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কর্ যসংস্থান ব্াংক 
(রাষ্ট্র র্াভলকানাধীন একটি আভথ যক প্রভিষ্ঠান) 

 

রেমিট্যান্স রেল, আইটি মিভাগ 

     েংস্কেণ : ০২                                                                                                                 িাভরখ : ০৩.১১.২০১৯ 

 

 

ফরেন রেমিট্যান্স পমের াধ েংক্রান্ত মনয়িািলী  

 

০১। ফরেন রেমিট্যান্স : মিরের  কি মেত নাগমেকরেে উপামজমত অর্ ম স্বরের  অিস্থানেত তাঁরেে আত্মীয়-স্বজন-পমেমিতজনরেে মনকট 

বিধভারি অর্ মাৎ ব্াংমকং িযারনরলে িাধ্যরি রেেণ কো হরল রে রেমেত অর্ মই ফরেন রেমিট্যান্স। রেমিট্যারন্সে অর্ ম তারেে জীিনযাত্রাে িান 

উন্নত করে এিং মিমভন্ন রেরত্র মিমনরয়াগ হরয় রের ে অর্ মননমতক উন্নয়রন গুরুত্বপূণ ম ভূমিকা োরে। 

০২। রেমিট্যান্স রেল : রেমিট্যান্স পমের াধ কায মক্রি েম্পােরনে জন্য ০৭.০২.২০১৭ তামেরেে পমেিালনা রিারড মে ২৪১তি েভাে 

অনুরিােনক্ররি আইটি মিভারগে অধীরন রেমিট্যান্স রেল গঠিত হয়। কি মেংস্থান ব্াংক এনমেমে ব্াংরকে োি-এরজন্ট মহরেরি ০৭.০৩.২০১৭ 

তামেে হরত Online রেমিট্যান্স ও Batch রেমিট্যান্স - এ দুই ধেরনে রেমিট্যারন্সে  িাধ্যরি ফরেন রেমিট্যান্স পমের াধ কায মক্রি পমেিালনা 

কেরে। রিকাে যুিরেে ঋণ েোন কি মসূিীে পা াপাম  রেিামূলক োষ্ট্রীয় এ কায মক্রি পমেিালনা কোয় রের -মিরের  ব্াংরকে েিাে, সুনাি ও 

পমেমিমত উত্তরোত্তে বৃমি পারে। ১৩.১১.২০১৯ তামেে পয মন্ত ২৪৪টি  াো হরত ৭,৮৩৪ জন সুমিধারভাগীরক ২৬,৪৫,৪৭,৭৮৮.০৯ টাকা রেমিট্যান্স 

িািে পমের াধ কো হরয়রে।  

০৩। রেমিট্যান্স বৃমিে রকৌ ল :  

(১) িাঠ কিীরেে এলাকা ভ্রিরণে েিয় স্থানীয় জনোধােরণে িারে েিাে কো; 

(২) রজলা/উপরজলা েেরেে অমভিােন Desk হরত েিােীরেে তথ্য েংগ্রহ করে তারেে আত্মীয়-স্বজনরেে োরর্ রযাগারযাগ কো; 

(৩) রয েকল ঋণ গ্রহীতারেে েিােী আত্মীয়-স্বজন েরয়রে, রে েকল ঋণ গ্রহীতারেে োরর্ রযাগারযাগ কো; 

(৪) অন্যান্য ব্াংক/আমর্ মক েমতষ্ঠারনে আর -পার  ে মনীয় স্থারন  াোে ঠিকানাযুক্ত রপাস্টাে/ব্ানাে/োইন রিাড ম ইতযামে লাগারনা; 

(৫) মিমভন্ন MTO কর্তমক েেিোহকৃত মস্টকাে, মলফরলট, রপাস্টাে ইতযামে  াোে ে মনীয় স্থারন েে মন কো। 

০৪। Money Transfer Operator (MTO) : রয েকল েমতষ্ঠান এক রে  হরত অন্য রের  অর্ ম রেেণ করে, রে েকল েমতষ্ঠানই 

MTO। মিরে ৫০টিে অমধক MTO েরয়রে। রযিন-িামনগ্রাি, মেয়া, েভু, ট্রান্সফাস্ট, িারি মরেড এম য়া, আল মিেকাি, এক্সরেে িামন ইতযামে। 

০৫। Online রেমিট্যান্স :  

ক) মিরের  রেেক রয রকান একটি Online রেমিট্যারন্সে MTO অমফরে েরি  করে একটি KYC (Know Your Customer) 

পূেণ করে MTO-রক কমি নেহ স্থানীয় মুদ্রা পমের াধ করেন। তােপে MTO েরয়াজনীয় তথ্যামে েংমিষ্ট েফ্টওয়ারে এমে রেয়। এরত 

রেেণরযাগ্য অর্ ম স্বয়ংমক্রয়ভারি রেেরকে রের ে মুদ্রায় {িাংলারের ে রেরত্র টাকায় (পয়োেহ-যমে র্ারক)} রূপান্তমেত হরয় রেেরকে রের  

িরল যায় এিং Pulled out হওয়াে অরপোয় র্ারক। এেপে MTO রেেকরক একটি PIN (Personal Identification Number) 

েোনপূি মক টাকাে পমেিাণ পয়োেহ (যমে র্ারক) অিমহত করে। রেেক PIN ও টাকাে পমেিাণ রের  োপরকে মনকট রফারন/SMS 

করে/Customer Receipt Copy এে েমি পাঠিরয় জামনরয় রেন। োপক েমিযুক্ত পমেিয়পত্রেহ ঐ Pin মনরয় ব্াংরকে  াোয় উপমস্থত 

হরয় তাঁে নারি রেমিট্যান্স আোে তথ্য েোন করেন। ব্াংক েংমিষ্ট MTO এে েফ্টওয়াে Login করে Pinেহ েরয়াজনীয় তথ্যামে এমে রেয়। 

Pinটি Valid হরয় র্াকরল একটি Screen এ রেমিট্যারন্সে মিমভন্ন তথ্যামে রেো যারি। Screen এে তরথ্যে োরর্ োপরকে তরথ্যে মিল 

রপরল রেমিট্যান্সটি Pulled out করে এিং রকান েকাে িাজম কতমন োড়াই রেমিট্যারন্সে অর্ ম (পয়োেহ-যমে র্ারক) ও Incentive এে অর্ ম 

(পয়োেহ-যমে র্ারক) োপকরক পমের াধ করে। ইহাই Online রেমিট্যান্স। যতেণ পয মন্ত না রেমিট্যান্স Pulled out কো হয়, ততেণ পয মন্ত 

রেমেত অর্ ম MTO এে Account এ র্ারক। ০৩ (মতন) িারেে িরধ্য Pulled out না হরল রেমেত অর্ ম রেেরকে মনকট রফেত িরল যায়। 

ে) Online রেমিট্যারন্সে MTO হরে-িামনগ্রাি, মেয়া, েভু, ট্রান্সফাস্ট ইতযামে। মিমভন্ন App ব্িহাে করে মনরজে রিািাইল রর্রক 

রেেক মনরজও Online রেমিট্যান্স রেেণ কেরত পারে। Online রেমিট্যারন্সে রেরত্র এক িা একামধক িা Any Bank Selection কো যায়। 

তরি Online রেমিট্যান্স হওয়া েরেও NEC Italy, NEC UK ও FSIE এে রেরত্র একামধক ব্াংক Selection কোে সুরযাগ রনই। এ 

০৩টি MTO এে রেরত্র রয ব্াংরকে নাি Selection করে রেমিট্যান্স রেেণ কো হয়, শুধুিাত্র রে ব্াংকই রেমিট্যান্সটি Pulled out কেরত 

পারে। এোড়া িামনগ্রাি ও ওরয়স্টান ম ইউমনয়ন এে রেরত্র রকান ব্াংক Selection কোে সুরযাগ রনই। 

০৬। Batch রেমিট্যান্স : 

ক) মিরের  রেেক রয রকান একটি Batch রেমিট্যারন্সে MTO অমফরে েরি  করে একটি KYC পূেণ করে MTO-রক কমি নেহ 

স্থানীয় মুদ্রা পমের াধ করেন। তােপে MTO েরয়াজনীয় তথ্যামে েংমিষ্ট েফ্টওয়ারে এমে রেয়। এরত রেেণরযাগ্য অর্ ম স্বয়ংমক্রয়ভারি রেেরকে 

রের ে মুদ্রায় {িাংলারের ে রেরত্র টাকায় (পয়োেহ-যমে র্ারক)} রূপান্তমেত হরয় রেেরকে রের  রেেরকে মনমে মষ্ট কো ব্াংরকে Account 

এ িরল যায়। এেপে ঐ মনমে মষ্ট ব্াংক োপকরক রফান করে তাঁে নারি টাকা আোে কর্া জামনরয় েমিযুক্ত পমেিয়পত্রেহ ব্াংরক আেরত িরল। 

োপক ব্াংরকে  াোয় উপমস্থত হরল ব্াংক তাঁে নারি আো রেমিট্যারন্সে অর্ ম (পয়োেহ-যমে র্ারক) ও Incentive এে অর্ ম (পয়োেহ-যমে 

র্ারক) েোন করে। ইহাই Batch রেমিট্যান্স। 

ে) Batch রেমিট্যারন্সে MTO হরে-আেি ন্যা ন্যাল ব্াংক, আল মিেকাি এক্সরিঞ্জ, ব্র্যাক ইতযামে। Batch রেমিট্যারন্সে রপরিন্ট 

মিপ Excel এে হয়। Batch রেমিট্যারন্সে রেরত্র একামধক ব্াংক Selection কোে সুরযাগ রনই। রয ব্াংরকে নাি Selection করে 

রেমিট্যান্স রেেণ কো হয়, শুধুিাত্র রে ব্াংকই রেমিট্যান্সটি পমের াধ কেরত পারে। 

 

রিকাে যুিরেে মিেস্ত িন্ধু 
 

েেীপ কুিাে িজুিোে 

েহকােী িহাব্িস্থাপক 

http://www.kb.gov.bd/
mailto:remitcell1@kb.gov.bd
mailto:remitcell2@kb.gov.bd
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০৭। Pulled out : Online রেমিট্যান্স MTO এে িাধ্যরি আো রেমিট্যারন্সে Pin ও েরয়াজনীয় তথ্যামে েংমিষ্ট MTO এে   

