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িশ   ম ণালয় 
বাংলােদশ া াডস এ  টি ং ইনি উশন 

তজ াও িশ  এলাকা, ঢাকা-১২০৮ 
াপন 
 

তািরখ, ৫ই জ  ১৪০৯/১৯ শ ম ২০০২ 
 

 এস. আর, ও নং ৯৮-আইন/২০০২।- Bangladesh Standards and Testing Institution Ordinance, 
1985 (Ordinance No. XXVII of 1985) এর section 37  এ দ  মতাবেল বাংলােদশ া াডস এ  টি ং 
ইনি উশন, সরকােরর বা েমাদন েম, িন প িবধানমালা ণয়ন কিরল, যথাঃ- 
 
 ১। সংি  িশেরানাম ও েয়াগ। - (১) এই িবধানমালা বাংলােদশ া াডস এ  টি ং ইনি উশন 
কমচারী (অবসরভাতা ও অবসরজিনত বিধ◌ািদ) িবধানমালা, ২০০২ নােম অিভিহত হইেবঃ- 
 
 (২) ইহা িন  বিণত কমচারীগণ তীত ইনি উশেনর সকল কমচারীর ে  েযাজ  হইেব, যথাঃ- 
 
 (ক) ষেণ িনেয়ািজত কমচারী; 
 (খ) স ণ অ ায়ী, খ কালীন, দিনক বা ি িভি ক িনেয়ািজত কমচারী; এবং 
 (গ) এমন সকল কমচারী, যাহারা এই িবধানমালা বতেনর অ বিহত েব অংশ দায়ক ভিব  তহিবেল াদা 

দানকারী িছেলন, িক  িবধান ৯ (১) (খ) এর িবধান অ সাের অবসারভাতা ও অবসরজিনত িবধািদ 
াি র ই া কাশ কেরন নাই। 

 
 
 
 
 
 
 

 
(২৪১৩) 
: টাকা ৬.০০ 



২৪১৪                                বাংলােদশ গেজট, অিতির , ম ২৯, ২০০২ 
 
 ২। সং া। - িবষয় অথাব সে র পিরপি  কান িক  না থািকেল, এই িবধানমালায়- 

(K) ’’অ ােদশ’’ অথ Bangladesh Standards and Testing Institution Ordinance 1985 
(XXXVII of 1985);  

(L) অংশ দায়ক ভিব  তহিবল’’ অথ কমচারীগেণর মািসক বতন হইেত দ  িনয়িমত মািসক াদা, 
তদ েল ইনি উশন ক ক দ  িনধািরত াদা এবং উভয় াদার অেথর দ সম েয় গ ত অংশ দায়ক 
ভিব  তহিবল; 

(M) ’’ইনি উশন’’ অথ অ ােদেশর Section-3 এর অধীন িতি ত বাংলােদশ া াডস এ◌্  টি ং 
ইনি উশন; 

(N) ’’উপ ্  ক প ’’ অথ িবধানমালার অধীন কান িনিদ  কায িন ি র জ  উপ  ক প  িহসােব 
কাউি ল ক ক মেনানীত কান ক প ; 

(O) ’’কিম ’’ অথ িবধান ৪ এর অধীন গ ত বাংলােদশ া াডস এ  টি ং ইনি উশন কমচারী 
অবসরভাতা তহিবল ব াপনা কিম ; 

(P) ’’কমচারী’’ অথ ইনি উশেনর কান কমচারী, এবং য কান কমকতাও ইহার অম  হইেবন; 
(Q) ’’কাউি ল’’ অথ অ ােদেশর Section-7 এর অধীন গ ত কাউি ল; 
(R) গণনােযা  চা রী’’ অথ এই িবধানমালার িবধান ১৩- ত বিণত গণনােযা  চা রী; 
(S) ’’ াদা দানকারী’’ অথ এই িবধানমালা অ সাের তহিবল াদা দানকারী কান কমচারী; 
(T) ’’তফিসল’’ অথ এই িবধানমালার কান তফিসল; 
(U)       ’’তহিবল’’ অথ িবধানমালার িবধান ৩ এর অধীন গ ত বাংলােদশ া াডস এ  টি ং ইনি উশন 

কমচারী অবসরভাতা ও অবসরজিনত িবধািদ তহিবল; 
(V)      ’’পিরবার’’ অথ- 

(A) কমচারী র ষ হইেল, াহার ী বা ীগণ, ও াহার . ক াগণ এবং াহার ত ে র িবধবা ী বা 
ীগণ ও  ক াগণঃ 

 
 তেব শত থােক য, যিদ কান কমচারী দাবী কেরন য, আদালেতর আেদশ অ সাের িতিন ও তাহার ী 

আলাদাভােব বসবাস কেরন অথবা তাহার ী থািভি ক আইন অ সাের খারেপাষ লােভর অিধকার 
পাইয়ােছন, তাহা হইেল উ  ীেক পিরবার  কিরবার জ  উ  কমচারী ক ক উপ  ক পে র িনকট 
িলিখতভােব ই া কাশ না করা পযম , উ  ী এই িবধানমালার উে  রণকে  উ  কমচারীর 
পিরবার  বিলয়া গ  হইেবন না; এবং  
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(আ) কমচারী মিহলা হইেল, াহার ামী এবং ক াগণ ও াহার ত ে র িবধবা ী বা ীগণ ও 
ক াগণ অথবা উ  ী বা ক াগেনর অবতমােন উ  কমচারীর বধ উ রািধকারীগণঃ 

 
   তেব শত থােক য, কান মিহলা কমচারী াহার ামীেক এই িবধানমালার কান িবধা পাইবার াপাের 
তাহার পিরবার  না কিরবার জ  উপ  ক পে র িনকট িলিখতভােব ই া কাশ কিরয়া থািকেল, উহার িবপরীেত ই া 

কাশ না করা পযম , উ  ামী উ  কমচারীর পিরবার  বিলয়া গ  হইেবন না। 
 
 ৩। তহিবল গঠন। - (১) এই িবধানমালা কাযকর হওয়ার পর কমচারীগণেক এই িবধানমালার অধীেন অবসরভাতা 
ও অবসারজিনত িবধািদ দােনর উে ে  িন  বিণত উৎস হ হইেত া  অথ সম েয় বাংলােদশ া াডস এ   টি ং 
ইনি উশন কমচারী অবসরভাতা তহিবল নােম এক  তহিবল গ ত হইেব, যথাঃ- 
 

(K) িবধান ৯ (৩) এর দফা (খ) ও (গ) এর অধীন জমা ত অথ; 
(L) ইনি উশেনর িস াম  অ সাের সময় সময় তহিবেল দ  এককালীন ম রী; 
(M) তহিবেলর অথ িবিনেয়াগ হইেত অিজত আয়; এবং 
(N) অ া   হইেত া  অথ। 

