
ঋণ, সঞ্চয়, ব্যয় ও অর্থ 
উপার্জ নের বহু ধরনের  
পদ্ধতি ও উপায় রনয়নে।

  

আপোর রন্য কান্ উপায় ও 
পদ্ধতিটি উত্তম এই তেন্ ্জ তিকা 
িা তেধ্জারণ করনি সহায়িা 
করনব—এবং আিা করা  
যায় যে, আপোর অতিতরক্ত  
অর্থ তেনরর রন্য রমা 
 রাখনি সহায়িা করনব!

অনানুষ্াননক 
আন্থিক সেবা

 
এগুন�া হনছে চেক ভাঙ্ানো, বন্ধক ্ােকারী প্রতিষ্াে, এবং অর্থ 
চপ্ররণকারী প্রতিষ্াে। এসব প্রতিষ্াে অনেকটা দাকানের মনিা। প্রতিটি 
চ�েন্ নের রন্য তি ত্নি হয় এবং এভানবই িারা আয় কনর। এধরনের 
আতর্থক সেবা সতুবধারেক হন�ও এর সানর তি যোগ হয়। 

 
 

 
ব্যাংক ও চরেতিট ইউতেয়ে বাত়ি চরেিা ও কু্দ্র ব্যবসানয়র রন্য 
ঋণ্ানের মনিা ্ীর্জ-মেয়া্ী সেবার তবতেমনয় আয় কনর। এই 
প্রতিষ্ােগুন�া সাধারণি কু্দ্র চ�েন্ নের রন্য স্বল্প তি নেয়।

মূলধারার  
আন্থিক সেবা
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  এটি   

আপনার 

   অ
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প্রধানত: দুই  
ধরেনর আরর্থক  

সসবা রে়েেে। সকানটি 
আপনার জন্য উত্তম?

  আ
পিনই  

িসদ্ান্ত িনন



 
 
 

ব্যাংনকর পদ্ধতির মনধ্য আপোনক সোক্ত করনি ব্যাংক 
আপোর তিকাো ও ট্যাক্স আইতি েম্বর ব্যবহার করনব। 
আপোর যত্ সোস্া� তসতকউতরটি েম্বর ো রানক িাহন� 
শুধুমাত্র অ্যাতরনরাো ও আ�াবামা চটেট ো়িা অন্য কারায়ও 
ইতমনরেিে কি্্জপনক্র কানে আপোর ইতমনরেিে টে্যাটাস সম্পনক্জ  
ব্যাংকগুন�ার তরনপাট্জ  করার কাে প্রনয়ারে হনব ো। 

 
 

ো, যত্ ো আপোর একাউন্ট অপরাধমূ�ক কাে রটোর অংি 
হয়। তকন্তু আপোর পনক্ তবন্ ি থেনক একাউন্ট পতরো�ো 
কতিণ হনি পানর। আপোর ব্যাংনকর কানে জেনে তেে যে, 
ররুরী প্রনয়ারনে তকভানব আপোর একাউন্ট পতরো�োর 
্াতয়ত্ব তবশ্বস্ত কাউনক ত্নি পানরে। আপোর ব্যাংক থেনকই 
তেতচিি হওয়া উতেি যে, আপোর ডেতবট কাি্জ  আন্তর্জ াতিকভানব 
কার করনব তকো।

 
 
 

এটি তেভ্জ র কনর। আপোর একাউনন্ট রমাক্ি অনর্থর পতরমানণর 
উপর তবতভন্ন ধরনের সরকারী সুতবধা ভাগ তেভ্জ র কনর। তকন্তু 
িার মানে এটা েয় যে আপতে আন্ ৌ কাে সরকারী সুতবধা 
পানবে ো। সরকারী সুতবধা পেনি হন� আপতে তক পতরমাণ অর্থ 
রাখনি পারনবে সে সম্পনক্জ  বেতেতিট কসওয়াক্জ ানরর কানে 
জেনে তেে। 

 
আপতে কাে ব্যাংনক যা করনি পানরে, চরেতিট ইউতেয়নেও 
কমনবতি একই কার করনি পানরে। প্রধাে পার্থক্য হন�া, একটি 
চরেতিট ইউতেয়নে আপতে একটি অংনির মাত�ক, অন্যত্নক 
কাে ব্যাংনক আপতে শুধুমাত্র একরে রোহক। কাে কাে 
চরেতিট ইউতেয়ে ব্যাংনকর চেনয়ও কম তি তেনয় রানক, কারণ 
িারা অতধক মুোিা করার চেটো কনর ো। এই পোটোনর আমরা 
যখে “ব্যাংক” ব�তে িখে চরেতিট ইউতেয়েনকও বুঝানি 
োতছে।

 
 

হাাঁ, কাে কাে ব্যাংনক আপতে িা পারনবে। এ ব্যাপানর আনরা 
ির্য রােনি আপতে উন্া প্ষ্ায় দখুে। আপতে কাে ব্যাংনক 
তগনয় বা চটত�নিাে কনর একাউন্ট খু�নি তক প্রনয়ারে িা 
জেনে তেনি পানরে, অরবা এই ংবহিৎবসধং.়িৎমiiেধহিং 
ওনয়বসাইট তভতরট কনর ির্য রােনি পানরে।