েফ্টওয়ারে রয ব্াংক েি মের্ি এমে রেয়, রেমেত অর্ ম ঐ ব্াংরকে Account এ মহোিভুমক্তে জন্য Booked হরয় যায়। ইহাই Pulled 

out। রকান Pin মেরয় একিাে Pulled out কো হরল ঐ Pin মেরয় রেমিট্যান্সটি আে অন্য রকান ব্াংক Pulled out কেরত পারে না। 

Batch রেমিট্যারন্সে রেরত্র রেেক রের ে একটি মনমে মষ্ট ব্াংরকে Account এ অর্ ম রেেণ করে মিধায় Pulled out হয় না। কি মেংস্থান 

ব্াংরক ফরেন এরক্সরিঞ্জ কায মক্রি না র্াকায় কি মেংস্থান ব্াংক Pulled out কেরলও রেমিট্যারন্সে অর্ ম এনমেমে ব্াংরকে Account এ িরল 

যায়। 

Online রেমিট্যারন্সে Pulled out মনরেে মিরত্রে িাধ্যরি রেোরনা হরলা : 

                                                                                                                      

 

 

 

 

Batch রেমিট্যারন্সে পমের াধ মনরেে মিরত্রে িাধ্যরি রেোরনা হরলা : 

                                                                                                                      

 

 

 
 

০৮। কি মেংস্থান ব্াংক হরত পমের াধ কো যায় এিন MTO : এনমেমে ব্াংরকে োরর্ রয েকল MTO এে চুমক্ত েরয়রে, কি মেংস্থান 

ব্াংক শুধুিাত্র রে েকল MTO এে রেমিট্যান্স পমের াধ কেরত পারে। িতমিারন এনমেমে ব্াংরকে োরর্ ৩৩টি MTO এে চুমক্ত েরয়রে। এ 

েংখ্যা ক্রিিধ মিান। কি মেংস্থান ব্াংক এ পয মন্ত ১৮টি MTO এে রেমিট্যান্স পমের াধ করেরে। এে িরধ্য ব্াংরকে রেমিট্যান্স রেল ১৩টি এিং 

এনমেমে ব্াংক ০৫টি MTO এে রেমিট্যান্স Pulled out/পমের াধ করে। ৩৩টি MTO এে মিিেণ মনেরূপ : 
 

Sl. 

No. 

MTO 

 Code 

MTO Name  

(English & Bangla) 

 MTO Short  

      Name 

 

PIN 

 No. 

Start/ 

End With 

PIN 

Known 

Come 

From 

 

   Type 

 

  Mode of    

 Payment 

 Pulled out   

   /Paid by 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 12 Islamic Exchange Co.  

{ইেলামিক এক্সরিঞ্জ রকাোঃ} 

IE 7 Any Digit - Qatar Batch Online Not Start 

2 31 First Security Islami Ex.On-

line {ফাস্টম মেমকউমেটি ইেলামিএক্সোঃ} 

FSIE  4+7  

 = 11 

 FSIE   

 (Excluded) 

Reffere-

nce No. 

Italy Online Online KB 

3 01 Moneygram Online Cash  

{িামনগ্রাি ইন্টােন্যা নাল}  

MG 8 Any Digit Reffere-

nce No. 

Global Online Online NCC 

Bank 

4 08 Zenj Exchange/Turo Cash  

{রজন্জ এক্সরিঞ্জ} 

ZE  2+8   

 = 10 

 ZE  

 (Excluded) 

- Bahrain Online/ 

Batch 

Online Not Start 

5 29 Dollarco Exchange Co  

{ডলােরকা এক্সরিঞ্জ রকা} 

DE 8 Any Digit - Kuwait Batch Online Not Start 

6 23 Habib Qatar Int. Ex.  

{হামিি কাতাে ইন্টাোঃ এক্সোঃ, কাতাে} 

HQ 8 Any Digit - Qatar Online/ 

Batch 

Online Not Start 

7 10 Sigue Global Services Ltd  

{মেরগ রলািাল োমভ মরেে মলোঃ} 

Sigue 9 3/4 

 

 Tran- 

 saction   

 Number 

Global Online/ 

Batch 

Online KB 

8 13 Instant Cash Global Money 

Transfer Online {ইন্সট্যান্ট কযা } 

IC 9 14 Vide 

ICTC 

Global Online Online KB 

9 22 National Ex Co. s.r.l., Italy  

{ন্যা ন্যাল এক্সরিঞ্জ রকাোঃ ইতামল} 

NEC Italy  3+9  

 = 12 

 NEC  

 (Excluded) 

Pin/Sec-

ret No. 

Italy Online/ 

Batch 

Online KB 

10 25 Wall Street Ex. Centre LLC  

{ওয়াল মিট এক্সরিঞ্জ} 

WSE 9 1 - - Online/ 

Batch 

Online Not Start 

11 27 WS Instant Cash Online  

{ডমিউ এে ইন্সট্যান্ট কযা } 

WSIC 9 1 Vide 

ICTC 

Global Online/ 

Batch 

Online KB 

12 17 Al-Mulla Int'l  

{আল-রিাল্লা ইন্টােন্যা নাল} 

AMI 12 2019/ 

Year’s 4 

Digit 

- Kuwait Online/ 

Batch 

Online Not Start 

13 06 AFX First Remit  

{আল-ফােোন} 

AFX  9/16 400/Any 

Digit 

- Qatar Online/ 

Batch 

Online Not Start 

14 02 WESTERN UNION  

{ওরয়স্টান ম ইউমনয়ন}  

WU 10 Any Digit MTCN Global Online Online NCC  

Bank 

15 09 Wasel Exchange SAOC  

{ওয়ারেল এক্সরিঞ্জ} 

WE 10 19/Year’s 

2 Digit 

- Oman Batch Online Not Start 

16 30 Global Money Exchange  

{রলািাল িামন এক্সরিঞ্জ} 

GME 10 44 - Oman Batch Online Not Start 

17 04 IME Online Cash {আইএিই} IME 11 4/7/9  ICN (IME     

 Cont. No.) 

Malaysia/ 

Middle 

East 

Online/ 

Batch 

Online KB 

18 05 Continental Exchange 

Solutions (Ria) {মেয়া 

মফন্যানমেয়যাল োমভ মে} 

Ria 11 12/13/14/ 

15/4/7/9 

PIN Global Online/ 

Batch 

Online KB 

19 16 Japan Remit Financial  

{জাপান রেমিট মফরনমন্সয়াল রকাোঃ মলোঃ} 

JRF 11  22 - Japan Online/ 

Batch 

Online Not Start 

Bank A/C Receiver Sender MTO 

Booked by Bank 

= Pulled Out 

Sender MTO 

 

BD Receiver 
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Sl. 

No. 

MTO 

 Code 

MTO Name  

(English & Bangla) 

 MTO Short  

      Name 

 

PIN 

 No. 

Start/ 

End With 

PIN 

Known 

Come 

From 

 

   Type 

 

  Mode of    

 Payment 

 Pulled out   

   /Paid by 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

20 07 PLC Online Cash  

{প্লামেড এক্সরেে} 

PLC 12 Any Digit Reff.No. Global Online/ 

Batch 

Online KB 

21 15 ANB (Tele Money)  

{আেি ন্যা ন্যাল ব্াংক} 

ANB 12 19/Year’s 

2 Digit 

Refere- 

nce No. 

KSA Batch Cash NCC 

Bank 

22 20 PRABHU Online  

{েভু গ্রুপ ইনকোঃ} 

Prabhu 12 11/21/32/ 

36/40 

PIN 

No. 

Global Online/ 

Batch 

Online KB 

23 28 MAX MONEY Online  

{ম্যাক্স িামন} 

Max 12 786 PINNO Malaysia Online Online KB 

24 11 Trans Fast Remittance LLC  

{ট্রান্সফাস্ট রেমিট্যান্স} 

TF 13 33 Key Global Online/ 

Batch 

Online KB 

25 32 Brac Saajan  

{ব্র্যাক োজন} 

Brac 13 Ending by 

B/C 

- EU Batch Online Not Start 

26 14 Al Zaman Exchange  

{আল-জািান এক্সরিঞ্জ} 

AZE 14 00 - Qatar Batch Online Not Start 

27 18 Majan Exchange  

{িাজান এক্সরিঞ্জ} 

ME 14 0 - Oman Batch Online Not Start 

28 21 Merchantrade Online Cash  

{িারি মরেড এম য়া} 

MT 14 19/ Year’s  

2 Digit 

 Remit      

 Number 

Global 

(Thtough 

Malaysia) 

Online Online KB 

29 26 Al Mirqab Exchange  

{আল মিেকাি এক্সরিঞ্জ} 

AMEC 14 M Refere- 

nce No. 

Qatar Batch Cash NCC 

Bank 

30 19 NEC Money Transfer UK 

Online {রনক িামন ট্রান্সফাে ইউরক} 

 NEC UK 15 777 Pin/Sec-

ret No. 

