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১. বনূভকা: 

১.১ স্বযাংনিয চারান নদস্টদভয ওদযফনবনিক নদস্টভ এয নযনচনত: 

স্বযাংনিয চারান নদস্টভ গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকাদযয যাজস্ব ও নফনবন্ন স্ট্রফায নপ ফাফদ স্ট্রেজানয চারাদনয াথি স্ট্রানারী 

ফযাাংক স্ট্রম স্ট্রকান ফানণনজযক ফযাাংদকয স্ট্রম স্ট্রকান াখায াথি জভা গ্রদণয একনট ানরাাআন দ্ধনত। াথিনফবাদগয „যকানয 

ফযযফযফিানা নিারীকযণ: াগ্রানধকায কামিিভভূদয ধাযাফানকতা যক্ষা‟ ীলিক কভিূনচয-এয ক্ষ দত „স্বযাংনিয চারান 

দ্ধনত‟ ীলিক এাআ ফ টওযযাদযয উন্নযন কযা দযদছ।  

১.২ স্ট্রপ্রক্ষাট 

নননদিষ্ট ফযাাংদকয নননদিষ্ট াখায জভা প্রদাদনয ফাধযফাধকতায কাযদণ গ্রাকদক ানতনযি ভয ও াথি ফযয স্ট্রবাগানিয নকায দত 

য। াংনিষ্ট ফযাাংক ফা প্রনতষ্ঠানগুদরায স্ট্রক্ষদত্রও দদননক নাফ নভরাদনা ও ননধিানযত প্রনতষ্ঠাদনয ানুকূদর াথি স্ট্রপ্রযদণয কাজনট ম্পন্ন 

কযদত ফাড়নত ফযয ও ভাননক চা দতনয য। যকাদযয স্ট্রকালাগাদয াথি মথাভদয জভা না ওযা এফাং বযুা (fake) চারান 

ফযফাদযয পদর যকাদযয নফুর যাজস্ব পাাঁনক য। ফযাাংক ও নাফযক্ষণ কামিারদযয াদথ প্রনতষ্ঠাদনয াংগনতাধন (reconciliation) 

স্ট্রক্ষত্রনফদদল নিকবাদফ না ওযায যাজস্ব জভায তদথযও ফড় ধযদনয াথিকযও স্ট্রদখা মায। স্ট্রকান্  প্রনতষ্ঠাদনয কাদছ কত টাকা জভা 

াঅদছ ফা স্ট্ররনদদন চরভান যদযদছ তায স্ট্রকান নিক তথয থাদক না। 

১.৩ স্বযাংনিয চারান নদস্টদভয সুনফধা: 

 ফযাাংক স্ট্রথদক তাৎক্ষনণকবাদফ জভাকৃত াদথিয চারান যনদ নকাংফা াথি গ্রণ নি নপ্রন্ট কদয গ্রাকদক প্রদান;  

 চারাদনয াথি যকানয স্ট্রকালাগাদয জভা প্রদাদনয নদদনাআ চারাননট ফযফায উদমানগ ওযায সুনফধা; 

 যকাদযয প্রনতনট প্রনতষ্ঠানদক স্ট্রফাপ্রতযান এফাং চারাদনয ভাধযদভ াথি নযদাধ ম্পনকিত তথয যফযা; 

 চারাদনয াথি ফাাংরাদদ ফযাাংদকয ভাধযদভ দ্রুততভ ভদয স্ট্রেজানয নদের এযাকাউদন্ট জভা নননিতকযণ;  

 স্বযাংনিযবাদফ ফানণনজযক ফযাাংক, যকানয প্রনতষ্ঠান, ফাাংরাদদ ফযাাংক ও নাফ ভাননযন্ত্রদকয কামিারয-স্ট্রক স্ট্রভাট চারান 

াংখযা ও াথি জভা প্রদাদনয প্রকৃত নাফ প্রদান;  

১.৪ স্বযাংনিয চারান নদস্টভ ানরাাআন ফযফাযকাযী:  

ফাাংরাদদ ফযাাংক, নাফ ভাননযন্ত্রদকয কামিারয এফাং ফানণনজযাক ফযাাংক, াংনিষ্ট ফযাাংক এ নদস্টদভ প্রাপ্ত াআউজায াঅাআনে ও 

ািওযােি ফযফায কদয নদস্টদভ প্রদফ কযদত াযদফ।  

১.৫ স্বযাংনিয চারান দ্ধনতয ননযভ (াআন্টাযদনট ব্রাউজায ননফিাচন) 

এ-চারান একনট াআন্টাযদনটনবনিক পটওযযায ওযায কাযদণ এনটদত প্রদফ কযদত দর ফযফাযকাযীদক স্ট্রকান একনট াআন্টাযদনট 

ব্রাউজায (দমভন-  Google Chrome াথফা  Mozilla Firefox, াআতযানদ) ফযফায কযদত দফ। এ জন্য ফযফাযকাযীদক স্ট্রমদকান 

একনট াআন্টাযদনট ব্রাউজাদযয াঅাআকদন নিক কদয তাদত প্রদফ কযদত দফ। এদক্ষদত্র Mozilla Firefox Browser ফযফায কযাাআ বাদরা।  

১.৬ স্বযাংনিয চারান দ্ধনতদত রগাআন 

স্বযাংনিয চারান দ্ধনত ফযফায কযদত দর ফযফাযকাযীদক াঅফনিকবাদফ াআউজায একাউন্ট খুরদত দফ। াঅদফদদনয নননদিষ্ট পযভ 

ওদযফাাআট (www.finance.gov.bd) স্ট্রথদক োউনদরাে কদয মথামথ কতৃিদক্ষয ভাধযদভ াঅদফদন কদয াথিনফবাদগ স্ট্রপ্রযণ কযদত য। 

যফতিীদত াথিনফবাগ দত এ-চারান ফযফাযকাযীয নাদভ াআউজায একাউন্ট দতনয কদয স্ট্রভাফাাআর স্ট্রপাদন এএভএ-এয ভাধযদভ 

াআউজায াঅাআনে ও এককারীন াওযােি জাননদয স্ট্রদওযা য। উি াআউজায াঅাআনে ও এককারীন াওযােি নদদয এ-চারাদন রগাআন 

কযদত দফ।  

এদক্ষদত্র াআন্টাযদনদট প্রদফ কদয Address Bar (নচত্র-১)-এ এনএ-এয নিকানা (ibas.finance.gov.bd/acs) টাাআ কদয নক-স্ট্রফােি এয 

Enter Key স্ট্রত চা নদদর ননদে প্রদনিত Login নিন (নচত্র-২) স্ট্রদখদত াওযা মাদফ।  

নচত্র-১: Address Bar 

 

 

নচত্র-২: Login to ACS 

Address Bar 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Login ID: ূফিফতিী ৃষ্ঠায নচত্র-২ ানুমাযী রগাআন াঅাআনে (Login ID) ঘদয াআউজায াঅাআনে (মা স্ট্রভাফাাআদর এএভএ-এয ভাধযদভ 

ূদফিাআ জানাদনা দযদছ) টাাআ করুন।  

Password: এাআ ঘদয াওযােিনট টাাআ করুন। াওযােি টাাআ কযদর ‘******’ স্টায নচহ্ন স্ট্রদখদত াওযা মাদফ। উদল্লখয, ১ভ 

