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NBR-Sonali Bank Online Travel Tax Collection 

অনলাইনন ট্রানেল ট্যাক্স প্রদাননর জন্য আপনার কম্পিউটানরর ব্রাউজার (গুগল ক্রাম, মম্পজলা ফায়ারফক্স, 

ইন্টারননট এক্সনলারার, অনপরা ইত্যাম্পদ) এর ইউআরএল (URL) অপশনন 

https://sbl.com.bd:7070/nbrTravelTax/Collection/Create  ম্পলনে Enter চাপুন। ম্পননমাক্ত ছম্পি অনুযায়ী 

Window ক্দেনত্ পানিন।  

 

আনিদনকারীর নাম, পাসনপাট ট নম্বর, যাত্রীর ধরণ, পম্পরিহনণর ধরণ, গন্তব্যস্থল, ক্মািাইল নম্বর ইত্যাম্পদ প্রনয়াজনীয় 

ত্থ্য প্রদানপূি টক Submit িাটনন ম্পিক করুন। স্থলপনে ভ্রমনণর ক্েনত্র সকল িয়নসর ভ্রমণকারীর ট্রানেল ট্যানক্সর 

পম্পরমাণ ৫০০.০০ (পাঁচশত্) টাকা, জলপনে ভ্রমনণর ক্েনত্র ১২ (িানরা) িছনরর উনধটর ভ্রমণকারীর ট্রানেল ট্যানক্সর 

পম্পরমাণ ৮০০.০০ (আটশত্) টাকা, ৫ (পাঁচ) ক্েনক ১২ (িানরা) িছনরর ভ্রমণকারীর ট্রানেল ট্যানক্সর পম্পরমাণ 

৪০০.০০ (চারশত্) টাকা। 

 

https://sbl.com.bd:7070/nbrTravelTax/Collection/Create
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ত্থ্য সািম্পমট করার পূনি ট ত্থ্য ম্পিয়ার করার প্রনয়াজন হনল Clear িাটনন ম্পিক করনল সকল ত্থ্য মুনছ যানি। 

 

 

Submit িাটনন ম্পিক করার পর ম্পননমাক্ত ক্পজটি প্রদম্পশ টত্ হনি। 
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আপনার প্রদানকৃত্ ত্থ্য সঠিক োকনল ক্পনমন্ট সিন্ন করার জন্য Payment Request িাটনন ম্পিক করুন।  

 

 

 

প্রদানকৃত্ ত্নথ্য ভুল োকনল Edit িাটনন ম্পিক কনর ত্থ্য সংনশাধন কনর পুনরায় Submit িাটনন ম্পিক করুন। 

অত্ঃপর Payment Request িাটনন ম্পিক ক্পনমন্ট সিন্ন করুন। 
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Payment Request িাটনন ম্পিক করার পর ম্পননমাক্ত ক্পজটি প্রদম্পশ টত্ হনি। 

 

 

 

উপনরাক্ত ক্পজ ক্েনক আপম্পন ক্য ক্কান একটি অপশন ব্যিহার কনর ট্রানেল ট্যাক্স পম্পরনশাধ করনত্ পারনিন। 

আপম্পন ক্সানালী ব্যাংক ম্পলম্পমনটনের গ্রাহক হনল একাউন্ট ট্রান্সফার, ক্সানালী ক্েম্পিট কাে ট, ক্সানালী ক্রম্পেট কাে ট, 

ক্সানালী ম্পপ্র-ক্পইে কাে ট ব্যিহার কনর ট্রানেল ট্যাক্স পম্পরনশাধ করনত্ পারনিন। 

এছাড়া ক্য ক্কান ব্যাংনকর ক্েম্পিট কাে ট, ক্রম্পেট কাে ট, এনমক্স কাে ট, ক্নক্সাস কাে ট, ম্পিকাশ, রনকট, ইউকযাশ ব্যিহার 

কনরও ট্রানেল ট্যাক্স পম্পরনশাধ করনত্ পারনিন। 
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ক্সানালী ব্যাংক ম্পলম্পমনটনের একাউনন্টর মাধ্যনম ট্রানেল ট্যাক্স পম্পরনশাধঃ 

ক্সানালী ব্যাংক ম্পলম্পমনটনের ক্য ক্কান শাোয় আপনার একাউন্ট োকনল আপম্পন Account Transfer িাটনন ম্পিক 

কনর আপনার একাউন্ট ক্েনকই ট্রানেল ট্যাক্স পম্পরনশাধ করনত্ পারনিন।  

Account Transfer িাটনন ম্পিক ক    প  ম্পনননাক্ত ক্পজটি প্রদম্পশ টত্ হনি। 
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আপনার ক্সানালী ব্যাংক ম্পলম্পমনটনের একাউন্ট নম্বর, একাউনন্টর নাম, একাউনন্টর সনে সংযুক্ত ক্মািাইল নম্বর 

উপনরাক্ত ক্পনজ প্রদম্পশ টত্ ম্পফনে প্রদান কনর Submit Request িাটনন ম্পিক করুন। এরপর ব্যাংক একাউনন্টর 

