
মিডল্যান্ড বযাাংকের সামভিস স্ট্যান্ডাডি 
Sl. Category Service Pointice Timing for Customer 

সামভিস 

স্টস্ট্শন 

  

বযাাংমোং স্টসবা সামভিস গ্রহকনর 

পকেন্ট সিূহ  

সামভিস গ্রহকনর প্রকোজনীে শর্িাবমল্ সিেসীিা  
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ক্যাশ জমা অথবা উত্তালন 

-অত্েক্ষাকৃ্ত Small value  

শাখা ক্াউন্টার জমার জনয – ডিত্োজজট ডিে েূরণ 

উত্তালত্নর   জনয – চেক্ উেস্থােন  

(৫০,০০০ – ৫,০০,০০০   টাক্া এবং উেত্রর  উত্তালত্নর  জনয 

ফত্টা আইডি এবং বাহকের সংডক্ষপ্ত KYC গ্রহণ)  

 

৩-৫ ডমডনট 

- High value শাখা ক্াউন্টার ৫-১০  ডমডনট 

চেডিট ক্াত্িের ডবল 

েডরত্শাধ  

শাখা ক্াউন্টার ক্ািে ডিত্োজজট ডিে েূরণ ৫ ডমডনট   

(শাখা ক্াউন্টার)  

- এেই ডিত্ন 

চসত্টলত্মন্ট  

ডি-ত্েইি ক্াত্িে জমা  শাখা ক্াউন্টার ক্ািে ডিত্োজজট ডিে েূরণ  ৫ ডমডনট   

(শাখা ক্াউন্টার)  

- এেই ডিত্ন 

চসত্টলত্মন্ট 

অনলাইন/ আন্তঃ শাখা  

জমা অথবা উত্তালন  

– Small value 

শাখা ক্াউন্টার জমার জনয – ডিত্োজজট ডিে েূরণ   
উত্তালত্নর   জনয – চেক্ উেস্থােন.  ১,০০,০০০ টাক্ার ওের 

(৫০,০০০ – ৫০০,০০০ টাক্া এবং উত্েডখত সংখযার  ওেত্র   

উত্তালত্নর  জনয ফত্টা আইডি এবং  বাহকের সংডক্ষপ্ত KYC গ্রহন)   

৩-৫ ডমডনট 

- Hign Value  শাখা ক্াউন্টার ৫-১০  ডমডনট 

িাইজ বন্ড েয় অথবা 

ডবেয়  

শাখা ক্াউন্টার েত্য়র জনয  – ডিত্োজজট ডিে েরূণ  

ডবেত্য়র জনয - িাইজ বন্ড জমা  

৫ ডমডনট 

সরক্াডর ডবল গ্রহন- 

েডরত্শাধ  

শাখা ক্াউন্টার ইউটটডলটট  ডবল  জমা  + ডবআরটটএ  ডফ এর জনয িত্য়াজনীয়  
- এনআইডি, ইটটআইএন এবং ওল্ড টযাক্স চটাত্ক্ন জমা 

৮-১০  ডমডনট 

মিউটিচলত্টি/চ েঁড়া ফাটা 

চনাট েডরবতেন  

শাখা ক্াউন্টার - চনাটটট িুটট টুক্ত্রাত্ত ডবভক্ত. 

- ডতনটট টুক্ত্রাত্ত ডবভক্ত / অতযন্ত চ েঁড়া / ৯০%  এরও ক্ম 

িৃশযমান  

- ৫ ডমডনট 

- বংলাত্িশ বযাংক্ 

থেকে প্রামিশকতে  

ববত্িডশক্ মুদ্রা েয়  

(অনুত্মািন/Endorsement) 

অথবা ডবেয়  

শাখা ক্াউন্টার 

এবং ক্াস্টমার 

সাডভেস চিস্ক  

 গ্রাহক্ েতত েে েয় - ববধ োসত্োটে ক্ডে, ডভসার অনুডলডে 

(চোটে এডি এবং PR Holder বযতীত), TM ফম ে েূরণ, সমান 

মুদ্রা ডবডনময় জনয জমা ডিে. এবং তারেত্র োসত্োটে ও 

টটডক্ত্ট Endorsement  

 গ্রাহে েতত েে ডবেয় - ববধ োসত্োটে ক্ডে, িত্বশ-িস্থান 

সীল, ১০,০০০ িলার  এর ওেত্রর জনয FMJ  ফম ে জমা নিি 

এবং C-ফম েটট েূরণ ক্রুন 

১৫  ডমডনট 
  

৭-১০  ডমডনট  
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চেডিট ক্ািে / ডি-ত্েইি 

