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তথ্য সংকলন (ককোভিড-১৯ উপলকযে পভিমোভজিত) 
 

ককোভিড-১৯ এি কোিকে লক-ডোউন কোলীন ভডওটি-কত ক োগদোন, ভপআিএল ইতেোভদ 

ভিষকে আকিদন ও কোগজপত্রোভদ ই-কমইকল কেিে সংক্রোন্ত ভনকদ িশনোি সংকলন। 
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১.০ ককোভিড-১৯ এি কোিকে লক-ডোউন কোলীন ভডওটি’কত ক োগদোন, ভপআিএল ইতেোভদ ভিষকে আকিদন ও 

কোগজপত্রোভদ ই-কমইকল কেিে সংক্রোন্ত ভনকদ িশনো।  

 

১.১ 

!!! দৃভি আকষ িে !!! 

কেভলক োগোক োগ অভিদপ্তকিি ভপআিএলগোমী কম িকতিো/কম িচোিীগে ককোভিড-১৯ এি কোিকে ডকে ইকমইকলি 

মোধ্যকম ক োগদোনপত্র, ভপআিএল/লোম্পগ্র্েোড আকিদন ও অতেোিশ্যক সকল কোগজপত্র জমো ভদকত পোিকিন। 

ইকমইল adsolaiman83@gmail.com িিোিি এিং অনুভলভপ 

sanjib91@yahoo.com এিং ahammed.ullah@telecomdept.gov.bd 

িিোিি পোঠোকত হকি। সঠিক কোগজপত্র জমোদোকন ব্যথ িতো ও ভুল তকথ্যি কোিকে মঞ্জুিী আকদশ জোিী ভিলভিত 

হকত পোকি। আকিদকনি নমুনো ফিম ও জমোদোনক োগ্য কোগজপকত্রি পূে িোঙ্গ তোভলকো  ভিটিভসএকল ভচঠিি 

মোধ্যকম পোঠোকনো হকেকে। এেোড়ো অভিদপ্তকিি ওকেি সোইকেও তথ্য সংকলকনি সংকশোভিত ও পভিমোভজিত রূকপ 

পৃথকিোকি েস্তুত ককি আপকলোড কিো হকেকে। এ ব্যোপোকি আিও তকথ্যি জন্য জনোি কসোলোেমোন, সহকোভি 

পভিচোলক (০১৫৫০১৫১৮৫৬) এি সভহত ক োগোক োগ কিো ক কত পোকি। 



 
3 

২.১ ককিোনকোলীন সমকে কম িকতিো-কম িচোিীকদি অভিদপ্তকি ক োগদোনপকত্রি নমুনো  

(সংক োজনী-০১) 

িিোিি 

 

মহোপভিচোলক 

কেভলক োগোক োগ অভিদপ্তি 

৪২৩-৪২৮ কতজগাঁও ভশল্প এলোকো, ঢোকো-১২০৮। 

 

দৃভি আকষ িে : পভিচোলক (েশোসন)   

 

ভিষে : ক োগদোন পত্র। 

সূত্র: ১) ডোক ও কেভলক োগোক োগ ভিিোকগি েজ্ঞোপন নং-.................................................................................. 

 

     ২) ভিটিভসএকলি ভিমুক্তকিে সংক্রোন্ত স্মোিক নং-...................................................................................... 

 

     ৩) কেভলক োগোক োগ অভিদপ্তকিি স্মোিক নং- ১৪.৩০.০০০০.৩৩৬.৩১.০০১.২০.৮৪ , তারিখ : ১৪-০৫-২০২০ ররিঃ। 

 

মকহোদে, 

 

 থোভিভহত সম্মোন পূি িক ভিনীত ভনকিদন এই ক , ভনম্ন স্বোযিকোিীকক ১নং সূত্রভিত স্মোিককি েজ্ঞোপনমূকল ভিটিভসএকলি 