ফায এ-চারাদন প্রদফদয য াথিনফবাগ দত প্রদি াওযােিনট াঅফনিকবাদফ নযফতিন কযদত দফ। 

তিকফাণী: াওযাদেিয স্ট্রগানীযতা যক্ষা কযায ফযাাদয মথাথি তকিতা াফরম্বন কযদত দফ। াআউজায াঅাআনে ও াওযােি 

ফযফায কদয ান্য স্ট্রকউ োটা াংদমাজন ফা ভুদছ স্ট্রপরদর তায দাযদানযত্ব উি াআউজায াঅাআনেয ফযনিদকাআ ননদত দফ, কাযণ এ-

চারাদন স্বযাংনিযবাদফ কর কামিিদভয স্ট্রযকেি াংযক্ষণ  কযা য।  

Captcha: এাআ ঘদয াফনিত াঙ্ক/নম্বযগুদরা (মা Captcha নম্বয নদদফ ানবনত) ওদযয „Please type the text displayed below‟ 

স্ট্ররখা ঘদয টাাআ কযদত দফ। মনদ Captcha নম্বযগুদরা রৃদফিাধয ফা াস্পষ্ট য তাদর Try another এ নিক কদয াঅদযকনট নতুন 

Captcha নম্বয স্ট্রনওযায সুদমাগ যদযদছ। স্ট্রকান হ্যাকায মাদত স্বযাংনিযবাদফ এ-চারাদন ঢুকদত না াদয তায ননযািা ফযফিা নদদফ 

Captcha ফযফায কযা দযদছ। 

Login: নিদনয (নচত্র-২) ভস্ত তথয এনন্ে কযায য যফতিী ধাদ মাওযায জন্য (Login) ফাটদন নিক করুন। 

স্ট্রজদন যাখা বার:  Login ID, Password, Captcha তথয/নম্বযগুদরা নিক না দর ‘াআউজায াঅাআনে ও াওযােি নিক নয াথফা 
বরু কযাচা স্ট্রকাে প্রদান কযা দযদছ‟ ম্বনরত ননেরু একনট তদথযয ফক্স াঅদফ (নচত্র-৩)।  

নচত্র-৩: াআউজায াঅাআনে ও াওযােি নিক নয াথফা বুর কযাচা স্ট্রকাে প্রদান কযা দযদছ 
 

 

 

 

উমুি নচত্র ানুমাযী তদথযয ফক্সনট াঅদর (OK) ফাটদন নিক কদয ুনযায তথযগুদরা নিক বাদফ ‘Automated Challan System’ 

নিদন (নচত্র-২) এনন্ে কযদত দফ।  

Forgot Password: স্ট্রকান কাযদণ Password বদুর স্ট্রগদর ‘Forgot Password‟ এ নিক কযদর ‘Forgot Password‟ ীলিক একনট ফক্স 

াঅদফ (নচত্র: ৪-ক)। উি ফদক্সয login ID ঘদয ফযফাযকাযীয User ID এফাং Captcha ফদক্স ননদচয ঘদয প্রদনিত নম্বযনট টাাআ কদয      

Send Verificaiton Code-এ নিক কযদর াদথ াদথ স্ট্রভাফাাআদর একনট ভযাদদজয ভাধযদভ স্ট্রবনযনপদকন স্ট্রকাে ািাদনা দফ। উি 

স্ট্রবনযনপদকন স্ট্রকােনট (নচত্র: ৪-খ) টাাআ কদয ফযফাযকাযী নতুন একনট Password এনন্ে ও Conform কযদর ুনযায একনট 

Password াওযা মাদফ। 

Error  

 
  

াঅনায প্রদান কযা াআউজায াঅাআনে ও াওযােি 
নিক নয  াথফা বরু কযাচা স্ট্রকাে প্রদান কযা 
দযদছ। 

Login ID 

Password 

Captcha 



 

 

 

 
নচত্র: (৪-ক, খ) : Forgot Password and Change Password  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

১.৭ স্ট্রাভ নিদনয াঅাআকন নযনচনত 
নচত্র-৫: স্ট্রাভ নিদনয াঅাআকন নযনচনত 

              
Automated Challan System  

 

Code Search 

 

Notification 

 
Status 

 
Refresh 

 
Help 

 
User ID 

 
Logout 

 
(ক) ‘  ’ এাআ ফাটননট ভূরত স্ট্রাভ ফাটন নদদফ কাজ কদয। ভূর নিদন মাওযায জন্য ফা স্ট্রনানটনপদকন ফায স্ট্রদখায জন্য এাআ 

ফাটননটদত চা নদদত য। 

(খ) Refresh (  ) : ফযফাযকাযী স্ট্রম নিদন কাজ কযদছন, Refresh ফাটদন Click কযদর স্ট্রাআ নিননট ুনযায স্ট্ররাে দফ।  

(গ) Help ( ): এাআ ফাটদন নিক কযদর ননেরূ াফদভনুয াঅদফ, মা স্ট্রথদক ACS ম্পনকিত কর াযতা াওযা মাদফ। তদফ এাআ Help 

Menu দতনযয কাজ এখদনা প্রনিযাধীন যদযদছ। বনফষ্যদত এাআ স্ট্রভনুয স্ট্রথদক াাময াওযা মাদফ।  

(ঘ) User Login ID: এখাদন ফযফাযকানয তায Profile স্ট্রদখদত াযদফন এফাং প্রদযাজদন Update কযদত াযদফন। [নচত্র-৬ (ক)]  

নচত্র-৬ (ক) : User Login ID 

 

 

 

 

(ঙ) Change Your Picture: এাআ নরদঙ্ক নিক কদয ফযফাযকাযী তায স্ট্রপ্রাপাাআদরয ছনফ াঅদরাে কযদত াদযন।  

(চ) Change Password: াওযােি নযফতিদনয জন্য Change Password াদন নিক কযদর ননেরূ নিন প্রদনিত দফ। [নচত্র: ৬ (খ)] 
নচত্র-৬ (খ): Change Password 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(চিত্র: ৪-ক) (চিত্র: ৪-খ) 

 

Automated Challan System 

 
 
 

 

Forgot Passwod 
 

 

 Login ID  
  

 Please type the text displayed below  
      

 
 B2zaQ 

 
Try another 

  

      

Please click the following button to send a verification 
code to your registered mobile. 

