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মুখেন্ধ 

সিকারি কম যচারিিকেি অেসি গ্রিে ও পেনশন সংক্রান্ত আইন, রেরি-রেিান ও আকেশ থাককলও এ সংক্রান্ত রেষকয় এর্ােত পকান ম্যানুয়াল 

প্রস্তুত কিা িয়রন। সািািনতঃ পকান জটিল ও পেকরনকযাল রেষয় সঠিকভাকে এেং সিজভাকে সম্পােকনি রনরমত্ত সিায়ক গ্রন্থ রিকসকে 

ম্যানুয়াল ততিী কিা িয়। েতযমাকন পেনশন প্ররক্রয়াকিে ও প্রোন আইোস++ রসকেকমি মাধ্যকম কিা িকে। পেকশি রেরভন্ন পে েকয়ন্ট 

অথ যাৎ রিসাে িক্ষে অরিস পথকক পেনশন প্ররক্রয়াকিে ও প্রোন কিা  কিা িকলও রসএএিও-পেনশন এেং িান্ড ম্যাকনজকমন্ট পথকক 

পকন্দ্রীয়ভাকে রনয়রমতভাকে পেনশন প্রোকনি ব্যেস্থা কিা িকে।  অরিকন্তু পেনশন প্ররক্রয়াকিকে পেনশনাি, পেনশনাকিি কম যিত অরিস 

এেং পেনশন অনুকমােনকারি অরিকসি গুরুত্বপূে য ভূরমকা িকয়কে। পেনশন প্ররক্রয়াি সাকথ জরিত  সকল েকক্ষি কিেীয় রেষয়গুকলা এই 

ম্যানুয়াকল রলরেেদ্ধ কিা িকয়কে।    

 ত্বারত্তক রেষকয়ি পচকয় ব্যেিারিক রেক অথ যাৎ কাজটি রকভাকে সম্পােন কিা িকে, পকান্ প্ররক্রয়ায় সম্পােন কিা িকে  ইতযারে রেষয়গুরল 

ম্যানুয়াকল প্রািান্য োয়। পকান কাজ সম্পােকনি িািাোরিক ের্ যায়গুকলা পলাচাে য এেং ডায়াগ্রাকমি  মাধ্যকম সিকজ পোিিম্য ভাষায় েে যনা 

কিা িয়। ম্যানুয়াল প্রেয়কনি পক্ষকে অন্যতম প্রিান রেকেচয রেষয় িকলা এি ব্যেিািকািীকেি সিজকোধ্যতা। পেনশন ম্যানুয়াল 

(পেসামরিক) প্রেয়কনি পক্ষকেও এই রেষয়গুকলা অনুসিে কিাি র্থাসাধ্য পচষ্টা কিা িকয়কে। এই ম্যানুয়াকল ত্বরত্তক রেষয়গুকলা রেস্তারিত 

আকলাচনাি োশাোরশ রেষয়েস্তুি সিজ পোিিম্যতাি জন্য পেনশন রেষয়ক পমৌরলক িািনাসমূি সংরক্ষপ্তভাকে সিজ ভাষায় আকলাচনা 

কিা িকয়কে। পেনশন সংক্রান্ত আইন, রেরি, আকেশ ম্যানুয়াকলি সংরিষ্ট  অধ্যাকয় সরন্নকেশন কিা িকয়কে- র্াকত ব্যেিািকারিিন তাঁকেি 

প্রকয়াজন অনুর্ারয় রেষয়গুকলা রেস্তারিতভাকে পেকখ রনকত োকিন।   

এই পেনশন ম্যানুয়ালটি সিকারি পেনশন স্কীকমি আওতাভুক্ত সিকারি কম যচািীকেি জন্য প্রকর্াজয। োংলাকেশ সশস্ত্র োরিনীি সেস্যকেি 

পেনশন রেরিি রভন্নতা থাকায় তাঁকেি পক্ষকে ম্যানুকয়লটি  প্রকর্াজয নয়। ম্যানুয়ালটি চািটি অংকশ রেভক্ত। প্রথম অংকশ পেনশন রেষয়ক 

ত্বারত্তক এেং ব্যেিারিক রেষয়গুকলা  আকলাচনা কিা িকয়কে। পেনশন প্ররক্রয়াকিে ও প্রোন প্ররক্রয়াি সাকথ মূলতঃ রতনটি েক্ষ জরিত। 

প্রথমতঃ পেনশনাি রনকজ, রিতীয়তঃ পেনশন অনুকমােনকারি কর্তযেক্ষ এেং র্ততীয়তঃ পে েকয়ন্ট ো রিসাে িক্ষে অরিস। প্রকতযক েকক্ষিই 

রভন্ন রভন্ন ভূরমকা িকয়কে। ম্যানুয়াকলি এই অংকশ মূলতঃ এই রতন েকক্ষি কিেীয় রেষয়গুকলা তুকল িিা িকয়কে। স্বাভারেক ভাকেই 

পেনশনাি  ও পেনশন অনুকমােনকারি কর্তযেকক্ষি তুলনায় রিসাে িক্ষে অরিকসি ভূরমকা ব্যােক ও রেস্তৃত। পসই পপ্ররক্ষকত এই ম্যানুয়াকল 

পেনশন প্ররক্রয়ায় রিসাে িক্ষে অরিকসি কিেীয় রেষয়গুকলা রেস্তারিত আকলাচনা কিা িকয়কে। েতযমাকন  পেনশন প্ররক্রয়াকিে ও প্রোকনি 

কাজটি আইোস++ রসকেকমি মাধ্যকম কিা িকে। কাকজই এই ম্যানুয়াকল আইোস++ রসকেকমি রেরভন্ন পমনু/সাে পমনু ব্যেিাি ককি 

রকভাকে পেনশন প্রোন কিা িয় তা রেরভন্ন রিন শে এেং পলাচাকে যি মাধ্যকম তুকল িিা িকয়কে এেং তা এ ম্যানুকয়কলি অংশ রিকসকে 

প্রকারশত পেনশন মরডউলঃ ব্যেিাি রনকে যরশকাকত রেস্তারিত ভাকে তুকল িিা িকয়কে । 

ম্যানুয়াকলি রিতীয় অংকশ পেনশন সংক্রান্ত রেষকয় সচািচি রজজ্ঞারসত প্রশ্নােলী (Freequently Asked Questions) এেং 

তাি উত্তি সরন্নকেরশত কিা িকয়কে। ম্যানুকয়কলি র্ততীয় অংকশ পেনশন সংক্রান্ত আইন, রেরি-রেিান, েরিেে, গুরুত্বপূে যআকেশ ইতযারে 

সরন্নকেরশত কিা িকয়কে র্াকত প্রকয়াজকন ব্যেিািকারি তা পেকখ রনকত োকিন। ম্যানুয়াকলি চতুথ য ো পশষ অংকশ পেনশকনি প্রকয়াজনীয় 

িিমসমূি সরন্নকেশন কিা িকয়কে। অথ য রেভাকিি প্ররেরি অনুরেভাকিি প্রজ্ঞােন নম্বি ০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০০২.১৮-০৮ তারিখ 

০৬/০২/২০২০ এি মাধ্যকম জারিকৃত “সিকারি কম যচািীিকনি পেনশন সিজীকিন আকেশ, ২০২০” এি রনকে যশনা সমূকিি সাকথ সঙ্গরত 

পিকখ এই ম্যানুয়াল প্রস্তুত কিা িকয়কে। 

   

(পমাঃ নুরুল ইসলাম) 

রিসাে মিারনয়ন্ত্রক 
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 ২.৪  অেসিভাতাকভািীি পেসিকারি চাকরি গ্রিে ৬৪ 

 ২.৫    শতভাি অেসিভাতা সমে যেকািীকক অেসিভাতায় পুনঃস্থােন ৬৫ 

 ২.৬  অেসিভাতাি োরষ যক ইনরক্রকমন্ট ৬৫ 

 ২.৭    অেসিভাতাি সকে যাচ্চ েরিমাে ৬৬ 

 ২.৮  পেনশন ও রলভ স্যালারি করিরেউশন ৬৬ 

 ২.৯  োরষ যক পিােনীয় প্ররতকেেন ৬৮ 

 ২.১০   অেসিভাতা পকইস রনষ্পরত্তি অগ্রিরত েরিেশ যন ও মরনেরিং ৬৮ 

 ২.১১  অেসিিামী সিকারি কম যচািীি রেরভন্ন প্রকাি পেনা-োওনা রনষ্পরত্ত ৬৯ 

 ২.১২  সিকারি কম যচািীি রেরুকদ্ধ উত্থারেত অরডে আেরত্ত রনষ্পরত্ত ৬৯ 

 ২.১৩  অেসি গ্রিেকািীিকেি অরগ্রম তারলকা প্রেয়ন ও পপ্রিে ৭০ 

 ২.১৪   প্রশাসরনক কর্তযেক্ষ কর্তযক সতযারয়ত তথ্যারে গ্রিে ৭১ 

 ২.১৫  চাকরি পেনশনকর্াগ্য িোি পূকে য কম যচািীি অক্ষম িওয়া ো মৃতুযি পক্ষকে এককালীন 

রেকশষ আরথ যক সিায়তা 

৭১ 

 ২.১৬  অেসি- উত্তি ছুটি ৭১ 

  ২.১৬.১ পর্ সকল অেসিগ্রিকেি পক্ষকে  অেসি-উত্তি ছুটি প্রাপ্য ৭১ 
 

 ২.১৬.২ পর্ সে অেসিগ্রিকেি পক্ষকে অেসি-উত্তি ছুটি প্রাপ্য নয় ৭৪ 

  ২.১৬.৩ অেসি-উত্তি ছুটি স্থরিত িাখাি পক্ষের ৭৫ 

  ২.১৬.৪ অেসিগ্রিকেি পূকে য প্রতযারশত পশষ পেতনেে (ইএলরেরস) জারি ৭৫ 

  ২.১৬.৫ অেসি-উত্তি ছুটি, ছুটি নিোয়ন (লাম্পগ্রান্ট), ভরেষ্য তিরেকলি রস্থরত, আনুকতারষক ও 

অেসিভাতাি আকেেন োরখল এেং মঞ্জুরিি সময়সীমা 

৭৬ 

  ২.১৬.৬ অেসি-উত্তি ছুটি প্রারপ্তি শতযসমূি ৭৭ 

  ২.১৬.৭ অেসি-উত্তি ছুটিকাল (রেআিএল) পেনশনকর্াগ্য চাকরি রিকসকে িণ্য নয় ৭৮ 

  ২.১৬.৮ অেসি উত্তি ছুটিি পময়াে এেং প্রকৃরত ৭৯ 

  ২.১৬.৯ অেসি-উত্তি ছুটিি পক্ষকে অি য িি পেতকনি ছুটিকক িি পেতকনি ছুটিকত রূোন্তিকিে ৭৯ 

 ২.১৭  অেসিভাতা সমে যন ও োরষ যক ইনরক্রকমন্ট ৮০ 

 ২.১৮  কতযকব্য অেকিলাি কািকে রেভািীয় ব্যেস্থা ৮০ 

 ২.১৯  রেভািীয়/রেচারিক কার্ যক্রম চালু থাকা অেস্থায় অেসিকালীন সুরেিারে ৮০ 

 ২.২০  রনকখাঁজ সিকারি কম যচািীি উত্তিারিকািীকক অেসিভাতা/আনুকতারষক ইতযারে প্রোন ৮৩ 

 ২.২১  সারভ যস বুক এেং চাকরি বৃত্তান্ত সংিক্ষে ৮৪ 

  ২.২১.১ নন-পিকজকেড কম যচািী ৮৪ 

  ২.২১.২ পিকজকেড কম যচািী ৮৫ 

 ২.২২    রেরেও (Pension Payment Order) ও রড-িাি (Disburser’s 

Half) 

৮৬ 

 ২.২৩  অনুকত্তারলত অেসিভাতা এেং েককয়া অেসিভাতা প্রোকনি েদ্ধরত ৮৭ 

 ২.২৪  অেসিভাতা মঞ্জুরিি প্রকয়াজনীয় িিম, সনে ও কািজেোরে ৮৭ 

 ২.২৫  অেসিভাতাি উোোনসমূি ৯১ 

  ২.২৫.১ আনুকতারষক ৯১ 

  ২.২৫.২   অেসিভাতা ৯২ 

  ২.২৫.২(ক) অেসিভাতাি েরিমাে  ৯৩ 

  ২.২৫.২(খ) অেসিভাতাকভািীকেি পেনশন বৃরদ্ধ এেং সে যরনম্ন ও সকে যাচ্চ পেনশন রনি যািে ৯৫ 

  ২.২৫.২(ি) শতভাি অেসিভাতা সমে যেকািীি অেসিভাতা পুনঃস্থােন ৯৫ 

  ২.২৫.৩ ছুটি নিোয়ন ৯৭ 
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  ২.২৫.৪ রচরকৎসা ভাতা ৯৮ 

  ২.২৫.৫ উৎসে ভাতা ৯৮ 

  ২.২৫.৬ োংলা নেেষ য ভাতা ৯৮ 

 ২.২৬  শতভাি অেসিভাতা সমে যেকািীি উত্তিারিকািীিকেি ভাতারে প্রাপ্যতাি সময়সীমা ৯৯ 

 ২.২৭    রেতরকযত চাকরিকাল ৯৯ 

 ২.২৮   নন-ম্যারিজ সাটি যরিককে ১০০ 

 ২.২৯  োরষ যক পিােনীয় প্ররতকেেন ১০০ 

 ২.৩০  কল্যাে কম যকতযা মকনানয়ন এেং কল্যাে কম যকতযাি োরয়ত্ব ও কতযব্য ১০০ 

৩   র্ততীয় অধ্যায়ঃ অেসিভাতা মঞ্জুরি ১০৩ 

 ৩.০  অেসিভাতাি আকেেন োরখল এেং মঞ্জুরিি সময়সীমা ১০৩ 

 ৩.১  অেসিভাতাি আকেেনেে োরখল ১০৩ 

 ৩.২  অেসিভাতা মঞ্জুরিি ক্ষমতা ১০৪ 

 ৩.৩  অেসিগ্রিকেি পূূ্কে য প্রতযারশত পশষ পেতনেে (ইএলরেরস) (Expected Last 

Pay Certificate) জারি 

১০৫ 

 ৩.৪  পেনশন /োরিোরিক পেনশন পুনঃমঞ্জুরিি রেিান ১০৭ 

 ৩.৫  জরুরিরভরত্তক পেনশন প্রোন ১০৭ 

 ৩.৬  সামরয়ক অেসিভাতা প্রোন ১০৮ 

 ৩.৭    পেনশন  প্ররক্রয়াি  িািাোরিক  কার্ যক্রকমি নমুনা (প্রকসস ম্যাে) ১০৯ 

 ৩.৮  পেনশন িিম ১১০ 

  ৩.৮.১ অেসিজরনত পেনশন িিম (২.১) পূিকেি রনকে যশােরল ১১১ 

  ৩.৮.২ োরিোরিক পেনশন িিম (২.২) পূিকেি রনকে যশােরল ১১১ 

 ৩.৯     পেনশন মঞ্জুরিি প্রকয়াজনীয় িিম, সনে ও কািজেোরে  ১১২ 

  ৩.৯.১ কম যচািীি রনকজি অেসিগ্রিকেি পক্ষকে ১১২ 

  ৩.৯.২   োরিোরিক পেনশকনি পক্ষকে ১১৩ 

  ৩.৯.২(ক) পেনশন  মঞ্জুরিি  পূকে যই  সিকারি কম যচািীি মৃতুয িকল ১১৩ 

  ৩.৯.২(খ) অেসি ভাতা পভািিত অেস্থায় পেনশনকভািীি মৃতুয িকল ১১৪ 

  ৩.৯.২(ি) অরিকস থাকা ডকুকমন্ট রিতীয়োি চাওয়া প্রসংকি ১১৫ 

  ৩.৯.৩ একারিক স্ত্রী থাকাি পক্ষকে পেনশন মঞ্জুরিি েদ্ধরত ১১৫ 

৪   চতুথ য অধ্যায়ঃ  পেনশন প্ররক্রয়াকিে ১১৬ 

 ৪.০  ভূরমকা ১১৬ 

 ৪.১    সংরক্ষপ্ত ত্বারত্তক আকলাচনা ১১৬ 

 ৪.২  পেনশনাকিি কিেীয় ১১৬ 

 ৪.৩  পেনশনাকিি েপ্তি ও পেনশন মঞ্জুিকারি কর্তযেকক্ষি কিেীয় ১২১ 

 ৪.৪  রিসাে িক্ষে অরিস কর্তযক কিেীয় ১২৪ 

 ৪.৫  োরিোরিক পেনশন রনে যকয়ি উোিিে ১২৬ 

 ৪.৬  ক্ষরতপূিে পেনশন রনে যকয়ি উোিিে ১২৬ 

 ৪.৭  অক্ষমতা পেনশন রনে যকয়ি উোিিে ১২৭ 

 ৪.৮  োি যকযজরনত পেনশন রনে যকয়ি উোিিে ১২৮ 

 ৪.৯  অেসিজরনত পেনশন রনে যকয়ি উোিিে ১২৮ 

 ৪.১০  এককালীন রেকশষ আরথ যক সিায়তা রনে যকয়ি উোিিে ১২৮ 

 ৪.১১  আইোস রসকেকমি মাধ্যকম পেনশন প্ররক্রয়াকিে ও প্রোন ১২৯ 

   রিতীয় অংশ  

   সচিাচি রজজ্ঞাসা (FAQ) ১৩০ 

   র্ততীয় অংশ  

   পেনশন সংক্রান্ত রেরি-রেিান এেং গুরুত্বপূে য আকেশসমূি ১৪৫ 

   চতুথ য অংশ  

   পেনশন সংক্রান্ত িিমসমূি ২০৯ 
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প্রথম অধ্যায় 

অেসিভাতা সংক্রান্ত ত্বারত্তক আকলাচনা 

 

১.০ সূচনা 

১.১ অেসিভাতাঃ সংরক্ষপ্ত ত্বারত্তক আকলাচনা   

 

পকান একটি রনরে যষ্ট েয়কস উেনীত িোি েি অথো একটি  রনরে যষ্ট সময় চাকরি ো কম য কিাি েি অথো  আইন ো রেরিকত 

েরে যত পকান  েনা সংিঠিত িোি কািকে রনরে যষ্ট আরথ যক সুরেিাসি োধ্যতামূলকভাকে অথো পস্বোয় পকান কম যচািীি সরক্রয় 

চাকরি ো কম যজীেকনি সমারপ্তই িকে অেসি গ্রিে।  

 

একটি নিনদ িষ্ট সময়কাল সরকানর চাকনরতে অনিনিে থাকার পর নিনি মমাোতিক অিসর গ্রহণ করতল অথিা চাকনররে 

অিস্থায় অথিা অিসর গ্রহতণর পর মৃত্যুিরণ করতল িা নিত োঁজ হতল অেীেকৃে চাকনরর জন্য সংনিষ্ট চাকনরজীিী নকংিা েোঁর 

মৃত্যুতে েোঁর পনরিারতক প্রতদয় মিেি নিনিক মানসক িাোই হতে মপিশি িা অিসরিাো।  

 

পেনশকনি িাধ্যোমূলক সমপ িণকৃে অংতশর জন্য নিি িানরে হাতর এককালীি মে অথ ি প্রদাি করা হয়, উহাই আনুতোনিক নহতসতি 

অনিনহে।  

 

গণপ্রজােন্ত্রী িাংলাতদতশর সংনিিাতির ১৫২(১) অনুতেদ অনুোয়ী, অিসর িাো অথ ি আংনশকিাতি প্রতদয় মহাক িা িা মহাক, 

মে মকাি অিসর িাো, ো মকাি ব্যনিতক িা ব্যনির মেতে মদয়; এিং মকাি িনিষ্য েহনিতলর চোঁদা িা উহার সাতথ 

সংতোনজে অনেনরি  অথ ি প্রেুাপ িতির উতেতে  প্রতদয় অিসরকালীি মিেি িা আনুতোনিক উহার অন্তর্ভ িি হতি।  

 

িাংলাতদশ সানি িস রুলস্ , পার্ ি-১ এর নিনি ৫ এর উপনিনি ৪১-এ প্রদি সংজ্ঞা মতে, মপিশি ও আনুতোনিক পৃথকিাতি নিনদ িষ্ট 

করা িা হতল আনুতোনিকও মপিশতির অন্তর্ভ িি হতি (Pension- Except when the term “pension” is 

used in contradiction to gratuity “pension” includes gratuity) । 

 

মপিশি সািারিেঃ একটি নিনদ িষ্ট সময়কাল মপিশিতোগ্য চাকনর করার পর অিসর গ্রহণ করতল একটি নিনদ িষ্ট হাতর মানসক 

িাো নহতসতি প্রদাি করা হয়। এছাড়াও একটি নিনদ িষ্ট মময়াদ পে িন্ত মপিশিতোগ্য চাকনর করার পর মকাি কম িচারী কম িরে 

অিস্থায় অথিা অিসরগ্রহতণর পর মৃত্যুিরণ করতল অথিা নেনি নিত োঁজ হতল িরণতপািতণর জন্য একটি নিনদ িষ্ট হাতর েোঁর 

পনরিারতক মে মানসক িাো প্রদাি করা হয়, উহাই পানরিানরক মপিশি।  

 

সরকার সরকানর কম িচারীতদর চাকনর মথতক অিসর গ্রহতণর পর েোঁর িা েোঁর পনরিাতরর িরণতপািতণর জন্য মে সকল সুতোগ-

সুনিিা প্রদাি কতর থাতক মপিশি ও আনুতোনিক োর মতধ্য অন্যেম। সরকার সরকানর  কম িচারীতদর মপিশি সংক্রান্ত আইি-

কানুি এিং নিনি-নিিাি সহজ করা এিং অিসরগ্রহণকারী সরকানর কম িচারী ও সরকানর কম িচারীর মৃত্যুর মেতে েোঁতদর 

পনরিারিতগ ির অিসরজনিে সুনিিানদ সঠিক সমতয় প্রানি নিনিে করার লতেু সমতয় সমতয় নিনিন্ন আইি-কানুি ও নিনি-

নিিাি জানর কতরতছ। সরকারী কম িচারী এিং েোঁর অিেিমাতি েোঁর পনরিাতরর সদস্যগতণর অিসর জনিে সুনিিানি সািারিেঃ 

নিতনাি নিনি-নিিাি দ্বারা নিয়নন্ত্রেঃ 
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 (১)  The Pension Act, 1871 

  (২)  িাংলাতদশ সানি িস রুলস্ 

(৩)  সরকানর কম িচারী (অিসর গ্রহণ) আইি, ১৯৭৪ (সরকানর চাকনর আইি,২০১৮ জানরর মপ্রনেতে এ 

আইিটি িরিত কিা িকয়কে) 

  (৪)  সরকানর কম িচারী (অিসর গ্রহণ ) নিনিমালা, ১৯৭৫ 

  (৫) সরকানর কম িচারী (অিসর গ্রহণ) (সংতশািিী) আইি,২০১০ 

  (৬) সরকানর কম িচারীগতণর মপিশি সহজীকরণ আতদশ,২০২০ 

  (৭) সরকানর চাকনর আইি,২০১৮  

(৮) সরকানর কম িচারীগতণর মপিশি সহজীকরণ আতদশ,২০২০ এিং 

  (৯) অথ ি নিিাগ কর্তিক সমতয় সমতয় জারীকৃে অন্যান্য সার্কিলার ও ব্যাখ্যা।  

 

প্রসংিক্রকম উকেখ্য পর্, রিটিশ ভািকত সিকারি কম যচািীকেি কাকজি মান উন্নয়ন এেং োি যককযি সময় উেযুক্ত আরথ যক 

সংস্থাকনি উকেকে রনরে যষ্ট সময়সীমা ের্ যন্ত চাকরি কিাি েি পেনশন প্রোকনি রনয়ম চালু রেল। রিটিশ ভািকত তৎকালীন 

সিকারি কম যচািীকেি জন্য রসরভল সারভযস পিগুকলশকন েরে যত পেনশন সম্পূে যভাকে োস্তোয়ন কিা িয় নাই। তখন  একজন  

সিকারি কম যচািীকক পকেল  পেনশনই পেওয়া িকতা, পকান গ্রাচুযরয়টি প্রোন কিা িকতা না। অেসিপ্রাপ্ত সিকারি কম যচািীি 

রেিত ৩৬ মাকসি পেতকনি িি ককি  পর্ পেনশন পেওয়া  িকতা তাি েরিমাে রেল খুেই অল্প। তাোিা রেরভন্ন কম যকতযা ও 

কম যচািীকেি জন্য রেরভন্ন  িককমি  পেনশকনি ব্যেস্থা প্রচরলত রেল। কম যচািীি ও চাকরিি প্রকাি পভকে পেনশকনি তেষম্যমূলক 

আইন-কানুন প্রেয়ন কিা িকয়রেল এেং পস অনুর্ায়ী আইকনি প্রকয়াি িকতা। িকল উচ্চেেস্থ কম যকতযািা সািািে পেনশন োিাও 

অরতরিক্ত পেনশন ও সুকর্াি-সুরেিা পেকতন। িকল রনম্নেেস্থ কম যচািীিে উচ্চেেস্থ কম যচািীিকেি তুলনায় পেনশন ও অন্যান্য 

সুকর্াি-সুরেিা িকত েরিত িকতা।  

 

১৯৪৭ সাকল রিটিশ শাসকনি অেসাকনি েি োরকস্তান িাকেি তৎকালীন সিকাি পেনশন রুকলি সংকশািন, েরিেতযন ও 

েরিেি যন ককিন। োরকস্তান আমকল সে যপ্রথম রস. এস, আি, এি ৩৭১ রুলস ও রে, এস, আি, োে য-১ এি ২৬৭  রুলস্ এি 

সংকশািন কিা িয়  এেং উিা ৪-৯-১৯৫২ ররঃ তারিকখি স্মািকমূকল উক্ত রুকলি  সংকশািন জারি কিা িয় ও উিা ১৯৪৯ ইং 

সাকলি ১লা জানুয়ারি তারিখ িকত  কার্ যকি কিা িয়।  এ  সংকশািকনি পূকে য অরিরসকয়টিং এেং অস্থায়ী চাকরিজীেীিে 

পেনশকনি সুকর্াি পেকতন না। এ সংকশািকনি িকল অরিরসকয়টিং এেং অস্থায়ী চাকরি  পেনশকনি জন্য িণ্য িয়।  ১৯৫২ 

সাকলি পে-করমশকনি সুোরিশ পমাতাকেক তৎকালীন পকন্দ্রীয়  সিকাি গ্রাচ্যযরয়টি  এেং োরিোরিক পেনশন স্কীম প্রেয়ন ককি।  

উক্ত স্কীম তৎকালীন  পূে য োরকস্তান সিকাি কর্তযক পমকমা নং এি/আই/ ইউ-১২-৬৬-৯৩, তারিখ ২-৯-৬৬ররঃ মািিত  

সংকশারিত পেনশন রুলস (Revised Pensions Rules)  ১৯৬৬ নাকম  উক্ত সাকনি ১লা জুলাই িকত োস্তোরয়ত 

িকয়রেল। 

 

োংলাকেশ স্বািীন িোি েি ১৯৭২ সকনি ২৯ রডকসম্বি  তারিকখ পেনশন রুকলি সে য প্রথম সংকশািন কিা িয়। একত পূকে য 

প্রচরলত ৩৬ মাকসি িি পেতকনি েরিেকতয ১২ মাকসি  পেতন িি ককি পেনশন রনি যািকেি ব্যেস্থা রেল। ১৯৭২ সাকল 

োংলাকেশ সিকাি কর্তযক িঠিত পে এন্ড সারভ যস করমশকনি সুোরিশক্রকম অথ য মন্ত্রোলয়, োস্তোয়ন অনুরেভাকিি ২১-১-৭৪ররঃ 

তারিকখি পমকমা নং এম এি (োঃ পসঃ) ১১-১৪/৭৪ মািিত োি মাকসি িি পেতকনি েরিেকতয পশষ পেতকনি শতাংকশি উেি 

রভরত্ত ককি পেনশন রনি যািকেি ব্যেস্থা কিা িয়। এ শতাংকশি িাি ১০ েেি িকত ২৫ েেি ো ের্ যায়ক্রকম ২১% িকত সকে যাচ্চ 
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৬০% শতাংশ রেল। অতঃেি ১৯৭৭ সাকলি ২০কশ রডকসম্বি অথ য মন্ত্রোলকয়ি োস্তোয়ন অনুরেভাি কর্তযক পমকমা নং এম এি 

(োঃ পসঃ) ১২/৭৭/৮৫৬ এি মাধ্যকম োরিোরিক পেনশন ও গ্রাচুযরয়টিি  সংকশািন ককি নতুন পেনশন নীরত প াষো কিা িয়। 

 
সিকাি পেসামরিক সিকারি চাকুকিকেি পেনশন োোি পক্ষকে দুকভযাি লা কেি জন্য রেিত ১-৬-৯৪ররঃ তারিকখি স্মািক নং 

অম/ অরে/রেরি/কেনশন/ ৩-রে-২/৯৪/১৭ িািা পেনশন মঞ্জুরি সংক্রান্ত প্রচরলত রেরি/ েদ্ধরত  সিজীকিকেি োস্তে েেকক্ষে 

গ্রিে ককি।  েিেতীকত পেসামরিক সিকারি চাকুকিকেি পেনশন মঞ্জুরি ও েরিকশাি সংক্রান্ত রেরি/েদ্ধরত অরিকতি 

সিজীকিকেি রনরমত্ত অথ য রেভাকিি োস্তোয়ন অনুরেভাি কর্তযক স্মািক নং অম/অরে/রেরি-১/৩/রে-২৬/৮৬(অংশ-২)/১৩৫ 

তারিখঃ ০৮-১০-২০০১ররঃ ও স্মািক নং অম/অরে/প্ররে-১/৩রে-২/২০০৫(অংশ-১)/৫ তারিখঃ ২৭/০১/২০০৯ররঃ এি মাধ্যকম 

প্রজ্ঞােন জািী কিা িয় এেং সেকশকষ প্রজ্ঞােন নম্বি ০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০০২.১৮-০৮ তারিখঃ ০৬-০২-২০২০ররঃ এি 

মাধ্যকম ২৭/০১/২০০৯ররঃ তারিকখি আকেকশি প্ররতস্থােক রিকসকে “সিকারি কম যচািীিকেি পেনশন সিজীকিে আকেশ, 

২০২০” কিা িকয়কে। অরিকন্তু  চাকরি (কেতন ও ভাতারে) আকেশ, ২০১৫ এেং সময় সময় জািীকৃত রেরভন্ন আকেকশি  

মাধ্যকম পেনশনািকেি জন্য অকনক সুকর্াি-সুরেিাি রেিান কিা িকয়কে।  

 

 

 

রনকজ 

১.২ অিসরগ্রহতণর প্রকারতিদ 
 

পকান কম িচারী স্বািানিক অিস্থায় মেমি নিতজর ইোনুোয়ী চাকনর হতে অিসর গ্রহণ করতে পাতরি িা মেমনি সরকার িা 

কর্তিপেও ইোমানিক মকাি কম িচারীতক অিসর প্রদাি করতে পাতরি িা। অিসর গ্রহণ িা অিসর প্রদাতির জন্য কনেপয় 

মেে িা উপলতেুর প্রতয়াজি হয়। এ সকল মেে িা উেলকক্ষয পেনশনকর্াগ্য সিকারি কম যচািীি চাকুরিি অেসান  েকল 

একজন সিকারি কম যচািী রকংো তাঁি েরিোি পেনশন প্রাপ্ত িন। একজন সিকারি কম যচািী সািািনতঃ রনম্নেরে যত কািকে 

অেসি গ্রিে কিকত োকিনঃ 

   (১) োি যকযজরনত অেসিগ্রিে (Superannuation Retirement) 

(২) পস্বোয় অেসিগ্রিে (Optional Retirement) 

(৩) জনস্বাকথ য অেসি প্রোন (Retirement at Public Interest) 

(৪)  অেমতাজরনত অেসিগ্রিে (Retirement due to incapacitation) 

(৫) শারস্তমূলক অেসি প্রোন (Compulsory Retirement as a panel measure)  

 

 

১.২.১  োি যকযজরনত অেসিগ্রিে (Superannuation Retirement):  
 

সিকারি কম যচািীিেকক একটি রনরে যষ্ট েয়কস উেনীত িোি কািকে অথ যাৎ োি যকযজরনত কািকে োধ্যতামূলকভাকে চাকরি 

িকত অেসি গ্রিে কিকত িয়। োধ্যতামূলক অেসি গ্রিকেি জন্য চাকরি সংক্রান্ত রেরি-রেিাকন একটি েয়স রনি যারিত থাকক। 

পর্মন Public Servants (Retirement) Ordinance, 1973 জারিি পূকে য সিকারি কম যচািীকেি 

োধ্যতামূলক অেসি গ্রিকেি জন্য োংলাকেশ সারভ যস রুলস, পার্ ি-১  এি রেরি  ৩৩৭ এি রেিান প্রকর্াজয রেল। উক্ত রেিান 

অনুর্ায়ী োি যকযজরনত কািকে অেসি গ্রিকেি েয়স রনি যারিত রেল ৫৫ েৎসি। উক্ত অধ্যাকেশ জারিি পপ্ররক্ষকত ২২ নকভম্বি, 

১৯৭৩ তারিখ িকত োি যকযজরনত কািকে োধ্যতামূলক অেসিগ্রিকেি েয়স বৃরদ্ধ ককি ৫৭ েৎসি কিা িয়। েিেতী ের্ যাকয় ৬ 

পিব্রুয়ারি, ১৯৭৪ তারিকখ উক্ত অধ্যাকেশ িরিত ককি Public Servants (Retirement) Act, 1974 জারি 

কিা িকলও োধ্যতামূলক অেসিগ্রিকেি েয়স একই িাখা িয়।  অেে রেিত ১৩ নকভম্বি, ২০০৯ তারিকখ আইনটি 
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সংকশািকনি জন্য জারিকৃত অধ্যাকেশ নং ৭ িািা ৪এ িািা সংকর্াজনপূে যক মুরক্তকর্াদ্ধা িেকম যচািীকেি অেসি গ্রিকেি েয়স 

৫৯ েেি কিা িয়। েিেতী ের্ যাকয় ২০১২ সকনি ২নং আইন িািা উক্ত আইকনি িািা ৪ সংকশািনপূে যক সকল  

িেকম যচািীকেি অেসি গ্রিকেি েয়স কিা িয় ৫৯ েেি।  এিেি ৬ রডকসম্বি, ২০১২ তারিকখ জারিকৃত ১০ নং অধ্যাকেশ 

িািা িািা ৪-এ সংকশািনপূে যক মুরক্তকর্াদ্ধা িেকম যচািীিকেি অেসকিি েয়স ৬০ েেি কিা িয়। 

 

 

সে যকশষ Public Servants (Retirement) Act, 1974 িরিত ককি জারিকৃত সিকারি চাকরি আইন, 

২০১৮ পতও োি যকযজরনত অেসি গ্রিকেি েয়স একই িাখা িকয়কে।  

সিকারি কম যচািী আইন, ২০১৮ এি ৪৩ িািাি রেিান রনম্নরূেঃ 

“৪৩। সিকারি কম যচািীি অেসি গ্রিে।  

(১) এই আইকনি অন্যান্য রেিান সাকেকক্ষ,- 

  (ক) একজন সিকারি কম যচািী তািাি েয়স ৫৯ (ঊনষাে) েৎসি পূরতযকত, এেং 

  (খ)  একজন মুরক্তকর্াদ্ধা সিকারি কম যচািী তািাি েয়স ৬০ (ষাে) েৎসি পূরতযকত, অেসি গ্রিে করিকেন।  

(২) সিকাি ো, পক্ষেমত, উেযুক্ত কর্তযেক্ষ উে-িািা (১) এি েিা (খ) পত উরেরখত মুরক্তকর্াদ্ধা কম যচািীি মুরক্তকর্াদ্ধা 

সনে ো েরিরচরত র্াচাই করিকত োরিকেঃ 

তকে শতয থাকক পর্, মুরক্তকর্াদ্ধা রিসাকে প্রজাতকন্ত্রি ককম য রনকয়াি লাভকািী ব্যরক্ত এইরূে র্াচাই িইকত অব্যািরত 

প্রাপ্ত িইকেন।” 

 

োধ্যতামূলক অেসিগ্রিে সংক্রান্ত অন্যান্য রেিানােলী রনম্নরুেঃ 

 

(১) সিকারি চাকরি আইন, ২০১৮ এি ৪৭ িািাি রেিানমকত পকান কম যচািীি চাকরি িকত অেসি িমন কিকল অথো তাি 

চাকরিি অেসান  েকল, রতরন এতৎসংক্রান্ত রেিানােলী ও শতয সাকেকক্ষ সকে যাচ্চ ১ (এক) েেি ের্ যন্ত অেসি-উত্তি ছুটি 

োকেন। 

(২) সিকারি চাকরি আইন, ২০১৮ এি ৪৩ িািাি উেিািা -১ এি েিা (ক) ও (খ) এ র্থাক্রকম “একজন সিকারি কম যচািী 

তািাি েয়স ৫৯ (ঊনষাে) েৎসি পূরতযকত, এেং একজন মুরক্তকর্াদ্ধা সিকারি কম যচািী তািাি েয়স ৬০ (ষাে) েৎসি 

পূরতযকত , অেসি গ্রিে করিকেন” – মকম য রেিান কিায় অথ য রেভাকিি ০৬-০৪-২-২১ররঃ তারিকখি অম/অরে/প্ররে-

১/চাঃরেঃ-৩/২০১০ (অংশ-৩) /৬২ নং প্রজ্ঞােকন অকম য রেেকসি (Non Working Day) পর্ ব্যাখ্যা পেওয়া 

িকয়রেল তা োরতল কিা িয়  (নং-০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০০৬.১৩-১০৫ তারিখঃ ২৮.১০.২০২০ররঃ)। িকল একজন 

সিকারি কম যচািী তাি ৫৯  েেি এেং মুরক্তকর্াদ্ধা সিকািী কম যচািী ৬০ েেি পূরতযি রেন ের্ যন্ত  কম যিত থাককত 

োকিন।  

(৩)  োংলাকেশ সারভযস রুলস, োে য-১  এি রেরি  ৯ এি রেিান পমাতাকেক চাকরিকত প্রকেকশি সময় অথো প্রকেকশি উকেকে 

একজন আকেেনকািী পর্ েয়স প াষো ককিন, উিাই তাঁি েয়স রনি যািকেি পক্ষকে আেরেকভাকে প্রকর্াজয িকে এেং 

েিেতীকাকল পকান উকেকেই উিা সংকশািকনি অনুমরত পেওয়া র্াকে না। অেে রজএিআি এি রেরি-১২৪ এি রেিান 

অনুসাকি েয়স সংক্রান্ত কািরেক ভুল সংকশািন কিা র্াকে  এেং প ারষত েয়কসি সাকথ এসএসরস সাটি যরিকককে েরে যত 

েয়সই সঠিক রিকসকে িণ্য কিা র্াকে। জনপ্রশাসন মন্ত্রোলকয়ি  স্মািক নং সম (রেরি-৪)১২-৪-৮৭-১৮(৪০০) তারিখঃ 

০১.০৪.১৯৮৭ররঃ পমাতাকেক এরিকডরভকেি মাধ্যকম েয়স েরিেতযন গ্রিেকর্াগ্য িকে না।  
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(৪) এোিাও চাকরি (কেতন ভাতারে) আকেশ, ২০১৫ এি অনুকেে ৩৪ (৩) পমাতাকেক পকান কম যচািীি জাতীয় েরিচয়েকেি 

জন্ম তারিখ চাকরিি পিককড যি জন্ম তারিখ িকত রভন্ন িকল তাকক পেতন রনি যািকেি পূকে য চাকরিি পিককড য উরেরখত জন্ম 

তারিকখি রভরত্তকত আেরেকভাকি জাতীয় েরিচয়েে সংকশািন কিকত িকে।  

 

১.২.২  পস্বোয় অেসিগ্রিে (Optional Retirement): 
 

 

পকান সিকারি কম যচািী একটি রনরে যষ্ট পময়াে পে িন্ত চাকনর কিাি েি রনকজি ইোনুর্ায়ী অেসিগ্রিকেি অরিকািপ্রাপ্ত িকয় 

সিকারি চাকরি আইন, ২০১৮ এি ৪৪ িািাি অিীকন অেসি গ্রিে কিকল উক্ত অেসি গ্রিেকক ঐরেক অেসিগ্রিে ো পস্বো 

অেসিগ্রিে েকল। পস্বো অেসিগ্রিে সংক্রান্ত রেিানােলী রনম্নরূেঃ 

 (ক)  সিকারি চাকরি আইন, ২০১৮ এি ৪৪ িািাি রেিান অনুর্ায়ী পকান সিকারি কম যচািী তাঁি চাকরিি পময়াে ২৫ 

(পঁরচশ) েেি পূে য িোি েি পর্ পকান সময় রনকয়ািকািী কর্তযেকক্ষি েিােকি অেসি গ্রিকেি অরভকপ্রত তারিকখি  

কমেকক্ষ রেশ রেন পূকে য রনকয়ািকািী কর্তযেক্ষ েিােি রলরখত পনাটিশ প্রোনপূে যক চাকরি িকত অেসি গ্রিে 

কিকত োিকেন। উকেখ্য, পস্বো অেসিগ্রিকেি অরভপ্রায় রলরখতভাকে একোি ব্যক্ত কিা িকল তা চ্যিান্ত রিকসকে 

িণ্য িকে এেং তা সংকশািন ো প্রতযািাকিি অনুমরত পেওয়া র্াকে না।  

(খ)  অেসিগ্রিকেি অরভকপ্রত তারিকখি কমেকক্ষ ৩০ (রেশ) রেন পূকে য অেসিগ্রিকেি অরভপ্রায় প্রকাশ কিকত িকে। 

(ি)  অেসিগ্রিকেি এ অরভপ্রায় রনকয়ািকািী কর্তযেক্ষ েিােি রলরখত আকেেকনি মাধ্যকম র্থার্থ কর্তযেকক্ষি  

মাধ্যকম োরখল কিকত িকে। 

( )   আকেেনেকে অেসিগ্রিকেি তারিখ এেং পময়াে সুরনরে যষ্টভাকে উকেখ কিকত িকে। 

(ঙ)   পমাে চাকরিকাল পঁরচশ েেি পূে য িকলই িেকম যচািী পস্বোয় অেসকিি অরভপ্রায় ব্যক্ত কিকত োিকেন। তকে 

পেনশন প্রাপ্য িকেন পকেলমাে পেনশনকর্াগ্য চাকরিকাকলি রভরত্তকত (স্মািক নং MF/RU-

2(13)/76/25, তারিখঃ ০২/০৩/১৯৭৭ররঃ)। 

(চ)   পকান িেকম যচািীি চাকরিকাল পঁরচশ েেি পূে য িোি েি পর্ পকান সময় পর্ তারিখ পথকক অেসকি পর্কত 

আগ্রিী তাি কমেকক্ষ রেশ রেন পূকে য রনকয়ািকািী কর্তযেকক্ষি কাকে পস্বোয় অেসিগ্রিকেি রলরখত পনাটিশ 

প্রোন কিকল উক্ত কম যচািীি পস্বোয় অেসিগ্রিকেি প্ররতেন্ধকতারেিীন অরিকাি জকন্ম। একক্ষকে কর্তযেক্ষ উক্ত 

অেশন গ্রিে কিকত োধ্য এেং উক্ত অেশন প্রতযাখ্যাকনি পকান আইনিত সুকর্াি নাই (স্মািক নং ED(R-

VII) IR-6/80-63, তারিখঃ ০৯/১০/১৯৮০ররঃ)। 

(ে)  অেসি গ্রিকেি পনাটিশ প্রোকনি উকেে িকলা রনকয়ািকািী কর্তযেক্ষকক পনাটিশ সমকয়ি মকধ্য একজন 

প্ররতস্থােক কম যকতযাি ব্যেস্থা কিাি জন্য একটি যুরক্তসংিত সময় পেওয়া। পকান কম যচািী ছুটিকত থাকা 

অেস্থায় পনাটিশ প্রোন কিকলও উক্ত উকেে সারিত িয় রেিায় ছুটিকত থাকা অেস্থায়ও পস্বোয় অেসিগ্রিকেি 

অেসিগ্রিকেি আকেেন কিা র্াকে (স্মািক নং ED(R-VII) IR-11/81-62, তারিখঃ 

১২/১১/১৯৮১ররঃ)। 

 

১.২.৩. জনস্বাকথ য  সিকাি কর্তযক অেসি প্রোন (Retirement at Public Interest): 

 

পকান কম যচািীি চাকরিি একটি রনরে যষ্ট পময়াে পূরতযি েি পর্ পকান সময় সিকাি পকান কম যচািীকক পকানরূে কািে 

েশ যাকনা ব্যনেতরতক অিসর প্রদাতির েমো সংরেণ কতর। উি েমো িতল অিসর প্রদািই সরকার কর্তিক জিস্বাতথ ি 
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অিসর প্রদাি নহতসতি অনিনহে। এরূপ অিসর প্রদাি সংক্রান্ত সরকানর চাকনর আইি, ২০১৮ এর ৪৫ িারার নিিাি 

নিনরূপঃ 

 

“৪৫। সরকার কর্তিক অিসর প্রদাি। মকাতিা সরকানর কম িচারীর চাকনরর মময়াদ ২৫ (পঁনচশ) িৎসর পূণ ি হইিার পর মে 

মকাতিা সময় সরকার, জিস্বাতথ ি, প্ররতয়াজিীয় মতি কনরতল মকািরূপ কারণ িা দশ িাইয়া োহাতক চাকনর হইতে অিসর প্রদাি 

কনরতে পানরতি: 

 েতি শেি থাতক মে, মেতেতে রাষ্ট্রপনে নিতয়াগকারী কর্তিপে, মসইতেতে রাষ্ট্রপনের অনুতমাদি গ্রহণ কনরতে হইতি।” 

 

 

সিকাি কর্তযক জনস্বাকথ য অেসি প্রদাি নিতনাি শেিসাতপতে হতে হতিঃ 

(ক) সিকারি চাকরি আইন, ২০১৮ এি ৪৫ িািাি রেিানমকত চাকরিি পময়াে ২৫ (পঁরচশ) েেি পূে য িোি েি পর্ 

পকান সময় সিকাি জনস্বাকথ য পকান সিকারি কম যচািীকক চাকরি িকত অেসি প্রোন প্রকয়াজনীয় মকম য রেকেচনা 

কিকল পকান প্রকাি কািে েশ যাকনাি সুকর্াি প্রোন ব্যরতকিককই উক্ত সিকারি কম যচািীকক চাকরি িকত অেসি 

প্রোন কিকত োিকে।  তকে সংনিষ্ট কম যচািী পেনশনকর্াগ্য চাকরিকাকলি রভরত্তকত পেনশন প্রাপ্য িকেন (স্মািক 

MF/RU-2 (13)/76/25, তারিখ: ২ মাচ য, ১৯৭৭)।  

(খ) এরূে অেসি প্রোন জনস্বাকথ য িকত িকে। 

(ি) এরূে অেসি প্রোকনি পক্ষকে পকানরূে কািে েশ যাকনাি প্রকয়াজন িকে না।  

( )  পর্ পক্ষকে িােেরত রনকয়ািকািী কর্তযেক্ষ, পস পক্ষকে এরূে অেসি প্রোকনি ক্ষমতা পকেলমাে িােেরতি। 

(ঙ) পর্কক্ষকে রনকয়ািকািী কর্তযেক্ষ সিকাি ো অন্য পকাকনা রনকয়ািকািী কর্তযেক্ষ উক্ত পক্ষকে এরূে অেসি প্রোকনি 

ক্ষমতা পকেল সিকাকিি। অেসি প্রোকনি এ ক্ষমতা সিকাি ব্যতীত অন্য পকান রনকয়ািকািী কর্তযেক্ষ প্রকয়াি 

কিকত োিকে না। সিকাকিি অিস্তন পকান রনকয়ািকািী কর্তযেক্ষ পকান সংিত কািকে তাঁি কর্তযক রনকয়ািকৃত 

পকান কম যচািীকক অেসি োন উরচত েকল মকন কিকল উক্ত কর্তযেক্ষ সিকাকিি সংরিষ্ট মন্ত্রোলকয় পস মকম য 

প্রস্তাে কিকে এেং সিকাি পস প্রস্তাে মন্ত্রী ের্ যাকয় রেকেচনা ককি প্রকয়াজনীয় রসদ্ধান্ত  গ্রিে কিকে (স্মািক নং 

সঃরেঃ(রেরি-৪)১আি-৯/৭৫-১৪০, তারিখ : ২০ জুন, ১৯৭৫)। 

(চ) জনপ্রশাসন মন্ত্রোলকর়্েি রেরি-৪ অরিশাখাি পিব্রুয়ারি ০৮, ২০১০ তারিকখি প্রজ্ঞােন নং-০৫.১৭.১৭৩. ০১৩.০৪. 

০০.০০৫.২০১০-৪৫ িািা ২৫ (পঁরচশ) েেি চাকরি পূরতযকত  সিকাি কর্তযক অেসি প্রোন সংক্রাকন্ত রনম্নরূে 

রনকে যশনা জারি কিা িকয়কে- 

"(১) িািা ৯ এি উেিািা (২) এি রেিানমকত পকাকনা িেকম যচািীি চাকরিি পময়াে ২৫ েৎসি পূে য 

িইকল জনস্বাকথ য সিকাি তাঁিাকক পর্ পকাকনা সমকয় পকাকনা কািে না েশ যাইয়া চাকরি িইকত 

অেসি গ্রিে কিাইকত োরিকেন। তকে এই ক্ষমতা সিকাি ব্যতীত অন্য পকাকনা অিস্তন 

রনকয়ািকািী কর্তযেক্ষ প্রকয়াি করিকত োরিকেন না। 

(২) পর্কক্ষকে কর্তযেক্ষ সিকাি ব্যতীত অিস্তন পকাকনা কর্তযেক্ষ অথো রেরিেদ্ধ সংস্থা ো এি পকাকনা 

কম যকতযা, পসইকক্ষকে রনকয়ািকািী কর্তযেক্ষ ো সংস্থা র্রে মকন ককি পর্, তেকর্তযক রনযুক্ত পকাকনা 

িেকম যচািীি আইকনি রেিানমকত ২৫ েৎসি পূে য িওয়াি েি তাঁিাকক জনস্বাকথ য অেসিগ্রিে 

কিাকনা উরচত, তািা িইকল উক্ত কর্তযেক্ষ ো সংস্থা সিকাকিি সংরিষ্ট মন্ত্রোলকয় এতেসংক্রান্ত 
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প্রস্তাে পপ্রিে করিকে এেং এইরূে প্রস্তাে প্রারপ্তি েি সংরিষ্ট মন্ত্রোলকয়ি োরয়ত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী তািা 

রেকেচনা করিয়া রসদ্ধান্ত গ্রিে করিকেন। 

(৩) পর্কক্ষকে মিামান্য িােেরত রনকয়ািকািী কর্তযেক্ষ পসইকক্ষকে সংরিষ্ট মন্ত্রোলয় কম যচািীরেিকক 

অেসিগ্রিে কিাকনাি রেষকয়ি প্রস্তাে জনপ্রশাসন মন্ত্রোলকয়ি মাধ্যকম মিামান্য িােেরতি 

রনকে তাঁিাি সেয় আকেকশি জন্য পেশ করিকত িইকে। 

(৪)  উেকিাক্ত মকত পকাকনা িেকম যচািীকক চাকরি িইকত অেসিগ্রিে কিাকনাি রসদ্ধান্ত গৃিীত িইকল, 

উক্ত অেসিগ্রিে সংক্রান্ত আকেশ Rules of Business, 1996 এি Rule 5 (ii) 

এেং Schedule (II) এ েরে যত পর্ পকাকনা কম যকতযাি স্বাক্ষকি জারি কিা র্াইকে।” 

 

১.২.৪   অেমতাজরনত অেসিগ্রিে (Retirement due to incapacitation): 

 

(ক) পকান সিকারি কম যচািী শািীরিক ো ো মানরসক অসামথ্যয ো তেককল্যি কািকে প্রজাতকন্ত্রি চাকরিি জন্য অথো 

পর্ চাকরিকত রনকয়ারজত আকেন, উক্ত চাকরিি জন্য সিকাি কর্তযক িঠিত পমরডককল পোড য কর্তযক স্থায়ীভাকে 

অক্ষম রিকসকে প ারষত িোি কািকে প্রজাতকন্ত্রি চাকরি পথকক অেসি গ্রিে কিকল  অেসিগ্রিে 

অক্ষমতাজরনত অেসিগ্রিে রিকসকে রেকেরচত। রে এস আি ে -৩২১  

 

 এরূে অেসি প্রোন সংক্রান্ত রেষকয় সিকারি চাকরি আইন, ২০১৮ এি ৪৬ িািাি রেিান রনম্নরূেঃ 

 

“৪৬। অক্ষমতাজরনত অেসি- (১) পকাকনা সিকারি কম যচািী শািীরিক অথো মানরসক অসামথ্যয ো তেককল্যি 

কািকে সিকারি কম য সম্পােকন রনকজকক অক্ষম মকন করিকল, চাকরি িইকত অেসি গ্রিকেি আকেেন করিকত 

োরিকেন এেং এতদুকেকে িঠিত পমরডককল পোড য কর্তযক স্থায়ীভাকে অক্ষম প ারষত িইকল, সিকাি ো, পক্ষেমত, 

উেযুক্ত কর্তযেক্ষ তািাকক অক্ষমতাজরনত কািকে চাকরি িইকত অেসি প্রোন করিকত োরিকে। 

 

(২) উে-িািা (১) এ র্ািা রকছুই থাকুক না পকন, সিকারি োরয়ত্ব োলকনি কািকে পকান সিকারি কম যচািীি 

শািীরিক অথো মানরসক অক্ষমতাি উদ্ভে িইকল সিকাি রেরি অনুর্ায়ী র্কথােযুক্ত আরথ যক ক্ষরতপূিে ো সুরেিা 

প্রোকনি রেিান প্রেয়ন করিকত োরিকে।” 

(খ) পকান সিকারি কম যচািী শািীরিক ো মানরসক কািকে সিকারি কম য সম্পােকন স্থায়ীভাকে অক্ষম িকল অসামকথ্যযি 

কািকে অেসকিি জন্য অেসকিি জন্য আকেেন করিকত োকিন। তকে তাঁি এ অক্ষমতা পমরডককল পোকড যি 

সাটি যরিককে িািা সমরথ যত িকত িকে। অরিকন্তু কর্তযেক্ষ প্রকয়াজকন উক্ত কম যচািীকক েিীক্ষাি জন্য পমরডককল 

পোকড যি কাকে োঠাকত োকিন। অরিকন্তু অসামকথ্যযি কািকে অেসকি র্াোি অরভপ্রাকয় পমরডককল পোকড যি 

সাটি যরিককে োরখল কিা িকল উিাি উেি রসদ্ধান্ত পেরন্ডং পিকখ তাঁকক চাকরিকত েিাল িাখা রকংো ছুটি পেওয়া 

র্াকে না।  

সুতোং অক্ষমতাজরনত অেসি ভাতা োোি জন্য রনকম্নাক্ত শতযােলী প্ররতোরলত িওয়া আেেকঃ 

(অ) তেরিক েঙ্গুকত্বি অথো মানরসক অসুস্থোর কারতণ কম িচারী প্রজােতন্ত্রর চাকনর অথিা মে কতম ি িা 

দানয়তে নিতয়ানজে আতছি, উি দানয়ে পালতি স্থায়ীিাতি অেম হতে হতি। প্রসংগক্রতম উতেখ্য মে, 

অেমোজনিে অিসর িাো পািার নিনমি সংনিষ্ট কম িচারী অথ ি রেভাকিি স্মািক নং 
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০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০০৬.১৫-১৮ তারিখঃ ১৪/১০/২০১৫ররঃ পমাতাকেক সিকাি কর্তযক িঠিত 

পমরডককল পোড য (শািীরিক ও মানরসক তেককল্যি কািকে) কর্তযক স্থায়ীভাকে অক্ষম (Invalid) 

প্রতযারয়ত িকত িকে। 

(আ) অক্ষম প ারষত িোি তারিকখ সংরিষ্ট কম িচারীর মপিশিতোগ্য চাকনরকাল কমপতে ৫ (পোঁচ) িছর 

হতে হতি।  

(ই)  এরূপ অিসর প্রদাতির েমো সরকার িা নিতয়াগকারী কর্তিপে সংরেণ কতরি।  

 

 
 

 

১.২.৫  শারস্তমূলক অেসি প্রোন (Compulsory Retirement as a panel measure): 

 

 শৃঙ্খলামূলক কািকে রেভািীয় কার্ যক্রম গ্রিেপূে যক সিকারি কম যচািী (শৃঙ্খলা ও আরেল) রেরিমালা, ২০১৮ এি 

রেরি-৪ (৩) (খ) এি অিীকন েণ্ড রিসাকে পর্ োধ্যতামূলক অেসি পেওয়া িয়, উিাককই েণ্ডমূলক ব্যেস্থা রিসাকে 

োধ্যতামূলক অেসি  প্রোন েকল। এরূে অেসি সংক্রান্ত রেিানসমূি রনম্নরূেঃ 

 

(১)  সিকারি কম যচািী (শৃঙ্খলা ও আরেল) রেরিমালা, ২০১৮ এি রেরি ৪ (৩) (খ) পত োধ্যতামূলক অেসি 

প্রোনকক গুরূেণ্ড রিসাকে উকেখ কিা িকয়কে। শািীরিক ো মানরসক অসামথ যতা, অেক্ষতা, অসোচিে, 

েলায়ন, দুনীরত ও নাশকতামূলক কার্ যকলাকেি জন্য োধ্যতামূলক অেসি প্রোন কিা র্ায়। 

 

(২)  সিকারি কম যচািী (শৃঙ্খলা ও আরেল) রেরিমালা, ২০১৮ এি রেরি-৪ এি উে-রেরি (৬) পত রনকয়ািকািী 

কর্তযেকক্ষি অিস্তন পকাকনা কর্তযেক্ষ শারস্তমূলক ব্যেস্থা রিসাকে পকান কম যচািীকক োধ্যতামূলক অেসি 

রেকত োকি না। 

 

(৩)   সিকারি কম যচািী (শৃঙ্খলা ও আরেল) রেরিমালা, ২০১৮ এি রেরি-৭ এি উে-রেরি (১১) এি অনুকেে (খ) 

এি মম যানুসাকি এেং োংলাকেশ োেরলক সারভ যস করমশন (েিামশ যকিে) পিগুকলশন, ১৯৭৯ এি 

পিগুকলশন-৬ এি রেিানমকত কম য করমশকনি আওতাভুক্ত িােশ ও তদুর্ধ্য পগ্রকডি েকেি সিকারি 

কম যচািীকেি শারস্তমূলক ব্যেস্থা রিসাকে োধ্যতামূলক অেসি োকনি পক্ষকে কম যকরমশকনি েিামশ য গ্রিে 

োধ্যতামূলক। তকে েিামশ যকিে পিগুকলশকনি পিগুকলশন-৭ অনুসাকি প্ররতিক্ষাি সাকথ সংরিষ্ট েকে রনযুক্ত 

পেসামরিক কম যকতযা এেং এন এস আই এি কম যকতযাকেি োধ্যতামূলক অেসি েণ্ড প্রোকনি পক্ষকে 

কম যকরমশকনি েিামশ য গ্রিকেি প্রকয়াজন িকে না। 

(৪) সিকারি চাকুরি আইন ২০১৮ এি িািা ৫১(১) অনুর্ায়ী পকান সিকারি কম যচািীি রেরুকদ্ধ আরথ যক সংরিষ্টতা 

আকে এমন পকান রেচারিক ো রেভািীয় কার্ যক্রম অরনষ্পন্ন থাককল তা রনষ্পন্ন না িওয়া ের্ যন্ত তাঁকক ভরেষ্য 

তিরেকল জমাকৃত অথ য ও সুে ব্যতীত অন্য পকান অেসি সুরেিা প্রোন কিা র্াকে না। এ আইকনি ৫১(৩) 

িািা পমাতাকেক তাঁকক চাকুরি িকত অেসািে ো েিখাস্ত কিা িকল রতরন ভরেষ্য তিরেকল তাঁি জমাকৃত 

অথ য ও সুে ব্যতীত অন্য পকান অেসি সুরেিা প্রাপ্য িকেন না। তকে সিকাি অনুকম্পা রিকসকে রেকশষ 

রেকেচনায় উক্ত সুরেিারে প্রোন কিকত োিকে। 

(৫) শারস্তমূলক ব্যেস্থা রিকসকে োধ্যতামূলক অেসি োকনি পক্ষকে পেনশন, আনুকতারষক ও অন্যান্য সুরেিারে 

প্রোকনি রেিানােলী রনম্নরূে- 



13 
 

(ক) সিকারি কম যচািী (শৃঙ্খলা ও আরেল) রেরিমালা’২০১৮ এি ১৩ নং রেরি মকত- 

(i)   পকান সিকারি কম যচািীকক এ রেরিমালাি আওতায় োধ্যতামূলক অেসি প্রোন কিা িকল, উক্ত 

কম যচািী ক্ষরতপূিে পেনশন ো আনুকতারষক োকেন। 

(ii) পকান পক্ষকে ক্ষরতপূিে পেনশন ো আনুকতারষককি েরিমাে সম্পককয িােেরত পকানরূে আকেশ 

প্রোন কিকল উক্ত আকেকশ উকেরখত েরিমাে পেনশন  ো আনুকতারষক প্রকেয় িকে। এরূে পকান 

আকেকশি অেতযমাকন উক্ত কম যচািীি চাকরি ো েে রেলুপ্ত িকল, অন্য পকান সুরেিাজনক েকে 

েিাল না কিাি পক্ষকে চাকরি িকত অব্যািরত প্রাপ্ত িকয় ঐ তারিকখ অেসি গ্রিে কিকল পর্ িাকি 

ক্ষরতপূিে পেনশন  ো আনুকতারষক োকেন, পস িাকিই ক্ষরতপূিে পেনশন ো আনুকতারষক 

োকেন। অথ যাৎ উক্ত অেসিোকনি তারিখ ের্ যন্ত পেনশনকর্াগ্য চাকরিি পময়াকেি রভরত্তকত উক্ত 

ক্ষরতপূিে পেনশন ো আনুকতারষককি িাি রনি যািে কিকত িকে। 

(iii) এরূে োধ্যতামূলক অেসিোকনি পক্ষকে ভরেষ্য তিরেকলি সুরেিারেও অথ যাৎ ভরেষ্য তিরেকল 

সরিত অথ য লাভসি োকেন। 

(iv) সামরয়ক েিখাস্ত থাকা অেস্থায় োধ্যতামূলক অেসি পেয়া িকল পেনশনকর্াগ্য চাকরিকাল 

িেনাি পক্ষকে সামরয়ক েিখাস্তকাল োে র্াকে। অথ যাৎ এ সামরয়ক েিখাস্তকাকলি জন্য পেনশন 

ো আনুকতারষক োকেন না এেং উক্ত সামরয়ক েিখাস্তকাকলি জন্য ভরেষ্য তিরেকলি লাভও 

োকেন না। 

(v) পকান অস্থায়ী সিকারি কম যচািী শািীরিক ো মানরসক তেককল্যি কািকে অক্ষম িকয় শারস্তমূলক 

ব্যেস্থা রিসাকে োধ্যতামূলক অেসিপ্রাপ্ত িকল রে. এস. আি. োে য-১ এি রেরি-৩২১ এি অিীকন 

অেসিকালীন সুরেিারে োকেন। অথ যাৎ অক্ষমতাজরনত পেনশন োকেন। রে. এস. আি. োে য-১ 

এি রেরি-৩২১ পত উকেখ কিা িকয়কে পর্, পকান কম যচািী শািীরিক ো মানরসক তেককল্যি 

কািকে প্রজাতকন্ত্রি চাকরি অথো পর্ চাকরিকত রনকয়ারজত, পস চাকরিি জন্য স্থায়ীভাকে অক্ষম 

িকয় অেসিগ্রিে কিকল অক্ষমতাজরনত পেনশন োকেন। সুতিাং পেখা র্ায় শািীরিক ো 

মানরসক তেককল্যি কািকে শারস্তমূলক ব্যেস্থা রিকসকে োধ্যতামূলক অেসিোকনি পক্ষকে 

ক্ষরতপূিে পেনশকনি েরিেকতয অক্ষমতাজরনত পেনশন োকেন। 

(খ)  জনপ্রশাসন মন্ত্রোলকয়ি স্মািক নং 4/5/59-S.R তারিখঃ  ২৪ জুলাই, ১৯৫৯ পত শারস্তমূলক ব্যেস্থা 

রিকসকে োধ্যতামূলক অেসিপ্রাপ্ত কম যচািীি ক্ষরতপূিে পেনশন, আনুকতারষক ও ভরেষ্য তিরেকলি 

সুরেিা সংক্রান্ত রনম্নরূে রেিান িকয়কেঃ 

(i) স্থায়ীেে রেলুপ্ত িকল অন্য পকাকনা সুরেিাজনক েকে েিাল িকত না পেকি চাকরি িকত অব্যািরত 

প্রাপ্ত িকল পর্ িাকি ক্ষরতপূিে পেনশন/আনুকতারষক এেং ভরেষ্য তিরেকলি সুরেিারে প্রাপ্য িকতন, 

পস িাকিই উক্ত সুরেিারে োকেন। 

(ii) েে রেলুপ্ত িোি কািকে চাকরি িকত অব্যািরত প্রাপ্ত িোি পক্ষকে পর্ভাকে প্রকেয় ভরেষ্য 

তিরেকলি সুরেিারে প্রাপ্য িকতন, অকেনশনকর্াগ্য চাকরি িকত োধ্যতামূলক অেসি প্রাপ্ত িকল 
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পসভাকেই উক্ত সুরেিারে োকেন (Compendium of Pension Rules and 

Orders এি ৩য় অধ্যাকয়ি ক্ররমক নং-২) । 

 

১.৩ অেসি ভাতা প্রারপ্তি সািািে শতযােলী 

 (ক) পেনশন প্রারপ্তি রনরমত্ত একজন কম যচািীকক করতেয় সািািে শতয প্ররতোলন কিকত িয়। উক্ত সািািে 

শতযােলী িকেঃ 

(i)  কম যচািীি চাকরি সিকাকিি অিীন িকত িকে এেং পেনশন স্কীকমি আওতাভুক্ত িকত িকে;  

(ii)  স্থায়ী েকেি রেেিীকত স্থায়ীভাকে রনযুক্ত িকত িকে; 

(iii)  উক্ত চাকরিি পেতন-ভাতারে সিকাি কর্তযক প্রেত্ত িকত িকে; এেং  

(iv) চাকুরিি েয়স ন্যযনতম োঁচ েেি িকত িকে। 

 

(খ) পকান ব্যরক্তি পেনশন, তাঁি পেনশনকর্াগ্য চাকুরিকাল ও পশষ প্রতযারশত পেতকনি উেি রনভযি ককি । 

পেনশনকর্াগ্য চাকুরিকত পর্ািোকনি তারিখ িকতই তাঁি পেনশনকর্াগ্য চাকুরিকাল িেনা শুরু িয়। তকে 

পেনশনকর্াগ্য চাকুরি িকত রনম্নেরন যত সময়সমূি োে পেয়া িয়ঃ 

(i)  ১৮ েেি েয়কসি পূকে যি চাকুরি। তকে েতযমাকন এ রেরিি প্রকয়াি নাই; 

(ii)  অসািািন ছুটি; 

(iii)  কতযব্য রিকসকে রেকেরচত িয় নাই এমন সামরয়ক েিখাস্তকাল; এেং  

(iv)  অননুকমারেত অনুেরস্থরতকাল। 

(ি) সিকাি কর্তযক সমকয় সমকয় জারিকৃত প্রজ্ঞােন িািা পেনশকনি িাি রনি যারিত িয়। েতযমাকন অথ য রেভাকিি 

প্ররেরি অনুরেভাকিি প্রজ্ঞােন নম্বি ০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০০৬.১৫-৮১ তারিখ ১৪-১০-২০১৫ ররঃ 

পমাতাকেক পেনশকনি িাি রনি যারিত িকে। প্রজ্ঞােনটি এই ম্যানুয়াকলি চতুথ য অংকশি সংকর্াজনী  ১৯ (ক) 

পত সরন্নকেরশত কিা িকয়কে। এই প্রজ্ঞােন পমাতাকেক পেনশন প্রারপ্তি জন্য প্রকয়াজনীয় ন্যযনতম চাকুরিকাল 

৫ েেি। অেিরেকক সকে যাচ্চ িাকি পেনশন প্রারপ্তি জন্য  প্রকয়াজনীয় ন্যযনতম চাকুরিকাল ২৫ েেি। অথ য 

রেভাকিি প্ররেরি অনুরেভাকিি প্রজ্ঞােন নম্বি ০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০০৬.১৫.১৫০ তারিখ ১০-১২-২০১৮ 

ররঃ (সংকর্াজনী ১(খ)) এি ব্যাখ্যা অনুর্ায়ী রনম্নেরে যত কািকে একজন সিকারি কম যচািী ৫ পথকক ২৪ েেি 

চাকুরিকাকলি জন্য পেনশন প্রাপ্য িকত োকিনঃ 

(i)  োি যকযজরনত অেসি গ্রিে কিকল; 

(ii) মৃতুয েিে কিকল রকংো উেযুক্ত পমরডককল পোড য কর্তযক স্থায়ীভাকে কম য সম্পােকন অক্ষম 

প ারষত িকল; 

(iii) েে রেলুরপ্তি কািকন োঁোই িকল এেং অন্য পকান েকে আত্মীকৃত না িকল; এেং  

(iv) িনকম যচারি (অেসি) আইন ১৯৭৪ এি িািা ১০ পমাতাকেক আোলকতি রসদ্ধান্ত পমাতাকেক। 

 

প্রসংিক্রকম উকেখ্য পর্, উেকি রেরভন্ন িিকনি পেনশন সম্পককয আকলাচনা কিা িকলও এই ম্যানুয়াকল মূলতঃ োি যকয 

জরনত পেনশন, োরিোরিক পেনশন ও পুনঃস্থারেত পেনশন রনকয়ই রেস্তারিত আকলাচনা কিা িকয়কে। 
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১.৪ নিনিন্ন প্রকার অিসরিাো 

 

অেসিভাতাকর্াগ্য চাকরিি জন্য সংরিষ্ট কম যচািীকক রকংো তাঁি মৃতুযকত তাঁি েরিোিকক রেরি পমাতাকেক রনকম্নাক্ত 

প্রকাকিি অেসিভাতা প্রোকনি রেিান িকয়কেঃ 
 

(১) ক্ষরতপূিে  অেসিভাতা   (Compensation Pension)  

(২) অক্ষমতাজরনত অেসিভাতা  (Invalid Pension) 

(৩) োি যকযজরনত অেসিভাতা   (Superannuation Pension)  

(৪) অেসিজরনত অেসিভাতা  (Retiring Pension)  

(৫) োরিোরিক  অেসিভাতা  (Family Pension) 

(৬) অসািািে অকসিভাতা  (Extraordinary Pension) 

 

 

১.৪.১ ক্ষরতপূিে অেসিভাতা (Compensation Pension): 
 

 

     পকান স্থায়ী েে রেলুরপ্তি কািকে পকান কম যচািী োঁোই িকল এেং োঁোইকয়ি েি র্থার্থ কর্তযেকক্ষি রেকেচনায় কমেকক্ষ 

সমমর্ যাো সম্পন্ন অথো রনম্ন পেতন পগ্রকডি অন্য পকান েকে রনকয়াি ো আত্তীকিে কিা না িকল অথো রনকয়াি ো 

আত্তীকিকেি প্রস্তাে পেওয়া সকেও সংরিষ্ট কম যচািী উক্ত প্রস্তাে গ্রিে না কিকল উক্ত কম যচািীকক তাঁি কৃত 

অেসিকর্াগ্য চাকরিি জন্য পর্ অেসিভাতা পেওয়া িয়, উিাই ক্ষরতপূিে অেসিভাতা। 

েতি েনদ সমতেতলর পতদ আিীকরণ করা সম্ভি িা হয়, োহতল োতক নিনতেতলর পতদ আিীকরতণর প্রস্তাি মদওয়া 

োতি এিং এ প্রস্তাি েনদ উি কম িচারী গ্রহণ কতর, োহতল োতক প্রস্তািকৃে নিনতেতলর পতদ আিীকরণ করা োতি। 

উদ্বৃি কম িচারীতক প্রজােতন্ত্রর কতম ির মকাি পতদ আিীিরণ করা সম্ভি িা হতল িা উদ্বৃি কম িচারী আিীকরতণর প্রস্তাি 

গ্রহণ িা কতর অিসর গ্রহণ করতল উি কম িচারী েনেপূরণ মপিশি পাতিি।  

সিকারি কম যচািী আইন ২০১৮ এি িািা ১৪ এেং রে. এস. আি. োে য-১ এি রেরি ৩০৮-৩২০ পত ক্ষরতপূিে পেনশন 

সম্পতকি নিস্তানরে আতলাচিা করা হতয়তছ।  

(১) উদ্বিৃকরণ নিিয়ক নিিািঃ 

১।  সিকারি চাকরি আইন, ২০১৮ এি িািা ১৪ পত েরে যত রেিান অনুর্ায়ী- (১) প্রজাতকন্ত্রি পকান ককম যি রেলুরপ্ত, 

প্রশাসরনক পুনরে যন্যাস ো জনেল পর্ৌরক্তকীকিকেি িকল উিৃত্ত পকান সিকারি কম যচািীকক, র্তদূি সম্ভে, অনুরূে 

উিৃত্ত িোি অব্যেরিত পূকে যি পেতন পস্ককলি সমকস্কলভূক্ত েকে আত্তীকিে কিকত িকে। (২) জনপ্রশাসন মন্ত্রোলকয়ি 

অনুকমােন ব্যতীত, পকান উিৃত্ত সিকারি কম যচািীকক প্রজাতকন্ত্রি ককম যি পকান েকে আত্তীকিে কিা র্াকে না।  (৩) 

উিৃত্ত সিকারি কম যচািীি আত্তীকিে সম্পরকযত েদ্ধরত, শতয ও সংরিষ্ট অন্যান্য রেষয় রেরি িািা রনি যারিত িকে।  

রেকিষে (১):  এ আইকনি অিীকন রেরি প্রেীত না িওয়া ের্ যন্ত সিকাি কর্তযক ইকতাপূকে য এতেসংক্রান্ত জারিকৃত আকেশ-রনকে যশ 

প্রকর্াজয িকে। উিৃত্ত কম যচািীকেি চাকরিকাল িেনা সংক্রান্ত রেদ্যমান রেিান রনম্নরূেঃ  
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(ক)  অরিস স্মািক নং ED (R-II)5-59/77-25(500), তারিখঃ ২০ মাচ য ১৯৭৯ এি িািা আত্তীকৃত কম যচািীকেি চাকরি 

িেনা সংক্রান্ত জারিকৃত রনম্নরূে রনকে যশনা েতযমাকন অনুসিে কিা িয়- 

(i) এক সিকারি অরিস িকত অন্য সিকারি অরিকস আত্তীকিকেি পক্ষকেঃ   সমেকে আত্তীকৃত িকল পূে য চাকরিি সম্পূে য 

অংশ আত্তীকৃত েকেি পজযষ্ঠতা, পেতন, ছুটি এেং পেনশকনি উকেকে িেনা কিা িকে। 

(ii) রেরিেদ্ধ সংস্থা িকত সিকারি অরিকস আত্তীকিকেি পক্ষকেঃ রেরিেদ্ধ সংস্থাি চাকরিি ৫০% আত্তীকৃত সিকারি েকেি 

পজযষ্ঠতাি জন্য িেনা কিা িকে ।  

(iii) রেরিেদ্ধ  সংস্থা িইকত রেরিেদ্ধ সংস্থায় আত্তীকিকেি পক্ষকেঃ  সমেকে আত্তীকৃত িকল পূে য েকেি সম্পূে য চাকরিকাল 

আত্তীকৃত েকেি পজযষ্ঠতা, পেতন, ছুটি এেং পেনশকনি/আনুকতারষককি জন্য িেনা কিা িকে। 

(iv) অেসিগ্রিে সুরেিারে গ্রিেকািী কম যচািীঃ উিৃত্ত প ারষত কম যচািী কর্তযক মূল অরিস িকত অেসিগ্রিে সুরেিারে  

গ্রিে কিাি পক্ষকে পস আত্তীকৃত িকলও নেরনযুক্ত মকম য রেকেরচত িকে। একক্ষকে পজযষ্ঠতা ইতযারেি জন্য পূে য চাকরি 

িেনাকর্াগ্য িকে না। পেতন রনি যািকেি পক্ষকে প্রচরলত সািািে রেরি প্রকর্াজয িকে। ২৫ েৎসি চাকরি পূরতযি েি উিৃত্ত 

প ারষত িকল এেং পূে য অেসি সুরেিারে গ্রিে কিকল রতরন পুনঃ সিকারি অরিকস আত্তীকিকেি জন্য রেকেরচত িকে না। 

(খ)  স্মািক নং MF/R-1/3P-1/78/73, তারিখঃ ২৪ এরপ্রল, ১৯৭৯ পমাতাকেক রেরিেদ্ধ সংস্থাি উিৃত্ত কম যচািী 

পেনশনকর্াগ্য চাকরিকত আত্তীকৃত িকল রনকম্নাক্ত শকতয পূে য চাকরিি ৫০%, পেনশকনি জন্য িেনাকর্াগ্য িইকেঃ 

(i) প্রকেয় ভরেষ্য তিরেকলি রনকয়ািকািী কর্তযেক্ষ কর্তযক প্রেত্ত অংশ সুেসি সমে যন কিকত িকে।  

(ii) প্রকয়াজনীয় পেনশন করিরেউশন সিকাকিি রনকে জমা রেকত িকে। 

রেকিষে  (২) : স্থায়ী েকেি সংজ্ঞা অনুর্ায়ী পকান অস্থায়ী েেকক স্থায়ী েকেি অন্তভু যক্ত রিকসকে িণ্য কিা িকল, উক্ত অস্থায়ী 

েেটি রেলুপ্ত িকল েেিািীকক উিৃত প াষো কিা ো না কিা সংক্রান্ত আইনিত জটিলতা সৃরষ্ট  িকত োকি। 

২। সংস্থােন সংককাচকনি কািকে পকান কম যচািীকক োঁোই কিকত িকল, এমন সে কম যচািীকেি োোইকয়ি জন্য োোই 

কিকত িকে পর্ন ক্ষরতপূিে োেে তুলনামূলকভাকে কম ব্যয় িকে েকল প্রাথরমকভাকে অনুরমত িয়। রে এস আি -

রেরি ৩০৯ 

৩। একজন কম যচািীকক োঁোইকয়ি উকেে অন্য আকিকজন অরিকতি পর্াগ্য ব্যরক্তি রনকয়াকিি সুকর্াি সৃরষ্ট কিা নয়। এ 

োঁোই িািা প্রকৃত েকক্ষই সিকাকিি ব্যয় সংককাচন িকত িকে। রেকশষত েে রেলুরপ্তি কািকে পর্ ব্যয় হ্রাস িকে উিাি 

েরিমাে ক্ষরতপূিে পেনশকনি েরিমাে অকেক্ষা সে যোই অরিক িকত িকে। অন্যথায় েে সংককাচন ো রেলুরপ্তি 

প্ররক্রয়া োে পেওয়াই অরিকতি পেয়।  রেএসআি-রেরি ৩১০ 

৪। পকান েকেি ককম যি প্রকৃরত েরিেতযকনি কািকে পকান কম যচািীকক োঁোই কিাি প্রকয়াজন িকল রেষয়টি রেকেচনাি জন্য 

সিকাকিি েিােকি পেশ কিকত িকে। একক্ষকে সিকাি োঁোইকয়ি পনাটিশ প্রোন এেং ক্ষরতপূিে পেনশন ো 

আনুকতারষক সংক্রান্ত ব্যাোকি এ রেরিি রেিান অনুসাকি রসদ্ধান্ত গ্রিন কিকত িকে। রেএসআি-রেরি৩১৫ 

৫।  স্থায়ী চাকরিি েে রেলুরপ্তি কািকে চাকরিি েরিসমারপ্তি পক্ষকে যুরক্তসংিত সময় পূকে য সংরিষ্ট কম যচািীকক পনাটিশ 

প্রোন কিকত িকে। র্রে পকান পক্ষকে োঁোইকয়ি কমেকক্ষ রতন মাস পূকে য পনাটিশ পেওয়া না িয় এেং র্রে চাকরিি 

েরিসমারপ্তি তারিকখ অন্য পকান েকে রনকয়াি পেওয়া না িয়,  তা িকল রতন মাস অকেক্ষা পর্ সময় কম েিকে, উক্ত 

কম সমকয়ি জন্য োঁোইকািী কর্তযেকক্ষি মঞ্জুরিক্রকম মারসক পেতকনি িাকি আনুকতারষক প্রোন কিকত িকে। এই 
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আনুকতারষক সংরিষ্ট কম যচািীকক প্রকেয় পেনশকনি অরতরিক্ত রিসাকে প্রকেয় িকে। তকে পনাটিশ না পেওয়াি কািকে 

পনাটিকশি েরিেকতয পর্ সমকয়ি জন্য আনুকতারষক পেওয়া িকে, উক্ত সমকয়ি জন্য সংরিষ্ট কম যচািীি পেনশন োকেন 

না- 

(ক) এ আনুকতারষক োঁোইকয়ি ক্ষরতপূিে োেে মঞ্জুি কিা িয় না। েিং পনাটিশ প্রোন না ককি িঠাৎ োঁোইকয়ি 

িকল সংরিষ্ট কম যচািীকক পর্ আরথ যক অনেকনি সমু্মখীন িকত িয়, তা উেশকমি উকেকে োোইকয়ি পনাটিকশি 

সুরেিা প্রোকনি েরিেকতয পেওয়া িয়। তকে পনাটিকশি সুরেিা ব্যরতকিকক োঁোইকৃত কম যচািীি োঁোইকয়ি 

তারিকখই অন্য পকান পেনশনকর্াগ্য অথো অকেনশনকর্াগ্য চাকরিকত রনকয়াি কিা িকল রতরন এ আনুকতারষক 

োকেন না। 

(খ)  অন্যে রভন্নরূে রকছু উকেখ না থাককল, সংরিষ্ট কম যচািীকক পনাটিশ প্রোকনি েি রতন মাস অরতোরিত না িকল 

েে ো রনকয়াি রেলুরপ্তি আকেশ কার্ যকি কিা র্াকে না। উক্তরূে পনাটিশ প্রোকন অকিতুক রেলকম্বি জন্য েিেতী 

ঊর্ধ্যতন অরিস প্রিান অথো রেভািীয় প্রিান োয়ী থাককেন। সংরিষ্ট কম যচািী ছুটিকত থাককল ছুটি পশষ না 

িওয়া ের্ যন্ত আকেশ কার্ যকি কিা র্াকে না। রেএসআি -রেরি৩১৭ 

রেঃদ্রঃ-এই রেরিি অিীন পেতন ো ছুটিকালীন ভাতা (আংরশক পেতন ও আংরশক ছুটিকালীন ভাতা) েলকত, 

পর্ সমকয়ি জন্য পনাটিশ পেওয়া র্াকে না, উক্ত সমকয় পর্ পেতন পেকতন, উক্ত পেতনকক বুঝাকে। 

উোিিেঃ একজন কম যচািী ৩ জুলাই, ২০১৮ তারিখ ের্ যন্ত ছুটিকত রেকলন, তাকক ৯ পম, ২০১৮ তারিকখ 

োোইকয়ি পনাটিশ পেওয়া িয়। একক্ষকে ৩ জুলাই ের্ যন্ত রতরন ছুটিকালীন ভাতা োকেন এেং 

অতঃেি ৮ আিে ের্ যন্ত পূে য পেতন োকেন। 

পনােঃ ১।  একজন স্থায়ী কম যচািীকক োঁোইকয়ি পনাটিশ পেওয়া িকল পনাটিকশি তারিখ িকত রতন মাস ের্ যন্ত 

তাি পমাে পেতন িকত পকানরূে কতযন কিা র্াকে না।  

পনােঃ২।   পনাটিকশি েরিেকতয পর্ আনুকতারষক প্রোন কিা িকে, উিা েে রেলুরপ্তি পূকে য পর্ অরিস িকত উক্ত 

কম যচািীকক পেতন প্রোন কিা িকয়কে, উক্ত অরিস িকতই প্রোন কিকত িকে। 

পনােঃ৩। পকান কম যচািীকক পেনশনকর্াগ্য সিকারি চাকরি িকত অকেনশনকর্াগ্য চাকরিকত েেরল কিা িকল, 

অকেনশনকর্াগ্য চাকরি িকত প্রকৃত েকক্ষ অেসিগ্রিে না কিা ের্ যন্ত পেনশনকর্াগ্য চাকরিকাকলি 

জন্য প্রাপ্য পেনশন ো আনুকতারষক মঞ্জুি কিা র্াকে না। 

পনােঃ৪। পকান কম যচািীকক র্থার্থ কর্তযেকক্ষি আকেশক্রকম জনস্বাকথ য অকেনশনকর্াগ্য চাকরিকত েেরল কিা 

িকল এেং উক্ত অকেনশনকর্াগ্য চাকরিি েেটি রেলুরপ্তি কািকে োঁোই িকল রতরন ক্ষরতপূিে 

পেনশন োকেন না।  
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রেকিষেঃ েে রেলুরপ্তি কািকে োঁোই কিকত িকল োঁোইকয়ি রতনমাস পূূ্কে য োঁোইকয়ি পনাটিশ রেকত িকে। 

পনাটিশ না রেকল পনাটিকশি েরিেকতয মারসক পেতকনি িাকি আনুকতারষক প্রোন কিকত িকে। এ 

আনুকতারষক ক্ষরতপূিে পেনশকনি অরতরিক্ত রিকসকে প্রোন কিকত িকে। তকে পর্ সমকয়ি জন্য এ 

প্রকাি আনুকতারষক পেওয়া িকে, উক্ত সময় ক্ষরতপূিে পেনশকনি জন্য িেনা কিা র্াকে না। অথ যাৎ 

োঁোইকয়ি তারিখ ের্ যন্ত সময়কাল ক্ষরতপূিে পেনশকনি জন্য িেনাকর্াগ্য িকে।  

(২) ক্ষরতপূিে পেনশকনি রেষকয় রেএসআি এি রেিানঃ 

(ক) স্থায়ী েে রেলুরপ্তি কািকে চাকরি িকত োঁোইকয়ি পক্ষকে র্রে োঁোইকয়ি র্থার্থ কর্তযেকক্ষি রেকেচনায় 

কমেকক্ষ পূে য েকেি অনুরূে শতযািীকন অন্য পকান েকে রনকয়াি কিা না িয়, তািকল উক্ত কম যচািী রনকজি 

ইোনুর্ায়ী রনকম্নাক্ত পর্ পকান সুরেিা গ্রিে কিকত োিকেন- 

(i)  ইকতামকধ্য কৃত চাকরিি জন্য প্রাপ্য ক্ষরতপূিে পেনশন ো আনুকতারষক গ্রিে কিকত োিকেন, অথো 

(ii) অন্য পকান েকে রনকয়াকিি ো অন্য পকান সংস্থােকন েেরলি, র্রে তা রনম্ন পেতন পগ্রকডিও িয়, প্রস্তাে 

পেওয়া িকল তা গ্রিে কিকত োিকেন এেং একক্ষকে তাি পূে য চাকরি পেনশকনি জন্য িেনা কিা র্াকে।   

রেএসআি রেরি-৩০৮ 

(BSR Part -1 Rule-308: If an officer is selected for discharge 

owing to the abolisaon of a permanent post, he shall unless he is 

appointed to another post the conditions of which are deemed 

by authority competent to discharge him to be at least equal to 

those of his own, have the option-  

(a) of taking any compenssation pension or gratuity to 

which he may be entitled for the service he has already 

rendered, or 

(b) of accepting another aappointment ot transfer to 

another establishment even on a lower pay, if offered, 

and continuing to count his previous service for 

pension.)  

রেকিষেঃ (১) স্থায়ী েে রেলুরপ্তি কািকে োঁোই কিা িকল ক্ষরতপূিে পেনশন োকেন। তকে োঁোইকয়ি েি 

সমেে মর্ যাো সম্পন্ন অন্য পকান েে অথো উিা অকেক্ষা রনম্ন পেতন পগ্রকডি পকান েকে 

রনকয়াকিি প্রস্তাে পেওয়া িকল, উক্ত প্রস্তাে র্রে সংরিষ্ট কম যচািী গ্রিে ককিন, তা িকল 
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ক্ষরতপূিে পেনশন োকেন না। একক্ষকে তাি পূে য চাকরি পেনশকনি জন্য িেনা কিা র্াকে। রকন্তু 

উক্ত প্রস্তাে সংরিষ্ট কম যচািী গ্রিে না কিকল রতরন ক্ষরত পূিে পেনশন োকেন। 

রেকিষেঃ (২) উিৃত্ত সিকারি কম যচািীি আত্তীকিে আইন, ২০১৬ এি রেিান অনুর্ায়ী প্রজাতকন্ত্রি ো স্থানীয় 

কর্তযেকক্ষি পকান কম যচারিি েে প্রশাসরনক পুনি যঠকনি উকেকে সিকাি কর্তযক রেলুপ্ত কিা 

িকল, অথো পকান কম যচারিি েে  প্রশাসরনক পুনি যঠকনি উকেকে সিকাি কর্তযক রেলুপ্ত কিা 

িকল, অথো পকান কম যচািীি আত্তীকিকেি োরয়ত্ব সিকাি গ্রিে কিকল, উক্ত কম যচারি উিৃত্ত 

সিকারি কম যচারি রিসাকে িণ্য িকেন এেং উক্ত উিৃত্ত কম যচারিকক প্রজাতকন্ত্রি অথো স্থানীয় 

কর্তযেকক্ষি পেসামরিক চাকরিি সমকস্কলভুক্ত েকে আত্তীকিে কিকত ককে।  তকে র্রে 

সমকস্ককলি েকে আত্তীকিে কিা সম্ভে না িয়, তািকল তাকক  রনম্নকস্ককলি েকে আত্মীকিকেি 

প্রস্তাে পেওয়া র্াকে এেং উক্ত প্রভাে র্রে উক্ত কম যচারি গ্রিে ককিন, তা িকল তাকক প্রস্তােকৃত 

রনম্নকস্ককলি  েকে আত্নীকিে কিা র্াকে। সংরিষ্ট কম যচািী প্রস্তাে গ্রিে না কিকল প্রস্তাে 

প্রতযাখ্যান কিাি তারিখ িকত অথো প্রস্তাে গ্রিে না কিকল প্রস্তাে প্রারপ্তি েি রেশ রেন, এ 

দুইকয়ি মকধ্য পর্ তারিখ পূকে য আসকে, ঐ তারিখ িকত চাকরি িকত  অেসিপ্রাপ্ত রিকসকে িণ্য 

িকেন। উিৃত্ত সিকারি কম যচািী আইকনি রেিান অনুর্ায়ী অেসকিি পক্ষকে রেএসআি ৩০৮ নং 

রেরিি রেিান অনুসাকি ক্ষরতপূিে পেনশন প্রাপ্য। উকেখ্য পর্, উিৃত্ত সিকারি কম যচািী আইকনি 

অিীকন আত্তীকিে িকে জনপ্রশাসন মন্ত্রোলকয়ি মকনানয়কনি রভরত্তকত । পূে য েকেি পেতনও 

সংিক্ষে কিা র্াকে। আকিা উকেখ্য পর্, অথ য রেভাকিি স্মািক নং F/R-1/3P-1/78/73,  

২৪ এরপ্রল, ১৯৭৯ অনুর্ায়ী রেরিেদ্ধ সংস্থাি পকান কম যচািীকক সিকাকিি পেনশনকর্াগ্য পকান 

েকে আত্তীকিে কিা িকল, পসকক্ষকে তাি পূে য চাকরিি ৫০% পেনশকনি জন্য িেনা পর্াগ্য িকে। 

তকে উক্ত চাকরি পেনশকনি জন্য িেনাি পক্ষকে প্রকেয় ভরেষ্য তিরেকল রনকয়ািকতযা কর্তযক 

প্রেত্ত করিরেউশন (সুেসি) সমে যন কিকত িকে এেং সিকািী খাকত পূে য চাকরিি জন্য পেনশন 

করিরেউশন জমা রেকত িকে। 

(খ)   সংস্থােন সংককাচকনি কািকে কম যচািীি োঁোই কিকত িকল, এমন সকল কম যচািীকেি োঁোইকয়ি জন্য 

োোই কিকত িকে পর্ন ক্ষরতপূিে পেনশন োেে তুলনামূলকভাকে কম ব্যয় িকে েকল প্রাথরমকভাকে 

অনুরমত িয়। রেএসআি রেরি-৩০৯ 

(ি)   সংস্থােন সংককাচকনি কািকে কম যচািীি োঁোই কিকত িকল , এমন সে কম যচািীকেি োোইকয়ি জন্য 

োোই  কিকত িকে পর্ন ক্ষরতপূিে োেে তুলনামূলকভাকে কম ব্যয় িকে েকল প্রাথরমকভাকে অনুরমত িয়। 

রে এস আি -রেরি ৩০৯ 

( )   রেএসআি- রেরি ৩০৮ এি অথ য  এই নয় পর্, একজন কম যচািীকক োঁোইকয়ি উকেে অন্য আকিকজন 

অরিকতি  পর্াগ্য ব্যরক্তি রনকয়াকিি সুকর্াি সৃরষ্ট কিা। এ োঁোই িািা প্রকৃত েকক্ষই সিকাকিি ব্যয় 

সংককাচন িকত িকে। রেকশষত েে রেলুরপ্তি কািকে পর্ ব্যয় হ্রাস িকে উিাি েরিমাে ক্ষরতপূিে পেনশকনি 
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েরিমাে অকেক্ষা সে যোই অরিক িকত িকে। অন্যথায় েে সংককাচন ো রেলুরপ্তি প্ররক্রয়া োে পেওয়াই 

অরিকতি পেয়।  রেএসআি-রেরি ৩১০ 

(ঙ)  পকান েকেি ককম যি প্ররকৃরত েরিেতযকনি কািকে পকান কম যচািীকক োঁোই কিাি প্রকয়াজন িকল রেষয়টি 

রেকেচনাি জন্য সিকাকিি রনকে পপ্রিে কিকত িকে। একক্ষকে সিকাি োঁোইকয়ি পনাটিশ প্রোন এেং 

পেনশন ো আনুকতারষক সংক্রান্ত রেষকয়  রেএসআি এি রেিান অণুসাকি রসদ্ধান্ত প্রোন কিকে। রেএসআি-

রেরি ৩১৫ 

(চ)   ক্ষরতপূিে পেনশন প্রারপ্তি পর্াগ্য কম যচািী পেনশকনি েরিেকতয প্রজাতকন্ত্রি অন্য পকান চাকরি গ্রিে কিকল 

এেং েিেতী ের্ যাকয় পর্ পকান পেেীি পেনশন োওয়াি অরিকািী িকল, উক্ত পেনশকনি েরিমাে, রতরন র্রে 

উক্ত রনকয়াি গ্রিে না কিকতন, তািকল পর্ েরিমাে পেনশন পেকতন, উিা অকেক্ষা কম িকে না। রেএসআি-

রেরি ৩২০ 

(ে) (i) ক্ষরতপূিে পেনশন ো আকনুকতারষককি রেষকয় সিকারি কম যচািী (শৃঙ্খলা ও আরেল) রেরিমালা, ২০১৮ 

এি রেরি-১৩ এি রেিান মকত িােেরতি পর্ পকাকনা আকেশ সাকেক্ষ, একজন োধ্যতামূলকভাকে 

অেসিপ্রাপ্ত সিকারি কম যচািীি ব্যতীত, এরূে ক্ষরতপূিে অেসিভাতা ো আনুকতারষক ো ভরেষ্য তিরেল 

সুরেিারে প্রাপ্য িকেন পসরূে, রতরন র্রে পকান রেকল্প উেযুক্ত চাকরিি ব্যেস্থা ব্যতীত তাি েে রেলুরপ্তি 

কািকে চাকরিচুযত িকতন তা িকল, তাি চাকরি ো েকেি প্ররত প্রকর্াজয রেরিসমূকিি অিীকন অেসি গ্রিে 

তারিকখ পসরূে প্রাপ্য িকতনঃ 

তকে শতয থাকক পর্ এ রেরিমালাি রেরি-১২ এি অিীকন সামরয়ক েিখাস্তকাকলি েি োধ্যতামূলক অেসি 

প্রোকনি পক্ষকে উক্ত ক্ষরতপূিে অেসি ভাতা ো আনুকতারষক ো ভরেষ্য তিরেল সুরেিারে সামরয়ক 

েিখাস্তকাল োে রেকয় পকেল চাকরিকাকলি জন্য প্রাপ্য িকেন। 

আকিা শতয থাকক পর্, পর্ পক্ষকে পকান অস্থায়ী সিকারি কম যচািীকক মানরসক ো শািীরিক অসামকথ যি 

কািকে অেক্ষতাকিতু অেসি প্রোন কিা িয়, পসকক্ষকে রতরন রেএসআি এি রেরি ৩২১ এি অিীন 

অেসিকালীন সুরেিারে োকেন (অক্ষমতাজরনত পেনশন)। 

(ii) িােেরত কর্তযক করূোেশতঃ প্রেত্ত পকান আকেশ ব্যতীত চাকরি িকত অেসারিত ো েিখাস্তকৃত পকান 

সিকারি কম যচািীি পকান ক্ষরতপূিে অেসি ভাতা, আনুকতারষক অথো করিরেউেরি প্ররভকডন্ট িাকন্ড 

সিকাকিি চাঁো িকত উদ্ভূত সুরেিারে োকেন না।  

(৩) ক্ষরতপূিে পেনশকনি রেষকয় সিকারি কম যচািী (শৃঙ্খলা ও আরেল) রেরিমালা, ২০১৮ এি রেিানঃ 

সিকারি কম যচািীি (শৃঙ্খলা ও আরেল) রেরিমালা,২০১৮ এি রেরি-১৩ এি রেিান রনম্নরূেঃ 

“১৩। চাকুিী িইকত োধ্যতামূলকভাকে অেসিপ্রাপ্ত, অেসারিত অথো েিখাস্তকৃত সিকারি কম যচািীিকেি 

ক্ষরতপূিে অেসিভাতা, আনুকতারষক, ইতযারে। (১) ক্ষরতপূিে অেসিভাতা ো আনুকতারষককি েরিমাে 
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সম্পককয িােেরতি পর্ পকাকনা আকেশ সাকেকক্ষ, একজন োধ্যতামূলকভাকে অেসিপ্রাপ্ত সিকারি কম যচািী 

অতঃেি েরে যত রেিাকনি পক্ষে ব্যতীত, এইরূে ক্ষরতপূিে অেসিভাতা ো আনুকতারষক ো ভরেষ্য তিরেল 

সুরেিারে প্রাপ্য িইকেন পসইরূে, রতরন র্রে পকাকনা রেকল্প উেযুক্ত চাকুিীি ব্যেস্থা ব্যতীত তািাি েে 

রেলুরপ্তি কািকে চাকূিীচুযত িইকতন তািা িইকল, তািাি চাকুিী ো েকেি প্ররত প্রকর্াজয রেরিসমূকিি 

অিীকন অেসি গ্রিে তারিকখ পর্ইরূে প্রাপ্য িইকতনঃ 

   তকে শতয থাকক পর্, রেরি-১২ এি অিীকন সামরয়ক েিখাস্তকাকলি েি োধ্যতামূলক অেসি 

প্রোকনি পক্ষকে উক্ত ক্ষরতপূিে অেসি ভাতা ো আনুকতারষক ো ভরেষ্য তিরেল সুরেিারে সামরয়ক 

েিখাস্তকাল োে রেয়া পকেল চাকুিীকাকলি জন্য প্রাপ্য িইকেনঃ 

   আকিা শতয থাকক পর্, পর্ পক্ষকে পকাকনা অস্থায়ী সিকারি কম যচািীকক মানরসক ো শািীরিক 

অসামকথ যি কািকে অেক্ষতা পিতু অেসি প্রোন কিা িয়, পসইকক্ষকে রতরন োংলাকেশ সারভ যস রূলস এি 

রেরি -৩২১ অিীকন অেসিকালীন সুরেিারে োইকেন।  

(২) িােেরত কর্তযক করুোেশত প্রেত্ত পকাকনা আকেশ ব্যতীত চাকুরি িইকত অেসারিত ো েিখাস্তকৃত পকাকনা 

সিকারি কম যচািীি পকাকনা ক্ষরতপূিে অেসি ভাতা, আনুকতারষক অথো অংশ প্রোয়ক ভরেষ্য তিরেকল 

সিকাকিি চাঁো িইকত উদ্ভূত সুরেিারে োইকেন না।  

রেকিষেঃ উেরেরি (২) এি রেিান সিকারি চাকরি আইকনি িািা ৫১ এি উেিািা (৩) এি রেিান সাকেকক্ষ 

প্রকর্াজয িইকে।  

সিকারি চাকরি আইন, ২০১৮ এি িািা ৫১ এি উেিািা (৩) এি রেিান রনম্নরূেঃ 

“(৩) পকাকনা সিকারি কম যচািীকক, এই আইকনি অিীন, চাকরি িইকত অেসািে ো েিখাস্ত কিা িইকল, রতরন 

ভরেষ্য তিরেকল প্রেত্ত তািাি চাঁো এেং উিাি সুে ব্যতীত, অন্য পকাকনা সুরেিা প্রাপ্য িইকেন নাঃ 

  তকে শতয থাকক পর্, সিকাি রেকশষ রেকেচনায় অনুকম্পা রিসাকে এ সংক্রান্ত রেরি অনুর্ায়ী অথ য প্রোন 

করিকত োরিকে।” 

(৪)  ক্ষরতপূিে অেসিভাতা প্রারপ্তি শেি এেং রনয়মােলীঃ 
 

ক্ষরতপূিে অেসিভাতা প্রারপ্তি শ ও রনয়মােলী সম্পতকি িাংলাতদশ সানি িস রুলস এর নিিািসমূহ নিনরূপঃ 

(ক)  স্থায়ী পদ  রেলুরপ্তি কািকে চাকরি িকত োঁোই (discharge) িকল, র্রে তাঁকক োঁোইকয়ি র্থার্থ 

কর্তযেকক্ষি রেকেচনায় কমেকক্ষ তাঁি রেলুপ্ত েকেি অনুরূে শতযািীকন অন্য পকান েকে রনকয়াি কিা না িয়, 

তা িকল উক্ত কম যচািী তাঁি ইোনুর্ায়ী রনকম্নাক্ত পর্ পকান সুরেিা গ্রিে কিকত োিকেন- 
 

(i)  ইকতামকধ্য কৃত চাকরিি জন্য প্রাপ্য ক্ষরতপূিে পেনশন ো আনুকতারষক গ্রিে কিকত োিকেন, অথো 
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(ii)  অন্য পকান েকে রনকয়াকিি ো অন্য পকান সংস্থােকন েেলীি পক্ষকে, র্রে তা রনম্ন পেতন পগ্রকডিও 

িকয় থাকক, প্রস্তাে পেওয়া িকল, তা গ্রিে কিকত োিকেন এেং একক্ষকে রতরন তাি পূে য চাকরি 

পেনশকনি জন্য িেনা কিকত োিকেন। রে. এস. আি. ৩০৮ 

(খ)  চাকরিি রনি যারিত পময়াে সমারপ্তি েি োঁোইকয়ি কািকে চাকরি িািাকল ক্ষরতপূিে পেনশন প্রাপ্য নয়। রে. 

এস. আি. ৩১২ 

(ি)  পকান রেকশষ পেতন ো ক্ষরতপূিে ভাতা প্রারপ্ত েন্ধ িোি কািকে ক্ষরতপূিে পেনশন প্রাপ্য নয়। রে. এস. 

আি.৩১৩ 

( ) পকান কম যচািীকক পেনশনকর্াগ্য সিকারি চাকরি িকত অকেনশনকর্াগ্য চাকরিকত েেরল কিা িকল, 

অকেনশনকর্াগ্য চাকরি িকত প্রকৃত েকক্ষ অেসি গ্রিে না কিা ের্ যন্ত পেনশনকর্াগ্য চাকরিকাকলি জন্য 

প্রাপ্য পেনশন ো আনুকতারষক মঞ্জুি কিা র্াকে না। রে. এস. আি. ৩১৭ এি পনাে-৩ 

(ঙ) পকান কম যচািীকক র্থার্থ কর্তযেকক্ষি আকেশক্রকম জনস্বাকথ য অকেনশনকর্াগ্য চাকরিকত েেরল কিা িকল, 

উক্ত অকেনশনকর্াগ্য চাকরিি েে রেলুরপ্তি কািকে োঁোই িকল উক্ত কম যচািী ক্ষরতপূিে পেনশন োকেন। 

রে. এস. আি. ৩১৭ এি পনাে- ৪ 

(চ)    অথ য রেভাি কর্তযক স্মািক নং-০৭.০০.০০০০.১০৩.১৮.০০৩.১৫ (অংশ)-৩৮২, তারিখ: ১ আরিন ১৪২২ / 

১৬ পসকেম্বি, ২০১৫ িািা পেনশনকর্াগ্য চাকরিকাল ১০-২৫ েেকিি স্থকল ৫-২৫ েেি কিা িকয়কে। এ 

কািকে েতযমাকন পেনশন প্রারপ্তি জন্য পেনশনকর্াগ্য চাকরিকাল ৫ (োঁচ) েৎসি পূে য িকত িকে।  

পেনশনকর্াগ্য চাকরিকাল ৫ (োঁচ) েেি পূে য িোি পূকে য স্বাস্থুিত কািকে পমরডককল পোড য কর্তযক অক্ষম 

প ারষত িকল ো মৃতুযেিে কিকল ো চাকরিি রনয়রমত অেসান িকল উরেরখত  স্মািক অনুর্ায়ী চাকরিি 

পময়াকেি প্ররত েেি ো উিাি অংশ রেকশকষি জন্য রেকশষ আরথ যক সিায়তা প্রকেয় িকে। তকে এ স্মািক 

জারিি িকল অথ য রেভাকিি পমকমা নম্বি F/IU-12/66/93, তারিখঃ পসকেম্বি ২, ১৯৬৬ ররঃ 

পমাতাকেক পেনশনকর্াগ্য চাকরি েশ েেি পূরতযি পক্ষকে  ােরতকাল মওকুকিি পর্ রেিান রেল তা েতযমাকন 

অকার্ যকি। 

  

(৫) ক্ষরতপূিে অেসিভাতা প্রারপ্তি েি পুনঃরনকয়ািঃ 

পকান কম যচািী ক্ষরতপূিে পেনশন প্রারপ্তি েি পকান পেনশনকর্াগ্য রকংো অকেনশনকর্াগ্য সিকারি চাকরিকত 

সিাসরি রনকয়াি লাভ পেকত োকিন। এরূে কম যচািীি পুনঃরনকয়াি ও পেনশন প্রারপ্ত সংক্রান্ত রেষকয় রেএসআি 

এি রেিান রনম্নরূেঃ 

(ক) ক্ষরতপূিে আনুকতারষকপ্রাপ্ত পেসামরিক কম যচািীি পকান পেনশনকর্াগ্য চাকরিকত পুনঃরনকয়ািপ্রাপ্ত িকল, 

রতরন উক্ত আনুকতারষককি অথ য িাখকত অথো পিিত রেকত োিকেন। আনুকতারষককি অথ য িাখাি পক্ষকে 

তাঁি পূে য চাকরি ভরেষ্যত পেনশকনি জন্য িেনাকর্াগ্য িকে না। েক্ষান্তকি আনুকতারষককি অথ য পিলত 

প্রোকনি পক্ষকে তাঁি পূে য চাকরি পেনশকনি জন্য িেনাকর্াগ্য িকে। রেএসআি-রেরি ৩৮৪ 

(খ) আনুকতারষককি অথ য পিিত প্রোকনি অরভপ্রায় পুনঃরনকয়াকিি সাকথ সাকথ জানাকত িকে। এ পিিত প্রোন 

মারসক রকরস্তকত িকে। মারসক রকরস্তি েরিমাে কম যচািীি পেতকনি ১/৩ অংকশি কম িকে না এেং 

চাকরি িকত োঁোইকয়ি েি িকত পুনঃ রনকয়াকিি সময় ের্ যন্ত র্ত মাস অরতোরিত িকয়কে, উক্ত মাকসি 
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সংখ্যা িািা গ্রিেকৃত আনুকতারষককক ভাি কিকল পর্ েরিমাে অথ য োঁিাকে, উিা অকেক্ষা কম িকে না। 

আনুকতারষককি সমুেয় অথ য পিিত প্রোন না কিা ের্ যন্ত পূে য চাকরি পেনশকনি জন্য িেনাি অরিকাি 

জন্মাকে না। রেএস আি- রেরি ৩৮৫ 

(ি) ক্ষরতপূিে পেনশন প্রাপ্ত কম যচািী পুনঃরনকয়াি পেকল রতরন তাঁি পেতকনি অরতরিক্ত রিকসকে পেনশন পভাি 

কিকত োিকেন। তকে রতরন  িাজস্ব খাকতি পকান েকে রনকয়াি লাভ কিকল, উক্ত েকেি প্রািরম্ভক পেতন 

এেং পেনশন রমকল তাঁি োঁোইকাকল প্রাপ্ত মূল পেতকনি অরিক িকল তাঁি পেনশন প্রোন আংরশক ো 

সম্পূে যভাকে স্থরিত িাখকত িকে। অথ যাৎ রনকয়ািপ্রাপ্ত েকেি প্রািরম্ভক পেতন এেং পেনশন এককে 

োঁোইকয়ি সময় প্রাপ্য মূল পেতকনি সমান ের্ যন্ত গ্রিে কিকত োিকেন। উেকিাক্ত শতযািীকন পেনশকনি 

েরিমাে রনি যািে কিাি েিেতী ের্ যাকয় পুনঃ পেনশন সমন্বয় ব্যতীত রতরন োরষ যক পেতন বৃরদ্ধি সুরেিা 

অথো অন্য পকাকনা পগ্রকড ো েকে েকোন্নরতি সুরেিা োকেন। রে এস আি-৩৮৬ (এ) 

 

( ) ক্ষরতপূিে পেনশন প্রাপ্ত কম যচািী পেনশনকর্াগ্য চাকরিকত পুনঃরনকয়াি পেকল (উেকি েরে যত শতয সাকেকক্ষ) 

রতরন তাঁি পেনশন পভাি কিকত োিকেন, এ পক্ষকে তাঁি পূে য চাকরি ভরেষ্যত পেনশকনি জন্য িেনাকর্াগ্য 

িকে না, অথো পেনশকনি েরিমাে ের্ যন্ত পেতন কম গ্রিে কিকত োিকেন। এ পক্ষকে পূে য চাকরি 

পেনশকনি জন্য িেনাকর্াগ্য িকে। পুনঃরনকয়াকিি পূে য ের্ যন্ত গ্রিেকৃত পেনশন পিিত রেকত িকে না। রে 

এস আি-৩৮৬ (রে) 

(ঙ) রে এস আি এি  রেরি-৩৮৬  অনুসাকি পেনশকনি সুরেিা পভাি না ককি পূে য  চাকরি পেনশকনি জন্য 

িেনাি সুকর্াি পুনঃরনকয়াকিি রতন মাকসি মকধ্য গ্রিে না কিকল, সিকাকিি অনুমরত ব্যতীত তা গ্রিে 

কিা র্াকে না। রে এস আি- রেরি ৩৮৮  

(চ) ক্ষরতপূিে পেনশন প্রারপ্তি েি পেনশনকর্াগ্য চাকরিকত পুনঃরনকয়াি লাভ কিকল এেং প্রাপ্ত পেনশন পভাি 

কিকত থাককল, চ্যিান্ত অেসিগ্রিকেি পক্ষকে তাঁি আনুকতারষক ো পেনশকনি েরিমাে পূে য মঞ্জুিকৃত 

পেনশন এেং দুই চাকরি সংকর্াি ককি রনি যারিত পর্ পেনশন, এ দুইকয়ি মকধ্য পর্ োথ যকয, উিাি অরিক 

িকে না। রেএসআি-রেরি-৪০০ 

(৬) ক্ষরতপূিে অেসিভাতা ও আনুকতারষককি িািঃ 
 

পেনশনকর্াগ্য চাকরিকাল ৫ েেি ো তকতারিক িোি পক্ষকে অথ য রেভাকিি প্রজ্ঞােন নং-০৭.০০.০০০০.১৭১. 

১৩,০০৬.১৫.৮১ তারিখঃ ১৪ ১০-২০১৫ ররোব্দ/২৯-৬-১৪২২ েঙ্গাব্দ এি (ক) অনুকেকে েরে যত পেরেকল চাকরিি 

পময়াকেি রভরত্তকত  েরে যত িাকি ক্ষরতপূিে পেনশন প্রাপ্য। উকেখ্য পেনশনকর্াগ্য চাকরিকাল িেনাি পক্ষকে েেকিি 

ভগ্াংশ িেনাকর্াগ্য না িকলও অথ য রেভাকিি ২৭ রডকসম্বি, ১৯৬৯ তারিকখি পমকমা নং F/IU-18/68-1 এি 

মম যানুসাকি পেনশনকর্াগ্য চাকরিকাল ৫ (োঁচ) েৎসি পূে য িোি েি আকিা অরতরিক্ত একটি েেি পূে য িোি জন্য 

৬ মাস ো উিাি কম সময়  ােরত প্রমারজযত মকম য িণ্য িকে। 

 

উোিিেঃ পেনশনকর্াগ্য চাকরিকাল ৭ েেি ৬ মাস পূে য িোি েি সিকারি কম যচািী ‘ক’ মৃতুয েিে ককিন। 

একক্ষকে 'ক' এি পেনশনকর্াগ্য চাকরিকাল ৮ েেি পূে য িকয়কে মকম য িণ্য িকে এেং তাি েরিোি পেনশন 

পেরেল অনুর্ায়ী ৮ েেি পেনশনকর্াগ্য চাকরিি পময়াকেি িাকি তথা ৩০% িাকি পেনশন োকেন। 
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১.৪.২  অক্ষমতাজরনত অেসিভাতা (Invalid Pension): 

 

শািীরিক ো মানরসক অসামথ য ো  তেককল্যি কািকে সিকাি কর্তযক িঠিত পমরডককল পোড য কর্তযক পকান 

কম যচািীকক প্রজাতকন্ত্রি চাকরিি জন্য অথো পর্ চাকরিকত রনকয়ারজত আকেন, উক্ত চাকরিি জন্য স্থায়ীভাকে 

অক্ষম প ারষত িকয় প্রজাতকন্ত্রি চাকরি িকত অেসি গ্রিে কিকল পর্ অেসিভাতা প্রাপ্য িন, উিাই 

অক্ষমতাজরনত অেসিভাতা। সিকারি চাকরি আইন,২০১৮ এি ৪৬ িািা এেং রে. এস. আি. োে য-১ এি রেরি 

৩২১-৩৩৬ পত অক্ষমতাজরনত অেসিভাতা সম্পতকি নিস্তানরে আতলাচিা করা হতয়তছ।   

 

(ক) অক্ষমতাজরনত অেসিভাতা  প্রারপ্তি শতয ও রনয়মােলীঃ 

 

পকান কম যচািী শািীরিক অথো মানরসক অসামথ্যয ো তেককল্যি কািকে স্থায়ীভাকে অক্ষম িকয় প্রজাতকন্ত্রি চাকরি 

িকত অেসি গ্রিে কিকল রে. এস. আি. এি রেিান মকত রনকম্নাক্ত শকতয অক্ষমতাজরনত অেসিভাতা প্রাপ্য িকেন- 

 

(i) শািীরিক অথো মানরসক অসামথ্যয ো তেককল্যি কািকে প্রজাতকন্ত্রি চাকরিি জন্য অথো প্রজাতকন্ত্রি 

চাকরিি পর্ শাখায় রনকয়ারজত আকেন, উক্ত শাখাি চাকরিি জন্য স্থায়ীভাকে অক্ষম িকয় প্রজাতকন্ত্রি 

চাকরি িকত অেসি গ্রিে কিকল অক্ষমতাজরনত পেনশন প্রাপ্য। রে. এস. আি. োে য-১ এি রেরি -৩২১ 

(BSR Part 1 Rule-321: An invalid pension is awarded, on his 

retirement from the public service to an officer who by 

bodily or mental infirmity is permanently incapacited for the 

public service, or for the particular branch of it to which he 

belongs.) 

(ii) এ অক্ষমতা সিকাি কর্তযক িঠিত পমরডককল পোড য কর্তযক প্রেত্ত সাটি যরিককে িািা প্রতযারয়ত িকত িকে। 

রে. এস. আি. োে য-১ এি রেরি -৩২২ 

(iii)  অন্য পকান কািকে চাকরি িকত অব্যািরত প্রাপ্ত (discharge) পকান কম যচািী অক্ষমতাি স্বেকক্ষ 

অক্ষমতাজরনত পমরডককল সাটি যরিককে োরখল কিকলও অক্ষমতাজরনত পেনশন োকেন না। রে. এস. 

আি. োে য-১ এি রেরি – ৩৩২ 

(iv)  এই অক্ষমতা রেশৃংখলাপূে য জীেন র্ােন ো অরমতাচািী েে অভযাকসি প্রতযক্ষ কািকে িকল পেনশন 

মঞ্জুি কিা র্াকে না। রকন্তু র্রে উিা উক্ত েে অভযাকসি প্রতযক্ষ কািকে না িকয় উক্ত েে অভযাস িািা 

তিারন্বত িয় ো অেনরত  োয়, তা িকল পেনশন মঞ্জুিকািী কর্তযেক্ষ রক েরিমাে পেনশন হ্রাস কিা িকে, 

তা রনি যািে কিকেন। রে. এস. আি. োে য-১ এি রেরি -৩৩৩ 

 

 

(খ) অক্ষমতাি স্বেকক্ষ পমরডককল পোকড যি সাটি যরিককে প্রোন সংক্রান্ত রনয়মােলীঃ 

 

অক্ষমতাি স্বেকক্ষ পমরডককল পোকড যি সুোরিশ গ্রিকেি েদ্ধরত সম্পনকিে িাংলাতদশ সানি িস রুলস্ এিং 

িান্ডাতমন্টাল রুলস্-এি রেিানসমূি নিনরূপঃ 
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(অ) অক্ষমতাজরনত কািকে সিকাি কর্তযক িঠিত পমরডককল পোকড যি সুোরিশ গ্রিকেি জন্য আকেেনকািী 

কম যচািীকক আকেেকনি সাকথ পমরডককল পকইস এেং গ্রিেকৃত রচরকৎসাি একটি সংরক্ষপ্ত রেেিেী সংযুক্ত 

কিকত িকে। রে. এস. আি. োে য-১ এি রেরি- ৩২৩(এ) 

 

(আ) পমরডককল পোড য োি যকযজরনত অেসি গ্রিকেি েয়স অকেক্ষা কম েয়স্ক পকান কম যচািীি পকান রনরে যষ্ট পিাি 

সঠিকভাকে রনে যয় কিকত না োিা সকেও র্রে সািািে দূে যলতাি (general debility) কািকে পুনঃ 

চাকরিি (future service) জন্য অক্ষম েকল রেকেচনা ককি, তািকল এ পক্ষকে পোড য উিাি 

মতামকতি স্বেকক্ষ রেস্তারিত কািে উকেখ কিকে। সম্ভে িকল এরূে পক্ষকে সে যোই রিতীয় পমরডককল 

পোকড যি মতামত গ্রিে কিকত িকে। এোিা এরূে পক্ষকে উক্ত কম যচািীকক অক্ষম প াষোি প্রস্তাকেি স্বেকক্ষ 

অরিস ো রেভািীয় প্রিানকক রেকশষভাকে ব্যাখ্যা প্রোন কিকত িকে। রে. এস. আি. োে য-১ এি রেরি- 

৩২৩(রে) ও (রস) 

(ই) পিকড যকৃত েয়স োি যকযজরনত অেসি গ্রিকেি েয়স অকেক্ষা নীকচ, এমন কম যচািীি পক্ষকে োি যককযি কািকে 

অক্ষমতা পেখা রেকয়কে, পমরডককল সাটি যরিকককে শুধু উিা উকেখই র্কথষ্ট নয়। তকে এরূে পক্ষকে সািািে 

দূে যলতাি কািকে পুনঃচাকরিি জন্য অক্ষম এরূে প্রতযয়ন কিাি পক্ষকে পমরডককল পোকড যি িািোকৃত 

েয়কসি স্বেকক্ষ কািে উকেখ কিকত িকে। রে. এস. আি. োে য-১ এি রেরি -৩২৪ 

(ঈ)    রনি যারিত িিকম অক্ষমতাি সাটি যরিককে প্রোন কিকত িকে। রে. এস. আি. োে য-১ এি রেরি -৩২৭  

(উ)   রেকেশী ডাক্তাি কর্তযক প্রেত্ত সাটি যরিককে উক্ত পেকশ অেরস্থত োংলাকেশ দূতাোকসি কাউরিলি ো অনুরূে 

কর্তযেক্ষ কর্তযক অেেই প্রতযারয়ত িকত িকে। রে. এস. আি. োে য-১ এি রেরি - ৩২২ এি পনাে 

(ঊ)  এি আি-১০এ নং রেরিকত অক্ষমতাি পক্ষকে পমরডককল েিীক্ষা ো পুনঃেিীক্ষা সংক্রান্ত রনম্নরূে রেিান 

িকয়কে— 
 

 (i)  রনকয়ািকািী কর্তযেক্ষ র্রে মকন ককিন পকান কম যচািী এমন পকান পিাকি আক্রান্ত র্াি কািকে পস 

সিকারি োরয়ত্ব র্থার্থভাকে ও েক্ষতাি সাকথ োলকন অক্ষম, অথো এমন পকান পিাকি আক্রান্ত র্া 

অন্যকেি মাকঝও রেস্তাি লাভ কিকত োকি এেং অন্য সিকারি কম যচািীকেি স্বাকস্থযি েকক্ষ 

রেেেজনক িকত োকি, তািকল উক্ত কর্তযেক্ষ েরে যত কম যচািীকক স্বাস্থয েিীক্ষাি জন্য পমরডককল 

কর্তযেকক্ষি রনকে পপ্রিে কিকত োিকেন।  

(ii)  পমরডককল কর্তযেক্ষ র্রে সিকারি কম যচািীি স্বাস্থয েিীক্ষাি েি এই মকম য প্রতযয়ন ককিন পর্, রচরকৎসা 

ও রেোকমি জন্য তাঁি ছুটি প্রকয়াজন এেং তাঁি সুস্থয িোি সম্ভােনা রেদ্যমান, তািকল কর্তযেক্ষ 

পমরডককল কর্তযেকক্ষি সুোরিশকৃত সময় ের্ যন্ত ছুটি মঞ্জুি কিকেন। একক্ষকে ছুটি োওনা না থাককল 

অসািািে ছুটি মঞ্জুি কিকেন। 

(iii) স্বাস্থয েিীক্ষাকন্ত পমরডককল কর্তযেক্ষ র্রে সিকারি কম যচািী চাকরিি জন্য স্থায়ীভাকে অক্ষম েকল 

প্রতযয়ন ককি, তািকল পমরডককল কর্তযেকক্ষি অক্ষম প াষোি রেষয়টি অনরতরেলকম্ব সংরিষ্ট 

কম যচািীকক রলরখতভাকে অেরিত কিকত িকে। অেরিত িোি ৭ রেকনি মকধ্য সংরিষ্ট কম যচািী রিতীয় 

পমরডককল পোকড যি িািা পুনঃ স্বাস্থয েিীক্ষাি জন্য স্বাস্থয অরিেপ্তকিি মিােরিচালককি রনকে 

(প্রতয়াজিীয় রিসি) আকেেন কিকত োিকেন। আকেেন প্রারপ্তি েি স্বাস্থয অরিেপ্তকিি মিােরিচালক 
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প্রথম পমরডককল পোকড যি সেস্য রেকলন না এমন ব্যরক্তকেি সমন্বকয় রিতীয় পমরডককল পোড য িঠন পূে যক 

পুনঃ স্বাস্থয েিীক্ষাি ব্যেস্থা গ্রিে কিকেন। রিতীয় পমরডককল পোড যও উক্ত কম যচািীকক পুনঃ চাকরিি 

জন্য অক্ষম মকম য প্রতযয়ন কিকল র্থার্থ কর্তযেক্ষ উক্ত কম যচািীকক চাকরি িকত অেসি রেকেন এেং 

রেরি পমাতাকেক প্রাপ্য পেনশন এেং/অথো আনুকতারষক মঞ্জুি কিকেন। 

(iv) রিতীয় পমরডককল পোড য সংরিষ্ট কম যচািীকক চাকরিি জন্য সক্ষম েকল প্রতযয়ন কিকল, তাৎক্ষরেকভাকে 

তাঁকক চাকরিকত পুনে যিাল কিকত িকে। একক্ষকে অনুেরস্থতকাল কতযব্যকাল রিকসকে িণ্য িকে। রকন্তু 

পমরডককাল পোড য র্রে সক্ষম েকল প্রতযয়ন না ককি ভরেষ্যকত সুস্থয িোি সম্ভােনা আকে েকল প্রতযয়ন 

ককি, তািকল উক্ত পোকড যি সুোরিশকৃত সময় ের্ যন্ত ছুটি মঞ্জুি কিকত িকে। ছুটি োওনা না থাককল 

অসািািে ছুটি মঞ্জুি কিকত িকে। 

(v)  প্রথম পমরডককল পোকড যি অরভমত অেরিত িোি ৭ (সাত) রেকনি মকধ্য সংরিষ্ট কম যচািী পুনঃ স্বাস্থয 

েিীক্ষাি জন্য আকেেন না জানাকল র্থার্থ কর্তযেক্ষ তাঁকক চাকরি িকত অেসি রেকেন এেং রেরি 

পমাতাকেক প্রাপ্য অক্ষমতাজরনত পেনশন এেং/অথো আনুকতারষক মঞ্জুি কিকেন। 

 
 

(ি) অক্ষমতাি আকেেকনি পক্ষকে আকেেনকািীি অব্যািরতঃ 

 

(অ)  পকান কম যচািী অক্ষমতাি স্বেকক্ষ পমরডককল সাটি যরিককে োরখল কিকল তাঁি আকেেনেকেি উেি রসদ্ধান্ত 

পেরন্ডং পিকখ চাকরিকত েিাল িাখা র্াকে না ো ছুটি প্রোন কিা র্াকে না। উকেখ্য, পেনশন মঞ্জুিকািী 

কর্তযেকক্ষি রেকশষ আকেশ ব্যতীত পমরডককল সাটি যরিককে োরখকলি েিেতী চাকরি পেনশকনি জন্য িেনা 

কিা র্াকে না। রে. এস. আি. োে য-১ এি রেরি -৩৩৪ 

(আ) অরিস প্রিান র্রে মকন ককিন অক্ষমতাি স্বেকক্ষ পমরডককল সাটি যরিককে োরখলকািী পকান চতুথ য পেরেি 

কম যচািী িালকা কাজ কিকত সক্ষম, তািকল পেনশন মঞ্জুি না িওয়া ের্ যন্ত তাঁকক চাকরিকত েিাল িাখা 

র্াকে। তকে পস অেসি গ্রিে না কিা ের্ যন্ত উক্ত েে পূিে কিা র্াকে না। একক্ষকে পকেল পমরডককল 

সাটি যরিকককেি তারিখ ের্ যন্ত চাকরিকাল পেনশকনি জন্য িেনা কিা র্াকে। রে. এস. আি. োে য-১ এি রেরি 

-৩৩৫ 

(ই) ছুটি পভািিত অেস্থায় অক্ষমতাজরনত পমরডককল সাটি যরিককে োরখল কিা িকল, ছুটি পশকষ অেসি গ্রিে 

কার্ যকি িকে এেং ছুটি সমারপ্ত ের্ যন্ত ছুটিকালীন পেতন পেকত থাককেন। রে. এস. আি. োে য-১ এি রেরি     

-৩৩৬ 

(ঈ) ছুটি পভািিত অেস্থায় অক্ষমতা পেখা রেকল পমরডককল সাটি যরিকককেি তারিখ এেং প্রকৃত অেসি গ্রিকেি 

তারিখ (র্া তাঁি ছুটিি সমারপ্তি তারিখকক অরতক্রম কিকে না) এই দুইকয়ি মধ্যেতী সময়কক ছুটি রিকসকে 

িণ্য কিকত িকে। রে. এস. আি. োে য-১ এি রেরি -৩৩৬ এি পনাে 

 

( ) অক্ষমতাজরনত অেসিগ্রিকেি েি পুনঃরনকয়াি সংক্রান্ত রেিানােলীঃ 

(অ)  অক্ষমতাজরনত পেনশন গ্রিকেি েি পকান কম যচািী চাকরিি পকান এক শাখাি কাকজি জন্য অক্ষম িকল 

অন্য ো অন্য পকান েকেি ো কাকজি জন্য সক্ষম িকল তাকক পসখাকন পুনঃরনকয়াকি পকান োঁিা নাই। 

ক্ষরতপূিে পেনশকনি েি পুনঃরনকয়াকিি পক্ষকে আনুকতারষককি অথ য পিিত োন, পেনশন উকত্তালন এেং 
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চাকরি িেনাি রেষকয় পর্ রেিান আকে, তা এরূে পুনঃরনকয়াকিি েি পেনশন ও আনুকতারষককি অথ য পিিত 

োন এেং চাকরি িেনাি পক্ষকেও প্রকর্াজয িকে। রেএসআি-রেরি ৩৮৯ 

(আ)  রেএসআি ৩৮৬ এি আওতায় অক্ষমতাজরনত পেনশন প্রারপ্তি েি পেনশনকর্াগ্য চাকরিকত পুনঃরনকয়াি 

লাভ কিকল এেং প্রাপ্ত অক্ষমতাজরনত পেনশন পভাি কিকত থাককল, চ্যিান্ত অেসিগ্রিকেি পক্ষকে তাঁি 

আনুকতারষক ো মূল পেনশকনি েরিমাে পূে য মঞ্জুিকৃত পেনশন এেং দুই চাকরিি সংকর্াি ককি রনি যারিত 

পেনশন, এ দুইকয়ি মকধ্য পর্ োথ যকয, উিাি অরিক িকে না। রেএসআি -৪০০ 

 প্রসংিক্রকম উকেখ্য এ রেরিকত পুনঃরনকয়াকিি কথা েলা িকয়কে, পূনে যিাকলি কথা েলা িয় নাই রেিায় 

অক্ষমতা দূি িকলও একই েকে পুনে যিাকলি পকাকনা রেরিিত সুকর্াি নাই। অক্ষমতা দূি িকল নতুনভাকে 

সিাসরি রনকয়াকিি সকল আনুষ্ঠারনকতা োলনপূে যক সিকারি চাকরিকত পুনঃরনকয়াি প্রাপ্ত িকত োকিন।  

 

(ঙ) নতুন চাকরিি জন্য পেনশনঃ 

 রেএসআি রেরি-৩৯৬-৩৯৯ এি পক্ষে ব্যতীত, পেনশনসি অব্যােরিতপ্রাপ্ত পকান কম যচািী েিেতী ের্ যাকয় 

পুনঃরনকয়ািপ্রাপ্ত িকল পস তাি নতুন চাকরি পৃথক পেনশকনি জন্য িেনা কিকত োিকেন না। র্রে নতুন 

চাকরি পেনশকনি জন্য িেনাকর্াগ্য িয়, তািকল দুইটি চাকরি এককে একটি পেনশকনি জন্য িেনাকর্াগ্য 

িকে। রেএসআি-রেরি-৩৯৯ 

 রেকিষেঃ  িেকম যচািীি (অেসি) আইন, ১৯৭৪ এি পপ্ররক্ষকত েতযমাকন পকেল ক্ষরতপূিে এেং 

অক্ষমতাজরনত পেনশনপ্রাপ্ত কম যচািীকক সিাসরি রনকয়াকিি রেরি রেিান অনুসিেপূে যক নতুনভাকে চাকরিকত 

রনকয়াি কিা র্ায়।  এরূে অেসিপ্রাপ্ত কম যচািী চাকরিকত পুনঃরনকয়ারজত িকল পেনশন ও আনুকতারষক 

পিিত প্রোকনি শকতয তাঁি পূে য চাকরি নতুন চাকরিি সাকথ পেনশকনি জন্য িেনা কিা র্াকে।  

 

(চ) অক্ষমতাজরনত অেসিভাতা ও আনুকতারষককি িািঃ 

 সিকাি কর্তযক সময় সময় জািীকৃত আকেশ পমাতাকেক অেসিভাতা ও আনুকতারষক রনি যািে কিকত িকে। 

েতযমাকন সিকারি কম যচািীিকেি পেনশন সিজীকিে আকেশ, ২০২০ এি সংকর্াজনী-১৯ (অথ য রেভাি, 

প্ররেরি অনুরেভাকিি প্রজ্ঞােন নম্বি ০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০০৬.১৫-৮১ তারিখঃ ১৪-১০-২০১৫ররঃ) এ 

েরে যত পেনশন ও আনুকতারষক পেরেকলি রভরত্তকত অেসিভাতা ও আনুকতারষক রনি যািে কিকত িকে।  

 

 

 

১.৪.৩  োি যকযজরনত অেসিভাতা  (Superannuation Pension): 

পকান কম যচািীি একটি রনরে যষ্ট েয়স পূে য িকল চাকরি িকত োধ্যতামূলকভাকে অেসি গ্রিে কিকত িয়। এ িিকনি 

োধ্যতামূলক অেসিগ্রিেকক োি যকযজরনত অেসিগ্রিে েলা িয় এেং এ প্রকাি অেসি গ্রিকেি কািকে পর্ অেসিভাতা 

পেয়া িয়, তাকক োি যকযজরনত অেসিভাতা েলা িয়। সিকারি চাকরি আইন, ২০১৮ এি ৪৩ িািা এেং রে. এস. 

