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Ⅰ. EPS সদসয নিবন্ধি এবং এযাপ ডাউিল াড 
< EPS ম াবাইল বযবিার প্রহিো > 

① সদসয নিবন্ধি  ②“এযাপ(App)” ডাউিল াড  ③“এযাপ(App)” রাি 

এ প্লেপ ন্ট  ারহ র্ হসপে  (EPS) 
সদসয হনবন্ধন ও প্র ৃত না  সতয রণ ➡ 

মপ্লপোর বা এযা পোর িপত 
EPS এযা  িাউনপলাি 

➡ 
িাউনপলাি ৃত 

EPSএযা (APP)রান 

 � ইনপএস হ ামলপইজ সদসয নিবন্ধি 

 � “এযাপ(App)”  ডাউিল াড 

  ○ (অযান্ড্রপেি) ‘①play Store’ এ সংপ াগ → ‘②EPS অনুসন্ধান → ③এযা  ইনেল → 
ইনেল সমূ্পণট 

① মপ্লপোপর সংপ াগ  
② “এযা (App)” 

িাউনপলাি 
 

③ “এযা (App)” ইনেল 
সম্পূণট 

 

➡ 

 

➡ 

 

  ○ (IOS) ‘①এয  মোর’ এ সংপ াগ → ‘②EPS অনুসন্ধান → ③এযা  ইনেল → ইনেল 
সম্পণূট 

① সদসয নিবন্ধি  
② “এযা (App)” 

িাউনপলাি 
 

③ “এযা (App)” ইনেল 
সম্পূণট 

 

➡ 

 

➡ 

 



Ⅱ. EPS হমাবাই  হসবা(App)  বযব ার পদ্ধনি 
◆ ম াবাইল এযা  মসবাটি অবসর (সম্ভাবয) শ্রহ  প  অবসরভাতা খসড়া হিসাব 

 ররা জনয প্রপোজনীে তথ্য প্রদান  রার উপেপযয ততহর  রা িপেপছ 
◆ মবতপনর  হর াণ ও চা হরর বেস, ম াম্পাহনর সাইজ (সপবটাচ্চ ৪জন বা সবটহনম্ন 

৫জন) না জানা থ্া পল অবসরভাতার সঠি  হিসাব  রা অসম্ভব, এবং বযাপলন্স 
অযা াউন্টও গরহ ল িপত  াপর। 

   -তাই, শ্র চুহি ত্র, মবতন রহযদ প্রভৃহত প্রা াহন   াগজ ত্র মদপখ  াহল  ও 
শ্রহ   এ সাপথ্ বপস অবসরভাতা হিসাব  রা সবপচপে ভাল 

◆ অবসরভািার পনরমাণ  নিলে মিানিক্য থাক্ল  আঞ্চন ক্ হ বার অনিস এর 
স ােিা নিলে নিভভু  ভালব ন সাব ক্রলি  লব 

< EPS ম াবাইল মসবা বযবিাপরর প্রহিো > 

① লগইন ও ম াম্পাহনর 
সাইজ  ছন্দ 

 

② হি ার্ট চার গযপরহন্ট 
ইনসযুপরন্স এর সম্ভাবয প্রা য 
র্া াা্র  হর াণ  অনুসন্ধান 

 
③ অবসরভাতা ও বযাপলন্স 
অযা াউন্ট খসড়া হিসাব 

লগইন এর  র ম াম্পাহনর 
সাইজ  ছন্দ (সপবটাচ্চ ৪জন, 

সবটহনম্ন ৫জন) 

➡ 

অবসপরর (সম্ভাবয) তাহরখ 
এর হভহিপত হি ার্ট চার 

গযাপরহন্ট ইনসুযপরপন্সর সম্ভাবয 
প্রা য র্া ার  হর াণ  

অনুসন্ধান 

➡ 

অবসরভাতা ও অবসরভাতার 
বযাপলন্স অযা াউন্ট খসড়া 
হিসাব (অবসরভাতা – 

বী ার সম্ভাবয প্রা য র্া া) 

 

 

 

 

 

➡ ➡ 

 
 



১.  গইি ও হক্াম্পানির সাইজ পছন্দ 
 ○ ম াবাইল এযা পসবা-মত লগইন  পর ম াম্পাহনর সাইজ  ছন্দ  পর ①হি ার্ট চার 