   

 Send Verification Code  
   

 

   

 

Automated Challan System 

 
 
 
 

 

Forgot Passwod 

     Login ID: Existing  

 

 Verification Code  
  

 New Password  
  

 Confirm Password  
      

 Change  Resend Code   

      
 

   

  স্ট্রকােভূ  User ID  

 

 

    

    

  Clear Histroy  

 Sabet_ACS   
    

 Log Out  Change Password   
    

Change Password   

    

User Name : Sabet_ACS    
    

Old Password : cao finance aao    
    

New Password [*] :  *******   
    

 Password strength : Minimum length 6 chars   
    

Confirm New Password [*] : *******   
    

 Save Change  
   



 

 

 

 

(ছ) Existing Password: এাআ ঘদয ুযাতন াওযােিনট এনন্ে করুন। 

(জ) New Password: নতুন াওযােিনট এনন্ে করুন। ভদন যাখদফন াওযােিনট কভদক্ষ ৬ াক্ষদযয দত দফ। স্ট্রমখাদন একনট 

Capital Word, একনট Small Word াঅয াফিাআ একনট Number উদল্লখ কযদত দফ। স্ট্রমভন: (Abcde6)  

Confirm New Password: ুনযায নতুন াওযােিনট এনন্ে করুন।  

“Save Change” ফাটদন নিক কযদর াওযােিনট নযফনতিত দয মাদফ। 

(ঝ) Logout (  ) : এাআ ফাটননটদত নিক কদয ফযফাযকাযী এ-চারান দত িাযীবাদফ স্ট্রফয দত াযদফন।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

২. স্বযাংনিয চারান দ্ধনত (এনএ) স্ট্রভনু নযনচনত  
একজন স্ট্রফাপ্রতযান যকায কতৃিক প্রদি চারান পযভ ূযণ কদয তায সুনফধাভত স্ট্রম স্ট্রকান ফানণনজযক ফযাাংদকয স্ট্রম স্ট্রকান াখায 
কাউন্টাদয চারান ফাফদ াথি জভাপ্রদান কযদফ। 

ফযফাযকাযী ACS System-এ Login কযায য নিদনয ফাভ নদদক ননদেয ভত একনট স্ট্রভনু স্ট্রদখদত াদফন (নচত্র-৭)।  

নচত্র-৭ : স্ট্রভনু নযনচনত 

 
Automated Challan System 

       

Application Form :  
Challan 

  New  Edit  

Application Form :  
Submit        
Application Form :  
Approval    
Application Form :  
Confirmation 

   
Application Form :  
Reject 

   
Bank Reconciliation  
 

   
Bank Reconciliation  

 

   
 
 

২.১ Menu: Application Form: Challan  

ফযফাযকাযী নদস্টদভ ফাভ নদদক ‘Application Form : Challan‟ এাআ স্ট্রভনুদত নিক কযদর নিদনয োন নদদক স্বযাংনিয চারান 

দ্ধনতয ানরাাআন পযভ াঅদফ (নচত্র-৮)। 
নচত্র-৮ : স্বযাংনিয চারান পযভ 

 
Automated Challan System স্ট্রানারী ফযাাংক নর. কাকযাাআর াথিনননতক স্ট্রকােভূ  

User ID 
 

      

  New  Edit  

               

 
াদাটি 

 
াঅযকয 

       

           

       

 
১। স্ট্রম যকানয প্রনতষ্ঠান ফযাফয স্ট্রম 
উদেদি চারান জভা স্ট্রদওযা দে : [*]  

 প্রনতষ্ঠাদনয নাভ/স্ট্রকাে টাাআ করুন   াআাংদযনজ  ফাাংরা  

          

   স্ট্রফায ধযন টাাআ করুন    াআাংদযনজ  ফাাংরা  

          

 ২। স্ট্রকান স্ট্রকান খাদত/স্ট্রকাদে াথি জভা স্ট্রদওযা দে  
        

 খাদতয নফফযণ   টাকায নযভাণ  

           

 খাত ননফিাচন করুন       Add  Cancel  

           

 ফিদভাট টাকায নযভাণ ফিদভাট :  ০       

           

উি স্ট্রভনুযয Application Form:  

Challan-এ নিক কযদর ননদচ 
নচত্র-৭ স্ট্রভনুয াঅদফ। 



 

 

 

 

নফ: দ্র: স্ট্রম যকানয প্রনতষ্ঠাদনয ানুকূদর স্ট্রফা ফাফদ প্রানপ্ত নপ াথফা যাজস্ব/কয প্রদাদনয উদেদি চারাদনয ভাধযদভ াথি জভা দফ 

স্ট্রাআ যকানয প্রনতষ্ঠাদনয - ুযাতন স্ট্রকাে াথফা নতুন স্ট্রকাে াথফা রৄধুভাত্র প্রনতষ্ঠাদনয নাভ ও স্ট্রফা/নপ/কদযয নফফযণ এাআ ৩নটয স্ট্রম 

স্ট্রকান ১নট তথয নদদত দফ।  

ধা-১ :  

 „Search by Organisation‟ - টযাদফ নিক কদয ননদচয স্ট্রভনুযদত প্রনতষ্ঠাদনয নাভ ননফিাচন কযদত দফ। প্রনতষ্ঠান ননফিাচদনয স্ট্রক্ষদত্র  

াআাংদযনজ এফাং ফাাংরায টাাআ কদয ননফিাচন কযদত দফ াথফা ১৩ নেনজদটয প্রনতষ্ঠাননক স্ট্রকাে াচি নদদযও প্রনতষ্ঠান াওযা মাদফ। 

 নক ফাফদ াথি জভা স্ট্রনওযা দে - এাআ স্ট্রভনুযদত স্ট্রফায ধযন াআাংদযনজ/ ফাাংরায টাাআ কদয ননফিাচন কযদত দফ (নচত্র-৯)।  

নচত্র-৯ : স্বযাংনিয চারান পযভ  

 

 

 

 

           

 
৩। স্ট্রম ফযনি/প্রনতষ্ঠাদনয  
ক্ষ দত াথি জভা স্ট্রদওযা দে : [*] 

ফযনি 
[ NID যদযদছ] 

 
ফযনি 

[ NID স্ট্রনাআ] 
 স্ট্রফযকানয প্রনতষ্ঠান/াংিা 

[ e-TIN াঅদছ ] 
 

          

  স্ট্রফযকানয প্রনতষ্ঠান/াংিা 
[ e-TIN স্ট্রনাআ] 

 যকানয প্রনতষ্ঠান      

          

 ৪। স্ট্রমাগাদমাদগয জন্য স্ট্রভাফাাআর নম্বয: [*] স্ট্রভাফাাআর নম্বয টাাআ করুন        

          

 ৫। াথিনযদাদধয নফফযণ         
          

 নযদাদধয ধযন  যাউনটাং নম্বয  ফযাাংক-াখা  
স্ট্ররনদদন /স্ট্রচক এয 

নম্বয 
 স্ট্রচক এয তানযখ  টাকায নযভাণ   

              

 ননফিাচন করুন           ADD Cancel 

              

 নগদ াথি             
              

 স্ট্রচক             
              

 াযাকাউন্ট স্ট্রেনফট             
              

         ফিদভাট :     
              

              

              

 Save  Cancel           

              

 
Automated Challan System স্ট্রানারী ফযাাংক নর. কাকযাাআর াথিনননতক স্ট্রকােভূ  

User ID 
 

      

  New  Edit  

               

 
াদাটি 

 
াঅযকয 

       

           
       

 
১। স্ট্রম যকানয প্রনতষ্ঠান ফযাফয স্ট্রম 
উদেদি চারান জভা স্ট্রদওযা দে : [*]  

 Search by Organisation    Search by Economic   

           

   ১১১০২১৫১০২৪২০ -   কয াঞ্চর-৪, ঢাকা    াআাংদযনজ  ফাাংরা  

          

 নক ফাফদ াথি জভা স্ট্রনওযা দে : [*]  ফযনি কতৃিক স্ট্রদয াঅযকয - Income tax payable by individuals   াআাংদযনজ  ফাাংরা  

          



 

 

 

ধা-২:  

