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User Manual for NID Correction Fee Collection  

 

অনলাইনন জাতীয় পরিচয়পত্র সংন াধন (NID Correction) রি প্রদাননি জন্য আপনাি করিউটানিি ব্রাউজাি (গুগল 

ক্রাম, মরজলা িায়ািিক্স, অনপিা, ইন্টািননট এক্সনলািাি ইতযারদ) এি ইউআিএল (URL) অপ নন https://sbl.com.bd রলনে 

Enter চাপুন।  রননচি ছরি অনুযায়ী ক্পজটি ক্দেনত পানিন এিং “NID_Correction” এ রিক করুন।  

 

অথিা সিাসরি ব্রাউজানিি ইউআিএল এ https://sbl.com.bd:7070/NID_Correction/Fee/  রলনে Enter চাপুন। 

 

 

https://sbl.com.bd/
https://sbl.com.bd:7070/NID_Correction/Fee/
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আনিদনকািীি জাতীয় পরিচয়পত্র নাম্বাি, ক্মািাইল নাম্বাি এিং আনিদননি ধিন প্রদানপুি বক Submit িাটনন রিক করুন। 

 

 

তথ্য ঠিক থাকনল ছরিি মত সকল তথ্য (টাকাি পরিমানসহ) ক্দোনি। ক্পনমন্ট কিাি জন্য “Confirm Payment” িাটনন 

রিক করুন। 
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Confirm Payment িাটনন রিক কিাি পি রনননাক্ত ক্পজটি (Sonali Payment Gateway) প্রদর বত হনি। উক্ত 

ক্পজ ক্থনক আপরন ক্য ক্কান একটি অপ ন ব্যিহাি কনি রি পরিন াধ কিনত পািনিন। 

আপরন ক্সানালী ব্যাংক রলরমনটনেি গ্রাহক হনল একাউন্ট ট্রান্সিাি, ক্সানালী ক্েরিট কাে ব, ক্সানালী ক্ররেট কাে ব, ক্সানালী রপ্র-ক্পইে 

কাে ব ব্যািহাি কনি রি পরিন াধ কিনত পািনিন। 

এছাড়া ক্য ক্কান ব্যাংনকি ক্েরিট কাে ব, ক্ররেট কাে ব, ক্নক্সাস কাে ব রদনয় অথিা ক্মািাইল ব্যাংরকং এি রিকা , িনকট ব্যিহাি 

কনিও রি পরিন াধ কিনত পািনিন। 

 

এোনন উদাহিণ রহনসনি ক্সানালী ব্যাংক রলরমনটনেি Account Transfer ক্মােটি ক্দোননা হনলাোঃ 

আপনাি ক্সানালী ব্যাংক রলরমনটনেি একাউন্ট নম্বি, নাম এিং একাউনন্টি সানথ সংযুক্ত ক্মািাইল নম্বি প্রদান কনি submit 

Request িাটনন রিক করুন। 
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আপনাি ক্মািাইল নম্বনি SMS এি মাধ্যনম ৬ রেরজনটি একটি OTP (One Time password) ক্প্ররিত হনি, যা 

রননচি রচনত্র OTP রিনে প্রদান কনি Submit Confirmation িাটনন রিক কিনল সিলভানি রি পরিন াধ হনি। 

 

 

রি সিলভানি পরিন াধ হনল একটা ভাউচাি ক্দয়া হনি যা আপরন রপ্রন্ট কনি ভরিষ্যনতি জন্য সংিক্ষন কনি িােনত পািনিন। 

ভাউচানি একটি ১৪ রেরজনটি ট্রাননজক ন আইরে আনছ যা মনন িােনিন। এছাড়া রি প্রদানকািীি ক্মািাইনল একটি SMS ক্প্ররিত 

হনি।  
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আপরন যরদ তেন ভাউচাি রপ্রন্ট কনি না িানেন িা পনি ক্কান সময় রপ্রন্ট কিনত চান তাহনল ১৪ রেরজনটি ট্রাননজক ন আইরে টি 

রদনয় সাচ ব িক্স ক্থনক আপরন সাচ ব কনি রপ্রন্ট কিনত পািনিন। সাচ ব িনক্স ট্রাননজক ন আইরে রলনে Enter চাপুন। 

 

ছরিনত ক্দোননা “Print” িাটনন রিক কিাি পি আিাি ভাউচাি োউননলাে কিাি অপ ন আসনি। 

 

অরভনযাগোঃ  

ট্রাননজক ন সিরকবত ক্যনকান সমস্যায় আপরন কমনলইন কিনত পািনিন (Make Complain ক্মনু ক্থনক) এিং আপনাি 

কমনলইন এি স্ট্যাটাস রক অিস্থায় আনছ ক্সটা ক্দেনত পািনিন (My Complain ক্মনু ক্থনক)। 
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কমনলইন কিাি জন্য Complain -> Make Complain ক্মনু রিক করুন এিং প্রনয়াজনীয় তথ্য গুনলা পুিন কনি 

Submit িাটনন রিক করুন। 

 

কমনলইন সিলভানি সিন্ন হনল আপনানক একটি কমনলইন আইরে ক্দয়া হনি ক্যটা সংিক্ষন কনি িােনিন। 

 

 



Sonali Bill Payment System 
Developed By : IT Division(Business IT), Sonali Bank Limited, Dhaka 

 
 

আপনাি কমনলইনটিি স্ট্যাটাস জাননত  Complain -> Your Complain ক্মনুনত রিক করুন। 

 

 

এোনন দুইভানি সাচ ব কিনত পািনিন। Complain_Id Wise অথিা National_ID Wise. 

 

 

কমনলইন আইরে রদনয় অনুসন্ধান কিনল রননচি ছরিি মত আপনাি কমনলইন এি স্ট্যাটাস ক্দো যানি। 
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অথিা জাতীয় পরিচয়পত্র রদনয় সাচ ব কিনল অই পরিচয়পনত্রি অরধনন যতগুনলা কমনলইন আনছ সিগুলা ক্দোনি। 

 

 

“User-Manual” ক্থনক ম্যানুয়ালটি োউননলাে কিা যানি। 

 

 

 


