
ট্রেজারি চালানেি মাধ্যনম সিকারি ট্রসবা রি/ কি/ িাজস্ব পরিন ানধ্ি িিম 
 

১। ট্রে সিকারি প্ররিষ্ঠাে বিাবি ট্রসবা রি/ কি/ িাজস্ব পরিন ানধ্ি 
উনেনে অর্থ জমা ট্রেওয়া হনে 

 
 

[বযাখ্যা: ট্রসবা রি/ কি/ িাজস্ব গ্রহণকািী সিকারি প্ররিষ্ঠাে ও ট্রসবা রি /কি / 
িাজস্ব সংরিষ্ট – (ক) পুিািে ট্রকাড, অর্বা (খ্) েিুে ট্রকাড, অর্বা (গ) ট্রকানডি 
রববিণ - এই ৩রিি ট্রে ট্রকাে ১রিি (ক/খ্/গ) ির্য এখ্ানে উনেখ্ কিনি হনব] 

 

                     

(ক) পুিািে ট্রকাড (১৩ ডিডিট) :   -     -     -          
অর্বা            l         প্রারিষ্ঠারেক ট্রকাড (৮ রডরজি)           l      অর্থনেরিক ট্রকাড (৪ রডরজি)    

                       

(খ্) েিুে ট্রকাড :                -        
অর্বা  প্রারিষ্ঠারেক ট্রকাড (১৩ রডরজি)  অর্থনেরিক ট্রকাড (৭ রডরজি) 

 

(গ) প্ররিষ্ঠানেি োম : 
         ও 

সেবা ডি/রািস্ব/কর-এর ডববরণ : 

  
[উোহিণ: আঞ্চরলক পাসনপািথ কােথালয়, উত্তিা, ঢাকা;  কি অঞ্চল-২, ঢাকা] 

 
  [উোহিণ: পাসনপািথ রি, আয়কি, মূলয সংনোজে কি, ঋনণি অর্থ পরিন াধ্] 

২। ট্রে বযরি/প্ররিষ্ঠানেি পক্ষ হনি অর্থ জমা ট্রেওয়া হনে   
[ শুধ্ুমাত্র প্রনোজয ঘনি ির্য প্রোে কিনি হনব ]   বযডির নাম :   
(ক)   বযরিি অনুকূনল জমাি ট্রক্ষনত্র   

[ বযরি সোিকিনণি জন্য ট্রেনকাে ১রিনি () রিক রচহ্ন রেনয় পানবথ েম্বিরি উনেখ্ 
কিনি হনব ] 

  ট্রমাবাইল ট্রিাে                  
 [সমাবাইল সিান নম্বরডট বযডির িাতীয় পডরচয়পত্রের োত্রে আবডিকভাত্রব ডনবডিত হত্রত হত্রব] 

   িাতীয় পডরচয়পে                   
   

   পাসনপািথ                   
   

   জন্মরেবন্ধে                   
   

   ই-রিআইএে                   
  [উপত্ররর সেত্রকান একডট বযডি েনািকরণ নাম্বার উত্রেখ করা েম্ভব না হত্রল, শুধুমাে সেত্রেত্রে ডনত্রচর ডিকানার ঘরডট 

পূরণ করত্রত হত্রব]  
  ডিকানা :  

   

(খ্) ট্রবসিকারি প্ররিষ্ঠাে/ ট্রকাম্পারেি অনুকূনল জমাি ট্রক্ষনত্র   ট্রবসিকারি প্ররিষ্ঠাে/ সকাম্পাডনর োম :  
 

  ই-রিআইএে                   
   

  রিকাো :  

  [e-TIN র্াকনল রিকাো উনেনখ্ি প্রনয়াজে ট্রেই] 

  োর মাধযত্রম প্রদত্ত হত্রে (বযডির নাম) :   
  

[ডনত্রচর সেত্রকান ১ডট বযডি েনািকরণ পদ্ধডত ডচডিত কত্রর পরবততী ডনত্রচর ঘত্রর নম্বরডট উত্রেখ করত্রত হত্রব] 

   ট্রমাবাইল ট্রিাে  িাতীয় পডরচয়পে  পাসনপািথ  জন্মরেবন্ধে  ই-রিআইএে 
   

  েনািকরণ নম্বর :      
   

