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MTB Simple – Frequently Asked Questions (FAQ) 
v.1 – March 2021 
________________________________________________________________________________________ 

 
  Question / প্রশ্ন Answer / উত্তর 

1 What is MTB Simple?  ‘MTB Simple’ is a solution of instant account opening with the help of eKYC 
guideline of Bangladesh Bank. With this solution, any Bangladeshi individual can 
open an account (MTB Simple Account) with Mutual Trust Bank using his/her 
NID, instantly.  

 MTB সিম্পল সি? MTB সিম্পল হললো eKYC র িুসিধো িযিহোর িলর এিোউন্ট খ োলোর এিটি িলুযশন। এর 

মোধযলম খে খিোলনো িোাংলোলেশী তোর NID িোর্ড সেলে সমউচুেোল ট্রোস্ট িযোাংলি এিোউন্ট 

 ুললত পোলর । 

2 Who can open account with 
MTB Simple?  

Any Bangladeshi individual with valid NID Card and 18 Years or above.  

 MTB সিম্পল এিোউন্ট খি 

 ুললত পোরলি ? 

খে খিোন িোাংলোলেশী িযক্তি (১৮ িছর িো তেধূ ড ) তোর NID িোর্ড িযিহোর িলর MTB সিম্পল 

এিোউন্ট  ুললত পোরলি। 

3 Can the MTB Simple Account 
opened jointly? 

No, this account can only be opened under single name of an individual.  

 MTB সিম্পল এিোউন্ট েুগ্ম 

নোলম সি  ুললত পোরলি ? 

নো । আপোতত শুধুমোত্র এিি নোম এ MTB সিম্পল এিোউন্ট খ োলো েোলি । 

4 How can a person open an 
MTB Simple Account?  

It’s really simple. The person needs to keep the following things ready:  
- Any mobile device / computer / laptop / tab with internet connection 
- His / her NID card 
- Photo of his / her Nominee 
- NID Card or, Passport Copy or, Birth certificate of his/her Nominee 

 

The person needs to visit the web link for MTB Simple and follow the instruction 
on the screen to open MTB Simple account instantly. At the end of process, the 
client will receive the Account Number.  
 

Link: https://ekyc.mutualtrustbank.com/  

 এিজন িযক্তি িীভোলি MTB 

সিম্পল এিোউন্ট  ুললত পোলরন ? 

এিো অলনি িহজ।  শুধুমোত্র সনম্নসলস ত ক্তজসনিগুসল প্রস্তুত রো লত হলি: 

 ইন্টোরলনি িাংলেোগ িহ খে খিোনও খমোিোইল সর্ভোইি / িম্পম্পউিোর / লযোপিপ / 

িযোি 

 NID িোর্ড  

 এিোউন্ট এর নসমনীর ছসি  

 এিোউন্ট এর নসমনীর NID িোর্ড /Passport িসপ / িোর্ ড িোটিডসিলিি িসপ 

 

MTB সিম্পল এিোউন্ট তোৎক্ষসিি ভোলি  ুললত িযক্তিলি MTB সিম্পল এর ওলেি সলাংি 

এ সগলে ক্তিলনর সনলেডশনো অনুিরি িরলত হলি। িমস্ত প্রক্তিেো খশলে, গ্রোহি অযোিোউন্ট 

নম্বর পোলিন। 

https://ekyc.mutualtrustbank.com/
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5 
 
 
 

What are the key steps to 
follow to open account using 
MTB Simple? 

a. Key in Email address & Mobile Number and verify with OTP 
b. Take photo of NID (alternatively client can take better photo of his NID Card 
and upload herein) 
c. Take selfie (Picture of Self, please consider sufficient light) 
d. Wait few moments for your verification 
e. Check, review and correct (if required) information on the screen 
f.  Select Preferred Branch 
g. Key in address and other information as instructed on the screen 
h. Upload photo of your Nominee and Nominee ID (NID or, Passport or Birth 
Certificate)  
i. Select others related services (debit card, cheque book, eStatement, SMS and 
Internet Banking) 
j. Submit the request 
 

 MTB সিম্পল এিোউন্ট  ুললত িী 

িী পেলক্ষপ অনুিরি িরলত 

হলি ? 

