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ପ୍କିୟ ପାଠକ ଗଣ,

                       ବମାବତ “ବ୍ାଙ୍ ଗ୍ାହକଙ୍ ଅଧକିାର “ଚକିତ୍ର ପସୁ୍କିକା ମାଧ୍ୟମବର  ପରକିବବଷଣ କରକିବାବର 

ବହୁତ ଖସୁକି ଲାଗଛୁକି I 

          ବ୍ାଙ୍ ବସବା ଓ ଏହା ବକିଷୟବର ଗ୍ାହକଙ୍ ଅବନକ ଅଧକିାର ବକିଷୟବର ସଚବତନ କରକିବା ପାଇ ଁ

ଏହକି ବ୍ାଙ୍କିଙ୍ଗ ବକାର୍ ଏବଂ ମାନଙ୍ ବବାର୍ଡ଼ “ଗ୍ାହକ ମାନଙ୍ ପ୍ତକି ଏକ ବଛା� ପ୍ୟାସ I ଆଜକି ପରଡ଼୍ ନ୍ତ 

ପ୍ଧାନ ମନ୍ତୀ “ଜନ ଧନ ବରାଜନା”   ମାଧ୍ୟମବର ବେଶବର ପ୍ାୟ ୨୫ ବକା�କି ଜମା ଖାତା ବଖାଲକିସାରକିଲାଣକି 

I ଏଥପିାଇ ଁଏହା ଜରୁରୀ କକି ଏହକି ଜମାଖାତା ଧାରକି ମାବନ ବ୍ାଙ୍ର ଭକିଭକିନ୍ନ ବସବା ବକିଷୟବର ଜାଣକିବା 

େରକାର I 

ବ�କନକିକ ପ୍ଗତକି ବରାଗୁ ଁବ୍ାଙ୍ କାରବାର ଏ.�କି.ଏମ ,ଇବଟେବନଡ଼� ବ୍ାଙ୍କିଙ୍ଗ ଆେକି ଦ୍ାରା ବହୁତ ସଭୁକିଧା 

ବହାଇ ଗଲାଣକି ,କକିନ୍ତୁ ଏହା ଦ୍ାରା ଠକାମୀ ,ବଧାକା ଓ ବହରାବେରକି ବଢକି ଗଲାଣକି ,ଏଥ ିପାଇ ଁଗ୍ାହକ ମାନଙ୍ର 

ଏ ସବୁ ବଧାକା ରୁ ବଂଚକିବା ପାଇ ଁକଣ କଣ ସାବଧାନତା ବନବାକୁ ବହବ ଜାଣକିବା େରକାର I 

ଉପବରାକ୍ତ ବଲଖାରାଇଥବିା କଥାକୁ ଧ୍ୟାନବର ରଖ ିଏହକି ଚକିତ୍ର ପସୁ୍କିକା ଛପା ରାଇ ଅଛକି I ଆଶା କରୁଛୁ 

ଏହକି ପସୁ୍କିକା ପାଠକ ମାନଙ୍ ଉପବରାଗବର ଆସକିବ ଏବଂ ସେସ୍ ବ୍ାଙ୍ ବସମାନଙ୍ର ବାଣକିଜ୍ 

ସମାବବଶନବର ଏହାର ପରୁା ପ୍ଚାର କରକିବବ I 

 ଏ.ସକି.ମହାଜନ
  ଅଧକ୍ଷ      

                                                                        
ଭାରତୀୟ ବ୍ାଙ୍କିଙ୍ଗ ବକାର୍ ଏବଂ ମାନଙ୍ ବବାର୍ଡ଼             



୧.  ପ୍ାଥମକିକ ସଂଚୟ ବ୍ାଙ୍ ଜମା  (ବକି.ଏସ.ବକି.ଡକି)- ବଛା� ଖାତା ବଖାଲକିବା ଏବତ ସହଜ I 

୨.  ସଂଚୟ ଖାତାର ବକିବଶଷ ସର୍ଡ଼ I 

୩. ସଂଚୟ ଖାତାର କମ ରୁ କମ ଧନ ରାଶକି ର ସର୍ଡ଼ I 

୪. ଜମାଖାତାବର ନାମାଙ୍ନ କରକିବା I 

୫. ଖାତାବର ବଚକ ଜମା କରକିବା I 

୬. ନକିଷ୍କକିୟ ବହାଇ ରାଇ ଥବିା ସଂଚୟ ଖାତା ପଣୁକି ଚାଲୁ କରକିବା I

୭. ବ୍ାଙ୍ବର ନକିଜର େ�ା/ପରୁୁଣା ବନା� ବେଳାଇବା I 

୮. େକି କ୍ସର୍ ଡକିବପାଜକି� ର ପଇସା ସମୟ ପରୁା ବହବ ଆଗରୁ କାଢକିବା ବା ତାକୁ ବନ୍ା ରଖ ିକରଜ ବନବା I 

୯. ଖାତାଧାରୀଙ୍ ମତୁୃ୍ ବହାଇଗବଲ େକି କ୍ସର୍ ଡକିବପାଜକି� କୁ ସମୟ ପରୁା ବହବା ଆଗରୁ ବଂେ କରକିବା  

୧୦. ମତୃକ ଖାତାଧାରୀଙ୍ ଧନରାଶକିବର ଅଧକିାର ସାବ୍ସ୍ କରକିବା I 

୧୧. ପ୍ାଥମକିକ ସଂଚୟ ବ୍ାଙ୍ ଜମା (ବକି .ଏସ.ବକି.ଡକି ) ସହକିତ ‘ରୂବପ କାଡଡ଼ ‘ I 

୧୨. ଖାତାରୁ ପଇସା ବାହାରକିବା ଏସ.ଏମ.ଏସ ଆସକିବା କକିନ୍ତୁ ଏ.�କି.ଏମ ବମସକିନରୁ ପଇସା ନ ବାହାରକିବା I 

୧୩. ବର୍ବକି� ଓ ଏ.�କି.ଏମ କାଡଡ଼ ହଜକିବାର ସଚୂନା ବେବା I 

୧୪. �ଙ୍ା ବଗା�କିଏ ବ୍ାଙ୍ର ଏକ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ ଜାଗାକୁ ପଠାଇବା I 

୧୫. ଅଭକିରାଗ କରକିବାର ପ୍ଣାଳୀ  I 

୧୬. ବଗା�କିଏ କାଉଟେର ବର ବୃଦ୍ଧ ଓ ବକିକଳାଙ୍ଗ ପାଇ ଁସମସ୍ ସବୁକିଧା I 

୧୭. ସ୍ୱତନ୍ତତା ଓ ବଗାପନୀୟତା ର ଅଧକିାର I 

୧୮. ଗ୍ାହକଙୁ୍ ବୀମା ପଲକିସକି ଭୁଲ ଉପାୟବର ବକିକକିବା I 

୧୯. ବ୍ବସାୟ ପ୍ତକିନକିଧ ି/ ସଭୁକିଧାୋତା ଙ୍ ଠାରୁ ବ୍ାଙ୍କିଙ୍ଗ ବସବା 

ବକିଷୟ  ସଚୂୀ



ବକିନକିତା ତୁବମ ଏବତ ଖସୁକି ଜଣା ପଡୁଛ କାହକିକଁକି  
ଏବଂ ତୁବମ ବକଉଠୁଁ ବେରୁଛ  ?

ବସାଭାଜୀ, ଖସୁକି ବହବାର 
କାରଣ ଏହକିକକି ବର ମନ୍କିର 
ପାଖବର ବରଉ ଁବ୍ାଙ୍ ଅଛକି ମୁ ଁ
ବସଠାବର ସଂଚୟ ଖାତା ବଖାଲକି 
କରକି ବେରୁଛକି I

ଇଏତ ବହୁତ କଷ୍ଟ କାମ I ତୁବମ 
କାହାର ସହାୟତା ବନଇ ଏ କାମ 

କରାଇଲ I

ନା ଁଇଏତ ବହୁତ ସହଜ ବହାଇଗଲାଣକି I ବସଠାବର କମଡ଼ଚାରୀ ବମା ଠାରୁ 
ବଗା�କିଏ ବୋବ�ା ବନବଲ ଓ ଏକ େମଡ଼ ବର ବମାର ହସ୍ାକ୍ଷର କରକିବନବଲ 
I ବସ ମଧ୍ୟ କହକିବଲକକି ଏହକି ଖାତାବର �ଙ୍ା େକିଆ ନକିଆ ର ଏକ ସୀମା ଅଛକି|

ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ବହଉ ,ତବମ ବମାବତ 
ଏକଥା ସବୁ ଶକିଖାଇଲ I ଆଜକି ରାଇ ମୁ ଁ
ଖାତା ବଖାଲକିବକି  ଓ ମନୁା ର ପଢା ଖର୍ଡ଼ 

