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Dhaka Bank WhatsApp Banking – Frequently Asked Questions (FAQ) 
v.1 – Jul 2020 

 

 
 

 Question / প্রশ্ন Answer / উত্তর 

1 What is WhatsApp Banking 

service of Dhaka Bank?  

Whatsapp is one of the most popular internet based instant messaging (OTT) Apps of the 
world and Dhaka Bank is now Live on WhatsApp. For the first time in Bangladesh, Dhaka 
Bank has launched WhatsApp Banking services as a new way to interact with its clients. 
 
Our clients can easily register to this service instantly and get to access his / her account 
balance, card details, transaction details, promotional offers, ATM / Branch locations and 
even perform transactions including transfer funds.  

 ঢাকা ব্াাংককর WhatsApp 

Banking কক? 

পুকরা কিকে WhatsApp একটি অত্যন্ত জনকিয় ইন্টারকনট কিকিক ম্যাকেজ ব্িস্থা এিাং ঢাকা ব্াঙ্ক এখন 
WhatsApp এ লাইি। ঢাকা ব্াাংক িাাংলাকেকে িথম িাকরর মকত্া এই োকিি েটি চালু ককরকে , গ্রাহককের 
কনত্য ব্াকঙ্কাং কার্িক্রম এর জন্য। 
 

গ্রাহকরা খুি েহকজই এই োকিি েটিকত্ ররকজস্টার ককর কনয়কমত্ জানকত্ পাকরন ব্াঙ্ক একাউকন্টর ব্াকলন্স, 

কার্ি  েম্পককি ত্ ত্থ্য, রলনকেকনর কিিরণ, কযাকম্পইন অফার, এটিএম / ব্রাঞ্চ রলাককেন , এমনকক ফান্ড 
ট্রান্সফার েহ অন্যান্য রলনকেন ও েম্পন্ন করকত্ পাকরন। 

2 How to register into 
WhatsApp Banking service 
of Dhaka Bank? 

The registration to this service is easy, fully automatic & self-
serviced. You can choose any one (1) of the following methods: 
 
1. Scan the QR Code with your mobile phone and proceed with 
the link as it appears on the phone. Follow the next instructions. 
2. Visit the link and proceed with the instructions: 
https://wa.me/8801318203382?text=Hello   
3. Save this number +88 01318203382 in your mobile phone and 
send a Hello using WhatsApp 

 

 

 

 

 

 

 ঢাকা ব্াাংক WhatsApp 

Banking এ ককিাকি ররকজস্টার 
করকিন? 

এই োকিি কে ররকজকেেন করা খুি েহজ, স্বয়াংকক্রয় এিাং কনকজই েম্পন্ন 
রর্াগ্য।কনকচর রর্ রকাকনা একটি পদ্ধকত্  অনুেরণ কৱুন: 
১. আপনার রমািাইল রফাকন পাকের QR Code টি স্ক্যান কৱুন এিাং 
কিকনর link টি অনুেরণ কৱুন িকত্িত্ী কনকেিে WhatsApp  রথকক পাকিন 

২. কনকচর কলাংক টি অনুেরণ কৱুন এিাং পরিত্ী কনকেিে গুকলা পালন কৱুন 

৩. এই নম্বরটি (+88 01318203382) রমািাইল এ রেি কৱুন এিাং 
WhatsApp  ব্িহার ককর Hello কলখুন। 

  

3 Who are eligible to avail this 

service?  

All Dhaka Bank clients having Current / Savings / SND Account(s) and a valid phone number 

recorded with the Bank Account. Please note that your Bank Account’s Phone Number and 

WhatsApp Number should be same. You have to input the 13 Digit Dhaka Bank Account 

number and choose a 4 digit PIN during the registration process.  

https://wa.me/8801318203382?text=Hello
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 কাকের জন্য এই োকিি ে? ঢাকা ব্াাংককর রর্ রকাকনা চলকত্ / েঞ্চয়ী / SND একাউকন্টর গ্রাহক এই োকিি েটি ব্িহার করকত্ 
পারকিন। মকন রাখকত্ হকি ব্াাংক একাউকন্ট ব্িহৃত্ রফান নম্বর এিাং গ্রাহককর WhatsApp নম্বরটি 
একই হকত্ হকি। ররকজকেেকনর েময় ১৩ কর্কজট ঢাকা ব্াাংককর একাউন্ট নম্বর এর োকথ ৪ কর্কজট 
PIN নম্বর কনর্িারণ ককর কনকত্ হকি। 

4 What is this 4 Digit PIN for 
WhatsApp Banking?  

During registration, you will need to set a 4 Digit PIN for this service. The system will ask for 
this 4 Digit PIN in future for logging in and performing transactions. Please remember this 
PIN and keep it confidential. Please note this 4 Digit PIN is only for WhatsApp Banking; it in 
not related to your Debit / Credit Card PIN. You can also change this PIN later using the 
WhatsApp Service.  

