
পেনশন কার্ যক্রম সহজিকরণ

পসবার নাম



নারজিস সুলতানা

উে-েজরচালক

কম যচারী প্রশাসন েজরদপ্তর

বাাংলাদদশ েল্লী জবদ্যুতায়ন পবার্ য

এজনফার সুলতানা

উে-েজরচালক (চঃ দাঃ)

কম যচারী প্রশাসন েজরদপ্তর

বাাংলাদদশ েল্লী জবদ্যুতায়ন পবার্ য

তাদহরা পবিম

উে-েজরচালক

জহসাব েজরদপ্তর

বাাংলাদদশ েল্লী জবদ্যুতায়ন পবার্ য

মাহমুদ্যল হাসান

সহকারী পিনাদরল ম্যাদনিার (আইটি)

আইজসটি েজরদপ্তর

বাাংলাদদশ েল্লী জবদ্যুতায়ন পবার্ য

দদলর েজরজচজত



শুরু

আদবদন ( ছুটি নিদায়ন)

অজফস সহকারী এর জনকট দাজিল

েজরচালক কর্তযক উে-েজরচালক এর জনকট পপ্ররণ

উচ্চমান সহকারী কর্তযক সহকারী েজরচালক (পবজনজফট) পক নজি পপ্ররণ

সহকারী েজরচালক(পবজনজফট) কর্তযক অজিযত ছুটির জহসাব জনরুেদনর িন্য সহকারী েজরচালক (কম য) বরাবর পপ্ররণ

সহকারী েজরচালক (পবজনজফট) কর্তযক উচ্চমান সহকারীদক নজি পবর করার জনদদ যশ

উে-েজরচালক কর্তযক সহকারী েজরচালক এর জনকট পপ্ররণ

স-১

জবদ্যমান েদ্ধজতর প্রদসস ম্যাে
ধাে সাংখ্যা                  - ১২৩ টি

সম্পৃক্ত িনবদলর সাংখ্যা  - ২৪ িন

সময়  - ১০ + ৭ + ২০  = ৩৭ জদন 



সহকারী েজরচালক (পবজনজফট) কর্তযক নজি প্রজক্রয়াকরণ পূব যক অভ্ুন্তরীণ জনরীক্ষা েজরদপ্তদরর মতামদতর িন্য উে-েজরচালক বরাবর পপ্ররণ

উে-েজরচালক কর্তযক েজরচালক বরাবর পপ্ররণ

েজরচালক কর্তযক অজফস সহকারী/পর্সোস এর জনকট পপ্ররণ

অজফস সহকারী কর্তযক নজিটি েজরচালক বরাবর পপ্ররণ

অভ্ুন্তরীন জনরীক্ষা েজরদপ্তর কর্তযক মতামত প্রদানপূব যক নজিটি পুনরায় কপ্রে এর পর্সোদস পপ্ররণ

নজিদত পর্সোস নম্বর  প্রদানপুব যক অভ্ুন্তরীন জনরীক্ষা েজরদপ্তদর পপ্ররণ

সহকারী েজরচালক (কম য) কর্তযক সহকারী েজরচালক(পবজনজফট) বরাবর ছুটির জহসাবসহ নজি পপ্ররণ

স-২

স-১



সহকারী েজরচালক (পবজনজফট) কর্তযক প্রশাসজনক অনুদমাদদনর িন্য নজি প্রজক্রয়াকরণ পূব যক উে-েজরচালক বরাবর পপ্ররণ

উে-েজরচালক কর্তযক েজরচালক বরাবর পপ্ররণ

েজরচালক কর্তযক সদস্য (প্রশাসন) বরাবর উেস্থােদনর িন্য পর্সোদস পপ্ররন

নজিদত পর্সোস নম্বর  প্রদানপুব যক নজিটি সদস্য (প্রশাসন) বরাবর পপ্ররণ

সদস্য (প্রশাসন) কর্তযক পচয়ারম্যান মদহাদয় বরাবর উেস্থােন

েজরচালক কর্তযক উে-েজরচালক বরাবর পপ্ররণ

উে-েজরচালক কর্তযক সহকারী েজরচালক(পবজনজফট) এর জনকট পপ্ররণ

স-২

স-৩



েজরচালক কর্তযক উে-েজরচালক এর জনকট পপ্ররণ

সহকারী েজরচালক(পবজনজফট) কর্তযক প্রস্তুতকৃত দপ্তরাদদশ েজরচালদকর স্বাক্ষদরর িন্য উে-েজরচালক বরাবর পপ্ররণ

উে-েজরচালক কর্তযক েজরচালক বরাবর পপ্ররণ

উে-েজরচালক কর্তযক সহকারী েজরচালক এর জনকট পপ্ররণ

পচয়ারম্যান মদহাদয় কর্তযক অনুদমাদনপূব যক নজিটি সদস্য (প্রশাসন) বরাবর পপ্ররণ

সদস্য (প্রশাসন) কর্তযক েজরচালক (কপ্রে) মাকযপূব যক পর্সোদস  পপ্ররণ

স-৪

স-৩

সহকারী েজরচালক (পবজনজফট) কর্তযক দপ্তরাদদশ ততজর



উে-েজরচালক (পবজনজফট) বরাবর পর্সোস কর্তযক জবল পপ্ররণ

উে-েজরচালক (পবজনজফট) কর্তযক সহকারী েজরচালক বরাবর জবল পপ্ররণ

সহকারী েজরচালক কর্তযক জবল র্াচাই বাছাই কদর ভ্াউচার প্রস্তুদতর িন্য জহসাব রক্ষকদক প্রদান