 স্বযাংনিয চারাদনয াথি জভা স্ট্রদওযায জন্য ফযফাযকাযী এখাদন খাত/স্ট্রকাদেয (াথিদননতক স্ট্রকাে) নফফযণ ননধিাযণ কযদফ।  

 াদথিয নযভাণ ননধিাযণ কযদত দফ। 

 “Add” ফাটদন নিক কযদর এনন্েকৃত তথয ননদচয াাংদ প্রদনিত দফ। “Add” ফাটদন নিক কযায য স্ট্রকান তথয বুর দর “Edit” 

ফাটদন নিক কযদর ুনযায এনন্েকৃত টাকায নযভাণ াংদাধন কদয Update কযদত দফ। প্রদযজনীয াংদাধন ম্পন্ন দর 

তথয াংযনক্ষত দফ। 

 াঅয Remove ফাটদন নিক কযদর ননদচয ফাতিা প্রদনিত দফ।  
নচত্র-১০ : স্বযাংনিয চারান পযভ  

 
 

 

 

 

 
“Yes” ফাটদন নিক কযায য এাআ নিন স্ট্রথদক এনন্েকৃত তথয ভুদছ মাদফ। ুনযায াঅফায নিক তথয এনন্ে কযা মাদফ।  

ধা-৩ :  

ফযনি [NID যদযদছ] : ফযফাযকাযী এাআ টযাদফ নিক কযদর স্বযাংনিয চারান দ্ধনতদত াথি জভা স্ট্রদওযায জন্য জাতীয নযচযত্র 
নম্বয ও জে তানযখ এনন্ে কদয “Check NID” ফাটদন নিক কযদর োন াদয ফদক্স ননফিাচন কনভন দত প্রাপ্ত এনাঅাআনে-এয তথয 
াঅদফ। (নচত্র : ১১) 

স্ট্রমাগাদমাদগয জন্য ফযনিয স্ট্রভাফাাআর নম্বয াফিাআ নদদত দফ  

নচত্র-১১ : স্বযাংনিয চারান পযভ 

 
নফ: দ্র: এখাদন ৫নট টযাদফয স্ট্রমদকান একনট তথয ূযণ কযদত দফ। স্ট্রমভন: (ক) জাতীয নযচযত্র (NID) যদযদছ এভন ফযনিয জন্য 
জভা, াথফা (খ) জাতীয নযচযত্র (NID) স্ট্রনাআ এভন ফযনিয জন্য জভা, াথফা (গ) e-TIN যদযদছ এভন স্ট্রফযকানয প্রনতষ্ঠান/াংিায 
জন্য জভা, াথফা (ঘ) e-TIN স্ট্রনাআ এভন স্ট্রফযকানয প্রনতষ্ঠান/াংিায জন্য জভা, াথফা (ঙ) যকানয প্রনতষ্ঠাদনয জন্য জভা।  

 ২। স্ট্রকান স্ট্রকান খাদত/স্ট্রকাদে াথি জভা স্ট্রদওযা দে  

        

 খাদতয নফফযণ টাকায নযভাণ      

           

 খাত ননফিাচন করুন       Add  Cancel  
           

 ১১১১১০১ -  ফযনি কতৃিক স্ট্রদয াঅযকয    ৫০০   Edit  Remove  

           

  ফিদভাট :  ৫০০       

Confirmation   

   

 াঅনন নক নননিত, এাআ তথয ভছুদত চান?  
   
     

 Yes   No  
     

    

         

 
৩। স্ট্রম ফযনি/প্রনতষ্ঠাদনয  
ক্ষ দত াথি জভা স্ট্রদওযা দে : [*] 

ফযনি 
[ NID যদযদছ] 

 
ফযনি 

[ NID স্ট্রনাআ] 
 স্ট্রফযকানয প্রনতষ্ঠান/াংিা 

[ e-TIN াঅদছ ] 
 

          

  স্ট্রফযকানয প্রনতষ্ঠান/াংিা 
[ e-TIN স্ট্রনাআ] 

 যকানয প্রনতষ্ঠান  নাভ : স্ট্রভা: যনভ 
 

      নযচযত্র 
নম্বয 

: ১৯৮৮২৫৪৬২৫০০  

       

 
জাতীয নযচযত্র (NID) যদযদছ এভন 
ফযনি : [*] 

১৯৮৮২৫৪৬২৫৮৩১৫৪৮৬  
নিকানা   

: 
৭/৮, 
স্ট্রভাাম্মদুয, 
ঢাকা 

 

          

  ৩০-০৩-১৯৮৮  Check NID      

          

 ৪। স্ট্রমাগাদমাদগয জন্য স্ট্রভাফাাআর নম্বয: [*] ০১৭১৮-২৫৪৬২০        

          



 

 

 

াথফা ফযনি [NID স্ট্রনাআ] : ফযফাযকাযী এাআ টযাদফ নিক কযদর স্বযাংনিয চারান দ্ধনতদত াথি জভা স্ট্রদওযায জন্য জাতীয নযচযত্র 
(NID) স্ট্রনাআ এভন ফযনিয নাভ (াআাংদযনজ াথফা ফাাংরায) টাাআ কযদত দফ।  

জে ননফন্ধন ফাটদন নিক কযদর ননদচ প্রদনিত ফদক্স জে ননফন্ধান/াদাটি নম্বয এফাং নিকানা এনন্ে কযদত দফ।  

ান্যান্য ফাটদন নিক কযদর রৄধু নিকানা এনন্ে কযদত দফ।  

স্ট্রমাগাদমাদগয জন্য ফযনিয স্ট্রভাফাাআর নম্বয াফিাআ নদদত দফ। 

নচত্র-১২ : স্বযাংনিয চারান পযভ  

 

াথফা স্ট্রফযকানয প্রনতষ্ঠান/ াংিা [e-TIN াঅদছ] : ফযফাযকাযী এাআ টযাদফ নিক কযদর স্বযাংনিয চারান দ্ধনতদত াথি জভা স্ট্রদওযায 
জন্য াআ-নটাঅাআএন (e-TIN) যদযদছ এভন প্রনতষ্ঠান/াংিায াআ-নটাঅাআএন নম্বয এনন্ে কদয “Check TIN” ফাটদন নিক কযদর োন 
াদয ফক্স দত প্রাপ্ত তথয াঅদফ। (নচত্র: ১৩) 
 
স্ট্রমাগাদমাদগয জন্য ফযনি/ াংিায স্ট্রভাফাাআর নম্বয াফিাআ নদদত দফ।  

নচত্র-১৩ : স্বযাংনিয চারান পযভ 

 
 
াথফা স্ট্রফযকানয প্রনতষ্ঠান/ াংিা [e-TIN স্ট্রনাআ]: ফযফাযকাযী এাআ টযাদফ নিক কযদর স্বযাংনিয চারান দ্ধনতদত াথি জভা স্ট্রদওযায 
জন্য াআ-নটাঅাআএন (e-TIN) স্ট্রনাআ এভন প্রনতষ্ঠান/াংিায নাভ (াআাংদযনজ াথফা ফাাংরায) টাাআ কযদত দফ।  

ফদক্স প্রনতষ্ঠাদনয নাভ, রাাআদি/ননফন্ধন নম্বয ও নিকানা এনন্ে কযদত দফ।  

স্ট্রমাগাদমাদগয জন্য ফযনিয স্ট্রভাফাাআর নম্বয াফিাআ নদদত দফ।  

 

