের 1লা জলুাi 2011 তািরখ েথেক কাযর্কর 

করা হেয়েছ েয েkিডট কােডর্ র pিতsাপন aনুেরােধর জনয্ PAN eর িববরণ pদান করা বাধয্তামূলক।  



 17. িঠকানা eবং েটিলেফান নmেরর পিরবতর্ ন 
 17.1 আপনার িঠকানা eবং/aথবা আপনার েটিলেফান নmের েকানo পিরবতর্ ন হেল েসটা বয্া  dারা সময় সময় সূিচত িঠকানায় বা িনধর্ািরত gাহক 

পিরেষবা েকেnd aিবলেm িলিখত ভােব বা েটিলেফােনর মাধয্েম কাডর্  সদসয্ বয্া েক সূিচত করেবন। িঠকানা পিরবতর্ েনর জনয্ সমs aনুেরােধর সে  s-

pতয্িয়ত িঠকানার pমাণ িদেত হেব।  
 18. দায়বdতা েথেক aবয্াহিত 
 18.1 পূেবর্ািlিখতেক খবর্ না কের বয্া  েকানo ভােব ei কারণ িলর জনয্ pতয্k বা পেরাk ভােব udূত েকানo েলাকসান বা kয়-kিতর 

জনয্ আপনার কােছ দায়ী থাকেব না (a) সরবরাহ করা েকানo পণয্ বা পিরেষবায় েকানo tিট (b) েকান বয্িkর কাডর্  gহণ করেত 
aসmত হoয়া বা pতয্াখয্ান করা,  (c) েকানo iেলkিনক টািমর্নােলর কােযর্ tিট, (d) কাডর্  সদসয্ বয্তীত aনয্ েকান বয্িkর েলনেদেনর িনেদর্শ 

pদান, (e) েকান বয্িkর কাডর্  েফরত েদoয়ার aনুেরাধ জািনেয় িববৃিত বা েকানo বয্িkর েসi সংkাn েকান কাজ, (f) বয্াে র ভবেন বয্াে র 

aনুেমািদত কমর্চারী বয্তীত aনয্ েকান বয্িkেক কাডর্  সদসয্ কাডর্  হsাnর করা, (g) কােডর্ র পৃে  uিlিখত েময়াদ েশেষর তািরেখর পূেবর্ কাডর্  সমপর্ণ 

করার দাবী eবং িজmায় েনoয়ার বয্াে র aিধকার বলবত করা, ei সমপর্েণর দাবী eবং/aথবা িজmায় েনoয়া বয্া  বা aনয্ েকানo বয্িk বা 
কিmuটার টািমর্নাল dারা েহাক না েকন, (h) কাডর্  বা কাডর্  aয্াকাun বn করার বয্াে র aিধকার বলবত করা, aথবা (i) কােডর্ র বােজয়াpকরণ 

eবং aথবা eিট েফরত েদoয়ার জনয্ েকানo aনুেরাধ aথবা কাডর্  sীকার বা gহণ করেত েকানo পিরেষবা pিত ান/েমiল aডর্ ার pিত ােনর 

pতয্াখয্ােনর কারেণ আপনার ঋণ েযাগয্তা, চিরt eবং সmােনর েকানo হািন হেয়েছ বেল aিভেযাগ করা হেল, (j) বয্া  dারা pকািশত েকানo িববরেণ 

েকানo ভুল তথয্, ভুল বয্াখয্া, ভুল বা বজর্ ন। যিদ বয্া  বা বয্াে র পেk কমর্রত েকানo বয্িk আপনার বেকয়া aথর্রািশ িমটােনার িনেদর্শ েদয় বা দাবী 
কের তাহেল আপিন সmত হেcন eবং sীকার করেছন েয ei িনেদর্শ বা দাবী েকােনাভােব আপনার সmান হািনর জনয্ বা আপনার িব েd 

পkপাতদু তা কের করা কাযর্ েপ পিরগিণত হেব না বা আপনার চিরেtর খয্ািত বা aখয্ািত করার জনয্ করা কাযর্ েপ গণয্ হেব না।  
19. kস িডফl  
19.1 কাডর্  সদসয্ সmত হেcন েয কাডর্  সদসয্ চুিkর aধীেন েকানo দািয়t পালেন বয্থর্তা কাডর্  সদসয্ চুিkর aধীেন কতর্ বয্ পালেন বয্থর্তা েপ পিরগিণত 

হেব eবং বয্া  uk চুিkর aধীনs েkিডট কাডর্  সুিবধার aবসান করা সহ েয েকানo বা সমs aিধকার pেয়াগ করার aিধকার সংরkণ কের।  
19.2 কাডর্  সদসয্ বয্া  dারা pদt aনয্ েকানo ঋণ আিথর্ক ঋণ সুিবধার েkেt aথর্ পিরেশােধ বয্থর্তার কারেণ েkিডট কাডর্  সুিবধা বািতল করা eবং 

তদিবপরীত করার বয্াে র aিধকার sীকার করেছন।  
20. মাsারকাডর্  আnজর্ ািতক dারা pদt পিরেষবা  
20.1 মাsারকাডর্  আnজর্ ািতক কাডর্  সদসয্েদর িকছু িনিদর্  জ রী পিরেষবা pদান কের। ei পিরেষবা িল মাsারকাডর্  তৃতীয় পk eেজেnর মাধয্েম pদান 

কের। মাsারকাডর্  আnজর্ ািতক dারা/মাধয্েম pদt ei সমs জ রী পিরেষবা pাp করার জনয্ খরেচর জনয্ কাডর্  সদসয্ দায়ী থাকেবন।  
20.2 সহায়তা মাsারকাডর্  আnজর্ ািতেকর মাধয্েম / dারা যথাসাধয্ pেচ ার িভিtেত pদান করা হয়।  
20.3 বয্া  ভারেত বা িবে র aনয্ েকাথাo মাsারকাডর্  আnজর্ ািতেকর মাধয্েম pদt পিরেষবার বয্বsা বা বয্বহােরর জনয্ েকানo দািয়t gহণ কের না।  
21. pকাশ  
21.1      কাডর্  সদসয্ বয্া েক eতddারা কাডর্  সদেসয্র ঋণ সংkাn iিতহাস বা পিরেশােধর েরকডর্  সংkাn েযেকােনা তথয্ ঋণ তথয্ বুয্েরা eবং পিরেশােধ 

বয্থর্তার েkেt সংgহ/পুন dার eেজn/তৃতীয় পেkর কােছ কাডর্  সদেসয্র aনুমিত বয্তীত pকাশ করার aনুমিত pদান করেছন। 
21.2 uপেরাk তেথয্র েkেt কাডর্  সদসয্ িনিদর্  ভােব eকাnতা, ঢ়তা, েগাপনীয়তা eবং pতার িবেশষািধকার পিরতয্াগ করেছন।  
21.3 বয্া  িনি ত করেব েয তার সরাসির িবপণন বা েসিলং eেজnরা িবপণেনর সময় pাp eবং পরবতর্ী কােল বয্াে র েরকেডর্  রাখা কাডর্  

সদেসয্র বয্িkগত তথয্ aননুেমািদত পdিতেত যােত হsাnর বা aপবয্বহার না কের।  
21.4 eর িবপরীেত যাi থাkন না েকন কাডর্  সদসয্ বয্া েক ei চুিk eবং/aথবা aনয্ েকানo চুিk, কাডর্  সদসয্ eবং বয্াে র মেধয্ েয েকানo uেdেশয্ 

হoয়া েযেকােনা েলনেদন বা বয্বsাপt সহ সমs/েযেকােনা তথয্ বা নিথ (i) eর েহড aিফস বা বয্াে র aনয্ েকানo শাখা, সহায়ক সংsা বা 
সহেযাগী বা aনুেমািদত সংsােক; (ii) বয্াে র েপশাদার uপেদ ােক; (iii) বয্া  বা তার েকানo বয্বসা, aিধকার, সmিt বা দােয়র সmাবয্ বা pকৃত 

েkতা/stিনেয়াগীেক; বা (iv) আiন dারা আবিশয্ক eমন েkেt aনয্ েকানo বয্িkর কােছ pকাশ করার aনুমিত pদান করেছন।  
21.5 aনুgহ কের মেন রাখেবন েয েkিডট iনফরেমশন েকাmািনস (ের েলশন) আiন, 2005 eবং তার aধীনs িনয়ম eবং pিবধান সমূহ িডেসmর 14, 

2006 েথেক বলবt আেছ। eেত uপsািপত শতর্ ানুসাের RBL বয্াে র েkিডট iনফরেমশন েকাmািন / বুয্েরােক ঋণ সংkাn তথয্ জানােনার 

aিধকার থাকেব।  
22. িনেয়াগ / pিতভূিতকরণ  
22.1 কাডর্  সদসয্ িবেশষ ভােব sীকার করেছন eবং সmত হেcন েয হেcন েয বয্া  আপনার কােছ থাকা বেকয়া aথর্রািশ eবং পাoনা সূিচত না কের eবং 

আপনােক িলিখত ভােব না জািনেয় বয্াে র পছেnর েয েকানo তৃতীয় পkেক েয েকানo পdিতেত (িবিনেময় সাধন ৈতির করার মাধয্েম বা aনয্ েকান 

ভােব সহ) আংিশক বা সmূণর্ ভােব বয্াে র িনধর্ািরত (েকানo েkতা, stিনেয়াগী বা যােক হsাnর করা হেয়েছ তার পেk আপনার িব েd মামলা 
করার বয্াে র aিধকার সংরkণ করা সহ) শেতর্  িবিk বা হsাnর করার সmূণর্ aিধকার বয্াে র থাকেব, eবং ei ধরেণর েকানo িবিk, হsাnর বা 
stিনেয়ােগর েkেt আপিন তৃতীয় পkেক eকমাt ঋণদাতা বা বয্াে র সে  েযৗথ ভােব ঋণ দাতা েপ sীকার করেত দায়বd থাকেবন, িকn েসi 
তৃতীয় পেkর হেয় বয্া  eখােন বিণর্ত সকল aিধকার pেয়াগ কের যােব eবং েসi বেকয়া o পাoনা বয্াে র িসdাn মত েসi তৃতীয় পkেক pদান করেব 

বা েসটা হsগত করেব। বয্াে র aিধকার pেয়াগ করা eবং বেকয়া পুন dার করার জনয্ বয্াে র েয সমs বয্য় হেব েসi সমs কাডর্  সদেসয্র 

aয্াকাuেn েডিবট করা হেব।  
23. িবিবধ  
23.1 কাডর্  সmিnত েকান িবষেয় কাডর্  সদেসয্র েকানo েমৗিখক বা iেলক িনক িনেদর্শ বা pে র utের বয্া  সরল িব ােস েকানo কাজ করেল কাডর্  সদেসয্র 

বয্াে র সরল িব ােস করা কােজর কারেণ pতয্k বা পেরাk ভােব হoয়া েকানo েলাকসান, kিত, দায়, বয্য় iতয্ািদর েকানo দাবী বা aিভেযাগ করার 

aিধকার থাকেব না eবং কাডর্  সদসয্ েসi িবষেয়র জনয্ বয্া েক িনেদর্ াষ সাবয্s করেত সmত হেcন।  



23.2 কাডর্  aয্াকাuেnর সমs বেকয়া aথর্রািশ সmূণর্ ভােব পিরেশাধ করা পযর্n কাডর্  সদসয্ কাডর্ সদসয্ চুিkর aধীেন থাকা তার দািয়t েথেক মুk 

হেবন না।  
23.3 েদuিলয়া, ঋণ পিরেশােধ aসমথর্তা, eকজন কাডর্  সদেসয্র কেপর্ােরট সংsার aবলুিp বা aবসান বা pাথিমক কাডর্  সদেসয্র মৃতুয্র েkেt কাডর্  

aয্াকাuেnর েমাট বেকয়া aথর্রািশ eবং েসi সে  কাডর্  aয্াকাuেn চাজর্  করা হয়িন eমন েকানo ধাযর্ করা চাজর্  aিবলেm পুেরাপুির ভােব বয্া েক 

পিরেশাধয্ eবং pেদয় হেব। কাডর্  aয্াকাuেnর সমs বেকয়া িমটােনার জনয্ pাথিমক কাডর্  সদেসয্র eেsট দায়ী থাকেব eবং েসi বেকয়া পুন dার 

করার জনয্ করা খরচ eবং আiিন িফ সহ সমs বয্েয়র জনয্ বয্া েক kিতপূরেণর pিত িত েদেব। যতkণ েসi পিরেশাধ না করা হেব ততিদন 

বয্াে র চােজর্ র তফিসল aনুসাের pেযাজয্ হাের িফনয্াn চাজর্  eবং aনয্ানয্ pেযাজয্ চাজর্  ধাযর্ করার aিধকার থাকেব।  
23.4 কাডর্  aয্াকাun েয েকােনা সরকাির / িনয়ntক সংsার িনেদর্শ aনুসাের sিগত করা হেত পাের। েktমেত সরকার / িনয়ntক সংsার িনেদর্শ pািpর 

সে  কােডর্  বেকয়া সমs aথর্রািশ aিবলেm পিরেশাধয্ েপ গণয্ হেব eবং আপনার aিবলেm সমs বেকয়া পিরেশাধ করার দায়েক েকান ভােব kু  

না কের বয্াে র pেযাজয্ বলবত আiন aনুসাের েসটা পুন dার করার aিধকার থাকেব।  
23.5 বয্াে র সময় সময় ei িনয়মাবলী eবং শতর্ াবলীর েযেকােনািটেত বা সবকিটেত সংেযাজন eবং/aথবা সংেশাধন করার aিধকার থাকেব যা 

িলিখত ভােব কাডর্  সদসয্েক সূিচত করা হেব। কাডর্  সদসয্ ei সমs সংেশাধন dারা শতর্ াবd থাকেবন যিদ না েকানo সংেশাধেনর কাযর্কর হoয়ার 

তািরেখর পূেবর্ কাডর্  aয্াকাuেnর সমs বেকয়া পিরেশাধ কের েদoয়া হয় eবং বািতল করার জনয্ কাডর্  দiু টুকেরা কের েকেট বয্া েক েফরত 

েদoয়া হয়।  
23.6 বয্া  তার িনজs িবেবচনার িভিtেত ei িনয়মাবলী eবং শতর্ াবলীর aধীেন কাডর্  সদেসয্র কােছ uপলভয্ েকানo নতুন সুিবধা বা ৈবিশ য্ 

েযাগ করেত পাের বা েকানo িবদয্মান সুিবধা বা ৈবিশ য্ pতয্াহার করেত পাের।  
23.7 সকল pকািশত তথয্ মুdেণর সমেয় সিঠক eবং সm ূণর্। বয্া  মুdেণর পের হoয়া পিরবতর্ েনর জনয্ দািয়t েনেব না।  
24. েপেমn হিলেড েpাgাম  
24.1 বয্া  তার িনজs িবেবচনার িভিtেত িনবর্ািচত কাডর্  সদসয্েদর েপেমn হিলেড েpাgাম pদান করেত পাের (aত: পর েথেক "েpাgাম") যা েকবলমাt 

