
 

আমােদর গৰ্াহকেদর তথয্ ও েযাগােযাগ পৰ্যুিক্তর িনরাপত্তা িবষয়ক সেচতনতা – এক নজের 

ইন্টারেনট বয্াংিকং এর জনয্ সাইনআপ 

 

আিম কীভােব ইন্টারেনট বয্াংিকং-এর জনয্ 

সাইনআপ করেত পাির? 

বয্াংেকর শাখা আপনার ইন্টারেনট বয্াংিকং-এর 

সাইনআপ করা ও ইউজার আইিড ৈতিরর সম্পণর্ 

পদ্ধিতিটেত আপনােক সাহাযয্ করেব।  

   

আমার িক বৰ্াউজার আপেগৰ্ড করেত হেব? 

এসআইিবএল চায় তার কাস্টমারেদর েসরা সািভর্স 

িদেত। েবিশরভাগ বৰ্াউজার বয্বহার কেরই হয়ত 

অনলাইন বয্াংিকং করা যােব, তেব পুেরােনা 

ভাসর্েনর বৰ্াউজারগুেলা হয়ত আপনােক িকছু ফাংশন 

বয্বহাের বাধা হেয় দাড়ােত পাের।  তাই অনলাইন 

বয্াংিকং এর সবর্ািধক েসবা েপেত আমরা 

কাস্টমারেদর ১২৮-িবট এনিকৰ্পশনসমৃদ্ধ বৰ্াউজার 

বয্বহার করেত উদব্দ্ধ কির।  
 

বৰ্াউজােরর ভাসর্ন কীভােব েদখেত পাির? 

েবিশরভাগ বৰ্াউজােরর েক্ষেতৰ্ই ভাসর্ন েদখেত 

বৰ্াউজােরর েনিভেগশন েমনুেত “About (browser 

name)”-েত িক্লক কের আপিন েদখেত পােবন।   
 

আিম কখন অনলাইন বয্াংিকং বয্বহার করা শুরু 

করেত পাির? 

আপিন িনবন্ধন করার পরপরই অনলাইন বয্াংিকং 

বয্বহার করা শুরু করেত পারেবন।  

 
 

ইন্টারেনট বয্াংিকং-এর িফচারসমূহ 

 
 

ইন্টারেনট বয্াংিকং-এর মাধয্েম আিম কী ধরেণর 

েলনেদন করেত পারেবা? 

ইন্টারেনট বয্াংিকং-এর মাধয্েম আপিন আপনার 

অয্াকাউেন্টর বতর্মান এবং পুেরােনা েলনেদেনর 

িববরণী েদখেত পােবন, আপনার এসআইিবএল-এ 

থাকা অয্াকাউন্টগুেলার মেধয্ ফান্ড টৰ্ান্সফার করেত 

পারেবন, িবল েপ করেত পারেবন, নতুন েচক 

বইেয়র জনয্ অনুেরাধ করেত পারেবন, আপনার 

েসিভংস এবং েলান অয্াকাউেন্টর েস্টটেমন্ট েদখেত 

পারেবন এবং আেরা অেনক সুিবধা উপেভাগ করেত 

পারেবন।  
 

 

আিম িক অনলাইেন আমার অয্াকাউন্ট েস্টটেমন্ট 

েদখেত পােবা? 

িজব্।  নানান ধরেণর অয্াকাউন্ট েযমন িডেপািজট 

অয্াকাউন্ট, েকৰ্িডট ও েলান অয্াকাউেন্টর েস্টটেমন্ট 

আপিন ইন্টারেনট বয্াংিকং-এর মাধয্েম েদখেত 

পােবন।  
 

আিম িক ইন্টারেনট বয্াংিকং এর মাধয্েম েচেকর 

ছিব পাওয়ার অনুেরাধ করেত পারেবা? 

না।  
 

অনলাইেন অয্াকাউন্ট সংকৰ্ান্ত কী িববরণী পাওয়া 

যােব?  

েরিজস্টাডর্ অয্াকাউন্ট সমূেহর আিথর্ক িববরণী।  
 
{ 
আিম িক অয্াকাউন্টসমূেহর মেধয্ ফান্ড টৰ্ান্সফার 

করেত পারেবা? 

হয্া।ঁ  আপিন আপনার এসআইিবএল-এর েরিজস্টাডর্ 

এবং তািলকাভুক্ত অয্াকাউন্টসমূেহর মেধয্ ফান্ড 

টৰ্ান্সফার করেত পারেবন।  
 

কতিদেনর েলনেদন িববরণী েদখা যােব? 

