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EFT SIGNUP FORM 

চলমান পেনশনার (পাররবাররক) 
 

১। মৃত/ মূল পপনশনাররর তথ্যাদি (Deceased /Original Pensioner Information) 

  ১.১। মৃত/ মূল পপনশনাররর ব্যদিগত তথ্যাদি (Deceased /Original Pensioner Personal Information) 

   (ক) পপনশনারেে নাম (ইংরেজী) Name of Pensioner (English)*  

   (খ) পপনশনারেে নাম (বাংলা) [Name of Pensioner (Bangla)]*  

   (গ) জন্ম তারিখ (Date of Birth)*  

   (ঘ) জাতীয় পরিচয়পত্র (যরি থাকক অবশ্যই পূিণ কিকত হকব)  

      (ঙ) মৃতয যি  তারিখ (Date of Death)*  

   (চ) রপতাি নাম (Father’s Name)*  

   (ছ) মাতাি নাম (Mother’s name)*  

   

(জ) স্থায়ী ঠিকানা (Permanant Address)* 

 

 

 

 

  ১.২।  মৃত/মূল পপনশনাররর  কমমস্থল সংক্রান্ত  তথ্যাদি (Last working place Information) 

   (ক) শশ্ষ কমমস্থল (Last working place)*  

   (খ) অরিিপ্তি/ পরিিপ্তি (Directorate)*  

   (গ) মন্ত্রনালয়/ রবভাগ (Ministry/Division)*  

   (ঘ) সবমকশ্ষ পিবী (Last Designation)*  

   (ঙ)      সবমকশ্ষ শবতন শেড (Last Pay Grade)*  

১.৩।  মৃত/মূল পপনশনাররর পপনশন সংক্রান্ত তথ্যাদি: (Deceased Pensioner Pension Related Information)  

 

(ক) শপনশ্কনি িিণ (Pension type)*  রচহ্ন রিন 

 বািমকযজরনত  (Superannuation)      বািযতামূলক (Compulsory)   

অক্ষমতাজরনত (Invalid)                  ক্ষরতপূিণ (compensation)       

 ঐচ্ছিক (Optional) 

   (খ) পপনশন সুচ্ছবধাে ধেণ (Pension benefit type)*  রচহ্ন রিন  মারসক শপনশ্ন (Monthly pension) 

 সমপমনকািী শপনশ্ন (Surrendered pension) 

  (গ) অবসি েহকণি তারিখ (Date of Retirement)*  

  (ঘ) অবসকিি তারিকখ মূল শবতন (Basic Pay at Retirement Date*  

  (ঙ) অবসিেহকণি তারিকখ শনট শপনশ্ন(Net Pension at Retirement Date)*    

   (চ) আনযকতারষক এি পরিমাণ (Gratuity Amount)*  

   
(ছ) 

মৃতযকালীন সমকয় মারসক শপনশ্ন/উৎসব ভাতা *  
(Monthly Pension/Festival Allowance During Died)   

 

   (জ) রপরপও নম্বি (PPO No.)*  

   (ঝ) রপরপও ইসযযকািী রহসাবিক্ষণ অরিস * 
(PPO Issuing Accounts/Finance Office  

 

(চ)   ২। পাররবাররক পপনশনারর তথ্যাদি (Family Pensioner Information) 

   
২.১। পূবমবতী পাররবাররক পপনশন সংক্রান্ত তথ্যঃ  (Previous Family Pension Information)  

(ক) আপনাি পূকবম কী অনয শকাকনা পারিবারিক শপনশ্নাি রছকলন ? *  রচহ্ন রিন 

যরি হযাাঁ  হয় (If yes) 

 হযাাঁ  (Yes)       (না) (No) 
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 Name(নাম) জাতীয় পরিচয়পত্র   

NID (if any) 

রপরপও (PPO) মূল শপনশ্নাকিি সাকথ সম্পকম  

(Relation to original Pensioner) 

     

