
অবসর গ্রহণের সময় একজন সরকারী কমমচারী কক কক সকুবধাকি প্রাপ্য হইণবন। 

 

ম োট পেনশন হইতে বাধ্যোমূলকভাতব ৫০% সমেপণ করিতে হয়। অবরশষ্ট ৫০% সমেপণ কিা 
সিকািী কমপচািীি ইচ্ছাধ্ীন। মাত ট গ্রসতেনশতনি অতধ্পক বাধ্যোমলূকভাতব সমেপণ করিতে হয়। এই 
সমেপণকৃে পেনশতনি জনয একটি রনরদপষ্ট হাতি এককালীন প্রােয অর্পই আনুোত রিক। আজ আমিা 
জানতবা অবসি গ্রহতণি সময় একজন সিকািী কমপচািী রক রক সুরবধ্ারদ প্রােয হইতবন। 

অবসর গ্রহণের সময় একজন সরকারী কমমচারী কনণনাক্ত সকুবধাকি প্রাপ্য হইণবনঃ 

১। আনতুাণ কিক : মাত ট পেনশন হইতে বাধ্যোমূলকভাতব ৫০% সমেপণ করিতে হয়। অবরশষ্ট ৫০% 
সমেপণ কিা সিকািী কমপচািীি ইচ্ছাধ্ীন। মাত ট গ্রসতেনশতনি অতধ্পক বাধ্যোমলূকভাতব সমেপণ 
করিতে হয়। এই সমেপণকৃে পেনশতনি জনয একটি রনরদপষ্ট হাতি এককালীন প্রােয 
অর্পই আনুোত রিক।  

২। পপ্নশন: বাধ্োমূলকভাতব গ্রস পেনশতনি ৫০% সমেপতণি েি পে অবরশষ্ট ৫০% র্াতক োহাই 
পেনশন োহা মারসক পেনশন রহসাতব গণয।  

৩। কচককৎসা ভাতা : একজন সিকািী কমপচািী চাকুিীতে কমপিে অনযানয সিকািী কমপচািীতদি 
নযায় রচরকৎসা ভাো প্রােয হইতবন।  

৪। মহার্মভাতা : কমপিে সিকািী কমপচািীতদি জনয সিকাি কেৃপ ক মহার্পভাো প্রদান করিতল, 

পসতেতঅ অবসিপ্রাত প পেনশনধ্ািীগণত োহাতদি নযায় মহার্পভাো প্রােয হইতবন।  

৫। উৎসব ভাতা : পবেন পেল, ২০১৫ প্রবরেপ ে হইবাি েি অবসি প্রাত প সিকািী কমপচািীগণ 
োহাি পেনশতনি সম েরিমাণ অর্প দইু উৎসতব উৎসবভাো প্রােয হইতবন।  

৬। কল্যাে তহকবল্ ও প ৌথবীমা তহকবল্: পকান সিকািী কমপচািী অবসি গ্রহতণি েূতবপ মেুৃযবিণ 
করিতল বা অবসি গ্রহতণি রনরদপষ্ট সময়কাতলি মতধ্য মৃেুযবিণ করিতেন োহাি উত্তিারধ্কািী কলযাণ 
েহরবল ত পেৌর্বীমা েহরবতলি সুরবধ্ারদ প্রােয হইতব। 

৭। ভকবিযৎ তহকবল্ : সিকািী কমপচািীি ভরবিযৎ েহরবতল জমাকৃে অর্প সুদসহ বা সুদরবহীন 
এককালীন প্রােয হইতবন।  

৮। ছুটি নগিায়ন : একজন সিকািী কমপচািীি অবসি গ্রহতণি েি ছুটি োতনা র্ারকতল োতনা 
ছুটিি েরিবতেপ  রবরধ্ মাত োতবক পে নগদ অর্প প্রােয হইতব োহাই ছুটি নগদায়ন। 



 ৯। কচককৎসা সকুবধাকি : সিকািী কমপচািী রচরকৎসা সুরবধ্া রবরধ্, ১৯৭৪ মাত োতবক | অবসিপ্রাত প 
সিকািী কমপচািী ত োহাি েরিবাতিি সদসযগণ সিকািী হাসোোতল রবনা খিতচ রচরকৎসা সুরবধ্ারদ 
প্রােয হইতবন। 

 


