

କʼଣ କରି େବ,

କʼଣ ନ କରି େବ,

1. ଆମ ବ�ା�ର େୱବସାଇଟ (https://bank.sbi) ,

1. େକେବ ବି କାହା ସହିତ ,େସ ବ�ା� କମ�ଚାରୀ େହଇଥାଉନା କାହିକିଁ ,ନିଜର

2. ନ�ୁନତମ ଆଠ(8) କ�ାେର��ର ସହିତ ଏକ ମଜବୁ ତ ତଥା ଜଟିଳ ପାସୱାଡ�

2. ନିଜର ସବୁ ଖାତାପାଇ ଁ େଗାଟିଏ ସମାନ ପାସୱାଡ� ବ�ବହାର କରି େବ ନାହି।ଁ

(https://onlinesbi.com) ର ମେନ ରଖ�। ଆମର ବା�ି � ଆ��ିେକଶନକୁ
ବ�ବହାର କରି ବା ଆଗରୁ ସବୁ େବେଳ “https” କି�ା ପ�ାଡଲକକୁ େଦଖ�।

ତିଆରି କରି େବ େଯଉଥଁ �େର କିଛି ସଂଖ�ା ,ଏକ ବିେଶଷ କ�ାେର��ର ଏବଂ
େଛାଟ ଓ ବଡ ଅ�ର ଥ �ବ। ଆପଣ ନିଜ ପାସୱାଡ�କୁ ବାର�ାର ବଦେଳଇେବ।

3. ଗୁଗଲ େ�� େ�ାର/ଆଇଓଏସ ଆପ େ�ାରରୁ ହି ଆମର ଆ� (YONO
SBI,YONO LITE SBI,BHIM SBI,SBI Quick) ଇନ�ଲ କରି େବ।

ବ��ି ଗତ/ବି�ୀୟ ବିବରଣୀ େଯମି ତିକି ୟୁଜର ଆଇଡି, ପାସୱାଡ�, ଓଟିପି,
କାଡ�ନ�ର, ସି ଭିଭି, ପି ନ ଆଦି େସୟାର କରି େବ ନାହି।ଁ

3. ବ�ା�ି ଂ ଦବାନବା/କାରବାର ପାଇ ଁ େକେବ ବି ଓପନ/ପ�କ
ି � ୱାଇ ଫାଇ
ବ�ବହାର କରି େବ ନାହି।ଁ

4. େକଉ ଁ ଅଜଣା େଲାକ� ପରାମଶ�େର କିଛି ଭି ଆ� ଇନ�ଲ କର� ନାହି।ଁ

4. ସବୁ େବେଳ ମେନ ରଖ �େବ କି UPI ପିନ କି�ା QR codeର �ାନି� େକବଳ

5. ଆପଣ ନିଜର ପାସୱାଡ�, MPIN, ଖାତା ନ�ର ତଥା ସଂେବଦନଶୀଳ ତଥ�

5. SBI ଦ୍ ଵାରା ପଠାଯାଇଥ �ବା ଦବାନବା/େ�ାେମାଶନ ବିଷୟେର େମେସଜେର

6. ବ�ା� ତଥା ବ�ା�ର �ତିନିଧ � କହୁ ଥ �ବା ସଂ�ାଠାରୁ ଆସୁଥ �ବା ଏସଏମଏସ,

ଟ�ା ପେଠଇବା େବେଳ ଆବଶ�କ ପେଡ଼, ଟ�ା ପାଇବା ପାଇ ଁ ନୁ େହ।ଁ

ସବୁ େବେଳ େଛାଟ/ସଟ� େକାଡ “SBI,SB” ଥାଏ, େଯମି ତିକି
SBIBNK,SBIINB,SBYONO,ATMSBI

ନିଜ େଫାନେର େକେବ ଭି ରଖ� ନାହି।ଁ

ଇେମଲ ତଥା େସାସି ଆଲ େନଟୱକ�ଂ ସାଇଟରୁ ଏମେବେଡଡ ଲି �କୁ େକେବ
ବି ��ିକ କର� ନାହି।ଁ

6. ଆପଣ ଆପଣ� େମାବାଇଲ ନ�ର ବଦେଳଇେଲ ବ�ା�କୁ ସୂଚନା େଦବାକୁ
ଭୁଲି େବନି। କାରଣ ଆମର ଏସଏମଏସ ନି�ି�େର ଆପଣ ପାଇପାରି େବ।

ମେନ ରଖ�: ”ବ�ା� େକେବ ବି କଲ,ଏସଏମଏସ କି�ା ଇେମଲ ଦ୍ ଵାରା ଆପଣ� େଗାପନୀୟ
ବିବରଣୀ ବିଷୟେର ପଚାେର ନାହି।”
ଁ
ସହାୟତା ପାଇ ଁ ଆମର େହ��ଲାଇନ ନ�ରଗୁଡିକ ସହିତ ସ�କ� କର�:
1800-11-22-11/ 1800-425-3800/ 1800 1234/ 1800111109
To report any suspicious activity, kindly email on report.phishing@sbi.co.in or call the cybercrime
helpline number 1930
For more information visit: https://www.cybercrime.gov.in

STAY #SAFEWITHSBI
#SAFEWITHSBI

