
সাধারণ প্রশ্নাবলী 

আমার কাছে ইছলকট্রনিক পেছমছের মাছি কী? 

ইলেকট্রনিক পেলেণ্টর োলি হে আেিার টাকা আেনি সরাসনর আেিার অ্যাকাউলে পেলে যালেি। 

পেক ডাকলযালে োোর জিয পকািও অ্লেক্ষা করার প্রলোজি পিই, পকািও েযাঙ্ক নডলোনজট করার ো 
আেিার টাকা োোর জিয পেক কযান িং নি পেওোর প্রলোজি পিই। আেিার অ্যাকাউলে পেলেে জো 
হওোর সালে সালে আেিার টাকা সহলজই আেিার কালে উেেব্ধ হলে। 

আমার কাছে কী নবকল্প আছে? 

আেিার ইলেকট্রনিক পেলেে োওোর পক্ষলে েুটি (2) নেকল্প রলেলে: 

• পডনেট কাডড , 

• আেিার নেেযোি পেনকিং অ্যাকাউলে নডলরক্ট নডলোনজট। 

আমার জিয পসরা নবকল্পটি কী? 

আেিার এেিং আেিার েনরোলরর জিয সলেডাত্তে বিকল্পটি নিেডােি করার পক্ষলে আেনি আেিার টাকা 
আেনি কীভালে েযে করলেি তা েূেযােি করলত হলে। 

পডনেট কালডড  MasterCard পোলো রলেলে এেিং MasterCard পযখালি গ্রহণ করা হে পসখালি 

েযেহার করাও যালে। আেনি েুনেখািার নজনিসেে, জুতা এেিং পো াক, েৃহস্থানের নজনিসেে নকিলত, 

োন়ি পেরােলতর জিয, সু্কে পেলক পেওো ে়িাশুিার নজনিসেেগুনের জিয পেলেণ্ট করলত, োনসক 

অ্িোইি পেলেে করলত, প্রলোজলির সেে িেে টাকা পেলত, ইতযানে িািা কারলণ কাডড টি েযেহার 

করলত োলরি। যনে আেনি আেিার ভতুড নকর টাকা েতড োলি এইভালে েযেহার কলর োলকি, তলে 

পডনেট কাডড টি আেিার পক্ষলে সঠিক েেন্দ হলে। 

আেনি যনে আেিার তহনেে েযেহার কলর ভা়িা ো েন্ধক, ো সু্কে টিউ ি পেলেলের েলতা পোক 

টাকা প্রোি কলরি, তলে নডলরক্ট নডলোনজট নেকল্পটি আেিার জিয একটি ভাে নেকল্প হলত োলর। 

আনম কক ইছলক্ট্রনিক পেছমে পিওয়ার বদছল কাগছজর পেক পিওয়াছক েেন্দ করছে োনর? 

িা। 

পোকাে নডনিক্ট নডোটড লেে অ্ি পসা াে সানভড লসস (Local District Department of Social 

Services) -এর সালে অ্িং ীোনরলে বিউ ইয়কক  স্টেট, অ্নিস অ্ি নেেলেি এণ্ড িযানেনে সানভড লসস 

(Office of Children and Family Services, OCFS) একটি বেেুযনতি পেলেে নসলেলে 



েনরেনতড ত হলেলে। আেরা নেশ্বাস কনর পয পেলেলণ্টর এই প্রনিোটি আোলের গ্রাহকলের আরও 

িেিীেতা এেিং েযেহালরর সহজতা সহ অ্লিক সুনেধা প্রোি কলর। 

আনম কখি আমার প্রথম পেছমণ্ট োব? 

আেনি যনে সম্প্রনত আেিার পোকাে নডনিক্ট নডোটড লেে অ্ি পসা াে সানভড লসস (Local District 

Department of Social Services) -এর োধযলে পেলেণ্ট োোর জিয অ্িুলোনেত হি তলে 

আেিার পকসওোকড ার কখি পেলেণ্ট করা শুরু হলে েলে আ া করলত োলরি তার একটি আিুোনিক 

তানরখ নেলত সক্ষে হলেি। পে  কলেকটি কারণ আেিার পেলেলণ্টর প্রকৃত তানরখটিলক নিধডারণ 

করবি, পযগুনের েলধয রলেলে আেনি পেলেলণ্টর পকাি নেকল্পটি পেলে পিি, এেিং যখি আেনি 

প্রকৃতেলক্ষ নডলরক্ট নডলোনজট নেকলল্পর জিয আেিার অ্যাকাউে িনেভুক্ত কলরি, অ্েো যখি আেনি 

পডনেট কাডড  গ্রহণ কলরি এেিং পসটিলক সনিে কলরি তলে এই কারণগুনের েলধযই তা সীোেদ্ধ িে। 

েলরর োসগুনেলত, আেিার পোকাে নডনিক্ট নডোটড লেে অ্ি পসা াে সানভড লসস (Local District 

Department of Social Services) পেলেলণ্টর প্রনিো শুরু করার েলর আেিার পেলেণ্ট 1-2 

েযেসানেক নেলির েলধয আেিার অ্যাকাউলে জো হলে যাওো উনেত। 

যনদ আমার ঠিকািা েনরবেত ি হয়? 

আেিার ঠিকািা েনরেতড ি করলত, আেিালক আেিার স্থািীে সাোনজক েনরলেো নেভালে (Local 

District Department of Social Services) আেিার পকসওোকড ালরর সালে পযাোলযাে করলত 

হলে। KeyBank গ্রাহক েনরলেো প্রনতনিনধ ো NYEPAY প্রনতনিনধ আেিালক এই েনরেতড লি 

সহােতা করলত সক্ষে হলেি িা। 

আেিার পকসওোকড ারলক ঠিকািা েনরেতড ি সহ আেিার েনরনস্থনতলত পকািও েনরেতড ি সম্পলকড  
অ্েনহত রাখা গুরুেেূণড কারণ এটি নিধডারণ করলে পপ্রাগ্রালের তেয, প্রনতস্থােি কাডড , েুিরাে  িংসােে 

ো অ্িযািয তেয পকাোে োঠালিা হলে। 

যনদ আমার িাম েনরবেত ি হয়? 

