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২০২২-২৩ োক-র্াজজট আজ াচনা



র্াং াজেজশর পেনশন র্যর্স্থা এর্ং এর র্তবমান অনুশী ন কাঠাজমা

- সরকারী কমবচারীজের পেনশন স্কীম। সরকারী আধা-সরকারী, 
স্বায়ত্বশারসত এর্ং সামররক র্ারিনীর সেসযগন এর উেকারজ াগী।

- সামারজক রনরােত্তা কমবসুরচর অধীজন র্ারির্ারয়ত “র্য়স্ক  াতা” 
কয্বক্রম। অরত-েররদ্র জজনজগাষ্ঠী এর্ং মারসক প াক অ ব র্রাদ্দ
[৫০০ টাকা]

মু ত; নন-করিরর্উটরী এর্ং সরকাজরর রাজস্ব র্যজয় [কর প জক োপ্ত
রাজস্ব] র্াির্ারয়ত।
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সর্বজনীন পেনশন স্কীম এর্ং সরকাজরর নতুন েিার্না

োক-র্াজজট আজ াচনা: সর্বজনীন পেনশন স্কীম এর্ং কর নযায্যতা

www.coastbd.net

আমরা সরকারজক ধনযর্াে জানাই এরকম একরট ক যানমূ ক কায্বক্রম গ্রিন
করার জনয। কারন;

- সরকাজরর রিসার্ মজতই  রর্ষ্যজত র্য়স্ক জনজগাষ্ঠীর সংখযা র্াড়জর্। তা ২০৩০
সাজ ১১.৫ রমর য়ন এর্ং ২০৫০ সা নাগাে ২১.৫ রমর য়ন িজত োজর।

- র্াং াজেশ ইরতমজধযই এ রিরস প জক উজত্তারন কজরজে এর্ং ২০৩০ সা 
েরর্তবী সমজয় মধযম আজয়র পেজশ েররনত িওয়ার েররকল্পনা করজে।

- পেজশ রর্েযামন আয় বর্ষ্ময হ্রাসকজল্প সর্বজনীন পেনশন কমবসুরচ একরট  া 
পকৌশ িজত োজর।



েিারর্ত সর্বজনীন পেনশন কায্বক্রজমর রূেজরখা

- র্যর্স্থােনা: জাতীয় পেনশন কতত বেক্ষ আইন’২০২২ [খসড়া] এর অধীজন কমবসুরচ
র্াির্ায়জনর উজদ্দজশয একরট “গ রনবং পর্ািব”, “জাতীয় পেনশন কতত বেক্ষ” গঠন করা
িজর্।

উেজরাক্ত করমরটসমুি পেনশন কমবসুরচ র্াির্ায়জনর জনয পোয়জনীয় আইন ও
রর্রধমা া েনয়ণ এর্ং তার মাধযজম পেনশন কমবসুরচ র্াির্ায়ন ও উন্নয়ন রনরিত
করজর্ন।

- তিরর্ : পেনশনারজের েেত্ত চাাঁো, সরকারী অনুোজনর অজ ব “সর্বজনীন পেনশন
কতত বেক্ষ তিরর্ ” গঠন করা িজর্। উক্ত তিরর্ চাাঁোোতার চাাঁো জমা, জমার রিসার্ 
সংরক্ষণ, েুরি ূত অজ বর সুষু্ঠ ও রনরােে রর্রনজয়াগ এর্ং পেনশন েোনসি সংরিষ্ট 
অনযানয কায্বক্রম সম্পােন কররজর্। তজ যর উৎস: জাতীয় পেনশন কতত বেক্ষ আইন’২০২২ [খসড়া]

আমরা মজন করর র্াজার র রত্তক পেনশন নয়, পেনশন িজে নাগররক অরধকার এর্ং এটা
সরাসরর রাষ্ট্রজকই রনরিত করজত িজর্।
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োরতষ্ঠারনক ও
র্যর্স্থােনা কাঠাজমা



েিারর্ত সর্বজনীন পেনশন কায্বক্রজমর রূেজরখা

- অন্ত ূবরক্ত: জাতীয় েররচয়েত্রজক র রত্ত ধররয়া সর্বজনীন পেনশন র্যর্স্থােনার আওতায় 
১৮ র্ৎসর র্া তেূর্ধ্ব র্য়স িইজত ৫০ র্ৎসর র্য়সী সক  র্াং াজেশী নাগররক
অংশগ্রিণ কররজত োররজর্।

