অনিযইকন যিনকদন সাংক্রযন্ত ভনেমযবিী
ব্যাংক একযউন্ট
১।

ছযত্রী/অভিিযবকগণ ট্রাষ্ট ব্যাংক ভি: কর্তক
ৃ ইস্যুকৃত যেককযন কযর্ ৃ অথবয t-cash একাউযন্টর মযধ্যকম
টিউশন ভি সহ অন্যযন্য সকি ভিস প্রদযন করকত পযরকবন। তকব এসব যেকত্র ব্যাংককর ভনর্ ৃযভরত চযর্ৃ
প্রকেযর্ু হকব। ট্রাষ্ট ব্যাংককর মযধ্যকম অনিযইকন প্রভতটি যিনকদকনর র্ন্য চযর্ৃ ভনম্নরূপ:
ট্রাষ্ট ব্যাংক যমযবযইি মযভন একাউযন্টর মযধ্যকম যিনকদন করকি

২০/- টযকয

ট্রাষ্ট ব্যাংক ভি: কর্তক
ৃ ইস্যুকৃত যেককযন কযকর্ ৃর মযধ্যকম যিনকদন করকি

৩০/- টযকয

২।

যেসকি অভিিযবককদর ট্রাষ্ট ব্যাংককর কযর্ ৃ আকছ, তযকদর t-cash একাউন্ট নয খুিকিও চিকব, তযরয
কযকর্ ৃর মযধ্যকম যিনকদন করকত পযরকবন। যসকেকত্র কযকর্ ৃর iPIN নম্বর র্যনয থযককত হকব এবাং
Internet Transaction Enable থযককত হকব। কযকরয Internet Transaction Enable
নয থযককি, তয Active করকত হকব, মযভসক Internet Transaction Limit বযড়যকত হকব এবাং
iPIN নম্বর র্যনয নয থযককি, তয ব্যাংক যথকক সাংগ্রহ করকত হকব।

৩।

যকযকনয ছযত্রী/অভিিযবক ট্রাষ্ট ব্যাংকক যিনকদন করকত চযইকি এবাং তযকদর নযকম ট্রাষ্ট ব্যাংকক যকযকনয
একাউন্ট থযককি ছযত্রীর নযকম t-cash একাউন্ট য যিযর র্ন্য অনুকরযর্ করয হকিয।

৪।

t-cash একাউন্ট য যিযর র্ন্য ভনম্নভিভ ত কযগর্পত্র ট্রাষ্ট ব্যাংক কর্তক
ৃ মকনযনীত যপ-পকেকন্ট অথবয

ব্র্যযকে জমা ভদকত হকব।
ক) ছযত্রীর সদ্য যতযিয ১ কভপ ছভব এবাং র্ন্মভনবন্ধন এর িকটযকভপ
) অভিিযবককর ১ কভপ ছভব এবাং র্যতীে পভরচেপকত্রর িকটযকভপ
৫।

একর্কনর t-cash একাউন্ট ব্বহযর ককর অকনককর টিউশন ভি সহ অন্যযন্য ভিস পভরকশযর্ করয সম্ভব।
যসকেকত্র সাংভিষ্ট একাউযন্ট পে ৃযপ্ত ব্যকিন্স থযককত হকব।

৬।

উক্ত t-cash একাউন্ট ভদকে ভবিষ্যতে স্কুকির সকি যিনকদন সম্পন্ন করয েযকব।

৭।

অনিযইকন ভিস পভরকশযকর্র পূকব ৃ ট্রাষ্ট ব্যাংককর যেককযন ব্র্যযে/ট্রাষ্ট ব্যাংককর অনুকমযভদত যপপকেন্ট/ককির্ কুযভন্টন হকত t-cash একাউযন্ট প্রকেযর্ন মকতয টযকয র্ময করয েযকব। উকেখ্য যে, ট্রাষ্ট
ব্যাংককর অনুকমযভদত যেককযন যপ-পকেন্ট যথকক টযকয র্ময করকি, র্মযকৃত টযকযর ০.৬% অভতভরক্ত
চযর্ৃ প্রদযন করকত হকব। তকব ট্রাষ্ট ব্যাংককর যেককযন ব্র্যযকে টযকয র্ময করকি অভতভরক্ত যকযন চযর্ৃ
প্রদযন করকত হকব নয।

