
-:কর্ মকতাদের ক্ষেদে:- 

তাররখ : ………………….. 

 

র্হাপররচালক 

ক্ষেরলদ াগাদ াগ অরিেপ্তর 

৪২৩-৪২৮, ক্ষতজগাঁও রিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮। 

 

রিষয়: অিসদরাত্তর ১৮ র্াদসর পাওনা উদ্বতৃ্ত ছুটির রিরনর্দয় এককালীন ক্ষ াক (Lump Grant) র্ঞ্জুররর আদিেন। 

সূে : টেলিয োগোয োগ অলিদপ্তযেে ইযেইযি টেেণ সংক্রোন্ত পযেে স্মোেক নং-....................................................... 

র্দহােয়, 

            ারিরহত সম্মান পূি মক রিনীত রনদিেন এই ক্ষ , ডাক ও ক্ষেরলদ াগাদ াগ রিভাদগর স্মারক নং-…..………… 

 …………………………তাররখ-……………….. ও ক্ষেরলদ াগাদ াগ অরিেপ্তদরর স্মারক নং-

…………………………….. তাররখ : ………………..ররিঃ এর িরাদত …………... 

তাররদখ অিসর প্রোন এিং ………………….তাররখ হদত …………………..তাররখ প মন্ত 

অিসদরাত্তর ছুটি (রপআরএল) র্ঞ্জুর করা হদয়দে। সরকারর কর্ মচারী আইন, ২০১৮ এিং অ ম রিভাদগর িাস্তিায়ন অনু রিভাদগর 

১৫-১২-২০১৫ ররিঃ তাররদখর এস.আর.ও নং-৩৬৯-আইন/২০১৫ এর ১০(২) (খ) অনুদেে অনু ায়ী আরর্ অিসদরাত্তর ১৮ 

(আঠার) র্াদসর ছুটি পাওনা সাদপদে “ছুটি নগোয়দনর সুরিিা” ক্ষভাগ করদত ইচ্ছুক। 
 

উদেখ্য, জাতীয় ক্ষিতন ক্ষেল, ২০১৫ ক্ষিতন রনি মারণী, অনলাইদন গৃহীত ইনরিদর্ন্ট িীে এিং এলরপরসর তথ্য ক্ষর্াতাদিক 

ক্ষিতন ক্ষেড……….এ আর্ার র্ারসক মূল ক্ষিতন োকা ……………. (ক ায় …………….……….. 

……….………র্াে)। 
 

এর্তািস্থায়, অিসদরাত্তর ১৮ (আঠার) র্াদসর ক্ষিতন িািে (োকা …………× ১৮ র্াস = োকা ………….) 

(ক ায় : ……………………………………র্াে) রনম্ন-স্বােরকারীর অনুকূদল এককালীন ক্ষ াক িরাদ্দ 

(Lump Grant) র্ঞ্জুর করার সেয় প্রদয়াজনীয় ব্যিস্থা েহদণর অনুদরাি করা হদলা।  
 

উক্ত আদিেনখানা ক্ষেরলদ াগাদ াগ অরিেপ্তদরর সূেরস্থত স্মারদকর রনদে মিনা ক্ষর্াতাদিক কর্ মরত কা মালদয়র র্াধ্যদর্ ইদর্ইদল 

ক্ষপ্ররণ করা হদলা। 

 

সংযুরক্ত : ১) লিফ একোউন্টস এন্ড লফন্যোন্স অলফসোে (টিএন্ডটি) কর্তকৃ ছুটিে েত্যয়ন (এলপলপ-৩৭)। 

            ২) রপআরএল র্ঞ্জুরীপে। 

            ৩) ক্ষপ-ক্ষেল, ২০১৫ এর প্রতযারয়ত ক্ষিতন রনি মারণী রিিরণী । 

            ৪) হালনাগাে অন লাইদন সংগৃহীত ইনরিদর্ন্ট িীদের সতযারয়ত করপ। 

            ৫) হালনাগাে ক্ষপ-স্লীদপর করপ। 

            ৬) এসএসরস পরীো পাদির সনদের সতযারয়ত করপ। 

            ৭) ক্ষচক িইদয়র পাতার ফদোকরপ। 

 

রিনীত রনদিেক 

 

 
 

স্বাের      : …………………………. 

নার্         : …………………………. 

পদের নার্ : ………………………….. 

ক্ষেরলদ াগাদ াগ অরিেপ্তর 

৪২৩-৪২৮, ক্ষতজগাঁও রিল্প এলাকা, ঢাকা। 

রডওটিদত ন্যাস্তকরণ আদেদির িরর্ক নং-……… 

ক্ষর্ািাইল নম্বর : ………………………. 

