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(১)
(ক) খহাম
এফনস নহসাব খ ালার আদবেি ও বন্ড আদবেি/নিবন্ধি করার
জিয এদেস বাদর www.nrb.agranibank.org টাইপ কদর Enter
বাটি চাপদল নিদচর খপইজটি খে া যাদব।

(২)
( ) গ্রাহদকর খরনজদেশি (SIGN UP) করার নিিমাবলী:

(SIGN UP) সম্পন্ন করদত উক্ত ফরদম যথাযথভাদব ঘর সমূহ পূরণ করুি
এবং SUBMIT বাটদি নিক করুি। নিদচর বাতোটি খে দত পাদবি।
Success! Check Your E-mail. We Send A Confirmation Mail.
Confirm Your E-mail To Active Account.
আপিার ই-খমইদল যাওিা নলংকটি নিক করুি এবং খভনরফাই কদর নিি।
এভাদব SIGNUP েনক্রিা সম্পন্ন করদত পারদবি।

(৩)
(গ) SIGN IN করার নিিমাবলী:
SIGN IN নিক করার পর আপনি নিদমাক্ত নিিটি খে দত পাদবি।এবার
আপিার বযবহৃত ইদমইল এবং পাসওিার্ে টি ইিপুট নফদে নল ুি এবং
SUBMIT বাটদি নিক করুি।

এভাদব SIGN IN করার পর আপিার খোফাইল খে দত পাদবি।

(৪)
(ঘ) এফনস নহসাদবর (ইনতপূদবে খ ালা) বযাদলি সংক্রান্ত
সাইি ইি করার পর আপিার খোফাইদলর বাম পাদে এফনস নহসাব
মযািুদত নিক করার পর নিদমর নিিটি খে দত পাদবি।

স্ক্রিনে উনেস্ক্রিত স্ক্রেনদে শো অেুযায়ী যস্ক্রদ আপোর পুরাতে এফস্ক্রি স্ক্রিিাব থানেYES অপশাি নসদলক্ট করার পর উপদরাক্ত নিিটি খে দত পাদবি। এবার Request
Balance Send বাটি নিক করুি এবং বযাংক শা ার িাম নসদলক্ট করুি এবং
আপিার িাম, নহসাব িং বদে নল ুি। সবে দশষ আপদর্ট বাটদি নিক করুি।
এভাদবই আপিার বযাদলি জািার অিুদরাধটি সংনিষ্ট শা াি খপ ৌঁদছ যাদব যা এক
কমে নেবদসর মদধয আপিার পুরাতি নহসাবটির আপদর্ট ইদমইদল অথবা
খোফাইদলর মাধযদম জানিদি খেিা হদব।

যস্ক্রদ পুরাতে স্ক্রিিাব ো থানে তািনে NO বাটে স্ক্রিনেক্ট েনর আপনেট স্ক্রেে এবং িরািস্ক্রর
স্বাক্ষর োেে, আনবদে ফরম, কেওয়াইস্ক্রি ফরম োউেনোে েরুে এবং স্ক্রেনমাক্ত ধাপ িমূি
িম্পন্ন েরুে।

(৫)
(ঙ) িতু িভাদব এফনস নহসাব খ ালার নিিমাবলী
ধাপ-০১: স্বাক্ষরকার্ে, ফরম, খকওিাইনস ফরম পুরণ:
১। স্বাক্ষর কার্ে ০২টি
২। FC Account ফরম

৩। KYC (FATCA) ফরম ।
উক্ত নতিটি ফরম র্াউিদলার্ করত: কনম্পউটাদরর খর্স্ক্টপ বা খকাি োইদভ খরদ
নেি। এবার নিদনাক্তভাদব পুরণ করুণ।
১িং কার্ে (নিজ):
েথদম অিলাইদি পূরণ খযাগয নিজ িামীি স্বাক্ষর কাদর্ের উপদরর অংদশ িাম, ও
নিদচর অংদশ তানর ও খমাবাইল িং (ইংদরজীদত) সঠিকভাদব নল ুি।
২িং কার্ে (িনমিী):
একইভাদব িনমিী িামীি স্বাক্ষর কাদর্ের উপদরর অংদশ িাম, ও নিদচর অংদশ
তানর ও খমাবাইল িং (ইংদরজীদত) সঠিকভাদব নল ুি। (েদিাজদি Sample
Copy খে ুি।)
আদবেি ফরম পুরদণর নিিমাবলী:
অিলাইদির মাধযদম পুরণদযাগয FC Account ফরমটি Sample Copy খেদ
পুরণ করুি( ২ িং পাতার গ্রাহকর খলি-খেি এর তথযাবলী Sample Copy অিুযািী
পুরণ করদত হদব)।
KYC (FATCA) ফরম পূরদির নিিমাবলী:
Sample Copy অিুযািী KYC (FATCA) ফরমটি ও অিলাইদির মাধযদম
পুরণদযাগয। উক্ত ফরদম শুধুমাত্র গ্রাহদকর িাম নল দত হদব।

