
 
িপআরeল o নগদায়ন মঞ্জুেরর জনয্ েয়াজনীয় কাগজািদ 

কর্িমক িবষয়
1|  চাকির বিহ 
2|  আেবদন প  
3|  aনুেমািদত েপনশেনর aনুকূেল aপশন ফরম
4|  জাতীয় পিরচয় প , জন্ম সনদ o নাগিরকতব্ সনদ(িনজ o uত্তরািধকারীর) 
5|  িশক্ষাগত েযাগয্তার সনদ(eসeসিস/aষ্টম ে িণ)
6|  ছুিটর িহসাব িববরণী/ছুিটর াপয্তার সনদ
7|  চাকিরর িনেয়াগ প  
8|  চাকিরর েযাগদান প
9|  চাকির স্থায়ীতব্করণ আেদশ
10|  পেদ্দান্নিতর আেদশ(যিদ থােক)
11|  িপআরeল eর েক্ষে াপয্ েবতন।

  
েপনশন মঞ্জুেরর জনয্ েয়াজনীয় কাগজািদ 

কর্িমক িবষয় সংখয্া
1|  েপনশন ফরম 3.2 3িট
2|  আবসর ভাতা o আনুেতািষেকর আেবদন প 3িট
3|  aবসর ভাতা o আনুেতািষেকর চুড়ান্ত িহসাব িববরণী 3িট
4|  aনুেমািদত েপনশেনর aনুকূেল aপশন ফরম 3িট
5|  েশষ েবতন তয্য়নপ  3িট
6|  নমুনা সব্াক্ষর/প চ আঙ্গুেলর ছাপ(সংেযাজনী-7) 3িট
7|  আেবদনকারীর সনাক্তকরণ িচহ্ন  3িট

8|  আেবদনকারীর না-দাবী তয্য়ন প (সংেযাজনী-9) 3িট
9|  আেবদনকারীর স্থায়ী o বতর্মান িঠকানা 3িট
10|  আেবদনকারীর ছিব 3িট
11|  িবeসআর ৯33 aনুযায়ী aংগীকারনামা 3িট
12|  িপআরeল-e গমেনর মঞ্জুির প 3িট
13|  আেবদনকারীর শৃংখলামূলক সনদ 3িট
14|  আেবদনকারীর তয্য়ন প 3িট
15|  সরকাির কম র্চারী সম্পেকর্ সনদ 3িট
16|  াপ্তবয্ ৈবধ uত্তরািধকারী েঘাষনাপ (সংেযাজনী-3) 3িট
17|  মেনানয়ন সব্ত্তািধকার প 3িট
18|  আেবদনকারীর uত্তরািধকার হলফনামা 3িট
19|  জাতীয় পিরচয় প , জন্ম সনদ o নাগিরকতব্ সনদ(িনজ o uত্তরািধকারীর) 3িট
20|  চাকির বিহ  
21|  িনেয়াগপ  3িট
22|  েযাগদান প   3িট
23|  চাকির স্থায়ীতব্করণ আেদশ 3িট
24|  পেদ্দান্নিতর আেদশ(যিদ থােক) 3িট
25|  িশক্ষাগত েযাগয্তার সনদ 3িট

 



 
রাজসব্ খাতভূক্ত কম র্চািরর েক্ষে  aিতিরক্ত কাগজািদ 

 
কর্িমক িবষয়
1|  eফিস(িবিবধ) কতৃর্ক aনুেমািদত েশষ েবতন তয্য়নপ (ieলিপিস)
2|  সব র্েশষ aনাদায়ী সনদ
3|  uপ-িনিমত্ত িবল  
4|  আেবদনকারীর aবয্াহিত প
5|  আেবদনকারীর সঞ্চয়ী িহসাব নমব্র

 
 
 

পািরবািরক েপনশেনর েক্ষে  aিতিরক্ত কাগজািদ 
 

কর্িমক িবষয়
1| েপনশন ফরম 3.3 
2| মৃতুয্ সনদ  
3| আদালত কতৃর্ক দত্ত ‘Succesion Certificate’ 
4| পুনঃিববাহ না করার সনদ
5| aিভভাবক মেনানয়ন eবং eিফেডিবট মূেল aবসর ভাতা uেত্তােনর ক্ষমতা aপ র্ন 
6| আেবদনকারীর জন্ম সনদ, জাতীয় পিরচয় প  o নাগিরকতব্ সনদ 
7| oয়ািরশগেণর জাতীয় পিরচয়প

 