িনিদর্  সময়সীমার জনয্ pেযাজয্ হেব। েpাgাম েকবলমাt pাথিমক কাডর্  সদসয্েদর জনয্ unুk থাকেব যােদর RBL বয্া  (eখােন aত: পর যােক 

"বয্া " বলা হেব) তার িনজs িবেবচনার িভিtেত িনবর্াচন করেব, যারা ভারতীয় নাগিরক হেবন eবং যােদর কােছ ৈবধ eবং চালু RBL বয্া  

েkিডট কাডর্  থাকেব (eখােন aত: পর "কাডর্  সদসয্" বলা হেব) eবং কাডর্  সদেসয্র েকানo oভারিডu েপেমn থাকেব না।  
24.2 েpাgােমর aধীেন বয্া  dারা uিlিখত aফােরর সময়সীমার মেধয্ কাডর্  সদসয্েক তার RBL বয্া  েkিডট কােডর্  েকানo বেকয়া পিরেশাধ করেত 

হেব না (েমাট বেকয়া aথর্রািশ, নূয্নতম বেকয়া aথর্রািশ বা তার েকানo aংশ)। েসi সmেকর্  েকানo কারণ না pদশর্ন কের কাডর্  সদসয্েক েpাgাম 

েথেক pতয্াখয্ান করার aিধকার বয্া  সংরkণ কের।  
24.3 সেnহ দরূ করার জনয্ eটা সুs  করা হেc েয eখােন uিlিখত িনয়মাবলী eবং শতর্ াবলী েকবলমাt eকিট psাব গঠন কের যা বয্াে র জনয্ 

শতর্ াবd দােয়র কারণ হেব েকবলমাt যিদ aফােরর সময়সীমার মেধয্ কাডর্  সদেসয্র aয্াকাuেnর েsটেমেn বয্া  পিরেশােধর িনিদর্  তািরেখর 

কলােম "েপেমn হিলেড" uেlখ করার মাধয্েম েসটা িনি ত কের।  
24.4 eটা সুs  করা হেc েয aফােরর সময়সীমার মেধয্ বয্া  চােজর্ র তফিসল aনুসাের কাডর্  সদেসয্র aয্াকাuেnর জনয্ সুদ ধাযর্ করেব যা পরবতর্ী 

িবিলং চেk pদান করেত হেব। aফার চলা কালীন কাডর্  সদেসয্র জনয্ েকানo েদিরেত পিরেশােধর চাজর্  ধাযর্ করা হেব না।  
24.5 েpাgাম বn হেয় েগেল কাডর্  সদসয্ তার aয্াকাuেnর ঋণ েযাগয্তা বজায় রাখার জনয্ pেয়াজনীয় েপেমn করেত দায়বd থাকেবন। েpাgােমর 

েময়াদ কােল কাডর্  সদসয্ আংিশক বা পূণর্ েপেমno করেত পােরন।  
24.6 বয্া  eখােন uিlিখত িনয়মাবলী eবং শতর্ াবলী সংেযাজন, পিরবতর্ ন, বদল, পাnর, সংেশাধন বা েহরেফর করার aিধকার সংরkণ করেব 

eবং কাডর্  সদসয্ েসi সমs সংেযাজন/ পিরবতর্ ন পাnর/সংেশাধন বা পিরবতর্ েনর dারা শতর্ াবd থাকেবন। সময় সময় pেযাজয্ আiন aনুসাের 

েpাgামিট পিরেষবা কর eবং / aথবা aনয্ানয্ কর েযাগয্ হেব।  
24.7 েpাgােমর aধীেন সকল িবেরাধ সmূণর্ ভােব মুmাiেয়র আদালেতর eখিতয়ার ভুk হেব।  
24.8 eখােন বিণর্ত িনয়মাবলী eবং শতর্ াবলীর সে  কাডর্  সদসয্ চুিkেত থাকা aস িতেক eখােন বিণর্ত িনয়মাবলী eবং শতর্ াবলী agাহয্ করেব।  
 কাডর্  সদসয্ কাডর্  সদসয্ চুিkর aনয্ানয্ িনয়মাবলী eবং শতর্ াবলী dারা আবd থাকেবন।  
25. িspট aয্াn েপ  
25.1 িspট aয্াn েপ িনয়মাবলী eবং শতর্ াবলী েদখুন।  
27. ভাuচার aফার 
27.1 RBL বয্া  সমেয় সমেয় হয় aিধgহেণর সময় বা কােডর্ র anভুর্ িkর পের তার কাডর্  সদসয্েদর িবিভn বয্বসািয়ক pিত ােনর aফার সmেn জানােত 

পাের। eটা gাহকেদর জানােনার জনয্ েকা-bয্ােnড বা ধুমাt বয্বসািয়ক pিত ােনর ভাuচার বয্বহার করা হেত পাের।  
27.2 ei aফার িল gাহকেদর কােছ েকবলমাt aংশgহণকারী বয্বসািয়ক pিত ান িল uপিsত কের। aংশgহণকারী বয্বসািয়ক pিত ােনর িনয়ম িল 

pেযাজয্ হেব। RBL বয্া  aফারিট িদেc না, ei aফার/ভাuচােরর aধীেন কাডর্  সদেসয্র pাp করা েকানo পণয্/ পিরেষবার িবতরণ, মান, 

িবkয়েযাগয্তা বা uপযুkতার বয্া  েকানo oয়য্ার য্ািn েদয় না বা তার pিতিনিধt কের না।  
27.3 কাডর্  সদসয্ আরo aবিহত আেছন েয কাডর্  সদসয্ বয্বসািয়ক pিত ােনর সে  েয তথয্ িবিনময় করেবন েসটা িতিন তার িনজs িবেবচনার 

িভিtেত করেবন eবং েসi তেথয্র বয্বসািয়ক pিত ান dারা েকানo aপবয্বহােরর জনয্ িতিন RBL বয্া েক দায়ী করেবন না। ei aফার 

ভাuচােরর aধীেন pাp পণয্/পিরেষবার িবতরণ, ণমান, িবkয়েযাগয্তা বা uপযুkতা সংkাn েযেকােনা িবেরােধর জনয্ কাডর্  সদসয্ সরাসির 

িলিখত ভােব aংশgহণকারী বয্বসািয়ক pিত ানেক জানােবন eবং RBL বয্া  ei িবষেয় েকানo েযাগােযাগেক আমল করেব না।  



27.4 RBL বয্া  ei aফার/ভাuচােরর aধীেন pাp পণয্/পিরেষবার বয্বহার বা aবয্বহােরর ফেল pতয্k বা পেরাk ভােব হoয়া কাডর্  সদেসয্র েকানo 

pকার েলাকসান বা kিত বা বয্িkগত আঘােতর জনয্ দায়ী থাকেব না।  
27.5 RBL বয্া  েকানo সূচনা বয্তীত ei aফার িলর েময়াদ বাড়ােনা বা বn কের েদoয়ার aিধকার সংরkণ কের। RBL বয্া  েয েকানo সময় 

েকানo পূবর্ সূচনা বয্তীত e িলর সমs িনয়মাবলী eবং শতর্ াবলী সংেযাজন/পাlােনা/েহরেফর/পিরবতর্ ন বা বদল করা aথবা aনু প বা 
িভn aনয্ েকানo aফার িদেয় ei aফারেক আংিশক বা সm ূণর্ ভােব pিতsাপন করার বা aফারিট সm ূণর্ েপ pতয্াহার করার aিধকার 

সংরkণ কের।  
28. RBL বয্া  pািটনাম ময্ািkমা কাডর্  – aফােরর িনয়মাবলী eবং শতর্ াবলী:  
28.1 aফার1: বুক মাi েশা েত 1 + 1 িট মিুভ িটিকট 
 েpাgােমর িববরণ:  
  1.েয সমs pািটনাম ময্ািkমা কাডর্  সদসয্ বুক মাi েশা (in.bookmyshow.com) েত মুিভ িটিকট kয় করেবন তারা pিত িদন সব েশা-eর জনয্ 

eকটা িকনেল eকটা ি  aফার পােবন যিদ কাডর্  সদসয্ pািটনাম কাডর্  বয্বহার কের aথর্ pদান কেরন।  
 2.েয কাডর্  সদসয্ RBL বয্া  কাডর্  বয্বহার কের aথর্ pদান করেবন eবং বুক মাi েশা-েত aফােরর জনয্ আেবদন করেবন তারা তােদর িটিকট 

kেয়র uপের 1িট িটিকট বা 200 টাকার মেধয্ েযিট কম হেব েসi পিরমাণ ছাড় পােবন। pচারমূলক িটিকেটর uপলভয্তার সােপেk ei aফার 

সব িদন সব েশা eর জনয্ uপলভয্ হেব।  
 3.aফার eক মােস সবর্ািধক দiু বার pাp করা যােব।  
 4.aফােরর ৈবধতা: বয্া  dারা েময়াদ বৃিd না করা হেল ei aফার জনু 2015 পযর্n ৈবধ থাকেব।  
  aফােরর িনয়মাবলী eবং শতর্ াবলী  
 1.ei aফার সpােহর েয েকানo িদেন িটিকট েকনার জনয্ ৈবধ।  
 2.ei aফােরর aধীেন িবনামূেলয্ pাp িটিকেটর মূলয্ Rs 200 -র aিধক হেত পারেব না।  
 3.pিতিট েযাগয্ কােডর্  করা pিতিট েলনেদেনর জনয্ সবর্ািধক eকিট িবনামূেলয্ িটিকট pাp করা যােব।  
 4.সফল RBL বয্া  pািটনাম িরoয়াডর্ স কােডর্ র কাডর্  সদসয্ িযিন ei aফােরর aধীেন eকিট িবনামূেলয্ িটিকট েপেয়েছন তােক েসi eকi kেয়র 

েলনেদেন কমপেk eকিট পূণর্ মূেলয্র িটিকট kয় করেত হেব eবং েসi জনয্ সmূণর্ মূলয্ pদান করেত হেব।  
 5.pচারমূলক িটিকেটর uপলভয্তার সােপেk ei aফার pেযাজয্ হেব।  
 6.ভারেতর েয িসেনমা িলর জনয্ www bookmyshow.com e বুক করা েযেত পাের তার সবকিটর িটিকট বুিকং-eর জনয্ ei aফার pেযাজয্ হেব।  
 7.আপিন যিদ ছােড়র জনয্ আেবদন কেরন eবং েকানo কারেণ েলনেদন সmূণর্ না হয় তাহেল aনুgহ কের ছাড় pাp করার pেচ া আবার করার 

আেগ 20 িমিনট aেপkা ক ন।  
 8.সকল RBL বয্া  pািটনাম িরoয়াডর্ স কাডর্  সদসয্েদর পরামশর্ েদoয়া হেc েয তারা েযন RBL বুক মাi েশা aফােরর aধীেন aফার pাp 

করার আেগ in.bookmyshow.com েত বুক মাi েশা-eর aনয্ানয্ pেযাজয্ িনয়মাবলী eবং শতর্ াবলী পরীkা কেরন।  
 9.িটিকট eকবার aনলাiেন েকনা হেয় েগেল েসিট িবkীত েপ গণয্ হেব eবং বািতল করা যােব না, টাকা েফরত পাoয়া যােব না বা িবিনময় করা 

যােব না।  
 10.www .bookmyshow .com e িটিকট kয় করার জনয্ কাডর্  সদসয্েক aনলাiেন বয্িkগত তথয্ eবং কােডর্ র িববরণ pদান 

করেত হেব।  
 11.ei aফার বুক মাi েশা-eর aনয্ েকান aফার / ছাড় / pচােরর সে  িমিলত করা যােব না।  
  12.RBL বয্া  বুক মাi েশা-eর dারা pদt পিরেষবার েকানo ঘাটিত বা খামিতর জনয্ কাডর্  সদেসয্র হoয়া েকানo ধরেণর kিতর জনয্ েকানo ভােব 

দায়ী হেব না।  
 13.RBL বয্া  pািটনাম িরoয়াডর্ স কাডর্  সদসয্রা aফার pাp করার পিরবেতর্  েকানo ধরেণর kিতপূরণ/সুিবধা পাoয়ার aিধকারী হেবন না। 

aফার নগদ aেথর্র জনয্ িবিনময় বা িরিডম করা যােব না।  
 14.RBL বয্া  pািটনাম িরoয়াডর্ স কাডর্  সদসয্রা ei aফাের aংশgহেণর জনয্ েকানo ভােব শতর্ াবd নন। কাডর্  সদেসয্র সমs aংশgহণ ঐিcক। 

বুক মাi েশা বণর্না aনুসাের aফার pদান করা িনি ত করেত যথাসাধয্ েচ া করেব িকn যিদ aফার pদান না করা হয় বা বণর্না aনুসাের pদান না 
করা হয় েসেkেto কাডর্  সদসয্ বুক মাi েশা বা RBL eর েথেক েকানo pকার kিতপূরেণর দাবী করার বা পাoয়ার েচ া করেবন না (pদান না করা 
বুক মাi েশা বা RBL বয্াে র পেk tিট, aবেহলার কারেণ ঘটুক বা না ঘটুক)  

 15.RBL বয্া  েয েকানo কারেণi েহাক যিদ বুক মাi েশা-eর ei aফার বা ei aফােরর aধীেন pদt সুিবধা বা িবেশষািধকার pদােন pতয্াখয্ান 

বা aসমথর্তার কারেণ বা aনয্ েকানo কারেণ udূত েকানo েলাকসান, kিত, বা দাবীর জনয্ েকানo ভােব দায়ী হেব না।  
 16.RBL বয্া  েকােনা েনািটশ pদান বয্তীত েযেকান সমেয় ei aফার pতয্াহার করার eবং/ aথবা ei aফােরর েযেকােনা িনয়মাবলী eবং 

শতর্ াবলী পিরবতর্ ন করার চরম aিধকার সংরkণ কের।  
 17.aফার pাp করার সময় eকমাt কাডর্  চালু থাকেল eবং তার ঋণ েযাগয্তা ভােলা থাকেল aফার pাp করা যােব।  
 18.psাব বা িনয়মাবলী eবং শতর্ াবলী সংkাn সমs িবেরাধ ধুমাt মুmাi আদালেতর eখিতয়ার ভুk হেব। িবেরাধ, যিদ থােক তাহেল েসটা 

মধয্sতা eবং মীমাংসা আiন, 1996 eর িবধান েমাতােবক পিরচািলত হেব।  
 19.যিদ ei aফার, ei শতর্ াবলী, বা uহার েকান aংশ pেযাজয্ আiন aনুসাের িনিষd বা সীমাবd করা হয় তাহেল ei aফার eবং / aথবা 

