
‡mvbvjx e¨vsK wjwg‡UW 
‡bÎ‡Kvbv kvLv, ‡bÎ‡Kvbv| 

 তািরখ: ০৯.১০.২০১৪ ইং 

িডমা  াফট/েমইল া ফার/েটিল ািফক া ফার-  এর আেবদন ফরম 

অনু হপবূক িন িলিখত বণনা অনুযায়ী িডিড/এমিট/িটিট ইসু  কিরেল বািধত হইব। এই জন  আিম/আমরা নগদ/ চেকর মাধ েম (কথায়) 

................. সাত ল  চুয়া র হাজার আটশত িবশ  ....................................... টাকা জমা দান কিরলাম। 

 িটিটখানা/িটিটসমহূ আমরা/আমােদর খরেচ ও ঝুঁিকেত রেণর অনুেরাধ জানাইেতিছ। আিম/আমরা এই মেম ঘাষণা কিরেতিছ 

য, টিল াম অিফেসর কারেণ িটিট বাতা গ েব  ( দানকারী শাখায়) পৗঁছােনার ে  িবল  বা বাতােত ভলু, িট অথবা বাতার ভলু 

ব াখ া ইত ািদ কারেণ িটিটর টাকা পিরেশােধ িবলে র জন  রণকারী ব াংকেক দায়ী করা হইেব না। 

আেবদনকারীর নাম : ায়ী িনেদশনা মাতােবক চিহ-  ৫৫৫৪৪ এ সে র ২০১৪ মােস জমাকতৃ টাকা ানা র করা 

হেলা। 

িঠকানা :  

টিলেফান ন র :   

আেবদনকারীর া র িহসাব নং (যিদ থােক) :  

 

নগদ টাকা বা 

চেকর িববরণ 

ইসু কতৃ িডিড/ 

এমিট/িটিট নং 

াপেকর নাম ও িঠকানা এবং িহসাব নং-  

( েযাজ  ে ) 
াপক শাখার নাম টাকার পিরমাণ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) 

  

বাংলােদশ হাউজ িবি ং িফন া  কেপােরশন 

জনােরল িহসাব  

এসিটিড-  ২৪০০১২০৪৪ 

ময়মনিসংহ কেপােরট 

শাখা,ময়মনিসংহ 
৭ ৭৪ ৮২০ -  

   মাট টাকা= ৭ ৭৪ ৮২০ -  

 

 

ক ািশয়ার 

ল নং 

অিফসার ক াশ অিফসার 

ল নং 

া ফার 

ল নং 

ক. কিমশন  931  

খ. ডাকমা ল/েটিল াম/েটিলেফান  10  

    গ. ভ াট (কিমশেনর ১৫%)  140  

উপেরা  িডিড নং .................................. বিুঝয়া পাইলাম। ঘ. মাট টাকা  1081  

     সবেমাট টাকা (৫+ঘ)  775901  

 

নগদ/হ া র ফ-  ১১ 

আেবদনকারীর া র সেনট-  ৩০০০০ প াড/০৮/২০১২ 

এম.িট 



‡mvbvjx e¨vsK wjwg‡UW 
‡bÎ‡Kvbv kvLv, ‡bÎ‡Kvbv| 

 তািরখ: ০৯.১০.২০১৪ ইং 

িডমা  াফট/েমইল া ফার/েটিল ািফক া ফার-  এর আেবদন ফরম 

অনু হপবূক িন িলিখত বণনা অনুযায়ী িডিড/এমিট/িটিট ইসু  কিরেল বািধত হইব। এই জন  আিম/আমরা নগদ/ চেকর মাধ েম (কথায়) 

........... পচঁািশ হাজার আটশত সাতািশ ........................................ টাকা জমা দান কিরলাম। 

 িটিটখানা/িটিটসমহূ আমরা/আমােদর খরেচ ও ঝুঁিকেত রেণর অনুেরাধ জানাইেতিছ। আিম/আমরা এই মেম ঘাষণা কিরেতিছ 

য, টিল াম অিফেসর কারেণ িটিট বাতা গ েব  ( দানকারী শাখায়) পৗঁছােনার ে  িবল  বা বাতােত ভলু, িট অথবা বাতার ভলু 

ব াখ া ইত ািদ কারেণ িটিটর টাকা পিরেশােধ িবলে র জন  রণকারী ব াংকেক দায়ী করা হইেব না। 

