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কা/েকিহিব-১/সা লার নং-০২/২০২১

তািরখ: ২৯.০৩.২০২১

সকল জানাল ব াপক
উপ-মহা ব াপক
ঢাকা কেপােরট শাখা, ঢাকা/এলিপও, রাজশাহী
সকল শাখা ব াপক
রাজশাহী িষ উ য়ন াংক।
রাজশাহী িষ উ য়ন াংক (রাকাব)-এ BD-RTGS (Bangladesh-Real Time Gross Settlement)
িসে ম চা করণসহ আ ঃ াংক লনেদন কায ম বা বায়ন সে ।
ি য় মেহাদয়,
উপ

িবষেয় সকেলর ি আকষণ করা হেলা।

আ িনক ও েগাপেযাগী মানস ত াংিকং সবা দােনর জ আ ঃ াংক লনেদন আেরা সহজ, ত ও িঁ ক
রাখাসহ ু
তহিবল ব াপনার লে বাংলােদশ াংক, পেম িসে ম িডপাটেমে র ০৯.০৯.২০১৫ তািরেখর সা লার ন র ৯/২০১৫
মারফত Bangladesh Real Time Gross Settlement (BD-RTGS) System Rules ণয়ন কের এবং ২৯ অে াবর
কের। আ ঃ াংক লনেদেনর ে BD-RTGS এর মা েম াহক তার াংক িহসাব হেত অ
২০১৫ থেক কায ম
যেকান াংেকর RTGS Enabled শাখার যেকান িহসােব তাৎ িণকভােব টাকা রণ করেত পারেব।
২। আ িনক ত
ি র বহার িনি ত কের উ ত াহক সবা দােনর জ রাজশাহী িষ উ য়ন াংেকর ধান কাযালয়সহ সকল
শাখায় (৩৮৩ ) Online real-time Core Banking Solution (CBS) এর মা েম াংিকং কায ম পিরচালনা করা
হে । ইেতামে বাংলােদশ াংেকর সংে রাকােবর BD-RTGS সং া ি স াদনসহ রাকাব-বাংলােদশ াংক-অ া
াংেকর সংে Testing কায ম স
করা হেয়েছ। াংেক BD-RTGS কায ম পিরচালনার জ কমকতাগণেক িশ ণ
দান করা হেয়েছ। বাংলােদশ াংেকর অ েমাদন েম শী ই াংক ব াপনা ক ক াংেকর সকল শাখায় BD-RTGS
িসে ম চা করার িস া িহত হেয়েছ।
৩। BD-RTGS এর মা েম লনেদেনর
(ক)

(খ)

ে িন বিণত িনেদশনা অ সরণ করেত হেব :

াংেকর কান শাখায় BD-RTGS চা করার ে িত শাখােক বাংলােদশ াংক, পেম িসে ম িডপাটেম
এর ০৯.০৯.২০১৫ তািরেখর সা লার ন র ৯/২০১৫ অ যায়ী Bangladesh Real Time Gross Settlement
(BD-RTGS) System Rules সং া সকল িনেদশনা যথাযথভােব অ সরণ করেত হেব। এছাড়া ক ীয় িহসাব
িবভাগ-১ ও আইিস িবভােগর িনেদশনাবলী যথাযথভােব পিরপালন করেত হেব।
রাজশাহী িষ উ য়ন াংেকর BD-RTGS এর আওতা
শাখা হেত Outward Transaction/Inward
Transaction স
করা যােব। রাকাব এর CBS িসে েম ‘bankUltimus’ সফটওয়াের BD-RTGS Module -এ
দেশর সকল তফিসলী াংেকর BD-RTGS আওতা শাখার তািলকা সংরি ত রেয়েছ।

(গ)

সকল RTGS Transaction Irrevocable অথাৎ RTGS স
অে
িবধায় অত সাবধানতার সােথ RTGS লনেদন স
করেত হেব।

(ঘ)

RTGS িসে েম লনেদেনর

(ঙ)

রাকােবর য কান শাখার SB/CD/SND/CC/RDP ইত ািদ িহসাব ডিবট কের RTGS Outward Transaction
করা যােব।

(চ)

সকল RTGS াথিমকভােব বাংলােদশী ায় (BDT) লনেদন হেব। বাংলােদশ
বেদিশক ায় RTGS লনেদন করা যােব।