ক্াত্িে ববত্িডশক্ মুদ্রা  

অনুত্মািন/Endorsement 

ক্াস্টমার সাডভেস 

চিস্ক 

ভ্রমণের জন্য –ববধ পাসণপার্ট , ভিসার অনু্ভিভপ, এযার টর্ভির্ এবং 

োসত্োটে অনু্ণমাদন্/Endorsement  

ই-ক্মাস ে  চলনত্িত্নর জনয - চক্বল োসত্োটে 

১০  ডমডনট 

ববত্িডশক্ মুদ্রায় ডফক্সি  

ডিত্োজজট  (এনএফডসডি 
অযাক্াউন্ট) 

শুধুমাএ এডি শাখা   নতুন অযাক্াউত্ন্টর জনয- ফম ে েরূণ ক্রা, সহায়ক্ 

ক্াগজাডি, ডহসাব  চখালা ও নম্বর ডলখা, রডশি ডিন্ট আউট 

 ডবিযমান  অযাক্াউত্ন্টর জনয - ফম ে েরূণ ক্রা, সহায়ক্ 

ক্াগজাডি, ডহসাব  চখালা ও নম্বর ডলখা , রডশি ডিন্ট আউট 

২৫   ডমডনট 

১৫ ডমডনট  

বন্ড  (WEDB, UDPB, UDIB) 

ডবেয় অথবা নগদায়ন 

শুধুমাএ এডি শাখা  ডবেয় - আত্বিন ফম ে, নডথ জমা, বন্ড ডবতরণ 

 নগদায়ন  - বন্ড জমা চিওয়া, আত্বিন 

১ ডিন  

১৫ ডমডনট 

এফডস অযাক্াউন্ট চখালা 
(FC, NFCD, ERQ, Convertible 
NITA) 

শুধুমাএ এডি শাখা ফম ে েূরণ, সহায়ক্ ক্াগজাডি, ডহসাব  চখালা ও নম্বর ডলখা  ২৫   ডমডনট 

ডগফট চেক্ েয়  এবং 

নগদায়ন  
শাখা চিস্ক  েয় - আত্বিনেএ এবং জমা  ডিে 

 নগদায়ন – ডগফট চেক্ জমা  
 ৫  ডমডনট 

৫  ডমডনট 

সঞ্চয়েএ ডবেয়,   

সঞ্চয়েএ মুনাফা েডরত্শাধ 

এবং  নগদায়ন 

ডনধ োডরত শাখা ফম ে েূরণ, সহায়ক্ দনিি গ্রহণ, ডসত্স্টম Input এবং ইসুয েরামশ ে ১ ডিন  

মুনাফার  অথ ে িিান এবং সঞ্চয়েএ নগদায়ন আত্বিনেএ ১০  ডমডনট 

সাধারন ডহসাব চখালা  চে চক্ানও শাখা অযাক্াউন্ট চখালার ফম েটট েূরণ  এবং সাইন ক্রুন, িকু্ত্মন্ট 

জমা নিি, ডসত্স্টম ইনেুট, নম্বর ডলখা, িাথডমক্ আমানত গ্রহণ 
২৫ ডমডনট 

মৃত বযক্তির /Deceased  

অযাক্াউন্ট চিাত্সডসং  

শাখা েে োয় মত্নানীত বযক্তির আত্বিন অথবা উতরাডধক্ার েএ / Succession 

Certificate from the Court of District Judge (Nominee 

মত্নানীত না হত্ল), ক্ষডতেূরণ েএ / Indemnity, সরক্ার ক্তৃ েক্ 

১৫ ডমডনট 



মৃতুয সিদেএ, ক্বরস্থান / চমডিত্ক্ল সিদেএ, মত্নানীত থবক্তির  

ফত্টা এবং ফত্টা আইডি ক্ািে 
থহড অডফস েে োয় আন্তঃ শাখা িোর, মূল ফম ে েুনরুদ্ধার, নডথ োোই, আইনী 

অনুমডত (উতরাডধক্ার সিদপততততর চক্ষত্রে) 

৪-৭ ডিন   

িরত্মন্ট/Dormant 

োলুক্রণ  

শাখা েে োয় আত্বিনেএ, ক্লাত্য়ত্ন্টর নিঠির সাত্থ ফত্টা আইডি / সংস্থার 

ক্ষেতততত ববধ বাডণজয লাইত্সন্স,KYC চিাফাইডলং, িগদ জমা / 

উত্তালন 

১০  ডমডনট 

থহড অডফস েে োয় ক্াগজাডি  জমা চিওয়া , িকু্ত্মন্ট তিন্ত এবং Account 

সজেয়ক্রণ   

১০  ডমডনট 

 

