প্রিয় নিউ ইয়র্কবাসী,
সীমিত আয়ের ব্যক্তিদের জন্য, অ্যাকাউন্টগুলি
পরীক্ষা করা জটিল ও ব্যয়বহুল হতে পারে।
অনেক ব্যাঙ্ক ফি জমা নেয় যা জমা করা অর্থের
পরিমাণ কমার পাশাপাশি বাড়তে থাকে। একই সঙ্গে,
‘শুধুমাত্র নগদ’-এর জীবনযাপন মেনে চলা ক্রমশ
কঠিন হতে থাকে: সরকার এবং নিয�়োোগকারীরা
উভয়ই সুবিধা ও বেতন সরাসরি জমা দেওয়ার জন্য
জ�োর দিয়ে থাকে।
স�ৌভাগ্যবশত, কিছু বিকল্প রয়েছে। New York
State-এর ব্যাঙ্কগুলিকে সাধ্যের মধ্যে ব্যাঙ্কিং
পরিষেবা দিতেই হয়। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক, সেভিংস
ব্যাঙ্ক এবং ক্রেডিট ইউনিয়নসহ রাজ্যের সমস্ত
ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানকে সমস্ত গ্রাহকদের জন্য
সাধারণত “লাইফলাইন অ্যাকাউন্টস” নামে পরিচিত
“বেসিক ব্যাঙ্কিং” অ্যাকাউন্টগুলি সরবরাহ
করতেই হয়।
তা ছাড়া, যাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নেই, তাদের
কাছে প্রিপেড ডেবিট কার্ডগুলি আরও পছন্দের
বিকল্প হয়ে উঠছে। যদিও এটা সুবিধাজনক
বিকল্প, তবুও ক্রেতাদের এই কার্ডগুলি ব্যবহার
করার সুবিধা ও অসুবিধাগুলি জেনে রাখা উচিত।
সর্বদা নিশ্চিত হয়ে নিন যে আপনি সমস্ত
ব্যবহারকারীর চুক্তিগুলি মন�োয�োগ দিয়ে পড়েছেন,
আপনার জন্য দায়বদ্ধ হতে পারে এমন সমস্ত
ফি বুঝে নিয়েছেন এবং সর�্ববোোত্তম ও সুরক্ষিত
ব্যাঙ্কিংয়ের জন্য সর্বত্র দেখে নিয়েছেন।
বিনীত,

সংস্থান
গ্রাহকদের অভিয�োগ হটলাইন
(800) 771-7755
ag.ny.gov
গ্রাহকদের প্রতারণা ও সুরক্ষা ব্যুর�ো
নিউ ইয়র্ক সিটি দপ্তর:

কম খরচে
ব্যাঙ্কিং
লাইফলাইন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট
এবং প্রিপেইড ডেবিট কার্ডের
জন্য অ্যাটর্নি জেনারেলের গাইড

(212) 416-8300
28 Liberty Street
New York, NY 10005
আলবেনি (Albany) দপ্তর:
(518) 776-2307
The Capitol
Albany, NY 12224
গ্রাহকদের আর্থিক সুরক্ষা ব্যুর�ো
(855) 411-2372
TTY/TTD: (855) 729-2372
cfpb.gov

নিউ ইয়র্কের
অ্যাটর্নি জেনারেল

P.O. Box 2900
Clinton, IA 52733

লেটিশিয়া জেমস

নিউ ইয়র্কের অ্যাটর্নি
জেনারেল

লেটিশিয়া জেমস

“সঞ্চিত মূল্য” বা
প্রিপেড ডেবিট কার্ডস

মূল ব্যাঙ্কিং বা
“লাইফলাইন” অ্যাকাউন্টস

প্রিপেড ডেবিট কার্ডগুলি জমা করা অর্থ (ক�োনও
নিয�়োোগকর্তা বা সরকারী সংস্থার কাছ থেকে নগদ
বা সরাসরি অর্থ জমা) পেতে পারে এবং পেমেন্ট করা
বা ATM থেকে অর্থ ত�োলার কাজে ব্যবহৃত হতে
পারে। প্রায়শই এই কার্ডগুলি বড় ক্রেডিট কার্ড
সংস্থাগুলির দ্বারা “ব্র্যান্ডেড” হয় এবং যেক�োনও
জায়গায় যেখানে এই কার্ডগুলি গৃহীত হয় সেখানে
এগুলি ব্যবহার করা যেতে পারে।