আি. োে য ১ এি রেরি-৩৩৭ পত এ সম্পরকযত রেষকয় রেস্তারিত েে যনা কিা িকয়কে।  

 

 

(ক) োি যকযজরনত  অেসকিি  েয়সঃ  

 

(এ) োি যব্যজরনত অেসি সংক্রান্ত রেষকয় সিকারি চাকরি আইন, ২০১৮ এি িািা ৪৩ এি রেিান রনম্নরূেঃ  
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“৪৩। সিকারি কম যচািীি অেসি গ্রিে। (১) এই আইকনি অন্যান্য রেিান সাকেকক্ষ- 

(এ)   একজন সিকারি কম যচািী তািাি েয়স ৫৯ (ঊনষাে) েৎসি পূরতযকত, এেং 

(রে)   একজন মুরক্তকর্াদ্ধা সিকারি কম যচািী তািাি েয়স ৬০ (ষাে) েৎসি পূরতযকত, অেসি গ্রিে করিকেন।  

(২) সিকাি ো, পক্ষেমত, উেযুক্ত কর্তযেক্ষ উে-িািা (১) এি েিা (খ) এ উরেরখত মুরক্তকর্াদ্ধা কম যচািীি 

মুরক্তকর্াদ্ধা সনে ো েরিরচরত র্াচাই করিকত োরিকেঃ  

তকে শতয থাকক পর্, মুরক্তকর্াদ্ধা রিসাকে প্রজাতকন্ত্রি ককম য রনকয়াি লাভকািী ব্যরক্ত এইরূে র্াচাই িইকত 

অব্যািরত প্রাপ্ত িইকেন।” 

 

(রে) োি যকযজরনত পেনশন সংক্রান্ত রেষকয় রে. এস. আি. োে য -১ এি রেরি ৩৩৭ এি রেিান রনম্নরূেঃ 

 

রেরি-৩৩৭। পকান কম যচািীি একটি রনরে যষ্ট েয়স পূে য িোি কািকে রেরি অনুর্ায়ী অেসি গ্রিে কিকল ো অেসি 

গ্রিকে োধ্য িকল োি যকযজরনত পেনশন মঞ্জুি কিা িয় (A Superannuation Pension is 

granted to an officer in superior service entitled or compelled, 

by rule, to retire at a particular age)। 

 

(খ) োি যকযজরনত অেসিভাতা ও আনুকতারষককি িািঃ 

 

োি যকযজরনত অেসিগ্রিকেি পক্ষকে সিকারি কম যচািীিেকক পেনশনকর্াগ্য চাকরিি রভরত্তকত সিকাি কর্তযক সমকয় 

সমকয় জািীকৃত পেনশন ও আনুকতারষক পেরেকল েরে যত িাকি পেনশন ও আনুকতারষক প্রোন কিা িকে। েতযমাকন 

সিকারি কম যচািীিকেি পেনশন সিজীকিে আকেশ, ২০২০ এি সংকর্াজনী -১৯ এ (অথ য রেভাি, প্ররেরি 

অনুরেভাকিি প্রজ্ঞােন নম্বি ০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০০৬.১৫-৮১ তারিখঃ ১৪-১০-২০১৫ররঃ) প্রেরশ যত পেনশন ও 

আনুকতারষক পেরেকল েরে যত িাকি পেনশন ও আনুকতারষক প্রকেয় িকে। 

 

১.৪.৪  অেসিজরনত অেসিভাতা  (Retiring Pension): 

সিকারি চাকরি আইন, ২০১৮ এি ৪৪ িািাি রেিান মকত সিকারি কম যচািীি পমাে চাকরিকাল ২৫ েেি পূে য িোি েি 

ঐরেক অেসি গ্রিে কিাি পক্ষকে অথো উক্ত আইকনি ৪৫ িািাি রেিানমকত জনস্বাকথ য সিকাি কর্তযক অেসি প্রোকনি 

িকল পর্ অেসিভাতা প্রোন কিা িয়, তাই িকে অেসিজরনত অেসিভাতা। 

 

(ক) অেসিজরনত অেসিভাতাি  জন্য িেনাকর্াগ্য চাকরিকালঃ 

 

অেসিজরনত অেসিভাতা প্রারপ্তি জন্য কম যচািীি চাকরিকাল ২৫ েেি পূে য িকত িকে। অথ যাৎ চাকরিকাল ২৫ েেি পূে য 

না িকল এ প্রকাি অেসি গ্রিে কিা র্ায় না অথো চাকরিকাল ২৫ েেি পূে য না িকল সিকািও পকান কম যচািীকক 

জনস্বাকথ য এ প্রকাি অেসি রেকত োকি না। 

 

অথ য রেভাকিি স্মািক নং MF/RU-2 (13)/76/25, তারিখঃ ২ মাচ য, ১৯৭৭ অনুর্ায়ী এ প্রকাি অেসকিি পক্ষকে 

চাকরিকাল েলকত পমাে চাকরিকালকক বুঝাকনা িকয়কে। তকে পমাে চারকিকাকলি রভরত্তকত অেসি পেওয়া িকলও 

অেসিভাতা োকেন  অেসিভাতাকর্াগ্য চাকরিকাকলি রভরত্তকত। 
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উোিিে 

 

‘রমঃ  পিাকসন’ একজন সিকারি কম যচািী। রতরন ২০ জানুয়ারি, ১৯৯৫ তারিকখ সিকারি চাকরিকত পর্ািোন ককিন 

এেং ২২ পসকেম্বি, ২০২০ তারিকখ চাকরি িকত ঐরেক অেসিগ্রিকেি ইো ব্যক্ত ককিন অথো সিকাি জনস্বাকথ য উক্ত 

তারিখ িকত তাঁকক অেসি োকনি রসদ্ধান্ত গ্রিে ককি। রতরন তাঁি চাকরি জীেকন ২ (দুই) েেি অসািািে ছুটি পভাি 

ককিন। একক্ষকে তাঁি পমাে চাকরিকাল ২৫ েৎসি ৮ মাস ২ রেন িওয়ায় রতরন ঐরেক অেসিগ্রিে কিকত োিকেন 

অথো সিকািও জনস্বাকথ য তাঁকক অেসি প্রোন কিকত োিকে। 

 

 একক্ষকে রতরন  পর্কিতু চাকরি জীেকন ২ েেি অসািািে ছুটি পভাি ককিকেন পসকিতু তাঁি পেনশনকর্াগ্য চাকরিকাল 

িকে (২৫ েৎসি ৮ মাস ২ রেন - ২ েৎসি) = ২৩ েৎসি ৮ মাস ২ রেন। েেকিি ভগ্াংশ ৬ মাকসি অরিক িওয়া 

সকেও ঐরেক অেসিগ্রিকেি পক্ষকে উক্ত ভগ্াংশ িেনাকর্াগ্য িকে না। তকে সিকাি কর্তযক অেসি প্রোন কম যচািীি 

ইোি উেি রনভযি ককি না রেিায় সিকাি কর্তযক অেসি প্রোকনি পক্ষকে েৎসকিি ভগ্াংশ িেনাকর্াগ্য িকে এেং এই 

পক্ষকে েেকিি ভগ্াংশ পর্াি িকয়  অেসিভাতাকর্াগ্য চাকরিকাল িকে ২৪ েেি। অথ যাৎ ঐরেক অেসি গ্রিকেি পক্ষকে 

অেসিভাতাকর্াগ্য চাকরিকাল  ২৩ েেি এেং সিকাি কর্তযক অেসিপ্রোকনি পক্ষকে অেসিভাতাকর্াগ্য চাকরিকাল ২৪ 

েেকিি জন্য অেসিভাতা োকেন। 

 

 

(খ) অেসিজরনত অেসিভাতা ও আনুকতারষককি িািঃ 

 

েতযমাকন সিকারি কম যচািীিকেি পেনশন সিজীকিে আকেশ, ২০২০ এি সংকর্াজনী-১৯ পত (অথ য রেভাকিি প্রজ্ঞােন 

নং-০৭.০০.০০০০. ১৭১.১৩.০০৬.১৫.৮১ তারিখ: ১৪-১০-২০১৫ ররোব্দ/২৯-৬-১৪২২ েঙ্গাব্দ) েরে যত পেনশন ও 

আনুকতারষক পেরেকল প্রেরশ যত চাকরিি পময়াকেি রভরত্তকত আনুকতারষক ও পেনশন প্রতদয় িকে। 

 

 

১.৪.৫  োরিোরিক অেসিভাতা (Family Pension):    

  পকান সিকারি কম যচািী অেসিভাতা প্রারপ্তি পর্াগ্যতা কিাি েি অথ যাৎ অেসিভাতা প্রারপ্তি জন্য প্রতয়াজিীয় 

নূন্যেম চাকরিকাল পূে য িোি েি চাকরিিত অেস্থায় রকংো অেসিগ্রিকেি েি মৃতুযেিে কিকল অথো রনকখাঁজ িকল 

উ  কম যচািীি েরিোকিি ভিেকোষকেি জন্য পর্ অেসিভাতা পেওয়া িয়, তাই োরিোরিক অেসিভাতা।  

   সিকারি কম যচািীিকেি পেনশন সিজীকিে আকেশ, ২০২০ এি রেিান অনুর্ায়ী েতযমাকন োরিোরিক অেসিভাতা 

প্রারপ্তি জন্য নূন্যেম অেসিভাতামোগ্য চাকনরকাল ০৫ (পোঁচ) িছর হতে হতি।  

 অিসরিাোতোগ্য চাকনরকাল ০৫ (পোঁচ) িছর পূণ ি হিার পূতি ি মকাি কম িচারী মৃত্যুিরণ করতল োর পনরিার 

পানরিানরক অিসরিাো প্রাপ্য হতিি িা। েতি সরকানর কম িচারীগতণর অিসরকালীি প্রাপ্যো পুিঃনিি িারণ সংক্রান্ত 

অথ ি নিিাতগর প্রজ্ঞাপি িং ০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০০৬.১৫.৮১ োনর ঃ ১৪ অতটাির ২০১৫নরঃ/২৯ আনিি ১৪২২ 

িঙ্গাব্দ এর (ঘ) অনুতেতদর নিিাি অনুোয়ী এরূপ মেতে কম িচারীর চাকনরর মময়াতদর প্রনে িছর নকংিা উহার অংশ 

নিতশতির জন্য কম িচারীর ৩ (নেি) টি  মূল মিেতির সমপনরমাণ হাতর েোঁর পনরিার এককালীি নিতশি আনথ িক 

সহায়ো প্রাপ্য হতিি। 
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(ক) কম িচারীর মৃত্যুতে পানরিানরক অিসরিাো প্রানির মোগ্য সদস্যবৃন্দঃ 

 

োরিোরিক অেসিভাতা প্রারপ্তি মোগ্য ব্যনি এিং পানরিানরক অিসরিাো প্রানির শেিানদ সম্পতকি েদানিন্তি 

Finance and Revenue Department এর স্মারক িং 2566 (40) F, োনর ঃ ১৬ এনপ্রল, 

১৯৫৯নরঃ এ নিস্তানরে িণ িিা করা হতয়তছ। সরকানর কম িচারীগতণর মপিশি সহজীকরণ আতদশ, ২০২০ এর 

সংতোজিী-২১ মেও উহা সনন্নতিনশে করা হতয়তছ। উি স্মারক মমাোতিক- 

 

(১) আনুকতারষককি (Death-cum-retirement gratuity) উকেকে েরিোি েলকত সিকারি 

কম িচারীর রনকন্মা  আত্নীয়কেিকক বুঝাকে-  

(এ) পুরুষ কম যচািীি পক্ষকে স্ত্রী অথো স্ত্রীিে। 

 

(রে) মরিলা কম যচািীি পক্ষকে স্বামী। 

 

(রস) সিকারি কম যচািীি সন্তান। 

 

(রড) সিকারি কম যচািীি মৃতপুকেি রেিো স্ত্রী ো স্ত্রীিে এেং সন্তানিে। 

 

 

সিকারি কম িচারীর উেকিা েরিোকিি সদস্যতদর অিেিমাতি নিতনর জীনিে এক িা একানিক আত্নীয়তক সরকানর 

কম িচারীর আনুতোনিতকর অথ ি সমিাতি িন্টি কতর নদতে হতি- 

  

(এ)  ১৮ েৎসকিি কম েয়স্ক ভাই।  

(রে) অরেোরিতা এেং রেিো পোন। 

 

(রস) রেতা। 

 

(রড) মাতা।  

 

উেকি েরে যত আত্নীকয়ি অিেিমাতি নিতনর আত্নীয়গণতক সরকানর কম িচারীর আনুতোনিতকর অথ ি সমিাতি িন্টি কতর 

নদতে হতি1- 

(এ) িাই। 

(নি) মিাি। 
 

(২) (এ) োরিোরিক অেসিভাতা েরিোকিি সকল সেকস্যি ভিেকোষকেি জন্য েরিোকিি রনকম্নাক্ত সেস্যকেি 

েিােকি মঞ্জুি কিা র্াকে- 

 

(i) পুরুষ কম যচািীি পক্ষকে রেিো স্ত্রী/স্ত্রীিে এেং মরিলা কম যচািীি পক্ষকে স্বামী। তকে সিকারি 

কম যচািীি একারিক স্ত্রী থাকাি পক্ষকে ২৫ েেকিি অরিক েয়স্ক পুে ও রেোরিতা কন্যািে োকে 

অন্যান্য সন্তান এেং স্ত্রী রমকল পমাে সেস্য সংখ্যা র্রে ৪ (চাি) এি অরিক না িয়, তািকল ২৫ 

েৎসকিি অরিক েয়স্ক পুে ও রেোরিতা কন্যািে োকে অন্য সেস্যিকেি মকধ্য অেসিভাতা সমিাকি 

েরন্টত িকে। রকন্তু তাঁকেি রমরলত সংখ্যা ৪ (চাি) এি অরিক িকল স্ত্রীিে প্রকতযকক ১/৪ অংশ রিসাকে 

 
1 অথ ি নিিাতগর স্মারক িং ০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০০২.১২ (অংশ-১)-৫৭ োনর ঃ ২৮তশ মম ২০১২নরঃ এর মাধ্যতম িাই এিং মিািতক সংতোজি করা হতয়তছ (সরকানর 

কম িচারীগতণর মপিশি সহজীকরণ আতদশ, ২০২০ এর সংতোজিী-২০ দ্রষ্টব্য)। 
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োোি েি র্া অেরশষ্ট থাককে,  তা সন্তানকেি মকধ্য (২৫ েৎসকিি অরিকেয়স্ক পুে এেংরেোরিতা 

কন্যািে োকে) সমিাকি েন্টন কিকত িকে।  

(ii) স্বামী/স্ত্রী না থাকাি পক্ষকে (i) জীরেত পজযষ্ঠ পুে; 

(iii) স্বামী/স্ত্রী এেং জীরেত পজযষ্ঠ পুে না থাকাি পক্ষকে [(i) এেং (ii)] অরেোরিতা েকয়াকজযষ্ঠা কন্যা। 

উকেখ্য েকয়াকজযষ্ঠা অরেোরিতা কন্যাি মৃতুয ো রেোি িোি পক্ষকে েিেতী েকয়াকজযষ্ঠা অরেোরিতা 

কন্যা; 

(iv) স্বামী/স্ত্রী, জীরেত পুে এেং অরেোরিতা কন্যা না থাকাি পক্ষকে [(i) পথকক (iii)] জীরেত 

েকয়াকজযষ্ঠা রেিো কন্যা; 

(v) স্বামী/স্ত্রী, জীরেত পুে, অরেোরিত কন্যা এেং রেিো কন্যা না থাকাি পক্ষকে [(i) পথকক (iv)] মৃত 

পুকেি পজযষ্ঠ রেিো স্ত্রী; 

(vi) স্বামী/স্ত্রী, জীরেত পুে, অরেোরিতা কন্যা, রেিো কন্যা এেং মৃতপুকেি রেিো স্ত্রী না থাকাি পক্ষকে 

[(i) পথকক (v)] মৃত পুকেি জীরেত পজযষ্ঠ পুে; 

(vii) স্বামী/স্ত্রী, জীরেত পুে, অরেোরিত কন্যা, রেিো কন্যা, পুকেি রেিো স্ত্রী এেং মৃত পুকেি পুে না 

থাকাি পক্ষকে [(i) পথকক (vi)] মৃত পুকেি অরেোরিত েকয়াকজযষ্ঠা কন্যা; 

(viii) স্বামী/স্ত্রী, জীরেত পুে, অরেোরিত কন্যা, রেিো কন্যা, মৃতপুকিি রেিো স্ত্রী, মৃতপুকেি পুে এেং 

মৃতপুকেি অরেোরিতা কন্যা না থাকাি পক্ষকে [(i) পথকক (vii)] মৃতপুকেি েকয়াকজযষ্ঠা রেিো 

কন্যা।  

(রে) উেকি উকেরখত েরিোকিি সেস্যিে না থাকাি পক্ষকে রনকম্নাক্ত রনভযিশীল সেস্যিকেি অনুকূকল 

অগ্রারিকাকিি ক্রমানুসাকি োরিোরিক অেসিভাতা মঞ্জুি কিা র্াকে- 

(i) রেতা; 

(ii) রেতাি অেতযমাকন মাতা; 

(iii) রেতা ও মাতাি অেতযমাকন ১৮ েৎসকিি কম েয়স্ক েকয়াকজযষ্ঠ ভাই; 

(iv) রেতা, মাতা এেং ১৮ েৎসকিি কমেয়স্ক ভাই এি অেতযমাকন অরেোরিতা েকয়াকজযষ্ঠা পোন। 

েকয়াকজযষ্ঠা পোকনি মৃতুয ো রেোি েন্ধকন আেদ্ধ িওয়াি পক্ষকে তৎেিেতী অরেোরিতা েকয়াকজযষ্ঠ 

পোন; 

(v) রেতা, মাতা, ১৮ েৎসকিি কম েয়স্ক ভাই এেং অরেোরিতা পোন এি অেতযমাকন রেিো পজযষ্ঠ 

পোন।  

(৩) রনকন্মা  পক্ষকে পকান অেসিভাতা প্রতদয় হতি িা- 

(i)  রেতা, মাতা, ১৮ েৎসকিি কম েয়স্ক ভাই, অরেোরিতা ো রেিো পোন মৃত কম যচািীি উেি ভিে-

পোষকেি জন্য  রনভযিশীল রেকলন র্রে এই মকম য র্থার্থ প্রমােেে োরখল কিকত না োকিন; 

(ii)   সিকািী কম যচািীি েরিোকিি পকান মরিলা সেকস্যি রেোি িওয়াি পক্ষকে; 

(iii)   সিকািী কম যচািীি েরিোকিি পকান রেিো সেকস্যি রেোি িওয়াি পক্ষকে; 

(iv)   ভাইকয়ি েয়স ১৮ েৎসি পূে য িওয়াি পক্ষকে; 
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 (v)   সিকািী কম যচািীি েরিোিভুি নয় এমন ব্যরক্তকক।  

 

(৪)  একারিক স্ত্রী থাকাি পক্ষে ব্যতীত একই সংকি কম যচািীি েরিোকিি একারিক সেস্যকক অেসিভাতা প্রকেয় 

িকে না। 

 

(৫)  অেসিভাতাপ্রাপ্ত েরিোকিি পকান সেকস্যি মৃতুয িকল ো রেোিেন্ধকন আে  িকল েিেতী সেস্য অেসিভাতা 

প্রাপ্য হতিি। 

(৬)  সরকানর কম িচারীর পনরিাতরর সদস্যতদরতক নিদ্যমাি নিিাতির আতলাতক প্রদি মকাি অসািারণ অিসরিাো 

অথিা গ্রুাচুইটি এর সাতথ এ নিনির আতলাতক পনরতশািতোগ্য অিসরিাোও প্রদাি করা মেতে পাতর (নি. 

এস. আর. পার্ ি-১ এর নিনি ৪১০)। 

(৭)  োরিোরিক অেসিভাতা  গ্রিেকািীি ভরেষ্যত সোচিে অেসিভাতা মঞ্জুরিি অন্তরন যরিত পূে যশেি। 

 

উেকিি েে যনাি আকলাকক োরিোরিক অেসিভাতা /আনুকতারষক প্রারপ্তি অগ্রারিকাি রনকম্ন সংকক্ষকে উেস্থােন কিা িকলাঃ 

 

প্রথম অগ্রারিকািক্রমঃ  পেনশন প্রোন কিা িয়  েরেোকিি সকল সেস্যকেি ভিেকোষকেি জন্য। র্াি কািকে মকনানয়ন 

না থাকাি পক্ষকে প্রথম অগ্রারিকািক্রকমি সেস্যিে সককল এককে রমরলতভাকে মারসক পেনশন োকেন।  প্রথম 

অগ্রারিকািক্রকমি সেস্য থাকাি পক্ষকে রিতীয়, র্ততীয় ও চতুথ য অগ্রারিকািক্রকমি পকান সেস্য ো আত্নীয় োরিোরিক 

মারসক পেনশকনি পকান অংশ োকেন না।  প্রথম অগ্রারিকািক্রকমি রনকম্নাক্ত সেস্যিে এককে মারসক পেনশকনি সম্পূে য 

অংশ োকেনঃ 

(i) স্বামী/স্ত্রী; (ii) ২৫ েেকিি কম েয়স্ক পুে; (iii) অরেোরিতা/রেিো/তালাকপ্রাপ্ত কন্যা; এেং (iv) মৃতপুকেি 

রেিো স্ত্রী, ১৮ েেি েয়স্ক পুে এেং অরেোরিতা/রেিো/তালাকপ্রাপ্ত কন্যা।  

রিতীয় অগ্রারিকািক্রমঃ   প্রথম অগ্রারিকািক্রকমি পকান সেস্য না থাকাি পক্ষকেই পকেলমাে রিতীয় অগ্রারিকািক্রকমি  

সেস্যিে  সমিাকি মারসক োরিোরিক পেনশন প্রাপ্য িকেন। রিতীয় অগ্রারিকািক্রকমি পকান সেস্য থাকাি পক্ষকে র্ততীয় 

ও চতুথ য অগ্রারিকািক্রকমি পকান আত্নীয় মারসক পেনশন প্রাপ্য িকেন না। রিতীয় অগ্রারিকািক্রকমি রনকম্নাক্ত সেস্যিে 

এককে সমিাকি মারসক পেনশন প্রাপ্য িকেনঃ  

(i) কম যচািীি ২৫ েেকিি ঊর্ধ্যেয়স্ক পুে; (ii) রেোরিত কন্যা; এেং (iii) মৃত পুকেি ১৮ েেকিি ঊর্ধ্য েয়স্ক পুে 

ও রেোরিত কন্যা (উকেখ্য মৃতপুকেি েরিোকিি উরেরখত সেস্যিে সককল রমকল এক অংশ োকেন)।  

র্ততীয় অগ্রারিকািক্রমঃ প্রথম ও রিতীয় অগ্রারিকািক্রকমি পকান সেস্য না থাকাি পক্ষকেই পকেল র্ততীয় অগ্রারিকািক্রকমি 

রনকম্নাক্ত আত্নীয়েি য কম যচািীি উেি রনভযিশীল রেকলন, এ শকতয এককে মারসক পেনশন প্রাপ্য িকেনঃ 

(i) ১৮ েেকিি কমেয়স্ক আেন ভাই; (ii) অরেোরিতা/রেিো/তালাকপ্রাপ্ত আেন পোন; (iii)  রেতা; এেং (iv) মাতা।  

চতুথ য অগ্রারিকািক্রমঃ মৃত কম যচািীি প্রথম ও রিতীয় অগ্রারিকািক্রকমি েরিোকিি পকান সেস্য এেং র্ততীয় 

অগ্রারিকািক্রকমি পকান আত্নীয় না থাকাি পক্ষকেই রনকম্নাক্ত চতুথ য অগ্রারিকািক্রকমি আত্নীয়েি য কম যচািীি উেি রনভযিশীল 

রেকলন, এ শকতয সমিাকি মারসক পেনশন প্রাপ্যঃ 

(i) কম যচািীি ১৮ েেকিি ঊর্ধ্যেয়স্ক ভাই; এেং (ii) রেোরিত পোন। 
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( ) পানরিানরক অিসরিাোর মেতে উিরানিকার  মতিািয়ি পদ্ধনেঃ 

োরিোরিক পেনশকনি পক্ষকে সংরিষ্ট  কম যচািীকক চাকরিিত অেস্থায় অথো েিেতী পর্ পকান সমকয় তাি েরিোকিি 

পর্ পকান এক ো একারিক সেস্যকক তাি োরিোরিক পেনশকনি সম্পূে য ো অংশ রেকশকষি উত্তিারিকািী মকনানীত 

কিকত োিকেন (সিকারি কম যচািীিকেি পেনশন সিজীকিে আকেশ, ২০২০ এি অনুকেে ৩.০১) । েরিোকিি এককি 

অরিক সেস্যকক মকনানয়ন প্রোকনি পক্ষকে তাকেি প্রকতযককি প্রাপ্য অংশ রনরে যষ্ট ককি রেকত িকে। এ মকনানয়ন 

রনি যারিত িিকম প্রোন কিকত িকে। মকনানয়কনি অেতযমাকন োরিোরিক পেনশন ও আনুকতারষক প্রোকনি পক্ষকে  তাি 

সে যকশষ রনয়ন্ত্রেকািী কর্তযেক্ষ তৎকালীন অথ য ও িাজস্ব রেভাকিি ১৬-০৪-১৯৫৯ররঃ তারিকখি স্মািক নং ২৫৬৬(৪০)-

এি (সিকারি কম যচািীিকেি পেনশন সিজীকিে আকেশ, ২০২০ এি সংকর্াজনী-২১) এেং অথ য  রেভাকিি ২৮-০৫-

২০১২ররঃ তারিকখি স্মািক নং-০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০০২.১২ (অংশ-১)-৫৭ (সিকারি কম যচািীিকেি পেনশন 

সিজীকিে আকেশ, ২০২০ এি সংকর্াজনী-২০) অনুসিকে উত্তিারিকািী রনে যয় কিকেন। র্রে মকনানয়ন প্রোন কিা না 

িয় রকংো অংশ রেকশকষি জন্য মকনানয়ন প্রোন কিা িয় তািকল প্রথম পক্ষকে সমূেয় পেনশন এেং রিতীয় পক্ষকে 

অেরশষ্ট অংশ োরিোকিি অন্যান্য সেস্যিে সমিাকি প্রাপ্য িকেন। মকনানীত পকান সেকস্যি মৃতুয িকল তাি মকনানয়ন 

োরতল  প াষোপূে যক তেস্থকল অন্য ব্যরক্তি নাকম নতুনভাকে মকনানয়ন প্রোন কিা পর্কত োকি। মৃত পেনশনাকিি 

স্ত্রী/স্বামী পুনিায়  রেোি েন্ধকন আেদ্ধ িন নাই মকম য স্থানীয় রসটি ককে যাকিশকনি কাউরিলি/কেৌিসভাি পময়ি/ ইউরনয়ন 

েরিষকেি পচয়ািম্যাকনি সাটি যরিকককেি রভরত্তকত সে যকশষ রনয়ন্ত্রেকািী কর্তযেকক্ষি প্রেত্ত সাটি যরিককে গ্রিেকর্াগ্য িকে 

(সিকারি কম যচািীিকেি পেনশন সিজীকিে আকেশ, ২০২০ এি সংকর্াজনী-৩)। পকাে য িকত সাককসশন সাটি যরিককে 

প্রোকনি োধ্যোিকতা নাই।  

 

(ি) রেিো স্ত্রী/রেেত্নীক স্বামীি অেসিভাতাঃ 

(এ) সিকারি কম যচািীিকেি পেনশন সিজীকিে আকেশ, ২০২০ এি অনুকেে ৩.০২ পমাতাকেক পর্ সকল রেিো স্ত্রী 

০১-০৬-১৯৯৪ররঃ তারিকখ োরিোরিক পেনশন প্রাপ্ত িকতন অথো েিেতী সমকয় প্রাপ্য িকেন, তািা পুনঃরেোি 

না কিাি শকতয আজীেন োরিোরিক পেনশন প্রাপ্য িকেন। তকে কম যচািীি রেিো স্ত্রীি পুনঃরেোি না কিাি 

অংিীকািনামা ো প্রতযয়নেে োরখকলি শতয ৫০ েেকিি ঊর্ধ্য েয়সী রেিোি পক্ষকে প্রকর্াজয িইকে না (সিকারি 

কম যচািীিকেি পেনশন সিজীকিে আকেশ, ২০২০ এি সংকর্াজনী-১৯) । 

(রে) অথ য রেভাকিি ১৪-১১-২০১৮ররঃ তারিকখি ০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০০৩.১৮-১৩৮ নং প্রজ্ঞােন (সিকারি 

কম যচািীিকেি পেনশন সিজীকিে আকেশ, ২০২০ এি সংকর্াজনী-১৪) অনুর্ায়ী মৃত মরিলা কম যচািীি স্বামী 

পুনিায় রেোি েন্ধকন আেদ্ধ না িকল রেিো স্ত্রীি োরিোরিক পেনশন প্রাপ্যতাি অনুরূে িাকি ও েদ্ধরতকত রতরন 

আজীেন োরিোরিক পেনশন প্রাপ্য িকেন।  

 

( ) পুে সন্তাকনি অেসিভাতাঃ 

োরিোরিক পেনশকনি পক্ষকে পুে সন্তাকনি সময়সীমা েতযমাকন ২৫ েেি। প্রচরলত রেিাকনি পর্ সকল পক্ষকে পুে 

সন্তাকনি পকান েয়সসীমা েতযমাকন উকেখ নাই, পস সকল পক্ষকে েয়স রনরে যকশকষ সকল পুে সন্তান োরিোরিক পেনশন 

প্রাপ্য িকেন। োরিোরিক পেনশন প্রাপ্যতাি পক্ষকে তৎকালীন অথ য ও িাজস্ব রেভাকিি ১৬-০৪-১৯৫৯ররঃ তারিকখি 

স্মািক নং ২৫৬৬(৪০)-এি এি অনুকেে ৫(২)(এ)(ii) -এি অনুসিকে ১৫ েেি পময়ােকাল পূরতযি পকান সময় 
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অেরশষ্ট থাককল শুধু উক্ত সময় পূরতয ের্ যন্ত রতরন োরিোরিক পেনশন প্রাপ্য িকেন। 

 

 

     (ঙ)  রেোরিত কন্যাি  অেসিভাতা ও আনুকতারষক প্রারপ্তি অরিকািঃ 

 

অথ য রেভাকিি স্মািক নং-অম/অরে/রেরি-১/৩রে-১৫/৯৯/৪০, তারিখ: ১৫ এরপ্রল, ২০০৩ এেং পেনশন সিজীকিে 

নীরতমালা (স্মািক নং অম/অরে/প্ররে-১/৩রে ২/২০০৫(অংশ-১)/৫, তারিখ ২৭ জানুয়ারি, ২০০৯) অনুসাকি মৃত 

পেসামরিক সিকািী কম যকতযা/কম যচািীি রেোরিতা কন্যা/কন্যািে ব্যতীত অেি পকান তেি ওয়ারিশ না থাককল ২৫ 

েেকিি ঊকর্ধ্য পুেসন্তাকনি প্রাপ্যতাি অনুরূেশকতয মৃত পেসামরিক সিকািী কম যকতযা/কম যচািীি রেোরিতা 

কন্যা/কন্যািে প্রচরলত রেরিিত েদ্ধরতকত ও িাকি পেনশন/আনুকতারষক প্রাপ্য িকেন (সিকারি কম যচািীিকেি 

পেনশন সিজীকিে আকেশ, ২০২০ এি অনুকেে ৩.০৪)। তকে তৎকালীন অথ য ও িাজস্ব রেভাকিি ১৬-০৪-

১৯৫৯ররঃ তারিকখি স্মািক নং ২৫৬৬(৪০)-এি এি অনুকেে ৫(২)(এ)(ii) -এি অনুসিকে ১৫ েেি পময়ােকাল 

পূরতযি পকান সময় অেরশষ্ট থাককল শুধু উক্ত সময় পূরতয ের্ যন্ত রতরন োরিোরিক পেনশন প্রাপ্য িকেন।  

 

 

(চ) প্ররতেন্ধী সন্তাকনি অেসিভাতাঃ     
 

সিকারি কম িচারীিকেি পেনশন সিজীকিে আকেশ, ২০২০ এি ৩.০৩ নং অনুকেে অনুর্ায়ী সিকারি কম যচািীি 

প্ররতেন্ধী সন্তান র্রে তেরিক ো মানরসক অসামতযির কারতণ স্থায়ীিাতি আংনশক িা সম্পূণ ি কম িেমোহীি হতয় 

উপাজিতি অেম হি োহতল নেনি নিনিনণ িে শতেি আজীিি পানরিানরক মপিশি প্রাপ্য হতিিঃ 

(i)   সিকারি কম যচািীি প্ররতেন্ধী সন্তাকনি পক্ষকে প্ররতেন্ধী রিকসকে সমাজকসো অরিেপ্তকিি রনেন্ধন এেং 

েরিচয়েে   থাককত িকে;  

(ii)  পকান কম যচািীি প্ররতেন্ধী সন্তান থাককল রতরন চাকরিিত অেস্িায় রকংো পেনশন পভািিত অেস্িায় উক্ত 

প্ররতেন্ধী সন্তাকনি রেষকয় উেযুক্ত েরলল-েস্তাকেজসি তািাি রনয়ন্ত্রেকািী কর্তযেক্ষকক রলরখতভাকে 

অেরিত কিকেন;  

(iii)  কম যচািীি প্ররতেন্ধী সন্তান তেরিক ো মানরসক অসামকথ্যযি কািকে স্থায়ীভাকে আংরশক ো সম্পূে য 

কম যক্ষমতািীন ও উোজযকন অক্ষম মকম য সিকাি কর্তযক এতদুকেকে িঠিত পমরডককল পোড য কর্তযক প্রদি 

সনেেে োরখল কিকত িকে;  

(iv)  পেনশনাকিি প্ররতেন্ধী সন্তান/সন্তানিে প্ররতেন্ধী পকাোয় সিকারি চাকরি কিকল রেতা/মাতাি 

উত্তিারিকািী রিকসকে রতরন/তািা আজীেন োরিোরিক পেনশন প্রাপ্য িকেন না; 

(v)  কম যচািীি মৃতুযি েি তাি প্ররতেন্ধী সন্তান আজীেন োরিোরিক পেনশন পভাকিি অরিকািী িকল উক্ত 

সন্তান রনকজ ো তাি েকক্ষ তাি েরিোকিি পকান সেস্য ো আত্মীয়কক তাি রেতা/মাতাি রনকয়ািকািী 

কর্তযেক্ষ েিােি প্ররতেরন্ধতাি রনেন্ধন ও েরিচয়েে, উত্তিারিকাি সনেেে, তাি রেতা/মাতাি পেনশন 

মঞ্জুরিি আকেশ এেং রেরেওসি আকেেন কিকত িকে; 

 (vi)   কম যচািীি োরিোরিক পেনশন পভাকিি পর্াগ্য সেকস্যি মৃতুযি েি একোি োরিোরিক পেনশন েন্ধ িকল 

েিেতীকত শুধুমাে প্ররতেরন্ধতাি োেীকত উক্ত োরিোরিক পেনশন পুনিায় চালু কিা র্াকে না; এেং 

(ii) কম যচািীি প্ররতেন্ধী সন্তাকনি পেনশন প্রাপ্যতাি রেষকয় উক্ত কম যচািীি রনকয়ািকািী কর্তযেকক্ষি রসদ্ধান্তই 

চ্যিান্ত েকল   িণ্য িকে। 
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(ে) োরিোরিক অেসিভাতা  প্রারপ্তি পময়ােঃ 

স্বামী/স্ত্রী (পুনরে যোি না কিাি শকতয) এেং প্ররতেন্ধী সন্তান (উোজযকন অক্ষমতাি সনে োরখল সাকেকক্ষ) আজীেন 

োরিোরিক পেনশন প্রাপ্য। েরিোকিি অন্যান্য সেস্যিে এককভাকে অথো রমরলতভাকে সে যারিক ১৫ েেি ের্ যন্ত 

োরিোরিক মারসক পেনশন প্রাপ্য। তকে কম যচািী রনকজ পেনশন পভাি ককি থাককল ১৫ েেি সময় িকত কম যচািীি 

পভািকৃত সময় োে রেকয় অেরশষ্ট সময় (র্রে থাকক) মারসক পেনশন প্রাপ্য।  

 

 

(জ) আজীেন োরিোরিক অেসিভাতাঃ 

মৃত কম যচািীি েরিোকিি রনকম্নাক্ত সেস্যিে আজীেন োরিোরিক মারসক পেনশন প্রাপ্যঃ 

(i) মৃত কম যচািীি স্বামী/স্ত্রী (পুনরে যোি না কিাি শকতয); 

(ii) মৃত কম যচািীি প্ররতেন্ধী সন্তান (প্ররতেন্ধী সন্তান তেরিক ো মানরসক অসামকথ যি কািকে স্থায়ীভাকে 

আংরশক ো সম্পূে য কম যক্ষমতািীনতা ও উোজযকন অক্ষম িওয়া সংক্রান্ত রনি যারিত পমরডককল পোড য 

কর্তযক প্রেত্ত সনেেে োরখল সাকেকক্ষ)।  

 

(ঝ) জরুিীরভরত্তকত অেসিভাতা প্রোনঃ 

সিকারি কম যচািীিকনি পেনশন সিজীকিে আকেশ, ২০২০ এি অনুূ্কেে ৪.০২ অনুর্ায়ী োধ্যতামূলক অেসি, 

অক্ষমতাজরনত অেসি এেং মৃতুযজরনত কািকে পেনশকনি পক্ষকে আকেেন প্রারপ্তি ১ (এক) মাকসি মকধ্য প্রশাসরনক 

কর্তযেক্ষ এেং েিেতী ১০ (েশ) কম যরেেকসি মকধ্য রিসােিক্ষে অরিস সকল আনুষ্ঠারনকতা সমােনাকন্ত র্থাক্রকম 

পেনশন মঞ্জুরি ও রেরেরও জারি কিকেন। অন্যথায়  সিকারি কম যচািীিকেি পেনশন সিজীকিে আকেশ, ২০২০ এি 

অনুকেে ২.১১ অনুর্ায়ী সংরিষ্ট কম যচািীি/ উেযুক্ত উত্তিারিকািীি আকেেনক্রকম প্রাপ্য আনুকতারষককি শতকিা ৮০ 

ভাি এেং প্রাপ্য পূে য রনে পেনশন সামরয়েভাকে প্রোন কিকত িকে। েিেতীকত কমেকক্ষ ৬(েয়) মাকসি মকধ্য 

সংরিষ্ট অরিস প্রকয়াজনীয় কািজেোরে সংগ্রি ককি পেনশন পকইসটি চ্যিান্ত কিকে। অন্যথায় উক্ত ৬(েয়) মাস 

অরতক্রান্ত িোি অব্যেিরত েকি সামরয়কভাকে প্রেত্ত পনে পেনশন, পেনশাকিি রনজস্ব রেেিেীি রভরত্তকত চ্যিান্ত 

কিকত িকে এেং আনুকতারষককি োকী অংশ (অরডে আেরত্তি কািকে স্থরিত পেনশকনি পক্ষে ব্যতীত র্া সিকারি 

কম যচািীিকেি পেনশন সিজীকিে আকেশ, ২০২০ এি অনুকেে ৪.১০ অনুর্ায়ী রনষ্পরত্তকর্াগ্য) েরিকশাি কিকত 

িকে। 

(ঞ) পেনশন মঞ্জুি (রেরেও জারি): 

 সিকারি কম যচািীিকেি পেনশন সিজীকিে আকেশ ২০২০ এি অনুকেে ৩.০৪ এেং উক্ত আকেকশি সংকর্াজনী ২১ 

এি অনুকেে ৫(২) ও (৪) পত এ রেষকয় রেস্তারিত েে যনা কিা িকয়কে। রনকম্ন এ রেষকয় রেস্তারিত আকলাচনা কিা 

িকলাঃ 

 

 (অ) প্রথম অগ্রারিকািক্রকমি সেস্যকেি অনুকূকল রেরেি জারিি অগ্রারিকািক্রমঃ 

েরিোকিি পর্াগ্য সকল সেস্যকেি অনুকূকল একই সমকয় রেরেও জারি কিা র্াকে না। েরিোকিি সকল সেকস্যি 

ভিেকোষকেি রনরমত্ত রনকম্নাক্ত সেস্যকেি েিােকি সকল সেস্যকেি েকক্ষ রনম্নক্রম অনুসাকি অরভভােক রনযুক্ত ককি 

তাি অনুকূকল পেনশন মঞ্জুি (রেরেও জারি) কিা র্াকেঃ 
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(i) পুরুষ কম যচািীি পক্ষকে রেিো স্ত্রী/স্ত্রীিে এেং মরিলা কম যচািীি পক্ষকে স্বামী। 

তকে কম যচািীি একারিক স্ত্রী থাকাি পক্ষকে ২৫ েেকিি অরিক েয়স্ক পূে ও রেোরিত কণ্যািে োকে অন্যান্য 

সন্তান এেং স্ত্রী রমকল েরিোকিি পমাে সেস্য সংখ্যা র্রে ৪(চাি) এি অরিক না িয়, তািকল ২৫ েেকিি 

অরিক েয়স্ক পুে ও রেোরিত কণ্যািে োকে অন্য সেস্যিকেি মকধ্য পেনশন সমিাকি েরন্টত িকে। রকন্তু 

তাকেি রমরলত সংখ্যা ৪ (চাি) এি অরিক িকল স্ত্রীিে প্রকতযকক ১/৪ অংশ রিকসকে োোি েকি অেরশষ্ট 

থাককল, অেরশষ্টাংশ সন্তানকেি মকধ্য (২৫ েেকিি অরিক েয়স্ক পুে এেং রেোরিত কণ্যািে োকে) সমিাকি 

েন্টন কিকত িকে।  

(ii) স্বামী/স্ত্রী না থাকাি পক্ষকে ২৫ েেি ের্ যন্ত পজযষ্ঠ পুে। 

(iii) স্বামী/স্ত্রী এেং ২৫ েেি ের্ যন্ত েয়স্ক পুে না থাকাি পক্ষকে অরেোরিত েকয়াকজযষ্ঠ কণ্যা। উকেখ্য েকয়াকজযষ্ঠ 

অরেোরিত কণ্যাি মৃতুয ো রেোি িোি পক্ষকে েিেতী েকয়াকজযষ্ঠ  অরেোরিত কণ্যা।  

(iv)  স্বামী/স্ত্রী, ২৫ েেি ের্ যন্ত েয়স্ক পুে এেং অরেোরিত কণ্যা না থাকাি পক্ষকে েকয়াকজষ্ঠ রেিো/তালাকপ্রাপ্ত 

কণ্যা। 

(v) স্বামী/স্ত্রী, ২৫ েেি ের্ যন্ত েয়স্ক পুে, অরেোরিত কণ্যা  এেং রেিো/তালাকপ্রাপ্ত কণ্যা না থাকাি পক্ষকে মৃত 

পুকেি পজযষ্ঠ রেিো স্ত্রী। 

(vi) স্বামী/স্ত্রী, ২৫ েেি ের্ যন্ত েয়স্ক পুে, অরেোরিত কণ্যা , রেিো/তালাকপ্রাপ্ত কণ্যা এেং মৃত পুকেি রেিো স্ত্রী না 

থাকাি পক্ষকে মৃত পুকেি ১৮ েেি ের্ যন্ত েয়স্ক পজযষ্ঠ পুে।  

(vii) স্বামী/স্ত্রী, ২৫ েেি ের্ যন্ত েয়স্ক পুে, অরেোরিত কণ্যা , রেিো/তালাকপ্রাপ্ত কণ্যা, মৃত পুকেি  রেিো স্ত্রী  এেং 

মৃত পুকেি ১৮ েেি ের্ যন্ত েয়স্ক পুে না থাকাি পক্ষকে মৃত পুকেি অরেোরিত েকয়াকজযষ্ঠ কণ্যা। 

(viii)  স্বামী/স্ত্রী, ২৫ েেি ের্ যন্ত েয়স্ক পুে, অরেোরিত কণ্যা , রেিো/তালাকপ্রাপ্ত কণ্যা, মৃত পুকেি  রেিো স্ত্রী,  

মৃত পুকেি ১৮ েেি ের্ যন্ত েয়স্ক পুে এেং মৃত পুকেি অরেোরিত কণ্যা না থাকাি পক্ষকে মৃতপুকেি েকয়াকজযষ্ঠ 

রেিো/তালাকপ্রাপ্ত কণ্যা।  

 

(আ) রিতীয় অগ্রারিকািক্রকমি সেস্যকেি অনুকূকল রেরেও জারিি অগ্রারিকািক্রমঃ 

প্রথম অগ্রারিকািক্রকমি পকান সেস্য না থাকাি পক্ষকে রিতীয় অগ্রারিকািক্রকমি সকল সেকস্যি েকক্ষ অরভভােক 

রিকসকে রনকম্নি ক্রম অনুসাকি পেনশন মঞ্জুি আকেশ জািী কিা র্াকেঃ 

(i) ২৫ েেকিি ঊর্ধ্য েয়স্ক েকয়াকজষ্ঠ পুে; 

(ii) ২৫ েেকিি ঊর্ধ্য েয়স্ক েকয়াকজষ্ঠ পুে না থাকাি পক্ষকে েকয়াকজযষ্ঠ রেোরিত কণ্যা; 

(iii) ২৫ েেকিি ঊর্ধ্য েয়স্ক েকয়াকজষ্ঠ পুে এেং রেোরিত কণ্যা না থাকাি পক্ষকে মৃত পুকেি ১৮ েেকিি ঊর্ধ্য 

েয়স্ক পজষ্ঠয পুে;  

(iv) ২৫ েেকিি ঊর্ধ্য েয়স্ক েকয়াকজষ্ঠ পুে, রেোরিত কণ্যা এেং মৃত পুকেি ১৮ েেকিি ঊর্ধ্য েয়স্ক পুে না থাকাি 

পক্ষকে মৃত পুকেি পজযষ্ঠ রেোরিত কণ্যা। 
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(ই) র্ততীয় অগ্রারিকািক্রকমি আত্নীয়েকি যি অনুকূকল রেরেও জারিি অগ্রারিকািক্রমঃ 

প্রথম ও রিতীয় অগ্রারিকািক্রকমি পকান সেস্য না থাকাি পক্ষকে র্ততীয় অগ্রারিকািক্রকমি রনভযিশীল আত্নীকয়ি 

ভিনকোষকেি জন্য সককলি েকক্ষ অরভভােক রিকসকে রনকম্নাক্ত আত্নীকয়ি েিােকি পেনশন মঞ্জুি আকেশ জািী 

কিা র্াকেঃ 

(i) রেতা; 

(ii) রেতাি অেতযমাকন মাতা; 

(iii) রেতা ও মাতাি অেতযমাকন ১৮ েেকিি কম েয়স্ক েকয়কজযষ্ঠ ভাই; 

(iv) রেতা, মাতা এেং ১৮ েেকিি কম েয়স্ক ভাই এি অেতযমাকন অরেোরিত েকয়াকজযষ্ঠ পোন। েকয়াকজষ্ঠয 

পোকনি মৃতুয ো রেোি েন্ধকন আেদ্ধ িোি পক্ষকে েিেতী অরেোরিত েকয়াকজযষ্ঠ পোন; 

(v) রেতা, মাতা এেং ১৮ েেকিি কম েয়স্ক ভাই এেংঅরেোরিত  পোকনি অেতযমাকন রেিো/তালাকপ্রাপ্ত 

পজযষ্ঠ পোন। 

 

(ঈ) চতুথ য অগ্রারিকািক্রকমি আত্নীয়েকি যি অনুকূকল রেরেও জারিি অগ্রারিকািক্রমঃ 

প্রথম, রিতীয়  ও র্ততীয় অগ্রারিকািক্রকমি পকান সেস্য/আত্নীয় না থাকাি পক্ষকে চতুথ য অগ্রারিকািক্রকমি 

রনভযিশীল আত্নীকয়ি ভিনকোষকেি জন্য  অরভােক রিকসকে রনকম্নাক্ত আত্নীকয়ি অনুকূকল পেনশন মঞ্জুি আকেশ 

জািী কিা র্াকেঃ 

(i) ২৫ েেকিি ঊর্ধ্য েয়স্ক েকয়াকজযষ্ঠ আেন ভাই; 

(ii) েকয়াকজযষ্ঠ রেোরিত আেন পোন; 

(iii) মৃত পুকেি ১৮ েয়কসি ঊর্ধ্যেয়স্ক েকয়াকজযষ্ঠ পুে; এেং 

(iv) মৃত পুকেি েকয়াকজযষ্ঠ রেোরিত কণ্যা।  

 

 

১.৪.৬  অসািািে অেসিভাতা  (Extraordinary Pension): 

পকান কম যচািী তাঁি েকেি সাকথ সংরিষ্ট  সািািে ঝুঁরক সম্বরলত োরয়ত্ব অকেক্ষা অরতরিক্ত ঝুঁরক সম্বরলত োরয়ত্ব 

োলন কিাি সময় আিত ো রনিত িকল, উক্ত কম যচািীকক ো তাঁি মৃতুযকত তাঁি েরিোিকক পর্ পেনশন মঞ্জুি কিা 

িয়, উিাই অসািািে পেনশন। এই অসািািে পেনশন পেনশনকর্াগ্য চাকরিকাকলি জন্য প্রাপ্য পেনশকনি অরতরিক্ত 

রিকসকে প্রোন কিা িকয় থাকক। এই অসািািে পেনশন সংক্রান্ত রেষকয় োংলাকেশ সারভ যস রুলস্, োে য-১ এ রনম্নরূে 

রেিান সরন্নকেরশত আকে- 
 

(ক) স্থায়ী ো অস্থায়ী ো তনরমরত্তক অথো রনি যারিত পেতকন ো রেস পিে রভরত্তকত রনকয়ািকৃত সকল পেসামরিক   

চাকরিজীেী এই প্রকাি পেনশন পেকত োকিন। রে.এস.আি. পার্ ি-১ এর রেরি-৪০৩  

(খ) প্ররতিক্ষা রেভাকিি পেসামরিক চাকরিকত রনকয়ািকৃত পেসামরিক চাকরিজীেীিে এই প্রকাি পেনশন 

োকেন। তকে সামরিক োকজে িকত পর্ সকল কম যচািীি পেতন ভাতারে পেওয়া িয় এেং র্াকেি পেনশন ও 

আনুকতারষক সামরিক োরিনীি জন্য প্রকর্াজয পেনশন রেরি িািা রনয়রন্ত্রত, তাঁিা এই অসািািে পেনশন 

প্রাপ্য িকেন  না। রে.এস.আি. পার্ ি-১ এর রেরি-৪০৩ ও ৪০৪  
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(ি) প্ররতটি পক্ষকেই অসািািে পেনশন মঞ্জুি কিাি জন্য ো এই পেনশন জীেনব্যােী মঞ্জুকিি জন্য সিকাি োধ্য 

নয়। রে.এস.আি. পার্ ি-১ এর রেরি -৪০৫ 

( ) অসািািে পেনশন মঞ্জুকিি পক্ষকে ভরেষ্যত ভাল আচিে একটি পূে যশতয। পকান পেনশনাি গুরুতি অেিাকি 

েরণ্ডত িকল সিকাি মঞ্জুিকৃত পেনশন আংরশকভাকে অথো সম্পূে যভাকে স্থরিত কিকত োকিন অথো 

মঞ্জুিকৃত পেনশন প্রতযািাি কিকত োকিন। রে.এস.আি. পার্ ি-১ এর রেরি-৪০৬ ও ২৪৬  

(ঙ) অসািািে পেনশকনি আকেেন কিকত যুরক্তযুক্ত রেলম্ব  েকল পমরডককল পোকড যি রিকোকে যি তারিখ িকত, 

অথো োরিোরিক পেনশকনি পক্ষকে মঞ্জুিকািী কর্তযেক্ষ কর্তযক রনি যারিত তারিখ িকত পেনশন প্রাপ্য। 

অন্যান্য পক্ষকে মৃতুয ো আিত িোি তারিখ পথকক পেনশন প্রাপ্য। রে.এস.আি. পার্ ি-১ এর রেরি-৪০৭ 

(চ)  পেনশন সমে যন সংক্রান্ত রেিান অসািািে পেনশকনি পক্ষকেও প্রকর্াজয িকে। রে.এস.আি. পার্ ি-১ এর রেরি-

৪০৯  

(ে) পকান কম যচািী আিত ো অক্ষম িওয়াি িলশ্রুরতকত পেসামরিক চাকরিি জন্য অকর্াগ্য িকয় অসািািে 

পেনশন ো আনুকতারষক প্রাপ্য িকলও রতরন এ অসািািে পেনশন ো আনুকতারষককি অরতরিক্ত রিসাকে 

সািািে পেনশন রেরিি অিীকন প্রাপ্য সািািে পেনশন ো আনুকতারষক োকেন। রে.এস.আি. পার্ ি-১ এর 

রেরি-৪১০ 

(জ) পমরডককল রিকোে য এেং রনিীক্ষা কম যকতযাি রিকোে য গ্রিে ব্যতীত পেনশন ো আনুকতারষক প্রোন কিা র্াকে 

না। তকে রনিত িওয়াি পক্ষকে পমরডককল রিকোে য গ্রিে অসম্ভে িকল মৃতুযি প্রকৃত কািেকক পমরডককল 

রিকোকে যি েরিেকতয সাক্ষয রিসাকে গ্রিে কিা র্াকে। রে.এস.আি. পার্ ি-১ এর রেরি-৪২১ (২) 

(ঝ) অসািািে পেনশন ো আনুকতারষক োেীি পক্ষকে সংরিষ্ট কম যচািীি রেভািীয় প্রিান আিত ো রনিত 

িওয়াি অেস্থাি রেষকয় এেং োেীোকিি সাকথ রনিত ব্যরক্তি সম্পকয ও তাঁি আরথ যক অেস্থা সম্পককয 

আনুষ্ঠারনক তেন্ত কিকেন। রেভািীয়/অরিস প্রিান সিকাকিি রনকে উক্ত রিকোে য োরখল কিকেন। 

পেনশকনি জন্য আকেেন রনিত কম যচািীি পক্ষকে ১ নং িিম এেং আিত কম যচািীি পক্ষকে ২ নং িিম 

পমাতাকেক কিকত িকে। রে.এস.আি. পার্ ি-১ এর রেরি-৪২২  

(ঞ) পকান কম যচািী তাঁি েকেি সাকথ সংরিষ্ট সািািে ঝুঁরক সম্বরলত োরয়ত্ব অকেক্ষা অরতরিক্ত ঝুঁরক সম্বরলত 

পকান রনরে যষ্ট োরয়ত্ব োলন কিাি সময় আিত ো রনিত িকল পেনশন ো আনুকতারষক প্রাপ্য। তকে তাি 

চাকরিি সািািে োরয়ত্ব োলনকাকল দূ যেনাি কািকে অথো স্বাভারেক জীেনর্াোকাকল দূ যেনায় েরতত 

িকয় আিত ো রনিত িকল পেনশন/আনুকতারষককি োেী গ্রিেকর্াগ্য িকে না। 

পর্ সকল পিাকিি অোকিশকন ো পসোি পক্ষকে সংরিষ্ট ডাক্তাি ো নাকস যি মকধ্য উক্ত পিাি সংক্রমকনি 

সম্ভােনা আকে, পস সকল পক্ষকে উিা োরয়কত্বি অরতরিক্ত ঝুঁরক রিসাকে িণ্য িকে। তকে একক্ষকে 

পেনশন/আনুকতারষক প্রোকনি জন্য সিকাকিি অনুকমােন প্রকয়াজন িকে। 

পুরলশ োরিনীি সেস্যকেিকক প্রায়শঃই পেআইনী সমাকেশ ভংি, োঙ্গা পিাি ো রেেেজনক অেিািীকেি 

পগ্রিতাকিি মকতা ব্যরতক্রমিমী ঝুঁরকি সমু্মখীন িকত িয়। উক্তরূে োরয়ত্ব োলনকাকল আিত ো রনিত িকল 

এরূে পেনশন/আনুকতারষক োকেন। রে.এস.আি. পার্ ি-১ এর রেরি-৪২৩ 
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(চ)  পকান  পুরলশ অরিসাি প্রকৃত োরয়ত্ব োলনকাকল ো োরয়ত্ব োলকনি কািকে আিত ো রনিত িকল, পস ো 

তাঁি েরিোি রে. এস.আি. োে য-১ এি রেরি-৪২৫ এ রেি যারিত পস্ককল পেনশন ো আনুকতারষক োকেন। 

রে.এস.আি. পার্ ি-১ এর রেরি-৪২৪ 

(ে)   রেরি-৪২৩ এ েরে যত পক্ষকে পেনশন ো আনুকতারষক প্রোকনি রসদ্ধান্ত গ্রিে কিা িকল, এ উকেকে সিকাি 

রনি যারিত িাকি, পেসামরিক কম যচািীকক অথো তাঁি েরিোিকক পেনশন ো আনুকতারষক প্রোন কিা র্াকে। 

রে.এস.আি. পার্ ি-১ এর রেরি-৪২৫ 

(জ) রেরি-৪২৩ এি অিীন শতযারে পুকিাপুরি পূিে না িওয়া সকেও র্রে পকান কম যচািী তাঁি োরয়ত্ব োলকনি 

সময় অথো তাঁি েকে অরিষ্ঠাকনি কািকে আিত ো রনিত িন, তািকল রেকশষ পক্ষকে অসািািে পেনশন ো 

আনুকতারষক প্রোকনি ক্ষমতা সিকাকিি থাককে। রে.এস.আি. পার্ ি-১ এর রেরি-৪২৬ 

(ঝ) রেরি-৪২৬ এি অিীন পেনশন ো আনুকতারষক মঞ্জুরিি পক্ষকে সিকাি কম যচািীি চাকরিকত কতযব্যরনষ্ঠা, 

চাকরিি িিে, আরথ যক অেস্থা রেকেচনা পূে যক পেনশন ো আনুকতারষককি েরিমাে রনি যািে কিকেন। 

রে.এস.আি. পার্ ি-১ এর রেরি-৪২৭ 

(ঞ) সিকারি োরয়ত্ব োলনকাকল মািাত্বকভাকে আিত ো রনিত ো অসুস্থয িকল সিকাি আকিারেত শতযািীকন 

অসািািে পেনশন আ আনুকতারষক প্রোন কিা র্াকে। রে.এস.আি. পার্ ি-১ এর রেরি-৪২৮ 

 

 

১.৫ পেনশনকর্াগ্য চাকরিকাল 

পকান কম যচািী পর্ চাকরিি জন্য অেসিভাতা প্রাপ্য িন অথ যাৎ অেসিভাতা প্রোকনি জন্য পর্ চাকরিকাল িেনাকর্াগ্য 

িয়, উিাই অেসিভাতাকর্াগ্য চাকরি রিসাকে িণ্য। সািািেভাকে সিকাকিি িাজস্ব খাকতি স্থায়ী ো অস্থায়ী পকান 

চাকরিকত রনয়রমত রনকয়াকিি েরিকপ্ররক্ষকত প্রথম পর্ািোকনি রেন িকত পেনশনকর্াগ্য চাকরিি আরম্ভ এেং 

অেসিগ্রিকেি তারিকখ ো অেসি-উত্তি ছুটি সমারপ্তি ো মৃতুয/রনকখাঁকজি তারিকখ উিাি েরিসমারপ্ত  কে।  

 

১.৫.১ পেনশনকর্াগ্য চাকরিকাকলি রেেিেঃ 

নিনিন্ন শেিপূরণ সাতপতে রনকম য েরে যত চাকরিকাল অেসিভাতাকর্াগ্য চাকরিকাকলি অন্তভু যক্ত িকেঃ  

  

(১)    প্রকৃত কম যকাল; 

(২) রশক্ষানরেশকাল ও প্ররশক্ষোিীনকাল; 

(৩) অনুকমারেত প্ররশক্ষেকাল; 

(৪) রেভািীয় ো েকোন্নরত েিীক্ষায় অংশগ্রিেকাল; 

(৫) পর্ািোনকাল; 

(৬) োধ্যতামূলক অকেক্ষমানকাল; 

(৭) অনুকমারেত ছুটিকাল; 

(৮) পপ্রষেকাল; 

(৯) তেকেরশক রনকয়াকি রলকয়নকাল; 

(১০) উন্নয়ন প্রককল্পি চাকরিকাল; 

(১১) এডিক চাকরিকাল; 
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(১২) আত্মীকিে পূে য চাকরিকাল; 

(১৩) পূে য চাকরিকাল; 

(১৪) অেকাশকাল; 

(১৫) সামরয়ক েিখাস্তকাল (শতয সাকেকক্ষ); এেং 

(১৬) চাকরি পথকক েিখাস্তকাল (শতয সাকেকক্ষ)। 

   

(১) প্রকৃত কম যকালঃ  

 

প্রকৃত কম যকাল অেসিভাতাকর্াগ্য চাকরিকাল রিকসকে রেকেরচত িকে। এ প্রকৃত কম যকাল এি অন্তভু যক্ত সময়কাল িকেঃ 

 

(ক) োস্তে োরয়ত্বোলনকালীন সময়; 

 

(খ) সাপ্তারিক ছুটিকালীন সময়; 

 (ি) সািািে ও সিকারি ছুটিকালীন সময়; 

 

( ) তনরমরত্তক ছুটিকালীন সময়; 

 

(ঙ) ঐরেক ছুটিকালীন সময়; এেং 

 

(চ) সংিরনকিাি ছুটিকালীন সময়। 

 
 

(২) রশক্ষানরেশকাল এেং প্ররশক্ষোিীনকালঃ  

 

রশক্ষানরেশকাল পশকষ চাকরিকত স্থায়ী কিা িকল এেং প্ররশক্ষোিীনকাল পশকষ চাকরিকত রনয়রমত রনকয়াি প্রোনপূে যক 

চাকরিকত স্থায়ী কিা িকল উক্ত রশক্ষানরেশকাল ও প্ররশক্ষোিীনকাল কম যকাল রিসাকে িণ্য িওয়াি কািকে 

পেনশনকর্াগ্য চাকরিকাল রিসাকে িণ্য িকে। রে.এস.আি. োে য-১ এি রেরি ৫ (১৭) (এ) 

 

 

(৩) অনুকমারেত প্ররশক্ষেকালঃ  
 

অনুকমারেত পকান রনকে যশনা ো প্ররশক্ষকে ব্যরয়ত সময় এেং উক্ত রনকে যশনা ো প্ররশক্ষকে অংশগ্রিকেি উকেকে র্াওয়া 

ও আসাি জন্য ব্যরয়ত প্রকয়াজনীয় সময় কম যকাল রিসাকে িণ্য িোি কািকে পেনশনকর্াগ্য চাকরিকাল রিকসকে িণ্য 

িকে। রে.এস.আি. োে য-১ এি রেরি ৫ (১৭) (রড) 

 

 

(৪) রেভািীয় ো েকোন্নরত েিীক্ষায় অংশগ্রিেকালঃ 

 

োধ্যতামূলক রেভািীয় ো েকোন্নরত েিীক্ষায় র্াওয়া ও আসাি জন্য ব্যরয়ত প্রকয়াজনীয় সময়সি েিীক্ষাি রেন ো 

রেনসমূি কম যকাল রিসাকে িণ্য িোি কািকে উক্ত সময় পেনশনকর্াগ্য চাকরিকাল রিসাকে িণ্য িকে। তকে উক্তরূে 

একই েকোন্নরত েিীক্ষায় ২ (দুই) োি ের্ যন্ত অংশগ্রিকেি সময় কম যকাল রিসাকে িণ্য িোি কািকে পেনশনকর্াগ্য 

চাকরি রিসাকে িণ্য িকে। তকে একই েকোন্নরত েিীক্ষায় দুই োকি কৃতকার্ য িকত না োিাি কািকে র্ততীয় ো 

তকতারিক োি েিীক্ষায় অংশ গ্রিে কিকত িকল উক্ত র্ততীয় ো তকতারিক োি অংশ গ্রিকেি সময় কম যকাল রিসাকে 

িণ্য িকে না। র্ততীয় ো তকতারিক োি অংশগ্রিকেি জন্য কম যচািীকক ছুটি গ্রিে কিকত িকে। রে.এস.আি. োে য-১ এি 

রেরি ৫ (১৭) (রজ) ও (এইচ) 
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(৫) পর্ািোনকালঃ  
 

রে.এস.আি. োে য-১ এি রেরি ৮০ পত উকেরখত পর্ািোনকাল কম যকাল রিসাকে িণ্য িওয়ায় পেনশনকর্াগ্য চাকরিকাল 

রিকসকে িণ্য িকে। রে.এস.আি. োে য-১ এি রেরি ৫ (১৭) (রে) 

 

 

(৬) োধ্যতামূলক অকেক্ষমানকালঃ 
 

সিকাকিি েোয়কনি আকেকশি (posting order) জন্য োধ্যতামূলকভাকে অকেক্ষা কিকত িকল, উক্ত 

োধ্যতামূলক অকেক্ষাকাল কম যকাল রিকসকে িণ্য িকে। অথ যাৎ োরয়ত্বভাি অে যকনি েি অব্যািরতপ্রাপ্ত িকয় েেরলি 

আকেকশি জন্য অথো পর্ািোনকাকলি মকধ্য েেরলি আকেশ োরতল িকল নতুন আকেকশি জন্য অথো েেরলকৃত 

কম যস্থকল প্রশাসরনক কািকে পর্ািোন কিকত না পেকি োধ্যতামূলকভাকে অকেক্ষা কিকত িকল, উক্ত োধ্যতামূলক 

অকেক্ষমানকাল কম যকাল রিকসকে িণ্য িকে। োধ্যতামূলক অকেক্ষমানকাল কম যকাল রিসাকে িণ্য িোি কািকে 

পেনশনকর্াগ্য চাকরিকাল রিসাকে িণ্য িকে। রে.এস.আি. োে য-১ এি রেরি ৫ (১৭) এি পনাে-২ (রে) 

 

 

 

 

(৭) অনুকমারেত ছুটিকালঃ 
 

 

রে. এস. আি. োে য-১ এি রেরি-২৯২ এি রেিান অনুসাকি অসািািে ছুটিকাল ব্যতীত অন্যান্য ছুটিকাল পেনশনকর্াগ্য 

চাকরিকাল রিসাকে িণ্য িকে। অথ যাৎ পেনশনকর্াগ্য চাকরিকাল িেনাি সময় পমাে চাকরিকাল িকত অসািািে 

ছুটিকাল োে র্াকে। সুতিাং পেখা র্ায় অসািািে ছুটিকাল পমাে চাকরিকাল িেনায় অন্তভু যক্ত িকলও পেনশনকর্াগ্য 

চাকরিকাকলি অন্তভু যক্ত িকে না। অনুকমারেত ছুটিকাল এি অন্তভু যক্ত িকেঃ 

 

(ক) িি পেতকন অরজযত ছুটিকাল; 

 

(খ) অি য িি পেতকন অরজযত ছুটিকাল; 

(ি) প্রাপ্যতা রেিীন ছুটিকাল; 

 

( ) রেকশষ অসুস্থযতাজরনত ছুটিকাল; 

 

(ঙ) প্রসূরত ছুটিকাল: 

 

(চ) রেকশষ অক্ষমতাজরনত ছুটিকাল; এেং 

(ে) অধ্যয়ি ছুটিকাল।    

 

(৮) পপ্রষেকালঃ  

 

োংলাকেকশি অভযন্তকি ও োংলাকেকশি োইকি পপ্রষেকাল পেনশনকর্াগ্য চাকরি রিকসকে িণ্য িকে। োংলাকেকশি 

োইকি ছুটি পভাি পশকষ োংলাকেকশি োইকি ককম য পর্াি রেকল ো কম যিত থাককল, উক্ত ছুটিকালও পেনশকনি জন্য 

িেনাকর্াগ্য িকে। রে.এস.আি. োে য-১ এি রেরি ২৯৫ এেং সিকারি কম যচািীিকেি পেনশন সিজীকিে আকেশ, 

২০২০ এি অনুকেে ২.০৮ পত এ রেষকয় আকলাচনা কিা িকয়কে।  

 

(৯) তেকেরশক রনকয়াকি রলকয়নকালঃ 
 

 

সিকারি কম যচািীিকেি পেনশন সিজীকিে আকেশ, ২০২০ এি অনুকেে-২.০৮ অনুসাকি পেকশি অভযন্তকি রেরভন্ন 

স্বায়ত্বশারসত/আিা-স্বায়ত্বশারসত/ককে যাকিশন/িাোয়ত্ব োরেরজযক ব্যাংক/ অথ যলগ্ীকািী প্ররতষ্ঠান / স্থানীয় সিকাি 
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প্ররতষ্ঠানসমূকি পপ্রষকে রনকয়ারজত থাকাকালীন সিকারি কম যচািীিকেি লীভ স্যালারি ও পেনশন করিরেউশন  

সিকারি খাকত জমা পেয়াি প্রকয়াজন িকে না। তকে পেকশি অভযন্তকি পকান সংস্থা/প্রককল্প এেং রেকেশী 

সিকাি/সংস্থায় রলকয়কন কম যিত সিকারি কম যচািীিকেি লীভ স্যালারি ও পেনশন করিরেউশন প্রোন কিকত িকে। 

লীভ স্যালারি ও পেনশন করিরেউশন জমা প্রোন না কিকল উক্ত চাকরি পেনশনকর্াগ্য চাকরি রিসাকে িণ্য িকে না। 

এোিা লীভ স্যালারি ও পেনশন করিরেউশন জমা প্রোন না কিাি কািকে তাঁি পূে য চাকরিকাল িেনাি পক্ষকেও 

জটিলতাি সৃরষ্ট িকে। িকল উক্ত কম যচািীকক পেনশন প্রোকন জটিলতাি সৃরষ্ট িকে। 

 

অথ য রেভাকিি স্মািক নং অম/অরে/প্ররেরি-৩/রেরেি-২/২০০১ ৪৭, তারিখঃ ৮ পম, ২০০১ররঃ অনুসাকি তেকেরশক 

চাকরিকাকলি লীভ স্যালািী ও পেনশন করিরেউশন উক্ত কম যচািী তেকেরশক চাকরিকত পর্ািোকনি পূকে য সিকাি িকত 

প্রাপ্ত তাঁি পশষ মারসক মূল পেতকনি রভরত্তকত রনি যারিত িাকি প্রোন কিকত িকে। 

 

 

 

(১০) উন্নয়ন প্রককল্পি চাকরিকালঃ 
 

উন্নয়ন প্রককল্পি চাকরিি পেতন ভাতারে সিকাকিি িাজস্ব খাত িকত েরিকশাি না ককি উন্নয়ন খাত িকত েরিকশাি 

কিা িয় রেিায় রে. এস. আি. োে য-১ এি রেরি-২৮০ এি মম যানুসাকি উন্নয়ন প্রককল্পি চাকরি পেনশনকর্াগ্য চাকরি 

রিসাকে িেনাকর্াগ্য নয়। তকে উন্নয়ন প্রকল্প িকত িাজস্ব োকজকে স্থানান্তরিত েকেি েেিািীকেি রনয়রমতকিে ও 

পজযষ্ঠতা রেরিমালা, ২০০৫ এেং ১৯৯৫ এি আওতািীন উন্নয়ন প্রককল্পি পকান কম যচািীকক উক্ত রেরিমালািকয়ি 

রেিানমকত িাজস্ব োকজকেি েকে েোয়ন ও রনয়রমত কিা িকল উন্নয়ন প্রককল্পি চাকরিকাল পেনশনকর্াগ্য 

চাকরিকাল রিকসকে িণ্য িকে। 

 

(১১) এডিক চাকরিকালঃ 

 

িাজস্ব খাকতি পকান েকে এডিক রনকয়ািপ্রাপ্ত পকান কম যচািীকক “এডিক রভরত্তক রনযুক্ত কম যচািী রনয়রমতকিে 

রেরিমালা, ১৯৯৪” এি রেরি-৪ এি রেিান অনুসাকি রনয়রমত কিা িকল এডিক চাকরিকাল উক্ত রেরিমালাি ৭ নং 

রেরিি রেিান অনুসাকি পেনশনকর্াগ্য চাকরিকাল রিকসকে িণ্য িকে। 

 

 

(১২) আত্মীকিে পূে য চাকরিকালঃ 

 

সিকারি চাকরি আইন, ২০১৮ এি িািা ১৪ এি রেিান অনুসাকি পকান কম যচািীকক আত্তীকিে কিা িকল "উিৃত্ত 

সিকারি কম যচারি আত্তীকিে রেরিমালা, ২০২০ এি রেরি ৭ এি উেরেরি (২) এি রেিান অনুসাকি আত্তীকিকেি পূে য 

চাকরলকাকলি সম্পূে য সময় পেনশনকর্াগ্য চাকরিকাল রিকসকে িণ্য িকে। 

এোিাও অথ য মন্ত্রোলকয়ি স্মািক নং MF/R-1/3P-1/78/73, তারিখঃ ২৪ এরপ্রল, ১৯৭৯ অনুর্ায়ী 

স্বায়ত্বশারসত সংস্থাি পকান কম যচািী পেনশনকর্াগ্য চাকরিকত রনকয়ারজত িকল তাঁি পূে য চাকরিকাকলি ৫০% রনকম্নাক্ত 

শকতয পেনশকনি জন্য িেনাকর্াগ্য িকেঃ 

 

(ক) রনকয়ািকতযা কর্তযক প্রেত্ত প্রকেয় ভরেষ্য তিরেকলি চাঁো এেং উিাি সুে সাকিন্ডাি কিকত িকে; 

এেং 

 

(খ) উক্ত সমকয়ি জন্য পেনশন করিরেউশন  সিকারি খাকত জমা রেকত িকে। 
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(১৩) পূে য চাকরিকালঃ 

 

(ক) েতযমান চাকরিি পূকে য অন্য পকান পেনশনকর্াগ্য চাকরিকত রনকয়ারজত থাককল এেং েতযমান চাকরিকত 

পর্ািোকনি উকেকে পূে য চাকরি িকত ইস্তিা প্রোনপূে যক েতযমান চাকরিকত পর্ািোন কিকল পূে য চাকরি 

পেনশনকর্াগ্য চাকরি রিসাকে িণ্য িকে। রে.এস.আি. োে য-১ এি রেরি ৩০০ 

(খ) রে.এস.আি. োে য-১ এি রেরি ৩০২ এি রেিান অনুসাকি রনকম্নাক্ত পক্ষকে রেিরত পূে য চাকরিকাল পেনশনকর্াগ্য 

চাকরিকাল রিকসকে িণ্য িকেঃ 

 

(i) অনুকমারেত ছুটিসি অনুেরস্থরত; 

(ii) অনুকমারেত ছুটিি িািাোরিকতাক্রকম অননুকমারেত অনুেরস্থত কাল, র্তক্ষে না উক্ত েেটি 

স্থায়ীভাকে পূিে কিা িয়। র্রে উক্ত েেটি স্থায়ীভাকে পূিে কিা িয়, তা িকল তাি পূকে যি চাকরি 

োকজয়াপ্ত িকে; 

(iii) পর্ পক্ষকে সামরয়ক েিখাকস্তি িািাোরিকতায় চাকরিকত পুনে যিাল কিা িয়। প্রসংিক্রকম উকেখ্য  

সামরয়ক েিখাকস্তি েি পূে য েকেই পূনে যিাল োধ্যতামূলক নয়; 

(iv) সংস্থােন সংককাচকনি কািকে চাকরি িািাকল ো েে রেলুপ্ত িকল; এেং 

(v)   সিকাকিি রনয়ন্ত্রোিীন অকেনশনকর্াগ্য চাকরিকত েেরল িকল। তকে  এ েেরল র্থার্থ কর্তযেক্ষ 

কর্তযক িকত িকে। পকান কম যচািী পস্বোয় পেনশনকর্াগ্য চাকরি িকত েেতযাি কিকল এ 

ব্যরতক্রকমি সুরেিা োেী কিকত োিকেন না । অনুোকনি আওতািীন স্কুকল েেরল িকল পূে য চাকরি 

োকজয়াপ্ত িকে। রেএসআি-রেরি ২৮০ এি উোিিে (রস) 

(vi) এক রনকয়াি িকত অন্য রনকয়াকি পর্ািোকনি জন্য ভ্রমকে ব্যরয়ত সময় িািা রেিরত িকল।  তকে এ 

েেরল র্থার্থ কতযেকক্ষি আকেকশি অিীন িকত িকে অথো রতরন নন পিকজকেড কম যচািীি িকল 

পুিাতন অরিস প্রিাকনি সম্মরতকত িকত িকে।  

 

 

 

(১৪) অেকাশকালঃ 

 

রনি যারিত ছুটি রেরিমালা, ১৯৫৯ এি রেরি ৮ এি মম যানুর্ায়ী অেকাশ রেভাকিি কম যচািীকেি (কর্মন রশক্ষা 

রেভাকিি, রেচাি রেভাকিি) অনুকমারেত অেকাশকাল পেনশনকর্াগ্য চাকরিকাল রিকসকে িণ্য িকে।  

 

 

(১৫) সামরয়ক েিখাস্তকালঃ 

 

রে. এস. আি. োে য-১ এি রেরি-২৯৮ অনুর্ায়ী পকান কম যচািীি আচিে সম্পককয তেন্ত পেরন্ডং পিকখ সামরয়কভাকে 

েিখাস্ত কিা িকল এেং েিেতী ের্ যাকয় চাকরিকত পুনে যিাল কিা িকল, অথো োধ্যতামূলক অেসি পেওয়া িকল, 

সামরয়ক েিখাস্তকাল পেনশনকর্াগ্য চাকরিকাল রিকসকে িণ্য িকে। অেিরেকক রে. এস. আি. োে য-১ এি রেরি-

২৯৯ অনুসাকি আচিে সম্পককয তেন্ত পেরডং পিকখ সামরয়ক েিখাস্তকৃত পর্ কম যচািীকক চাকরিকত পুনে যিাল কিা 

িকয়কে, উক্ত কম যচািীি সামরয়ক েিখাস্তকাকলি ভাতারেি পকান অংশ োকজয়াপ্ত কিা িকল উক্ত সামরয়ক 

েিখাস্তকাল পেনশকনি জন্য িেনা কিা িকে না, র্রে না পুনে যিালকািী কর্তযেক্ষ উক্ত সময় পেনশকনি জন্য 

িেনাি রেষকয় স্পষ্ট প াষো পেন। এ রেষকয় রে. এস. আি. োে-১ এি রেরি-৭২ এ উকেখ কিা িকয়কে পর্, পকান 
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কম যচািী অরভকর্াি িকত সসম্মাকন অব্যািরত প্রাপ্ত িকলই পকেল সামরয়ক েিখাস্তকাল কতযব্যকাল রিকসকে িণ্য 

িকে। সসম্মাকন অব্যািরত প্রাপ্ত না িোি পক্ষকে সামরয়ক েিখাস্তকালকক র্রে অসািািে ছুটি রিসাকে িণ্য কিা 

িয়, তািকল রে. এস. আি. োে য-১ এি রেরি-২৯২ এি মম যানুসাকি উক্ত অসািািে ছুটিকাল পেনশনকর্াগ্য চাকরি 

রিকসকে িণ্য কিা িকে না।  

অেিরেকক সিকারি কম যচািী (শৃঙ্খলা ও আরেল) রেরিমালা, ২০১৮ এি রেরি-১৩ অনুর্ায়ী সামরয়ক েিখাকস্তি 

িািাোরিকতায় োধ্যতামূলক অেসি েণ্ড পেওয়া িকল ক্ষরতপূিে পেনশন ো আনুকতারষক রনে যকয়ি পক্ষকে 

সামরয়ক েিখাস্তকাল োে র্াকে। অথ যাৎ সামরয়ক েিখাস্তকাল পেনশনকর্াগ্য চাকরি রিকসকে িেনা কিা িকে না।  

সুতিাং পেখা র্ায় রে. এস. আি. োে য-১ এি রেরি-২৯৮, ২৯৯ ও ৭২ এেং সিকারি কম যচািী (শৃঙ্খলা ও আরেল) 

রেরিমালা, ২০১৮ এি রেরি-১৩ এি মকধ্য েিস্পি রেকিারিতা থাকায় সামরয়ক েিখাস্তকালকক পেনশনকর্াগ্য 

চাকরিকাল রিসাকে িেনাি পক্ষকে এই রতনটি রেরি এককে রেকেচনায় আনয়নপূে যক রসদ্ধান্ত গ্রিে কিা যুরক্তযুক্ত 

িকে এেং রনকম্নাক্ত নীরত অনুসিে কিকত িকে- 

 

(ক) পকান কম যচািীকক পকান অরভকর্াকিি কািকে সামরয়কভাকে েিখাস্ত কিা িকল তেন্ত পশকষ র্রে উক্ত 

কম যচািী আনীত অরভকর্াি িকত রনকে যাষ প্রমারেত িয়, তািকল সামরয়ক েিখাস্তকাল পেনশনকর্াগ্য 

চাকরিকাল রিকসকে িেনাকর্াগ্য িকে। 

 

(খ) আনীত অরভকর্াি িকত রনকে যাষ প্রমারেত না িোি কািকে র্রে চাকরি িকত অেসািে, চাকরিচুযত এেং 

চাকরি িকত োধ্যতামূলক অেসি প্রোন ব্যতীত অন্য পকান প্রকাি েণ্ড আকিাে কিা িয় এেং র্রে 

সামরয়ক েিখাস্তকালকক অসািািে ছুটিকাল রিকসকে িণ্য কিাি রনকে যশ পেওয়া িয়, তািকল উক্ত 

সময়কাল পেনশনকর্াগ্য চাকরি রিসাকে িণ্য িকে না। 

 

(ি)  সামরয়ক েিখাকস্তি িািাোরিকতায় র্রে শৃঙ্খলা ও আরেল রেরিমালাি আওতায় োধ্যতামূলক অেসি 

েণ্ড পেওয়া িয়, তািকল সামরয়ক েিখাস্তকাল পেনশনকর্াগ্য চাকরিকাল রিকসকে িেনাকর্াগ্য িকে না। 

 

(১৭) চাকরি  পথকক েিখাস্তকালঃ 
 

 (ক)  রে. এস. আি. োে য-১ এি রেরি-৩০১ অনুসাকি পকান কম যচািী চাকরি িকত েিখাস্ত ো অেসারিত িোি 

েকি আরেল ো রিরভশকন উক্ত েিখাকস্তি ো অেসািকেি আকেশ েরিেতযন কিা িকল, আরেল ো 

রিরভশনকািী কর্তযেক্ষ উক্ত কম যচািীি পূকে যি চাকরি পেনশকনি জন্য িেনাি রনকে যশ রেকল উক্ত পূে য 

চাকরিকাল পেনশনকর্াগ্য চাকরিকাল রিকসকে িণ্য িকে (Any Authority who, on 

revision or appeal, reverses an order dismissing or 

removing an officer, may declare that the officer’s past 

service counts).  

 

 (খ) সিকারি চাকরি আইন, ২০১৮ এি িািা ৩৯ এি উেিািা (১) এি অিীকন চাকরি িকত েিখাস্ত কিা 

িকল এেং েিেতী ের্ যাকয় আরেল আোলত কর্তযক খালাসপ্রাপ্ত িকল উেিািা (৫) এি েিা (ক) এি 

রেিান অনুসাকি চাকরিকত পুনে যিাল িকেন এেং একক্ষকে চাকরি িকত েিখাস্তকাল পেনশনকর্াগ্য 

চাকরিকাল রিকসকে িণ্য িকে।  
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(ি) সিকারি চাকরি আইন, ২০১৮ এি িািা ৩৯ এি উেিািা (২) এি অিীকন রেভািীয় মামলায় েণ্ডপ্রাপ্ত 

িকল এেং েিেতী ের্ যাকয় পিৌজোরি আরেল আোলত কর্তযক খালাসপ্রাপ্ত িকল রেভািীয় মামলায় 

আকিারেত েণ্ড প্রতযািাি কিকত িকে এেং একক্ষকে রেভািীয় মামলায় েণ্ডকালীন সময় পেনশনকর্াগ্য 

চাকরিকাল রিকসকে িণ্য িকে। 

 

১.৫.২  অেসিভাতাকর্াগ্য  চাকরি আিম্ভ 

োংলাকেশ সারভযস রুলস্, োে য-১ এি রেরি-২৫৫ এি অনুকেে (রে) পমাতাকেক প্রথম রনকয়াকিি োরয়ত্ব গ্রিকেি 

রেন িকত পেনশনকর্াগ্য চাকরি আিম্ভ িকে। অরিকন্তু অথ য রেভাকিি ২০ রডকসম্বি, ১৯৭৭ররঃ তারিকখি স্মািক 

নং MF(ID)1-2/77/856 এি অনুকেে ১(১) অনুসাকি ১৮ (আঠাি) েেি পূরতযি েিেতী চাকরি 

পেনশনকর্াগ্য চাকরি রিকসকে িণ্য। প্রসংিক্রকম উকেখ্য েতযমাকন চাকরিকত প্রকেকশি সে যরনম্ন েয়স ১৮ েেি 

রেিায় ১৮ েেকিি কম েয়কসি পকান ব্যরক্তকক চাকরিকত রনকয়াকিি সুকর্াি নাই।  

 

১.৫.৩ অেসিভাতাকর্াগ্য  চাকরিি শতযােলী 

 

োংলাকেশ সারভ যস রুলস্, োে য-১ এি রেরি-২৫৮ পমাতাকেক নিতনাি রতনটি শেি পূিে না িকল পকান চাকরিকক 

অেসিভাতাকর্াগ্য চাকরি রিকসকে িণ্য কিা র্াকে না। শতয রতনটি িকেঃ 

 

(i)   উক্ত চাকরি সিকাকিি অিীন িকত িকে।   

(ii)  উক্ত রনকয়াি রনয়রমত ও স্থায়ী রনকয়াি িকত িকে। (উকেখ্য রে.এস.আি. োে য-১ এি রেরি ২৬৭এ 

এি রেিানমকত চাকরিি পময়াে ৫ েেকিি অরিক িওয়াি পক্ষকে অস্থায়ী চাকরিও পেনশনকর্াগ্য 

চাকরি রিকসকে িণ্য।) 

(iii)  উক্ত চাকরিি পেতন -ভাতারে সিকাি কর্তযক প্রকেয় িকত িকে।  

 

উেকিাক্ত শতয রতনটি সম্পককয রনকম্ন রেস্তারিত আকলাচনা কিা িকলাঃ  

প্রথম শতযঃ োংলাকেশ সারভ যস রুলস্, োে য-১ এি রেরি-২৬০ অনুসাকি পর্ চাকরিি পেতন-ভাতারে ও 

োরয়ত্বােলী সিকাি কর্তযক রনি যারিত ঐ চাকরিকত সিকাি অথো সিকাি কর্তযক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তযেক্ষ কর্তযক 

রনকয়ারজত িকল উক্ত চাকরি পেনশনকর্াগ্য চাকরি রিকসকে িণ্য। 

রিতীয় শতযঃ োংলাকেশ সারভ যস রুলস্, োে য-১ এি রেরি-২৬৪-২৭৮ পত রিতীয় শতযটি েরে যত িকয়কে। রিতীয় 

শতযটিকত রনম্নরূে রেিান িকয়কে— 

 

(১)  োংলাকেশ সারভ যস রুলস্, োে য-১ এি রেরি-২৬৪ অনুসাকি পকান স্থায়ী সংস্থােকন স্থায়ীভাকে অরিরষ্ঠত না 

িকল উক্ত চাকরি পেনশনকর্াগ্য চাকরি রিসাকে িণ্য িয় না। রকন্তু রেরি-২৬৭এ অনুসাকি ক্ষরতপূিে 

পেনশকনি পক্ষে ব্যতীত রনকম্নাক্ত পক্ষকে অস্থায়ী ো অরিরসকয়টিং চাকরি পেনশনকর্াগ্য চাকরি রিকসকে 

িণ্য িকে— 

 

(i)  অস্থায়ী সংস্থােকন রনকয়ারজত কম যচািী এক নািাকি োঁচ েেকিি অরিককাল অস্থায়ী চাকরি 

কিকল তাঁি এ চাকরিকাল পেনশন ও আনুকতারষক রনে যকয়ি উকেকে িেনাকর্াগ্য িকে। তকে 
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উক্ত িািাোরিক চাকরিি পূকে যি পকান অস্থায়ী চাকরিি রেিরত থাককল রেিরতি পূকে যি চাকরি 

এ িেনাি অন্তভু যক্ত িকে না। 

(ii)  অস্থায়ী ও অরিরসকয়টিং চাকরি েিেতী ের্ যাকয় স্থায়ী িকল, উক্ত অস্থায়ী ও অরিরসকয়টিং 

চাকরি পেনশন ও গ্রযাচুরয়টিি জন্য িেনাকর্াগ্য িকে। অস্থায়ী ো অরিরসকয়টিং চাকরিকত 

রেিরত থাককল রেিরতি পূে যকাল িেনাি অন্তভু যক্ত িকে না।  

(২) পকান অস্থায়ী েকে রনকয়ারজত পকাকনা কম যচািী স্থায়ী েকে েেরল িকল তাঁি অস্থায়ী েকেি চাকরিকাল 

পেনশনকর্াগ্য চাকরিকাল রিকসকে িণ্য িকে, র্রেও উক্ত েে েিীক্ষামূলকভাকে অথো অস্থায়ীভাকে প্রথকম 

সৃরষ্ট কিা িয় এেং েিেতী ের্ যাকয় তা স্থায়ী কিা িয়। রে. এস. আি. োে য-১ এি রেরি-২৬৬ 

(৩) পকান শূন্য েকে অথো পকাকনা স্থায়ী েকে রনকয়ারজত কম যচািী পর্ েকেি পেতন গ্রিে ককিন নাই ো তাঁি 

চাকরিকাল িেনা ককিন নাই, উক্ত েকে স্থায়ীভাকে রনকয়ারজত না িকয় অরিরসকয়টিং রিসাকে রনকয়ারজত 

িকয় চাকরিকত (রেিরত ব্যতীত) স্থায়ী িকল, অরিরসকয়টিংকালীন চাকরি পেনশনকর্াগ্য চাকরি রিকসকে 

িণ্য িকে। রে. এস. আি. োে য-১ এি রেরি-২৬৭ 

(৪) রশক্ষানরেস কম যচািীি রশক্ষানরেসকাকলি চাকরি পেনশনকর্াগ্য চাকরি রিকসকে িণ্য িকে। রে. এস. আি. 

োে য-১ এি রেরি-২৬৮ 

(৫) শূন্য স্থায়ী েকেি রেেিীকত রশক্ষানরেস রিকসকে রনকয়ারজত কম যচািীি রশক্ষানরেসকাকলি চাকরি 

পেনশনকর্াগ্য চাকরি রিকসকে িণ্য িকে, র্রে েিেতী ের্ যাকয় রশক্ষানরেস কম যচািী চাকরিকত স্থায়ী িয়। 

তকে পকান েকে রশক্ষানরেস রিসাকে রনকয়ারজত িকয় েিেতী ের্ যাকয় উক্ত েে ব্যতীত অন্য পকান েকে স্থায়ী 

িকলও রশক্ষানরেসকাল পেনশনকর্াগ্য চাকরি রিকসকে িণ্য িকে। রে. এস. আি. োে য-১ এি রেরি-২৬৯ 

(৬) স্থায়ী সংস্থােকনি পকাকনা কম যচািী অস্থায়ী ককম যি অেসিাকন্ত স্থায়ী সংস্থােকন প্রতযােতযন কিকে, এই শকতয 

অস্থায়ী ককম য রনকয়ারজত িকল, উক্ত অস্থায়ী কম যকাল পেনশনকর্াগ্য চাকরি রিকসকে িণ্য িকে। রে. এস. 

আি. োে য-১ এি রেরি-২৭১ 

(৭)  পকান কম যচািীি স্থায়ীেে রেলুপ্ত িকল এেং ঐ সময় উক্ত কম যচািী রেকশষ ককম য রনকয়ারজত িকল ঐ রেকশষ 

কম যকাল পেনশনকর্াগ্য চাকরিকাল রিকসকে িণ্য িকে। রে. এস. আি. োে য-১, রেরি-২৭৪ 

      র্ততীয় শতযঃ রে. এস. আি. োে য-১ এি রেরি-২৮০ অনুসাকি সািািে িাজস্বখাত িকত প্রেত্ত পেতকনি চাকরি 

পেনশনকর্াগ্য চাকরি রিকসকে িণ্য। তকে শেি িকে উক্ত সংস্থােকন রনকয়ারজত কম যচািী সিকাি ো সিকাি 

কর্তযক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তযেক্ষ কর্তযক রনকয়ারজত িকত িকে। তকে রনকম্নাক্ত চাকরি পেনশনকর্াগ্য চাকরি রিকসকে 

িণ্য িকে না- 

 (i) স্থানীয় তিরেল অথো সিকাি পর্ তিরেকলি শুধু ট্রারষ্ট রিসাকে োরয়ত্ব োলন ককি, উক্ত তিরেল 

িকত প্রাপ্ত পেতকনি চাকরি। রে. এস. আি. োে য ১ এি রেরি-২৮১ ও ২৮২  

 (ii) শুধু রি ো করমশকনি রেরনমকয় পর্ চাকরি অথো অনুোন িািা প্রেত্ত পেতকনি চাকরি। রে. এস. 

আি. োে য-১ এি রেরি-২৮৩ ও ২৮৪ 
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১.৫.৪ অেকাশ রেভাকিি চাকরি 
 

অেকাশ রেভাকিি চাকরি অস্থায়ী সংস্থােকনি চাকরি রিকসকে িণ্য িকে না। অেকাশ রেভাকিি চাকরি 

অেকাশকালসি মপিশিতোগ্য চাকনর নহতসতি গণ্য হতি। েতি অিকাশকাল আরম্ভ হিার সময় মে কম িচারী 

প্রকৃেপতে কম িরে থাতক িা অথিা অিকাশকাল মশতি পুিঃকাে িারতম্ভর প্রথম নদতি মে কম িচারী কম িরে থাতক িা, 

ঐ কম িচারীর উি অিকাশকাল মপিশিতোগ্য চাকনর নহতসতি গণ্য হতি িা। নি. এস. আর. পার্ ি-১ এর নিনি-২৬৫ 

 

১.৫.৫ পর্ পর্ পক্ষকে  পূকে যি চাকরিকাল োকজয়াপ্ত িকে 

 

রনকম্নাক্ত পক্ষকে পূকে যি চাকরি োকজয়াপ্ত িকে। অথ যাৎ পেনশকনি জন্য িেনাকর্াগ্য িকে না- 
 

 

(১) চাকরি িকত ইস্তিাঃ  
 

রে. এস. আি. োে য-১ এি রেরি-৩০০ এি অনুকেে (এ) অনুসাকি পকান কম িচারী চাকরি িকত ইস্তিা প্রোন কিকল 

তাঁি পূে য চাকরি োকজয়াপ্ত িকে। অথ যাৎ উক্ত চাকরিি জন্য পেনশন োকেন না। তকে উক্ত রেরি ৩০০ এি অনুকেে 

(রে) অনুসাকি অন্য পকান পেনশনকর্াগ্য চাকরিকত পর্ািোকনি উকেকে ইস্তিা প্রোন কিকল পেনশকনি পক্ষকে তা 

ইস্তিা রিকসকে িণ্য িকে না অথ যাৎ একক্ষকে পূে য চাকরি েিেতী চাকরিি সাকথ পেনশকনি জন্য িেনাকর্াগ্য িকে 

[(a) Resignation of the public service, or dismissal or removal from 

it for misconduct , insolvency, inefficiency not due to age, or failure 

to pass a prescribed examination entails forfeiture of past service. 

(b) Resignation of an appointment to take up another appointment, 

service  is which counts, is not a resignation of the public service.] 

রেকিষেঃ (১) রনকম্নাক্ত পক্ষকে পূকে যি চাকরি োকজয়াপ্ত িকে। অথ যাৎ পেনশকনি জন্য িেনাকর্াগ্য িকে না- 

 (ক) চাকরি িকত েেতযাি কিকল, 

 (খ) রনকম্নাক্ত কািকে চাকরি িকত েিখাস্ত ো অেসারিত িকল- 

  (i) অসোচিকেি কািকে, 

  (ii) পেউরলয়া িোি কািকে, 

  (iii) েয়সজরনত কািে ব্যতীত অন্য পকাকনা কািকে অেক্ষ িোি পপ্ররক্ষকত, এেং  

  (iv) রনি যারিত েিীক্ষায় অনুত্তীে য িোি কিকে।  

রেকিষেঃ (২) অন্য পকান পেনশনকর্াগ্য চাকরিকত রনকয়াি লাকভি পপ্ররক্ষকত েতযমান েে িকত েেতযাি কিকল 

পেনশকনি জন্য চাকরিকাল িেনাি পক্ষকে উক্ত েেতযািকক েেতযাি রিকসকে িণ্য কিা িকে না। অথ যাৎ 

েেতযািকৃত েকেি চাকরিকাল েিেতী েকেি চাকরিি সাকথ পেনশকনি জন্য িেনাকর্াগ্য িকে।  

 

 

(২) চাকরিকত রেিরতঃ  

 

(অ) চাকরিকত রেিরত েিকল রেিরতি পূে য চাকরি োকজয়াপ্ত িকে। অথ যাৎ পেনশনকর্াগ্য চাকরি রিসাকে পূে য চাকরি 

িেনাকর্াগ্য িকে না। রেএসআি রেরি-৩০২ অনুসাকি রনকম্নাক্ত পক্ষে ব্যতীত চাকরিকত রেিরত পূকে যি 

চাকরিকাল োকজয়াপ্ত কিকে- 
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(i)   অনুকমারেত ছুটিসি অনুেরস্থরত। 

(ii) অনুকমারেত ছুটিি িািাোরিকতাক্রকম অননুকমারেত অনুেরস্থত কাল, র্তক্ষে না উক্ত েেটি 

স্থায়ীভাকে পূিে কিা িয়। র্রে উক্ত েেটি স্থায়ীভাকি পুিে কিা িয়, তািকল তাঁি পূকে যি চাকরি 

োকজয়াপ্ত িকে। 

(iii) পর্ পক্ষকে সামরয়ক েিখাকস্তি িািাোরিকতায় চাকরিকত পুনে যিাল কিা িয়। সামরয়ক েিখাকস্তি 

েি পূে য েকেই পুনে যিাল োধ্যতামূলক নয়।  

(iv) সংস্থােন সংককাচকনি কািকে চাকরি িািাকল ো েে রেলুপ্ত িকল। 

(v) সিকাকিি রনয়ন্ত্রোিীন অকেনশনকর্াগ্য চাকরিকত েেরল িকল। তকে এ েেরল র্থার্থ কর্তযেক্ষ 

কর্তযক িকত িকে। পকান কম যচািী পস্বোয় পেনশনকর্াগ্য চাকরি িকত েেতযাি কিকল এ 

ব্যরতক্রকমি সুরেিা োেী কিকত োিকেন না। অনুোকনি আওতািীন স্কুকল েেরল িকল পূে য চাকরি 

োকজয়াপ্ত িকে। (রেএসআি রেরি-২৮০ এি উোিিে রস দ্রষ্টব্য) 

(vi) এক রনকয়াি িকত অন্য রনকয়াকি পর্ািোকনি জন্য ভ্রমকে ব্যরয়ত সময় িািা রেিরত িকল। তকে এ 

েেরল র্থার্থ কর্তযেকক্ষি আকেকশি অিীন িকত িকে অথো রতরন নন পিকজকেড কম যচািীি িকল 

পুিাতন অরিকসি অরিস প্রিাকনি সম্মরতকত িকত িকে।  

 

(আ) রে. এস. আি. োে য-১ এি রেরি-৩০৩ অনুসাকি পেনশন মঞ্জুকিি ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তযেক্ষ ছুটিরেিীন 

অনুেরস্থতকালকক ভূতাকেক্ষভাকে ভাতারেরেিীন ছুটিকত রূোন্তি কিকত োকিন। অেে এই রূোন্তরিত 

ভাতারেরেিীন ছুটিকাল পেনশনকর্াগ্য চাকরি রিকসকে িণ্য িকে না। উিা শুধু ভাতারেিীন ছুটিি পূে য এেং 

েিেতী চাকরিি মকধ্য রিজ রিকসকে কাজ কিকে। র্াি িকল চাকরিকত রেিরত পেখা রেকে না। 

 

(ই)   রে. এস. আি. োে য-১ এি রেরি-৩০৪ অনুর্ায়ী েে পূিকেি ক্ষমতা সম্পন্ন কর্তযেক্ষ প্ররতটি পক্ষকে রেকেচনা 

মকত র্থার্থ শতয আকিাে ককি চাকরিি রেিরত প্রমাজযন কিকত োকিন। 

 

 

 

 

  ১.৫.৬ অেসিভাতা  অকর্াগ্য চাকরিকাল 
 

 

রনকম্ন েরে যত চাকরিকাল অেসিভাতা অকর্াগ্য চাকরিকাল রিকসকে িণ্যঃ 

 

(i)      ১৮ েেি েয়কসি পূকে যি চাকরিকাল; 

(ii)    অসািািে ছুটিকাল;  

(iii)    কতযব্য/ছুটি রিসাকে িণ্য িয় নাই এমন সামরয়ক েিখাস্তকাল; 

(iv)    চাকরিকত রেিরতকাল; 

(v)    রেিরত মওকুি না িকয় থাককল রেিরতি পূকে যি চাকরিকাল;  

(vi)    ইস্তিাি কািকে োরতলকৃত চাকরিকাল (রে.এস.আি. োে য-১ এি রেরি ৩০০); এেং   

(vii)    অননুকমারেত অনুেরস্থতকাল । 

 

উোিিেঃ পকান কম যচািী ৫ জানুয়ারি, ১৯৯৫ তারিকখ চাকরিকত পর্ািোন ককিন এেং ৪ জানুয়ারি, ২০২০ 

তারিকখ চাকরি িকত অেসি উত্তি ছুটি পভাি ব্যতীত সিাসরি অেসিগ্রিে ককিন। রতরন চাকরিকাকল ৬ মাস িি 

পেতকন অরজযত ছুটি, ২ েেি অধ্যয়ি  ছুটি, ৭ মাস অসািািে ছুটি পভাি ককিন। একক্ষকে চাকরিকত পর্ািোকনি 
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তারিখ ৫ জানুয়ারি, ১৯৯৫ িকত অেসিগ্রিকেি তারিখ ৪ জানুয়ারি, ২০২০ ের্ যন্ত পমাে চাকরিকাল ২৫ েেি। 

পমাে চাকরিকাল ২৫ েৎসি িকত অরজযত ছুটিি ৬ মাস ও অধ্যয়ন ছুটিি ২ েেি সময় োে র্াকে না। শুধু 

অসািািে ছুটিকাল ৭ মাস োে র্াকে। িকল পেনশনকর্াগ্য চাকরিকাল িকে ২৪ েেি ৫ মাস। অথ যাৎ পমাে 

চাকরিকাল ২৫ েেি িকলও পেনশনকর্াগ্য চাকরিকাল ২৪ েেি ৫ মাস িওয়ায় পেনশন োকেন ২৪ েেকিি 

পেনশনকর্াগ্য চাকরিি রভরত্তকত। অথ যাৎ পমাে চাকরিকাল ২৫ েেি িকলও পেনশনকর্াগ্য চাকরিকাল ২৪ েেি ৫ 

মাস িোি কািকে পেনশন োকেন ২৪ েেকিি পেনশনকর্াগ্য চাকরিি রভরত্তকত।  উকেখ্য, েেকিি ভগ্াংশ ৬ 

মাকসি কম অথ যাৎ ৫ মাস িওয়ায় তা িেনায় িিা িকে না। এ ভগ্াংশ ৬ মাস ো ইিাি অরিক িওয়াি পক্ষকেই 

পকেল অথ য রেভাকিি স্মািক নং F/IU-18/68-1, তারিখঃ ২৭ রডকসম্বি, ১৯৬৯ অনুসাকি েেকিি ভগ্াংশ 

পূে য েেি রিকসকে িেনাকর্াগ্য। 

 

১.৫.৭ পর্ চাকরিি জন্য অেসিভাতা  প্রকেয় নয় 

 
 

 রনকম্নাক্ত চাকরিি জন্য সরকানর কম িচারী অিসরিাো প্রাপ্য হতিি িাঃ 

  

 

(১)  রে. এস. আি. োে য-১ এি রেরি-২৪৮ পমাতাকেক রনকম্নাক্ত চাকরিি পক্ষকে অেসিভাতাি োেী গ্রিেকর্াগ্য িকে 

না- 

 

(ক) র্খন পকান কম যচািীকক একটি সীরমত সমকয়ি জন্য অথো এমন পকান রনরে যষ্ট ককম যি জন্য রনকয়াি 

কিা িয় এেং উিাি সমােনাকস্ত রতরন অব্যািরত প্রাপ্ত িন। 

(খ) র্খন পকান কম যচািী অরনি যারিত সমকয়ি জন্য ো অরনি যারিত ককম য মারসক মজুিীি রভরত্তকত 

অস্থায়ীভাকে রনকয়ারজত িন। 

(ি) র্খন পকান ব্যরক্ত সাে যক্ষরেক সমকয়ি জন্য রনকয়ািপ্রাপ্ত না িকয় শুধু িাকেি েকক্ষ কৃত কম যটিি জন্য 

োরিেরমক প্রাপ্ত িন। পর্মন, সিকারি উরকল, এেনী পজনাকিল। 

( ) পেনশকনি শতয নাই, এমন পকান চুরক্তি অিীকন চাকরিি পক্ষকে এেং উক্ত চাকরিকক পেনশকনি জন্য 

িেনাি জন্য সিকাি কর্তযক রেকশষ আকেশ না পেওয়াি পক্ষকে। 

 

(২) রে.এস.আি. োে য-১ এি রেরি-২৪৯ অনুর্ায়ী পকান কম যচািী অসোচিে, অেক্ষতা ো পেউরলয়া িোি কািকে 

চাকরি িকত েিখাস্ত ো অেসারিত িকল অেসিভাতা োকেন না। তকে চিম আরথ যক সংককে রেকশষ 

রেকেচনায় অনুকম্পা ভাতা মঞ্জুি কিা পর্কত োকি। তকে এ ভাতাি েরিমাে পকানক্রকমই পমরডককল 

সাটি যরিকককেি রভরত্তকত অক্ষমতাজরনত অেসি গ্রিে কিকল পর্ েরিমাে পেনশন প্রাপ্য, উিাি দুই 

র্ততীয়াংকশি অরিক িকে না। 

 

(৩) রে. এস. আি. োে য-১ এি রেরি-২৫১ অনুর্ায়ী পকান কম যচািী একই সমকয় একই েকে ো একই চাকরিি 

িািাোরিকতাক্রকম দুইটি পেনশন অজযন কিকেন না । এোিা একই সংকি দুইজন কম যচািীি একই েকেি 

চাকরি পেনশকনি জন্য িেনা কিকত োিকেন না।  
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১.৬ অেসিভাতা  প্রারপ্তি পর্াগ্যতা, শতয এেং রনয়মােলী 
 

 

সিকারি কম যচািীি অেসিভাতাি প্রাপ্যতা ককয়কটি রেষকয়ি উেি নিিির ককি। রনকম্ন এ রেষয়গুকলা রনকয় আকলাচনা 

কিা িকলাঃ  
 

১.৬.১ কম যচািীি আচিে 
 

(১) ভরেষ্যকতি ভাল আচিে পেনশন প্রারপ্তি একটি অন্তরন যরিত শতয। পকান পেনশনাি গুরুতি পকান অেিাকিি জন্য 

েরণ্ডত িকল ো পকান মািাত্মক িিকনি অসোচিকেি পোকষ পোষী রেকেরচত িকল তাঁি পেনশন সম্পূে য ো 

আংরশকভাকে স্থরিতকিকেি ো প্রতযািাকিি ক্ষমতা সিকাি সংিক্ষে ককি এেং একক্ষকে সিকাকিি গৃরিত 

রসদ্ধান্তই চূড়ান্ত রিকসকে িণ্য। তকে মািাত্মক অসোচিকেি পক্ষকে সংরিষ্ট কম যচািীকক তাঁি আচিে সম্পককয 

রলরখত ো পমৌরখকভাকে ব্যাখ্যা প্রোকনি সুকর্াি না রেকয় এ ক্ষমতা প্রকয়াি কিা র্াকে না। রে. এস. আি. োে য 

১ এি রেরি-২৪৬  

(২) রেভািীয় ো রেচাি রেভািীয় মামলায় র্রে প্রমারেত িয় পর্, সংরিষ্ট কম যচািীি কম যিত থাকাকাকলি পকান 

প্রতািো ো অেকিলাি কািকে সিকাকিি পকান আরথ যক ক্ষরত সারিত িকয়কে, তা িকল উক্ত ক্ষরতি অথ য সংরিষ্ট 

কম যচািীি পেনশন িকত আোকয়ি আকেশ োকনি ক্ষমতা িােেরত সংিক্ষে ককিন; 

তকে শেি থাকক পর্— 

 

(এ) র্রে উক্ত রেভািীয় মামলা সংরিষ্ট কম যচািীি চাকরিিত অেস্থায় আিম্ভ না িকয় থাকক, তািকল- 

 

(i)    িােেরতি অনুকমােন ব্যতীত উক্ত রেভািীয় মামলা আিম্ভ কিা র্াকে না; 

(ii) সংরিষ্ট কম যচািীি অেসিগ্রিকেি অথো সে যকশষ কম যিত থাকাি রেন িকত এক েেি, এি 

মকধ্য র্া েকি  েকে, উিাি পূকে য রেভািীয় মামলা আিম্ভ কিকত িকে;  

(iii)  পর্  েনাি পপ্ররক্ষকত রেভািীয় মামলা আিম্ভ িকে, উক্ত  েনা সংরিষ্ট কম যচািীি সে যকশষ 

কম যিত থাকাি অনরিক এক েেকিি মকধ্য সং টিত িকত িকে;  

(iv)  এ রেভািীয় মামলা িােেরত রনি যারিত স্থাকন রনি যারিত ব্যরক্ত কর্তযক েরিচারলত িকে। 

(রে) সংরিষ্ট কম যচািী আকেেন জানাকল চাকরি িকত েিখাস্তকিকেি পক্ষকে পর্ েদ্ধরতি রেিান িকয়কে, উক্ত 

েদ্ধরতকত রেভািীয় মামলা েরিচারলত িকে। 

(রস) উক্ত রেচাি রেভািীয় মামলা র্রে সংরিষ্ট কম যচািীি চাকরিিত অেস্থায় আিম্ভ না িকয় থাকক, তা িকল 

একক্ষকে উেকিি অনুকেে- (এ) এি উে-অনুকেে (i) ও (ii) এি রেিান অনুসাকি আিম্ভ কিকত িকে। 

রে. এস. আি. োে য-১ এি রেরি-২৪৭ 

(৩)  অসোচিে, অেক্ষতা ো পেউরলয়া িোি কািকে চাকরি িকত অেসারিত ো েিখাস্ত িকল পেনশন মঞ্জুি কিা 

র্াকে না। তকে চিম আরথ যক সংককেি পপ্ররক্ষকত রেকশষ রেকেচনায় অনুকম্পা ভাতা মঞ্জুি কিা পর্কত োকি। 

তকে এ ভাতাি েরিমাে পকানক্রকমই পমরডককল সাটি যরিকককেি রভরত্তকত অেসিগ্রিে কিকল পর্ েরিমাে 

পেনশন প্রাপ্য িকতন, উিাি দুই র্ততীয়াংকশি অরিক িকে না। রে. এস. আি. োে য-১ এি রেরি-২৪৯ 
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১.৬.২ কম যচািীি েয়স 

 

(১) চাকরিকত প্রকেকশি েয়সঃ অথ য রেভাকিি স্মািক নং MF (ID) 1-2/77/856, তারিখঃ ২০ রডকসম্বি, 

১৯৭৭ অনুর্ায়ী ১৮ েেকিি েিেতী চাকরি পেনশনকর্াগ্য চাকরি রিকসকে িণ্য। অেে েতযমাকন ১৮ েেকিি 

কম েয়স্ক পকান ব্যরক্তকক সিকারি চাকরিকত রনকয়াকিি আি পকান সুকর্াি নাই। 

(২) চাকরি িকত অেসি গ্রিকেি েয়সঃ সিকারি চাকরি আইন, ২০১৮ এি িািা ৪৩ এি রেিানমকত ৫৯ েেি 

পূরতযকত একজন কম যচািীকক এেং ৬০ েেি পূরতযকত একজন মুরক্তকর্াদ্ধা কম যচািীকক অেসিগ্রিে কিকত িয়। 

তকে উক্ত আইকনি ৪৭ িািাি রেিানমকত একজন কম যচািী ছুটি োওনা সাকেকক্ষ সে যারিক এক েেি অেসি-

উত্তি ছুটি (রেআিএল) পভাি কিকত োিকেন। তকে অথ যরেভাকিি প্ররেরি অনুরেভাকিি প্রজ্ঞােন নং 

০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০০৬.১৩-২২ তারিখঃ ০২/০২/২০২১ররঃ পমাতাকেক রেআিএলকাল পেনশনকর্াগ্য 

চাকরিকাল রিকসকে িণ্য িকে না। 

 

(৩) জন্ম তারিকখি  রভরত্তকত েয়স রনি যািেঃ অথ য মন্ত্রোলকয়ি স্মািক নং MF(IC)-2/73/3, তারিখঃ ২১ মাচ য, 

১৯৭৪ অনুর্ায়ী েতযমাকন চাকরিকত রনকয়াকিি সে যরনম্ন রশক্ষািত পর্াগ্যতা অষ্টম পেরে িওয়ায় চাকরিকত 

রনকয়াকিি পক্ষকে রশক্ষািত পর্াগ্যতাি সাটি যরিককে োরখকলি প্রকয়াজন িয়। র্াি কািকে সকল প্রকাি রনকয়াকিি 

পক্ষকে রশক্ষািত পর্াগ্যতাি সাটি যরিককে োরখকলি প্রকয়াজন িয় রেিায় রশক্ষািত পর্াগ্যতাি সাটি যরিকককে েরে যত 

জন্ম তারিকখি রভরত্তকত েয়স রনি যািে কিকত িয়। 

 

(৪) চাকরিকত প্রথম পর্ািোকনি সময় প ারষত েয়স অেরিেতযনীয়ঃ 

(ক) োংলাকেশ সারভ যস রুলস্, োে য-১ এি রেরি-৯ অনুর্ায়ী সিকারি চাকরিকত প্রকেকশি সময় ো প্রকেকশি 

উকেকে একজন আকেেনকািী পর্ েয়স প াষো ককিন, উিাই তাি পক্ষকে আেরেকভাকে প্রকর্াজয িকে এেং 

েিেতীকাকল পকান উকেকেই তা সংকশািকনি অনুমরত পেওয়া র্াকে না। 

(খ) জন্ম তারিখ সম্পককয পজনাকিল রিন্যারিয়াল রুলস্ এি ১২৪ রেরি অনুর্ায়ী সিকারি পকান চাকরিকত রকংো 

েকে নে রনকয়ািপ্রাপ্ত পকান ব্যরক্ত রনকয়াকিি সময় মাধ্যরমক স্কুল সাটি যরিককে ো সমমাকনি েিীক্ষাি 

সাটি যরিককে, রমউরনরসপ্যাল োথ য সাটি যরিককে ইতযারে রনশ্চয়তা জ্ঞােক েরললসি রীষ্টীয় েেকি তাঁি জন্ম 

তারিখ প াষো কিকেন। প্রকৃত তারিখ জানা না থাককল আনুমারনক তারিখ প াষো কিকেন। প্রকৃত তারিখ 

ো োংলাকেশ সারভ যস রুলস্, োে য-১ এি রেরি ১২৫ অনুর্ায়ী অনুরমত তারিখ চাকরিি ইরতিাস, সারভ যস বুক 

অথো সিকারি কম যচািীি জন্য সংিরক্ষত অন্য পকান পিককড য রলরেেদ্ধ কিকত িকে। এভাকে একোি জন্ম 

তারিখ রলরেেদ্ধ িকল পর্াগ্য কর্তযেকক্ষি অনুমরত ব্যতীত পকান কিরেক ভুকলি পক্ষে ব্যতীত উিা েরিেতযন 

কিা র্াকে না। 

(৫) এরিকডরভকেি মাধ্যকম েয়স েরিেতযনকর্াগ্য নয়ঃ জনপ্রশাসন মন্ত্রোলকয়ি প্রজ্ঞােন নং সম (রেরি-৪)১ই 

৪/৮৭-১৮ (৪০০), তারিখঃ ১ এরপ্রল, ১৯৮৭ এি অনুকেে-২ অনুর্ায়ী এরিকডরভকেি মাধ্যকম েরিেরতযত জন্ম 

তারিখ চাকরিি পক্ষকে গ্রিেকর্াগ্য িকে না। 

(৬) োরিোরিক অেসিভাতাি পক্ষকে পুে  ও রেোরিতা কন্যা সন্তাকনি েয়স রনি যািেঃ   সিকারি কম যচািীিকেি 

পেনশন সিজীকিে আকেশ, ২০২০ এি অনুকেে-৩.০৪ অনুর্ায়ী ২৫ েেি েয়স ের্ যন্ত পুে সন্তানিে 
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োরিোরিক অেসিভাতা োকেন। প্রচরলত রেিাকনি পর্ সকল পক্ষকে পুে সন্তাকনি পকান েয়সসীমা িেিমাতি 

উতে  িাই, মস সি মেতে িয়স নিনি িতশতি সকল পুে সন্তাি পানরিানরক অিসরিাো  প্রাপ্য হতি। পানরিানরক 

মপিশি প্রাপ্যোর মেতে েৎকালীি অথ ি ও রাজস্ব নিিাতগর ১৬-০৪-১৯৫৯ োনরত র স্মারক িং ২৫৬৬ 

(৪০)-এি এর অনুতেদ ৫(২)(এ)(ii)- এর অনুসরতণ ১৫ িছতরর মময়াদকাল পূনেির মকাি সময় অিনশষ্ট 

থাকতল শুধুমাে উি সময় পূনেি পে িন্ত নেনি পানরিানরক অিসরিাো প্রাপ্য হতিি। ২৫ িছতরর ঊতবি পূে 

সন্তাতির মপিশি প্রাপ্যোর অনুরূপ শতেি মৃে সরকানর কম িচারীর নিিানহো কন্যা/কন্যাগণ প্রচনলে নিনিগে 

পদ্ধনেতে ও হাতর অিসরিাো /আনুতোনিক প্রাপ্য হতিি। 

অথ য রেভাকিি স্মািক নং অঃমঃ (রেরি-১)৩রে-২৬/৮৬/৮০, তারিখঃ ২০ পসকেম্বি, ১৯৮৭ এি অনুকেে-২ 

অনুর্ায়ী োরিোরিক অেসিভাতা ও আনুকতারষক প্রোকনি রনরমত্ত মৃত কম যচািীি পেকল পমকয়কেি সঠিক েয়স 

রনি যািকেি জন্য রনকম্নাক্ত েদ্ধরত অেলম্বন কিকত িকেঃ 

(ক) পর্ সকল পেকল পমকয় এস. এস. রস./এইচ. এস. রস. েিীক্ষা োশ ককিকে, তাকেি পক্ষকে উক্ত 

সাটি যরিকককেি রভরত্তকত জন্ম তারিখ ও েয়স রনি যািে কিকত িকে। পর্ সকল পেকল পমকয় উক্ত েিীক্ষা 

োশ ককি নাই, রকন্তু স্কুকল অধ্যয়নিত আকে অথো পকান অেস্থায় পলখােিা তযাি ককিকে, তাকেি 

েয়স রনি যািকেি জন্য স্কুল কর্তযেকক্ষি রনকে িকত, স্কুকল ভরতযি সময় পিকড যকৃত জন্ম তারিকখি রভরত্তকত 

পেয় সাটি যরিকককেি উেি রনভযি ককি েয়স রনি যািে কিকত িকে। 

(খ) পর্ সকল পেকল পমকয় পকান সময়ই স্কুকল ভরতয িকয় পলখােিা ককি নাই, তাকেি পক্ষকে ১৮৭৩ সাকলি 

জন্ম-মৃতুয আইকনি রেিানমকত পেৌিসভাি/ককে যাকিশকনি পময়ি, ইউরনয়ন েরিষকেি পচয়ািম্যান ও 

কযান্টনকমন্ট পোকড যি পপ্ররসকডন্ট রনি যারিত পিরজোকি জকন্মি পর্ তারিখ পিকড য ককিন, তাি রভরত্তকত 

েয়স রনি যারিত িকে। রেকল্প রিকসকে জীরেত অরভভােককি পকাকে য এরিকডরভকেি মাধ্যকম প্রেত্ত পিকড য 

অথো স্থানীয়/রমউরনরসপ্যারলটি অথো উেকজলা েরিষকেি পচয়ািম্যান কর্তযক প্রেত্ত সাটি যরিকককেি 

রভরত্তকত  েয়স রনি যািে কিকত িকে। 

(৭) অরেোরিতা/রেিো/তালাকপ্রাপ্তা কন্যাি েয়সসীমাঃ সিকারি কম যচািীিকেি পেনশন সিজীকিে আকেশ, 

২০২০ এি অনুকেে-৩.০৫ অনুর্ায়ী পেনশনাকিি অেসি গ্রহতণর তারিখ িকত ১৫ েেি পময়ােকাল পূরতযি 

পকান সময় অিনশষ্ট থাকতল উি অিনশষ্ট সমতয়র জন্য অরেোরিতা / রেিো /তালাকপ্রাপ্তা কন্যা েয়স 

রনরে যকশকষ োরিোরিক পেনশন প্রাপ্য িকেন।  

(৮) প্ররতেন্ধী সন্তাকনি েয়সসীমাঃ সিকািী কম যচািীিকেি পেনশন সিজীকিে আকেশ, ২০২০ এি অনুকেে-৩.০৩ 

অনুর্ায়ী প্ররতেন্ধী সন্তান তেরিক ো মানরসক অসামকথ্যযি কািকে স্থায়ীভাকে আংরশক ো সম্পূে য কম যক্ষমতািীন 

িকয় উোজযকন অক্ষম িকল রনম্নেরে যত শতযােলী পূিেসাকেকক্ষ েয়স রনরে যকশকষ আজীেন োরিোরিক পেনশন 

প্রাপ্য িকেনঃ 

 (ক) সিকারি কম যচািীি প্ররতেন্ধী সন্তাকনি প্ররতেন্ধী রিকসকে সমাজকসো অরিেপ্তকিি রনেন্ধন এেং 

েরিচয়েে থাককত িকে;  



53 
 

(খ)  পকান কম যচািীি প্ররতেন্ধী সন্তান থাককল রতরন চাকরিিত অেস্িায় রকংো পেনশন পভািিত অেস্থায় 

প্ররতেন্ধী সন্তাকনি রেষকয় উেযুক্ত েরলল-েস্তাকেজসি তাি রনয়ন্ত্রেকািী কর্তযেক্ষকক রলরখতভাকে 

অেরিত কিকেন; 

(ি) কম যচািীি প্ররতেন্ধী সন্তান তেরিক ো মানরসক অসামকথ্যযি কািকে স্থায়ীভাকে আংরশক ো সম্পূে য 

কম যক্ষমতািীন ও উোজযকন অক্ষম মকম য েরে যত আকেকশি ৩.০৩ (খ) উে-অনুকেকে উকেরখত সিকাি 

কর্তযক এতদুকেকে িঠিত পমরডককল পোড য কর্তযক প্রদি সিদপে দান ল করতে হতি; 

 ( )  পেনশনাকিি প্ররতেন্ধী সন্তান/সন্তানিে প্ররতেন্ধী পকাোয় সিকারি চাকরি পেকল রেতা/মাতাি 

উত্তিারিকািী রিসাকে রতরন/তািা আজীেন োরিোরিক পেনশন প্রাপ্য িকেন না;  

(ঙ)  কম যচািীি মৃতুযি েি তাি প্ররতেন্ধী সন্তান আজীেন োরিোরিক পেনশন পভাকিি অরিকািী িকল উক্ত 

সন্তান রনকজ ো তাি েকক্ষ তাি েরিোকিি পকান সেস্য ো আত্মীয়কক তাি রেতা/মাতাি রনকয়ািকািী 

কর্তযেক্ষ েিােি প্ররতেরন্ধতাি রনেন্ধন ও েরিচয়েে, উত্তিারিকাি সনেেে, তাি রেতা/মাতাি 

পেনশন মঞ্জুরিি আকেশ এেং রেরেওসি আকেেন কিকত িকে;  

(চ)  কম যচািীি োরিোরিক পেনশন পভাকিি পর্াগ্য সেকস্যি মৃতুযি েি একোি োরিোরিক পেনশন েন্ধ 

িকল েিেতীকত শুধুমাে প্রনেিন্ধীোর দািীতে উি োরিোরিক পেনশন পুনিায় চালু কিা র্াকে না; 

এেং  

(ে)  কম যচািীি প্ররতেন্ধী সন্তাকনি পেনশন প্রাপ্যতাি রেষকয় উক্ত কম যচািীি রনকয়ািকািী কর্তযেকক্ষি 

রসদ্ধান্তই চ্যিান্ত েকল িণ্য িকে।   

 

(৯) রনকয়ািরেরিকত উরেরখত চাকরিকত প্রকেকশি েয়স প্রমাজযনকর্াগ্য নয়ঃ   
 

(ক) রে. এস. আি. োে য-১ এি রেরি-৮ পত উকেখ কিা িকয়কে পর্, অন্য পকান রেরিকত রভন্নরূে রেিান না 

থাককল মিা পুরলশ েরিেশ যক ব্যতীত রেভািীয় প্রিানিে রনকয়াকিি পর্াগ্য কর্তযেক্ষ িকল রেকশষ পক্ষকে 

কািে রলরেেদ্ধ ককি রনি যারিত েয়সসীমা প্রমাজযন কিকত োিকে। 

তকে েয়স প্রমাজযকনি এ রেিান শতয সাকেকক্ষ প্রকর্াজয অথ যাৎ সংরিষ্ট রনকয়াি রেরিমালাকত েয়স 

প্রমাজযকনি রেিান সরন্নকেরশত না থাককল এ রেরিি ক্ষমতা প্রকয়াি কিা র্ায় না। েতযমাকন উন্মুক্ত রেজ্ঞরপ্তি 

মাধ্যকম পলাক রনকয়াকিি োধ্যোিকতা থাকায় রনকয়াি রেরিকত েরে যত েয়স অনুসাকি রনকয়াি রেজ্ঞরপ্ত 

জারি কিকত িয় এেং রনকয়াি রেজ্ঞরপ্তকত পর্ েয়স উকেখ থাকক, আকেেনকািীি েয়স উিাি অরতরিক্ত 

িকল তাি আকেেনেে আইনতঃ গ্রিেকর্াগ্য নয় এেং োোইকয়ি সময় উক্ত আকেেনেে োরতল কিকত 

িয়। এ কািকে অরতরিক্ত েয়কসি পকান প্রাথীকক রনকয়াি োকনি পকান সুকর্াি থাকক না। 

 

আকিা উকেখ্য জনপ্রশাসন মন্ত্রোলকয়ি স্মািক নং EDIJV-34/74-20 তারিখঃ ২১ রডকসম্বি, ১৯৭৪ 

অনুর্ায়ী োেরলক সারভ যস করমশন কর্তযক রনকয়াকিি পক্ষকে রনকয়াি প্ররক্রয়াি েী য সূরেতাি কািকে র্রে 

রনকয়াি আকেশ জারিি েি পর্ািোকনি তারিকখ কািও েয়স রনি যারিত েয়কসি অরতরিক্ত িকয় র্ায়, 

তািকল ঐ অরতরিক্ত েয়স প্রমারজযত িকয়কে েকল িণ্য িকে। প্রসঙ্গক্রতম উতেখ্য এ স্মািকটিি রেিান 

োেরলক সারভ যস করমশন কর্তযক রনকয়ািসি সকল প্রকাি রনকয়াকিি পক্ষকেই প্রকর্াজয।   
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(খ) েয়স রশরথলকিে সংক্রান্ত জনপ্রশাসন মন্ত্রোলকয়ি েরিেে নং সম (রেরি ১)এস-১৫/২০০২-৪৩০(৫০০), 

তারিখঃ ১ রডকসম্বি, ২০০৪ররঃ পত উকেখ কিা িকয়কে পর্, প্রকৃতেকক্ষ শুধুমাে রেকশষ পক্ষকে অন্য পকান 

রেরিি আওতায় ো প্রককল্প রনকয়াি প্রাপ্তকেি পক্ষকে পেনশন ো এ জাতীয় অন্যান্য সুকর্াি সুরেিা প্রোকনি 

উকেকে রেভািীয় প্রিান এেং অন্যান্য রনকয়ািকািী কর্তযেক্ষ প্রাথীি েয়স প্রমাজযন কিকত ক্ষমতাোন। 

েতযমাকন পর্কিতু চাকরিকত রনকয়াকিি পক্ষকে প্রাথীি েয়সসীমা পকন্দ্রীয়ভাকে সিকাি কর্তযক রনয়রন্ত্রত 

এেং তা সংরিষ্ট েপ্তি/সংস্থাি রনকয়াি রেরিকত সুরনরে যষ্টভাকে উকেখ থাকক, পসকিতু রেভািীয় প্রিান ো 

রনকয়ািকািী কর্তযেক্ষ কর্তযক প্রাথীি েয়সসীমা প্রমাজযকনি পকান রেরিিত সুকর্াি নাই। 

 

 

 

১.৬.৩ অেসিভাতা প্রারপ্তি পক্ষকে সীমােদ্ধতা 

 

রে. এস. আি. োে য-১ এি রেরি-২৫১ অনুসাকি পকান কম যচািী একই সমকয় একই েকে ো একই িািাোরিক 

চাকরিি িািা দুইটি অেসিভাতা অজযন কিকেন না। এোিা একই সংকি দুইজন কম যচািীি একই েকেি 

চাকরি অেসিভাতাি জন্য িেনা কিকত োিকেন না। [(a) An officer cannot earn two 

pensions in the same office at the same time, or by the same 

continuous service.  

(b) Two officers may not simultaneously count service in respect 

of the same office.] 

