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হাফযক্ষণ অহপ/ব্াাংক এয কযণীয়ঃ 

একনজরয: 

১। পনন হরেরভয ২য় পৃষ্টায় ফহণ িত ‘জরুযী হনরদ িনা’ টিয হিন্ট হনরয় তা’ বারবারফ ড়ুন, বুঝুন এফাং তদনুমায়ী কাজ ম্পন্ন 

করুন।  

২। পননারযয হনকট রত তাঁয জাতীয় হযচয় রেয পরটাকহ , হহও ফই, পভাফাইর পপান নম্বয এফাং  মূর পননারযয ফ িরল 

কভ িযত অহপরয নাভ াংগ্র করুন এফাং হনজ অহপর যহক্ষত াংহিষ্ট পননারযয হি-াপ হনন। 

৩। এহি চুড়ান্ত কযায য হরেভ রত স্বয়াংহিয়বারফ িদহ িত পনন নাক্তকযণ নম্বযটি হহও ফই এফাং হি-াপ এ হরখুন।  

এছাড়া  হরেভ কর্তিক হনধ িাহযত পনন, হচহকৎা বাতা এফাং িরমাজয পক্ষরে অন্যান্য বাতা হহও ফই এফাং হি-াপ এয 

হনধ িাহযত স্থারন হরখুন এফাং স্বাক্ষয করুন।  

৪। ‘তাহরকা’ পভনু রত াংহিষ্ট পননারযয াংযহক্ষত ত পেয হিন্ট হনন এফাং তা’ হি-াপ এফাং হহও ফই স্বাক্ষরযয জন্য 

াংহিষ্ট কভ িকতিায হনকট উস্থান করুন।  

৫। াংহিষ্ট কভ িকতিা হিন্ট আউরটয ারথ হভহররয় হি-াপ এফাং হহও ফই এ স্বাক্ষয কযরফন  এফাং হহও ফই াংহিষ্ট 

পননাযরক পপযত হদরফন।   

৬। জাতীয় হযচয় ে এফাং হহও ফইপয় জন্ তাহযরেয গযহভর থাকরর তা’ এহি হিরনয মথাস্থারন হরখুন। এই গযহভররয কাযরন 

পনন হনধ িাযণ স্থহগত যাো মারফ না ফা তা’ াংরাধরনয জন্য পপযত পদয়া মারফ না।   

৭। হি-াপ এফাং হহও ফই পয় মূর পননরবাগীয জন্ তাহযে অফশ্যই উরেে থাকরত রফ। তরফ হহও ফই পয় াহযফাহযক 

পননারযয  জন্ তাহযে না থাকরর পরক্ষরে জাতীয় হযচয়রে উরেহেত জন্ তাহযে হহও ফই পয়য জন্ তাহযে হারফ গণ্য 

কযা পমরত ারয। 

৮। ১/৭/২০১৫ তাহযরে পননরবাগীরদয জন্য ‘চরভান’ এফাং ২/৭/২০১৫ তাহযে রত িরদয় পননরবাগীরদয জন্য ‘নতুন  

পননায’ হনফ িাচন করয পনন এহি হদরত রফ। 

৯। পকান পননায মহদ ২টি পনন আযণ করযন , (একটি হনরজয এফাং অযটি  াহযফাহযক পনন  হকাংফা উবয়টি াহযফাহযক 

পনন) প পক্ষরে ‘একাহধক পনন গ্রণকাযী’ পভনু রত পনন হনধ িাযণ কযরত রফ।  

১০। একাহধক স্ত্রী/ওয়াহয জহনত াহযফাহযক পননারযয পক্ষরে ‘পনরনয ধযণ’ অরন ‘আাংহক’ হনফ িাচন করয হহও ফইরয় 

িদহ িত  ভাহক পনন এফাং হচহকৎা বাতা এহি করয পনন হনধ িাযণ কযরত রফ।   

১১। াহযফাহযক পননারযয পক্ষরে  হহও ফইরয় অফশ্যই ফতিভান পননরবাগীয জন্ তাহযে থাকরত রফ। এোরন মূর 

