
পিওএইচএস-2 তে অনলাইনন পিস্তির টািা জমা তেওয়ার প্রস্তিয়া

টািা জমা তেয়ার পিপিন্ন উিায়

 িপমউপনটট ি্াাংনির তে তিান শাখা তেনি

 ডিপ োজিট ডিপ র মোধ্যপম ক্যোশ িমো প্রদোন

 চেক্/চ -অিডোপরর মোধ্যপম িমো প্রদোন

 ক্ডমউডনটট বযোাংপক্র এক্োউন্ট চেপক্ টোক্ো ট্রোন্সফোর

 “িপমউপনটট ি্াশ” অ্াি ি্িহার িনর

 তেখাননিপমউপনটট ি্াাংনিরশাখা নাই তসখানন সাপিিস তেনের সাহাে্ পননয়অে ি

জমা তেওয়া োনি। (সাপিিস তেনেরোপলিা সাংেুক্ত)

টািা জমা তেওয়ার সময় অিশ্ইআিনার পিওএইচএস তমম্বরআইপে উনেখ িরুন



িপমউপনটট ি্াাংনির তে তিান শাখা তেনি নগে জমার প্রস্তিয়া

1. ক্ডমউডনটট বযোাংক্ এর চে চক্োনও শোখো চেপক্ POHS-2 Deposit ডি সাংগ্রহ ক্রুন;

2. ডিপ র উ পরর ডদপক্ “Account Name" এর িোয়গোয় "Bangladesh Police Officer’s Bahumukhi Samabai Samiti-2 " ডিখুন;

3. এক্োউন্ট নোম এর নীপে "Account No" এর িোয়গোয় "0040305350301" ডিখুন; 

4. ডিপ র “Member ID" এর িোয়গোয় POHS-2 সদসয আইডি (POHS-2 Member ID) ডিখুন;

5. ডিপ র ডনপেরঅাংপশ “িমোক্োডরর ডববরন” ডবস্তোডরত চিখুন;
6. ডিপ র িোন  োপশ িমো চদওয়োর  ডরমোণ ডিখুন;

7. টোক্ো সহ  ূরনকৃ্ত ডি টট ব্রোপের ক্যোশ ক্োউন্টোপর িমো ডদন

8. টোক্ো প্রদোন ক্রোর  র আ নোপক্ ক্যোশ ক্ম ডক্তডো ক্তৃ ডক্ স্বোক্ষডরত এবাং ডসি ক্রো ডিপ র গ্রোহক্ অনুডিড ডফডরপয় চদওয়ো

হপব;

9. সফিভোপব টোক্ো িমো চদওয়োর  র তেযগুপিো POHS-2সাংগ্রহ  দ্ধডতপত স্বয়াংজিয়ভোপব আ পিট হপব; 

10. সফিভোপব টোক্ো িমো হবোর  র POHS-2 সদসয তোর চমোবোইি নম্বপর এক্টট এসএমএস  োপবন।



িপমউপনটট ি্াাংনির তে তিান শাখা তেনি ি্াশ পেনিাস্তজট পিনির মাধ্্নম

1   5   0   7   2   0  2   0

√

POHS-2 এক্োউন্ট নম্বর, 

চে নোম্বোপর সদসয টোক্ো
 োঠোপবন

সদপসযর নোম
সদপসযর চরজিস্টোিড
চমোবোইি নম্বর

25,000/-

01XXXXXXXXX

POHS-2 চমম্বোর
আইডি

1256



িপমউপনটট ি্াাংনির তে তিানও শাখায় তচি / তি অেিার এর মাধ্্নম

1. ক্ডমউডনটট বযোাংক্ এর চে চক্োনও শোখো চেপক্ POHS-2 Deposit ডি সাংগ্রহ ক্রুন;

2. ডিপ র উ পরর ডদপক্ "অযোক্োউন্ট নোম" এর িোয়গোয় "Bangladesh Police Officer’s Bahumukhi Samabai Samiti-2" ডিখুন; 

3. অযোক্োউন্ট নোম এর নীপে "অযোক্োউন্ট নাং" এর িোয়গোয় "0040305350301" ডিখুন;
4. ডিপ র “Member ID" এর িোয়গোয় POHS-2 সদসয আইডি (POHS-2 Member ID) ডিখুন;

5. ডিপ র মোপের অাংপশ চেক্ / চ -অিডোপরর ডবস্তোডরত ডিখুন;

6. ডিপ র ডনপেরঅাংপশ “িমোক্োডরর ডববরন” ডবস্তোডরত চিখুন;
7. ডিপ র িোন  োপশ টোক্ো িমোর  ডরমোণ ডিখুন;
8. চেক্/চ অিডোর সহ  ূরনকৃ্ত ডি টট ব্রোপের ক্যোশ ক্োউন্টোপর িমো ডদন

9. টোক্ো প্রদোন ক্রোর  র, আ নোপক্ ক্যোশ ক্ম ডক্তডো ক্তৃ ডক্ স্বোক্ষডরত এবাং ডসি ক্রো ডিপ র গ্রোহক্ অনুডিড ডফডরপয় চদওয়ো

হপব;

10. সাংডিষ্ট বযোাংক্ চেপক্ তেয সাংগ্রহ ক্রোর  র, POHS-2 ডসপস্টপম স্বয়াংজিয়ভোপব তেয হোিনোগোদ হপয় েোপব
11. টোক্ো িমোর সফি েোেোইপয়র  র POHS-2 সদসয তোর চমোবোইি নম্বপর এক্টট এসএমএস ও  োপবন।



িপমউপনটট ি্াাংনির তে তিানও শাখায় তচি / তি অেিার এর মাধ্্নম

POHS-2 এক্োউন্ট নম্বর, চে

নোম্বোপর সদসয টোক্ো  োঠোপবন .