  
(2) এই িবধানমালার অধীেন েদয় অবসর ভাতা ও অবসরজিনত িবধািদ দােনর উে ে  তহিবেলর অথ য় 

করা হইেব। 
 
 ৪। অবসরভাতা তহিবল ব াপনা কিম ।- (১) তহিবেলর ব াপনা, সংর ণ ও িবিনেয়ােগর উে ে  িন  বিণত 
সদ  সম েয় বাংলােদশ া াডস এ  টি ং ইনি উশন অবসরভাতা তহিবল ব াপনা কিম  নােম এক  কিম  থািকেব, 
যথাঃ- 
 

(ক) ইনি উশেনর মহাপিরচালক, িযিন ইহার চয়ার ানও হইেবন; 
(খ) ইনি উশেনর সকল পিরচালক-সদ  
(গ) কমকতােদর ম  হইেত ইজন এবং কমচারীগেণর ম  হইেত একজন িতিনিধ যাহার চয়ার ান 
ক ক মেনানীত হইেব- সদ  
(ঘ) ইনি উশেনর উপ-পিরচালক ( শাসন), িযিন ইহার সদ -সিচবও হইেবন। 

 (২) কিম  উহার কাযাবলী ুভােব স াদেনর িনিম  উহার এক বা একািধক সদ  সম েয় েয়াজনীয় সং ক 
উপ-কিম  গঠন এবং এই প উপ-কিম র দািয়  ও কাযপ িত িনধারণ কিরেত পািরেব। 
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 ৫। কিম র কাযাবলী।- (১) কিম র মতা ও কাযাবলী হইেব িন প, যথাঃ- 

(ক) এই িবধানমালার িবধান অ সাের তহিবেলর অেথর যথাযথ বহার ও উহার ত াবধান; 
(খ) তহিবেলর জ  েয়াজনেবােধ ইনি উশেনর বা েমাদন সােপে  ঋণ হণ; 
(গ) িবধান ৬ অ যায়ী 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  মােস তহিবেলর আয়, য়, িবিনেয়াগ ও অ া  িবষয় স েক 
ইনি উশেনর িনকট িতেবদন উপ াপন; 
(চ) এই িবধানমালার অধীন েদয় অবসরভাতার ও অ া  িবধািদ উপ  ক পে র আেদশ অ সাের 
যতাশী  পিরেশাধ; এবং 
(ছ) উপির-উ  কাযাবলী স াদেনর উে ে  সকল আ সি ক কায ম হণ। 

  
 (২) কিম  উহার কাযাবলী ুভােব স াদনকে  উহার এক বা একািধক সদ  সম েয় এক বা একািধক উপ-কিম  
গঠন কিরেত পািরেব। 
 
 ৬। তহিবেলর অথ জমা, িবিনেয়াগ ইত ািদ।- (১) কিম , ইনি উশেনর অ েমাদন সােপে , তহিবেলর অথ এই েপ 
িবিনেয়াগ কিরেব যাহােত উ  িবিনেয়াগ হইেত স া  সবােপ া অিধক আয় হইেত পাের এবং এত ে ে  কিম  তহিবেলর 
স ণ বা আংিশক অথ কান রা ায়  াংেকর ায়ী আমানেত বা স য়ী িহসােব রািখেত বা কান লাভজনক সরকারী 
িসিকউির েত িবিনেয়াগ কিরেত পািরেবঃ 
 
 তেব শত থােক য, কিম , উপ  ক পে র অ েমাদন সােপে , িত বৎসর এই িবধানমালার অধীন েদয় 
অবসরভাতা ও অবসরজিনত িবধািদ পিরেশােধর উে ে  স া  েয়াজনীয় অথ কান রা ায়  াংেকর এক  চলিত িহসােব 
জমা রািখেত পািরেব। 
 
 (২) কিম র চয়ার ান ও সদ -সিচেবর যৗথ া ের তহিবেলর াংক িহসাব পিরচািলত হইেব। 
 
 ৭। তহিবেলর অথ য় ও িহসাব িনরী া। - (১) তহিবেলর অথ অবসরভাতা ও অবসরজিনত িবধািদ দােনর 
উে ে  য় করা হইেব। 
 
 (২) তহিবেলর আয় ও েয়র িহসাব ইনি উশেনর অভ ম রীণ িনরী া িবভাগ ক ক িনরী া হইেব। 
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 ৮। অবসরভাতা পাইবার অিধকার। - এই িবধানমালা য সকল কমচারীেদর ে  েযাজ  াহারা সকেলই এই 

িবধানমালার িবধানাবলী অ সাের অবসরভাতা ও অবসরজিনত অ া  িবধািদ পাইবার অিধকারী হইেবন। 
 
 ৯। কিতপয় কমচারীর ে  অবসরভাতা াি র ই া কাশ।- (১) এি িবধানমালা বতেনর অ বিহত েব 
চা রীরত কান কমচারী অংশ দায়ক ভিব  তহিবেল াদা দান কিরেত থািকেল- 
 

(K) িতিন উ প বতেনর পেরও াদা দান অ াহত রািখেত পােরন; অথবা 
(L) িতিন উ  বতেনর পর চা রী হইেত অবসর হণ কিরয়া থা ন বা চা রীরত থা ন, উহা সরকারী গেজেট 

কােশর এক মােসর মে  এই িবধানমালার অধীন অবসরভাতা ও অবসরজিনত িবধািদ পাইবার ই া 
কাশ কিরয়া িলিখতভােব উপ  ক প েক অবিহত কিরেবনঃ 

 
তেব শত থােক য কান অবসর া  কমচারী অংশ দায়ক ভিব  তহিবল এবং আ েতািষক িবধা হণ 
কিরয়া থািকেল িতিন এই দফার অধীন ই া কাশ কিরবার অিধকারী হইেবন না। 

 (২) উপ- িবধান (১) (খ) এর অধীন কান কমচারী অবসরভাতা পাইবার ই া কাশ না কিরেল, িতিন অংশ দায়ক 
ভিব  তহিবেল াদা দান অ াহত রািকেবন বিলয়া গ  করা হইেব এবং সই ে  িতিন এই িবধানমালার অধীন অবসরভাতা 
ও অবসরজিনত িবধািদ পাইবার অিধকারী হইেবন না। 
  

