
(১) মূল পরিমাণ কী? উদাহিণস্বরূপ যরদ একজন  রিরনয াগকািী মারিক ২৫০০ টাকা এক 

িছযিি জনয রিরনয াগ কযিন তযি মূল পরিমাণ কত হযি? ২,৫০০ অথিা ৩০,০০০ টাকা(১২ 

x ২,৫০০) ? 

 

উত্তি:  পরিকল্পনা  কায যধািা চলাকালীন  রপএরিএলযক  প্রযদ  রকস্তি অথিা িমষ্টিগতভাযি 

িমি অথ যপ্রদানই  মূল পরিমাযনি  অন্তভভ যক্ত। অতএি, এই ক্ষেযে মূল পরিমাণ হযি ৩০,০০০ 

টাকা। তৎিযেও ০২/০১/২০১৮ তারিযেি িংিাদরলরপ অনুযা ী, ক্ষয  রিরনয াগকািীযদি ক্ষমাট  

অপরিয ারধত (প্রধান) ২,৫০০ িা তাি কম তাযদি কাছ ক্ষথযক দারি আহ্বান কিা হয যছ। 

 

(২) মারিক ৩৩০টাকা কযি ১২ মাযিি মাযিি জনয রিরনয াগ কযিরছ , আরম রক অথ য ক্ষেিত 

পাও াি জনয উপযুক্ত? 

 

উত্তি: িতযমাযন  টাকা ক্ষেিযতি প্রস্তি া ২৫০০ টাকা পয যন্ত , পরিকল্পনা  কায যধািা 

চলাকালীন  রপএরিএলযক  প্রযদ  রকস্তি অথিা িমষ্টিগতভাযি িমি অথ য এই ২৫০০টাকাি 

অন্তভভ যক্ত । ক্ষযযহতভ  ক্ষকিলমাে ক্ষিইিি রিরনয াগকািীিাই আযিদন কিযত ক্ষযাগয যাযদি 

অরনষ্পন্ন দা  ২৫০০টাকা অথিা তাি কম, ক্ষিযহতভ  আপরন এযেযে ক্ষযাগয নন কািণ 

আপনাি অরনষ্পন্ন দা  ৩,৯০০ টাকা -যা ২,৫০০ টাকাি ক্ষথযক ক্ষি ী। 

 

(৩) যরদ আমাি কাযছ রপএরিএল এি ক্ষমাট ১০,০০০ টাকাি রিযিরচত অযথ যি  ংিাপে থাযক 

,রকন্তভ  আমাযক ক্ষকিলমাে ১,০০০ টাকাি দুষ্টট রকস্তি প্রদান হ ,তাহযল রক আরম ক্ষেিত 

আযিদযনি ক্ষযাগয? 

 

উত্তি: ইরতমযধয উরিরেত, িতযমাযন ২,৫০০ টাকা অিরধ  ক্ষেিত প্রস্তি া (  মূল পরিমান) 

পরিকল্পনা  কায যধািা চলাকালীন  রপএরিএলযক  প্রযদ  রকস্তি অথিা িমষ্টিগতভাযি িমি 

অথ য এই ২৫০০টাকাি অন্তভভ যক্ত । যরদ আপনাযক ১,০০০ টাকা কযি দুষ্টট রকস্তি প্রদান কিা 

হয  থাযক ,তাহযল আপনাি ক্ষমাট রপএরিয ল ক্ষথযক অরনষ্পন্ন দারি হযলা ২,০০০ 

টাকা।অথএি আপরন ক্ষেিযতি জনয আযিদন কিযত ক্ষযাগয। 

 

 

(৪) ক্ষেিযতি িুযদি হাি রক? 

 

উত্তি: িংগহৃীত পরিমাণ ক্ষথযক এেন পয যন্ত, িতযমান ক্ষেিত প্রস্তি াি এই পয যা  ক্ষকান িুদ 

ধায য কিা হ  না। 

 

(৫) রপএরিএল  ংিাপযে এিং আধাি ও পযান কাযডয আমাি নাম রভন্ন? 