কেষেোকদশ িোভতল পূি িক কেভলক োগোক োগ অভিদপ্তকি ন্যোস্তকিকেি কেভযকত এিং ২নং সূত্রভিত স্মোিককি মোধ্যকম ভিটিভসএল 

কথকক .............................. তোভিখ পূি িোকে/ অপিোকে ভিমুক্তকিে কিো হকেকে। কেভলক োগোক োগ অভিদপ্তকিি ৩নং সূত্রভিত 

স্মোিককি পকত্রি ভনকদ িশনোি আকলোকক আভম ভনকদ িভশত ইকমইকল অদ্য ..................................তোভিকখ আমোি ক োগদোনপত্র 

অন্যোন্য কোগজপত্রসহ কেিে কিলোম।  

 

অতএি, আমোি ক োগদোনপত্র গ্র্হে পূি িক ........................................ তোভিখ পূি িোকে/ অপিোকে ভনেভমত/ 

ভূতোকপভযকিোকি পদিোপন আকদশ জোিীি সদে ব্যিিো গ্র্হকেি জন্য ভিনীত অনুকিোি কিো হকলো। 

 

সংযুভক্ত : ১। কেষেোকদশ িোভতকলি েজ্ঞোপকনি ফকেোকভপ। 

            ২। ভিমুক্তকিে আকদকশি ফকেোকভপ। 

            ৩। কশষ কিতকনি েতেেনপত্র (এলভপভস)। 

 

ভিনীত ভনকিদক 

                                                                                       

স্বোযি      : .............................................. 

নোম         : .............................................. 

পকদি নোম : .............................................. 

কেভলক োগোক োগ অভিদপ্তি 

৪২৩-৪২৮ কতজগাঁও ভশল্প এলোকো, ঢোকো-১২০৮ 

ভডওটি কত ন্যস্তকিে েজ্ঞোপকনি ক্রভমক নং-......... 
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২.২ ককিোনোকোলীন ভপআিএলগোমী কম িকতিোকদি েকদে অতেোিশ্যক কোগজপত্র  

(সংক োজনী-০৩) 

ভডওটিকত ক োগদোন, ভপআিএল মঞ্জুিী  ও লোম্পগ্র্েোন্ড মঞ্জুিীি জন্য ক সকল কোগজপত্র লোগকি 

- : কম িকতিোকদি কযকত্র :- 

ক োগদোকনি জন্য- 

০১) অভিদপ্তকি ক োগদোন পকত্রি কভপ (মহোপভিচোলক, কেভলক োগোক োগ অভিদপ্তি িিোিি ভলভখত হকি); 

০২) কেষেোকদশ িোভতকলি েজ্ঞোপন; 

০৩) ভিমুভক্তকিে আকদশ; 

০৪) কশষ কিতকনি েতেেনপত্র (এলভপভস)। 

 

ভপআিএল মঞ্জুিীি জন্য- 

০১) ভপআিএল এি আকিদন (সভচি, ডোক ও কেভলক োগোক োগ ভিিোগ িিোিি  থো থ কর্তিপকযি মোধ্যকম ভলভখত); 

০২) হোলনোগোদ চোকুভিি ভিিিেী (ভচফ একোউন্টস এন্ড ভফন্যোন্স অভফসোি (তোি ও দুিোলোপনী) কর্তিক েতেোভেত মূল কভপ); 

০৩) ছুটিি েতেেন (এভপভপ-৩৭/িোংলোকদশ ফিম নং-২-৩৯৫)(ভচফ একোউন্টস এন্ড ভফন্যোন্স অভফসোি (তোি ও দুিোলোপনী) কর্তিক েতেোভেত মূল 

কভপ; 

০৪) েোথভমক তথ্য ভিিিেী ফিম; 

০৫) িেস েমোকনি জন্য মোধ্যভমক স্কুল সোটি িভফককে (এসএসভস) পিীযো পোকশি সনকদি সতেোভেত ফকেোকভপ ; 