(ছ)

১,০০,০০০.০০ (এক ল ) ও ত ধ টাকার Transaction RTGS-এর মা েম স
করা যােব। তেব মা Custom
Duty e-Payment এর ে য কান অংেকর Transaction, RTGS এর মা েম স
করা যােব।

ে

কান েমই লনেদন ত াহার করা যােব না।

াংেকর াহেকর CBS িসে েম ব ত িহসাব ন র বহার করেত হেব।

াংেকর িনেদশনা অ যায়ী পরবত েত

চলমান পাতা-০২

পাতা নং- ০২
(জ)

(ঝ)

বাংলােদশ াংেকর িনেদশনা মাতােবক BD-RTGS-এ িত Outward লনেদেনর ে াহেকর িনকট হেত ( াংেকর
িনজ এবং সরকাির সকল িত ােনর সােথ লনেদন তীত) সািভস চাজ ভ াটসহ সেবা ১০০.০০ টাকা আদায় করেত
হেব, Inward লনেদেন সািভস চাজ েযাজ হেব না। তেব Custom Duty দােনর ে য কান অংেকর িত
লনেদেনর জ উ হাের সািভস চাজ ও ভ াট আদায় করেত হেব। সরকাির িনেদশনা অ যায়ী ভ াট হার পিরবিতত হেল তা
এে ে েযাজ হেব।
RTGS লনেদন সময় সীমা াংিকং সময় (সকাল ১০:০০ ঘ কা হেত িবকাল ০৪:০০ ঘ কা পয ) ।

(ঞ)

BD-RTGS িসে েম লনেদন স

করার ি য়া :

(১) BD-RTGS করেত আ হী াহক (িহসাবধারী) শাখা ব াপক বরাবের িনধািরত ফরেম এক
আেবদন করেবন। অ েমািদত RTGS Instruction ফরম এতদসংে সং করা হেলা।

া র

চকসহ

(২) RTGS Instruction ফরেম অথ রণকারী (িহসাবধারী) ক ক দ সকল ত (িবেশষ কের অথ হণকারীর
িহসাব নং ও নাম/Title) স ক হেত হেব। Instruction ফরেম যেকান ধরেনর পিরবতন/কাটাকা /অ তার জ
যথা ােন অথ রণকারীর (িহসাবধারী) া র হণ করেত হেব।
(৩) শাখা ব াপক াহেকর Instruction ফরম শাখার RTGS Maker এর নােম মাক কের িদেবন।
(৪) Maker াহেকর া র ও েয়াজনীয় ােল িনি ত হেয় ক চা রিজ াের RTGS লনেদন িলিপব করেবন।
RTGS লনেদন CBS সফটওয় াের Posting দয়ার পর ফরেমর িনধািরত ােন Tracer Number িলেখ া র
করেবন।
(৫) CBS সফটওয় াের িব মান াহেকর িহসাব ন েরর সােথ RTGS Instruction ফরেমর সকল ত িমিলেয়
Authorizer/Checker/ি তীয় কমকতা/শাখা ব াপক ফরেমর িনধািরত ােন া র কের াহেকর কিপ সরবরাহ
করেবন।
(৬) CBS সফটওয় াের User ID া কমকতাগণ শাখা
করেবন।

ব াপেকর অ েমাদন সােপে

(৭) শাখায় BD-RTGS লনেদন স
করার লে Maker িহেসেব
িহেসেব ি তীয় কমকতা/শাখা ব াপক দািয় পালন করেবন।

BD-RTGS লনেদন স

নতম ১ (এক) জন কমকতা এবং Authorizer

(৮) শাখার BD-RTGS User তরী/অ শাখায় বদলী/রিহত/ব করার লে
কাযালেয়র আইিস িবভােগর উপ-মহা ব াপক বরাবের আেবদন করেত হেব।

