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িহসাবর�ণ অিফস/�াংক এর করণীয়ঃ 

একনজের: 

  সে�ে র ২ল পৃাল ব ণ রত ‘জররী  নেদ রশনা’ ির  ��  নেল তা’ বালবােব পড়ন, বুন নবং তদতযালী কাজ সজ  করনক  

 েপনশনােরর  নকট �েত তার জাতীল প রূল পে�র ফেটাক প,  প পও বই,  ে াবাইল েফান ন�র, নবং সল েপনশনােরর 
সব রেশশ ক ররত অ ফেসর না  সং�� করনক 

  নজ অ ফেস র  ত সং �ৃ েপনশনােরর  ড-�াফস  ননক 

  নে� উে� খত প� ত ে াতােবক অনলাইন  সে�ে  েপনশনােরর ত�া দ  নভ রলবােব ন এ সজ  করনক 

 ন এ চুাা করার পর  সে�  �েত �লং ্লবােব �দ শ রত েপনশন শনা�করণ ন�রি  প পও বই নবং  ড-�াফস ন  লখনক 

   সে�  কতরক  নধ রা রত েপনশন,  ূ কৎসা বাতা নবং �েযাজয ে ে� অ া  বাতা  প পও বই নবং  ড-�াফস নর  নধ রা রত 
�ােন  লখন নবং �া র করনক  

 ‘তািলকা’ েমন হেত সংি�� েপনশনােরর সংরি�ত তে�র ি�� িনন এবং তা’ িড-হাফস এবং িপিপও বইসহ �া�েরর জ� 
সংি�� কম রকতরার িনকট উপ�াপন করনন 

 সংি�� কম রকতরা ি�� আউেটর সােথ িমিলেয় িড-হাফস এবং িপিপও বই এ �া�র করেবন এবং িপিপও বই সংি�� 
েপনশনারেক েফরত িদেবনন   

 েকান ভল পিরলি�ত হেল সংেশাােনর �মতা�াা কম রকতরা তার জ� িনিদ র� লরইন আইিড এবং পাসওয়াড র �বহার কের তা’ 
সংেশাান করেবনন 

 নবােব সং �ৃ  �সাবর ণ অ ফস নবং জাংক জাতীয় েবতনে�ল, ২০১৫ অনুায়ী অন-লাইেন েপনশন পনঃিনা রারেণর কাজ 
সজ  করেবনক  

 

লরইনসহ অন-লাইেন েপনশন পনঃিনা রারেণর িব�ািরত িনয়মাবলী িনে� বণ রনা করা হেলাক  
েু েকান �াউজার �বহার কের িনা রািরত ওেয়ব এে�সি www.Payfixatio.giv.bd/peosiio/ িলখনন িনেচর �ারতম ি�ন 
পােবনন 

http://www.payfixation.gov.bd/pension/�
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 ূ�-১: �াগত   �ন 

 
 ব� করন:  সে�  �েত েবর �ওলার জ  ‘ব� করন’ বাটেন  �ক করনক 
 পরবত� ধাপ:   সে�ে  �েবশ করার জ  ‘পরবত� ধাপ’ বাটেন  �ক করনক  নেূর ‘জররী  নেদ রশনা’  �নি পােবনক  
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িচ�-২ : ‘জররী িনেদ রশনা’ ি�ন 

 
পরবত� ধােপ যাওলার পেব র অবঅই উপেরা� ‘জররী  নেদ রশনা’ ির  ��  নন, তা’  েনােযাগ স�কাের পড়ন নবং বুনক  ত� 
ন এর জ  ‘আ    ��  নেল ছ, পেু ছ নবং বেে ছ’ নর পেব র �দ শ রত     বাটেন  �ক করনক নরপর ‘পরবত�’ বাটেন  �ক 
করনক  
 নেূর লগ-ইন  �নি �দ শ রত �েবক 
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িচ�-৩ : লর-ইন ি�ন 
এই ি�েন ‘লর-ইন আইিড’, ‘পাসওয়াড র’ এবং ‘কযাপচা’ িলেখ ‘�েবশ করন’ বাটনিেত িিক করেল িনে� পাসওয়াড র পিরবতরন সংসা� 
ি�নি পােবনন 

পাসওয়াড র পিরবতরন 

েযে�ত �থে  সকল ইউজারেক �াথ  কবােব নকই পাসওলাড র বরাা েদলা �েলেছ তাই কােজর  নরাপ�া  বধােনর �ােথ র �থে ই 
আপনােক নই পাসওলাড রি প রবতরন করেত �েবক  

