
সংয োজনী-৪ 

 

পেনশন ফরম ২.১ 

(কম মচোরীর ননযজর অবসযরর পেযে প্রয োজয) 

 

নোম  : --------------------------------------------------------------------------------------- 

জোতীয় েনরচয় নম্বর:---------------------------------------------------------------------------------------- 

পশষ েদনব :--------------------------------------------------------------------------------------- 

পশষ অনফস :--------------------------------------------------------------------------------------- 

এর পেনশন সংক্রোন্ত। 

 

 

ননযদ মশোবনি 

 

১। সরকোনর কম মচোরী অবসর-উত্তর ছুটিযত  োওয়োর কমেযে ১০ মোস পূযব ম ফরযমর প্রথম অংশ পূরণ কনরয়ো ৩ (নতন) কনে তোহোর 

অনফস প্রধোযনর ননকট দোনিি কনরযবন। অবসর-উত্তর ছুটি প োগ কনরযত নো চোনহযি অবসরগ্রহণ কনরবোর জন্য কমেযে ১২ মোস পূযব ম 

দোনিি কনরযবন। 

 

২। অনফস প্রধোন ফরযমর নিতীয় অংশ পূরণ কনরয়ো নো-দোবী প্রতযয়নেে ও মন্তব্য/সুেোনরশসহ ২(দুই) কনে ফরম পেনশন মঞ্জুনর 

কর্তমেযের ননকট পেশ কনরযবন। 

 

৩। মঞ্জুনর কর্তমেে নো-দোবী প্রতযয়নেেসহ সকি দনিিেে  োচোই কনরয়ো ফরযমর র্ততীয় অংশ পূরণ কনরযবন। নতনন অবসর  োতো ও 

আনুযতোনষক মঞ্জুনরর আযদশ নদযবন এবং পেনশন েনরযশোধ আযদশ জোনরর জন্য মঞ্জুনর আযদশসহ ১(এক) কনে ফরম সংনিষ্ট 

নহসোবরেণ অনফযস পপ্ররণ কনরযবন। 

 

৪। নহসোবরেণ অনফস প্রতযোনশত পশষ পবতনেে, নো-দোবী প্রতযয়নেে ও মঞ্জুনর আযদশসহ েরবতী প্রযয়োজনীয় অন্যোন্য সকি নহসোব 

চূড়োন্ত ননরীেোযন্ত ফরযমর চতুথ ম অংশ পূরণ কনরযবন এবং পেনশন েনরযশোধ আযদশ (নেনেও) জোনর কনরযবন। 

 

৫। সঠিক তযের অ োযব পেনশন ননষ্পনত্ত  োহোযত নবিনম্বত নো হয় পসই জন্য ফরযমর প  পকোন স্থোযনর অপ্রযয়োজনীয় অংশ কোনি 

নদয়ো কোটিয়ো নদযত হইযব এবং  থোস্থোযন প্রযয়োজনীয় সঠিক তে নিনিযত/সংয োজন কনরযত হইযব। 

 

 



প্রথম অংশ 

 

(আযবদনকোরী ননযজ পূরণ ও স্বোের কনরযবন) 

 

 

বরোবর 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

নবষয়: পেনশন েনরযশোযধর আযবদন। 

 

মযহোদয়, 

নবনীত ননযবদন এই প , আনম সরকোনর চোকনর হইযত------------------------- তোনরযি অবসর-উত্তর ছুটিযত গমন 

কনরব/কনরয়োনি এবং--------------------------------তোনরযি চূড়োন্ত অবসরগ্রহণ কনরব/কনরয়োনি। পসই কোরযণ নবনধ পমোতোযবক 

আমোযক প্রোপ্য অবসর  োতো ও আনুযতোনষক প্রদোযনর জন্যঅনুযরোধ কনরযতনি। 

 