েজরচালক কর্তযক দপ্তরাদদদশ স্বাক্ষর প্রদানপূব যক পর্সোদস পপ্ররণ

অজফস সহকারী কর্তযক স্বাক্ষজরত দপ্তরাদদদশ স্মারক নম্বর প্রদানপূব যক জহসাব েজরদপ্তর ও পসবা গ্রহীতা বরাবর পপ্ররন এবাং মাস্টার ফাইদল সাংরক্ষণ

েজরচালক (জহসাব) কর্তযক পবজনজফট শািায়  পপ্ররণ

আদবদনকারী কর্তযক জহসাব েজরদপ্তদর জবল দাজিল

স-৫

স-৪



স্বাক্ষজরত পচক পসবা গ্রহীতাদক প্রদান

প্রস্তুতকৃত পচক স্বাক্ষদরর িন্য জনব যাজচত ২িন কম যকতযা বরাবর উেস্থােন

সহকারী েজরচালক ভ্াউচাদরর সঠিকতা র্াচাইপূব যক জহসাবভূজক্ত ও স্বাক্ষর প্রদান কদর উে-েজরচালক (পবজনজফট)/েজরচালক(জহসাব) বরাবর পপ্ররণ

উে-েজরচালক/ েজরচালক কর্তযক স্বাক্ষজরত ভ্াউচার পচক প্রস্তুদতর জনজমত্ত  ্যয়য়ন শািায় পপ্ররণ

স-৫

স-৬

্যয়য়ন শািায় জহসাব রক্ষক কর্তযক ভ্াউচাদরর জভ্জত্ত দত পচক প্রস্তুতকরণ

জহসাব রক্ষক কর্তযক ভ্াউচার প্রস্তুত এবাং স্বাক্ষর প্রদানপূব যক সহকারী েজরচালক বরাবর পপ্ররণ



আদবদন (GPF)

অজফস সহকারী এর জনকট দাজিল এবাং েজরচালক পক পপ্ররন

েজরচালক কর্তযক উে-েজরচালক এর জনকট পপ্ররণ

উে-েজরচালক কর্তযক নজিটি েজরচালক বরাবর পপ্ররণ

েজরচালক কর্তযক েজরচালক (জহসাব) পক মাকযপূব যক পর্সোদস পপ্ররণ

সহকারী েজরচালক (পবজনজফট) কর্তযক জহসাব েজরদপ্তর হদত জিজে তহজবদলর চূড়ান্ত জহসাদবর িন্য  উে-েজরচালক বরাবর পনাট উেস্থােন

উে-েজরচালক কর্তযক সহকারী েজরচালক এর জনকট পপ্ররণ

স-৭

স-৬



উে-েজরচালক (পবজনজফট) কর্তযক সহকারী েজরচালক (পবজনজফট) বরাবর পপ্ররণ

সহকারী েজরচালক (পবজনজফট) কর্তযক জিজে তহজবদলর চূড়ান্ত জহসাব উে-েজরচালক (পবজনজফট) পক প্রদান

পর্সোস(জহসাব) হদত পর্সোস (কপ্রে) পত প্রদান 

েজরচালক (জহসাব) কর্তযক পর্সোদস (জহসাব) প্রদান 

উে-েজরচালক (পবজনজফট) কর্তযক েজরচালক (জহসাব) এর জনকট পপ্ররণ

অজফস সহকারী কর্তযক নম্বর প্রদানপূব যক জহসাব েজরদপ্তদর পপ্ররণ 

েজরচালক (জহসাব) কর্তযক উে-েজরচালক (পবজনজফট) বরাবর পপ্ররণ

স-৮

স-৭



সহকারী েজরচালক(পবজনজফট) কর্তযক প্রস্তুতকৃত দপ্তরাদদশ েজরচালদকর স্বাক্ষদরর িন্য উে-েজরচালক বরাবর পপ্ররণ

উে-েজরচালক কর্তযক েজরচালক বরাবর পপ্ররণ

পর্সোস হদত অজফস সহকারী কর্তযক েজরচালক (কপ্রে) বরাবর পপ্ররণ

েজরচালক (কপ্রে) কর্তযক উে-েজরচালক পক প্রদান

সহকারী েজরচালক(পবজনজফট) কর্তযক “প্রজভ্দর্ন্ড ফান্ড ট্রাজি পবার্ য” এর জনকট উেস্থােদনর িন্য কার্ যজববরনী প্রণয়ন ও ট্রাজি পবাদর্ যর স্বাক্ষর গ্রহণ

উে-েজরচালক কর্তযক সহকারী েজরচালক(পবজনজফট) বরাবর পপ্ররণ

স-৮

স-৯

জিজেএফ এর চূড়ান্ত অি য েজরদশাদধর িন্য দপ্তরাদদশ প্রস্তুত



উে-েজরচালক (পবজনজফট) বরাবর পর্সোস কর্তযক জবল পপ্ররণ

উে-েজরচালক (পবজনজফট) কর্তযক সহকারী েজরচালক বরাবর জবল পপ্ররণ

েজরচালক কর্তযক দপ্তরাদদদশ স্বাক্ষর প্রদানপূব যক পর্সোদস পপ্ররণ

অজফস সহকারী কর্তযক স্বাক্ষজরত দপ্তরাদদদশ স্মারক নম্বর প্রদানপূব যক জহসাব েজরদপ্তর ও পসবা গ্রহীতা বরাবর পপ্ররন এবাং মাস্টার ফাইদল সাংরক্ষণ