ପାଇ ଁ�ଙ୍ା ଜମା କରକିବକି I

ବ୍ାଙ୍ବର ଖାତା ବଖାଲକିବା 
ଏବତ ସହଜ ରେକି ମୁ ଁମଧ୍ୟ ଆଜକି 

ଖାତା ବଖାଲକି ଆସକିବକି I କକିନ୍ତୁ 
ବମାବତତ େସ୍ଖତ ଆବସନକି I

ମୁ ଁବସ କମଡ଼ଚାରୀ ମାବନ କଥା 
ବହବାର ଶଣୁକିଛକି କକି ଆଙୁ୍ଗଠକି 
ଛାପାବର ମଧ୍ୟ ଖାତା ବଖାଲକି 

ବହବ I

ବନା� :- ବକି.ଏସ .ବକି.ଡକି  ବଛା� ଖାତା ବଖାଲକିବା ପାଇ ଁବଗାବ� ବୋବ�ା ଏବଂ ଖାତା ବଖାଲକିବା େମଡ଼  ବର େସ୍ଖତ କକିମା୍ ଆଙୁ୍ଗଳକି 
ଛାପ ଦ୍ାରା ସମ୍ଭବ I ଏଥବିର େକିଆ ନକିଆ ର ବଗା�କିଏ ସୀମା ଅଛକି.I 

1.   ପ୍ାଥମକିକ ସଂଚୟ ବ୍ାଙ୍ ଜମା (ବକି.ଏସ.ବକି.ଡକି )ବଛା�  ଖାତା ବଖାଲକିବା ଏବତ ସହଜ



ବମାହକିତ  ,ତୁବମ କକିଛକି ଜାଣକିଛ 
ତ କୁହ I 

ବରବବବକି େକି କ୍ସର୍ ଡକିବପାଜକି� ଖାତା 
ବଖାଲକିବ ବସବତବବବଳ ବସଥବିର ଥବିା 

ବକିବଶଷ ସର୍ଡ଼ ବକିଷୟବର ପଚାରକିବ I 
ତା ଦ୍ାରା ବସ ବକିଷୟବର ତୁମକୁ ସମସ୍ 

ସଚୂନା ମକିଳକି ପାରକିବ I 

ଏହା ଜବଣ କକିମା୍ ତକିନକି ଜଣଙ୍ 
ନାମବର ବଖାଲକିପାରକିବ I

ତୁମ ମାନଙ୍ ଭକିତରୁ କକିଏ କକିଏ ଏହକି 
ଖାତା ବଖାଲକିଛ ?

ଶକିକ୍ଷକ ମହାଶୟ  ମୁ ଁ ଏହା ବଖାଲକିବା ସମୟବର ତୁମକୁ େକି କ୍ସଡ  
ଡକିବପାଜକି� ର ସର୍ଡ଼ ବକିଷୟବର ଜଣାଇ 

େକିଆ ରାଇଛକି ?

ନାହକି ଁତ...

ବନା� : ବ୍ାଙ୍ ମାନଙ୍ ପାଇ ଁଜରୁରୀ କକି ଡକିବପାଜକି� ଖାତା ର ବକିବଶଷ ସର୍ଡ଼ ଗ୍ାହକ ମାନଙୁ୍ ଖାତା ବଖାଲକିବ ସମୟବର ହକି ଁବେଇ 
ବେବା େରକାର I 

ଆପଣ ମାନଙୁ୍ େକି କ୍ସର୍ ଡକିବପାଜକି� ବକିଷୟବର 
କଣ ଜଣା ଅଛକି ? ପବନ ତୁବମ କୁହ !

ଏଥବିର ଏକ 
ବଷଡ଼ରୁ ୧୦ ବଷଡ଼ 
ପରଡ଼୍ ନ୍ତ �ଙ୍ା 
ଜମା କରକି ବହବ 
I ଏଥରୁି ସଂଚୟ 
ଖାତା ଅବପକ୍ଷା 
ଅଧକି ସଧୁ ମକିଳକି 
ଥାଏ I

େକି କ୍ସର୍ ଡକିବପାଜକି� 

2.   ଜମା ଖାତାର ବକିବଶଷ ସର୍ଡ଼

ବପୌଢ ଶକିକ୍ଷା



ତାହାତ ଠକିକ  ,କକିନ୍ତୁ ମୁ ଁେରମା  
ମକିଳକିବା ସଂବଗ ସଂବଗ ୫୦୦ �ଙ୍ା 
ବମାର ସଂଚୟ ଖାତାବର ଜମା କରକି 

େକିଏ ,ରାହା  ବମାର େରକାର ସମୟବର 
ବାହାର କରକି ପାରକିବକି I

 ଶଭୁ କାମବର ବଡରକି 
କାଇକଁକି | ଆଜକି ହକି ଁ
ରାଇ ଏକ ସଂଚୟ 
ଖାତା ବଖାଲକିେକିଅ  |

 ମୁ ଁତ ଭାବୁଛକି ବ୍ାଙ୍ବର ଏମକିତକି ଏକ ଖାତା ବଖାଲକିବକି ବରଉଥଁବିର 
କକି ବମା ପାଖବର ବରବତବବବଳ ପଇସା ବହବ ଜମା କରକି ପାରକିବକି ଓ 

ବରବତବବବଳ େରକାର ପଡକିବ ପଇସା କାଢକି ପାରକିବକି |

 କକିନ୍ତୁ ରେକି ସବୁ ପଇସା କାଢକିବାକୁ 
ପଡକିବ ବତବବ କଣ ବ୍ାଙ୍ ଏହା 

କରକିବାକୁ ବେବ ?

ଆଜକିକାଲକି େର ୋମ ଏବତ ପରକିମାଣବର ବଢକି 
ଗଲାଣକି ବର ,ମୁ ଁତ ବୁଝକି ପାରୁନକି ଚଳକିବା   ବକମକିତକି 

ହ ଁବକିମଳା ,ବକି.ଏସ .ବକି.ର୍କି ଖାତାବର କକିଛକି ପଇସା ନଥବିଲ ମଧ୍ୟ ଆବମ ଏହକି 
ଖାତାକୁ ରଖ ିଚଳାଇ ପାରକିବା |

ବନା� : ବକି.ଏସ.ବକି.ର୍କି ଖାତାବର କକିଛକି ବକି ପଇସା ନଥବିଲ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଚାଲୁ ରଖ ିବହବ ଏବଂ ଏଥପିାଇ ଁବକୌଣସକି ବଜାରକିମାନା 
ବେବାକୁ ପର୍କିବନାହକି ଁ |

3. ସଂଚୟ ଖାତାବର କମ ରୁ କମ ରଖବିା ଧାନ ରାଶକି ପାଇ ଁସର୍ଡ଼



ଶକିକ୍ଷକ ମହାଶୟ ମୁ ଁବ୍ାଙ୍ବର ଖାତା 
ବଖାଲକିବାକୁ ରାଉଛକି I

ଇଏ ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା I  
କକିନ୍ତୁ ବଗା�କିଏ କଥାବର ଧ୍ୟାନ ବେବ,ଜମା 
ଖାତାବର ନାମାଙ୍ନ (ବନାମକିବନସନ) 

ନକିଶ୍ଚୟ କରକିବ |

ଶକିକ୍ଷକ ମହାଶୟ ଏହାର 
ଉପକାର କଣ ବହବ ?

