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FAQs 
 

1. আপনাদের ইসলামিক ওয়াদলট একাউন্ট খুলদে মক মক লাদে ? 

 

ইসলামিক ওয়াললট এর অ্যাকাউন্ট খুললে আপনালক কষ্ট কলর ককালনা ব্রাঞ্চ বা এলেলন্টর কালে কেলে হলব না, 

আপনি খুব সহজে নিজের ম োবোইল মেজেই নিজনোক্ত ডেুজ ন্টগুজলো মিলয় ইসলামিক ওয়ালললটর অ্যাকাউন্ট 

খুললে পারলবন; 

ক) োেীয় পমরচয় পত্র  

খ) নিজের কিাবাইল িম্বর 

গ) কসলমি েমব  

 

2. অ্যাকাউন্ট একটিভ হদে সাধারণে কেমেন সিয় লাদে ?  

  

সজব বোচ্চ ২ মেজে ৩ কাে য মিবস সিয় লালগ। 

 

3. আপনাদের সামভিস চার্ি এবং ট্রান্সদর্কশান মলমিট সম্পদকি র্ানদে চাই ।  

 

মবস্তামরে োনলে মিজেট  করুনঃ 

https://www.al-arafahbank.com/mfs/Fees-and-Charges.pdf 

https://www.al-arafahbank.com/mfs/Transaction_Limit_Islamic-Wallet.pdf 

 

অ্থবা কল করুন আিালির কন্টাক্ট কসন্টার িম্বজরেঃ  ১৬৪৩৪  

 

4. বযাংক একাউন্ট অ্যাড করদে পারমি না ।  

 

আপমন মনলেই আপনার বযাাংক একাউন্ট অ্যাড করলে পারলবন, এেনয আপনালক ো করলে হলব;  

 

• ইসলামিক ওয়াললট অ্যোজপ লগইন করলবন  

•  "More " অ্পশন এ মিক করলবন  

• "Bank Account" এ মিক করলবন  

•  (+) মচহ্ন টট কেস কলর আপনার বযাাংক একাউন্ট details টা পূরণ কলর "Submit " বাটন এ কেস করলবন  

• আপনার ওয়াললট কিাবাইল নম্বলর আসা OTP( Text Message ) designated োয়গায় type করলে হলব।  

োরপর আপনার Bank Account List  এ আপনার  Bank একাউন্ট টট Add হলব ।  

 

5. বযাংক অ্যাকাউন্ট অ্যাড করার সিয় ইরর মিদসর্ মেখাদে  “Mobile Number is not matched with 

Bank” । 

 

আপনার ওয়াললট নাম্বার এবাং বযাাংক অ্যাকাউন্ট এর কিাবাইল নাম্বার একই হলে হলব।  

 

 

 

 

https://www.al-arafahbank.com/mfs/Fees-and-Charges.pdf
https://www.al-arafahbank.com/mfs/Transaction_Limit_Islamic-Wallet.pdf
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6. অ্যাড িামন করার সিয় OTP ওয়াদলট নাম্বাদর আসদি না ।  

 

অ্যাড িামন করার সিয় OTP আপনার বযাাংক অ্যাকাউমন্ট  সংযুক্ত কে কিাবাইল নাম্বার মেয়ো আলে কসই 

কিাবাইল নাম্বালর আসলব।  

 

7. আিার আল-আরাফাহ বযাংক এ একাউন্ট নাই , েবুও মক আমি ইসলামিক ওয়াদলট খুলদে পারদবা ? 

 

আল-আরািাহ ইসলািী বযাাংলক অ্যাকাউন্ট না থাকললও আপমন ইসলামিক ওয়ালললট অ্যাকাউন্ট ওলপন করলে 

পারলবন।  

 

8. আল-আরাফাহ ইসলািী বযাংদকর এদর্ন্ট বযাংমকং অ্যাকাউন্ট মক অ্যাড কদর অ্যাড িামন করদে 

পারদবা ?  

 

আপমন আল-আরািাহ ইসলািী বযাাংলকর এলেন্ট বযাাংমকাং অ্যাকাউন্ট অ্যাড কলর অ্যাড িামন করলে পারলবন। 

 

9. অ্নয মে মকান বযাংদকর অ্যাকাউন্ট অ্যাড কদর কযাশ ইন করদে পারদবা ?  

