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মুখবন্ধ 
 

বাংলাদেি তার ও ভিণলদ ান ভবািম (ণবণিণিণব)-এর সকল কর্মকতমা/কর্মচারীর সরকাণর চাকুরীর িারাবাণহকতা রক্ষা 
এবং ভিণলদ াোদ াে ভসক্টদর সরকারদক কাণরেরী ও নীণতেত সহায়তা প্রোদনর লদক্ষয  েিপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেি 
সরকার ভিণলদ াোদ াে অণিেপ্তর (ণিওণি) সণৃি কদরন। ণবলপু্ত ণবণিণিণব’র সকল কর্মকতমা/কর্মচারীদক ণিওণি-ভত 
ন্যস্ত কদর অণিকাংিদক ভপ্রষদি জনস্বাদথ্ম ণবণিণসএদল িাঠাদনা হয়। ন্যস্তকৃত সকল কর্মচারী ইণতিদূবম 
ণবণিণিণব/ণবণিণসএল হদত চাকুরী সংক্রান্ত সুণবিাণে (অণজমত ছুণি, শ্রাণন্ত ও ণবদনােন ছুণি, িাইর্দেল, িদোিণত 
ইতযাণে) ভনওয়ার সর্য় িণরণচত উচ্চর্ান সহকারী/বড়বাব ুইতযাণে জদনর সহায়তায় ণনদয়দছন; িণরদবিণিও ণছল 
তাাঁর ভচনা। ণকনু্ত চাকুরী জীবদনর প্রথ্র্ (এবং একর্াে ও ভিষ!) ণিআরএল এবং অবসর-উত্তর ছুণি ভ াদের 
আদবেদনর সর্য় নতুন অণ স (ণিওণি)-এ িণরণচত ণিণলং এণসসদিন্ি বযতীত প্রদয়াজনীয় কােজিেসহ উিস্থািন 
করা কণঠন হদত িাদর। তদুিণর সর্গ্র বাংলাদেদি ণবণিি াদব কর্মরত ণিওণি’র সকল কর্মচারীর কাজগুদলা 
একণি অণ দস করদত হদি বদল  থ্া থ্ তথ্য সংণিি সবাইদক অল্প সর্দয় জানাদনা কিসািয।  এ সর্সযাদক 
লাঘব করার উদেদিয ণিআরএল এবং অবসর-উত্তর ছুণি ভ াদের আদবেদনর জন্য প্রদয়াজনীয় কােজিদের 
তাণলকা, নর্নুা আদবেন িে ও করিীয়সর্হূ তথ্য কণিকা আকাদর র্লাি-বদ্ধ করার ভচিা করা হদয়দছ।  

আিা কণর ভিনিন ণনষ্পণত্তকারী ভিে  ণবষযদত আরও তথ্যবহুল িণুস্তকা প্রকাি কদর তথ্য প্রাণপ্ত সহজতর ও 
ভসবার র্ান ক্রর্ান্বদয় বণৃদ্ধ করদব। অণনিাকৃত বানান  ুল ও দুবমল  াষা শিলীর জন্য আন্তণরক াদব ক্ষর্া প্রাথ্মনা 
করণছ।     

 তথ্য কণিকাণি ণিওণি’র ণিআরএল এবং অবসর-উত্তর ছুণির আদবেন ণনষ্পণত্ত করদত সার্ান্য  ূণর্কা রাখদলও এ 
প্রদচিা সাথ্মক হদব বদল র্দন কণর। 

-সঙ্কলক 

সূচীপত্র 
র্খুবন্ধ ............................................................................................................................................................. 1 
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২. ণিআরএদল ের্নকারী কর্মচাণরর েরকাণর কাদজর তাণলকা ................................................................................... 2 

৩. ণিওণি-ভত  ভ ােোন িদের নর্নুা ................................................................................................................... 3 

৪. ণিওণি-ভত  ভ ােোদনর সর্য় িরূিীয় ‘প্রাথ্ণর্ক তথ্য ণববরিী  রর্’ এর  নর্নুা ...................................................... 4 

৫. ণিওণি-ভথ্দক ণিআরএদল ের্ন ও অবসর-উত্তর ছুণি এর আদবেন িদের নর্নুা ...................................................... 5 