অনিযইকন যিনকদকনর পদ্ধভত
নযস ৃযরী যথকক দ্বযদশ যেভণর সকি ছযত্রীকদরকক SMS এর মযধ্যকম User ID ও Password সরবরযহ করয
হকেকছ। www.sagc.edu.bd ওকেবসযইকট Login বযটকন ভিক ককর উক্ত User ID ও Password
ভদকে Login করকত হকব। ককির্ কর্তক
ৃ সরবরযহকৃত Password ভদকে Login ককর, প্রত াজতে তয
পভরবতৃন ককর ভনর্স্ব Password যসট করা যাতি। এই Password অবশ্যই অতুন্ত যগযপনীেতযর সযকথ
সাংরেণ করকত হকব। যকযন ছযত্রী User ID ও Password হযভরকে যিিকি/ভুকি যগকি, তয ওকেবসযইকটর
Forget Password Option যথকক পুনরযে সাংগ্রহ করকত হকব। যকযন অবস্থযকতই একর্কনর Password
অন্যর্কনর সযকথ যশেযর করয েযকব নয।

লগ ইে িাটতে
বিক করুে

এখাতে User ID বলখুে

এখাতে Password বলখুে

লগ ইে িাটতে বিক করুে

FEES এ বিক করুে

Pay Fees এ বিক করুে

Pay Fees িাটতে

বিক করুে

ট্রাষ্ট ব্যাংককর মযধ্যকম অনিযইকন যিনকদকনর পদ্ধভত

t-cash বিতলক্ট

করুে

চাজজ টাকা
২০/-

অথিা
Trust Bank
Card বিতলক্ট

করুে

চাজজ টাকা
৩০/-

t-cash একযউকন্টর মযধ্যকম
t-cash একযউন্ট
নযম্বযর ও PIN
প্রদাতের পর Send
Authorization
Code িাটতে বিক

করুে। আপোর
মমািাইতল ৮
বিবজতটর একটি
অতথারাইতজশে মকাি
আিতি।
Process Transaction িাটতে বিক কতর ট্রােতজকশে
িম্পন্ন করুে। Successful massage ো আিা পয জন্ত
Browser িন্ধ ো কতর অতপক্ষা করুে।

আপনযর যমযবযইকি পযঠযকনয ৮
ভর্ভর্কটর Authorization
Code টি বলখুে।

Trust Bank কাতি জর মযধ্যকম
ট্রাষ্ট ব্যাংককর ইস্যুকৃত যেককযন কযকর্ ৃর মযধ্যকম অনিযইন যপকমন্ট করকত চযইকি, সকব ৃযচ্চ পাঁচ (৫) ভমভনকটর মকধ্য
সকি র্যটয এভি করকত হকব।

কযর্ ৃ নযম্বযর, যমেযদ উত্তীকণ ৃর মযস ও
সযি, কযর্ ৃ যহযল্ডযকরর নযম ও কযকর্ ৃর
যপছকন থযকয ৩ ভর্ভর্কটর
CVV2(CVC2) োম্বার বেবদ জষ্ট স্থাতে
িবিত OK িাটে বিক করুে।

৪ ভর্ভর্কটর iPIN োম্বার বলখুে

Submit িাটতে বিক কতর ট্রােতজকশে
িম্পন্ন করুে। Successful
massage ো আিা পয জন্ত Browser

িন্ধ ো কতর অতপক্ষা করুে।

Trust Bank Limited Helpline: 09604016201
t-cash য যিয, টযকয র্ময ও অন্যযন্য যমযবযইি সাংক্রযন্ত তকের র্ন্য ককির্

যমইন যগটসাংিগ্ন ট্রাষ্ট ব্যাংক মকনযনীত যপ-পকেন্ট এ যেযগযকেযগ করুন।

যেযগযকেযগ - ০১৯৭৭ ০৮০ ০৪০

