
EFT DEBIT              আরও               
{ 

প্রচলিত ধারণা : ফ ফ্যাংক থেকক EFT DEBIT কযয মযয় নয। 
প্রকৃত ঘটনা/অবস্থা : ফর্ত ভযকন থভযট ৪৬ টি প্রযইকবট ফ্যাংক থেকক EFT DEBIT কযয মযয়। র্কফ যকযযী ফ্যাংক ভূ ও 
২/১ টি প্রযইকবট ফ্যাংক এখনও এই ুবফধযয আওর্যবুক্ত কর্ যকযবন। 

 

প্রচলিত ধারণা : বরব ওনযযকেয যকে থমযগযকমযগ ককভ মযয়। পকর নরু্ন Business কযয মযয় নয। 
প্রকৃত ঘটনা/অবস্থা : জ ও আধুবনক উযয় (থমভন: থভযফযইর থপযন, ই-থভইর ইর্্যবে) ফ্ফযয ককয আযও কযমতকযীবযকফ 
বরব ওনযযকেয যকে ম্পৃক্তর্য ফৃবি কযয মযয়। EFT DEBIT                            FA              ময় ও       য় 

          ও              য়      য়      ময় ম                   ।     EFT DEBIT                      ময় ও     

        য়         ময়       Business এ              য়।             ,  ময়ম        য়      ময় ম        ,   ম   এ   

এ    Persistency         য়। 

 

প্রচলিত ধারণা : কর ফ্যাংক একযউন্ট থেকক EFT DEBIT কযয মযয় । 
প্রকৃত ঘটনা/অবস্থা : শুধুভযত্র ফ্বক্তগর্ ফ্যাংক একযউন্ট (একেকত্র ককতযকযট ফয থপ্রযপ্রযইটযয ফ্যাংক একযউন্ট গ্রণকমযগ্ নয়) 
থেকক EFT DEBIT  কযয মযয়। থজন্ EFT DEBIT  পযভ ূযণ কযযয ভয় বরব ওনযকযয ফ্যাংক একযউন্টটি থমন 
অফ্ই ফ্বক্তগর্ য়, থই বফলয়টি বনবির্ কয় বনন। 

 

প্রচলিত ধারণা : EFT DEBIT াংক্রযন্ত র্ে্ SMS এয ভযধ্কভ শুধুমাত্র বরব ওনযযকক যঠযকনয য়। 
প্রকৃত ঘটনা/অবস্থা : EFT DEBIT Activate, Decline, Rejection ও Dishonor কর বরব ওনযকযয যকে যকে 
পযইন্যবিয়যর একযবকয়টককও SMS এয ভযধ্কভ জযনযকনয য়। এজন্ থভটরযইপ এ বরব ওনযয ও পযইন্যবিয়যর একযবকয়ট 
এয থভযফযইর থপযন নম্বয যরনযগযে েযকয জরুযী। 

 

প্রচলিত ধারণা : EFT DEBIT এয ভযধ্কভ বপ্রবভয়যভ থকভন্ট একফযয Dishonor কর EFT DEBIT িবর্টি ফন্ধ কয় মযয়। 
প্রকৃত ঘটনা/অবস্থা : মবে বরব চযরু েযকক, র্কফ EFT DEBIT এয ভযধ্কভ প্রেত্ত থকযনও থকভন্ট এক ফয একযবধকফযয 

Dishonor করও EFT DEBIT পযভ এ উকেবখর্ Last Payment Date মতন্ত EFT DEBIT বনকেতনয ফ্যাংকক যঠযকনয য়। 

 

প্রচলিত ধারণা : EFT DEBIT এয ভযধ্কভ বপ্রবভয়যভ থকভন্ট একফযয Dishonor কর থই একই থকভন্ট এয জন্ লিতীয়বার 
ফ্যাংক এ বনকেতনয যঠযকনয মযয়। 

প্রকৃত ঘটনা/অবস্থা : একফযয থকভন্ট Dishonor কর থই থকভন্ট এয জন্ বির্ীয়ফযয ফ্যাংক এ EFT DEBIT বনকেতনয 
যঠযকনয মযয় নয। একেকত্র উক্ত Due  থকভন্টটি EFT ফ্র্ীর্ অন্ থকযনও বপ্রবভয়যভ প্রেযকনয ভযধ্ভ(কমভন: থভযফযইর ফ্যাংবকাং, 
ইন্টযযকনট ফ্যাংবকাং, এটিএভ থভবন, ক্য কযউন্টযকয নগে ও থচককয ভযধ্কভ) ফ্ফযয ককয বযকযধ কযকর্ য়। 
 

 

 

প্রচলিত ধারণা : থমকরু্ EFT DEBIT িবর্কর্ বপ্রবভয়যভ প্রেযন কযকর বপ্রবভয়যভ বযবপ্ট ইু্ কযয য় নয, থকরু্ বরব 
ওনযয এ িবর্ গ্রকণ আগ্রী ন নয। 
প্রকৃত ঘটনা/অবস্থা :   
 লিলি ওনার এর  ব্াাংক একাউন্ট ডেলবট হওয়া মাননই হি EFT DEBIT এর মাধ্নম তার লিলি লপ্রলময়াম জমা হনয় 

ডেনে।  

 থভটরযইপ এ EFT DEBIT এয ভযধ্কভ বপ্রবভয়যভ ঠিকবযকফ জভয ওয়যয বফলয়টি বনবির্ কর্ FA গণ বনবেতষ্ট থভয়যেযকন্ত 
বরব ওনযযকক বপ্রবভয়যভ থকভন্ট যটিত বপককট যফযয কযকর্ যযকফন। একর্ বরব ওনযকযয যকে থমযগযকমযগ, ম্পৃক্তর্য 
ও ুম্পকত  আযও ফৃবি যকফ। 



