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মু�ণ :

ৰা��য় িব�ীয় িশ�া েক� (এন .িচ .এফ .ই )
ি�তীয় সং�ৰণ, 2021

দায়লুি�:
এই পু��কাখন পাঠকক িব�ীয় �পত সা�ৰ কিৰ েতালাৰ এক আ�িৰকতাপূণ � উে�শ�েৰ ৈসেত এক
পঠন আ� িশ�ণ সাম�ীৰ �পত ��ত কৰা ৈহেছ। েকােনা িবেশষ িব�ীয় পণ� বা েসৱাৰ স�ভ�ত এটা
িস�া� �হণ কৰাৰ ে��ত পাঠকক অনুিচতভােৱ �ভািৱত কৰা ইয়াৰ উে�শ� নহয়। িযেকােনা িবিনেয়াগ
স�� কৰাৰ পূেব � পাঠকসকলক েতওঁ েলাকৰ িবিনেয়াগ পৰামশদাতাৰ
�
ৈসেত আেলাচনা কিৰবৈল েকাৱা
হ'ল।
����: উৎসৰ �ীকৃিত �দানৰ চতর্সােপে� পুনঃ��ত কিৰবৈল অনুমিত িদয়া হয়।
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এন.িচ.এফ.ই (েনশয্েনল েচ�াৰ ফৰ ফাইেনি�েয়ল এডু েকশয্ন)ৰ িবষেয়
ৰা�ীয় িবত্তীয় িশ�া েক� (এন.িচ.এফ.ই) ৈহেছ ভাৰতীয় িৰজাভর্ েবংক (আৰ.িব.আই.), ভাৰতীয় �িতভূ িত আৰু
িবিনময় েবাডর্ (েছিব), ভাৰতীয় বীমা িনয়ামক আৰু িবকাশ �ািধকৰণ (আই.আৰ.িড.এ.আই.) আৰু েপ�ন িনিধ
িনয়ামক আৰু িবকাশ �ািধকৰণ (িপ.এফ.আৰ.িড.এ.)ৰ �াৰা �ৱিতর্ ত অনুে�দৰ 8ৰ এটা েকা�ানী (লাভৰ
বােব নহয়)।
দশর্ ন – "এখন িবত্তীয়ভােৱ সজাগ আৰু �মতাশীল ভাৰত"
উে�শয্ - উপেভা�াৰ সুৰ�া িনি�ত কৰা আৰু অিভেযাগ সমাধানৰ বােব িনৰেপ� আৰু �� বয্ৱ�ােৰ ৈসেত িনয়ি�ত
সং�াসমূহৰ জিৰয়েত যেথািচত িবত্তীয় পণয্ আৰু েসৱাসমূহ লাভ কৰাৰ �াৰা িবত্তীয় উপকািৰতা লাভ কিৰবৰ বােব
অিধক ফল�সূভােৱ ধনৰ �ব�ন কৰাত মানুহক সহায় কিৰবৈল বয্াপক পিৰমাণৰ িবত্তীয় িশ�াৰ অিভযান আৰ� কৰা।
ভাৰতীয় িবত্তীয় খ�ৰ িনয়ামকসমূহ:
আৰ.িব.আই: ভাৰতীয় িৰজাভর্ েবংক (আৰ.িব.আই) ৈহেছ ভাৰতৰ েক�ীয় েবংক, িয ভাৰতৰ মু�া নীিতসমূহ িনয়�ণ
কৰাৰ লগেত ভাৰতৰ েবংিকং আৰু অনা-েবংিকং িবত্তীয় খ�েটাও িনয়�ণ কেৰ।
েৱবছাইট: https://www.rbi.org.in
েছিব: ভাৰতীয় �িতভূ িত আৰু িবিনময় েবাডর্ (েছিব) ৈহেছ ভাৰতীয় �িতভূ িত বজাৰখনৰ িনয়�ক আৰু

�িতভূ িত বজাৰখনৰ উ�য়ন �ৱতর্ ন কৰাৰ লগেত িনয়�ণ কিৰ �িতভূ িতসমূহৰ ে��ত িবিনেয়াগকাৰীসকলৰ
�াথর্ সুৰি�ত কৰাৰ বােব দািয়�শীল।
েৱবছাইট: https://www.sebi.gov.in
আই.আৰ.িড.এ.আই: ভাৰতীয় বীমা িনয়ামক আৰু িবকাশ �ািধকৰণ (আই.আৰ.িড.এ.আই.) ৈহেছ ভাৰতৰ বীমা তথা
পুনঃবীমা উেদয্াগসমূহ িনয়�ণ আৰু �ৱতর্ ন কৰাৰ বােব দািয়�শীল িনয়ামক সং�া।
েৱবছাইট: https://www.irdai.gov.in

িপ.এফ.আৰ.িড.এ: েপ�ন িনিধ িনয়ামক আৰু িবকাশ �ািধকৰণ (িপ.এফ.আৰ.িড.এ.) ৈহেছ েপ�ন খ�েটাৰ �িত�া,
উ�য়ন তথা িনয়�ণৰ �াৰা বৃ� বয়সৰ উপাজর্নৰ িন�য়তা �ৱতর্ ন কৰাৰ বােব দায়ব� িনয়ামক সং�া।
েৱবছাইট: https://www.pfrda.org.in
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�াথিমক অৱধাৰণাসমূহ
বয্য়

আয়, বয্য় আৰু আয়-বয্য়ৰ পিৰক�না ��ত

জীয়াই থািকবৰ বােব টকা-পইচাৰ খৰচ হ'বই। আপুিন অ�, ব�, গৃহ, যাতায়তী,

মাহেটাৰ েশষত আেপানাৰ হাতত েকিতয়াবা নগদ টকাৰ অভাৱ হয়েন? আেপানাক
�কৃ তেতই �েয়াজন েহাৱা ব�েবাৰৰ বােব আপুিন স�য় কিৰব পৰা নাই েযন নালােগেন?

হয়। তাৰ িপছত আেছ িবিভ� ধৰণৰ অৱসৰ িবেনাদন, মেনাৰ�ন তথা আত্মীয়-

আেপানাৰ খৰচসমূহৰ জিৰয়েত িনজৰ উপাজর্নৰ ভাৰসাময্ ৰ�া কৰাৰ লগেত – আনিক
স�য় আৰু অিতিৰ� খা-খৰচৰ বােবও আেপানাৰ হাতত িকছু টকা ৰািখবৈল আপুিন
িশিকব পােৰ। আেপানাৰ হাতৈল অহা আৰু আেপানাৰ হাতৰপৰা ওলাই েযাৱা টকািখিন
আপুিন েকেনৈক িনয়�ণ কিৰব পােৰ চাওঁ আহক।

�াথিমকতা িনধর্ াৰণ: �েয়াজনীয়তা আৰু েহঁ পাহসমূহ

েযাগােযাগ আৰু বহ অনয্ অপিৰহাযর্ খা-খৰচৰ বােব ধন পিৰেশাধ কিৰবলগীয়া
কুটু �ৰ বােব উপহাৰ আিদেক ধিৰ আৰু বহ িকবািকিব। আপুিন যিদ িনজৰ
ল�য্ত উপনীত হ'ব েখােজ, আেপানাৰ খা-খৰচিখিনত আপুিন এই দুটা কাম
কিৰবই লািগব:

1. আেপানাৰ খৰচেবাৰ িচিন পাব লািগব
2. অ�েয়াজনীয় খৰচৰ পিৰমাণ কমাব লািগব।

আেপানাৰ �েয়াজনীয়তা আৰু েহঁ পাহসমূহৰ মাজত থকা পাথর্কয্িখিন আপুিন বুিজ েপাৱােটা

আেপানাৰ খৰচ িনয়�ণ কৰাৰ �থমেটা পদে�প ৈহেছ িনজৰ ৈদনি�ন খৰচিখিনৰ

অিত জৰুৰী। ই আেপানাৰ �াথিমকতািখিন িনধর্াৰণ কৰাত সহায় কিৰব যােত আেপানাৰ

ওপৰত চকু ৰখাৰ অভয্াস কৰা যােত আেপানাৰ খৰচৰ পিৰমাণ আৰু আেপানাৰ

টকািখিন আপুিন ক'ত খৰচ কিৰব লােগ েসই কথা আপুিন বুিজ পায়।

খৰচৰ িবৱৰণেবাৰ আপুিন জািনব পােৰ।

1. �েয়াজনীয়তা: এক অপিৰহাযর্তা, �েয়াজনীয় িকবা এটা, জীৱনৰ বােব অপিৰহাযর্
িকবা এটা
2. েহঁ পাহ: এটা ই�া, মেন িবচৰা িকবা এটা, অপিৰহাযর্ নহয় েতেনকুৱা িকবা এটা
এই সং�াসমূহৰ জিৰয়েত, "েমাৰ মূৰৰ ওপৰৰ চািলখন" ৈহেছ এক �েয়াজনীয়তা। িঠক
েসইদেৰ অ�, ব� আৰু ঔষধ-পািত। "হলত ৈগ এখন িচেনমা েচাৱােটা" ৈহেছ এটা েহঁ পাহ,
িঠক েসইদেৰ এখন দামী শাৰী, আ-অলংকাৰ আিদ �য় কৰােটাও এেকই।

�ত্েয়কখন
ৰিচদ ভালৈক

�িতেটা খৰচ
ৈদিনক িলিখ যাব

ৰািখব।
মাহেটাৰ েশষত
আেপানাৰ মুঠ
খৰচিখিন েযাগ
কিৰব

এই কামেটা আপুিন
িতিনমাহ কিৰব

আপুিন িকমান খৰচ কিৰেল আৰু িকহত কিৰেল েসই কথা জািন
আচিৰত হ'ব।

আয়
আমাৰ চাকিৰ, বয্ৱসায়, েখিত-বািত, েপ�ন আিদৰ জিৰয়েত আমাৰ অিধকাংশেৰ আয়ৰ
এক উৎস আেছ। বহ েলােক িনজৰ িবিনেয়াগৰপৰাও সূদৰ উপাজর্ন কিৰ থােক।
আয়ৰ উৎস িযেয়ই নহওক িকয়, আেপানাৰ খা-খৰচৰ েজাৰা মৰাৰ লগেত ভিৱষয্তৰ
বােব স�য় কিৰবৈল ইয়াৰ ওপৰত েকেনৈক চকু ৰািখব আৰু িনয়�ণ কিৰব েসই কথা
আপুিন জািনব লািগব।
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আয়-বয্য়ৰ পিৰক�না ��ত
এিতয়া িযেহতু আপুিন িনজৰ আয় আৰু বয্য়ৰ কথা গম পােল, গিতেক েসইিখিন
এেকঠাইেত অ�ভুর্ � কৰােক আয়-বয্য়ৰ পিৰক�না কৰা বুিল েকাৱা হয়। আয়-

পিৰক�না ৈহেছ িনজৰ ল�য্ত উপনীত েহাৱােটা সুিনি�ত কিৰবৰ বােব আপুিন
িকদেৰ অ�সৰ হ'ব তাক যুগতাই েলাৱা এটা িবষয়।
3 টা ��ৰ উত্তৰ িদ আেপানাৰ িবত্তীয় পিৰক�না আৰ� কৰক:

বয্য়ৰ পিৰক�না ��ত কৰােটা েকােনা টান কাম নহয়। সহজ কথাত ই ৈহেছ আয়

ম ই এিতয়া ক 'ত আেছ াঁ?

আৰু বয্য়ৰ এক তু লনা।

ম ই ক 'ৈল যাব েখ ােজ াঁ?
ম ই ইয়াৰপৰা তাত েকেনৈক উপি�ত হ 'ম ?

আেপানাৰ মুঠ আয় আৰু মুঠ বয্য়ৰ মাজত ওেলাৱা পাথর্ক্য় ৰািশেটা ধনাত্মক েন
ঋণাত্মক?
যিদেহ ধনাত্মক, আেপানাৰ হাতত জমাধন আেছ। অিভন�ন!
এই অিতিৰ� ধনৰািশেৰ আেপানাৰ যিদ িকবা বাকী বা ঋণ
আেছ েতে� তাক পিৰেশাধ কিৰব লািগব। নহ'েল আপুিন মািহলী
স�য়ৰ পিৰমাণ বৃি� কিৰব পােৰ ভিৱষয্তৰ বােব িবিনেয়াগ
কিৰব পািৰ।
যিদেহ ঋনাত্মক, আেপানাৰ ঘািট লািগেছ। আেপানাৰ আয়-বয্য়ৰ
মাজত ভাৰসাময্ ৰ�া কিৰবৈল িনজৰ আয় বৃি� কিৰব লািগব।
আপুিন েহঁ পাহতৈক �েয়াজনীয়তািখিনৰ ওপৰত অিধক মেনােযাগ িদ
আেপানাৰ খৰচ কমাব লািগব।
আয়-বয্য়ৰ পিৰক�না ��ত েকৱল এবাৰ কৰা কাম নহয়। ইয়াক কাযর্কৰী কিৰ
তু িলবৰ বােব, আপুিন িনয়মীয়াৈক কিৰব লািগব। �থেম, ইয়াক স�ািহকভােৱ কিৰব
আৰু এবাৰ অভয্� ৈহ উঠাৰ িপছত মােহ মােহ কিৰব পােৰ।

স�য়
স�য় ৈহেছ আেপানাৰ ভিৱষয্তেটা আিথর্কভােৱ সুৰি�ত েহাৱােটা সুিন�ত কিৰ
েতালাৰ এটা �ধান পদে�প। আেপানাৰ স�য়ৰািশ বৃি� পাবৰ বােব িযমানদূৰ স�ৱ
সময় িদবৰ বােব েসানকােলই স�য় কিৰবৈল আৰ� কৰক।
চ�বৃি�ৰ শি� িক?
সাধাৰণ সূদৰ জিৰয়েত, আপুিন েকৱল মূলধনৰ (অথর্াৎ আপুিন �থমেত িবিনেয়াগ কৰা
ধনৰািশ) ওপৰতেহ উপাজর্ন কেৰ; আনহােত চ�বৃি�ৰ জিৰয়েত আপুিন মূলধনৰ উপিৰও পূবর্েত
অজর্ন কৰা সূদৰ ওপৰেতা সূদ লাভ কেৰ।
100/- টকা 10 বছৰৰৰ বােব িবিনেয়াগ কৰা হ’ল, 10% হাৰ সূদত, 200/- টকাৈলেক
সৰল সূদ, আ� 260/- টকা (�ায়) চ�বৃ�� সূদ সহ, েমিছউিৰট�ৰ সময়ত।
72 নং িবিধ:
72 নং িবিধ ৈহেছ এক �দত্ত বািষর্ক হাৰৰ লাভৰ িবিনময়ত িবিনেয়াগ কৰা ধনৰািশ দুগণ
কিৰবৰ বােব �েয়াজন েহাৱা বছৰসমূহৰ সংখয্া ধাযর্ কিৰবৈল বয্ৱহাৰ কৰা এটা ি��, উপকাৰী
সূ�
দুগণ হ'বৈল লগা বছৰ = 72 / সূদৰ হাৰ
9% সূদৰ হাৰত িবিনেয়াগ কৰা 1000/- টকা, 72/9 = 8 বছৰত দুগণ হ'ব

স�য় েকেনৈক কিৰব?