২। আমোর অবতমমোযন ননযে বনণ মত আমোর ববধ উত্তরোনধকোরীগণযক মযনোনীত হোযর এই েোনরবোনরক পেনশন প্রদোযনর জন্য আনম 

অনুযরোধ কনরযতনি:- 

 

ক্রনমক 

নং 

নোম ও জন্ম তোনরি সম্পকম মযনোনীত হোর % বববোনহক অবস্থো প্রনতবনিতো উত্তরোনধকোরীর স্বোের 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

      (১) 

      (২) 

      (৩) 

      (৪) 

      (৫) 

      (৬) 

      (৭) 

      (৮) 

      (৯) 

      (১০) 

৩। -----------নংক্রনমযক উনিনিত ব্যনি আমোর প্রনতবিী সন্তোন। তোর প্রনতবনিতোর সমথ মযন সমোজ পসবো অনধদপ্তযরর ননবিন ও 

েনরচয়েে এবং কম মেমতোহীনতো ও উেোজমযন অেমতো সংক্রোন্ত পমনিযকি পবোযি মর সনদেে সংয োজন করো হইি (শুধুমোে প্রয োজয 

পেযে)। 

 

৪। আনম এই চোকনরর পকোন অংশ নবযশযষর জন্য পূযব ম পকোন অবসর  োতো বো আনুযতোনষক গ্রহণ কনর নোই এবং  নবষ্যযত এই 

আযবদনেে সম্পযকম গৃহীত নসদ্ধোন্ত উযিি নো কনরয়ো পকোন আযবদন কনরব নো। 

 

েোসযেোট ম সোইযজর 

সতযোনয়ত িনব 



৫। অঙ্গীকোরনোমোাঃ 

(ক) আমোর জোনোমযত আমোর ননকট সরকোযরর পকোন েোওনো নোই। তথোনেও এই পেনশন েনরযশোযধর ের প  পকোন সমযয় অন্যে 

পকোন আদোয়য োগ্য অযথ মর নবষয় পগোচরীভূত হইযি তোহো েোনরবোনরক অবসর  োতো/ননজস্ব সম্পনত্ত হইযত আনম ও আমোর 

উত্তরোনধকোরী পফরৎ নদযত বোধ্য থোনকব/থোনকযব। 

 

(ি)  নদ েরবতী সমযয় পদিো  োয় প , নবনধ পমোতোযবক প  েনরমোণ অথ ম পেনশন নহসোযব েোওয়োর অনধকোরী আমোযক তোহো অযেেো 

পবনশ েনরমোযণ অবসর  োতো/আনুযতোনষক প্রদোন করো হইয়োযি, তোহো হইযি গৃহীত অনতনরি অথ ম অবসর  োতো/েোনরবোনরক অবসর 

 োতো/ননজস্ব সম্পনত্ত হইযত আনম ও আমোর উত্তরোনধকোরী পফরৎ নদযত বোধ্য থোনকব/থোনকযব। 

 

৬।আনুযতোনষক ও অবসর  োতো প্রদোন: 

 

(ক) আনম প্রধোন/নব োগীয়/যজিো/উেযজিো নহসোবরেণ কম মকতমোর কো মোিয় ---------------------------------------------------------

------------------ হইযত আনুযতোনষক গ্রহণ কনরযত ইচ্ছুক। সুতরোং আনুযতোনষযকর টোকোর পচক/EFT আমোর ননকট/(ি) 

উেোনুযেযদ উযিনিত আমোর ব্যোংক একোউযে পপ্ররণ কনরবোর জন্য অনুযরোধ কনরযতনি। 

 

(ি) ইহো িোড়ো আমোর মোনসক অবসর  োতো EFTএর মোধ্যযম ----------------------------------------- ব্যোংক, --------------------

---------------------- শোিোয় আমোর চিনত/সঞ্চয়ী নহসোব নং----------------------------------------------এ পপ্ররযণর জন্য 

অনুযরোধ কনরযতনি। 

 

