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১
আভযয দৃঢ়বযবফ সফশ্বয কসয গম আভযবদয গ্রযবকয তথ্ গগযনীয়তয ফজযয় যযখয আভযবদয ণ্ এফাং গফযগুসরবত
জনযধযযবণয সফশ্বয এফাং আস্থয অজজবনয গভৌসরক উযয় এফাং গজন্, আভযবদয নীসত র আভযবদয সটি ফ্যাংক
সরসভবটড/ সটি ভযনযযয ইরযভী ফ্যাংসকাং গ্রযক তথ্ভূবয গগযনীয়তযবক ফজদয শ্রদ্ধয, াংযক্ষণ, ুযসক্ষত এফাং
যযযয সদবয় যযখয।
১. আনযয গগযনীয়তয সফলবয় আভযবদয প্রসতশ্রুসত
আভযয ফজদয আভযবদয ণ্ এফাং গফয প্রদযবনয জন্ অগ্রযসধকযয সযবফ আভযবদয গ্রযক এফাং তযবদয স্বযথজ সফবফচনয
কবযসি। এটি এফাং অন্ কযযবণও, আভযয সনসিত গম আনযয ফ্সিগত, ফ্যাংসকাং এফাং আসথজক তথ্, গগযনীয়তয ফয
একই সফলবয় ("তথ্"), ময আসন প্রকয, বযগ, সফসনভয় ফয অন্ গকযনবযবফ আভযবদযবক প্রদযন কবযবিন তয ফজদয
আভযবদয সনকট ম্মযবনয যবথ ুযসক্ষত থযকবফ।
গই উবেব্ এফাং আনযয ুসফধযয জন্, আনযয তবথ্য গগযনীয়তয াংক্রযন্ত সকিু নীসত ও নীসতভযরয সফলবয়
আভযবদয ফ্যখ্য এফাং সফদ সফফযবণয জন্ এই গগযনীয়তয নীসত (ময আভযয ভবয় ভবয় াংবযধন কযবত যযফ)
ততযী কযয বয়বি, ময আভযয আনযয তবথ্য গগযনীয়তয ম্মযন ফজযয় যযখয, এফাং ুযক্ষযয জন্ আভযবদয
প্রসতশ্রুসতয সনদজন সযবফ গ্রণ কবযসি। এই নীসতটি কর গ্রযক, দজক এফাং CBL এয ওবয়ফযইট এফাং অন্যন্
ইবরকট্রসনক চ্যবনরগুসরয ফ্ফযযকযযীবদয গক্ষবে প্রবমযজ্ বফ। "আভযয" এফাং "সসফএর" ব্দটিয অথজ সটি ফ্যাংক
সরসভবটড এফাং এয প্রস্তযসফত ণ্ ও গফযগুসরবক গফযঝযবফ।

এই ওবয়ফযইবট আভযবদয দ্বযযয সযচযসরত নয় এরু অন্যন্ ওবয়ফযইবটয গযপযবযন্স ফয যইযযসরাংক থযকবত যবয।
আভযয এই ওবয়ফযইটগুসরয উযদযন ফয গগযনীয়তয সফলবয় দযয়ী নই। মসদ আসন অন্যন্ ওবয়ফযইট গদখযয জন্
এই ওবয়ফযইবট প্রদসজত সরাংক ফ্ফযয কযবত চযন তবফ গবক্ষবে আভযবদয যযভজ র আসন গই যইটগুসরয
গগযনীয়তয নীসতগুসর বে গদখবফন।
২. আভযয গমফ তথ্ াংগ্র কসয তযয ধযন
আভযয গমফ তথ্ াংগ্র কসয তযয ধযন সনবজ য কবয আসন সকবযবফ ণ্ এফাং গফযগুসর ফ্ফযয কবযন তযয
উয। তথযস, আনযয যবথ ম্পসকজ ত গম ফ তথ্ াংগ্র কযয য় তয র যধযযণত আনযয নযভ, ঠিকযনয, ইগভইর ঠিকযনয (ফয অন্যন্ গমযগযবমযগ তথ্), ফয়, সরঙ্গ, জযসত, জযতীয় সযচয় ে (এনআইসড) নম্বয এফাং
অন্যন্ আসথজক এফাং ফ্যাংসকাং তথ্ গমভন আনযয ফ্যাংক ফ্যবরন্স, ফ্যাংক গরনবদন, ম্পদ, দযয়, আয় ও
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গক্রসডটবমযগ্তয, এফাং গ্রযক গকযম্পযনী বর, এয ম্পদ, দযয়, সযচযরক, কভজকতজ য, গয়যযবযল্ডযয এফাং
আসথজক এফাং ফযসণসজ্ক গরনবদবনয যবথ ম্পসকজ ত তথ্। আনযবক আযও বযরবযবফ গফয প্রদযবন ক্ষভ বত আভযয
গমবকযবনয ভবয় আনযয সনকট গথবক আযও অন্যন্ াংসিষ্ট তথ্ অনুবযযধ কযবত যসয।