এটা িবত্তীয় পিৰক�নাই আেপানাক সহায় কিৰব পােৰ:


ভিৱষয্তৰ বােব আেপানাৰ ল�য্সমূহৰ ৈসেত আিজৰ �েয়াজনীয়তািখিনৰ মাজত
ভাৰসাময্ ৰ�া কৰাত



আেপানাৰ আিথর্ক স�লসমূহ খুওব ভালদেৰ বয্ৱহাৰ কৰাত



আেপানাৰ পিৰি�িত আৰু �েয়াজনীয়তাসমূহত েহাৱা পিৰৱতর্ নৰ ৈসেত খাপ
খাই পৰাত।



িনজৰ ল�য্সমূহত উপনীত হ'বৰ বােব আেপানাক �েয়াজন েহাৱা ধনৰ স�য়
কৰাত



অ�তয্ািশত জৰুৰীকালীন পিৰি�িতৰ বােব সাজু েহাৱাত



আেপানাৰ বােব িযেটা আটাইতৈক গৰু�পূণর্ তাক সুৰি�ত কৰাত



কমর্জীৱনৰপৰা অৱসৰ ল'বৈল সাজু েহাৱাত



আেপানাৰ পিৰয়ালেটাৰ বােব িকবা এটা এিৰ ৈথ েযাৱাত



আেপানাৰ কৰসমূহ চ�ািল েলাৱাত



উে�শয্ আৰু সুৰ�াৰ েচতনােৰ িনজৰ জীৱনেটা যাপন কৰাত

িবত্তীয় ল�য্ িনধর্ াৰণ
িবত্তীয় পিৰক�নাৰ ে��ত অিত গৰু�পূণর্ পদে�পেটা ৈহেছ ল�য্ িনধর্াৰণ। ইয়াৰ বােব
েকতেবাৰ ��, মধয্ম আৰু দীঘর্-কালীন িবত্তীয় ল�য্ িনধর্াৰণ কৰােটা অপিৰহাযর্।

এিতয়া িযেহতু আপুিন স�য় কিৰ খুিজেছই, গিতেক ইয়াৰ বােব েকেনদেৰ
আগবািঢ়ব?

িবত্তীয় পিৰক�না

��কালীন

এখন মটৰচাইেকল িকনাৰ পিৰক�না

আিথর্ক িস�া�সমূহ আিম িনজৰ জীৱনত িযমান িয কাম কেৰাঁ তাৰ আধাৰেতই
েলাৱা হয়। এক িন�মানৰ িচ�াধাৰােৰ েলাৱা আিথর্ক িস�া�সমূেহ েদউলীয়াৰ পযর্ায়ৈল
ৈল যাব পােৰ, আনহােত সু-িচি�ত সু� আিথর্ক িস�া�সমূেহ আিথর্ক কলয্াণ সাধন

মধয্কালীন

এটা ঘৰ িকনাৰ পিৰক�না

কিৰব পােৰ। েসইবােবই আিথর্ক কলয্াণৰ কাৰেণ িবত্তীয় পিৰক�না কৰােটা গৰু�পূণর্।
আমাৰ বহেতই ভােব েয িবত্তীয় পিৰক�না েকৱল অৱসৰকালত/বৃ�াৱ�াত কৰা
িবিনেয়াগৰ িবষয়। েসইেটা হয় – িক� ই তাতৈকও বহত েবিছ। আপুিন এগৰাকী
মহািবদয্ালয়ৰ �াতক, যুৱক, গৃিহনী বা েজয্� বয্ি� িযেয়ই নহওক িকয়, িবত্তীয়
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দীঘর্ কালীন

অৱসৰ েলাৱাৰ পিৰক�না

�াটর্ (এছ.এম.এ.আৰ.িট) ল�য্সমূহৰ িনধর্ াৰণ
আপুিন যিদ ক'ৰবাৈল যাব েখােজ, েতে� আপুিন ৰা�ােটাৰ কথা জািনব লািগব।
আেপানাৰ টকা-পইচাৰ ে��েতা এেকই কথা। আেপানাৰ টকা-পইচা ভালদেৰ
পিৰচালনা কিৰবৰ বােব, আপুিন িকহত খৰচ কিৰব েখােজ েসই কথা িনেজই জািনব
লািগব। ইয়াৰ বােব েকতেবাৰ ��, মধয্ম আৰু দীঘর্-কালীন িবত্তীয় ল�য্ িনধর্াৰণ
কৰােটা গৰু�পূণর্।

স�য় েকেনৈক কিৰব?
এিতয়া িযেহতু আপুিন স�য় কিৰ খুিজেছই, গিতেক ইয়াৰ বােব েকেনদেৰ
আগবািঢ়ব? এই পৰামশর্েকইটা মনত ৰািখব:

আেপানাৰ জমা আৰু খৰচৰ বােব এখন আঁচিন যুগতাই ল'ব। অ�েয়াজনীয়
খৰচ-পািতেবাৰ কমাব আৰু আেপানাৰ ৰািহ ধনিখিন এটা সুকীয়া
একাউ�ত জমা কিৰব। আেপানাৰ �েয়াজনীয় ব�েবাৰৰ বােব খৰচ কিৰব,
িক� ভািব-িচি�।

স�য় কিৰবৈল আৰ� কৰাৰ পূেবর্ িযেকােনা উ�-হাৰৰ ধাৰ সাধাৰণেত
মািৰ েলাৱােটা ভাল, কাৰণ আপুিন এটা েছিভংছ ে�নৰপৰা িযমান লাভ
কিৰব তাতৈক এইেবাৰত সাধাৰণেত খৰচ েবিছ হয়। �থেম এই ধাৰিখিন
মািৰ ৈল তাৰ িপছতেহ এটা েছিভংছ একাউ�ত িনয়মীয়াৈক ধন জমা
কিৰব।

এটা উদাহৰণ �ৰূেপ, "এখন মটৰচাইেকলৰ বােব স�য় কৰােটা" ৈহেছ এটা অ��
আৰু িহচাপ কৰােটাও জিটল। এই ে��ত আপুিন অ�গিত লাভ কিৰেছেন নাই বা

�থেম িনেজই পিৰেশাধ কিৰব। আপুিন িকবা এটাত খৰচ কৰাৰ পূেবর্
আেপানাৰ আয়ৰপৰা িকছু ধন সুকীয়াৈক থ'ব। িবিভ� খৰচৰ বােব স�য়
কৰাৰ িপছত বাকী থকা ধনৰািশেহ বয্ৱহাৰ কিৰব। তােৰাপিৰ, আেপানাৰ
উপাজর্ন বৃি� পােল, আেপানাৰ স�য়ত বিধর্ত ধনৰািশেৰা (যিদ পােৰ
সৰহভােগই) িকছু জমা কিৰব। এই অিতিৰ� ধনৰািশ খৰচ কৰাত
অভয্� েহাৱাৰ পূেবর্ই আপুিন এেন কৰােটা অিধক সহজ হ'ব।

ল�য্ত উপনীত ৈহেছেন নাই েসই কথা েকেনৈক জািনব? আনহােত, “10 মাহৰ িভতৰত
এখন 100 িচিচ-ৰ মটৰচাইেকলৰ বােব 50000 টকা জমা কৰােটা” ৈহেছ �াটর্। ই
ৈহেছ সুিনিদর্ � – আপুিন সিঠকভােৱই জােন আপুিন িকহৰ বােব জমা কিৰেছ। ই ৈহেছ
পিৰেময় – আেপানাক িকমান �েয়াজন হ'ব আপুিন জােন। ই ৈহেছ অনায়াসল� আৰু
বা�ৱধম� – আপুিন �েয়াজনীয় মুঠ ধনৰািশক সৰু সৰু ভাগত ভাগ কিৰ ল'ব পােৰ

আেপানাৰ সি�ত ধনৰািশত িনয়মীয়াৈক বৰঙিণ আগবঢ়াই যাব। ইয়াক
সহজ কিৰ তু িলবৰ বােব, আেপানাৰ েছিভংছ একাউ�ৈল এটা �য়ংি�য়
মািহলী হ�া�ৰৰ বয্ৱ�া কিৰব

(এটা মাহত 5000 টকা জমা কিৰ) িযেটা কাম কৰা অিধক সহজ হ'ব। আৰু ই
ৈহেছ সময়ব� – আপুিন 10 মাহৰ এটা সময়সীমা িঠৰাং কিৰ ৈলেছ।

স�য়:
স�য় ৈহেছ আেপানাৰ ভিৱষয্তেটা আিথর্কভােৱ সুৰি�ত েহাৱােটা সুিনি�ত কৰাৰ
এটা �ধান পদে�প। ই আেপানাক িনজৰ িবত্তীয় ল�য্েবাৰত উপনীত েহাৱাত আৰু
আেপানাৰ িনজৰ ভিৱষয্তৰ বয্ৱ�া কৰাত সহায় কিৰব।
স�য় িক?

আেপানাৰ স�য় সবর্ািধক কিৰ তু িলবৰ বােব কৰ লাভালাভ আঁচিনেবাৰ
বয্ৱহাৰ কিৰব। আেপানাৰ সি�ত ধনৰািশৰ ওপৰত পিৰেশাধ কিৰবলগীয়া
কৰসমূহ �াস কিৰবৰ বােব ই.িপ.এফ, িপ.িপ.এফ, এন.এছ.িচ, ই.এল.এছ.এছ,
এছ.এছ.ৱাই, এন.িপ.এছ আিদৰ দেৰ আঁচিনেবাৰ ৈহেছ এটা উত্তম উপায়।

ক'ত স�য় কিৰব?
আপুিন জােনেন �িত মােহ আপুিন িকছু পিৰমােণ হ'েলও ৰািহ কিৰব পােৰ। এই

স�য়ক এই দৃি�েৰ েচাৱােটা এক ভাল দৃি�ভ�ী হ'ব:

ৰািহ েহাৱা ধনৰািশ িনৰাপেদ ৰািখবৈল আপুিন িক কৰা উিচত? ইয়াৰ বহেতা
িবক� আেছ। ই এটা েবংকত এখন েছিভংছ একাউ� েখালাৰ দেৰই সহজ। ই

স�য় = আয় – বয্য়

হ'ব পােৰ েৰকািৰং বা িফ� িডেপািজট, নাইবা ডাকঘৰৰ স�য় আঁচিনেবাৰ।

বয্য় = আয় – স�য়

স�য়ৰ সময়ত মন কিৰবলগীয়া িবষয়েবাৰ:

আপুিন িকবা এটা খৰচ কৰাৰ পূেবর্ আেপানাৰ আয়ৰ এটা অংশ
একাষৰীয়াৈক েথাৱা উিচত।



আেপানাৰ সি�ত ধনৰািশ িভ�ধম� মাধয্মত িবিনেয়াগ কৰােটা সুিনি�ত
কিৰব (িবিনেয়াগসমূহৰ মিডউলেটা চাওক)।



িকছু অংশ েৰাকৰ স�িত্তত থািকব লােগ যােত �েয়াজন হ'েলই আপুিন
টকা উিলয়াব পােৰ।

স�য় িকয় কিৰব?
স�য় নকিৰেল, আপুিন েযিতয়া িকবা এটা িকিনব েখােজ, েতিতয়া আপুিন
টকা ধাৰৈল ল'ব লািগব। ঋণ েলাৱােটা ৈহেছ বয্য়বহল, কাৰণ আপুিন
ঋণেটা ঘূৰাই িদেলই নহ'ব; সূেদা পিৰেশাধ কিৰব লািগব, তােকা �ােয়ই এক
অিধক মািহলী হাৰত। স�েয় ঋণ ৈল সূদ পিৰেশাধ কৰাৰপৰা আেপানাক
ৰ�া কেৰ।

7 | পৃ �া



আেপানাৰ টকািখিন অিত িবপদসংকুল/অিনয়ি�ত মাধয্মসমূহত জমা
নকিৰব, আপুিন ইয়াক সমূলাংেশ েহৰুৱাব পােৰ!!!