Statement/ Certificate 

ইসুয /োোই  
শাখা চিস্ক আত্বিনেএ, চস্টটত্মন্ট/ সাটেডফত্ক্ট ইসুয এবং ডবতরণ ১০  ডমডনট 

এস এম এস বযাংডক্ং 

তাডলক্াভুজক্ত  

শাখা চিস্ক আত্বিনেএ জমা ৫  ডমডনট 

ডমিলযান্ড অনলাইন  

তাডলক্াভুজক্ত 

শাখা চিস্ক আত্বিনেএ জমা ৫  ডমডনট 
এমডিডব ওত্য়ব সাইট 

ডভজজট  

https://ibanking.midlandbankbd.net  এই টিক্ানায় ডভজজট ক্রুন, 

নতুন বযবহারক্ারীথত  click ক্রুন, তথয েূরণ ক্রুন এবং স্ব-

ডনবন্ধক্রণ ক্রুন 

৫  ডমডনট 

িুডিত্ক্ট এফডিআর / চে- 

অিোর ইসুযক্রন (Original 

ইন্সট্রত্মণ্ট হাডরত্য় থগকে )  

শাখা েে োয় আত্বিনেএ, GD Copy, ক্ষডতেরূণ েএ/Indemnity, িধান 

ক্াে োলত্য়র অনুমডত 

১৫  ডমডনট 

থহড অডফস েে োয় আন্তঃবযাংক্ সাকু্েত্লশন, , িধান ক্াে োলয় শাখাত্ক্ অনুমডত িিান  ৩  ডিন 

সঞ্চয়ী-ক্াত্রন্ট  ডহসাব 

বন্ধক্রন  

শাখা েে োয় আত্বিনেএ, চেক্ বই  এবং ATM ক্ািে িিান   (েডি থাত্ক্) ৭ ডমডনট 

থহড অডফস েে োয় ক্াগজাডি োোই, োজে আিায়, বন্ধ মাক্েক্রন বযাাংমোং মিকেি  ৬০  ডমডনট 

এফডিআর /ডিডেএস  

Encashment/ নগদায়ন 
(চময়ািাত্ন্ত / চময়ািাত্ন্তর 

েূত্ব ে)  

শাখা েে োয় আত্বিনেএ , এফডিআর সমে েণ এবং িকু্ত্মন্ট োোই-বা াই ৭  ডমডনট 

থহড অডফস েে োয় নডথ  োোই, সমাডপ্তর িজেয়া ৬০  ডমডনট 

ডিজজটাল এফডিআর / 

ডিডেএস  নগদায়ন 

/Encashment 

ডনবডন্ধত ইত্মইল 

টিক্ানা  বাবহাত্রর 

মাধযত্ম  

এমডিডব ওত্য়বসাইট চথত্ক্ আত্বিনেএ download ক্রুন, সাইন 

ইন ক্রুন এবং cos.mdb@midlandbankbd.net  এ চিরণ ক্রুন 

৬০  ডমডনট 

শাখা েে োয় িেডলত এফডিআর এর মতই ৬০  ডমডনট 

ডহসাত্বর তথয েডরবতেন / 
Static Data েডরবতেন 

শাখা েে োয় 
 

টিক্ানা েডরবতেত্নর জনয আত্বিনেএ, টিক্ানা িমাণ জমা, 

চোগাত্োগ নম্বর েডরবতেত্নর জনয photo এবং SS Card, সহায়ক্ 

ক্াগজাডি  জমা ডিত্ত হত্ব  

৭  ডমডনট 

থহড অডফস েে োয় সমস্ত ক্াগজাডি  েরীক্ষা-ডনরীক্ষা ও ডসত্স্টত্ম েডরবতেনগুডল 

ক্াে েক্র ক্রা 

এেই ডিত্ন 

এফডিআত্রর  সুি / মুনাফা 

উত্তালন  

শাখা েে োয় আত্বিনেএ গ্রহণ এবং এর োোই বা াই ৫-১০   ডমডনট 

চেক্/ ফান্ড স্থানান্তর ফরম 

এর মাধযত্ম ফান্ড স্থানান্তর 

শাখা েে োয় শাখা বযবস্থােক্ ক্তৃেক্ েথােথভাত্ব অনুত্মাডিত A/C Payee চেক্/ 

ফান্ড  স্থানান্তর ফম ে  

৫  ডমডনট 

চেডিট ক্াত্িের ডবল 

েডরত্শাত্ধর জনয ফান্ড 

স্থানান্তর  

চে চক্ানও শাখা ক্ািে জমা চিওয়ার ডিে েূরণ ক্রুন এবং ফান্ড  স্থানান্তত্রর 

নির্দেশাবিী নিনিত করা । 

শাখা ক্াউন্টাত্র  

৫ ডমডনট 

এেই ডিত্ন  

মনষ্পমি  

Wage Earner’s 

Remittance অথ ে স্থানান্তর 

(via Western Union, etc.) 