 

এই িুহুলেয শুধুিাত্র  আল-আরািাহ ইসলািী বযাাংলকর অ্যাকাউন্ট অ্যাড কলর অ্যাড িামন / কযাশ ইন করলে 

পারলবন ।  

 

10.  ফান্ড ট্রান্সফার মকভাদব করদবা ? 

 

কে অ্যাকাউন্ট-এ ফোন্ড ট্রান্সিার করলবন, েথলি ঐ অ্যাকাউন্টটট কবমনমিনসয়োমর অ্পশলন মগলয় অ্যাড কলর 

মনলে হলব। োরপর কহাি কপইলে এলস “Transfer Fund” কিনু কে মিক কলর “To Bank” অ্পশলন মিক করলে 

হলব ।  

 

11.  মবমনমফসিয়ামর অ্পশদন কেগুদলা বযাংক অ্যাকাউন্ট অ্যাড করা োদব ? 

 

কবমনমিনসয়োমর অ্পশলন অ্সংখয বযাাংক অ্যাকাউন্ট অ্যাড করলে পারলবন।   

 

12.  আিার বযাংক অ্যাকাউন্ট পাসদপাটি মেদয় মখালা। আিার এনআইমড নাই। আমি ইসলামিক ওয়াদলট  

চালু করদে চাচ্ছে , মকাদনা ঝাদিলা হদব সক ? নেুবা অ্নয উপায় আদি মক ? 

 

ইসলামিক ওয়াললট অ্যাকাউন্ট কখালার েনয বেযিালন শুধুিাত্র NID কাডয বযবহার কলরই অ্যাকাউন্ট ওলপন 

করা োয়। 

 

13.   কযাশ আউদটর এর সুমবধা মক, মকাথায় কযাশ আউট করদবা, কযাশ আউদটর এর চার্ি কে  ?  

 

আল-আরোফোহ ্ইসলো ী বযোংজের ময মেোি ব্রোঞ্চ / এজেন্ট বযোংনেং আউটজলট মেজে েযোশ আউট েরজে 

পোরজবি।  
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িাসভিি চার্ি িম্পর্কি সিস্তাসিত র্ানর্ত মনদচর মলংক মিক কদর সভজর্ি করুনঃ   

https://www.al-arafahbank.com/mfs/Fees-and-Charges.pdf 

 

14.  App বযবহার কির্ে কী Reference মবানাস আদি ?  

 

এই িহুলূে য এই ধরলণর ককালনা অ্ফোর কনই।  

 

 

15.  ইসলামিক ওয়াদলদট আপনাদের এদর্ন্ট পদয়ন্ট মকাথায়? কযাশ ইন / অ্যাড িামন মকভাদব করদবা? 

 

আল-আরোফোহ ইসলো ী বযোংজের ময মেোি ব্রোঞ্চ এবং এজেন্ট পজয়ন্ট মেজে ইসলোন ে ওয়োজলজট েযোশ ইি / 

অ্যোড  োনি েরজে পোরজবি।   

 

16.  মে মকান বযাংদকর মডমবট কাডি মথদক কী অ্যাড-িামন করদে পারদবা ?  

 

আপমন কে ককান বযাাংলকর কডমবট কাডয কথলক অ্যাড িামন করলে পারলবন , অ্বশযই ঐ কডমবট কাডযটট মিসা 

অথিা িাস্টার েোডব হলে হলব।   

মবস্তামরে োনলে মিজেট  করুনঃ   https://www.al-arafahbank.com/mfs/Fees-and-Charges.pdf 

 

17.  BEFTN এর মাধ্যর্ম মিমনিান কে টাকা ফান্ড ট্রান্সফার করা োয় ?  

 

মলমিট সাংক্রান্ত মবস্তামরে োনলে মিজেট করুনঃ   

https://www.al-arafahbank.com/mfs/Transaction_Limit_Islamic-Wallet.pdf 

 

 

18.  ইসলামিক ওয়াদলট মেদয় বযাংক একাউন্ট বযাদলন্স মকভাদব মচক করদবা । ইসলামিক ওয়াদলট 

মেদয় মক বযাংক অ্যাকাউন্ট মখালা োদব?  