 ইলমইল এলেি ও খমোিোইল নম্বর ইনপুি সেন এিাং ওটিসপ সেলে খভসরিোই িরুন 

 NID িোর্ড এর ছসি (উভে পোলশর) তুলুন (এছোড়ো গ্রোহি চোইলল আলগ খর্লি NID 

িোলর্ডর ছসি তুলল খরল  এ োলন আপললোর্ িরলত পোলরন )  

 সনলজর ছসি (খিলসি) তুলুন 

 খভসরসিলিশন িম্পন্ন হওেোর জনয এিিু অলপক্ষো িরুন 

 ক্তিলন তর্য খে ুন, পে ডোললোচনো িরুন এিাং িটিি িরুন (প্রলেোজনমত) 

 পছন্দিই শো ো সনি ডোচন িরুন 

 ক্তিলনর সনলেডশনো  অনুেোেী টিিোনো  ও অনযোনয তর্য  ইনপুি সেন  

 নসমনীর নোম, জন্মতোসর , টিিোনো ও নসমনীর পসরচে পলত্রর ছসি তুলল আপললোর্ 

িরুন 

 অনযোনয খিিো সনি ডোচন িরুন (খর্সিি িোর্ড ,খচি িুি, ই-খস্টিলমন্ট , এি.এম.এি , 

ইন্টোরলনি িযোক্তকাং ) 

 এিোউন্ট আলিেন িোিসমি িরুন 

6 Will the MTB Simple Account 
be opened instantly? How the 
applicant will get to know his 
Account Number.  

Yes, if the applicant follows the process and submit his request He/She will get 
the account number instantly. The account will be opened in Mutual Trust Bank 
and the client will get to know the account number via SMS and/or email, right 
away.  

 MTB সিম্পল এিোউন্ট 

তোৎক্ষসিি ভোলি খ োলো েোলি ? 

আলিেনিোরী িীভোলি তোর 

অযোিোউন্ট নম্বর জোনলত 

পোরলিন?   

হযো াঁ, েসে আলিেনিোরী িম্পূি ড প্রক্তিেোটি অনুিরি িলর এিাং তোর অনুলরোধ জমো খেন 

তলি সতসন তোৎক্ষসিি ভোলি অযোিোউন্ট নম্বর পোলিন। অযোিোউন্টটি সমউচুেোল ট্রোস্ট 

িযোাংি এ খ োলো হলি এিাং গ্রোহি িোলর্ িোলর্ এিএমএি এিাং / অর্িো ইলমললর মোধযলম 

অযোিোউন্ট নম্বর জোনলত পোরলিন |  

7. Can the client start using the 
MTB Simple Account? 

The client can start depositing fund (upto Tk. 1 Lac) in his/her newly opened 
MTB Simple account by visiting any MTB Branch or using other Bank’s fund 
transfer facility via EFT / NPSB. 
 
The client will get his/her Debit Card within seven (7) days which will be 
delivered at the present / mailing address. Furthermore, the client can collect 
his/her cheque book (if the chequebook has been requested) from the client’s 
preferred Branch within five (5) days.  
 

 গ্রোহি MTB সিম্পল এিোউন্ট 

িযিহোর শুরু িরলত পোরলিন ? 