এবার আপনি পুরণকৃত স্বাক্ষর কার্ে ও ফরম সমুহ নেন্ট করুণ।

(৬)
ধাপ-২ ফরম সমুদহ ছনব লাগাদিা ও স্বাক্ষর করার নিিমাবলী :
• গ্রাহক নেন্টকৃত স্বাক্ষর কাদর্ের র্াি পাদেে েুটি স্বাক্ষর ও বাম পাদেে পাসদপাটে সাইদজর
ছনব ০১ কনপ (ছনবর নপছদি িাম ও স্বাক্ষর নেদত হদব) একইভাদব িনমিী িাদমর কার্েটিদত
েুটি স্বাক্ষর ও বাম পাদেে িনমিীর পাসদপাটে সাইদজর ছনব ০১ কনপ সংযুক্ত করদত হদব।
• Sample Copy অিুযািী নেন্টকৃত FC Account ফরমটিদত নহসাবধারীর ও িনমিীর
স্বাক্ষর করদত হদব। এছাড়া ১ম পাতার উপদরর অংদশ গ্রাহদকর ১কনপ ছনব ও িনমিীর
১কনপ ছনব সংযুক্ত করদত হদব।
• Sample Copy অিুযািী নেন্টকৃত KYC (FATCA) ফরম এর িীদচর অংদশ একটি
স্বাক্ষর করদত হদব।
মদি রা দবি এফনস নহসাদবর জিয খমাট (২+২) ৪কনপ ছনব লাগদব (নিদজর ২কনপ ও
িনমিীর ২ কনপ)।Sample Copy অিুযািী কার্ে ও ফরম সমূদহ যাবতীি স্বাক্ষর ও ছনব
লাগাদবি।

ধাপ-৩: কাগজপত্র স্ক্যাি কদর খেরদণর নিিমাবলী :
Sample Copy অিুযািী স্বাক্ষরকৃত- স্বাক্ষর কার্ে ০২টি, FC Account ফরম, KYC
(FATCA) ফরম ১-পাতা ও সংনিষ্ট কাগজপত্র খযমি পাসদপার্টে, আইনর্, ওিাকেপারনমট,
আকামা, আদির তথয , জব খলটার, িনমিীর খয পাসদপাটে কনপ/ খয খকাি আইনর্ কনপ
ইতযানে স্ক্যাি কদর আপিার খোফাইদল সাবনমট করুি। এবার স্বিিনক্রিভাদব
আদবেিপদত্রর নিদেে শিা আপিার ইদমইদল এককনপ এবং অপরকনপ সংনিষ্ট শা াি চদল
যাদব।
যনে বযাংদকর োনিত্ব োি কমে কতো মদি কদরি খয গ্রাহদকর আদবেিটির স্বাক্ষর সংনিষ্ট
কাগজ পদত্রর স্বাক্ষদরর সাদথ নমল আদছ খস খক্ষদত্র নতনি গ্রাহদকর নহসাব টি ুদল নেদবি এবং
নসদেম / ইদমইদলর মাধযদম গ্রাহক খক জানিদি নেদবি।

ধাপ-৪: স্বাক্ষরকৃত মূল আদবেি ফরম খেরণ:
Sample Copy অিুযািী মুলকনপ কুনরিার খযাদগ সংনিষ্ট শা া বযবস্থাপক
বরাবদর খেরণ করদবি । তদব মুল কাগজপত্র োনি স্বাদপদক্ষ গ্ররাহক তারৌঁ নহসাদব
খলি-খেি পনরচালিা করদত পারদবি।
জরুরী : আপিার সকল স্বাক্ষর পাসদপাটে কনপ/আইনর্ কনপর স্বাক্ষদরর সাদথ নমল
থাকদত হদব।