UK/EU Online/ 

Batch 

Online KB 

31 03 Xpress Money  

{এক্সরেে িামন} 

XM 16 Any Digit Xpin Global Online/ 

Batch 

Online NCC  

Bank 

32 24 UAE Exchange Centre LLC, 

UAE {ইউএই এক্সরিঞ্জ} 

UAEE 16 - - UAE Online/ 

Batch 

Online Not Start 

33 33 এমেই িামন ট্রান্সফাে (Aftab 

Currency Exchange Limited, 

UK) [ACE] 

ACE 13 04067 - Europe/ 

EU 

Online/ 

Batch 

Online Not Start 

 

িন্তব্ : 

i) ৫ নং কলারিে Pin No. িলরত Pinটি কত েংখ্যাে, তা বুোয়। রযিন-মেয়াে Pin ১১ েংখ্যাে। 

ii) ২ নং ক্রমিরকে ৬ নং কলারি FSIE (Excluded) িলরত ‘FSIE’-এ ৪টি Letter োড়াও আেও ৭টি মডমজট আরে বুোয়। 

ফরল FSIE এে Pinটি (৪+৭) = ১১ েংখ্যাে হয় (রযিন-FSIE6435705 এে অনুরূপ)। একইভারি ৪ নং ক্রমিরকে Zenj 

Exchange এে Pinটি (২+৮) = ১০ েংখ্যাে হয় (রযিন-ZE04395705 এে অনুরূপ) এিং ৯ নং ক্রমিরকে NEC Italy এে 

Pinটি (৩+৯) = ১২ েংখ্যাে হয় (রযিন-NEC107325705 এে অনুরূপ)। 

iii) ১২ নং ক্রমিরকে ৬ নং কলারিে 2019/ 4 Digit of Year িলরত রয ইংরেজী েরন রেমিট্যান্সটি রেেণ কো হরয়রে, Pin 

এে পূরি ম রে েরনে ০৪টি মডমজট আরে বুোয়। রযিন-২০১৯ েরন Al-Mulla Int'l এে রেমিট্যান্স রেেণ কো হরল Pinটি 

20195042354218 এে অনুরূপ হরি। একইভারি ২০২১ েরন রেেণ কো হরল 20217042357210 এে অনুরূপ হরি ইতযামে। 

iv) ১৫, ২১ ও ২৮ নং ক্রমিরকে ৬ নং কলারিে 19/ 2 Digit of Year িলরত রয ইংরেজী েরন রেমিট্যান্সটি রেেণ কো হরয়রে, 

Pin এে পূরি ম রে েরনে র ষ ০২টি মডমজট আরে বুোয়। রযিন-২০১৯ েরন িারি মরেড এম য়াে রেমিট্যান্স রেেণ কো হরল Pinটি 

19500842454210 এে অনুরূপ হরি। একইভারি ২০২২ েরন রেেণ কো হরল 22012170423776 এে অনুরূপ হরি ইতযামে। 

v) ৭ নং কলারিে PIN Known িলরত MTO রভরে Pin এে পূরি ম Letter িা Word র্ারক বুোয়, যা রেরে MTO রিনা 

যায়। রযিন-মেয়াে Pin এে পূরি ম PIN, িামনগ্রারিে Pin এে পূরি ম Refference No., ট্যান্সফারস্টে Pin এে পূরি ম Key র্ারক ইতযামে। 

vi) ৯ নং কলারি Type িলরত রেমিট্যান্সটি Online রেমিট্যান্স, নামক Batch রেমিট্যান্স, নামক উভয় রেমিট্যান্স, তা বুোয়। 

vii) ১০ নং কলারি Mode of Payment িলরত Online MTO হরল Online এিং Batch MTO হরল Cash হয় বুোয়। 

০৯। রেমিট্যান্স েংক্রান্ত পত্রামে/তথ্যামে রেেণ : 

ক) রেমিট্যান্স রেরল kbmail  Provider এে আওতায় ০২টি ও gmail Provider এে আওতায় ০২টিেহ রিাট ০৪টি ঠিকানা 

েরয়রে, যাে িরধ্য cell1 নারিে ০২টি োময়ত্বোপ্ত কি মকতমা এিং cell2 নারিে অপে ০২টি েহকােী িহাব্িস্থাপক ব্িহাে করেন। রেমিট্যান্স 

রেরল উক্ত ০৪টি ঠিকানায় ই-রিইরলে িাধ্যরি পত্রামে/তথ্যামে রেেণ কেরত হয়। রনটওয়ারকমে েিস্যাে জন্য অরনক েিয় রিইল Incoming 

হরত রেেী হয়। ০৪টি ঠিকানায় রিইল রেেণ কো হরল রযরকান একটি Provider এে রযরকান একটি ঠিকানায় রিইলটি Incoming হরিই। 

রিইল রেেণ কোে মনমিরত্ত ই-রিইল ওরপনপূি মক New Message এ Click করে To-রত ০৪টি ঠিকানা মনরোক্তভারি এমে মেরত হয় : 
 

To:  remitcell1@kb.gov.bd, remitcell2@kb.gov.bd, remitcell1@gmail.com, remitcell2@gmail.com 

 

Cc:   

 

Subject:  Fuljhuri-987 TF Pin-33TF492781779 

 

   Attch     

 

 

http://www.kb.gov.bd/
mailto:remitcell1@kb.gov.bd
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ে) রেমিট্যান্স Pulled out/পমের াধ কোে মনমিরত্ত মনমে মষ্ট Format অনুযায়ী রেমিট্যান্স েংক্রান্ত তথ্যামে উক্ত ০৪ঠি ঠিকানায়         

ই-রিইরলে িাধ্যরি রেমিট্যান্স রেরল রেেণ কেরত হয়। Formatটি মনেরূপ : 

 

Fuljhuri-987 TF Pin-33TF492781779 

Tk-25,121.01 

Country-Malaysia 

S-Abdul Basit 

R-Kawsar Ahmed 

NID No.-91120005022246418, DOI-25.12.2007 

DOE-                                     .   

DOB-31.08.1974 

Mob-01711-326790 

KB Staff (Yes/No)-No 

KB Borrower (Yes/No)-Yes 

 

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

Yours Sincerely, 

 

Anu Chowdhury 

Fuljhuri Branch, Dhaka 

Mob. No. (Corporate)-01708-397942, Mob. No. (Personal).-01780-497914, Tel. No.-0499-96003.  
 

িন্তব্ : 

i) এোরন Fuljhuri = স্ব স্ব  াোে নাি; 987 = স্ব স্ব  াোে রকাড নম্বে; TF = েংমিষ্ট MTO এে েংমেপ্ত নাি (উপরেে ০৮ নং 

অনুরেরে িমণ মত তামলকাে ০৪ নং কলাি দ্রষ্টব্); Tk = Taka; Country = Malaysia = রয রে  রর্রক রেমিট্যান্স এরেরে রে রের ে নাি; 

S = Sender; R = Receiver; NID = National Identity। NID না র্াকরল তাে পমেিরতম পােরপাট ম/ড্রাইমভং লাইরেন্স এে নাি ও নম্বে 

মেরত হয়; DOI = Date of Issue (ID এে); DOE = Date of Expiry (পােরপাট ম/ড্রাইমভং লাইরেন্স ইতযামেে রেরত্র েরযাজয); DOB = 

Date of Birth; Mob = Mobile; Anu Chowdhury = স্ব স্ব  াোে ব্িস্থাপরকে নাি; Mob. No. (Corporate)-01708-397942 = 

স্ব স্ব  াোে করপ মারেট রিািাইল নম্বে; Mob. No. (Personal)-01780-497914 = ব্িস্থাপরকে ব্মক্তগত রিািাইল নম্বে; Tel. No. 

0499-96003 = স্ব স্ব  াোে রটমলরফান নম্বে; KB Staff (Yes/No)-No = কি মেংস্থান ব্াংরকে কি মকতমা/কি মিােী হরল Yes এিং কি মকতমা/ 

কি মিােী না হরল No হয়; KB Borrower (Yes/No)-Yes = কি মেংস্থান ব্াংরকে ঋণ গ্রহীতা হরল Yes, ঋণ গ্রহীতা না হরল No হয়। 

ii) উপরেে Format এে ের্ি লাইনটি Copy করে Subject এ Paste করে মেরত হরি। এরত রিইলইটি Incoming হওয়াে 

োরর্ োরর্ Pin,  াো ও MTO এে নাি জানা যায় এিং তৎেণাৎ রেমিট্যান্সটিে Pulled out কোে কাজ শুরু কো যায়। েফ্টওয়ারে এমে 

রেয়াে পে Pinটি Invalid পাওয়া রগরল  াোে রটমলরফান নম্বে ও ব্িস্থাপরকে রিািাইল নম্বে র্াকরল তা রেরে  াোরক তাৎেমণকভারি 

অিমহত কো যায়। এরত োপরকে অযর্া অরপো কোে েিয় করি। 

iii) Format এে ‘১ি লাইন’ িা ‘রিইরলে মিষয়’ মলেরত কেণীয় : ের্রি  াোে নাি ~ তােপে হাইরফন ~ তােপে  াো রকাড 

~ তােপে রেে ~ তােপে MTO এে েংমেপ্ত নাি ~ তােপে রেে ~ তােপে Pin  ব্দটি মলো ~ তােপে হাইরফন ~ তােপে MTO 

এে Pin মলো। রযিন-ফুলঝুমড়  াোে ট্রান্সফাস্ট MTO এে রেরত্র Format এে ‘১ি লাইন’ িা ‘রিইরলে মিষয়’টি Fuljhuri-987 TF 

Pin-33TF492781889 এে অনুরূপ হরি, ফাস্টম মেমকউমেটি ইেলামি এক্সোঃ এে রেরত্র Format এে ‘১ি লাইন’ িা ‘রিইরলে মিষয়’টি 

Fuljhuri-987 FSIE Pin-FSIE1473459 এে অনুরূপ হরি ইতযামে।  

iv) MTO এে Pin এিং NID No. এে িরধ্য রকান রেে িা হাইরফন হরি না। রযিন-33TF492781889 িা 

91120005022246418 এে িরধ্য রকান রেে িা হাইরফন হরি না। 

১০। রফারন তথ্যামে রেয়াে েিয় কেণীয় : মিদুযৎ না র্াকরল িা রনটওয়ারকমে েিস্যা র্াকরল রফারন তথ্যামে েোন কেরত হয়। তথ্যামে 

েোন কোে পূরি ম Format অনুযায়ী োপরকে মনকট হরত তথ্যামে েংগ্রহ করে মনরত হয়। রফারন তথ্যামে েোন কোে েিয় Slow & steady 

wins the race নীমত অিলম্বন কেরত হরি। কােণ রফারন তথ্য রনয়াে েিয় িলায়, র ানায় এিং রলোয় ভুল হরয় র্ারক। তাই Pin, ID 

No. এিং রটমলরফান নম্বে িলাে রেরত্র একোরর্ ৩/৪টি মডমজট না িরল একোরর্ ০২টি করে মডমজট তরি Double/Triple/Quadruple 