  ২.২। বতম মান পাররবাররক পপনশন সংক্রান্ত তথ্যঃ  (Present Family Pension Information)  

(২.২.ক)  পাররবাররক পপনশনার প্রাপ্তবয়স্ক হরল (If Family Pensioner Adult): 

 ক্ররমক 
 

 নাম  জাতীয় পরিচয়পত্র 
 

জন্মতারিখ  রপরপও নং/ 
ইসযযি তারিখ  

মূল 
শপনশ্নাকিি 

সাকথ সম্পকম  

 

শপনশ্কনি 
বন্টনকৃত হাি  

শপনশ্কনি 
প্রারপ্তি িিণ 

(আজীবন/টাইম 

শবইজড) 

প্ররতবন্ধী 
রকনা? 

          

          

          

          
         * টাইম শবইজড হকল শপনশ্ন শুরু এবং শশ্ষ এি তারিখ আবরশ্যকভাকব উকেখ কিকত হকব। 
(২.২.খ.১)  পাররবাররক পপনশনার অপ্রাপ্তবয়স্ক হরল ((If Family Pensioner Minor): 

 ক্ররমক 

 

 নাম  জন্ম রনবন্ধন নং 

 

জন্মতারিখ  রপরপও নং/ 

ইসযযি তারিখ  

মূল 

শপনশ্নাকিি 

সাকথ সম্পকম  

 

শপনশ্কনি 

বন্টনকৃত হাি  

শপনশ্কনি 

প্রারপ্তি িিণ 

(আজীবন/টাইম 

শবইজড) 

প্ররতবন্ধী 

রকনা? 

          

          

          

          
         * টাইম শবইজড হকল শপনশ্ন শুরু এবং শশ্ষ এি তারিখ আবরশ্যকভাকব উকেখ কিকত হকব। 
(২.২.খ.২)  অপ্রাপ্তবয়স্ক পাররবাররক পপনশনার হরল অরিিাবরকর তথ্য (If Family Pensioner Minor then provide guardian’s information):  

 Name(নাম) জাতীয় পরিচয়পত্র  (NID)  
অরভভাবককি সাকথ সম্পকম  

(Relation to original Pensioner) 

    

   
(২.২.খ.৩) নাবালক পপনশনাররর বয়স ১৮ বছর পূরতম র তাররখ  

         *১৮ বববছি পূরতম ি পি অরভভাবককি রবপিীকত শপকমন্ট বন্ধ হকয় যাকব  

২.৩। পাররবাররক পপনশনাররর ব্যদিগত তথ্যাদি (Family Pensioner’s Personal Information) 

         *(একারিক পারিবাবরিক শপনশ্নাি হকল (২.৩) এবং (৩) এি জনয পৃথক পৃথক তথয পূিণ কিকত হকব) 

(ক) শপনশ্নাকিি নাম (ইংরেজী) Pensioner Name (English)*  

   (খ) শপনশ্নাকিি নাম (বাংলা) Pensioner Name (Bangla)*  

   (গ) রলঙ্গ (Gender)*  রচহ্ন রিন  পুরুষ (Male)        মচ্ছিলা (Female)                 অনযানয (Others) 

   (ঘ) রপতাি নাম (ইংরেজী) [Father’s name (English)]*  

   (ঙ) রপতাি নাম (বাংলা) [Father’s name (Bangla)]*  

   (চ) মাতাি নাম (ইংরেজী) [Mother’s name (English)]*  
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(ছ) মাতাি নাম (বাংলা) [Mother’s name (Bangla)]*  

   
(জ) িমম (Religion)*  রচহ্ন রিন 

 ইসলাম   চ্ছিনু্দ    চ্ছিস্টান     পবৌদ্ধ (পূরণমমা)          পবৌদ্ধ (রবঝয )   

 (Islam)  (Hindu)  (Christian) (Buddhist-Purnima) (Buddhist-Bijhu) 