মিডউল 2

ভাৰতত েবংক বয্ৱ�া

েবংিকং

এটা েবংক ৈহেছ এক িবত্তীয় �িত�ান িয জনসাধাৰণৰপৰা জমা লয় আৰু ঋণ
�দান কেৰ। ভাৰতত েবংিকং খ�েটা ভাৰতীয় িৰজাভর্ েবংক (আৰ.িব.আই)ৰ
�াৰা িনয়ি�ত হয়। এিতয়া িবিভ� �কাৰৰ েবংক জমাৰািশৰ িবষেয় চমুৈক বুিজ
লওঁ আহক:েছিভংছ একাউ� (চািহদা আমানত)
েছিভংছ একাউ�েবাৰ ��-কালীন স�য়ৰ বােব উপেযাগী। আপুিন িযেকােনা
েবংকেত থকা এটা েছিভংছ একাউ�ত ধন জমা কিৰব পােৰ। ই আেপানাৰ সি�ত
ধনৰািশ িনৰাপেদ ৰখাৰ লগেত অলপ সূেদা িদেয়। আেপানাৰ �েয়াজন হ'েলই
িনজৰ টকা উিলয়াই ল'ব পােৰ।
েৰকািৰং িডেপািজট (সময়ব� জমাৰািশ)
েৰকািৰং িডেপািজট যাক েবিছৈক আৰ.িড বুিল েকাৱা হয়, আপুিন যিদ এখন গাড়ী
িকনাৰ দেৰ িযেকােনা িবেশষ উপলে� সামিয়কভােৱ স�য় কিৰ এটা পুঁিজ সাজু
কিৰব েখােজ, েতে� ইয়াক সেবর্াত্তম বুিল েকাৱা হয়। যাৰ জমা কিৰবৰ বােব
সৰহীয়া ধন নাই িক� �িত মােহ �ু � পিৰমােণ জমা কিৰবৈল সাজু েতেন েলাকৰ
বােব এইেবাৰ উপেযাগী। ইয়াত টকা উিলয়াবৈল িদয়া নহয়।
িফ�ড িডেপািজট (সময়ব� জমাৰািশ)
সাধাৰণেত এফ.িড বুিল েকাৱা ইয়াত আপুিন এটা পিৰমাণৰ ধনৰািশ এটা িনিদর্ �
সময়ৰ বােব জমা কিৰব পােৰ। ইয়াত জমাকতর্ াক এখন ময্াদী জমাৰ ৰিচদ িদয়া
হয়, যাক েমিছউিৰটীৰ সময়ত জমাকতর্ াই দািখল কিৰব লােগ। ইয়াত টকা
উিলয়াবৈল িদয়া নহয় যিদও, �েয়াজনেবােধ, জমাকতর্ াই এটা জিৰমণা ভিৰ িফ�ড
িডেপািজট একাউ�েটা ব� কিৰবৈল আেৱদন জনাব পােৰ।
জমাৰািশৰ বীমা
িডেপািজট ই�ু েৰ� এ� ে�িডট েগৰা�ী ক'েপর্ােৰশয্েন (িড.আই.িচ.িজ.িচ) েছিভংছ,
িফ�ড, কােৰ�, েৰকািৰং আিদ সকেলা জমােৰ বীমা কেৰ। এটা েবংকৰ জমাকতর্ াৰ
মূলধন আৰু সূদৰািশৰ বাবদ সবর্ািধক 5,00,000 টকাৈলেক �িতগৰাকী জমাকতর্ াক
বীমা কৰা হয়।
িবত্তীয় অ�ভুর্ ি�ৰ বােব ৰা�ীয় অিভযানৰ অধীন� "�ধান ম�ী জন-ধন েযাজনা
(িপ.এম.েজ.িড.ৱাই)" আৰ�িণেত 214 বষর্ৰ 28 আগ� তািৰেখ 4 বছৰৰ বােব
(দুটা পযর্ায়ত) মুকিল কৰা ৈহিছল। ইয়াত �েতয্কেটা পিৰয়ালৰ বােব অ�তঃ
এটা �াথিমক েবংক একাউ� সহ েবংকৰ সা-সুিবধােবাৰ সাবর্জনীনভােৱ লাভ
কৰা, িবত্তীয় সা�ৰতা, ঋণ, বীমা আৰু েপ�ন লাভ কৰাৰ সুিবধা �দানৰ
পিৰক�না কৰা ৈহেছ।
চৰকােৰ তলত িদয়া সংেশাধনীৰ জিৰয়েত "�িতেটা পিৰয়ালৰ" পৰা "�িতজন
�া�বয়� েলাকৰ" একাউ� েখালাৰ ওপৰত েজাৰ িদ 28.8.2018 তািৰখেটা
অিত�ম কিৰ েযাৱাৰ িপছেতা সবর্াত্মক িপ.এম.েজ.িড.ৱাই. আঁচিনখনৰ সময়সীমা
বৃি� কৰাৰ িস�া� ৈলেছ:
(i) চিলত অভাৰ �া�ৰ (অ'.িড) সীমা 5,000 টকাৰপৰা 10,000 টকাৈল
সংেশািধত কৰা ৈহেছ।
(ii) 2,000 টকা পযর্� অ' িড.ৰ লাভ আদায় কৰা সি�য় িপ.এম.েজ.িড.ৱাই.
একাউ�েবাৰৰ ে��ত েকােনা চতর্ িদয়া েহাৱা নাই।
(iii) অ'.িড.ৰ লাভ আদায় কৰাৰ ে��ত বয়সৰ সময় সীমা 18-60
বছৰৰপৰা 18-65 বছৰৈল সংেশািধত কৰা ৈহেছ।
(iv) 28.8.2018 তািৰখ িপছত নতু নৈক েখালা িপ.এম.েজ.িড.ৱাই.
একাউ�েবাৰৰ ে��ত নতু ন ৰূেপ' (ৰুেপ) কাডর্ধাৰকসকলৰ বােব
দুঘর্টনামূলক বীমা কভােৰজ বতর্ মানৰ 1 লাখ টকাৰপৰা 2 লাখ টকাৈল
বৃি� কৰা ৈহেছ।
অিধক তথয্ৰ বােব পিৰদশর্ন কৰক: https://pmjdy.gov.in/
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পৰ�ৰাগত বািণিজয্ক েবংকসমূহ
ৰাজহৱা খ�ৰ েবংকসমূহ: ৰাজহৱা খ�ৰ েবংকসমূহৰ ে��ত চৰকােৰই ৈহেছ
সংখয্াগিৰ� অংশীদাৰ। ভাৰতত, ৰা�ীয়কৃ ত েবংকেবাৰৰ লগেত আ�িলক �ামীণ
েবংকেবাৰ এইেটা ে�ণীৰ িভতৰত পেৰ। উদাহৰণ: এছ.িব.আই, িব.অ'.িব, িপ.
এন.িব আিদ।
বয্ি�গত খ�ৰ েবংকসমূহ: বয্ি�গত খ�ৰ েবংকসমূহৰ ে��ত গিৰ�সংখয্ক অংশ
বয্ি�গত অংশধাৰকসকলৰ হাতত থােক। ইয়াৰ সকেলােবাৰ নীিত-িনয়ম ভাৰতীয়
িৰজাভর্ েবংেক িনধর্াৰণ কেৰ। উদাহৰণ: এইচ.িড.এফ.িচ েবংক, আই.িচ.আই.িচ.আই
েবংক। এি�ছ েবংক আিদ।
আ�িলক �ামীণ েবংকসমূহ: এই েবংকেবাৰ �ধানৈক উপা� কৃ ষক, �িমক, �ু �
উেদয্াগী আিদৰ দেৰ সমাজৰ দুবর্ল ে�ণীেটাক সহায় কিৰবৰ বােব �াপন কৰা
ৈহিছল। এইেবাৰ �ধানৈক িবিভ� ৰাজয্ৰ আ�িলক পযর্ায়েবাৰত পিৰচািলত হয়।

সমবায় েবংকসমূহ
সমবায় েবংকসমূহ: ভাৰতৰ �াময্ সমবায় ঋণ বয্ৱ�ােটাক মুখয্েত কৃ িষ খ�েটাৈল
ঋণৰ �বাহ সুিনি�ত কিৰবৰ বােব অিধকাৰ �দান কৰা ৈহিছল। ই এই িতিনতৰপীয়া বয্ৱ�াত পিৰচািলত হয়- গাওঁ পযর্ায়ত থকা �াথিমক কৃ িষ ঋণ সিমিতসমূহ,
িজলা পযর্ায়ত থকা েক�ীয় সমবায় েবংকসমূহ আৰু ৰািজয্ক পযর্ায়ত থকা ৰািজয্ক
সমবায় েবংকসমূহ।
নগৰা�লৰ সমবায় েবংকসমূেহ (ইউ.িচ.িব.েবাৰ) নগৰ অ�লৰ লগেত অধর্-নগৰী
এেলকাসমূহত থকা �াহকসকলৰ িবত্তীয় অভাৱ পূৰণ কেৰ।

নতু ন েবংিকং ম'েডলসমূহ
েপ'েম� েবংকসমূহ: এই েবংকেবােৰ এক সীিমত জমাৰািশ �হণ কিৰব পােৰ,
িযেটা বতর্ মােন �িতগৰাকী �াহকৰ িবপৰীেত 100,000 টকাৰ িভতৰত সীিমত আৰু
পৰৱত� পযর্ায়ত হয়েতা বৃি� পাবও পােৰ। েপ'েম� েবংকেবােৰ এ.িট.এম কাডর্,
েডিবট কাডর্, েনট েবংিকং আৰু েমাবাইল েবংিকঙৰ দেৰ েসৱাসমূেহা আগবঢ়াব
পােৰ। উদাহৰণ: ইি�য়ান েপা� েপ'েম� েবংক (আই.িপ.িপ.িব)
�ল ফাইেন� েবংকসমূহ: ই জমা েলাৱা আৰু ঋণ �দান কৰাৰ দেৰ �থািমক
েবংিকং েসৱােবাৰ আগবঢ়ায়। ইয়াৰ আঁৰত থকা উে�শয্েটা ৈহেছ অনয্ েবংকেবাৰৰ
�াৰা েসৱা লাভ নকৰা অথর্ৈনিতক খ�েটাক িবত্তীয় অ�ভুর্ ি�ৰ সুিবধা �দান কৰা,
েযেন �ু � বয্ৱসািয়ক েগাটসমূহ, �ু � আৰু উপা� কৃ ষকসকল, �ু � তথা কুটীৰ
উেদয্াগসমূহৰ লগেত অসংগিঠত খ�ৰ বয্ৱসায় �িত�ানেবাৰ।

উ�য়নমূলক িবত্তীয় �িত�ানসমূহ (িড.এফ.আই)
এটা উ�য়নমূলক িবত্তীয় �িত�ান (িড.এফ.আই) যাক উ�য়ন েবংক বুিলও জনা
যায়, ই ৈহেছ এটা িবত্তীয় �িত�ান িয অবািণিজয্ক আধাৰত অথর্ৈনিতক উ�য়নজিনত
�ক�সমূহৰ বােব সংশয় মূলধনৰ েযাগান ধেৰ। উদাহৰণ: �ল ই�াি�জ
েডেভলপেম� েবংক অফ ইি�য়া (এছ.আই.িড.িব.আই), েনশয্েনল েবংক ফৰ
এি�কালশয্ােৰল এ� ৰুেৰল েডেভলপেম� (নাবাডর্), েনশয্েনল হাউিছং েবংক
(এন.এইছ.িব) আিদ।

লঘু িবত্তীয় বা মাই� ফাইেন� �িত�ানসমূহ
(এম.এফ.আই)
লঘু িবত্তেযাগানেকই িনজৰ �ধান কামকাজ িহচােপ েলাৱা �িত�ানেবাৰেক মাই�
ফাইেন� �িত�ান বুিল জনা যায়। এই �িত�ানেবােৰ েকৱল �ু � ঋণ আগবেঢ়াৱাই
নহয়, তাৰ লগেত বীমা, অথর্ে�ৰণৰ দেৰ িবত্তীয় েসৱাসমূহ আৰু �ু � বয্ৱসায় আৰ�
কিৰবৰ বােব বয্ি�গত পৰামশর্দান, �িশ�ণ আৰু সাহাযয্ৰ দেৰ অ-িবত্তীয়
েসৱাসমূেহা �দান কৰােটাও সহজসাধয্ কিৰ েতােল।

�� কালীন ঋণ
েযেন: কাযর্কৰী
মূলধন, ে�িডট
কাডর্

ঋণ

অনা-েবংিকং িবত্তীয় েকা�ানী (এন.িব.এফ.িচ): এটা অনা-েবংিকং িবত্তীয়
েকা�ানী ৈহেছ আৰ.িব.আই.ৰ �াৰা িনয়ি�ত 1956/2013 িবিধ অনুযায়ী
প�ীয়ণভু � এটা েকা�ানী। এন.িব.এফ.িচ. ঋণ তথা অ�ীম ধন �দান, �িতভূ িত
অিধ�হণ, বয্ৱসায় লীজৈল েলাৱা, ভাড়া-�য়, বীমাৰ বয্ৱসায়, িচট (অনুমিতপ�)
বয্ৱসায় আিদত জিড়ত থােক। এইেবাৰ েবংকতৈক পৃথক, এইেবােৰ সাধাৰণেত চািহদা
আমানতসমূহ �হণ নকেৰ, আৰু ধন পিৰেশাধ আৰু মীমাংসা বয্ৱ�াৰ অংশ হ'ব
েনাৱােৰ

মধয্ম/দীঘর্ কালীন ঋণ েযেন:
গৃহ িনমর্াণ ঋণ,
ঔেদয্ািগক ঋণ

িকষাণ ে�িডট কাডর্
িবজেনছ কেৰছপে�� (িব.িচ.): েবংকৰ �িতিনিধ ৰূেপ কাম কিৰবৰ বােব িব.িচ.
িহচােপ �ানীয় বয্ি� আৰু অনয্ানয্ক িনেয়াগ কিৰবৈল েবংকেবাৰক অনুমিত িদয়া
ৈহেছ। হাতত ৈল ফু ৰা য�পািত, �াটর্কাডর্ আধািৰত সঁজিু ল আৰু েমাবাইল েফান
আিদৰ দেৰ উপকৰণসমূহৰ আধাৰত িব.িচ.েয় তথয্ আৰু েযাগােযাগ প�িতৰ
(আই.িচ.িট.) বয্ৱহাৰ কেৰ। িব.িচ. ৈহেছ আমাৰ দুৱাৰমুখেত েবংিকং েসৱা
আগবেঢ়াৱাৰ এটা প�িত িকয়েনা েবংকৰ শাখা আিম ঢু িক েপাৱাৰপৰা বহ দূৈৰত
থােক।

ঋণ আৰু েদনা বয্ৱ�াপনা
বহ মানুেহ ঘৰ, গাড়ী �য় কৰাৰ লগেত স�ানৰ িশ�াৰ বােব ধন ধােৰ ল'বলগীয়া



নগদ ঋণৰ সুিবধা সহেজই পাবৰ বােব কৃ ষকসকলক সহায় কৰাৰ
উে�েশয্ ভাৰতীয় িৰজাভর্ েবংক আৰু নাবাডর্-এ এেকলেগ েক.িচ.িচ.ৰ
ধাৰণােটা আৰ� কিৰিছল।



কৃ ষকসকেল বীজ, ৰসায়িনক সাৰ আৰু কীটনাশকৰ দেৰ কৃ িষমূলক
িবিনেয়াগসমূহ সহেজই �য় কিৰবৈল েক.িচ.িচ.ৰ বয্ৱহাৰ কিৰব পােৰ।
িবিভ� শসয্ৰ কৃ িষকাযর্ত �� কালীন তথা সমেয়ািচত ঋণৰ �েয়াজনীয়তা
পূৰণ কৰাত েক.িচ.িচ.েয় সহায় কেৰ।

েচক
এখন েচক ৈহেছ এটা েবংক একাউ�ৰপৰা ধন পিৰেশাধ কিৰবৈল আেদশ
জািৰ কৰা এখন নিথ।

হয়। ইয়ােকই ঋণ বুিল েকাৱা হয়। িবত্ত িবেশষ�সকেল �ােয়ই �শ� েদনা আৰু
বােজ েদনাৰ ওপৰত পাথর্কয্ আেছ বুিল কয়। �শ� েদনা ৈহেছ এেন এটা ব�ৰ
ওপৰত কৰা িবিনেয়াগ িয মূলয্ৰ সৃি� কেৰ বা দীঘর্িদন ধিৰ অিধক স�দ
উৎপাদন কেৰ। বােজ েদনা ৈহেছ মূলয্ লেগ লেগ কিম েযাৱা িকবা এটা �য়
কৰাৰ বােব েলাৱা ঋণ।

েডিবট কাডর্ বনাম ে�িডট কাডর্

চৰকাৰী ঋণ আঁচিনসমূহৰ েকতেবাৰ উদাহৰণ
িবদয্াল�ী েপােটর্লৰ জিৰয়েত িশ�ামূলক ঋণ
 ই ৈহেছ িশ�ামূলক ঋণ েলাৱাৰ সহজ তথা সাথর্ক বয্ৱ�া যােত
টকা-পইচাৰ অভাৱত েকােনা িশ�াথ�েয় িনজৰ িশ�া আধােত
এিৰবলগীয়া নহয়
 ইয়াত িশ�াথ�সকলৰ বােব সাধাৰণ িশ�া ঋণৰ আেৱদনপ� েপাৱা
যায়। পিৰদশর্ন কৰক: www.vidyalakshmi.co.in
�ধানম�ী আৱাস েযাজনা (িপ.এম.এ.ৱাই)
 কম উপাজর্ন�ম েগাট/আিথর্কভােৱ অিধক দুবর্ল খ�
উপাজর্ন�ম েগাটৰ বােব ে�িডট িলংকড ছাবিছিড
 এজন েলােক েযিতয়া িনজৰ �থম ঘৰেটা �য় কেৰ
ঘৰ িনমর্াণ কেৰ েতিতয়া ৰাজসাহাযয্ েপাৱাৰ বােব
পিৰদশর্ন কৰক: https://pmaymis.gov.in

আৰু মধয্মীয়া
�ীম।
বা এটা নতু ন
েযাগয্তা থােক

�ধানম�ী মু�া েযাজনা (িপ.এম.এম.ৱাই)
 এটা চৰকাৰী আঁচিন িয �ু � আৰু মজলীয়া উেদয্াগৰ মািলক বা
উেদয্াগীসকলৈল বািণিজয্ক ঋণৰ সুিবধা আগবঢ়ায়
 আগবেঢ়াৱা ঋণেবাৰ ৈহেছ: লাভ কৰা ঋণ ৰািশৰ আধাৰত িশশ,
িকেশাৰ আৰু তৰুণ
 �েয়াজনীয় �ধান নিথ-প�েবাৰ: পিৰচয়ৰ �মনাণপ�, �য় কৰা
সাম�ীসমূহৰ উ�ৃ িতপ� আৰু ে�ণীমূলক �মাণপ�
পিৰদশর্ন কৰক: https://www.mudra.org.in
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মিডউল 3

