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ପ୍ରି ୟ ପାଠକ ଗଣ,
ମ�ୋତେ “ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅଧ ିକାର “ଚିତ୍ର ପୁସ୍ତିକା ମାଧ୍ୟମରେ ପରି ବେଷଣ କରି ବାରେ
ବହୁ ତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି I
ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା ଓ ଏହା ବିଷୟରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅନେକ ଅଧ ିକାର ବିଷୟରେ ସଚତେନ କରି ବା ପାଇ ଁ
ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କି ଙ୍ଗ କ�ୋଡ଼ ଏବଂ ମାନଙ୍କ ବ�ୋର୍ଡ଼ “ଗ୍ରାହକ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ଛ�ୋଟ ପ୍ରୟାସ I ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ପ୍ରଧାନ ମନ୍ତ୍ରୀ “ଜନ ଧନ ଯ�ୋଜନା” ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ ୨୫ କ�ୋଟି ଜମା ଖାତା ଖ�ୋଲି ସାରି ଲାଣି
I ଏଥ ିପାଇ ଁ ଏହା ଜରୁରୀ କି ଏହି ଜମାଖାତା ଧାରି ମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କର ଭି ଭିନ୍ନ ସେବା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା
ଦରକାର I
ଟେକନିକ ପ୍ରଗତି ଯ�ୋଗୁ ଁ ବ୍ୟାଙ୍କ କାରବାର ଏ.ଟି.ଏମ ,ଇଣ୍ଟେର୍ନେଟ ବ୍ୟାଙ୍କି ଙ୍ଗ ଆଦି ଦ୍ୱାରା ବହୁ ତ ସୁଭିଧା
ହ�ୋଇ ଗଲାଣି ,କିନ୍ତୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଠକାମୀ ,ଧ�ୋକା ଓ ହେରାଫେରି ବଢି ଗଲାଣି ,ଏଥ ି ପାଇ ଁ ଗ୍ରାହକ ମାନଙ୍କର
ଏ ସବୁ ଧ�ୋକା ରୁ ବଂଚିବା ପାଇ ଁ କଣ କଣ ସାବଧାନତା ନେବାକୁ ହେବ ଜାଣିବା ଦରକାର I
ଉପର�ୋକ୍ତ ଲେଖାଯାଇଥ ିବା କଥାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖ ି ଏହି ଚିତ୍ର ପୁସ୍ତିକା ଛପା ଯାଇ ଅଛି I ଆଶା କରୁଛୁ
ଏହି ପୁସ୍ତିକା ପାଠକ ମାନଙ୍କ ଉପଯ�ୋଗରେ ଆସି ବ ଏବଂ ସଦସ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେମାନଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟ
ସମାବେଶନରେ ଏହାର ପୁରା ପ୍ରଚାର କରି ବେ I

୧୩ ଅକଟ�ୋବର ୨୦୧୬
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ବିଷୟ ସୂଚୀ
୧.

ପ୍ରାଥମି କ ସଂଚୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମା (ବି.ଏସ.ବି.ଡି)- ଛ�ୋଟ ଖାତା ଖ�ୋଲି ବା ଏତେ ସହଜ I

୨.

ସଂଚୟ ଖାତାର ବିଶେଷ ସର୍ତ୍ତ I

୩.

ସଂଚୟ ଖାତାର କମ ରୁ କମ ଧନ ରାଶି ର ସର୍ତ୍ତ I

୪.

ଜମାଖାତାରେ ନାମାଙ୍କନ କରି ବା I

୫.

ଖାତାରେ ଚେକ ଜମା କରି ବା I

୬.

ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହ�ୋଇ ଯାଇ ଥ ିବା ସଂଚୟ ଖାତା ପୁଣି ଚାଲୁ କରି ବା I

୭.

ବ୍ୟାଙ୍କରେ ନିଜର ଫଟା/ପୁରୁଣା ନ�ୋଟ ବଦଳାଇବା I

୮.	ଫି କ୍ସଡ଼ ଡିପ�ୋଜିଟ ର ପଇସା ସମୟ ପୁରା ହେବ ଆଗରୁ କାଢ଼ିବା ବା ତାକୁ ବନ୍ଧା ରଖ ି କରଜ ନେବା I
୯.

ଖାତାଧାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହ�ୋଇଗଲେ ଫି କ୍ସଡ଼ ଡିପ�ୋଜିଟ କୁ ସମୟ ପୁରା ହେବା ଆଗରୁ ବଂଦ କରି ବା

୧୦.

ମୃତକ ଖାତାଧାରୀଙ୍କ ଧନରାଶିରେ ଅଧ ିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ବା I

୧୧.

ପ୍ରାଥମି କ ସଂଚୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମା (ବି .ଏସ.ବି.ଡି ) ସହିତ ‘ରୂପେ କାର୍ଡ ‘ I

୧୨.

ଖାତାରୁ ପଇସା ବାହାରି ବା ଏସ.ଏମ.ଏସ ଆସି ବା କିନ୍ତୁ ଏ.ଟି.ଏମ ମେସି ନରୁ ପଇସା ନ ବାହାରି ବା I

୧୩.	ଡ଼େବିଟ ଓ ଏ.ଟି.ଏମ କାର୍ଡ ହଜିବାର ସୂଚନା ଦେବା I
୧୪.	ଟଙ୍କା ଗ�ୋଟିଏ ବ୍ୟାଙ୍କର ଏକ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ପଠାଇବା I
୧୫.

ଅଭିଯାଗ କରି ବାର ପ୍ରଣାଳୀ I

୧୬.	ଗ�ୋଟିଏ କାଉଣ୍ଟର ରେ ବୃ ଦ୍ଧ ଓ ବିକଳାଙ୍ଗ ପାଇ ଁ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା I
୧୭.

ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଓ ଗ�ୋପନୀୟତା ର ଅଧ ିକାର I

୧୮.

ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବୀମା ପଲି ସି ଭୁଲ ଉପାୟରେ ବିକିବା I

୧୯.

ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିନିଧ ି / ସୁଭିଧାଦାତା ଙ୍କ ଠାରୁ ବ୍ୟାଙ୍କି ଙ୍ଗ ସେବା

1. ପ୍ରାଥମି କ ସଂଚୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମା (ବି.ଏସ.ବି.ଡି )ଛ�ୋଟ ଖାତା ଖ�ୋଲି ବା ଏତେ ସହଜ
ବିନିତା ତୁ ମେ ଏତେ ଖୁସି ଜଣା ପଡୁ ଛ କାହିକିଁ
ଏବଂ ତୁ ମେ କେଉଠୁଁ ଫେରୁଛ ?