 WhatsApp Banking এ ৪(চার) 
কর্কজট PIN কককের জন্য? 

ররকজকেেন িকক্রয়া েম্পন্ন করার েময় আপনাকক ৪ (চার) কর্কজকটর একটি PIN কনর্িারন করকত্ হকি।  
পরিত্ীকত্ লগ ইন ককাংিা রলনকেন করার েময় আপনার কাকে এই PIN জানকত্ চাওয়া হকি। PIN  টি 
মকন রাখুন এিাং রগাপন রাখুন। এই কপন টি শুরু্মাত্র WhatsApp Banking এর জন্য ব্িহৃত্ হকি; এর 
োকথ আপনার রর্কিট / রক্রকর্ট কাকর্ি র PIN এর রকাকনা েম্পকি  রনই। আপকন পরিত্ীকত্ রর্ককাকনা 
েময় এই PIN টি পকরিত্ি ন করকত্ পারকিন WhatsApp োকিি ে ব্িহার ককরই। 

5 How to start the chatting of 
Dhaka Bank WhatsApp 
Banking?  

You just need to complete the registration once. Thereafter, whenever you want to use 
Dhaka Bank WhatsApp Banking, please send ‘Hello’ to Dhaka Bank Ltd. via WhatsApp 
Messenger. You need to provide your 4 digit PIN in the secure page and answer a security 
question (for example: 7+3 = ?). All these are for your secure log-in process. Immediately 
after this, you will reach the main menu of Dhaka Bank WhatsApp Banking. Type the serial 
number of the option / service which you want to avail. The conversation is automated and 
very easy to use. 

 Dhaka Bank WhatsApp 

Banking এ ককিাকি চযাটিাং শুরু 
করকিা? 

আপনাকক রকিল একিার মাত্র ররকজকেন  িকক্রয়া েম্পন্ন করকত্ হকি। এরপর র্খন িকয়াজন, Dhaka 

Bank Ltd. এ শুরু্মাত্র ‘Hello’ কলখুন WhatsApp রমকেঞ্জার ব্িহার ককর।এরপর আপনার ৪ কর্কজট PIN 

টাইপ করুন ব্াাংককর রপকজ এিাং কনরাপিা িকের উির টাইপ করুন(কর্মন: ৭+৩ =?)।এরপরই আপকন 
রমইন রমনু রপকয় র্াকিন, িকয়াজনমত্ কেকরকয়ল নম্বর টাইপ ককর রর্ রকাকনা অপেন ব্িহার করুন।ঢাকা 
ব্াাংককর WhatsApp Banking েমূ্পণি স্বয়াংকক্রয় এিাং খুি েহকজ ব্িহারকর্াগ্য। 

6 What are the benefits of 
using Dhaka Bank 
WhatsApp Banking?  

You can enjoy almost all the benefits of regular banking and even more: 
i. Account Balance and Transactions 
ii. Card Outstanding, Dues, Billing Date and Transactions 
iii. Mobile Topup / Utility Bill Payment / DTH TV Bill Payment 
iv. Fund Transfer from your Account (within Dhaka Bank and outside the Bank too, via 
both EFTN and instant NPSB transfer) 
v. Fund Transfer to any bKash Number instantly  
vi. Campaign / Promotions of the Bank 
vii. Other queries and Help 
viii. Change PIN number 

 

Moreover, there are some new features introduced in WhatsApp Banking:  

      ix. Fund Transfer from Dhaka Bank Credit Card to your Dhaka Bank Account (* new feature)  

      x. Tuition Fee Payment (* new feature) 

      xi. Passport Fee Payment  (* new feature) 

     xii. Opening of new FD & DPS  (* new feature) 

 WhatsApp Banking ব্িহাকর 
কক কক েুকির্া পাওয়া র্াকি? 