িনয়মাবলী eবং শতর্ াবলী (েktমেত) আiন পালন করার জনয্ pেয়াজনীয় পিরমােণ পিরবিতর্ ত করা হেত পাের।  



 20.psােবর িনয়মাবলী eবং শতর্ াবলী কাডর্  িনয়ntণকারী কাডর্  সদসয্ িনয়মাবলী eবং শতর্ াবলীর uপরn pেযাজয্ হেব eবং েসিটেক 

pিতsাপন /খবর্ করেব না।  
28.2 aফার 2: 
 েpাgােমর িববরণ: ডাiিনং, িবেনাদন, iuিটিলিট িবল, আnজর্ ািতক o আnঃসীমাn েলনেদন সংkাn েকনাকাটার জনয্ 5 ণ িরoয়াডর্  পেয়n 

aজর্ ন ক ন 
 িনয়মাবলী o শতর্ াবলী 
  1.5X িরoয়াডর্  বলেত েবাঝায় িরoয়াডর্  পেয়েnর 5 ণ। gাহক িচিhত ে ণীেত Rs 100 বয্য় করার জনয্ 10 িরoয়াডর্  পেয়n পােবন।  
  2. ডাiিনং, িবেনাদন, iuিটিলিট িবল, আnজর্ ািতক o আnঃসীমাn েদাকােনর সনাkকরণ মাsারকাডর্  dারা িনধর্ািরত eমিসিস সমূেহর (মােচর্ n 

কয্াটাগির েকাডস) িভিtেত করা হেব। েয সমs বয্বসািয়ক িবপিণ/ য্া াiিস িনেজেদর মাsারকাডর্  dারা ডাiিনং, িবেনাদন, iuিটিলিট িবল, 

আnজর্ ািতক eবং আnঃসীমা েদাকােনর জনয্ িনধর্ািরত eমিসিস েকােডর aধীেন িনবnন কেরিন েসখােন েয সমs েkতারা েকনাকাটা করেবন তােদর 

5X িরoয়াডর্  পেয়n pদােনর জনয্ RBL বয্া  দায়ী থাকেব না।  
  3.েয সমs বয্বসািয়ক িবপিণ মাsারকাডর্  dারা ডাiিনং, িবেনাদন, iuিটিলিট িবল, আnজর্ ািতক eবং আnঃসীমা েদাকােনর জনয্ িনধর্ািরত eমিসিস 

েকােডর aধীেন িনবিnত নয় েসখােন gাহকরা কােডর্  বয্য় করা pিত Rs 100 eর জনয্ 2 িরoয়াডর্  পেয়n aজর্ ন করেবন।  
  4. "মাস" েক কােডর্ র জনয্ িনধর্ািরত েsটেমn িবিলং চk েপ সংjািয়ত করা হয় 
  5.বয্বসািয়ক pিত ান/aয্ােসািসেয়শন (aথর্াৎ িভসা / মাsারকাডর্ ) dারা জমা করা েপািsং তািরেখর িভিtেত বয্েয়র পিরমাণ গণনা করা হেব। 

বয্বসািয়ক pিত ান েলনেদন েয তািরেখ করা হেয়িছল েসi pকৃত তািরখ েথেক িভn েলনেদেনর তািরখ দািখল করেল েসi জনয্ RBL বয্া েক দায়ী 
করা যােব না।  

  6.RBL বয্া  েকােনা েনািটশ pদান বয্তীত সময় সময় RBL বয্া  pািটনাম িরoয়াডর্ স কােডর্ র ("কাডর্ ") সে  pদt েযেকােনা/সকল aফােরর েময়াদ 

বাড়ােনার বা বn করার aিধকার সংরkণ কের। 
  7.RBL বয্া  েয েকানo সময় েকানo পূবর্ সূচনা বয্তীত ei aফােরর ( িলর) সমs িনয়মাবলী eবং শতর্ াবলী সংেযাজন/পাlােনা/েহরেফর/পিরবতর্ ন 

বা বদল করার aথবা aনু প বা িভn aনয্ েকানo aফার ( িল) িদেয় ei aফারেক আংিশক বা সm ূণর্ ভােব pিতsাপন করার বা aফারিট ( িল) 

সmূণর্ েপ pতয্াহার করার aিধকার সংরkণ কের। 
  8.সময় সময় কােডর্ র সে  pদt aফার( িল) েথেক বা েস িলর সে  সmিকর্ ত ভােব বা েস িলর কারেণ যিদ েকানo িবেরােধর uৎপিt ঘেট তাহেল 

সমs িবেরাধ aনয্ eলাকার আদালত/ াiবুয্নােলর সহািধকার বা aনু প eখিতয়ার বয্িতেরেক eকমাt মুmাiেয়র uপযুk আদালত/ াiবুয্নােলর 

eখিতয়ার ভুk হেব।  
  9.িরoয়াডর্  পেয়n eকিট ৈবধ কাডর্  নmের করা ৈবধ চােজর্ র জনয্ কাডর্  সদসয্েক pদান করা হেব। uপরn, েয সমs কাডর্  সদসয্রা তােদর কােডর্ র aথর্ 

পিরেশােধর েkেt কতর্ বয্ িবমুখ নন, েকবলমাt তারাi িরoয়াডর্  পেয়েnর েযাগয্ হেবন। েয সমs চাজর্  পরবতর্ীকােল বািতল করা হেব েস িলর জনয্ 
িরoয়াডর্  পেয়n জমা হেব না।  

  10.pাসি ক তািরেখ কাডর্  pতয্াহার বা বািতল করা হেল বা বািতল করার সmাবনা থাকেল বা কাডর্  সদেসয্র aয্াকাun যিদ eকিট কতর্ বয্ িবমুখ 

aয্াকাun হয় বা RBL কাডর্  সদসয্ চুিkর েকানo শতর্  যিদ ল ন করা হয় তাহেল িরoয়াডর্  পেয়n জমা বা িরিডম করা aনুেমািদত হেব না।  
  RBL বয্াে র িরoয়াডর্  পেয়েnর গণনা কাডর্  সদেসয্র জনয্ সবর্েশষ, চূড়াn eবং পালনীয় হেব eবং eকমাt s ত pতীয়মান tিট ছাড়া eবং বয্তীত 

েকানo pকার িবেরাধ বা pে র জনয্ দায়ী হেব না।  
  11.psােবর িনয়মাবলী eবং শতর্ াবলী কাডর্  িনয়ntণকারী কাডর্  সদসয্ িনয়মাবলী eবং শতর্ াবলীর uপরn pেযাজয্ হেব eবং েসিটেক pিতsাপন /খবর্ 

করেব না। 
  12.কাডর্  সদসয্ dারা কােডর্ র বয্বহার কাডর্  িনয়ntণকারী কাডর্  সদসয্ চুিk সহ ei সমs িনয়মাবলী eবং শতর্ াবলীেত সmিত েপ eবং কাডর্  সদসয্ 

েস িল aনুধাবন কেরেছন eবং িনঃশতর্ ভােব েস িল dারা আবd হেত সmত হেcন েপ পিরগিণত হেব। eকমাt যিদ কাডর্  সদেসয্র কাডর্  aয্াকাun 

ভাল aবsা বজায় রােখ eবং নূয্নতম বেকয়া aথর্রািশ পিরেশােধর িনিদর্  তািরেখর আেগ আমােদর কােছ েপৗঁছােত থােক তাহেলi ei psাব ৈবধ কেব। 
 28.3     aফার 3: 
  eক বছের Rs 200,000 বা তার েবিশ েকনাকাটার জনয্ েবানাস 10,000 িরoয়াডর্  পেয়n aজর্ ন ক ন। RBL বয্াংক pািটনাম েkিডট কাডর্  বয্বহার 

কের আরo Rs 350,000 টাকার বয্বহার aজর্ ন করার জনয্ aিতিরk েবানাস 10000 িরoয়াডর্  পেয়n পান  
 1.বছর pথম িবল ৈতির হoয়ার তািরখ েথেক 12 মাস েপ সংjািয়ত হয়।  
  2.uk সমেয়র জনয্ pাথিমক o aিতিরk কােডর্  করা বয্য় িবেবিচত হেব।  
  3.ieমআi েলনেদন, নগদ pতয্াহার, িফ (যিদ থােক), চাজর্  সমূহ eবং পিরেষবা কর েবানাস িরoয়ােডর্ র জনয্ েযাগয্ েকনাকাটার মূেলয্র anভুর্k 

হেব না।  
 4.বয্বসািয়ক pিত ান/aয্ােসািসেয়শন (aথর্াৎ িভসা / মাsারকাডর্ ) dারা জমা করা েপািsং তািরেখর িভিtেত বয্েয়র পিরমাণ গণনা করা হেব। 

বয্বসািয়ক pিত ান েলনেদন েয তািরেখ করা হেয়িছল েসi pকৃত তািরখ েথেক িভn েলনেদেনর তািরখ দািখল করেল েসi জনয্ RBL বয্া েক 

দায়ী করা যােব না।  
  5.েবানাস িরoয়াডর্  পেয়n িনধর্ািরত সীমায় েপৗঁছেনার 30 িদেনর মেধয্ েkিডট কােডর্  জমা করা হেব।  
  6.RBL বয্া  েকােনা েনািটশ pদান বয্তীত সময় সময় RBL বয্া  pািটনাম িরoয়াডর্ স কােডর্ র ("কাডর্ ") সে  pদt েযেকােনা/সকল aফােরর েময়াদ 

বাড়ােনার বা বn করার aিধকার সংরkণ কের।  



 7.RBL বয্া  েয েকানo সময় েকানo পূবর্ সূচনা বয্তীত aফােরর ( িলর) সমs িনয়মাবলী eবং শতর্ াবলী 
সংেযাজন/পাlােনা/েহরেফর/পিরবতর্ ন বা বদল করার aথবা aনু প বা িভn aনয্ েকানo aফার( িল) িদেয় ei aফারেক আংিশক বা সmূণর্ 
ভােব pিতsাপন করার বা aফারিট ( িল) সmূণর্ েপ pতয্াহার করার aিধকার সংরkণ কের।  

  8.সময় সময় কােডর্ র সে  pদt aফার( িল) েথেক বা েস িলর সে  সmিকর্ ত ভােব বা েস িলর কারেণ যিদ েকানo িবেরােধর uৎপিt ঘেট তাহেল 

সমs িবেরাধ aনয্ eলাকার আদালত/ াiবুয্নােলর সহািধকার বা aনু প eখিতয়ার বয্িতেরেক eকমাt মুmাiেয়র uপযুk আদালত/ াiবুয্নােলর 

eখিতয়ার ভুk হেব।  
  9.িরoয়াডর্  পেয়n eকিট ৈবধ কাডর্  নmের করা ৈবধ চােজর্ র জনয্ কাডর্  সদসয্েক pদান করা হেব। uপরn, েয সমs কাডর্  সদসয্রা তােদর কােডর্ র aথর্ 

পিরেশােধর েkেt কতর্ বয্ িবমুখ নন, েকবলমাt তারাi িরoয়াডর্  পেয়েnর েযাগয্ হেবন। েয সমs চাজর্  পরবতর্ীকােল বািতল করা হেব েস িলর জনয্ 
িরoয়াডর্  পেয়n জমা হেব না।  

  10.pাসি ক তািরেখ কাডর্  pতয্াহার বা বািতল করা হেল বা বািতল করার সmাবনা থাকেল বা কাডর্  সদেসয্র aয্াকাun যিদ eকিট কতর্ বয্ িবমুখ 

aয্াকাun হয় বা RBL কাডর্  সদসয্ চুিkর েকানo শতর্  যিদ ল ন করা হয় তাহেল িরoয়াডর্  পেয়n জমা বা িরিডম করা aনুেমািদত হেব না। 
  RBL বয্াে র িরoয়াডর্  পেয়েnর গণনা কাডর্  সদেসয্র জনয্ সবর্েশষ, চূড়াn eবং পালনীয় হেব 
  eবং eকমাt s ত pতীয়মান tিট ছাড়া eবং বয্তীত েকানo pকার িবেরাধ বা pে র জনয্ দায়ী হেব না। 
  11.psােবর িনয়মাবলী eবং শতর্ াবলী কাডর্  িনয়ntণকারী কাডর্  সদসয্ িনয়মাবলী eবং শতর্ াবলীর uপরn pেযাজয্ হেব eবং েসিটেক pিতsাপন /খবর্ 

করেব না। 
  12.কাডর্  সদসয্ dারা কােডর্ র বয্বহার কাডর্  িনয়ntণকারী কাডর্  সদসয্ চুিk সহ ei সমs িনয়মাবলী eবং শতর্ াবলীেত সmিত েপ eবং কাডর্  সদসয্ 

েস িল aনুধাবন কেরেছন eবং িনঃশতর্ ভােব েস িল dারা আবd হেত সmত হেcন েপ পিরগিণত হেব। 
 eকমাt যিদ কাডর্  সদেসয্র কাডর্  aয্াকাun ভাল aবsা বজায় রােখ eবং নূয্নতম বেকয়া aথর্রািশ পিরেশােধর িনিদর্  তািরেখর 

আেগ আমােদর কােছ েপৗঁছােত থােক তাহেলi ei psাব ৈবধ থাকেব। 
 28.4     aফার 4: 
  কাডর্  pদান করার 60 িদেনর মেধয্ pথম েসায়াiপ করার জনয্ 8000 িরoয়াডর্  পেয়n পান।  
 িনয়মাবলী o শতর্ াবলী: 
  1.pচারণামূলক িরoয়াডর্  েসi সমs েলনেদেনর জনয্ aিজর্ ত হেব েয িল কাডর্  সদসয্ চুিk aনুসাের িরoয়াডর্  aজর্ ন কের।  
 2.সদসয্তা ফী েদoয়ার পের ei পেয়n gাহেকর aয্াকাuেn জমা করা হেব।  
 3.বয্বসািয়ক pিত ান/aয্ােসািসেয়শন (aথর্াৎ িভসা / মাsারকাডর্ ) dারা জমা করা েপািsং তািরেখর িভিtেত বয্েয়র পিরমাণ গণনা করা হেব। 

বয্বসািয়ক pিত ান েলনেদন েয তািরেখ করা হেয়িছল েসi pকৃত তািরখ েথেক িভn েলনেদেনর তািরখ দািখল করেল RBL বয্া েক দায়ী করা 
যােব না।  

  4.pচারণা মূলক িরoয়াডর্  পেয়n িনধর্ািরত সীমায় েপৗঁছেনার 30 িদেনর মেধয্ েkিডট কােডর্  জমা করা হেব।  
  5.RBL বয্া  েকােনা েনািটশ pদান বয্তীত সময় সময় RBL বয্া  pািটনাম িরoয়াডর্ স কােডর্ র ("কাডর্ ") সে  pদt েযেকােনা/সকল aফােরর েময়াদ 