গ্রোহি MTB এর খেলিোলনো শো োে সগলে িো EFT / NPSB এর মোধযলম তোর অনয িযোাংলির 

এিোউন্ট এর িোিো, তোর নতুন খ োলো MTB সিম্পল এিোউন্ট (এি লো  িোিো পে ডন্ত) জমো 

সেলত পোলর।  

 

গ্রোহি তোর খর্সিি িোর্ডটি িোত (৭) সেলনর মলধয পোলিন েো িতডমোন / খমইসলাং টিিোনোে 

পোটিলে খেেো হলি। অসধিন্তু, গ্রোহি তোর খচি িইটি (েসে খচি িুি এর জনয অনুলরোধ 

িলর) পো াঁচ (৫) সেলনর মলধয অযোিোউন্ট এর সনি ডোসচত শো ো খর্লি িাংগ্রহ িরলত পোলর। 
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8 Can the client use MTB 
Mobile Banking App? 

Ofcourse. The client can download ‘MTB Smart Banking’ from appstore and 
register himself/herself using the Debit Card. This is a self-registration process 
and the client can start using MTB Smart Banking app: 

 check balance & transactions 
 transfer money to other Banks 
 transfer money to digital wallets (bKash / Nagad) 
 pay bills and many more.  

 গ্রোহি MTB খমোিোইল িযোাংসিাং 

অযোপ িযিহোর িরলত পোরলিন 

অিশযই. গ্রোহি অযোপলস্টোর খর্লি ‘MTB স্মোিড িযোাংসিাং’ র্োউনললোর্ িরলত পোরলিন 

এিাং খর্সিি িোর্ড িযিহোর িলর সনলজলি সনিসিত িরলত পোরলিন। এটি এিটি স্ব-

সনিিিরি প্রক্তিেো এিাং গ্রোহি MTB স্মোিড িযোাংসিাং অযোপ িযিহোর শুরু িরলত পোলর 

সনলম্নোি িোজ িরোর জনয : 

 িযোললন্স খচি িরো ও খলনলেন িম্পন্ন িরো 

 অনযোনয িযোাংিগুসললত অর্ ড স্থোনোন্তর িরো 

 সর্ক্তজিোল ওেোলললি অর্ ড স্থোনোন্তর িরো (bKash / Nagad) 

 সিল প্রেোন এিাং অনযোনয 

9 How the client can avail Debit 
Card and Cheque Book of the 
account? 

The client will get his/her debit card delivered within seven (7) days at the 
present mailing address. Furthermore, if the client had requested for cheque 
book during opening the account, the client can collect the chequebook from 
his/her Account Home Branch. 
 
Even if the client didn’t choose to avail chequebook during opening the account; 
he/she can request for the same using ‘MTB Smart Banking’ mobile app or 
visiting any MTB branch.  

 গ্রোহি িীভোলি অযোিোউলন্টর 

খর্সিি িোর্ড এিাং খচি িুি 

পোলিন? 

গ্রোহি তোর িতডমোন খমইসলাং টিিোনোে িোত (৭) সেলনর মলধয তোর খর্সিি িোর্ডটি পোলিন। 

গ্রোহি েসে অযোিোউন্ট খ োলোর িমে খচি িইলের জনয আলিেন িলর র্োলি, গ্রোহি তোর 

অযোিোউন্ট এর খহোম শো ো খর্লি খচিিুি িাংগ্রহ িরলত পোরলি। 

 

এমনসি েসে গ্রোহি অযোিোউন্ট খ োলোর িমে খচি িুি এর জনয আলিেন নো িলর; সতসন 

‘MTB স্মোিড িযোাংসিাং’খমোিোইল অযোসিলিশন িযিহোর িলর িো খে খিোনও MTB শো োে 

খচি িুি এর  জনয আলিেন িরলত পোরলিন । 

10 What are the key features of 
MTB Simple Account? 

 A client can perform Debit / withdrawal transactions of Tk. 1 Lac per month 
and deposit maximum 1 Lac per month.  

 Earn interest on daily balance (if more than Tk. 15,000) and getting paid at 
month end. 