“আতম প্ররম কার শুরু করার পর একটি ব্যাংক একাউন্ট  
খুত�। আমার পনকনট েগ্ অর্থ ো রাকন� আতম খরেও 
 কম কনরতে। ব্যাংক একাউনন্ট রমা হন� আতম আমার  
অনর্থর করা ভুন� যাই।” 

—অনরে, ১৭ বের বয়সী টিতেং এইি  

 
 

আপোর অর্থ কাে ব্যাংনক ো রেনখ বাত়িনি, আপোর পনকনট 
অরবা ম্যানরেনসর তেনে রাখা তেরাপ্ মনে হনি পানর। তকন্তু 
আপতে যত্ কাে ব্যাংনক আপোর অর্থ রানখে, িাহন� িা 
সরকারী তরম্ায় রানক। ব্যাংনকর যত্ তকেু রনট. িাহন� আপতে 
আপোর অর্থ ফেরি পানবে। আপোর বাত়িনি যত্ আগুে 
�ানগ বা িাকাতির মনিা কাে রটো রনট, িাহন� আপোর 
অনর্থর কাে তেরাপত্তা রানক ো, এবং আপতে আপোর সম্পূণ্থ 
অর্থই হারানি পানরে।

 

 
এটি আপোর একমাত্র উপায় েয়। ফেিানর� আইে অেুযায়ী 
ব্যাংকগুন�া একাউন্ট খা�ার রন্য তবন্ িী আইতি রেহণ করনি 
পানর। ব্যাংনকর উপরই তেভ্জ র কনর যে, িান্ র তক প্রনয়ারে। 
তকেু তকেু ব্যাংনকর সোস্া� তসতকউতরটি েম্বনরর প্রনয়ারে। 
আবার কাে কাে ব্যাংক এর পতরবনি্জ  আইটিআইএেও 
(ইেতিতভজুয়্যা� ট্যাক্স আইনিন্টিতিনকিে োম্বার) রেহণ কনর। 
অন্যত্নক তকেু ব্যাংনকর দু’টির কােটিই প্রনয়ারে হয় ো। 

 
 
 
  

ব্যাংক ও তবকল্প আতর্থক সেবা উভয় চক্নত্রই আপোর উতেি 
প্রক্ি ব্যনয়র ব্যাপানর মনোনযাগী হওয়া। তবকল্প আতর্থক সেবার 
চক্নত্র অরাো ও �কুাতয়ি তিও রাকনি পানর। যেমে, আপতে 
আপোর তপ্রনপইি কানি্জ র ব্যান�ন্স চেক করন� তি নেয়া হয় 
এবং যখে অর্থ চপ্ররণ কনরে িখে তবতেময় হার দয়া হয় কম।

“বহু চ�াক চেক ভাঙ্ানো প্রতিষ্ানের মনিা অোেুষ্াতেক আতর্থক 
সেবা তেনয় রানকে। অনেক সময় িারা মনে কনরে যে, এগুন�া 
অতধকির সুতবধারেক, অরবা িারা ব্যাংনকর উপর আস্া 
রানখে ো অরবা আনমতরকার ব্যাংতকং ব্যবস্ার সানর িারা 
পতরতেি েে।” 

—র্যাসতেয়া স্ােনির, তিোতন্সয়া� এিুনকটর, কায়াত�টাস 
অি �াইি

 
এটি তেভ্জ র কনর। চেক ভাঙ্ানো, মাতে অি্জ ার, ও তপ্রনপইি 
কানি্জ র চক্নত্র প্রতিটি চ�েন্ নে তি আ্ায় করা হয় এবং এই 
তি তবতভন্ন খরে যুক্ত করার কারনণ ব্তদ্ধ পেনি পানর। ব্যাংক 
সাধারণি প্রতিটি চ�েন্ নে তি নেয় ো, তকন্তু আপতে যত্ 
আপোর একাউনন্ট যনরটে অর্থ ো রানখে অরবা একাউনন্ট 
যে পতরমাণ অর্থ আনে িার চেনয় বেতি অংনকর চেক ত�নখে, 
িাহন� আপোনক হয়নিা একসানর ৩০ ি�ানররও বেতি তি 
ত্নি হনব। অিএব, এটি সম্পূণ্থ আপোর উপরই তেভ্জ র কনর  
যে, আপতে তকভানব এই সেবাগুন�া কানর �াগানবে।

মলূধারার 
আন্থিক সেবা 
সম্পনককি ত প্রশ্ন

পার্থক্য িক?

আিম আনডকুেমেটেড। 
আিম িক একাউটে খুলেত 

পারেবা?

একাউটে খালার মধ্য 
িদে়ে আিম িক  

“ইিমগ্রেশন ব্যবস্ার” 
অন্তরুভু ক্ত হে়ে যােবা?

আমােক যিদ িডগ্পারভু  করা হ়ে, 
তাহেল আিম িক আমার 
একাউেটের অর্থ হারােবা?