আেবদনকারীর নাম : ায়ী িনেদশনা মাতােবক চিহ-  ৫৫৫৪৩ এ সে র ২০১৪মােস জমাকতৃ টাকা ানা র করা হেলা। 

িঠকানা :  

টিলেফান ন র :   

আেবদনকারীর া র িহসাব নং (যিদ থােক) :  

 

নগদ টাকা বা 

চেকর িববরণ 

ইসু কতৃ িডিড/ 

এমিট/িটিট নং 

াপেকর নাম ও িঠকানা এবং িহসাব নং-  

( েযাজ  ে ) 
াপক শাখার নাম টাকার পিরমাণ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) 

  

বাংলােদশ হাউজ িবি ং িফন া  কেপােরশন 

মাি  িহসাব  

এসিটিড-  ২৪০০১২০৫৪ 

ময়মনিসংহ কেপােরট 

শাখা,ময়মনিসংহ 
 ৮৫ ৮৮৭ -  

   মাট টাকা=  ৮৫ ৮৮৭ -  

 

 

ক ািশয়ার 

ল নং 

অিফসার ক াশ অিফসার 

ল নং 

া ফার 

ল নং 

ক. কিমশন  103  

খ. ডাকমা ল/েটিল াম/েটিলেফান  10  

    গ. ভ াট (কিমশেনর ১৫%)  15  

উপেরা  িডিড নং .................................. বিুঝয়া পাইলাম। ঘ. মাট টাকা  128  

     সবেমাট টাকা (৫+ঘ)  86015  

 

নগদ/হ া র ফ-  ১১ 

আেবদনকারীর া র সেনট-  ৩০০০০ প াড/০৮/২০১২ 

এম.িট 



‡mvbvjx e¨vsK wjwg‡UW 
‡bÎ‡Kvbv kvLv, ‡bÎ‡Kvbv| 

 তািরখ: ০৯.১০.২০১৪ ইং 

িডমা  াফট/েমইল া ফার/েটিল ািফক া ফার-  এর আেবদন ফরম 

অনু হপবূক িন িলিখত বণনা অনুযায়ী িডিড/এমিট/িটিট ইসু  কিরেল বািধত হইব। এই জন  আিম/আমরা নগদ/ চেকর মাধ েম (কথায়) 

........................ এক ল  ঊনপ াশ হাজার ছয়শত আটি শ ...............................  টাকা জমা দান কিরলাম। 

 িটিটখানা/িটিটসমহূ আমরা/আমােদর খরেচ ও ঝুঁিকেত রেণর অনুেরাধ জানাইেতিছ। আিম/আমরা এই মেম ঘাষণা কিরেতিছ 

য, টিল াম অিফেসর কারেণ িটিট বাতা গ েব  ( দানকারী শাখায়) পৗঁছােনার ে  িবল  বা বাতােত ভলু, িট অথবা বাতার ভলু 

ব াখ া ইত ািদ কারেণ িটিটর টাকা পিরেশােধ িবলে র জন  রণকারী ব াংকেক দায়ী করা হইেব না। 

আেবদনকারীর নাম : ায়ী িনেদশনা মাতােবক চিহ-  ৫৫৫৯১ এ সে র ২০১৪মােস জমাকতৃ টাকা ানা র করা হেলা। 

িঠকানা :  

টিলেফান ন র :   

আেবদনকারীর া র িহসাব নং (যিদ থােক) :  

 

নগদ টাকা বা 

চেকর িববরণ 

ইসু কতৃ িডিড/ 

এমিট/িটিট নং 

াপেকর নাম ও িঠকানা এবং িহসাব নং-  

( েযাজ  ে ) 
াপক শাখার নাম টাকার পিরমাণ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) 

  
উ তন িহসাব র ণ কমকতা, টিলেফান 

রাজ  (উ র), ঢাকা। 
আগারগাঁও শাখা, ঢাকা ১ ৪৯ ৬৩৮ -  

   মাট টাকা= ১ ৪৯ ৬৩৮ -  

 

 

ক ািশয়ার 

ল নং 

অিফসার ক াশ অিফসার 

ল নং 

া ফার 

ল নং 

ক. কিমশন  75  

খ. ডাকমা ল/েটিল াম/েটিলেফান  50  

    গ. ভ াট (কিমশেনর ১৫%)  11  

উপেরা  িডিড নং .................................. বিুঝয়া পাইলাম। ঘ. মাট টাকা  136  