রেকিষেঃ পেনশন মঞ্জুরিি পক্ষকে রনকন্মাক্ত সীমােদ্ধতা রেকেচনায় িাখকত িকেঃ 

(i) একই সমকয় পকান কম যচািী দুইটি পেনশন োকেন না। 

(ii) একটি েকে চাকরিি জন্য দুইটি পেনশন োকেন না। 

(iii) একটি চাকরিি জন্য দুইটি পেনশন োকেন না। 

(iv) পকান একটি চাকরি পেনশকনি জন্য একই সংকি দুই ো তকতারিক ব্যরক্ত িেনা কিকত োিকেন 

না।  

 

 

  ১.৬.৪  অেসিভাতাকর্াগ্য চাকরিি পক্ষকে পূে য েেি িেনা 

 

রে. এস. আি. োে য-১ এি রেরি-৩৪৫ অনুর্ায়ী চাকরিকাকলি পময়াকেি উেি অেসিভাতা রনি যািকেি সময় 

েেকিি ভগ্াংশ োে র্াকে (The amount of pension that may be granted is 

determined by length of service as set forth in rules 351 to 361. 

Fractionss of a year are not taken into the calculation of any 

pension admissible to an officer under these rules)। 

 

রেকিষেঃ রেরিটি েতযমাকন  আংরশক েরিেরতযত রূকে  কার্ যকি আকে। এই রেরি অনুর্ায়ী েেকিি ভগ্াংশ 

পেনশনকর্াগ্য নয়। রকন্তু অথ য রেভাকিি স্মািক নং F/IU-18/68-1, তারিখঃ ২৭ রডকসম্বি, ১৯৬৯ অনুর্ায়ী 

চাকরিকাল পেনশনকর্াগ্য িোি েি েেকিি ভগ্াংশ ৬(েয়) মাস ো উিাি কম িোি পক্ষকে েেি পূিকেি উক্ত 

 ােরতকাল প্রমাজযনকর্াগ্য রকন্তু েেকিি ভগ্াংশ েয় মাকসি অরিক িোি পক্ষকে উিা প্রমাজযনকর্াগ্য নয়। উকেখ্য 
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চাকরিি পময়াে ২৫ (পঁরচশ) েেি পূে য িোি পপ্ররক্ষকত সিকারি কম যচািী আইন, ২০১৮ এি  ৪৪ িািাি (১) উে-

িািাি অিীকন পস্বোয় অেসকিি পক্ষকে  এ প্রমাজযন অনুকমােনকর্াগ্য নয়।  

 

উোিিেঃ পকান কম যচািীি পেনশনকর্াগ্য চাকরিকাল ৭ েেি ৬ মাস িকল, উক্ত ৬ মাস  ােরত প্রমাজযনপূে যক  

পেনশনকর্াগ্য চাকরিকাল ৮ েেি রিকসকে িণ্য কিকত িকে। রকন্ত পেনশনকর্াগ্য চাকরিকাল ৭ েেি ৫ মাস ২৯ 

রেন িকল েেকিি উক্ত ভগ্াংশ িেনাকর্াগ্য িকে না। অথ যাৎ একক্ষকে পেনশনকর্াগ্য চাকরিকাল ৭ েেি রিকসকে িণ্য 

িকে।  তকে ঐরেক অেসিগ্রিকেি পক্ষকে এই প্রমাজযকনি সুরেিা প্রাপ্য িকেন না।   

 

১.৬.৫ হ্রাসকৃত িাকি  অেসিভাতা  মঞ্জুি 

 

রে.এস.আি. োে য-১ এি রেরি-৩৪৮ এি অনুকেে (রে) অনুসাকি সম্পূে য চাকরিকাল সকন্তাষজনক না িকল পেনশন 

মঞ্জুিকািী কর্তযেক্ষ পর্ েরিমাে যুরক্তযুক্ত রিকসকে িণ্য কিকেন, ঐ েরিমাে হ্রাসকৃত িাকি পেনশন মঞ্জুি কিকত 

োিকেন। 

রেকিষেঃ কৃত চাকরি অনুকমারেত না িকল পেনশন প্রোন কিা র্াকে না। তাোিা পেনশন প্রোকনি জন্য সমগ্র 

চাকরিকাল সকন্তাষজনক না িকল পেনশন মঞ্জুিকািী কর্তযেক্ষ হ্রাসকৃত িাকি পেনশন মঞ্জুি কিকত 

োিকেন। তকে সিকারি কম যচািীকেি পেনশন সিজীকিে আকেশ, ২০২০ এি অনুকেে ৪.০২ অনুর্ায়ী 

কম যচািীি োরষ যক পিােনীয় প্ররতকেেন রেকেচনাি প্রকয়াজন িয় না রেিায় হ্রাসকৃত িাকি পেনশন 

মঞ্জুরিি েতযমাকন পতমন সুকর্াি নাই।  

 

১.৭ পেনশনাকিি মৃতুযি পক্ষকে েককয়া অেসিভাতা োেীি সময়সীমা 
 

রে. এস. আি. োে য-১ এি রেরি-৪৮৪ অনুসাকি পেনশনাি মৃতুযেিে কিকল এেং এক েেকিি মকধ্য আকেেন 

কিা িকল েককয়া অেসিভাতাি অথ য তাঁি আইনসংিত উত্তিারিকািীিেকক প্রোন কিা িকে। এক েেকিি মকধ্য 

আকেেন না কিকল অেসিভাতা  মঞ্জুিকািী কর্তযেকক্ষি মঞ্জুরি ব্যরতকিকক েককয়া অেসিভাতা প্রোন কিা 

র্াকে না। তকে সিকারি কম যচািীিকেি পেনশন সিজীকিে আকেশ ২০২০ এি অনুকেে ৪.০১ পমাতাকেক 

পেনশনাকিি মৃতুযি েি তাঁি রেিো স্ত্রী/রেেত্নীক স্বামীি পেনশন প্রারপ্তি পক্ষকে পুনিায় পেনশন মঞ্জুরিি 

প্রকয়াজন িকে না। তকে পেনশনাকিি রেিো স্ত্রী/রেেত্নীক স্বামীি মৃতুযি েি তাি অন্য উত্তিারিকািীিকেি 

অনুকূকল োরিোরিক পেনশন প্রোকনি পক্ষকে পুনিায় পেনশন  মঞ্জুরিি প্রকয়াজন িকে।  

 

 

 

 

 

 

 

 

১.৮ অনুকত্তারলত অেসিভাতা এেং েককয়া অেসিভাতা েরিকশাকিি েদ্ধরত  
 

(ক) অনুকত্তারলত ও েককয়া অেসিভাতা েরিকশাি সম্পককয সিকারি কম যচািীিকেি পেনশন সিজীকিে আকেশ, 

২০২০ এি অনুকেে ৪.০৮ এি রেিান রনম্নরূেঃ 

 

(i)  পেনশনাি পকান কািকে এক েেি ো তদুর্ধ্য সময় পেনশকনি োকা উকত্তালন কিকত না োিকল এেং 

েিেতীকত তা উকত্তালন কিকত চাইকল পেনশন অনুকত্তারলত/েককয়া থাকাি কািে সংেরলত আকেেন 

প্রিান রিসােিক্ষে কম যকতযা (িেিমাতি চীি একাউন্টস্ এন্ড িাইন্যান্স অনিসার) /সংরিষ্ট রিসােিক্ষে 

কম যকতযাি কার্ যালকয় োরখল কিকত িকে। সংরিষ্ট কম যকতযা তাি কার্ যালকয় িরক্ষত রেরেও এেং রড-িাি-
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এি রভরত্তকত অনুকত্তারলত েককয়া পেনশন েরিকশাি কিকত োিকেন। এ পক্ষকে পেনশন মঞ্জুিকািী 

কর্তযেকক্ষি ন্যতনভাকে অনুকমােন/মঞ্জুরি গ্রিকেি প্রকয়াজন িকে না। 

(ii)  পর্ সকল পেনশনাি ব্যাংক িকত পেনশন উকত্তালন ককিন তাকেি পক্ষকে প্রিান রিসােিক্ষে কম যকতযা 

(িেিমাতি চীি একাউন্টস্ এন্ড িাইন্যান্স অনিসার) /সংরিষ্ট রিসােিক্ষে কম যকতযা আকেেন প্রারপ্তি ৭ 

(সাত) রেকনি মকধ্য তাি রসদ্ধান্ত সংরিষ্ট ব্যাংককক অেরিত কিকেন। উক্ত সমকয়ি মকধ্য রসদ্ধান্ত গ্রিে না 

কিকল আকেেনকািীি আকেেন পমাতাকেক যুরক্তসংিত োেী েরিকশাি কিকত িকে। েরে যত ৭ (সাত) 

রেকনি মকধ্য নসদ্ধান্ত না পেওয়াি কািকে সিকাকিি পকান আরথ যক ক্ষরত িকল সংরিষ্ট কম যকতযা/কম যচািী 

োয়ী িকেন। প্রসংিক্রকম উকেখ্য েতযমাকন ব্যাংক পথকক পেনশন উকত্তালকনি রেিান আি প্রচরলত নাই।  

(iii)   প্রিান রিসােিক্ষে কম যকতযা (িেিমাতি চীি একাউন্টস্ এন্ড িাইন্যান্স অনিসার), পেনশন এন্ড িান্ড 

ম্যাকনজকমন্ট, রিসাে মিারনয়ন্ত্রককি কার্ যালয়, ঢাকা এি আওতায় EFT এি মাধ্যকম পেনশন প্রোন 

কিা িকল ‘ক’ ও ‘খ' অনুকেকেি রেিানােলী প্রকর্াজয িকে না। (প্রসঙ্গক্রতম উতেখ্য িেিমাতি চীি 

একাউন্টস্ এন্ড িাইন্যান্স অনিসার, পেনশন এন্ড িান্ড ম্যাকনজকমন্ট োিাও অন্যান্য মপ পতয়ন্ট মথতক 

পেনশন শুরুি প্রথম নদতকর কতয়কমাস  (দুই মাস) EFT এি মাধ্যকম পেনশন প্রদাতির সুতোগ আতছ।) 

(iv) পেনশনাি/োরিোরিক পেনশনাকিি মৃতুযেিেজরনত কািকে রনয়রমত পেনশন উকত্তালন না কিকল সংরিষ্ট 

ব্যাংক রেষয়টি প্রিান রিসােিক্ষে কম যকতযা, পেনশন এন্ড িান্ড ম্যাকনজকমন্ট, রিসাে মিারনয়ন্ত্রককি 

কার্ যালয়, ঢাকাকক অেরিত কিকে। প্রসঙ্গক্রতম উতেখ্য িেিমাতি ব্যাংতকর মাধ্যতম আর মপিশি 

পনরতশাি করা হয় িা। 

 

(খ) রে.এস. আি. এি রেিানঃ রে. এস. আি. োে য-১ এি রেরি-৪৮১ অনুসাকি োংলাকেকশ প্রকেয় পেনশন এক 

েেকিি পেশী সময় ের্ যন্ত উকত্তালন না কিা িকল, পেনশন প্রোন েন্ধ কিকত িকে। তকে রে. এস. আি. োে য-১ 

এি রেরি ৪৮২ অনুসাকি েিেতী সমকয় পেনশনাি পেনশন োেী কিকল পেনশন প্রোনকািী কম যকতযা পেনশন 

প্রোন পুনিাম্ভ কিকত অনুমরত প্রোন কিকত োকিন। তকে েককয়া পেনশন মঞ্জুিকািী কর্তযেকক্ষি পূে য মঞ্জুরি 

ব্যরতকিকক প্রোন কিা র্াকে না। অেে রে. এস. আি. োে য-১ এি রেরি- ৪৮৩ এি রেিানমকত পকান 

কম যচািীি ভুল ো অেকিলাজরনত কািকে পেনশন স্থরিত থাককল, সিকাকিি অনুকমােন ব্যরতকিককই েককয়া 

েরিকশাি কিা র্াকে।  

 

১.৯ চুরক্তরভরত্তক রনকয়াি ও অেসিভাতা প্রোন সংক্রান্ত রেিানােলী 

চুরক্তরভরত্তক রনকয়াকিি পক্ষকে অেসিভাতা প্রোন সংক্রান্ত রেিানােলী রনম্নরুেঃ 

 

১.৯.১  অেসিপ্রাপ্ত কম যচািীি চুরক্তরভরত্তক রনকয়াি সংক্রান্ত রেিান  

সিকারি চাকরি আইন, ২০১৮ এি ৪৯ িািাি রেিান অনুর্ায়ী পকান অেসিপ্রাপ্ত কম যচািীকক িােেরত জনস্বাকথ য 

চুরক্তরভরত্তক রনকয়াি প্রোন কিকত োকিন। অেসিপ্রাপ্ত কম যচািীি চুরক্তরভরত্তক রনকয়াি সংক্রান্ত সিকারি চাকরি 

আইন, ২০১৮ এি ৪৯ িািাি রেিান রনম্নরূে – 

“৪৯। অেসি গ্রিেকািী সিকারি কম যচািীকক চুরক্তরভরত্তক রনকয়াি।– (১) িােেরত, জনস্বাকথ য, পকাকনা 

কম যচািীকক, চাকরি িইকত অেসি গ্রিকেি েি, সিকারি চাকরিকত চুরক্তরভরত্তক রনকয়াি করিকত োরিকেন। 
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(২) উে-িািা (১) এি অিীন চুরক্তরভরত্তক রনকয়াি প্রাপ্ত কম যচািী অেসি-উত্তি ছুটি পভািিত থারককল, উক্ত ছুটি 

স্থরিত থারককে এেং চুরক্তরভরত্তক রনকয়াি সমারপ্তি েি উক্ত অেরশষ্ট অেসি-উত্তি ছুটি ও তেসংরিষ্ট সুরেিা 

পভাি কিা র্াইকে।” 

 

১.৯.২  চুরক্তরভরত্তক রনকয়ািপ্রাপ্তকেি অেসিভাতা  প্রোন  

(ক) অেসিপ্রাপ্ত এেং চুরক্তরভরত্তক রনকয়ারজত কম যচািীকেি পেতনভাতা প্রোন সংক্রান্ত রেষকয় োংলাকেশ সারভ যস 

রুলস, োে য-১ এি রেরি-৩৮১ ও ৩৯৫ সংকশািন কিা িয় এেং রেরি-৩৯৪ রেলুপ্ত কিা িয়। সংকশারিত রেরি 

দু’টি রনম্নরূেঃ 

 

“রেরি-৩৮১। (এ) োংলাকেশ সিকাকিি সামরিক ো পেসামরিক চাকরিকত রনকয়ারজত রেকলন এমন পকাকনা 

ব্যরক্ত সিকাকিি ো স্থানীয় তিরেকলি চাকরিকত অস্থায়ীভাকে ো স্থায়ীভাকে পুনঃরনকয়াি ো চুরক্তকত 

রনকয়ারজত িইকল তাঁিাি োরয়ত্ব িইকে পূে য চাকরিি জন্য মঞ্জুিকৃত গ্রযাচুরয়টি, পোনাস ো পেনশকনি 

েরিমাে সম্পককয রনকয়ািকািী কর্তযেকক্ষি রনকে প াষো পেওয়া। 

(রে) অনুকেে (এ) পত েরে যতভাকে পুনঃরনকয়ািপ্রাপ্ত ব্যরক্ত পেনশন অথো অেসি সুরেিা রিসাকে র্ািাই গ্রিে 

করিয়া থাকুক না পকন, অেসিগ্রিকেি সময় অরিরষ্ঠত েকেি সমেরিমাে অথ য ক্ষরতপূিে োইকত োকিন। 

তকে শতয থাকক পর্, রেকশষ পক্ষে রিসাকে সিকাি পর্ইরূে র্থার্থ েরলয়া মকন করিকেন অথো সিকাি 

ও উক্ত কম যচািীি মকধ্য োিস্পরিক চুরক্ত অনুর্ায়ী একটি ক্ষরতপূিে প্যাককজ োইকত োকিন। 

 

পনােঃ এ অনুকেকেি নীরত অেসিগ্রিকেি েিও কম যিত থাকাি পক্ষকে প্রকর্াজয। সমে যনকৃত অংশসি 

পেনশকনি েরিমাে প াষো কিকত িকে। 

 

রেরি-৩৯৫। পুনঃরনকয়াকিি পূকে য পর্ পেনশনাকিি পেনশকনি একটি অংশ সমে যন কিা িইকয়কে, উক্ত 

পেনশনাকিি পুনঃরনকয়াকিি ো রনকয়াি েিাল থাকাি সমকয় পমাে প্রারপ্ত রনে যকয়ি পক্ষকে শুধু অসমে যনকৃত 

পেনশন রেকেচনায় না আরনয়া পেনশকনি মূল েরিমাে রেকেচনায় আনা র্াইকত োকি।” 

 

(খ) োংলাকেশ সারভ যস রুলস্ এি সংকশািনীি পপ্ররক্ষকত এেং জাতীয় পেতন পস্কল, ২০১৫ জারিি পপ্ররক্ষকত 

চুরক্তরভরত্তক রনকয়ারজত অেসিপ্রাপ্ত কম যচািীকেি পেতনভাতা প্রোন সংক্রান্ত রেষকয় অথ য রেভাকিি প্ররেরি-২ 

অরিশাখাি ২৬ জানুয়ারি, ২০১৬ররঃ তারিকখি একই তারিখ ও স্মািককি স্থলারভরষক্ত প্রজ্ঞােন নং 

০৭.০০.০০০০.১৭২.৩১.০০৪.১৩-০৭-এি মাধ্যকম চুরক্তরভরত্তক রনকয়ারজতকেি পেতন ভাতা ও পেনশন 

সংক্রাকন্ত রনম্নরূে রনকে যশনা জারি কিা িয়- 

"এস আি ও নং ৩৬৯-আইন/২০১৫ এি মাধ্যকম ১ জুলাই, ২০১৫ ররঃ তারিখ পথকক জাতীয় পেতন পস্কল 

২০১৫ কার্ যকি িওয়ায় সিকারি/স্ব-শারসত প্ররতষ্ঠান, িাোয়ত্ত ব্যাংক ও অথ যলগ্ী প্ররতষ্ঠানসি প্রজাতকন্ত্রি 

রেরভন্ন পেসামরিক েকে জনস্বাকথ য র্ািা চুরক্তরভরত্তক রনকয়ারজত িকয়কেন ো িকেন তাকেি পেতন ভাতা ও 

অন্যান্য সুরেিারে রনি যািকেি রেষকয় সিকাি রনম্নেরে যত রসদ্ধান্তসমূি গ্রিে ককিকেঃ 

(১)  জুলাই, ২০১৫ ররঃ তারিকখি পূকে য চুরত্তরভরত্তক রনকয়ারজত কম যচািী র্াকেি চুরক্তি পময়াে ১ 

জুলাই, ২০১৫ রর: তারিখ ো তািেি ের্ যন্ত অব্যািত আকে তাকেি পেতন ১ জুলাই, ২০১৫ ররঃ 

তারিখ িকত চুরক্তরভরত্তক রনকয়ারজত েকেি উক্ত তারিকখ প্রচরলত পেতন পস্ককলি রভরত্তকত 
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রনি যািে কিকত িকে। তািা ১ জুলাই, ২০১৫ ররঃ তারিখ পথকক চাকরি (পেতন ও ভাতারে) 

আকেশ, ২০১৫ এি অনুকেে ১(৩)(ক) এেং ১(৩)(ি) অনুর্ায়ী েরি যত িাকি পেতন এেং 

সিকাকিি সাকথ সম্পারেত চুরক্ত অনুর্ায়ী তাকেি পক্ষকে প্রকর্াজয ভাতারে প্রাপ্য িকেন। ১ জুলাই, 

২০১৫ ররঃ তারিখ ো তাি েকি র্ািা চুরক্তরভরত্তক রনকয়ারজত িকয়কেন তাকেি পেতন ভাতা 

রনি যািকেি পক্ষকেও এ রেিান প্রকর্াজয িকে। 

(২)   ১ জুলাই, ২০১৫ ররঃ তারিখ ো তাি েকি র্ািা চুরক্তরভরত্তক েকে রনকয়ারজত িকেন তাকেি 

পক্ষকে অেসি গ্রিকেি অব্যেরিত পূকে য আিরিত পশষ পেতন (Last Pay) চুরক্তরভরত্তক 

রনকয়ারজত েকেি পেতন রিকসকে রনি যারিত িকে। রেকশষ পক্ষকে সিকাি কর্তযক রনি যারিত অথো 

উভয় েকক্ষি সম্মরতকত সিকাকিি সাকথ সম্পারেত চুরক্ত অনুর্ায়ী রনি যারিত পেতনই চুরক্তরভরত্তক 

রনকয়ারজত েকেি পেতন রিকসকে রনি যারিত িকে। 

(৩)  চুরক্তরভরত্তক রনকয়ািকালীন চাকরিি জন্য পকান ইনরক্রকমন্ট, আনুকতারষক, েরি যত পেনশন প্রকেয় 

িকে না। 

(৪)  অেসিপ্রাপ্ত সিকারি কম যচািী ব্যতীত অন্যান্যকেি চুরক্তরভরত্তক রনকয়াকিি পেতন-ভাতা ইতযারে 

সংক্রান্ত শতযােলী র্থািীরত প্ররত পক্ষকে গুোগুে রেকেচনা ককি জনপ্রশাসন মন্ত্রোলয় ও অথ য 

রেভাকিি মকধ্য সমন্বকয়ি মাধ্যকম রস্থি কিা িকে এেং তোনুর্ায়ী চুরক্তেে সম্পারেত িকে। 

(৫)  এ প্রজ্ঞােকনি েরিেন্থী পূে যেতী সকল আকেশ/স্মািক রনকে যশােলীি সংরিষ্ট অংশ োরতল েকল 

িণ্য িকে, তকে এ প্রজ্ঞােকনি সাকথ সংিরতপূে য পূকে যি জািীকৃত সকল স্মািক েলেৎ থাককে।  

(৬)  পেতন-ভাতা সম্পককয আকেকশ র্া উকেখ কিা িকয়কে তা সকেও চুরক্ত পমাতাকেক পেয় পেতন, 

ভাতা ইতযারেি পক্ষকে সিকাি কর্তযক েিেতীকাকল রেরভন্ন সময় জািীকৃত আকেশ প্রকর্াজয িকে। 

(৭)  এস আি ও নং ৩৬৯-আইন/২০১৫ পমাকতাকেক এ প্রজ্ঞােন ১ জুলাই, ২০১৫ ররঃ তারিকখ 

কার্ যকি িকয়কে েকল িণ্য িকে।" 

 

১.১০ উত্তিারিকািী মকনানয়ন সংক্রান্ত রেিানােলী 
 

সিকারি কম যচািীিকেি পেনশন সিজীকিে আকেশ,২০২০ এি অনুকেে ৩.০১ পত োরিোরিক পেনশকনি উত্তিারিকািী 

মকনানয়ন সংক্রান্ত রেষকয় রেস্তারিত আকলাচনা কিা িকয়কে। রনকম্ন রেষয়টি েে যনা কিা িকলাঃ 

১.১০.১ উত্তিারিকািী মকনানয়ন 

োরিোরিক পেনশকনি পক্ষকে সংনিষ্ট কম িচারী চাকনররে থাকা অিস্থায় অথিা মপিশি মিাগরে অিস্থায় মৃত্যুিরণ 

করতল অথিা নিত োঁজ হিার মেতে পানরিানরক মপিশি প্রদাতির জন্য উিরানিকারী মতিািয়তির প্রতয়াজি হয়। নিনি 

মমাোতিক পানরিানরক মপিশতির জন্য সংনিষ্ট কম িচারী শুধুমাে পানরিাতরর সদস্যতদরতকই উিরানিকারী মতিািয়ি 

করতে পারতিি। পানরিাতরর সদস্যতদর িাইতর অন্য মকাি ব্যনিতক উিরানিকারী নহতসতি মতিািয়ি করা োতি িা।  
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সািারণিাতি উিরানিকারী মতিািয়ি কম িরে অিস্থায় করতে হয়। েতি মকাি কারতণ কম িরে অিস্থায় উিরানিকারী 

মতিািয়ি িা করা হতল মপিশি আতিদতির সতঙ্গ অিেই ো দান ল করতে হতি। এছাড়া উিরানিকারী মতিািয়তির 

মেতে পনরিাতরর মকান্ সদস্য নক পনরমাণ মপিশি প্রাপ্য হতিি ো উতে  করতে হতি।  

 

১.১০.২ উত্তিারিকািী মকনানয়ন সংক্রান্ত রনকে যশনা 

(১)  সিকারি কম যচািীিকেি পেনশন সিজীকিে আকেশ,২০২০ এি অনুকেে ৩.০১ পমাতাকেক োরিোরিক পেনশকনি 

পক্ষকে সংরিষ্ট কম যচািী চাকরিকত থাকা অেস্থায় অথো েিেতী পর্ পকান সমকয় তাি েরিোকিি পর্ পকান একজন 

ো একারিক সেস্যকক োরিোরিক পেনশকনি সম্পূে য ো অংশ রেকশকষি উত্তিারিকািী মকনানীত কিকত োিকেন। 

মকনানয়কনি অেতযমাকন োরিোরিক পেনশন ও আনুকতারষক প্রোকনি পক্ষকে তাি সে যকশষ রনয়ন্ত্রেকািী কর্তযেক্ষ 

তৎকালীন অথ য ও িাজস্ব রেভাকিি ১৬-০৪-১৯৫৯ তারিকখি স্মািক নং ২৫৬৬(৪০)-এি এেং অথ য রেভাকিি ২৮-

০৫-২০১২ররঃ তারিকখি স্মািক নং ০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০০২.১২ (অংশ-১)-৫৭ অনুসিকে উত্তিারিকািী রনে যয় 

কিকেন। মৃত পেনশনাকিি স্ত্রী/স্বামী পুনিায় রেোি েন্ধকন আেদ্ধ িন নাই মকম য স্থানীয় রসটি ককে যাকিশকনি 

কাউরিলি/পেৌিসভাি পময়ি/ইউরনয়ন েরিষকেি পচয়ািম্যাকনি সাটি যরিকককেি রভরত্তকত সে যকশষ রনয়ন্ত্রেকািী 

কর্তযেকক্ষি প্রেত্ত সাটি যরিককে গ্রিেকর্াগ্য িকে। পকাে য পথকক সাককসশন সাটি যরিককে প্রোকনি োধ্যোিকতা 

থাককে না।  

(২) তৎকালীন রিন্যাি এন্ড পিরভরনউ রডোে যকমকন্টি অরডে িাকিি স্মািক নং 2566 (40)-F, তারিখঃ ১৬ 

এরপ্রল, ১৯৫৯ এি পসকশন-১ এি অনুকেে ২ এ েরিোকিি সেস্যকেি মকনানয়ন সংক্রান্ত রনম্নরূে রেিান িকয়কে- 

(ক) পেনশনকর্াগ্য চাকরিকাল ৫ েেি পূে য িোি সংকি সংকি তাি মৃতুযকত আনুকতারষককি অথ য গ্রিকেি জন্য 

েরিোকিি এক ো একারিক সেকস্যি অনুকূকল রনি যারিত িিকম মকনানয়নেে োরখল কিকত িকে।  

অনুকেে -২ (২) 

 প্রসংিক্রকম উকেখ্য পর্, সিকারি  কম যচািীিকেি পেনশন সিজীকিে আকেশ, ২০২০ এি অনুকেে ৩.০১ 

িািা এ রেিাকনি  সংকশািন কিা িকয়কে। েতযমাকন চাকরিিত অেস্থায় অথো অেসকিি েকি পর্ পকান সময় 

েরিোকিি এক ো একারিক সেস্যকক উত্তিারিকািী মকনানয়কনি রেিান কিা িকয়কে।  

(খ) েরিোকিি একারিক সেস্যকক মকনানয়কনি পক্ষকে প্রকতযককি প্রাপ্য অংশ মকনানয়নেকে উকেখ কিকত িকে। 

অনুূ্কেে-২ (৩) 

(ি) কম যচািীি পূকে য মকনানীত ব্যরক্তি মৃতুয  েকল মকনানীত ব্যরক্তি অংশ েরিোকিি অন্য পকান সেস্য ো 

সেস্যিকেি মকধ্য স্থানান্তরিত িকে মকম য মকনানয়নেকে রেিান িাখা র্াকে। পকান রনরে যষ্ট  েনাি উকেখপূে যক 

উিাি পপ্ররক্ষকত মকনানয়নেে োরতল িকয় র্াকে মকম যও মকনানয়নেকে রেিান িাখা র্াকে। অনুকেে-২ (৪)  

( ) কম যচািী পর্ পকান সময় রলরখত পনাটিকশি মাধ্যকম পূকে য প্রেত্ত মকনানয়নেে োরতল কিকত োিকেন। এরূে 

োরতকলি পক্ষকে োরতকলি পনাটিকশি সাকথ নতুন মকনানয়নও পপ্রিে কিকেন। অনুকেে-২ (৬) 
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(ঙ) কম যচািীি পূকে য মকনানীত ব্যরক্তি মৃতুয  েকল এেং মকনানীত ব্যরক্তি মৃতুযকত তাি অংশ অন্য সেস্যকেি 

মকধ্য স্থানান্তকিি রেিান মকনানয়নেকে না থাকাি পক্ষকে অথো মকনানয়নেকে উরেরখত  েনা সং টিত 

িোি কািকে মকনানয়নেে োরতল িকয় েিকল কম যচািী রলরখতভাকে পূকে যি মকনানয়নেে োরতলপূে যক নতুন 

মকনানয়নেে োরখল কিকেন। অনুকেে-২ (৭)  

(চ) পিকজকেড কম যকতযািে রিসােিক্ষে কম যকতযাি কাকে এেং নন-পিকজকেড কম যচািীিে অরিস প্রিাকনি কাকে 

মকনানয়নেে োরতকলি পনাটিশ োরখল কিকেন। নন-পিকজকেড কম যচারিি রনকে িকত মকনানয়নেে প্রারপ্তি 

েি   অরিস প্রিান প্রারপ্তি তারিখ উকেখপূে যক প্ররতস্বাক্ষি ককি তা সংিক্ষে কিকেন। অনুকেে-২ (৮)  

(ে) মকনানয়নেে/মকনানয়নেে োরতকলি পনাটিশ রিসােিক্ষে কম যকতযা/অরিস প্রিান কর্তযক প্রারপ্তি তারিখ িকত 

কাে িকর হতি। অনুতেদ- ২ (৯) 

১.১০.৩ মকনানয়নেে আেনাআেরন োরতল িোি পক্ষেসমূি 

রিন্যাি এন্ড পিরভরনউ রডোে যকমকন্টি অরডে িাকিি স্মািক নং 2566 (40)-F, তারিখঃ ১৬ এরপ্রল, ১৯৫৯ এি 

রেিান অনুসাকি রনকম্নাক্ত পক্ষেসমূকি মকনানয়নেে আেনাআেরন অকাে িকর হতয় োয়- 

(ক)   চাকনরজীিীর পূতি ি মতিািীে ব্যনির মৃত্যু ঘর্তল। 

( )  মতিািীে ব্যনি সরকানর কম িচারীর পনরিাতরর আর সদস্য িা থাকতল। মেমিঃ নিিাহ নিতেতদর কারতণ 

স্বামী/স্ত্রী সরকানর কম িচারীর পনরিাতরর সদস্য থাতকি িা নিিায় স্বামী/স্ত্রীর অনুকূতল ইতোপূতি ি প্রদি 

মতিািয়িপে আপনিআপনি অকাে িকর হতয় পতড়।  

(গ) মতিািয়িপতে মকাি নিনদ িষ্ট ঘর্িা সংঘটিে হিার কারতণ মতিািয়ি িানেল হিার শেি আতরাপ করার 

মেতে উি নিনদ িষ্ট ঘর্িাটি সংঘটিে হিার সংতগ সংতগ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১.১০.৪ মকনানয়ন প্রারপ্তি পর্াগ্য ব্যরক্তেি য 

 

রিন্যাি এন্ড পিরভরনউ রডোে যকমকন্টি অরডে িাকিি স্মািক নং 2566 (40)-F, তারিখঃ ১৬ এরপ্রল, ১৯৫৯ এি 

পসকশন -১ এি অনুকেে-২ এেং উক্ত স্মািককি সাকথ সংযুক্ত িিম A ও B অনুর্ায়ী পেনশকনি উকেকে পকেল 

েরিোকিি সেস্যকেিককই মকনানয়ন পেয়া র্াকে। েরিোকিি সেস্য নন এমন পকান ব্যরক্তকক মকনানয়ন পেয়া র্াকে 

না। র্রে পকান কািকে েরিোকিি সেস্য নন এমন কাউকক মকনানয়ন পেয়া িকয় থাকক তকে তা আেনাআেরনই 

অকাে িকর হতয় পড়তি এিং এ স্মারতকর মসকশি-১ এর অনুতেদ ৩ অনুসাতর আনুতোনিক এিং মসকশি-২ এর 

অনুতেদ-৫ অনুসাতর মপিশি প্রতদয় হতি।  

 

 

১.১০.৫ মকনানীত ব্যরক্তি অরিকাি 

 

তেি মকনানয়ন থাকাি পক্ষকে সিকারি কম যচািী কর্তযক মকনানীত ব্যরক্ত ো ব্যরক্তেি য মকনানয়নেকে উকেরখত িাকি 

আনুকতারষক ও পেনশন প্রাপ্য।  
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১.১০.৬ মকনানয়কনি পকান অংশ োরতল িোি পক্ষকে ো পকান  অংকশি মকনানয়ন না থাকাি পক্ষকে রেিান 

 

 
 

সিকারি কম যচািীি পূকে য মকনানীত ব্যরক্তি মৃতুযি কািকে, রেোি রেকেকেি কািকে, মকনানয়নেকে আকিারেত 

শকতযি কািকে পকান সেকস্যি মকনানয়ন োরতল/অকাে িকর হতয় পরতল উি সদতস্যর অংশ পনরিাতরর অন্যান্য 

মোগ্য সদস্যতদর মতধ্য সমহাতর িনন্টে হতি। রিন্যাি এন্ড পিরভরনউ রডোে যকমকন্টি অরডে িাকিি স্মািক নং 

2566 (40)-F, তারিখঃ ১৬ এরপ্রল, ১৯৫৯ এি পসকশন-১ এি অনুকেে ৩ (১) (রে) পমাতাকেক পূণ ি অংতশর 

জন্য মতিািয়ি িা থাকার মেতে মে অংতশর জন্য মকাি মতিািয়ি িাই উি অংশও পনরিাতরর মোগ্য সদস্যতদর 

মতধ্য সমহাতর িনন্টে হতি।  

 

 ১.১০.৭ উত্তিারিকাি সনেেে 

 

পেসিকারি কম যচািীিকেি পেনশন সিজীকিে আকেশ, ২০২০ এি ৩.০১ নং অনুকেকেি রেিান অনুর্ায়ী সিকারি 

কম যচািী কম যিত অেস্থায় অথো েিেতী পর্ পকান সমকয় উত্তিারিকািী মকনানয়ন না কিাি পক্ষকেই পকেল 

োরিোরিক পেনশন প্রোকনি উকেকে উত্তিারিকাি সনেেে আেেক িয়।  

তেি মকনানয়কনি অেতযমাকন োরিোরিক পেনশন এেং গ্রাচ্যযইটি প্রোকনি পক্ষকে কম যচািীি সে যকশষ রনয়ন্ত্রেকািী 

কর্তযেক্ষ তৎকালীন অথ য ও িাজস্ব রেভাকিি ১৬-০৪-১৯৫৯ররঃ তারিকখি স্মািক নং ২৫৬৬ (৪০)-এি (কেসিকারি 

কম যচািীিকেি পেনশন সিজীকিে আকেশ, ২০২০ এি সংলগ্ী-২১) এেং অথ য রেভাকিি ২৮-০৫-২০১২ররঃ 

তারিকখি স্মািক নং ০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০০২.১২. (অংশ-১)-৫৭ (পেসিকারি কম যচািীিকেি পেনশন 

সিজীকিে আকেশ, ২০২০ এি সংলগ্ী-২০) অনুসিকে উত্তিারিকািী রনে যয় কিকেন এেং পেসিকারি কম যচািীিকেি 

পেনশন সিজীকিে আকেশ, ২০২০ এি সংকর্াজনী-৩ অনুসাকি প্রেত্ত সনেেে প্রতযয়ন কিকেন। একক্ষকে পকাে য 

িকত সাককসশন সাটি যরিককে প্রোকনি োধ্যোিকতা থাককে না।  

 

১.১০.৮ তেি উত্তিারিকািীি প াষোেে 

 

পেসিকারি কম যচািীিকেি পেনশন সিজীকিে আকেশ, ২০২০ এি অনুকেে ৪.০৬ অনুর্ায়ী সিকারি কম যচািী 

কম যিত ো জীরেত থাকা অেস্থায় পেনশকনি আকেেন োরখকলি সময় েরে যত আকেকশি সংকর্াজনী-২ অনুসাকি তেি 

উত্তিারিকাি প াষোেে োরখল কিকেন। সিকারি কম যচািী/অেসিপ্রাপ্ত সিকারি কম যচািী জীরেত থাকা অেস্থায় 

সংকর্াজনী-২ পমাতাকেক তথ্যারে সিেিাি না কিকল োরিোরিক পেনশকনি পক্ষকে আকেেনকািীকক েরে যত 

আকেকশি সংকর্াজনী-৭ পমাতাকেক তথ্যারে োরখল কিকত িকে।  

তেি উত্তিারিকািী প াষোেকে উত্তিারিকাকিি নাম, কম যচািীি সাকথ সম্পকি, তেোরিক অেস্থা ও েয়স, 

উত্তিারিিািীি প্ররতেরন্ধতা, ইতযারে তথ্যারে সরন্নকেরশত কিকত িকে। 
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রিতীয় অধ্যায় 

অেসিভাতা সংক্রান্ত করতেয় রেকশষ রেিান 

 

২.০  অেসিভাতা সংক্রান্ত  রেকশষ রেিান 

২.১ অেসকিি পক্ষকে োরয়ত্বভাি িস্তান্তি 

সিকারি চাকরি আইন, ২০১৮ এি ৪৩ িািাি রেিানমকত ৫৯ েৎসি েয়স পূে য িকল একজন কম যচািীকক এেং ৬০ েৎসি 

পূে য িকল একজন মুরক্তকর্াদ্ধা কম যচািীকক োধ্যতামূলকভাকে অেসিগ্রিে করিকত িয়। োংলাকেশ সারভযস রুলস্, োে য-১ 

এি রেরি-৭৯ অনুসাকি, প্রকর্াজয পক্ষকে, ৫৯/৬০ েৎসি পূে য িওয়াি রেনটি নন ওয়ারকযং পড রিকসকে িণ্য িকে এেং উক্ত 

রেনটিকক অন্তভু যক্ত ককি অেসিগ্রিে কার্ যকি িকে। ইিাোিা জনপ্রশাসন মন্ত্রোলকয়ি স্মািক নং ED (Reg-IV)-

186/83 58, তারিখঃ  ১৬ জুন, ১৯৮৩ অনুসাকি ৫৯/৬০ েৎসি পূে য িওয়াি রেকন সংরিষ্ট কম যচািী অেসিপ্রাপ্ত 

িকয়কেন েকল িণ্য িকেন। উক্ত স্মািকক োরয়ত্বভাি িস্তান্তি সম্পককয উকেখ কিা িকয়কে পর্, োি যকযজরনত অেসিগ্রিকেি 

রেন অথ যাৎ ৫৯/৬০ েেি পূে য িওয়াি তারিকখ োরয়ত্বভাি িস্তান্তি কিকত িকে। উক্ত রেনটি সিকারি ছুটিি রেন িকলও 

উক্ত রেকনই োরয়ত্ব িস্তান্তি কার্ য সমািা কিকত িকে অথো োি যকযজরনত অেসিগ্রিকেি তারিকখ কার্ যকারিতা পেরখকয় 

উক্ত ছুটিি রেন ো রেনসমূকিি পূকে য োরয়ত্বভাি িস্তান্তি কিকত িকে। অেসি উত্তি ছুটি পভাি কিাি পক্ষকে এেং 

চুরক্তরভরত্তক পুনঃরনকয়াকিি পক্ষকেও োরয়ত্ব িস্তান্তি সংক্রান্ত উকেরখত নীরত প্রকর্াজয িকে। প্রসংিক্রকম উকেখ্য পর্, অথ য 

রেভাকিি স্মািক নং ০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০০৬.১৩-১০৫ তারিখঃ ২৮ অকটােি, ২০২০ররঃ এি মাধ্যকম অকার্ যকি  

রেেকসি (Non Working Day) িািো প্রতযািাি কিা িকয়কে রেিায় ৫৯/৬০ েেি পূে য িোি রেন ের্ যন্ত কম যিত 

রেকলন েকল িণ্য িকে।  

২.২ অেসিভাতাকর্াগ্য চাকরিি  ােরত প্রমাজযন/ মওকুি 

(ক) সিকারি কম যচািীিকেি পেনশন সিজীকিে আকেশ, ২০২০ এি সংকর্াজনী-১৯ (প্রজ্ঞােন নং-০৭. ০০. ০০০০. ১৭১. 

১৩. ০০৬.১৫.৮১, তারিখঃ ১৪ অকটােি ২০১৫ররঃ/২৯ আরিন ১৪২২ েঙ্গাব্দ) অনুর্ায়ী েতযমাকন পেনশনকর্াগ্য 

চাকরিকাল ন্যন্যতম ৫ (োঁচ) েেি। এ োঁচ েেি পূে য িোি পক্ষকে পকান  ােরত থাককল তা েতযমাকন প্রমাজযন ো 

মওকুকিি পকান সুকর্াি নাই। পর্ কািকে োংলাকেশ সারভযস রুলস এি োে য-১ এি রেরি-৩০৫ এি প্রমাজযন সংক্রান্ত 

রেিান এেং োংলাকেশ সারভযস রুলস এি Appendix No. 14 পত সরন্নকেরশত স্মািক নং F/IU-12/ 

66/93, তারিখঃ ২ পসকেম্বি, ১৯৬৬ এি অনুকেে-৭ (২) অনুর্ায়ী পেনশনকর্াগ্য চাকরিকত  ােরতকাল প্রমাজযকনি 

পর্ রেিান রেল উিাও আি কার্ যকি নাই। 

(খ) েতযমাকন পেনশনকর্াগ্য চাকরিকাল ৫ (োঁচ) েেি পূে য িকল পেনশন প্রারপ্তি অরিকাি জন্মায়। েেকিি ভগ্াংশ পেনশন 

িেনায় িিা িয় না। তকে পেনশনকর্াগ্য চাকরিকাল োঁচ েেি পূে য িোি েি অরতরিক্ত একটি েেি পূে য িকত পকান 

 ােরত থাককল পস  ােরত সকে যাচ্চ ৬ (েয়) মাস ের্ যন্ত প্রমারজযত রিসাকে িণ্য িয়। এ প্রসংকি অথ য রেভাকিি স্মািক নং 

F/IU-18/68-1, তারিখঃ ২৭ রডকসম্বি, ১৯৬৯ অনুর্ায়ী ৫ (োঁচ) েেকিি অরিক পেনশনকর্াগ্য চাকরিি পক্ষকে ৬ 
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(েয়) মাস ের্ যন্ত  ােরতকাল স্বয়ংরক্রয়ভাকে প্রমারজযত েকল িণ্য িকে। তকে সিকারি চাকরি আইন,২০১৮ এি িািা ৪৪ 

এি অিীকন ঐরেক অেসিগ্রিকেি পক্ষকে এ প্রমাজযকনি সুরেিা প্রাপ্য িকেন না। 

উোিিেঃ (১) পকান কম যচািীি পেনশনকর্াগ্য চাকরিকাল ২৪ েৎসি ৬ মাস িকল অেরশষ্ট ৬ মাস প্রমারজযত রিসাকে 

িণ্য িকয় তাঁি পেনশনকর্াগ্য চাকরিকাল িকে ২৫ েৎসি। 

উোিিেঃ (২) পকান কম যচািীি পেনশনকর্াগ্য চাকরিকাল ২৪ েৎসি ৫ মাস ২৯ রেন িকল অেরশষ্ট ৬ মাস ১ রেন 

প্রমাজযকনি পকান সুকর্াি নাই। একক্ষকে পেনশকনি জন্য তাঁি চাকরিকাল ২৪ েেি িেনা কিকত িকে। অথ যাৎ ২৪ েেি 

চাকরিি পময়াকেি রভরত্তকতই পেনশন পেরেকল েরে যত িাকি পেনশন প্রকেয় িকে। 

২.৩  পেনাি োকয় অেসিভাতা পক্রাককর্াগ্য নয় 

পেনশন এযাট, ১৮৭১ এি িািা-১১ এি রেিানমকত পেনাি োকয় অথো পকান পকাকে যি রডরক্র ো আকেশ কার্ যকি কিাি 

রনরমত্ত প্রাপ্য পেনশন জব্দ, পক্রাক ো োকজয়াপ্ত কিা র্াকে না। তাোিা উক্ত আইকনি িািা-৪ অনুর্ায়ী পকান পেওয়ানী 

আোলত এ সংক্রান্ত পকান মামলা গ্রিে কিকত োিকে না।  

২.৪ অেসিভাতাকভািীি পেসিকারি চাকরি গ্রিে 

সিকারি চাকরি আইন, ২০১৮ এি ৫২ িািাি রেিাকনি কািকে (অেসিপ্রাপ্ত কম যচািী কর্তযেকক্ষি রনয়ন্ত্রেমুক্ত) সিকারি 

কম যচািীকেি অেসি-উত্তি ছুটিকাকল ো অেসিগ্রিকেি ২ (দুই) েেকিি মকধ্য পেসিকারি চাকরি গ্রিে সংক্রান্ত 

োংলাকেশ সারভযস রুলস, োে য-১ এ রেরি-৪০২এ এেং ৪০২রে এি রেিান েতযমাকন কার্ যকি নাই। 

েতযমাকন সিকারি চাকরি আইন, ২০১৮ এি ৫২ িািাি রেিানমকত পকান রেকশষ পক্ষকে অনুমরত গ্রিকেি োধ্যোিকতা 

আকিাে না কিকল অেসি গ্রিকেি েি পকান কম যচািীি রনকম্নাক্ত চাকরি ো পেশা গ্রিকেি পক্ষকে সিকাি ো কর্তযেকক্ষি 

অনুমরত গ্রিকেি প্রকয়াজন িকে নাঃ 

(ক) পকান পেসিকারি চাকরি;   

(খ)  পকান তেকেরশক চাকরি; 

(ি)  পকান প্রককল্পি চাকরি; 

(  ) পর্ পকান পেশা; 

(ঙ)  ব্যেসা েরিচালনা; এেং 

(চ)  রেকেশ র্াো। 
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সিকারি চাকরি আইকনি রেিান রনম্নরূেঃ 

“৫২। অেসিপ্রাপ্ত কম যচািী কর্তযেকক্ষি রনয়ন্ত্রেমুক্ত। -চাকরি িইকত অেসকি িমকনি েি, িািা ৪৯ এি অিীন 

চুরক্তরভরত্তক কম যিত থাকা ব্যতীত, পকাকনা ব্যরক্তি, তেকেরশক ো পেসিকারি চাকরি ো পকাকনা প্রককল্প চাকরি 

গ্রিে, অন্য পকাকনা পেশা গ্রিে, ব্যেসা েরিচালনা এেং রেকেশ র্াোি জন্য সিকাি ো কর্তযেকক্ষি অনুমরত 

গ্রিকেি প্রকয়াজন িইকে না। 

তকে শতয থাকক পর্, সিকাি ো উেযুক্ত কর্তযেক্ষ, পকাকনা রেকশষ পক্ষকে, অনুরূে রভন্ন চাকরি ো পেশা গ্রিে, 

ব্যেসা েরিচালনা ো রেকেশ র্াো োরিত করিয়া ো উিাি পক্ষকে অনুমরত গ্রিকেি োধ্যোিকতা আকিাে 

করিয়া আকেশ প্রোন করিকত োরিকে।” 

২.৫  শতভাি অেসিভাতা সমে যনকািীকক অেসিভাতায় পুনঃস্থােন 

সিকারি কম যচািীিকেি পেনশন সিজীকিে আকেশ, ২০২০ এি অনুকেে ২.১৩ এেং উক্ত আকেকশি সংকর্াজনী-১৫ 

(অথ য রেভাকিি প্ররেরি অনুরেভাকিি প্রজ্ঞােন নং ০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০৩.১৪-১১৮ তারিখঃ ০৮ অকটােি, 

২০১৮ররঃ) ও সংকর্াজনী-২২ (অথ য রেভাকিি প্রজ্ঞােন নং ০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০০৬.১৬-৯৭ তারিখঃ ২৮ 

অকটােি, ২০১৯ররঃ) এ শতভাি অেসিভাতা সমে যনকািী সিকারি কম যচািীিকেি অেসিভাতা পুনঃস্থােন সংক্রান্ত 

রেষকয় রনকম্নাক্ত রেিান কিা িকয়কেঃ 

(ক) অথ য রেভাকিি ০৮-১০-২০১৮ ররঃ তারিকখি ০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩, ০১৩.১৪-১১৮ নং প্রজ্ঞােন অনুর্ায়ী 

শতভাি অেসিভাতা সমে যেকািী অেসিপ্রাপ্ত সিকারি কম যচািীিকেি অেসিগ্রিকেি তারিখ িকত ১৫ েেি সময় 

অরতক্রাকন্তি েি তাকেি অেসিভাতা পুনঃস্থােন কিা িকে। কম যচািীি এলরেআি/রেআিএল পর্ তারিকখ পশষ 

িকয়কে তািাি েি রেন িকত উক্ত ১৫ েেি সময় িেনা কিা িকে। আি রর্রন রেআিএল পভাি ককিন নাই তাি 

পক্ষকে অেসিগ্রিকেি তারিখ িকত উক্ত ১৫ েেি সময় িেনাকর্াগ্য িকে।  

(খ) শতভাি পেনশন সমে যেকািী অেসিপ্রাপ্ত কম যচািীি পেনশন পুনঃস্থারেত িকয় থাককল তাি মৃতুযি েি তাি 

রেিো স্ত্রী/রেেত্নীক স্বামী ও প্ররতেন্ধী সন্তান (র্রে থাকক) আজীেন পুনঃস্থারেত পেনশন সুরেিা প্রাপ্য িকেন।  

২.৬ অেসিভাতাি োরষ যক ইনরক্রকমন্ট 

 অথ য রেভাকিি প্ররেরি অনুরেভাকিি প্রজ্ঞােন নং ০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০০৫.১৬-০৬ তারিখ ০৯-০১-২০১৭ররঃ        

(সিকারি কম যচািীিকেি পেনশন সিজীকিে আকেশ, ২০২০ এি সংকর্াজনী-১৭) এেং সিকারি কম যচািীিকেি পেনশন 

সিজীকিে আকেশ, ২০২০ এি অনুকেে ২.১২  অনুসাকি পেনশনািিে/োরিোরিক পেনশনািিে মারসক পেনশকনি 

উেি ৫% িাকি োরষ যক ইনরক্রকমন্ট প্রাপ্য িকেন। এ োরষ যক ইনরক্রকমন্ট প্ররত েেি জুলাই  মাকস ১ তারিকখ প্রকেয় িকে। 
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২.৭  অেসিভাতাি  সকে যাচ্চ েরিমাে 

সিকাি কর্তযক সময় সময় পেনশকনি সকে যাচ্চ েরিমাে রনি যািে কিা িয়। সে যকশষ অথ য রেভাকিি প্ররেরি অনুরেভাকিি 

প্ররেরি শাখা-১ এি প্রজ্ঞােন নং ০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০০৫.১৪-২৬, তারিখঃ ০৯ মাচ য, ২০১৬ িািা গ্রস পেনশকনি 

সকে যাচ্চ েরিমাে ৭৭,০০০/- োকা রনি যািে কিা িকয়কে এেং এ েরিমাে ০১ জুলাই, ২০১৫ তারিখ িকত কার্ যকি কিা 

িকয়কে। তকে The Supreme Court Judges Leave, Pension & Previliges 

Ordinance 1982 (AS amended upto 2016) অনুসাকি সুরপ্রম পকাকে যি রেচািকিে মূল 

পেতকনি সমেরিমাে গ্রস পেনশন পেকয় থাককন।  

২.৮ পেনশন ও রলভ স্যালারি করিরেউশন  

পেনশন করিরেউশন ও রলভ স্যালারি করিরেউশন তেকেরশক রনকয়াকি রনকয়ারজত সমকয়ি জন্য সিকারি চাকরিকত 

পেনশন ও ছুটিি রনশ্চয়তা প্রোন ককি। োংলাকেশ সারভযস রুলস, োে য-১ এি রেরি ১০৪(১) পত এ রেষকয় রেস্তারিত 

আকলাচনা কিা  িকয়কে।  

(ক) পেনশন করিরেউশনঃ পকান কম যচািী োংলাকেকশি োইকি িকিন সারভযকস েেরল িকল ো রলকয়ন সংিক্ষেপূে যক 

তেকেরশক রনকয়াকি রনকয়ারজত থাককল উক্ত সমকয়ি জন্য একটি রনরে যষ্ট িাকি সিকারি খাকত পেনশন করিরেউশন 

জমা রেকত িয়। পেনশন করিরেউশন সংক্রান্ত রেিানােলী রনম্নরূেঃ 

(i)  সিকারি কম যচািীিকেি পেনশন সিজীকিে আকেশ, ২০২০ এি অনুকেে- ২.০৮ এি রেিান অনুসাকি পেকশি 

অভযন্তকি রেরভন্ন স্বায়ত্বশারসত/আিা-স্বায়ত্বশারসত/ককে যাকিশন/িাোয়ত্ব োরেরজযক ব্যাংক/অথ যলগ্ীকািী 

প্ররতষ্ঠান/স্থানীয় সিকাি প্ররতষ্ঠানসমূকি পপ্রষকে রনকয়ারজত থাকাকালীন সিকারি কম যচািীিকেি পেনশন 

করিরেউশন সিকারি খাকত জমা পেওয়াি প্রকয়াজন িকে না। তকে পেকশি অভযন্তকি পকান সংস্থা/প্রককল্প এেং 

রেকেশী সিকাি/সংস্থায় রলকয়কন রনকয়ারজত িকল সিকারি কম যচািীিেকক পেনশন করিরেউশন প্রোন কিকত 

িকে। 

(ii)   অথ য মন্ত্রোলকয়ি স্মািক নং অম/অরে/প্ররেরি-৩/রেরেি-২/২০০১/১৪৭, তারিখঃ ৮ পম, ২০০১ অনুসাকি একজন 

সিকারি কম যচািীকক তেকেরশক চাকরিকালীন সমকয়ি পেনশন করিরেউশন উক্ত কম যচািী তেকেরশক 

চাকরিকত পর্ািোকনি পূকে য সিকাি িকত প্রাপ্ত তাঁি পশষ মারসক মূল পেতকনি রভরত্তকত রনি যারিত িাকি প্রোন 

কিকত িকে। 

(iii) জনপ্রশাসন মন্ত্রোলকয়ি পিজুকলশন নং সম/(তেঃরনঃ)/তেকেরশক রনকয়াি নীরত/১২/২০০৩-৬৮ (২০০), 

তারিখঃ ৬ পম, ২০০৭ এি সংযুক্ত সংকর্াজনী "খ" এি 'আই' অনুকেে অনুর্ায়ী পেনশন করিরেউশন 

তেকেরশক রনকয়ািকতযা অথো সংরিষ্ট কম যচািী রনকজ প্রোন কিকেন। 

(iv) োংলাকেশ সারভযস রুলস, োে য-১ এি রেরি-১০৬ অনুর্ায়ী পর্ মাকসি পেতন গ্রিে কিা িকে, উক্ত মাস 

সমারপ্তি ১৫ রেকনি মকধ্য িকিন সারভযকসি রনকয়ািকতযা/তেকেরশক রনকয়ািকতযা/কম যচািী কর্তযক পেনশন 
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করিরেউশন প্রোন কিা না িকল, উক্ত ১৫ রেকনি েি িকত েিেতী ের্ যাকয় প্রোকনি রেন ের্ যন্ত প্ররতরেকনি 

জন্য প্ররত একশত োকায় দুই েয়সা িাকি সুে প্রোন কিকত িকে। পেনশন করিরেউশন পকান অেস্থাকতই 

পিিতকর্াগ্য নয়। 

(v) পর্ািোনকালসি িকিন সারভযস/তেকেরশক রনকয়াকিকাকল সিকারি কম যচািীি প্রকেয় মারসক পেনশন 

করিরেউশকনি েরিমাে রেএসআি, োে য-১ এি রেরি ১০৪ এ প্রেত্ত রনকম্নি িাকি রনি যািে কিকত িকে।  

 

 

পেনশন করিরেউশকনি মারসক িাি 

চাকরিকাল 

েেি 

প্রথম পেেীি কম যচািীি 

োকা 

রিতীয় পেেীি কম যচািীি 

শতকিা িাি 

৩য় ও ৪থ য পেেীি কম যচাি 

শতকিা িাি 

০-১                     েেি ৬৩                  োকা  পগ্রকডি সকে যাচ্চ মারসক 

পেতকনি             ৫% 

পগ্রকডি সকে যাচ্চ মারসক 

পেতকনি               ৪ % 

১-২                         ,, ৭০                        ,,  ,,                      ৫% ,,                         ৪% 

২-৩                        ,, ৭৮                        ,, ,,                      ৫% ,,                         ৫% 

৩-৪                        ,, ৮৬                       ,, ,,                      ৬% ,,                         ৫% 

৪-৫                         ,, ৯৪                        ,, ,,                      ৬% ,,                         ৫% 

৫-৬                        ,, ১০২                      ,, ,,                      ৭% ,,                        ৬% 

৬-৭                        ,, ১১০                      ,, ,,                      ৭% ,,                        ৬% 

৭-৮                        ,, ১১৭                       ,, ,,                      ৮% ,,                         ৭% 

৮-৯                        ,, ১২৫                      ,, ,,                      ৮% ,,                         ৭% 

৯-১০                       ,, ১৩৩                     ,, ,,                      ৯% ,,                         ৭% 

১০-১১                     ,, ১৪১                      ,, ,,                       ৯% ,,                        ৮% 

১১-১২                      ,, ১৪৯                      ,, ,,                     ১০% ,,                        ৮% 

১২-১৩                     ,, ১৫৭                      ,, ,,                     ১০% ,,                         ৯% 

১৩-১৪                     ,, ১৬৪                      ,, ,,                     ১০% ,,                         ৯% 

১৪-১৫                     ,, ১৭২                      ,, ,,                     ১১% ,,                         ৯% 

১৫-১৬                     ,, ১৮০                      ,, ,,                     ১১% ,,                       ১০% 

১৬-১৭                     ,, ১৮৮                      ,, ,,                     ১২% ,,                       ১০% 

১৭-১৮                     ,, ১৯৬                      ,, ,,                     ১২% ,,                       ১০% 

১৮-১৯                     ,, ২০৪                      ,, ,,                     ১৩% ,,                       ১১% 

১৯-২০                     ,, ২১১                      ,, ,,                     ১৩% ,,                       ১১% 

২০-২১                     ,, ২১৯                      ,, ,,                     ১৪% ,,                       ১২% 

২১-২২                     ,, ২২৭                      ,, ,,                     ১৪% ,,                       ১২% 

২২-২৩                     ,, ২৩৫                     ,, ,,                     ১৫% ,,                       ১২% 

২৩-২৪                     ,, ২৪৩                      ,, ,,                     ১৫% ,,                       ১৩% 

২৪-২৫                     ,, ২৫১                      ,, ,,                     ১৫% ,,                       ১৩% 

২৫-২৬                    ,, ২৫৮                     ,, ,,                     ১৬% ,,                       ১৪% 

২৬-২৭                    ,, ২৬৬                     ,, ,,                     ১৬% ,,                       ১৪% 

২৭-২৮                    ,, ২৭৪                      ,, ,,                     ১৭% ,,                       ১৪% 

২৮-২৯                    ,, ২৮২                     ,, ,,                     ১৭% ,,                       ১৫% 

২৯ েেকিি ঊকর্ধ্য ২৯০                     ,, ,,                     ১৮% ,,                       ১৫% 
 

(খ)  রলভ স্যালারি করিরেউশনঃ  (১)  রেএসআি, োে য -১ এি রেরি-১০৪ এি উে-রেরি (২) এি েিা (২) 

অনুসাকি রলভ স্যালারি করিরেউশকনি িাি িকে সিকারি েকে সে যকশষ প্রাপ্ত পেতকনি ১২%। 
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(২) সিকারি কম যচািীিকেি পেনশন সিজীকিে আকেশ, ২০২০ এি অনুকেে-২.০৮ অনুসাকি পেকশি অভযন্তকি 

রেরভন্ন স্বায়ত্বশারসত /আিা-স্বায়ত্বশারসত / ককে যাকিশন/িাোয়ত্ব োরেরজযক ব্যাংক/অথ যলগ্ীকািী প্ররতষ্ঠান/ 

স্থানীয় সিকাি প্ররতষ্ঠানসমূকি পপ্রষকে রনকয়ারজত থাকাকালীন রলভ স্যালারি করিরেউশন  সিকারি খাকত জমা 

পেওয়াি প্রকয়াজন িকে না। েতযমাকন  পেকশি অভযন্তকি পকান  সংস্থা/প্রককল্প এেং রেকেশী সিকাি/সংস্থায় 

রলকয়কন কম যিত সিকারি কম যচািীিকেি রলভ স্যালারি করিরেউশন প্রোন করিকত িকে। 

(৩)  জনপ্রশাসন মন্ত্রোলকয়ি পিজুকলশন নং সম/(তেঃরনঃ)/তেকেরশক রনকয়াি নীরত/১২/২০০৩-৬৮(২০০), তারিখঃ 

৬ পম, ২০০৭ এি সাকথ সংযুক্ত সংকর্াজনী ‘খ’ এি ‘আই’ অনুকেে অনুর্ায়ী রলভ স্যালারি করিরেউশন 

তেকেরশক রনকয়ািকািী কতযা অথো কম যচািী রনকজ প্রোন কিকেন।  

(৪)  রেএসআি, োে য-১ এি রেরি ১০৬ এি রেিান অনুর্ায়ী পর্ মাকসি পেতন গ্রিে কিা িকে, পস মাস সমারপ্তি ১৫ 

রেকনি মকধ্য িকিন  সারভযস রনকয়ািকতযা/তেকেরশক রনকয়ািকতযা/কম যচািীি কর্তযক রলভ স্যালারি করিরেউশন 

প্রোন না কিা িকল, উক্ত ১৫ রেকনি েি িকত েিেতী ের্ যাকয় প্রোকনি রেন ের্ যন্ত প্ররতরেকনি জন্য প্ররত 

একশত োকায় দুই েয়সা িাকি সুে প্রোন কিকত িকে। রলভ স্যালারি করিরেউশন পকান অেস্থাকতই 

পিিতকর্াগ্য নয়।  

 (ি) রেএসআি রেরি- ১০৫ এি রেিান অনুর্ায়ী তেকেরশক চাকরিকত রনকয়ারজত কম যচািী সিকািী আকেশ েকল তাি 

োরয়কত্বি অরতরিক্ত রিকসকে অথো সম্পূে যরূকে সিকাকিি অিীকন সিকারি োরয়কত্ব সামরয়কভাকে রনকয়ারজত 

িকলও উক্ত সমকয়ি জন্য করিরেউশন প্রোন কিকত িকে। 

২.৯ োরষ যক পিােনীয় প্ররতকেেন 

সিকারি কম যচািীিকেি পেনশন সিজীকিে আকেশ, ২০২০ এি অনুকেে ৪.০৩ পমাতাকেক অেসিভাতা মঞ্জুরিি পক্ষকে 

সিকারি কম যচািীি োরষ যক পিােনীয় প্ররতকেেন রেকেচনাি প্রকয়াজন িকে না।  

রেিায় এ রেিান পমাতাকেক পকান কম যচািীি োরষ যক পিােনীয় প্ররতকেেকন পকানরূে রেরূে মন্তব্য থাককলও তা 

অেসিভাতা প্রোকনি পক্ষকে অন্তিায় িকে না।  

২.১০  অেসিভাতা পকইস রনষ্পরত্তি অগ্রিরত েরিেশ যন ও মরনেরিং 

সিকারি কম যচািীিকেি পেনশন সিজীকিে আকেশ,২০২০ এি অনুকেে ২.১০ পত পেনশন পকইস রনষ্পরত্তি অগ্রিরত ও 

মরনেরিং সংক্রান্ত রেিাকনি উকেখ আকে। এ রেিান পমাতাকেক রনি যারিত সময়সূরচ অনুর্ায়ী পেনশন মঞ্জুরি কার্ যক্রম 

সম্পন্ন কিা িকে রকনা তা সংরিষ্ট প্রশাসরনক /পেনশন মঞ্জুিকািী কর্তযেক্ষ মকনানীত কল্যাে কম যকতযাি মাধ্যকম এেং 

র্থাসমকয় রেরেও ইসুয কিা িকে রকনা তা রিসােিক্ষে অরিকসি ঊর্ধ্যতন কম যকতযািে রনয়রমত মরনেরিং ককি 

েরিেশ যন েরিকত মন্তব্য রলরেেদ্ধ কিকেন। 
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২.১১ অেসিিামী সিকারি কম যচািীি রেরভন্ন প্রকাি পেনা-োওনা রনষ্পরত্ত 

অেসিিমকনি প্রাক্কাকল অেসিগ্রিেকািী সিকারি কম যচািীকেি কাকে পকান সিকারি োওনা থাককল তা রনষ্পরত্ত সংক্রান্ত 

রেষকয় সিকারি কম যচািীিকেি পেনশন সিজীকিে আকেশ, ২০২০ এি অনুকেে ৪.০৫ এ রেস্তারিত আকলাচনা কিা 

িকয়কে। রনকম্ন এ রেষকয় আকলাচনা কিা িকলাঃ 

(ক) অেসি-উত্তি ছুটিি আকেশ জারিি এক মাকসি মকধ্য রনয়ন্ত্রেকািী কর্তযেক্ষ/রিসােিক্ষে অরিস সকল পেনা-োওনাি 

রিসাে প্রস্তুত ককি সংরিষ্ট কম যচািী সে যকশষ রতন েেি পর্ সকল েপ্তকি কাজ ককিকেন অনােরত্তি জন্য পস সকল 

েপ্তকি এেং সিকারি আোসন সংরিষ্ট েপ্তকি (সংরিষ্ট কম যচািীি সিকারি োসায় েসোস কিকল) রিয়াকিকিি জন্য 

েে পপ্রিে কিকেন। সংরিষ্ট েপ্তি েে প্রারপ্তি ২১ রেকনি মকধ্য অনােরত্তেে প্রোন কিকে অথো োওনা/আেরত্ত 

থাককল তা রেস্তারিত জানাকে। োওনারে থাককল উক্ত োওনারে েরিকশাকিি েি ২১ রেকনি মকধ্য সংরিষ্ট েপ্তি 

কর্তযক রিয়াকিি সাটি যরিককে প্রোন কিকত িকে। ২১ রেকনি মকধ্য রিয়াকিি সাটি যরিককে অথো মতামত প্রোন না 

কিকল োওনারে র্থার্থভাকে েরিকশারিত িকয়কে িণ্য ককি পেনশন মঞ্জুি কিকত িকে। সিকারি োওনাি রেষয় 

র্থাসমকয় না জানাকনা িকল সংরিষ্ট েপ্তকিি এ রেষকয় োরয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যরক্তই োয়ী থাককেন। সংরিষ্ট েপ্তকিি 

অনােরত্ত ২১ রেকনি মকধ্যও োওয়া না পিকল তা উকেখসি েিেতী ৭ (সাত) রেকনি মকধ্য পেনশন মঞ্জুরিেে 

রিসােিক্ষে অরিকস োঠাকত িকে।  

(খ) চাকরি বৃত্তাকন্ত / ই-চাকরি বৃত্তাকন্ত সিকারি োসায় েসোস সংক্রান্ত তথ্য (প্রকর্াজয পক্ষকে) ও সিকারি আোয়কর্াগ্য 

োওনাি রেষয় রেস্তারিতভাকে উকেখ কিকত িকে। সংরিষ্ট  সংস্থা কর্তযক োরি ভািা ও অন্যান্য সিকারি 

আোয়কর্াগ্য োওনা আোয় রনরশ্চত কিকত িকে। অেসিগ্রিকেি তারিকখি েি অরতরিক্ত সমকয়ি জন্য োসা েিাে 

প্রোন কিা িকল আোসন েরিেপ্তি/োসা েিােকািী সংস্থা অনােরত্তেে প্রোন কিকে। এ পক্ষকে অেসিগ্রিকেি 

তারিকখি েিেতী সমকয় সিকারি োসায় েসোস কিকল এ পক্ষকে সিকারি োওনা আোয় সংরিষ্ট েিাে 

প্রোনকািী সংস্থা  রনরশ্চত কিকে।  

২.১২ সিকারি কম যচািীি রেরুকদ্ধ উত্থারেত অরডে আেরত্ত রনষ্পরত্ত 

 অেসিিমকনি প্রাক্কাকল অেসিগ্রিেকািী সিকারি কম যচািীকেি রেরুকদ্ধ উত্থারেত অরডে আেরত্ত রনষ্পরত্ত সংক্রান্ত 

রেষকয় সিকারি কম যচািীিকেি পেনশন সিজীকিে আকেশ, ২০২০ এি অনুকেে ৪.১০ এ রেস্তারিত আকলাচনা কিা 

িকয়কে। অনুকেে ৪.১০ এি রেিান রনম্নরুেঃ 

 (ক) প্রশাসরনক কর্তযেক্ষ অেসিিামী কম যচািীিকেি অরনষ্পন্ন অরডে আেরত্তসমূি (র্রে থাকক) ের্ যাকলাচনা ককি রনরে যষ্ট 

সময়সীমাি মকধ্য অরডে অরিেপ্তকি (প্রকর্াজয পক্ষকে) জোে পপ্রিে কিকেন। প্রকয়াজকন সংরিষ্ট অরডে অরিেপ্তকিি 

সাকথ রি-েক্ষীয় ও রে-েক্ষীয় সভাি মাধ্যকম অরডে আেরত্ত রনষ্পরত্তি ব্যেস্থা গ্রিে কিকত িকে। অেসিিমনকািী 

কম যকতযা/কম যচািীি রেরুকদ্ধ উত্থারেত অরনষ্পন্ন অরডে আেরত্ত রনষ্পরত্তি রেষকয় অরিেপ্তিসমূি সকে যাচ্চ অগ্রারিকাি 

প্রোন কিকে। কল্যাে কম যকতযা এ রেষকয় পিাকাল েকয়ন্ট রিকসকে রেকেরচত িকেন। 
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(খ) অেসিিমনকািী সিকারি কম যচািীি রেরুকদ্ধ অরডে আেরত্ত থাককল/ উত্থারেত িকল প্রশাসরনক কর্তযেক্ষ 

কম্পকট্রালাি এন্ড অরডেি পজনাকিকলি (রসএন্ডএরজ) োরষ যক অরডে রিকোে যভুক্ত অরডে আেরত্ত ব্যতীত অন্যান্য 

অরডে আেরত্তকত তাি ব্যরক্তিত োয় আকে রকনা তা অনরিক ৩(রতন) মাকসি মকধ্য রনি যািে কিকেন। অরডে 

আেরত্তকত অেসিিমনকািী কম যকতযা/কম যচািীি ব্যরক্তিত োয় না থাককল র্থািীরত পেনশন মঞ্জুি কিকত 

োিকেন। ব্যরক্তিত োয় থাককল তা  পেনশনাকিি কাে পথকক আোয়পূে যক অথো তাি প্রাপ্য আনুকতারষক িকত 

কতযনপূে যক (েিেতীকত সমন্বয় সাকেকক্ষ) পেনশন পকইস রনষ্পরত্ত কিকত িকে। অরডে আেরত্তকত সংরিষ্ট 

প্রশাসরনক কর্তযেক্ষ কর্তযক র্রে পকান ব্যরক্তকক োয়ী কিা না িয় অথো আরথ যক সংকিষ না থাকক তকে উক্ত অরডে 

আেরত্তি জন্য পকান সিকারি কম যচািীি পেনশন মঞ্জুরিকত রেলম্ব কিা র্াকে না।  

(ি) উেযু যক্ত (ক) ও (খ) অনুকেকে উরেরখত প্রশাসরনক কর্তযেক্ষ েলকত অরগ্রম অনুকেকেি পক্ষকে মন্ত্রোলয়/রেভাকিি 

সরচে এেং সািািে অনুকেকেি পক্ষকে সরচোলকয় কম যিত কম যচািীকেি পক্ষকে সরচে এেং 

অরিেপ্তি/েরিেপ্তি/সংস্থায় কম যিত কম যচািীকেি পক্ষকে রেভািীয় প্রিানকক বুঝাকে (অথ য রেভাকিি স্মািক নং 

০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০১১.১৪-১১১ তারিখঃ ৩০.০৯.২০১৮ররঃ- সংকর্াজনী-১৬) ।  

( ) অেসিগ্রিেকািী কম যচািীি এক ো একারিক কম যস্থকলি পকান সমকয়ি অরডে অরনষ্পন্ন থাকাি কািকে তাি পেনশন 

মঞ্জুরিকত রেলম্ব কিা র্াকে না। এ রেষকয় অথ য রেভাকিি ০৬.০১.২০১৯ররঃ তারিকখি 

০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০০২.১৪-০১ নং েরিেে এি রনকে যশনা (সংকর্াজনী-১৩) অনুসিেীয় িকে। সিকারি 

কম যচািীি অেসিগ্রিকেি েি র্রে তাঁি রেরুকদ্ধ অরডে আেরত্ত উত্থারেত িয় এেং অরডে আেরত্তকত উক্ত 

কম যকতযা/কম যচািীি ব্যরক্তিত আরথ যক সংকিষ প্রমারেত িয় তা িকল প্রশাসরনক কর্তযেকক্ষি রসদ্ধাকন্তি আকলাকক 

পেনশনাি/োরিোরিক পেনশনাকিি রনকে পথকক  অরডে আেরত্তকত উরেরখত অথ য আোয় কিা র্াকে।  

 

২.১৩ অেসি গ্রিেকািীিকেি অরগ্রম তারলকা প্রেয়ন ও পপ্রিে 

 অেসি গ্রিেকািী সিকারি কম যচািীিকেি চাকুরিি পশষ ককয়ক েেি খুেই গুরুত্বপূে য। এ সময় প্রশাসরনক কর্তযেকক্ষি 

ভূরমকাও অতযন্ত গুরুত্বপূে য। কািে তাঁকেি র্থার্থ ভূরমকা োলন অেসিিামী সিকারি কম যচািীি অেসকি িমে এেং 

পেনশন প্রারপ্ত সিজতি ককি। এ লকক্ষয পেনশকন িমনকািীকেি অরগ্রম তারলকা প্রেয়ন এেং তা অনুসিকেি প্ররত গুরুত্ব 

আকিাকে কিা িকয়কে। এ রেষকয় সিকারি কম যচািীিকেি পেনশন সিজীকিে আকেশ, ২০২০ এি অনুকেে ২.০৪ পত 

রেস্তারিত রেিাকনি উকেখ আকে। অনুকেে ২.০৪ এি রেিানােলী রনম্নরুেঃ  

 (ক) সংরিষ্ট মন্ত্রোলয়/রেভাি/অরিেপ্তি/েরিেপ্তি/েপ্তকি কম যিত সিকারি কম যচািীিকেি মকধ্য র্ািা েিেতী 

েরিকােকষ য অেসি-উত্তি ছুটিকত র্াকেন, কল্যাে কম যকতযা সিকারি কম যচািীিকেি পেনশন সিজীকিে আকেশ, 

২০২০ এি সংকর্াজনী-১১ পত প্রেত্ত িিম্যাে অনুর্ায়ী তাকেি তারলকা প্রস্তুত এেং তেমারসক রভরত্তকত (প্ররত 

েেি জানুয়ারি, এরপ্রল, জুলাই ও অকটােি মাকস) িালনািাে ককি উিাি অনুরলরে সংরিষ্ট কম যচািীি েপ্তি 

প্রিান, রিসােিক্ষে অরিস ও আোসন েরিেপ্তকি (সিকারি োসায় েসোসকািী কম যচািীকেি পক্ষকে) অেসি-

উত্তি ছুটি আিকম্ভি তারিকখি কমেকক্ষ এক েেি পূকে য পপ্রিে রনরশ্চত কিকেন।  
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(খ) উক্ত তারলকাি সাকথ অরডে আেরত্ত ও রেভািীয় মামলাি তথ্যসি িালনািাে ই-চাকরি বৃত্তাকন্তি (প্রশাসরনক 

কর্তযেক্ষ কর্তযক স্বাক্ষরিত) অনুরলরে  সংকর্াজন কিকত িকে।  

২.১৪  প্রশাসরনক কর্তযেক্ষ কর্তযক সতযারয়ত তথ্যারে গ্রিে 

সিকারি কম যচািীিকেি অেসিিমন সিজতি কিাি রনরমত্ত সিকারি কম যচািীিকেি পেনশন সিজীকিে আকেশ, 

২০২০ পত প্রশাসরনক কর্তযেক্ষ কর্তযক সতযারয়ত তথ্যারে গ্রিে সংক্রান্ত রেিাকনি উকেখ কিা িকয়কে। এ আকেকশি 

অনুকেে ৪.০৪ এি রেিান রনম্নরুেঃ  

প্রশাসরনক কর্তযেক্ষ কর্তযক সতযারয়ত জন্ম তারিখ, নরমনী (মকনানীত উত্তিারিকাি), প্ররতস্বাক্ষি, নমুনা স্বাক্ষি ও 

িাকতি োঁচ আঙ্গুকলি োে (পেসিকারি কম যচািীিকনি পেনশন সিজীকিে আকেশ, ২০২০ এি সংকর্াজনী-৬ দ্রষ্টব্য) 

ইতযারে রিসােিক্ষে অরিকস পুনঃর্াচাই ব্যরতকিককই গৃিীত িকে। তকে এরভকডরভে িািা জন্ম তারিখ েরিেতযন 

কিকল তা গ্রিেকর্াগ্য িকে না। 

২.১৫ চাকরি পেনশনকর্াগ্য িোি পূকে য কম যচািীি অক্ষম িওয়া ো মৃতুযি পক্ষকে এককালীন রেকশষ 

আরথ যক সিায়তা 

অথ য রেভাকিি প্ররেরি অনুরেভাকিি প্রজ্ঞােন নং ০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০০৬.১৫-৮১, তারিখঃ ১৪-১০-২০১৫ররঃ          

(সিকারি কম যচািীিকেি পেনশন সিজীকিে আকেশ, ২০২০ এি সংকর্াজনী-১৯) এি অনুকেে ( ) অনুসাকি একজন 

সিকারি কম যচািী তাি চাকরিি পময়াে ৫ েেি পূে য িওয়াি পূকে য র্রে স্বাস্থিত কািকে অক্ষম িকয় েকিন, অথো তাি 

মৃতুয িয়, পস পক্ষকে  অথ য মন্ত্রোলকয়ি ২০ রডকসম্বি ১৯৭৭ তারিকখি এম.এি. (আই.রড)-১-২/৭৭/৮৫৬ সংখ্যক 

স্মািককি ক্রমিািায় চাকরিি পময়াকেি প্ররত েেি রকংো তাি অংশ রেকশকষি জন্য তাি পশষ আিরিত ৩(রতন)টি মূল 

পেতকনি সমেরিমাে িাকি রতরন অথো তাি অেতযমাকন তাঁি  েরিোি এককালীন রেকশষ আরথ যক সিায়তা প্রাপ্য িকেন।  

এ সুকর্াি  ১লা জুলাই, ২০১৫ররঃ তারিখ িকত কার্ যকি িকয়কে। 

২.১৬ অেসি- উত্তি ছুটি 

চাকরি (পেতন ও ভাতারে) আকেশ, ২০১৫ এি অনুকেে ১০ (২) (ক) এেং এ সংক্রান্ত অন্যান্য রেিান পমাতাকেক 

রেদ্যমান ছুটিি রেিান অনুর্ায়ী পকান কম যচািী ছুটি োওনা সাকেকক্ষ ১২ (োি) মাস ের্ যন্ত পূে য িি পেতকন অেসি-উত্তি 

ছুটি পভাকিি সুরেিা োকেন। রনকম্ন এ সংক্রান্ত রেস্তারিত আকলাচনা কিা িকলাঃ 

২.১৬.১ পর্ সকল অেসিগ্রিকেি পক্ষকে  অেসি-উত্তি ছুটি প্রাপ্য 

 একজন সিকারি কম যচািী রনকম্নাক্ত প্রকাি অেসি গ্রিকেি প্রাক্কাকল অেসি-উত্তি ছুটি প্রাপ্য িকেনঃ 

   (ক) োি যকযজরনত অেসিগ্রিে। 

   (খ) ঐরেক অেসিগ্রিে। 

   (ি) সিকাি কর্তযক অেসি প্রোন। 
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   ( ) অক্ষমতাজরনত অেসিগ্রিে। 

   (ঙ) উিৃত্ত িোি কািকে অেসিগ্রিে।  

 

(ক)  োি যকযজরনত অেসিগ্রিেঃ  

সিকারি চাকরি আইন, ২০১৮ এি ৪৩ িািাি রেিান অনুসাকি সিকারি কম যচািী ৫৯ েেি এেং মুরক্তকর্াদ্ধা 

সিকারি কম যচািী ৬০ েেি েয়কস উেনীত িোি কািকে অেসিগ্রিে কিকল অথো তাঁি চাকরিি অেসান িকল 

রতরন অেসি -উত্তি ছুটি প্রাপ্য িকেন।  উক্ত আইকনি ৪৭ িািাি রেিানােলী ও শতযসাকেকক্ষ রতরন  োওনাসাকেকক্ষ 

সকে যাচ্চ ১ (এক) েেি ের্ যন্ত অেসি-উত্তি ছুটি প্রাপ্য িকেন। তকে সিকাি ো পক্ষেমত উেযুক্ত কর্তযেক্ষ মুরক্তকর্াদ্ধা 

কম যচািীি মুরক্তকর্াদ্ধা সনে ো েরিরচরত র্াচাই কিকত োিকে। তকে মুরক্তকর্াদ্ধা রিকসকে প্রজাতকন্ত্রি ককম য রনকয়াি 

লাভকািী ব্যরক্ত এরূে র্াচাই িকত অব্যািরত  প্রাপ্ত িকেন। 

তকে অেসি-উত্তি ছুটি পভাকিি রনরমত্ত তাঁকক অেসিগ্রিকেি রনি যারিত তারিকখি পূকে যই ছুটিি প্রাপ্যতাি সনেসি 

আকেেন কিকত িকে। 

(খ) ঐরেক অেসিগ্রিেঃ 

সিকারি চাকরি আইন, ২০১৮ এি ৪৪ িািাি রেিান পমাতাকেক চাকরিি পময়াে ২৫ েৎসি পূরতযকত পকান কম যচািী 

ঐরেক অেসিগ্রিে কিকল, উক্ত আইকনি ৪৭ িািাি রেিানমকত রতরন োওনা-সাকেকক্ষ সকে যাচ্চ ১ (এক) েেি ের্ যন্ত 

অেসি-উত্তি ছুটি োকেন। 

চাকরিি পময়াে ২৫ েৎসি পূে য িোি েি ঐরেক অেসিগ্রিে কিাি পক্ষকে অেসি-উত্তি ছুটিি জন্য িেকম যচািী 

(অেসি) রেরিমালা, ১৯৭৫ এি রেরি- এি রেিান প্রকর্াজয িকে। উক্ত রেিানমকত অেসি-উত্তি ছুটিকত র্াোি 

অরভপ্রায়কৃত তারিকখি কমেকক্ষ ৩০ (রেশ) রেন পূকে য অেসিগ্রিকেি আকেেন কিকত িকে এেং উক্ত আকেেকন 

অেসি-উত্তি ছুটিকত র্াোি অরভপ্রায়কৃত তারিখ ও পময়াে উকেখ কিকত িকে। অরিকন্তু উক্ত আকেেকনি সাকথ ছুটি 

প্রাপ্যতাি সনে সংযুক্ত কিকত িকে। প্রসংিক্রকম উকেখ্য এ িািাি অিীন ব্যক্তকৃত অরভপ্রায় চ্যিান্ত রিকসকে িণ্য 

িকে এেং উিা সংকশািন ো প্রতযািাি কিা র্াকে না। 

(ি) সিকাি কর্তযক অেসি প্রোনঃ 

সিকারি চাকরি আইন, ২০১৮ এি ৪৫ িািাি রেিান মকত পকান সিকারি কম যচারিি  চাকরিি পময়াে ২৫ েেি 

পূরতয িোি েি পর্ পকান সময় সিকাি, জনস্বাকথ য প্রকয়াজন মকন কিকল পকানরূে কািে েশ যাকনা ব্যরতকিককই তাকক 

চাকরি িকত অেসি প্রোন কিকত োকি। তকে শতয থাকক পর্, পর্ পক্ষকে িােেরত রনকয়ািকািী কর্তযেক্ষ পস পক্ষকে 

এরূে অেসি প্রোকনি পূকে য িােেরতি অনুকমােন গ্রিে কিকত িকে।  এরূে অেসি প্রোকনি পক্ষকে  উক্ত আইকনি 

৪৭ িািাি রেিানমকত োওনাসাকেকক্ষ উক্ত কম যচািীি োওনা-সাকেকক্ষ সকে যাচ্চ ১ (এক) েেি ের্ যন্ত অেসি-উত্তি 

ছুটি পেকত োাকিন। 
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এ প্রকাি অেসি প্রোকনি পক্ষকে অেসি প্রোকনি পূকে য অেসি-উত্তি ছুটিি আকেেন কিাি সুকর্াি থাকক না রেিায় 

এরূে অেসি প্রোকনি কািকে অেসি প্রোকনি আকেশ জারিি েি অেসি-উত্তি ছুটিি আকেেন কিা র্াকে এেং 

এরূে আকেেকনি পক্ষকে ছুটি োওনা সাকেকক্ষ অেসি-উত্তি ছুটি মঞ্জুি কিকত িকে। তকে শতয থাকক পর্, পর্কক্ষকে 

মিামান্য িােেরত রনকয়ািকািী কর্তযেক্ষ পসকক্ষকে অেসি প্রোকনি পূূ্কে য িােেরতি অনুকমােন গ্রিে কিকত িকে। 

( ) অক্ষমতাজরনত অেসিগ্রিেঃ 

সিকারি চাকরি আইন, ২০১৮ এি ৪৬ িািাি রেিান মকত পকান সিকারি কম যচািীি শািীরিক অথো মানরসক 

অসামথ্যয ো তেককল্যি কািকে সিকারি কম য সম্পােকন রনকজকক অক্ষম মকন কিকল, চাকরি িকত অেসি গ্রিকেি 

আকেেন কিকত োিকেন এেং এতদুকেকে িঠিত পমরডককল পোড য কর্তযক স্থায়ীভাকে অক্ষম প ারষত িকল, সিকাি 

ো, পক্ষেমকত, উেযুক্ত কর্তযেক্ষ তাকক অক্ষমতাজরনত কািকে চাকরি িকত অেসি প্রোন কিকত োিকে।  

এরূে অেসি প্রোকনি পক্ষকে উক্ত আইকনি ৪৭ িািাি রেিান মকত োওনা সাকেকক্ষ উক্ত কম যচািীি োওনা-সাকেকক্ষ 

সকে যাচ্চ ১ (এক) েেি ের্ যন্ত অেসি-উত্তি ছুটি পেকত োাকিন। অরিকন্তু সিকারি োরয়ত্ব োলকনি কািকে পকান 

কম যচািীি শািীরিক অথো মানরসক অক্ষমতা উদ্ভে িকল সিকাি রেরি অনুর্ায়ী র্কথােযুক্ত আরথ যক ক্ষরতপূিে ো 

সুরেিা প্রোকনি রেিান প্রেয়ন কিকত োিকে।  

(ঙ) উিতৃ্ত িোি কািকে অেসিগ্রিেঃ  

সিকারি চাকরি আইন,২০১৮ এি ১৪ িািাি রেিানমকত প্রজাতকন্ত্রি পকান ককম যি রেলুরপ্ত, প্রশাসরনক পুনরে যন্যাস ো 

জনেল পর্ৌরক্তকীকিকেি িকল উিৃত্ত কম যচািীকক আত্নীকিে কিা সম্ভে না িোি পক্ষকে সিকারি কম যচািী 

অেসিগ্রিে কিকল, উক্ত পক্ষকে ছুটিি প্রাপ্যতা সাকেকক্ষ, উক্ত আইকনি ৪৭ িািাি রেিানমকত সকে যাচ্চ ১ (এক) েেি 

ের্ যন্ত অেসি-উত্তি ছুটি োকেন। 

সিকারি চাকরি আইন, ২০১৮ এি অিীন রেরি প্রেীত না িওয়া ের্ যন্ত উিৃত্ত কম যচািীিকেি চাকরিকাল িেনা সংক্রান্ত 

রেদ্যমান রেিান প্রকর্াজয থাককে। এ সংক্রান্ত রেদ্যমান রেিান রনম্নরূেঃ 

(১) জনপ্রশাসন মন্ত্রোলকয়ি অরিস স্মািক নং ED (R-II) S-59/77-25(500), তারিখঃ ২০ মাচ য ১৯৭৯ 

িািা আত্তীকৃত কম যচািীকেি চাকরি সংক্রান্ত জারিকৃত রনম্নরূে রনকে যশনা েতযমাকন অনুসিে কিা িয়-  

(i)  এক সিকারি অরিস িকত অন্য সিকারি অরিকস আত্মীকিকেি পক্ষকেঃ  সমেকে আত্তীকৃত িকল পূে য 

চাকরিি সম্পূে য অংশ আত্তীকৃত েকেি পজযষ্ঠতা, পেতন, ছুটি এেং পেনশকনি উকেকে িেনা কিা 

িকে। 

(ii)  রেরিেদ্ধ সংস্থা িকত সিকারি অরিকস আত্মীকিকেি পক্ষকেঃ রেরিেদ্ধ সংস্থাি চাকরিি ৫০% আত্তীকৃত 

সিকারি েকেি পজযষ্ঠতাি জন্য িেনা কিা িকে ।  
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(iii)  রেরিেদ্ধ সংস্থা িকত রেরিেদ্ধ সংস্থায় আত্তীকিকেি পক্ষকেঃ সমেকে আত্তীকৃত িকল পূে য েকেি সম্পূে য 

চাকরিকাল আত্তীকৃত েকেি পজযষ্ঠতা, পেতন, ছুটি এেং পেনশকনি/আনুকতারষককি জন্য িেনা কিা 

িকে। 

(iv) অেসিগ্রিে সুরেিারে গ্রিেকািী কম যচািীঃ উিৃত্ত প ারষত কম যচািী কর্তযক মূল অরিস িকত অেসিগ্রিে 

সুরেিারে গ্রিে কিাি পক্ষকে পস আত্তীকৃত িকলও নেরনযুক্ত মকম য রেকেরচত িকে। একক্ষকে পজযষ্ঠতা 

ইতযারেি জন্য পূে য চাকরি িেনাকর্াগ্য িকে না। পেতন রনি যািকেি পক্ষকে প্রচরলত সািািে রেরি 

প্রকর্াজয িকে। ২৫ েেি চাকরি পূরতযি েি উিৃত্ত প ারষত িকল এেং পূে য অেসি সুরেিারে গ্রিে কিকল 

রতরন পুনঃ সিকারি অরিকস আত্তীকিকেি জন্য রেকেরচত িকেন না। 

(২)  অথ য রেভাকিি স্মািক নং MF / R-1/3P-1/78/73, তারিখঃ ২৪ এরপ্রল, ১৯৭৯ররঃ পমাতাকেক রেরিেদ্ধ 

সংস্থাি উিৃত্ত কম যচািী পেনশনকর্াগ্য চাকরিকত আত্তীকৃত িকল রনকম্নাক্ত শকতয পূে য চাকরিি ৫০% পেনশকনি 

জন্য িেনাকর্াগ্য িইকেঃ 

 (ক) প্রকেয় ভরেষ্য তিরেকলি রনকয়ািকািী কর্তযেক্ষ কর্তযক প্রেত্ত অংশ সুেসি সমে যন কিকত িকে। 

(খ) প্রকয়াজনীয় পেনশন করিরেউশন সিকাকিি রনকে জমা রেকত িকে। 

২.১৬.২ পর্ সে অেসিগ্রিকেি পক্ষকে অেসি-উত্তি ছুটি প্রাপ্য নয় 

সিকারি কম যচািী (শৃঙ্খলা ও আরেল) রেরিমালা, ২০১৮ এি অিীকন েণ্ডস্বরূে োধ্যতামূলক অেসি োকনি পক্ষকে 

অেসি-উত্তি ছুটি প্রাপ্য নয়।  

সিকারি কম যচািী (শৃঙ্খলা ও আরেল) রেরিমালা, ২০১৮ এি রেরি -১৩ এি উেরেরি-(২) এ প্রেত্ত রেিান রনম্নরূেঃ 

“(২) িােেরত কর্তযক করুোেশত প্রেত্ত পকাকনা আকেশ ব্যতীত চাকুরি িইকত অেসারিত ো েিখাস্তকৃত পকাকনা 

সিকারি কম যচািীি পকাকনা ক্ষরতপূিে অেসি ভাতা, আনুকতারষক অথো অংশ প্রোয়ক ভরেষ্য তিরেকল সিকাকিি 

চাঁো িইকত উদ্ভূত সুরেিারে োইকেন না।” 

রেকিষেঃ উেরেরি (২) এি রেিান সিকারি চাকরি আইন, ২০১৮ এি িািা ৫১ এি উেিািা (৩) এি রেিান 

সাকেকক্ষ প্রকর্াজয িইকে।  

সিকারি চাকরি আইন, ২০১৮ এি িািা ৫১ এি উেিািা (৩) এি রেিান রনম্নরূেঃ 

“(৩) পকাকনা সিকারি কম যচািীকক, এই আইকনি অিীন, চাকরি িইকত অেসািে ো েিখাস্ত কিা িইকল, রতরন 

ভরেষ্য তিরেকল প্রেত্ত তািাি চাঁো এেং উিাি সুে ব্যতীত, অন্য পকাকনা সুরেিা প্রাপ্য িইকেন নাঃ 

তকে শতয থাকক পর্, সিকাি রেকশষ রেকেচনায় অনুকম্পা রিসাকে এ সংক্রান্ত রেরি অনুর্ায়ী অথ য প্রোন করিকত 

োরিকে।” 
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২.১৬.৩ অেসি-উত্তি ছুটি স্থরিত িাখাি পক্ষের 

সিকারি চাকরি আইন, ২০১৮ এি িািা ৪৯ এি উে-িািা (১) এি রেিানমকত িােেরত, জনস্বাকথ য, পকান কম যচািীকক, 

চাকরি িকত অেসি গ্রিকেি েি, সিকারি চাকরিকত চুরক্তরভরত্তক রনকয়াি োন কিকত োকিন। উক্ত িািাি (২) উেিািাি 

রেিান পমাতাকেক চুরক্তরভরত্তক রনকয়ািপ্রাপ্ত কম যচািী অেসি-উত্তি ছুটি পভািিত থাককল, উক্ত ছুটি স্থরিত থাককে এেং 

চুরক্তরভরত্তক রনকয়াি সমারপ্তি েি উক্ত অেরশষ্ট অেসি-উত্তি ছুটি ও তেসংরিষ্ট সুরেিা পভাি কিকত োিকেন। 

উোিিেঃ রমঃ িাসান একজন সিকারি কম যচািী। রতরন ৫৯ েেি েয়স পূরতযকত ৩০ জুন, ২০২১ তারিকখ চাকরি িকত 

অেসি গ্রিে ককিন এেং ১ জুলাই, ২০২১ তারিকখ ১ (এক) েেকিি অেসি-উত্তি ছুটিকত িমন ককিন। 

েিেতী ের্ যাকয় ১৬ জুলাই তারিখ িকত সিকাি জনস্বাকথ য 'রমঃ িাসান' পক ১ (এক) েেকিি জন্য 

চুরক্তরভরত্তক রনকয়াি কিকল রতরন উক্ত ১৬ জুলাই তারিখ পূে যাকে উত্ত চুরক্তরভরত্তক েকে পর্ািোন ককিন। 

একক্ষকে চুরক্তরভরত্তক েকে পর্ািোন কিায় ১৬ জুলাই ২০২১ তারিখ িকত তাি অেসি-উত্তি ছুটি স্থরিত 

থাককে এেং ১৫ জুলাই, ২০২২ তারিকখ চুরক্তরভরত্তক রনকয়াি পশষ িকল ১৬ জুলাই ২০২১ তারিখ িকত 

পুনিায় অেসি-উত্তি ছুটিি স্থরিতকৃত ১১ মাস ১৫ রেন পভাি কিকত োিকেন। 

২.১৬.৪ অেসিগ্রিকেি পূকে য প্রতযারশত পশষ পেতনেে (ইএলরেরস) জারি 

প্রতযারশত পশষ পেতনেে এেং পশষ পেতনেে অেসি-উত্তি ছুটি পভািকালীন এেং অেসিকালীন প্রাপ্য রনি যািকেি 

পক্ষকে গুরুত্বপূে য েরলল রিকসকে িণ্য। সিকারি কম যচািীিকেি পেনশন সিজীকিে আকেশ, ২০২০ এি অনুকেে ২.০৫ এ 

অেসিগ্রিকেি পূকে য প্রতযারশত পশষ পেতনেে (ইএলরেরস) জারি সংক্রান্ত রেষকয় রনকম্নাক্ত রেিাকনি উকেখ কিা 

িকয়কেঃ 

(ক) সিকারি কম যচািী অেসি-উত্তি ছুটিকত  িমকনি  ১১ (এিাি) মাস পূূ্কে য সংরিষ্ট রিসােিক্ষে অরিস/আয়ন ও 

ব্যয়ন কম যকতযা তাি “অেসি-উত্তি ছুটিকত র্াওয়াি অব্যােরিত পূকে যি তারিকখ” এেং “চ্যিান্ত অেসি গ্রিকেি 

পূূ্কে যি তারিকখ” পশষ আিিেকর্াগ্য/রনি যািেকর্াগ্য প্রতযারশত পেতন উকেখপূে যক ইএলরেরস (Expected 

Last Pay Certificate) জারি কিকেন। আয়ন ও ব্যয়ন কম যকতযা কর্তযক জািীকৃত নন-পিকজকেড 

কম যচািীি ইএলরেরস সংরিষ্ট রিসােিক্ষে কম যকতযা ০৭(সাত) কম যরেেকসি মকধ্য প্ররতস্বাক্ষি কিকেন। 

রিসােিক্ষে অরিকস পপ্রিেকাকল ইএলরেরস’ি সাকথ প্রশাসরনক কর্তযেক্ষ কর্তযক স্বাক্ষরিত ই-চাকরি বৃত্তাকন্তি 

িালনািাে অনুরলরে সংযুক্ত কিকত িকে। ই-চাকরি বৃত্তাকন্ত অরনষ্পন্নকৃত অরডে আেরত্ত ও রেভািীয় মামলাি 

তথ্য থাককল তা ইএলরেরসি ক্ররমক ৪(ঢ)-এ লাল কারলকত উকেখ কিকত িকে।  

(খ) রেআিএল কালীন পকান োরষ যক পেতন বৃরদ্ধ থাককল তারিখসি েরি যত পেতকনি েরিমাে উক্ত পেতনেকে উকেখ 

কিকত িকে। অেসি-উত্তি ছুটিকত র্াোি অব্যােরিত পূকে যি তারিকখ প্রাপ্য ছুটি, ভরেষ্য তিরেকলি মুনািাসি 

জমা এেং সিকাকিি োওনা সংক্রান্ত তথ্যারে অরগ্রম রিসাে ককি ইএলরেরস-পত অন্তভু যক্ত কিকত িকে। 

ইএলরেরস প্রারপ্তি েি চাকরি সংক্রান্ত পকান েরিেতযন  েকল প্রশাসরনক কর্তযেক্ষ িালনািাে ই-চাকরি বৃত্তান্ত 

রিসােিক্ষে অরিস ও সংরিষ্ট কম যচািীি কাকে পপ্রিে রনরশ্চত কিকেন। ইএলরেরস-এি ৪ নং ক্ররমকক েরে যত 
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তথ্য সম্পককয েিেতীকত আি পকান আেরত্ত সংরিষ্ট কম যচািীি রেরুকদ্ধ োেীকািী প্ররতষ্ঠান উত্থােন কিকত 

োিকেন না।  

২.১৬.৫ অেসি-উত্তি ছুটি, ছুটি নিোয়ন (লাম্পগ্রান্ট), ভরেষ্য তিরেকলি রস্থরত, আনুকতারষক ও অেসিভাতাি 

আকেেন োরখল এেং মঞ্জুরিি সময়সীমা 

সিকারি কম যচািীিকেি পেনশন সিজীকিে আকেশ, ২০২০ এি অনুকেে ২.০৬ পত অেসি-উত্তি ছুটি, ছুটি নিোয়ন 

(লাম্পগ্রান্ট), ভরেষ্য তিরেকলি রস্থরত, আনুকতারষক ও পেনশকনি আকেেন োরখল এেং মঞ্জুরিি সময়সীমা সংক্রান্ত 

রেষকয় রনকম্নাক্ত রেিাকনি উকেখ িকয়কেঃ 

(ক) ইএলরেরস প্রারপ্তি ১ (এক) মাকসি মকধ্যই সংরিষ্ট কম যচািী প্রাপ্যতা সাকেকক্ষ অেসি-উত্তি ছুটি, ছুটি নিোয়ন 

(লাম্পপ্রান্ট), ভরেষ্য তিরেকলি রস্থরত ও অেসিভাতা মঞ্জুরিি আকেেন রনি যারিত িিকম (সিকারি 

কম যচািীিকেি পেনশন সিজীকিে আকেশ,২০২০ এি সংকর্াজনী-৪ পমাতাকেক) র্থার্থ কর্তযেকক্ষি রনকে 

জমা রেকেন। পেনশকনি আকেেন প্রারপ্তি ৫(োঁচ) মাকসি মকধ্য প্রশাসরনক মন্ত্রোলয়/পেনশন মঞ্জুিকািী 

কর্তযেক্ষ উক্ত কম যচািীি সারভযস বুক (প্রকর্াজয পক্ষকে) ও ই-চাকরি বৃত্তান্ত িালনািাে কিকেন এেং ইএলরেরস ও 

রেআিএল-এ িমকনি তারিকখি পূকে যি ৩ (রতন) েেকিি পিককড যি রভরত্তকত তাি রনকে সিকাকিি পেনা-োওনা 

অরগ্রম রিসাে ককি সংরিষ্ট কর্তযেকক্ষি রনকে িকত না-োেী প্রতযয়নেে সংগ্রি কিকেন। উক্ত ০৩ (রতন) 

েেকিি পূকে যি পকান কািজেে/পিকড য/না-োেীেে চাওয়া র্াকে না। অরজযত ছুটিি রিসাে রনরূেেক্রকম 

রেআিএল ও ছুটি নিোয়কনি (লাম্পগ্রান্ট) জন্য প্রাপ্য ছুটিি েরিমাে রনি যািে কিকত িকে। প্রশাসরনক কর্তযেক্ষ 

সিকাকিি আোয়কর্াগ্য অকথ যি রিসাে রনরূেে ককি তা আোকয়ি ব্যেস্থা কিকেন।  

(খ)  উেযু যক্ত ব্যেস্থা গ্রিে ককি প্রশাসরনক কর্তযেক্ষ ৩ (রতন) মাকসি মকধ্য সিকারি কম যচািীি অেসি-উত্তি ছুটি, 

ছুটি নিোয়ন (লাম্পগ্রান্ট) ও পেনশন মঞ্জুরিেে যুিেৎ জারি কিকেন। কল্যাে কম যকতযাককও অনুরূে জারিি 

তথ্য অেরিত কিকেন। 

(ি) পেনশন েরিকশাি আকেশ (রেরেও) জারিি জন্য প্রশাসরনক কর্তযেক্ষ পেনশন মঞ্জুরিি কািজেে সংরিষ্ট 

রিসােিক্ষে অরিকস পপ্রিে কিকেন। 

( )   কর্তযেক্ষ (অরিস প্রিান) সংরিষ্ট কম যচািীি আকেেনেকে রতরন পর্ তারিকখ (রেআিএল-এ িমকনি ৬ (েয়) 

মাকসি ঊকর্ধ্য নয়) ভরেষ্য তিরেল োেে জমা ও মুনািা উকত্তালকনি ইো প্রকাশ কিকেন পস তারিখ ের্ যন্ত 

মুনািাসি (প্রকর্াজয পক্ষকে) ভরেষ্য তিরেল রস্থরত প্রোকনি আকেশ জারি কিকেন এেং কল্যাে কম যকতযাকক 

উক্ত জারিি তথ্য অেরিত কিকেন।   

(ঙ) পকান কম যচািীি রেরুকদ্ধ অরনষ্পন্ন অরডে আেরত্ত থাককল তাি পেনশন পকইস সিকারি কম যচািীিকেি পেনশন 

সিজীকিে আকেশ,২০২০ এি ৪.১০ নং অনুকেকেি রেিান অনুর্ায়ী {অেসিিমনকািী সিকারি কম যচািীি 

রেরুকদ্ধ অরডে আেরত্ত অরনষ্পন্ন থাককল / উত্থারেত িকল প্রশাসরনক কর্তযেক্ষ কম্পকট্রালাি এন্ড অরডেি 

পজনাকিকলি োরষ যক অরডে রিকোে যভুক্ত অরডে আেরত্ত ব্যতীত অন্যান্য আেরত্তকত তাি ব্যরক্তিত োয় আকে 
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রকনা তা অনরিক ৩(রতন) মাকসি মকধ্য রনি যািে কিকেন। অরডে আেরত্তকত অেসিিমনকািী 

কম যকতযা/কম যচািীি ব্যরক্তিত োয় না থাককল র্থািীরত পেনশন মঞ্জুি কিকত িকে। ব্যরক্তিত োয় থাককল তা 

পেনশনাকিি কাে পথকক আোয়পূে যক অথো তাি প্রাপ্য আনুকতারষক িকত কতযনপূে যক (েিেতীকত সমন্বয় 

সাকেকক্ষ) পেনশন পকইস রনষ্পরত্ত কিকত িকে। অরডে আেরত্তকত সংরিষ্ট প্রশাসরনক কর্তযেক্ষ কর্তযক র্রে 

পকান ব্যরক্তকক োয়ী কিা না িয় অথো আরথ যক সংকিষ না থাকক তকে উক্ত অরডে আেরত্তি জন্য পকান 

সিকারি কম যচািীি পেনশন মঞ্জুরিকত রেলম্ব কিা র্াকে না}  রনষ্পরত্ত কিকত িকে। 

(চ)  উেকিাক্ত (ক) নং অনুকেকে র্াই েলা থাকুক না পকন উন্নয়ন প্রকল্প িকত িাজস্ব খাকত স্থানান্তরিত, 

আত্তীকিকেি মাধ্যকম পর্ািোনকৃত এেং এডিক রভরত্তকত রনকয়ািকৃত কম যচািীিেকক পেনশন আকেেকনি 

সাকথ তাি চাকরি স্থায়ীকিকেি /রনয়রমতকিকেি (প্রকর্াজয পক্ষকে) আকেশ োরখল কিকত িকে। 

(ে) প্রসংিক্রকম উকেখ্য সকল পক্ষকেই ছুটি নিোয়ন (লাম্পগ্রান্ট) প্রাপ্য নয়। সিকারি চাকরি আইন, ২০১৮ এি 

অিীকন অরজযত ছুটি োওনা থাকা সাকেকক্ষ অেসিগ্রিকেি পক্ষকে র্থা োি যকযজরনত অেসিগ্রিে, ঐরেক 

অেসি গ্রিে, সিকাি কর্তযক অেসি প্রোন, অক্ষমতাজরনত অেসিগ্রিে  এেং কম যিত অেস্থায় 

মৃতুয/রনকখাঁকজি পক্ষকে ছুটি নিোয়কনি সুরেিা প্রাপ্য িকেন। তকে শৃঙ্খলা ও আরেল রেরিমালা, ২০১৮ এি 

অিীকন েন্ডস্বরূে োধ্যতামূলক অেসি গ্রিে এেং অেসি সুরেিা প্রাপ্য না িওয়াি পক্ষকে ছুটি নিোয়কনি 

সুরেিা প্রাপ্য নয়।  

(জ) অথ য রেভাকিি প্রজ্ঞােন নং- ০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০০৬.১৫-৮১ তারিখঃ ১৪.১০.২০১৫ররঃ (সিকারি 

কম যচািীিকেি পেনশন সিজীকিে আকেশ, ২০২০ এি সংকর্াজনী-১৯) এেং স্মািক নং 

MF/FD/Reg-11/Leave-16/84/9, তারিখঃ ২১ জানুয়ারি, ১৯৮৫ররঃ  অনুর্ায়ী (ক) একজন 

কম যচািী অেসি-উত্তি ছুটি পভাকিি েিও ছুটি োওনা থাককল, সে যকশষ আিরিত মূল পেকতকনি িাকি সকে যাচ্চ 

১৮ মাকসি পেতন এককালীন োকেন, (খ) অেসি-উত্তি ছুটি পভাি না ককি অেসিগ্রিকেি পক্ষকেও 

অেসিগ্রিকেি সময় োওনা ছুটিি রভরত্তকত সে যারিক ১৮ মাকসি পেতন এককালীন োকেন, (ি) এ সুরেিাি 

পক্ষকে প্ররত দুই রেকনি অি য-িি পেতকনি ছুটিকক একরেকনি িি পেতকনি ছুটিকত রূোন্তি কিা র্াকে, ( ) 

অথ য রেভাকিি স্মািক নং অম/অরে/প্ররে-২/ছুটি-১৬/৮৪/১৯৩, তারিখঃ ২১ পসকেম্বি, ১৯৮৫ররঃ অনুসাকি 

জুন ১, ১৯৮৪ তারিখ ো উিাি েকি চাকরিিত অেস্থায় পকান সিকারি কম যচািী মৃতুযেিে কিকল 

মৃতুযেিকেি তারিকখ িকি োওনা সাকেকক্ষ ছুটিি েরিেকতয তাঁি েরিোিকক সে যারিক ১৮ মাকসি মূল পেতকনি 

সমেরিমাে অথ য এককালীন প্রোন কিকত িকে, এেং (ঙ) অথ য রেভাকিি স্মািক নং অম/অরে/প্ররে-২/ছুটি-

১৪/৮৫/১৪০, তারিখঃ আিে ২৫, ১৯৮৭ররঃ অনুসাকি অেসি গ্রিকেি েি চুরক্তরভরত্তক রনকয়ারজত িকলও 

ছুটি নিোয়কনি সুরেিা প্রাপ্য িকেন। তকে এ পক্ষকে ছুটিি প্রাপ্যতা রনে যকয়ি সময় স্থরিতকৃত অেসি-উত্তি 

ছুটিি সকে যাচ্চ সময়কাল ১২ মাস োে রেকয় অেরশষ্ট োওনা ছুটিি সকে যাচ্চ  ১৮ মাস নিোয়কনি সুরেিা প্রাপ্য।  

 

 



77 
 

২.১৬.৬ অেসি-উত্তি ছুটি প্রারপ্তি শতযসমূি 

 করতেয় শকতয অেসি িমনকািী সিকারি কম যচািীিেকক অেসি-উত্তি ছুটি পভাকিি অনুকমােন প্রোন কিা িয়। 

রনকম্ন এ রেষকয় েে যনা কিা িকলাঃ  

(ক) রনি যারিত ছুটি রেরিমালা, ১৯৫৯ এি রেরি-১০ এি উেরেরি (১) এি রেিানমকত োি যকযজরনত অেসিগ্রিকেি 

রেকন ছুটিি রিসাকে জমাকৃত ছুটি তামারে িকয় র্ায়। এ কািকে কম যচািীকক ৫৯ েেি এেং মুরক্তকর্াদ্ধা 

কম যচািীকক ৬০ েেি েয়স পূরতযি পূকে য অেসি-উত্তি ছুটিি আকেেন কিকত িকে।  

(খ)  িেকম যচািী (অেসি) রেরিমালা, ১৯৭৫ এি রেরি-৯ এি রেিানমকত অেসি আইকন পস্বোয় অেসিগ্রিকেি 

পক্ষকে রনকম্নাক্ত শকতয ছুটি োওনা সাকেকক্ষ অেসি-উত্তি ছুটি প্রাপ্যঃ 

(i) পর্ তারিখ িকত অেসি-উত্তি ছুটি পভাি কিকত ইচ্ছুক, ঐ তারিকখি কমেকক্ষ ৩০ রেন পূকে য আকেেন 

কিকত িকে; 

(ii) পর্ তারিখ িকত অেসি-উত্তি ছুটি পভাি কিকত ইচ্ছুক আকেেনেকে উক্ত তারিখ উকেখ কিকত িকে; 

(iii) আকেেনেকে অেসি-উত্তি ছুটিি পময়াে উকেখ কিকত িকে; 

 (iv) ছুটিি প্রাপ্যতাি রিকোে য সংগ্রিপূে যক আকেেনেকেি সাকথ সংযুক্ত কিকত িকে। 

(ি)  সিকারি চাকরি আইন, ২০১৮ এি ৪৫ িািাি অিীকন জনস্বাকথ য পকান কম যচািীকক অেসি প্রোন কিাি পক্ষকে 

পর্কিতু অেসি প্রোকনি পূকে য কম যচািীি অেসি-উত্তি ছুটিি আকেেন কিাি পকান সুকর্াি থাকক না, পসকিতু 

উক্তরূে জনস্বাকথ য অেসি প্রোকনি পক্ষকে অেসি প্রোকনি আকেশ জারিি েকিও সংরিষ্ট কম যচািী ছুটি োওনা 

সাকেকক্ষ আকেেনক্রকম অেসি-উত্তি ছুটি পভাি কিকত োিকেন। একক্ষকে অেসিগ্রিে কার্ যকি িওয়া সকেও 

ছুটি তামারে িকে না এেং িািা -৪৭ এি রেিানমকত অেসি-উত্তি ছুটি পভাি কিকত োিকেন। তকে অেসি-

উত্তি ছুটি প্রারপ্তকত র্াকত পকান জটিলতাি সৃরষ্ট না িয়, পসজন্য ৪৫ িািাি অিীকন অেসি প্রোকনি আকেকশ ছুটি 

োওনা সাকেকক্ষ অেসি-উত্তি ছুটি োকেন, এ শতযটি যুক্ত কিা অরিকতি যুরক্তযুক্ত।  

২.১৬.৭ অেসি-উত্তি ছুটিকাল (রেআিএল) পেনশনকর্াগ্য চাকরি রিকসকে িণ্য নয় 

অথ য রেভাকিি স্মািক নং অম/অরে (প্ররেরি-১) ৩রে ২৫/৯১-১(১০০০), তারিখঃ ১ জানুয়ারি, ১৯৯২ এি অনুকেে- (১) 

(খ) পমাতাকেক এলরেআি পেনশনকর্াগ্য চাকরিকাল রিকসকে িণ্য িকতা। েতযমাকন আি অেসি প্রস্তুরতমূলক ছুটি 

(এলরেআি) এি রেিান নাই। েতযমাকন অেসি-উত্তি ছুটি (রেআিএল) এি রেিান চালু কিা িকয়কে এেং অথ য রেভাকিি 

প্ররেরি অনুরেভাকিি স্মািক নং ০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০০৬.১৩-২২ তারিখঃ ০২ পিব্রুয়ারি, ২০২১ররঃ এি মাধ্যকম 

অেসি-উত্তি ছুটি (রেআিএল) কাল পেনশনকর্াগ্য চাকরি রকনা, অেসি-উত্তি ছুটিকাকল আরথ যক সুকর্াি-সুরেিাি 

প্রাপ্যতা এেং অেসকিি তারিখ, এলরেআি শুরুি তারিখ, চ্যিান্ত অেসি শুরুি তারিখ ইতযারে রেষয়সমূি রনম্নরূেভাকে 

স্পষ্টীকিে কিা িকয়কেঃ 
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“অেসি প্রস্তুরতমূলক ছুটিকক (এলরেআি) অেসি-উত্তি ছুটিকত (রেআিএল) রূোন্তি কিায় অেসি-উত্তি ছুটি 

(রেআিএল) কাল পেনশনকর্াগ্য চাকরি রিকসকে িেনাকর্াগ্য িকে না। তকে, অেসি-প্রস্তুরতমূলক ছুটি 

(এলরেআি) কালীন প্রাপ্ত অন্যান্য সকল সুকর্াি-সুরেিা অেসি-উত্তি (রেআিএল) ছুটিকালীনও েিাল থাককে।” 

উোিিেঃ জনাে ‘ক’ এি জন্ম তারিখ ০১-০১-১৯৬২ররঃ। তাঁি অেসিগ্রিে, রেআিএল ও চ্যিান্ত অেসি গ্রিকেি 

তারিখ রনকম্নারূে িকেঃ 

(ক) জনাে ‘ক’ এি ৫৯ েেি পূরতয িকে ৩১-১২-২০২০ররঃ তারিকখ এেং ৩১-১২-২০২০ররঃ তারিখ 

অেিাকে রতরন অেসি গ্রিে কিকেন।  

(খ) ছুটি োওনা সাকেকক্ষ মঞ্জুরিকৃত অেসি-উত্তি ছুটি (রেআিএল) আিম্ভ িকে তাি অেসি গ্রিকেি েকিি 

রেন অথ যাৎ ০১.০১.২০২১ররঃ তারিকখ। রতরন ১২ মাস অেসি-উত্তি ছুটি (রেআিএল) পভাি কিকল 

তাি ছুটি পশষ িকে ৩১-১২-২০২১ররঃ তারিকখ এেং তাি চ্যিান্ত অেসি গ্রিকেি তারিখ িকে ০১-০১-

২০২২ররঃ। 

(ি) অেসি-উত্তি ছুটি (রেআিএল) পভাি না কিকল তাি চ্যিান্ত অেসি গ্রিকেি তারিখ িকে ৩১-১২-

২০২০ররঃ এেং রতরন ০১-০১-২০২১ররঃ তারিখ পথকক অেসিভাতা প্রাপ্য িকেন।  

২.১৬.৮ অেসি উত্তি ছুটিি পময়াে এেং প্রকৃরত 

সিকারি চাকরি আইন, ২০১৮ এি ৪৭ িািা, জনপ্রশাসন মন্ত্রোলকয়ি স্মািক নং R-III/ 3L-63/70-370, 

তারিখঃ ১২ নকভম্বি, ১৯৭০, এেং চাকরি (পেতন ও ভাতারে) আকেশ, ২০০৫ এি রেিানমকত পকান সিকারি কম যচািী 

চাকরি িকত অেসি িমন কিকল ো তাি চাকরিি অেসান  েকল, রতরন এতৎসংক্রান্ত রেিানােলী ও শতয সাকেকক্ষ, 

সকে যাচ্চ ১ (এক) েেি ের্ যন্ত অেসি-উত্তি ছুটি প্রাপ্য িকেন।  

পূকে য অেসি-উত্তি ছুটি ৬ মাস পূে য িি পেতকন এেং ৬ মাস অি য িি পেতকন পভাকিি রনয়ম রেল। চাকরি (পেতন ও 

ভাতারে) আকেশ, ২০০৫ িািা  ১লা জানুয়ারি, ২০০৫ ররঃ তারিখ িকত প্রাপ্যতা সাকেকক্ষ অেসি-উত্তি ছুটিি সম্পূে য 

পময়ােকাল ১২ মাসই পূে য িি পেতকন রনি যািে কিা িয়।  অেসি-উত্তি ছুটি সম্পককয চাকরি (পেতন ও ভাতারে) 

আকেশ ২০০৯ এি অনুকেে ৬(৪)( ) পত রনম্নরূে রেিান সরন্নকেরশত আকেঃ 

 “রেদ্যমান ছুটিি রেিান অনুর্ায়ী পকাকনা কম যকতযা/কম যচািী ছুটি োওনা সাকেকক্ষ ১২ মাস পূে য িি পেতকন অেসি-

উত্তি ছুটি পভাকিি সুরেিা এেং ছুটি োওনা সাকেকক্ষ ছুটি নিোয়কনি রেদ্যমান সুরেিাও পভাি করিকেন।”  

২.১৬.৯ অেসি-উত্তি ছুটিি পক্ষকে অি য িি পেতকনি ছুটিকক িি পেতকনি ছুটিকত রূোন্তিকিে 

অথ য রেভাকিি প্ররেরি অনুরেভাকিি প্রজ্ঞােন নং ০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০০৬.১৫-৮১, তারিখঃ ১৪-১০-২০১৫রর 

{সিকারি কম যচািীিকেি পেনশন সিজীকিে আকেশ, ২০২০ এি সংকর্াজনী-১৯ এি অনুকেে ২(ে)} পমাতাকেক 
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অেসি-উত্তি ছুটি (PRL) এেং ছুটি নিোয়কনি পক্ষকে ০২ (দুই) রেকনি অি যিি পেতকনি ছুটিকক ০১(এক) রেকনি িি 

পেতকনি ছুটিকত রূোন্তি (Conversion) কিা র্াকে। 

২.১৭ অেসিভাতা সমে যন ও োরষ যক ইনরক্রকমন্ট  

সিকারি কম যচািীিকেি পেনশন সিজীকিে আকেশ, ২০২০ এি অনুকেে ২.১২ পত পেনশন সমে যন ও পেনশনািকেি 

োরষ যক ইনরক্রকমন্ট সংক্রান্ত রেিাকনি উকেখ কিা িকয়কে। এ সকল রেিান রনম্নরুেঃ 

 অথ য রেভাি কর্তযক ০৯-০১-২০১৭ ররঃ তারিকখ জািীকৃত ০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০০৫.১৬-০৬ নং প্রজ্ঞােন 

(সিকারি কম যচািীিকেি পেনশন সিজীকিে আকেশ, ২০২০ এি সংকর্াজনী-১৭ দ্রষ্টব্য) অনুর্ায়ী “ (ক) সিকারি 

কম যচািীিে (পেসামরিক/সামরিক) গ্রস পেনশকনি শতকিা  ১০০ ভাি সমে যকেি সুরেিা োরতল করিয়া শতকিা 

৫০ ভাি োধ্যতামূলক সমে যে  এেং অেরশষ্ট শতকিা ৫০ ভাকিি জন্য রনি যারিত িাকি মারসক পেনশন গ্রিকেি 

রেিান প্রেতযন কিা িইল। এই রেিান ০১ জুলাই ২০১৭ ররঃ তারিখ িইকত কার্ যকি িইকে। (খ)  

পেনশনািিে/োরিোরিক পেনশনািিে মারসক পেনশকনি উেি ৫% িাকি োরষ যক ইনরক্রকমন্ট প্রাপ্য িইকেন 

র্ািা ০১ জুলাই ২০১৭ররঃ তারিখ িইকত কার্ যকি িইকে।” 

উোিিেঃ ‘রমঃ এক্স’ একজন সিকারি কম যচািী। রতরন ২৬ েেি পেনশনকর্াগ্য চাকরি ককি অেসি গ্রিে ককিন। অেসি 

গ্রিেকাকল তাঁি মূল পেতন রেল ৪৩,১৭০/- োকা। একক্ষকে তাঁি ২৬ েেি পেনশনকর্াগ্য চাকরি  িওয়াি কািকে 

রতরন  পূে য পেনশন প্রাপ্য। অথ যাৎ তাঁি গ্রস পেনশন িকে ৩৮,৮৫৩/-(৪৩,১৭০ এি ৯০%) োকা। এি মকধ্য শতকিা 

৫০% ভাি অথ যাৎ ১৯,৪২৬.৫০ োকা  সমে যন কিকত িকে। এ োধ্যতামূলক সমে যকনি জন্য প্ররত এক োকাি জন্য 

২৩০/- োকা িাকি ৪৪,৬৮,০৯৫/- (১৯,৪২৬.৫০x২৩০) োকা এককালীন আনুকতারষক রিকসকে প্রাপ্য িকেন। 

অেরশষ্ট ১৯,৪২৬.৫০ ো ১৯,৪২৭/- োকা + রচরকৎসা ভাতা (রনি যারিত িাকি) মারসক পেনশন রিকসকে োকেন। 

২.১৮ কতযকব্য অেকিলাি কািকে রেভািীয় ব্যেস্থা 

 সিকারি কম যচািীিকেি পেনশন সিজীকিে আকেশ, ২০২০ এি অনুকেে ৫.০০ পমাতাকেক পেনশন মঞ্জুরিি সাকথ 

জরিত পকান কম যচািী র্রে যুরক্তসংিত কািে ব্যতীত রনি যারিত সময়সীমা অনুর্ায়ী পেনশন পকইস রনষ্পরত্তকত ব্যথ য িন 

(সংকর্াজনী-১২) ো সিকারি কম যচািীিকেি পেনশন সিজীকিে আকেকশি পকান রেিান প্ররতোলকন অেকিলা ককিন 

তািকল সংরিষ্ট কম যচািীি রেরুকদ্ধ কতযকব্য অেকিলাি োকয় সিকারি কম যচািী (শৃঙ্খলা ও আেীল) রেরিমালা, ২০১৮ 

অনুর্ায়ী রেভািীয় ব্যেস্থা গ্রিে কিকত িকে।  

২.১৯ রেভািীয়/রেচারিক কাে িক্রম চালু থাকা অিস্থায় অিসরকালীি সুনিিানদ 

 রেভািীয়/রেচারিক কার্ যক্রম চালু থাকা অেস্থায় অেসিকালীন সুরেিারে প্রোকনি রেষকয় সিকারি কম যচািীিকেি পেনশন 

সিজীকিে আকেশ, ২০২০ এ করতেয় রেিাকনি উকেখ আকে। উক্ত আকেকশি ৪.১২ নং অনুকেকেি রেিানসমূি রনম্নরূেঃ  

(ক) অেসকি িমনকািী কম যচািীি রেরুকদ্ধ পকান রেভািীয় মামলা থাককল কল্যাে কম যকতযাকক সংরিষ্ট প্রশাসরনক 

কর্তযেকক্ষি সাকথ পর্ািাকর্ািক্রকম সংরিষ্ট কম যচািী অেসকি িমকনি ০১ (এক) েেকিি মকধ্য তা রনষ্পরত্তি উকদ্যাি 



80 
 

গ্রিে কিকত িকে। অরিকন্তু রেভািীয় মামলা র্থাসমকয় রনষ্পরত্তি রেষয়টি কল্যাে কম যকতযা রনয়রমত মরনেরিং 

কিকেন।  

(খ) রেভািীয় মামলা র্খনই োকয়ি কিা িউক না পকন তা সংরিষ্ট কম যচািীি চ্যিান্ত অেসি গ্রিকেি ০১ (এক) েেি 

সমকয়ি মকধ্য রনষ্পরত্ত কিকত িকে। 

(ি) পকান সিকারি কম যচািী চাকরি িকত অেসািে ো েিখাস্ত িন তািকল রতরন পকান অেসি সুরেিা প্রাপ্য িকেন না। 

তকে সিকাি রেকশষ রেকেচনায় অনুকম্পা রিসাকে তাকক অেসি সুরেিা প্রোন কিকত োিকে। 

( ) পকান সিকারি কম যচািীি রেরুকদ্ধ পিৌজোিী মামলা রেচািািীন থাকা সকেও ঐ মামলায় সিকাকিি পকান আরথ যক 

সংকিষ না থাককল রতরন অেসি সুরেিারে প্রাপ্য িকেন। 

রেভািীয়/রেচারিক মামলা চলমান থাকাকালীন অেসিকালীন সুরেিারে প্রোন সম্পককয রনকম্ন রেস্তারিত আকলাচনা কিা 

িকলাঃ 

(১) রেভািীয় মামলাঃ পকান কম যচািীি রেরুকদ্ধ রেভািীয় মামলা চলমান থাককল, চ্যিান্ত অেসি গ্রিকেি এক েেকিি 

মকধ্য তা অেেই রনষ্পরত্ত কিকত িকে। মামলা চলমান অেস্থায় পেনশনসি পকানরুে অেসিকালীন সুরেিারে 

প্রোন কিা র্াকে না। রেভািীয় মামলায় চাকরি িকত অেসািন েন্ড অথো চাকরি িকত েিখাস্ত েন্ড আকিাে কিা 

িকল েরন্ডত কম যচািী পেনশনসি পকানরুে অেসি সুরেিারে প্রাপ্য িকেন না।  

 উকেখ্য োধ্যতামূলক অেসি েন্ড প্রোকনি পক্ষকে পেনশন পেকলও অেসি-উত্তি ছুটি এেং ছুটি নিোয়কনি সুরেিা 

প্রাপ্য িকেন । অন্য পর্ পকান েন্ড আকিাকেি পক্ষকে পেনশনসি সকল অেসিকালীন সুরেিারে প্রাপ্য িকেন।  

 এ রেষকয় চাকরি িকত োধ্যতামূলকভাকে অেসিপ্রাপ্ত, অেসারিত অথো েিখাস্তকৃত সিকারি কম যচািীিকেি 

ক্ষরতপূিে অেসিভাতা, আনুকতারষক, ইতযারে সম্পককয সিকারি কম যচািীি (শৃঙ্খলা ও আরেল) রেরিমালা,২০১৮ 

এি রেরি-১৩ পত পর্ রেিাকনি উকেখ আকে তা রনম্নরূেঃ 

         “(১) ক্ষরতপূিে, অেসিভাতা ো আনুকতারষককি েরিমাে সম্পককয িােেরতি পর্ পকাকনা আকেশ সাকেকক্ষ, 

একজন োধ্যতামূলকভাকে অেসিপ্রাপ্ত সিকারি কম যচািীি, অতঃেি েরে যত রেিাকনি পক্ষে ব্যতীত, 

এইরূে ক্ষরতপূিে অেসিভাতা ো আনুকতারষক ো ভরেষ্য তিরেল সুরেিারে প্রাপ্য িইকেন পসইরূে, রতরন 

র্রে পকাকনা রেকল্প উেযুক্ত চাকরিি ব্যেস্থা ব্যতীত তািাি েে রেলুরপ্তি কািকে চাকুরিচুযত িইকতন তািা 

িইকল, তািাি চাকরি ো েকেি প্ররত প্রকর্াজয রেরিসমূকিি অিীকন অেসি গ্রিে তারিকখ পর্ইরূে প্রাপ্য 

িইকতনঃ 

 তকে শতয থাকক পর্, রেরি-১২ এি অিীকন সামরয়ক েিখাস্তকাকলি েি োধ্যতামূলক অেসি প্রোকনি 

পক্ষকে উক্ত ক্ষরতপূিে অেসিভাতা ো আনুকতারষক ো ভরেষ্য তিরেল সুরেিারে সামরয়ক েিখাস্তকাল 

োে রেয়া পকেল চাকরিকাকলি জন্য প্রাপ্য িইকেনঃ 
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  আকিা শতয থাকক পর্, পর্ পক্ষকে পকাকনা অস্থায়ী সিকারি কম যচািীকক মানরসক ো শািীরিক অসামকথ্যযি 

কািকে অেক্ষতাকিতু অেসি প্রোন কিা িয়, পসইকক্ষকে রতরন োংলাকেশ সারভযস রুলস্ এি রেরি -৩২১ 

অিীকন অেসিকালীন সুরেিারে োইকেন। 

(২) িােেরত কর্তযক করুোেশতঃ প্রেত্ত পকাকনা আকেশ ব্যতীত চাকরি িইকত অেসারিত ো েিখাস্তকৃত 

পকাকনা সিকারি কম যচািীি পকাকনা ক্ষরতপূিে অেসি ভাতা, আনুকতারষক অথো অংশ প্রোয়ক ভরেষ্য 

তিরেকল সিকাকিি চাঁো িইকত উদ্ভূত সুরেিারে োইকেন না।” 

পনাে-১:  উেরেরি (২) এি রেিান সিকারি চাকরি আইন ২০১৮ এি িািা ৫১ এি উেিািা (৩) এি রেিান 

সাকেকক্ষ প্রকর্াজয িকে।  

পনাে-২: সিকারি চাকরি আইন ২০১৮ এি িািা ৫১ এি উেিািা (৩) এি রেিান পমাতাকেক পকান সিকারি 