আিম সয সরকারী সুিবধাগুেলা 
সরাগ করিে ব্যাংক  

একাউটে খুলেল িক সসসব 
 থেেক বরচিত হেবা?

sendremas.org

এসব প্রিতষ্ান িক 
সবসম়ে ব্য়েবহুল?

আমার অর্থ িনেজর কােে  
রাখাই িক িনরাপদ ন়ে?

আিম িসটিেজন নই।  
তাহেল এটিই িক আমার  

একমাত্র উপা়ে ন়ে?

ব্যাংেকর সেে়ে িক এ 
প্রিতষ্ানগুেলাই রােলা 

ন়ে, সযেহতু আিম  
তােদর িি এর পিরমাণ 

সম্পেকভু  জািন?

অনানষু্াননক 
আন্থিক সেবা 
সম্পনককি ত প্রশ্ন



আপোর নেইবারহুনি  
এ ধরনের অনেক  
প্রতিষ্াে রনয়নে,  
যেগুন�া সুতবধারেক 

 
এগুন�া ব্যবহার করা  
সহর, এবং আপতে  
রানেে যে তকভানব  
এসব প্রতিষ্াে কার কনর

িান্ র তি এর পতরমাণ 
আপতে রানেে, এবং আপতে 
যখে িান্ র সেবা রেহণ 
কনরে কব� িখেই িারা 
আপোর তেকট থেনক তি 
নেয়, পনর েয় 

 
যারা সেখানে কার কনর িারা 
বাং�া ভাষায় করা বন�

প্রতিবার সেবা রেহনণর সময় 
আপতে তি প্র্াে কনরে 

স্বল্প পতরমানণর তি এর 
যোগি�ও সমনয়র ব্যবধানে 
ব়ি অংনকর হনয় যায় 

আপতে সূ্ �ানভর সুনযাগ 
এবং চরেতিট ইতিহাস গন়ি 
তা�া থেনক বতঞ্চি হনছেে

আপনন যনি প্রনত মাসস 
কস়েকটি ললনসিসনর  
জন্য নপ্রসপইড কাডকি  

ব্যবহার কসরন, তাহসল 
হ়েসতা প্রসত্যক বছর 
আপনন পনরস�াধ 

করসছন...

আপনন যনি ভাডা ও 
নকছু নবল পনরস�াসধর 

জন্য মানন অডকি ার 
ব্যবহার কসর ্ াসকন, 

তাহসল প্রনত বছর 
আপনন হ়েসতা...

আপনন যনি প্রসত্যক 
সপ্াসহ $৩০০ 

পেসেক ভানিস়ে  
নগি উস্ালন 

কসরন, প্রনত বছর 
আপনন হ়েসতা 

পনরস�াধ করসছন...

আপনার হ়েসতা এর লেস়ে 
বেন� খরে হসব আপনন যনি প্রনত 

মাসস $৩০০ এর 
বেন� দেস� পাঠান, 
তাহসল হ়েসতা প্রনত 

বছর আপনন 
পনরস�াধ করসছন...

আপনন এই বছর 
খরে কসরসছন

...এবং এই 

চ�েন্ েগুন�া শেষ 

করার রন্য অনেক 

গুরুত্বপণূ্থ সময়!
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১০ বছসর...

আপোর অর্থ অতধকির 
তেরাপ্; িন� অর্থ েুতর  
হনব ো

 
ব্যাংনকর যত্ কােতকেু 
রনট িাহন�ও আপোর অর্থ 
তেরাপ্ রানক 

সমনয়র ব্যবধানে আপতে অর্থ 
সঞ্চয় করনি পানরে, কারণ 
প্রতিটি সেবার রন্য আপোনক 
তি ত্নি হয় ো

অনেক একাউনন্টর সানর 
চরেতিট ও ডেতবট কানি্জ র 
সুতবধা রানক যা অে�াইনে 
তরতেসপত্র কোর রন্য 
অরবা েগ্ অর্থ ো়িা 
কোকাটার রন্য সুতবধারেক 

অনেক সময় আপতে সেতভংস 
একাউন্টস, চরেতিট কাি্জ ,  
ও অন্যান্য সেবা রেহনণর 
সুতবধা তেনি পানরে, যা 
আপোর অবসরকা�ীে 
সমনয় সহায়ক হনব

ব্যাংক একাউন্ট খা�ায় 
আপোর চরেতিট ইতিহাস 
গন়ি তা�ার সুনযাগ দয় 
এবং আপোনক বা়িী ক3োর 
ঋণসহ অন্যান্য ঋণ পাওয়ার 
সুতবধা স্ষ্টি কনর

আপতে আনগ কখনো 
একাউন্ট ো খুন� রাকন�, 
িাহন� এটি আপোর কানে 
রটি� মনে হনি পানর 

সক� ব্যাংনক বাং�া 
ভাষাভাষী কম্জোরী নেই 
 
 
কাে কাে ব্যাংনক একাউন্ট 
খা�ার রন্য েূ্যেিম 
তিনপাতরনটর িি্জ  রানক

আপতে যত্ একাউনন্ট 
প্রনয়ারেীয় েূ্যেিম পতরমাণ 
অর্থ ো রানখে, িাহন� 
আপোনক তি ত্নি হনব

