
আপনার �াপ্য েপনশন 
ইএফ�র মাধ্যেম �দান
জািতর িপতার 
জ�শতবা�ষ�কীর উপহার

PPO বই িনেয় িহসাবর�ণ 
অিফেস দীঘর্ �তী�ার অবসান

সবর্কােলর সবর্ে�� বা�ালী, �াধীন বাংলােদেশর �পিত, জািতর িপতা ব�ব�ু েশখ মিুজবরু রহমােনর জ�শতবািষর্কী উপলে� 
েদেশর সকল েপনশনারেক ইএফিট-এর মাধয্েম েপনশন �দােনর জ� অথর্ ম�ণালেয়র অথর্ িবভাগ একিট িবেশষ উেদয্াগ 
“আপনার �াপয্ েপনশন ইএফিটর মাধয্েম �দান, জািতর িপতার জ�শতবািষর্কী’র উপহার” �হণ কের। এই উেদয্ােগর মলূ 
উে�শয্ িছল েপনশনারেদর  েভাগাি� লাঘব, বয্াংেক  দীঘর্ লাইেন দাঁিড়েয় েপনশেনর টাকা �হণ করার কে�র অবসান এবং িপিপও 
বই িনেয় সংি�� িহসাবর�ণ অিফেস গমেনর দুেভর্াগ িনরসন করা। এসিপএফএমএস কমর্সূিচর এ উেদয্াগ বা�বায়েনর লে�য্ 
েপনশন ময্ােনজেমন্ট িসে�ম �ণয়ন করা হেয়েছ। সারা বাংলােদেশ একেযােগ সকল িহসাবর�ণ অিফসােরর কাযর্ালয় হেত 
েপনশনারেদর তথয্ িসে�েম আপেলাড ও হালনাগাদ করা হয়।

১৭ই মাচর্, ২০২১ তািরেখ শতভাগ েপনশনারেদরেক ইেল�িনক ফান্ড �া�ফার (ইএফিট) এর মাধয্েম েপনশন �দান কাযর্�ম 
সফলতার সােথ  বা�বায়ন করা হেয়েছ।  এরই ফেল বতর্মােন ৭,৭৮,২৪৫ জন েপনশনার �িত মােসর �থম কমর্িদবেস  ঘের বেস 
ইএফিট এর মাধয্েম েপনশন পাে�ন।  

এই কমর্সূিচর মূল উে�শ্য
েপনশনারেদর

েভাগাি� লাঘব
ব্যাংক-এ দীঘর্ লাইেন দািড়েয় েপনশেনর

টাকা �হণ করার কে�র অবসান

এ িসে�ম ৈতির এবং �েয়াগ করেত সরকারেক েকােনা অিতির� 
অথর্ ব্যয় করেত হয়িন 

৮৪,৩০৫ জন
ভুতুেড় েপনশনার সনা�

১,২৯৫ েকা� টাকা 
সরকােরর বছের সা�য়

৩৫০ েকা� টাকা
ব্যাংক কিমশন বাবদ সরকােরর সা�য়

৭,৭৮,২৪৫ জন
েপনশনার েপনশন িসে�েমর আওতায়



ই�ভুেমন্ট অব পাবিলক ফাই�াি�য়াল সািভর্স েডিলভাির 
� ইমি�েমেন্টশন অব BACS & iBAS++

ে�নেদিনং পাবিলক ফাই�াি�য়াল ময্ােনজেমন্ট ে�া�াম 
টু এনাবল সািভর্স েডিলভাির (SPFMS)

অথর্ িবভাগ, অথর্ ম�ণালয়
ibas.finance.gov.bd

Institution of Engineers Bangladesh 
(IEB), 4th Floor Ramna, Dhaka-1000

88 02 55110546-55
E-mail: info@ibas.gov.bd

ম্যানুয়াল ও ইএফ� কমর্প�িতর পাথকর্ ্য ও �ভাব

এই কমর্সূিচর আওতায় ৈতির করা হেয়েছ েপনশন ম্যােনজেম� িসে�ম

�য়ংস�ূণর্, েক�ীভূত, তথ্যব�ল 
�ায়ী েপনশন ডাটােবজ

�েত্যক েপনশনােরর তথ্য 
ডাটােবেজ সংরি�ত

�য়ংি�য়ভােব েপনশন িফে�শন 
ও বেকয়া িনধর্ারণ

েপনশন েপেমে� স�কতা এবং 
সমেয়াপেযাগীতা িনি�তকরণ

�িত মােসর �থম কমর্িদবেসই  েপনশনােরর েপনশন ও 
ভাতািদ ইএফ�’র মাধ্যেম �দান

িদন ১

িদন ১ িদন ২ িদন ৩ িদন ৪ িদন ৫
ম্যানুয়াল

প�িত

ইএফ�
প�িত

িবল এ�, অনুেমাদন ও েপ-পেয়� হেত বাংলােদশ ব্যাংেকর মাধ্যেম 
ইএফ�েত েপনশনােরর ব্যাংক অ্যাকাউে� েপনশন ে�রণ।

েপনশনারেক �শরীের হািজর ও
েপনশন ভাতািদ দািব

দািবকৃত েপনশন যাচাই-বাছাই েচক/এডভাইস/েপ-অডর্ ার
সং�হপূবর্ক ব্যাংেক জমা

েপনশনােরর অ্যাকাউে�
টাকা জমা।যাচাই-বাছাই েশেষ

েচক/এডভাইস/েপ-অডর্ ার ইসু্য

সময় বােচঁ ৪ িদন েকান টাকা খরচ হয় না একবারও যাতায়াত করেত হয় না