সনে সংযুক্ত ক্মািাইল নম্বনর SMS এর মাধ্যনম একটি OTP (One Time Password) ক্প্রম্পরত্ হনি, যা 

ম্পননচর ম্পচনত্র প্রদম্পশ টত্ OTP ম্পফনে প্রদান কনর Submit Confirmation িাটনন ম্পিক করনল সফলোনি ট্রানেল 

ট্যাক্স পম্পরনশাম্পধত্ হনি এিং একটি SMS ক্নাটিম্পফনকশন ক্মািাইল নম্বনর ক্প্রম্পরত্ হনি।  

 

 

কানে টর মাধ্যনম ট্রানেল ট্যাক্স পম্পরনশাধঃ 

কানে টর মাধ্যনম ট্রানেল ট্যাক্স পম্পরনশানধর জন্য ম্পনননাক্ত ম্পচনত্রর ন্যায় Cards  এ ম্পিক কনর আপনার পছন্দমত্ 

কাে ট (ক্য ক্কান ব্যাংনকর ক্েম্পিট কাে ট, ক্রম্পেট কাে ট, এনমক্স কাে ট, ক্নক্সাস কাে ট) ম্পসনলক্ট কনর ত্ার মাধ্যনম ট্রানেল 

ট্যাক্স পম্পরনশাধ করনত্ পারনিন।   
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এোনন উদাহরণস্বরূপ VISA ক্েম্পিট কানে টর মাধ্যনম ট্রানেল ট্যাক্স পম্পরনশাধ ক্দোননা হনলা। VISA ক্েম্পিট কানে টর 

মাধ্যনম ট্রানেল ট্যাক্স পম্পরনশানধর জন্য ম্পনননাক্ত ম্পচনত্রর ন্যায় VISA িাটনন ম্পিক করুন।  

 

 

VISA িাটনন ম্পিক করনল ম্পনননাক্ত ম্পচনত্রর ন্যায় ক্পজ ওনপন হনি, পুনরায় VISA িাটনন ম্পিক করুন। 

 

VISA িাটনন ম্পিক করনল ম্পনননাক্ত ম্পচনত্রর ন্যায় ক্পজ ওনপন হনি। আপনার VISA কাে ট হনত্ Card Number, 

কানে টর Expiry month, Expiry year, Cardholder name, Security code (কানে টর ম্পপছননর অংনশ উনেম্পেত্ 

৩ ম্পেম্পজনটর ক্কাে) প্রদান কনর Pay now িাটনন ম্পিক করনল সফলোনি ট্রানেল ট্যাক্স পম্পরনশাম্পধত্ হনি এিং 

একটি SMS ক্নাটিম্পফনকশন ক্মািাইল নম্বনর ক্প্রম্পরত্ হনি।  
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ক্মািাইল ব্যাংম্পকং এর মাধ্যনম ট্রানেল ট্যাক্স পম্পরনশাধঃ 

 

ক্মািাইল ব্যাংম্পকং এর মাধ্যনম ট্রানেল ট্যাক্স পম্পরনশানধর জন্য ম্পনননাক্ত ম্পচনত্রর ন্যায় Mobile Banking এ ম্পিক 

কনর bKash / Rocket / UCash ইত্যাম্পদ অপশন পাওয়া যানি। ক্যোন ক্েনক আপম্পন আপনার পছন্দমত্ ক্মািাইল 

ব্যাংম্পকং এর মাধ্যনম ট্রানেল ট্যাক্স পম্পরনশাধ করনত্ পারনিন।   

 

 

 

 

 

এোনন উদাহরণস্বরূপ bKash এর মাধ্যনম ট্রানেল ট্যাক্স পম্পরনশাধ ক্দোননা হনলা। bKash এর মাধ্যনম ট্রানেল 

ট্যাক্স পম্পরনশানধর জন্য ম্পনননাক্ত ম্পচনত্রর ন্যায় bKash িাটনন ম্পিক করুন।  
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bKash িাটনন ম্পিক করনল ম্পনননাক্ত ম্পচনত্রর ন্যায় ক্পজ ওনপন হনি, Payment Amount সঠিক হনল  

Pay with bKash িাটনন ম্পিক করুন। 

 

 

Pay with bKash িাটনন ম্পিক করনল ম্পনননাক্ত ম্পচনত্রর ন্যায় ক্পজ ওনপন হনি। আপনার ক্মািাইনল একটি  

OTP (One Time Password) ক্প্রম্পরত্ হনি। উক্ত OTP ম্পননচ প্রদম্পশ টত্ ম্পফনে প্রদান কনর Proceed িাটনন ম্পিক 

করনল সফলোনি ট্রানেল ট্যাক্স পম্পরনশাম্পধত্ হনি এিং bKash ক্েনক একটি SMS ক্নাটিম্পফনকশন ক্মািাইল নম্বনর 

ক্প্রম্পরত্ হনি।  
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ক্য ক্কান মাধ্যনম ট্রানেল ট্যাক্স পম্পরনশানধর পর ম্পনননাক্ত Travel Tax Pay Slip পানিন যা ইম্পমনগ্রশন অম্পফনস 

প্রদশ টন/ব্যিহানরর জন্য সংরেণ করনিন।  

 

 