(3) কান কমচারী উপ- িবধান (১) (খ) অ সাের অবসারভাতা াি র ই া কাশ কিরেল,- 
(ক) িতিন অংশ দায়ক ভিব  তহিবেল াদা দান ব  কিরয়া সাধারণ ভিব  তহিবেল াদা দান 
কিরেবন; 
(খ) অংশ দায়ক ভিব  তহিবেল াহার িহসােব ইনি উশন ক ক দ  াদা ও উহার উপর অিজত দ 
তহিবেল জমা হইেব; 
(গ) িতিন অ প ই া কােশর ব পযম  চা রীকােলর জ  বাংলােদশ া াডস এ  টি ং 
ইনি উশন কমচারী চা রী িবধানমালা, ১৯৮৯ এর িবধান ৫১ অ সাের কান আ েতািষক পাইবার 
অিধকারী হইেবন না এবং তাহার উ প ই া কােশর পরবত  চা রীকােলর িত  আিথক বৎসেরর বা 
আংিশক বৎসেরর সবেশষ িদবেস ইনি উশন উ  কমচারীর া  ই মােসর ল বতেনর সমপিরমাণ 
অথ তহিবেল জমা কিরেব; 
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(ঘ) উ  কমচারীর চা রীকাল অবসারভাতা াি র উে ে  গণনােযা  চা রীকাল িহসােব গণনা করা 
হইেব; এবং 
(ঙ) অংশ দায়ক ভিব  তহিবেল উ  কমচারী ক ক দ  াদা ও উহার উপর অিজত দ সাধারণ ভিব  
তহিবেল ানাম িরত করা হইেব। 

  
 ১০। অবসর হণ। - িবধান ১১  ও ১২ এর িবধান সােপে , একজন কমচারী াহার সাতা  বৎসর বয়স িতেত 
চা রী হইেত অবসর হণ কিরেবন। 
 
 ১১। ায় অবসর হণ। - (১) একজন কমচারী পি শ বৎসর চা রী সমা  কিরবার পর, তাহার িনেয়াগকারী 
ক পে র িনকট িলিখত না শ দান চা রী হইেত অবসর হণ করার জ  ই া কাশ কিরেত পােরন। 
 
  
 (২) সংিশ  কমচারী য তািরখ হইেত ায় অবসর হণ কিরেত আ হী সই তািরেখর কমপে  ি শ িদন েব 
িতিন, উপ- িবধান (১) এর অধীন না শ দান কিরেবন। 
 (৩) উপ- িবধান (১) এর অধীন ায় অবসর হেণর ই া কাশ কিরয়া না শ দান করা হইেল, উ  না েশ 
উিল িখত অবসর হেণর তািরখ ড়াম  তািরখ বিলয়া গ  হইেব, যাহা সংেশাধন বা ত াহার করা যাইেব না। 
 
 ১২। ইনি উশন ক ক অবসর দান।- ইনি উশন উহার কান কমচারীেক অবসর দান কিরেত পািরেব, যিদ- 
 

(K) িতিন পu◌ঁচশ বৎসর চা রী সমা  কিরয়া থােকন এবং ইনি উশন মেন কের য, ইনি উশেনর ােথ 
তাহােক অবসর দান করা েয়াজন; অথবা 

(L) াহার উপর উপ  ক প  ক ক ংখলাজিনত িবষেয় কান িবভাগীয় মামলায় দাষী সা স  কিরয়া 
বা তা লক অবসর দােনর দ  আেরাপ করা হয়। 

 
 ১৩। গণনােযা  চা রী।- (১) এই িবধানমালার অ া  িবধানাবলী সােপে , কান কমচারীর গণনােযা  চা রীকাল 
বিলেত ইনি উশেনর কান েবতন, ণকালীন ও ায়ী পেদর িবপরীেত ায়ী িভি েত িনেয়ািজত হইয়া চা রীেত যাগদােনর 
তািরখ হইেত অবসর হণ বা তাহােক ইনি উশন ক ক অবসর দান বা চা রী হইেত বরখাস  বা অপসারণ বা পদ অব ি  বা 
তহ র মা েম চা রী অবসান হওয়ার তািরখ পযম  সময়কালেক ঝাইেব। 

 
(2) কান কমচারীর িবনা বতেন কাল গণানেযা  চা রীকাল িহসােব গ  করা হইেব না। 
(3) কান কমচারীর বয়স আঠার বৎসর ণ হইবার েবর চা রীকাল গণনােযা  চা রী িহসােব গ  করা হইেব না। 
(4) গণনােযা  চা রী িহসােবর ে  মা  সমা  ণ বৎসরেক গণনা করা হইেব এবং বৎসেরর ভ াংশেক বজন 

করা হইেব। 
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 ১৪। গণনােযা  চা রীেত ঘাটিত মাজন।- (১) অবসরভাতা ম রীর ে , কান কমচারীর েয়াজনীয় গণনােযা  
চা রীেত ঘাটিত দখা িদেল- 
 

(ক) ছয় মাস বা তদেপ া কম সমেয়র ঘাটিত মও ফ করা হইয়ােছ বিলয়া গ  করা হইেব; 
(খ) ছয় মােসর বশী িক  এক বৎসেরর বশী নয় এই প সমেয়র ঘাটিত ইনি উশন ক ক মাজন করা যাইেব, 
যিদ, িতিন- 

(অ) চা রীরত অব ায় বরণ কিরয়া থােকন; অথবা 
(আ) াহার িনয় ণ বিহ ত কান কারেণ ( যমন-প  বা পদ অবলি ) অবসর হণ কিরয়া থােকন, িক  
উ  িনয় ণ বিহ ত ঘটনা না ঘ েল িতিন কমপে  আরও এক বৎসর গণনােযা  চা রী কিরেত পািরেতন; 
অথবা  
(ই) সেম াষজনক চা রী কিরয়া থােকন। 

 
(2) গণনােযা  চা রীেত এক বৎসেরর বশী সমেয়র ঘাটিত কান অব ােতই মাজন করা হইেব না। 

 ১৫। অবসরভাতা াি র জ  নতম গণনােযা  চা রী। - অবসরভাতা াি র জ  কান কমচারীর গণনােযা  
চা রীকাল অ ন দশ বৎসর হইেত হইেব। 
 
 ১৬। িত রণ লক অবসরভাতা।- কান কমচারী দশ বৎসর চা রী সমা  কিরবার পর, াহার পদ অব  হইেল এবং 

াহােক অ  কান সমান বা িন তর পেদ িনেয়াগ করা না হইেল বা িতিন এই প কান পেদ যা্গদান কিরেত না চািহেল, াহােক 
িত রণ লক অবসরভাতা দান করা যাইেত পাের। 

 
 ১৭। অ মতাজিনত অবসরভাতা।- কান কমচারী দশ বৎসর গণনােযা  চা রী সমা  কিরবার পর, ইনি উশন 
ক ক এত ে ে  িনেয়ািজত া  ক পে র ত য়েনর  িভি েত উপ  ক প  যিদ এই প অিভমত পাষণ কের য, 
ইনি উশেনর চা রীেত কমরত থাকাকােল শারীিরক বা মানিসক অ তার ফেল উ  কমচারী ায়ীভােব স ম হইয়া 
পিড়য়ােছন, তাহা হইেল াহােক অ মতাজিনত অবসরভাতা দান করা যাইেত পাের। 
 