 
িচ�-৪: পাসওয়াড র পিরবতরন  �ন 

 লগ-ইন: নখােন আপনার জ   নধ রা রত লগইন আই ড  ন�র  লখনক  

 পরােনা পাসওলাড র: নখােন আপনােক �াথ  কবােব বরাাকত পাসওলাড র  লখনক  

 নতন পাসওলাড র:  নখােন নতন পাসওলাড র  লখনক 

  ন �তকরণ পাসওলাড র: নখােন নতন পাসওলাড রি পনরাল  লখনক 

 ‘প রবতরন করন’ বাটেন  �ক করনক নেত আপনার পাসওলাড র প রবতরন সজ  �েব নবং  নে� েহাম েপজ ি�ন পােবনন 

 

 

িচ�-৫ : েহাম েপইজ ি�ন 
   

েহাম েপইজ এর েমনসসেহর িববরণ 

 ডাটা এি�: এই অপসন হেত েপনশনােরর ত� এি� করেত হেবন   

 তািলকা: এই অপসন হেত েু সকল েপনশনােরর ত� এি� করা হেয়েছ তার তািলকা েদখা ুােবন ওেয়ব সাইেট েপনশন 
িনা রারণী এি� সস� করার পর এই তািলকা হেত ি�� িনেয় তদনুায়ী িপিপও বই এবং িড-হাফস এি� এবং �া�র করেত 
হেবন   

 ডাটা কােরকশন: েপনশন পণঃিনা রারণ সস� করার পর �েয়াজেন এতদসংসা� কােজর জ� �মতা�াা কম রকতরা এই অপসন 
হেত এি�কত ত� সংেশাান করেত পারেবনন 

 পাসওলাড র প রবতরন: আপনার জ   নধ রা রত পাসওলােড রর  নরাপ�া  বধােনর �ােথ র পাসওলাড র প রবতরেনর �েলাজন �েল তা’ 
নই ে ত জব�ার কের প রবতরন করেত �েবক 

 লর আউট: কাজ েশেষ অব�ই ‘লর আউট’ বাটেন িিক কের িসে�ম হেত েবর হেত হেবন  
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ডাটা এি�: এই অপসেন িিক করন, িনেচর ি�নি পােবনন  

 

িচ�-৬ : েপনশনার িনব রাচন ি�ন 
িবঃ�ঃ 

 0১-07-2015 বা তার পব র হেত েপনশন ে াররত েকান সল েপনশনার মৃযবরণ করেল পরবত� সমেয় পািরবািরক েপনশন 
িনা রারেণর জ� ‘চলমান েপনশনার’ িনব রাচন করেত হেবন  

 0২-07-2015 বা তারপর হেত  েু সকল কম রচারী েপনশেন ুােবন তােদর েপনশন িনা রারেণর জ� ‘নৃন েপনশনার’ িনব রাচন 
করেত হেবন  

 

ডাটা এি�:  েপনশনােরর ত� এি� করার জ� ‘ডাটা এি�’ বাটেন িিক করনন িনেচর ‘ডাটা এি�’ ি�নি েদখেত পােবনন   

 

িচ�-৭ : ডাটা এি� ি�ন 
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০১. জাতীয় পিরচয়প� অনুায়ী ত� অংেশ ‘েপনশনে ারীর জাতীয় পিরচয়প� ন�র’ এবং ‘জাতীয় পিরচয়পে�র জ� তািরখ’  
িলেখ ‘পরবত�’ বাটেন িিক করনন বাংলা ও ইংেরজীেত েপনশনােরর নাম �য়ংিসয় ােব ি�েন �দিশ রত হেবন 

০২. িপিপও বই অনুায়ী ত� অংেশ েপনশনােরর নাম �য়ংিসয় ােব ি�েন �দিশ রত হেবন তেব িপিপও বইেয় িলিখত নােমর সােথ 
জাতীয় পিরচয়পে�র নােম েমৗিলক পাথ রকয না থাকেল তা সংেশাান করনন এরপর িপিপও বইেত িলিখত জ� তািরখ িলখনন ল�য 
রাখেত হেব এ জ� েপনশন িনা রারেণ আপিি উউাপন করা ুােবনা ুােত েপনশনে ারী  হয়রািনর িশকার হয় ন  

স�ণ র িপিপও ন�র, ইসয তািরখ এবং েমাবাইল েফান ন�র িলখন এবং েপনশনে ারী (পািরবািরক েপনশেনর ে�ে� সল 
েপনশনে ারী)  সব রেশষ েু ম�ণালয়/িব ার এবং অিাদার/পিরদার/অিফেস কম ররত িছেলন �পডাউন ( ) তািলকা হেত তা’ 
িনব রাচন করনন  