আপনি সাধারণ ব্াাংন াং  ার্যক্রমের অনধ াাংশ সানভয স এর োধ্যমে পপমে পামরি খবু সহমেই; পর্েি: 
i. একাউন্ট ব্ালান্স এিাং রলনকেন েম্পককি ত্ ত্থ্য 

ii. কার্ি  এর ব্ালান্স, কিকলাং ত্াকরখ, নূন্যত্ম জমার পকরমান, রলনকেন েম্পককি ত্ ত্থ্য 

iii. কিল রপকমন্ট / রমািাইল টপ আপ / ইউটিকলটি রপকমন্ট 

iv. ফান্ড ট্রান্সফার (ঢাকা ব্াাংককর রিত্রই ককাংিা অন্য ব্াাংককর একাউন্ট এ; EFTN ককাংিা ত্াৎক্ষকণক 
NPSB ব্িহার ককর) 

v. রর্ রকাকনা কিকাে নম্বকর ত্াৎক্ষকণক ফান্ড ট্রান্সফার 

vi. ঢাকা ব্াাংককর কযাকম্পইন ককাংিা িকমােন 

vii. অন্যান্য ত্থ্য এিাং েহায়ত্া 
viiii. PIN  নম্বর পকরিত্ি ন 

এছাড়াও িেুি ন ছু সানভয স র্ুক্ত হমেমছ WhatsApp Banking এ:  

ix. ঢাকা ব্াাংককর কার্ি  রথকক ঢাকা ব্াাংককর একাউন্ট এ ফান্ড ট্রান্সফার (*নতু্ন োকিি ে)  

x. টিউেন কফ রপকমন্ট (*নতু্ন োকিি ে) 

xi. পােকপাটি  কফ রপকমন্ট (*নতু্ন োকিি ে) 

xii.  কফক্সর্ কর্কপাকজট এিাং কর্কপএে এর আকিেন (*নতু্ন োকিি ে) 
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7 What are the necessary 
requirements for WhatsApp 
Banking? What are the 
security tips and Terms & 
Conditions?  

a. You need latest ‘WhatsApp Messenger’ in your mobile phone (available for 
downloading from Google Play Store, Apple App Store, or similar app stores) 
b. Your ‘WhatsApp Messenger’ should be activated using the same mobile number which 
has been recorded in Dhaka Bank Account.  
c. You need to connect to internet (via mobile data or wifi) while using this service 
d. Keep good practices of using mobile device for your safety & convenience: 
 

i. Lock your mobile screen using PIN, Pattern, Figure Print etc 

ii. Check for the green tick  badge next to Dhaka Bank’s name and start chatting. 
This green ‘tick’ denotes the authorized WhatsApp account of Dhaka Bank Limited. 
iii. After using this service, type ‘Q’ to quit the session 
iv. After using the service clear chat log. [Chat window > More > Clear Chat] 

 
More security tips and T&Cs available here: https://dhakabankltd.com/interactive-banking/  

 WhatsApp Banking এর 
িকয়াজনীয় কিষয় গুকলা কক? এর 
কেককউকরটি টিপে এিাং েত্ি ািলী 
কক ? 

a. আপনার রমািাইল কর্িাইে এ োম্প্রকত্ক িােিন এর WhatsApp Messenger র্াউনকলার্ ককর কনন 

b. WhatsApp Messenger আপনার ব্াাংককর কনিকিত্ রমািাইল নম্বকর অযাকিকিকটর্ থাককত্ হকি 

c. এই োকিি েটির জন্য আপনাকক ইন্টারকনট ব্িহার করকত্ হকি (কমািাইল র্াটা অথিা wifi) 

d. আপনার কনরাপিা এিাং েুকির্ার জন্য, রমািাইকলর েুব্িহার কনকিত্ করুন: 
 

i. আপনার রমািাইল কিন লক রাখুন (কপন, প্যাটানি, কফাংগার কিন্ট) 

ii. ঢাকা ব্াঙ্ক এর WhatsApp chat  window রত্ ব্াাংককর নাকমর পাকে েিুজ টিক্ কচহ্ন আকে ককনা 
রেকখ কনন। এই টিক্ কচহ্ন ঢাকা ব্াাংককর কনিকিত্ অকফকেয়াল WhatsApp একাউন্ট কনকেিে ককর। 

iii. োকিি েটি ব্িহার রেকষ Chat Window রত্ 'Q ' টাইপ করুন; একত্ রেেন রেষ হকয় র্াকি  

iv. োকিি েটি ব্িহার রেকষ Chat Window কিয়ার ককর রাখুন, একত্ আপনার ত্থ্য আকরা রিকে রগাপনীয় 
থাককি। [Chat window > More > Clear Chat] 