 ১৮। পািরবািরক অবসর ভাতা।- (১) কান কমচারী অ ন দশ বৎসর গণনােযা  চা রী সমা  কিরবার পর, িক  
অবসর হেণর েব, বরণ কিরেল, উ  কমচারীর অবসর হেণর ে  তফিসল-১ এ িব ত হার অ সাের িতিন য অবসরভাতা 
উ  কমচারীর র পর পেনর বৎসর পযম  পাইেবন।  
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 (২) য কান কার অরসরভাতা াি  র  কিরবার পর পনর বৎসর অিত াম  হইবার েব কান অবসর া  
কমচারী বরণ কিরেল, উ  কমচারির র পর া◌ার পিববার উ  পনর বৎসর ময়ােদর অবিশ  সময় পযম  উ  
অবসরভাতার সমপিরমাণ ভতা া  হইেবন। 
 (৩) উপ- িবধান (১) এবং (২) ত যাহা িক ই থা ক না কন, কান কমচারীর র পর াহার িবধবা ী বা ীগণ 

নঃিববাহ না কিরেল এবং িতবি তার কারেণ উপাজেন অ ম সম ান স িতগণ, উপ- িবধান (১) এ উিল িখত হাের আজীবন 
পািরবািরক অবসরভাতা পাইেবন। 
 
 া াঃ  ’’ িতবি  সম া’’’ বিলেত বয়স িনিবেশেষ এমন সম ানেক ঝাইেব যাহােক শারীিরক বা মানিসক 

িতবি তার কারেণ উপাজেন অ ম বিলয়া িনবি ত ডা ার ত য়ন কেরন। 
 
 ১৯। িবেশষ আ েতািষক দান।- এই িবধানমালার ১৫, ১৬, ১৭ ও ১৮ িবধােন যাহা িক ই থা ক না কন, কান 
কমচারীর গণনােযা  চা রীকাল দশ বৎসর হওয়ার েবই িতিন অবসর হণ কিরেল বা বরণ কিরেল াহার ত গণনােযা  
চা রীকােলর জ  সরকারী কমচারীেদর ে  েযাজ  হাের আ েতািসক েদয় হইেব। 
 
 ২০। অবসরভাতা াি র ময়াদ। - িবধান ১৮ (১) এর িবধান সােপে  কান অবসর া  কমচারী াহার  পযম  
অবসরভাতা পাইেবন। 
  
 ২১। অবসরভাতা হার।-  কান কমচারীর া  অবসরভাতা, াহার া  সবেশষ ল বতন (অবসর িত 

কালীন সমেয়র বিধত বতন া  হইেল তাহাসহ) এর িভি েত তফিসল- ১ এ িব ত গণানােযা  চা রীকােলর িবপরীেত 
উিল িখত হার অ সাের িনধািরত হইেব এবং উ  অবসরভাতা াহােক মােস মােস দান করা হইেবঃ 
 
 তেব শত থােক য, কান কমচারীর অবসরভাতা সরকার ক ক সময় সময় িনধািরত সীমার উে   হইেব না। 
 
 ২২। অবসর হেণর িত লক । - (১) অবসর হেণর জ  িত লক  িহসােব কান কমচারী  পাওনা 
সােপে  এক বৎসর  ভাট কিরেত পােরন এবং অবসর হেণর তািরেখর পরবত  সমেয় উহা ভাগ করা যাইেব, তেব এই  
অবসর হেণর তািরখ হইেত এক বৎসর বা উ  কমচারীর আটা  বৎসর বয়স সীমা, যাহাই েব হয়, অিত ম কিরেব না। 
 
 (২) উপ- িবধান (১) এর অধীন  ভাগ করাকােল কান কমচারী াহার সবেশষ বতেনর িহসােব ছয় মােসর ণ 
বতন এবং বািক ছয় মাস উ  সবেশষ বতেনর অেধক বতন পাইেবন। 

 
(3) উপ- িবধান (১) এর অধীন া   শষ হওয়ার তািরখ হইেত সংিশ  কমচারীর অবসর হণ কাযকর হইেব। 
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 ২৩। অবসরভাতা সমপণ।- (১) কান কমচারী অবসরভাতা পাইবার অিধকারী হইেল, িতিন ই া কিরেল া  
অবসরভাতার অনিধক অধাংশ সমপণ কিরয়া উহার পিরবেত িন বিণত হাের এককালীন থাক টাকা হণ কিরেত পােরনঃ- 
 

গণনােযা  চা রীকাল সমিপত িত  টাকার জ  া  টাকার পিরমাণ 
(ক) দশ বৎসর বা ত  িক  পেনর বৎসেরর কম ২৩০ টাকা 
(খ) পেনর বৎসর বা ত  িক  িবশ বৎসেরর কম ২১৫ টাকা 
(গ) িবশ বৎসর বা ত  ২০০ টাকা 

 
 (২) কান কমচারীর পিরবার পািরবািরক অবসরভাতা পাইবার অিধকারী হইেল, াহার ী বা ীগণ তীত পিরবােরর 
অ া  সদ গণ ই া কিরেল াহােদর া  অবসরভাতার অনিধক অধাংশ সমপণ কিরয়া উহার পিরবেত উপ- িবধান (১) এ 
উিল িখত হাের এককালীন থাক টাকা হণ কিরেত এবং বাকী অধাংশ পািরবািরক অবসরভাতা িহসােব হণ কিরেত পােরন। 
 
 (৩) উপ- িবধান (১) এ উিল িখত অবসরভাতা পাইবার অিধকারী কান কমচারী, ই া কিরেল উ  উপ- িবধােন 
উিল িখত অবসরভাতার সমপণেযা  অধাংেশর পরবত  অধাংশও সমপণ কিরয়া উহার পিরবেত উহােত উিল িখত হােরর অেধক 
হাের থাক টাকা হণ কিরেত পােরন। 
 
 ২৪। অবসরভাতা হেণর জ  মেনানয়ন।- (১) কান কমচারী এই িবধানমালা বতেনর- 
 

(K) সময় চা রীরত থািকেল, উহা সরকারী গেজেট কােশর ৯০ (নববই) িদেনর মে ; 
এবং 

(L) পের চা রীেত যাগদান কিরেল, চা রীেত যাগদােনর তািরখ হইেত ৯০ (নববই) িদেনর মে ; 
 
তফিসল ২ এ িব ত ফরম রণ কিরয়া াহার অবসরভাতা ও অবসরজিনত িবধািদ াি র জ  এক বা একািধক 

ি েক মেনানীত কিরয়া উ  ফরম  কিম র িনকট জমা িদেবন। 
 
(২) উপ- িবধান (১) অ সাের একািধক ি েক মেনানীত করার ে , মেনানীত ি গেণর অংশ িনধারণ 
কিরয়া িদেত হইেব, যিত এই প কান অংশ িনধারণ না কিরয়া দওয়া হয়, তাহা হইেল েদয় অেথর পিরমাণ 
সমান অংেশ ভাগ করা হইেব। 
(৩) কান কমচারী কিম র িনকট িলিখত না শ িদয়া য কান সময় উ  মেনানয়ন বািতল কিরেত পািরেবন, 
তেব এই প না েশর সিহত এক  তন মেনানয়ন দািখল কিরেত হইেব। 
(৪) মেনানীত ি  অ া  বয়  হইেল াহার পে  তহিবেলর অথ হেণর জ  একজন অিভভাবক িনেয়াগ করা 
যাইেব। 
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 (৫) কান কমচারী উপ- িবধান (১) অ সাের মেনানয়ন জমা না িদয়া বরণ কিরেল তহিবেলর অথ উ রািধকার 

