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কর্ যসংস্থান ব্াংক 
(রাষ্ট্র র্াভলকানাধীন একটি আভথ যক প্রভিষ্ঠান) 

 

রেমিট্যান্স রেল, আইটি মিভাগ 

িাভরখ : ২০.০১.২০১৯  
২০.০১.২০১৯ িাভরখ পর্ যন্ত ফরেন রেমিট্যান্স পমের াধ েংক্রান্ত মিিেণী 

 

০১। কি মেংস্থান ব্াংক ০৭.০৩.২০১৭ তামেখ হরত এনমেমে ব্াংরকে েহায়তায় ফরেন রেমিট্যান্স পমের াধ কার্ মক্রি শুরু করেরে। 

এনমেমে ব্াংরকে োরে ৩২টি Money Transfer Operator (MTO) এে চুমি েরয়রে। এ েংখ্যা ক্রিিধ মিান। ৩২টি MTO এে িরে 

কি মেংস্থান ব্াংক ১৮টি MTO এে ফরেন রেমিট্যান্স পমের াধ কেরত পারে। এে িরে কি মেংস্থান ব্াংরকে রেমিট্যান্স রেল ২০.০১.২০১৯ 

িাভরখ পর্ যন্ত ১৩টি এিং এনমেমেমিএল ০৫টি MTO এে Software অপারেট করে রেমিট্যান্স ‘Pulled out’ করে ৫,৪৫৬টি রেমিট্যান্স 

পমের াধ করেরে। একিাে ‘Pulled out’ হরয় রগরল ঐ PIN মিরয় অন্য রকান ব্াংক আে রেমিট্যান্সটি পমের াধ কেরত পারে না। 

অন্যভারি িলা র্ায় ঐ রেমিট্যান্স প্রাপক অন্য রকান ব্াংক রেরক আে রেমিট্যান্স গ্রহণ কেরত পারে না। ৩২টি MTO এে মিিেণ মনম্নরূপ : 

ক্র. 

নং 

MTO 

  রকাড 

MTO এে নাি 

[MTO এে েংমিপ্ত নাি] 

PIN 

েংখ্যা 

কত মিরয় িা মক 

মিরয় শুরু/র ষ 

রকান্ রি  রেরক 

এরে োরক 

 পমের ারধে 

ধেন 

রেমিট্যান্স Pulled 

out করে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১ ১২ ইেলামিক এক্সরেঞ্জ রকাোঃ [IE] ৭ রর্ রকান মডমিট কাতাে Batch  

২ ৩১ ফার্স্ম মেমকউমেটি ইেলামি এক্সোঃ [FSIE] ৭ 
FSIE (Excluded) 

ইতামল Online কি মেংস্থান ব্াংক 

৩ ০১ িামনগ্রাি ইন্টােন্যা নাল [MG] ৮ রর্ রকান মডমিট োো মিশ্ব Online এনমেমে ব্াংক 

৪ ০৮ রিন্ি এক্সরেঞ্জ [ZE] ৮ ZE (Excluded) িাহোইন 
Online/ 

Batch 
কার্ মক্রি শুরু হয়মন 

৫ ২৯ ডলােরকা এক্সরেঞ্জ রকা [DE] ৮ রর্ রকান মডমিট কুরয়ত Batch কার্ মক্রি শুরু হয়মন 

৬ ২৩ হামিি কাতাে ইন্টাোঃ এক্সোঃ [HQ] ৮ রর্ রকান মডমিট কাতাে 
Online/ 

Batch 
কার্ মক্রি শুরু হয়মন 

৭ ১০ মেরগ রলািাল োমভমরেে মলোঃ [Sigue] ৯ 3/4 োো মিশ্ব Online/ 

Batch 

কি মেংস্থান ব্াংক 

৮ ১৩ ইন্সট্যান্ট [IC] ৯ 14 োো মিশ্ব Online  

৯ ২২ ন্যা ন্যাল এক্সরেঞ্জ রকাোঃ ইতামল  

[NEC Italy] 

৯ NEC (Excluded) ইতামল 
Online/ 

Batch 
কি মেংস্থান ব্াংক 

১০ ২৫ ওয়াল মিট এক্সরেঞ্জ [WSE] ৯ 1 - 
Online/ 

Batch 
কার্ মক্রি শুরু হয়মন 

১১ ২৭ ডমিউএে ইন্সট্যান্ট কযা  [WSIC] ৯ 1 োো মিশ্ব 
Online/ 

Batch 
কি মেংস্থান ব্াংক 

১২ ১৭ আল-রিাল্লা ইন্টােন্যা নাল [AMI] ১২ 2019/েংমিষ্ট 

িেরেে 4টি মডমিট 

কুরয়ত Online/ 

Batch 

 

