
পনন প্রস্তুত  ননধ ধাযণ 

উস্থানায় 

 

পভাোঃ নযাজুর ইরাভ  

নাফযক্ষণ কভ ধকতধা/আয়ন  ব্যয়ন কভ ধকতধা  

নফজ্ঞান  প্রমৄনি ভন্ত্রণারয় 



আলরাচয নফলয় 

 পনন  

 পননলমাগ্য চাকনযকার  পনলনয নযভাণ 

 অফয   

 নআযএর  

 ল্যাম্পগ্রান্ট 

 আনুলতানলক  

 পনলনয জন্য প্রলয়াজনীয় কাগজত্র 

 পনন ননধ ধাযলণয উদাযণ  

 পদখা য় নাই চক্ষু পভনরয়া 
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পনন  

আইন  

 গণকভ ধচাযী (অফয) আইন, ১৯৭৪ নালভ অনবনত কযা য় 

 

ংজ্ঞা 

 একটি নননদ ধষ্ট ভয়কার চাকনযলত অনধনিত থাকায য নফনধ পভাতালফক অফয গ্রণ কনযলর অথফা চাকনযযত 

অফস্থায় অথফা অফয গ্রলণয য মৃত্যযফযণ কনযলর অতীতকৃত চাকনযয জন্য ংনিষ্ট চাকনযজীনফ নকংফা তায 

মৃত্যযলত তায নযফাযলক প্রলদয় পফতননবনিক ভানক বাতাই পনন। 

 

পনলনয প্রকাযলবদ 

 পনন ৬ (ছয়) প্রকায। মথা:  

– ক্ষনতপূযণ জননত পনন  

– অক্ষভতা জননত পনন  

– ফাধ ধকয জননত পনন  

– অফয জননত পনন  

– ানযফানযক পনন  

– অাধাযণ পনন    

3 



 ক্ষনতপূযণ জননত পনন:  

 পকান স্থায়ী দ নফলুনিয কাযলণ পকান কভ ধচাযী ছাটাই লর এফং ছাটাইলয়য য মথামথ কর্তধলক্ষয 

নফলফচনায় কভলক্ষ ভভম ধাদা ম্পন্ন অথফা ননম্ন পফতন পেলরয অন্য পকান লদ ননলয়াগ ফা 

আত্মীকযণ কযা না লর অথফা ননলয়াগ/আত্মীকযলণয প্রস্তাফ পদয়া স্বলে ংনিষ্ট কভ ধচাযী উি 

প্রস্তাফ গ্রণ না কযলর উি কভ ধচাযীলক তায কৃত পননলমাগ্য চাকনযয জন্য পম পনন পদয়া য়, 

ইাই ক্ষনতপূযণ জননত পনন।    

 

 অক্ষভতা জননত পনন:  

 াযীনযক ফা ভাননক বফকলল্যয কাযলণ পকান কভ ধচাযী প্রজাতলন্ত্রয চাকনযয জন্য অথফা পম 

চাকনযলত ননলয়ানজত আলছন, উি চাকনযয জন্য পভনডলকর পফাড ধ কর্তধক স্থায়ীবালফ অক্ষভ পঘানলত 

লয় প্রজাতলন্ত্রয চাকনয লত অফয গ্রণ কযলর পম পনন প্রাপ্য য়, ইাই অক্ষভতা জননত 

পনন।  

 

 ফাধ ধকয জননত পনন:  

 পকান কভ ধচাযী একটি নননদ ধষ্ট ফয় পূণ ধ লর চাকনয লত ফাধ্যতামূরকবালফ অফয গ্রণ কযলত য়। 

এ ফাধ্যতামূরক অফয গ্রণলক ফাধ ধকয জননত অফয ফরা য় এফং এ প্রকায অফয গ্রলণয জন্য 

পম পনন পদয়া য়, ইালক ফাধ ধকয জননত পনন ফরা য়।  
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 অফয জননত পনন:  

 পভাট চাকনযকার ২৫ ফছয পূণ ধ য়ায য গণকভ ধচাযী (অফয) আইন, ১৯৭৪ এয ৯ (১) ধাযায নফধান 

পভাতালফক পকান কভ ধচাযী পস্বচ্ছায় অফয গ্রণ কযায পক্ষলত্র অথফা উি আইলনয ৯ (২) ধাযায নফধান 

পভাতালফক যকায কর্তধক পকান কভ ধচাযীলক জনস্বালথ ধ অফয প্রদান কযায পক্ষলত্র পম পনন পদয়া য়, 

ইাই অফয জননত পনন।  

 

 

 ানযফানযক পনন:  