েজরচালক (জহসাব) কর্তযক দপ্তরাদদশ উে-েজরচালক পবজনজফট শািায়  পপ্ররণ

আদবদনকারী কর্তযক জহসাব েজরদপ্তদরর পর্সোদস জবল দাজিল

উে-েজরচালক (পবজনজফট) কর্তযক সহকারী েজরচালক বরাবর  পপ্ররণ

স-১০

স-৯



স্বাক্ষজরত পচক পসবা গ্রহীতাদক প্রদান

প্রস্তুতকৃত পচক স্বাক্ষদরর িন্য ট্রাজি পবাদর্ যর  জনব যাজচত ২িন সদস্য বরাবর উেস্থােন

সহকারী েজরচালক কর্তযক জবল র্াচাই বাছাই কদর ভ্াউচার প্রস্তুদতর িন্য জহসাব রক্ষকদক প্রদান

সহকারী েজরচালক সঠিকতা র্াচাইপূব যক জহসাবভূজক্ত ও স্বাক্ষর প্রদান কদর উে-েজরচালক (পবজনজফট)/েজরচালক(জহসাব) বরাবর পপ্ররণ

উে-েজরচালক/ েজরচালক কর্তযক স্বাক্ষজরত ভ্াউচার পচক প্রস্তুদতর জনজমত্ত  ্যয়য়ন শািায় পপ্ররণ

স-১০

স-১১

জহসাব রক্ষক কর্তযক ভ্াউচার প্রস্তুত এবাং স্বাক্ষর প্রদানপূব যক সহকারী েজরচালক বরাবর পপ্ররণ

্যয়য়ন শািায় জহসাব রক্ষক কর্তযক ভ্াউচাদরর জভ্জত্ত দত পচক প্রস্তুতকরণ



PRL উত্ত ীণ য হওয়ার ১ মাস পূদব য পসবাগ্রহীতা কর্তযক জনধ যাজরত ফম য সাংগ্রহ 

অজফস সহকারী কর্তযক েজরচালক বরাবর পপ্ররণ

েজরচালক কর্তযক উে-েজরচালক এর জনকট পপ্ররণ

সহকারী েজরচালক কর্তযক ২১ জদদনর মদে তথ্য সাংগ্রহ করতঃ জনজদ যি তফসীদলর জনধ যজরত অাংশ পূরনপূব যক অভ্ুন্তরীন জনরীক্ষা েজরদপ্তদর নজি পপ্ররণ  

উে-েজরচালক কর্তযক সহকারী েজরচালক এর জনকট পপ্ররণ

সাংগৃজহত ফম য পূরণ পূব যক উধ যতন কর্তযেদক্ষর স্বাক্ষর গ্রহণ করতঃ কপ্রে এর পর্সোদস িমা প্রদান  

স-১২

স-১১

সহকারী েজরচালক (পবজনজফট) কর্তযক পদনা োওনা তথ্য সাংগ্রদহর িন্য েত্র প্রস্তুতকরত সাংজিি 

দপ্তর সমূদহ পপ্ররণ



সহকারী েজরচালক কর্তযক পেনশন জনধ যারন কজমটিদত উেস্থােদনর িন্য উে-েজরচালক বরাবর নজি পপ্ররণ

উে-েজরচালক কর্তযক সহকারী েজরচালক এর জনকট পপ্ররণ

উে-েজরচালক কর্তযক েজরচালক বরাবর নজি পপ্ররণ

েজরচালক কর্তযক েজরচালক(জহসাব) পক মাকযপূব যক পর্সোদস নজি পপ্ররণ

অভ্ুন্তরীন জনরীক্ষা েজরদপ্তর কর্তযক র্াচাই করতঃ তফসীদলর অবজশি অাংশ পুরনপূব যক কপ্রে এর পর্সোদস পপ্ররণ 

অজফস সহকারী কর্তযক েজরচালক বরাবর পপ্ররণ 

েজরচালক  কর্তযক উে-েজরচালক বরাবর পপ্ররণ

স-১৩

স-১২



সভ্ার  স্বাক্ষজরত কার্ যজববরনী নজিভূক্ত কদর েজরচালক (কপ্রে) বরাবর পপ্ররদণর িন্য পর্সোদস প্রদান

েজরচালক (জহসাব) কর্তযক পেনশন কজমটির সভ্া আহবান

্যয়জক্তনজি পর্সোস হদত েজরচালক (কপ্রে) বরাবর পপ্ররন

েজরচালক (কপ্রে) কর্তযক উে-েজরচালক বরাবর পপ্ররণ

পর্সোস (কপ্রে)  হদত পর্সোস(জহসাব) এ নজি পপ্ররণ

পর্সোস(জহসাব) কর্তযক েজরচালক(জহসাব) বরাবর নজি পপ্ররণ

স-১৩

স-১৪



পচয়ারম্যান মদহাদদয়র অনুদমাদনক্রদম সদস্য (প্রশাসন) বরাবর নজি পপ্ররণ

পেনশন মঞ্জুরকারী কর্তযেদক্ষর অনুদমাদদনর িন্য সহঃ েজরচালক নজি প্রজক্রয়াকরণ পূব যক উে-েজরচালদকর জনকট উেস্থােন 

