
বিকাশ প্ল্যাটফর্ ম িযিহার করর পেওবিয়ার একাউন্ট পরবিরেশি: 
১. পেওনিয়ার একাউন্ট প ালার সময় নিকাশ অ্যাে পেকক গ্রাহককক একটি পেওনিয়ার পরিচারিত পরনিকেশি পেইকি নিকয় 
যাওয়া হকি।  
২. পেওনিয়ার পরনিকেশকির সময় গ্রাহককক সঠিকভাকি সি তেয প্রদাি করকত হকি। ভুল তেয প্রদাকির কারকে যনদ 
পরনিকেশি িযেথ হয় পসকেকে নিকাশ দায়ী োককি িা।  
৩. নিকাশ অ্যাকের মাধ্যকম পরনিস্টার্থ  পেওনিয়ার একাউন্ট সাকে সাকেই অ্যাক্টিকভট হকি িা। এটি পেওনিয়ার কততথ ক নরনভউ 
হকত ৩ কমথনদিস সময় লাগকি। পরনিকেশি িযেথ নকিংিা পদনর হকল গ্রাহককক পেওনিয়ার-এর সাকে পযাগাকযাগ করকত হকি। 
 
 
পেওবিয়ার এিং বিকাশ একাউন্ট ব ংক: 
১. নিকাশ একাউকন্টর সাকে পেওনিয়ার একাউন্ট নলিংককর সময় গ্রাহককক নিকাশ অ্যাে পেকক একটি পেওনিয়ার পরিচারিত 
পেইকি নিকয় যাওয়া হকি।  
২. পেওনিয়ার ও নিকাশ একাউন্ট সফলভাকি নলিংক করকত, গ্রাহককর পেওনিয়ার একাউকন্ট পরনিস্টার্থ  িাম এিিং তার নিকাশ 
একাউকন্টর িাম অ্িশযই এক হকত হকি। 
৩. একাউন্ট নলিংনকিং-এর সময় নকিংিা ফান্ড ট্রান্সফাকরর সময় গ্রাহককর পেওনিয়ার পরনিস্টার্থ  পমািাইকল আসা ওটিনে িা 
পভনরনফককশি পকার্ ক কিাই কাকরা সাকে পশয়ার করা যাকি িা। 
৪. ভুল ইউিার পিইম এিিং োসওয়ার্থ  নকিংিা ওটিনে/পভনরনফককশি পকাকর্র কারকে যনদ একাউন্ট নলিংনকিং নকিংিা ফান্ড 
ট্রান্সফার িযেথ হয়, তাহকল তার দায়ভার নিকাশ নিকি িা।  
৫. নলিংনকিং-এর িিয নিকাশ পেওনিয়ার-এর সাকে পকাকিা িযনিগত তেয পশয়ার ককর িা। 
 
ফান্ড ট্রান্সফার এিং সার্ভিস চািজ : 
১. গ্রাহককক নিনিত করকত হকি পয তার পেওনিয়ার একাউন্টটি সচল রকয়কে এিিং একাউন্টটির ট্রািকিকশকির অ্িুকমাদি 
রকয়কে। পেওনিয়ার একাউকন্টর স্টযাটাকসর কারকে পকাকিা ট্রািকিকশি িযেথ হকল তার দায়ভার নিকাশ নিকি িা।  
২. পেওনিয়ার পেকক নিকাশ একাউকন্ট ফান্ড ট্রান্সফাকরর সময় গ্রাহককক নিকাশ অ্যাে পেকক একটি পেওনিয়ার পরিচারিত 
পেইকি নিকয় যাওয়া হকি।  
৩. পেওনিয়ার পেকক নিকাশ একাউকন্ট ফান্ড ট্রান্সফাকরর সময় যনদ ওটিনে/পভনরনফককশি পকার্ িা আকস, পসকেকে গ্রাহককক 
পেওনিয়ার-এর কাস্টমার সার্ভিকসর সাকে পযাগাকযাগ করকত হকি।  
৪. পেওনিয়ার-এর পকাকিা নিয়মািনলর ভুল িা অ্সম্মনত-িনিত কারকে যনদ পেওনিয়ার ফান্ড ট্রান্সফাকরর আকিদি িানতল 
ককর পদয় তাহকল তার িিয নিকাশ দায়ী োককি িা। 
৫. পেওনিয়ার একাউন্ট পেকক নিকাশ একাউকন্ট একিি গ্রাহক সিথনিম্ন ১,০০০ টাকা ট্রান্সফার করকত োরকিি।   



