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ফিন্যান্স – সকল ব ার্ড ২০১৫

ক) ব াক্তা ঋণ কী?

খ) অর্থডর সময়মূর্লযর মূল কারণ  যাখযা কর।

গ) বময়াদ বের্ে কমল ‘চন্দ্র  যাাংক’ বথর্ক কত টাকা পার্ ন্? ফন্ণডয় কর।

ঘ) কমর্লর জন্য  নু্ধর পরামেড গ্রহণ করা যুফক্তসাংগত হর্ ফকন্া? ফসদ্ধান্ত দাও।

১। কমল ‘চন্দ্র  যাাংক’-এর একফট সঞ্চয়ী ফির্ম প্রফত  ছর ২৪,০০০ টাকা কর্র জমা রার্খন্, যার বময়াদ ৫

 ছর এ াং সুর্দর হার ১০%। তার  যাাংকার  নু্ধ তার্ক পর তডীর্ত সমর্ময়ার্দর ও সমহার্র প্রফত মার্স ২,০০০

টাকা কর্র সঞ্চয় ফির্ম জমা করার পরামেড বদন্। [সকল ব ার্ড ‘১৫]

 যাাংক বথর্ক ব াগয পণয ক্রয় করার জন্য বয ঋণ বন্য়া হয়, তার্ক ব াক্তা ঋণ  র্ল।

অর্থডর সময়মূলয এর মূল কারণ হর্লা ফ ফন্র্য়াফজত অর্থডর সুর্দর হার।

ক) ব াক্তা ঋণ কী?

খ) অর্থডর সময়মূর্লযর মূল কারণ  যাখযা কর।

সমর্য়র পফর তডর্ন্র সার্থ সার্থ অর্থডর মূর্লযর বয পফর তডন্ হয় তার্ক অর্থডর সময়মূলয  র্ল। সুর্দর হার্রর

কারর্ণই মূলত অর্থডর  ফ েযৎ মূলয ও  তডমান্ মূর্লযর মর্যয পাথডকয পফরলফিত হয়।  তডমার্ন্ বকান্ অথড

 যাাংর্ক জমা রাখর্ল সুদ সহ ওই জমাকৃত অথড বথর্ক অফতফরক্ত অথড পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ  তডমার্ন্র

১০০ টাকা এ াং ১  ছর পর্রর ১০০ টাকা সুর্দর হার্রর কারর্ণ সমান্ মূলয  হন্ কর্র ন্া।

অর্থডর সময়মূলয

ALL BOARD 2015

উত্তর
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ফিন্যান্স – সকল ব ার্ড ২০১৫

অযানু্ইফটর  ফ েযৎ মূলয, 𝐹𝑉𝐴 = 𝐴 ×
১+𝑖 𝑛

− ১
𝑖

∴ 𝐹𝑉𝐴 = ২৪,০০০ × ১+০.১০ ৫− ১
০.১০

= ২৪,০০০ ×
০.৬১০৫
০. ১০

= ২৪,০০০ × ৬. ১০৫

এখার্ন্, 

সুর্দর হার (i) = ১০%  া ০.১০

 ছর্রর সাংখযা, n = ৫  ছর

 াফেডক ফকফির পফরমাণ, A = ২৪,০০০ টাকা

গ) বময়াদ বের্ে কমল ‘চন্দ্র  যাাংক’ বথর্ক কত টাকা পার্ ন্? ফন্ণডয় কর।

বময়াদ বের্ে কমল ‘চন্দ্র  যাাংক’ বথর্ক পার্ ন্-

আমরা জাফন্,

= ১, ৪৬, ৫২০ টাকা (প্রায়)