   
(ঝ) বববারহক অবস্থা (Marital Status)  রচহ্ন রিন 

 চ্ছববাচ্ছিত             অচ্ছববাচ্ছিত             চ্ছবধবা            তালাকপ্রাপ্ত   

(Married)            (Unmarried)           (Widow)         (Divorce)      

   (ঞ) শমাবাইল শিান নম্বি (Mobile Phone no)*  

   (ট) ইকমইল ঠিকানা (যরি থাকক) [Email Address (if any)]  

   

(ঠ) বতম মান ঠিকানা (Present Address)* 
 

 
 

   

(ড) স্থায়ী ঠিকানা (Permanant Address)* 
 
 

 
      ৩।  বযাংক রহসাব সংক্রান্ত তথ্যারি (Bank Account Information) 

             *(পারিবারিক শপনশ্নাি নাবালক হকল অরভভাবককি বযাংরকং তথয প্রিান করুন 

৩.১      সাধারণ বযাংরকং সংক্রান্ত তথ্য (General Banking related info) 

(ক) রহসাবিািীি নাম (Name of Account Holder)*  

   (খ) বযাংক রহসাকবি িিণ (Type of Bank Account)*  রচহ্ন রিন  সঞ্চয়ী (Savings)     চলচ্ছত (Current)      

   (গ) বযাংক রহসাব নম্বি (Bank Account Number)*  

   (ঘ) বযাংককি নাম (Name of Bank)*  

   (ঙ) শ্াখাি নাম (Name of Branch)*  

   (চ) িাউটং নম্বি (Routing No)*  

   ৩.২ এরেন্ট বযাংরকং সংক্রান্ত তথ্য (Agent Banking related info) 

(ক) রহসাবিািীি নাম (Name of account holder)*  

   (খ) বযাংক রহসাব নম্বি (Bank Account Number)*  

   (গ) িাউটং নম্বি (Routing No)*  

   (ঘ) বযাংককি নাম (Bank Name)  
 

*তািকা (*) রচরহ্নত অংশ্গুকলা অবশ্যই পূিণ কিকত হকব। [Star (*) Marks must be filled.] * অযাকাউন্ট নম্বে অবশযই এমআইচ্ছসআে পচক তথ্য অনুযায়ী িওয়া উচ্ছচত 

(Account number must be according to MICR Cheque information) * যচ্ছি পচ্ছেবাে পপনশনাে "নাবালক" হয় তরব অচ্ছিিাবরকে বযাংচ্ছকংরয়ে তথ্য চ্ছলখুন  

(If Family pensioner “minor” then write guardian’s banking information)  
 

 

এই মরমম প্রতযয়ন করা যারে পয, উপররারিরখত তথ্যারি সমূ্পণম রনিভম ল এবং সঠিক। 

 

 

সংযভরি (Attached Documents) 

১। রপরপও বইকয়ি ১ম, ২য় ও শশ্ষ পাতাি িকটাকরপ (Photocopy of 1st,2nd and last page of PPO)     শপনশ্নাকিি স্বাক্ষি 

২। এমআইরসআি শচক বইকয়ি মলাকটি পাতাি িকটাকরপ (Photocopy of MICR Cheque book’s Cover)       তারিখঃ                      

৩। জাতীয় পরিচয়পকত্রি িকটাকরপ (Photocopy of NID)            
৪। নাবালক হকল জন্মরনবন্ধন সনি, অরভভাবককি জাতীয় পরিচয়পত্র, বযাংক তথয ও অরভভাবককি মকনানয়কনি  

নরথ সংযযক্ত কিকত হকব। (If minor then attach Birth Registration Certificate, Guardian NID,  

Banking information, Guardian’s nomination documents)  

৫। পারিবারিক শপনশ্নাকিি ছরব (Photo of Family Pensioner)   

৬।মৃত শপনশ্নাকিি মৃতয যজরনত সনি (Death certificate of Pensioner) 

৭। প্ররতবন্ধী রবরি অনযযায়ী সনিসমূহ সংযযক্ত করুন। 