০৬) জোতীে পভিচেপকত্রি ফকেোকভপ।  

 

লোম্পগ্র্েোন্ড মঞ্জুিীি জন্য- 

০১) লোম্পগ্র্েোন্ড এি আকিদন (সভচি, ডোক ও কেভলক োগোক োগ ভিিোগ িিোিি  থো থ কর্তিপকযি মোধ্যকম ভলভখত); 

০২) ছুটিি েতেেন (এভপভপ-৩৭/িোংলোকদশ ফিম নং-২-৩৯৫)(ভচফ একোউন্টস এন্ড ভফন্যোন্স অভফসোি (তোি ও দুিোলোপনী) কর্তিক েতেোভেত মূল 

কভপ); 

০৩) ভপআিএল মঞ্জুিী পত্র; 

০৪) কপ-কেল, ২০১৫ এি কিতন ভনি িোিেী ভিিিেী (ভচফ একোউন্টস এন্ড ভফন্যোন্স অভফসোি (তোি ও দুিোলোপনী) কর্তিক েতেোভেত হকত হকি; 

০৫) অন লোইকন সংগৃহীত হোলনোগোদ ইনভক্রকমন্ট শীেসহ কপ-স্লীকপি সতেোভেত ফকেোকভপ; 

০৫) কশষ কিতকনি েতেেনপত্র (এলভপভস); 

০৬) মোধ্যভমক স্কুল সোটি িভফককে (এসএসভস) পিীযো পোকশি সনকদি সতেোভেত ফকেোকভপ। 
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২.৩ ককিোনকোলীন সমকে কম িকতিোকদি ভপআিএল আকিদকনি নমুনো  

(সংক োজনী-০৪) 

তোভিখ : ………………….. 

 

সভচি 

ডোক ও কেভলক োগোক োগ ভিিোগ 

িোংলোকদশ সভচিোলে, ঢোকো-১০০০। 

 

মোধ্যম :  থো থ কর্তিপয 

 

ভিষে :অিসি ও অিসি-উত্তি ছুটি (PRL) মঞ্জুিীি আকিদন। 

সূত্র : কেভলক োগোক োগ অভিদপ্তকিি স্মোিক নং-১৪.৩০.০০০০.৩৩৬.৩১.০০১.২০.৮৪ , তোভিখ : ১৪-০৫-২০২০ ভরিঃ। 

মকহোদে, 

 থোভিভহত সম্মোন পূি িক ভিনীত ভনকিদন এই ক , আভম ভনম্ন-স্বোযিকোিী কেভলক োগোক োগ অভিদপ্তকি …………. ভরিঃ 

তোভিখ হকত ……….. পকদ কম িিত আভে। মোধ্যভমক স্কুল সোটি িভফককে (এসএসভস) পিীযো পোকশি সনদ অনু োেী 

আমোি জন্ম তোভিখ ………… ভরিঃ। কস কমোতোকিক ……………ভরিঃ তোভিকখ আমোি িেস ৫৯ (ঊনষোে) িেি 

পূে ি হকি। সিকোভি কম িচোিী আইন, ২০১৮ এি ৪৩ (১) (ক) ও ৪৭ অনুকেদ এিং অথ ি ভিিোকগি িোস্তিোেন অনু ভিিোকগি 

১৫-১২-২০১৫ ভরিঃ তোভিকখি এস.আি.ও নং-৩৬৯-আইন/২০১৫ এি ১০(২) (ক) অনুকেদ অনু োেী আভম 

………………. ভরিঃ তোভিকখ সিকোভি চোকুভি হকত অিসি গ্র্হেসহ  ………………..ভরিঃ তোভিখ হকত 

……………… ভরিঃ তোভিখ প িন্ত ০১ (এক) িেকিি অিসি-উত্তি ছুটি কিোগ কিকত ইচ্ছুক। 

 

