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†mvgevi, wW‡m¤̂i 19, 2022 

[ †emiKvwi e¨w³ Ges K‡c©v‡ikb KZ…©K A‡_©i wewbg‡q RvixK…Z weÁvcb I †bvwUkmg~n ] 

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার  
বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি উট 

াপন 

তািরখ : 12 অ হায়ণ, 1429 ব া /২৭ নেভ র, ২০২২ ি া ।  

এস.আর.ও. নং ৩৪৯-আইন/২০২২।—বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি উট আইন, ২০১৭ 
(২০১৭ সেনর ১৯ নং আইন) এর ধারা ২৬ এ দ  মতাবেল বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি উট, 
সরকােরর বা েমাদন েম, িন প িবধানমালা ণয়ন কিরল, যথা:̶  

১। িশেরানাম, েয়াগ ও বতন।—(১) এই িবধানমালা বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি উট 
কমচারী (অবসর ভাতা, অবসরজিনত িবধা ও সাধারণ ভিব  তহিবল) িবধানমালা, ২০২২ নােম 
অিভিহত হইেব। 

(২) ইহা ১ লাই, ২০২০ তািরখ হইেত কাযকর হইয়ােছ বিলয়া গ  হইেব। 

(৩) এই িবধানমালা িন বিণত কমচারী তীত, ইনি উেটর সকল কমচারীর জ  েযাজ  
হইেব, যথা:— 

(ক) ষেণ িনেয়ািজত কমচারী; এবং 

(খ) স ণ অ ায়ী, খ কালীন, দিনক বা ি িভি ক বা ক পে র রাজ খাত বিহ ত 
অ  কােনা উৎস হইেত বতন-ভাতা পিরেশাধ করা হয় এই প কমচারী।  

২। সং া।—িবষয় বা সে র পিরপি  কােনা িক  না থািকেল, এই িবধানমালায়— 

(১)  “অবসর ভাতা তহিবল বা পনশন তহিবল” অথ িবধান ৩ এর অধীন গ ত 
বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি উেটর কমচারী অবসর ভাতা ও অবসরজিনত িবধা 
তহিবল; 
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(২) “অবসর-উ র ” অথ িবধান ১২ এ উি িখত ; 

(৩) “অংশ দায়ক ভিব  তহিবল (Contributory Provident Fund)” অথ 
কমচারীগেণর মািসক বতন হইেত দ  িনয়িমত চ দা এবং তদ েল ইনি উট 
ক ক দ  িনধািরত চ দা এবং উভয় কার চ দার অেথর নাফা সম েয় গ ত 
অংশ দায়ক ভিব  তহিবল; 

(৪) “আইন” অথ বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি উট আইন, ২০১৭ (২০১৭ সেনর ১৯ 
নং আইন); 

(৫) “আ েতািষক” অথ িবধান ১৭ ও ১৮ এ বিণত আ েতািষক;  

(৬) “ইনি উট” অথ আইেনর ধারা ৩ অ যায়ী িতি ত বাংলােদশ ধান গেবষণা 
ইনি উট; 

(৭) “উপ  ক প ” অথ এই িবধানমালার উে  রণকে , কােনা িনিদ  কত  
স াদেনর জ  ইনি উট ক ক মতা া  কােনা কমকতা; 

(৮) “কমচারী” অথ ইনি উেটর রাজ খােত ণকালীন ও ায়ী পেদর িবপরীেত ায়ী 
িভি েত িনেয়ািজত কােনা কমচারী ও কমকতা; 

(৯) “গণনােযা  চাকির” অথ িবধান ১৫ এ বিণত গণনােযা  চাকির;  

(১০) “ চয়ার ান” অথ াি  বােডর চয়ার ান; 

(১১) “ াি  বাড” অথ িবধান ৪ এর অধীন গ ত বাংলােদশ ধান গেবষণা 
ইনি উেটর অবসর ভাতা, অবসরজিনত িবধা ও সাধারণ ভিব  তহিবল 

ব াপনা াি  বাড; 

(১২) “তফিসল” অথ এই িবধানমালার কােনা তফিসল; 

(১৩) “তহিবল” অথ  িবধান ৩ ও ৩৩ এর অধীন গ ত যথা েম, বাংলােদশ ধান 
গেবষণা ইনি উেটর  কমচারী অবসর ভাতা ও অবসরজিনত িবধা তহিবল এবং 
বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি উেটর  কমচারী সাধারণ ভিব  তহিবল; 

(১৪) “পিরবার” অথ̶ 

(ক)  কমচারী ষ হইেল, তাহার ী, স ান-স িতগণ এবং তাহার ত ে র 
িবধবা ী ও স ান-স িতগণ অথবা উ  ী ও স ান-স িতগেণর অবতমােন 
উ  কমচারীর বধ উ রািধকারীগণ: 

 তেব শত থােক য, যিদ কােনা কমচারী মাণ কিরেত পােরন য, 
আদালেতর আেদশ অ সাের িতিন ও তাহার ী আলাদাভােব বসবাস কেরন 
অথবা তাহার ী চিলত আইন অ সাের খারেপাশ লােভর অিধকারী নেহন, 
তাহা হইেল উ  ীেক পিরবার  কিরবার জ  উ  কমচারী ক ক 
উপ  ক পে র িনকট িলিখতভােব ই া কাশ না করা পয , উ  ী এই 

িবধানমালার উে  রণকে , পিরবার  বিলয়া গ  হইেবন না; এবং 
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 (খ) কমচারী মিহলা হইেল, তাহার ামী, স ান-স িতগণ এবং তাহার ত ে র 
িবধবা ী ও স ান-স িতগণ অথবা উ  ী ও স ান-স িতগেণর অবতমােন 
উ  কমচারীর বধ উ রািধকারীগণ: 

 তেব শত থােক য, কােনা মিহলা কমচারী তাহার ামীেক এই 
িবধানমালার অধীন কােনা িবধা পাইবার ে  তাহার পিরবার  না 

কিরবার জ  উপ  ক পে র িনকট িলিখতভােব ই া কাশ কিরয়া 
থািকেল, উহার িবপরীত ই া কাশ না করা পয , উ  ামী এই 

িবধানমালার উে  রণকে  পিরবার  বিলয়া গ  হইেবন না; 

(১৫)  “িপিপও” অথ পনশন পিরেশাধ আেদশ (Pension Payment Order); 

(১৬) “ফরম” অথ এই িবধানমালার কােনা ফরম; 

(১৭) “সদ ” অথ াি  বােডর কােনা সদ ; এবং 

(১৮) “সাধারণ ভিব  তহিবল” অথ িবধান ৩৩ এর অধীন গ ত বাংলােদশ ধান 
গেবষণা ইনি উেটর  কমচারী সাধারণ ভিব  তহিবল। 

৩। অবসর ভাতা তহিবল।—এই িবধানমালা কাযকর হইবার পর, িন বিণত উৎসস হ হইেত 
া  অথ সম েয়, বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি উেটর কমচারী অবসর ভাতা ও অবসরজিনত 
িবধা তহিবল নােম এক  তহিবল গ ত হইেব, যথা:— 

(ক) অংশ দায়ক ভিব  তহিবেল কমচারীর িহসােব ইনি উট ক ক দ  চ দা ও 
উহার উপর অিজত নাফা এবং কমচারীর আ েতািষক তহিবেল সি ত অথ ও 
অিজত নাফা; 

(খ)  ইনি উট ক ক, সময় সময়, সাধারণ ভিব  তহিবল এবং পনশন য় সং া  
ভ িক িহসােব দ  েয়াজনীয় পিরমাণ ম ির বা অ দান; 

(গ)  তহিবেলর অথ িবিনেয়াগ হইেত অিজত আয়;  

(ঘ)  ইনি উেটর বািষক িনজ  আয় হইেত া  অথ; এবং 

(ঙ)  অ  কােনা উৎস হইেত া  অথ। 

৪। াি  বাড।—(১) তহিবেলর ব াপনা, সংর ণ ও িবিনেয়ােগর উে ে  
ইনি উেটর িন বিণত সদ  সম েয়, বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি উেটর অবসর ভাতা, 
অবসরজিনত িবধা ও সাধারণ ভিব  তহিবল ব াপনা াি  বাড নােম এক  বাড থািকেব, 
যথা:— 

(ক) মহাপিরচালক-পদািধকার বেল, িযিন ইহার চয়ার ানও হইেবন; 

(খ) পিরচালক (গেবষণা)-পদািধকারবেল;  

(গ) পিরচালক ( শাসন ও সাধারণ পিরচযা)-পদািধকারবেল; 

(ঘ) িসিনয়র সহকারী পিরচালক (অথ)-পদািধকারবেল;  
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(ঙ) িসিনয়র সহকারী পিরচালক ( শাসন)-পদািধকারবেল;  

(চ) অিডট অিফসার-পদািধকারবেল; এবং 

(ছ) উপ-পিরচালক (অথ ও িহসাব)-পদািধকারবেল িযিন ইহার সদ -সিচবও হইেবন। 

(২) াি  বাড উহার কাযাবিল ুভােব স াদনকে  উহার এক বা একািধক সদ  সম েয় 
এক বা একািধক কিম  বা উপ-কিম  গঠন কিরেত পািরেব। 

(৩) াি  বােডর দািয়  পালেনর জ  উহার কােনা সদ  কােনা বতন, ভাতা বা 
পািরেতািষক া  হইেবন না। 

৫। াি  বােডর মতা ও কাযাবিল।— াি  বােডর মতা ও কাযাবিল হইেব িন প, 
যথা:— 

(ক) এই িবধানমালার িবধান অ সাের তহিবেলর যথাযথ বহার ও উহার র ণােব ণ; 

(খ) তহিবেলর ি িত এবং দায় পরী া কিরয়া কােনা প ঘাটিতর স াবনা পিরলি ত 
হইেল িবধান ৩ এর দফা (খ) এর অধীন ঘাটিত রেণর ব া হণ; 

(গ) িবধান ৬ এর অধীন তহিবেলর অথ িবিনেয়াগ এবং এত ে ে  েয়াজনীয় 
কায ম হণ; 

(ঘ) তহিবেলর আয় ও েয়র িহসাব র ণােব েণর জ  যথাযথ ব া হণ; 

(ঙ) িত আিথক বৎসর সমাি র পরবত  ৩ (িতন) মােসর মে  তহিবেলর আয়, য়, 
িবিনেয়াগ ও অ া  িবষয় স েক ইনি উেটর িনকট িতেবদন উপ াপন; এবং 

(চ) উপির-বিণত কাযাবিল স াদেনর উে ে  সকল আ ষি ক কায ম হণ। 

৬। তহিবেলর অথ জমা, িবিনেয়াগ, ইত ািদ।— াি  বাড, তহিবেলর অথ এই েপ িবিনেয়াগ 
কিরেব যাহােত উ  িবিনেয়াগ হইেত স া  সবােপ া অিধক আয় হইেত পাের এবং এত ে ে  
াি  বাড তহিবেলর স ণ বা আংিশক অথ কােনা তফিসিল াংেকর ায়ী আমানত বা স য়ী 

িহসােব রািখেত পািরেব বা কােনা লাভজনক সরকাির িসিকউির েত িবিনেয়াগ কিরেত পািরেব:  

তেব শত থােক য, াি  বাড, িত বৎসর এই িবধানমালার অধীন েদয় অবসর ভাতা ও 
অবসরজিনত িবধািদ পিরেশােধর উে ে  স া  েয়াজনীয় অথ কােনা রা ায়া  াংেক এক  
চলিত িহসােব জমা রািখেত পািরেব। 

৭। তহিবেলর অথ য় ও িহসাব িনরী া।—(১) তহিবেলর অথ অবসর ভাতা ও অবসরজিনত 
িবধা দােনর উে ে  য় করা হইেব।  

(২) তহিবেলর আয় ও েয়র িববরণ ইনি উেটর অভ রীণ অিডট সল এবং বাংলােদেশর 
মহা িহসাব-িনরী ক ও িনয় ক কাযালেয়র অধীন িষ ও পিরেবশ অিডট অিধদ র অথবা সংি  
অিডট অিধদ র ক ক িনরীি ত হইেব।  

(৩) িত আিথক বৎসরাে  তহিবেলর আয় ও য় এবং উ প  এক  ত  বিহঃিনরী া 
ফাম ারা িনরীি ত হইেব। 
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৮। আয়ন- য়ন কমকতা ও তাহােদর কাযাবিল।—(১) এই িবধানমালার উে  রণকে , 
ইনি উেটর মহাপিরচালক এবং উপ-পিরচালক (অথ ও িহসাব) াি  বােডর আয়ন- য়ন 
কমকতা িহসােব দািয়  পালন কিরেবন। 

(২) আয়ন- য়ন কমকতাগণ িন বিণত কাযাবিল স াদন কিরেবন, যথা:— 

(ক) তহিবেলর আয় ও েয়র িহসাব সংর ণ; 

(খ) এই িবধানমালার অধীন েদয় অবসর ভাতা, অবসরজিনত িবধািদ বা সাধারণ 
ভিব  তহিবল  উপ  ক পে র আেদশ অ সাের যথাশী  পিরেশাধ; এবং 

(গ) াি  বােডর িনেদশ, যিদ থােক, অ সাের তহিবল, াংক িহসাব ও িবিনেয়াগ 
পিরচালনা।  

(৩) আয়ন- য়ন কমকতাগেণর যৗথ া ের তহিবেলর াংক িহসাব পিরচািলত হইেব। 

৯। ক াণ কমকতা ও তাহার কাযাবিল।—(১) এই িবধানমালার উে  রণকে , িবধান 
৪ এর উপ- িবধান (১) এর দফা (ছ) এ বিণত াি  বােডর সদ -সিচব ক াণ কমকতা িহসােব 
দািয়  পালন কিরেবন। 

(২) ক াণ কমকতা পনশন এবং সাধারণ ভিব  তহিবল সং া  িবষয়ািদ িন ি র ে  
পনশন ম রকারী ক পে র সিহত সম য়ক িহসােব কাজ কিরেবন। 

(৩) অথ িবভােগর ২০ িডেস র, ২০১৬ ি া  তািরেখর ০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০০৩.১৬.১৪১ 
নং পিরপে  উি িখত ক াণ কমকতার দািয়  ও কত স হ বা িনেদশনা ক াণ কমকতার জ  

েযাজ  হইেব। 

১০। াি  বােডর সভা।—(১) এই িবধােনর অ া  িবধান সােপে , াি  বাড উহার 
সভার কাযপ িত িনধারণ কিরেব।  

(২) চয়ার ান ক ক িনধািরত ান ও সমেয় াি  বােডর সভা  অ ি ত হইেব: 

তেব শত থােক য, িত ৩ (িতন) মােস াি  বােডর অ ত এক  সভা অ ি ত হইেব। 

(৩) চয়ার ান াি  বােডর সকল সভায় সভাপিত  কিরেবন এবং তাহার অ পি িতেত 
উপি ত সদ গণ ক ক তাহােদর ম  হইেত মেনানীত কােনা সদ  াি  বােডর সভায় 
সভাপিত  কিরেবন। 

(৪) সভার কারােমর জ  উহার মাট সদ -সং ার অ ন ই- তীয়াংশ সদে র 
উপি িতর েয়াজন হইেব, তেব ল িব সভার ে  কােনা কারােমর েয়াজন হইেব না। 

(৫) েত ক সদে র এক  কিরয়া ভাটািধকার থািকেব এবং উপি ত সদে র সং াগির  
ভােট সভার িস া  হীত হইেব, তেব ভােটর সমতার ে  সভাপিতর ি তীয় বা িনণায়ক ভাট 
দােনর মতা থািকেব। 