 (গ) সিকারি প্ররিষ্ঠাে/সংস্থাি অনুকূনল জমাি ট্রক্ষনত্র  
[প্ররিষ্ঠাে/সংস্থাি োম অর্বা ট্রকাড - ট্রে ট্রকাে ১ রি উনেখ্ করুে] 

 
েরকাডর প্ররিষ্ঠাে/সংস্থাি োম :  

[রব.দ্র. সকল সিকারি/আধ্াসিকারি/ স্বায়ত্ত্ব ারসি প্ররিষ্ঠাে ও সিকানিি উনয়নয়ে 
প্রকল্পসমনূহি পক্ষ হনি জমা এি অন্তর্ুথি] 

 

অর্বা  
 প্ররিষ্ঠাে/সংস্থাি ট্রকাড :                 
  

  োর মাধযত্রম প্রদত্ত হত্রে (বযডির নাম) :   
  

[ডনত্রচর সেত্রকান ১ডট বযডি েনািকরণ পদ্ধডত ডচডিত কত্রর পরবততী ডনত্রচর ঘত্রর নম্বরডট উত্রেখ করত্রত হত্রব]  

   ট্রমাবাইল ট্রিাে  িাতীয় পডরচয়পে  পাসনপািথ  জন্মরেবন্ধে  ই-রিআইএে 
   

  েনািকরণ নম্বর :      
   

৩। ট্রোগানোনগি জন্য ট্রমাবাইল ট্রিাে েম্বি    

[ রব.দ্র. জমাপ্রোেকািী বযরি/প্ররিষ্ঠানেি সানর্ প্রনয়াজনে ট্রোগানোনগি জন্য ]              
  

৪। অর্থ পরিন ানধ্ি রববিণ  পরিন ানধ্ি ধ্িে িাকাি পরিমাণ ট্রচনকি সংখ্যা  
(নচনকি ট্রক্ষনত্র প্রনোজয)  

   েগে অর্থ   
  ট্রচক/এযাকাউন্ি ট্রডরবি   
  [ট্রচক েম্বি ও িারিখ্ উনেনখ্ি প্রনয়াজে ট্রেই] 

৫। অন্যান্য ডববরণ/মন্তবয (েডদ োত্রক)    
     

      প্রনয়াজনে সংরিষ্ট সিকারি েপ্তনিি সানর্ ট্রোগানোগ কনি সরিক ট্রকাড েম্বিরি ট্রজনে রেনি হনব।  
   পােত্রপাটত, আয়কর দডলল ডনবিন ও মটরোন েম্পডকতত অেত চালাত্রনর মাধযত্রম পডরত্র াত্রধর সেত্রে এই পৃষ্ঠার প্রত্রোিয তেযেমহূ উত্রেত্রখর পা াপাড  পরবততী পৃষ্ঠার প্রত্রোিয 

তেযেমহূও উত্রেখ করত্রত হত্রব।   

সংেরুি - ১ 



 

(ক) পাসনপািথ প্রারপ্ত সম্পরকথি ির্য :    
   আনবেনেি প্রকৃরি    ই-পাসনপািথ ইস্যয (৪৮ পািা) 

   ই-পাসনপািথ ইস্যয (৬৪ পািা)  
   ই-পাসনপািথ রি-ইস্যয (৪৮ পািা)  
   ই-পাসনপািথ রি-ইস্যয (৬৪ পািা) 
  
 রবিিনণি প্রকৃরি    ৫ বছর সময়াদী োধারণ পােত্রপাটত (২১ কমতডদবে) 

   ১০ বছর সময়াদী োধারণ পােত্রপাটত (২১ কমতডদবে) 
   ৫ বছর সময়াদী িরুডর পােত্রপাটত (৭ কমতডদবে) 
   ১০ বছর সময়াদী িরুডর পােত্রপাটত (৭ কমতডদবে) 
   ৫ বছর সময়াদী অতীব িরুডর পােত্রপাটত (৩ কমতডদবে) 
   ১০ বছর সময়াদী অতীব িরুডর পােত্রপাটত (৩ কমতডদবে) 

 
  ৫ বছর সময়াদী অতীব িরুডর অনাপডত্ত েনদ (NOC) –এর ডভডত্তত্রত  

(৩ কমতডদবে) 

 
  ১০ বছর সময়াদী অতীব িরুডর অনাপডত্ত েনদ (NOC) –এর ডভডত্তত্রত  

(৩ কমতডদবে) 

