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সিরযপত্তয িীসত
এাআ সিরযপত্তয ব্বস্থয াঅমযদের সদেম এবাং াঅমযদের সদেদমর মযধ্্দম ম্পযসেত তথ্ এবাং যযদকযি যিদেদির
সিরযপত্তয এবাং িীসত সিষ্ঠয ুরক্ষযয় সটি ব্যাংক সসমদটড মযধ্্দম সিদয়যসজত প্রসিয়যগুসর সবস্তযসরত সববরণ যপল
কদর।
১. ভূ সমকয
াঅমরয ববেয এবাং াঅমযদের যধ্্মত, ব উপকরণ, তথ্, যযযগযদযযগ এবাং / াথবয তথ্ সবসিময়, প্রকযল,
ভযগ, াংরসক্ষত বয াি্ভযদব ব্বহৃত, াথবয াঅমযদের সদেদমর মযধ্্দম ততসর করয য় এরুপ যয যকযি
যিদেি (" যিদেি ") ব্সিগত এবাং যগযপিীয় রযসি। উপরন্তু, তথ্ এবাং যিদেদির যগযপিীয়তযর পযলযপযসল
াঅমযদের সদেদমর সিরযপত্তয এবাং ািণ্ডতয বজযয় রযিযর প্রদয়যজিীয়তয ম্পসকব ত সটি ব্যাংক সসমদটড এর
বযধ্্বযধ্কতয াঅমযদেরদক যমদি চদত দব। এাআ উদেল্ ািুরদণ, াঅমরয পযবযপ্ত সিরযপত্তযমূক ব্বস্থয এবাং
প্রদয়যজিীয়তয স্থযপি কদরসছ যয তথ্, যিদেি এবাং াঅমযদের সদেদমর দববযত্তম সিরযপত্তয সিসিত করযর জি্
করয দয়দছ এবাং বগুস সিদনযিভযদব ব্যি্য করয দয়দছ।
২. তথ্ যগযপিীয়তয, যগযপিীয়তয এবাং ততয
যযব তথ্ সবসিময়, প্রকযল, ভযগযভযসগ, াংরক্ষণ বয াি্ভযদব াঅমযদের সদেম এবাং যিদেদি করয দয়দছ
তযর যগযপিীয়তয, যগযপিীয়তয এবাং ততয সিসিত করযর জি্, যগুস াঅপিযর কযছ যথদক বয াঅপিযর যযক
বয িয যযক, াঅমরয প্রমযণীকরণ, এিসিপলি এবাং াসডটিাং প্রসিয়যর ব্বযর কদরসছ যয সদেদম ক প্রকযর
ািুপ্রদবল এবাং াপব্বযদরর সবরুদে লসিলযী ুরক্ষয সদদব কযজ কদর।
উপদর উসিসিত এাআ প্রসিয়যগুসর মদধ্্ রদয়দছ সিনসসিতগুস সবয়গুস তদব ীমযবে িয়াঃ
১. সসকউর দকট যয়যর (এএএ) চ্যদি;
২. ১২৮-সবট এিসিপলি;
৩. ব্বযরকযরীর িযম এবাং পযওয়যডব ুরক্ষয এবাং প্রমযণীকরণ;
৪. ফযয়যরওয়য; এবাং
৫. া্যকযউন্ট-সকাং
যয ম্পূণবভযদব স্বযধ্ীি সিরযপত্তয াসডট সসরদজ পরীক্ষয করয দয়দছ এবাং সিধ্বযরণ করয দয়দছ, তয পৃথকভযদব বয
একদে ব্বহৃত যযক বয িয যযক, যয, প্রদযযজ্ যক্ষদে, জ্ঞযত সিরযপত্তয ম্যর সবরুদে এবাং তথ্ বয
যিদেদির যকযিও তথ্ সবকৃ ত বয চু সরর প্রসতদরযধ্ করযর যক্ষদে কযযবকর ুরক্ষয প্রেযি কদর।
৩. প্রমযণীকরণ
গ্রযকদের পসরচয় যযচযাআকরদণর জি্, াঅমরয াঅমযদের প্রমযণীকরণ প্রসিয়যয় ব্সিগত ও স্বতন্ত্র াআউজযরদিম,
সপি, পযওয়যডব এবাং পছন্দমূক সিরযপত্তয প্রশ্ন ও উত্তর ("া্যদে যকযড") ব্বযর কসর। এাআ এদে যকযড
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াঅমযদের ওদয়বযাআট www.citytuouch.com.bd মযধ্্দম প্রেত্ত া্যদে, যাআ যদথ, াঅপিযর প্রযসেক
া্যকযউন্ট, াঅসথবক তথ্ এবাং ব্যাংসকাং ুসবধ্য, পণ্ এবাং যবয যপদত কযজ করদব।
া্যদে যকযড এর ততয সিসিত করযর জি্ াঅপসি এটি যগযপিীয় রযিদবি এবাং এটি াি্ যকযি ব্সির সিকট
প্রকযল করদবি িয এবাং এর সিরযপত্তয সবধ্যদি যযবতীয় যুসিেত প্রদচষ্টয রযিদবি যযর মদধ্্ থযকদত পযদর,
া্যদে যকযড মুিস্থ রযিয, সিয়সমত াঅপিযর পযওয়যডব পসরবতব ি এবাং াি্ যকযি াআন্টযরদিট যাআট পসরেলবদির
পূদবব যাআিাঅউট করয।
ব্সিগত ও স্বতন্ত্র া্যদে যকযড ছযডযও, াঅমরয াঅমযদের ব্বযসয়ক গ্রযকদের পসরচয় যযচযাআকরণ এবাং
প্রমযণীকরদণর উদেদল্ সডসজটয যটিবসফদকট ব্বযর কদর থযসক।
৪. বযঞ্ছিীয়তয
তযছযডয, এাআ সসকউসরটি ব্বস্থয এবাং স্পষ্টীকরদণর উদেদল্ গ্রযক া্যদে যকযড দ্বযরয বয মযধ্্দম উৎপন্ন যয
যকযিও ও যযবতীয় যিদেি উি গ্রযদকর কযছ যথদক শুরু বয উৎপন্ন দয়দছ বদ গণ্ দব এবাং যাআ ািুযযয়ী,
াঅমরয উি যিদেি এরুপভযদব পসরচযিযর াসধ্কযরী ব যযি াঅমযদের াংসিষ্ট গ্রযক এরুপ করদত যথযযথভযদব
াঅমযদের সিদেব ল প্রেযি কদরদছি।
াঅমরয াঅমযদের গ্রযকদের (াঅপসি) যিদেি এবাং প্রকৃ সত, ময় এবাং তযর তযসরি, াি্দের মদধ্্, যরকডব,
যরকডব গগুস িমযগত াঅপদডট কদর থযসক যয াঅমযদের সবসভন্ন যিদেি যযচযাআ করদত এবাং তযর প্রমযণ সযদব
কযজ করযর জি্ াঅমযদেরদক যয়তয কদর যসে কিদিয এ সবদয় যকযি সবতকব যেিয যেয়।
৫. া্যদে এবাং সদেম পসরকল্পিয
াঅমযদের এাআ সদেদমর প্রযথসমক এবাং চূ ডযন্ত উদেল্  যযদত ব ময় ক তথ্ এবাং যিদেি সিরযপত্তয এবাং
ততয রক্ষয করয যযয়। তযরপর, সদেমটি সবস্তৃ ত সিরযপত্তয তবসলষ্ট্ প্রদয়যগ কদর যয িমযগত পযবযদযচিয এবাং
সিরীক্ষণ কদর তযদের কযযবকযসরতয সিধ্বযরণ করয য় এবাং াঅরও াঅপদডট ও রক্ষণযদবক্ষণ করয য় যযদত এাআ
সিরযপত্তয তবসলষ্ট্ ববেয দববযত্তম মযি প্রেযি সিসিত কদর।
াঅমরয সবসভন্নভযদব াঅমযদের সদেদমর সিরযপত্তয এবাং ততযর উপর িজরেযসর এবাং পযবযদযচিয কসর, যযর মদধ্্
ান্তভুব ি, তদব ীমযবে িয়াঃ
১. উন্নত ডযটয-এিসিপলি পেসত;
২. এসন্ট ভযাআরয িযিকরণ, প্রসতদরযধ্ এবাং ুরক্ষয পেসত;
৩. ফযয়যরওয়য বযধ্য; এবাং
৪. ২৪/৭ িজরেযসর এবাং িযিকরণ,
এর বগুস এমিভযদব ততরী এবাং বযস্তবযয়ি করয দয়দছ যয াঅমযদের যেযদরজ  াঅমযদের সদেদম ািুপ্রদবল
বয াি্ভযদব ািিুদমযসেত প্রদবল কদর যযদকযি ধ্রদির াঅিমণ প্রসতদরযধ্ করদত পযদর।
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এাআ সদেম সিদজাআ এবাং