শাখা েে োয় Tracking Number িক্াশ, ডসত্স্টম চথত্ক্ অথ ে িিাত্নর েরামশ ে, 

ফত্টা আইডি চনওয়া, নগি িত্ণািনা িিান এবং এর সাত্থ 

সম্পডক্েত ক্াগজাডি  গ্রহণ 

১০-১৫  ডমডনট 

ডবত্শষ ডনত্িেশনা  (ডহসাব 

ব্লক্ক্রন) 

শাখা েে োয় গ্রাহত্ক্র ক্া  চথত্ক্ আত্বিনেএ গ্রহণ এবং েডরেরূণ ৫  ডমডনট 

চিডবট ক্ািে/ ডেন  আত্বিন  শাখা েে োয় গ্রাহত্ক্র ক্া  চথত্ক্ আত্বিনেএ গ্রহণ এবং েডরেরূণ ৫ ডমডনট 

ক্ািে চসন্টার  ১০ ডিন 

ডি-ত্েইি ক্ািে  (নতুন)  শাখা েে োয় আত্বিত্নর ফম ে েরূণ, োসত্োত্টের অনুডলডে, টিক্ানার ১ ক্ডে 

িমান অনুডলডে জমা, অথ ে জমা 
১৫  ডমডনট 

ক্ািে চসন্টার  এেই ডিত্ন 

Cheque Book Requisition 

জমা (চবলা ২.০০ ঘটটক্ার  

েূত্ব ে/ েত্র)   

শাখা েে োয় Requisition Slip েূরণ  এবং সাইন ক্রুন, বতডর  ও ডবতরত্ণর জনয 

িধান অডফত্স আত্বিন ফত্রায়ািে 

৩  ডমডনট 

থহড অডফস েে োয় ৩-৪  ডিন 

Locker সাডভেস (নতুন 

লক্ার) 

ডনধ োডরত শাখা আত্বিত্নর ফম েটট েরূণ , এফডিআর ডহসাব চখালা / জামাির্তর 

অথ ে জমা এবং সহায়ক্ ক্াগজাডি  জমা, লক্ার key  হস্তান্থর  

২৫  ডমডনট 

লক্ার সাডভেস  ডনধ োডরত শাখা লক্ার ডভজজট ডনবন্ধন তাডলক্াভুজক্ত ২০ ডমডনট 

https://ibanking.midlandbankbd.net/
mailto:cos.mdb@midlandbankbd.net


লক্ার বন্ধক্রন  ডনধ োডরত শাখা সমাডপ্ত েত্র, সুরক্ষা আমানত হস্তান্তর, লক্ার key surrender ১৫  ডমডনট 

EGP  শাখা েে োয় অনলাইন আত্বিন এবং চে অিোর ইসুয  ১০  ডমডনট 

চে- অিোর /িলার  ড্রাফট চে চক্ানও শাখা আত্বিন ফম ে েরূণ, চলনত্িন সমাডপ্ত, চে অিোর হস্তান্তর  ১৫ ডমডনট 

Student File  শুধু মাএ  এডি শাখা সমস্ত শাখাগুডল AD শাখাত্ক্,  টটএম ফম ে েূরণ, নডথ োোই ও 

িধান ক্াে োলয় ক্তৃ েক্ েস োোই, িধান ক্াে োলত্য়র দ্বারা এফটটটট 

ইসুয  এবং চেৌথ িডতত্বিন জমা চিওয়ার জনয আত্বিন জমা ডিত্ব  

১-২  ডিন 
 
 

থহড অডফস েে োয় 

Inward Remittance  

(SWIFT এর মাধযত্ম)  

শুধু মাএ  এডি শাখা আত্বিনেএ, সহায়ক্ ক্াগজাডি জমা, C-ফম ে (> ১০,০০০ িলার), 

অনযানয ক্াগজাডিএবং িধান ক্াে োলয় দ্বারা োোই বা াই।  

এেই ডিত্ন 

Outward Remittance 

(SWIFT এর মাধযত্ম)  