পননরবাগীয জন্ তাহযে পরো থাকরর হি-াপ হহও  ফইটি াংরাধন কযরত রফ। াংরাধন না কযা ম িন্ত পনন হনধ িাযণ 

স্থহগত থাকরফ এফাং পূফ ি ারয পনন হযরাধ কযরত রফ।  

১২। পনন হনধ িাযণ চুড়ান্ত কযায য মাহিক ত্রুটিয কাযরন পম কর এহি হরেরভ াংযহক্ষত ( Save) য়হন পই গুহর ‘েড়া 

তাহরকা’য় াওয়া মারফ। পনন এহি হিন রত তা’ পুনযায় চুড়ান্ত কযরত রফ এফাং িাপ্ত নতুন পনন নাক্তকযণ নম্বয হহও 

ফইরয় নতুন করয হরেরত রফ। 

১৩। ১/৭/২০১৫ তাহযরে ৪০% পনন বৃহিয সুহফধািাপ্ত পননাযগরণয ফয় ১/৭/২০১৫ তাহযরেয য মেনই ৬৫ ফছয অহতিভ 

কযরফ তেনই তাঁরদয পনন ৫০% বৃহি ারফ। তদনুমায়ী ভাহক পনন এফাং হচহকৎা বাতা পুনঃহনধ িাযণ করয তা’  হি-াপ ও 

হহও ফইরয়  হরহফি করয স্বাক্ষয কযরত রফ। 

১৪। ২/৭/২০১৫ তাহযে রত পনরন গভনকাযী পম কর পননারযয হহও এফাং হি-াপ ইরতাভরে ব্াাংরক স্থানান্তয কযা 

রয়রছ, নতুন জাতীয় পফতন পেরর পফতন এফাং পনন হনধ িাযরণয জন্য এ কর হহও এফাং হি-াপ াংহিষ্ট হাফযক্ষণ অহপর 

পপযত হদরত রফ।  

১৫। পনন পুনঃহনধ িাযণ চুড়ান্ত কযায য অথফা েড়া এহিরত ভুর হযরহক্ষত রর ‘তে ফাহতর’ অরনয ভােরভ তা’ ফাহতর 

করয পূনযায় পনন হনধ িাযণ কযরত রফ। নতুন পনন নাক্তকযণ নম্বযটি হহও ফই এফাং হি-াপ  এ হরেরত রফ।   

১৬। পযন বাতা এফাং হশূ বাতা ১.৭.২০১৫ তাহযরে িাপ্যতায হবহিরত হরেরভ িদহ িত রে। পমরতু এই বাতা হযফতিনীর, পরতু ‘মেন 

পম ারয িাপ্য’ পই ারয এই বাতা িদান কযরত রফ।    
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রগইন অন-রাইরন পনন পূনঃহনধ িাযপণয হফস্তাহযত হনয়ভাফরী হনরে ফণ িনা কযা ররা।  
পম পকান ব্রাউজায (Google Chrome রর বার য়)ব্ফায করয হনধ িাহযত ওরয়ফ এরেটি 

www.Payfixation.gov.bd/pension/ হরখুন। হনরচয স্বাগতভ স্ক্রিন পাবেন।  

 
বিত্র-১: স্বাগতম বিন 

 

 বন্ধ করুন: বদেম দত ববর ওয়ার জন্য ‘বন্ধ করুন’ বাটদন বিক করুন। 

 রবতী ধা:  বদেদম প্রদবল করার জন্য ‘রবতী ধা’ বাটদন বিক করুন। বনদির ‘জরুরী বনদদ থলনা’ বিনটি াদবন।  

http://www.payfixation.gov.bd/pension/
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হচে-২ : ‘জরুযী হনরদ িনা’ হিন 

 

 

রবতী ধাদ যাওয়ার পূদব থ অবশ্যই উদরাি ‘জরুরী বনদদ থলনা’ টির বপ্রন্ট বনন, তা’ মদনাদযাগ কাদর ড়ুন এবাং বুঝুন।  তথ্য 