আেিার িাে েনরেতড ি করলত, আেিালক আেিার পোকাে নডনিক্ট নডোটড লেে অ্ি পসা াে 

সানভড লসস (Local District Department of Social Services) -এ আেিার পকস ওোকড ালরর 

সালে পযাোলযাে করলত হলে। KeyBank গ্রাহক েনরলেো প্রনতনিনধ ো NYEPAY 

প্রনতনিনধ আেিালক এই েনরেতড লি সহােতা করলত সক্ষে হলেি িা। িাে েনরেতড লির পক্ষলে একটি 

সিংল ানধত ভতুড নক েুনক্ত, ো পকস নহনির অ্িযািয তলেয েনরেতড লির প্রলোজি হলে। 

পোকাে নডনিক্ট দ্বারা িাে েনরেতড ি করা হলে, OCFS KeyBank পক িালের এই েনরেতড িটিলক 

প্রনতিনেত কলর এেি একটি িতুি পডনেট কাডড  জানর করার জিয অ্েনহত করলে। যনে আেিার 

নডলরক্ট নডলোনজট োলক তলে আেিালক আেিার েযািংলকর ো াোন  পোকাে নডনিক্টলকও অ্েনহত 

করলত হলে। 



আনম কক এখিও মানসক পরনমছেন্স পেেছমে োব? আনম কীভাছব আমায় প্রছদয় অছথতর 

েনরমাণ জািছে োরছবা? 

আেনি https://sbp.ocfs.ny.gov/nyepay/ ওলেেসাইলট েে ইি কলর আেিার োনসক পরনেলটন্স 

পেটলেে পেখলত োলরি। আেিার পরনেলটন্স পেটলেে আেিার সােনসনড এনগ্রলেলে োকা তেযলক 

প্রনতিনেত করলে। আেিার প্রােনেক েে-ইি -এর পক্ষলে আেিালক একটি ইউজার পিে এেিং 
োসওোডড  বতনর করলত হলে। 

আেনি যনে আেিার পেলেে অ্ে লির জিয পডনেট কাডড  পেলে পিি, তাহলে আেনি KeyBank 

কােোর সানভড লস 866-295-2955 িম্বলর কে কলর অ্েো www.key2benefits.com 

ওলেেসাইটটিলত নেলে আেিালক একটি কােলজ োো োনসক নেেৃনত পেইে করার অ্িুলরাধ করলত 

োলরি। একোর েে ইি করলে, কাডড লহাল্ডার ইিিলেড ি পেলজর িীলের নেলক "কােলজ পেিলেলির 

ইনতহালসর তেয" প্রলের উত্তর নেি। একোর অ্িুলরাধ করা হলে, আেনি এই েনরলেোটি েন্ধ করার 

জিয অ্িুলরাধ িা করা েযডন্ত আেনি ডাকলযালে একটি োনসক নেেৃনত পেলত োকলেি। 

যারা নডলরক্ট নডলোনজট পেলে পিি তালের জিয, আেিার োনসক নেেৃনতগুনে আেিার েযালঙ্কর সালে 

আেিার েযেস্থাগুনের উের এেিং আেিার েতড োি েযািংলকর অ্িু ীেিগুনের উের নিভড র করলে। 

[top] 

নিছরক্ট নিছোনজে সম্পনকত ে প্রশ্ন 

আনম কীভাছব নিছরক্ট নিছোনজে নবকল্পটি নিবতােি করব? 

নডলরক্ট নডলোনজলট িাে িনেভুক্ত করার েুটি (2) উোে রলেলে। 

• ইোরলিট অ্যালেস সহ পয পকািও কনম্পউটার পেলক OCFS ওলেেসাইলট েে ইি 

কলর: https://sbp.ocfs.ny.gov/nyepay/। নিলি পেওো নিলেড ােেী অ্িুসরণ কলর। 

• যনে আেিার ইোরলিট অ্যালেস সহ একটি কনম্পউটালর অ্যালেস িা োলক তলে আেনি 

1(877) 437-7855 িম্বলর কে কলর এডে ি সােনসনড নডলরক্ট নডলোনজট এিলরােলেে 

িলেডর অ্িুলরাধ করলত োলরি। আেিালক একটি এিলরােলেে িেড ডাকলযালে োঠালিা হলে। 

আেিালক অ্ে যই িেডটি েূরণ করলত হলে এেিং একটি োনতে পেলকর অ্িুনেনে সহ এটিলক 

পিরত নেলত হলে যা অ্যাকাউেগুনে েরীক্ষা করার জিয আেিার েযািংক রাউটিিং এেিং 
অ্যাকাউলের তেয পেখাে। 

আনম কীভাছব বযাাংক/পেনকাং অযাকাউছের েথয েনরবেত ি করব? 

ইোরলিট অ্যালেস সহ পয পকািও কনম্পউটার পেলক OCFS ওলেেসাইলটর নিম্ননেনখত ঠিকািাে েে 

ইি করুি: https://sbp.ocfs.ny.gov/nyepay/। নিলি পেওো নিলেড ােেী অ্িুসরণ করুি এেিং 
আেিার িতুি েযানঙ্কিং তেয প্রোি করুি। 

https://sbp.ocfs.ny.gov/nyepay/
http://www.key2benefits.com/
https://ocfs.ny.gov/electronicpayments/Frequently%20Asked%20Questions.asp#toc-link
https://sbp.ocfs.ny.gov/nyepay/
https://sbp.ocfs.ny.gov/nyepay/


যনে আেিার ইোরলিট অ্যালেস সহ একটি কনম্পউটালর অ্যালেস িা োলক তলে আেনি 

1(877) 437-7855 িম্বলর কে কলর এডে ি সােনসনড নডলরক্ট নডলোনজট এিলরােলেে 

িলেডর অ্িুলরাধ করলত োলরি। আেিালক একটি এিলরােলেে িেড ডাকলযালে োঠালিা হলে। 

আেিালক অ্ে যই আেিার আেলডট করা েযানঙ্কিংলের তেয নেলে িেডটি েূরণ করলত হলে এেিং 
একটি োনতে পেলকর অ্িুনেনে সহ এটিলক পিরত নেলত হলে যা আেিার পেনকিং 
অ্যাকাউেগুনের পক্ষলে িতুি েযাঙ্ক রাউটিিং এেিং িতুি অ্যাকাউলের তেয পেখাে। 

আনম কক আমার নিছরক্ট নিছোনজছের জিয পসনভাংস অযাকাউে বযবহার করছে োনর? 

িা। 

েতড োি নসলেেটি শুধুোে অ্যাকাউেগুনেলক েরীক্ষা করার জিয পসট আে করা হলেলে। একোর 

আেিার ভতুড নক আেিার পেনকিং অ্যাকাউলে জো হলে পেলে, আেনি তারেলর আেিার পসনভিংস 

অ্যাকাউলে অ্েড স্থািান্তর করলত সক্ষে হলেি। 

[top] 

পিনবে কািত  সম্পনকত ে প্রশ্ন 

আনম নকভাছব পিনবে কাছিত র নবকল্পটি নিবতােি করব? 