 

ইসলামিক ওয়াললট মিলয় আপমন শুধুিাত্র আপনার ইসলামিক ওয়ালললটর বযাললন্স কচক করলে পারলবন। 

ইসলামিক ওয়াললট মেজে বযোংে এেোউন্ট মখোলো যোজব িো ।  

 

19.  ইসলামিক ওয়াদলট মেদয় আল-আরাফাহ ইসলািী বযাংক এর ক্রেসিি কাডি মবল মকভাদব র্িা 

মেদবা এবং ক্রেসিি কাডি মথদক অ্যাড িামন করা োদব কী ?   

 

 এই সামিযসটট েজক্রয়াধীন, শীঘ্রই চালু করো হজব ।  

 

20.  লঙ্কাবাংলা মেমডট কাদডির মবল প্রোন করা োদব ?  

 

ইসলামিক ওয়াললট এর িাধযলি আপমন লঙ্কাবাাংলা কক্রমডট কালডযর মবল পমরলশাধ করলে পারলবন ।   

https://www.al-arafahbank.com/mfs/Fees-and-Charges.pdf
https://www.al-arafahbank.com/mfs/Fees-and-Charges.pdf
https://www.al-arafahbank.com/mfs/Transaction_Limit_Islamic-Wallet.pdf
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21.  সব বযাংক এর মেমডট কাডি অ্ন্তভুিক্ত নাই, বাকী গুলা কদব হদব ?  

 

ইসলামিক ওয়াললট এর  োধ্যজ  ১৭ টট বযাাংমের কক্রমডট কামডবর নবল কপলিন্ট েরো যোয়, পে যায়ক্রলি অ্িযোিয 

বযাাংলকর কক্রমডট কাডয অ্ন্তর্ভ বক্ত করা হলব।  

 

22.  NPSB মসদেি চালু কর্ি কির্িন ?  

 

NPSB সামিযসটট নিজয় েোে চলজে, খুব শীঘ্রই চোলু হজব ।   

 

23.  আমি আর্দক একটা মেমডট কাডি মবল/ ফান্ড ট্রান্সফার কদরমি, এখনও ট্রান্সফার  হয় নাই ।  

 

 সাধারণে ২/৩ কাে য মিবস এর িলধয ট্রান্সিার হলব।  

 

24.  অ্যাপ বযবহার করদে মক মসমভং অ্যাকাউন্ট লােদব, নামক ইন্টারদনট বযাংমকং ওদপন করদে হদব ? 

 

ইসলামিক ওয়াললট বযবহার করলে আপনার কসমিাং অ্যাকাউন্ট মকাংবা ইন্টারলনট বযাাংমকাং ওলপন করার ককান 

েলয়ােন কনই। 

25. মেমডট কাডি এর মবল পমরদশাধ করদে কে টাকা চার্ি মেদে হয় ? 

 

সোনর্বস চোেব সম্পজেব নবস্তোনরে েোিজে নর্জেট েরুিেঃ  

https://www.al-arafahbank.com/mfs/Fees-and-Charges.pdf 

 

26. অ্নয বযাংক অ্যাকাউন্ট মথদক মেন ইসলামিক ওয়াদলদট টাকা আনা োয় মস বযবস্থা চালু কদরন।  

 

অ্নয বযাাংক অ্যাকাউন্ট কথলক কডমবট কালডযর িাধযলি সহলেই ইসলামিক ওয়ালললট টাকা আনা োয়। 

আপনার িূলযবান িোিলের েনয ধনযবাি। 

 

27.  মবেযুৎ মবল মেয়া োদব ?  

 

আপনার DPDC, DESCO মবল পমরলশাধ করুন মনমিলেই। এেনয ওয়ালললট লগইন কলর “Bill Pay” অ্পশন 

কথলক আপনার কাঙ্ক্ষিে  সামিযসটট মসললক্ট করুন এবাং মবল পমরলশাধ করুন।  

 

28.  মকাদনা কযাশবযাক অ্ফার  আদি ? 

 

এ িুহলূে য ইসলামিক ওয়ালললট ককালনা কযাশবযাক অ্িার কনই। 

 

 

 

 

https://www.al-arafahbank.com/mfs/Fees-and-Charges.pdf
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29.  এটার র্নয বামষ িক চার্ি কে ?  

 

ইসলামিক ওয়াললট বযবহালরর েনয আপনালক ককান বামে যক চােয মিলে হলব না । 

 

30.  ইসলামিক ওয়াদলদট লেইন করদে আপনাদের USSD ক্রকাি কে ? 