 

 

           

 
৩। স্ট্রম ফযনি/প্রনতষ্ঠাদনয  
ক্ষ দত াথি জভা স্ট্রদওযা দে : [*] 

ফযনি 
[ NID যদযদছ] 

 
ফযনি 

[ NID স্ট্রনাআ] 
 স্ট্রফযকানয প্রনতষ্ঠান/াংিা 

[ e-TIN াঅদছ ] 
 

          

  স্ট্রফযকানয প্রনতষ্ঠান/াংিা 
[ e-TIN স্ট্রনাআ] 

 যকানয প্রনতষ্ঠান      

          

 
জাতীয নযচযত্র (NID) স্ট্রনাআ এভন 
ফযনি : [*] 

নাভ (ফাাংরা/াআাংদযনজ)        

          

   ান্যান্য         

  জে ননফন্ধন/াদাটি নম্বয        

          

  নিকানা        

          

 ৪। স্ট্রমাগাদমাদগয জন্য স্ট্রভাফাাআর নম্বয: [*] স্ট্রভাফাাআর নম্বয টাাআ করুন        

          

         

 
৩। স্ট্রম ফযনি/প্রনতষ্ঠাদনয  
ক্ষ দত াথি জভা স্ট্রদওযা দে : [*] 

ফযনি 
[ NID যদযদছ] 

 
ফযনি 

[ NID স্ট্রনাআ] 
 স্ট্রফযকানয প্রনতষ্ঠান/াংিা 

[ e-TIN াঅদছ ] 
 

          

  স্ট্রফযকানয প্রনতষ্ঠান/াংিা 
[ e-TIN স্ট্রনাআ] 

 যকানয প্রনতষ্ঠান  নাভ : 
 

 

      
াআ-নটাঅাআএন 
নম্বয 

:   

 
e-TIN যদযদছ এভন স্ট্রফযকানয 
প্রনতষ্ঠান/ াংিা: [*] 

াআ-নটাঅাআএন  Check TIN  নিকানা   :   

          

 ৪। স্ট্রমাগাদমাদগয জন্য স্ট্রভাফাাআর নম্বয: [*] স্ট্রভাফাাআর নম্বয টাাআ করুন        

          



 

 

 

নচত্র-১৪ : স্বযাংনিয চারান পযভ 

 
াথফা যকানয প্রনতষ্ঠান: ফযফাযকাযী এাআ টযাদফ নিক কযদর স্বযাংনিয চারান দ্ধনতদত াথি জভা স্ট্রদওযায জন্য যকানয প্রনতষ্ঠান 

ননফিাচদনয স্ট্রক্ষদত্র  াআাংদযনজ এফাং ফাাংরায টাাআ কদয ানপ ননফিাচন কযদত দফ াথফা প্রনতষ্ঠাননক স্ট্রকাে াচি নদদযও যকানয প্রনতষ্ঠান 
াওযা মাদফ। (নচত্র:১৫) 

স্ট্রমাগাদমাদগয জন্য ফযনি/ প্রনতষ্ঠাদনয স্ট্রভাফাাআর নম্বয াফিাআ নদদত দফ।  

নচত্র-১৫ : স্বযাংনিয চারান পযভ 

 
নফ: দ্র: কর যকানয/াঅধাযকানয/স্বাযত্ত্বানত প্রনতষ্ঠান ও যকাদযয উন্নযন প্রকল্পভূদয জভা এয ািবুিি।  

ধা-৪:  

স্বযাংনিয চারান দ্ধনতদত াথি জভা স্ট্রদওযায জন্য চারাদনয াথি ‘নগদ টাকায’ াথফা ‘ফযাাংদকয স্ট্রচক/াযাকউন্ট স্ট্রেনফট’-এাআ 
নতনবাদফ নযদাধ কযা মাদফ। 

নচত্র-১৬ : স্বযাংনিয চারান পযভ 

 
ড্রোউন নরস্ট স্ট্রথদক নগদ াথি ননফিাচন কদয াদথিয নযভাণ ননধিাযণ কযদত দফ।  

           

 
৩। স্ট্রম ফযনি/প্রনতষ্ঠাদনয  
ক্ষ দত াথি জভা স্ট্রদওযা দে : [*] 

ফযনি 
[ NID যদযদছ] 

 
ফযনি 

[ NID স্ট্রনাআ] 
 স্ট্রফযকানয প্রনতষ্ঠান/াংিা 

[ e-TIN াঅদছ ] 
 

          

  স্ট্রফযকানয প্রনতষ্ঠান/াংিা 
[ e-TIN স্ট্রনাআ] 

 যকানয প্রনতষ্ঠান      

          

 
e -TIN স্ট্রনাআ এভন স্ট্রফযকানয 
প্রনতষ্ঠান/াংিা: [*] 

প্রনতষ্ঠাদনয নাভ (ফাাংরা/াআাংদযনজ)        

          

  রাাআদি/ননফন্ধন নম্বয        

          

  নিকানা        

          

 ৪। স্ট্রমাগাদমাদগয জন্য স্ট্রভাফাাআর নম্বয: [*] স্ট্রভাফাাআর নম্বয টাাআ করুন        

          

         

 
৩। স্ট্রম ফযনি/প্রনতষ্ঠাদনয  
ক্ষ দত াথি জভা স্ট্রদওযা দে : [*] 

ফযনি 
[ NID যদযদছ] 

 
ফযনি 

[ NID স্ট্রনাআ] 
 স্ট্রফযকানয প্রনতষ্ঠান/াংিা 

[ e-TIN াঅদছ ] 
 

          

  স্ট্রফযকানয প্রনতষ্ঠান/াংিা 
[ e-TIN স্ট্রনাআ] 

 যকানয প্রনতষ্ঠান    
 

 

          

 যকানয প্রনতষ্ঠান : [*] প্রনতষ্ঠাদনয নাভ/ স্ট্রকাে টাাআ করুন         

          

 ৪। স্ট্রমাগাদমাদগয জন্য স্ট্রভাফাাআর নম্বয: [*] স্ট্রভাফাাআর নম্বয টাাআ করুন        

          

 ৫। াথিনযদাদধয নফফযণ         
          

 নযদাদধয ধযন  যাউনটাং নম্বয  ফযাাংক-াখা  
স্ট্ররনদদন /স্ট্রচক এয 

নম্বয 
 স্ট্রচক এয তানযখ  টাকায নযভাণ   

              

 ননফিাচন করুন           ADD Cancel 

              

 নগদ াথি             
              

 স্ট্রচক             
              

 াযাকাউন্ট স্ট্রেনফট             
              

         ফিদভাট :     
              

              

              

 Save  Cancel           

              



 

 

 

“Add” ফাটদন নিক কযদর এনন্েকৃত তথয ননদচয াাংদ প্রদনিত দফ। “Add” ফাটদন নিক কযায য স্ট্রকান তথয বরু দর “Edit” ফাটদন 
নিক কযদর ুনযায এনন্েকৃত টাকায নযভাণ াংদাধন কদয Update কযদত দফ। প্রদযজনীয াংদাধন ম্পন্ন দর তথয াংযনক্ষত 
দফ। াঅয Remove ফাটদন নিক কযদর ননদচয ফাতিা প্রদনিত দফ।  
 
 

 

 

 
 