শুধু মাএ  এডি শাখা সমস্ত ক্াগজাডি  োোই-বা াইত্য়র েত্র িধান ক্াে োলত্য় আত্বিন, 

সহায়ক্ ক্াগজাডি  জমা, TM-ফম ে েরূণ, FTT copy িিান 

এেই ডিত্ন 
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Outward Clearing Cheque চে চক্ানও শাখা বাংলাত্িশ বযাংক্  Cut-Off সমত্য়র মত্ধয High Value / Regular 

Value চেক্ জমা    
ডবত্ক্ল ৩.৩০ 

ডমডনট  (High)  

ডবত্ক্ল ৫.৩০ 

ডমডনট  (Regular)  

Inward Clearing Cheque চসিাল ডক্লয়াডরং অত্থ ের েে োপ্ততা, Material Alteration/চেক্ েডরবতেন, েজজটটভ চে  এেই ডিত্ন 

Outward BEFTN চে চক্ানও শাখা আত্বিন ফম ে েরূণ, অনলাইন শাখা ক্ষের্ক confirmation ১-২  ডিন 

ডমিলযান্ড অনলাইন  চবডনডফডসয়াডর অযাডিত্ক্শত্ন  েুক্ত ক্রুন, BEFTN option বযবহার 

ক্রুন 

১-২  ডিন 

Inward BEFTN চসিাল ডক্লয়াডরং ডনত্িেত্শর োোই-বা াই, েডি সামঞ্জসযেূণ ে হয় তত্ব গ্রহণ, অনযথায় 

বাডতল 

এেই ডিত্ন 

RTGS Outward চে চক্ানও শাখা আত্বিত্নর ফম ে েরূণ, অনলাইন শাখার ক্ষেতততত  (ত্েক্ 

আবশযক্) 

৩০  ডমডনট 

RTGS  Inward Routed শাখা  শাখা োোই-বা াই ক্রত্ব, েডি সামঞ্জসযেূণ ে হয় তত্ব গ্রহণ, 

অনযথায় বাডতল 

৩০  ডমডনট 

এমডিডব ক্যাশ 
মযাত্নজত্মন্ট (MCM)  

এমডিডব চোটোল  MCM তাডলক্াভুজক্ত, আইডি বতডরক্রণ, বযবহারক্ারীর Log In, 
MCM Portal বযবহার-  https://mcm.midlandbankbd.net/UI/Login  

BEFTN এবং RTGS 

এর ডনয়মানুোয়ী  
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Personal চলান  শাখা েে োয় চলা(নর আত্বিন, বযাংক্ ডববৃডত, আয় িমাণ, ইটটআইএন, CIB ২  ডিন 

থহড অডফস েে োয় নডথ োোই ও অনুত্মািন / িতযাখযান, োজে এর ক্াগজডি   ৭-১৪  ডিন 

Home  চলান শাখা েে োয় চলা(নর আত্বিন, বযাংক্ Statement, আত্য়র িমাণ, ইটটআইএন, 

CIB, জডমর িডলল, আইনী মতামত, সম্পডতর মূলযায়ন, চেডিট  

িস্তাব   

৫-৭  ডিন 

থহড অডফস েে োয় চলা(নর নডথ োোই ও অনুত্মািন / িতযাখযান, বন্ধক্, োজে 

িকু্ত্মত্ন্টশন 

৭-১৪  ডিন 

Car চলান শাখা েে োয় আত্বিন, বযাংক্ Statement, আয় িমাণ, ইটটআইএন, CIB, 

চক্াত্টশন 

২-৩  ডিন 

থহড অডফস েে োয় নডথ োোই এবং অনুত্মািন / িতযাখযান, ডনবন্ধক্রণ, োজে 

নডথেত্র 

৭-১৪  ডিন 

বাবসায় চলান /SME চলান শাখা েে োয় চলা(নর  আত্বিন, বযাংক্ Statement , আয় িমাণ, ইটটআইএন, 

ডসআইডব, চেডিট িস্তাব, আডথ েক্ ডবত্েষণ 

৩-৫  ডিন 

থহড অডফস েে োয় নডথ োোই ও অনুত্মািন / িতযাখযান, সুরক্ষা ডলত্য়ন, োজে 

িকু্ত্মত্ন্টশন 
৭-১৪  ডিন 

LC ইসুযক্রন শুধুমাএ এডি শাখা চেডিট লাইত্নর অনুত্মািন, LCAF ফম ে, োরফরমযান্স োলান, IMP 

ফম ে েূরণ, চেডিট িডতত্বিন, বযাংত্ক্র অনুত্মািন। 
- এেই ডিত্ন 

(১০০% মাজজেন)  

-৩-৫  ডিন 

(ডনয়ডমত ডলডমট)  