তজর্; সরকারর ও আধা-সরকারর র্া স্বায়ত্বশারসত েরতষ্ঠাজন কমবরত কমবচারীগণ 
সর্বজনীন পেনশন র্যর্স্থার আওতা র্রি ুবত  ারকজর্।

- করিি্রর্উটরী: অ বাৎ অন্ত ুবরক্তর ের একজন চাাঁোোতা ধারার্ারিক াজর্ কমেজক্ষ ১০ 
র্ৎসর চাাঁো েোন সাজেজক্ষ মারসক পেনশন োওয়ার পয্াগযতা অজবন কররজর্।

- পেনশন অরধকার: র্য়স ৬০ র্ের েূরতবজত পেনশন োজর্ন এর্ং তিরর্জ  েুরি ূত 
মুনাফাসি জমার রর্েরীজত পেনশন েোন করা িইজর্।

- পেনশন সময়কা : পেনশনারগণ আজীর্ন অ বাৎ মততুযর েূর্ব েয্বন্ত পেনশন সুরর্ধা 
প াগ কররজর্ন। তজ যর উৎস: জাতীয় পেনশন কতত বেক্ষ আইন’২০২২ [খসড়া]

এখন েশ্ন িজে, য্ারা আগামী র্েরই ৬০ র্ের র্য়স অরতক্রম করজর্ন। ১৮-৩০ র্ের
র্য়সী জনজগাষ্ঠীর রশক্ষকা পর্কারত্ব সময় রক াজর্ রর্জর্রচত িজর্ ??
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অন্ত ূবরক্তকরন ও
পেনশন েরক্রয়া



সর্বজনীন পেনশন স্কীম এর্ং আমরা সাধারন নাগররক য্া েতযাশা কররে
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পেনশন র্যর্স্থায় নীরতগত বর্ষ্ময েূর করা েজয়াজন

- সর্বজনীন পেনশন র্যর্স্থায় সরকারী কমবচারীজেরজক নয় র্রং সক 
করোতাজের অন্ত ূবরক্তও রনরিত করা উরচৎ।

পেনশন র্যয় রনর্বাজির জনয েরত র্ের জাতীয় র্াজজজটর োয় ৫% এর্ং রজরিরে’র
রর্জর্চনায় োয় ১% র্যয় িজে। ২০২১-২২ অ বর্েজর এ খাজত েস্স্িারর্ত অজ বর
েররমান ২৮,৩৭৩ পকারট টাকা।

সম-েররমান অ ব আগামী োাঁচ র্ের ধজর পেনশন তিরর্জ জমা করজ এর্ং তা
কায্বকর রর্রনজয়াজগর মাধযজম সক করোতাজেরজকই অনায়াজসই পেনশন পেওয়া
সম্ভর্ িজর্ র্জ আমরা মজন করর।

র্তবমান পেনশন র্যর্স্থার অ ব কজরর মাধযজম য্ারা পয্াগান রেজেন তাজের জনয
পকান পেনশন র্যর্স্থা নাই।
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পেনশন র্যর্স্থা র্াির্ায়জন োরতষ্ঠারনক কাঠাজমা িওয়া উরচৎ
অন্ত ূবরক্তমূ ক, স্বে এর্ং জর্ার্রেিরতার রনিয়তা সম্পন্ন

- েিারর্ত গ রনবং পর্াজিবর সক  সেসযই িজে সরকারী কমবচারী র্া 
আম া। আমরা মজন করর শুধুমাত্র আম াতন্ত্র দ্বারা গরঠত গ রনবং 
পর্ািব গঠন করা িজ  পসজক্ষজত্র োয়র্দ্ধতা এর্ং জর্ার্রেরিতার পক্ষত্র 
সংকুরচত িজত োজর।

গ রনবং পর্ািবজর কাঠাজমা িওয়া উরচৎ অন্ত ূবরক্তমূ ক পয্খাজন অর জ্ঞ 
আম া, জনসংখযা রর্জশষ্জ্ঞ, অ বনীরতরর্ে, অর জ্ঞ ও সফ  রশল্প-উজেযাক্তা, 
র্যর্সায়ী, রশক্ষারর্ে এর্ং রাজনীরতরর্ে। 

র্াং াজেজশর র্তবমান পেক্ষােজট এধরজনর স্বে এর্ং জর্ার্রেিরতার 
রনিয়তা সম্পন্ন অন্ত ূবরক্তমূ ক র্যর্স্থাই সরকাজরর এই সুন্দর রূেকল্পজক 
সফ  করজত োজর র্জ  আমরা মজন করর।