যিদেি প্রসিয়য এবাং প্রমযণীকরণ, ববেয এাআ ধ্রদির াঅিমণ, ািুপ্রদবল বয ািিুদমযসেত া্যদে ("সদেম
সিরযপত্তয মসিটর") যথদক মুি রযদি।
াঅমরয সিয়সমত এবাং পুঙ্খযিুপুঙ্খভযদব াঅমযদের সদেম সিরযপত্তয মসিটর পযবযদযচিয বয াসডট করযর যচষ্টয করদবয,
াঅমযদের াভ্ন্তরীণ সিরযপত্তয াসডটর এবাং বযস্ক সিরযপত্তয সবদলজ্ঞ উভয় দ্বযরয। এাআ পযবযদযচিয এবাং সিরীক্ষয
াঅমযদের সদেম সিরযপত্তয মসিটরগুসর উপর প্রকৃ ত ািুপ্রদবল পরীক্ষয এবাং ািুপ্রদবল িযিকরদণর মদধ্্ ীসমত
িযও দত পযদর যয যকযিও ত্রুটি, াপব্বযর বয ম্য ("উি ত্রুটি") সিধ্বযরণ করদত াঅমযদেরদক ক্ষম
করদব। যসে াঅমযদের সদেদম যকযি াপূণবতয বয াি্দকযি ঙ্ঘি াঅসবষ্কৃত য় তদব সিরযপত্তয ঙ্ঘদির যক্ষদে,
াসবদে যথযযথ ব্বস্থযপিয এবাং সটি ব্যাংক সসমদটডদক সরদপযটব করব এবাং াসবদে এটি াংদলযধ্ি বয প্রসতকযর
করব।