 

উত্তি: রপএরিএযলি  ংিাপযে ক্ষয নাম আযছ  ক্ষিষ্টটি িাযথ প্রয াজনী  নরথ প্রদান কিযত 

হযি,ক্ষিগুরল হযলা - পযান / আধাি কাডয, িযাযেি  রিিরৃত  এিং রপএরিএল  ংিাপে / ির দ। 

 

(৬) নরথপে জমা ক্ষদও াি পি , কেন আরম ক্ষেিত পাি? 



 

উত্তি: অথ য ক্ষেিত ক্ষদও াি রিদ্ধান্ত গ্রহণ কিা হযি আযিদনকািী রিরনয াগকািীি দারি  

এিং করমষ্টটি িাযথ পাও া তহরিযলি পরিমাণ যাচাইয ি পযি। 

 

 

(৭) নািালযকি নাযম রিরনয াযগি ক্ষেযে রক অরভভািক তাযদি িযাংক রিিিণ রদয  ক্ষেিযতি 

আযিদন কিযত পাযি? 

 

উত্তি: ক্ষেিযতি  িতযমান প্রস্তি া , একজন অরভভািক এই পয যায  একষ্টট নািালযকি পযে 

অথ য ক্ষেিযতি জনয আযিদন কিযত পািযিন না। যরদও রিষ ষ্টট করমষ্টট রিযিচনা কিা হযি 

এিং যেন এই রিষয  একষ্টট রিদ্ধান্ত গ্রহণ কিা হযি, একই রিজ্ঞরি কিা হযি। 

 

(৮) যরদ িযস্তক্তষ্টটি নাম রপএরিএল  ংিাপযে মৃত অিস্থা  থাযক, তাহযল মযনানীত িযস্তক্ত / 

আইনী উত্তিারধকািী তাি রিিিণ রদযত পাযি ক্ষযমন- আধাি / পযান নম্বি, িযাংক অযাকাউন্ট 

নম্বি এিং আইএেরিরি ক্ষকাড) ? 

 

উত্তি: ক্ষেিযতি  িতযমান প্রস্তি া , এই পয যায  মৃত িযস্তক্তি পযে বিধ উত্তিারধকািী / 

মযনানীত িযস্তক্ত ক্ষেিত পরিয াযধি জনয আযিদন কিযত পািযিন না। যরদও রিষ ষ্টট করমষ্টট 

রিযিচনা কিা হযি এিং যেন এই রিষয  একষ্টট রিদ্ধান্ত গ্রহণ কিা হযি, একই রিজ্ঞরি কিা 

হযি। 

 

(৯)ক্ষযযহতভ  আরম রপএরিএলযক আিল  ংিাপে /ির দ গুরল  জমা কযি রদয রছ ,আমাি 

কাযছ  রপএরিএযলি ক্ষকিলমাে  একষ্টট স্বীকৃরতপে আযছ ,আরম রক ক্ষেিযতি জনয 

আযিদযনি ক্ষযাগয? 

 

 

উত্তি: রিোযেি িতযমান প্রস্তি া , একজন রিরনয াগকািী ক্ষকানও িহা ক দিাযিজ রহিাযি 

একষ্টট স্বীকৃরতপে িযিহাি কযি আযিদন কিযত পািযিন না। যরদও রিষ ষ্টট করমষ্টট রিযিচনা 

কিা হযি এিং যেন এই রিষয  একষ্টট রিদ্ধান্ত গ্রহণ কিা হযি, একই রিজ্ঞরি কিা হযি। 

 

 

(১০) আরমরক িহা ক দিাযিযজি িাযথ ক্ষেিযতি দারিি আযিদনপযেি একষ্টট প্রকৃত 

অনুরলরপ জমা রদযত পারি? 

 

উত্তি: ০২/০১/২০১৮ তারিযেি িংিাদরলরপ অনুযা ী িতযমান ক্ষেিত প্রস্তি া  দুষ্টট প্রণালীি 

মাধযযম ক্ষেিত জমা কিা ক্ষযযত পাযি -এিএমএি (যা মূলত প্রমাণীকিযণি পযি ক্ষমািাইল-

ক্ষপাটযাযলি রদযক রনযদয  কযি) এিং ওয ি-যপাটযাল। ক্ষেিত আযিদন জমা ক্ষদ াি  ক্ষডযমা-