অনুগ্রকবয বচতন থযকবফন গম আনযয ফ্ফযযকযযী নযভ, যফযযকৃ ত ই-গভইর ঠিকযনয এফাং প্রবফ কযযয জন্
অন্ তথ্ আনযবক ফ্সিগতবযবফ নযিবমযগ্ কবয গপরবত যবয, এফাং এই ওবয়ফযইবট ইচ্ছযকৃ তবযবফ (সনফন্ধন
প্রসক্রয়যয ভয়, অথফয গফয ফয ওবয়ফযইট কনসপগযবযবনয উয সবসি কবয,) ফয অসনচ্ছযকৃ তবযবফ (তৃ তীয় বক্ষয
পর অনুপ্রবফবয বয) প্রদসজত বত যবয।

২
আনযয ফ্সিগত গটিাং স্মযণ যযখবত, অথফয সযদজকবদয যধযযণ সফবিলণ এফাং ফ্ফযবযয ধযবনয ধযবনয জন্,
ফয অ-ফ্সিগতবযবফ-নযিকযযী ফয গফনযভী গকযড ফ্ফযয কযবত এই ওবয়ফযইবট কুসক ফ্ফযয যববক্ষ বত যবয।
কুসক র গিযটখযট তথ্ ময তযবদয কসম্পউটযবয স্বয়াংসক্রয়বযবফ ফ্সিয ওবয়ফ ব্রযউজযবয যসক্ষত য় ময এই ওবয়ফযইট
দ্বযযয ুনরুদ্ধযয কযয মযয়। আনযয ব্রযউজযবযয গটিাং সযফতজ ন কবয আসন কুসক অকযমজকয কবয যযখবত যবযন।
তবফ, আসন এই ওবয়ফযইবটয সকিু সনসদজ ষ্ট অাং গদখবত ক্ষভ বফন নয।

৩. তথ্ ফ্ফযয
আভযয আনযয কযি গথবক

গম তথ্ াংগ্র কসয তয, আসন গম ণ্ এফাং গফযয অনুবযযধ কবযন গগুসর ,

আভযবদয ফ্ফযয যধযযণ সযচযরনযকযবর ফ্ফযয কযয। মযবযক, প্রবমযজ্ আইন এফাং প্রসফধযনগুসর গভবন চরয,
আভযবদয ণ্ ও গফযয গুণভযন উন্নত কযয, জযসরয়যসত ফয অবফধ সক্রয়যকরয প্রসতবযযধ কযয, আভযবদয ণ্ এফাং
গফয গ্রযকবদয ফ্ফযয সফলবয় জনাংখ্যতযসিক প্রস্তুত কযযয যযযস আনযবক অসতসযি ণ্ ফয গফয প্রদযন,
আভযবদয অসধকযয প্রবয়যগ ফয যক্ষযয জন্ আনযয প্রদি তথ্ অন্যন্ উবেব্ও ফ্ফযয কযয প্রবয়যজন বত যবয ময
আভযয সফশ্বয কসয গম, আভযবদয সনজস্ব সফবফচনযয সবসিবত, াংখ্যগসযষ্ঠ ফয জনাংখ্যগত আকযবয আভযবদয তৃ তীয়
ক্ষ সফবক্রতয, সফজ্ঞযনদযতয, অনুবভযসদত ফয প্রযসঙ্গক তৃ তীয় ক্ষবক ুসফধয প্রদযন কযবফ।