েমাবাইল েফান ন�র: েপনশন পনঃিনা রারণী িববরণী চূা� হওয়ার পর েপনশনােরর েমাবাইল েফান ন�ের এসএমএস (SMS)  কের 
জািনেয় েদয়া হেবন কােজই, েপনশনােরর িনকট হেত তার েমাবাইল েফান ন�র সং�হ করনন  েপনশনােরর িনেজর েমাবাইল েফান 
না থাকেল েকান িনকট আ�ীেয়র েমাবাইল েফান ন�র সং�হ করন এবং সিক ােব েফান ন�রি এখােন িলখনন   

০৩. েপনশনােরর ে�ণী সংসা� ত�: এখােন ‘েবসামিরক’, ‘পিলশ’ ‘িবিজিব’, ‘সামিরক’ এর মে� েুি �েুাজয তা’ িনব রাচন করনন 
সামিরক  েপনশনােরর ে�ণী ‘িসি ল’ এবং ‘সামিরক’ এর মে� েুি �েুাজয তা’ িনব রাচন করনন েপনশনােরর ে�ণী িনব রাচেনর 
উপর ি িি কের িসে�ম �য়ংিসয় ােব তােদর জ� �েুাজয  াতািদর িবষয় �দশ রন করেবন 

০৪. ৩০/০৬/২০১৫ তািরেখ �াা েপনশন সংসা� ত�:  

ক) েপনশেনর ারণ: এখােন চার ারেণর েপনশেনর মে� সংি��  েপনশনে ারীর জ�  �েুাজয ারণি িনব রাচন করনন 

খ) গহীত মািসক েপনশন: ৩০/০৬/২০১৫ তািরেখ পিরেশািাত মািসক  িনট েপনশেনর (মহাঘ র  াতা বােদ) পিরমান িলখনন পণ র 
েপনশন সমপ রণকারীরণ ১০০% েপনশন সমপ রণ না করেল েু পিরমান মািসক নীট েপনশন �াা হেতন তার পিরমান িলখনন 

িবেশষ ােব উে�� ুারা ৩০.৬.২০১৫ তািরেখ িপএলআর েশষ কের ১.৭.২০১৫ তািরেখ েপনশেন েরেছন,  ৩০.৬.২০১৫ তািরেখ 
�েুাজয েবতনে�েলর ি িিেত তােদর েপনশন িনা রারণ কের এখােন িলখেত হেবন  

র) গহীত মািসক িচিকৎসা  াতা:  বয়েসর উপর ি িি কের মািসক িচিকৎসা  াতার পিরমাণ �য়ংিসয় ােব ৭০০/১০০০ টাকা 
�দিশ রত হেবন তেব এর েথেক কম বা েবশী �দান করা হেয় থাকেল ৩০/০৬/২০১৫ তািরেখ পিরেশািাত মািসক িচিকৎসা  াতার 
পিরমাণ িলখনন 
ঘ) �শংসােুা� কােজর জ� পদক  াতা: ‘পিলশ/িবিজিব’ এবং ‘সামিরক’ েপনশনে ারীর জ� �েুাজয এই  াতা �াা হেল তার 
পিরমান িরখনন  
ঙ) �শংসােুা� কােজর জ� অবসর  াতা: ‘পিলশ/িবিজিব’ এবং ‘সামিরক’ েপনশনে ারীর জ� �েুাজয এই  াতা �াা হেল 
তার পিরমান িরখনন  
চ) েরশন  াতা: িপিপও বই অনুায়ী �াা েরশন  াতার পিরমান িরখনন  
ছ) িশশ  াতা: িপিপও বই অনুায়ী �াা িশশ  াতার পিরমান িরখনন 
জ) অ�া� িববরণ: এখােন তািলকায় েনই, েপনশনে ারী এমন েকান  াতা েপেল তার িববরণ িলখনন 
অ�া�  াতা:  াতার পিরমাণ িলখনন 
 

০৫. ০১/০৭/২০১৬ তািরেখ �াা েপনশন সংসা� ত�: এই অংশি শশমা� ‘পিলশ/িবিজিব’ এবং ‘সামিরক’ এর জ� �েুাজয িবাায়     
েপনশনােরর ে�ণী ‘পিলশ’ ‘িবিজিব’ এবং ‘সামিরক’ িনব রাচন করেল তা’ পাওয়া ুােবন এখােন মািসক েপনশন এবং িচিকৎসা  াতা 
�তীত ০১/০৭/২০১৬ তািরেখ �াা অ�া�  াতার পিরমান িলখনন 

খসূা েদখন: এি�কত ত�ািদ সিক আেছ িকনা তা ুাচাই করার জ� “খসূা েদখন” বাটনিেত িিক করনন এর ফেল িনেচর 
ি�েনর �য় এি�কত ত�ািদর  খসূা েদখেত পােবনন  
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িচ�-৮: খসূা ি�ন 

এি�কত তে� েকান ভল থাকেল তা সংেশাােনর জ� ‘সংেশাান করন’ এবং ভল না থাকেল ‘চূা� করন’ বাটেন িিক করনন  
এেত আপিন  নেূর বাতরাি  পােবনক 

 
িচ�-৯:  েপনশন িনা রারণ বাতরা 
 

OK বাটেন িিক করনন 

েদখার সিবাার জ�  একি  রাবার �যাস (েপনশন সনা�করণ ন�র......................................)