NYEPAY ওলেেসাইট https://sbp.ocfs.ny.gov/nyepay/-এ েে ইি করুি এেিং পডনেট কালডড র 

নেকল্পটি নিেডােি করুি। 

আেনি নডলরক্ট নডলোনজলটর জিয নিেন্ধি িা করলে, আেনি স্বেিংনিেভালে পডনেট কালডড র জিয 
িনেভুক্ত হলেি। অ্িুগ্রহ কলর পেলেে নিেডােলির পক্ষলে তানেকাভুনক্তর সেেকাে নতি সপ্তাহ স্থােী হে 

যার অ্েড যনে তানেকাভুনক্তর সেেকালের েলধয পকািও পেলেণ্ট নিেডােি িা করা হে তলে NYEPAY 

নসলেে নডিল্ট পেলেে েদ্ধনত নহসালে পডনেট কাডড লক নিেডােি করলে। সেেেলতা আেিার সুনেধাগুনে 

পেলত যত তা়িাতান়ি সম্ভে পেলেণ্ট েদ্ধনত নিেডােি করা গুরুেেূণড। 

আনম কীভাছব আমার পিনবে কািত  োব? 

আেনি পপ্রাগ্রালে িনেভুক্ত হওোর প্রাে 7-10 েযেসানেক নেি েলর আেিার পডনেট কাডড টি ডাকলযালে 

আসলে। আেিার কী পডনেট কাডড টি োে রলের হলে। অ্িুগ্রহ কলর ডাকোলে এটির জিয িজর রাখুি 

এেিং আেনি নডলরক্ট নডলোনজলটর জিয সাইি আে কলর োকলেও এটিলক পিলে পেলেি িা। 

আেনি যখি আেিার কাডড টি োলেি, তখি এটিলক সনিে করলত অ্নেেলম্ব 866-295-2955 িম্বলর 

KeyBank গ্রাহক েনরলেোে কে করুি। 

https://ocfs.ny.gov/electronicpayments/Frequently%20Asked%20Questions.asp#toc-link
https://sbp.ocfs.ny.gov/nyepay/


একটি েনরবারছক কেগুনল পিনবে কািত  পদওয়া হছব? 

প্রনতটি েনরোরলক েুটির পেন  (2) কাডড  ইসুয করা হলে িা। একজি েুখয অ্যাকাউে পহাল্ডার োকলেি, 

এেিং যনে একানধক েযনক্তর জিয পেলেণ্ট অ্িুলোনেত হলে োলক তলে একজি পেৌণ অ্যাকাউে পহাল্ডার 

োকলত োলরি। প্রানপ্তর েলর প্রনতটি কাডড লক েৃেকভালে সনিে করলত হলে। 

আমাছক নক আমার পিনবে কািত টি বযবহার করার আছগ পসটিছক সনিয় করছে হছব? 

হযাাঁ। 

একোর আেনি ডাকলযালে পডনেট কাডড  পেলে আেিার অ্যাকাউেটি সনিে করলত আেিালক অ্ে যই 
আেিার কালডড র নেেলি পটাে-নি িম্বলর KeyBank গ্রাহক েনরলেোে কে করলত হলে। 

সনিেকরণ প্রনিোর অ্িং  নহসালে, আেিালক একটি 4-সিংখযার PIN বতনর করলত হলে। আেিার 

PIN একটি োর সিংখযার িম্বর যা আেনি ATMs এেিং নরলটে পোলক িগুনেলত নকেযালডর দ্বারা প্রোি 

করলেি। আেিার PIN নিেডােি করার আলে, আেিালক আেিার জন্ম তানরখ এেিং আেিার কালডড র 

নেেলি অ্েনস্থত 3-সিংখযার নিরােত্তা পকাড (স্বাক্ষর েযালিলের ডািনেলক) যাোই করলত হলে। 

একোর আেনি আেিার কাডড  সনিে করার েলর, আেনি স্বেিংনিে পিাি নসলেলের োধযলে ো 
KeyBank কাডড  পহাল্ডার ওলেেসাইলটর োধযলে েযালেন্স তেয অ্যালেস করলত 

োলরি www.key2benefits.com। 

আনম কক অিলাইছি আমার পিনবে কািত  সম্পছকত  েথয অযাছেস করছে োনর? 

হযাাঁ। 

একোর আেনি আেিার কাডড  সনিে করার েলর, আেনি েযালেন্স এেিং পেিলেলির ইনতহাস অ্যালেস 

করলত , একটি PIN েনরেতড ি করলত, কােলজর নেেৃনতর অ্িুলরাধ করলত, নেে েনরল াধ করলত এেিং 
আেিার েযনক্তেত েযাঙ্ক অ্যাকাউলে তহনেে স্থািান্তর করলত KeyBank কাডড লহাল্ডার ওলেেসাইটটি 

েযেহার করলত োলরি। সাইটটি www.key2benefits.com েনরে ডি কলর অ্যালেস করা পযলত 

োলর। 

প্রেেোর আেনি নসলেলে েে ইি করলে আেনি আেিার কালডড র সােলির নেলক পেখা 16 সিংখযার 

িম্বর এেিং সনিেকরলণর সেে আেিার নিেডানেত 4-সিংখযার PIN েযেহার করলেি। একোর েে ইি 

করা হলে পেলে, আেনি ভনেেযলত েে ইি করার জিয েযেহার করার পক্ষলে একটি ইউজার 

আইনড(ID) ও োসওোডড  আেনি নিলজ নিেডােি করলেি। আেিালক নতিটি নসনকউনরটি েযালেঞ্জ প্রে 

নিেডােি করলতও েো হলে। আেিার েেলন্দর প্রেগুনে নিেডােি করুি এেিং উত্তরগুনে প্রোি করুি। 

http://www.key2benefits.com/
http://www.key2benefits.com/


আনম যনদ আমার পিনবে কািত  হানরছয় পেনল েছব আমার নক করা উনেে? 