ସ�ୋଭାଜୀ, ଖୁସି ହେବାର
କାରଣ ଏହିକି ଯେ ମନ୍ଦିର
ପାଖରେ ଯେଉ ଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି ମୁ ଁ
ସେଠାରେ ସଂଚୟ ଖାତା ଖ�ୋଲି
କରି ଫେରୁଛି I
ଇଏତ ବହୁ ତ କଷ୍ଟ କାମ I ତୁ ମେ
କାହାର ସହାୟତା ନେଇ ଏ କାମ
କରାଇଲ I

ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଖାତା ଖ�ୋଲି ବା
ଏତେ ସହଜ ଯଦି ମୁ ଁ ମଧ୍ୟ ଆଜି
ଖାତା ଖ�ୋଲି ଆସି ବି I କିନ୍ତୁ
ମ�ୋତେତ ଦସ୍ତଖତ ଆସେନି I

ନା ଁ ଇଏତ ବହୁ ତ ସହଜ ହ�ୋଇଗଲାଣି I ସେଠାରେ କର୍ମଚାରୀ ମ�ୋ ଠାରୁ
ଗ�ୋଟିଏ ଫ�ୋଟ�ୋ ନେଲେ ଓ ଏକ ଫର୍ମ ରେ ମ�ୋର ହସ୍ତାକ୍ଷର କରିନେଲେ
I ସେ ମଧ୍ୟ କହିଲେକି ଏହି ଖାତାରେ ଟଙ୍କା ଦିଆ ନିଆ ର ଏକ ସୀମା ଅଛି|

ମୁ ଁ ସେ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ କଥା
ହେବାର ଶୁଣଛ
ି ି କି ଆଙ୍ଗୁ ଠି
ଛାପାରେ ମଧ୍ୟ ଖାତା ଖ�ୋଲି
ହେବ I

ତୁ ମର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ ,ତମେ ମ�ୋତେ
ଏକଥା ସବୁ ଶିଖାଇଲ I ଆଜି ଯାଇ ମୁ ଁ
ଖାତା ଖ�ୋଲି ବି ଓ ମୁନା ର ପଢା ଖର୍ଚ୍ଚ
ପାଇ ଁ ଟଙ୍କା ଜମା କରି ବି I

ନ�ୋଟ :- ବି.ଏସ .ବି.ଡି ଛ�ୋଟ ଖାତା ଖ�ୋଲି ବା ପାଇ ଁ ଗ�ୋଟେ ଫ�ୋଟ�ୋ ଏବଂ ଖାତା ଖ�ୋଲି ବା ଫର୍ମ ରେ ଦସ୍ତଖତ କିମବା୍ ଆଙ୍ଗୁ ଳି
ଛାପ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ I ଏଥ ିରେ ଦିଆ ନିଆ ର ଗ�ୋଟିଏ ସୀମା ଅଛି.I

2. ଜମା ଖାତାର ବିଶେଷ ସର୍ତ୍ତ
ପ�ୌଢ଼ ଶିକ୍ଷା

ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଫି କ୍ସଡ଼ ଡିପ�ୋଜିଟ ବିଷୟରେ
କଣ ଜଣା ଅଛି ? ପବନ ତୁ ମେ କୁହ !

ଏଥ ିରେ ଏକ
ବର୍ଷରୁ ୧୦ ବର୍ଷ
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କା
ଜମା କରି ହେବ
I ଏଥ ିରୁ ସଂଚୟ
ଖାତା ଅପେକ୍ଷା
ଅଧ ିକ ସୁଧ ମି ଳି
ଥାଏ I

ଫି କ୍ସଡ଼ ଡିପ�ୋଜିଟ

ମ�ୋହିତ ,ତୁ ମେ କିଛି ଜାଣିଛ
ତ କୁହ I

ଶିକ୍ଷକ ମହାଶୟ ମୁ ଁ

ଏହା ଜଣେ କିମବା୍ ତିନି ଜଣଙ୍କ
ନାମରେ ଖ�ୋଲି ପାରି ବ I

ଏହା ଖ�ୋଲି ବା ସମୟରେ ତୁ ମକୁ ଫି କ୍ସଡ
ଡିପ�ୋଜିଟ ର ସର୍ତ୍ତ ବଷ
ି ୟରେ ଜଣାଇ
ଦିଆ ଯାଇଛି ?

ତୁ ମ ମାନଙ୍କ ଭି ତରୁ କିଏ କିଏ ଏହି
ଖାତା ଖ�ୋଲି ଛ ?

ଯେବେବି ଫି କ୍ସଡ଼ ଡିପ�ୋଜିଟ ଖାତା
ଖ�ୋଲି ବ ସେତେବେଳେ ସେଥ ିରେ ଥ ିବା
ବିଶେଷ ସର୍ତ୍ତ ବିଷୟରେ ପଚାରି ବ I
ତା ଦ୍ୱାରା ସେ ବିଷୟରେ ତୁ ମକୁ ସମସ୍ତ
ସୂଚନା ମି ଳି ପାରି ବ I

ନାହି ଁତ...
ନ�ୋଟ : ବ୍ୟାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ଜରୁରୀ କି ଡିପ�ୋଜିଟ ଖାତା ର ବିଶେଷ ସର୍ତ୍ତ ଗ୍ରାହକ ମାନଙ୍କୁ ଖାତା ଖ�ୋଲି ବ ସମୟରେ ହି ଁଦେଇ
ଦେବା ଦରକାର I

3. ସଂଚୟ ଖାତାରେ କମ ରୁ କମ ରଖ ିବା ଧାନ ରାଶି ପାଇ ଁ ସର୍ତ୍ତ
ଆଜିକାଲି ଦର ଦାମ ଏତେ ପରି ମାଣରେ ବଢି
ଗଲାଣି ଯେ ,ମୁ ଁ ତ ବୁ ଝି ପାରୁନି ଚଳିବା କେମି ତି

ତାହାତ ଠିକ ,କିନ୍ତୁ ମୁ ଁ ଦରମା
ମି ଳିବା ସଂଗେ ସଂଗେ ୫୦୦ ଟଙ୍କା
ମ�ୋର ସଂଚୟ ଖାତାରେ ଜମା କରି
ଦିଏ ,ଯାହା ମ�ୋର ଦରକାର ସମୟରେ
ବାହାର କରି ପାରି ବି I
ହ ଁବିମଳା ,ବି.ଏସ .ବି.ଡ଼ି ଖାତାରେ କିଛି ପଇସା ନଥ ିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏହି
ଖାତାକୁ ରଖ ି ଚଳାଇ ପାରି ବା |

କିନ୍ତୁ ଯଦି ସବୁ ପଇସା କାଢ଼ିବାକୁ
ପଡିବ ତେବେ କଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏହା
କରି ବାକୁ ଦେବ ?
ମୁ ଁ ତ ଭାବୁ ଛି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଏମି ତି ଏକ ଖାତା ଖ�ୋଲି ବି ଯେଉଥଁ ିରେ
କି ମ�ୋ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ପଇସା ହେବ ଜମା କରି ପାରି ବି ଓ
ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡିବ ପଇସା କାଢି ପାରି ବି |

ଶୁଭ କାମରେ ଡେରି
କାଇକିଁ | ଆଜି ହି ଁ
ଯାଇ ଏକ ସଂଚୟ
ଖାତା ଖ�ୋଲିଦିଅ |

ନ�ୋଟ : ବି.ଏସ.ବି.ଡ଼ି ଖାତାରେ କିଛି ବି ପଇସା ନଥ ିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଚାଲୁ ରଖ ି ହେବ ଏବଂ ଏଥ ିପାଇ ଁ କ�ୌଣସି ଜ�ୋରି ମାନା
ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନାହି ଁ |

4. ଜମା ଖାତାରେ ନାମାଙ୍କନ (ନ�ୋମିନେସନ) କରି ବା
ଶିକ୍ଷକ ମହାଶୟ ମୁ ଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଖାତା
ଖ�ୋଲି ବାକୁ ଯାଉଛି I

ଇଏ ତ ବହୁ ତ ଭଲ କଥା I
କିନ୍ତୁ ଗ�ୋଟିଏ କଥାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ,ଜମା
ଖାତାରେ ନାମାଙ୍କନ (ନ�ୋମିନେସନ)
ନିଶ୍ଚୟ କରି ବ |
ଶିକ୍ଷକ ମହାଶୟ ଏହାର
ଉପକାର କଣ ହେବ ?