 পকান কভ ধচাযী পনন প্রানিয পমাগ্যতা অজধলনয য অথফা পনন প্রানিয জন্য প্রলয়াজনীয় নুন্যতভ 

চাকনযকার পূণ ধ য়ায য চাকনযযত অফস্থায় অথফা অফয গ্রলণয য মৃত্যয ফযণ কযলর উি 

কভ ধচাযীয নযফালযয বযণ পাললণয জন্য পম পনন পদয়া য়, ইাই ানযফানযক পনন।  
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 কভ ধচাযীয মৃত্যযলত ানযফানযক পনলনয পমাগ্য দস্যবৃন্দ:  

 

 ক) পুরুল কভ ধচাযীয পক্ষলত্র স্ত্রী অথফা স্ত্রীগণ   

 খ) ভনরা কভ ধচাযীয পক্ষলত্র স্বাভী  

 গ) যকানয কভ ধচাযীয ন্তান  

 ঘ) যকানয কভ ধচাযীয মৃত পুলত্রয নফধফা স্ত্রী ফা স্ত্রীগণ এফং ন্তান  

 ঙ) ১৮ ফছলযয কভ ফয়ে বাই 

 চ) অনফফানত অথফা নফধফা পফান  

 ছ) নতা-ভাতা   

 

 অাধাযণ পনন:  
 

 পকান কভ ধচাযী তায লদয ালথ ংনিষ্ট াধাযণ ঝুনক ম্বনরত দানয়ত্ব অলক্ষা অনতনযি ঝুনক ম্বনরত দানয়ত্ব ারন 

কযায ভয় আত ফা ননত ইলর, উি কভ ধচাযীলক ফা তায মৃত্যযলত তায নযফাযলক পম পনন পদয়া য়, ইাই 

অাধাযণ পনন। উলেখ্য, এই অাধাযণ পনন পননলমাগ্য চাকনযকালরয জন্য প্রাপ্য পনলনয অনতনযি 

নললফ প্রদান কযা লয় থালক।  
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পননলমাগ্য চাকনযকার  পনলনয নযভাণ 

• চাকনযকার- ৫-২৫ ফৎয 

 

 

পনলানলমাগ্য চাকনযকার পনলনয নযভাণ 

৫ ফছয ২১% 

৬ ফছয ২৪% 

৭ ফছয ২৭% 

৮ ফছয ৩০% 

৯ ফছয ৩৩% 

১০ ফছয ৩৬% 

১১ ফছয ৩৯% 

১২ ফছয ৪৩% 

১৩ ফছয ৪৭% 
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পনলানলমাগ্য চাকনযকার পনলনয নযভাণ 

১৪ ফছয ৫১% 

১৫ ফছয ৫৪% 

১৬ ফছয ৫৭% 

১৭ ফছয ৬৩% 

১৮ ফছয ৬৫% 

১৯ ফছয ৬৯% 

২০ ফছয ৭২% 

২১ ফছয ৭৫% 

২২ ফছয ৭৯% 

২৩ ফছয ৮৩% 

২৪ ফছয ৮৭% 

২৫ ফছয ৯০% 
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অফয  

প্রকাযলবদ- 

  ফাধ্যতামূরক অফয  

  ঐনচ্ছক অফয  

  ক) পস্বচ্ছা অফয  

  খ) জনস্বালথ ধ অফয  

  অাভলথ ধয কাযলণ অফয  

  ানস্তমূরক ব্যফস্থা নললফ ফাধ্যতামূরক অফয  

 

অফযকারীন ভলয় প্রাপ্য সুনফধানদ- 

 পনন, আনুলতানলক, নচনকৎা বাতা, নচনকৎা সুনফধা, পমৌথ ফীভা  

কল্যাণ তনফলরয সুনফধা  
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নআযএর  

নআযএর (Post Retirement Leave) ফা অফযলিায ছুটি  

 

- অফযলিায ছুটি ১২ (ফায) ভা 

- এ ছুটি পূণ ধ গড় পফতলন প্রাপ্য অনজধত ছুটি পথলক কতধনলমাগ্য 
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ল্যাম্পগ্রান্ট 

ল্যাম্পগ্রান্ট/ছুটি নগদায়ন- ১৮ (আঠালযা) ভালয মূর পফতন   

 

নফ: দ্র:  নআযএর ব্যনতত পূণ ধ গড় পফতলন প্রাপ্য ছুটি। তলফ পূণ ধ গড় পফতলন ১৮ 

 ভালয ছুটি প্রাপ্যতা না থানকলর প্রাপ্য অধ ধ গড় পফতলনয ছুটিলক 

 কনবাট ধ (২নদন = ১নদন) কলয নাফ কযা পমলত ালয।   

 