কম যচািীকক এ আইকনি অিীন চাকরি িকত অেসািে ো েিখাস্ত কিা িকল, রতরন ভরেষ্য তিরেকল 

প্রেত্ত তাি চাঁো এেং উিাি সুে ব্যতীত অন্য পকান সুরেিা প্রাপ্য িকেন না।  

(২) পিৌজোরি মামলাঃ পকান সিকারি কম যচািীি রেরুকদ্ধ পিৌজোরি মামলা চলমান থাককল এেং উক্ত মামলায় 

সিকাকিি পকানরুে আরথ যক সংকিষ না থাককল মামলা চলমান অেস্থায়ও অেসি সুরেিারেসি পেনশন প্রোন 

কিা র্াকে।  

রকন্তু পকান পিৌজোরি মামলায় সিকাকিি আরথ যক সংকিষ থাককল অথো দুনীরত েমন করমশন পকান মামলা 

োকয়ি কিকল উক্ত মামলা চলমান অেস্থায় পেনশনসি পকানরূে অেসি সুরেিারে প্রকেয় িকে না। মামলা 

রনষ্পরত্তি েি উিাি িলািকলি রভরত্তকত রনম্নরূেভাকে সুরেিারে প্রকেয় িকেঃ 

(ক) এক েেকিি অরিক কািােকণ্ড েরণ্ডত িকল পেনশনসি পকানরূে অেসি সুরেিারে োকে না। 

(খ) এক েেি ের্ যন্ত কািােকণ্ড েরণ্ডত িকল অেসি সুরেিারেসি পেনশন োকে। 

(ি) খালাসপ্রাপ্ত িকল অেসি সুরেিারেসি পেনশন োকে। 

 পিৌজোরি মামলা সংক্রাকন্ত সিকারি চাকরি আইন, ২০১৮ এি ৪২ িািাি রেিান রনম্নরূেঃ 

“৪২। পিৌজোরি মামলায় েরণ্ডত কম যচািীি পক্ষকে ব্যেস্থা।- (১) পকাকনা সিকারি কম যচািী পিৌজোরি মামলায় 

আোলত কর্তযক মৃতুযেণ্ড ো ১ (এক) েৎসি পময়াকেি অরিক পময়াকেি কািােকন্ড েরণ্ডত িইকল, উক্ত েণ্ড 

আকিাকেি িায় ো আকেশ প্রোকনি তারিখ পথকক চাকরি িইকত তাৎক্ষরেকভাকে েিখাস্ত িইকেন।  

(২) পকাকনা সিকারি কম যচািী পিৌজোরি মামলায় আোলত কর্তযক অন্যর্ধ্য ১ (এক) েৎসি পময়াকেি পকাকনা 

কািােণ্ড ো অথ যেণ্ড ো উভয় েকণ্ড েরণ্ডত িইকল, রনকয়ািকািী কর্তযেক্ষ তািাকক রনম্নেরে যত পর্ পকাকনা েণ্ড 

আকিাে করিকত োরিকে, র্থাঃ 

(ক) রতিস্কাি; 
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(খ) রনরে যষ্ট পময়াকেি জন্য েকোন্নরত ো পেতন বৃরদ্ধ স্থরিতকিে;  

(ি) রনম্ন েে ো রনম্নতি পেতন পস্ককল অেনরমতকিে; অথো 

( ) পকাকনা আইন ো সিকারি আকেশ অমান্যকিে অথো কতযকব্য ইোকৃত অেকিলাি কািকে 

সিকারি অথ য ো সম্পরত্তি ক্ষরত সং টিত িইকল র্কথােযুক্ত ক্ষরতপূিে আোয়।  

(৩) উে-িািা (১) এ র্ািা রকছুই থাকুক না পকন, িােেরত র্রে এই মকম য সন্তুষ্ট িন পর্, আোলত কর্তযক কািােকণ্ড 

েরণ্ডত ও চাকরি িইকত েিখাস্তকৃত পকাকনা ব্যরক্তকক অনুরূে েিখাস্ত িইকত অব্যািরত প্রোকনি রেকশষ কািে 

ো েরিরস্থরত িরিয়াকে, তািা িইকল রতরন উক্ত ব্যরক্তকক অব্যািরত প্রোন করিকত োরিকেন, এেং অনুরূে 

আকেশ প্রোন কিা িইকল উক্ত কম যচািী চাকরিকত পুনে যিাল িইকেন। 

(৪)  উে-িািা (২) এি অিীন েণ্ড আকিাকেি জন্য রনকয়ািকািী কর্তযেক্ষ কর্তযক পকাকনা রেভািীয় কার্ যিািা রুজু 

করিোি ো কািে েশ যাইোি প্রকয়াজন িইকে না এেং এতদুকেকে প্রেত্ত আকেশ আরেলকর্াগ্য িইকে না। 

(৫) পিৌজোরি মামলায় আোলত কর্তযক আকিারেত েণ্ডাকেকশি েরিকপ্ররক্ষকত- 

 (ক) উে-িািা (১) এি অিীন েিখাস্তকৃত ব্যরক্ত, েিেতীকত আরেল আোলত কর্তযক খালাসপ্রাপ্ত িইকল     

তািাকক চাকরিকত পুনে যিাল করিকত িইকে; এেং  

(খ) উে-িািা (২) এি অিীন েরণ্ডত ব্যরক্ত, েিেতীকত আরেল আোলত কর্তযক খালাসপ্রাপ্ত িইকল, 

তািাি উেি আকিারেত েণ্ডাকেশ প্রতযািাি করিকত িইকে। 

(৬) খালাসপ্রাপ্ত পকাকনা কম যচািী, অেসকি িমকনি েয়কস উেনীত িইকল অথো সংরিষ্ট েে ো চাকরিি রেলুরপ্ত 

 টিকল, তািাকক চাকরিকত পুনে যিাল কিা র্াইকে না, তকে রতরন সিকাি কর্তযক এতদুকেকে রনি যারিত আরথ যক 

সুরেিা প্রাপ্য িইকেন।” 

[ 

২.২০ রনকখাঁজ সিকারি কম যচািীি উত্তিারিকািীকক অেসিভাতা/আনুকতারষক ইতযারে প্রোন 

সিকারি কম যচািীিকেি পেনশন সিজীকিে আকেশ, ২০২০ এি ৪.১৩ নং অনুকেকে রনকখাঁজ সিকারি কম যচািীি 

উত্তিারিকািীকক পেনশন/আনুকতারষক ইতযারে প্রোন সংক্রান্ত রেিাকনি উকেখ কিা িকয়কে। এ রেিানসমূি রনম্নরুেঃ  

(ক) পেনশন প্রারপ্তি জন্য ন্যযনতম চাকরিকাল সম্পােন সাকেকক্ষ রনকখাঁজ সিকারি কম যচািীি উত্তিারিকািী/ 

উত্তিারিকািীবৃন্দ রনকেস্থ থানায় এ সম্পরকযত রজরড এরিি অনুরলরেসি অেসিভাতা প্রারপ্তি আকেেন কিকল 

প্রশাসরনক কর্তযেক্ষ ২ (দুই) টি েহুল প্রচারিত জাতীয় তেরনক েরেকায় রনকখাঁজ িওয়া সংক্রান্ত রেজ্ঞরপ্ত 

প্রকাকশি ব্যেস্থা কিকেন। রেজ্ঞরপ্ত প্রকাকশি েি ৬ (েয়) মাস অরতোরিত িকল উত্তিারিকািীকক রেরি 

পমাতাকেক োরিোরিক পেনশন মঞ্জুি কিা র্াকে।  



83 
 

(খ) পূকে য েরিকশাি কিা না িকল সিকারি কম যচািীি রনকখাঁজ িোি অন্যযন ৩ (রতন) েেি েি প্রচরলত আইন 

অনুর্ায়ী পর্াগ্য আোলত কর্তযক সাব্যস্তকৃত উত্তিারিকাি সাটি যরিককে োরখল কিা িকল পেনা-োওনা সমন্বয় 

সাকেকক্ষ রনকখাঁজ সিকারি কম যচািীি ভরেষ্য তিরেকলি রস্থরত, লাম্পগ্রান্ট ও আনুকতারষককি অথ য প্রোন কিা 

র্াকে।  

(ি) উে-অনুকেে ‘ক’ পমাতাকেক োরিোরিক পেনশন মঞ্জুি পশকষ সংরিষ্ট সিকারি কম যচািী রিকি আসকল রতরন 

রনকখাঁজ িোি পূকে য অেসকি িমন না কিকলও পূে য চাকরিকত পুনে যিালকর্াগ্য িকেন না। 

২.২১ সারভ যস বুক এেং চাকরি বৃত্তান্ত সংিক্ষে 

      সিকারি কম যচািীিকেি সারভযসবুক এেং চাকরি বৃত্তান্ত সংিক্ষে সংক্রান্ত রেিানােলী রনম্নরুেঃ 

২.২১.১ নন-পিকজকেড কম যচািী  

সিকারি কম যচািীিকেি পেনশন সিজীকিে আকেশ, ২০২০ এি ২.০২ নং অনুকেকে নন-পিকজকেড কম যচািীিকেি 

সারভযস বুক এেং চাকরি বৃত্তান্ত সংিক্ষকেি রেরভন্ন রেিাকনি উকেখ কিা িকয়কে। এ রেিানসমূি রনম্নরুেঃ 

(ক) সারভ যস বুকঃ 

(১)  সংরিষ্ট মন্ত্রোলয়/রেভাি/অরিেপ্তি/েরিেপ্তি/েপ্তি নন-পিকজকেড কম যচািীিকেি ২ (দুই) করে সারভযস বুক 

র্থার্থভাকে পূিে ককি প্ররত েেি পিব্রুয়ারি মাকসি মকধ্য উিা িালনািাে কিাি প্রকয়াজনীয় ব্যেস্থা গ্রিে কিকে। 

পকান সঙ্গত কািে ব্যতীত সারভযস বুক পিব্রুয়ারি মাকসি মকধ্য িালনািাে কিা না িকল সংরিষ্ট প্রশাসরনক 

কর্তযেক্ষ োয়ী কম যচািীিকেি রেরুকদ্ধ কতযকব্য অেকিলাি োকয় শারস্তমূলক ব্যেস্থা গ্রিে কিকেন। 

(২)   সারভযস বুক-এ পকান  ষামাজা/ অস্পষ্টতা গ্রিেকর্াগ্য িকে না, সকল তথ্য স্পষ্টভাকে রলরখত থাককত িকে।  

(৩)   সারভযস বুক-এ জন্ম তারিখ সংখ্যায় ও কথায় রলখকত িকে। 

(৪)  সারভযস বুক এি দুই করে রনকয়ািকািী কর্তযেকক্ষি অরিকস িরক্ষত থাককে। তকে উক্ত কম যচািী েেরল িকল সারভযস 

বুক-এি দুই করে রসলিালা অেস্থায় কম যচািীি েেরলকৃত কম যস্থকল পপ্রিে রনরশ্চত কিকত িকে। প্রকতযক কম যস্থকল 

েেরলকৃত কম যচািীি সারভযস বুক এি িকোকরে র্থার্থ কর্তযেক্ষ/োরয়ত্বপ্রাপ্ত কম যকতযা কর্তযক সতযারয়ত ককি 

সংরিষ্ট কম যচািীি ব্যরক্তিত  নরথকত সংিক্ষে কিকত িকে।  

(খ) ই-চাকরি বৃত্তান্তঃ 

(১)   সারভযস বুক-এি োশাোরশ নন-পিকজকেড সিকারি কম যচািীিকেি ইকলকট্ররনক চাকরি (ই-চাকরি) বৃত্তান্ত রনি যারিত 

িিম্যাকে প্রশাসরনক কর্তযেক্ষ সংিক্ষে ও রনয়রমতভাকে িালনািাে কিকেন। 
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(২)  সিকারি কম যচািীিকেি চাকরি সংক্রান্ত সকল তথ্যারে র্থাঃ রনকয়াি, চাকরিকত স্থায়ীকিে, েকোন্নরত, শারস্ত, ছুটি, 

োইম পস্কল/রসকলকশন পগ্রড (প্রকর্াজয পক্ষকে), উচ্চতি পস্কল, রেআিএল, অেসিগ্রিে, মৃতুয ইতযারে র্ােতীয় তথ্য 

সারভযস বুক এি মতই িািাোরিকভাকে ই-চাকরি বৃত্তাকন্ত অন্তভু যক্ত কিকত িকে। 

(৩) ই-চাকরি বৃত্তাকন্ত সিকারি কম যচািীি রেরুকদ্ধ উত্থারেত অরডে আেরত্ত ও রেভািীয় মামলা সংক্রান্ত র্ােতীয় তথ্যও 

র্থার্থভাকে অন্তভু যক্ত কিকত িকে। 

(৪) ই-চাকরি বৃত্তাকন্ত সিকারি োসায় েসোস সংক্রান্ত তথ্য (প্রকর্াজয পক্ষকে) ও সিকারি আোয়কর্াগ্য োওনাি রেষয় 

রেস্তারিতভাকে উকেখ কিকত িকে।  

(৫)  সিকারি কম যচািী েেরল িকল েেরলকৃত কম যস্থকল সারভযস বুককি সাকথ প্রশাসরনক কর্তযেক্ষ কর্তযক স্বাক্ষরিত ই-

চাকরি বৃত্তাকন্তি িাড য ও সিে করে সংরিষ্ট অরিস প্রিাকনি রনকে পপ্রিে রনরশ্চত কিকত িকে এেং একই সকঙ্গ 

উক্ত ই -চাকরি বৃত্তাকন্তি িাড য ও সিে করে সংরিষ্ট রিসােিক্ষে অরিস ও েেরলকৃত কম যচািীি রনকে পপ্রিে 

কিকত িকে। 

(ি) IBAS++: 

মন্ত্রোলয়/রেভাি/অরিেপ্তি/েরিেপ্তি/েপ্তি সংরিষ্ট সকল কম যচািীি চাকরি বৃত্তান্ত IBAS++ এ এরি পেওয়াি 

প্রকয়াজনীয় ব্যেস্থা গ্রিে কিকে। ই-চাকরি বৃত্তাকন্তি িালনািাে তথ্যারে রনয়রমতভাকে অথ য রেভাকিি IBAS++ 

রসকেকম পপ্রিে রনরশ্চত কিকত িকে। অথ য রেভাি এই কার্ যক্রকমি জন্য প্রকয়াজকনি রনরিকখ system develop 

কিকে। 

( ) এলরেরসঃ 

সংরিষ্ট নন-পিকজকেড কম যচািীি েেরলি সময় অরডে পকাড-এি একেনরডক্স-৩ এি ৫ম অনুকেে অনুর্ায়ী ছুটিি রিসােসি 

এলরেরস-ি প্রকয়াজনীয় সকল  ি উেযুক্ত তথ্য সিকাকি র্থার্থভাকে পূিে কিকত িকে। এলরেরস র্থার্থভাকে পূিে না 

কিাি কািকে সিকারি োওনা সংক্রান্ত তথ্য অনুদ্ঘাটিত থাককল এলরেরস জারিকািী কর্তযেক্ষ োয়ী িকেন। েেরলকৃত 

কম যচািীি কম যস্থল িকত অব্যািরত প্রারপ্তি ০৩ (রতন) কম য রেেকসি মকধ্য এলরেরসি িাড য ও সিে করে েিেতী কম যস্থকলি 

সংরিষ্ট অরিস প্রিান এেং উিাি অনুরলরে রিসােিক্ষে অরিস সংরিষ্ট কম যচািীি রনকে পপ্রিে রনরশ্চত কিকত িকে। 

২.২১.২  পিকজকেড কম যচািী 

সিকারি কম যচািীিকেি পেনশন সিজীকিে আকেশ, ২০২০ এি ২.০৩ নং অনুকেকে পিকজকেড কম যচািীিকেি চাকরি বৃত্তান্ত 

সংিক্ষকনি করতেয় রেিাকনি উকেখ কিা িকয়কে। এ রেিানসমূি রনম্নরুেঃ 

 (ক) প্রশাসরনক মন্ত্রোলয়/রেভাি/অরিেপ্তি/েরিেপ্তি/েপ্তি পিকজকেড সিকারি কম যচািীিকেি চাকরি সংক্রান্ত সকল তথ্যারে 

র্থা- কম যচািীিকেি রনকয়াি, চাকরিকত স্থায়ীকিে, েকোন্নরত, শারস্ত, ছুটি, োইম পস্কল/রসকলকশন পগ্রড (প্রকর্াজয 

পক্ষকে), উচ্চতি পস্কল, রেআিএল, অেসিগ্রিে, মৃতুয ইতযারে তথ্য রনি যারিত িিম্যাে অনুর্ায়ী (সিকারি 
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কম যচািীিকেি পেনশন সিজীকিে আকেশ, ২০২০ এি সংকর্াজনী-১০) িািাোরিকভাকে ‘ই-চাকরিি বৃত্তাকন্ত’ 

সংিক্ষে কিকে। মন্ত্রোলয়/ রেভাি/অরিেপ্তি/েরিেপ্তি/েপ্তিকক কম যচািীিকেি ই-চাকরি বৃত্তাকন্তি তথ্যারে 

IBAS++ রসকেকম অন্তভু যক্ত কিকত িকে এেং রনয়রমত িালনািাে কিকত িকে। 

(খ)  ই-চাকরি বৃত্তাকন্ত সিকারি কম যচািীি রেরুকদ্ধ উত্থারেত অরডে আেরত্ত ও রেভািীয় মামলা সংক্রান্ত র্ােতীয় তথ্যরেও 

র্থার্থভাকে অন্তভু যক্ত কিকত িকে। এোিাও সিকারি োসায় েসোস সংক্রান্ত তথ্য (প্রকর্াজয পক্ষকে) ও সিকারি 

আোয়কর্াগ্য োওনাি রেষয়ও রেস্তারিতভাকে উকেখ কিকত িকে। 

(ি)  কম যচািীি েেরলি সময় অরডে পকাড-এি একেনরডক্স-৩ এি ৫ম অনুকেে অনুর্ায়ী এলরেরস-ি প্রকয়াজনীয় সকল  ি 

ছুটিি রিসােসি উেযুক্ত তথ্য সিকাকি র্থার্থভাকে ইকলকট্ররনককরল (Electronically) পূিে কিকত িকে। 

এলরেরস র্থার্থভাকে পূিে না কিাি কািকে সিকারি োওনা সংক্রান্ত তথ্য অনুে াটিত থাককল এলরেরস জারিকািী 

কর্তযেক্ষ োয়ী িকেন। েেরলকৃত কম যচািীি আকেেন প্রারপ্তি  ৩ (রতন) কম যরেেকসি মকধ্য ইকলকট্ররনককরল পজনাকিকেড 

(Electronically Generated) এলরেরস েিেতী কম যস্থকলি সংরিষ্ট রিসােিক্ষে অরিস ও উিাি 

অনুরলরে সংরিষ্ট কম যচািীি রনকে অনলাইকন পপ্রিে রনরশ্চত কিকত িকে। ই-চাকরি বৃত্তান্ত সংিক্ষেকািী প্রশাসরনক 

কর্তযেকক্ষি অরিকক্ষে েরিভূ যত স্থাকন কম যচািীি েেরলি পক্ষকে সংরিষ্ট কর্তযেক্ষ কর্তযক স্বাক্ষরিত ই-চাকরি বৃত্তান্ত 

েেরলকৃত কম যস্থকলি প্রশাসরনক কর্তযেকক্ষি রনকে পপ্রিে পূে যক উিাি অনুরলরে  সংরিষ্ট রিসােিক্ষে অরিস এেং 

কম যচািীি রনকে একই সমকয় পপ্রিে কিকত িকে। 

২.২২  রেরেও (Pension Payment Order) ও রড-িাি (Disburser’s Half) ইসুয 

 সিকারি কম যচািীিকেি পেনশন সিজীকিে আকেশ, ২০২০ এি অনুকেে ৪.০৬ পত সিকারি কম যকতযািেকক পেনশন 

প্রোকনি পিকড য সংিক্ষকেি রনরমত্ত রনকম্নাক্ত রেিাকনি উকেখ িকয়কেঃ 

(ক) (i) পেনশকনি রেরেও-পত পেনশনাকিি উত্তিারিকািীি নাম, পেনশনাকিি সাকথ তাি সম্পকয, তেোরিক অেস্থা 

ও েয়স ইতযারে উকেখ থাককত িকে। রেরেও এেং রড-িাি এি সাকথ সিকারি কম যচািীিকেি পেনশন 

সিজীকিে আকেশ,২০২০ এি সংকর্াজনী-২ পমাতাকেক েরে যত তথ্যােরল (তেি উত্তিারিকািী এেং 

প্ররতেরন্ধ সন্তান সংক্রান্ত প াষোেে) অেেই সংযুক্ত কিকত িকে। 

(ii) সিকারি কম যচািী সে যকশষ পর্ কম যস্থল িকত অেসিগ্রিে ককিকেন রেরেওকত পস কম যস্থল 

(মন্ত্রোলয়/রেভাি/অরিেপ্তি/েরিেপ্তি/েপ্তি) সুস্পষ্টভাকে উকেখ/রলরেেদ্ধ কিকত িকে। 

কম যচািীি/অেসিপ্রাপ্ত কম যচািীি জীরেত থাকা অেস্থায় সংকর্াজনী-২ পমাতাকেক তথ্যারে   সিেিাি না 

কিকল োরিোরিক পেনশকনি পক্ষকে আকেেনকািীকক সিকারি কম যচািীিকেি পেনশন সিজীকিে 

আকেশ,২০২০ এি সংকর্াজনী-৭ পমাতাকেক তথ্যারে (আনুকতারষক ও অেসি ভাতা উকত্তালকনি ক্ষমতা 

অে যে ও অরভভােক মকনানয়কনি প্রতযয়নেে) োরখল কিকত িকে এেং উিা রেরেও এি সাকথ অেেই 

সংযুক্ত কিকত িকে। 
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(খ) রিসােিক্ষে অরিস রেরেও (Pension Payment Order) র্থার্থভাকে পূিে রনরশ্চত কিকে। তকে 

েতযমাকন আি রড-িাি (Disburser’s half) ইসুয কিা িয় না। কািে েতযমাকন আইোস++ রসকেকমি 

মাধ্যকম পেনশনািকেিকক মারসক পেনশন েরিকশাি কিা িয়। এলকক্ষয আইোস++ এি সংরিষ্ট পমনুকত 

প্রকয়াজনীয় এরি রেকত  িয় এেং েরললারে সংিক্ষে কিা িয় । 

২.২৩ অনুকত্তারলত অেসিভাতা এেং েককয়া অেসিভাতা প্রোকনি েদ্ধরত 

সিকারি কম যচািীিকেি পেনশন সিজীকিে আকেশ,২০২০ এি অনুকেে ৪.০৮ পত পেনশনাকিি অনুকত্তারলত 

পেনশন এেং েককয়া পেনশন প্রোকনি েদ্ধরত সম্পককয েে যনা কিা িকয়কে। রনকম্ন এ রেষকয় রেস্তারিত 

আকলাচনা কিা িকলাঃ  

(ক) পেনশনাি পকান কািকে এক েেি ো তদূর্ধ্য সময় পেনশকনি োকা উকত্তালন কিকত না োিকল এেং 

েিেতীকত তা উকত্তালন কিকত চাইকল পেনশন অনুকত্তারলত/েককয়া থাকাি কািে সংেরলত আকেেন 

প্রিান অথ য ও রিসােিক্ষে কম যকতযা (রসএএিও)/সংরিষ্ট রিসােিক্ষে কম যকতযাি অরিকস োরখল 

কিকত িকে। সংরিষ্ট কম যকতযা তাি অরিকস প্রাপ্ত রেরেও এেং রড-িাি-এি রভরত্তকত অনুকত্তারলত 

েককয়া পেনশন েরিকশাি কিকত োিকেন। এ পক্ষকে পেনশন মঞ্জুিকািী কর্তযেকক্ষি নতুনভাকে 

অনুকমােন গ্রিকেি প্রকয়াজন িকে না। 

(খ) পর্ সকল পেনশনাি ব্যাংক িকত পেনশন উকত্তালন ককিন তাকেি পক্ষকে প্রিান অথ য ও রিসােিক্ষে 

কম যকতযা (রসএএিও)/সংরিষ্ট রিসােিক্ষে কম যকতযা আকেেন প্রারপ্তি ৭ (সাত) রেকনি মকধ্য তাি 

রসদ্ধান্ত সংরিষ্ট ব্যাংককক অেরিত কিকেন। উক্ত সমকয়ি মকধ্য রসদ্ধান্ত গ্রিে না কিকল আকেেনকািীি 

আকেেন পমাতাকেক যুরক্তসংিত োেী েরিকশাি কিকত িকে। েরে যত ৭ (সাত) রেকনি মকধ্য রসদ্ধান্ত না 

পেয়াি কািকে সিকাকিি পকান আরথ যক ক্ষরত িকল  সংরিষ্ট কম যকতযা/কম যচািী এি জন্য োয়ী িকেন। 

প্রসংিক্রকম উকেখ্য েতযমাকন ব্যাংককি মাধ্যকম আি পকান পেনশন েরিকশাি কিা িয় না।  

(ি) প্রিান অথ য ও রিসােিক্ষে কম যকতযা (রসএএিও), পেনশন এন্ড িান্ড ম্যাকনজকমন্ট, রিসাে মিারনয়ন্ত্রককি 

কার্ যালয়, ঢাকা এি আওতায় EFT এি মাধ্যকম পেনশন প্রোন কিা িকল 'ক' ও 'খ' অনুকেকেি 

রেিানােরল প্রকর্াজয িকে না। প্রসংিক্রকম উকেখ্য েতযমাকন সকল রিসােিক্ষে কম যকতযাি কার্ যালয় 

িকতই EFT এি মাধ্যকম পেনশনাকিি প্রথম দুই মাকসি পেনশন তাঁি মকনানীত ব্যাংক রিসাকে 

পপ্রিে ককি পেনশন পকইস প্রিান অথ য ও রিসােিক্ষে কম যকতযা (রসএএিও), পেনশন এন্ড িান্ড 

ম্যাকনজকমন্ট কার্ যালকয় পপ্রিে কিা িয়। েিেতী মাস পথকক মারসক পেনশন, রসএএিও/ পেনশন এন্ড 

িান্ড ম্যাকনজকমন্ট কার্ যালয় পথকক তাঁি মকনানীত ব্যাংক রিসাকে পপ্রিে কিা িয়।   
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২.২৪  অেসিভাতা মঞ্জুরিি প্রকয়াজনীয় িিম, সনে ও কািজেোরে 

সিকারি কম যচািীিকেি পেনশন সিজীকিে আকেশ, ২০২০ জািীি তারিখ (০৬.০২.২০২০ ররঃ) িকত 

সংকশারিত পেনশন িিম ২.১ (সিকারি কম যচািীিকেি পেনশন সিজীকিে আকেশ, ২০২০ এি সংকর্াজনী-

৪) এেং োরিোরিক পেনশন িিম ২.২ (সিকারি কম যচািীিকেি পেনশন সিজীকিে আকেশ, ২০২০ এি 

সংকর্াজনী-৫) ব্যেহৃত িকে। অরিকন্তু িিকম উকেরখত তকথ্যি োইকি আি পকান তথ্য 

অেসিগ্রিেকািী/উত্তিারিকািীি কাে পথকক চাওয়া র্াকে না। িিম ২.১ এেং ২.২ রভন্ন রভন্ন িকঙি িকয় 

থাকক। োরিোরিক পেনশকনি জন্য উত্তিারিকািী/উত্তিারিকািীিকেি (স্বামী/স্ত্রী/সন্তানিে) নমুনা স্বাক্ষি ও 

েরে পেনশন িিকম সংকর্াজকনি রনরমত্ত স্থান/ ি রনরে যষ্ট আকে।  

(ক) কম যচািীি রনকজি অেসিগ্রিকেি পক্ষকেঃ 

(১) আনুকতারষক ও অেসি ভাতা োোি জন্য সংরিষ্ট অেসিিামী/অেসিপ্রাপ্ত কম যচািীকক রনম্নেরে যত ১ 

পথকক ১০ নং ক্ররমকক উকেরখত িিম, সনে ও কািজেেসি সংরিষ্ট প্রশাসরনক কর্তযেক্ষ েিােি 

আকেেন কিকত িকে এেং উক্ত িিম, সনে ও কািজেোরেি রভরত্তকত প্রশাসরনক কর্তযেক্ষ কর্তযক 

জািীকৃত পেনশন মঞ্জুরিি আকেশসি ১-১০ নং ক্ররমকক উরেরখত কািজেে রিসােিক্ষে অরিকস োরখল 

কিকত িকে। রিসােিক্ষে অরিস েরে যত কািজেকেি অরতরিক্ত আি পকান িিম, সনে ও কািজেোরে 

চাইকত োিকে নাঃ 

(i) পেনশন আকেেন িিম ২.১ (সিকারি কম যচািীিকেি পেনশন সিজীকিে  

আকেশ, ২০২০ এি সংকর্াজনী-৪)      ১ করে 

(ii) নন-পিকজকেড কম যচািীিকেি পক্ষকে সারভযস বুক/পিকজকেড কম যচািীিকেি পক্ষকে  

সে যকশষ ৩ েেকিি চাকরিি রেেিেী/এলরেরস    ১ করে 

(iii) অেসি ও রেআিএল-এ িমকনি মঞ্জুরিেে (প্রকর্াজয পক্ষকে)    ১ করে 

(iv) প্রতযারশত পশষ পেতনেে/পশষ পেতনেে (প্রকর্াজয পক্ষকে)   ১ করে 

(v) সতযারয়ত েরে        ৪ করে 

(vi) জাতীয় েরিচয়েে       ১ করে 

(vii) চাকরি স্থায়ীকিকেি/রনয়রমতকিকেি আকেশ (উন্নয়ন প্রকল্প িকত িাজস্ব  

খাকত স্থানান্তরিত, আত্তীকিকেি মাধ্যকম পর্ািোনকৃত, এডিক রভরত্তকত  

রনকয়ািকৃতকেি পক্ষকে প্রকর্াজয)       ১ করে 

(viii) প্রাপ্তব্য পেনশকনি তেি উত্তিারিকাি প াষোেে (সিকারি কম যচািীিকেি পেনশন  

সিজীকিে আকেশ, ২০২০ এি সংকর্াজনী-২)    ৩ করে 

(ix) নমুনা স্বাক্ষি ও িাকতি োঁচ আঙ্গুকলি োে (সিকারি কম যচািীিকেি পেনশন  
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সিজীকিে আকেশ, ২০২০ এি সংকর্াজনী-৬)    ৩ করে 

(x) না-োৰী প্রতযয়নেে (সিকারি কম যচািীিকেি পেনশন  

সিজীকিে আকেশ, ২০২০ এি সংকর্াজনী-৮)    ১ করে  

(২) অেসিজরনত পেনশন িিম (িিম -২.১) পূিকেি রনকে যশােরলঃ 

(i) সিকারি কম যচািী অেসি-উত্তি ছুটিকত র্াওয়াি কমেকক্ষ ১০ মাস পূকে য িিকমি প্রথম অংশ পূিে 

ককি প্রকয়াজনীয় কািজেেসি ৩ (রতন) করে তাঁি অরিস প্রিাকনি রনকে োরখল কিকেন। অেসি-

উত্তি ছুটি পভাি কিকত না চাইকল অেসিগ্রিে কিাি জন্য কমেকক্ষ ১২ মাস পূকে য িিম, সনে এেং 

েরললেে োরখল কিকেন।  

(ii) অরিস প্রিান িিকমি রিতীয় অংশ পূিে ককি না-োেী প্রতযয়নেে ও মন্তব্য/সুোরিশসি ২ (দুই) 

করে িিম পেনশন মঞ্জুিকািী কর্তযেকক্ষি কাকে পেশ কিকেন। 

(iii) মঞ্জুিকািী কর্তযেক্ষ না-োেী প্রতযয়নেেসি সকল েরললেে র্াচাই ককি িিকমি র্ততীয় অংশ 

পূিে কিকেন। রতরন অেসিভাতা ও আনুকতারষক মঞ্জুরিি আকেশ রেকেন এেং পেনশন েরিকশাি 

আকেশ জারিি জন্য মঞ্জুরি আকেশসি ১ (এক) করে িিম সংরিষ্ট রিসােিক্ষে অরিকস পপ্রিে 

কিকেন।  

(iv) রিসােিক্ষে অরিস প্রতযারশত পশষ পেতনেে, না-োেী প্রতযয়নেে ও মঞ্জুরি আকেশসি েিেতী 

প্রকয়াজনীয় অন্যান্য সকল রিসাে চ্যিান্ত রনিীক্ষাকন্ত িিকমি চতুথ য অংশ পূিে কিকেন এেং 

পেনশন েরিকশাি আকেশ (রেরেও) জারি কিকেন।  

(v) সঠিক তকথ্যি অভাকে পেনশন রনষ্পরত্ত র্াকত রেলরম্বত না িয় পস জন্য িিকমি পর্ পকান স্থাকনি 

অপ্রকয়াজনীয় অংশ কারল রেকয় পককে রেকত িকে এেং র্থাস্থাকন প্রকয়াজনীয় সঠিক তথ্য রলখকত/ 

সংকর্াজন কিকত িকে।  

(খ) োরিোরিক অেসিভাতাি  পক্ষকেঃ 

আনুকতারষক ও অেসি ভাতা োোি জন্য রনম্নেরে যত িিম, সনে ও কািজেোরে সংরিষ্ট প্রশাসরনক 

কর্তযেক্ষ/রিসােিক্ষে অরিকস োরখল কিকত িকে এেং প্রশাসরনক অরিস/রিসােিক্ষে অরিস এি 

অরতরিক্ত পকান িিম, সনে ও কািজেোরে চাইকত োিকে না। তকে প্ররতেন্ধী সন্তাকনি অনুকূকল 

আজীেন োরিোরিক পেনশন মঞ্জুরিি পক্ষকে সিকারি কম যচািীিকেি পেনশন সিজীকিে আকেশ, ২০২০ 

এি অনুকেে ৩.০৩ অনুসাকি ব্যেস্থা গ্রিে কিকত িকে। 

(১) অেসিভাতা  মঞ্জুরিি পূকে যই সিকারি কম যচািীি মৃতুয পক্ষকেঃ 

(i) োরিোরিক পেনশন আকেেন িিম ২.২ (সিকারি কম যচািীিকেি পেনশন  সিজীকিে 

আকেশ, ২০২০ এি সংকর্াজনী-৫)     

  ১ করে 
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(ii) নন-পিকজকেড কম যচািীিকেি পক্ষকে সারভযস বুক/পিকজকেড কম যচািীিকেি পক্ষকে সে যকশষ ৩ 

েেকিি চাকরিি রেেিেী     

১ করে 

(iii) অেসি ও রেআিএল-এ িমকনি মঞ্জুরিেে (প্রকর্াজয পক্ষকে)    ১ করে 

(iv) প্রতযারশত পশষ পেতনেে/পশষ পেতনেে (প্রকর্াজয পক্ষকে)    ১ করে 

(v) সতযারয়ত েরে (স্বামী/স্ত্রী/উত্তিারিকািীিকেি)     ৪ করে 

(vi) জাতীয় েরিচয়েে/জন্ম রনেন্ধন (উত্তিারিকািী/উত্তিারিকািীিকেি েয়স ১৮ েেকিি রনকচ 

িকল জন্ম সনে এেং েয়স ১৮ েেকিি উেকি িকল জাতীয় েরিচয়েে) 

১ করে 

(vii) উত্তিারিকাি সনে ও ননম্যারিজ সাটি যরিককে (সিকারি কম যচািীিকেি পেনশন সিজীকিে 

আকেশ, ২০২০ এি সংকর্াজনী-৩) 

৩ করে 

(viii) নমুনা স্বাক্ষি ও িাকতি োঁচ আঙ্গুকলি োে (সিকারি কম যচািীিকেি পেনশন সিজীকিে 

আকেশ, ২০২০ এি সংকর্াজনী-৬) 

৩ করে 

(ix) অরভভােক মকনানয়ন এেং অেসি ভাতা ও আনুকতারষক উকত্তালন কিাি জন্য ক্ষমতা অে যে 

সনে (সিকারি কম যচািীিকেি পেনশন সিজীকিে আকেশ, ২০২০ এি সংকর্াজনী-৭) 

৩ করে 

(x) রচরকৎসক /রসটি ককে যাকিশকনি কাউরিলি/পেৌিসভাি পময়ি/ইউরনয়ন েরিষে পচয়ািম্যান 

কর্তযক প্রেত্ত মৃতুয সনেেে 

১ করে 

(xi) না-োৰী প্রতযয়নেে (সিকারি কম যচািীিকেি পেনশন সিজীকিে আকেশ, ২০২০ এি 

সংকর্াজনী-৮) 

১ করে 

(xii) চাকরি স্থায়ীকিকেি/রনয়রমতকিকেি আকেশ (উন্নয়ন প্রকল্প িকত িাজস্ব খাকত স্থানান্তরিত, 

আত্তীকিকেি মাধ্যকম পর্ািোনকৃত, এডিক রভরত্তকত রনকয়ািকৃতকেি পক্ষকে প্রকর্াজয) 

১ করে 

(xiii) প্ররতেন্ধী সন্তাকনি (র্রে থাকক) রনেন্ধন, েরিচয়েে ও পমরডকযাল পোকড যি সনেেে ৩ করে 

    

(২) অেসি ভাতা পভািিত অেস্থায় অেসিভাতাকভািীি মৃতুয িকলঃ 

(i) োরিোরিক পেনশন আকেেন িিম ২.২ (সিকারি কম যচািীিকেি পেনশন সিজীকিে আকেশ, 

২০২০ এি সংকর্াজনী-৫)      

১ করে 

(ii)  সতযারয়ত েরে (স্বামী/স্ত্রী ও সন্তানিকেি)      ৪ করে 

(iii) উত্তিারিকাি সনে ও নন-ম্যারিজ সাটি যরিককে (সিকারি কম যচািীিকেি পেনশন  সিজীকিে 

আকেশ, ২০২০ এি সংকর্াজনী-৩)     

৩ করে 

(iv) নমুনা স্বাক্ষি ও িাকতি োঁচ আঙ্গুকলি োে (সিকারি কম যচািীিকেি পেনশন  সিজীকিে 

আকেশ, ২০২০ এি সংকর্াজনী-৬)      

৩ করে 

(v) অরভভােক মকনানয়ন এেং অেসি ভাতা ও আনুকতারষক উকত্তালন কিাি জন্য ক্ষমতা অে যে 

সনে (সিকারি কম যচািীিকেি পেনশন সিজীকিে আকেশ, ২০২০ এি সংকর্াজনী-৭)  

৩ করে 

(vi)রচরকৎসক /রসটি ককে যাকিশকনি কাউরিলি/পেৌিসভাি পময়ি/ইউরনয়ন েরিষে পচয়ািম্যান 

কর্তযক প্রেত্ত মৃতুয সনেেে    

১ করে 

(vii)  অেসি ভাতাি মঞ্জুরিেে ১ করে 

(viii)  রেরেও এেং রড-িাি       ১ করে 
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(ix) প্ররতেন্ধী সন্তাকনি (র্রে থাকক) রনেন্ধন, েরিচয়েে এেং পকরডকযাল পোকড যি সনেেে ৩ করে 

 

 

(৩) োরিোরিক পেনশন িিম (িিম-২.২) পূিকেি রনকে যশােরলঃ 

(i) আকেেনকািী তেি উত্তিারিকাি সনেেেসি িিকমি প্রথম অংশ পূিে ককি ৩ (রতন) করে মৃত 

কম যচািীি পশষ অরিস প্রিাকনি রনকে োরখল কিকেন। মকনানীত উত্তিারিকািীিে একক 

অরভভােককত্ব একটি আকেেনেে োরখল কিকেন। 

(ii) অরিস প্রিান িিকমি রিতীয় অংশ পূিে ককি না-োেী প্রতযয়নেে ও মন্তব্য /সুোরিশসি ২ (দুই) 

করে িিম পেনশন মঞ্জুিকািী কর্তযেকক্ষি রনকে পেশ কিকেন।  

(iii) মঞ্জুিকািী কর্তযেক্ষ না-োেী প্রতযয়নেেসি সকল েরললেে র্াচাই ককি িিকমি র্ততীয় অংশ 

পূিে কিকেন। রতরন অেসি ভাতা ও আনুকতারষক মঞ্জুরিি আকেশ রেকেন এেং পেনশন েরিকশাি 

আকেশ জারিি জন্য মঞ্জুরি আকেশসি ১ (এক) করে িিম সংরিষ্ট রিসােিক্ষে অরিকস পপ্রিে 

কিকেন।  

(iv) রিসােিক্ষে অরিস প্রতযারশত পশষ পেতনেে, না-োেী প্রতযয়নেে ও মঞ্জুরি আকেশসি েিেতী 

প্রকয়াজনীয় অন্যান্য সকল রিসাে চ্যিান্ত রনিীক্ষাকন্ত িিকমি চতুথ য অংশ পূিে কিকে এেং পেনশন 

েরিকশাি আকেশ (রেরেও) জারি কিকে।  

(v) সঠিক তকথ্যি অভাকে পেনশন রনষ্পরত্ত র্াকত রেলরম্বত না িয় পস জন্য িিকমি পর্ পকান স্থাকনি 

অপ্রকয়াজনীয় অংশ লাল কারল রেকয় পককে রেকত িকে এেং র্থাস্থাকন প্রকয়াজনীয় সঠিক তথ্য 

রলখকত / সংকর্াজন কিকত িকে।  

(ি) অরিকস থাকা ডকুকমন্ট রিতীয় চাওয়াঃ 

পকান ডকুকমন্ট রনয়ন্ত্রেকািী কর্তযেকক্ষি অরিকস অথো অন্য পকান অরিকস থাককল তা রিতীয়োি 

পেনশনাকিি/উত্তিারিকািীিকেি কাে পথকক চাওয়া র্াকে না।  

 

   ২.২৫ অেসিভাতাি উোোনসমূি 

একজন সিকারি কম যচািী অেসি গ্রিকেি সময় এেং েিেতী ের্ যাকয় সিকাকিি কাে পথকক একারিক সুকর্াি-

সুরেিারে পেকয় থাককন। একজন সিকারি কম যচািী অেসি গ্রিকেি সময় এেং েিেতী ের্ যাকয় পর্ সকল সুকর্াি-

সুরেিারে পেকয় থাককন তা রনকম্ন আকলাচনা কিা িকলাঃ 

 ২.২৫.১ আনুকতারষক 

  (অ)  একজন সিকারি কম যচািী অেসি গ্রিকেি সময় এককালীন পর্ অথ য প্রাপ্য িন, তাকক আনুকতারষক েকল। 

একজন সিকারি কম যচািীি চাকরিি পময়াে ৫ েেি পূে য িোি পূকে য র্রে রতরন স্বাস্থযিত কািকে অক্ষম িকয় 

েকিন, অথো তাি মৃতুয িয়, অথ য রেভাকিি স্মািক নম্বি ০৭.০০.০০০০. ১৭১.১৩.০০৬.১৫-৮১ তারিখঃ ১৪ 
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অকটােি, ২০১৫ ররষ্টাব্দ এি অনুূ্কেে ( ) পমাতাকেক চাকরিি পময়াকেি প্ররত েেি রকংো তাি অংশ 

রেকশকষি জন্য তাি পশষ আিরিত ৩ (রতন)টি মূল পেতকনি সমেরিমাে িাকি রতরন অথো তাি েরিোি 

এককালীন রেকশষ আরথ যক সিায়তা প্রাপ্য িকেন।  

 (আ) (ক) সিকারি কম যচািীিকেি পেনশন সিজীকিে আকেশ, ২০২০ এি অনুকেে ২.১২ অনুর্ায়ী অেসি গ্রিকেি 

সময় একজন সিকারি কম যচািী অথ য রেভাি কর্তযক জািীকৃত ০৯-০১-২০১৭ররঃ তারিকখি 

০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০০৫.১৬-০৬ নম্বি প্রজ্ঞােন অনুর্ায়ী পমাে পেনশকনি অকি যক োধ্যতামূলকভাকে 

সমে যে কিকেন এেং অথ য রেভাি কর্তযক জািীকৃত ২৩-১২-২-১৩ ররঃ তারিকখি 

০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০২৭.১৩.১৬০ নম্বি প্রজ্ঞােন অনুর্ায়ী সমে যেকৃত প্ররত এক োকাি জন্য রনকম্ন 

উরেরখত িাকি উক্ত কম যচািী এেং তাঁি মৃতুযকত তাঁি েরিোি এককালীন আনুকতারষক রিকসকে প্রাপ্য িকেনঃ 

(i) পেনশনকর্াগ্য চাকরিি পময়াে ৫ েেি ো তাি অরিক রকন্তু ১০ েেকিি কম িকল সমে যেকৃত প্ররত 

োকাি জন্য ২৬৫.০০ োকা রিকসকে আনুকতারষক োকেন। 

(ii) পেনশনকর্াগ্য চাকরিি পময়াে ১০ েেি ো তাি অরিক রকন্তু ১৫ েেকিি কম িকল সমে যেকৃত প্ররত 

োকাি জন্য ২৬০.০০ োকা রিকসকে আনুকতারষক োকেন। 

(iii) পেনশনকর্াগ্য চাকরিি পময়াে ১৫ েেি ো তাি অরিক রকন্তু ২০ েেকিি কম িকল সমে যেকৃত প্ররত 

োকাি জন্য ২৪৫.০০ োকা রিকসকে আনুকতারষক োকেন। 

(iv) পেনশনকর্াগ্য চাকরিি পময়াে ২০ েেি ো তাি অরিক িকল সমে যেকৃত প্ররত োকাি জন্য ২৩০.০০ 

োকা রিকসকে আনুকতারষক োকেন। 

(খ) Supreme Court Judges (Leave, Pension and Privilege) 

Ordinance , 1982 এি আওতায় অেসিপ্রাপ্ত রেচািেরতিকেি পক্ষকেঃ  

(i)    ৪০ েেি ো তাি অরিক রকন্তু ৪৫ েেকিি কম েয়কস অেসিগ্রিকেি পক্ষকে সমে যেকৃত প্ররত োকাি জন্য 

২৬০.০০ োকা রিকসকে আনুকতারষক োকেন। 

(ii) ৪৫ েেি ো তাি অরিক রকন্তু ৫০ েেকিি কম েয়কস অেসিগ্রিকেি পক্ষকে সমে যেকৃত প্ররত োকাি জন্য 

২৪৫.০০ োকা রিকসকে আনুকতারষক োকেন। 

(iii)  ৫০ েেি ো তাি অরিক েয়কস অেসিগ্রিকেি পক্ষকে সমে যেকৃত প্ররত োকাি জন্য ২৩০.০০ োকা 

রিকসকে আনুকতারষক োকেন।  

২.২৫.২  অেসিভাতা 

একটি রনরে যষ্ট সময়কাল চাকরিকত ো ককম য অরিরষ্ঠত থাকাি েি রেরি পমাতাকেক অেসিগ্রিে কিকল অথো 

চাকরিিত অেস্থায় অথো অেসি গ্রিকেি েি মৃতুযেিে কিকল অথো রনকখাঁজ িকল অতীকত কৃত চাকরিি জন্য 

সংরিষ্ট চাকরিজীেী রকংো তাঁি মৃতুযকত তাঁি েরিোিকক প্রকেয় পেতন রভরত্তক মারসক ভাতাই অেসিভাতা।  
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িেপ্রজাতন্ত্রী োংলাকেকশি সংরেিাকনি ১৫২(১) অনুকেে পমাতাকেক, “অেসি ভাতা অথ য আংরশকভাকে প্রকেয় 

িউক ো না িউক, পর্ পকাকনা অেসি ভাতা, র্ািা পকাকনা ব্যরক্তকক ো ব্যরক্তি পক্ষকে পেয়; এেং পকাকনা ভরেষ্য 

তিরেকলি চাঁো ো ইিাি সরিত সংকর্ারজত অরতরিক্ত অথ য প্রতযাে যন-ব্যেকেকশ পেয় অেসিকালীন পেতন ো 

অনুকতারষক ইিাি অন্তভূ যক্ত িইকে।” 

 

২.২৫.২ (ক)  অেসিভাতাি  েরিমাে 

(এ) অথ য রেভাকিি স্মািক নং ০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০০৬.১৫-৮১ তারিখঃ ১৪ অকটােি ২০১৫ ররঃ এি মাধ্যকম 

২৫ েেি এেং তদূর্ধ্য সমকয়ি চাকরিি জন্য সে যকশষ আিরিত পেতকনি সকে যাচ্চ ৯০% গ্রস পেনশকনি েরিমাে 

রনি যািে কিা িকয়কে । অরিকন্তু পেনশনকর্াগ্য রেরভন্ন চাকরিকাকলি জন্য রেরভন্ন িাকি পেনশকনি েরিমাে 

রনি যািে কিা িকয়কে। রনকম্নি পেরেকল রেরভন্ন পেনশনকর্াগ্য চাকরিকাকলি জন্য গ্রস পেনশকনি েরিমাে উরেখ 

কিা িকলাঃ 

অেসিভাতাকর্াগ্য  চাকরিকাল গ্রস অেসি ভাতাি েরিমাে  

৫ েেি  ২১% 

৬ েেি ২৪% 

৭ েেি  ২৭% 

৮ েেি  ৩০% 

৯ েেি  ৩৩% 

১০ েেি ৩৬% 

১১ েেি ৩৯% 

১২ েেি ৪৩% 

১৩ েেি ৪৭% 

১৪ েেি ৫১% 

১৫ েেি ৫৪% 

১৬ েেি ৫৭% 

১৭ েেি ৬৩% 

১৮ েেি ৬৫% 

১৯ েেি  ৬৯% 

২০ েেি ৭২% 

২১ েেি ৭৫% 

২২ েেি ৭৯% 

২৩ েেি ৮৩% 

২৪ েেি ৮৭% 
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২৫ েেি এেং তদূর্ধ্য ৯০% 

 

ব্যাখ্যাঃ ৫-২৪ েেি পেনশনকর্াগ্য চাকরিকাকলি পেনশন পকেলমাে রনকম্নাক্ত পক্ষকে প্রাপ্য িকেন (অথ য রেভাকিি 

প্ররেরি অনুরেভাকিি প্রজ্ঞােন নং ০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০০৬.১৫-১৫০ তারিখঃ ১০ রডকসম্বি, 

২০১৮ররঃ পমাতাকেক): 

(১) রেএসআি োে য-১ এি পসকশন-৪ (রেরি-৩৩৭ ও ৩৩৮) অনুর্ায়ী পর্ পকান পেনশনকর্াগ্য চাকরিি 

রনয়রমত অেসাকন; 

 (২) একজন সিকারি কম যচািী মৃতুযেিে কিকল রকংো রেএসআি োে য-১ এি পসকশন-৩ (রেরি-৩২১) 

অনুর্ায়ী সিকাি কর্তযক িঠিত পমরডককল পোড য িািা (শািীরিক ও মানরসক তেককল্যি কািকে) 

স্থায়ীভাকে অক্ষম (valid) প ারষত িকল; 

(৩) রেএসআি োে য-১ এি পসকশন-২ (রেরি ৩০৮) অনুর্ায়ী স্থায়ীেে রেলুরপ্তি কািকে োঁোই কিা িকল এেং 

অন্য পকান েকে আত্নীকিে কিা না িকল ক্ষরতপুিে পেনশন প্রোকনি পক্ষকে;  এেং 

(৪) সিকারি কম যচািী (অেসি) আইন, ১৯৭৪ এি ১০ িািাি রেিান অনুর্ায়ী পকান কম যচািীি রেরুকদ্ধ 

অেসিগ্রিকেি সময় ো, পক্ষেমত, চাকরিি অেসান িওয়াি সময় সিকাি ো রনকয়ািকািী কর্তযেক্ষ 

কর্তযক গৃিীত পকান রেচারিক ো রেভািীয় কার্ যক্রম রনষ্পন্ন িকল তাকক পেনশন ও অন্যান্য সুরেিারে 

প্রোন উক্তরুে কার্ যক্রকমি রনতান্ত সাকেকক্ষ। 

(রে) অথ য রেভাকিি প্ররেরি অনুরেভাকিি প্রজ্ঞােন নং ০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০০৫.১৪-২৬ তারিখঃ ০৯ মাচ য ২০১৬ ররঃ 

এি মাধ্যকম গ্রস পেনশকনি সকে যাচ্চ েরিমাে ৭৭,০০০.০০ োকা রনি যািে এেং তা ০১ জুলাই, ২০১৫ররঃ তারিখ 

িকত কার্ যকি কিা িকয়কে। তকে Supreme Court Judges (Leave, Pension and 

Privileges) Ordinance, 1982 (সে যকশষ সংকশািনীসি) পমাতাকেক সুরপ্রম পকাকে যি রেচািকিে 

মূল পেতকনি সমেরিমাে গ্রস পেনশন প্রাপ্য িকেন।  

(রস) অথ য রেভাি কর্তযক ০৯.০১.২০১৭ররঃ তারিকখ জািীকৃত ০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০০৫.১৬-০৬ নং প্রজ্ঞােন অনুর্ায়ী 

সিকারি কম যচািীিে গ্রস পেনশকনি শতকিা ৫০ ভাি োধ্যতামূলক সমে যকেি েি অেরশষ্ট শতকিা ৫০ ভাি 

মারসক পেনশন রিকসকে প্রাপ্য িকেন।  

(রড) সিকারি কম যচািীকেি পেনশন সিজীকিে আকেশ, ২০২০ এি সংকর্াজনী-১৯ (অথ য রেভাকিি প্ররেরি-১ শাখাি 

স্মািক নং ০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩,০০৬.১৫-৮১, তারিখঃ ১৪.১০.২০১৫ররঃ) এেং চাকরি (রেতন ও ভাতারে) 

আকেশ, ২০১৫ এি অনুকেে ১০ (১) (খ) অনুর্ায়ী ১ জুলাই, ২০১৫ তারিখ িকত কম যিত পকান কম যচািীি 

(স্বামী/স্ত্রী) মৃতুযেিে কিকল উক্ত ব্যরক্তি েরিোি, োরিোরিক পেনশকনি প্রচরলত রনয়মােলী অনুসিে সাকেকক্ষ, 

পেনশন, আনুকতারষক ও ভাতারে প্রাপ্য িকেন।  
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(ই) েতযমাকন মৃত কম যচািীি রেিো স্ত্রী আজীেন োরিোরিক পেনশন পেকয় থাককন। রেিো স্ত্রীি পুনঃরেোি না কিাি 

অংিীকািনামা ো প্রতযয়নেে োরখকলি শতয ৫০ েেকিি ঊর্ধ্য েয়সী রেিোি পক্ষকে প্রকর্াজয িকে না। অথ য 

রেভাকিি প্রজ্ঞােন নং ০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০০৩.১৮-১৩৮ তারিখঃ ১৪.১১.২০১৮ররঃ (সিকারি কম যচািীকেি 

পেনশন সিজীকিে আকেশ, ২০২০ এি সংকর্াজনী-১৪) পমাতাকেক মৃত মরিলা পেসামরিক কম যচািীি স্বামী 

পুনিায় রেোি েন্ধকন আেদ্ধ না িকল, রেিো স্ত্রীি োরিোরিক পেনশন প্রাপ্যতাি অনুরূে িাকি ও েদ্ধরতকত মৃত 

মরিলা পেসামরিক সিকারি কম যচািীি রেেত্নীক স্বামী আজীেন োরিোরিিক পেনশন প্রাপ্য িকেন।  

২.২৫.২ (খ) অেসিকভািীকেি পেনশন বৃরদ্ধ  এেং সে যরনম্ন ও সকে যাচ্চ পেনশন রনি যািে  

(এ) সিকারি কম যচািীকেি পেনশন সিজীকিে আকেশ, ২০২০ এি সংকর্াজনী-১৯ (অথ য রেভাকিি প্ররেরি-১ শাখাি 

স্মািক নং ০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩,০০৬.১৫-৮১, তারিখঃ ১৪.১০.২০১৫ররঃ) এেং চাকরি (রেতন ও ভাতারে) 

আকেশ, ২০১৫ এি অনুকেে ১০ (১) (খ) অনুর্ায়ী মারসক নীে পেনশনপ্রাপ্ত অেসিকভািী এেং আজীেন 

োরিোরিক পেনশনকভািীিকেি জাতীয় পেতন পস্কল’২০১৫ োস্তোয়কনি অংশ রিকসকে ৬৫ েেি ঊর্ধ্য 

পেনশনকভািীি নীে পেনশন বৃরদ্ধি েরিমাে ৫০% এেং ৬৫ েেকিি কম েয়সী পেনশনকভািীকেি নীে পেনশন 

বৃরদ্ধি েরিমাে িকে ৪০%।  

(রে) এিেি সিকারি কম যচািীিকেি পেনশন সিজীকিে আকেশ, ২০২০ এি অনুকেে ২.১২ অনুসাকি পেনশনািিে/ 

োরিোরিক পেনশনািিে মারসক পেনশকনি উেি ৫% িাকি োরষ যক ইনরক্রকমন্ট োকেন। এ োরষ যক ইনরক্রকমন্ট 

প্ররত েেি ১লা জুলাই পথকক প্রাপ্য িকেন।  

(রস) সিকারি কম যচািীকেি পেনশন সিজীকিে আকেশ, ২০২০ এি সংকর্াজনী-১৯ (অথ য রেভাকিি প্ররেরি-১ শাখাি 

স্মািক নং ০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩,০০৬.১৫-৮১, তারিখঃ ১৪.১০.২০১৫ররঃ) এেং চাকরি (পেতন ও ভাতারে) 

আকেশ, ২০১৫ এি অনুকেে ১০ (১) ( ) অনুর্ায়ী অেসিকভািী ও আজীেন োরিোরিক পেনশনকভািীকেি নীে 

পেনশন িকে সে যরনম্ন ৩০০০ (রতন িাজাি) োকা। রনয়রমত পেনশনািিকেি ন্যায় শতভাি পেনশন সমে যনকািী 

অেসিভাতাকভািীিকেিও নুযনতম মারসক পেনশন িকে ৩,০০০ (রতন িাজাি) োকা।  

(রড) অথ য রেভাকিি প্ররেরি অনুরেভাকিি প্রজ্ঞােন নং ০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০০৫.১৪-২৬, তারিখঃ ০৯ মাচ য, ২০১৬ 

িািা গ্রস পেনশকনি সকে যাচ্চ েরিমাে ৭৭,০০০ (সাতাত্ত িাজাি) োকা রনি যািে কিা িকয়কে এেং এ েরিমাে ০১ 

জুলাই, ২০১৫ তারিখ িকত কার্ যকি কিা িকয়কে।  

২.২৫.২ (ি)  শতভাি অেসিভাতা সমে যনকািীি অেসিভাতা পুনঃস্থােন 

 সিকারি কম যচািীিকেি পেনশন সিজীকিে আকেশ, ২০২০ এি অনুকেে ২.১৩ এেং উক্ত আকেকশি সংকর্াজনী ১৫ ও 

২২ এ শতভাি পেনশন সমে যেকািীি পেনশন পুনঃস্থােন সংক্রান্ত রেষকয় আকলাচনা কিা িকয়কে। রনকম্ন এ রেষকয় 

রেস্তারিত আকলাচনা কিা িকলাঃ 

(i) অথ য রেভাকিি ০৮.০১.২০১৮ররঃ তারিকখি ০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০১৩.১৪-১১৮ নং প্রজ্ঞােন অনুর্ায়ী 

শতভাি পেনশন সমে যেকািী অেসিপ্রাপ্ত সিকারি কম যচািীিকেি অেসিগ্রিকেি তারিখ িকত ১৫ েেি সময় 
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অরতক্রাকন্তি েি তাকেি পেনশন পুনঃস্থােন কিা িকে। কম যচািীি এলরেআি/রেআিএল পর্ তারিকখ পশষ 

িকয়কে তাি েকিি রেন িকত উক্ত ১৫ েেি সময় িেনা কিা িকে। আি রর্রন রেআিএল পভাি ককিন নাই তাি 

পক্ষকে অেসিগ্রিকেি তারিখ িকত উক্ত ১৫ েেি সময় িেনাকর্াগ্য িকে।  

(ii) পর্ েদ্ধরত ও রনয়কম রনয়রমত পেনশনািিকেি মারসক পেনশন রনি যারিত িয় অনুরূে েদ্ধরত ও রনয়কম শতভাি 

পেনশন সমে যেকািী অেসিপ্রাপ্ত সিকারি কম যচািীিকেি মারসক পেনশন রনি যারিত িকে।  

উোিিেঃ  িিা র্াক পকান কম যচািীি এলরেআি পশষ িকয়কে ২০০২ সাকলি ৩০কশ জুন। তাঁি অেসকিি েি 

িকত ১৫ েেি সময় অরতক্রান্ত িকয়কে ২০১৭ সাকলি ১লা জুলাই। উক্ত কম যচািীি র্রে ১নং পগ্রডভুক্ত িন তািকল 

জাতীয় পেতনকস্কল, ১৯৯৭ অনুর্ায়ী তাঁি পেতন ১৫,০০০ োকা (রনি যারিত) িওয়ায় তাঁি মারসক রনে পেনশকনি 

েরিমাে িকে (১৫,০০০x৮০%)/২=৬,০০০ োকা। জাতীয় পেতন পস্কল, ২০০৫ অনুর্ায়ী মারসক ১০০১ োকা 

ো তদূর্ধ্য েরিমাে রনে পেনশন গ্রিেকািীি মারসক পেনশন ২৫% িাকি বৃরদ্ধ িওয়ায় তাঁি মারসক রনে পেনশন 

িকে ৬,০০০+(৬০০০x৫০%)=৭,৫০০ োকা। আোি জাতীয় পেতনকস্কল ,২০০৯ অনুর্ায়ী ৬৫  েেি ঊর্ধ্য 

েয়কসি পেনশনকভািীি রনে পেনশকনি েরিমাে ৫০% বৃরদ্ধ িওয়ায় তাঁি মারসক রনে পেনশন িকে 

৭,৫০০+(৭,৫০০x৫০%)=১১,২৫০ োকা। জাতীয় পেতনকস্কল,২০১৫ অনুর্ায়ী ৬৫ েেি ঊর্ধ্য েয়কসি 

অেসিকভািীি রনে পেনশকনি েরিমাে ৫০% বৃরদ্ধ িওয়ায় ০১.০৭.২০১৭  তারিকখ তারঁ মারসক রনে পেনশন 

িকে ১১,২৫০+(১১,২৫০x৫০%)=১৬,৮৭৫ োকা। সুতিাং ২০০২ সাকলি ৩০কশ জুন  ো তাি পূকে য এলরেআি 

পশষ িকয়কে ১নং পগ্রকডি এমন শতভাি পেনশন সমে যেকািী অেসিপ্রাপ্ত কম যচািীি ০১.০৭.২০১৭ তারিকখ 

মারসক পেনশন িকে ১৬,৮৭৫ োকা।  

(iii) শতভাি পেনশন সমে যেকািী অেসিপ্রাপ্ত সিকারি কম যচািীি ০১.০৭.২০১৭ তারিকখ ো তাি েিেতী সমকয় 

(প্রকর্াগ্য পক্ষকে) পর্ পেনশন রনি যারিত িকে তাি উেি প্ররত েেি ১লা জুলাই ৫% িাকি োরষ যক ইনরক্রকমন্ট 

প্রকেয় িকে।  

উোিিেঃ উেকিি উোিিকেি ১নং পগ্রকডি কম যচািীি ০১.০৭.২০১৭ তারিকখ মারসক রনে পেনশকনি েরিমাে 

১৬,৮৭৫ োকা। প্ররতেেি ১লা জুলাই তারিকখ ৫% িাকি োরষ যক ইনরক্রকমন্ট প্রকেয় িওয়ায় ০১.০৭.২০১৮ 

তারিকখ তাঁি মারসক রনে পেনশন িকে ১৬,৮৭৫+ (১৬,৮৭৫x৫%) =১৭,৭১৮.৭৫ োকা। 

(iv) পেনশন পুনঃস্থােকনি এ সুরেিা ০১.০৭.২০১৭ তারিখ িকত কার্ যকি িকয়কে। তকে ০১.০৭.২০১৭ তারিকখি 

পূকে যি পকান আরথ যক সুরেিা প্রকেয় িকে না।  

(v) অথ য রেভাকিি স্মািক নং ০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০২৪.১৩-২০ তারিখঃ ১১.০৩.২০২০ররঃ পমাতাকেক শতভাি 

পেনশন সমে যেকািী সিকািী কম যচািীিকেি অেসিগ্রিকেি ১৫ েেি সময় অরতক্রাকন্তি েি তাকেি পেনশন 

পুনঃস্থােকন এেং পকেলমাে পুনঃস্থারেত পেনশন সুরেিাকভািীিকেি মৃতুযি েি তাকেি রেিো স্ত্রী/রেেত্নীক 

স্বামী ও প্ররতেন্ধী সন্তানকক (র্রে থাকক) পুনঃস্থারেত পেনশন সুরেিা প্রকেয়।  

(vi) শতভাি পেনশন সমে যেকািী প্রজাতকন্ত্রি অেসিপ্রাপ্ত কম যচািীি পেনশন পুনঃস্থারেত িকয় থাককল তাি মৃতুযি 

েি তাি রেিো স্ত্রী/রেেত্নীক স্বামী ও প্ররতেন্ধী সন্তান (র্রে থাকক) পুনঃস্থারেত পেনশন সুরেিা প্রাপ্য িকেন। 
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২.২৫.৩ ছুটি নিোয়ন 

(এ) সিকারি কম যচািীকেি পেনশন সিজীকিে আকেশ, ২০২০ এি সংকর্াজনী-১৯ (অথ য রেভাকিি প্ররেরি-১ শাখাি 

স্মািক নং ০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩,০০৬.১৫-৮১, তারিখঃ ১৪.১০.২০১৫ররঃ) এেং চাকরি (পেতন ও ভাতারে) 

আকেশ, ২০১৫  এি অনুকেে ১০ (২) (খ) অনুর্ায়ী  একজন কম যচািীি অেসি-উত্তি ছুটি পভাকিি েিও ছুটি োওনা 

থাককল, সে যকশষ আিরিত মূল পেতকনি িাকি সে যারিক ১৮ মাকসি মূলকেতকনি সমেরিমাে অথ য ছুটি নিোয়কনি 

সুরেিা প্রাপ্য িকেন। অেসি-উত্তি ছুটি  (PRL) এেং ছুটি নিোয়কনি পক্ষকে  ০২ (দুই) রেকনি অি যিি পেতকনি 

ছুটিকক ০১ (এক) রেকনি িি পেতকন ছুটিকত রূোন্তি (Conversion) কিা র্াকে। অেসিকালীন মূলকেতকনি 

রভরত্তকত উক্ত নিোয়ন সুরেিা অেসি-উত্তি ছুটিি শুরুকত প্রাপ্য। অেসি-উত্তি ছুটি পভাি না কিকলও এ আরথ যক 

সুরেিা প্রাপ্য িকেন।  

(রে) অথ য রেভাকিি স্মািক নং অম/অরে/ প্ররে-২/ছুটি-১৬/৮৪/১৯৩, তারিখঃ ২১.০৯.১৯৮৫ ররঃ অনুসাকি জুন ০১, 

১৯৮৪ররঃ তারিখ ো উিাি েকি চাকরিিত অেস্থায় পকান সিকারি কম যচািীি মৃতুযেিে কিকল মৃতুযেিকেি 

তারিকখ অেসিগ্রিে িকি োওনা সাকেকক্ষ ছুটিি েরিেকতয তাঁি েরিোিকক সে যারিক ১২ মাকসি মূল পেতকনি 

সমেরিমাে অথ য এককালীন প্রোন কিাি রেিান কিা িয়। তকে অথ য রেভাকিি স্মািক নং ০৭.০০.০০০০. 

১৭১.১৩.০০৬.১৫-৮১ তারিখঃ ১৪.১০.২০১৫ররঃ এি মাধ্যকম ছুটি নিোয়কনি েরিমাে ছুটি োওনা সাকেকক্ষ  ১৮ 

মাস কিা িকয়কে।  রনকখাঁজ কম যচািীি পক্ষকেও োওনা সাকেকক্ষ তাঁি েরিোি ছুটি নিোয়কনি সুরেিা প্রাপ্য িকে। 

একক্ষকে েরিোি েলকত োরিোরিক পেনশন প্রোকনি রনরমত্ত সংজ্ঞারয়ত েরিোি বুঝাকে।  

(রস) অথ য রেভাকিি স্মািক নং অম/অরে/প্ররে-২/ছুটি-১৪/৮৫/১৪০, তারিখঃ ২৫.০৮.১৯৮৭ ররঃ অনুসাকি অেসিগ্রিকেি 

েি চুরক্তরভরত্তক রনকয়ারজত িকলও ছুটি নিোয়কনি সুরেিা প্রাপ্য। তকে একক্ষকে ছুটিি প্রাপ্যতা রনে যকয়ি সময় 

স্থরিতকৃত অেসি-উত্তি ছুটিি সকে যাচ্চ সময়কাল ১২ মাস োে রেকয় অেরশষ্ট োওনা ছুটিি অনুর্ধ্য ১৮ মাকসি ছুটি 

নিোয়কনি সুরেিা প্রাপ্য।  

(রড) অথ য রেভাকিি স্মািক নং অম(অরে)/প্ররে-২/ছুটি-১৬/৮৫/৫১, তারিখঃ ৩০.০৫.১৯৮৯ররঃ অনুসাকি সিকারি 

কম যচািীি (শৃঙ্খলা ও আরেল) রেরিমালা, ২০১৮ এি অিীকন েন্ডস্বরূে োধ্যতামূলকভাকে অেসিপ্রাপ্ত কম যচািী ছুটি 

নিোয়কনি সুরেিা প্রাপ্য িকেন না। 

(ই) অথ য রেভাকিি স্মািক নং অম/অরে/প্র-২/ছুটি-১৬/৮৪/৭৬, তারিখঃ ২২.০৪.১৯৮৫ররঃ অনুসাকি পিকজকেড 

কম যচািীকেি ছুটিি রিসাে সংরিষ্ট রিসােিক্ষে অরিস িক্ষোকেক্ষে ককি থাকক রেিায় পূে য রনিীক্ষাি (Pre-

Audit) আওতািীন পিকজকেড কম যচািীকেি ছুটি নিোয়ন সংক্রান্ত োেী তাঁি পেতন রেকলি ন্যায় সংরিষ্ট 

রিসােিক্ষে অরিস সিাসরি গ্রিেপূে যক রনষ্পরত্ত কিকত োিকে। অেিরেকক নন-পিকজকেড কম যচািীকেি ছুটিি 

রিসাে সংরিষ্ট অরিস িক্ষোকেক্ষে ককি রেিায় োওনা ছুটিি েরিমাে সম্পককয সংরিষ্ট ছুটি মঞ্জুিকািী কর্তযেকক্ষি 

প্রতযয়নেকেি উেি রভরত্ত ককি সংরিষ্ট অরিস ছুটি নিোয়ন সংক্রান্ত োেী রনষ্পরত্ত কিকত োকি। উকেখ্য পূে য 

রনিীক্ষাি োইকি কম যিত নন-পিকজকেড কম যচািীকেি ছুটি নিোয়ন সংক্রান্ত োেী সংরিষ্ট রিসােিক্ষে অরিস কর্তযক 

পূে য রনিীক্ষা ব্যরতকিকক রনষ্পরত্ত কিা র্াকে না।  
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২.২৫.৪ রচরকৎসা  ভাতা 

সিকারি কম যচািীিকনি পেনশন সিজীকিে আকেশ, ২০২০ এি অনুকচেে ২.১৪ অনুর্ায়ী পেনশনাি/ শতভাি পেনশন 

সমে যেকািী অেসিপ্রাপ্ত কম যচািীি/পুনঃস্থারেত পেনশনাি/েরিোািক পেনশনাি (প্রকর্াজয পক্ষকে) মারসক পেনশকনি 

োশাোরশ সিকাি কর্তযক রনি যারিত িাকি রচরকৎসা ভাতা প্রাপ্য িকেন।  

চাকরি (পেতন ও ভাতারে) আকেশ, ২০১৫ এি অনুকেে ১৫ পমাতাকেক ৬৫ েেি ঊর্ধ্য েয়কসি অেসিকভািীিে ও 

আজীেন োরিোরিক পেনশনকভািীিকেি পক্ষকে রচরকৎসাভাতা মারসক ২,৫০০.০০ (দুই িাজাি োঁচশত) োকা এেং 

অন্যান্য অেসিকভািীিে ও আজীেন োরিোরিক পেনশনকভািীিকেি পক্ষকে মারসক রচরকৎসাভাতা ১,৫০০.০০ (এক 

িাজাি োঁচশত) োকা োকেন। এ রচরকৎসাভাতা মারসক পেনশকনি সাকথ এককে প্রাপ্য িকেন।  

২.২৫.৫ উৎসে ভাতা 

সিকারি কম যচািীিকনি পেনশন সিজীকিে আকেশ, ২০২০ এি অনুকচেে ২.১৪ অনুর্ায়ী পেনশনাি/ শতভাি পেনশন 

সমে যেকািী অেসিপ্রাপ্ত কম যচািীি/পুনঃস্থারেত পেনশনাি/েরিোািক পেনশনাি (প্রকর্াজয পক্ষকে) মারসক পেনশকনি 

োশাোরশ সিকাি কর্তযক রনি যারিত িাকি উৎসে ভাতা প্রাপ্য িকেন।  

চাকরি (পেতন ও ভাতারে) আকেশ, ২০১৫ এি অনুকেে ১৯ এেং অথ য রেভাকিি েরিেে নং অম/অরে/রেরি-১/চাঃরে-

৩/২০০৪/৯৯, তারিখঃ ২৪-০৬-২০০৮ররঃ অনুর্ায়ী অেসিকভািী ও আজীেন োরিোরিক পেনশনকভািীিকেি নীে 

পেনশকনি সমেরিমাে িাকি েেকি ২টি উৎসেভাতা প্রাপ্য িকেন। 

১০০% পেনশন সমে যেকািীিে, ১০০% পেনশন সমে যে না কিকল পর্ েরিমাে মারসক নীে পেনশন প্রাপ্য িকতন উক্ত 

েরিমাে, প্ররত অথ য েেকি ২টি উৎসেভাতা রিকসকে প্রাপ্য িকেন। মারসক নীে পেনশনপ্রাপ্ত অেসিকভািীকেি নীে 

পেনশকনি িাি পর্ প্ররক্রয়ায় বৃরদ্ধ কিা িয় অনুরূেভাকে ১০০% পেনশন সমে যেকািীকেি পক্ষকেও শুধু উৎসেভাতা 

প্রারপ্তি জন্য নীে পেনশকনি িাি বৃরদ্ধ োকে। তকে একক্ষকে ১০০% পেনশন সমে যেকািীিে পকান েককয়া প্রাপ্য িকেন 

না।  

২.২৫.৬ োংলা নেেষ য ভাতা 

সিকারি কম যচািীিকনি পেনশন সিজীকিে আকেশ, ২০২০ এি অনুকচেে ২.১৪ অনুর্ায়ী পেনশনাি/ শতভাি পেনশন 

সমে যেকািী অেসিপ্রাপ্ত কম যচািীি/পুনঃস্থারেত পেনশনাি/েরিোরিক পেনশনাি (প্রকর্াজয পক্ষকে) মারসক পেনশকনি 

োশাোরশ সিকাি কর্তযক রনি যারিত িাকি (নীে পেনশকনি ২০%) োংলা নেেষ য ভাতা প্রাপ্য িকেন। 

চাকরি (পেতন ও ভাতারে) আকেশ, ২০১৫ এি অনুকেে ১৬ অনুর্ায়ী মারসক নীে পেনশনগ্রিেকািী অেসি 

ভাতাকভািীিে ও আজীেন োরিোরিক পেনশনকভািীিেও োংলা নেেষ য ভাতা প্রাপ্য িকেন। 

অথ য রেভাকিি প্রজ্ঞােন নং ০৭.০০.০০০০.১৭৩.৪৪.০৬৬.১৬-৪০ তারিখঃ ১৯-০৪-২০১৭ররঃ অনুর্ায়ী শতভাি পেনশন 

সমে যেকািী কম যচািীিে পেনশন সমে যে না কিকল পর্ েরিমাে নীে পেনশন প্রাপ্ত িকতন তাি ২০% িাকি োংলা নেেষ য 

ভাতা প্রাপ্য িকেন।  



98 
 

      ২.২৬ শতভাি অেসিভাতা সমে যেকািীি উত্তিারিকািীকেি ভাতারে প্রাপ্যতাি সময়সীমা 

অথ য রেভাকিি প্ররেরি অনুরেভাকিি স্মািক নং ০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০১৩.১৩৩-৭৪ তারিখঃ ০৩.০৮.২০১৭ররঃ 

এেং সিকারি কম যচািীিকেি পেনশন সিজীকিে আকেশ,২০২০ এি অনুকেে ২.১৪ পমাতাকেক শতভাি পেনশন 

সমে যেকািী অেসিপ্রাপ্ত কম যচািীিকেি মৃতুযি েি তাকেি রেিো স্ত্রী ও প্ররতেন্ধী সন্তান আজীেন এেং রেেত্নীক স্বামী 

সে যারিক ১৫ (েকনি) েেি [শতভাি পেনশন সমে যেকািী কম যচািীি অেসি গ্রিকেি তারিখ িকত পমাে ১৫ (েকনি) 

েেি পময়াে পূরতযি পকান সময় অেরশষ্ট  শুধুমাে উক্ত সময় পূরতয  ের্ যন্ত] মারসক রচরকৎসা ভাতা, েেকি ২টি উৎসে 

ভাতা এেং োংলা নেেষ য ভাতা প্রাপ্য িকেন। তকে পুনিায় রেোি েন্ধকন আেদ্ধ িকল রেিো স্ত্রী/রেেত্নীক স্বামী এ 

সুরেিা প্রাপ্য িকেন না। শতভাি পেনশন সমে যেকািীিে শতভাি পেনশন সমে যে না কিকল পর্ েরিমাে মারসক নীে 

পেনশন প্রাপ্য িকতন তাি রভরত্তকত উৎসেভাতা এেং োংলা নেেষ য ভাতাি েরিমাে রনি যারিত িকে।  

এ সুরেিা ০১.০২.২০১৬ররঃ তারিখ িকত কার্ যকি  িকে। অথ য রেভাকিি ০১.০২.২০১৬ ররঃ তারিকখি প্রজ্ঞােন নং 

০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০১৩.১৩-০৮ এেং ১১.০৭.২০১৬ররঃ তারিকখি েে নং ০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০১৩.১৩-

৭২ এি েরিকপ্ররক্ষকত শতভাি পেনশন সমে যেকািীি রেিো স্ত্রী/রেেত্নীক স্বামী ০১.০২.২০১৬ররঃ তারিকখি পূকে যি 

পকান রচরকৎসা ভাতা/উৎসে ভাতা উকত্তালন ককি থাককল তা তাকেি েিেতীকাকল প্রাপ্য রচরকৎসা ভাতা/ 

উৎসেভাতা িকত সমন্বয়কর্াগ্য িকে। অরিকন্তু  পুরুষ ও মরিলা পেসামরিক সিকারি কম যচািীিকেি মৃতুযি েি তাকেি 

েরিোকিি োরিোরিক পেনশন প্রাপ্যতাি রেষকয় নািী-পুরুকষি সুকর্াকিি সমতা রেিান কিা িকয়কে। এলকক্ষয অথ য 

রেভাকিি প্ররেরি অনুরেভাকিি স্মািক নং ০৭.০০.০০০০.১৭১.১.০০৩.১৮-১৩৮ তারিখঃ ১৪.১১.২০১৮ররঃ এি 

মাধ্যকম  অথ য রেভাকিি ১৪.১০.২০১৫ ররঃ তারিকখি ০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০০৬.১৫-৮১ নং প্রজ্ঞােকন মৃত মরিলা 

পেসামরিক কম যচািীি স্বামীি োরিোরিক পেনশন প্রাপ্যতা সংক্রান্ত (চ) নং অনুকেে রনম্নরূেভাকে প্ররতস্থােন কিা 

িকয়কেঃ 

    “োরিোরিক পেনশকনি পক্ষকে একজন মৃত মরিলা পেসামরিক কম যচািীি স্বামী পুনিায় রেোি সন্ধকন আেদ্ধ না 

িকল, রেিো স্ত্রীি োরিোরিক পেনশন প্রাপ্যতাি অনুরূে িাকি ও েদ্ধরতকত মৃত মরিলা পেসামরিক সিকারি 

কম যচািীি রেেত্নীক স্বামী আজীেন োরিোরিক পেনশন প্রাপ্য িকেন।” 

২.২৭  রেতরকযত চাকরিকাল 

সিকারি কম যচািীিকেি পেনশন সিজীকিে আকেশ,২০২০ এি অনুকেে ২.০৯ এ সিকারি কম যচািীি রেতরকযত 

চাকরিকাল পেনশন রনি যািকেি পক্ষকে রকভাকে রেকেচনা কিা িকে পস সম্পরতযক রেিাকনি কথা েলা িকয়কে। এ 

রেিান অনুর্ায়ী কম যচািীি রেতরকযত চাকরিকাল োে রেকয় অেরশষ্ট পেনশনকর্াগ্য চাকরিকাল ২৫ (পঁরচশ) েেি 

অথো তদুকর্ধ্যি পক্ষকে পূে য িাকি পেনশন মঞ্জুি কিকত িকে। রেতরকযত চাকরিকাকলি কািকে পেনশন মঞ্জুরিকত রেলম্ব 

কিা র্াকে না।  
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েতযমাকন পেনশনকর্াগ্য চাকরিকাল ২৫ (পঁরচশ) েেি পূে য িকল পেনশন োওয়া র্ায় রেিায় রেতরকযত চাকরিকাল োে 

রেকয় পেনশনকর্াগ্য চাকরিকাল ২৫ (পঁরচশ) েেি পূে য িকল পূে য পেনশন মঞ্জুি কিকত িকে। একক্ষকে রেতরকযত 

চাকরিকাকলি জন্য পেনশন মঞ্জুরিকত রেলম্ব কিা ো পেনশন আেক িাখা র্াকে না।  

 

২.২৮  নন-ম্যারিজ সাটি যরিককে  

সিকারি কম যচািীিকেি পেনশন সিজীকিে আকেশ,২০২০ এি অনুকেে ৩.০১ ও ৩.০২ পত এ সংক্রান্ত রেিাকনি 

উকেখ আকে। এ রেিান পমাতাকেক স্বামী অথো স্ত্রীি আজীেন োরিোরিক পেনশন প্রারপ্তি জন্য মৃত পেনশনাকিি 

স্ত্রী/স্বামী পুনিায় রেোি েন্ধকন আেদ্ধ িন নাই মকম য নন-ম্যারিজ সাটি যরিককে োরখকলি প্রকয়াজন িয়। তকে কম যচািীি 

রেিো স্ত্রীি পুনঃরেোি না কিাি অঙ্গীকািনামা ো প্রতযয়নেে োরখকলি শতয ৫০ (েিাশ) েেকিি ঊর্ধ্যেয়সী রেিোি 

পক্ষকে প্রকর্াজয িকে না। মৃত পেনশনাকিি স্ত্রী/স্বামী পুনিায় রেোি েন্ধকন আেদ্ধ িন নাই মকম য স্থানীয় রসটি 

ককে যাকিশকনি কাউরিলি/পেৌিসভাি পময়ি/ইউরনয়ন েরিষে পচয়ািম্যাকনি সাটি যরিকককেি রভরত্তকত সে যকশষ 

রনয়ন্ত্রেকািী কর্তযেকক্ষি প্রেত্ত সাটি যরিককে গ্রিেকর্াগ্য িকে। এ সাটি যরিককে সিকারি কম যচািীিকেি পেনশন 

সিজীকিে আকেশ,২০২০ এি সংকর্াজনী-৩ অনুসাকি প্রোন কিকত িকে। পকাে য িকত সাককসশন সাটি যরিককে 

প্রোকনি আি পকান োধ্যোিকতা থাককে না। 

২.২৯ োরষ যক পিােনীয় প্ররতকেেন 

 সিকারি কম যচািীিকেি পেনশন সিজীকিে আকেশ,২০২০ এি অনুকেে ৪.০৩ পত এ সংক্রান্ত রেিাকনি উকেখ আকে। 

এ রেিান পমাতাকেক পেনশন মঞ্জুরিি পক্ষকে সিকারি কম যচািীি োরষ যক পিােনীয় প্ররতকেেন রেকেচনাি প্রকয়াজন িকে 

না। অথ যাৎ পকান কম যচািীি োরষ যক পিােনীয় অনুকেেকন পকানরুে রেরুে মন্তব্য েিাল থাককলও তা পেনশন প্রোকনি 

পক্ষকে পকান অন্তিা রিকসকে িণ্য িকে না। 

 

 ২.৩০ কল্যাে কম যকতযা মকনানয়ন এেং কল্যাে কম যকতযাি োরয়ত্ব ও কতযব্য 

সিকারি কম যচািীিকেি পেনশন সিজীকিে আকেশ, ২০২০ এি অনুকেে ২.০১ পত কল্যাে কম যকতযা মকনানয়ন এেং 

তাকেি োরয়ত্ব সম্পককয আকলাচনা কিা িকয়কে। রনকম্ন এ রেষয়ক রেিানােলী উকেখ কিা িকলাঃ 

(ক) অেসিিমনকািী সিকারি কম যচািীিকেি পেনশন পকইস প্ররক্রয়াকিকে সিায়তা কিাি জন্য প্রকতযক 

মন্ত্রোলয়/রেভাি/অরিেপ্তি/েরিেপ্তি/েপ্তি পেনশন পকইস প্ররক্রয়াকিকেি সাকথ সিাসরি সম্পৃত্ত একজন 

কম যকতযাকক কল্যাে কম যকতযা রিকসকে মকনানয়ন কিকে। উক্ত কম যকতযা কল্যাে কম যকতযা নাকম েরিরচত িকেন। 

অরিকন্তু সংরিষ্ট সকল মন্ত্রোলয়/রেভাি/অরিেপ্তি/েরিেপ্তি/েপ্তিকক একজন কম যকতযাকক কল্যাে কম যকতযা 

রিকসকে মকনানয়ন রনরশ্চত ককি অথ য রেভািকক অেরিত কিকত রনকে যশনা জারি কিা িকয়কে। 

(খ) কল্যাে কম যকতযা পেনশন পকইস রনষ্পরত্তকত পেনশন মঞ্জুরিকািী কর্তযেক্ষ এেং প্রিান অথ য ও  রিসােিক্ষে 

কম যকতযা (রসএএিও)/রিসােিক্ষে অরিকসি সাকথ সমন্বয়ক রিকসকে কাজ কিকেন। অথ য রেভাকিি ২০-১২-

২০১৬ররঃ তারিকখি ০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০০৩.১৬-১৪১ নং স্মািককি মাধ্যকম (সিকারি কম যচািীিকেি 
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পেনশন সিজীকিে আকেশ,২০২০ এি সংকর্াজনী-১৮) পেনশন পকইস রনষ্পরত্তি রেষয়টি অরিকতি সিজ ককি 

পেনশনাকিি পভািারন্ত রনিসন ও কল্যাে কম যকতযাি জোেরেরিতা রনরশ্চত কিোকথ য রনকম্ন েরে যত োরয়ত্ব  ও 

কতযব্যসমূি কল্যাে কম যকতযাি জন্য রনি যািে কিা িকয়কে।  কল্যাে কম যকতযাকক এ োরয়ত্বসমূি র্থার্থভাকে 

োলন কিকত িকে।  

[ 

(i) সংরিষ্ট মন্ত্রোলয়/রেভাি/অরিেপ্তি/েরিেপ্তি/েপ্তকি কম যিত সকল কম যচািীি জন্ম তারিখ ও চাকরিকত 

রনি যারিত সকে যাচ্চ েয়সসীমা (েতযমাকন ৫৯ েেি এেং মুরক্তকর্াদ্ধা কম যচািীকেি পক্ষকে ৬০ েেি) পূরতযি 

তারিখসি িালনািাে তারলকা সংিক্ষে কিা; 

(ii) চাকরিকত রনি যারিত সকে যাচ্চ েয়সসীমা (েতযমাকন ৫৯ েেি এেং মুরক্তকর্াদ্ধা কম যচািীকেি পক্ষকে ৬০ 

েেি) পূরতযি ০১ েেি পূকে য পেনশন মঞ্জুিকািী কর্তযেক্ষ, রিসােিক্ষে অরিস ও সংরিষ্ট কম যচািীকক 

অেরিত কিা; 

(iii) সংরিষ্ট কম যচািীি সম্পৃক্ত অরডে আেরত্ত, রেভািীয় মামলা (র্রে থাকক) প্রভৃরতি িালনািাে তথ্যসি 

সংরিষ্ট কম যচািীি চাকরি বৃত্তান্ত কার্ যাকথ য সংগ্রি কিা; 

(iv) সংরিষ্ট কম যচািীি রেরুকদ্ধ রেভািীয় মামলা রকংো অরডে আেরত্ত থাককল, তা দ্রুত রনষ্পরত্তি েেকক্ষে 

গ্রিে কিা; 

(v) সংরিষ্ট কম যচািীি রনকে িকত সিকাকিি োওনাসমূি (র্রে থাকক) আোয়/েরিকশাি সম্পককয তোিরক 

কিা; 

(vi) সংরিষ্ট কম যচািীি না-োেী প্রতযয়নেে সংগ্রি কিা; 

(vii) সংরিষ্ট কম যচািীি ই.এল.রে.রস (Expected Last Pay Certificate), ছুটি  প্রাপ্যতাি 

প্রতযয়ন ও সািািে ভরেষ্য তিরেকলি সে যকশষ রস্থরতি রিসােেে সংগ্রি কিা; 

(viii) পেনশকনি আকেেন ও সািািে ভরেষ্য তিরেকলি চ্যিান্ত উকত্তালকনি রনি যারিত িিম সংিক্ষে কিা এেং 

তা প্রকয়াজনমত অেসিকাকল সংরিষ্ট কম যচািীকক/মৃত কম যচািীি েরিোিকক সিেিাি কিা; 

(ix) অেসি সংক্রান্ত কািজেোরে সংগ্রকি সিায়তা প্রোন এেং সংগৃিীত কািজেোরে সঠিক রকনা তা 

েিীক্ষা-রনিীক্ষাপূে যক চ্যিান্ত কিা; 

(x) অেসি-উত্তি ছুটি, ছুটি নিোয়ন, সািািে ভরেষ্য তিরেকলি চ্যিান্ত উকত্তালন ও পেনশকনি আকেেন 

সংরিষ্ট  কম যচািীি রনকে িকত র্থাসমকয় সংগ্রি ককি সংরিষ্ট কর্তযেকক্ষি রনকে পপ্রিে কিা; 

(xi) ছুটি নিোয়ন, সািািে ভরেষ্য তিরেকলি চ্যিান্ত উকত্তালন ও পেনশন মঞ্জুরিি কার্ যক্রম গ্রিে; 

(xii) সংরিষ্ট মন্ত্রোলয়/রেভাি/অরিেপ্তি/েপ্তিসমূকিি পেনশনািিকেি তারলকা এেং তাকেি ছুটি নিোয়ন, 

আনুকতারষক ও মারসক পেনশন প্রারপ্তি িালনািাে তথ্যারে মন্ত্রোলয়/রেভাি/েপ্তিসমুকিি ওকয়ে সাইকে 

(ওকয়ে সাইে থাকা সাকেকক্ষ) পেয়া এেং তা রনয়রমত িালনািাে কিা; 
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(xiii) র্রে পকান কািকে ছুটি নিোয়ন, আনুকতারষক ও পেনশন মঞ্জুরিেে র্থাসমকয় জারি কিা সম্ভে না িয় 

তা িকল তাি কািে ঊর্ধ্যতন কর্তযেক্ষ ও অথ য রেভািকক অেরিত কিা; 

(xiv) পেনশকনি আকেেনেে োরখল কিাি েি পকান আেরত্ত উত্থারেত িকল, তা রনষ্পরত্তি র্থার্থ েেকক্ষে 

গ্রিে কিা; 

(xv) মৃত কম যচািীি েরিোকিি রনকে িকত োরিোরিক পেনশন সংক্রান্ত কািজেোরে সংগ্রি ককি সংরিষ্ট 

কর্তযেকক্ষি রনকে োরখল কিা; 

(xvi) পেনশন পকইস রনষ্পরত্তি কার্ যক্রকমি প্ররতকেেন রনয়রমত সংরিষ্ট কর্তযেক্ষ ও অথ য রেভাকি পপ্রিে কিা; 

(xvii) পেনশন সম্পককয অথ য রেভাি িকত রেরভন্ন সমকয় জারিকৃত/জারিতব্য সকল আকেশ/েরিেে/প্রজ্ঞােন 

সংিক্ষে কিা এেং তা অনুসিেপূে যক র্থাসমকয় র্থার্থ েেকক্ষে গ্রিে কিা; এেং 

(xviii) সিকাি কর্তযক সময় সময় প্রেত্ত পেনশন সংক্রান্ত অন্যান্য োরয়ত্ব োলন কিা। 
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র্ততীয় অধ্যায় 

অেসিভাতা মঞ্জুরি 

 

৩.০ অেসিভাতাি আকেেন োরখল এেং মঞ্জুরিি সময়সীমা 

সিকারি কম যচািীকেি পেনশন সিজীকিে আকেশ,২০২০ এি অনুকেে ২.০৬ পত আনুকতারষক ও অেসিভাতাি আকেেন 

োরখল এেং মঞ্জুরিি সময়সীমা সম্পককয রেিান কিা িকয়কে। রনকম্ন এ রেষকয় রেস্তারিত আকলাচনা কিা িকলা। 

৩.১ অেসিভাতাি আকেেনেে োরখল 

(ক)   (i)   প্রতযারশত পশষ পেতনেে (ইএলরেরস) প্রারপ্তি ১ (এক) মাকসি মকধ্যই সংরিষ্ট কম যচািীি প্রাপ্যতা সাকেকক্ষ 

অেসি-উত্তি ছুটি, ছুটি নিোয়ন (লাম্পগ্রান্ট), ভরেষ্য তিরেকলি রস্থরত ও পেনশন মঞ্জুরিি আকেেন রনি যারিত 

িিকম র্থার্থ কর্তযেকক্ষি কাকে জমা পেকেন। রনি যারিত িিম এ আকেকশি সংকর্াজনী-৪ পত েরে যত আকে। এ 

রেষকয় েিেতীকত রেস্তারিত আকলাচনা কিা িকয়কে।  

(ii) পেনশকনি আকেেন প্রারপ্তি ৫ (োঁচ) মাকসি মকধ্য প্রশাসরনক মন্ত্রোলয়/পেনশন মঞ্জুিকািী কর্তযেক্ষ উক্ত 

কম যচািীি সারভযস বুক (প্রকর্াজয পক্ষকে) ও ই-চাকরি বৃত্তান্ত িালনািাে কিকেন।  

(iii) ইএলরেরস এেং রেআিএল-এ িমকনি পূকে যি ৩ (রতন) েেকিি পিককড যি রভরত্তকত সংরিষ্ট কম যচািীি কাকে 

সিকাকিি পেনা-োওনা অরগ্রম রিসাে ককি সংরিষ্ট কর্তযেকক্ষি রনকে িকত না-োেী প্রতযয়নেে সংগ্রি 

কিকেন। উক্ত ৩ (রতন) েেকিি পূূ্কে যি পকান কািজেে/না-োেীেে চাওয়া র্াকে না। 

(iv) অরজযত ছুটিি রিসাে রনরূেনক্রকম রেআিএল ও ছুটি নিোয়কনি (লাম্পগ্রান্ট) জন্য প্রাপ্য ছুটিি েরিমাে রনি যািে 

কিকত িকে। প্রশাসরনক কর্তযেক্ষ সিকাকিি আোয়কর্াগ্য অকথ যি েরিমাে রনরূেে ককি তা আোকয়ি ব্যেস্থা 

কিকেন।  

(খ)   উেযু যক্ত (ক) অনুকেে অনুর্ায়ী ব্যেস্থা গ্রিে ককি প্রশাসরনক কর্তযেক্ষ ৩(রতন) মাকসি মকধ্য সিকারি কম যচািীি 

অেসি-উত্তি ছুটি, ছুটি নিোয়ন (লাম্পগ্রান্ট) ও পেনশন মঞ্জুরিেে যুিেৎ জারি কিকেন। কল্যাে কম যকতযাককও অনুরূে 

জারিি তথ্য অেরিত কিকেন।  

(ি) পেনশন েরিকশাি আকেশ (রেরেও) জারিি জন্য প্রশাসরনক কর্তযেক্ষ পেনশন মঞ্জুরিি কািজেে সংরিষ্ট রিসােিক্ষে 

অরিকস পপ্রিে কিকেন। 

( )  কর্তযেক্ষ (অরিস প্রিান) সংরিষ্ট কম যচািীি আকেেনেকে রতরন পর্ তারিকখ {রেআিএল-এ িমকনি ৬(েয়) মাকসি 

ঊকর্ধ্য নয়} ভরেষ্য তিরেল োেে জমা ও মুনািা উকত্তালকনি ইো প্রকাশ কিকেন পস তারিখ ের্ যন্ত মুনািাসি (প্রকর্াজয 

পক্ষকে) ভরেষ্য তিরেল রস্থরত প্রোকনি আকেশ জারি কিকেন। কল্যাে কম যকতযাকক জারিি তথ্য অেরিত কিকত িকে।  
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(ঙ) পকান কম যচািীি রেরুকদ্ধ অরডে আেরত্ত থাককল তাঁি পেনশন পকইস সিকারি কম যচািীিকনি পেনশন সিজীকিে 

আকেশ, ২০২০ এি অনুকেে ৪.১০ অনুর্ায়ী রনষ্পরত্ত কিকত িকে (অনুকেে ৪.১০ এি রেিান রনকম্ন আকলাচনা কিা 

িকয়কে)।                                             

(চ) (i)  পকান কম যচািীি রেরুকদ্ধ অরডে আেরত্ত থারককল তাি পেনশন পকইস সিকারি কম যচািীিকেি  পেনশন সিজীকিে 

আকেশ,২০২০ এি ৪.১০ অনুকেকেি রেিান অনুর্ায়ী রনষ্পরত্ত কিকত িকে। প্রসংিক্রকম উকেখ্য পর্, অেসিিামী 

সিকারি কম যচািীি রেরুকদ্ধ অরডে আেরত্ত থাককল প্রশাসরনক কর্তযেক্ষ তা রনষ্পরত্তি রনরমত্ত  সে যারিক অগ্রারিকাি 

পেকেন।  

(ii) অেসিিামী সিকারি কম যচািীি রেরুকদ্ধ অরডে আেরত্ত থাককল/উত্থারেত িকল প্রশাসরনক কর্তযেক্ষ রসএন্ডএরজ এি 

োরষ যক অরডে রিকোে যভুক্ত অরডে আেরত্ত ব্যতীত অন্যান্য অরডে আেরত্তকত তাি ব্যরক্তিত োয় আকে রকনা তা 

অনরিক ৩(রতন) মাকসি মকধ্য রনি যািে কিকেন। অরডে আেরত্তকত অেসিিামী সিকারি কম যকতযা/কম যচািীি 

ব্যরক্তিত োয় না থাককল র্থািীরত পেনশন মঞ্জুি কিকেন। ব্যরক্তিত োয় থাককল তা পেনশনাকিি কাে পথকক 

আোয়পূে যক অথো তাি প্রাপ্য আনুকতারষক িকত কতযনপূে যক (েিেতীকত সমন্বয় সাকেকক্ষ) পেনশন পকইস রনষ্পরত্ত 

কিকত িকে।  

(iii) অরডে আেরত্তকত সংরিষ্ট প্রশাসরনক কর্তযেক্ষ কর্তযক র্রে পকান ব্যরক্তকক োয়ী কিা না িয় অথো র্রে তাি 

আরথ যক সংকিষ না থাকক তকে উক্ত অরডে আেরত্তি জন্য পকান সিকারি কম যচািীি পেনশন মঞ্জুরিকত রেলম্ব কিা 

র্াকে না।  

(iv) অেসিগ্রিেকািী কম যচািীি এক ো একারিক কম যস্থকলি পকান সমকয়ি অরডে অসম্পন্ন থাকাি কািকে তাি 

পেনশন মঞ্জুরিকত রেলম্ব কিা র্াকে না। কম যচািীি অেসিগ্রিকেি েি র্রে পেনশনাকিি রেরুকদ্ধ অরডে আেরত্ত 

উত্থারেত িয় এেং অরডে আেরত্তকত উক্ত কম যকতযা/কম যচািীি ব্যরক্তিত আরথ যক সংকিষ প্রমারেত িয় তািকল 

প্রশাসরনক কর্তযেকক্ষি রসদ্ধাকন্তি আকলাকক পেনশনাি/োরিোরিক পেনশনাকিি কাে পথকক অরডে আেরত্তকত 

উরেরখত অথ য আোয় কিা র্াকে।  

(ে)  উন্নয়ন প্রকল্প িকত িাজস্ব খাকত স্থানান্তরিত, আত্নীকিকেি মাধ্যকম পর্ািোনকৃত এেং এডিক রভরত্তকত রনকয়ািকৃত 

কম যচািীিেকক পেনশন আকেেকনি সাকথ তাি চাকরি স্থায়ীকিকেি/রনয়রমতকিকেি (প্রকর্াজয পক্ষকে) আকেশ োরখল 

কিকত িকে। 

[ 

৩.২ অেসিভাতা মঞ্জুরিি ক্ষমতা 

সিকারি কম যচািীিকেি পেনশন সিজীকিে আকেশ, ২০২০ এি অনুকেে ৪.১১ অনুর্ায়ী অথ য রেভাকিি ব্যয় ব্যেস্থােনা 

অনুরেভাি কর্তযক জািীকৃত ১৬-০৮-২০১৫ ররঃ তারিকখি ০৭.০০.০০০০.১৫১.২২.০০৩.১২-৩৫১(১) নং প্রজ্ঞােন (এেং 

এি েিেতী সংকশািনী আকেশসি) অনুর্ায়ী অনুন্নয়ন োকজকে প্রেত্ত আরথ যক ক্ষমতাি ৩৩ ও ৩৪ নং অনুকেে অনুর্ায়ী 

ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তযেক্ষ অেসিভাতা মঞ্জুি কিকেন।  
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অনুন্নয়ন োকজকে প্রেত্ত আরথ যক ক্ষমতাি ৩৩ ও ৩৪ অনুকেে অনুর্ায়ী রেরভন্ন ের্ যাকয়ি কর্তযেকক্ষি অেসিভাতা মঞ্জুরিি 

ক্ষমতা রনম্নরুেঃ 

 

মঞ্জুিকািী কর্তযেক্ষ 

অরে যত ক্ষমতা  

পেনশন মঞ্জুরি পেনশকনি রেরনময় মূল্য েরিকশাি        

(আনুকতারষক) 

মন্ত্রোলয়/রেভাি সংরিষ্ট কম যচািীি রনকয়ািকািী 

কর্তযেক্ষ িোি পক্ষকে পূে য ক্ষমতা  

পূে য ক্ষমতা  

সংযুক্ত েপ্তি প্রিান  

(অরিেপ্তি/ েরিেপ্তি) 

ঐ পেনশন মঞ্জুরিি ক্ষমতা থাকাি পক্ষকে পূে য 

ক্ষমতা  

রেভািীয়/আিরলক অরিস ঐ পেনশন মঞ্জুরিি ক্ষমতা থাকাি পক্ষকে পূে য 

ক্ষমতা 

পজলা ের্ যাকয়ি অরিস  ঐ পেনশন মঞ্জুরিি ক্ষমতা থাকাি পক্ষকে পূে য 

ক্ষমতা 

উেকজলা ের্ যাকয়ি অরিস শূন্য শুন্য 

 

 

৩.৩ অেসিগ্রিকেি পূূ্কে য প্রতযারশত পশষ পেতনেে (ইএলরেরস) (Expected Last Pay 

Certificate) জারি 

সিকারি কম যচািীিকেি পেনশন সিজীকিে আকেশ,২০২০ এি অনুকেে ২.০৫ এ প্রতযারশত পশষ পেতনেে জারি সংক্রান্ত 

রেিাকনি উকেখ আকে। এ রেিানসমূি রনম্নরুেঃ 

(ক) (i) সিকারি কম যচািীিকেি পেনশন সিজীকিে আকেশ,২০২০ এি সংকর্াজনী-১ এ প্রেত্ত িিকমে অনুর্ায়ী  

ইএলরেরস জারি কিকত িকে। 

(ii)  প ারষত কম যচািীিকেি ইএলরেরস সংরিষ্ট রিসােিক্ষে অরিস পূিে ও জারি কিকে।  

(iii) অক ারষত কম যচািীিকেি ইএলরেরস সংরিষ্ট আয়ন-ব্যয়ন কম যকতযা পূিে কিকেন এেং সংরিষ্ট রিসােিক্ষে 

কম যকতযা উিা প্রারপ্তি ৭ (সাত) কম যরেেকসি মকধ্য প্ররতস্বাক্ষিপূে যক জারি কিকে। 

(iv)   সিকারি কম যচািীি অেসি-উত্তি ছুটিকত িমকনি ১১ (এিাি) মাস পূকে য ইএলরেরস জারি কিকত িকে। 

(v) “অেসি-উত্তি ছুটিকত িমকনি অব্যেরিত পূূ্কে যি তারিকখ” এেং “চ্যিান্ত অেসি গ্রিকেি অব্যেরিত পূকে যি 

তারিকখ” পশষ আিিেকর্াগ্য/রনি যািেকর্াগ্য প্রতযারশত পেতন ইএলরেরস-পত উকেখ কিকত িকে। 

(vi) ইএলরেরস রিসােিক্ষে অরিকস পপ্রিেকাকল ইএলরেরস’ি সাকথ প্রশাসরনক কর্তযেক্ষ কর্তযক স্বাক্ষরিত ই-চাকরি 

বৃত্তাকন্তি িালনািাে অনুরলরে সংযুক্ত কিকত িকে। 

(vii) ই-চাকরি বৃত্তাকন্ত অরনষ্পরত্তকৃত অরডে আেরত্ত ও রেভািীয় মামলাি তথ্য থাককল তা ইএলরেরস’এি ক্ররমক 

৪(ঢ) পত লালকারলকত উকেখ কিকত িকে। 
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(viii) অেসি-উত্তি ছুটিকালীন পকান োরষ যক পেতন বৃরদ্ধ থাককল তারিখসি েরি যত পেতকনি েরিমাে ইএলরেরসকত 

উকেখ কিকত িকে। 

(ix) অেসি-উত্তি ছুটিকত র্াোি অব্যেরিত পূূ্কে যি তারিকখ প্রাপ্য ছুটি এেং সিকাকিি োওনা সংক্রান্ত তথ্যারে অরগ্রম 

রিসাে ককি ইএলরেরস-পত অন্তভূ যক্ত কিকত িকে। 

(x) ইএলরেরস প্রারপ্তি েি চাকরি সংক্রান্ত পকান েরিেতযন  েকল প্রশাসরনক কর্তযেক্ষ িালিািাে ই-চাকরি বৃত্তান্ত 

রিসােিক্ষে অরিস এেং সংরিষ্ট কম যচািীি কাকে পপ্রিে রনরশ্চত কিকেন। 

(xi) ইএলরেরস-এি ৪ নং ক্ররমকক েরে যত তথ্য সম্পককয েিেতীকত আি পকান আেরত্ত সংরিষ্ট কম যচািীি রেরুকদ্ধ 

োেীকািী প্ররতষ্ঠান উত্থােন কিকত োিকে না।  

(খ)  সিকারি কম যচািীিকেি পেনশন সিজীকিে আকেশ, ২০২০ এি সংকর্াজনী-১ অনুসাকি ইএলরেরস-পত পর্ সকল 

তথ্যারে  রলরেেদ্ধ কিকত িকে তা রনম্নরুেঃ 

 (i) কম যচািী সংক্রান্ত তথ্যারে {নাম, েেরে (েতযমান), জাতীয় েরিচয়েে নম্বি, অরিস, জন্ম তারিখ, গ্রািয চাকরিকত 

প্রথম পর্ািোকনি তারিখ ও েেরে, অেসি গ্রিকেি তারিখ, অেসি-উত্তি ছুটি (রেআিএল) আিকম্ভি তারিখ, 

চ্যিান্ত  অেসিগ্রিকেি তারিখ, পশষ আিরিত পেতন পস্কল, েিেতী োরষক পেতন বৃরদ্ধি তারিখ);  

(ii) পেয় মারসক পেতন-ভাতাি রেেিে {মূল পেতন, রেআিএল কালীন োরষ যক পেতন বৃরদ্ধ (েরিমাে), রেকশষ পেতন, 

োরয়ত্ব/রেকশষ ভাতা, োরি ভািা ভাতা, রচরকৎসাভাতা, মিা য ভাতা, র্াতায়াত ভাতা, পিালাই ভাতা, ব্যরক্তিত 

ভাতা, কারিিরি ভাতা, আপ্যায়ন ভাতা, টিরিন ভাতা, পমাোইল/পসল পিান ভাতা, আোরসক পেরলকিান নিোয়ন 

ভাতা, অন্যান্য;  

(iii) রেস্তারিত রেেিেসি (রিসাে নম্বি, রিসােটি সিকাি  প্রেত্ত মুনািাসি/মুনািামুক্ত, পেতন িকত রনয়রমত জমাি 

িাি, রেিত জুন মাকসি ৩০ তারিকখি রস্থরত/ জমা োকা, অেসি-উত্তি ছুটি আিকম্ভি অব্যেরিত পূকে যি তারিকখ 

প্রতযারশত পমাে রস্থরত /জমা োকা, আকেেকন উরেরখত তারিখ ( রেআিএল-এ িমকনি ৬ মাকসি ঊকর্ধ্য নয়) 

ের্ যন্ত প্রতযারশত পমাে রস্থরত/ জমা োকা) ভরেষ্য তিরেকলি রিসাে;  

(iv) আোয়কর্াগ্য েককয়া ও গৃিীত অরগ্রকমি সুেসি অেরশষ্ট কতযকনি (গৃি রনম যাে/লযাে ক্রয়/ জরম ক্রয় অরগ্রম, মেি 

কাি/সাইককল/করম্পউোি, ভ্রমে ভাতা অরগ্রম, অরগ্রম পেতন, োরি ভািা, িারি ভািা, প্রারিকাি প্রাপ্ত িারিি 

অরগ্রম, গ্যাস রেল, রেদুযত রেল, েয়ঃ ও োরন কি, পেৌি কি, অন্যান্য, সংরিষ্ট রিসােিক্ষে অরিকসি পিককড যি 

রভরত্তকত কম যকতযা/কম যচািীি রনকে পথকক অন্য পকান আোয়কর্াগ্য অথ য (র্রে থাকক) এেং প্রশাসরনক কর্তযেকক্ষি 

কাে পথকক অরডে আেরত্ত ও রেভািীয় মামলা ইতযারে সম্পরকযত তথ্যারে (র্রে থাকক) লাল কারলকত উকেখ 

কিকত িকে। 

 (v) রনি যারিত  কি অরজযত ছুটিি রিসাে অথ যাৎ ছুটিি িিে (পূে য িি পেতকন, অি য িি পেতকন), পমাে অরজযত ছুটি, পমাে 

পভািকৃত ছুটি এেং পমাে অেরশষ্ট ছুটি।  
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৩.৪ পেনশন /োরিোরিক পেনশন পুনঃমঞ্জুরিি রেিান 

সিকারি কম যচািীিকেি পেনশন সিজীকিে আকেশ,২০২০ এি অনুকেে ৪.০১ পত পেনশন/োরিোরিক পেনশন মঞ্জুরি 

সংক্রান্ত রেিাকনি কথা েলা িকয়কে। এ রেিান পমাতাকেক পেনশনাকিি মৃতুযি েি তাি রেিো স্ত্রী/রেেত্নীক স্বামীি 

পেনশন প্রারপ্তি পক্ষকে পুনিায় পেনশন মঞ্জুরিি প্রকয়াজন িকে না। তকে পেনশনাকিি রেিো স্ত্রী/রেেত্নীক স্বামীি মৃতুযি 

েি তাি উত্তিারিকািীিেকক োরিোরিক পেনশন প্রোকনি পক্ষকে পুনিায় মঞ্জুরিি প্রকয়াজন িকে।  

 

৩.৫ জরুরিরভরত্তক পেনশন প্রোন  

সিকারি কম যচািীিকেি পেনশন সিজীকিে আকেশ,২০২০ এি অনুকেে ৪.০২ পত  জরুরিরভরত্তক পেনশন প্রোকনি 

রেিাকনি কথা েলা িকয়কে। এ রেিান পমাতাকেক োধ্যতামূলক অেসি, অক্ষমতাজরনত অেসি এেং মৃতুযজরনত কািকে 

পেনশকনি পক্ষকে আকেেনেে প্রারপ্তি ১ (এক) মাকসি মকধ্য প্রশাসরনক কর্তযেক্ষ এেং েিেতী ১০ (েশ) কম যরেেকসি 

মকধ্য রিসােিক্ষে অরিস সকল আনুষ্ঠারনকতা সমােনাকন্ত র্থাক্রকম পেনশন মঞ্জুরি ও রেরেও জারি কিকেন। ব্যথ যতায় 

সিকারি কিমচািীিকেি পেনশন সিজীকিে আকেশ, ২০২০ এি অনুকেে ২.১১ অনুকেকেি রেিান অনুর্ায়ী সামরয়ক 

(Provisional) পেনশন প্রোন কিকত িকে। অনুকেে ২.১১ এি রেিান িকেঃ  

পর্ সকল পেনশন পকইস না-োেী প্রতযয়নেে অথো অন্যান্য প্রকয়াজনীয় কাজেেোরেি অভাকে রনষ্পরত্ত কিা 

সম্ভে িয় না পস সে পক্ষকে সংরিষ্ট কম যচািীি /উেযুক্ত উত্তিারিকািীি আকেেনক্রকম প্রাপ্য আনুকতারষককি 

শতকিা ৮০ ভাি এেং প্রাপ্য পূে য রনে পেনশন সামরয়কভাকে প্রোন কিকত িকে। েিেতীকাকল কমেকক্ষ ৬ 

(েয়) মাকসি মকধ্য সংরিষ্ট অরিস প্রকয়াজনীয় কািজেোরে সংগ্রি ককি পেনশন পকইসটি চ্যিান্ত কিকে। 

অন্যথায় উক্ত ৬ (েয়) মাস অরতক্রান্ত িোি অব্যেরিত েি সামরয়কভাকে প্রেত্ত রনে পেনশন, পেনশনাকিি 

রনজস্ব রেেিেীি রভরত্তকত চ্যিান্ত কিকত িকে এেং আনুকতারষককি অেরশষ্ট অংশ েরিকশাি কিকত িকে। তকে 

অরডে  আেরত্ত থাককল তা সিকারি কম যচািীিকেি পেনশন সিজীকিে আকেশ, ২০২০ এি অনুকেে ৪.১০ নং 

অনুকেে অনুর্ায়ী রনষ্পরত্ত কিকত িকে। 

সিকারি কিমচািীিকেি পেনশন সিজীকিে আকেশ, ২০২০ এি অনুকেে ৪.১০ অনুকেকেি রেিান রনম্নরূেঃ 

(i) প্রশাসরনক কর্তযেক্ষ অেসিিামী কম যচািীিকেি অরনষ্পন্ন অরডে আেরত্তসমূি (র্রে থাকক) ের্ যাকলাচনা ককি 

রনরে যষ্ট সময়সীমাি মকধ্য অরডে অরিেপ্তকি (প্রকর্াজয পক্ষকে) জোে পপ্রিে কিকেন। প্রকয়াজকন সংরিষ্ট 

অরডে অরিেপ্তকিি সাকথ রি-েক্ষীয় ও রে-েক্ষীয় সভাি মাধ্যকম অরডে আেরত্ত রনষ্পরত্তি ব্যেস্থা গ্রিে 

কিকত িকে। অেসি িমনকািী কম যকতযা/কম যচািীি রেরুকদ্ধ উত্থারেত অরনষ্পন্ন অরডে আেরত্ত রনষ্পরত্তি 

রেষকয় অরডে অরিেপ্তিসমূি সকে যাচ্চ অগ্রারিকাি প্রোন কিকে। কল্যাে কম যকতযা এ রেষকয় পিাকাল েকয়ন্ট 

রিকসকে রেকেরচত িকেন। 

(ii) অেসিিমনকািী সিকারি কম যচািীি রেরুকদ্ধ অরডে আেরত্ত থাককল/উত্থারেত িকল প্রশাসরনক কর্তযেক্ষ 

(অরগ্রম অনুকেকেি পক্ষকে প্রশাসরনক কর্তযেক্ষ েলকত মন্ত্রোলয়/রেভাি-এি সরচে,  এেং সািািে 

অনুকেকেি পক্ষকে সরচোলকয় কম যিত কম যচািীকেি পক্ষকে সরচে এেং অরিেপ্তি/েরিেপ্তি/সংস্থায় কম যিত 
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কম যচািীকেি পক্ষকে রেভািীয় প্রিান) কম্পকট্রালাি এন্ড অরডেি পজনাকিকলি (রসএন্ডএরজ) োরষ যক অরডে 

রিকোে যভুক্ত অরডে আেরত্ত ব্যতীত অন্যান্য অরডে আেরত্তকত তাি ব্যরক্তিত োয় আকে রকনা তা অনরিক ৩ 

(রতন) মাকসি মকধ্য রনি যািে কিকেন। অরডে আেরত্তকত অেসিিমনকািী কম যকতযা/কম যচািীি ব্যরক্তিত 

োয় না থাককল র্থািীরত পেনশন মঞ্জুি কিকত িকে। ব্যরক্তিত োয় থাককল তা পেনশনাকিি কাে পথকক 

আোয়পূে যক অথো তাি প্রাপ্য আনুকতারষক িকত কতযনপূে যক (েিেতীকত সমন্বয় সাকেকক্ষ) পেনশন পকইস 

রনষ্পরত্ত কিকত িকে। অরডে আেরত্তকত সংরিষ্ট প্রশাসরনক কর্তযেক্ষ কর্তযক র্রে পকান ব্যরক্তকক োয়ী কিা 

না িয় অথো আরথ যক সংকিষ না থাকক তািকল উক্ত অরডে আেরত্তি জন্য পকান সিকারি কম যচািীি 

পেনশন মঞ্জুরিকত রেলম্ব কিা র্াকে না।  

(iii) অেসিগ্রিেকািী কম যচািীি এক ো একারিক কম যস্থকলি পকান সমকয়ি অরডে আেরত্ত অসম্পন্ন থাকাি 

কািকে তাি পেনশন মঞ্জুরিকত রেলম্ব কিা র্াকে না। কম যচািীি অেসিগ্রিকেি েি র্রে পেনশনাকিি রেরুকদ্ধ 

অরডে আেরত্ত উত্থারেত িয় তািকল প্রশাসরনক কর্তযেকক্ষি রসদ্ধাকন্তি আকলাকক পেনশনাকিি/োরিোরিক 

পেনশনাকিি কাে পথকক অরডে আেরত্তকত উকেরখত অথ য আোয় কিা র্াকে।  

জরুরিরভরত্তক পেনশন মঞ্জুরিি কািে রনকয় রনকম্ন আকলাচনা কিা িকলাঃ 

(১) োধ্যতামূলক অেসিঃ সিকারি চাকরি আইন, ২০১৮ এি িািা ৪৩ এি রেিান পমাতাকেক পকান সিকারি 

কম যচািীি ৫৯ েেি েয়স পূরতযকত এেং মুরক্তকর্াদ্ধা কম যচািীি ৬০ েেি েয়স পূরতযকত অেসিগ্রিে কিকল 

জরুরিরভরত্তক পেনশন মঞ্জুি কিকত িকে। তকে উক্ত আইকনি ৪৪ িািাি অিীন ঐরেক অেসি এেং ৪৫ িািা 

অিীন সিকাি কর্তযক অেসি প্রোকনি পক্ষকে জরুরিরভরত্তক পেনশন মঞ্জুরিি রেিান প্রকর্াজয নয়।  

(২) অক্ষমতাজরনত অেসিঃ সিকারি চাকরি আইন, ২০১৮ এি িািা ৪৬ এি রেিান পমাতাকেক পকান সিকারি 

কম যচািী শািীরিক ো মানরসক অসামথ্যয ো তেককল্যি কািকে সিকাি কর্তযক িঠিত পমরডককল পোড য কর্তযক কার্ য 

সম্পােকন স্থায়ীভাকে অক্ষম প ারষত িকয় অেসিগ্রিে কিকল জরুরিরভরত্তক পেনশন মঞ্জুি কিকত িকে।  

(৩) মৃতুযজরনত কািকে োরিোরিক পেনশনঃ পকান কম যচািী কম যিত অেস্থায় মৃতুযেিে কিকল উক্ত মৃত কম যচািীি 

েরিোকিি অনুকূকল জরুরিরভরত্তক োরিোরিক পেনশন মঞ্জুি কিকত িকে।  

 

৩.৬ সামরয়ক অেসিভাতা প্রোন 

 পেনশন প্রারপ্তি জন্য আকেেন কিা সকেও প্রকয়াজনীয় কািজেকেি অভাকে পেনশন সিজীকিে আকেশ অনুসাকি র্রে 

রনি যারিত সমকয়ি মকধ্য পেনশন পকইস রনষ্পরত্ত কিা সম্ভে না িয়, তািকল অেসিপ্রাপ্ত কম যচািীকক অথো তাি মৃতুযজরনত 

কািকে তাি েরিোিকক সামরয়ক পেনশন পেওয়াি রেিান আকে।  

সিকারি কম যচািীিকেি পেনশন সিজীকিে আকেশ, ২০২০ এি  ২.১১ অনুূ্কেকেি রেিান অনুসাকি পর্ সে পেনশন পকইস 

নাোেী প্রতযয়নেে অথো অন্যান্য প্রকয়াজনীয় কািজেোরেি অভাকে রনষ্পরত্ত কিা সম্ভে িয় না পস সে পক্ষকে সংরিষ্ট 

কম যচািীি /উেযুক্ত উত্তিারিকািীি আকেেনক্রকম প্রাপ্য আনুকতারষককি শতকিা ৮০ ভাি এেং প্রাপ্য পূে য রনে পেনশন 

সামরয়কভাকে প্রোন কিা পর্কত োকি। েিেতী ৬ (েয়) মাকসি মকধ্য সংরিষ্ট অরিস প্রকয়াজনীয় কািজেোরে সংগ্রি 
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ককি পেনশন পকইসটি চ্যিান্ত রনষ্পরত্ত কিকে। অন্যথায় উক্ত ৬ (েয়) মাস অরতক্রান্ত িোি অব্যােরিত েি সামরয়কভাকে 

প্রেত্ত রনে পেনশন, পেনশনাকিি রনজস্ব রেেিেীি রভরত্তকত চ্যিান্ত কিকত িকে এেং আনুকতারষককি োকী অংশ েরিকশাি 

কিকত িকে। তকে অরডে আেরত্ত থাককল তা  পেনশন সিজীকিে আকেশ,২০২০ এি ৪.১০ নং অনুকেকেি রেিান 

পমাতাকেক রনষ্পরত্ত কিকত িকে। 

৩.৭  পেনশন  প্ররক্রয়াি  িািাোরিক  কার্ যক্রকমি নমুনা (প্রকসস ম্যাে) 

সিকারি কম যচািীিকেি পেনশন সিজীকিে আকেশ, ২০২০ এি ৪.১৪ নং অনুকেকে পেনশন প্ররক্রয়াি িািাোরিক 

কার্ যক্রকমি নমুনা রেষকয় উকেখ কিা িকয়কে। এ রেিান রনম্নরুেঃ 

অেসিগ্রিেকািী সিকারি কম যচািীিকেি পেনশন প্ররক্রয়া সিজীকিে/পেনশন মঞ্জুরি কার্ যক্রম দ্রুত সম্পােন কিাি লকক্ষয 

সংরিষ্ট মন্ত্রোলয়/রেভাি/অরিেপ্তি/ েরিেপ্তি/ েপ্তি/ মকনানীত কল্যাে কম যকতযা অেসিিমনকািী 

কম যকতযা/কম যচািীিকেি জন্ম তারিখ, রেআিএল-এ িমকনি তারিখ ইতযারে উকেখসি পেসিকারি কম যচািীিকেি পেনশন 

সিজীকিে আকেশ, ২০২০ এি সংকর্াজনী-১২ পমাতাকেক একটি পেনশন প্রকসস ম্যাে (রনকম্নি অনুরূে) প্রস্তত ককি 

সংরিষ্ট েপ্তি েিােি পপ্রিে কিকেন।  

 

পেনশন প্ররক্রয়াি িািাোরিক কার্ যক্রকমি নমুনা 

(Pension Process Map & Time Frame) 

 

কম যকতযাি নাম ও েেরে (কাল্পরনক): পমাঃ িারসনুি িিমান, যুগ্মসরচে 

েরিরচরত নম্বি (র্রে থাকক): 

কার্ যালকয়ি নাম:-------------------------------, রেভাি:----------------------------, মন্ত্রোলয়:---------------------- 

জন্ম তারিখ (কাল্পরনক) : ০২/১০/১৯৫৮ 

রেআিএল িমকনি তারিখ: ০২/১০/২০১৭ 

চ্যিান্ত অেসিগ্রিকেি তারিখঃ ০২/১০/২০১৮ 

ক্ররমক 

নং 

পেনশন সিজীকিে আকেশ, ২০২০ 

পমাতাকেক কার্ যক্রম 

োস্তোয়নকািী 

কর্তযেক্ষ/ কম যকতযা 

সময়/তারিখ মন্তব্য 

১. ২.০৪ অনুসাকি অরগ্রম তারলকা প্রেয়ন  

এেং েপ্তি প্রিান, রিসােিক্ষে অরিস, 

সংরিষ্ট অন্যান্য অরিকস পপ্রিে 

কল্যাে কম যকতযা ০১/১০/২০১৬ 

(রেআিএল িমকনি 

কমেকক্ষ এক েেি পূকে য) 

 

২.