 
  ৫ বছর সময়াদী অতীব িরুডর েরকাডর আত্রদ  (GO) এর ডভডত্তত্রত ডচডকৎো, 

হ্জ্জ পালন ও তীেতস্থান ভ্রমত্রণর সেত্রে (৩ কমতডদবে) 

 
  ১০ বছর সময়াদী অতীব িরুডর েরকাডর আত্রদ  (GO) এর ডভডত্তত্রত ডচডকৎো, 

হ্জ্জ পালন ও তীেতস্থান ভ্রমত্রণর সেত্রে (৩ কমতডদবে) 

 
  ৫ বছর সময়াদী অতীব িরুডর েরকাডর আত্রদ  (GO) এর ডভডত্তত্রত েরকাডর 

কাত্রির সেত্রে (৩ কমতডদবে)  

 
  ১০ বছর সময়াদী অতীব িরুডর েরকাডর আত্রদ  (GO) এর ডভডত্তত্রত েরকাডর 

কাত্রির সেত্রে (৩ কমতডদবে) 
  

(খ্) মিিোে সম্পরকথি ির্য    
ট্রকাে ট্রকাে খ্ানি/ট্রকানড অর্থ জমা ট্রেওয়া হনে 
[বযাখ্যা: চালানেি মাধ্যনম ট্রকাে ট্রকাে খ্ানি/অর্থনেরিক 
ট্রকানড রক পরিমাণ অর্থ জমা ট্রেওয়া হনব িা এখ্ানে উনেখ্ 
কিনি হনব] 

 খ্াি/অর্থনেরিক ট্রকানডি রববিণ িাকাি পরিমাণ 
  ১১৪৫১০১ - সমাটরোন কর (১১০১)  
  ১১৪৫১০২ - পে কর (১১০৫)  
  ১১৪৪১০২ - ভ্রমণ কর (০৯১১)  
  ১৪২২১০৫ - গাডিচালনা লাইত্রেন্স ডি (১১১১)  
  ১১৫৬১০১ - আত্ররাহণ ডি (২০৩৫)  
  ১৪২২৩১৭ - েিক উন্নয়ন ডি (২০৪৬)  
 ট্রমাি:  

   
(গ) র্রূম ট্রিরজনে ে সম্পরকথি ির্য     
ট্রকাে ট্রকাে খ্ানি/ট্রকানড অর্থ জমা ট্রেওয়া হনে 
[বযাখ্যা: চালানেি মাধ্যনম ট্রকাে ট্রকাে খ্ানি/অর্থনেরিক 
ট্রকানড রক পরিমাণ অর্থ জমা ট্রেওয়া হনব িা এখ্ানে উনেখ্ 
কিনি হনব] 

 খ্াি/অর্থনেরিক ট্রকানডি রববিণ িাকাি পরিমাণ 

  ১১৬২১০২ - ছাপেুি দডলত্রলর ওপর শুল্ক (১৩১১)  
  ১৪২২২০১ - দডলল ডনবিন ডি (১৮২৬)  
  ১১১২১০১ - সকাম্পাডনেমহূ কতৃতক সদয় আয়কর (০১০১)  
  ১১১১১০১ - বযডি কতৃতক সদয় আয়কর (০১১১)  
  ১১৪১১০১ - সদ ি পণয ও সেবার ওপর মেূক (০৩১১)  
  ১১৪১৪০১ - েম্পডত্ত হস্তান্তর কর (০২০১)  
                       - স্থানীয় েরকাত্রর িমা   
 ট্রমাি:  

   
   
(ঘ) আয়কনিি ির্য     
ট্রকাে ট্রকাে খ্ানি/ট্রকানড অর্থ জমা ট্রেওয়া হনে 
[বযাখ্যা: চালানেি মাধ্যনম ট্রকাে ট্রকাে খ্ানি/অর্থনেরিক 
ট্রকানড রক পরিমাণ অর্থ জমা ট্রেওয়া হনব িা এখ্ানে উনেখ্ 
কিনি হনব] 

 খ্াি/অর্থনেরিক ট্রকানডি রববিণ িাকাি পরিমাণ 

  করবর্ত   
  কত্ররর ধারা  
  কতিত্রনর িন্য আয়কর সদওয়া হত্রে   
   
 ট্রমাি:  

   

 


