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৫ পৗষ ১৪২৮

িবষয:় পনশনপনশন   ভাগকার ীভাগকার ী  কমচার ীেদরকমচার ীেদর   মা িসকমািসক  পনশনপনশন   সবাসবা   সহ িজকরণসহ িজকরণ   কায েমরকায েমর   তত   রণরণ   সেসে ।।
: ১২.২২.০০০০.০৪৪.৭৭.০০২.২১.৩০৪, তািরখঃ ০১/১২/২০২১ ি ঃ

উপ  িবষয় ও ে র আেলােক সদয় অবগিতর জ  জানােনা যাে  য, ি র কমকতা ও কমচারীেদর জ
২০১৯-২০২০ অথবছর হেত পনশন িবধা বতন হয়। অবসর া  পনশনেভাগী কমচারীগণ তােদর
বতমান অব ােনর ান হেত ি  ধান কাযালেয় না এেস, বাংলােদেশর য কান জলার দ  কানায়
অব ান কের মািসক পনশন ভাতার টাকা যােত পেত পাের, সই িবষয়  মাথায় রেখ সানালী াংক, ি
শাখার মা েম িনেজর দওয়া কানা ও সানালী াংেকর   াংক িহসােব টাকা ানা র বক মািসক
পনশন ভাতা পিরেশােধর িনিমে  ি  িহসাব িবভাগ ক ক মািসক “ পনশন সবা সহিজকরণ ীম” চা  করা
হেয়েছ। এই িবষয় েক ি  িহসাব িবভােগর ১   উ াবন িহেসেব িচি ত করা যায়। উে  য,

ায় শািসত/সং া/আধা- ায় শািসত িত ােন পনশন থা চা  আেছ তােদর মে  ি েত এই ধরেণর সবা
থম চা  করা হেয়েছ। সই ি েত এতদসং া  যািচত িব ািরত তে র হাড কিপ সদয় পরবত  ব া
হেণর জ  রণ করা হেলা।  

সং ি

১। পনশন আেবদন ফরম (কমচারী িনেজ অবসর হেণর ে , পািরবািরক পনশন ফরম
উ রািধকারী/উ রািধকারীগণ িনেজ আেবদন রণ ও া র করেবন)। ( পনশন ভাগকারীর তািলকা)
২। অবসর জিনত পনশন ভাতা ইত ািদ দােনর আেদশপে র (কিপ সং )। 

২০-১২-২০২১

পিরচালক (গেবষণা) (চলিত দািয় ) এবং আহবায়ক ই-
গভ া  ও উ াবন কিম , ি - গাজী র

মা: গালাম রশীদ
উপপিরচালক (অথ ও িহসাব)

১



ারক ন র: ১২.২২.০০০০.০৩৬.০৩.০০১.১৭.১৪৮/১(৩) তািরখ: ৫ পৗষ ১৪২৮
২০ িডেস র ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) িচফ সাইি িফক অিফসার, িষ পিরসং ান, বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি উট
২) মহাপিরচালেকর একা  সিচব , মহাপিরচালেকর দ র , বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি উট
৩) এ াডিমিনে ভ অিফসার (চলিত দািয় ), শাসন উইং , বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি উট

২০-১২-২০২১
মা: গালাম রশীদ 

উপপিরচালক (অথ ও িহসাব)

২
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