ବମା ବାପା ବ୍ାଙ୍ ବର ସଂଚୟ ଖାତା ଓ େକି କ୍ସଡ ଡକିବପାଜକି� 
ବଖାଲକି ଥବିଲ କକିନ୍ତୁ ବସଥବିର ବସ ମା କକିମା୍ ପକିଲାଙ୍ର 

ନାମବର ନାମାଙ୍ନ କରକିନଥବିଲ I

ଶକିକ୍ଷକ ମହାଶୟ  ମୁ ଁସଂଚୟ ଖାତା 
ବଖାଲକିବଲ ନାମାଙ୍ନ ନକିଶ୍ଚୟ କରକିବକି |ବାପାଙ୍ର ମତୁୃ୍ ପବର 

ବ୍ାଙ୍ବର ତାଙ୍ର ସଂଚୟ 
�ଙ୍ା କାଢକି ବାବର ମା ଙୁ୍ ବହୁତ 

ଅସବୁକିଧା ବହାଇଥଲିାI ତୁବମ 
ନାମାଙ୍ନ  କରକିଥବିଲ ,ରେକି 

ତୁମର କକିଛକି ଅଘ�ଣ ଘ�କି ରକିବ 
ବତବବ ତୁମ ସ୍ତୀ ଓ ପକିଲା ମାନଙୁ୍ 
ବ୍ାଙ୍ ରୁ �ଙ୍ା ଉଠାଇ ବାବର 
ବକୌଣସକି ଅସବୁକିଧା ବହବବନାହକି ଁ|

 ବନା�: ସଂଚୟ ଖାତା/େକି କ୍ସର୍ ଡକିବପାଜକି� ବବବଳ ନାମାଙ୍ନ କରକିଥବିଲ ପବର ଅସବୁକିଧା ବହବନାହକି ଁ|

4. ଜମା ଖାତାବର ନାମାଙ୍ନ (ବନାମକିବନସନ) କରକିବା



େୁଇ େକିନ ମଧ୍ୟବର ବହାଇ ରକିବ | 
ରେକି ତୁମ ଝକିଅ ଚାହକିବଁ େୁଇ ତକିନକି 
େକିନ ମଧ୍ୟବର ଏହକି �ଙ୍ା ଜମା 
ଖାତାରୁ କାଢକି ମଧ୍ୟ ପାରକିବ |

ମୁ ଁତ ତାର ପାସ ବହକି ସାଙ୍ଗବର ଧରକି 
ଆସକିଅଛକି |

ବନା�: ବଚକ ବାକ୍ସ ବର ପକାଇବା ପବୂଡ଼ରୁ କକିମା୍ କାଉଟେର ବର ବେବା ପବୂଡ଼ରୁ ତାହା ପଛବର ସଂଚୟ ଖାତା ନମର୍ ନକିଶ୍ଚୟ ବଲଖନ୍ତୁ 
,ରାହା ଖାତାବର ଏହକି �ଙ୍ା ଜମା ବହବ | ସଂଚୟ ଖାତା ଧାରକି କକିମା୍ ଜମା କର୍ଡ଼ା ର ବୋନ ନମର୍ ନକିଶ୍ଚୟ ବଲଖନ୍ତୁ |

ସାବହବ ବମା ଝକିଅର ଛାତ୍ର ବୃର୍କି ବଚକ ତାହାର ସଂଚୟ 
ଖାତାବର ଜମା କରକିବାକୁ ଆସକିଛକି |

5.  ଖାତାବର ବଚକ ଜମା କରକିବା

ଏହକି ବଚକ ବମା ଝକିଅର ଖାତାବର ବକବବ ଜମା 
ବହାଇ ରକିବ ?

 ଆପଣଙୁ୍ ଆପଣଙ୍ ଝକିଅର ଖାତା 
ନମର୍ ଜଣା ଅଛକି |

ଧନ୍ ବାେ ସାବହବ 

ଏହକି େମଡ଼ କୁ ଭରକି ବସଥବିର ବଚକ �କିକୁ 
ବରାଡକି ଏହକି ବାକ୍ସ ବର ପକାଇ େକିଅ କକିମା୍ 

ଏଇ ସାବହବଙୁ୍ ବେଇେକିଅ |
ବଚକ ପଛବର ନକିଜ ଝକିଅର ସଂଚୟ ଖାତା 

ନମର୍ ଓ ବୋନ ନମର୍ ବଲଖବିାକୁ 
ବରପରକି ଭୁଲକି ନଜାଅ |



ହ ଁବ୍ାଙ୍ କମଡ଼ଚାରୀ କହକିବଲ ଏବବ 
ତୁମ ଖାତା ଚାଲୁ ବହାଇଗଲା | ବସହକି 
ବ୍ାଙ୍ ଖାତାର ସଚୂନା ବମା ସ୍ୱାମୀ 
ଗ୍ାସ ଏବଜନସକି ବାଲାଙୁ୍ ବେଇ 

ବେବଲ |

ତାହା ବହବଲ ତୁବମ ଗ୍ାସ 
ଏବଜନସକି କୁ କଣ ସଚୂନା ବେଲ?

ବମା ସ୍ୱାମୀ ବରଉ ଁବ୍ାଙ୍ ଶାଖାବର ତାଙ୍ ଖାତା ଥଲିା ବସଠାକୁ ଗବଲ, 
ବ୍ାଙ୍ କମଡ଼ଚାରୀ ତାଙୁ୍ ଆଧାର  କାଡଡ଼ ର ବଜରକ୍ସ କପକି ମାଗକିବଲ ଓ 

ବଗା�କିଏ େମଡ଼ ବର େସ୍ଖତ କରକିବାକୁ କହକିବଲ |

ବନା� : ବ୍ାଙ୍ ଖାତାକୁ ପଣୁକି ଥବର ଚାଲୁ କରକିବା ପାଇ ଁବ୍ାଙ୍ ଆପଣଙ୍ ଠାରୁ ବକୌଣସକି  େକି ସ ବନବ ନାହକି ଁ|

ଜାଣକିଛ ଭଉଣୀ ,ଗ୍ାସ ଏବଜନସକି ଵାଲା କହୁଛନ୍ତକି ତାଙ୍ େମଡ଼ 
ବର ନକିଜର ବ୍ାଙ୍ ଖାତାର ସଚୂନା େକିଅ | ତାହା ବହବଲ ରାଇ 

ବସମାବନ ଗ୍ାସ ର ସବ ୍କିଡକି ଆମ ସଂଚୟ ଖାତାବର ଜମା 
କରକିବବ |

ବସ ଖାତାବର ୫୦/୧୦୦ ତାଙ୍ 
ଜମା କରକିବାକୁ କହକିବଲ I

6.  ନକିଷ୍କକିୟ ବହାଇରାଇଥବିା ସଂଚୟ ଖାତା ପଣୁକି ଥବର ଚାଲୁ କରକିବା

ବାସ ଏତକିକବର ଖାତା 
ଚାଲୁ ବହାଇଗଲା ?

ହ ଁମ ୁଜାଣକିଛକି| ବମା ସ୍ୱାମୀ ଙ୍ ର ବହୁତ  
ବଷଡ଼ରୁ ବ୍ାଙ୍ ଖାତା ଥଲିା , କକିନ୍ତୁ ବସ ବକବବ ବହବଲ 

ବ୍ାଙ୍ ବର ପଇସା ରଖ ୁଥବିଲ ନ| କାଢ ୁଥବିଲ ,ପବର ଏହକି 
ଖାତା ଚାଲୁ ରହକିଲା ନାହକି ଁ|



ଏଥବିର ଏବତ 
ବ୍ସ୍ ବହବାର 

କଣ ଅଛକି ? କାଲକି 
ଘର ପାଖ ବ୍ାଙ୍ 

ଶାଖା କୁ ରାଇ 
ଏହା କୁ ବେଳାଇ 

ବେବ |

ବତବବ ତୁବମ ବସହକି ବ୍ାଙ୍ ଶାଖା 
ର ଉର୍ ଅଧକିାରୀ ଙ୍ ପାଖବର 

ଅଭକିବରାଗ କରକିବ |

 କକିନ୍ତୁ ଭାଇ ବମାର ତ ବସହକି 
ବ୍ାଙ୍ ଶାଖା ବର ଖାତା ମଧ୍ୟ 

ନାହକି ଁ|

ବସଥବିର ବକୌଣସକି େରକ ପଡୁନକି | 
ସବୁ ବ୍ାଙ୍ ର ବବାଡଡ଼ ବର ବଲଖା 
ବହାଇଛକି କକି ବସମାବନ େ�ା - 
ପରୁୁଣା ବନା� ବେଳାଇବବ |

ଠକିକ ଅଛକି ମୁ ଁକାଲକି ରାଇ ଘର ପାଖ ବ୍ାଙ୍ ଶାଖା ରୁ 
ଏହକି ବନା� ବେଳାଇବକି I କକିନ୍ତୁ ଭାଇ ବସମାବନ ରେକି 

ମନା କରକି େକିଅନ୍ତକି ?

ବନା�: ଆପଣ ବ୍ାଙ୍ ର ବର ବକୌଣସକି ଶାଖା କୁ ରାଇ େ�ା ପରୁୁଣା ବନା� ବେଳାଇ ପାରକିବବ |

 ବହୁତ ଖସୁକି ବହାଇରାଇଥଲିକି  
ବରବତବବବଳ ରହୁୁ ବଚୌପାତକି ର ଭଡା 
ମକିଳକିଥଲିା | କକିନ୍ତୁ ପବର ଜଣ ପଡକିଲା କକି 

ସଵାରୀ ବମାବତ ବରଉ ଁ �ଙ୍ା ବେଇ ଥବିଲ 
ବସଥବିର ବଗା�କିଏ େ�ା ୧୦୦ �ଙ୍ା ଥଲିା | 

ଏଇ ବେଖ |

ବମାହନ ଏମକିତକି କାଇକଁକି ମହୁ ଁ
ଶଖୁାଇ ଛକିଡା ବହାଇଛ ?