APPROVEDCREDIT 

CARD

45
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অনানষু্াননক সেবা িান পদ্ধনত 
সমসূহর সনুবধা-অসনুবধাগুসলা

ব্যাাংক ও লরেনডট ইউনন়েসনর 
সনুবধা-অসনুবধাগুসলা

ব্যাংক 
মযনেই যে 

নেখুঁত নকছু েয় 
তয আমরয 
সবযই জযনে, 
নকন্তু ব্যাংক 
একযউন্ট 

থযকযর অনেক 
সুনবধযও 
রনয়নছ

নবল পনরস�াসধর 
জন্য লেক 

লরেনডট কাসডকি র 
সুনবধা ননসত পাসরন

স্বল্প ব্যস়ের 
রেনমট্যান্স সুনবধা 

ননসত পাসরন

লরেনডট ইনতহাস গসড  
তুলসত পাসরন

কান এক সম়ে 
ব্যাাংক একাউন্ট 
আপনার কাসজ 
লাগসত পাসর

গাড়ী কনার জন্য 
ঋণ পেসত অ্বা 
বাড়ীর মটকি সগজ 

এর জন্য

ব্যবসা শুরু  
করার জন্য ঋণ  
পাও়োর জন্য

নবননস়োসগর জন্য, 
যাসত আপনার অ্থি 

বৃনদ্ধ পা়ে

তকন্তু তবতভন্ন ব্যাংনক েূ্যেিম তিনপাতরট ও চেতকং তি এর মনধ্য অনেক পার্থক্য রনয়নে।

িি 
িহেসেব 
$৫০

িি 
িহেসেব 
$২০০

িি 
িহেসেব 
$২০০

িি 
িহেসেব 
$১৮৭

িি িহেসেব 
$৬,০০০ $৬০০  

এর সবিশ  

িি’র  

জন্য

সমস়ের 
ব্যবধাসন 
নকভাসব 
খরসের 

পনরমাণ বড 
হস়ে যা়ে?



 
 ৩১১ এ কল করুন

 
 এটি তেউ ইয়ক্জ  তসটির 

অতিতসয়া� চহল্প �াইে। এখানে ক� 
কনর আপতে জেনে তেনি পারনবে যে, 

আপোর নেইবারহুনি এমে কাে সংগিে 
আনে তকো, যারা আপোনক অর্থ সম্পনক্জ  আনরা 

বেতি তিক্া ত্নি পানর, এবং তবো তি’ত 
কাে তিোতন্সয়া� কাউনন্স�নরর সানর 
একানন্ত আন�ােোর রন্য সাক্ানির 
সময় তেধ্জারনণ সাহায্য করনি 

পানর।  

PREPAID
DEBIT CARD

4583 0807 9314 0602
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আপোনক যত্ দনি পতরবানরর স্স্ অরবা বনু্ধন্ র কানে অর্থ চপ্ররণ করনি হয়, িাহন� আপতে মাতে 
রোন্সিার এনরতন্স অরবা কাে ব্যাংক বা চরেতিট ইউতেয়নের মাধ্যনম পািানি পানরে।

“অতধকাংি ব্যাংক এখে যে 
হানর সূ্ প্র্াে করনে িা খুব 
আকষ্জণীয় েয়, িা সনত্বও 
আপোর অর্থ ম্যানরেনসর তেনে 
রেনখ েুতর হওয়ার আিংকার 
চেনয় যে সূ্ পানছেে িা মন্দ 
তক!” 

—�ুইস, রে্যাক্স প্রস্তুিকারী, 
ইেউি

২০১২ সান�র মাে্জ  মানসর তহসাব অেুযায়ী বাং�ান্ ি অর্থ পািানি 
০ (িূন্য) ি�ার তি থেনক ৫ ি�ার খরে হয় এবং তবতেময় ি�ার 
তে� ১ ি�ানরর সমাে ৭৫ টাকা।

২০১২ সান�র মাে্জ  মানসর তহসাব অেুযায়ী বাং�ান্ ি অর্থ পািানি 
১০ ি�ার তি থেনক খরে হয় ১৫ ি�ার এবং তবতেময় হার তে� ১ 
ি�ানরর সমাে ৭৫ টাকা।

সেসষেসরে আপনন 
নপ্রসপইড ডেনবট কাডকি  
ব্যবহার করসত পাসরন

তপ্রনপইি ডেতবট কাি্জ  পাওয়ার রন্য আপোর 
ব্যাংক একাউন্ট রাকার প্রনয়ারে নেই

চটোনর বা অে�াইনে কোকাটার আপতে এটি 
চরেটিি বা ডেতবট কানি্জ র মনিা ব্যবহার  
করনি পানরে

অতধকাংি তপ্রনপইি ডেতবট এনিা সামান্য পতরমানণ 
তি নেয় যে আপতে তেনরই তবতমিি হনবে

তকেু ডেতবট কাি্জ  কাে কাে চটোনর নেয়া হয়, 
অন্যগুন�া যে কাে রায়গায় রেহণ করা হয়