৪
এাআ উদেদল্, উি ম্যর মযধ্যি িয ওয়য পযবন্ত যযদকযি ময় যকযিও যিযটি এবাং াঅপিযর প্রসত যযদকযদিয
েযয়বেতয ছযডযাআ যমসয়ক বয াসিসেব ষ্টভযদব াঅমযদের সদেম স্থসগত রযিদত পযরব। যসেও াঅমযদের কযদছ যয তথ্
সবসিময়, প্রকযল, ভযগ, াংরক্ষণ করয বয াি্ভযদব প্রেযি ও ব্বযর করয য় তয ববেয যগযপিীয় রযিয য়
এবাং একাআ যদথ াঅমযদের সদেদমর সিরযপত্তয ও ততয বময় ুরসক্ষত, রক্ষণযদবক্ষণ এবাং সিরযপে, তবুও
াঅমরয উন্নয়ি এবাং উন্নসতর যদথ যমঞ্জ্ বজযয় রযিযর প্রদচষ্টযয় াি্যি্ প্রধ্যি যডবওয়্যর, রঞ্জযম বয
ফ্টওয়্যর সবদিতয এবাং সিমবযতযদের াংসিষ্ট রযিযর যচষ্টয করব। তেিুযদর, যযিযদি াঅমরয সবশ্বয কসর যয এাআ
ধ্রদির উন্নয়ি ও উন্নসত তথ্, যিদেি এবাং াঅমযদের সদেদমর উন্নত সিরযপত্তয প্রেযি করদব, যিযদি াঅমযদের
যযৌথ ুসবধ্যর জি্ এটি বযস্তবযয়ি করদত াঅমরয সদ্বধ্যদবযধ্ করব িয।
৬. ওদয়বট্রযে
www.সটিটযচ.com.bd ওদয়বযাআটটি WebTrust প্রত্সয়ত। ওদয়ব ট্ররযে সিসিতকরণ ী ("ওদয়বট্ররযে ী")
গ্রযকদেরদক বদ যয একটি স্বযধ্ীি প্রত্সয়ত পযবসক া্যকযউন্ট্যন্ট CBL এর ব্বয পেসত এবাং সিয়ন্ত্রণ মূ্যয়ি
কদরদছ এবাং সিধ্বযরণ কদরদছ সিরযপত্তয এবাং যগযপিীয়তযর উদেদল্ তযরয ওদয়বট্রযে এর িীসত ও িীসতমযযর
ািুরূপ।
ী যযচযাআ কদর যয একটি প্রসতদবেি াআু্ করয দয়দছ যয এাআ ধ্রদির িীসত ওদয়বট্রযে এর মযিেণ্ড ািুরণ
করদছ। সসবএ এর ব্বস্থযপিয উপস্থযপি কদরদছ যযাঃ
* সসবএ মূ সিরযপত্তয ব্বস্থয প্রকযল কদর, এাআ ধ্রদির সিরযপত্তয ব্বস্থয যমদি চদ এবাং কযযবকর সিয়ন্ত্রণ
বজযয় রযদি এরুপ যুসিাংগত সিিয়তয প্রেযি করদত যয াআদকট্রসিক ব্যাংসকাংদয়র জি্ তযর ওদয়বযাআদটর
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া্যদে, যযমি www.সটিটযচ.com.bd শুধ্ুমযে ািুদমযসেত ব্সিদের জি্ যথযযথভযদব ীমযবে যয এাআ
সিরযপত্তয ব্বস্থযর দে াংগসতপূণব।
* 'সসবএ এর যগযপিীয়তয িীসত প্রকযল কদর, এরুপ যগযপিীয়তয িীসত ািুরণ কদর এবাং কযযবকর সিয়ন্ত্রণ
বজযয় রযদি যযগুস www.সটিটযচ.com.bd- মযধ্্দম াংগৃীত য় এবাং তয যগযপিীয়তয িীসতর যদথ াংগসত
যরদি ুরসক্ষত থযদক।
ওদয়বট্ররযে যটিবসফদকলি এবাং সসবএ ব্বস্থযপিয েযসব সবদয় াঅরও তদথ্র জি্ ওদয়বট্ররযে ী সিক করুি।
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িীদচর প্রশ্ন যাআি যথদক উত্তর যপদত প্রশ্নটির উপর সিক করুিাঃ
সটিটযচ সডসজটয ব্যাংসকাং
১. সটিটযচ সডসজটয ব্যাংসকাং সক?
সটি ব্যাংক যথদক সটিটযচ সডসজটয ব্যাংসকাং যবয এিি ব্যাংসকাং পসরচযিযর জি্ াঅপিযর সিকট বদচদয় জ
উপযয় সিদয় এদদছ! এাআ যবযটি াঅপিযর াআন্টযরদিট-সিয় সডভযাআগুসর সিদি এবাং ওদয়ব ও যমযবযাআ
া্যপগুসর মযধ্্দম লযিয ব্যাংসকাং এর ক ুসবধ্য একদে প্রেযি কদর। সটিটযচ এর যয যকযি জযয়গযয় যয যকযি
ময় ব্যাংসকাং প্রেযি কদর। এর যচদয় জ াঅর সকছু য় িয!
২. সটিটযচ সডসজটয ব্যাংসকাং যবয যকি পছন্দ করব?
এটি ুসবধ্যজিক এবাং ব্বযর করয জ। এটয সবিযমূদ্!
এটি াঅপিযর সিজস্ব ব্যাংক। াঅপিযর া্যকযউদন্ট াঅপ-টু -যডট তথ্ তযত্ক্ক্ষসণক যেিদত পযদরি।
এটি সিরযপে এবাং ব্বযরকযরী যয়ক। াঅপিযর সটিটযচ সডসজটয ব্যাংসকাং াঅাআসড এবাং পযওয়যডব ব্বযর কদর
াঅপসি াঅত্মসবশ্বযদর যদথ ব্যাংসকাং করদত পযদরি এটয যজদি যয াঅমযদের যদথ াঅপিযর যিদেি সিরযপে।
াঅমযদের জ এবাং স্বজ্ঞযত যিসভদগলযি টু বযর এবাং যবযতযদমর যযদয্, াঅপিযর াি্ যকযি সিদেব লযবী বয
যয়তযর প্রদয়যজি যিাআ।
এটয দ্রুত। াঅপদডট া্যকযউদন্টর তথ্ যপদত এবাং ব্যাংক যিদেি ম্পন্ন করদত এটিদত মযে কদয়ক সমসিট ময়
যদগ যয াঅপিযদক াি্ সকছু করযর জি্ বযডসত ময় যেয়।
এটয ুসবধ্যজিক। াঅপসি াঅপিযর বযসড বয াসফ বয এমিসক যযদত-যযদত ািযাআি ব্যাংসকাং করদত পযদরি।
এটি একটি ২৪ ঘন্টয যবয। এাআ যবয মযধ্্দম, াঅপসি সেদি ২৪ ঘন্টয, ৩৬৫ সেি াঅপিযর সটি ব্যাংক
া্যকযউন্ট(গুস) যত প্রদবল করদত পযদরি।
াঅপসি সবদশ্বর যয যকযিও জযয়গয যথদক এাআ যবয া্যদে করদত পযদরি। যতক্ষি পযবন্ত াঅপসি যমঞ্জ্পূণব
সডভযাআ মযধ্্দম াআন্টযরদিট া্যদে করদত পযদরি, াঅপসি াঅপিযর সটি ব্যাংক া্যকযউন্টগুসদতও া্যদে
করদত পযদরি, সবদশ্বর যয যকযি জযয়গযয়।
যকযি সবদল ফ্টওয়্যর প্রদয়যজি যিাআ। াঅপিযদক যকযি সবদল ফ্টওয়্যর িয় করদত দব িয। যতক্ষণ পযবন্ত
াঅপিযর একটি াআন্টযরদিট-ক্ষম ্যপটপ / যডস্কটপ / ট্যব াঅদছ; াঅপসি শুরু করদত প্রস্তুত থযকদত পযদরি।
াঅপসি াঅপিযর যমযবযাআ / ট্যদব সটিটযাআচ যমযবযাআ এসিদকলিটি ডযউিদযড করদত পযদরি।
৩. সটিটযচ সডসজটয ব্যাংসকাং এ যযব যবয / তথ্ পযওয়য যযয়?
া্যকযউন্ট তথ্
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তসব স্থযিযন্তর
যিসডট কযডব ব্বস্থযপিয
সব যপ / ভ্যু া্যদডড যসভব 
যচকবাআ াডবযর / ে্যটয ািুদরযধ্ / ািুদরযধ্ প্রত্যযর
কযডব া্যসিদভলি / ব্লক এবাং PIN পসরবতব ি ুসবধ্য
ািযাআি যকিযকযটয যপদমন্ট
বীময সপ্রসময়যম যপদমন্ট
াআএমাঅাআ / াি্যি্ সিয়সমত যপদমদন্টর জি্ স্থযয়ী সিদেব লিয
মস্ত সটি ব্যাংক এটিএম এবাং লযিযর স্থযি ন্ধযি
সটিব্যাংক পণ্ / ুে ািুন্ধযি
যবযর জি্ াঅদবেি
৪. যক সটিটযচ-সডসজটয ব্যাংসকাং এর ুসবধ্য যপদত পযদর?
মস্ত সটি ব্যাংক একযউন্টধ্যরী যযর সিয় যডসবট কযডব াঅদছ তযরয সটিটযচ সডসজটয ব্যাংসকাং যবয উপদভযগ
করদত পযরদবি; তদব যযরয পযরদবি িয তযাঁদের তযসকয িীদচ (প্রশ্ন-৫)
৫. সটিট্যচ-সডসজটয ব্যাংসকাং এর জি্ যকযি গ্রযক বতব মযদি যযযগ্ িয়?
যকযম্পযিী একযউন্ট (প্রকৃ সতগতভযদব যয যপ্রযপ্রযাআটর িয়)

২
স্থযয়ী াঅমযিত (FD) একযউন্ট CASA ব্তীত
একযউন্ট ক্যটযগসর: সলক্ষযথী ঞ্চয়, যমৌসক ঞ্চয় (১০ টযকয একযউন্ট), িতু ি সলশু, যরসডদমড গযদমবন্ট
শ্রসমক, বসঞ্চত সলশু
FCY, RFCD এবাং NFCD একযউন্ট
যয গ্রযদকর শুধ্ুমযে সটি ব্যাংক যিসডট কযডব রদয়দছ
সটি ব্যাংদকর গ্রযক িয়
৬. াঅসম সকভযদব সটিটযচ সডসজটয ব্যাংসকাং যবয যপদত পযসর?
া্যসিদকলি যেযর (গুগদি যেযর / উাআদডযজ া্যপ যেযর / iOS া্যপ যেযর) যথদক সটিটযচ া্যসিদকলিটি
াঅপিযর যমঞ্জ্পূণব সডভযাআদ ডযউিদযড করুি। তযরপর এটি াআিে করুি। াথবয, সপস যথদক প্রদবল করদত
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এাআ সাংকটি ািুরণ করুি

