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এক নজরে হিসাবেক্ষণ অহিরসে কেণীয়  

ববতন বনর্ থারণ প্রবতপােন: 

 ববতন বনর্ থারণ বববরণীর বপ্রদেড কবপগুদলা স্ব স্ব অবডট বরবজস্টার/সাবভ থস বই এ স্থাপন করদবন এবাং প্রিবলত  পদ্ধবত 

অনুসরণ কদর ববতন বনর্ থারণ বববরণীদত প্রেবশ থত মূল ববতদনর সাদর্ অবডট বরবজস্টার/সাবভ থস বই এ  প্রেবশ থত মূল 

ববতদনর বমল পাওয়া বগদল অবডট বরবজস্টার/সাবভ থস বই এ তা’ বলবপবদ্ধ করতঃ স্বাক্ষর করদবন।  একই সাদর্ ববতন 

বনর্ থারণ বববরণীর বপ্রদেড কবপর বনর্ থাবরত স্থাদন অবডটর, সুপার এবাং সহঃ বহসাব মহাবনয়ন্ত্রক/বনরীক্ষা ও বহসাবরক্ষণ 

কম থকতথা স্বাক্ষর করদবন। 

 ববতন বনর্ থারণ বববরণী র্ািাইকাদল ববতদনর বেল এবাং মূল ববতদন বকান গরবমল পাওয়া বগদল এতেসাংক্রান্ত োবয়ত্বপ্রাপ্ত 

কম থকতথা তা’ সাংদশার্ন করদবন অর্বা সাংদশার্দনর জন্য বসদস্টদমর মাধ্যদম সাংবিষ্ট কম থিারীর বনকট বেরত বেদত হদব।  

 ববতন বনর্ থারণ বববরণীর বপ্রদেড কবপদত স্বয়াংবক্রয়ভাদব বনর্ থাবরত বগ্রড ও মূল ববতন সঠিক আদে বক না তা’ প্রিবলত 

বববর্-ববর্ান বমাতাদবক  র্ািাই কদর বনবিত হদত হদব। র্বে বকান পার্ থকয পবরলবক্ষত হয় তদব তা’ জরুরীবভবিদত 

০১৭০৮৬৭৩৬০৪ নম্বদর জানাদত হদব। 

 র্ািাইকৃত ববতন বনর্ থারণ বববরণীগুবল অবডট বরবজস্টার/সাবভ থস বই  হদত পৃর্ক কদর োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম থকতথা কর্তথক অনলাইন 

বসদস্টদমর মাধ্যদম ববতন বনর্ থারণ বববরণী প্রবতপােন করদবন। বসদস্টম বজনাদরদটড বভবরবেদকশন নম্বরটি বপ্রদেড কবপর 

বনর্ থাবরত স্থাদন বলখদত হদব। বববরণীর এক কবপ অবেদস সাংরক্ষণ এবাং অপর কবপ সাংবিষ্ট কম থিারীর অবেদস বেরত 

বেদত হদব। 

 পদোন্নবতপ্রাপ্তদের ববতন পবরদশাদর্র সময় নতুন ববতনদেদলর বগদজদট উবিবখত ‘পদের পূণ থ ববতন প্রাবপ্তর শতথাববল’ 

আবববিকভাদব অনুসরণ করদত হদব।    

 বেরত/বাবতল: ব্যাবি ববদশষ কর্তথক ভুল তথ্য বা ভুল অপসন বসদলক্ট কদর বকান ববতন বনর্ থারণ বববরণী োবখল করা 

হদল বহসাবরক্ষণ অবেস হদত উি বববরণী বেরত প্রোন বা বাবতল করদত হদব। বেরত বা বাবতল সম্পন্ন করার পর 

সাংবিষ্ট কম থিাবর পুনরায় ববতন বনর্ থারণ বববরণী োবখল করদত পারদবন। বেরত ও বাবতদলর বমনুগুদলা োবয়ত্বপ্রাপ্ত 

কম থকতথা তাঁর এডবমন আইবড বেদয় লগইন করদল পাদবন।  

 িলমান বাবতল: ভুলক্রদম ‘িলমান’ অপসন বনব থািন কদর বহসাবরক্ষণ অবেদস ববতন বনর্ থারণ বববরণী োবখল করা হদল 

‘িলমান বাবতল’ বমনুর মাধ্যদম উি ববতন বনর্ থারণ বববরণীটি বাবতল করদত হদব। একইভাদব  

 অন্যান্য বববরণী বাবতল: ‘িলমান’ অপসন ব্যতীত ভুলক্রদম এক অপসদনর পবরবদতথ অন্য অপসন র্র্া  টাইমদেল, 

বসদলকশন বগ্রড, পদোন্নবত, নতুন বনদয়াগ ইতযাবে বনব থািন কদর বহসাবরক্ষণ অবেদস ববতন বনর্ থারণ বববরণী োবখল করা 

হদল অর্বা োবখলকৃত বববরণীদত বকান ভুল তথ্য র্াকদল উি বববরণীটি এই বমনুর মাধ্যদম বাবতল করদত হদব।  

বিনবপ্রেসহ ‘অন্যান্য বববরণী বাবতল’ করার ববস্তাবরত পদ্ধবত র্র্াস্থাদন বণ থনা করা হদয়দে। 

বববভন্ন ব্যবি/কম থিারী কর্তথক বকৌতুহল বশতঃ ববতন বনর্ থারণী ওদয়ব সাইদট ঢুদক অদহতুকভাদব ববপুল সাংখ্যক ববতন 

বনর্ থারণ বববরণী বববভন্ন বহসাবরক্ষণ অবেদস োবখল করা হদয়দে। িলমান বাবতল এবাং অন্যান্য বববরণী বাবতল অপশন 

হদত এসকল ববতন বনর্ থারণ বববরণী জরুরীবভবিদত বাবতল করদত হদব। কারন এ সকল বববরণী আপনার অবেদসর 

ববপরীদত ‘বপনশন বনর্ থারদণর জন্য অদপক্ষমান’ তাবলকায় প্রেবশ থত হদে। 

 বেবল: এক বহসাবরক্ষণ অবেদস ববতন বনর্ থারণ বববরণ প্রবতপােন সম্পন্ন হওয়ার পর, বকান কম থিারী অন্য বহসাবরক্ষণ 

অবেদসর আওতায় বেবল  হদল তাঁর ববতন বনর্ থারণ সাংক্রান্ত তথ্য অনলাইদনর মাধ্যদম বেবল পরবতী বহসাবরক্ষণ অবেদস 

বপ্ররণ করদত হদব।  একইভাদব বেবল পরবতী বহসাবরক্ষণ অবেস কর্তথক বেবলকৃত উি তথ্য অনলাইদনর মাধ্যদম গ্রহণ 
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করদত হদব। ববতন বনর্ থারণ বববরণ প্রবতপােন সম্পন্ন হওয়ার পর এ র্াবত বর্সকল  কম থিারী বেবল হদয়দেন সবার 

বক্ষদেই বনদি উদিবখত পদ্ধবত বমাতাদবক বেবল প্রবক্রয়া সম্পন্ন করদত হদব। অন্যার্ায় বেবল পরবতী বহসাবরক্ষণ অবেস 

বর্দক সাংবিষ্ট কম থিারীর ববতন বনর্ থারণ সাংক্রান্ত অন্যান্য সুববর্াবে প্রোন করা সম্ভব হদব না। 

   বেবলপূব থ বহসাবরক্ষণ অবেদসর করণীয়:  

 বেবল (ইসুয): সার্ারণ ইউজার বসদস্টদম লগইন কদর ‘বেবল (ইসুয)’ অপসদনর মাধ্যদম বেবল পরবতী  বহসাবরক্ষণ 

অবেস বনব থািন এবাং এলবপবস নাং ও তাবরখ এবি  সম্পন্ন করদবন। এবাং  

 বেবল অনুদমােন (ইসুয): োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম থকতথা এডবমন আইবড বেদয় লগইন কদর ‘বেবল অনুদমােন (ইসুয)’ অপসদন 

বিক করদল অনুদমােদনর অদপক্ষায় র্াকা ‘বেবল (ইসুয)’ এর তাবলকা বেখদত পাদবন। ‘চুড়ান্ত করুন’ বাটদন বিক করদলই 

সাংবিষ্ট কম থিারীর ববতন বনর্ থারণ সাংক্রান্ত তথ্য বপ্ররদণর ববষয়টি চুড়ান্ত হদব।  

বেবল পরবতী  বহসাবরক্ষণ অবেদসর করণীয়:  

  বেবল অনুদমােন (প্রাবপ্ত):  োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম থকতথা  এডবমন আইবড বেদয় লগইন কদর এই অপসদন বিক করদল  অন্য 

অবেস হদত  বপ্ররীত ববতন বনর্ থারণ সাংক্রান্ত  তদথ্যর তাবলকা বেখদত পাদবন। ‘অনুদমােন’ বাটদন বিক করদল  সাংবিষ্ট 

কম থিারীর ববতন বনর্ থারণ সাংক্রান্ত তথ্য বিদন বেখা র্াদব। পেবব এবাং নতুন বর্াগোনকৃত অবেদসর তথ্য এবি বেদয় 