  

২.০৫ অনুসাকি ইএলরেরস 

(Expected Last Pay 

Certificate) জারি  

রিসােিক্ষে অরিস ০১/১১/২০১৬ 

(রেআিএল িমকনি ১১ 

মাস পূকে য) 

 

৩. ২.০৬ (ক) অনুসাকি রনি যারিত িিকম 

অেসি-উত্তি ছুটি, ছুটি নিোয়ন 

(লাম্পগ্রান্ট), ভরেষ্য তিরেকলি রস্থরত ও 

পেনশন  মঞ্জুরিি আকেেন 

অেসি গ্রিেকািী 

সিকারি কম যচািী 

০১/১২/২০১৬ 

(ইএলরেরস প্রারপ্তি ০১ 

মাকসি মকধ্য) 
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২.০৬ (ক) অনুসাকি সিকাকিি রনকে 

পেনা-োওনা অরগ্রম রিসাে ও সংরিষ্ট 

কর্তযেকক্ষি না-োেী প্রতযয়নেে সংগ্রি 

প্রশাসরনক 

মন্ত্রোলয়/ পেনশন 

মঞ্জুিকািী কর্তযেক্ষ 

৩০/০৪/২০১৭ 

(পেনশকনি আকেেন 

প্রারপ্তি ০৫ মাকসি মকধ্য) 

 

২.০৬ (খ) অেসি-উত্তি ছুটি, ছুটি 

নিোয়ন (লাম্পগ্রান্ট) ও পেনশন 

মঞ্জুরিেে জারি 

ঐ ৩০/০৭/২০১৭ 

(২.০৬ (ক) অনুর্ায়ী 

ব্যেস্থা গ্রিকেি ০৩ মাকসি 

মকধ্য) 

 

২.০৬ (ি) পেনশন েরিকশাি আকেশ 

(রেরেও) জারিি জন্য কািজেে 

রিসােিক্ষে অরিকস পপ্রিে 

ঐ অরেলকম্ব  

৪. ২.০৭ (ক) অনুসাকি ছুটি নিোয়ন 

(লাম্পগ্রান্ট) মঞ্জুরি আকেশ প্রারপ্তি েি 

রেল োরখল  

অেসিগ্রিেকািী 

সিকারি কম যচািী 

অরেলকম্ব রেল োরখকলি 

উেি রনভযিশীল 

২.০৭ (ক) অনুসাকি রেল প্রারপ্তি েি ছুটি 

নিোয়ন অথ যাৎ লাম্পগ্রাকন্টি পচক 

প্রোন/EFT পপ্রিে 

রিসােিক্ষে অরিস রেল প্রারপ্ত সাকেকক্ষ 

রেআিএল –এ িমকনি 

েিেতী ৩(রতন) 

কার্ যরেেকসি মকধ্য 

 

২.০৭ (খ) অনুসাকি পেনশন েরিকশাি 

আকেশ (রেরেও) জারি  

রিসােিক্ষে অরিস পেনশন মঞ্জুরিি 

কািজেে প্রারপ্তি ১০ 

(েশ) কার্ যরেেকসি মকধ্য 

পেনশন মঞ্জুরিি 

কািজেে প্রারপ্ত 

সাকেকক্ষ 

২.০৭ (খ) অনুসাকি আনুকতারষক োকাি 

পচক প্রোন/EFT পপ্রিে 

রিসােিক্ষে অরিস রেআিএল পশষ িওয়াি 

েি রেন/ চ্যিান্ত অেসি 

গ্রিকেি রেন সংরিষ্ট 

কম যচািীি রনকে/ব্যাংক 

একাউকন্ট পপ্রিে 

 

২.০৭ (ি) অনুসাকি চ্যিান্ত অেসি 

গ্রিকেি েি পেনশনাকিি মারসক পেনশন 

EFT এি মাধ্যকম তািাি ব্যাংক 

একাউকন্ট পপ্রিে 

রিসােিক্ষে অরিস প্ররত মাকসি পেনশন 

েিেতী মাকসি ১ (এক) 

তারিকখ 

 

 

কল্যাে কম যকতযা 

নাম, স্বাক্ষি ও সীল 

 

 

৩.৮ পেনশন িিম  

 সিকারি কম যচািীিকেি পেনশন সিজীকিে আকেশ, ২০২০ এি ৪.০৭ নং অনুকেকে অেসিগ্রিেকািীকেি পেনশন 

িিম এেং োরিোরিক পেনশন িিম সংক্রান্ত রেিাকনি উকেখ কিা িকয়কে। এ রেিান রনম্নরুেঃ 

(ক) এ রেিান পমাতাকেক সিকারি কম যচািীিকেি পেনশন সিজীকিে আকেশ, ২০২০ জারিি তারিখ িকত অথ যাৎ ০৬ 

পিব্রুয়ারি ২০২০ তারিখ িকত কম যচািীি রনকজ অেসকিি পক্ষকে পেনশন িিম ২.১ (সিকারি কম যচািীিকেি 

পেনশন সিজীকিে আকেশ,২০২০ এি সংকর্াজনী-৪) এেং োরিোরিক পেনশকনি পক্ষকে োরিোরিক পেনশন 

িিম ২.২ (সিকারি কম যচািীিকেি পেনশন সিজীকিে আকেশ,২০২০ এি সংকর্াজনী-৫) ব্যেহৃত িকে। 

(খ)  জনপ্রশাসন  মন্ত্রোলয় প্রকয়াজনীয় ও ের্ যাপ্ত িিম সিেিাকিি ব্যেস্থা কিকে।  
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(ি)  এ িিকম উরেরখত তকথ্যি োইকি অরতরিক্ত আি পকান তথ্য অেসিগ্রিেকািী /উত্তিারিকািীি কাে পথকক চাওয়া 

র্াকে না।  

( ) োরিোরিক পেনশকনি জন্য উত্তিারিকািী/উত্তিারিকািীিকেি (স্বামী/স্ত্রী/সন্তানিে) নমুনা-স্বাক্ষি ও েরে পেনশন 

িিকম সংকর্াজকনি রনরমকত্ত স্থান/ ি রনরে যষ্ট কিকত িকে। 

 

৩.৮.১ অেসিজরনত পেনশন িিম (২.১) পূিকেি রনকে যশােরলঃ 

(ক) সিকারি কম যচািী অেসি-উত্তি ছুটিকত িমকনি কমেকক্ষ ১০ মাস পূকে য িিকমি প্রথম অংশ পূিে ককি উিাি ৩ 

(রতন) করে তাঁি অরিস প্রিাকনি রনকে োরখল কিকেন। অেসি-উত্তি ছুটি পভাি কিকত না চাইকল অেসিগ্রিে 

কিাি জন্য   কমেকক্ষ ১২ মাস পূকে য োরখল কিকত িকে। 

(খ) অরিস প্রিান িিকমি রিতীয় অংশ পূিে ককি না-োেী প্রতযয়নেে ও মন্তব্য/সুোরিশসি ২ (দুই) করে িিম 

পেনশন মঞ্জুিকািী কর্তযেকক্ষি রনকে পেশ কিকেন। 

(ি) মঞ্জুিকািী কর্তযেক্ষ না-োেী প্রতযয়নেেসি সকল েরললেে র্াচাই ককি িিকমি র্ততীয় অংশ পূিে কিকেন। রতরন 

অেসি ভাতা ও আনুকতারষক মঞ্জুরিি আকেশ রেকেন এেং পেনশন েরিকশাি আকেশ জারিি জন্য মঞ্জুরি 

আকেশসি ১ (এক) করে িিম সংরিষ্ট রিসােিক্ষে অরিকস পপ্রিে কিকেন। 

( ) রিসােিক্ষে অরিস প্রতযারশত পশষ পেতনেে, না-োেী প্রতযয়নেে ও মঞ্জুরি আকেশসি েিেতী প্রকয়াজনীয় অন্যান্য 

সকল রিসাে চ্যিান্ত রনিীক্ষাকন্ত িিকমি চতুথ য অংশ পূিে কিকেন এেং পেনশন েরিকশাি আকেশ (রেরেও) জারি 

কিকেন। 

(ঙ) সঠিক তকথ্যি অভাকে পেনশন রনষ্পরত্ত র্াকত রেলরম্বত না িয় পস জন্য িিকমি পর্ পকান স্থাকনি অপ্রকয়াজনীয় অংশ 

কারল রেকয় পককে রেকত িকে এেং র্থাস্থাকন প্রকয়াজনীয় সঠিক তথ্য রলখকত/সংকর্াজন কিকত িকে। 

৩.৮.২ োরিোরিক পেনশন িিম (২.২) পূিকেি রনকে যশােরলঃ 

(ক)  আকেেনকািী তেি উত্তিারিকাি সনেেেসি িিকমি প্রথম অংশ পূিে ককি ৩(রতন) করে িিম মৃত কম যচািীি 

পশষ অরিস প্রিাকনি রনকে োরখল কিকেন। মকনানীত উত্তিারিকািীিে একক অরভভােককত্বি একটি 

আকেেনেে োরখল কিকেন। 

(খ) অরিস প্রিান িিকমি রিতীয় অংশ পূিে ককি না-োেী প্রতযয়নেে ও মন্তব্য/সুোরিশসি ২(দুই) করে িিম 

পেনশন মঞ্জুিকািী কর্তযেকক্ষি রনকে পেশ কিকেন। তকে পক্ষে রেকশকষ সিকারি কম যচািীিকেি পেনশন 

সিজীকিে আকেশ,২০২০ এি অনুকেে ৪.০৯ (খ) পমাতাকেক সিাসরি রিসােিক্ষে অরিকসও োরখকলি সুকর্াি 

আকে।  
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(ি)  মঞ্জুিকািী কর্তযেক্ষ না-োেী প্রতযয়নেেসি সকল েরললেে র্াচাই ককি িিকমি র্ততীয় অংশ পূিে কিকেন। 

রতরন অেসি ভাতা ও আনুকতারষক মঞ্জুরিি আকেশ রেকেন এেং পেনশন েরিকশাি আকেশ জারিি জন্য মঞ্জুরি 

আকেশসি ১(এক) করে িিম সংরিষ্ট রিসােিক্ষে অরিকস পপ্রিে কিকেন।  

( ) রিসােিক্ষে অরিস প্রতযারশত পশষ পেতনেে, না-োেী প্রতযয়নেে ও মঞ্জুরি আকেশসি েিেতী প্রকয়াজনীয় 

অন্যান্য সকল রিসাে চ্যিান্ত রনিীক্ষাকন্ত িিকমি চতুথ য অংশ পূিে কিকে এেং পেনশন েরিকশাি আকেশ 

(রেরেও) জারি কিকে। 

(ঙ) সঠিক তকথ্যি অভাকে পেনশন রনষ্পরত্ত র্াকত রেলরম্বত না িয় পস জন্য িিকমি পর্ পকান স্থাকনি অপ্রকয়াজনীয় 

অংশ কারল রেকয় পককে রেকত িকে এেং র্থাস্থাকন প্রকয়াজনীয় সঠিক তথ্য রলরখকত/সংকর্াজন কিকত িকে। 

 

৩.৯   পেনশন মঞ্জুরিি প্রকয়াজনীয় িিম, সনে ও কািজেোরে  

 পেনশন মঞ্জুরিি রনরমত্ত পেনশন িিকমি সাকথ রেরভন্ন িিকেি কািজেে ও সনকেি প্রকয়াজন েকি এেং পেনশকনি 

িকম পভকে কািজেে ও সনকেি রভন্নতা থাকক। এ সংক্রান্ত রেস্তারিত রেেিে সিকারি কম যচািীিকেি পেনশন 

সিজীকিে আকেশ,২০২০ এি অনুকেে ৪.০৯ পত উকেখ আকে। রনকম্ন সিকারি কম যচািীিকেি পেনশন সিজীকিে 

আকেশ,২০২০ এি অনুকেে ৪.০৯ এি রেিান উকেখ কিা িকলাঃ 

 

৩.৯.১ কম যচািীি রনকজি অেসিগ্রিকেি পক্ষকেঃ 

আনুকতারষক ও অেসিভাতা োোি জন্য অেসিিামী কম যচািীকক রনকম্নেরে যত িিম, সনে ও কািজেেসি (সিকারি 

কম যচািীিকেি পেনশন সিজীকিে আকেশ,২০২০ এি অনুকেে ৪.০৯  পমাতাকেক) সংরিষ্ট প্রশাসরনক কর্তযেক্ষ েিােি 

আকেেন কিকত িকে। প্রসংিক্রকম উকেখ্য পর্, সংরিষ্ট কম যচািীকক কর্তযেকক্ষি চারিো পমাাতাকেক উিাি একারিক করে 

(৩ করে) কর্তযেকক্ষি কাকে োরখল কিকত িকে। উক্ত িিম, সনে ও কািজেোরেি রভরত্তকত প্রশাসরনক কর্তযেক্ষ 

কর্তযক জািীকৃত পেনশন মঞ্জুরিি আকেশসি রনকম্নাক্ত কািজেে রিসােিক্ষে অরিকস োরখল কিকত িকে। রিসােিক্ষে 

অরিস এি অরতরিক্ত আি পকান িিম, সনে ও কািজেোরে চাইকত োিকে না।  

ক্ররমক নং রেেিে সংখ্যা 

(১) পেনশন আকেেন িিম ২.১ (সিকারি কম যচািীিকেি পেনশন সিজীকিে আকেশ, 

২০২০ এি সংকর্াজনী-৪) (ইকতাপূকে য আকলাচনা কিা িকয়কে)  

১ করে 

(২) নন-পিকজকেড কম যচািীিকেি পক্ষকে সারভযস বুক/পিকজকেড কম যচািীিকেি পক্ষকে 

সে যকশষ ৩ েেকিি চাকরিি রেেিেী/এলরেরস  

১ করে  

(৩) অেসি ও রেআিএল-এ িমকনি মঞ্জুরিেে (প্রকর্াজয পক্ষকে) ১ করে 

(৪) প্রতযারশত পশষ পেতনেে/পশষ পেতনেে (প্রকর্াজয পক্ষকে) ১ করে 

(৫) সতযারয়ত েরে ৪ করে 

(৬) জাতীয় েরিচয়েে ১ করে 

(৭) চাকরি স্থায়ীকিকেি/রনয়রমতকিকেি আকেশ (উন্নয়ন প্রকল্প িকত িাজস্ব খাকত ১ করে  
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স্থানান্তরিত, আত্তীকিকেি মাধ্যকম পর্ািোনকৃত, এডিক রভরত্তকত রনকয়ািকৃতকেি 

পক্ষকে প্রকর্াজয)  

(৮) প্রাপ্তব্য পেনশকনি তেি উত্তিারিকাি প াষোেে (সিকারি কম যচািীিকেি পেনশন 

সিজীকিে আকেশ, ২০২০ এি সংকর্াজনী-২) (ইকতাপূকে য আকলাচনা কিা িকয়কে)  

৩ করে 

(৯) নমুনা স্বাক্ষি ও িাকতি োঁচ আঙ্গুকলি োে (সিকারি কম যচািীিকেি পেনশন 

সিজীকিে আকেশ, ২০২০ এি সংকর্াজনী-৬) (ইকতাপূকে য আকলাচনা কিা িকয়কে)  

৩ করে  

(১০) না-োেী প্রতযয়নেে (সিকারি কম যচািীিকেি পেনশন সিজীকিে আকেশ, ২০২০ এি 

সংকর্াজনী-৮) (রনকম্ন আালাচনা কিা িকলা) 

১ করে  

 

 

৩.৯.২  োরিোরিক পেনশকনি পক্ষকেঃ    

আনুকতারষক ও অেসি ভাতা োোি জন্য রনম্নেরে যত িিম, সনে ও কািজেোরে সংরিষ্ট  প্রশাসরনক/রিসােিক্ষে 

অরিকস োরখল কিকত িকে এেং প্রশাসরনক অরিস/রিসােিক্ষে অরিস এি অরতরিক্ত আি পকান িিম, সনে ও 

কািজেোরে চাইকত োিকে না। তকে প্ররতেন্ধী সন্তাকনি অনুকূকল োরিোরিক পেনশন মঞ্জুরিি পক্ষকে সিকারি 

কম যচািীিকেি পেনশন সিজীকিে আকেশ,২০২০ এি অনুকেে ৩.০৩ অনুসিকে ব্যেস্থা গ্রিে কিকত িকে অথ যাৎ  (১) 

সিকারি কম যচািীি প্ররতেন্ধী সন্তাকনি প্ররতেন্ধী রিকসকে সমাজকসো অরিেপ্তকিি রনেন্ধন এেং েরিচয়েে থাককত িকে; 

(২) পকান কম যচািীি প্ররতেন্ধী সন্তান থাককল রতরন চাকরিিত অেস্থায় রকংো পেনশন পভািিত অেস্থায় উক্ত প্ররতেন্ধী 

সন্তাকনি রেষকয় উেযুক্ত েরলল-েস্তাকেজসি তাঁি রনয়ন্ত্রেকািী কর্তযেক্ষকক রলরখতভাকে অেরিত কিকেন; (৩) কম যচািীি 

প্ররতেন্ধী সন্তান তেরিক ো মানরসক অসামকথ্যযি কািকে স্থায়ীভাকে আংরশক ো সম্পূে য কম যক্ষমতািীন ও উোজযকন অক্ষম 

মকম য সিকাি কর্তযক এতদুকেকে িঠিত পমরডককল পোড য কর্তযক প্রেত্ত সনেেে োরখল কিকত িকে; (৪) পেনশনাকিি 

প্ররতেন্ধী সন্তান/সন্তানিে প্ররতেন্ধী পকাোয় সিকারি চাকরি কিকল রেতা/ মাতাি উত্তিারিকািী রিকসকে রতরন/তািা 

আজীেন োরিোরিক পেনশন প্রাপ্য িকেন না; (৫) কম যচািীি মৃতুযি েি তাি প্ররতেন্ধী সন্তান আজীেন োরিোরিক 

পেনশন পভাকিি অরিকািী িকল উক্ত সন্তান রনকজ ো তাি েকক্ষ তাি েরিোকিি পকান সেস্য ো আত্নীয়কক তাি 

রেতা/মাতাি রনকয়ািকািী কর্তযেক্ষ েিােি প্ররতেরন্ধতাি রনেন্ধন ও েরিচয়েে, উত্তিারিকাি সনেেে, তাি 

রেতা/মাতাি পেনশন মঞ্জুরিি আকেশ এেং রেরেওসি আকেেন কিকত িকে; (৬) কম যচািীি োরিোরিক পেনশন 

পভাকিি পর্াগ্য সেকস্যি মৃতুযি েি একোি োরিোরিক পেনশন েন্ধ িকল েিেতীকত শুধুমাে প্ররতেরন্ধতাি োেীকত উক্ত 

োরিোরিক পেনশন পুনিায় চালু কিা র্াকে না; এেং (৭) কম যচািীি প্ররতেন্ধী সন্তাকনি পেনশন  প্রাপ্যতাি রেষকয় উক্ত 

কম যচািীি রনকয়ািকািী কর্তযেকক্ষি রসদ্ধান্ত চ্যিান্ত েকল িণ্য িকে।  

 

৩.৯.২(ক) পেনশন  মঞ্জুরিি  পূকে যই  সিকারি কম যচািীি মৃতুয িকলঃ 

আনুকতারষক ও অেসি ভাতা োোি জন্য মৃত কম যচািীি পেনশন োোি পর্াগ্য েরিোকিি সেস্য/সেস্যিে রনকম্ন েরে যত 

িিম, সনে ও কািজেোরেসি সংরিষ্ট প্রশাসরনক কর্তযেক্ষ েিােি আকেেন কিকেন এেং উক্ত িিম, সনে ও 

কািজেোরেি রভরত্তকত প্রশাসরনক কর্তযেক্ষ পেনশন মঞ্জুি কিকেন এেং রনকম্নেরে যত কািজেে রিসােিক্ষে অরিকস 

োরখল কিকেন। রিসােিক্ষে অরিস এি অরতরিক্ত আি পকান িিম, সনে ও কািজেোরে চাইকত োিকে না।  



113 
 

ক্ররমক নং রেেিে সংখ্যা 

(১)  োরিোরিক পেনশকনি আকেেন িিম ২.২ (সিকারি কম যচািীিকেি পেনশন 

সিজীকিে আকেশ, ২০২০ এি সংকর্াজনী-৫) (ইকতাপূকে য আকলাচনা কিা িকয়কে) 

১ করে 

(২)  নন-পিকজকেড কম যচািীিকেি পক্ষকে সারভযস বুক/পিকজকেড কম যচািীিকেি পক্ষকে 

সে যকশষ ৩ েেকিি চাকরিি রেেিেী 

১ করে  

(৩)  অেসি ও রেআিএল-এ িমকনি মঞ্জুরিেে (প্রকর্াজয পক্ষকে) ১ করে 

(৪)  প্রতযারশত পশষ পেতনেে/পশষ পেতনেে (প্রকর্াজয পক্ষকে) ১ করে  

(৫) সতযারয়ত েরে (স্বামী/স্ত্রী/উত্তিারিকািীিকেি) ৪ করে  

(৬) জাতীয় েরিচয়েে/জন্ম রনেন্ধন (উত্তিারিকািী/উত্তিারিকািীিকেি েয়স ১৮ েেকিি 

রনকচ িকল জন্ম সনে এেং েয়স ১৮ েেকিি উেকি িকল জাতীয় েরিচয়েে)  

১ করে 

(৭)  উত্তিারিকাি সনেেে ও ননম্যারিজ সাটি যরিককে (সিকারি কম যচািীিকেি পেনশন 

সিজীকিে আকেশ, ২০২০ এি সংকর্াজনী-৩) (ইকতাপূকে য আকলাচনা কিা িকয়কে)  

৩ করে  

(৮)  নমুনা স্বাক্ষি ও িাকতি োঁচ আঙ্গুকলি োে (সিকারি কম যচািীিকেি পেনশন 

সিজীকিে আকেশ, ২০২০ এি সংকর্াজনী-৬) (ইকতাপূকে য আকলাচনা কিা িকয়কে) 

৩ করে 

(৯) অরভভােক মকনানয়ন এেং অেসি ভাতা ও আনুকতারষক উকত্তালন কিাি জন্য 

ক্ষমতা অে যন (সিকারি কম যচািীিকেি পেনশন সিজীকিে আকেশ, ২০২০ এি 

সংকর্াজনী-৭) (ইকতামকধ্য আকলাচনা কিা িকয়কে) 

৩ করে 

(১০)  রচরকৎসক/রসটি ককে যাকিশকনি কাউরিলি/পেৌিসভাি পময়ি /ইউরনয়ন েরিষে 

পচয়ািম্যান কর্তযক প্রেত্ত মৃতুয সনেেে 

১ করে 

(১১) না-োেী প্রতযয়নেে (সিকারি কম যচািীিকেি পেনশন সিজীকিে আকেশ, ২০২০ এি 

সংকর্াজনী-৮) (ইকতাপূকে য আকলাচনা কিা িকয়কে) 

১ করে 

(১২) চাকরি স্থায়ীকিকেি/রনয়রমতকিকেি আকেশ (উন্নয়ন প্রকল্প িকত িাজস্ব খাকত 

স্থানান্তরিত, আত্তীকিকেি মাধ্যকম পর্ািোনকৃত, এডিক রভরত্তকত রনকয়ািকৃতকেি 

পক্ষকে প্রকর্াজয) 

১ করে 

(১৩) প্ররতেন্ধী সন্তাকনি (র্রে থাকক) রনেন্ধন, েরিচয়েে ও পমরডককল পোকড যি সনেেে ৩ করে 

  

 ৩.৯.২(খ) অেসি ভাতা পভািিত অেস্থায় পেনশনকভািীি মৃতুয িকলঃ 

পেনকশানকভািীি সিকািী কম যচািীি মৃতুযি েি  মৃত কম যচািীি পেনশন োোি পর্াগ্য েরিোকিি সেস্য/সেস্যিে রনকম্ন 

েরে যত িিম, সনে ও কািজেোরেসি সংরিষ্ট প্রশাসরনক কর্তযেক্ষ েিােি আকেেন কিকেন এেং উক্ত িিম, সনে ও 

কািজেোরেি রভরত্তকত  প্রশাসরনক কর্তযেক্ষ পেনশন মঞ্জুি কিকেন এেং রনকম্নেরে যত কািজেে রিসােিক্ষে অরিকস 

োরখল কিকেন। রিসােিক্ষে অরিস এি অরতরিক্ত আি পকান িিম, সনে ও কািজেোরে চাইকত োিকে না। তকে 

মৃতুয কম যচািীি রেিো স্ত্রী/রেেত্নীক স্বামী  োরিোরিক পেনশনকি জন্য সিাসরি রিসােিক্ষে অরিকসও পর্ািাকর্াি 

কিকত োকিন।  

(১) োরিোরিক পেনশন আকেেন িিম ২.২ (সিকারি কম যচািীিকেি পেনশন 

সিজীকিে আকেশ, ২০২০ এি সংকর্াজনী-৫) 

১ করে 

(২) সতযারয়ত েরে (স্বামী/স্ত্রী ও সন্তানিকেি) ৪ করে 

(৩) উত্তিারিকাি সনেেে ও নন ম্যারিজ সাটি যরিককে (সিকারি কম যচািীিকেি পেনশন ৩ করে 
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সিজীকিে আকেশ, ২০২০ এি সংকর্াজনী-৩) 

(৪)  নমুনা স্বাক্ষি ও িাকতি োঁচ আঙ্গুকলি োে (সিকারি কম যচািীিকেি পেনশন 

সিজীকিে আকেশ, ২০২০ এি সংকর্াজনী-৬) 

৩ করে 

(৫) অরভভােক মকনানয়ন এেং অেসি ভাতা ও আনুকতারষক উকত্তালন কিাি জন্য 

ক্ষমতা অে যন সনে (সিকারি কম যচািীিকেি পেনশন সিজীকিে আকেশ, ২০২০ এি 

সংকর্াজনী-৭) 

৩ করে 

(৬) রচরকৎসক/রসটি ককে যাকিশকনি কাউরিলি/পেৌিসভাি পময়ি/ইউরনয়ন েরিষে 

পচয়ািম্যান কর্তযক প্রেত্ত মৃতুয সনেেে 

১ করে  

(৭) অেসিভাতাি মঞ্জুরিেে  ১ করে  

(৮) রেরেও এেং রড িাি ১ করে 

(৯) প্ররতেন্ধী সন্তাকনি (র্রে থাকক) রনেন্ধন, েরিচয়েে ও পমরডকযাল পোকড যি সনেেে ৩ করে  

 

৩.৯.২(ি) অরিকস থাকা ডকুকমন্ট রিতীয়োি চাওয়াঃ 

পকান ডকুকমন্ট রনয়ন্ত্রেকািী কর্তযেকক্ষি অরিকস অথো অন্য পকান অরিকস থাককল তা রিতীয়োি 

পেনশনাকিি/উত্তিারিকািীিকেি কাে পথকক চাওয়া র্াকে না।  

৩.৯.৩ একারিক স্ত্রী থাকাি পক্ষকে পেনশন মঞ্জুরিি েদ্ধরতঃ 

 

োরিোরিক পেনশকনি রেরেও েরিোকিি সকল সেকস্যি েকক্ষ একজন সেকস্যি (অরভভােক রিসাকে) অনুকূকল জারি 

কিাি রেিান থাককলও একারিক স্ত্রী থাকাি পক্ষকে ইিাি োরতক্রম কিা র্াকে। অথ যাৎ একারিক স্ত্রী একজকনি অরভভােকত্ব 

পেনশন গ্রিকে িারজ না  িকল একারিক স্ত্রীি প্রকতযককি নাকম পৃথক পৃথকভাকে পেনশন মঞ্জুি অথ যাৎ রেরেও জারি করিকত 

িইকে। 

 

একারিক স্ত্রী থাকাি পক্ষকে পেনশন েন্টন েদ্ধরত িকে রনম্নরূেঃ  

(ক) ২৫ েেকিি অরিক েয়স্ক পুে ও রেোরিত কন্যািে োকে অন্যান্য সন্তান  এেং স্ত্রীিকেি রমরলত সংখ্যা ৪ এি অরিক 

না িকল স্ত্রী ও সন্তানিে (২৫ েেকিি অরিক েয়স্ক পুে ও রেোরিত কন্যািে োকে) সমিাকি পেনশন োকেন । 

(খ)  ২৫ েেকিি অরিক েয়স্ক পুে ও রেোরিত কন্যািে োকে অন্যান্য সন্তান এেং স্ত্রীিকেি রমরলত সংখ্যা ৪ এি অরিক 

িকল স্ত্রীিে প্রকতযকক ১/৪ অংশ রিকসকে োোি েি পকান অেরশষ্ট থাককল, অেরশষ্টাংশ সন্তানকেি মকধ্য (২৫ েেকিি 

অরিক েয়স্ক পুে ও রেোরিত কন্যািে োকে) সমিাকি পেনশন োকেন । 

          (সিকারি কম যচািীিকেি পেনশন সিজীকিে আকেশ, ২০২০ এি সংকর্াজনী-২১ এি অনুকেে ৫(২)(এ)(i)। 
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চতুথ য অধ্যায় 

 পেনশন প্ররক্রয়াকিে 

 

৪.০ ভূরমকা 

৪.১  সংরক্ষপ্ত ত্বারত্তক আকলাচনা 

পেনশন প্ররক্রয়াকিে ও প্রোন প্ররক্রয়ায় মূলতঃ রতনটি েক্ষ জরিত। এি প্রথম েক্ষ িকে পেনশনাি রনকজ, রিতীয় েক্ষ পেনশন 

অনুকমােনকারি রনে যািী কর্তযেক্ষ এেং র্ততীয় ও সেকচকয় মূখ্য ভূরমকা োলনকারি েক্ষ িকলা রিসােিক্ষে কার্ যালয়। আকলাচয 

ম্যানুকয়কলি এই অংকশ এই রতন েকক্ষি ভূরমকা রনকয় আকলাচনা কিা িকয়কে। 

 

৪.২ পেনশনাকিি জন্য কিেীয় 

অকনক পক্ষকেই একজন পেনশনাি িািনা ককিন পর্, পেনশন প্ররক্রয়ায় তাঁি পকান ভূরমকা পনই, র্া আকেৌ সঠিক নয়। পেনশন 

একটি েী যকময়ারে ব্যেস্থা র্া রতরন আমৃতুয পভাি ককিন এেং তাঁি মৃতুযি েি তাঁি েরিোিও োরিোরিক পেনশন প্রাপ্য িয় 

রেিায় পুকিা পেনশন প্ররক্রয়া সম্পককয পেনশনাকিি স্বে িািনা থাকা প্রকয়াজন। রনকম্ন একজন অেসিিামী কম যচািীি কিেীয় 

েেকক্ষেসমূি আকলাচনা কিা িকলা। 

(১) (ক) রিসােিক্ষে অরিস প ারষত সিকারি কম যচািীি অেসি-উত্তি ছুটিকত িমকনি ১১ (এিাি) মাস পূকে য তাঁি “অেসি-উত্তি 

ছুটিকত র্াওয়াি অব্যেরিত পূকে যি তারিকখ” এেং “চ্যিান্ত অেসিগ্রিকেি অব্যেরিত পূকে যি তারিকখ” পশষ আিিেকর্াগ্য/ 

রনি যািেকর্াগ্য প্রতযারশত পেতন উকেখপূে যক  রনি যারিত িিকম (সংকর্াজনী-১) ইএলরেরস (Expected Last 

Pay Certificate” জারি কিকেন। নন-পিকজকেড কম যচািীি ইএলরেরস আয়ন ও ব্যয়ন কম যকতযা কর্তযক 

প্রস্তুতপূে যক প্ররতস্বাক্ষকিি জন্য সংরিষ্ট রিসােিক্ষে অরিকস পপ্রিে কিকেন। রিসােিক্ষে কম যকতযা  আয়ন ও ব্যয়ন 

কম যকতযা কর্তযক জািীকৃত ইএলরেরস প্রারপ্তি ৭ (সাত) কম যরেেকসি মকধ্য উিাকত প্ররতস্বাক্ষি কিকেন। রিসােিক্ষে 

অরিকস পপ্রিেকাকল ইএলরেরস-এি সাকথ প্রশাসরনক কর্তযেক্ষ কর্তযক স্বাক্ষরিত  ই-চাকরি বৃত্তাকন্তি িালনািাে অনুরলরে 

সংযুক্ত কিকত িকে। ই-চাকরি বৃত্তাকন্ত অরনষ্পরত্তকৃত অরডে আেরত্ত ও রেভািীয় মামলাি তথ্য থাককল তা ইএলরেরসি  

ক্ররমক ৪(ঢ)-এ লাল কারলকত উকেখ কিকত িকে।  

(খ) রেআিএলকালীন পকান োরষ যক পেতন বৃরদ্ধ থাককল তারিখসি েরি যত পেতকনি েরিমাে উক্ত পেতনেকে উকেখ কিকত 

িকে। অেসি-উত্তি ছুটিকত র্াোি অব্যেরিত পূকে যি তারিকখ প্রাপ্য ছুটি, ভরেষ্য তিরেকলি মুনািাসি জমা এেং 

সিকাকিি োওনা সংক্রান্ত তথ্যারে অরগ্রম রিসাে ককি ইএলরেরস-পত অন্তভু যক্ত কিকত িকে। ইএলরেরস প্রারপ্তি েি 

চাকরি সংক্রান্ত পকান েরিেতযন  েকল প্রশাসরনক কর্তযেক্ষ িালনািাে ই-চাকরি বৃত্তান্ত রিসােিক্ষে অরিস ও সংরিষ্ট 

কম যচািীি কাকে পপ্রিে রনরশ্চত কিকেন। ইএলরেরস-এি ৪ নং ক্ররমকক েরে যত তথ্য সম্পককয েিেতীকত আি পকান 

আেরত্ত সংরিষ্ট কম যচািীি রেরুকদ্ধ োেীকািী প্ররতষ্ঠান উত্থােন কিকত োিকে না।  
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(২)  ইএলরেরস প্রারপ্তি ১ (এক) মাকসি মকধ্যই সংরিষ্ট কম যচািীি প্রাপ্যতা সাকেকক্ষ অেসি-উত্তি ছুটি, ছুটি নিোয়ন 

(লাম্পগ্রান্ট) (েতযমাকন ছুটি োওনা সাকেকক্ষ সকে যাচ্চ ১৮ মাস), ভরেষ্য তিরেকলি রস্থরত ও পেনশন মঞ্জুরিি আকেেন 

রনি যারিত িিকম (সিকারি কম যচািীিকেি পেনশন সিজীকিে আকেশ, ২০২০ এি সংকর্াজনী-৪) র্থার্থ কর্তযেকক্ষি 

রনকে জমা পেকেন।  

(৩)  অেসি-উত্তি ছুটিকত র্াোি কমেকক্ষ ১০ মাস পূকে য সংরিষ্ট কম যচারি পেনশন িিকমি প্রথম অংশ পূিে ককি ৩ করে 

তাঁি অরিস প্রিাকনি রনকে োরখল কিকেন। অেসি-উত্তি ছুটি পভাি কিকত না চাইকল কম েকক্ষ ১২ মাস পূকে য তা 

োরখল কিকেন। অরিস প্রিান িিকমি রিতীয় অংশ পূিে ককি না-োেী প্রতযয়নেে ও মন্তব্য/সুোরিশসি ২ (দুই) 

করে িিম পেনশন মঞ্জুিকািী কর্তযেকক্ষি রনকে পেশ কিকেন। মঞ্জুিকািী কর্তযেক্ষ না-োেী প্রতযয়নেেসি সকল 

েরললেে র্াচাই ককি সন্তুরষ্টসাকেকক্ষ িিকমি র্ততীয় অংশ পূিে কিকেন এেং অেসি ভাতা  ও আনুকতারষক মঞ্জুরিি 

আকেশসি ১ (এক) করে িিম সংরিষ্ট রিসােিক্ষে অরিকস পপ্রিে কিকেন।  

 (ক) কম যচািীি রনকজি অেসিগ্রিকেি পক্ষকে পেনশন েরিকশাি আকেশ জারিি জন্য রনম্নেরে যত িিম, সনে ও 

কািজেেসি সংরিষ্ট প্রশাসরনক কর্তযেক্ষ েিােি আকেেন কিকত িকে এেং উক্ত িিম, সনে ও কািজেোরেি 

রভরত্তকত প্রশাসরনক কর্তযেক্ষ কর্তযক জািীকৃত পেনশন মঞ্জুরিি আকেশসি ১-১০ নং ক্ররমকক উকেরখত কািজেে 

সংরিষ্ট রিসােিক্ষে অরিকস োরখল কিকত িকেঃ 

১. পেনশন আকেেন িিম ২.১ (সিকারি কম যচািীিকেি পেনশন সিজীকিে আকেশ, ২০২০ 

এি সংকর্াজনী-৪) 

১ করে 

২. নন-পিকজকেড কম যচািীি পক্ষকে সারভযস বুক/ পিকজকেড কম যচািীি পক্ষকে সে যকশষ ৩ 

েেকিি চাকরিি রেেিেী/ এলরেরস 

১ করে 

৩. অেসি ও রেআিএল িমকনি মঞ্জুরিেে (প্রকর্াজয পক্ষকে) ১ করে 

৪. প্রতযারশত পশষ পেতনেে/ পশষ পেতনেে  ১ করে 

৫. সতযারয়ত েরে ৪ করে 

৬. জাতীয় েরিচয়েকেি অনুরলরে ১ করে 

৭. চাকুরি স্থায়ীকিকেি/রনয়রমতকিকেি আকেশ (উন্নয়ন প্রকল্প িকত িাজস্ব খাকত 

স্থানান্তরিত, আত্মীকৃত, এডিক রভরত্তকত রনকয়ািকৃতকেি পক্ষকে) 

১ করে 

৮. প্রাপ্তব্য পেনশকনি তেি উত্তিারিকাি প াষোেে (সিকারি কম যচািীিকেি পেনশন 

সিজীকিে আকেশ, ২০২০ এি সংকর্াজনী-২) 

৩ করে 

৯. নমুনা স্বাক্ষি ও িাকতি োঁচ আংগুকলি োে (সিকারি কম যচািীিকেি পেনশন সিজীকিে 

আকেশ, ২০২০ এি সংকর্াজনী-৬) 

৩ করে 

১০. না-োেী প্রতযয়নেে (সিকারি কম যচািীিকেি পেনশন সিজীকিে আকেশ, ২০২০ এি 

সংকর্াজনী-৮) 

১ করে 

   

 

 

(খ)  পেনশন মঞ্জুরিি পূকে যই সিকারি কম যচািীি মৃতুযি পক্ষকে আনুকতারষক ও োরিোরিক অেসি ভাতা োোি রনরমত্ত  

রনম্নেরে যত িিম, সনে ও কািজেোরে সংরিষ্ট প্রশাসরনক কর্তযেক্ষ /রিসােিক্ষে অরিকস োরখল কিকত িকে। তকে 

প্ররতেন্ধী সন্তাকনি অনুকূকল আজীেন োরিোরিক পেনশন মঞ্জুরিি পক্ষকে সিকারি কম যচািীিকেি পেনশন সিজীকিে 
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আকেশ, ২০২০ এি অনুকেে ৩.০৩ এি রেিান পমাতাকেক প্ররতেন্ধী সন্তান তেরিক ো মানরসক অসামকথ্যযি কািকে 

স্থায়ীভাকে আংরশক ো সম্পূে য কম যক্ষমতািীন িকয় উোজযকন অক্ষম িকল পেনশন আকেেকনি সাকথ সমাজকসো 

অরিেপ্তকিি রনেন্ধন ও েরিচয়েে থাককত িকে এেং এ উকেকে িঠিত পমরডককল পোকড যি প্রতযয়নেে থাককত িকে। 

অরিকন্তু প্রশাসরনক কর্তযেক্ষ পেনশন মঞ্জুরিেেসি পেনশন েরিকশাি আকেশ জারিি জন্য রনকম্নাক্ত িিম, সনে ও 

কািজেোরে সংরিষ্ট রিসােিক্ষে অরিকস োরখল কিকেন। 

১. োরিোরিক পেনশন আকেেন িিম ২.২ (সিকারি কম যচািীিকেি পেনশন সিজীকিে 

আকেশ, ২০২০ এি সংকর্াজনী-৫)  

১ করে 

২. নন-পিকজকেড কম যচািীি পক্ষকে সারভযস বুক/ পিকজকেড কম যচািীি পক্ষকে সে যকশষ ৩ 

েেকিি চাকরিি রেেিেী 

১ করে 

৩. অেসি ও রেআিএল িমকনি মঞ্জুরিেে (প্রকর্াজয পক্ষকে) ১ করে 

৪. প্রতযারশত পশষ পেতন েে/ পশষ পেতন েে (প্রকর্াজয পক্ষকে) ১ করে 

৫. সতযারয়ত েরে (স্বামী/স্ত্রী/উত্তিারিকািীিকেি)  ৪ করে 

৬. জাতীয় েরিচয়েে/জন্ম রনেন্ধন সনে (উত্তিারিকািী/উত্তিারিকািীিকেি েয়স ১৮ 

েেকিি রনকচ িকল জন্ম সনে এেং েয়স ১৮ েেকিি উেকি িকল জাতীয় েরিচয়েে) 

১ করে  

৭. উত্তিারিকাি সনেেে ও নন-ম্যারিজ সাটি যরিককে (সিকারি কম যচািীিকেি পেনশন 

সিজীকিে আকেশ, ২০২০ এি সংকর্াজনী-৩) 

৩ করে 

৮. নমুনা স্বাক্ষি ও িাকতি োঁচ আংগুকলি োে (সিকারি কম যচািীিকেি পেনশন সিজীকিে 

আকেশ, ২০২০ এি সংকর্াজনী-৬) 

৩ করে  

৯. অরভভােক মকনানয়ন এেং  অেসিভাতা ও আনুকতারষক উকত্তালন করিোি জন্য ক্ষমতা 

অে যে সনে  (সিকারি কম যচািীিকেি পেনশন সিজীকিে আকেশ, ২০২০ এি 

সংকর্াজনী-৭) 

৩ করে 

১০. রচরকৎসক/ রসটি ককে যাকিশকনি কাউরিলি/পেৌিসভাি পময়ি/ইউরনয়ন েরিষকেি 

পচয়ািম্যান কর্তযক প্রেত্ত মৃতুয সনেেে 

১ করে 

১১. না-োেী প্রতযয়নেে (সিকারি কম যচািীিকেি পেনশন সিজীকিে আকেশ, ২০২০ এি 

সংকর্াজনী-৭)  

১ করে 

১২. চাকুরি স্থায়ী কিকেি/রনয়রমত কিকেি আকেশ (উন্নয়ন প্রকল্প িকত িাজস্ব খাকত 

স্থানান্তরিত, আত্মীকিকেি মাধ্যকম পর্ািোনকৃত, এডিক রভরত্তকত রনকয়ািকৃতকেি পক্ষকে 

প্রকর্াজয) 

১ করে 

১৩. প্ররতেন্ধী সন্তাকনি (র্রে থাকক) রনেন্ধন, েরিচয়েে ও পমরডককল পোকড যি সনেেে ৩ করে 

 

 

(ি) সিকারি কম যচািীিকেি পেনশন সিজীকিে আকেশ, ২০২০ এি  অনুকেে ৪.০১ পমাতাকেক পেনশন পভািিত অেস্থায় 

পেনশনাকিি মৃতুযি েি তাি রেিো স্ত্রী/রেেত্নীক স্বামীি পেনশন প্রারপ্তি পক্ষকে পুনিায় পেনশন মঞ্জুরিি প্রকয়াজন িকে না। 

প্রকয়াজনীয় িিম, সনে ও কািজেে রিসােিক্ষে অরিকস োরখল কিা িকল রিসােিক্ষে অরিস উক্ত িিম, সনে ও 

কািজেোরেি রভরত্তকত রেিো স্ত্রী/ রেেত্নীক স্বামীি েিােকি পেনশন প্রোন আকেশ জারি কিকত োিকেন। তকে 

পেনশনাকিি রেিো স্ত্রী/রেেত্নীক স্বামীি মৃতুযি েি তাি উত্তিারিকািীিকেি োরিোরিক পেনশন প্রোকনি পক্ষকে পুনিায় 

পেনশন মঞ্জুরিি প্রকয়াজন িকে।   অরিকন্তু প্ররতেন্ধী সন্তাকনি অনুকূকল আজীেন োরিোরিক পেনশন মঞ্জুরিি পক্ষকে 

সিকারি কম যচািীিকেি পেনশন সিজীকিে আকেশ, ২০২০ এি অনুকেে ৩.০৩ এি রেিান পমাতাকেক প্ররতেন্ধী সন্তান 

তেরিক ো মানরসক অসামকথ্যযি কািকে স্থায়ীভাকে আংরশক ো সম্পূে য কম যক্ষমতািীন িকয় উোজযকন অক্ষম িকল পেনশন 
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আকেেকনি সাকথ সমাজকসো অরিেপ্তকিি রনেন্ধন ও েরিচয়েে থাককত িকে এেং এ উকেকে িঠিত পমরডককল পোকড যি 

প্রতযয়নেে থাককত িকে। অরিকন্তু প্রশাসরনক কর্তযেক্ষ পেনশন মঞ্জুরিেেসি পেনশন েরিকশাি আকেশ জারিি জন্য 

রনকম্নাক্ত িিম, সনে ও কািজেোরে সংরিষ্ট রিসােিক্ষে অরিকস োরখল কিকেন। 

১. োরিোরিক পেনশন আকেেন িিম ২.২ (সিকারি কম যচািীিকেি পেনশন সিজীকিে 

আকেশ, ২০২০ এি সংকর্াজনী-৫) 

১ করে 

২.  সতযারয়ত েরে   (স্বামী/স্ত্রী/উত্তিারিকািীিকেি)   ৪ করে 

৩. উত্তিারিকাি সনেেে ও নন-ম্যারিজ সাটি যরিককে (সিকারি কম যচািীিকেি পেনশন 

সিজীকিে আকেশ, ২০২০ এি সংকর্াজনী-৭)  

৩ করে 

৪. নমুনা স্বাক্ষি ও িাকতি োঁচ আংগুকলি োে (সিকারি কম যচািীিকেি পেনশন সিজীকিে 

আকেশ, ২০২০ এি সংকর্াজনী-৭) 

৩ করে 

৫. অরভভােক মকনানয়ন এেং  অেসিভাতা ও আনুকতারষক উকত্তালন কোি জন্য ক্ষমতা 

অে যে সনে (সংকর্াজনী-৭) 

৩ করে 

৬. রচরকৎসক/ রসটি ককে যাকিশকনি কাউরিলি/পেৌিসভাি পময়ি/ইউরনয়ন েরিষকেি 

পচয়ািম্যান কর্তযক প্রেত্ত মৃতুয সনেেে 

১ করে 

৭. অেসি ভাতাি মঞ্জুরিেে  ১ করে 

৮. রেরেও এেং রড-িাি ১ করে 

৯. প্ররতেন্ধী সন্তাকনি (র্রে থাকক) রনেন্ধন, েরিচয়েে ও পমরডককল পোকড যি সনেেে ৩ করে 

 

 

 

 

 

 

(৪)  েতযমাকন সকল পেনশনই ইএিটিি মাধ্যকম প্রোন কিা িকে। কাকজই ইএিটিকত পেনশন প্রারপ্তি জন্য সংরিষ্ট কম যচারিকক 

EFT Form পূিে ককি তা োরখল কিকত িকে। পেনশন িিম ও ইএিটি িিম এই ম্যানুয়াকলি চতুথ য অংকশি 

র্থাক্রকম  (কম যচািীি রনকজি অেসকিি পক্ষকে সংকর্াজনী-৪ এেং োরিোরিক পেনশকনি জন্য সংকর্াজনী-৫) ও  ২৩ 

নম্বি সংকর্াজনীকত প্রোন কিা িকয়কে। 

(৫) পেনশন প্ররক্রয়াকিে ও প্রোকনি প্রাথরমক কাজটি সংরিষ্ট পে েকয়ন্ট পথকক কিা িকলও দুইটি সিল ইএিটি প্রোকনি েি 

পেনশনাকিি র্ােতীয় তথ্যােলী আইোস রসকেকমি মাধ্যকম প্রিান অথ য ও রিসােিক্ষে কম যকতযাি (পেনশন ও িান্ড 

ম্যাকনজকমন্ট) কার্ যালকয় পপ্রিে কিা িয়। তৎেিেতী সমকয় পেনশনাকিি পেনশন সংক্রান্ত সকল কার্ যােলী এই কার্ যালয় 

িকত সম্পন্ন কিা িয়/িকে। সম্পূন যভাকে ইএিটি চালু িওয়াি পপ্ররক্ষকত সিকাি ব্যাংক পথকক পেনশন প্রোন না কিাি 

রসদ্ধান্ত গ্রিন ককিকে। 

(৬) অথ য রেভাকিি ০৮-১০-২০১৮ রর: তারিকখি ০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০১৩.১৪.-১১৮ নং প্রজ্ঞােকনি মাধ্যকম শতভাি 

পেনশন সমে যনকািী অেসিপ্রাপ্ত সিকারি কম যচািীিকেি অেসিগ্রিকনি ১৫ েেি পূরতযকত তাঁকেি পেনশন পুনঃস্থােন কিা 

িকে। পেনশন পুনঃস্থােকনি কাজটি সংরিষ্ট পে েকয়ন্ট পথকক কিা িকলও দুইটি সিল ইএিটি প্রোকনি েি পেনশনাকিি 

✓ রিসােিক্ষে অরিস উেকিারেরখত কািজ-েকেি 

অরতরিক্ত অন্য পকান কািজেে চাইকত োিকে না; 

✓ প্রশাসরনক কর্তযেক্ষ কর্তযক সতযারয়ত কািজেোরে 

পুনঃর্াচাই োিাই গ্রিন কিকত িকে। 
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র্ােতীয় তথ্যােলী আইোস রসকেকমি মাধ্যকম প্রিান অথ য ও রিসাে িক্ষে কম যকতযাি (পেনশন ও িান্ড ম্যাকনজকমন্ট) 

কার্ যালকয় পপ্রিে কিা িয়। তৎেিেতী সমকয় পেনশনাকিি পেনশন সংক্রান্ত সকল কার্ যােলী এই কার্ যালয় িকত সম্পন্ন কিা 

িয়। 

(৭)  ইএিটিি মাধ্যকম পেনশন োোি েিই পেনশনাকিি োরয়ত্ব পশষ িকয় র্ায় না। প্ররত েেি ১১ মাস অন্তি পেনশনািকক 

রিসাে িক্ষে অরিকস িারজি িকয় তাঁি পেঁকচ থাকাি রেষয়টি প্রমাে কিকত িয় র্া Live Verification রিকসকে 

েরিরচত। তকে েতযমাকন Pensioner Verification নাকম একটি পমাোইল এযােস্ চালু কিা িকয়কে। 

পেনশনাি ইো কিকল রিসােিক্ষে অরিকস না একসও এ এযােস্ ব্যেিাি ককি Live Verification কিকত 

োিকেন। 

 

 

                                 

 

          

 

(৮) পকান কািকে পেনশনাকিি এক েেি ো তদুি য সময় পেনশন অনুকত্তারলত থাককল রতরন েিেতী সমকয় পেনশন অনুকত্তালকনি 

কািে উকেখ ককি সংরিষ্ট প্রিান অথ য ও রিসাে িক্ষে কম যকতযাি রনকে তা উকত্তালকনি আকেেন কিকত োিকেন। প্রিান 

অথ য ও রিসাে িক্ষে কম যকতযা আইোস রসকেকম সংিরক্ষত তকথ্যি রভরত্তকত তা েরিকশাি কিকত োিকেন। পেনশন 

মঞ্জুিকািী কর্তযেকক্ষি পকান অনুকমােন রকংো মঞ্জুরি প্রকয়াজন িকে না। 

(৯) মারসক পেনশন, উৎসেভাতা, নেেষ য ভাতা প্রারপ্তকত পকান জটিলতা পেখা পিকল সংরিষ্ট রিসােিক্ষে কার্ যালকয় পর্ািাকর্াকিি 

মাধ্যকম তা সমািাকনি উকদ্যাি গ্রিন কিকত িকে। প্রকয়াজকন প্রিান অথ য ও রিসাে িক্ষে কম যকতযাি (পেনশন ও িান্ড 

ম্যাকনজকমন্ট) কার্ যালকয়ি পিল্প পডক্স এি সাকথও পর্ািাকর্াকিি মাধ্যকম সমস্যা সমািান কিা পর্কত োকি। এোিাও সংরিষ্ট 

Support Staff এি সাকথও পর্ািাকর্াি কিা পর্কত োকি। আইোস ওকয়ে সাইকে সংরিষ্ট Support Staff 

এি নাম ও পমাোইল নম্বি পেওয়া থাকক। 

(১০) ২০১৫-১৬ অথ য েেকি নীে পেনশনপ্রাপ্ত অেসিকভািী ও আজীেন োরিোরিক পেনশনকভািীি েয়স ৬৫ েেকিি অরিক 

িকল তাি নীে পেনশকনি েরিমাে ৫০% বৃরদ্ধ এেং অন্যান্যকেি পক্ষকে নীে পেনশকনি েরিমাে ৪০% বৃরদ্ধ োকে। এোিাও 

পেনশনািিন/োরিোরিক পেনশনািিে মারসক পেনশকনি উেি ৫% িাকি োরষ যক ইনরক্রকমন্ট  প্রাপ্য িকেন র্া ০১লা 

জুলাই ২০১৭ররঃ তারিখ িইকত কার্ যকি িকে। অরিকন্তু ৬৫ েেি ঊর্ধ্য অেসিভাতাকভািীিে ও আজীেন োরিোরিক 

পেনশনকভািীিকেি পক্ষকে রচরকৎসাভাতা মারসক ২,৫০০/- োকা এেং অন্যান্য অেসিকভািীিে ও আজীেন োরিোরিক 

পেনশনকভািীিকেি পক্ষকে মারসক রচরকৎসাভাতা ১,৫০০/ োকা িকে।   

 

✓ আইোস রসকেমটি এমনভাকে ততিী পর্, প্ররত ১১তম মাকস Live 

Verification কিা না িকল রসকেম স্বয়ংরক্রয়ভাকে পেনশন 

প্রোন সামরয়কভাকে েন্ধ ককি পেয়। এিিকনি অনাকাংরখত 

েরিরস্থরত এিাকত রনরে যষ্ট সমকয়ি আকিই Live 

Verification কিা উরচত। 

✓ আইোস রসকেম পথকক রনি যারিত সমকয়ি আকিই Live 

Verification কিাি জন্য পেনশনাকিি কাকে SMS পপ্রিে 

কিা িয়। 
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৪.৩ পেনশনাকিি েপ্তি ও পেনশন মঞ্জুিকারি কর্তযেকক্ষি কিেীয় 

পেনশন প্ররক্রয়াকিে প্ররক্রয়ায় পেনশনাকিি রনজ েপ্তি ও পেনশন মঞ্জুিকারি কর্তযেকক্ষি গুরুত্বপূে য ভূরমকা িকয়কে। সিকারি 

কম যচািীিকনি পেনশন সিজীকিন আকেশ, ২০২০ পত উিা রেশেভাকে উকেখ িকয়কে। রনকম্ন িািাোরিকভাকে উিা আকলাচনা 

কিা িকলাঃ 

(১) অেসিিামী সিকারি কম যচািীকেি পেনশন পকইস প্ররক্রয়াকিকে সিায়তা কিাি জন্য প্রকতযক কার্ যালকয় একজন 

কম যকতযাকক কল্যাে কম যকতযা রিকসকে মকনানয়ন প্রোন কিকত িকে। কল্যাে কম যকতযা পেনশন মঞ্জুিকারি কর্তযেক্ষ ও 

রিসাে িক্ষে অরিকসি সাকথ সমন্বয়ককি ভূরমকা োলন কিকেন। 

(২) কল্যাে কম যকতযা েিেতী েরিকা েকষ য অেসি-উত্তি ছুটিকত র্াকেন এমন কম যচািীকেি অরগ্রম তারলকা রনরে যষ্ট েক 

পমাতাকেক (সংকর্াজনী-১১) ততিী কিকেন এেং উিা তেমারসক রভরত্তকত িালনািাে কিকেন। উক্ত তারলকাি অনুরলরে 

সংরিষ্ট কম যচািীি েপ্তি প্রিান, রিসাে িক্ষে অরিস ও অন্যান্য েপ্তকি পপ্রিে কিকত িকে। এই তারলকাি সাকথ প্রশাসরনক 

কর্তযেক্ষ কর্তযক স্বাক্ষরিত অরডে আেরত্ত ও রেভািীয় মামলাি তথ্যসি িালনািাে ই-চাকরি বৃত্তাকন্তি অনুরলরে সংকর্াজন 

কিকত িকে।  

(৩)  অেসিিামী সিকারি কম যচািী ইএলরেরস প্রারপ্তি ১ মাকসি মকধ্য রনি যারিত িিকম অেসি-উত্তি ছুটি, ছুটি নিোয়ন, ভরেষ্য 

তিরেকলি রস্িরত ও পেনশন মঞ্জুরিি আকেেন রনি যারিত িিকম (সংকর্াজনী-৪) র্থার্থ কর্তযেকক্ষি রনকে জমা রেকেন।  

পেনশন আকেেন প্রারপ্তি ৫ মাকসি মকধ্য প্রশাসরনক মন্ত্রোলয়/পেনশন মঞ্জুিকারি কর্তযেক্ষ উক্ত কম যচািীি সারভযস বুক 

(প্রকর্াজয পক্ষকে) ও ই-চাকরি রেেিেী িালনািাে কিকেন এেং ইএলরেরস ও  রেআিএল-এ  িমকনি তারিকখি পূকে যি ৩ 

েেকিি পিককড যি রভরত্তকত তাি রনকে সিকাকিি পেনা োওনাি অরগ্রম রিসাে ককি সংরিষ্ট কর্তযেকক্ষি রনকে িকত না-

োেী প্রতযয়নেে সংগ্রি কিকেন। অরজযত ছুটিি রিসাে রনরূেেক্রকম অেসি-উত্তি ছুটি ও ছুটি নিোয়কনি (লাম্পগ্রান্ট) 

রনরমত্ত প্রাপ্য ছুটিি েরিমাে রনি যািে কিকেন। প্রশাসরনক কর্তযেক্ষ সিকাকিি আোয়কর্াগ্য অকথ যি রিসাে রনরুেে ককি তা 

আোকয়ি ব্যেস্থা কিকেন।  

 

 

 

 

 

(৪) উেযু যক্ত ব্যেস্থা গ্রিন ককি প্রশাসরনক কর্তযেক্ষ ৩ (রতন) মাকসি মকধ্য সিকারি কম যচািীি অেসি-উত্তি ছুটি, ছুটি নিোয়ন 

(লাম্পগ্রান্ট) ও পেনশন মঞ্জুরিেে যুিেৎ জারি কিকেন এেং উিাি অনুরলরে কল্যাে কম যকতযাি রনকে পপ্রিে কিকেন। 

(৫) পেনশন েরিকশাি আকেশ (রেরেও) জারিি রনরমত্ত প্রশাসরনক কর্তযেক্ষ পেনশন মঞ্জুরিি কািজেে সংরিষ্ট রিসােিক্ষে 

অরিকস পপ্রিে কিকেন। 

(৬) কর্তযেক্ষ (অরিস প্রিান) সংরিষ্ট কম যচািীি আকেেনেকে পর্ তারিকখ [রেআিএল-এ িমকনি ৬(েয়) মাকসি ঊকর্ধ্য নয়] 

ভরেষ্য তিরেকলি জমা ও মুনািা উকত্তালকনি ইো প্রকাশ কিকেন পস তারিখ ের্ যন্ত মুনািাসি (প্রকর্াজয পক্ষকে) ভরেষ্য 

তিরেকলি রস্থরত প্রোকনি আকেশ জারি কিকেন এেং কল্যাে কম যকতযাকক উক্ত জারিি তথ্য অেরিত কিকেন।  

✓ রেআিএল-এ িমকনি ৩ েেি পূকে যি 

পকান কািজ-েোরে, পিকড য, না-োেীেে 

চাওয়া র্াকে না। 
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(৭) রেতরকযত চাকরিকাল োে রেকয় পকান কম যচারিি ২৫ েেি ো তদুর্ধ্য চাকুরিকাল থাককল পূে য িাকি পেনশন মঞ্জুি কিকত 

িকে। রেতরকযত চাকুরিকাকলি কািকে পেনশন মঞ্জুরিকত রেলম্ব কিা র্াকে না (সিকারি কম যচািীিকেি পেনশন সিজীকিে 

আকেশ, ২০২০ এি অনুকেে ২.০৯ দ্রষ্টব্য) । 

(৮) কর্তযেক্ষ রনি যারিত সময়সূরচ পমাতাকেক পেনশন মঞ্জুরিি কার্ যক্রম সম্পন্ন িকে রকনা তা প্রশাসরনক / পেনশন মঞ্জুিকািী 

কর্তযেক্ষ মকনানীত কল্যাে কম যকতযাি মাধ্যকম রনয়রমতভাকে মরনেরিং কিকেন। 

(৯) না-োেী প্রতযয়নেে রকংো অন্যান্য প্রকয়াজনীয় কািজেকেি অভাকে পর্ সকল পেনশন পকইস রনস্পরত্ত কিা সম্ভে িকে 

না পস সকল পক্ষকে সংরিষ্ট কম যচািীি/উেযুক্ত উত্তিারিকািীি আকেেকনি পপ্ররক্ষকত প্রাপ্য আনুকতারষককি শতকিা ৮০ 

ভাি এেং প্রাপ্য পূে য নীে পেনশন সামরয়কভাকে প্রোন কিকত িকে। েিেতীকত কমেকক্ষ ৬ মাকসি মকধ্য সংরিষ্ট 

অরিসকক প্রকয়াজনীয় কািজেে সংগ্রি ককি পেনশন পকইসটি চ্যিান্ত রনষ্পরত্ত কিকত িকে (সিকারি কম যচািীিকেি 

পেনশন সিজীকিে আকেশ, ২০২০ এি অনুকেে ২.১১ দ্রষ্টব্য)। 

 

 

 

 

(১০) োরিোরিক পেনশকনি পক্ষকে সংরিষ্ট কম যচািীি চাকুরিকত থাকা অেস্থায় রকংো েিেতীকত পর্ পকান সময় তাঁি 

েরিোকিি পর্ পকান এক ো একারিক সেস্যকক তাঁি োরিোরিক পেনশকনি সম্পূে য অংকশি রকংো রনরে যষ্ট অংকশি 

উত্তিারিকারি মকনানীত কিকত োিকেন। মকনানয়কনি অেতযমাকন োরিোরিক পেনশন ও আনুকতারষক প্রোকনি পক্ষকে 

তাঁি সে যকশষ রনয়ন্ত্রেকািী কর্তযেক্ষ তৎকালীন অথ য ও িাজস্ব রেভাকিি ১৬.০৪.১৯৫৯ররঃ তারিকখি স্মািক নং 

২৫৬৬(৪০)-এি (সংকর্াজনী-২১) এেংঅথ য রেভাকিি ২৮.০৫.২০১২ররঃ তারিকখি স্মািক নং 

০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০০২.১২(অংশ-১)-৫৭ (সংকর্াজনী-২০) অনুসিকে উত্তিারিকািী রনে যয় কিকেন।  

(১১) মৃত পেনশনাকিি স্ত্রী/স্বামী পুনিায় রেোি েন্ধকন আেদ্ধ িন নাই মকম য স্থানীয় রসটি ককে যাকিশকনি কাউরিলি/পেৌিসভাি 

পময়ি/ইউরনয়ন েরিষে পচয়ািম্যাকনি সাটি যরিকককেি রভরত্তকত সে যকশষ রনয়ন্ত্রেকািী কর্তযেকক্ষি রনি যারিত িিকম প্রেত্ত 

সাটি যরিককে গ্রিেকর্াগ্য িকে (সংকর্াজনী-৩)। পকাে য িকত সাককসশন সাটি যরিককে প্রোকনি োধ্যোিকতা থাককে না। 

সিকারি কম যচািীি রেিো স্ত্রী/রেেত্নীক স্বামী পুনঃরেোি না কিাি শকতয আজীেন োরিোরিক পেনশন প্রাপ্য িকেন। তকে 

কম যচািীি রেিো স্ত্রীি পুনঃরেোি না কিাি অংিীকািনামা ো প্রতযয়নেে োরখকলি শতয  ৫০ েেকিি ঊর্ধ্য েয়সী রেিোি 

পক্ষকে প্রকর্াজয িকে না (সংকর্াজনী-১৯)।  

(১২) পেনশনাকিি মৃতুযি েি তাঁি রেিো স্ত্রী/রেেত্নীক স্বামীকক োরিোরিক পেনশন প্রোকনি জন্য পুনিায় পেনশন মঞ্জুরিি 

প্রকয়াজন িকে না। তকে পেনশনাকিি রেিো স্ত্রী/রেেত্নীক স্বামীি মৃতুযি েি েিেতী উত্তিারিকািীিনকক োরিোরিক 

পেনশন প্রোকনি পক্ষকে পুনিায় পেনশন মঞ্জুরিি প্রকয়াজন িকে (সিকারি কম যচািীিকেি পেনশন সিজীকিে 

আকেশ,২০২০ এি অনুকেে ৪.০১)।  

✓ ৬ মাকসি মকধ্য পেনশন পকইসটি চ্যিান্ত কিকত না োিকল 

পেনশনাকিি রনজ রেেিেীি রভরত্তকত পেনশন পকইস 

চ্যিান্ত রনষ্পরত্ত কিকত িকে এেং আনুকতারষককি োরক 

অংশ প্রোন কিকত িকে। 
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(১৩) অেসি-উত্তি ছুটিি আকেশ জারিি এক মাকসি মকধ্য কর্তযেক্ষ সংরিষ্ট কম যচারিি সকল পেনা-োওনাি রিসাে প্রস্তুত ককি 

উক্ত কম যচািী সে যকশষ ৩(রতন) েেকি পর্ সকল েপ্তকি কাজ ককিকেন অনােরত্তি জন্য পস সকল েপ্তকি এেং সিকারি 

আোসন সংরিষ্ট েপ্তকি (সিকারি োসায় েসোস কিকল) রিয়াকিকিি জন্য  েে পপ্রিে কিকেন। সংরিষ্ট েপ্তি েে প্রারপ্তি 

২১ রেকনি মকধ্য অনােরত্ত প্রোন কিকে রকংো পকান োয়-পেনা থাককল তা রলরখতভাকে জানাকে। োওনারে থাককল তা 

েরিকশাকিি ২১ রেকনি মকধ্য রিয়াকিি সাটি যরিককে প্রোন কিকে। ২১ রেকনি মকধ্য রিয়াকিি সাটি যরিককে ো মতামত 

প্রোন না কিকল োওনারে র্থার্থ ভাকে েরিকশাি িকয়কে িন্য ককি পেনশন মঞ্জুি কিকত িকে। সিকারি োওনাি রেষয় 

র্থাসমকয় না জানাকনা িকল সংরিষ্ট েপ্তকিি এ রেষকয় োরয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যরক্তই োয়ী থাককেন। সংরিষ্ট েপ্তকিি অনােরত্ত ২১ 

রেকনি মকধ্য োওয়া না পিকল তা উকেখ ককি েিেতী ৭ (সাত) রেকনি মকধ্য পেনশন মঞ্জুরিেে রিসােিক্ষে অরিকস 

োঠাকত িকে। 

  

 

 

 

 

(১৪) চাকরি বৃত্তাকন্ত/ই-চাকরি বৃত্তাকন্ত সিকারি োসায় েসোস সংক্রান্ত তথ্য (প্রকর্াজয পক্ষকে) ও সিকারি আোয়কর্াগ্য োওনাি 

রেষয় রেস্তারিতভাকে উকেখ কিকত িকে। সংরিষ্ট  সংস্থা কর্তযক োরি ভািা ও অন্যান্য সিকারি আোয়কর্াগ্য োওনা 

আোয় রনরশ্চত কিকত িকে। অেসি গ্রিকেি তারিকখি েি অরতরিক্ত সমকয়ি জন্য োসা েিাে প্রোন কিা িকল আোসন 

েরিেপ্তি/ োসা েিােকািী সংস্থা অনােরত্তেে প্রোন কিকে। এ পক্ষকে অেসিগ্রিকেি তারিকখি েিেতী সমকয় সিকারি 

োসায় েসোকসি অনুমরত প্রোন কিা িকল এ রেষয়ক োওনারে আোয় েিাে প্রোনকািী সংস্থা রনরশ্চত কিকে।  

(১৫)  সংরিষ্ট কম যচািীি রেরুকদ্ধ অরনষ্পন্ন অরডে আেরত্ত থাককল কর্তযেক্ষ তা রনষ্পরত্তি রনরমত্ত রনি যারিত সমকয়ি মকধ্য জোে 

পপ্রিে কিকে। প্রকয়াজকন রিেক্ষীয় ও রেেক্ষীয় সভাি মাধ্যকম তা রনষ্পরত্তি উকদ্যাি গ্রিে কিকে। অেসিিামী 

কমচািীকেি অরনষ্পন্ন অরডে আেরত্ত রনষ্পরত্তি রেষকয় অরডে অরিেপ্তিসমূিও সকে যাচ্চ অগ্রারিকাি প্রোন কিকে। 

(১৬) অেসিিামী কমচািীি রেরুকদ্ধ অরনষ্পন্ন অরডে আেরত্ত থাককল/উত্থারেত িকল  প্রশাসরনক কর্তযেক্ষ কম্পকট্রালাি এন্ড 

অরডেি পজনাকিকলি োরষ যক অরডে রিকোে যভুক্ত অরডে আেরত্ত ব্যতীত অন্যান্য অরডে আেরত্তকত তাঁি ব্যরক্তিত োয় 

আকে রকনা তা অনরিক ৩ মাকসি মকধ্য রনি যািন কিকে। এিিকনি অরডে আেরত্তকত তাঁি ব্যরক্তিত োয় না থাককল 

র্থািীরত পেনশন মঞ্জুি কিকত িকে। উক্ত অরডে আেরত্তকত তাঁি ব্যরক্তিত োয় থাককল তা পেনশনাকিি রনকে িকত 

আোয় পূে যক রকংো অনুকতারষক িকত কতযনপূে যক পেনশন পকইস রনষ্পরত্ত কিকত িকে। অরডে আেরত্তকত সংরিষ্ট 

প্রশাসরনক কর্তযেক্ষ কর্তযক র্রে পকান ব্যরক্তকক োয়ী কিা না িয় অথো আরথ যক সংকিষ না থাকক তকে উক্ত অরডে 

আেরত্তি জন্য পকান সিকারি কম যচািীি পেনশন মঞ্জুরিকত রেলম্ব কিা র্াকে না।  

(১৭) অেসিিামী কম যচািীি এক ো একারিক কম যস্থকলি পকান সমকয়ি অরডে অরনষ্পন্ন থাকাি কািকন তাঁি পেনশন মঞ্জুরিকত 

রেলম্ব কিা র্াকে না। 

✓ সিকারি োওনাি রেষকয় র্থাসমকয় না 

জনাকনা িকল উক্ত েপ্তকিি এই রেষকয় 

োরয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যরক্তই োয়ী থাককেন। 
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(১৮) অেসি গ্রিকেি েি সিকারি কম যচািীি রেরুকদ্ধ অরডে আেরত্ত উথ্থারেত িকল এেং একত তাঁি ব্যরক্তিত আরথ যক সংকিষ 

প্রমারেত িকল প্রশাসরনক কর্তযেকক্ষি রসদ্ধাকন্তি আকলাকক পেনশনাি/োরিোরিক পেনশনাকিি রনকে পথকক অরডে 

আেরত্তকত জরিত অথ য আোয় কিা র্াকে। 

(১৯) অেসিিামী কম যচািীি রেরুকদ্ধ রেভািীয় মামলা থাককল কল্যাে কম যকতযা কর্তযক সংরিষ্ট প্রশাসরনক কর্তযেকক্ষি সাকথ 

পর্ািাকর্াি ককি  উক্ত কম যচািীি অেসকি িমকনি ১ েেকিি মকধ্য তা রনষ্পরত্তি উকদ্যাি গ্রিে কিকত িকে। রেভািীয় 

মামলা র্খনই োকয়ি পিাক না পকন তা  সংরিষ্ট কম যচািীি চ্যিান্ত অেসিগ্রিকেি ১ (এক) েেকিি মকধ্য রনষ্পরত্ত কিকত 

িকে। কল্যাে কম যকতযা রনয়রমত ভাকে রেভািীয় মামলা রনষ্পরত্তি অগ্রিরত মরনেরিং কিকেন।    

(২০)  পকান সিকারি কম যচািীি রেরুকদ্ধ পিৌজোিী মামলা রেচািািীন থাকা সকেও ঐ মামলায় সিকাকিি পকান আরথ যক 

সংকিষ না থাককল রতরন অেসি সুরেিারে প্রাপ্য িকেন। েক্ষান্তকি পকান সিকারি কম যচািী চাকরি িকত অেসািে ো 

েিখাস্ত িকল রতরন পকান অেসি সুরেিা প্রাপ্য িকেন না । তকে সিকাি রেকশষ রেকেচনায় অনুকম্পা রিকসকে তাঁকক 

অেসি সুরেিা প্রোন কিকত োিকেন।  

৪.৪ রিসাে িক্ষে অরিকসি কিেীয় 

পেনশন প্ররক্রয়াকিে ও প্রোন প্ররক্রয়ায় রিসােিক্ষে কার্ যালয় মূখ্য ভূরমকা োলন ককি থাকক। রিসােিক্ষে কার্ যালকয় paper 

works এেং system-based works দুই িিকনি কাজই চলসান আকে। তকে েতযমাকন পেনশন প্রোন সংক্রান্ত সকল 

কম যকান্ড iBAS ++ এি মাধ্যকম সম্পন্ন কিা িকে রেিায় এই ম্যানুকয়কল আইোস রসকেকম রকভাকে পেনশন প্ররক্রয়া ও 

প্রোন কিা িয় তা রেস্তারিত ভাকে আকলাচনা কিা িকয়কে। র্াকিাক, রনকম্ন পেনশন প্ররক্রয়াকিে ও প্রোন প্ররক্রয়ায় রিসােিক্ষে 

কার্ যালয় কর্তযক অনুসৃত ের্ যায়গুকলা সংকক্ষকে আকলাচনা কিা িকলা। 

(১)  ছুটি নিোয়ন (লাম্পগ্রান্ট) মঞ্জুরিি আকেশ প্রারপ্তি েি অেসিিামী কম যচািী সংরিষ্ট রিসাে িক্ষে কার্ যালকয় ছুটি 

নিোয়কনি রেল োরখল কিকেন। লাম্পগ্রাকন্টি অকথ যি পচক/EFT রিসােিক্ষে অরিস রেল প্রারপ্ত সাকেকক্ষ উক্ত 

কম যচািীি রেআিএল িমকনি েিেতী ৩ কার্ যরেেকসি মকধ্য সংরিষ্ট কম যচািীি রনকে/ ব্যাংক একাউকন্ট পপ্রিে রনরশ্চত 

কিকেন।  

(২)  প্রকয়াজনীয় কািজেেসি পেনশন মঞ্জুরিি আকেশ প্রারপ্তি ১০ (েশ) কম যরেেকসি মকধ্য রিসােিক্ষে অরিস পেনশন রনে যয় 

সংক্রান্ত রিসাে র্থার্থভাকে র্াচাই ককি পেনশন েরিকশাি আকেশ (রেরেও) জারি কিকে। রিসােিক্ষে অরিস 

র্থার্থভাকে রেরেও এি তথ্যােলী পূিে কিকেন- রেকশষ ককি উত্তিারিকািীকেি নাম, েয়স, তেোরিক অেস্থা, সম্পকয, 

পেনশকনি িাি, সে যকশষ কম যস্থকলি রেেিে ইতযারে রেরেওকত উকেখ কিকত িকে। সিকারি কম যচািীি রনকজি 

পেনশকনি পক্ষকে প্রশাসরনক কর্তযেক্ষ পেনশন মঞ্জুরি আকেকশি সাকথ রিসােিক্ষে অরিকস রনম্নেরে যত িিম, সনে, 

কািজেোরে পপ্রিে কিকেনঃ 

 

১. পেনশন আকেেন িিম  ২.১  (সিকারি কম যচািীিকেি পেনশন 

সিজীকিে আকেশ, ২০২০ এি   সংকর্াজনী-৪) 

১ করে 

২. নন-পিকজকেড কম যচািীি পক্ষকে সারভযস বুক/ পিকজকেড ১ করে 
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কম যচািীি পক্ষকে সে যকশষ রতন েেকিি সারভযস বুক/ এলরেরস 

৩. অেসি ও রেআিএল িমকনি মঞ্জুরিেে ১ করে 

৪. প্রতযারশত পশষ পেতন েে/ পশষ পেতন েে ১ করে 

৫. সতযারয়ত েরে ৪ করে 

৬. জাতীয় েরিচয়েকেি অনুরলরে ১ করে 

৭. চাকুরি স্থায়ীকিকেি/রনয়রমতকিকেি আকেশ (উন্নয়ন প্রকল্প 

িকত িাজস্ব খাকত স্থানান্তরিত, আত্মীকৃত, এডিক রভরত্তকত 

রনকয়ািকৃতকেি পক্ষকে) 

১ করে 

৮. প্রাপ্তব্য পেনশকনি তেি উত্তিারিকাি প াষোেে (সিকারি 

কম যচািীিকেি পেনশন সিজীকিে আকেশ, ২০২০ এি   

সংকর্াজনী-২)  

৩ করে 

৯. নমুনা স্বাক্ষি ও িাকতি োঁচ আগ্ঙুকলি োে (সিকারি 

কম যচািীিকেি পেনশন সিজীকিে আকেশ, ২০২০ এি   

সংকর্াজনী-৬) 

৩ করে 

১০. না-োেী প্রতযয়নেে (সিকারি কম যচািীিকেি পেনশন 

সিজীকিে আকেশ, ২০২০ এি   সংকর্াজনী-৪) 

১ করে 

 

(৩) আনুকতারষককি োকাি পচক/EFT সংরিষ্ট কম যচারিি রেআিএল পশষ িোি েকিি রেন/চ্যিান্ত অেসি গ্রিকেি রেন তাঁি 

রনকে/রনি যারিত ব্যাংক একাউকন্ট পপ্রিে রনরশ্চত কিকেন। 

(৪)  চ্যিান্ত অেসি গ্রিকেি েি পেনশনাকিি মারসক পেনশন রনয়রমতভাকে েিেতী মাকসি ১ তারিকখ ইএিটি এি মাধ্যকম 

তাঁি রনি যারিত ব্যাংক একাউকন্ট পপ্রিে কিকত িকে। 

রিসােিক্ষে কার্ যালয় কর্তযক পেনশন প্ররক্রয়া কিে ও প্রোকনি প্ররক্রয়াটি রনকম্নি পলা চাকে যি মাধ্যকম সংকক্ষকে উেস্থােন কিা 

িকলাঃ 

কার্ যক্রম োরয়ত্ব সময়সীমা 

ELPC ইসুয কিা রিসােিক্ষে কার্ যালয় রেআিএলএ িমকনি ১১ মাস পূকে য 

   

লাম্প গ্রাকন্টি অকথ যি পচক প্রোন/ 

EFT কিা 

রিসােিক্ষে কার্ যালয় রেআিএল িমকনি েিেতী ৩ কম যরেেকসি 

মকধ্য (রেল প্রারপ্ত স্বাকেকক্ষ)  

   

পেনশন েরিকশাি আকেশ (রেরেরও) 

জারি কিা 

রিসােিক্ষে কার্ যালয় পেনশন মঞ্জুরিি সকল প্রকয়াজনীয় 

কািজেে োোি ১০ কম যরেেকসি মকধ্য  

   

আনুকতারষককি অকথ যি পচক প্রোন/ 

EFT কিা 

রিসােিক্ষে কার্ যালয় চ্যিান্ত অেসি গ্রিকেি রেন 

   

মারসক পেনশন EFT কিা রিসােিক্ষে কার্ যালয় প্ররত মাকসি ১ তারিখ 

   

পেনশনাকিি Live 

Verification কিা 

রিসােিক্ষে কার্ যালয় প্ররত েেি ১১ম মাকসি মকধ্য 
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৪.৫ োরিোরিক পেনশন রনে যকয়ি উোিিে 

 

পকান কম যচািী চাকরিিত অেস্থায় অথো অেসিগ্রিকেি  েি মৃতুযেিে কিকল তাি েরিোিকক োরিোরিক পেনশন পেওয়া িয়। 

োরিোরিক পেনশন েরিোকিি সেস্যিে প্রাপ্য।  

 

উোিিেঃ (১) রমঃ িরিম  ১২/০৩/২০০৫ররঃ তারিকখ সিকারি চাকরিকত পর্ািোন ককিন এেং ১১/০৩/২০২০ররঃ তারিকখ 

কম যিত অেস্থায় মৃতুযেিে ককিন। মৃতুযকাকল তাঁি মূল পেতন রেল ৬৩,৮০০/- োকা।  চাকরিকাকল রতরন ২ েেি  অধ্যয়ন ছুটি, 

১ েেি অরজযত ছুটি, ৫ মাস অসািািে ছুটি পভাি ককিন।  

একক্ষকে তাঁি পমাে চাকরিকাল (১২/০৩/২০২০-১২/০৩/২০০৫)= ১৫ েেি।  পমাে চাকরিকাল িকত অসািািে ছুটিি মাস োে 

রেকল  পেনশনকর্াগ্য চাকরিকাল িকে ১৪ েেি ৭ মাস। অথ য ও িাজস্ব রেভাকিি স্মািক নং F/IU-18/68-1, তারিখঃ ২৭ 

রডকসম্বি, ১৯৬৯ অনুর্ায়ী পেনশনকর্াগ্য চাকরিি পক্ষকে ৬ মাস ো ইিাি কম  ােরত থাককল তা  প্রমারজযত িকয়কে েকল  িণ্য 

িকে। 

 

একক্ষকে অরতরিক্ত একটি েেকিি পূে য িওয়াি জন্য  ােরত ৫ মাস িওয়ায় তা  প্রমারজযত িকয় পেনশনকর্াগ্য চাকরিকাল িকে 

(১৪ েেি ৭ মাস + প্রমারজযত ৫ মাস) = ১৫ েেি।  ১৫ েেি চাকরিি জন্য পমাে পেনশন িকে (৬৩, ৮০০ এি ৬৩%)= 

৪০,১৯৪ োকা। পমাে পেনশকনি ৫০% অথ যাৎ ২০,০৯৭/- োকা োধ্যতামূলকভাকে সমে যনপূে যক প্ররত এক োকাি জন্য ২৪৫/- 

োকা িাকি (২০,০৯৭x২৪৫)= ৪৯,২৩,৭৬৫/ োকা আনুকতারিক োকেন। অেরশষ্ট ৫০% অথ যাৎ ২০,০৯৭/- োকা মারসক পেনশন 

োকেন।  

 

উোিিেঃ (২) একজন কম যচািী ০৫/০৭/১৯৯৬ররঃ তারিকখ চাকরিকত পর্ািোন ককিন এেং ০৪/১২/২০১৯ররঃ তারিকখ কম যিত 

অেস্থায় মৃতুযেিে ককিন। মৃতুযকাকল তাঁিাি মূল পেতন রেল ১৭,২৭০/-োকা। চাকরিকাকল রতরন পকান অসািািে ছুটি পভাি 

ককিন নাই। 

 

একক্ষকে তাঁি পমাে চাকরিকাল ও পেনশনকর্াগ্য চাকরিকাল একই িকে। অথ যাৎ (০৫/১২/২০১৯-০৫/০৭/১৯৯৬) = ২৩ েৎসি ৫ 

মাস। োংলাকেশ সারভ যস রুলস, োে য-১ এি রেরি-৩৪৫ অনুর্ায়ী েেকিি ভগ্াংশ পেনশকনি জন্য িেনাকর্াগ্য না িওয়ায় এেং 

পূে য েেকিি জন্য ৬ মাকসি অরিক  ােরতকাল িওয়ায় এই ৫ মাস প্রমাজযনকর্াগ্য িকে না। একক্ষকে পেনশনকর্াগ্য চাকরিকাল 

২৩ েেি িণ্য কিকত িকে এেং এ ২৩ েেকিি জন্য পমাে পেনশন িকে (১৭,২৭০ এি ৮৩%)= ১৪,৩৩৪/- োকা। পমাে 

পেনশকনি ৫০% অথ যাৎ ৮,৬৩৫/- োকা োধ্যতামূলকভাকে সমে যনপূে যক প্ররত এক োকাি জন্য ২৩০/ োকা িাকি 

(৮,৬৩৫x২৩০)=১৯,৮৬,০৫০/-োকা আনুকতারষক োইকেন। অেরশষ্ট ৫০% অথ যাৎ ৮,৬৩৫/- োকা মারসক পেনশন োকেন। 

 

৪.৬ ক্ষরতপূিে পেনশন রনে যকয়ি উোিিে 

 

স্থায়ী েে রেলুরপ্তি কািকে োোই িকল র্রে সিকারি চাকরি আইন ২০১৮ এি ১৪ িািাি অিীকন আত্মীকিে কিা না িয় অথো 

কম যচািী আত্নীকিকেি প্রস্তাে গ্রিে না ককি অেসিগ্রিে ককিন, তা িকল ক্ষরতপুিে পেনশন পেওয়া িয়।  
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ক্ষরতপূিে পেনশন পেনশনকর্াগ্য চাকরিি পময়াকেি রভরত্তকত প্রোন কিা িয়। অথ য রেভাকিি প্ররেরি অনুরেভাকিি প্ররেরি-১ 

শাখাি প্রজ্ঞােন নং-०৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০০৬.১৫.৮১, তারিখঃ ১৪-১০-২০১৫ ররঃ /১৯-৮-১৪২২োং অনুর্ায়ী পেনশনকর্াগ্য 

চাকরিি পময়াে কমেকক্ষ ৫ (োঁচ) েেি পূে য না িকল ক্ষরতপুিে পেনশন প্রাপ্য নয় এেং এ প্রজ্ঞােকনি অনুকেে ১( ) অনুর্ায়ী 

এককালীন রেকশষ আরথ যক সিায়তা প্রকেয় িকে। 

 

উোিিেঃ (১)  রমঃ িরিম ১১/০১/২০১৫ররঃ  তারিকখ স্থায়ী েকে পর্ািোন ককিন।  ১১/০১/২০২০ররঃ তারিকখ েে রেলুরপ্তি 

কািকে রতরন উিৃত্ত িকল উিৃত প াষোপূে যক তাকক অন্য একটি েপ্তকি রনম্ন পগ্রকডি েকে রনকয়াকিি প্রস্তাে পেওয়া িকল রতরন  উক্ত 

প্রস্তাে  গ্রিে না কিাি রসদ্ধান্ত কর্তযেক্ষকক অেরিত ককিন। উদ্ধৃত িওয়াি সময় তাঁি পেতন রেল ১৭,৫২০/- োকা। রতরন তাঁি 

চাকরিকাকল ২ মাস অসািািে ছুটি পভাি ককিন। একক্ষকে  ১০/০১/২০২ররঃ তারিখ ের্ যন্ত তাঁি  পমাে চাকরিকাল 

(১১/০১/২০২০- ১১/০১/২০১৫) = ৫ েৎসি। পমাে চাকরিকাল িকত অসািািে ছুটিকাল ২ মাস োে রেকল তাঁি  পেনশনকর্াগ্য 

চাকরিকাল িকে ৪ েৎসি ১০ মাস এেং পেনশনকর্াগ্য চাকরিকাল ৫ (োঁচ) েেকিি কম িওয়ায় পকান রতরন পকান পেনশন 

োকেন না। 

 

 উোিিেঃ (২)  রমঃ করিম  ১১/০১/২০১২ ররঃ তারিকখ স্থায়ী েকে পর্ািোন ককিন এেং ১১/১১/২০২০ররঃ তারিকখ েে 

রেলুরপ্তি কািকে উদ্ধৃত িকল তাঁকক রনম্ন পেতন পগ্রকডি েকে রনকয়াকিি প্রস্তাে পেওয়া িয়। রকন্তু রতরন উক্ত প্রস্তাে গ্রিে না ককি 

পেনশকন র্াওয়াি রসদ্ধান্ত গ্রিে ককিন। 

 চাকরিজীেকন রতরন ৬ মাস অরজযত ছুটি এেং ৭ মাস অসািািে ছুটি পভাি ককিন। উদ্ধৃত্তকাকল তাঁি মূল পেতন রেল ১৫,১২০/- 

োকা। একক্ষকে ১১/০১/২০২০ররঃ ের্ যন্ত তাঁি পমাে চাকরিকাল (১১/০১/২০১২-১১/০১/২০২০)= ৮ েেি। পমাে চাকরিকাল িকত 

অসািািে ছুটিকাল ৭ মাস োে রেকল পেনশনকর্াগ্য চাকরিকাল িকে ৭ েকসি ৫ মাস। একক্ষকে তাঁি গ্রস পেনশন িইকে (১৫,১২০ 

এি ২৭%) =৪,০৮২.৪০ োকা। এি মকধ্য ৫০% অথ যাৎ ২০৪১.২০ োকা োধ্যতামূলকভাকে সমে যনপূে যক সমে যনকৃত োকাি জন্য 

আনুকতারষক োকেন (প্ররত এক োকাি জন্য ২৬৫/- োকা িাকি ২০৪১,২০×২৫) = ৫,৪০,৯১৮/- োকা। অেরশষ্ট ৫০% অথ যাৎ 

২০৪১.২০ োকা িাকি মারসক পেনশন োকেন। 

 

৪.৭ অক্ষমতাজরনত পেনশন রনে যকয়ি উোিিে 

পকান কম যচািী শািীরিক ো মানরসক তেককল্যি কািকে সিকাি কর্তযক িঠিত পমরডককল পোড য কর্তযক চাকরিি জন্য অক্ষম 

প ারষত িইকল অক্ষমতাজরনত পেনশন প্রাপ্য িকেন। 

 

উোিিেঃ  রমঃ সালাম ১৫/০১/২০০৪ররঃ তারিকখ চাকরিকত পর্ািোন ককি। রতরন ১৫/০১/২০২০ররঃ তারিকখ পমরডককল পোড য 

কর্তযক ভরেষ্যত চাকরিি জন্য অক্ষম েকল প ারষত িকয় ১৫/০১/২০২০ররঃ তারিকখ অেসিগ্রিে ককিন। চাকরি জীেকন রতরন শুধু 

অরজযত ছুটি পভাি ককিকেন । অেসিগ্রিেকাকল তাঁি মূল পেতন রেল ৩৬,৮০০/- োকা । একক্ষকে ১৫/০১/২০২০ররঃ ের্ যন্ত তাঁি 

পমাে চাকরিকাল (১৫/০১/২০২০ - ১৫/০১/২০০৪) =১৬ েেি। অসািািে ছুটি না থাকায় পেনশনকর্াগ্য চাকরিকালও িকে ১৬ 

েেি । এ ১৬ েেি পেনশনকর্াগ্য চাকরিি জন্য তাঁি পমাে পেনশন িকে (৩৬,৮০০ এি ৫৭%) =২০,৯৭৬/-োকা। পমাে 

পেনশকনি ৫০% অথ যাৎ ১০,৪৮৮/ োকা োধ্যতামূলকভাকে সমে যনপূে যক আনুকতারষক প্রাপ্য িকেন প্ররত োকাি জন্য ২৪৫/ োকা 

িাকি (১০,৪৮৮×২৪৫) = ২৫,৬৯,৫৬০/-োকা। অেরশষ্ট ৫০% অথ যাৎ ১০,৪৮৮/ োকা মারসক পেনশন োকেন । 
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৪.৮ োি যকযজরনত পেনশন রনে যকয়ি উোিিে 

 

সিকারি চাকরি আইন ২০১৮ এি  ৪৩ িািাি রেিান অনুর্ায়ী একজন কম যচািীকক ৫৯ েেি েয়স পূরতযকত এেং মুরক্তকর্াদ্ধা 

কম যচািীকক ৬০ েেি েয়স পূরতযকত অেসিগ্রিে কিকত িয়। এ অেসিগ্রিকেি পক্ষকে োি যকযজরনত পেনশন প্রকেয়। 

 

উোিিেঃ  রমঃ খাকলক  ২০/০১/১৯৮৮ররঃ তারিকখ চাকরিকত পর্ািোন ককিন। তাঁি জন্ম তারিখ ২১/০১/১৯৬০ররঃ। তাঁি 

২০/০১/২০১৯ররঃ তারিকখ ৫৯ েৎসি পূে য িওয়ায়  রতরন ২১/০১/২০১৯ তারিখ িকত ১ (এক) েেি পূে য িি পেতকন অেসি-উত্তি 

ছুটি পভাি পশকষ অেসিগ্রিে ককিন। রতরন চাকরি জীেকন ২ েেি অধ্যয়ন ছুটি, ১০ মাস অরজযত ছুটি এেং ১ েেি ৬ মাস 

অসািািে ছুটি পভাি ককিন। অেসিগ্রিেকাকল তাঁি মূল পেতন রেল ৭১,২০০/- োকা। একক্ষকে তাঁি পমাে চাকরিকাল িকে 

(২০/০১/২০২০-২০/০১/১৯৮৮)=৩২ েেি এেং পেনশনকর্াগ্য চাকরিকাল িকে (৩২ েেি – ১ েেি ৬ মাস) অথ যাৎ ৩০ েেি ৬ 

মাস। একক্ষকে পেনশনকর্াগ্য চাকরিকাল ২৫ েেকিি অরিক িওয়ায় পূে য িাকি পেনশন োকেন। অথ যাৎ প্রাপ্য পমাে পেনশন িকে 

(৭১২০০ এি ৯০%)=৬৪.০৮০/- োকা। পমাে পেনশকনি ৫০% অথ যাৎ ৩২,০৪০/ োকা সমে যনপূে যক প্ররত এক োকাি জন্য 

২৩০ োকা িাকি (৩২,০৪০×২৩০)=৭৩,৬৯,২০০/- োকা আনুকতারষক প্রাপ্য। অেরশষ্ট ৫০% রিসাকে ৩২,০৪০/-োকা মারসক 

পেনশন প্রাপ্য । 

 

৪.৯ অেসিজরনত পেনশন রনে যকয়ি উোিিে 

 

পকান কম যচািীি পমাে চাকরিকাল ২৫ েেি পূে য িকল সিকারি চাকরি আইন ২০১৮ এি ৪৪ িািাি রেিানমকত ৩০ রেকনি 

পনাটিশ প্রোনপূে যক  রতরন চাকরি িকত অেসিগ্রিে করিকত োকিন। অেিরেকক উক্ত আইকনি ৪৫ িািাি রেিানমকত সিকািও 

পকান কম যচািীকক ২৫ চাকরি পূরতযকত জনস্বাকথ য পকানরূে কািে েশ যাকনা ব্যরতকিকক চাকরি িকত অেসি প্রোন কিকত োকি। এই 

উভয় প্রকাি অেসকিি পক্ষকেই অেসিজরনত পেনশন প্রাপ্য। 

 

উোিিেঃ রমকসস আকমনা পেিম ০৫/০১/১৯৯৫ররঃ তারিকখ চাকরিকত পর্ািোন ককিন এেং ০৪/০১/২০২০ররঃ তারিকখ  

চাকরিি ২৫ েেি পূরতযকত ০৫/০১/২০২০ ররঃ  তারিখ িকত  রতরন সিকারি চাকরি আইন ২০১৮ এি ৪৪ িািাি রেিান মকত 

ঐরেক অেসগ্রিে ককিন অথো উক্ত আইকনি ৪৫ িািাি রেিানমকত সিকাি জনস্বাকথ য তাঁকক অেসি প্রোন ককিন। চাকরি 

জীেকন রতরন  ১ েেি অসািািে ছুটি, ৬ মাস অরজযত ছুটি, ১ েেি অধ্যয়ন ছুটি এেং ৬ মাস মার্তত্বজরনত ছুটি পভাি ককিন। 

অেসিগ্রিেকাকল তাঁি মূল পেতন রেল ৫৪,৭৭০/- োকা। 

একক্ষকে তাঁি পমাে চাকরিকাল (০৫/০১/২০২০-০৫/০১/১৯৯৫) = ২৫ েেি। উক্ত চাকরিকাল িকত অসািািে ছুটিি সময় োে 

রেকল পেনশনকর্াগ্য চাকরিকাল িকে ( ২৫ েৎসি-১ েৎসি)= ২৪ েেি। এ ২৪ েেি চাকরিি জন্য পমাে পেনশন িকে (৫৪,৭৭০ 

এি ৮৭%)= ৪৭,৬৪৯.৯০ োকা।  গ্রস পেনশকনি ৫০% = োকা ২৩,৮২৪.৯৫ োধ্যতামূলক সমে যনপূে যক আনুকতারষক প্রাপ্য 

িকেন সমে যনকৃত প্ররত োকাি জন্য ২৩০/- োকা িাি (২৩,৮২৪.৯৫×২৩০)=৫৪, ৭৯,৭৩৮.৫০ োকা। অেরশষ্ট ৫০% অথ যাৎ 

২৩,৮২৪.৯৫  োকা মারসক পেনশন প্রাপ্য িকেন।   

 

৪.১০  এককালীন রেকশষ আরথ যক সিয়তা রনে যকয়ি উোিিে 

 

অথ য রেভাকিি প্ররেরি অনুরেভাকিি প্ররেরি-১ শাখাি প্রজ্ঞােন নং-০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০০৬.১৫.৮১, তারিখঃ ১৪-১০-২০১৫ 

ররঃ /২৯-৬-১৪২২ েঃ জারিি িকল একজন সিকারি কম যচািীি চাকরিি পময়াে ৫ েেি পূে য িওয়াি পূকে য র্রে রতরন স্বাস্থযিত 
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কািকে অক্ষম িকয় েকিন, অথো তাঁি মৃতুয িয়, পস পক্ষকে চাকরিি পময়াকেি প্ররত েেি রকংো উিাি অংশ রেকশকষি জন্য তাঁি 

পশষ আিরিত ৩ (রতন)টি মূল পেতকনি সমেরিমাে িাকি রতরন অথো তাঁি েরিোি এককালীন রেকশষ আরথ যক সিায়তা োকেন। 

এ সুরেিা ০১ জুলাই, ২০১৫ তারিখ িকত প্রকর্াজয । 

 

উোিিেঃ রমঃ আলী  ১০/০৪/২০১৭ররঃ তারিকখ চাকরিকত পর্ািোন ককিন এেং ১৫/০৫/২০২০ররঃ তারিকখ মৃতুযেিে ককিন। 

মৃতুযকাকল তাঁি মূল পেতন রেল ২৪,২৬০/- োকা। একক্ষকে তাঁি পেনশনকর্াগ্য চাকরিকাল রতন েেকিি অরিক। রতন েেি 

চাকরিি জন্য ৯টি মূল পেতন এেং েেকিি ভগ্াংকশি জন্য আকিা  ৩টি মূল পেতন অথ যাৎ পমাে ২৪,২৬০×১২=২,৯১,১২০/- 

োকা রেকশষ আরথ যক সুরেিা রিসাকে োইকেন।  

 

৪.১১ আইোস রসকেকমি মাধ্যকম পেনশন প্ররক্রয়াকিে ও প্রোন 

পেনশন প্ররক্রয়াকিে ও প্রোন প্ররক্রয়াটি মূলতঃ রতনটি িাকে সম্পন্ন কিা িয়। প্রথম িাকে পেনশনাকিি তথ্য পডো পেইকজ 

এরি কিা িয় -র্া Master Data পত সংিরক্ষত থাকক। রিতীয় িাকে Pension Processing পমনুকত চািটি 

প্ররক্রয়ায় পেনশন প্ররক্রয়াকিে কিা িয়। প্রথকম রেল ও পোককন এরি পেওয়া িয়, এিেি রেল অনুকমােন পেওয়া িয় এেং 

সেকশকষ ইএিটি অড যাি এরি পেওয়া িয়। র্ততীয় িাকে EFT Transmission পমনুি মাধ্যকম আইোস রসকেম পথকক 

োংলাকেশ ব্যাংক েিােকি সংরিষ্ট পেনশনাকিি ব্যাংক রিসাকে পেনশন পপ্রিকেি রনরমত্ত ইএিটি রনকে যশনা পপ্রিে কিা িয়। 

আইোস রসকেকমি মাধ্যকম পেনশন প্রোকনি কাজটি মূলতঃ এখাকনই সমাপ্ত িয়। এ পূকিা প্ররক্রয়াটি iBAS++ রসকেকমি 

Pension Management পমনুি মাধ্যকম সম্পােন কিা িকয় থাকক। এিেি সংরিষ্ট পেনশনািকক তাঁি পেনশন 

পপ্রিকেি রেষয়টি SMS এি মাধ্যকম অেরিত কিা িয়। এ SMS স্বয়ংরক্রয়ভাকে  রসকেম পথকক পজনাকিে িকয় থাকক।  

পেনশন প্ররক্রয়াকিে ও প্রোকনি পুকিা প্ররক্রয়াটি রনকম্নি পলা চাকে যি মাধ্যকম সংকক্ষকে উেস্থােন কিা িকলাঃ 

 

পেনশনাি তথ্য এরিকিে  

 

 

পেনশন প্ররক্রয়াকিে 

রেল ও পোককন এরি 

 

রেল অনুকমােন 

 

ইএিটি অড যাি প্রোন 

 
ইএিটি পপ্রিে 

পেনশন প্রোন  

ইএিটি এসএমএস পপ্রিে 
 

 রেকশষ দ্রষ্টব্যঃ আইোস++ রসকেকমি মাধ্যকম পেনশন প্ররক্রয়াকিে এেং েরিকশাি সংক্রান্ত রেেিে পেনশন মরডউল ব্যেিাি 

রনকে যরশকাকত রেস্তারিতভাকে েে যনা কিা িকয়কে।                                                      
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রিতীয় অংশঃ সচিাচি রজজ্ঞাসা (FAQ) 
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প্রশ্নঃ ১। কম যচািীি রনকজি পেনশন আকেেকনি সাকথ রক রক িিম, সনে ও কািজেোরে োরখল কিকত িয়? 

উত্তিঃ পেনশন আকেেকনি সাকথ রনম্নেরে যত িিম, সনে ও কািজেোরে রিসােিক্ষে কার্ যালকয় োরখল কিকত িকেঃ 

১. পেনশন আকেেন িিম ২.১ (সংকর্াজনী-৪) ১ করে 

২. নন-পিকজকেড কম যচািীি পক্ষকে সারভযস বুক/ পিকজকেড 

কম যচািীি পক্ষকে সে যকশষ রতন েেকিি চাকরিি রেেিেী/ 

এলরেরস 

১ করে 

৩. অেসি ও রেআিএল িমকনি মঞ্জুরিেে (প্রকর্াজয পক্ষকে) ১ করে 

৪. প্রতযারশত পশষ পেতন েে/ পশষ পেতন েে (প্রকর্াজয পক্ষকে) ১ করে 

৫. সতযারয়ত েরে ৪ করে 

৬. জাতীয় েরিচয় েকেি অনুরলরে ১ করে 

৭. চাকুরি স্থায়ী কিকেি/রনয়রমত কিকেি আকেশ (উন্নয়ন প্রকল্প 

িকত িাজস্ব খাকত স্থানান্তরিত, আত্মীকৃত, এডিক রভরত্তকত 

রনকয়ািকৃতকেি পক্ষকে প্রকর্াজয) 

১ করে 

৮. প্রাপ্তব্য পেনশকনি তেি উত্তিারিকাি প াষনােে (সংকর্াজনী-২) ৩ করে 

৯. নমুনা স্বাক্ষি ও িাকতি োঁচ আঙ্গুকলি োে (সংকর্াজনী-৬) ৩ করে 

১০. না-োেী প্রতযয়নেে (সংকর্াজনী-৮) ১ করে 
 

সূেঃ সিকারি কম যচািীিকেি পেনশন সিজীকিে আকেশ, ২০২০  

 

প্রশ্নঃ ২। পেনশন  মঞ্জুরিি পূকে যই সিকারি কম যচািীি মৃতুযি পক্ষকে োরিোরিক পেনশন আকেেকনি সাকথ রক রক 

িিম, সনে ও কািজেোরে োরখল কিকত িয়? 

উত্তিঃ োরিোরিক পেনশন আকেেকনি সাকথ রনম্নেরে যত িিম, সনে ও কািজেোরে রিসােিক্ষে কার্ যালকয় োরখল কিকত 

িকেঃ 

১. পেনশন আকেেন িিম ২.২ (সংকর্াজনী-৫) ১ করে 

২. নন-পিকজকেড কম যচািীি পক্ষকে সারভযস বুক/ পিকজকেড কম যচািীি 

পক্ষকে সে যকশষ রতন েেকিি চাকরিি রেেিেী/ এলরেরস 

১ করে 

৩. অেসি ও রেআিএল িমকনি মঞ্জুরিেে (প্রকর্াজয পক্ষকে) ১ করে 

৪. প্রতযারশত পশষ পেতন েে/ পশষ পেতন েে (প্রকর্াজয পক্ষকে) ১ করে 

৫. সতযারয়ত েরে (স্বামী/স্ত্রী/উত্তিারিকািীিকেি) ৪ করে 

৬. জাতীয় েরিচয়েে/জন্ম রনেন্ধন (উত্তিারিকািী/উত্তিারিকািীিকেি 

েয়স ১৮ েেকিি রনকচ িকল জন্ম সনে এেং েয়স ১৮ েেকিি উেকি 

িকল জাতীয় েরিচয়েে)  

১ করে 

৭. উত্তিারিকাি সনেেে ও নন-ম্যারিজ সাটি যরিককে (সংকর্াজনী-৩) ৩ করে 

৮. নমুনা স্বাক্ষি ও িাকতি োঁচ আঙ্গুকলি োে (সংকর্াজনী-৬) ৩ করে 

৯. অরভভােক মকনানয়ন এেং অেসিভাতা ও আনুকতারষক উকত্তালন 

কিাি ক্ষমতা অে যে সনে (সংকর্াজনী-৭) 

৩ করে  

১০. রচরকৎসক/রসটি ককে যাকিশকনি কাউরিলি/পেৌিসভাি পময়ি/ 

ইউরনয়ন েরিষে পচয়ািম্যান কর্তযক প্রেত্ত মৃতুয সনেেে  

১ করে 

১১. না-োেী প্রতযয়নেে (সংকর্াজনী-৮) ১ করে 

১২. চাকুরি স্থায়ী কিকেি/রনয়রমত কিকেি আকেশ (উন্নয়ন প্রকল্প িকত 

িাজস্ব খাকত স্থানান্তরিত, আত্মীকৃত, এডিক রভরত্তকত রনকয়ািকৃতকেি 

পক্ষকে প্রকর্াজয) 

১ করে 

১৩. প্ররতেন্ধী সন্তাকনি (র্রে থাকক) রনেন্ধন, েরিচয়েে ও পমরডককল 

পোকড যি সনেেে  

৩ করে  

 

সূেঃ সিকারি কম যচািীিকেি পেনশন সিজীকিে আকেশ, ২০২০ 
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প্রশ্নঃ ৩। অেসি ভাতা পভািিত অেস্থায় পেনশনকভািীি মৃতুযি পক্ষকে োরিোরিক পেনশন আকেেকনি সাকথ রক রক 

িিম, সনে ও কািজেোরে োরখল কিকত িয়? 

উত্তিঃ অেসি ভাতা পভািিত অেস্থায় পেনশনকভািীি মৃতুযি পক্ষকে োরিোরিক পেনশন আকেেকনি সাকথ রনম্নেরে যত িিম, 

সনে ও কািজেোরে রিসােিক্ষে কার্ যালকয় োরখল কিকত িকেঃ 

১. পেনশন আকেেন িিম ২.২ (সংকর্াজনী-৫) ১ করে 

২. সতযারয়ত েরে (স্বামী/স্ত্রী ও সন্তানিকেি) ৪ করে 

৩. উত্তিারিকাি সনেেে ও নন-ম্যারিজ সাটি যরিককে (সংকর্াজনী-

৩) 

৩ করে 

৪. নমুনা স্বাক্ষি ও িাকতি োঁচ আঙ্গুকলি োে (সংকর্াজনী-৬) ৩ করে 

৫. অরভভােক মকনানয়ন এেং অেসিভাতা ও আনুকতারষক উকত্তালন 

কিাি ক্ষমতা অে যে সনে (সংকর্াজনী-৭) 

৩ করে  

৬. রচরকৎসক/রসটি ককে যাকিশকনি কাউরিলি/পেৌিসভাি পময়ি/ 

ইউরনয়ন েরিষে পচয়ািম্যান কর্তযক প্রেত্ত মৃতুয সনেেে  

১ করে 

৭. অেসিভাতাি মঞ্জুরিেে  ১ করে 

৮. রেরেও ও -রড-িাি  ১ করে  

৯. প্ররতেন্ধী সন্তাকনি (র্রে থাকক) রনেন্ধন, েরিচয়েে ও পমরডককল 

পোকড যি সনেেে  

৩ করে 

 

সূেঃ সিকারি কম যচািীিকেি পেনশন সিজীকিে আকেশ, ২০২০ 

 

প্রশ্নঃ ৪। পেনশন প্রারপ্তি পূে যশতযসমূি রকরক? 

উত্তিঃ পেনশন প্রারপ্তি পূে যশতযসমূি িকেঃ  

(১)  চাকরি সিকাকিি অিীন িাজস্বখাতভুক্ত িকত িকে;  (২)  স্থায়ী েকেি রেেিীকত স্থায়ীভাকে রনযুক্ত িকত িকে; (৩) উক্ত 

চাকরিি পেতন-ভাতারে সিকাি কর্তযক প্রেত্ত িকত িকে;  (৪) চাকুরিি েয়স ন্যযনতম োঁচ েেি িকত িকে এেং (৫) চাকরি 

সকন্তাষজনক িকত িকে।  

 সূেঃ রেএসআি োে য-১ এি রেরি-২৫৮ এেং অথ য রেভাকিি স্মািক নং ০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০০৬.১৫-৮১ তারিখঃ 

১৪.১০.২০১৫ররঃ এি অনুকেে ( )। তকে সিকারি কম যচািীিকেি পেনশন সিজীকিে আকেশ, ২০২০ এি অনুকেে ৪.০৩ 

পমাতাকেক  েতযমাকন পেনশন মঞ্জুরিি পক্ষকে োরষ যক পিােনীয় প্ররতকেেন রেকেচনাি প্রকয়াজন িয় না রেিায়  শতয (৫) 

েতযমাকন পতমন প্রকয়াি নাই।) 

 

প্রশ্নঃ ৫। কত েেি চাকরি কিাি েি একজন সিকারি  কম যচািী পস্বোয় অেসকি িমন কিকত োকিন? 

 উত্তিঃ একজন সিকারি কম যচািী চাকরিি পময়াে ২৫ (পঁরচশ) েেি পূে য িোি েি পর্ পকান সময় রনকয়ািকািী কর্তযেক্ষ েিােি 

কমেকক্ষ ৩০ (রেশ) রেন পূকে য রলরখত পনাটিশ প্রোনপূে যক ঐরেক অেসি গ্রিে কিকত োকিন।  

 সূেঃ সিকারি চাকরি আইন, ২০১৮ এি ৪৪ িািা।  

 

প্রশ্নঃ ৬। কত েেি চাকরি কিাি েি একজন সিকারি কম যচািীকক সিকাি অেসি প্রোন কিকত োকিন? 

উত্তিঃ একজন সিকারি কম যচািীি চাকরিি পময়াে ২৫ (পঁরচশ) েেি পূে য িোি েি সিকাি পকানরুে কািে েশ যাকনা ব্যরতকিকক 

পর্ পকান সিকারি কম যচািীকক অেসি প্রোন কিকত োকিন। 

 সূেঃ সিকারি চাকরি আইন, ২০১৮ এি ৪৫ িািা। 
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প্রশ্নঃ ৭। েতযমাকন সে যরনম্ন পেনশনকর্াগ্য চাকরিকাল কত েেি?  

উত্তিঃ েতযমাকন সে যরনম্ন পেনশনকর্াগ্য চাকরিকাল ৫ েেি। (অথ যাৎ ৫ েেি চাকরি কিাি েি সিকারি কম যচািী মৃতুযেিে 

কিকল, অক্ষম িকল  অথো েে রেলুরপ্তি কািকে োঁোই িকল পেনশন/োরিোরিক পেনশন পেকত োকিন।) 

সূেঃ অথ য রেভাকিি প্ররেরি অনুরেভাকিি প্রজ্ঞােন নং ০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০০৬.১৫-৮১ তারিখঃ ১৪.১০.২০১৫ররঃ এি 

অনুকেে (ক)। 
 

প্রশ্নঃ ৮। চাকরি পেনশনকর্াগ্য িোি আকি স্বাস্থযিত কািকে অক্ষম িকয় েিা অথো চাকরি পেনশনকর্াগ্য িোি আকি 

মৃতুযকিেকািী কম যচািীকক /েরিোিকক এককালীন রকরক আরথ যক সিায়তা প্রোন কিা র্ায়? 

উত্তিঃ একজন সিকারি কম যচািীি চাকরিি পময়াে ৫ েেি পূে য িোি পূকে য র্রে রতরন স্বাস্থযিত কািকে অক্ষম িকয় েকিন, 

অথো তাঁি মৃতুয িয়, তািকল তাঁি চাকরিি পময়াকেি প্ররত েেি ো তাি অংশ রেকশকষি জন্য তাঁি পশষ আিরিত 

৩(রতন)টি মূল পেতকনি সমেরিমাে িাকি রতরন অথো তাঁি েরিোি এককালীন রেকশষ আরথ যক সিায়তা প্রাপ্য িকেন।  

সূেঃ অথ য রেভাকিি প্ররেরি অনুরেভাকিি প্রজ্ঞােন নং ০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০০৬.১৫-৮১ তারিখঃ ১৪.১০.২০১৫ররঃ এি 

অনুকেে ( )। 

 

প্রশ্নঃ ৯। কত েেি  চাকরি িকল একজন সিকারি কম যচািী পূে যিাকি পেনশন পেকত োকিন? 

উত্তিঃ  ২৫ েেি ো তাি অরিক চাকরি িকল একজন সিকারি কম যচািী পূে যিাকি (পেতকনি ৯০%) পেনশন প্রাপ্য িকেন।  

 

সূেঃ অথ য রেভাকিি প্ররেরি অনুরেভাকিি প্রজ্ঞােন নং ০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০০৬.১৫-৮১ তারিখঃ ১৪.১০.২০১৫ররঃ এি 

অনুকেে (ক)। 
 

 

 

প্রশ্নঃ ১০। পকান্ পকান্ পক্ষকে ২৫ েেি চাকরি না িকলও পেনশন প্রোন কিা পর্কত োকি? 

উত্তিঃ রনকম্নাক্ত পক্ষকে ৫-২৪ েেকিি পেনশনকর্াগ্য চাকরিকাকলি জন্য পেনশন প্রোন কিা র্ায়ঃ 

(১) সিকারি কম যচািী মৃতুযেিে কিকল রকংো সিকাি কর্তযক িঠিত পমরডককল পোড য িািা সংরিষ্ট কম যচািীকক 

শািীরিক ও মানরসক তেককল্যি কািকে স্থায়ীভাকে অক্ষম (Invalid) প াষো কিা িকল; এেং 

(২) স্থায়ী েে রেলুরপ্তি কািকে চাকরি পথকক োঁোইকয়ি পক্ষকে। 

সূেঃ অথ য রেভাকিি প্ররেরি অনুরেভাকিি প্রজ্ঞােন নং ০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০০৬.১৫-৮১ তারিখঃ 

১৪.১০.২০১৫ররঃ এি অনুকেে (ক)। 

 

প্রশ্নঃ ১১। আনুকতারষককি েতযমান িাি কত? 

উত্তিঃ আনুকতারষককি েতযমান িািঃ 

 (ক)  ৫ েেি ো তকতারিক রকন্তু ১০ েেকিি কম চাকরিি পক্ষকে- প্ররত োকাি  রেেিীকত ২৬৫/- 

(খ)  ১০ েেি ো তকতারিক রকন্তু ১৫ েেকিি কম চাকরিি পক্ষকে- প্ররত োকাি রেেিীকত ২৬০/- 

(ি)  ১৫ েেি ো তকতারিক রকন্তু ২০ েেকিি কম চাকরিি পক্ষকে- প্ররত োকাি রেেিীকত ২৪৫/- 

( ) ২০ েেি ো তকতারিক       - প্ররত োকাি রেেিীকত ২৩০/- 

সূেঃ অথ য রেভাকিি প্ররেরি অনুরেভাকিি প্রজ্ঞােন নং ০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০০৬.১৫-৮১ তারিখঃ ১৪.১০.২০১৫ররঃ এি 

অনুকেে (ি)। 
 

 

প্রশ্নঃ ১২। অক্ষমতাজরনত পেনশন েলকত রক বুঝাকনা িকয়কে? 

উত্তিঃ শািীরিক ো মানরসক তেককল্যি কািকে পকান সিকারি কম যচািী প্রজাতকন্ত্রি চাকরিি জন্য ো পর্ চাকরিকত রনকয়ারজত 

আকেন, উক্ত চাকরিি জন্য পমরডককল পোড য কর্তযক স্থায়ীভাকে অক্ষম প ারষত িকয় প্রজাতকন্ত্রি চাকরি িকত অেসিগ্রিে 

কিকল পর্ পেনশন প্রাপ্য িন, উিাই অক্ষমতাজরনত পেনশন।  

 সূেঃ রেএসআি োে য-১ এি রেরি-৩২১-৩৩৬ 
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প্রশ্নঃ ১৩। েতযমান রেিান অনুর্ায়ী পেনশকনি সকে যাচ্চ এেং সে যরনম্ন েরিমাে কত? 

উত্তিঃ (ক) অথ য রেভাকিি প্ররেরি অনুরেভাকিি  প্রজ্ঞােন নং ০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০০৫.১৪.-২৬, তারিখঃ ০৯/০৩/২০১৬ররঃ 

পমাতাকেক গ্রস পেনশকনি সকে যাচ্চ েরিমাে ৭৭,০০০/- এেং উিা ০১/০৭/২০১৫ররঃ তারিখ পথকক কার্ যকি। 

(খ) জাতীয় পেতনকস্কল,২০১৫এি অনুকেে ১০( ) ও অথ য রেভাকিি প্ররেরি অনুরেভাকিি প্রজ্ঞােন নং 

০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০০৬.১৫-৮১ তারিখঃ ১৪.১০.২০১৫ররঃ পমাতাকেক অেসিভাতাকভািী এেং আজীেন 

োরিোরিক অেসিভাতাকভািীকেি মারসক সে যরনম্ন নীে পেনশকনি েরিমাে ৩,০০০ োকা। এ েরিমাে অেসিভাতা 

০১.০৭.২০১৫ররঃ তারিখ পথকক কার্ যকি। 

 

প্রশ্নঃ ১৪।  লাম্প গ্রাকন্টি অথ য পেকত িকল কত রেকনি ছুটি থাকা প্রকয়াজন? ছুটি কম থাককল রক িকে? 

উত্তিঃ একজন সিকারি কম যচারি অেসি-উত্তি ছুটি পভাকিি েি ছুটি োওনা থাকা স্বাকেকক্ষ সকে যাচ্চ ১৮ মাকসি ছুটি নিোয়ন 

কিকত োিকেন র্া লাম্পগ্রান্ট রিকসকে েরিরচত। সে যকশষ আিরিত মূলকেতকনি িাকি ছুটি নিোয়ন কিা র্াকে। এ পক্ষকে 

কাকিা ছুটিি রিসাকে ১৮ মাকসি ছুটি োওনা না থাককল পর্ কয় মাকসি ছুটি োওনা আকে পসই কয় মাকসি ছুটি নিোয়ন 

কিা র্াকে। ছুটি িেনাি পক্ষকে অি য িি পেতকনি ছুটিকক পূে য িি পেতকনি ছুটিকত রুোন্তি কিা র্াকে। 

সূেঃ অথ য রেভাকিি প্রজ্ঞােন নম্বি ০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০০৬.১৫.৮১ তারিখ ১৪/১০/২০১৫ররঃ এেং স্মািক নং 

MF/FD/Reg-II/Leave-16/84/9 তারিখ ২১/০১/১৯৮৫ররঃ। 

প্রশ্নঃ ১৫। একজন পেনশনাি  পকান্  পকান্ ভাতারে পেকয় থাককন? 

  উত্তিঃ  (১) পেসামরিক পেনশনািিেঃ সকল পেনশনাি মারসক পেনশকনি োশাোরশ সিকাি কর্তযক রনি যারিত িাকি 

রচরকৎসাভাতা, উৎসেভাতা ও োংলা নেেষ য ভাতা প্রাপ্য িকেন। এোিাও রকছু রকছু পক্ষকে রেকশষ ভাতা রিকসকে 

প্রশংসাসূচক ভাতা, েেকভাতা প্রোন কিা িকয় থাকক। 

সামরিক পেনশনািিেঃ সকল সামরিক পেনশনাি মারসক পেনশকনি োশাোরশ সিকাি কর্তযক রনি যারিত িাকি 

রচরকৎসাভাতা, উৎসেভাতা, োংলা নেেষ যভাতা, পিশনভাতা, রশশুভাতা প্রাপ্য িকেন। এোিাও রকছু রকছু পক্ষকে 

রেকশষ ভাতা রিকসকে প্রশংসাসূচক ভাতা, েেকভাতা প্রোন কিা িকয় থাকক। 

প্রশ্নঃ ১৬। পেনশনাকিি েয়স ৬৫ েেি পূে য িকল কী কী রেকশষ সুরেিা প্রাপ্য িন? 

উত্তিঃ (১) ৬৫ েেকিি ঊর্ধ্য েয়সী পেনশনকভািীিে ও আজীেন োরিোরিক পেনশনকভািীিে রচরকৎসাভাতা  মারসক ২৫০০/- 

োকা িাকি প্রাপ্য িকেন। 

 (২) এোিাও ০১.০৭.২০১৫ তারিকখ নতুন পেতন পস্কল োস্তোয়কনি সময় তাঁিা ৫০% পেনশন বৃরদ্ধি সুরেিা প্রাপ্য 

িকয়কেন।  

সূেঃ জাতীয় পেতন পস্কল,২০১৫ এি অনুকেে ১৫(২) এেং অথ য রেভাকিি প্ররেরি অনুরেভাকিি প্রজ্ঞােন নং 

০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০০৬.১৫-৮১ তারিখঃ ১৪.১০.২০১৫ররঃ এি অনুকেে (খ)। 
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প্রশ্নঃ ১৭। স্ত্রীর মপিশি স্বামী পাতিি নক? 

 

উিরঃ মৃে মনহলা মিসামনরক কম িচারীর রেেত্নীক স্বামী আজীেন োরিোরিক পেনশন প্রাপ্য িকেন।  েতি নিপত্নীক স্বামী 

পুিরায় নিিাহ িন্ধতি আিদ্ধ হতল োর পানরিানরক মপিশি িন্ধ হতয় োতি।  

সূেঃ অথ ি নিিাতগর প্রনিনি অনুনিিাতগর প্রজ্ঞাপি িং ০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০০৩.১৮-১৩৮ োনর ঃ ১৪.১১.২০১৮নরঃ। 

 

প্রশ্নঃ ১৮। মকাি িরতণর  উিরানিকারী আজীিি পানরিানরক মপিশি পাতিি? 

উিরঃ নিতনাি নেি িরতণর উিরানিকারী আজীিি পানরিানরক মপিশি প্রাপ্য হতিিঃ 

  (১) মৃে মিসামনরক কম িচারীর নিিিা স্ত্রী/ স্ত্রীগণ পুিঃনিিাহ িা করতল; 

  (২) মৃে মনহলা মিসামনরক কম িচারীর নিপত্নীক স্বামী পুিঃনিিাহ িা করতল; 

(৩) সরকানর কম িচারীর প্রনেিন্ধী সন্তাি দদনহক িা মািনসক অসামতযির কারতণ স্থায়ীিাতি আংনশক িা সম্পূণ ি 

কম িেমোহীি ও উপাজিতি অেম হতল। 

সূেঃ সরকানর কম িচারীগতণর মপিশি সহজীকরণ আতদশ,২০২০ এর অনুতেদ ৩.০২ এিং ৩.০৩। 

 

প্রশ্নঃ ১৯। সরকানর কম িচারীর নিিিা স্ত্রী/নিপত্নীক স্বামী পানরিানরক মপিশি পাওয়ার পতর পুিঃনিিাহ িন্ধতি আিদ্ধ 

হতল োর পানরিানরক মপিশি অব্যাহে থাকতি নকিা? 

উিরঃ  পানরিানরক মপিশি মিাগরে অিস্থায় নিিিা স্ত্রী পুিঃনিিাহ িন্ধতি আিন্ধ হতল োর পানরিানরক মপিশি িন্ধ হতয় 

োতি। অনুরুপিাতর পানরিানরক মপিশি মিাগরে অিস্থায় নিপত্নীক স্বামী পুিঃনিিাহ িন্ধতি আিদ্ধ হতল োরও 

পানরিানরক মপিশি িন্ধ হতয় োতি।  

সূেঃ অথ ি নিিাতগর প্রনিনি অনুনিিাতগর প্রজ্ঞাপি িম্বর অম/অনি/নিনি-১/৩নপ-১/৯৭/১১৫ োনর ঃ 

০১.০৯.২০০৩নরঃ ও ০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০০৩.১৮-১৩৮ োনর ঃ ১৪.১১.২০১৮নরঃ।  

 

প্রশ্নঃ ২০। মপিশি মিাগরে অিস্থায় ২য় নিিাহ িন্ধতি আিন্ধ হতল ২য় স্ত্রী/স্বামী পানরিানরক মপিশি পাতিি নক? 

 

উিরঃ মপিশি মিাগরে অিস্থায় ২য় নিিাহ িন্ধতি আিদ্ধ হতল মপিশিাতরর মৃত্যুর পর েোঁর ২য় স্ত্রী/স্বামী পানরিানরক মপিশি 

প্রাপ্য হতিি িা।  

সূেঃ অথ ি নিিাতগর প্রনিনি অনুনিিাতগর প্রজ্ঞাপি িং ০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০০৯.১৮-৩৫ োনর ঃ ০৪.০৩.২০২১নরঃ। 

 

প্রশ্নঃ ২১। মৃে মিসামনরক সরকানর কম িচারীর নিিানহো কন্যা/কন্যাগণ ছাড়া অন্য মকাি দিি ওয়ানরশ িা থাকতল 

োর/োতদর অনুকূতল মপিশি/আনুতোনিতকর র্াকা প্রদাি করা োতি নক? 

 

উিরঃ মৃে মিসামনরক সরকানর কম িচারীর নিিানহো কন্যা/কন্যাগণ ছাড়া অন্য মকাি দিি ওয়ানরশ িা থাকতল োর/োতদর 

অনুকূতল মপিশি/ আনুতোনিতকর  র্াকা প্ররদাি করা োতি। েতি, মপিশিাতরর অিসর গ্রহতণর োনর  হতে মমার্ ১৫ 

িছর মময়াদকাল পূনেির মকাি সময়কাল অিনশষ্ট থাকতল শুধুমাে উি সময়কাল পূনেি ের্ যন্ত রতরন/তািা োরিোরিক 

পেনশন প্রাপ্য িকেন।  

সূেঃ অথ য রেভাকিি প্ররেরি অনুরেভাকিি প্রজ্ঞােন নং অম/অরে/রেরি-১/৩রে-১৫/৯৯/৪০ তারিখঃ ১৫/০৪/২০০৩ররঃ এেং 

সিকারি কম যচািীিকেি পেনশন সিজীকিে আকেশ,২০২০ এি অনুকেে ৩.০৪। 
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প্রশ্নঃ ২২। অেসকি র্াওয়াি মাকস উৎসে অনুরষ্ঠত িকল রক িাকি উৎসেভাতা প্রকেয় িকে? 

উত্তিঃ সিকারি, আিা-সিকারি, িাোয়ত্ব ব্যাংক, অথ যলগ্ী প্ররতষ্ঠান, স্বশারসত সংস্থা এেং সামরিক োরিনীি কম যচািীি 

অেসকি র্াওয়াি মাকস উৎসে অনুরষ্ঠত িকল সংরিষ্ট কম যচািী পূে যেতী মাকস আিরিত মূল পেতকনি সমেরিমাে অথ য 

উৎসেভাতা রিকসকে প্রাপ্য িকেন। 

সূেঃ অথ য রেভাকিি প্ররেরি অনুরেভাকিি স্মািক নং অম/অরে/রেরি-১/চাঃরেঃ-৬/২০০৪/১৮৪ তারিখঃ ০৬.১১.২০০৪ররঃ। 

 

প্রশ্নঃ ২৩। স্ত্রী না থাককল পেকল সন্তান কত েেি েয়স ের্ যন্ত োরিোরিক পেনশন প্রাপ্য িকেন? 

উত্তিঃ (১) স্ত্রী না থাককল োরিোরিক পেনশকনি পক্ষকে পুে সন্তাকনি সকে যাচ্চ েয়সসীমা িকে ২৫ েেি। 

          (২) তৎকালীন অথ য ও িাজস্ব রেভাকিি ১৬.০৪.১৯৫৯ররঃ তারিকখি স্মািক নং ২৫৬৬(৪০)-এি-এি অনুকেে 

৫(২)(এ)(i) পমাতাকেক োরিোরিক পেনশন গ্রিকেি জন্য পকান পর্াগ্য ব্যরক্ত না থাককল অনুকেে ৫(২)(এ)(ii) এি 

অনুসিকে  ২৫ েেকিি অরিক েয়স্ক জীরেত পজযষ্ঠপুে োরিোরিক পেনশন প্রাপ্য িকেন। তকে, পেনশনাকিি অেসি 

গ্রিকেি তারিখ িকত পমাে ১৫ েেি পময়ােকাকল পূরতযি পকান সময়কাল অেরশষ্ট থাককল উক্ত সময়কাল পূরতয ের্ যন্ত 

রতরন োরিোরিক পেনশন প্রাপ্য িকেন। 

সূেঃ সিকারি কম যচািীিকেি পেনশন সিজীকিে আকেশ, ২০২০ এি অনুকেে ৩.০৪। 

 

প্রশ্নঃ ২৪। একজন পেনশনাি রনঃসন্তান প্রথম স্ত্রী এেং ৪(চাি) সন্তানসি রিতীয় স্ত্রী পিকখ মািা পিকলন। এখন পক কত 

অংশ োরিোরিক পেনশন োকেন? 

 

উত্তিঃ পমাে পেনশকনি েরিমাে ১৬ আনা। স্ত্রী সন্তানসি েরিোকিি সেস্য সংখ্যা ৪ (চাি) জন িকল পমাে পেনশন সমান িাকি 

চািজকনি মকধ্য ভাি ককি রেকত িকে। এখাকন ২ স্ত্রীসি েরিোকিি পমাে সেস্য সংখ্যা ৪(চাি) জকনি অরিক িওয়ায় ২ 

জন স্ত্রীি প্রকতযকক ৪ আনা ককি ৮ আনা োকেন। অেরশষ্ট ৮ আনা রিতীয় স্ত্রীি সন্তানকেি মকধ্য সমিাকি েরন্টত িকে। 

অথ যাৎ প্রথম স্ত্রী োকেন ৪ আনা, আি রিতীয় স্ত্রী সন্তানকেি অংশসি ১২ (৪+৮) আনা পেনশন োকেন।  

সূেঃঅথ য এেং িাজস্ব রেভাকিি স্মািক নং ২৫৬৬(৪০)-এি তারিখঃ ১৬.০৪.১৯৫৯রখঃ এি অনুকেে 5(2)(i)  

 

প্রশ্নঃ ২৫। মৃত্যু সিকারি কম যচািী েরিোি পিকখ মািা পিকল পনরতশািতোগ্য আনুতোনিক কারা নকহাতর প্রাপ্য হতিি? 

 

উিরঃ মৃত্যুকাতল সরকানর কম িচারীর পনরিার থাকতল নিনিনণ িে িাতি পনরতশািতোগ্য আনুতোনিক প্রতদয় হতিঃ  

  (ক) মতিািয়িপতে উনেন ে অংশ মতিািীে ব্যনি পাতিি। 

( ) েনদ মকাি মতিািয়িপে দান ল করা িা হয়  অথিা অংশ নিতশতির জন্য মতিািয়িপে দান ল করা হয় েতি মে 

অংতশর জন্য মতিািয়িপে দান ল করা হয় িাই ো পনরিাতরর সকল  সদস্য সমাি অংশ পাতিি।  েতি 

নিনিনণ িে  সদস্যগণ  এ অংশ প্রাপ্য হতি িা- 

 (i) ২৫ িছর িয়তসর ঊতবির পুেগণ; (ii) মৃে পুতের ১৮ িছর িয়তসর ঊতবির পুেগণ; (iii) নিিানহে 

কন্যা, োর স্বামী জীনিে আতছ; (iv) মৃে পুতের নিিানহে কন্যা, োর স্বামী জীনিে আতছ। 

(গ) েতি সরকানর কম িচারীর মৃে সন্তাি জীনিে থাকতল মে অংশ মপতেি  উি অংশ োর নিিিা স্ত্রী িা স্ত্রীগণ এিং 

সন্তাি সন্তনেগণ সমাি অংতশ প্রাপ্য হতিি।  

সূেঃঅথ য এেং িাজস্ব রেভাকিি স্মািক নং ২৫৬৬(৪০)-এি তারিখঃ ১৬.০৪.১৯৫৯রখঃ এি অনুকেে 3(1)  
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প্রশ্নঃ ২৬। মৃত্যুকাতল সরকানর কম িচারী পনরিার িা মরত  মারা মগতল পনরতশািতোগ্য আনুতোনিক কারা নক হাতর 

প্রাপ্য হতিি? 

উিরঃ  (১) মৃত্যুকাতল  সরকানর কম িচারীর পনরিার িা থাকতল নিনিনণ িে আত্নীয়গণ সমাি অংতশ আনুতোনিতকর অথ ি প্রাপ্য 

হতিিঃ 

(ক) ১৮ িছর িয়তসর কম িয়তসর িাই;  

( )  অনিিানহে এিং নিিিা মিািগণ; 

(গ)  নপো; এিং 

(ঘ) মাো। 

(২) েনদ উপ-অনুতেদ (১) এ িনণ িে আত্নীয় িেিমাি িা থাতক েতি নিনিনণ িে আত্নীয়গণ সমহাতর মৃে কম িচারীর 

আনুতোনিক প্রাপ্য হতিিঃ 

(ক) আপি িাই; এিং 

( ) আপি মিাি। 

সূেঃ (১)  অথ য এেং িাজস্ব রেভাকিি স্মািক নং ২৫৬৬(৪০)-এি তারিখঃ ১৬.০৪.১৯৫৯রখঃ এি অনুকেে 3(2) 

এেং 

(২) অথ য রেভাি, প্ররেরি অনুরেভাকিি স্মািক নং ০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০০২.১২(অংশ-১)-৫৭ তারিখঃ 

২৮.০৫.২০১২ররঃ। 
 

প্রশ্নঃ ২৭। পকান অেস্থায় মৃতুযেিেকািী সিকারি কম যচািীি আনুকতারষক প্রকেয় িকে না? 

 উত্তিঃ অথ য এেং িাজস্ব রেভাকিি স্মািক নং ২৫৬৬(৪০)-এি তারিখঃ ১৬.০৪.১৯৫৯রখঃ এি অনুকেে 2(1) অনুর্ায়ী র্রে 

েরিোি না থাকক এেং অনুকেে 3(2) ও 3(3) অনুর্ায়ী র্রে উেযুক্ত পকান আত্নীয় না থাকক, তকে মৃত কম যচািীি 

আনুকতারষক েরিকশাি কিা র্াকে না।  

সূেঃঅথ য এেং িাজস্ব রেভাকিি স্মািক নং ২৫৬৬(৪০)-এি তারিখঃ ১৬.০৪.১৯৫৯রখঃ এি অনুকেে ৪। 

 

প্রশ্নঃ ২৮। শতভাি পেনশন সমে যে ককে পথকক োরতল কিা িকয়কে? 

উত্তিঃ ০১.০৭.২০১৭ররঃ তারিখ পথকক। 

          সূেঃ অথ য রেভাি, প্ররেরি অনুরেভাকিি স্মািক নং ০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০০৫.১৬-০৬ তারিখঃ ০৯.০১.২০১৭ররঃ।  

 

প্রশ্নঃ ২৯। ৬৫ েেি পূরতযকত প্রাপ্য সুরেিাি রিকক্সশন রকভাকে কিা িকয় থাকক? পেনশনািকক রক স্বশিীকি 

রিসােিক্ষে অরিকস উেরস্থত িকত িকে? 

উত্তিঃ ৬৫ েেি পূরতযকত প্রাপ্য সুরেিাি রিকক্সশন (নীে পেনশন ১০% বৃরদ্ধ + রচরকৎসাভাতা মারসক ২৫০০ োকা রনি যািে) 

স্বয়ংরক্রয়ভাকে আইোস++ রসকেকমি মাধ্যকম সম্পন্ন কিা িকয় থাকক। এজন্য পেনশনািকক রিসােিক্ষে অরিকস 

উেরস্থত িকত িকে না।  

   সূেঃ অথ য রেভাি, প্ররেরি অনুরেভাকিি স্মািক নং ০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০০২.১৩-৬০ তারিখঃ 

৩০.০৫.২০১৯ররঃ। 

 

প্রশ্নঃ ৩০। প্ররত েেি  ১লা জুলাই নীে পেনশনাকিি  ৫% ইনরক্রকমন্ট প্রোন চালু িয়? ইনরক্রকমকন্টি রিকক্সশন 

রকভাকে কিা িয়? 

উত্তিঃ ১লা জুলাই ২০১৭ররঃ তারিখ িকত। এ ইনরক্রকমন্ট আইোস++ রসকেম পথকক স্বয়ংরক্রয়ভাকে সম্পন্ন কিা িয়।  

সূেঃ অথ য রেভাকিি প্ররেরি অনুরেভাকিি প্রজ্ঞােন নম্বি ০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০০৫.১৬-০৬ তারিখঃ ০৯.০১.২০১৭ররঃ। 
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প্রশ্নঃ ৩১। ১লা জুলাই তারিকখ পেনশকন িমনকািী পেনশনাি উক্ত একই তারিকখ পেনশকনি উেি োরষ যক 

ইনরক্রকমন্ট (৫%) প্রাপ্য িকেন রক? 

উত্তিঃ না, প্রাপ্য িকেন না। 

সূেঃ অথ য রেভাকিি স্মািক নং ০৭.০০.০০০০.০৮২.৯৯.০০২.২২.৯৮ তারিখঃ ০৬.০৩.২০২২ররঃ। 

 

প্রশ্নঃ ৩২।  পেনশনািকেি জন্য ২টি উৎসেভাতা কখন চালু িকয়কে? 