লাইফলাইন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টগুলি গ্রাহকদের জন্য
উল্লেখয�োগ্য সঞ্চয়ের ব্যবস্থা করে এবং New
York State- এর সমস্ত ব্যাঙ্ককে অবশ্যই তাদের
গ্রাহকদের এই অফার দিতে হবে। কিছু বিধিনিষেধ
আছে, যা আপনার আর্থিক প্রতিষ্ঠানের আপনার
কাছে প্রয�়োোজন হতে পারে:
• আপনার সামাজিক সুরক্ষা, বেতন বা পেনশন
পেমেন্ট সরাসরি জমা দেওয়া
• অন্য যেক�োনও লেনদেন অ্যাকাউন্ট বন্ধ করা।

কিছু সমস্যা যা বিবেচনা করা উচিত:
• প্রিপেড ডেবিট কার্ডগুলির কিছু অপ্রত্যাশিত
চার্জ থাকতে পারে যেমন সক্রিয়করণের জন্য ফি,
মাসিক পরিষেবা, অর্থ পুনরায় ল�োড করা, ATM
থেকে অর্থ ত�োলা, ব্যালান্স অনুসন্ধান এবং
কার্ডে পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থ না থাকলে ক্রয়
করার জন্য ফি। আপনি যদি অ্যাকাউন্টটি বন্ধ
করে দেন বা কয়েক মাসের জন্য কার্ডটি ব্যবহার
না করেন তাহলেও একটি ফি নেওয়া হতে পারে।
• ক�োনও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের সঙ্গে যুক্ত ক�োনও
ক্রেডিট বা ডেবিট কার্ডের ক্ষেত্রে যেমন হয়, এই
কার্ডটি হারিয়ে গেলে বা চুরি হয়ে গেলে প্রায়শই
তেমন ক�োনও সুরক্ষা পাওয়া যায় না।
• শেষে, প্রিপেড ডেবিট কার্ডগুলি যদিও প্রায়শই
ক্রেডিট সমস্যাযুক্ত ব্যক্তিদের কাছে বিপণন
করা হয়, তবে এটির ব্যবহার কিন্তু খারাপ
ক্রেডিটের ইতিহাস ঠিক করতে ক�োনও সাহায্য
করবে না।
প্রিপেড ডেবিট কার্ডে সাইন আপ করার আগে, সেটির
ব্যবহারের সঙ্গে জড়িত সমস্ত ব্যয় মন�োয�োগ
দিয়ে দেখে নিন। লাইফলাইন অ্যাকাউন্ট বা স্থানীয়
ক্রেডিট ইউনিয়নের সঙ্গে জড়িত খরচের সঙ্গে তুলনা
করুন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, ভাল�ো করে বিবেচনা করুন
যে ক�োন ব্যাঙ্কিং বিকল্পগুলি আপনাকে ক্ষতি বা
জালিয়াতির বিরুদ্ধে সর্বাধিক সুরক্ষা দিচ্ছে।

লাইফলাইন অ্যাকাউন্ট খুললে যেগুলি
আশা করতে পারেন:
কম প্রাথমিক অর্থ জমা:
আপনি মাত্র $25 জমা দিয়ে আপনার লাফলাইন
অ্যাকাউন্ট খুলতে পারেন।
ন্যূনতম ব্যালেন্স:
অ্যাকাউন্টটি চালু রাখার জন্য, আপনাকে শুধুমাত্র
এক পেনি ব্যালেন্স রাখলেই চলবে।
আপনার অ্যাকাউন্ট পরিচালনা করুন:
আপনার আর্থিক প্রতিষ্ঠান আপনার লাইফলাইন
অ্যাকাউন্ট চালু রাখতে আপনার প্রতি মাসে $3
ডলারের বেশি চার্জ করতে পারবে না।
বিনামূল্যে অর্থ ত�োলা:
আপনি আপনার লাইফলাইন অ্যাকাউন্ট থেকে প্রতি
মাসে কমপক্ষে আট বার অর্থ তুলতে পারবেন ক�োনও
চার্জ ছাড়া।
ক�োনও মাসিক ন্যূনতম অর্থ জমা দিতে হবে না:
আপনি প্রতি মাসে ন্যূনতম কতবার টাকা জমা দিতে
পারবেন তার উপর ক�োন�ো নিষেধাজ্ঞা
বা জরিমানা নেই।

আপনার ব্যাংক কি একটি
“লাইফলাইন” অ্যাকাউন্ট
সরবরাহ করে না?
য�োগায�োগ অ্য া টর্নি জেনারেলের
গ্রাহক সু র ক্ ষ া হটলাইন অফিস:

(800) 771-7755