 Interest earning qualification:  
o Daily balance more than Tk. 15,000; if balance goes down the 

client will not earn interest for that single day 
o Maximum 10 (Ten) debit transactions per month; crossing that limit 

will disqualify the client for the interest of that month. 
 The fees and charges will be applicable as per the prevailing Schedule of 

Charge of the Bank.  
 TAX, VAT & Excise Duty will be deducted as per regulation.  
 Tax Deduction at Source (TDS) will be applicable as per prevailing 

guidelines which states 10% TDS will be applicable if client provides eTIN to 
the Bank otherwise 15% TDS will apply.  

 MTB সিম্পল এিোউন্ট এর মূল 

বিসশষ্ট্য সি সি? 

 এিজন গ্রোহি প্রসত মোলি ১ লক্ষ িোিোর খর্সিি / উলতোলন িরলত পোরলিন এিাং 

প্রসত মোলি ১ লক্ষ িোিো জমো সেলত পোরলি  

 বেসনি িযোলোলন্সর উপর িুে অজডন িরলত পোরলিন (েসে ১৫,০০০ িোিোর খিসশ হে) 

এিাং মোলির খশলে পসরলশোসধত হলি  

 িুে উপোজডলনর খেোগযতো: 

o প্রসতসেলনর িযোললন্স ১৫,০০০ িোিোর খিসশ; েসে িযোললন্স হ্রোি পোে তলি 

গ্রোহি খিই সেলনর জনয িুে পোলিন নো 

o প্রসত মোলি িলি ডোচ্চ ১০ (েশ) খর্সিি খলনলেন; এই িীমোটি অসতিম 

িরলল গ্রোহি খিই মোলির জনয িুে পোলিন নো 

 সি এিাং চোজড িযোাংলির প্রচসলত সশসর্উল অি চোজড অনুিোলর প্রলেোজয হলি 

 িযোক্স, ভযোি এিাং আিগোসর শুল্ক প্রচসলত সিসধ অনুেোেী খিলি খনওেো হলি 

 উৎি ির িতডন (TDS) প্রচসলত গোইর্লোইন অনুেোেী প্রলেোজয হলি েো গ্রোহি 

িযোাংলি eTIN িরিরোহ িরলল ১০ % TDS প্রলেোজয হলি অনযর্োে ১৫% TDS 
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  Question / প্রশ্ন Answer / উত্তর 

11 Which is the Home Branch of 
MTB Simple Account? 

Customer can select the ‘Preferred Branch’ of his/her MTB Simple Account at 
the time of opening the account using MTB Simple. This will be considered as 
the account’s Home branch.  

 MTB সিম্পল এিোউন্ট এর খহোম 

শো ো খিোনটি হলি? 

MTB সিম্পল িযিহোর িলর অযোিোউন্ট খ োলোর িমে গ্রোহি তোর পছন্দিই শো ো সনি ডোচন 

িরলত পোরলিন। এটিই এিোউলন্টর খহোম শো ো সহলিলি সিলিসচত হলি  

12 What can a client do if he/she 
wants to transact more than 
Tk. 1 Lac per month? 

As per regulatory guideline, the prevailing limit of such account is Tk. 1 Lac for 
both Debit and Credit transaction. If the client wishes to transact more, he / she 
can visit the home branch and convert the MTB Simple Account to Regular 
Savings Account by furnishing the below:  
 
a. Copy of income documents 
b. Copy of Address proof 
c. Declare transaction profile 
d. Help the Bank to perform risk grading – regular KYC 

 েসে খিোলনো গ্রোহি প্রসত মোলি  ১ 

লক্ষ িোিোর খিসশ খলনলেন 

িরলত চোে তোহলল তোর সি 

িরলত হখি? 