৬. স্মারক নম্বরঃ ১৪.৩০.০০০০.২১২.১৩.০৪৮.১৫. …………………………………………………………. ৬-৭ 

***তথ্য কণিকাণির স িকণি  http://mizan128.wikispaces.com/DoT ণলংদক িাদবন। 

http://mizan128.wikispaces.com/DoT
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তথ্য কণিকা 

১. ণপআরএলে গমলনর জন্য প্রলয়াজনীয় কাগজপত্র 
১. ছুটির প্রত্যয়ন পত্র (পপআরএল শুরুর পূর্ব ের ক োন ত্োপরর্ে স্বোক্ষপরত্)। 

২. এসএসপস সনর্ের ফর্ ো পপ। 

৩. জোত্ীয় পপরচয় পর্ত্রর ফর্ ো পপ। 

৪. সোপভ েস বু / সোপভ েস বু  এর প্রর্য়োজনীয় পোত্ো। 

৫. ক োগেোর্নর সময় ছ  (প্রোথপম  ত্থ্য পববরণী ফরম)।  - (৩ নং পোত্োয় নমুনো আর্ছ) 

৬. পপআরএল এর আর্বেন। (৪ নং পোত্োয় নমুনো আর্ছ) 

 

৭. ***** ক োগেোর্নর আর্বেন ********। -(২ নং পোত্োয় নমুনো আর্ছ) 

 

 

 

 

 

২. ণপআরএলে গমনকারী কমমচাণরর দরকাণর কালজর তাণেকা 
 

 

 

ধোপ ১: 

 

 

 

ধোপ ২: 

 

 

 

 

ধোপ ৩: 

 

 
 

( ) পিওটি কত্ ক োগেোর্নর আর্গই ক োগেোর্নর পূব ে প েন্ত  সোপভ েসবু  হোলনোগোে  রোর ব্যবস্থো পনন।                           

(ে) পিওটি কত্ ক োগেোর্নর আর্গই ছুটির প্রত্যয়ন পত্র (এপপপপ-৩৮)  সংগ্রহ  রুন। 

  

জোপরকৃত্ আর্েশ অনু োয়ী পপআরএল শুরুর ১(এ ) মোস পূর্ব ে  ক পলর্ োগোর্ োগ অপধেপ্তর (পিওটি) ক োগেোন  রুন। ‘(৭) নং 

ক্রপমর্ র- ক োগেোর্নর আর্বেন’ অনু োয়ী ক োগেোন পত্র েোপেল  রুন। 

 

( ) পিওটি  র্তে  ক োগেোন পত্র গ্রহন ও পেস্থোপন আর্েশ জোপরর পর পত্রটি সংগ্রহ  রুন।                                       

(ে) পপআরএল মঞ্জুপরর আর্বেন  রুন [(৬) নং ক্রপমর্ র- পপআরএল এর আর্বের্নর নমুনো অনু োয়ী]। 
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৩. ণিওণি-তত  ত াগদান পলত্রর নমুনা 
 

 

ত্োপরে:  _____/_____/_______ পরিঃ।  

 

বরোবর 

 

মহোপপরচোল  

ক পলর্ োগোর্ োগ অপধেপ্তর 

৪২৩-৪২৮ কত্জগাঁও পশল্প এলো ো, ঢো ো-১২০৮। 

 

পবষয়: ক োগেোন পত্র। 

সূত্র: ১। িো  ও ক পলর্ োগোর্ োগ পবভোর্গর প্রজ্ঞোপন নং ১৪.০০.০০০০.০০৮.২২.০০২.১৩(অংশ)-২৭০, ত্োপরে: ২৫ জুন ২০১৫। 

       ২। পিওটির  পত্র নং- ১৪.৩০.০০০০.২১২.১৯.০৪৮.১৫(অংশ-১)-১, ত্োপরে: ০৬ জোনুয়োপর ২০১৬। 

 

দৃপি আ ষ েণ: পপরচোল  (প্রশোসন)।    

 

মর্হোেয়, 

 থোপবপহত্ সম্মোন পূব ে  পবনীত্ পনর্বেন এই ক , আপম পনম্ন স্বোক্ষর োরী ১নং সূত্র বরোর্ত্ পবটিপসএর্ল ন্যস্ত পছলোম। সূর্ত্রোক্ত ২নং 