এবির জন্য ‘আবম বপ্রন্ট বনদয়বি, দেবি এবাং বুদেবি’ এর পূদব থ প্রদবল থত     বাটদন বিক করুন। এরর ‘রবতী’ বাটদন বিক 

করুন।  

বনদির গ-ইন বিনটি প্রদবল থত দব। 
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হচে-৩ : রগ-ইন হিন 

এই হিরন ‘রগ-ইন আইহি’, ‘াওয়াি ি’ এফাং ‘ কযাচা’ হররে ‘িরফ করুন’ ফাটনটিরত হিক কযরর হনরে াওয়াি ি হযফতিন াংিান্ত 

হিনটি ারফন। 

পাওয়ার্ ড পস্ক্রিের্ডন 

বযদতু প্রথদম ক ইউজারদক প্রাথবমকভাদব একই াওয়ার্ থ বরাদ্দ বদয়া  বয়দি তাই  কাদজর বনরাত্তা ববধাদনর স্বাদথ থ প্রথদমই 

আনাদক এই পাসওয়ার্ ডটি পরিবর্ডন কিবত দব।  

 

হচে-৪: াওয়াি ি হযফতিন বিন 

 গ-ইন: এখাদন আনার জন্য বনধ থাবরত গইন আইবর্  নম্বর বখুন।  

 পুরাদনা পাসওয়ার্ ড: এখাদন আনাবক প্রাথবমকভাদব বরাদ্দকৃত পাসওয়ার্ ড বখুন।  

 নতুন পাসওয়ার্ ড:  এখাদন নতুন পাসওয়ার্ থ বখুন। 

 বনবিতকরণ পাসওয়ার্ ড: এখাদন নতুন পাসওয়ার্ ডটি পুনরায় বখুন। 

 ‘পরিবর্ডন করুন’ বাটনন রিক করুন। এদত আনার পাসওয়ার্ ড পরিবর্ডন সম্পন্ন হনব এবাং বনদে পাভ পজ হিন ারফন। 
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হচে-৫ : পাভ পইজ হিন 

   

পাভ পইজ এয পভনুমূরয হফফযণ 

 িাটা এহি: পননারযয তে এহি পদয়ায জন্য িথরভ এই পভনু হনফ িাচন করয ‘চরভান পননায’ ফা ‘নতুন পননায’  (পমটি 

িরমাজয) হনফ িাচন কযরর িাটা এহি হিন াওয়া মারফ।    

 একাহধক পনন গ্রণকাযী: পকান পননায মহদ ২টি পনন আযণ করযন, (একটি হনরজয এফাং অযটি াহযফাহযক পনন হকাংফা 

উবয়টি াহযফাহযক পনন) প পক্ষরে ‘একাহধক পনন গ্রণকাযী’ পভনু রত পনন হনধ িাযণ কযরত রফ। 

 েড়া তাহরকা: এই পভনু রত পম কর পননারযয তে এহি কযা রয়রছ হকন্তু চুড়ান্ত কযা য়হন তায তাহরকা পদো মারফ।  

 েড়া তাহরকা (একাহধক পনন): এই পভনু রত পম কর একাহধক পনন গ্রণকাযীয  তে এহি কযা রয়রছ হকন্তু চুড়ান্ত 

কযা য়হন তায তাহরকা পদো মারফ। 

 চুড়ান্ত তাহরকা: পম কর পননারযয পনন হনধ িাযণী এহি চুড়ান্ত কযা রয়রছ এই পভনু রত  তায তাহরকা পদো মারফ।  এই 

তাহরকা রত হিন্ট হনরয় তদনুমায়ী হহও ফই এফাং হি-াপ এ এহি এফাং স্বাক্ষয কযরত রফ।   

 চুড়ান্ত তাহরকা (একাহধক পনন): এই পভনু রত পম কর একাহধক পনন গ্রণকাযীয  তে এহি চুড়ান্ত কযা রয়রছ তায 