১৩ ০৬ আল-ফােিান [AFX]  ৯/১৬ 400/রর্ রকান 

মডমিট 

কাতাে 
Online/ 

Batch 
কার্ মক্রি শুরু হয়মন 

১৪ ০২ ওরয়র্স্ান ম ইউমনয়ন [WU] ১০ রর্ রকান মডমিট োো মিশ্ব Online এনমেমে ব্াংক 

১৫ ০৯ ওয়ারেল এক্সরেঞ্জ [WE] ১০ 19/েংমিষ্ট িেরেে 

র ষ 2টি মডমিট 

ওিান Batch কার্ মক্রি শুরু হয়মন 

১৬ ৩০ রলািাল িামন এক্সরেঞ্জ [GME] ১০ 44 ওিান Batch কার্ মক্রি শুরু হয়মন 

১৭ ০৪ আইএিই [IME] ১১ 4/7/9 িালরয়ম য়া/িে প্রােয 
Online/ 

Batch 
কি মেংস্থান ব্াংক 

১৮ ০৫ মেয়া মফন্যানমেয়যাল োমভমে [Ria] ১১ 12/13/14/15/4/

7/9 
োো মিশ্ব 

Online/ 

Batch 
কি মেংস্থান ব্াংক 

১৯ ১৬ িাপান রেমিট মফরনমন্সয়াল রকাোঃ মলোঃ [JRF] ১১  22 িাপান 
Online/ 

Batch 
কার্ মক্রি শুরু হয়মন 

২০ ০৭ প্লামেড এক্সরপ্রে [PLC] ১২ রর্ রকান মডমিট োো মিশ্ব 
Online/ 

Batch 
কি মেংস্থান ব্াংক 

২১ ১৫ আেি ন্যা ন্যাল ব্াংক [ANB] ১২ 19/েংমিষ্ট িেরেে 

র ষ 2টি মডমিট 

রেৌমি আেি Batch এনমেমে ব্াংক 

২২ ২০ প্রভু গ্রুপ ইনকোঃ [Prabhu] ১২ 11/21/32/36/40 োো মিশ্ব 
Online/ 

Batch 
কি মেংস্থান ব্াংক 

২৩ ২৮ ম্যাক্স িামন [Max] ১২ 786 িালরয়ম য়া Online কি মেংস্থান ব্াংক 

২৪ ১১ ট্রান্সফার্স্ রেমিট্যান্স [TF] ১৩ 33 োো মিশ্ব 
Online/ 

Batch 
কি মেংস্থান ব্াংক 

২৫ ৩২ ব্র্যাক োিন [Brac] ১৩ B/C দ্বাো র ষ EUভুি রি  Batch কার্ মক্রি শুরু হয়মন 

২৬ ১৪ আল-িািান এক্সরেঞ্জ [AZE] ১৪ 00 কাতাে Batch কার্ মক্রি শুরু হয়মন 

২৭ ১৮ িািান এক্সরেঞ্জ [ME] ১৪ 0 ওিান Batch কার্ মক্রি শুরু হয়মন 

২৮ ২১ িারে মরেড এম য়া [MT] ১৪ 19 েংমিষ্ট িেরেে 

র ষ 2টি মডমিট 

িালরয়ম য়া/োো মিশ্ব 

(িালরয়ম য়া হরয়) 

Online কি মেংস্থান ব্াংক 

 

রিকাে যুিরিে মিশ্বস্ত িন্ধু 

http://www.kb.gov.bd/
mailto:remitcell2@kb.gov.bd
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ক্র. 

নং 

MTO 

  রকাড 

MTO এে নাি 

[MTO এে েংমিপ্ত নাি] 

PIN 

েংখ্যা 

কত মিরয় িা মক 

মিরয় শুরু/র ষ 

রকান্ রি  রেরক 

এরে োরক 

 পমের ারধে 

ধেন 

রেমিট্যান্স Pulled 

out করে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২৯ ২৬ আল মিেকাি এক্সরেঞ্জ [AMEC] ১৪ M কাতাে Batch এনমেমে ব্াংক 

৩০ ১৯ রনক িামন ট্রান্সফাে [NEC UK] ১৫ 777 UK/EUভুি রি  
Online/ 

Batch 
কি মেংস্থান ব্াংক 

৩১ ০৩ এক্সরপ্রে িামন [X] ১৬ রর্ রকান মডমিট োো মিশ্ব 
Online/ 

Batch 
এনমেমে ব্াংক 

৩২ ২৪ ইউএই এক্সরেঞ্জ [UAEE] ১৬ -  েংযুি আেি আমিোত 

(ইউএই) 