খরগুললিসর গোইর্লোইন অনুিোলর, এই জোতীে অযোিোউলন্টর খর্সিি এিাং খিসর্ি 

খলনলেলনর জনয প্রচসলত িীমো ১ লক্ষ িোিো। েসে খিোলনো গ্রোহি এর খর্লি খিসশ 

খলনলেন িরলত চোে তোহলল তোর খহোম ব্রোঞ্চ এ সগলে এই এিোউন্ট খি খরগুলোর খিসভাংি 

এিোউন্ট এ পসরিতডন  িরলত হলি  |  এর জনয প্রলেোজন হলি:  
 আলের িোগজপত্র এর িসপ 

 টিিোনো প্রমোলনর িসপ  

 খলনলেন এর সিিরিী  

 এিোউন্ট  খগ্রসর্াং িরলত িযোাংি খি িহোেতো  - খরগুলোর  KYC 

 

13 What will happen if a client 
performs transactions of more 
than Tk. 1 Lac?  

As per regulatory guideline, the prevailing limit of such account is Tk. 1 Lac for 
both Debit and Credit transaction. The Bank will identify any account crossing 
the limit and put a hold on the transaction. The client needs to visit home branch 
to convert this account to Regular Savings Account (ref: Question# 12).  

 েসে খিোলনো গ্রোহি ১ লক্ষ িোিোর 

খিসশ খলনলেন িলরন তলি িী 

হলি? 

খরগুললিসর গোইর্লোইন অনুিোলর, এই জোতীে অযোিোউলন্টর খর্সিি এিাং খিসর্ি 

খলনলেলনর জনয প্রচসলত িীমো ১ লক্ষ িোিো। খিোলনো এিোউন্ট এই িীমো অসতিম 

িরলল িযোাংি খিই এিোউন্ট এর খলনলেন িীসমত িলর রো লি। গ্রোহি খি খহোম ব্রোঞ্চ এ 

সগলে এই এিোউন্ট খি খরগুলোর খিসভাংি এিোউন্ট এ পসরিতডন িরলত হলি (খরিোলরন্স: 

প্রশ্ন # ১২)। 

 

14 Can an existing client open an 
MTB Simple Account if s/he 
already has an account with 
MTB? 

Yes, a customer can apply for an MTB Simple Account even if s/he has another 
savings account with MTB, following the same process (ref: Question# 5).  

 েসে খিোলনো গ্রোহি এর MTB খত  

এিোউন্ট র্োলি তোহলল খি MTB 

সিম্পল এিোউন্ট  ুললত পোরলি? 

হযো াঁ। গ্রোহি এর সমউচুেোল ট্রোস্ট িযোাংলি  অনয িঞ্চে অযোিোউন্ট র্োিললও MTB সিম্পল 

এিোউলন্টর জনয আলিেন িরলত পোরলিন (খরিোলরন্স: প্রশ্ন # ৫)। 

15 Can an existing client open an 
MTB Simple Account if s/he 
already has an MTB Simple 
Account? 

No. a client can’t open more than one MTB Simple Account against the same 
NID. 

 েসে খিোলনো গ্রোহি এর এিটি 

MTB সিম্পল এিোউন্ট র্োলি 

তোহলল খি আলরিিো MTB 

সিম্পল এিোউন্ট  ুললত পোরলি? 

নো। খিোনও গ্রোহি এিই NID র সিপরীলত এিোসধি MTB সিম্পল এিোউন্ট  ুললত 

পোরলি নো। 

16 Can a client convert his/her 
MTB Simple Account to any 
other savings account of 
MTB? 

Yes, a client can convert his/her MTB Simple Account to any other savings 
account of MTB. (ref: Question# 12). 

 খিোনও গ্রোহি তোর MTB সিম্পল 

এিোউন্টটি MTB এর অনয 

খিোনও িঞ্চেী অযোিোউলন্ট 

রূপোন্তর িরলত পোলরন? 

