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দ্বারা মুদ্রিত:
ন্যাশনাল সেন্টার ফর দ্রফনাদ্রিযাল এডুকেশন (এনদ্রেএফই)
প্রথম েংস্করণ, 2021

দ্রিকশষ েতেকীেরণ:
এই পুস্তিকাস্তি পাঠককক আস্তথিকভাকে স্তিস্তিত ককে ততালাে আন্তস্তেক উকেকে একস্তি পাঠ ও স্তিিণ সামগ্রী স্তিসাকে
উপস্থাপন কো িয়।এস্তি তকানও স্তনস্তদিষ্ট আস্তথক
ি পণয ো পস্তেকেোস্তদ সম্পস্তকিত স্তসদ্ধান্ত গ্রিকণে তিকে পাঠককক অযথা
প্রভাস্তেত কেকত অভীষ্ট নয়।ককানও স্তেস্তনকয়াগ কোে আকগ পাঠককদে তাকদে স্তেস্তনকয়াগ পোমিিদাতাে সাকথ পোমিি
কো উদ্রিত।
স্বত্ব: প্রোশে এিং স্বত্বাদ্রিোরীর দ্রলদ্রিত অনুমদ্রত ছাড়া এই িইকযর সোনও অংকশর সোনও মািযকমর োহাকযয সোনওরেম
প্রদ্রতদ্রলদ্রি েরা যাকি না।
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এনস্তসএফই (ন্যািন্যাল তসন্টাে ফে স্তফনাস্তিয়াল এডুককিন) সম্পককি
ন্যািনাল তসন্টাে ফে স্তফনাস্তিয়াল এডুককিন (এনস্তসএফই) ি'ল একস্তি ধাো ৮ (অলাভজনক) সংস্থা তযস্তি স্তেজাভি েযাংক
অফ ইস্তিয়া (আেস্তেআই), স্তসস্তকওস্তেস্তিস অযাি এক্সকেঞ্জ তোডি অফ ইস্তিয়া (এসইস্তেআই), ইনস্তসওকেি তেগুকলিেী অযাি
তডকভলপকমন্ট অথস্তেস্তি অফ ইস্তিয়া (আইআেস্তডএআই) এেং তপনিন ফাি তেগুকলিেী অযাি তডকভলপকমন্ট অথস্তেস্তি
(স্তপএফআেস্তডএ) দ্বাো প্রোস্তেত।
দিিন - "একস্তি আস্তথিকভাকে সকেতন এেং িমতাস্তয়ত ভােত"
লিয - তভাক্তা সুেিা এেং অস্তভকযাগ স্তনেসকনে জন্য সুষ্ঠু ও ন্যাযয পদ্ধস্তত সি স্তনয়স্তিত সংস্থাগুস্তলে মাধযকম উপযুক্ত
আস্তথিক পণয ও পস্তেকেোস্তদ প্রাদ্রিে মাধযকম আস্তথক
ি সুস্বাস্থয অজিন কেকত জনগণকক আেও কাযিকেভাকে অথি
পস্তেোলনাে জন্য জনগণকক আেও কাযিকেভাকে আস্তথিক পস্তেোলনায় সিায়তা কোে লকিয েযাপক আস্তথক
ি স্তিিা
প্রোেণা োলাকনা।
ভােতীয় আস্তথক
ি স্তেভাগ স্তনয়িক:
আেস্তেআই: স্তেজাভি েযাংক অফ ইস্তিয়া (আেস্তেআই) িল ভােকতে তকন্দ্রীয় েযাংক, যা ভােকতে আস্তথিক নীস্তত পস্তেোলনা
ককে এেং ভােকত েযাংস্তকং এেং নন-েযাংস্তকং আস্তথিক স্তেভাগকক স্তনয়িণ ককে।
ওকয়েসাইি: https://www.rbi.org.in
এসইস্তেআই: স্তসস্তকউস্তেস্তিজ অযাি এক্সকেঞ্জ তোডি অফ ইস্তিয়া (এসইস্তেআই) ি'ল ভােকতে সুেিা োজাকেে স্তনয়িক এেং
সুেিা স্তেস্তনকয়াগকােীকদে স্বাথি েিা, সুেিা োজাকেে স্তেকাি এেং সুেিা োজােকক স্তনয়িণ কোে দাস্তয়ত্ব সম্পন্ন।
ওকয়েসাইি: https://www.sebi.gov.in
আইআেস্তডএআই: ইিুযকেি তেগুকলিস্তে অযাি তডভলপকমন্ট অথস্তেস্তি অফ ইস্তিয়া (আইআেস্তডএআই) ি'ল এমন একস্তি
স্তনয়িক সংস্থা যা ভােকত েীমা এেং পুনঃেীমা স্তিল্পগুস্তলকক স্তনয়িণ ও প্রোে কোে দাস্তয়ত্ব সম্পন্ন েকর।
ওকয়েসাইি: https://www.irdai.gov.in
স্তপএফআেস্তডএ: তপনিন ফাি তেগুকলিেী অযাি তডকভলপকমন্ট অথস্তেস্তি (স্তপএফআেস্তডএ) ি'ল এমন একস্তি স্তনয়িক
সংস্থা যা তপনিন স্তেভাকগে প্রস্ততষ্ঠা, স্তেকাি ও স্তনয়িকণে মাধযকম োধিককযে আকয়ে সুেিা প্রোে কোে দাস্তয়ত্ব
সম্পন্ন েকর।
ওকয়েসাইি: https://www.pfrda.org.in
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মস্তডউল 1

সমৌদ্রলে িারণা
েযয়

আয়, েযয় এেং োকজি ততস্তে
আপনাে স্তক কখনও কখনও মাস তিকে নগদ কম পকে?আপস্তন তযগুস্তল সস্ততযই
োন তসই স্তজস্তনসগুস্তলে জন্য জমাকত সিম েকল মকন িয় না?
আপস্তন আপনাে েযকয়ে সাকথ আপনাে আকয়ে ভােসাময েজায় - এেং
এমনস্তক সঞ্চয় এেং অস্ততস্তেকক্তে জন্য স্তকছু অথি োখকত স্তিখকত
পাকেন।আপনাে আগত এেং েস্তিগিামী অথি কীভাকে পস্তেোলনা কেকেন তা
আমাকদে তদখাকত স্তদন।

অগ্রাস্তধকাে স্তনধিােণ:প্রকয়াজন এেং োস্তিদা
আপনাে প্রকয়াজন এেং আপনাে োস্তিদাে মকধয পাথিকযস্তি জানা খুে
গুরুত্বপূণি।এস্তি আপনাকক আপনাে অগ্রাস্তধকােগুস্তল স্তনধিােকণ সিায়তা কেকে
যাকত আপনাে অথি তকাথায় েযয় কেকত িকে তা আপস্তন জাকনন।
1. প্রকয়াজন: একস্তি প্রকয়াজনীয়তা, এমন স্তকছু যা প্রকয়াজনীয়, এমন স্তকছু যা
জীেকনে জন্য প্রকয়াজনীয়
2. োস্তিদা: একস্তি োসনা, এমন স্তকছু যা কামনা কো িয়, এমন স্তকছু যা
প্রকয়াজনীয় নয়
উিকরাক্ত সংজ্ঞা অনুযাযী, "আমাে মাথাে উপকে একস্তি ছাদ" িল একস্তি
প্রকয়াজন। ততমনই তপািাক, খাদ্য এেং ওষুধও প্রকযাজন। "স্তথকয়িাকে স্তসকনমা
তদখা", একস্তি েযয়েহুল িাস্তে, গিনা, ইতযাস্তদ তকনা হল িাদ্রহদা।

এর অথক হল তেেঁকে থাকাে জন্য খেে। সযমন আপনাকক খাদ্য, তপািাক,
আোসন, পস্তেেিন, তযাগাকযাগ, এেং অন্যান্য প্রকয়াজনীয় িযকযর জন্য
অথি প্রদান কেকত িয়। তােপকে ছুস্তি, স্তেকনাদন, আত্মীয়স্বজকনে জন্য
উপিাে ইতযাস্তদে মকতা স্তজস্তনস েকয়কছ। আপস্তন যস্তদ স্তনকজে লকিয
তপ েঁছকত োন, তািকল আপনাে েযয় সি আসরা দুস্তি স্তজস্তনস কো
আেেক:
1. আপনাে েযয়গুস্তল কী কী তা জানুন
2. অপ্রকয়াজনীয় েযয় হ্রাস করুন।
আপনাে েযয় স্তনয়িকণে প্রথম পদকিপস্তি ি'ল আপনাে প্রস্ততস্তদকনে েযয়
দ্রনিকারণ েরাকে অভযাকস প্রকেি কো যাকত আপস্তন জাকনন তয আপস্তন
কত েযয় ককেন এেং আপনাে েযকয়ে স্তেিদগুস্তল কী কী।

প্রস্ততস্তি েস্তসদ
োখুন।

প্রস্ততস্তদন প্রস্ততস্তি
েযয় দ্রলদ্রিিদ্ধ
করুন

মাস তিকে
আপনাে েযকয়ে
তমাি স্তনণিয় করুন

স্ততন মাস ধকে এস্তি
করুন

আপস্তন অোক িকয় যাকেন এটা সদকি সয আপস্তন কতিা েযয় ককেকছন
এেং কী কী েযয় ককেকছন।

আয়
আমাকদে মকধয অস্তধকাংিেই োকস্তে, েযেসা, কৃস্তেকাজ, তপনিন ইতযাস্তদে
মাধযকম আকয়ে উত্স েকয়কছ। অকনককই তাকদে স্তেস্তনকয়াগ তথকক সুকদে আয়ও
তপকত কেকত পাকেন।
আকয়ে উত্স যাই তিাক না তকন, কীভাকে সেগুদ্রল দ্রিদ্রিত কেকত িকে এেং
েীভাকি আপনাে েযয়গুস্তল সুসম্পন্ন কেকত পস্তেোলনা কেকত িকে এেং
েীভাকি ভস্তেষ্যকতে জন্য সংেিণ কেকত িকে তা আপনাে জানা প্রকয়াজন।
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োকজি কো
এখন আপস্তন স্তনকজে আয় এেং েযয়গুস্তল জাকনন, আপনাে তসগুস্তল এে
জাযগায একসাকথ দ্রলকি োখা দেকাে এেং এস্তিকক োকজি েলা িয়।
োকজি স্তনকয় স্তকছু অসুস্তেধা তনই। এস্তি তকেল আয় এেং েযকয়ে তুলনা।
আপনাে তমাি আয় এেং তমাি েযকয়ে মকধয পাথিকয িনাত্মে নাদ্রে ঋণাত্মে
েংিযা?
এস্তি িনাত্মে িকল আপনাে োকছ উদ্বৃত্ত থাকক,
অস্তভনন্দন! অস্ততস্তেক্ত অথি স্তদকয় আপনাে যদ্রদ সোনও
ঋণ িা িার থাকে তা পস্তেকিাধ েরকত হয। অন্যথায়
আপস্তন আপনাে মাস্তসক সঞ্চকয়র িদ্ররমাণ িাড়াকত
িাকরন ো ভস্তেষ্যকতে জন্য স্তেস্তনকয়াগ কেকত পাকেন।

আমাকদে মকধয অকনকক মকন ককেন তয আস্তথিক পস্তেকল্পনা িল তকেল
অেসে/ বৃদ্ধ েয়কসে জন্য স্তেস্তনকয়াগ সম্পস্তকিত। এস্তি তাই - তকে এস্তি আেও
অকনক স্তকছুই। আপস্তন ককলকজে স্নাতক, যুো, গৃিেধূ ো একজন প্রেীণ
েযস্তক্ত সযই িন না তকন, আস্তথিক পস্তেকল্পনা েদ্রিে হকল আপস্তন স্তনকজে
লিযগুস্তল স্তনস্তিতভাকি অজিন কোে েথা ভািকত িারকিন।
আপনাে আস্তথিক পস্তেকল্পনা শুরু করুন 3 স্তি প্রকেে উত্তে স্তদকয়:

আস্তম এখন তকাথায়?
আস্তম তকাথায় তযকত োই?
আস্তম কীভাকে এখান তথকক তসখাকন যাে?

যস্তদ এস্তি ঋণাত্মে িয় তকে আপনাে ঘািস্তত েকয়কছ।
আপনাে োকজকিে ভােসাময েজায় োখকত আপনাে
আয় বৃস্তদ্ধ কেকত িকে। আপনাে িাদ্রহদার তেকয় আপনাে
প্রকয়াজনগুস্তল কী তাসত মকনাকযাগ স্তনেদ্ধ ককে আপনাে
েযয় হ্রাস করুন।
োকজি কো এককালীন স্তজস্তনস নয়। এস্তি কাযিকে কোে জন্য, আপনাকক
এস্তি স্তনয়স্তমত কো উস্তেত। প্রথকম, এই সাপ্তাস্তিকভাকি করুন এেং একোে
আপস্তন স্বাচ্ছন্দয তোধ কেকল আপস্তন এস্তি মাস্তসক দ্রহোকি কেকত পাকেন।
েংরক্ষণ েরা হকে
আিনার ভদ্রিষ্যত আদ্রথকেভাকি দ্রনরািদ দ্রেনা তা দ্রনদ্রিত েরার জন্য েঞ্চয
এেদ্রট গুরুত্বপূণক িদকক্ষি। আিনার েঞ্চয িাড়াকনার জন্য যতটা েম্ভি
েময দ্রদকত শুরু েরুন।
িক্রবৃদ্রদ্ধর িস্তক্ত স্তক?
সেল সুসদর সক্ষকে, আপস্তন তকেলমাে মূলধকনে উপে সুদ আয় ককেন (উদা:,
আপস্তন তয পস্তেমাণ শুরুকত স্তেস্তনকয়াগ ককেকছন); েক্রবৃস্তদ্ধে অথক হল পূকেি উিাদ্রজকত
সুসদর উির সুদ অজকন েরা।
100/- িাকা, 10 েছকেে জন্য স্তেস্তনকয়াগ কো িকয়কছ, 10% সুকদে িাকে, আপস্তন
সেল সুসদ 100/- িাকা এেং েক্রবৃস্তদ্ধে দ্রনযকম 160/- িাকা আয় কেকেন।
72 এে স্তনয়ম:
72-এে স্তনয়মস্তি একস্তি দ্রুত, প্রকয়াজনীয় সূে যা প্রদত্ত োস্তেিক িাকে স্তেস্তনকয়াগকৃত
অথিকক স্তদ্বগুণ কেকত প্রকয়াজনীয় েছকেে সংখযা স্তনধিােকণে জন্য জনস্তপ্রয়ভাকে
েযেহৃত িয়
স্তদ্বগুণ িকত েছে = 72 / সুকদে িাে
1000/- িাকা, 9% সুকদে িাকে স্তেস্তনকয়াগ কো িকয়কছ, যা 72/9 = 8 েছকে স্তদ্বগুণ
িকে

কীভাকে সঞ্চয় কেকেন?
এখন আপস্তন স্তসদ্ধান্ত স্তনকয়কছন তয আপস্তন সঞ্চয় কেকত োন, আপস্তন এস্তি
কীভাকে কেকেন?