ମ�ୋ ବାପା ବ୍ୟାଙ୍କ ରେ ସଂଚୟ ଖାତା ଓ ଫି କ୍ସଡ ଡିପ�ୋଜିଟ
ଖ�ୋଲି ଥ ିଲେ କିନ୍ତୁ ସେଥ ିରେ ସେ ମା କିମବା୍ ପି ଲାଙ୍କର
ନାମରେ ନାମାଙ୍କନ କରି ନଥ ିଲେ I

ବାପାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ
ବ୍ୟାଙ୍କରେ ତାଙ୍କର ସଂଚୟ
ଟଙ୍କା କାଢି ବାରେ ମା ଙ୍କୁ ବହୁ ତ
ଅସୁବିଧା ହ�ୋଇଥ ିଲାI ତୁ ମେ
ନାମାଙ୍କନ କରି ଥ ିଲେ ,ଯଦି
ତୁ ମର କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟି ଯିବ
ତେବେ ତୁ ମ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପି ଲା ମାନଙ୍କୁ
ବ୍ୟାଙ୍କ ରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ବାରେ
କ�ୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବେନାହି ଁ|

ଶିକ୍ଷକ ମହାଶୟ ମୁ ଁ ସଂଚୟ ଖାତା
ଖ�ୋଲିଲେ ନାମାଙ୍କନ ନିଶ୍ଚୟ କରି ବି |

ନ�ୋଟ: ସଂଚୟ ଖାତା/ଫି କ୍ସଡ଼ ଡିପ�ୋଜିଟ ବେଳେ ନାମାଙ୍କନ କରି ଥ ିଲେ ପରେ ଅସୁବିଧା ହେବନାହି ଁ|

5. ଖାତାରେ ଚେକ ଜମା କରି ବା
ସାହେବ ମ�ୋ ଝିଅର ଛାତ୍ର ବୃ ତ୍ତି ଚେକ ତାହାର ସଂଚୟ
ଖାତାରେ ଜମା କରି ବାକୁ ଆସି ଛି |

ମୁ ଁ ତ ତାର ପାସ ବହି ସାଙ୍ଗରେ ଧରି
ଆସି ଅଛି |

ଏହି ଚେକ ମ�ୋ ଝିଅର ଖାତାରେ କେବେ ଜମା
ହ�ୋଇ ଯିବ ?

ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅର ଖାତା
ନମ୍ବର ଜଣା ଅଛି |

ଏହି ଫର୍ମ କୁ ଭରି ସେଥ ିରେ ଚେକ ଟିକୁ
ଯ�ୋଡି ଏହି ବାକ୍ସ ରେ ପକାଇ ଦିଅ କିମବା୍
ଏଇ ସାହେବଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅ |
ଚେକ ପଛରେ ନିଜ ଝିଅର ସଂଚୟ ଖାତା
ନମ୍ବର ଓ ଫ�ୋନ ନମ୍ବର ଲେଖ ିବାକୁ
ଯେପରି ଭୁଲି ନଜାଅ |

ଦୁ ଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ହ�ୋଇ ଯିବ |
ଯଦି ତୁ ମ ଝିଅ ଚାହିବଁ ଦୁ ଇ ତିନି
ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଟଙ୍କା ଜମା
ଖାତାରୁ କାଢି ମଧ୍ୟ ପାରି ବ |

ଧନ୍ୟ ବାଦ ସାହେବ

ନ�ୋଟ: ଚେକ ବାକ୍ସ ରେ ପକାଇବା ପୂର୍ବରୁ କିମବା୍ କାଉଣ୍ଟର ରେ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ତାହା ପଛରେ ସଂଚୟ ଖାତା ନମ୍ବର ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ
,ଯାହା ଖାତାରେ ଏହି ଟଙ୍କା ଜମା ହେବ | ସଂଚୟ ଖାତା ଧାରି କିମବା୍ ଜମା କର୍ତ୍ତା ର ଫ�ୋନ ନମ୍ବର ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ |

6. ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହ�ୋଇଯାଇଥ ିବା ସଂଚୟ ଖାତା ପୁଣି ଥରେ ଚାଲୁ କରି ବା
ଜାଣିଛ ଭଉଣୀ ,ଗ୍ୟାସ ଏଜେନସି ଵାଲା କହୁ ଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଫର୍ମ
ରେ ନିଜର ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାର ସୂଚନା ଦିଅ | ତାହା ହେଲେ ଯାଇ
ସେମାନେ ଗ୍ୟାସ ର ସବଡ
ସି ୍ ି ଆମ ସଂଚୟ ଖାତାରେ ଜମା
କରି ବେ |

ହ ଁମୁ ଜାଣିଛି| ମ�ୋ ସ୍ୱାମୀ ଙ୍କ ର ବହୁ ତ
ବର୍ଷରୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଥ ିଲା , କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ ହେଲେ
ବ୍ୟାଙ୍କ ରେ ପଇସା ରଖୁ ଥ ିଲେ ନ| କାଢ଼ୁ ଥ ିଲେ ,ପରେ ଏହି
ଖାତା ଚାଲୁ ରହିଲା ନାହି ଁ|
ତାହା ହେଲେ ତୁ ମେ ଗ୍ୟାସ
ଏଜେନସି କୁ କଣ ସୂଚନା ଦେଲ?

ସେ ଖାତାରେ ୫୦/୧୦୦ ତାଙ୍କ
ଜମା କରି ବାକୁ କହିଲେ I

ମ�ୋ ସ୍ୱାମୀ ଯେଉ ଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖାରେ ତାଙ୍କ ଖାତା ଥ ିଲା ସେଠାକୁ ଗଲେ,
ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କୁ ଆଧାର କାର୍ଡ ର ଜେରକ୍ସ କପି ମାଗିଲେ ଓ
ଗ�ୋଟିଏ ଫର୍ମ ରେ ଦସ୍ତଖତ କରି ବାକୁ କହିଲେ |

ବାସ ଏତିକରେ ଖାତା
ଚାଲୁ ହ�ୋଇଗଲା ?

ହ ଁବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ କହିଲେ ଏବେ
ତୁ ମ ଖାତା ଚାଲୁ ହ�ୋଇଗଲା | ସେହି
ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାର ସୂଚନା ମ�ୋ ସ୍ୱାମୀ
ଗ୍ୟାସ ଏଜେନସି ବାଲାଙ୍କୁ ଦେଇ
ଦେଲେ |

ନ�ୋଟ : ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଚାଲୁ କରି ବା ପାଇ ଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ କ�ୌଣସି ଫି ସ ନେବ ନାହି ଁ|

7. ବ୍ୟାଙ୍କରେ ନିଜର ଫଟା ଓ ପୁରୁଣା ନ�ୋଟ ବଦଳାଇବା

ବହୁ ତ ଖୁସି ହ�ୋଇଯାଇଥ ିଲି
ଯେତେବେଳେ ଯୁହୁ ଚ�ୌପାତି ର ଭଡା
ମିଳଥ
ି ିଲା | କନ୍ତୁ
ି ପରେ ଜଣ ପଡଲ
ି ା କି
ସଵାରୀ ମ�ୋତେ ଯେଉ ଁ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଥ ିଲେ
ସେଥ ିରେ ଗ�ୋଟିଏ ଫଟା ୧୦୦ ଟଙ୍କା ଥ ିଲା |
ଏଇ ଦେଖ |

ମ�ୋହନ ଏମି ତି କାଇକିଁ ମୁହ ଁ
ଶୁଖାଇ ଛିଡା ହ�ୋଇଛ ?

କିନ୍ତୁ ଭାଇ ମ�ୋର ତ ସେହି
ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖା ରେ ଖାତା ମଧ୍ୟ
ନାହି ଁ|

ସେଥ ିରେ କ�ୌଣସି ଫରକ ପଡୁ ନି |
ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ର ବ�ୋର୍ଡ ରେ ଲେଖା
ହ�ୋଇଛି କି ସେମାନେ ଫଟା ପୁରୁଣା ନ�ୋଟ ବଦଳାଇବେ |

ଏଥ ିରେ ଏତେ
ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର
କଣ ଅଛି ? କାଲି
ଘର ପାଖ ବ୍ୟାଙ୍କ
ଶାଖା କୁ ଯାଇ
ଏହା କୁ ବଦଳାଇ
ଦେବ |

ଠିକ ଅଛି ମୁ ଁ କାଲି ଯାଇ ଘର ପାଖ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖା ରୁ
ଏହି ନ�ୋଟ ବଦଳାଇବି I କିନ୍ତୁ ଭାଇ ସେମାନେ ଯଦି
ମନା କରି ଦିଅନ୍ତି ?