 

ইসলোন ে ওয়োজলজটর USSD মেোডেঃ  *434#   

 

31.  িাোর কাদডি মক মলাড / টাকা পাঠাদে পারদবা ?  

 

ইসলামিক ওয়ালললটর িাধযলি আপমন িাস্টার কালডযর মবল পমরলশাধ করলে পারলবন।  

 

32.  আিার বযাংক অ্যাকাউন্ট এ টাকা থাকা সদেও ০.০০ মেখাদে মকদনা ?   

 

আপমন ইসলামিক ওয়াললট মিলয় শুধুিাত্র ওয়াললট অ্যাকাউন্ট এর বযাললন্স কিখলে পারলবন বযোংে 

এেোউজন্টর িয় ।   

 

33.  লেইন করার সিয় Error মিদসর্ মেখাদে  “You are not allowed to access from this Device.”  

 

আপনার ওয়াললট নাম্বার মিলয় সব বোনধ্ে সংখযে ম োবোইজল লগইি েজরজেি।   

 

34.  লেইন করার সিয় ইরর মিদসর্ মেখাদে  “Invalid User Credential”।   

 

আপমন িূল মপন মিলেন । মপন নাম্বার িূলল কগলল আিালির কন্টাক্ট কসন্টালর কোগালোগ করুনঃ ১৬৪৩৪ 

 

35.  লেইন করার সিয় “ Device serial Number “ চাদে।  

 

আপমন এলেন্ট অ্যাপ এ লগইন করার কচষ্টা করলেন। অ্নুগ্রহ কলর “Islamic Wallet“ অ্যাপ লগইন করুন ।   

 

36.  ওয়াদলদট টাকা রাখদল মকান মপ্রামফট মেওয়া হদব ? 

 

মবস্তামরে োনলে আিালির ওলয়ব সাইট মিজেট করুন ।   

 

37.  ওয়াদলট নাম্বার মক পমরবেিন করা োদব  ?  

 

এই সামিযসটট এখলনা চালু করা হয়মন।   

 

38.  অ্যাক্রে লেইন হদে না। লেইন করদল “Unfortunately, Islamic wallet has stopped” মেখাদে ।     

 

আপনার মডিাইলসর কসটটাং অ্পশন কথলক ইসলামিক ওয়াললট অ্যাপ এর Cache data মিয়ার কলর আবার 

কচষ্টা করুন।  
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39.  ইদিল মভমরফাই হদে না ।  

 

অ্নুগ্রহ কলর আিালির কন্টাক্ট কসন্টালর কিান কলর আপনার ওয়াললট আইমড কশয়ার করুন। 

  

40.  এনআইমড কাক্রিিি ফদটাকমপ / অ্নলাইন কমপ  মেদয় কী ওয়াদলট মরচ্ছর্দেশন করদে পারদবা ?  

 

আপমন এনআইমড’র িলটাকমপ / অ্নলাইন কমপ মিলয় ওয়াললট মরজেজেশি করলে পারলবন ।  

 

41.  ওয়াদলট ওদপন করার পর েইুটট অ্পশন মেখাদে “Sign in এবং Sign up” ।   

 

আপমন েমি পূলব য একবার করজেলেশন কলর থালকন, েখন Sign In মিক কলর ওয়াললট আইমড এবাং মপন নাম্বার 

মিলয় লগ ইন করলবন। 

আর েমি আপমন নেুন হলয় থালকন েখন Sign up মিক কলর করজেলেশন েলসস সম্পুণ য করলবন। 

 

42.  আপনাদের বেিিাদন মক মক সামভিস লাইভ আদি ?  

 

আ োজের বেব োি সোনর্বস গুজলো সম্পজেব েোিজে নর্জেট েরুিেঃ  

 

https://www.al-arafahbank.com/mfs/Islamic-Wallet-live-service-list.pdf 
 

 

43. আমি মডসদকা মবল মেদয়মি, এখদনা আনদপইড মেখাদে ক্রকর্না ?  

 

কডসলকা একটা মনমিষ্ট সিয় পর পর েলসস চালায়। কডসলকা েখন েলসস চালালব েখন আপনার মবলটট কপইড 

কিখলে পালবন।   

 

44.  বাংলাদেদশর  বামহদর  ইসলামিক ওয়াদলট অ্যাপ বযবহার করা োদব সক ?  