আস্তথক
ি পস্তেকল্পনা
আস্তথিক স্তসদ্ধান্তগুস্তল আমো আমাকদে জীেকন যা স্তকছু কস্তে তাে স্তভস্তত্ত গঠন
ককে। দুেিলভাকে স্তেন্তা-ভােনা কো েযস্তক্তগত আস্তথিক স্তসদ্ধান্তগুস্তল
ঋণগ্রস্থতাে স্তদকক পস্তেোস্তলত কেকত পাকে, তযখাকন সুস্তেস্তন্তত সস্তঠক আস্তথিক
স্তসদ্ধান্তগুস্তল আস্তথিক কল্যাকণে স্তদকক পস্তেোস্তলত েতে। এই কােকণ আস্তথিক
পস্তেকল্পনা আস্তথিক কল্যাকণে জন্য অতীে গুরুত্বপূণি।
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একস্তি আস্তথক
ি পস্তেকল্পনা আপনাকক সিায়তা কেকত পাকে:
➢ ভস্তেষ্যকতে জন্য আপনাে লিযগুস্তলে সাকথ আজককে প্রকয়াজকনে
ভােসাময রািকত।
➢ আপনাে আস্তথিক েংস্থানগুস্তলে সকেিাত্তম েযেিাে েরকত।
➢ আপনাে পস্তেস্তস্থস্তত এেং প্রকয়াজকনে পস্তেেতিন সামঞ্জস্য রািকত।
➢ আপনাে লিয অজিকনে জন্য আপনাে অথি সঞ্চয় েরাকত।
➢ অপ্রতযাস্তিত জরুেী অেস্থাে জন্য প্রস্তুত িকত।
➢ আপনাে কাকছ যা সেকেকয় গুরুত্বপূণি তা েিা কেকত।
➢ অেসকেে জন্য প্রস্তুত িকত।
➢ আপনাে পস্তেোকেে জন্য স্তকছু তেকখ তযকত।
➢ আপনাে কে পস্তেোলনা কেকত।
➢ লিয এেং সুেিা তোধ সি আপনাে জীেন যাপন কেকত।

আস্তথক
ি লিয স্তনধিােণ
আস্তথিক পস্তেকল্পনাে সেকেকয় গুরুত্বপূণি ধাপস্তি লিয স্তনধিােণ। স্বল্প, মধযম
ও দীঘিকময়াদী আস্তথিক লিয স্তনধিােণ কো অপস্তেিাযি।

স্বল্প মেয়াদী

েধ্যে মেয়াদী

দীর্ মঘ েয়াদী

একস্তি তমািেোইক তকনাে
পস্তেকল্পনা করুন
একস্তি োস্তে তকনাে
পস্তেকল্পনা করুন
অেসে গ্রিকণে
পস্তেকল্পনা করুন

স্মািি লিয স্তনধিােণ কো
আপস্তন যস্তদ তকাথাও তযকত োন, তািকল আপনাকক োিাস্তি জানকত িকে।
আপনাে অকথিে তিকেও েযাপােস্তি একই েকম। আপনাে অথিকক
ভাকলাভাকে পস্তেোলনা কেকত, আপনাকক জানকত িকে আপস্তন তকাথায়
তযকত োন। স্বল্প, মধযম ও দীঘিকময়াদী আস্তথিক লিয স্তনধিােণ কো
গুরুত্বপূণি।

কীভাকে সঞ্চয় কেকেন?
এখন আপস্তন স্তসদ্ধান্ত স্তনকয়কছন তয আপস্তন সঞ্চয় কেকত োন, আপস্তন এস্তি
কীভাকে কেকেন?এই স্তিপসগুস্তল মাথায় োখুন:
আপনাে সঞ্চয় ও েযকয়ে জন্য একস্তি পস্তেকল্পনা করুন।
অপ্রকয়াজনীয় েযয় হ্রাস করুন এেং আপনাে সঞ্চয় একস্তি
আলাদা অযাকাউকন্ট োখুন। আপনাে প্রকয়াজনীয় স্তজস্তনসগুস্তলে
জন্য েযয় করুন, তকে বুস্তদ্ধদীিভাকি।

আপনাে সঞ্চয় শুরু কোে আকগ তয তকানও উচ্চ-সুকদে ঋণ
স্তমস্তিকয় তদওয়াই ভাকলা, কােণ এগুস্তলকত সাধােণত তকানও সঞ্চয়
পস্তেকল্পনায় আপনাে আকয়ে তুলনায় খেে তেস্তি িয়। প্রথকম এই
ঋণ পস্তেকিাধ করুন এেং তােপকে স্তনয়স্তমত এই অথিস্তি সঞ্চয়ী
অযাকাউকন্ট োখুন।

উদািেণস্বরূপ, "একস্তি তমািেোইককে জন্য সঞ্চয় কো" িল অস্পষ্ট এেং
পস্তেমাপ কো িক্ত। আপস্তন কীভাকে জানকেন তয আপস্তন অগ্রগস্তত কেকছন
ো এস্তি অজিন ককেকছন? অন্যস্তদকক, "10 মাকসে মকধয 100 স্তসস্তস
তমািেোইককে জন্য 50000 িাকা সঞ্চয় কো" স্মািি। এস্তি স্তনস্তদিষ্ট - আপস্তন
জাকনন আপস্তন স্তঠক কী জন্য সঞ্চয় কেকছন। এস্তি পস্তেমাপকযাগয - আপস্তন
জাকনন আপনাে কত প্রকয়াজন িকে। এস্তি অজিনকযাগয এেং োিেোদী আপস্তন তছাি তছাি পদকিকপ (প্রস্তত মাকস 5000 িাকা সঞ্চয় ককে) তমাি
প্রকয়াজনীয় পস্তেমাণস্তি সঞ্চয় কেকত পােকেন যা কো সিজ িকে। এেং
এস্তি সমকয়ে মকধয আেদ্ধ আপস্তন 10 মাকসে একস্তি সময়সীমা স্তনধিােণ
ককেকছন।

প্রথকম স্তনকজকক অথি প্রদান করুন। অন্য তকানও স্তকছুকত েযয়
কোে আকগ আপনাে আয় তথকক অথি পৃথক ককে োখুন। সঞ্চয়
কোে পকে অেস্তিষ্ট অথি স্তজস্তনসগুস্তলকত েযয় কেকত েযেিাে
করুন। এছাোও, যস্তদ আপনাে আয় োেকত থাকক, তািকল স্তকছু
পস্তেমাণ িদ্রিকত (তেস্তিেভাগ অংকি, আপস্তন যস্তদ পাকেন) অথি
আপনাে সঞ্চয়ীকেকণে মকধয োখুন। অস্ততস্তেক্ত অথি েযয় কোে
অভযাস কোে িাইকত এস্তি কো সিজ এিং উিকযাগী িকে।
আপনাে সঞ্চকয় স্তনয়স্তমত অেদান োখুন। এস্তি সিজ কোে জন্য,
আপনাে সঞ্চয়ী অযাকাউকন্ট একস্তি স্বয়ংস্তক্রয় মাস্তসক স্থানান্তে
গিন করুন
আপনাে সঞ্চয়কক সেিাস্তধক কেকত িযাক্স তেস্তনস্তফি স্তিমগুস্তল
েযেিাে করুন। ইস্তপএফ, স্তপস্তপএফ, এনএসস্তস, ইএলএসএস,
এসএসওয়াই, এনস্তপএস ইতযাস্তদে মকতা স্তিমগুস্তল আপনাে
আকযর উপে প্রকদয কে হ্রাস কেিাে একস্তি ভাল উপায়।

সঞ্চয়:
আপনাে ভস্তেষ্যত আস্তথিকভাকে সুেস্তিত দ্রেনা তা স্তনস্তিত কোে জন্য সঞ্চয়
একস্তি মূল পদকিপ। এস্তি আপনাকক আপনাে আস্তথিক লিযগুস্তল পূেণ কেকত
এেং আপনাে স্তনকজে ভস্তেষ্যকতে জন্য সিায়তা কেকে।

তকাথায় সঞ্চয় কেকেন?

সঞ্চয় = আয় - েযয়

আপস্তন জাকনন তয আপস্তন প্রস্তত মাকস কমপকি স্তকছুিা সঞ্চয় কেকত
পাকেন। আপনাে সঞ্চয়গুস্তল স্তনোপদ োখকত আপনাে কী কো উস্তেত?
অকনক স্তেকল্প আকছ। এস্তি তকানও েযাকেে সঞ্চয়ী অযাকাউকন্টে মকতা
সিজ িকত পাকে। এস্তি তেকাস্তেং ো স্তফক্সড স্তডকপাস্তজি, ো তপাস্ট অস্তফকস
সঞ্চয় প্রকল্প িকত পাকে।

েযয় = আয় - সঞ্চয়

সঞ্চয় কোে সময় তয পকয়ন্টগুস্তল মাথায় োখকত িকে:

সঞ্চয় কী?
স্তনম্নস্তলস্তখত উপাকয় সঞ্চয়কক তদখা একস্তি ভাল পদ্ধস্তত িকে:

আপনাে তকানও স্তকছু েযয় কোে আকগ আপনাে আকয়ে একস্তি অংি
আলাদা ককে োখা উস্তেত।

তকন সঞ্চয় কেকেন?
সঞ্চয় ছাো, যখন আপস্তন স্তকছু স্তকনকত োন, আপনাকক অথি ধাে কেকত
িকে। ধাে তনওয়া েযয়েহুল, কােণ আপনাকক তকেল এস্তি সফরতই স্তদকত
িকে না; আপনাকক সুদও স্তদকত িকে, প্রায়িই উচ্চ মাস্তসক িাকে। ঋণ
তনওয়াে সময় আপনাকক তয সুদ স্তদকত িকে তার জকন্যও েঞ্চয আিনাকে
োহাযয েকর।
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➢ আপনাে সঞ্চয়গুস্তল তেস্তেেময় সেঞ্জামগুস্তলকত (স্তেস্তনকয়াগ মস্তডউল
তদখুন) স্তেস্তনকয়াগ কো িকয়কছ তা স্তনস্তিত করুন।
➢ স্তকছুিা অংি েলস্তত সম্পকদ থাকা উস্তেত যাকত প্রকয়াজন িকল
আপস্তন িাকা তুলকত পাকেন।
➢ খুে ঝুেঁস্তকপূণি / অস্তনয়স্তিত এমন সেঞ্জামগুস্তলকত আপনাে অথি
োখকেন না, আপস্তন এগুস্তলে সম্পূণিিাই িাোকত পাকেন!!!

মস্তডউল 2

েযাস্তেং

ব্যাংক হল এমন একটি আর্থক
ি প্রর্িষ্ঠযন যয জনসযধযরণের কযছ থথণক
আমযনি গ্রহে কণর এবাং থের্িি সৃটি কণর। ভযরণি ব্যাংর্কাং র্বভযগটি
ভযরিীয় র্রজযভি ব্যাংক (আরর্বআই) দ্বযরয র্নয়র্িি হয়।
আসুন স্তেস্তভন্ন ধেকণে েযাংক আমানত সম্পককি সংস্তিপ্তভাকে তোঝা যাক:

সঞ্চয়ী অযাকাউন্ট (স্তডমাি স্তডকপাস্তজি)
স্বল্প-তময়াদী সঞ্চয়ীকেকণে জন্য সঞ্চয়ী অযাকাউন্টগুস্তল কাযিকে। আপস্তন
তয তকানও েযাকে সঞ্চয়ী অযাকাউকন্ট অথি জমা স্তদকত পাকেন। এস্তি
আপনাে সঞ্চয়গুস্তলকক সুেস্তিত োখকে এেং অল্প স্তকছুিা সুদ তদকে।
আপনাে যখনই প্রকয়াজন িকে তখন আপস্তন আপনাে িাকা স্তনকত
পাকেন।
তেকাস্তেং স্তডকপাস্তজি (সময় আমানত)
আপস্তন যস্তদ গাস্তে তকনাে মকতা তকানও স্তেকিে অনুষ্ঠাকনে জন্য
পযিায়ক্রকম সঞ্চয় ককে তিস্তেল ততস্তে কেকত োন তািকল আেস্তড স্তিসাকে
পস্তেস্তেত তেকাস্তেং স্তডকপাস্তজিগুস্তল তসো। এগুস্তল এমন তলাককদে জন্য
উপযুক্ত, যাকদে স্তেপুল পস্তেমাণ সঞ্চয় তনই, তকে প্রস্তত মাকস অল্প পস্তেমাকণ
সঞ্চয় কেকত প্রস্তুত। তকানও প্রতযািাকেে অনুমস্তত তনই।
স্তফক্সড স্তডকপাস্তজি (সময় আমানত)
সাধােণত এফস্তড স্তিসাকে পস্তেস্তেত তযখাকন আপস্তন একস্তি স্তনস্তদিষ্ট
সমকয়ে জন্য একস্তি পস্তেমাণ জমা কেকত পাকেন। আমানতকােীকক
একস্তি স্তনস্তদিষ্ট আমানত েস্তিদ প্রদান কো িয়, যা আমানতকােীকক
মযাচুস্তেস্তিে সময় উপস্থাপন কেকত িয়। প্রতযািাকেে অনুমস্তত তনই, তকে
প্রকয়াজকনে তিকে, আমানতকােী জস্তেমানা প্রদাকনে মাধযকম স্তফক্সড
স্তডকপাস্তজি অযাকাউন্ট েন্ধ কোে জন্য েলকত পাকেন।
স্তডকপাস্তজি ইনস্তসওকেি
স্তডকপাস্তজি ইনস্তসওকেি এেং তক্রস্তডি গযাোস্তন্ট ককপিাকেিন (স্তডআইস্তসস্তজস্তস)
সমি আমানত তযমন তসস্তভংস, স্তফক্সড, কাকেন্ট, তেকাস্তেং ইতযাস্তদে েীমা ককে।
একস্তি েযাংককে প্রকতযক আমানতকােী আমানতকােী দ্বাো োখা মূলধন এেং সুদ
উভকয়ে জন্য সকেিাচ্চ ₹ 5,00,000 পযিন্ত েীমা সম্পন্ন।