৭। ননযে আমোর নতনটি নমুনো স্বোের এবং হোযতর বৃদ্ধোঙ্গুযির িোে সতযোনয়ত কনরয়ো পদওয়ো হইি:- 

 

ক্রনমক নং  পূণ ম স্বোের  সংনেপ্ত স্বোের  বোম/িোন বৃদ্ধোঙ্গুযির িোে 

   (১) 

 

   (২) 

 

   (৩) 

 

সতযোয়নকোরীর তোনরিসহ স্বোের 

সীিযমোহর (নোমযুি) 

 

৮। আযবদনকোরীর িোক ঠিকোনো: 
 

(ক) বতমমোন ---------------------------------------------------------------------- 

  ---------------------------------------------------------------------- 

  ---------------------------------------------------------------------- 

 

 (ি) স্থোয়ী ---------------------------------------------------------------------- 

  ---------------------------------------------------------------------- 

  ---------------------------------------------------------------------- 

 

আেনোর অনুগত 

 

আযবদনকোরীর স্বোের ও তোনরি: ---------------------------------------- 

নোম:---------------------------------------- 

েদনব:---------------------------------------- 

পশষ অনফস:---------------------------------------- 



 

নিতীয় অংশ 

 

(দপ্তর/অনফস কর্তমক পূরণ কনরযত হইযব) 

 

১.০০ কম মচোরীর চোকনরর নববরণ: 
 

 ১.০১ নোম    : ---------------------------------------------------------------- 

১.০২ জোতীয় েনরচয় নম্বর   : ---------------------------------------------------------------- 

 ১.০৩ নেতোর নোম   : ---------------------------------------------------------------- 

 ১.০৪ মোতোর নোম   : ---------------------------------------------------------------- 

 ১.০৫ জোতীয়তো    : ---------------------------------------------------------------- 

 ১.০৬ অবসযরর সমযয় েদনব  : ---------------------------------------------------------------- 

 ১.০৭ জন্ম তোনরি   : ---------------------------------------------------------------- 

 ১.০৮ চোকনরযত প োগদোযনর তোনরি  : ---------------------------------------------------------------- 

 ১.০৯ চোকনর হইযত অবসরগ্রহযণর তোনরি : ---------------------------------------------------------------- 

 ১.১০ পেনশযনর প্রকৃনত   : ---------------------------------------------------------------- 

  

২.০০ চোকনরর িনতয়োন 

 

২.০১ নবরনতসহ চোকনরর পমোট বদর্ঘ ময:    

 

---------------------তোনরি হইযত-------------------তোনরি ে মন্ত -----------বৎসর ----------মোস ---------নদন 

 

২.০২  অয োগ্য চোকনর (অসোধোরণ ছুটি/নবরনতকোি/অন্যোন্য  নদ থোযক): 

 

 

পমোটাঃ ----------- বৎসর ----------মোস -----------নদন 

 

 

২.০৩ ননট চোকনরকোি(২.০১∑২.০২):  ----------- বৎসর ----------মোস -----------নদন 

 

২.০৪  অন্যোন্য প োগ্য চোকনর (সোমনরক/যুদ্ধকোিীন/র্ঘোটনত মওকুফসহ অন্যোন্য  নদ থোযক): 

--------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------। 

 

 

      পমোটাঃ ----------- বৎসর ----------মোস -----------নদন 

 

২.০৫ পমোট প োগ্য চোকনর (২.০৩+২.০৪):                          ------------বৎসর -----------মোস -----------নদন 



 

৩.০০ অবসর  োতো ও আনুযতোনষযকর েনরমোণ: 

 

৩.০১ চূড়োন্ত অবসরগ্রহযণর অব্যবনহত পূযব মর তোনরযি পশষ  

মোনসক গৃহীতব্য পবতন (ইএিনেনস অনু োয়ী)  টোকো :--------------------------------------- 