বাড়ােনার বা বn করার aিধকার সংরkণ কের।  
 6.RBL বয্া  েয েকানo সময় েকানo পূবর্ সূচনা বয্তীত aফােরর ( িলর) সমs িনয়মাবলী eবং শতর্ াবলী 

সংেযাজন/পাlােনা/েহরেফর/পিরবতর্ ন বা বদল করার aথবা aনু প বা িভn aনয্ েকানo aফার( িল) িদেয় ei aফারেক আংিশক বা সmূণর্ 
ভােব pিতsাপন করার বা aফারিট ( িল) সmূণর্ েপ pতয্াহার করার aিধকার সংরkণ কের।  

  7.সময় সময় কােডর্ র সে  pদt aফার( িল) েথেক বা েস িলর সে  সmিকর্ ত ভােব বা েস িলর কারেণ যিদ েকানo িবেরােধর uৎপিt ঘেট তাহেল 

সমs িবেরাধ aনয্ eলাকার আদালত/ াiবুয্নােলর সহািধকার বা aনু প eখিতয়ার বয্িতেরেক eকমাt মুmাiেয়র uপযুk আদালত/ াiবুয্নােলর 

eখিতয়ার ভুk হেব।  
  8.িরoয়াডর্  পেয়n eকিট ৈবধ কাডর্  নmের করা ৈবধ চােজর্ র জনয্ কাডর্  সদসয্েক pদান করা হেব। uপরn, েয সমs কাডর্  সদসয্রা তােদর কােডর্ র aথর্ 

পিরেশােধর েkেt কতর্ বয্ িবমুখ নন, েকবলমাt তারাi িরoয়াডর্  পেয়েnর েযাগয্ হেবন। েয সমs চাজর্  পরবতর্ীকােল বািতল করা হেব েস িলর জনয্ 
িরoয়াডর্  পেয়n জমা হেব না।  

  9.pাসি ক তািরেখ কাডর্  pতয্াহার বা বািতল করা হেল বা বািতল করার সmাবনা থাকেল বা কাডর্  সদেসয্র aয্াকাun যিদ eকিট কতর্ বয্ িবমুখ 

aয্াকাun হয় বা RBL কাডর্  সদসয্ চুিkর েকানo শতর্  যিদ ল ন করা হয় তাহেল িরoয়াডর্  পেয়n জমা বা িরিডম করা aনুেমািদত হেব না। 
  RBL বয্াে র িরoয়াডর্  পেয়েnর গণনা কাডর্  সদেসয্র জনয্ সবর্েশষ, চূড়াn eবং পালনীয় হেব eবং eকমাt s ত pতীয়মান tিট ছাড়া eবং বয্তীত 

েকানo pকার িবেরাধ বা pে র জনয্ দায়ী হেব না। 
  10.psােবর িনয়মাবলী eবং শতর্ াবলী কাডর্  িনয়ntণকারী কাডর্  সদসয্ িনয়মাবলী eবং শতর্ াবলীর uপরn pেযাজয্ হেব eবং েসিটেক pিতsাপন /খবর্ 

করেব না। 
  11.কাডর্  সদসয্ dারা কােডর্ র বয্বহার কাডর্  িনয়ntণকারী কাডর্  সদসয্ চুিk সহ ei সমs িনয়মাবলী eবং শতর্ াবলীেত সmিত েপ eবং কাডর্  সদসয্ 

েস িল aনুধাবন কেরেছন eবং িনঃশতর্ ভােব েস িল dারা আবd হেত সmত হেcন েপ পিরগিণত হেব। eকমাt যিদ কাডর্  সদেসয্র RBL বয্া  কাডর্  
aয্াকাun ভাল aবsা বজায় রােখ eবং নূয্নতম বেকয়া aথর্রািশ পিরেশােধর িনিদর্  তািরেখর আেগ আমােদর কােছ েপৗঁছােত থােক তাহেলi ei psাব 

ৈবধ থাকেব। 
29. আরিবeল বয্াংক টাiটািনয়াম িডলাiট কাডর্  – aফােরর িনয়মাবলীসমূহ eবং শতর্ াবলীসমূহ: 
29.1 aফার 1: 1+1 বুকমাiেশা-েত িসেনমার িটিকট 
 aফােরর িববরণ:  



 1. েয সমs টাiটািনয়াম িডলাiট কাডর্ সদসয্গণ বুকমাiেশা (in.bookmyshow.com) েথেক িসেনমার িটিকট েকেনন তাঁরা pিত 
বুধবার eকিট িকনেল eকিট িবনামূেলয্ aফার পােবন, যিদ কাডর্ সদসয্ টাiটািনয়াম কাডর্  বয্বহার কের পিরেশাধ কেরন। 

 2. কাডর্ সদসয্গণ আরিবeল বয্াংক কাডর্  মাধয্েম পিরেশাধ কেরন eবং বুকমাiেশা-eর aফার আেবদন করেল eকিট aিতিরk 
িটিকট পােবন aথবা িটিকট kয় uপর 200 টাকা ছাড় পােবন, েযিট কম হেব। aফারিট ধুমাt বুধবাের সকল েশা-eর 
uপর পাoয়া যায়। সব pচারমূলক িটিকট pাপয্তা সােপেk aফারিট েরাজ পাoয়া যায়। 

 3. aফারিট মােস সেবর্াc দ’ুবার বয্বহার করা যােব।  
 4. বয্াংক dারা বিধর্ত না করা হেল aফারিট জনু 2015 পযর্n ৈবধ। 

 aফােরর িনয়মাবলীসমূহ eবং শতর্ াবলীসমহূ 
1. aফারিট ধুমাt বুধবােরর িটিকট েকনার জনয্ ৈবধ। 

 2. ei aফােরর আoতায় িবনামূেলয্ িটিকেটর দাম 200 টাকা aিতkম করেত পাের না।  
 3. pিত েলনেদেন েযাগয্ কাডর্  pিত সেবর্াc সংখয্ক eকিট িবনামূেলয্ িটিকট pািp হেব। সpােহ মাt eকবার েলনেদেনর ei 

aফারিট পাoয়া যােব। 
4. ei aফােরর আoতায় যারা সফল আরিবeল বয্াংক টাiটািনয়াম িডলাiট কাডর্  কাডর্ সদসয্গণ িবনামূেলয্ িটিকট পােবন eবং 
েসিট kেয়র েলনেদেনর জনয্ anত eকিট পুেরা িটিকেট সmূণর্ মূলয্ aবশয্i িদেত হেব। 

 5. aফারিটেত ভারেত েযখােন বুকমাiেশা-েত িটিকট বুক করা েযেত পাের, সমs িসেনমা সংkাn িটিকট বুিকংেয়র জনয্ pেযাজয্। 
 6. যিদ আপিন ছােড়র জনয্ আেবদন কেরন িকn েলনেদনিট েকান কারেণ সফল না হয়, আবার ছাড় পাoয়ার pেচ া করার 

পূেবর্ 20 িমিনেটর জনয্ aেপkা ক ন। 
 7. সমs আরিবeল বয্াংক টাiটািনয়াম িডলাiট কাডর্ সদসয্গণেক বুকমাiেশা-eর aফার gহণ করার আেগ aনয্ানয্ pেযাজয্ 

শতর্ াবলী in.bookmyshow.com েচক করেত পরামশর্ েদoয়া হেc।  
 8. eকবার aনলাiন েকনা হেয় েগেল িটিকট িবিk িবেবিচত হেব eবং েফরত, বািতল বা িবিনময় করা যােব না। 

9. কাডর্ সদসয্গণেক বুকমাiেশা িটিকট েকনার সময় aনলাiেন বয্িkগত তথয্ eবং কােডর্ র িববরণ িদেত হেব।  
 10. ei aফার বুকমাiেশা-eর aনয্ েকান aফার / ছাড় / pচােরর সােথ িমিলত করা যােব না। 
 11. যিদ েকােনা কাডর্ সদসয্গণ েকান aভােব ক  েভাগ কেরন বা েকান pকােরর েকান kিতর জনয্ বুকমাiেশা dারা aনুি ত 

পিরেষবা slতা জনয্ আরিবeল বয্াংক েকান ভােবi দায়ী নয় বা দায়ী হেবন না।  
 12. আরিবeল বয্াংক টাiটািনয়াম িডলাiট কাডর্ সদসয্গণ kিতপূরণ/সুিবধা পাoয়া, েকান রকেমর aফােরর uপকার পাoয়ার 

aিধকার থাকেব না। aফার িবিনময় বা নগদ জনয্ তা aদলবদল করা যােব না। 
 13. আরিবeল বয্াংক টাiটািনয়াম িডলাiট কাডর্ সদসয্গণেক ei psাবিটেত aংশgহেণর জনয্ েকান ভােবi েজার করা হয় না। 

কাডর্ সদসয্ dারা aংশgহণ েscামূলক হেব। বুকমাiেশা psােব বিণর্ত aনুসাের িনি ত ভােব সেবর্াtম pেচ া pদান কের, িকn বণর্না 
aনুযায়ী কাডর্ সদসয্গণ বুকমাiেশা বা আরিবeল-eর িব েd kিতপূরণ চাiেত পারেবন না, eমনিক ঘটনাবলীেত েকানo aফার 
েদoয়া হয় না বা বিণর্ত aনুসাের uপলb থােক (হয়েতা বা ei ধরেণর aিবধানমূলক েদাষ(ফl) aনুসাের, বুকমাiেশা বা 
আরিবeল বয্াংেকর পk েথেক aবেহলার েkেto)  

 14. আরিবeল বয্াংক েকান পdিতেত দায়ী হেব না aথবা েকান kিত বা kিত বা েয দাবী হেত পাের বা েকানo asীকার হেত 
পাের বা বুকমাiেশা পk েথেক বয্থর্তা বা aফােরর সmান, বা সুিবধা বা aফােরর আoতায় েয িবেশষািধকার েদoয়া হয়। 

 15. আরিবeল বয্াংক েকােনা িবjিp ছাড়াi েযেকান সমেয় ei aফাের িনয়মাবলী o শতর্ াবলীসমূহ pতয্াহার eবং / aথবা েকােনা 
পিরবতর্ ন করার পরম aিধকার সংরkণ কের। 

 16. ei aফারিট ধুমাt কাডর্  চালু থাকেল eবং তা ভাল aবsায় থাকেলi সdয্বহার করা যােব। 
 17. ei aফার বা িনয়মাবলী o শতর্ াবলী সংkাn েযেকান িবতকর্  ধুমাt মুmাi আদালেতর eখিতয়াের থাকেত হেব। যিদ েকান িবতকর্  

হয় তাহেল আেপাস-মীমাংসা আiন (আরিবে শন aয্াn কনিসেলশন aয্াk), 1996 eর িবধান েমাতােবক পিরচািলত হেব (সংেশািধত 
তািরখ পযর্n)। 

 18. ঘটনাবলীেত aফার করা হয়, ei শতর্ াবলী, বা uহার েকান aংশ িনিষd বা pেয়াগেযাগয্ আiন aনুসাের সীমাবd রাখা হয়, 
aফার eবং / aথবা শতর্ াবলী (হেতo পাের েktমত) pেয়াজন aনুসাের আiন েমেন চলার জনয্ পিরবিতর্ ত হেত পাের। 

 19. aফােরর িনয়মাবলী o শতর্ াবলী pযুk হেত পাের eবং কাডর্ সদেসয্র চুিk পিরচালনায় pিতকlন/লঘু হেব না।  
29.2  aফার 2:  
 1. বুধবাের িবগ বাজাের েকনাকাটার uপর 5% ভয্ালু বয্াক। eক মােস সেবর্াc 1000 পুর ার পেয়n aিজর্ ত হেত পাের। gাহকরা 

িবকl িহসােব ভাuচােরর 2000 পুরsার পেয়n 500 টাকা মূেলয্র িবগ বাজােরর তা পাnর করেত পােরন। 
2. aফােরর ৈবধতা: বয্াংক dারা বিধর্ত না করা হেল জনু 2016 পযর্n ৈবধ।  

 েpাgােমর িনয়মাবলী eবং শতর্ াবলী 
1. বুধবাের িবগ বাজাের েকনার জনয্ pািটনাম কাডর্  বয্বহার করেল কাডর্ সদসয্গণ pিত 100 টাকা বয্য় কের েকনার জনয্ 20 পুরsার 
পেয়n পােবন।   
2. eক মােস সেবর্াc 1000 পুরsার পেয়n aজর্ ন করা েযেত পাের। eক মাসেক eকিট িবিলং চk িহসােব সংjািয়ত করা হয়।  

 3. েকানo কাডর্ সদেসয্র িবগ বাজার dারা aনুি ত পিরেষবার জনয্ েকানরকম slতা বা aভাব, েকানo kিত, েকান pকৃিতর ক  
েভাগ কেরন সবিকছুর জনয্ েকানo ভােবi আরিবeল বয্াংক দায়ী বা দায়ী হেবন না।  

 4. আরিবeল বয্াংক টাiটািনয়াম িডলাiট কাডর্  সদসয্েদর aফােরর পিরবেতর্  েকান ধরেণর kিতপূরণ/সুিবধা পাoয়ার aিধকার থাকেব 
না। aফার িবিনময় বা নগেদর জনয্ পুন dার করা যােব না। 

 5. আরিবeল বয্াংক টাiটািনয়াম িডলাiট কাডর্ সদসয্গণেক ei psাবিটেত aংশgহেণর জনয্ েকান ভােবi েজার করা হয় না। কাডর্ সদসয্ 
dারা aংশgহণ েscামূলক হেব। িবগ বাজার psােব বিণর্ত aনুসাের িনি ত ভােব সেবর্াtম pেচ া pদান কের, িকn বণর্না aনুযায়ী 
কাডর্ সদসয্গণ িবগ বাজার বা আরিবeল-eর িব েd kিতপূরণ চাiেত পারেবন না, eমনিক ঘটনাবলীেত েকানo aফার েদoয়া হয় না 



বা বিণর্ত aনুসাের uপলb থােক (হয়েতা বা ei ধরেণর aিবধানমূলক ফl aনুসাের, িবগ বাজার বা আরিবeল বয্াংেকর পk েথেক 
aবেহলার েkেto) 

 6. েকান বয্িk ei aফার িনেয়েছন, িতিনi ei শতর্ াবলী gহণ কেরেছন বেল গণয্ করা হেব।  
 7. আরিবeল বয্াংক েকােনা িবjিp ছাড়াi েযেকান সমেয় ei aফাের িনয়মাবলী o শতর্ াবলীসমূহ pতয্াহার eবং / aথবা েকােনা 

পিরবতর্ ন করার পরম aিধকার সংরkণ কের। 
 8. ei aফারিট ধুমাt কাডর্  চালু থাকেল eবং তা ভাল aবsায় থাকেলi সdয্বহার করা যােব। 

