নন 1 (04) / 2015 (10-ডড (পপেন / পপেনল)
ভনরত সরকনর
প্রডতরকন মন্ত্রণনলযয়ের
ডড (পপেনশন / পপেনডলশ পপেনষনক)
নততন ডদিলল, তনডরখখ 3 য়ে পসযপ্টেম্বর, ২ 015
পথেযক
আডমর সনফ চলফ অব পনডভস
সনফ চলফ অব এয়েনর সনফ
ডবষয়ে: - প্রনক-২ 006 ডজিডসডস / আরএস পপেনসযনননর / ফফনডমডল পপেনশননযসরর প্রনক্কলন / পপেনশন পেতনডবরযবচননর
ডনম্নস্তযরর সসংযশনডধিত এই মন্ত্রণনলযয়ের ডচডঠ নসং 17 (4) / ২ 008 (1) / ডড (পপেন / পপেনল) সসংযশনডধিত
11.11.2008 তনডরযখর সসংযশনধিনল ডনযদিরডশত হযয়েযছ, সসংযশনধিযনর জিনফ ছয়েডট ডসডপেএর সতপেনডরযশর উপের সরকনযরর
ডসদনন বনস্তবনয়েযনর জিনফ জিনডর করন হযয়েযছ প্রনক-2006 সশস বনডহনল পপেনশনযভনগলযদির / পেনডরবনডরক পপেনশযনর পকযত
পপেনশন / পেডরবনর পপেনশন অনতযনয়েল ২ 015 সনযলর 01.01 ২ 006 পথেযক সসংযশনডধিত পপেনশন এবসং সমস্ত প্রনক-2006
সশস বনডহনল পপেনশনযভনগল / পেনডরবনডরক পপেনশনযভনগলযদির ডনধিরনডরত শতর অনতযনয়েল ডনধিরনডরত পেফনরনডমটনযরর অনতযচ্ছেদি 11.11
নসং অনতযচ্ছেযদি উডলডখত অনতযচ্ছেদি 4.1 অনতযনয়েল অনতযচ্ছেদি পেযদির মযধিফ প্রযযনজিফ। .2008, পেঞনযশরও কম এবসং ডতশ
শতনসংযশরও কম হযত পেনযর, পপে-বফনযন্ডের পপেযল ননফনতম পবতন এবসং প্রনক-সসংযশনডধিত পস্কেযল সসংডশ্লিষ পগ্রেযড পপে, পযগুডল
পথেযক অবসরপ্রনপ / অবসরপ্রনপ / ডনখরচনয়ে / মনরন যনন সহ সনমডরক পসবন পপে এবসং "X" পগনষল প্রদিনন পযখনযন
প্রযযনজিফ।
2. এখন, ডজিওআই, পকজিডরওয়েনল, ডপে ডজি এবসং পপেনশননসর, পপেনশন ও পপেনশননসর কলফনণ ডবভনযগর ওএম নসং
38/37/08-ডপে ও ডপেডডব্লিউ (এ) এর তনডরখ 30.07.2015 তনডরযখর পের, এডটর ডসদনন পনওয়েন হযয়েযছ পয
01.01.2006 পথেযক পেনবরবতরল ২ 006 সনযলর পপেনশন বন পেনডরবনডরক পপেনশন / আরআরএস পপেনসযনননর / ফফনডমডল
পপেনশনডভডত্তিকযদির সসংযশনডধিত পেফনড বফনযন্ডের ননফনতম প্রডতসনপেযনর পটডবযল ননফনতম পেঞনশ এবসং ডতশ শতনসংযশর ডহসনযব

ডনধিরনরণ করন হযব। 1 / এস / ২ 008 অনতযনয়েল পনন ও ডবমনন বনডহনলর জিনফ সসংযশনডধিত এবসং সমততলফ ডনযদিরশনবলল,
প্রনক-সসংযশনডধিত পস্কেযল সসংডশ্লিষ পগ্রেড পপে, যন পথেযক পপেনশনযভনগল সনমডরক পসবন পপে এবসং এক গ্রুযপের পবতন সহ
অবসরপ্রনপ / অবফনহডতপ্রনপ / মমততফবরণ কযরন।
3. তথেনডপে, 11.11.2008 তনডরযখর এই মন্ত্রণনলযয়ের ডচডঠ নসং 17 (4) / ২ 008 (1) / ডড (পপেন / পপেনল)
-এর অনতযচ্ছেদি 4.1 অনতযনয়েল ডনখত খত এডকযডন পপেনশন / পেডরবনর পপেনশন পপেনশন / উপেযর উডলডখত পেদডতযত গণনন