২। ভচফ একোউন্টস এন্ড ভফন্যোন্স অভফসোি (তোি ও দুিোলোপনী), কসগুনিোভগচো, ঢোকো এি েভতকিদন নং-…………… 

তোভিখ : …………. কত েতেোভেত এভপভপ-৩৭ কমোতোকিক আমোি…..িেি …….মোস …… ভদন পূে ি গড় 

কিতকন এিং ……িেি ……মোস …… ভদন অি িগড় কিতকন ছুটি পোওনো িকেকে। 

 

৩। এমতোিিোে, আমোকক অিসি েদোনসহ ০১ (এক) িেি অিসি-উত্তি ছুটি ভনেভমত/ ভুতোকপভযকিোকি মঞ্জুি কিোি জন্য 

সভিনে অনুকিোি কিো হকলো। 

 

৪।  উক্ত আকিদনখোনো কেভলক োগোক োগ অভিদপ্তকিি সূত্রভিত স্মোিককি ভনকদ িশনোি কেভযকত ইকমইকল কেিে কিো হকলো। 

 

সংযুভক্ত : ১) ছুটিি েতেেন (এভপভপ-৩৭) (মূলকভপ)। 

            ২) েোথভমক তথ্য ভিিিেী ফিম। 

            ৩) এসএসভস সনকদি সতেোভেত কভপ। 

            ৪) জোতীে পভিচে পকত্রি ফকেোকভপ। 

            ৫) েতেোভেত হোলনোগোদ চোকভিি ভিিিিেী। 

ভিনীত ভনকিদক 

 

 

স্বোযি      : …………………………. 

নোম         : …………………………. 

পকদি নোম : ………………………….. 

কেভলক োগোক োগ অভিদপ্তি 

৪২৩-৪২৮, কতজগাঁও ভশল্প এলোকো, ঢোকো। 

ভডওটিকত ন্যোস্তকিে আকদকশি ক্রভমক নং-……… 

কমোিোইল নিি : ………………………. 

ই-কমইল       : ………………….……. 
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২.৪ ককিোনোকোলীন ভপআিএলগোমী কম িচোিীকদি েকদে অতেোিশ্যক কোগজপত্র 

(সংক োজনী-০৬) 

ভডওটিকত ক োগদোন, ভপআিএল মঞ্জুিী  ও লোম্পগ্র্েোন্ড মঞ্জুিীি জন্য ক সকল কোগজপত্র লোগকি 

- : কম িচোিীকদি কযকত্র :- 

ক োগদোকনি জন্য- 

০১) অভিদপ্তকি ক োগদোন পকত্রি কভপ (মহোপভিচোলক, কেভলক োগোক োগ অভিদপ্তি িিোিি ভলভখত হকি); 

০২) কেষেোকদশ িোভতকলি েজ্ঞোপন; 

০৩) ভিমুভক্তকিে আকদশ; 

০৪) কশষ কিতকনি েতেেনপত্র (এলভপভস)। 

 

ভপআিএল মঞ্জুিীি জন্য- 

০১) ভপআিএল এি আকিদন (মহোপভিচোলক, কেভলক োগোক োগ অভিদপ্তি িিোিি ভলভখত হকি); 

০২) হোলনোগোদ সোভি িস িভহ; 

০৩) ছুটিি েতেেন (এভপভপ-৩৮); 

০৪) েোথভমক তথ্য ভিিিেী ফিম; 

০৫) িেস েমোকনি জন্য েক োজে কযকত্র মোধ্যভমক স্কুল সোটি িভফককে (এসএসভস) পিীযো পোকশি সনকদি সতেোভেত ফকেোকভপ ; 

০৬) জোতীে পভিচেপকত্রি ফকেোকভপ।  

 

লোম্পগ্র্েোন্ড মঞ্জুিীি জন্য- 

০১) লোম্পগ্র্েোন্ড এি আকিদন (মহোপভিচোলক, কেভলক োগোক োগ অভিদপ্তি িিোিি ভলভখত); 