মাণপে র িভি েত উ  কমচারীর বধ উ রািধকারীেক দান করা হইেব। 
 
 ২৫। কিতপয় িবিধ-িনেষধ।- (১) কান কমচারী চা রীেত ইস ফা িদেল বা চা রী হইেত অপসািরত বা বরখাস  
হইেল, িতিন কান অবসরভাতা পাইেবন নাঃ 
 
 তেব শত থােক য, অসদাচরণ বা অদ তার কারেণ কান কমচারী অপসািরত বা বরখাস  হইেল, িবেশষ িবেবচনায় 
তাহােক সহা িত লক ভাতা দান করা যাইেত পাের, যাহার পিরমাণ অ মতাজিনত কারেণ তাহােক বা তা লক অবসর হণ 
করােনা হইেল য পিরমাণ অবসরভাতা পাইেতন সই পিরমােণর ই- তীয়াংেশর বশী হইেব না। 
 
 (২) অবসর হেণর সময় বা অ  কানভােব চা রীর অবসােনর সময়, কান কমচারীর িবর ে  র ত কান 
িবভাগীয় মামলা বা কান আদালেত কান ফৗজদারী মামলা িবচারাধীন থািকেল, উ  মামলার রায় ড়াম  না হওয়া পযম  িতিন 
বা াহার পিরবার কান অবসরভাতা বা অবসরজিনত িবধািদ হণ কিরেত পািরেবন না। 
 
 (৩) উপ- িবধান (২) এর উিল িখত কান মামলায় কান কমচারী যিদ কান অপরােধর দােয় দাষী সা স  হন, 
তাহা হইেল ইনি উশন উ  কমচারীর া  অবসরভাতা বা উহার অংশিবেশষ দান না কিরবার িস াম  হণ কিরেত পাের। 
 
 (৪) িবভাগীয় মামলারয় বা ফৗজদারী আদালেত দােয়র ত মামলায় যিদ দখা যায় য, সংিশ  কমচারীর অবেহলা 
বা তারণার ফেল ইনি উশেনর আিথক িত হইয়ােছ, তাহা হইেল ইনি উশন াহােক বা াহার পিরবারেক েদয় 
অবসরভাতা বা অবসরজিনত িবধািদ হইেত উ  িতর টাকা আদায় কিরেত পািরেব, এবং এই প িতর টাকা আদােয়র উে ে  
উ  অবসরভাতা বা অবসরজিনত িবধািদ দান িগত করা যাইেব। 
 

(5) কান কমচারী একই সমেয় ই  অবসরভাতা ভাগ কিরেত পািরেবন না। 
 (৬) কান কমচারী উপ  ক পে র অ মিত তীত, অবসর হেণর িত লক কােল বা অবসর হেণর ই 
বৎসেরর মে  কান িত ােন আিথক িবধাস  পেদ িনেয়াগ হণ কিরেবন না এবং এই প িনেয়াগ হণ কিরেল াহােক 
অবসরভাতা দান করা হইেব না। 
 
 (৭) কান কমচারী বা াহার পিরবারেক অবসরভাতা ম র কিরবার েব াহার চা রীকাল সেম াষজনক িছল িকনা 
তাহা উপ  ক প  পরী া কিরয়া দিখেবন এবং উ  চা রীকাল সেম াষজনক না হইেল উ  ক প  াহার বা াহার 
পিরবােরর া  অবসরভাতার পিরমাণ সংিশ  অব ার ি েত কমাইয়া িদেত পািরেব। 
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 ২৬। অিজত  নগদায়ন।- (১) চা রীেত থাকাকােল কান কমচারী তাহার পাওনা অিজত  ভাগ না কিরয়া 
থািকেল িতিন বা াহার র ে , াহার পিরবারব  উপ- িবধান (২) এর িবধান সােপে , উ  জমা ত অিজত র অনিধক 
বার মােসর পিরবেত াহার সবেশষ া  ল বতেনর সমান হাের, এককালীন নগদ অথ হণ কিরেত পািরেবন। 
 
 (২) উপ- িবধান (১) এর অধীন া  অথ অবসর হেণর িত লক  র  হইবার েব হণ করা যাইেব না। 
 
 ২৭। অবসরভাতা, ইত ািদর আেবদন। - (১) এই িবধানমালার অধীন অবসরভাতা ও অবসরজিনত িবধািদ পাইবার 
উে ে , আেবদন দািখেলর ে  কান কমচারী বা মেনানীত ি  অথবা অ প কান মেনানয়ন না থািকেল, াহার পিরবার 
ক ক মতা দ  ি  তফিসল-৩ এর থম ভােগ িব ত ফরম রণ কিরয়া উহােত উিল িখত কাগজপ সহ উহা জমা িদেবন। 
 
 (২) উপ- িবধান (১) এর অধীন দািখল ত আেবদন স েক উপ  ক প  স  হইেল, উ  তফিসেলর ি তীয় 
ভােগ িব ত ফরেম সংিশ  কমচারীর উ তন কমকতা েয়াজনীয় ত ািদ িলিপব  কিরয়া একই তফিসেলর তীয় ভােগ িব ত 
ফরেম াথ ত অবসরভাতা বা অবসরজিনত িবধািদ ম র কিরেবন এবং উ  ত ািদ সংর ণ কিরেত হইেব। 
 
 (৩) উপ- িবধান (২) এর অধীন অবসরভাতা বা অবসরজিনত বধািদ ম র করা হইেল, আেবদনকারীেক উ  
তফিসেলর চ থ ভােগ িব ত ফরেম এক  অবসরভাতা বিহ দান করা হইেব এবং এই বিহেত িত মােস দ  অবসরভাতা 
িলিপব  করা হইেব; উপ  ক প  এই প দ  অবসরভাতা স িকত ত ািদ এক  রিজ াের িলিপব  স েকও সংর ণ 
কিরেব। 
 
 ২৮। অবসরভাতা, ইত ািদ পিরেশােধর ান।- (১) এই িবধানমালার অধীন েদয় অবসর ভাতা ও অ া  িবধািদ 
যথাস ব উহার াপক ক ক উিল িখত ইনি উশেনর অ েমািদত কান তফিসিল াংেকর মা েম পিরেশাধ করা হইেব এবং 
উ প কান াংেকর মা েম অবসর ভাতা বা অ া  িবধািদ পিরেশােধর উে ে  ইনি উশন েয়াজনীয় ব া হণ 
কিরেব। 
 ২৯। িবধানমালায় অম  নেহ এই প িবষয়।- অবসরভাতা ও এই িবধানমালার অধীন েদয় অবসরজিনত 