28 তি আগস্ট 2014-এ আস্তথিক অন্তভুিস্তক্তে জন্য জাতীয় স্তমিকনে
আওতাধীন "প্রধানমিী জন-ধন তযাজনা (স্তপএমকজস্তডওয়াই)"
প্রাথস্তমকভাকে ৪ েছকেে জন্য (দুই ধাকপ) োলু কো িকয়স্তছল।এস্তি প্রস্ততস্তি
োস্তেকত কমপকি একস্তি তেস্তসক েযাংস্তকং অযাকাউন্ট, আস্তথিক স্বািেতা,
ঋকণ অযাকক্সস, েীমা এেং তপনিন সি েযাংস্তকং সুস্তেধাগুস্তলকত সেিজনীন
অযাকক্সকসে কল্পনা ককে।
28.8.2018 এে পকেও সেকাে স্তেিৃত স্তপএমকজস্তডওয়াই তপ্রাগ্রামস্তি
োোকনাে স্তসদ্ধান্ত স্তনকয়কছ প্রস্ততস্তি পস্তেোে তথকক "প্রকতযক প্রাপ্তেয়ি"
এে জন্য অযাকাউন্ট খুলকত মকনাকযাগ পস্তেেতিন সি, স্তনম্নস্তলস্তখত
সংকিাধনী সি:
(i) 5,000 িাকাে স্তেদ্যমান ওভাে ড্রাফি (ওস্তড) সীমা 10,000
িাকায় সংকিাস্তধত িকয়কছ
(ii) 2,000 িাকা পযিন্ত ওস্তড'ে লাভ তনওয়া সস্তক্রয় স্তপএমকজস্তডওয়াই
অযাকাউন্টগুস্তলে জন্য তকানও িতি সংযুক্ত তনই।
(iii) ওস্তড সুস্তেধা গ্রিকণে েয়সসীমা 18-60 েছে তথকক 18-65 েছকে
সংকিাস্তধত কো িকয়কছ।
(iv) 28.8.2018 তাস্তেকখে পকে তখালা নতুন স্তপএমকজস্তডওয়াই
অযাকাউন্টগুস্তলকত নতুন RuPay/রুকপ কাডিধােীকদে জন্য
দুঘিিনাজস্তনত েীমা কভাে স্তেদ্যমান 1 লি িাকা তথকক 2 লি
িাকায় বৃস্তদ্ধ তপকয়কছ।
আকো তকথযে জন্য, পস্তেদিিন করুন:https://pmjdy.gov.in/
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ভােকত েযাংস্তকং
প্রথাগত োস্তণস্তজযক েযাংক
সেকােী েযাংকসমূি: সেকােী েযাংকগুস্তলকত সেকাে সংখযাগস্তেষ্ঠ
অংি ধােণ ককে। ভােকত, জাতীয়কেণকৃত েযাংক এেং আঞ্চস্তলক
গ্রামীণ েযাংকগুস্তল এই স্তেভাগগুস্তলে মকধয আকস।উদািেণ: এসস্তেআই,
স্তেওস্তে, স্তপএনস্তে ইতযাস্তদ
তেসেকােী েযাংক: তেসেকােী তিয়ােকিাল্ডােো তেসেকােী
েযাংকগুস্তলকত সংখযাগস্তেষ্ঠ অংি ধােণ ককেন। স্তেজাভি েযাে অফ ইস্তিয়া
সমি স্তনয়মকানুন স্তনধিােণ ককে।উদািেণ: এইেস্তডএফস্তস েযাংক,
আইস্তসআইস্তসআই েযাংক। অযাস্তক্সস েযাংক ইতযাস্তদ
আঞ্চস্তলক গ্রামীণ েযাংক: এই েযাংকগুস্তল মূলত সমাকজে দুেিল অংি
তযমন প্রাস্তন্তক কৃেক, শ্রস্তমক, িুদ্র উকদ্যাগ ইতযাস্তদকক সমথিন কোে জন্য
প্রস্ততস্তষ্ঠত িকয়স্তছল। এগুস্তল মূলত স্তেস্তভন্ন োকজয আঞ্চস্তলক িকে
পস্তেোস্তলত িয়।

সমোয় েযাংক
সমোয় েযাংকসমূি: ভােকত গ্রামীণ সমোয় ঋণ েযেস্থা প্রাথস্তমকভাকে
কৃস্তেকিকে ঋণ প্রোি স্তনস্তিত কোে জন্য োধযতামূলক।এস্তি স্তে-িেীয়
পদ্ধস্ততকত গ্রামীণ িকে প্রাথস্তমক কৃস্তে ঋণ সস্তমস্তত, তজলা িকে তকন্দ্রীয়
সমোয় েযাংক এেং োজয িকে োজয সমোয় েযাংক সি পস্তেোস্তলত িয়।
নগে সমোয় েযাংকগুস্তল (ইউস্তসস্তে) িহুকে এেং আধা-িহুকে অঞ্চকল
গ্রািককদে আস্তথিক োস্তিদা পূেণ ককে।

নতুন েযাংস্তকং মকডল
তপকমন্ট েযাংক: এই েযাংকগুস্তল একস্তি সীমােদ্ধ আমানত গ্রিণ কেকত
পাকে, যা েতিমাকন গ্রািক প্রস্তত ₹ 100,000 এে মকধয সীমােদ্ধ এেং
আেও োোকনা তযকত পাকে।কপকমন্ট েযাংকগুস্তল এস্তিএম কাডি, তডস্তেি
কাডি, তনি-েযাংস্তকং এেং তমাোইল-েযাংস্তকংকয়ে মকতা পস্তেকেো জাস্তে
কেকত পাকে।উদািেণ: ভােতীয় তপাস্ট তপকমন্ট েযাংক (আইস্তপস্তপস্তে)
িুদ্র অথি েযাংকসমূি: আমানত গ্রিণ এেং তম স্তলক ঋণ গ্রিকণে প্রাথস্তমক
েযাংস্তকং পস্তেকেো সেেোি ককে।এে তপছকনে লিয ি'ল অন্যান্য েযাংক,
তযমন িুদ্র েযেসায়ী ইউস্তনি, িুদ্র ও প্রাস্তন্তক কৃেক, অস্তত িুদ্র ও িুদ্র
স্তিল্প এেং অসংগস্তঠত স্তেভাগ সত্তা কতৃিক পস্তেকেস্তেত নয় অথিনীস্ততে এমন
অংিগুস্তলকত আস্তথিক অন্তভুিস্তক্ত সেেোি কো।.

তডকভলপকমন্ট স্তফনাি ইনস্তস্টস্তিউিন (স্তডএফআই)
তডকভলপকমন্ট স্তফনাি ইনস্তস্টস্তিউিন (স্তডএফআই), উন্নয়ন েযাংক
স্তিসাকেও পস্তেস্তেত ি'ল একস্তি আস্তথিক প্রস্ততষ্ঠান যা অ-োস্তণস্তজযক স্তভস্তত্তকত
অথিননস্ততক উন্নয়ন প্রকল্পগুস্তলে জন্য ঝুেঁস্তক মূলধন সেেোি
ককে।উদািেণ:স্মল
ইনডাস্তিস
তডকভলপকমন্ট
েযাংক
(এসআইস্তডস্তেআই), ন্যািন্যাল েযাংক ফে এস্তগ্রকালোোল অযাি রুোল
েযাংক (এনএস্তেএআেস্তড), ন্যািন্যাল িাউস্তজং েযাংক (এনএইেস্তে),
ইতযাস্তদ

মাইকক্রা স্তফনাি ইনস্তস্টস্তিউিন (এমএফআই)
তয সকল প্রস্ততষ্ঠাকনে প্রধান কাযিক্রম স্তিসাকে মাইকক্রা স্তফনাি আকছ
তসগুস্তল মাইকক্রা স্তফনাি ইনস্তস্টস্তিউিন স্তিসাকে পস্তেস্তেত।এই প্রস্ততষ্ঠানগুস্তল
তকেল মাইকক্রা তক্রস্তডি অফাে ককে না তকে তাো েীমা, তেস্তমিযাি এেং
অ-আস্তথিক পস্তেকেোগুস্তলে মকতা েযস্তক্তগত পোমিি, প্রস্তিিণ এেং িুদ্রেযেসা শুরু কোে জন্য সিায়তাে মকতা অন্যান্য আস্তথিক পস্তেকেোেও
েযেস্থা ককে।

স্তেজকনস ককেসপনকডন্ট/ েযেসা প্রস্ততকেদক (স্তেস্তস): েযাংককে একজন্ট
স্তিসাকে কাজ কোে জন্য স্তেস্তস স্তিসাকে স্থানীয় স্বতি েযস্তক্ত এেং অন্যকদে
স্তনকয়াকগে জন্য েযাংকগুস্তলকক অনুমস্তত তদওয়া িকয়কছ।স্তেস্তস ইনফকমিিন
অযাি কম্যযস্তনককিন তিককনালস্তজ/তথয ও তযাগাকযাগ প্রযুস্তক্ত (আইস্তসস্তি)
স্তভস্তত্তক স্তডভাইস তযমন হ্যািকিল্ড তমস্তিন, স্মািিকাডি স্তভস্তত্তক স্তডভাইস,
তমাোইল তফান ইতযাস্তদ েযেিাে ককে। স্তেস্তস িল আমাকদে অঞ্চল তথকক
েযাংক িাখা অকনক দূকে িওয়ায় আমাকদে দ্বাকে দ্বাকে েযাংস্তকং পস্তেকেো
সেেোি কোে একস্তি পদ্ধস্তত।

তক্রস্তডি এেং ঋণ পস্তেোলনা
োস্তে, গাস্তে ো স্তিশুকদে পোশুনাে জন্য অকনক তলাককক ঋণ স্তনকত িয়।
একক েলা িয় তক্রস্তডি। আস্তথিক স্তেকিেজ্ঞো প্রায়িই ভাল ঋণ এেং খাোপ
ঋকণে মকধয পাথিকয ককেন। উত্তম ঋণ এমন তকানও তিকে একস্তি
স্তেস্তনকয়াগ যা দীঘিকময়াকদ মান ততস্তে ককে ো দীঘিকময়াকদ আেও তেস্তি
সম্পদ উত্পাদন ককে। খাোপ ঋণ ি'ল তসই ঋণ যা এমন স্তকছু তকনাে
জন্য তনওয়া িয় যাে দাম অস্তেলকে ককম যায়।

স্বল্প তময়াদী তক্রস্তডি
উদা:কাযিকােী মূলধন,
তক্রস্তডি কাডি

তক্রস্তডি

নন-েযাংস্তকং স্তফনাস্তিয়াল তকাম্পানী (এনস্তেএফস্তস): একস্তি নন-েযাংস্তকং
প্রস্ততষ্ঠান িল আেস্তেআই দ্বাো স্তনয়স্তিত তকাম্পানীস অযাক্ট 1956 / 2013
এে অধীন স্তনেস্তন্ধত একস্তি তকাম্পানী।এনস্তেএফস্তস ঋণ ও অস্তগ্রকমে
েযেসা, সুেিাে অস্তধগ্রিণ, ইজাো েযেসা, ভাো-ক্রয়, েীমা েযেসা, স্তেি
েযেসা ইতযাস্তদে সাকথ জস্তেত। এগুস্তল েযাংক তথকক পৃথক িয়, সাধােণত
এো স্তডমাি স্তডকপাস্তজি গ্রিণ কেকত পাকে না, এেং তপকমণ্ট ও স্তনষ্পস্তত্ত
েযেস্থাে অংি িকত পাকে না।

মধযম/দীঘিকময়াদী
তক্রস্তডি
উদা:আোসন ঋণ,
স্তিল্প ঋণ

স্তকোন তক্রস্তডি কাডি (তকস্তসস্তস)
➢ স্তেজাভি েযাংক অফ ইস্তিয়া এেং এনএস্তেএআেস্তড/ নাোডি
একসাকথ তকস্তসস্তসে ধােণাে সূেনা ককেস্তছল কৃস্তেস্তেদকদে কাকছ
সিকজই নগদ তক্রস্তডি সুস্তেধা স্তদকত সিায়তা কেকত।
➢ কৃেকো সিকজই কৃস্তে উপকেণ তযমন েীজ, সাে এেং
কীিনািক ইতযাস্তদ ক্রয় কেকত তকস্তসস্তস েযেিাে কেকত
পাকেন। তকস্তসস্তস ফসল োে কেকত স্বল্পকময়াদী এেং
সমকয়াস্তেত ঋণ প্রকয়াজনীয়তায় সিায়তা ককে।

তেক
তেক িল এমন একস্তি নস্তথ যা একস্তি েযাংক অযাকাউন্ট তথকক
তপকমন্ট কোে আকদি তদয়।

তডস্তেি কাডি েনাম তক্রস্তডি কাডি

সেকােী ঋণ প্রককল্পে উদািেণ
স্তেদ্যালক্ষ্মী তপািিাকলে মাধযকম স্তিিাগত ঋণ
❖ স্তিিা ঋণ পাওয়াে সিজ ও কাযিকে েযেস্থা যাকত তকানও
স্তিিাথিীকক তিস্তেকলে অভাকে পোকিানা মাঝপকথ তছকে না
স্তদকত িয়
❖ সাধােণ স্তিিা ঋণ আকেদন ফমি স্তিিাথিীকদে জন্য
উপলব্ধ।পস্তেদিিন করুন:www.vidyalakshmi.co.in
প্রধান মিী আোস তযাজনা (স্তপএমএওয়াই)
❖ স্তনম্ন আয় তগাষ্ঠী/ অথিননস্ততকভাকে দুেিল স্তেভাগ এেং মধযম আয়
তগাষ্ঠীে জন্য তক্রস্তডি স্তলেযুক্ত সােস্তসস্তড স্তিম।
❖ তকানও েযস্তক্ত যখন তাে প্রথম োস্তে ক্রয় ককেন ো একস্তি নতুন
স্তনমিাণ ককেন তখন ভতুিস্তক পাওয়াে তযাগয
পস্তেদিিন করুন:https://pmaymis.gov.in
প্রধান মিী ম্যদ্রা তযাজনা (স্তপএমএমওয়াই)
❖ সেকােী প্রকল্প যা স্বল্প ও মাঝাস্তে উকদ্যাকগে স্বত্বাস্তধকােী ো
উকদ্যাক্তাকদে েযেসা ঋণ প্রদান ককে
❖ প্রদত্ত ঋণ: স্তিশু, স্তককিাে এেং তরুণ প্রাপ্ত ঋকণে পস্তেমাকণে উপে
স্তনভিে ককে
❖ প্রকয়াজনীয় মূল নস্তথ: পস্তেেকয়ে প্রমাণ, ক্রয়কৃত আইকিকমে উদ্ধৃস্তত
এেং স্তেভাকগে িংসাপে
পস্তেদিিন করুন:https://www.mudra.org.in
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স্তডস্তজিাল তপকমকন্টে সুস্তেধা

•
•

েযাংক স্তপ্রকপড কাডি

ইন্টােকনি েযাংস্তকং

স্তেক্রয় স্তেন্দু

তমাোইল েযাংস্তকং

আনিাকোেড সাস্তিকমন্টােী সাস্তভিস
তডিা (ইউএসএসস্তড)

মাইকক্রা এদ্রটএম

আধাে সিম তপকমন্ট স্তসকস্টম
(এইস্তপএস)

স্তডস্তজিাল তপকমন্ট

স্তডস্তজিাল তপকমন্ট ি'ল তসই তপকমন্টগুস্তল
তযখাকন অথি প্রদানকােী এেং গ্রিণকােী
উভয়ই অথি তপ্রেণ এেং গ্রিণ কেকত
তেদুযস্ততন পদ্ধস্তত েযেিাে ককেন।.