বময়াদর্ের্ে কমল ‘চন্দ্র  যাাংক’ বথর্ক ১,৪৬,৫২০ টাকা (প্রায়) পার্ ন্।

𝐹𝑉𝐴 = 𝐴 ×
১+ 𝑖

𝑚

𝑚×𝑛

− ১
𝑖
𝑚

= ২,০০০ ×
১+ ১. ১০

১২
১২×৫

− ১
০. ১০
১২

এখার্ন্, 

প্রফত ফকফির পফরমাণ, (A) = ২,০০০ টাকা

 াফেডক চক্র ৃফদ্ধর সাংখযা (m) = ১২

বময়াদ (n) = ৫  ছর

সুর্দর হার (i) = ১০%  া ০.১০

ঘ) কমর্লর জন্য  নু্ধর পরামেড গ্রহণ করা যুফক্ত সাংগত হর্ ফকন্া? ফসদ্ধান্ত দাও।

কমল যফদ  নু্ধর পরামেড গ্রহণ কর্রন্ তাহর্ল ফতফন্ জমা করর্ত পারর্ ন্-

আমরা জাফন্, 
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= ২,০০০ ×
১.৬৪৫৩০৮৯৩৫− ১

০. ০০৮৩৩৩৩

= ২,০০০ ×
০.৬৪৫৩
০.০০৮৩

= ২,০০০ × ৭৭, ৭৪৭০
= ১,৫৫, ৪৯৪ টাকা (প্রায়)

সুতরাাং, কমল যফদ  নু্ধর পরামেড গ্রহণ কর্রন্ তাহর্ল ফতফন্ (১,৫৫,৪৯৪-১,৪৬,৫২০)= ৮,৯৭৪ টাকা ব ফে

উর্ত্তালন্ করর্ত পারর্ ন্।

তাই পফরর্ের্ে  লা যায়, তার জন্য  নু্ধর পরামেড গ্রহণ করা পুর্রাপুফর যুফক্তসাংগত হর্ ।
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ক)  াফণফজযক  যাাংর্কর আর্য়র প্রযান্ উৎস কী?

খ) আন্তজডাফতক  াফণর্জয আমদাফন্কারকর্দর পর্ি  যাাংক কী ইসুয কর্র?  যাখযা কর্রা।

গ) ‘বমঘলা  যাাংক’ জন্া হাসান্র্ক বকান্ যরর্ন্র সহায়তা প্রদান্ কর্র?  ণডন্া কর্রা।

ঘ) বদর্ের অথডনন্ফতক উন্নয়র্ন্ ‘বমঘলা  যাাংক’ এর োখাগুর্লার  ূফমকা মূলযায়ন্ কর্রা।

৩। জন্া হাসান্ একজন্ আমদাফন্কারক। ফতফন্ তার এলাকায় ‘বমঘলা’  যাাংর্কর সহায়তায় সহর্জই

 য সাফয়ক কাযড পফরচালন্া কর্রন্। বদর্ের ফ ফ ন্ন অঞ্চর্ল এ  যাাংর্কর োখা রর্য়র্ছ, বযখার্ন্ প্রচুর বলাক

কমডরত।  যাাংকফট জন্া হাসার্ন্র মর্তা  য সায়ীর্দর প্রফতফন্ফয ফহর্সর্ ফ ফ ন্ন ার্ সহায়তা প্রদান্ কর্র।

[সকল ব ার্ড ‘১৫]

ক)  াফণফজযক  যাাংর্কর আর্য়র প্রযান্ উৎস কী?

 াফণফজযক  যাাংর্কর আর্য়র প্রযান্ উৎস প্রদত্ত ঋর্ণর সুদ।

খ) আন্তজডাফতক  াফণর্জয আমদাফন্কারকর্দর পর্ি  যাাংক কী ইসুয কর্র?  যাখযা কর্রা।

আন্তজডাফতক  াফণর্জয আমদাফন্কারকর্দর পর্ি  যাাংক প্রতযয়পত্র ইসুয কর্র।

প্রতযয়ন্পর্ত্রর মাযযর্ম  যাাংক ব র্দফেক  াফণর্জয রপ্তাফন্কারকর্ক আমদাফন্কারর্কর পি বথর্ক অফগ্রম অথড

প্রদার্ন্র  য স্থা কর্র। এছাডা প্রতযয়ন্পত্র আমদাফন্ ও রপ্তাফন্কারর্কর মর্যয আফথডক ও  য সাফয়ক সম্পকড

স্থাপর্ন্র পাোপাফে দুই পর্ির স্বাথড সাংরির্ণর মাযযর্ম অ যন্তরীণ এ াং ব র্দফেক  য সায়  াফণর্জযর