১১। অবসর হণ।— িবধান ১৩ ও ১৪ এর িবধানাবিল সােপে , েত ক কমচারী তাহার ৫৯ 
(ঊনষাট) বৎসর  এবং ি েযা া কমচারীর ে  ৬০ (ষাট) বৎসর বয়স িতেত ইনি উেটর  
চাকির হইেত অবসর হণ কিরেবন। 
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১২। অবসর-উ র ।—(১) কােনা কমচারী,  পাওনা সােপে , অবসর হেণর তািরখ 
হইেত সেবা  ১ (এক) বৎসর পয  অবসর-উ র  া  হইেবন। 

(২) উপ- িবধান (১) এর অধীন া   শষ হইবার তািরখ হইেত কমচারীগেণর ড়া  
অবসর হণ কাযকর হইেব: 

তেব শত থােক য, কােনা কমচারী ই া কিরেল, অবসর-উ র  ভাগ িতেরেকও অবসর 
হণ কিরেত পািরেবন। 

১৩। ায় অবসর হণ।—(১) কােনা কমচারী ২৫ ( িচশ) বৎসর চাকির সমা  কিরবার 
পর, তাহার িনেয়াগকারী ক পে র িনকট িলিখত না শ দান কিরয়া চাকির হইেত অবসর হণ 
কিরবার জ  ই া কাশ কিরেত পািরেবন। 

(২) য তািরখ হইেত কােনা কমচারী ায় অবসর হণ কিরেত আ হী সই তািরেখর 
অ ন ৩০ (ি শ) িদন েব তাহােক উপ- িবধান (১) এর অধীন না শ দান কিরেত হইেব। 

(৩) উপ- িবধান (১) এর অধীন ায় অবসর হেণর ই া কাশ কিরয়া না শ দান করা 
হইেল, উ  না েশ উি িখত অবসর হেণর তািরখ ড়া  বিলয়া গ  হইেব, যাহা সংেশাধন বা 

ত াহার করা যাইেব না। 

১৪। ইনি উট ক ক অবসর দান।—ইনি উট উহার কােনা কমচারীেক অবসর দান 
কিরেত পািরেব, যিদ̶ 

(ক) উ  কমচারী ২৫ ( িচশ) বৎসর চাকির স  কিরয়া থােকন এবং ইনি উট মেন 
কের য, ইনি উেটর  ােথ উ  কমচারীেক অবসর দান করা েয়াজন; অথবা  

(খ) ইনি উট ক ক লাজিনত কারেণ কােনা কমচারীেক কােনা িবভাগীয় 
মামলায় দাষী সা  কিরয়া বা তা লক অবসর দােনর দ  আেরােপর িস া  
হীত হয়। 

১৫। গণনােযা  চাকিরকাল।—(১) এই িবধানমালার িবধানাবিল সােপে , কােনা কমচারীর 
গণনােযা  চাকিরকাল বিলেত ইনি উেটর কােনা ণকালীন ও ায়ী পেদর িবপরীেত ায়ী 
িভি েত িনেয়ািজত হইয়া চাকিরেত যাগদােনর তািরখ হইেত অবসর বা তাহােক ইনি উট ক ক 
অবসর দান বা চাকির হইেত বরখা  বা অপসারণ বা পদ িব ি  বা র কারেণ চাকির অবসান 
হইবার তািরখ পয  সময়। 

(২) গণনােযা  চাকির িহসােবর ে  কবল সমা  ণ বৎসরেক গণনা করা হইেব এবং 
বৎসেরর ভ াংশেক বজন করা হইেব। 

(৩) কােনা কমচারীর িবনা বতেন কাল গণনােযা  চাকিরকাল িহসােব গ  করা হইেব না। 

(৪) ইনি উেটর চাকিরেত যাগদােনর েব কােনা কমচারী কােনা সরকাির, আধা-সরকাির, 
ায় শািসত বা রা ায়  িত ােন অ াহতভােব চাকির (continuous service) কিরয়া 

থািকেল, ইনি উেটর অ মিত েম,উ  চাকিরকালেক ইনি উেটর চাকিরকালীন সমেয়র সিহত 
 কিরয়া গণনােযা  চাকিরকাল গণনা করা যাইেব।  
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(৫) উপ  ক পে র অ েমাদন েম, কােনা কমচারী দেশ বা িবেদেশ কােনা 
সরকাির, আধা-সরকাির, ায় শািসত, রা ায়  বা বসরকাির িত ােন ষেণ, িলেয়েন বা অ  
কােনাভােব কমরত থািকেল এবং উ প িত ান হইেত অবসরভাতা বা অবসরজিনত িবধািদর 

অথ আদায় কিরয়া ইনি উেটর িনকট সমপণ না কিরেল উ প িত ােনর চাকিরর সময়েক 
গণনােযা  চাকিরকাল িহসােব গ  করা হইেব না। 

(৬) অথ িবভােগর ২ ফ য়াির, ২০২১ ি া  তািরেখর াপন নং-০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩. 
০০৬.১৩-২২ অ যায়ী অবসর-উ র কালেক পনশনেযা  চাকিরকাল িহসােব গণনা করা যাইেব 
না। 

১৬। গণনােযা  চাকিরেত ঘাটিত মাজন।—(১) অবসরভাতা বা অবসরজিনত িবধািদ 
ম িরর ে , কােনা কমচারীর েয়াজনীয় গণনােযা  চাকিরেত ঘাটিত থািকেল̶ 

(ক) ৬ (ছয়) মাস বা তদেপ া কম সমেয়র ঘাটিত মও ফ করা হইয়ােছ বিলয়া গ  
করা হইেব; 

(খ) ৬ (ছয়) মােসর অিধক িক  ১ (এক) বৎসেরর অিধক নেহ এই প ঘাটিত, সরকােরর 
বা েমাদন েম,  ইনি উট ক ক মাজন করা যাইেব, যিদ িতিন— 

(অ) চাকিরেত থাকা অব ায় বরণ কিরয়া থােকন; অথবা 

(আ) তাহার িনয় ণ বিহ ত কােনা কারেণ, যমন-প  বা পদ িব ি , ইত ািদ 
কারেণ অবসর হণ কিরয়া থােকন, িক  উ  িনয় ণ বিহ ত ঘটনা না 
ঘ েল িতিন কমপে  আরও ১ (এক) বৎসর গণনােযা  চাকির কিরেত 
পািরেতন; এবং 

(ই) সে াষজনকভােব চাকির কিরয়া থােকন। 

(২) কােনা কমচারীর গণনােযা  চাকিরেত ১ (এক) বৎসেরর অিধক সমেয়র ঘাটিত কােনা 
অব ােতই মাজন করা যাইেব না। 

 (৩) কােনা কমচারী ায় অবসর হণ কিরেল গণনােযা  চাকিরেত ঘাটিত মাজেনর 
িবধা া  হইেব না। 

১৭। অবসরজিনত পনশন ও আ েতািষক।— অবসরজিনত পনশন ও আ েতািষেকর ে  
সরকাির কমচারীগেণর পনশন সহজীকরণ আেদশ, ২০২০ এবং অথ িবভােগর ১৪ অে াবর, ২০১৫ 
ি া  তািরেখর াপন  নং-০৭.০০.০০০০.১৭১. ১৩.০০৬.১৫-৮১ এর িবিধ-িবধান েযাজ  হইেব।  

১৮। পািরবািরক পনশন ও আ েতািষক।—পািরবািরক পনশন ও আ েতািষেকর ে  
সরকাির কমচারীগেণর পনশন সহজীকরণ আেদশ, ২০২০ এবং অথ ও রাজ  িবভােগর ১৬ এি ল, 
১৯৫৯ ি ঃ তািরেখর ২৫৬৬(৪০)-এফ নং ারক ও অথ িবভােগর ২৮ ম, ২০১২ ি া  তািরেখর 
৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০০২.১২ (অংশ-১)-৫৭ নং ারেক বিণত িবিধ-িবধান েযাজ  হইেব। 

১৯। িতব ী স ান।—(১) কােনা কমচারীর িতব ী স ান যিদ দিহক বা মানিসক 
অসামে র কারেণ ায়ীভােব আংিশক বা স ণ কম মহীন হইয়া উপাজেন অ ম হন, তাহা হইেল 
িতিন িন বিণত শেত আজীবন পািরবািরক পনশন া  হইেবন, যথা:— 
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(ক) কমচারীর িতব ী স ােনর িতব ী িহসােব সমাজ সবা অিধদ েরর িনব ন এবং 
পিরচয়প  থািকেত হইেব; 

(খ)  কমচারীেক চাকিররত অব ায় িকংবা পনশন ভাগরত অব ায় িতব ী স ােনর 
িবষেয় উপ  দিলল-দ ােবজসহ উপ  ক প েক িলিখতভােব অবিহত কিরেত 
হইেব; 

(গ)  কমচারী িতব ী স ান দিহক বা মানিসক অসামে র কারেণ ায়ীভােব আংিশক 
বা স ণ কম মতাহীন ও উপাজেন অ ম মেম উপ- িবধান (২) এ উি িখত 
মিডেকল বাড ক ক দ  সনদপ  দািখল কিরেত  হইেব; 

(ঘ)  পনশনােরর িতব ী স ান বা স ানগণ িতব ী কাটায় সরকাির, আধা-সরকাির 
বা ায় শািসত িত ােন চাকির কিরেল িপতা বা মাতার উ রািধকারী িহসােব 
িতিন বা তাহারা আজীবন পািরবািরক পনশন া  হইেবন না; 

(ঙ)  কমচারীর র পর তাহার িতব ী স ান আজীবন পািরবািরক পনশন ভােগর 
অিধকারী  হইেল উ  স ান িনেজ বা তাহার পে  তাহার পিরবােরর কােনা সদ  
বা আ ীয়েক ইনি উট বরাবর িতবি তার  িনব ন ও পিরচয়প , উ রািধকার 
সনদপ , তাহার িপতা বা মাতার পনশন ম িরর আেদশ এবং িপিপওসহ আেবদন 
কিরেত হইেব; 

(চ) কমচারীর পািরবািরক পনশন ভােগর যা  সদে র র পর একবার 
পািরবািরক পনশন ব  হইেল পরবত েত কবল িতবি তার দািবেত উ  
পািরবািরক পনশন নরায় চা  করা যাইেব না; এবং 

(ছ) কমচারীর িতব ী স ােনর পনশন া তার িবষেয় ইনি উেটর িস া  ড়া  
বিলয়া গ  হইেব। 

(২) কমচারীর িতব ী স ােনর দিহক বা মানিসক অসামে র কারেণ ায়ীভােব আংিশক বা 
স ণ কম মহীনতা ও উপাজেন অ মতা িনণেয় ক ীয় ও জলা পযােয় িন বিণত সদ  সম েয় 

ায়ী মিডেকল বাড গ ত হইেব, যথা:— 

(ক) ক ীয় পযােয়র মিডেকল বাড— 

(১) পিরচালক, শহীদ তাজউি ন মিডেকল কেলজ, গাজী র, পদািধকারবেল, 
িযিন ইহার সভাপিতও হইেবন; 

(২) পিরচালক ক ক মেনানীত দিহক বা মানিসক অসামে র িবষেয় সরকাির 
হাসপাতােল কমরত একজন িবেশষ  িচিকৎসক;  

(৩) দািয় া  ক াণ কমকতা, িযিন ইহার সদ  সিচবও হইেবন; 

(খ) জলা পযােয়র মিডেকল বাড— 

(১) সংি  জলার িসিভল সাজন, পদািধকারবেল, িযিন ইহার সভাপিতও 
হইেবন; 

(২) িসিভল সাজন ক ক মেনানীত দিহক বা মানিসক অসামে র িবষেয় 
সরকাির হাসপাতােল কমরত একজন িবেশষ  িচিকৎসক;  

(৩) দািয় া  ক াণ কমকতা, িযিন ইহার সদ  সিচবও হইেবন। 
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(৩) উপ- িবধান (২) এর অধীন গ ত মিডেকল বােডর কাযাবিল হইেব িন প, যথা:— 

(ক) া  আেবদনপে র িভি েত ইনি উেটর কমচারীর িতব ী স ােনর ায়ীভােব 
আংিশক বা স ণ কম মতাহীনতা ও উপাজেন অ মতার িবষয়  পরী া বক 

ত য়নপ  দান; 

(খ)  আেবদনপ সহ আ ষি ক কাগজপ  সদ -সিচব ক ক মিডেকল বােড উপ াপন 
এবং উ  কাগজপ  সংি  সদ -সিচেবর দ ের সংর ণ; এবং 

(গ)  সদ -সিচব ক ক মিডেকল বােডর সভাপিতর সিহত পরামশ েম মিডেকল 
পরী ার সময় চী িনধারণ এবং সংি  কমচারীর িতব ী স ানেক বােড উপি ত 
হইবার জ  অবিহতকরণ। 

২০। পনশন বা পািরবািরক পনশন নঃম ির।— পনশনােরর র পর তাহার িবধবা ী 
বা িবপ ীক ামীর পনশন াি র ে  নরায় পনশন ম িরর েয়াজন হইেব না, তেব 
পনশনােরর িবধবা ী বা িবপ ীক ামীর র পর তাহার উ রািধকারীগেণর পািরবািরক পনশন 
দােনর ে  নরায় ম িরর েয়াজন হইেব। 

২১। জ িরিভি ক পনশন দান।—বা তা লক অবসর, অ মতাজিনত অবসর এবং 
জিনত কারেণ পনশেনর ে  আেবদনপ  াি র ১ (এক) মােসর মে  ইনি উেটর অথ ও 

িহসাব শাখা সকল আ ািনকতা সমাপনাে  পনশন ম ির ও িপিপও জাির কিরেব: 

তেব শত থােক য, যে ে  উপির-বিণত ব া হণ করা হয় নাই সইে ে  সরকাির 
কমচারীগেণর পনশন সহজীকরণ আেদশ, ২০২০ অ যায়ী সামিয়ক পনশন দান কিরেত হইেব। 

২২। বািষক গাপনীয় িতেবদন।— পনশন ম িরর ে  কমচারীর বািষক গাপনীয় 
িতেবদন িবেবচনার েয়াজন হইেব না। 

২৩। উপ  ক প  ক ক সত ািয়ত ত ািদ হণ।—উপ  ক প  ক ক সত ািয়ত জ  
তািরখ, নিমনী  বা মেনানীত উ রািধকারী, িত া র,  তফিসল-৫ অ যায়ী ন না া র ও হােতর 
প চ আ েলর ছাপ ইত ািদ অথ ও িহসাব িবভােগ নরায় যাচাই িতেরেকই হীত হইেব, তেব 
এিফেডিভট ারা নাম ও  জ   তািরখ পিরবতন কিরেল উহা হণেযা  হইেব না।  

২৪। িবিভ  কার দনা-পাওনা িন ি ।—(১) অবসর-উ র র আেদশ জািরর ১ (এক) 
মােসর মে  িনয় ণকারী ক পে র শাসন শাখা ক ক সকল দনা-পাওনার িহসাব ত কিরবার 
িনিম  অথ ও িহসাব শাখায় এবং সংি  কমচারী সবেশষ ৩ (িতন) বৎসর য সকল দ ের কাজ 
কিরয়ােছন সই সকল দ ের ও আবাসন সংি  দ ের  অনাপি র জ  উ  শাসন শাখা প  রণ 
কিরেব।  