০২) সোভি িস িভহি লীি শীকে ভচফ একোউন্টস এন্ড ভফন্যোন্স অভফসোি (তোি ও দুিোলোপনী) কর্তিক ছুটিি েতেেন; 

০৩) ভপআিএল মঞ্জুিী পত্র; 

০৪) কপ-কেল, ২০১৫ এি কিতন ভনি িোিেী ভিিিেী (ভচফ একোউন্টস এন্ড ভফন্যোন্স অভফসোি (তোি ও দুিোলোপনী) কর্তিক েতেোভেত হকত হকি); 

০৫) অন লোইকন সংগৃহীত হোলনোগোদ ইনভক্রকমন্ট শীকেি সতেোভেত ফকেোকভপ; 

০৬) কশষ কিতকনি েতেেনপত্র (এলভপভস); 

০৭) মোধ্যভমক স্কুল সোটি িভফককে (এসএসভস) পিীযো পোকশি সনকদি সতেোভেত ফকেোকভপ (েক োজে কযকত্র) । 
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২.৫ ককিোনোকোলীন কম িচোিীকদি ভপআিএল আকিদকনি নমুনো 

(সংক োজনী-০৭) 

তোভিখ : ………………….. 

 

মহোপভিচোলক 

কেভলক োগোক োগ অভিদপ্তি 

৪২৩-৪২৮, কতজগাঁও ভশল্প এলোকো, ঢোকো-১২০৮। 

 

ভিষে :অিসি ও অিসি-উত্তিছুটি (PRL)মঞ্জুিীি আকিদন। 

সূত্র : কেভলক োগোক োগ অভিদপ্তকিি স্মোিক নং-১৪.৩০.০০০০.৩৩৬.৩১.০০১.২০.৮৪ , তোভিখ : ১৪-০৫-২০২০ ভরিঃ। 

 

মকহোদে, 

 থোভিভহত সম্মোন পূি িক ভিনীত ভনকিদন এই ক , আভম ভনম্ন-স্বোযিকোিী কেভলক োগোক োগ অভিদপ্তকি …………. ভরিঃ 

তোভিখ হকত ………………….. পকদ কম িিত আভে। চোকুভি িভহি কিকড ি/ মোধ্যভমক স্কুল সোটি িভফককে 

(এসএসভস) পিীযোি সনদ অনু োেী আমোি জন্ম তোভিখ …………… ভরিঃ। কস কমোতোকিক ………………. 

ভরিঃ তোভিকখ আমোি িেস ৫৯ (ঊনষোে) িেি পূে ি হকি। সিকোভি কম িচোিী আইন, ২০১৮ এি ৪৩ (১) (ক)  ও ৪৭ অনুকেদ  

এিং  অথ ি  ভিিোকগি িোস্তিোেন অনু ভিিোকগি ১৫-১২-২০১৫ ভরিঃ তোভিকখি এস.আি.ও নং-৩৬৯-আইন/২০১৫ এি ১০(২) 

(ক) অনুকেদ অনু োেী আভম ………………. ভরিঃ তোভিকখ সিকোভি চোকুভি হকত অিসি গ্র্হেসহ  

………………..ভরিঃ তোভিখ হকত …………… ভরিঃ তোভিখ প িন্ত ০১ (এক) িেকিি অিসি-উত্তি ছুটি 

কিোগ কিকত ইচ্ছুক। 

 

২। সোভি িস িভহ/ এভপভপ-৩৮ কমোতোকিক আমোি .........িেি .........মোস ....... ভদন পূে ি গড় কিতকন এিং .......িেি ......... 