(৭)
(চ) খ ালাকৃত নহসাদবর নহসাব িং োনির নিিমাবলী
Sample Copy অিুযািী আদবেি পত্র ইতযানের কনপ স্ক্যাি কদর নপদর্এফ আকাদর
আপিার খোফাইদল সাবনমট করুি। স্বিংনক্রিভাদব আদবেিপদত্রর নিদেে শিা আপিার
ইদমইদল এবং সংনিষ্ট শা াি চদল যাদব। এভাদব গ্রাহদকর িনথ চালু হদি যাদব। যনে
বযাংদকর োনিত্ব োি কমে কতো মদি কদরি খয গ্রাহদকর আদবেিটির স্বাক্ষর সংনিষ্ট কাগজ
পদত্রর স্বাক্ষদরর সাদথ নমল আদছ খস খক্ষদত্র নতনি গ্রাহদকর আদবেিটি Approved করদবি ও
নহসাব িং টি নসদেম এ নেদি নেদবি এবং Approved Status update কদর নেদবি। গ্রাহক
তারৌঁ খোফাইদল নহসাব িং টি খে দত পাদবি এছাড়া স্বিংনক্রিভাদব গ্রাহদকর ইদমইদল ও
জানিদি খেিা হদব।

(ছ) নবদেশ হদত ববদেনশক মুদ্রা খেরণ েনক্রিা:
এফনস নহসাব িং োনির পর আপিাদক নিদমাক্তভাদব র্লার খেরণ করদত হদব।
উোহরণ:
মদি কনর আনম একজি গ্রাহক, আমার অগ্রণী বযাংক েধাি শা াি একটি এফনস নহসাব
আদছ খয খকাি খেশ হদত টাকা পাঠাদত হদল নিদমাক্তভাদব খেরণ করদত হদব।
েথদম খয বযাংক এ আপিার একাউন্ট আদছ খস বযাংক এ খযদত হদব এবং বলদত হদব
আমার িাদম বাংলাদেদশর অগ্রণী বযাংদকর েধাি শা াি এফনস একাউন্ট আদছ উক্ত
নহসাদব র্লার খেরণ করদত হদব। ত ি আপিাদক বযাংক বরাবর এই তথয গুদলা নেদত
হদব।
খযমি:
BANK NAME: AGRANI BANK LIMITED
BRANCH NAME: PRINCIPAL BRANCH
BANK ADDRESS: 9/D DILKUSHA, DHAKA 1000
NAME OF THE ACCOUNT HOLDER: MD JASHIM UDDIN
FC AC NO: AMOUNT: 02000-------852427 SWIFT CODE: AGBKBDDH001

নবদশষ নিদেে শিা: ইউএস র্লার, ইদিি, পাউন্ড, ইউদরা, বযনতত অিয খকাি
ববদেনশক মুদ্রাি এফনস নহসাদব খেরণ করা যাদবিা ।

(৮)
(জ) বযাদলি জািার জিয অিুদরাধ খেরণ:
আপনি ববদেনশক মুদ্রা খেরদণর পর আপিার খোফাইদল সাইি ইি করত: Request
Balance বাটি নিক করুি এবং বযাংক শা ার িাম নসদলক্ট করুি আপিার িাম এবং
নহসাব িং বদে নল ুি সবে দশদষ আপদর্ট বাটদি নিক করুি। এভাদবই আপিার বযাদলি
জািার অিুদরাধটি সংনিষ্ট শা াি খপ ৌঁদছ যাদব যা ০১ কমে নেবদসর মদধয আপিার বযাদলি
জানিদি খেিা হদব। এভাদব েদিাজিমত নহসাদবর বযাদলি জািা যাদব।

(ঝ) পাসওিার্ে পনরবতেি:
নিদমর নিিটির মাধযদম আপিার পাসওিার্েটি পনরবতেি করুি।

 আপিার েদিাজি অিুযািী খোফাইদলর Change Password বাটি নিক করুি
এবং েথদম পুরাতি Password টি বদে ইিপুট করুি এবং িতুি পাসওিার্েটি
ইিপুট কদর পনরবতেি কদর নিি।

(৯)
(ঞ) পাসওিার্ে পূিরাি উদ্ধাদর করণীি:
যনে আপিার পাসওিার্েটি ভুদল যাি তাহদল Forget Password বাটদি নিক কদর
ইদমইল খভনরফাই এর মাধযদম আপিার পাসওিার্েটি পুণ:উদ্ধার করদত পারদবি।

(ট) খহল্প লাইি খসবা:
জরুরী খয খকাি েদিাজদি খহল্প লাইি খসবা গ্রহি করা যাদব।
খযাগাদযাগ: E-MAIL: nrb@agranibank.org
জরুরী েদিাজদি খমাবাইল িং: ০১৮১৯-৮৩৩৫৮৭.