আপতে যত্ আপোর কাি্জ  হাতরনয় ফেন�ে, 
িাহন� আপতে অর্থও হারানি পানরে অরবা অন্য 
কউ আপোর কাি্জ  ব্যবহার করন� আপোনক 
ওভাররোিট তি ত্নি হনি পানর

তকেু তপ্রনপইি কানি্জ র মেয়া্ উত্তীণ্থ হয়। কানি্জ র 
মেয়া্ উত্তীণ্থ হন� আপোনক েিুে একটি কাি্জ  
তেনি হনব, যেটির কোকাটার ও অ্যাক্টিনভিে তি 
আনগর কানি্জ র মনিাই রাকনব

“ব্যাংনকর তি আপোনক সতি্য সতি্য মেনর ফেন�। 
চেক ত�খার সময় আপোনক তেতচিি হনি হনব 
যে, আপোর একাউনন্ট যনরটে পতরমানণ অর্থ রমা 
আনে।” 

—তপ�ার, চহাম চহ�র এইি, ইনকায়াির থেনক 
আগি 

লেক ভাঙ্াসনার 
প্রনতষ্ান

আপতে সানর সানর েগ্ অর্থ পেনি পানরে, সাধারণি 
ত্নের যে কাে সমনয়, আপোর সুতবধারেক কাে 
চটোর থেনক

প্রতিবার চেক ভাঙ্ানি আপোনক একটি তি ত্নি 
হয়, সাধারণি ১% থেনক ২% পয্জন্ত। এই তি 
ব্যনয়র মনধ্য যোগ হয়

কান ব্যাাংক বা 
লরেনডট  
ইউনন়েন

 
চেক রমা দয়ার রন্য কাে তি �ানগ ো। আপতে 
সম্পূণ্থ পতরমাণই রমা রাখনি পানরে।

ত্নের ২৪ রন্টাই এটিএম সুতবধা তব্্যমাে

আপোর তেনয়াগ কি্জ া যত্ োে িাহন� আপোর 
বেিনের চেক সরাসতর আপোর একাউনন্ট রমা 
করনি পানরে এবং সাধারণি অর্থ সানর সানর 
পাওয়া যায় 

 
আপতে আপোর চেক আপোর ব্যাংনকর কাে 
িাখা থেনক অরবা আপোর তেনয়াগ কি্জ ার ব্যাংক 
থেনক ভাতঙ্নয় তেনি পানরে

আপনার  
ম্যাসরেসসর ননসে

আপতে রানেে যে আপোর অর্থ কারায় এবং যে 
কাে সময় িা পেনি পানরে

আপোর অর্থ তেরাপ্ োও রাকনি পানর। বাত়িনি 
িাকাতি হন� বা আগুে �াগন� তক রটনব?

আপোর অর্থ কাে সূ্ অর্জ ে করনব ো

অর্থ বাত়িনি রাকন� তকেু তকেু চ�াক যে ব্যয় 
করনবে এটাই স্বাভাতবক

সেনভাংস  
একাউসন্ট

আপতে রানেে যে এটি তেরাপ্, এবং ব্যাংনকর 
যত্ কাে তকেু রনট িাহন�ও আপোর অর্থ 
বীমাক্ি

আপোর অর্থ থেনক আপতে আয়ও করনি পারনে। 
আপতে যখে একটি সেতভংস একাউন্ট খান�ে, 
সেখানে অর্থ রাখার রন্য ব্যাংক বা চরেতিট 
ইউেতয়ে আপোনক সূ্ ত্নয় রানক

অর্থ পাওয়ার রন্য আপোনক ব্যাংনক বা কাে 
এটিএম এ যেনি হনব

তি এ়িানোর রন্য সেতভংস একাউনন্ট আপোনক 
সবসময় েূ্যেিম পতরমাণ অর্থ রমা রাখার 
প্রনয়ারে হনি পানর

আপনন লেক নিসত 
পাসরন অ্বা  

ডেনবট কাডকি  ব্যবহার 
করসত পাসরন

 
আপতে চেক ত্ন� অরবা আপোর ডেতবট কাি্জ  
ব্যবহার করন� ব্যাংক প্রতিবার আপোর তেকট থেনক 
তি নেয় ো 

আপতে ব্যাংনক চেতকং একাউন্ট খু�ন� আপতে 
স্বাভাতবকভানই তবো তি’ত একটি ডেতবট কাি্জ  
পেনি পানরে

 
চেক পেনি হন� আপোনক একটি চেতকং একাউন্ট 
খু�নি হনব। একাউন্ট খা�ার রন্য অনেক সময় 
ব্যাংকগুন�া তি তেনয় রানক

আপোর একাউনন্টর রন্য একটি ব্যাংক মাতসক 
তি ধায্জ্য করনি পানর, এবং আপোর একাউনন্ট 
েূ্যেিম পতরমানণ অর্থ রমা রাখার প্রনয়ারে  
হনি পানর

আপোর একাউনন্ট যে পতরমাণ অর্থ রমা আনে 
আপতে যত্ িার চেনয় বেতি অংনকর চেক ত�নখে 
িাহন� আপোর তেকট থেনক তি নেয়া হনব

ডেতবট কাি্জ  ব্যবহার কনর আপোর চেতকং 
একাউন্ট থেনক সরাসতর অর্থ তেনয় নেয়া যায়, 
এবং আপোর একাউনন্ট যে পতরমাণ অর্থ আনে 
িার চেনয় বেতি িু�ন� সেরন্য আপোনক তি 
ত্নি হনব

 

সেক রাঙােনার  
প্রিতষ্ােন গেেল,  

আপনার কােে রােক...
ব্যাংক অরবা সরেিডর 

ইউিন়েেনর কােে 
গেেল, আপনার  
কােে রােক...