উে-েজরচালক কর্তযক সহকারী েজরচালক এর জনকট পপ্ররণ

উে-েজরচালক কর্তযক েজরচালক বরাবর নজি পপ্ররণ

েজরচালক কর্তযক সদস্য (প্রশাসন) পক  মাকয পূব যক  পর্সোদস নজি পপ্ররণ

পর্সোস (কপ্রে)  হদত (সদস্য, প্রশাসন) বরাবর নজি পপ্ররণ

সদস্য(প্রশাসন) হদত পচয়ারম্যান মদহাদয়  বরাবর নজি পপ্ররণ

স-১৫

স-১৪



সদস্য (প্রশাসন) কর্তযক কপ্রে এর পর্সোদস নজি পপ্ররন 

পর্সোস কর্তযক েজরচালক এর জনকট দাজিল

েজরচালক কর্তযক উে-েজরচালক এর জনকট পপ্ররণ

দপ্তরাদদদশ স্বাক্ষদরর জনজমত্ত  উে-েজরচালক কর্তযক েজরচালক বরাবর উেস্থােন 

উে-েজরচালক কর্তযক সহকারী েজরচালক এর জনকট পপ্ররণ

স-১৫

স-১৬

সহকারী েজরচালক কর্তযক পেনশন মঞ্জুরীকরণ দপ্তরাদদশ প্রণয়নপূব যক  উে-েজরচালক বরাবর নজি পপ্ররণ



েজরচালক কর্তযক দপ্তরাদদদশ স্বাক্ষর প্রদানপূব যক পর্সোদস পপ্ররন

অজফস সহকারী কর্তযক স্বাক্ষজরত দপ্তরাদদদশ স্মারক নম্বর প্রদানপূব যক জহসাব েজরদপ্তর ও পসবা গ্রহীতা বরাবর পপ্ররন এবাং মাস্টার ফাইদল সাংরক্ষণ

েজরচালক (জহসাব) কর্তযক দপ্তরাদদশ উে-েজরচালক পবজনজফট শািায়  পপ্ররণ

আদবদনকারী কর্তযক জহসাব েজরদপ্তদরর পর্সোদস জবল দাজিল

উে-েজরচালক (পবজনজফট) দপ্তরাদদশটি নজতিাত করার িন্য সহকারী েজরচালক বরাবর  পপ্ররণ

উে-েজরচালক (পবজনজফট) বরাবর পর্সোস কর্তযক জবল পপ্ররণ

উে-েজরচালক (পবজনজফট) কর্তযক সহকারী েজরচালক বরাবর জবল পপ্ররণ

স-১৭

স-১৬



স্বাক্ষজরত পচক পসবা গ্রহীতাদক প্রদান

প্রস্তুতকৃত পচক স্বাক্ষদরর িন্য পেনশন কজমটির জনব যাজচত ২িন সদস্য বরাবর উেস্থােন

সহকারী েজরচালক কর্তযক জবল র্াচাই বাছাই কদর ভ্াউচার প্রস্তুদতর িন্য জহসাব রক্ষকদক প্রদান

সহকারী েজরচালক ভ্াউচাদরর সঠিকতা র্াচাইপূব যক জহসাবভূজক্ত ও স্বাক্ষর প্রদান কদর উে-েজরচালক (পবজনজফট)/েজরচালক(জহসাব) বরাবর পপ্ররণ

উে-েজরচালক/ েজরচালক কর্তযক স্বাক্ষজরত ভ্াউচার পচক প্রস্তুদতর জনজমত্ত  ্যয়য়ন শািায় পপ্ররণ

পশষ

স-১৭

জহসাব রক্ষক কর্তযক ভ্াউচার প্রস্তুত এবাং স্বাক্ষর প্রদানপূব যক সহকারী েজরচালক বরাবর পপ্ররণ

্যয়য়ন শািায় জহসাব রক্ষক কর্তযক ভ্াউচাদরর জভ্জত্ত দত পচক প্রস্তুতকরণ



১। পসবাগ্রহীতা সরাসজর এদস আদবদনেদত্রর নমুনা সাংগ্রহপূব যক পূরন কদর িমা প্রদান।

২। আদবদন প্রাজপ্তর ের উচ্চমান সহকারী হদত সাংজিি পসবাগ্রহীতার নজি সাংগ্রহ।

৩। সহকারী েজরচালক (কম য) হদত আদবদনকারীর অজিযত ছুটির তথ্য সাংগ্রহ।

৪। PRL উত্ত ীণ য হওয়ার ১ মাস পূদব য পসবাগ্রহীতাদক কম যচারী প্রশাসন েজরদপ্তর হদত সরাসজর 

এদস জনধ যাজরত ফম য সাংগ্রহ করদত হয়।

৫। প্রশাসজনক অনুদমাদদনর ের নজি র্াউন মাজকযাং এ অজতজরক্ত সময় ্যয়য় হয়।

৬। আদবদন োওয়ার পপ্রজক্ষদত জিজে তহজবদলর চূড়ান্ত জহসাব সাংগ্রহ করা হয়।

৭। পেনশদনর আদবদন প্রাজপ্তর ের জবজভ্ন্ন দপ্তর/েজরদপ্তর হদত পদনা োওনার তথ্য সাংগ্রহ।

জবদ্যমান েদ্ধজতর সমস্যাসমূহ



সমস্যা -১: পসবাগ্রহীতা সরাসজর এদস আদবদনেদত্রর নমুনা সাংগ্রহপূব যক পূরন কদর িমা প্রদান।

প্রস্তাবনা-১: আদবদন েদত্রর নমুনা/প্রস্তাজবত ফম য বােজবদবার জনিস্ব ওদয়বসাইদট প্রকাশ করা র্ার ফদল

পসবাগ্রহীতাদক নমুনা/প্রস্তাজবত ফম য সাংগ্রদহর িন্য সরাসজর অজফদস আসার প্রদয়ািন হদব না।

ওদয়বসাইট হদত সাংগৃজহত ফম য পূরণ পূব যক প্রদয়ািনীয় দজললাজদ সাংযুক্তকরতঃ আদবদন

র্াকদর্াদি পপ্ররন করদত োদর।

সমস্যা -২: আদবদন প্রাজপ্তর ের উচ্চমান সহকারী হদত সাংজিি পসবাগ্রহীতার নজি সাংগ্রহ।