শাখা

ব াপক ক ক রাকাব, ধান

(৯) শাখার কান User এর বদলী আেদশ কাযকর/অবসর হণ/চা রী িত/সামিয়ক বরখা /চা রী হেত ই ফা িদেল
User ID
ত ব করার লে সংি শাখা ব াপক ক ক কমকতার নাম, পদবী ও User ID উে খ বক রাকাব,
ধান কাযালেয়র আইিস িবভােগর উপ-মহা ব াপক বরাবের আেবদন করেত হেব।
(১০) শাখায় CBS থেক RTGS Auto Voucher ি িনেয় Maker ও Authorizer/Checker া র করেবন।
া র ত RTGS আেবদন ফরেমর সােথ সং কের ভাউচার ত ও সংর ণ করেবন।
(১১) দিনক লনেদন শেষ শাখা ব াপক RTGS Voucher েলা Transfer Scroll এর সােথ িমিলেয় ভাউচার ও ক চা
রিজ াের Counter া র করেবন।

(ট)

(ঠ)

(১২) RTGS Instruction Form অত
ণ িবধায় াংেকর িনরাপ ার ােথ Safe Custody ত সংর ণ
বক সতকতার সােথ বহার করেত হেব।
রাজশাহী িষ উ য়ন াংক, ঢাকা কেপােরট শাখা ক ক বাংলােদশ াংক, মিতিঝল অিফেস পিরচািলত িহসাব RTGS
Settlement এর জ
বহার হেব। য সকল শাখা RTGS ই করেব স সকল শাখার িবপরীেত ঢাকা কেপােরট শাখার
বাংলােদশ াংক িহসাব িডট কের সম য় করা হেব। কান াংক রাকাব এর কান শাখার উপর RTGS ই করেল
সংি শাখার িবপরীেত ঢাকা কেপােরট শাখার বাংলােদশ াংক িহসাব ডিবট কের তা সম য় করা হেব। িত RTGS
এর জ রাকাব, ঢাকা কেপােরট শাখার ‘রাকাব জনােরল িহসাব ন র ‘90200000185’ এর মা েম সম য় করা হেব।
তেব এে ে সািবক তদারিক রাকাব, ধান কাযালেয়র ক ীয় িহসাব িবভাগ-১ ক ক স
হেব। রাকাব, ধান কাযালেয়র
ক ীয় িহসাব িবভাগ-১ ক ক ঢাকা কেপােরট শাখার RTGS িহসােব পযা তহিবল সরবরাহ িনি ত করা হেব।
LEADS Corporation Limited ক ক সরবরাহ ত CBS Software-‘bankUltimus’ এর RTGS লনেদন সং া
User Guideline ত ও যাগােযাগ ি িবভাগ হেত সং েহর জ সংি সকলেক পরামশ দয়া হেলা।
চলমান পাতা-০৩

পাতা নং- ০৩
(ড)

ভাউচার ত ও সংর ণ :
শাখা ক ক কান RTGS লনেদন সংঘ ত হেল RTGS Software ক ক ঢাকা কেপােরট শাখা এবং শাখা পযােয়
গপৎভােব িনে া অনলাইন ভাউচার য়ংি য়ভােব তরী হেব।
শাখা/কাযালয়
শাখা পযােয়
ঢাকা শাখা

সংি

RTGS Outward রণ করেল
ডিবট
াহেকর িহসাব

ঢাকা শাখার িহসাব
90200000185

শাখা/কাযালয়
শাখা পযােয়
ঢাকা শাখা

RTGS Inward হণ করেল
ডিবট
সংি শাখার আইিব িহসাব 90200000185
RTGS Shadow Account
Outward RTGS চাজ ও ভ াট এর

শাখা/কাযালয়
শাখা পযােয়

(ঢ)

সংি

িডট
সংি
শাখার আইিব
িহসাব
90200000185 (ঢাকা শাখার উপর)
RTGS Shadow Account

ডিবট
াহেকর িহসাব

িডট
সংি
াহেকর িহসাব
ঢাকা শাখার িহসাব
90200000185

ে

িডট
INCOME FROM RTGS 90300000214
VAT on RTGS Charge 90100000287

তহিবল ব াপনা :
(১) শাখা পযােয় BD-RTGS চা র ে বাংলােদশ াংেকর সা লার, সা লার লটার, BD-RTGS Guideline, প
এবং এতদসংি ক পে র িনেদশনা মাতাবক BD-RTGS িসে ম পিরচালনা করেত হেব।
(২) বাংলােদশ াংেকর Fund Management সহ সকল কার িনেদশনা অ সরণ ও যাগােযাগ র া করেত হেব।
(৩) িতিদেনর Transaction Settlement (Inward, Outward ও Return) িনি ত করেত হেব।
(৪) RTGS Transaction এর