ইতযামে মডমজট র্াকরল তা একোরর্ িলরত হরি। রিািাইল নম্বে িলাে রেরত্র ের্ি ৫টি মডমজট ১ িারে অর্িা ২ িারে এিং পরে ২টি করে তরি 

Double/Triple/Quadruple ইতযামে মডমজট র্াকরল তা একোরর্ িলরত হরি। েমতটি  ব্দ েষ্ট ও পূণ মাঙ্গ উচ্চােণ কেরত হরি। 

১১। ‘Invaid’ Pin েংক্রান্ত : মিমভন্ন কােরণ Pin Invalid হরয় র্ারক। Invalid হওয়াে কােণ ও কেণীয় মনেরূপ :  

(০১) Pinটি েঠিক নয়। এরেরত্র Pin এে েঠিকতা যািাই করে েঠিক Pin জানারনা; 

(০২) Pinটি েঠিক মকন্তু ইমতিরধ্যই রেমিট্যান্সটি পমের াধ কো হরয় রগরে। োয়ই রেো যায় রয, োপক ভুল করে পূরি মে পমের ামধত 

Pinটি মনরয় এরেরে অর্িা োপক অন্য রকান ব্াংরক মগরয়মেল, মিলম্ব হওয়ায় কি মেংস্থান ব্াংরক িরল আোয় ইমতিরধ্য ঐ ব্াংক রেমিট্যান্সটি 

Pulled out করে রফরলরে মিধায় এিন হরয়রে। এরেরত্র েঠিক Pin জানারত হরি; 

(০৩) Pinটি েঠিক মকন্তু অন্য ব্াংক Selection কো আরে। এরেরত্র ভমিষ্যরত রেেক যারত রকান ব্াংক Selection না করে 

Any Bank Selection করে রে পোি ম মেরত হরি। আরো িলরত হরি, ব্াংক Selection কো র্াকরল আপনােই (োপরকেই) কষ্ট হরি।  

(০৪) Pinটি েঠিক মকন্তু অল্প েিয় আরগ রেেণ কোয় েফ্টওয়াে এেনও Update হয় নাই। এরেরত্র োপকরক েফ্টওয়াে 

Update হওয়া পয মন্ত অরপো কোে পোি ম মেরত হরি। েফ্টওয়াে আপরডট হরত ২০/৩০ মিমনট েিয় লাগরত পারে; 

(০৫) Pinটি েঠিক মকন্তু েকল ডকুরিন্ট েোন না কোয় রেমিট্যান্সটি রপমডং েরয়রে। এরেরত্র োপরকে িাধ্যরি রেেকরক েংমিষ্ট 

MTO অমফরে যাওয়াে পোি ম মেরত হরি। ডকুরিন্ট েোন কোে পে েফ্টওয়াে আপরডট হরত ২০/৩০ মিমনট েিয় লাগরত পারে; 

http://www.kb.gov.bd/
mailto:remitcell1@kb.gov.bd
mailto:remitcell2@kb.gov.bd
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(০৬) Pinটি েঠিক মকন্তু MTO কর্তমক িাংলারের ে পমেিরতম অন্য রকান রে  Selection কো হরয়রে। এরেরত্র োপকরক রেেরকে 

োরর্ রযাগারযাগ করে েংমিষ্ট MTO অমফরে যাওয়াে পোি ম মেরত হরি। েফ্টওয়াে Update হওয়া পয মন্ত োপকরক অরপো কোে পোি ম 

মেরত হরি। 

১২। রেমিট্যান্স পমের ারধ মিলম্ব হরত পারে :  

ক)  াোে কােরণ :  

(০১) যমে ই-রিইরলে পমেিরতম রফারন তথ্যামে েোন কো হয়। রফারন তথ্যামে মনরত ৩/৪ মিমনট েিয় লারগ। তেন অন্য রফারন রকান 

 াোে Call আেরল তা Receive কো যায় না। ই-রিইরল তথ্যামে আেরল তৎেণাৎ পমের ারধে কাজ শুরু কো যায়। িতমিারন রেমিট্যান্স 

রেরল এমজএরিে ০১টি রফান ও ০২টি রিািাইল এিং োময়ত্বোপ্ত কি মকতমাে ০২টি রিািাইলেহ রিাট ০৫টি রফান/রিািাইল িালু আরে। 

(০২) যমে Format পমেিতমন করে িনগড়া তথ্যামে রেেণ কো হয়। এরেরত্র রেমিট্যান্স রেল রর্রক তথ্যামে েংর াধন/Edit করে 

মনরত হয়। এে জন্য যতটুকু েিয় ব্য় হয়, োপরকে রেমিট্যান্স রপরত ততটুকু েিয় রি ী লারগ। 

(০৩) যমে Format অনুযায়ী েকল তথ্যামে েোন কো না হয়। রযিন-Date of Issue (DOI) রেেণ কো না হরল িামনগ্রাি 

ওরয়স্টান ম ইউমনয়ন, এক্সরেে িামন ইতযামে রকানভারিই Pulled out হরি না। 

(০৪) যমে ভুল িা অন্য ব্াংক মেরলক ন কো Pin েোন কো হয়। েোনকৃত Pinটি Invalid পাওয়া রগরল  াোরক অিমহত কোে 

পে  াো োপরকে রিািাইরল র্াকা SMS রেরে। তেন রেো যায় রয, SMS এ র্াকা Pin এে োরর্ েোনকৃত Pin এে মিল রনই অর্িা অন্য 

রকান ব্াংক মেরলক ন কো আরে। 

(০৫) যমে পমের ামধত Pin েোন কো হয়। 

(০৬) যমে রিইল করে তথ্যামে পাঠারনাে পে রেমিট্যান্স রেলরক রফান করে অিমহত কো না হয়। 

(০৭) যমে করপ মারেট রফারন Call রগরলও তা না Receive না করে/করপ মারেট রফান িন্ধ র্ারক/করপ মারেট রিািাইল হযাড রেরট 

করপ মারেটেহ একামধক SIM র্ারক। 

(০৮) যমে রেমিট্যান্স পমের াধ েংক্রান্ত েরয়াজনীয় পত্রামেে কমপ ব্িস্থাপরকে রটমিরল িা রটমিরলে লারেে মনরি না র্াকাে কােরণ 

মজজ্ঞামেত েরেে উত্তে মেরত না পারে। 

(০৯) যমে রিইরলে িাধ্যরি রেমেত Pin এে িরধ্য রেে িা হাইরফন রেয়া হয়। Pin এে িরধ্য রেে িা হাইরফন রেয়া হরল ঐ Pin 

Copy করে েফ্টওয়ারে Paste কেরল Pinটি Invalid রেোয়। কােণ রেে িা হাইরফন রেয়া হরল Pinটিে েংখ্যা রিরড় যায়। 

(১০) যমে োপরকে মনকট হরত Format অনুযায়ী তথ্যামে েংগ্রহ না করেই রেমিট্যান্স রেরল রফান কোে পে োপরকে মনকট হরত 

শুরন শুরন তথ্যামে িলা হয়। 

ে) রেমিট্যান্স রেরলে মনয়ন্ত্রণ িমহভূ মত কােরণ : 

(০১) যমে রেমিট্যান্স রেরল মিদুযৎ/রনটওয়াকম না র্ারক। 

(০২) যমে রেমিট্যান্স পমের াধকারল রেমিট্যান্স রেরলে কমম্পউটাে Hang হরয় যায়। 

(০৩) যমে রেমিট্যান্স রেরল কি মকত রকউ ছুটিরত/েম েরণ/মিটিংরয়/নািারজ/লারে র্ারক। 

গ) এনমেমে ব্াংরকে মনয়ন্ত্রণ িমহভূ মত কােরণ : 

(০১) যমে এনমেমে ব্াংরকে রেমিট্যান্স পমের াধ কারজে োময়ত্বোপ্ত কি মকতমা ছুটিরত/েম েরণ/মিটিংরয়/নািারজ/লারে র্ারক। 

ঘ) MTO এে মনয়ন্ত্রণ িমহভূ মত কােরণ : 

(০১) যমে MTO এে Software আপরগ্রড কোে েিয় রেমিট্যান্স Pulled out কোে অনুরোধ কো হয়। রযিন-িামনগ্রাি 

েমতিারে একিাে তারেে Software আপরগ্রড করে। তেন িাংলারের ে অন্য রকান ব্াংক রর্রকও রেমিট্যান্সটি গ্রহণ কো যায় না। রযমেন 

আপরগ্রড র্ারক রেমেন মিষয়টি রিইল করে  াোরক অিমহত কো হয়। 

ঙ) োপরকে কােরণ : 

(০১) যমে োপরকে ID কারড মে নাি ও MTO এে েফ্টওয়ারে র্াকা নারি ব্াপক গেমিল র্ারক। এরেরত্র োপক-রেেক-েংমিষ্ট 

MTO এে িাধ্যরি নাি েংর াধন কেরত হয়। 

(০২) যমে োপক েেত্ত টাকাে পমেিাণ ও েফ্টওয়ারে র্াকা টাকাে পমেিারণ ব্াপক পার্ মকয র্ারক। তেন রেমিট্যান্স রেলরক  াোয় 

রফান করে কােণ জানরত হয়। 

(০৩) যমে োপক পূরি মে পমের ামধত Pin মনরয় আরে। 

১৩। রেমিট্যারন্সে অর্ ম েোন : োপকরক রেমিট্যারন্সে অর্ ম পয়োেহ (যমে র্ারক) নগরে পমের াধ কেরত হয়। োরর্ মনমে মষ্ট হারে 

(িতমিারন ২% হারে) Incentive এে অর্ ম (পয়োেহ-যমে র্ারক) নগরে েোন কেরত হয়। অর্ ম েোরনে রেরত্র োপরকে মনকট হরত রেমভমনউ 

স্টযাম্প রনয়া যারি না। রযরকান এিাউরন্টে রেমিট্যান্স পমের াধ কেরত হরি। 

১৪। েরণােনা/নগে েহায়তা (Incentive) েোন : ০১.০৭.২০১৯ তামেে হরত েেকােী রঘাষণা অনুযায়ী েেকারেে েেরি রেমিট্যান্স 