9. ei aফার বা িনয়মাবলী o শতর্ াবলী সংkাn েযেকান িবতকর্  ধুমাt মুmাi আদালেতর eকিতয়াের থাকেত হেব। যিদ েকান িবতকর্  
হয় তাহেল আেপাস-মীমাংসা আiন (আরিবে শন aয্াn কনিসেলশন aয্াk), 1996 eর িবধান েমাতােবক পিরচািলত হেব (সংেশািধত 
তািরখ পযর্n)। 

 10. ঘটনাবলীেত aফার করা হয়, ei শতর্ াবলী, বা uহার েকান aংশ িনিষd বা pেয়াগেযাগয্ আiন aনুসাের সীমাবd রাখা হয়, 
aফার eবং / aথবা শতর্ াবলী (হেতo পাের েktমত) pেয়াজন aনুসাের আiন েমেন চলার জনয্ পিরবিতর্ ত হেত পাের। 

 11. aফােরর িনয়মাবলী o শতর্ াবলী pযুk হেত পাের eবং কাডর্ সদেসয্র চুিk পিরচালনায় pিতকlন/লঘু হেব না। 
29.3 aফার 3:  
 1. বুধবাের ডিমেনাজ / িপjা হাট-e েকনাকাটার uপর 10% ভয্ালু বয্াক। ei pচাের eক মােস সেবর্াc পুর ার 1000 পেয়n aিজর্ ত 

হেত পাের।  
2. aফােরর ৈবধতা: aফারিট জনু 2016 পযর্n ৈবধ।  

 েpাgােমর িনয়মাবলী eবং শতর্ াবলী   
 1. বুধবাের ডিমেনাজ / িপjা হাট েথেক েকনার জনয্ pািটনাম কাডর্  বয্বহার করেল কাডর্ সদসয্গণ pিত 100 টাকা বয্য় কের েকনার 

জনয্ 40 পুরsার পেয়n পােবন।  
2. eক মােস সেবর্াc 1000 পুরsার পেয়n aজর্ ন করা েযেত পাের। eক মাসেক eকিট িবিলং চk িহসােব সংjািয়ত করা হয়। 

 3. েকানo কাডর্ সদেসয্র ডিমেনাজ / িপjা হাট dারা aনুি ত পিরেষবার জনয্ েকানরকম slতা বা aভাব, েকানo kিত, েকান 
pকৃিতর ক  েভাগ কেরন সবিকছুর জনয্ েকানo ভােবi আরিবeল বয্াংক দায়ী বা দায়ী হেবন না।  

 4. আরিবeল বয্াংক টাiটািনয়াম িডলাiট কাডর্  সদসয্েদর aফােরর পিরবেতর্  েকান ধরেণর kিতপূরণ/সুিবধা পাoয়ার aিধকার থাকেব 
না। aফার িবিনময় বা নগেদর জনয্ পুন dার করা যােব না। 

 5. আরিবeল বয্াংক টাiটািনয়াম িডলাiট কাডর্ সদসয্গণেক ei psাবিটেত aংশgহেণর জনয্ েকান ভােবi েজার করা হয় না। কাডর্ সদসয্ 
dারা aংশgহণ েscামূলক হেব। ডিমেনাজ / িপjা হাট psােব বিণর্ত aনুসাের িনি ত ভােব সেবর্াtম pেচ া pদান কের, িকn বণর্না 
aনুযায়ী কাডর্ সদসয্গণ িবগ বাজার বা আরিবeল-eর িব েd kিতপূরণ চাiেত পারেবন না, eমনিক ঘটনাবলীেত েকানo aফার েদoয়া 
হয় না বা বিণর্ত aনুসাের uপলb থােক (হয়েতা বা ei ধরেণর aিবধানমূলক ফl aনুসাের, ডিমেনাজ / িপjা হাট বা আরিবeল 
বয্াংেকর পk েথেক aবেহলার েkেto)  

 6. েকান বয্িk ei aফার িনেয়েছন িতিন ei িনয়মাবলী eবং শতর্ াবলী gহণ কেরেছন বেল গণয্ করা হেব।  
 7. আরিবeল বয্াংক েকােনা িবjিp ছাড়াi েযেকান সমেয় ei aফাের িনয়মাবলী o শতর্ াবলীসমূহ pতয্াহার eবং / aথবা েকােনা 

পিরবতর্ ন করার পরম aিধকার সংরkণ কের। 
 8. ei aফারিট ধুমাt কাডর্  চালু থাকেল eবং তা ভাল aবsায় থাকেলi সdয্বহার করা যােব। 

9. ei aফার বা িনয়মাবলী o শতর্ াবলী সংkাn েযেকান িবতকর্  ধুমাt মুmাi আদালেতর eকিতয়াের থাকেত হেব। যিদ েকান িবতকর্  
হয় তাহেল আেপাস-মীমাংসা আiন (আরিবে শন aয্াn কনিসেলশন aয্াk), 1996 eর িবধান েমাতােবক পিরচািলত হেব (সংেশািধত 
তািরখ পযর্n)। 

 10. ঘটনাবলীেত aফার করা হয়, ei শতর্ াবলী, বা uহার েকান aংশ িনিষd বা pেয়াগেযাগয্ আiন aনুসাের সীমাবd রাখা হয়, 
aফার eবং / aথবা শতর্ াবলী (হেতo পাের েktমত) pেয়াজন aনুসাের আiন েমেন চলার জনয্ পিরবিতর্ ত হেত পাের। 

 11. aফােরর িনয়মাবলী o শতর্ াবলী pযুk হেত পাের eবং কাডর্ সদেসয্র চুিk পিরচালনায় pিতকlন/লঘু হেব না। 
29.4 aফার 4:  
 কাডর্  pদােনর pথম 60 িদেনর মেধয্ েসায়াiপ কের 2000 পুরsার পেয়n পান।  যিদ 60 িদেনর মেধয্ 10000 টাকা বা তার েবিশ 

বয্য় কেরন তেব aিতিরk 1000 পুরsার পেয়n পান।  
 িনয়মাবলী eবং শতর্ াবলী:  
 1. কাডর্ সদসয্ চুিkেত uিlিখত pচারমূলক পুর ার িহসােব পুর ার uপাজর্ ন িল সমs েলনেদেনi aিজর্ ত হেব। 

2. মােচর্ n esািbশেমn / aয্ােসািসেয়শন (aথর্াৎ িভসা / মাsারকাডর্ ) িভিtেত জমা েপািsংেয়র তািরখ aনুসাের বয্য় গণনা করা 
হেব। মােচর্ n esািbশেমn যখন েলনেদন করা হেয়িছল েসi pকৃত তািরেখর েথেক িভn েলনেদেনর তািরখ দািখল করেল আরিবeল 
বয্াংকেক দায়ী করা যােব না। 

 3. pচারমূলক পুরsােরর পেয়n কাডর্  pথম বয্বহার eবং িফ pদােনর 30 িদেনর মেধয্ েkিডট কাডর্  aয্াকাuেn জমা করা হেব। 
 4. আরিবeল বয্াংক সমেয় সমেয় িবjিp ছাড়াi টাiটািনয়াম িডলাiট কাডর্  (িদ "কাডর্ ") সে  uপলb সমs aফার pসািরত বা 

বািতল করার aিধকার সংরkণ কের। 
 5. আরিবeল বয্াংক পূেবর্ িবjিp ছাড়াi েয েকােনা সমেয় কােডর্ র aফার ( িল) সমেয়র সােথ uপলb aনয্ aফার ( িল) dারা 

সংযুk / বদল / পিরবতর্ ন বা সমs িনয়মাবলী o শতর্ াবলী তারতময্ কের বা সmূণর্টাi pিতsািপত হয়, বা আংিশকভােব তার 
aিধকার সংরkণ কের, পিরবতর্ ন / মুেছ েফলার psাব aনু প িকনা বা নয়, বা aফার ( িল) সm ূণর্i pতয্াহার করা হয়। 

 
 6. সবেkেt িবতকর্  যিদ থােক, eর ফেল udূত বা সােথ যুk বা কােডর্ র সােথ েদoয়া ei aফার( িল) ফলাফেল সমেয় সমেয় বা 

aনয্থায় কাডর্  সংkাn িবষয় আদালেতর eকct eখিতয়ার / আদালেতর eখিতয়ার িকনা মুmাi মেধয্ াiবুনাল / aনয্ানয্ eলাকায় 
আদালেত াiবুনাল বা aনু প eখিতয়ার। 



 7. ৈবধ কাডর্  uপর যথােযাগয্ ৈবধ চােজর্ র িবিনমেয় eকজন কাডর্ সদসয্েক পুরsােরর পেয়n িদেয় পুরsার pদান করা হেব। uপরn, 
যারা ধুমাt কাডর্  পিরেশােধর জনয্ aপরাধী নয় েতমন কাডর্ সদসয্গণ পুরsার পেয়েnর জনয্ েযাগয্ হেবন। পরবতর্ীকােল পুরsােরর 
পেয়েn িবপরীত ভােব চাজর্  িহসােব জমা করেত পারেবন না। 

 8. পুরsার পেয়n েকান রািশকরণ বা পিরtাণ aনুমিতেযাগয্ হেব যিদ, pাসি ক তািরেখ, কাডর্  pতয্াহার বা বািতল বা বািতল করার 
জনয্ দায়ী বা যিদ কাডর্ সদেসয্র aয্াকাunিট দু ৃ িতমূলক aয্াকাun বা আরিবeল কাডর্  সদেসয্র িবsািরত চুিkর ধারা ল ন কের, 
আরিবeল বয্াংেকর পুরsার পেয়n নিত হল চূড়াn, িসdাnমূলক eবং কাডর্  সদসয্েদর uপর বাধয্তামূলক হেব eবং pকাশয্ িব ািnর 
েkেt o সংরkণ ছাড়া, িবতিকর্ ত বা িজjাসাবাদ করার কােছ দায়বd থাকেবন না।  

 9. aফােরর িনয়মাবলী o শতর্ াবলী pযুk হেত পাের eবং কাডর্ সদেসয্র চুিk পিরচালনায় pিতকlন/লঘু হেব না। 
 10. কাডর্ সদসয্ dারা কাডর্  বয্বহার কেরন, কাডর্ সদসয্ পিরচালনার চুিkর পাশাপািশ ei িনয়মাবলী eবং শতর্ াবলী পিরচালনার েkেt gহণ 

কেরেছন বেল গণয্ করা হেব eবং কাডর্ সদসয্ েবােঝন eবং িনঃশতর্ ভােব eকi dারা আবd হেত সmত হেবন। 
ei aফারিট যিদ কাডর্  ভালভােব sায়ী হেয় eবং পিরেশাধ িনিদর্  তািরেখর আেগ সবর্িনm পিরেশাধ আমােদর কােছ েপৗঁছেc ধুমাt 
তাহেলi ৈবধ হেব\   

29.5 aফার 5: বািষর্কী aফার  
 eকজন কাডর্ সদসয্েক নবায়ন(িরনুয্য়াল) িফ 750 টাকা েথেক aবয্াহিত েদoয়া হেব যিদ িতিন তার কােডর্  100,000 টাকা বা আরo 

েবিশ বয্য় কেরন। যিদ িতিন 120,000 টাকা  বা আরo েবিশ কােডর্  বয্য় কেরন uপরn কাডর্ সদসয্েক 1000 টাকার uপহার ভাuচার 
েদoয়া হেব। 

 1. pথম িবল ৈতিরর তািরখ েথেক 12 মাস িহসােব eক বছর িবেবচনা কের সংjািয়ত করা হয়। 
 2. মােচর্ n esািbশেমn / aয্ােসািসেয়শন (aথর্াৎ িভসা / মাsারকাডর্ ) িভিtেত জমা েদoয়া েলনেদেনর তািরখ aনুসাের বয্য় গণনা 

করা হেব।   
 3. মােচর্ n esািbশেমn যখন েলনেদন করা হেয়িছল েসi pকৃত তািরেখর েথেক িভn েলনেদেনর তািরখ দািখল করেল আরিবeল 

বয্াংকেক দায়ী করা যােব না।  
 4. েkিডট কাডর্  বয্বহার কের ঋণ সংkাn সব ieমআi পিরেশাধ, তাi ieমআi ডায়াল ক ন, বয্ােলn পাnর eবং বয্ােলn 

াnফার েpাgাম, নগদ টাকা েতালার, িফ, চাজর্  o পিরেষবা কর-eর েkেt েযাগয্তম kয় মূলয্ agাহয্ কের।  
 5. েকান িবতিকর্ ত েলনেদনেক েযাগয্তম kয় মূলয্ িহসােব নিতর জনয্ িবেবচনা করা হেব না। মােচর্ n িরফাn েযাগয্তম kয় মূলয্ 

নিতর েkেt েনিতবাচক aয্াডজাsেমn িহসােব িবেবচনা করা হেব।  
 6. আমােদর oেয়বসাiট www.rblbank.com uপলb ভাuচােরর সাির েথেক uপহার ভাuচার িনবর্াচন করা যােব।  
30. আরিবeল বয্াংক িদিl েডয়ারেডিভল িkেকট েkিডট কাডর্   
 েpাgােমর িনয়মাবলী eবং শতর্ াবলী:  
 aফার 1:  
 েpাgােমর িববরণ: ডাiিনং, িবমােন যাtা eবং েহােটল িনয়মাবলী eবং শতর্ াবলী সংkাn kেয়র জনয্ pেতয্ক 100 টাকা 4 রান 

uপাজর্ ন করেবন 
1.  ডাiিনং, িবমােন যাtা সংkাn eবং েহােটেলর েদাকান সনাkকারী মাsারকাডর্  dারা বরাd eমিসিসর (মােচর্ n কয্াটাগির েকাড) uপর 

িভিt কের হয়। আরিবeল বয্াংক মাsারকাডর্  dারা ডাiিনং, িবমােন যাtা সংkাn eবং েহােটেলর েদাকান মােচর্ n/আuটেলেটর জনয্ 
িনধর্ািরত eমিসিসর aধীেন িনেজরা িনবিnত নয়, তাi েসi kেয়র জনয্ পুর ার পেয়n pদােনর জনয্ দায়ী হেব না। 

2.  েয সমs মােচর্ n আuটেলট মাsারকাডর্  dারা eমিসিসর িনধর্ািরত ডাiিনং, িবমােন যাtা সংkাn eবং েহােটেলর েদাকােনর aধীেন 
িনবিnত নয়, কাডর্ সদসয্ pিত 100 টাকা বয্েয়র জনয্ 2 পুরsার পেয়n aজর্ ন করেবন।  

3.  "মাস(মাn)" কাডর্  িনধর্ািরত িববিৃত িবিলং চk িহসােব সংjািয়ত করা হয়।  
4.  মােচর্ n esািbশেমn / aয্ােসািসেয়শন (aথর্াৎ িভসা / মাsারকাডর্ ) িভিtেত জমা েপািsংেয়র তািরখ aনুসাের বয্য় গণনা করা হেব। 

মােচর্ n esািbশেমn যখন েলনেদন করা হেয়িছল, েসi pকৃত তািরেখর েথেক িভn েলনেদেনর তািরখ দািখল করেল আরিবeল বয্াংকেক 
দায়ী করা যােব না।  