প্রস্তাবনা-২: পর্সকল কম যকতযা/কম যচারীিণ অবসদর িমন করদবন তাদদর মাসজভ্জত্ত ক তাজলকা প্রস্তুত ও

্যয়জক্ত নজি ক্রমানুসাদর সজিতকরণ র্ার ফদল দ্রুত পসবা প্রদান করা র্াদব এবাং তািাদা

প্রদানসহ প্রদয়ািনীয় ্যয়বস্থা গ্রহণ করা র্াদব।

জবদ্যমান সমস্যাসমূদহর প্রস্তাজবত সমাধান



সমস্যা -৩: সহকারী েজরচালক (কম য) হদত আদবদনকারীর অজিযত ছুটির তথ্য সাংগ্রহ।

প্রস্তাবনা-৩: পর্সকল কম যকতযা/কম যচারীিণ অবসদর িমন করদবন তাদদর অজিযত ছুটির জহসাব ৩মাস

পূদব যই সহকারী েজরচালক(কম য) কর্তযক প্রস্তুত কদর রািদল দ্রুততার সাদি পসবাগ্রহীতার

নজি প্রজক্রয়াকরণ সম্ভবের হদব।

সমস্যা -৪: প্রশাসজনক অনুদমাদদনর ের নজি র্াউন মাজকযাং এ অজতজরক্ত সময় ্যয়য় হয়।

প্রস্তাবনা-৪: নজিদত প্রশাসজনক অনুদমাদদনর ের দপ্তরাদদশ িারীর িন্য নজিটি সরাসজর সাংজিি

কম যকতযা বরাবর পপ্ররণ করা হদল অজতজরক্ত সময় ্যয়য় হদবনা।

জবদ্যমান সমস্যাসমূদহর প্রস্তাজবত সমাধান



সমস্যা -৫: আদবদন োওয়ার পপ্রজক্ষদত জিজে তহজবদলর চূড়ান্ত জহসাব সাংগ্রহ করা হয়।

প্রস্তাবনা-৫:   কম যচারী প্রশাসন েজরদপ্তর কর্তযক প্রস্তুতকৃত অবসর গ্রহদণর তাজলকার জভ্জত্ত দত কম যকতযা/কম যচারীিদণর PRL

এর ৬ মাস পূজতযদত জহসাব েজরদপ্তর হদত জিজে তহজবদলর চূড়ান্ত জহসাব কম যচারী প্রশাসন েজরদপ্তদর পপ্ররণ করা 

হদল পসবাগ্রহীতার আদবদন ও সাংজিি অজতজরক্ত কার্ যাবলী ছাড়াই দ্রুততার সাদি জিজে তহজবদলর চূড়ান্ত অি য 

েজরদশাধ করা সম্ভব।

জবদ্যমান সমস্যাসমূদহর প্রস্তাজবত সমাধান

সমস্যা -৬: পেনশদনর আদবদন প্রাজপ্তর ের জবজভ্ন্ন দপ্তর/েজরদপ্তর হদত পদনা োওনার তথ্য সাংগ্রহ।

প্রস্তাবনা-৬: পেনশদনর আদবদন প্রাজপ্তর িন্য অদেক্ষা না কদরই জনধ যাজরত সমদয়র মদেই পদনা োওনার তথ্য

জবজভ্ন্ন দপ্তর/েজরদপ্তর হদত সাংগ্রহ করা হদল দ্রুততার সাদি পসবাপ্রদান সম্ভব হদব।



শুরু

ওদয়বসাইদট হদত আদবদন ফম য র্াউনদলার্ জদদয় পূরন এবাং ই-পমইদল / র্াকদর্াদি পপ্ররণ

অজফস সহকারী কর্তযক গ্রহণপূব যক েজরচালক(কপ্রে)বরাবর পপ্ররণ

েজরচালক কর্তযক উে-েজরচালক এর জনকট পপ্ররণ

উে-েজরচালক কর্তযক সহকারী েজরচালক এর জনকট পপ্ররণ

স-১

প্রস্তাজবত েদ্ধজতর প্রদসস ম্যাে

ধাে সাংখ্যা                  - ১০১টি

সম্পৃক্ত িনবদলর সাংখ্যা  - ২২ িন

সময়  - ০৭ + ০৪ + ১৫  = ২৬ জদন 



সহকারী েজরচালক (পবজনজফট) কর্তযক নজি প্রজক্রয়াকরণ পূব যক অভ্ুন্তরীণ জনরীক্ষা েজরদপ্তদরর মতামদতর িন্য উে-েজরচালক বরাবর উেস্থােন

উে-েজরচালক কর্তযক েজরচালক বরাবর পপ্ররণ

েজরচালক কর্তযক অজফস সহকারী/পর্সোস এর জনকট পপ্ররণ

অজফস সহকারী কর্তযক নজিটি েজরচালক বরাবর পপ্ররণ

অভ্ুন্তরীন জনরীক্ষা েজরদপ্তর কর্তযক মতামত প্রদানপূব যক নজিটি পুনরায় কপ্রে এর পর্সোদস পপ্ররণ

নজিদত পর্সোস নম্বর  প্রদানপুব যক অভ্ুন্তরীন জনরীক্ষা েজরদপ্তদর পপ্ররণ

স-২

স-১



সহকারী েজরচালক (পবজনজফট) কর্তযক প্রশাসজনক অনুদমাদদনর িন্য নজি প্রজক্রয়াকরণ পূব যক উে-েজরচালক বরাবর উেস্থােন