িবধািদ সং াম  কান িবষেয় এই িবধানমালায় পযা  িবধান না থািকেল উ  িবষেয় সরকারী কমচারীগেণর ে  েযাজ  
িবিধমালা, আেদশ, িনেদশ বা িনয়মাবলী অ সরণ করা হইেব  এবং এই প অ সরেণ কান অ িবধা দখা িদেল, এতদিবষেয় 
সরকােরর কান সাধারণ িনেদম সােপে , ইনি উশেনর িস াম ই ড়াম  হইেব। 
 
 ৩০। অবসর হণ, ইত ািদ িবষেয় Act XII of 1974 এর েয়াগ।- এই িবধানমালার িবধানাবলী Public 
Servants Retirement Act, 1974 (XII of  1974) এর িবধানাবলীর সােপে  হইেব এবং উভেয়র মে  অসংগিতর 

ে  উ  Act এর িবধান াধা  পাইেব। 
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তফিসল-১ 
[ধারা ২১ ] 

গণনােযা  চা রী া  অবসরভাতার হার 
(সবেশষ া  ল বতেনর %) 

(ক)  ১০ বৎসর ৩২ 
(খ) ১১ বৎসর ৩৫ 

(গ)  ১২ বৎসর ৩৮ 

(ঘ) ১৩ বৎসর ৪২ 

(ঙ) ১৪ বৎসর ৪৫ 

(চ) ১৫ বৎসর ৪৮ 

(ছ) ১৬ বৎসর ৫১ 

(জ) ১৭ বৎসর ৫৪ 

(ঝ) ১৮ বৎসর ৫৮ 

(ঞ) ১৯ বৎসর ৬১ 

(ট) ২০ বৎসর ৬৪ 

(ঠ)  ২১ বৎসর ৬৭ 

(ড) ২২ বৎসর ৭০ 

(ঢ) ২৩ বৎসর ৭৪ 

(ণ) ২৪ বৎসর ৭৭ 

(ত) ২৫ বৎসর বা ত  ৮০ 

 



                                বাংলােদশ গেজট, অিতির , ম ২৯, ২০০২                                            ২৪২৫ 
তফিসল-২ 

[ধারা ২৪ (১) ] 
অবসরভাতা ও অ া  িবধািদ হেণর জ  মেনানয়ন প  

মেনানীত ি / 
ি গেণর নাম ও 
কানা 

কমচারীর সিহত 
মেনানীত ি র 
স ক 

মেনানীত ি র বয়স। মেনানীত ি  
একািধক হইেল 

েত েকর া  
অবসরভাতার পিরমাণ 
(শতকরা হাের)। 

যিদ মেনানীত ি  
মেনানয়নকারীর 
কমচারীর েব মারা 
যান সে ে  এই 
অিধকার যাহার উপর 
বতাইেব তাহার নাম, 

কানা, বয়স ও 
স ক (যিদ থােক)। 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 
১.     
২.     
৩.     

 
া ী:  

১। ........................................... 
 
২। ........................................ 
 
 

কমচারীর দ খত 
নামঃ ..................................... 
 
পদবীঃ .................................... 
 
িবভাগ/শাখাঃ ........................... 

 
 
তািরখ .............................. 
 



২৪২৬                                বাংলােদশ গেজট, অিতির , ম ২৯, ২০০২ 
তফিসল-৩ 

[ধারা ২৭ (১) ] 
থম ভাগ 

‘ক’ অংশ 
(অবসরভাতা/অবসরজিনত িবধািদর জ  আেবদনপ ) 

১। কমচারীর নাম ( া ের)  ◌ঃ 
২। িপতার নাম  ◌ঃ 
৩। অবসর হণকােল পদবী ও কম ল  ◌ঃ  
৪। জ  তািরখ  ◌ঃ 
৫। চা রীেত যাগদােনর তািরখ  ◌ঃ 
৬। সবেশষ া  ল বতন  ◌ঃ 
৭। গণনােযা  চা রীকাল  ◌ঃ 
৮। অবসরভাতা া  হইেল উহার য পিরমাণ  ◌ঃ 
 সমপণ কিরেত ই ক (শতকরা হাের) 
৯। কমচারীর বয়স ৫৭ বৎসর ণ হওয়া/ চা রীর   ◌ঃ 
 ২৫ বৎসর িতেত ায় অবসর হণ/ ক প  
 ক ক অবসর দােনর ে  অবসর কাযকর 
 হওয়ার তািরখ। 
১০। অিজত  নগদায়েনর ে , া  র   ◌ঃ 
 পিরমাণ। 
১১। িত রণ লক অবসরভাতা/অ মতাজিনত 
 অবসরভাতা/পািরবািরক অবসরভাতার ে  
 য তািরখ হইেত উ  ভাতা া  হইয়ােছ 
 (অ েযাজ  কা য়া িদন)। 



                                বাংলােদশ গেজট, অিতির , ম ২৯, ২০০২                                            ২৪২৭ 
 
১২। কমচারী য়ং আেবদনকারী না হইেল- 
 (ক) আেবদনকারীর নাম ও কানা  ◌ঃ 
 (খ) কমচারীর সিহত আেবদনকারীর স ক  ◌ঃ 
 (গ) আেবদনকারী কমচারী ক ক মেনানীত   ◌ঃ 
  হইয়ােছন িকনা (মেনানীত না হইেল 
  াপকগণ দ  মতাপ  দািখল 
  কিরেত হইেব) 
১৩। ইনি উশেন য অিফস হইেত অবসরভাতা/ 
 অ া  িবধািদর টাকা পাইেত আ হী- 
 (ক) অবসরভাতা  ◌ঃ 
 (খ) সমিপত অবসরভাতার পিরবেত  ◌ঃ 
  এককালীন থাক টাকা। 
 (গ) অিজত  নগদায়েনর টাকা  ◌ঃ 
১৪। েব অবসরভাতা স িকত কান আেবদন  ◌ঃ 
 দািখল করা হইয়ােছ িকনা। 
 
 

ঘাষণা প ঃ 
 
 আিম এত ারা ঘাষণা কিরেতিছ য, উপের দ  সকল ত  আমার জানামেত স ক। আেবদেনর ে  যিদ কান 
অিতির  অবসরভাতা বা অ া  অথ হণ করা হয়, তাহা হইেল উ  অিতির  অথ উপ  ক প  বরাবের ফরত দােন বা  
থািকব। 
 
 
 
 
 
 
 

......................................................... 
কমচারী/আেবদনকারীর দ খত 

তািরখ: ............................................... 