(২) উপ- িবধান (১) এর অধীন প  াি র পর সংি  দ র উ  প  াি র ২১ (এ শ) 
িদেনর মে  অনাপি প  দান কিরেব অথবা পাওনা বা আপি  থািকেল তাহা িব ািরতভােব 
অবিহত কিরেব।  

(৩) সংি  দ ের কােনা পাওনািদ থািকেল উহা পিরেশােধর ২১ (এ শ) িদেনর মে  
অনাপি প  দান কিরেব।  
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(৪) সংি  দ র ২১ (এ শ) িদেনর মে  অনাপি প  বা মতামত দান না কিরেল পাওনািদ 
যথাযথভােব পিরেশািধত হইয়ােছ গ  কিরয়া পনশন ম র কিরেত হইেব এবং পাওনার িবষেয় 
যথাসমেয় অবিহত না হইেল সংি  দ েরর এই িবষেয় দািয় া  ি ই দায়ী থািকেবন।  

(৫) সংি  দ েরর অনাপি প  ২১ (এ শ) িদেনর মে  পাওয়া না গেল উহার উে খসহ উ  
২১ (এ শ) িদন সমা  হইবার পরবত  ৭ (সাত) িদেনর মে  পনশন ম িরপ  অথ ও িহসাব শাখায় 

রণ কিরেত হইেব।  

(৬) তফিসল-৯ অ যায়ী চাকির াে  বা ই-চাকির াে  ইনি উেটর আদায়েযা  
পাওনার িবষয় িব ািরতভােব উে খ কিরেত হইেব এবং আদায়েযা  পাওনা আদায় িনি ত কিরেত 
হইেব। 

২৫। িপিপও (Pension Payment Order) ও িড-হাফ (Disburser’s half)।— 
(১) পনশেনর িপিপও এবং িড-হাফ এর জ  পনশনােরর উ রািধকারীর নাম, পনশনােরর সিহত 
তাহার স ক, ববািহক অব া ও বয়স, ইত ািদ তফিসল-৬ অ সাের উে খ থািকেত হইেব।  

(২) কমচারী সবেশষ য কম ল হইেত অবসর হণ কিরয়ােছন সই কম েলর নাম িপিপও 
এবং িড-হােফ ভােব িলিপব  কিরেত হইেব। 

(৩) কমচারী বা অবসর া  কমচারী জীিবত থাকা অব ায় তফিসল-৬ অ সাের ত ািদ 
সরবরাহ না কিরেল পািরবািরক পনশেনর ে  আেবদনকারীেক তফিসল-৮ অ সাের ত ািদ 
দািখল কিরেত হইেব এবং তফিসল-৮ অ যায়ী ত ািদ িপিপও এবং িড-হােফর সিহত সং  
কিরেত হইেব। 

(৪) অথ ও িহসাব শাখা িপিপও এবং িড-হাফ যথাযথভােব রণ করা িনি ত কিরেব এবং 
উ তমােনর কাগেজ পনশন বই  ভােলাভােব ব ধাইবার ব া হণ কিরেব। 

২৬। পনশন ফরম বা অবসরভাতা ইত ািদর আেবদন ফরম।—এই িবধানমালা জািরর 
তািরখ হইেত̶ 

(ক) পনশেনর জ  তফিসল-১ এ উি িখত পনশন ফরম  এবং পািরবািরক পনশেনর 
জ  তফিসল-২ এ উি িখত পািরবািরক পনশন ফরম ব ত হইেব; 

(খ)   ফরেম উি িখত ত  িতেরেক অ  কােনা ত  অবসর হণকারী বা 
উ রািধকারীর িনকট চাওয়া যাইেব না; 

(গ) ফরমস হ িভ  িভ  রেঙর হইেব; এবং 

(ঘ)  পািরবািরক পনশেনর জ  উ রািধকারী বা উ রািধকারীগেণর ন না া র ও ছিব 
ফরেম সংেযাজেনর িনিম  ান বা ঘর িনিদ  কিরেত হইেব।  

২৭। অ ে ািলত পনশন এবং বেকয়া পনশন দােনর প িত।— (১) পনশনার কােনা 
কারেণ ১ (এক) বৎসর বা ত  সময় পনশেনর টাকা উে ালন কিরেত না পািরেল এবং পরবত েত 
উহা উে ালন কিরেত চািহেল পনশন অ ে ািলত বা বেকয়া থািকবার কারণ সংবিলত আেবদন অথ 
ও িহসাব শাখার সংি  কমকতার িনকট দািখল কিরেত হইেব। 
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(২) উপ- িবধান (১) এর অধীন আেবদনপ  াি র পর সংি  কমকতা া  িপিপও এবং িড-
হােফর িভি েত অ ে ািলত বেকয়া পনশন পিরেশাধ কিরেত পািরেবন এবং এইে ে  পনশন 
ম রকারী ক পে র নঃঅ েমাদন বা ম ির হণ কিরেত হইেব না। 

(৩) য সকল পনশনার াংক হইেত পনশন উে ালন কিরেবন তাহােদর ে  আয়ন- য়ন 
কমকতা য় আেবদন াি র ৭ (সাত) িদেনর মে  তাহার িস া  সংি  াংকেক অবিহত কিরেবন 
এবং উ  সমেয়র মে  িস া  হণ না কিরেল আেবদনকারীর আেবদন অ যায়ী ি সংগত দািব 
পিরেশাধ কিরেত হইেব।  

(৪) উপ- িবধান (৩) এ উি িখত সমেয়র মে  িস া  দান না কিরবার কারেণ ইনি উেটর 
কােনা আিথক িত হইেল সংি  কমচারী দায়ী হইেবন। 

(৫) পনশনার বা পািরবািরক পনশনার বরণ কিরেল বা িনয়িমত পনশন উে ালন না 
কিরেল সংি  াংক িবষয়  ইনি উেটর আয়ন য়ন কমকতা য়েক অবিহত কিরেব। 

২৮। কমচারীর িনেজর অবসর হেণর ে  েযাজ  িবধানাবিল।—(১) আ েতািষক ও 
অবসরভাতার জ  উপ- িবধান (২) এ বিণত দিললািদসহ উপ  ক প  বরাবর আেবদন কিরেত 
হইেব এবং উ  দিললািদর িভি েত পনশন ম রকারী ক প  পনশন ম িরর আেদশ জাির 
কিরেবন।  

(২) উপ- িবধান (১) এর অধীন জারী ত পনশন ম িরর আেদেশর সিহত িন বিণত দিললািদ 
ইনি উেটর অথ ও িহসাব শাখায় দািখল কিরেত হইেব, যথা:— 

(ক) তফিসল-১ এ উি িখত পনশন আেবদন ফরেমর ই  কিপ; 

(খ) কমচারীগেণর ে  সািভস ক বা কমকতাগেণর ে  সবেশষ ৩ (িতন) বৎসেরর 
চাকিরর িববরণী বা ইএলিপিসর এক  কিপ; 

(গ) অবসর ও িপআরএেল গমেনর ম িরপ , েযাজ  ে , এর এক  কিপ; 

(ঘ) তফিসল-৩ অ যায়ী ত ািশত শষ বতনপে র বা ইএলিপিস বা শষ বতনপে র, 
েযাজ  ে , এক  কিপ; 

(ঙ) সত ািয়ত ই কিপ ছিব; 

(চ) জাতীয় পিরচয়পে র সত ািয়ত ই কিপ; 

(ছ) চাকির ায়ীকরেণর বা িনয়িমতকরেণর আেদেশর (উ য়ন ক  হইেত রাজ  খােত 
ানা িরত, আ ীকরেণর মা েম যাগদান ত, এডহক িভি েত িনেয়াগ তেদর 
ে  েযাজ ) এক  কিপ; 

(জ)  তফিসল-৬ অ যায়ী া  পনশেনর বধ উ রািধকার ঘাষণাপে র িতন  কিপ; 

(ঝ)  তফিসল-৫ অ যায়ী ন না া র ও হােতর প চ আ েলর ছােপর িতন  কিপ; এবং 

(ঞ)  তফিসল-৭ অ যায়ী না-দািব ত য়ন পে র িতন  কিপ: 

তেব শত থােক য, অথ ও িহসাব শাখা উপির-বিণত দিললািদর অিতির  কােনা ফরম, 
সনদ ও কাগজািদ চািহেত পািরেব না।  
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২৯। পািরবািরক পনশেনর ে  েযাজ  িবধানাবিল।—(১) পনশন ম িরর েবই কােনা 
কমচারীর  হইেল উ  কমচারীর অবসর ভাতা ও অবসরজিনত িবধা পাইবার জ  িন বিণত 
দিললািদ উপ  ক প  বরাবর দািখল কিরেত হইেব, যথা:— 

(ক) তফিসল-২ এ উি িখত পািরবািরক পনশন আেবদন ফরেমর ই  কিপ; 

(খ) কমচারীগেণর ে  সািভস ক বা কমকতাগেণর ে  সবেশষ ৩ (িতন) বৎসেরর 
চাকিরর িববরণী বা ইএলিপিসর এক  কিপ; 

(গ) অবসর ও িপআরএেল গমেনর ম িরপে র, েযাজ  ে , ই  কিপ; 

(ঘ) তফিসল-৩ অ যায়ী ত ািশত শষ বতনপে র, েযাজ  ে , ই  কিপ; 

(ঙ) েত ক উ রািধকারীর সত ািয়ত ছিবর ই  কিপ; 

(চ) উ রািধকারীর বয়স ১৮ (আঠােরা) বৎসেরর ঊে  হইেল জাতীয় পিরচয় পে র 
ই  কিপ অথবা ১৮ (আঠােরা) বৎসেরর িনে  হইেল জ িনব ন সা িফেকেটর 
ই  কিপ; 

(ছ) তফিসল-৪ অ যায়ী উ রািধকার সনদপ  ও নন ািরজ সা িফেকেটর ই  কিপ; 

(জ) তফিসল-৫ অ যায়ী ন না া র ও হােতর প চ আ েলর ছােপর ই  কিপ; 

(ঝ) তফিসল-৮ অ যায়ী অবসর ভাতা ও আ েতািষক উে ালন কিরবার জ  মতা 
অপণ সনদ এবং অিভভাবক মেনানয়েনর ত য়নপে র ই  কিপ; 

(ঞ) িচিকৎসক, িস  কেপােরশেনর কাউি লর, পৗরসভার ময়র অথবা ইউিনয়ন 
পিরষদ চয়ার ান ক ক দ   সনদপে র ই  কিপ; 

(ট) তফিসল-৭ অ যায়ী না-দািব ত য়নপে র ই  কিপ; 

(ঠ) চাকির ায়ীকরেণর বা িনয়িমতকরেণর আেদশ (উ য়ন ক  হইেত রাজ  খােত 
ানা িরত, আ ীকরেণর মা েম যাগদান ত, এডহকিভি েত িনেয়াগ তেদর 
ে  েযাজ ) এর ই  কিপ; এবং 

(ড) িতব ী স ােনর, যিদ থােক, িনব ন, পিরচয়প  ও মিডেকল বােডর সনদপে র 
ই  কিপ।  

(২) অবসরভাতা ভাগরত অব ায় পনশনেভাগীর  হইেল উ  কমচারীর অবসরভাতা ও 
অবসরজিনত িবধা পাইবার জ  িন বিণত দিললািদ উপ  ক প  বরাবর দািখল কিরেত হইেব, 
যথা:— 

(ক) তফিসল-২ এ উি িখত পািরবািরক পনশন আেবদন ফরেমর ই  কিপ; 

(খ) ামী বা ী ও স ানগেণর সত ািয়ত ছিবর ্ই  কিপ; 

(গ) তফিসল-৪ অ যায়ী উ রািধকার সনদপ  ও নন ািরজ সা িফেকেটর ই  কিপ; 

(ঘ) তফিসল-৫ অ যায়ী ন না া র ও হােতর প চ আ েলর ছােপর ই  কিপ; 
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(ঙ) তফিসল-৮ অ যায়ী অবসর ভাতা ও আ েতািষক উে ালন কিরবার মতা অপণ 
সনদ এবং অিভভাবক মেনানয়েনর ত য়নপে র ই  কিপ; 

(চ) িচিকৎসক, িস  কেপােরশেনর কাউি লর, পৗরসভার ময়র অথবা ইউিনয়ন 
পিরষেদর চয়ার ান ক ক দ  সনদপে র ই  কিপ; 

(ছ) তফিসল-২ অ যায়ী অবসর ভাতা ম িরপে র ই  কিপ; 

(জ) তফিসল-১০ অ যায়ী িপিপও; এবং 

(ঝ) িতব ী স ােনর, যিদ থােক, িনব ন, পিরচয়প  ও মিডেকল বােডর সনদপে র 
ই  কিপ। 

(৩) উপ  ক প  উপ- িবধান (১) ও (২) এ বিণত দিললািদর অিতির  কােনা ফরম, 
সনদ বা কাগজািদ চািহেত পািরেব না।  

(৪) িতব ী স ােনর অ েল আজীবন পািরবািরক পনশন ম িরর ে  িবধান ১৯ এর 
অধীন ব া হণ কিরেত হইেব।  

(৫) পনশন সং া  সকল ত  বা দিললািদ ক প  ক ক ইেলক িনক ি য়ায় সংর ণ 
কিরেত হইেব এবং য়ংি য় ব ায় পনশন সং া  যাবতীয় কায ম অেটােমশন কিরেত হইেব।  

(৬) কােনা দিললািদ িনয় ণকারী ক পে র অিফেস অথবা অ  কােনা অিফেস থািকেল 
তাহা ি তীয়বার পনশনােরর বা উ রািধকারীগেণর িনকট চাওয়া যাইেব না। 

৩০। অিডট আপি  িন ি ।—(১) উপ  ক প  অবসরগামী কমচারীগেণর অিন  অিডট 
আপি স হ, যিদ থােক, পযােলাচনা কিরয়া িনিদ  সময়সীমার মে  অিডট অিধদ ের, েযাজ  

ে , জবাব রণ কিরেবন। 

(২) সংি  অিডট অিধদ েরর সিহত, েয়াজেন, ি -প ীয় ও ি -প ীয় সভার মা েম অিডট 
আপি  িন ি র ব া হণ কিরেত হইেব। 

(৩) অবসরগমনকারী কমচারীর িব ে  উ ািপত অিন  অিডট আপি  িন ি র িবষেয় 
সেবা  অ ািধকার দান কিরেত হইেব এবং উ  িবষেয় ক াণ কমকতা ফাকাল পেয়  িহেসেব 
িবেবিচত হইেবন। 

(৪) অবসরগমনকারী কমচারীর িব ে  অিডট আপি  থািকেল উপ  ক প  মহা িহসাব-
িনরী ক ও িনয় েকর বািষক অিডট িরেপাট  অিডট আপি  তীত অ া  অিডট আপি েত 
তাহার ি গত দায় রিহয়ােছ িকনা উহা অনিধক ৩ (িতন) মােসর মে  িনধারণ কিরেবন। 

(৫) অবসরগমনকারী কমচারীর অিডট আপি েত ি গত দায় না থািকেল যথারীিত পনশন 
ম র কিরেত হইেব এবং ি গত দায় থািকেল উহা পনশনােরর িনকট হইেত আদায় বক অথবা 
তাহার া  আ েতািষক হইেত পরবত েত সম য় সােপে , কতন বক পনশন কইস িন ি  
কিরেত হইেব: 

তেব শত থােক য, যে ে  অিডট আপি েত উপ  ক প  ক ক কােনা ি েক দায়ী 
করা না হয় অথবা আিথক সংে ষ নাই সইে ে  উ  অিডট আপি র জ  কােনা কমচারীর 
পনশন ম িরেত িবল  করা যাইেব না। 
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(৬) অিন  অিডট আপি র জবাব এবং অিডট আপি েত ি গত দায় িনধারণ সং া  
কাযাবিল ইনি উট ক ক স ািদত হইেব।     

