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iেলক িনক  ফাn  াnফােরর  (ieফিট)  মাধয্েম  মাt  30  েসেকেn  িমলেব  কমর্কতর্ া-কমর্চারীেদর
েবতনভাতা। আগামী ছয় মােসর মেধয্ sায়tশািসত সকল pিত ােন ei ieফিট চালু করা হেব। eমনিক
েকােনা  কমর্কতর্ া-কমর্চারী  aবসর  gহণ  করেল  পরিদনi  তার  eকাuেn  sয়ংিkয়ভােব  চেল  যােব
aবসরভাতা  (েপনশন)।  গতকাল  বৃহsিতবার  জাতীয়  গৃহায়ন  কতৃর্ পk  ভবেন  eক  aনু ােন  ieফিট
কাযর্kেমর ভ uেdাধন কেরন pিত ানিটর েচয়ারময্ান o aিতিরk সিচব েমা. রািশদলু iসলাম। eেত
িবেশষ  aিতিথ  িহেসেব  uপিsত  িছেলন  কমর্সূিচ  পিরচালক,  সরকাির  বয্য়  বয্বsাপনা  শিkশালীকরণ
কমর্সূিচ o aথর্ িবভােগর (বােজট-1) aিতিরk সিচব েমা. হািববুর রহমান। aনু ােন সভাপিতt কেরন
জাতীয় গৃহায়ন কতৃর্ পেkর সদসয্ (pশাসন o aথর্) o যুg সিচব ড. েমা. মiনলু হক আনছারী।
ieফিট  পdিত  চালু  করার  ফেল  জাতীয়  গৃহায়ন  কতৃর্ পk  কমর্কতর্ া-কমর্চারীেদর  েবতনভাতা,  গৃহঋণ,
েপনশন pদােনর পুেরা pিkয়ািটi হেব সহজ, sc o dত। দরূ হেব pিত ান েলার সব ধরেনর আিথর্ক
aিনয়ম।  কমর্কতর্ া-কমর্চারীেদর  iনিkেমn,  aিজর্ ত  ছুিট,  মণ  তথয্,  সািভর্ স  েরকডর্  aথর্াt  চাকিরেত
েযাগদােনর  পর  েথেক  সব  ধরেনর  তথয্  ieফিট  ডাটােবেজ  থাকেব।  eর  ফেল  মহূুেতর্ i  িমলেব  সকল
কমর্কতর্ া-কমর্চারীর পাoনািদসহ aবসের যাoয়ার সব তথয্। eমনিক জাতীয় গৃহায়ন কতৃর্ পেkর েকােনা
কমর্কতর্ া-কমর্চারী aবসের যাoয়ার eকিদেনর মেধয্ িমলেব েপনশন সুিবধা।
2018-eর aেkাবের সরকােরর িবিভn মntণালয় o িবভাগ েলােক        iেলক িনক ফাn াnফার
পdিত চালু করেত eকিট িচিঠ েদয় aথর্ মntণালেয়র বােজট aনুিবভাগ। eরপর pথম েকােনা sায়tশািসত
pিত ান  িহেসেব  জাতীয়  গৃহায়ন  কতৃর্ পk  ieফিট  পdিত  চালু  করেত  সkম  হেলা।  বাংলােদশ  কমর্চারী
কলয্াণ েবাডর্ সহ আেরা চারিট pিত ান e কাযর্kম  করেলo তারা eখন পযর্n e কাযর্kম সফলভােব
সmn করেত পােরিন।
aনু ােন  aথর্িবভােগর  aিতিরk  সিচব  েমা.  হািববুর  রহমান  বেলন,  আগামী  ছয়  মােসর  মেধয্  রাে র
সকল  sায়tশািসত  pিত ােন  ieফিট  পdিত  চালু  করা  হেব।  জাতীয়  গৃহায়ন  কতৃর্ পk  eখন  েথেক
েকরািনিনভর্ র  িহসাব  বয্বsা  েথেক  েবিরেয়  pযুিkিনভর্ র  হেলা।  aিতিরk  সিচব  েমা.  রািশদলু  iসলাম
বেলন, পুেরা িবষয়িট aেটােমশেন আনা িছল aতয্n জিটল কাজ। আমরা িনিবড় তদারিকর মাধয্েম েসi
জিটল কাজিট slসমেয় সমাধান কের eখােন 321 জন কমর্কতর্ া-কমর্চারীর চাকিরকালীন সকল সুিবধা
pদােন ieফিট পdিত চালু করেত সkম হেয়িছ। e সময় জাতীয় গৃহায়ন কতৃর্ পেkর েচয়ারময্ান ieফিট
পdিতর  ভ  uেdাধন  বাটেন  চাপ  িদেলi  সারােদেশ  জাতীয়  গৃহায়ন  কতৃর্ পেk  চাকিররত  কমর্কতর্ া-
কমর্চারীর aেkাবেরর েবতনভাতা তােদর s s eকাuেn েপৗঁেছ যায়।
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