২৪২৮                                বাংলােদশ গেজট, অিতির , ম ২৯, ২০০২ 
 

তফিসল-৩ 
থম ভাগ 

‘খ’ অংশ 
(কমচারীর/আেবদনকারীর ন না া র ও আ েলর ছাপ) 

 
 আেবদনপে র ‘ক’ অংেশ উিল িখত অবসরভাতা/অবসরজিনত িবধািদ হেণর উে ে  আিম এত ারা আমার ন না 

া র ও আ েলর ছাপ িনে  দান কিরলামঃ- 
 
 

ন না া র 
 
(১)..................................... (২) .............................................. (৩) .................................................... 
 
আ েলর ছাপ 

া িলঃ  তজনীঃ ম মাঃ অনািমকাঃ কিন াঃ 
 
 
 
 
 
 
 
 

কমচারীর/ আেবদনকারীর দ খত 
 
নামঃ ............................................. 
 
তািরখঃ ........................................ 

 
 
 
সত ািয়ত 
 
 
 
 
উ তন কমকতার দ খত ও িসল 



                                বাংলােদশ গেজট, অিতির , ম ২৯, ২০০২                                            ২৪২৯ 
 

তফিসল-৩ 
[ধারা ২৭ (২) ] 

ি তীয় ভাগ 
‘ক’ অংশ 

 
 
(এই অংশ কমচারীর িনয় ণকারী কমকতার অিফস হইেত রণ করা হইেব) 
১। কমচারীর নাম ( া ের)  ◌ঃ 
২। িপতার নাম  ◌ঃ 
৩। জাতীয়তা   ◌ঃ 
৪। কমচারীর জ  তািরখ  ◌ঃ 
৫। চা রীেত যাগদােনর তািরখ  ◌ঃ 
৬। অবসরভাতা া  হইবার অ াবহিত েব  ◌ঃ 
 কমচারীরগেণর নাম 
৭। সনা করণ িচ   ◌ঃ 
৮। আেবদনপ  দািখেলর তািরখ  ◌ঃ 
৯। অবসরভাতা া তার তািখ  ◌ঃ 
১০। গণনােযা  চা রীকাল  ◌ঃ 
১১। সবেশষ া  ল বতন  ◌ঃ 
১২। াথ ত অবসরভাতা/ অ িধক িবধার ধরণ  ◌ঃ 
১৩। াথ ত মািসক অবসরভাতার মাট পিরমাণ  ◌ঃ 
১৪। স ািবত সমপেণর পিরমাণ (শতকরা হাের)  ◌ঃ 
১৫। া  নীট অবসরভাতার পিরমাণ  ◌ঃ 
১৬। অবসরভাতা ইত ািদ পিরেশােধর ান  ◌ঃ 
 (ক) অবসরভাতা  ◌ঃ 
 (খ) সমিপত অবসরভাতার পিরবেত  ◌ঃ 
  এককালীন থাক টাকা 
 (গ) অিজত  নগদায়েনর টাকা  ◌ঃ 
১৭। কমচারীর/আেবদনকারীর সিহত ডাকেযােগ  ◌ঃ 
 যাগােযােগর কানা। 
১৮। য তািরেখ অবসরভাতা েদয় হইয়ােছ বা হইেব ◌ঃ 
 
 
 

............................................... 
উ তন কমকতার দ খত ও িসল 



২৪৩০                                বাংলােদশ গেজট, অিতির , ম ২৯, ২০০২ 
 

তফিসল-৩ 
[ধারা ২৭ (২) ] 

ি তীয় ভাগ 
‘খ’ অংশ 

(গণনােযা  চা রীর িহসাব) 
( শাসন শাখা রণ কিরেব) 

চা রী,  ইত ািদর বণনা হইেত ............ পযম  ............... সময়কাল 
 
(১) চা রীর মাট সময়কাল (িবরিত এবং অগণনােযা  চা রীকাল, যিদ থােক তাহাসহ)। 
(২) অসাধারণ  
(৩) কমরত বা  িহসােব গ  হয় নাই এই প 
 সামিয়কবােব বরখাস  থাকার সময়কাল (যিদ থােক)। 
(৪) চা রীকােল কান িবরিত থািকেল উহার সময়কাল 
(৫) িবরিত মাজনা না করা হইেল িবরিতর ববত  চা রীকাল 
(৬) ইস ফাদােনর ফেল বােজয়া ত চা রীকাল 
(৭) অন েমািদত অ পি িত 

সবেমাট চা রীকাল 
 
নীট গণনােযা  চা রীকাল .......................................................................................................................... 
গণানােযা  চা রীেত মাজনা ত ঘাটিত .......................................................................................................... 
সবেমাট গণানােযা  চা রী বৎসর ............................ মাস ............................. িদন......................................... 
 
 

.............................................. 
মতা া  কমকতার দ খত ও িসল 

 
 
 



                                বাংলােদশ গেজট, অিতির , ম ২৯, ২০০২                                            ২৪৩১ 
 

তফিসল-৩ 
[ধারা ২৭ (২) ] 

ি তীয় ভাগ 
‘গ’ অংশ 

(অবসরভাতার/অিজত  নগদায়েনর িহসাব) 
(িহসাব শাখা রণ কিরেব) 

১। া  মাট অবসরভাতার পিরমাণ        ◌ঃ   .................................................... 
     সবেশষ া  মািসক ল বতন 
     ............... টাকার ........................... 
     ................. (%হাের) ..................... 
     .............................................. টাকা 
  
২। শতকরা ............................ ভাগ .................................. 
 সমপেণর পর নীট অবসরভাতার পিরমাণ। 
৩। থম ৫০% সমিপত অবসরভাতা .............................. 
 এর িত টাকার িবপরীেত া  এককালীন 
 থাক টাকার পিরমাণ।  ................................................... 
৪। পরবত  ৫০% সমিপত অবসরভাতা এর িত টাকার 
 িবপরীেত া  এককালীন থাক টাকার পিরমাণ।  .................................................. 
৫। কমচারীর অিজত  নগদায়েনর িহসাবঃ 
 (ক) র পিরমাণ ........................................... 
 (খ) া  টাকার পিরমাণ ................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

............................................ 
মতা া  কমকতার দ খত ও িসল 



২৪৩২                                বাংলােদশ গেজট, অিতির , ম ২৯, ২০০২ 
 

তফিসল-৩ 
[ধারা ২৭ (২) ] 

ি তীয় ভাগ 
‘ঘ’ অংশ 

 িন া রকারী এই মেম স  হইয়ােছন য, জনাব/ বগম ................................................................... এর 
স ণ চা রীকাল সেম াষজনক। তরাং অভ ম রীণ িনরী া িবভাগ ক ক অ েমািদত হওয়া সােপে , াহােক মািসক নীট 
অবসরভাতা .............................................. টাকা এককালীণ থাক টাকা িহসােব ............................... টাকা অিজত 

র নগদায়ন বাবদ ................................................ টাকা এত ারা ম র করা হইল। 
 
 