ତେବେ ତୁ ମେ ସେହି ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖା
ର ଉଚ୍ଚ ଅଧ ିକାରୀ ଙ୍କ ପାଖରେ
ଅଭିଯ�ୋଗ କରି ବ |

ନ�ୋଟ: ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ର ଯେ କ�ୌଣସି ଶାଖା କୁ ଯାଇ ଫଟା ପୁରୁଣା ନ�ୋଟ ବଦଳାଇ ପାରି ବେ |

8. ଫି କ୍ସଡ଼ ଡିପ�ୋଜିଟ ପଇସା ସମୟ ଆଗରୁ କାଢ଼ିବା ଓ ତାକୁ ବନ୍ଧା ରଖ ି ଋଣ ନେବା
ପବନ କୁଆଡେ ଯାଇ ଥ ିଲକି ?

ଏହାତ ଠିକ କଥା |

ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଫେରୁଛି | ସବୁ ମାସରେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ୧୦୦୦୨୦୦୦ ଟଙ୍କା ଜମା କରି ଦେଉଛି ,କାହିକିଁ ନା ଝିଅ ବାହାଘର
ବେଳେ ଆଉ କାହାଠାରୁ ଋଣ ନେବାକୁ ପଡିବ ନାହି ଁ|

କିନ୍ତୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମା କରି ଥ ିବା ଟଙ୍କା ତୁ ମେ କାହିକିଁ ୩ କିମବା୍ ୫ ବର୍ଷ
ପାଇ ଁ ଫି କ୍ସଡ଼ ଡିପ�ୋଜିଟ କରି ଦେଉନ | ତୁ ମକୁ ସୁଧ ମଧ୍ୟ ଅଧ ିକ ମି ଳିବ |

ସଂଚୟ କରି ବା ବହୁ ତ ଭଲ କଥା,
ଦରକାର ବେଳେ ଆମେ ତାହା
କାଢି ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ପାରି ବା |
ଠିକ ଅଛି ଶିକ୍ଷକ ମହାଶୟ | ମୁ
ଆଜି ହି ଁଯାଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ରେ ଫି କ୍ସଡ଼
ଡିପ�ୋଜିଟ ଖ�ୋଲି ଦେବି |

ଶିକ୍ଷକ ମହାଶୟ କିନ୍ତୁ ମତେ
ଯଦି ସମୟ ପୁରିବା ପୂର୍ବରୁ
ଟଙ୍କା ଦରକାର ପଡେ
ତେବେ କଣ କରି ବି ?

ତୁ ମେ ତୁ ମ ଫି କ୍ସଡ଼ ଡିପ�ୋଜିଟ କୁ ବନ୍ଧା
ରଖ ି ଋଣ ମଧ୍ୟ ନେଇ ପାରି ବ | ନହେଲେ
ତାହାକୁ ସମୟ ପୁରିବା ଆଗରୁ ଭାଙ୍ଗି
ପାରି ବ | କିନ୍ତୁ ମଝିରୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଲେ
ତୁ ମକୁ ସୁଧ କମ ମି ଳିବ |
ନ�ୋଟ: ଫି କ୍ସଡ଼ ଡିପ�ୋଜିଟ କୁ ସମୟ ପୁରା ହେବା ଆଗରୁ ଭାଙ୍ଗି ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ହେବ ଓ ଫି କ୍ସଡ଼ ଡିପ�ୋଜିଟ କୁ ବନ୍ଧା ରଖ ି ଋଣ
ମଧ୍ୟ ନେଇ ହେବ |

9. ଖାତା ଧାରୀଙ୍କ ର ମୃତ୍ୟୁ ହ�ୋଇଗଲେ ଏଫ.ଡି (ମି ଆଦୀ ଜମା) କୁ ସମୟ ଆଗରୁ ବନ୍ଦ କରି ବା
ଏହି.ଫି କ୍ସଡ଼ ଡିପ�ୋଜିଟ ତୁ ମେ କାହା
ନାମରେ ଓ କେତେ ବର୍ଷ ପାଇ ଁ
ଖ�ୋଲି ବାକୁ ଚାହୁ ଚଁ ?

ଆପଣ କାହାକୁ ନାମାଙ୍କନ
କରି ବାକୁ ଚାହୁ ଛନ୍ତି
ଁ ?

ମ�ୋ ନାମରେ ଏବଂ ୫ ବର୍ଷ
ପାଇ ଁ |

ନାମାଙ୍କନ କରି ବା ଦ୍ୱାରା ଲାଭ
କଣ ହେବ ?

ଏବଂ ଏପରି ପରି ସ୍ଥିତି ରେ ସମୟ
ଆଗରୁ ଭାଙ୍ଗି ବା ପାଇ ଁ କ�ୌଣସି
ଜ�ୋରି ମାନା ଦେବାକୁ ପଡିବ ନାହି ଁI

ଯଦି ଫି କ୍ସଡ ଡିପ�ୋଜିଟ ର ସମୟ
ପୁରା ହେବ ଆଗରୁ ଜମାକାରୀ ଙ୍କର
ମୃତ୍ୟୁ ହ�ୋଇଯାଏ ,ତେବେ ଫି କ୍ସଡ଼
ଡିପ�ୋଜିଟ ର ସମୟ ହେବା ଆଗରୁ
ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ଦିଅ ଯାଇ ପାରି ବ |

ତେବେ ଏହି ଫି କ୍ସଡ ଡିପ�ୋଜିଟ ରେ ମ�ୋର ପତ୍ନୀ
ବିନିତା କୁ ନାମାଙ୍କନ କରି ବା ପାଇ ଁ ଚାହୁ ଚିଁ |

ନ�ୋଟ: ଜମାକାରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହ�ୋଇଗଲେ ଫି କ୍ସଡ଼ ଡିପ�ୋଜିଟ ର ନ�ୋମି ନି ଙ୍କୁ ଫି କ୍ସଡ଼ ଡିପ�ୋଜିଟ ର ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ
ଦିଅ ଯାଇ ପାରି ବ ଓ ସେଥ ି ପାଇ ଁ କ�ୌଣସି ଜ�ୋରି ମାନା ଲାଗି ବ ନାହି ଁ|

10: ମୃତ ଖାତାଧାରୀଙ୍କ ପରି ବାର ବର୍ଗଙ୍କ ଦାବିର ସମାଧାନ |
ସାହେବ, ଏଇ ମାଉସୀଙ୍କ ର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
ହ�ୋଇ ଯାଇଛି | ସେ ମି ଆଦୀ ଜମା ଖାତାରେ
ପଇସା ରଖ ି ଥ ିଲେ |ତାହାର ରସିଦ ନେଇ
ମାଉସୀ ଆସି ଛନ୍ତି |

ରସିଦ ଦେଖାନ୍ତୁ |

ମାଉସୀ ୟାଙ୍କୁ ରସିଦ ଦେଖାଅ |

ତାହାହେଲେ ୟାଙ୍କୁ କିପରି
ପଇସା ମି ଳିବ |

ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ |

ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଏହି ଖାତାରେ
କ�ୌଣସି ନାମାଙ୍କନ କରି ନାହାନ୍ତି |

ଯଦି ଇଏ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ର ଏକ ନକଲ
ଓ ଏହି ଫର୍ମ ଅନୁ ସାରେ ଏକ ଆଫିଡେବିଟ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି
,ତାହାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦିଆଯାଇ ପାରି ବ | କାହିକିଁ ନା ଏହି
ଖାତାରେ କେବଳ ୪୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜମା ଅଛି |