উে-েজরচালক কর্তযক েজরচালক বরাবর পপ্ররণ

েজরচালক কর্তযক সদস্য (প্রশাসন) বরাবর উেস্থােদনর িন্য পর্সোদস পপ্ররন

নজিদত পর্সোস নম্বর  প্রদানপুব যক নজিটি সদস্য (প্রশাসন) বরাবর উেস্থােন

সদস্য (প্রশাসন) কর্তযক পচয়ারম্যান মদহাদয় বরাবর অনুদমাদদনর িন্য উেস্থােন

েজরচালক কর্তযক সহকারী েজরচালক(পবজনজফট) এর জনকট পপ্ররণ

স-২

স-৩



সহকারী েজরচালক(পবজনজফট) কর্তযক প্রস্তুতকৃত দপ্তরাদদশ েজরচালদকর স্বাক্ষদরর িন্য উে-েজরচালক বরাবর পপ্ররণ

উে-েজরচালক কর্তযক েজরচালক বরাবর পপ্ররণ

েজরচালক কর্তযক সরাসজর সহকারী েজরচালক এর জনকট পপ্ররণ

পচয়ারম্যান মদহাদয় কর্তযক অনুদমাদনপূব যক নজিটি সরাসজর েজরচালক (কপ্রে) বরাবর পপ্ররণ

স-৪

স-৩

সহকারী েজরচালক (পবজনজফট) কর্তযক দপ্তরাদদশ ততজর



উে-েজরচালক (পবজনজফট) বরাবর পর্সোস কর্তযক জবল পপ্ররণ

উে-েজরচালক (পবজনজফট) কর্তযক সহকারী েজরচালক বরাবর জবল পপ্ররণ

সহকারী েজরচালক কর্তযক জবল র্াচাই বাছাই কদর ভ্াউচার প্রস্তুদতর িন্য জহসাব রক্ষকদক প্রদান

েজরচালক কর্তযক দপ্তরাদদদশ স্বাক্ষর প্রদানপূব যক পর্সোদস পপ্ররণ

অজফস সহকারী কর্তযক স্বাক্ষজরত দপ্তরাদদদশ স্মারক নম্বর প্রদানপূব যক জহসাব েজরদপ্তর ও পসবা গ্রহীতা বরাবর পপ্ররন এবাং মাস্টার ফাইদল সাংরক্ষণ

েজরচালক (জহসাব) কর্তযক পবজনজফট শািায়  পপ্ররণ

আদবদনকারী কর্তযক জহসাব েজরদপ্তদর জবল দাজিল

স-৫

স-৪



স্বাক্ষজরত পচক পসবা গ্রহীতাদক প্রদান

প্রস্তুতকৃত পচক স্বাক্ষদরর িন্য জনব যাজচত ২িন কম যকতযা বরাবর উেস্থােন

সহকারী েজরচালক ভ্াউচাদরর সঠিকতা র্াচাইপূব যক জহসাবভূজক্ত ও স্বাক্ষর প্রদান কদর উে-েজরচালক (পবজনজফট)/েজরচালক(জহসাব) বরাবর পপ্ররণ

উে-েজরচালক/ েজরচালক কর্তযক স্বাক্ষজরত ভ্াউচার পচক প্রস্তুদতর জনজমত্ত  ্যয়য়ন শািায় পপ্ররণ

স-৫

স-৬

্যয়য়ন শািায় জহসাব রক্ষক কর্তযক ভ্াউচাদরর জভ্জত্ত দত পচক প্রস্তুতকরণ

জহসাব রক্ষক কর্তযক ভ্াউচার প্রস্তুত এবাং স্বাক্ষর প্রদানপূব যক সহকারী েজরচালক বরাবর পপ্ররণ



সহকারী েজরচালক (পবজনজফট) কর্তযক জিজে তহজবদলর চূড়ান্ত জহসাব উে-েজরচালক (পবজনজফট) পক প্রদান

পর্সোস(জহসাব) হদত পর্সোস (কপ্রে) পত প্রদান 

েজরচালক (জহসাব) কর্তযক পর্সোদস (জহসাব) প্রদান 

উে-েজরচালক (পবজনজফট) কর্তযক েজরচালক (জহসাব) এর জনকট পপ্ররণ

স-৭

স-৬

জিজে তহজবদলর চূড়ান্ত জহসাব প্রদাদনর  িন্য কপ্রে কর্তযক বছদরর শুরুদত অবসর প্রাপ্তদদর তাজলকা জহসাব েজরদপ্তর এ পপ্ররন 



সহকারী েজরচালক(পবজনজফট) কর্তযক প্রস্তুতকৃত দপ্তরাদদশ েজরচালদকর স্বাক্ষদরর িন্য উে-েজরচালক বরাবর পপ্ররণ

উে-েজরচালক কর্তযক েজরচালক বরাবর পপ্ররণ

পর্সোস হদত অজফস সহকারী কর্তযক েজরচালক (কপ্রে) বরাবর পপ্ররণ

েজরচালক (কপ্রে) কর্তযক উে-েজরচালক পক প্রদান

সহকারী েজরচালক(পবজনজফট) কর্তযক “প্রজভ্দর্ন্ড ফান্ড ট্রাজি পবার্ য” এর জনকট উেস্থােদনর িন্য কার্ যজববরনী প্রণয়ন ও ট্রাজি পবাদর্ যর স্বাক্ষর গ্রহণ