হযো াঁ, এিজন গ্রোহি তোর MTB সিম্পল এিোউন্টটি সমউচুেোল ট্রোস্ট িযোাংলির অনয খিোনও 

িঞ্চেী অযোিোউলন্ট রূপোন্তর িরলত পোলরন। (খরিোলরন্স: প্রশ্ন # ১২) 
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  Question / প্রশ্ন Answer / উত্তর 

17 What will the client do if 
he/she fails to open MTB 
simple account following the 
process? 

The client may try another time after a while, following the same process to open 
MTB Simple account. If the client fails after multiple attempts, this may be 
caused due to: 
- not having valid NID of the client  
- picture is not taken properly of the client 
- EC database verification system may be non-operational for sometime 
- Client’s data does not match with the uploaded documents 
 
Client may contact MTB Contact center at 16219 to seek for assistance. 

 গ্রোহি এিিোর  খচষ্ট্ো িলর িযর্ ড 

হলল হলল সি িরলিন ? 

গ্রোহি সিছু িমে পলর এিই পদ্ধসতলত পুনরোে খচষ্ট্ো িরলিন । িোর িোর খচষ্ট্ো িলর িযর্ ড 

হিোর িোরি হলত পোলর:  

 

- গ্রোহলির NID িোর্ড টি valid নে  

- গ্রোহি িটিি ভোলি তোর ছসি তুললত পোলর সন  

- ইসি র্োিোলিি এর খভসরসিলিশন সিলস্টম সিছুিো িমে িোজ িলর সন  

- গ্রোহলির তর্য তোর র্িুলমলন্টর িোলর্ সমল হেসন  

 

এমতোিস্থোে গ্রোহি প্রলেোজলন MTB িল খিন্টোলর খেোগোলেোগ িরলত পোলরন : ১৬২১৯ 

নম্বরটিলত 

18 What will the client do if 
he/she completes the MTB 
Simple Account opening 
process but yet to receive 
confirmation SMS for being 
operative of the Account / 
receive Debit Card or 
Chequebook ? 

This may happen due to information mismatch of the Account or, documents’ 
validity of the client. After successful application of the client, the account will be 
reviewed by the Bank from backend. During this review, if the information is 
found incomplete or, any documents are not found valid, the account will be put 
in a hold status. The client is advised to contact the preferred branch which 
he/she selected during the account opening process to mitigate the mismatch.  

 খিোন গ্রোহি িিলভোলি পুলরো 

প্রক্তিেোে MTB সিম্পল এিোউন্ট 

ওলপন িলর খিলোর পর ও 

এিোউন্ট টি পুলরোপুসর িক্তিে 

হিোর িোতডো পোনসন অর্িো খর্সিি 

িোর্ড / খচিিুি পোনো সন । 

এমতোিস্থোে সি িরো খেলত পোলর? 

 গ্রোহি িিলভোলি তোর আলিেন খশে িরোর পর এিোউন্ট টি িযোক খর্লি পে ডোললোচনো 

িরো হে । এলত খিোন তর্য অিম্পূি ড র্োিলল অর্িো র্িুলমন্ট ভযোসলসর্টি েোচোই িযর্ ড হলল 

এিোউন্ট টি িোমসেি ভোলি স্থসগত রো ো হে । এমতোিস্থোে গ্রোহি তোর সনি ডোসচত ব্রোলঞ্চ 

খেোগোলেোগ িলর তর্য িম্পূি ড িরলল অর্িো ভযোসলর্ র্িুলমন্ট প্রেোন িলর এিোউন্ট টি 

িক্তিে িরো হে । 

19 How will a customer close 
his/her MTB Simple Account? 

The client can close his / her MTB Simple Account just by visiting Home Branch 
of the Account and making a written request.  

 সিভোলি খিোনও গ্রোহি তোর MTB 

সিম্পল এিোউন্ট িি িরলিন? 

গ্রোহি তোর অযোিোউলন্টর খহোম ব্রোলঞ্চ সগলে এিটি সলস ত অনুলরোধ িলর তোর MTB 

সিম্পল এিোউন্ট িি িরলত পোরলিন । 

 
 