যনে আেিার পডনেট কাডড  হানরলে যাে, েুনর হলে যাে, ো ক্ষনতগ্রস্ত হে তলে KeyBank গ্রাহক 

েনরলেোে 1-866-295-2955 িম্বলর কে করুি এেিং একটি িতুি কাডড  আেিালক ডাকলযালে 

োঠালিা হলে। 

েযািংক প্রনতটি কযালেন্ডার েেলর নেিােূলেয একটি কলর নরলেসলেে কাডড  প্রোি কলর। অ্নতনরক্ত 

নরলেসলেে কাডড  প্রনত $5.00 খরে হলে এেিং পসটি আসলত 7-10 েযেসানেক নেি সেে োেলে। 

আেনি যনে আেিার নরলেসলেে কালডড র রাতারানত পডনেভানর েেি কলরি তলে এই েনরলেোর জিয 
$15.00 নি োেলে। 

আমার পিনবে কািত  কাজ িা করছল কী হছব? 

যনে আেিার পডনেট কাডড  কাজ িা কলর তলে অ্িুগ্রহ কলর নিনিত করুি পয আেনি কাডড টিলক সনিে 

কলরলেি এেিং আেিার েযালেন্স উেেব্ধ রলেলে। 

যনে পকািও ATM আেিার কাডড  গ্রহণ িা কলর তলে অ্িয ATM-এ পেষ্টা করুি। প্রেে ATM টি 

েনরলেোর প্রোলির অ্লযােয হলত োলর ো কাডড টি গ্রহণ কলর এেি পিটওোলকড র অ্িং  িাও হলত োলর। 

যনে কাডড টি এখিও কাজ িা কলর তলে আরও সহােতার জিয KeyBank গ্রাহক েনরলেোলক 

1-866-295-2955 িম্বলর কে করুি। 

আনম নকভাছব জািব আমার পিনবে কাছিত  কে োকা আছে? 

আেিার ভতুড নক েুনক্ত অ্িুলোনেত হলে আেিার পোকাে নডনিক্ট নডোটড লেে অ্ি পসা াে সানভড লসস 

(Local District Department of Social Services) আেিালক আেিার ভতুড নকর েনরোণ কত 

তা জািালে। এই েনরোণটি প্রনত োলস আেিার অ্যাকাউলে জো করা হলে। আেিার পোকাে নডনিক্ট 

নডোটড লেে অ্ি পসা াে সানভড লসস (Local District Department of Social Services) 

আেিালক পসই েনরোলণ পকািও েনরেতড ি সম্পলকড  অ্েনহত করলে। আেনি 

https://sbp.ocfs.ny.gov/nyepay/ ওলেেসাইলট েে ইি কলর আেিার োনসক পরনেলটন্স পেটলেে 

অ্যালেস করলত োলরি। 

একোর আেনি পডনেট কাডড টি েযেহার করা শুরু করলে, আেনি নেনভন্ন উোলে আেিার 

অ্যাকাউলের েযালেন্স খুাঁলজ পেলত োলরি। আেনি KeyBank নিনিত, নিরােে ওলেেসাইট অ্েো 
KeyBank গ্রাহক েনরলেোলক 1-866-295-2955 িম্বলর কে কলর ো www.key2benefits.com 

ওলেেসাইলট েে ইি করলত োলরি। KeyBank গ্রাহক েনরলেোে কে করার ো অ্িোইি ওলেেসাইট 

েযেহালরর জিয কখিই পকািও নি োলে িা। আেনি পয পকািও ATM-এলত নেিােূলেয আেিার 

অ্যাকাউলের েযালেন্সও পেখলত োলরি। আেিার অ্যাকাউলের তেয অ্যালেস করলত আেিার PIN 

িম্বলরর প্রলোজি হলে। 

https://sbp.ocfs.ny.gov/nyepay/
https://sbp.ocfs.ny.gov/nyepay/
http://www.key2benefits.com/


আনম একটি ATM পথছক কে োকা েুলছে োনর? 

আেিার সুরক্ষার জিয পডনেট কালডড  বেনিক ATM উইেেোে নেনেট $1,500 ধাযড করা রলেলে। 

আেনি পয ATM-টি েযেহার কলরি পসটিলতও একটিোে পেিলেলি আেনি পয েনরোণ টাকা তুেলত 

োলরি তার পক্ষলেও একটি সীো ধাযড করা োকলত োলর। 

KeyBank ো অ্েেলেে(Allpoint) ATMs পত টাকা পতাোর জিয পকাি নি োলে িা। আেনি 

অ্িযািয েযািংলকর োনেকািাধীি ATMs েযেহার করলত োলরি; তলে, আেিালক প্রনত পেিলেলি 

$1.50 োজড  করা হলে। ATM োনেক পেিলেলির পক্ষলে নি ো়িাও সারোজড  আলরাে করলত োলরি। 

নি এ়িালত, আেনি পকাি ATMs েযেহার করলেি তা নেলেেিা করুি। 

আেনি MasterCard পোলো প্রে ডিকারী পয পকািও েযািংলকর একজি পটেলরর কাে পেলক িেে 

টাকার অ্িুলরাধ করলত োলরি। শুধু পটোরলক েেুি আেনি কত টাকা তুেলত োি এেিং তালক 

আেিার পডনেট কাডড টি হস্তান্তর করুি। পটোর আেিালক একটি েনেযুক্ত আইনড(ID) পেখালতও েেলত 

োলর। এই ধরবির পেিলেলির জিয বেনিক $7,000 -এর সীো ধাযড করা আলে। আোর, নেলেেিা 
করার েলতা নেেেটি হে পয, আেনি যনে একোলর আেিার োনসক েযালেন্সটি তুলে পিোর েনরকল্পিা 
কলরি তলে পডনেট কালডড র নেকল্পটি আেিার জিয পসরা িাও হলত োলর। এই পক্ষলে, আেিার 

েনরোলরর প্রলোজলির সালে খাে খাওোলিার জিয নডলরক্ট নডলোনজট নেকল্পটিলক আরও ভাে েেন্দ 

নহসালে নেলেেিা করা উনেত। 

আনম যনদ আমার PIN ভুছল যাই? 

আেনি যনে আেিার পডনেট কালডড র PIN ভুলে যাি তলে িতুি একটি বতনর করলত KeyBank গ্রাহক 

েনরলেোলক 1-866-295-2955 িম্বলর কে করুি। আেিার এেি সিংখযা েেি করা উনেত যা 
আেিার েলি রাখা সহজ, তলে অ্িয কারও েলক্ষ খুাঁলজ পের করা কঠিি। 

আনম যনদ ভুল PIN প্রদাি কনর? 