েবংিকং কাডর্সমূহ

েবংক ি�েপইড কাডর্সমূহ

ই�াৰেনট েবংিকং

িব�ী েক�

েমাবাইল েবংিকং

আন�াকশয্াডর্ ছাি�েমে�ৰী ছািভর্ চ েডটা
(ইউ.এছ.এছ.িড)

মাই� এ.িট.এম.সমূহ

আধাৰ স�িমত পিৰেশাধ বয্ৱ�া
(এ.ই.িপ.এছ)

েমাবাইল ৱােলটসমূহ

ইউিনফাইড েপ'েম� ই�াৰেফচ
(ইউ.িপ.আই)

িডিজেটল েপ'েম�সমূহ

িডিজেটল েপ'েম�সমূহ ৈহেছ েসইেবাৰ ধন
পিৰেশাধ বয্ৱ�া য'ত পিৰেশাধকতর্ া আৰু
�াপক উভেয়ই ধন ে�ৰণ আৰু লাভ
কিৰবৰ বােব ৈবদুয্িতন মাধয্মৰ বয্ৱহাৰ
কেৰ।

িডিজেটল েপ'েম�সমূহৰ সুিবধােবাৰ
•
•
•
•

ি��, সহজ আৰু সুিবধাজনক।
কম খৰচী আৰু েলনদন মাচু ল কম।
েলনেদনসমূহৰ এক িডিজেটল অিভেলখ �দান কেৰ যাক
�াহকসকেল অনুধাৱন কিৰব পােৰ।
িযেকােনা �কাৰৰ ধন পিৰেশাধৰ বােব এেক ঠাইেত বয্ৱ�া
কিৰ িদেয়।

িডিজেটল েপ'েম�ত িক কিৰব আৰু িক নকিৰব
িক কিৰব

িক নকিৰব

আেপানাৰ েমাবাইল আৰু কি�উটাৰৰ

আেপানাৰ েমাবাইল েবংিকং লগইন আৰু

বােব পাছৱডর্ৰ বয্ৱহাৰ কিৰব যােত

পাছৱডর্ েকিতয়াও েফানেটাত েছভ কিৰ

আন েকােনােৱ আেপানাৰ িছে�মেবাৰত

নাৰািখব। ইয়াক মনত ৰািখ থ'ব বা

েসামাব েনাৱােৰ।

আন ক'ৰবাত িলিখ ৰািখব।

সদায়

আেপানাৰ

িনৰাপদ

আেপানাৰ েহ�েছটেটা এিৰ ৈথ নাযাব বা

ই�াৰেনট েবংিকং ছাইটেটােহ পিৰদশর্ন

এটা েমাবাইল েবংিকং এ� লগইন কিৰ

কিৰব

েথাৱা অৱ�ােত এিৰ ৈথ নাযাব।

আেপানাৰ

েলনেদন

েবংকৰ

স�ূণর্

েহাৱাৰ

েমাবাইলৰ জিৰয়েত িবত্তীয় েলনেদন কিৰ

িপছত িনজৰ ই�াৰেনট েবংিকঙৰপৰা

থকাৰ

সময়ত

আেপানাৰ েফানেটাৰ

ততািলেক লগআউট কিৰব

ওচৰৰপৰা আঁতিৰ নাযাব

আপুিন িনজৰ একাউ�ত অনিধকৃ ত
েলনেদনৰ

সে�হ

কিৰেল, িবষয়েটা

ততািলেক আেপানাৰ েবংকক অৱগত

অিব�াসী আৰু সে�হজনক উৎসমূহৰপৰা
এ�েবাৰ েকিতয়াও ডাওনেলাড নকিৰব

কিৰব

িডিজেটল েপ'েম�ৰ প�িতসমূহ
নগদিবহীন েলনেদনৰ লগেত ভাৰতবষর্ক কম নগদ ধনৰ সমাজৈল ৰূপা�ৰ কৰাৰ
অংশ িহচােপ, িডিজেটল েপ'েম�ৰ বহেতা মাধয্ম েপাৱা যায়।

(উৎস: www.cashlessindia.gov.in)

ই�াৰেনট েবংিকং
ই�াৰেনট েবংিকং, যাক অনলাইন েবংিকং বুিলও জনা যায়, ই-েবংিকং বা ভাছুর্ েৱল
েবংিকং ৈহেছ এটা ৈবদুয্িতন ধন পিৰেশাধ বয্ৱ�া িয িবত্তীয় �িত�ানৰ েৱবছাইটেটাৰ
জিৰয়েত এক িনিদর্ � পিৰমাণৰ আিথর্ক েলনেদন কিৰবৰ বােব এটা েবংক বা িবত্তীয়
�িত�ানৰ �াহকসকলক �মতা �দান কেৰ। ইয়াৰ েলনেদনৰ �কাৰেবাৰ এেনধৰণৰ:
েনশয্েনল ইেল�িনক ফা� �া�ফাৰ (এন.ই.এফ.িট)
ই ৈহেছ িহতািধকাৰীৰ একাউ� ন�ৰ আৰু আই.এফ.এছ.িচ.(ইি�য়ান ফাইেনি�েয়ল
িছে�ম েকাড) বয্ৱহাৰ কিৰ এটা েবংক একাউ�ৰপৰা অনয্ এটা েবংক একাউ�ৈল
পুঁিজৰ হ�া�ৰ।
নয্নতম সীমা: েকােনা সীমা নাই

অিধকতম সীমা: েকােনা সীমা নাই

ৰীেয়ল টাইম �ছ েছেটলেম� (আৰ.িট.িজ.এছ)
িহতািধকাৰীৰ একাউ� ন�ৰ আৰু আই.এফ.এছ.িচ. েকাড বয্ৱহাৰ কিৰ অিধক
পিৰমাণৰ েলনেদন সহজসাধয্ কিৰ েতালাৰ জিৰয়েত এক বা�িৱক সময়ৰ আধাৰত
এটা েবংক একাউ�ৰপৰা অনয্ েবংকৰ েবেলগ এটা একাউ�ৈল পুঁিজৰ হ�া�ৰ।
নয্নতম সীমা: 2 লাখ

অিধকতম সীমা: েকােনা সীমা নাই

ইে�িডেয়ট েপ'েম� ছািভর্চ (আই.এম.িপ.এছ)
তৎকালীন পুঁিজ হ�া�ৰ সহজসাধয্ কিৰ েতালাৰ জিৰয়েত এটা েবংক একাউ�ৰপৰা
অনয্ এটাৈল পুঁিজৰ হ�া�ৰ।
েমাবাইল জিৰয়েত পুঁিজ হ�া�ৰ কিৰবৰ বােব, েবংকেটােৱ জািৰ কৰা েমাবাইল
মািন আইেডি�ফায়াৰ (এম.এম.আই.িড) �েয়াজন হয়। িহতািধকাৰীৰ একাউ�
ন�ৰ আৰু আই.এফ.এছ.িচ. েকাড বয্ৱহাৰ কিৰও ইয়াৰ েলনেদন কিৰব পািৰ।

আই.এম.িপ.এছ, এন.ই.এফ.িট আৰু আৰ.িট.িজ.এছ বয্ৱ�া
24 x 7 েত উপলভয্
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আন�াকশয্াডর্

েমাবাইল েবংিকং

ছাি�েমে�ৰী

ছািভর্চ

েডটা

েমাবাইল েবংিকং ৈহেছ এটা েবংক বা অনয্ িবত্তীয় �িত�ােন আগবেঢ়াৱা এটা েসৱা,

(ইউ.এছ.এছ.িড)

িয এটা েমাবাইল েফান বা েটবেলটৰ দেৰ �াময্মান সঁজিু ল বয্ৱহাৰ কিৰ দূৰৰপৰাই

এই অিভনৱ ধন পিৰেশাধ েসৱাই *99# আন�াকশয্াডর্ ছাি�েমে�ৰী ছািভর্ চ েডটা

িবিভ�

(ইউ.এছ.এছ.িড) েচেনলত কাম কেৰ। এই েসৱাই �াথিমক সা-সুিবধা থকা েমাবাইল

�কাৰৰ

িবত্তীয়

েলনেদন

স��

কিৰবৈল

ইয়াৰ

�াহকসকলক

সুিবধা

�দান কেৰ।

েফান বয্ৱহাৰ কিৰ েমাবাইল েবংিকং েলনেদনৰ সুিবধা িদেয়, ইউ.এছ.এছ.িড আধািৰত
েমাবাইল েবংিকং বয্ৱহাৰ কিৰবৰ বােব েমাবাইল ই�াৰেনট ডাটা থকাৰ �েয়াজন নাই।

েমাবাইল ৱােলট

েবংকৰ সা-সুিবধা কমৈক েপাৱা সমাজখনৰ মূলসুিঁ তৰ েবংিকং েসৱাসমূহৰ ে��ত

এটা েমাবাইল ৱােলট ৈহেছ িডিজেটল ৰূপত নগদ ধন ৈল ফু ৰাৰ এটা প�িত। িডিজেটল
ৱােলটত ধন ভৰাবৰ বােব ইয়াৰ ৈসেত েযাগসূ� �াপন কিৰবৈল এজন বয্ি�ৰ একাউ�ৰ
�েয়াজন হয়। অিধকাংশ েবংকৰ লগেত েকতেবাৰ বয্ি�গত েকা�ানীেৰা িনজৰ ইৱােলট আেছ, েযেন- েপ'িটএম, �ীচাজর্, েমািবকুইক, অি�েজন, এয়াৰেটল মািন আিদ।

পিৰসৰত এটা মল, এখন বজাৰ বা এখন মহানগৰ এটা িপ.অ'.এছ হ'ব পােৰ। সূ�
পিৰসৰত, �াহেক এটা েলনেদন স�� কৰা এটা অ�লেটাৰ িৰেটইলাৰসকলক এটা
িপ.অ'.এছ িহচােপ গণয্ কৰা হয়, েযেন এটা েচকআউট কাউ�াৰ। ইয়াক �য় েক�
িহচােপও জনা যায়।

মােন

�াথিমক

েবংিকং

েসৱাসমূহ

আগবঢ়াবৰ

বােব

িবজেনছ

কেৰছপে�� (িব.িচ.)সকলৰ �াৰা বয্ৱহৃত এটা সঁজিু লৰ কথা বুেজাৱা হয়। এই
তৎকালীন

েলনেদন

স��

কিৰবৰ

বােব

িবজেনছ

কেৰছপে��

(িব.িচ.)সকলক (িযজন এগৰাকী �ানীয় খুচুৰা িবপিণৰ মািলক হ'ব পােৰ আৰু মাই�
এ.িট.এম. িহচােপ কাম কিৰব) স�ম কিৰ তু িলব।

আধাৰ স�িমত পিৰেশাধ বয্ৱ�া (এ.ই.িপ.এছ)
এ.ই.িপ.এছ ৈহেছ এটা েবংক চািলত ম'েডল িয আধাৰ �ামাণয্কৰণ বয্ৱহাৰ কিৰ
িযেকােনা েবংকৰ িবজেনছ কেৰছপে�� (িব.িচ.)/েবংক িম�ৰ জিৰয়েত িপ.অ'.এছ
(িব�ী েক�/মাই� এ.িট.এম.)ত অনলাইন আ�ঃস�ািলত িবত্তীয় েলনেদন কৰাৰ
সুিবধা িদেয়।

এটা �ানৈল পুঁিজৰ ৰুিটং আৰু মােচর্� েপ'েম� অেসাঁৱাহমু� কেৰ।
এই বয্ৱ�াত, এটা বা�িৱক সময়ৰ আধাৰত 24 x 7েত পুঁিজ হ�া�ৰ সহজসাধয্ কিৰ
িভ.িপ.এ (ভাছুর্ েৱল েপ'েম� এে�ছ) �াৰা িযেকােনা �াটর্ েফানৰ জিৰয়েত েলনেদন
কিৰব পািৰ। ইয়াৰ বােব এজন েলােক ইউ.িপ.আই-সমিথর্ত েবংক এ�েটা ডাওনেলাড
কৰাৰ লগেত েবংকৰ সিৱেশষ বয্ৱহাৰ কিৰ লগইন কিৰব লােগ।

মাই� এ.িট.এম.সমূহ
ে�টফেমর্

ইউিনফাইড েপ'েম� ই�াৰেফচ (ইউ.িপ.আই)
কেৰ (িযেকােনা অংশ�হণকাৰী েবংকৰ), বহেতা েবংিকং সা-সুিবধা একি�ত কেৰ,

এটা িব�ী েক� (িপ.অ'.এছ) ৈহেছ এখন ঠাইত য'ত িব�ী স�� কৰা হয়। বৃহৎ

এ.িট.এম.

কৰা ৈহেছ।

এটা বয্ৱ�া িয েকৱল এটা েমাবাইল এি�েকশয্নেত েকইবাটাও েবংক একাউ� পিৰচািলত

িব�ী েক�

মাই�

েতওঁেলাকৰ িবত্তীয় সামথর্তা বৃি� কৰাৰ লগেত অ�ভুর্ ি�ৰ বােব ইয়াৰ পিৰক�না

অি�ম বয্ৱহাৰকতর্ াৰ বােব ইউ.িপ.আই.ৰ লাভালাভ:


েগাপনীয়তা– েকৱল ভাছুর্ েৱল েপ'েম� এে�ছেহ ে�য়াৰ কিৰব অনয্ েকােনা
সংেৱদনশীল তথয্ নহয়



বহমুখী

উপেযািগতা–

েক�

অন

েডিলভাৰী/িবল

ি�ট

ে�য়ািৰং/মােচর্�

েপ'েম�ছ/ধন ে�ৰণ


এফ.এ.ৈল এটা ি�ক– েকৱল িপন �িব� কিৰেয়ই অনুেমািদত েলনেদন



িবিভ� ই�াৰেফচত কাম কেৰ– েৱব ই�াৰেফচেত পিৰেশাধৰ অনুেৰাধ েজেনেৰট
কেৰ, েমাবাইল ই�াৰেফচত (এ�) অনুেমািদত



24 x 7 েত উপলভয্ আৰু �াহেক িনজৰ বয্ি�গত িডভাইচৰপৰা েলনেদন কেৰ।
অিতিৰ� তথয্ৰ বােব, িলংকেটা চাওক:
https://www.npci.org.in/product- overview/upi-product-overview

ইউ.িপ.আই. 2.0
ই ৈহেছ ইউ.িপ.আই. বয্ৱ�াৰ নতু ন সং�ৰণ, িয
বয্ৱহাৰকতর্ াসকলক এটা ইউ.িপ.আই. েহে�লৰ ৈসেত
িনজৰ অভাৰ�া� একাউ�েবাৰৰ েযাগসূ� �াপন
কৰাত স�ম কেৰ।
িনিদর্ � মােচর্�ৰ বােব এটা িনেদর্ শনা জািৰ কিৰ
আগতীয়াৈক অনুেমাদন জেনাৱা েলনেদন কিৰবৰ
বােবও বয্ৱহাৰকতর্ াসকল স�ম হয়।
ইউ.িপ.আই. 2.0 সং�ৰণেটাত েলনেদনসমূহৰ
ৰিচদ েচাৱা আৰু মজুত কৰা এটা সুিবধাও
অ�ভুর্ � কৰা ৈহেছ।
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2. সাধাৰণ বীমা