 

আকরা কেককউকরটি টিপে ও েত্ি ািলী জন্য কিকজট করুন: dhakabankltd.com/interactive-banking/ 

 
If you have further question on Dhaka Bank WhatsApp Banking, please reach at Dhaka Bank Call Center at 
16474 or, +88 09678016474 (from landline) or, at email: helpdesk@dhakabank.com.bd  
 

ঢাকা ব্াাংক WhatsApp Banking োংক্রান্ত আকরা জানার িকয়াজন থাককল অনগু্রহ ককর রর্াগাকর্াগ কৱুন ঢাকা ব্াাংক কল 
রেন্টার এ ১৬৪৭৪ অথিা +৮৮ ০৯৬৭৮০১৬৪৭৪ (ল্যান্ড লাইন রথকক); ইকমইল : helpdesk@dhakabank.com.bd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 
If you would like to know how to use some of the options of WhatsApp Banking, please refer to below sections. 

আপকন WhatsApp Banking এর কিকিন্ন অপেন ককিাকি ব্িহার করকিন রেখকত্ চাইকল কনকচর রেকেন রেখকত্ পাকরন। 
  

https://dhakabankltd.com/interactive-banking/
https://dhakabankltd.com/interactive-banking/
mailto:helpdesk@dhakabank.com.bd
mailto:helpdesk@dhakabank.com.bd


     

 

       Tap the link for registration  

 

 

 

 

          
 

Dhaka Bank Official 
WhatsApp Account  

+88 01318203382 
 

 
https://wa.me/880131
8203382?text=Hello 

Send ‘Hello’ 

 

1.  Save Dhaka Bank’s 

Official WhatsApp Number 

(+88 01318203382) and send 

‘Hello’ using WhatsApp 

 

2. Scan the QR Code and 

Send ‘Hello’ 

 

3. Visit the web link and Send 

‘Hello’ 

Tap the link for registration Type ‘1’ for Agreeing T&Cs  

Type your Account Number & 

set a PIN 

 

Type the OTP delivered via SMS For Log-in, type your PIN 

Answer the security question 

and its completed! Go Back to WhatsApp 

For your registration,  
follow any one (1) the below:   

 

How to Register?  
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How to Transfer fund from your Dhaka Bank Account to bKash, instantly? 

    
 
 

1. Send ‘Hello’ or ‘Hi’ to Dhaka Bank Ltd.  
2. Enter your 4 Digit PIN in the secure page 
3. Response the security question? (for example, 6 + 0 = ? ) 
4. From the main menu, Type option ‘5’ for Wallet Transfer 
5. Type ‘1’ for bKash 
6. Type ‘A’ for Adding Beneficiary bKash Number  
7. Type a 11 Digit bKash number (Personal number only) 
8. Type the name of the Beneficiary; this will be added and 
saved for future use. 
    (Following the same process, you can add multiple bKash 
Accounts here) 
9. Type ‘B’ to go back to bKash Transfer Menu 
10. Type the serial number of bKash Account in which you 
want to transfer fund 
11. Type the serial number of Dhaka Bank Account from 
which you want to transfer 
12. Type Amount of Transfer (for example: 500) 
13. Review the details and confirm by typing ‘Y’ 
14. Type the OTP (one-time password) sent to your mobile 
via SMS 

 
You will receive successful message for bKash transfer. 
Here, you can download a receipt of the transfer in the 
message link.  
 
 

 

১. WhatsApp রমকেঞ্জার Dhaka Bank Ltd. এ ‘Hello’ অথিা 
‘Hi’ টাইপ কৱুন 

২. আপনার ৪ কর্কজট PIN টাইপ করুন Bank এর secure 

রপইকজ 

৩. কনরাপিা িকের উির টাইপ করুন (কর্মন: ৬+০=?) 