চলস্তিে - https://sebicommitteepaclrefund.com- এ পাও া যাযি, ক্ষযষ্টটযত এিএমএি 

এিং ওয ি ক্ষপাটযাল িযিহাি কযি ক্ষেিত আযিদন কিাি পদ্ধরত ধাযপ ধাযপ িহা তা প্রদান 

কিযি । এই রভরডওষ্টট রহস্তি এিং ইংিাস্তজযত পাও া যাযি। 

 

(১১) আমাি মা রপএরিএযল  রিরনয াগ কযিযছ, রকন্তভ  তাি একষ্টটও  িযাংক অযাকাউন্ট ক্ষনই 

রতরন রক ক্ষলনযদযনি জনয আমাি িযাে অযাকাউন্ট িযিহাি কিযত পাযিন? 



 

উত্তি: ক্ষয রিরনয াগকািী দারি কিযছ ,তাি রনযজি িযাংক অযাকাউযন্টি রিিিণ-ই  কিযত 

হযি।  অতএি, যরদ আপনাি মা রপএরিএল এ রিরনয াগ কযিন এিং রিোযেি জনয একষ্টট 

আযিদনপে দারেল কিযত চান তযি তাি ক্ষেযে তাি িযাে অযাকাউযন্টি রিিিণ রদযত হযি। 

যরদ আপনাি মায ি িযাংক অযাকাউন্ট না থাযক তযি তাযক একষ্টট িযাংক অযাকাউন্ট েুলযত 

হযি। এই ধিযনি অযাকাউযন্টি রি দ পযি, ক্ষেিত আযিদন কিযত িযিহাি কিা যাযি। 

 

(১২) রপএরিএল আমাযক একষ্টট রপএরিএল িাষ্টটযরেযকট জারি কযিযছ এিং তািপি রনরদযি  

রপএরিএল ক্ষিস্তজযে ন নম্বযিি জনয পিিতী প্ররতষ্টট রকস্তিি পরিমাযণি জনয িরিদ প্রদান 

কযিযছ। আরম এই িরিদ স্ক্যাযনি করপ রকভাযি আপযলাড কিি?  

 

উত্তি: এযেযে, ক্ষকানও রনরদযি ক্ষিস্তজযে ন নম্বযিি জনয আপনাযক রকস্তিি প্রদাযনি পযি 

িরিযদি িাযথ রপএরিএল  ংিাপে জারি কিা হ , আপরন রপএরিএল  ংিাপে আপযলাড 

কিাি পযি তািা িরিদ আপযলাড কিযত পািযিন। আযিা স্পিতা জনয দ া কযি ক্ষডযমা 

চলস্তিে পডুন । 

 

(১৩) আরম আমাি িযস্তক্তগত তথয sebicommitteecaclrefund.com ওয িিাইযট ভযিরছ 

রকন্তভ  আরম আমাি আধাি এিং িযাংযকি নরথ আপযলাড করিরন। দ া কযি িলুন রকভাযি 

আরম নরথপে আপযলাড কিযত পারি? 

 

উত্তি: একিাি, আপরন ওয ি ক্ষপাটযাযল আপনাি িযস্তক্তগত রিিিণ পূিণ কিযল আপরন 

রনম্নরলরেত িাত যা িহ একষ্টট এিএমএি পাযিন, "আপনাি রপএরিএল ক্ষেিত অনুযিাধ  ুরু 

কিা হয যছ। আপনাি ক্ষেিত আযিদন িমূ্পণ য কিযত, রলে [xxxx] রিক করুন এিং জমা 

করুন: (ক) আপনাি রপএরিএল  ংিাপে /ির দ গুরল  স্ক্যানড অনুরলরপ (ে)আপনাি আধাি 

কাযডযি অথিা পযান কাযডযি স্ক্যানড অনুরলরপ । (গ)আপনাি িাম্প্ররতক িযাংযকি ক্ষলনযদযনি 

রিিরৃত  স্ক্যানড অনুরলরপ ।" যরদ আপনাি  আযিদনষ্টট অিমূ্পণ য থাযক, তাহযল আপরন ক্ষিই 

আযিদনষ্টট প্রযি  কিযত পাযিন এিং উপযিি িাত যাষ্টটি মাধযযম প্রদত্ত রলংকষ্টট রিক কযি 

অথিা URL- এ রলেষ্টট অনুরলরপ কযি ক্ষপস্ট কিযত পাযিন। 

 