 (৭)  অবসর হণকারী কমচারীর এক বা একািধক কম েলর কােনা সমেয়র অিডট অস  
থািকবার কারেণ তাহার পনশন ম িরেত িবল  করা যাইেব না এবং উ  িবষেয় অথ িবভােগর  
৬ জা য়াির, ২০১৯ ি া  তািরেখর ০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০০২.১৪-০১ নং পিরপ  অ সরণীয় হইেব। 

 (৮) কমচারীর অবসর হেণর পর যিদ পনশনােরর িব ে  অিডট আপি  উ ািপত হয় এবং 
অিডট আপি েত উ  কমচারীর ি গত আিথক সংে ষ মািণত হয় তাহা হইেল ইনি উেটর 
িস াে র আেলােক পনশনার বা পািরবািরক পনশনােরর িনকট হইেত অিডট আপি েত উি িখত 
অথ আদায় করা যাইেব।  

৩১। পনশন ম িরর মতা।—মহাপিরচালক, বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি উট পনশন 
ােব ম ির দান কিরেবন। 

৩২। িবভাগীয় বা িবচািরক কায ম চা  থািকেল অবসরকালীন িবধািদ।—(১) অবসের 
গমনকারী কমচারীর িব ে  কােনা িবভাগীয় মামলা থািকেল ক াণ কমকতােক সংি  ক পে র 
সিহত যাগােযাগ েম অবসর গমেনর ১ (এক) বৎসেরর মে  তাহা িন ি র উে াগ হণ কিরেত 
হইেব এবং িবভাগীয় মামলা যথাসমেয় িন ি র িবষয়  ক াণ কমকতা িনয়িমত মিনটিরং 
কিরেবন। 

(২) িবভাগীয় মামলা যখনই দােয়র করা হউক না কন উহা সংি  কমচারীর ড়া  
অবসর হেণর ১ (এক) বৎসেরর মে  িন ি  কিরেত হইেব। 

(৩) কােনা কমচারী চাকির হইেত অপসারণ বা বরখা  হইেল িতিন কােনা অবসর িবধা 
া  হইেবন না: 

তেব শত থােক য, ইনি উট িবেশষ িবেবচনায় তাহােক অবসর িবধা দান কিরেত 
পািরেব। 

(৪) কােনা কমচারীর িব ে  ফৗজদাির মামলা িবচারাধীন থাকা সে ও উ  মামলায় 
সরকােরর বা ইনি উেটর কােনা আিথক সংে ষ না থািকেল িতিন অবসর িবধািদ া  হইেবন। 

(৫) উপির-উ  িবধানাবিল ছাড়াও অ া  িবষেয় পনশন সহজীকরণ আেদশ, ২০২০ অ যায়ী 
স াদন কিরেত হইেব। 

৩৩। সাধারণ ভিব  তহিবল গঠন।—(১) এই িবধানমালার উে রণকে , বাংলােদশ 
ধান গেবষণা ইনি উেটর কমচারী সাধারণ ভিব  তহিবল িশেরানােম ইনি উেটর এক  তহিবল 
থািকেব।   

(২) িবধান ৩ এ উি িখত চ দা এবং উহার নাফার সম েয় বাংলােদশ ধান গেবষণা 
ইনি উেটর কমচারী সাধারণ ভিব  তহিবল গ ত হইেব। 

(৩) এই িবধানমালা কাযকর হইবার পর ইনি উেটর চাকিরেত যাগদানকারী কমচারীগণ 
বা তা লকভােব সাধারণ ভিব  তহিবেল চ দা দান কিরেবন: 
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তেব শত থােক য, অবসরভাতা াি র জ  গণনােযা  চাকির ২ ( ই) বৎসর ণ না হইেল 
সাধারণ ভিব  তহিবেল চ দা দান বা তা লক হইেব না এবং উ  ২ ( ই) বৎসর িতর েব 
কােনা কমচারী, ই া কিরেল, সাধারণ ভিব  তহিবেল চ দা দান কিরেত পািরেবন। 

(৪) ইনি উট কমচারীগণেক সরকার ক ক িনধািরত হাের সাধারণ ভিব  তহিবেল নাফা 
দান কিরেব। 

(৫) সাধারণ ভিব  তহিবেল চ দার হার, চ দা আদায়, মেনানয়ন, দ  চ দা হইেত অি ম 
হণ, বীমার ি িময়াম পিরেশাধসহ সাধারণ ভিব  তহিবল সং া  আ ষি ক সকল িবষেয় 

সরকাির কমচারীগেণর জ  েযাজ  General Provident Fund Rules, 1979 সহ GZ &̀সং া  
সকল িবিধ-িবধান এবং িনয়মাবিল েযাজ  হইেব। 

(৬) উপ  ক প  উপ- িবধান (৫) এর িবধান অ সাের সাধারণ ভিব  তহিবল সং া  
েয়াজনীয় সকল ফরম ত কিরেত পািরেব। 

৩৪। কতে  অবেহলার কারেণ িবভাগীয় ব া।— পনশন ম িরর সিহত জিড়ত কােনা 
কমচারী যিদ ি সংগত কারণ তীত িনধািরত সময়সীমা অ যায়ী পনশন কইস িন ি েত থ 
হন বা এই িবধােনর িবধান িতপালেন অবেহলা কেরন তাহা হইেল সংি  কমচারীর িব ে  
কতে  অবেহলার দােয় বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি উট (কমকতা ও কমচারী) চা রী 

িবধানমালা, ২০১১ এর অধীন িবভাগীয় ব া হণ কিরেত হইেব। 

৩৫। িবধানমালার অ  নেহ এই প িবষয়।—অবসরভাতা, অবসরজিনত িবধা ও 
সাধারণ ভিব  তহিবল বা এই িবধানমালার অধীন েদয় অবসর িবধা সং া  কােনা িবষেয় এই 

িবধানমালায় পযা  িবধান না থািকেল বা, সময় সময়, সরকার ক ক অবসর ভাতা, অবসরজিনত 
িবধা এবং সাধারণ ভিব  তহিবল িবষেয় িস া  হণ করা হইেল উ  িবষেয় সরকাির 

কমচারীগেণর ে  েযাজ  আইন, িবিধ, িবধানমালা, আেদশ, িনেদশ বা িনয়মাবিল েযাজ  
হইেব এবং এই প ে  কােনা অ িবধা ি  হইেল এত  িবষেয় সরকােরর 
অ েমাদন েম ইনি উেটর াি  বােডর িস া ই ড়া  হইেব। 
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তফিসল ১ 

[ িবধান ২৬ (ক), ২৮(২)(ক) ] 

পনশন ফরম  

(কমচারীর িনেজর অবসেরর ে  েযাজ ) 

নাম : ...................................................................................... 

জাতীয় পিরচয়প  ন র : ...................................................................................... 

শষ পদিব            : .......................................................................................  

শষ কম ল বা অিফস : ....................................................................................... 

 এর পনশন সং া । 

িনেদশাবিল 

১। কমচারী অবসর-উ র েত গমেনর কমপে  ১০ (দশ) মাস েব যথাযথ ক পে র মা েম 
ফরেমর থম অংশ রণ কিরয়া ৩ (িতন) কিপ তাহার অিফস ধােনর িনকট দািখল কিরেবন। 
অবসর-উ র  ভাগ কিরেত না চািহেল অবসর হণ কিরবার জ  অনিধক ১২ (বােরা) মাস েব 
দািখল কিরেবন। 

২।  অিফস ধান ফরেমর ি তীয় অংশ রণ কিরয়া না-দািব ত য়নপ  ও ম  বা পািরশসহ  
২ ( ই) কিপ ফরম পনশন ম ির ক পে র িনকট পশ কিরেবন। 

৩। ম রকারী ক প  না-দািব ত য়নপ সহ সকল দিললপ  যাচাই কিরয়া ফরেমর তীয় অংশ 
রণ কিরেবন। িতিন অবসর ভাতা ও আ েতািষক ম িরর আেদশ দান কিরেবন এবং পনশন 

পিরেশাধ আেদশ জািরর জ  ম ির আেদশসহ ১ (এক) কিপ ফরম ইনি উেটর িহসাব ও অথ 
শাখায় রণ কিরেবন। 

৪। অথ ও িহসাব শাখা শষ বতনপ , না-দাবী ত য়নপ  ও ম ির আেদশসহ পরবত  েয়াজনীয় 
অ া  সকল িহসাব ড়া  িনরী া েম ফরেমর চ থ অংশ রণ কিরেব এবং পনশন পিরেশাধ 
আেদশ (িপিপও) জাির কিরেব। 

৫। স ক তে র অভােব পনশন িন ি  যাহােত িবলি ত না হয় সই জ  ফরেমর য কােনা 
ােনর অ েয়াজনীয় অংশ কািল িদয়া কতন কিরেত হইেব এবং যথা ােন েয়াজনীয় স ক ত  

িলিখেত বা সংেযাজন কিরেত হইেব। 
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থম অংশ 
(আেবদনকারী িনেজ রণ ও া র কিরেবন) 

বরাবর 
মহাপিরচালক 
বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি উট 

মা ম: যথাযথ ক প । 

িবষয়: পনশন পিরেশােধর আেবদন। 

মেহাদয়, 

িবনীত িনেবদন এই য, আিম ইনি উেটর চাকির হইেত........./........../.......তািরেখ অবসর-
উ র েত গমন কিরব/কিরয়ািছ এবং........./........./.......... তািরেখ ড়া  অবসর হণ 
কিরব/কিরয়ািছ। সই কারেণ িবিধ মাতােবক আমােক া  অবসরভাতা ও আ েতািষক দােনর 
জ  অ েরাধ কিরেতিছ। 

২। আমার অবতমােন িন বিণত আমার বধ উ রািধকারীগণেক মেনানীত হাের এই পািরবািরক 
পনশন দােনর জ  আিম অ েরাধ কিরেতিছ: 

 
িমক 
নং 

নাম ও 
জ  

তািরখ 

জ  িনব ন/ 
জাতীয় 

পিরচয়প  ন র 

স ক মেনানীত  
হার % 

ববািহক 
অব া 

িতবি তা ছিব 
( া  
সাইজ) 

উ রািধকারীর 
া র 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) 

১।         

২।         

৩।         

৪।         

৫।         

৬।         

৭।         

৮।         

৯।         

১০।         

৩। ............ ন র িমেক উি িখত ি  আমার িতব ী স ান। তাহার িতবি তার সমথেন 
সমাজ সবা অিধদ েরর িনব ন ও পিরচয়প  এবং কম মতাহীনতা ও উপাজেন অ মতা সং া  
মিডেকল বােডর সনদপ  সংেযাজন করা হইল ( কবল েযাজ  ে )। 

পাসেপাট 
সাইেজর  ছিব 
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৪। আিম এই চাকিরর কােনা অংশিবেশেষর জ  েব কােনা অবসরভাতা বা আ েতািষক হণ 
কির নাই এবং ভিব েত এই আেবদনপ  স েক হীত িস া  উে খ না কিরয়া কােনা আেবদন 
কিরব না। 

৫। অ ীকারনামা: 

(ক)  আমার জানামেত আমার িনকট ইনি উেটর কােনা পাওনা নাই। তথািপ এই পনশন 
পিরেশােধর পর য কােনা সমেয় অ  কােনা আদায়েযা  অেথর িবষয় গাচরী ত 
হইেল তাহা পািরবািরক অবসর ভাতা বা িনজ  স ি  হইেত আিম ও আমার 
উ রািধকারী ফরৎ দান কিরেত বা  থািকব/থািকেব; এবং 

(খ)  যিদ পরবত েত দখা যায় য, িবিধ মাতােবক য পিরমাণ অথ পনশন িহসােব পাওয়ার 
অিধকারী আমােক তদেপ া বিশ পিরমােণ অবসর ভাতা বা আ েতািষক দান করা 
হইয়ােছ, তাহা হইেল হীত অিতির  অথ অবসর ভাতা, পািরবািরক অবসর ভাতা বা 
িনজ  স ি  হইেত আিম ও আমার উ রািধকারী ফরৎ দান কিরেত বা  
থািকব/থািকেব। 

৬। আ েতািষক ও অবসর ভাতা দান: 

(ক)  আিম...............................ইনি উেটর ধান কাযালয়/আ িলক কাযালয় 
আ েতািষক হণ কিরেত ই ক। তরাং আ েতািষেকর টাকার চক/Electronic 
Fund Transfer (EFT) আমার িনকট/দফা (খ) এ উি িখত আমার াংক একাউে  

রণ কিরবার জ  অ েরাধ কিরেতিছ। 

(খ)  ইহা ছাড়া আমার মািসক অবসর ভাতা চক/EFT এর মা েম ..............................  
াংক..............................................শাখায় আমার চলিত/স য়ী াংক িহসাব 

ন র....................................... এ রেণর জ  অ েরাধ কিরেতিছ। 

৭। িনে  আমার িতন  ন না া র এবং হােতর া েলর ছাপ সত ািয়ত কিরয়া দওয়া হইল: 

িমক নং ণ া র ( ণ নাম) সংি  া র বাম/ডান া েলর ছাপ 

১।    

২।    

৩।    
 

 

 া র: 

তািরখ:  িনয় ণকারী কমকতা ক ক সত ায়ন  

 িসলেমাহর (নাম ) 
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৮। আেবদনকারীর যাগােযােগর কানা: 

(ক) বতমান : .............................................................................. 

 ................................................................................ 

টিলেফান ও মাবাইল : .............................................................................. 

ই- মইল              : .............................................................................. 

  

(খ) ায়ী                  : .............................................................................. 

  ................................................................................. 

টিলেফান ও মাবাইল : ............................................................................... 

ই- মইল : ............................................................................... 
 

আিম ঘাষণা কিরেতিছ য, উপির-বিণত সকল ত ািদ স ক এবং সত ।  
 

                                                                                     আপনার অ গত 
 

আেবদনকারীর া র ও তািরখ: ................................................................... 

নাম: ................................................................... 

পদিব: ................................................................... 

পিরিচিত ন র: ................................................................... 

শষ অিফস বা কম ল: ................................................................... 
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ি তীয় অংশ 
(দ র/অিফস ক ক রণীয়) 

১। কমচারীর চাকিরর িববরণ: 

(ক) নাম : ....................................................... 

(খ) জাতীয় পিরচয় প  ন র : ........................................................ 

(গ) মাতার নাম : ......................................................... 

(ঘ) িপতার নাম : ........................................................ 

(ঙ) জাতীয়তা : ........................................................ 

(চ) অবসেরর সমেয় পদিব : ........................................................ 

(ছ) পিরিচিত ন র/ ি গত নিথ ন র : ........................................................ 

(জ) জ  তািরখ : ........................................................ 

(ঝ) ধম : ........................................................ 

(ঞ) চাকিরেত যাগদােনর তািরখ : ........................................................ 

(ট) চাকির হইেত অবসর হেণর তািরখ : ........................................................ 

(ঠ) অবসর-উ র েভােগর শষ তািরখ : ....................................................... 

(ড) পনশেনর িত : ........................................................ 