৩.০২ অবসর  োতোর হোর (%)     :--------------------------------------- 

৩.০৩ পমোট অবসর  োতোর েনরমোণ (গ্রস পেনশন):  টোকো:--------------------------------------- 

৩.০৪ পমোট অবসর  োতোর অধ মোংশ (১/২):   টোকো:--------------------------------------- 

৩.০৫ আনুযতোনষযকর জন্য নবননময় হোর (প্রনত ১ টোকোর েনরবযতম)  টোকো :--------------------------------------- 

৩.০৬ (ক) অবসর  োতোর সমনে মত অধ মোংযশর নবননমযয় প্রোপ্য  

আনুযতোনষক:     টোকো:-------------------------------------- 

       (কথোয়): ------------------------------------- 

(ি) আনুযতোনষক হইযত কতমন ( নদ থোযক)  টোকো: ------------------------------------- 

৩.০৭ (ক) ননট আনুযতোনষক (কতমন বোযদ):   টোকো:-------------------------------------- 

       (কথোয়):------------------------------------- 

(ি) ননট মোনসক অবসর  োতো:    টোকো:-------------------------------------- 

       (কথোয়):-------------------------------------- 

৪.০০ অনফস প্রধোযনর মন্তব্য: 

  

৪.০১ আযবদনকোরীর ননকট ননেবনণ মত নবষয় ব্যতীত অন্য পকোন েোওনো নোই: 

  (ক)--------------------------------------------------------------------- 

  (ি)---------------------------------------------------------------------- 

  (গ)---------------------------------------------------------------------- 

     ----------------------------------------------------------------------- 

৪.০২ পমোট েোওনো {৪.০১ এর (ক)+(ি)+(গ)+ --------}: 

৪.০৩ সুেোনরশ:  

এই কো মোিযয় সংরনেত ননথেেোনদ এবং দোনিিকৃত দনিিোনদর ন নত্তযত তোহোযক অবসর  োতো ও আনুযতোনষক 

েনরযশোযধর মঞ্জুনর প্রদোযনর জন্য সুেোনরশ করো  োইযতযি/সুেোনরশ করো  োইযতযি নো। 

 

 

মন্ত্রণোিয়/নব োগ/অনধদপ্তর/েনরদপ্তর/দপ্তর প্রধোযনর স্বোের 

                                                                                                সীিযমোহর (নোমযুি) 

 

তোনরি:------------------------------- 



র্ততীয় অংশ 

৫.০০ মঞ্জুরকোরী কর্তমেযের আযদশ: 

 

৫.০১ (ক) ননেস্বোেরকোরী নননিত প , জনোব/যবগম------------------------------------------------------------এর 

চোকনর সম্পূণ মরূযে সযন্তোষজনক। সুতরোং পূণ ম অবসর োতো এবং/বো আনুযতোনষযকর মঞ্জুনর  োহো অবসর  োতো নবনধ 

পমোতোযবক প্রোপ্য তোহো এতিোরো অনুযমোদন করো হইি। 

অথবো, 

(ি) ননেস্বোেরকোরী নননিত প , জনোব/যবগম----------------------------------------------------------------------এর 

চোকনর সম্পূণ মরূযে সযন্তোষজনক নযহ। এই কোরযণ নস্থরকৃত নসদ্ধোযন্তর আযিোযক উি কম মচোরীর অবসর  োতো ও আনুযতোনষক 

ননেরূে েনরমোযণ হ্রোস করো হইি (প্রয োজয পেযে): 

 (১) অবসর  োতো হ্রোযসর েনরমোণ  : টোকো:-------------------------------------------- 

       (কথোয়)------------------------------------------ 

 (২) আনুযতোনষক হ্রোযসর েনরমোণ  : টোকো: -------------------------------------------- 

       (কথোয়)------------------------------------------ 

 (৩) এইরূে হ্রোযসর ের প্রোপ্য অবসর  োতো : টোকো:-------------------------------------------- 