থহড অডফস েে োয় নডথগুডল োোই-বা াই এবং FIN- 700  বাতো জাডর  এেই ডিত্ন 

বযাংক্ গযারাডন্ট শুধুমাএ এডি শাখা গ্রাহত্ক্র  অনুত্রাধ ডেটি, বযবসাত্য়র িস্তাবনা (Proposal) এবং 

সহায়ক্ নডথ 
- এেই ডিত্ন 

(েূণ েমাজজেন) 

-৫-৭ ডিন 

(ডনয়ডমত ডলডমট) 

থহড অডফস েে োয় নডথ োোই ও বযাংক্ গযারাডন্ট ইসুয উক্ত ডিন 

ডশডেং গযারাডন্ট শুধুমাএ এডি শাখা গ্রাহত্ক্র অনুত্রাত্ধর ডেটি, বযবসাত্য়র িস্তাবনা (Proposal), এলডস 

এবং সহায়ে ক্াগজাডি   

এেই ডিত্ন 

থহড অডফস েে োয় নডথ োোই এবং ডশডেং গযারাডন্ট ইসুয এেই ডিত্ন 

স্থানীয় ডবল েয় শুধু মাএ শাখা অডফস  বযবসাত্য়র িস্তাবনা (Proposal), এলডস ক্ডে, Acceptance Copy, 

সহায়ক্ ক্াগজাডি   
এেই ডিত্ন 

থহড অডফস েে োয় নডথ োোই ও ডবল গ্রহত্ণর বাতো ইসুয  এেই ডিত্ন  

এক্সত্োটে িকু্ত্মন্ট িত্সডসং শুধু মাএ  এডি শাখা B/E, Commercial Invoice, PL, BL, CO, EXP ফম ে, LC Copy ২  ডিন 

https://mcm.midlandbankbd.net/UI/Login


থহড অডফস েে োয় নডথ োোই ও িত্য়াজনীয় েিত্ক্ষে গ্রহণ  এেই ডিত্ন  
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চেডিট ক্ািে ডবল েডরত্শাধ ডমিলযান্ড অনলাইন  ক্ািে নম্বর েকু্ত ক্রুন, OTP ক্ষপর্ি মাডসক্ ডবলটট িিান ক্রুন 

 ( ডবত্ক্ল ৪.০০ ঘটীক্ার মত্ধয হত্ল উক্ত ডিত্ন ডনস্পডতক্রন) 

-এেই ডিত্ন 

চসত্টলত্মন্ট  

ইউটটডলটট ডবল েডরত্শাধ 

(DPDC, DESCO) 

ডমিলযান্ড অনলাইন  ডবল নম্বর িত্বশ, OTP োওয়ার েত্র মাডসক্ ডবল েডরত্শাধ অডবলত্ম্ব 
 

ডিজজটাল সঞ্চয়ী অযাক্াউন্ট এমডিডব ওত্য়ব সাইট  ডিজজটাল চটম্পত্লটগুডল েরূণ এবং ট্রযাডক্ং নম্বর চজনাত্রশন, 

শাখা ডভজজট / অডফসার আেনার টিক্ানায় ডভক্তিি  ক্রত্বন, 

স্বাক্ষর এবং ক্াগজাডি জমা ডনত্বন   

গ্রাহত্ক্র ইনেুত্টর 

ওের ডনভেরশীল  

ডিজজটাল িবাসী চসডভংস 

অযাক্াউন্ট 

এমডিডব ওত্য়ব সাইট  ডিজজটাল চটমত্িটগুডল েরূণ ক্রুন এবং ট্রযাডক্ং নম্বর 

চজনাত্রশন, সাইডনং এবং িকু্ত্মন্ট কু্ডরয়াত্রর মাধযত্ম জমা ডিন 

গ্রাহত্ক্র ইনেুত্টর 

ওের ডনভেরশীল  

ডিজজটাল এফডিআর 

অযাক্াউন্ট 

ডমিলযান্ড অনলাইন  অযাক্াউন্ট সাডভেস  টযাব বযবহার ক্রুন, চটমত্িটটট েরূণ ক্রুন 

এবং অযাডিত্ক্শন জমা ডিন, ই-ত্মইত্লর মাধযত্ম এফডিআর 

স্বীকৃ্ডত  ক্াগজাডি োত্বন 

এেই ডিত্ন  (েডি 

ডবত্ক্ল ৪টার 

চভতর সম্পন্ন হয়) 