আেিার পডনেট কালডড র PIN েলি রাখলত সেসযা হলে, েলেে-অ্ি-পসে (Point-of-Sale, POS) 

টানেডিাে ো ATM-এ পসটিলক প্রোি করার পক্ষলে অ্িুোি করার পেষ্টা করছবি িা। আেনি যনে ভুে 

PIN প্রোি কলরি, তাহলে আেিার সঠিক িম্বরটি প্রোি করার পক্ষলে আরও েুটি সুলযাে োলক। যনে 

তৃতীেোলরর প্রলেষ্টালতও পডনেট কালডড র সঠিক PIN টি প্রোি করলত িা োলরি তলে আেিালক 

অ্ে যই 1-866-295-2955 িম্বলর সহােতার জিয KeyBank গ্রাহক েনরলেোে কে করলত হলে। 

আনম প্রনে মাছস কেগুনল পকিাকাো করছে োনর োর কক পকািও সীমা আছে? 

পডনেট কালডড র অ্িযতে সুনেধা হ'ে আেনি আেিার কাডড  অ্যাকাউলের েযালেন্স েযডন্ত প্রনত োলস 

সীোহীি েলেে-অ্ি-পসে (Point-of-Sale, POS) পকিাকাটা করলত োলরি। যতক্ষণ েযডন্ত 



অ্যাকাউলে িলের েনরোণলক কভার করার জিয েযডাপ্ত তহনেে োলক ততক্ষণ আেনি কাডড টি েযেহার 

করা োনেলে পযলত োলরি। আেিার েযাোলন্সর উের িজর রাখা গুরুেেূণড। 

আনম যনদ পকিাকাো করার পেষ্টা কনর এবাং আমার অযাকাউছে অেযতাপ্ত েহনবল থাছক 

েছব কী হছব? 

আেনি যনে পকািও েলেে-অ্ি-পসে (Point-of-Sale, POS) -এ পকিাকাটা করার পেষ্টা কলরি এেিং 
িেটি কভার করার জিয আেিার অ্যাকাউলে অ্েযডাপ্ত তহনেে োলক তলে পসটিলক অ্স্বীকার করা 
হলে। 

যনদ আমার অযাকাউছে $20 -এর কম থাছক, েছব আনম নকভাছব এটি োব যনদ ATMs 

পকবল $20 ইিনিছমছে কাজ কছর? 

যনে আেিার অ্যাকাউলে $20 -এর কে োলক তলে আেনি MasterCard পোলো প্রে ডিকারী পয 

পকািও েযািংলকর একজি পটেলরর কালে পযলত োলরি এেিং িেলে আেিার অ্যাকাউলের েযালেন্স টাকা 
পেলত োলরি। আেনি MasterCard গ্রহণকারী পয পকািও েলেে-অ্ি-পসে (Point-of-Sale, 

POS) -এও এই তহনেেগুনেলক েযে করলত োলরি। 

যনে তহনেে প ে হলে োলক তেুও আেিার কাডড টি পিলে পেলেি িা। আেনি যনে োনসক সুনেধা 
োলেি, তলে কাডড টিলত আেিার নিেনেত নিধডানরত পেলেলণ্টর তানরলখ আেিার েরেতী োনসক 

পেলেেটি প্রোি করা হলে। 

মাছসর পেছে যনদ আমার পিনবে কাছিত  এখিও বযাছলন্স থাছক েছব কী হছব? 

োলসর প লে আেিার পডনেট কাডড  অ্যাকাউলে েযালেন্স োকলে, েলরর োলসর পেলেে প্রোি করা 
হলেও পসটি আেিার কালে উেেব্ধ োকলে। পডনেট কালডড  তহনেলের েযালেলন্সর পেোে কখিও প ে 

হে িা। 

আনম যনদ আর পেছমে িা োই োহছল কী হছব? পিনবে কািত  নিছয় আনম কী করব? 

আেিার পডনেট কাডড টি নতি (3) েেলরর জিয বেধ হলে। এেিনক আেনি আর োনসক পেলেে িা 
পেলেও, যতক্ষণ আেিার অ্যাকাউলে েযালেন্স োলক ততক্ষণ আেিার পডনেট কাডড টিলক নিরােে 

অ্েস্থালি রাখা উনেত। একোর কাডড টি সম্পূণডরূলে েযে করা হলে পেলে এেিং আেনি আর োনসক অ্েড 
িা পেলে, আেনি কাাঁনের সাহালযয কাডড টিলক পকলট পিেলত োলরি, অ্েো োনেলকর পিনডট কাডড গুনে 

িষ্ট করার জিয নডজাইি করা একটি ডকুলেে পেডালর পিলে নেলত োলরি। 

পিনবে কাছিত র কক পময়াদ পেছের োনরখ আছে? কাছিত র পময়াদ পেে/উত্তীণত হছল কী হছব? 

আেিার পডনেট কাডড  নতি (3) েেলরর জিয বেধ। KeyBank সেস্ত সনিে কাডড ধারীলের পেোে 

প ে হওোর তানরলখর আলে প্রনত নতি েের অ্ন্তর একটি িতুি পডনেট কাডড  ডাকলযালে োঠাে। 



পেোে প ে হওোর তানরখটি পডনেট কালডড র সােলি েুনিত োলক। আেনি যনে আর োনসক পেলেে িা 
োি তলে আেনি আেিার পেোে প ে হওোর সেেকালের েলর িতুি পকািও কাডড ও োলেি িা। 

আেনি যনে পেলেে পেলত োলকি, নকন্তু পেোে প ে হওোর তানরলখর েলধয িতুি পকািও পডনেট 

কাডড  িা োি, তলে অ্িুগ্রহ কলর 1-866-295-2955 িম্বলর KeyBank গ্রাহক েনরলেোে কে করুি। 

একটি িতুি পডনেট কাডড  প্রানপ্তর েলর, পসটিলক েযেহার করার আলে, কাডড টির সালে োকা নিলেড ােেী 
অ্িুসরণ কলর আেিালক এটি সনিে করলত হলে। 

[top] 

পিনবে কািত  বযবহাছরর জিয নে সম্পনকত ে প্রশ্ন 

পিনবে কািত  সনিয় করার জিয কক পকািও নে লাছগ 

িা। 

আেিার পডনেট কাডড  সনিে করার জিয পকািও নি োলে িা। 

পিনবে কািত  বযবহার করার জিয কক পকািও নে লাছগ? 

