
                                                                

  

 

 

 

 

       সমটষর ংযযষগ ডষয়ষগ্রষম 

 

 

 

: একসটভ ষওয়ষর সরমষযর একক                 
:   চ্যষযনযর ক্রম ংখ্যষ                         :  ভভষযেজ / কষযরন্ট                       
:  চ্মষন কষযরন্ট ভকষযশষযেন্ট                :  সরযর অবস্থষ  
:  কষর্ড প্রসক্রযশষ প                             :  কষর্ড প্রযসং বযর্থতষ  
:  কষর্ড প্রযবল করষন                              :  বযষটষসরর ভভষযেজ 

: অসতসরক্ত ববদ্যযসতক ভষড              :  অযষষর্ম আইকন   
: সমটষযর অবসলষ্ট টষকষ  

 

 

সি-ভপজ কষর্ড সমটষর সরসচ্সত ও 

বযবষরসবসধ 

 

  স্মষর্ট কষর্ড দ্বষরষ সমটষর সরচ্ষর্জ করষর দ্ধসত  

 ভভসডং ভেলন ভথযক আনষর সরচ্ষর্জকৃত স্মষর্ট 
কষর্ডসট  সমটষযর প্রযবল করষযনষর পূযে আনষর 
সমটষযরর বর্তমষন বযষযন্স ভচ্ক কযর ভদখুন 
( এসসড সডযেযত সডপে ভসটং এ অথবষ 
সমটষযরর পুল বষটন সতন বষর ভচ্য )।  

 সরচ্ষর্জকৃত স্মষর্ট কষর্ডসট আনষর সমটষযরর কষর্ড স্লযট 
প্রযবল করষন। কষর্ডসটর প্রষযশ অযেকষংল কষর্ড স্লযটর 
অভযন্তযর প্রযবল করষযনষর র ২ সমসনট অযক্ষষ 
করুন। যসদ সমটষর দ্বষরষ কষর্ডসট গ্রন করষ য় তযব 
সমটষরসট ‘’Accepted Card‘’ প্রদর্শন করযব।  

 যসদ কষর্ডসট সমটষর দ্বষরষ প্রতযষখ্যষন করষ য় তযব 
সমটষরসট  ‘’Card Not Accepted‘’ প্রদর্শন করযব। 

 নতুন সরচ্ষর্জ ছষড়ষই যসদ গ্রষযকর স্মষর্ট কষর্ড সমটষযর 
ইনষর্ট করষ য় তযব সমটষরসট ‘’ Used‘’ প্রদর্শন 
করযব। 

 আনষর স্মষর্ট  কষর্ডসট সমটষর ভথযক ভবর করষর পূযে 
নতুন বযষযন্স ভচ্ক কযর সনন ।  

 সমটষর সরচ্ষর্জ করষর র  সরচ্ষর্জকৃত টষকষ সমটষযর 
ট্রষন্সপষর যব এবং সমটষর গ্রষকযক সবদ্যযৎ ংযযষগ 
সদযব ( ইতপূযে সবসিন্ন যযশ থষকয )। 

 ভয সমটষযরর জনয কষর্ড ইস্যয করষ যয়যছ তষ শুধুমষত্র 
ভই সমটষযরই বযবষর করষ যষযব। কষর্ড দ্বষরষ সমটষর 
সরচ্ষর্জ করযত নষ ষরয অযথষ সমটষযর কষর্ড বষর 
বষর প্রযবল নষ কসরযযশ আনষর সবদ্যযৎ অসপয 
ভযষগষযযষগ করুন। 



                                                                

 

 সকছু গুরুত্বপূর্ণ চ্যষযন নম্বর ও সববরন 

চ্যষযন চ্যষযন সববরন চ্যষযন চ্যষযন সববরন 
03 অবসলষ্ট টষকষ 70~75 ভপজ ভভষযেজ এবং কষযরন্ট যথষক্রযম 
04 েযল সমটষযর সরচ্ষর্জকৃত টষকষ 84 ষওয়ষর পযষক্টর  
18 বর্তমষন তষসরখ্ 222 এই মষয খ্রযচ্র সরমষণ 
19 বর্তমষন ময়  276 ভল সরচ্ষযর্জর সরমষণ 
30 ইউজষর নম্বর  279 সমটষযরর ভল সরচ্ষযর্জর তষসরখ্ / মযশ 
34 বর্তমষন ভরট  296 েযল টষসর্মনষ কভষর ভখ্ষষর তষসরখ্ / মযশ 
37 কতবষর সরচ্ষর্জ যয়যছ  312 েযল ওভষর কষযরন্টর তষসরখ্ / মযশ 
38 েযমষট সরচ্ষর্জ  318 েযল ওভষর ভভষযেযজর তষসরখ্ / মযশ 
69 ভেডস সসমট 332 েযল টষসরপ ভমষড সরবর্তযনর তষসরখ্ / মযশ 

 

 

 এসসড সডযেযত প্রদসর্শত ষধষরণ Error ভকষড 

Error ভকষড সববরণ 
01 ডষটষ ডশষ যষযশ নষ 
40 কষযর্ডর ধরযণর ত্রুসট 
45 গ্রষক নষম্বষর ত্রুসট 
46~47 সমটষর নষম্বষর ত্রুসট 
51~59 খুব তষডশষতষসডশ কষর্ড ভবর করষ যয়ছ 
83~85 ওযন কভষর অযষষর্ম অষরণ করষর মযশ সমটষর 

কষভষর এবং টষসর্মনষ কভষরসট ভষভষযব বষযনষ য়সন 
 93 বযষটষসর ভষ-ভভষযেজ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