       (কথোয়)------------------------------------------ 

 (৪) এইরূে হ্রোযসর ের প্রোপ্য আনুযতোনষক : টোকো: -------------------------------------------- 

       (কথোয়)------------------------------------------ 

 (৫) এইরূে হ্রোসকৃত অবসর  োতো এবং/বো আনুযতোনষযকর মঞ্জুনর এতিোরো অনুযমোদন করো হইি। 

অথবো, 

(গ) ননেস্বোেরকোরী নননিত প , জনোব/যবগম-----------------------------------------------------------------------এর 

পেনশন পকইস এর নো-দোবী প্রতযয়নেে এবং/বো অন্যোন্য প্রযয়োজনীয় কোগজেেোনদ সরবরোহ করো সম্ভব হয় নোই। এই 

কোরযণ উি কম মচোরীর প্রোপ্য আনুযতোনষযকর শতকরো ৮০  োগ বোবদ পমোট ------------------------------------- টোকো 

এবং প্রোপ্য ননট মোনসক পেনশন বোবদ পমোট -------------------------------------------- টোকো সোমনয়ক োযব এতিোরো 

অনুযমোদন করো হইি। 

৫.০২ প্রচনিত ননয়মোনু োয়ী পমোট ননট আনুযতোনষক -----------------------------------টোকো এবং ননট মোনসক অবসর 

 োতো বোবদ -----------------------------------------------টোকো েনরযশোধ করো  োইযত েোযর। 

৫.০৩ আযবদনকোরীর অবতমমোযন আযবদনকোরীর মযনোনীত ব্যনি/আযবদযনর প্রথম অংযশর ২ অনুযেযদ বনণ মত  ববধ 

উত্তরোনধকোরীগণযেনশন সুনবধো েোইযত েোযরন। 

 

তোনরি: --------------------------                                                                      মঞ্জুরকোরী কর্তমেযের স্বোের 

                                                                                                                                সীিযমোহর (নোমযুি) 



চতুথ ম অংশ 

 

(নহসোবরেণ অনফযস ব্যবহোযরর জন্য) 

 

৬.০০ নহসোবরেণ কো মোিযয়র মন্তব্য: 

 

৬.০১ প্রতযোনশত পশষ পবতনেে েরীেো কনরয়ো সঠিক েোওয়ো নগয়োযি এবং  থো থ কর্তমেে কর্তমক নো-দোবী প্রতযয়নেে 

প্রদোন কনরবোর কোরযণ তোহো এই কো মোিয় কর্তমক গৃহীত হইয়োযি। 

 

৬.০২ পূব মবতী পৃষ্ঠোসমূযহ বনণ মত নহসোব ও গণনোসমূহ েরীেো কনরয়ো সঠিক েোওয়ো নগয়োযি এবং প োগ্য চোকনরর বদর্ঘ ময 

ননরীেোপূব মক গৃহীত হইয়োযি। 

৬.০৩ প োগ্য কর্তমেে কর্তমক ------------------------------- তোনরযি -------------------------------------নং পেনশন 

মঞ্জুনর আযদশ প্রদোন করো হইয়োযি। 

৬.০৪ এমতোস্থোয় ননযেোি েনরমোণ অবসর  োতো ও আনুযতোনষক েনরযশোধ আযদশ জোনর করো হইি: 

 

  (ক) পমোট অবসর  োতোর েনরমোণ (গ্রস পেনশন) :টোকো------------------------------------------------ 

  (ি) পমোট অবসর  োতোর সমনে মত অধ মোংযশর  

     নবননমযয়  আনুযতোনষযকর েনরমোণ  :টোকো------------------------------------------------ 

(কথোয়)------------------------------------------------ 

  (গ) ননট আনুযতোনষযকর েনরমোণ  : টোকো----------------------------------------------- 

      (কথোয়)----------------------------------------------- 

  (র্ঘ) ননট মোনসক অবসর  োতোর েনরমোণ  : টোকো----------------------------------------------- 