পর্ত্রর মোধ্যর্ম আপেি হর্য় আপম অদ্য ________________পরিঃ ত্োপরর্ে ক পলর্ োগোর্ োগ অপধেপ্তর্রর 

_______ ____________________________ _______ পর্ে ক োগেোন  রলোম।  

 

অত্এব, আমোর ক োগেোন পত্র গ্রহণ  রোর জন্য পবনীত্ অনুর্রোধ  রো হর্লো। 

সংযুক্ত:  ১। প্রোথপম  ত্থ্য পববরণী ফরম। 

 ২।  

 

পবনীত্ পনর্বে  

আপনোর পবশ্বস্ত 

                                                                                       

স্বোক্ষর: 

 

নোম: 

 

পর্ের নোম : 

ক পলর্ োগোর্ োগ অপধেপ্তর 

৪২৩-৪২৮ কত্জগাঁও পশল্প এলো ো, ঢো ো। 

পিওটি কত্ ন্যস্ত রণ আর্ের্শর ক্রপম  নং- 
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৪. ণিওণি-তত  ত াগদালনর সময় পরূিীয় ‘প্রাথ্ণমক তথ্য ণববরিী ফরম’ এর  নমুনা 
 

গণপ্রজোত্ন্ত্রী বোংলোর্েশ সর োর 

ক পলর্ োগোর্ োগ অপধেপ্তর 

মহোপপরচোলর্ র  ো েোলয় 

৪২৩-৪২৮ কত্জগাঁও পশল্প এলো ো, ঢো ো-১২০৮। 

 

প্রোথপম  ত্থ্য পববরণী ফরম      ত্োপরে:    /     /        পরিঃ। 

 

১। নোম: 

 

২। পপত্োর নোম: 

 

৩। জন্ম ত্োপরে: 

 

৪। চোকুরীর্ত্ ক োগেোর্নর ত্োপরে: 

 

৫। চোকুরীর্ত্ ক োগেোর্নর পর্ের নোম: 

 

৬। বত্েমোন পর্ের নোম: 

 

৭। বত্েমোন পর্ে ক োগেোর্নর ত্োপরে: 

 

৮। বত্েমোন পর্ের কবত্ন কেল: 

 

৯। বত্েমোন মূল কবত্ন: 

 

১০। জোত্ীয় পপরচয় পত্র নং- 

 

১১। পপ আর এল এ  োওয়োর ত্োপরে: 

 

১২। সব ের্শষ পবভোগ ও অঞ্চর্লর নোম: 

 

১৩। প্রজ্ঞোপন  ) ২৬৯ এর ক্রপম  নং= 

       ে) ২৭০ এর ক্রপম  নং= 

 

 

 

 

স্বোক্ষর: 

 

নোম:  
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৫. ণিওণি-তথ্লক ণপআরএলে গমন ও অবসর-উত্তর ছুণি এর আলবদন পলত্রর নমুনা 
 

ত্োপরে:  _____/_____/_______ পরিঃ।  

 

বরোবর 

 

মহোপপরচোল  

ক পলর্ োগোর্ োগ অপধেপ্তর 

৪২৩-৪২৮ কত্জগাঁও পশল্প এলো ো, ঢো ো-১২০৮। 

 

পবষয়: অবসর ও অবসর-উত্তর ছুটি (PRL) মঞ্জুপরর আর্বেন। 

মর্হোেয়, 

 থোপবপহত্ সম্মোন পূব ে  পবনীত্ পনর্বেন এই ক , আপম পনম্ন স্বোক্ষর োরী ক পলর্ োগোর্ োগ অপধেপ্তর্র ________________পরিঃ হর্ত্ 

_____________________ পর্ে  ম েরত্ আপছ। চোকুরী বপহর কর ি ে/ এসএসপসর সনে অনু োয়ী  আমোর জন্ম ত্োপরে 

_______________পরিঃ । কস কমোত্োর্ব  ________________পরিঃ ত্োপরর্ে আমোর বয়স ৫৯ (উনষো ) বছর পূণ ে হর্ব।  cilbuP ehTb

tlavreSs  ( RlShalmleSb )ATS’1974 এবং অথ ে পবভোর্গর বোস্তবোয়ন অনুপবভোর্গর ১৫ /১২/২০১৫ ত্োপরর্ের এস আর ও নং 