ডিজজটাল এমএসএস / DPS 

অযাক্াউন্ট 

ডমিলযান্ড অনলাইন  অযাক্াউন্ট সাডভেস  টযাব বযবহার ক্রুন, চটমত্িটটট েরূণ ক্রুন 

এবং অযাডিত্ক্শন জমা ডিন, ই-ত্মইত্লর মাধযত্ম এমএসএস / 

DPS অযাক্াউন্ট এর  স্বীকৃ্ডত ক্াগজাডি োত্বন 

এেই ডিত্ন  (েডি 

ডবত্ক্ল ৪টার 

চভতর সম্পন্ন হয়) 

চেক্ বই  ডরকু্ইজজশন  ডমিলযান্ড অনলাইন  Cheque Book  টযাব ডনব োেন ক্রুন, Cheque Book  আত্বিন 

অেশনটট বা ুন এবং িুেরু ২.০০ এর মত্ধয আত্বিন ক্রুন , চেক্ 

বইটট শাখা হত্ত সংগ্রহ ক্রুন  

৩-৪  ডিন 

NPSB এর মাধযত্ম  ফান্ড 

ট্রান্সফার   

ডমিলযান্ড অনলাইন  চবডনডফডসয়াডর  েুক্ত ক্রুন, অেশন ডনব োেন ক্রুন, সীমা চসট 

আে  ক্রুন (এক্ক্ চলনত্িন ১.০০ লক্ষ টাক্া , ১০ টট চলনত্িন / 

ডিন এবং সব োডধক্ ৫.০০ লক্ষ টাক্া / ডিন) েুক্ত  ক্রুন(NPSB 

তাডলক্াভুক্ত বযাংত্ক্র  জনয িত্োজয)  

এেই ডিত্ন 

(চলনত্িত্ন 

ডনধ োডরত 

সময়সীমার মত্ধয)  

এমডিডবর মত্ধয  ফান্ড 

ট্রান্সফার   

ডমিলযান্ড অনলাইন  চবডনডফডসয়াডর  েুক্ত ক্রুন, অেশন ডনব োেন ক্রুন  এবং সব োডধক্ 

৫.০০ লক্ষ টাক্া / ডিন ট্রান্সফার 

অডবলত্ম্ব 

 
Bkash   ফান্ড স্থানান্তর ডমিলযান্ড অনলাইন  চবডনডফডসয়াডর  েুক্ত ক্রুন, অেশন ডনব োেন ক্রুন  এবং সব োডধক্ 

৬০,০০০ টাক্া  / ডিন ট্রান্সফার  

অডবলত্ম্ব 

 
Rocket ফান্ড স্থানান্তর ডমিলযান্ড অনলাইন  চবডনডফডসয়াডর  েুক্ত ক্রুন, অেশন ডনব োেন ক্রুন  এবং সব োডধক্ 

২৫,০০০ টাক্া /  ডিন ট্রান্সফার 

অডবলত্ম্ব 

 
Nagad ট্রান্সফার  ডমিলযান্ড অনলাইন  চবডনডফডসয়াডর  েুক্ত ক্রুন, অেশন ডনব োেন ক্রুন  এবং সব োডধক্ 

২৫,০০০ টাক্া /  ডিন ট্রান্সফার  

অডবলত্ম্ব 

 
অনয বযাংত্ক্ BEFTN এ 

ফান্ড স্থানান্তর 
ডমিলযান্ড অনলাইন  সমস্ত চবডনডফডসয়াডর  ডবশি সহ অযাডিত্ক্শত্ন েকু্ত ক্রুন,  

এমডিডব অযাডিত্ক্শন বযবহার ক্রুন এবং  ফান্ড  স্থানান্তর ক্রুন 

সব োডধক্ ৫.০০ লক্ষ টাক্া / ডিন  চে চক্ানও বযাংত্ক্  

১-২  ডিন 

চমাবাইল ডবল েডরত্শাধ ডমিলযান্ড অনলাইন  চবডনডফডসয়াডর  েুক্ত ক্রুন, অেশন ডনব োেন ক্রুন এবং 

শীষ েস্থানীয় সত্ব োচ্চ ১০০০ টাক্া / ডিন  ডিত্েইত্ির জনয এবং 

চোস্টত্েইত্ির জনয সত্ব োচ্চ  ৫০০০ টাক্া / ডিন  

অডবলত্ম্ব 

 

ভযাট েডরত্শাধ  ডমিলযান্ড অনলাইন  ভযাট ডহসাব  নম্বর িত্বশ ক্রান , OTP োওয়ার েত্র মাডসক্ ডবলটট 

িিান ক্রুন 

অডবলত্ম্ব 

 

 

অ
ল্ট

ার
ক
ন

ে
 স্ট

ড
মল্

ভ
াম

র
 চ

যা
ক
ন

ল্
 

(এ
মড

মস
/A

D
C

) 
 