তাহরকা পদো মারফ।এই তাহরকা রত হিন্ট হনরয় তদনুমায়ী হহও ফই এফাং হি-াপ এ এহি এফাং স্বাক্ষয কযরত রফ।   

 িাটা কারযকন: এিহভন আইহি হদরয় রগইন কযরর এই পভনুটি াওয়া মারফ। পনন পূণঃহনধ িাযণ ম্পন্ন কযায য িরয়াজরন 

এই অন রত এহিকৃত তে াংরাধন কযা মারফ। 
 াওয়ার্ থ বরবতথন: আনার জন্য বনধ থাবরত াওয়াদর্ থর বনরাত্তা ববধাদনর স্বাদথ থ াওয়ার্ থ বরবতথদনর প্রদয়াজন দ তা’ 

এই বমনু ব্যবার কদর বরবতথন করদত দব। 

 রগ আউট: কাজ পরল অফশ্যই ‘রগ আউট’ ফাটরন হিক করয হরেভ রত পফয রত রফ।  

 চরভান পননায: 0১-07-2015 ফা তায পূফ ি রত পনন পবাগযত পননারযয পনন হনধ িাযরণয জন্য এই পভনু হনফ িাচন 

কযরত রফ।  

 নতুন পননায:  0২-07-2015 ফা তাযয রত  পম কর কভ িচাযী পনরন মারফন তারদয পনন হনধ িাযরণয জন্য ‘নতুন 

পননায’ হনফ িাচন কযরত রফ।  

 

িাটা এহি:  হনরচ পননারযয তে এহি কযায জন্য ‘িাটা এহি’  হিপনয নমুনা পদয়া ররা।   
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হচে-৬: িাটা এহি হিন 

০১. জাতীয় হযচয়ে  অনুমায়ী তে : এই অাংর ‘পননরবাগীয জাতীয় হযচয়ে  নম্বয’ এফাং ‘পননরবাগীয  জাতীয় 

হযচয়রেয জন্ তাহযে’ হররে ‘যফতী’ ফাটরন হিক করুন।   

নাফারক এফাং িহতফন্ধী মাঁরদয জাতীয় হযচয়ে পনই, তারদয পক্ষরে এোরন অহফবাফরকয জাতীয় হযচয়ে নম্বয এফাং অহফবাফরকয জন্ 

তাহযে এহি হদরত রফ। 

 

০২. হহও ফই অনুমায়ী তে অাংর পননারযয নাভ এফাং ফাাংরা ও ইাংরযজীপত পননারযয নাভ  হরেরত রফ। এযয হহও 

ফইপত হরহেত জন্ তাহযে  হরখুন। রক্ষয যােরত রফ এ জন্য পনন  হনধ িাযরণ আহি উত্থান কযা মারফনা মারত পননরবাগী 

য়যাহনয হকায য় ।  

নাফারক এফাং িহতফন্ধী মাঁরদয জাতীয় হযচয়ে পনই, তারদয পক্ষরে এোরন াংহিষ্ট নাফারক ফা িহতফন্ধীয জাতীয় হযচয়ে নম্বয এফাং 

নাফারক ফা িহতফন্ধীয জন্ তাহযে এহি কযরত রফ। 

ম্পূণ ি হ হও নম্বয , ইসুয তাহযে  এফাং পভাফাইর পপান নম্বয হরখুন এফাং পননরবাগী (াহযফাহযক পনরনয পক্ষরে মূর 

পননরবাগী) ফ িরল পম ভিণারয়/হফবাগ  এফাং অহধদপ্তয/হযদপ্তয/অহপর কভ িযত হছররন েিাউন ( ) তাহরকা রত  তা’  

হনফ িাচন করুন।  

পভাফাইর পপান নম্বয: পনন পুনঃহনধ িাযণী হফফযণী চূড়ান্ত ওয়ায য পননারযয পভাফাইর পপান নম্বরয এএভএ  (SMS)  করয 