োপকরক ২% হারে েরণােনা/নগে েহায়তা (Incentive) েোরনে জন্য মনরোক্ত মনয়ি অনুেেণ কেরত হরি : 

ক) রপরিন্ট িীরপ উরল্লমেত টাকা (পয়োেহ-যমে র্ারক) এে উপে ২% হারে মনরোক্তভারি Incentive েোন কেরত হরি : 

১০,৫৯৮.৮৭ টাকা র্াকরল {১০,৫৯৮.৮৭+(১০,৫৯৮.৮৭×২%)} = (১০,৫৯৮.৮৭+২১১.৯৭৭৪) = (১০,৫৯৮.৮৭+২১১.৯৭) = 

১০,৮১০.৮৪ (ে  হাজাে আট ত ে  টাকা চুোম  পয়ো) টাকা Incentive েোন কেরত হরি। এ রেরত্র ে মিরকে পে র্ততীয় অংক যতই 

রহাক না রকন, ের্ি দুই অংক ধেরত হরি; 

ে) US ১,৫০০ (এক হাজাে পাঁি ত) ডলারেে েিান পয মন্ত েিমূরেে টাকাে জন্য রেেরকে রকান কাগজপত্র এে েরয়াজন রনই; 

গ) US ১,৫০০ (এক হাজাে পাঁি ত) ডলারেে অমধক েিমূরেে টাকাে জন্য োপরকে মনকট হরত রেেরকে মনরোক্ত কাগজপত্র 

গ্রহণপূি মক ভাউিারে েংেেণ কেরত হরি : 

(১) বিধ পােরপারট মে কমপ (Valid Passport Copy); 
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mailto:remitcell1@kb.gov.bd
mailto:remitcell2@kb.gov.bd


-6- 

প্রধান কার্ যালয়, ১ রাজউক এভিভনউ, ঢাকা-১০০০। Web : www.kb.gov.bd, E-mail : remitcell1@kb.gov.bd, remitcell2@kb.gov.bd 
                                                                                                                                                 Page 6 of 9 

(২) মিরে ী মনরয়াগোতা কর্তমক েেত্ত মনরয়াগপরত্রে কমপ (Employment copy by the foreign employer)  

                                                                    অর্িা 

     মিএিইটি কর্তমক েেত্ত েেনপরত্রে কমপ {BMET (Bureau of Manpower, Employment and Training) 

Certificate Copy}; 

(৩) ব্িোয় মনরয়ামজত ব্মক্তে রেরত্র ব্িোে লাইরেরন্সে কমপ (Foreign Business license copy in case of 

Businessman। ব্িোয় মনরয়ামজত ব্মক্ত না হরল ব্িোে লাইরেরন্সে কমপ েরয়াজন রনই; 

(৪) রেমিট্যান্স গ্রহরণে মেন েরয়াজনীয় কাগজপত্র োমেল কো েম্ভি না হরল পেিতী ৫ (পাঁি) কি মমেিরেে িরধ্য তা উপস্থাপন 

কেরল Incentive েোন কো যারি। 

১৫। িরকয়া Incentive েোনেহ মনয়মিত Incentive েোন : 

ক) ০১.০৭.২০১৯ হরত ১৬.১০.২০১৯ তামেে পয মন্ত েিরয়ে িরকয়া Incentive েোন : 

i) উক্ত েিরয় রয েকল রেমিট্যান্স েোন কো হরয়রে, রে েকল রেমিট্যারন্সে রপরিন্ট িীরপ যত টাকা (পয়োেহ-যমে র্ারক) উরল্লে 

েরয়রে, তাে উপে ২% হারে িরকয়া Incentive মনণ ময় করে ৩০.১১.২০১৯ তামেরেে িরধ্য অিশ্যই েোন কেরত হরি। রেমিট্যান্স রেরল 

েংেমেত উক্ত েিরয় েোনকৃত রেমিট্যারন্সে একটি তামলকা এতদ্েরঙ্গ েংযুক্ত কো হরলা। েকল িরকয়া Incentive পমের াধ কোে পে 

মনরেে ২৫ কলাি মিম ষ্ট েক Excel এ পূেণ করে Soft Copy  াো কর্তমক ০১.১২.২০১৯ তামেরেে িরধ্য েংমিষ্ট আেমলক কায মালরয় রেেণ 

কেরত হরি, আেমলক কায মালয় কর্তমক অেলাধীন  াোেমূরহে তথ্যামে কনরোমলরডরটড করে  াোমভমত্তক তথ্যামেে Soft Copy 

০২.১২.২০১৯ তামেরেে িরধ্য েংমিষ্ট মিভাগীয় কায মালরয় রেেণ কেরত হরি এিং মিভাগীয় কায মালয় কর্তমক আওতাধীন  াোেমূরহে তথ্যামে 

কনরোমলরডরটড করে  াোমভমত্তক তথ্যামেে Soft Copy ০৩.১২.২০১৯ তামেরেে িরধ্য রেমিট্যান্স রেরলে ০৪টি 

(remitcell1@kb.gov.bd, remitcell2@kb.gov.bd, remitcell1@gmail.com, remitcell2@gmail.com) ঠিকানায় 

ই-রিইরলে িাধ্যরি রেেণ কেরত হরি :  

Daily Foreign Remittance Delivery Statement 
 

Sl. 

No. 

PIN Date Code of 

MTO 

Name of 

MTO 

Remit Am- 

ount in BDT 

Incentive 

Amount 

Sub-Total (Remit 

Amount+Incentive) 

1 2 3 4 5 6 7 8 = (6+7) 

 

Commission Total (Rem.Am 

+Inct+Comm.) 

Name of  

Branch 

Branch 

Code 

Name of 

Region 

Referrence 

No 

Name of 

Receiver 

Photo ID 

No. 

Photo Id 

Type 

9 10 = 8+9) 11 12 13 14 15 16 17 

 

Status 

Incentive 

Phone No. Name of 

Sender 

Mode of 

Payment 

Country KB Staff 

(Yes/No) 

KB Borrower 

(Yes/No) 

Remarks 

18 19 20 21 22 23 24 25 

িন্তব্ : ২৫ নং কলারিে Remarks ঘরে Incentive েোরনে তামেে িোরত হরি। 

েংযুক্ত তামলকায় উরল্লে রনই অর্ি  াো রর্রক উক্ত েিরয় রেমিট্যান্স েোন কো হরয়রে, এিন রেমিট্যারন্সে রেরত্র রেমিট্যান্স রেলরক 

রফারন অিমহত করে ৩০.১১.২০১৯ তামেরেে িরধ্য িরকয়া Incentive েোন কেরত হরি এিং িরকয়া Incentive েোন কোে পে উপরোক্ত 

২৫ কলাি মিম ষ্ট েক Excel এ পূেণ করে Soft Copy রেমিট্যান্স রেরলে উক্ত ০৪টি ঠিকানায় ০১.১২.২০১৯ তামেরেে িরধ্য েোেমে            

ই-রিইরলে িাধ্যরি রেেণ কেরত হরি। 

ii) একজন োপক একামধক Incentive োপ্য হরল একটি রক্রমডট কযা  ভাউিারেে িাধ্যরি েোন কো যারি। 

iii) েমতটি রক্রমডট কযা  ভাউিারেে োরর্ মনরোক্ত েক েংযুক্ত কেরত হরি : 

ক্র.নং োপরকে নাি MTO এে নাি PIN োপ্ত রেমিট্যারন্সে পমেিাণ রেমিট্যান্স োমপ্তে তামেে রিািাইল নম্বে িন্তব্ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

ে) মনয়মিত Incentive েোরনে রেরত্র : 

i) US ১,৫০০ (এক হাজাে পাঁি ত) ডলারেে অমধক েিমূরেে টাকাে রেমিট্যারন্সে রেরত্র রেমিট্যান্স গ্রহরণে মেন োপক রেেরকে 

েরয়াজনীয় কাগজপত্র োমেল কেরত না পােরল শুধুিাত্র রেমিট্যারন্সে অর্ ম েোন করে Incentive এে অর্ ম েোন Pending োেরত হরি। 

রেমিট্যান্স পমের ারধে পরেে কি মমেিে হরত পেিতী ৫ (পাঁি) কি মমেিরেে িরধ্য েরয়াজনীয় কাগজপত্র োমেল কেরল Pending Incentive 

েোন কেরত হরি।  

ii) মেন র রষ মনরোক্ত েক অনুযায়ী একটি মিিেণী ইংরেজীরত Excel এ বতেী করে Pending Incentive েোরনে মিষয়টি 

রেমিট্যান্স রেরলে ০৪টি (remitcell1@kb.gov.bd, remitcell2@kb.gov.bd, remitcell1@gmail.com, 

remitcell2@gmail.com) ঠিকানায় ই-রিইল রেেণ করে রেমিট্যান্স রেলরক অিমহত কেরত হরি : 
 

Sl, 

No. 

Name of 

Branch 

Branch  

Code 

Code 

of 

MTO 

Name  

of 

MTO 

PIN Remitta-

nce Pay 

Date 

Remi- 

ttance 

Amount 

Incentive 

Pay Date  

Incentive 

Amount 

Passport 

No. 

BMET 

No.      

Licence No.  

