নং 1 / ২7 / ২011-পি & পিডব্লু (ই)
ভারত সরকার
কর্মী, পি.পজ. & পিনশন
পিনশন ও পিনশনাসস কল্যাণ পিভাগ
তৃ তীয় তল্, পল্াকনাযয়ক ভিন,
খান র্মাযকস ট, নতু ন পিপি
তাপরখ: ২0 পশ পসযেম্বর, ২013
অপিস র্মযাগাপজন
সািস্ক্রাইি: পিনশযনর র্মৃতুযর ির স্বার্মী িা স্ত্রী পিনশন ভিযন িযাংযকর িরর্ম 14 টি জর্মা পিযেন - পনযিস পশকা
197২ সাযল্র পসপসএস (পিনশন) রুল্স 81 (২) (এ) (২) এ িপণসত িরর্ম 14-এর িযাপর্মপল্ পিনশযনর জনয আযিিন করার
প্রযয়াজনীয়তার প্রপত র্মযনায াগ আকর্সণ করার পনযিস শ পিওয়া হযয়যছ।
2. এই পিভাগটি পিপভন্ন চতু থসাংশ পথযক প্রপতপনপিত্ব গ্রহণ কযর িরর্ম 14 এর িাপরিাপরক পিনশযনর জনয আযিিন করার
শতস টি িাি পিযয়, পিিিাযির অসুপিিার সৃপি করযছ, ারা তাযির কাযছ িুটি পগযজযটড অপিসার / পিপশি িযপিযির সার্মযন
হাপজর করা কঠিন এিং পিব্রতকর। ির্মস 14 প্রর্মাণীকরযণর জনয
3. িাপরিাপরক পিনশন শুরু হওয়ার আযগ, স্বার্মীর্মূপতস র িযপিগত সনািকরণ পিিরণ প র্মন নর্মুনা স্বাক্ষর, সনািকরযণর
িযপিগত পচহ্ন এিং িার্ম হাত আঙু যল্র ছাি, স্বার্মী / স্ত্রী িয়যসর তাপরযখর সাক্ষয এিং অপতপরি অথস িপরযশাযির জনয তার
কাছ পথযক একটি অঙ্গীকার িযাংক দ্বারা প্রাপ্ত করা হয় িরর্ম 14 একটি প্রপিয়াকরণ শীট পহযসযি কাজ কযর, া পিনশন
পিতরণ িযাঙ্কযক পিওয়া তযথযর

থা থ প্রযয়াজনীয়তা পনিসারণ কযর। এটি িরা হয় প

এই র্মানিযের অনুিপিপতযত,

পিিিাগণযক িযাংক কতৃস ক পকান প্রাসপঙ্গক িা অপ্রাসপঙ্গক তথয জর্মা পিযত িল্া প যত িাযর। এটি িাপরিাপরক পিনশন শুরুযত
পিল্ম্ব হযত িাযর।
4. পির্য়টি িরীক্ষা করা হযয়যছ এিং এটি সম্মত হযয়যছ প

পি পিনশনার এিং স্বার্মী / স্ত্রী একটি প ৌথ অযাকাউন্ট িারণ কযর

থাযক, তাহযল্ অনয পকানও িপরিার পথযক পিনশন িািার িাপি উঠযত িাযর না। অতএি, এই পক্ষযে, িরর্ম 14 এর পকানও
প্রযয়াজন পনই। স্বার্মী িা স্ত্রী পিনশযনর র্মৃতুযর পির্য়টি জানাযত িাযরন এিং একটি সািারণ পচঠির র্মািযযর্ম িাপরিাপরক
পিনশন শুরু করার অনুযরাি জানান। পতপন পিনশযনর র্মৃতুযর শংসািে, পিপিও, তার পনযজর িয়স / জযের তাপরখ এিং
অপতপরি অথস প্রিাযনর িুনর্মূসল্যায়ন করার অঙ্গীকাযরর একটি অনুপল্পি আনযত িাযরন। অনয পক্ষযে, প র্মন, পিনশযনর
পিনশন এিং তার / তার স্বার্মী / স্ত্রী এর প ৌথ িযাঙ্ক অযাকাউযন্ট জর্মা না করা হযল্, িরর্ম 14 িযাঙ্কগুপল্ দ্বারা প্রাপ্ত করা হযি।
াইযহাক, িরর্ম 14 প্রর্মাণীকরযণর শতস টি িূর করা হযয়যছ এিং িুই িযপির সাক্ষী যথি পহসাযি পিযিপচত হযয়যছ।
5. ভপির্যযতর সর্মস্ত পক্ষযে, অপিযসর প্রিান PAO- এ, পিনশযনর জনয অনুরূি পিিরণ সহ, নর্মুনা স্বাক্ষর, সনািকরযণর
িযপিগত পচহ্ন, িার্ম হাযতর আঙ্গুযল্র ছাি, িয়স / জে তাপরযখর প্রর্মাণ এিং একটি উযিযাগ অপতপরি অথস প্রিাযনর
িুনরুদ্ধার সম্পপকস ত িত্নী পিনশনযভাগীর র্মৃতুযর ির, র্মৃত িযপির পিনশনযভাগীযক পকিল্র্মাে িপরযশািনকারী িযাংযক

র্মৃতুযর শংসািে সরিরাহ করযত হযি, প পন পিপিওযত প্রিত্ত তথয এিং তার পনজস্ব "আিনার কাযটার্মি ফ্রর্ম পিইসিুযর্ম"
কা সির্মগুপল্র উির পভপত্ত কযর স্বার্মী িা স্ত্রীযক পচপহ্নত করযিন। পিনশনভাতা এিং হাই ভাযশসর িত্নীটির একটি প ৌথ
অযাকাউন্ট পনই 14 ির্মস িাতার 4 অনু ায়ী প্রযয়াজন হযি।
6। 13 পডযসম্বর, ২013 তাপরযখ তাপরযখর 601 / ই.পভ. / ২013 তাপরযখর র্মািযযর্ম, িযয় িপহভূস তকরযণর অপনয়যর্মর সযঙ্গ এই
পির্য়গুপল্ 3।
ভারত সরকাযরর অিীযন সপচি
Ph: 24644632
সরকাপর সকল্ র্মন্ত্রণাল্য় / পিভাগ ভারযতর
এই পিভাযগর প্রিাযনর তাপল্কা অনু ায়ী সর্মস্ত পিনশনাসস অযাযসাপসযয়শন।
পসপিএ-পত প্রপতপল্পি প্রযয়াযগর জনয সর্মস্ত িযাংযকর উিযর প্রযিয় তহপিল্ এিং থা থভাযি প্রকল্প িুপস্তকাটি সংযশািন
করুন।