মোস .......... ভদন অি ি গড় কিতকন ছুটি পোওনো আকে। 

 

৩। এমতোিিোে, আমোকক অিসি েদোনসহ ০১ (এক) িেি অিসি-উত্তি ছুটি ভনেভমত/ ভুতোকপভযকিোকি মঞ্জুি কিোি জন্য 

সভিনে অনুকিোি কিো হকলো। 

 

৪। উক্ত আকিদনখোনো কেভলক োগোক োগ অভিদপ্তকিি সূত্রভিত স্মোিককি ভনকদ িশনোি কেভযকত ইকমইকল কেিে কিো হকলো। 

 

সংযুভক্ত : ১) ছুটিি েতেেন (এভপভপ-৩৮) (মূলকভপ)। 

            ২) েোথভমক তথ্য ভিিিেী ফিম। 

            ৩) এসএসভস সনকদি সতেোভেত কভপ (েক োজে কযকত্র)। 

            ৪) জোতীে পভিচে পকত্রি ফকেোকভপ। 

            ৫) হোলনোগোদ সোভি িস িভহ-এি েক োজে পোতো। 

ভিনীত ভনকিদক 

 

 

 

স্বোযি      : …………………………. 

নোম         : …………………………. 

পকদি নোম : ………………………….. 

কেভলক োগোক োগ অভিদপ্তি 

৪২৩-৪২৮, কতজগাঁও ভশল্প এলোকো, ঢোকো। 

ভডওটিকত ন্যোস্তকিে আকদকশি ক্রভমকনং-……… 

কমোিোইল নিি : ………………………. 

ই-কমইল       : ………………….……. 
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২.৬ ককিোনোকোলীন কম িকতিোকদি  লোম্পগ্র্েোন্ড আকিদকনি নমুনো 

 (সংক োজনী-০৯) 

তোভিখ : ………………….. 

 

সভচি 

ডোক ও কেভলক োগোক োগ ভিিোগ 

িোংলোকদশ সভচিোলে, ঢোকো-১০০০। 

 

মোধ্যম :  থো থ কর্তিপয 

 

ভিষে: অিসকিোত্তি ১৮ মোকসি পোওনো উদ্বৃত্ত ছুটিি ভিভনমকে এককোলীন কথোক (Lump Grant) মঞ্জুভিি আকিদন। 

সূত্র : কেভলক োগোক োগ অভিদপ্তকিি স্মোিক নং-১৪.৩০.০০০০.৩৩৬.৩১.০০১.২০.৮৪, তোভিখ : ১৪-০৫-২০২০ ভরিঃ। 

মকহোদে, 

 থোভিভহত সম্মোন পূি িক ভিনীত ভনকিদন এই ক , কেভলক োগোক োগ ভিিোকগি পত্র নং-………………  

………………….. তোভিখ : ………………..ভরিঃ এি িিোকত গত …………... ভরিঃ হকত ভনম্ন-

স্বোযিকোিীি অনুকূকল ভপআিএল (Post Retirement Leave) ছুটি মঞ্জুি কিো হে। সিকোভি কম িচোিী আইন, ২০১৮ 

এিং অথ ি ভিিোকগি িোস্তিোেন অনু ভিিোকগি ১৫-১২-২০১৫ ভরিঃ তোভিকখি এস.আি.ও নং-৩৬৯-আইন/২০১৫ এি ১০(২) 

(খ) অনুকেদ অনু োেী আভম অিসকিোত্তি ১৮ (আঠোি) মোকসি ছুটি পোওনো সোকপকয “ছুটি নগদোেকনি সুভিিো” কিোগ কিকত 

ইচ্ছুক। 

উকেখ্য, জোতীে কিতন কেল, ২০১৫ কিতন ভনি িোিেী অনু োেী কিতন কগ্র্ড……….এ আমোি মোভসক মূল কিতন েোকো 

……………….(কথোে ………….…………………………মোত্র)। 

 

 

এমতোিিোে, অিসকিোত্তি ১৮ (আঠোি) মোকসি কিতন িোিদ (েোকো …………× ১৮ মোস = েোকো ………….) 