সম্প্রসারর্ণ  যাপক  ূফমকা পালন্ কর্র থার্ক।

 াফণফজযক  যাাংক ও তার পফরফচফত

উত্তর
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গ) ‘বমঘলা  যাাংক’ জন্া হাসান্র্ক বকান্ যরর্ন্র সহায়তা প্রদান্ কর্র?  ণডন্া কর্রা।

 াফণফজযক  যাাংকসমূহ সাযারণ গ্রাহক,  য সায়ী এ াং আমদাফন্ ও রপ্তাফন্কারর্দর জন্য ফ ন্ন ফ ন্ন ার্ বস া ও

প্রফতফন্ফযত্বমূলক সহায়তা প্রদান্ কর্র থার্ক।

উদ্দীপর্কর ‘বমঘলা  যাাংক’ জন্া হাসান্র্ক ঋণ সহায়তাসহ ফ ফ ন্ন যরর্ন্র  য সাফয়ক প্রফতফন্ফযত্বমূলক

সহায়তা প্রদান্ কর্র।

উদ্দীপর্কর জন্া হাসান্ একজন্ আমদাফন্কারক। ফতফন্ তার এলাকায় ‘বমঘলা  যাাংক’-এর সহায়তায় সহর্জই

তার  য সাফয়ক কাযড পফরচালন্া কর্রন্। এর্ির্ত্র ফতফন্ একজন্ আমদাফন্কারক হওয়ায়  যাাংক তার্ক ঋণ

সহায়তা ছাডাও প্রতযয়পত্র ইসুযর মাযযর্ম সহর্জ  য সাফয়ক কাযডক্রম পফরচালন্া করর্ত যা তীয় সাহাযয-

সহর্যাফগতা কর্র থার্ক। এছাডা বমঘলা  যাাংক হাসার্ন্র পর্ি অথড সাংগ্রহ,অথড স্থান্ান্তর,  য সাফয়ক পরামেড

প্রদান্ ইতযাফদ প্রফতফন্ফযত্ব কাযডক্রমও সম্পাদন্ কর্র থার্ক। এর ির্ল হাসার্ন্র  য সাফয়ক কাযডক্রম গফতেীল ও

সিল হয়।

ঘ) বদর্ের অথডনন্ফতক উন্নয়র্ন্ ‘বমঘলা  যাাংক’ এর োখাগুর্লার  ূফমকা মূলযায়ন্ কর্রা।

বমঘলা  যাাংক একফট  াফণফজযক  যাাংক হওয়ায় বদর্ের সাফ ডক অথডনন্ফতক উন্নয়র্ন্ এর োখাগুর্লার  ূফমকা

অতযন্ত গুরুত্বপূণড।

সাযারণ ার্  যাাংক  লর্ত আমরা  াফণফজযক  যাাংকর্কই  ুর্ে থাফক। এ  যাাংক সারার্দর্ে একাফযক োখা

পফরচালন্ার মাযযর্ম গ্রাহকর্দরর্ক বস া প্রদান্ করর্ছ। এর ির্ল িুদ্র িুদ্র সঞ্চয়কারীরা বযমন্  যাাংক ফহসা 

বখালার মাযযর্ম মূলযন্ গঠর্ন্  ূফমকা রাখর্ছ বতমফন্ বছাট- ড স বেফণর  য সায়ীও সা লীল ার্ তার্দর

 য সাফয়ক কমডকাণ্ড পফরচালন্া করর্ছ।

উদ্দীপর্ক বমঘলা  যাাংক জন্া হাসার্ন্র মর্তা আমদাফন্কারর্কর পর্ি প্রফতফন্ফয ফহর্সর্  যাাংফকাং কার্যড

সহায়তা কর্র থার্ক, যা জন্া হাসার্ন্র  য সাফয়ক কাজর্ক সহজ কর্র।  যাাংকফট জন্া হাসার্ন্র প্রফতফন্ফযত্ব