৪. রমইন রমনু রথকক অপেন ‘5’ টাইপ করুন ওয়াকলট ট্রান্সফার 
এর জন্য 

৫. অপেন ‘1’ টাইপ করুন কিকাে ট্রান্সফার এর জন্য 

৬. কিকাে রিকনকফকেয়াকর নম্বর ঠিক করার জন্য 'A' টাইপ 
কৱুন 

৭. এিার ১১ কর্কজট কিকাে নম্বর টাইপ কৱুন (শুরু্মাত্র 
পাকেিানাল কিকাে নম্বর) 

৮. রিকনকফোকর নাম টাইপ কৱুন এই নম্বরটি রেি হকয় থাককলা 
িকিষ্যৎ ব্িহার এর জন্য। অনুরূপিাকি আপকন আকরা 
রিকনকফকেয়াকর কিকাে নম্বর রেি ককর কনকত্ পাকরন। 

৯. ‘B’ টাইপ ককর কিকাে ট্রান্সফার রমনুকত্ কফকর র্ান 

১০. কিকাে একাউন্ট এর কেকরয়াল নম্বর টাইপ কৱুন রর্টা রত্ 
আপকন টাকা পাঠাকত্ চান 

১১. এরপর ঢাকা ব্াাংককর রর্ একাউন্ট রথকক পাঠাকত্ চান 
ত্ার কেকরয়াল নম্বর টাইপ কৱুন 

১২. এরপর টাকার পকরমান টাইপ কৱুন 

১৩. এিার েি ককেু ঠিক আকে ককনা রচক ককর “Y” টাইপ 
ককর কন্ফামি কৱুন 

১৪. আপনার রমািাইল এ SMS আো OTP (ওয়ান টাইম 
পােওয়ার্ি ) টাইপ কৱুন 

 

েিকেকষ আপকন কিকাে ট্রান্সফার েফল িাকি রেষ হওয়ার 
রমকেজ পাকিন। রমকেকজর কলাংক টি রথকক আপকন চাইকল এই 
ট্রানফার এর করকেট/কিপ র্াউনকলার্ ককর রাখকত্ পাকরন 
আপনার ররকর্ি  এর জন্য।  
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How to Transfer fund from your Dhaka Bank Account to Other Bank Account, instantly? 

    
 
 

1. Send ‘Hello’ or ‘Hi’ to Dhaka Bank Ltd.  
2. Enter your 4 Digit PIN in the secure page 
3. Response the security question? (for example, 6 + 0 = ? ) 
4. From the main menu, Type option ‘3’ for Fund Transfer 
5. Type ‘4’ for Transfer to Other Bank Account (NPSB) 
6. Type ‘A’ for Adding Beneficiary Bank A/c Number  
7. Click the Secure Link and provide beneficiary details 
8. Click on the Submit button; this will be added and saved 
for future use. (Following the same process, you can add 
multiple Bank Accounts here) 
9. Type ‘C’ to continue with Fund Transfer  
10. Type the serial number of Bank Account in which you 
want to transfer fund 
11. Type the serial number of Dhaka Bank Account from 
which you want to transfer 
12. Type Amount of Transfer (for example: 500) 
13. Review the details and confirm by typing ‘Y’ 
14. Type the OTP (one-time password) sent to your mobile 
via SMS 
 

You will receive successful message for fund transfer. Here, 
you can download a receipt of the transfer in the message 
link. 

 

১. WhatsApp রমকেঞ্জার Dhaka Bank Ltd. এ ‘Hello’ অথিা 
‘Hi’ টাইপ কৱুন 

২. আপনার ৪ কর্কজট PIN টাইপ কৱুন 

৩. কনরাপিা িকের উির টাইপ কৱুন (কর্মন: ৬+০=?) 

৪. রমইন রমনু রথকক অপেন ‘3’ টাইপ করুন ফান্ড ট্রান্সফার 
এর জন্য 

৫. অপেন ‘4’ টাইপ কৱুন অন্য ব্াাংককর একাউন্ট এ ফান্ড 
ট্রান্সফার এর জন্য 

৬. রিকনকফকেয়াকর ব্াাংক একাউন্ট নম্বর ঠিক করার জন্য 'A' 

টাইপ কৱুন 

৭. কেককউর কলাংক কিক ককর রিকনকফকেয়াকর ব্াাংক একাউন্ট 
কর্কটলে কেকয় কেন 

৮. ‘Submit’ িাটন কিক ককর রেি ককর রাখুন। অনুরূপিাকি 
আপকন আকরা রিকনকফকেয়াকর ব্াাংক একাউন্ট রেি ককর কনকত্ 
পাকরন 

৯. ‘C’ টাইপ ককর ফান্ড ট্রান্সফার রমনুকত্ কফকর র্ান 

১০. ব্াাংক একাউন্ট এর কেকরয়াল নম্বর টাইপ করুন রর্টা রত্ 
আপকন টাকা পাঠাকত্ চান 

১১. এরপর ঢাকা ব্াাংককর রর্ একাউন্ট রথকক পাঠাকত্ চান 
ত্ার কেকরয়াল নম্বর টাইপ কৱুন 