(www.সটিটযচ.com.bd)। তযরপর "যাআি াঅপ" সিক করুি এবাং প্রেত্ত

সিদেব লযবী ািুরণ করুি।
সডসজটয ব্যাংসকাং পসরদবয সিবন্ধি করযর জি্ াঅপিযদক যকযি লযিযয় যযদত দব িয! সটিট্যচ সডসজটয
ব্যাংসকাংদয়র তু িযয় যকযি সকছু এত জ সছ িয।
৭. সটিটযচ যবয যপদত সক যকযি িরচ য়? সটিটযচ যবয যপদত সক যকযি পসরদবয চযজব াঅদছ?
সটিটযচ সডসজটয ব্যাংসকাং তযসকযভু সি ম্পূণব সবিযমূ্।
গ াআি তথ্
৮. সটিট্যচ সডসজটয ব্যাংসকাং া্যপটি সকভযদব ডযউিদযড করব? সকভযদব ওদয়ব যথদক গাআি করব?
া্যপ যেযর (গুগদি যেযর / উাআদডযজ া্যপ যেযর / াঅাআওএ া্যপ যেযর) যথদক সটিটযচ া্যসিদকলিটি
াঅপিযর যমঞ্জ্পূণব সডভযাআদ ডযউিদযড করুি। তযরপর গাআি করযর জি্ এটি াআিে করুি। াঅপসি
যমঞ্জ্পূণব াআন্টযরদিট-ক্ষম সডভযাআ ব্বযর কদর www.সটিটযচ.com.bd যথদক রযসর গাআি করদত পযদরি।
৯. প্রথমবযর গ াআি করযর প্রথম ধ্যপ কী?
প্রথমবযর গাআি করযর জি্, ব্বযরকযরী াঅাআসড D এবাং গাআি পযওয়যডব সেি যয াঅপিযর যরসজেযডব াআ-যমাআ
ঠিকযিযদত পযঠযদিয দয়সছ। াঅপিযর যডসবট কযদডবর যল ৪টি াংি্য াআিপুট করদত দব। ফভযদব গাআি করযর
পর, সদেম াঅপিযদক যজযরপূববক গাআি পযওয়যডব পৃষ্ঠযয় পসরবতব ি করদত সিদেব ল করদব। গাআি পযওয়যডব ৮১২ াক্ষর থযকয উসচত যয A-Z যথদক একটি বড যদতর াক্ষর, a-z যথদক একটি যছযট যদতর াক্ষর এবাং
০-৯ যথদক এক াংি্য; সবদল সচহ্ন মূদর ব্বযর সিসে। েয়য কদর কযদরয যদথ াঅপিযর যগযপিীয়তয
ভযগযভযসগ করদবি িয।
১০. াঅসম সক সবশ্বব্যপী ২৪/৭ া্যদে যপদত পযসর? াঅসম যকযথযয় যযয্ চযাআদত পযসর?
াঅপসি সটিটযচ সেদয় সবদশ্বর যযদকযদিয জযয়গয যথদক যয যকযিও ময় ািবে্ ব্যাংসকাং যবয উপদভযগ করুি।
যসে যকযিও ম্য যেিয যেয়, তযদ াঅপিযর সিবসন্ধত যফযি / যমযবযাআ িের যথদক সটি ব্যাংদকর ক
যন্টযর ১৬২৩৪ এবাং সবদেল যথদক ২৮৩৩১০৪০ িেদর ক করুি। াঅপসি াঅপিযর সিবসন্ধত াআদম ঠিকযিয
যথদক সটিটযচ@thecitybank.com এ াঅমযদের াআদম করদত পযদরি।
১১. প্রথমবযর গ াআি করযর ময় যকি "লতব এবাং লতব যবী" পডদত ও গ্রণ করদত দব?
সটিটযচ সডসজটয ব্যাংসকাং এর "লতব য এবাং লতব যবী" ব্বযদরর সিদেব সলকয এবাং ব্বযরকযরীর ঝুাঁ সক ও েযসয়ত্ব
সবদয় উদিি কদর। প্রযথসমকভযদব সদেদমর মদধ্্ গাআি করযর াঅদগ াঅপিযদক মস্ত ািুদেে পডদত এবাং গ্রণ
করদত দব।
১২. যসে াঅসম াঅমযর াআউজযর াঅাআসড / গাআি পযওয়যডব / সপি ভু দ যযাআ? াঅসম গাআি এর ময় সক
পযওয়যডব পসরবতব ি করদত পযসর?
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"ব্বযরকযরী াঅাআসড / গাআি পযওয়যডব / সপি" যপদত "াআউজযর াঅাআসড বয পযওয়যডব বয সপি ভু দ সগদয়সছ"
াপলযদি চযপ সেি / সিক করুি। তযরপর ড্রপ ডযউি যমিু যথদক াঅপিযর প্রদয়যজিীয়তযর উপর সভসত্ত কদর
সবকল্প সিববযচি করুি এবাং াঅপিযর া্যকযউদন্টর যগযপিীয় (াআউজযর াঅাআসড, া্যকযউন্ট িের, যডসবট কযডব এবাং
যডসবট কযডব) PIN প্রেযি কদর পুিরুেযর করদত পযদরি। াঅপসি যিদডিসলয়য ম্যদিজদমন্ট ট্যব যথদক াঅপিযর
গাআি পযওয়যডব পসরবতব ি করদত পযদরি।
৩
১৩. যসে াঅমযর া্যকযউন্ট ে্যটয ক করয য় সকভযদব তয াঅিক করদত পযসর?
ভু  পযওয়যডব সেদয় ৩ বযর গ াআি করযর যচষ্টয করদ সদেম াঅপিযর া্যকযউন্টটি ক করদব এবাং
স্বয়াংসিয়ভযদব াধ্ব ঘন্টযর মদধ্্ াঅিক দব। যসে াঅপসি াসবদে গাআি করদত চযি তদব উপদর উসিসিত
ব্বযরকযরী াঅাআসড / পযওয়যডব াপলযি ব্বযর কদর পুিরুেযর করুি (প্রশ্ন িের -১২)।

১৪. সটিটযচ া্যদপ গাআি করযর জি্ াঅমযদক ৬ সডসজট সপি যট করদত বয দয়দছ। াঅসম সপদির জি্
যকযি িের যট করদত পযসর?
যমযবযাআ া্যসিদকলি যথদক PIN িের গাআি করযর একটি সবকল্প উপযয়। াঅপসি সপি বয াআউজযর এসড /
গাআি পযওয়যডব সেদয় গাআি করদত পযদরি। প্রথম াাংক (০) লূি্ ব্তীত PIN এর জি্ যযদকযদিয ৬ াংি্য
ব্বযর করদত পযদরি। সটিট্যচ যমযবযাআ এসিদকলি পুিরযয় াআন্পট কদর াঅপসি াঅপিযর সপি পুিরযয় যট
করদত পযদরি।
১৫. চ্যদঞ্জ প্রশ্ন সক? যকি াঅমযদক ব উত্তর মদি রযিদত দব?
"চ্যদঞ্জ প্রশ্ন" াঅপিযর সটিটযচ সডসজটয ব্যাংসকাং যবয ুরসক্ষত কদর। যকযিও াপসরসচত যিদেি / সিরযপত্তয
ম্য থযকদ "চ্যদঞ্জ প্রশ্ন" স্বয়াংসিয়ভযদব প্রেসলবত দব। াঅপিযদক াঅপিযর পছন্দাআ "চ্যদঞ্জ প্রশ্ন" সদেম
াঅদগাআ সিধ্বযরণ করদত দব [৩-৫ প্রশ্ন] এবাং তযরপদর উত্তর সেদত দব। চ্যদঞ্জ যমযকযদবযর

