সানালী ব াংক িলিমেটড

ফ- ৫৪ (ফ- ৫০)

ন েকাণা শাখা, ন েকাণা

১৮.০৩.২০১৫ইং
খরচ ( DEBIT) :
টাকা : সাত ল
খরচ (TO) :

উ

চিহ- ৫৫৫৪৪, বাংলােদশ হাউজ িবি ং িফন া

কেপােরশন জনােরল িহসাব

চুয়া হাজার সাতশত পঁচা র টাকা মা ।
টাকা ায়ী িনেদশ মাতােবক ফ য়ারী ২০১৫ মােসর জমাকৃত অথ এমিটর মাধ েম

এসিটিড- ২৪০০১২০৪৪, বাংলােদশ হাউজ িবি ং িফন া

কেপােরশন জনােরল িহসাব

সানালী ব াংক িলিমেটড, ময়মনিসংহ কেপােরট শাখা,ময়মনিসংেহ

ানা র করা হেলা।

টাকা: ৭৫৪৭৭৫ /-

ম ােনজার

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

সানালী ব াংক িলিমেটড

ফ- ৫৪ (ফ- ৫০)

ন েকাণা শাখা, ন েকাণা

১৮.০৩.২০১৫ইং
খরচ ( DEBIT) :

চিহ- ৫৫৫৪৩, বাংলােদশ হাউজ িবি ং িফন া

কেপােরশন মাি

িহসাব

টাকা : পাঁচ হাজার নয়শত টাকা মা ।
খরচ (TO) :

উ

টাকা ায়ী িনেদশ মাতােবক

ফ য়ারী ২০১৫ মােসর জমাকৃত অথ এমিটর মাধ েম

এসিটিড- ২৪০০১২০৫৪, বাংলােদশ হাউজ িবি ং িফন া

কেপােরশন মাি

সানালী ব াংক িলিমেটড, ময়মনিসংহ কেপােরট শাখা,ময়মনিসংেহ

িহসাব

ানা র করা হেলা।

টাকা: ৫৯০০ /-

ম ােনজার

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

সানালী ব াংক িলিমেটড

ফ- ৫৪ (ফ- ৫০)

ন েকাণা শাখা, ন েকাণা

১৮.০৩.২০১৫ইং
খরচ ( DEBIT) :

চিহ- ৫৫৫৬২, বাংলােদশ উ ু

িব িবদ ালয়, এসএসিস

া াম

টাকা : চার হাজার প াশ টাকা মা ।
খরচ (TO) :
উ ু

উ

টাকা

ায়ী িনেদশনা মাতােবক ফ য়ারী ২০১৫ মােসর জমাকৃত অথ বাংলােদশ

িব িবদ ালয়, এসএসিস

এমিট ইসু র মাধ েম
টাকা: ৪০৫০ /-

া াম, এসিটিড- ৩৬০০১৬৬৩, ানীয় কাযালয়, ঢাকায়

ানা র করা হেলা।
ম ােনজার

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

সানালী ব াংক িলিমেটড

ফ- ৫৪ (ফ- ৫০)

ন েকাণা শাখা, ন েকাণা

১৮.০৩.২০১৫ইং
খরচ ( DEBIT) :

চিহ- ৫৫৫৭৩, বাংলােদশ উ ু

িব িবদ ালয়, এইচএসিস

া াম

টাকা : এক হাজার ছয়শত িবশ টাকা মা ।
খরচ (TO) :
উ ু

উ

টাকা

ায়ী িনেদশনা মাতােবক ফ য়ারী ২০১৫ মােস জমাকৃত অথ বাংলােদশ

িব িবদ ালয়, এইচএসিস

এমিট ইসু র মাধ েম

া াম, এসিটিড- ৩৬০০১৬৭১, ানীয় কাযালয়, ঢাকায়

ানা র করা হেলা।

টাকা: ১৬২০ /-

ম ােনজার

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

সানালী ব াংক িলিমেটড

ফ- ৫৪ (ফ- ৫০)

ন েকাণা শাখা, ন েকাণা

১৮.০৩.২০১৫ইং
খরচ ( DEBIT) :
টাকা : এক ল
খরচ (TO) :

চিহ- ৫৫৫৯১, B T C L ( Telephone Bill)
একা র হাজার ছয়শত ছষি টাকা মা ।

উ

টাকা ায়ী িনেদশনা মাতােবক ফ য়ারী২০১৫ মােসর টিলেফান িবল বাবদ জমাকৃত

অথ “উ তন িহসাবর ণ অিফসার, টিলেফান রাজ
সানালী ব াংক িলিমেটড, আগারগাঁও শাখা, ঢাকায়