      (কথোয়)----------------------------------------------- 

৬.০৫ অবসর  োতো আরযম্ভর তোনরি: ---------------------------------------- 

৬.০৬ অবসর  োতো ও আনুযতোনষক েনরযশোযধর স্থোন/মোধ্যম: 

(ক) স্থোন: 

প্রধোন/নব োগীয়/যজিো/উেযজিো নহসোবরেণ কম মকতমোর কো মোিয়----------------------------(পূণ ম ঠিকোনো); 

  (ি) মোধ্যম: 

   (i) অবসর  োতো:-EFTএর মোধ্যযম তোহোর ব্যোংক একোউযে; 

   (ii) আনুযতোনষক:- পচক/EFTএর মোধ্যযম তোহোর ননকট/ব্যোংক একোউযে; 

  (গ) ব্যোংক একোউে নম্বর: 

--------------------------------------------------  ব্যোংক,  ------------------------------------------ শোিোয় 

তোহোর চিনত/সঞ্চয়ী নহসোব নং-------------------------------------------------------। 



 

৬.০৭ পেনশন েনরযশোধ আযদশ (নেনেও) নম্বর---------------------------------তোনরি--------------------------- 

উেযরোি ৬.০৬ নং অনুযেযদ বনণ মত কো মোিয়/শোিোয় পপ্ররণ করো হইি। 

 

 

তোনরি:-----------------------------    স্বোের:--------------------------- 

সহকোরী মহো নহসোবরেক/ 

        ননরীেো ও নহসোবরেণ কম মকতমো 

সীিযমোহর (নোমযুি) 

 

 

 

 

পনোট: 

 

১। (ক) নহসোবরেণ অনফযসর আেনত্তর মূি কনে  ননয়ন্ত্রণকোরী মন্ত্রণোিয়/নব োগ/অনধদপ্তর/েনরদপ্তর/দপ্তর বরোবযর জোনরর 

সোযথ সোযথইহোর অনুনিনে অবগনত ও একটি নননদ মষ্ট সময়সীমোর মযধ্য প্রযয়োজনীয় ব্যবস্থো গ্রহযণর জন্য অনিট আেনত্তর 

সোনহত সংনিষ্ট কম মচোরীর নোযম তোহোর বতমমোন কম মস্থযি িোকয োযগ প্রতযয়নসহ পপ্ররণ কনরযত হইযব। 

 

(ি) নহসোবরেণ অনফযসর আেনত্তর আযরো একটি কনে অনিট আেনত্তর সনহত সংনিষ্ট কম মচোরীর ননকট পপ্ররণ কনরবোর 

অনুযরোধসহ তোহোর ননব মোহী কম মকতমোর প্র যে জোনর কনরযত হইযব এবং একটি নননদ মষ্ট সময়সীমো উযিি কনরয়ো নদযত হইযব। 

পেনশন পকইযসর পকোন অংশ সম্পযকম নহসোবরেণ অনফযসর আেনত্ত থোনকযি কল্যোণ কম মকতমোর সনহত েে নবননমযয়র 

মোধ্যযম তোহো ননষ্পনত্ত কনরযত হইযব। 

 

২। নহসোবরেণ অনফযসর আেনত্তর সনহত সংনিষ্ট কম মচোরীর বতমমোন পেোনষ্টং বো অবস্থোন জোনোযনোর জন্য সংনিষ্ট 

মন্ত্রণোিয়/নব োগ/অনধদপ্তর/েনরদপ্তর/দপ্তরযক অনুযরোধ কনরযত হইযব এবং মন্ত্রণোিয়/নব োগ/অনধদপ্তর/েনরদপ্তর/দপ্তর উি 

কম মচোরীর অবস্থোন বো পেোনষ্টং ননরীেো অনফসযক জোনোইযত বোধ্য থোনকযব। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