গযাপরহন্ট ইনসুযপরপন্সর সম্ভাবয প্রা য র্া ার  হর াণ  অনুসন্ধান → ② অবসরভাতা 
ও বযাপলন্স অযা াউন্ট হিসাব প্রহিো ধপর অগসর মিান 

* শ্রহ প র অবসরভাতা হনশ্চেতা আইন এর ধারা ৮ অনু ােী ৪জন বা তার    হনেহ ত শ্রহ   
আপছ এ ন ম াম্পাহন ’১০.১২.১ তাহরপখর  র মথ্প  অবযযই অবসরভাতা প্রদান  রপত িপব।  

* এছাড়াও এ ই আইপনর উ ধারা ৮ অন ুােী  াহল  ‘১০.১২.১ তাহরখ মথ্প  ’১২.১২.৩১ তাহরখ   টন্ত 
অবসরভাতার ৫০%, ’১৩.১.১ এর  র মথ্প  অবসরভাতার ১০০% প্রদান  রপত িপব।  

< হক্াম্পানির সাইজ পছলন্দর পদ্ধনি> 
 ※ “ⓞ” িপলা হনপম্নর মরফাপরন্স হচপত্রর অবস্থান। 
◇ ১  ধা :  “①EPS লগইন” * সদসয হনবন্ধপনর  হিোর জনয  হরহযষ্ট ১ মদখুন 
 ※ লগইন  রার স ে স্বেংহিেভাপব হবপদযী শ্রহ প র  াতৃভাষা  ছন্দ িপে  াপব।  
◇২ে ধা : “②EPS অবসরভাতা খসড়া হিসাব” বার্ন হি  
◇৩ে ধা :  ম াম্পাহনর সাইজ অনু ােী  “③ ৪জন বা তার   , ৫জন বা তার মবহয” হ না 
 ছন্দ  রুন   
 ※ ম াম্পাহনর সাইজ  হরবতট ন  রার জনয আবার ম ইন স্ক্রীপন হগপে ম াম্পাহনর সাইজ  নুরাে 

 ছন্দ  রুন 
⇒ এর র “হি ার্ট চার গযাপরহন্ট ইনসযুপরপন্সর সম্ভাবয প্রা য র্া ার  হর াণ  অনুসন্ধান” স্ক্রীপন  ান 

 

< হচত্র ১ > ম ইন স্ক্রীন 

 

➡ 

 



২. নডপারু্চার গযালরনি ইিসভযলরলের সম্ভাবয প্রাপয র্াক্ার পনরমাণ অিভসন্ধাি 
 ○ হনপম্নর  দ্ধহত অনসুরণ  পর  াহল  বা শ্রহ   হনপজ অবসর গ্রিপনর তাহরখ বা হভসার ম োদ মযষ 

(সম্ভাবয) িওোর তাহরপখর হভহিপত হি ার্ট চার গযাপরহন্ট ইনসুযপরপন্সর সম্ভাবয প্রা য র্া ার  হর াণ  
মজপন হনপত  ারপব। 

< নডপারু্চার গযালরনি ইিসভযলরলের সম্ভাবয প্রাপয র্াক্ার পনরমাণ  অিভসন্ধালির পদ্ধনি > 

 ※ “ⓞ” িপলা হনপম্নর মরফাপরন্স হচপত্রর অবস্থান। 

◇১ম ধাপ: (নবলদশী) শ্রহ   হনপজ ম খাপন  াজ  পরহছল মসই “① ম াম্পাহনর না   ছন্দ”  রপব 

               (মান ক্)  “①সংহিষ্ট শ্রহ   ( ার সম্ভাবয প্রা য র্া ার  হর াণ  জানপত চাপেন) এর 
না   ছন্দ”  রুন 

◇২ে ধাপ: “②অবসলরর (সম্ভাবয) িানরখ* ইন ুর্  পর “হিসাব” বার্ন হি  
* অবসর গ্রিপনর (সম্ভাবয) তাহরখটি হবপদযী শ্রহ   হনপজ ইন ুর্  পরত িপব, এবং হনপোগ 

 হরবতট ন হরপ ার্ট   পর থ্া পল ‘ঘর্নার তাহরখ’ প্রদহযটত িে,  া হি   রপল স্বেংনিেভালব 
ইিপভর্  লে যালব।  