এক বছর।  
 

আিম এিটএেম েকােনা টাকা উেত্তালন করেল 

কতক্ষণ পের তার পৰ্ভাব আমার অয্াকাউন্ট 

বয্ােলেন্স পিরবতর্ন আনেব?  

যখন আপিন েডিবট কােডর্র মাধয্েম েকােনা টাকা 

উেত্তালন করেবন, আপনার অয্ােভইেলবল বয্ােলন্স 

েথেক েসই টাকার পিরমাণ সােথ সােথই কিমেয় 

েফলা হেব।  িকছু েনটওয়াকর্ েলনেদনগুেলা সােথ 

সােথ আপেডট কের এবং িকছু েনটওয়াকর্ একটু 

সময় েনয়।  তেব সাধারণভােব, এিটএম/েডিবট 

কােডর্র মাধয্েম করা েলনেদনগুেলার পৰ্ভাব আপনার 

ইন্টারেনট বয্াংিকং-এর টৰ্ানেজকশন িহিস্টৰ্েত 

পরবতর্ী কমর্িদবেস আসেব।  
 

ইন্টারেনট বয্াংিকং-এর মাধয্েম েলনেদন 
 

অনলাইেন েলনেদেনর বয্াপাের িক েকােনা সীমা 

েবেঁধ েদয়া আেছ? 

িদেন ৪ (চার) বার, ৈদিনক সেবর্াচ্চ ৫০,০০০ 

(পঞ্চাশ হাজার) টাকা এবং এক মােস সবর্েমাট 

৩,০০,০০০ (িতন লক্ষ) টাকা।    
 

 

েকান অয্াকাউন্ট েথেক এবং েকান অয্াকাউেন্ট আিম 

টৰ্ান্সফার করেত পারেবা?  

েকবলমাতৰ্ আপনার েরিজস্টাডর্ িডেপািজট 

অয্াকাউন্টসমূেহর মেধয্।  
 

আিম যিদ েকােনা অয্াকাউেন্টর মািলক না হই, 

তাহেল িক েসটােত টাকা টৰ্ান্সফার করেত পারেবা? 

না।   

 

আমার অনয্ বয্াংেক একিট অয্াকাউন্ট আেছ।  আিম 

িক েসই অয্াকাউন্ট েথেক টাকা আমার 

এসআইিবএল অয্াকাউেন্ট ফান্ড টৰ্ান্সফার করেত 

পারেবা? 

না।  এখেনা এই অনুমিত েদয়া েনই।  
 

 

ইন্টারেনট বয্াংিকং সংকৰ্ান্ত সাধারণ তথয্াবলী 

 
 

ইন্টারেনট বয্াংিকং-এর েকমন খরচ হয়? 

এেক্ষেতৰ্ রক্ষণােবক্ষেণর জনয্ েকােনা মািসক িফ 

েনওয়া হয় না।   
 

িস্কৰ্েন েয তথয্ েদখেত পাই তা কতক্ষন আেগর?  

অনয্ েকােনা বলা না হেল, সারািদন আপনার 

অয্াকাউেন্ট হওয়া সমস্ত েলনেদেনর তাত্ক্ষিণকভােব 

তথয্ েদখায় ইন্টারেনট বয্াংিকং। 
} 
এমন িক েকােনা সময় আেছ যখন আিম আমার 

অয্াকাউন্ট বয্বহার করেত পারেবা না? 

ইন্টারেনট বয্াংিকং ৈদিনক ২৪ ঘন্টাই বয্বহার 

করেত পারেবন, সপ্তােহ ৭ িদন বয্বহার করেত 

পারেবন।  েকবলমাতৰ্ যখন িসেস্টেমর িকছু 

েমইেন্টেনন্স করা হয়, তখন বয্িতকৰ্ম ঘেট।  
 

ইন্টারেনট বয্াংিকং িসেস্টম যিদ ক্ষিতগৰ্স্ত হয়, 

আমার েলনেদন িক সম্পন্ন হেব?  

ইন্টারেনট বয্াংিকং িসেস্টম এবং এর সমস্ত বয্াক-

আপ িসেস্টম একসােথ ক্ষিতগৰ্স্ত হেত খুব কমই 

েদখা যায়।  তেব আপিন িনিশ্চত থাকেত পােরন এই 

েভেব েয েযসব েলনেদেনর জনয্ আপিন একটা 

কনফােমর্শন নামব্ার েপেয়েছন তা সম্পন্ন হেয়েছ।   
 

 

পাসওয়াডর্ ভুেল েগেল কী করেত হেব? 

েয শাখায় অয্াকাউন্ট খুেলিছেলন, েসই শাখায় 

েযাগােযাগ করুন।  

 

ইন্টারেনট বয্াংিকং-এর পাসওয়াডর্ িরেসট করেত িক 

আমার এিটএম/েডিবট কােডর্র নামব্ার পৰ্েয়াজন 

আেছ? 