উে�� েু, ‘দািখল করন’ বাটেন িিক করার সােথ সােথ সংি�� েপনশনে ারীর েমাবাইল েফােন িনে� বিণ রত একি বাতরা (SMS) 
ে�রণ করা  হেবন  “Your Monthly pension fixed at Tk…………..  on 01.07.2015.  Pls. preserve 
your pension ID No…………..  and check that it is written on your PPO book.”   

 ৈতরী কের িড-হাফস এবং িপিপও 
বইেয়র �থম পৃায় েপনশন সনা�করণ ন�রি সু� ােব িলেখ রাখনন  

েপনশনে ারীর দািয়� হেব উ� বাতরা েমাতােবক েপনশন বইেত েপনশন সনা�করণ ন�রি িলখা হেয়েছ িকনা তা ুাচাই করান 
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তািলকা:  

এখােন ২ি তািলকা সংেুাজন করা হেয়েছন েু সকল েপনশনােরর ত� এি� করা হেয়েছ িকক েকান কারেন চূা� হয়িন তা’ ‘খসূা 
তািলকা’ হেত েদখা ুােবন খসূা তািলকায় �দিশ রত ত� এি� ি�ন হেত চূা� করেত হেবন অ�াথায় তা এ ে�ে� েু সকল 
েপনশনােরর ত� এি� চূা� করা হেয়েছ তা’ ‘চূা� তািলকা’ হেত েদখা ুােবন এই তািলকায় েপনশন িনা রারণ িববরণীেত �দিশ রত ‘ি�� 
আইকন’ হেত ি�� িনেয় িনা রািরত েপনশন ও অ�া�  াতািদ  িপিপও বই এবং িড-হাফস এ িলিপব� কের �া�র করেত হেবন অতপরঃ 
ি�� কিপি িড-হাফস এর সােথ সংর�ণ করনন   

 
িচ�-১০:  তািলকা 

েকান িনিদ র� েপনশনে ারীর ত� েদখার জ� উপেরর অংেশ সং �ৃ েপনশন সনা�করণ ন�র অথবা জাতীল প রূলপে�র েশশ ৪ি 
 ড জট  লেখ ‘খুন’ বাটেন  �ক করনক  ববরণীি  �েনর তা লকাল �দ শ রত �েবক নর পর ‘ত� েদখন’ বাটেন  �ক করেলই েপনশন 
পনঃিনা রারণী  ববরণীর  ব�া রত ত�  �েন �দ শ রত �েবক 

ডাটা কােরকশন: 

েপনশন পনঃিনা রারণ চূা� করার পর �দিশ রত তে� েকান ভল পিরলি�ত হেল �মতা�াা কম রকতরা এই অপসন হেত এি�কত ত� 
সংেশাান করেত পারেবনন এ জ� ‘ডাটা কােরকশন’ অপশেন িিক করেল িনেচর ি�নি েদখেত পােবনন  

 
িচ�-১১: ডাটা কােরকশন ি�ন 
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 েপনশনে ারীর জাতীয় পিরচয়প� (এনআইিড) ন�র: এখােন েপনশনে ারীর জাতীয় পিরচয়প� (এনআইিড) ন�র িলখন এবং 
‘পরবত�’ বাটেন িিক করনন পেব র এি�কত সকল ত�স�িলত ি�ন েদখা ুােবন 

 �েয়াজনীয় সংেশাােনর পর ‘সংেশাান করন’ বাটেন িিক করেলই ত� সংেশািাত হেবন 

 

পাসওয়াড র পিরবতরন 

আপনার কােজর  নরাপ�া  বধােনর �ােথ র �েলাজেন পনরাল আপনােক নই পাসওলাড রি প রবতরন করেত �েবক ন জ  ‘পাসওলাড র 
প রবতরন’ ে তেত  �ক করনক 

 
িচ�-১২: পাসওয়াড র পিরবতরন  �ন 

 লগ-ইন: নখােন আপনার লগইন আই ড  ন�র  লখনক  

 পরােনা পাসওলাড র: নখােন আপনার বতর ােন জবহত পাসওলাড র  লখনক  

 নতন পাসওলাড র:  নখােন নতন পাসওলাড র  লখনক 

  ন �তকরণ পাসওলাড র: নখােন নতন পাসওলাড রি পনরাল  লখনক 

 ‘প রবতরন করন’ বাটেন  �ক করনক নেত আপনার পাসওলাড র প রবতরন সজ  �েবক  