উত্তিঃ ০১.০৭.২০০৮ররঃ তারিখ িকত। 

 

প্রশ্নঃ ৩৩। শতভাি পেনশন সমে যেকািী অেসিপ্রাপ্ত কম যচািী িালনািাে েরি যত িাকি উৎসেভাতা োকেন রক? 

    উত্তিঃ োকেন। 

“মারসক নীে পেনশন প্রাপ্ত অেসিকভািীকেি নীে পেনশকনি িাি সমকয় সমকয় সিকারি রসদ্ধান্ত পমাতাকেক পর্ প্ররক্রয়ায় 

বৃরদ্ধ কিা িয় অনুরুে িাকি ১০০% পেনশন সমে যেকািীকেি পক্ষকেও শুধু উৎসে ভাতা প্রারপ্তি জন্য নীে পেনশকনি িাি 

বৃরদ্ধ কিা পর্কত োকি।” 

সূেঃ অথ য রেভাকিি প্ররেরি অনুরেভাকিি প্রজ্ঞােন নং ০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০১৩.১৩ (অংশ-২)/১৫৭ তারিখঃ ১৯.১১.২০১৪ররঃ। 

 

প্রশ্নঃ ৩৪। শতভাি পেনশন সমে যেকািী অেসিপ্রাপ্ত কম যচািীি মৃতুযি েি তাি েরিোি রচরকৎসাভাতা ও 

উৎসেভাতা োকেন রক? 

উত্তিঃ োকেন। 

“১০০%পেনশন সমে যেকািীিে ১০০% পেনশন সমে যে না কিকল পর্ েরিমাে মারসক নীে পেনশন প্রাপ্য িকতন উক্ত 

েরিমাে অথ য েেকি ২ োি উৎসে ভাতা রিকসকে প্রাপ্য। এ োিা ১০০% পেনশন সমে যেকািীিে সািািে পেনশনািকেি 

ন্যায় মারসক রচরকৎসা ভাতাও প্রাপ্য। প্রচরলত রেিান মকত োরিোরিক পেনশন োওয়াি পর্াগ্য মৃত কম যচািীি েরিোকিি 

সেস্যেি য উক্তরূে সুরেিা প্রাপ্য িকেন।” 

সূেঃ অথ য রেভাকিি প্ররেরি অনুরেভাকিি প্রজ্ঞােন নং ০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০১৩.১৩-৭২ তারিখঃ ১১.০৭.২০১৬ররঃ। 

 

প্রশ্নঃ ৩৫। পেনশনািিে োংলা নেেষ য ভাতা োকেন রক? 
 

উত্তিঃ পেনশনাি/শতভাি পেনশন সমে যেকািী অেসিপ্রাপ্ত কম যচািী/পুনঃস্থারেত পেনশনাি/েরিোি (প্রকর্াজয পক্ষকে) মারসক 

পেনশকনি োশাোরশ সিকাি রনি যারিত িাকি (মারসক নীে পেনশকনি ২০% িাকি) োংলা নেেষ য ভাতা প্রাপ্য িকেন। 

এরপ্রল’২০১৭ িকত পেনশনািিে এ ভাতা প্রাপ্য।  

সূেঃ (১) অথ য রেভাকিি প্রজ্ঞােন নং ০৭.০০.০০০০.১৭৩.৪৪.০১৮.১৪-৭৮ তারিখঃ ১৪.১০.২০১৫ররঃ; (২) সিকারি 

কম যচািীিকেি পেনশন সিজীকিে আকেশ,২০২০ এি অনুকেে ২.১৪; এেং (৩) জাতীয় পেতন পস্কল’২০১৫ এি অনুকেি 

১৬।  
 

 

 

প্রশ্নঃ ৩৬। নিিিা িা োলাকপ্রাি কন্যাগণ পানরিানরক মপিশি প্রাপ্য হতিি নক? 

উিরঃ মৃে কম িচারীর নিিিা স্ত্রী/নিপত্নীক স্বামী,  পানরিানরক মপিশি পাওয়ারতোগ্য পূে, অনিিানহে কন্যার অিেিমাতি নিিিা 

িা োলাকপ্রাি কন্যা পানরিানরক মপিশি প্রাপ্য হতিি। েতি নেনি  সতি িাচ্চ ১৫ িৎসতরর অিনশষ্ট সময়টুর্কর জন্য 

পানরিানরক মপিশি প্রাপ্য হতিি। 

সূেঃ অথ ি ও রাজস্ব নিিাতগর মমতমা িম্বর ২৫৬৬ (৪০) োনর ঃ ১৬.০৪.১৯৫৯নরঃ। 
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প্রশ্নঃ ৩৭। শেিাগ মপিশি সমপ িণকারী অিসরপ্রাি কম িচারীর মৃত্যুর পর েোঁর পনরিাতরর সদস্যিগ ি  উৎসি িাো 

পাতিি নক ? 

উিরঃ প্রচনলে নিিািমতে পানরিানরক মপিশি পাওয়ারতোগ্য মৃে কম িচারীর পনরিাতরর সদস্যিগ ি উৎসিিাো পাতিি। েতি 

০১.০২.২০১৬নরঃ োনরত র পূতি ির মকাি িতকয়া প্রাপ্য হতিি িা।  

সূেঃ অথ য রেভাকিি প্ররেরি অনুরেভাকিি প্রজ্ঞােন নং ০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০১৩.১৩-৭২ তারিখঃ ১১.০৭.২০১৬ররঃ। 

 

প্রশ্নঃ ৩৮। একমাে প্ররতেন্ধী সন্তান চাকরিজীেী রেতা-মাতাি দুইটি োরিোরিক পেনশন একসাকথ আজীেন প্রাপ্য 

িকেন রক? 

উত্তিঃ রেতা-মাতা সিকারি চাকরিজীেী িকল তাকেি মৃতুযকত একমাে প্ররতেন্ধী সন্তান তেরিক ো মানরসক অসামকথ্যযি কািকে 

স্থায়ীভাকে আংরশক ো সম্পূে য কম যক্ষমতািীন ও উোজযকন অক্ষম িকল দুইটি োরিোরিক পেনশন একসাকথ আজীেন 

প্রাপ্য িকেন।  

 সূেঃ অথ য রেভাকিি প্ররেরি অনুরেভাকিি প্রজ্ঞােন নম্বি ০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০০১.১৭-৫৮ তারিখঃ ২৭.০৫.২০১৯ররঃ। 

 

প্রশ্নঃ ৩৯। একজন চাকরিজীেী কত েেি চাকরি কিকল পেনশন োকেন? 

 

উিরঃ স্বািানিক অিস্থায় পূণ ি মপিশিসহ অিসতর গমতির সি িনিন চাকনরর িয়স ২৫ িছর। েতি চাকনর ৫ িছর পূণ ি হতল 

নিতনাি শতেি একজি সরকানর কম িচারী মপিশি/েোঁর পনরিার পানরিানরক মপিশি মপতে পাতরি। েতি এ মেতে 

মপিশতির পনরমাণ আনুপানেক হাতর কম হতিঃ  

(১) সরকানর কম িচারী মৃত্যুিরণ করতল নকংিা সরকার কর্তিক গঠিে মমনিতকল মিাি ি দ্বারা  (শারীনরক ও মািনসক 

দিকতের কারতণ) স্থায়ীিাতি অেম (Invalid) মঘানিে হতল; এিং 

(২) স্থায়ী পদ নিলুনির কারতণ চাকনর মথতক ছোঁর্াইতয়র মেতে।  

সূেঃ অথ ি নিিাগ, প্রনিনি অনুনিিাতগর স্মারক িং ০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০০৬.১৫-৮১ োনর ঃ ১৪.১০.২০১৫নরঃ। 

 

প্রশ্নঃ ৪০। আমার চাকনর ৬ িছর পূণ ি হতয়তছ। আনম নক মস্বোয় অিসতর মেতে পারি? 

উিরঃ  স্বািানিক অিস্থায় পারতিি িা। েতি শারীনরক িা মািনসকিাতি অসুস্থ হতল, মমনিতকল মিাি ি কর্তিক অেমো সিদ 

প্রদাি করতল  এিং  নিি িাহী কর্তিপে কর্তিক উহা গৃহীে  হতল ও  অেমো মপিশি মঞ্জুর করতল অেমো  মপিশি 

পাওয়া োতি।  

সূেঃ অথ য রেভাি, প্ররেরি অনুরেভাকিি স্মািক নং ০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০০৬.১৫-৮১ তারিখঃ ১৪.১০.২০১৫ররঃ এি অনুকেে 

(ক)। 

 

প্রশ্নঃ ৪১। মপিশিারগণ ক ি ২৫০০ র্াকা নচনকৎসা িাো পাতিি? 

উিরঃ মপিশিাতরর িয়স ৬৫ িৎসর পূণ ি হতল। 

সূেঃ জােীয় মিেি মেল’২০১৫ এর অনুতেদ ১৫(২)। 

 

প্রশ্নঃ ৪২। পানরিানরক মপিশি মপতে কী কী কাগজপে লাগতি? 

উিরঃ  পানরিানরক মপিশি মপতে নিতনাি কাগজপে লাগতিঃ 

(ক) পূরণকৃে পানরিানরক মপিশি িরম; ( ) মঞ্জুরীপে (প্রতোজু মেতে); (গ) ওয়ানরশ সিদপে; (ঘ) মৃত্যু সিদপে; 

(ঙ) জােীয় পনরচয়পে; (চ) ব্যনিগে আতিদিপে; (ছ) পূরণকৃে EFT িরম; (জ) মূল মপিশিাতরর PPO িনহ;     

(ঝ) মচক িইতয়র ১ম পাোর িতর্াকনপ; এিং (ঞ) পাসতপার্ ি সাইতজর ছনি ৩ (ছনি) কনপ।  
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প্রশ্নঃ ৪৩।  মানসক মপিশি EFT এর মাধ্যতম মপতে হতল কী কী কাগজপে প্রতয়াজি?  

উিরঃ মানসক মপিশি EFT এর মাধ্যতম মপতে হতল নিতনর কাগজপে লাগতিঃ 

(ক) পূরণকৃে EFT িরম; ( ) জােীয় পনরচয়পতের িতর্াকনপ; (গ) PPO িইতয়র ১ম ও মশি পাোর িতর্াকনপ;    

(ঘ) মচক িইতয়র ১ম পাোর িতর্াকনপ;  (ঙ) পাসতপার্ ি সাইজ ছনি ২(দুই) কনপ।   

 

প্রশ্নঃ ৪৪। কে োনরত র মতধ্য মপিশি ইএিটি হতে পাতর?  

উিরঃ প্রনে মাতসর ৫ োনরত র মতধ্য মপিশি ইএিটি হতে পাতর। 

 

প্রশ্নঃ ৪৫। একর্ািা কে মাস োিৎ মপিশি িা নিতল পরিেীতে মপিশি নিতে হতল মপিশিার কর্তিক আতিদি দান ল 

করতে হতি নক?  

উিরঃ একর্ািা ১২ মাস োিৎ মপিশি িা নিতল পরিেীতে মপিশি নিতে হতল মপিশিার কর্তিক রিসােিক্ষে অরিকস আতিদি 

দান ল করতে হতি অথিা স্বশরীতর  নহসািরেণ অনিতস উপনস্থে হতয়  লাইি মিনরনিতকশি করাতে হতি। েতি 

িেিমাতি  মমািাইল এুাপস্ এর মাধ্যতমও লাইি মিনরনিতকশি করা োয়।  

প্রশ্নঃ ৪৬। গুরুের অসুস্থ মপিশিারতক ইএিটি’র আওোয় আসতে হতল েোঁতক নক নসএএিও অনিতস উপনস্থে হতে 

হতি? 

উিরঃ গুরুের অসুস্থোর মেতে একাউন্টস্ অনিসতক নিনিে হতে হতি মে মপিশিার মেঁতচ আতছি। এর আতলাতক গুরুের 

অসুস্থ মপিশিারতক ইএিটি এর আওোয় আিা মেতে পাতর।  

প্রশ্নঃ ৪৭। মপিশি িই হানরতয় মগতল কী করতে হতি?   

উিরঃ মপিশি িই হানরতয় মগতল প্রথতম হারাতিার নিিয়টি সম্পতকি স্থািীয় থািায় নজনি করতে হতি। োরপর নজনির মূল 

কনপসহ সংনিষ্ট একাউন্টস্ অনিতস ডুনিতকর্ PPO িইতয়র জন্য আতিদি করতে হতি। 

  

প্রশ্নঃ ৪৮। মকাি মপিশিার EFT এর আওোয় থাকা অিস্থায়  ৬৫ িছর পূনেি হতল মপিশিারতক কী মপিশি িই 

নিতয় নহসািরেণ অনিতস আসতে হতি? 

উিরঃ মপিশিার EFT এর আওোিীি থাকা অিস্থায় ৬৫ িছর পূনেি হতল মপিশিারতক মপিশি িই নিতয় নহসািরেণ 

অনিতস আসার প্রতয়াজি িাই। েতি মপিশিার েনদ মতি কতরি মে েোঁর প্রাপ্য মপিশি পাতেি িা িা কম পাতেি, 

োহতল মূল মপিশি িই ও জােীয় পনরচয়পতের িতর্াকনপ নিতয় সংনিষ্ট  নহসািরেণ অনিতস আসতিি।  

 

প্রশ্নঃ ৪৯। িত্যি  মপিশি  অথিা আনুতোনিক মদওয়ার মেতে মকাি  সরকারী কম িচারী েনদ পূতি ি েোঁর স্বামী/স্ত্রীর 

পানরিানরক মপিশি মপতয় থাতকি োহতল নক োর মপিশি আতিদিপতে /মঞ্জুরীপতে  উহা উতে  করতে 

হতি? 

উিরঃ িত্যি মপিশি অথিা আনুতোনিতকর মকইতস সংনিষ্ট  কম িচারী েোঁর স্বামী/স্ত্রীর পানরিানরক মপিশি পাতেি নকিা ো 

অিেই  আতিদিপতে /মঞ্জুীপতে উতে  করতে হতি। িত্যিা মপিশি প্রদাতির মেতে জটিলোর সৃনষ্ট হতি। 
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প্রশ্নঃ ৫০। মপিশিার কর্তিক EFT িরম পূরণ করতে মগতল মপিশি  িইতে মিনসক মপ, িীর্ মপিশি ও গ্রুাচুনয়টি 

উতে  িা থাকতল উহা নকিাতি মির করতে হতি? 

উিরঃ মপিশিার কর্তিক EFT িরম পূরণ করতে মগতল মপিশি িইতে মিনসক মপ,  িীর্ মপিশি ও গ্রুাচুনয়টি উতে  িা 

থাকতল মপিশিাতরর কাতছ সংরনেে নি-হাি অথিা একাউন্টস্ অনিতস সংরনেে PPO  ইসুু মরনজস্টার হতে েয 

নিতে হতি।  

 

প্রশ্নঃ ৫১। ইএিটি হতল মপিশি িনহর  আর মকাি প্রতয়াজি আতছ নক?  

উিরঃ  মপিশি EFT হতলও মপিশি িনহর প্রতয়াজি আতছ।  কারণ ে ি মকাি মপিশিার EFT এর আওোয় আতসি ে ি 

নিনি মমাোতিক প্রনে ১১ মাস পতর একিার েোঁতক  একাউন্টস্ অনিতস হানজর হতয় জীনিে থাকার প্রমাণ (Life 

Verification)  নদতে হয়- ো iBAS++ এর মপিশি মনিউতলর মাধ্যতম সম্পাদি করা হতয় থাতক। েতি 

িেিমাতি মমািাইল এুাপস্ ব্যিহার কতরও Life Verification ব্যেস্থা চালু কিা িকয়কে।  অরিকন্তু  েতযমাকন 

পেনশনাকিি ইকলককট্রারনক রেরেও চালু িকয়কে রেিান পেনশন েইকয়ি পতমন প্রকয়াজন নাই। তকে োরিোরিক 

পেনশন পকইস রনষ্পরত্তি পক্ষকে পেনশন েইকয়ি প্রকয়াজন আকে রেিায় উিা সংিক্ষে কিা পেয়।  

  

প্রশ্নঃ ৫২। মপিশি ইএিটি হতল মপিশিারতক কেনদি পর পর একাউন্টস্ অনিতস আসতে হয়? 

উিরঃ মপিশি ইএিটি হতল মপিশিারতক প্রনে ১১ মাস পতর একিার স্বশরীতর একাউন্টস্ অনিতস উপনস্থে হতয় লাইি 

মিনরনিতকশি করাতে হয়। অিে িেিমাতি লাইি মিনরনিতকশি  করাতিার জন্য মপিশিাতরর মমািাইতল ম্যাতসজ 

োয়। উি ম্যাতসজ পািার পতর মপিশিারতক একাউন্টস্ অনিতসর সাতথ মোগাতোগ করতে হয়। অনিকন্তু িেিমাতি 

মমািাইল এুাপস্ ব্যিহার কতর মপিশিার নিতজই লাইি মিনরনিতকশি করতে পাতরি।  

প্রশ্নঃ ৫৩। মপিশতির িানি িক ইিনক্রতমতন্টর জন্য রক মপিশিারপক  রিসােিক্ষে অরিকস উপনস্থে হতে হতি?  

উিরঃ  মপিশতির িানি িক ইিনক্রতমতন্টর জন্য মপিশিারতক  রিসােিক্ষে অরিকস উেরস্থত িকত িকে না। স্বয়ংরক্রয়ভাকে 

ইনরক্রকমন্ট লািকে। 

প্রশ্নঃ ৫৪। প্রনে মাতসর কে োনরত  ইএিটি'র মাধ্যতম র্াকা পাঠাতিা হয়?  

উিরঃ প্রনে মাতসর ১- ৫ োনরত র মতধ্য EFT এর মাধ্যতম মারসক পেনশকনি র্াকা মপিশিাতরর ব্যাংক একাউতন্ট পাঠাতিা 

হয়। 

প্রশ্নঃ ৫৫। মপিশিার মারা মগতল কী করতে হতি?  

উিরঃ মপিশিার মারা মগতল নসএএিও/তপিশি এন্ড িান্ড ম্যাতিজতমন্ট/ নহসািরেণ অনিসতক জািাতিা পূি িক উি 

মপিশিাতরর NID, IBAS++ হতে Deactivate করতে হতি এেং তাি মৃত সনে রসকেকম সংযুক্ত কিকত িকে। 

েিেতীকত োরিোরিক পেনশন (র্রে প্রাপ্য িন) প্রোকনি েেকক্ষে গ্রিে কিা িয়।  

প্রশ্নঃ ৫৬।  মকাি মপিশিার  নিয়নমে ইএিটি’র মাধ্যতম মপিশি মপতেি নকন্তু গে দুই মাস োিৎ মকাি ইএিটি 

পামেি িা। এ ি োতক  কী করতে হতি? 

 উিরঃ  নিয়নমে EFT এর মাধ্যতম মপিশি পাওয়া অিস্থায় হঠাৎ কতর মপিশি িন্ধ হতয় মগতল  সংনিষ্ট মপিশিারতক 

মপিশিাতরর মূল িই (নপনপও) এিং জােীয় পনরচয়পতের (NID) িতর্াকনপ নিতয় একাউন্টস্ অনিতস মেতে হতি। 
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প্রশ্নঃ ৫৭। েনদ মকাি মপিশিার  গে ঈতদ উৎসি মিািাস িা মপতয় থাতকি ে ি উি মিািাস পািার জন্য কী করতে 

হতি? 

উিরঃ এতেতে মপিশিার স্ব-শরীতর উপনস্থে হতয় অথিা মমািাইতলর মাধ্যতম মপিশিাতরর NID এিং জন্ম োনর  সংনিষ্ট 

নহসািরেণ অনিসতক অিনহে করতিি। নহসািরেণ অনিস iBAS++ এ মপিশিাতরর উৎসি মিািাস িা পািার 

কারণ উদঘার্ি করতিি এিং ইতোপূতি ি ইএিটি করা িা হতল ো মপ্ররতণর ব্যিস্থা করতিি।  

প্রশ্নঃ ৬৮। মমািাইতল ইএিটির মমতসজ নগতয়তছ নকন্তু ব্যাংক নহসাতি র্াকা জমা হয়নি। এ অেস্থায় কিেীয় কী?  

উিরঃ ব্যাংক নহসাি সংক্রান্ত  েতয র্ভল থাকার কারতণ এমিটি হতে পাতর নিিায় ব্যাংক নহসাি সংক্রান্ত েয পরীো করতে 

হতি।  

প্রশ্নঃ ৬৯। শেিাগ মপিশি সমপ িণকারী  প্রজােতন্ত্রর অিসরপ্রাি কম িচারীগণ অিসরগ্রহতণর পর কে িছর অনেিানহে 

হতল পুিঃস্থানপে মপিশতির সুনিিা পাতিি? 

উিরঃ অিসরগ্রহতণর োনর  হতে ১৫ িছর সময় অনেক্রাতন্তর পর মপিশি পুিঃস্থাপতির সুনিিা পাতিি। 

“কম িচারীর এলনপআর/নপআরএল মে োনরত  মশি হতয়তছ োর পর নদি হতে উি ১৫ িছর সময় গণিা করতে হতি। 

আর নেনি এলনপআর/নপআরএল মিাগ কতরি নি োর মেতে অিসরগ্রহতণর োনর  হতে উি ১৫ িছর সময় 

গণিাতোগ্য হতি।”  

 সূেঃ অথ ি নিিাতগর প্রনিনি অনুনিিাতগর স্মারক িং ০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০১৩.১৪-১১৮ োনর ঃ ০৮.১০.২০১৮নরঃ। 

প্রশ্নঃ ৭০। পুিঃস্থানপে মপিশিারগতণর িতকয়া নকিাতি নিি িানরে হয়। 

উিরঃ শেিাগ মপিশি সমপ িণকারী প্রজােতন্ত্রর কম িচারী অিসরগ্রহতণর োনর  হতে ১৫ িছর অনেক্রান্ত হিার পরিেী নদি হতে  

পুিঃস্থাপতির সুনিিা প্রাপ্য হতিি। েতি মকাি মপিশিাতরর েনদ ০১-০৭-২০১৭ নরঃ োনরত র পূতি ি ১৫ িছর পূণ ি হয় 

েতি নেনি পুিঃস্থানপে হতিি ১৫ িছর পূনেতে নকন্তু িতকয়া পাতিি ০১-০৭-২০১৭ নরঃ োনর  হতে। অথ িাৎ ০১-০৭-

২০১৭ নরঃ োনরত র পুতি ির মকাি িতকয়া প্রাপ্য হতি িা।   

সূেঃ অথ য রেভাকিি প্ররেরি অনুরেভাকিি স্মািক নং ০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০১৩.১৪-১১৮ তারিখঃ ০৮.১০.২০১৮ররঃ এি অনুকেে 

২। 

প্রশ্নঃ ৭১। পুনঃস্থারেত পেনশনাি মৃতুযেিে কিকল তাঁি েরিোি পেনশন োকে কী? 

উত্তিঃ মূল পেনশনাি পুনঃস্থারেত িকয় থাককল তাঁি মৃতুযকত োরিোরিক পেনশনাি পুনঃস্থারেত পেনশকনি সুরেিা প্রাপ্য িকেন।  

সূেঃ অথ য রেভাকিি প্ররেরি অনুরেভাকিি প্রজ্ঞােন নং ০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০০৬.১৬-৯৭ তারিখঃ ২৮.১০.২০১৯ররঃ।   

প্রশ্ন। ৭২। মপিশতির র্াকা স্ত্রী/পুে/কন্যা/িাইতয়র একাউতন্ট মিওয়া োতি কী? 

উিরঃ িা, মপিশতির র্াকা স্ত্রী/পুে/কন্যা/িাইতয়র একাউতন্ট মিওয়া োতি িা। পেনশনাকিি নাকম পখালা একাউকন্ট পেনশকনি 

োকা রনকত িকে।  
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প্রশ্নঃ ৭৩। মে সকল কম িচারী মপিশতি োতিি োতদর গ্রুাচুইটি মকাি কাে িালয় হতে প্রদাি করা হতি এিং োতদর 

মানসক   মপিশি নকিাতি প্রদাি করা হতি?  

উিরঃ প্রজােতন্ত্রর মকাি কম িচারী মপিশতি মগতল েোঁর  গ্রুাচুইটি িািদ পনরতশানিে অথ ি সংনিষ্ট নহসািরেণ কাে িালয় হতে 

প্রদাি করা হতি এিং প্রথম কতয়ক মাতসর মানসক মপিশিও (সািারণেঃ দুই মাতসর) সংনিষ্ট নহসািরেণ অনিস 

মথতক ইএিটি’এর মাধ্যতম পনরতশাি করা হতি। োরপর েোঁর ইনপনপও নসএিও মপিশি ও িান্ড ম্যাতিজতমন্ট কাে িালয়, 

ঢাকাতে স্থািান্তর করা হতি এিং নসএিও/তপিশি ও িান্ড ম্যাতিজতমন্ট কার্ যালয় িকত  ইএিটি (ইতলকতরানিক িান্ড 

র্ান্সিার)এর মাধ্যতম েোঁর পরিেী মানসক মপিশি  প্রদাি অব্যাহে থাকতি। 

 

প্রশ্নঃ৭৪। MICR মচক কী? 

উিরঃ MICR মচক হতলা Magnetic Ink Character Recognition মচক। এই মচতক চুম্বকীয় কানল 

(Magnitic Ink) ব্যিহার করা হয় নিিায় ব্যাংক মলিতদতির জন্য এ মচক সিতচতয় নিরাপদ এিং সময় সাশ্রয়ী। 

প্রশ্নঃ৭৫। মপিশতির অথ ি মেৌথ একাউতন্ট মিওয়া োতি কী? 

উিরঃ মপিশতির অথ ি মেৌথ একাউতন্ট মিওয়া োতি। েতি মপিশিাতরর িাম উি একাউতন্ট অিেই থাকতে হতি।  

প্রশ্নঃ ৭৬। কী কী কারতণ মপিশিাতরর মপ্রনরে অথ ি  (ইএিটি) মিরে মেতে পাতর? 

উিরঃ নিনিন্ন কারতণ মপিশিাতরর িাতম মপ্রনরে ইএিটি মিরে আসতে পাতর। মেমিঃ মপিশিাতরর ব্যাংক একাউন্ট িম্বর 

র্ভল, ব্যাংতকর রাউটিং িম্বর র্ভল এিং সংনিষ্ট মপিশিাতরর িাতমর িািাতি র্ভল, ইেুানদ। 

প্রশ্নঃ ৭৭। েনদ মকাি কারতণ মপিশতির ৭৫% িা ৮০% মঞ্জুরী প্রদাি করা হয়  এিং পরিেীতে ো ৯০% 

পুিঃমঞ্জুরী প্রদাি করা হয় োহতল উহা  সংতশািি  করা  োতি কী? 

উিরঃ েনদ মকাি কারতণ  মপিশতির ৭৫% িা ৮০% মঞ্জুর করা হয় এিং পরিেীতে ৯০% পুিঃমঝ্জুরী প্রদাি করা হয় 

োহতল  ো সংতশািি করা োতি।  

প্রশ্নঃ৭৮। পর্ সকল পেনশনাি ইএিটি এি মাধ্যকম পেনশন গ্রিে ককিন তাকেি জীরেত থাকাি প্রমাে রকভাকে গ্রিে 

কিা িয়?  

উত্তিঃ পেনশনািিেকক প্রথম ইএিটি পপ্রিকেি মাকসি েিেতী ১১তম মাকস সংরিষ্ট রিসােিক্ষে অরিকস িারজি িকত িয়। 

রিসােিক্ষে কম যকতযা তখন তাঁি জীরেত থাকাি রেষয়টি র্াচাইপূে যক iBAS++ রসকেকম এরি ককি থাককন। তকে 

েতযমাকন পমাোইল এযােস্ ব্যেিাি ককিও জীরেত থাকাি রেষয়টি রনরশ্চত কিা র্ায়। তকে েতযমাকন পেনশনাকিি 

লাইি পভরিরিককশকনি সময় িকল আিামী একমাকসি মকধ্য লাইি পভরিরিককশন সম্পন্ন কিাি জন্য জাতীয় 

েরিচয়েেসি পর্ পকান রিসােিক্ষে অরিকস পর্ািাকর্াি কিাি জন্য পেনশনাকিি পমাোইকল একটি পমকসজ র্ায়। উক্ত 

পমকসজ োোি েকি পেনশনািকক লাইি পভরিরিককশকনি ব্যেস্থা গ্রিে কিকত িয়।  
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প্রশ্নঃ ৭৯। পকান পেনশনাি কী রনকজ তাঁি পেনশন সংক্রান্ত  তথ্যারেি (ই- রেরেও) রিকোে য পেকত োকিন? 

উত্তিঃ িযাঁ োকিন। রসএিও /পেনশন ও িান্ত ম্যাকনজকমন্ট এি ওকয়েসাইকেি মাধ্যকম পেনশনাি তাঁি NID ব্যেিাি ককি       

ই- রেরেও ো পেনশন সংক্রান্ত তথ্যারে পেখকত োিকেন।  

প্রশ্নঃ ৮০। শতভাি পেনশন সমে যেকািী মািা পিকল তাঁি েরিোকিি সেস্যিে উৎসেভাতা োকেন কী? 

উত্তিঃ পেনশনাকিি পর্াগ্য ওয়ারিশ থাককল ০১.০২.২০১৬ররঃ তারিখ িকত োকেন। এি পুকে যি পকান েককয়া থাককল তা 

োকেন না। তকে পুনিায় রেোি েন্ধকন আেদ্ধ িকল রেিো স্ত্রী/রেেত্নীক স্বামী এ সুরেিা প্রাপ্য িকেন না।  

 শতভাি পেনশন সমে যেকািীিে শতভাি পেনশন সমে যে না কিকল পর্ েরিমাে মারসক নীে পেনশন প্রাপ্য িকতন তাি 

রভরত্তকত উৎসে ভাতাি েরিমাে রনি যারিত িকে।  

সূেঃ অথ য রেভাকিি প্ররেরি অনুরেভাকিি প্রজ্ঞােন নং ০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০১৩.১৩-৭৪ তারিখঃ ০৩.০৮.২০১৭ররঃ। 

প্রশ্নঃ ৮১। মকাি মপিশিার মৃত্যুিরণ করতল োর পানরিানরক মপিশি মকাি কাে িালয় হতে প্রদাি  করা হয়? 

উিরঃ মে কাে িালয় হতে মৃত্যুিরণকারী মপিশিাতরর মপিশি মকইস নিষ্পনি করা হতয়তছ পানরিানরক মপিশি মকইস  মস 

কার্ যালয় িকত নিষ্পনি  করা হতি। 

প্রশ্নঃ ৮৩। আমাি চাকুরি জীেকন রতন েেকিি অসািািন ছুটি আকে। আমাি পেনশন প্রারপ্তি পক্ষকে এি রক পকান 

প্রভাে িকয়কে? 

উত্তিঃ একজন কম যচািীি পেনশকনি িাি রনভযি ককি তাি পমাে পেনশনকর্াগ্য চাকুরিকাকলি উেি। অসািািন ছুটিকক সংরিষ্ট 

কম যচািীি পেনশনকর্াগ্য চাকুরিকাল পথকক োে রেকয় পেনশন রনি যািে কিা িয় । িিা র্াক, উক্ত কম যচািীি পমাে 

চাকুরিকাল ২৬ েেি। রতন েেি অসািািন ছুটি থাকায় তাি পেনশনকর্াগ্য চাকুরিকাল িকে ২৩ (২৬-৩) েেি। একক্ষকে 

তাি পেনশকনি েরিমাে িকে ৮৩%। অসািািন ছুটি না থাককল তাি পেনশকনি েরিমাে িকতা ৯০%। 

প্রশ্নঃ ৮৪। প্ররতেন্ধী সন্তান কত েেি ের্ যন্ত োরিোরিক পেনশন োকে? 

উত্তিঃ প্ররতেন্ধী সন্তান করতেয় শকতয আজীেন োরিোরিক পেনশন প্রাপ্য িকেন। শতযসমূি িকেঃ 

(ক) সিকারি কম যচািীি প্ররতেন্ধী সন্তাকনি প্ররতেন্ধী রিকসকে সমাজকসো অরিেপ্তকিি রনেন্ধন এেং েরিচয়েে থাককত 

িকে;  

(খ) পকান কম যচািীি প্ররতেন্ধী সন্তান থাককল রতরন চাকরিিত অেস্থায় রকংো পেনশন পভািিত অেস্থায় উক্ত প্ররতেন্ধী 

সন্তাকনি রেষকয় উেযুক্ত েরলল-েস্তাকেজসি তাি রনয়ন্ত্রেকািী কর্তযেক্ষকক রলরখতভাকে অেরিত কিকেন; 

(ি) কম যচািীি প্ররতেন্ধী সন্তান তেরিক ো মানরসক অসামকথ্যযি কািকে স্থায়ীভাকে আংরশক ো সম্পূে য কম যক্ষমতািীন ও 

উোজযকন অক্ষম মকম য সিকাি কর্তযক এতদুকেকে িঠিত পমরডককল পোড য কর্তযক প্রেত্ত সনেেে োরখল কিকত িকে; 

( ) পেনশনাকিি প্ররতেন্ধী সন্তান/সন্তানিে প্ররতেন্ধী পকাোয় সিকারি চাকরি কিকল রেতা/মাতাি উত্তিারিকািী 

রিকসকে রতরন/তািা আজীেন োরিোরিক পেনশন প্রাপ্য িকেন না; 
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(ঙ) কম যচািীি মৃতুযি েি তাি প্ররতেন্ধী সন্তান আজীেন োরিোরিক পেনশন পভাকিি অরিকািী িকল উক্ত সন্তান রনকজ 

ো তাি েকক্ষ তাি েরিোকিি পকান সেস্য ো আত্নীয়কক তাি রেতা/মাতাি রনকয়ািকািী কর্তযেক্ষ েিােি 

প্ররতেরন্ধতাি রনেন্ধন ও েরিচয়েে, উত্তিারিকাি সনেেে, তাি রেতা/মাতাি পেনশন মঞ্জুরিি আকেশ এেং 

রেরেওসি আকেেন কিকত িকে;  

(চ) কম যচািীি োরিোরিক পেনশন পভাকিি পর্াগ্য সেকস্যি মৃতুযি েি একোি োরিোরিক পেনশন েন্ধ িকল 

েিেতীকত শুধুমাে প্ররতেরন্ধতাি োেীকত উক্ত োরিোরিক পেনশন পুনিায় চালু কিা র্াকে না; এেং 

(ে) কম যচািীি প্ররতেন্ধী সন্তাকনি পেনশন প্রাপ্যতাি রেষকয় উক্ত কম যচািীি রনকয়ািকািী কর্তযেকক্ষি রসদ্ধান্ত চ্যিান্ত েকল 

িণ্য িকে। 

সূেঃ সিকারি কম যচািীিকেি পেনশন সিজীকিে আকেশ, ২০২০ এি অনুকেে ৩.০৩ 

প্রশ্নঃ ৮৫। পকান  কম যচািী  সিকারি চাকুরিকত পর্ািোকনি রতন েেকিি মকধ্য সিক দু যেনায় মৃতুযেিে কিকলন। 

রতরন রক পকানই পেনশন প্রাপ্য িকেন না? 

উত্তিঃ েতযমাকন পেনশন প্রারপ্তি জন্য ন্যযনতম চাকুরিকাল ৫ েেি। অথ যাৎ চাকুরিকাল ৫ েেি পূে য িওয়াি পূকে য পকউ মৃতুযেিে 

কিকল তাঁি েরিোি পকান োরিোরিক পেনশন প্রারপ্তি জন্য পর্াগ্য িকে না। তকে একক্ষকে তাঁি েরিোি প্ররত েেি ো তাি 

অংশ রেকশকষি কৃত চাকুরিি জন্য তাঁি পশষ আিরিত মূলকেতকনি রতন গুন িাকি এককালীন রেকশষ আরথ যক সিায়তা 

োকেন। িিা র্াক, একজন সিকারি কম যচারি ২ েেি ৩ মাস চাকুরি কিাি েি মৃতুযেিে ককিন/স্থায়ীভাকে কম য সম্পােকন 

অক্ষম িকয় েকিন। এসময় তাঁি মূল পেতন রেল ২৪,২৬০/= োকা। এমতােস্থায়, তাি রতরন/ তাি েরিোি ২ েেি  ৩ 

মাস চাকুরিকাকলি জন্য এককালীন রেকশষ আরথ যক সিায়তা রিকসকে ২,১৮,৩৪০/= (২৪,২৬০x৩x৩) োকা োকেন। 

উকেখ্য পর্, েেকিি পর্ পকান ভগ্াংকশি জন্য ১ েেকিি অথ যাৎ ৩ টি মূল পেতকনি সমান আরথ যক সিায়তা প্রাপ্য িকেন।  

সূেঃ অথ য রেভাি, প্ররেরি অনুরেভাকিি স্মািক নং ০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০০৬.১৫-৮১ তারিখঃ ১৪.১০.২০১৫ররঃ। 
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র্ততীয় অংশঃ পেনশন সংক্রান্ত রেরি-রেিান এেং গুরুত্বপূে য আকেশসমূি 
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অেসি  সংক্রান্ত  রেষকয়  সিকারি চাকরি আইন ২০১৮ এি রেিানােলী 

 

(২০১৮ সকনি ৫৭ নং আইন। এ আইন ১ অকটােি,২০১৯ররঃ তারিখ পথকক কার্ যকি িকয়কে।) 

 
 

িােশ অধ্যায় 

অেসি, ইস্তিা ইতযারে 

 

৪৩। সিকারি  কম যচািীি অেসি গ্রিে। ---(১)  এই আইকনি অন্যান্য রেিান সাকেকক্ষ,-- 

(ক) একজন সিকারি কম যচািীি তািাি েয়স ৫৯(ঊনষাে) েৎসি পূরতযকত, এেং  

(খ) একজন মুরক্তকর্াদ্ধা সিকারি কম যচািী তািাি েয়স ৬০ (ষাে) েৎসি পূরতযকত, অেসি গ্রিে করিকেন।  

 

(২)  সিকাি ো, পক্ষেমত, উেযুক্ত কর্তযেক্ষ উে-িািা (১) এি েিা (খ) এ উরেরখত মুরক্তকর্াদ্ধা কম যচািীি 

মুরক্তকর্াদ্ধা সনে ো েরিরচরত র্াচাই করিকত োরিকেঃ 

 

তকে শতয থাকক পর্, মুরক্তকর্াদ্ধা রিসাকে প্রজাতকন্ত্রি ককম য রনকয়াি লাভকািী ব্যরক্ত এইরূে র্াচাই িইকত 

অব্যািরত প্রাপ্ত িইকেন।  

৪৪।  ঐরেক অেসি গ্রিে।- -(১) চাকরিি পময়াে ২৫ (পঁরচশ) েৎসি পূে য িইোি েি পর্ পকাকনা সময় একজন 

সিকারি কম যচািী অেসি গ্রিকেি অরভকপ্রত তারিকখি অন্যযন ৩০ (রেশ) রেন পূূ্কে য রনকয়ািকািী কর্তযেকক্ষি 

রনকে চাকরি িইকত অেসি গ্রিকেি অরভপ্রায় রলরখতভাকে ব্যক্ত করিয়া অেসি গ্রিে করিকত োরিকেন।  

 

 (২)  উে-িািা (১) এি অিীন ব্যক্তকৃত অরভপ্রায় চ্যিান্ত রিসাকে িণ্য িইকে এেং উিা সংকশািন ো প্রতযািাি 

কিা র্াইকে না।  

৪৫। সিকাি কর্তযক অেসি প্রোন।- - পকাকনা সিকারি কম যচািীি চাকরিি পময়াে ২৫ (পঁরচশ) েৎসি পূে য িইোি েি 

পর্ পকাকনা সময় সিকাি, জনস্বাকথ য, প্রকয়াজনীয় মকন করিকল পকাকনারূে কািে না েশ যাইয়া তািাকক চাকরি 

িইকত অেসি প্রোন করিকত োরিকে: 

 তকে শতয থাকক পর্, পর্কক্ষকে িােেত রনকয়ািকািী কর্তযেক্ষ, পসইকক্ষকে িােেরতি অনুকমােন গ্রিে করিকত 

িইকে।   

৪৬। অক্ষমতাজরনত অেসি।---(১) পকাকনা সিকারি কম যচািীি শািীরিক অথো মানরসক অসামথ্যয ো তেককল্যি 

কািকে সিকারি কম য সম্পােকন রনকজকক অক্ষম মকন করিকল, চাকরি িইকত অেসি গ্রিকেি আকেেন করিকত 

োরিকেন এেং এতদুকেকে িঠিত পমরডককল পোড য কর্তযক স্থায়ীভাকে অক্ষম প ারষত িইকল, সিকাি ো, 

পক্ষেমত, উেযুক্ত কর্তযেক্ষ তািাকক অক্ষমতাজরনত কািকে চাকরি িইকত অেসি প্রোন করিকত োরিকে।  

 (২) উে-িািা (১) এ র্ািা রকছুই থাকুক না পকন, সিকারি োরয়ত্ব োলকনি কািকে পকাকনা সিকারি কম যচািীি 

শািীরিক অথো মানরসক অক্ষমতাি উদ্ভে িইকল সিকাি রেরি অনুর্ায়ী র্কথােযুক্ত আরথ যক ক্ষরতপূিে ো 

সুরেিা প্রোকনি রেিান প্রেয়ন করিকত োরিকে।  
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৪৭। অেসি-উত্তি ছুটি।–পকাকনা সিকারি কম যচািীি, চাকরি িইকত অেসকি িমন করিকল ো তািাি চাকরিি অেসান 

 টিকল, রতরন এতৎসংক্রান্ত রেিানােরল ও শতয সাকেকক্ষ, সকে যাচ্চ ১(এক) েৎসি ের্ যন্ত, অেসি-উত্তি ছুটি প্রাপ্য 

িইকেন। 

৪৮। অেসি গ্রিেকািী সিকারি কম যচািীকক পুনঃরনকয়াকিি পক্ষকে  রেরি-রনকষি। - পকাকনা কম যচািীি অেসি গ্রিকেি  

েি তািাকক, িািা ৫১ এি রেিান অনুসিে ব্যতীত, প্রজাতকন্ত্রি কম য ো িাকেি অন্য পকাকনা কর্তযেকক্ষ পকাকনা 

উোকয় পুনিায় রনকয়াি কিা র্াইকে না: 

  তকে শতয থাকক পর্, সাংরেিারনক পকাকনা েকে রনকয়াকিি পক্ষকে এই রেিান প্রকর্াজয িইকে না।  

৪৯। অেসি গ্রিেকািী সিকারি কম যচািীকক চুরক্তরভরত্তক রনকয়াি।– (১) িােেরত, জনস্বাকথ য, পকাকনা কম যচািীকক, 

চাকরি িইকত অেসি গ্রিকেি েি, সিকারি চাকরিকত চুরক্তরভরত্তক রনকয়াি করিকত োরিকে।  

 (২) উে-িািা (১) এি অিীন চুরক্তরভরত্তক রনকয়াি প্রাপ্ত কম যচািীি অেসি-উত্তি ছুটি পভািিত থারককল, উক্ত ছুটি 

স্থরিত থারককে এেং চুরক্তরভরত্তক রনকয়াি সমারপ্তি েি উক্ত অেরশষ্ট অেসি-উত্তি ছুটি ও তেসংরিষ্ট সুরেিা 

পভাি কিা র্াইকে।  

৫০। অেসি সুরেিা, ইতযারে।– (১) সিকারি কম যচািীি অেসকি িমন ো অন্য পকাকনা উোকয় চাকরিি েরিসমারপ্তি 

পক্ষকে সুরেিারেি প্রাপ্যতা, শতযারে ও অন্যান্য রেষয়, এই আইকনি রেিানােরল এেং িািা ১৭ এি অিীন 

জারিকৃত আকেশ সাকেকক্ষ, সিকাি কর্তযক রনি যারিত িইকে।  

 (২) অেসি সুরেিা সংরিষ্ট আকেেন ও কার্ যারে রনি যারিত সমকয়ি মকধ্য র্থাসম্ভে দ্রুত রনষ্পরত্ত করিকত িইকে 

এেং, ের্ যাপ্ত ও যুরক্তসঙ্গত কািে ব্যতীত, উিা করিকত ব্যথ য িইকল, তািা সংরিষ্ট কম যচািীি োরয়কত্ব অেকিলা 

রিসাকে িণ্য িইকে। 

৫১। অেসি সুরেিা স্থরিত, প্রতযািাি ইতযারে।– (১) পকাকনা সিকারি কম যচািীি রেরুকদ্ধ সিকারি অকথ যি সংকিষ 

িরিয়াকে এমন পকাকনা রেচারিক ো রেভািীয় কার্ যিািা অরনষ্পন্ন থারককল, উিাি রনষ্পরত্ত না িওয়া ের্ যন্ত, রতরন, 

ভরেষ্য তিরেকল প্রেত্ত তািাি চাঁো এেং উিাি সুে ব্যতীত, অন্য পকাকনা অেসি সুরেিা প্রাপ্য িইকেন না।  

 (২) উে-িািা (১) এ উরেরখত পক্ষকে, সংরিষ্ট কম যচািীি অেসি সুরেিা, অনুরূে কার্ যিািায় প্রেত্ত আকেশ 

সাকেকক্ষ প্রকেয় িইকে।  

(৩)  পকাকনা সিকারি কম যচািীকক, এই আইকনি অিীন, চাকরি িইকত অেসািে ো েিখাস্ত কিা িইকল, রতরন 

ভরেষ্য তিরেকল প্রেত্ত তািাি চাঁো এেং উিাি সুে ব্যতীত, অন্য পকাকনা সুরেিা প্রাপ্য িইকেন নাঃ 

 তকে শতয থাকক পর্, সিকাি রেকশষ রেকেচনায় অনুকম্পা রিসাকে এ সংক্রান্ত রেরি অনুর্ায়ী অথ য প্রোন 

করিকত োরিকে।  

(৪) অেসি সুরেিা পভািী পকাকনা ব্যরক্ত গুরুতি অসোচিকেি পোকষ পোষী সাব্যস্ত িইকল, কািে েশ যাইোি 

যুরক্তসঙ্গত সুকর্াি প্রোন করিয়া, সিকাি ো রনকয়ািকািী কর্তযেক্ষ, তািাি অেসি সুরেিা সম্পূে য ো 

আংরশকভাকে োরতল, স্থরিত ো প্রতযািাি করিকত োরিকে।  

৫২। অেসিপ্রাপ্ত সম যচািী কর্তযেকক্ষি রনয়ন্ত্রেযুক্ত।– চাকরি িইকত অেসকি িমকনি েি, িািা ৪৯ এি অিীন 

চুরক্তরভরত্তক কম যিত থাকা ব্যতীত, পকাকনা ব্যরক্তি, তেকেরশক ো পেসিকারি চাকরি ো পকাকনা প্রককল্প চাকরি 
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গ্রিে, অন্য পকাকনা পেশা গ্রিে, ব্যেসা েরিচালনা এেং রেকেশ র্াোি জন্য সিকাি ো কর্তযেকক্ষি অনুমরত 

গ্রিকেি প্রকয়াজন িইকে নাঃ 

তকে শতয থাকক পর্, সিকাি ো উেযুক্ত কর্তযেক্ষ, পকাকনা রেকশষ পক্ষকে, অনুরূে রভন্ন চাকরি ো পেশা গ্রিে, 

ব্যেসা েরিচালনা ো রেকেশ র্াো োরিত করিয়া ো উিাি পক্ষকে অনুমরত গ্রিকেি োধ্যোিকতা আকিাে 

করিয়া আকেশ প্রোন করিকত োরিকে। 

৫৩। চাকরি িইকত ইস্তিা।– পকাকনা সিকারি কম যচািীি, চাকরিকালীন পর্ পকাকনা সমকয়, চাকরি িইকত পস্বোয় 

ইস্তিা প্রোন করিোি আকেেন করিকত োরিকেন, র্ািা সিকাি কর্তযক রনি যারিত শতয সাকেকক্ষ, রনকয়ািকািী 

কর্তযেক্ষ কর্তযক রনষ্পরত্ত ো চ্যিান্ত িইকে।  
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GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH 
CABINET SECRETARIAT 

ESTABLISHMENT DIVISION 
Regulation Wing 

Section-IV 

NOTIFICATION 

Dacca, the 30th December, 1975. 
 

No. ED(R-IV)-1R-1/ 75-228.- In exercise of the powers conferred by section 

11 of the Public Servants (Retirement) Act, 1974 (Act No. XII of 1974), the 

Government is pleased to make the following rules, namely: - 

1. These rules may be called the Public Servants (Retirement) Rules, 1975. 

2. In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or 

context, ''section'' means a section of the public Servants (Retirement) 

Act,1974 (Act No. XII of 1974). 

3. (1) A proposal for extension of service under the proviso to section 4 

beyond fifty -seven years of age of a public servant who is a 

physician, or a teacher shall be submitted by the authority 

concerned at least three months before the date on which such 

public servant is due to complete the fifty-seventh year of his age. - 

(a) in the case of a public servant who is a physician or a teacher in a 

medical college or a similar affiliated institution or being a physician 

is engaged in the family planning activities under the Government, to 

the Government in the Ministry of Health, Population Control and 

Family Planning or to the authority authorised by the Government in 

this behalf; and 

(b) in the case of a public servant who was initially appointed in a 

teaching job or in a job interchangeable therewith, to the Government 

in the Ministry of Education, Scientific and Technological Research 

and Atomic Energy or to the authority authorised by the Government 

in this behalf. 
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(2)   The Government or the authority authorised by the Government in this 

behalf may extend beyond the age of fifty-seven the service of a public 

servant who is physically and otherwise fit for the extension. 

(a) in the case of person referred to in clause (a) of sub-rule (1), if it is 

satisfied that such public servant has put in at least 18 years of 

service in the preventive or curative branches of diseases or health 

services, or in the family planning activities under the Government 

or in all or any two of them; and 

(b)   in the case of persons referred to in clause (b) of sub-rule (1), if it is 

satisfied that such public servant has put in at least 18 years of 

service in a teaching job in an educational institution affiliated 

with any Education Board or University established by or under 

any law for the time being in force, or in a job interchangeable with 

a teaching job, or in both. 

4. The authority concerned shall, prior to submitting a proposal under rule 

3, take the following factors into consideration, namely:- 

(a) the physical and mental fitness, and the conduct, integrity, 

efficiency, reputation and morality of the public servant 

concerned; and 

(b)   whether his extension will be in the public interest. 

5.  The order of granting extension in service or otherwise shall ordinarily 

be communicated to the public servant concerned at least one month 

before he attains the age of fifty-seven years. 

6. (1) A public servant on extension of service shall be entitled to count the 

period of extension for the purpose of his pension and shall also be 

entitled to such leave, including leave preparatory to retirement, 

increments and other facilities as were admissible to him during his 

regular employment, subject to the condition that the leave 

preparatory to retirement shall not extend beyond the sixtieth year of 

his age. 
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(2) Except in the case of a public servant on extension of service, the 

leave preparatory to retirement to which a public servant may be 

entitled shall not extend beyond the completion of the fifty-eight year 

of his age. 

7.    The service of a public servant who is granted extension beyond the 

fifty-seventh year of his age may be terminated at any time by one 

month's notice given either by the Government or the authority 

granting the extension or by such public servant or in lieu of such 

notice on payment by the party giving the notice of an amount 

equivalent to one month's salary of the public servant. 

8. (i) Every proposal for employment by the President under sub-section (3) 

of section 5 of a public servant after his retirement shall be made 

and processed through the Establishment Division. 

(ii) The terms and conditions of such employment shall be determined in 

consultation with the Establishment Division, the Ministry of 

Finance and the Ministry of Law, Parliamentary Affairs and Justice, 

unless the President directly makes any order in this behalf. 

(iii) Subject to the terms and conditions determined under sub-rule (2), a 

public servant on such employment shall be treated as a temporary 

public servant and shall be entitled to such leave as is admissible to a 

temporary public servant under the relevant rules. 

9. Where a public servant who opts to retire from service under sub-

section (1) of section 9 of the Public Servants (Retirement) Act, 1974 

intends to proceed on leave preparatory to retirement, he shall, subject 

to admissibility, be entitled to such leave if his application for 

retirement- 

(a) is made at least thirty day's prior to the date on which he intends to 

proceed on such leave; 

(b) specifies the date on which he intends to so proceed; 

(c) specifies the period for which the leave is sought; and 
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(d) is accompanied by a report from the Accountant-General of the 

admissibility of such leave. 

10. The Bangladesh Public Servants (Retirement) Rules, 1973, are hereby 

repealed. 

By order of the President- 

M. KERAMAT ALI 

Secretary 

Establishment Division. 

  
 

  

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF 

BANGLADESH 

MINISTRY OF FINANCE 

Rules Unification-2 

No.MF/RU-2(13)/76/25 

Dated, 2nd March, 1977. 

SUBJECT: Optional retirement under section 9 of Act No. XII of 1974. 

Clarification has been sought as to whether the term ''completed twenty-five 

years of service'' as used in section 9 of the Public Servants (Retirement) Act, 1974 

(Act No. XII of 1974) means completed twenty-five years of qualifying service or 

completed twenty-five years of gross service. After consultation with the Ministry 

of Law it is clarified for general information that with the enactment of the said 

Act, a public servant subject to conditions laid down therein, may opt to retire or 

the Government may retire him from the service at any time after he has 

completed twenty-five years of gross service and he would get Retiring Pension 

on the basis of the length of the completed years of his qualifying service under 

the provisions of the existing Service Rules as stand amended by the provisions of 

section 9 of Act No. XII of 1974. 

 S.G. MUSTAFA 

Deputy Secretary.   
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Revised Pension Rules and Rates and Retirement Benefits 

SECTION 1 

GOVERNMENT OF EAST PAKISTAN 

FINANCE DEPARTMENT 

(Implementation Unit) 

MEMORANDUM 

 

No. F/IU-12/66/93                                                 dated the 2nd September, 1966 

 

Subject:  Revision of Pension Rules and Rates-Recommendations of the 

Pay and Services Commission.  

The undersigned is directed to say that the Government have had 

under consideration the recommendations of the Pay and Services 

Commission relating to pension. The Governor has now been pleased to 

take the decisions stated in the succeeding paragraphs, which shall take 

effect on and from the 1st July, 1966:-   

2. Amount of pension for permanent Government servants. – 

In the case of Government servants employed in a substantive and 

permanent capacity in pensionable service, the amount of ordinary and 

special additional pensions shall be regulated as follows:   

(1) If a Government servant retires or is selected for discharge owing to 

the abolition of his permanent post, after completing qualifying 

service of 5 years but less than 10 years, he may be granted a gratuity 

not exceeding one months' emoluments for each completed year of 

qualifying service, subject to a maximum of Rs. 12,500. If such a 

Government servant has completed qualifying service of 10 years or 

more at the time of his retirement or discharge, as the case may be, 

he may be granted an ordinary pension not exceeding an amount 

calculated in accordance with the scale given in the New Pension 

Table annexed to this memorandum and subject to the conditions and 

maxima laid down therein. The New Pension Table shall regulate, all 

the four kinds of pensions, namely, Compensation pension, Invalid 

Pension, Superannuation Pension and Retiring Pension. 
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 (2) Notwithstanding the provisions of sub-paragraph (1), an officer of the 

(former) Indian Civil Service, who has been 25 years in the Service 

and who has rendered 21 years active service, shall on his 

resignation of the service being accepted, be entitled to and ordinary 

pension of Rs. 13,333.34 per annum. 

 (3) Government servants who have rendered service on a pay [as 

defined in rule 5(40) of East Bengal Service Rules, Part 1] exceeding 

Rs. 3,000 per month, may, in addition to the ordinary pension, be 

granted a special additional pension or pensions at the rates and 

subject to the maximum limits laid in the New Pension Table.  

3. Amount of pension for temporary Government servants.- A Government 

servant in pensionable service, who is not employed in a substantive and 

permanent capacity, may be granted an ordinary pension or gratuity, as 

the case may be, in accordance with the provisions of paragraph 2(I), if 

he retires from service, or if he is discharged after completting 

qualifying service of 25 years or more, owing to the abolition of his post 

or replacement by a "qualified" candidate”. If such a Government 

servant is discharged after completing 10 years but less than 25 years' 

qualifying service, he may be granted a gratuity not exceeding one 

month's emoluments for each completed year of qualifying service, 

subject to a maximum of Rs. 25,000.  

4. Pension-cum-Gratuity scheme- Subject to the provision of paragraph 2 

(1), as regards the scale and amount of gratuity admissible for a 

qualifying service of 5 years but less than 10 years, the existing 

provisions of the Pension-cum-Gratuity Scheme, 1954, introduced under 

this Department Memo. No. 3568-F dated the 12th June, 1954, as 

amended and amplified from time to time, shall remain in force and 

apply, until altered, repealed or amended, to all Government Servants 

whose pension is regulated by these orders.  

5. Retiring pension- Subject to the provision of the Essential Services 

Maintenance Act, all Government servants shall have the right to retire 

on a Retiring Pension after completing 25 years' qualifying service; 
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provided that a Government servant, who intends to retire before 

attaining the age of superannuation, shall, at least three months before 

the date on which he intends to retire. Such an  intimation, once 

submitted, shall be final and shall not be allowed to be modified or 

withdrawn.  

6. Service in an autonomous or semi-autonomous body- For the purpose of 

grant of pension (including Special Additional Pension) under these 

orders, the emoluments or pay drawn and the effective service 

rendered by a Government servant in an autonomous or semi-

autonomous body, the authorized capital of which is wholly subscribed 

by the Central and/or a Provincial Government. In a post-appointment 

to which is, by law, required to be made, and the salary of which is 

required to be fixed, by the Central Government or by a Provincial 

Government shall be treated as the emoluments or pay drawn and 

effective service rendered, in a post in Government service.  

7. Qualifying service and Emoluments- For the purpose of grant of 

ordinary pension under these orders- 

(1) Service rendered by a Government servant before attaining the 

age of 20 years shall not be treated as service qualifying for 

pension.  

(2) a deficiency of six months or less in the qualifying service of a 

Government servant shall be deemed to have been condoned.  

(3) a deficiency of more than six months but less than a year, may be 

condoned by the competent authority if both the conditions 

mentioned below were satisfied: —  

 

a. if the Government servant dies while in service or retires 

under circumstances beyond his control, such as on 

invalidation or abolition of his post, and, but for such 

contingency, he would have completed another year of 

qualifying service; and  

b. the service rendered by the Government servant was 

meritorious; 
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(4) a deficiency of one full year or more shall not be condoned; and  

(5) the term "Emoluments", shall mean the emoluments which the 

Government servants was receiving immediately before his 

retirement and shall include- 

a. Pay as defined in rule 5(40) of East Bengal Service Rules, 

Part 1;  

b. Special pay granted in terms of rule 5(48) of East Bengal 

Service Rules, Part 1; 

c. Technical Pay;  

d. Personal Pay; and  

e. Any other emoluments which may specifically be declared as 

emoluments reckoning for pension.  

8. Option for Government servants in pensionable service. -  

(1)  Government servants who were in pensionable service on the 1st 

July, 1966, shall be allowed the option to retain their existing 

pensionary benefits. This option should be exercised in writing and 

communicated, in the case of gazette officers, to the Accounts 

Officer, and, in the case of non-gazette Government servants, to the 

Head of Office, concerned, so as to reach him within six months 

from the date of issue of this memorandum. If, on that date, a 

Government servant is on leave or temporary deputation outside 

Pakistan, he may exercise his option and communicate it within six 

months from the date of his return leave or deputation abroad. 

(2)  An option exercised by a Government servant under sub-paragraph 

(1), shall be duly acknowledged by the Accounts Officer or, as the 

case may be, the Head of Office concerned and placed on the 

Service record of the Government servant.  

(3)  An option, once exercised and communicated to the Accounts 

Officer or the Head of Office, shall be final.  

(4)  A Government servant who does not exercise and communicate his 

option within the time-limit prescribed in sub-paragraph (1), shall be 
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deemed to have accepted the new pensionary benefits sanctioned in 

this Memorandum. 

9. Option for Government servants entitled to Contributory Provident 

Fund- 

(1) Government servants who were in non-pensionable service on the 

1st July, 1966, excluding those employed on contract or otherwise 

for a specified period or term which did not extend to the age of 

superannuation and who were entitled to the benefits of a 

contributory Provident Fund, shall, unless the amount of the 

Contributory Provident Fund has been paid, be allowed to opt for 

the pensionary benefits sanctioned in this Memorandum, in lieu of 

the existing retirement benefits admissible to them. This option 

shall be exercised and communicated in the manner, subject to the 

conditions and within time-limits, prescribed in sub-paragraphs 

(1)(3) of paragraph 8. Those Government servants who do not 

exercise and communicate their options for the pensionary benefits 

sanctioned in this Memorandum within the prescribed time-limits, 

shall not be entitled to the benefits thereof and shall continue on 

their existing terms.   

(2) In the case of those who opt for the pensionary benefits sanctioned 

in this Memorandum, the amount of the employees' contribution to 

the Contributory Provident Fund shall be deemed to have 

subscribed to the General Provident Fund and shall, for all purposes 

be governed by the rules of that Fund. The service rendered by such 

Government servants from the date of joining the Contributory 

Provident Fund, or the date of attaining the age of 20 years, 

whichever is later, shall, subject to the rules for reckoning 

qualifying service for pension, count for such service.  

10. Grant of increase in service pensions- Government servants who 

retired on or after the 1st December, 1962, but before the 1st July, 

1966, shall before the period from the 1st April, 1964 to the 30th June, 

1966, be granted the same increase in service pension as was granted 
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to those Government servants who retired before the 1st December, 

1962, in accordance with this Department's memo. No. F/IU-11/64/107, 

dated the 1st June, 1964, as amended from time to time. In the case on 

those Government servants who have died after the 1st December, 

1962, but before the 1st July, 1966, and to whom the Pension-cum-

Gratuity Scheme, 1954, was applicable, the family pension for the 

period from the 1st April, 1940, to the 30th June, 1966, shall be refaxed 

after taking into account the pension increase sanctioned in this 

paragraph.  

11. Revision of existing pensions.- (1) The pension of Government servants 

who retired before the 1 stY July, 1966, including family pensions, in 

course of payment on that date shall, on receipt of application from 

the pensioner, in accordance with procedure laid down in the Press 

Note, dated the 29the August, 1966, already issued by the Accountant 

General, East Pakistan (Copy attached) for Central Civilian 

Pensioners, be revised with effect from the lstY July 1966, according 

to these orders; provided that, if the existing pension plus the increase 

in service pension admissible before that date is more than the 

pension as calculated under these orders, the existing pension plus 

increase thereon shall continue to be paid. For the purpose of revising 

the pension under these orders, it shall' not be necessary to obtain a 

revised sanction from the pension sanctioning authority, except in a 

case where a pension was reduced in terms of rule 246 or rule 348 of 

the East Bengal Service Rules Part 1.  

(2) In the case of existing pensioners, who have already drawn a lump 

sum gratuity under the Pension-cum-Gratuity Scheme, 1954, or have 

received the commuted value of a portion of their pension on Ist July, 

1966, the increase in the gross pension accruing under these orders 

shall be paid in the shape of monthly pension and no portion of that 

increase shall be allowed to be commuted or converted into gratuity.  

12. Rate of exchange for payment in Sterling. -All pensions payable under 

these orders, included the increase in service pension sanctioned in 
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paragraph 10, shall, when payable in Sterling, be converted into 

Sterling at the official rate of exchange for the time being in force.  

13. Non-admissibility of pension benefits in certain cases. -The pensionary 

benefits sanctioned in this Memorandum shall not be admissible to 

pensioners residing in India or to those Pakistan pensioners who have 

received or are entitled to receive increases under the British Acts.  

14. Application of existing rules and orders.-In any matter in respect of 

which no provision has been made in these orders, the existing 

provisions of the rules and orders regulating grant of pension shall 

continue to apply until altered, repealed or amended; provided that 

for the purpose of the grant of special Additional Pension under these 

orders, the provisions of clauses (1) and (7) of rule 354 of the East 

Bengal Service Rules, Part 1, shall not apply.  

15. Necessary amendments to the rules shall be made in due course.  

K. MAHMOOD  

                                                    Secretary to the Government of East Pakistan  

                 Finance Department.   
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GOVERNMENT OF EAST PAKISTAN 

FINANCE DEPARTMENT 

(Implementation Unit) 

MEMORANDUM 

No. F/IU-18/68-1,                                                  Dated the 27th December, 1969. 

 

Subjects: Revision of Pension Rules & Rates. 

The undersigned is directed to invite a reference to Para 7(2) of this 

Department Memo No. MU-12/66/93, dated 2.9.66 on the above subject, 

according to which a deficiency of six months or less in the qualifying 

service of a Government servant shall be deemed to have been condoned. 

A question has been raised as to whether this automatic condonation in the 

qualifying service applies only in the case where the Government servant 

has a deficiency in the minimum length of qualifying service required for 

pension, i. e. 10 years of qualifying service or whether it should be applied 

also in the cases of Government servant who have rendered more than 10 

years of qualifying service.  

It is for general information that deficiency of six months or less in 

the qualifying service shall be deemed to have been condoned also in the 

case of one who has rendered more than 10 years qualifying service: 

provided that such deficiency can not be condoned in the case of a 

Government servant who applied for retirement on a retiring pension 

after completing 25 years' qualifying service, under Para 5 of the Memo 

under reference. 

 

SD/ B.K KARIM  

       27.12.69  

Deputy Secretary  

 Dated 27.12.69 
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THE PENSIONS ACT2, 1871 

 (ACT NO. XXII OF 1871) 

 

An Act to consolidate and amend the law relating to Pensions and Grants by Government 

of money or land- revenue. 
 

Preamble 

 

WHEREAS it is expedient to consolidate and amend the law relating to pentions and grants 

by Government of money or land-revenue; it is enacted follows:- 
 

CHAPTER I 

PRELIMINARY 
 

1. Short title.- This Act may be called the Pensions Act, 1871. 

 

Extent of Act.-It extends to the whole of Bangladesh. 
 

2. Repealed 

3. Interpretation-section.-In this Act, the expression "grant of money or land-revenue" 

includes anything payable on the part of Government in respect of any right, privilege, 

perquisite or office. 
 

3A.  Repealed 

CHAPTER II 
 

RIGHTS TO PENSIONS 

4 Bar of suits relating to pensions.-Except as hereinafter provided, no Civil Court shall 

entertain any suit relating to any pension or grant of money or land-revenue conferred or 

made by the Government or any former Government, whatever may have been the 

consideration for any such pension or grant, and whatever may have been the nature of the 

payment, claim or right for which such pension or grant may have been substituted. 

5. Claims to be made to Collector or other authorized officer.-Any person having a claim 

relating to any such pension or grant may prefer such claim to the Collector of the District or 

Deputy Commissioner or other officer authorized in this behalf by the Government; and 

such Collector, Deputy Commissioner or other officer shall dispose of such claim in 

accordance with such rules as the Chief Revenue-authority may, subject to the general 

control of the Government, from time to time prescribe in this behalf. 

 
2 Throughout this Act, the words “Bangladesh” and “Government” have been substituted for the words 
“Pakistan” and “Central Government” or “Provincial Government” or “appropriate Government” 
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6. Civil Court empowered to take cognizance of such claims.- A Civil Court, otherwise 

competent to try the same, shall take cognizance of any such claim upon receiving a 

certificate from such Collector, Deputy Commissioner or other officer authorized in that 

behalf that the case may be so tried, but shall not make any order or decree in any suit 

whatever by which the liability of Government to pay any such pension or grnt as  aforesaid 

is affected directly or indirectly.  
 

7. Pensions for lands held under grants in perpetuity.- Nothing in sections 4 and 6 applies 

to-  

pensions heretofore granted by Government in the territories subject to the 

Lieutenant-Governor of Bengal, either wholly or in part as anindemnity for loss sustained by 

the resumption by a Native Government of lands held under sanads purporting to confer a 

right in perpetuity. Such pensions shall not be liable to resumption on the death of the 

recipient, but every such pension shall be capable of alienation and descent and may be 

sued for and recovered in the same manner as any other property. indemnity 

 

CHAPTER III 

MODE OF PAYMENT 

8. Payment to be made by Collector or other authorized officer.-All pensions or grants by 

Government of money or land-revenue shall be paid by the Collector or the Deputy 

Commissioner or other authorized officer, subject to such rules as may, from time to time, 

be prescribed by the Chief Controlling Revenue-authority. 

9. Saving of rights of grantees of land-revenue.-Nothing in sections 4 and 8 shall affect the 

right of a grantee of land-revenue, whose claim to such grant is admitted by Government, to 

recover such revenue from the persons liable to pay the same under any law for the time 

being in force for the recovery of the rent of land. 

10, Commutation of pensions.-The Government may, with the consent of the holder, order 

the whole or any part of his pension or grant of money or land- revenue to be commuted for 

a lump sum on such terms as may seem fit. 

 

CHAPTER IV 

MISCELLANEOUS 
 

11. Exemption of pension from attachment.-No pension granted or continued by 

Government on political considerations, or on account of past services or present infirmities 

or as a compassionate allowance, and no money due or to become due on account of any 

such pension or allowance, shall be liable to seizure, attachment or sequestration by 

process of any Court in Bangladesh, at the instance of a creditor, for any demand against 

the pensioner, or in satisfaction of a decree or order of any such Court. 

This section applies in Bangladesh also to pensions granted or continued. After the 

separation of Burma from India, by the Government of Burma. 
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12 Assignments, etc, in anticipation of pension, to be void.- All assignments, agreements, 

orders, sales and securities of every kind made by made by the person entitled to any 

pension, pay or allowance mentioned in section 11, in respect of any money not payable at 

or before the making thereof, on account of any such pension, pay or allowance, or for 

giving or assigning any future interest therein, are null and void. 

13. Reward to informers.- Whoever proves to the satisfaction of the Govemment that any 

pension is fraudulently or unduly received by the person enjoying the benefit thereof shall 

be entitled to a reward equivalent the amount of such pension for the period of six months. 

14. Power to make rules.- The Chief Controlling Revenue-authority may, with the consent of 

the Government, from time to time make rules consistent with this Act respecting all or any 

of the following matters:- 

(1) the place and times at which, and the person to whom, any pension shall be paid; 

(2) injuries into the identity of claimants; 

(3) records to be kept on the subject of pensions; 

 (4) transmission of such records; 

(5) correction of such records; 

(6) delivery of certificates to pensioners; 

(7) registers of such certificates; 

 (8) reference to the Civil Court, under section 6, of persons claiming a right of 

succession to, or participation in, pensions or grants of money or land and 

generally for the guidance of officers under this Act. revenue payable by 

Government; 

 All such rules shall be published in the official Gazette, and shall thereupon have the force 

of law. 
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পেনশন েরিকশাি সংক্রান্ত রেষকয় পট্রজারি রুলকসি রেিানােলী 

 

রেরি-২। (ত) ‘‘সারভ যস পেনশন’’ েরলকত িেপ্রজাতন্ত্রী োংলাকেশ সিকাকিি অিীকন অতীত চাকরিি জন্য প্রকেয় পেনশনকক 

বুঝায় এেং প্রকেয় আনুকতারষকও ইিাি অন্তভু যক্ত।  

(থ) “িাজননরতক/সারিতয রেষয়ক পেনশন” েরলকত পসই পেনশনকক বুঝায় র্ািা সারভ যস পেনশন নয় এেং র্ািা িাজননরতক 

কািকে রকংো রেরশষ্ট অথো পমিাসম্পন্ন কম য সম্পােকনি জন্য রকংো অনুকম্পা েশত মঞ্জুি কিা িয়। 

 

চতুথ য অধ্যায় 

সিকাকিি রিসাে িইকত অথ য  উকত্তালন 

েরিকেে -১ 

সািািে রেরিমালা 

উে-েরিকেে-১ উকত্তালকনি জন্য োরে 

উকত্তালন প্রোলী 

এস.আি. ৫৫।  এই রুলস-এি পকাথাও অন্যরূে রেকশষ ব্যেস্থা না থারককল, রেল োরখল োিা সিকাকিি রিসাে িইকত অথ য 

উকত্তালন কিা র্ায় না।  

 পর্ সকল উকেকে ও শকতয পচককি মাধ্যকম অথ য উকত্তালন কিা র্ায় তািা এই রুলস্ ও েিেতী েরিকেেসমূকি 

সুরনরে যষ্ট কিা িইয়াকে।  

ব্যাখ্যাঃ  রেল িইকতকে সিকাকিি কাকে োরেি রেেিে। উক্ত রেেিকে পমাে োরে ো েিারভরত্তক োরেি েরিমাে 

এেং রক োেে উিা োরে কিা িইয়াকে তািাি উকেখ থাকক। এই রেেিে পকেল একটি িরশে 

আকাকিও োরখল কিা র্ায়।  

রেল ো পচককি প্রারপ্তস্বীকাি এেং উিাি িাকয় ‘েরিকশারিত’ োে মািা িইকল ভাউচাকি েরিেত িয়। 

এস.আি. ৫৬। আয়ন ও ব্যয়ন কম যকতযািে রেরি অনুর্ায়ী রিসােিক্ষে অরিসসমূি িইকত রেকলি মাধ্যকম অথ য উকত্তালন 

করিকত োকিন। 

েীকা-১:  পিকজকেড কম যকতযািে (এস. আি. ১৪০ এ েরে যত নন-পিকজকেড কম যচািীি কম যচািীিেসি) তাঁিাকেি 

রনজস্ব ব্যরক্তিত োরেি পক্ষকে রনকজিাই আয়ন কম যকতযা।  

েীকা-২:  রেরভন্ন পেেীি সিকারি কম যকতযা ও কম যচািীি ভ্রমে/েেরল সংক্রান্ত ব্যকয়ি রেকল প্ররতস্বাক্ষি কিাি 

রেষকয় ক্ষমতাপ্রাপ্ত রনয়ন্ত্রেকািী কর্তযেকক্ষি নাম োংলাকেশ সারভ যস রুলস্ -এি ২য় খকন্ডি েরিরশষ্ট-

২-এ পেওয়া িইয়াকে।  
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োেীসমূি  োরখল 

এস.আি. ৫৭। সিকাকিি রেকশষ আকেকশ রভন্নরূে রনকে যশ না থারককল সিকারি চাকুরিকত রনকয়ারজত নকিন এমন পকান ব্যরক্ত 

কার্ য সম্পােন, পসো প্রোন অথো দ্রব্যারে সিেিাকিি জন্য েরিকশাি োরে োরখল করিকল এই সকল োরে, 

রেভািীয় প্রিান ো অন্য পকান োরয়ত্বশীল কম যকতযা র্াঁিাি আকেকশ োরেকৃত েরিকশাি সম্পরকযত কাজ অথো 

পসো প্রোন কিা িইয়াকে তািাি মাধ্যকম োরখল করিকত িইকে।  

    

এস.আি. ৫৮। েীকা-২: পেনশনািিেকক অথ য েরিকশাি কার্ যক্রম এই অধ্যাকয়ি ৬ষ্ঠ েরিকেকে েরে যত রেকশষ রেরি অনুর্ায়ী 

েরিচারলত িইকে। 

েককয়া  োরে 

এস, আি, ৬১। (ক) সিকাকিি রনকে পকান োরে প্রাপ্য িওয়াি েয় মাকসি মকধ্য পেশ না কিা িইকল তািা অনুসন্ধান আকেশ 

ব্যতীত েরিকশাি কিা র্াইকে না। এই রেরি এস, আি, ২২৭ অনুর্ায়ী েরিচারলত অেসি ভাতা, সিকািী 

ঋেেকেি উেি সুে অথো সিকাকিি রেকশষ রেরি ও আকেশ িািা েরিচারলত অন্য পকান পেেীি েরিকশাকিি 

পক্ষকে প্রকর্াজয নয়। 

েরিকেে-৬  

পেনশন েরিকশাি 

উে-েরিকচেে-১ 

েরিকশাকিি স্থান 

 

এস, আি, ১৯৫। (অ) োংলাকেকশ েরিকশািকর্াগ্য পেনশন রিসাে মিা রনয়ন্ত্রককি অনুমরত ও তাঁিাি আকিারেত শতযারে 

সাকেকক্ষ পেনশন েরিকশািকািী অরিকসি কার্ য সম্পােনকািী পর্ পকান রিসােিক্ষে অরিস িইকত 

েরিকশািকর্াগ্য।  

(আ) এতৎসংক্রান্ত রেষকয় সিকাি কর্তযক জারিকৃত পকান সািািে ো রেকশষ আকেশ সাকেকক্ষ, ডাক, তাি ও দূিালােরন 

রেভািসমূি িইকত অেসি গ্রিেকািী পেনশনকভািীিে, োংলাকেকশ অেরস্থত পর্ পকান পোে অরিস িইকত অেসি 

ভাতা উকত্তালন করিকত োরিকেন।  

(ই) প্ররতিক্ষা রেভাকিি পেনশনকভািীিকেি প্রাপ্য পেনশন সংরিষ্ট  অথ য রনয়ন্ত্রক, প্ররতিক্ষা অথ য কর্তযক মকনানীত োরেরজযক 

ব্যাংককি মাধ্যকম েরিকশাি কিা িয়।  

(ঈ) পিলেথ কর্তযেক্ষ কর্তযক জারিকৃত পকান সািািে ও রেকশষ আকেশ সাকেকক্ষ, োংলাকেশ পিলেকথি কম যকতযা ও 

কম যচািীকেি প্রাপ্য পেনশন, োংলাকেকশি পর্ পকান মকনানীত পিল পেশন িইকত উকত্তালন করিকত োরিকে।  

(উ)  পেনশনকভািী তাঁিাি ইোনুর্ায়ী রিসােিক্ষে অরিসাি কর্তযক রনি যারিত পেনশন অনুকমারেত ব্যাংকক তাঁিাি রনজ 

রিসাকেি মাধ্যকম উকত্তালন করিকত োরিকেন। ব্যাংক কর্তযক মারসক রেল োরখকলি মাধ্যকম রিসােিক্ষে অরিসাি 

ব্যাংককি ব্যয় পুনভযিে করিকেন। 
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উে-েরিকেে ২ 

েরিকশাকিি ক্ষমতা 

 

 পেনশন েরিকশাি আকেশ 

এস, আি, ১৯৬। (১) রিসােিক্ষে অরিস িইকত জারিকৃত পেনশন েরিকশাি আকেকশি উেিই পকেল পেনশন েরিকশাি কিা 

র্াইকে।  

(২) পেনশন েরিকশাি আকেশ জারি কিাি পক্ষকে রিসােিক্ষে অরিসািঃ  

(অ) পেনশনকভািী তাঁিাি নাম স্বাক্ষি করিকত সমথ য িইকল তাঁিাি নমুনা স্বাক্ষি এেং এস. আি. ২২৫ এি  িািা (২)-

এ রনরে যষ্ট পেনশনকভািী ব্যতীত োম িাকতি বৃদ্ধাঙ্গুল ও আঙ্গুকলি োে, সংরিষ্ট অরিস প্রিান অথো অন্য পকান 

োরয়ত্বশীল ব্যরক্ত িািা সতযারয়ত কিাইয়া েরিকশাি আকেকশি সরিত সংযুক্ত করিকেন; এেং  

(আ) পেনশন েরিকশাি আকেকশি রিসােিক্ষে অরিসাকিি অংকশ পেনশনকভািী একটি সতযারয়ত োসকোে য আকাকিি 

েরে সংযুক্ত করিকেন। সিকাি কর্তযক রেকশষভাকে অব্যািরতপ্রাপ্ত পকান ব্যরক্তি পক্ষকে এই রেরি প্রকর্াজয িইকে 

না।  

েীকাঃ  রিসাে মিা রনয়ন্ত্রক ও প্রিান রিসােিক্ষে অরিসাকিি কার্ যালকয় প্রকেয় অেসিভাতা েরিকশাকিি পক্ষকে 

পেনশন েরিকশাি আকেকশি রিসােিক্ষে অরিসাকিি অংকশি উকেে রিসাে মিা রনয়ন্ত্রক ও প্রিান 

রিসােিক্ষে অরিসাকিি কার্ যালকয় িরক্ষত অরডে পিরজোি িািা সারিত িয় র্ািাকত প্রকতযক 

অেসিকভািীি প্রকয়াজনীয় রেেিেী সম্পূে যরূকে অন্তভু যক্ত থাকক।  

এস, আি, ১৯৭। (অ) র্খন পেনশনকভািী প্রথমোকিি মত পেনশন গ্রিকেি জন্য িারজি িন তখন র্থার্থ শনাক্তকিকেি েি 

সংরিষ্ট রিসােিক্ষে অরিস পেনশন েরিকশাি আকেকশি পেনশনকভািীি অংশ তাঁিাি রনকে িস্তান্তি করিকেন। 

পেনশন েরিকশাি আকেকশি রিসােিক্ষে অরিসাকিি অংকশি রনরে যষ্ট খারল জায়িায় প্রকর্াজয পক্ষকে অেসিকভািীি 

নমুনা স্বাক্ষি অথো বৃদ্ধাঙ্গুকলি োে গ্রিে করিকত িইকে । েরিকশািকািীি অংশ পর্ রিসােিক্ষে অরিস িইকত 

অেসিকভািী পেনশন উকত্তালন করিকত আগ্রিী পসখাকন িরক্ষত িয়। অেসিকভািী ব্যাংক িইকত েরিকশাি গ্রিকে ইচ্ছুক 

িইকল উিা সংরিষ্ট ব্যাংকক পপ্রিে কিা িয়।  

(আ) পেনশন েরিকশাি আকেকশি রিসােিক্ষে অরিসাকিি অংশ (েরিকশািকািীি অংশ) নরথকত ক্রমানুসাকি সংিক্ষে 

করিকত িইকে। এই সকল নরথ অেেই রিসােিক্ষে অরিসাকিি ব্যরক্তিত রজম্মায় িারখকত িইকে পর্ন উিা 

পেনশনকভািীি সংস্পকশ য না র্ায়।  

এস, আি, ১৯৮। পকান পেনশনকভািী ব্যরক্তিত িারজিা িইকত রেকশষ কািকে অব্যািরত োইকল রেষয়টি ব্যয়ন কম যকতযাকক 

পেনশন েরিকশাি আকেকশ রলরেেদ্ধ করিকত িইকে। িারজি না িওয়াি সকল পক্ষকে প্ররত েৎসি 

পেনশনকভািীি জীরেত থারকোি প্রমাে রনম্নরূেভাকে রেকত িইকে, পর্মন-

………………….তারিকখ ব্যরক্তিতভাকে িারজি িইয়ারেকলন ইতযারে এেং পেনশন েরিকশাি 

আকেকশ ইিা রলরেেদ্ধ করিয়া ব্যয়ন কম যকতযা অথো  েনা র্াচাইকািী কম যকতযাকক উিাি রেেিীকত 

অনুস্বাক্ষি করিকত িইকে। 
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এস. আি. ১৯৯। পেনশনকভািীি অংশ িািাইকল, জীে য িইকল, রিঁরিয়া পিকল অথো পেনশনকভািীি ো েরিকশািকািীি পর্ 

পকান অংকশি পৃষ্ঠকেশ পূে য িইয়া পিকল রিসােিক্ষে অরিসাি পেনশন েরিকশাি আকেশ নোয়ন করিকেন। 

নোরয়ত পেনশন েরিকশাি আকেকশ পুিাতন নম্বি, তারিখ ও জারিকািী কম যকতযাি স্বাক্ষকিি অরেকল নকল 

থারককে এেং পুিাতনটি থারককল রিসােিক্ষে অরিসাি রতন েৎসি িারখোি েি উিা র্ধ্ংস করিকেন। ন্যতন 

পেনশন েরিকশাি আকেশ জারি সম্পককয এস. আি. ২০২ -এ েরে যত পিরজোকিি “মন্তব্য” কলাকম একটি 

পোকা িারখকত িইকে।   

এস. আি. ২০০। পেনশন েরিকশাি আকেশ নোয়নকাকল মূল আকেকশ িািেকৃত পেনশনকভািীি স্বাক্ষকিি অরেকল নকল 

অথো তাঁিাি বৃদ্ধাঙ্গুকলি োে র্ািাই িউক এেং পুিাতন পর্ আকেকশ তাঁিাি েরে রেল তািা কাটিয়া নোরয়ত 

পেনশন েরিকশাি আকেকশ রিসােিক্ষে অরিসাি কর্তযক স্বাক্ষকিি পূকে য সংযুক্ত করিকত িইকে।  

এস. আি. ২০১। পেনশনকভািীি অনুকূকল প্রতযারশত পেনশন েরিকশাি আকেশ জারি কিা িইকল চ্যিান্ত পেনশকনি প্রথম 

েরিকশাকিি ভাউচািসি প্রতযারশত েরিকশাি আকেকশি উভয় অংশ সংরিষ্ট রিসােিক্ষে অরিকস অেেই 

পিিত োঠাইকত িইকে।  

 

পেনশন েরিকশাি আকেকশি পিরজোি 

 

এস. আি. ২০২। পেনশন েরিকশািকািী প্রকতযক রিসােিক্ষে অরিকস টি.আি.িিম নম্বি ২২- এ জারিকৃত পেনশন েরিকশাি 

আকেকশি একটি পিরজোি সংিক্ষে করিকত িইকে। ন্যতন আকেশ সঠিকভাকে পিরজোকি অন্তভু যক্ত িইয়াকে 

উিা রনরশ্চত িওয়াি েি রিসােিক্ষে অরিসাি “কেনশনকভািীকেি নাম” কলাকম অনুস্বাক্ষি করিকেন এেং 

অন্তভু যরক্তি রনকচ লাল কারল রেয়া আিাআরিভাকে একটি পিখা োরনকেন। র্তরেন েরিকশাি কার্ যকি 

থারককে ততরেন মন্তব্য কলামটি অপূে য অেস্থায় থারককে; রকন্তু র্খন পেনশনকভািীি মৃতুয ো স্থানান্তকিি 

আকেেন ো অন্য পকান কািকে আকেকশি উভয় করে পিিত োঠাইকত িয় র্ািাি িকল তাঁিাি েরিকশাকিি 

অিীন পেনশনকভািীকেি তারলকা িইকত স্থায়ীভাকে নাম কাটিয়া পিরলোি প্রকয়াজন পেখা পেয় তখন 

পসখাকন (মন্তব্য কলাকম) তারিখ ও পিিত োঠাইোি কািে রিসােিক্ষে অরিসাকিি অনুস্বাক্ষকি রলরেেদ্ধ 

করিকত িইকে।  

 

এস. আি. ২০৩। পকান পেনশনকভািীি মৃতুয সংোে োওয়া পিকল পেনশন েরিকশাি পিরজোকি ও েরিকশািকািীি অংকশ 

 েনাটি রলরেেদ্ধ কিাি ত্বরিৎ ব্যেস্থা গ্রিে করিকত িইকে। 

 

এস. আি. ২০৪। পর্ সকল পেনশন জীেৎকাকলি জন্য নয় েিং রেকশষ শতয সাকেকক্ষ পর্মন, রেোি িইকল অথো রনরে যষ্ট েয়কস 

উেনীত িইকল অথো অন্য পকান রনরে যষ্ট কািকে পেনশন েন্ধ িইয়া র্ায়, পসই সকল পেনশন অন্যান্য 

পেনশকনি সরিত একই পিরজোকি অন্তভু যক্ত না িইয়া এইজন্য িরক্ষত রেকশষ পিরজোকি রলরেেদ্ধ করিকত 

িইকে। 

এইরূে পিরজোকি এই পেেীি প্ররতটি পেনশন সম্পৃক্ত রেকশষ সীমােদ্ধতা এেং শতযােলী স্পষ্ট ও সুরনরে যষ্টভাকে 

পেখাইোি জন্য অরতরিক্ত কলাম সংকর্াজন করিকত িইকে। 
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উে-েরিকেে-৩ 

েরিকশাকিি েদ্ধরত 

 

পেয় তারিখ 

 

এস. আি. ২০৫। মারসক িাকি রনি যারিত পেনশন মাসরভরত্তক েিেতী মাকসি প্রথম তারিকখ অথো তৎেিেতী তারিকখ 

েরিকশািকর্াগ্য।   

এস. আি. ২০৬। র্রে পকান মাকসি প্রথম েয় রেন সিকািী ছুটি থাকক এেং পসই রেনগুরলকত ব্যাংক অথো রিসােিক্ষে 

অরিকস অেসিভাতা েরিকশাি কিা না িয়, পসইকক্ষকে সিকাি উেযুক্ত মকন করিকল ছুটিি পূকে যি পশষ 

কম যরেেকস ইিা েরিকশাকিি রনকে যশ রেকত োকিন।  

রেকশষকক্ষকে সিকাি এই রেরিি রনি যারিত শতযারে রশরথল করিকত োরিকেন।  

 

োরে েরিকশাি 

 

এস. আি.২০৭। অতঃেি  উরেরখত রেিান ব্যতীত, পেনশন েরিকশাি আকেকশি সরিত রমলাইয়া শনাক্তকিকেি েি একজন 

পেনশনকভািীকক অেেই ব্যরক্তিতভাকে পেনশকনি অথ য গ্রিে করিকত িইকে। 

 এস. আি. ২০৮। উেযুক্ত কর্তযেকক্ষি আকেকশ ব্যরক্তিত উেরস্থরত িইকত অব্যািরতপ্রাপ্ত পকান পেনশনকভািী, জনসমকক্ষ 

উেরস্থত িইকত অনভযস্ত পকান মরিলা পেনশনকভািী অথো শািীরিক অসুস্থতা ও পেৌে যকল্যি কািকে উেরস্থত 

িইকত   অক্ষম পকান পেনশনকভািী পকান োরয়ত্বশীল সিকারি কম যকতযা অথো অন্য পকান সুেরিরচত রেিস্ত 

ব্যরক্ত কর্তযক স্বাক্ষরিত জীরেত থাকাি প্রতযয়নেে োরখল করিয়া প্ররতরনরিি মাধ্যকম তাঁিাি পেনশন গ্রিে 

করিকত োরিকেন।  

এস, আি, ২০৯। The Criminal Procedure Code- এি আওতায় ম্যারজকেকেি ক্ষমতা প্রকয়ািকািী পকান 

ব্যরক্ত অথো The Registration Act, 1908 এি অিীকন রনযুক্ত পকান রনেন্ধক ো উে-রনেন্ধক 

অথো অেসিগ্রিকেি পূকে য একজন ম্যারজকেকেি ক্ষমতা প্রকয়াি করিকতন এমন পকান পেনশনকভািী 

অরিসাি অথো পকান পিকজকেড অরিসাি অথো পকান সিকািী জজ অথো জাতীয় সংসকেি পকান 

সেকস্যি স্বাক্ষরিত জীরেত থাকাি প্রতযয়নেে োরখল করিকল পর্ পকান প্রকাকিি পেনশনকভািী ব্যরক্তিত 

উেরস্থরত িইকত অব্যািরত লাভ করিকেন। 

এস. আি. ২১০। এই উে-েরিকেকেি রেিানােলী অনুর্ায়ী পুরলশ পেনশনকভািীকেি পেনশন েরিকশাি কিা র্াইকত োকি, 

রকন্তু েরিকশািকািী কম যকতযা এইরূে পেনশনকভািীি েরিরচরত সম্পককয সকন্দি পোষে করিকল রতরি স্থানীয় 

পুরলশ েরিেশ যক িািা তাঁিাকক শনাক্ত কিাইকত োকিন। এইকক্ষকে পুরলশ েরিেশ যক পেনশনকভািীি 

শনাক্তকিকেি সঠিকতাি জন্য োয়ী থারককেন।  

এস. আি. ২১১। োংলাকেকশ েসোস ককিন না এমন পেনশনকভািী ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্ররতরনরিি মাধ্যকম োংলাকেকশ তািাি 

পেনশন গ্রিে করিকত োকিন। এইরূে পক্ষকে অেেই পর্ পেকশ রতরন েসোস ককিন পসই পেকশ োংলাকেকশি 

িােদূত/িাইকরমশনাি অথো তািাি িািা ক্ষমতাপ্রাপ্ত পকান কম যকতযা কর্তযক পেনশন োেীি তারিখ ের্ যন্ত 
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পেনশনকভািী জীরেত রেকলন এইমকম য প্রেত্ত প্রতযায়নেে প্ররতকক্ষকেই োরখল করিকত িইকে। তকে প্ররতরনরি 

কর্তযক অরতরিক্ত েরিকশািকৃত অথ য প্রতযাে যকেি অঙ্গীকািেে সম্পােন কিা িয়  এেং উেকি েরে যত 

প্রতযায়নেে েৎসকি অন্তত একোি োরখল করিকত িইকে।  

এস. আি. ২১২। োংলাকেকশ েসোসকািী পর্ পকান প্রকাকিি পেনশনকভািী র্রে তাঁিাি পেনশন অরতরিক্ত েরিকশািকৃত অথ য 

প্রতযে যকেি অঙ্গীকািেে সম্পােন করিয়াকেন এমন পকান প্ররতরনরিি মাধ্যকম উকত্তালন ককিন এেং েৎসকি 

অন্তত একোি এস. আি. ২০৯ অনুর্ায়ী ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যরক্ত কর্তযক স্বাক্ষরিত তািাি জীরেত থাকা সম্পরকযত 

প্রতযায়নেে োরখল ককিন তািা িইকল রতরন ব্যরক্তিতভাকে িারজি িইকত অব্যািরত োইকেন।  

এস, আি, ২১৩। অরতরিক্ত েরিকশািকৃত অথ য প্রতযে যকেি অঙ্গীকািেে সম্পােনকািী পকান প্ররতরনরিি মাধ্যকম পেনশন গ্রিে 

করিকতকেন এইরূে পকান ব্যরক্তি পেনশন জীরেত থাকা সম্পরকযত প্রতযায়নেে োরখকলি তারিখ িইকত এক 

েৎসকিি অরিক সমকয়ি জন্য েরিকশাি কিা র্াইকে না। এইরূে পকান পেনশনকভািীি মৃতুযি রেিাসকর্াগ্য 

সংোকেি প্ররত ব্যয়ন কম যকতযাকক দৃরষ্ট িারখকত িইকে এেং সংোে োওয়া পিকল েিেতী েরিকশাি অরেলকম্ব 

েন্ধ করিকত িইকে।  

এস. আি. ২১৪। পেনশনকভািী অপ্রাপ্ত েয়স্ক ো অন্য পকান কািকে রনকজি কাজকম য করিকত অসমথ য িইকল এেং তাঁিাি 

রনয়রমতভাকে রনযুক্ত পকান ব্যেস্থােক ো অরভভােক না থারককল অথো মঞ্জুিকািী কর্তযেক্ষ কর্তযক পকান 

ব্যেস্থােক ো অরভভােক রনযুক্ত কিা না িইকল পেনশনকভািী ো তাঁিাি েকক্ষ আকেেকনি েরিকপ্ররক্ষকত 

পজলা প্রশাসক তাঁিাি িািা আকিারেত শতয সাকেকক্ষ পেনশনকভািীি প্রাপ্য পেনশন পেনশনকভািীি েকক্ষ 

গ্রিকেি জন্য পকান উেযুক্ত ব্যরক্তকক ব্যেস্থােক ো অরভভােক রিসাকে প াষো করিকত োকিন। মূল 

পেনশনকভািীি ন্যায় একইভাকে এইরূে ব্যেস্থােক ো অরভভােককক পেনশন েরিকশাি কিা র্াইকত োকি 

এইশকতয পর্, প্ররতটি েরিকশািকাকল মূল পেনশনকভািীি জীরেত থাকাি র্কথষ্ট প্রমাে িরিয়াকে এেং 

েরিকশািকালীন সমকয়ি পেনশন গ্রিে করিোি পর্াগ্য। এইরূে প াষো পজলা প্রশাসক তাঁিাি ইোনুসাকি পর্ 

পকান সমকয় োরতল রকংো েরিেতযন করিকত োকিন। 

 

পেনশন রেকলি িিম এেং সংরিষ্ট প্রতযায়ন েোরে 

এস. আি. ২১৫। (অ) পকান পেনশনকভািী রিসােিক্ষে অরিকস ব্যরক্তিতভাকে তাঁিাি পেনশন েরিকশাি আকেশ পেশ করিকল 

রিসােিক্ষে অরিসাি তািা রনকম্ন েরে যত িিকমি পিরজোকি রলরেেদ্ধ করিকেনঃ- 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

পেনশনকভািীি 

নাম 

পেনশন েরিকশাি আকেকশি 

নম্বি ও তারিখ 

মাস েরিমাে পেনশনকভািীি 

স্বাক্ষি 

রিসােিক্ষে 

অরিসাকিি স্বাক্ষি 

      

 

পেনশন েরিকশাি পিরজোকি পেনশনকভািীি স্বাক্ষকিি কলাকম একটি রিরভরনউ েযাম্প লািাইকত িইকে।  
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(আ)  পকান পেনশনকভািী পেনশন উকত্তালকনি জন্য রনকজ উেরস্থত িইকত অক্ষম িইকল তািাি েকক্ষ পেনশন উকত্তালকনি 

ক্ষমতা প্রোন করিয়া রতরন প্ররতরনরি মকনানীত করিকত োরিকেন। প্ররতরনরি পিরজোকিি স্বাক্ষকিি কলাকম স্বাক্ষি 

করিকেন । রিসােিক্ষে অরিসাি রিসােিক্ষে অরিকস িরক্ষত পেনশনকভািীি স্বাক্ষকিি সরিত ক্ষমতা প্রোনেে 

পেনশনকভািীি স্বাক্ষি রমলাইকেন।  

(ই) রিসােিক্ষে কম যকতযা অতঃেি পেনশন েরিকশাকিি অনুমরত প্রোন করিয়া পেনশন েরিকশাি আকেকশি সংরিষ্ট কলাকম 

স্বাক্ষি করিকেন এেং েইটি পেনশনকভািীকক পিিত রেকেন।  

(ঈ) পেনশনকভািী রিসােিক্ষে কম যকতযা কর্তযক স্বাক্ষরিত পেনশন েরিকশাি আকেশ ব্যাংকক োরখল করিয়া অথ য গ্রিে করিকেন । 

রেকল্প েন্থা রিসাকে রিসােিক্ষে কম যকতযা পেনশকনি সমেরিমাে োকাি অকেি পচক প্রোন করিকত োকিন। 

এস.আি. ২১৬। (১)  এস. আি. ২১১ এেং এস. আি. ২১২ এ েরে যত পক্ষেসমূি ব্যতীত ব্যরক্তিতভাকে পেশ কিা না িইকল 

প্রকতযক োরেি সরিত জীরেত থাকাি প্রতযায়নেে অেেই থারককত িইকে। জীরেত থারকোি প্রতযায়নেকেি উেি 

েরিকশাি পকেলমাে প্রতযায়নেকেি তারিখ ের্ যন্ত অথো উিাি পূকে য সমাপ্ত সমকয়ি জন্য েরিকশাি কিা র্াইকে। জীরেত 

থাকাি প্রতযায়নেে অেেই এই রেিানােলীি আওতায় ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যরক্ত কর্তযক স্বাক্ষরিত িইকত িইকে।  

(২) পকান পেনশনকভািী তাঁিাি পেনশন পকান প্ররতরনরিি মাধ্যকম উকত্তালন করিকল তাঁিাি মকনানীত প্ররতরনরিকক পেনশন 

েরিকশাি কিাি জন্য এেং তাঁিাি েকক্ষ েরিকশাি গ্রিকেি জন্য পেনশনকভািীি রলরখত ক্ষমতা প্রোনেে অেেই োরেি 

সরিত সংযুক্ত থারককত িইকে। অন্যান্য পক্ষকে “েরিকশাি গৃিীত িইল” পৃষ্ঠােনটি অেেই পেনশনকভািীকক স্বাক্ষি 

করিকত িইকে এেং োস্তরেকভাকে েরিকশাি গ্রিকেি রনেশ যন স্বরূে েযাম্প না লািাকনা পৃথক একটি িরশে প্ররতরনরিি 

িািা পৃষ্ঠারেত িইকত িইকে।  

এস. আি. ২১৭। পর্কক্ষকে পকান রনরে যষ্ট তারিকখি জন্য পেনশন রনি যািে কিা সম্ভে িয় না, পসকক্ষকে পেনশনকভািীি োরে 

অেেই টি. আি. নম্বি ২৩ অনুর্ায়ী প্রতযায়নেে িািা সমরথ যত িইকত িইকে।  

এস. আি. ২১৮। রেোকি ো পুনরে যোকি পেনশকনি সমারপ্ত  কে এইরূে মরিলা পেনশনকভািীকেি রনকে িইকত পকান পিকজকেড 

সিকািী কম যকতযা/সংরিষ্ট ইউরনয়ন েরিষকেি পচয়ািম্যান/সংরিষ্ট পেৌিসভা ো রসটি ককে যাকিশন কাউরিলি কর্তযক 

প্রতযারয়ত টি. আি. িিম নম্বি ২৪- এ একটি প াষো ষান্মারসক রভরত্তকত গ্রিে করিকত িইকে এেং রডকসম্বি ও জুন 

মাকসি পেনশন েরিকশাকিি পক্ষকে পেনশন েরিকশাি আকেকশি সরিত সংযুক্ত করিকত িইকে।  

এস.আি, ২১৯। র্রে পকান পেনশনকভািী চুরক্ত ো অন্যভাকে পুনঃরনকয়ািপ্রাপ্ত িন,  তাঁিাি পেনশন েরিকশাি সিকাি কর্তযক 

সমকয় সমকয় জারিকৃত রনকে যশােলী িািা রনয়রন্ত্রত িইকে। 

 

ব্যয়ন কম যকতযা কর্তযক কিেীয় র্াচাই 

 

এস.আি. ২২০। (১) পেনশন েরিকশাকিি োরেকত পকান পেনশনকভািী িারজি িইকল ব্যয়ন কম যকতযা তাঁিাি তেরিক রচে 

েিীক্ষা করিকেন এেং পিরজোকিি স্বাক্ষকিি সরিত পেনশন েরিকশাি আকেকশি রেতিেকািীি অংকশি 

স্বাক্ষকিি অরেকল নককলি সরিত রমলাইকেন। পেনশনকভািী তািাি নাম স্বাক্ষি করিকত না োরিকল 

িরশকেি উেি তাঁিাি বৃদ্ধাঙ্গুকলি োে পেনশন েরিকশাি আকেকশি উেি লওয়া মূল োকেি সরিত রমলাইকত 
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িইকে। তাঁিাি শনাক্তকিে রচে, স্বাক্ষি অথো আঙ্গুকলি োে সম্পককয পকান সকন্দি পেখা রেকল সম্ভাব্য 

প্রকশ্নি চ্যিান্ত রনষ্পরত্ত সাকেকক্ষ পেনশন েরিকশাি আকেকশি ব্যয়ন কম যকতযাি অংকশ লািাকনা েরেি সরিত 

পেনশনকভািীি  সাদৃেতাি রভরত্তকত েরিকশাি কিা র্াইকত োকি।  

(২) পেনশনকভািীকক প্রথম পেনশন উকত্তালকনি সময় তাঁিাি পেনশন মঞ্জুি আকেকশি পর্ অনুরলরে িািা 

তাঁিাকক অেরিত কিা িইয়ারেল তািা পেশ করিকত িইকে এেং তাঁিাি স্বাক্ষি ো বৃদ্ধাঙ্গুকলি োে পেনশন 

েরিকশাি আকেকশি সরিত প্রাপ্ত স্বাক্ষি ো বৃদ্ধাঙ্গুকলি োকেি সরিত রমলাইকত িইকে। 

 

এস.আি. ২২১। পেনশনকভািী অন্য ব্যরক্তি মাধ্যকম পেনশন উকত্তালন করিকল ব্যয়ন কম যকতযাকক প্রতািোমূলক োরে পেশ 

সম্পককয অেেই রেকশষ সতকযতা অেলম্বন করিকত িইকে এেং েরিকশাকিি পূকে য পেনশনকভািীি অরস্তত্ব ও 

প্রােককি েরিরচরত সম্পককয রনকজকক রনরশ্চন্ত করিকত িইকে। সকন্দিজনক মকন িইকল তািা রতরন 

েরিকশাকিি পূকে য ইিা পেনশনকভািীি রনকে োঠাইকেন।  

এস.আি. ২২২। পর্ সকল মরিলা জনসমকক্ষ িারজি িন না তাঁিাকেি পেনশন েরিকশাকি প্রতািোি রেকশষ ঝুঁরক থাকক রেিায় 

এইরূে পেনশনকভািীি েরিরচরত সম্পককয রেকশষ সতকযতা অেলম্বন করিকত িইকে। রেেিেমূলক তারলকা 

র্খন প্রেীত িয় এেং এইরূে মরিলাি জীরেত থাকা সম্পরকযত ের্ যায়ক্ররমক প্রতযায়নেে শিি অথো গ্রাকমি 

দুই ো তকতারিক সন্মানী ব্যরক্ত কর্তযক সতযারয়ত িইকত িইকে।  

 

 

েরিকশাকিি পিকড য 

এস.আি. ২২৩। প্ররতটি েরিকশাি পেনশন েরিকশাি আকেকশি উভয় অংকশি পৃষ্ঠকেকশ অেেই অন্তভু যক্ত করিকত িইকে এেং 

রিসােিক্ষে অরিসাকিি স্বাক্ষি িািা সতযারয়ত িইকত িইকে।  

[ 

আনুকতারষক 

এস.আি.২২৪। (১) মঞ্জুিকািী কর্তযেক্ষ কর্তযক পপ্ররিত মঞ্জুরিি ক্ষমতােকল আনুকতারষক েরিকশারিত িইকে। প্রােককক অেেই 

আনুকতারষক মঞ্জুি আকেকশি পর্ অনুরলরে িািা তাঁিাকক অেরিত কিা িইয়ারেল তািা োরখল করিকত িইকে 

এেংরিসােিক্ষে অরিসাি োরখলকৃত আকেকশি অনুরলরেি উেি েরিকশাি সংক্রান্ত রেষয় রলরেেদ্ধ করিকেন।  

 (২) রেরিিতভাকে স্বত্বোন ব্যরক্তকক আনুকতারষক েরিকশাি কিা র্াইকত োকি। আনুকতারষক পকেল 

রেরিিতভাকে স্বত্বোন ব্যরক্তকক তাঁিাি পেওয়া িরশকেি উেি েরিকশািকর্াগ্য এেং পেনশনকভািীি পূকে যি 

কম যিত অরিস ো রেভািীয় প্রিানকক অথো তাঁিাি পেওয়া িরশকেি উেি নকি।  
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উে-েরিকেে-৪ 

পেনশনকভািীকেি রনয়রমত ব্যেিাকন শনাক্তকিে  

 

সািািে রেরি 

এস.আি. ২২৫। (১) প্ররত েৎসি জুলাই মাকসি প্রথম তারিখ অথো তািাি েি পকান পেনশনকভািী প্রথম িারজি িইকল ব্যয়ন 

কম যকতযা প্রকয়াজনকোকি রনকম্নি (২) িািায় েরে যত পেনশনকভািীকেি পক্ষে ব্যতীত োম িাকতি বৃদ্ধাঙ্গুল ও 

অন্যান্য সকল আঙ্গুকলি োে লইকত োকিন। অতঃেি পেনশনকভািীকক পেনশন েরিকশাি আকেকশি 

রেতিেকািীি অংকশি অথো পেনশন পিরজোকিি অথো অন্য পকান উোকয় তাঁিাকক সম্পূে য রনরশ্চতভাকে 

শনাক্ত কিা সম্ভে না িইকল পেনশন েরিকশাি আকেকশি রেতিেকািীি অংকশ লািাকনা পেনশনকভািীি েরেি 

িািা শনাক্ত িইকত োকিন।  

 পেনশনকভািীি বৃদ্ধাঙ্গুল ও অন্যান্য আঙ্গুকলি োে গ্রিে এেং শনাক্তকিকেি জন্য ঐ সকল োকেি েিীক্ষা 

সম্পরতযক এই িািাি রেিান সিকাি কর্তযক রশরথল অথো সংকশািনকর্াগ্য।  

 (২) পিকজকেড অরিসাি, সংসে সেস্য এেং ভরেষ্যকত শনাক্তকিকে পকান অসুরেিা িইকে না এইরূে ব্যরক্তেি য 

র্াঁিািা সিকাি কর্তযক রেকশষভাকে অব্যািরতপ্রাপ্ত তাঁিািা ব্যতীত সকল পেনশনকভািী এই রেরিি 

কার্ যকারিতাি অিীন।  

 (৩) েে যানশীল মরিলা ও রনিক্ষি পেনশনকভািীিেকক অেেই জীরেত থাকাি প্রতযায়নেে স্বাক্ষিকািী 

ব্যরক্তি উেরস্থরতকত অথো রনিক্ষি পেনশনকভািীিে র্াঁিািা েরিকশািকািী অরিকস ব্যয়ন কম যকতযাি সন্মুকখ 

ব্যরক্তিতভাকে িারজি িন তাঁিারেিকক পেনশন পিরজোকি বৃদ্ধাঙ্গুকলি োে রেকত িইকে।  

এস.আি. ২২৬। এস.আি. ২০৮, ২০৯ এেং ২১৪-এ েরে যত প্ররত পক্ষকে ব্যয়ন কম যকতযা প্রতািো প্ররতকিাকি অেেই রেকশষ 

সতকযতা অেলম্বন করিকেন  এেং পেনশনকভািীি জীরেত থাকা সম্পককয োরখলকৃত প্রতযায়নেে োিাও 

েৎসকি অন্ততেকক্ষ একোি রনজস্ব উোকয় এই প্রমাে সংগ্রি করিকেন। এই জন্য ব্যয়ন কম যকতযা উেযুক্ত 

কর্তযেকক্ষি আকেকশ ব্যরক্তিতভাকে িারজি িওয়া িইকত অব্যািরতপ্রাপ্ত পেনশনকভািী শািীরিক অসুস্থতা ও 

পেৌে যল্যজরনত কািকে িারজি িইকত অসমথ য ব্যতীত সকল পুরুষ পেনশনকভািীকক তাঁিাকেি সককলি 

শনাক্তকিকেি প্রকয়াজকন ব্যরক্তিত িারজিাি জন্য রনকে যশ রেকত োকিন। পর্ সকল পক্ষকে এইরূে অক্ষমতা 

প াষো কিা িয় পসই সকল পক্ষকে পেনশনকভািীি অরস্তত্ব সম্পরকযত োরখলকৃত প্রতযায়ন োিাও রতরন 

অক্ষমতাি প্রমাে চারিকত োকিন। ব্যয়ন কম যকতযা পর্ পকান ভুল েরিকশাকিি জন্য  ব্যরক্তিতভাকে োয়ী এেং 

সকল সকন্দকিি পক্ষকে তাঁিাকক অেেই রিসাে মিা রনয়ন্ত্রককি সরিত আকলাচনা করিকত িইকে।  

েীকাঃ মর্ যাোোন পেনশনকভািী ব্যয়ন কম যকতযা কর্তযক ব্যরক্তিতভাকে শনাক্ত িইকত োকিন। পেনশন 

েরিকশািকািী/রেতিেকািী অরিকস তাঁিাি উেরস্থরতি প্রকয়াজন নাই। 
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উে-েরিকেে-৫ 
 

অনুকত্তারলত পেনশন এেং েককয়া পেনশন 

 

 

সািািে রেরি 

 

এস. আি. ২২৭। সিকাি কর্তযক সািািে ো রেকশষ আকেকশ রভন্নরূে েলা না িইকল এক েৎসকিি অরিক সময় পেনশন 

অনুকত্তারলত থারককল রিসােিক্ষে অরিসাি কর্তযক তািা প্রকেয় িইকে না। েিেতীকাকল পেনশনকভািী িারজি 

িইকল অথো তাঁিাি েকক্ষ োরে পেশ কিা িইকল রিসােিক্ষে অরিসাি পেনশন েরিকশাি করিকত োকিন, 

তকে উেযুক্ত কর্তযেকক্ষি পূে যানুকমােন ব্যতীত েককয়া েরিকশাি কিা র্াইকে না- 

    (অ) র্রে প্রথমোকিি মত েককয়া পেনশন েরিকশাি করিকত িয়, 

    (আ) র্রে েককয়াি অে ১,০০০/- োকা অরতক্রম ককি। শতয থাকক পর্, র্রে চাকুরি সংক্রান্ত পেনশন 

রতন েৎসি র্ােত অনুকত্তারলত থাকক তকে রিসাে মিা রনয়ন্ত্রককি অনুকমােন ব্যতীত েরিকশাি কিা 

র্াইকে না। 

েীকা-১: পকান সিকারি কম যকতযাি ভুল অথো অেকিলা েরিকশাি স্থরিকতি কািে িইকল রিসাে মিা 

রনয়ন্ত্রক তাঁিাি রনজ ক্ষমতােকল েককয়া েরিকশাকিি রনকে যশ রেকত োকিন। 

েীকা-২:  আনুকতারষক েরিকশাি আকেশ মাে এক েৎসি েলেৎ থারককে। 

 

পেনশনকভািীি মৃতুয 

এস. আি. ২২৮। (১) এতরিষকয় সিকাি কর্তযক জারিকৃত পকান রেরি ও আকেশ সাকেকক্ষ মৃত পেনশনকভািীকেি েককয়া 

পেনশন েরিকশাকিি েদ্ধরত রনকম্নি রেরিসমূি িািা রনয়রন্ত্রত িইকে – 

(অ)  পেনশনকভািীি মৃতুযি রেকনি অেসিভাতা উকত্তালন কিা র্াইকে, মৃতুযি সঠিক সমকয়ি প্রভাে 

োরেকত েরিকে না। 

েীকাঃ “রেন” েরলকত মধ্যিাকে শুরু িইয়া েিেতী মধ্যিাকে পশষ িয় এইরূে েরিকা রেনকক বুঝায়।  

(আ) এক েৎসকিি মকধ্য আকেেন করিকল মৃত পেনশনকভািীি প্রাপ্য েককয়া তাঁিাি উত্তিারিকািীিেকক 

েরিকশাি কিা র্াইকত োকি। তািাি েি উেযুক্ত কর্তযেকক্ষি অনুকমােন ব্যতীত উিা েরিকশাি 

কিা র্াইকে না।  

তকে শতয থাকক পর্, েককয়া র্রে ৫,০০০ োকাি পেরশ না িয় এেং োরেকত পকান অস্বাভারেক 

তেরশষ্টয েরিলরক্ষত না িয়, তািা িইকল রিসাে িক্ষে অরিসাি রনজ ক্ষমতােকল েককয়া 

েরিকশাকিি আকেশ রেকত োকিন। 

(ই) পূকে যি িািাসমূকিি রেিান সাকেকক্ষ মৃত পেনশনকভািীি েককয়া পেনশন েরিকশাকিি পক্ষকে এস.আি. 