৪. তবথ্ কভজচযযীবদয প্রবফযসধকযয
আনযয তথ্ ময আসন আভযবদয সনকট প্রকয, বযগ, সফসনভয় ফয অন্বযবফ আভযবদযবক প্রদযন কবযবিন তয গকফর
ম্পূণজরূব প্রসসক্ষত এফাং ুসিত অনুবভযসদত কভীগবণয ভবধ্ ীসভত থযকবফ মযযয এটি ফ্ফযয কযবফন এফাং এ
সফলবয় আনযয তবথ্য গগযনীয়তয ম্মযন ফজযয় যযখয এফাং ুযক্ষয সফলবয় আভযয আভযবদয অঙ্গীকযয ুনযযফৃসি
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কযসি। আভযবদয অনুবভযসদত কভজচযযীগণ যফজক্ষসণক আনযয তবথ্য গগযনীয়তয যক্ষয কযযয জন্ আভযবদয
প্রসতশ্রুসতবত অঙ্গীকযযযফদ্ধ। আভযবদয গকযন অনুবভযসদত কভজচযযী এগুসর গভবন চরবত এফাং যধযযণবযবফ গগযনীয়তয
নীসতয তজ যসদ যরবন ফ্থজ বর তযয সফরুবদ্ধ প্রবয়যজনীয় ৃঙ্খরযভূরক দবক্ষ গ্রণ কযয বফ।
৫. তবথ্য গগযনীয়তয যক্ষযয় সনবয়যসজত সনযযিয ফ্ফস্থয
আভযবদয নীসত বর এটি সনসিত কযয গম আনযয তথ্ সফলবয় গগযনীয়তয ুযক্ষযয় মজযপ্ত এফাং কব যয সনযযিয,
সনয়ন্ত্রণ ফ্ফস্থয এফাং গপ্রযবটযকর ফ্ফযয কযয য়, মযয ফগুসর এভনসক আনযয ও আভযবদয ভবধ্ চু সিগত ম্পকজ
অফযবনয বযও অফ্যত থযকবফ। মসদও আভযয ফ তথ্ গগযনীয় ও ুযসক্ষত সনসিত কযযয জন্ আভযবদয গযয
প্রবচষ্টয চযরযফ, তবফ অনুগ্র কবয ভবন যযখবফন গম এটি গৃীত সফলয় গম ইন্টযযবনবট এফাং / অথফয অন্যন্
ইবরকট্রসনক চ্যবনবরয ভযধ্বভ যচযসরত গকযন তথ্ ম্পূণজরূব সনযযদ এরু সনসিত কযয মযয় নয। উযন্তু, আভযয
উি তথ্ চু সয, সফকৃ ত, অনুসরস কযয, অফ্ফযয ফয অন্রু রঙ্ঘবনয পবর, প্রত্ক্ষ ফয বযযক্ষবযবফ, আনযয
গম গকযনও প্রকযয ক্ষসতয জন্ আভযবদয দযয়ী কযয মযবফ নয।

৩
আভযবদয সনবয়যসজত সনযযিয সনয়ন্ত্রণ, ফ্ফস্থয এফাং গপ্রযবটযকর ম্পবকজ আবযয তথ্ আভযবদয সনযযিয চু সিবত উবেখ
কযয বয়বি, ময www.সটিটযচ.com.bd এ েবত যবযন।
৬. তথ্ বযগযবযসগকযণ
ফ্যাংকযজ ফুক এসববডন্স অ্যক্ট, ১৮৯১ এফাং ফ্যাংক গকযম্পযসন আইন, ১৯৯১ কব যযবযবফ অনুযবণয সযবপ্রসক্ষবত;
আনযয ম্মসত ফ্তীত গকযনও তৃ তীয় ক্ষ ফয ফসযযগত াংস্থযয সনকট আনযয তথ্ প্রকয নয। আনযবক আযও
বযরবযবফ গফয কযবত এফাং আনযবক ফজবল সফণন এফাং প্রচযযভূরক সফলয় ম্পবকজ অফগত যযখবত, ময আনযয
জন্ যয়ক এফাং উকযযী বফ ফবর আভযয ভবন কসয, আনযয নযভ, গমযগযবমযবগয সফফযণ এফাং / অথফয অআসথজক তথ্, ভয়-ভয় প্রদযন কযয বত যবয (i) ফযাংরযবদবয ভবধ্ সটি ফ্যাংক সরসভবটড এফাং (ii)
ফযাংরযবদবয