 EFT DEBIT িবর্কর্ বপ্রবভয়যভ জভয বেকর বপ্রবভয়যভ বযবপ্ট ইু্ কযয নয করও বপ্রবভয়যভ বযকযকধয কনপযকভতন SMS 

এয ভযধ্কভ বরব ওনযযকক অফগর্ কযয য়। উযন্তু বযকযবধর্ বপ্রবভয়যভ এয র্ে্ বরব ওনযয এয ফ্যাংক একযউন্ট 
এ াংযবের্ েযকক ময নগে টযকয ফয থচককয থফরযয় েযকক নয। 

 

প্রচলিত ধারণা : EFT DEBIT িবর্কর্ বরবয বপ্রবভয়যভ প্রেযকনয বফলকয় থভটরযইপ এয যকে বফববন্ন ফ্যাংক এয বনবেতষ্ট 
চুবক্ত আকে।  
প্রকৃত ঘটনা/অবস্থা : EFT DEBIT িবর্কর্ বরবয বপ্রবভয়যভ প্রেযকনয বফলকয় থভটরযইপ এয যকে বফববন্ন ফ্যাংক এয 
থকযনও বনবেতষ্ট চুবক্ত থনই। ফযাং ফযাংরযকে ফ্যাংক এয বফবধ ও বনকেতনয অনুমযয়ী ফ্যাংক ভূ EFT DEBIT ুবফধযয ভযধ্কভ 
ফ্যাংককয একযউন্ট থযল্ডযযকেয ফীভযয বপ্রবভয়যভ েযড়যও অন্যন্ থকভন্ট থেয়যয ুবফধয প্রেযন ককয েযকক। 

 

প্রচলিত ধারণা : থম থকযন বরব ওনযকযয জন্ EFT DEBIT ুবফধয উমুক্ত । 

প্রকৃত ঘটনা/অবস্থা : থম কর বরব ওনযয বনকজকেয বরব ও ফ্যাংক একযউন্ট ম্পককত  কচর্ন এফাং বরবয বপ্রবভয়যভ 
বনয়বভর্ প্রেযন ককযন, ভূরর্ র্যযযই EFT DEBIT িবর্ মেযমেবযকফ চযবরকয় বনকয় মযন। চযকুযীজীফীকেয থেকত্র Salary 
ফয  কববাং ফ্যাংক একযউন্ট এফাং ফ্ফযয়ী ফয গৃফধূকেয থেকত্র  কববাং ফ্যাংক একযউন্ট থেকক EFT DEBIT বনকেতনয প্্রেযন 
কযযই থেয়। 

 

প্রচলিত ধারণা : বরবয থভযড/বপ্রবভয়যকভয বযভযণ/ফ্যাংক একযউন্ট বযফর্ত ন করও ূকফতয EFT DEBIT পযভ এয ভযধ্কভই 
কযজ চযবরকয় থনওয়য মযয়।  
প্রকৃত ঘটনা/অবস্থা : বরবয থভযড/বপ্রবভয়যকভয বযভযণ/ফ্যাংক একযউন্ট বযফর্ত ন কর ুনযযয় নরু্ন ককয EFT DEBIT 
পযভ ূযণ ককয থভটরযইপ থড অবপ এ যঠযকর্ য়। 

 

প্রচলিত ধারণা : বরবয বযবনউয়যর বপ্রবভয়যভ বনধতযবযর্/ Inforce ওয়যয ূকফতই EFT DEBIT বনকেতনয থেয়য মযয়। 
প্রকৃত ঘটনা/অবস্থা :  বরবয বযবনউয়যর বপ্রবভয়যভ বনবির্ কয়ই EFT DEBIT পযভ টি ূযণ কযকর্ কফ। EFT DEBIT 
পযভ এ রূণকৃত লপ্রলময়ানমর লরমাণ লিলির িঠিক লপ্রলময়ানমর িমান না হনি উক্ত লিলির জন্ EFT DEBIT 
লননদে শনাটি  কার্েকর করা িম্ভব হয় না। র্যই শুধুভযত্র বরব ডকুকভন্ট থডবরবযযী কযযয ভয়ই EFT DEBIT পযভটি ূযণ 
কযকফন। 

 

প্রচলিত ধারণা : ফ্যাংককয একযউন্ট থযল্ডযয ফ্র্ীর্ অন্ থম থকযন ফ্বক্ত (কমভন ফ্যাংক একযউন্ট থযল্ডযকযয আত্মীয়, 
UM,FA) ূযণকৃর্ EFT DEBIT Form ফ্যাংকক বনকয় থগকরই ফ্যাংক কভতকর্ত য উক্ত Form Authorize ককয থেয়। 
প্রকৃত ঘটনা/অবস্থা :  ূযণকৃর্ EFT DEBIT Form টি Authorization এয জন্ একযউন্ট থযল্ডযযককই ফ্যাংক এ বনকয় থমকর্ 
কফ। থকেকত্র ফ্যাংক কভতকর্ত য ফয     ম        মবে ফযাংরযকে ফ্যাংক এয বফবধ ও বনকেতনয অনুমযয়ী EFT DEBIT Form 

Authorize কযকর্ আনযগ্রী ন র্খন উক্ত     এয BACH ম        এয যকে অবর্ ত্বয থমযগযকমযগ কযকফন। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