(উ র)” এর অনুকূেল িডিড ইসু র মাধ েম
ানা র করা হেলা।

টাকা: ১৭১৬৬৬/-

ম ােনজার

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

সানালী ব াংক িলিমেটড

ফ- ৫৪ (ফ- ৫০)

ন েকাণা শাখা, ন েকাণা

১৮.০৩.২০১৫ইং
খরচ ( DEBIT) :

চিহ- ৫৫৫৫৪, Vat B T C L

টাকা : পঁিচশ হাজার চারশত িবশ টাকা মা ।
খরচ (TO) :

উ

টাকা ায়ী িনেদশনা মাতােবক ফ য়ারী ২০১৫ মােসর টিলেফান িবেলর ভ াট বাবদ

জমাকৃত অথ “BTCL Central VAT Collection Account, CA- 33020319”, এর অনুকূেল এমিট
ইসু র মাধ েম সানালী ব াংক িলিমেটড, শরাটন হােটল শাখা, ঢাকায়

টাকা: ২৫৪২০/-

ানা র করা হেলা।

ম ােনজার

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

‡mvbvjx e¨vsK wjwg‡UW

ফ- ১১

এম.িট

‡bÎ‡Kvbv kvLv, ‡bÎ‡Kvbv|



িডমা

নগদ/হ া র

তািরখ: ১৮.০৩.২০১৫ইং

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

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

িত া হাজার সাতশত তইশ ....................................... টাকা জমা

িটিটখানা/িটিটসমূহ আমরা/আমােদর খরেচ ও ঝুঁিকেত

য, টিল াম অিফেসর কারেণ িটিট বাতা গ েব ( দানকারী শাখায়) পৗঁছােনার
ব াখ া ইত ািদ কারেণ িটিটর টাকা পিরেশােধ িবলে র জন
আেবদনকারীর নাম

:

দান কিরলাম।

রেণর অনুেরাধ জানাইেতিছ। আিম/আমরা এই মেম ঘাষণা কিরেতিছ
ে িবল বা বাতােত ভুল,

িট অথবা বাতার ভুল

রণকারী ব াংকেক দায়ী করা হইেব না।

ায়ী িনেদশনা মাতােবক চিহ- ৫৫৫৪৪ এ ফ য়ারী ২০১৫ মােস জমাকৃত টাকা ানা র করা
হেলা।

িঠকানা

:

টিলেফান ন র

:

িহসাব নং (যিদ থােক)

আেবদনকারীর

:

নগদ টাকা বা

ইসু কৃত িডিড/

চেকর িববরণ

এমিট/িটিট নং

(১)

(২)

াপেকর নাম ও িঠকানা এবং িহসাব নং( েযাজ

াপক শাখার নাম

ে )

(৩)

টাকার পিরমাণ

(৪)

বাংলােদশ হাউজ িবি ং িফন া

কেপােরশন

জনােরল িহসাব

(৫)

ময়মনিসংহ কেপােরট
শাখা,ময়মনিসংহ

এসিটিড- ২৪০০১২০৪৪

মাট টাকা=

ক ািশয়ার

অিফসার ক াশ

ল নং
উপেরা

অিফসার
ল নং

া ফার

ক.

কিমশন

ল নং

খ.

ডাকমা ল/েটিল াম/েটিলেফান

গ.

ভ াট (কিমশেনর ১৫%)

িডিড নং .................................. বুিঝয়া পাইলাম।

ঘ.

সেনট- ৩০০০০ প াড/০৮/২০১২

আেবদনকারীর

া র

৭ ৫৩ ৭২৩

-

৭ ৫৩ ৭২৩

-

৯০৬
১০
১৩৬

মাট টাকা
সবেমাট টাকা (৫+ঘ)

া র

১০৫২
৭

৫৪৭৭৫

‡mvbvjx e¨vsK wjwg‡UW

ফ- ১১

এম.িট

‡bÎ‡Kvbv kvLv, ‡bÎ‡Kvbv|



িডমা

নগদ/হ া র

তািরখ: ১৮.০৩.২০১৫ইং

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

অনু হপূবক িন িলিখত বণনা অনুযায়ী িডিড/এমিট/িটিট ইসু কিরেল বািধত হইব। এই জন আিম/আমরা নগদ/ চেকর মাধ েম (কথায়)
........... পাঁচ হাজার আটশত িবরািশ ........................................ টাকা জমা
িটিটখানা/িটিটসমূহ আমরা/আমােদর খরেচ ও ঝুঁিকেত