(If  Applicable) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

iii) রপরিন্ট িীরপ রেেরকে রয নাি েরয়রে/র্াকরি, রে নারিে োরর্ োপরকে রেয়া বিধ পােরপারট মে কমপেহ অন্যান্য কাগজপরত্র 

রেেরকে রয নাি েরয়রে/র্াকরি, রে নারিে অিশ্যই মিল র্াকরত হরি। 

iv) রেেরকে নারি অমিল পাওয়া রগরল রেেক ও েংমিষ্ট MTO এে িাধ্যরি রেেরকে নাি েংর াধন করে রেমিট্যান্স ও Incentive 

েোন কো যারি। 

http://www.kb.gov.bd/
mailto:remitcell1@kb.gov.bd
mailto:remitcell2@kb.gov.bd
mailto:remitcell1@kb.gov.bd
mailto:remitcell2@kb.gov.bd
mailto:remitcell2@gmail.com
mailto:remitcell1@kb.gov.bd
mailto:remitcell2@kb.gov.bd
mailto:remitcell2@gmail.com
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v)  েেত্ত রেমিট্যান্স এে অর্ ম রফেত েোরনে িত রকান পমেমস্থমতে উদ্ভি হরল নগে েহায়তা (Incentive)েহ েমুেয় রেমিট্যান্স 

অর্িা েরযাজয রেরত্র শুধু নগে েহায়তা (Incentive) রেমিট্যান্স আহেণকােী ব্াংকরক রফেত েোন কেরত হরি। 

১৬। KYC েংক্রান্ত : োপরকে মনকট হরত রেমিট্যান্স েংক্রান্ত তথ্যামে রনয়াে জন্য ০৩ ধেরনে KYC েরয়রে। রযিন : i) Receive 

Form / টাকা গ্রহণ ফেি ম রোনারিে KYCটি শুধুিাত্র িামনগ্রারিে রেরত্র, ii) To receive money ম রোনারিে KYCটি শুধুিাত্র ওরয়স্টান ম 

ইউমনয়রনে রেরত্র এিং iii) Foreign Remittance Receive Form ম রোনারিে KYCটি িামনগ্রাি ও ওরয়স্টান ম ইউমনয়ন ব্তীত 

অন্যান্য MTO এে রেরত্র ব্িহাে কেরত হয়। KYC ০১ কমপ মেন্ট করে মেন্ট কমপ রর্রক েরয়াজনীয় েংখ্যক কমপ ফরটাকমপ করে  াোয় 

েংেেণ করে োেরত হয়, যারত মিদুযৎ না র্াকরলও রেমিট্যান্স পমের াধ কায মক্রি অব্াহত োো যায়। 

১৭। ভূয়া পমের াধ/জঙ্গী অর্ মায়ন/িামন লডামেং রোধ : ভূয়া পমের াধ, জঙ্গী অর্ মায়ন এিং িামন লডামেং রোরধে জন্য অিশ্যই 

োপরকে েমিযুক্ত বিধ (রিয়াে উত্তীণ ম হয়মন) এিন পমেিয়পত্র (ID) (রযিন-NID, পােরপাট ম, ড্রাইমভং লাইরেন্স ইতযামে) এে িাধ্যরি রেমিট্যান্স 

পমের াধ কেরত হরি। জন্ম মনিন্ধন েনে মেরয়ও রেমিট্যান্স পমের াধ কো যায়। এরেরত্র জন্ম মনিন্ধন েনরেে ফরটাকমপে উপে োপরকে একটি 

েমি আঠা মেরয় লামগরয় েমিে মনোংর ে উপে রিয়ােম্যান/কাউমন্সলে দ্বাো েতযাময়ত কো হরল তা েমিযুক্ত ID কাড ম হরয় যায়। োপক NID 

এে ফরটাকমপ েোন কেরল তাে েঠিকতা মনমিত হরয় রেমিট্যান্সটি পমের াধ কেরত হরি। 

১৮ োপক মনধ মােণ : অরনক েিয় োপক মনরজ না এরে ভাই/রিান/মপতা/পুত্র/স্বািী/স্ত্রী ইতযামেরক পাঠিরয় র্ারক। োপক োড়া অন্য 

কাউরক রেমিট্যান্সটি েোন কো যারি না। অন্য কাউরক রেমিট্যান্স েোন কো হরল পেিতীরত োপক যমে  াোয় এরে রেমিট্যান্স োিী করে 

তরি তাঁরক অিশ্যই রেমিট্যান্স পমের াধ কেরত হরি। এিন হরল িাংলারে  ব্াংক েংমিষ্ট  াোে মিরুরি রয রকান ব্িস্থা গ্রহণ কেরত পারে। 

এোড়া েংম ষ্ট MTOও কি মেংস্থান ব্াংরকে োরর্ রলন-রেন িন্ধ করে মেরত পারে। তাই ID কারড ম র্াকা েমি রেরে োপরকে মনরজে আোে 

মিষয়টি মনমিত হরত হরি। রকান কােরণ োপক মনরজ আেরত অেি হরল রেেরকে িাধ্যরি MTO কর্তমক োপরকে নাি েংর াধনপূি মক 

রেমিট্যান্সটি েোন কেরত হরি। েংর াধরনে জন্য ২০/৩০ মিমনট েিরয়ে েরয়াজন হয়। 

১৯। োপকরক হয়োমন না কো : রেমিট্যান্স োপকগণ রের ে গুরুত্বপূণ ম ব্মক্ত। তাই রেমিট্যান্স পমের ারধে কাজ অগ্রামধকাে মভমত্তরত 

কেরত হয়। রকান কােরণ রেমিট্যান্স োপকগণ যমে হয়োমনে ম কাে হন তরি তাঁো বিধ ব্াংমকং িযারনরলে পমেিরতম অনিধ পন্থায় রেমিট্যান্স 

আনরি। যা হরি রের ে জন্য েমতকে। অরনক েিয় োপক  াোয় এরে Pinেহ অন্যান্য তথ্য রেয়াে পে মিলম্ব হওয়ায় অন্য ব্াংরক িরল যান। 

োপরকে িরল যাওয়াে মিষয়টি যমে রেমিট্যান্স রেলরক েিয়িত অিমহত কো না হয় তরি রেমিট্যান্স রেল রেমিট্যান্সটি Pulled out করে 

রফলরি। এরূপ হরল োপকরক আিাে কি মেংস্থান ব্াংরক অিশ্যই মফরে আেরত হয়। এরেরত্র োপক হয়োমনে ম কাে হয়। যুমক্তেঙ্গত কােরণ 

মিলম্ব হরল রেমিট্যান্স রেল রর্রক রফারন  াোরক অিমহত কো হয়। তাই মিলরম্বে কােণ োপকরক সুন্দেভারি বুমেরয় িরল  াোয় অরপোয় 

োেরত হরি, নতুিা রেমিট্যান্সটি Pulled out হওয়াে পূরি মই োপরকে িরল যাওয়াে মিষয়টি রেমিট্যান্স রেলরক অিমহত কেরত হরি। িাংলারে  

ব্াংরকে কারে োপক অমভরযাগ কেরল  াো িা ব্াংরকে েিস্যা হয়। 

২০। MTO এে নাি মনধ মােণ : োপক যাহাই িলুক না রকন, উপরোক্ত ০৮ নং অনুরেরেে তামলকা অনুযায়ী Pin েংখ্যা, Pin এে 

শুরু/র ষ, পমের ারধে ধেন এিং রকান্ রে  রর্রক এরেরে তা মিমলরয় MTO এে নাি রিে কেরত হয়। 

২১। দ্রুত এিং স্বেরন্দ রেমিট্যান্স পমের াধ কো : অন্যান্য ব্াংক িামণমজযক রলনরেন কো োড়াও মেরন অমধক েংখ্যক রেমিট্যান্স 

পমের াধ করে। ফরল অন্য ব্াংরক োপকরক মনরজ KYC পূেণ করে লাইরন োঁমড়রয় রেমিট্যান্স গ্রহণ কেরত হয়। মিলম্ব হরল িোে সুরযাগ পায় 

না। পোন্তরে কি মেংস্থান ব্াংরকে কি মকতমা/কি মিােীগণ োপকরক KYC পূেরণ োমি মক েহরযামগতা করেন, মিলম্ব রহাক িা না রহাক োপকরক 

িোে সুরযাগ রেন। ফরল অন্যান্য ব্াংরকে তুলনায় কি মেংস্থান ব্াংরক দ্রুত এিং স্বেরন্দ রেমিট্যান্স পাওয়া যায়। 

২২।  াো রর্রক Trans Fast এে রেমিট্যান্স পমের াধ কো : িতমিারন ব্াংরকে ২১টি  াোয় Trans Fast এে User ID ও 

Password রেয়া হরয়রে। উক্ত  াোেমূহ মনরজোই Trans Fast এে রেমিট্যান্স Pulled out কেরত পারে।  ীঘ্রই আরো ০৫টি  াোয় 

Trans Fast এে User ID ও Password রেয়া হরি। পয মায়ক্ররি েকল  াোয় Trans Fastেহ অন্যান্য MTO এে User ID ও 

Password রেয়া হরি। মকছু মেন পে পে িা েংমিষ্ট েফ্টওয়ারেে িামহো অনুযায়ী Password পমেিতমন কেরত হয়। ভুল Password 

মেরয় ০২ িারেে রি ী Login কেরল User ID োিময়কভারি Lock হরয় যায়। তাই ০২ িারেে রি ী Login কোে পে Login না হরল 

রেমিট্যান্স রেলরক অিমহত কেরত হয়। User ID েিল (Active) োোে জন্য রেমিট্যান্স পমের াধ র্াক িা না র্াক, িাধ্যতামূলকভারি েপ্তারহ 

কিপরে একিাে Login ও Logout কেরত হয়। নতুিা User IDটি Trans Fast ‘Lock’ করে রেয়। কি মেংস্থান ব্াংক িা এনমেমে 

ব্াংক User ID বতেী করে না, User ID েংমিষ্ট MTO বতেী করে। User ID Lock হরল তা Active কোে জন্য User ID ও MTO 

এে নাি উরল্লে করে রেমিট্যান্স রেরলে ০৪টি ঠিকানায় রিইরলে িাধ্যরি অিমহত কেরত হয়। 

২৩। Daily Statement রেেণ : মেন র রষ ০১টি মিিেণী ইংরেজীরত Excel এ বতেী কেরত হয়। মিিেণী বতেীে পে মিিেণীে 

Soft Copy রেমিট্যান্স রেরলে ০৪টি ঠিকানায়  ই-রিইরলে িাধ্যরি রেেণ কেরত হয় এিং  াোয় পুমঞ্জভূতভারি (Cumulatively) অিশ্যই 

েংেেণ কেরত হয়। মিিেণীে ম রোনাি ও েক মনেরূপ (Incentive েোরনে জন্য েকটি ১৭ কলারিে পমেিরতম ২৫ কলাি মিম ষ্ট হরয়রে) : 

Daily Foreign Remittance Delivery Statement Dated 17.10.2019 
 
 

Sl. 

No. 