 

বাাংলালিলশর  বামহলর  ইসলামিক ওয়াললট অ্যাপ বযবহার করা োলব না ।  

 

45.  আিার সব মকিু মভমরফাইড োরপর ও অ্যাড িামন হদে না ।  

 

ওয়াললট কথলক আপনার বযাাংক অ্যাকাউন্টটট মডনলট কলর আবার অ্যাড করুন ।  

 

46.  ওয়াদলট ব্লক এবং হাডি ব্লক মকক্রনা হয় ? 

 

েোস্ট োর ৩ বার িূল মপন মিলল কটলম্পারামর ব্লক হয়, ৩০ মিমনট পর েোস্ট োর আবার সটিক মপন মিলয় লগইন 

করলে পারলব ।   

ব্লক অ্বস্থায় কাস্টিার েমি কলয়কমিন ওয়ালললট লগইন না কলর , েখন হাডয ব্লক হলয় োলব।  
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47.  ইসলামিক ওয়াদলট অ্যাকাউন্টটি মক বযাংক অ্যাকাউন্ট ?  

 

ইসলামিক ওয়াললট বাাংলালিশ বযাাংক অ্নুলিামিে আল-আরোফোহ ইসলো ী বযাাংলকর ম োবোইল নফিোজিয়োল 

সোনর্বস ( ম োবোইল বযোংনেং  বলজে পোজরি) ।  

 

48.  মরচ্ছর্দেশান প্রদসস সমূ্পণ ি করার পর েখন সাবমিট মেচ্ছে  “Invalid Input” মেখাদে ।  

করজেলেশন এর সিয় আপমন ককান একটট অ্পশন মিপ কলরলেন। অ্নুগ্রহ কলর আবার নেুন কলর কচষ্টা 

করুন ।   

 

49.  আিার অ্নলাইন কমপ এক মপইর্, ওয়াদলদটর ফ্রন্ট এবং বযাক মপইদর্  িমব মকভাদব আপদলাড 

করদবা।  

ওয়ালললট ফ্রন্ট এবাং বযাক কপইলে আপমন একই েমব আপললাড করলবন।  

 

50.  বযাংক অ্যাকাউন্ট এর নাদির িাদঝ/ শুরুদে সংখযা আদি, এই বযাংক অ্যাকাউন্ট টা মকভাদব 

মবমনমফসিয়ামর সির্ির্ি অ্যাড করদবা ?  

 

বযোংে অ্যোেোউজন্টর িোজ র  োজে / শুরুজে সংখযো েোেজল, মস বযোংে অ্যোেোউন্ট অ্যোড েরো যোজব িো।  

 

51.  ডাচ-বাংলা িযাাংর্কি Nexus Card ক্রথর্ক অযাি মাসন কিা যার্ি ? 

 

ডোচ-বোংলো বযোংজের Nexus Card মেজে অ্যোড  োনি েরো যোজব িো। ময মেোি বযোংজের  Visa / Master / Amex 

েোডব মেজে অ্যোড  োনি েরজে পোরজবি ।    

 

52.  I'm interested. Can you tell me more ?   Can I learn more about your business ? 

 

ইসলোন ে ওয়োজলট সম্পজেব  মবস্তামরে োনলে মিজেট করুনঃ  

https://www.al-arafahbank.com/islamic-wallet.php 

অ্থবা কল করুনঃ ১৬৪৩৪ িম্বজর ।   

 

53.  এযাপ মেদয় একাউন্ট  খুদলমি। এটট মেদয় মক মসবা পাওয়া োদব ? 

 

ইসলামিক ওয়াললট বাাংলালিলশর সব যেথি শমরয়াহ মিমিক কিাবাইল বযাাংমকাং সামিযস। ইসলামিক ওয়ালললটর 

কসবা সিূহঃ  
 

- আল-আরািাহ ইসলািী বযাাংক অ্যাকাউন্ট কথলক অ্যাড িামন। 

- কে ককান কক্রমডট এবাং কডমবট কাডয কথলক অ্যাড িামন।  

- কিাবাইল মরচােয ।  

- কযাশ আউট। 

-  কে ককান বযাাংলক িান্ড ট্রান্সিার । 

- কক্রমডট কাডয এর মবল কপলিন্ট । 
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- ইউটটমলটট মবল কপলিন্ট ।       

- অ্ন লাইন িালচযন্ট কপলিন্ট। 

 

54.  মলান েরকার ।  

 

এ সম্পজেব নবস্তোনরে েোিজে আপিোর নিেটস্থ আল-আরোফোহ ্ইসলো ী বযোংজের ব্রোজঞ্চ মযোগোজযোগ েরুি 

অ্েবো েল েরুিেঃ ১৬৪৩৪ িম্বজর ।  

 

55.  কীভাদব ইসলািী বাংক মথদক islamic wallet এ টাকা অ্যাড করদবা ?  