না।   

 

ইন্টারেনট বয্াংিকং-এর ইউজার আইিড কীভােব 

উদ্ধার করেবা? 

েয শাখায় অয্াকাউন্ট খুেলিছেলন, তার মাধয্েম 

আমােদর সােথ েযাগােযাগ করুন।  
 
 

হািরেয় যাওয়া বা চুির হেয় যাওয়া এিটএম/েডিবট 

কােডর্র বয্াপাের আিম কীভােব িরেপাটর্ করেবা? 

েহল্প েডেস্কর নামব্াের কল করার মাধয্েম: :  

+8801929988880 এবং +8801929988881 
 

 

আমার ইন্টারেনট বয্াংিকং ইউজার আইিড িক? 

ইন্টারেনট বয্াংিকং মিডউেলর মাধয্েম েরিজস্টার 

করা ইেমইল আইিড।  

 
 

আমার লগ-ইন পাসওয়াডর্ িক েকস-েসনিসিটভ? 

হয্া।ঁ  সিঠক পাসওয়াডর্সমূহ েকস েসনিসিটভ যা ৮ 

েথেক ১৫ অক্ষেরর সমান দীঘর্ এবং নমব্র ও বেণর্র 

সমনব্েয় ৈতির হেত হয়।  আপনার পাসওয়ােডর্ 

অবশয্ই অন্ততপেক্ষ একিট বণর্  এবং একিট নামব্ার 

থাকেত হেব।  পাসওয়াডর্িট অনলাইন ইউজার 

আইিড েথেক পৃথক হেত হেব।  
 

আিম িক ইন্টারেনট বয্াংিকং ইউজার আইিড এবং 

পাসওয়াডর্ পিরবতর্ন করেত পারেবা? 

হয্া।ঁ  
 

 

িনরাপত্তা 
 

 

 

ইন্টারেনট বয্াংিকং কতটা িনরাপদ? এর িনরাপত্তা 

িবধােন কী কী বয্বস্থা রেয়েছ?  

ইন্টারেনট বয্াংিকংেক িনরাপদ করেত এসআইিবএল 

এখনকার সমেয়র সেবর্াচ্চ িনরাপত্তা এনিকৰ্পশন 

বয্বহার কের থােক।  এনিকৰ্পশন হেলা েসই পদ্ধিত 

যার মাধয্েম েকােনা তথয্েক এমনভােব রূপান্তর 

করা হয় েযন অনয্ েকান িকছু তা েকােনাভােবই পাঠ 

করেত না পাের।  বাড়িত িনরাপত্তা পদেক্ষপ িহেসেব 

আপিন েয একিট িনভর্রেযাগয্ এসআইিবএল 

ওেয়বসাইেট েসবা িনেচ্ছন, তা সহেজই যাচাই 

করার সুিবধা িদেব ইন্টারেনট বয্াংিকং।  

 

আমার বয্াংিকং-এর তথয্গুেলার বয্াপাের িক 

আপনারা আমােক িনশ্চয়তা িদেচ্ছন? 

হয্াঁ, অবশয্ই।   
 

আমার বয্াংিকং-এর তথয্গুেলার িনরাপত্তা িনিশ্চত 

করেত আিম কীভােব সাহাযয্ করেত পাির? 

আপনার ইন্টারেনট বয্াংিকং অয্াকাউেন্টর িনরাপত্তার 

পৰ্থম পযর্ােয়র িনশ্চয়তা আপিন িনেজই।  িনম্নিলিখত 

িনেদর্িশকা অনুসাের আপিন আপনার ও আপনার 

অয্াকাউেন্টর িনরাপত্তা িনিশ্চত করেত পােরন— 
 

আপনার পাসওয়াডর্ কখেনা কাউেক িদেবন না।  

এসআইিবএল-এর কমর্ীরা কখেনা পাসওয়াডর্ জানেত 

চাইেবন না।  
 

ইন্টারেনট বয্াংিকং েসশেনর কাজ েশষ হেল  

সবসময় েসই েপইেজর ‘লগ আউট’ বাটেন িক্লক 

কের িসেস্টম েথেক েবর হেয় যান।  

 

এমন পাসওয়াডর্ েবর করুন যা নমব্র ও বেণর্র 

সমনব্েয় ৈতির এবং আপনার পাসওয়ােডর্ অবশয্ই 

অন্ততপেক্ষ একিট বণর্ এবং একিট নামব্ার থাকেত 

হেব।  এমন হেত হেব েযন সহেজই েকউ আপনার 

পাসওয়াডর্িট অনুমান কের েবর কের েফলেত না 

পাের।  
 

পাসওয়ােডর্র বয্াপাের সেচতন থাকুন।  েকাথাও িলেখ 

রাখেবন না অথবা রাখেলও এমনভােব রাখুন েযন 

েকউ সহেজ তা খুঁেজ না পায়।  

 
 

আিম কীভােব বুঝেবা েয আিম একিট 

এসআইিবএল-এর িনরাপদ অনলাইন সাইেট িভিজট 

করিছ? 