ে সকল কার Reconciliation িনি ত করেত হেব।

(৫) তহিবল ব াপনা কাযািদ রাকাব, ধান কাযালেয়র ক ীয় িহসাব িবভাগ-১ এবং ঢাকা কেপােরট শাখা গপৎভােব
স াদন করেব।
(ণ)

BD-RTGS আ ঃশাখা িহসাব সম য় :
90200000185 এর BD-RTGS আ ঃশাখা িহসােব ঢাকা কেপােরট শাখা ও সংি শাখা উভয় পযােয় একই সােথ
য়ংি য়ভােব লনেদন স
ও Reconciliation হেয় যােব। RTGS খাত থকভােব সম েয়র েয়াজন পড়েব না। তেব
সম য় ি য়া যথাযথভােব স
হেয়েছ িকনা তা িনয়িমতভােব যাচাই কের দখেত হেব।

(ত)

On-line িভি ক RTGS :
RTGS ব ায় অ
াংেকর অনলাইন শাখার একজন াহক RTGS এর আওতা
শাখায় উপি ত হেয় লনেদন স
করেত পারেবন।

াংেকর অ

যেকান অনলাইন

(থ)

RTGS লনেদন করেত হেল সংি িহসােব SMS সািভস চা থাকা আব ক। াহেকর িহসােব চা থাকা এসএমএস
সািভস কান ভােবই ব করা যােব না। াহেকর আেবদেনর ি েত শাখা ব াপেকর পািরেশ ধান কাযালেয়র আইিস
িবভাগ ক ক মাবাইল ন র পিরবতন করেত পারেব।

(দ)

শাখা স েহর RTGS Operation এর Operational Security (Maker, Checker, Administrator) সংি
শাখাস হ িনে াে ভােব মইনেটইন করেব:
(১) ক ীয় িহসাব িবভাগ-১, আইিস িবভাগ ও শাখা স হ User Event Log/Transaction Sheet মইনেটইন করেব
এবং দিনক িভি েত Maker, Checker, Administrator এর নামসহ তািলকা সংি কতকতা ক ক া িরত কিপ
সংর ণ করেব;
(২) TMON(Transaction Monitoring) এর ে ক ীয় িহসাব িবভাগ-১ এবং আইিস িবভাগ, ধান কাযালয়
এক টােকেনর মা েম মিনটিরং ব া পযেব ণ করেব। Fund Managemet সং া যাবতীয় কাযািদ ক ীয় িহসাব
িবভাগ-১ স াদন করেব। তেব এতদসং া কান Dispute দখা িদেল গপৎভােব তা Dispute Management
কিম এবং থক এক Working Group এর মা েম সমাধান করেত হেব।
চলমান পাতা-০৪

পাতা নং- ০৪
(ধ)

RTGS Operation চা ভােব স
করার জ Working Group এবং অপােরশন সং া কান জ লতা দখা িদেল
তা সমাধােনর জ Dispute Management কিম দািয় পালন করেব। Dispute Management এবং
Working Group কিম র সদ েদর তািলকা িনে উপ াপন করা হেলা:
Dispute Management কিম
(১) মহা ব াপক, শাসন মহািবভাগ, রাকাব, ধান কাযালয়, রাজশাহী।
(২) মহা ব াপক, িনরী া িহসাব ও আদায় মহািবভাগ, রাকাব, ধান কাযালয়, রাজশাহী।
(৩) উপ-মহা ব াপক, আইিস িবভাগ, রাকাব, ধান কাযালয়, রাজশাহী।
(৪) উপ-মহা ব াপক, ক ীয় িহসাব িবভাগ-১, রাকাব, ধান কাযালয়, রাজশাহী।
(৫) উপ-মহা ব াপক, রাকাব, ঢাকা কেপােরট শাখা, ঢাকা।
(৬) িসিনয়র িসে ম এনািল (সম ), আইিস িবভাগ, রাকাব, ধান কাযালয়, রাজশাহী।
(৭) আর িজএস ােনজার, আইিস িবভাগ, রাকাব, ধান কাযালয়, রাজশাহী।
Working Group
(১) িসিনয়র িসে ম এনািল (সম ), আইিস িবভাগ, রাকাব, ধান কাযালয়, রাজশাহী।
(২) RTGS Manager, আইিস িবভাগ, রাকাব, ধান কাযালয়, রাজশাহী।
(৩) া ামার, আইিস িবভাগ, রাকাব, ধান কাযালয়, রাজশাহী।
(৪)
কমকতা (২ জন), আইিস িবভাগ, রাকাব, ধান কাযালয়, রাজশাহী।
(৫) উ তন কমকতা (২ জন), আইিস িবভাগ, রাকাব, ধান কাযালয়, রাজশাহী।
(৬) /উ তন কমকতা (২ জন), ক ীয় িহসাব িবভাগ-১, রাকাব, ধান কাযালয়, রাজশাহী।