“Yes” ফাটদন নিক কযায য এাআ নিন স্ট্রথদক এনন্েকৃত তথয ভুদছ মাদফ। ুনযায াঅফায নিক তথয এনন্ে কযা মাদফ।  
 
নফ: দ্র: (ক) এখাদন রক্ষণীয স্ট্রম, উদয খাদত নফফযদণ স্ট্রম টাকায নযভাণ ননধিাযণ কযা াঅদছ, নযদাদধয ধযদনয টাকায নযভাণ 
ভান দত দফ। না দর স্বযাংনিয চারান নদস্টদভ তথয াংযক্ষণ দফ না।  
(খ) নগদ াদথিয স্ট্রক্ষদত্র ফযাাংক স্ট্রফাপ্রতযান ফযনি/প্রনতষ্ঠানদক তাৎক্ষনণকবাদফ চারান যনদ প্রদান কযদফ এফাং স্ট্রচদকয স্ট্রক্ষদত্র 
যফতিীদত যকানয স্ট্রকালাগাদয াথি জভায নফলদয নননিত দয চারান যনদ প্রদান কযদফ। এদক্ষদত্র চারান যনদ াংগ্রদয ম্ভাফয 
তানযখ ও ভয স্ট্রফাপ্রতযানয স্ট্রভাফাাআদর এএভএ-এয ভাধযদভ জাননদয স্ট্রদওযা দফ। 
 
প্রদযজনীয াংদাধন ম্পন্ন দর “Save” ফাটদন নিক কযদর াংদানধত তথয াংযনক্ষত দফ এফাং একনট ফাতিা প্রদনিত দফ।  

 
 

 

 

 

 

 

“ok” ফাটদন নিক কযায য এাআ নিন স্ট্রথদক এনন্েকৃত তথয চারান নম্বয তাৎক্ষনণকবাদফ জভাকৃত াথিগ্রণ কদয প্রভাণক নাদফ 

একনট নি নযদিাট স্ট্রজনাদযট দফ (নচত্র : ১৭)। এাআ নিদয রৃনট কন থাকদফ। প্রথভ কন ফযাাংক স্ট্রযদখ নদদফ াঅয নিতীয কন 

ফযাাংদকয নর গ্রাদকয কাদছ স্তািয কযদফ। গ্রাক চারান নিনট াদত স্ট্রদর তা স্ট্রকান াংদাধন থাকদর তা াংনিষ্ট কভিকতিাদক 

জানাদফ। ূযণকৃত চারান পযদভয তথয ‘এনএ নদস্টভ’-এ ুনযায াংদাধদনয জন্য “Edit” টযাদফ নিক কযদর প্রাপ্ত চারান 

নম্বযনট এনন্ে কদয “GO” ফাটদন নিক কদয প্রদযাজনীয াংদাধন ম্পন্ন কযদত দফ। াঅয চারাননট নতুন কদয এনন্ে কযদত দর 

“New” টযাদফ নিক কযদত দফ।  

 
স্ট্রকান ধযদনয াংদাধন না থাকদর গ্রাক নিনট ননদজয কাদছ াংযক্ষণ কযদত দফ।  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Confirmation   

   

 াঅনন নক নননিত, এাআ তথয ভছুদত চান?  
   
     

 Yes   No  
     

    

Information   

 

তথয পরবাদফ াংযনক্ষত দযদছ। চারান নাং: ২০২০-০০০০০০০৫৭৫ 
   

 OK  
   

   



 

 

 

নচত্র-১৭ : স্বযাংনিয চারান নি নযদাটি  

 স্ট্রানারী ফযাাংক, কাকযাাআর াখা, ঢাকা 
 চারান ফাফদ াথি জভা গ্রণ নি 

 
 

ফযাাংদকয কন 

েযানকাং নাং :  ২০১৯-০০৭০৮০৪০  

স্ট্রম যকানয প্রনতষ্ঠান ফযাফয চারান জভা স্ট্রদওযা দে :     
স্ট্রম ফযনি/প্রনতষ্ঠাদনয ক্ষ স্ট্রথদক জভা স্ট্রদওযা দে :   

এনাঅাআনে নম্বয :   

নিকানা :      
স্ট্রভাফাাআর স্ট্রপান নম্বয :    

চারান ফাফদ াথি জভা প্রদাদনয উদেি :   

াথি জভায খাত/দকােওযাযী নফফযণ : াথিনননতক স্ট্রকাদেয নফফযণ টাকায নযভাণ 

 ........................................   
 স্ট্রভাট টাকায নযভাণ :   
    

াথি নযদাদধয ধযন :     টাকায নযভাণ (কথায) :   
    
 নযদাদধয ধযন ফযাাংক ও াখা টাকায নযভাণ 
 নগদ াথি .....  
 স্ট্রচক/এযাকাউন্ট স্ট্রেনফট .....  

    

    

  জভাপ্রদানকাযীয স্বাক্ষয  জভাগ্রণকাযীয স্বাক্ষয  ানুদভাদনকাযীয স্বাক্ষয 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 স্ট্রানারী ফযাাংক, কাকযাাআর াখা, ঢাকা 
 চারান ফাফদ াথি জভা গ্রণ নি 

 
 

গ্রাদকয কন 

েযানকাং নাং :  ২০১৯-০০৭০৮০৪০  

স্ট্রম যকানয প্রনতষ্ঠান ফযাফয চারান জভা স্ট্রদওযা দে :     
স্ট্রম ফযনি/প্রনতষ্ঠাদনয ক্ষ স্ট্রথদক জভা স্ট্রদওযা দে :   

এনাঅাআনে নম্বয :   

নিকানা :      
স্ট্রভাফাাআর স্ট্রপান নম্বয :    

চারান ফাফদ াথি জভা প্রদাদনয উদেি :   

াথি জভায খাত/দকােওযাযী নফফযণ : াথিনননতক স্ট্রকাদেয নফফযণ টাকায নযভাণ 

 ........................................   
 স্ট্রভাট টাকায নযভাণ :   
    

াথি নযদাদধয ধযন :     টাকায নযভাণ (কথায) :   
    
 নযদাদধয ধযন ফযাাংক ও াখা টাকায নযভাণ 
 নগদ াথি .....  
 স্ট্রচক/এযাকাউন্ট স্ট্রেনফট .....  