•
•
•

েযাংস্তকং কাডি

দ্রুত, সিজ এেং সুস্তেধাজনক।
অথিননস্ততক এেং কম তলনকদন স্তফ।
গ্রািকো ট্র্যাক কেকত পাকেন এমন তলনকদকনে একস্তি স্তডস্তজিাল তেকডি
সেেোি ককে।
তয তকানও ধেকণে তপকমকণ্টে জন্য একস্তি ওয়ান স্টপ সমাধান তদয়।
োকলা টাো দ্রনযন্ত্রকণ েহাযতা েকর।

স্তডস্তজিাল তপকমকণ্টে জন্য কেণীয় এেং কেণীয় নয়
কেণীয়
আপনাে

কেণীয় নয়

তমাোইল

কস্তম্পউিাকেে

জন্য

এেং
পাসওয়াডি

েযেিাে করুন যাকত অন্য তকউ
আপনাে স্তসকস্টকম অযাকক্সস কেকত না
পাকে।

কখনও আপনাে তমাোইল েযাংস্তকং

তমাোইল ওয়াকলি

লগইন এেং পাসওয়াডি তফাকন সংেিণ

ইউস্তনফাকয়ড তপকমন্ট ইন্টােকফস
(ইউস্তপআই)

কেকেন না। িয় এস্তি ম্যখি করুন ো
অন্য তকাথাও স্তলকখ োখুন।

সেিদা আপনাে েযাংককে সুেস্তিত

আপনাে হ্যািকসিস্তি কখনই তকানও

ইন্টােকনি েযাংস্তকং সাইিস্তি স্তনয়স্তমত

তমাোইল েযাংস্তকং অযাকপ লগইন

পস্তেদিিন করুন

অেস্থায় সঙ্গীিীন োখকেন না।

আপনাে তলনকদন তিে িওয়াে সাকথ

তমাোইকলে মাধযকম আস্তথিক তলনকদন

আস্তথিক প্রস্ততষ্ঠাকনে গ্রািককদে আস্তথিক প্রস্ততষ্ঠানস্তিে ওকয়েসাইকিে মাধযকম স্তেস্তভন্ন

সাকথই আপনাে ইন্টােকনি েযাংস্তকং

কোে সময় কখনই আপনাে তফানস্তিকক

আস্তথিক তলনকদন পস্তেোলনা কেকত সিম ককে।কলনকদকনে ধেণগুস্তল ি'ল:

তথকক লগ আউি করুন

সঙ্গীিীন োখকেন না।

যস্তদ

আপনাে

অযাকাউকন্ট

অননুকমাস্তদত তলনকদকনে সকন্দি িয়,

অস্তেশ্বাস্য ও সকন্দিজনক উত্স তথকক

তািকল তা অস্তেলকে আপনাে েযাংকক

কখনই অযাপ ডাউনকলাড কেকেন না

ইন্টােকনি েযাংস্তকং
ইন্টােকনি েযাংস্তকং, যা অনলাইন েযাংস্তকং স্তিসাকেও পস্তেস্তেত, ই-েযাংস্তকং ো
ভাচুিয়াল েযাংস্তকং ি'ল একস্তি তেদুযস্ততন তপকমন্ট পদ্ধস্তত যা তকানও েযাংক ো অন্যান্য

ন্যািন্যাল ইকলক্ট্রস্তনক ফাি ট্র্ািফাে (এনইএফস্তি)
তেস্তনস্তফস্তিয়াস্তেে অযাকাউন্ট নেে এেং আইএফএসস্তস (ইস্তিয়ান স্তফনাস্তিয়াল
স্তসকস্টম তকাড) েযেিাে ককে এক েযাে অযাকাউন্ট তথকক অন্য েযাকেে পৃথক
অযাকাউকন্ট অথি স্থানান্তে।
সেিস্তনম্ন সীমা: তকানও সীমা তনই
সেিাস্তধক সীমা: তকানও সীমা তনই

এস্তি প্রস্ততকেদন করুন

স্তডস্তজিাল তপকমন্ট পদ্ধস্তত
নগদিীন তলনকদকনে প্রোে এেং ভােতকক কম-নগদ সমাকজ রূপান্তে
কোে অংি স্তিসাকে, স্তডস্তজিাল তপকমকন্টে স্তেস্তভন্ন পদ্ধস্তত উপলব্ধ।
(সূে: www.cashlessindia.gov.in)

স্তেকয়ল িাইম গ্রস তসিলকমন্ট (আেস্তিস্তজএস)
তেস্তনস্তফস্তিয়াস্তেে অযাকাউন্ট নেে এেং আইএফএসস্তস েযেিাে ককে স্তেকয়ল িাইম
স্তভস্তত্তকত উচ্চমূকল্যে তলনকদকনে সুস্তেধাকথি স্তেকয়ল িাইম স্তভস্তত্তকত এক েযাে
অযাকাউন্ট তথকক অন্য েযাকেে পৃথক অযাকাউকন্ট অথি স্থানান্তে।
সেিস্তনম্ন সীমা: 2 লি
সেিাস্তধক সীমা: তকানও সীমা তনই

ইস্তমস্তডকয়ি তপকমন্ট সাস্তভস
ি (আইএমস্তপএস)
তাত্িস্তণক তিস্তেল স্থানান্তে েযেিাে ককে এক েযাংক অযাকাউন্ট তথকক অন্যকত
তিস্তেল স্থানান্তে।
তমাোইকলে মাধযকম তিস্তেল স্থানান্তকেে জন্য, েযাংক কতৃক
ি জাস্তে কো তমাোইল
মাস্তন আইকডনস্তিফায়াে (এমএমআইস্তড) প্রকয়াজন।কেস্তনস্তফস্তিয়াস্তেে অযাকাউন্ট
নেে এেং আইএফএসস্তস তকাড েযেিাে ককে তলনকদনও কো তযকত পাকে।.

আইএমস্তপএস, এনইএফস্তি এেং আেস্তিস্তজএস 24 x 7 উপলব্ধ
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তমাোইল েযাংস্তকং

আনিাকোেড সাস্তিকমন্টােী সাস্তভস
ি তডিা (ইউএসএসস্তড)

তমাোইল েযাংস্তকং ি'ল একস্তি েযাংক ো অন্যান্য আস্তথিক প্রস্ততষ্ঠান প্রদত্ত এমন
একস্তি পস্তেকেো যা গ্রািককদে তমাোইল তফান ো িযােকলকিে মকতা তমাোইল
স্তডভাইস েযেিাে ককে দূেেতিীভাকে স্তেস্তভন্ন ধেকণে আস্তথিক তলনকদন পস্তেোলনা
কেকত তদয়।

ইকনাকভস্তিভ তপকমন্ট সাস্তভিস *99# আনিাকোডি সাস্তিকমন্টাস্তে সাস্তভিস তডিা
(ইউএসএসস্তড) েযাকনকল কাজ ককে। এই পস্তেকেোস্তি তেস্তসক তেস্তিষ্টযযুক্ত
তমাোইল তফান েযেিাে ককে তমাোইল েযাংস্তকং তলনকদকনে অনুমস্তত তদয়,
ইউএসএসস্তড স্তভস্তত্তক তমাোইল েযাংস্তকং েযেিাকেে জন্য তমাোইল ইন্টােকনি
তডিা সুস্তেধা থাকাে প্রকয়াজন তনই। মূলধাোে েযাংস্তকং পস্তেকেোস্তদকত স্বল্প
েযাংক সমাজকক আস্তথিকভাকে গভীেতে কো এেং অন্তভুিক্তকেণ সেেোি কোে
জন্য এস্তি কল্পনা কো িকয়কছ।

তমাোইল ওয়াকলি
তমাোইল ওয়াকলি িল স্তডস্তজিাল ফমিযাকি নগদ েিন কোে একস্তি উপায়।
স্তডস্তজিাল ওয়াকলকি অথি তলাড কোে জন্য একজন েযস্তক্তে অযাকাউন্ট স্তলে কো
প্রকয়াজন। তেস্তিেভাগ েযাকেেই এেং ককয়কস্তি তেসেকােী সংস্থা েকয়কছ তযমন
তপস্তিএম, স্তিোজি, মস্তেস্তিক, অস্তক্সকজন, এয়ােকিল মাস্তন ইতযাস্তদে ই-ওয়াকলি
থাকক।

বিক্রয় মেন্দ্র
একস্তি স্তেক্রয় তকন্দ্র (স্তপওএস.) িল এমন একস্তি জায়গা তযখাকন স্তেক্রয় িয়। বৃিত্
িকে, একস্তি স্তপওএস িকত পাকে মল, োজাে ো িিে। িুদ্র িকে, খুেো স্তেকক্রতাো
তসই অঞ্চকলে স্তপওএস স্তিসাকে স্তেকেস্তেত িয় তযখাকন একজন গ্রািক তকানও
তলনকদন সম্পন্ন ককে, তযমন একস্তি তেকআউি কাউন্টাে। এস্তি ক্রয় তকন্দ্র
স্তিসাকেও পস্তেস্তেত।

মাইকক্রা এস্তিএম
মাইকক্রা এস্তিএম িল এমন একস্তি স্তডভাইস যা স্তেজকনস ককেসপকিন্ট (স্তেস্তস) দ্বাো
প্রাথস্তমক েযাংস্তকং পস্তেকেো সেেোি কেকত েযেিাে কো িয়। িযািফমিস্তি
তাত্িস্তণক তলনকদকনে জন্য স্তেজকনস ককেসপকিন্টকক (যাো স্থানীয় খুেো
তদাকাকনে মাস্তলক িকত পাকে এেং ‘মাইকক্রা এস্তিএম’স্তিসাকে কাজ কেকে) সিম
কেকে।

আধাে সিম তপকমন্ট স্তসকস্টম (এইস্তপএস)
এইস্তপএস িল একস্তি েযাংক তনতৃত্বাধীন মকডল যা আধাে প্রমাণীকেণ েযেিাে
ককে তয তকানও েযাংককে স্তেজকনস ককেসপকিন্ট (স্তেস্তস) / েযাংক স্তমকেে মাধযকম
স্তপওএস (পকয়ন্ট অফ তসল / মাইকক্রা এস্তিএম)-এ অনলাইকন আন্তঃেযেিােকযাগয
আস্তথিক তলনকদকনে অনুমস্তত তদয়।

ইউস্তনফাকয়ড তপকমন্ট ইন্টােকফস(ইউস্তপআই)
এস্তি এমন একস্তি স্তসকস্টম যা একাস্তধক েযাংক অযাকাউন্টকক একক তমাোইল
অযাস্তিককিকন (তয তকানও অংিীদাে েযাকেে) িমতা তদয়, স্তেস্তভন্ন েযাংস্তকং
তেস্তিষ্টয, স্তেোমস্তেিীন ফাি রুস্তিং এেং মাকেিকন্টে তপকমন্টকক এক জায়গায়
একীভূত ককে।
এই স্তসকস্টকম, স্তভস্তপএ (ভাচুিয়াল তপকমন্ট অযাকড্রস) েযেিাে ককে তযককান স্মািি
তফাকনে মাধযকম স্তেকয়ল িাইম স্তভস্তত্তকত 24 x 7 স্থানান্তে সুস্তেধাকথি তলনকদন কো
যায়।একজনকক ইউস্তপআই-সিস্তমত েযাে অযাপ ডাউনকলাড কেকত িকে এেং
েযাকেে স্তেিদ েযেিাে ককে লগইন কেকত িকে।
ইউস্তপআই প্রাস্তন্তক েযেিােকােীকক সুস্তেধা প্রদান ককে:
➢
➢
➢
➢
➢

তগাপনীয়তা- তকেল ভাচুিয়াল তপকমন্ট অযাকড্রস ভাগ করুন এেং অন্য
তকানও সংকেদনিীল তথয নয়
একাস্তধক উপকযাগ - কযাি অন তডস্তলভাস্তে / স্তেল স্তলিস্তিং তিয়াস্তেং / মাকেিন্ট
তপকমন্ট / তেস্তমকিি
এক স্তিক 2 এফএ - তকেল স্তপন প্রকেকিে মাধযকম তলনকদনকক অনুকমাদন
তদয়
স্তেস্তভন্ন ইন্টােকফস জুকে কাজ ককে - ওকয়ে ইন্টােকফকস তপকমন্ট অনুকোধ
উত্পাস্তদত, তমাোইল ইন্টােকফকস (অযাপ) অনুকমাস্তদত
উপলব্ধতা 24 x 7 এেং গ্রািক তাে েযস্তক্তগত স্তডভাইকস তলনকদন ককেন।
আেও তকথযে জন্য, স্তলেস্তি তদখুন:
https://www.npci.org.in/product-overview/upi-productoverview

ইউস্তপআই 2.0
এস্তি ইউস্তপআই স্তসকস্টকমে নতুন সংিেণ, যা
েযেিােকােীো
তাকদে
ওভােড্রাফ্ট
অযাকাউন্টগুস্তলকক একস্তি ইউস্তপআই হ্যাকিকলে
সাকথ স্তলে কেকত সিম ককে।
এছাোও েযেিােকােীো স্তনস্তদিষ্ট েস্তণককে জন্য
আকদিপে জাস্তে ককে তলনকদনগুস্তল প্রাকঅনুকমাস্তদত কেকত সিম িন।
ইউস্তপআই 2.0 সংিেকণ তলনকদকনে জন্য
োলানস্তি তদখকত এেং সংেিণ কেকত
একস্তি তেস্তিষ্টয অন্তভুিক্ত ককে।
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2. সাধােণ েীমা