(কথোে : ……………………………………মোত্র) ভনম্ন-স্বোযিকোিীি অনুকূকল এককোলীন কথোক 

িিোদ্দ (Lump Grant) ভুতাপেরিকভাপে মঞ্জুি কিোি সদে েকেোজনীে ব্যিিো গ্র্হকেি অনুকিোি কিো হকলো।  
 

উকেখ্য ক , আকিদনখোনো কেভলক োগোক োগ অভিদপ্তকিি সূত্ররিত স্মোিককি ভনকদ িশনোি কেভযকত ইকমইকল কেিে কিো হকলো।  

 

সংযুভক্ত : ১) ছুটিি েতেেন (এভপভপ-৩৭/ িোংলোকদশ ফিম নং-২৩৯৫) (মূলকভপ)। 

            ২) ভপআিএল মঞ্জুিীপত্র। 

            ৩) কপ-কেল, ২০১৫ এি েতেোভেত কিতন ভনি িোিেী ভিিিেী । 

            ৪) হোলনোগোদ অন লোইকন সংগৃহীত ইনভক্রকমন্ট শীেসহ কপ-ভস্লপ। 

            ৫) এলভপভস’ি কভপ। 

            ৬) এসএসভস পিীযো পোকশি সনকদি সতেোভেত কভপ। 

 

ভিনীত ভনকিদক 

 

স্বোযি      : …………………………. 

নোম         : …………………………. 

পকদি নোম : ………………………….. 

কেভলক োগোক োগ অভিদপ্তি 

৪২৩-৪২৮, কতজগাঁও ভশল্প এলোকো, ঢোকো। 

ভডওটিকত ন্যোস্তকিে আকদকশি ক্রভমক নং-……… 

কমোিোইল নিি : ………………………. 

ই-কমইল       : ………………….……. 
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২.৭ ককিোনোকোলীন কম িচোিীকদি লোম্পগ্র্েোন্ড আকিদন 

(সংক োজনী-১১) 

তোভিখ : ………………….. 

 

মহোপভিচোলক 

কেভলক োগোক োগ অভিদপ্তি 

৪২৩-৪২৮, কতজগাঁও ভশল্প এলোকো, ঢোকো-১২০৮। 

 

ভিষে: অিসকিোত্তি ১৮ মোকসি পোওনো উদ্বৃত্ত ছুটিি ভিভনমকে এককোলীন কথোক (Lump Grant) মঞ্জুভিি আকিদন। 

সূত্র : কেভলক োগোক োগ অভিদপ্তকিি স্মোিক নং-১৪.৩০.০০০০.৩৩৬.৩১.০০১.২০.৮৪, তোভিখ : ১৪-০৫-২০২০ ভরিঃ। 

মকহোদে, 

 

 থোভিভহত সম্মোন পূি িক ভিনীত ভনকিদন এই ক , কেভলক োগোক োগ অভিদপ্তকিি পত্র নং-………………  

………………….. তোভিখ : ………………..ভরিঃ এি িিোকত গত …………... ভরিঃ হকত ভনম্ন-

স্বোযিকোিীি অনুকূকল ভপআিএল (Post Retirement Leave) ছুটি মঞ্জুি কিো হে। সিকোভি কম িচোিী আইন, ২০১৮ 

এিং অথ ি ভিিোকগি িোস্তিোেন অনু ভিিোকগি ১৫-১২-২০১৫ ভরিঃ তোভিকখি এস.আি.ও নং-৩৬৯-আইন/২০১৫ এি ১০(২) 

(খ) অনুকেদ অনু োেী আভম অিসকিোত্তি ১৮ (আঠোি) মোকসি ছুটি পোওনো সোকপকয “ছুটি নগদোেকনি সুভিিো” কিোগ কিকত 

ইচ্ছুক। 

উকেখ্য, জোতীে কিতন কেল, ২০১৫ কিতন ভনি িোিেী অনু োেী কিতন কগ্র্ড……….এ আমোি মোভসক মূল কিতন েোকো 

……………….(কথোে ………….…………………………মোত্র)। 

 

     এমতোিিোে, অিসকিোত্তি ১৮ (আঠোি) মোকসি কিতন িোিদ (েোকো …………× ১৮ মোস = েোকো ………….) 