আেনি আেিার পডনেট কাডড  েযেহার কলর এেি খুেরা নেলিতালের কালে পকিাকাটা করলত োলরি 

যারা MasterCard পডনেট কাডড  গ্রহণ কলর ো পকািও খরে োডাই PIN পেওো পডনেট কাডড  
পেিলেি গ্রহণ কলর । নকেু খুেরা নেলিতা, পযেি েুনেখািা, আেিালক আেিার PIN পেওো কালডড  
পকিাকাটা করার সালে কযা  েযাক পেে। আেিার পেিলেি শুরু করার আলে কযান োরলক তালের 

কযা  েযাক েনেনস সম্পলকড  নজজ্ঞাসা করুি। 

আেনি োনকড ি যুক্তরালি 46,000 -এরও পেন  KeyBank এেিং অ্েেলেে(Allpoint) ATMs গুনেলত 

সারোজড -েুক্ত িেে টাকা তুেলত আেিার পডনেট কাডড  েযেহার করলত োলরি। আেনি অ্িযািয 
েযািংলকর োনেকািাধীি ATMs েযেহার করলত োলরি; তলে, আেিালক প্রনত পেিলেলি $1.50 োজড  
করা হলে। ATM োনেক পেিলেলির পক্ষলে নি ো়িাও সারোজড  আলরাে করলত োলরি। এই নিগুনের 

েূেয েনরেনতড ত হলত োলর তাই আেিার েযালেন্স পেটলেে পেক করুি এেিং আলে পেলক েযাি কলর 

েেুি। 

নি এ়িালত, আেনি পকাি ATMs েযেহার করলেি তা নেলেেিা করুি। নে ে নেেরলির জিয 
আেিার পডনেট কালডড র সালে অ্ন্তভুড ক্ত KeyBank পডনেট কাডড  নি ন নডউেটি পেখুি। 

আনম কীভাছব আমার োকা পোলার পেছে নে পদওয়া এডাছে োনর? 

PIN-পেসড ো নসেলিোর-পেসড েলেে-অ্ি-পসে (Point-of-Sale, POS) পেিলেলির জিয 
আেিার পডনেট কাডড টি েযেহালরর পক্ষলে কখিই পকািও নি োলে িা। অ্লিক খুেরা নেলিতা PIN-

পেসড POS পেলক িে করলে আেিালক কযা  েযাক োওোর নেকল্পটি প্রোি করলে। MasterCard 

https://ocfs.ny.gov/electronicpayments/Frequently%20Asked%20Questions.asp#toc-link


পোলো প্রে ডিকারী খুেরা নেলিতালের সন্ধাি করলত এেিং তালের কযা  েযাক েনেনস সম্পলকড  নজজ্ঞাসা 
করলত ভুেলেি িা। 

েলি রাখলেি, আেনি যনে KeyBank ো অ্েেলেলের োনেকািাধীি িে এেি পকািও ATM 

েযেহার করলত েেন্দ কলরি তলে ATM োনেলকর দ্বারা ধাযড করা পকািও সারোজড  ো়িাও আেিালক 

$1.50 োজড  করা হলে। KeyBank এেিং অ্েেলেে(Allpoint) কখিই তালের ATMs েযেহালরর জিয 
আেিার পেলক নি ো সারোজড  পিলে িা। আেিার কাোকানে একটি ATM খুাঁজলত, নিম্ননেনখত ATM 

পোলকটরগুনে েযেহার করুি: 

• www.key.com/locator 

• www.allpointnetwork.com 

আেিার অ্যাকাউলে অ্েযডাপ্ত তহনেলের কারলণ পেিলেিগুনে যালত প্রতযাখযাি িা হে তার জিয 
আেিার অ্যাকাউলের েযালেন্স ট্রযাক করা গুরুেেূণড। আেনি KeyBank র নিরােে 

ওলেেসাইট www.key2benefits.com -এ েে ইি কলর অ্েো KeyBank গ্রাহক েনরলেোলক 1-

866-295-2955 িম্বলর ো পয পকািও ATM কে কলর এটি করলত োলরি। এই েনরলেোর জিয 
কখিই পকািও নি পিই। 

ট্রািজযাকেি নে এবাং সারোছজত র মছধয োথতকয কী? 

কাডড  ইসুযকারী, KeyBank দ্বারা ট্রািজযাক ি নি ধাযড করা হে। ট্রািজযাক ি নিগুনের একটি 

তানেকা আেিার কালডড র সালে অ্ন্তভুড ক্ত করা হলে। ভনেেযলত েযেহালরর জিয অ্িুগ্রহ কলর এই নি 

পটনেেটি রাখুি। পডনেট কালডড র নেকল্পটি েেি করার আলে আেিার কালে নিগুনের একটি তানেকা 
উেেব্ধ হলে। উোহরণস্বরূে, KeyBank প্রনতোর KeyBank ো অ্েেলেলের োনেকািাধীি িে 

এেি ATM েযেহার করার সেে $1.50 োজড  কলর। 

সারোজড  হে ATM র োনেক দ্বারা আলরানেত একটি নি। সারোলজড র েনরোণ ATM দ্বারা েনরেনতড ত 

হে। আেনি যখি KeyBank ো অ্েেলেে(Allpoint) ATM েযেহার করলেি তখি আপিাবক 

কখিই সারোজড  নেলত হলে িা। 

আমাছক কক ATM সারোজত  নদছে হছব? 

আেনি কীভালে আেিার তহনেে অ্যালেস করলত েেন্দ কলরি তার উের এটি নিভড র কলর। 

KeyBank অ্েেলেে(Allpoint) ATM পিটওোলকড র সালে অ্িং ীোনরে কলরলে যার অ্েড আেনি 

পে েযােী 46,000 টিরও পেন  ATMs আেিার পডনেট কাডড টি পকাি সারোজড  ো়িাই েযেহার করলত 

োলরি। 

আেনি অ্িযািয েযািংলকর োনেকািাধীি ATMs েযেহার করলত োলরি; তলে, আেিালক প্রনত 

পেিলেলি $1.50 োজড  করা হলে। ATM োনেক পেিলেলির পক্ষলে নি ো়িাও সারোজড  আলরাে করলত 

http://www.key.com/locator
http://www.allpointnetwork.com/
http://www.key2benefits.com/


োলরি। পেন রভাে ATM োনেক একটি সারোজড  ধাযড কলরি, তাই আেিার েযালেন্স ট্রযাক করুি। 

আেনি যনে সারোজড  সহ একটি ATM েযেহার কলরি তলে আেনি পসই নি নেলত োেেদ্ধ োকলেি। 

অ্িুগ্রহ কলর েলি রাখলেি পয অ্েেলেে(Allpoint) ATMs পত, সারোজড  পেোর স্বীকৃনত নেলত এেিং 
আেিার পেিলেি এনেলে নিলে পযলত আেিালক অ্ে যই "হযাাঁ"(“YES”) টিেলত হলে। এই নি-র জিয 
আেিালক োজড  করা হলে িা, ো আেিার অ্যাকাউে পেলক নি পকলট পিওো হলে িা। আেনি আেিার 

ATM পেিলেলির রনসে েরীক্ষা কলর এটি যাোই করলত োলরি। 

আেনি যনে োলস একানধকোর িেে তুেলত আেিার পডনেট কাডড  েযেহার কলরি, তাহলে নডলরক্ট 

নডলোনজট নেকল্পটি আেিার পক্ষলে আরও ভাে েেন্দ হলত োলর। 

একটি িি-KeyBank ATM বযবহার করার জিয নক পকািও নে লাছগ? 

