
পায়জা একাউন্ট তৈরি 

অনলাইনন যািা কাজ কিনৈ ইচ্ছকু এবং যািা কাজ কনি ৈানেি জনয একরি 

রবশ্বস্ত অনলাইন কার্ড েিকাি যানৈ খুব সহনজই অরজডৈ িাকা আনা যযনৈ 

পানি। যসনেনে “ পায়জা ” খবুই জনরিয় একরি অনলাইন কার্ড। 

বাংলানেনেি সব রিলযান্সািিাই পায়জানৈ একাউন্ট খুনল থানকন। কািণ 

একাউন্ট যখালা খুব ই সহজ এবং এি জমাননা িাকা আপরন রবকাে, বযাংক 

একাউন্ট এবং যেরর্ি কানর্ড ৈুলনৈ পানিন। অনলাইননি সব মানকডিনেনসই 

িনয়নে এি গ্রহণনযাগ্যৈা। 

চলুন যেরখ রকভানব আমিা “ পায়জা ” যৈ একাউন্ট খলুব। 

 

িথনম আমিা রননচি রলংকরি করপ কনি ব্রাউজানিি ইউআিএল-এ যপস্ট কনি 

ব্রাউজ করি।  

পায়জা রলংকঃ  

 

https://secure.payza.com/?W6d4rQVuXWFrCJEHYwzfUUplnuDDjtgDr

y%2fB7C8Zzjk%3d 

রলংনক রিক কিনলই পায়জাি যহামনপইজ আসনব ।রচে- ১ এি মৈ। 

আমিা এবাি “ Sign Up ” বািনন রিক কিব ।  

https://secure.payza.com/?W6d4rQVuXWFrCJEHYwzfUUplnuDDjtgDry%2fB7C8Zzjk%3d
https://secure.payza.com/?W6d4rQVuXWFrCJEHYwzfUUplnuDDjtgDry%2fB7C8Zzjk%3d


 

রচে- ১ 

 

Sign Up বািনন রিক কিনলই আমিা যয যপইজরিনৈ যাব যসখানন Personal 

এি রননচ Select বািনন রিক করুন। রচে- ২ এি মৈ।  

 

রচে- ২ 



ৈািপি যয যপজরি আসনব যসরি যেখনলই বঝুনবন যয এখানন সাইন আপ ৈথয 

চাওয়া হনয়নে।  

 

 

রচে- ৩ 

এখানন Salutation এি জায়গ্ায় Mr, Ms, Mrs একিা রসনলক্ট কনি আপনাি 

First Name এবং Last Name রেন। রননচ Email Address এ আপনাি যমইল 

এনেসরি রেন। Password এ পাসওয়ার্ড রেন। সাবধানন রেনবন। এই 

পাসওয়ার্ডরি রেনয়ই আপনানক লগ্ইন কিনৈ হনব। কমপনে আি রি রর্রজি 

রেনৈ হনব।  

বযস। ৈািপি Get Started বািনন রিক করুন।  

 

ৈািপি, রচে- ৪ এি মৈ একরি পপ আপ উইনডা আসনব যানৈ যলখা থাকনব 

যয আপনাি যেয়া ইনমইল এনেনস একরি Validation রলংক পারিনয় যেয়া 

হনয়নে। আপনানক ওই ইনমইনল লগ্ইন কনি Inbox, Junk রকংবা Spam  



 

রচে- ৪ 

য াল্ডানি যচক কিনলই পায়জা যথনক একরি মযানসজ যেখনৈ পানবন। রিক 

রচে- ৫ এি মৈ।  

 

রচে- ৫ 

মযানসজরি ওনপন কিনলই “ Validate my email ” নামক একরি রলংক যেখনৈ 



পানবন। এবাি ওই রলংনক রিক কিনলই আপনাি ইনমইলরি ভযারলনর্নির্ 

হনয় যানব।  

ৈািপি রচে- ৬ এি মৈ যপইজরি আসনব । 

 

রচে- ৬ 

এখানন আপনাি যমইলরি রেনয় Next বািনন রিক করুন। 

রচে- ৭ এি মৈ যপইজ আসনব।  



 

রচে- ৭ 

এখানন আপনাি পাসওয়ার্ড এবং যয কযাপচা রি যেয়া থাকনব যসরি রননচ িাইপ 

কনি LOG IN বািনন রিক করুন। যযমন এখানন 1828 যেয়া রেল, ৈাই আরম 

1828 িাইপ কিলাম বনে।  

এবাি আপরন ঢুনক যগ্নলন আপনাি পায়জা একাউনন্ট। এবাি আপনাি রকেু 

র্কুনমন্টস এখানন ভযারি াই কিনৈ হনব। 

যসনেনে আপনাি নানমি বাম পানে Arrow যৈ রিক কিনলই একরি 

েপর্াউন যমনু আসনব যসখান যথনক Verification এ রিক কিনলই আপনানক 

আপনাি যভািাি আইরর্ কার্ড রকংবা পাসনপানিডি িন্ট এবং বযাক সাইর্ স্ক্যান 

কনি এখানন আনোর্ রেনবন। এবং আপনাি একরি েরব ও আনোর্ রেনৈ 

হনব। ওিা দুই রৈন সময় যননব ভযারির রকেন এি জনয যাি আপনর্ি 



আপনাি যমইনল পারিনয় যেয়া হনব।  

এিপি রিক আনগ্ি মৈই নানমি পানে এনিানৈ রিক কনি Transaction Pin 

এ যান এবং একরি যগ্াপন রপন রেন যাি মাধযনমই আপরন িাকা আনা যনওয়া 

কিনৈ হনব পনি। 

রচে- ৮ লেযণীয়। 

 

 

রচে- ৮ 

উপনিনেরখৈ িনসজগুনলা রিক িাক  নলা কিনলই আপনাি স লভানব 

“ পায়জা ” একাউন্ট তৈরি হনয় যানব । 

 

ধনযবাে।  

 