‘চুড়ান্ত করুন’ বাটদন বিক করদলই প্রাপ্ত ববতন বনর্ থারণ সাংক্রান্ত তথ্য সাংরবক্ষত হদব। উদিখ্য বর্, বেবল অনুদমােন (প্রাবপ্ত) 

সম্পন্ন করার পূদব থই সাংবিষ্ট কম থিারী র্বে বকান ববতন বনর্ থারণ বববরণী অন-লাইদন োবখল কদর র্াদকন তদব প্রর্দম 

োবখলকৃত বববরণীটি বাবতল করদত হদব। 

 অবেস পবরবতথন: একই বহসাবরক্ষণ অবেদসর আওতায় বকান কম থিারী এক অবেস হদত অন্য অবেদস বেবল হদল  

সাংবিষ্ট কম থিারীর িাকুরী সাংক্রান্ত তথ্য হালনাগাে করার জন্য এই অপশদনর মাধ্যদম প্রর্দম সার্ারণ ইউজার বসদস্টদম 

সাংবিষ্ট কম থিারীর বেবল পরবতী পেস্থাবপত অবেস এবি সম্পন্ন করদবন। এর পর- োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম থকতথা এডবমন আইবড 

বেদয় লগইন কদর ‘অবেস পবরবতথন অনুদমােন’ অপশদন বিক করদল অবেস পবরবতথন অনুদমােদনর অদপক্ষায় র্াকা 

তাবলকা বেখদত পাদবন। ‘চুড়ান্ত করুন’ বাটদন বিক করদলই সাংবিষ্ট কম থিারীর নতুন পেস্থাবপত অবেদসর বববরণ চুড়ান্ত 

হদব এবাং সাংবিষ্ট কম থিারীর িাকুরী সাংক্রান্ত তথ্য হালনাগােকরণ সম্পন্ন হদব।   

 ১৫/১২/২০১৫ তাবরদখর ইনবক্রদমে: সরকাবর প্রজ্ঞাপদনর এর আদলাদক বর্ সকল কম থিারীর ০১/৭/২০১৫ তাবরদখর 

ববতন বনর্ থারণ বহসাবরক্ষণ অবেস  কর্তথক প্রবতপাবেত হদয়দে, বস সকল কম থিারীর ১৫/১২/২০১৫ তাবরদখর বাবষ থক ববর্তথ 

ববতন অনলাইদন ববতন বনর্ থারণ বসদস্টদমর মাধ্যদম স্বয়াংবক্রয় পদ্ধবতদত হালনাগাে করা হদে। এর েদল ০১/৭/২০১৫ 

তাবরদখ বনর্ থাবরত মূল ববতদনর সাদর্ ১৫/১২/২০১৫ তাবরদখ একটি ইনবক্রদমে যুি হদয়দে। সাংবিষ্ট সকল সরকাবর 

কম থিারী অনলাইদন ববতন বনর্ থারণ বসদস্টদম সাংদর্াবজত ‘ববদশষ ইনবক্রদমে (১৫/১২/২০১৫)’ অপশদন প্রদবশ কদর বনজ 

বনজ ববর্ থত ববতদনর প্রবতদবেন বেখদত এবাং প্রদয়াজদন বপ্রে বনদত পারদবন। এ অপশদন প্রদবদশর জন্য জাতীয় পবরিয়পে 

এবাং বভবরবেদকশন নম্বর প্রদয়াজন হদব।  

 

   ১৫/১২/২০১৫ তাবরদখর  ইনবক্রদমে এর প্রাপ্যতা:  

 বর্ সকল কম থিারী ১/৭/২০১৫ তাবরখ হদত ১৪/১২/২০১৫ তাবরখ পর্ থন্ত প্রাপ্য টাইমদেল এবাং বসদলকশন বগ্রড বেদলর 

সাদর্ তাঁদের বাবষ থক ইনবক্রদমে প্রহণ কদরদেন তাঁরা ১৫/১২/২০১৫ তাবরদখর  ইনবক্রদমে পাদবন না।   

 ১/৭/২০১৫ তাবরখ হদত ১৪/১২/২০১৫ তাবরখ পর্ থন্ত িাকুরীদত নতুন বর্াগোনকারী কম থিারীগনও ১৫/১২/২০১৫ তাবরদখ 

ইনবক্রদমে পাদবন না।       
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 ১৫/১২/২০১৫ তাবরদখর ইনবক্রদমে বাবতল করণ: ১৫/১২/২০১৫ তাবরদখর বাবষ থক ববর্তথ ববতনপ্রাপ্ত বকান 

কম থিারী ১৫/১২/২০১৫ তাবরদখর পূদব থর প্রাপ্য বকান সুববর্া (টাইমদেল, বসদলকশন বগ্রড ইতযাবে) র্বে গ্রহণ না কদর 

র্াদকন, তদব প্রর্দম ১৫/১২/২০১৫ তাবরদখর প্রেি ইনবক্রদমে বাবতল কদর  প্রাপ্য সুববর্া প্রোন করদত হদব। এরপর 

ইনবক্রদমে প্রোন করদত হদব। তদব ববতন বনর্ থারণ সাংক্রান্ত বকান বববরণী োবখল করা হদয় র্াকদল প্রর্দম উি ববতন 

বনর্ থারণ বববরণীটি বাবতল কদর প্রেি ইনবক্রদমে বাবতল করদত হদব। এ োড়া, প্রশাসবনক আদেদশর মাধ্যদম উপযুি 

বকান কর্তথপক্ষ র্বে বকান কম থিারীর বাবষ থক ইনবক্রদমে স্থবগত কদর র্াদক তদব তাও বাবতল করদত হদব। এ জন্য এডবমন 

আইবড বেদয় লগইন কদর ‘ইনবক্রদমে বাবতল’ অপশদন  বিক করদল বিদন ১৫/১২/২০১৫ তাবরদখ ইনবক্রদমে প্রাপ্তদের 

তাবলকা প্রেবশ থত হদব। এনআইবড ঘদর সাংবিষ্ট কম থিারীর এনআইবডর বশষ ৪ বডবজট এবি বেদয় ‘খ ুঁজুন’ বাটদন বিক 

করদলই তা’ বিদন পাওয়া র্াদব। ‘বাবতল করুন’ বাটদন বিক করদলই  প্রেি ইনবক্রদমে বাবতল হদব।  

 
 

 ইনবক্রদমে নবায়ন: বকান কম থিারীর প্রাপ্য ইনবক্রদমে ইদতাপূদব থ বেয়া না হদয় র্াকদল ‘ইনবক্রদমে নবায়ন’  অপশদনর 

মাধ্যদম তা’ প্রোন করদত হদব।  

 

 সমপদে উচ্চতর বগ্রড: িাকুরীর শতথ বমাতাদবক বর্ সকল কম থিারী িাকুরীসাংবিষ্ট বডবগ্র (বর্মন বপটিআই ইতযাবে) অজথন 

করদল সমপদে উচ্চতর বগ্রড প্রাপ্য হন তাদের ববতন বনর্ থারদণর জন্য এই অপশন ব্যবহৃত হদব। সাংবিষ্ট বহসাবরক্ষণ 

অবেস সরাসবর এই ববতন বনর্ থারণী কাজ সম্পন্ন করদব। এ জন্য ‘বহাম বপজ’ এ সমপদে উচ্চতর বগ্রড অপশদন বিক 

করদল প্রাপ্ত বিদন এনআইবড এবাং বভবরবেদকশন নাং এবি বেদয় প্রাপ্ত বিদন শুধুমাে সমপদে উচ্চতর বগ্রড এর আদেশ 

নাং, তাবরখ এবাং প্রাপ্যতার তাবরখ এবি বেদত হদব। প্রাপ্ত বগ্রড এবাং ববতন স্বয়াংবক্রয়ভাদব বনর্ থাবরত হদয় র্াদব। এরপর 

‘সাংরক্ষণ করুন’ বাটদন বিক করদত হদব। অতঃপর এডবমন ইউজার ‘সমপদে উচ্চতর বগ্রড অনুদমােন’ অপশন হদত 

‘প্রবতপােন করুন’ বাটদন বিক করদলই সমপদে উচ্চতর বগ্রদড ববতন বনর্ থারণ সম্পন্ন হদব। 

 

 সমপদে উচ্চতর বগ্রড (১৪ বর্দক ১১): অর্ থ ববভাগ, অর্ থ মন্ত্রণালদয়র বাস্তবায়ন অণুববভাগ, বাস্তবায়ন অবর্শাখা কর্তথক 

০৬.০৭.২০১০ খ্ীঃ তাবরদখর নাং-অম/অবব/(বাস্ত-৫)/মপ্রাম/ববঃদেঃবন-০৮/১০/৭৮ বত উদিবখত বডদলামা অজথনকারী ৫ 

কযাটাগবরর  কম থিারীগদণর  ১৪ নাং বগ্রড হদত ১১ নাং বগ্রদড ববতন বনর্ থারদণর জন্য এই অপশন ব্যবহৃত হদব। এ োড়া অর্ থ 

ববভাগ, অর্ থ মন্ত্রণালদয়র বাস্তবায়ন অণুববভাগ কর্তথক জারীকৃত অন্য বকান আদেদশ অনুরুপ সুববর্া প্রোন করা হদল (বর্ 