অথবা 
 
 িন া রকারী এই মেম  হইয়ােছন য, জনাব/ বগম ............................................................... এর 
স ণ চা রীকাল সেম াষজনক নেহ এবং সই কারেণ তাহার অবসরভাতা িন বিণত হাের াস কিরয়া, অভ ম রীন িনরী া 
িবভাগ ক ক অ েমািদত হওয়া সােপে , ম র করা হইল। 
 
 (ক) নীট অবসরভাতার পিরমাণ ....................................................... 
 (খ) এককালীন থাক টাকা      ....................................................... 
 (গ) অিজত র নগদায়ন ............................................................ 
 (ঘ) অবসরভাতা া তার র  হইবার তািরখ .................................... 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
............................................. 
উপ  ক পে র দ খত ও িসল 

 
 



                                বাংলােদশ গেজট, অিতির , ম ২৯, ২০০২                                            ২৪৩৩ 
 

তফিসল-৩ 
[ধারা ২৭ (২) ] 

ি তীয় ভাগ 
‘ঙ’ অংশ 

 
(এই অংশ অভ ম রীন িনরী া িবভাগ রণ কিরেব) 

১। িনরী ােম  অ েমাদনেযা  
 (ক) গণনােযা  চা রীর পিরমাণ ....................................................... 
 (খ) অবসরভাতার পিরমাণ  ............................................................ 
 (গ) এককালীন থাক টাকার পিরমাণ ............................................... 
 (ঘ) অিজত  নগদায়ন এর পিরমাণ .............................................. 
২। িমক নং ১ এ উিল িখত পিরমাণ বা িববরণী স েক 
 শাসন শাখার সিহত ি তম পাষেণর 
 সংি  কারণ (যিদ থােক) .............................................................................. 
৩। অবসরভাতা া তার র  হইবার তািরখ .............................................................................. 
 

............................................. 
মতা া  কমকতার দ খত ও িসল 

 
( শাসন শাখা রণ কিরেব) 

১। অবসরভাতার িহসাব িনরী ােম  দখা যায় য, 
 (ক) উহার িহসাব স ক, পিরমাণ ............................................ 
 (খ) উহার িহসাব স ক নেহ ............................................... ম  
  ....................................................................................................................... 
 
২। অবসরভাতা/এককালীন থাক টাকা/অিজত  নগদায়ন এর ই  ন র ...................................................... 
 ......................................... তািরখ .................................................................... 
                               
 

.............................................. 
মতা া  কমকতার দ খত ও িসল 

 
 
 



২৪৩৪                                বাংলােদশ গেজট, অিতির , ম ২৯, ২০০২                                             
 

তফিসল-৩ 
[ধারা ২৭ (২) ] 

তীয় ভাগ 
‘ক’  

 
অবসরভাতা, ইত ািদ দােনর আেদশ 

 
ন র .............................................................                                   তািরখঃ .................................... 

 
অবসরভাতার 

ণী ও উহা 
ম রীর 
আেদেশর 
তািরখ 

হণকারীর 
ি গত 

সনা করণ িচ  

উ তা 
িমটার/ সি িমটার 

জ  তািরখ হণকারীর কানা েদয় মািসক 
অবসরভাতার 
পিরমাণ 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

   

 
পরবত  িনেদশ না দওয়া পযম  এত ারা জনাব/ বগম .......................................................................................... 
এর অবসর হেণর ি েত- 
 
(ক) নীট অবসরভাতা িহসােব ............................................. টাকা ম র করা হইল। 
           উ  অবসরভাতা িতমাস শষ হইবার পর াহােক/মেনানীত বা মতা া  ি  জনাব/ বগম 
................................................................................. ক দানেযা  হইেব। 
 
(খ) ................................. টাকা  সমপেণর িবপরীেত ............................................................... টাকা এককালীন 
ম র করা হইল, যাহা এককালীন তাহােক/মেনানীত বা মতা া  ি  জনাব/ বগম ............................................... ক 

দান করা হইল। 
 
(গ) অিজত র নগদায়ন বাবদ ........................................ টাকা ম র করা হইল, যাহা তাহােক মেনানীত ি / মতা া  

ি  জনাব/ বগম ..................................................... ক দান করা হইেব। 
 
 
 
 
 

......................................... 
উপ  ক পে র দ খত ও িসল 
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তফিসল-৩ 
[ধারা ২৭ (৩) ] 

চ থ  ভাগ 
অবসরভাতা পিরেশাধ বিহ 

িবএস আই 
  

 
 

ছিব 
 
 
 

 

 
অবসর া  কমচারীর নাম ও সবেশষ পদবী 
অবসর ভাতা হণকারীর নাম ....................................................................................................................... 
কমচারী/অবসরভাতা হণকারীর কানা .......................................................................................................... 
 
অবসরভাতা া তা ও 
অ েমাদেনর তািরখ 

জ তািরখ অবসরভাতার িত মািসক মাট অবসর-ভাতার 
পিরমাণ 

 
 
 
 

   

 
 

 নং ........................................................... 
তািরখঃ ........................................................... 
 
পরবত  িনেদশ দান না করা 
পযম  িন বিণত ি েক িন বিণত 
ভােব দান কর ন- 
 
জনাব/ বগম ................................................................................... 
নীট অবসরভাতা ........................................................... টাকা (কথায়) ........................................................ 
টাকা যাহা িত মাস শষ হওয়ার পর ধার পিরেশাধেযা  এবং সমিপত অবসরভাতার িবপরীেত এককালীন ........................... 
টাকা দান কর ন। 
 

............................................... 
উপ  ক পে র দ খত ও িসল 

 
 

িত  
................................................ 
.............................................. 
.............................................. 



২৪৩৬                                বাংলােদশ গেজট, অিতির , ম ২৯, ২০০২                                             
 

দ  অবসরভাতার 
বৎসর ও মাস 

পিরেশােধর তািরখ দ  টাকার পিরমাণ িবতরণকারী কমকতার 
া র 

ম  

জা য়ারী/২০     
ফ য়ারী/২০     

মাচ/২০     
এি ল/২০     
ম/২০     
ন/২০     
লাই/২০     

আগ /২০     
সে র/২০     

অে াবর/২০     
নেভ র/২০     
িডেস র/২০     
 
 
বাংলােদশ া াডস এ  টি ং ইনি উশন এর আেদশ েম 
মাঃ ৎফর রহমান চৗ রী 

মহাপিরচালক 
বাংলােদশ া াডস এ  টি ং ই উশন 
ঢাকা-১২০৮। 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

মাঃ সােরায়ার ামান (উপ-সিচব), উপ-িনয় ক, বাংলােদশ সরকারী াণালয়, ঢাকা ক ক ি ত। 
মাঃ আিমন েবরী আলম, উপ-িনয় ক, বাংলােদশ ফরম  ও কাশনা অিফস, 

তজ াও, ঢাকা ক ক কািশত। 