মিডউল 4

বীমা

এই �ডা�েবাৰত বয্ি�ৰ জীৱনৰ ৈসেত �তয্�ভােৱ জিড়ত নথকা পিলচীেবাৰ অ�ভুর্ �
থােক। এেনধৰণৰ পিলচীেবােৰ পিলচী ধাৰকৰ সা-স�িত্তৰ দািয়� ৈল বীমা কেৰ।

i) �া�য্ বীমা
এটা দুঘর্টনা বা গৰুতৰ অসুখৰ বােব েকােনও পিৰক�না কিৰব েনাৱােৰ। আেপানাৰ
ৈসেত এেনেবাৰ ঘটনা সংঘিটত েহাৱাৰ স�াৱনা বহত কম হ'ব পােৰ। গিতেক
ইমানেবাৰ মানুেহ �য় কিৰবলগীয়া বীমাখন �িগত ৰািখব েনিক। িক� দুঘর্টনােটা
সংঘিটত হেয়ই। েকৱল ঘটনােটা সংঘিটত হ'েলেহ আিম উপলি� কেৰাঁ েয সুৰ�াৰ
বােব আিম বীমা কভাৰ ল'ব লািগিছল। বীমা ৈহেছ আিথর্ক �িতৰপৰা আৰু এটা
আকি�ক বা অিনি�ত �িতৰ আশংকাৰপৰা ৰ�া েপাৱাৰ এটা বয্ৱ�া।

িবগত িদনেবাৰত িচিকৎসাজিনত বয্য় বহগেণ বৃি� পাইেছ। আপুিন েকেনকুৱা ঠাইত
বাস কেৰ তাৰ ওপৰত িনভর্ ৰ কিৰ িযেকােনা ঠাইেত িচিকৎসকক সাধাৰণভােৱ েদখা
কিৰবৈল েযাৱাৰ খৰচ 300 ৰপৰা 3000 টকাৰ িভতৰত। যিদেহ আেপানাৰ
িচিকৎসাৰ বােব আপুিন েকইিদনমান িচিকৎসালয়ত থািকবলগীয়া হয়, ওলাই আেহাঁেত
আপুিন এখন ডাঙৰ েমিডেকল িবল পিৰেশাধ কিৰব লািগব িয আেপানাৰ স�য়ৰ
ওপৰত গৰুতৰ �ভাৱ েপলাব পােৰ। এেনধৰণৰ আিথর্ক সংকট এৰাই চিলবৰ বােব,
আিম িনজেক বীমা কৰাব লােগ। �িতেটা বীমা েকা�ানীেয়ই এেকাখন িচিকৎসা
বীমা আঁচিন আগবঢ়ায় িয িচিকৎসালয়ত ভিতর্ েহাৱা বয্য়ৰ েজাৰা মািৰ �াথিমক
বীমাক �ধানৈক দুটা ে�ণীত ভাগ কিৰব পািৰ:
1.
জীৱন বীমা
2. সাধাৰণ বীমা

িচিকৎসা বয্ৱ�ািখিন সামিৰ লয়।

ii) অ-�া�য্ বীমা

1. জীৱন বীমা
জীৱন বীমাই আেপানাৰ মৃত্য়ু হ'েল আেপানাৰ িহতািধকাৰীজনক এটা আিথর্ক সাহাযয্
�দান কেৰ। আপুিন এখন জীৱন বীমা পিলচী �য় কেৰাঁেত তাত আপুিন এগৰাকী
িহতািধকাৰীৰ নাম িদেয়। আেপানাৰ পিৰয়ালেটাক ৰ�া কিৰবৰ বােব সাধাৰণেত
িনজৰ বািষর্ক আয়ৰ 7ৰপৰা 10 গণ মূলয্ৰ কভােৰজ থকা এটা বীমা �য় কিৰবৈল
েকাৱা হয়।

জীৱন বীমাৰ �কাৰসমূহ
টামর্ ই�ু েৰ�: ই এেছাৱা িনিদর্ � সময়ৰ বােব সি�য় ৈহ থকাৰ লগেত পিলচী
কালেছাৱাৰ িভতৰত সংঘিটত েহাৱা আেপানাৰ জীৱনৰ ৈসেত জিড়ত
দুভর্াগয্জনক ঘটনাৰ পিৰে�ি�তত, আেপানাৰ মেনানীতসকেল 'বীমাকৃ ত ধনৰািশ'
লাভ কিৰব। ইয়াত েকােনা ি�িময়াম ঘূৰাই িদয়া নহ'েলও আশংকাৰপৰা সেবর্াত্তম
উপশম �দান কেৰ।
এনেডৗেম� ই�ু েৰ�: এটা িনিদর্ � কালৰ িপছত বা মৃতুয্ হ'েল এক সমূদায়
ধনৰািশ পিৰেশাধ কিৰবৈল ৰূপাংকণ কৰা এক জীৱন বীমা চু ি�। ইয়াৰ �ধান
েমিছউিৰটী কালেবাৰ ৈহেছ এক িনিদর্ � বয়সৈলেক দহ, েপা�ৰ বা িবশ বছৰ।
েহাল লাইফ: এক ে�ণীৰ �ায়ী জীৱন বীমা িয আপুিন িযমান িদনৈলেক
ি�িময়াম পিৰেশাধ কিৰ থােক েতিতয়াৈলেক কাযর্কৰী ৈহ থােক।
ইউিনট িলংকড ই�ু েৰ�: বীমা আৰু িবিনেয়াগ মাধয্মৰ এটা সংিম�ণ,
পিলচীধাৰেক পিৰেশাধ কৰা ি�িময়ামৰ এটা অংশ বীমা কভােৰজ �দান
কিৰবৈল বয্ৱহাৰ কৰা হয় আৰু অৱিশ� অংশেটা ইকুইটী আৰু ঋণ প�ত
িবিনেয়াগ কৰা হয়

a) যান-বাহন/গাড়ী বীমা
যান-বাহন বীমা (মটৰ ই�ু েৰ�/কাৰ ই�ু েৰ�/অেটা ই�ু েৰ� বুিলও েকাৱা হয়)
ৰা�াত চিল থকা যান-বাহনৰ বােব �য় কৰা এিবধ ই�ু েৰ�। ইয়াৰ �ধান উে�শয্
ৈহেছ যান-বাহনৰ িযেকােনা আইনস�ত দায়ব�তা আৰু/বা দুঘর্টনাজিনত �য়�িতৰ আশংকাৰ িবপৰীেত বাহনৰ মািলকসকলক সুৰ�া �দান কৰা। যান-বাহন
বীমাৰ কভােৰজ দুই �কাৰৰ:
মটৰ থাডর্ পািটর্ (িট.িপ) লােয়িবিলিট ই�ু েৰ�: থাডর্ পািটর্ ই�ু েৰ� ৈহেছ এটা িবিধব�
�েয়াজনীয়তা আৰু ৰা�াত চলাচল কিৰ থকা �েতয্কখন বাহেনই এই বীমা েলাৱােটা
বাধয্তামূলক। এক ৰাজহৱা �ানত বাহনখনৰ কাৰেণ বা তাৰ বয্ৱহাৰৰপৰা উ�ৱ
েহাৱা তৃ তীয় প�ৰ জীৱন বা স�িত্তত লগা আঘাত বা �য়-�িতৰ বােব বাহনখনৰ
মািলক আইনগতভােৱ দায়ব�। এখন ৰাজহৱা �ানত ই�ু েৰ� নথকাৈক এখন গাড়ী
চেলাৱােটা দ�নীয় অপৰাধ। ই�ু েৰ� পিলচীখেন এটা দুঘর্টনাৰ ফলত েকােনা েলাকৰ
সা-স�িত্তত েহাৱা �য়-�িত বা অনয্ েলাকৰ আঘাত নাইবা মৃতুয্ৰ �িত পূৰণ
কেৰ যাৰ বােব বীমাধাৰকক আইনগতভােৱ দায়ব� বুিল েঘাষণা কৰা হয়।
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মটৰ অওন েডেমজ (অ'.িড) ই�ু েৰ� কভাৰ: ই বীমা কৰা বাহনখনৰ কাৰেণ েহাৱা
দুঘর্টনাজিনত �য়-�িত পূৰণ কেৰ।
ওপৰৰ কভাৰেবাৰৰ িযেকােনা এটা বা উভয়েক সামিৰ েলাৱা েকতেবাৰ পিলচী
আেছ। িক সামিৰ ৈলেছ তাক বুিজ পাবৰ বােব আেপানাৰ পিলচীখন পৰী�া কিৰ
েচাৱােটা জৰুৰী।

ভাৰত চৰকাৰৰ বীমা আঁচিনসমূহৰ েকতেবাৰ উদাহৰণ
�ধানম�ী সুৰ�া বীমা েযাজনা (িপ.এম.এছ.িব.ৱাই)
 18 ৰপৰা 70 বছৰৰ িভতৰৰ েবংক একাউ� ধাৰকসকলক 2 লাখ
টকা পযর্� দুঘর্টনাজিনত বীমা �িতপূৰণ �দান কেৰ


b) স�িত্তৰ বীমা
স�িত্তৰ বীমা ৈহেছ সাধাৰণ বীমাৰ এটা বৃহৎ ে�ণী আৰু আপুিন সামিৰ ল'ব
েখাজা স�িত্তৰ ে�ণীেটাৰ ওপৰত িনভর্ ৰ কিৰ আেপানাক �েয়াজন েহাৱা এক�কাৰৰ
কভাৰ। অিত জনি�য় স�িত্তৰ বীমােটা ৈহেছ সাধাৰণ অি� বীমা পিলচী আৰু ই

অেটা-েডিবট বয্ৱ�াৰ জিৰয়েত েবংক একাউ�ৰপৰা 12/- টকাৰ এটা
িনধর্ািৰত বািষর্ক ি�িময়াম িবেয়াগ কৰা হয়



বয্ি�েয় েকৱল এটা েছিভংছ েবংক একাউ�ৰ জিৰয়েত এই আঁচিনখনত
েযাগদানৰ েযাগয্তা অজর্ন কিৰব



এই বীমাই দুঘর্টনাৰ বােব েহাৱা �ায়ী আৰু আংিশক িবকলাংগতা
সামিৰ লয় (https://financialservices.gov.in/insurance-divisions)

জুই আৰু েতেনধৰণৰ িবপদৰপৰা বীমা সুৰ�া �দান কেৰ, েযেন- বানপানী,
জল�লয়, ঘূণ�বতাহ, বা-মাৰলী আিদ। এখন অি� বীমা পিলচীৰ অধীনত সামিৰ
ল'ব পৰা িবিভ� ধৰণৰ স�িত্তেবাৰ ৈহেছ বাসগৃহ, কাযর্ালয়, েদাকান, িচিকৎসালয়,
ঔেদয্ািগক/িনমর্াণজিনত আশংকা আৰু য�-পািত, কল-কাৰখানা, সা-সৰ�ামৰ দেৰ
ব�েবাৰ; িবিভ� সাম�ীৰ িভতৰত আেছ েকঁ চামাল, �েচছত থকা সাম�ী, ঔেদয্ািগক
েচৗহদৰ বািহৰত থকা মজুতভা�াৰৰ দািয়�; ঔেদয্ািগক েচৗহদৰ বািহৰত অৱি�ত
েটংক ফামর্/েগছ হ'�াৰ আিদেবাৰ
গৃহ/গৃহ�ামীৰ বীমা ৈহেছ জৰুৰী িকয়েনা ই বয্ি�ৰ ঘৰেটাৰ বােব স�ূণর্ বীমা

�ধানম�ী জন আেৰাগয্ েযাজনা (িপ.এম.েজ.এ.ৱাই) – আয়ু�ান ভাৰত
 দিৰ�, বি�ত �ামীণ আৰু চহৰৰ মজদুৰ পিৰয়ালেবাৰৰ িচি�ত বৃিত্তধাৰী
ে�ণীেটাক ল�য্ কিৰ �া�য্ েসৱাৰ সুিবধা আগবঢ়ায়


পিৰয়ালৰ সদসয্ সংখয্া, বয়স আৰু িল�ৰ ওপৰত েকােনা বাধািনেষধ নাই



িচিকৎসালয়ত ভিতর্

হ'েল িচিকৎসাৰ বােব পিৰয়ালেটােৱ েকােনা ধন

পিৰেশাধ কিৰব নালােগ (https://www.pmjay.gov.in)

সুৰ�াৰ েপেকজ �দান কেৰ।
েসইদেৰ, �পকীপাছর্ েপেকজ পিলচী িডজাইন কৰা ৈহেছ বৃহৎ সংখয্ক েদাকানীৰ
সকেলােবাৰ বীমােযাগয্ সাম�ী বীমা কিৰবৰ বােব। ই জুই, ভু িমক�, ব�পাত,
বানপানী, চু িৰকাযর্ আিদৰ দেৰ িবিভ� ধৰণৰ আকি�ক ঘটনাৰপৰা বয্াপক সুৰ�া

�ধানম�ী ফচল বীমা েযাজনা (িপ.এম.এফ.িব.ৱাই)
 বীমাৰ জিৰয়েত শসয্ ন� েহাৱাৰপৰা কৃ ষকসকলক ৰ�া কৰাৰ

�দান কেৰ। এই পিলচীেয় িবি�ং, ইয়াৰ বয়-ব�, েদাকানত থকা টকা-পইচা
আিদৰ বােব �িতপূৰণ �দান কেৰ।

উে�েশয্েৰ েলাৱা শসয্ বীমা আঁচিন


এই

আঁচিনখনত

বয্াপক

পিৰমাণৰ

বািহয্ক

আশংকাৰ

িবৰুে�

কৃ ষকসকলৰ বীমা কৰা হয় – েযেন অনাবৃি�, খৰাং কাল, বানপানী,

c) অনয্ানয্ বীমাসমূহ

জল�লয়, েপাক-পত� আৰু েৰাগ, বনজুই আৰু ব�পাত, িশলাবৃি�,
ঘূণ�বতাহ, বা-মাৰলী আিদ।

�মণ বীমা



লয় (https://pmfby.gov.in)

সবর্াত্মক �মণ বীমাত আগবেঢ়াৱা হয়:






জৰুৰীকালীন িচিকৎসা সাহাযয্
যা�ােটা অভাৱনীয়ৰূেপ বািতল কৰা বা চমু কিৰবলগীয়া েহাৱাৰ
বােব সৃি� েহাৱা �য়-�িত
মৃতুয্ আৰু িবকলাংগতাৰ �িতপূৰণ
বয্ি�গত েদনাৰ �িতপূৰণ
বয়-ব�ৰ �িতপূৰণ

�ধানম�ী জীৱন েজয্ািত বীমা েযাজনা (িপ.এম.েজ.েজ.িব.ৱাই)
 18 ৰপৰা 50 বছৰৰ িভতৰৰ েবংক একাউ� ধাৰকসকলক (েছিভংছ
েবংক একাউ�) 2 লাখ টকাৰ জীৱন বীমা কভাৰ �দান কেৰ।


�প ই�ু েৰ�
ই এক সুিনিদর্ � জনসমি�ক সামিৰ লয়, েযেন এখন সিমিত বা বৃিত্তধাৰী
সং�াৰ সদসয্বগর্, বা এক িনিদর্ � িনেয়াগকতর্ াৰ কমর্চাৰীসকল
শসয্ বীমা
ই খৰাং, বানপানী, অনয্ �াকৃ িতক দুেযর্াগ আৰু কীট-পত� সং�মণ আিদৰ
বােব েহাৱা শসয্ৰ হািন-িবিঘিনৰ পিৰে�ি�তত কৃ ষকসকলক বীমা �িতপূৰণ
�দান কেৰ

এই আঁচিনেয় 14 িদনৈলেক শসয্ চেৱাপাৰ িপছৰ �য়-�িত সামিৰ

অেটা-েডিবট বয্ৱ�াৰ জিৰয়েত েবংক একাউ�ৰপৰা 330/- টকাৰ
এটা িনধর্ািৰত বািষর্ক ি�িময়াম িবেয়াগ কৰা হয়
(https://financialservices.gov.in/insurance-divisions)