১২৬ এি ব্যেস্থারে প্রকর্াজয িইকে পর্মনটি মৃত সিকারি কম যচািীি প্রাপ্য পেতন ও ভাতারে 

েরিকশাকিি   পক্ষকে প্রকর্াজয িয়।    
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(২) মৃত পেনশনকভািীি উত্তিারিকািী রিসাকে োরেোি ব্যরক্তকক পেনশন েরিকশাি আকেকশি পেনশনকভািীি 

অংশ অথো পেনশন েরিকশাি আকেশ জারি না িইয়া থারককল পেনশন মঞ্জুি আকেকশি পর্ অনুরলরে 

িািা পেনশনকভািী ো উত্তিারিকািীকক অেরিত কিা িয় উিা োরখল করিকত িইকে। 

(৩) েককয়া পেনশন েরিকশাকিি েি পেনশন েরিকশাি আকেকশি উভয় করে রিসােিক্ষে অরিকস িরক্ষত 

িইকে এেং পিককড য পেনশনকভািীি মৃতুয সম্পরকযত প্রকয়াজনীয় ভুরক্ত রলরেেদ্ধ িইকে। 

 (৪) োরিোরিক পেনশন মঞ্জুি ও েরিকশাকিি েদ্ধরত অথ য রেভাি কর্তযক রনি যারিত িইকত োকি। 

 

রেকশষ োৎসরিক অনুসন্ধান 

এস. আি. ২২৯। পেনশন েরিকশািকািী রিসােিক্ষে অরিসাি প্ররত েৎসি ১৫ই নকভম্বকিি মকধ্য তাঁিাি অরিকস সংিরক্ষত 

পিকড য অনুর্ায়ী তািাি অরিস িইকত েরিকশাি কিা িয় এইরূে ৭০ েৎসি অরতক্রান্ত পেনশনকভািীকেি 

একটি তারলকা প্রেয়ন করিকেন, র্ািাকত পেনশনকভািীকেি জীরেত থাকাি রেষয়টি রেকশষ অনুসন্ধাকনি 

মাধ্যকম েিখ কিা র্ায়। রিসােিক্ষে অরিসাকিি ইিা পেখা প্রকয়াজন পর্, রেকশষ অনুসন্ধান সর্কত্ন অনুরষ্ঠত 

িইয়াকে এেং অনুসন্ধাকনি িকল প্রাপ্ত তথ্যারে পেনশন েরিকশাি আকেকশ র্থার্থভাকে রলরেেদ্ধ িইয়াকে। 

েে যানশীন মরিলািেকক অেেই অনুসন্ধানকািী কর্তযেকক্ষি সরিত ব্যরক্তিতভাকে েরিরচত একই শিি ো 

গ্রাকম েসোসকািী সম্ভ্রান্ত ব্যরক্তেকি যি সািাকে শনাক্ত করিকত িইকে। 
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গণপ্রজােন্ত্রী িাংলাতদশ সরকার 

অথ ি মন্ত্রণালয়, অথ ি নিিাগ 

প্রনিনি অনুনিিাগ 

প্রনিনি শাখা-১  
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প্রজ্ঞােন 

তারিখঃ ২৩ মা , ১৪২৬ েঙ্গাব্দ/০৬ মিব্রুয়ানর ২০২০ নরস্টাব্দ 

২৩ মাঘ ১৪২৬ িঙ্গাব্দ োনর :-- 

নং-০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০০২.১৮-০৮ - অিসরগ্রহণকারী সরকানর কম িচারী ও সরকানর কম িচারীর মৃত্যুর মেতে 

োহাতদর পনরিারিতগ ির অিসরজনিে সুনিিানদ সঠিক সমতয় প্রানি নিনিে কনরিার লতেু অথ ি নিিাগ কর্তিক ২৭-০১-২০০৯ 

নরঃ োনরত র অম/অনি/প্রনি-১/৩নপ -২/২০০৫(অংশ-১)/৫ িং স্মারতক জারীকৃে “মিসামনরক সরকানর কম িচারীতদর মপিশি 

মঞ্জুনর ও পনরপশাি সংক্রান্ত নিনি/পদ্ধনে অনিকের সহজীকরণ আতদশ, ২০০৯” নিনরূপ আতদশ দ্বারা প্রনেস্থাপি কনরিার জন্য 

সরকার নসদ্ধান্ত গ্রহণ কনরয়াতছ োহা “সরকানর কম িচারীগতণর মপিশি  সহজীকরণ আতদশ, ২০২০” িাতম অনিনহে হইতি।  

আকেকশি প্রকয়াি/ প্রকর্াজযতাঃ 

(ক) সরকানর কম িচারী, োহারা সরকানর মপিশি েীতমর আওোর্ভি োহাতদর জন্য এই আতদশ প্রপর্াজয 

হইতি। ( ) সশস্ত্র িানহিীর সদস্যতদর জন্য এই আতদশ প্রতোজু হইতি িা। 

[ 

২.০০ অেসিজরনত পেনশনঃ 

২.০১ কল্যাে কম যকতযা মকনানয়ন ও োরয়ত্বঃ 

(ক) অিসরগমিকারী সরকানর কম িচারীগতণর মপিশি মকইস প্রনক্রয়াকরতণ সহায়ো কনরিার জন্য প্রতেুক 

মন্ত্রণালেয়/নিিাগ/অনিদির/পনরদির/দির মপিশি মকইস প্রনক্রয়াকরতণ সরাসনর সম্পৃি একজি কম িকেিাতক কোণ 

কম িকেিা নহসাতি মতিািয়ি নিনিে কনরয়া অথ ি নিিাগতক অিনহে কনরতি।  

( ) মপিশি মকইস নিষ্পনিতে মপিশি মঞ্জুরকারী কর্তিপে ও প্রিাি নহসািরেণ কম িকেিা/নহসািরেণ অনিতসর সাতথ 

কোণ কম িকেিা সমন্বয়ক নহতসতি কাজ কনরতিি। অথ ি নিিাতগর ২০-১২-২০১৬ নরঃ োনরত র 

০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০০৩.১৬-১৪১ িং স্মারতক (সংতোজিী-১৮) উনেন ে দানয়ে ও কেিব্যসমূহ কোণ কম িকেিাতক 

েথােথিাতি অনুসরণ কনরতে হইতি।  

২.০২ নন-পিকজকেড কম যচািীিকেি সারভ যস বুক ও চাকরি বৃত্তান্ত সংিক্ষেঃ 

(ক) সংনিষ্ট মন্ত্রণালয়/নিিাগ/অনিদির/পনরদির/দির িি-মগতজতর্ি কম িচারীগতণর ২ (দুই) কনপ সানিিস বুক েথােথিাতি 

পূরণ কনরয়া প্রনে িৎসর মিব্রুয়ানর মাতসর মতধ্য হালিাগাদ কনরিার প্রতয়াজিীয় ব্যিস্থা গ্রহণ কনরতি। সানিিস বুক-এ মকাি 

ঘিামাজা/অস্পষ্টো গ্রহণতোগ্য হইতি িা, সকল েয স্পষ্টিাতি নলন ে থানকতে হইতি। সানি িস বুক-এ জন্ম োনর  

http://www.mof.gov.bd/
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সংখ্যায় ও কথায় নলন তে হইতি। সানিিস বুক এর দুই কনপ নিপয়ািকারী কর্তিপতের অনিতস রনেে থানকতি, েতি উি 

কম িচারী িদনল হইতল সানিিস বুক-এর দুই কনপ নসলগালা অিস্থায় কম িচারীর িদনলকৃে কম িস্থতল মপ্ররণ নিনিে কনরতে 

হইতি। প্রতেুক কম িস্থতল িদনলকৃে কম িচারীর সানিিস বুক এর িতর্াকনপ েথােথ কর্তিপে /দানয়েপ্রাি কম িকেিা কর্তিক 

সেুানয়ে কনরয়া োহার ব্যনিগে িনথতে সংরেণ কনরতে হইতি। মকাি সঙ্গে কারণ ব্যেীে সানিিস বুক মিব্রুয়ানর 

মাতসর মতধ্য হালািাগাদ িা কনরতল সংনিষ্ট প্রশাসনিক কর্তিপে দায়ী কম িকেিা/কম িচারীগতণর নিরুতদ্ধ কেিতব্য অিতহলার 

দাতয় নিিাগীয় ব্যিস্থা গ্রহণ কনরতিি।  

( ) সানিিস বুক-এর পাশাপানশ িি-মগতজতর্ি সরকানর কম িচারীগতণর ইতলকরনিক চাকনর (ই-চাকনর) বৃিান্ত নিি িানরে 

িরম্যাতর্ (সংতোজিী-৯) প্রশাসনিক কর্তিপে সংরেণ ও নিয়নমেিাতি হালিাগাদ কনরতিি। সরকানর কম িচারীগতণর 

চাকনর সংক্রান্ত সকল েযানদ েথাঃ নিতয়াগ, চাকনরতে স্থায়ীকরণ, পতদান্ননে, শানস্ত, ছুটি, র্াইম মেল/নসতলকশি মগ্রি 

(প্রতোজু মেতে), উচ্চের মেল, নপআরএল, অিসরগ্রহণ, মৃত্যু ইেুানদ োিেীয় েয সানিিস বুক-এর মেই 

িারািানহকিাতি ই-চাকনর বৃিাতন্ত অন্তর্ভ িি কনরতে হইতি। ই-চাকনর বৃিাতন্ত সরকানর কম িচারীর নিরুতদ্ধ উত্থানপে অনির্ 

আপনি ও নিিাগীয় মামলা সংক্রান্ত োিেীয় েযও েথােথিাতি অন্তর্ভ িি কনরতে হইতি। ই-চাকনর বৃিাতন্ত সরকানর িাসায় 

িসিাস সংক্রান্ত েয (প্রতোজু মেতে) ও সরকানর আদায়তোগ্য পাওিার নিিয় নিস্তানরেিাতি উতে  কনরতে হইতি। 

সরকানর কম িচারী িদনল হইতল িদনলকৃে কম িস্থতল সানিিস বুতকর সনহে প্রশাসনিক কর্তিপে কর্তিক স্বােনরে ই-চাকনর 

বৃিাতন্তর হাি ি ও সির্ কনপ সংনিষ্ট অনিস প্রিাতির নিকর্ মপ্ররণ নিনিে কনরতে হইতি এিং একই সাতথ উি ই-চাকনর 

বৃিাতন্তর হাি ি ও সির্ কনপ সংনিষ্ট নহসািরেণ অনিস ও িদনলকৃে কম িচারীর নিকর্ মপ্ররণ কনরতে হইতি।  

(গ) মন্ত্রণালয়/নিিাগ/অনিদির/পনরদির/দির সংনিষ্ট সকল কম িচারীর চাকনর বৃিান্ত IBAS++ এ এনি মদওয়ার 

প্রতয়াজিীয় ব্যিস্থা গ্রহণ কনরতি। ই-চাকনর বৃিাতন্তর হালিাগাদ েযানদ নিয়নমেিাতি অথ ি নিিাতগর IBAS++ এ মপ্ররণ 

নিনিে কনরতে হইতি। অথ ি নিিাগ এই কাে িক্রতমর জন্য প্রতয়াজতির নিনরত  system develop কনরতি।  

(ঘ) সংনিষ্ট িি-মগতজতর্ি কম িচারীর িদনলর সময় অনির্ মকাি-এর এতপিনিক্স-৩ এর ৫ম অনুতেদ অনুোয়ী ছুটির 

নহসািসহ এলনপনস-র সকল ঘর উপযুি েয সহকাতর েথােথিাতি পূরণ কনরতে হইতি। এলনপনস েথােথিাতি পূরণ িা 

কনরিার কারতণ সরকানর পাওিা সংক্রান্ত েয অনুদঘাটিে থানকতল এলনপনস জানরকারী কর্তিপে দায়ী হইতিি। িদনলকৃে 

কম িচারীর কম িস্থল হইতে অব্যাহনে প্রানির ০৩ (নেি) কম িনদিতসর মতধ্য এলনপনসর হাি ি ও সির্ কনপ পরিেী কম িস্থতলর 

সংনিষ্ট অনিস প্রিাি এিং উহার অনুনলনপ নহসািরেণ অনিস ও সংনিষ্ট কম িচারীর নিকর্ মপ্ররণ নিনিে কনরতে হইতি। 

২.০৩ পিকজকেড কম যকতযািকেি চাকরি বৃত্তান্ত সংিক্ষেঃ 

(ক) প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/নিিাগ/অনিদির/পনরদির/দির মগতজতর্ি সরকানর কম িকেিাগতণর চাকনর সংক্রান্ত সকল 

েযানদ েথাঃ কম িকেিাতদর নিতয়াগ, চাকনরতে স্থায়ীকরণ, পতদান্ননে, শানস্ত, ছুটি, র্াইম মেল/নসতলকশি মগ্রি (প্রতোজু 

মেতে), উচ্চের মেল,  রেআিএল, অিসরগ্রহণ, মৃত্যু ইেুানদ েয নিি িানরে িরম্যার্ অনুোয়ী (সংতোজিী-১০) 

িারািানহকিাতি ই-চাকনর বৃিাতন্ত সংরেণ কনরতি। সকল মন্ত্রণালয়/নিিাগ/অনিদির/পনরদির/দিরতক কম িরে 
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কম িকেিাগতণর ই-চাকনর বৃিাতন্তর েযানদ IBAS++ এ অন্তর্ভ িি কনরতে হইতি এিং নিয়নমে হালিাগাদ কনরতে 

হইতি।  

( ) ই-চাকনর বৃিাতন্ত সরকানর কম িচারীর নিরুতদ্ধ উত্থানপে অনির্ আপনি ও নিিাগীয় মামলা সংক্রান্ত োিেীয় েযও 

েথােথিাতি অন্তর্ভ িি কনরতে হইতি। সরকানর িাসায় িসিাস সংক্রান্ত েয (প্রতোজু মেতে) ও সরকানর আদায়তোগ্য 

পাওিার নিিয় নিস্তানরেিাতি উতে  কনরতে হইতি।  

(ি) কম যকতযাি েেলীি সময় অনির্ মকাি-এর এতপিনিক্স ৩ এর ৫ম অনুতেদ অনুোয়ী এলনপনস-র প্রতয়াজিীয় সকল ঘর 

ছুটির নহসািসহ উপযুি েয সহকাতর েথােথিাতি ইতলকরনিতকনল (Electronically) পূরণ কনরতে হইতি। 

এলনপনস েথােথিাতি পূরণ িা কনরিার কারতণ সরকানর পাওিা সংক্রান্ত েয অনুদঘাটিে থানকতল এলনপনস জানরকারী 

কর্তিপে দায়ী হইতিি। িদনলকৃে কম িকেিার আতিদি প্রানির ০৩ (নেি) কম ি নদিতসর মতধ্য ইতলকরনিতকনল মজিাতরতর্ি 

(Electronically Generated) এলনপনস পরিেী কম িস্থতলর সংনিষ্ট নহসািরেণ অনিস ও উহার অনুনলনপ 

সংনিষ্ট কম িকেিার নিকর্ অিলাইতি মপ্ররণ নিনিে কনরতে হইতি। ই-চাকনর বৃিান্ত সংরেণকারী প্রশাসনিক কর্তিপতের 

অনিতেে িনহর্ভ িে স্থাতি কম িকেিার িদনলর মেতে সংনিষ্ট কর্তিপে কর্তিক স্বােনরে ই-চাকনর বৃিান্ত িদনলকৃে কম িস্থতলর 

প্রশাসনিক কর্তিপতের নিকর্ মপ্ররণপূি িক উহার অনুনলনপ সংনিষ্ট নহসািরেণ অনিস এিং কম িকেিার নিকর্ একই সমতয় 

মপ্ররণ কনরতে হইতি।  

২.০৪ অেসিগ্রিেকািীিকেি অরগ্রম তারলকা প্রের়্েন ও পপ্রিেঃ 

(ক) সংনিষ্ট মন্ত্রণালয়/নিিাগ/অনিদির/পনরদির/দিতর কম িরে সরকানর কম িচারীগতণর মতধ্য োহারা পরিেী পনিকািতি ি 

অিসর-উির ছুটিতে োইতিি, কোণ কম িকেিা োহাতদর োনলকা িরম্যার্ (সংতোজিী-১১) অনুোয়ী প্রস্তুে এিং 

দেমানসক নিনিতে (প্রনে িৎসর জানুয়ানর, এনপ্রল, ুলাই ও অতটাির মাতস) হালিাগাদ কনরয়া উহার অনুনলনপ সংনিষ্ট 

কম িচারীর দির প্রিাি, নহসািরেণ অনিস ও আিাসি পনরদিতর (সরকানর িাসায় িসিাসকারীতদর মেতে) অিসর-উির 

ছুটি আরতম্ভর োনরত র কমপতে এক িৎসর পূতি ি মপ্ররণ নিনিে কনরতিি।।  

( ) উি োনলকার সতঙ্গ অনির্ আপনি ও নিিাগীয় মামলার েযসহ হালিাগাদ ই-চাকনর বৃিাতন্তর (প্রশাসনিক কর্তিপে 

কর্তিক স্বােনরে) অনুনলনপ সংতোজি কনরতে হইতি।  

২.০৫ অিসরগ্রহতণর পূতি ি প্রেুানশে মশি মিেিপে (ইএলনপনস) (Expected Last Pay 

Certificate) জানরঃ  

(ক) সরকানর কম িচারী অিসর-উির ছুটিতে গমতির ১১ (এগার) মাস পূতি ি সংনিষ্ট নহসািরেণ অনিস/আয়ি ও ব্যয়ি 

কম িকেিা োহার “অিসর-উির ছুটিতে োওয়ার অব্যিনহে পূতি ির োনরত ” এিং “চূড়ান্ত অিসরগ্রহতণর অব্যিনহে পূতি ির 

োনরত ” মশি আহরণতোগ্য/নিি িারণতোগ্য প্রেুানশে মিেি উতে পূি িক ইএলনপনস (Expected Last Pay 

Certificate) (সংতোজিী-১) জানর কনরতিি। আয়ি ও ব্যয়ি কম িকেিা কর্তিক জারীকৃে িি-মগতজতর্ি কম িচারীর 

ইএলনপনস সংনিষ্ট নহসািরেণ কম িকেিা ০৭ (সাে) কম িনদিতসর মতধ্য প্রনেস্বাের কনরতিি। নহসািরেণ অনিতস 

মপ্ররণকাতল ইএলনপনস-এর সতঙ্গ প্রশাসরনক কর্তযেক্ষ কর্তযক স্বােনরে ই-চাকনর বৃিাতন্তর হালিাগাদ অনুনলনপ সংযুি 
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কনরতে হইতি। ই-চাকনর বৃিাতন্ত অনিষ্পনিকৃে অনির্ আপনি ও নিিাগীয় মামলার েয থানকতল োহা ইএলনপনস-মে 

ক্রনমক ৪(ঢ)-এ লাল কানলতে উতে  কনরতে হইতি।  

( ) নপআরএল কালীি মকাি িানি িক মিেি বৃনদ্ধ থানকতল োনর সহ িনি িে মিেতির পনরমাণ উি মিেিপতে উতে  কনরতে 

হইতি। অিসর-উির ছুটিতে োওয়ার অব্যিনহে পূতি ির োনরত  প্রাপ্য ছুটি, িনিষ্য েহনিতলর মুিািাসহ জমা এিং 

সরকাতরর পাওিা সংক্রান্ত েযানদ অনগ্রম নহসাি কনরয়া ইএলনপনস-মে অন্তর্ভ িি কনরতে হইতি। ইএলনপনস প্রানির পর 

চাকনর সংক্রান্ত মকাি পনরিেিি ঘটিতল প্রশাসনিক কর্তিপে হালিাগাদ ই-চাকনর বৃিান্ত নহসািরেণ অনিস ও সংনিষ্ট 

কম িচারীর কাতছ মপ্ররণ নিনিে কনরতিি। ইএলনপনস-এর ৪ িং ক্রনমতক িনণ িে েয সম্পতকি পরিেীতে আর মকাি আপনি 

সংনিষ্ট কম িচারীর নিরুতদ্ধ দািীকারী প্রনেিাি উত্থাপি কনরতে পানরতি িা।  

২.০৬ অিসর-উির ছুটি, ছুটি িগদায়ি (লাম্পগ্রান্ট), িনিষ্য েহনিতলর নস্থনে, আনুতোনিক  ও মপিশতির 

আতিদি দান ল এিং মঞ্জুনরর সময়সীমাঃ  

(ক) ইএলনপনস প্রানির ১ (এক) মাতসর মতধ্যই সংনিষ্ট কম িচারী প্রাপ্যো সাতপতে অিসর-উির ছুটি, ছুটি িগদায়ি 

(লাম্পগ্রান্ট), িনিষ্য েহনিতলর নস্থনে ও মপিশি মঞ্জুনরর আতিদি নিি িানরে িরতম (সংতোজিী-৪) েথােথ কর্তিপতের 

নিকর্ জমা নদতিি। মপিশতির আতিদি প্রানির ৫(পোঁচ) মাতসর মতধ্য প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/মপিশি মঞ্জুরকারী কর্তিপে উি 

কম িচারীর সানিিস বুক (প্রতোজু মেতে) ও ই-চাকনর বৃিান্ত হালিাগাদ কনরতিি এিং ইএলনপনস ও নপআরএল-এ গমতির 

োনরত র পূতি ির ৩ (নেি) িৎসতরর মরকতি ির নিনিতে োহার নিকর্ সরকাতরর মদিা-পাওিা অনগ্রম নহসাি কনরয়া সংনিষ্ট 

কর্তিপতের নিকর্ হইতে িা-দািী প্রতযয়নেে সংগ্রি কনরতিি। উি ০৩ (নেি) িৎসতরর পূতি ির মকাি কাগজপে/মরকি ি/না-

দািীপে চাওয়া োইতি িা। অনজিে ছুটির নহসাি নিরূপণক্রতম নপআরএল ও িগদায়তির (লাম্পগ্রান্ট) জন্য প্রাপ্য ছুটির 

পনরমাণ নিি িারণ কনরতে হইতি। প্রশাসনিক কর্তিপে সরকাতরর আদায়তোগ্য অতথ ির নহসাি নিরূপণ কনরয়া োহা আদাতয়র 

ব্যিস্থা কনরতিি।  

( ) উপযু িি ব্যিস্থা গ্রহণ কনরয়া প্রশাসনিক কর্তিপে ৩ (নেি) মাতসর মতধ্য সরকানর কম িচারীর অিসর-উির ছুটি, ছুটি 

িগদায়ি (লাম্পগ্রান্ট) ও মপিশি মঞ্জুনরপে যুগপৎ জানর কনরতিি। কোণ কম িকেিাতকও অনুরূপ জানরর েয অিনহে 

কনরতিি।  

(গ) মপিশি পনরতশাতি আতদশ (নপনপও) জানরর জন্য প্রশাসনিক কর্তিপে মপিশি মঞ্জুনরর কাগজপে সংনিষ্ট নহসািরেণ 

অনিতস মপ্ররণ কনরতিি।  

( ) কর্তিপে (অনিস প্রিাি) সংনিষ্ট কম িচারীর আতিদিপতে নেনি মেই োনরত  (নপআরএল-এ গমতির ৬ (ছয়) মাতসর 

উতবি িতহ) িনিষ্য েহনিল িািদ জমা ও মুিািা উতিালতির ইো প্রকাশ কনরতিি মসই োনর  পে িন্ত মুিািাসহ (প্রতোজু 

মেতে) িনিষ্য েহনিল নস্থনে প্রদাতির আতদশ জানর কনরতিি। কোণ কম িকেিাতক জানরর েয অিনহে কনরতে হইতি।  

(ঙ) মকাি কম িচারীর নিরুতদ্ধ অনির্ আপনি থানকতল োহার মপিশি মকইস এই মপিশি আতদতশর ৪.১০ অনুতেদ অনুোয়ী 

নিষ্পনি কনরতে হইতি।  
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(চ) উপতরাি (ক) িং অনুতেতদ োহাই িলা থার্কক িা মকি উন্নয়ি প্রকল্প হইতে রাজস্ব  াতে স্থািান্তনরে, আত্মীকরতণর 

মাধ্যতম মোগদািকৃে এিং এিহক নিনিতে নিতয়াগকৃে কম িচারীগণতক মপিশি আতিদতির সাতথ োহার চাকনর 

স্থায়ীকরতণর/নিয়নমেকরতণর (প্রতোজু মেতে) আতদশ দান ল কনরতে হইতি।  

২.০৭ ছুটি িগদায়ি (লাম্পগ্রান্ট), আনুতোনিক  ও মপিশি প্রদািঃ 

(ক) ছুটি িগদায়ি (লাম্পগ্রান্ট) মঞ্জুনরর আতদশ প্রানির পর সংনিষ্ট কম িচারী নিল দান ল কনরতিি। ছুটি িগদায়ি (সতি িাচ্চ 

১৮ মাতসর মূল মিেতির সমপনরমাণ) অথ িাৎ লাম্পগ্রাতন্টর অতথ ির মচক/EFT নহসািরেণ অনিস নিল প্রানি সাতপতে 

নপআরএল-এ গমতির পরিেী ০৩ (নেি) কম িনদিতসর মতধ্য সংনিষ্ট কম িচারীর নিকর্/ব্যাংক একাউতন্ট মপ্ররণ নিনিে 

কনরতি। 

( ) মপিশি মঞ্জুনরর কাগজপে প্রানির ১০ (দশ) কম িনদিতসর মতধ্য মপিশি নিণ িয় সংক্রান্ত নহসাি েথােথিাতি োচাইপূি িক 

সংনিষ্ট নহসািরেণ অনিস মপিশি পনরতশাি আতদশ (নপনপও) জানর কনরতি। মপিশি ও আনুকতারষক রনে যকয়ি জন্য অথ য 

নিিাতগর ১৪-১০-২০১৫ নরঃ োনরত র ০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০০৬.১৫-৮১ িং প্রজ্ঞাপি অনুসরণ কনরতে হইতি 

(সংতোজিী ১৯)। আনুতোনিতকর র্াকার মচক/EFT নপআরএল মশি হওয়ার পর নদি/চূড়ান্ত অিসরগ্রহতণর নদি সংনিষ্ট 

কম িচারীর নিকর্/ব্যাংক একাউতন্ট মপ্ররণ নিনিে কনরতে হইতি।  

(গ) চূড়ান্ত অিসরগ্রহতণর পর মপিশিাতরর মানসক মপিশি EFT এর মাধ্যতম োহার সংনিষ্ট ব্যাংক একাউতন্ট নিয়নমে 

মপ্ররণ নিনিে কনরতে হইতি।  

২.০৮ মপ্রিতণ/নলতয়তি থাকাকালীি লীি স্যালানর ও মপিশি  কনিনিউশিঃ  

মদতশর অিুন্ততর নিনিন্ন স্বায়েশানসে/আিা-স্বায়েশানসে/কতপ িাতরশি/ রাষ্ট্রায়ে িানণনজুক ব্যাংক/ অথ িলগ্নীকারী 

প্রনেিাি/স্থািীয় সরকার প্রনেিািসমূতহ মপ্রিতণ নিতয়ানজে থাকাকালীি সরকানর কম িচারীগতণর লীি স্যালানর ও মপিশি 

কনিনিউশি সরকানর  াতে জমা মদওয়ার প্রতয়াজি  হইতি িা। এই সুনিিা পূতি ির মপ্রিতণ নিতয়ানজে সরকানর 

কম িচারীগতণর জন্যও প্রতোজু হইতি। েতি মদতশর অিুন্ততর মকাি সংস্থা/প্রকতল্প এিং নিতদশী সরকার/সংস্থায় নলতয়তি 

কম িরে সরকানর কম িচারীগতণর লীি স্যালানর ও মপিশি কনিনিউশি প্রদাতির প্রথা প্রচনলে নিিাি অনুোয়ী েথারীনে চালু 

থানকতি।  

২.০৯ নিেনকিে চাকনরকালঃ 

নিেনকিে চাকনরকাল িাদ নদয়া অিনশষ্ট মপিশিতোগ্য চাকনর ২৫ (পঁনচশ) িৎসর অথিা েদূতি ির মেতে পূণ ি হাতর মপিশি 

মঞ্জুর কনরতে হইতি। নিেনকিে চাকনরকাতলর কারতণ মপিশি মঞ্জুনরতে নিলম্ব করা োইতি িা। 

২.১০ মপিশি মকইস নিষ্পনির অগ্রগনে পনরদশ িি ও মনির্নরংঃ  

নিি িানরে সময়সূনচ অনুোয়ী মপিশি মঞ্জুনর কাে িক্রম সম্পন্ন করা হইতেতছ নকিা োহা সংনিষ্ট প্রশাসনিক/মপিশি মঞ্জুরকারী 

কর্তিপে মতিািীে কোণ কম িকেিার মাধ্যতম এিং েথাসমতয় নপনপও ইসুু করা হইতেতছ নকিা োহা নহসািরেণ অনিতসর 

উবিেি কম িকেিাগণ নিয়নমে মনির্নরং কনরয়া পনরদশ িি িনহতে মন্তব্য নলনপিদ্ধ কনরতিি।  
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২.১১ সামনয়ক (Provisional) মপিশি প্রদািঃ 

মে সকল মপিশি মকইস িা-দািী প্রেুয়িপে অথিা অন্যান্য প্রতয়াজিীয় কাগজপোনদর অিাতি নিষ্পনি করা সম্ভি হয় িা 

মসই সকল মেতে সংনিষ্ট কম িচারীর/উপযুি উিরানিকারীর আতিদিক্রতম প্রাপ্য আনুতোনিতকর শেকরা ৮০ িাগ এিং 

প্রাপ্য পূণ ি নির্ মপিশি সামনয়কিাতি প্রদাি কনরতে হইতি। পরিেীকাতল কমপতে ৬ (ছয়) মাতসর মতধ্য সংনিষ্ট অনিস 

প্রতয়াজিীয় কাগজপোনদ সংগ্রহ কনরয়া মপিশি মকইসটি চূড়ান্ত কনরতি। অন্যথায় উি ৬ (ছয়) মাস অনেক্রান্ত হওয়ার 

অব্যিনহে পর সামনয়কিাতি প্রদি নির্ মপিশি, মপিশিাতরর নিজস্ব নিিরণীর নিনিতে চূড়ান্ত কনরতে হইতি এিং 

আনুতোনিতকর িাকী অংশ পনরতশাি কনরতে হইতি। েতি অনির্ আপনি থানকতল োহা এই আতদতশর ৪.১০ িং অনুতেদ 

অনুোয়ী নিষ্পনি কনরতে হইতি।  

২.১২ মপিশি সমপ িণ ও িানি িক ইিনক্রতমন্টঃ  

অথ ি নিিাগ কর্তিক ০৯-০১-২০১৭ নরঃ োনরত  জারীকৃে ০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০০৫.১৬-০৬ িং প্রজ্ঞাপি (সংতোজিী-

১৭) অনুোয়ী সরকানর কম িচারীগণ গ্রস মপিশতির শেকরা ৫০ িাগ িাধ্যোমূলক সমপ িণ কনরতিি এিং অিনশষ্ট শেকরা 

৫০ িাতগর জন্য নিি িানরে হাতর মানসক মপিশি প্রাপ্য হইতিি। ইহাছাড়া মপিশিারগণ/পানরিানরক মপিশিারগণ মানসক 

মপিশতির উপর ৫% হাতর িানি িক ইিনক্রতমন্ট প্রাপ্য হইতিি।  

২.১৩ মপিশি পুিঃস্থাপিঃ  

(ক) অথ ি নিিাতগর ০৮-১০-২০১৮ নরঃ োনরত র ০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০১৩.১৪-১১৮ িং প্রজ্ঞাপি অনুোয়ী শেিাগ 

মপিশি সমপ িণকারী অিসরপ্রাি সরকানর কম িচারীগতণর অিসরগ্রহতণর োনর  হইতে ১৫ িৎসর সময় অনেক্রাতন্তর পর 

োহাতদর মপিশি পুিঃস্থাপি করা হইতি। কম িচারীর এলনপআর/নপআরএল মে োনরত  মশি হইয়াতছ োহার পর নদি হইতে 

উি ১৫ িৎসর সময় গণিা করা হইতি। আর নেনি নপআরএল মিাগ কতরি িাই োহার মেতে অিসরগ্রহতণর োনর  হইতে 

উি ১৫ িৎসর সময় গণিাতোগ্য হইতি (সংতোজিী-১৫)।  

( ) শেিাগ মপিশি সমপ িণকারী অিসরপ্রাি কম িচারীর মপিশি পুিঃস্থানপে হইয়া থানকতল োহার মৃত্যুর পর োহার 

নিিিা স্ত্রী/নিপত্মীক স্বামী ও প্রনেিন্ধী সন্তাি (েনদ থাতক) আজীিি পুিঃস্থানপে মপিশি সুনিিা প্রাপ্য হইতিি (সংতোজিী-

২২)।  

২.১৪ নচনকৎসা িাো, উৎসি িাো ও িাংলা িিিি ি িাোঃ  

মপিশিার/শেিাগ মপিশি সমপ িণকারী অিসরপ্রাি কম িচারী/পুিঃস্থানপে মপিশিার/পনরিার (প্রতোজু মেতে) মানসক 

মপিশতির পাশাপানশ  সরকার কর্তিক নিি িানরে হাতর নচনকৎসা িাো, উৎসি িাো ও িাংলা িিিি ি িাো প্রাপ্য হইতিি। 
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৩.০০ োরিোরিক পেনশনঃ 

৩.০১ উত্তিারিকািী মকনানয়নঃ 

োরিোরিক পেনশকনি পক্ষকে সংরিষ্ট কম যচািী চাকরিকত থাকা অেস্থায় অথো েিেতী পর্ পকাকনা সমকয় তািাি 

েরিোকিি পর্ পকান এক ো একানিক সদস্যতক োহার পানরিানরক মপিশতির সম্পূণ ি িা অংশ নিতশতির উিরানিকারী 

মতিািীে কনরতে পানরতিি। মতিািয়তির অিেিমাতি পানরিানরক মপিশি ও আনুতোনিক  প্রদাতির মেতে োহার সি িতশি 

নিয়ন্ত্রণকারী কর্তিপে েৎকালীি অথ ি ও রাজস্ব নিিাতগর ৬-০৪-১৯৫৯ োনরত র স্মারক িং ২৫৬৬ (৪০)-এি 

(সংতোজিী-২১) এিং অথ ি নিিাতগর ২৮-০৫-২০১২ নরঃ োনরত র স্মারক িং-০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০০২.১২(অংশ-১)-

৫৭ (সংতোজিী-২০) অনুসরতণ উিরানিকারী নিণ িয় কনরতিি। মৃে মপিশিাতরর স্ত্রী/স্বামী পুিরায় নিিাহ িন্ধতি আিদ্ধ হি 

িাই মতম ি স্থািীয় নসটি কতপ িাতরশতির কাউনন্সলর/ মপৌরসিার মময়র/ ইউনিয়ি পনরিদ মচয়ারম্যাতির সাটি িনিতকতর্র 

নিনিতে সি িতশি নিয়ন্ত্রণকারী কর্তিপতের প্রদি সাটি িনিতকর্ গ্রহণতোগ্য হইতি (সংতোজিী-৩)। মকার্ ি হইতে সাকতসশি 

সাটি িনিতকর্ প্রদাতির িাধ্যিািকো থানকতি িা।  

 

৩.০২ নিিিা  স্ত্রী/নিপত্মীক স্বামীঃ  

(ক) পূতি ি প্রচনলে নিয়ম অনুোয়ী মে সকল নিিিা স্ত্রী ০১-০৬-১৯৯৪ নরঃ োনরত  পানরিানরক মপিশি প্রাি হইতেি অথিা 

পরিেী সমতয় প্রাপ্য হইতিি, োহারা পুিঃনিিাহ িা কনরিার শতেি আজীিি পানরিানরক মপিশি প্রাপ্য হইতিি। েতি 

কম িচারীর নিিিা স্ত্রীর পুিঃনিিাহ িা করার অংগীকারিামা িা প্রেুয়িপে দান তলর শেি ৫০ িৎসতরর ঊবি িয়সী নিিিার 

মেতে প্রতোজু হইতি িা (সংতোজিী-১৯)।  

( ) অথ ি নিিাতগর ১৪-১১-২০১৮ নরঃ োনরত র ০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০০৩.১৮-১৩৮িং প্রজ্ঞাপি (সংতোজিী-১৪) 

অনুোয়ী মৃে মনহলা কম িচারীর স্বামী পুিরায় নিিাহ িন্ধতি আিদ্ধ িা হইতল নিিিা স্ত্রীর পানরিানরক মপিশি প্রাপ্যোর 

অনুরূপ হাতর ও পদ্ধনেতে নেনি আজীিি পানরিানরক মপিশি প্রাপ্য হইতিি।  

৩.০৩ প্রনেিন্ধী সন্তািঃ   

(ক) মকাি সরকানর কম িচারীর প্রনেিন্ধী সন্তাি েনদ দদনহক িা মািনসক অসামতযির কারতণ স্থায়ীিাতি আংনশক িা সম্পূণ ি 

কম িেমোহীি হইয়া উপাজিতি অেম হি েতি নেনি নিনিনণ িে শতেি আজীিি পানরিানরক মপিশি প্রাপ্য হইতিিঃ  

শতযােরলঃ  

(১) সরকানর কম িচারীর প্রনেিন্ধী সন্তাতির প্রনেিন্ধী নহতসতি সমাজ মসিা অনিদিতরর নিিন্ধি এিং পনরচয়পে থানকতে 

হইতি; (২) মকাি কম িচারীর প্রনেিন্ধী সন্তাি থানকতল নেনি চাকনররে অিস্থায় নকংিা মপিশি মিাগরে অিস্থায় উি 

প্রনেিন্ধী সন্তাতির নিিতয় উপযুি দনলল-দস্তাতিজসহ োহার নিয়ন্ত্রণকারী কর্তিপেতক নলন েিাতি অিনহে কনরতিি;  (৩) 

কম িচারীর প্রনেিন্ধী সন্তাি দদনহক িা মািনসক অসামতযির কারতণ স্থায়ীিাতি আংনশক িা সম্পূণ ি কম িেমোহীি ও উপাজিতি 
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অেম মতম ি ‘ ’ উপ-অনুতেতদ উনেন ে সরকার কর্তিক এেদুতেতে গঠিে মমনিতকল মিাি ি কর্তিক প্রদি সিদপে দান ল 

কনরতে হইতি; (৪) মপিশিাতরর প্রনেিন্ধী সন্তাি/সন্তািগণ প্রনেিন্ধী মকার্ায় সরকানর চাকনর কনরতল নপো/মাোর 

উিরানিকারী নহসাতি নেনি/োহারা আজীিি পানরিানরক মপিশি প্রাপ্য হইতিি িা; (৫) কম িচারীর মৃত্যুর পর োহার 

প্রনেিন্ধী সন্তাি আজীিি পানরিানরক মপিশি মিাতগর অনিকারী হইতল উি সন্তাি নিতজ িা োহার পতে োহার পনরিাতরর 

মকাি সদস্য িা আত্মীয়তক োহার নপো/মাোর নিতয়াগকারী কর্তিপে িরাির প্রনেিনন্ধোর নিিন্ধি ও পনরচয়পে, 

উিরানিকার সিদপে, োহার নপো/মাোর মপিশি মঞ্জুনরর আতদশ এিং নপনপওসহ আতিদি কনরতে হইতি;  (৬) 

কম িচারীর পানরিানরক মপিশি মিাতগর মোগ্য সদতস্যর মৃত্যুর পর একিার পানরিানরক মপিশি িন্ধ হইতল পরিেীতে 

শুধুমাে প্রনেিনন্ধোর দািীতে উি পানরিানরক মপিশি পুিরায় চালু করা োইতি িা; এিং (৭) কম িচারীর প্রনেিন্ধী সন্তাতির 

মপিশি প্রাপ্যোর নিিতয় উি কম িচারীর নিতয়াগকারী কর্তিতের নসদ্ধান্ত চূড়ান্ত িনলয়া গণ্য হইতি।  

( ) সরকানর কম িচারীর প্রনেিন্ধী সন্তাতির দদনহক িা মািনসক অসামতযির কারতণ স্থায়ীিাতি আংনশক িা সম্পূণ ি 

কম িেমোহীিো ও উপাজিতি অেমো নিণ িতয় মকন্দ্রীয় ও মজলা পে িাতয় নিনরুপ স্থায়ী মমনিতকল মিাি ি থানকতিঃ  

(১) মকন্দ্রীয় পে িাতয়ঃ   

১. পনরচালক,   সরকানর কম িচারী হাসপাোল, ঢাকা            সিাপনে  

২. দদনহক িা মািনসক অসামতযির নিিতয় সরকানর হাসপাোতল     

    কম িরে একজি নিতশিজ্ঞ নচনকৎসক (পনরচালক কর্তিক মতিািীে)               সেস্য 

৩. সংনিষ্ট মন্ত্রণালয়/নিিাগ/অনিদির/পনরদির/দির/সংস্থার দানয়েপ্রাি       সদস্য-সরচে  

     কোণ কম িকেিা  

(২) মজলা পে িাতয়ঃ  

১. নসনিল সাজিি        সিাপনে  

২. দদনহক িা মািনসক অসামতযির নিিতয় সরকানর হাসপাোতল  

    কম িরে একজি নিতশিজ্ঞ নচনকৎসক (নসনিল সাজিি কর্তিক মতিািীে)           সেস্য 

৩. সংনিষ্ট নিিাগ/দিতরর অনিস প্রিাি/সংস্থার দানয়েপ্রাি কোণ   সদস্য-সরচে  

     কম িকেিা  

 

মমনিতকল মিাতি ির কাে িপনরনিঃ  

(১) মন্ত্রণালয়/নিিাগ এিং অিীিস্থ অনিদির, পনরদির ও সংস্থা/সংনিষ্ট নিিাগ/দির/প্রনেিাি হতে প্রাি 

আতিদিপতের নিনিতে সরকানর কম িচারীর প্রনেিন্ধী সন্তাতির স্থায়ীিাতি আংনশক িা সম্পূণ ি কম িেমোহীিো 

ও উপাজিতি অেমোর নিিয়টি পরীোপূি িক প্রেুয়ি প্রদাি;  

(২) আতিদিপেসহ আনুিনঙ্গক কাগজপে সদস্য-সনচি কর্তিক মমনিতকল মিাতি ি উপস্থাপি করা এিং উি কাগজপে 

সংনিষ্ট সদস্য-সনচতির দিতর সংরেণ করা; এিং  
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(৩) সদস্য-সনচি কর্তিক মমনিতকল মিাতি ির সিাপনের সাতথ পরামশ িক্রতম মমনিতকল পরীোর সময়সূনচ নিি িারণ এিং 

সংনিষ্ট কম িকেিা/কম িচারীর প্রনেিন্ধী সন্তািতক মিাতি ি উপনস্থে হইিার জন্য অিনহেকরণ।  

৩.০৪ পুে ও নিিানহো কন্যা সন্তাতির িয়সসীমাঃ  

পানরিানরক মপিশতির মেতে পুে সন্তাতির িয়সসীমা হইতি ২৫ িৎসর। প্রচনলে নিিাতির মেই সকল মেতে পুে 

সন্তাতির মকাি িয়সসীমা িেিমাতি উতে  িাই, মসই সকল মেতে িয়স নিনি িতশতি সকল পুে সন্তাি পানরিানরক 

মপিশি প্রাপ্য হইতিি। পানরিানরক মপিশি প্রাপ্যোর মেতে েৎকালীি অথ ি ও রাজস্ব নিিাতগর ১৬-০৪-১৯৫৯ 

োনরত র স্মারক িং ২৫৬৬ (৪০)-এি এর অনুতেদ ৫(২)(এ)(ii)-এর অনুসরতণ ১৫ িৎসতরর মময়াদকাল পূনেির 

মকাি সময় অিনশষ্ট থানকতল শুধু উি সময় পূনেি পে িন্ত নেনি পানরিানরক মপিশি প্রাপ্য হইতিি। ২৫ িৎসতরর ঊতবি 

পুে সন্তাতির প্রাপ্যোর অনুরূপ শতেি মৃে সরকানর কম িচারীর নিিানহো কন্যা/কন্যাগণ প্রচনলে নিনিগে পদ্ধনেতে ও 

হাতর মপিশি/আনুতোনিক  প্রাপ্য হইতিি।  

৩.০৫ অনিিানহো/নিিিা/োলাকপ্রাি কন্যার িয়সসীমাঃ  

মপিশিাতরর অিসরগ্রহতণর োনর  হইতে মমার্ ১৫ িৎসর মময়াদকাল পূনেির মকাি সময় অিনশষ্ট থানকতল উি 

অিনশষ্ট সমতয়র জন্য অনিিানহো/নিিিা/োলাকপ্রাি কন্যা িয়স নিনি িতশতি পানরিানরক মপিশি প্রাপ্য হইতিি।  

৩.০৬ অিসরগ্রহতণর পতর মৃত্যুর মেতে পানরিানরক মপিশতির হারঃ  

একজি সরকানর কম িচারী অিসরগ্রহতণর পর মৃত্যুিরণ কনরতল নেনি জীনিে থাকা অিস্থায় মে হাতর মপিশি প্রাপ্য 

হইতেি, োহার মৃত্যুর পর োহার পনরিার/মতিািীে উিরানিকারী একই হাতর পনরিানরক মপিশি প্রাপ্য হইতিি।  

৩.০৭ আত্মহেুার মেতে মপিশিঃ  

আত্মহেুার কারতণ মৃে কম িচারীর পনরিারতক (েনদ থাতক) স্বািানিক মৃত্যুর ন্যায় প্রচনলে নিনি অনুোয়ী পানরিানরক 

মপিশি ও আনুতোনিক  প্রদাি কনরতে হইতি।  

 

৪.০০ মপিশি সংক্রান্ত অন্যান্য নিিয়ািনলঃ  

৪.০১ মপিশি/পানরিানরক মপিশি পুিঃমঞ্জুনর সংক্রান্তঃ  

মপিশিাতরর মৃত্যুর পর োহার নিিিা স্ত্রী/নিপত্মীক স্বামীর মপিশি প্রানির মেতে পুিরায় মপিশি মঞ্জুনরর প্রতয়াজি  হইতি 

িা। েতি মপিশিাতরর নিিিা স্ত্রী/নিপত্মীক স্বামীর মৃত্যুর পর োহার উিরানিকারীগতণর পানরিানরক মপিশি প্রদাতির মেতে 

পুিরায় মঞ্জুনরর প্রতয়াজি  হইতি।  

৪.০২ জরুনরনিনিক মপিশি  প্রদািঃ  

িাধ্যোমূলক অিসর, অেমোজনিে অিসর এিং মৃত্যুজনিে কারতণ মপিশতির মেতে আতিদিপে প্রানির ১ (এক) মাতসর 

মতধ্য প্রশাসনিক কর্তিপে এিং পরিেী ১০ (দশ) কম িনদিতসর মতধ্য নহসািরেণ অনিস সকল আনুিানিকো সমাপিাতন্ত 
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েথাক্রতম মপিশি মঞ্জুনর ও নপনপও জানর কনরতিি। অন্যথায় এই স্মারতকর ২.১১ অনুতেদ অনুোয়ী সামনয়ক মপিশি প্রদাি 

কনরতে হইতি।  

৪.০৩ িানি িক মগাপিীয় প্রনেতিদিঃ  

মপিশি মঞ্জুনরর মেতে সরকানর কম িচারীর িানি িক মগাপিীয় প্রনেতিদি নিতিচিার প্রতয়াজি  হইতি িা।  

৪.০৪ প্রশাসনিক কর্তিপে কর্তিক সেুানয়ে েযানদ গ্রহণঃ  

প্রশাসনিক কর্তিপে কর্তিক সেুানয়ে জন্ম োনর , িনমিী (মতিািীে উিরানিকারী), প্রনেস্বাের, িমুিা স্বাের ও হাতের 

পোঁচ আংগুতলর ছাপ (সংতোজিী-৬) ইেুানদ নহসািরেণ অনিতস পুিঃোচাই ব্যনেতরতকই গৃহীে হইতি। েতি এনিতিনির্ 

দ্বারা জন্ম োনর  পনরিেিি কনরতল োহা গ্রহণতোগ্য হইতি িা।  

৪.০৫ নিনিন্ন প্রকার মদিা-পাওিা নিষ্পনিঃ  

(ক) অিসর-উির ছুটির আতদশ জানরর এক মাতসর মতধ্য নিয়ন্ত্রণকারী কর্তিপে/নহসািরেণ অনিস সকল মদিা-পাওিার 

নহসাি প্রস্তুে কনরয়া সংনিষ্ট কম িচারী সি িতশি নেি িৎসর মেই সকল দিতর কাজ কনরয়াতছি অিাপনির জন্য মসই সকল 

দিতর এিং সরকানর আিাসি সংনিষ্ট দিতর (সরকানর িাসায় িসিাস কনরতল) নিয়াতরতন্সর জন্য পে মপ্ররণ কনরতিি। 

সংনিষ্ট দির পে প্রানির ২১ নদতির মতধ্য অিাপনিপে প্রদাি কনরতি অথিা পাওিা/আপনি থানকতল োহা নিস্তানরে 

জািাইতি। পাওিানদ থানকতল উি পাওিানদ পনরতশাতির পর ২১ নদতির মতধ্য সংনিষ্ট দির কর্তিক নিয়াতরন্স সাটি িনিতকর্ 

প্রদাি কনরতে হইতি। ২১ নদতির মতধ্য নিয়াতরন্স সাটি িনিতকর্ অথিা মোমে প্রদাি িা কনরতল পাওিানদ েথােথিাতি 

পনরতশানিে হইয়াতছ গণ্য কনরয়া মপিশি মঞ্জুর কনরতে হইতি। সরকানর পাওিার নিিয় েথাসমতয় িা জািাতিা হইতল 

সংনিষ্ট দিতরর এই নিিতয় দানয়েপ্রাি ব্যনিই দায়ী থানকতিি। সংনিষ্ট দিতরর অিাপনি ২১ নদতির মতধ্যও পাওয়া িা 

মগতল োহা উতে সহ পরিেী ৭ (সাে) নদতির মতধ্য মপিশি মঞ্জুনরপে নহসািরেণ অনিতস পাঠাইতে হইতি।  

( ) চাকনর বৃিাতন্ত/ই-চাকনর বৃিাতন্ত সরকানর িাসায় িসিাস সংক্রান্ত েয (প্রতোজু মেতে) ও সরকানর আদায়তোগ্য  

পাওিার নিিয় নিস্তানরেিাতি উতে  কনরতে হইতি। সংনিষ্ট সংস্থা কর্তিক িানড়িাড়া ও অন্যান্য সরকানর আদায়তোগ্য  

পাওিা আদায় নিনিে কনরতে হইতি। অিসরগ্রহতণর োনরত র পর অনেনরি সমতয়র জন্য িাসা িরাে প্রদাি করা হইতল 

আিাসি পনরদির/িাসা িরােকারী সংস্থা অিাপনি পে প্রদাি কনরতি। এই মেতে অিসরগ্রহতণর োনরত র পরিেী সমতয় 

সরকানর িাসায়  িসিাস-সংনিষ্ট সরকানর পাওিা আদায় িরাে প্রদািকারী সংস্থা নিনিে কনরতি। 

৪.০৬ রেরেও (Pension Payment Order) ও রড-িাি (Disburser's half):  

(ক) মপিশতির নপনপও-মে মপিশিাতরর উিরানিকারীর িাম, মপিশিাতরর সনহে োহার সম্পকি, দিিানহক অিস্থা ও িয়স 

ইেুানদ উতে  থানকতে হইতি। নপনপও এিং নি-হাি এর  সনহে সংতোজিী-২ মমাোতিক উপনরউি েযািনল অিেই 

সংযুি কনরতে হইতি। সরকানর কম িচারী সি িতশি মে কম িস্থল হইতে অিসরগ্রহণ কনরয়াতছি মসই 

মন্ত্রণালয়/নিিাগ/অনিদির/পনরদির/দির এর িাম নপনপও এিং নি-হাি এ সুস্পষ্টিাতি উতে /নলনপিদ্ধ কনরতে হইতি। 
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কম িচারী/অিসরপ্রাি কম িচারী জীনিে থাকা অিস্থায় সংতোজিী-২ মমাোতিক েযানদ সরিরাহ িা কনরতল পানরিানরক 

মপিশতির মেতে আতিদিকারীতক সংতোজিী-৭ মমাোতিক েযানদ দান ল কনরতে হইতি এিং সংতোজিী-৭ মমাোতিক 

েযানদ নপনপও এিং নি-হাি এর সনহে অিেই সংযুি কনরতে হইতি।  

( ) নহসািরেণ অনিস নপনপও (Pension Payment Order) এিং নি-হাি (Disburser's half) 

েথােথিাতি পূরণ করা নিনিে কনরতি। কাগতজর মাি উন্নে করা এিং মপিশি িইটি িাতলািাতি িোঁিাতিার ব্যিস্থা 

সংনিষ্ট মন্ত্রণালয়/নিিাগ/অনিদির/পনরদির/দির গ্রহণ কনরতি। 

৪.০৭ মপিশি িরমঃ  

এই আতদশ জানরর োনর  হইতে সংতশানিে মপিশি িরম ২.১ (সংতোজিী-৪) এিং পানরিানরক মপিশি িরম ২.২ 

(সংতোজিী-৫) ব্যিহৃে হইতি। জিপ্রশাসি মন্ত্রণালয় প্রতয়াজিীয় ও পে িাি িরম সরিরাতহর ব্যিস্থা কনরতি। িরতম 

উনেন ে েতযর িানহতর আর মকাি েয অিসরগ্রহণকারী/উিরানিকারীর নিকর্ চাওয়া োইতি িা। িরম ২.১ ও িরম 

২.২ নিন্ন নিন্ন রতঙর হইতি। পানরিানরক মপিশতির জন্য উিরানিকারী/উিরানিকারীগতণর (স্বামী/স্ত্রী/সন্তািগণ) িমুিা-

স্বাের ও ছনি মপিশি িরতম সংোজতির নিনমতি স্থাি/ঘর নিনদ িষ্ট কনরতে হইতি।  

৪.০৮ অনুতিানলে মপিশি এিং িতকয়া মপিশি প্রদাতির পদ্ধনেঃ  

(ক) মপিশিার মকাি কারতণ এক িৎসর িা েদূবি সময় মপিশতির র্াকা উতিালি কনরতে িা পানরতল এিং পরিেীতে 

োহা উতিালি কনরতে চানহতল মপিশি অনুতিানলে/িতকয়া থানকিার কারণ সংিনলে আতিদি প্রিাি নহসািরেণ 

কম িকেিা/সংনিষ্ট নহসািরেণ কম িকেিার অনিতস দান ল কনরতে হইতি। সংনিষ্ট কম িকেিা োহার অনিতস প্রাি নপনপও এিং 

নি-হাি-এর নিনিতে অনুতিানলে িতকয়া মপিশি পনরতশাি কনরতে পানরতিি। এই মেতে মপিশি মঞ্জুরকারী কর্তিপতের 

নূেিিাতি অনুতমাদি/মঞ্জুনর গ্রহতণর প্রতয়াজি  হইতি িা।।  

( ) মে সকল মপিশিার ব্যাংক হইতে মপিশি উতিালি কতরি োহাতদর মেতে প্রিাি নহসািরেণ কম িকেিা/সংনিষ্ট 

নহসািরেণ কম িকেিা আতিদি প্রানির ৭(সাে) নদতির মতধ্য োহার নসদ্ধান্ত সংনিষ্ট ব্যাংকতক অিনহে কনরতিি। উি 

সমতয়র মতধ্য নসন্ধান্ত গ্রহণ িা কনরতল আতিদিকারীর আতিদি মমাোতিক যুনিসংগে দািী পনরতশাতি কনরতে হইতি। 

িনণ িে ৭ (সাে) নদতির মতধ্য নসদ্ধান্ত িা মদওয়ার কারতণ সরকাতরর মকাি আনথ িক েনে হইতল সংনিষ্ট কম িকেিা/কম িচারী 

দায়ী হইতিি।  

(গ) প্রিাি নহসািরেণ কম িকেিা, মপিশি এন্ড িান্ড ম্যাতিজতমন্ট, নহসাি মহানিয়ন্ত্রতকর কাে িালয়, ঢাকা এর আওোয় 

EFT এর মাধ্যতম মপিশি প্রদাি করা হইতল ‘ক’ ও ‘ ’ অনুতেতদর নিিািািনল প্রতোজু হইতি িা।  

(ঘ) মপিশিার/পানরিানরক মপিশিার মৃত্যুিরণ কনরতল/নিয়নমে মপিশি উতিালি িা কনরতল সংনিষ্ট ব্যাংক নিিয়টি 

প্রিাি নহসািরেণ কম িকেিা, মপিশি এন্ড িান্ড ম্যাতিজতমন্ট, নহসাি মহানিয়ন্ত্রতকর কাে িালয়, ঢাকাতক অিনহে কনরতি।  
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৪.০৯ মপিশি মঞ্জুনরর প্রতয়াজিীয় িরম, সিদ ও কাগজপোনদঃ  

(ক) কম িচারীর নিতজর অিসরগ্রহতণর মেতেঃ  

আনুতোনিক  ও অিসর িাো পাওয়ার জন্য নিনিনণ িে ১ মথতক ১০ িং ক্রনমতক উনেন ে িরম, সিদ ও কাগজপেসহ 

সংনিষ্ট প্রশাসনিক কর্তিপে িরাির আতিদি কনরতে হইতি এিং উি িরম, সিদ ও কাগজপোনদর নিনিতে প্রশাসনিক 

কর্তিপে কর্তিক জারীকৃে মপিশি মঞ্জুনরর আতদশসহ ১-১০ িং ক্রনমতক উনেন ে কাগজপে নহসািরেণ অনিতস দান ল 

কনরতে হইতি। নহসািরেণ অনিস ইহার অনেনরি মকাি িরম, সিদ ও কাগজপোনদ চানহতে পানরতি িাঃ  

(১) মপিশি আতিদি িরম ২.১ (সংতোজিী-৪)        ১কনপ 

(২) িি-মগতজতর্ি কম িচারীগতণর মেতে সানিিস বুক/মগতজতর্ি কম িচারীগতণর মেতে সি িতশি ৩ িৎসতরর  

চাকনরর নিিরণী/এলনপনস         ১কনপ 

(৩) অিসর ও নপআরএল-এ গমতির মঞ্জুনরপে (প্রতোজু মেতে)      ১কনপ 

(৪) প্রেুানশে মশি মিেিপে/মশি মিেিপে (প্রতোজু মেতে)      ১কনপ 

(৫) সেুানয়ে ছনি           ৪কনপ 

(৬) জােীয় পনরচয়পে          ১কনপ 

(৭) চাকনর স্থায়ীকরতণর/নিয়নমেকরতণর আতদশ (উন্নয়ি প্রকল্প হইতে রাজস্ব  াতে স্থািান্তনরে,  

আত্মীকরতণর মাধ্যতম মোগদািকৃে, এিহক নিনিতে নিতয়াগকৃেতদর মেতে প্রতোজু)    ১কনপ 

(৮) প্রািব্য মপিশতির দিি উিরানিকার মঘািণাপে (সংতোজিী-২)      ৩কনপ 

(৯) িমুিা স্বাের ও হাতের পোঁচ আঙ্গুতলর ছাপ (সংতোজিী-৬)     ৩কনপ  

(১০) িা-দািী প্রেুয়িপে (সংতোজিী-৮)        ১কনপ 

 

( ) পানরিানরক মপিশতির মেতেঃ  

আনুতোনিক ও অিসর িাো পাইিার জন্য নিনিনণ িে িরম, সিদ ও কাগজপোনদ সংনিষ্ট প্রশাসনিক 

কর্তিপে/নহসািরেণ অরিকস োরখল করিকত িইকে এেং প্রশাসনিক অনিস/নহসািরেণ অনিস ইহার অনেনরি মকাি িরম, 

সিদ ও কাগজপোনদ চানহতে পানরতি িা। েতি প্রনেিন্ধী সন্তাতির অনুকূতল আজীিি পানরিানরক মপিশি মঞ্জুনরর মেতে 

অনুতেদ ৩.০৩ অনুসরতণ ব্যিস্থা গ্রহণ কনরতে হইতি।  

১কনপ ১কনপ ৪কনপ (১) মপিশি মঞ্জুনরর পূতি িই সরকানর কম িচারীর মৃত্যু হইতলঃ  

১. পানরিানরক মপিশি আতিদি িরম ২.২ (সংতোজিী-৫)-      ১কনপ 
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২. িি-মগতজতর্ি কম িচারীগতণর মেতে সানিিস বুক/মগতজতর্ি কম িচারীগতণর মেতে সি িতশি ৩ িৎসতরর 

  চাকনরর নিিরণী -                                ১কনপ 

৩. অিসর ও নপআরএল-এ গমতির মঞ্জুনরপে (প্রতোজু মেতে) -      ১কনপ 

৪. প্রেুানশে মশি মিেিপে/মশি মিেিপে (প্রতোজু মেতে)  -     ১কনপ 

৫. সেুানয়ে ছনি (স্বামী/স্ত্রী/উিরানিকারীগতণর) -      ৪কনপ 

৬. জােীয় পনরচয়পে/জন্ম নিিন্ধি (উিরানিকারী/উিরানিকারীগতণর িয়স ১৮ িৎসতরর নিতচ 

    হইতল জন্ম সিদ এিং িয়স ১৮ িৎসতরর উপতর হইতল জােীয় পনরচয়পে) -                           ১কনপ 

          ৭. উিরানিকার সিদপে ও িিম্যানরজ সাটি িনিতকর্ (সংতোজিী-৩) -                                  ৩কনপ 

৮. িমুিা স্বাের ও হাতের পোঁচ আঙ্গুতলর ছাপ (সংতোজিী-৬) -    ৩কনপ 

৯. অনিিািক মতিািয়ি এিং অিসর িাো ও আনুতোনিক  উতিালি কনরিার জন্য েমো অপ িণ  

সিদ (সংতোজিী-৭) -                   ৩কনপ 

১০. নচনকৎসক/নসটি কতপ িাতরশতির কাউনন্সলর/মপৌরসিার মময়র/ইউনিয়ি পনরিদ 

মচয়ারম্যাি কর্তিক প্রদি মৃত্যুসিদপে -      ১কনপ 

১১. িা-দািী প্রেুয়িপে (সংতোজিী-৮) -       ১কনপ 

১২. চাকনর স্থায়ীকরতণর/নিয়নমেকরতণর আতদশ (উন্নয়ি প্রকল্প হইতে রাজস্ব  াতে স্থািান্তনরে,  

আত্মীকরতণর মাধ্যতম মোগদািকৃে, এিহক নিনিতে নিতয়াগকৃেতদর মেতে প্রতোজু) -  ১কনপ 

১৩. প্রনেিন্ধী সন্তাতির (েনদ থাতক) নিিন্ধি, পনরচয়পে ও মমনিতকল মিাতি ির সিদপে -    ৩কনপ 

 

(২) অিসরিাো মিাগরে অিস্থায় মপিশিতিাগীর মৃত্যু হইতলঃ 

১. পানরিানরক মপিশি আতিদি িরম ২.২ (সংতোজিী-৫) -        ১করে 

২. সেুানয়ে ছনি (স্বামী/স্ত্রী ও সন্তািগতণর)  -         ৪করে 

৩. উিরানিকার সিদপে ও িি ম্যানরজ সাটি িনিতকর্ (সংতোজিী-৩) -       ৩করে 

৪. িমুিা স্বাের ও হাতের পোঁচ আঙ্গুতলর ছাপ (সংতোজিী-৬) -       ৩করে 

৫. অনিিািক মতিািয়ি এিং অিসর িাো ও আনুতোনিক  উতিালি কনরিার েমো  

     অপ িণ সিদ (সংতোজিী-৭)-                                                                                            ৩করে 

৬. নচনকৎসক/নসটি কতপ িাতরশতির কাউনন্সলর/মপৌরসিার মময়র/ইউনিয়ি পনরিদ মচয়ারম্যাি কর্তিক প্রদি  

মৃত্যুসিদ-                                                                                       ১করে 

৭. অিসর িাোর মঞ্জুনরপে-             ১করে 
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৮. নপনপও এিং নি-হাি -          ১করে 

৯. প্রনেিন্ধী সন্তাতির (েনদ থাতক) নিিন্ধি, পনরচয়পে ও মমনিতকল মিাতি ির সিদপে -    ৩করে 

 

(গ) অনিতস থাকা ির্কতমন্ট নদ্বেীয়িার চাওয়াঃ  

মকাি ির্কতমন্ট নিয়ন্ত্রকারী কর্তিপতের অনিতস অথিা অন্য মকাি অনিতস থানকতল োহা নদ্বেীয়িার 

মপিশিাতরর/উিরানিকারীগতণর নিকর্ চাওয়া োইতি িা।  

৪.১০ অনির্ আপনি নিষ্পনিঃ 

(ক) প্রশাসনিক কর্তিপে অিসরগামী কম িচারীগতণর অনিষ্পন্ন অনির্ আপনিসমূহ (েনদ থাতক) পে িাতলাচিা কনরয়া নিনদ িষ্ট 

সময়সীমার মতধ্য অনির্ অনিদিতর (প্রতোজু মেতে) জিাি মপ্ররণ কনরতিি। প্রতয়াজতি সংনিষ্ট অনির্ অনিদিতরর সনহে নদ্ব-

পেীয় ও নে-পেীয় সিার মাধ্যতম অনির্ আপনি নিষ্পনির ব্যিস্থা গ্রহণ কনরতে হইতি। অিসরগমিকারী কম িকেিা/কম িচারীর 

নিরুতদ্ধ উত্থানপে অনিষ্পন্ন অনির্ আপনি নিস্পনির নিিতয় অনির্ অনিদিরসমূহ সতি িাচ্চ অগ্রানিকার প্রদাি কনরতি। কোণ 

কম িকেিা এই নিিতয় মিাকাল পতয়ন্ট নহসাতি নিতিনচে হইতিি।  

( ) অিসরগমিকারী সরকনর কম িচারীর নিরুতদ্ধ অনির্ আপনি থানকতল/উত্থানপে হইতল প্রশাসনিক কর্তিপে কতিালার এন্ড 

অনির্র মজিাতরতলর (নসএন্ডএনজ) িানি িক অনির্ নরতপার্ ির্ভি অনির্ আপনি ব্যেীে অন্যান্য অনির্ আপনিতে োর ব্যনিগে 

দায় আতছ নকিা োহা অিনিক ০৩ (নেি) মাতসর মতধ্য নিি িারণ কনরতিি। অনির্ আপনিতে অিসরগমিকারী 

কম িকেিা/কম িচারীর ব্যনিগে দায় িা থানকতল েথারীনে মপিশি মঞ্জুর কনরতে হইতি। ব্যনিগে দায় থানকতল োহা 

মপিশিাতরর রনকে িইকত আোয়পূি িক অথিা োহার প্রাপ্য আনুতোনিক  হইতে কেিিপূি িক (পরিেীতে সমন্বয় সাতপতে) 

মপিশি মকইস নিষ্পনি কনরতে হইতি। অনির্ আপনিতে সংনিষ্ট প্রশাসনিক কর্তিপে কর্তিক েনদ মকাি ব্যনিতক দায়ী করা িা 

হয় অথিা আনথ িক সংতিি িা থাতক েতি উি অনির্ আপনির জন্য মকাি সরকানর কম িচারীর মপিশি মঞ্জুনরতে নিলম্ব করা 

োইতি িা।  

(গ) উেযু যক্ত (ক) ও ( ) উপ-অনুতেতদ উনেন ে প্রশাসনিক কর্তিপে িনলতে অথ ি নিিাতগর ৩০-০৯-২০১৮ নরঃ োনরত র 

জারীকৃে ০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০১১.১৪-১১১ িং পতে উনেন ে কর্তিপেতক বুঝাইতি (সংতোজিী-১৬)।  

(ঘ) অিসরগ্রহণকারী কম িচারীর এক িা একানিক কম িস্থতলর মকাি সমতয়র অনির্ অসম্পন্ন থাকার কারতণ োহার মপিশি 

মঞ্জুনরতে নিলম্ব করা োইতি িা। এই নিিতয় অথ ি নিিাতগর ০৬-০১-২০১৯ নরঃ োনরত র ০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০০২.১৪-০১ 

িং পনরপে অনুসরণীয় হইতি (সংতোজিী- ১৩)। কম িচারীর অিসরগ্রহতণর পর েনদ মপিশিাতরর নিরুতদ্ধ অনির্ আপনি 

উত্থানপে হয় এিং অনির্ আপনিতে উি কম িকেিা/কম িচারীর ব্যনিগে আনথ িক সংতিি প্রমানণে হয় োহা হইতল প্রশাসনিক 

কর্তিপতের নসদ্ধাতন্তর আতলাতক মপিশিার/পানরিানরক মপিশিাতরর নিকর্ মথতক অনির্ আপনিতে উনেন ে অথ ি আদায় করা 

োইতি।  
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৪.১১ মপিশি মঞ্জুনরর েমোঃ 

অথ ি নিিাতগর ব্যয় ব্যিস্থাপিা অনুনিিাগ কর্তিক জারীকৃে ১৬-০৮-২০১৫ নরঃ োনরত র ০৭.০০.০০০০.১৫১.২২.০০৩.১২-

৩৫১(১) িং প্রজ্ঞাপি অনুোয়ী অনুন্নয়ি িাতজতর্ প্রদি আনথ িক েমোর ৩৩ ও ৩৪ িং অনুতেদ অনুোয়ী েমোপ্রাি কর্তিপে 

মপিশি মঞ্জুর কনরতিি।  

৪.১২ নিিাগীয়/নিচানরক কাে িক্রম চালু থানকতল অিসরকালীি সুনিিানদঃ  

(ক) অিসতর গমিকারী কম িচারীর নিরুতদ্ধ মকাতিা নিিাগীয় মামলা থানকতল কোণ কম িকেিাতক সংনিষ্ট প্রশাসনিক 

কর্তিপতের সনহে পর্ািাকর্ািক্রকম অিসরগমতির ০১ (এক) িৎসতরর মতধ্য োহা নিস্পনির উতদ্যাগ গ্রহণ কনরতে হইতি। 

নিিাগীয় মামলা েথাসমতয় নিস্পনির নিিয়টি কোণ কম িকেিা নিয়নমে মনির্নরং কনরতিি।  

( ) নিিাগীয় মামলা ে িই দাতয়র হউক িা মকি োহা সংনিষ্ট কম িচারীর চূড়ান্ত অিসরগ্রহতণর ০১ (এক) িৎসর সমতয়র 

মতধ্য নিষ্পনি কনরতে হইতি।  

(গ) মকাি সরকানর কম িচারী চাকনর হইতে অপসারণ িা ির াস্ত হইতল নেনি মকাি অিসর সুনিিা প্রাপ্য হইতিি িা। েতি 

সরকার নিতশি নিতিচিায় অনুকম্পা নহসাতি োহাতক অিসর সুনিিা প্রদাি কনরতে পানরতি।  

(ঘ) মকাি সরকানর কম িচারীর নিরুতদ্ধ মিৌজদারী মামলা নিচারািীি থাকা সতেও ঐ মামলায় সরকাতরর মকাি আনথ িক 

সংতিি িা থানকতল নেনি অিসর সুনিিানদ প্রাপ্য হইতিি।  

৪.১৩ নিত োঁজ সরকানর কম িচারীর উিরানিকারীতক মপিশি/আনুতোনিক ইেুানদ প্রদািঃ  

(ক) মপিশি প্রানির জন্য নূুিেম চাকনরকাল সম্পাদি সাতপতে নিত োঁজ সরকানর কম িচারীর উিরানিকারী/উিরানিকারীবৃন্দ 

নিকর্স্থ থািায় এ সম্পনকিে নজনি এনির অনুনলনপসহ মপিশি প্রানির আতিদি কনরতল প্রশাসনিক কর্তিপে ০২ (দুই)টি িহুল 

প্রচানরে জােীয় দদনিতক নিত োঁজ হওয়া সংক্রান্ত নিজ্ঞনি প্রকাতশর ব্যিস্থা কনরতিি। নিজ্ঞনি প্রকাতশর পর ৬(ছয়) মাস 

অনেিানহে হইতল উিরানিকারীতক নিনি মমাোতিক পানরিানরক মপিশি মঞ্জুর করা োইতি।  

( ) পূতি ি পনরতশানিে িা হইতল নিত োঁজ হইিার অনূুি ৩(নেি) িৎসর পর প্রচনলে আইি অনুোয়ী মোগ্য আদালে কর্তিক 

সাব্যস্তকৃে উিরানিকার সাটিনিতকর্ দান ল করা হইতল মদিা-পাওিা সমন্বয় সাতপতে নিত োঁজ সরকানর কম িচারীর িনিষ্য 

েহনিতলর নস্থনে, লাম্পগ্রান্ট ও আনুতোনিতকর অথ ি প্রদাি করা োইতি।  

(গ) উপ-অনুতেদ ‘ক’ মমাোতিক পানরিানরক মপিশি মঞ্জুর মশতি সংনিষ্ট সরকানর কম িচারী নিনরয়া আনসতল নেনি নিত োঁজ 

হইিার পূতি ি অিসতর গমি িা কনরতলও নেনি পূি ি চাকনরতে পুিি িহালতোগ্য হইতিি িা।  

৪.১৪ মপিশি প্রনক্রয়ার িারািানহক কাে িক্রতমর িমুিাঃ  

অিসরগ্রহণকারী সরকানর কম িচারীগতণর মপিশি প্রনক্রয়া সহজীকরণ/মপিশি মঞ্জুনর কাে িক্রম দ্রুে সম্পাদি করার লতেু 

সংনিষ্ট মন্ত্রণালয়/নিিাগ/অনিদির/পনরদির/দির মতিািীে কোণ কম িকেিা অিসরগমিকারী কম িকেিা/কম িচারীগতণর জন্ম 
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োনর , নপআরএল-এ গমতির োনর  ইেুানদ উতে সহ একটি মপিশি প্রতসস ম্যাপ প্রস্তুে কনরয়া সংনিষ্ট দির িরাির মপ্ররণ 

কনরতিি (সংতোজিী-১২)।  

৫.০০ কেিতব্য অিতহলার কারতণ নিিাগীয় ব্যিস্থাঃ  

  মপিশি মঞ্জুনরর সনহে জনড়ে মকাি কম িচারী েনদ যুনিসংগে কারণ ব্যেীে নিি িানরে সময়সীমা অনুোয়ী মপিশি মকইস 

নিষ্পনিতে ব্যথ ি িা এ সহজীকরণ আতদতশর মকাি নিিাি প্রনেপালতি অিতহলা কতরি োহা হইতল সংনিষ্ট কম িচারীর নিরুতদ্ধ 

কেিতব্য অিতহলার দাতয় সরকানর কম িচারী (শং লা ও আপীল) নিনিমালা, ২০১৮ অনুোয়ী নিিাগীয় ব্যিস্থা গ্রহণ কনরতে 

হইতি।  

৬.০০ এই আতদশ অনিলতম্ব কাে িকর হইতি।  

৭.০০ এই আতদশিতল মপিশি সংক্রান্ত প্রচনলে নিনি/পদ্ধনে এিং আতদশ/স্মারক ইেুানদর সংনিষ্ট অংশ সংতশানিে  হইয়াতছ  

িনলয়া  গণ্য হইতি।  

৮.০০ এই আতদতশ িনণ িে হয় িাই এমি মকাি নিিয় িেিমাতি প্রচনলে নিনি-নিিাি/পদ্ধনে/আতদশসমূহ পনরিেিি/পনরিি িি 

সংপশািি িা হওয়া পে িন্ত  িলিৎ থানকতি।  

রাষ্ট্রপনের আতদশক্রতম  

   পমাঃ শাহজাহাি 

অনেনরি সনচি (প্রনিনি) 
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িেপ্রজাতন্ত্রী োংলাকেশ সিকাি 

অথ য মন্ত্রোলয়, অথ য রেভাি 

প্ররেরি অনুরেভাি 

প্ররেরি-১ শাখা 

www.mof.gov.bd 

                   ১৯ মা  ১৪২৭ েঙ্গাব্দ 

নং-০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০০৬.১৩-২২        তারিখঃ       --------------------------- 

                   ০২ পিব্রুয়ারি ২০২১ররষ্টাব্দ

     
 

প্রজ্ঞােন 

 অেসি-উত্তি ছুটি (রেআিএল) কাল পেনশনকর্াগ্য চাকরি রকনা, অেসি-উত্তি ছুটি কাকল আরথ যক সুকর্াি-সুরেিাি 

প্রাপ্যতা এেং অেসকিি তারিখ, এলরেআি শুরুি তারিখ, চ্যিান্ত অেসি শুরুি তারিখ ইতযারে রেষয়সমূি রনম্নরূেভাকে 

স্পষ্টীকিে কিা িকলাঃ 

(১)  অেসি প্রস্তুরতমূলক ছুটিকক (এলরেআি) অেসি-উত্তি ছুটিকত (রেআিএল) রূোন্তি কিায় অেসি-উত্তি ছুটি 

(রেআিএল) কাল পেনশনকর্াগ্য চাকরি রিকসকে িেনাকর্াগ্য িকে না। তকে, অেসি-প্রস্তুরতমূলক ছুটি (এলরেআি) 

কালীন প্রাপ্ত অন্যান্য সকল সুকর্াি-সুরেিা অেসি-উত্তি (রেআিএল) ছুটিকালীনও েিাল থাককে। 

(২)   জনাে ‘ক’ এি জন্ম তারিখ ০১-০১-১৯৬২ররঃ। একটি  উোিিকেি মাধ্যকম তাি অেসিগ্রিে, রেআিএল ও চ্যিান্ত 

অেসি গ্রিকেি তারিখ রনকম্নারূেভাকে পেখাকনা িকলাঃ 

(ক)  জনাে ‘ক’ এি ৫৯ েেি পূরতয িকে ৩১-১২-২০২০ররঃ তারিকখ এেং ৩১-১২-২০২০ররঃ তারিখ অেিাকে  

রতরন অেসি গ্রিে কিকেন।  

(খ)    ছুটি োওনা সাকেকক্ষ মঞ্জুরিকৃত অেসি-উত্তি ছুটি (রেআিএল) আিম্ভ িকে তাি অেসি গ্রিকেি েকিি 

রেন অথ যাৎ ০১.০১.২০২১ররঃ তারিকখ। রতরন ১২ মাস অেসি-উত্তি ছুটি (রেআিএল) পভাি কিকল তাি 

ছুটি পশষ িকে ৩১-১২-২০২১ররঃ তারিকখ এেং তাি চ্যিান্ত অেসি গ্রিকেি তারিখ িকে ০১-০১-

২০২২ররঃ। 

(ি)   অেসি-উত্তি ছুটি (রেআিএল) পভাি না কিকল তাি চ্যিান্ত অেসি গ্রিকেি তারিখ িকে ৩১-১২-

২০২০ররঃ। 

         িােেরতি আকেশক্রকম  

স্বাং 

(খাকলো নােরিন) 

রসরনয়ি সিকািী সরচে 

পিানঃ ৯৫৪০১৮১ 
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িেপ্রজাতন্ত্রী োংলাকেশ সিকাি 

অথ য মন্ত্রোলয়, অথ য রেভাি 

প্ররেরি-১ শাখা 

 

মং-০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০০১.১৬-৮৭,           তারিখঃ ৩০-০৮-২০১৭ রর/১৫-০৫-১৪২৪ োঃ 

 

রেষয়ঃ রে.আি.এল আংরশক োরতল ও ১০০% পেনশন সমে যে সংক্রান্ত  মতামত। 

সূেঃ রিসাে মিারনয়ন্ত্রককি কার্ যালকয়ি স্মািক নং-০৭.০৩.০০০০.০১০.০৮.৬৮৭.১৪-৫০৭, তারিখঃ ২৯-০৬-২০১৭ ররঃ। 

 

 উেযু যক্ত রেষয় ও সূকেি েরিকপ্ররক্ষকত রনকে যশক্রকম অথ য রেভাকিি রনম্নরূে মতামত জ্ঞােন কিা িকলাঃ  

(১) পর্ কর্তযেক্ষ রে.আি.এল মঞ্জুি ককিকেন পস কর্তযেক্ষ তা োরতল কিকত োকিন। তকে রে.আি.এল পভািিত পর্ 

কম যচািীকেি পক্ষকে ৩০-৬-২০১৭ ররঃ তারিকখি পূকে য আংরশক ো সম্পূে য রে.আি.এল োরতল ককি শতভাি পেনশন সমে যকেি 

আকেশ জািী কিা িকর়্েকে পকেল তাঁকেি পক্ষকে ১০০% পেনশন সমে যকেি সুরেিা প্রকর্াজয িকে। 

 

(২) একজন কম যচািী পকেল পভািকৃত রে.আি.এল-এি জন্য পেতন ভাতারে প্রাপ্য িকেন। অকভািকৃত/োরতলকৃত 

রে.আি.এল-এি জন্য পকান পেতন ভাতারে প্রাপ্য িকেন না। 

(৩) রে.আি.এল পভািকালীন পকান কম যচািীি োরষ যক েরি যত পেতকনি (ইনরক্রকমন্ট) তারিখ থাককল রতরন পেনশন 

রনি যািকেি জন্য উক্ত সুরেিা প্রাপ্য িকেন। োরষ যক েরি যত পেতকনি তারিকখি পূকে যই র্রে রে.আি.এল োরতল অথো সমে যকেি 

কািকে কম যচািীি রে.আি.এল পশষ িকয় র্ায় তা িকল রতরন উক্ত ইনরক্রকমন্ট প্রাপ্য িকেন না। 

 

 
(আশিাি উরেন আিাম্মে খান) 

উে সরচে 

 

 

রিসাে মিা রনয়ন্ত্রক 

রিসাে মিারনয়ন্ত্রককি কার্ যালয় 

সরচোলয় ভেন 

পসগুনোরিচা, ঢাকা। 
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প্রজাতন্ত্রী োংলাকেশ সিকাি  

অথ য মন্ত্রোলয়, অথ য রেভাি 

প্ররেরি অনুরেভাি 

 প্ররেরি শাখা-১ 

 

নং ০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০০৫.১৪-২৬                                      তারিখঃ ০৯-০৩-২০১৬ ররোব্দ/২৬-১১-১৪২২ েঙ্গাব্দ  

 

চাকরি (পেতন ও ভাতারে) আকেশ, ২০১৫ প্রেতযকনি েরিকপ্ররক্ষকত অথ য রেভাকিি ০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০০৫.১৪-০৬, তারিখঃ 

২৮-০১-২০১৬ররঃ এি আংরশক সংকশািনপূে যক গ্রস পেনশকনি সকে যাচ্চ েরিমাে ৭০,২০০/-োকাি স্থকল ৭৭,০০০/- (সাতাত্তি 

িাজাি) োকা রনি যািকে সিকাি রসদ্ধান্ত গ্রিে ককিকে।  

২। এ আকেশ ০১-০৭-২০১৫ রর. তারিখ িকত কার্ যকি িকয়কে েকল িণ্য িকে। 

 ৫। এ প্রজ্ঞােকন পর্ সংকশািকনি উকেখ কিা িকয়কে সংরিষ্ট রেরি অনুরূেভাকে সংকশারিত িকয়কে েকল িণ্য িকে। 

 

 
িােেরতি আকেশক্রকম, 

 

(পমাঃ শািজািান) 

যুগ্ম-সরচে 
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িেপ্রজাতন্ত্রী োংলাকেশ সিকাি  

অথ য মন্ত্রোলয়, অথ য রেভাি  

প্ররেরি অনুরেভাি 

প্ররেরি শাখা-১ 

 
 

         ০৩.০৮.২০১৭ ররোব্দ 

নং ০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০১৩.১৩-৭৪              তারিখঃ -------------------------- 

                  ১৯.০৪.১৪২৪ েঙ্গাব্দ     

প্রজ্ঞােন 

 

রেষয়ঃ শতভাি পেনশন সমে যনকািী অেসিপ্রাপ্ত কম যচািীি মৃতুযি েি তাঁি রেিো স্ত্রী/রেেত্নীক স্বামী ও 

প্ররতেন্ধী সন্তাকনি রচরকৎসা ভাতা ও উৎসে ভাতা প্রাপ্যতা। 

 

অথ য রেভাকিি ০১-০২-২০১৬ ররঃ তারিকখি ০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০১৩.১৩ ০৮ নং প্রজ্ঞােন এেং ১১-০৭-২০১৬ 

তারিকখি ০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০১৩.১৩ ৭২ নং েকেি িািাোরিকতায় উকেখ্য পর্, শতভাি পেনশন সমে যেকািী অেসিপ্রাপ্ত 

কম যচািীিকেি মৃতুযি েি তাকেি রেিো স্ত্রী ও প্ররতেন্ধী সন্তান আজীেন এেং রেেত্নীক স্বামী সে যারিক ১৫ (েকনি) েেি (শতভাি 

পেনশন সমে যেকািী কম যচািীি অেসি গ্রিকেি তারিখ িকত পমাে ১৫ (েকনি) েৎসি পময়াে পূরতযি পকান সময় অেরশষ্ট থাককল 

শুধুমাে উক্ত সময় পূরতয ের্ যন্ত) মারসক রচরকৎসা ভাতা ও েেকি ২টি উৎসে ভাতা প্রাপ্য িকেন। তকে পুনিায় রেোি েন্ধকন 

আেদ্ধ িকল রেিো স্ত্রী/রেেত্নীক স্বামী এ সুরেিা প্রাপ্য িকেন না। শতভাি পেনশন সমে যেকািীিে শতভাি পেনশন সমে যে না 

কিকল পর্ েরিমাে মারসক নীে পেনশন প্রাপ্য িকতন তাি রভরত্তকত উৎসে ভাতাি েরিমাে রনি যারিত িকে। 

২।  উক্ত সুরেিা ০১-০২-২০১৬ ররঃ তারিখ িকত কার্ যকি িকে।  

৩।  অথ য রেভাকিি ০১-০২-২০১৬ ররঃ তারিকখি প্রজ্ঞােন নং ০৭. ০০.০০০০.১৭১.১৩.০১৩.১৩-০৮ এেং ১১-০৭-২০১৬ 

তারিকখি েে নং ০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০১৩.১৩-৭২-এি েরিকপ্ররক্ষকত শতভাি পেনশন সমে যেকািীি সমে যেকািীি রেিো 

স্ত্রী/রেেত্নীক স্বামী ০১-০২-২০১৬ তারিকখি পূকে যি পকান রচরকৎসা ভাতা/উৎসে ভাতা উকত্তালন ককি থাককল তা তাকেি 

েিেতীকাকল প্রাপ্য রচরকৎসা ভাতা/উেসে ভাতা িকত সমন্বয়কর্াগ্য িকে।  

৪।  এ রেষকয় অথ য রেভাকিি ১৮-০৭-২০০১ররঃ তারিকখি অম/অরে/রেরি-১/৩রে-৯৮/৯০২ সংখ্যক েেটিি কার্ যকারিতা 

০১-০২-২০১৬ তারিখ িকত োরতল েকল িণ্য িকে।  

 

 স্বা/ ০৩/০৮/২০১৭ 

(পমাঃ শািজািান) 

যুগ্ম সরচে 

পিানঃ ৯৫৭৩৭৭০ 

Email: mshajahan1@finance.gov.bd 
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িেপ্রজাতন্ত্রী োংলাকেশ সিকাি 

অথ য মন্ত্রোলয়, অথ য রেভাি 

প্ররেরি অনুরেভাি 

প্ররেরি-৩ অরিশাখা  

 

       ০৬/০১/১৪২৪ েঃ  

নং ০৭.০০.০০০০.১৭৩.৪৪.০৬৬.১৬-৪০              তারিখঃ -------------------------- 

        ১৯/০৪/ ২০১৭ ররঃ  

 

প্রজ্ঞােন 

 

সিকাি, জাতীয় পেতনকস্কল-২০১৫ এি আওতাভুক্ত সকল সামরিক/পেসামরিক মারসক পেনশন নীে পেনশশন গ্রিেকািী ও 

আজীেন োরিোরিক পেনশন পভািকািীিকেি ন্যায় ১০০% পেনশন সমে যেকািী কম যচািীিকেি জন্য “োংলা নেেষ য ভাতা” 

প্রেতযকনি লকক্ষয রনম্নরুে রসদ্ধান্ত গ্রিে ককিকেঃ 

(১) ১০০% পেনশন সমে যেকািী কম যচািীিে পেনশন সমে যন না কিকল পর্ েরিমান নীে পেনশন প্রাপ্ত িকতন তাি 

২০% িাকি োংলা নেেষ য ভাতা প্রাপ্য িকেন। এেং 

(২)  ১৪২৪ েঙ্গাব্দ পথকক তািা এ ভাতা প্রাপ্য িকেন।  

এ আকেশ অরেলকম্ব কার্ যকিা িকে। 

 

 িােেরতি আকেশক্রকম, 

 
 

স্বা/ ১৯.০৪.১৭ 

(পমাঃ পিালাম পমাস্তিা) 

উেসরচে 

পিানঃ ৯৫১৪৪৮৭ 

ই-পমইলঃ gmostofa @ finance.gov.bd 
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িেপ্রজাতন্ত্রী োংলাকেশ সিকাি  

অথ য মন্ত্রোলয়, অথ য রেভাি, 

প্ররেরি শাখা-১ 
 

                                                                                                               ২৪.০৩.২০১৪ররষ্টাব্দ 

নং-০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০১৩.১৩-৪১                                                         তারিখঃ    --------------------- 

                                                                 ১০.১২.১৪২০ েঙ্গাব্দ  

 

অরিস স্মািক 

রেষয়ঃ সিকািী, আিা-সিকািী, িাোয়ত্ত ব্যাংক, অথ যলগ্ী প্ররতষ্ঠান এেং স্ব-শারসত সংস্থাসমূকি অেসিপ্রাপ্ত 

কম যকতযা/ কম যচািী ও োরিোরিক পেনশনকভািীকেি উৎসে ভাতা প্রোন। 

সূেঃ অথ য রেভাকিি ২৪/৬/২০০৮ ররঃ তারিকখি অম/অরে/রেরি-১/চাঃ রেঃ-৩/২০০৪/৯৯ সংখ্যক েরিেে। 

 

সকল পেেীি সিকািী, আিা-সিকািী, িাোয়ত্ত ব্যাংক, অথ যলগ্ী প্ররতষ্ঠান এেং স্ব-শারসত সংস্থাসমূকিি অেসিপ্রাপ্ত 

কম যকতযা/কম যচািী ও োরিোরিক পেনশনকভািীকেি মারসক নাঁচ পেনশকনি সমেরিমান েেকি দুইটি উৎসে ভাতা প্রোকনি 

রেিান িকয়কে। ১০০% পেনশন সমে যেকািীিে ১০০% পেনশন সমে যন না কিকল পর্ েরিমান মারসক নীে পেনশন প্রাপ্য িকতন 

উক্ত েরিমান অথ য প্ররত েেকি দুইোি উৎসে ভাতা রিসাকে প্রাোতা সম্পককয সূেস্থ েরিেকে উকেখ িকয়কে। 

 

২। রেষয়টি আিও স্পষ্টীকিকেি লকক্ষয উকেখ কিা র্াকে পর্, ১০০% পেনশন সমে যেকািীিে ১০০% পেনশন সমে যন না 

কিকল পর্ েরিমান মারসক নীে পেনশন প্রাপ্য িকতন উক্ত েরিমান অথ য প্ররত েেকি দুইোি উৎসে ভাতা রিসাকে প্রাপ্য িকেন। 

 

৩।  এ সম্পককয পুনিাকেশ না পেয়া ের্ যন্ত এ স্মািককি কার্ যকারিতা েিাল থাককে। 

 

 
স্বা/  ২৪.০৩.২০১৪ 

(এ. এি. আরমন পচৌধুিী 

যুগ্ম সরচে (প্ররেরি) 
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১১ এরপ্রল, ২০১৮ 

নং-০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০০৬.১৬-৪৭      তারিখঃ ------------------------ 

          ২৮ তচে, ১৪২৪ 

 

েরিেে 

রেষয়ঃ শতভাি পেনশন সমে যেকািী সিকারি কম যচািীিকেি উৎসে ভাতা ৫% িাকি োরষ যক েরি যতকিে। 

 

জাতীয় পেতনকস্কল, ২০১৫-এি ১৯(৩) অনুকেে অনুর্ায়ী “১০০% পেনশন সমে যেকািীিন, ১০০% পেনশন সমে যে 

না  করিকল পর্ েরিমাে মারসক নীে পেনশন প্রাপ্য িইকতন উক্ত েরিমাে, প্ররত অথ য েৎসকি দুইটি উৎসে ভাতা রিসাকে প্রাপ্য 

িইকেন। মারসক নীে পেনশনপ্রাপ্ত অেসিকভািীকেি নীে পেনশকনি িাি পর্ প্ররক্রয়ায় বৃরদ্ধ কিা িয় অনুরূেভাকে ১০০% পেনশন 

সমে যেকািীকেি পক্ষকেও শুধু উৎসে ভাতা প্রারপ্তি জন্য নীে পেনশকনি িাি বৃরদ্ধ োইকে, তকে এই পক্ষকে ১০০% পেনশন 

সমে যেকািীিে পকান েককয়া প্রাপ্য িইকেন না।” রকন্তু প্ররেরি অনুরেভাকিি ১৬-১১-২০১৭ ররঃ তারিকখি নং ০৭. 

০০.০০০০.১৭১.১৩.০০৬.১৬-১২৪ স্মািকটি জাতীয় পেতন পস্কল, ২০১৫ এি অনুকেে ১৯ (৩) এি সাকথ সামিস্যপূে য নয় রেিায় 

জটিলতা েরিলরক্ষত িকে। 

এমতােস্থায়, শতভাি পেনশন সমে যেকািীিকেি উৎসেভাতা রনি যািে ও প্রাপ্যতাি পক্ষকে জাতীয় পেতন পস্কল, ২০১৫ 

এি অনুকেে ১৯(৩) অনুসিেীয় িকে এেং প্ররেরি-১ অরিশাখাি ১৮-১১-২০১৭ররঃ তারিকখি এ রেষকয় জািীকৃত 

০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০০৬.১৬-১২৪ নং স্মািকটি এতিািা োরতল কিা িকলা। 

 

  স্বা/ ১১.০৪.২০১৮ 

(পমাঃ মমতাজ উরেন) 

যুগ্মসরচে 

পিানঃ ৯৫৪০১৮১ 
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  ১৬ তজযষ্ঠ ১৪২৬ েঙ্গাব্দ 

নং ০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০০২.১৩-৬০                       তারিখঃ -------------------------- 

   ৩০ পম ২০১৯ ররোব্দ 
 

রেষয়ঃ জাতীয় পেতনকস্কল, ২০১৫ জারিি িকল ৬৫ েেকিি ঊর্ধ্য েয়সী পেনশনাকিি পেনশন ও রচরকৎসা ভাতাি িাি 

রনি যািকেি রেষকয় উদ্ভতূ সমস্যা রনিসন। 

সূেঃ রিসাে মিারনয়ন্ত্রককি কার্ যালকয়ি স্মািক নং ০৭.০৩.০০০০.০১০.০৮.৬২৫.১৩-৬২৩, তারিখঃ ১৯-০৪-২০১৯ররঃ। 

  উেযু যক্ত রেষয় ও সূকেি েরিকপ্ররক্ষকত জাতীয় পেতনকস্কল, ২০১৫ জারিি িকল ৬৫ েেকিি ঊর্ধ্য েয়সী পেনশনাকিি 

পেনশন ও রচরকৎসা ভাতাি িাি রনি যািকেি রেষকয় উদ্ভূত সমস্যা রনিসকন অথ য রেভাকিি মতামত রনম্নরূেঃ 
 

(১) মারসক রনে পেনশনপ্রাপ্ত অেসিকভািী ও আজীেন োরিোরিক পেনশনকভািীিকেি েয়স পম তারিকখ ৬৫ েেি ১ রেন 

পূে য িকে পস তারিখ িকত ৩০-০৬-২০১৫ তারিকখ প্রাপ্ত রনে পেনশকনি রভরত্তকত তাকেি রনে পেনশকনি েরিমাে ৫০% বৃরদ্ধ 

োকে। তকে ০১-০৭-২০১৫ তারিকখি পূকে য র্াকেি েয়স ৬৫ েেকিি কম রেল তাকেি পেনশকনি েরিমাে প্রথকম ৩০-০৬-২০১৫ 

তারিকখ প্রাপ্ত রনে পেনশকনি উেি ০১-০৭-২০১৫ তারিকখ ৪০% % বৃরদ্ধ োকে এেং পর্ তারিকখ তাকেি েয়স ৬৫ েেি ১ রেন 

পূে য িকে পস তারিখ িকত  তাকেি পেনশন ৩০-০৬-২০১৫ তারিকখি রনে পেনশকনি রভরত্তকত অেরশষ্ট (৫০%-৪০%) =১০%  

বৃরদ্ধ প্রকেয় িকে। 

 

(২) মারসক রনে পেনশনপ্রাপ্ত অেসিকভািী ও আজীেন োরিোরিক পেনশনকভািীিকেি েয়স পর্ তারিকখ ৬৫  েেি ১ রেন 

পূে য িকে পস তারিখ িকত তািা ২৫০০/- োকা িাকি মারসক রচরকৎসা ভাতা প্রাপ্য িকেন। 
 

(৩)  পর্ সকল পেনশনাি প্ররত েেি ০১ জুলাই তারিকখ রনে পেনশকনি উেি ৫% ইনরক্রকমন্ট োওয়াি েি একই েেকি 

৬৫ েেি ঊর্ধ্য েয়কস উেনীত িকেন তাকেি পক্ষকে একই েেকি অেরশষ্ট ১০% বৃরদ্ধজরনত কািকে ২ োি রনে পেনশন বৃরদ্ধ 

কিাি অেশন অনলাইকন (iBAS++) চালুি ব্যেস্থা গ্রিে কিকত িকে। একইভাকে উক্ত পেনশনাি একই েেকি পর্ তারিকখ 

৬৫ েেকিি ঊর্ধ্য েয়কস উেনীত িকেন পস তারিখ িকত রচরকৎসা ভাতা মারসক ২৫০০/-োকা িাকি প্রারপ্তি অেশন অনলাইকন 

(BAS++) চালু কিকত িকে। 

 

 

  স্বাক্ষরিত/- 

(আেমা আিা পেিম) 

উে সরচে 

পিানঃ ৯৫৪০১৮১ 

০১।  রিসাে মিারনয়ন্ত্ররক 

       রিসাে মিারনয়ন্ত্রককি কার্ যালয় 

       পসগুনোরিচা, ঢাকা। 

  

০২।   কম যসূরচ েরিচালক, সিকারি ব্যয় ব্যেস্থােনা শরক্তশালীকিে কম যসূরচ 

        পসগুনোরিচা, ঢাকা।  
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         ০৫ তচে ১৪২৬ েঙ্গাব্দ 

নং-০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০০২.১৮-২৫     তারিখঃ ----------------------------- 

১৯ মাচ য ২০১০ ররোব্দ 

 

েরিেে 

 

রেষয়ঃ ‘‘সিকারি কম যচািীিকেি পেনশন সিজীকিে আকেশ, ২০২০” এি ৪.০৯ নং অনুকেে অনুর্ায়ী অেসিপ্রাপ্ত 

কম যচািীি রনকজি এেং তাি মৃতুযি েি তাি েরিোকিি োরিোরিক পেনশন প্রারপ্তি আকেেকন সংকশারিত 

পেনশন আকেেন িিম, সনে ও কািজেোরে ব্যেিাি সংক্রান্ত। 

 
“সিকারি কম যচািীিকেি পেনশন সিজীকিে আকেশ, ২০২০” এি ৪.০৯ নং অনুকেে অনুর্ায়ী অেসিপ্রাপ্ত সিকারি 

কম যচািীি রনকজি এেং তাি মৃতুযি েি তাি েরিোকিি োরিোরিক পেনশন প্রারপ্তি আকেেকনি রনরমকত্ত রনকম্নেরে যত পেনশন 

আকেেন িিম, সনে ও কািজেোরে সংকশারিত আকাকি প্রেয়ন কিা িকয়কেঃ 

 
(i) প্রতযারশত পশষ পেতনেে (ইএলরেরস) (সংকর্াজনী-১) 

(ii) প্রাপ্তব্য পেনশকনি তেি উত্তিারিকািী প াষোেে (সংকর্াজনী-২) 

(iii) উত্তিারিকাি সনেেে ও নন-ম্যারিজ সাটি যরিককে (সংকর্াজনী-৩) 

(iv) পেনশন িিম ২.১ (সংকর্াজনী-৪) 

(v) োরিোরিক পেনশন িিম ২.১ (সংকর্াজনী-৫) 

(vi) নমুনা স্বাক্ষি ও িাকতি োঁচ আঙ্গুকলি োে (সংকর্াজনী-৬)  

(vii) আনুকতারষক ও অেসি ভাতা উকত্তালন করিোি জন্য ক্ষমতা অে যে ও অরভভােক মকনানয়কনি  প্রতযয়নেে 

(সংকর্াজনী - ৭)  

(viii) না-োেী প্রতযয়নেে (সংকর্াজনী-৮) 

 
২।  েতযমাকন এ সকল িিম, সনে ও কািজেোরেি মুদ্রে প্ররক্রয়ািীন িকয়কে। এ সকল িিম, সনে ও কািজেোরে অথ য 

রেভাকিি www.mof.gov.bd নং ওকয়েসাইে িকত download ককিও ব্যেিাি কিা র্াকে। 

 

৩।   এমতােস্থায়, “সিকারি কম যচািীিকেি পেনশন সিজীকিে আকেশ, ২০২০” এ সংকর্ারজত উরেরখত িিম, সনে ও 

কািজেোরে পেনশন আকেেন রনষ্পরত্তি পক্ষকে ব্যেিাি কিাি জন্য সংরিষ্ট সকলকক অনুকিাি কিা িকলা। 

 

 

  স্বাং/১৯.০৩.২০২১ 

(ড. পমাঃ নজরুল ইসলাম) 

যুগ্ম সরচে 

পিানঃ ৯৫৪০২১১ 
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     ১১.০৭.২০১৬ররোব্দ 

নং ০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০১৩.১৩-৭২      তারিখঃ ------------------------- 

                                        ২৭.০৩.১৪২৩ েঙ্গাব্দ 

 

রেষয়ঃ  ১০০% পেনশন সমে যেকািী অেসিপ্রাপ্ত কম যচািী এেং কম যচািীি মৃতুযি েি তাকেি েরিোকিি েেকি ০২টি উৎসে 

ভাতা প্রাপ্যতা সম্পককয স্পষ্টীকিে। 

 

 সূেঃ ১। ব্যাংক ও আরথ যক প্ররতষ্ঠান রেভাকিি েে নং ৫৩.০০.০০০০.৩১১.৪৭.০০১.২০১৪-৩৮৬ তারিখঃ ১৫-০৬-২০১৬ররঃ। 

        ২। অথ য রেভাকিি প্রজ্ঞােন নং ০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০১৩.১৩-০৮, তারিখঃ ০১-০২-২০১৬ররঃ।  

 

উেযু যক্ত রেষয় ও সুকেি েরিকপ্ররক্ষকত রনকে যশক্রকম জানাকনা র্াকে পর্, ১০০% পেনশন সমে যেকািীিে  ১০০% 

পেনশন  সমে যন না কিকল পর্ েরিমাে মারসক নীে পেনশন প্রাপ্য িকতন  উক্ত েরিমাে অথ য েেকি  ২ োি উৎসে ভাতা রিকসকে 

প্রাপ্য।  এ োিা ১০০% পেনশন সমে যেকািীিে সািািে পেনশনািকেি ন্যায় মারসক রচরকৎসা ভাতাও প্রাপ্য। প্রচরলত 

রেিানমকত োরিোরিক পেনশন োওয়াি পর্াগ্য মৃত কম যচািীি েরিোকিি সেস্যেি য উক্তরূে সুরেিা প্রাপ্য িকেন।  

২.  এমতােস্থায়, ১০০% পেনশন সমে যেকািীকেি ০১-০৭-২০০৪ ররঃ তারিখ িকত অনুকত্তারলত/েককয়া উৎসে ভাতা 

প্রাপ্যতা সম্পককয ০১-০২-২০১৬ররঃ তারিকখ জািীকৃত অথ য রেভাকিি ০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০১৩.১৩-০৮ সংখ্যক প্রজ্ঞােন 

অনুসিেীয়।  

 

 

  স্বাং/ ১১.০৭.২০১৬ 

(কমাঃ রসিাজুল ইসলাম) 

সিকািী সরচে 

পিানঃ ৯৫৪০১৮১ 
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িেপ্রজাতন্ত্রী োংলাকেশ সিকাি 

অথ য মন্ত্রোলয় 

অথ য রেভাি 

প্ররেরি শাখা-২ 

          ৩০/৫/৮৯ইং 
 

নং অম(অরে)/প্ররে-২/ছুটি-৩/৮৫/৫১     তারিখঃ -------------------------------- 

           ১৬/২/৯৬ োং 

“অরিস স্মািক” 

রেষয়ঃ োধ্যতামূলকভাকে অেসিপ্রাপ্ত সিকািী কম যকতযা/কম যচািীকেি োওনা ছুটিি েরিেকতয নিে অথ য প্রোন 

প্রসংকি। 

অথ য রেভাকিি ২১/০১/৮৫ইং তারিকখি অম/অরে/প্ররে-২/ছুটি-১৬/৮৪/৯ সংখ্যক স্মািককি নীরতমালা অনুর্ায়ী ১৯৮৫ 

সকনি সিকািী কম যচািীি (শৃংখলা ও আেীল) রেরিমালা এেং ৯/৮২ নং সামরিক আইন আকেকশি আওতায় োধ্যতামূলকভাকে 

অেসিপ্রাপ্ত কম যকতযা/কম যচািীিে ১২ মাকসি ছুটি নিোয়ন করিকত োরিকেন রকনা, এই প্রশ্নটি সিকাকিি রেকেচনািীন রেল। 

২। প্রচরলত রেিানােলীি আকলাকক রেষয়টি েিীক্ষা করিয়া সিকাি এই রসদ্ধাকন্ত উেনীত িইয়াকেন  পর্, পর্কিতু 

উেকিাক্ত রেরিমালা এেং সামরিক আইন আকেকশি আওতায় োধ্যতামূলেভাকে অেসি প্রোন এক িিকেি শারস্তমূলক ব্যেস্থা 

এেং শারস্ত প্রাপ্ত পকান কম যকতযা/কম যচািীকক অরতরিক্ত আরথ যক সুরেিা প্রোন কিকাকিি অরভপ্রায় নকি, পসকিতু 

োধ্যতামূলকভাকে অেসিপ্রাপ্ত পকান কম যকতযা/কম যচািীি উেকিাক্ত স্মািককি আওতায় ১২ মাকসি ছুটি নিোয়ন কিকত োিকেন 

না।  

 

  স্বা/  

(কমািাম্মে সাকেক) 

উে-সরচে (প্ররেরি) 
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Government of the People’s Republic of Bangladesh 

Ministry of Finance and Planning 

Finance Division 

Regulation-1 

 

Memo No. MF(Regn-1)3p-22/82/92, Dated 14-6-1983 

 

Subject: Family Pension 

 

Ref: This Division Memo No. MFP(FD) Regn-1/3p-22/82/147, dated 21-12-82 

 

 A question has been raised as to whether the benefit of family 

pension for 15 years as laid down in this Division Memo under reference 

can be extended to those who had drawing such pension on 1-7-82 in terms 

of the old pension rules as well as to those pensioners who retired before 

1-7-82. 

2. After careful consideration, Government have decided that:- 

(i) The benefit of family pension for 15 years shall be extended in the 

case of “on going” family pensioners who had drawing such pension 

on 1-7-82 subject to the condition that this shall be limited to the 

unexpired portion of 15 (fifteen) years from the date of the 

retirement of the persioners. 

(ii)  In the case the Government servants who retired before 1-7-82 the 

family pension shall also be aadmissible for the unexpoired portion 

of 15 (fifteen) years from the date of retirement of such pensioners 

in case of their  death on or after 1-7-82 but within 15 Years of 

retirement.  

 

  S.A. HAQUE 

Deputy Secretary (Regn) 
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THE SUPREME COURT JUDGES LEAVE, PENSION & PREVILEGES 

ORDINANCE-1982  

(AS AMENDED UP TO 2016) 

 

(PENSION & GRATUITY) 

=========================================================== 

13. Conditions of admissibility of pension--- 

 

A Judge shall, on his retirement, resignation or removal, be paid a pension in 

accordance with the provisions of this ordinance, if he has--- 

(a)   Completed not less than five years of service for pension and attained the 

retiring age; or 

(b)   Completed not less than ten years of service for pension and before 

attaining the retiring age, resigned; or 

(c)          Completed not less than five years of service for pension and, before 

attaining the retiring age, either resigned, his resignation having been 

medically certified to be necessitiated by ill health, or been removed for 

physical or mental incapacity:  

Provided that for the purpose of clause of (a) of Part 1 of te first Schedule, 

A deficiency of three months or less in the service for pension as judge, 

shall be deemed to have been condoned. 

 

14. Determination of pension of judges covered by section 13 

 

Subject to the provisions of this ordinance, the pension payable to a Judge who is 

entitled to a pension under Section 13 shall be calculated- 

 

(a) In the case of a Judge who was not a member of a service in Bangladesh 

or who immediately before his appointment as Judge did not hold any 

other pensionable civil post in the service of the Republic. In accordance 

with the provisions of part 1 of the First Schedule; 

(b) In the case of a judge who was a member of a Civil Service in  Bangladesh 

or who immediately before his appointment as a judge held any other 

pensionable civil post in the service of the Republic; in accordance with 

the provisions of Part II of the First Schedule unless he elects to receive 

pension under Part I of the said Schedule.  
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15. Pension of Judges not covered by section 13--- 

 

A Judge who, immediately before his appointment as such was a member of a 

civil service in Bangladesh or was holding a pensionable pos in the service of the 

Republic and who does not fulfil any of the conditions laid down in section 13, 

shall, on his ceasing to be a Judge, be entitled to----- 

 

(b) such pension as would have been admissible to him in his previous service 

or post, had he not been appointed a ludge, his service as Judge being 

treated for the purpose of calculating his pension, a continuation in the 

service to which he belonged or the post he held immediately before his 

appointment as a Judge ; and 

 

(c) An extra pension at the rate of Taka Two hundred and fifty  per month for 

each completed year of service as Judge, subject to a maximum of Taka 

eight thousand and five hundred  per month. 

 

16.  Treatment of temporary appointment— 

 

      For the purpose of pension under this Ordinance, the service as temporary 

Chief Justice of the Supreme Court, if followed by service as Chief Justice of the 

Supreme Court, shall be treated as service rendered as Chief Justice of the 

Supreme Court. 

 

17. Extraordinary pension 

The Civil Service (Extraordinary Pension) Rules, shall apply to a Judge who may 

suffer injury or die as a result of violence as they apply to an officer in the service 

of the Republic subject to the modification that reference in those Rules to tables 

relating to injury gratuities and pensions and family gratuities and pensions shall 

be construed as reference to the corresponding tables in the Second Schedule. 

 

18. [Commutation of pension - Omitted by section 3 of the Supreme Court Judges 

(Leave, Pension and Privileges) (Amendment) Ordinance, 1984 (V of 1984)] 

 

 

19. Authority competent to grant pension 

     The authority competent to grant any pension or gratuity  to a Judge under this 

Ordinance shall be the  [President]. 
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20. Abeyance pension 

 

(1) The pension admissible to a Judge under this Ordinance shall be held in 

abeyance on his appointment to any other office and shall not be payable for the 

period he holds that office. 

 

(2) Any pension admissible to a Judge for his having been in any service or post 

before his appointment as Judge shall be held in abeyance and shall not be 

payable, for the period he holds office as Judge. 

 

21. Gratuity and family pension  

(1) Notwithstanding anything contained in any other provision of this 

Ordinance, one-half of the gross pension payable to a Judge of the class 

mentioned in section 14(a) shall be deemed to have been surrendered to 

Government and in lieu thereof, he, after his retirement or, his family in case of 

his death, shall be entitled to the following benefits:- 

 

(a) on retirement or death before retirement after rendering pensionable 

service for 3 years or more but less than 5 years-a gratuity equal to 3 

months' salary: 

(b) on retirement after rendering pensionable service for 5 years or more-a 

gratuity at the following rates for each taka of pension surrendered- 

(i) when the age at retirement is 40 years or more but less than 45 

years-Taka  260.  

(ii) when the age at retirement is 45 years or more but less than 50 

years-Taka 245. 

(iii) when the age at retirement is 50 years or more Taka 230. 

 

Plus  

a monthly pension equal to  one-half of the gross pension; 

 

(c) on death before retirement, after rendering pensionable service for 5 

years or more-a gratuity at the rates at (b) above and family pension for 

15 years  from the date following the date of death at the rate of one-half 

of the gross pension which would have been admissible had the Judge 

retired on the date of his death; 

(d) on death after but within 15 years of retirement after rendering 

pensionable service for 5 years or more family pension for the 
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unexpired portion of 15 years of retirement at the rate of one-half of the 

gross pension from the date following the date of death. 

 

 

(2) subject to the provisions of sub-sections (4) and (5), if- 

(a) a Judge, to whom section 14 (a) applies, affer rendering pensionable service 

for 5 years or more, dies, before retirement or within 15 years after 

retirement; or  

(b) a Judge, to whom section 14 (b) applies, dies at any time before retirement 

or within 15 years after retirement, 

 

the spouse of the Judge, till death or remarriage, whichever occurs first, and 

a retarded child or children of the Judge, if any, till his or her or their death, 

shall be entitled to family pension at the following rate, namely:- 

 

(d) in the case of death of the Judge before retirement, one half of the gross 

pension which would have been admissible had the Judge retired on the 

date of his death; 

or 

(d)  in the case of death of the Judge after but within 15 years of his retirement, 

one-half of the gross pension admissible to him on the date he actually 

reared. 

 

(3) Any Judge may, after retirement, opt to surrender the whole of his gross 

pension at a time and, on such option, he shall be entitled to- 

 

(a) for the first one-half of the gross pension surrendered, the benefits 

mentioned in clause (b) of sub-section (1), and 

(b) for the remaining one-half of the gross pension surrendered, fifty per cent 

of the benefits mentioned in clause (b) of sub-section (1) 

 

Provided that, if the Judge surrenders the whole of the gross pension at a 

time, he and, in the event of his death, his family, shall not be entitled to the 

benefit of the monthly pension mentioned in the said clause (b). 

(4) A Judge may, at any time before or after retirement nominate any one or 

more members of his family to receive the family pension either wholly or in 

such proportion as the Judge may specify. 

 

(5) In the absence of any nomination under sub-section (4). the proportion of the 

family pension receivable by the members of the family, if there are more 

members than one, shall be determined by the Chief Justice. 
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Explanation.- In this section- 

 

(a) "family" means the spouse, and also the legitimate children of the Julge solely 

dependent upon him; 

(b)  “gross pension” means fill pension admible to a Judge before any portion 

thereof is surrendered or commuted; and 

(c) “retarded child" means a son or daughter of any age in respect of whom a 

certificate has been issued by a registered medical practitioner to the effect 

that because of physical or mental infirmity the child is incapable of earning 

livelihood for himself or herself or for members of his or her family and the 

certificate  is countersigned  by an officer of the Supreme Court authorised 

in this behalf by the Chief Justice. 

 

22. Option for existing benefits--- 

No provision of this part shall apply to a Judge, who, immediately before the 

commencement of this Ordinance, was holding office as such and who, within a 

period of three months from such commencement, exercises in writing 

communicated to the Accountant General, Bangladesh, his option to be governed 

by the provisions relating to pensions and gratuities applicable to him 

immediately before such commencement. 

 

 

THE FIRST SCHEDULE 

 

(See section 14) 

 

 PART I 

A Judge to whom section 14 (a) applies, and a Judge to whom section 14 (b) applies 

but who elects to receive pension under this Part, shall be entitled to receive, for 

the first five years of his service for pension, pension equivalent to five eighths of 

the salary last drawn by him per month and thereafter, for each completed year 

of such service, equivalent to one-eighth of such salary, subject to a maximum 

pension per month which shall not, in the aggregate, exceed the amount of the 

salary last drawn by him as a Judge. 

 

PART II 

 

The pension payable to a Judge to whom section 14 (b) applies and who does 

not elect to receive pension under Part 1 shall be- 
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(a) the ordinary pension to which he is entitled under the ordinary 

rules applicable to persons belonging to his service or holding the 

post held by him as if he had not been appointed a Judge, his 

service as a Judge being treated, for the purpose of calculating his 

pension, as continuation in the service to which he belonged 

immediately before his appointment as Judge or as service 

against the post which he held before such appointment; and 

 

(b) an extra pension at the rate of one-eighth of the salary last drawn 

by him per month for each completed year of service for pension 

as Judge, subject to a maximum pension per month which shall not, 

in the aggregate, exceed to amount of the salary last drawn by him 

as a Judge. 

 

 

 

 

THE SECOND SCHEDULE 

(See section 17) 

 

INJURY GRATUITIES AND PENSIONS 

Judge. Gratuity. Annual Pension 

(Higher Scale). 

Annual Pension 

(Lower Scale). 

 Taka Taka Taka 

Chief Justice 15,000 5,000 4,400 

Judge or Additional Judge 15,000 4,700 4,000 

 

 

FAMILY GRATUITIES AND PENSION 

A-Widows 

 

Judge Gratuity Annual Pension 

 Taka Taka 

Chief Justice 15,800 4,600 

Judge or Additional Judge [***] 13,500 4,000 

 

B- Children 

 Annual Pension per child. 

 Taka 

If child is motherless    --    --    -- 500 

If child is not motherless --      --       --- 320 

 

 



209 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

চতুথ য অংশঃ পেনশন সংক্রান্ত িিমসমূি 
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সংতোজিী-১ 

 

প্রেুানশে মশি মিেিপে (ইএলনপনস) 

Expected Last Pay Certificate (ELPC) 

 

(তপিশি সহজীকরণ আতদশ, ২০২০ এর ২.০৫ অনুতেদ অনুসাতর) 

 

(তগতজতর্ি কম িকেিার মেতে সংনিষ্ট নহসািরেণ অনিসার পূরণ ও জানর কনরতিি এিং িি-মগতজতর্ি কম িচারীগতণর  

মেতে সংনিষ্ট আয়ি ও ব্যয়ি কম িকেিা পূরণ কনরতিি এিং সংনিষ্ট নহসািরেণ কম িকেিার প্রনেস্বােতর জানর কনরতিি) 

 

১। কম িচারীর েযানদঃ 

    (ক) িাম                                                      : ---------------------------------------------------------------- 

    ( ) পদনি (িেিমাি)          : ---------------------------------------------------------------- 

    (গ) জােীয় পনরচয় িম্বর          : ---------------------------------------------------------------- 

    (ঘ) অনিস           : ---------------------------------------------------------------- 

    (ঙ) জন্ম োনর            : ---------------------------------------------------------------- 

    (চ) গ্রাহু চাকনরতে প্রথম মোগদাতির োনর  ও পদনি: ---------------------------------------------------------------- 

    (ছ) অিসরগ্রহতণর োনর           : ---------------------------------------------------------------- 

    (জ) অিসর-উির ছুটি (নপআরএল) আরতম্ভর োনর   : ---------------------------------------------------------------- 

    (ঝ) চূড়ান্ত অিসরগ্রহতণর োনর          : ---------------------------------------------------------------- 

    (ঞ) মশি আহনরে মিেি মেল         : ---------------------------------------------------------------- 

    (র্) পরিেী িানি িক মিেি বৃনদ্ধর োনর         : ---------------------------------------------------------------- 

 

২। মদয় মানসক মিেি-িাোর নিিরণঃ 

 

নিিয়/ াে অিসর-উির ছুটি আরতম্ভর 

অব্যিনহে পূতি ির োনরত  

(র্াকা) 

চূড়ান্ত অিসরগ্রহতণর 

অব্যিনহে পূতি ির োনরত  

(র্াকা) 

(ক) মূল মিেি: 

( ) নপআরএল কালীি িানি িক মিেি বৃনদ্ধ (পনরমাণ): 

(গ) নিতশি মিেি: 

(ঘ) দানয়ে/নিতশি িাো: 

(ঙ) িানড় িাড়া িাো: 

(চ) নচনকৎসা িাো: 

(ছ) মহাঘ ি িাো: 

(জ) োোয়াে িাো: 

(ঝ) মিালাই িাো: 

(ঞ) ব্যনিগে িাো: 

(র্) কানরগনর িাো: 

(ঠ) আপ্যায়ি িাো: 

(ি) টিনিি িাো: 

(ঢ) মমািাইল/তসল মিাি িাো: 

(ণ) আিানসক মর্নলতিাি িগদায়ি িাো: 

(ে) অন্যান্য 
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৩। িনিষ্য েহনিতলর নহসািঃ 

 

    (ক) নহসাি িং ----------------------------------------------- িই িং------------------------------ পৃিা িং------------- 

    ( ) নহসািটি সরকার প্রদি মুিািাসহ/মুি ------------------------------------------------------------------------------- 

    (গ) মিেি হইতে নিয়নমে মানসক জমার হারঃ  র্াকা -------------------------------------------------------------------- 

    (ঘ) নিগে ৩০ মশ ুি, ২০......... োনর  পে িন্ত মুিািাসহ মমার্ নস্থনে/জমা র্াকা ---------------------------------------- 

    (ঙ) অিসর-উির ছুটি আরতম্ভর অব্যিনহে পূতি ির োনরত  প্রেুানশে মমার্ নস্থনে/জমা র্াকা ------------------------------- 

    (চ) আতিদতি উনেন ে োনর  (নপআরএল-এ গমতির ৬ মাতসর ঊতবি িয়) পে িন্ত প্রেুানশে মমার্ নস্থনে/জমা  

         র্াকা ------------------------------------------------- 

 

৪। আদায়তোগ্য িতকয়া ও গৃহীে অনগ্রতমর সুদসহ অিনশষ্ট কেিতির নিিরণঃ 

 

 াে আদায়তোগ্য 

িতকয়া/গৃহীে অনগ্রতমর 

সুদসহ অিনশষ্ট (র্াকা) 

মানসক কেিতির হার 

(র্াকা) 

অিসরগ্রহতণর অব্যিনহে 

পূতি ির োনরত  প্রেুানশে 

অিনশষ্ট (র্াকা) 

 

     (ক) গৃহ নিম িাণ/ফ্ল্ুার্ ক্রয়/জনম ক্রয় অনগ্রম 

     ( ) মর্র কার/সাইতকল/কনম্পউর্ার 

     (গ) ভ্রমণ িাো অনগ্রম 

     (ঘ) অনগ্রম মিেি 

     (ঙ) িানড় িাড়া 

     (চ) গানড় িাড়া 

     (ছ) প্রানিকার প্রাি গানড়র অনগ্রম 

     (জ) গ্যাস নিল 

     (ঝ) নিদুুৎ নিল 

     (ঞ) পয়ঃ ও পানি কর 

     (র্) মপৌর কর 

     (ঠ) অন্যান্য 

     (ি) সংনিষ্ট নহসািরেণ অনিতসর মরকতি ির নিনিতে কম িকেিা/কম িচারীর নিকর্ হইতে অন্য মকাি আদায়তোগ্য অথ ি  

            (েনদ থাতক) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     (ঢ) প্রশাসনিক কর্তিপতের নিকর্ হইতে প্রাি অনির্ আপনি ও নিিাগীয় মামলা ইেুানদ সম্পনকিে েযানদ (েনদ থাতক) 

লাল কানলতে উতে  কনরতে হইতিঃ 

            

............................................................................................................................. .............

...................................................................................................................... .................... 
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৫। অনজিে ছুটির নহসািঃ 

 

ছুটির িরি মমার্ অনজিে মমার্ মিাগকৃে মমার্ অিনশষ্ট 

 

(ক) পূণ ি গড় মিেতি    

 

( ) অি ি গড় মিেতি    

 

 

 

িারপ্রাি কম িকেিার োনর সহ স্বাের 

      সীলতমাহর (িামযুি) 

 

 

 

িং---------------------------------------------------------------------------   োনর :--------------------------------------

- 

 

 

 

জ্ঞাোতথ ি ও কাে িাতথ ি মপ্রনরে হইল: 

 

১। 

২। 

৩। 
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সংতোজিী-২ 

 

প্রািব্য মপিশতির দিি উিরানিকারী মঘািণাপে 
 

(তপিশি সহজীকরণ আতদশ, ২০২০ এর ৪.০৬ (ক) অনুতেদ অনুোয়ী কম িচারী নিতজ পূরণ কনরতিি) 
 

গণপ্রজােন্ত্রী িাংলাতদশ সরকাতরর অথ ি মন্ত্রণালতয়র অথ ি নিিাগ কর্তিক জারীকৃে সরকানর কম িচারীগতণর মপিশি 

সহজীকরণ আতদশ, ২০২০ এর ৪.০৬ (ক) অনুতেদ অনুোয়ী আনম মঘািণা কনরতেনছ মে, নিনিনণ িে ব্যনিিগ ি আমার প্রািব্য 

মপিশতির দিি উিরানিকারীঃ 
 

ক্রনমক িং িাম ও জন্ম োনর  সম্পকি মতিািীে 

হার % 

দিিানহক অিস্থা প্রনেিনন্ধো 

(েনদ থাতক) 

ছনি  

(স্টুাম্প সাইজ) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
 

      ১। 

      ২। 

      ৩। 

      ৪। 

      ৫। 

      ৬। 

      ৭। 

      ৮। 

      ৯। 

      ১০। 

(২) আনম আরও মঘািণা কনরতেনছ মে, ------ িং ক্রনমতক উনেন ে ব্যনি আমার প্রনেিন্ধী সন্তাি। োহার প্রনেিনন্ধোর 

সমথ িতি সমাজ মসিা অনিদিতরর নিিন্ধি ও পনরচয়পে এিং কম িেমোহীিো ও উপাজিতি অেমো সংক্রান্ত মমনিতকল 

মিাতি ির সিদপে সংতোজি করা হইল (শুধুমাে প্রতোজু মেতে)। 

 

 

মকনানীত উত্তিারিকািীঃ 

  

  মতিািয়িকারীর স্বাের ও োনর ঃ 

  
 

নিয়ন্ত্রণকারী কর্তিপতের োনর সহ স্বাের 

সীলতমাহর (িামযুি) 
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সংতোজিী-৩ 

 

উিরানিকার সিদপে ও িি-ম্যানরজ সাটি িনিতকর্ 

 

(তপিশি সহজীকরণ আতদশ, ২০২০ এর ৩.০১ িং অনুতেদ অনুোয়ী) 

 

িং---------------------------------      োনর :--------------------------- 

আনম প্রেুয়ি কনরতেনছ মে, মরহুম/মরহুমা --------------------------------------------------------------------------------- 

নসটি কতপ িাতরশি/তপৌরসিা/ইউনিয়ি/ওয়াতি ির িাম ও িং--------------------------------------------------------------------- 

উপতজলা-----------------------------------------------------মজলা/শহর---------------------------------------------------- 

এর অনিিাসী নছতলি।  

 

োহার িাসা িং -------------------------------------------রাস্তা িং ------------------------- রাস্তার িাম -------------------

---------------------------- ব্লক িং-------------------------------------/গ্রাম----------------------------------------------- 

মপাস্ট অনিস----------------------------------------------------উপতজলা--------------------------------------------------- 

মজলা-----------------------------------------------------। োহাতক এিং োহার পনরিাতরর সদস্যগণতক আনম -------------- 

িৎসর োিৎ নচনি। নিগে ---------------------------------- োনরত  নেনি মৃত্যুিরণ কনরয়াতছি। মৃত্যুকাতল নেনি োহার 

পনরিাতরর নিনিনণ িে সদস্য রান য়া নগয়াতছি:- 

 

ক্রনমক িং িাম জন্ম োনর  ও িয়স সম্পকি প্রনেিন্ধী অিস্থা দিিানহক অিস্থা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

 

        ১। 

        ২। 

        ৩। 

        ৪। 

        ৫। 

        ৬। 

        ৭। 

        ৮। 

        ৯। 

        ১০। 
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উনেন ে সদস্য/সদস্যগণ ব্যেীে োহার আর মকাি উিরানিকারী িাই। সরকাতরর িা অন্য মকাি কর্তিপতের নিকর্ 

মদিা পাওিার নিিয় নিষ্পনি কনরিার ব্যাপাতর মকিলমাে উপতরাি সদস্য/সদস্যগণ মরহুম/মরহুমার উিরানিকারী নিতিনচে 

হইতিি। 

 

 আনম আরও প্রেুয়ি কনরতেনছ মে, ------ িং ক্রনমতক উনেন ে ব্যনি মরহুম/মরহুমা ------------------------------ 

এর প্রনেিন্ধী সন্তাি। োর প্রনেিনন্ধোর সমথ িতি সমাজ মসিা অনিদিতরর নিিন্ধি ও পনরচয়পে এিং কম িেমোহীিো ও 

উপাজিতি অেমো সংক্রান্ত মমনিতকল মিাতি ির সিদপে সংতোজি করা হইল (শুধুমাে প্রতোজু মেতে)। 

 

 

এেদ্বুেীে, আনম আরও প্রেুয়ি কনরতেনছ মে, মরহুম/মরহুমার ---------------------------------------------------

- জীনিে স্ত্রী/স্ত্রীগণ/স্বামী মিগম/জিাি ------------------------------------------------------- পুিনি িিাহ কতরি িাই এিং 

মকাি পুিনি িিাতহর অঙ্গীকাতরও আিদ্ধ হি িাই। 

 

 

 

োনর সহ স্বাের 

নসটি কতপ িাতরশতির কাউনন্সলর/তপৌরসিার মময়র/ইউনিয়ি পনরিদ মচয়ারম্যাি 

সীলতমাহর (িামযুি) 

 

 

 

 

 

িং----------------------------------------------      োনর : --------------------------

- 

 

 

সি িতশি নিয়ন্ত্রণকারী কর্তিপতের প্রেুয়ি: 

 

 

অনিতসর িাম ও ঠিকািা ----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

প্রেুয়ি করা হইতলা। 

 

 

 

সি িতশি নিয়ন্ত্রণকারী কর্তিপতের োনর সহ স্বাের 

সীলতমাহর (িাম যুি) 
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সংতোজিী-৪ 

 

মপিশি িরম ২.১ 

(কম িচারীর নিতজর অিসতরর মেতে প্রতোজু) 

 

িাম  : --------------------------------------------------------------------------------------- 

জােীয় পনরচয় িম্বর:---------------------------------------------------------------------------------------- 

মশি পদনি :--------------------------------------------------------------------------------------- 

মশি অনিস :--------------------------------------------------------------------------------------- 

এর মপিশি সংক্রান্ত। 

 

নিতদ িশািনল 

 

১। সরকানর কম িচারী অিসর-উির ছুটিতে োওয়ার কমপতে ১০ মাস পূতি ি িরতমর প্রথম অংশ পূরণ কনরয়া ৩ (নেি) কনপ 

োহার অনিস প্রিাতির নিকর্ দান ল কনরতিি। অিসর-উির ছুটি মিাগ কনরতে িা চানহতল অিসরগ্রহণ কনরিার জন্য কমপতে 

১২ মাস পূতি ি দান ল কনরতিি। 

 

২। অনিস প্রিাি িরতমর নদ্বেীয় অংশ পূরণ কনরয়া িা-দািী প্রেুয়িপে ও মন্তব্য/সুপানরশসহ ২(দুই) কনপ িরম মপিশি 

মঞ্জুনর কর্তিপতের নিকর্ মপশ কনরতিি। 

 

৩। মঞ্জুনর কর্তিপে িা-দািী প্রেুয়িপেসহ সকল দনললপে োচাই কনরয়া িরতমর র্তেীয় অংশ পূরণ কনরতিি। নেনি অিসর 

িাো ও আনুতোনিক মঞ্জুনরর আতদশ নদতিি এিং মপিশি পনরতশাি আতদশ জানরর জন্য মঞ্জুনর আতদশসহ ১(এক) কনপ িরম 

সংনিষ্ট নহসািরেণ অনিতস মপ্ররণ কনরতিি। 

 

 

৪। নহসািরেণ অনিস প্রেুানশে মশি মিেিপে, িা-দািী প্রেুয়িপে ও মঞ্জুনর আতদশসহ পরিেী প্রতয়াজিীয় অন্যান্য সকল 

নহসাি চূড়ান্ত নিরীোতন্ত িরতমর চত্যথ ি অংশ পূরণ কনরতিি এিং মপিশি পনরতশাি আতদশ (নপনপও) জানর কনরতিি। 

 

 

৫। সঠিক েতযর অিাতি মপিশি নিষ্পনি োহাতে নিলনম্বে িা হয় মসই জন্য িরতমর মে মকাি স্থাতির অপ্রতয়াজিীয় অংশ 

কানল নদয়া কাটিয়া নদতে হইতি এিং েথাস্থাতি প্রতয়াজিীয় সঠিক েয নলন তে/সংতোজি কনরতে হইতি। 

 

 

 



217 
 

          প্রথম অংশ 

 

 

                                           (আতিদিকারী নিতজ পূরণ ও স্বাের কনরতিি) 

 

 

িরাির 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

নিিয়: মপিশি পনরতশাতির আতিদি। 

 

মতহাদয়, 

নিিীে নিতিদি এই মে, আনম সরকানর চাকনর হইতে ------------------------- োনরত  অিসর-উির ছুটিতে গমি 

কনরি/কনরয়ানছ এিং -------------------------------- োনরত  চূড়ান্ত অিসরগ্রহণ কনরি/কনরয়ানছ। মসই কারতণ নিনি 

মমাোতিক আমাতক প্রাপ্য অিসর িাো ও আনুতোনিক প্রদাতির জন্য অনুতরাি কনরতেনছ। 

 

২। আমার অিেিমাতি নিতন িনণ িে আমার দিি উিরানিকারীগণতক মতিািীে হাতর এই পানরিানরক মপিশি প্রদাতির জন্য আনম 

অনুতরাি কনরতেনছ:- 

 

ক্রনমক 

িং 

িাম ও জন্ম োনর  সম্পকি মতিািীে হার % দিিানহক অিস্থা প্রনেিনন্ধো উিরানিকারীর স্বাের 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

      (১) 

      (২) 

      (৩) 

      (৪) 

      (৫) 

      (৬) 

      (৭) 

      (৮) 

      (৯) 

      (১০) 

৩। ----------- িং ক্রনমতক উনেন ে ব্যনি আমার প্রনেিন্ধী সন্তাি। োর প্রনেিনন্ধোর সমথ িতি সমাজতসিা অনিদিতরর নিিন্ধি 

ও পনরচয়পে এিং কম িেমোহীিো ও উপাজিতি অেমো সংক্রান্ত মমনিতকল মিাতি ির সিদপে সংতোজি করা হইল (শুধুমাে 

প্রতোজু মেতে)। 

 

৪। আনম এই চাকনরর মকাি অংশ নিতশতির জন্য পূতি ি মকাি অিসর িাো িা আনুতোনিক গ্রহণ কনর িাই এিং িনিষ্যতে এই 

আতিদিপে সম্পতকি গৃহীে নসদ্ধান্ত উতে  িা কনরয়া মকাি আতিদি কনরি িা। 

 

পাসতপার্ ি সাইতজর 

সেুানয়ে ছনি 
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৫। অঙ্গীকারিামাঃ 

(ক) আমার জািামতে আমার নিকর্ সরকাতরর মকাি পাওিা িাই। েথানপও এই মপিশি পনরতশাতির পর মে মকাি সমতয় 

অন্যে মকাি আদায়তোগ্য অতথ ির নিিয় মগাচরীর্ভে হইতল োহা পানরিানরক অিসর িাো/নিজস্ব সম্পনি হইতে আনম ও আমার 

উিরানিকারী মিরৎ নদতে িাধ্য থানকি/থানকতি। 

 

( ) েনদ পরিেী সমতয় মদ া োয় মে, নিনি মমাোতিক মে পনরমাণ অথ ি মপিশি নহসাতি পাওয়ার অনিকারী আমাতক োহা 

অতপো মিনশ পনরমাতণ অিসর িাো/আনুতোনিক প্রদাি করা হইয়াতছ, োহা হইতল গৃহীে অনেনরি অথ ি অিসর 

িাো/পানরিানরক অিসর িাো/নিজস্ব সম্পনি হইতে আনম ও আমার উিরানিকারী মিরৎ নদতে িাধ্য থানকি/থানকতি। 

 

৬। আনুতোনিক ও অিসর িাো প্রদািঃ 

 

(ক) আনম প্রিাি/নিিাগীয়/তজলা/উপতজলা নহসািরেণ কম িকেিার কাে িালয় ---------------------------------------------------

------------------------ হইতে আনুতোনিক গ্রহণ কনরতে ইচ্ছুক। সুেরাং আনুতোনিতকর র্াকার মচক/EFT আমার নিকর্/ 

( ) উপানুতেতদ উতেন ে আমার ব্যাংক একাউতন্ট মপ্ররণ কনরিার জন্য অনুতরাি কনরতেনছ। 

 

( ) ইহা ছাড়া আমার মানসক অিসর িাো EFT এর মাধ্যতম ---------------------------------------------ব্যাংক,  

………...-------------------------------------------------------- শা ায় আমার চলনে/সঞ্চয়ী নহসাি িং---------------- 

এ মপ্ররতণর জন্য অনুতরাি কনরতেনছ। 

 

৭। নিতন আমার নেিটি িমুিা স্বাের এিং হাতের বৃদ্ধাঙ্গুতলর ছাপ সেুানয়ে কনরয়া মদওয়া হইল:- 

 

         ক্রনমক িং   পূণ ি স্বাের   সংনেি স্বাের   িাম/িাি বৃদ্ধাঙ্গুতলর ছাপ 

   (১) 
 

(২) 
 

(৩) 

 

সেুায়িকারীর োনর সহ স্বাের 

সীলতমাহর (িামযুি) 

 

৮। আতিদিকারীর িাক ঠিকািাঃ 

 

(ক) িেিমাি ---------------------------------------------------------------------- 

  ---------------------------------------------------------------------- 

  ---------------------------------------------------------------------- 

 

 ( ) স্থায়ী ---------------------------------------------------------------------- 

  ---------------------------------------------------------------------- 

  ---------------------------------------------------------------------- 

 

আপিার অনুগে 

 

                                                                আতিদিকারীর স্বাের ও োনর : ---------------------------------------

- 

িাম: ---------------------------------------

- 

                                                                                                পদনি: ---------------------------------------

- 

                                                                                         মশি অনিস: ---------------------------------------

- 
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নদ্বেীয় অংশ 

 

(দির/অনিস কর্তিক পূরণ কনরতে হইতি) 

 

১.০০ কম িচারীর চাকনরর নিিরণঃ 
 

 ১.০১ িাম    : --------------------------------------------------------------- 

১.০২ জােীয় পনরচয় িম্বর   : --------------------------------------------------------------- 

 ১.০৩ নপোর িাম   : --------------------------------------------------------------- 

 ১.০৪ মাোর িাম   : --------------------------------------------------------------- 

 ১.০৫ জােীয়ো    : --------------------------------------------------------------- 

 ১.০৬ অিসতরর সমতয় পদনি  : --------------------------------------------------------------- 

 ১.০৭ জন্ম োনর    : --------------------------------------------------------------- 

 ১.০৮ চাকনরতে মোগদাতির োনর   : --------------------------------------------------------------- 

 ১.০৯ চাকনর হইতে অিসরগ্রহতণর োনর  : --------------------------------------------------------------- 

 ১.১০ মপিশতির প্রকৃনে   : --------------------------------------------------------------- 

  

২.০০ চাকনরর  নেয়াি 

 

২.০১ নিরনেসহ চাকনরর মমার্ দদঘ িু ঃ    

 

--------------------- োনর  হইতে ------------------- োনর  পে িন্ত ----------- িৎসর ---------- মাস ---------নদি 

 

২.০২  অতোগ্য চাকনর (অসািারণ ছুটি/নিরনেকাল/অন্যান্য েনদ থাতক): 

 

 
 

 

মমার্ঃ ----------- িৎসর ----------মাস -----------নদি 

 

 

২.০৩ নির্ চাকনরকাল (২.০১ ∑ ২.০২):          ----------- িৎসর ----------মাস -----------নদি 

 

 

২.০৪  অন্যান্য মোগ্য চাকনর (সামনরক/যুদ্ধকালীি/ঘার্নে মওর্কিসহ অন্যান্য েনদ থাতক): 

--------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------। 

 

 
 

      মমার্ঃ ----------- িৎসর ----------মাস -----------নদি 

 

২.০৫ মমার্ মোগ্য চাকনর (২.০৩ + ২.০৪):                      ------------ িৎসর -----------মাস -----------নদি 

 

 

 



220 
 

৩.০০ অিসর িাো ও আনুতোনিতকর পনরমাণঃ 

 

৩.০১ চূড়ান্ত অিসরগ্রহতণর অব্যিনহে পূতি ির োনরত  মশি  

মানসক গৃহীেব্য মিেি (ইএলনপনস অনুোয়ী)  র্াকা :-------------------------------------- 

৩.০২ অিসর িাোর হার (%)            :-------------------------------------- 

৩.০৩ মমার্ অিসর িাোর পনরমাণ (গ্রস মপিশি):  র্াকা :-------------------------------------- 

৩.০৪ মমার্ অিসর িাোর অি িাংশ (১/২):   র্াকা :-------------------------------------- 

৩.০৫ আনুতোনিতকর জন্য নিনিময় হার (প্রনে ১ র্াকার পনরিতেি)  র্াকা :-------------------------------------- 

৩.০৬ (ক) অিসর িাোর সমনপ িে অি িাংতশর নিনিমতয় প্রাপ্য  

আনুতোনিক:      র্াকা:-------------------------------------- 

                 (কথায়): ------------------------------------- 

( ) আনুতোনিক হইতে কেিি (েনদ থাতক)    র্াকা: ------------------------------------ 

৩.০৭ (ক) নির্ আনুতোনিক (কেিি িাতদ):      র্াকা:------------------------------------- 

                  (কথায়):------------------------------------- 

( ) নির্ মানসক অিসর িাো:      র্াকা:------------------------------------- 

                  (কথায়):------------------------------------- 

৪.০০ অনিস প্রিাতির মন্তব্যঃ 

  

৪.০১ আতিদিকারীর নিকর্ নিনিনণ িে নিিয় ব্যেীে অন্য মকাি পাওিা িাই: 

  (ক)--------------------------------------------------------------------- 

  ( )---------------------------------------------------------------------- 

  (গ)---------------------------------------------------------------------- 

     ----------------------------------------------------------------------- 

৪.০২ মমার্ পাওিা {৪.০১ এর (ক)+( )+(গ)+ --------}: 

৪.০৩ সুপানরশঃ 

এই কাে িালতয় সংরনেে িনথপোনদ এিং দান লকৃে দনললানদর নিনিতে োহাতক অিসর িাো ও 

আনুতোনিক পনরতশাতির মঞ্জুনর প্রদাতির জন্য সুপানরশ করা োইতেতছ/সুপানরশ করা োইতেতছ িা। 

 

 
 

মন্ত্রণালয়/নিিাগ/অনিদির/পনরদির/দির প্রিাতির স্বাের 

                                                                      সীলতমাহর (িামযুি) 

 

োনর :------------------------------- 
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র্তেীয় অংশ 

৫.০০ মঞ্জুরকারী কর্তিপতের আতদশঃ 

 

৫.০১ (ক) নিনস্বােরকারী নিনিে মে, জিাি/তিগম -----------------------------------------------------------

এর চাকনর সম্পূণ িরূতপ সতন্তািজিক। সুেরাং পূণ ি অিসর িাো এিং/িা আনুতোনিতকর মঞ্জুনর োহা অিসর িাো 

নিনি মমাোতিক প্রাপ্য োহা এেদ্বারা অনুতমাদি করা হইল। 

 

অথিা, 

 

( ) নিনস্বােরকারী নিনিে মে, জিাি/তিগম ---------------------------------------------------------------------

এর চাকনর সম্পূণ িরূতপ সতন্তািজিক িতহ। এই কারতণ নস্থরকৃে নসদ্ধাতন্তর আতলাতক উি কম িচারীর অিসর িাো ও 

আনুতোনিক নিনরূপ পনরমাতণ হ্রাস করা হইল (প্রতোজু মেতে): 

 (১) অিসর িাো হ্রাতসর পনরমাণ  : র্াকা:-------------------------------------------- 

       (কথায়)------------------------------------------ 

 (২) আনুতোনিক হ্রাতসর পনরমাণ  : র্াকা: -------------------------------------------- 

       (কথায়)------------------------------------------ 

 (৩) এইরূপ হ্রাতসর পর প্রাপ্য অিসর িাো : র্াকা:-------------------------------------------- 

       (কথায়)------------------------------------------ 

 (৪) এইরূপ হ্রাতসর পর প্রাপ্য আনুতোনিক : র্াকা: -------------------------------------------- 

       (কথায়)------------------------------------------ 

 (৫) এইরূপ হ্রাসকৃে অিসর িাো এিং/িা আনুতোনিতকর মঞ্জুনর এেদ্বারা অনুতমাদি করা হইল। 

অথিা, 

(গ) নিনস্বােরকারী নিনিে মে, জিাি/তিগম --------------------------------------------------------------------- 

এর মপিশি মকইস এর িা-দািী প্রেুয়িপে এিং/িা অন্যান্য প্রতয়াজিীয় কাগজপোনদ সরিরাহ করা সম্ভি হয় িাই। 

এই কারতণ উি কম িচারীর প্রাপ্য আনুতোনিতকর শেকরা ৮০ িাগ িািদ মমার্ ------------------------------------ 

র্াকা এিং প্রাপ্য নির্ মানসক মপিশি িািদ মমার্ -------------------------------------------- র্াকা সামনয়কিাতি 

এেদ্বারা অনুতমাদি করা হইল। 

[ 

৫.০২ প্রচনলে নিয়মানুোয়ী মমার্ নির্ আনুতোনিক ----------------------------------- র্াকা এিং নির্ মানসক 

অিসর িাো িািদ ----------------------------------------------- র্াকা পনরতশাি করা োইতে পাতর। 

 

৫.০৩ আতিদিকারীর অিেিমাতি আতিদিকারীর মতিািীে ব্যনি/আতিদতির প্রথম অংতশর ২ অনুতেতদ িনণ িে  

দিি উিরানিকারীগণ মপিশি সুনিিা পাইতে পাতরি। 

 

োনর : --------------------------                                                                মঞ্জুরকারী কর্তিপতের স্বাের 

                                                                                                                           সীলতমাহর (িামযুি) 
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চত্যথ ি অংশ 

 

(নহসািরেণ অনিতস ব্যিহাতরর জন্য) 

 

৬.০০ নহসািরেণ কাে িালতয়র মন্তব্যঃ 

 

৬.০১ প্রেুানশে মশি মিেিপে পরীো কনরয়া সঠিক পাওয়া নগয়াতছ এিং েথােথ কর্তিপে কর্তিক িা-দািী 

প্রেুয়িপে প্রদাি কনরিার কারতণ োহা এই কাে িালয় কর্তিক গৃহীে হইয়াতছ। 

 

৬.০২ পূি িিেী পৃিাসমূতহ িনণ িে নহসাি ও গণিাসমূহ পরীো কনরয়া সঠিক পাওয়া নগয়াতছ এিং মোগ্য চাকনরর 

দদঘ িু  নিরীোপূি িক গৃহীে হইয়াতছ। 

 

৬.০৩ মোগ্য কর্তিপে কর্তিক ------------------------------- োনরত  ------------------------------------- িং 

মপিশি মঞ্জুনর আতদশ প্রদাি করা হইয়াতছ। 

 

৬.০৪ এমোস্থায় নিতনাি পনরমাণ অিসর িাো ও আনুতোনিক পনরতশাি আতদশ জানর করা হইল: 

 

  (ক) মমার্ অিসর িাোর পনরমাণ (গ্রস মপিশি) : র্াকা ----------------------------------------------- 

  ( ) মমার্ অিসর িাোর সমনপ িে অি িাংতশর  

       নিনিমতয়  আনুতোনিতকর পনরমাণ  : র্াকা ----------------------------------------------- 

           (কথায়) ----------------------------------------------- 

  (গ) নির্ আনুতোনিতকর পনরমাণ  :  র্াকা ---------------------------------------------- 

                  (কথায়) ---------------------------------------------- 

  (ঘ) নির্ মানসক অিসর িাোর পনরমাণ  :  র্াকা ---------------------------------------------- 

                  (কথায়) ---------------------------------------------- 

৬.০৫ অিসর িাো আরতম্ভর োনর : ---------------------------------------- 

৬.০৬ অিসর িাো ও আনুতোনিক পনরতশাতির স্থাি/মাধ্যম: 

 

(ক) স্থাি:  

প্রিাি/নিিাগীয়/তজলা/উপতজলা নহসািরেণ কম িকেিার কাে িালয় ----------------------------(পূণ ি 

ঠিকািা);  

  ( ) মাধ্যম: 

   (i) অিসর িাো:- EFT এর মাধ্যতম োহার ব্যাংক একাউতন্ট; 

   (ii) আনুতোনিক:- মচক/ EFT এর মাধ্যতম োহার নিকর্/ব্যাংক একাউতন্ট; 

  (গ) ব্যাংক একাউন্ট িম্বর: 

-------------------------------------------------- ব্যাংক, ------------------------------------------ 

শা ায় োহার চলনে/সঞ্চয়ী নহসাি িং-------------------------------------------------------। 
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৬.০৭ মপিশি পনরতশাি আতদশ (নপনপও) িম্বর---------------------------------োনর ------------------------- 

উপতরাি ৬.০৬ িং অনুতেতদ িনণ িে কাে িালয়/শা ায় মপ্ররণ করা হইল। 

 

 

োনর :-----------------------------        স্বাের:--------------------------- 

সহকারী মহা নহসািরেক/ 

        নিরীো ও নহসািরেণ কম িকেিা 

   সীলতমাহর (িামযুি) 

 

 

 

 