ময় শুধ্ুমযে

সিবসন্ধত প্রশ্ন ও উত্তর প্রেযি করদত পযরদ াঅপিযদক াগ্রর দত পযরদবি।
১৬. OTP (এক টযাআম পযওয়যডব) সক সক? যসে াঅমযর OTP ঠিকভযদব কযজ িয কদর?
OTP প্রথমবযর গাআি, যিদেি, স্থযিযন্তর এবাং ুসবধ্যদভযগী ফযাংলি যযযগ করযর জি্ ব্বহৃত সদেম ততসর করয
পযওয়যডব। াঅপসি াঅপিযর সিবসন্ধত যমযবযাআ িেদর OTP পযদবি। সটি ব্যাংদকর যদথ উপব্ধ যয ৫ সমসিদটর
মদধ্্ যময়যে যল ওয়যর াঅদগ ব্বযর করয উসচত। াঅপিযর OTP ক দয় যগদ, াসবদে াঅিক াঅমযদের
ক করুি।
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সযব তথ্
১৭. াঅসম সক াঅমযর া্যকযউদন্টর যরাংদক্ষপ যেিদত পযসর?
্যাঁ। াঅপসি সটিটযচ সডসজটয ব্যাংদক গ াআি করযর পদর সিদজর ব্সিগত যযমদপদজ াঅপিযর া্যকযউন্ট এর
যরযাংল যেিদত পযদরি। াঅপসি সটিটযচ যমযবযাআ া্যসিদকলি যথদক গাআি ছযডযও াঅপিযর া্যকযউদন্টর সপ্রসভউ
যেিদত পযদরি।
১৮. াঅসম সক াঅমযর যিদেদির সিিয়তয যপদত পযসর?
্যাঁ। াঅপসি াঅপিযর সটিটযচ যিদেদির জি্ াঅপিযর যরসজেযডব াআ-যমাআ ঠিকযিয এবাং যমযবযাআ িেদর যিদেি
তকব তয াআ-যমাআ এবাং এএমএ পযদবি।
১৯. সকভযদব াঅসম ুসবধ্যদভযগী যযযগ করদত পযরব! াঅসম সক তযসকয যথদক সবে্মযি ুসবধ্যদভযগী মুদছ যফদত
পযসর?
"ুসবধ্যদভযগী ব্বস্থযপিয" ট্যব যথদক স্থযিযন্তর / যবযর ধ্রি সিববযচি কদর এবাং প্রযপদকর ব প্রদয়যজিীয় তথ্
রবরয কদর াঅপসি এটি যযযগ করদত পযদরি। সিসিত করযর াঅদগ, াঅপিযর যডসবট কযডব িের এর যল ৪সডসজট প্রদয়যজি দব। প্রদয়যজি দ, যকযিও ুসবধ্যদভযগীদক সরদয় যেওয়যর জি্ 'ুসবধ্যদভযগী রযি' ট্যবটি
ব্বযর করুি।
২০. াঅসম সক সটিটযচ সডসজটয ব্যাংসকাং যথদক তসব স্থযিযন্তর করদত পযসর? এদত কতক্ষণ ময় যগদব?
্যাঁ, াঅপসি সটিটয সডসজটয ব্যাংসকাং ব্বযর কদর তসব স্থযিযন্তর করদত পযদরি এবাং ট্রযন্পফযদরর লতব যবী
সিনরূপাঃ
ফযাআ ট্রযন্পফযর

ট্রযন্পফযর যমযড

ট্রযন্পফযর সসমট

াঅপিযর সটি ব্যাংক একযউদন্টর াঅওতযয়

াআন্পট্যন্ট ট্রযন্পফযর

যকযি সিধ্বযসরত ীময যিাআ

সটি ব্যাংক যথদক াি্ সটি ব্যাংক একযউন্ট াআন্পট্যন্ট ট্রযন্পফযর

টযকয ৫০০০,০০০/তেসিক

সটি ব্যাংক যথদক াি্ স্থযিীয় ব্যাংক একযউন্ট

াআএফটিএি-২ কযযব সেব

টযকয ৫০০০,০০০/তেসিক

সটি ব্যাংক যথদক াি্ স্থযিীয় ব্যাংক একযউন্ট

াঅরটিসজএ- সেদির মদধ্্ টযকয ৫০০০,০০০/তেসিক

(১ যি যথদক ৫ যদির মদধ্্ ট্রযন্পফযর)
কয ১০ টয যথদক সবকয ৩ টয পযবন্ত)

৪
২১. াঅসম সক াঅমযর সটি ব্যাংদকর া্যকযউদন্টর যিদেি াআসতয যেিদত / মুদ্রণ করদত পযসর?
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্যাঁ। াঅপসি াঅপিযর মস্ত একযউদন্টর যিদেি াআসতয যেিদত / মুদ্রণ করদত পযদরি যয সটিটযচ এর যদথ ট্যগ
করয াঅদছ। াঅপিযর একযউদন্টর যিদেি াআসতয যেিদত / মুদ্রণ করদত েয়য কদর ওদয়দব / া্যসিদকলযদি গাআি
করুি এবাং তযরপর যযি:
ওদয়ব যথদকাঃ
ফযড ট্রযন্পফযর-াআসতয-যিদেি সদি করুি
া্যপ যথদকাঃ
ট্রযন্পফযর-টযদরন্পফযর াআসতয-াঅপিযর াপলযি সিববযচি করুি
২২. াঅসম সটিটযচ এর দে াঅদরয সটি ব্যাংক া্যকযউন্ট ট্যগ করদত পযসর?
াঅপিযর সটিটযচ এর যদথ াঅপসি াঅরও সটি ব্যাংক া্যকযউন্ট ট্যগ করদত পযদরি। একক গ্রযক ID াধ্ীদি
সটিটযচ এর যদথ াঅপিযর ক CASA ট্যগ করদত, ওদয়ব / া্যদপ গাআি করুি এবাং তযরপর যযি:
ওদয়ব যথদক:
াঅমযর া্যকযউন্ট- সটিটযদচ ট্যগ একযউন্ট
া্যপ যথদকাঃ
াঅরও- া্যকযউন্ট ব্বস্থযপিয-ট্যগ া্যকযউন্ট
াঅপসি াঅপিযর ট্রযন্পফযর াআসতয ট্যব যথদক এক সিদক ১০টি যম্প্রসতক যিদেি ট্র্যক করদত পযদরি।
যিসডট কযডব
১. সটিটযচ যথদক াঅসম সক যিসডট কযডব সব সেদত পযসর?
্যাঁ। সটি ব্যাংদকর (এদমে ও সভয) যিসডট কযডব এবাং াি্যি্ ব্যাংদকর সভয কযডব ব্বযর কদর সটিটযচ
মযধ্্দম সব প্রেযি করদত পযদরি। সব পসরদলযধ্ করদত, সভয তযত্ক্ক্ষসণক যপদমদন্টর যক্ষদে ফযড সটি ব্যাংক
কযডব সব এবাং ট্রযন্পফযর ট্যব এর "কযডব" ট্যব সিববযচি করুি।
সভয তযত্ক্ক্ষসণক যপদমন্ট প্রদসাং সফ টযকয ৪০.২৫ / প্রসত যিদেি (ভ্যট)।
২. াঅসম সক াঅমযর সটি ব্যাংক যিসডট কযডবগুসর যিদেদির াআসতয যেিদত / মুদ্রণ করদত পযসর?
্যাঁ। াঅপসি াঅপিযর মস্ত যিসডট কযদডবর জি্ যিদেি াআসতয যেিদত / মুদ্রণ করদত পযদরি যয সটিটযচ সেদয়
ট্যগ করয াঅদছ। াঅপিযর যিসডট কযদডবর যিদেদির াআসতয যেিদত / মুদ্রণ করযর জি্, ওদয়ব / া্যদপ
গাআি করুি এবাং তযরপর যযি:
ওদয়ব যথদক:
কযডব-কযডব া্যসিসভটি – সদি যরঞ্জ
া্যপ যথদকাঃ
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৩. াঅসম সক সটিটযচ সেদয় াঅমযর যিসডট কযডব ট্যগ করদত পযসর?
্যাঁ। াঅপসি সটিটযচ সেদয় সটি ব্যাংক যিসডট কযডব  াি্যি্ ব্যাংদকর যিসডট কযডব ট্যগ করদত পযদরি।
াঅপিযর যিসডট কযডব ট্যগ করদত, ািুগ্র কদর ওদয়ব / া্যদপ গাআি করুি এবাং তযরপর যযি:
ওদয়ব যথদক:
কযডব - সটিটযদচ যিসডট কযডব ট্যগ করুি
া্যপ যথদকাঃ
াঅরও - কযডব ব্বস্থযপিয – ট্যগ যিসডট কযডব
৪. সটিটযচ সডসজটয ব্যাংসকাং যথদক াঅসম সক যকযিও কযডব ব্লক / সিয় করদত পযসর?
াঅপিযর সটি ব্যাংদকর ক া্যকযউদন্ট যডসবট / যিসডট কযডব াআু্ কদর কযডব ট্যব যথদক শুধ্ুমযে এমবড
(পুিাঃাআু্) কযডব সিয় করুি।
৫. াঅসম সকভযদব াঅমযর সটি ব্যাংক যডসবট / যিসডট কযদডবর কযডব সপি সরদট করদত পযসর?
াঅপিযর কযডব সপি পসরবতব ি করদত কযডব সপি াপলযি যথদক সপি পুিরযয় যট করদত পযদরি। সপি পুিরযয় যট
করযর জি্, ািুগ্র কদর যযি:
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ওদয়ব যথদক:
কযডব - কযডব PIN সরদট – কযডব সপি পসরবতব ি করুি
া্যপ যথদকাঃ
াঅরও - কযডব ব্বস্থযপিয - কযদডবর PIN সরদট করুি - কযডব PIN পসরবতব ি করুি
সব যপদমন্ট / ভ্যু া্যদডড যসভব দ
৬. সটিটযচ সডসজটয ব্যাংসকাং এর মযধ্্দম যকযি সব যপদমন্ট / ভ্যু া্যদডড যসভব গুস পযওয়য যযয়?
১. ওয়যয (ঢযকয)
২. যডদকয
৩. িযব সব
ক। চট্টগ্রযম িযব ি। গুলযি িযব গ। উত্তরয িযব
৪. যমযবযাআ সব
ক। সজসপ ি। বযাংযসাংক গ। রসব ঘ। যটসটক ঙ। এয়যরদট চ। সটিদ
৫. াআন্টযরদিট সব
ক। সকউসব ি। বযাংযযয়ি গ। DOZE
৬. বীময সপ্রসময়যম
ক। গ্রীণ যডল্টয ি। যমটযাআফ গ। সফসিে ঘ। সিদটয
৭. মুসভ টিসকট
ক। ব্লকবযেযর সদিময
৭. সব প্রেযি করযর ময় সক যকযি যসভব  চযজব াঅদছ (াআউটিসটি / ািযাআি লসপাং াআত্যসে)?
সটিটযচ যথদক যধ্যরণত যকযি যবয চযজব যিাআ। যযাআদযক, াঅপিযর সিসেব ষ্ট সকছু যিদেদির যক্ষদে চযজব করয দত
পযদর- যযমি 'সটি ব্যাংক সসমদটড' এর যদথ এমওাআউ / এমওাআউ / এসগ্রদমন্ট)।