উে-েজরচালক কর্তযক সহকারী েজরচালক(পবজনজফট) বরাবর পপ্ররণ

স-৭

স-৮

জিজেএফ এর চূড়ান্ত অি য েজরদশাদধর িন্য দপ্তরাদদশ প্রস্তুত



উে-েজরচালক (পবজনজফট) বরাবর পর্সোস কর্তযক জবল পপ্ররণ

উে-েজরচালক (পবজনজফট) কর্তযক সহকারী েজরচালক বরাবর জবল পপ্ররণ

েজরচালক কর্তযক দপ্তরাদদদশ স্বাক্ষর প্রদানপূব যক পর্সোদস পপ্ররণ

অজফস সহকারী কর্তযক স্বাক্ষজরত দপ্তরাদদদশ স্মারক নম্বর প্রদানপূব যক জহসাব েজরদপ্তর ও পসবা গ্রহীতা বরাবর পপ্ররন এবাং মাস্টার ফাইদল সাংরক্ষণ

েজরচালক (জহসাব) কর্তযক দপ্তরাদদশ উে-েজরচালক পবজনজফট শািায়  পপ্ররণ

আদবদনকারী কর্তযক জহসাব েজরদপ্তদরর পর্সোদস জবল দাজিল

উে-েজরচালক (পবজনজফট) কর্তযক সহকারী েজরচালক বরাবর  পপ্ররণ

স-৯

স-৮



স্বাক্ষজরত পচক পসবা গ্রহীতাদক প্রদান

প্রস্তুতকৃত পচক স্বাক্ষদরর িন্য ট্রাজি পবাদর্ যর  জনব যাজচত ২িন সদস্য বরাবর উেস্থােন

সহকারী েজরচালক কর্তযক জবল র্াচাই বাছাই কদর ভ্াউচার প্রস্তুদতর িন্য জহসাব রক্ষকদক প্রদান

সহকারী েজরচালক সঠিকতা র্াচাইপূব যক জহসাবভূজক্ত ও স্বাক্ষর প্রদান কদর উে-েজরচালক (পবজনজফট)/েজরচালক(জহসাব) বরাবর পপ্ররণ

উে-েজরচালক/ েজরচালক কর্তযক স্বাক্ষজরত ভ্াউচার পচক প্রস্তুদতর জনজমত্ত  ্যয়য়ন শািায় পপ্ররণ

স-৯

স-১০

জহসাব রক্ষক কর্তযক ভ্াউচার প্রস্তুত এবাং স্বাক্ষর প্রদানপূব যক সহকারী েজরচালক বরাবর পপ্ররণ

্যয়য়ন শািায় জহসাব রক্ষক কর্তযক ভ্াউচাদরর জভ্জত্ত দত পচক প্রস্তুতকরণ



PRL উত্ত ীণ য হওয়ার ১ মাস পূদব য পসবাগ্রহীতা কর্তযক জনধ যাজরত ফম য ওদয়বসাইট হদত সাংগ্রহ, পূরণ ও ইদমইদল/র্াকদর্াদি কপ্রে বরাবরদপ্ররণ 

অজফস সহকারী কর্তযক েজরচালক বরাবর পপ্ররণ

েজরচালক কর্তযক উে-েজরচালক এর জনকট পপ্ররণ

সহকারী েজরচালক কর্তযক পদনা োওনার তথ্য সাংগ্রহ করতঃ জনজদ যি তফসীদলর জনধ যজরত অাংশ পূরনপূব যক অভ্ুন্তরীন জনরীক্ষা েজরদপ্তদর নজি পপ্ররণ  

উে-েজরচালক কর্তযক সহকারী েজরচালক এর জনকট পপ্ররণ

স-১১

স-১০

PRL উত্ত ীণ য হওয়ার ১ মাস পূদব য সহকারী েজরচালক (পবজনজফট) কর্তযক পদনা োওনা তথ্য 

সাংগ্রদহর িন্য েত্র প্রস্তুতকরত সাংজিি দপ্তর সমূদহ পপ্ররণ



সহকারী েজরচালক কর্তযক পেনশন জনধ যারন কজমটিদত উেস্থােদনর িন্য উে-েজরচালক বরাবর নজি পপ্ররণ

েজরচালক কর্তযক সরাসজর সহকারী েজরচালক এর জনকট পপ্ররণ

উে-েজরচালক কর্তযক েজরচালক বরাবর নজি পপ্ররণ

েজরচালক কর্তযক েজরচালক(জহসাব) পক মাকযপূব যক পর্সোদস নজি পপ্ররণ

অভ্ুন্তরীন জনরীক্ষা েজরদপ্তর কর্তযক র্াচাই করতঃ তফসীদলর সাংজিি অাংশ পুরনপূব যক কপ্রে এর পর্সোদস পপ্ররণ 

অজফস সহকারী কর্তযক েজরচালক বরাবর পপ্ররণ 

স-১২

স-১১



সভ্ার  স্বাক্ষজরত কার্ যজববরনী নজিভূক্ত কদর েজরচালক (কপ্রে) বরাবর পপ্ররদণর িন্য পর্সোদস প্রদান

েজরচালক (জহসাব) কর্তযক পেনশন কজমটির সভ্া আহবান

্যয়জক্তনজি পর্সোস হদত েজরচালক (কপ্রে) বরাবর পপ্ররন

পর্সোস (কপ্রে)  হদত পর্সোস (জহসাব) এ নজি পপ্ররণ

পর্সোস(জহসাব) কর্তযক েজরচালক(জহসাব) বরাবর নজি পপ্ররণ

স-১২

স-১৩



পচয়ারম্যান মদহাদদয়র অনুদমাদনক্রদম সরাসজর েজরচালক (কপ্রে)বরাবর নজি পপ্ররণ

পেনশন মঞ্জুরকারী কর্তযেদক্ষর অনুদমাদদনর িন্য সহঃ েজরচালক নজি প্রজক্রয়াকরণ পূব যক উে-েজরচালদকর জনকট উেস্থােন 