২। চাকিরর খিতয়ান: 

(ক) িবরিতসহ চাকিরর মাট দঘ : 

সময়  মাট সময় 
যাগদােনর তািরখ চাকিরর শষ তািরখ বৎসর মাস িদন 

     

 (খ) অেযা  চাকির (অসাধারণ /িবরিতকাল/অ া  যিদ থােক): 

িমক  
নং িববরণ 

সময় মাট সময় 
হইেত পয  বৎসর মাস িদন 

(১) িবনা বতেন অসাধারণ       
(২) কত /  িহেসেব গ  হয় নাই 

এই প সামিয়ক বরখা কাল 
     

(৩) চাকিরেত িবরিতর সময়      
(৪) অন েমািদত অ পি িত      

সবেমাট সময় [১+২+৩+৪]    

(গ) িনট চাকিরকাল [(ক)̶(খ)]: ................ বৎসর..................মাস.............িদন 
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(ঘ) অ া  যা  চাকির (সামিরক/ কালীন/ঘাটিত মও ফসহ অ া  যিদ থােক): 
 

িমক নং িববরণ 
সময়  মাট সময় 

হইেত পয  বৎসর মাস িদন 
(১) চাকির ঘাটিতজিনত 

মও ফ ত সময় 
     

(২) অবসর-উ র র সময়      
…. ....................................      

সবেমাট সময় [১+২…]    

(ঙ) মাট যা  চাকির (গ+ঘ): ................বৎসর................মাস......................িদন 

(চ) পািরশ: ........................................................................................... 

                    ............................................................................................ 
 

                                                             া র: 
তািরখ:   ইনি উেটর সদর দ েরর ( শাসন) শাখার ধান  

                                                             িসলেমাহর (নাম )     

৩। অবসর ভাতা ও আ েতািষেকর পিরমাণ: 

(ক)  ড়া  অবসর হেণর অ বিহত েবর তািরেখ শষ  

        মািসক হীত  বতন (ইএলিপিস অ যায়ী):           টাকা:................................ 

(খ) অবসর ভাতার হার (%):      টাকা:............................... 

(গ) মাট অবসর ভাতার পিরমাণ ( স পনশন):       টাকা:...............................               

(ঘ) মাট অবসর ভাতার অধাংশ (১/২):       টাকা:............................... 

(ঙ) আ েতািষেকর জ  িবিনময় হার  
( িত এক টাকার পিরবেত):      টাকা:............................... 

(চ) (অ) অবসর ভাতার সমিপত অধাংেশর  
িবিনমেয় া  আ েতািষক:   টাকা:...............................  
                                                                  (কথায়)............................                          

(আ) আ েতািষক হইেত কতন, যিদ থােক:  টাকা:...............................  
                                                              কথায়............................... 

(ছ) (অ) িনট আ েতািষক (কতন বােদ): টাকা:................................ 

                                                        কথায়................................ 
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 (আ) িনট মািসক অবসর ভাতা:   টাকা:................................ 

                                                                  কথায়...............................   

(ই) মািসক িচিকৎসা ভাতার পিরমাণ:  টাকা:................................. 

                                                                  কথায় ............................... 
    

া র 
উপ-পিরচালক  (অথ ও িহসাব)  
অথ ও িহসাব শাখা 

৪। ইনি উেটর সদর দ েরর শাসন শাখার ম :   

(ক) আেবদনকারীর িনকট িন বিণত িবষয় তীত অ  কােনা পাওনা নাই: 

(অ)  ..........................................................................................  

(আ) .......................................................................................... 

(ই)  ..........................................................................................  

(খ) মাট পাওনা {ক এর (অ)+(আ)+(ই)+……………}: টাকা:...................... 

(গ) পািরশ: 
এই কাযালেয়র সংরি ত নিথপ ািদ এবং দািখল ত দিললািদর িভি েত তাহােক 
অবসর ভাতা ও আ েতািষক পিরেশােধর ম ির দােনর জ  পািরশ করা 
যাইেতেছ/ পািরশ করা যাইেতেছ না। 

 

 া র: 
        তািরখ:  ইনি উেটর  শাসন শাখা ধােনর া র 
 িসলেমাহর (নাম ) 
 

৫।  অিডট সেলর মতামত: 

 (ক)  িনরী া বক যা  চাকির কাল এবং িহসাব ও গণনাস হ স ক পাওয়া িগয়ােছ: 

(অ) িনট আ েতািষক (কতন বােদ):  টাকা:..................... 

                                                              কথায়........ 

(আ) িনট মািসক অবসর ভাতা:    টাকা:.......................... 
                                                              কথায়............ 

(খ)  িনরী া বক স ক পাওয়া না গেল  মতামত: .......................................... 
 

া র: 
তািরখ:                                                              অিডট সল ধােনর া র  

                                                                               িসলেমাহর (নাম ) 
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তীয় অংশ 

৬।  ম রকারী ক পে র আেদশ: 

(ক) িন া রকারী িনি ত য, জনাব................................................... এর 
চাকির স ণ েপ সে াষজনক। তরাং ণ অবসর ভাতা এবং/বা আ েতািষেকর 
ম ির যাহা অবসর ভাতা িবিধ মাতােবক া  তাহা এত ারা অ েমাদন করা হইল। 

অথবা, 

িন া রকারী িনি ত য, জনাব...................................................এর চাকির 
স ণ েপ সে াষজনক নেহ। এই কারেণ ি র ত িস াে র আেলােক উ  কমচারীর 
অবসর ভাতা ও আ েতািষক িন প পিরমােণ াস করা হইল ( েযাজ  ে ): 

 

(অ) অবসর ভাতা ােসর পিরমাণ:   টাকা: .................................... 

                                               (কথায়) ................................. 

(আ) আ েতািষক ােসর পিরমাণ: টাকা: ................................... 

    (কথায়) ................................. 

(ই) এই প ােসর পর া  অবসর ভাতা:  টাকা:...................................... 

            (কথায়)..................................... 

(ঈ) এই প ােসর পর া  আ েতািষক:  টাকা:........................................ 

                   (কথায়).............................. 

(উ) এই প াস ত অবসর ভাতা এবং/বা আ েতািষেকর ম ির এত ারা অ েমাদন    
করা হইল। 

অথবা 

িন া রকারী িনি ত য, জনাব ............................................... এর পনশন 
কইস এর না-দািব ত য়নপ  এবং/বা অ া  েয়াজনীয় কাগজপ ািদ সরবরাহ করা 

স ব হয় নাই। এই কারেণ উ  কমচারীর া  আ েতািষেকর শতকরা ৮০ ভাগ বাবদ 
মাট................................................টাকা এবং া  িনট মািসক পনশন বাবদ 
মাট............................................................ টাকা সামিয়কভােব এত ারা 

অ েমাদন করা হইল। 

(খ)  চিলত িনয়মা যায়ী মাট িনট আ েতািষক টাকা...............(কথায়)................ 
এবং....................তািরখ হইেত িনট মািসক অবসরভাতা টাকা........................ 
(কথায়)................. পিরেশাধ করা যাইেত পাের। 

 (গ)  আেবদনকারীর অবতমােন আেবদনকারীর মেনানীত ি /আেবদেনর থম অংেশর  
২ অ ে েদ বিণত উ রািধকারীগণ পনশন িবধা পাইেত পােরন। 

া র: 
        তািরখ:                                                              ম রকারী ক প  
 িসলেমাহর (নাম ) 
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চ থ অংশ 
(ইনি উেটর সদর দ েরর  িহসাব শাখা ক ক রণীয়) 

 
৭।  ইনি উেটর সদর দ েরর িহসাব শাখার ম : 

(ক) ত ািশত শষ বতনপ  পরী া কিরয়া স ক পাওয়া িগয়ােছ এবং যথাযথ ক প  
ক ক না-দািব ত য়নপ  দান কিরবার কারেণ তাহা এই িবভাগ ক ক হীত 
হইয়ােছ। 

(খ)  ববত  াস েহ বিণত িহসাব ও গণনাস হ পরী া কিরয়া স ক পাওয়া িগয়ােছ এবং 
যা  চাকিরর দঘ  িনরী া বক হীত হইয়ােছ। 

(গ)  উপ  ক প  ক ক.....................................তািরেখ..........................ন র 
পনশন ম ির আেদশ দান করা হইয়ােছ। 

(ঘ)  এমতাব ায়, িন বিণত পিরমাণ অবসর ভাতা ও আ েতািষক পিরেশাধ আেদশ জাির 
করা হইল: 

 (অ) মাট অবসর ভাতার পিরমাণ ( স পনশন): টাকা:.................................. 
       (কথায়)............................... 

 
(আ) মাট অবসর ভাতার সমিপত অধাংেশর িবিনমেয়    টাকা:................ 

 আ েতািষেকর পিরমাণ:                                  (কথায়)..................                               
       

(ই) িনট আ েতািষেকর পিরমাণ:    টাকা:............................. 
     (কথায়)........................... 
 

(ঈ) িনট মািসক অবসর ভাতার পিরমাণ:   টাকা:............................. 
 (কথায়)........................... 

 

(ঙ) অবসর ভাতা আরে র তািরখ: .................................................................  

(চ) অবসর ভাতা ও আ েতািষক পিরেশােধর ান/মা ম: 

(অ) ান:.....................................................................দ র ( ণ কানা) 

(আ) মা ম: 

(১) অবসর ভাতা: চক/EFT এর মা েম তাহার াংক একাউে ; 

(২) আ েতািষক: চক/EFT এর মা েম তাহার িনকট/ াংক একাউে ; 

 (ই) াংক একাউ  ন র: ............................ াংক, .................................  

শাখায় তাহার চলিত/স য়ী িহসাব ন র:.............................................. 
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(ছ) পনশন পিরেশাধ আেদশ (িপিপও) ন র: .................. তািরখ: .......................  
উপির-বিণত দফা (চ) এ বিণত দ র অিফেস রণ করা হইল। 

 
   

           া র: 
তািরখ:......................                                                      উপ-পিরচালক (অথ ও িহসাব)             
                                                                                      িসলেমাহর (নাম ) 
 
নাট: 

১। (ক) িনরী া আপি র ল কিপ জািরর সে  সে  ইহার অ িলিপ অবগিত ও এক  িনিদ  
সময়সীমার মে  েয়াজনীয় ব া হেণর জ  িনরী া আপি র সিহত সংি  কমচারীর 
নােম তাহার বতমান কম েল ডাকেযােগ ত য়নসহ রণ কিরেত হইেব; 

(খ) িনরী া আপি র আরও এক  কিপ িনরী া আপি র সিহত সংি  কমচারীর িনকট রণ 
কিরবার অ েরাধসহ তাহার িনয় ণকারী কমকতার যে  জাির কিরেত হইেব এবং এক  
িনিদ  সময়সীমা উে খ কিরয়া িদেত হইেব। পনশন কইেসর কােনা অংশ স েক 
িনরী া আপি  থািকেল ক াণ কমকতার সিহত প  িবিনমেয়র মা েম তাহা িন ি  
কিরেত হইেব। 

২। িনরী া আপি র সিহত সংি  কমচারীর বতমান পাি ং বা অব ান জানােনার জ  শাসন 
িবভাগ, বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি উটেক অ েরাধ কিরেত হইেব এবং উ  কমচারীর অব ান 
বা পাি ং অিডট সলেক  জানাইেত বা  থািকেব। 
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তফিসল-২ 
[ িবধান ২৬(ক), ২৯(১)(ক), (২)(ক) এবং (২)(ছ) ] 

পািরবািরক পনশন ফরম  

নাম : ..................................................................................... 

জাতীয় পিরচয়প  ন র   : ..................................................................................... 

শষ পদিব : .....................................................................................  

শষ কম ল : .....................................................................................    

এর েত পািরবািরক পনশন সং া । 
 

 
িনেদশাবিল 

 

১। আেবদনকারী বধ উ রািধকার সনদপ সহ ফরেমর থম অংশ রণ কিরয়া ৩ (িতন) কিপ ত 
কমচারীর শষ অিফস ধােনর  িনকট দািখল কিরেবন এবং মেনানীত উ রািধকারীগণ একক 
অিভভাবকে  এক  আেবদনপ  দািখল কিরেবন।  

২। অিফস ধান ফরেমর ি তীয় অংশ রণ কিরয়া না-দািব ত য়নপ  ও ম / পািরশসহ ২ ( ই) 
কিপ ফরম পনশন ম রকারী ক পে র িনকট পশ কিরেবন। 

৩। ম রকারী ক প  না-দািব ত য়নপ সহ সকল দিললপ  যাচাই কিরয়া ফরেমর তীয় অংশ 
রণ কিরেবন। িতিন অবসর ভাতা ও আ েতািষক ম িরর আেদশ দান কিরেবন এবং পনশন 

পিরেশাধ আেদশ জািরর জ  ম ির আেদশসহ ১ (এক) কিপ ফরম অথ ও িহসাব শাখায় রণ 
কিরেবন। 

৪। ইনি উেটর সদর দ েরর িহসাব শাখা ত ািশত শষ বতনপ , না-দািব ত য়নপ  ও ম ির 
আেদশসহ পরবত  েয়াজনীয় অ া  সকল িহসাব ড়া  িনরী া েম ফরেমর চ থ অংশ রণ 
কিরেব এবং পনশন পিরেশাধ আেদশ (িপিপও) জাির কিরেব। 

৫। স ক তে র অভােব পনশন িন ি  যাহােত িবলি ত না হয় সইজ  ফরেমর য কােনা 
ােনর অ েয়াজনীয় অংশ কািল ারা কতন কিরেত হইেব এবং যথা ােন েয়াজনীয় স ক ত  

িলিখেত/সংেযাজন কিরেত হইেব। 
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থম অংশ 
(উ রািধকারী ক ক রণীয়) 

বরাবর 
মহাপিরচালক 
বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি উট 

িবষয়: পািরবািরক পনশন পিরেশােধর আেবদন। 

মেহাদয়, 

আপনার অিফেসর া ন কমচারী জনাব ...............................................................,পদিব 
..............................................,পিরিচিত ন র: .................................. আমার (স েক) 
................................................................িছেলন। িতিন ........................................ 
তািরেখ বরণ কিরবার কারেণ িবিধ মাতােবক া  তাহার চাকিরর পািরবািরক অবসর ভাতা ও 
আ েতািষক আমােক দােনর অ েরাধ কিরেতিছ। 

২। আিম তাহার বধ উ রািধকারী এবং পিরবােরর অ া  সদ রা আমােক তাহােদর অিভভাবক 
িনেয়াগ কিরয়া এই পািরবািরক অবসর ভাতা ও আ েতািষক উে ালন কিরবার মতা অপণ 
কিরয়ােছন (িস  কেপােরশেনর কাউি লর/ পৗরসভার ময়র/ইউিনয়ন পিরষেদর চয়ার ান/ওয়াড 
কিমশনার ক ক দ  সনদ সং  করা হইল)। 

৩।  আিম এই চাকিরর কােনা অংশিবেশেষর দািবেত েব কােনা অবসর ভাতা বা আ েতািষক 
হণ কির নাই এবং ভিব েত এই আেবদনপ  স েক হীত িস া  উে খ না কিরয়া কােনা 

আেবদন কিরব না। 

৪। অ ীকারনামা: 

(ক) তাহার িনকট ইনি উেটর কােনা পাওনা থািকেল উহা আিম িবিধ মাতােবক 
পিরেশাধ কিরেত স ত রিহয়ািছ। এই পনশন পিরেশােধর পরও যেকােনা সময় অ  
কােনা আদায়েযা  অেথর িবষয় গাচরী ত হইেল তাহা আমার পািরবািরক অবসর 

ভাতা/আমােদর িনজ  স ি  হইেত আিম ফরৎ দান কিরেত বা  থািকব। 

(খ) যিদ পরবত  সমেয় দখা যায় য, িবিধ মাতােবক আিম য পিরমাণ অথ পনশন 
িহসােব পাওয়ার অিধকারী আমােক তদেপ া অিধক পিরমােণ অবসর 
ভাতা/আ েতািষক দান করা হইয়ােছ, তাহা হইেল হীত অিতির  অথ আমার 
পািরবািরক অবসর ভাতা/আমােদর িনজ  স ি  হইেত ফরৎ িদেত বা  থািকব। 

৫। আ েতািষক ও অবসর ভাতা দান: 

(ক) আিম.......................................................................ইনি উেটর ধান 
কাযালয়/আ িলক কাযালয় হইেত আ েতািষক হণ কিরেত ই ক। তরাং 
আ েতািষেকর টাকার চক/আমার িনকট/দফা (খ) এ উি িখত আমার াংক 
একাউে  রণ কিরবার জ  অ েরাধ কিরেতিছ। 

(খ)  ইহা ছাড়া মািসক অবসর ভাতা চক/EFT এর মা েম .................................      
াংক.............................................শাখায় আমার চলিত/স য়ী াংক 

িহসাব ন র-.......................এ রেণর জ  অ েরাধ কিরেতিছ। 

উ রািধকারী/ 
উ রািধকারীগেণর 
পাসেপাট সাইেজর 

সত ািয়ত ছিব 
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৬। িনে  আমার িতন  ন না া র এবং হােতর া েলর ছাপ সত ািয়ত কিরয়া দওয়া হইল: 
 

িমক নং ণ া র ( ণ নাম) সংি  া র বাম/ডান া েলর 
ছাপ ( েযাজ  ে ) 

(১) (২) (৩) (৪) 
১।    
২।    
৩।    

 

 া র: 
তািরখ:                                         িনয় ণকারী কমকতা ক ক সত ায়ন 

 িসলেমাহর (নাম ) 
 

৭। আেবদনকারীর যাগােযােগর কানা: 

 (ক) বতমান: ..................................................................................... 