করায় সহর্জই ব াো যায়, এফট একফট  াফণফজযক  যাাংক।
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বমঘলা  যাাংকফট  াফণফজযক  যাাংক হওয়ায় সারার্দর্ে একাফযক োখা পফরচালন্ার মাযযর্ম গ্রাহকর্দরর্ক বস া

প্রদান্ কর্র। এর ির্ল িুদ্র িুদ্র সঞ্চয়কারী  যাাংক ফহসা বখালার মাযযর্ম মূলযন্ গঠর্ন্  ূফমকা রাখর্ছন্।

এর্ত স বেফণর  য সায়ী সা লীল ার্ তার্দর  য সাফয়ক কমডকাণ্ড পফরচালন্া করার সুর্যাগ পার্েন্। এছাডা

এ  যাাংক মূলযন্ ফ ফন্র্য়াগ, অথডনন্ফতক অ কাঠার্মাগত উন্নয়ন্, অথড স্থান্ান্তর, পরামেড দান্, কমডসাংস্থান্ সৃফি,

ঋণ ফন্য়ন্ত্রণ, ফের্ের উন্নয়ন্, আঞ্চফলক উন্নয়ন্ ইতযাফদ বির্ত্র সহায়তার মাযযর্ম বদর্ের অথডনন্ফতক উন্নয়র্ন্

 যাপক  ূফমকা পালন্ করর্ছ। অথডাৎ বমঘলা  যাাংর্কর োখাগুর্লা মূলত  যাাংকফটর্ক এ যরর্ন্র বস া প্রদার্ন্র

সুর্যাগ বতফর কর্র ফদর্ে।
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ক) ATM-এর পূণডরূপ কী?

খ) সুদফ হীন্  যাাংক ফহসা ফট  যাখযা কর্রা।

গ) ফম. পাপন্ ফন্কটস্থ  যাাংর্ক বকান্ যরর্ন্র  যাাংক ফহসা বখার্লন্?  ণডন্া কর্রা।

ঘ) ফম. পাপর্ন্র ই- যাাংফকাং বস া গ্রহর্ণর বযৌফক্তকতা ফ র্েেণ কর্রা।

৩। ‘মফণ কফম্পউটার প্রফেিণ বকন্দ্র’-এর মাফলক ফম. পাপন্।  য সায় পফরচালন্ার জন্য ফতফন্ ফন্কটস্থ একফট

 যাাংর্ক ‘ যাাংক ফহসা ’ বখার্লন্। উক্ত ফহসার্ ফতফন্ প্রফতফদন্ কর্য়ক ার অথড জমা বদন্। তর্ সপ্তার্হ দু’ ার্রর

ব ফে অথড উর্ত্তালন্ কর্রন্ ন্া। পর তডীর্ত ফম. পাপন্ ই- যাাংফকাং এর সুফ যা গ্রহর্ণর  য স্থা বন্ন্।

[সকল ব ার্ড ‘১৫]

ক) ATM-এর পূণডরূপ কী?

ATM-এর পূণডরূপ হর্লা— Automated Teller Machine.

খ) সুদফ হীন্  যাাংক ফহসা ফট  যাখযা কর্রা।

সুদফ হীন্ ফহসা  লর্ত চলফত ফহসা র্ক ব াোয়।

বয ফহসার্ র মাযযর্ম প্রফতফদন্  া সপ্তার্হ যত ার খুফে টাকা জমা রাখা এ াং তা উর্ত্তালন্ করা যায়, তার্ক

চলফত ফহসা  র্ল। এ ফহসার্ র গ্রাহকর্দর সাযারণত বকার্ন্া সুদ প্রদান্ করা হয় ন্া। বিত্র ফ র্ের্ে এ

ফহসার্ র মাযযর্ম জমাফতফরক্ত অথড উর্ত্তালন্ করা যায়।

 যাাংর্কর আমান্ত

উত্তর
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গ) ফম. পাপন্ ফন্কটস্থ  যাাংর্ক বকান্ যরর্ন্র  যাাংক ফহসা বখার্লন্?  ণডন্া কর্রা।

বয ফহসার্ র মাযযর্ম প্রফতফদন্  া সপ্তার্হ যত ার খুফে টাকা জমা রাখা যায়, ফকন্তু সপ্তার্হ দুই ার  া ফন্য়ম