7.  ବ୍ାଙ୍ବର ନକିଜର େ�ା ଓ ପରୁୁଣା ବନା� ବେଳାଇବା 



ଠକିକ ଅଛକି ଶକିକ୍ଷକ ମହାଶୟ | ମ ୁ
ଆଜକି ହକି ଁରାଇ ବ୍ାଙ୍ ବର େକି କ୍ସର୍ 

ଡକିବପାଜକି� ବଖାଲକି  ବେବକି |

ଶକିକ୍ଷକ ମହାଶୟ କକିନ୍ତୁ ମବତ 
ରେକି ସମୟ ପରୁକିବା ପବୂଡ଼ରୁ 

�ଙ୍ା େରକାର ପବଡ 
ବତବବ କଣ କରକିବକି ?

ସଂଚୟ କରକିବା ବହୁତ ଭଲ କଥା, 
େରକାର ବବବଳ ଆବମ ତାହା 

କାଢକି ଖର୍ଡ଼ କରକି ପାରକିବା |

କକିନ୍ତୁ ଏବବ ପରଡ଼୍ ନ୍ତ ଜମା କରକିଥବିା �ଙ୍ା ତୁବମ କାହକିକଁକି ୩ କକିମା୍ ୫ ବଷଡ଼ 
ପାଇ ଁେକି କ୍ସର୍ ଡକିବପାଜକି� କରକି ବେଉନ | ତୁମକୁ ସଧୁ ମଧ୍ୟ ଅଧକି ମକିଳକିବ |

ବନା�: େକି କ୍ସର୍ ଡକିବପାଜକି� କୁ ସମୟ ପରୁା  ବହବା ଆଗରୁ  ଭାଙ୍ଗକି  �ଙ୍ା ଉଠାଇ ବହବ ଓ   େକି କ୍ସର୍ ଡକିବପାଜକି� କୁ ବନ୍ା ରଖ ିଋଣ 
ମଧ୍ୟ ବନଇ ବହବ |

ପବନ କୁଆବଡ ରାଇ ଥଲିକକି ?

ତୁବମ ତୁମ େକି କ୍ସର୍ ଡକିବପାଜକି�  କୁ ବନ୍ା 
ରଖ ିଋଣ ମଧ୍ୟ ବନଇ ପାରକିବ | ନବହବଲ 

ତାହାକୁ ସମୟ ପରୁକିବା ଆଗରୁ ଭାଙ୍ଗକି  
ପାରକିବ | କକିନ୍ତୁ ମଝକିରୁ ଭାଙ୍ଗକି  ବେବଲ 

ତୁମକୁ ସଧୁ କମ ମକିଳକିବ |

ବ୍ାଙ୍ରୁ ବେରୁଛକି  | ସବୁ ମାସବର ବ୍ାଙ୍ବର ୧୦୦୦-
୨୦୦୦ �ଙ୍ା ଜମା କରକି ବେଉଛକି ,କାହକିକଁକି ନା ଝକିଅ ବାହାଘର 

ବବବଳ ଆଉ କାହାଠାରୁ ଋଣ ବନବାକୁ ପଡକିବ ନାହକି ଁ|

ଏହାତ ଠକିକ କଥା |

8.  େକି କ୍ସର୍ ଡକିବପାଜକି� ପଇସା ସମୟ ଆଗରୁ କାଢକିବା ଓ ତାକୁ ବନ୍ା ରଖ ିଋଣ ବନବା



 ଆପଣ କାହାକୁ ନାମାଙ୍ନ 
କରକିବାକୁ ଚାହୁଛଁନ୍ତକି ?

ବତବବ ଏହକି େକି କ୍ସଡ ଡକିବପାଜକି� ବର ବମାର ପତ୍ୀ 
ବକିନକିତା କୁ  ନାମାଙ୍ନ କରକିବା ପାଇ ଁଚାହୁଚଁକି |

 ନାମାଙ୍ନ କରକିବା ଦ୍ାରା ଲାଭ 
କଣ ବହବ ?

ରେକି େକି କ୍ସଡ ଡକିବପାଜକି� ର  ସମୟ 
ପରୁା ବହବ ଆଗରୁ ଜମାକାରୀ ଙ୍ର 
ମତୁୃ୍ ବହାଇରାଏ ,ବତବବ େକି କ୍ସର୍ 

ଡକିବପାଜକି� ର ସମୟ  ବହବା ଆଗରୁ 
�ଙ୍ା ବେରସ୍ େକିଅ ରାଇ ପାରକିବ |

ଏବଂ ଏପରକି ପରକିସ୍କିତକି ବର ସମୟ 
ଆଗରୁ ଭାଙ୍ଗକି ବା ପାଇ ଁବକୌଣସକି 

ବଜାରକିମାନା ବେବାକୁ ପଡକିବ ନାହକି ଁI

ବମା ନାମବର ଏବଂ ୫ ବଷଡ଼ 
ପାଇ ଁ|

ଏହକି.େକି କ୍ସର୍ ଡକିବପାଜକି� ତୁବମ  କାହା 
ନାମବର ଓ ବକବତ ବଷଡ଼ ପାଇ ଁ

ବଖାଲକିବାକୁ ଚାହୁଚଁ ?

ବନା�: ଜମାକାରୀଙ୍ର ମତୁୃ୍ ବହାଇଗବଲ େକି କ୍ସର୍ ଡକିବପାଜକି� ର ବନାମକିନକି ଙୁ୍ େକି କ୍ସର୍ ଡକିବପାଜକି� ର ସମୟ ପବୂଡ଼ରୁ �ଙ୍ା ବେରସ୍ 
େକିଅ ରାଇ ପାରକିବ ଓ ବସଥ ିପାଇ ଁବକୌଣସକି ବଜାରକିମାନା ଲାଗକିବ ନାହକି ଁ|

9.  ଖାତା ଧାରୀଙ୍ ର ମତୁୃ୍ ବହାଇଗବଲ ଏେ.ଡକି (ମକିଆେୀ ଜମା) କୁ ସମୟ ଆଗରୁ ବନ୍ କରକିବା



ବନା�: ବକିନା ନାମାଙ୍ନ ଜନକିତ ଖାତା ଧାରୀଙ୍ ଆଇନଗତ ଉର୍ରାଧକିାରୀଙୁ୍ �ଙ୍ା ବେରସ୍ ପାଇ ଁଜମା କର୍ଡ଼ାଙ୍ ମତୁୃ୍ ପ୍ମାଣପତ୍ର 
,ୋବକିକାରୀଙ୍ ପରକିଚୟ ପତ୍ର  ଓ ଆେକି ବଡବକି� ଆଣକି ଜମା କବଲ ୧୫ େକିନ ମଧ୍ୟବର �ଙ୍ା ବେରସ୍  େକିଆରକିବ |

10: ମତୃ ଖାତାଧାରୀଙ୍ ପରକିବାର ବଗଡ଼ଙ୍ ୋବକିର ସମାଧାନ |

ମାଉସୀ ୟାଙୁ୍ ରସକିେ ବେଖାଅ |

ରେକି ଇଏ ନକିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍ର ମତୁୃ୍ ପ୍ମାଣପତ୍ର ର ଏକ ନକଲ 
ଓ ଏହକି େମଡ଼ ଅନୁସାବର ଏକ  ଆେକି ବଡବକି� ବେଇ େକିଅନ୍ତକି  

,ତାହାବହବଲ ତାଙୁ୍ ପଇସା େକିଆରାଇ ପାରକିବ | କାହକିକଁକିନା ଏହକି 
ଖାତାବର ବକବଳ ୪୦ ହଜାର �ଙ୍ା ଜମା ଅଛକି |

ଏଇ ବେଖନ୍ତୁ | ଆପଣଙ୍ ସ୍ୱାମୀ ଏହକି ଖାତାବର 
ବକୌଣସକି ନାମାଙ୍ନ କରକି ନାହାନ୍ତକି |

ସାବହବ, ଏଇ ମାଉସୀଙ୍ ର ସ୍ୱାମୀଙ୍ ମତୁୃ୍ 
ବହାଇ ରାଇଛକି | ବସ ମକିଆେୀ ଜମା ଖାତାବର 
ପଇସା ରଖ ିଥବିଲ |ତାହାର ରସକିେ ବନଇ 

ମାଉସୀ ଆସକିଛନ୍ତକି |  

 ତାହାବହବଲ ୟାଙୁ୍ କକିପରକି 
ପଇସା ମକିଳକିବ |

ରସକିେ ବେଖାନ୍ତୁ |

 ଠକିକ ଅଛକି ସାବହବ ,ମ ୁସମସ୍  
କାଗଜପତ୍ର ବନଇ େୁଇ େକିନ ମଧ୍ୟବର 

ମାଉସୀଙ୍ ସାଙ୍ଗବର ଆସକିବକି ବରମକିତକିକକି 
ତାଙୁ୍ ତାଙ୍ �ଙ୍ା ମକିଳକିପାରକିବ |



ରେକି ତୁବମ କାହାକୁ ପକିନ ନମର୍ 
କହକିବେବ ବତବବ ବସ ତୁମ କାଡଡ଼ 
ବଚାରକି କରକି ବା ବଧାକାବର ତାର 
ନମର୍ ବେଖ ିତୁମ ଜମା ଖାତାରୁ 

ପଇସା କାଢକି ବନଇରକିବ |

ତୁବମ ମଧ୍ୟ ବ୍ାଙ୍ କୁ ତୁମର 
ପାସବୂକ ବନଇ ରାଅ ଓ ରୂବପ 
କାଡଡ଼ ବନଇଆସ | ଏଇ ବେଖ 

ବମାର କାଡଡ଼ 

କକିନ୍ତୁ ଏଥବିର ଲାଭ କଣ ?