মস্তডউল 4

েীমা

এই জাতীয় পণযগুস্তলে মকধয এমন পস্তলস্তস অন্তভুিক্ত থাকক যা েযস্তক্তে জীেকনে
সাকথ সোসস্তে সম্পস্তকিত নয়। এ জাতীয় পস্তলস্তস সম্পদ ও স্বাকস্থযে ঝুেঁস্তকে
সাকপকি পস্তলস্তস ধােককক েীমা ককে।

i) স্বাস্থয েীমা
দুঘিিনা ো গুরুতে অসুস্থতাে জন্য তকউ পস্তেকল্পনা কেকত পাকে না।
আপনাে সাকথ এই স্তজস্তনসগুস্তল ঘিাে সম্ভােনা খুে কমই িকত পাকে। তাই
অকনক মানুে েীমা তকনা েন্ধ োকখ তযগুস্তল তাকদে তকনা উস্তেত্। তকে
দুঘিিনা ঘকি যায়। ঘিনাস্তি যখন ঘকি তকেল তখনই, আমো বুঝকত পাস্তে
তয সুেিাে জন্য আমাকদে েীমা কভাে তনওয়া উস্তেত স্তছল। েীমা িল
আস্তথিক িস্তত তথকক সুেিাে একস্তি মাধযম এেং তকানও অস্তেোম ো
অস্তনস্তিত িস্ততে ঝুেঁস্তক তথকক েিা কোে জন্য জাস্তে কো িয়।
সাম্প্রস্ততক সমকয় স্তেস্তকত্সাে েযয় অকনক গুণ তেকেকছ। আপস্তন তকাথায়
থাককন তাে উপে স্তনভিে ককে, একজন স্তেস্তকত্সককে কাকছ সাধােণ
স্তভস্তজকি 300 তথকক 3000 িাকা খেে িয়। যস্তদ আপনাে স্তেস্তকত্সাে জন্য
আপনাকক স্তকছু স্তদন িাসপাতাকল থাককত িয়, তািকল আপস্তন একস্তি
স্তেিাল তমস্তডককল স্তেল আপনাে িাকত আসকত পাকে যা আপনাে সঞ্চয়কক
মাোত্মকভাকে প্রভাস্তেত কেকত পাকে।এই ধেকনে আস্তথিক ধাক্কা এোকনাে
জন্য, আমাকদে স্তনকজকদেকক েীমা কো উস্তেত্। প্রস্ততস্তি েীমা সংস্থা
স্তেস্তকত্সা েীমা পস্তেকল্পনা সেেোি ককে যা িাসপাতাকল ভস্ততিে েযয়কক
কভাে ককে।
েীমা স্তেিৃতভাকে দুস্তি স্তেভাকগ তশ্রস্তণেদ্ধ কো তযকত পাকে:
1. জীেনেীমা
2. সাধােণ েীমা

ii) অ-স্বাস্থয েীমা

1. জীেনেীমা
জীেন েীমা আপনাে মৃতুযে পকে আপনাে তেস্তনস্তফস্তিয়াস্তেকক আস্তথিক
তপকমন্ট ককে। আপস্তন যখন একস্তি জীেন েীমা পস্তলস্তস তককনন, আপস্তন
একজন তেস্তনস্তফস্তিয়াস্তেে নাম তদন। আপনাে পস্তেোেকক সুেিাে জন্য
সাধােণত আপনাে োস্তেক
ি আকয়ে 7 তথকক 10 গুণ মূল্যে কভাকেজ সি
একস্তি েীমা তকনাে পোমিি তদওয়া িয়।
জীেন েীমাে প্রকাে
তময়াদী েীমা: এস্তি একস্তি স্তনস্তদিষ্ট সময়কাকলে জন্য সস্তক্রয় থাককে
এেং পস্তলস্তস তময়াদ েলাকালীন আপনাে জীেন সম্পস্তকিত
দুভিাগযজনক ঘিনাে তিকে, আপনাে মকনানীতো 'স্তনস্তিত োস্তি'
পাকেন। যস্তদও এখাকন স্তপ্রস্তময়াকমে তকানও স্তেিানি আসকে না, তকে
এস্তি তসো ঝুেঁস্তক প্রিমন সেেোি ককে।
সম্পস্তত্ত েীমা:একস্তি জীেন েীমা চুস্তক্ত স্তনস্তদিষ্ট তময়াদ পকে ো মৃতুযে
পকে একক পস্তেমাণ অথি প্রদাকনে জন্য স্তডজাইন কো। সাধােণ
মযাচুস্তেস্তি একস্তি স্তনস্তদিষ্ট েয়স সীমা পযিন্ত দি, পকনে ো স্তেি েছে
িয়।
সম্পূণি জীেন:স্থায়ী জীেন েীমাে প্রকাে যা আপস্তন যতস্তদন স্তপ্রস্তময়াম
প্রদান ককেন ততস্তদন কাযিকে থাকক।
ইউস্তনি সংযুক্ত েীমা: েীমা এেং একস্তি স্তেস্তনকয়াগ মািযকমর সমন্বয়,
পস্তলস্তসধােক দ্বাো প্রদত্ত স্তপ্রস্তময়াকমে একস্তি অংি েীমা কভাকেজ
প্রদাকনে জন্য েযেহৃত িয় এেং অেস্তিষ্ট অংিস্তি ইক্যযইস্তি এেং ঋকণে
সেঞ্জামগুস্তলকত স্তেস্তনকয়াগ কো িয়
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a) যানোিন/তমািে েীমা
যানোিন েীমা (তমািে েীমা/গাস্তে েীমা/অকিা েীমা স্তিসাকেও পস্তেস্তেত) োিায়
েলােলকােী যানোিকনে জন্য ক্রয় কো একস্তি েীমা।এে প্রাথস্তমক লিয িল
যানোিকনে মাস্তলককদেকক তয তকানও আইনগত দায়েদ্ধতা এেং/অথো
যানোিকনে তকানও দুঘিিনাজস্তনত িস্ততে ঝুেঁস্তক তথকক সুেিা প্রদান কো।
যানিাহন সমরামদ্রতর সক্ষকে এই িীমা মাদ্রলেকে েহাযতা েকর। এছাড়াও চুদ্রর ,
অদ্রিেংকযাগ জাতীয অন্যান্য ক্ষযক্ষদ্রতর জকন্যও এই িীমা েভাকরজ প্রদান
েকর। যানোিকনে েীমাে জন্য কভাকেজ দুই প্রকাে:
তমািে থাডি পাস্তিি (স্তিস্তপ) দায়েদ্ধতা েীমা:থাডি পাস্তিি েীমা একস্তি স্তেস্তধেদ্ধ
প্রকয়াজনীয়তা এেং োিায় েলা প্রস্ততস্তি যানোিকনে োধযতামূলকভাকে এই
েীমাস্তি তনওয়া উস্তেত। তকানও সােিজস্তনক স্থাকন যানোিন েযেিাকেে কােকণ
তৃতীয় পকিে জীেন ো সম্পকদে আঘাত ো িস্ততে জন্য গাস্তেে মাস্তলক
আইনগতভাকে দায়েদ্ধ।ককানও সােিজস্তনক স্থাকন েীমা ছাোই তমািে গাস্তে
োলাকনা িাস্তিকযাগয অপোধ। েীমা পস্তলস্তসস্তি তকানও দুঘিিনাে ফকল অকন্যে
সম্পস্তত্তে িস্তত ো আঘাত ো অন্য েযস্তক্তে মৃতুয কভাে ককে যাে জন্য িস্ততগ্রস্থ
িকয়কছ যাে জন্য েীমাকৃতকক আইনত দায়েদ্ধ েকল গণয কো িয়।

তমািে ওন ডযাকমজ (ওস্তড) েীমা কভাে:এস্তি দুঘিিনাজস্তনত কােকণ
েীমাকৃতে গাস্তেে িস্তত কভাে ককে।
উপকোক্ত কভােগুস্তলে একস্তি ো উভয়ই কভাে কোে পস্তলস্তস েকয়কছ। কী
কভাে কেকছ তা তোঝাে জন্য আপনাে পস্তলস্তসস্তি পেীিা কো গুরুত্বপূণি।

b) সম্পস্তত্ত েীমা
সম্পস্তত্ত েীমা িল সাধােণ েীমাগুস্তলে একস্তি স্তেিৃত স্তেভাগ এেং আপনাে
কী ধেকণে কভাে প্রকয়াজন তা স্তনভিে ককে আপস্তন কী ধেকণে সম্পস্তত্ত
কভাে কেকত োইকছন তাে উপে। সেিাস্তধক জনস্তপ্রয় সম্পস্তত্ত েীমা িল
স্টযািাডি ফায়াে ইিুযকেি পস্তলস্তস যা আগুন এেং এে সাকথ সম্পস্তকিত
স্তেপদগুস্তলর স্তেরুকদ্ধ েীমা সুেিা সেেোি ককে। দ্রেছু িীমা েন্যা,
জলােদ্ধতা, ঘূস্তণিঝে, িাইফুন ইতযাস্তদে স্তেরুকদ্ধ আদ্রথকে সুেিা সেেোি
ককে। অস্তি েীমা পস্তলস্তসে আওতাভুক্ত িকত পাকে এমন স্তেস্তভন্ন ধেকণে
সম্পস্তত্ত িল আোসন, অস্তফস, তদাকান, িাসপাতাল, স্তিল্প / উত্পাদন
েংক্রান্ত েম্পদ্রি (কযমন যিপাস্তত, গাছপালা, সেঞ্জাম এেং আনুোস্তঙ্গক
সামগ্রী); স্তিল্পজাতীয় ঝুেঁস্তকে মকিয কােঁোমাল, প্রস্তক্রয়াজাত পণয, তস্টাকেজ
ঝুেঁস্তক ইতযাদ্রদ উকেিকযাগয; িযাে ফামি/ গযাসধােী গৃহ/গৃহেতকার িীমাদ্রট
গুরুত্বপূণক োরণ এস্তি েযস্তক্তে গৃিে জন্য সম্পূণি েীমা সুেিা পযাককজ
সেেোি ককে।
অনুরূপভাকে, তদাকানদােকদে পযাককজ পস্তলস্তসস্তি বৃিত্তে সংখযক
তদাকানদােকদে সমি েীমাকযাগয ঝুেঁস্তক েীমা কোে জন্য স্তডজাইন কো
িকয়কছ।এস্তি আগুন, ভূস্তমকম্প, েজ্রপাত, েন্যা, চুস্তে ইতযাস্তদ স্তেস্তভন্ন
দুঘিিনাজস্তনত ঘিনাে সাকপকি স্তেিৃত কভাকেজ সেেোি ককে থাকক।
পস্তলস্তসস্তি স্তেস্তল্ডং, এে সামগ্রী, তদাকাকন োখা অথি ইতযাস্তদে জন্য কভাে
প্রদান ককে।

ভােত সেকাকেে েীমা প্রকল্পগুস্তলে উদািেণ
প্রধান মিী সুেিা স্তেমা তযাজনা (স্তপএমএসস্তেওয়াই)
❖ 18 তথকক 70 েছে েয়কসে েযাে অযাকাউন্টধােীকদে 2 লি পযিন্ত
দুঘিিনাজনক েীমা কভাে সেেোি ককে
❖ েযাে অযাকাউন্ট তথকক অকিা-তডস্তেি সুস্তেধাে মাধযকম 12/-িাকাে
একস্তি স্তনস্তদিষ্ট োস্তেিক স্তপ্রস্তময়াম তককি তনওয়া িয়
❖ একজন েযস্তক্ত তকেল একস্তি তসস্তভংস েযাংক অযাকাউকন্টে মাধযকম
এই স্তিমস্তিকত তযাগদাকনে জন্য তযাগয িকে
❖ েীমাস্তি দুঘিিনাে কােকণ স্থায়ী এেং আংস্তিক অিক্ততাকক কভাে ককে
(https://financialservices.gov.in/insurance-divisions)

প্রধান মিী জন আকোগয তযাজনা (স্তপএমকজএআই) - আয়ুষ্মান ভােত
❖

দস্তেদ্র, েস্তঞ্চত গ্রামীণ পস্তেোে এেং িহুকে শ্রস্তমককে পস্তেোেগুস্তলে
তপিাগত স্তেভাগ স্তেস্তিত ককে স্বাস্থযকসো সুস্তেধা সেেোি ককে

❖

পস্তেোকেে আকাে, েয়স ো স্তলঙ্গ সম্পস্তকিত তকানও স্তেস্তধস্তনকেধ তনই

❖

িাসপাতাকল ভস্ততেি তিকে স্তেস্তকত্সা কোে জন্য পস্তেোকেে তকানও অথি
প্রদাকনে প্রকয়াজন তনই (https://www.pmjay.gov.in)

প্রধান মস্তি ফসল েীমা তযাজনা (স্তপএমএফস্তেওয়াই)
❖ ফসল েীমা প্রককল্পে লিয িল কৃেককদে েীমাে মাধযকম ফসকলে েযথিতা
তথকক েিা কো
❖ এই প্রকল্পস্তি কৃেককদে স্তেিৃত েস্তিোগত ঝুেঁস্তক - খো, শুখা, েন্যা,
জলােদ্ধতা, তপাকামাকে ও তোগ, ভূস্তমধস, প্রাকৃস্ততক আগুন এেং
েজ্রপাত, স্তিলাবৃস্তষ্ট, ঘূস্তণিঝে, িাইফুন ইতযাস্তদে স্তেরুকদ্ধ েীমা প্রদান ককে।
❖ স্তিমস্তি ফসল কািাে পকে 14 স্তদন সময়কাল পযিন্ত িস্তত কভাে ককে

c) অন্যান্য েীমা
ভ্রমণ েীমা
স্তেিৃত ভ্রমণ েীমা সেেোি ককে:
❖ জরুেী তমস্তডককল কভাে
❖ অপ্রতযাস্তিত োস্ততল িওয়া ো আপনাে ভ্রমণকক সংস্তিপ্ত
কোে কােকণ ঘিা িয়িস্তত
❖ মৃতুয এেং অিক্ততা কভাে
❖ েযস্তক্তগত দায়েদ্ধতা কভাে
❖ লাকগজ কভাে
গ্রুপ েীমা
এস্তিকত একস্তি সংজ্ঞাস্তয়ত তগাষ্ঠীে তলাককক অন্তভুিক্ত কো িয়,
উদািেণস্বরূপ তকানও তসাসাইস্তি ো তপিাদাে সস্তমস্ততে সদস্যগণ,
ো তকানও স্তনস্তদিষ্ট স্তনকয়াগকতিাে কমিোেীকদে
িস্য েীমা
এস্তি খোে, েন্যা, অন্যান্য প্রাকৃস্ততক দুকযিাগ এেং তপাকাে আক্রমণ
ইতযাস্তদে ফকল ফসকলে িস্তত ো িয়িস্তত ঘিকল কৃেককদে জন্য
েীমা কভাে সেেোি ককে
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(https://pmfby.gov.in)

প্রধান মিী জীেন তজযাস্তত স্তেমা তযাজনা (স্তপএমকজকজস্তেওয়াই)
❖ 18 তথকক 50 েছে েয়কসে েযাে অযাকাউন্টধােীকদে (তসস্তভংস েযাংক
অযাকাউকন্ট) 2 লি জীেন েীমা কভাে সেেোি ককে।
❖ েযাংক অযাকাউন্ট তথকক অকিা-তডস্তেি সুস্তেধাে মাধযকম 330/- িাকাে
একস্তি স্তনস্তদিষ্ট োস্তেিক স্তপ্রস্তময়াম তককি তনওয়া িয়
(https://financialservices.gov.in/insurance-divisions)