এটা দাবী উত্থাপন
এটা দুেযর্াগ হ'েলই, েযেন আেপানাৰ বাইকখন চু িৰ হ'েল বা এটা দুঘর্টনা হ'েল,
েসয়াই এটা দাবী উত্থাপন কৰাৰ সময়।
আপুিন েযিতয়া এটা দাবী উত্থাপন কেৰ, েতিতয়া আেপানাৰ বীমা পিলচীখনৰ
চতর্ াৱলীৰ অধীনত, আেপানাৰ িযিখিন �িত হ'ল তাৰ বাবদ ধন পিৰেশাধ কিৰবৰ
বােব বীমা েকা�ানীেটাক আনু�ািনকভােৱ অনুেৰাধ কেৰ।
তাৰ বােব িযমান পােৰ েসানকােল আেপানাৰ বীমা দালাল, �িতিনিধ বা েকা�ানীৰ
ৈসেত েযাগােযাগ কিৰব। কাৰণ অিধকাংশ েকা�ানীেৰ িকছু মান সময়সীমা থােক
যাৰ িভতৰত আপুিন দাবীেটা উত্থাপন কিৰব লািগব। তােৰাপিৰ আেপানাৰ দাবীেটা
উত্থাপন কৰাৰ সময়ত �েয়াজনীয় সকেলা সমিথর্ত নিথ-প� দািখল কিৰবৈল
নাপাহিৰব
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মিডউল 5

িবিনেয়াগ

িবিনেয়াগ কাযর্ এক লাভদায়ক কাম হ'ব পােৰ িয আেপানাৰ িবত্তীয় ল�য্ত উপনীত
েহাৱাত সহায় কিৰব পােৰ; তথািপও, িবিনেয়াগ কাযর্ জিটল েহাৱাৰ লগেত ইয়াৰ
ৈসেত �ােয়ই েকতেবাৰ িবপদাশংকা জিড়ত থােক। যেথাপযু� �ান লাভ কিৰ,
আেপানাৰ বােব সুিবধাজনক জিটলতা তথা িবপদাশংকাৰ মা�া আপুিন বািচ ল'ব পােৰ।

মূল কাৰকসমূহ
�িতয্েটা িবিনেয়াগ, িৰটাণর্, আশংকা আৰু িলকুইিডটীৰ স�ভর্ ত অ�তঃ িতিনটা মূল
কাৰক আপুিন জািনব লািগব।

মু�া�ীিত আৰু িবিনেয়াগৰ ওপৰত ইয়াৰ �ভাৱ
মু�া�ীিত মােন ৈহেছ পণয্সাম�ী আৰু েসৱাৰ মূলয্ত েহাৱা বৃি�। সময়ৰ লেগ লেগ,
িযদেৰ পণয্সাম�ী আৰু েসৱাৰ খৰচ বৃি� পাইেছ, িঠক েসইদেৰ পণয্সাম�ী আৰু েসৱা
�য় কৰাৰ ে��ত মু�াৰ এটা এককৰ �মতা, েযেন ধৰক এটকা বা 100 টকা,
িন�গামী ৈহ আিহেছ। অথর্াৎ, মু�াৰ �য় �মতা �াস পাইেছ। িবত্তীয় পিৰক�না
যুগেতাৱাৰ

সময়ত

আেপানাৰ

িবিনেয়াগসমূহৰ

ওপৰত

মু�া�ীিতৰ

�ভাৱসমূহ

িবেৱচনাৈল অনােটা জৰুৰী।

িবিনেয়াগৰ ল�য্সমূহ
আেপানাৰ িবিনেয়াগৰ ল�য্সমূহ িনভর্ ৰ কেৰ আপুিন জীৱনৰ েকানেটা পযর্ায়ত আেছ
(িশ�াথ�, কমর্চাৰী, অৱসৰ�া� আিদ) তাৰ ওপৰত। আেপানাৰ িবিনেয়াগৰ ল�য্সমূহ
অনয্ েলাকতৈক পৃথক হ'ব, আৰু আেপানাৰ জীৱন পথত আগবািঢ় েযাৱাৰ লেগ লেগ
আেপানাৰ ল�য্েবােৰা সলিন হ'ব। সাধাৰণেত, এেক সময়েত আেপানাৰ িবিভ� ল�য্
থােক। আপুিন হয়েতা িনজৰ ধনৰািশৰ ে��ত দীঘর্কালীন বৃি�ৰ লগেত জৰুৰীকালীন
পিৰি�িতসমূহৰ বােব এটা িনৰাপদ তথা নমনীয় পুঁিজ িবচািৰব পােৰ। �িতেটা
পিৰয়ালৰ িবিভ� ধৰণৰ উে�শয্ থািকব, আৰু �েতয্কেৰ বােব এটা সুকীয়া িবিনেয়াগ
বয্ৱ�াৰ �েয়াজন হ'ব।
বয্ি�গত কাৰকসমূেহ েকেনৈক িবিনেয়াগ িবক�সমূহৰ ওপৰত �ভাৱ েপলায় তাক
ল�য্ কৰাৰ এটা সহজ উপায় ৈহেছ আেপানাৰ জীৱন দশা, আেপানাৰ জীৱনৰ িযেটা
পযর্ায়ত আপুিন আেছ েসই িবষেয় িচ�া কৰা।
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মু�া�ীিতেয় েমাৰ িবিনেয়াগৰ িস�া�ক েকেনৈক �ভািৱত কেৰ?
পাঁচ বছৰৰ পূেবর্ এটা বড়াপাওৰ দাম আিছল 5/- টকা, এিতয়া দাম 10/টকা। এই মূলয্ বৃি� অিধক পিৰমাণ বা উ�ত মানৰ বােব েহাৱা নাই, বৰং
ইয়াৰ উপাদানসমূহৰ মূলয্ত মু�া�ীিতেয় েপেলাৱা �ভাৱৰ বােবেহ ৈহেছ।

িবিভ�তা আেপানাৰ

সকেলােবাৰ কণী এেকটা খৰাহীেত েথাৱােটা েকিতয়াও ভাল
কথা

নহয়।

যিদেহ

আেপানাৰ

ধনিখিন িবিভ� ধৰণৰ িবিনেয়াগত
লগায়

আৰু

েলাকচােনা

এটা

বা

হয়, েতে�

দুটাত

আেপানাৰ

িবিনেয়াগসমূহৰ মাজত স�লন ৰ�া
কৰাৰ

ে��ত

আনেবােৰ

লাভ

কিৰব পােৰ। ইয়ােক িবিভ�তা বুিল
েকাৱা

হয়।

ই

িবিনেয়াগ কৰাৰ

ৈহেছ

আপুিন

সময়ত

আশংকা

�াস কৰাৰ এটা উপায়।

িছে�েমিটক ইনেভ�েম� ে�ন (এছ.আই.িপ): েযিতয়া এক িনিদর্ � ধনৰািশ এক
িনধর্ািৰত কালৰ বয্ৱধানত এটা িমউছু েৱল ফা�ত িবিনেয়াগ কৰা হয়, ইয়াক
এছ.আই.িপ েবালা হয়, িযেটা এিতয়া অিত �চিলত ভিৱষয্তৰ িবিনেয়াগ আঁচিন ৈহ
পিৰেছ।
ইকুইটী িলংকড েছিভংছ �ীমছ (ই.এল.এছ.এছ): এইেবাৰ ৈহেছ িমউছু েৱল ফা�
িবিনেয়াগ আঁচিন িয আয়কৰ ৰািহ কৰাত আেপানাক সহায় কেৰ (কৰদাতাসকলক
েকতেবাৰ িনিদর্ � �িতভূ িতত 1.5 লাখ টকাৈলেক িবিনেয়াগ কৰাৰ লগেত েতওঁেলাকৰ
কৰৰ অধীন আয়ৰপৰা িবেয়াগ কিৰবৈল দাবী কৰাৰ সুিবধা িদেয়)।
গ'� ই.িট.এফ: গ'� ই.িট.এফ বা এ�েচ� ে�েডড ফা� ৈহেছ এটা পণয্-

�িতভূিত বজাৰত িবিনেয়াগ

আধািৰত িমউছু েৱল ফা� িয েসাণৰ দেৰ স�িত্তত িবিনেয়াগ কেৰ। এই এ�েচ�

�িতভূ িতসমূহক �ধানৈক দুটা ভাগত ভগাব পািৰ: সমাংশ আৰু েদনা। �িতভূ িতসমূহ
�িতভূ িত বজাৰখনত িব�ী কৰা হয়

িকনা-েবচা হয়।

�াইেমৰী মােকর্ট: েকা�ানীেয় �থমবাৰৰ বােব �তয্�ভােৱ �িতভূ িতসমূহ জািৰ
কেৰ, েযেন আই.িপ.অ' (ইিনিছেয়ল পাি�ক অ'ফাৰ)
েছক�াৰী মােকর্ট: �ক িবিনময় েক�েবাৰত �িতভূ িতসমূহৰ িকনা-েবচা হয়, েযেন
িব.এছ.ই, এন.এছ.ই আিদ।

আেপানাৰ �াহকৰ িবষেয় জানক (েক.ৱাই.িচ):

সকেলা

�িতভূ িত বজাৰ িবিনেয়াগকাৰীৰ বােব েছিবেয় িনিদর্ � েকৱাইিচ (আেপানাৰ �াহকৰ
িবষেয় জানক) জািৰ কিৰেছ। েছিবেয় �যুি�গত নতু ন�সমূহৰ বয্ৱহাৰত অনুমিত
িদেছ িযেবােৰ অনলাইন েক.ৱাই.িচ (ই-েক.ৱাই.িচ) সহজ কিৰ তু িলব পােৰ। �যুি�ৰ
বয্ৱহােৰ মধয্�তাকাৰীৰ কাযর্ালয়ত

কািয়কভােৱ উপি�ত থকাৰ �েয়াজনীয়তা

অিবহেনই েক.ৱাই.িচ পূৰণ কৰা কামেটা িবিনেয়াগকাৰীৰ বােব সহজ কিৰ তু িলব।

সমাংশ ৈহেছ এটা েকা�ানীৰ এটা অংশ, যাক �ক বা ে�য়াৰ বুিলও জনা যায়।
েযিতয়া

এটা

েকা�ানীৰ

ছ'ভােৰইন গ'� ব'� (এছ.িজ.িব):
এইেবাৰ ৈহেছ েসাণৰ �ামত �ীকৃ ত চৰকাৰী �িতভূ িত। এইেবাৰ েভৗিতক েসাণ হাতত
ৰখাৰ িবক��ৰূপ। িবিনেয়াগকাৰীসকেল িবিল মূলয্েটা নগদ িহচােপ পিৰেশাধ কিৰব
লািগব আৰু ব'�েবাৰ েমিছউিৰটীত নগদ িহচােপ আদায় িদয়া হ'ব। ব'�েটা ভাৰত
চৰকাৰৰ ৈহ িৰজাভর্ েবংেক জািৰ কেৰ।

ৰীেয়ল

ে�য়াৰ

�য়

কেৰ,

আপুিন

�ধানৈক

েসই

েকা�ানীেটাৰ এটা অংশ �য় কেৰ আৰু েকা�ানীেটােৱ লাভ অজর্ন কিৰেল লাভৰ
এটা অংশ আশা কিৰব পােৰ। ৰাজহৱা/তািলকাভু � েকা�ানীেবাৰৰ ে��ত, এই
ে�য়াৰেবাৰ �কেবাৰৰ �য় আৰু িব�য় কাযর্ সহজ কিৰ েতালা এখন বজাৰ
কৰাৰ আশংকা অিদক আৰু আন আন িবিনেয়াগতৈক িনি�তভােৱ েবছ সময়

নয্াস

(আৰ.ই.আই.িট):

িসিবলাকৰ উ�য়নৰ বােব িবত্তৰ েযাগান ধেৰ

চৰকাৰী আঁচিনসমূহত িবিনেয়াগ
 েপা� অিফচ েছিভংছ/আৰ.িড একাউ�
 ৰাজহৱা ভিৱষয্ িনিধ (িপ.িপ.এফ)
 িকষাণ িবকাশ প� (েক.িভ.িপ)
 েজয্� নাগিৰকৰ স�য় আঁচিন (এছ.িচ.এছ.এছ)


এই আঁচিনেবাৰ িনৰাপদ তথা
িবিনেয়াগকাৰীসকলৰ বােব উপেযাগী।



এই আঁচিনেবাৰৰ সূদৰ হাৰসমূহ িবত্ত ম�ালয়ৰ অনুেমাদন সােপে� িতিন মাহৰ
মূেৰ মূেৰ অিধসূচীত কিৰ থকা হয়।



ডাকঘৰৰ আঁচিনেবাৰত িবিনেয়াগ কৰা সমূদায় ধনৰািশত অখ� েগৰা�ী
থােক, গিতেক এইেবাৰক সবর্ািধক িনৰাপদ বুিল গণয্ কৰা হয়।



অিতিৰ� তথয্ৰ বােব এই িলংকেটা চাওক:
https://www.indiapost.gov.in/Financial/pages/content/post-officesaving-schemes.aspx

িবচােৰ।

েদনা �িতভূিতসমূহ
েদনা �িতভূ িতেবাৰ এক িনধর্ািৰত ধনৰািশ, এটা েমিছউিৰটী তািৰখ আৰু সচৰাচৰেত
এটা িনিদর্ � দৰৰ সূদৰ হাৰ থকা ব'�, ঋণপ�, �িত�িত প� আিদৰ দেৰ িকছু মান
েলখপ�। এইেবাৰত িবিনেয়াগ কৰাৰ আশংকা ইকুইটীেবাৰতৈক �ােয় কম। েযিতয়া
এটা েকা�ানী বা চৰকাৰী এেজ�ীেয় এটা ঋণ েলাৱাৰ িস�া� �হণ কেৰ, ইয়াৰ
হাতত দুটা উপায় থােক। �থমেটা ৈহেছ এটা েবংকৰপৰা িবত্তেযাগান লাভ কৰা,
ি�তীয়েটা ৈহেছ মূলধনী বজাৰসমূহত িবিনেয়াগকাৰী সকলৰ বােব েদনা জািৰ কৰা।
ইয়ােকই েদনা জািৰ কৰা বুিল েকাৱা হয়

িমউছু েৱল ফা�সমূহ
এটা িমউছু েৱল ফাে� বহ িবিনেয়াগকাৰীৰ পৰা ধন জমা কিৰ �ক, ব'�, ��কালীন
মু�া-বজাৰ মাধয্ম, অনয্ �িতভূ িত আৰু স�িত্ত বা এই িবিনেয়াগসমূহৰ িকছু
সংিম�ণত িবিনেয়াগ কেৰ। িমউছু েৱল ফা�ৰ অধীন� সংযু� স�িত্ত েবাৰক ইয়াৰ
েপাটর্ফিলঅ' বুিল জনা যায়। ইয়াৰ �িতেটা ইউিনেট এগৰাকী িবিনেয়াগকাৰীৰ ফা�ৰ
স�িত্তেবাৰৰ সমানুপািতক মািলকী�� আৰু েসই স�িত্তেবাৰৰ পৰা সৃি� েহাৱা আয়ৰ
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িবিনেয়াগ