(ন)

সাধারণ িনেদশাবলী :
(১) Cyber Security িবষেয় সেবা সতকতা অবল ন করেত হেব। এতদসং া িবষেয় আইিস িবভাগ ক ক জারী ত
ICT Security Guideline এবং িবিভ সময় জারী ত সা লার, সা লার লটার এবং পে র িনেদশনা যথাযথভােব
পিরপালন করেত হেব।
(২) শাখায় User ID ও Password কান অব ােতই হ া রেযা নয়।
(৩) BD-RTGS এক আ ঃ াংক লনেদন িসে ম। এে ে কান একজন াহেকর অসতকার কারেণ সম
াংিকং
স র আ া হওয়ার স াবনা রেয়েছ। িবধায়, েত ক কমকতােক অত সতকতার সােথ User ID ও Password
সংর ণ করেত হেব।
(৪) রাউটার, ইচ, কি উটার, মেডম, াপটপ, াব ইত ািদ িডভাইস শাখা বা কাযালেয়র বািহের নয়া যােব না এবং বািহর
থেক কান িডভাইস শাখা বা কাযালেয়র আনা যােব না।
(৫) BD-RTGS ও CBS কায ম পিরচালনার লে
ব ত কি উটাের Portable িডভাইস (েপন াইভ, মাবাইল,
ই ারেনট মেডমসহ অ া িডভাইস) সং করা যােব না।
(৬) াংেকর অ েমািদত কমকতা-কমচারী িতত কান ি েক শাখার কান কি উটার/িডভাইস বহােরর েযাগ দয়া
যােব না।
(৭) শাখায় RTGS সং া যেথাপ

ফাইল ও ক চা রিজ ার সংর ণ করেত হেব।

(৮) লনেদন সময় শেষ অথাৎ িবকাল ৪:০০ টার পর সকল Pending RTGS (যিদ থােক) অব ই Delete/UnAuthorise করেত হেব।
(৯) কান RTGS Return হেল ভাউচাের লাল কািল িদেয় Return িলেখ া র কের িরটান ভাউচারসহ সংর ণ করেত
হেব। তেব াহেকর িহসাব হেত কতন ত সািভস চাজ, ভ াট ফরতেযা নয়।
(১০) RTGS সবা দােন স ম শাখা স েহর স ুেখ সহেজ ি গাচর হয় এমন কান ােন ইেলকি ক পেম িসে ম
স েক সেচতনতা লক ানার দশেনর ব া হণ করেত হেব। িনে এক ন না দয়া হেলা।