◇ ৩ে ধাপ: অবসর গ্রিপনর (সম্ভাবয) তাহরপখর হভহিপত “③ হি ার্ট চার গযাপরহন্ট ইনসুযপরপন্সর 
সম্ভাবয প্রা য র্া ার  হর াণ ” প্রদহযটত িপব 

⇒ এরপর “�অবসরভািা খসড়া ন সাব” স্ক্রীলি যালব 
   

< হচত্র ২ > হি ার্ট চার গযাপরহন্ট ইনসুযপরপন্সর সম্ভাবয প্রা য র্া ার  হর াণ  অনুসন্ধান 

< হবপদযী শ্রহ   > <  াহল  > 

  



৩.          ও                           
○ হনপম্নর  দ্ধহত অনুসরণ  পর  াহল  বা শ্রহ   হনপজ হমার্ হবিলির পনরমাণ ও অবসর গ্র লির 

িানরখ(বা সম্ভাবয অবসলরর িানরখ) ইিপভর্ ক্লর অবসরভািা ন সাব  রপত  ারপব। 
○  ‘ হি ার্ট চার গযাপরহন্ট ইনসুযপরপন্সর প্রা য র্া ার  হর াণ অনুসন্ধান’  রার ‘অবসরভাতা হিসাব’ প্রহিোটি 

স্বাভাহব ভাপব চলপল অবসরভাতার বযাপলন্স অযা াউন্ট স্বেংনিেভালব ন সাব  লব 

< অবসরভািার বযাল ে অযামাউি ন সাব পদ্ধনি >  
◇  অবসরভািার বযাল ে অযামাউি = “অবসরভাতা” – “হি ার্ট চার গযাপরহন্ট ইনসুযপরপন্সর 

সম্ভাবয প্রা য র্া ার  হর াণ” 

< অবসরভািা ন সালবর পদ্ধনি > 

 ※ “ⓞ” িপলা হনপম্নর মরফাপরন্স হচপত্রর অবস্থান। 
◇১ম ধাপ: (নবলদশী) শ্রহ   হনপজ ম খাপন  াজ  পরহছল মসই “① ম াম্পাহনর না   ছন্দ”  রপব 
 (মান ক্)  “①সংহিষ্ট শ্রহ   ( ার সম্ভাবয প্রা য র্া ার  হর াণ  জানপত চাপেন) এর না   ছন্দ”  রুন 
◇ ২ে ধাপ:  ছন্দ ৃত ম াম্পাহন স্ক্রীপন “②চাক্নরর বেস* ইিপভর্”  রুন 

* প্রনমি শ্রমচভ নিলি উলেনখি ক্াজ শুরুর নদিটি  ল া চাক্নরর বেস আরলম্ভর নদি, আর অবসলর নগলে 
থাক্ল  নিলোগ পনরবিুলির ক্ারি সংঘর্লির িানরখটি  ল া  অবসর গ্র লির িানরখ, যা এমনিলিই 
প্রদনশুি  লব এবং এটি সংলশাধিলযাগয 
* চা হরর বেস ১বছপরর    িপল অবসরভাতা  াওো  াপব না  প ট মনাটিয মদখা  াপব, এবং 
অবসরভাতা হিসাব  রা সম্ভব িপবনা 

◇ ৩ে ধাপ: “③অবসপরর  ূপবটর ৩ াপসর ম ার্ মবতপনর  হর াণ*প   াসওোহর ইন ুর্  রুন 
◇ ৪থু ধাপ: “④অবসরভাতা খসড়া হিসাব” বার্নটি হি   রপল অবসরভাতা হিসাব  পষ  াপব 

< হচত্র ৩: অবসরভাতা ও বযাপলন্স অযা াউন্ট হিসাব স্ক্রীন > 
<হবপদযী শ্রহ  > <  াহল  > 

  



Ⅲ. সিকু্ার নবষে  
□ অবসরভািা খসড়া ন সাব পদ্ধনি   
 ○ হবপদযী শ্রহ    তবার ম াম্পাহন মথ্প  অবসর (সম্ভাবয) গ্রিন  রপব ততবার হি ার্ট চার গযাপরহন্ট 