বকান বগ্রড হদত ১১ নাং বগ্রদড) তা’ও এই অপশন হদত বনর্ থারণ করদত হদব। 

 

 েক্ষতাবৃবদ্ধজবনত ইনবক্রদমে: িাকুরীর শতথ বমাতাদবক বকান কম থিারী বনবে থষ্ট বডবগ্র অজথন/পরীক্ষায় পাশ করদল বর্  

অবতবরি প্রাপ্য হন তা’ বেয়ার জন্য এই  অপশন ব্যবহৃত হদব। সাংবিষ্ট বহসাবরক্ষণ অবেস সরাসবর বসদস্টদমর মাধ্যদম 

এই ইনবক্রদমে প্রোন করদব। এ জন্য এডবমন ইউজার ‘বহাম বপজ’ হদত ‘েক্ষতাবৃবদ্ধজবনত ইনবক্রদমে’ অপশদন বিক 

করদল প্রাপ্ত বিদন এনআইবড এবাং বভবরবেদকশন নাং এবি বেদয় শুধুমাে অবেস আদেশ নাং, তাবরখ,  প্রাপ্যতার তাবরখ 

এবাং ইবক্রদমে এর সাংখ্যা এবি বেদয় ‘সাংরক্ষণ করুন’ বাটদন বিক করদলই ইনবক্রদমে প্রোন সম্পন্ন হদব।  

 নতুন বনদয়াগ: ১.৭.২০১৫ তাবরখ হদত সরকাবর িাকুরীদত বনদয়াগপ্রাপ্ত কম থিারীদের ববতন বনর্ থারদণর জন্য এই অপশন 

ব্যবহৃত হদব।  

 নতুন বনদয়াগ (ববতন সাংরক্ষণ): ১.৭.২০১৫ তাবরদখর ‘িলমান’ ববতন বনর্ থারণী প্রবতপাবেত হওয়ার পর বকান 

কম থিারী পূদব থর িাকবর হদত ইস্তো বেদয় র্র্ার্র্ কর্তথপদক্ষর মাধ্যদম নতুন িাকুবরদত বর্াগোন করদল এবাং উপযুি 

কর্তথপক্ষ কর্তথক তাঁর পূদব থর িাকুরীর ববতন এবাং িাকুরীকাল সাংরক্ষণ করা হদল এই অপশদনর মাধ্যদম তাঁদের ববতন 

বনর্ থারণ করদত হদব। এ জন্য প্রর্দম পূদব থর বহসাবরক্ষণ অবেস হদত তাঁর প্রবতপাবেত ববতন বনর্ থারণ বববরণী অনলাইদনর 
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মাধ্যদম নতুন বহসাবরক্ষণ অবেদস স্থানান্তর করদত হদব। এ বক্ষদে পূদব থর বভবরবেদকশন নম্বর নতুন ববতন বনর্ থারণীদতও 

িলমান র্াকদব। পূদব থর ববতন বনর্ থারণী বাবতল করা হদল এই অপশরন ববতন হনর্ ধােণ কো সম্ভবপে িরব না। 

 ৮ম-৯ম বগ্রদড ববতন পুনঃবনর্ থারণ: ১.৭.২০১৫ তাবরদখ ৯ম বগ্রদড কম থরত বর্ সকল কযাডারভূি কম থিারীদের ববতন 

৮ম বগ্রদড বনর্ থাবরত হদয়বেল, সরকাবর বসদ্ধান্ত বমাতাদবক তাঁদের ববতন ৮ম বগ্রড হদত ৯ম বগ্রদড স্বয়াংবক্রয়ভাদব 

পুনঃবনর্ থারণ করা হদয়দে। বহসাবরক্ষণ অবেসসমূহ প্রবতপাবেত তাবলকার ‘৮ম-৯ম ববতন পুনঃবনর্ থারণ’ অপশদন ‘তথ্য 

বেখন’ বাটদন বিক কদর প্রবতটি ববতন বনর্ থারণ বববরণীর ২ কবপ বপ্রে বনদয় সাংদশাবর্ত ববতন অবডট বরবজষ্টাদর বলবপবদ্ধ 

করদব। অতপর এদত স্বাক্ষর পূব থক ১ কবপ অবেদস সাংরক্ষণ এবাং অপর কবপ সাংবিষ্ট কম থিারীদক প্রোন করদব। র্বে 

কাদরা ববতন স্বয়াংবক্রয়ভাদব ‘৮ম হদত৯ম এ পুনঃবনর্ থারণ করা না হদয় র্াদক তদব এই অপশন হদত তা’ পূনঃবনর্ থারণ 

করদত হদব। 

 

তদব, ১.৭.২০১৫ তাবরদখর ববতন বনর্ থারদণর পর বর্ সকল কম থিারী বসদলকশন বগ্রড ইতযাবে বপদয়দেন, তাঁদের প্রেি 

বসদলকশনসহ ১৫.১২.২০১৫ ও ১.৭.২০১৬ তাবরদখর ইনবক্রদমে বাবতল কদর ৮ম বগ্রড হদত ৯ম বগ্রদড ববতন পুনঃবনর্ থারণ 

করদত হদব। ববর্ায় প্রাপ্যতা অনুর্ায়ী বসদলকশন বগ্রড ইতযাবে এবাং ১৫.১২.২০১৫ ও ১.৭.২০১৬ তাবরদখর ইনবক্রদমে 

প্রোন করদত হদব। এডবমন পাসওয়াদড থ এই অপশনটি পাওয়া র্াদব।  

 

 ১/৭/২০১৬ তাবরদখর ইনবক্রদমে:  

“জাতীয় ববতনদেল, ২০১৫ অনুর্ায়ী ববতন বনর্ থারদণর পর সকল কম থিারীর পরবতী বাবষ থক ববর্ থত ববতনবৃবদ্ধর তাবরখ 

হইদব ১ জুলাই ২০১৬: তদব শতথ র্াদক বর্, নতুন বর্াগোনকৃত বকান কম থিারীর বকায়াবলোইাং িাকবরর বময়াে ন্যযনতম ৬ 

(েয়) মাস হইদল বতবন বাবষ থক ববতনবৃবদ্ধর সুববর্া প্রাপ্য হইদবন ।” [অনুদেে-১১] 

উপদর ববণ থত বনদে থশনা বমাতাদবক বনদে ববণ থত কম থিারীগণ ব্যতীত সকল কম থিারীদক বসদস্টদমর মাধ্যদম স্বয়াংবক্রয়ভাদব 

১/৭/২০১৬ তাবরদখর ইনবক্রদমে বেয়া হদয়দে:- 

1. নতুন বনদয়াগপ্রাপ্ত কম থিারীগণ, 

2. নতুন বনদয়াগপ্রাপ্ত (ববতন সাংরক্ষণ) কম থিারীগণ, 

3. বর্ সকল কম থিারীগণদক ১৫.১২.২০১৫ তাবরদখর ইনবক্রদমে এখনও বেয়া হয়বন,  

4. ৮ম বর্দক ৯ম বগ্রদড ববতন পূনঃবনর্ থারদণর জন্য অদপক্ষমান কযাডার কম থিারীগণ এবাং  

5. বহসাবরক্ষণ অবেদস বকান ববতন বনর্ থারণী চুড়ান্তকরদণর অদপক্ষায় র্াকদল।   

 

এসব বক্ষদে ১/৭/২০১৬ তাবরদখর প্রাপ্য ইনবক্রদমে প্রোদনর জন্য বনদে ববণ থত প্রদর্াজয পদ্ধবত অনুসরণ করদত হদব:  

 

 ক্রবমক নাং ১ এবাং ২ এ ববণ থত নতুন বনদয়াগপ্রাপ্ত বর্ সকল কম থিারীগদণর িাকুরীদত বর্াগোদনর বময়াে 

৩০.৬.২০১৬ তাবরদখ ৬ মাস পূণ থ হদয়দে তাঁরা ১.৭.২০১৬ তাবরদখর ইনবক্রদমে প্রাপ্য হদবন। এ জন্য সাংবিষ্ট 

বহসাবরক্ষণ অবেস ১.৭.২০১৬ তাবরদখর ইনবক্রদমে নবায়ন করদব।  

 ক্রবমক নাং ৩ এ ববণ থত ১৫.১২.২০১৫ তাবরদখর প্রাপ্য ইনবক্রদমে গ্রহদণর পর ১.৭.২০১৬ তাবরদখর প্রাপ্য 

ইনবক্রদমে সাংবিষ্ট বহসাবরক্ষণ অবেস নবায়ন করদব। 

 ক্রবমক নাং 4 এ ববণ থত ৮ম বর্দক ৯ম বগ্রদড ববতন পূনঃবনর্ থারদণর পর সাংবিষ্ট বহসাবরক্ষণ অবেস প্রর্দম 

১৫.১২.২০১৫ তাবরদখর ইনবক্রদমে এবাং এরপর ১.৭.২০১৬ তাবরদখর ইনবক্রদমে নবায়ন করদব।   

 ক্রবমক নাং 5 এ ববণ থত বহসাবরক্ষণ অবেদস োবখলকৃত ববতন বনর্ থারণী চুড়ান্ত হওয়ার পর সাংবিষ্ট বহসাবরক্ষণ 

