
কম খরচে 
ব্যাঙ্যকং
লাইফলাইন ব্যাংক অ্যাকাউনযট 
এবং ঙ্রযচ্ইড চডঙবট কাচডরযর 
জন্য অ্যাটঙনরয চজনাচরচলর গাইড

সীঙমত আচ্ের ব্যঙকযতচের জন্য, অ্যাকাউনযটগুঙল 
্রীকযষা করা জঙটল ও ব্য্েবহুল হচত ্াচর। 
অচনক ব্যা্যক ঙফ জমা চন্ে ্া জমা করা অচ্রযর 
্ঙরমাণ কমার ্াশা্াঙশ বাডেচত ্াচক। একই সচ্যগ, 
‘শুধুমাতরয নগে’-এর জীবন্া্ন চমচন েলা করযমশ 
কঙিন হচত ্াচক: সরকার এবং ঙনচ্োগকারীরা 
উভ্েই সুঙবধা ও চবতন সরাসঙর জমা চেও্োর জন্য 
চজার ঙেচ্ে ্াচক। 

চসৌভাগ্যবশত, ঙকছু ঙবকলয্ রচ্েচছ। New York 
State-এর ব্যা্যকগুঙলচক সাচধ্যর মচধ্য ব্যাঙ্যকং 
্ঙরচষবা ঙেচতই হ্ে। বাঙণঙজ্যক ব্যা্যক, চসঙভংস 
ব্যা্যক এবং চকরযঙডট ইউঙন্েনসহ রাচজ্যর সমসযত 
ব্যাঙ্যকং ্রযঙতষযিানচক সমসযত গরযাহকচের জন্য 
সাধারণত “লাইফলাইন অ্যাকাউনযটস” নাচম ্ঙরঙেত 
“চবঙসক ব্যাঙ্যকং” অ্যাকাউনযটগুঙল সরবরাহ 
করচতই হ্ে। 

তা ছাডো, ্াচের ব্যা্যক অ্যাকাউনযট চনই, তাচের 
কাচছ ঙ্রযচ্ড চডঙবট কাডরযগুঙল আরও ্ছচনযের 
ঙবকলয্ হচ্ে উিচছ। ্ঙেও এটা সুঙবধাজনক 
ঙবকলয্, তবুও চকরযতাচের এই কাডরযগুঙল ব্যবহার 
করার সুঙবধা ও অসুঙবধাগুঙল চজচন রাখা উঙেত। 

সবরযো ঙনঙশযেত হচ্ে ঙনন চ্ আ্ঙন সমসযত 
ব্যবহারকারীর েুঙকযতগুঙল মচনাচ্াগ ঙেচ্ে ্চডেচছন, 
আ্নার জন্য ো্েবেযধ হচত ্াচর এমন সমসযত 
ঙফ বুচে ঙনচ্েচছন এবং সচবরযাতযতম ও সুরঙকযষত 
ব্যাঙ্যকংচ্ের জন্য সবরযতরয চেচখ ঙনচ্েচছন। 

ঙবনীত,

ঙ্রয্ে ঙনউ ই্েকরযবাসী,

গরযাহকচের অঙভচ্াগ হটলাইন

(800) 771-7755

ag.ny.gov

গরযাহকচের ্রযতারণা ও সুরকযষা বু্যচরা
ঙনউ ই্েকরয ঙসঙট ে্যতর:

(212) 416-8300

28 Liberty Street
New York, NY 10005

আলচবঙন (Albany) ে্যতর:
(518) 776-2307

The Capitol
Albany, NY 12224

গরযাহকচের আঙ্রযক সুরকযষা বু্যচরা

(855) 411-2372

TTY/TTD: (855) 729-2372

cfpb.gov

P.O. Box 2900
Clinton, IA 52733

সংসয্ান

ঙনউ ই্েচকরযর অ্যাটঙনরয 
চজনাচরল 
চলঙটঙশ্ো চজমস

ঙনউ ই্েচকরযর 
অ্যাটঙনরয চজনাচরল 
চলঙটঙশ্ো চজমস



  

আ্নার ব্যাংক ঙক একঙট 
“লাইফলাইন” অ্যাকাউনযট 
সরবরাহ কচর না?
চ্াগাচ্াগ অ্যাটঙনরয চজনাচরচলর 
গরযাহক সুরকযষা হটলাইন অঙফস:

(800) 771-7755

মূল ব্যাঙ্যকং বা 
“লাইফলাইন” অ্যাকাউনযটস
লাইফলাইন ব্যা্যক অ্যাকাউনযটগুঙল গরযাহকচের জন্য 
উচলযলখচ্াগ্য সঞযেচ্ের ব্যবসয্া কচর এবং New 
York State- এর সমসযত ব্যা্যকচক অবশ্যই তাচের 
গরযাহকচের এই অফার ঙেচত হচব। ঙকছু ঙবঙধঙনচষধ 
আচছ, ্া আ্নার আঙ্রযক ্রযঙতষযিাচনর আ্নার 
কাচছ ্রযচ্োজন হচত ্াচর: 

• আ্নার সামাঙজক সুরকযষা, চবতন বা চ্নশন 
চ্চমনযট সরাসঙর জমা চেও্ো

• অন্য চ্চকানও চলনচেন অ্যাকাউনযট বনযধ করা।

লাইফলাইন অ্যাকাউনযট খুলচল চ্গুঙল 
আশা করচত ্াচরন:

কম ্রযা্ঙমক অ্রয জমা:
আ্ঙন মাতরয $25 জমা ঙেচ্ে আ্নার লাফলাইন 
অ্যাকাউনযট খুলচত ্াচরন। 

নূ্যনতম ব্যাচলনযস:
অ্যাকাউনযটঙট োলু রাখার জন্য, আ্নাচক শুধুমাতরয 
এক চ্ঙন ব্যাচলনযস রাখচলই েলচব। 

আ্নার অ্যাকাউনযট ্ঙরোলনা করুন:
আ্নার আঙ্রযক ্রযঙতষযিান আ্নার লাইফলাইন 
অ্যাকাউনযট োলু রাখচত আ্নার ্রযঙত মাচস $3 
ডলাচরর চবঙশ োজরয করচত ্ারচব না। 

ঙবনামূচল্য অ্রয চতালা:
আ্ঙন আ্নার লাইফলাইন অ্যাকাউনযট চ্চক ্রযঙত 
মাচস কম্চকযষ আট বার অ্রয তুলচত ্ারচবন চকানও 
োজরয ছাডো। 

চকানও মাঙসক নূ্যনতম অ্রয জমা ঙেচত হচব না:
আ্ঙন ্রযঙত মাচস নূ্যনতম কতবার টাকা জমা ঙেচত 
্ারচবন তার উ্র চকাচনা ঙনচষধাজযঞা 
বা জঙরমানা চনই। 

“সঙঞযেত মূল্য” বা 
ঙ্রযচ্ড চডঙবট কাডরযস
ঙ্রযচ্ড চডঙবট কাডরযগুঙল জমা করা অ্রয (চকানও 
ঙনচ্োগকতরযা বা সরকারী সংসয্ার কাছ চ্চক নগে 
বা সরাসঙর অ্রয জমা) চ্চত ্াচর এবং চ্চমনযট করা 
বা ATM চ্চক অ্রয চতালার কাচজ ব্যবহৃত হচত 
্াচর। ্রযা্েশই এই কাডরযগুঙল বডে চকরযঙডট কাডরয 
সংসয্াগুঙলর েবযারা “বরয্যাচনযডড” হ্ে এবং চ্চকানও 
জা্েগা্ে চ্খাচন এই কাডরযগুঙল গৃহীত হ্ে চসখাচন 
এগুঙল ব্যবহার করা চ্চত ্াচর।

 ঙকছু সমস্যা ্া ঙবচবেনা করা উঙেত:  

• ঙ্রযচ্ড চডঙবট কাডরযগুঙলর ঙকছু অ্রযত্যাঙশত 
োজরয ্াকচত ্াচর চ্মন সঙকরয্েকরচণর জন্য ঙফ, 
মাঙসক ্ঙরচষবা, অ্রয ্ুনরা্ে চলাড করা, ATM 
চ্চক অ্রয চতালা, ব্যালানযস অনুসনযধান এবং 
কাচডরয ্্রযা্যত ্ঙরমাণ অ্রয না ্াকচল করয্ে 
করার জন্য ঙফ। আ্ঙন ্ঙে অ্যাকাউনযটঙট বনযধ 
কচর চেন বা কচ্েক মাচসর জন্য কাডরযঙট ব্যবহার 
না কচরন তাহচলও একঙট ঙফ চনও্ো হচত ্াচর।

• চকানও ব্যা্যক অ্যাকাউচনযটর সচ্যগ ্ুকযত চকানও 
চকরযঙডট বা চডঙবট কাচডরযর চকযষচতরয চ্মন হ্ে, এই 
কাডরযঙট হাঙরচ্ে চগচল বা েুঙর হচ্ে চগচল ্রযা্েশই 
চতমন চকানও সুরকযষা ্াও্ো ্া্ে না।

• চশচষ, ঙ্রযচ্ড চডঙবট কাডরযগুঙল ্ঙেও ্রযা্েশই 
চকরযঙডট সমস্যা্ুকযত ব্যঙকযতচের কাচছ ঙব্ণন 
করা হ্ে, তচব এঙটর ব্যবহার ঙকনযতু খারা্ 
চকরযঙডচটর ইঙতহাস ঙিক করচত চকানও সাহা্্য 
করচব না। 

ঙ্রযচ্ড চডঙবট কাচডরয সাইন আ্ করার আচগ, চসঙটর 
ব্যবহাচরর সচ্যগ জঙডেত সমসযত ব্য্ে মচনাচ্াগ 
ঙেচ্ে চেচখ ঙনন। লাইফলাইন অ্যাকাউনযট বা সয্ানী্ে 
চকরযঙডট ইউঙন্েচনর সচ্যগ জঙডেত খরচের সচ্যগ তুলনা 
করুন। সবচেচ্ে গুরুতবয্ূণরয, ভাচলা কচর ঙবচবেনা করুন 
চ্ চকান ব্যাঙ্যকং ঙবকলয্গুঙল আ্নাচক কযষঙত বা 
জাঙল্োঙতর ঙবরুচেযধ সবরযাঙধক সুরকযষা ঙেচেযছ।