Online/ 

Batch 

কার্ মক্রি শুরু হয়মন 

০২। িতমিারন কি মেংস্থান ব্াংক রেরক ক) Batch রেমিট্যান্স ও খ) Online রেমিট্যান্স পমের াধ কো হরে। 

ক) Batch রেমিট্যান্স : রপ্রেক মনমি মষ্ট একটি ব্াংরকে নাি উরল্লখ করে ঐ ব্াংরকে Account এ রেমিট্যারন্সে অে ম রপ্রেণ করে। 

এরিরে রপ্রেক র্মি কি মেংস্থান ব্াংক িা এনমেমে ব্াংরকে নাি উরল্লখ করে রেমিট্যান্স রপ্রেণ তরি কি মেংস্থান ব্াংক ঐ রেমিট্যান্সটি 

প্রিান কেরত পােরি। এনমেমে ব্াংক মলোঃ রেমিটিযান্স েংক্রান্ত তথ্য (এরক্সল ফাইল) ই-রিইরলে িােরি কি মেংস্থান ব্াংরকে রেমিট্যান্স 

রেরল রপ্রেণ করে োরক। রেমিট্যান্স রেল  াখায় রিইলটি ফরোয়াড ম করে এিং রফারনও মিষয়টি অিমহত করে।  াখা মিষয়টি অিমহত হিাে 

োরে োরে রফারন রেমিট্যান্স প্রাপরকে োরে রর্াগারর্াগ করে রেমিট্যান্স পমের ারধে ব্িস্থা করে। 

০৩। Online রেমিট্যান্স : রেমিট্যান্স প্রাপক মনরিই েোেমে ব্াংরকে  াখায় উপমস্থত হরয় তাঁে নারি রেমিট্যান্স আোে তথ্য 

প্রিান করে োরক। েংমিষ্ট MTO এে েফ্টওয়াে ব্িহাে করে রগাপন নম্বে িা PIN এে িােরি রেিট্যান্সটি ‘Pulled out’ করে 

প্রাপকরক রেমিট্যান্স পমের াধ কোই হরে অনলাইন রেমিট্যান্স। 

০৪। Pulled out : ‘Pulled out’ িলরত মিরির  রপ্রেক রকান MTO (ধো র্াক ট্রান্সফার্স্) এ প্ররি  করে একটি KYC 

পূেণপূি মক কমি নেহ স্থানীয় মুদ্রা পমের াধ করেন। MTO (ট্রান্সফার্স্) তারিে েফ্টওয়ারে প্ররয়ািনীয় তথ্য এমে মিরয় প্রাপকরক একটি 

PIN রিয়। রেমিট্যারন্সে অে ম স্বয়ংমক্রয়ভারি িাংলারি ী টাকায় রূপান্তমেত হরয় শুধুিাে িাংলারি  রেরক পমের ারধে িন্য MTO 

(ট্রান্সফার্স্) এে েফ্টওয়ারে োরক। এ অিস্থায় রর্ ব্াংক েি মপ্রেি MTO (ট্রান্সফার্স্) এে েফ্টওয়াে Login করে PINেহ রেমিট্যান্স 

েংক্রান্ত প্ররয়ািনীয় তথ্যামি এমেপূি মক Submit রিয়, MTO (ট্রান্সফার্স্) এে েফ্টওয়াে রেরক রেমিট্যারন্সে অে ম রে ব্াংরকে 

Account এ মহোিভুি হয়। কি মেংস্থান ব্াংরক ফরেন এক্সরেঞ্জ কার্ মক্রি না োকায় কি মেংস্থান ব্াংক এনমেমে ব্াংরকে এরিন্ট মহরেরি 

রেমিট্যান্স পমের াধ করে। ফরল কি মেংস্থান ব্াংক ‘Pulled out’ কেরলও রেমিট্যারন্সে অে ম এনমেমে ব্াংরকে Account এ মহোিভুি 

হয়। ১৫ মিন পে পে কি মেংস্থান ব্াংক মিমভন্ন  াখাে পমের াধকৃত অে ম এনমেমে ব্াংক হরত পুন মভেণ গ্রহণ করে। 

০৫। দ্রুততি েিরয় রেমিট্যান্স পমের ারধে িন্য রেমিট্যান্স েংক্রান্ত তথ্যামি রেমিট্যান্স রেরলে ৪টি ঠিকানায় 