ବନା�: ନକିଜର ସଂଚୟ ଖାତା ସହ ରୂବପ କାଡଡ଼ ନକିଶ୍ଚୟ ନକିଅନ୍ତୁ | କକିନ୍ତୁ ନକିଜର ରୂବପ କାଡଡ଼ ନମର୍ ଓ ପକିନ ନମର୍ କାହାକୁ କହକିବ ନାହକି ଁ|

 ମ ୁଆଜକି ବ୍ାଙ୍ କୁ ରାଇଥଲିକି  | ଆବମ ବ୍ାଙ୍ବର ବରଉ ଁ
ସଂଚୟ ଖାତା ବଖାଲକିଥଲୁି ତା ସହ ଏକ ରୂବପ କାଡଡ଼ ମକିଳକିଲା |

ଆଛା !

11.  ପ୍ାଥମକିକ ସଂଚୟ ବ୍ାଙ୍ ଜମା (ବକି.ଏସ.ବକି.ଡକି) ଖାତା ସହକିତ ‘ରୂବପ କାଡଡ଼’

 କକିନ୍ତୁ ଏହକି କାଡଡ଼ କୁ ତୁମକୁ ବହୁତ ସାବଧାନବର ରଖବିାକୁ 
ପଡକିବ | ଏହକି କାଡଡ଼ ର ନମର୍ ଏବଂ ଏକ ପକିନ ନମର୍ ରାହା 

ତୁମକୁ ବ୍ାଙ୍ ରୁ ମକିଳକିବ ତାହା କାହାକୁ କହକିବ ନାହକି ଁ|

ମବତ ତ ଏମକିତକି କକିଛକି କାଡଡ଼ ମକିଳକିନକି |

ଏହକି କାଡଡ଼ ଦ୍ାରା ତୁବମ ଏ.�କି.ଏମ ରୁ 
ନକିଜର ପଇସା ବରବବ ବକି ଓ ବରବତ 

ପରକିମାଣବର ମଧ୍ୟ କାଢକି ପାରକିବ |

ତାହା କାହକିକଁକି ?



ଆବର ଇଏ କଣ ବହଲା ,ବମାର ଖାତାରୁ ୧୦୦୦ �ଙ୍ା 
ବାହାରକିବାର ଏସ.ଏମ.ଏସ  ବମାର ବମାବାଇଲ ବର 

ଆସକିଲା କକିନ୍ତୁ ବମସକିନ  ରୁ ବକୌଣସକି ପଇସା ବାହାରକିଲା 
ନାହକି ଁ|

ବନା�: ରେକି ଜମା ଖାତା ରୁ ପଇସା ବାହାରକିବା ଏସ.ଏମ.ଏସ ଆସକିବା ପବର ମଧ୍ୟ ଏ.�କି.ଏମ ରୁ ପଇସା ବାହାରକିଲା ନାହକି ଁବତବବ 
ସଂବଗ ସଂବଗ ବ�ାଲ ଫ୍କି  ନମର୍ କୁ ବୋନ କରକି କକିମା୍ ବ୍ାଙ୍ ଶାଖା କୁ ରାଇ ଅଭକିବରାଗ କରନ୍ତୁ |

12.  ଖାତାରୁ ପଇସା ବାହାରକିବାର ଏସ.ଏମ.ଏସ ଆସକିଲା ପବର ମଧ୍ୟ ଏ.�କି.ଏମ ରୁ ପଇସା ନ ବାହାରକିବା

ବମାବତ ବମାର ୧୦୦୦�ଙ୍ା 
ମକିଳକି ରକିବ ତ ?

ଏଠାବର ଭକିତବର ଥବିା ବବାଡଡ଼ ବର ବ�ାଲ 
ଫ୍କି  ନମର୍ ବଲଖା ଅଛକି  ,ବୋନ କର | ତୁମ 

କାଡଡ଼ ବର ମଧ୍ୟ ବ�ାଲ ଫ୍କି  ନମର୍ ଥବି ବସଠାକୁ 
ବୋନ କର |

ଭାଇ ମବତ ଘର ସଉୋ ପାଇ ଁପଇସା କାଢକିବାର ଅଛକି | 
�କିବକ ଅବପକ୍ଷ୍ା କର ମୁ ଁଏ.�କି.ଏମ ରୁ ପଇସା କାଢକି ଆସଛୁକି |

ଠକିକ ଅଛକି ମ ୁବାହାବର ଅବପକ୍ଷ୍ା 
କରକିଛକି|

ରେକି ଅଭକିବରାଗ କରକିବାର ୭ େକିନ ମଧ୍ୟବର 
ତୁମର ବ୍ାଙ୍ ତୁମ ଜମା ଖାତାବର �ଙ୍ା 
ଜମା ନ କରକିଛକି ବତବବ ବଡ ଅଧକିାରୀଙ୍ 
ପାଖବର ଅଭକିବରାଗ କରକିବ ,ରାହାଙ୍ର 
ଠକିକଣା ଏହକି ବ୍ାଙ୍ ର ଶାଖା ବର ଥବିା 

ବବାଡଡ଼ ବର ବଲଖା ବହାଇଛକି

ଠକିକ ଅଛକି ଭାଇ ,ତୁବମ ବମା  
ସାଙ୍ଗବର ଅଛ ବବାଲକି ,ନ ବହବଲ 

ବମାବତ ଏ ସବୁ ବକିଷୟବର ଜଣ ନଥଲିା  |



13.  ବଡବକି� / ରୂବପ କାଡଡ଼ ହଜକିଗବଲ ସଚୂନା ବେବା

୪୦୦ �ଙ୍ା ଓ ବମାର ରୂବପ 
କାଡଡ଼ 

ନକିଜ କାଡଡ଼ ର ନମର୍ ଏବଂ 
ପକିନ ନମର୍ କାହାକୁ କହକିବା 

ଉଚକିତ ନୁବହ ଁ|

ବକମକିତକି କରକିବକି ?

କଣ କଣ ଥଲିା ବସଥବିର ?ଭାଇ ବମାର ଆଜକି ବହୁତ କ୍ଷତକି 
ବହାଇଗଲା | ବରେନ ବର ବକହକି ବମାର  

ପବକ� ମାର  କରକିବେଲା |

ତାହାବହବଲ ନକିଜ ବ୍ାଙ୍ର ବକୌଣସକି ଶାଖାକୁ ରାଇ ବସଠାବର 
ତୁମ କାଡଡ଼ କୁ ବ ୍ଲକ କରକିେକିଅ ,ରାହା େଳବର ତୁମ କାଡଡ଼ କୁ ବକହକି 
ଅସେ ବ୍ବହାର କରକିପାରକିବ ନାହକି ଁ| ତୁବମ ତୁମ କାର୍ଡ଼ର ପକିନ 

ନମର୍ କାହାକୁ ବେଇ ନାହ ଁତ ?

ତୁବମ ତୁମର କାଡଡ଼ ବ ୍ଲକ 
କରକିବେଇଛ ?

ତୁମ ପାଖବର ବ�ଲକିବୋନ  
ନମର୍ ଥବି ,ବସଠାକୁ ବୋନ କରକି 

କାଡଡ଼ ବ ୍ଲକ କରକି ପାରକିବ |

ନାହକି ଁଭାଇ !

 ନା ଁ...