ইন্টারেনট বয্াংিকং আপনােক সহেজই যাচাই করার 

সক্ষমতা েদেব েয আপিন িনভর্রেযাগয্ 

এসআইিবএল-এর ওেয়বসাইট িভিজট করেছন 

নািক জািলয়াতেদর ৈতির ভুয়া ওেয়বসাইট বয্বহার 

করেছন।   

 
 

আমার পাসওয়াডর্ কাজ করেছ না।  কী করা উিচত? 

আপনার অয্াকাউন্ট েয শাখায় খুেলিছেলন, েসখােন 

েযাগােযাগ করুন।  

 

 

ইন্টারেনট বয্াংিকং েথেক আিম যিদ লগ অফ না 

কির তাহেল কী ঘটেব? 

আপনার উিচত সবসময় ইন্টারেনট বয্াংিকং েথেক 

লগ অফ করা।  তেব ৩ িমিনট যিদ েকােনা কাজ না 

করা হয় তাহেল িনরাপত্তার জনয্ই আপনার 

অয্াকাউন্টিট টাইম আউট হেয় যােব।   
 

িসিকউর সেকট েলয়ার (এসএসএল) কী? 

েনটেস্কপ কিমউিনেকশন কেপর্ােরশেনর একটা 

পৰ্েটাকল িসিকউর সেকট েলয়ার (এসএসএল) যা 

ইন্টারেনেট িনরাপদ েযাগােযাগ িনিশ্চত করার জনয্ 

পৰ্ণয়ন করা হয়।  
 

এক্সেটনেডড ভয্ািলেডশন িসিকউর সেকট েলয়ার 

সািটর্িফেকট (ইিভ-এসএসএল) কী? 

ইিভ-এসএসএল-এর মাধয্েম েভিরিফেকশন কের 

আপনােক িনভর্রেযাগয্ এসআইিবএল ওেয়বসাইেট 

িনেয় যাওয়া হেব েযন েকউ জািলয়ািতর মাধয্েম 

বয্িক্তগত তথয্ হািতেয় িনেত না পাের।  
 

আমার অয্াকাউন্টেক হয্াকারেদর হাত েথেক িনরাপদ 

রাখেত কী কী পদেক্ষপ েনয়া হেয়েছ? 

আপনার অয্াকাউেন্টর তথয্গুেলা এসআইিবএল-এর 

কােছ সেবর্াচ্চ গুরুতব্বহন কের এবং এসআইিবএল 

ইন্টারেনট বয্াংিকং-এর অনয্তম পৰ্ধান ৈবিশষ্টয্ও 

এটা।  আমরা তাই কাস্টমােরর স্পশর্কাতর 

তথয্গুেলা অতয্াধুিনক পৰ্যুিক্ত বয্বহার কের িনরাপত্তা 

িবধান কির।  উদাহরণসব্রূপ বলা যায় আপনার 

ইন্টারেনট বয্াংিকং ইউজার আইিড এবং 

পাসওয়ােডর্র কথা।  একইভােব এসআইিবএল 

অনলাইেনর িনরাপত্তা িবধােন িসিকউর সেকট 

েলয়ার (এসএসএল) পৰ্যুিক্ত বয্বহার কের আপনার 

তথয্েক এনিকৰ্প্ট কের যা িনেদর্শ কের েয আপনার 

স্পশর্কাতর এবং েগাপন তথয্াবিল েকবলমাতৰ্ 

আমােদর অিধকাের থােক।   
 

আমার পাসওয়াডর্ কতিদেনর মেধয্ পিরবতর্ন করেত 

হেব? 

বাংলােদশ বয্াংক নীিতমালা অনুযায়ী ৯০ িদন পযর্ন্ত 

পাসওয়াডর্ অপিরবিতর্ত রাখা যােব।  
 

আমার েলনেদেনর িববরণী সংকৰ্ান্ত সমসয্া িনেয় 

কীভােব অিভেযাগ জানােত পাির? 

েয বৰ্ােঞ্চ অয্াকাউন্ট খুেলিছেলন েসই বৰ্ােঞ্চর 

মাধয্েম।  