ব্যাাংক ও  
লরেনডট ইউনন়েন

আপতে যত্ তেয়তমি চেক ভাঙ্াে, িাহন� আপতে চেতকং একাউন্ট খুন� অর্থ সাশ্রয়  করনি পানরে।

বানড থেসক আপনার 
সকল নবল পনরস�াধ 

করসত একটি  
লেনকাং একাউন্ট  
ব্যবহার করুন

ধরা যাক, আপতে বাত়িনি  
$৩০০ পািানি োে। 

welcometoCUP.org

“আতম প্ররনমই একটি ব্যাংক একাউন্ট খুত�, 
কারণ আতম সরাসতর একাউনন্ট রমা করনি 
চেনয়তে। প্রতি সপ্ানহ আমার চেক ভাঙ্ানোর 
রন্য যেনি ও অর্থ ব্যয় কনর আতম ক্ান্ত হনয় 
পন়িতে�াম।” 

—সেতসত�য়া, ব্রঙ্কস

অনানুষ্াননক 
লসবাসমূহ 

নভন্ন নভন্ন সেবা ব্যবহার  
করুন নবনভন্ন নবল  

পনরস�াধ করার জন্য

আপতে একটি চেক ব্যবহার কনরই িা পেনি পানরে। আপোর প্রনয়ারে 
চেকটিনক েগ্ অনর্থ রূপান্ততরি করা। সেরে আপতে যেনি পানরে:

আপতে কারায় 

যানছেে িার উপর 

তেভ্জ র কনর, আপতে 

হয়নিা খরে করনেে...

...সব্জতেম্নi ...সনব্জাচ্চ 

প্রধােি: দুই ধরনের আতর্থক সেবা রনয়নে:

আিা করা যায় যে, আপোর রন্য কান্ উপায় ও পদ্ধতি উত্তম এই 
তেন্ ্জ তিকা িা তেধ্জারণ করনি এবং আপোর অতধক অর্থ তেনরর রন্য 

রাখনি সহায়িা করনব!

আপতে আপোর অর্থ 

পরবতকি়ী
 

পিসষেপ?
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$১.৯৫

২%
$৩০

ইশ!

তকন্তু আতম েগ্ অর্থ ব্যবহার 
করনি পাতর ো

আপতে একটি চরেতিট কাি্জ ও 
ব্যবহার করনি পানরে। 
ডেতবট কাি্জ  ও চরেতিট 

দখনি একই রকম হন�ও 
দু’টি অি্যন্ত তভন্নভানব কার 
কনর। ডেতবট এর চক্নত্র আপতে 

ইনিামনধ্য আপোর একাউনন্ট 
অর্থ রমা রেনখনেে অরবা 

আপোর কাি্জ নক তপ্রনপইি কনর 
তেনয়নেে। চরেতিনটর চক্নত্র 

আপতে স্বল্প-মেয়া্ী ঋণ সতুবধা 
পানছেে। আপতে কোকাটা করনি 

পানরে এবং পনর িা পতরনিাধ 
করনি পানরে। তকন্তু অর্থ 

পতরনিানধর চক্নত্র এক মানসর 
বেতি দরী হন� আপোর উপর 

সূ্  ধায্জ্য হনব।

১/৪ ট্যাঙ্ক 
জ্া�ােী ত�

১৫৪ টি 
তিম বাং�ান্ নি এই টাকা 

ত্নয় আপতে হয়নিা 

তকেনি পারনবে...

নভনজট করুন: 
sendremas.org

এখে আপতে রানেে যে, আপোর সামনে 
পেন্দগুন�া তক। আপোর প্রনয়ারে পূরণ করনি 
পানর এমে ব্যাংক ও চরেতিট ইউতেয়নে খাাঁর তেনি 

পানরে। আপোর সামনে পেন্দগুন�া যাোই করনি 
‘রেমাস’ আপোনক সহনযাতগিা করনি 

পানর। 

আপোর যত্ মনে হয় যে, কাি্জ  ব্যবহার করার কারনণ আপোনক যনরটে তি ত্নি হনব, িাহন� আপোনক তহসাব করনি হনব যে তপ্রনপইি কাি্জ  ব্যবহার কনর তি তহনসনব কনিা ব্যয় হনছে, এবং আপোর অনর্থর কনিাটা তি তহনসনব েন� যানছে।

কা্া়ে যেসত হসব নকভাসব সে নসদ্ধান্ত নেসবা?আপনন নঠক কসতা পনরস�াধ করসছন তা ননভকি র কসর 

আপনন যে পনরমাণ অ্থি পাঠাসছেন তার নি ও মুদ্া 

নবননম়ে হাসরর উপর। আপনার ননকট থেসক যনি স্বল্প 

পনরমাসণ নিও নে়ো হ়ে এবাং নবননম়ে হার নন¤¤ 

্াসক, তাহসল আপনার জন্য আসসলই তা শুভ 

ন়ে। অ্থি লপ্ররণ ও এ সাংরোন্ত তুলনামূলক 

যাোই এর জন্য আসরা ত্্য জানসত নভনজট 
করুন: sendremas.org

সেনভাংস 

একাউন্ট ও লেনকাং 

একাউসন্টর মসধ্য পা্থিক্য নক?