11 



আনুলতানলক 
ংজ্ঞা:  পনলনয ভ ধণকৃত অংলয নযফলতধ এককারীন পম অথ ধ প্রদান কযা য় 

 তালক আনুলতানলক ফরা য়। 
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আনুলতানললকয ফতধভান ায 

 

পননলমাগ্য চাকনযকার  আনুলতানললকয ায (প্রনত টাকায নফযীলত)  

৫ ফছয ফা তলতানধক নকন্তু ১০ ফছলযয কভ  

  

২৬৫ 

১০ ফছয ফা তলতানধক নকন্তু ১৫ ফছলযয কভ   

 

২৬০ 

১৫ ফছয ফা তলতানধক নকন্তু ২০ ফছলযয কভ  

  

২৪৫ 

২০ ফছয ফা তলতানধক  

 

২৩০ 

13 



পনলনয জন্য প্রলয়াজনীয় কাগজত্র 
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15 

পনন ভঞ্জুনযয প্রলয়াজনীয় পযভ, নদ  কাগজ ত্রানদ:  

 

(ক) চাকুলযয ননলজয অফয গ্রলণয পক্ষলত্র: আনুলতানলক  অফয বাতা ায়ায জন্য ননলম্ন ফনণ ধত পযভ, নদ  

কাগজত্রানদ নাফযক্ষণ অনপল দানখর কনযলত ইলফ এফং নাফযক্ষণ অনপ ইায অনতনযি পকান পযভ, 

নদ  কাগজত্রানদ চানলত ানযলফন না:  

 

 ১) নন-পগলজলটড চাকুলযলদয পক্ষলত্র ানব ধজ বুক/পগলজলটড চাকুলযলদয পক্ষলত্র চাকুনযয নফফযণী-  ৪ কন 

 ২) এরনআয-এ গভলনয ভঞ্জুনয ত্র (প্রলমাজয পক্ষলত্র)-    ৪ কন 

 ৩) প্রতযানত পল পফতন ত্র/পল পফতন ত্র (প্রলমাজয পক্ষলত্র)-    ৪ কন 

 ৪) পনন পযভ ২.১ (ংলমাজনী-৪)-      ৪ কন 

 ৫) তযানয়ত ছনফ-        ৭ কন 

 ৬) প্রািব্য পনলনয বফধ উিযানধকায পঘালনা ত্র (ংলমাজনী-২)-   ৪ কন 

 ৭) নমুনা স্বাক্ষয  ালতয াঁচ আংগুলরয ছা (ংলমাজনী-৬)-    ৪ কন  

 ৮) না-দাফী প্রতযয়ন ত্র (ংলমাজনী-৮)-      ৪ কন 

 ৯) পনন ভঞ্জুনয আলদ-       ৪ কন  

 ১০) এনআইনড-       ৪ কন 

  

 



(খ)  ানযফানযক পনলনয পক্ষলত্র: আনুলতানলক  অফযবাতা াইফায জন্য ননলম্ন ফনণ ধত পযভ, নদ  কাগজত্রানদ নাফযক্ষণ 

অনপল দানখর কনযলত ইলফ এফং নাফযক্ষণ অনপ ইায অনতনযি পকান পযভ, নদ  কাগজত্রানদ চানলত ানযলফ না। 

তলফ প্রনতফন্ধী ন্তালনয অনুকূলর ানযফানযক পনন ভঞ্জুনযয পক্ষলত্র অনুলচ্ছদ ৩.০৪ অনুযলণ ননফন্ধন ম্পনকধত নযচয় ত্র 

নাফযক্ষণ অনপল দানখর কনযলত ইলফ।  

 

(খ)  (১) পনন ভঞ্জুনযয পূলফ ধই পননালযয মৃত্যয ইলর:  

 

১) নন-পগলজলটড চাকুলযলদয পক্ষলত্র ানব ধ বুক/পগলজলটড চাকুলযলদয পক্ষলত্র চাকুনযয নফফযণী-   ৪ কন 

২) এরনআয-এ গভলনয ভঞ্জুনযত্র (প্রলমাজয পক্ষলত্র)-      ৪ কন 

৩) প্রতযানত পল পফতন ত্র/পল পফতন ত্র (প্রলমাজয পক্ষলত্র)-     ৪ কন 

৪) ানযফানযক পনলনয আলফদন ত্র পযভ ২.১ (ংলমাজনী-৫)-     ৪ কন 

৫) তযানয়ত ছনফ-        ৭ কন  

৬) উিযানধকায নদ ত্র  নন ম্যানযজ াটি ধনপলকট (ংলমাজনী-৩)-     ৪ কন  

৭) নমুনা স্বাক্ষয  ালতয াঁচ আংগুলরয ছা (ংলমাজনী-৬)-     ৪ কন 

৮) অনববাফক ভলনানয়ন এফং অফয বাতা  আনুলতানলক উলিারন কনযফায জন্য ক্ষভতা অ ধন নদ (ংলমাজনী-৭)-  ৪ কন  