(remitcell1@kb.gov.bd, remitcell2@kb.gov.bd, remitcell1@gmail.com, remitcell2@gmail.com) ই-রিইরলে 

িােরি রপ্রেণ কেরত হরি। এরিরে ই-রিইল ঠিকানাে গ্রুপ করে মনরত হরি। রফারন তথ্য মনরত ৪-৫ মিমনট েিয় রলরগ র্ায়। রফারন তথ্য 

রনয়াে েিয় ‘িলায়, র ানায় এিং রলখায়’ ভুল হরত পারে। এরত রেমিট্যান্স পমের াধ মিলম্ব হয়। মিদ্যযৎ না োকরল রফারন তথ্য মিরত হরি। 

রেমিট্যান্স েংক্রান্ত তথ্যামি মনম্নরূপ : 
 

Z-987 MG Pin-994679** 

Tk-25,121.01, Country-Malaysia 

S-Abdul Basit 

R-Kawsar Ahmed 

NID No.-91120005022**, DOI-25.12.2007 

DOE-                                     .  , DOB-31.08.1974 

Mob-01711-00****. 

---------- 

Yours Sincerely, 

 

X Chowdhury 

Z Branch,  

Mob. No.-017**-****** 

এখারন Z = েংমিষ্ট  াখা, 987 = েংমিষ্ট  াখাে  াখা রকাড, MG = রপ্রমতব্ MTO এে েংমিপ্ত নাি, Cc = Carbon copy, 

Pin = Personal Identification Number, Tk = Taka, S = Sender, R = Receiver, NID = National Identity, DOI = 

Date of Issue, DOE = Date of Expiry (পােরপাট ম/ড্রাইমভং লাইরেন্স ইতযামিে রিরে প্ররর্ািয), DOB = Date of Birth, Mob = 

Mobile। NID না োকরল তাে পমেিরতম পােরপাট ম/ড্রাইমভং লাইরেন্স ইতযামি উরল্লখ করে তাে নম্বে মিরত হয়, X = েংমিষ্ট  াখা 

ব্িস্থাপরকে নাি, Mob. No.-01708-39 = েংমিষ্ট  াখাে করপ মারেট রিািাইল নম্বে। 

০৬। কি মেংস্থান ব্াংরকে ওরয়িোইরট ‘ফরেন রেমিট্যান্স/Foreign Remittance’ নািক রেিা িরক্সে আওতায় ০৪টি 

কযাটাগমেরত রেমিট্যান্স েংক্রান্ত োকুমলাে, রপার্স্াে, KYCেহ র্ািতীয় ডকুরিন্ট েরয়রে। এখান রেরক প্ররয়ািনীয় েিস্ত ডকুরিন্ট ডাউনরলাড 

করে কমিউটারেে স্থায়ীভারি Save করে োখরত হরি। KYC এককমপ মপ্রন্ট করে তা মিরয় ফরটাকমপ করে ব্িহাে কেরত হরি। 

০৭। রর্ রকান েিস্যাে িন্য িনাি প্রিীপ কুিাে িজুিিাে, এমিএি (রফান : ৯৫১৪৬৯৮, রিািাইল : ০১৭০৮-৩৯৭৩৪১,   

০১৭১২-০৬৬৮৯৯) এিং িাময়ত্বপ্রাপ্ত কি মকতমা িনাি িালা িজুিিাে, অমফোে (রিািাইল : ০১৭০৮-৩৯৭১০০, ০১৯৬০-৪৯০৯৫১,   

০১৭৫৪-১৮৮৪০৩) এে োরে রফারন রর্াগারর্াগ কেরত হরি। অরনক েিয় রফারন েিস্যাে েিাধান রিয়া র্ায় না। তখন েংমিষ্ট  াখাে 

কমিউটারে প্ররি  করে েিস্যা েিাধান কেরত হয়। এে িন্য প্ররতযক  াখায় ‘Team Viewer’ িা ‘AnyDesk’ েফ্টওয়াে 

ওরয়িোইট রেরক ডাউনরলাড করে ইনর্স্ল করে োখরত হরি। ইনর্স্লকৃত ‘Team Viewer’ এ ডািল মিক করে ০৯টি মডমিরটে  

‘Your ID’ ও ০৬টি মডমিরটে ‘Password’ িা ‘AnyDesk’ এ ডািল মিক করে ০৯টি মডমিরটে ‘Address’ রফারন িানারত হরি। 

http://www.kb.gov.bd/
mailto:remitcell2@kb.gov.bd
mailto:remitcell1@kb.gov.bd
mailto:remitcell2@kb.gov.bd
mailto:remitcell1@gmail.com
mailto:remitcell2@gmail.com