 

আপনি খুব সহজে ময মেোি বযোংজের নর্সো,  োস্টোর এবং এজ ক্স  েোডব মেজে অ্যোড  োনি েরজে পোরজবি।   

 

56.  অযাে এিাং USSD – ক্রত কযাশ আউি চার্ি কত ? 

 

সোনর্বস চোেব সম্পজেব নবস্তোনরে েোিজে নর্জেট েরুিেঃ  

 

https://www.al-arafahbank.com/mfs/Fees-and-Charges.pdf 

 

57.  ক্রিজর্র্েশন / িাইন আে কির্ে সক ক্রকান ক্রিানাি ক্রেন ? 

 

এই  হূজে মরজেজেশি েরজল মেোি মবোিোস মেওয়ো হজে িো ।  

 

58.  অযাকাউন্ট ওর্েন এি কার্ কির্ত চাই। 

 

এেন্ট এবং নডেনবউটর নিজয়োজগর স য় দেনিে পজিেোয় এবং আ োজের মফইসবুে মপইজে েোনিজয় মেয়ো 

হজব।   

 

59.  সিসেএি এি েসেসি ক্রকমন আেনার্েি ? 

 

এ সম্পজেব নবস্তোনরে েোিজে আপিোর নিেটস্থ আল-আরোফোহ ্ইসলো ী বযোংজের ব্রোজঞ্চ মযোগোজযোগ েরুি 

অ্েবো েল েরুিেঃ ১৬৪৩৪ িম্বজর ।  

 

60.  েল্লী সিেযযৎ এি সিে ক্রের্মন্ট চােয করুন ।   

 

পল্লী নবেুযৎ এর নবল মপজ ন্ট সোনর্বসটট প্রজিয়োধ্ীি, শীঘ্রই সোনর্বসটট চোলু হজব।  

 

 

61.  জর্সে সির্িা সির্ম সিচার্ি কিাি েদ্ধসত চােয কির্ে ভার্ো ির্তা। 

আপিোর  ূলযবোি  েো জের েিয ধ্িযবোে। আ রো এই সোনর্বস নিজয় েোে েরনে।  

 

https://www.al-arafahbank.com/mfs/Fees-and-Charges.pdf
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62. ক্রমািাইে সিচার্ি এ ক্রকার্না অফাি / কসমশন আর্ে ?   

আপিোর  ূলযবোি  েো জের েিয ধ্িযবোে। আ রো এই সোনর্বস নিজয় েোে েরনে। 

63. ক্রমািাইে িযাাংসকাং আন্ত ক্রেনর্েন চােয কর্ি ক্রেন। 

আপিোর  ূলযবোি  েো জের েিয ধ্িযবোে। আ রো এই সোনর্বস নিজয় েোে েরনে। 

64.  সিজর্িাে েদ্ধসতর্ত সিসেএি র্মা সের্ত োির্ে ভার্ো ির্তা ।  

 

আপিোর  ূলযবোি  েো জের েিয ধ্িযবোে। আ রো এই সোনর্বস নিজয় েোে েরনে।  

 

65.  সকভার্ি এই ক্রিিাটি গ্রিন কির্িা ? 

 

এই সোনর্বসটট মিওয়োর েিয আপোিোজে ব্রোজঞ্চ যোওয়োর েরেোর িোই। ঘজর বজস আপনি নিজেই এই মসবোটট 

গ্রহি েরজে  পোরজবি।  

 

প্রেজ , Google Playstore অ্েবো Apple Appstore মেজে ইসলোন ে ওয়োজলট অ্যোপটট ডোউিজলোড েজর 

অ্যোেোউন্ট খুলুি। আপিোর অ্যোেোউন্টটট মর্নরনফজেশি হওয়োর পজর, ইসলোন ে ওয়োজলজটর সেল সোনর্বস 

আপনি গ্রহি েরজে পোরজবি।   

 

 

 