জাহনরয় পদয়া রফ। কারজই, পননারযয হনকট রত তাঁয পভাফাইর পপান নম্বয াংগ্র করুন।  পননারযয হনরজয পভাফাইর  পপান 

না থাকরর পকান হনকট আত্মীরয়য পভাফাইর পপান নম্বয াংগ্র করুন এফাং ঠিকবারফ পপান নম্বযটি এোরন হরখুন।   

০৩. পননাপযয পেণী াংিান্ত তে: এোরন ‘পফাভহযক’, ‘পুহর’ ‘হফহজহফ’, ‘াভহযক’ এফাং ‘হফচাযহত’ এয ভরে পমটি িরমাজয তা’ 

হনফ িাচন করুন। াভহযক  পননাপযয পেণী ‘হহবর’ এফাং ‘াভহযক’ এয ভরে পমটি িরমাজয তা’ হনফ িাচন করুন। পননারযয 

পেণী হনফ িাচরনয উয হবহি করয হরেভ স্বয়াংহিয়বারফ তাঁরদয জন্য িরমাজয বাতাহদয হফলয় িদ িন কযরফ। 

০৪. ৩০/০৬/২০১৫ তাহযরে িাপ্ত পনন াংিান্ত তে:  

ক) পনরনয ধযণ: এোরন ‘পনরনয ধযণ’, ‘াহযফাহযক পনরনয ধযণ’ এফাং ‘পনরনয অাং’ পভনুরত াংহিষ্ট  পননরবাগীয 

জন্য পমোরন পমটি  িরমাজয পটি হনফ িাচন করুন।  াহযফাহযক পনরন একাহধক স্ত্রী/ওয়াহয জহনত াহযফাহযক পননারযয পক্ষরে 
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‘পনরনয ধযণ’ অরন ‘আাংহক’ হনফ িাচন করয হহও ফইরয় িদহ িত  ভাহক পনন এফাং হচহকৎা বাতা এহি করয পনন হনধ িাযণ 

কযরত রফ।  

ে) গৃীত ভাহক পনন: ৩০/০৬/২০১৫ তাহযরে হযরাহধত ভাহক  হনট পনরনয (ভার্ ি বাতা ফারদ) হযভান হরখুন। পূণ ি 

পনন ভ িণকাযীগণ ১০০% পনন ভ িণ না কযরর পম হযভান ভাহক নীট পনন িাপ্য রতন তায হযভান হরখুন।  

হফরলবারফ উরেখ্য মাঁযা ৩০.৬.২০১৫ তাহযরে হএরআয পল করয ১.৭.২০১৫ তাহযরে পনরন পগরছন,  ৩০.৬.২০১৫ তাহযরে 

িরমাজয পফতনরেররয হবহিরত তাঁরদয পনন হনধ িাযণ করয এোরন হরেরত রফ।  

গ) গৃীত ভাহক হচহকৎা বাতা :  ফয়রয উয হবহি করয ভাহক হচহকৎা বাতায হযভাণ  স্বয়াংহিয়বারফ ৭০০/১০০০ টাকা 

িদহ িত রফ। তরফ এয পথরক কভ ফা পফী িদান কযা রয় থাকরর ৩০/০৬/২০১৫ তাহযরে হযরাহধত ভাহক হচহকৎা বাতায 

হযভাণ হরখুন। 

র্) িাংারমাগ্য কারজয জন্য দক বাতা: ‘পুহর/হফহজহফ’ এফাং ‘াভহযক’ পননরবাগীয জন্য িরমাজয এই বাতা িাপ্য রর তায 

হযভান হযখুন।  

ঙ) িাংারমাগ্য কারজয জন্য অফয বাতা: ‘পুহর/হফহজহফ’ এফাং ‘াভহযক’ পননরবাগীয জন্য িরমাজয এই বাতা িাপ্য রর 

তায হযভান হযখুন।  

চ) পযন বাতা: হহও ফই অনুমায়ী িাপ্য পযন বাতায হযভান হযখুন।  

ছ) হশু বাতা: হহও ফই অনুমায়ী িাপ্য হশু বাতায হযভান হযখুন।  

জ) অন্যান্য হফফযণ: এোরন তাহরকায় পনই, পননরবাগী এভন পকান বাতা পরর তায হফফযণ হরখুন।  