চেতকং একাউন্ট রাকন� আপতে চেক ত�নখ চ�েন্ ে করনি 

পানরে। এ একাউন্ট থেনক আপতে কাে সূ্ পানবে ো এবং 

ব্যাংনক আপোনক সবসময় েূ্যেিম পতরমাণ অর্থ রমা রাখার 

প্রনয়ারেও প়িনব ো। সেতভংস একাউনন্ট আপোনক সাধারণি 

একাউনন্ট েূ্যেিম পতরমাণ অর্থ রমা রাখনি হয় এবং ব্যাংক সেরন্য 

আপোনক সূ্ ত্নয় রানক। প্রতি মানস আপোর ব্যয় তেব্জানহর রন্য 

আপোনক যত্ অতধকাংি অর্থ ব্যবহার করনি হয়, িাহন� আপোর 

প্রনয়ারে একটি চেতকং একাউন্ট। আপতে যত্ পরবি্জ ী সমনয়র 

রন্য অর্থ পর্ক কনর রাখনি োে, িাহন� আপতে একটি 

সেতভংস একাউনন্টর করা ভাবনি পানরে। আপোর যত্ 

যনরটে পতরমাণ অর্থ রানক, িাহন� আপোর দুই 

ধরনের একাউন্ট খা�ার তবষয় তবনবেো  

করনি পানরে।

অর্থ সযেহতু আপনার 

আপিনই িসদ্ান্ত িনন

নগদ 
অর্থ

আমার 

প্রে়োজন...

অর্থ প্প্ররণ 
করা

সকানিকেুর মূল্য 
পিরেশাধ করেত

আমার িবল 
পিরেশাধ করেবা

আমার অর্থ 
সংরক্ষণ 

$১২ বড় 
ধরেনর পার্থক্য

আপনার 
অগ্র্থর 

৯৮.৫% আপনার 
অগ্র্থর  
১০০%

$৩ $১৫



কাে আতর্থক সেবা বাোই করার পর আপতে তেনরনক যে 
প্রশ্নগুন�া করনবে:

 
 

 

সেবার ব্যয় মেটানোর রন্য প্রতিটি সেবার চক্নত্র তি নেয়া 
হয়, িনব সেগুন�ার মনধ্য বেি পার্থক্য রনয়নে। আপোর দখা 
প্রনয়ারে যে, তি এর হারগুন�া কনিা। এটিও আপোর দখা 
উতেি যে, প্রতিবানরর চ�েন্ নে আপোর তেকট থেনক তি 
আ্ায় করা হনছে তকো এবং আপোর আনরা রাো উতেি যে, 
আ্ায়ক্ি তি সমাে হানরর অরবা িিাংি (অিএব আপতে 
যনিা অর্থ চ�েন্ ে করনেে, িনিা বেতি পতরমানণ তি ত্নছেে) 
তহনসনব নেয়া হনছে।  

শুধুমাত্র প্রতিটি চ�েন্ ে তেনয় তেন্তা করাই যনরটে েয়। আপোর 
অবশ্যই দখা উতেি যে ্ীর্জ মেয়ান্  আপতে যে তি পতরনিাধ 
করনেে, িার যোগি� তক ্াাঁ়িানছে। এবং আপতে তেনরনকই 
প্রশ্ন করুে যে, ঋণ পাওয়া অরবা আপোর রমাক্ি অর্থ থেনক 
অর্থ অর্জ নের মনিা সুনযাগগুন�া হািো়িা করনেে তকো। 

মেতকং পত�তস পাবত�ক সেন্টার ির 
আরবাে প্যািাগতর’র (তসইউতপ) একটি 
কম্জসূতে। পত�তস এিনভানকট ও রোতিক 
তিরাইোরসহ তসইউতপ’র পাট্জ োররা এই 
তেন্ ্জ তিকায় তবধ্ি ইসু্যর মনিা রটি� 
েীতি সম্পতক্জ ি ইসু্য ব্যাখ্যা করার রন্য 
ভাাঁর করা পোটোর প্রকাি কনর রানক। 
makingpolicypublic.net
 
Collaborators:
CUP: Valeria Mogilevich, 
Christine Gaspar
Remás: Brendan McBride, 
Valentine Njoroge
Chhaya: Rasel Rahman
Designers: Mary Voorhees 
Meehan, Neil Donnelly

সেন্টার ির আরবাে প্যািাগতর 
(তসইউতপ) একটি েে প্রতিট সংস্া, 
অর্থবহ োগতরক যোগানযাগ ব্তদ্ধ করার 
�নক্্য তিরাইে ও তিনল্পর িতক্ত  
ব্যবহার করনে। 
welcometoCUP.org