 ବନା�: ରେକି ଆପଣଙ୍ ବଡବକି� କାଡଡ଼ / ରୂବପ କାଡଡ଼ ହଜକିରାଏ ବତବବ ସଂବଗ ସଂବଗ ବ�ାଲ ଫ୍କି  ନମର୍ କୁ ବୋନ କରକି ଆପଣଙ୍ 
କାଡଡ଼ କୁ ବ ୍ଲକ କରକି  େକିଅନ୍ତୁ ରାହା ଦ୍ାରା ଆପଣଙ୍ କାଡଡ଼ ଅନ୍ ବକହକି ଅସେ ବ୍ବହାର କରକିପାରକିବ ନାହକି ଁ|



ବନା�: ଆପଣ ନକିଜ ବ୍ାଙ୍ ଙୁ୍ ରାଇ ନକିଜ ଖାତାରୁ  ନକିଜ ବ୍ାଙ୍ ର ବର ବକୌଣସକି ଗ୍ାହକ ଙ୍ ପାଖକୁ ଅତକି ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟବର 
ପଇସା ପଠାଇ ପାରକିବବ |

14.ପଇସା ବଗା�କିଏ ବ୍ାଙ୍ର ଏକ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ ଜାଗାକୁ ପଠାଇବା 

ତୁମ ମା  ଙୁ୍ ପଇସା 
ବକବବ ମକିଳକିବ ?

ମା ଙୁ୍ ବୋନ କରକି କହକି 
େକିଅ ବସ ବ୍ାଙ୍ ରାଇ 

ଖବର ବନବବ |

ଆବର ଏଥପିାଇ ଁକଣ ସମୟ ଲାଗକିବ,ବସଠକି ମ ୁ
ଏକ େମଡ଼ ପରୁଣ କରକି ବ୍ାଙ୍ ର ଏକ ମାଡାମ ଙୁ୍ 
ବେଇବେଲକି ,ମାଡାମ କମ୍�ୁର ବର କାମ କବଲ 

ଆଉ ତା ପବର ଏସ.ଏମ.ଏସ ଅସକିଲାକକି ବମା ଖାତାରୁ 
୨୦୦୦�ଙ୍ା ବାହାର ବହାଇ ରାଇଛକି |

ଆଗ ଥର ମ ୁବରବତବବବଳ ଗା ଁକୁ ରାଇଥଲିକି  ବସଠକି ମା ପାଇ ଁବ୍ାଙ୍ 
ବର ଏକ ଜମା ଖାତା ବଖାଲକିଥଲିକି  |ବସହକି ଖାତାର ପାସବୂକ ର କପକି 

ବମା ପାଖବର ଥଲିା | ଆଜକି ମ ୁମମୁା୍ଇ ବର ବମା ଖାତାରୁ ମା ଙ୍ ତାଙ୍ 
ବ୍ାଙ୍ବର ଥବିା ଖାତାକୁ ୨୦୦୦ �ଙ୍ା ପଠାଇବେଲକି |

ମ ୁମା ଙୁ୍ ବୋନ କରକି ଥଲିକି  କକି ମ ୁତାଙୁ୍ 
୨୦୦୦�ଙ୍ା ପଠାଇଛକି |ଏବବ ମା ଙ୍ ଠାରୁ 

ବୋନ ଆସକିଲା କକି ବସ ମନ୍କିର ପାଖ ଏ.�କି.ଏମ 
ରୁ ପଇସା ଉଠାଇ ଆଣକିଛନ୍ତକି |

ବମାହକିତ,ତୁବମ  ବହୁତ 
ଚାଲାକ ବହାଇ ଗଲଣକି |

କଣ ବହଲା ?
ବକମକିତକି?

ପବନ ,ଜାଣକିଛ ଆଜକି ମ ୁକଣ 
କଲକି ?



ଆବର ବସାହନ ବାବୁ ,ମ ୁବ୍ାଙ୍ ଙୁ୍ ପାସ 
ବୁକ ଏଟେଟ୍କି କରକିବାକୁ ରାଇ ଥଲିକି   ,କକିନ୍ତୁ ବସଠକି 
ଏକ କମଡ଼ଚାରୀ  କହକିବଲ ବର ସକିଷ୍ଟମ କାମ 

କରୁନକି ପବର ଆସକିବ I

ବ୍ାଙ୍ ଶାଖାବର ଏକ ବବାଡଡ଼ ଅଛକି ବସଥବିର ଅଧକିାରୀଙ୍ ନାମ ବଲଖା 
ଅଛକି ରାହାଙୁ୍ ତୁବମ ଅଭକିବରାଗ କରକିପାରକିବ |ତାଙୁ୍ ଅଭକିବରାଗର ପ୍ାପ୍କି 

ପତ୍ର  ଏବଂ ତାଙୁ୍ ବବାଡଡ଼ ବର ବଲଖା ଥବିା ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟବର 
ତୁମକୁ ଉର୍ର ବେବାକୁ ବହବ |

ତୁବମ ତ ବମାର ସମସ୍ା ର 
ସମାଧାନ କରକିବେଲ ,ବର୍ଡ଼ମାନ  ମୁ ଁ
ବସ ବ୍ାଙ୍ କମଡ଼ଚାରୀଙ୍ ନାମବର 

ଅଭକିବରାଗ କରକିବକି |
ନକିଅ ବମା ତରେରୁ ଏକ  

କପ ଚା .....

ମୁ ଁବସହକି ବବାଡଡ଼ ର ବୋବ�ା 
ଉଠାଇଛକି ,ତୁମକୁ ପଠାଉଛକି 

ବେଖ |

ବମାହନ,କାହକିକଁକି ଏବତ ବ୍ସ୍ ଜଣ ପଡୁଛ ?

ଆଜକି ପଣୁକି ଗଲକି ,ତଥାପକି ବମା ପାସବୁ୍କ 
ବର ଏଟେଟ୍କି କବଲ ନାହକି ଁ| ବସ ବମା 

ସାଙ୍ଗବର ବହୁତ ଖରାପ ବ୍ବହାର 
କବଲ |ଆଉ ବକବବ ବହବଲ ବ୍ାଙ୍ 
ଙୁ୍ ଆସକିବ ନାହକି ଁବବାଲକି କହକିବଲ | 
ମୁ ଁତ ବସ କମଡ଼ଚାରୀଙ୍ ନାମବର 
ଅଭକିବରାଗ କରକିବାକୁ ଚାହୁଚଁକି |

କକିନ୍ତୁ ବକଉଠଁକି କରକିବକି ଜାଣକି ନାହକି ଁ?

ବନା�: ଆପଣ ରେକି ବ୍ାଙ୍ ର ବକୌଣସକି ବସବାବର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତକି ବତବବ ବ୍ାଙ୍ ର ଶାଖା ଅଧକିାରୀ କକିମା୍ ବ�ାଲ ଫ୍କି  ନମର୍ ବର 
ଅଭକିବରାଗ କରକି ପାରନ୍ତକି |

15.  ଅଭକିବରାଗ କରକିବାର  ଉପାୟ

ଅଭିଯ�ୋଗ କରିବୋର ଉପୋୟ
ରେକି ଆପଣଙୁ୍ ବ୍ାଙ୍ ସମନ୍୍ବର ବକୌଣସକି 
ଅଭକିବରାଗ 
କରକିବାର ଅଛକି ବତବବ ନକିମ ୍ନ ଅଧକିାରୀଙ୍ 
ସଂବଗ ବରାଗାବରାଗ କରନ୍ତୁ |
ଶ୍ୀ .
ଠକିକଣା.
ବୋନ ନମର୍.
ଇ ବମଲ.
ରେକି ୩୦ େକିନ ମଧ୍ୟବର ଆପଣଙ୍ ଅଭକିବରାଗର 
ସମାଧାନ ବହଲା ନାହକି ଁକକିମା୍
ଆପଣ ଏ ସମାଧାନ ବର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତକି ବତବବ 
ବ୍ାଙ୍ ବଲାକପାଳ ଙୁ୍ ନକିମ ୍ନ ଠକିକଣା ବର ସମ୍କଡ଼ 
କରନ୍ତୁ |
ବ୍ାଙ୍କିଙ୍ଗ ବଲାକପାଳ:ଶ୍ୀ.
ଠକିକଣା.
ବୋନ ନମର୍.
ଇ ବମଲ



ବନା�:  ବରକିଷ ୍ଠ ନାଗରକିକ / େକିବ୍ାଙ୍ଗ ମାନଙ୍ ପାଇ ଁବଗା�କିଏ କାଉଟେର ବର ସମସ୍ ବସବା ବେବା ବ୍ାଙ୍ ମାନଙ୍ ପାଇ ଁଜରୁରୀ ଅବ� |