েকােনা স�িত্ত �য়, �ৱ�ন বা ফাইেন� নকৰাৈক স�িত্ত দখল কেৰ আৰু

আগবেঢ়াৱা �ক িবিনময় েক�েবাৰত িকনা-েবচা কৰা হয়। ইকুইটীেবাৰত িবিনেয়াগ

�িতিনিধ� কেৰ।

ইে�ট

আৰ.ই.আই.িট.েবাৰ ৈহেছ েকতেবাৰ �িত�ান িয �াৱৰ স�িত্তৰ খ�েটাত — িনেজ

 েনশয্েনল েছিভংছ চািটর্িফেকট (এন.এছ.িচ)

ইকুইটী বা সমাংশ
আপুিন

ে�েডড ফা�েবােৰ বয্ি�গত �কৰ দেৰ কাম কেৰ আৰু �ক িবিনময় েক�ৰ দেৰই

িনধর্ািৰত

িৰটাণর্ৰ

স�ান

কৰা

সুকন্য়া সমৃি� েযাজনা (এছ.এছ.ৱাই)
এছ.এছ.ৱাই ৈহেছ কন্য়া িশশৰ লাভালাভৰ বােব এখন চৰকাৰ-সমিথর্ত স�য়
আঁচিন। ইয়াক এগৰাকী 10 বছৰৰ তলৰ কন্য়া িশশৰ িপতৃ -মাতৃ েয় খুিলব
পােৰ। বািলকাসকলৰ বােব িপতৃ -মাতৃ েয় এেনকুৱা দুখনৈলেক একাউ� খুিলব
পােৰ (েতওঁেলাকৰ যিদ দুগৰাকীতৈক অিধক েছাৱালী থােক, েতে� তৃ তীয়/চতু থর্
আিদ একাউ� খুিলব েনাৱািৰব)। এই একাউ�েবাৰৰ কাযর্কাল ৈহেছ 21 বছৰ
বা 18 বছৰৰ িপছত েছাৱালীজনীৰ িবয়া েহাৱাৈলেক।

ধনৰািশৰ এটা অংশ মুঠাই পাব আৰু বাকীিখিন মােহকীয়া িভিত্তত েপ�ন িদবৰ

মিডউল 6

অৱসৰ আৰু েপ�ন

বােব আেপানাৰ পচ� মেত িযেকােনা বািষর্ক বৃিত্তৰ আঁচিনত িবিনেয়াগ কৰা
হ'ব। এন.িপ.এছ.ত আেপানাৰ িবিনেয়াগিখিনক, এটা িনধর্ািৰত সীমাৈলেক,
আয়কৰৰপৰাও েৰহাই িদয়া হ'ব।

এটা স�ূণর্ আৰু উৎপাদনশীল কমর্জীৱনৰ িপছত, আপুিন এক সু�, সি�য়
তথা িনৰাপদ অৱসৰৰ আশা কেৰ। আপুিন লািগেল েসানকােলই অৱসৰ লওক
বা চাকিৰৰ েশষৰ বছৰেকইটাত ভালদেৰ কাম কৰক বা নকৰক, জীৱনৰ
পৰৱত� কালত আপুিন িনৰাপদ হ'বেন নাই তাক জািনব েখােজ। আেপানাৰ
অৱসৰকালৰ বােব িনজৰ ওচৰত পযর্া� টকা-িসকা থািকবেন?
আপুিন যিদ অিধকাংশ ভাৰতীয়ৰ দেৰ হয়, েতে� আেপানাৰ যুৱ আৰু মধয্
বয়সেটা িনজৰ সময় আৰু িবত্তৰ ওপৰত অজ� দাবীেৰ পিৰপূণর্: েসইেবাৰ ৈহেছ
ল'ৰা-েছাৱালী ডাঙৰ-দীঘল কৰা, এটা ঘৰ িকিন তাৰ তদাৰক কৰা, উৎসৱপাবর্ন উপেভাগ কৰা আিদ। আেপানাৰ হয়েতা অৱসৰৰ কথা ভািববৈল সময়
নাই, বা হয়েতা ভিৱষয্তৰ বােব এিতয়াই টকা-পইটা আছু তীয়াৈক ৰখােটা
আেপানাৰ বােব কিঠন।

অৱসৰকালীন পিৰক�নাৰ বােব মনত ৰািখবলগীয়া
েকইটামান িবষয়

এন.িপ.এছ.-এ িবিভ� ে�ণীৰ স�িত্ত এেকলেগ �দান কেৰ, েযেন সমাংশ,
ক'েপর্াৰট েদনা, চৰকাৰী �িতভূ িত আৰু িবক� ে�ণীৰ িবিনেয়াগ। এইদেৰ
িবিনেয়াগকতর্ াসকলক েতওঁেলাকৰ িবিনেয়াগসমূহ িভ� কিৰ েতালাত সহায় কেৰ।
তােৰাপিৰ, িবিনেয়াগ আৰু স�িত্ত আৱ�নৰ সীিমত অিভ�তা তথা �ান থকা
বৰঙিণদাতাসকেল িতিনটা জীৱন চ� িনিধৰ (ৰ�ণশীল, পিৰিমত আৰু
আ�াসী) িযেকােনা এটা বািচ ল'ব পােৰ যাক বৰঙিণদাতাসকলৰ বয়সৰ
আধাৰত, পূবর্ িনধর্ািৰত প�িতত সকেলা ে�ণীৰ স�িত্তৰ মাজত স�িত্ত
িবতৰণৰ �াৰা �য়ংি�য় িভ�তাৰ বােব আগবেঢ়াৱা হয়।
উে�িখত 3 টা চতর্ ত এন.িপ.এছ.ৰপৰা ওলাই যাবৈল িদয়া হয়:
i)
ii)

এন.িপ.এছ. বৰঙিণদাতাৰ বাধর্কয্ৰ আধাৰত
আগতীয়া ��ান িহচােপ

iii)

এন.িপ.এছ. বৰঙিণদাতাৰ মৃতুয্ হ'েল।
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অটল েপ�ন েযাজনা (এ.িপ.ৱাই)
মু�া�ীিত ৈহেছ উপেভা�া পণয্ আৰু েসৱাসমূহৰ বিধর্ত মূলয্। ই আেপানাৰ
অৱসৰকালীন �েয়াজনীয়তা সমূহ দুই ধৰেণ �বািৱত কেৰ। �থেম আপুিন �য়
কৰা পণয্সমূহৰ মূলয্ বৃি� কেৰ অথর্াৎ এেক পিৰমাণৰ পণয্ �য় কিৰবৰ বােব
আপুিন অিধক ধন ভিৰবলগীয়া হয়। ি�তীয়েত মু�া�ীিতৰ বােব আেপানাৰ
অৱসৰকালীন স�য়িখিনেয়ও মূলয্ েহৰুৱায়। আিম দীঘর্িদন জীয়াই থকাৰ (বিধর্ত
আয়ুস) আশংকােটা িবচাৰ কিৰ চাব লােগ। আমাৰ জীয়াই থকাৰ স�াৱনা 60
বছৰতৈক বৃি� পাইেছ আৰু েসইবােব অৱসৰ েলাৱাৰ িপছৰ জীৱনেটাৰ যত্ন
েলাৱাৰ লগেত জীৱনৰ এেকই মানদ� বতর্ াই ৰখাৰ �াথর্ত উ�ত বয্ৱ�াৰ
�েয়াজন হয়। আেপানাৰ অৱসৰকালীন পুঁিজ জমা কৰাৰ সময়ত এই সকেলােবাৰ
িদশ িবেৱচনা কৰা উিচত।

েনশয্েনল েপ�ন িছে�ম
এন.িপ.এছ ৈহেছ বৃ� বয়সত েযিতয়া মানুহৰ িনয়মীয়া উপাজর্নৰ উৎস নাথােক

অসংগিঠত আৰু খািটেখাৱা দিৰ�জনৰ বৃ�াৱ�াৰ উপাজর্ন সুৰি�ত কৰাৰ

েসই সময়েছাৱাত িবত্তীয় সুৰ�া আৰু সুি�ৰতা �দান কিৰবৰ বােব ভাৰত

স�ভর্ ত ভাৰত চৰকাৰ উি�� েহাৱাৰ লগেত েতওঁেলাকৰ অৱসৰকালৰ বােব

চৰকােৰ আৰ� কৰা আৰু িপ.এফ.আৰ.িড.এ িনয়�ণ কৰা এখন সং�াব�

স�য় কিৰবৈল েতওঁেলাকক উৎসািহত তথা স�ম কিৰ েতালাত মেনািনেৱশ

বৰঙিণৰ অৱসৰ আঁচিন। এই আঁচিনখন ে��ামূলক আৰু 18ৰপৰা 65 বছৰ

কিৰেছ। ভাৰতৰ 18 ৰপৰা 40 বছৰ বয়সৰ িযেকােনা নাগিৰেক 60 বছৰ বয়সৰ

বয়সৰ িভতৰৰ েদশৰ সকেলা নাগিৰকৰ বােব মু�। এন.িপ.এছ.ত বৰঙিণ িদ

িপছত �িত মােহ 1000 ৰপৰা 5000 টকাৰ এটা িনি�ত নুয্নতম েপ�ন লাভ

আপুিন িনজৰ কমর্জীৱনত �ণালীব�ভােৱ স�য় আৰু িবিনেয়াগ কিৰব পািৰব।

কিৰবৰ বােব এ.িপ.ৱাই.ত েযাগদান কিৰব পােৰ। এ.িপ.ৱাই.ত েযাগদান কিৰবৈল

এই আঁচিনত বৰঙিণ িদবৰ বােব বছিৰ নুয্নতম 500 টকা িবিনেয়াগ কিৰব

আেপানাৰ এটা েছিভংছ েবংক একাউ� থািকব লািগব। 1000 টকাৰ েপ�ন

লােগ। আপুিন েযিতয়া অৱসৰ ল'ব, সাধাৰণেত 60 বছৰৰ িপছত, আেপানাৰ

পাবৰ বােব 18 বছৰ বয়সত এই আঁচিনত েকৱল 42 টকাৰ অিৰহণা িদেলই
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হ'ল। িযেহতু বয়সৰ লেগ লেগ ইয়াৰ অিৰহণাৰ পিৰমােণা বািঢ় যায়, গিতেক এই

কৰাৰ অিধকাৰী হ'ব। েফিমলী েপ�ন েকৱল পিত/পত্নীৰ ে��তেহ

আঁচিনত কম বয়সেত েযাগদান কৰােটা লাভদায়ক।

�েযাজয্।

আপুিন এ.িপ.ৱাই.ত েযাগদান কেৰাঁেত, এটা কথা িনি�ত কিৰব যােত
বৃ�কাল অহাৰ সময়ত, আপুিন ইয়াৰ বােব সাজু ৈহ উেঠ, িকয়েনা 60
বছৰ বয়সত উপনীত হ'েল এই আঁচিনখেন িতিনগণ লাভ আগবঢ়ায়।
ইয়াৰ মািহলী েপ�ন বৰঙিণদাতাক আজীৱল কালৰ বােব িদয়া হ'ব,
আৰু বৰঙিণদাতাৰ মৃতুয্ৰ িপছত েপ�নৰ সমান ধনৰািশ বৰঙিণদাতাৰ

(iii) ��ান আৰু �তয্াহাৰ: যিদেহ এগৰাকী িহতািধকাৰীেয় িনয়মীয়া
অিৰহণা আগবঢ়াই থােক আৰু িযেকােনা কাৰণত মৃতুয্বৰণ কেৰ
(60 বছৰ েহাৱাৰ পূেবর্), েতওঁৰ পিৰ/পত্নীেয় িনয়মীয়া অিৰহণা
পিৰেশাধ কিৰ পৰৱত� পযর্ায়ত আঁচিনখনত েযাগদান কিৰ অবয্াহত
ৰািখব পািৰব বা ��ান আৰু �তয্াহাৰৰ বয্ৱ�াৱলী মেত আঁচিনখনৰ

পিত/পত্নীক �দান কৰা হ'ব আৰু দুেয়াজন বৰঙিণদাতা তথা পিত/পত্নী

িপ.এম-এছ.ৱাই.এম.

উভয়েৰ মৃতুয্ৰ িপছত, বৰঙিণদাতাৰ 60 বছৰ বয়সৈলেক জমা েহাৱা

অিৰহণামূলক েপ�ন আঁচিন য'ত িহতািধকাৰীেয় িনধর্ািৰত বয়স-িবিশ�

েপ�ন েকাষেটা, বৰঙিণদাতাৰ মেনানীত েলাকজনক ঘূৰাই িদয়া হ'ব।

অিৰহণা জমা কিৰব আৰু সম পিৰমাণৰ অিৰহণা েক�ীয় চৰকােৰ

বৰঙিণদাতাৰ আগতীয়াৈক মৃতুয্ হ'েল (60 বছৰ েহাৱাৰ পূেবর্ই),

আগবঢ়াব। উদাহৰণ �ৰূেপ, এজন বয্ি�েয় যিদ 29 বছৰ বয়সত

বৰঙিণদাতাৰ

পিত/পত্নীেয়

বৰঙিণদাতাৰ

এ.িপ.ৱাই

ৈহেছ

50:50

আধাৰত

ধাযর্

কৰা

এখন

একাউ�েটাত

আঁচিনখনৰ অ�ভুর্ � হয়, েতে� েতওঁৰ 60 বছৰ েহাৱাৈলেক �িত মােহ

অিৰহণা িদয়ােটা অবয্াহত ৰািখব পােৰ বা এ.িপ.ৱাই একাউ�েটাত জমা

100/- টকা অিৰহণা আগবঢ়াব লািগব আৰু সমান পিৰমাণৰ 100/-

েহাৱা পুঁিজেটা উিলয়াই ল'ব পােৰ।

টকা েক�ীয় চৰকােৰ জমা কিৰব।
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তয্াগ কিৰব পািৰব।

িবিভ� টােগর্ ট �পৰ বােব েপ�ন আঁচিন
ভাৰত চৰকােৰ িবিভ� টােগর্ট �প, েযেন অসংগিঠত খ�ৰ �িমক, খুচুৰা
িবে�তা আৰু বয্ৱসায়ী (�-িনেয়ািজত কম�সকল) মািট থকা �ু � আৰু
উপা� কৃ ষকসকলৰ বােব েকতেবাৰ েপ�ন আঁচিন আৰ� কিৰেছ।

i) �ধানম�ী

�ম

েযাগী

মন-ধন

(িপ.এম-

ই ৈহেছ অসংগিঠত খ�ৰ �িমকসকলৰ ে��ত বৃ�াৱ�াৰ সুৰ�া সুিনি�ত
কৰা এখন ে��ামূলক তথা অিৰহণামূলক েপ�ন আঁচিন।
অসংগিঠত খ�ৰ �িমকসকলৰ অিধকাংশই ঘৰত কাম কৰা �িমক,
ৰা�াৰ েফৰীৱালা, মধয্া�-েভাজনৰ কম�, মুিতয়া, ইটা ভাটাৰ �িমক, মুচী,
ভঙা-িছঙা বুটলা, ঘৰুৱা কমর্চাৰী, ধুবী, িৰ�াচালক, ভূ িমহীন মজদুৰ, কৃ িষ
�িমক, িনমর্াণখ�ৰ �িমক, িবিড় কাৰখানাৰ �িমক, তাঁতশালৰ কম�,
চমাৰ, দৃশয্-�াবয্ মাধয্মৰ কম� আৰু েতেনকুৱা িকছু মান অনয্ জীিৱকাত
জিড়ত থােক যাৰ মািহলী আয় 15,000/- টকা বা তাতৈক কম আৰু
18-40 বছৰ বয়সৰ িভতৰৰ েলাক।
িপ.এম-এছ.ৱাই.এম.ৰ বৰঙিণদাতাৰ লাভালাভসমূহ:
(i) নুয্নতম িনি�ত েপ�ন: িপ.এম-এছ.ৱাই.এম.ৰ অধীনৰ �েতয্ক
60