যবয ািুদরযধ্
৮. াঅসম সক সটিটযচ যথদক যচকবুক াডবযর করদত পযসর? াঅমযর যচক বযসত করদত দ সক করদত দব?
্যাঁ। াঅপসি াগ্রগসত াবস্থয যেদি যচকবুক াডবযর করদত পযদরি। াঅপসি াঅপিযর সবে্মযি যচক বাআ এর ব
পযতযর াবস্থযও যেিদত পযদরি। াঅপসি সটিটযচ এর মযধ্্দম যচক / যচক বাআ বন্ধ করদত পযদরি। এটি করদত
েয়য কদর যযি:
ওদয়ব যথদক:
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যবয ািুদরযধ্-যচকবাআ ািুদরযধ্ / বন্ধ / ে্যটয
া্যপ যথদক:
াঅরও-যচকবাআ পসরচযি-াঅপিযর পছন্দাআ াপলযি
৯. াঅমযর যযি ও সডসপএ এর জি্ সক স্থযয়ী সিদেব লিয সেদত পযসর?
্যাঁ। সটিটযদচর স্থযয়ী সিদেব লিযর মযধ্্দম াঅপিযর যযি/ সডসপএ বয াি্ যকযি সিয়সমত যপদমদন্টর

জি্

াআএমাঅাআ যট করদত পযদরি। াঅপিযর পছন্দাআ স্থযয়ী সিদেব লিয যট করযর জি্, ািুগ্র কদর যযিাঃ
ওদয়ব যথদক:
ফযড ট্রযন্পফযর – সটি ব্যাংক সযদবর বযাআদর – সসডউ যপদমন্ট
া্যপ যথদক:
ট্রযন্পফযর – াি্ ব্যাংক একযউন্ট – সসডউ যপদমন্ট