অন্যান্য বাতা: বাতায হযভাণ হরখুন। 

 

০৫. ০১/০৭/২০১৬ তাহযরে িাপ্য পনন াংিান্ত তে : এই অাংটি শুধুভাে ‘পুহর/হফহজহফ’ এফাং ‘াভহযক’ অরনয জন্য িরমাজয 

হফধায় পননারযয পেণী ‘পুহর’ ‘হফহজহফ’ এফাং ‘াভহযক’ হনফ িাচন কযরর তা’ াওয়া মারফ। এোরন ভাহক পনন এফাং হচহকৎা 

বাতা ব্তীত ০১/০৭/২০১৬ তাহযরে িাপ্য অন্যান্য বাতায হযভান হরখুন। 

েড়া পদখুন: এহিকৃত তোহদ ঠিক আরছ হকনা তা মাচাই কযায জন্য “েড়া পদখুন” ফাটনটিরত হিক করুন। এয পরর হনরচয 

হিরনয ন্যয় এহিকৃত তোহদয  েড়া পদেরত ারফন।  
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হচে-৭: েড়া হিন 

‘চুড়ান্ত করুন’ ফাটরন হিক কযরর হনেরূ ফাতিা ারফন: 

 

 ঠিক রর ‘যা’ অন্যথায় ‘না’ ফাটরন হিক করুন। 

 

০১/০৭/২০১৬ তাহযরেয পূরফ িই কারযা ফয় ৬৫ ফছয পূণ ি রর পম তাহযরে ৬৫ ফছয পূণ ি রফ তায য হদন রতই তাঁরক ৫০% ারয 

পনন এফাং ১,০০০/- টাকা ারয হচহকৎা বাতা িদান কযরত রফ।  
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এহিকৃত তরে পকান ভুর থাকরর তা াংরাধরনয জন্য ‘াংরাধন করুন’ এফাং ভুর না থাকরর ‘চুড়ান্ত করুন’ ফাটরন হিক করুন।  

এরত আহন বনদির বাতথাটি  াদবন। 

 
হচে-৮:  পনন হনধ িাযণ ফাতিা 

 

OK ফাটরন হিক করুন। 

পদোয সুহফধায জন্য  একটি  যাফায েযাম্প (বনলন নািকরণ নম্বর......................................) ততযী করয হি-াপ এফাং হহও 

ফইরয়য িথভ পৃষ্ঠায় পনন নাক্তকযণ নম্বযটি সুস্পষ্টবারফ হররে যাখুন।  

উরেখ্য পম, ‘দাহের করুন’ ফাটরন হিক কযায ারথ ারথ াংহিষ্ট পননরবাগীয পভাফাইর পপারন হনরে ফহণ িত একটি ফাতিা ( SMS) 

পিযণ কযা  রফ।  “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.”   

পননরবাগীয দাহয়ত্ব রফ উক্ত ফাতিা পভাতারফক পনন ফইরত পনন নাক্তকযণ নম্বযটি হরো রয়রছ হকনা তা মাচাই কযা। 

 

তাহরকা: তাহরকা রত পননারযয এহিকৃত তে পদো এফাং িরয়াজরন হিন্ট পনয়া মারফ।  

 
হচে-৯:  তাহরকা 

েড়া তাহরকা: এই পভনু রত পম কর পননারযয তে এহি কযা রয়রছ হকন্তু চুড়ান্ত কযা য়হন তায তাহরকা পদো মারফ।  

েড়া তাহরকা (একাহধক পনন): এই পভনু রত পম কর একাহধক পনন গ্রণকাযীয  তে এহি কযা রয়রছ হকন্তু চুড়ান্ত কযা য়হন 

তায তাহরকা পদো মারফ। 

চুড়ান্ত তাহরকা: পম কর পননারযয পনন হনধ িাযণী এহি চুড়ান্ত কযা রয়রছ এই পভনু রত  তায তাহরকা পদো মারফ।  এই তাহরকা 