হযাাঁ। KeyBank ো অ্েেলেলের(Allpoint) োনেকািাধীি িে এেি ATM েযেহার করার সেে 

আেিালক পেিলেি প্রনত $1.50 োজড  করা হলে।। ATM োনেলকর কাে পেলক অ্নতনরক্ত সারোজড ও 

ধাযড করা হলত োলর। 

আনম মাছস কেগুনল ফ্রী ATM উইথড্রয়াল োই? 

আেনি KeyBank এেিং অ্েেলেে(Allpoint), ATM পেিলেলি আিনেনেলটড অ্যালেস োলেি। 

আেনি যনে এই পেন িগুনে েযেহার কলরি তাহলে আেিার পকািও নি োেলে িা। আেনি যনে অ্িয 
পকািও েযালঙ্কর োনেকািাধীি ATM েযেহার কলরি তাহলে আেিালক পেিলেি প্রনত $1.50 োজড  করা 
হলে। ATM োনেলকর কাে পেলক অ্নতনরক্ত সারোজড ও ধাযড করা হলত োলর। 

আনম যনদ মানকত ি যুক্তরাছের (USA) বাইছর ATM বযবহার কনর োহছল কক পকািও নে 

লাছগ? 

োনকড ি যুক্তরালির োইলর ATMs পত করা প্রনতটি িেে উলত্তােি (cash withdrawal) -এর জিয 
$3.00 পেিলেি নি (transaction fee) োলে, ো াোন  3% েুিা রূোন্তর নি(currency 

conversion fee) রলেলে। 

আমার অযাকাউছের বযাছলন্স েরীো করার জিয কক পকািও নে লাছগ? 

িা। 

KeyBank গ্রাহক সহােতা, www.key2benefits.com, ো পকািও ATM-এ আেিার েযালেন্স 

েরীক্ষা করার জিয কখিও পকািও নি োলে িা। 

http://www.key2benefits.com/


পকািও বযাঙ্ক পেলাছরর কাে পথছক িগদ োওয়ার জিয কক পকািও নে লাছগ? 

িা। 

আেিার পডনেট কাডড  অ্যাকাউে পেলক িেে পেলত MasterCard পোলো প্রে ডি কলর এেি পকািও 

েযালঙ্ক পটেলরর কালে যাওোর জিয কখিই পকািও নি োলে িা। 

একজি পেলছরর কাে পথছক পেক েছমত আমার পেছমণ্ট পোলার জিয কক পকািও নে লাছগ? 

সাধারণত, েযািংকগুনে পডনেট কাডড  দ্বারা িেে উলত্তােিকারী অ্যাকাউেগুনের পক্ষলে পেক পেে িা। 

িেে টাকা েযািংক পটোর দ্বারা প্রোি করা হে। যাই পহাক, যনে আেিার পেলকর প্রলোজি হে তলে 

আেনি পটোরলক একটি প্রতযনেত পেক ইসুয করার অ্িুলরাধ করলত োলরি। পেলকর জিয নি, েযািংলকর 

উের নিভড র কলর েনরেনতড ত হলত োলর। পেিলেি প ে করার আলে নজজ্ঞাসা করুি। 

েছয়ে-অে-পসল (Point-of-Sale, POS) অবস্থাছি কক পকািও নে লাছগ? 

িা। 

MasterCard পোলো প্রে ডিকারী পয পকািও খুেরা নেলিতালের অ্েস্থালি পকিাকাটা করলত আেনি 

পকািও নি ো়িাই আেিার পডনেট কাডড  েযেহার করলত োলরি। 

েছয়ে-অে-পসল (Point-of-Sale, POS) োনমতিাছল কযাে বযাক োওয়ার জিয নক পকািও 

নে লাছগ? 

অ্লিক নেলিতা নেিােূলেয কযা -েযাক েলেে-অ্ি-পসে (Point-of-Sale, POS) পেিলেি প্রোি 

কলর; যাই পহাক, এটি নেলিতারা েযািংলকর সালে পয ধরবির েুনক্ত কলরলে তার উের নিভড র কলর। 

কযা  েযাক োওোর জিয একটি নি োেলত োলর। পেিলেিটি এনেলে যাওোর আলে আেিার পকািও 

নি সম্পলকড  নজজ্ঞাসা করা উনেত। 

যনদ আমার পিনবে কািত  অেযতাপ্ত েহনবছলর জিয অস্বীকার করা হয় েছব কক পকািও নে 

লাছগ? 

িা। 

অ্েযডাপ্ত তহনেে প্রতযাখযালির জিয পকািও নি োলে িা; তলে সেডো আেিার অ্যাকাউলে েযালেন্স 

ট্রযাক করা ভাে অ্ভযাস। 



আনম নে গুনলর একটি সম্পূণত োনলকা পকাথায় পেছে োনর? 

আেিার কালডড র সালে োকা উেকরণগুনের সলে এটির একটি সম্পূণড তানেকা রলেলে 

ো https://ocfs.ny.gov/electronicpayments/ ওলেেসাইটটি অ্যালেস কলর আেনি পডনেট কাডড  
নি-গুনের নেলঙ্ক নিক করলত োলরি। 

[top] 

আনম আমার পিনবে কািত  পকাথায় বযবহার করছে োনর? 

আনম আমার পিনবে কািত  পকাথায় বযবহার করছে োনর? 