৯) নচনকৎক/পৌযবা/ইউননয়ন নযলদ পচয়াযম্যান/কাউনিরয কর্তধক প্রদি মৃত্যয নদ ত্র-   ৪ কন 

১০) না-দাফী প্রতযয়ন ত্র (ংলমাজনী-৮)-       ৪ কন 

১১) এনআইনড-       ৪ কন 
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(খ) (২) অফযবাতা পবাগযত অফস্থায় পননলবাগীয মৃত্যয ইলর:  

 

১) পনন আলফদন পযভ ২.২ (ংলমাজনী-৫)-      ৪ কন 

২) তযানয়ত ছনফ-        ৭ কন 

৩) উিযানধকায নদ ত্র  নন ম্যানযজ াটি ধনপলকট (ংলমাজনী-৩)-    ৪ কন 

৪) নমুনা স্বাক্ষয  ালতয াঁচ আংগুলরয ছা (ংলমাজনী-৬)-    ৪ কন 

৫) অনববাফক ভলনানয়ন এফং অফয বাতা  আনুলতানলক উলিারন কনযফায 

    ক্ষভতা অ ধণ নদ (ংলমাজনী-৭)-     ৪ কন 

৬) নমুনা স্বাক্ষয  ালতয াঁচ আংগুলরয ছা (ংলমাজনী-৬)-    ৪ কন  

৭) নচনকৎক/পৌযবা/ইউননয়ন নযলদ পচয়াযম্যান/কাউনিরয কর্তধক প্রদি মৃত্যয নদ ত্র-  ৪ কন 

৮) নন এফং নড-াপ-      ৪ কন 
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পনন ননধ ধাযলণয উদাযণ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ভলন কনয, একজন কভ ধকতধা/কভ ধচাযীয মূর পফতন = ৫০,০০০ টাকা (চাকনযয ফয় ২৫ ফছয ফা তদূর্ধ্ধ)  

সুতযাং, পননলমাগ্য = (৫০,০০০ × ৯০%) টাকা   

              = ৪৫,০০০ টাকা  

এয ১ভ ৫০% আনুলতানলক নললফ প্রাপ্য = (৪৫,০০০ × ৫০%) টাকা  

          = (২২৫০০ × ২৩০) টাকা  

          = ৫১,৭৫,০০০ টাকা  

ভানক পনন নললফ প্রাপ্য = (২২,৫০০ + নচনকৎা বাতা ১৫০০) টাকা  

          = ২৪,০০০ টাকা  
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পদখা য় নাই চক্ষু পভনরয়া 

 চাকনযয বৃিান্ত ংযক্ষণ  

 অফযগ্রণকাযীলদয অনগ্রভ তানরকা প্রণয়ন 

 অনডট পফঙ্গর ম্যানুলয়লরয ৬৩ নফনধ অনুমায়ী বনফষ্যত তনফলরয নিত টাকায চূড়ান্ত  উলিারন  

 নরব স্যারানয  পনন কনিনফউন  

 নফতনকধত চাকনযকার নযায  

 পনন ভ ধণ  

 উিযানধকায ভলনানয়ন  

 পুত্র  নফফানতা কন্যা ন্তালনয ফয়ীভা  

 অনফফানতা/নফধফা/তারাকপ্রািা কন্যায ফয়ীভা   
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 নফধফা স্ত্রী  

 আত্মতযায পক্ষলত্র পনন  

 জরুনযনবনিক পনন প্রদান  

 প্রাননক কর্তধক্ষ কর্তধক তযানয়ত তথ্যানদ গ্রণ  

 না-দাফী  ংগ্র  

 নডাফ  নন  

 তবাগ পনন ভ ধণকাযী (১৫ ফছয ভয়কার অনতক্রালন্তয য) পনন পুনোঃস্থান 

 প্রনতফন্ধী ন্তালনয জন্য আজীফন পনন 

  ১০০% পনন ভ ধনকাযীগণ/তায নযফাযফগ ধ উৎফ বাতা  নচনকৎা বাতা প্রাপ্য  

 পনন পক দ্রুততভ ভলয়য ভলধ্য ননষ্পনিকযণ  

 াভনয়ক পনন প্রদান  
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• প্রয় োজয়ে কল করুণ এ েম্বয়ে ০১৮১৭৫৯৪৫৮৩ 
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