    

    

  জভাপ্রদানকাযীয স্বাক্ষয  ফযাাংক নর  জভাগ্রণকাযীয স্বাক্ষয  ানুদভাদনকাযীয স্বাক্ষয 

        

 
এবাদফ Application Form : Challan -এাআ স্ট্রভনুযয কাজ ম্পন্ন কযদত দফ।  
 



 

 

 

২.২ Menu - Application Form : Submit  

ফযফাযকাযী নদস্টদভ ফাভ নদদক ‘Application Form : Submit‟ এাআ স্ট্রভনুদত নিক কযদর নিদনয োন নদদক স্বযাংনিয চারান 
ানুদভাদন-এয নরস্ট াঅদফ। মা ননদচয নিদন ভত াঅদফ (নচত্র-১৮,১৯)। 

নচত্র-১৮ : স্বযাংনিয চারান „Submit‟ 

 

“GO” ফাটদন নিক কযদর ননদেয নিন প্রদনিত দফ। এখাদন “Detail” টযাদফ নিক কযদর াংনিষ্ট চারাদনয নফস্তানযত তথয প্রদনিত দফ।  

নচত্র-১৯ : স্বযাংনিয চারান „Submit‟ 

 
তথযগুদরা নিক থাকদর “Submit” ফাটদন নিক কযদত দফ এফাং একনট ফাতিা প্রদনিত দফ।  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

“ok” ফাটদন নিক কযায য এাআ নিন স্ট্রথদক এনন্েকৃত তথয চারান নম্বয তাৎক্ষনণকবাদফ ানুদভাদদনয জন্য াংনিষ্ট প্রনতষ্ঠাদনয 
কভিকতিায কাদছ চদর মাদফ (নচত্র:)। এবাদফ Application Form : Submit -এাআ স্ট্রভনুযয কাজ ম্পন্ন কযদত দফ।  
 
২.৩ Menu - Application Form: Approval   

ফযফাযকাযী নদস্টদভ ফাভ নদদক ‘Application Form : Approval‟ এাআ স্ট্রভনুদত নিক কযদর নিদনয োন নদদক স্বযাংনিয চারান 
ানুদভাদন-এয নরস্ট াঅদফ। মা ননদচয নিদন ভত াঅদফ (নচত্র-২০,২১)। 

নচত্র-২০ : স্বযাংনিয চারান „Approval‟ 

 

“GO” ফাটদন নিক কযদর ননদেয নিন প্রদনিত দফ।  
এখাদন নিদনয ফাভনদদক “Detail” টযাদফ নিক কযদর াংনিষ্ট চারাদনয নফস্তানযত তথয প্রদনিত দফ।  

 চারান ানুদভাদন         

         

 
এনাঅাআনে/াআ-নটাঅাআএন/ানপ স্ট্রকাে/রাাআদি/ননফন্ধন 
নাম্বায/জে ননফন্ধন/াদাটি নাম্বায : 

       

         

 চারান নাং :        

         
            

 GO  Cancel         

            

 চারান নাং 
এনাঅাআনে/াআ-
নটাঅাআএন/ানপ স্ট্রকাে 

নাভ ফতিভান নিকানা চারান এয ধযন 
টাকায 

নযভাণ 
নফস্তানযত ানুদভাদন  

          

 ২০২০-০০০০০০০৫৭৫ ৫৬৫৬৪২৬৪৪২ স্ট্রভাাঃ যনভ ফাড্ডা, ঢাকা 
ফযনি কতৃিক স্ট্রদয 
াঅযকয  

৫০০ Detail Submit  

 ২০২০-০০০০০০০৫৭৬ ৪৬১৭৪৬১৩২৫ স্ট্রভাাঃ কনযভ ভনতনঝর, ঢাকা াদাটি নপ ৬০০০ Detail Submit  

 ২০২০-০০০০০০০৫৭৭ ১৭১০৪৭২২৭৯ স্ট্রভাাঃ যানা ধানভনন্ে, ঢাকা ননযািা স্ট্রফা চাজি  ২০০০ Detail Submit  

Information   

 

               াঅনন নক ানুদভাদন কযদত চান ?  
   

 OK  
   

   

 চারান ফাফদ প্রাপ্ত াথি ানুদভাদন         

         

 
এনাঅাআনে/াআ-নটাঅাআএন/ানপ স্ট্রকাে/রাাআদি/ননফন্ধন 
নাম্বায/জে ননফন্ধন/াদাটি নাম্বায : 

       

         

 চারান নাং :        

         
            

 GO  Cancel         

            



 

 

 

“Approve” ফাটদন নিক কযদর স্বযাংনিয চারাননট চূড়ািবাদফ ানুদভানদত দফ। 
 “Sendback” ফাটদন নিক কযদর াংনিষ্ট ঘদয চারাদনয প্রদযাজনীয তথয নরদখ স্ট্রপযত ািাদত দফ।  

নচত্র-২১ : স্বযাংনিয চারান „Approval‟ 

 
তথযগুদরা নিক থাকদর “Approve” ফাটদন নিক কযদত দফ। এখাদন প্রদনিত নিদন াংনিষ্ট চারাদনয নফস্তানযত তথয নিক াঅদছ 
নকনা তা মিদফক্ষণ কদয াদথিয নযভাণ এনন্ে কযদত দফ। াদথিয নযভাণ নিকবাদফ নদদত না াযদর তা ানুদভাদন দফ না।  
 
 

 

 

 

 

 

 

“Yes” ফাটদন নিক কযদর এনন্েকৃত তথয চারান নননিতকযদণয জন্য াংনিষ্ট প্রনতষ্ঠাদনয কভিকতিায কাদছ চদর মাদফ।  
এবাদফ Application Form : Approval -এাআ স্ট্রভনুযয কাজ ম্পন্ন কযদত দফ। 
 
২.৪ Menu – Cash Received Confirmation   

ফযফাযকাযী নদস্টদভ ফাভ নদদক ‘Cash Received Confirmation‟ এাআ স্ট্রভনুদত নিক কযদর নিদনয োন নদদক স্বযাংনিয চারান 
নননিতকযণ-এয নরস্ট াঅদফ। মা ননদচয নিদন ভত াঅদফ (নচত্র-২২,২৩)। 

নচত্র-২২ : স্বযাংনিয চারান „Cash Receive‟ 

 

“GO” ফাটদন নিক কযদর ননদেয নিন প্রদনিত দফ।  
এখাদন নিদনয ফাভনদদক “Detail” টযাদফ নিক কযদর াংনিষ্ট চারাদনয নফস্তানযত তথয প্রদনিত দফ।  
“Confirm” ফাটদন নিক কযদর স্বযাংনিয চারাননট চূড়ািবাদফ ানুদভানদত দফ। 
 “Reject” ফাটদন নিক কযদর াংনিষ্ট ঘদয চারাদনয প্রদযাজনীয তথয নরদখ স্ট্রপযত ািাদত দফ।  

নচত্র-২৩ : স্বযাংনিয চারান „Cash Receive‟ 

 
তথযগুদরা নিক থাকদর “Confirm” ফাটদন নিক কযদর ননদেয ফাতিা প্রদনিত দফ।  

 

 চারান নাং 
এনাঅাআনে/াআ-
নটাঅাআএন/ানপ স্ট্রকাে 

নাভ ফতিভান নিকানা চারান এয ধযন 
টাকায 

নযভাণ 
নফস্তানযত ানুদভাদন স্ট্রপযত 

          

 ২০২০-০০০০০০০৫৭৫ ৫৬৫৬৪২৬৪৪২ স্ট্রভাাঃ যনভ ফাড্ডা, ঢাকা 
ফযনি কতৃিক স্ট্রদয 
াঅযকয  

৫০০ Detail Approve Sendback 

 ২০২০-০০০০০০০৫৭৬ ৪৬১৭৪৬১৩২৫ স্ট্রভাাঃ কনযভ ভনতনঝর, ঢাকা াদাটি নপ ৬০০০ Detail Approve Sendback 

 ২০২০-০০০০০০০৫৭৭ ১৭১০৪৭২২৭৯ স্ট্রভাাঃ যানা ধানভনন্ে, ঢাকা ননযািা স্ট্রফা চাজি  ২০০০ Detail Approve Sendback 

Information   

 

               াঅনন নক ানুদভাদন কযদত চান ?  
     