৩৬৯-আইন/২০১৫ -এর ১০ (২ )(  (অনুর্যে অনু োয়ী  আপম ________________ পরিঃ ত্োপরর্ে সর োরী চো রী হর্ত্ অবসর গ্রহণসহ 

 _________________পরিঃ  হর্ত্  __________________পরিঃ ত্োপরে প েন্ত ০১ )এ  (বছর অব সর -উত্তর ছুটি  কভোগ  রর্ত্ ইচ্ছু ।  

২। _______________________________________________________ _____________________________ , পবটিপসএল এর 

প্রত্যোপয়ত্ এপপপপ-৩৮ কমোত্োর্ব  আমোর _____বছর  ______  মোস   _______ পেন পূণ ে গড় কবত্র্ন এবং  _____ বছর  ______  মোস 

_______ পেন অধ ে গড় কবত্র্ন ছুটি পোওনো আর্ছ। 

৩। এমত্োবস্থোয়, আমোর্  অবসর প্রেোন সহ ০১(এ ) বছর অবসর-উত্তর ছুটি মঞ্জুর  রোর জন্য জন্য অনুর্রোধ  রো হর্লো। 

সংযুক্ত:  ১। ছুটির প্রত্যয়ন পত্র (মূল  পপ) । 

 ২। চোকুরী বপহর কর ি ে/ এসএসপস সনে- এর ফর্ ো পপ। 

 ৩। জোত্ীয় পপরচয় পর্ত্রর ফর্ ো পপ। 

পবনীত্ পনর্বে  

আপনোর পবশ্বস্ত 

                                                                                       

স্বোক্ষর: 

 

নোম: 

 

পর্ের নোম : 

ক পলর্ োগোর্ োগ অপধেপ্তর 

৪২৩-৪২৮ কত্জগাঁও পশল্প এলো ো, ঢো ো। 

পিওটি কত্ ন্যস্ত রণ আর্ের্শর ক্রপম  নং- 
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গণপ্রজোত্ন্ত্রী বোংলোর্েশ সর োর 

ক পলর্ োগোর্ োগ অপধেপ্তর 

মহোপপরচোলর্ র  ো েোলয় 

৪২৩-৪২৮, কত্জগাঁও পশল্প এলো ো, ঢো ো-১২০৮। 

 

 

স্মারক নম্বরঃ ১৪.৩০.০০০০.২১২.১৩.০৪৮.১৫.     ত্োপরেিঃ ---------------------। 

 

পবষয়িঃ অবসর/অবসর্রোত্তর ছুটি (PRL) মঞ্জুরীর জন্য কপ্রষর্ণ পনর্য়োপজত্  ম েচোরী/ ম ে ত্েোগর্ণর অপধেপ্তর্র ন্যোস্ত  রণ । 

 

সূত্র: িো  ও ক পলর্ োগোর্ োগ  পবভোর্গর প্রজ্ঞোপর্নর স্মোর  নং- ১৪.০০.০০০০.০০৮.২২.০০২.১৩(অংশ)-২৭০, ত্োপরে: ২৫/০৬/২০১৫ 

 

উপযু েক্ত পবষর্য় সূর্ত্রোস্থ পর্ত্রর পনর্ে েশনো কমোত্োর্ব  কপ্রষর্ণ পনর্য়োপজত্ ক পলর্ োগোর্ োগ অপধেপ্তর্রর  ম েচোরী/ ম ে ত্েোগর্ণর  অবসর ও 

অবসর্রোত্তর ছুটি (PRL) মঞ্জুরীর পনপমর্ত্ত এ  মোস পূর্ব ে অপধেপ্তর্র ন্যোস্ত/র্ফরত্ পোঠোর্নোর জন্য পনর্ে েশক্রর্ম অনুর্রোধ  রো হর্লো।  

       