েজরচালক কর্তযক সরাসজর সহকারী েজরচালক এর জনকট পপ্ররণ

উে-েজরচালক কর্তযক েজরচালক বরাবর নজি পপ্ররণ

েজরচালক কর্তযক সদস্য (প্রশাসন) পক  মাকয পূব যক  পর্সোদস নজি উেস্থােন

পর্সোস (কপ্রে)  হদত (সদস্য, প্রশাসন) বরাবর নজি পপ্ররণ

সদস্য(প্রশাসন) হদত পচয়ারম্যান মদহাদয়  বরাবর নজি উেস্থােন

স-১৪

স-১৩



দপ্তরাদদদশ স্বাক্ষদরর জনজমত্ত  উে-েজরচালক কর্তযক েজরচালক বরাবর উেস্থােন 

েজরচালক কর্তযক সরাসজর সহকারী েজরচালক এর জনকট পপ্ররণ

স-১৪

স-১৫

সহকারী েজরচালক কর্তযক পেনশন মঞ্জুরীকরণ দপ্তরাদদশ প্রস্তুতপূব যক  উে-েজরচালক বরাবর নজি পপ্ররণ



েজরচালক কর্তযক দপ্তরাদদদশ স্বাক্ষর প্রদানপূব যক পর্সোদস পপ্ররন

অজফস সহকারী কর্তযক স্বাক্ষজরত দপ্তরাদদদশ স্মারক নম্বর প্রদানপূব যক জহসাব েজরদপ্তর ও পসবা গ্রহীতা বরাবর পপ্ররন এবাং মাস্টার ফাইদল সাংরক্ষণ

েজরচালক (জহসাব) কর্তযক দপ্তরাদদশ উে-েজরচালক পবজনজফট শািায়  পপ্ররণ

আদবদনকারী কর্তযক জহসাব েজরদপ্তদরর পর্সোদস জবল দাজিল

উে-েজরচালক (পবজনজফট) দপ্তরাদদশটি নজতিাত করার িন্য সহকারী েজরচালক বরাবর  পপ্ররণ

উে-েজরচালক (পবজনজফট) বরাবর পর্সোস কর্তযক জবল পপ্ররণ

উে-েজরচালক (পবজনজফট) কর্তযক সহকারী েজরচালক বরাবর জবল পপ্ররণ

স-১৬

স-১৫



স্বাক্ষজরত পচক পসবা গ্রহীতাদক প্রদান

প্রস্তুতকৃত পচক স্বাক্ষদরর িন্য পেনশন কজমটির জনব যাজচত ২িন সদস্য বরাবর উেস্থােন

সহকারী েজরচালক কর্তযক জবল র্াচাই বাছাই কদর ভ্াউচার প্রস্তুদতর িন্য জহসাব রক্ষকদক প্রদান

সহকারী েজরচালক ভ্াউচাদরর সঠিকতা র্াচাইপূব যক জহসাবভূজক্ত ও স্বাক্ষর প্রদান কদর উে-েজরচালক (পবজনজফট)/েজরচালক(জহসাব) বরাবর পপ্ররণ

উে-েজরচালক/ েজরচালক কর্তযক স্বাক্ষজরত ভ্াউচার পচক প্রস্তুদতর জনজমত্ত  ্যয়য়ন শািায় পপ্ররণ

পশষ

স-১৬

জহসাব রক্ষক কর্তযক ভ্াউচার প্রস্তুত এবাং স্বাক্ষর প্রদানপূব যক সহকারী েজরচালক বরাবর পপ্ররণ

্যয়য়ন শািায় জহসাব রক্ষক কর্তযক ভ্াউচাদরর জভ্জত্ত দত পচক প্রস্তুতকরণ



পক্ষত্র জবদ্যমান প্রস্তাজবত

সময় ছুটি নিদায়ন  - ১০ জদন

জিজেএফ     - ০৭ জদন 

পেনশন       - ২০ জদন

ছুটি নিদায়ন - ০৭ জদন

জিজেএফ       - ০৪ জদন 

পেনশন        - ১৫ জদন

িরচ (নািজরক + দাপ্তজরক) র্াতায়াত বাবদ ্যয়য় র্াক/ইদমইল বাবদ ্যয়য়

জভ্জিট কমেদক্ষ ৯ বার সদব যাচ্চ ৩ বার 

ধাে ১২৩ ১০১

িনবল + কজমটি ২৪ + ২ ২২ + ২

পসবাপ্রাজপ্তর স্থান পকন্দ্রীয় অজফস পকন্দ্রীয় / আঞ্চজলক অজফস

দাজিলীয় কািিেদত্রর সাংখ্যা ২ ২

TCV অনুসাদর জবদ্যমান ও প্রস্তাজবত পসবা জবদিষণ



ক্রজমক নাং জবষয় তাজরি (সম্ভা্যয়)

০১ স্টাফ জমটিাং এ উেস্থােন ২২ জুলাই ২০১৮

০২ জনব যাহী কজমটির সভ্ায় উেস্থােন ৫ আিি ২০১৮

০৩ কজমটি িঠন ১২ আিি ২০১৮

০৫ কজমটি কর্তযক নীজতমালা / সুোজরশ প্রণয়ন ১৬ পসদেম্বর ২০১৮

০৬ কজমটির নীজতমালা / সুোজরশ অনুদমাদন ২৪ পসদেম্বর ২০১৮

০৭ প্রস্তাজবত নীজতমালা বাস্তবায়ন সাংক্রান্ত আদদশ িারী ও 

ওদয়বসাইদট প্রকাশ

৮ অদটাবর ২০১৮

০৮ বাস্তবায়ন ১৫ অদটাবর ২০১৮

কর্মপরিকল্পনাি সংরিপ্ত রিত্র