এমডিডব হত্ত ক্যাশ  

উত্তালন 

এমডিডব ATM ক্ািে  ATM এ  িত্বশ ক্রান এবং  িডতডিন ৫০,০০০  টাক্া েে েন্ত  

উত্তালন ক্রুন 

অডবলত্ম্ব 

 
এনডেএসডব হত্ত ক্যাশ  

উত্তালন  

অনয বযাংত্ক্র ATM ক্ািে  ATM এ  িত্বশ ক্রান এবং  িডতডিন ৫০,০০০  টাক্া েে েন্ত  

উত্তালন ক্রুন 

অডবলত্ম্ব 

 
ডক্উ- ক্যাশ   হত্ত ক্যাশ  

উত্তালন 

অনয বযাংত্ক্র ATM ক্ািে  ATM এ  িত্বশ ক্রান এবং  িডতডিন ৫০,০০০ টাক্া েে েন্ত  

উত্তালন ক্রুন  

অডবলত্ম্ব 

 
ডভসা হত্ত ক্যাশ  উত্তালন অনয বযাংত্ক্র ATM ক্ািে  ATM এ  িত্বশ ক্রান এবং  িডতডিন ৫০,০০০ টাক্া েে েন্ত  

উত্তালন ক্রুন 

অডবলত্ম্ব 

ডবক্াশ চথত্ক্ এমডিডবর 

মাধযত্ম  ক্যাশ  উত্তালন 
এমডিডব ATM ডবক্াশ চলনত্িত্নর PIN বতডর এবং ATM ক্ািে  াড়াই উত্তালন 

ক্রুন  

অডবলত্ম্ব 

বালান্স অনুসন্ধান এমডিডব  / অনয 

বযাংত্ক্র ATM 

ডবক্ল্পগুডল  বযবহার ক্রুন এবং বতেমান বযাত্লন্স জানা  অডবলত্ম্ব 

ক্যাশ  ডরট্রাক্ট  / এমডিডব 

ATM এ ডিসডেউট িাডব   

ক্ল চসন্টাত্র িায়াল 

ক্রুন  

অডভত্োগ লজত্মন্ট ক্রুন ১৬৫৯৬  নম্বত্র অডবলত্ম্ব 

ক্ািে চসন্টার  ববধ অডভত্োগ ও ডনষ্পডত  ২-৩ ডিন 



ক্যাশ  ডরট্রাক্ট/ অনয 

বযাংত্ক্র ATM এ ডিসডেউট 

িাডব  (ডভসা চনটওয়াত্ক্ের 

আওতায়) 

ক্ল চসন্টাত্র িায়াল 

ক্রুন  

অডভত্োগ লজত্মন্ট ক্রুন ১৬৫৯৬ নম্বত্র অডবলত্ম্ব 
 

ক্ািে চসন্টার অনযানয বযাংত্ক্ ববধ অডভত্োগ ও  ডনষ্পডত  ৩৫-১৮০  ডিন 

ক্যাশ  ডরট্রাক্ট  / অনয 

বযাংত্ক্র ATM এ ডিসডেউট 

িাডব  (NPSB চনটওয়াত্ক্ের 

আওতায়)  

ক্ল চসন্টাত্র িায়াল 

ক্রুন  

অডভত্োগ লজত্মন্ট ক্রুন ১৬৫৯৬ নম্বত্র অডবলত্ম্ব 
 

ক্ািে চসন্টার বাংলাত্িশ বযাংত্ক্ ববধ অডভত্োগ ও ডনষ্পডত ৩০-১৮০  ডিন 

 
 

 

 

 

 

এিমডমব গ্রাহেকের জনয গুরুত্বপূর্ ি স্টনােসিূহ: 

 

১.  উত্েডখত সমস্ত  ডিনগুডল চক্বলমাত্র ক্াে ে ডিবস । 

 

২. সমস্ত থেতততত, সময়সীমা িত্োজয হত্ব চক্বল গ্রাহত্ক্র অনুত্রাত্ধ ডনয়মক্ানুন এবং বযাংত্ক্র নীডত অনুসরণ ক্ত্র িাসডিক্ 

সহায়ক্ নডথগুডলর সম্পূণ ে চসট িাডপ্তর েত্র। 

 

৩.  উেত্রর সময়সীমা চক্বল সাডভেসগুডল সরবরাত্হর জনয িত্য়াজনীয় আনমুাডনক্ সমত্য়র এক্টট মােক্াটি । তত্ব, েডরডস্থডতর 

উের ডনভের ক্ত্র িকৃ্ত সাডভেসটট  আরও িীঘ ে / ক্ম সময় ডনত্ত োত্র। 

 