চলমান পাত-০৫

পাতা নং- ০৫
(১১) াহকেদর মােঝ EFT ও BD-RTGS ব া স েক সেচতনতা ি র লে শাখাস হ এককভােব বা যৗথভােব
এলাকা িভি ক সেচতনতা লক কম িচর (যথা- সিমনার, ওয়াকশপ, িলফেলট, ইেলক িনক ও ি
িমিডয়ায় চারণা
ইত ািদ) ব া হণ করেব।
৪। RTGS Operation & Management সং া কান েয়াজন হেল িনে া কমকতাগেণর সংে যাগােযাগ করার জ
পরামশ দয়া হেলা। এছাড়া RTGS Operation & Management সং া য কান ত আদান দােনর জ
(dgmict@rakub.org.bd, rtgs.manager@rakub.org.bd ) ই- মইলস হ বহার করেত হেব।
িমক নং
কমকতার নাম
পদবী
সল ফান ন র
০১।
জনাব মাহা দ মা ন কিবর িসিনয়র িসে ম এনািল (সম ), আইিস িবভাগ
01711172815
০২।
জনাব মাঃ নাজ ল হক
িসিনয়র মইনেট া ইি িনয়ার (সম ), আইিস িবভাগ
01715180977
০৩।
জনাব মাঃ আতাউর রহমান
ােনজার, আর িজএস (উ ক), আইিস িবভাগ
01762679787
০৪।
জনাব মাঃ আল জািকর
কমকতা, আইিস িবভাগ
01718798217
০৫।
জনাব এস এম ম র-এ- েশদ
কমকতা, আইিস িবভাগ
01713200691
০৬।
জনাব নািফস িরশাদ
াগামার ( ক), আইিস িবভাগ
01715123947
০৭।
জনাব জহীর আহেমদ
কমকতা, কিহিব-১
০১৭৩৭৩৫৭১৩৬
০৮।
জনাব শাহিরন আখতার
উ তন কমকতা, কিহিব-১
০১৭৫০৫৪০১৪৬
৫। RTGS প িত বহার কের াংেকর তার
ব া ঢ় ও আয় ি র পাশাপািশ শাখা পযােয় আ িনক ও উ ত াহক সবার
েযাগ রেয়েছ। িবধায় এ প িত স েক াহকগণেক অবিহত ও স ৃ করা এবং াহকগণ যােত কান ভােব হয়রািনর িশকার না
হয় এ াপাের সংি সকলেক সেচতন থাকেত হেব।

৬। এমতাব ায়, উপেরা িনেদশনা পিরপালন বক RTGS Transaction পিরচালনা করার জ সংি

সকলেক অ েরাধ করা হেলা।

অ েমাদন েম-

(েমা: মজ র রহমান)
সহকারী মহা ব াপক
(িবভাগীয় দািয়ে )
ফানঃ ০২৪৭-৮৬০৫৩২
সং ি : বণনা মাতােবক।
নং- কা/েকিহিব-১/৫৬(৩)/২০২০-২০২১/২২০২(৪০৩)/৫২
সদয় অবগিত ও েয়াজনীয় ব া হেণর জ
০১।
০২।
০৩।
০৪।
০৫।
০৬।
০৭।
০৮।
০৯।
১০।
১১।
১২।

তািরখ : ঐ

িরত হেলা :

চয়ার ান মেহাদেয়র একা সিচব, পষদ সিচবালয়, রাকাব, ধান কাযালয়, রাজশাহী।
াফ অিফসার, ব াপনা পিরচালক মেহাদেয়র সিচবালয়, রাকাব, ধান কাযালয়, রাজশাহী।
াফ অিফসার, উপ- ব াপনা পিরচালক মেহাদেয়র সিচবালয়, রাকাব, ধান কাযালয়, রাজশাহী।
াফ অিফসার, সকল মহা ব াপক মেহাদেয়র দ র, রাকাব, ধান কাযালয়, রাজশাহী।
মহা ব াপক মেহাদেয়র াফ অিফসার, রাকাব, িবভাগীয় কাযালয়, রাজশাহী/রং র।
সিচব/সকল উপ-মহা ব াপক/িবভাগীয় ধান/ইউিনট ধান, রাকাব, ধান কাযালয়, রাজশাহী।
িবভাগীয় িনরী া কমকতা, রাকাব, িবভাগীয় িনরী া কাযালয়, রাজশাহী/রং র।
ক পিরচালক, এসইিসিপ, উপশহর, রাজশাহী।
অ , িশ ণ ইনি উট, রাজশাহী িষ উ য়ন াংক, রাজশাহী।
উপ-মহা ব াপক, ত ও যাগােযাগ ি িবভাগ, রাকাব, ধান কাযালয়, রাজশাহী। জারী ত পিরপ
আপেলােডর েয়াজনীয় ব া হেণর অ েরাধ করা হেলা।
সকল জানাল িনরী া কমকতা, রাজশাহী িষ উ য়ন াংক।
অিফস নিথ/ মহানিথ।

(জয় মার ম ল)
উ তন কমকতা
০২৪৭-৮৬০৫২১/ ৮৬০৫১৬।

াংেকর ওেয়বসাইেট

রাজশাহী িষ উ য়ন াংক
Rajshahi Krishi Unnayan Bank
দেশর উ র-পি মা েলর সব হৎ উ য়ন অংশীদার

The Manager
.............................................. Branch
Rajshahi Krishi Unnayan Bank

RTGS INSTRUCTION FORM

Date :

Time :

Please remit a sum of TK..............................(Taka........................................................................Only) through
RTGS as per the details given below and debit the amount including your charges to my/our SB /CD
/CC/SND Account No......................... maintained with.......................... Branch.....................