অবেস প্রাপ্য ইনবক্রদমে নবায়ন করদব।   

 অন্যান্য বভবরোইড বাবতল: এই অপশদন প্রেবশ থত বভবরোইড ববতন বববরণী বাবতল করার পূদব থ ববদশষ সাবর্ানতা 

অবলম্বন করদত হদব। বকান কম থিারীর আদগর পাওনা পদর এবাং পদরর পাওনা আদগ বভবরোই করা হদয় র্াকদল তা’ 

বাবতল কদর পর্ থায়ক্রদম প্রাপ্য ববতন বনর্ থারণীসমূহ পূনরায় োবখল এবাং বভবরোই করদত হদব। এ বক্ষদে বকানটি আদগ 

প্রাপ্য এবাং বকানটি পদর প্রাপ্য তা বাবতল করার পূদব থই বনবিত হদত হদব।  প্রদর্াজয বক্ষদে বাবতলকৃত ববতন বববরণীটি 

পূনরায় োবখল করার জন্য সাংবিষ্ট কম থিারীদক অনুদরার্ করদত হদব। উদিখ্য বর্, বকান ববতন বনর্ থারণী বববরণী োবখল 

করা হদয় র্াকদল তা ‘অন্যান্য খসড়া বাবতল’ অপশন হদত পূদব থই তা’ বাবতল করদত হদব। 
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এোড়া ভুলক্রদম এক অপসদনর পবরবদতথ অন্য অপসন র্র্া টাইমদেল, বসদলকশন বগ্রড, পদোন্নবত, নতুন বনদয়াগ ইতযাবে 

বনব থািন কদর বহসাবরক্ষণ অবেদস ববতন বনর্ থারণ বববরণী োবখল এবাং বভবরোই করা হদয় র্াকদল তা’ও এই অপসন হদত 

বাবতল করদত হদব।  

 উচ্চতর বগ্রড (১০/১৬): পদোন্নবত ব্যবতদরদক একই পদে ১০/১৬ বের পূবতথদত প্রাপ্য উচ্চতর বগ্রদড ববতন বনর্ থারণী 

প্রবতপােদনর  জন্য এই অপশন ব্যবহৃত হদব। উচ্চতর বগ্রদড অনলাইদন ববতন বনর্ থারণী প্রবতপােদনর পূদব থ অবিই- 

 উচ্চতর বগ্রদড ববতন বনর্ থারদণর পূদব থ অবিই অর্ থ ববভাগ কর্তথক জাবরকৃত ‘জাতীয় ববতনদেল,২০১৫ 

স্পবষ্টকরণ’ সাংক্রান্ত ২১/৯/২০১৬ তাবরদখর পবরপে অনুর্ায়ী উচ্চতর বগ্রড প্রাবপ্তর অবেস আদেশ র্াকদত হদব।  

 উি উচ্চতর বগ্রড প্রাবপ্তর তাবরদখর পদর বকান ববতন বনর্ থারণী সুববর্া (বর্মন বাবষ থক ইনবক্রদমে) বপদয় র্াকদল 

এবাং অনলাইদন এবি হদয় র্াকদল প্রর্দম তা’ বাবতল করদত হদব।  

 একই তাবরদখ ১ম এবাং ২য় উচ্চতর বগ্রড পাওনা হদল প্রর্দম ১ম উচ্চতর বগ্রদড ববতন বনর্ থারণী প্রবতপােন করার 

পর ২য় উচ্চতর বগ্রদড ববতন বনর্ থারণী প্রবতপােন করদত হদব। 

 বকান কম থিারী একই পদে আদেৌ বকান উচ্চতর বেল না বপদল বতবন ১১তম বেদর ‘১ম উচ্চতর বগ্রড এবাং ‘১ম 

উচ্চতর বগ্রড প্রাপ্যতার তাবরখ’ হদত ৭ম বেদর ‘২য় উচ্চতর বগ্রড প্রাপ্য হদবন।   ‘১ম উচ্চতর বগ্রড প্রাপ্যতার 

তাবরখ’ হদত ‘২য় উচ্চতর বগ্রড প্রাপ্যতার তাবরখ’ গণনা করদত হদব।  

 একজন কম থিারী একটি পদে ২/৭/২০০০ তাবরদখ বর্াগোন কদরন এবাং বতবন ইদতাপূদব থ এই পদে আদেৌ বকান 

উচ্চতর বেল পান নাই, বস বক্ষদে তাঁ র ‘১ম উচ্চতর বগ্রড প্রাপ্যতার তাবরখ’ হদব ২/৭/২০১০ এবাং ‘২য় উচ্চতর 

বগ্রড প্রাপ্যতার তাবরখ’ হদব ২/৭/২০১৬।  ‘১ম উচ্চতর বগ্রড প্রাপ্যতার তাবরখ’ হদত ‘২য় উচ্চতর বগ্রড প্রাপ্যতার 

তাবরখ’ গণনা করদত হদব।  

 একজন কম থিারী একটি পদে ৭/১২/২০০৯ তাবরদখ একটি উচ্চতর বেল বপদয়দেন। তাঁর ‘২য় উচ্চতর বগ্রড 

প্রাপ্যতার তাবরখ’ হদব উি প্রাবপ্তর তাবরখ হদব ৭/১২/২০১৫। 

 এখাদন ববদশষভাদব উদিখ্য বর্, ১৫/১২/২০১৫ তাবরদখর পূদব থ  ‘১ম বা ২য় উচ্চতর বগ্রড পাওনা হদলও বতবন এই 

সুববর্া ১৫/১২/২০১৫ তাবরদখর পূদব থ প্রাপ্য হদবন না। এ বক্ষদে সাংবিষ্ট কম থিারীর ১৫/১২/২০১৫ তাবরদখর ববতন 

স্বয়াংবক্রয়ভাদব পরবতী বগ্রদড বনর্ থাবরত হদব।  

 

 সমপদে উচ্চতর বগ্রড (১৪ বর্দক ১১): অর্ থ ববভাগ, অর্ থ মন্ত্রণালদয়র বাস্তবায়ন অণুববভাগ, বাস্তবায়ন অবর্শাখা কর্তথক 

০৬.০৭.২০১০ খ্ীঃ তাবরদখর নাং-অম/অবব/(বাস্ত-৫)/মপ্রাম/ববঃদেঃবন-০৮/১০/৭৮ বত উদিবখত বডদলামা অজথনকারী ৫ 

কযাটাগবরর  কম থিারীগদণর ববতন ১৪ নাং বগ্রড হদত ১১ নাং বগ্রদড  বনর্ থারদণর জন্য এই অপশন ব্যবহৃত হদব। এ োড়া অর্ থ 

ববভাগ, অর্ থ মন্ত্রণালদয়র বাস্তবায়ন অণুববভাগ কর্তথক জারীকৃত অন্য বকান আদেদশ অনুরুপ সুববর্া প্রোন করা হদল (বর্ 

বকান বগ্রড হদত ১১ নাং বগ্রদড) তা’ও এই অপশন হদত বনর্ থারণ করদত হদব। সার্ারণ ইউজার আইবড বেদয় ববতন 

বনর্ থারদণর পর এইডবমন  ইউজার আইবড বেদয় তা’ অনুদমােন করদত হদব।  
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হবস্তাহেত পদ্ধহত:- 

লগইন 

অনলাইরন ববতন হনর্ ধােণী ওরয়বসাইরে প্ররবরশে জন্য হনর্ ধাহেত ওরয়ব এরেসটি (www.Payfixation.gov.bd/accounts) হলরে 

এন্টাে বােরন চাপ হিন। এরত হনরেে হিনটি প্রিহশ ধত িরব। 

 

হচত্র-১: কযাোগহে 

স্বাগতম হিরন প্রিহশ ধত বে কযাোগহেে আওতাভুক্ত কম ধচােীে ববতন হনর্ ধােণ হববেণী োচাই/প্রহতপািন কেরবন তাে উপে হিক 

করুন। হনরচে লগইন হিনটি পারবন। 

হচত্র-২: লগ-ইন হিন 

 লগ-ইন: এোরন আপনাে জন্য হনর্ ধাহেত লগইন আইহি হলখুন। 

 পাসওয়াি ধ: এোরন আপনাে জন্য হনর্ ধাহেত পাসওয়াি ধ  হলখুন। 

 কযাপচা: বাম পারশ প্রিহশ ধত বণ ধগুরলা (কযাপচা, captcha) এই ঘরে/বরে হলখুন।  

 প্ররবশ করুন:  ‘প্ররবশ করুন’ বােনটিরত হিক করুন। 

http://www.payfixation/
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 হনরে প্রিহশ ধত বিাম বপজ হিন পারবন। 

 

উরেখ্য বে, প্রহতটি হিসাবেক্ষণ অহিরসে জন্য ২টি করে লগইন আইহি বিয়া িরয়রে। সার্ােণ আইহি হিরয় ববতন হনর্ ধােণী হববেণ 

প্রহতপািন এবং বিলীে কােরন ববতন হনর্ ধােণ সংক্রান্ত তথ্য অন্য  হিসাবেক্ষণ অহিরস স্থানান্তে (তথ্য স্থানান্তে (ইস্যয)) কোে কাজ 