     সবেমাট টাকা (৫+ঘ)  149774  
 

নগদ/হ া র ফ-  ১১ 

আেবদনকারীর া র সেনট-  ৩০০০০ প াড/০৮/২০১২ 

িড.িড 



‡mvbvjx e¨vsK wjwg‡UW 
‡bÎ‡Kvbv kvLv, ‡bÎ‡Kvbv| 

 তািরখ: ০৯.১০.২০১৪ ইং 

িডমা  াফট/েমইল া ফার/েটিল ািফক া ফার-  এর আেবদন ফরম 

অনু হপবূক িন িলিখত বণনা অনুযায়ী িডিড/এমিট/িটিট ইসু  কিরেল বািধত হইব। এই জন  আিম/আমরা নগদ/ চেকর মাধ েম (কথায়) 

.................... বাইশ হাজার ইশত পয়তাি শ  ................................ টাকা জমা দান কিরলাম। 

 িটিটখানা/িটিটসমহূ আমরা/আমােদর খরেচ ও ঝুঁিকেত রেণর অনুেরাধ জানাইেতিছ। আিম/আমরা এই মেম ঘাষণা কিরেতিছ 

য, টিল াম অিফেসর কারেণ িটিট বাতা গ েব  ( দানকারী শাখায়) পৗঁছােনার ে  িবল  বা বাতােত ভলু, িট অথবা বাতার ভলু 

ব াখ া ইত ািদ কারেণ িটিটর টাকা পিরেশােধ িবলে র জন  রণকারী ব াংকেক দায়ী করা হইেব না। 

আেবদনকারীর নাম : ায়ী িনেদশনা মাতােবক চিহ-  ৫৫৫৫৪ এ সে র ২০১৪মােস জমাকতৃ টাকা ানা র করা হেলা। 

িঠকানা :  

টিলেফান ন র :   

আেবদনকারীর া র িহসাব নং (যিদ থােক) :  

 

নগদ টাকা বা 

চেকর িববরণ 

ইসু কতৃ িডিড/ 

এমিট/িটিট নং 

াপেকর নাম ও িঠকানা এবং িহসাব নং-  

( েযাজ  ে ) 
াপক শাখার নাম টাকার পিরমাণ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) 

  
BTCL Central VAT Collection Account, 

CA- 33020319 হােটল শরাটন  শাখা, ঢাকা  ২২ ২৪৫ -  

   মাট টাকা=  ২২ ২৪৫ -  

 

 

ক ািশয়ার 

ল নং 

অিফসার ক াশ অিফসার 

ল নং 

া ফার 

ল নং 

ক. কিমশন  0  

খ. ডাকমা ল/েটিল াম/েটিলেফান  0  

    গ. ভ াট (কিমশেনর ১৫%)  0  

উপেরা  িডিড নং .................................. বিুঝয়া পাইলাম। ঘ. মাট টাকা    

     সবেমাট টাকা (৫+ঘ)  22245  

 

নগদ/হ া র ফ-  ১১ 

আেবদনকারীর া র সেনট-  ৩০০০০ প াড/০৮/২০১২ 

এম.িট 



‡mvbvjx e¨vsK wjwg‡UW 
‡bÎ‡Kvbv kvLv, ‡bÎ‡Kvbv| 

 তািরখ: ০৯.১০.২০১৪ ইং 

িডমা  াফট/েমইল া ফার/েটিল ািফক া ফার-  এর আেবদন ফরম 

অনু হপবূক িন িলিখত বণনা অনুযায়ী িডিড/এমিট/িটিট ইসু  কিরেল বািধত হইব। এই জন  আিম/আমরা নগদ/ চেকর মাধ েম (কথায়) 

................ পচঁান ই হাজার চারশত আটান ই  ......................................... টাকা জমা দান কিরলাম। 

 িটিটখানা/িটিটসমহূ আমরা/আমােদর খরেচ ও ঝুঁিকেত রেণর অনুেরাধ জানাইেতিছ। আিম/আমরা এই মেম ঘাষণা কিরেতিছ 

য, টিল াম অিফেসর কারেণ িটিট বাতা গ েব  ( দানকারী শাখায়) পৗঁছােনার ে  িবল  বা বাতােত ভলু, িট অথবা বাতার ভলু 

ব াখ া ইত ািদ কারেণ িটিটর টাকা পিরেশােধ িবলে র জন  রণকারী ব াংকেক দায়ী করা হইেব না। 

আেবদনকারীর নাম : ায়ী িনেদশনা মাতােবক চিহ-  ৫৫৫৭৩ এ সে র ২০১৪মােস জমাকতৃ টাকা ানা র করা হেলা। 