আেনি আেিার পডনেট কাডড  েযেহার কলর োনকড ি যুক্তরালির 46,000 টিরও পেন  KeyBank এেিং 
অ্েেলেে(Allpoint) ATMs পত সারোজড  েুক্ত িেে তুেলত োলরি। 

আেিার কাোকানে একটি ATM খুাঁলজ পেলত, আেিার কালডড র সালে োকা প্রন ক্ষণ উেকরণগুনেলত 

অ্ন্তভুড ক্ত ATM পোলকটরগুনে েযেহার করুি। 

• www.key.com/locator 

• www.allpointnetwork.com 

আলরকটি নেকল্প হে অ্িোইলি নেঙ্কগুনে অ্যালেস করলত www.key2benefits.com/NYOCFS এ 

েে ইি করা। 

MasterCard পোলো প্রে ডিকারী পয পকািও েযািংলকর পটোর উইলন্ডালত িেে পেলত আেনি আেিার 

পডনেট কাডড ও েযেহার করলত োলরি। MasterCard হাজার হাজার স্থালিও েৃহীত হে পযখালি আেনি 

পকিাকাটা করলত োলরি এেিং কখিও কখিও আেিার পকিাকাটার সালে কযা  েযাক পেলত োলরি 

(যখি PIN-পেসড পেিলেি কলরি)। অ্িুলোনেত কযা  েযালকর েনরোণ পোর অ্িুসালর েনরেনতড ত 

হলত োলর, পসইসালে তালের ধাযড করা নি-ও যা তারা োজড  করলত োলর। আেিার পেিলেি শুরু করার 

আলে পকরানিলক পডনেট কাডড  নি সম্পলকড  নজজ্ঞাসা করলত ভুেলেি িা। 

আনম কক আমার পেছমে পকািও বযাঙ্ক পেলাছরর কাে পথছক িগছদ বা পেছক পেছে োনর? 

আেনি MasterCard পোলো প্রে ডিকারী পয পকািও েযালঙ্ক পযলত োলরি এেিং িেে ো পেক িলেড 
আেিার ভতুড নক পেলত োলরি। পেলক তহনেলের অ্িুলরাধ করার সেে েযািংলক একটি নি পিওো হলত 

োলর। MasterCard পোলো েযারানে পেে পয আেনি আেিার অ্যাকাউে পেলক তহনেে তুেলত 

োরলেি। 

আেনি যনে প্রনত োলস িেলে আেিার পোট তহনেে পতাোর কো নেলেেিা কলরি, তাহলে পডনেট 

কাডড টি আেিার জিয সুোনর  পযােয িে। নডলরক্ট নডলোনজট নেকল্পটি এলক্ষলে আরও ভাে েেন্দ হলে। 

https://ocfs.ny.gov/electronicpayments/
https://ocfs.ny.gov/electronicpayments/Frequently%20Asked%20Questions.asp#toc-link
http://www.key.com/locator
http://www.allpointnetwork.com/
http://www.key2benefits.com/NYOCFS


আনম কক আমার কািত টি পয পকািও বযাছঙ্ক বযবহার করছে োনর, িানক এটিছক একমাে 

KeyBank বযবহার করা যাছব? 

আেনি MasterCard পোলো প্রে ডিকারী পয পকািও েযালঙ্কর পটোর উইলন্ডালত িেে তুেলত োলরি। 

আেনি যনে পকািও KeyBank যাি তলে পকািও ধরবির পেিলেলির জিয পকািও নি োেলে িা। 

আেনি আেিার পেিলেি নিেডােি করার আলে পটোরলক পডনেট কাডড টি পেখাি এেিং নি সম্পলকড  
নজজ্ঞাসা করুি। 

আনম কক েছয়ে-অে-পসল (Point-of-Sale, POS) -এ কযাে বযাক পেছে োনর? 

নকেু নেলিতা আেিালক PIN-পেসড পেিলেলির সেে আেিার পকিাকাটার সালে কযা  েযাক োোর 

সুলযাে (অ্িুেনত) পেলে। উোহরণস্বরূে, পেন রভাে েুনেখািা এটির অ্িুেনত পেে। যনেও, তারা পয 

েনরোণ কযা  েযালকর অ্িুেনত পেে এেিং পয েনরোণ নি োজড  কলর তা পোর অ্িুসালর েনরেনতড ত 

হে। আেিার পেিলেি প ে করার আলে পকরানি ো কযান োরলক তালের েনেনসগুনে সম্পলকড  নজজ্ঞাসা 
করলত ভুেলেি িা। 

আনম পযখাছি থানক পসখাছি যনদ পকািও KeyBank োখা িা থাছক েছব কী হছব? 

আেিার পডনেট কাডড  KeyBank এেিং অ্েেলেে(Allpoint) ATMs পত েযেহার করা পযলত োলর, 

পসইসালে েলেে-অ্ি-পসে (Point-of-Sale, POS)পেিলেলির জিয খুেরা অ্েস্থািগুনে (নেলিতারা) 
যারা আেিার পকিাকাটার সালে কযা  েযালকর অ্িুেনত (সুলযাে) নেলত োলর (যখি PIN-পেসড 

পেিলেি হে)। 

আেিার কাোকানে পকাি KeyBank  াখা িা োকলে আেিার অ্েস্থালির নিকটতে 

অ্েেলেে(Allpoint) ATM-টি খুাঁলজ পেলত www.allpointnetwork.com পেখুি। 

আেনি তহনেে তুেলত MasterCard পোলো প্রে ডিকারী পয পকািও আনেডক প্রনতষ্ঠালিও পযলত 

োলরি। 

পকাি ATM পিেওয়াকত  পিনবে কািত  গ্রহণ কছর? 

নসরাস (Cirrus) এেিং অ্যালসে (Accel) পিটওোকড গুনে সকলেই পডনেট কাডড  গ্রহণ কলর। এই 
পিটওোকড গুনের পোলোগুনে ATM প্রেন ডত হলে। পয পোলোগুনে পেলে তার জিয পডনেট কালডড র 

নেেলির অ্িং টি েরীক্ষা করুি। 

অলেছয়ে(Allpoint) ATM-এর েুলিায় KeyBank ATM বযবহাছরর পেছে পকাি সুনবধা 
আছে কক? 

আসবে তা িয়। KeyBank নিউ ইেকড  জুল়ি ATMs র নেসৃ্তত কভালরজ রলেলে; যনেও, নকেু এোকাে, 

অ্েেলেে(Allpoint) ATMs েনধডত কভালরজ প্রোি কলর। অ্েেলেে(Allpoint) ATMs পোটা 

http://www.allpointnetwork.com/


পেলটর খুেরা নেেণি পকন্দ্রগুনেলত অ্েনস্থত, েযালঙ্ক িে। আেিার অ্েস্থালির উের নিভড র কলর, 

আেনি অ্েেলেে(Allpoint) ATMs পত আরও পেন  অ্যালেস পেলত োলরি। 