16.  ବରକିଷ ୍ଠ ନାଗରକିକ / େକିବ୍ାଙ୍ଗ ମାନଙ୍ ପାଇ ଁବଗା�କିଏ କାଉଟେର ବର ସମସ୍ ସବୁକିଧା 

କକିନ୍ତୁ ବସଠାବର ମବତ ଅଲଗା ଅଲଗା 
କାଉଟେର  ରକିବାକୁ ପଡକିବ ,ରାହା ବମା 

ପାଇ ଁବହୁତ ଅସବୁକିଧା |

ମବତ ତ ଏହା ଜଣା ନଥଲିା 
| ମକିଛବର ତବତ ହଇରାଣ 

କରୁଥଲିକି  |

କକା ବମାର କକିଛକି ଅସବୁକିଧା ନାହକି ଁକକିନ୍ତୁ ମୁ ଁ
�କିବକ ଜଲେକି କାମବର ବାହାରକି ରକିବକି | ରେକି 

ଆପଣ ଚାହାନ୍ତକି ମୁ ଁରକିକ୍ସା ବର ଆପଣଙୁ୍ 
ବ୍ାଙ୍ ଶାଖା ପାଖବର ଛାଡକି  

ବେଇ ପାରକିବକି |

ପଅୁ ରାମଲାଲ,ଆଜକି ବଜ଼ାର ରୁ ଔଷଧ 
କକିଣକିବା ପାଇ ଁ ବମା ଜମା ଖାତାରୁ ୮୦୦ 

�ଙ୍ା କାଢକି ବନଇ ଆସକିବୁ  ଓ ପାସ ବୁକ ମଧ୍ୟ 
ଏଟେଟ୍କି କରକିବାର ଅଛକି |

ନାହକି ଁକକା .ଆପଣଙ୍ ଭଳକି  ବରକିଷ ୍ଠ ନାଗରକିକ 
ମାନଙ୍ ପାଇ ଁଜବଣ କମଡ଼ଚାରୀ ପାଖବର  

କକିମା୍ ବଗାବ� କାଉଟେର ବର ଆପଣଙ୍ ସବୁ 
କାମ ବହାଇରକିବ |



ସାବହବ,ବମା ଝକିଅର ବାହାଘର ବରଉ ଁପକିଲା ସାଙ୍ଗବର 
ଠକିକ ବହବାକୁ ରାଉଛକି ,ତାହାର ବ୍ାଙ୍ ଖାତା ଆପଣଙ୍ 

ବ୍ାଙ୍ ବର ଅଛକି |

ବନା�: ବ୍ାଙ୍ ନକିଜର ଗ୍ାହକଙ୍ ଜମାଖାତା ବା ଋଣ ବକିଷୟବର କାହାକୁ ସଚୂନା େକିଏ ନାହକି ଁ(ଏମକିତକିକକି  ତାଙ୍ ପରକିବାର ବଲାକଙୁ୍ ମଧ୍ୟ)

17:ନକିଜତା ଓ ବଗାପନୀୟତା  ର ଅଧକିାର

େୟା କରକି ମବତ କ୍ଷମା କରକିବବ | ଆବମ ବକୌଣସକି ଗ୍ାହକଙ୍ର ବ୍ାଙ୍ବର ଥବିା 
ଜମା ଖାତା ,ଋଣ ଇତ୍ାେକି ବକିଷୟବର ଅନ୍ କାହାକୁ ଜଣାଉ ନାହୁ ଁ,ଏମକିତକିକକି 

ତାଙ୍ର ପରକିବାର ବଲାକଙୁ୍ ମଧ୍ୟ |

ଆପଣ କହକି ପାରକିବବ ତାର ଖାତାବର 
ବକବତ �ଙ୍ା ଜମା ଅଛକି ?

ସାବହବ ,କକା ଆପଣଙୁ୍ କକିଛକି ପଚାରକିବବ |



ଭଲ ବହଲା ଶକିକ୍ଷକ ମହାଶୟ ,ଆପଣ 
ବବତଇ ବେବଲ | ବତଡ଼ମାନ ମ ୁ�ଙ୍ା 

ବୁଝକି ବକିଚାରକି ଜମା କରକିବକି |

ମ ୁତ ବ୍ାଙ୍ ବର ୨୦୦୦୦ �ଙ୍ା 
୫ ବଷଡ଼ ପାଇ ଁେକି କ୍ସଡ ଡକିବପାଜକି� 
କରକିବାକୁ ଚାହୁଚଁକି ରାହାକକି ବମାର 
ଝକିଅ ବାହାଘର ବବବଳ କାମବର 
ଆସକିବ |କକିନ୍ତୁ ବ୍ାଙ୍ ର ଜବଣ 
ସାବହବ କହୁଛନ୍ତକି ଏ ପଇସା 
ର ବୀମା ପଲକିସକି ବନଇରାଅ 

ରାହାଦ୍ାରା ତୁମର ଅଧକି ଲାଭ 
ବହବ |

ବନା�: ବ୍ାଙ୍ ବର ପଇସା ଏମକିତକି ଡକିବପାଜକି� ବର ରଖବିବ ରାହା ଆପଣ ଭଲ ଭାବବର ବୁଝକିଥବିବ |ବୀମା ପଲକିସକି ଓ ମକିଉଚୁଆଲ େଣ୍ଡ ବର ପଇସା ବସବତବବବଳ ଲଗାଇବବ 
ବରବତବବବଳ ଆପଣଙ୍ ବସ ବକିଷୟବର କକିଛକି ଜ୍ାନ ଥବି | କାହକିକଁକିନା ଏଥବିର ପଇସା ନକିବବଶ କରକିବାବର ବକିପେ ଅଛକି |ବ୍ାଙ୍ ର କମଡ଼ଚାରୀ ଆପଣଙୁ୍ ବୀମା ପଲକିସକି କକିମା୍ 

ମକିଉଚୁଆଲ େଣ୍ଡ ବର ପଇସା ରଖବିା ପାଇ ଁବାଧ୍ୟ କରକି ପାରକିବବ ନାହକି ଁ|

ନମସ୍ାର ଶକିକ୍ଷକ ମହାଶୟ |ଭଲ ବହଲା ଆପଣଙ୍ 
ସାଙ୍ଗବର ବଭ� ବହଲା | ଆପଣଙ୍ ଠାରୁ କକିଛକି ପରାମଶଡ଼ 

ବନବାର ଅଛକି |

18.: ବ୍ାଙ୍ ଗ୍ାହକ ମାନଙୁ୍ ବୀମା ପଲକିସକି ଭୁଲ ଉପାୟବର ବକିକକିବା

େକି କ୍ସଡ  ଡକିବପାଜକି� ର ପଇସା ସମୟ ପରୁକିବା 
ପବୂଡ଼ରୁ କାଢକିବା ପାଇ ଁକକିଛକି ସର୍ଡ଼ ଅଛକି ,କକିନ୍ତୁ େକି କ୍ସଡ 

ଡକିବପାଜକି� ପଇସା େରକାର ପଡକିବଲ କାଢକି 
ପାରକିବ|

କଣ ବୁଝକିବାର ଅଛକି ଜଗେୀଶ  |

ନା ଜଗେୀଶ ,ବ୍ାଙ୍ ତୁମକୁ ବୀମା ପଲକିସକି 
ବନବା ପାଇ ଁବାଧ୍ୟ କରକିପାରକିବ ନାହକି ଁ|ବୀମା 

ପଲକିସକି ର ପଇସା କକିଛକି ସମୟ ପାଇ ଁ
କାଢକି ବହବ ନାହକି ଁ, ବସଥ ିପାଇ ଁେରକାର 
ପଡକିବଲ ତାହାକୁ ଉପବରାଗ କରକି ପାରକିବ 
ନାହକି ଁ| େକି କ୍ସଡ ଡକିବପାଜକି� ବର ରଖଥିବିା 
ପଇସା େରକାର ପଡକିବଲ କଢା ରାଇ 

ପାରକିବ |



 ବନା�: ବରଉଠଁାବର ବ୍ାଙ୍ ଶାଖା  ନାହକି ଁ,ବସଠାବର ବ୍ବସାୟ ପ୍ତକିନକିଧ ି/ ସଭୁକିଧା ୋତା ବ୍ାଙ୍କିଙ୍ଗ ସବୁକିଧା ଉପଲବ୍ଧ କରାଇ ଥାନ୍ତକି |

19:ବ୍ବସାୟ ପ୍ତକିନକିଧ ି/ ସଭୁକିଧା ୋତା ମାନଙ୍ ଦ୍ାରା ବ୍ାଙ୍କିଙ୍ଗ ବର ସହାୟତା

ବରଉ ଁଜାଗାବର ବ୍ାଙ୍ 
ଶାଖା ନାହକି ଁବସଠାବର ବ୍ାଙ୍ 
ବ୍ବସାୟ ପ୍ତକିନକିଧ ିବା ସଭୁକିଧା 

ୋତା ରଖନ୍ତକି |

ଶକିକ୍ଷକ ମହାଶୟ ବସମାବନ 
ଗ୍ାହକ ମାନଙ୍ ସହାୟତା 

କକିପରକି କରନ୍ତକି ?