অব্ন্তবয

ফয

ফযাংরযবদবয

ফযইবয

অন্

গকযনও

তৃ তীয়

ক্ষবক

এফাং

ফযাংরযবদবয

ফযইবয

অফসস্থত,

ফফযকযযী, গঠিত সটি ফ্যাংক সরসভবটড গ্রুবয ভবধ্ আওতযয় অন্ গকযন গকযম্পযসনবক প্রদযন কযবত যযবফ মসদ
স্পষ্টবযবফ আসন ম্মসত সদবয় থযবকন।
গমখযবন এই তথ্ সটি ফ্যাংক সরসভবটড এফাং / অথফয তৃ তীয় বক্ষয কযবি যফযয কযয বয়বি, গমখযবন আসন তয
প্রকযব যবথ ম্মসত সদবয়বিন, গখযবন আভযয সনসিত কযবত গচষ্টয কযফ গম তযযয আনযয তথ্ গগযনীয়তয সনয়ন্ত্রবণ
আভযবদয ভত একই ভযন সনয়ন্ত্রণ দ্ধসত অফরম্বন কবয। ক্র-সফক্রয় উবেব্ মসদ আসন আনযয নযভ, গমযগযবমযগ
সফফযণ এফাং / অথফয অ-আসথজক তথ্ সটি ফ্যাংক ফয অন্ গকযনও বক্ষয সনকট প্রকয কযবত নয চযন এফাং /
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অথফয গকযনও প্রচযযভূরক এফাং / অথফয ভযবকজ টিাং যভগ্রী গযস্ট কযযয ভযধ্বভ আভযবদয ণ্ ফয গফয
সফসক্র ফয প্রচযবযয জন্ আভযবদয ফয তৃ তীয় বক্ষয দ্বযযয গকযন ধযবনয গমযগযবমযগ নয চযন তবফ অনুগ্র কবয
ইবরকট্রসনক-গভবরয ভযধ্বভ অথফয ইবভর ঠিকযনয ফয আইবটভ ৯ এ উসেসখত গটসরবপযন নম্ববয আভযবদয কর গন্টযযবক
জযসনবয় সদন ফয সরখুনঃ
গফয ভযন ফয অব্ন্তযীণ সনয়ন্ত্রণ এফাং ম্মসত
সটি ফ্যাংক গন্টযয
১৩৬ গুরযন এসবসনউ
গুরযন যবকজ র ০২
ঢযকয -১২১২, ফযাংরযবদ

আনযয অনুবযযধ কযমজকয কযবত আভযবদযবক ১ গথবক ২ প্তয ভয় সদন। আনযয সনফজযসচত গমবকযন গমযগযবমযগ
চ্যবনবর আভযবদয সদ্ধযন্ত ম্পবকজ আনযবক জযনযবনযয জন্ সটিটযচ আইসড অনুমযয়ী আনযয নযভটি উবেখ করুন।
আসন আভযবদয প্রচযযভূরক এফাং / অথফয ভযবকজ টিাং উকযণ গ্রণ কযযয সদ্ধযন্ত সনবয় থযকবর, আভযবদয কর গন্টযবয
(১৬২৩৪) কর করুন এফাং আনযয অনুবযযধ সফলবয় আভযয যনবে যয়তয কযফ।
এই গগযনীয়তয নীসতয যভসগ্রকতয এফাং ফজদয আনযয তথ্ গগযনীয়তয যক্ষয কযযয গচষ্টয বিও, আভযয অন্যন্
তৃ তীয় বক্ষয কযবি আনযয তথ্ প্রকয কযবত যসয গমখযবন এরু প্রকযঃ

৪
১. আসন অনুবযযধ ফয অনুবভযদন কবযন;
২. আনযয দ্বযযয ততসয গকযনও গরনবদন ম্পূণ,
জ মযচযই ফয ীসভত কযযয উবেব্ ফ্ফহৃত য়;
৩. ফযাংরযবদ ফ্যাংক এয অনুবযযধ অনুযবয ততসয কযয য়;
৪. আইনত অনুবভযসদত ফয প্রবয়যজনীয়;
৫. গকযনও সফচযয সফবযগীয় আবদ ফয আইসন প্রবয়যজনীয়তয গভবন চরবত;
৬. আভযবদয এফাং আভযবদয ম্পসি ুযক্ষযয জন্ প্রবয়যজন; এফাং
৭. অযযধ নযিকযণ এফাং অযযধীবদয আটক, তবফ ীভযফদ্ধ নয়, জনযধযযবণয স্বযথজ যক্ষয কযযয প্রবয়যজন।