অনু্যায়ী টাকা উর্ত্তালন্ করা যায় তার্ক সঞ্চয়ী ফহসা  র্ল। সাযারণত অ য সায়ী ফন্ফদডি আর্য়র জন্গণ

সঞ্চর্য়র উর্দ্দর্েয এ ফহসা খুর্ল থার্ক। এ ফহসার্ র ফ পরীর্ত  যাাংক বর্ফ ট কার্ডও ইসুয কর্র থার্ক।

উদ্দীপর্ক ফম. পাপন্ ফন্কটস্থ  যাাংর্ক সঞ্চয়ী ফহসা বখার্লন্।

উদ্দীপর্কর পাপন্ ‘মফণ কফম্পউটার প্রফেিণ বকন্দ্র’-এর মাফলক। ফতফন্  য সায় পফরচালন্ার জন্য ফন্কটস্থ

একফট  যাাংর্ক ফহসা বখার্লন্। ফতফন্ উক্ত ফহসার্ প্রফতফদন্ কর্য়ক ার টাকা জমা ফদর্লও সপ্তার্হ দুই ার্রর

ব ফে টাকা উর্ত্তালন্ করর্ত পার্রন্ ন্া। সুতরাাং বদখা যার্ে, পাপর্ন্র  যাাংক ফহসা ফট সঞ্চয়ী ফহসার্ র

ব ফের্িযর সার্থ সামঞ্জসযপূণড। তাই তার ফহসা ফটর্ক সঞ্চয়ী ফহসা ফহর্সর্ ই গণয করা যায়।

ঘ) ফম. পাপর্ন্র ই- যাাংফকাং বস া গ্রহর্ণর বযৌফক্তকতা ফ র্েেণ কর্রা।

ই- যাাংফকাং  া ইর্লকট্রফন্ক  যাাংফকাং এমন্ একফট তথয প্রযুফক্তফন্ ডর  যাাংফকাং  য স্থা, যার মাযযর্ম বকার্ন্া  যাাংক

 া আফথডক প্রফতষ্ঠান্ গ্রাহর্কর সার্থ ইর্লকট্রফন্ক পদ্ধফতর্ত আফথডক বলন্র্দন্ সম্পাদন্ করর্ত পার্র। আফথডক

বলন্র্দন্ ছাডাও এ পদ্ধফতর্ত  যাাংক গ্রাহর্কর পর্ি ফ ফ ন্ন যরর্ণর দফললপত্র ইসুয ও সর রাহ কর্র থার্ক।

উদ্দীপর্ক ফম. পাপর্ন্র ই- যাাংফকাং বস া গ্রহণ করা বযৌফক্তক।

উদ্দীপর্কর পাপন্ মফণ কফম্পউটার প্রফেিণ বকন্দ্র’-এর মাফলক। তার  য সায়ফট প্রযুফক্তফন্ ডর হওয়ায় ফতফন্

 য সাফয়ক ফ ফ ন্ন কাযডক্রম সহর্জ সম্পাদর্ন্র উর্দ্দর্েয ই- যাাংফকাং সুফ যা গ্রহর্ণর  য স্থা কর্রন্। এরপ সুফ যা

গ্রহর্ণর ির্ল ফতফন্ গ্রাহকর্দর সর্ ডাচ্চ সন্তুফি প্রদার্ন্র মাযযর্ম  য সায় সম্প্রসারর্ণ  ূফমকা রাখর্ত পারর্ ন্।

ই- যাাংফকাং বস া বন্ওয়ার মাযযর্ম একজন্ গ্রাহক সহর্জ এক স্থান্ বথর্ক অন্যস্থার্ন্ দ্রুত অথড স্থান্ান্তর করর্ত

পার্র।  যাাংক  ন্ধ থাকর্লও ATM-এর সহায়তায় বর্ফ ট কার্ড  য হার কর্র অথড উর্ত্তালন্ করর্ত পারর্ ন্।

এছাডা গ্রাহক বযর্কার্ন্া সময় তার ফহসার্ র ফ  রণী, ফ ল প্রদান্সহ অন্যান্য বলন্র্দন্ ইন্টারর্ন্র্টর মাযযর্ম

করর্ত পারর্ ন্। ফম. পাপন্  য সায়ী হওয়ায় তার এ যরর্ন্র বস ার প্রর্য়াজন্ আর্ছ। সুতরাাং উদ্দীপর্কর ফম.