 Yes  No  
     

   

 চারান ফাফদ প্রাপ্ত াথি ানুদভাদন         

         

 এনাঅাআনে/াআ-নটাঅাআএন/ানপ স্ট্রকাে :         

         

 চারান নাং :        

         
            

 GO  Cancel         

            

 চারান নাং 
এনাঅাআনে/াআ-
নটাঅাআএন/ানপ স্ট্রকাে 

নাভ ফতিভান নিকানা 
টাকায 

নযভাণ 
নফস্তানযত গ্রণ স্ট্রপযত 

         

 ২০২০-০০০০০০০৫৭৫ ৫৬৫৬৪২৬৪৪২ স্ট্রভাাঃ যনভ ফাড্ডা, ঢাকা ৫০০ Detail Confirm Reject 

 ২০২০-০০০০০০০৫৭৬ ৪৬১৭৪৬১৩২৫ স্ট্রভাাঃ কনযভ ভনতনঝর, ঢাকা ৬০০০ Detail Confirm Reject 

 ২০২০-০০০০০০০৫৭৭ ১৭১০৪৭২২৭৯ স্ট্রভাাঃ যানা ধানভনন্ে, ঢাকা ২০০০ Detail Confirm Reject 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yes” ফাটদন নিক কযদর াংনিষ্ট চারাদনয নফস্তানযত তথয একনট চারান নযদাটি প্রদনিত দফ। মা ননদেয (নচত্র:২৪) স্ট্রদখাদনা দযদছ। 

নচত্র-২৪ : স্বযাংনিয চারান পযভ নযদাটি  

ফযাাংদকয কন 
নট.াঅয পযভ নাং-৬ (৪) 
(এ াঅয ানুদেদ ৩৭ দ্রষ্টফয) 

চারান পযভ 
স্ট্রানারী ফযাাংক, কাকযাাআর াখা, ঢাকা াখায টাকা জভা স্ট্রদওযায চারান 

 
চারান  স্ট্রবনযনপদকন 

স্ট্রম যকানয প্রনতষ্ঠাদনয ানুকূদর  
াথি জভা দে  

স্ট্রম ফযনিয/প্রনতষ্ঠাদনয ক্ষ দত টাকা প্রদি 
দরা তায নাভ, এনাঅাআনে ও নিকানা 

চারান নাং 
নক ফাফদ জভা স্ট্রদওযা দরা  

তায নফফযণ 
জভায নযভাণ 

াফ-স্ট্রযনজোয এয কামিারয, 
স্ট্রতজগাাঁও থানা, ঢাকা 

স্ট্রভাাঃ াযওযায স্ট্রাদন তুনন 
এনাঅাআনে : ২০১৭০৫৮৫ 
ফাা/দানডাং: নজ-৭৬৯ (দতাযণ) 

 
 

১১৪১৪- ম্পনি স্তািয 
কয 

৮০,০০০ 
০০ 

স্ট্রভাট (াাংদক) =  
৫৮০,০০০ 

০০ 
ভিফয (মনদ থাদক) :াাঁচ রক্ষ াঅন াজায টাকা ভাত্র টাকা (কথায) :  

 
 

তানযখ: ২৬/০১/২০২০ নি. 

  
 ভযাদনজায 

স্ট্রানারী ফযাাংক নরনভদটে, কাকযাাআর াখা, ঢাকা 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

গ্রাদকয কন  
নট.াঅয পযভ নাং-৬ (৪) 
(এ াঅয ানুদেদ ৩৭ দ্রষ্টফয) 

চারান পযভ 
স্ট্রানারী ফযাাংক, কাকযাাআর াখা, ঢাকা াখায টাকা জভা স্ট্রদওযায চারান  

 
চারান  স্ট্রবনযনপদকন 

স্ট্রম যকানয প্রনতষ্ঠাদনয ানুকূদর  
াথি জভা দে  

স্ট্রম ফযনিয/প্রনতষ্ঠাদনয ক্ষ দত টাকা প্রদি 
দরা তায নাভ, এনাঅাআনে ও নিকানা 

চারান নাং 
নক ফাফদ জভা স্ট্রদওযা দরা  

তায নফফযণ 
জভায নযভাণ 

াফ-স্ট্রযনজোয এয কামিারয, 
স্ট্রতজগাাঁও থানা, ঢাকা 

স্ট্রভাাঃ াযওযায স্ট্রাদন তুনন 
এনাঅাআনে : 
১৯৭১৮১৯২২২০১৭০৫৮৫ 
ফাা/দানডাং: নজ-৭৬৯ (দতাযণ) 

 
 

১১৪১৪০১ - ম্পনি 
স্তািয কয 

৮০,০০০ 
০০ 

স্ট্রভাট (াাংদক) =  
৫৮০,০০০ 

০০ 
ভিফয (মনদ থাদক) :াাঁচ রক্ষ াঅন াজায টাকা ভাত্র টাকা (কথায) :  

 
 

তানযখ: ২৬/০১/২০২০ নি. 

    
 ফযাাংদকয নর  ভযাদনজায 

স্ট্রানারী ফযাাংক নরনভদটে, কাকযাাআর াখা, ঢাকা 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

স্ট্রফা প্রদানকাযী যকানয প্রনতষ্ঠাদনয 
কন   
নট.াঅয পযভ নাং-৬ (৪) 
(এ াঅয ানুদেদ ৩৭ দ্রষ্টফয) 

চারান পযভ 

 
চারান  স্ট্রবনযনপদকন 

স্ট্রানারী ফযাাংক, কাকযাাআর াখা, ঢাকা াখায টাকা জভা স্ট্রদওযায চারান 

স্ট্রম যকানয প্রনতষ্ঠাদনয ানুকূদর  
াথি জভা দে  

স্ট্রম ফযনিয/প্রনতষ্ঠাদনয ক্ষ দত টাকা প্রদি 
দরা তায নাভ, এনাঅাআনে ও নিকানা 

চারান নাং 
নক ফাফদ জভা স্ট্রদওযা দরা  

তায নফফযণ 
জভায নযভাণ 

াফ-স্ট্রযনজোয এয কামিারয, 
স্ট্রতজগাাঁও থানা, ঢাকা 

স্ট্রভাাঃ াযওযায স্ট্রাদন তুনন 
এনাঅাআনে : 
১৯৭১৮১৯২২২০১৭০৫৮৫ 
ফাা/দানডাং: নজ-৭৬৯ (দতাযণ) 

 
 

১১৪১৪০১ -  
৮০,০০০ 

০০ 

স্ট্রভাট (াাংদক) =  
৫৮০,০০০ 

০০ 
ভিফয (মনদ থাদক) : াাঁচ রক্ষ াঅন াজায টাকা ভাত্র টাকা (কথায) :  

 
 

তানযখ: ২৬/০১/২০২০ নি. 

    
 ফযাাংদকয নর  ভযাদনজায 

স্ট্রানারী ফযাাংক নরনভদটে, কাকযাাআর াখা, ঢাকা 

এবাদফ Cash Received Confirmation -এাআ স্ট্রভনুযয কাজ ম্পন্ন কযদত দফ। 
২.৫ Menu – Bank Reconciliation 

৩.  Menu – Report 

 

 

Information   

 

               াঅনন নক ানুদভাদন কযদত চান ?  
     

 Yes  No  
     

   



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