একস্তি দাস্তে উত্থাপন কো
যখন তকানও স্তেপযিয় ঘকি, তযমন আপনাে োইকস্তি চুস্তে িকয় তগকছ ো আপস্তন
তকানও দুঘিিনাে ম্যকখাম্যস্তখ িকয়কছন, তখন দাস্তে কোে সময় আগত।
আপস্তন যখন একস্তি দাস্তে উত্থাপন ককেন, তখন আপস্তন েীমা তকাম্পাস্তনকক
আনুষ্ঠাস্তনকভাকে আপনাে েীমা পস্তলস্তসে িতিাস্তদে অধীকন তয িস্তত িকয়কছ তাে
জন্য আপনাকক িস্ততপূেণ স্তদকত েলকছন।
যত তাোতাস্তে সম্ভে আপনাে েীমা তরাকাে, একজন্ট ো তকাম্পানীে সাকথ
তযাগাকযাগ করুন। কােণ তেস্তিেভাগ তকাম্পানীে একস্তি সময়সীমা থাকক যাে
মকধয আপনাকক অেেই আপনাে দাস্তে জমা স্তদকত িকে। আপনাে দাস্তে জমা
তদওয়াে সময় প্রকয়াজনীয় সমি সিায়ক নস্তথ সেেোি কেকত ভুলকেন না।

মস্তডউল 5

স্তেস্তনকয়াগ

স্তেস্তনকয়াগ একস্তি লাভজনক স্তক্রয়াকলাপ িকত পাকে যা আপনাকক আপনাে
আস্তথিক লিয পূেকণ সিায়তা কেকত পাকে; তকে স্তেস্তনকয়াগ জস্তিল িকত পাকে
এেং প্রায়িই ঝুেঁস্তক সি আকস।যথাযথ জ্ঞান সি, আপস্তন তয জস্তিলতা এেং
ঝুেঁস্তককত আোমদায়ক তসই িেস্তি েয়ন কেকত পাকেন।

মূল কােণসমূি
আপনাে প্রস্ততস্তি স্তেস্তনকয়াগ, স্তেিানি, ঝুেঁস্তক এেং তেলতা সম্পককি কমপকি
স্ততনস্তি মূল কােণগুস্তল জানকত িকে।

ম্যদ্রাস্ফীস্তত এেং স্তেস্তনকয়াকগে উপে এে প্রভাে

স্তেস্তনকয়াগ লিয
আপনাে স্তেস্তনকয়াকগে লিযগুস্তল স্তনভিে ককে আপস্তন জীেকনে তকান পযিাকয়
আকছন (ছাে, কমিোেী, অেসেপ্রাপ্ত ইতযাস্তদ) তাে উপে। আপনাে স্তেস্তনকয়াকগে
লিযগুস্তল অন্য েযস্তক্তে তথকক আলাদা িকে, এেং আপস্তন জীেকনে োিায়
লিযগুস্তল পস্তেেতিন িকে। সাধােণত, আপনাে একই সমকয় স্তেস্তভন্ন লিয থাকক।
আপস্তন িয়কতা খুেঁজকছন এেদ্রট দ্রনরািদ, দীঘিকময়াদী প্রেল্প যা মূল্যবৃদ্রদ্ধর োকথ
োমঞ্জস্য রািকি এেং হকি েহজলভয। এছাোও জরুেী অেস্থাে জন্য ততদ্রর
থােকি একস্তি সুেস্তিত তিস্তেল। প্রস্ততস্তি পস্তেোকেে স্তেস্তভন্ন উকেে থাককে, এেং
প্রকতযককে জন্য আলাদা স্তেস্তনকয়াকগে তক িল প্রকয়াজন।
স্তেস্তনকয়াকগে পছন্দগুস্তলকক েযস্তক্তগত কােণগুস্তল কীভাকে প্রভাস্তেত ককে তা তদখাে
একস্তি সিজ উপায় িল আপনাে জীেকনে পযিায়, আপনাে জীেকনে তয পকেি
আপস্তন অেস্থান কেকছন তস সম্পককি ভাো।
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ম্যদ্রাস্ফীস্তত েলকত পণয ও পস্তেকেোে মূল্য বৃস্তদ্ধকক তোঝায়। সমকয়ে সাকথ
সাকথ, পণয ও পস্তেকেোস্তদে েযয় োোে সাকথ সাকথ, অকথিে একককে িমতা,
ধো যাক এক িাকা ো একি িাকায় পণয ও পস্তেকেোস্তদ তকনাে িমতা হ্রাস
তপকত থাকক। অন্য কথায়, অকথিে ক্রয় িমতা হ্রাস পায়। আস্তথিক পস্তেকল্পনাে
সময় আপনাে স্তেস্তনকয়াকগে উপে ম্যদ্রাস্ফীস্ততে প্রভােগুস্তল স্তেকেেনা কো
গুরুত্বপূণি।
ম্যদ্রাস্ফীস্তত কীভাকে আমাে স্তেস্তনকয়াকগে স্তসদ্ধান্তকক প্রভাস্তেত ককে?
পােঁে েছে আকগ একস্তি েো পাওকয়ে দাম স্তছল 5/-িাকা, এখন এে
দাম 10 / - িাকা। দাম বৃস্তদ্ধ উচ্চতে পস্তেমাণ ো উন্নত মাকনে
ফলস্বরূপ নয়, তকে মূল্যস্ফীস্ততে কােকণ যা উপাদানগুস্তলে দামকক
প্রভাস্তেত ককে।

আিনার

সমি অথি এক জায়গায় স্তেস্তেধকেন রািা কখনও একস্তি ভাল
ধােণা নয়।আপস্তন যস্তদ স্তেস্তভন্ন
ধেকণে স্তেস্তনকয়াকগে জন্য
আপনাে অথি োকখন এেং
একস্তি ো দুস্তি অথি িাোয়,
তািকল অন্যান্যগুস্তল আপনাে
স্তেস্তনকয়াগগুস্তলকত
ভােসাময
অজিন কেকত পাকে। এস্তি
স্তেস্তেধকেণ স্তিসাকে পস্তেস্তেত।
আপনাে স্তেস্তনকয়াগ কোে
সময় এস্তি ঝুেঁস্তক হ্রাস কোে

একস্তি উপায়।

আনুপাস্ততক মাস্তলকানা এেং তয তিাস্তল্ডংগুস্তল তয আয় ককে তা উপস্থাপন ককে।
স্তসকষ্টকমস্তিক ইনকভস্টকমন্ট িযান/ পদ্ধস্ততগত স্তেস্তনকয়াগ পস্তেকল্পনা
(এসআইস্তপ):যখন একস্তি স্তনস্তদিষ্ট সমকয়ে েযেধাকন একস্তি স্তনস্তদিষ্ট পস্তেমাণ
স্তমউচুয়াল ফাকি স্তেস্তনকয়াগ কো িয়, তাকক এসআইস্তপ েলা িয়, যা এখন একস্তি
তট্র্স্তিং ভস্তেষ্যকতে স্তেস্তনকয়াকগে পস্তেকল্পনায় পস্তেণত িকচ্ছ।
ইক্যযইস্তি স্তলেযুক্ত তসস্তভংস স্তিমস (ইএলএসএস):এগুস্তল স্তমউচুয়াল ফাকি
স্তেস্তনকয়াকগে স্তিম যা আপনাকক আয়কে োেঁোকত সিায়তা ককে (কেদাতাকদে
স্তনস্তদিষ্ট স্তসস্তকওস্তেস্তিকত 1.5 লি িাকা পযিন্ত স্তেস্তনকয়াগ কেকত এেং তাকদে
কেকযাগয আয় তথকক ছাে স্তিসাকে দাস্তে কেকত পাকে)।
তগাল্ড ইস্তিএফ:তগাল্ড ইস্তিএফ, ো এক্সকেঞ্জ তট্র্কডড ফাি, িল একস্তি পণযস্তভস্তত্তক স্তমউচুয়াল ফাি যা তসানাে মকতা সম্পকদ স্তেস্তনকয়াগ ককে। এই
এক্সকেঞ্জ-কট্র্ড ফািগুস্তল পৃথক স্টককে মকতা কাযি সম্পাদন ককে এেং স্টক
এক্সকেকঞ্জএকইভাকেতলনকদনসম্পন্নিয়।

স্তসস্তকউস্তেস্তি মাককিকি স্তেস্তনকয়াগ
স্তসস্তকওস্তেস্তিগুস্তলকক স্তেিৃতভাকে দুস্তি ভাকগ স্তেভক্ত কো তযকত পাকে: ইক্যইস্তি
এেং ঋণ। স্তসস্তকওস্তেস্তিগুস্তল স্তসস্তকওস্তেস্তি োজাকে স্তেস্তক্র িয়
প্রাথস্তমক োজাে: সংস্থা প্রথমোকেে জন্য সোসস্তে স্তসস্তকওস্তেস্তি ইসুয ককে তযমন
আইস্তপও (প্রাথস্তমক পােস্তলক অফাে)
তগ ণ োজাে: স্টক এক্সকেঞ্জগুস্তলকত স্তসস্তকওস্তেস্তি েযেসা তযমন স্তেএসই, এনএসই,
ইতযাস্তদ।

আপনাে িাকয়ন্টকক জানুন (তকওয়াইস্তস):

এসইস্তেআই/তসস্তে
স্তসস্তকউস্তেস্তি োজাকে সকল স্তেস্তনকয়াগকােীকদে জন্য তকওয়াইস্তস (আপনাে
িাকয়ন্টকক জানুন) প্রকয়াজনীয়তা স্তনধিােণ ককেকছ।এসইস্তেআই/তসস্তে এমন
প্রযুস্তক্তগত উদ্ভােনগুস্তল েযেিাকেে অনুমস্তত স্তদকয়কছ যা অনলাইন তকওয়াইস্তস
(ই-তকওয়াইস্তস) তক সিজতে কেকত পাকে। প্রযুস্তক্তে েযেিাে
স্তেস্তনকয়াগকােীকদে মধযস্থতাকােীে অস্তফকস িােীস্তেকভাকে পস্তেদিিকনে
প্রকয়াজন ছাোই তকওয়াইস্তস সম্পূণি কেকত সিায়তা কেকে।

ইক্যযইস্তি
ইক্যযইস্তি িল তকানও সংস্থাে একস্তি অংি, এস্তি স্টক ো তিয়াে নাকমও
পস্তেস্তেত। আপস্তন যখন তকানও সংস্থাে তিয়াে তককনন, আপস্তন মূলত তসই
সংস্থাে একস্তি অংকিে মাস্তলক িন এেং সংস্থাস্তি যখন লাভ ককে তখন একস্তি
লভযাংি আিা কেকত পাকেন। পােস্তলক/ তাস্তলকাভুক্ত তকাম্পানীগুস্তলে জন্য,
এই তিয়ােগুস্তল স্টক এক্সকেঞ্জগুস্তলকত তলনকদন িয় যা স্টক তকনা ও তেোে
সুস্তেধা প্রদান ককে, এভাকে একস্তি মাককিিকিস সেেোি ককে।ইক্যইস্তিগুস্তলকত
স্তেস্তনকয়াগ ঝুেঁস্তকপূণি এেং অেেই অন্যান্য স্তেস্তনকয়াকগে তেকয় তেস্তি সময় দাস্তে
ককে।

ঋণ স্তসস্তকউস্তেস্তি
ঋণ স্তসস্তকওস্তেস্তিগুস্তল িল েি, ঋণপে, প্রস্ততশ্রুস্তত তনাি ইতযাস্তদ একস্তি স্তনস্তদিষ্ট
পস্তেমাণ, মযাচুস্তেস্তি তাস্তেখ এেং সাধােণত স্তনস্তদষ্ট
ি িাকেে সুদ সি। এগুস্তল
প্রায়িই ইক্যযইস্তিে তেকয় কম ঝুেঁস্তকপূণি িয়। যখন তকানও তকাম্পানী ো সেকােী
সংস্থা ঋণ তনওয়াে স্তসদ্ধান্ত তনয়, তখন এে দুস্তি স্তেকল্প থাকক।প্রথমস্তি ি'ল
তকান েযাংক তথকক অথিায়ন কো, স্তদ্বতীয়স্তি িল মূলধন োজাকে
স্তেস্তনকয়াগকােীকদে দ্বাো ঋণ প্রদান কো। এস্তিকক একস্তি ঋণ ইসুয স্তিসাকে
উকেখ কো িয়

স্তমউচুয়াল ফাি
স্তমউচুয়াল ফাি অকনক স্তেস্তনকয়াগকােীকদে কাছ তথকক অথি একেীভূত ককে
এেং স্টক, েি, স্বল্প-তময়াদী অথি-োজাে সেঞ্জাম, অন্যান্য স্তসস্তকওস্তেস্তি ো
সম্পদ, ো এই স্তেস্তনকয়াগগুস্তলে তকানও সমন্বকয় স্তেস্তনকয়াগ ককে।স্তমউচুয়াল
ফাকিে মাস্তলকানাযুক্ত সস্তিস্তলত তিাস্তল্ডংগুস্তল এে তপািিকফাস্তলও স্তিসাকে
পস্তেস্তেত।প্রস্ততস্তি ইউস্তনি একস্তি ফাকিে তিাস্তল্ডংকয়ে স্তেস্তনকয়াগকােীকদে

15 | পৃ ষ্ঠা

তসাকভস্তেন তসানাে েি (এসস্তজস্তে):
এগুস্তল ি'ল সেকােী স্তসস্তকওস্তেস্তি যা তসানাে গ্রাকম আখযাস্তয়ত িয়। এগুস্তল োিে
তসানা ধােণ কোে স্তেকল্প। স্তেস্তনকয়াগকােীকদে ইসুযস্তিে মূল্য নগদ স্তদকত িকে
এেং েিগুস্তল মযাচুস্তেস্তিকত নগকদ তফেত তদওয়া িকে। েিস্তি ভােত সেকাকেে
পি তথকক স্তেজাভি েযাংক জাস্তে ককে।

স্তেকয়ল একস্টি ইনকভস্টকমন্ট ট্র্াস্ট (আেইআইস্তি):
আেইআইস্তি িল এমন সত্তা যা স্তেকয়ল একস্টি স্তেভাকগ সম্পস্তত্ত ধােণ ককে এেং
তাকদে উন্নয়কনে জন্য অথিায়ন ককে। এস্তি স্তেস্তনকয়াগকােীকদে স্তেকয়ল একস্টি
স্তেস্তনকয়াগ তথকক লভযাংি অজিন কেকত সিম ককে — তকানও সম্পস্তত্ত স্তনকজো
ক্রয়, পস্তেোলনা ো অথিায়ন ছাোই।