5.  আরিবeল বয্াংক সমেয় সমেয় িলিখত বা aনয্ভােব িবjিp ছাড়াi আরিবeল বয্াংক িদিl েডয়ারেডিভল িkেকট কাডর্  (িদ "কাডর্ ") 
সে  uপলb সমs aফার pসািরত বা বািতল করার aিধকার সংরkণ কের।  

6.  আরিবeল বয্াংক পূেবর্ িবjিp ছাড়াi েয েকােনা সমেয় কােডর্ র aফার ( িল) সমেয়র সােথ uপলb aনয্ aফার ( িল) dারা সংযুk 
/ বদল / পিরবতর্ ন বা সমs িনয়মাবলী o শতর্ াবলী তারতময্ কের বা সmূণর্টাi pিতsািপত হয়, বা আংিশকভােব তার aিধকার 
সংরkণ কের, পিরবতর্ ন / মুেছ েফলার psাব aনু প িকনা বা নয়, বা aফার ( িল) সmূণর্i pতয্াহার করা হয়।  

7.  aফার সংkাn সকল িবষেয়, আরিবeল বয্াংেকর িসdাn চূড়াn eবং সবর্দা বাধয্ থাকেব।  
8.  সবেkেt িবতকর্  যিদ থােক, eর ফেল udূত বা সােথ যুk বা কােডর্ র সােথ েদoয়া ei aফার( িল) ফলাফেল সমেয় সমেয় বা 

aনয্থায় কাডর্  সংkাn িবষয় আদালেতর eকct eখিতয়ার / আদালেতর eখিতয়ার িকনা মুmাi মেধয্ াiবুনাল / aনয্ানয্ eলাকায় 
আদালেত াiবুনাল বা aনু প eখিতয়ার। 

9.  ৈবধ কােডর্ র যথােযাগয্ ৈবধ চােজর্ র িবিনমেয় eকজন কাডর্ সদসয্েক পুরsার িহসােব রান pদান করা হেব। েয সকল কাডর্ সদসয্গণ কাডর্  
পিরেশােধর েkেt aপরাধী নন তারাi ধুমাt ei ধরেনর রােনর েযাগয্ হেবন।  পরবতর্ীকােল রান িবপরীত ভােব চাজর্  িহসােব জমা 
করেত পারেবন না।  

10. আরিবeল বয্াংক ei aফােরর আoতায় েকান pতারণামূলক কাযর্কলােপর েkেt বা aনয্থায় কাডর্  বয্বহার dারা সুিবধা েনoয়ার 
uেdেশয্ তা বািহত করেছ তা িচিhত করা হেল েসi সুিবধা েনoয়ার psােব েকান বয্িkেক aেযাগয্ করার aিধকার সংরkণ কের। 

11. রান িল েকান রািশকরণ বা পিরtাণ aনুমিতেযাগয্ হেব যিদ, pাসি ক তািরেখ, কাডর্  pতয্াহার বা বািতল বা বািতল করার জনয্ দায়ী 
বা যিদ কাডর্ সদেসয্র aয্াকাunিট দু ৃ িতমূলক aয্াকাun বা আরিবeল কাডর্  সদেসয্র িবsািরত চুিkর ধারা ল ন কের, আরিবeল 
বয্াংেকর রান নিত হল চূড়াn, িসdাnমূলক eবং কাডর্  সদসয্েদর uপর বাধয্তামূলক হেব eবং pকাশয্ িব ািnর েkেt o সংরkণ 



ছাড়া, িবতিকর্ ত বা িজjাসাবাদ করার কােছ দায়বd থাকেবন না। 
12. aফােরর িনয়মাবলী o শতর্ াবলী pযুk হেত পাের eবং কাডর্ সদেসয্র চুিk পিরচালনায় pিতকlন/লঘু হেব না। 
13. কাডর্ সদসয্ dারা কাডর্  বয্বহার করা,  কাডর্  পিরচালনার েkেt কাডর্ সদসয্ চুিkর পাশাপািশ ei িনয়মাবলী eবং শতর্ াবলী gহণ কেরেছন 

বেল গণয্ করা হয় eবং কাডর্ সদসয্ েবােঝন o িনঃশতর্ ভােব eকi dারা আবd থাকেত সmত হেবন। ei aফারিট যিদ কাডর্  ভালভােব 
sায়ী হেয় eবং পিরেশাধ িনিদর্  তািরেখর আেগ সবর্িনm পিরেশাধ আমােদর কােছ েপৗঁছেc ধুমাt তাহেলi ৈবধ হেব। 

14. েকান বয্িk ei psােবর সুিবধার সুেযাগ gহণ করার সময়, িনয়মাবলী eবং শতর্ াবলী পেড়েছন, বুেঝেছন eবং ei শতর্ াবলী gহণ 
কেরেছন বেল গণয্ করা হেব। 

15. ei aফােরর জনয্ েযেকান িনয়মাবলী eবং শতর্ াবলী যা aৈবধ, িনিষd বা pিবধান বা িনয়েমর aধীেন aকাযর্করী হেল, েসেkেt েসi 
aৈবধ, aিসd, িনিষd বা aকাযর্করী pিবধােনর aধীেন বািকটা  না েদেখi aিবেবচয্ হেব।  

 aফার 2:  
 eক বছেরর মেধয্ pেতয্ক 100,000 টাকা kেয়র uপর 1 িট uiেকট uপাজর্ ন ক ন  

1. pথম িবল ৈতিরর তািরখ েথেক 12 মাস িহসােব বছর সংjািয়ত করা হয়। 
2. কাডর্ সদসয্ 12 মােস বা eক বছেরর মেধয্ সেবর্াc 10 uiেকট েsার করেত পােরন। 
3. uiেকট ভাuচার eবং aনয্ানয্ uপহার জনয্ পুরsার কয্াটালগ েথেক udার করা যােব।  
4. uk সমেয়র জনয্ েদখােনা িবেল বয্েয়র pাথিমক o aিতিরk কাডর্  িবেবচনা করা হেব। 
5. uiেকট বয্বহার কের ঋণ সংkাn সব ieমআi পিরেশাধ, তাi নগদ টাকা েতালার, িফ (যিদ েকান), চাজর্  o পিরেষবা 
কর-eর েkেt েযাগয্তম kয় মূলয্ agাহয্ কের। 
6. মােচর্ n isািbশেমn / aয্ােসািসেয়শন (aথর্াৎ িভসা / মাsারকাডর্ ) িভিtেত জমা েপািsংেয়র তািরখ aনুসাের বয্য় গণনা করা 
হেব। মােচর্ n isািbশেমn যখন েলনেদন করা হেয়িছল েসi pকৃত তািরেখর েথেক িভn েলনেদেনর তািরখ দািখল করেল আরিবeল 
বয্াংকেক দায়ী করা যােব না।  

7.  1 লk টাকার pেতয্ক মাiলফলক বয্য় সmূণর্ করার 30 িদেনর মেধয্ uiেকট েkিডট কােডর্  জমা করা হেব। 
8.  আরিবeল বয্াংক সমেয় সমেয় িলিখত বা aনয্ভােব িবjিp ছাড়াi আরিবeল বয্াংক িদিl েডয়ারেডিভল িkেকট কাডর্  (িদ "কাডর্ ") 

সে  uপলb সমs aফার pসািরত বা বািতল করার aিধকার সংরkণ কের। 
9.  আরিবeল বয্াংক পূেবর্ িবjিp ছাড়াi েয েকােনা সমেয় কােডর্ র aফার ( িল) সমেয়র সােথ uপলb aনয্ aফার ( িল) dারা সংযুk 

/ বদল / পিরবতর্ ন বা সমs িনয়মাবলী o শতর্ াবলী তারতময্ কের বা সmূণর্টাi pিতsািপত হয়, বা আংিশকভােব তার aিধকার 
সংরkণ কের, পিরবতর্ ন / মুেছ েফলার psাব aনু প িকনা বা নয়, বা aফার ( িল) সmূণর্i pতয্াহার করা হয়।  

10. aফার সংkাn সকল িবষেয়, আরিবeল বয্াংেকর িসdাn চূড়াn eবং সবর্দা বাধয্ থাকেব।   
11. সবেkেt িবতকর্  যিদ থােক, eর ফেল udূত বা সােথ যুk বা কােডর্ র সােথ েদoয়া ei aফার( িল) ফলাফেল সমেয় সমেয় বা 

aনয্থায় কাডর্  সংkাn িবষয় আদালেতর eকct eখিতয়ার / আদালেতর eখিতয়ার িকনা মুmাi মেধয্ াiবুনাল / aনয্ানয্ eলাকায় 
আদালেত াiবুনাল বা aনু প eখিতয়ার। 

12. ৈবধ কােডর্ র যথােযাগয্ ৈবধ চােজর্ র িবিনমেয় eকজন কাডর্ সদসয্েক পুরsার িহসােব uiেকট pদান করা হেব। েয সকল কাডর্ সদসয্গণ 
কাডর্  পিরেশােধর েkেt aপরাধী নন তারাi ধুমাt ei ধরেনর uiেকেটর েযাগয্ হেবন। পরবতর্ীকােল uiেকট িবপরীত ভােব চাজর্  
িহসােব জমা করেত পারেবন না। 

13. আরিবeল বয্াংক ei aফােরর আoতায় েকান pতারণামূলক কাযর্কলােপর েkেt বা aনয্থায় কাডর্  বয্বহার dারা সুিবধা েনoয়ার 
uেdেশয্ তা বািহত করেছ তা িচিhত করা হেল েসi সুিবধা েনoয়ার psােব েকান বয্িkেক aেযাগয্ করার aিধকার সংরkণ কের। 

14. uiেকট িল েকান রািশকরণ বা পিরtাণ aনুমিতেযাগয্ হেব যিদ, pাসি ক তািরেখ, কাডর্  pতয্াহার বা বািতল বা বািতল করার জনয্ 
দায়ী বা যিদ কাডর্ সদেসয্র aয্াকাunিট দু ৃ িতমূলক aয্াকাun বা  আরিবeল কাডর্  সদেসয্র িবsািরত চুিkর ধারা ল ন কের, 
আরিবeল বয্াংেকর uiেকট নিত হল চূড়াn, িসdাnমূলক eবং কাডর্  সদসয্েদর uপর বাধয্কর হেব eবং pকাশয্ িব ািnর েkেt o 
সংরkণ ছাড়া, িবতিকর্ ত বা িজjাসাবাদ করার কােছ দায়বd থাকেবন না।  

15. aফােরর িনয়মাবলী o শতর্ াবলী pযুk হেত পাের eবং কাডর্ সদেসয্র চুিk পিরচালনায় pিতকlন/লঘু হেব না। 
16. কাডর্ সদসয্ dারা কাডর্  বয্বহার করা, কাডর্  পিরচালনার েkেt কাডর্ সদসয্ চুিkর পাশাপািশ ei িনয়মাবলী eবং  শতর্ াবলী gহণ কেরেছন 

বেল গণয্ করা হয় eবং কাডর্ সদসয্ েবােঝন o িনঃশতর্ ভােব eকi dারা আবd থাকেত সmত হেবন। ei aফারিট যিদ কাডর্  ভালভােব 
sায়ী হেয় eবং পিরেশাধ িনিদর্  তািরেখর আেগ সবর্িনm পিরেশাধ আমােদর কােছ েপৗঁছেc ধুমাt তাহেলi ৈবধ হেব। 

17. েকান বয্িk ei psােবর সুিবধার সুেযাগ gহণ করার সময়, িনয়মাবলী eবং শতর্ াবলী পেড়েছন, বুেঝেছন eবং ei শতর্ াবলী gহণ 
কেরেছন বেল গণয্ করা হেব। 

18. ei aফােরর জনয্ েযেকান িনয়মাবলী eবং শতর্ াবলী যা aৈবধ, িনিষd বা pিবধান বা িনয়েমর aধীেন aকাযর্করী হেল, েসেkেt েসi 
aৈবধ, aিসd, িনিষd বা aকাযর্করী pিবধােনর aধীেন বািকটা না েদেখi aিবেবচয্ হেব।  

 aফার 3:  
  আরিবeল বয্াংক িদিl েডয়ারেডিভল িkেকট কােডর্  সদসয্পদ িফ pদান করেল 4000 রান aথবা িদিl েডয়ারেডিভল মােচর্ নডাiস 1000 

টাকার ভাuচার বা 1000 টাকার kীড়া েপাশােকর ভাuচার পান 
 িনয়মাবলী eবং শতর্ াবলী: 
1 .  সব েলনেদেনর জনয্ কাডর্  সদেসয্র চুিkেত uিlিখত uপািজর্ ত pচারমূলক রান িহসােব রান aিজর্ ত হেব। 
2. সদসয্তার ফী েদoয়ার পের ei রান কাডর্ সদেসয্র aয্াকাuেn জমা করা হেব। 

 
3. মােচর্ n isািbশেমn / aয্ােসািসেয়শন (aথর্াৎ িভসা / মাsারকাডর্ ) িভিtেত জমা েপািsংেয়র তািরখ aনুসাের বয্য় গণনা করা হেব। 

মােচর্ n isািbশেমn যখন েলনেদন করা হেয়িছল েসi pকৃত তািরেখর েথেক িভn েলনেদেনর তািরখ দািখল করেল আরিবeল বয্াংকেক 
দায়ী করা যােব না।  



4 কােডর্ র pথম বয্বহােরর 30 িদেনর মেধয্ েkিডট কাডর্  aয্াকাuেn pচারমূলক রান জমা করা হেব। 
5. আরিবeল বয্াংক সমেয় সমেয় িলিখত বা aনয্ভােব িবjিp ছাড়াi আরিবeল বয্াংক িদিl েডয়ারেডিভল িkেকট কাডর্  (িদ "কাডর্ ") 

সে  uপলb সমs aফার pসািরত বা বািতল করার aিধকার সংরkণ কের। 
6. আরিবeল বয্াংক পূেবর্ িবjিp ছাড়াi েয েকােনা সমেয় কােডর্ র aফার ( িল) সমেয়র সােথ uপলb aনয্ aফার ( িল) dারা সংযুk 

/ বদল / পিরবতর্ ন বা সমs িনয়মাবলী o শতর্ াবলী তারতময্ কের বা সmূণর্টাi pিতsািপত হয়, বা আংিশকভােব তার aিধকার 
সংরkণ কের, পিরবতর্ ন / মুেছ েফলার psাব aনু প িকনা বা নয়, বা aফার ( িল) সmূণর্i pতয্াহার করা হয়।  