 PIN Date  Code of   

   MTO 

Name of MTO  Remit Am- 

 ount in BDT 

Incentive 

Amount  

Sub-Total (Remit 

Amount+Incentive) 

1 2 3 4 5 6 7 8 = (6+7) 

161  211969596211 17-Oct-19 05  PRABHU Online  26442.01 528.84 26,070.85 

162  M0502021900780 17-Oct-19 26  Al Mirqab Exchange  11000.00 220.00 11,220.00 

 

 

 

 

 

http://www.kb.gov.bd/
mailto:remitcell1@kb.gov.bd
mailto:remitcell2@kb.gov.bd
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Commission Total (Rem.Am 

+Inct+Comm.) 

Name of  

Branch 

 Branch  

  Code 

 Name of    

  Region 

Referrence No Name of 

Receiver 

Photo ID No. 

 

Photo Id 

Type 

9 10 = 8+9) 11 12 13 14 15 16 17 

100.00 27,070.85 Fuljhuri 987 Padma  211169596211  Dablu Parvez 2019552546381 1 

100.00 11,320.00 Fuljhuri 987 Padma  M0502021900380  Danes Mia 17958617153 1 

 

Status 

Incentive 

Phone No. Name of Sender Mode of 

Payment 

Country KB Staff 

(Yes/No) 

KB Borrower 

(Yes/No) 

Remarks 

18 19 20 21 22 23 24 25 

1 01394-948575 Koh Lye Soon Online USA Yes No - 

1 01697-968573  Eunuch Mia Cash Qatar No Yes - 

 

িন্তব্ :  

i) FSIE, NEC UK ও NEC Italy ব্তীত অন্যান্য েকল MTO এে Pin (কলাি নং-০২) ও Reference No. (কলাি 

নং-১৪) একই। FSIE, NEC UK ও NEC Italy এে Payment Slip এ Pin ও Reference No. উিয়ই উল্লেখ থাল্লক। যর্র্ন : 

FSIE এে Reference No. 00945, 00643 ইতযামে এিং NEC Italy এর Reference No. 135590, 241483 ইতযামেে 

অনুরূপ হয়। তরি NEC UK এে Payment Slip এ উল্লেভখি Reference No. এর পল্লর _K বসাল্লি হয়। িাই NEC UK এর 

Reference No. 9_K, 28_K ইতযামেে অনুরূপ হয়। 

ii) রপরিন্ট িীরপ োপক ও রেেরকে রয নাি র্ারক মিিেণীরত (কলাি নং-১৫ ও ২০) রে নাি মলেরত হয়। 

iii) Photo Id (কলাি নং-১৬ ও ১৭) িলরত েমিযুক্ত Id কাড ম বুোয়। 

iv) Photo Id No. (কলাি নং-১৬) এ মিমভন্ন ID রযিন : NID, Passport, Driving License, Birth Certificate 

ইতযামে এে নম্বে হয়। িতমিারন িাংলারের  ১০, ১৩ ও ১৭ মডমজরটে NID িালু আরে। 

v) Photo Id Type (কলাি নং-১৭) এ NID হরল 1, Passport হরল 2, Birth Certificate হরল 4 হয়। 

vi) Status Incentive (কলাি নং-১৮) এ Remit Amount ও Incentive উভয়ই েোন কো হরল 1 এিং Remit 

Amount েোন কো হরয়রে মকন্তু রেেরকে কাগজপত্র মেরত না পাোয় Incentive েোন না করে Pending েো হরল 0 (Zero) হয় 

{US ১,৫০০ (এক হাজাে পাঁি ত)} ডলারেে অমধক েিমূরেে রেমিট্যান্স েোরনে রেরত্র)। 

vii) Mode of Payment (কলাি নং-২১) এ Online MTO হরল Online এিং Batch MTO হরল Cash হয়। 

২৪। রডমিট এডভাইে রেেণ : মেন র রষ পমের াধকৃত েকল রেমিট্যারন্সে অর্ ম (পয়োেহ-যমে র্ারক) এে জন্য একটি ট্রান্সফাে ভাউিাে 

করে েকল রক্রমডট কযা  ভাউিাে, রপরিন্ট মিপ, KYC, োপরকে ID কারড মে েতযাময়ত ফরটাকমপ এিং রেেরকে বিধ কাগজপত্র (US ১,৫০০ 

ডলারেে অমধক েিমূরেে টাকাে রেরত্র) েংযুক্ত কেরত হয়। রেমিট্যান্স পমের ারধে তামেরেই পমের াধকৃত েকল রেমিট্যারন্সে অর্ ম (পয়োেহ-

যমে র্ারক), Incentive এে অর্ ম  (পয়োেহ-যমে র্ারক) ও কমি রনে অর্ ম েধান কায মালয় রর্রক পুনভমেণ পাওয়াে জন্য রডমিট এডভাইে ইসুয 

কেরত হয়। রেমিট্যান্স পমের ারধে তামেরে এডভাইে কো না হরল েধান কায মালরয়ে রকন্দ্রীয় মহোি মিভাগ কর্তমক Reconciliation কো 

েিস্যা হয়। েমতমেরনে রডমিট এডভাইে েমতমেন রেেণ না করে েপ্তারহে র ষ কি মমেিরে েকল রডমিট এডভাইে একরত্র একটি োরি েোেমে 

েধান কায মালরয়ে রকন্দ্রীয় মহোি ও তহমিল ব্িস্থাপনা মিভারগ কুমেয়াে োমভ মেরযারগ িা েেকােী ডাকরযারগ রেেণ কেরত হয়। মনরোক্ত 

ম রোনারিে েরক মিস্তামেত তথ্য মেরয় তা এডভাইরেে োরর্ েংযুক্ত কেরত হয় : 

মিষয় : ১৭.১০.২০১৯ তামেরেে ফরেন রেমিট্যান্স পমের াধ েংক্রান্ত মিিেণী। 
 

ক্রমিক 

নং 

 াোে নাি তামেে রেমিট্যান্স 

োপরকে নাি 

MTCN/Ref. 

No./PIN 

রেমিট্যারন্সে   

এে পমেিাণ 

Incentive 

এে পমেিাণ 

কমি ন  

এে পমেিাণ 

রিাট 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮  ৯=৬+৭+৮ 

০১  ফুলঝুমড়  াো, ঢাকা  ১৭.১০.২০১৯   ডািলু পােরভজ   ২১১৯৬৯৫৯৬২১১  ২৬৪৪২.০১ ৫২৮.৮৪ ১০০.০০ ২৭০৭০.৮৫ 

০২  ফুলঝুমড়  াো, ঢাকা  ১৭.১০.২০১৯  োরনে মিয়া    M0502021900780  ১১০০০.০০ ২২০.০০ ১০০.০০ ১১৩২০.০০ 

   রিাট :   ৩৭৪৪২.০১ ৭৪৮.৮৪ ২০০.০০ ৩৮৩৯০.৮৫ 

িন্তব্ : উপরেে েরক  াোে নাি ফুলঝুমড়  াো, ঢাকা এিং মেরন ০২টি রেমিট্যান্স পমের াধ হরয়রে ধরে উোহেণ রেয়া হরয়রে। 

২৫। রেমিট্যান্স পমের ারধে লেযিাত্রা েংক্রান্ত : ২০১৯-২০২০ অর্ ম-িেরে েরতযক  াোরক িারে কিপরে ১৫ (পরনে)টি করে 

রেমিট্যান্স পমের ারধে লেযিাত্রা মনধ মােণ করে রেয়া হরয়রে।  াোে রেমিট্যান্স পমের ারধে লেযিাত্রা িাস্তিায়রনে অগ্রগমত িমনটমেং কোে 

জন্য মনরোক্ত েরক ০১টি িামেক মিিেণী Excel এ বতেী করে মিিেণীে েফ্টকমপ পেিতী িারেে ০৫ (পাঁি) তামেরেে িরধ্য েংমিষ্ট আেমলক 

কায মালরয় (েধান  াো, ঢাকাে রেরত্র েোেমে রেমিট্যান্স রেরল) ই-রিইরলে িাধ্যরি রেেণ কেরত হয় : 

মিষয় : অরটািে, ২০১৯ িারেে রেমিট্যান্স পমের ারধে লেযিাত্রা িাস্তিায়ন অগ্রগমতে িামেক মিিেণী। 
 

ক্র. 

নং 

 াো   াো   

 রকাড 

এ  

িারে 

 লেযিাত্রা 

েংখ্যা 

এ  

িারে 

পমের াধ 

েংখ্যা 

এ  

িারে 

 িাস্তিায়ন 

হাে 

 এ  

 অর্ ম-িেরে 

লেযিাত্রা  

েংখ্যা 

 এ         

 অর্ ম-িেরে 

পমের াধ  

েংখ্যা 

  এ  

অর্ ম-িেরে 

 িাস্তিায়ন 

হাে 

শুরু রর্রক এ পয মন্ত পমের াধ 

 েংখ্যা  পমেিাণ (Incentive  

ও কমি ন িারে) 

 (পয়োেহ-যমে র্ারক) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

১ ফুলঝুমড়  াো, ঢাকা ৯৮৭ ১৫    ১১  ৭৩% ১৮০     ৩০   ১৭%  ৭৪    ৯৬৫৪১৩৪.৫৬ 

র্ন্তব্ : উপরেে েরক শাখার নার্ ফুলঝুমড়  াো, ঢাকা ধরে উোহেণ রেয়া হরয়রে। 

http://www.kb.gov.bd/
mailto:remitcell1@kb.gov.bd
mailto:remitcell2@kb.gov.bd
callto:8208563307
callto:8208563307
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২৬। পুনভমেণ গ্রহণ : ফরেন রেমিট্যান্স পমের াধ কায মক্রি পমেিালনাে জন্য এনমেমে ব্াংক কি মেংস্থান ব্াংকরক ০২ রকাটি টাকা 

সুেমিহীন অমগ্রি েোন করেরে। অমগ্ররিে অর্ ম ব্াংরকে মিমভন্ন  াোয় মিতেণ কো হরে। মিমভন্ন  াোয় রেমিট্যান্স িািে পমের াধকৃত অর্ ম 