  ই-ক্ষর্ইল       : ………………….……. 



 

-:কর্ মচারীদের ক্ষেদে:- 

তাররখ : ………………….. 

 

র্হাপররচালক 

ক্ষেরলদ াগাদ াগ অরিেপ্তর 

৪২৩-৪২৮, ক্ষতজগাঁও রিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮। 

 

রিষয়: অিসদরাত্তর ১৮ র্াদসর পাওনা উদ্বতৃ্ত ছুটির রিরনর্দয় এককালীন ক্ষ াক (Lump Grant) র্ঞ্জুররর আদিেন। 

সূে : টেলিয োগোয োগ অলিদপ্তযেে ইযেইযি টেেণ সংক্রোন্ত পযেে স্মোেক নং-....................................................... 

র্দহােয়, 

            ারিরহত সম্মান পূি মক রিনীত রনদিেন এই ক্ষ , ক্ষেরলদ াগাদ াগ অরিেপ্তদরর স্মারক নং-………...……… 

………….. তাররখ : ………………..ররিঃ এর িরাদত …………... তাররদখ অিসর প্রোন এিং 

………………….তাররখ হদত …………………..তাররখ প মন্ত অিসদরাত্তর ছুটি (রপআরএল) র্ঞ্জুর 

করা হদয়দে। সরকারর কর্ মচারী আইন, ২০১৮ এিং অ ম রিভাদগর িাস্তিায়ন অনু রিভাদগর ১৫-১২-২০১৫ ররিঃ তাররদখর 

এস.আর.ও নং-৩৬৯-আইন/২০১৫ এর ১০(২) (খ) অনুদেে অনু ায়ী আরর্ অিসদরাত্তর ১৮ (আঠার) র্াদসর ছুটি পাওনা 

সাদপদে “ছুটি নগোয়দনর সুরিিা” ক্ষভাগ করদত ইচ্ছুক। 
 

উদেখ্য, জাতীয় ক্ষিতন ক্ষেল, ২০১৫ ক্ষিতন রনি মারণী, অনলাইদন গৃহীত ইনরিদর্ন্ট িীে এিং এলরপরসর তথ্য ক্ষর্াতাদিক 

ক্ষিতন ক্ষেড……….এ আর্ার র্ারসক মূল ক্ষিতন োকা ……………. (ক ায় …………….……….. 

……….………র্াে)। 
 

এর্তািস্থায়, অিসদরাত্তর ১৮ (আঠার) র্াদসর ক্ষিতন িািে (োকা …………× ১৮ র্াস = োকা ………….) 

(ক ায় : ……………………………………র্াে) রনম্ন-স্বােরকারীর অনুকূদল এককালীন ক্ষ াক িরাদ্দ 

(Lump Grant) র্ঞ্জুর করার সেয় প্রদয়াজনীয় ব্যিস্থা েহদণর অনুদরাি করা হদলা।  
 

উক্ত আদিেনখানা ক্ষেরলদ াগাদ াগ অরিেপ্তদরর সূেরস্থত স্মারদকর রনদে মিনা ক্ষর্াতাদিক কর্ মরত কা মালদয়র র্াধ্যদর্ ইদর্ইদল 

ক্ষপ্ররণ করা হদলা। 

 

সংযুরক্ত : ১) লিফ একোউন্টস এন্ড লফন্যোন্স অলফসোে (টিএন্ডটি) কর্তকৃ েত্যোলয়ত্ িীভশীযেে কলপ। 

            ২) রপআরএল র্ঞ্জুরীপে। 

            ৩) ক্ষপ-ক্ষেল, ২০১৫ এর প্রতযারয়ত ক্ষিতন রনি মারণী রিিরণী । 

            ৪) হালনাগাে অন লাইদন সংগৃহীত ইনরিদর্ন্ট িীদের সতযারয়ত করপ। 

            ৫) সারি মস িরহর পাতা। 

            ৬) ক্ষচক িইদয়র পাতার ফদোকরপ। 

 

রিনীত রনদিেক 

 

 
 

স্বাের      : …………………………. 

নার্         : …………………………. 

পদের নার্ : ………………………….. 

ক্ষেরলদ াগাদ াগ অরিেপ্তর 

৪২৩-৪২৮, ক্ষতজগাঁও রিল্প এলাকা, ঢাকা। 

রডওটিদত ন্যাস্তকরণ আদেদির িরর্ক নং-……… 

ক্ষর্ািাইল নম্বর : ………………………. 

ই-ক্ষর্ইল       : ………………….……. 

 