ଠିକ ଅଛି ସାହେବ ,ମୁ ସମସ୍ତ
କାଗଜପତ୍ର ନେଇ ଦୁ ଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ
ମାଉସୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସି ବି ଯେମି ତିକି
ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଟଙ୍କା ମି ଳିପାରି ବ |
ନ�ୋଟ: ବିନା ନାମାଙ୍କନ ଜନିତ ଖାତା ଧାରୀଙ୍କ ଆଇନଗତ ଉତ୍ତରାଧ ିକାରୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପାଇ ଁ ଜମା କର୍ତ୍ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର
,ଦାବିକାରୀଙ୍କ ପରି ଚୟ ପତ୍ର ଓ ଆଫିଡେବିଟ ଆଣି ଜମା କଲେ ୧୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ଦିଆଯିବ |

11. ପ୍ରାଥମି କ ସଂଚୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମା (ବି.ଏସ.ବି.ଡି) ଖାତା ସହିତ ‘ରୂପେ କାର୍ଡ’
ମୁ ଆଜି ବ୍ୟାଙ୍କ କୁ ଯାଇଥ ିଲି | ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯେଉ ଁ
ସଂଚୟ ଖାତା ଖ�ୋଲି ଥ ିଲୁ ତା ସହ ଏକ ରୂପେ କାର୍ଡ ମି ଳିଲା |

ତୁ ମେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ କୁ ତୁ ମର
ପାସବୂ କ ନେଇ ଯାଅ ଓ ରୂପେ
କାର୍ଡ ନେଇଆସ | ଏଇ ଦେଖ
ମ�ୋର କାର୍ଡ

ଆଛା !

କିନ୍ତୁ ଏଥ ିରେ ଲାଭ କଣ ?

କିନ୍ତୁ ଏହି କାର୍ଡ କୁ ତୁ ମକୁ ବହୁ ତ ସାବଧାନରେ ରଖ ିବାକୁ
ପଡିବ | ଏହି କାର୍ଡ ର ନମ୍ବର ଏବଂ ଏକ ପି ନ ନମ୍ବର ଯାହା
ତୁ ମକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ରୁ ମି ଳିବ ତାହା କାହାକୁ କହିବ ନାହି ଁ|

ମତେ ତ ଏମି ତି କିଛି କାର୍ଡ ମି ଳିନି |

ଏହି କାର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ତୁ ମେ ଏ.ଟି.ଏମ ରୁ
ନିଜର ପଇସା ଯେବେ ବି ଓ ଯେତେ
ପରି ମାଣରେ ମଧ୍ୟ କାଢି ପାରି ବ |

ଯଦି ତୁ ମେ କାହାକୁ ପି ନ ନମ୍ବର
କହିଦେବ ତେବେ ସେ ତୁ ମ କାର୍ଡ
ଚ�ୋରି କରି ବା ଧ�ୋକାରେ ତାର
ନମ୍ବର ଦେଖ ି ତୁ ମ ଜମା ଖାତାରୁ
ପଇସା କାଢି ନେଇଯିବ |

ତାହା କାହିକିଁ ?
ନ�ୋଟ: ନିଜର ସଂଚୟ ଖାତା ସହ ରୂପେ କାର୍ଡ ନିଶ୍ଚୟ ନିଅନ୍ତୁ | କିନ୍ତୁ ନିଜର ରୂପେ କାର୍ଡ ନମ୍ବର ଓ ପି ନ ନମ୍ବର କାହାକୁ କହିବ ନାହି ଁ|

12. ଖାତାରୁ ପଇସା ବାହାରିବାର ଏସ.ଏମ.ଏସ ଆସିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏ.ଟି.ଏମ ରୁ ପଇସା ନ ବାହାରି ବା
ଭାଇ ମତେ ଘର ସଉଦା ପାଇ ଁ ପଇସା କାଢ଼ିବାର ଅଛି |
ଟିକେ ଅପେକ୍ଷ୍ୟା କର ମୁ ଁ ଏ.ଟି.ଏମ ରୁ ପଇସା କାଢି ଆସୁଛି |

ଆରେ ଇଏ କଣ ହେଲା ,ମ�ୋର ଖାତାରୁ ୧୦୦୦ ଟଙ୍କା
ବାହାରି ବାର ଏସ.ଏମ.ଏସ ମ�ୋର ମ�ୋବାଇଲ ରେ
ଆସି ଲା କିନ୍ତୁ ମେସି ନ ରୁ କ�ୌଣସି ପଇସା ବାହାରି ଲା
ନାହି ଁ|

ମ�ୋତେ ମ�ୋର ୧୦୦୦ଟଙ୍କା
ମି ଳି ଯିବ ତ ?

ଠିକ ଅଛି ମୁ ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷ୍ୟା
କରି ଛି|

ଏଠାରେ ଭି ତରେ ଥ ିବା ବ�ୋର୍ଡ ରେ ଟ�ୋଲ
ଫ୍ରି ନମ୍ବର ଲେଖା ଅଛି ,ଫ�ୋନ କର | ତୁ ମ
କାର୍ଡ ରେ ମଧ୍ୟ ଟ�ୋଲ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ଥ ିବ ସେଠାକୁ
ଫ�ୋନ କର |

ଯଦି ଅଭିଯ�ୋଗ କରି ବାର ୭ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ
ତୁ ମର ବ୍ୟାଙ୍କ ତୁ ମ ଜମା ଖାତାରେ ଟଙ୍କା
ଜମା ନ କରି ଛି ତେବେ ବଡ ଅଧ ିକାରୀଙ୍କ
ପାଖରେ ଅଭିଯ�ୋଗ କରି ବ ,ଯାହାଙ୍କର
ଠିକଣା ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କ ର ଶାଖା ରେ ଥ ିବା
ବ�ୋର୍ଡ ରେ ଲେଖା ହ�ୋଇଛି

ଠିକ ଅଛି ଭାଇ ,ତୁ ମେ ମ�ୋ
ସାଙ୍ଗରେ ଅଛ ବ�ୋଲି ,ନ ହେଲେ
ମ�ୋତେ ଏ ସବୁ ବିଷୟରେ ଜଣ ନଥ ିଲା |
ନ�ୋଟ: ଯଦି ଜମା ଖାତା ରୁ ପଇସା ବାହାରି ବା ଏସ.ଏମ.ଏସ ଆସି ବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏ.ଟି.ଏମ ରୁ ପଇସା ବାହାରି ଲା ନାହି ଁତେବେ
ସଂଗେ ସଂଗେ ଟ�ୋଲ ଫ୍ରି ନମ୍ବର କୁ ଫ�ୋନ କରି କିମବା୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖା କୁ ଯାଇ ଅଭିଯ�ୋଗ କରନ୍ତୁ |

13. ଡେବିଟ / ରୂପେ କାର୍ଡ ହଜିଗଲେ ସୂଚନା ଦେବା
ଭାଇ ମ�ୋର ଆଜି ବହୁ ତ କ୍ଷତି
ହ�ୋଇଗଲା | ଟ୍ରେନ ରେ କେହି ମ�ୋର
ପକେଟ ମାର କରିଦେଲା |

୪୦୦ ଟଙ୍କା ଓ ମ�ୋର ରୂପେ
କାର୍ଡ

କଣ କଣ ଥ ିଲା ସେଥ ିରେ ?

ତୁ ମେ ତୁ ମର କାର୍ଡ ବ ୍ଲକ
କରିଦେଇଛ ?

କେମି ତି କରି ବି ?