৬. নিকাশ একাউকন্ট ফান্ড ট্রান্সফাকরর সময় পেওনিয়ার গ্রাহককর পেওনিয়ার একাউন্ট পেকক সার্ভিস চািথ  (ফান্ড ট্রান্সফার 
নফ) পককট রা কি। পেওনিয়ার-এর েনলনস অ্িুযায়ী সময়কভকদ সার্ভিস চািথ  নভন্ন হকত োকর। পেওনিয়ার-এর আকরানেত সার্ভিস 
চািথ  সিংক্রান্ত িযাোকর নিকাশ পকাকিারূে দায়িদ্ধ িয়। সার্ভিস চািথ  নিষয়ক পযককাকিা নিজ্ঞাসা িা তকেযর িিয পেওনিয়ার 
কাস্টমার সার্ভিকসর সাকে পযাগাকযাগ করকত হকি।  
৭. ফান্ড ট্রান্সফার সমূ্পেথরূকে সম্পন্ন হওয়ার ের, অ্যাে পিাটিনফককশি এিিং/অ্েিা এসএমএকসর মাধ্যকম গ্রাহককর সাকে 
একটি ফাইিাল স্টযাটাস পশয়ার করা হকি। পযকেকে োটথ িাকরর (উদাহরেস্বরূে: পেওনিয়ার) দ্বারা ট্রািকিকশি নর্কটইলস 
পভনরফাইর্ হকত হকি, পসকেকে পেওনিয়ার ২৪ ঘণ্টার মাকে সাড়া নদকি, এিিং সকিথাচ্চ ৫ কমথনদিকসর মাকে ট্রান্সফার নিনিত 
করকি।  
৮. পেওনিয়ার একাউন্ট পেকক নিকাশ একাউকন্ট ফান্ড ট্রান্সফাকরর পেকে পেওনিয়ার-এর েে পেকক পকাকিা প্রকার নিলম্ব 
ঘটকল নিকাশ এর িিয দায়ী িয়। 
৯. প্রকসনসিংকয়র িিয একিার ট্রান্সফার নরককাকয়স্ট করা হকল, তা আর িানতল নকিংিা পফরতকযাগয িয় । 
১০. পযককাকিা ধ্রকির নসকস্টম েুটি, অ্নতনরি অ্েথপ্রদাি নকিংিা অ্িয পকাকিা যুনিসঙ্গত কারকে নিকাশ কততথ েে পযককাকিা 
নিকাশ একাউকন্টর পযককাকিা ট্রািকিকশি িানতল, নরভাসথ িা সিংকশাধ্ি করার িা পযককাকিা নিকাশ একাউন্ট পর্নিট করার 
অ্নধ্কার সিংরেে ককর। এই িযাোকর, গ্রাহককক যোযেভাকি অ্িনহত করা হকি। 
 
অিযািয: 
১. শুধু্মাে স্মল ভযাল ুসার্ভিস এক্সকোকটথ র মাধ্যকম প্রাপ্ত পরনমটযাকন্সর টাকা পদকশ আিার পেকে একিি গ্রাহক পেওনিয়ার 
একাউন্ট িযিহার করকত োরকিি। 
২. নিকাশ একাউকন্ট নিিন্ধি, অ্িয একাউন্ট সিংযুি করা নকিংিা ফান্ড ট্রান্সফাকরর পেকে পকাকিা গ্রাহক যনদ িযেথ হি, তাহকল 
পসিিয নিকাশ দায়ী িয়। পযককাকিা নিজ্ঞাসায় নিকম্নাি নলিংককর মাধ্যকম পেওনিয়ার-এর সকঙ্গ পযাগাকযাগ করা যাকি: 
https://payoneer.custhelp.com/app/ask/l_id/1/c/3750 
৩. এই সার্ভিকসর ফকল পেওনিয়ার পরনিস্টার্থ  পমািাইল িাম্বার এিিং নিকাশ পমািাইল িাম্বার সিংযুি িয়- গ্রাহক এ সম্পককথ  
সমযক ধ্ারো রাক ি িকল ধ্কর পিওয়া হকে।   
৪. নিকাশ একাউন্ট সম্পর্কিত পযককাকিা ধ্রকির সমসযায় 16247-এ কল করার মাধ্যকম অ্েিা livechat.bkash.com 
নভনিট করার মাধ্যকম নকিংিা support@bkash.com-এই ঠিকািায় ইকমইকলর মাধ্যকম গ্রাহক নিকাশ-এর কাস্টমার পকয়ার 
সার্ভিকসর সকঙ্গ পযাগাকযাগ করকত োরকিি।  
৫. এই সার্ভিস সম্পর্কিত শতথ ািনল নিকাশ পযককাকিা সময় েনরিতথ ি, েনরিধ্থি ও েনরমািথ ি করার অ্নধ্কার সিংরেে ককর। 