     উর্েপেত্  ম েচোরী/ ম ে ত্েোগর্ণর অবসর্রোত্তর ছুটি (PRL) মঞ্জুরীর পবষর্য় দ্রুত্ ব্যবস্থো গ্রহর্নর জন্য পনম্ন-বপণ েত্ ছ  পূরণ পূব ে  ব্যপক্তগত্ 

নপথ/সোপভ েস বু ,ছুটির প্রত্যয়ন পত্র সহ প্রর্য়োজনীয় সনেপত্র/ প্রমোণোপেসহ আর্বেন ব্যবস্থোপনো পপরচোল , পবটিপসএল এর মোধ্যর্ম  কপ্ররর্ণর জন্য 

অনুর্রোধ  রো হর্লো।  

ছ িঃ 

ক্র

পম

 

নং 

 ম ে ত্েো/ 

 ম েচোরীর 

নোম ও পেবী 

বত্েমোন 

 ম েরত্ পে 

ও  ম েস্থল 

জন্ম ত্োপরে  

(dd/ 

mm/ 

yyyy) 

PRLশুরুর 

ত্োপরে(dd/  

mm/      

yyyy) 

কবত্নর্েল 

ও 

মূলর্বত্ন 

পিওটি-কত্ ন্যস্ত রণ 

আর্েশ
১
-এ  ম ে ত্েো/ 

 ম েচোরীর ক্রপম নং 

পবটিপসএল-এ 

ন্যস্ত রণ আর্েশ
২
-

এ  ম ে ত্েো/ 

 ম েচোরীর 

ক্রপম নং 

মুপক্তর্ োদ্ধো 

প নো? 

(হাঁ/নো) 

জোত্ীয় 

পপরচয় 

পত্র নং 

মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

কনো িঃ 

১- িো  ও ক পলর্ োগোর্ োগ পবভোর্গর স্মোর  নং-১৪.০০.০০০০.০০৮.২২.০০২.১৩(অংশ)-২৬৯, ত্োপরে: ২৫/০৬/২০১৫। 

(অন্য ক োন প্রজ্ঞোপর্নর মোধ্যর্ম ন্যস্ত হর্য় থো র্ল ত্োরস্মোর  নম্বর উর্েে  রর্ত্ হর্ব।) 

২-িো  ও ক পলর্ োগোর্ োগপবভোর্গরস্মোর  নং-১৪.০০.০০০০.০০৮.২২.০০২.১৩(অংশ)-২৭০, ত্োপরে: ২৫/০৬/২০১৫।  

 

স্বোিঃ/- 

 

      

ব্যবস্থোপনো পপরচোল   

বোংলোর্েশ ক পল পমউপনর্ শন্স ক োম্পোনী পলপমর্ ি(পবটিপসএল) 

ক পলর্ োগোর্ োগ ভবন, ৩৭/ই, ইেো ন গোর্ি েন 

ঢো ো-১০০০। 

 

  

স্মোর  নম্বরিঃ ১৪.৩০.০০০০.২১২.১৩.০৪৮.১৫.           ত্োপরেিঃ -------------------। 

 

অবগপত্ ও প্রর্য়োজনীয় ব্যবস্থো গ্রহর্ণর জন্য অনুপলপপ কপ্ররণ  রো হর্লো: 

১-২১। মহোপপরচোল , টিএসপস, গোজীপুর,প্রধোন  ম েোধ্যক্ষ,পিটিআর(উিঃ/েিঃ/পূিঃ/পিঃ/ক ন্দ্রীয়)/পসটিআর/ক টিআর/এসটিআর/আরটিআর-রোজশোহী/ আরটিআর-

রংপুর/টিআর/ইউটিআর/পপটিআর,পপরচোল (প্রপ উরর্মন্ট/টিটিপসজ/পফন্যোন্স/করপভপনউ/অপি /ত্োর ভোন্ডোর ও  োরেোনো) 

২২। অপফস  পপ। 

 

 

(কমোিঃ আজম আলী) 

পপরচোল (প্রশোসন) 

কফোনিঃ ৯৮৩০৪০০ 

১৮ অগ্রহোয়ণ ১৪২২ 

   ০২ পির্সম্বর ২০১৫ 

১৮ অগ্রহোয়ণ ১৪২২ 

    ০২ পির্সম্বর ২০১৫ 