সম্পন্ন কো োরব।  এিহমন আইহি প্রাপ্ত কম ধকতধা হসরেরম প্ররবশ কেরল ববতন হনর্ ধােণ হববেণী সংরশার্ন, বিেত,  মুরে বিলা 

এবং বিলীে কােরন ববতন হনর্ ধােণ সংক্রান্ত তথ্য অন্য হিসাবেক্ষণ অহিরস স্থানান্তে ও অন্য  হিসাবেক্ষণ অহিস িরত প্রাপ্ত 

এতিসংক্রান্ত তথ্য অনুরমািরনে কাজ সম্পন্ন কেরত পােরবন। 

সার্ােণ আইহি হিরয় লগইন কেরল হনরচে বিাম বপজটি পারবন। 

 

হচত্র-৩: বিাম বপজ হিন 

প্রবতপােন: সরব ধাচ্চ সতকধতাে সারে র্ীেহস্থেভারব ববতন হনর্ ধােণ বববরণী প্রবতপােদনর কাজ সম্পন্ন করদত হদব। প্রবতপােদনর জন্য 

সাংবিষ্ট অপশদন বিক করদল উি অপশদনর মাধ্যদম োবখলকৃত প্রবতপােদনর জন্য অদপক্ষায় র্াকা ববতন বনর্ থারণ বববরণীর 

তাবলকা প্রেবশ থত হদব। বনদে অপশন বভবিক প্রবতপােন পদ্ধবত ববস্তাবরতভাদব বেয়া হদলা।  
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চলমান (৩০/৬/২০১৫): িলমান (৩০/৬/২০১৫) অপশদন বিক করদল িলমান অপশদনর মাধ্যদম োবখলকৃত বহসাবরক্ষণ কার্ থালদয়র 

প্রবতপােদনর জন্য অদপক্ষায় র্াকা ববতন বনর্ থারণ বববরণীর তাবলকা বনেরূপ প্রেবশ থত হদব। 

 

 

হচত্র-৪: প্রহতপািরনে জন্য অরপক্ষমান তাহলকা 

বসদস্টদমর মাধ্যদম ববতন বনর্ থারণ বববরণী প্রবতপােদনর বনয়মাবলী বনদে বণ থনা করা হদলা: 

 সাবভ থস বই অর্বা অবডট বরবজস্টাদরর সাদর্ র্ািাইকৃত ববতন বনর্ থারণ বববরণীগুদলা সামদন বনন। 

 ট্র্যাবকাং নম্বর/ জাতীয় পবরিয়পে নম্বর:   সাি থ বাদর ববতন বনর্ থারণ বববরণীদত উদিবখত ট্র্যাবকাং নম্বর অর্বা জাতীয় 

পবরিয়পদের বশষ ৪/৫টি বডবজট বলদখ ‘খজুন’ বাটদন বিক করুন। সাংবিষ্ট ববতন বনর্ থারণ বববরণীটি বিদনর তাবলকায় 

প্রেবশ থত হদব। 

  তথ্য বেখন:  ‘তথ্য বেখন’ বাটদন বিক করদল ববতন বনর্ থারণ বববরণীটি  এই বিদন প্রেবশ থত হদব। উদিখ্য বর্, বনব থাবিত 

জাতীয় পবরিয়পে নম্বর সঠিক হদল বপ্রদেড বববরণ এবাং বিদন প্রেবশ থত বববরণীদত গরবমল হওয়ার বকান সুদর্াগ বনই। 

সাংবিষ্ট কম থিারী কর্তথক বপ্রবরত বপ্রদেড বববরণী এবাং বিদন প্রেবশ থত বববরণী একই ব্যবির বক না তা’ বমবলদয় বেখায় 

‘তথ্য বেখন’  অপসদনর মূল উদেি।  
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 আইবাস নম্বর: এখাদন আইবাস আইবড নম্বর (প্রদর্াজয বক্ষদে) এবি বেন।  

 বিদন প্রেবশ থত নাম, পেবব এবাং নতুন ববতদনর সাদর্ ম্যানুয়াবল র্ািাইকৃত ববতন বনর্ থারণ বববরণীদত প্রেবশ থত নাম, 

পেবব  এবাং নতুন ববতদনর বমল আদে বকনা বেখন। বমল র্াকদল  ‘প্রবতপােন করুন’ বাটদন বিক করুন।  

 চলমান ববতন হনর্ ধােনীে বক্ষরত্র ‘প্রবতপােন করুন’ বাটদন বিক করদল হসরেম স্বয়ংহক্রয়ভারব হনব ধাচন কহমশরনে 

িাোরবইরজ প্ররবশ করে পহেচয়পরত্রে নম্বেটি সঠিক হকনা তা’ োচাই কেরব এবং হনরচে বাতধাটি বিোরব।  

 

  এনআইহি অনুোয়ী প্রিহশ ধত নারমে সারে িাহেলকৃত ববতন হনর্ ধােণী হববেণীরত উহেহেত নারমে হমল োকরল ‘হযাঁ’ 

বাটদন বিক করুন,  হনরচে বাতধাটি বিোরব।  

 

 

 এনআইহি অনুোয়ী প্রিহশ ধত নারমে সারে িাহেলকৃত ববতন হনর্ ধােণী হববেণীরত উহেহেত নারমে হমল না োকরল ‘না’ 

বাটদন বিক করুন এবাং ববতন হনর্ ধােণী হববেণীটি বিেত হিন। 

 

 প্রাপ্ত বভবরবেদকশন নম্বরটি সাংবিষ্ট ববতন বনর্ থারণ বববরণীর বপ্রদেড কবপর বনর্ থাবরত স্থাদন বলখন।  

 প্রবতপােদনর পর ববতন বনর্ থারণ বববরণীর এক কবপ সাংবিষ্ট কম থিারীর বনকট বপ্ররণ করুন এবাং অন্য কবপ বনজ অবেদস 

সাংরক্ষণ করুন। 

এভাদব এদক এদক সকল অপশদনর ববতন বনর্ থারণ বববরণী প্রবতপােন করুন। 

 

বেবল (ইসুয): এক বহসাবরক্ষণ অবেদস ববতন বনর্ থারণ প্রবতপােন সম্পন্ন করার পর বকান কম থিারী অন্য বহসাবরক্ষণ অবেদসর 

আওতায় বেলী হদল সাংবিষ্ট কম থিারীর ববতন বনর্ থারণ সাংক্রান্ত তথ্য অনলাইদনর মাধ্যদম বেলী পরবতী  বহসাবরক্ষণ অবেদস বপ্ররণ 

করদত হদব। এ জন্য তথ্য স্থানান্তর (ইসুয) অপসদন বিক করদল বনদির বিনটি পাদবন। 
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এখাদন  বহসাবরক্ষণ কার্ থালয় এর নাম স্বয়াংবক্রয়ভাদব বিদন বেখাদব।  

জাতীয় পবরিয়পে নম্বর এবাং বভবরবেদকশন নম্বর এবি বেদয় তথ্য বেখন বাটদন বিক করদল ক্রবমক নাং ১ হদত ৩ এর তথ্যাবে 

স্বয়াংবক্রয়ভাদব বিদন বেখাদব। শুধুমাে বেবল পরবতী বহসাবরক্ষণ কার্ থালদয়র তথ্য (এলবপবস নম্বর এবাং তাবরখ) এবি কদর তথ্য 

সাংরক্ষণ করদত হদব। এরপর এডবমন পাশওয়াড থ বেদয় ‘বেবল অনুদমােন ইসুয’ অপশদনর মাধ্যদম বেবলকৃত অবেদসর নাম ও পেবব 

এবি বেদয় ‘চুড়ান্ত করুন’ বাটদন বিক করদলই প্রাপ্ত ববতন বনর্ থারণ সাংক্রান্ত তথ্য সাংরবক্ষত হদব। 

 

অবেস পবরবতথন: একই বহসাবরক্ষণ অবেদসর আওতায় বকান কম থিারী এক অবেস হদত অন্য অবেদস বেবল হদল সাংবিষ্ট 

কম থিারীর িাকুরী সাংক্রান্ত তথ্য হালনাগাে করার জন্য অবেস পবরবতথন এই অপশদনর মাধ্যদম প্রর্দম সার্ারণ ইউজার বসদস্টদম 

সাংবিষ্ট কম থিারীর বেবল পরবতী পেস্থাবপত অবেস এবি সম্পন্ন করদবন। এর পর- োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম থকতথা এডবমন আইবড বেদয় লগইন 

কদর ‘অবেস পবরবতথন অনুদমােন’ অপশদন বিক করদল অবেস পবরবতথন অনুদমােদনর অদপক্ষায় র্াকা তাবলকা বেখদত পাদবন। 

‘চুড়ান্ত করুন’ বাটদন বিক করদলই সাংবিষ্ট কম থিারীর নতুন পেস্থাবপত অবেদসর বববরণ চুড়ান্ত হদব এবাং সাংবিষ্ট কম থিারীর িাকুরী 