পাপন্  য সার্য়র যরণ ও ব ফেিয ফ র্ চন্ায় তার জন্য ই- যাাংফকাং বস া গ্রহণ করা অতযন্ত বযৌফক্তক  র্ল আফম

মর্ন্ কফর।
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ক) বদর্ের বন্াট ও মুদ্রা প্রচলর্ন্র িমতাপ্রাপ্ত একমাত্র প্রফতষ্ঠান্ বকান্ফট?

খ) বচর্ক দাগকাটা হয় বকন্?  যাখযা কর্রা।

গ) ফম. সুজয় তার বছর্লর্ক কী যরর্ন্র বচক ফদর্য়র্ছন্?  ণডন্া কর্রা।

ঘ) গ্রাহক ফহর্সর্  যাাংর্কর প্রফত ফম. সুজর্য়র দাফয়ত্ব মূলযায়ন্ কর্রা।

৩। ফম. সুজয় একজন্ চাকফরজী ী। ফতফন্ তার বছর্লর্ক একফট বচক ফদর্য়  যাাংর্ক পাফঠর্য় ১০,০০০ টাকা

উর্ত্তালন্ করান্। ফতফন্ টাকাগুর্লা গুর্ণ ৫০০ টাকার একফট বন্াট ব ফে বদখর্ত পান্। তখন্ ফম. সুজয়  যাাংর্ক

ফগর্য় মযার্ন্জার্রর সার্থ বদখা কর্র ৫০০ টাকা বিরত ফদর্য় আর্সন্। [সকল ব ার্ড ‘১৫]

ক) বদর্ের বন্াট ও মুদ্রা প্রচলর্ন্র িমতাপ্রাপ্ত একমাত্র প্রফতষ্ঠান্ বকান্ফট?

বদর্ের বন্াট ও মুদ্রা প্রচলর্ন্র িমতাপ্রাপ্ত একমাত্র প্রফতষ্ঠান্ হর্ে বকন্দ্রীয়  যাাংক।

খ) বচর্ক দাগকাটা হয় বকন্?  যাখযা কর্রা।

সাযারণত  াহক বচক  া হুকুম বচর্কর উপফর ার্গর  াম বকাণায় আডাআফড দুফট দাগ বটর্ন্ উক্ত বচকর্ক

দাগকাটা বচর্ক রূপান্তর করা যায়।  যাাংক ফহসা  যতীত এরূপ বচর্কর অথড উর্ত্তালন্ করা যায় ন্া। তাই

বচকফট চুফর হর্ল  া হাফরর্য় বগর্ল প্রতারণা  া জাফলয়াফতর সম্ভা ন্া থার্ক ন্া।

আফথডক বলন্র্দর্ন্ অফযক ফন্রাপত্তার জন্য বচর্ক দাগকাটা হয় । বয বচর্কর অথড  যাাংক ন্গর্দ প্রদান্ ন্া কর্র

গ্রাহর্কর  যাাংক ফহসার্ র মাযযর্ম প্রদান্ কর্র, তার্ক দাগকাটা বচক  র্ল।

 যাাংক ও গ্রাহক

উত্তর
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গ) ফম. সুজয় তার বছর্লর্ক কী যরর্ন্র বচক ফদর্য়র্ছন্?  ণডন্া কর্রা।

বচর্কর টাকা বযর্কার্ন্া  যফক্ত  যাাংর্ক উপস্থাপন্ কর্র সাংগ্রহ করর্ত পার্র তার্ক  াহক বচক  র্ল। এ যরর্ন্র

বচর্কর প্রযান্ ব ফেিয হর্লা- যার কার্ছ বচকফট থাকর্ বস-ই বচর্কর মাফলক  া অফযকারী হর্ । বচকফট  যাাংর্ক