ତୁ ମ ପାଖରେ ଟେଲିଫ�ୋନ
ନମ୍ବର ଥ ିବ ,ସେଠାକୁ ଫ�ୋନ କରି
କାର୍ଡ ବ ୍ଲକ କରି ପାରି ବ |
ନାହି ଁଭାଇ !

ତାହାହେଲେ ନିଜ ବ୍ୟାଙ୍କର କ�ୌଣସି ଶାଖାକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ
ତୁ ମ କାର୍ଡ କୁ ବ ୍ଲକ କରିଦିଅ ,ଯାହା ଫଳରେ ତୁ ମ କାର୍ଡ କୁ କେହି
ଅସଦ ବ୍ୟବହାର କରି ପାରି ବ ନାହି ଁ| ତୁ ମେ ତୁ ମ କାର୍ଡ଼ର ପି ନ
ନମ୍ବର କାହାକୁ ଦେଇ ନାହ ଁତ ?

ନିଜ କାର୍ଡ ର ନମ୍ବର ଏବଂ
ପି ନ ନମ୍ବର କାହାକୁ କହିବା
ଉଚିତ ନୁ ହେ ଁ|

ନା...ଁ
ନ�ୋଟ: ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଡେବିଟ କାର୍ଡ / ରୂପେ କାର୍ଡ ହଜିଯାଏ ତେବେ ସଂଗେ ସଂଗେ ଟ�ୋଲ ଫ୍ରି ନମ୍ବର କୁ ଫ�ୋନ କରି ଆପଣଙ୍କ
କାର୍ଡ କୁ ବ ୍ଲକ କରି ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଡ ଅନ୍ୟ କେହି ଅସଦ ବ୍ୟବହାର କରି ପାରି ବ ନାହି ଁ|

14.ପଇସା ଗ�ୋଟିଏ ବ୍ୟାଙ୍କର ଏକ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ପଠାଇବା
ପବନ ,ଜାଣିଛ ଆଜି ମୁ କଣ
କଲି ?

ଆଗ ଥର ମୁ ଯେତେବେଳେ ଗା ଁ କୁ ଯାଇଥ ିଲି ସେଠି ମା ପାଇ ଁ ବ୍ୟାଙ୍କ
ରେ ଏକ ଜମା ଖାତା ଖ�ୋଲି ଥ ିଲି |ସେହି ଖାତାର ପାସବୂ କ ର କପି
ମ�ୋ ପାଖରେ ଥ ିଲା | ଆଜି ମୁ ମୁମବା୍ ଇ ରେ ମ�ୋ ଖାତାରୁ ମା ଙ୍କ ତାଙ୍କ
ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଥ ିବା ଖାତାକୁ ୨୦୦୦ ଟଙ୍କା ପଠାଇଦେଲି |

କଣ ହେଲା ?
କେମି ତି?

ଆରେ ଏଥ ିପାଇ ଁ କଣ ସମୟ ଲାଗି ବ,ସେଠି ମୁ
ଏକ ଫର୍ମ ପୁରଣ କରି ବ୍ୟାଙ୍କ ର ଏକ ମାଡାମ ଙ୍କୁ
ଦେଇଦେଲି ,ମାଡାମ କମ୍ପୁଟର ରେ କାମ କଲେ
ଆଉ ତା ପରେ ଏସ.ଏମ.ଏସ ଅସି ଲାକି ମ�ୋ ଖାତାରୁ
୨୦୦୦ଟଙ୍କା ବାହାର ହ�ୋଇ ଯାଇଛି |

ତୁ ମ ମା ଙ୍କୁ ପଇସା
କେବେ ମି ଳିବ ?

ମା ଙ୍କୁ ଫ�ୋନ କରି କହି
ଦିଅ ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯାଇ
ଖବର ନେବେ |

ମୁ ମା ଙ୍କୁ ଫ�ୋନ କରି ଥ ିଲି କି ମୁ ତାଙ୍କୁ
୨୦୦୦ଟଙ୍କା ପଠାଇଛି |ଏବେ ମା ଙ୍କ ଠାରୁ
ଫ�ୋନ ଆସି ଲା କି ସେ ମନ୍ଦିର ପାଖ ଏ.ଟି.ଏମ
ରୁ ପଇସା ଉଠାଇ ଆଣିଛନ୍ତି |

ମ�ୋହିତ,ତୁ ମେ ବହୁ ତ
ଚାଲାକ ହ�ୋଇ ଗଲଣି |
ନ�ୋଟ: ଆପଣ ନିଜ ବ୍ୟାଙ୍କ ଙ୍କୁ ଯାଇ ନିଜ ଖାତାରୁ ନିଜ ବ୍ୟାଙ୍କ ର ଯେ କ�ୌଣସି ଗ୍ରାହକ ଙ୍କ ପାଖକୁ ଅତି ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ
ପଇସା ପଠାଇ ପାରି ବେ |

15. ଅଭିଯ�ୋଗ କରି ବାର ଉପାୟ
ମ�ୋହନ,କାହିକିଁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଜଣ ପଡୁ ଛ ?

ଆରେ ସ�ୋହନ ବାବୁ ,ମୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଙ୍କୁ ପାସ
ବୁ କ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରି ବାକୁ ଯାଇ ଥ ିଲି ,କିନ୍ତୁ ସେଠି
ଏକ କର୍ମଚାରୀ କହିଲେ ଯେ ସି ଷ୍ଟମ କାମ
କରୁନି ପରେ ଆସି ବ I
ଆଜି ପୁଣି ଗଲି ,ତଥାପି ମ�ୋ ପାସ୍ବୁକ
ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ ନାହି ଁ| ସେ ମ�ୋ
ସାଙ୍ଗରେ ବହୁ ତ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର
କଲେ |ଆଉ କେବେ ହେଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ
ଙ୍କୁ ଆସି ବ ନାହି ଁବ�ୋଲି କହିଲେ |
ମୁ ଁ ତ ସେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନାମରେ
ଅଭିଯ�ୋଗ କରି ବାକୁ ଚାହୁ ଚିଁ |
କିନ୍ତୁ କେଉଠିଁ କରି ବି ଜାଣି ନାହି ଁ?

ମୁ ଁ ସେହି ବ�ୋର୍ଡ ର ଫ�ୋଟ�ୋ
ଉଠାଇଛି ,ତୁ ମକୁ ପଠାଉଛି
ଦେଖ |

ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖାରେ ଏକ ବ�ୋର୍ଡ ଅଛି ସେଥ ିରେ ଅଧ ିକାରୀଙ୍କ ନାମ ଲେଖା
ଅଛି ଯାହାଙ୍କୁ ତୁ ମେ ଅଭିଯ�ୋଗ କରି ପାରି ବ |ତାଙ୍କୁ ଅଭିଯ�ୋଗର ପ୍ରାପ୍ତି
ପତ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବ�ୋର୍ଡ ରେ ଲେଖା ଥ ିବା ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ
ତୁ ମକୁ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ହେବ |

ଅଭି ଯ�ୋଗ କରି ବାର ଉପାୟ
ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କ�ୌଣସି
ଅଭିଯ�ୋଗ
କରି ବାର ଅଛି ତେବେ ନିମ ୍ନ ଅଧ ିକାରୀଙ୍କ
ସଂଗେ ଯ�ୋଗାଯ�ୋଗ କରନ୍ତୁ |
ଶ୍ରୀ .
ଠିକଣା.
ଫ�ୋନ ନମ୍ବର.
ଇ ମେଲ.
ଯଦି ୩୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଅଭିଯ�ୋଗର
ସମାଧାନ ହେଲା ନାହି ଁକିମବା୍
ଆପଣ ଏ ସମାଧାନ ରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁ ହନ୍ତି ତେବେ
ବ୍ୟାଙ୍କ ଲ�ୋକପାଳ ଙ୍କୁ ନିମ ୍ନ ଠିକଣା ରେ ସମ୍ପର୍କ
କରନ୍ତୁ |
ବ୍ୟାଙ୍କି ଙ୍ଗ ଲ�ୋକପାଳ:ଶ୍ରୀ.
ଠିକଣା.
ଫ�ୋନ ନମ୍ବର.
ଇ ମେଲ

ତୁ ମେ ତ ମ�ୋର ସମସ୍ୟା ର
ସମାଧାନ କରିଦେଲ ,ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁ ଁ
ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନାମରେ
ଅଭିଯ�ୋଗ କରି ବି |
ନିଅ ମ�ୋ ତରଫରୁ ଏକ
କପ ଚା .....