ইনসুযপরপন্সর সম্ভাবয প্রা য র্া ার  হর াণ অনুসন্ধান ও অবসরভাতা হিসাব  রপত িপব।  
 - ইিপভর্ ক্রা হবিলির পনরমাণ ও চাক্নরর বেলসর নভনিলি অবসরভািার 

পনরমাণ ক্মলবশ  লি পালর, সভিরাং “ পনরনশষ্ট ২ - অবসরভািা ন সাবক্াল  সিকু্িা” হদলখ 
হনপজর মবতপনর  হর াণ ও চা হরর বেস সঠি ভাপব মজপন ইন ুর্  রত িপব।  

 ○ অবসরভাতা মথ্প  হি ার্ট চার গযাপরহন্ট ইনসুযপরপন্সর সম্ভাবয প্রা য র্া ার  হর াণ হবপোগ  পর 
বযাপলন্স অযা াউন্ট মবর  রার  র মান লক্র ক্ালছ হস বযাল ে অযামাউি দানব  রপত িপব।  

 ⇒ অবসরভািা নিলে মিানিক্য এড়ালি  াহল  ও শ্রহ   উভপে হ পল শ্র চুহি ত্র, মবতপনর রহসদ 
ও অনযানয  াগজ পত্রর হভহিপত অবসরভাতা হিসাব  রাই মশ্রে 

 

□ অবসরভািার বযাল ে অযামাউি িস হচক্ এবং অনধক্ার আদাে প্রনিো  
 ○ হবপদযী শ্রহ   তার হিসাব  রা সম্ভাবয প্রা য র্া াা্র  হর াণ, অবসরভাতা ও বযাপলন্স অযা াউন্ট 

এর হববরণটি মান লক্র ক্ালছ উপস্থাপি ক্লর বযাল ে অযামাউিটি দানব  রপব 
 ○ শ্রহ   অবসরভাতার বযাপলন্স অযা াউন্ট দাহব  রপল মান ক্ “EPSহমাবাই  হসবা” বযবিার  পর 

সংহিষ্ট শ্রহ প র হি ার্ট চার গযাপরহন্ট ইনসুযপরপন্সর সম্ভাবয প্রা য র্া ার  হর াণ অনুসন্ধান, 
অবসরভাতা ও বযাপলন্স অযা াউন্ট হিসাব  পর হনপত  াপর  

 - শ্রনমক্ বযাল ে অযামাউলির দানবদার  ল  তার অবসর (হক্ানরো িযাগ) এর পলূবু মান ক্ হসই 
বযাল ে অযামাউি পনরলশাধ  রপত িপব 

 * ’১৪.৭.২৯ তাহরপখ সংপযাহধত হবপদযী শ্রহ   হনপোগ সংিান্ত আইনটি  া ট র িওোর  র মথ্প  
হি ার্ট চার গযাপরহন্ট ইনসুযপরপন্সর র্া ার্া শ্রহ   ম াহরো তযাপগর  র  হরপযাধ িে, তপব বযাপলন্স 
অযা াউন্টটি শ্রহ   ম াহরোে থ্া া াপল উপিালন  রপত  াপর।  

 ○ মান ক্ বযাল ে অযামাউি পনরলশাধ ক্রলি রানজ িা  ল  শ্রহ   হসই এ াক্ার আঞ্চন ক্ শ্রম 
দপ্তলর নপটিশি বা অনভলযাগ দাপের  রপত  াপর। 

 

□ নডপারু্চার গযালরনি ইিসভযলরলের র্াক্া দানব ও উলিা লির প্রনিো 
 ○ হবপদযী শ্রহ   বী া ম াম্পাহনপত হি ার্ট চার গযাপরহন্ট ইনসুযপরপন্সর র্া া দাহবর আপবদন ত্র জ া হদপে 

হক্ানরো িযালগর পর ১৪নদলির হভির িার নিজ হদলশ বযাঙ্ক অযাক্াউলির মাধযলম 
বীমার র্াক্া উলিা ি ক্রলি পালর  

 ○ তপব, শ্রহ    হদ নবমা দানবর আলবদিপলে বীমার র্াক্া উলিা লির পদ্ধনির মলধয “নবমাি 
বন্দলর িগদ উলিা ি” পছন্দ  পর থ্াপ  তািপল ইনমলগ্রশি হডস্ক পার  ওোর পর মানি এক্সলচঞ্জ 
হসিার  লি িগলদ উলিা ি  রপত  াপর।  