সেকােী স্তিকম স্তেস্তনকয়াগ
➢ ন্যািন্যাল তসস্তভংস সাস্তিিস্তফককি (এনএসস্তস)
➢ ডাকঘে সঞ্চয় / আেস্তড অযাকাউন্ট
➢ পােস্তলক প্রস্তভকডন্ট ফাি (স্তপস্তপএফ)
➢ স্তকোণ স্তেকাি পে (তকস্তভস্তপ)
➢ স্তসস্তনয়ে স্তসস্তিকজন তসস্তভংস স্তিম/ প্রেীণ নাগস্তেক সঞ্চয় প্রকল্প
(এসস্তসএসএস)
❖ এই স্তিমগুস্তল তয স্তেস্তনকয়াগকােীো স্তনোপদ এেং স্তস্থে স্তেিানি খুেঁজকছন
তাকদে জন্য প্রিাস্তেত।
❖ এই প্রকল্পগুস্তলে সুকদে িাে অথি মিককে অনুকমাদন সি তেমাস্তসক
স্তভস্তত্তকত অেস্তিত কো িয়।
❖ তপাস্ট অস্তফকসে প্রকল্পগুস্তল স্তেস্তনকয়াকগে সম্পূণি পস্তেমাকণে উপে একস্তি
সােিকভ ম গযাোস্তন্ট েিন ককে, সুতোং এস্তি অতযন্ত স্তনোপদ স্তিসাকে
স্তেকেস্তেত িয়।
❖ আেও
তকথযে
জন্য,
স্তলেস্তি
পস্তেদিিন
করুন
https://www.indiapost.gov.in/Financial/pages/content/po
st-office-saving-schemes.aspx
সুকন্যা সমৃস্তদ্ধ তযাজনা (এসএসওয়াই)
এসএসওয়াই তমকয়স্তিশুকদে সুস্তেধাকথি একস্তি সেকাে-সমস্তথিত সঞ্চয়ীকেণ
প্রকল্প। এস্তি 10 েছকেে কম েয়কসে োস্তলকা সন্তাকনে োো-মাো খুলকত
পাকেন, োো-মাো তমকয়কদে জন্য এ জাতীয় দুস্তি অযাকাউন্ট খুলকত পাকেন
(তাো তৃতীয়/ েতুথি অযাকাউন্ট খুলকত পাকেন না, যস্তদ তাকদে দুস্তিে তেস্তি
তমকয় থাকক)। এই অযাকাউন্টগুস্তলে তময়াদ 21 েছে ো 18 েছে েয়কসে
পকে োস্তলকা সন্তাকনে স্তেকয় না িওয়া পযিন্ত।
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অেসে এেং তপনিন

োকীস্তি আপনাে পছন্দসই তকানও োস্তেিকী প্রককল্প মাস্তসক স্তভস্তত্তকত তপনিন
তদওয়াে জন্য স্তেস্তনকয়াগ কো িকে।এনস্তপএস-এ আপনাে স্তেস্তনকয়াগগুস্তল, একস্তি
স্তনস্তদিষ্ট সীমা পযিন্ত, আয়কে অেযািস্ততপ্রাপ্ত।

একস্তি পূণি এেং েদ্রক্রয কমিজীেকনে দ্রনযদ্রমত উিাজককনর পকে, আপস্তন একস্তি
স্বাস্থযকে, এেং সুেস্তিত অেসে গ্রিকণে কথা ভাকেন। আপস্তন প্রােস্তম্ভক অেসে
গ্রিণ করুন ো আপনাে প্রেীণ েছেগুস্তলকত ভালভাকে কাজ করুন না তকন,
আপস্তন জানকত োন তয আপস্তন আপনাে পেেতিী জীেকন আস্তথিকভাকে সুেস্তিত
থাককেন। আপনাে অেসে গ্রিকণে জন্য স্তক যকথষ্ট পস্তেমাকণ িাকা থাককে?
আপস্তন যস্তদ তেস্তিেভাগ ভােতীকয়ে মকতা িন, তািকল আপনাে যুো এেং
মধযেয়স আপনাে সময় এেং অথিায়কন প্রচুে দাস্তেকত পূণি: স্তিশুকদে েে কো,
োস্তে তকনা এেং েিণাকেিণ, উত্সে উপকভাগ কো। আপনাে এখন অেসে
স্তনকয় ভাোে মকতা সময় না থাককত পাকে, ো আপনাে পকি এখনই অথি আলাদা
ককে োখা খুে কস্তঠন িকত পাকে।

অেসে পস্তেকল্পনাে জন্য তয পকয়ন্টগুস্তল মাথায় োখকত
িকে

এনস্তপএস স্তেস্তভন্ন সম্পদ িাকসে অথিাত্ ইক্যযইস্তি, ককপিাকেি ঋণ, সেকােী
স্তসস্তকওস্তেস্তি এেং স্তেকল্প স্তেস্তনকয়াগ তশ্রণীে সমন্বয় সেেোি ককে।সুতোং,
স্তেস্তনকয়াগকােীকদে তাকদে স্তেস্তনকয়াগকক স্তেস্তেধকেণ কেকত সিায়তা
ককে।এেপেও, স্তেস্তনকয়াগ এেং সম্পদ েোকেে সীমােদ্ধ জ্ঞান এেং
তোধগমযতা সম্পন্ন গ্রািকো, স্ততনস্তি জীেনেক্র ফাকিে (েিণিীল, মধযপন্থী
এেং আগ্রাসী) তয তকানও একস্তি স্তেকল্প গ্রিণ কেকত পাকেন যা পূেিস্তনধিাস্তেত
পদ্ধস্ততকত সম্পদ তশ্রস্তণগুস্তল জুকে সম্পদ স্তেতেণ ককে স্বয়ংস্তক্রয়ভাকে
স্তেস্তেধকেণ প্রদান ককে, গ্রািকগকণে েয়কসে স্তভস্তত্তকত।
স্তনম্নস্তলস্তখত 3 স্তি িকতি এনস্তপএস তথকক প্রস্থান অনুকমাস্তদত:
i)
এনস্তপএস গ্রািককে তসো স্তনবৃস্তত্তকত
ii) অকাল প্রস্থান স্তিসাকে
iii) এনস্তপএস গ্রািক মাো যাওয়াে পকে।
আেও তকথযে জন্য visit https://www.pfrda.org.in তদখুন

মূল্যস্ফীস্তত ি'ল তভাক্তা পণয ও পস্তেকেোে ক্রমেধিমান মূল্য।এস্তি আপনাে অেসে
গ্রিকণে প্রকয়াজনগুস্তলকক দুইভাকে প্রভাস্তেত ককে। প্রথম িল আপস্তন তয পণযগুস্তল
ক্রয় ককেন তাে দাম তেকে যায় যাে অথি িল একই পস্তেমাকণ স্তজস্তনস তকনাে
জন্য আপনাকক আেও তেস্তি অথি প্রদান কেকত িকে। স্তদ্বতীয়ত, ম্যদ্রাস্ফীস্ততে
কােকণ আপনাে অেসেকালীন সঞ্চয়ও মূল্য িাোকে। তেস্তি স্তদন োেঁোে ঝুেঁস্তক
(আয়ু বৃস্তদ্ধ) স্তেকেেনা কো দেকাে।60-এ আয়ু বৃস্তদ্ধ পাকচ্ছ এেং সুতোং অেসে
জীেকনে পকে যত্ন তনওয়া এেং একই জীেনযাোে মান েজায় োখকত উচ্চতে
েযেস্থাে প্রকয়াজন।আপস্তন যখন অেসেকালীন ফাি ততস্তে কেকছন তখন এই
সমিগুস্তল অেেই স্তেকেেনা কো উস্তেত।

অিল তপনিন তযাজনা (এস্তপওয়াই)

ন্যািন্যাল তপনিন স্তসকস্টম/ জাতীয় অেসেভাতা
পদ্ধস্তত
এনস্তপএস িল ভােত সেকাে কতৃিক প্রেস্ততিত একস্তি সংজ্ঞাস্তয়ত অেদান অেসে
গ্রিণ প্রকল্প এেং স্তপএফআেস্তডএ দ্বাো স্তনয়স্তিত িয় যা বৃদ্ধ েয়কস স্তনয়স্তমত
আকয়ে উত্স না থাককল আস্তথিক সুেিা এেং স্তস্থস্ততিীলতা সেেোকিে
জন্য।প্রকল্পস্তি তস্বচ্ছাকসেী এেং তদকিে 18 তথকক 65 েছে েয়কসে মকধয থাকা
সমি নাগস্তেককদে জন্য উন্মুক্ত।এনস্তপএস-এ সােস্ক্রাইে ককে আপস্তন আপনাে
কমিজীেন েলাকালীন স্তনয়স্তমত সংেিণ এেং স্তেস্তনকয়াগ কেকত সিম িকেন।এই
প্রকল্পস্তি সােস্ক্রাইে কেকত সেিস্তনম্ন-প্রস্তত েছে 500 িাকাে স্তেস্তনকয়াগ
প্রকয়াজন।আপস্তন যখন অেসে গ্রিণ ককেন, সাধােণত 60 েছে েয়কসে পকে,
আপস্তন আপনাে অকথিে একস্তি অংি এককৃত পস্তেমাণ স্তিসাকে পাকেন এেং
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ভােত সেকাে অসংগস্তঠত ও শ্রমজীেী দস্তেদ্রকদে োধিককযে আকয়ে সুেিা স্তনকয়
উস্তদ্বি এেং তাকদে অেসে জীেকনে জন্য সঞ্চকয় উত্সাস্তিত ও সিম কোে
স্তদকক মকনাস্তনকেি কেকছ।ভােকতে তয তকানও 18 তথকক 40 েছে েয়কসে
নাগস্তেক 60 েছে েয়কসে পে প্রস্তত মাকস 1000 তথকক 5000 িাকাে
গযাোস্তন্টযুক্ত ন্যযনতম তপনিকনে জন্য এস্তপওয়াইকত তযাগদান কেকত পাকেন।
এস্তপওয়াইকত তযাগদান কেকত আপনাে একস্তি তসস্তভংস েযাংক অযাকাউন্ট
থাকা দেকাে।

এই স্তিকম ন্যযনতম অেদান 42 িাকা 18 েছে েয়কস 1000 িাকা তপনিকনে
জন্য। েয়কসে সাকথ সাকথ অেদাকনে পস্তেমাণ বৃস্তদ্ধ পাওয়ায়, কম েয়কস এই
স্তিকম তযাগদান কো সেিদা উপকােী।
আপস্তন যখন এস্তপওয়াইকত তযাগদান কেকেন, আপস্তন স্তনস্তিত কেকছন তয োধিকয
একল আপস্তন এস্তিে জন্য প্রস্তুত েকয়কছন কােণ এই স্তিমস্তি 60 েছে েয়স িকল
স্তট্র্পল তেস্তনস্তফি সেেোি ককে। গ্রািককে জীেেিায় তাে মাস্তসক তপনিন
উপলব্ধ িকে, এেং গ্রািককে মৃতুযে পকে, গ্রািককে স্বামী/স্ত্রীকক একই পস্তেমাণ
তপনিন তদওয়া িকে এেং গ্রািক ও স্বামী/স্ত্রী উভকয়ে মৃতুযে পকে, তপনিন
তকােস্তি, গ্রািককে 60 েছে েয়কস জমা িওয়া োস্তি, গ্রািককে মকনানীত েযস্তক্তকক
স্তফস্তেকয় তদওয়া িকে।গ্রািককে অকাল মৃতুযে তিকে (60 েছে েয়কসে পূকেি মৃতুয
িকল), গ্রািককে স্বামী/ স্ত্রী গ্রািককে এস্তপওয়াই অযাকাউকন্ট অেদান অেযািত
োখকত পাকেন ো এস্তপওয়াই অযাকাউকন্ট জমা িওয়া ফাি প্রতযািাে কেকত
পাকেন।
আেও তকথযে জন্য https://www.pfrda.org.in তদখুন

স্তেস্তভন্ন িাকগিি গ্রুকপে জন্য তপনিন স্তিম
ভােত সেকাে স্তভন্ন িাকগিি গ্রুকপে জন্য তপনিন স্তিম োলু ককেকছ তযমন
অসংগস্তঠত শ্রস্তমক, খুেো েযেসায়ী এেং েযেসায়ী (স্ব-স্তনযুক্ত শ্রস্তমক) এেং
জস্তমিীন িুদ্র ও প্রাস্তন্তক কৃেক।

i) প্রধান মিী শ্রম তযাগী
এসওয়াইএম) তযাজনা।

মান-ধন

(স্তপএম-

(iii) প্রস্থান এেং প্রতযািাে:যস্তদ তকানও তেস্তনস্তফস্তিয়াস্তে স্তনয়স্তমত অেদান
োকখন এেং তকানও কােকণ (60 েছে েয়কসে আকগ) মাো যান, তািকল তাে
স্বামী/স্ত্রী স্তনয়স্তমত অেদাকনে মাধযকম স্তিকম তযাগ স্তদকত এেং োস্তলকয় যাওয়াে
ো স্তিম তথকক প্রস্থান এেং প্রতযািাকেে স্তেধান অনুসাকে প্রস্থাকনে অস্তধকােী
িকেন।
স্তপএম-এসওয়াইএম িল একস্তি অেদানমূলক তপনিন স্তিম যা 50:50 স্তভস্তত্তক
তযখাকন স্তনধিাস্তেত েয়স-সুস্তনস্তদষ্ট
ি অেদান তেস্তনস্তফস্তিয়াস্তে এেং তকন্দ্রীয় সেকাে
কতৃিক স্তমস্তলত অেদাকনে দ্বাো কো িকে।উদািেণস্বরূপ, যস্তদ তকানও েযস্তক্ত
29 েছে েয়কস এই স্তিকম প্রকেি ককেন, তািকল তাকক 60 েছে েয়স পযিন্ত
প্রস্তত মাকস 100/ - িাকা অেদান োখকত িকে এেং তকন্দ্রীয় সেকাে কতৃিক
সমান পস্তেমাণ 100 / - িাকা অেদান োখা িকে।

ii) স্তপএমএলস্তভএমওয়াই (প্রধান মিী লঘু েযপােী
মান-ধন, তযাজনা)
এস্তি খুেো স্তেকক্রতা এেং েযেসায়ীকদে (স্ব-স্তনযুক্ত শ্রস্তমক) বৃদ্ধ েয়কস সুেিা
স্তনস্তিত কোে জন্য এস্তি তপনিন স্তিম
সমি তদাকানদাে এেং স্ব-স্তনযুক্ত েযস্তক্ত, পািাপাস্তি 1.5 তকাস্তি িাকাে স্তনকে
স্তজএসস্তি িানিওভাে সম্পন্ন এেং 18-40 েছে েয়ি খুেো েযেসায়ীো, এই
স্তিকমে জন্য নাম তলখাকত পাকেন। এই প্রককল্পে অধীকন, 50% মাস্তসক অেদান
তেস্তনস্তফস্তিয়াস্তে দ্বাো প্রদানকযাগয এেং সমান অেদান তকন্দ্রীয় সেকাে প্রদান
ককে।গ্রািকো, 60 েছে েয়স প্রাস্তপ্তে পকে, প্রস্তত মাকস ন্যযনতম 3,000/- িাকা
স্তনস্তিত তপনিকনে জন্য তযাগয

iii) প্রধান মিী স্তকোণ
(স্তপএমককএমস্তডওয়াই)
অসংগস্তঠত শ্রস্তমককদে োধিককয সুেিা স্তনস্তিত কেকত এস্তি একস্তি তস্বচ্ছাকসেী
এেং অেদানমূলক তপনিন প্রকল্প।
অসংগস্তঠত শ্রস্তমকো তেস্তিেভাগ িকলন গৃি স্তভস্তত্তক শ্রস্তমক, োিাে স্তেকক্রতা,
স্তমড-তড স্তমল শ্রস্তমক, প্রধান তলাডাে, ইি ভািা শ্রস্তমক, ম্যস্তে, কাগজ ক্যোস্তন,
গৃিকমিী, তধাপা, স্তেকিা োলক, ভূস্তমিীন শ্রস্তমক, স্তনজস্ব অযাকাউন্ট শ্রস্তমক,
কৃস্তে শ্রস্তমক, স্তনমিাণকমিী, স্তেস্তে শ্রস্তমক, তােঁত শ্রস্তমক, োমো শ্রস্তমক, অস্তডওস্তভজুযয়াল কমিী এেং অনুরূপ অন্যান্য তপিাগুস্তল যাকদে মাস্তসক আয় প্রস্তত মাকস
15,000/ িাকা ো তাে তেকয় কম এেং 18-40 েছে েয়সী গ্রুকপে অন্তভুক্ত
ি ।
স্তপএম-এসওয়াইএম এে গ্রািকগকণে সুস্তেধাগুস্তল ি'ল:
(i) ন্যযনতম স্তনস্তিত তপনিন:স্তপএম-এসওয়াইএকমে আওতাধীন প্রকতযক
গ্রািক, 60 েছে েয়স িওয়াে পকে প্রস্তত মযণস নয্নিম 3000/- িযকয
আশ্বযসপ্রযপ্ত থেনশন েযণবন।