ବସମାବନ ଖାତା ବଖାଲକିବା ,ପଇସା 
ଜମା କରକିବା ,ପଇସା ଉଠାଇବା ,ଏକ 
ଜାଗାରୁ ଅନ୍ ଏକ ଜାଗାକୁ ପଇସା 

ପଠାଇବା ଆେକି ସବୁକିଧା ବେଇ 
ପାରନ୍ତକି |

ନାହକି ଁଶକିକ୍ଷକ 
ମହାଶୟ 

କକିନ୍ତୁ ବଲାକମାବନ ବସମାନଙ୍ 
ଉପବର କକିପରକି ବକିଶ୍ାସ 

କରକିବବ କକି ବସମାବନ ବ୍ାଙ୍ 
ପାଇ ଁକାମ କରୁଛନ୍ତକି |

ବସମାବନ ବସଠାକାର ବାସକିନ୍ା 
ବହାଇଥାନ୍ତକି ଓ ବସମାନଙ୍ ପାଖବର 

ବ୍ାଙ୍ ଦ୍ାରା େକିଆ ରାଇଥବିା 
ଅଧକିାର ପତ୍ର ଥାଏ |

 ବ୍ାଙ୍ ବର ବ୍ବସାୟ 
ପ୍ତକିନକିଧ ିବା ସବୁକିଧା ୋତା 

ଙ୍ ର
ସାହାର୍ ବନବା

କକିଏ ଜାଣକିଛ ବ୍ବସାୟ ପ୍ତକିନକିଧ ିବା ସଭୁକିଧା 
ୋତା ଆପଣଙ୍ ବ୍ାଙ୍କିଙ୍ଗ ବର କକିଭଳକି 

ସହାୟତା କରକି ପାରନ୍ତକି |

ବପୌଢ ଶକିକ୍ଷା 



ଗ୍ୋହକ ମୋଯେ ଧ୍ୋେ ଦଅିନ୍ତୁ 

1. ବକି.ଏସ.ବକି.ଡକି - ବଛା� ଖାତା ବଖାଲକିବା ବହୁତ ସହଜ |

2. ଜମା ଖାତା ବଖାଲକିବା ପବୂଡ଼ରୁ ତାର ବକିବଶଷ ସର୍ଡ଼ ଗଡୁକିକ ପଢନ୍ତୁ ଓ ବୁଝନ୍ତୁ |

3. ସଂଚୟ ଖାତା ଓ େକି କ୍ସର୍ ଡକିବପାଜକି� (ମକିଆେୀ ଜମା) ଖାତା ବର ନାମାଙ୍ନ ନକିଶ୍ଚକିତ ଭାବବର କରନ୍ତୁ |

4. େକି କ୍ସର୍ ଡକିବପାଜକି� (ମକିଆେୀ ଜମା) ଖାତାରୁ ପଇସା ସମୟ ଆଗରୁ କଢା ରାଇ ପାରକିବ ଓ ତାକୁ ବନ୍ା ରଖ ିଋଣ ମଧ୍ୟ 

ନକିଅ ରାଇ ପାରକିବ | 

5. ନକିଜର ସଂଚୟ ଖାତା ସହ ରୂବପ/ଏ.�କି.ଏମ କାଡଡ଼ ନକିଶ୍ଚୟ ନକିଅନ୍ତୁ ,ରାହା ଦ୍ାରା ଆପଣ ଆପଣଙ୍ ପଇସା ସହଜବର 

କାଢକି ପାରକିବବ |

6. ନକିଜର ରୂବପ/ଏ.�କି.ଏମ କାଡଡ଼ ସାବଧାନ ବର ରଖନ୍ତୁ | ଏହାର ନମର୍ ଓ ପକିନ କାହାକୁ (ଏପରକିକକି ବ୍ାଙ୍ କମଡ଼ଚାରୀ ଙୁ୍ 

ମଧ୍ୟ )କୁହନ୍ତୁ ନାହକି ଁ|

7. ଆପଣଙ୍ ରୂବପ/ଏ.�କି.ଏମ କାଡଡ଼ ହଜକିଗବଲ ବା ଏ.�କି.ଏମ କାଡଡ଼ ବର ପଇସା କାଢକି ନଥବିଲ ମଧ୍ୟ ପଇସା କାଢକିବାର  

ଏସ.ଏମ.ଏସ ଆସକିବଲ ଏହାର ସଚୂନା ତୁରନ୍ତ ବ୍ାଙ୍ ବର େକିଅନ୍ତୁ |

8. ଆପଣଙୁ୍ ଜମା ଖାତାବର କକିଛକି ନା କକିଛକି ପଇସା ଜମା କରକିବା କକିମା୍ କାଢକିବା ଜରୁରୀ | ୨ ବଷଡ଼ ମଧ୍ୟବର କମ ରୁ କମ 

ଥବର ବହବଲ  ଜମା ଖାତାବର ବଲନବେନ କରକିବା ଜରୁରୀ ,ରାହାଦ୍ାରା ଆପଣଙ୍ ଖାତା ନକିଷ୍କକିୟ ବହବ ନାହକି ଁ|

9. ରେକି ବ୍ାଙ୍ ର ବକୌଣସକି ବସବାବର ଅସବୁକିଧା ବହଉଛକି ବା ଆପଣଙୁ୍ ବକୌଣସକି ଅଭକିବରାଗ କରକିବାର ଅଛକି ,ବତବବ 

ଶାଖା ଅଧକିାରୀଙୁ୍ ତୁରନ୍ତ ଅଭକିବରାଗ କରନ୍ତୁ ବା ବ�ାଲ ଫ୍କି  ନମର୍ ବର ବୋନ କରନ୍ତୁ |

10. ବୟସ୍ / େକିବ୍ାଙ୍ଗ ମାନଙୁ୍ ବଗା�କିଏ ବକାଉଟେର ବର ସମସ୍ ସବୁକିଧା ବରାଗାଇ ବେବା ବ୍ାଙ୍ ମାନଙ୍ ପାଇ ଁନକିହାତକି 

ଜରୁରୀ ଅବ� |

11. ବରଉ ଁଠାବର ବକୌଣସକି ବ୍ାଙ୍ ଶାଖା ନାହକି ଁବସଠାବର ବ୍ବସାୟ ପ୍ତକିନକିଧ ି/ସବୁକିଧା ୋତା ବ୍ାଙ୍କିଙ୍ଗ ସବୁକିଧା ଗ୍ାହକ 

ମାନଙ୍ ପାଖବର ପହଚଁାଇ ଥାନ୍ତକି  |

12. ବ୍ାଙ୍କିଙ୍ଗ ବକାର୍ ଆପଣଙ୍ ମାନଙ୍ ଅଧକିାର ବକିଷୟବର ଜଣାଏ କକି ,ଗ୍ାହକ ମାନଙୁ୍ ଉର୍ମ ବ୍ବହାର କରା ରାଉ ଓ        

ସମସ୍ ବସବା ବକିଷୟବର ଭଲ ଭାବବର ଜଣାଇ େକିଆରାଉ |ଆପଣଙୁ୍ ଏ ବକିଷୟବର ଜାଣକିବା ଉଚକିତ |

 କପକି ରାଇ�:
ଏହାର ଉପବରାଗ କରାରାଇ ପାରକିବ କକିନ୍ତୁ ଉଶ୍ଚ ର ସବକିବଶଷ ବକିବରଣୀ ବେବାକୁ ପଡକିବ |

    
                                      

ଏହକି ପସୁ୍କର ଉବେଶ୍ ଗ୍ାହକ ମାନଙୁ୍ ବ୍ାଙ୍ ବସବା ବକିଷୟବର ଓ ଗ୍ାହକ ଙ୍ ଅଧକିାର ବକିଷୟବର ସବଚତନ କରକିବା | ପାଠକ 
ମାନଙୁ୍ ଅନୁବରାଧ ଏହାର ଉପବରାଗ ବୁଝକି ବକିଚାରକି କରକିବବ |

ଅବ୍ଟାବର ୨୦୧୬ ବର ପ୍ଥମ ପ୍କାଶନ 



ଭାରତୀୟ ବ୍ାଙ୍କିଙ୍ଗ ଏବଂ ମାନଙ୍ ବବାର୍ଡ଼
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