মিার্: 

 

১। (ক) নহসািরেণ অনিতসর আপনির মূল কনপ  নিয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয়/নিিাগ/অনিদির/পনরদির/দির িরািতর 

জানরর সাতথ সাতথ ইহার অনুনলনপ অিগনে ও একটি নিনদ িষ্ট সময়সীমার মতধ্য প্রতয়াজিীয় ব্যিস্থা গ্রহতণর জন্য অনির্ 

আপনির সনহে সংনিষ্ট কম িচারীর িাতম োহার িেিমাি কম িস্থতল িাকতোতগ প্রেুয়িসহ মপ্ররণ কনরতে হইতি। 

 

( ) নহসািরেণ অনিতসর আপনির আতরা একটি কনপ অনির্ আপনির সনহে সংনিষ্ট কম িচারীর নিকর্ মপ্ররণ 

কনরিার অনুতরািসহ োহার নিি িাহী কম িকেিার প্রেতত্ন জানর কনরতে হইতি এিং একটি নিনদ িষ্ট সময়সীমা উতে  

কনরয়া নদতে হইতি। মপিশি মকইতসর মকাি অংশ সম্পতকি নহসািরেণ অনিতসর আপনি থানকতল কোণ কম িকেিার 

সনহে পে নিনিমতয়র মাধ্যতম োহা নিষ্পনি কনরতে হইতি। 

 

২। নহসািরেণ অনিতসর আপনির সনহে সংনিষ্ট কম িচারীর িেিমাি মপানষ্টং িা অিস্থাি জািাতিার জন্য সংনিষ্ট 

মন্ত্রণালয়/নিিাগ/অনিদির/পনরদির/দিরতক অনুতরাি কনরতে হইতি এিং মন্ত্রণালয়/নিিাগ/অনিদির/পনরদির/দির 

উি কম িচারীর অিস্থাি িা মপানষ্টং নিরীো অনিসতক জািাইতে িাধ্য থানকতি। 
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সংতোজিী-৫ 

 

পানরিানরক মপিশি িরম ২.২ 

 

িাম  : ------------------------------------------------------------------------------- 

জােীয় পনরচয় িম্বর: ------------------------------------------------------------------------------- 

মশি পদনি : ------------------------------------------------------------------------------- 

মশি অনিস : ------------------------------------------------------------------------------- 

 

এর মৃত্যুতে পানরিানরক মপিশি সংক্রান্ত। 

 

 

নিতদ িশািনল 

 

১। আতিদিকারী দিি উিরানিকার সিদপেসহ িরতমর প্রথম অংশ পূরণ কনরয়া ৩ (নেি) কনপ মৃে কম িচারীর মশি 

অনিস প্রিাতির নিকর্ দান ল কনরতিি। মতিািীে উিরানিকারগণ একক অনিিািকতে একটি আতিদিপে দান ল 

কনরতিি। 

 

২। অনিস প্রিাি িরতমর নদ্বেীয় অংশ পূরণ কনরয়া িা-দািী প্রেুয়িপে ও মন্তব্য/সুপানরশসহ ২ (দুই) কনপ িরম 

মপিশি মঞ্জুরকারী কর্তিপতের নিকর্ মপশ কনরতিি। 

 

৩। মঞ্জুরকারী কর্তিপে িা-দািী প্রেুয়িপেসহ সকল দনললপে োচাই কনরয়া িরতমর র্তেীয় অংশ পূরণ কনরতিি। 

নেনি অিসর িাো ও আনুতোনিক মঞ্জুনরর আতদশ নদতিি এিং মপিশি পনরতশাি আতদশ জানরর জন্য মঞ্জুনর 

আতদশসহ ১ (এক) কনপ িরম সংনিষ্ট নহসািরেণ অনিতস মপ্ররণ কনরতিি। 

 

৪। নহসািরেণ অনিস প্রেুানশে মশি মিেিপে, িা-দািী প্রেুয়িপে ও মঞ্জুনর আতদশসহ পরিেী প্রতয়াজিীয় অন্যান্য 

সকল নহসাি চূড়ান্ত নিরীোতন্ত িরতমর চত্যথ ি অংশ পূরণ কনরতি এিং মপিশি পনরতশাি আতদশ (নপনপও) জানর 

কনরতি। 

 

৫। সঠিক েতযর অিাতি মপিশি নিষ্পনি োহাতে নিলনম্বে িা হয় মস জন্য িরতমর মে মকাি স্থাতির অপ্রতয়াজিীয় অংশ 

কানল নদয়া কাটিয়া নদতে হইতি এিং েথাস্থাতি প্রতয়াজিীয় সঠিক েয নলন তে/সংতোজি কনরতে হইতি। 
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             প্রথম অংশ 

 

(উিরানিকারী/উিরানিকারীগণ নিতজ আতিদিপে পূরণ ও স্বাের কনরতিি) 

 

িরাির 

----------------------------------------------- 

----------------------------------------------- 

---------------------------------------------- 
 

 

নিিয়: পানরিানরক মপিশি পনরতশাতির আতিদি। 
 

 

মতহাদয়, 

আপিার অনিতসর প্রািি কম িচারী জিাি/তিগম-------------------------------------------------------------------- 

পদনি ------------------------ আমার (সম্পতকি) -----------------------নছতলি।  নেনি----------------------------- োনরত  

মৃত্যুিরণ কনরিার কারতণ নিনি মমাোতিক প্রাপ্য োহার চাকনরর পানরিানরক অিসর িাো ও আনুতোনিক আমাতক প্রদাতির 

জন্য অনুতরাি কনরতেনছ। 

  

২। আনম োহার দিি উিরানিকারী/এিং পনরিাতরর অন্যান্য সদস্যরা আমাতক োহাতদর অনিিািক নিতয়াগ কনরয়া এই 

পানরিানরক অিসর িাো ও আনুতোনিক উতিালি কনরিার েমো অপ িণ কনরয়াতছি (নসটি কতপ িাতরশতির 

কাউনন্সলর/তপৌরসিার মময়র/ইউনিয়ি পনরিতদর মচয়ারম্যাি কর্তিক প্রদি সিদ সংযুি করা হইল)। 

  

৩। আনম এই চাকনরর মকাি অংশ নিতশতির দািীতে পূতি ি মকাি অিসর িাো িা আনুতোনিক গ্রহণ কনর িাই এিং 

িনিষ্যতে এই আতিদিপে সম্পতকি গৃহীে নসদ্ধান্ত উতে  িা কনরয়া মকাি আতিদি কনরি িা। 

  

৪। অংগীকারিামাঃ 

 

(ক) োহার নিকর্ সরকাতরর মকাি পাওিা থানকতল োহা আনম নিনি মমাোতিক পনরতশাি কনরতে সম্মে আনছ। এই 

মপিশি পনরতশাতির পরও মে-মকাি সময় অন্যে মকাি আদায়তোগ্য অতথ ির নিিয় মগাচরীর্ভে হইতল োহা 

আমার পানরিানরক অিসর িাো/নিজস্ব সম্পনি হইতে আনম মিরৎ প্রদাি কনরতে িাধ্য থানকি। 

  

( ) েনদ পরিেী সমতয় মদ া োয় মে, নিনি মমাোতিক আনম মে পনরমাণ অথ ি মপিশি নহসাতি পাওয়ার অনিকারী 

আমাতক োহা অতপো মিশী পনরমাতণ অিসর িাো/আনুতোনিক প্রদাি করা হইয়াতছ, োহা হইতল গৃহীে 

অনেনরি অথ ি আমার পানরিানরক অিসর িাো/নিজস্ব সম্পনি হইতে আনম মিরৎ নদতে িাধ্য থানকি। 

 

৫। আনুতোনিক ও অিসর িাো প্রদািঃ 

 

(ক) আনম প্রিাি/নিিাগীয়/তজলা/উপতজলা নহসািরেণ কম িকেিার কাে িালয় ---------------------------------------------------

------------------------ হইতে আনুতোনিক গ্রহণ কনরতে ইচ্ছুক। সুেরাং আনুতোনিতকর র্াকার মচক/EFT আমার 

নিকর্/( ) উপানুতেতদ উতেন ে আমার ব্যাংক একাউতন্ট মপ্ররণ কনরিার জন্য অনুতরাি কনরতেনছ। 

 

উিরানিকারী/ 

উিরানিকারীগতণর 

পাসতপার্ ি সাইতজর 

সেুানয়ে ছনি 
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( ) ইহা ছাড়া মানসক অিসর িাো EFT এর মাধ্যতম ----------------------------------------- ব্যাংক, ---------------------

--------------------- শা ায় আমার চলনে/সঞ্চয়ী নহসাি িং---------------------------------------------- এ মপ্ররতণর জন্য 

অনুতরাি কনরতেনছ। 

 

৬। নিতন আমার নেিটি িমুিা স্বাের এিং হাতের বৃদ্ধাঙ্গুনলর ছাপ সেুানয়ে কনরয়া মদওয়া হইল: 

  

ক্রনমক িং  পূণ ি স্বাের  সংনেি স্বাের িাম/িাি বৃদ্ধাঙ্গুনলর ছাপ 

 ১। 

২। 

৩। 

 

োনর সহ সেুায়িকারীর স্বাের 

       সীলতমাহর (িামযুি) 

 

 

৭। আতিদিকারীর িাক ঠিকািাঃ 

 

(ক) িেিমাি: 

--------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------- 

 

( ) স্থায়ী: 

--------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------- 

                        ---------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

 

   আপিার অনুগে 

 

 

                                                                          আতিদিকারীর স্বাের ও োনর : -------------------------------

- 

                                                                          িাম:--------------------------------

- 

                                                         মৃে কম িচারীর িাম: ------------------------------

- 

                                                                   মশি পদনি: ------------------------------

- 

                                                               মশি অনিস: ------------------------------

- 
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নদ্বেীয় অংশ (কঃ পুরােি) 

 

(তপিশি মিাগরে অিস্থায় মৃেিরণ কনরতল অথ িাৎ মেই মেতে নপনপও জানর হইয়া মপিশি মিাগ করা 

হইতেনছল মসই মেতে পুরােি নপনপও সংতশািতির জন্য এই অংশ অনিস কর্তিক পূরণ কনরতে হইতি।) 

 

১.০০ ইেঃপূতি ি মঞ্জুনরকৃে অিসর িাো সম্পনকিে েযানদ 

 

১.০১ মৃে/অিসরপ্রাি কম িচারীর িাম   : 

১.০২ জােীয় পনরচয় িম্বর    : 

১.০৩ মৃত্যুর/অিসতরর োনরত  পদনি  : 

১.০৪ অিসরগ্রহতণর োনর    : 

১.০৫ প্রমাণসহ মপিশিাতরর মৃত্যুর োনর  (মৃত্যু সিদসহ): 

১.০৬ প্রাি সি িতশি মানসক অিসর িাোর পনরমাণ র্াকা  : ---------------------------------------------------- 

        (কথায়)   ----------------------------------------------------- 

১.০৭ মানসক পানরিানরক অিসর িাোর পনরমাণ র্াকা : ----------------------------------------------------- 

      (কথায়)     ----------------------------------------------------- 

১.০৮ পুরােি নপনপও িং ও োনর    : ----------------------------------------------------- 

       ------------------------------------------------------ 

 

 

োনর : ----------------------------  

                                         মন্ত্রণালয়/নিিাগ/অনিদির/পনরদির/দির প্রিাতির স্বাের 

                                                                                                          সীলতমাহর (িামযুি) 
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নদ্বেীয় অংশ ( ঃ নূেি) 

 

(চাকনররে অিস্থায় অথিা মপিশি মঞ্জুতরর পূতি ি মৃত্যুর 

মেতে এই অংশ অনিস কর্তিক পূরণ কনরতে হইতি) 

 

১.০০ মৃে কম িচারীর চাকনরর নিিরণ  

  

১.০১ িাম         : -------------------------------------------------------------------- 

১.০২ জােীয় পনরচয় িম্বর        : -------------------------------------------------------------------- 

১.০৩ নপোর িাম        : -------------------------------------------------------------------- 

১.০৪ মাোর িাম        : -------------------------------------------------------------------- 

১.০৫ অিসর/মৃত্যুর সময় পদনি       : -------------------------------------------------------------------- 

১.০৬ জন্ম োনর         : -------------------------------------------------------------------- 

১.০৭ চাকনরতে মোগদাতির োনর        : -------------------------------------------------------------------- 

১.০৮ চাকনর হইতে অিসরগ্রহতণর োনর : -------------------------------------------------------------------- 

১.০৯ মপিশতির প্রকৃনে        : -------------------------------------------------------------------- 

১.১০  মৃত্যুর োনর  (প্রমাণপেসহ)       : -------------------------------------------------------------------- 

 

২.০০ মৃে কম িচারীর চাকনরর  নেয়াি 

 

২.০১ নিরনেসহ চাকনরর মমার্ দদঘ িু :    

 

         --------------------- োনর  হইতে ------------------- োনর  পে িন্ত -----------িৎসর ----------মাস -----------নদি 

 

২.০২  অতোগ্য চাকনর (অসািারণ ছুটি/নিরনেকাল/অন্যান্য েনদ থাতক): 

 
 

 

 

মমার্ঃ ---------- িৎসর ---------- মাস -----------নদি 

 

 

২.০৩ নির্ চাকনরকাল (২.০১ - ২.০২):                    ------------ িৎসর ---------- মাস -----------নদি 

 

২.০৪  অন্যান্য মোগ্য চাকনর (সামনরক/যুদ্ধকালীি/ঘার্নে মওর্কিসহ অন্যান্য েনদ থাতক): 

--------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------। 

 
 

       মমার্ঃ ----------- িৎসর ---------- মাস -----------নদি 

 

২.০৫ মমার্ মোগ্য চাকনর (২.০৩ + ২.০৪):                   ------------ িৎসর ---------- মাস -----------নদি 
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৩.০০ মৃে কম িচারীর অিসর িাো ও আনুতোনিতকর পনরমাণঃ 
 

৩.০১ অিসতরর অব্যিনহে পূতি ির োনরত  মশি মানসক  

গৃহীেব্য মিেি (ইএলনপনস অনুোয়ী)   র্াকা:-------------------------------------- 

৩.০২ অিসর িাোর হার (%)          :-------------------------------------- 

৩.০৩ মমার্ অিসর িাোর পনরমাণ:    র্াকা:-------------------------------------- 

৩.০৪ মমার্ অিসর িাোর অি িাংশ (১/২):   র্াকা:-------------------------------------- 

৩.০৫ আনুতোনিতকর জন্য নিনিময় হার (প্রনে ১ র্াকার পনরিতেি): র্াকা:-------------------------------------- 

৩.০৬ (ক) অিসর িাোর সমনপ িে অি িাংতশর নিনিমতয় প্রাপ্য  

            আনুতোনিক:      র্াকা:-------------------------------------- 

                  (কথায়)------------------------------------- 

( ) আনুতোনিক হইতে কেিি (েনদ থাতক)  র্াকা:-------------------------------------- 

৩.০৭ (ক) নির্ আনুতোনিক (কেিি িাতদ):               র্াকা:-------------------------------------- 

                  (কথায়)------------------------------------- 

( ) নির্ মানসক পানরিানরক অিসর িাো:  র্াকা: -------------------------------------- 

                   (কথায়)------------------------------------- 

৪.০০ অনিস প্রিাতির মন্তব্য: 

 

৪.০১ জিাি/তিগম ----------------------------------------------- পদনি --------------------------------- এই 

কাে িালতয় কম িরে নছতলি। নেনি -------------------------------------------- োনরত  মৃত্যুিরণ কনরয়াতছি। োহার 

নিকর্ নিনিনণ িে নিিয় ব্যেীে অন্য মকাি পাওিা িাই। 

  (ক) ---------------------------------------------------------------------------- 

  ( ) ---------------------------------------------------------------------------- 

  (গ) ---------------------------------------------------------------------------- 

     ------------------------------------------------------------------------------ 

     

৪.০২ মমার্ পাওিা {৪.০১ এর (ক)+( )+(গ)+ --------}: র্াকা: -------------------------------------- 

 

৪.০৩ আতিদিকারী জিাি/তিগম ------------------------------------- মৃে জিাি/তিগম ----------------------

এর দিি উিরানিকারী। এই কাে িালতয় সংরনেে িনথপোনদ এিং নসটি কতপ িাতরশতির কাউনন্সলর/তপৌরসিার 

মময়র/ইউনিয়ি পনরিতদর মচয়ারম্যাতির প্রেুয়তির নিনিতে ইহা নিনিে হওয়া নগয়াতছ। অন্যান্য আইিানুগ 

উিরানিকারীগণ োহাতক অনিিািক মতিািীে কনরিার কারতণ পানরিানরক অিসর িাো ও আনুতোনিক 

পনরতশাতির মঞ্জুনর োহাতক প্রদাতির জন্য সুপানরশ করা োইতেতছ। 

 
 

 

 

োনর : ----------------------------    মন্ত্রণালয়/নিিাগ/অনিদির/পনরদির/দির প্রিাতির স্বাের 

                                                                                               সীলতমাহর (িামযুি) 
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র্তেীয় অংশ 

 

৫.০০ মঞ্জুরকারী কর্তিপতের আতদশঃ 

৫.০১ (ক) নিনস্বােরকারী নিনিে মে, জিাি/তিগম ---------------------------------------------------------

এর চাকনর সম্পূণ িিাতি সতন্তািজিক। সুেরাং পূণ ি অিসর িাো এিং/িা আনুতোনিতকর মঞ্জুনর, োহা অিসর িাো 

নিনি মমাোতিক প্রাপ্য োহা এেদ্বারা অনুতমাদি করা হইল। 

অথিা 

( ) নিনস্বােরকারী নিনিে মে, জিাি/তিগম ---------------------------------------------------------------------

- 

এর চাকনর সম্পূণ িরূতপ সতন্তািজিক িতহ। এ কারতণ নস্থরকৃে নসদ্ধাতন্তর আতলাতক উি কম িচারীর অিসর িাো ও 

আনুতোনিক নিনরূপ পানরমাতণ হ্রাস করা হইল (প্রতোজু মেতে): 

  (১) অিসর িাো হ্রাতসর পনরমাণ   : র্াকা:-------------------------------------------- 

       (কথায়)------------------------------------------ 

  (২) আনুতোনিক হ্রাতসর পনরমাণ   : র্াকা: -------------------------------------------- 

       (কথায়)------------------------------------------ 

  (৩) এইরূপ হ্রাতসর পর প্রাপ্য অিসর িাো : র্াকা:-------------------------------------------- 

       (কথায়)------------------------------------------ 

  (৪) এইরূপ হ্রাতসর পর প্রাপ্য আনুতোনিক : র্াকা: -------------------------------------------- 

       (কথায়)------------------------------------------ 

  (৫) এইরূপ হ্রাসকৃে অিসর িাো এিং/িা আনুতোনিতকর মঞ্জুনর এেদ্বারা অনুতমাদি করা হইল। 

অথিা, 

(গ) নিনস্বােরকারী নিনিে মে, জিাি/তিগম ---------------------------------------------------------------------

এর মপিশি মকইতসর িা-দািী প্রেুয়িপে এিং/িা অন্যান্য প্রতয়াজিীয় কাগজপোনদ সরিরাহ করা সম্ভি হয় িাই। 

এই কারতণ উি কম িচারীর প্রাপ্য আনুতোনিতকর শেকরা ৮০ িাগ িািদ মমার্ ------------------------------------- 

র্াকা এিং প্রাপ্য নির্ মানসক মপিশি িািদ মমার্ ------------------------------------------------ র্াকা 

সামনয়কিাতি এেদ্বারা অনুতমাদি করা হইল। 

৫.০২ মৃে কম িচারী জিাি/তিগম --------------------------------------------------------- এর পানরিানরক 

অিসর িাো এিং/িা আনুতোনিক োহা অিসর িাো নিনি মমাোতিক  প্রাপ্য োহা োহার দিি উিরানিকারী 

জিাি/তিগম --------------------------------------- মক ৪.০৩ অনুতেতদর প্রস্তাি মমাোতিক প্রদাতির জন্য সুপানরশ 

অনুতমাদি করা হইল। 

৫.০৩ প্রচনলে নিয়মানুোয়ী আনুতোনিক এিং ------------------------------------- োনর  হইতে পানরিানরক 

অিসর িাো োহাতক পনরতশাি করা োইতে পাতর। 

 
 

 

োনর : ---------------------------                    মঞ্জুরকারী কর্তিপতের স্বাের  

          সীলতমাহর (িামযুি) 
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চত্যথ ি অংশ 

 

(নহসািরেণ অনিতসর ব্যিহাতরর জন্য) 

 

৬.০০ নহসািরেণ কাে িালতয়র মন্তব্যঃ 

 

৬.০১ প্রেুানশে মশি মিেিপে পরীো কনরয়া সঠিক পাওয়া নগয়াতছ এিং েথােথ কর্তিপে কর্তিক িা-দািী 

প্রেুায়িপে প্রদাি কনরিার কারতণ োহা এই কাে িালয় কর্তিক গৃহীে হইয়াতছ। 

 

৬.০২ পূি িিেী পৃিাসমূতহ িনণ িে নহসাি ও গণিাসমূহ পরীো কনরয়া সঠিক পাওয়া নগয়াতছ এিং মোগ্য চাকনরর 

দদঘ িু  নিরীোপূি িক গৃহীে হইয়াতছ। 

 

৬.০৩ মোগ্য কর্তিপে কর্তিক  ------------------------------------ োনরত  ------------------------- িং মপিশি 

মঞ্জুনর আতদশ প্রদাি করা হইয়াতছ। 

 

৬.০৪ এমোিস্থায় নিতনাি পনরমাণ পানরিানরক অিসর িাো ও আনুতোনিক পনরতশাি আতদশ জানর করা হইল:- 

  (ক) মমার্ পানরিানরক অিসর িাোর পনরমাণ (গ্রস মপিশি) : র্াকা ------------------------------------- 

        (কথায়) ------------------------------------ 

( ) মমার্ অিসর িাোর সমনপ িে অি িাংতশর নিনিমতয়  

           আনুতোনিতকর পনরমাণ    : র্াকা ------------------------------------- 

                  (কথায়) ------------------------------------- 

(গ) নির্ আনুতোনিতকর পনরমাণ   : র্াকা-------------------------------------- 

        (কথায়)------------------------------------ 

  (ঘ) নির্ মানসক পানরিানরক অিসর িাোর পনরমাণ : র্াকা ------------------------------------- 

        (কথায়) ------------------------------------ 

৬.০৫ মানসক পানরিানরক অিসর িাো আরতম্ভর োনর :------------------------------------ 

 

৬.০৬ অিসর িাো ও আনুতোনিক পনরতশাতির স্থাি/মাধ্যম: 

 

(ক) স্থাি:  

প্রিাি/নিিাগীয়/তজলা/উপতজলা নহসািরেণ কম িকেিার কাে িালয় ----------------------------(পূণ ি ঠিকািা);  

  ( ) মাধ্যম: 

   (i) অিসর িাো:- EFT এর মাধ্যতম োহার ব্যাংক একাউতন্ট; 

   (ii) আনুতোনিক:- মচক/ EFT এর মাধ্যতম োহার নিকর্/ব্যাংক একাউতন্ট; 

  (গ) ব্যাংক একাউন্ট িম্বর: 

-------------------------------------------------- ব্যাংক, ------------------------------------------ 

শা ায় োহার চলনে/সঞ্চয়ী নহসাি িং-------------------------------------------------------। 

 

 

৬.০৭ মপিশি পনরতশাি আতদশ (নপনপও) িম্বর ---------------------------------- োনর  ---------------------- 
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  উপতরাি ৬.০৬ িং অনুতেতদ িনণ িে কাে িালয়/শা ায় মপ্ররণ করা হইল। 

 
 

 

োনর : -------------------------------                              স্বাের -------------------------------- 

সহকারী মহা নহসািরেক/ 

নিরীো ও নহসািরেণ কম িকেিা 

                                                                            সীলতমাহর (িামযুি) 

 

 

 

 

*তিার্: 

 

১।       (ক) নহসািরেণ অনিতসর আপনির মূল কনপ নিয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয়/নিিাগ/অনিদির/পনরদির/দির িরািতর জানরর 

সাতথ সাতথ ইহার অনুনলনপ অিগনে ও একটি নিনদ িষ্ট সময়সীমার মতধ্য প্রতয়াজিীয় ব্যিস্থা গ্রহতণর জন্য আপনির 

সনহে সংনিষ্ট কম িচারীর িাতম োহার সি িতশি কম িস্থতল িাকতোতগ প্রেুয়িসহ মপ্ররণ কনরতে হইতি। 

 

( ) নহসািরেণ অনিতসর আপনির আতরা একটি কনপ আপনির সনহে সংনিষ্ট কম িচারীর নিকর্ মপ্ররণ কনরিার 

অনুতরািসহ োহার নিি িাহী কম িকেিার প্রেতন্ত জানর কনরতে হইতি এিং একটি নিনদ িষ্ট সময়সীমা উতে  কনরয়া 

নদতে হইতি। 

 

২। নহসািরেণ অনিতসর আপনির সনহে সংনিষ্ট কম িচারীর সি িতশি মপানস্টং িা অিস্থাি জািাতিার জন্য সংনিষ্ট 

মন্ত্রণালয়/নিিাগ/অনিদির/পনরদির/দিরতক অনুতরাি কনরতে হইতি এিং মন্ত্রণালয়/নিিাগ/অনিদির/পনরদির/দির 

উি কম িচারীর সি িতশি অিস্থাি িা মপানস্টং নহসািরেণ অনিসতক জািাইতে িাধ্য থানকতি। 
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সংতোজিী-৬ 

িমুিা স্বাের ও হাতের পোঁচ আঙ্গুতলর ছাপ 

 
 

১। নিতন আনুতোনিক ও অিসর িাোর আতিদিকারী জিাি/তিগম---------------------------------------------------- 

 পদনি (প্রতোজু মেতে)--------------------------------------নপো/স্বামী------------------------------------------- 

 এর নেিটি িমুিা স্বাের সেুানয়ে করা হইল। 

 

          ক্রনমক িং    পূণ ি স্বাের    সংনেি স্বাের 

  

(১) 

 

(২) 

 

(৩) 

 

 

২। নিতন আনুতোনিক ও অিসর িাোর আতিদিকারী জিাি/তিগম --------------------------------------------------- 

 পদনি (প্রতোজু মেতে)--------------------------------------নপো/স্বামী------------------------------------------- 

এর হাতের পোঁচ আঙ্গুতলর ছাপ সেুানয়ে করা হইল। 

 

ক্রনমক িং     আঙ্গুতলর িাম     ছাপ 

  

 

    (১)              িাম/িাি কনিি 

 

    (২)              িাম/িাি অিানমকা 

  

    (৩)              িাম/িাি মধ্যমা 

 

    (৪)              িাম/িাি েজিিী 

 

   (৫)              িাম/িাি বৃদ্ধাঙ্গুনল 

 

 

 

৩। উপযু িি িমুিা স্বাের ও  হাতের পোঁচ আঙ্গুতলর ছাপ আমার সমু্মত  প্রদাি করা হইয়াতছ। 

 

 
 

 

                                                                         সেুায়িকারী প্রথম মশ্রনণর মগতজতর্ি কম িকেিার োনর সহ স্বাের 

  সীলতমাহর (িামযুি) 
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সংতোজিী-৭ 

 
 

আনুতোনিক ও অিসর িাো উতিালি কনরিার জন্য েমো অপ িণ ও অনিিািক মতিািয়তির প্রেুয়িপে। 

 

১। আমরা নিনস্বােরকারীগণ  

মুরহুম/মরহুমা --------------------------------------------------- প্রািি (পদনি) --------------------------------- 

িেিমাি ঠিকািা: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

স্থায়ী ঠিকািা : গ্রাম :----------------------------------- িাকঘর : ------------------------------------------------- 

উপতজলা: ---------------------------------------------- মজলা: ---------------------------------------------------

এর দিি উিরানিকারী। োহার মৃত্যুর কারতণ আমরা জিাি/তিগম --------------------------------------------------

মক অনিিািক নিযুি কনরলাম এিং আমাতদর পতে আনুতোনিক ও অিসর িাো উতিালি কনরিার জন্য োহাতক 

েমো অপ িণ কনরলাম। 

 

ক্রনমক 

িং 

িাম জন্ম 

োনর  

িয়স সম্পকি মতিািীে 

হার (%) 

দিিানহক 

অিস্থা 

প্রনেিনন্ধো ছনি 

(স্টুাম্প 

সাইজ) 

োনর সহ 

স্বাের 
 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

  

২। -------- িং ক্রনমতক উনেন ে ব্যনি মরহুম/মরহুমা --------------------------------------------- এর প্রনেিন্ধী 

সন্তাি। োর প্রনেিনন্ধোর সমথ িতি সমাজতসিা অনিদিতরর নিিন্ধি ও পনরচয়পে এিং কম িেমোহীিো ও উপাজিতি 

অেমো সংক্রান্ত মমনিতকল মিাতি ির সিদপে সংতোজি করা হইল (শুধুমাে প্রতোজু মেতে)। 

 

৩। উপযু িি স্বােরকারীগণ মস্বোয়, স্বজ্ঞাতি এিং আমার সমু্মত  উপতরানেন ে েমো অপ িণ ও অনিিািক নিতয়াগ 

কনরয়াতছি। 

 

নি:দ্র: মতিািীে ব্যনিগণ এক হইতে িা পানরতল ১৬-০৪-১৯৫৯ নরঃ োনরত র স্মারক িং-২৫৬৬(৪০)-এি অনুসরণীয় হইতি। 

 
 

 

োনর সহ স্বাের 

নসটি কতপ িাতরশতির কাউনন্সলর/তপৌরসিার মময়র/ইউনিয়ি পনরিতদর মচয়ারম্যাি 

          সীলতমাহর (িামযুি) 
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সংতোজিী-৮ 

 

িা-দািী প্রেুয়িপে 

 

এই মতম ি প্রেুয়ি করা োইতেতছ মে, জিাি/তিগম ----------------------------------------------------------------- 

পদনি ------------------------------------------------- এর নিকর্ সরকাতরর পাওিা আতছ/িাই। 

২। অিসরগ্রহতণর অব্যিনহে পূি ি োনর  পে িন্ত োহার নিকর্ সরকাতরর নিনরূপ পাওিা আতছ (প্রতোজু মেতে) :- 

ক্রনমক িং  াে পাওিা র্াকার পনরমাণ 

১ ২ ৩ 

(ক) গানড় িাড়া  

( ) িানড় িাড়া  

(গ) প্রানিকারপ্রাি গানড়র অনগ্রম  

(ঘ) গৃহ নিম িাণ/ফ্ল্ুার্ ক্রয়/জনম ক্রয় ঋণ ও সুদ  

(ঙ) মর্র সাইতকল/গানড়র ঋণ ও সুদ  

(চ) কনম্পউর্ার ঋণ ও সুদ  

(ছ) গৃহ মমরামে ঋণ ও সুদ  

(জ) মর্নলতিাি নিল  

(ঝ) নিদুুৎ নিল  

(ঞ)   

 

৩। োহার নিরুতদ্ধ নিচার নিিাগীয় মামলা এিং নিিাগীয় মামলা অনিস্পন্ন আতছ/ িাই। 

 
 

 
 

    মন্ত্রণালয়/নিিাগ/অনিদির/পনরদির/দির প্রিাতির োনর সহ স্বাের 

     সীলতমাহর (িামযুি) 
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সংকর্াজনী-৯ 

নন-পিকজকেড সিকারি কম যচারিিকেি ই-চাকরি বৃত্তান্ত 

 

(কম যচািীিকেি জন্য) 

 

১।  োপ্তরিক তথ্যােরলঃ 

 

 (ক) মন্ত্রোলয়/রেভাি     :  

 (খ) অরিেপ্তি/েরিেপ্তি/েপ্তকিি নাম    : 

 (ি) সিকারি কম যচািীি েরিরচরত নম্বি (র্রে থাকক)   : 

 ( ) সিকারি কম যচািীি জাতীয় েরিচয় নম্বি   : 

 (ঙ) সিকারি কম যচািীি টিআইএন (র্রে থাকক)   : 

 (চ) জন্মস্থান-----------------গ্রাম/ওয়াড য-------------------উেকজলা/থানা----------------------পজলা--------------

-- 

 

২।  সািািে তথ্যােরলঃ 

 

 (ক) নাম       : 

 (খ) জন্ম তারিখ      : 

 (ি) রেতাি নাম      : 

 ( ) মাতাি নাম      : 

 (ঙ) স্থায়ী ঠিকানা      : 

 (চ) েতযমান ঠিকানা      : 

 (ে) রনজ পজলা      : 

 (জ) সিকারি চাকরিকত পর্ািোকনি তারিখ   : 

 (ঝ) েতযমান েকে পর্ািোকনি তারিখ    :  

 (ঞ) েতযমান েেরে, কম যস্থকলি ঠিকানা ও পিান নম্বি  : 

 (ে) চাকরি স্থায়ীকিকেি সিকারি আকেশ নং ও তারিখ  : 

 (ঠ) িকক্তি গ্রুে      : 

 (ড) রেকশষ পকান পিাকি ভুরিকল তািাি তথ্য   : 

 (ঢ) পিান নম্বি----------------------পমাোইল পিান:----------------------------ই-পমইল----------------------- 

 

৩।  তেোরিক অেস্থাঃ 

 

 (ক) রেোরিত/অরেোরিত/রেিো/তালাকপ্রাপ্ত/রেেত্নীক  : 

 (খ) স্বামী/স্ত্রীি নাম      : 
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 (ি) স্বামী/স্ত্রীি পেশা      : 

 ( ) স্বামী/স্ত্রীি জাতীয় েরিচয় নম্বি    : 

 (ঙ) স্বামী/স্ত্রীি টিআইএন (র্রে থাকক)    :  

 (চ) স্বামী/স্ত্রীি রনজ পজলা     : 

 (ে) স্বামী/স্ত্রী সিকারি কম যচািী িকল েরিরচরত নম্বি  : 

 (জ) স্বামী/স্ত্রী সিকারি কম যকতযা/কম যচািী িকল েতযমান েেরে ও অরিকসি ঠিকানা এেং পিান নম্বি:-------------         

             -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (ঝ) একারিক স্ত্রী থাককল তাকেি নাম ও ঠিকানা:---------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

৪। পেকল/পমকয়ি তথ্যঃ 

 

ক্র: নং নাম জন্ম তারিখ পেকল/পমকয় েয়স রেোরিত/অরেোরিত রেিো/প্ররতেন্ধী সন্তান 

 

 

৫। রশক্ষািত পর্াগ্যতাঃ 

 

ক্র: নং রডরগ্রি নাম রশক্ষা 

প্ররতষ্ঠাকনি নাম 

পোড য/ রেিরেোলয় রেষয় োকশি সন প্রাপ্ত রেভাি/পেেী/ 

রজরেএ/ রসরজরেএ 

    

৬।   (ক) পেকশ প্ররশক্ষেঃ 

 

ক্র: নং পকাকস যি নাম প্ররশক্ষে প্ররতষ্ঠাকনি নাম প্ররশক্ষকেি সময়কাল অথ যায়কনি উৎস 

   

      (খ) তেকেরশক প্ররশক্ষেঃ 

 

ক্র: নং পকাকস যি নাম প্ররশক্ষে প্ররতষ্ঠাকনি ও পেকশি নাম প্ররশক্ষকেি সময়কাল অথ যায়কনি উৎস 

    

(ি) রেকেশ ভ্রমে সংক্রান্ত তথ্যঃ 

 

ক্র: নং ভ্রমকেি উকেে 

(ওয়াকযসে/পসরমনাি/রশক্ষা সিি/অন্যান্য 

সময়কাল পেশ 

 

  

( ) রেকেশ পোরেং: 

 

ক্র: নং েেরে প্ররতষ্ঠাকনি নাম পেকশি নাম সময়কাল অথ যায়কনি উৎস 

 

     

(ঙ) রলকয়ন/পপ্রষেঃ 

 

ক্র: নং েেরে প্ররতষ্ঠাকনি নাম পেকশি নাম সময়কাল অথ যায়কনি উৎস 
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৭। সম্পারেত সিকারি চাকরিি িািাোরিক তথ্যঃ 

 

ক্রঃ 

নং 

নাম ও েেরে সিকারি 

চাকরিকত 

পর্ািোকনি 

তারিখ 

েতযমান 

েকে 

পর্ািোকনি 

তারিখ 

স্থায়ী/অস্থায়ী 

েকে 

পর্ািােকনি 

তারিখ 

পজযষ্ঠতাি 

ক্ররমক 

(র্রে 

থাকক) 

পেতন 

পস্কল 

অরিকসি 

নাম ও 

ঠিকানা 

সময়কাল 

        

৮। েকোন্নরত/পগ্রড/পস্কল সংক্রান্ত তথ্যঃ 

 

ক্রঃ 

নং 

চাকরিকত 

পর্ািোকনি 

তারিখ 

চাকরিকত 

পর্ািোকনি 

তারিকখ 

পেতনকস্কল 

েকোন্নরতি 

তারিখ  ও 

েকোন্নরত 

প্রাপ্ত েকেি 

নাম 

েকোন্নরতি 

পূে যেে ও 

পেতনকস্কল 

েকোন্নরত 

প্রাপ্ত েকে 

পেতনকস্কল 

েকোন্নরতি 

আকেকশি 

নম্বি, তারিখ 

ও 

কার্ যকারিতাি 

তারিখ 

িািাোরিক 

পেতন 

রনি যািে  

(পে-পস্কল, 

উচ্চতি 

পগ্রড 

ইতযারে) 

েতযমাকন 

প্রাপ্ত মূল 

পেতন 

মন্তব্য 

   

৯।সিকারি চাকরিকত পর্ািোকনি পূকে যি চাকরিি বৃত্তান্ত (র্রে থাকক): 

 

ক্র: নং েেরে ও পগ্রড অরিকসি নাম ও ঠিকানা সময়কাল 

 
 

১০। অরনষ্পন্ন অরডে আেরত্ত সংক্রান্ত তথ্যঃ 

 

ক্র: 

নং 

অরডে 

প্ররতষ্ঠাকনি 

নাম 

অরডকেি 

রিসাে 

েৎসি 

অনুকেে 

নং 

আেরত্তি 

িিন 

(রিকোে যভূক্ত 

/অরগ্রম 

/সািািে 

অনুকেে) 

আেরত্তি 

রশকিানাম 

আেরত্তকত 

জরিত 

োকাি 

েরিমাে 

স্থানীয় 

অরিস/ 

মন্ত্রোলকয়ি 

সে যকশষ 

জোকেি 

স্মািক নং 

ও তারিখ 

রিেক্ষীয় 

/রেেক্ষীয়  

সভাি 

সুোরিশ/ 

মন্তকব্যি 

স্মািক 

নং ও 

তারিখ 

মন্তব্য 

        

১১। রেভািীয় মামলাঃ 

ক্র: নং অেিাকিি প্রকৃরত শারস্ত সময়কাল মন্তব্য 

 

 

      

১২। পোরেং পিকড যস্ঃ 

 

ক্র: নং েকেি নাম সংস্থাি নাম কম যস্থল সময়কাল পেতনকস্কল মন্তব্য 

 

      

১৩। সিকারি োসায় েসোস সংক্রান্ত তথ্যঃ 

 

ক্র: নং োসাি পেরে োসা েিােকািী 

কর্তযেকক্ষি নাম 

েিাে নং ও 

তারিখ 

অেস্থানকাল মন্তব্য 
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১৪। সিকারি োওনা সংক্রান্ত তথ্যঃ 

 

ক্র: নং সংস্থাি নাম সিকারি োওনাি রেেিে অকথ যি েরিমাে আোয়কািী কর্তযেক্ষ মন্তব্য 

 

 
    

১৫। ছুটিি  তথ্যঃ 

 

ক্র: নং েরে যত তারিকখ প্রাপ্য 

অরজযত ছুটি 

রেআিএল-

এ িমকনি 

পূে য রেন 

ের্ যন্ত প্রাপ্য 

পমাে 

অরজযত ছুটি 

রেআিএল-এ িমকনি 

পূে য রেন ের্ যন্ত 

পভািকৃত অরজযত ছুটি 

অেরশষ্ট 

প্রাপ্য 

সে যকমাে 

অরজযত 

ছুটি 

অেসি-

উত্তি প্রাপ্য 

ছুটি 

(রেআিএল) 

নিোয়কনি 

জন্য প্রাপ্য 

ছুটি 

মন্তব্য 

পূে য িি 

পেতকন 

অি য িি 

পেতকন 

পূে য িি 

পেতকন 

অি য িি 

পেতকন 

        

 

১৬। ভরেষ্য তিরেলঃ 

 

ক্র: নং ভরেষ্য 

তিরেকল চাঁো 

প্রোন শুরুি 

তারিখ এেং 

রিসাে নম্বি 

রেআিএল-এ 

িমকনি পূে যরেন 

ের্ যন্ত ভরেষ্য 

তিরেকল 

জমাকৃত 

(গৃিীত অরগ্রম 

োকে) অকথ যি 

েরিমাে 

(মুনািাসি) 

মুনািা গ্রিকে 

অরনচ্ছুক 

ব্যরক্তি ভরেষ্য 

তিরেকলি 

রিসাকে 

জমাকৃত 

অকথ যি (গৃিীত 

অরগ্রম োকে) 

েরিমাে 

রেআিএল চলাকালীন 

অনরিক ৬ (েয়) মাস 

ের্ যন্ত (ভরেষ্য 

তিরেকল)প্রাপ্য 

মুনািাসি/ব্যতীত 

পমাে জমাকৃত অকথ যি 

েরিমাে 

রেআিএল-এ িমকনি 

সময় অথো কম যচািী 

পর্ সময় তিরেকলি 

অথ য উকত্তালন কিকত 

চাকিন পস সময় 

অকথ যি েরিমাে 

মন্তব্য 

 

    

 

১৭। অেসি-উত্তি ছুটি এেং পেনশন সংক্রান্ত তথ্যঃ 

 

ক্রঃ 

নং 

কম যচািীি 

নাম, 

রেতা 

ও 

মাতাি 

নাম 

জন্ম 

তারিখ 

সিকারি 

চাকরিকত 

পর্ািোকনি 

তারিখ 

চাকরিকত 

পর্ািোকনি 

তারিকখ 

পেতন 

পস্কল 

েতযমান 

পেতন 

পস্কল 

রেআিএল 

িমকনি 

তারিখ 

পেনশন 

প্রারপ্তি 

তারিখ 

ছুটিি 

রিসাে 

ভরেষ্য 

তিরেকলি 

রিসাে 

চাকরিি 

সময়কাল 

ও 

পেনশকনি 

েরিমাে 

মন্তব্য 

 

          

১৮। মৃতুযি তারিখ (চাকরিিত অেস্থায় মৃতুযি পক্ষকে): 

 

১৯। জরুরি প্রকয়াজকন র্াি সাকথ পর্ািাকর্াি কিা র্াকেঃ 
 

 (ক) নাম--------------------------------ঠিকানা-------------------------------------------পিান নম্বি-------------------- 

 

(খ) নাম--------------------------------ঠিকানা-------------------------------------------পিান নম্বি--------------------- 
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সংকর্াজনী-১০ 
 

পিকজকেড সিকারি কম যচািীিকেি ই-চাকরি বৃত্তান্ত 
 

(কম যকতযািকেি জন্য) 
 

১। োপ্তরিক তথ্যােরল: 
 

 (ক) মন্ত্রোলয়/রেভাি     : 

 (খ)  অরিেপ্তি/েরিেপ্তি/েপ্তকিি নাম    : 

 (ি) সিকারি কম যচািীি েরিরচত নম্বি (র্রে থাকক)   : 

 ( ) সিকারি কম যচািীি জাতীয় েরিচয় নম্বি   : 

 (ঙ) সিকারি কম যচািীি টিআইএন (র্রে থাকক)   : 

 (চ) জন্মস্থান---------------------------গ্রাম/ওয়াড য-----------------------উেকজলা/থানা--------------পজলা-------- 

 

২। সািািে তথ্যােরল: 
 

 (ক) নাম       : 

 (খ) জন্মতারিখ      : 

 (ি)  রেতাি নাম      : 

 ( ) মাতাি নাম      : 

 (ঙ) স্থায়ী ঠিকানা      : 

 (চ) েতযমান ঠিকানা      : 

 (ে) রনজ পজলা      : 

 (জ) সিকারি চাকরিকত পর্ািোকনি তারিখ   : 

 (ঝ) েতযমান েকে পর্ািোকনি তারিখ    : 

 (ঞ) েতযমান েেরে, কম যস্থকলি ঠিকানা ও পিান নাম্বাি  : 

 (ে) চাকরি স্থায়ীকিকেি সিকারি আকেশ নং ও তারিখ  : 

 (ঠ) িকক্তি গ্রুে      : 

 (ড) রেকশষ  পকান পিাকি ভুরিকল তািাি তথ্য   :  

 (ঢ) পিান নম্বি-------------------------পমাোইল পিান:--------------------------------ই-পমইল------------------- 
 

 

৩। তেোরিক অেস্থা: 

 

 (ক) রেোরিত/অরেোরিত/রেিো/তালাকপ্রাপ্ত/রেেত্নীক  :------------------------------------------- 

 (খ) স্বামী/স্ত্রীি নাম      :------------------------------------------- 

 (ি) স্বামী/স্ত্রীি পেশা      : ------------------------------------------- 

 ( ) স্বামী/স্ত্রীি জাতীয় েরিচয় নম্বি    :------------------------------------------- 

 (ঙ) স্বামী/স্ত্রীি টিআইএন (র্রে থাকক)    :------------------------------------------- 

 (চ) স্বামী/স্ত্রীি রনজ পজলা     :------------------------------------------- 

 (ে) স্বামী/স্ত্রী সিকারি কম যকতযা/কম যচািী িইকল েরিরচত নম্বি  :------------------------------------------- 

(জ) স্বামী/স্ত্রী সিকারি  কম যকতযা/কম যচািী  িইকল েতযমান েেরে ও অরিকসি ঠিকানা এেং পিান নম্বি:--------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(ঝ) একারিক স্ত্রী থারককল তািাকেি নাম ও ঠিকানা:----------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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৪। পেকল/পমকয়কেি তথ্য: 

 

 

ক্র: নং নাম জন্ম তারিখ পেকল/পমকয় েয়স রেোরিত/অরেোরিত রেিো/প্ররতেন্ধী সন্তান 

 

 
 

৫।  রশক্ষািত পর্াগ্যতা: 

 

 

ক্র: নং রডরগ্রি 

নাম 

রশক্ষা 

প্ররতষ্ঠাকনি নাম 

পোড য/রেিরেদ্যালয় রেষয় োকশি সন প্রাপ্ত রেভাি/পেরে/রজরেএ/ 

রসরজরেএ 

     
 

৬। (ক) পেকশ প্ররশক্ষে: 
 

 

ক্র: নং পকাকস যি নাম প্ররশক্ষে প্ররতষ্ঠাকনি 

নাম 

প্ররশক্ষকেি সময়কাল অথ যায়কনি উৎস 

    
 

(খ) তেকেরশক প্ররশক্ষে: 
 

 

ক্র: নং পকাকস যি নাম প্ররশক্ষে প্ররতষ্ঠাকনি ও 

পেকশি নাম 

প্ররশক্ষকেি সময়কাল অথ যায়কনি উৎস 

 
    

 (ি) রেকেশ ভ্রমে সংক্রান্ত তথ্য: 
 

 

ক্র: নং ভ্রমকেি উকেে (ওয়াকযসে/পসরমনাি/রশক্ষা 

সিি/অন্যান্য ) 

সময়কাল পেশ 

 

 ( )  রেকেশ পোরষ্টং: 

 
 

ক্র: নং েেরে প্ররতষ্ঠাকনি নাম পেকশি নাম সময়কাল অথ যায়কনি উৎস 

 

   

 (ঙ) রলকয়ন/পপ্রষে: 
 

 

ক্র: নং েেরে প্ররতষ্ঠাকনি নাম পেকশি নাম সময়কাল অথ যায়কনি উৎস 

 

   

 

৭।  সম্পারেত সিকারি চাকরিি িািাোরিক তথ্য:  

 

ক্র: 

নং 

নাম, 

েেরে ও 

কযাডাি 

সিকারি 

চাকরিকত 

পর্ািোকনি 

তারিখ 

পিকজকেড 

েকে 

পর্ািোকনি 

তারিখ 

(প্রকর্াজয 

পক্ষকে) 

কযাডাকি 

পর্ািোকনি 

তারিখ 

(প্রকর্াজয 

পক্ষকে) 

পজযষ্ঠতাি 

ক্ররমক 

(র্রে 

থাকক) 

পেতন পস্কল েতযমাকন 

প্রাপ্ত মূল 

পেতন 

অরিকসি 

নাম ও 

ঠিকানা 

সময় 

কাল 
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৮। েকোন্নরত/পপ্রড/পস্কল সংক্রান্ত তথ্যঃ 

 

ক্র: 

নং 

চাকরিকত 

পর্ািোকনি 

তারিখ 

চাকরিকত 

পর্ািোকনি 

তারিকখ 

পেতন 

পস্কল 

েকোন্নরতি 

তারিখ ও 

েকোন্নরত 

প্রাপ্ত েকেি 

নাম 

েকোন্নরতি 

পূে যেে ও 

পেতনকস্কল 

েকোন্নরত 

প্রারপ্তকত 

পেতনকস্কল 

ও প্রাপ্য 

মূল পেতন 

েকোন্নরত 

আকেকশি 

নম্বি, তারিখ 

ও 

কার্ যকারিতাি 

তারিখ 

িািাোরিক 

পেতন 

রনি যািে 

(পে-পস্কল, 

উচ্চতি পগ্রড 

ইতযারে) 

েতযমাকন 

প্রাপ্ত মূল 

পেতন 

মন্তব্য 

 
 

৯।  সিকারি চাকরিকত পর্ািোকনি পূকে যি চাকরিি বৃত্তান্ত: 
 

 
 

 

 

 

 

ক্র: নং েেরে ও পেতনকস্কল অরিকসি নাম ও ঠিকানা সময়কাল মন্তব্য 

 
 

  

১০। অরনষ্পন্ন অরডে আেরত্ত সংক্রান্ত তথ্য: 
 

ক্র: 

নং 

অরডে 

প্ররতষ্ঠাকনি 

নাম 

অরডকেি 

রিসাে 

েৎসি 

অনুকেে নং আেরত্তি িিন 

(রিকোে যভুক্ত/ 

অরগ্রম/সািািে 

অনুকেে) 

আেরত্তি 

রশকিানাম 

আেরত্তকত 

জরিত 

োকাি 

েরিমাে 

স্থানীয় 

অরিস / 

মন্ত্রোলকয় 

সে যকশষ 

জোকেি 

স্মািক নং 

ও তারিখ 

রিেক্ষীয়/রেেক্ষীয় 

সভাি সুোরিশ/ 

মন্তকব্যি স্মািক নং 

ও তারিখ 

মন্তব্য 

       

১১।  রেভািীয় মামলাঃ  

 

ক্র: নং অেিাকিি প্রকৃরত শারস্ত সময়কাল মন্তব্য 

 

 

১২। পোরষ্টং পিকড যস্ঃ 
 

ক্র: নং সংস্থাি নাম কম যস্থল সময়কাল পেতনকস্কল মন্তব্য 

 

      

১৩। সিকারি োসায় েসোস সংক্রান্ত তথ্যঃ 

 

ক্র: নং োসাি পেেী োসা েিােকািী 

কর্তযেকক্ষি নাম 

েিাে নং ও 

তারিখ 

অেস্থানকাল মন্তব্য 

 

 

১৪। সিকারি োওনা সংক্রান্ত তথ্যঃ 

 

ক্র: নং সংস্থাি নাম সিকারি োওনাি 

রেেিে 

অকথ যি েরিমাে আোয়কািী 

কর্তযেক্ষ 

মন্তব্য 
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১৫।  ছুটিি তথ্যঃ 

 

ক্র: 

নং 

েরে যত তারিকখ প্রাপ্য 

অরজযত ছুটি 

রেআিএল-

এ িমকনি 

পূে য রেন 

ের্ যন্ত প্রাপ্য 

পমাে 

অরজযত ছুটি 

রেআিএল-এ িমকনি 

পূে য রেন ের্ যন্ত 

পভািকৃত অরজযত ছুটি 

অেরশষ্ট 

প্রাপ্য 

সে যকমাে 

অরজযত 

ছুটি 

অেসি-

উত্তি প্রাপ্য 

ছুটি 

(রেআিএল) 

নিোয়কনি 

জন্য প্রাপ্য 

ছুটি 

মন্তব্য 

পূে যিি 

পেতকন 

অি যিি 

পেতকন 

পূে য িি 

পেতকন 

অি যিি 

পেতকন 

 

 

১৬।  ভরেষ্য তিরেলঃ 

 

ক্র: নং ভরেষ্য 

তিরেকল চাঁো 

প্রোন শুরুি 

তারিখ এেং 

রিসাে নম্বি 

রেআিএল-এ িমকনি 

পূে যরেন ের্ যন্ত ভরেষ্য 

তিরেকল জমাকৃত 

(গৃিীত অরগ্রম োকে) 

অকথ যি েরিমাে 

(মুনািাসি) 

মুনািা গ্রিকে 

অরনচ্ছুক 

ব্যরক্তি ভরেষ্য 

তিরেকলি 

রিসাকে 

জমাকৃত অকথ যি 

(গৃিীত অরগ্রম 

োকে) েরিমাে 

রেআিএল 

চলাকালীন অনরিক 

৬ (েয়) মাস ের্ যন্ত 

(ভরেষ্য তিরেকল ) 

প্রাপ্য 

মুনািাসি/ব্যতীত 

পমাে জমাকৃত অকথ যি 

েরিমাে 

রেআিএল-এ 

িমকনি সময় 

অথো কম যচািী পর্ 

সময় তিরেকলি 

অথ য উকত্তালন 

করিকত চাকিন পস 

সমকয় অকথ যি 

েরিমাে 

মন্তব্য 

 

 

১৭।  অেসি-উত্তি ছুটি এেং পেনশন সংক্রান্ত তথ্যঃ 

 

ক্র: 

নং 

কম যচািীি 

নাম, 

রেতা ও 

মাতাি 

নাম 

জন্ম 

তারিখ 

সিকারি 

চাকরিকত 

পর্ািোকনি  

তারিখ 

চাকরিকত 

পর্ািোকনি 

তারিকখ 
পেতনকস্কল 

েতযমান 

পেতন 

পস্কল 

রেআিএল 

িমকনি 

তারিখ 

পেনশন 

প্রারপ্তি 

তারিখ 

ছুটিি 

রিসাে 

ভরেষ্য 

তিরেকলি 

রিসাে 

চাকরিি 

সময়কাল 

ও 

পেনশকনি 

েরিমাে 

মন্তব্য 

 

 

১৮।  মৃতুযি তারিখ (চাকরিিত অেস্থায় মৃতুযি পক্ষকে): 

 

 

১৯।  জরুরি প্রকয়াজকন র্ািাি সকঙ্গ পর্ািাকর্াি কিা র্াইকেঃ 

 

 (ক) নাম----------------------------------ঠিকানা---------------------------------পিান নম্বি---------------------- 

  

 (খ) নাম----------------------------------ঠিকানা---------------------------------পিান নম্বি---------------------- 
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সংকর্াজনী-১১ 

 

সিকারি কম যকতযা/কম যকািীিকেি চাকরি রেেিেী, অরডে আেরত্ত, রেভািীয় মামলা সংক্রান্ত তথ্যােরল 

 

(কল্যাে কম যকতযা কর্তযক সংিক্ষেকর্াগ্য) 

 

১। সিকারি চাকরিি রেেিেঃ 
 

ক্র. 

নং 

নাম 

ও 

েেরে 

সিকারি 

চাকরিকত 

পর্ািোকনি 

তারিখ 

েতযমান 

েকে/ 

কযাডাকি 

পর্ািোকনি 

তারিখ 

স্থায়ী 

/অস্থায়ী 

েকে 

পর্ািোকনি 

তারিখ 

পজযষ্ঠতাি 

ক্ররমক 

(র্রে 

থাকক) 

পেতন 

পস্কল 

অরিকসি 

নাম ও 

ঠিকানা 

সময়কাল রেআিএল 

–এ িমকনি 

তারিখ 

চাকরি 

পথকক 

অেসি 

গ্রিকেি 

তারিখ 

 
 

২। অরডে আেরত্তঃ 
 

ক্র: 

নং 

অরডে 

প্ররতষ্ঠাকনি 

নাম 

অরডকেি 

রিসাে 

েৎসি 

অনুকেে 

নং 

আেরত্তি িিন 

(রিকোে যভুক্ত/ 

অরগ্রম/ 

সািািে 

অনুকেে) 

আেরত্তি 

রশকিানাম 

আেরত্তকত 

জরিত 

োকাি 

েরিমাে 

স্থানীয় অরিস/ 

মন্ত্রোলকয়ি 

সে যকশষ 

জোকেি 

স্মািক নং ও 

তারিখ 

রিেক্ষীয়/ 

রেেক্ষীয় 

সভাি 

সুোরিশ/ 

মন্তকব্যি 

স্মািক নং 

ও তারিখ 

মন্তব্য 

 
 

৩। রেভািীয় মামলাঃ 

 

ক্র: নং অেিাকিি প্রকৃরত শারস্ত সময়কাল মন্তব্য 

    
 

৪। অেসি-উত্তি ছুটি এেং পেনশন সংক্রান্ত তথ্যঃ 
 

ক্র: 

নং 

নাম/রেতা/ 

মাতাি 

নাম 

জন্ম 

তারিখ 

সিকারি 

চাকরিকত 

পর্ািোকনি 

তারিখ 

পেতন 

পস্কল 

েতযমান 

পেতন 

পস্কল 

রেআিএল 

িমকনি 

তারিখ 

পেনশন 

প্রারপ্তি 

তারিখ 

ছুটিি 

রিসাে 

ভরেষ্য 

তিরেকলি 

রিসাে 

চাকরিি 

সমঢকাল 

ও 

পেনশকনি 

েরিমাে 

মন্তব্য 

 
 

৫। সিকারি চাকরিি পূে য চাকরিি তথ্য (প্রকর্াজয পক্ষকে): 
 

ক্র: নং চাকরিি 

রেেিে 

পর্ািোকনি 

তারিখ 

পেতন পস্কল চাকরিি প্রকৃরত 

(িাজস্ব/উন্নয়ন) 

চাকরিি 

সময়কাল 

সিকারি চাকরিকত পর্ািোকনি 

তারিখ, েেরে এেং পস্কল 

মন্তব্য 

 

   

৬। সিকারি োসায় েসোস সংক্রান্ত তথ্যঃ 

 

ক্র: নং োসাি পেেী োসা েিােকািী 

কর্তযেকক্ষি নাম 

েিাে নং ও 

তারিখ 

অেস্থানকাল মন্তব্য 
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৭। গৃিীত ব্যেস্থা/িালনািাে অগ্রিরতঃ 

 

 (ক) তারিখসি পর্ সে আকেেন োরখল কিা িইয়াকে : 

 (খ) জ্ঞাত কািেসি পর্ সে আকেেন োরখল কিা  িইয়াকে : 

 (ি) ছুটিি রিসাে ও ভরেষ্য তিরেল রস্থরতসি ইএলরেরস জারিি তারিখ: 

 ( ) অেসি, রেআিএল, ছুটি নিোয়ন ইতযারেি আকেশ জারিি তারিখ : 

 (ঙ) রনি যারিত সমকয় আকেশ জারি না িইকল তািাি কািে: 

 (চ) েরে যত কািকেি পপ্ররক্ষকত গৃিীত ব্যেস্থাি রেেিে: 

 (ে) ছুটি নিোয়ন (ল্যাম্পগ্রযান্ট), আনুকতারষক ও মারসক পেনশন প্রোকনি আকেশ নম্বি ও তারিখ: 

 (জ) রেরেও জারিি তারিখ: 

 (ঝ) অন্যান্য তথ্য:  
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সংকর্াজনী-১২ 

 

পেনশন প্ররক্রয়াি িািাোরিক কার্ যক্রকমি নমুনা 

(Pension Process Map & Time Frame) 

 

কম যকতযাি নাম ও েেরে (কাল্পরনক): পমাঃ িারসনুি িিমান ,যুগ্মসরচে 
 

েরিরচরত নম্বি (র্রে থাকক): 

কার্ যালকয়ি নাম:-------------------------------, রেভাি:-----------------------------------, মন্ত্রোলয়:---------------------- 

জন্ম তারিখ (কাল্পরনক) : ০২/১০/১৯৫৮ 

রেআিএল িমকনি তারিখ: ০২/১০/২০১৭ 

চ্যিান্ত অেসিগ্রিকেি তারিখঃ ০২/১০/২০১৮ 
 

ক্ররমক 

নং 

পেনশন সিজীকিে আকেশ, ২০২০ 

পমাতাকেক কার্ যক্রম 

োস্তোয়নকািী 

কর্তযেক্ষ/ কম যকতযা 

সময়/তারিখ মন্তব্য 

১. ২.০৪ অনুসাকি অরগ্রম তারলকা প্রেয়ন ও 

েপ্তি প্রিান, রিসােিক্ষে অরিস, সংরিষ্ট 

অন্যান্য অরিকস পপ্রিে 

কল্যাে কম যকতযা ০১/১০/২০১৬ 

(রেআিএল িমকনি কমেকক্ষ এক 

েৎসি পূকে য) 

 

২. ২.০৫ অনুসাকি ইএলরেরস (Expected 

Last Pay Certificate) জারি 

রিসােিক্ষে অরিস ০১/১১/২০১৬ 

(রেআিএল িমকনি ১১ মাস পূকে য) 

 

৩. ২.০৬ (ক) অনুসাকি রনি যারিত িিকম অেসি-

উত্তি ছুটি, ছুটি নিোয়ন (লাম্পগ্রান্ট), ভরেষ্য 

তিরেকলি রস্থরত ও পেনশন মঞ্জুরিি আকেেন 

অেসি গ্রিেকািী 

সিকারি কম যচািী 

০১/১২/২০১৬ 

(ইএলরেরস প্রারপ্তি ০১ মাকসি 

মকধ্য) 

 

২.০৬ (ক) অনুসাকি সিকাকিি রনকে পেনা-

োওনা অরগ্রম রিসাে ও সংরিষ্ট কর্তযেকক্ষি 

না-োেী প্রতযয়নেে সংগ্রি 

প্রশাসরনক মন্ত্রোলয়/ 

পেনশন মঞ্জুিকািী 

কর্তযেক্ষ 

৩০/০৪/২০১৭ 

(পেনশকনি আকেেন প্রারপ্তি ০৫ 

মাকসি মকধ্য) 

 

২.০৬ (খ) অেসি-উত্তি ছুটি, ছুটি নিোয়ন 

(লাম্পগ্রান্ট) ও পেনশন মঞ্জুরিেে জারি 

ঐ ৩০/০৭/২০১৭ 

(২.০৬ (ক) অনুর্ায়ী ব্যেস্থা 

গ্রিকেি ০৩ মাকসি মকধ্য) 

 

২.০৬ (ি) পেনশন েরিকশাি আকেশ 

(রেরেও) জারিি জন্য কািজেে রিসােিক্ষে 

অরিকস পপ্রিে 

ঐ অরেলকম্ব  

৪. ২.০৭ (ক) অনুসাকি ছুটি নিোয়ন 

(লাম্পগ্রান্ট) মঞ্জুরি আকেশ প্রারপ্তি েি রেল 

োরখল 

অেসিগ্রিেকািী 

সিকারি কম যচািী 

অরেলকম্ব রেল োরখকলি 

উেি রনভ যিশীল 

২.০৭ (ক) অনুসাকি রেল প্রারপ্তি েি ছুটি 

নিোয়ন অথ যাৎ লাম্পগ্রাকন্টি পচক 

প্রোন/EFT পপ্রিে 

রিসােিক্ষে অরিস

  

রেল প্রারপ্ত সাকেকক্ষ রেআিএল –

এ িমকনি েিেতী ৩(রতন) 

কার্ যরেেকসি মকধ্য 

 

২.০৭ (খ) অনুসাকি পেনশন েরিকশাি আকেশ 

(রেরেও) জারি  

রিসােিক্ষে অরিস পেনশন মঞ্জুরিি কািজেে প্রারপ্তি 

১০ (েশ) কার্ যরেেকসি মকধ্য 

পেনশন মঞ্জুরিি 

কািজেে প্রারপ্ত 

সাকেকক্ষ 

২.০৭ (খ) অনুসাকি আনুকতারষক োকাি পচক 

প্রোন/EFT পপ্রিে 

রিসােিক্ষে অরিস রেআিএল পশষ িওয়াি েি রেন/ 

চ্যিান্ত অেসি গ্রিকেি রেন সংরিষ্ট 

কম যচািীি রনকে/ব্যাংক একাউকন্ট 

পপ্রিে 

 

২.০৭ (ি) অনুসাকি চ্যিান্ত অেসি গ্রিকেি েি 

পেনশনাকিি মারসক পেনশন EFT এি 

মাধ্যকম তািাি ব্যাংক একাউকন্ট পপ্রিে 

রিসােিক্ষে অরিস প্ররত মাকসি পেনশন েিেতী 

মাকসি ১ (এক) তারিকখ 

 

 

কল্যাে কম যকতযা 

নাম, স্বাক্ষি ও সীল 

 
 

 



247 
 

সংকর্াজনী-১৩ 

িেপ্রজাতন্ত্রী োংলাকেশ সিকাি 

অথ য মন্ত্রোলয়, অথ য রেভাি 

প্ররেরি অনুরেভাি 

প্ররেরি-১ অরিশাখা 

www.mof.gov.bd 

 

              ২৩ পেৌষ, ১৪২৫ েঙ্গাব্দ 

নং-০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০০২.১৪-০১     তারিখ:-------------------------------- 

              ০৬ জানুয়াি, ২০১৯ ররোব্দ 

 
 

েরিেে 

 

রেষয়: অেসিিামী সিকারি কম যচািীি কম যস্থকলি পকান পময়াকেি রিসাে রনিীক্ষা সম্পন্ন না িওয়ায় পেনশন 

মঞ্জুরিকত রেলম্বকিে। 

 

 োংলাকেকশি কম্পকট্রালাি এন্ড অরডেি পজনাকিল (রসএন্ডএরজ) এি কার্ যালয় িকত ১৭-১২-২০১৮ররঃ তারিকখি 

রসএরজ/ রি-২/২০১৫/রেরেি/২৪৩/৯৫৮ সংখ্যক েকে অেসিিামী সিকারি কম যচািীি পকান কম যস্থকলি কম যকালীন পকান 

পময়াকেি রিসাে অরনিীরক্ষত থাকাি কািকে তাি পেনশন মঞ্জুরিকত পর্ন রেলম্ব না িয় পস রেষকয় ব্যেস্থা গ্রিকেি জন্য অনুকিাি 

জানাকনা িকয়কে। 

২। পকান পকান পেনশন মঞ্জুিকািী কর্তযেক্ষ অিীনস্থ কম যচািীি রিসাে রনিীক্ষা সম্পন্ন না িওয়ায় পেনশন মঞ্জুরি প্রোকন 

অকিতুক রেলম্ব ককি থাকক র্া পকানভাকেই কাম্য নয়। 

৩। পেনশন মঞ্জুরি োংলাকেশ সারভযস রুলস, োে য-১ এি রেরি ২৪২-৫০৫ ও পেসামরিক সিকারি চাকুকিকেি পেনশন মঞ্জুরি ও 

েরিকশাি সংক্রান্ত রেরি/েদ্ধরত অরিকতি সিজীকিে আকেশ, ২০০৯ িািা রনয়রন্ত্রত। এ সকল রেরি-রেিান রেকিষকে 

প্রতীয়মান িয় পর্, পেনশন মঞ্জুরিি পক্ষকে কম যচািীি চাকরিি কম যকালীন পকান পময়াকেি রিসাে অরনিীরক্ষত থাককল 

মঞ্জুিকািী কর্তযেক্ষ কর্তযক পেনশন মঞ্জুরি না কিা অথো পেনশন মঞ্জুরিকত রেলম্ব/অকেক্ষা কিাি পকান রেরিিত রভরত্ত পনই। 

৪। এমতােস্থায়, অেসিিামী কম যচািীি কম যকালীন পকান পময়াকেি রিসাে রনিীক্ষা সম্পন্ন না িওয়াি কািকে পেনশন মঞ্জুরি না 

কিা অথো পেনশন মঞ্জুরিকত রেলম্ব/অকেক্ষা কিাি মত অনরভকপ্রত ও রেরিেরিভূ যত প্রেেতা পথকক রেিত থাকাি জন্য 

পেনশন মঞ্জুিকািী সকল কর্তযেক্ষকক রনকে যশক্রকম অনুকিাি কিা িল। 

 

                 স্বাক্ষরিত/- 

    ড. পমাঃ নজরুল ইসলাম 

 যুগ্ম সরচে 

        েরিরচরত নং- ৫৯২৫ 

            পিান: ৯৫৪০২৯১ 

E-mail: nazruli15@finance.gov.bd 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mof.gov.bd/
mailto:nazruli15@finance.gov.bd
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সংকর্াজনী-১৪ 

িেপ্রজাতন্ত্রী োংলাকেশ সিকাি 

অথ য মন্ত্রোলয়, অথ য রেভাি 

প্ররেরি অনুরেভাি 

প্ররেরি-১ অরিশাখা 

www.mof.gov.bd 

      ৩০ কারতযক, ১৪২৫ েঙ্গাব্দ 

নং-০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০০৩.১৮-১৩৮         তারিখ:-------------------------------- 

       ১৪ নকভম্বি, ২০১৮ ররোব্দ 

 

 

প্রজ্ঞােন 

 

পুরুষ ও মরিলা পেসামরিক সিকারি কম যচািীিকেি মৃতুযি েি তাকেি েরিোকিি োরিোরিক পেনশন প্রাপ্যতাি রেষকয় নািী-

পুরুকষি সুকর্াকিি সমতা রেিাকনি লকক্ষয অথ য রেভাকিি ১৪-১০-২০১৫ তারিকখি ০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০০৬.১৫-৮১ নং 

প্রজ্ঞােকন মৃত মরিলা পেসামরিক কম যচািীি স্বামীি োরিোরিক পেনশন প্রাপ্যতা সংক্রান্ত (চ) নং অনুকেে রনম্নরুেভাকে 

প্ররতস্থােন কিা িকলাঃ 

‘োরিোরিক পেনশকনি পক্ষকে  একজন মৃত পেসামরিক কম যচািীি স্বামী পুনিায় রেোি েন্ধকন আেদ্ধ না িকল, 

রেিো স্ত্রীি োরিোরিক পেনশন প্রাপ্যতাি অনুরূে িাকি ও েদ্ধরতকত মৃত মরিলা পেসামরিক সিকারি কম যচািীি 

রেেত্নীক স্বামী আজীেন োরিোরিক পেনশন প্রাপ্য িকেন।’  

 

 

  িােেরতি আকেশক্রকম  

 

 

     স্বাক্ষরিত/- 

(পমাঃ নজরুল ইসলাম এনরডরস) 

 অরতরিক্ত সরচে 

          েরিরচরত নং- ৭২৬৯ 

             পিান: ৯৫৭৪৮৮৩ 
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সংকর্াজনী-১৫ 

িেপ্রজাতন্ত্রী োংলাকেশ সিকাি 

অথ য মন্ত্রোলয়, অথ য রেভাি 

প্ররেরি অনুরেভাি 

প্ররেরি-১ অরিশাখা 

www.mof.gov.bd 

 

                      ০৮ অকটােি ২০১৮ ররোব্দ 

নং-০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০১৩.১৪-১১৮    তারিখ:-------------------------------- 

               ২৩ আরিন ১৪২৫ েঙ্গাব্দ      

 

 

প্রজ্ঞােন 

 

 সিকাি শতভাি পেনশন সমে যেকািী প্রজাতকন্ত্রি অেসিপ্রাপ্ত কম যচািীিকেি আরথ যক ও সামারজক সুিক্ষা রনরশ্চত 

কিোকথ য তাকেি মারসক পেনশন পুনঃস্থােকনি রসদ্ধান্ত গ্রিে ককিকে র্া রনম্নরুে রেিানােলী সাকেকক্ষ কার্ যকি িকেঃ 

 

(ক) শতভাি পেনশন সমে যেকািী অেসিপ্রাপ্ত সিকারি কম যচািীিকেি অেসিগ্রিকেি তারিখ িকত ১৫ েেি সময় 

অরতক্রাকন্তি েি তাকেি পেনশন পুনঃস্থােন কিা িকে। কম যচািীি এলরেআি/রেআিএল পর্ তারিকখ পশষ 

িকয়কে তাি েি রেন িকত উক্ত ১৫ েেি সময় িেনা কিা িকে। আি রর্রন এলরেআি/রেআিএল পভাি 

ককিনরন তাি পক্ষকে অেসিগ্রিকেি তারিখ িকত উক্ত ১৫ েেি সময় িেনাকর্াগ্য িকে; 

 

(খ) পর্ েদ্ধরত ও রনয়কম রনয়রমত পেনশনািিকেি মারসক পেনশন রনি যারিত িয় অনুরূে েদ্ধরত ও রনয়কম 

শতভাি পেনশন সমে যনকািী  অেসিপ্রাপ্ত সিকারি কম যচািীিকেি মারসক পেনশন রনি যারিত িকে; 

 

 উোিিে:  িিা র্াক সংরিষ্ট কম যচািীি এলরেআি পশষ িকয়কে ২০০২ সাকলি ৩০কশ জুন। তাঁি অেসকিি 

েি িকত ১৫ েেি সময় অরতক্রান্ত িকয়কে ২০১৭ সাকলি ১লা জুলাই। উক্ত কম যচািী র্রে ১নং পগ্রডভুক্ত িন 

তািকল জাতীয় পেতনকস্কল, ১৯৯৭ অনুর্ায়ী তাঁি পেতন ১৫,০০০ োকা (রনি যারিত) িওয়ায় তাঁি মারসক রনে 

পেনশকনি েরিমাে িকে (১৫,০০০ x ৮০%)= ৬,০০০ োকা। জাতীয় পেতনকস্কল, ২০০৫ অনুর্ায়ী মারসক 

১০০১ োকা িকত তদুর্ধ্য েরিমাে রনে পেনশন গ্রিেকািীি মারসক পেনশন ২৫% িাকি বৃরদ্ধ িওয়ায় তাঁি 

মারসক রনে পেনশন িকে ৬,০০০+ (৬,০০০ x ২৫%)= ৭,৫০০ োকা। আোি জাতীয় পেতনকস্কল, ২০০৯ 

অনুর্ায়ী ৬৫ েেি ঊর্ধ্য েয়কসি পেনশনকভািীি রনে পেনশকনি েরিমাে ৫০% বৃরদ্ধ িওয়ায় তাঁি মারসক 

রনে পেনশন িকে ৭,৫০০+(৭,৫০০ x ৫০%) =১১,২৫০ োকা। জাতীয় পেতন পস্কল, ২০১৫ অনুর্ায়ী ৬৫ 

েেি উর্ধ্য েয়কসি অেসিকভািীি রনে পেনশকনি েরিমাে ৫০% বৃরদ্ধ িওয়ায় ০১-০৭-২০১৭ তারিকখ তাঁি 

মারসক রনে পেনশন িকে ১১,২৫০ + (১১,২৫০ x ৫০%)=১৬,৮৭৫ োকা। সুতিাং ২০০২ সাকলি ৩০কশ 

জুন ো তাি পূকে য এলরেআি পশষ িকয়কে ১নং পগ্রকডি এমন শতভাি পেনশন সমে যেকািী অেসিপ্রাপ্ত 

কম যচািীি ০১-০৭-২০১৭ তারিকখ মারসক রনে পেনশন রনি যারিত িকে ১৬,৮৭৫ োকা।  
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(ি) রনয়রমত পেনশনািিকেি ন্যায় শতভাি পেনশন সমে যেকািী অেসিকভািীিকেিও ন্যযনতম মারসক পেনশন  

িকে ৩,০০০ (রতন িাজাি) োকা।  

( ) শতভাি পেনশন সমে যেকািী অেসিপ্রাপ্ত সিকারি কম যচািীি ০১-০৭-২০১৭ তারিকখ ো তাি েিেতী সমকয় 

(প্রকর্াজয পক্ষকে) পর্ পেনশন রনি যারিত িকে তাি উেি প্ররত েেি ১ জুলাই তারিকখ ৫% িাকি োরষ যক 

ইনরক্রকমন্ট প্রকেয় িকে।  

 

উোিিে: উেকিি উোিিকেি ১নং পগ্রকডি কম যচািীি ০১-০৭-২০১৭ তারিকখ মারসক রনে পেনশকনি 

েরিমাে িকে ১৬,৮৭৫ োকা। প্ররতেেি ১ জুলাই তারিকখ ৫% িাকে োরষ যক ইনরক্রকমন্ট প্রকেয় িওয়ায় ০১-

০৭-২০১৮ তারিকখ তাঁি মারসক পেনশন িকে ১৬,৮৭৫ + (১৬,৮৭৫ x ৫%)= ১৭,৭১৮.৭৫ োকা।  

 

২।  পেনশন পুনঃস্থােকনি উক্ত সুরেিা ০১-০৭-২০১৭ তারিখ পথকক কার্ যকি  িকে। তকে ০১-০৭-২০১৭ তারিকখি পূকে যি  

পকাকনা আরথ যক সুরেিা প্রকেয় িকে না।  

 
 

 

 

       িােেরতি আকেশক্রকম  

 

 

   স্বাক্ষরিত/- 

 (পমাঃ শািজািান) 

  অরতরিক্ত সরচে 

  (েরিরচরত নং- ৪১৪৪) 

পিান: ৯৫৭৩৭৭০ 

E-mail: shahjahanmail@yahoo.com 
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সংকর্াজনী-১৬  
 

 

িেপ্রজাতন্ত্রী োংলাকেশ সিকাি 

অথ য মন্ত্রোলয়, অথ য রেভাি 

প্ররেরি অনুরেভাি 

প্ররেরি-১ অরিশাখা 

www.mof.gov.bd 

 

                       ১৫ আরিন ১৪২৫ েঙ্গাব্দ      

নং-০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০১১.১৪-১১১    তারিখ:------------------------------- 

              ৩০ পসকেম্বি ২০১৮ ররোব্দ     
  

 

রেষয়ঃ িাজশািী কৃরষ উন্নয়ন ব্যাংককি উে-ব্যেস্থােনা েরিচালক জনাে পমাঃ নজরুল ইসলাকমি অেসি  মঞ্জুি প্রসকঙ্গ। 

 

    সূেঃ      আরথ যক প্ররতষ্ঠান রেভাকিি স্মািক নং-৫৩.০০.০০০০.৩২১.১২.০০৩.১৭-৩০০, তারিখ: ৩১-১০-২০১৭ ররঃ। 

 

 

 উেযু যক্ত রেষয় ও সূকেি েরিকপ্ররক্ষকত  রনকে যশক্রকম জানাকনা র্াকে পর্,  “পেসামরিক সিকারি চাকুকিকেি পেনশন 

মঞ্জুরি ও েরিকশাি সংক্রান্ত রেরি/েদ্ধরত অরিকতি সিজীকিে” আকেশ ২০০৯ এি ৪.১১ অনুকেকে েরে যত অরডে আেরত্তকত 

সংরিষ্ট প্রশাসরনক কর্তযেক্ষ পক িকেন পস রেষকয় ব্যাখ্যা রনম্নরুেঃ 

 (ক)  অরগ্রম অনুকেকেি পক্ষকেঃ 

  প্রশাসরনক কর্তযেক্ষ েলকত মন্ত্রোলয় / রেভাি-এি সরচেকক বুঝাইকে। 

 (খ)  সািািে অনুকেকেি পক্ষকেঃ  

সরচোলকয় কম যিত কম যচািীকেি পক্ষকে সরচে এেং অরিেপ্তি/েরিেপ্তি/সংস্থায় কম যিত কম যচািীকেি পক্ষকে  

রেভািীয় প্রিানকক বুঝাইকে। 

 

         স্বাক্ষরিত/- 

(ড. পমাঃ নজরুল ইসলাম) 

যুগ্ম সরচে 

পিানঃ ৯৫৪০১৮১ 

 

রসরনয়ি সরচে 

আরথ যক প্ররতষ্ঠান রেভাি 

অথ য মন্ত্রোলয়, োংলাকেশ সরচোলয়, ঢাকা।  
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সংকর্াজনী-১৭ 

 

িেপ্রজাতন্ত্রী োংলাকেশ সিকাি 

অথ য মন্ত্রোলয়, অথ য রেভাি 

প্ররেরি অনুরেভাি 

প্ররেরি-১ অরিশাখা 

www.mof.gov.bd 

 

                       ০৯-০১-২০১৭ ররষ্টাব্দ      

নং-০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০০৫.১৬-০৬     তারিখ:--------------------------- 

                ২৬-০৯-১৪২৩ েঙ্গাব্দ      

 

প্রজ্ঞােন 

 

  সিকাি পেনশনািিকেি (পেসামরিক/সামরিক) আরথ যক এেং সামারজক সুিক্ষা রনরশ্চত কিাি স্বাকথ য 

রনম্নরূে রেিান প্রেতযন করিলঃ 

(ক) সিকারি কম যচািীিকেি (পেসামরিক/সামরিক) গ্রস পেনশকনি শতকিা ১০০ ভাি সমে যকেি সুরেিা োরতল 

করিয়া শতকিা ৫০ ভাি োধ্যতামূলক সমে যে এেং অেরশষ্ট শতকিা ৫০ ভাকিি জন্য রনি যারিত িাকি 

মারসক পেনশন গ্রিকেি রেিান প্রেতযন কিা িইল। এই রেিান ০১ জুলাই ২০১৭ররঃ তারিখ িইকত কার্ যকি 

িইকে। 

  

 

[ব্যাখ্যাঃ ৩০ জুন, ২০১৭ররঃ তারিখ ো তািাি েি র্ািাকেি অেসি-উত্তি ছুটি পশষ িইকে তািািা এই 

সুরেিাি আওতায় আরসকেন।] 

 

(খ) পেনশনািিন/োরিোরিক পেনশনািিে মারসক পেনশকনি উেি ৫% িাকি োরষ যক ইনরক্রকমন্ট প্রাপ্য 

িইকেন র্ািা ০১লা জুলাই ২০১৭ররঃ তারিখ িইকত কার্ যকি িইকে। 

২। অথ য রেভাি কর্তযক জািীকৃত পেসামরিক সিকারি চাকুকিকেি পেনশন মঞ্জুরি ও েরিকশাি সংক্রান্ত রেরি/েদ্ধরত 

অরিকতি সিজীকিে রেষয়ক স্মািক নং-অম/অরে/রেরি/পেনশন/৩-রে-২৬/৯৪/১৭ তারিখঃ ০১-০৬-১৯৯৪ররঃ এি 

‘পেনশন সমে যে’ সংক্রান্ত ২.১৩ নং অনুকেেটি ০১-০৭-২০১৭ররঃ তারিখ িইকত োরতল েরলয়া িণ্য িইকে। 

৩। প্ররতিক্ষা মন্ত্রোলয় কর্তযক ০৪-১২-২০০৩ররঃ তারিকখ জািীকৃত সশস্ত্র োরিনীি সেস্যকেি শতভাি পেনশন কমুযেশন    

সুরেিা প্রোন সংক্রান্ত প্রম/রড-১৯/১কেন-৩/৯৭/অংশ-২/৩০৫ নং স্মািকটি এই প্রজ্ঞােকনি আকলাকক সংকশািন 

করিকে।  

 

         িােেরতি আকেশক্রকম 

                 স্বাক্ষরিত 

(পমাঃ মরনি উরেন) 

      অরতরিক্ত সরচে 

     পিানঃ ৯৫৭৬৫৫৪ 
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সংকর্াজনী-১৮ 
 

িেপ্রজাতন্ত্রী োংলাকেশ সিকাি 

অথ য মন্ত্রোলয়, অথ য রেভাি 

প্ররেরি অনুরেভাি 

প্ররেরি-১ অরিশাখা 

www.mof.gov.bd 

 

                                  ২২-১২-২০১৬ ররষ্টাব্দ      

নং-০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০০৩.১৬-১৪১    তারিখ:-------------------------------- 

              ০৬-০৯-১৪২৩ েঙ্গাব্দ      

 

েরিেে 

 

রেষয়ঃ  পেনশন পকস প্ররক্রয়াকিকে সিায়তাি োরয়কত্ব রনকয়ারজত কল্যাে কম যকতযাি োরয়ত্ব ও কতযব্য রনি যািে। 

 

 পেসামরিক সিকারি কম যচািীিকেি অেসিকাকল পেনশন পকস প্ররক্রয়াকিকে সিায়তাি জন্য প্রকতযক মন্ত্রোলয়/ 

রেভাি/ অরিেপ্তি/েরিেপ্তি/েপ্তকি এ সংক্রান্ত কাকজ সিাসরি সম্পৃক্ত একজন কম যকতযাকক কল্যাে কম যকতযা রিকসকে মকনানয়ন 

রনরশ্চত ককি অথ য রেভািকক অেরিত কিাি রনকে যশনা িকয়কে। রকন্তু কল্যাে কম যকতযাি োরয়ত্ব ও কতযব্য রক িকে তা পকাথায়ও 

উকেখ কিা িয় নাই। পেনশন পকস রনষ্পরত্তি রেষয়টি অরিকতি সিজ ককি পেনশনাকিি পভািারন্ত রনিসন ও কল্যাে 

কম যকতযাি জোেরেরিতা রনরশ্চত কিোকথ য তাঁি (মকনানীত কল্যাে কম যকতযা) োরয়ত্ব ও কতযব্য রনম্নরূে রনি যািে কিা িকলাঃ  

 

(১) সংরিষ্ট মন্ত্রোলয়/রেভাি/অরিেপ্তি/েরিেপ্তি/েপ্তকি কম যিত সকল কম যচািীি জন্ম তারিখ ও চাকরিকত রনি যারিত 

সকে যাচ্চ েয়সসীমা (েতযমাকন ৫৯ েেি) পূরতযি তারিখসি িালনািাে তারলকা সংিক্ষে কিা; 

(২) চাকরিকত রনি যারিত সকে যাচ্চ েয়সসীমা (েতযমাকন ৫৯ েেি) পূরতযি ০১ েেি পূকে য পেনশন মঞ্জুিকািী কর্তযেক্ষ, 

রিসােিক্ষে অরিস ও সংরিষ্ট কম যচািীকক অেরিত কিা; 

(৩) সংরিষ্ট কম যচািীি সম্পৃক্ত অরডে আেরত্ত, রেভািীয় মামলা (র্রে থাকক) প্রভৃরতি িালনািাে তথ্যসি সংরিষ্ট 

কম যচািীি চাকরি বৃত্তান্ত কার্ যাকথ য সংগ্রি কিা; 

(৪) সংরিষ্ট কম যচািীি রেরুকদ্ধ রেভািীয় মামলা রকংো অরডে আেরত্ত থাককল, তা দ্রুত রনষ্পরত্তি েেকক্ষে গ্রিে কিা; 

(৫) সংরিষ্ট কম যচািীি রনকে িকত সিকাকিি োওনাসমূি (র্রে থাকক) আোয়/েরিকশাি সম্পককয তোিরক কিা; 

(৬) সংরিষ্ট কম যচািীি না-োেী প্রতযয়নেে সংগ্রি কিা; 

(৭) সংরিষ্ট কম যচািীি ই.এল.রে.রস (Expected Last Pay Certificate), ছুটিি  প্রাপ্যতাি প্রতযয়ন ও 

সািািে ভরেষ্য তিরেকলি সে যকশষ রস্থরতি রিসােেে সংগ্রি কিা; 

(৮) পেনশকনি আকেেন ও সািািে ভরেষ্য তিরেকলি চ্যিান্ত উকত্তালকনি রনি যারিত িিম সংিক্ষে কিা এেং তা 

প্রকয়াজনমত অেসিকাকল সংরিষ্ট কম যচািীকক/মৃত কম যচািীি েরিোিকক সিেিাি কিা; 

(৯) অেসি সংক্রান্ত কািজেোরে সংগ্রকি সিায়তা প্রোন এেং সংগৃিীত কািজেোরে সঠিক রকনা, েিীক্ষা-রনিীক্ষাপূে যক 

চ্যিান্ত কিা; 

(১০) অেসি-উত্তি ছুটি, ছুটি নিোয়ন, সািািে ভরেষ্য তিরেকলি চ্যিান্ত উকত্তালন ও পেনশকনি আকেেন সংরিষ্ট  কম যচািীি 

রনকে িকত র্থাসমকয় সংগ্রি ককি সংরিষ্ট কর্তযেকক্ষি রনকে পপ্রিে কিা; 
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(১১) ছুটি নিোয়ন, সািািে ভরেষ্য তিরেকলি চ্যিান্ত উকত্তালন ও পেনশন মঞ্জুরিি কার্ যক্রম গ্রিে; 

(১২) সংরিষ্ট মন্ত্রোলয়/রেভাি/অরিেপ্তি/েপ্তিসমূকিি পেনশনািিকেি তারলকা এেং তাকেি ছুটি নিোয়ন, আনুকতারষক ও 

মারসক পেনশন প্রারপ্তি িালনািাে তথ্যারে মন্ত্রোলয়/রেভাি/েপ্তিসমুকিি ওকয়ে সাইকে (ওকয়ে সাইে থাকা সাকেকক্ষ) 

পেয়া এেং তা রনয়রমত িালনািাে কিা; 

(১৩) র্রে পকান কািকে ছুটি নিোয়ন, আনুকতারষক ও পেনশন মঞ্জুরিেে র্থাসমকয় জারি কিা সম্ভে না িয় তা িকল তাি 

কািে ঊর্ধ্যতন কর্তযেক্ষ ও অথ য রেভািকক অেরিত কিা; 

(১৪) পেসামরিক সিকারি  চাকুকিকেি পেনশন মঞ্জুরি ও েরিকশাি সংক্রান্ত রেরি/েদ্ধরত অরিকতি সিজীকিে, ২০০৯ 

আকেকশি ২.০৭ (ক) অনুকেে অনুর্ায়ী ছুটি নিোয়ন (Lump grant) ও সািািে ভরেষ্য তিরেকলি সে যকশষ 

রস্থরত চ্যিান্ত উকত্তালকনি অথ য রিসােিক্ষে অরিস কর্তযক অেসি-উত্তি ছুটিকত িমকনি ২ (দুই) মাস পূকে য অরগ্রম 

তারিকখি পচককি মাধ্যকম সংরিষ্ট কম যচািীি  রনয়ন্ত্রেকািী কর্তযেক্ষ /অরিস প্রিাকনি রনকে পপ্রিকেি রেষয়টি তোিক 

কিা এেং অেসি-উত্তি ছুটিকত িমকনি ১ (এক) মাস আকি সংরিষ্ট কম যচািীি রনকে িস্তান্তি রনরশ্চত কিা; 

(১৫) পেসামরিক সিকারি চাকুকিকেি পেনশন মঞ্জুরি ও েরিকশাি সংক্রান্ত রেরি/েদ্ধরত অরিকতি সিজীকিে,২০০৯ 

আকেকশি ২.০৭ (খ) অনুকেে অনুর্ায়ী রিসােিক্ষে অরিস কর্তযক রে.রে.ও (Pension Payment 

Order) জারি এেং আনুকতারষক োেে প্রাপ্য পচক অেসিগ্রিকেি ২ (দুই) মাস পূকে য অরগ্রম তারিকখি (Post 

dated) পচককি মাধ্যকম রনয়ন্ত্রেকািী কর্তযেক্ষ/অরিস প্রিাকনি রনকে পপ্রিকেি রেষয়টি তোিক কিা এেং 

অেসিগ্রিকেি ১ (এক) মাস পূকে য রে.রে.ও এেং আনুকতারষককি অরগ্রম তারিকখি পচক সংরিষ্ট কম যচািীি রনকে 

িস্তান্তি রনরশ্চত কিা; 

(১৬) পেনশকনি আকেেনেে োরখল কিাি েি পকান আেরত্ত উত্থারেত িকল, তা রনষ্পরত্তি র্থার্থ েেকক্ষে গ্রিে কিা; 

(১৭) মৃত কম যচািীি েরিোকিি রনকে িকত োরিোরিক পেনশন সংক্রান্ত কািজেোরে সংগ্রি ককি সংরিষ্ট কর্তযেকক্ষি 

রনকে োরখল কিা; 

(১৮) পেনশন পকস রনষ্পরত্তি কার্ যক্রকমি প্ররতকেেন রনয়রমত সংরিষ্ট কর্তযেক্ষ ও অথ য রেভাকি পপ্রিে কিা; 

(১৯) পেনশন সম্পককয অথ য রেভাি িকত রেরভন্ন সমকয় জারিকৃত/জারিতব্য সকল আকেশ/েরিেে/প্রজ্ঞােন সংিক্ষে কিা 

এেং তা অনুসিেপূে যক র্থাসমকয় র্থার্থ েেকক্ষে গ্রিে কিা; এেং 

(২০) সিকাি কর্তযক সময় সময় প্রেত্ত পেনশন সংক্রান্ত অন্যান্য োরয়ত্ব। 

 

২। মন্ত্রোলয়/রেভাি/অরিেপ্তি/েরিেপ্তি/েপ্তি এি মকনানীত কল্যাে কম যকতযাকক উক্তরূে োরয়ত্ব ও কতযব্য র্থার্থরূকে 

অনুসিকেি জন্য রনকে যশক্রকম অনুকিাি কিা িকলা। 

 

 

 

       স্বাক্ষরিত/- 
 

 

(পমাঃ শািজািান) 

যুগ্ম সরচে 

েরিরচরত নং-৪১৪৪ 

পিানঃ ৯৫৪৫১৭৪ 

ইকমইল: shajahanmail@yahoo.com 
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 সংকর্াজনী-১৯ (ক) 

িেপ্রজাতন্ত্রী োংলাকেশ সিকাি 

অথ য মন্ত্রোলয়, অথ য রেভাি 

প্ররেরি অনুরেভাি 

প্ররেরি-১ অরিশাখা 
 

প্রজ্ঞােন 
 

তারিখঃ ১৪ অকটােি ২০১৫ ররষ্টাব্দ/২৯ আরিন ১৪২২ েঙ্গাব্দ 

 

নং ০৭.০০.০০০.১৭১.১৩.০০৬.১৫-৮১ - সিকারি কম যচািীিকেি অেসিকালীন সুরেিারে/প্রাপ্যতা রনম্নরূেভাকে পূনঃরনি যািে 

কিা িকয়কেঃ 
 

(ক) পেনশনকর্াগ্য চাকরিকাল এেং পেনশকনি েরিমােঃ  
 

পেনশনকর্াগ্য চাকরিকাল েতযমাকন প্রচরলত ১০----২৫ েেি এি স্থকল ৫----২৫ েেি এেং পেনশকনি িাি সে যকশষ 

আিরিত পেতকনি ৮০% -এি স্থকল ৯০%-এ উন্নীত কিা িকয়কে। পস েরিকপ্ররক্ষকত অথ য রেভাকিি ০৪-১১-১৯৮৯ ররঃ 

তারিকখি অম(রেরি-১)৩রে-২৮/৮৫/১০৬ সংখ্যক স্মািক েকেি ক্রমিািায় পেনশকনি িাি রনম্নরুেভাকে পুনঃরনি যািে 

কিা িকলাঃ 

 

পেনশন পেরেল 

পেনশনকর্াগ্য চাকরিকাল রেদ্যমান পেনশকনি েরনমাে পুনঃরনি যারিত পেনশকনি েরিমাে 

৫ েেি - ২১% 

৬ েেি - ২৪% 

৭ েেি - ২৭% 

৮ েেি - ৩০% 

৯ েেি - ৩৩% 

১০ েেি ৩২% ৩৬% 

১১ েেি ৩৫% ৩৯% 

১২ েেি ৩৮% ৪৩% 

১৩ েেি ৪২% ৪৭% 

১৪ েেি ৪৫% ৫১% 

১৫ েেি ৪৮% ৫৪% 

১৬ েেি ৫১% ৫৭% 

১৭ েেি ৫৪% ৬৩% 

১৮ েেি  ৫৮% ৬৫% 

১৯ েেি ৬১% ৬৯% 

২০ েেি ৬৪% ৭২% 

২১ েেি  ৬৭% ৭৫% 

২২ েেি  ৭০% ৭৯% 

২৩ েেি  ৭৪% ৮৩% 

২৪ েেি  ৭৭% ৮৭% 

২৫ েেি ো তদূর্ধ্য ৮০% ৯০% 

 
 

ব্যাখ্যাঃ ৫----২৪ েেকিি পেনশনকর্াগ্য চাকরিকাকলি পেনশন পকেল রনকম্নাক্ত পক্ষকে প্রাপ্য িকেনঃ 

(১)  রেএসআি োে য-১ এি পসকশন-৪ (রেরি-৩৩৭ ও ৩৩৮) অনুর্ায়ী  পর্ পকান পেনশনকর্াগ্য চাকরিি রনয়রমত 

অেসাকন; 
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(২) একজন সিকারি কম যচািী মৃতুযেিে কিকল রকংো রেএসআি োে য-১ এি পসকশন-৩ (রেরি-৩২১) অনুর্ায়ী 

সিকাি কর্তযক িঠিত পমরডককল পোড য িািা (শািীরিক ও মানরসক তেককল্যি কািকে) স্থায়ীভাকে অক্ষম 

(Invalid) প ারষত িকল;  

(৩) রেএসআি োে য-১ এি পসকশন-২ (রেরি-৩০৮) অনুর্ায়ী স্থায়ীেে রেলুরপ্তি কািকে োঁোই কিা িকল এেং অন্য 

পকান েকে আত্তীকিে কিা না িকল ক্ষরতপূিে পেনশন প্রোকনি পক্ষকে; এেং 

(৪)  সিকারি কম যচািী (অেসি) আইন, ১৯৭৪ এি ১০ িািাি রেিান অনুর্ায়ী পকান কম যচািীি রেরুকদ্ধ অেসি গ্রিকেি 

সময় ো, পক্ষেমত, চাকরিি অেসান িওয়াি সময় সিকাি ো রনকয়ািকািী কর্তযেক্ষ কর্তযক গৃিীত পকান 

রেচারিক ো রেভািীয় কার্ যক্রম রনষ্পন্ন িকল তাকক পেনশন ও অন্যান্য অেসি সুরেিারে প্রোন উক্তরূে 

কার্ যক্রকমি রসদ্ধান্ত সাকেকক্ষ। 

{অথ য রেভাকিি প্ররেরি অনুরেভাকিি স্মািক নং নং-০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০০৬.১৫-১৫০ তারিখঃ ১০ রডকসম্বি,২০১৮ 

ররঃ [সংকর্াজনী-১৯(খ)] এি মাধ্যকম মূল ব্যাখ্যাি প্ররতস্থােক রিকসকে এ ব্যাখ্যা প্রোন কিা িকয়কে।} 

 

(খ) অেসিকভািীকেি পেনশন বৃরদ্ধ ও সে যরনম্ন পেনশন রনি যািেঃ 

 

 ২০১৫-২০১৬ অথ যেেি িকত অেসিকভািীকেি পেনশন রনকম্নাক্ত িাকি বৃরদ্ধ কিা িকলাঃ 

 

অেসিকভািীি েয়স পেনশন বৃরদ্ধি েরিমাে মন্তব্য/ব্যাখ্যা 
 

(ক) ৬৫ েেকিি কম  ৪০% একজন পেনশনাকিি মারসক পেনশকনি েরিমাে র্াই পিাক 

না পকন ০১-০৭-২০১৫ ররঃ তারিখ িকত রতরন সে যরনম্ন 

৩,০০০ (রতন িাজাি) োকা পেনশন প্রাপ্য িকেন। 

(খ)  ৬৫ েেি ো তদুর্ধ্য ৫০%  

(ি) সে যরনম্ন পেনশন মারসক ৩,০০০ োকা 
 

 

(ি)  আনুকতারষককি িাি পুনঃরনি যািেঃ  

 

পেনশনকর্াগ্য চাকরিকাল সে যরনম্ন ১০ েেি পথকক ০৫ েেকি করমকয় আনাি েরিকপ্ররক্ষকত পূে য পেনশকনি পক্ষকে 

আনুকতারষককি িাি োধ্যতামূলক সমরে যত প্ররত ১ (এক) োকাি রেেিীকত ২৩০ োকা অেরিেরতযত পিকখ অথ য 

রেভাকিি ২৩-১২-২০১৩ ররঃ তারিকখি ০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০২৭.১৩.১৬০ সংখ্যক প্রজ্ঞােকনি ক্রমিািায় 

আনুকতারষককি িাি রনম্নরূকে পূনঃরনি যািে কিা িকলাঃ 

 

আনুকতারষক পেরেল 

ক্ররমক 

নং 

পেনশনকর্াগ্য চাকরিকাল রেদ্যমান 

আনুকতারষককি িাি 

(প্ররত োকাি 

রেেিীকত) 

সংকশারিত 

আনুকতারষককি িাি 

(প্ররত োকাি 

রেেিীকত) 

মন্তব্য/ব্যাখ্যা 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) 

১ ৫ েেি ো তকতারিক রকন্তু ১০ 

েেকিি কম 

----- ২৬৫/ ৫-৯ েেি চাকরিকাল 

পেনশনকর্াগ্য চাকরিকাল 

রিকসকে নতুন সংকর্াজন 

কিা িকয়কে। 

২ ১০ েেি ো তকতারিক রকন্তু 

১৫ েেকিি কম 

২৬০/- অেরিেরতযত 

৩ ১৫ েেি ো তকতারিক রকন্তৃ 

২০ েেকিি কম 

২৪৫/- অেরিেরতযত 

৪ ২০ েেি ো তকতারিক ২৩০/- অেরিেরতযত 
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( ) চাকরি পেনশনকর্াগ্য িওয়াি আকি স্বাস্থযিত কািকে অক্ষম িকয় েিা অথো চাকরি পেনশনকর্াগ্য িওয়াি 

আকি মৃতুযেিেকািী কম যচািীকক /েরিোিকক এককালীন রেকশষ আরথ যক সিায়তা প্রোনঃ 

 

একজন সিকারি কম যচািীি চাকরিি পময়াে ৫ েেি পূে য  িওয়াি পূকে য র্রে রতরন স্বাস্থযিত কািকে অক্ষম িকয় েকিন, 

অথো তাি মৃতুয িয়, পস পক্ষকে েতযমান প্রচরলত ১৫,০০০ োকা এককালীন আরথ যক সুরেিা প্রোকনি স্থকল অথ য 

মন্ত্রোলকয়ি ২০ রডকসম্বি ১৯৭৭ তারিকখি এম.এি(আই.রড)-১-২/৭৭/৮৫৬ সংখ্যক অরিস স্মািককি ক্রমিািায় 

চাকরিি পময়াকেি প্ররত েেি রকংো তাি অংশ রেকশকষি জন্য তাি পশষ আিরিত ৩(রতন)টি মূল পেতকনি 

সমেরিমাে িাকি রতরন অথো তাি েরিোি এককালীন রেকশষ আরথ যক সিায়তা প্রাপ্য িকেন; 
 

 

 

 

 

 

 

(ঙ) পেনশনাকিি রেিো স্ত্রী আজীেন পেনশন প্রাপ্যতাি শতয রশরথলকিেঃ 

 

েতযমাকন প্রচরলত রেিান মকত মৃত কম যচািীি রেিো স্ত্রী আজীেন োরিোরিক পেনশন পেকয় থাককন। রেিো স্ত্রীি 

পুনঃরেোি না কিাি অংিীকািনামা ো প্রতযয়নেে োরখকলি শতয ৫০ েেকিি উর্ধ্য েয়সী রেিোি পক্ষকে প্রকর্াজয 

িকে না; 

 

(চ) মৃতুয মরিলা পেসামরিক কম যচািীি স্বামীি োরিোরিক পেনশন প্রাতযতাঃ 

 

োরিোরিক পেনশকনি পক্ষকে একজন মৃত মরিলা পেসামরিক কম যচািীি স্বামী পুনিায় রেোি েন্ধকন আেদ্ধ না িকল, রেিো 

স্ত্রীি োরিোরিক পেনশন প্রাপ্যতাি অনুরূে িাকি ও েদ্ধরতকত মৃত মরিলা পেসামরিক কম যচািীি রেেত্নীক স্বামী োরিোরিক 

পেনশন প্রাপ্য িকেন। তকে প্রচরলত সকল রেরি-রেিান অনুসিেপূে যক রেেত্নীক স্বামী সে যারিক ১৫ (েকনি) েৎসি ের্ যন্ত 

োরিোরিক পেনশন প্রাপ্য িকেন; এেং       

(এ  অনুকেকেি রেিান অথ য রেভাকিি স্মািক  নং-০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০০৩.১৮-১৩৮, তারিখঃ ১৪ নকভম্বি, 

২০১৮ ররোব্দ এি মাধ্যকম সংকশািন কিা িকয়কে। েতযমাকন স্ত্রীি আজীেন োরিোরিক পেনশন প্রারপ্তি অনুরুে শকতয 

স্বামীও আজীেন োরিোরিক পেনশন প্রাপ্য িকেন।  

 

(ে) ছুটি নিোয়নঃ 

 

অেসিকাকল অরজযত ছুটি োওনা সাকেকক্ষ ১২ (োি) মাকসি ছুটি নিোয়কনি রেিান েরিেতযন ককি ১৮ (আঠাকিা) 

মাকসি ছুটি নিোয়ন অথ যাৎ ১৮ (আঠাকিা) মাকসি মূলকেতকনি সমেরিমাে অথ য প্রাপ্য িকেন। অেসি-উত্তি-ছুটি 

(PRL) এেং ছুটি নিোয়কনি পক্ষকে ০২ (দুই) রেকনি অি যিি পেতকনি ছুটিকক ০১ (এক) রেকনি িি পেতকনি 

ছুটিকত রূোন্তি (Conversion) কিা র্াকে। অেসিকালীন মূলকেতকনি রভরত্তকত উক্ত নিোয়ন সুরেিা অেসি-

উত্তি ছুটিি শুরুকত প্রাপ্য। অেসি-উত্তি ছুটি পভাি না কিকলও এ আরথ যক সুরেিা প্রাপ্য িকেন।  
 

 

 

৩।   েরে যত রেষকয়ি সাকথ সংরিষ্ট রেিান, আকেশ, স্মািক, প্রজ্ঞােন ইতযারে উেযু যক্ত মকম য েরিেরতযত/সংকশারিত িকয়কে     েকল 

িণ্য িকে। 

৪।    জনস্বাকথ য জািীকৃত এ আকেশ ০১-০৭-২০১৫ ররঃ তারিখ িকত কার্ যকি েকল িণ্য িকে। উক্ত তারিকখ রে.আি.এল পভািিত 

কম যচািীিেও উক্ত পুনঃরনি যারিত সুরেিাসমূি (প্রকর্াজয পক্ষকে) প্রাপ্য িকেন।  
 

 

        িােেরতি আকেশক্রকম 

 
 

        ড. পমািাম্মে আলী খান এনরডরস 

        অরতরিক্ত সরচে 
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সংকর্াজনী-১৯ (খ) 

িেপ্রজাতন্ত্রী োংলাকেশ সিকাি 

অথ য মন্ত্রোলয়, অথ য রেভাি 

প্ররেরি অনুরেভাি 

প্ররেরি-১ অরিশাখা 

www.mof.gov.bd 

 

         ২৬ অগ্রিায়ন, ১৪২৫ েঙ্গাব্দ 

নং-০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০০৬.১৫-১৫০    তারিখ: ----------------------------------

- 

         ১০ রডকসম্বি,২০১৮ ররোব্দ 

  

প্রজ্ঞােন 

 

 
 

 অথ য রেভাি কর্তযক জািীকৃত ১৪-১০-২০১৫ তারিকখি ০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০০৬.১৫-৮১ নং প্রজ্ঞােকনি (ক) নং 

অনুকেকে পেনশনকর্াগ্য চাকরিকাল এেং পেনশকনি েরিমাে সংক্রান্ত পেরেকলি রনকচ প্রেত্ত ব্যাখ্যা রনম্নরূেভাকে প্ররতস্থারেত 

িকয়কে মকম য িণ্য িকেঃ 

 

ব্যাখ্যাঃ ৫----২৪ েেকিি পেনশনকর্াগ্য চাকরিকাকলি পেনশন পকেল রনকম্নাক্ত পক্ষকে প্রাপ্য িকেনঃ 

 

(১)  রেএসআি োে য-১ এি পসকশন-৪ (রেরি-৩৩৭ ও ৩৩৮) অনুর্ায়ী  পর্ পকান পেনশনকর্াগ্য চাকরিি রনয়রমত অেসাকন; 

 

(২) একজন সিকারি কম যচািী মৃতুযেিে কিকল রকংো রেএসআি োে য-১ এি পসকশন-৩ (রেরি-৩২১) অনুর্ায়ী সিকাি কর্তযক 

িঠিত পমরডককল পোড য িািা (শািীরিক ও মানরসক তেককল্যি কািকে) স্থায়ীভাকে অক্ষম (Invalid) প ারষত িকল;  

 

(৩) রেএসআি োে য-১ এি পসকশন-২ (রেরি-৩০৮) অনুর্ায়ী স্থায়ীেে রেলুরপ্তি কািকে োঁোই কিা িকল এেং অন্য পকান েকে 

আত্তীকিে কিা না িকল ক্ষরতপূিে পেনশন প্রোকনি পক্ষকে; এেং 

 

(৪)  সিকারি কম যচািী (অেসি) আইন, ১৯৭৪ এি ১০ িািাি রেিান অনুর্ায়ী পকান কম যচািীি রেরুকদ্ধ অেসি গ্রিকেি সময় ো, 

পক্ষেমত, চাকরিি অেসান িওয়াি সময় সিকাি ো রনকয়ািকািী কর্তযেক্ষ কর্তযক গৃিীত পকান রেচারিক ো রেভািীয় 

কার্ যক্রম রনষ্পন্ন িকল তাকক পেনশন ও অন্যান্য অেসি সুরেিারে প্রোন উক্তরূে কার্ যক্রকমি রসদ্ধান্ত সাকেকক্ষ। 

 

 

  িােেরতি আকেশক্রকম 

 

   

           স্বাক্ষরিত/ 

পমাঃ নজরুল ইসলাম, এনরডরস 

অরতরিক্ত সরচে  
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(রেএসআি োে য-১ এি রেরি-৩০৮: স্থায়ীেে রেলুরপ্তি কািকে চাকরি িইকত োোইকয়ি পক্ষকে র্রে োোইকয়ি র্থার্থ 

কর্তযেকক্ষি রেকেচনায় কমেকক্ষ পূে য েকেি অনুরূে শতযািীকন অন্য পকান েকে রনকয়াি কিা না িয়, তািা িইকল উক্ত কম যচািী 

রনকজি ইোনুর্ায়ী রনকম্নাক্ত পর্ পকান সুরেিা গ্রিে করিকত োরিকেন- 

 (এ) ইরতমকধ্য কৃত চাকরিি জন্য প্রাপ্য ক্ষরতপূিে পেনশন ো আনুকতারষক গ্রিে করিকত োরিকেন, অথো  

 (রে) অন্য পকান েকে রনকয়াকিি ো অন্য পকান সংস্থােকন েেরলি, র্রে তািা রনম্ন পেতন পগ্রকডিও িইয়া থাকক, প্রস্তাে 

পেওয়া িইকল তািা গ্রিে করিকত োরিকেন এেং এইকক্ষকে তািাি পূে য চাকরি পেনশকনি জন্য িেন কিা র্াইকে। 

 

রেএসআি োে য-১ এি রেরি-৩২১: পকান কম যচািী শািীরিক ো মানরসক তেককল্যি কািকে প্রজাতকন্ত্রি চাকরিি জন্য অথো 

প্রজাতকন্ত্রি পর্ শাখায় রনকয়ারজত আকেন, ঐ শাখাি চাকরিি জন্য স্থায়ীভাকে অক্ষম িইয়া প্রজাতকন্ত্রি চাকরি িইকত অেসি 

গ্রিে করিকল অক্ষমতাজরনত পেনশন োইকেন।  

 

রেএসআি োে য-১  এি  রেরি-৩৩৭: পকান কম যচািীি একটি রনরে যষ্ট েয়স পূে য িওয়াি কািকে রেরি অনুর্ায়ী অেসিগ্রিে করিকল 

ো অেসিগ্রিকে োধ্য িইকল োি যকযজরনত পেনশন মঞ্জুি কিা িয়। 

 

রেএসআি োে য-১ এি রেরি- ৩৩৮: পর্ কম যচািী ইোিীন অেসিগ্রিে ককিন অথো োধ্যতামূলকভাকে অেসিগ্রিে ককিন এেং 

র্ািাি চাকরিি অংশরেকশষ পলায়াি সােঅরড যকনে সারভ যকসি আওতাভূক্ত, রতরন অক্ষম িইকল এেং রেরি- ২৮৭ এি অিীকন 

অেসন গৃরিত িইকল পর্ই শকতযি অিীকন পেনশন োইকতন, উক্তরূেভাকেই পেনশন োইকেন।) 
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সংকর্াজনী-২০ 

 

িেপ্রজাতন্ত্রী োংলাকেশ সিকাি 

অথ য মন্ত্রোলয়, অথ য রেভাি 

প্ররেরি অনুরেভাি 

প্ররেরি-১ অরিশাখা 

www.mof.gov.bd 

 

         ২৮কশ পম ২০১২ ররষ্টাব্দ 

নং-০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০০২.১২ (অংশ-১)-৫৭                         তারিখ:---------------------------- 

        ১৪ই তজযষ্ঠ ১৪১৯ েঙ্গাব্দ 

 
 

অরিস স্মািক 

 

সিকাি অথ য রেভাকিি ১৬ এরপ্রল, ১৯৫৯ তারিকখি MEMORANDUM No. 2566(40)-F, 

Dacca, এ রনম্নরূে সংকশািন করিল র্থাঃ- 

 

উেরি-উক্ত MEMORANDUM এি Secton 1 এ উকেরখত Gratuity শীষ যক অংকশি --- 

 

(ক) Para 3 এি sub-para (2) এি েি রনম্নরূে নতুন sub-para (3) সংকর্ারজত িইকে, র্থা:- 
 

“(3) When the Government servant leaves no surviving relatives as 

mentioned in clauses (a) to (d) of sub-para (2), the amount of gratuity 

shall be payable to the following relatives, if any, of the Government 

servant in equal shares, namely: 

(a) Full brothers; and 

(b) Full sisters.” 

 

(খ) Para 4 এি েরিেকতয রনম্নরূে Para 4 প্ররতস্থারেত িইকে, র্থা:- 

 

“4. No gratuity will be payable by Government after the death of a 

Government servant if he/she does not leave a family as defined in 

para 2(1) above or an eligible dependent relative or relatives 

specified in sub-para (2) or (3) of para 3 above.” 

 

িােেরতি আকেশক্রকম 

 

       স্বাক্ষরিত/ 

(পমাঃ ইমোদুল িক) 

   অরতরিক্ত সরচে 

  পিানঃ ৭১৬২৯৩১ 

উে-রনয়ন্ত্রক 

মুদ্রে, পলখসামগ্রী, িিম ও প্রকাশন অরিেপ্তি 

পতজিাঁও, ঢাকা। 
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সংকর্াজনী-২১ 

 
 

GOVERNMENT OF [BANGLADESH]3* 

FINANCE AND REVENUE DEPARTMENT 

FAMILY PENSION RULES 

 

No. 2566(40)-F,              Dacca, the 16th April, 1959 

 

Subject: Pension Rules and Retirement Benefits. 

 

 The undersigned is directed to invite a reference to this Department 

Office Memo. No. 3568-F, dated the 12th June, 1954 on the subject noted 

above and to say that the question as to what should constitute family of a 

Government servant for the purpose of entitlement of gratuity /pension 

benefits mentioned therein and whether nomination in respect of gratuity 

and pension can be made by a Government servant have been considered 

by the Government of [Bangladesh] **. It has now been decided and the 

President  is pleased to direct as indicated below:- 

 

Section 1-Gratuity 

 

2.(1) The ‘Family’ for the purpose of payment of death-cum-retirement 

gratuity will include the following relatives of the Government 

servant: 

  (a) Wife or wives , in the case of a male Government servant. 

  (b) Husband in the case of a female Government servant. 

  (c ) Children of the Government servant. 

(d) Widow or widows and children of a deceased son of the 

Government servant. 

 

 Note-(1)  A child means a legitimate child. An “adopted child” will be 

considered to be a child when the Accounts Officer or if any doubt 

arises in the mind of the Accounts Officer, the recognized legal 

adviser of Government is satisfied that under the reasonal law of the 

Government servant concerned adoption is legally recognized as 

conferring the status of a natural child, but in this case only.  

 
3 [Note:** The words ‘East Pakistan’ have been substituted by the word ‘Bangladesh’.] 
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Note-(2) If it is proved that the wife has been judicially separated 

from the Government servant or has ceased under the customary law 

of the community to which she belongs to be entitled to maintenance 

she shall no longer be deemed to be a member of the family unless 

the Government servant has himself intimated in writing to the 

Accounts Officer/Head of the office that she shall continue to be so 

regarded. 

 

Note-(3) In the case of female Government servant if the wife 

intimates in writing to the Accounts Officer/Head of the office that 

her husband should not be included as a member of the family, then 

he shall no longer be considered a member of the family unless she 

subsequently cancel in writing her intimation excluding him.  

(2) A Government servant shall, as soon as he/she completes 5 years 

qualifying service, make a nomination, conferring on one or more 

persons the right to receive any gratuity that may be sanctioned 

under this Department Office Memo referred to above and any 

gratuity which having become admissible to him/her has not been 

paid to him/her before death. 

(3) If a Government servant nominates more persons than one under 

clause (2) above he/she shall specify in the nomination the amount or 

share payable to each nominee in such manner as to dispose off the 

whole amount of the gratuity mentioned therein. 

(4) A Government servant may provide in a nomination:- 

(a) In respect of any specified nominee that in the event of his/her 

predeceasing the Government servant the right conferred upon 

that nominee in sub-para (2) above shall pass to such other 

member or members of the Government servant’s family as may 

be specified in the nomination. 

(b) That the nomination shall become void in the event of the 

happening of a contingency specified therein.  

(5) Every nomination shall be in such one of the Forms A and B (Enclosed) 

as may be appropriate in the circumstances of the case.  
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(6) A Government servant may at any time cancel a nomination by 

sending a notice in writing to the appropriate authority provided that 

the Government servant shall along with such notice, send a fresh 

nomination made in accordance with this paragraph. 

(7)  Immediately on the death of a nominee in respect of whom no special 

provisions has been made in the nomination under sub-para (4) (a) 

above or on the occurrence of any event by reason of which the 

nomination becomes void by reason of sub-para (4) (b) above, the 

Government servant shall send to the appropriate authority a notice 

in writing formally cancelling the nomination together with a fresh 

nomination made in accordance with this paragraph.  

(8) Every nomination made, and every notice of cancellation given, by a 

Government servant under this paragraph shall be sent by the 

Government servant to his/her Accounts Officer in the case of a 

Gazetted officer and to the Head of his/her office in the case of a non-

gazetted officer. Immediately on receipt of nomination from a non-

gazetted Government servant, the Head of the office shall 

countersign it indicating the date of receipt and keep it in his 

custody.  

(9) Every nomination made, and every notice of cancellation given by a 

Government servant shall, to the extent that it is valid, take effect on 

the date on which it is received by the authority mentioned in sub-

para (8). 

 

3. When the amount of gratuity has become payable to the family it shall 

be the duty of the Accounts Officer to make payment to the family 

according to the following procedure:-  

(1) When the Government servant leaves a family- 

(a)  The amount of gratuity or any part thereof to which the 

nomination relates shall become payable to his/her nominee or 

nominees in the proportion specified in the nomination. 

(b)  If no nomination in favour of a member or members of a family 

subsists or if a nomination relates only to a part of the amount of 
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the gratuity the whole amount of the gratuity or the part thereof 

to which the nomination does not relate, shall become payable to 

the members of his /her family in equal shares: 

Provided that no share be payable to- 

(i) Sons who have attained the age of 25 years; (Amended) 

(ii) Sons of a deceased son who have attained the age of 18 

   years; 

(iii) Married daughters whose  husbands are alive; 

(iv) Married daughters of a deceased son whose husbands 

are alive; 

If there is any member of the family other than those specified in 

clauses (i), (ii), (iii) and (iv) above: 

Provided further that the widow or widows and the child or 

children of a deceased son shall receive between them in equal 

parts only the share which that son would have received if he had 

survived that Government servant and had been exempted from the 

operation of the first proviso. 

(2)  When the Government servant leaves no family the amount of 

gratuity shall be payable to the following surviving relatives, if any, 

of the Government servant in equal shares:  

   (a) Brothers below the age of 18 years; 

   (b) Unmarried and widowed sisters; 

   (c) Father; and  

   (d) Mother. 

 

4.  No Gratuity will be payable by Government after the death of a 

Government servant if he/she does not leave a family as defined in 

Para 2 (1) above or an eligible dependent relative or relatives 

specified in Sub-para 2 of Para 3 above.  
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Section II- Family Pension 

 

5. (1)  Family for the purpose of payment of pension will be as defined in 

Para 2 (1) above. It will also include the Government servant’s 

relatives mentioned in Sub-para. 

 

(2)  (a) A Pension sanctioned under this section will be allowed for the 

support of the family to- 

(i) “Widow of deceased, if the deceased is a male Government 

servant or to the husband, if the deceased is a female 

Government servant. If the Government servant had more than 

one wife, and the number of his surviving widows and children 

does not exceed 4, the pension shall be divided equally among 

the surviving widows and children (excluding sons above the 

age of 25 years and the married daughters). If the number of 

surviving widows and children together is more than 4, the 

pension shall be divided in the following manner viz: that each 

surviving widow shall get 1/4th of the pension and the balance 

(if any) shall be divided equally among the surviving children 

(excluding sons above the age of 25 years and the married 

daughters).” 

(ii) Failing a widow or husband as the case may be to the eldest 

surviving son; 

(vi) “Failing (i) and (ii) to the eldest surviving unmarried daughter; if 

the eldest daughter is marries or dies, then the next eldest. 

(vii) Failing (i) to (iii) to the eldest widowed daughter; 

(viii) Failing (i) to (iv) to the eldest widowed of a deceased son of the 

Government servant; 

(ix) Failing (i) to (v) above to the eldest surviving son of a deceased 

son of the Government servant; 

(x) Failing (i) to (vi) to the eldest unmarried daughter of a deceased 

son of the Government servant; 

(xi) Failing these to the eldest widowed daughter of a deceased son 

of the Government servant; 
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(b)      In the event of no pension being payable under clause (a) the pension 

may be granted - 

(i)     To the father; 

(ii)    Failing the father, to the mother; 

(iii) Failing the father and the mother, to the eldest surviving 

brother below the age of 18; 

(iv) “Failing (i) to (iii) to the eldest surviving unmarried sister; if the 

eldest sister marries or dies, then next eldest;” 

(v)   Failing (i) to (iv) to the eldest surviving widowed sister.  

 

(3) No pension will be payable under this section— 

(a) To a person mentioned in clause (b) of sub-para (2) of this para. 

Without production of a reasonable proof that such person was 

dependent on the deceased Government servant for support. 

(b) To an unmarried female member of a Government servant’s    

family in the event of her re-marriage; 

(c) To a widowed female member of a Government servant’s family in 

the event of her re-marriage; 

(d) To the brother of a Government servant on his attaining the age of 

18 years; 

(e) To a person who is not a member of a Government servant’s family. 

 

(4) A pension awarded under this section will not be payable to more 

than one member of a Government servant’s family at the same time, 

except as provided for the clause (i) of Sub-paragraph (2) (a) above. 

(5)  If a pension awarded under this section ceases to be payable before 

the expiry of the period up to which it is admissible on account of 

death or marriage of the recipient or other causes it will be re-

granted to the person next lower in order mentioned in Sub-para 2 of 

this para. 

(6) Government has discretion to make such modification in the mode of 

allotment or conditions of tenure set forth clause (2) to (5) above as 

they may consider desirable to suit the special circumstances of the 

beneficiaries. 
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(7) A pension sanctioned under this section will be payable in addition to 

any extraordinary pension or gratuity that may be granted to the 

members of a Government servant’s family under the existing rules. 

(Para 410, BSR-1) 

(8) As in this case of a grant of an ordinary pension future good conduct 

of the recipient is an implied condition of every grant of a pension 

under this section. 

 

 

Section III-General 

 

6. (i) The existing rules which apply to the grant of ordinary pension will 

also apply in respect of gratuity and pension that may be sanctioned 

under sections I and II is so far as such rules are not inconsistent 

with the provisions of those orders; 

(ii) The Government will have the right to effect recovery from a 

gratuity or pension sanctioned under sections I and II in the same 

circumstances a recovery can be effected from ordinary pension; 

(iii) A gratuity or pension to the family will be sanctioned under sections 

I and II by the authority competent to sanction pension to the 

Government servant concerned after giving due regard to the 

provisions of rule 348 of Bangladesh Service Rules Part-I. 

 

 These orders will take effect from the date of issue of this 

Memorandum. Cases already decided will not be re-opened. The cases 

occurring before the issue of this order but not yet finalized may also be 

disposed of as far as practicable under the above rules and payments may 

be made after taking an indemnity bonds with sureties from the 

recipients to safe-guard Government interest against any possible claims 

from third parties. 

 

 (N. HUQ) 

                                                                           Assistant Secretary  

Government of [Bangladesh] 4***** 

 
4 [Note:** The words ‘East Pakistan’ have been substituted by the word ‘Bangladesh’.] 
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সংকর্াজনী-২২ 

িেপ্রজাতন্ত্রী োংলাকেশ সিকাি 

অথ য মন্ত্রোলয়, অথ য রেভাি 

প্ররেরি অনুরেভাি 

প্ররেরি-১ অরিশাখা 

www.mof.gov.bd 
 

                 ২৮ অকটােি ২০১৯ ররষ্টাব্দ      

স্মািক নং-০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০০৬.১৬-৯৭       তারিখ:-------------------------------- 

                       ১৩ কারতযক ১৪২৬ েঙ্গাব্দ    
 

রেষয়ঃ শতভাি পেনশন সমে যেকািী প্রজাতকন্ত্রি অেসিপ্রাপ্ত কম যচািী মারসক পেনশন পুনঃস্থােকনি সুরেিা পভািিত 

অেস্থায় মৃতুযেিে কিকল তাি রেিো স্ত্রী/রেেত্নীক স্বামী ও প্ররতেন্ধী সন্তাকনি (র্রে থাকক) পুনঃস্থারেত 

পেনশন, রচরকৎসা ভাতা ও উৎসে ভাতা প্রাপ্যতা সংক্রান্ত। 

সূেঃ রিসাে মিারনয়ন্ত্রক এি কার্ যালকয়ি স্মািক নং-০৭.০৩.০০০০.০১০.০৮.৮৩৯.১৮-৯৫৭, তারিখ: ২৬-০৬-২০১৯ররঃ।  

 

  উেযু যক্ত রেষয় ও সূকেি েরিকপ্ররক্ষকত রনকে যশক্রকম জানাকনা র্াকে পর্, অথ য রেভাকিি ০৮-১০-২০১৮ তারিকখ 

০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০১৩.১৪-১১৮ নং প্রজ্ঞােন পমাতাকেক শতভাি পেনশন সমে যেকািী প্রজাতকন্ত্রি অেসিপ্রাপ্ত কম যচািীি 

পেনশন সমে যেকািী প্রজাতকন্ত্রি অেসিপ্রাপ্ত কম যচািীি পেনশন পুনঃস্থারেত িকয় থাককল তাি মৃতুযি েি তাি রেিো 

স্ত্রী/রেেত্নীক স্বামী ও প্ররতেন্ধী সন্তান (র্রে থাকক) পুনঃস্থারেত পেনশন সুরেিা প্রাপ্য িকেন। এোিা তাকেি রচরকৎসা ভাতা ও 

উৎসে ভাতা প্রাপ্যতাি রেষকয় অথ য  রেভাকিি ০৩-০৮-২০১৭ তারিকখি ০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০১৩.১৩-৭৪ নং প্রজ্ঞােন 

অনুসিেীয় িকে।  

 

 

  স্বাক্ষরিত/ 

(আেমা আিা পেিম) 

উেসরচে 

পিানঃ ৯৫৪০১৮১ 
 

 

রিসাে মিারনয়ন্ত্রক 

রিসাে মিারনয়ন্ত্রককি কার্ যালয় 

পসগুনোরিচা।   

 

 
 
 

(বিএসআর পার্ট -১ এর বিবি-৩৪৮: (এ) চাকবরকাল অনুম াবিত না হওয়া পর্টন্ত এই বিবিস ূমহর অিীমন প্রমিয় পূর্ট পপনশন আপনাআপবন প্রমিয় হইমি না। 

(বি) স গ্র চাকবরকাল সমন্তাষজনক না হইমল পপনশন  ঞু্জরকারী কততট পক্ষ পর্ইরূপ র্থার্থ িবলয়া  মন কবরমিন, ঐরূপ হ্রাসকত ত হামর পপনশন  ঞু্জর করমিন। 

বিমেষর্ঃ সরকাবর ক টচারীগমর্র পপনশন সহজীকরর্ আমিশ,২০২০ এর অনুমেি ৪.০৩ অনুর্ায়ী পপনশন  ঞু্জবরর পক্ষমে সরকাবর ক টচারীর িাবষটক পগাপনীয় 

প্রবতমিিন বিমিচনার প্রময়াজন হয় না বিিায় হ্রাসকত ত হামর পপনশন  ঞু্জবরর সুমর্াগ িতট  ামন পত ন নাই।) 

 
 
 
 
 
 
 



269 
 

 

 

সংকর্াজনী-২৩ 

NEW EFT FORM-2019 

CAO/Pension and Fund Management 

 

National ID :                 

Date of Birth (According to NID:   

Pensioner Type : ≥Superannuation ≥Family ≥Invalid ≥Optional 

Is reinstated ≥  No ≥  Yes 

**Pensioner Transferred From Bank: ≥  No ≥  Yes 

Bank Name :  

Bank Barnch :  

**Personal Information: 

Pensioner Name (in Bangla) :  

Pensioner Name (in English) :  

Gender: ≥  Male ≥ Female ≥Other 

Father’s Name (in Bangla)  

Father’s Name (in English)  

Father’s Name (in Bangla)  

Father’s Name (in English)  

Religion: ▪ Islam ▪Hindu ▪ Christian ▪ Buddhism ▪ Other 

Matital Status: ▪Single ▪Married ▪Divorced  ▪Other 

Mobile Number:  

E-mail (if any)   

Present Address:  

Permanent Address:  

** Last Working Place Information: 

Designation:  

Pay Grade:   

Ministry:  

** Information Relating to Pension: 

Date of Birth (According to PPO):  

Date of Retirement:  

PPO No.  PPO Issue Date:  

Basic Pay at Retirement Date:  

Net Pension at Retirement Date:  

Total Gratuity Amount:   

Monthly Pension Amount at Present:  

Pensioner Medical Allowance:  
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** Bank Account Information: 

Bank Account Type: ≥Savings Account ≥Current Account 

Bank Account Holder Name:   

Bank Acconut Number:   

Bank Name:  

Bank Branch Name:   

Routing Number:   

**Nominee Information: 

Name (in Bangla):  

Name (in English) :  

Age:  

Relation:  

NID (if available):   

** Particulars of Disabled 

Child: 

▪Not Applicable ▪Applicable 

Name (in Bangla):  

Name (in English):  

Age:   

Relation:  

Type of Disability:  

 

 

Requirements: 

  

a) Photocopy of IND 

b) Second, Third and Last Page of PPO Book 

c) Photocopy of Bank Cheque  

d) Copy of Pensiom Sanction Order (if available) 

  

Signature of Pensioner and Date 
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সিকর্ারিতায়ঃ 

রস্কম অন ইমপ্রুরভং পেনশন ম্যাকনজকমন্ট রসকেম এন্ড পকায়ারলটি এন্ড োইমরলকনস 

অে িাইন্যারিয়াল রিকোটি যং 

রেনকেরনং োেরলক িাইন্যারিয়াল ম্যাকনজকমন্ট পপ্রাগ্রাম টু এনােল সারভ যস পডরলভারি 

(এসরেএিএমএস) 

অথ য রেভাি, অথ য মন্ত্রোলয়।  