(ii) পাস্তেোস্তেক তপনিন:তপনিন প্রাস্তপ্তে সময়, যস্তদ গ্রািক মাো যায়, তািকল
তেস্তনস্তফস্তিয়াস্তেে পস্তত/পত্নী পাস্তেোস্তেক তপনিন স্তিসাকে তেস্তনস্তফস্তিয়াস্তে দ্বাো
প্রাপ্ত তপনিকনে 50% পাওয়াে অস্তধকােী িকেন।পাস্তেোস্তেক তপনিন তকেল
স্বামী/ স্ত্রীে তিকে প্রকযাজয।
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মান

ধন

তযাজনা

এস্তি তদকিে সকল ভূস্তমিীন িুদ্র ও প্রাস্তন্তক কৃেককদে (এসএমএফ) জন্য োধিকয
সুেিা স্তনস্তিত কোে জন্য তপনিন প্রকল্প।এই প্রকল্পস্তিে লিয 60 েছে েয়কসে
পকে, তদকিে সমি িুদ্র ও প্রাস্তন্তক কৃেককদে (এসএমএফ) ন্যযনতম 3000 িাকা
তপনিন সেেোি কো।

অন্যান্য তপনিন পস্তেকল্পনা
ভােকত, সেকাে প্রোস্তেত তপনিন প্রকল্পগুস্তল ছাোও, স্তকছু পােস্তলক তসক্টে
এেং তেসেকােী তসক্টে সত্তা দ্বাো প্রিাস্তেত তপনিন পস্তেকল্পনা েকয়কছ।এই
তপনিন পস্তেকল্পনাগুস্তল অেসে গ্রিকণে পস্তেকল্পনাে পািাপাস্তি স্তেস্তনকয়াকগে
সুকযাগ এেং অন্যান্য অস্ততস্তেক্ত তেস্তনস্তফি সেেোি ককে। এই তপনিন
পস্তেকল্পনাগুস্তল স্তকছুিা স্তনম্নরূপ:
i) ইউএলআইস্তপ (ইউস্তনি স্তলেড ইনস্তসওকেি িযান) এে মকতা জীেন েীমা
কভাে সি তপনিন পস্তেকল্পনা িল জীেন েীমা এেং তপনিকনে সমন্বয়।
ii) তপস্তনয়ন ফাি ওস্তেকয়কন্টড িাইস্তরড স্তমউচুয়াল ফাি
iii) তাত্িস্তণক োস্তেিকী পস্তেকল্পনাগুস্তল োস্তেিকী ফাকিে তেফ তথকক একস্তি
স্তনস্তদিষ্ট পস্তেমাণ োস্তেিকী প্রদান ককে োস্তেিকী ফাকি অযামাউণ্ট জমা
তদওয়াে স্তঠক পকেই

পস্তঞ্জ স্তিম, এস্তি কীভাকে কাজ ককে?

মস্তডউল 7

গ্রািক সংেিণ এেং অনুদান
স্তনেসন

আস্তথিক জাস্তলয়াস্তত ো তককলোেী আজককে পৃস্তথেীকত একস্তি ক্রমেধিমান সমস্যা।
প্রস্তত েছে আমো অনেধ স্তিমগুস্তলকত স্তেস্তনকয়াগ ককে তলাককদে সমি অথি
িাোকনা স্তনকয় নতুন নতুন গল্প শুস্তন। তকে এস্তি অন্যকদে এই স্তিমগুস্তলে স্তিকাে
িকত োধা তদয় স্তন। এে কােণ অপোধীো অতযন্ত সৃজনিীল এেং তাো নতুন
ভুক্তকভাগীকদে সন্ধাকনে জন্য তক িলগুস্তল পস্তেেতিন ককে েকলকছ।আপস্তন আপনাে
অথি সুেস্তিত োখকত পাকেন এই ঝুেঁস্তকগুস্তল সম্পককি সকেতন িকয়।আপস্তন স্তক
ভুক্তকভাগী কাউকক জাকনন?
জাস্তলয়াস্তত ো তককলোেী তথকক স্তনকজকক েিা কোে প্রথম ধাপস্তি িল এস্তি কী
এেং স্তেস্তভন্ন ধেকণে জাস্তলয়াস্তত ো তককলোেী কীভাকে স্তেনকত িকে তা তজকন
তনওয়া।

জাস্তলয়াস্তত ো তককলোস্তেে প্রকােকভদ
জাস্তলয়াত এেং তককলোেীকােকো স্তেস্তভন্নভাকে তলাককক িাকগিি ককে: ইকমল
এেং তিস্তলকফাকন, যখন ভুক্তকভাগীো স্তেস্তনকয়াগ ককেন তখন তাকদে েযস্তক্তগত
তথয চুস্তে ককে।
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অস্তভকযাগ স্তনষ্পস্তত্ত - েযাংস্তকং, স্তেস্তনকয়াগ, েীমা ও তপনিন

েযাংস্তকং - আেস্তেআই

দ্রেএমএে: অদ্রভকযাগ িদ্ররিালনা িযিস্থা

দ্রিদ্রনকযাগ - এেইদ্রিআই/কেদ্রি

তিাে: এসইস্তেআই/তসস্তে কমকিন স্তেকড্রস স্তসকস্টম
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েীমা - আইআেস্তডএআই

IGMS: ইদ্রন্টকেকটড দ্রেকভি মযাকনজকমন্ট দ্রেকেম

সিনশন
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PFRDA Grievance Management System
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এনস্তসএফই - স্তফনাস্তিয়াল এডুককিন ফ্ল্যাগস্তিপ তপ্রাগ্রাম
আমাকদে আস্তথিক স্তিিাে কমিসূেী জনকগাষ্ঠীে স্তেস্তভন্ন েয়কসে েন্ধনী মাথায় তেকখ সমাকজে সমি স্তেভাগকক কভাে ককে।
িুল স্তিিক এেং স্তিিাথিীকদে জন্য, স্তেদ্যালয় িকে - এফইস্তিস্তপ এেং এমএসএসস্তপ
যুেসমাকজে জন্য, ককলজ িকে – এফএস্তসস্তি
আমাকদে সমাকজে েেকদে জন্য, স্তেকিেত গ্রামীণ অঞ্চকল - এফইস্তপএ
স্তফনাস্তিয়াল এডুককিন তট্র্স্তনং তপ্রাগ্রাম (এফইস্তিস্তপ)
এফইস্তিস্তপই িল তদকি আস্তথিক সািেতাে উন্নস্ততে জন্য জনগণ ও প্রস্ততষ্ঠানগুস্তলকক স্তনেকপি েযস্তক্তগত আস্তথিক স্তিিা প্রদাকনে জন্য এনস্তসএফই-এে
একস্তি উকদ্যাগ।এনস্তসএফই ভােতেেি জুকে 6-10 তশ্রস্তণে স্তিিাথিীকদে স্তিিা দাকনে জন্য, িুল-স্তিিককদে জন্য এফইস্তিস্তপ পস্তেোলনা কেকছ।প্রস্তিিণ
তিে িওয়াে পকে, এই স্তিিককদে "মাস্তন স্মািি স্তিিক" স্তিসাকে িংসাপে প্রদান কো িকে এেং িুকল আস্তথিক স্তিিাে সুস্তেধা তদওয়া িকে এেং
স্তিিাথিীকদে প্রাথস্তমক আস্তথিক দিতা অজিকন উত্সাস্তিত কো িকে।
এনস্তসএফই িুলগুস্তলকক আমাকদে ওকয়েসাইকি তেস্তজকিিন স্তলকেে মাধযকম তাকদে িুল স্তিিককদে জন্য এফইস্তিস্তপ তেস্তজকিিন কেকত এেং সিায়তা
কোে জন্য উত্সাি তদয় (https://www.ncfe.org.in/program/fetp)
মাস্তন স্মািি িুল তপ্রাগ্রাম (এমএসএসস্তপ)
এমএসএসস্তপ িল িুলগুস্তলকত আস্তথিক স্বািেতা উন্নয়কন স্তনেকপি আস্তথিক স্তিিা প্রদান কেকত এনস্তসএফই-এে একস্তি উকদ্যাগ, যা প্রস্ততস্তি স্তিিাথিীে
সামস্তগ্রক স্তেকাকিে জন্য একস্তি গুরুত্বপূণি জীেন-দিতা।এনস্তসএফই িুলগুস্তলকক আস্তথিক সািেতা তস্বচ্ছায় প্রেতিকনে জন্য আমিণ জাস্তনকয়কছ, VI
তথকক X তশ্রণীে স্তিিাথিীকদে জন্য, তাকদে স্তেদ্যমান স্তিিাক্রকমে অংি স্তিসাকে। এনস্তসএফই এেং স্তসস্তেএসই তয থভাকে VI তথকক X তশ্রস্তণে স্তিিাথিীকদে
জন্য স্তেিৃত অধযয়ন উপাদান ততস্তে ককেকছ।
এই তপ্রাগ্রামস্তি োিোয়নকােী িুলগুস্তলকক "মাস্তন স্মািি িুল" স্তিসাকে িংসাপস্তেত কো িকে এেং সফল সমাস্তপ্তে পকে একস্তি স্তিল্ড/ট্র্স্তফ এেং একস্তি
ই-েযাজ প্রদান কো িকে।
এনস্তসএফই িুলগুস্তলকক আমাকদে ওকয়েসাইকি এমএসএসস্তপ তপ্রাগ্রাকমে জন্য স্তনেন্ধন কেকত উত্সাস্তিত ককে:
(https://www.ncfe.org.in/program/mssp)
স্তফনাস্তিয়াল অযায়ােকনস অযাি কনস্তজউমাে তট্র্স্তনং/ আস্তথক
ি সকেতনতা এেং গ্রািক প্রস্তিিণ (এফএস্তসস্তি)
এফএস্তসস্তি িল তরুণ স্নাতক এেং স্নাতককাত্তেকদে আস্তথিক স্তিিা প্রদাকনে জন্য এনস্তসএফই কতৃিক প্রেস্ততত
ি একস্তি তপ্রাগ্রাম, যা সোসস্তে প্রাসস্তঙ্গক
স্তেেয়গুস্তলকত তাকদে আস্তথিক কল্যাণকক ইস্ততোেকভাকে প্রভাস্তেত কেকত পাকে।এই তপ্রাগ্রামস্তিে লিয িল যুেককদে আস্তথিক তভাক্তা স্তিসাকে তাকদে
অস্তধকাে এেং দাস্তয়ত্ব, আস্তথিক লিযগুস্তল কীভাকে স্তনধিােণ কেকত িকে, এেং প্রকয়াজকন তকাথায় সািাকযযে জন্য তযকত িকে তস সম্পককি সকেতন কো।
এনস্তসএফই স্নাতক এেং স্নাতককাত্তে ককলজগুস্তলকক আমাকদে ওকয়েসাইকি তেস্তজকিিন স্তলকেে মাধযকম তাকদে স্তিিাথিীকদে জন্য এফএস্তসস্তি
স্তনেন্ধকেণ এেং সিায়তা কেকত উত্সাি তদয় [https://www.ncfe.org.in/program/fact]
স্তফনাস্তিয়াল এডুককিন তপ্রাগ্রাম ফে অযাডাল্ট/ প্রাপ্তেয়িকদে জন্য আস্তথক
ি স্তিিা তপ্রাগ্রাম (এফইস্তপএ)
স্তফনাস্তিয়াল এডুককিন তপ্রাগ্রাম ফে অযাডাল্ট (এফইস্তপএ) িল একস্তি আস্তথিক সািেতা তপ্রাগ্রাম যা ভােকতে প্রাপ্তেয়ি জনকগাষ্ঠীে মকধয আস্তথিক
সকেতনতা ছস্তেকয় তদওয়াে জন্য এনস্তসএফই দ্বাো স্তডজাইন কো এেং প্রকয়াগ কো িয়।এই তপ্রাগ্রাকমে জন্য স্তেস্তভন্ন স্তেস্তিত িাকগিি গ্রুপকক তফাকাস
কো িকে।এই তপ্রাগ্রাম ওয়াকিিপস্তি অংিগ্রিণকােীকদে একস্তি অনুকূল পদ্ধস্ততকত তাকদে স্তনজস্ব অথি পস্তেোলনাে জন্য সস্তিত কেকে।এছাোও,
ওয়াকিিপস্তি েযাংস্তকং, স্তেস্তনকয়াগ, েীমা এেং অেসে পস্তেকল্পনা সম্পস্তকিত আস্তথিক পণয এেং পস্তেকেোস্তদ সম্পস্তকিত প্রাথস্তমক জ্ঞান সেেোি ককে।
এফইস্তপএ সম্পককি আেও তকথযে জন্য, স্তলেস্তি তদখুন: [https://www.ncfe.org.in/program/fepa]
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