রত হিন্ট হনরয় তদনুমায়ী হহও ফই এফাং হি-াপ এ এহি এফাং স্বাক্ষয কযরত রফ।   
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চুড়ান্ত তাহরকা (একাহধক পনন): এই পভনু রত পম কর একাহধক পনন গ্রণকাযীয  তে এহি চুড়ান্ত কযা রয়রছ তায তাহরকা পদো 

মারফ।এই তাহরকা রত হিন্ট হনরয় তদনুমায়ী হহও ফই এফাং হি-াপ এ এহি এফাং স্বাক্ষয কযরত রফ।   

পকান হনহদ িষ্ট পননরবাগীয তে পদোয জন্য উদরর অাংদল াংবিষ্ট পনন নািকরণ নম্বর অথবা জাতীয় বরিয়দত্রর বল ৪টি 

বর্বজট বদখ ‘খুজুন’ বাটদন বিক করুন।  বববরণীটি বিদনর তাবকায় প্রদবল থত দব। এর র ‘তথ্য বদখুন’ বাটদন বিক করদই পনন 

পুনঃহনধ িাযণী বববরণীর ববস্তাবরত তথ্য বিদন প্রদবল থত দব।  এই তাহরকায় পনন হনধ িাযণ হফফযণীরত িদহ িত ‘হিন্ট আইকন’ রত হিন্ট 

হনরয় হনধ িাহযত পনন ও অন্যান্য বাতাহদ  হহও ফই এফাং হি-াপ এ হরহফি করয স্বাক্ষয কযরত রফ। অতযঃ হিন্ট কহটি হি-

াপ এয ারথ াংযক্ষণ কযরত রফ।  

 

তে ফাহতর:  

পনন পুনঃহনধ িাযণ চুড়ান্ত কযায য অথফা েড়া এহিরত ভুর হযরহক্ষত রর  ক্ষভতািাপ্ত কভ িকতিা এই অন রত এহিকৃত তে 

ফাহতর করয পূনযায় পনন হনধ িাযণ কযরত রফ। ‘তে ফাহতর’ অরন হিক কযরর হিরন  চুড়ান্ত এফাং েড়ায়  অন্তর্ভ িক্ত কর 

পননারযয তাহরকা িদহ িত রফ। পম পননারযয তে ফাহতর কযরফন তা হনহিত ওয়ায জন্য িথরভ ‘তে পদখুন’ ফাটরন হিক করয 

তে পদখুন এযয ‘তে ফাহতর’ অরন হিক করুন।  অতযঃ পূনযায় পনন হনধ িাযণ ক পয িাপ্ত পনন নাক্তকযণ নম্বযটি হহও 

এফাং হি-াপ এ হরখুন।   

 

 

 

পাওয়ার্ ড পস্ক্রিের্ডন 

আনার কাদজর বনরাত্তা ববধাদনর স্বাদথ থ প্রদয়াজদন পুনরায়  আনাদক এই পাসওয়ার্ ডটি পরিবর্ডন কিবত দব। এ জন্য ‘পাসওয়ার্ ড 

পরিবর্ডন’ মেনুনর্ রিক করুন। 

 

হচে-১০: াওয়াি ি হযফতিন বিন 

 গ-ইন: এখাদন আনার গইন আইবর্  নম্বর বখুন।  

 পুরাদনা পাসওয়ার্ ড: এখাদন আনার বতথমাবন ব্যবহৃত পাসওয়ার্ ড বখুন।  

 নতুন পাসওয়ার্ ড:  এখাদন নতুন পাসওয়ার্ ড বখুন। 

 বনবিতকরণ পাসওয়ার্ ড: এখাদন নতুন পাসওয়ার্ ডটি পুনরায় বখুন। 

 ‘পরিবর্ডন করুন’ বাটনন রিক করুন। এদত আনার পাসওয়ার্ ড পরিবর্ডন সম্পন্ন হনব।   