ািযাআি লসপাং
১০. াঅসম সক সটিটযচ এর মযধ্্দম াণুদক যকিযকযটয করদত পযসর?
্যাঁ। যপদমন্ট াংগ্রদর জি্ ক উদিিদযযগ্ ািযাআি যেযরগুসর যদথ সটিটযচ এর চু সি রদয়দছ। সটিটযচ
ািযাআি লসপাং মযধ্্দম াঅপসি এয়যর টিসকট (িদভয এয়যর, সরদজন্ট এয়যরযাআি, াআউএ বযাংয এয়যরযাআি) বাআ
যপযলযক এবাং াঅিুযসেক এবাং াঅরও াদিক সকছু সটিটযচ এর মযধ্্দম ১০০ যবলী ািযাআি যেযকযি যথদক িয়
করদত পযদরি। সটিটযচ এর মযধ্্দম াথব প্রেযদি সবদল সডকযউন্ট এবাং উপযর উপদভযগ করুি।
াঅমরয সটিটযচ এর াধ্ীদি াঅদরয ািযাআি ঞ্চয় যুি করদবয যয াঅপিযর যকিযকযটয সেগন্তদক বযসডদয় যেদব।
সিরযপত্তয
১১. এটয সক ুরসক্ষত?
াঅপিযর এবাং সটি ব্যাংদকর ব ািযাআি যলি ১২৮-সবট এিসিপলি সসকউর দকট যয়যর (এএএ) পযবন্ত
ুরসক্ষত যয বদচদয় লসিলযী এিসিপলি প্রযুসি এবাং যয বদচদয় বড ািযাআি ব্বযয়ী, ব্যাংক এবাং
যরযকযদরজগণ সবশ্বব্যপী ব্বযর কদর থযদক। উপরন্তু, ওটিসপ ০১ (এক বযর পযওয়যডব) এর যদথ ২এফএ (েুাআ
ফ্যির প্রমযণীকরণ) াঅপিযর ব্সিগত তথ্ যকযি চু সর বয াদি্র যদত যযওয়য যথদক ুরক্ষয করদব।
১২. এিসিপলি সক এবাং এটি সকভযদব াঅমযর তথ্ রক্ষয করদত ব্বযর করয য়?
এিসিপলি জদডয করযর পেসত যয াঅপিযর তথ্ াআন্টযরদিদট াংিমণ যথদক রক্ষয কদর থযদক। এিসিপলি তথ্দক
াপঠিত াঅকযদর রুপযন্তর কদর এবাং সডসিপলি প্রসিয়য এর সবপরীত। এিসিপলি এবাং সডসিপলি উভয় একটি
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সবদল যকযড ব্বযর কদর যয যধ্যরণত একটি কী সযদব উদিি করয য়। এিসিপলি তথ্ যটম্পযসরাং এর
সবরুদে লসিলযী ুরক্ষয প্রেযি কদর যিি তথ্ াআন্টযরদিদটর মযধ্্দম পসরচযসত য়।
১৩. সকভযদব াঅসম সসকউর দকট যয়যর (এএএ) াংস্করণটি (২/৩ যয পযওয়য যযয়) সিয় করব?
যসে াঅপসি াআন্টযরদিট এেদিযরযর ব্বযর কদরি তদব িীদচর সিদেব ল ািুরণ করুি:
১. [রঞ্জযম] সিক করুি
২. সিববযচি করুি [াআন্টযরদিট সবকল্প]
৩. সিববযচি করুি [এডভ্যন্প] ট্যব
৪. [সিরযপত্তয] সিদচ যিয করুি
৫. যচক করুি [এএএ ৩.০ ব্বযর করুি]
৬. [ওদক] সিক করুি
১৪. কুসকজ কী এবাং কীভযদব এাআ যবযটি ব্বযর করয য়?
কুসক  এরুপ তথ্ যয একটি ওদয়বযাআট াঅপিযর যডব সডদস্ক রযদি যয পদর াঅপিযর ম্পদকব সকছু মদি রযিদত
পযদর। এাআ যন্ত্রটি ব্বযরকযরীর সিজস্ব কসম্পউটযদর ব্বযরকযরী ম্পদকব তযর সিদজর তথ্ াংরক্ষণ কদর। াঅমরয
এাআ যবযর জি্ কুসক ব্বযর কসর িয।
১৫. এাআ ািযাআি যবযর জি্ সক যবধ্যিতয াবেি করয উসচত?
াঅপিযর সডসজটয ব্যাংসকাং াঅাআসড এবাং পযওয়যদডবর যগযপিীয়তয বজযয় রযিযর পযলযপযসল াঅমরয াঅপিযদক
সিনসসিত যবধ্যিতযগুস বজযয় রযিযর ুপযসরল কসর:
১. াঅপিযর াঅাআসড এবাং পযওয়যডব কযদরয কযদছ প্রকযল করদবি িয, এটি সদি রযিুি বয ব্বযর করুি যযদত
াি্ যকউ যেিদত িয পযদর। াঅমরয াঅপিযদক াঅপিযর াআউজযর াঅাআসড এবাং পযওয়যডব মুিস্থ রযিযর জি্ েৃঢ়ভযদব
ুপযসরল করসছ।
২. াসবদে 'পযওয়যডব পসরবতব ি' যবযটি ব্বযর কদর াঅপিযর পযওয়যডবটি পসরবতব ি করুি, যসে াঅপিযর
দন্দ য় যয এটি প্রকযসলত দয় যগদছ।
৩. াঅপিযর পযওয়যদডব দজ যবযধ্গম্ িের ব্বযর করদবি িয যযমি াঅপিযর যটসদফযি িের।
৪. াঅপসি াঅপিযর কসম্পউটযর যছদড এমিসক াল্প মদয়র জি্ যগদও সদেমটি বন্ধ করুি এবাং াঅপিযর
রযউজযর বন্ধ করুি

৭
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৫. সিয়সমত সভসত্তদত াঅপিযর রযউজযদরর ক্যদচ পসরস্কযর করুি যযদত াঅপিযর া্যকযউদন্টর তথ্ মুদছ যফয য়।
এটি সবদলভযদব গুরুত্বপূণব যসে াঅপসি ভযগ কদর যকযি সপস ব্বযর করদছি। াঅপিযর প্রসতটি যলদির পর এটি
মুদছ যফয উসচত।
৬. ববেয ববদল প্রস্তযসবত াআন্টযরদিট রযউজযর ব্বযর করুি যযদত বদচদয় াঅপদডট সিরযপত্তয তবসলষ্ট্ ব্বযর
করয দয়দছ।
৭. াঅপিযর া্যকযউদন্ট যকযি াস্বযভযসবক যিদেি ক্ষ্ করদ ১৬২৩৪ (স্থযিীয়) বয +৮৮০ ২-৮৩৩১০৪০
(সবদেদল) াঅমযদের ২৪/৭ ক যন্টযদর াসবদে ক করুি।
১৬. যসে াঅমযর দন্দ য় যয াঅমযর া্যকযউদন্ট ািিুদমযসেত যিদেি দয়দছ?
যসে াঅপিযর দন্দ য় যয াঅপিযর া্যকযউদন্ট ািিুদমযসেত যিদেি দয়দছ তদব ািুগ্র কদর াঅমযদের ২৪/৭
ক যন্টযদর সরদপযটব করুি ১৬২৩৪ াথবয সবদেল যথদক +৮৮০ ২-৮৩৩১০৪০। েয়য কদর াঅপিযর িযম,
া্যকযউন্ট িের, যিদেদির ধ্রি, তযসরি ও যিদেদির ময়, ত্রুটির সববরণ এবাং জসডত পসরমযণ উদিি
করুি।
যসে াঅপসি দন্দ কদরি যয কযডব যরযদিয / চু সর যযওয়য পযওয়যদডবর কযরদণ দয়দছ তদব েয়য কদর াসবদে
পযওয়যডব বযসত করযর জি্ করদত াঅমযদের ক করুি। াঅপসি াঅপিযর যল গ-াআি তযসরি এবাং ময় তথ্
সিদত পযদরি, যয প্রসতবযর াঅপসি যবয গ াআি করযর ময় াঅপিযর ব্সিগত যযমদপদজ সিদেব সলত য়।
াঅমরয েৃঢ়ভযদব ুপযসরল কসর যয াঅপসি এাআ ধ্রদির সপসগুসদত াঅপিযর সডসজটয ব্যাংসকাং যিদেি পসরচযিয
করদবি িয যসে িয াঅপসি সিসিত িয ি যয এটি সিরযপে। প্রসতটি যলদির পদর রযউজযদরর ক্যদচ যফ করুি
যযদত সপস যথদক াঅপিযর া্যকযউন্ট সবয়ক তথ্ াপযসরত য়।
১৭. কীভযদব াঅসম াঅমযর পযওয়যডব রক্ষয এবাং ুরক্ষয করব?
১. এমি যকযিও পযওয়যডব করদবি িয যয াঅপিযর ব্সিগত যটসদফযি িের, জন্সেি বয াি্যি্ ব্সিগত
তথ্ াআত্যসে যয দজাআ িযি করয যযয়।
২. িমযিুযর াংি্য (যযমি ১২৩৪৫৬/৬৫৪৩২১) ব্বযর কদর বয একাআ াংি্য সদ্বগুদণরও যবসল (যযমি
১২৩২২৬) কদর াঅপিযর পযওয়যডব করদবি িয।
৩. াঅপিযর পযওয়যডব ব ময় যগযপি রযিয উসচত এবাং কযউদক প্রকযল করদবি িয। াঅপিযর পযওয়যডব কযদরয
সিকট প্রকযল করদবি িয।
৪. াঅপিযর পযওয়যডব াবল্াআ মুিস্থ রযিদত দব এবাং যকযথযও যরকডব করয যযদব িয। াঅপিযর পযওয়যডবটি
এমি স্থযদি সিুি িয বয ব্বযর করুি যযিযদি যকউ যেিদত িয পযদর।
৫.