সর্বজোরর এর রর্রধমা া, কমবেদ্ধরত েনয়ন ও র্াির্ায়ন পকৌশ 
রনধবারজনর জনয র্যােক জনঅংশগ্রিন ও জনমত পনওয়ার েজয়াজন
রজয়জে।



পটকজসই পেনশন কায্বক্রম অজবজনর উজদ্দজশয সরকাজরর সরাসরর আর বক অন্ত ূবরক্তর
েজয়াজন রজয়জে

- তিরর্ গঠজন সরকারী অনুোন য্জ ষ্ঠ নয়। একরট শরক্তশা ী ও পটকসই তিরর্ 
গঠজন রনজনাক্ত রর্ষ্য়সমুি রর্জর্চনা করা েজয়াজন;

ক. র্তবমান সরকারী পেনশন র্যর্স্থায় র্রাদ্দকত ত অজ বর সমেররমান অ ব আগামী ৫-১০
র্ের েয্বন্ত সর্বজনীন পেনশন তিরর্জ স্থানান্তর করা।

খ. আয়কর র্যর্স্থার সাজ পেনশন র্যর্স্থার সাজ সংজয্াগ স্থােন করা। এ র্যর্স্থায়
সক আয়করোতাজক পেনশজনর সাজ যু্ক্ত করজত িজর্। এর ফজ নতুন আয়কর
েোনকারী এর্ং আোজয়র িার র্াড়জর্ বর্ কমজর্ না। কর নযায্যতার রেক প জকও
যু্রক্তযু্ক্ত।

- এখাজন আয়করোতাজের জনয রমরনমাম পেনশজনর েররমান প াষ্না করা  াকজর্।
এটাই িজর্ “সর্বজনীন পেনশন”।

- য্রে পকউ পর্শী পেনশন েতাশা কজরন তার জনয আ াো নীরত  াকজত োজর।

গ. পেনশন তিরর্জ র র্যর্স্থােনা, উন্নয়ন ও  া জনক রর্রনজয়াগ এর্ং পেনশরনং
রনরিতকরজনর রর্ষ্য্সমুজির উের সরকারজক সার্বজ ৌম গযারারি  াকজত িজর্।

????
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সুরনরেতষ্ট ও েররমােজয্াগয নীরতমা া এর্ং সর্বজনীন অংশগ্রিনমূ ক োরক্রয়ার র রত্তজত
র্াির্ায়ন ও জর্ার্রেরিতার কাঠাজমা েণীত িওয়া উরচৎ

- জাতীয় পেনশন কতত বেক্ষ আইন’ ২০২২ (খসড়া) অজনক ধারা-উেধারা রর্ষ্য়সমুি
অস্পষ্ট র্জ মজন িজয়জে [ধারা-০৮, ধারা ১৩-গ,  , ঙ ইতযারে]।

- জর্ার্রেরিতার েরক্রয়াও একমূখী [শুধু সরকাজরর কাজে]। সর্বজনীন কমবসুরচর
সর্বজনীন জর্ার্রেিরতার েরক্রয়াও  াকা উরচৎ।

সুতরাং রনরিত করার  জক্ষয আমরা রনজনাক্ত সুোররশসমুি রাখরে;

ক. জাতীয় পেনশন কতত বেক্ষ আইন’ ২০২২ (খসড়া) েুন:েয্বাজ াচনা করা এর্ং ধারা
উে-ধারাসমূি সুরনরেতষ্টকরন ও েররমােজয্াগযতা রনরিত করা।

খ. অন্ত ূবরক্তমূ ক গ রনবং পর্ািবজর কাঠাজমা েনয়ন করা

গ. তত্বার্ধান ও মরনটররং কাঠাজমা েয্বাজ াচনা ও উন্নয়ন করা। জাতীয় পেনশন কমবসুরচ
আর বক েরতষ্ঠাজনর বর্রশষ্ট [ঋণ গ্রিন, রর্রনজয়াগ ইতযারে রর্ষ্য়] অন্ত ূবক্ত  াকার এর
উের সারর্বক মরনটররং এর পেক্ষােজট অ ব মন্ত্রণা জয়র সাজ পকন্দ্রীয় র্যাংকজক
যু্ক্তকরজনর রর্ষ্য়রট েয্বাজ াচনা করা।

 . কমবসুরচর অজবজনর উের র্াৎসররক গনশুনানী আজয়জজন করা পয্জত োজর।

োক-র্াজজট আজ াচনা: সর্বজনীন পেনশন স্কীম এর্ং কর নযায্যতা
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