সাংক্রান্ত তথ্য হালনাগােকরণ সম্পন্ন হদব।  এই অপসদন বিক করদল বনদির বিন পাদবন। 
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উি বিদন জাতীয় পবরিয়পে নম্বর এবাং বভবরবেদকশন নম্বর এবি বেদয় তথ্য বেখন বাটদন বিক করদল ক্রবমক নাং ১ হদত ৩ এর 

তথ্যাবে স্বয়াংবক্রয়ভাদব বিদন বেখাদব। শুধুমাে বেবলকৃত কার্ থালদয়র তথ্যসমূহ এবি কদর ‘তথ্য সাংরক্ষণ’ বাটদন বিক করদলই 

অবেস পবরবতথদনর এবি সম্পন্ন হদব। এরপর োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম থকতথা কর্তথক ‘অবেস পবরবতথন অনুদমােন’ অপসদন বিক করদল 

এবিকৃত অবেস পবরবতথদনর তাবলকা প্রেবশ থত হদব। ‘চুড়ান্ত করুন’ বাটদন বিক করদলই অবেস পবরবতথন চুড়ান্ত হদব। 

 

সমপদে উচ্চতর বগ্রড: িাকুরীর শতথ বমাতাদবক বর্ সকল কম থিারী িাকুরী সাংবিষ্ট বডবগ্র (বর্মন বপটিআই, ববএড ইতযাবে) অজথদনর 

করদল সমপদে উচ্চতর বগ্রড প্রাপ্য হদবন তাদের ববতন সমপদে উচ্চতর বগ্রদড ববতন বনর্ থারণ অনুদমােদনর জন্য এই অপশন ব্যবহৃত 

হদব। সাংবিষ্ট বহসাবরক্ষণ অবেস সরাসবর এই ববতন বনর্ থারণী কাজ সম্পন্ন করদব। এ জন্য ‘বহাম বপজ’ এ সমপদে উচ্চতর বগ্রড 

অপশদন বিক করদল বনদির বিন পাদবন: 
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উি বিদন জাতীয় পবরিয়পে নম্বর এবাং বভবরবেদকশন নম্বর এবি বেদয় তথ্য বেখন বাটদন বিক করদল ক্রবমক নাং ০১ ও ০২ এর 

তথ্যাবে স্বয়াংবক্রয়ভাদব বিদন বেখাদব।  

 সমপদে উচ্চতর বগ্রড এর আদেশ নম্বর: এবি বেন  

 উচ্চতর বগ্রড এর আদেশ তাবরখ: এবি বেন 

 উচ্চতর বেল/বগ্রড: স্বয়াংবক্রয়ভাদব বিদন বেখাদব। 

 বনর্ থাবরত ববতন: স্বয়াংবক্রয়ভাদব বিদন বেখাদব। 

 ‘সাংরক্ষণ করুন: বাটদন বিক করুন  

 ‘সমপদে উচ্চতর বগ্রড (১৪ হদত ১১):  এই অপশদন বিক করার পর উপদরর বিদনর ন্যয় বিন পাদবন। এ বক্ষদেও একইভাদব 

আদেদশর নম্বর এবাং তাবরখ এবি বেদল বিদন স্বয়াংবক্রয়ভাদব বগ্রড এবাং বনর্ থাবরত ববতন বেখাদব। ‘সাংরক্ষণ করুন’ বাটদন বিক 

করদলই এবিকৃত তথ্য সাংরবক্ষত হদব। অতঃপর এডবমন ইউজার ‘সমপদে উচ্চতর বগ্রড (১৪-১১) অনুদমােন’ অপশন হদত 

‘প্রবতপােন করুন’ বাটদন বিক করদলই সমপদে উচ্চতর বগ্রড (১৪-১১) বত ববতন বনর্ থারণ সম্পন্ন হদব। 
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উচ্চতর বগ্রড (১০/১৬): উচ্চতর বগ্রড (১০/১৬) অপশদন বিক করদল এই অপশদনর মাধ্যদম োবখলকৃত বহসাবরক্ষণ কার্ থালদয়র 

প্রবতপােদনর জন্য অদপক্ষায় র্াকা ববতন বনর্ থারণ বববরণীর তাবলকা বনেরূপ প্রেবশ থত হদব। 

 

 তথ্য বেখন:  ‘তথ্য বেখন’ বাটদন বিক করদল ববতন বনর্ থারণ বববরণীটি  এই বিদন প্রেবশ থত হদব। উদিখ্য বর্, বনব থাবিত 

জাতীয় পবরিয়পে নম্বর সঠিক হদল বপ্রদেড বববরণ এবাং বিদন প্রেবশ থত বববরণীদত গরবমল হওয়ার বকান সুদর্াগ বনই। 

সাংবিষ্ট কম থিারী কর্তথক বপ্রবরত বপ্রদেড বববরণী এবাং বিদন প্রেবশ থত বববরণী একই ব্যবির বক না তা’ বমবলদয় বেখায় 

‘তথ্য বেখন’  অপসদনর মূল উদেি।  

 প্রবতপােন করুন: সঠিক র্াকদল ‘প্রবতপােন করুন’ বাটদন বিক করুন।  

উচ্চতর বগ্রদড ববতন বনর্ থারণ সম্পন্ন হদব। 

 

 

প্রবতপােন তাবলকা 

এখাদন বববভন্ন র্রদণর চুড়ান্ত এবাং োবখলকৃত ববতন বনর্ থারণী বববরণীর তাবলকা বেখা র্াদব। এ জন্য তাবলকায় প্রেবশ থত সাংবিষ্ট 

অপসদন বিক করুন। বনদের বিদনর ন্যয় তাবলকা প্রেবশ থত হদব। 
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 পর্ থায়: এখান হদত ‘সকল’ ‘োবখলকৃত’ এবাং ‘প্রবতপাবেত’ এই ৩ স্টযাটাদস বরদপাট থ বেখা র্াদব। ‘পর্ থায়’ এর বনদি প্রেবশ থত 

েপিাউন ( ) তাহলকায় ‘োবখলকৃত’, ‘প্রবতপােনকৃত’ এবাং ‘সকল’ এর মধ্য হদত ববতন বনর্ থারণ বববরণীর বর্ 

তাবলকাটি বেখদত িান তা’ বনব থািন কদর ‘খজুন’ বাটদন বিক করুন। সাংবিষ্ট তাবলকা বেখদত পাদবন। 

 ট্র্যাবকাং নম্বর/ জাতীয় পবরিয়পে নম্বর:  বনবে থষ্ট বকান কম থিারীর ববতন বনর্ থারণী বেখার জন্য ট্র্যাবকাং নম্বর অর্বা জাতীয় 

পবরিয়পে নম্বদরর বশষ ৪/৫টি বডবজট বলখন এবাং ‘খজুন’ বাটদন বিক করুন। প্রাপ্ত লাইদন ‘তথ্য বেখন’ বাটদন বিক 

করদলই  ববতন বনর্ থারণী বববরণ বেখদত পাদবন। 
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এিহমন আইহি হিরয় লগইন কেরল হনরচে বিাম বপজটি পারবন। এোন িরত ববতন হনর্ ধােণী সংক্রান্ত হবষয় অনুরমািন, বাহতল, 

নবায়ন প্রভৃহত কাজ সম্পন্ন কেরত িরব।

 

 

বভবরোইড ডাটা কাদরকশন : ববতন বনর্ থারণ বববরণী প্রবতপােন করার পর অবেস, পেবব ইতযাবে নন-বেনাবিয়াল ভুল তথ্য    

এই বমনু হদত সাংদশার্ন করা র্াদব। এজন্য ‘বভবরোইড ডাটা কাদরকশন’ বমনুদত বিক করদল বনদির বিনটি প্রেবর্ থত হদব। 
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 এখাদন জাতীয় পবরিয়পে নাং এবি বেদয় তথ্য বেখন বাটদন বিক করদল সকল তথ্য স্বয়াংবক্রয়ভাদব বিদন প্রেবশ থত হদব। সঠিক 

অবেস এবাং পেবব বনব থািন কদর ‘সাংরক্ষণ করুন’ বাটদন বিক করদলই তথ্য সাংদশাবর্ত হদয় র্াদব।  একজদনর তথ্য সাংদশার্ন  

করার পর আদরা তথ্য সাংদশার্দনর প্রদয়াজন হদল ‘বিয়ার করুন’ বাটদন বিক কদর অন্যদের তথ্য সাংদশার্ন করুন। 

 

িলমান বববরণী বেরত:  ‘িলমান’ অপসন বনব থািন কদর োবখলকৃত ববতন বনর্ থারণ বববরণীদত বকান ভুল র্াকদল সাংদশার্দনর 

জন্য সাংবিষ্ট কম থিাবরর বনকট বেরত বেয়ার জন্য ‘িলমান বববরণী বেরত’ বমনুর মাধ্যদম তা’ বেরত বেদত হদব।  

অন্যান্য বববরণী বাবতল: ‘িলমান’ ববতন বনর্ থারণ বববরণী ব্যতীত বহসাবরক্ষণ অবেদস োবখলকৃত অন্যান্য ববতন বনর্ থারণ 