Janata Bank Ltd.
Local Office
CHQ # 035267

1   5   0   7   2   0   2  0

25,000/-

চেক্/চ -অিডোর

ডববরণ

সদপসযর চরজিস্টোিড

চমোবোইি নম্বর

01XXXXXXXXXMEMBER’S NAME

POHS-2 চমম্বোর
আইডি

1256

12 / 07 / 2020



িপমউপনটট ি্াাংনির তে তিান শাখায় িপমউপনটট ি্াাংনির অ্ািাউন্ট তেনি ফান্ড ট্রান্সফার

1. ক্ডমউডনটট বযোাংপক্র এর চে চক্োনও শোখো চেপক্ “INTER ACCOUNT FUND TRANSFER” ফম ডসাংগ্রহ ক্রুন; 

2. ফপম ডর উ পররঅাংপশ “Member ID" এর িোয়গোয় “POHS-2 চমম্বোর আইডি” ডিখুন; 

3. আ নোর ক্ডমউডনটট বযোাংপক্র অযোক্োউন্ট নম্বরফপম ডর উ পরর-িোনডদপক্ ডিখুন

4. ফপম ডর মোপের অাংপশ “Account Number" এর িোয়গোয় "0040305350301" ডিখুন;
5. “Account Name“এর িোয়গোয় "Bangladesh Police Officer’s Bahumukhi Samabai Samiti-2" ডিখুন;

6. ফপম ডর ডনডদডষ্ট অাংপশ টোক্োর  ডরমোনঅাংপক্ ওক্েোয় ডিখুন;
7. গ্রোহক্ ক্তৃডক্ স্বোক্ষডরত অনুপরোধ্ ফম ডটট ব্রোে অেবো সোডভডস চিপের ক্োউন্টোপর িমো ডদন

8. আ নোর অযোক্োউন্ট চেপক্ সফিভোপব টোক্ো স্থোনোন্তপরর  র তেযগুপিো POHS-2 এর ডসপস্টপম স্বয়াংজিয় ভোপব হোিনোগোদ হপয়
েোপব; 

9. টোক্ো িমোর সফি েোেোইপয়র  র POHS-2 সদসয তোর চমোবোইি নম্বপর এক্টট এসএমএস ও  োপবন।



িপমউপনটট ি্াাংনির তে তিান শাখা তেনি িপমউপনটট ি্াাংি এিাউন্ট তেনি টািা ট্রান্সফার

আিনার িপমউপনটট

ি্াাংি এিাউন্ট নম্বর

POHS-2 এক্োউন্ট নম্বর, 

(চে নোম্বোপর সদসয টোক্ো
 োঠোপবন)

25,000/-

1256

POHS-2 চমম্বোর
আইডি

আিনার িপমউপনটট

ি্াাংি এিাউন্টএর নাম

POHS-2 এক্োউন্ট এর নোম



ধ্াি ১: তিননপফপসয়াপর পহনসনি “POHS-2” 
সাংেুক্ত িরা (এিিার ই প্রনোজ্)

1) আ নোর আইডি এবাং  োসওয়োিড বযবহোর ক্পর চমোবোইি

অযোডিপক্শনটটপত (Community Cash) িগইন ক্রুন;
2) “Fund Transfer” চমনুযপত ডিক্ ক্রুন
3) “Fund Transfer Beneficiary Add” অ শনটট ডসপিক্ট ক্রুন ;
4) “CBBL Account Transfer” অ শনটট ডসপিক্ট ক্রুন ;
5) Account No. অ শপন POHS-2 এক্োউন্ট নম্বর

“0040305350301” টোই ক্রুন
6) “Save Beneficiary Name” ডহপসপব BDPOHS-2 টোই ক্রুন
7) সোবডমট বোটপন ডিক্ ক্পর ধ্ো টট সম্পন্ন ক্রুন

ধ্াি ২: “POHS-2” এিাউনন্ট টািা ট্রান্সফার

1) আ নোর আইডি এবাং  োসওয়োিড বযবহোর ক্পর চমোবোইি

অযোডিপক্শনটটপত (Community Cash) িগইন ক্রুন;
2) “Fund Transfer” চমনুযপত ডিক্ ক্রুন
3) “CBBL Account Transfer” অ শপন ডিক্ ক্রুন
4) ড্র িোউন তোডিক্ো চেপক্ “From Account Number” 

ডসপিক্ট ক্রুন

5) “Beneficiary Name” ডহপসপব চসভকৃ্ত “BDPOHS-2” ডসপিক্ট
ক্রুন;

6) ট্রোন্সফোপরর িনয টোক্োর অাংক্ টোই ক্রুন

7) Narration এরিোয়গোয়আ নোর ‘চমম্বোর আইডি”টট টোই 

ক্রুন; চেমন “1256”
8) OTP েযোপনি ডহপসপব “SMS” ডসপিক্ট ক্রুন;
9) এসএমএস এ প্রোপ্ত OTP টট টোই ক্রুন ;
10) Confirm বোটপন চপ্রস ক্পর ধ্ো টট সম্পন্ন ক্রুন