১২. এরপর টাকার পকরমান টাইপ কৱুন 

১৩. এিার েি ককেু ঠিক আকে ককনা রচক ককর “Y” টাইপ 
ককর কন্ফামি কৱুন 

১৪. আপনার রমািাইল এ SMS আো OTP (ওয়ান টাইম 
পােওয়ার্ি ) টাইপ কৱুন 

 

েিকেকষ আপকন ফান্ড ট্রান্সফার েফল িাকি রেষ হওয়ার রমকেজ 
পাকিন। রমকেকজর কলাংক টি রথকক আপকন চাইকল এই ট্রানফার 
এর করকেট/কিপ র্াউনকলার্ ককর রাখকত্ পাকরন আপনার ররকর্ি  
এর জন্য। 
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How to Transfer fund from your Dhaka Bank Credit Card to Dhaka Bank Account, instantly? 

    
 
 

1. Send ‘Hello’ or ‘Hi’ to Dhaka Bank Ltd.  
2. Enter your 4 Digit PIN in the secure page 
3. Response the security question? (for example, 6 + 0 = ? ) 
4. From the main menu, Type option ‘3’ for Fund Transfer 
5. Type ‘1’ for Transfer to Own Account 
6. Type ‘2’ for the Debit Source - Card  
7. In response, you will get your Source Card Numbers; 
please type the serial number of Card you want to use 
 

8. In response, you will get the destination Account Numbers; 
type the serial of Account in which you want to transfer fund 
 

9. Type Amount of Transfer (for example: 100) 
10. Review the details and confirm by typing ‘Y’ 
11. Type the OTP (one-time password) sent to your mobile 
via SMS 

 

You will receive successful message for fund transfer. Here, 
you can download a receipt of the transfer in the message 
link. 
 
 
* This Card to Account service will levy a fee of 1.5% of Transfer 
Amount or Tk. 150 whichever is higher 

 

১. WhatsApp রমকেঞ্জার Dhaka Bank Ltd. এ ‘Hello’  অথিা 
‘Hi’ টাইপ কৱুন 

২. আপনার ৪ কর্কজট PIN টাইপ কৱুন 

৩. কনরাপিা িকের উির টাইপ কৱুন (কর্মন: ৬+০=?) 

৪. রমইন রমনু রথকক অপেন ‘3’ টাইপ কৱুন ফান্ড ট্রান্সফার 
এর জন্য 

৫. অপেন ‘1’ টাইপ কৱুন কনজ একাউন্ট এ ফান্ড ট্রান্সফার 
এর জন্য 

৬. অপেন ‘2’ টাইপ কৱুন আপনার কার্ি  রথকক ফান্ড রোেি 
করার জন্য 

৭. আপনার ঢাকা ব্াাংককর কার্ি  কলস্ট রেখকিন; এখান রথকক 
কার্ি  কেকরকয়ল নম্বর টাইপ কৱুন (রর্মন: ‘2’) 

৮. আপনার ঢাকা ব্াাংককর একাউন্ট কলস্ট রেখকিন; এখান রথকক 
একাউন্ট কেকরকয়ল নম্বর টাইপ কৱুন (রর্মন: ‘2’) 

৯. এরপর টাকার পকরমান টাইপ কৱুন (রর্মন: ‘100’) 

১০. এিার েি ককেু ঠিক আকে ককনা রচক ককর “Y” টাইপ 
ককর কন্ফামি কৱুন 

১১. আপনার রমািাইল এ SMS আো OTP (ওয়ান টাইম 
পােওয়ার্ি ) টাইপ কৱুন 

 

েিকেকষ আপকন ফান্ড ট্রান্সফার েফল িাকি রেষ হওয়ার রমকেজ 
পাকিন। রমকেকজর কলাংক টি রথকক আপকন চাইকল এই ট্রানফার 
এর করকেট/কিপ র্াউনকলার্ ককর রাখকত্ পাকরন আপনার ররকর্ি  
এর জন্য। 

 
 
* কার্ি -টু-একাউন্ট োকিি ে এর জন্য ফী িকর্াজয (ট্রানফাকরর পকরমাকনর 
১.৫% অথিা ১৫০ টাকা রর্টি রিকে) 
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