7 .  aফার সংkাn সকল িবষেয়, আরিবeল বয্াংেকর িসdাn চূড়াn eবং সবর্দা বাধয্ থাকেব।   
8. সবেkেt িবতকর্  যিদ থােক, eর ফেল udূত বা সােথ যুk বা কােডর্ র সােথ েদoয়া ei aফার( িল) ফলাফেল সমেয় সমেয় বা 

aনয্থায় কাডর্  সংkাn িবষয় আদালেতর eকct eখিতয়ার / আদালেতর eখিতয়ার িকনা মুmাi মেধয্ াiবুনাল / aনয্ানয্ eলাকায় 
আদালেত াiবুনাল বা aনু প eখিতয়ার। 

9. ৈবধ কােডর্ র যথােযাগয্ ৈবধ চােজর্ র িবিনমেয় eকজন কাডর্ সদসয্েক পুরsার িহসােব রান pদান করা হেব। েয সকল কাডর্ সদসয্গণ কাডর্  
পিরেশােধর েkেt aপরাধী নন তারাi ধুমাt ei ধরেনর রােনর েযাগয্ হেবন।  পরবতর্ীকােল রান িবপরীত ভােব চাজর্  িহসােব জমা 
করেত পারেবন না। 

10. আরিবeল বয্াংক ei aফােরর আoতায় েকান pতারণামূলক কাযর্কলােপর েkেt বা aনয্থায় কাডর্  বয্বহার dারা সুিবধা েনoয়ার 
uেdেশয্ তা বািহত করেছ তা িচিhত করা হেল েসi সুিবধা েনoয়ার psােব েকান বয্িkেক aেযাগয্ করার aিধকার সংরkণ কের। 

11. রান িল েকান রািশকরণ বা পিরtাণ aনুমিতেযাগয্ হেব যিদ, pাসি ক তািরেখ, কাডর্  pতয্াহার বা বািতল বা বািতল করার জনয্ দায়ী 
বা যিদ কাডর্ সদেসয্র aয্াকাunিট দু ৃ িতমূলক aয্াকাun বা আরিবeল কাডর্  সদেসয্র িবsািরত চুিkর ধারা ল ন কের, আরিবeল 
বয্াংেকর রান নিত হল চূড়াn, িসdাnমূলক eবং কাডর্  সদসয্েদর uপর বাধয্কর হেব eবং pকাশয্ িব ািnর েkেt o সংরkণ ছাড়া, 
িবতিকর্ ত বা িজjাসাবাদ করার কােছ দায়বd থাকেবন না।   

12. aফােরর িনয়মাবলী o শতর্ াবলী pযুk হেত পাের eবং কাডর্ সদেসয্র চুিk পিরচালনায় pিতকlন/লঘু হেব না। 
13. কাডর্ সদসয্ dারা কাডর্  বয্বহার করা, কাডর্  পিরচালনার েkেt কাডর্ সদসয্ চুিkর পাশাপািশ ei িনয়মাবলী eবং  শতর্ াবলী gহণ কেরেছন 

বেল গণয্ করা হয় eবং কাডর্ সদসয্ েবােঝন o িনঃশতর্ ভােব eকi dারা আবd থাকেত সmত হেবন। ei aফারিট যিদ কাডর্  ভালভােব 
sায়ী হেয় eবং পিরেশাধ িনিদর্  তািরেখর আেগ সবর্িনm পিরেশাধ আমােদর কােছ েপৗঁছেc ধুমাt তাহেলi ৈবধ হেব। 

14. েকান বয্িk ei psােবর সুিবধার সুেযাগ gহণ করার সময়, িনয়মাবলী eবং শতর্ াবলী পেড়েছন, বুেঝেছন eবং ei শতর্ াবলী gহণ 
কেরেছন বেল গণয্ করা হেব। 

15. ei aফােরর জনয্ েযেকান িনয়মাবলী eবং শতর্ াবলী যা aৈবধ, িনিষd বা pিবধান বা িনয়েমর aধীেন aকাযর্করী হেল, েসেkেt েসi 
aৈবধ, aিসd, িনিষd বা aকাযর্করী pিবধােনর aধীেন বািকটা না েদেখi aিবেবচয্ হেব।  

 লীেগ আমntণ eবং লীেগ িpিভেলজ িলর (িবেশষািধকােরর) িনয়মাবলী eবং শতর্ াবলী  
 েpাgােমর িববরণ: লীেগ আমntণ: eকজন িদিl েডয়ারেডিভল কাডর্ সদসয্ িহসােব, আপিন িবিশ  ঘটনা িলেত আমntণ পােবন। লীগ 

িpিভেলজ িল: eকজন িদিl েডয়ারেডিভল কাডর্ সদসয্ িহসােব, আপিন aংশীদাির েদাকােন (পাটর্ নার েsার)-e ছাড় পােবন। 
 িনয়মাবলী eবং শতর্ াবলী 
1. ei aফাের ধুমাt বিণক pিত ান (মােচর্ n esািbসেমn / েpাgাম ময্ােনজার–eর aংশgহণকারীেদর জনয্ আনা হেয়েছ। 
2. আমntেণর ভােলা pেচ া মেধয্ িদেয় লীেগ আমntণ সmn করা হেব। আরিবeল বয্াংক বয্াখয্া কেরন pিতিট ঘটনা(iেভেn) সীিমত 

আমntণ সংখয্া রেয়েছ eবং আরিবeল বয্াংক িটিকট pদােনর েkেt ধুমাt তার িবেবচনার মানদে  িসdাn েনেবন। 
3. আরিবeল বয্াংক aফার ৈতির কের না, েকান গয্ারািn / oয়য্ার য্ািn েদয় না eবং aফার eবং / aথবা পণয্ / পিরেষবার  

আoতায় েডিলভাির, পিরেষবা, pশsতা, িবkয়েযাগয্তার, pাপয্তা বা মান থােক না eবং েয েকান পdিতেত েযভােব বা েকানরকম 
ভােব েয েকােনা আিথর্ক kিত / kিত হেলo িকn েকানo দায়বd হেব না। 

4. aফার eবং / aথবা পেণয্র psািবত েডিলভাির, পিরেষবা, pশsতা, িবkয়েযাগয্তার, pাপয্তা বা  ণগত মান সংkাn েকােনা 
িবেরাধ হেল বয্াংেকর aধীন পিরেষবােত ei িবষেয় েকান েযাগােযাগ করেবন না। 

5. আরিবeল বয্াংক েকান kিত বা kিত জনয্ দায়ী হেবন না যিদo েভাগ করেত পােরন, বা েয েকান বয্িkগত আঘােতর জনয্ 
ভুkেভাগী হেত পােরন, eকজন কাডর্ সদসয্, pতয্k বা পেরাkভােব, aফােরর আoতায় পণয্ / পিরেষবায় বয্বহার বা aবয্বহার 
হেত পাের।  

6. আরিবeল বয্াংক েকােনা িবjিp ছাড়াi েযেকান সমেয় ei aফাের িনয়মাবলী o শতর্ াবলীসমূহ pতয্াহার eবং / aথবা েকােনা 
পিরবতর্ ন করার পরম aিধকার সংরkণ কের। 

7. ei aফারিট ধুমাt কাডর্  চালু থাকেল eবং তা ভাল aবsায় থাকেলi সdয্বহার করা যােব। 
8. aফার সংkাn সকল িবষেয়, আরিবeল বয্াংেকর িসdাn চূড়াn eবং সবর্দা বাধয্ থাকেব। 
9. ei aফার বা িনয়মাবলী o শতর্ াবলী সংkাn েযেকান িবতকর্  ধুমাt মুmাi আদালেতর eকিতয়াের থাকেত হেব। যিদ েকান িবতকর্  হয় 

তাহেল আেপাস-মীমাংসা আiন (আরিবে শন aয্াn কনিসেলশন aয্াk), 1996 eর িবধান েমাতােবক পিরচািলত হেব (সংেশািধত 
তািরখ পযর্n)। 

10. ঘটনাবলীেত aফার করা হয়, ei শতর্ াবলী, বা uহার েকান aংশ িনিষd বা pেয়াগেযাগয্ আiন aনুসাের সীমাবd রাখা হয়, aফার 
eবং / aথবা শতর্ াবলী (হেতo পাের েktমত) pেয়াজন aনুসাের আiন েমেন চলার জনয্ পিরবিতর্ ত হেত পাের।  

11. aফােরর িনয়মাবলী o শতর্ াবলী pযুk হেত পাের eবং কাডর্ সদেসয্র চুিk পিরচালনায় pিতকlন/লঘু হেব না। 
12. েকান বয্িk ei psােবর সুিবধার সুেযাগ gহণ করার সময়, িনয়মাবলী eবং শতর্ াবলী পেড়েছন, বুেঝেছন eবং ei শতর্ াবলী gহণ 

কেরেছন বেল গণয্ করা হেব। 
13. ei aফােরর জনয্ েযেকান িনয়মাবলী eবং শতর্ াবলী যা aৈবধ, িনিষd বা pিবধান বা িনয়েমর aধীেন aকাযর্করী হেল, েসেkেt েসi 

aৈবধ, aিসd, িনিষd বা aকাযর্করী pিবধােনর aধীেন বািকটা  না েদেখi aিবেবচয্ হেব।  
 



31. আরিবeল বয্াংক pািটনাম িডলাiট কাডর্  - aফার িনয়মাবলী eবং শতর্ াবলী:  
 িনয়মাবলী eবং শতর্ াবলী  
 েবানােস sাগতম 

কাডর্  pদােনর 60 িদেনর মেধয্ িফ পিরেশাধ eবং কাডর্  বয্বহােরর uপর 4000 পরুsার পেয়n পান।  
 
িনয়মাবলী eবং শতর্ াবলী  
1. সদসয্তার িফ েদoয়া হেয়েছ eবং কাডর্  েবািডর্ ং হoয়ার পর 60 িদেনর মেধয্ কাডর্  বয্বহার করা হেয় থাকেল পের েবানাস পুরsার 

পেয়n gাহক aয্াকাuেn জমা েদoয়া হেব। 
2. মােচর্ n isািbশেমn / aয্ােসািসেয়শন (aথর্াৎ িভসা / মাsারকাডর্ ) িভিtেত জমা েপািsংেয়র তািরখ aনুসাের বয্য় গণনা করা হেব। 

মােচর্ n isািbশেমn যখন েলনেদন করা হেয়িছল েসi pকৃত তািরেখর েথেক িভn েলনেদেনর তািরখ দািখল করেল আরিবeল বয্াংকেক 
দায়ী করা যােব না।   

3. কাডর্  pথম বয্বহার o িফ পিরেশােধর 30 িদেনর মেধয্ েkিডট কাডর্  aয্াকাuেn েবানাস পুরsার পেয়n জমা করা হেব। 
4. আরিবeল বয্াংক সমেয় সমেয় িবjিp ছাড়াi আরিবeল বয্াংক pািটনাম িরoয়াডর্  কাডর্  (িদ "কাডর্ ") সে  uপলb েকান/সমs aফার 

pসািরত বা বািতল করার aিধকার সংরkণ কের।   
5. আরিবeল বয্াংক পূেবর্ িবjিp ছাড়াi েয েকােনা সমেয় কােডর্ র aফার ( িল) সমেয়র সােথ uপলb aনয্ aফার ( িল) dারা সংযুk 

/ বদল / পিরবতর্ ন বা সমs িনয়মাবলী o শতর্ াবলী তারতময্ কের বা সmূণর্টাi pিতsািপত হয়, বা আংিশকভােব তার aিধকার 
সংরkণ কের, পিরবতর্ ন / মুেছ েফলার psাব aনু প িকনা বা নয়, বা aফার ( িল) সmূণর্i pতয্াহার করা হয়।  

6. সবেkেt িবতকর্  যিদ থােক, eর ফেল udূত বা সােথ যুk বা কােডর্ র সােথ েদoয়া ei aফার( িল) ফলাফেল সমেয় সমেয় বা 
aনয্থায় কাডর্  সংkাn িবষয় আদালেতর eকct eখিতয়ার / আদালেতর eখিতয়ার িকনা মুmাi মেধয্ াiবুনাল / aনয্ানয্ eলাকায় 
আদালেত াiবুনাল বা aনু প eখিতয়ার। 

7. পুরsার পেয়n েকান পিরtাণ aনুমিতেযাগয্ হেব যিদ, pাসি ক তািরেখ, কাডর্  pতয্াহার বা বািতল বা বািতল করার জনয্ দায়ী বা 
যিদ কাডর্ সদেসয্র aয্াকাunিট দু ৃ িতমূলক aয্াকাun বা আরিবeল কাডর্  সদেসয্র িবsািরত চুিkর ধারা ল ন কের, আরিবeল বয্াংেকর 
পুরsার পেয়n নিত হল চূড়াn, িসdাnমূলক eবং কাডর্  সদসয্েদর uপর বাধয্কর হেব eবং pকাশয্ িব ািnর েkেt o সংরkণ ছাড়া, 
িবতিকর্ ত বা িজjাসাবাদ করার কােছ দায়বd থাকেবন না।  

8. aফােরর িনয়মাবলী o শতর্ াবলী pযুk হেত পাের eবং কাডর্ সদেসয্র চুিk পিরচালনায় pিতকlন/লঘু হেব না। 
9. কাডর্ সদসয্ dারা কাডর্  বয্বহার করা,  কাডর্  পিরচালনার েkেt কাডর্ সদসয্ চুিkর পাশাপািশ ei িনয়মাবলী eবং  শতর্ াবলী gহণ কেরেছন 

বেল গণয্ করা হয় eবং কাডর্ সদসয্ েবােঝন o িনঃশতর্ ভােব eকi dারা আবd থাকেত সmত হেবন। ei aফারিট যিদ কাডর্  ভালভােব 
sায়ী হেয় eবং পিরেশাধ িনিদর্  তািরেখর আেগ সবর্িনm পিরেশাধ আমােদর কােছ েপৗঁছেc ধুমাt তাহেলi ৈবধ হেব। 

 
ফান uiকenস(মজার সpাহাn): সpাহােnর সমs বয্য় uপর uপর 2x পুরsার পেয়n uপাজর্ ন ক ন 
 
িনয়মাবলী eবং শতর্ াবলী 
 
1. 2X পুরsার-eর aথর্ হল 2 ণ পুরsার পেয়n। gাহক সpাহােn pিত 100 টাকা বয্েয়র uপর 4 পুরsার পেয়n পােবন। 
2. সpাহাn ধুমাt শিনবার eবং  রিববারেকi সংjািয়ত করা হয়।  
3. মােচর্ n isািbশেমn / aয্ােসািসেয়শন (aথর্াৎ িভসা / মাsারকাডর্ ) িভিtেত জমা েপািsংেয়র তািরখ aনুসাের বয্য় গণনা করা হেব। 

মােচর্ n isািbশেমn যখন েলনেদন করা হেয়িছল েসi pকৃত তািরেখর েথেক িভn েলনেদেনর তািরখ দািখল করেল আরিবeল বয্াংকেক 
দায়ী করা যােব না। 