যসে াঅপিযর দন্দ য় যয এটি প্রকযসলত দয় যগদছ তদব াঅপিযর পযওয়যডবটি াসবদে পসরবতব ি করুি।
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৬. াঅপিযর পযওয়যডব সিয়সমত পসরবতব ি করুি। াঅপসি যযদকযদিয ময় াঅপিযর পযওয়যডব পসরবতব ি করদত
পযদরি:
ওদয়ব যথদক:
পযওয়যডব পসরবতব ি / যসভব  ািুদরযধ্- গাআি পযওয়যডব পসরবতব ি
া্যপ যথদকাঃ
াঅরও-সিদডসন্পয়য ম্যদিজদমন্ট- গাআি পযওয়যডব পসরবতব ি
সদেম প্রদয়যজিীয়তয
১৮. এাআ যবযটি যপদত সক যডবওয়্যর এবাং ফ্টওয়্যর প্রদয়যজি?
িূ্িতম যডবওয়্যর প্রদয়যজিীয়তয:
১. যপসন্টয়যম ১৬৬ যমগযযজব প্রদর বয উচ্চতর
২. ৩২ যমগযবযাআট RAM বয উচ্চতর
৩. SVGA বয উচ্চতর যরদজযসউলি মসিটর, িূ্িতম ২৫৬ রাং, ৮০০ x ৬০০ সিি যরদজযসউলি
৪. মদডম ৫৬ যকসবসপএ বয উচ্চতর

িূ্িতম ফটওয়্যর প্রদয়যজিীয়তয:
১. মযাআদিযফ্ট উাআদডযজ ৯৫/৯৮ / এিটি / ২০০০ াপযদরটিাং সদেম
২. মযাআদিযফট াআন্টযরদিট এেদিযরযর ৪.০১ যসভব  প্যক ২ বয উচ্চতর
াঅসম রযউজযদরর যকযি াংস্করণটি ব্বযর করসছ সকভযদব জযিদত পযসর?
াঅপসি যসে াআন্টযরদিট এেদিযরযর ব্বযর কদরি তদব
[যয়তয] সিক করুি
[াআন্টযরদিট এেদিযরযর ম্পদকব ] সিক করুি
[ওদক] সিক করুি
১৯. াঅসম সক াি্ াপযদরটিাং সদেম ব্বযর করদত পযসর?
ফ্টওয়্যর লতব যবীদত উসিসিত যিাআ এরুপ াি্ যকযি াপযদরটিাং সদেম ব্বযর করদত াঅমরয ুপযসরল কসর
িয।
২০. এাআ যবযর জি্ াঅমযর সক সডদি যটিাং ব্বযর করয উসচত?
াঅমযদের ওদয়বযাআট ৮০০ x ৬০০ সিি যরজুসউলদি যেিযর জি্ ততরী করয।
২১. াঅসম ম্যসকদন্টয াআউজযর; াঅসম সক এাআ যবয যপদত ক্ষম ব?
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াঅমরয াঅপিযদক াবসত করদত চযাআ যয ম্যসকদন্টয বতব মযদি এাআ যবয মথবি কদর িয। েুাঃসিত।

ম্য মযধ্যি
২২. াঅমযর াআন্টযরদিট এেদিযরযর ্যাং দ াঅসম সক করদত পযসর?
াঅপসি াঅপিযর সপস এর যভয ভযচুব য়য যমসলি াঅপদগ্রড করযর যচষ্টয করদত পযদরি।
২৩. াঅমযর যিদেি াফ সছ সকন্তু াঅমযর া্যকযউন্ট যডসবট করয দয়দছ। াঅসম সক করদত পযসর?
েয়য কদর াসবদে াঅমযদের যদথ যযযগযদযযগ করুি ১৬২৩৪ াঅমযদের ২৪/৭ ক যন্টযর এবাং াঅপিযর ম্য
ম্পদকব সরদপযটব করুি। সব যপদমন্ট বয াি্ যকযি ম্য ম্পদকব , েয়য কদর ম্যর ধ্রদির একটি সিি াআদমজ
(সিিলট) রযিুি এবাং াঅমযদেরদক াআ-যমাআ করুি citytouch@thecitybank.com। যযদযক, যকযদিয
ম্য দ ািুগ্র কদর াঅমযদেরদক ৩ কযযবসেব ািুদমযেি করুি।
২৪. াঅসম যসে যকযিও াঅসথবক যিদেি করদত িয পযসর তদব সক করব?
সিসিত করুি যয াঅপসি ুপযসরলকৃ ত রযউজযর ব্বযর করদছি বয াআন্টযরদিট াংদযযগ বয সডভযাআদর যমঞ্জ্ বয
সদেম প্রদয়যজিীয়তয পরীক্ষয করুি।
২৫. "এাআ যপ্রযগ্রযমটি একটি াববধ্ কযযব াংঘটিত কদরদছ ...", এর াথব কী?
এটি যধ্যরণত সজসপএফ (যজিযদর যপ্রযদটকলি ফল্ট) িযদম পসরসচত। এয়যটি এমি একটি ত্রুটি াঅয াঅপিযর
সপসদত ঘদট। যধ্যরণত াঅপিযর রযউজযর পুিরযয় শুরু করদত দব কিিও কিিও াঅপিযর সপস পুিরযয় সরেযটব
যেয়যর প্রদয়যজি দত পযদর। ম্যটি াব্যত থযকদ, েয়য কদর াঅপিযর সপস সবদিতযর যদথ পরযমলব করুি।
২৬. যাআপযরসাংক বয াঅাআকদি সিক করযর পদর সক াঅসম যকযিও প্রসতসিয়য পযাআ িয?
কিিও কিিও, াআন্টযরদিট এত ধ্ীরগসতর থযদক যয প্রসতসিয়য াম্ভব দয় ওদঠ। াঅপসি সকছু সিক করদ
প্রসতসিয়য সবে কদর াঅদ, েয়য কদর াদপক্ষয করুি। সিসেব ষ্ট সাংক / াঅাআকদির উপর বযরবযর সিক করদবি
িয।
"সরদেল" বয "সরদযড" যবযতযম টিপদবি িয কযরণ এটি াঅপিযর ািযাআি যলি মযপ্ত কদর সেদব এবাং াঅবযরও
গ াআি করযর জি্ াঅপিযদক ১৫ সমসিট াদপক্ষয করদত দব।
২৭. "জযভযসিপ্ট ক্ষম িয়" াঅসম এরুপ ত্রুটির বযতব য পযাআ। এর মযদি কী?
যবযর প্রদয়যজিীয়তযর কযরদণ, াঅপিযর রযউজযদর "জযভয" এবাং "জযভযসিপ্ট" াঅবল্ক।
যসে াঅপসি াআন্টযরদিট এেদিযরযর ৫.x ব্বযর কদরি তদব
১. [টু ] এ সিক করুি
২. সিববযচি করুি [াআন্টযরদিট াপলযি]
৩. সিববযচি করুি [উন্নত] ট্যব
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৯
৪। [মযাআদিযফ্ট সভএম] -এ িীদচর সেদক ি করুি
৫. যচক করুি [ভযচুব য়য যমসলদির জি্ JIT কম্পযাআযর সিয়]
৬. [ওদক] সিক করুি এবাং রযউজযরটি পুিরযয় চযু করুি
৭. াঅপসি াি্যি্ ভযবদির রযউজযর ব্বযর করদ ািুগ্র কদর [যযয্] সবয়গুস পডুি

19 | P a g e