িঠকানা :  

টিলেফান ন র :   

আেবদনকারীর া র িহসাব নং (যিদ থােক) :  

 

নগদ টাকা বা 

চেকর িববরণ 

ইসু কতৃ িডিড/ 

এমিট/িটিট নং 

াপেকর নাম ও িঠকানা এবং িহসাব নং-  

( েযাজ  ে ) 
াপক শাখার নাম টাকার পিরমাণ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) 

  

বাংলােদশ উ ু  িব িবদ ালয়, এইচএসিস 

া াম,  

এসিটিড-  ৩৬০০১৬৭১ 

ানীয় কাযালয়, ঢাকা  ৯৫ ৪৯৮ -  

   মাট টাকা=  ৯৫ ৪৯৮ -  

 

 

ক ািশয়ার 

ল নং 

অিফসার ক াশ অিফসার 

ল নং 

া ফার 

ল নং 

ক. কিমশন  2458  

খ. ডাকমা ল/েটিল াম/েটিলেফান     

    গ. ভ াট (কিমশেনর ১৫%)  369  

উপেরা  িডিড নং .................................. বিুঝয়া পাইলাম। ঘ. মাট টাকা  2827  

     সবেমাট টাকা (৫+ঘ)  98325  

 

নগদ/হ া র ফ-  ১১ 

আেবদনকারীর া র সেনট-  ৩০০০০ প াড/০৮/২০১২ 

এম.িট 



‡mvbvjx e¨vsK wjwg‡UW 
‡bÎ‡Kvbv kvLv, ‡bÎ‡Kvbv| 

 তািরখ: ০৯.১০.২০১৪ ইং 

িডমা  াফট/েমইল া ফার/েটিল ািফক া ফার-  এর আেবদন ফরম 

অনু হপবূক িন িলিখত বণনা অনুযায়ী িডিড/এমিট/িটিট ইসু  কিরেল বািধত হইব। এই জন  আিম/আমরা নগদ/ চেকর মাধ েম (কথায়) 

...................আট হাজার পাঁচশত সাতা   .................................... টাকা জমা দান কিরলাম। 

 িটিটখানা/িটিটসমহূ আমরা/আমােদর খরেচ ও ঝুঁিকেত রেণর অনুেরাধ জানাইেতিছ। আিম/আমরা এই মেম ঘাষণা কিরেতিছ 

য, টিল াম অিফেসর কারেণ িটিট বাতা গ েব  ( দানকারী শাখায়) পৗঁছােনার ে  িবল  বা বাতােত ভলু, িট অথবা বাতার ভলু 

ব াখ া ইত ািদ কারেণ িটিটর টাকা পিরেশােধ িবলে র জন  রণকারী ব াংকেক দায়ী করা হইেব না। 

আেবদনকারীর নাম : ায়ী িনেদশনা মাতােবক চিহ-  ৫৫৫৬২ এ সে র ২০১৪মােস জমাকতৃ টাকা ানা র করা হেলা। 

িঠকানা :  

টিলেফান ন র :   

আেবদনকারীর া র িহসাব নং (যিদ থােক) :  

 

নগদ টাকা বা 

চেকর িববরণ 

ইসু কতৃ িডিড/ 

এমিট/িটিট নং 

াপেকর নাম ও িঠকানা এবং িহসাব নং-  

( েযাজ  ে ) 
াপক শাখার নাম টাকার পিরমাণ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) 

  

বাংলােদশ উ ু  িব িবদ ালয়, এসএসিস 

া াম,  

এসিটিড-  ৩৬০০১৬৬৩ 

ানীয় কাযালয়, ঢাকা  ৮ ৫৫৭  

   মাট টাকা=  ৮ ৫৫৭  

 

 

ক ািশয়ার 

ল নং 

অিফসার ক াশ অিফসার 

ল নং 

া ফার 

ল নং 

ক. কিমশন  220  

খ. ডাকমা ল/েটিল াম/েটিলেফান     

    গ. ভ াট (কিমশেনর ১৫%)  33  

উপেরা  িডিড নং .................................. বিুঝয়া পাইলাম। ঘ. মাট টাকা  253  

     সবেমাট টাকা (৫+ঘ)  8810  

 

 

নগদ/হ া র ফ-  ১১ 

আেবদনকারীর া র সেনট-  ৩০০০০ প াড/০৮/২০১২ 

এম.িট 