4. আরিবeল বয্াংক সমেয় সমেয় িবjিp ছাড়াi আরিবeল বয্াংক pািটনাম িরoয়াডর্  কাডর্  (িদ "কাডর্ ") সে  uপলb েকান/সমs aফার 
pসািরত বা বািতল করার aিধকার সংরkণ কের।    

5. আরিবeল বয্াংক পূেবর্ িবjিp ছাড়াi েয েকােনা সমেয় কােডর্ র aফার ( িল) সমেয়র সােথ uপলb aনয্ aফার ( িল) dারা সংযুk 
/ বদল / পিরবতর্ ন বা সমs িনয়মাবলী o শতর্ াবলী তারতময্ কের বা সmূণর্টাi pিতsািপত হয়, বা আংিশকভােব তার aিধকার 
সংরkণ কের, পিরবতর্ ন / মুেছ েফলার psাব aনু প িকনা বা নয়, বা aফার ( িল) সmূণর্i pতয্াহার করা হয়। 

6. সবেkেt িবতকর্  যিদ থােক, eর ফেল udূত বা সােথ যুk বা কােডর্ র সােথ েদoয়া ei aফার( িল) ফলাফেল সমেয় সমেয় বা 
aনয্থায় কাডর্  সংkাn িবষয় আদালেতর eকct eখিতয়ার / আদালেতর eখিতয়ার িকনা মুmাi মেধয্ াiবুনাল / aনয্ানয্ eলাকায় 
আদালেত াiবুনাল বা aনু প eখিতয়ার।  

7. ৈবধ কােডর্ র যথােযাগয্ ৈবধ চােজর্ র িবিনমেয় eকজন কাডর্ সদসয্েক পুরsার পেয়n pদান করা হেব। েকবলমাt েসi সকল কাডর্ সদসয্গণ 
33 কাডর্  পিরেশােধর েkেt aপরাধী নন তারাi ধুমাt ei ধরেনর পুরsার পেয়n  েযাগয্ হেবন।  পরবতর্ীকােল রান িবপরীত ভােব 
চাজর্  িহসােব জমা করেত পারেবন না। 

8. পুরsার পেয়n েকান পিরtাণ aনমুিতেযাগয্ হেব যিদ, pাসি ক তািরেখ, কাডর্  pতয্াহার বা বািতল বা বািতল করার জনয্ দায়ী বা 
যিদ কাডর্ সদেসয্র aয্াকাunিট দু ৃ িতমূলক aয্াকাun বা আরিবeল কাডর্  সদেসয্র িবsািরত চুিkর ধারা ল ন কের, আরিবeল বয্াংেকর 
পুরsার পেয়n নিত হল চূড়াn, িসdাnমূলক eবং কাডর্  সদসয্েদর uপর বাধয্কর হেব eবং pকাশয্ িব ািnর েkেt o সংরkণ ছাড়া, 
িবতিকর্ ত বা িজjাসাবাদ করার কােছ দায়বd থাকেবন না।  

9. aফােরর িনয়মাবলী o শতর্ াবলী pযুk হেত পাের eবং কাডর্ সদেসয্র চুিk পিরচালনায় pিতকlন/লঘু হেব না। 
10. কাডর্ সদসয্ dারা কাডর্  বয্বহার করা, কাডর্  পিরচালনার েkেt কাডর্ সদসয্ চুিkর পাশাপািশ ei িনয়মাবলী eবং শতর্ াবলী gহণ কেরেছন 

বেল গণয্ করা হয় eবং কাডর্ সদসয্ েবােঝন o িনঃশতর্ ভােব eকi dারা আবd থাকেত সmত হেবন। ei aফারিট যিদ কাডর্  ভালভােব 
sায়ী হেয় eবং পিরেশাধ িনিদর্  তািরেখর আেগ সবর্িনm পিরেশাধ আমােদর কােছ েপৗঁছেc ধুমাt তাহেলi ৈবধ হেব। 



32. আধুিনকীকরণ (আপেgড) /  aয্াকাun sানাnর িনয়মাবলী eবং শতর্ াবলী:  
1. েয সকেল আরিবeল বয্াংক িলিমেটড ("আরিবeল বয্াংক") –eর সমs pেয়াজনীয় eবং যেথ  মানদ  পূরেণর সােপেk তােদর কাডর্  

আপেgড / aয্াকাun sানাnর আরিবeল বয্াংক েkিডট কাডর্  সদসয্ ( িল) ("কাডর্  সদসয্)") –eর িবষয়।  যিদ কােডর্  aয্াকাun 
ভাল ভােব sায়ী হয় eবং aনপরাধী হয় তাহেল কাডর্  আপেgড / aয্াকাun sানাnর pিkয়াকরণ করা হেব। 

2. সফলভােব আপেgড করার জনয্ eকিট নতুন কাডর্  আরিবeল বয্াংক সােথ েরকডর্  aনুযায়ী িনবিnত িঠকানায় েpরণ করা হেব।  
3. আপেgড করা / sানাnিরত aয্াকাun িভn কাডর্  নmর হেব, িসিভিভ (কাডর্  েভিরিফেকশন ভয্ালু) eবং িবদয্মান কাডর্  েথেক েময়াদ 

utীেণর্র তািরখ থাকেব। 
4. আপনার নতুন কাডর্  বয্বহােরর 48 ঘnার মেধয্ পুরেনা কাডর্  িনিkয় করা হেব। কাডর্  সদসয্েক নতুন কাডর্  আপেgড/ sানাnর করার 

30 িদেনর মেধয্ নতুন aয্াকাunিট সিkয় করা pেয়াজন।  
5. কাডর্  সদেসয্র েকানo আসn মেণর জনয্ েকােনা সংরkণ (িরজােভর্ শন) / িবমােনর িটিকট বুক করেত বয্ব ত হয় তাহেল পুেরােনা 

েkিডট কাডর্ -eর (সামেন o িপছেন) eকিট aনুিলিপ রাখা pেয়াজনীয়। 
6. পুেরােনা কােডর্  েলনেদন করা হেল eবং পাnিরত করার আেগ িবভk বা কাঁটা eবং কাডর্  আপেgড / নতুন aয্াকাun sানাnের সময় 

পিরেশাধ করেল, কাডর্  আপেgড / নতুন aয্াকাun sানাnর করা হেব না।  
7. পুেরােনা কােডর্ র ieমআi সুিবধা, ঋণ, বয্ােলn াnফার বা চলমান বীমা সহ কােডর্ র সমs আuটsািnং নতুন কাডর্  sানাnিরত 

করা হেব।  
8. কাডর্  aয্াকাuেn সমs চালু িনেদর্শাবলী eবং iিসeস ময্ােnট তামািদ(লয্াp) হেব eবং কাডর্  সদসয্ dারা পুনরায় চালু করেত হেব। 
9. েkিডট কাডর্  িপন eবং িটিপন নতুন কাডর্  aয্াকাuেnর জনয্ িরেসট করা pেয়াজন হেব।  
10. েয েকান aয্াড-aন কাডর্  নতুন কাডর্  পাnিরত করা হেব। েkিডট কাডর্  িপনo aয্াড-aন কােডর্ র জনয্ পুনরায় েসট করেত হেব। 
11. আপনার িবদয্মান কাডর্  েথেক পুরsার পেয়n 1:1 aনুপােত নতুন কােডর্  পাnিরত করা হেব।  
12. কাডর্  সদসয্ আপেgড করার পের নতুন কােডর্ র ৈবিশ য্ aনুযায়ী পুরsার পেয়n aজর্ ন করেবন eবং ধুমাt নতুন কাডর্  পুরsার 

পেয়n মুেkা(িরেডmশন) করা যােব।  
13. নতুন কােডর্  েkিডট eবং নগদ সীমা িবদয্মান কােডর্ র মতi eকi থাকেব o চলেত থাকেব।   
14. আপেgড করার পের কাডর্  সদসয্ চুিkেত েদoয়া িনয়মাবলী eবং শতর্ াবলী aনুসাের আপনার নতুন কােডর্ র িনয়মাবলী eবং শতর্ াবলী 

dারা িনয়িntত হেব।  
15. আরিবeল বয্াংক কাডর্  আপেgড psাব pতয্াহার eবং তার িনজs িবেবচনার িভিtেত eখােন uেlখয্ েয েকান িনয়মাবলী eবং শতর্ াবলী 

পিরবতর্ ন করার aিধকার সংরkণ কের।  
16. কাডর্  সদসয্ েকােনা পিরেষবা পাoয়ার জনয্ িবদয্মান কােডর্ র নmর সরাসির েডিবট জনয্ sায়ী িনেদর্শাবলী তৃতীয় পেkর কােছ েদoয়া 

হেয়েছ তারা সবাi নতুন কাডর্  নmের েযাগােযাগ করার জনয্ দায়ী থাকেবন।  
17. কাডর্  সদসয্ চুিkেত েদoয়া aনুসাের নতুন কােডর্  আপেgড করার পর  িনয়মাবলী eবং শতর্ াবলী pেযাজয্ হেব।  
18. eখােন anভুর্k িকছুi সংsার(েpজিুডস) বা কাডর্  সদসয্ চুিkর িনয়মাবলী eবং শতর্ াবলী kু  করেব না। eখােন বয্ব ত শb eবং 

aিভবয্িk(ekেpশন) কাডর্  সদসয্ চুিk aনুসাের eকi aথর্ pদােনর kমতা থাকেব। ei pকেlর বয্ব ত শb anভুর্k করা ছাড়াo 
eবং কাডর্  সদেসয্র চুিkেত বয্ব ত শb বয্তীত লঘুকরণ করা হেব না। 

33.  চালু করার aিধকার / বয্াংকার’স িলেয়ন (আiন স ত দািব) 
33.1   আপিন ঘটনািটেত িবলিmত করেছন aথবা েkিডট কাডর্  আuটsািডং েসেটল করেত aসmত, ei চুিk aনুসাের, েয েকান কারেণ, 

আপিন s ভােব o িনঃশতর্ ভােব বয্াংকেক করার জনয্ aনুেমাদন িদেয়েছন eবং েকান সmিt বা সmেদর িব েd েকােনা ধরেনর 
আuটsািnং সমnেয়র েkেt বয্াংক তার সমেয়, anগর্ত িকn সীমাবd নয়, েসিভংস aয্াকাun ( িল), কােরn aয্াকাun ( িল), 
eবং টামর্ িডেপািজট aয্াকাun ( িল), যা আপনার sতntভােব বা েযৗথভােব রেয়েছ, aথবা আমােদর dারা pেদয় হেত পাের। 
বয্াংেকর আiন aনুযায়ী বয্াংক aিধি ত আপনার সমs সmেদর uপর eকিট পূবর্st pদােনর kমতা থাকেব। 

34.  দািবতয্াগ / েমৗনসmিত 
34.1  ei চুিkর aধীেন েকােনা িডফেlর uপর pিতকােরর জনয্ বয্াংক aনুশীলন বা ািnর জনয্ েকান িবলm করার েকান aিধকার, kমতা 

েনi, aথবা বা aনয্ েকান চুিk বা নিথ, েয েকান ধরেণর aিধকার, িবেশষািধকার, kমতা বা pিতকাের kিতসাধন হেব না বা তার 
দািবতয্াগ করার জনয্ গঠন করেব না বা ei ধরেণর িডফেl েকান েমৗনসmিতর জনয্ দািবতয্াগ করেব না, িকংবা েকােনা িডফl বা 
েকােনা িডফl যার dারা েকান েমৗনসmিতর েkেt কাজ বা বয্াংক িনিkয় হেব, pভািবত বা েকােনা েkেt েকােনা aিধকার, kমতা 
বা পরবতর্ীেত বয্াংেকর pিতকাের kিতসাধন বা aনু প িডফl ঘটেত পাের। 

35.  সািলিস 
35.1  েকােনা িবেরাধ, িবতকর্  বা দািব udূত হেল aথবা ei মতাৈনেকয্র সংkাn, বা ল ন, সমািp বা ৈবধতা তার িবধান েমাতােবক 

বয্াংেকর eকজন কের দািয়tpাp কমর্কতর্ া কতৃর্ ক িনযুk হেবন, eকমাt সািলসকারী িবেরাধ uেlখ dারা ei সমসয্া িল সমাধান করা 
হেব আেপাস-মীমাংসা আiন (আরিবে সন aয্াn কনিসিলেয়শন aয্াk), 1996 যা সমেয় সমেয় সংেশািধত হেয়েছ। সািলিস আসন 
মুmাi, ভারতবেষর্ হেব। সািলিস মামলা iংেরিজ ভাষায় হেব। 

36.  িবচারবয্বsা eবং শাসেকর আiন 
36.1   ei কাডর্ সদসয্ চুিk সংkাn eবং / aথবা েয সকল িবেরািধতা udূত তা uপযুk আদালেত মুmাi, ভারতবষর্ eকct eখিতয়ার 

থাকেত হেব। তেব, eিট ফাiল/ uপযুk aনয্ েকান আদালেত কাযর্ধারা aিধেkt gহণ করার েkেt আরিবeল বয্াংেকর aিধকার 
সীমাবd কের। 

36.2 ei চুিk ভারেতর আiন dারা পিরচািলত হেব। 
37.  তথয্সূt িল 
37.1 তথয্সূেt সমs িল  anভুর্k হেত পাের eবং তথয্সূেt eকক সংখয্া তথয্সূেt ব বচন সংখয্া anভুর্k করেব eবং ei pস  তথয্সূেt 

uলেটাটাo anভুর্k হেব। 



38.  sীকৃিত 
38.1 আপিন সমg কাডর্ সদসয্ চুিk পেড়েছন eবং বুেঝেছন, eবং সবেচেয় tপূণর্ িনয়মাবলী eবং শতর্ াবলী eবং eখানকার সমs শতর্  dারা 

আবd হেত সmত। 
38.2 আপিন েkিডট কাডর্  সংkাn িনয়মাবলী eবং শতর্ াবলী, eবং aনয্ানয্ নিথ যা আপনার ভাষায় বুঝেত পােরন তােত বয্াখয্া করা হেয়েছ 

তা gহণ কেরেছন eবং আপিন িবিভn uপবােকয্র(kজ) সমg aথর্i বুঝেত েপেরেছন। gাহকরা বয্াংেকর pিত িত েকাড আমােদর 
oেয়বসাiেট www.rblbank.com uপলb। eছাড়াo আপিন বয্াংেক েয েকান শাখার েথেক েকােডর eকিট pিতিলিপ েপেত পােরন aথবা 
আপিন eকi িজিনষ 24 ঘnা েটাল ি  নmর কাsমার সািভর্ স-e েমiল করার জনয্ জানােত পােরন। 

38.3 ei eমআiিটিস 1 জানয়ুাির 2015 aনুযায়ী ৈবধ। eমআiিটিস িকছু সময় anর আপেডট করা হেত পাের, eমআiিটিস eর সবর্েশষ 
সংsরণ জনয্ aনুgহ কের সবদর্ া আমােদর oেয়বসাiট uেlখয্ – www.rblbank.com 

 