......................................................................................

..................................................................................... 

                        টিলেফান ও মাবাইল:..................................................................... 

 ই- মইল:..................................................................................... 

 (খ)        ায়ী:  ...................................................................................... 

......................................................................................

.................................................................................. 

                        টিলেফান ও মাবাইল: ................................................................... 

 ই- মইল:........................................................................... 

আিম ঘাষণা কিরেতিছ য, উপের বিণত সকল ত ািদ স ক এবং সত  ।  
 

                                                                                             আপনার অ গত 
 

আেবদনকারীর া র ও তািরখ: ............................................................ 
নাম: ............................................................ 

ত কমচারীর নাম: ............................................................. 
পিরিচিত ন র: ............................................................. 

শষ পদিব: .............................................................. 
শষ অিফস বা কম ল: ................................................................... 

নাট: 
উপির-বিণত আেবদনপ  বাংলােদশ ধান গেবষণার ইনি উেটর  কােনা নবম বা ত  ড  
কমকতা ক ক সত ািয়ত হইেত হইেব। 
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ি তীয় অংশ (ক: রাতন) 

( পনশন ভাগরত অব ায় বরণ কিরেল অথাৎ যে ে  িপিপও জাির হইয়া পনশন ভাগ করা 
হইেতিছল সই ে  রাতন িপিপও সংেশাধেনর জ  এই অংশ অিফস ক ক রণ কিরেত হইেব) 
 
ইতঃ েব ম ির ত অবসর ভাতা স িকত ত ািদ: 
 

(ক) ত/অবসর া  কমচারীর নাম                              : .................................. 

(খ) জাতীয় পিরচয়প  ন র                                       : .................................. 

(গ) র/অবসেরর তািরেখ পদিব                             : ................................... 

(ঘ) অবসর হেণর তািরখ                                        : ................................... 

(ঙ) মাণসহ পনশনােরর র তািরখ ( র সনদসহ)  : ................................... 

(চ) া  সবেশষ মািসক অবসর ভাতার পিরমাণ             : টাকা ............................. 

  কথায়............................ 

(ছ) মািসক পািরবািরক অবসর ভাতার পিরমাণ               : টাকা ............................. 

  কথায়.............................  

(জ) রাতন িপিপও নং ও তািরখ                               :................................... 

 
  
 

া র: 
তািরখ:                                                           িনয় ণকারী কমকতার া র  

                                                                          িসলেমাহর (নাম ) 
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ি তীয় অংশ (খ: তন) 

(চাকিররত অব ায় অথবা পনশন ম েরর েব র ে  এই অংশ অিফস/িনয় ণকারী কমকতা 
ক ক রণ কিরেত হইেব) 

১। ত কমচারীর চাকিরর িববরণ: 

(ক)  নাম        : .......................................... 

(খ)   জাতীয় পিরচয়প  ন র                            : .......................................... 

(গ) মাতার নাম                  : .......................................... 

(ঘ) িপতার নাম                  : ......................................... 

(ঙ) অবসর/ র সময় পদিব                 :........................................... 

(চ) জ  তািরখ                                             : ........................................... 

(ছ) ধম                   : .......................................... 

(জ) চাকিরেত যাগদােনর তািরখ    : ........................................... 

(ঝ) চাকির হইেত অবসর হেণর তািরখ   : ........................................... 

(ঞ) অবসর-উ র েভােগর শষ তািরখ    : ............................................ 

(ট) পনশেনর িত     : ............................................ 

 (ঠ) র তািরখ ( মাণপ সহ)    : ............................................ 

(ড) পািরবািরক পনশন হণকারী                      : ............................................  
বা হণকারীগেণর ি গত শনা করণ 
 িচ  ও উ তা 

২। ত কমচারীর চাকিরর খিতয়ান: 

(ক) িবরিতসহ চাকিরর মাট দঘ : 

সময় মাট সময় 

যাগদােনর তািরখ চাকিরর শষ 
তািরখ 

বৎসর মাস িদন 
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(খ) অেযা  চাকির (অসাধারণ /িবরিতকাল/অ া , যিদ থােক): 

িমক 
নং 

িববরণ সময় মাট সময় 

হইেত পয  বৎসর মাস িদন 

(১) 
িবনা বতেন অসাধারণ 

 
     

(২) 
কত /  িহসােব গ  
হয় নাই এই প সামিয়ক 
বরখা কাল 

     

(৩) চাকিরেত িবরিতর সময়      

(৪) অন েমািদত অ পি িত      

সবেমাট সময় [(১)+(২)+(৩)+(৪)]    

(গ) িনট চাকিরকাল [(ক)-(খ)]:..................বৎসর..................মাস................... িদন 

(ঘ) অ া  যা  চাকির (সামিরক/ কালীন/ঘাটিত মও ফসহ অ া , যিদ থােক): 
 

িমক 
নং 

িববরণ সময় মাট সময় 

হইেত পয  বৎসর মাস িদন 

(১) চাকির ঘাটিতজিনত মও ফ ত 
সময় 

     

(২) অবসর-উ র র সময়      

... .........................................      

সবেমাট সময় [(১)+(২)+.....]    
      

(ঙ) মাট যা  চাকির [(গ)+(ঘ)]:.................বৎসর.................মাস.................িদন 
 
 

 া র: 

        তািরখ:                                            ইনি উেটর সদর দ েরর শাসন শাখা ধােনর 

 া র                         

                                                             িসলেমাহর (নাম ) 
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৩। ত কমচারীর অবসর ভাতা ও আ েতািষেকর পিরমাণ: 

 (ক) ড়া  অবসর হেণর অ বিহত েবর তািরেখ  
       শষ মািসক হীত  বতন (এলিপিস অ যায়ী) টাকা:................................... 

(খ) অবসর ভাতার হার (%) টাকা : .................................. 

(গ) মাট অবসর ভাতার পিরমাণ ( স পনশন) টাকা:................................... 

(ঘ) মাট অবসর ভাতার অধাংশ (১/২) টাকা:.................................... 

(ঙ) আ েতািষেকর জ  িবিনময় হার  
     ( িত এক টাকার পিরবেত): টাকা : ...................................          

(চ)  (অ) অবসর ভাতার সমিপত অধাংেশর িবিনমেয়  
া  আ েতািষক: টাকা:....................................

 (কথায়).................................. 

(আ) আ েতািষক হইেত কতন (যিদ থােক): টাকা:..................................... 

 (কথায়).................................. 

 (ছ)   (অ) িনট আ েতািষক (কতন বােদ): টাকা:.................................... 

  (কথায়).................................. 

         (আ) িনট মািসক অবসর ভাতা: টাকা:................................... 

          (কথায়).................................. 

(ই) মািসক িচিকৎসা ভাতার পিরমাণ: টাকা:.................................... 

          (কথায়).................................. 
     

                                            া র: 
তািরখ:......................            উপ-পিরচালক (অথ ও িহসাব)/িসিনয়র সহকারী পিরচালক (অথ) 

 িসলেমাহর (নাম ) 

৪।  শাসন শাখার ম : 

(ক) জনাব....................................................পদিব ...................................... 
এই কাযালেয় কমরত িছেলন। িতিন ...................................... তািরেখ বরণ 
কিরয়ােছন। তাহার িনকট িন বিণত িবষয় তীত অ  কােনা পাওনা নাই: 

(অ).................................................................................... 

(আ).................................................................................... 

(ই)..................................................................................... 

(খ) মাট পাওনা [(ক) এর (অ)+(আ)+(ই)+...........................]: টাকা: .................... 
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(গ) পািরশ: 

আেবদনকারী জনাব .................................... ত জনাব ……………… 
এর বধ উ রািধকারী। এই কাযালেয়র সংরি ত নিথপ ািদ এবং িস  কেপােরশেনর 
কাউি লর/ পৗরসভার ময়র/ইউিনয়ন পিরষেদর চয়ার ান/ওয়াড কিমশনােরর 

ত য়েনর িভি েত ইহা িনি ত হওয়া িগয়ােছ। অ া  আইনা গ উ রািধকারীগণ 
তাহােক অিভভাবক মেনানীত কিরবার কারেণ পািরবািরক অবসর ভাতা ও আ েতািষক 
পিরেশােধর ম ির তাহােক দােনর জ  পািরশ করা যাইেতেছ। 
 

 
া র: 

তািরখ:                                                         শাসন শাখা ধােনর া র  
িসলেমাহর (নাম ) 

 
 

ি তীয় অংশ 
 
৫। অিডট সল ধােনর মতামত: 

(ক) িনরী া বক যা  চাকিরকাল এবং িহসাব ও গণনাস হ স ক পাওয়া িগয়ােছ: 

(অ) িনট আ েতািষক (কতন বােদ):  টাকা:....................................... 

                                                 (কথায়)..................................... 

(আ) িনট মািসক অবসর ভাতা:  টাকা:........................................ 

                                                                          (কথায়)................ 

(খ) িনরী া বক স ক পাওয়া না গেল  মতামত: ......................................... 
 
 

               া র: 
        তািরখ:                                                              অিডট সল ধােনর া র 
                                                                               িসলেমাহর (নাম ) 
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তীয় অংশ 
৬। ম রকারী ক পে র আেদশ: 

(ক)  িন া রকারী িনি ত য, জনাব.......................................................... এর 
চাকির স ণ েপ সে াষজনক। তরাং ণ অবসর ভাতা এবং/বা আ েতািষেকর 
ম ির যাহা অবসর ভাতা িবিধ মাতােবক া  তাহা এত ারা অ েমাদন করা হইল।    

অথবা 

িন া রকারী িনি ত য, জনাব.................................................. এর চাকির 
স ণ েপ সে াষজনক নেহ। এই কারেণ ি র ত িস াে র আেলােক উ  কমচারীর 
অবসর ভাতা ও আ েতািষক িন প পিরমােণ াস করা হইল ( েযাজ  ে ): 

 

(অ) অবসর ভাতা ােসর পিরমাণ: টাকা:............................... 

          (কথায়).............................. 

(আ) আ েতািষক ােসর পিরমাণ: টাকা:............................... 

          (কথায়)............................. 

(ই) এই প ােসর পর া  অবসর ভাতা: টাকা:.............................. 

          (কথায়)............................ 

(ঈ) এই প ােসর পর া  আ েতািষক: টাকা:............................... 

         (কথায়)............................. 

 এই প াস ত অবসর ভাতা এবং/বা আ েতািষেকর ম ির এত ারা অ েমাদন করা হইল।  

অথবা 

িন া রকারী িনি ত য, জনাব ...................................................... এর 
পনশন কইস এর না-দািব ত য়নপ  এবং/বা অ া  েয়াজনীয় কাগজপ ািদ 

সরবরাহ করা স ব হয় নাই। এই কারেণ উ  কমচারীর া  আ েতািষেকর 
শতকরা ৮০ ভাগ বাবদ মাট ........................................................ টাকা 
এবং া  িনট মািসক পনশন বাবদ মাট ............................................ 
টাকা সামিয়কভােব এত ারা অ েমাদন করা হইল। 

(খ) ত কমচারী জনাব ..................................................এর পািরবািরক অবসর 
ভাতা এবং/বা আ েতািষক যাহা অবসর ভাতা িবিধ মাতােবক া  তাহা তাহার 
বধ উ রািধকারী জনাব .................................................... ক অ ে দ ৪ 

এর দফা (গ) এর াব অ যায়ী দােনর জ  পািরশ অ েমাদন করা হইল। 

(গ)  চিলত িনয়মা যায়ী মাট িনট আ েতািষক টাকা............ (কথায়)............ 
এবং.............. তািরখ হইেত িনট মািসক অবসর ভাতা টাকা......................... 
(কথায়).............................................পিরেশাধ করা যাইেত পাের। 

   
 া র: 

        তািরখ:                                                             ম রকারী ক প  
                                                                              িসলেমাহর (নাম ) 
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চ থ অংশ 
(অথ ও িহসাব শাখা ক ক রণীয়) 

৭। অথ ও িহসাব শাখার ম : 

(ক)  ত ািশত শষ বতনপ  পরী া কিরয়া স ক পাওয়া িগয়ােছ এবং যথাযথ ক প  
ক ক না-দািব ত য়নপ  দান কিরবার কারেণ তাহা এই শাখা ক ক হীত হইয়ােছ। 

(খ) ববত  াস েহ বিণত িহসাব ও গণনাস হ পরী া কিরয়া স ক পাওয়া িগয়ােছ এবং 
যা  চাকিরর দঘ  িনরী া বক হীত হইয়ােছ। 

(গ) যা  ক প  ক ক..................................... তািরেখ ............................ 
ন র পনশন ম ির আেদশ দান করা হইয়ােছ। 

(ঘ) এমতাব ায়, িন বিণত পিরমাণ অবসর ভাতা ও আ েতািষক পিরেশাধ আেদশ জাির 
করা হইল: 

(অ) মাট অবসর ভাতার পিরমাণ ( স পনশন):  টাকা:........................ 

         (কথায়)..................... 

(আ) মাট অবসর ভাতার সমিপত অধাংেশর  
 িবিনমেয় আ েতািষেক পিরমাণ:                          টাকা:........................ 

         (কথায়).....................  

(ই) িনট আ েতািষেক পিরমাণ:  টাকা:........................ 

         (কথায়)......................  

(ঈ) িনট মািসক পািরবািরক অবসর ভাতার পিরমাণ:  টাকা:........................ 

         (কথায়)..................... 

(ঙ)  মািসক পািরবািরক অবসর ভাতা আরে র তািরখ: ............................................ 