বববরণী বাবতল করার জন্য এই অপসন ব্যবহৃত হদব। এ জন্য ‘অন্যান্য বববরণী বাবতল’ বিক করদল বনদির বিনটি পাদবন।  
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বববরণীর র্রন অপসন হদত  আপবন বর্ র্রদনর ববতন বনর্ থারন বববরণ (অর্ থাৎ বসদলকশন বগ্রড/টাইমদেল ইতযাবে) বডবলট করদবন 

তা’ ড্রপডাউন তাবলকা হদত বনব থািন করুন। এরপর জাতীয় পবরিয়পে নাং এবাং বভবরবেদকশন নম্বর এবি বেদয়  ‘তথ্য বেখন’ বাটদন 

বিক করদল সকল তথ্য স্বয়াংবক্রয়ভাদব প্রেবশ থত হদব। ড্রপডাউন তাবলকা হদত তথ্য বমাোর  কারন বনব থািন কদর ‘বববরণী বেরত’ বা 

তথ্য মুছুন বাটদন বিক করদলই বসদস্টদমর মাধ্যদম ববতন বনর্ থারণ বববরণী বমাো হদয় র্াদব। একজদনর ববতন বনর্ থারণ বববরণী 

বেরত বা বমাোর পর ‘বিয়ার করুন’ বাটদন বিক কদর অন্যদের ববতন বনর্ থারণ বববরণী বেরত বা বমাো র্াদব। 

উদিখ্য বর্, ববতন বনর্ থারণ বববরণীদত বকান গরবমল পাওয়া বগদল  তা’ সাংদশার্দনর জন্য ‘বববরণী বেরত’ বাটদন বিক কদর সাংবিষ্ট 

কম থিারীর বনকট বেরত বেদত হদব। এবাং র্বে বকান কম থিারী ভুলবশতঃ এক অপসদনর পবরবদতথ অন্য অপসন (র্র্া ‘বসদলকশন 

বগ্রড’ এর স্থদল ‘ববতন পুনঃবনর্ থারন’) বনব থািন কদর ববতন বববরণ োবখল কদর র্াদকন তদব তা’ বডবলট করার জন্য ‘িলমান  

বাবতল’ বাটদন বিক কদর বসদস্টম হদত তা বডবলট করদত হদব।   

িলমান বাবতল: সঠিক অপশন বনব থািন না কদর ভুলক্রদম ‘িলমান’ অপশন বনব থািন কদর বহসাব বববরণী োবখল করা হদয় র্াকদল 

‘িলমান বাবতল’ অপশন হদত তা’ বাবতল করদত হদব। এজন্য জাতীয় পবরিয়পে নাং এবি বেদয় তথ্য বেখন বাটদন বিক করদল 

সাংবিষ্ট বববরণীটি পাদবন। এরপর তথ্য মুছুন বাটদন বিক করদলই িলমান বাবতল’ সম্পন্ন হদব। 

এই অপশদন প্রেবশ থত 

অন্যান্য বভবরোইড বাবতল: বহসাবরক্ষণ অবেস কর্তথক প্রবতপাবেত ববতন বববরণী বাবতল করার পূদব থ ববদশষ সাবর্ানতা 

অবলম্বন করদত হদব। বকান কম থিারীর আদগর পাওনা পদর এবাং পদরর পাওনা আদগ বভবরোইড হদয় র্াকদল তা’ বাবতল কদর 

পর্ থায়ক্রদম প্রাপ্য ববতন বনর্ থারণীসমূহ পূনরায় োবখল এবাং বভবরোই করদত হদব। এ বক্ষদে বকানটি আদগ প্রাপ্য এবাং বকানটি পদর 

প্রাপ্য তা বাবতল করার পূদব থই বনবিত হদত হদব। এজন্য প্রদর্াজয বক্ষদে বাবতলকৃত ববতন বববরণীটি পূনরায় োবখল করার জন্য 

সাংবিষ্ট কম থিারীদক বলদত হদব। উদিখ্য বর্, বকান ববতন বনর্ থারণী বববরণী োবখল করা হদয় র্াকদল তা ‘অন্যান্য খসড়া বাবতল’ 

অপশন হদত পূদব থই তা’ বাবতল করদত হদব। 
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এোড়া ভুলক্রদম এক অপসদনর পবরবদতথ অন্য অপসন র্র্া টাইমদেল, বসদলকশন বগ্রড, পদোন্নবত, নতুন বনদয়াগ ইতযাবে অপশন  

বনব থািন কদর বহসাবরক্ষণ অবেদস ববতন বনর্ থারণ বববরণী োবখল এবাং বভবরোই করা হদয় র্াকদল তাও এই অপসন হদত বাবতল 

করদত হদব।  ‘অন্যান্য বভবরোইড বাবতল’ বিক করদল বনদির বিনটি পাদবন।   

 

 বববরণীর র্রন অপসন হদত  আপবন বর্ র্রদনর ববতন বনর্ থারন বববরণী (অর্ থাৎ বসদলকশন বগ্রড/টাইমদেল ইতযাবে) বডবলট করদবন 

তা’ ড্রপডাউন তাবলকা হদত বনব থািন করুন। এরপর জাতীয় পবরিয়পে নাং এবাং বভবরবেদকশন নম্বর এবি বেদয়  ‘তথ্য বেখন’ বাটদন 

বিক করদল সকল তথ্য স্বয়াংবক্রয়ভাদব প্রেবশ থত হদব। (বিদন তথ্য আসার জন্য বকছু সময় অদপক্ষা করদত হদব।) ড্রপডাউন তাবলকা 

হদত বাবতদলর কারন বনব থািন কদর ‘বাবতল’ বাটদন বিক করদলই প্রবতপােনকৃত ববতন বনর্ থারণ বববরণীটি বাবতল হদয় র্াদব এবাং 

‘সেলভাদব তথ্য সাংরক্ষন করা হদর়্েদে’ বমদসজ আসদব।  

একাবর্ক বভবরোইড বববরণী বাবতল করদত হদল সব থদশষ বভবরোইড বববরণী হদত উপদরর বেদক র্ারাবাবহকভাদব বাবতল করদত 

হদব। অন্যর্ায় বসদস্টম সব থদশদষর বভবরোইড বববরণী বাবতদলর পূদব থ আদগর বভবরোইড বববরণী বাবতল করদত বেদব না।  

 

বেবল অনুদমােন (ইসুয): োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম থকতথা এডবমন আইবড বেদয় লগইন কদর ‘বেবল অনুদমােন (ইসুয)’ অপসদন বিক করদল 

বনদির বিন পাদবন।   
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এখাদন অনুদমােদনর অদপক্ষায় র্াকা ‘বেবল (ইসুয)’ এর তাবলকা বেখদত পাদবন। ‘চুড়ান্ত করুন’ বাটদন বিক করদলই সাংবিষ্ট 

কম থিারীর ববতন বনর্ থারণ সাংক্রান্ত তথ্য বপ্ররদণর ববষয়টি চুড়ান্ত হদব।  

‘এখাদন উদিখ্য বর্, বেবল পরবতী বহসাবরক্ষণ অবেস বনব থািদন ভুল হদল, বেবল পরবতী বহসাবরক্ষণ অবেস কর্তথক তা’ গ্রহণ না করা 

পর্ থন্ত বপ্ররক অবেস  এডবমন পাশওয়াড থ বেদয় ‘ অন্যান্য বববরণী বাবতল’ অপশন হদত তা’ বাবতল করদত পারদব।‘ 

 

বেবল অনুদমােন (প্রাবপ্ত): বেবল পরবতী  বহসাবরক্ষণ অবেদসর োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম থকতথা এডবমন আইবড বেদয় লগইন কদর এই 

অপসদন বিক করদল বনদির বিন পাদবন।   

 

এই বিদন অন্য অবেস হদত  বপ্ররীত ববতন বনর্ থারণ সাংক্রান্ত  তদথ্যর তাবলকা বেখদত পাদবন। ‘অনুদমােন’ বাটদন বিক করদল  

সাংবিষ্ট কম থিারীর ববতন বনর্ থারণ সাংক্রান্ত তথ্য বিদন বেখা র্াদব। পেবব এবাং নতুন বর্াগোনকৃত অবেদসর তথ্য এবি বেদয় ‘চুড়ান্ত 

করুন’ বাটদন বিক করদলই প্রাপ্ত ববতন বনর্ থারণ সাংক্রান্ত তথ্য সাংরবক্ষত হদব। উদিখ্য বর্, বেবল অনুদমােন (প্রাবপ্ত) সম্পন্ন করার 

পূদব থই সাংবিষ্ট কম থিারী র্বে বকান ববতন বনর্ থারণ বববরণী অন-লাইদন োবখল কদর র্াদকন তদব প্রর্দম োবখলকৃত বববরণীটি বাবতল 

করদত হদব। 

অবেস পবরবতথন অনুদমােন: একই বহসাবরক্ষণ অবেদসর আওতায় বকান কম থিারী এক অবেস হদত অন্য অবেদস বেবল হদল  

সাংবিষ্ট কম থিারীর িাকুরী সাংক্রান্ত তথ্য হালনাগাে করার জন্য এই অপশদনর মাধ্যদম প্রর্দম সার্ারণ ইউজার বসদস্টদম সাংবিষ্ট 

কম থিারীর বেবল পরবতী পেস্থাবপত অবেস এবি সম্পন্ন করদবন। এর পর- োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম থকতথা এডবমন আইবড বেদয় লগইন কদর 