য, টিল াম অিফেসর কারেণ িটিট বাতা গ েব ( দানকারী শাখায়) পৗঁছােনার
ব াখ া ইত ািদ কারেণ িটিটর টাকা পিরেশােধ িবলে র জন
আেবদনকারীর নাম

:

দান কিরলাম।

রেণর অনুেরাধ জানাইেতিছ। আিম/আমরা এই মেম ঘাষণা কিরেতিছ
ে িবল বা বাতােত ভুল,

িট অথবা বাতার ভুল

রণকারী ব াংকেক দায়ী করা হইেব না।

ায়ী িনেদশনা মাতােবক চিহ- ৫৫৫৪৩ এ ফ য়ারী ২০১৫মােস জমাকৃত টাকা ানা র করা
হেলা।

িঠকানা

:

টিলেফান ন র

:

িহসাব নং (যিদ থােক)

আেবদনকারীর

:

নগদ টাকা বা

ইসু কৃত িডিড/

চেকর িববরণ

এমিট/িটিট নং

(১)

(২)

াপেকর নাম ও িঠকানা এবং িহসাব নং( েযাজ

াপক শাখার নাম

ে )

(৩)

(৪)

বাংলােদশ হাউজ িবি ং িফন া
মাি

কেপােরশন

িহসাব

শাখা,ময়মনিসংহ
মাট টাকা=

ক ািশয়ার

অিফসার ক াশ

ল নং
উপেরা

অিফসার
ল নং

া ফার

ক.

কিমশন

ল নং

খ.

ডাকমা ল/েটিল াম/েটিলেফান

গ.

ভ াট (কিমশেনর ১৫%)

িডিড নং .................................. বুিঝয়া পাইলাম।

ঘ.

মাট টাকা
সবেমাট টাকা (৫+ঘ)

সেনট- ৩০০০০ প াড/০৮/২০১২

আেবদনকারীর

া র

টাকার পিরমাণ
(৫)

ময়মনিসংহ কেপােরট

এসিটিড- ২৪০০১২০৫৪

া র

৫ ৮৮২

-

৫ ৮৮২

-

৭
১০
১
১৮
৫৯০০

‡mvbvjx e¨vsK wjwg‡UW

ফ- ১১

িড.িড

‡bÎ‡Kvbv kvLv, ‡bÎ‡Kvbv|
িডমা



নগদ/হ া র

তািরখ: ১৮.০৩.২০১৫ইং

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

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

একা র হাজার পাঁচশত সেতর ............................... টাকা জমা

িটিটখানা/িটিটসমূহ আমরা/আমােদর খরেচ ও ঝুঁিকেত

য, টিল াম অিফেসর কারেণ িটিট বাতা গ েব ( দানকারী শাখায়) পৗঁছােনার
ব াখ া ইত ািদ কারেণ িটিটর টাকা পিরেশােধ িবলে র জন
আেবদনকারীর নাম

:

দান কিরলাম।

রেণর অনুেরাধ জানাইেতিছ। আিম/আমরা এই মেম ঘাষণা কিরেতিছ
ে িবল বা বাতােত ভুল,

িট অথবা বাতার ভুল

রণকারী ব াংকেক দায়ী করা হইেব না।

ায়ী িনেদশনা মাতােবক চিহ- ৫৫৫৯১ এ ফ য়ারী ২০১৫মােস জমাকৃত টাকা ানা র করা
হেলা।

িঠকানা

:

টিলেফান ন র

:

িহসাব নং (যিদ থােক)

আেবদনকারীর

:

নগদ টাকা বা

ইসু কৃত িডিড/

চেকর িববরণ

এমিট/িটিট নং

(১)

(২)

াপেকর নাম ও িঠকানা এবং িহসাব নং( েযাজ

াপক শাখার নাম

ে )

(৩)

(৪)

উ তন িহসাব র ণ কমকতা, টিলেফান
রাজ

মাট টাকা=

ক ািশয়ার

অিফসার ক াশ

ল নং
উপেরা

অিফসার
ল নং

-

১ ৭১ ৫১৭

-

ক.

কিমশন

৮৬

ল নং

খ.

ডাকমা ল/েটিল াম/েটিলেফান

৫০

গ.