উপস্থাপন্ করর্ল  যাাংক যারকর্ক টাকা ফদর্ত  াযয থার্ক।

উদ্দীপর্ক ফম. সুজয় একজন্ চাকফরজী ী। ফতফন্ তার বছর্লর্ক ১০,০০০ টাকার একফট বচক ফদর্য়  যাাংর্ক

পাঠান্। বচকফট  যাাংর্ক উপস্থাপন্ করার পর  যাাংক তাৎিফণক ার্ ই বচর্কর অথড পফরর্োয কর্রর্ছ। অথডাৎ ফম,

সুজর্য়র প্রদান্কৃত বচর্কর প্রাপক বযই বহাক ন্া বকন্, তার বছর্ল ফছল  াহক। আর  যাাংক বক ল ‘ াহক

বচক’- এর অথড বযর্কার্ন্া  াহক দ্বারা উপস্থাপর্ন্র সার্থ সার্থ ন্গর্দ পফরর্োয কর্র। তাই  লা যায়, ফম.

সুজর্য়র প্রদান্কৃত বচকফট একফট  াহক বচক।

উদ্দীপর্কর ফম. সুজয় তার বছর্লর্ক  াহক বচক ফদর্য়র্ছন্।

ঘ) গ্রাহক ফহর্সর্  যাাংর্কর প্রফত ফম. সুজর্য়র দাফয়ত্ব মূলযায়ন্ কর্রা।

গ্রাহক ফহর্সর্  যাাংর্কর প্রফত ফম. সুজর্য়র দাফয়ত্বর্ ায অতযন্ত প্রোংসার দাফ রার্খ।

 যাাংর্কর গ্রাহক  লর্ত ঐ  যফক্তর্ক ব াোয়, ফযফন্  যাাংর্কর বযর্কার্ন্া যরর্ন্র ফহসা অথ া অন্যান্য বস ার

মাযযর্ম  যাাংর্কর সার্থ যুক্ত থার্কন্। এর্ির্ত্র  যাাংর্কর বযমন্ গ্রাহর্কর প্রফত দাফয়ত্ব থার্ক বতমফন্ গ্রাহর্করও

 যাাংর্কর প্রফত দাফয়ত্ব ও কতড য থার্ক। ঋর্ণর টাকা পফরর্োয এ াং সুদ প্রদান্ ছাডাও সততা ও ফ শ্বাস

 যাাংর্কর প্রফত গ্রাহর্কর ফ র্েে দাফয়ত্ব ফহর্সর্ গণয হয়।

 যাাংক ও গ্রাহর্কর সম্পকড সততা ও ফ শ্বার্সর ওপর ফন্ ডর কর্র বতফর হয়।  যাাংর্কর সার্থ সম্পর্কডর বির্ত্র

সততার পফরচয় বদয়া গ্রাহর্কর পরম দাফয়ত্ব। উদ্দীপর্ক গ্রাহক ফহর্সর্ ফম. সুজয় ৫০০ টাকার বন্াটফট  যাাংর্ক

বিরত ফদর্য় সততার পফরচয় ফদর্য়র্ছন্। এর মাযযর্ম ফতফন্ তার দাফয়ত্বফট পালন্ কর্রর্ছন্। এর ির্ল তার

সার্থ  যাাংর্কর সম্পকড মজ ুত হর্ । তাই  লা যায়, গ্রাহক ফহর্সর্ ফম. সুজয়  যাাংর্কর প্রফত দাফয়ত্ব পালন্

কর্রর্ছন্।

উদ্দীপর্ক উফিফখত ফম. সুজয় তার বছর্লর্ক একফট বচক ফদর্য়  যাাংর্ক পাফঠর্য় ১০,০০০ টাকা উর্ত্তালন্ করান্।

ফতফন্ টাকাগুর্লা গুর্ণ ৫০০ টাকার একফট বন্াট ব ফে বদখর্ত পান্। তখন্ ফতফন্  যাাংর্ক ফগর্য় মযার্ন্জার্রর

সার্থ বদখা কর্রন্ এ াং ৫০০ টাকা বিরত ফদর্য় আর্সন্।
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