মকছু মেন পে পে এনমেমে ব্াংক হরত পুনভমেণ গ্রহণ কো হয়। তহমিরলে অভারি রেমিট্যান্স পমের াধ কায মক্রি রযন িন্ধ না হয় তাে জন্য 

েিয়িত িামহোপত্র যর্াযর্ কর্তমপরেে িাধ্যরি েধান কায মালরয়ে রকন্দ্রীয় মহোি ও তহমিল ব্িস্থাপনা মিভারগ রেেণ কেরত হয়। তহমিরলে 

িামহো রেেরণে মিষয়টি রেমিট্যান্স রেলরক রফারন/রিইরল অিমহত কো হরল রেমিট্যান্স রেল রর্রক েরয়াজনীয় পেরেপ গ্রহণ কো রযরত পারে। 

২৭। রেিা িক্স (Service Box) : কি মেংস্থান ব্াংরকে Website এ ফরেন রেমিট্যান্স/Foreign Remittance নারি ০১টি 

রেিা িক্স েরয়রে। উক্ত রেিা িরক্স ০৪টি কযাটাগমেরত রেমিট্যান্স েংক্রান্ত োকুমলাে, রপাস্টাে, KYCেহ যািতীয় ডকুরিন্ট েরয়রে। এোন রর্রক 

েরয়াজনীয় ডকুরিন্ট ডাউনরলাড করে কমম্পউটারেে হাড মমডরস্ক স্থায়ীভারি Save করে োেরত হরি এিং মেন্ট কমপ েংমিষ্ট ফাইরল েংেেণ 

কেরত হরি। এোড়া দ্রুত রেমিট্যান্স পমের ারধে স্বারর্ ম ১ (এক) রেট ফরটাকমপ করে ব্িস্থাপরকে রটমিরল িা রটমিরলে লারেে মনরি োেরত হরি। 

২৮। Website/Mail রিক কো : েধান কায মালয় হরত পত্রামেে মেন্ট কমপ (হাড মকমপ)  াো/কায মালরয় ডাকরযারগ রেেণ কো হয় 

না। উক্ত পত্রামেে েফ্টকমপ ব্াংরকে ওরয়িোইট ও ফরেন রেমিট্যান্স রেিা িরক্স Upload কো হয় এিং রেত্রমির ষ  াোে ই-রিইল ঠিকানায় 

রিইল করে রেেণ কো হয়। তাই েমত কি মমেিরে একামধকিাে ব্াংরকে Website/ াোে Mail মনয়মিত রিক কেরত হরি। পত্রামে পাইমন 

িরল রকান অজুহাত োঁড় কোরনাে সুরযাগ রনই। 

২৯। kb webmail ব্িহাে েংক্রান্ত : ক) ই-রিইল Address এে Group কো :  

(i) উপরে িাি পারেমে Contacts এ মিক ~ Contacts এে মনরি New Contact এে ডারন মত্ররকাণা ( ) আইকরন মিক 

~ মনরিে Contact Group এ মিক ~ Group Name এে ঘরে Group এে নাি মলো (রযিন-রেমিট্যান্স েংক্রান্ত তথ্য রেেরণে রেরত্র 

Remittance Data িা RD িা সুমিধািত রয রকান নাি মলো যায়) ~ ডান পারেমে েিাে মনরি or enter addresses below 

(comma separated) িরক্স ০৪টি Address টাইপ কো অর্িা রকার্াও টাইপ কো র্াকরল Copy করে Paste কো ~ ডান পারেমে       

 add অপ রন মিক কেরল ডান পারেম ০৪টি Address রেো যায় ~ উপরে িাি পারেমে Save অপ রন মিক কেরলই Addressেমূহ 

Save হরয় যায়। এভারি একামধক ই-রিইল Address এে Group করে রনয়া যায়। 

(ii) রিইল রেেরণে েিয় To অর্িা Cc ঘরে Group এে নাি মহরেরি RD মলেরল মনরি Group এে নাি রেো যায়। গ্রুরপে 

নারি মিক কেরল To অর্িা Cc-রত Addressেমূহ স্বয়ংমক্রয়ভারি এমে হরয় যায়। 

ে) Address েংরযাজন : Contacts এ মিক ~ গ্রুরপে নারি মিক ~ Edit অপ রন মিক ~ or enter addresses 

below (comma separated) ঘরে নতুন ঠিকানা রলো ~  add অপ রন মিক ~ Save অপ রন মিক। 

গ) Address মিরয়াজন : Contacts এ মিক ~ গ্রুরপে নারি মিক ~ Edit অপ রন মিক ~ মিরয়াজন কেরত িাওয়া ঠিকানাে 

ক্রে (×) মিরে মিক ~ Save অপ রন মিক। 

ঘ) Group এে নাি Edit কো : Contacts এ মিক ~ গ্রুরপে নারি মিক ~ Edit অপ রন মিক ~ েরয়াজন অনুযায়ী নাি 

Edit কো ~ Save অপ রন মিক। 

ঙ) Group এে Address মডমলট কো : Contacts এ মিক ~ গ্রুরপে নারি মিক ~ োইট িাউরে মিক ~ Delete এ মিক। 

৩০। kb webmail এে Password পমেিতমন : kb webmail এে ই-রিইল ঠিকানাে Password পমেিতমরনে জন্য  কেণীয় : 

(i) Passwordটি ইংরেজীরত কিপরে ০৮ (আট) মডমজরটে Alphanumeric অর্ মাৎ Alphabet (a, H, u ইতযামে), 

Number (2, 0, 6 ইতযামে) ও Special Character (@, #, % ইতযামে) এে েংমিশ্ররণ হরত হরি; 

(ii) Password এ কিপরে ০১ (এক)টি Capital Letter র্াকরত হরি; 

(iii) Password এ কিপরে ০১ (এক)টি Special Character র্াকরত হরি। 

৩১। AnyDesk ব্িহাে : অরনক েিয় রফারনে িাধ্যরি েিস্যাে েিাধান রেয়া যায় না। তেন েংমিষ্ট  াোে কমম্পউটারে েরি  

করে েিস্যা েিাধান কেরত হয়। এে জন্য  াোয় AnyDesk েফ্টওয়াে ওরয়িোইট রর্রক ডাউনরলাড করে Install করে োেরত হরি। 

AnyDesk ব্িহারেে েরয়াজন হরল AnyDesk এ ডািল মিক করে ০৯ মডমজরটে Address রেমিট্যান্স রেল/আইটি মিভাগ এে েংমিষ্ট 

কি মকতমারক রফারন জানারত হরি। 

৩২। কেরপারেট রিািাইল রফান েংক্রান্ত : দ্রুত রযাগারযারগে জন্য কেরপারেট রিািাইল রফান েধান িাধ্যি। এ রফান নম্বে োো মিরে 

মিমভন্ন MTO এে ওরয়িোইরট র্াকায় মিরেে রয রকান রে  রর্রক রেমিট্যান্স মিষরয় এ রফারন মেন-োরতে রয রকান েিয় Call আেরত পারে। 

এোড়া ব্াংরকে েধান কায মালয়েহ রয রকান  াো/কায মালয় রর্রক অমফে েিরয় িা েরয়াজরন অমফে েিরয়ে িাইরে Call আেরত পারে। তাই 

কেরপারেট রিািাইল রফান েি েিয় রোলা োেরত হরি। কেরপারেট রিািাইল রফান হযাড রেরট একামধক SIM ব্িহাে কো যারি না। 

৩৩। প্যাড েস্তুত েংক্রান্ত : কমম্পউটারে পত্রামে েস্তুত কোে রেরত্র ব্াংরকে রলারগা ও ব্াংরকে নাি এ যর্াযর্ েং ব্িহাে কেরত 

হয়। োয় রেরত্রই ভুল েংরয়ে ব্াংরকে রলারগা ও নাি পাওয়া যায়। ব্াংরকে রলারগা ও নাি োো জমিরনে উপে রনভী ব্লু েংরয়ে হয়। েংটি 

রনভী ব্লু কোে জন্য কেণীয় : 

রলো মেরলট করে Font Color এ মিক ~ More Colors এ মিক ~ Custom এ মিক ~ Color Model এে Red = 0, 

Green = 0, Blue = 128 ~ OK এ মিক। 

৩৪। রযাগারযাগ : ক) রেমিট্যান্স েংক্রান্ত : িতমিারন রেমিট্যান্স রেরল ০৫টি রফান নম্বে ব্িহৃত হরে। রকান একটি নম্বরে রফান করে 

না রপরল িা িন্ধ রপরল পয মায়ক্ররি অন্য নম্বরে Call কেরত হরি। রেমিট্যান্স েম্পমকমত মিষরয় রেমিট্যান্স রেরলে জনাি েেীপ কুিাে িজুিোে, 

েহকােী িহাব্িস্থাপক (রফান : ০২-৪১০৫০৫৭৮, রিািাইল : ০১৭০৮-৩৯৭৩৪১, ০১৭১২-০৬৬৮৯৯) এিং োময়ত্বোপ্ত কি মকতমা জনাি রিাোঃ 

োর দুল ইেলাি, মেমনয়ে অমফোে (রিািাইল : ০১৭০৮-৩৯৭১০০, ০১৭১৫-৩২৪২১৬) এে োরর্ রযাগারযাগ কেরত হরি। 

ে) Network েংক্রান্ত : Network েম্পমকমত মিষরয় আইটি মিভারগে জনাি রিাহাম্মাে আমেফুজ্জািান, মেমনয়ে মেমন্সপাল 

অমফোে (রিািাইল : ০১৭০৮-৩৯৭০৭৫, ০১৭১৩-৩০১৩৭৮) এে োরর্ রযাগারযাগ কেরত হরি। 

.............................................................. 

http://www.kb.gov.bd/
mailto:remitcell1@kb.gov.bd
mailto:remitcell2@kb.gov.bd
https://www.google.com/search?client=firefox-b-ab&q=Uppercase+Character&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwipot-HxKHgAhUEi3AKHVb1Cs0QkeECCCkoAA
https://www.google.com/search?client=firefox-b-ab&q=Uppercase+Character&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwipot-HxKHgAhUEi3AKHVb1Cs0QkeECCCkoAA