ভ াট (কিমশেনর ১৫%)

১৩

ঘ.

মাট টাকা
সবেমাট টাকা (৫+ঘ)

আেবদনকারীর

১ ৭১ ৫১৭

া ফার

িডিড নং .................................. বুিঝয়া পাইলাম।

সেনট- ৩০০০০ প াড/০৮/২০১২

টাকার পিরমাণ
(৫)

আগারগাঁও শাখা, ঢাকা

(উ র), ঢাকা।

া র

া র

১৪৯
১ ৭১৬৬৬

‡mvbvjx e¨vsK wjwg‡UW

ফ- ১১

‡bÎ‡Kvbv kvLv, ‡bÎ‡Kvbv|

এম.িট

তািরখ: ১৮.০৩.২০১৫ইং



িডমা

নগদ/হ া র

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

অনু হপূবক িন িলিখত বণনা অনুযায়ী িডিড/এমিট/িটিট ইসু কিরেল বািধত হইব। এই জন আিম/আমরা নগদ/ চেকর মাধ েম (কথায়)
.................... পঁিচশ হাজার চারশত িবশ ................................ টাকা জমা
িটিটখানা/িটিটসমূহ আমরা/আমােদর খরেচ ও ঝুঁিকেত

য, টিল াম অিফেসর কারেণ িটিট বাতা গ েব ( দানকারী শাখায়) পৗঁছােনার
ব াখ া ইত ািদ কারেণ িটিটর টাকা পিরেশােধ িবলে র জন
আেবদনকারীর নাম

:

দান কিরলাম।

রেণর অনুেরাধ জানাইেতিছ। আিম/আমরা এই মেম ঘাষণা কিরেতিছ
ে িবল বা বাতােত ভুল,

িট অথবা বাতার ভুল

রণকারী ব াংকেক দায়ী করা হইেব না।

ায়ী িনেদশনা মাতােবক চিহ- ৫৫৫৫৪ এ ফ য়ারী ২০১৫মােস জমাকৃত টাকা ানা র করা
হেলা।

িঠকানা

:

টিলেফান ন র

:

িহসাব নং (যিদ থােক)

আেবদনকারীর

:

নগদ টাকা বা

ইসু কৃত িডিড/

চেকর িববরণ

এমিট/িটিট নং

(১)

(২)

াপেকর নাম ও িঠকানা এবং িহসাব নং( েযাজ

াপক শাখার নাম

ে )

(৩)

(৪)

BTCL Central VAT Collection Account,
CA- 33020319

হােটল শরাটন শাখা, ঢাকা

অিফসার ক াশ

ল নং
উপেরা

অিফসার
ল নং

া ফার

ক.

কিমশন

ল নং

খ.

ডাকমা ল/েটিল াম/েটিলেফান

গ.

ভ াট (কিমশেনর ১৫%)

িডিড নং .................................. বুিঝয়া পাইলাম।

ঘ.

আেবদনকারীর

া র

২৫ ৪২০

-

২৫ ৪২০

-

মাট টাকা
সবেমাট টাকা (৫+ঘ)

সেনট- ৩০০০০ প াড/০৮/২০১২

টাকার পিরমাণ
(৫)

মাট টাকা=

ক ািশয়ার

া র

২৫৪২০

‡mvbvjx e¨vsK wjwg‡UW

ফ- ১১

এম.িট

‡bÎ‡Kvbv kvLv, ‡bÎ‡Kvbv|

তািরখ: ১৮.০৩.২০১৫ইং



িডমা

নগদ/হ া র

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

অনু হপূবক িন িলিখত বণনা অনুযায়ী িডিড/এমিট/িটিট ইসু কিরেল বািধত হইব। এই জন আিম/আমরা নগদ/ চেকর মাধ েম (কথায়)
................ এক হাজার পাঁচশত তয়া র ......................................... টাকা জমা
িটিটখানা/িটিটসমূহ আমরা/আমােদর খরেচ ও ঝুঁিকেত

য, টিল াম অিফেসর কারেণ িটিট বাতা গ েব ( দানকারী শাখায়) পৗঁছােনার
ব াখ া ইত ািদ কারেণ িটিটর টাকা পিরেশােধ িবলে র জন
আেবদনকারীর নাম

:

দান কিরলাম।

রেণর অনুেরাধ জানাইেতিছ। আিম/আমরা এই মেম ঘাষণা কিরেতিছ
ে িবল বা বাতােত ভুল,

িট অথবা বাতার ভুল

রণকারী ব াংকেক দায়ী করা হইেব না।

ায়ী িনেদশনা মাতােবক চিহ- ৫৫৫৭৩ এ ফ য়ারী ২০১৫মােস জমাকৃত টাকা ানা র করা
হেলা।

িঠকানা

:

টিলেফান ন র

:

িহসাব নং (যিদ থােক)

আেবদনকারীর

:

নগদ টাকা বা

ইসু কৃত িডিড/

চেকর িববরণ

এমিট/িটিট নং

(১)

(২)

াপেকর নাম ও িঠকানা এবং িহসাব নং( েযাজ

াপক শাখার নাম

ে )

(৩)
বাংলােদশ উ ু

(৪)

া র

টাকার পিরমাণ
(৫)

িব িবদ ালয়, এইচএসিস
া াম,

ানীয় কাযালয়, ঢাকা

১ ৫৭৩

-

১ ৫৭৩

-

এসিটিড- ৩৬০০১৬৭১
মাট টাকা=

ক ািশয়ার

অিফসার ক াশ

ল নং
উপেরা

অিফসার
ল নং

া ফার

ক.

কিমশন

ল নং

খ.

ডাকমা ল/েটিল াম/েটিলেফান

গ.

ভ াট (কিমশেনর ১৫%)

িডিড নং .................................. বুিঝয়া পাইলাম।

ঘ.

মাট টাকা
সবেমাট টাকা (৫+ঘ)

সেনট- ৩০০০০ প াড/০৮/২০১২

আেবদনকারীর

া র

৪১
৬
৪৭
১৬২০

‡mvbvjx e¨vsK wjwg‡UW

ফ- ১১

এম.িট

‡bÎ‡Kvbv kvLv, ‡bÎ‡Kvbv|

তািরখ: ১৮.০৩.২০১৫ইং



িডমা

নগদ/হ া র

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

অনু হপূবক িন িলিখত বণনা অনুযায়ী িডিড/এমিট/িটিট ইসু কিরেল বািধত হইব। এই জন আিম/আমরা নগদ/ চেকর মাধ েম (কথায়)
................... িতন হাজার নয়শত চৗি শ .................................... টাকা জমা
িটিটখানা/িটিটসমূহ আমরা/আমােদর খরেচ ও ঝুঁিকেত

য, টিল াম অিফেসর কারেণ িটিট বাতা গ েব ( দানকারী শাখায়) পৗঁছােনার
ব াখ া ইত ািদ কারেণ িটিটর টাকা পিরেশােধ িবলে র জন
আেবদনকারীর নাম

:

দান কিরলাম।

রেণর অনুেরাধ জানাইেতিছ। আিম/আমরা এই মেম ঘাষণা কিরেতিছ
ে িবল বা বাতােত ভুল,

িট অথবা বাতার ভুল

রণকারী ব াংকেক দায়ী করা হইেব না।

ায়ী িনেদশনা মাতােবক চিহ- ৫৫৫৬২ এ ফ য়ারী ২০১৫মােস জমাকৃত টাকা ানা র করা
হেলা।

িঠকানা

:

টিলেফান ন র

:

িহসাব নং (যিদ থােক)

আেবদনকারীর

:

নগদ টাকা বা

ইসু কৃত িডিড/

চেকর িববরণ

এমিট/িটিট নং

(১)

(২)

াপেকর নাম ও িঠকানা এবং িহসাব নং( েযাজ

াপক শাখার নাম

ে )

(৩)
বাংলােদশ উ ু

া র

টাকার পিরমাণ

(৪)

(৫)

িব িবদ ালয়, এসএসিস
া াম,

ানীয় কাযালয়, ঢাকা

৩

৯৩৪

এসিটিড- ৩৬০০১৬৬৩
মাট টাকা=

ক ািশয়ার

অিফসার ক াশ

ল নং
উপেরা

অিফসার
ল নং

া ফার

ক.

কিমশন

ল নং

খ.

ডাকমা ল/েটিল াম/েটিলেফান

গ.

ভ াট (কিমশেনর ১৫%)

িডিড নং .................................. বুিঝয়া পাইলাম।

ঘ.

মাট টাকা
সবেমাট টাকা (৫+ঘ)

সেনট- ৩০০০০ প াড/০৮/২০১২

আেবদনকারীর

া র

৩ ৯৩৪

১০১
১৫
১১৬
৪০৫০