DETAILS OF APPLICANT/DEBTOR PARTY INFORMATION
1.
2.
3.
4.
5.

Sender’s A/C No.
Sender’s A/C Name
Sender’s NID
Sender’s Address
Mobile No.
Currency

BDT-- Bangladeshi Taka

Street Name:
Priority: Normal/Urgent

DETAILS OF BENEFICIARY/CREDITOR PARTY INFORMATION
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Receiving Bank Name
Receiving Branch Name
Branch Routing No.
Receiver’s A/C No.
Receiver’s A/C Name
Receiver’s Address
Receiver’s Town Name
Receiver’s Country

Amount
Remark (Purpose for Remit)

Street Name:
Mobile No.

BANGLADESH
BDT:

For Bank’s use only
Made by:
Checked by:
Transaction Ref. No

Batch No:……..….. Tracer No…………...

Second Officer’s Signature: ………………………………

(Applicant Signature)
Applicant Signature
Verified by:

Manager’s Signature: ………………………………………

(Please Complete the form in CAPITAL LETTERs)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rajshahi Krishi Unnayan Bank

....................... Branch
PAYMENT INSTRUCTION MEMORTGS
INSTRUCTION
PAYMENTMEMO
INSTRUCTION MEMO

1.
2.
3.
4.
5.

DETAILS OF APPLICANT
Sender’s A/C No.
Sender’s A/C Name
Mobile No.
Amount in BDT
Charges
100/- including VAT &Tax

1.
2.
3.
4.
5.

Customer Copy

DETAILS OF BENEFICIARY
Receiving Bank Name
Receiving Branch Name
Receiver’s A/C No.
Receiver’s A/C Name
Mobile No.
Authorized Signature
(Name & Designation)

Terms and Conditions of RAKUB for RTGS Transaction
1. I / We have checked the fund transfer instruction / particulars given in the application and I / We shall be liable
to compensate the bank for any loss arising on account of any error in payment order/amendment/ cancellation
to thereto.
2. The transfer is affected for legitimate personal / business needs.
3. I / We understand that in case the payee branch does not have RTGS facility, the fund will be credited back to
my / our account as and when it is returned by the beneficiary bank.
4. I / We also agreed to abide by the guidelines / regulations etc. issued by RAKUB for RTGS and also the terms
and conditions of Bangladesh bank, issued from time to time on this score.
5. I/We hereby authorize RAKUB to carry out the RTGS transaction as per details mentioned in the back page.
6. I/We hereby agree that the aforesaid details along with the beneficiary details are correct.
7. RTGS transactions irrevocable. If any transaction (Outward) return or credited in the wrong beneficiary’s
account due to any wrong information provided by the customer (A/C holder), bank will not take any liabilities
for any situation arises.
8. I/We authorize the bank to debit my/our account with the charges plus VAT as applicable for the transaction.
9. I/We agree that request submitted after the cut off time will be sent in next working day as applicable.
10. I/We agree and understand that the RTGS request is subject to the Bangladesh Bank regulations and guidelines.
11. I/We also understand that the remitting bank shall not be liable for any loss of damage arising or resulting from delay
in transmission delivery or non-delivery of electronic message or any mistake, omission or error in transmission or
delivery thereof or in deciphering the message from bank or any act or even beyond control.
12. Customer will be held accountable for providing false/untrue information.
13. The customer agrees that the Bank will not be liable for any interruption if it is unable to provide services in
connection with any Customer Accounts due to any kind of technical failures, natural disaster and some
unavoidable circumstances.
14. RAKUB contains the rights to change/modify/amend the rules and conditions while/if necessary and /or
instructed from Bangladesh Bank.
15. I/We under-take that the transfer is not used in terrorist financing or money laundering purposes.
I/We do hereby declare that I/We have read and understood all the terms and conditions mentioned herein above
and do hereby accepted and agreed to all terms and conditions.
(Applicant’s Signature)
Date: …………………….