(চ) অবসর ভাতা ও আ েতািষক পিরেশােধর ান/মা ম: 

(অ) ান:..................................................................দ র ( ণ কানা) 

(আ) মা ম: 

(১) অবসর ভাতা: চক/EFT এর মা েম তাহার াংক একাউে ; 

(২) আ েতািষক: চক/EFT এর মা েম তাহার িনকট/ াংক একাউে ; 

(ই) াংক একাউ  ন র:......................... াংেকর.................শাখায় তাহার 
চলিত/স য়ী িহসাব ন র। 

 (ছ) পনশন পিরেশাধ আেদশ (িপিপও) ন র: .............................................. 
তািরখ: ................................. উপির-বিণত দফা (চ) এ বিণত দ র অিফেস 

রণ করা হইল। 

  া র: 
        তািরখ:                                                             উপ-পিরচালক (অথ ও িহসাব) 
                                                                              িসলেমাহর (নাম ) 
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নাট: 

১। (ক) িনরী া আপি র ল কিপ জািরর সে  সে  ইহার অ িলিপ অবগিত ও এক  িনিদ  
সময়সীমার মে  েয়াজনীয় ব া হেণর জ  িনরী া আপি র সিহত সংি  কমচারীর 
নােম তাহার বতমান কম েল ডাকেযােগ ত য়নসহ রণ কিরেত হইেব; এবং 

(খ) িনরী া আপি র আরও এক  কিপ িনরী া আপি র সিহত সংি  কমচারীর িনকট রণ 
কিরবার অ েরাধসহ তাহার িনয় ণকারী কমকতার যে  জাির কিরেত হইেব এবং এক  
িনিদ  সময়সীমা উে খ কিরয়া িদেত হইেব। পনশন কইেসর কােনা অংশ স েক 
িনরী া আপি  থািকেল ক াণ কমকতার সিহত প  িবিনমেয়র মা েম তাহা িন ি  
কিরেত হইেব। 

২। িনরী া আপি র সিহত সংি  কমচারীর বতমান পাি ং বা অব ান জানােনার জ  শাসন 
িবভাগ, বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি উটেক অ েরাধ কিরেত হইেব এবং উ  কমচারীর অব ান 
বা পাি ং অিডট সলেক জানাইেত বা  থািকেব। 
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তফিসল-৩ 
[ িবধান ২৮(২)(ঘ), িবধান ২৯(১)(ঘ) ] 

ত ািশত শষ বতনপ  (ইএলিপিস) 
Expected Last Pay Certificate (ELPC) 

(অথ ও িহসাব শাখার সংি  কমকতা রণ কিরেবন এবং আয়ন ও য়ন কমকতাগেণর 
িত া ের জাির কিরেবন) 

১। কমচারীর ত ািদ: 

(ক) নাম : .......................................... 

(খ)  পদিব (বতমান)              :...................পিরিচিত ন র (যিদ থােক):...... 

(গ) জাতীয় পিরচয়প  ন র  : ..........................................  

(ঘ) দ র                   : ........................................ 

(ঙ) জ  তািরখ   :............................................  

(চ) াহ  চাকিরেত থম যাগদােনর  

     তািরখ ও পদিব                           : ........................................ 

(ছ) অবসর হেণর তািরখ : .................................... 

(জ) চাকিরেত যাগদােনর তািরখ  : .......................................... 

(ঝ) অবসর-উ র  (িপআরএল)  
              আরে র তািরখ                      : ........................................... 

(ঞ) শষ আহিরত বতন ল  : ........................................ 

(ট) পরবত  বািষক বতন ি র তািরখ : ........................................ 

২। দয় মািসক বতন-ভাতার িববরণ: 
 

িবষয়/খাত 
অবসর-উ র  

আরে র অ বিহত েবর 
তািরেখ (টাকা) 

ড়া  অবসর হেণর 
অ বিহত েবর তািরেখ 

(টাকা) 
(১) (২) (৩) 

(ক) ল বতন   
(খ) িপআরএলকালীন বািষক বতন 
ি  (পিরমাণ) 

  

(গ) িবেশষ বতন   
(ঘ) দািয় /িবেশষ ভাতা   
(ঙ) বািড় ভাড়া ভাতা   
(চ) িচিকৎসা ভাতা   
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(১) (২) (৩) 
(ছ) মহাঘ ভাতা   
(জ) যাতায়াত ভাতা   
(ঝ) ধালাই ভাতা   
(ঞ) ি গত ভাতা   
(ট) কািরগির ভাতা   
(ঠ) আ ায়ন ভাতা   
(ড) িফন ভাতা   
(ঢ) মাবাইল/ সল ফান ভাতা   
(ণ) আবািসক টিলেফান নগদায়ন  
ভাতা 

  

(ত) অ া    

৩। ভিব  তহিবেলর িহসাব: 

(ক) িহসাব ন র: ................................... বই ন র: .................................... 
া ন র: ................................................. 

(খ) িহসাব  িবিধ মাতােবক দ  নাফাসহ/  ........................................... 

(গ)  বতন হইেত িনয়িমত মািসক জমার হার: টাকা .......................................... 

(ঘ) িবগত ৩০ ন, ২০.............তািরখ পয  নাফাসহ মাট ি িত/জমা টাকা 
......................................... 

(ঙ) অবসর-উ র  আরে র অ বিহত েবর তািরেখ ত ািশত মাট ি িত/জমা টাকা 
................................................. 

(চ)  আেবদেন উি িখত তািরখ (িপআরএল-এ গমেনর ৬ মােসর ঊে  নেহ) পয  ত ািশত 
মাট ি িত/জমা টাকা ................................................. 

৪। আদায়েযা  বেকয়া ও হীত অি েমর দসহ অবিশ  কতেনর িববরণ: 

খাত আদায়েযা  
বেকয়া/ হীত 

অি েমর দসহ 
অবিশ  (টাকা) 

মািসক 
কতেনর হার 

(টাকা) 

অবসর হেণর 
অ বিহত েবর 
তািরেখ ত ািশত 
অবিশ  (টাকা) 

(১) (২) (৩) (৪) 
(ক) হ িনমাণ/ াট য়/জিম 

য় অি ম 
   

(খ) মাটর 
কার/সাইেকল/কি উটার 
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(১) (২) (৩) (৪) 

(গ) মণ ভাতা অি ম    

(ঘ) অি ম বতন    

(ঙ) বািড় ভাড়া    

(চ) গািড় ভাড়া    

(ছ) ািধকার া  গািড়র অি ম    

(জ) াস িবল    

(ঝ) িব ৎ িবল    

(ঞ) পয়ঃ ও পািন কর    

(ট) পৗর কর    

(ঠ) অ া     

(ক)  সংি  িহসাব শাখার রকেডর িভি েত কমচারীর িনকট হইেত অ  কােনা 

আদায়েযা  অথ, যিদ থােক, ................................................. 

(খ)  শাসিনক ক পে র িনকট হইেত া  অিডট আপি  ও িবভাগীয় মামলা ইত ািদ 

সি কত ত ািদ (যিদ থােক) লাল কািলেত উে খ কিরেত হইেব 

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 
 
 

           ................................................... 
 অথ ও িহসাব  শাখার সংি   কমকতার  

           া র 
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৫। অিজত র িহসাব: 
 

র ধরন মাট অিজত  মাট ভাগ ত        মাট অবিশ  
(১) (২) (৩) (৪) 

(ক) ণ গড় বতন    
(খ) অধ গড় বতন    

 
 
 

া র: 
        তািরখ:                                                 সংর ণকারী কমকতা  
 শাসন শাখা 
                                                                  িসলেমাহর (নাম ) 
 

  
 া র: 

        তািরখ:                                                 আয়ন- য়ন কমকতা 
                                                                   িসলেমাহর (নাম ) 
 
 

    া র: 
        তািরখ:                                                 আয়ন- য়ন কমকতা 
                                                                  িসলেমাহর (নাম ) 
 
 
ন র:.................................................... তািরখ: .................................................... 
 
 

াতােথ ও কাযােথ িরত হইল: 
 

১। 

২। 

৩। 

৪। 

৫। 
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তফিসল-৪ 
 [ িবধান ২৯(১)(ছ) এবং (২)(গ)  ] 

 
উ রািধকার সনদপ  ও নন- ািরজ সা িফেকট 

ন র.............................                                                   তািরখ............................     

আিম ত য়ন কিরেতিছ য, মর ম/মর মা ..............................................................িস  
কেপােরশন/েপৗরসভা/ইউিনয়ন/ওয়ােডর নাম ও ন র ......................................................... 
উপেজলা....................................................... জলা/শহর ....................................এর 
অিধবাসী িছেলন। 

তাহার বাসা ন র............................................রা া ন র..................................রা ার 
নাম........................................................ ক ন র................................................. 
/ াম................................ পা অিফস............................উপেজলা..............................
..................... জলা.................................................তািরেখ িতিন বরণ কিরয়ােছন। 

কােল িতিন তাহার পিরবােরর িন বিণত সদ  রািখয়া িগয়ােছন:- 
 

িমক 
নং 

নাম জ  তািরখ ও বয়স  স ক িতবি তা  ববািহক 
অব া 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 

১।      

২।      

৩।      

৪।      

৫।      

৬।      

৭।      

৮।      

৯।      

১০।      

উপির-বিণত সদ /সদ গণ তীত তাহার আর কােনা উ রািধকারী নাই। সরকােরর বা অ  
কােনা ক পে র িনকট দনা পাওনার িবষয় িন ি  কিরবার িবষেয় কবল উপির-বিণত 

সদ /সদ গণ মর ম/মর মার উ রািধকারী িবেবিচত হইেবন। 
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আিম আরও ত য়ন কিরেতিছ য, ................................................ ন র িমেক 
উি িখত ি  মর ম/মর মা ........................................................... এর িতব ী স ান।  
তাহার িতবি তার সমথেন সমাজেসবা অিধদ েরর িনব ন ও পিরচয়প  এবং কম মতাহীনতা ও 
উপাজেন অ মতা সং া  মিডেকল বােডর সনদপ  সংেযাজন করা হল ( কবল েযাজ  ে )। 

এত তীত, আিম আরও ত য়ন কিরেতিছ য, মর ম/মর মার ................................... 
জীিবত ী/ ীগণ/ ামী জনাব ................................................ নিববাহ কেরন নাই এবং 
কােনা নিববােহর অ ীকােরও আব  হন নাই। 

 

 া র: 
তািরখ:                                    িস  কেপােরশেনর কাউি লর/ পৗরসভা ময়র/ 
                                            ওয়াড কাউি লর/ইউিনয়ন পিরষদ চয়ার ান/ওয়াড কিমশনার 
                                             িসলেমাহর (নাম ) 
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তফিসল-৫ 
[ িবধান ২৩, ২৮(২)(ঝ), ২৯(১)(জ) এবং (২)(ঘ) ] 

ন না া র ও হােতর প চ আ েলর ছাপ 

১। িনে  আ েতািষক ও অবসর ভাতার আেবদনকারী জনাব ................................................ 
পদিব ( েযাজ  ে ) ...................................িপতা/ ামী ........................................... 
এর িতন  ন না া র সত ািয়ত করা হইল। 
 

িমক ন র ণ া র ( ণ নাম) সংি  া র 

(১)   

(২)   

(৩)   
 
২। িনে  আ েতািষক ও অবসর ভাতার আেবদনকারী জনাব ............................................... 
পদিব ( েযাজ  ে ).................................... িপতা/ ামী .................................... এর 
হােতর প চ আ েলর ছাপ সত ািয়ত করা হইল। 
 

িমক ন র আ েলর নাম ছাপ 

(১) বাম/ডান কিন   

(২) বাম/ডান অনািমকা  

(৩) বাম/ডান ম মা  

(৪) বাম/ডান তজনী  

(৫) বাম/ডান া িল  
 
৩।  উপ  ন না া র ও হােতর প চ আ েলর ছাপ আমার স ুেখ দান করা হইয়ােছ। 
 
 

 া র      

   িনয় ণকারী কমকতা ক ক সত ায়ন 

তািরখ:                                                     িসলেমাহর (নাম )                                                                                
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তফিসল-৬ 
[ িবধান ২৫(১), (৩) এবং ২৮(২)(জ) ] 

া  পনশেনর বধ উ রািধকারী ঘাষণাপ  
(কমচারী িনেজ রণ কিরেবন) 

আিম ঘাষণা কিরেতিছ য, িন বিণত ি বগ আমার া  পনশেনর বধ উ রািধকারী: 

িমক 
নং 

নাম ও জ  
তািরখ 

স ক মেনানীত 
হার % 

ববািহক 
অব া 

িতবি তা 
(যিদ থােক) 

ছিব 
( া  
সাইজ) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
১।       
২।       
৩।       
৪।       
৫।       
৬।       
৭।       
৮।       
৯।       
১০।       

২। আিম আরও ঘাষণা কিরেতিছ য, .......... ন র িমেক উি িখত ি  আমার িতব ী স ান। 
তাহার িতবি তার সমথেন সমাজ সবা অিধদ েরর িনব ন ও পিরচয়প  এবং কম মতাহীনতা ও 
উপাজেন অ মতা সং া  মিডেকল বােডর সনদপ  সংেযাজন করা হইল ( কবল েযাজ  ে )। 

মেনানীত উ রািধকারী: 
 
 

 া র: 
তািরখ:                                                     মেনানয়নকারী  
  

  
 
 া র: 

তািরখ:                                                     িনয় ণকারী ক প  
                                                                             িসলেমাহর (নাম ) 
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তফিসল-৭ 
[ িবধান ২৮(২)(ঞ), ২৯(১)(ট) ] 

না-দািব ত য়নপ  

এই মেম ত য়ন করা যাইেতেছ য,  জনাব............................................................. 
পিরিচিত ন র/ ি গত নিথ ন র:.................................পদিব................................এর 
িনকট ক প /সরকােরর পাওনা রিহয়ােছ/নাই। 

২।  অবসর হেণর অ বিহত ব তািরখ পয  তাহার িনকট ক পে র িন প পাওনা রিহয়ােছ 
( েযাজ  ে ): 

িমক 
নং 

িবভাগ/আ িলক 
কাযালয়/শাখার নাম 

খাত পাওনা 
টাকার 
পিরমাণ 

সংি  আ িলক 
কাযালয়/শাখা 
ধােনর া র 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) 
(ক) সংি  িবভাগ/শাখা     
(খ) যানবাহন শাখা গািড় ভাড়া    

(গ)  
 
িহসাব শাখা 

বািড় ভাড়া    
(ঘ) ািধকার া  গািড়র 

অি ম  
  

(ঙ) হ িনমাণ/ াট 
য়/জিম য় ঋণ ও 
দ/অসম য় 

অি ম/িবিবধ পাওনা  

  

(চ) কি উটার ঋণ ও 
দ/ হ মরামত ঋণ ও 
দ 

  

   (ছ) ইমারত ও িনমাণ 
িবভাগ  

টিলেফান িবল/িব ৎ 
িবল/আবািসক বাসা ও 
মস সং া   

  

(জ) ার    
(ঝ) হাে ল     
(ঞ) লাইে রী     
(ট) ল     
(ঠ)  বাংলােদশ ধান 

গেবষণা ইনি উট 
কা-অপাের ভ  
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তফিসল-৮ 
[ িবধান ২৫(৩), ২৯(১)(ঝ) এবং (২)(ঙ) ] 

আ েতািষক ও অবসর ভাতা উে ালন কিরবার জ  মতাপণ ও অিভভাবক মেনানয়েনর ত য়ন প  

১। আমরা িন া রকারীগণ, মর ম/মর মা ..................................................................  
া ন (পদিব).................................................. পিরিচিত ন র...................................  

বতমান কানা: ..................................................................................................... 
.........................................................................................................................