‘অবেস পবরবতথন অনুদমােন’ অপশদন বিক করদল অবেস পবরবতথন অনুদমােদনর অদপক্ষায় র্াকা তাবলকা বেখদত পাদবন। ‘চুড়ান্ত 

করুন’ বাটদন বিক করদলই সাংবিষ্ট কম থিারীর নতুন পেস্থাবপত অবেদসর বববরণ চুড়ান্ত হদব এবাং সাংবিষ্ট কম থিারীর িাকুরী সাংক্রান্ত 

তথ্য হালনাগােকরণ সম্পন্ন হদব।   

ইনবক্রদমে নবায়ন: বসদস্টম হদত বকান কম থিারীর প্রাপ্য ইনবক্রদমে বেয়ার জন্য ‘ইনবক্রদমে নবায়ন’ অপশদনর হদত  তা’ এবি 

করদত হদব।  

সমপদে উচ্চতর বগ্রড অনুদমােন: িাকুরীর শতথ বমাতাদবক বর্ সকল কম থিারী িাকুরী সাংবিষ্ট বডবগ্র (বর্মন বডটিআই, ববএড 

ইতযাবে) অজথদনর করদল সমপদে উচ্চতর বগ্রড প্রাপ্য হদবন তাদের ববতন সমপদে উচ্চতর বগ্রদড ববতন বনর্ থারণ অনুদমােদনর জন্য 

এই অপশন ব্যবহৃত হদব। সাংবিষ্ট বহসাবরক্ষণ অবেস সরাসবর এই ববতন বনর্ থারণী কাজ সম্পন্ন করদব। এ জন্য ‘বহাম বপজ’ এ 

সমপদে উচ্চতর বগ্রড অপশদন বিক করদল বনদির বিন পাদবন: 
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 উি বিদন এনআইবড এবাং বভবরবেদকশন নাং এবি বেদয় শুধুমাে সমপদে উচ্চতর বগ্রড এর আদেশ নাং, তাবরখ এবাং প্রাপ্যতার 

তাবরখ এবি বেদয় ‘সাংরক্ষণ করুন’ বাটদন বিক করদত হদব। অতঃপর এডবমন ইউজার ‘সমপদে উচ্চতর বগ্রড অনুদমােন’ অপশন 

হদত ‘প্রবতপােন করুন’ বাটদন বিক করদলই সমপদে উচ্চতর বগ্রদড ববতন বনর্ থারণ সম্পন্ন হদব। 

সমপদে উচ্চতর বগ্রড (11-14) অনুদমােন: এই অপশদন বিক কদর প্রাপ্ত বিদন প্রাপ্ত তাবলকা হদত ‘প্রবতপােন করুন’ বাটদন 

বিক করদলই সমপদে উচ্চতর বগ্রদড ববতন বনর্ থারণ সম্পন্ন হদব। 

েক্ষতাবৃবদ্ধজবনত ইনবক্রদমে: এই অপশনটি শুধুমাে বহসাবরক্ষণ অবেসসমূহ পাদব। বকান কম থিারী িাকুরীর শতথ বমাতাদবক 

েক্ষতা অজথদনর পরীক্ষায় পাশ করদল বা উচ্চতর বডবগ্র অজথন করদল (বর্মন বস্টদনা, বস্টদনা-টাইবপস্ট বা ডক্টদরট বডবগ্র ইতযাবে) বর্ 

অবতবরি ইনবক্রদমে প্রাপ্য হন তা’ প্রোদনর জন্য এই  অপশন ব্যবহৃত হদব। সাংবিষ্ট বহসাবরক্ষণ অবেস এই অবতবরি ইনবক্রদমে 

এর প্রাপ্যতা সম্পদকথ বনবিত হদয় সরাসবর বসদস্টদমর মাধ্যদম এই ইনবক্রদমে প্রোন করদব। এ জন্য এডবমন ইউজার ‘বহাম বপজ’ 

হদত ‘েক্ষতাবৃবদ্ধজবনত ইনবক্রদমে’ অপশদন বিক করদল বনদির বিন পাদবন: 
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উি বিদন এনআইবড এবাং বভবরবেদকশন নাং এবি বেদয় ‘তথ্য বেখন বাটদন বিক করুন। ০১ ও ০২ আইদটদমর তথ্যাবে 

স্বয়াংবক্রয়ভাদব বিদন প্রেবশ থত হদব।   শুধুমাে অবেস আদেশ নাং, তাবরখ,  প্রাপ্যতার তাবরখ এবাং ইবক্রদমে এর সাংখ্যা এবি বেদয় 

‘সাংরক্ষণ করুন’ বাটদন বিক করদলই েক্ষতাবৃবদ্ধজবনত ইনবক্রদমে প্রোন সম্পন্ন হদব। 

 

৮ম-৯ম বগ্রদড ববতন পূনঃবনর্ থারণ: এই অপশনটি শুধুমাে বহসাবরক্ষণ অবেসসমূহ পাদব। ১.৭.২০১৫ তাবরদখ ৯ম বগ্রদড কম থরত 

বর্ সকল কযাডারভূি কম থিারীদের ববতন ৮ম বগ্রদড বনর্ থাবরত হদয়বেল, সরকাবর বসদ্ধান্ত বমাতাদবক তাঁদের ববতন ৮ম বগ্রড হদত ৯ম 

বগ্রদড পূনঃবনর্ থারণ করদত হদব। এজন্য বহসাবরক্ষণ অবেসসমূহ এডবমন পাশওয়াড থ বেদয় লগ-ইন কদর ‘৮ম-৯ম বগ্রদড ববতন 

পূনঃবনর্ থারণ’ বাটদন বিক করদল এতেসাংক্রান্ত ববতন বনর্ থারণ বববরণীর তাবলকা পাদবন। ‘অনুমােন’ বাটদন বিক করদল ইদতামদধ্য  

বকান ববতন বৃবদ্ধ (র্র্া ১৫/১২/২০১৫ তাবরদখর ইনবক্রদমে ইতযাবে) প্রাপ্ত হদয় র্াকদল তা’ বাবতল করার জন্য বনদির অনুরুপ বাতথা 

পাদবন: 

 

ববর্ায় প্রর্দম োবখলকৃত খসড়া বা বভবরোইড বববরণী বাবতল করদত হদব। এরপর ‘অনুমােন করুন’ বাটদন বিক করদল বনদির 

বিন পাদবন: 

 

সকল তথ্য প্রেশ থনসহ  ববতন পূনঃবনর্ থাবরত হদয় র্াদব। ‘সাংরক্ষন করুন’ বাটদন বিক করদল ৮ম হদত ৯ম বগ্রদড ববতন পূনঃবনর্ থারণ 

স্বয়াংবক্রয়ভাদব সম্পন্ন হদব।  

ববতন পূনঃবনর্ থারণ সম্পন্ন করার পর প্রবতপাবেত তাবলকার ‘৮ম-৯ম ববতন পূনঃবনর্ থারণ’ অপশন হদত ‘তথ্য বেখন’ এ বিক কদর 

প্রবতটি ববতন বনর্ থারণ বববরণীর ২ কবপ বপ্রে বনদয় তা’বত স্বাক্ষর পূব থক ১ কবপ অবেদস সাংরক্ষণ এবাং ১ কবপ সাংবিষ্ট কম থিাবরদক 

প্রোন করুন। এরপর  ‘ইনবক্রদমে নবায়ন’ অপশদনর মাধ্যদম প্রাপ্য ইনবক্রদমে প্রোন করদত হদব।     
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পাসওয়াড থ পবরবতথন প্রর্দম সকল ইউজারদক প্রার্বমকভাদব একই পাসওয়াড থ বরাে বেয়া হদয়দে। এই জন্য আপনার কাদজর 

বনরাপিা ববর্াদনর স্বাদর্ থ প্রর্দমই আপনাদক এই পাসওয়াড থটি পবরবতথন করদত হদব। প্রাপ্ত বিদন- 

 লগ-ইন:  আপনার লগইন আইবড নম্বর বলখন। 

 পুরাদনা পাসওয়াড থ: আপনার বতথমান পাসওয়াড থ বলখন। 

 নতুন পাসওয়াড থ: বতথমান পাসওয়াড থ পবরবতথন কদর বর্ নতুন পাসওয়াড থ ব্যবহার করদবন তা’ এখাদন বলখন। 

 বনবিতকরণ  পাসওয়াড থ: পুনরায় নতুন পাসওয়াড থটি বলখন। 

 পবরবতথন করুন: পবরবতথন করুন বাটদন বিক করুন। এদত আপনার পাসওয়াড থ পবরবতথন সম্পন্ন হদব।  

 

লগ আউট 

বসদস্টম বর্দক ববর হওয়ার জন্য অবিই বিদনর বাম পাদশর বমনু বর্দক লগ আউট অপশদন বিক করদবন। অন্যর্ায় আপনার 

পাসওয়াড থ ব্যবহার কদর অন্য বকউ এতেসাংক্রান্ত কাজ করদল এবাং কাদজ ইো বা অবনোয় বকান ভুল করদল তার োয় োবয়ত্ব 

আপনাদকই বনদত হদব। 

 