(কথোে : ……………………………………মোত্র) ভনম্ন-স্বোযিকোিীি অনুকূকল এককোলীন কথোক 

িিোদ্দ (Lump Grant) ভুতাপেরিকভাপে মঞ্জুি কিোি সদে েকেোজনীে ব্যিিো গ্র্হকেি অনুকিোি কিো হকলো।  
 

     উক্ত আকিদনখোনো কেভলক োগোক োগ অভিদপ্তকিি সূত্রভিত স্মোিককি ভনকদ িশনোি কেভযকত ইকমইকল কেিে কিো হকলো। 

 

সংযুভক্ত : ১) ভচফ একোউন্টস এন্ড ভফন্যোন্স অভফসোি (টিএন্ডটি) কর্তিক সোভি িস িভহি লীি শীকে ছুটিি েতেেন। 

            ২) ভপআিএল মঞ্জুিীপত্র। 

            ৩) কপ-কেল, ২০১৫ এি েতেোভেত কিতন ভনি িোিেী ভিিিেী । 

            ৪) হোলনোগোদ অন লোইকন সংগৃহীত ইনভক্রকমন্ট শীকেি সতেোভেত কভপ। 

            ৫) এলভপভস’ি কভপ। 

            ৬) এসএসভস পিীযো পোকশি সনকদি সতেোভেত কভপ। 

 

ভিনীত ভনকিদক 

 

 

 

স্বোযি      : …………………………. 

নোম         : …………………………. 

পকদি নোম : ………………………….. 

কেভলক োগোক োগ অভিদপ্তি 

৪২৩-৪২৮, কতজগাঁও ভশল্প এলোকো, ঢোকো। 

ভডওটিকত ন্যোস্তকিে আকদকশি ক্রভমক নং-……… 

কমোিোইল নিি : ………………………. 

ই-কমইল       : ………………….……. 
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২.৮ ককিোনোকোলীন কম িকতিো-কম িচোিীকদি েোথভমক তথ্য ভিিিেী ফিম 

 (সংক োজনী-১৪) 

গেেজোতন্ত্রী িোংলোকদশ সিকোি 

কেভলক োগোক োগ অভিদপ্তি 

মহোপভিচোলককি কো িোলে 

৪২৩-৪২৮ কতজগাঁও ভশল্প এলোকো  ,ঢোকো-১২০৮।  

 

েোথভমক তথ্য ভিিিেী ফিম       তোভিখ:    /    /     ভরিঃ। 

 

১। নোম: 

 

২। ভপতোি নোম: 

 

৩। জন্ম তোভিখ: 

 

৪। চোকুিীকত ক োগদোকনি তোভিখ: 

 

৫। চোকুিীকত ক োগদোকনি পকদি নোম: 

 

৬। িতিমোন পকদি নোম: 

 

৭। িতিমোন পকদ ক োগদোকনি তোভিখ: 

 

৮। িতিমোন পকদি কিতন কেল ও কিতন কগ্র্ড: 

 

৯। িতিমোন মূল কিতন: 

 

১০। জোতীে পভিচে পত্র নং- 

 

১১। ভপ আি এল এ  োওেোি তোভিখ: 

 

১২। সি িকশষ ভিিোগ ও অঞ্চকলি নোম: 

 

১৩। েজ্ঞোপন ২৬৯ এি ক্রভমি নং= 

    ২৭০ এি ক্রভমক নং= 

 

১৪।  ভিিোগীে/দুনীভত মোমলো সংক্রোন্ত তথ্য- 

 

১৫। কমোিোইল নিি- 

 

 

স্বোযি ................................................. : 

 

নোম  : ............................................... 

 

ই-কমইল: ………………….……. 

 