ায়ী কানা: াম: .........................................  ডাকঘর: ........................................... 
উপেজলা:................................... জলা: ................................এর বধ উ রািধকারী। 
তাহার র কারেণ আমরা জনাব .......................................................................... ক 
অিভভাবক িন  কিরলাম এবং আমােদর পে  আ েতািষক ( েযাজ  ে ) ও অবসর ভাতা 
উে ালন কিরবার জ  মতা অপণ কিরলাম। 

িমক 
নং 

নাম ও 
জ  

তািরখ 

জ  
িনব ন/জাতীয় 
পিরচয়প  ন র 

বয়স স ক 
মেনানীত 
হার (%) 

ববািহক 
অব া 

িতবি তা 
ছিব 

( া  
সাইজ) 

তািরখসহ 
া র 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) (১০) 
১।          
২।          
৩।          
৪।          
৫।          
৬।          

২। .......... ন র িমেক উি িখত ি  মর ম/মর মা ........................................... এর 
িতব ী স ান। তাহার িতবি তার সমথেন সমাজ সবা অিধদ েরর িনব ন ও পিরচয়প  এবং 

কম মতাহীনতা ও উপাজেন অ মতা সং া  মিডেকল বােডর সনদপ  সংেযাজন করা হইল 
( কবল েযাজ  ে )। 

৩। উপ  া রকারীগণ ায়, ােন এবং আমার স ুেখ উপির-বিণত মতা অপণ ও 
অিভভাবক িনেয়াগ কিরয়ােছন। 

িবেশষ :  
মেনানীত ি গণ এক হইেত না পািরেল ১৬ এি ল, ১৯৫৯ ি া  তািরেখর ারক ন র-২৫৬৬ 
(৪০)-এফ অ সরণীয় হইেব।  
 
 
 া র: 
তািরখ:                                    িস  কেপােরশেনর কাউি লর/ পৗরসভা ময়র/ 
                                            ওয়াড কাউি লর/ইউিনয়ন পিরষদ চয়ার ান/ওয়াড কিমশনার 
                                             িসলেমাহর (নাম ) 
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তফিসল-৯ 
[ িবধান ২৪(৬) ] 

কমচারীগেণর চাকির া  ও ই-চাকির া  

১। দা িরক ত াবিল: 

(ক) দ েরর নাম                  : .......................................................... 

(খ) কমচারীর পিরিচিত ন র (যিদ থােক)  : ........................................................ 

(গ) জাতীয় পিরচয় ন র   : ......................................................... 

(ঘ) আইএন (যিদ থােক)   : .......................................................... 

(ঙ) জ  ান.............. াম/ওয়াড.............. উপেজলা/থানা.............. জলা................ 

২। সাধারণ ত াবিল: 

(ক) নাম      : .............................................. 

(খ) জ  তািরখ     : ............................................ 

(গ) িপতার নাম     : .............................................. 

(ঘ) মাতার নাম     : ............................................. 

(ঙ) ায়ী কানা     : ............................................ 

(চ) বতমান কানা     : ............................................ 

(ছ) িনজ জলা     : .............................................. 

(জ) চাকিরেত †hvM`v‡bi তািরখ   : .......................................... 

(ঝ) বতমােন পেদ †hvM`v‡bi তািরখ   : .............................................. 

(ঞ) বতমান পদিব, কম েলর কানা ও ফান ন র  : ............................................. 

(ট) চাকির ায়ীকরেণর আেদশ নং ও তািরখ  : ............................................. 

(ঠ) রে র প :............................................... 

(ড) িবেশষ কােনা রােগ িগেল তাহার ত             : ............................................ 

(ঢ) ফান ন র:.................... মাবাইল ফান: .................... ই- মইল -..................... 
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৩। ববািহক অব া: 
(ক) িববািহত/অিববািহত/িবধবা/তালাক া /িবপ ীক  : ............................................. 

(খ) ামী/ ীর নাম                                           : ............................................. 

(গ) ামী/ ীর পশা                                          : ............................................. 

(ঘ) ামী/ ীর জাতীয় পিরচয় ন র                        : ............................................. 

(ঙ) ামী/ ীর আইএন (যিদ থােক)                     : .............................................. 

(চ) ামী/ ীর িনজ জলা                                    : ............................................. 

(ছ) ামী/ ী সরকাির কমকতা/কমচারী হইেল  
 পিরিচিত ন র                                             :.............................................. 

(জ) ামী/ ী সরকাির কমকতা/কমচারী হইেল  
      বতমান পদিব ও অিফেসর কানা এবং  
      ফান ন র                                                :.............................................. 

(ঝ) একািধক ী থািকেল তাহােদর নাম ও কানা  :.............................................. 

৪। ছেল/ মেয়েদর ত : 

িমক 
নং 

নাম জ  
তািরখ 

ছেল/ মেয় বয়স িববািহত/অিববািহত িবধবা/ িতব ী 
স ান 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৫। িশ াগত যা তা: 

িমক 
নং 

িডি র 
নাম 

িশ া 
িত ােনর 

নাম 

বাড/িব িব ালয় িবষয় পােশর 
সন 

া  িবভাগ/ 
িণ/িজিপএ/ 
িসিজিপএ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৬। (ক) দেশ িশ ণ: 

িমক নং কােসর নাম িশ ণ িত ােনর নাম িশ েণর সময় অথায়েনর উৎস 
(১) (২) (৩) (৪) (৫) 

(খ) বেদিশক িশ ণ: 

িমক 
নং 

কােসর নাম িশ ণ িত ােনর ও 
দেশর নাম 

িশ েণর সময় অথায়েনর উৎস 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) 

(গ) িবেদশ মণ সং া  ত : 

িমক নং মেণর উে  
(ওয়াকসপ/ সিমনার/িশ া সফর/অ া  ) 

সময় দশ 

(১) (২) (৩) (৪) 
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(ঘ) িবেদশ পাি ং: 

িমক নং পদিব িত ােনর নাম দেশর নাম সময় অথায়েনর উৎস 
(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 

(ঙ) িলেয়ন/ ষণ: 

িমক নং পদিব িত ােনর নাম দেশর নাম সময় অথায়েনর উৎস 
(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 

৭। স ািদত চাকিরর ধারাবািহক ত : 

িমক 
নং 

নাম ও 
পদিব 

চাকিরেত 
যাগদােনর 
তািরখ 

বতমান 
পেদ 

যাগদােনর 
তািরখ 

ায়ী/অ ায়ী 
পেদ 

যাগদােনর 
তািরখ 

জ তার 
িমক 

(যিদ 
থােক) 

বতন 
ল 

অিফেসর 
নাম ও 

কানা 

সময় িপআরএল-
এ গমেনর 

তািরখ 

চাকির 
হইেত 
অবসর 
হেণর 

তািরখ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) (১০) (১১) 

৮। পেদা িত/ে ড/ে ল সং া  ত : 

িমক 
নং 

চাকিরেত 
যাগদােনর 
তািরখ 

চাকিরেত 
যাগদােনর 
তািরেখ 
বতনে ল 

পেদা িতর 
তািরখ ও 
পেদা িত 
া  পেদর 

নাম 

পেদা িতর 
েবর পদ 

ও 
বতনে ল 

পেদা িত 
া  পেদ 

বতনে ল 

পেদা িত 
আেদেশর 

ন র, তািরখ 
ও 

কাযকািরতার 
তািরখ 

ধারাবািহক 
বতন 

িনধারণ 
( প- ল, 
উ তর 

ড, 
ইত ািদ) 

বতমান 
া  ল 
বতন 

ম  

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) (১০) 

৯। ইনি উেটর চাকিরেত যাগদােনর েবর চাকিরর া  (যিদ থােক): 

িমক 
নং 

চাকিরর 
িববরণ 

যাগদােনর 
তািরখ 

বতনে ল চাকিরর 
িত 

(রাজ / 
উ য়ন) 

চাকিরর 
সময় 

চাকিরেত 
যাগদােনর 

তািরখ পদিব 
এবং ল 

ম  

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

১০। অিন  অিডট আপি  সং া  ত : 

িমক 
ন র 

অিডট 
িত ােনর 

নাম 

অিডেটর 
িহসাব 
বৎসর 

অ ে দ 
নং 

আপি র ধরন 
(িরেপাট / 
অি ম/সাধারণ 

অ ে দ) 

আপি র 
িশেরানাম 

আপি েত 
জিড়ত 
টাকার 
পিরমাণ 

ানীয় 
অিফস/ম ণালেয় 
সবেশষ জবােবর 

ারক নং ও 
তািরখ 

ি প ীয়/ি প ীয় 
সভার 

পািরশ/ম ে র 
ারক নং ও 
তািরখ 

ম  

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) (১০) 
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১১। িবভাগীয় মামলা: 

িমক নং অপরােধর িত শাি  সময় ম  
(১) (২) (৩) (৪) (৫) 

১২। পাি ং রকড  : 

িমক নং পেদর নাম সং ার নাম কম ল সময় বতনে ল ম  
(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১৩। ইনি উট ক ক বরা ত বাসায় বসবাস সং া  ত : 

িমক নং বাসার িণ বাসা বরা কারী 
ক পে র নাম 

বরা  নং ও 
তািরখ 

অব ানকাল ম  

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 

১৪। ইনি উেটর পাওনা সং া  ত : 

িমক নং সং ার নাম ক প  পাওনার 
িববরণ 

অেথর 
পিরমাণ 

আদায়কারী 
ক প  

ম  

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 

১৫। র ত : 

িমক 
নং 

বিণত তািরেখ া  
অিজত  

িপআরএল-
এ গমেনর 

ব িদন 
পয  া  

মাট 
অিজত  

িপআরএল-এ গমেনর 
ব িদন পয   

ভাগ ত অিজত  

অবিশ  
া  

সবেমাট 
অিজত 

 

অবসর-উ র 
া   

(িপআরএল) 

নগদায়েনর 
জ  া  

 

ম  

ণগড় 
বতেন 

অধগড় 
বতেন 

ণগড় 
বতেন 

অধগড় 
বতেন 

১৬। ভিব  তহিবল: 

িমক 
নং 

ভিব  তহিবেল 
চ দা দান 

আরে র তািরখ 
এবং িহসাব 

ন র 

িপআরএল-এ 
গমেনর 

বিদন পয  
ভিব  

তহিবেল 
জমা ত 

( হীত অি ম 
বােদ) অেথর 

পিরমাণ 
( নাফাসহ) 

নাফা হেণ 
অিন ক 

ি র 
ভিব  

তহিবেলর 
িহসােব 
জমা ত 

অেথর ( হীত 
অি ম বােদ) 

পিরমাণ 

িপআরএল 
চলাকালীন অনিধক 
৬ (ছয়) মাস পয  
(ভিব  তহিবেল) 

া  
নাফাসহ/ তীত 
মাট জমা ত 

অেথর পিরমাণ 

িপআরএল-এ 
গমেনর সময় 
অথবা কমচারী 

য সময় 
তহিবেলর অথ 

উে ালন 
কিরেত চােহন 
স সময় অেথর 

পিরমাণ 

ম  

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
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১৭। অবসর-উ র  এবং পনশন সং া  ত : 

িমক 
নং 

কমচারীর 
নাম,িপতা 
ও মাতার 

নাম 

জ  
তািরখ 

চাকিরেত 
যাগদােনর 
তািরখ 

চাকিরেত 
যাগদােনর 
তািরেখ  

বতন ল 

বতমান 
বতন 

ল 

িপআরএেল 
গমেনর 
তািরখ 

পনশন 
াি র 

তািরখ 

র 
িহসাব 

ভিব  
তহিবেলর 

িহসাব 

চাকিরর  
সময় ও 
পনশেনর 
পিরমাণ 

ম  

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) (১০) (১১) (১২) 

১৮। র তািরখ (চাকিররত অব ায় র ে ):...................................................... 

১৯। জ ির েয়াজেন যাহার সিহত যাগােযাগ করা যাইেব 

(ক) নাম                                     :...................................................... 

      কানা                                  :...................................................... 

      ফান ন র                              :...................................................... 

(খ) নাম                                     :...................................................... 

      কানা                                  :...................................................... 

      ফান ন র                              :...................................................... 

২০। হীত ব া বা হালনাগাদ অ গিত: 

(ক) তািরখসহ যসব আেবদন দািখল করা হইয়ােছ        : ....................................... 

(খ) াত কারণসহ যসব আেবদন দািখল করা হইয়ােছ  : ........................................ 

(গ) র িহসাব ও ভিব  তহিবল ি িতসহ ইএলিপিস  

      জািরর তািরখ                                                : ....................................... 

(ঘ) অবসর, িপআরএল,  নগদায়ন, ইত ািদর আেদশ  
      জািরর তািরখ                                               : ....................................... 

(ঙ) িনধািরত সমেয় আেদশ জাির না হইেল তাহার কারণ : ....................................... 

(চ) বিণত কারেণর ি েত হীত ব ার িববরণ        : ...................................... 

(ছ)  নগদায়ন (লা া ), আ েতািষক ও মািসক  

পনশন দােনর আেদশ ন র ও তািরখ                  : ...................................... 

(জ) িপিপও জািরর তািরখ                                       : ...................................... 

(ঝ) অ া  ত                                          : .................................... 
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তফিসল ১০ 
[ িবধান ২৯(২)(জ) ] 

পনশন পিরেশাধ আেদশ (িপিপও) 

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
িষ ম ণালয় 

বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি উট 

বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি উেটর কমচারী অবসরভাতা পিরেশাধ আেদশ 

পনশনােরর নাম ------------------------------------------- পদিব: ------------------------------- 

িপিপও ন র ও 
তািরখ 

পনশনােরর ি গত 
ত  ও জাতীয় 
পিরচয়প  ন র 

জ   
তািরখ 

পনশনােরর কানা ও 
মাবাইল ন র 

িনট মািসক অবসর 
ভাতার পিরমাণ  

     
 

পরবত  িনেদশ না দয়া পয  জনাব ----------------------------- শষ অিফস ----------------------- 
এর অবসর হেণর ি েতঃ- 

(ক) িনট মািসক অবসরভাতা টাকা ---------------------------- যাহা িত মােস ত হােক দান 
কিরেত হইেব।  

(খ) িনট মািসক অবসর ভাতার উপর িত বৎসর ১ লাই ৫% হাের বািষক ইনি েম  া  হইেবন। 

(গ) ------------------ ি ঃ তািরখ হইেত িনট অবসর ভাতা এবং তৎসে  সরকাির িনয়মা যায়ী 
িচিকৎসা ভাতা, উৎসব ভাতা ও নববষ ভাতা া  হইেবন।  

(ঘ) িনট আ েতািষক ------------------------------- টাকা ম র করা হইেলা।  

(ঙ)  নগদায়ন বাবদ টাকা ------------------------ দান করা হইয়ােছ।   

(চ) অবসর ভাতা পিরেশােধর ান: িহসাব শাখা, বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি উট, সানালী 
াংক িলঃ, িবআরআরআই শাখা, গাজী র।  

(ছ) অবসর ভাতা হেণর মা মঃ াংক একাউ , সানালী াংক িলঃ, ------------------------ 
শাখার স য়ী িহসাব  

(জ) লাইফ ভিরিফেকশেনর জ  িত ১০ (দশ) মাস পর ১১ (এগােরা) তম মােস িহসাব শাখা, 
বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি উট, গাজী র/িনকট  বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি উেটর 
আ িলক কাযালয়েক অবিহত কিরেত হইেব।  

(ঝ) অথ ও িহসাব শাখায় পনশনােরর নিথ ন র------------------------------------------  

 বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি উেটর আেদশ েম 

 ড. মাঃ শাহজাহান কবীর 
 মহাপিরচালক (চলিত দািয় ) 
 বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি উট 
 গাজী র-1701। 
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