করন পেনডরবনডরক পপেনশন, একই (উচ্চতর সসংহত পপেনশন / পেডরবনর পপেনশন) পবডনডফট পপেনশন / পেনডরবনডরক পপেনশন
ডহসনযব গণফ করন হযব। যনইযহনক, ডজিইআই-এর সসংযশনডধিত পপেনশন, 08.03.2010 তনডরখ এবসং নসং 1 (13) /
২ 01 ২ / ডড (পপেন / পেডলডস) তনডরযখর ডপেওডস -10 (1) / ২ 009-ডড (পপেন / পেল) অনতযনয়েল পমন।
17.01.2013 এই ডচডঠডটর সনযথে সসংযতক সসংযযনজিযন প্রদিত্তি হনযরর ততলননয়ে উচ্চতর হয়ে এবসং একইভনযব যথেনক্রযম
1.07.2009 এবসং ২ 4/09/২ 01 ২ পথেযক পবডসক পপেনশন / পেডরবনর পপেনশন ডহসনযব গণফ হযব।

4. তদিনতসনযর, সসংযশনডধিত সনরডণগুডল এই ডচডঠযত ননফনতম ডনডশ্চিত পপেনশন / সনধিনরণ পেনডরবনডরক পপেনশনযক সসংযযনজিন-এ (আডমর
পপেনশনধিনরল), সসংযযনজিক -ডব (এয়েনর পফনসর পপেনশনধিনরলযদির) এবসং সসংযযনজিক- ডস (পনন-পপেনশনধিনরল) ডহসনযব সসংযতক করন হযয়েযছ।

পপেনশন পেডরযশনধিন কতর ম পেকগুডল দনরন কডতগ্রেস্ত প্রনক-2006 পপেনশনযভনগলযদির পপেনশন / পেনডরবনডরক পপেনশন উন্নয়েযনর জিনফ

অনতযমনডদিত হয়ে পযখনযন এই মন্ত্রণনলযয়ের 11 তনডরখ পেযরন 11.11.2008 তনডরযখ সসংযশনডধিত ডহসনযব উপেযর উযলডখত ডচডঠ অনতযনয়েল
অবসরপ্রনপ পপেনশনগুডল পপেনশন প্রদিনযনর হনর কম উপেযরনক সসংযযনজিযন ডনযদির ডশত পপেনশন সমস্ত সসংডশ্লিষ প্রযয়েনজিনলয়ে বনস্তবনয়েন
ডনযদিরশনবলল এই আযদিশ প্রনডপর জিনফ এলনহনবনদি ডপ্রডন্সিপেনল ডসডডএ (পপেনশন) দনরন জিনডর করন হযব

5. অনফননফ সমস্ত শতরনবলল অপেডরবডতরত থেনকযব।
6. এই ডচডঠর ডবধিনন 01.01.2006 তনডরখ পথেযক কনযরকর হযব এবসং বযকয়েন, যডদি থেনযক, তযব 01.01.2006 তনডরখ পেযরন পয তনডরযখ
সসংযশনডধিত পপেনশন / পেডরবনর পপেনশন ডজিওআই, পমনড ডলডখত আকনযরর নম্বর ডপেডস 10 (1 ) / ২ 009-ডড (পপেন / পেল)
08.03.2010 তনডরখ এবসং নসং 1 (13) / 2012 / ডড (পপেন / পপেনল) তনডরখ 17.01.2013 পেডরযশনধি করন হযয়েযছ।
7. এই মন্ত্রযকর অথের ডবভনযগর সম্মডতর সনযথে এই সমসফনগুডল তনযদির আইডড নসং 22 (5) / 2015 / ফনইন্ডে / পপেন তনডরখ
২ 5/08/২ 015 এবসং অথের মন্ত্রণনলয়ে, তনযদির আইডড নম্বর 1 (1 ২) / ইডভ / ২ 015 তনডরখ ২ 9 পশ ২ 015।
8. ডহডন্দি সসংস্কেরণ অনতসরণ করযব। পতনমনর ডবশ্ব্স্ত
(আর। পক। অররন)
ভনরত সরকনযরর অধিলযন সডচব