৭. তথ্ যফযযবয গক্ষবে গ্রযকগবণয িেভূ
মখন আনযয গকযনও তথ্ যফযয কযযয জন্ আসন ফযধ্ নন ফয আনযবক ফযধ্ কযয মযবফ নয, আনযয তয
িে নয কযবর (গগযনীয়তয যক্ষযয জন্ আভযবদয সনমুি দ্ধসতগুসরয যবথ আনযয তথ্ গগযনীয়তয সফলবয়
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ভতযবনবক্য কযযবণ ফয অন্থযয়) তয আনযবক আভযবদয ণ্ এফাং গফযয ূণজ ফ্ফযয সনসলদ্ধ কযবত
যবয, গম কযযবণ আভযবদয উয গকযন দযয় ফতজ যবফ নয ফয দযয়ী কযয মযবফ নয।
৮. তবথ্য ঠিকতয
অনুগ্র কবয ভবন যযখবফন গম আনযয গদওয়য ঠিক তথ্, অন্বদয ভবধ্, আভযবদয ণ্ এফাং গফয প্রদযবনয জন্
অসযযমজ। অতএফ, এটি এভন একটি ব্দ এফাং তজ যফরী ময আভযবদয ণ্ এফাং গফয প্রদযন সনয়ন্ত্রণ কবয গম আসন
অাংসগকযয কবযন গম আনযয তথ্ ময আসন আনযয তথ্ যরনযগযদ এফাং ফ্যাংকবক সরসখতবযবফ ফয অন্যন্ অন্যন্
উযবয় ময ফ্যাংক আনযয তবথ্য সযফতজ ন সফলবয় গ্রণ কবযন গবযবফ প্রকয, গয়যয, সফসনভয় ফয অন্বযবফ
আভযবদয সনকট যফযয কবযবিন তয ম্পুণজ ও ঠিক।
আনযয তথ্ ম্পসকজ ত অন্যন্ গকযনও প্রশ্ন থযকবর দয়য কবয আভযবদয কর গন্টযবয গমযগযবমযগ করুন অথফয আইবটভ
৯-এ উবেসখত গমযগযবমযগ ঠিকযনয এফাং নম্বয ফয আভযবদয ই-গভইর করুন।

৯. এই গগযনীয়তয নীসত ম্পবকজ গকযন প্রশ্ন থযকবর দয়য কবয আভযবদয কর গন্টযবয গমযগযবমযগ অথফয ই-গভইর, ফয
নীবচ উবেসখত গমযগযবমযগ ঠিকযনযয় গমযগযবমযগ কযবত সদ্বধয কযবফন নযঃ
CITY BANK CALL CENTER
THE CITY BANK LIMITED
"গবনয কভবেক্স"
ফযেী # গকএইচএ ১৯৯/৩ (২য় তর)
প্রগসত যসন
ভধ্ ফযড্ডয
ঢযকয- ১২১২ ফযাংরযবদ

৫
কযস্টভযয যসবজ  টরযইন (গডযবভসস্টক): ১৬২৩৪
গ্রযক গফয টরযইন (ইন্টযযন্যনযর): +৮৮০৯৬১১০১৬২৩৪
ইবভইর: ....
১০.

ওবয়ফযইট

সরাংক

দয়য

কবয

ভবন

যযখবফন

গম

ওবয়ফযইট

সরাংক

www.thecitybank.com.bd

ফয

www.সটিটযচ.com.bd ওবয়ফযইবট আভযবদয দ্বযযয সযচযসরত নয় এরু অন্যন্ ওবয়ফযইবটয যইযযসরাংক ধযযণ
কযবত

যবয।

এই

ধযবনয

ওবয়ফযইবটয

সরাংক

এই

ওবয়ফযইবটয

সফলয়ফস্তুবক

সনসিত

কবয

নয

এফাং

এই

ওবয়ফযইটগুসরবত থযকয তথ্ সফলবয় আভযয গকযন ওয়যবযসন্ট প্রদযন কসয নয। আভযয এই ফ ওবয়ফযইবটয উযদযন,
ফয গগযনীয়তয অনুীরন সফলবয় দযয়ী নই।
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১১. অসববমযগ গভযকযসফরয
এখযবন ফসণজত গকযনও সফলবয় গকযন অসববমযগ থযকবর গটসরবপযবনয ভযধ্বভ এফাং / ফয প্যসক্সসভসর ভযধ্বভ সনম্নসরসখত
নম্ববয গমযগযবমযগ কযবত যবযনঃ
গফয ভযন ফয অব্ন্তযীণ সনয়ন্ত্রণ এফাং ম্মসত
সটি ফ্যাংক গন্টযয
১৩৬ গুরযন এসবসনউ
গুরযন যবকজ র ০২
ঢযকয -১২১২, ফযাংরযবদ
গটসরবপযন: .............................
প্যক্স:
ইবভইরঃ
কসযযইট ২০১৩ সদ সটি ফ্যাংক সরসভবটড (গযপযবযন্স প্রবয়যজনীয়)
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