রেমাস ব্রুকত�ে তভতত্তক একটি সংগিে, 
যেটি ইতমরোন্টন্ র আতর্থক অরোতধকার 
বুঝনি সহায়িা করার মাধ্যনম িান্ র 
অর্থনেতিক তবকানির �নক্্য  
কার করনে। 
sendremas.org

েী� ডোনেত� ও ম্যারী ভুরতহস তমহাে 

ব্রুকত�ে তভতত্তক রোতিক তিরাইোর, 
ইনয়� ইউতেভাতস্জটির সু্� অি আট্জ  
এমএিএ চপ্রারোনম িান্ র সাক্াি হয়। 
িারা সাধারণি স্াপি্য ও তিল্পক�ায় 
আরেহী রোহকন্ র রন্য  
বই এর উপর কার কনরে, ওনয়বসাইট 
তৈতর কনরে এবং প্র্ি্থেীর  
আনয়ারে কনরে। 
marymeehan.com
neildonnelly.net

 

সহনযাতগিার রন্য তবনিষভানব ধন্যবা্: 

Miriam Ackerman, Clara 
Amenyo, Diana Breen (Ariva), 
Susana Ferradás, Sam 
Holleran, Adolfo Mogilevich, 
NYC Office of Financial 
Empowerment, Jasniya 
Sanchez (Qualitas of Life), 
Mark Torrey, Maniza Pritila, 
Anwar Manju, Pema Domingo-
Barker, Oscar Nuñez.

এই প্রকনল্পর রন্য সহনযাতগিা প্র্াে 
কনরনে ন্যারাে কাতমংস িাউনডেিে, 
ন্যািো� এমিাউনমনন্ট ির ত্ আট্জ স, 
স্ান্ডা িাউনডেিে, পাবত�ক িাডে ফ্রম 
ত্ তেউ ইয়ক্জ  তসটি তিপাট্জ নমন্ট অি 
কা�োরা� অ্যানিয়াস্জ ইে পাট্জ োরতিপ 
উইর ত্ তসটি কাউতন্স�, ের্থ টোর 
িাডে এবং এেওয়াইএসই ইউনরানেক্সট 
িাউনডেিে। এই প্রনরনটের রন্য কাউতন্স� 
মেম্বার ব্রাি চ�ডোর এর তেকট হনি অন্যান্য 
সহায়িা পাওয়া গেনে।

© Center for Urban  
Pedagogy, 2014

sendremas.org

তেউ ইয়ক্জ  িহনর বসবাসরি তেiম্ন থেনক 
মধ্য আনয়র অবনহত�ি অতভবাসী 
মােুষন্ রনক সহায়িার উনদেনশ্য 
োয়া’র কম্জসূেীসমূহ পতরোত�ি হয়। 
োয়া বা়িীর মাত�কাো, ফোরনক্ারার 
তেবারণ, ইউটিত�টির ি�প্রসূ ব্যবহার, 
ক্যাতরয়ার অরেগতি, আতর্থক ক্মিায়ে, 
ভা়িানট অতধকার ও োগতরক 
সনেিেিা গন়ি তা�ার কানর 
তবোমূন�্য সহায়িা প্র্াে কনর রানক। 

   নভনজট করুন: 

এখে আপতে রানেে যে, আপোর সামনে 
পেন্দগুন�া তক। আপোর প্রনয়ারে পূরণ 

করনি পানর এমে ব্যাংক ও চরেতিট 
ইউতেয়নে খাাঁর তেনি পানরে। আপোর 

সামনে পেন্দগুন�া যাোই করনি ‘রেমাস’ 
আপোনক সহনযাতগিা করনি পানর।

৩১১ এ কল করুন
এটি তেউ ইয়ক্জ  তসটির অতিতসয়া� 

চহল্প �াইে। এখানে ক� কনর আপতে 
জেনে তেনি পারনবে যে, আপোর 
নেইবারহুনি এমে কাে সংগিে 
আনে তকো, যারা আপোনক অর্থ 

সম্পনক্জ  আনরা বেতি তিক্া ত্নি পানর, 
এবং তবো তি’ত কাে তিোতন্সয়া� 

কাউনন্স�নরর সানর একানন্ত 
আন�ােোর রন্য সাক্ানির সময় 

তেধ্জারনণ সাহায্য  
করনি পানর।

Sustaining Homes 
Strengthening Communities

CDCchhaya
Sustaining Homes 

Strengthening Communities

CDCchhaya
Sustaining Homes 
Strengthening Communities

CDCchhaya

CDCchhaya

CDC
Sustaining Homes 
Strengthening Communities

পরবতকি়ী
  

পিসষেপ?
িবিরন্ন সসবা়ে িি  

এর পিরমাণ কেতা?
তারা সেরাের িকরােব  

িি িনে়ে রােক?
সসবা যাই সহাক না সকন, িি 
এর পিরমাণ িক একই রকম?

দীরভু সম়োেদ আমার 
জন্য সকান্টি উত্তম?