ନ�ୋଟ: ଆପଣ ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କ ର କ�ୌଣସି ସେବାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁ ହନ୍ତି ତେବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ର ଶାଖା ଅଧ ିକାରୀ କିମବା୍ ଟ�ୋଲ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ରେ
ଅଭିଯ�ୋଗ କରି ପାରନ୍ତି |

16. ବରି ଷ ୍ଠ ନାଗରି କ / ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ଗ�ୋଟିଏ କାଉଣ୍ଟର ରେ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା
ପୁଅ ରାମଲାଲ,ଆଜି ବଜ଼ାର ରୁ ଔଷଧ
କିଣବ
ି ା ପାଇ ଁ ମ�ୋ ଜମା ଖାତାରୁ ୮୦୦
ଟଙ୍କା କାଢି ନେଇ ଆସି ବୁ ଓ ପାସ ବୁ କ ମଧ୍ୟ
ଏଣ୍ଟ୍ରି କରି ବାର ଅଛି |

କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ମତେ ଅଲଗା ଅଲଗା
କାଉଣ୍ଟର ଯିବାକୁ ପଡିବ ,ଯାହା ମ�ୋ
ପାଇ ଁ ବହୁ ତ ଅସୁବିଧା |

କକା ମ�ୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହି ଁକିନ୍ତୁ ମୁ ଁ
ଟିକେ ଜଲଦି କାମରେ ବାହାରି ଯିବି | ଯଦି
ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ମୁ ଁ ରିକ୍ସା ରେ ଆପଣଙ୍କୁ
ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖା ପାଖରେ ଛାଡି
ଦେଇ ପାରି ବି |

ନାହି ଁକକା .ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ବରି ଷ ୍ଠ ନାଗରି କ
ମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ପାଖରେ
କିମବା୍ ଗ�ୋଟେ କାଉଣ୍ଟର ରେ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ
କାମ ହ�ୋଇଯିବ |

ମତେ ତ ଏହା ଜଣା ନଥ ିଲା
| ମି ଛରେ ତତେ ହଇରାଣ
କରୁଥ ିଲି |

ନ�ୋଟ: ବରି ଷ ୍ଠ ନାଗରି କ / ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ଗ�ୋଟିଏ କାଉଣ୍ଟର ରେ ସମସ୍ତ ସେବା ଦେବା ବ୍ୟାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ଜରୁରୀ ଅଟେ |

17:ନିଜତା ଓ ଗ�ୋପନୀୟତା ର ଅଧ ିକାର
ସାହେବ ,କକା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପଚାରି ବେ |

ସାହେବ,ମ�ୋ ଝିଅର ବାହାଘର ଯେଉ ଁ ପି ଲା ସାଙ୍ଗରେ
ଠିକ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ,ତାହାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଆପଣଙ୍କ
ବ୍ୟାଙ୍କ ରେ ଅଛି |

ଆପଣ କହି ପାରି ବେ ତାର ଖାତାରେ
କେତେ ଟଙ୍କା ଜମା ଅଛି ?

ଦୟା କରି ମତେ କ୍ଷମା କରି ବେ | ଆମେ କ�ୌଣସି ଗ୍ରାହକଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଥ ିବା
ଜମା ଖାତା ,ଋଣ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଜଣାଉ ନାହୁ ଁ,ଏମି ତିକି
ତାଙ୍କର ପରି ବାର ଲ�ୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ |

ନ�ୋଟ: ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଜର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଜମାଖାତା ବା ଋଣ ବିଷୟରେ କାହାକୁ ସୂଚନା ଦିଏ ନାହି ଁ(ଏମି ତିକି ତାଙ୍କ ପରି ବାର ଲ�ୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ)

18.: ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ରାହକ ମାନଙ୍କୁ ବୀମା ପଲି ସି ଭୁଲ ଉପାୟରେ ବିକିବା
ନମସ୍କାର ଶିକ୍ଷକ ମହାଶୟ |ଭଲ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ
ସାଙ୍ଗରେ ଭେଟ ହେଲା | ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ପରାମର୍ଶ
ନେବାର ଅଛି |

ମୁ ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ରେ ୨୦୦୦୦ ଟଙ୍କା
୫ ବର୍ଷ ପାଇ ଁ ଫି କ୍ସଡ ଡିପ�ୋଜିଟ
କରି ବାକୁ ଚାହୁ ଚିଁ ଯାହାକି ମ�ୋର
ଝିଅ ବାହାଘର ବେଳେ କାମରେ
ଆସି ବ |କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ର ଜଣେ
ସାହେବ କହୁ ଛନ୍ତି ଏ ପଇସା
ର ବୀମା ପଲି ସି ନେଇଯାଅ
ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁ ମର ଅଧ ିକ ଲାଭ
ହେବ |

ଫି କ୍ସଡ ଡିପ�ୋଜିଟ ର ପଇସା ସମୟ ପୁରିବା
ପୂର୍ବରୁ କାଢ଼ିବା ପାଇ ଁ କିଛି ସର୍ତ୍ତ ଅଛି ,କିନ୍ତୁ ଫି କ୍ସଡ
ଡିପ�ୋଜିଟ ପଇସା ଦରକାର ପଡିଲେ କାଢି
ପାରି ବ|

କଣ ବୁ ଝବ
ି ାର ଅଛି ଜଗଦୀଶ |

ନା ଜଗଦୀଶ ,ବ୍ୟାଙ୍କ ତୁ ମକୁ ବୀମା ପଲି ସି
ନେବା ପାଇ ଁ ବାଧ୍ୟ କରି ପାରି ବ ନାହି ଁ|ବୀମା
ପଲି ସି ର ପଇସା କିଛି ସମୟ ପାଇ ଁ
କାଢି ହେବ ନାହି ଁ, ସେଥ ି ପାଇ ଁ ଦରକାର
ପଡିଲେ ତାହାକୁ ଉପଯ�ୋଗ କରି ପାରି ବ
ନାହି ଁ| ଫି କ୍ସଡ ଡିପ�ୋଜିଟ ରେ ରଖ ିଥ ିବା
ପଇସା ଦରକାର ପଡିଲେ କଢ଼ା ଯାଇ
ପାରି ବ |

ଭଲ ହେଲା ଶିକ୍ଷକ ମହାଶୟ ,ଆପଣ
ବତେଇ ଦେଲେ | ବର୍ତମାନ ମୁ ଟଙ୍କା
ବୁ ଝି ବିଚାରି ଜମା କରି ବି |

ନ�ୋଟ: ବ୍ୟାଙ୍କ ରେ ପଇସା ଏମି ତି ଡିପ�ୋଜିଟ ରେ ରଖ ିବେ ଯାହା ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ବୁ ଝଥ
ି ିବେ |ବୀମା ପଲି ସି ଓ ମି ଉଚୁ ଆଲ ଫଣ୍ଡ ରେ ପଇସା ସେତେବେଳେ ଲଗାଇବେ
ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଥ ିବ | କାହିକିଁ ନା ଏଥ ିରେ ପଇସା ନିବେଶ କରି ବାରେ ବିପଦ ଅଛି |ବ୍ୟାଙ୍କ ର କର୍ମଚାରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ବୀମା ପଲି ସି କିମବା୍
ମି ଉଚୁ ଆଲ ଫଣ୍ଡ ରେ ପଇସା ରଖ ିବା ପାଇ ଁ ବାଧ୍ୟ କରି ପାରି ବେ ନାହି ଁ|

19:ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିନିଧ ି / ସୁଭିଧା ଦାତା ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାଙ୍କି ଙ୍ଗ ରେ ସହାୟତା
ପ�ୌଢ଼ ଶିକ୍ଷା

କିଏ ଜାଣିଛ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିନିଧ ି ବା ସୁଭିଧା
ଦାତା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କି ଙ୍ଗ ରେ କିଭଳି
ସହାୟତା କରି ପାରନ୍ତି |

ନାହି ଁଶିକ୍ଷକ
ମହାଶୟ

ଯେଉ ଁ ଜାଗାରେ ବ୍ୟାଙ୍କ
ଶାଖା ନାହି ଁସେଠାରେ ବ୍ୟାଙ୍କ
ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିନିଧ ି ବା ସୁଭିଧା
ଦାତା ରଖନ୍ତି |

କିନ୍ତୁ ଲ�ୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ
ଉପରେ କିପରି ବିଶ୍ୱାସ
କରି ବେ କି ସେମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ
ପାଇ ଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି |

ବ୍ୟାଙ୍କ ରେ ବ୍ୟବସାୟ
ପ୍ରତିନିଧ ି ବା ସୁବିଧା ଦାତା
ଙ୍କ ର
ସାହାଯ୍ୟ ନେବା

ଶିକ୍ଷକ ମହାଶୟ ସେମାନେ
ଗ୍ରାହକ ମାନଙ୍କ ସହାୟତା
କିପରି କରନ୍ତି ?

ସେମାନେ ଖାତା ଖ�ୋଲି ବା ,ପଇସା
ଜମା କରି ବା ,ପଇସା ଉଠାଇବା ,ଏକ
ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଜାଗାକୁ ପଇସା
ପଠାଇବା ଆଦି ସୁବିଧା ଦେଇ
ପାରନ୍ତି |

ସେମାନେ ସେଠାକାର ବାସି ନ୍ଦା
ହ�ୋଇଥାନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ
ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆ ଯାଇଥ ିବା
ଅଧ ିକାର ପତ୍ର ଥାଏ |

ନ�ୋଟ: ଯେଉଠାରେ
ଁ
ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖା ନାହି ଁ,ସେଠାରେ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିନିଧ ି / ସୁଭିଧା ଦାତା ବ୍ୟାଙ୍କି ଙ୍ଗ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କରାଇ ଥାନ୍ତି |

ଗ୍ରାହକ ମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ
1. ବି.ଏସ.ବି.ଡି - ଛ�ୋଟ ଖାତା ଖ�ୋଲି ବା ବହୁ ତ ସହଜ |
2. ଜମା ଖାତା ଖ�ୋଲି ବା ପୂର୍ବରୁ ତାର ବିଶେଷ ସର୍ତ୍ତ ଗୁଡିକ ପଢନ୍ତୁ ଓ ବୁ ଝନ୍ତୁ |
3. ସଂଚୟ ଖାତା ଓ ଫି କ୍ସଡ଼ ଡିପ�ୋଜିଟ (ମି ଆଦୀ ଜମା) ଖାତା ରେ ନାମାଙ୍କନ ନିଶ୍ଚି ତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ |
4. ଫି କ୍ସଡ଼ ଡିପ�ୋଜିଟ (ମି ଆଦୀ ଜମା) ଖାତାରୁ ପଇସା ସମୟ ଆଗରୁ କଢ଼ା ଯାଇ ପାରି ବ ଓ ତାକୁ ବନ୍ଧା ରଖ ି ଋଣ ମଧ୍ୟ
ନିଅ ଯାଇ ପାରି ବ |
5. ନିଜର ସଂଚୟ ଖାତା ସହ ରୂପେ/ଏ.ଟି.ଏମ କାର୍ଡ ନିଶ୍ଚୟ ନିଅନ୍ତୁ ,ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପଇସା ସହଜରେ
କାଢି ପାରି ବେ |
6. ନିଜର ରୂପେ/ଏ.ଟି.ଏମ କାର୍ଡ ସାବଧାନ ରେ ରଖନ୍ତୁ | ଏହାର ନମ୍ବର ଓ ପି ନ କାହାକୁ (ଏପରି କି ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ଙ୍କୁ
ମଧ୍ୟ )କୁହନ୍ତୁ ନାହି ଁ|
7. ଆପଣଙ୍କ ରୂପେ/ଏ.ଟି.ଏମ କାର୍ଡ ହଜିଗଲେ ବା ଏ.ଟି.ଏମ କାର୍ଡ ରେ ପଇସା କାଢି ନଥ ିଲେ ମଧ୍ୟ ପଇସା କାଢ଼ିବାର
ଏସ.ଏମ.ଏସ ଆସିଲେ ଏହାର ସୂଚନା ତୁ ରନ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ରେ ଦିଅନ୍ତୁ |
8. ଆପଣଙ୍କୁ ଜମା ଖାତାରେ କିଛି ନା କିଛି ପଇସା ଜମା କରି ବା କିମବା୍ କାଢ଼ିବା ଜରୁରୀ | ୨ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କମ ରୁ କମ
ଥରେ ହେଲେ ଜମା ଖାତାରେ ଲେନଦେନ କରି ବା ଜରୁରୀ ,ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଖାତା ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହେବ ନାହି ଁ|
9. ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କ ର କ�ୌଣସି ସେବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ବା ଆପଣଙ୍କୁ କ�ୌଣସି ଅଭିଯ�ୋଗ କରି ବାର ଅଛି ,ତେବେ
ଶାଖା ଅଧ ିକାରୀଙ୍କୁ ତୁ ରନ୍ତ ଅଭିଯ�ୋଗ କରନ୍ତୁ ବା ଟ�ୋଲ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ରେ ଫ�ୋନ କରନ୍ତୁ |
10. ବୟସ୍କ / ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କୁ ଗ�ୋଟିଏ କ�ୋଉଣ୍ଟର ରେ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଯ�ୋଗାଇ ଦେବା ବ୍ୟାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ନିହାତି
ଜରୁରୀ ଅଟେ |
11. ଯେଉ ଁ ଠାରେ କ�ୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖା ନାହି ଁସେଠାରେ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିନିଧ ି /ସୁବିଧା ଦାତା ବ୍ୟାଙ୍କି ଙ୍ଗ ସୁବିଧା ଗ୍ରାହକ
ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଚାଇ
ଁ
ଥାନ୍ତି |
12. ବ୍ୟାଙ୍କି ଙ୍ଗ କ�ୋଡ଼ ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କ ଅଧ ିକାର ବିଷୟରେ ଜଣାଏ କି ,ଗ୍ରାହକ ମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର କରା ଯାଉ ଓ
ସମସ୍ତ ସେବା ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉ |ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଉଚିତ |

କପି ରାଇଟ:
ଏହାର ଉପଯ�ୋଗ କରାଯାଇ ପାରି ବ କିନ୍ତୁ ଉଶ୍ଚ ର ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ଦେବାକୁ ପଡିବ |
ଏହି ପୁସ୍ତକର ଉଦେଶ୍ୟ ଗ୍ରାହକ ମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା ବିଷୟରେ ଓ ଗ୍ରାହକ ଙ୍କ ଅଧ ିକାର ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରି ବା | ପାଠକ
ମାନଙ୍କୁ ଅନୁ ର�ୋଧ ଏହାର ଉପଯ�ୋଗ ବୁ ଝି ବିଚାରି କରି ବେ |
ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୧୬ ରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାଶନ
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