বছৰ

বয়সত

উপনীত

েহাৱাৰ

িপছত

মািহলী

3000/- টকাৰ নুয্নতম িনি�ত েপ�ন লাভ কিৰব।
(ii) েফিমলী েপ�ন: েপ�নেটা পাই থকাৰ সময়ত যিদ বৰঙিণদাতা
গৰাকীৰ মৃতুয্ হয়, েতে� িহতািধকাৰীজনৰ পিত/পত্নীেয় পিৰয়ালৰ
েপ�ন িহচােপ িহতািধকাৰীেয় লাভ কৰা েপ�নৰ 50% শতাংশ লাভ
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মন-ধন েযাজনা)
এই েপ�ন আঁচিনখনৰ উে�শয্ ৈহেছ খুচুৰা িবে�তা আৰু বয্ৱসায়ী (�িনেয়ািজত �িমকসকল) সকলৰ বােব বৃ�াৱ�াৰ সুৰ�া সুিনি�ত কৰা
1.5 েকািট টকাতৈক কম িজ.এছ.িট টাণর্অভাৰ থকা আৰু 18-40 বছৰ
বয়সৰ খুচুৰা িবে�তাসকলৰ লগেত সকেলা েদাকানী আৰু �-িনেয়ািজত
েলাক এই আঁচিনৰ অ�ভুর্ � হ'ব পােৰ। এই আঁচিনৰ অধীনত, 50%
মািহলী অিৰহণা িহতািধকাৰীেয় জমা কেৰ আৰু সম পিৰমাণৰ অিৰহণা
েক�ীয় চৰকাৰৰ �াৰা জমা কৰা হয়। 60 বছৰ বয়সত উপনীত
েহাৱাৰ িপছত, বৰঙিণদাতাসকল 3,000/- টকাৰ এটা মািহলী নুয্নতম
িনি�ত েপ�নৰ বােব েযাগয্তা অজর্ন কেৰ

এছ.ৱাই.এম) েযাজনা।

বৰঙিণদাতাই

ii) িপ.এম.এল.িভ.এম.ৱাই. (�ধানম�ী লঘু েবপাৰী

iii) �ধানম�ী
িকষাণ
(িপ.এম.েক.এম.িড.ৱাই)

মন-ধন

েযাজনা

এই েপ�ন আঁচিনৰ উে�শয্ ৈহেছ েদশৰ সকেলা ভূ িম থকা �ু � আৰু
উপা� কৃ ষকৰ (এছ.এম.এফ.সকল) বােব বৃ�াৱ�াৰ সুৰ�া সুিনি�ত
কৰা। 60 বছৰ বয়সত উপনীত েহাৱাৰ িপছত েদশৰ �ু � আৰু উপা�
কৃ ষকসকলক (এছ.এম.এফ.সকল) 3000/- টকাৰ এটা নুয্নতম
িনি�ত েপ�ন �দান কৰাই এই আঁচিনৰ ল�য্।

অনয্ েপ�ন আঁচিনসমূহ
ভাৰতত, চৰকাৰ �ৱিতর্ ত েপ�ন আঁচিনেবাৰৰ উপিৰও েকতেবাৰ
ৰাজহৱা খ� আৰুবয্ি�গত খ�ৰ �িত�ােন আগবেঢ়াৱা িকছু মান েপ�ন
আঁচিনও আেছ। অৱসৰৰ পিৰক�না থকা এই েপ�ন আঁচিনেবােৰ,
েকতেবাৰ িবিনেয়াগৰ সুিবধাৰ লগেত অনয্ অিতিৰ� লাভালােভা
আগবঢ়ায়। এই েপ�ন আঁচিনেবাৰৰ িকছু মান এেনধৰণৰ:
i) ইউ.এল.আই.িপ (ইউিনট িলংকড ই�ু েৰ� ে�ন)ৰ দেৰ বীমা
সুৰ�া সামিৰ েলাৱা েপ�ন আঁচিনেবাৰ ৈহেছ জীৱন বীমা আৰু
েপ�নৰ এক সম�য়।
ii) িপিনয়ন ফা� অ'িৰেয়ে�ড হাইি�ড িমউছু েৱল ফা�ছ
iii) ইে�িডেয়ট এ�ুইটী ে�নেবােৰ এ�ুইটী ফা�েটাৰ বােব ধন জমা
কৰাৰ লেগ লেগই সম� জীৱন কালৰ বােব এক িনিদর্ � পিৰমাণৰ
বািষর্ক বৃিত্তৰ ধন লাভ কিৰব

মিডউল 7

�াহক সুৰ�া আৰু
অিভেযাগ সমাধান

আিজৰ পৃিথৱীত িবত্তীয় �ব�না বা েকেলংকাৰী ৈহেছ এক বিধর্ত সমসয্া। �েতয্ক
বছেৰ আিম অৈবধ আঁচিনত িবিনেয়াগ কিৰ মানুেহ িনজৰ সকেলা ধন-স�িত্ত
েহৰুওৱাৰ িনতয্ নতু ন কািহনী শিনবৈল পাওঁ। িক� ই অনয্ানয্ েলাকসকলক এই
আঁচিনেবাৰৰ লু�নত পৰাৰপৰা ৰ�া কিৰব পৰা নাই। ইয়াৰ কাৰণ ৈহেছ
অপৰাধীেবাৰ ৈহেছ অিত সৃি�শীল আৰু ন ন িচকাৰ িবচািৰ উিলয়াবৰ বােব িসহঁ েত
িনজৰ েকৗশল সলিন কিৰ থােক। এই আশংকােবাৰৰ ওপৰত সেচতন হ'েল আপুিন
িনজৰ ধন-স�িত্ত িনৰাপেদ ৰািখব পােৰ। এেন েকােনা ভু �েভাগীক আপুিন িচিন
পায়েন?
�ব�না বা েকেলংকাৰীৰপৰা িনজেক ৰ�া কৰাৰ �থম পদে�প ৈহেছ ইেনা িক আৰু
িবিভ� ধৰণৰ �ব�না বা েকেলংকাৰী েকেনৈক িচনা� কিৰব েসই কথা জািনব
লািগব।

�ব�না বা েকেলংকাৰীৰ �কাৰসমূহ
�ব�ক বা েকেলংকাৰী কেৰাঁতােবােৰ িবিভ� ধৰেণ মানুহক ল�য্ কিৰ লয়: ইেমইল
আৰু েটিলেফানৰ জিৰয়েত, ভু �েভাগীেয় িবিনেয়াগ কৰাৰ সময়ত বা বয্ি�গত তথয্
চু িৰ কিৰ।
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পুঁিজ আঁচিন, ই েকেনৈক কাম কেৰ?

অিভেযাগ সমাধান – েবংিকং, িবিনেয়াগ, বীমা আৰু েপ�ন
েবংিকং - আৰ.িব.আই

িচ.এম.এছ: কমে�ই�ছ েমেনজেম� িছে�ম
িবিনেয়াগ - েছিব

এছ.িচ.অ'.আৰ.ই.এছ: েছিব কমে�ই�ছ িৰে�ছ িছে�ম
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বীমা

– আই.আৰ.িড.এ.আই

আই.িজ.এম.এছ: ইি�ে�েডট �ীেভ� েমেনজেম� িছে�ম
েপ�ন

িপ.এফ.আৰ.িড.এ. �ীেভ� েমেনজেম� িছে�ম
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এন.িচ.এফ.ই - িবত্তীয় িশ�াৰ �জাবাহী কাযর্ সূচীসমূহ
িবত্তীয় িশ�া িবষয়ক আমাৰ কাযর্সূচীেবােৰ িবিভ� বয়সৰ জনসাধাৰণৰ �িত ল�য্ ৰািখ সমাজৰ সকেলা খ�েক সামিৰ লয়।
�ু লীয়া পযর্ায়ত িবদয্ালয় িশ�ক আৰু িশ�াথ�সকলৰ বােব – এফ.ই.িট.িপ আৰু এম.এছ.এছ.িপ
কেলজীয়া পযর্ায়ত যুৱ �জ�ৰ বােব – এফ.এ.িচ.িট
সমাজৰ �া�বয়� েলাকসকলৰ বােব, িবেশষৈক �াময্া�লৰ – এফ.ই.িপ.এ
িবত্তীয় িশ�াৰ �িশ�ণ কাযর্ সূচী (এফ.ই.িট.িপ)
এফ.ই.িট.িপ ৈহেছ েদশখনৰ িবত্তীয় সা�ৰতা উ�ত কিৰ তু িলবৰ বােব জনসাধাৰণ তথা �িত�ানেবাৰক প�পাতহীন বয্ি�গত িবত্তীয় িশ�া �দান
কিৰবৈল এন.িচ.এফ.ই.েয় েলাৱা এটা পদে�প। এন.িচ.এফ.ই.েয় সম� ভাৰতৰ িবদয্ালয়-িশ�ক, 6� ে�ণীৰপৰা 10ম ে�ণীৰত অধয্য়ন কিৰ থকা
িশ�াথ�সকলৰ বােব এফ.ই.িট.িপ অনুি�ত কিৰ আিহেছ। �িশ�ণৰ সমাি�ৰ িপছত এই িশ�কসকলক “মািন �াটর্ টীচাছর্ ” িহচােপ �মাণপ� িদয়া হ'ব
আৰু এওঁেলােক িবদয্ালয়সমূহত িবত্তীয় িশ�া সহজসাধয্ কিৰ েতালাৰ লগেত বুিনয়াদী িবত্তীয় দ�তা আহৰণ কিৰবৰ বােব িশ�াথ�সকলক উৎসািহত
কিৰব।
এন.িচ.এফ.ই.েয় আমাৰ েৱবছাইটৰ (https://www.ncfe.org.in/program/fetp) িলংকেটাৰ জিৰয়েত িনজৰ িবদয্ালয়-িশ�কসকলক প�ীয়ণ কৰাৰ লগেত
েতওঁেলাকৰ বােব এফ.ই.িট.িপ সহজসাধয্ কিৰ তু িলবৈল িবদয্ালয়েবাৰক উৎসািহত কেৰ
মািন �াটর্ �ু ল �ে�ম (এম.এছ.এছ.িপ)
এম.এছ.এছ.িপ ৈহেছ িবত্তীয় সা�ৰতা উ�ত কিৰ তু িলবৰ বােব িবদয্ালয়সমূহত প�পাতহীন িবত্তীয় িশ�া �দান কিৰবৈল এন.িচ.এফ.ই.েয় েলাৱা এটা
পদে�প, িযেটা �েতয্কগৰাকী িশ�াথ�ৰ সামি�ক িবকাশ বােব এক গৰু�পূণর্ জীৱন-েকৗশল। এন.িচ.এফ.ই.েয় VI পৰা X ৰ িশ�াথ�সকলৰ বােব
েতওঁেলাকৰ চিলত পাঠয্�মৰ অংশ িহচােপ িবত্তীয় িশ�াক ে��াই অ�ভুর্ � কিৰবৈল িবদয্ালয়সমূহক আম�ণ জনায়। এন.িচ.এফ.ই. আৰু িচ.িব.এছ.ই.েয়
VI পৰা X ৰ িশ�াথ�সকলৰ বােব েযৗথভােৱ সবর্াত্মক অধয্য়ন সাম�ী িবকিশত কিৰেছ।
এই কায়র্সূচী ৰূপায়ণ কৰা িবদয্ালয়সমূহক “মািন �াটর্ �ু লছ” িহচােপ �মাণপ� িদয়া হ'ব আৰু সফলতােৰ স�� কৰাৰ িপছত এখন ি��/�ফী তথা
ই-েবেজেৰ পুৰ�ৃ ত কৰা হ'ব।
এন.িচ.এফ.ই.েয় আমাৰ েৱবছাইট: (https://www.ncfe.org.in/program/mssp) ৰ জিৰয়েত এম.এছ.এছ.িপ কাযর্সূচীৰ বােব প�ীয়ণ কিৰবৈল
িবদয্ালয়সমূহক উৎসািহত কেৰ
িবত্তীয় সজাগতা আৰু উপেভা� �িশ�ণ (এফ.এ.িচ.িট)
এফ.এ.িচ.িট ৈহেছ যুৱ �াতক আৰু �াতেকাত্তৰ িশ�াথ�সকলৰ বােব �তয্�ৰূেপ �াসংিগক িবষয়সমূহৰ ওপৰত, িবত্তীয় িশ�া �দান কিৰবৰ বােব মুকিল
কৰা এটা কাযর্সূচী, ইয়াৰ ফল�ৰূেপ িয েতওঁেলাকৰ িবত্তীয় কলয্াণৰ ওপৰত ইিতবাচকৰূেপ �ভাৱ েপলাব। এই কাযর্সূচীৰ উে�শয্ ৈহেছ িবত্তীয় উপেভা�া
িহচােপ িনজৰ অিধকাৰ আৰু দািয়�সমূহ িক িক, িবত্তীয় ল�য্সমূহ েকেনৈক িনধর্াৰণ কিৰব আৰু �েয়াজন হ'েল সহায়ৰ বােব েতওঁেলাক ক'ৈল যাব
লািগব েসই িবষেয় সজাগ কিৰ েতালা।
এন.িচ.এফ.ই.েয় আমাৰ েৱবছাইটৰ [https://www.ncfe.org.in/program/fact] িলংকেটাৰ জিৰয়েত িনজৰ িশ�াথ�কলক প�ীয়ণ কৰাৰ লগেত
েতওঁেলাকৰ বােব এফ.ই.িট.িপ সহজসাধয্ কিৰ তু িলবৈল �াতক আৰু �াতেকাত্তৰ মহািবদয্ালয়েবাৰক উৎসািহত কেৰ
�া�বয়�ৰ বােব িবত্তীয় িশ�াৰ আঁচিন (এফ.ই.িপ.এ)
�া�বয়�ৰ বােব িবত্তীয় িশ�াৰ আঁচিন (এফ.ই.িপ.এ) ৈহেছ ভাৰতৰ �া�বয়� েলাকসকলৰ মাজত িবত্তীয় সজাগতা �সাৰ কিৰবৰ বােব এন.িচ.এফ.ইৰ �াৰা িডজাইন তথা ৰূপায়ণ কৰা এক িবত্তীয় সা�ৰতাৰ কাযর্সূচী। এই কাযর্সূচীৰ বােব িবিভ� ে�ণীৰ িচনা� েলাকক ল�য্ কিৰ েলাৱা ৈহেছ। এই
কাযর্সূচীৰ কমর্শালাই অংশ�হণকাৰী সকলক েতওঁেলাকৰ িনজৰ িবত্তসমূহ এক সেবর্াত্তম প�িতেৰ বয্ৱি�ত কৰাৰ বােব সাজু কিৰ তু িলব। তােৰাপিৰ,
এই কমর্শালাই েবংিকং, িবিনেয়াগ, বীমা আৰু অৱসৰ পিৰক�নাত �চিলত িবত্তীয় সাম�ী তথা েসৱাসমূহৰ স�ভর্ েতা �াথিমক �ান �দান কেৰ।
এফ.ই.িপ.এ.ৰ িবষেয় অিতিৰ� তথয্ৰ বােব এই িলংকেটা চাওক: [https://www.ncfe.org.in/program/fepa]
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