
কর্ মকর্মাদের ক্ষেদে :- 

র্াররখ : ………………….. 

 

সরিব 

ডাক ও ক্ষেরিদ াগাদ াগ রবভাগ 

বাাংিাদেশ সরিবািয়, ঢাকা-১০০০। 

 

 থা থ কর্তমপদের র্াধ্যদর্। 

 

 

রবষয় : অবসর ও অবসর-উত্তর ছুটি (PRL) এবাং উদ্বতৃ্ত ছুটির রবরির্দয় ১৮ র্াদসর ক্ষথাক (িাম্পগ্র্যান্ড) র্ঞ্জুরীর আদবেি। 

 

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

 

র্দ ােয়, 
 

            থারবর র্ সম্মাি পূব মক রবিীর্ রিদবেি এই ক্ষ , রিম্ন-স্বােরকারী ক্ষেরিদ াগাদ াগ অরিেপ্তদর ……….…. 

র্াররখ  দর্ ……………………………….. পদে কর্ মরর্ আরি। র্াধ্যরর্ক স্কুি সাটি মরিদকে (এসএসরস) 

পরীো পাদশর সিে অনু ায়ী আর্ার জন্ম র্াররখ ……...........……। ক্ষস ক্ষর্ার্াদবক ………………র্াররদখ 

আর্ার বয়স ৫৯ (ঊিষাে) বির পূর্ ম  দব। সরকারর কর্ মিারী আইি, ২০১৮ এর ৪৩ (১) (ক) এবাং ৪৭ অনুদেে এবাং অথ ম 

রবভাদগর বাস্তবায়ি অনু রবভাদগর ১৫-১২-২০১৫ ররিঃ র্াররদখর এস.আর.ও িাং-৩৬৯-আইি/২০১৫ এর ১০(২) (ক) অনুদেে 

অনু ায়ী আরর্ …………………. র্াররদখ সরকারর িাকুরর  দর্ অবসর গ্র্ র্স  ………....……..র্াররখ 

 দর্ ………….………… র্াররখ প মন্ত ০১ (এক) বিদরর অবসর-উত্তর ছুটি ক্ষভাগ করদর্ ইচ্ছুক।  

 

রিি একাউন্টস এন্ড রিন্যান্স অরিসার (র্ার ও দুরািাপিী), ক্ষসগুিবারগিা, ঢাকা কা মািদয়র প্ররর্দবেি িাং-

………..…… র্াররখ : …………….…. ক্ষর্ প্রর্যারয়র্ এরপরপ-৩৭ ক্ষর্ার্াদবক আর্ার……...বির 

……….র্াস ……… রেি পূর্ ম গড় ক্ষবর্দি এবাং ….…বির ………র্াস ……… রেি অি মগড় ক্ষবর্দি 

ছুটি পাওিা রদয়দি। 
 

উদেখ্য ক্ষ , উক্ত আদবেিখািা ক্ষেরিদ াগাদ াগ অরিেপ্তদরর সূেরির্ স্মারদকর রিদে মশিার ক্ষপ্ররেদর্ কর্ মরর্ কা মািদয়র 

র্াধ্যদর্ ইদর্ইদি ক্ষপ্ররর্ করা  দিা। 
 

এর্র্াবিায়, অবসর ও অবসদরাত্তর ছুটি (রপআরএি) এবাং উদ্বৃত্ত ছুটির রবরির্দয় ১৮ র্াদসর মূি ক্ষবর্দির সর্পররর্ার্ অথ ম 

ক্ষথাক (িাম্পগ্র্যান্ড) র দসদব র্ঞ্জুরী  প্রোদির সেয় প্রদয়াজিীয় ব্যবিা গ্র্ দর্র জন্য অনুদরাি করা  দিা। 
 

 

সাংযুরক্ত : ১) ছুটির প্রর্যয়ি (এরপরপ-৩৭) (মূিকরপ)। 

            ২) প্রাথরর্ক র্থ্য রববরর্ী িরর্। 

            ৩) এসএসরস সিদের সর্যারয়র্ করপ। 

            ৪) জার্ীয় পররিয় পদের িদোকরপ। 

            ৫) ক্ষবর্ি রিি মারর্ী রববরর্ী (ক্ষবর্িদেি, ২০১৫)। 

            ৬) অিিাইদি গৃ ীর্ ক্ষবর্দির ইিরিদর্ন্ট শীে। 

            ৭) ক্ষবর্িপে (ক্ষপ-স্লীপ) এর িদোকরপ।                                              রবিীর্ রিদবেক 

 

 
 

স্বাের      : …………………………. 

িার্         : …………………………. 

পদের িার্ : ………………………….. 

ক্ষেরিদ াগাদ াগ অরিেপ্তর 

৪২৩-৪২৮, ক্ষর্জগাঁও রশল্প এিাকা, ঢাকা। 

রডওটিদর্ ন্যাস্তকরর্ আদেদশর িরর্ক িাং-……… 

ক্ষর্াবাইি িম্বর : ………………………. 

  ই-ক্ষর্ইি       : ………………….……. 



কর্ মিারীদের ক্ষেদে :- 

 

 

র্াররখ : ………………….. 

 

র্ াপররিািক 

ক্ষেরিদ াগাদ াগ অরিেপ্তর 

৪২৩-৪২৮ ক্ষর্জগাঁও রশল্প এিাকা, ঢাকা-১২০৮। 

 

 

রবষয় : অবসর ও অবসর-উত্তর ছুটি (PRL) এবাং উদ্বতৃ্ত ছুটির রবরির্দয় ১৮ র্াদসর ক্ষথাক (িাম্পগ্র্যান্ড) র্ঞ্জুরীর আদবেি। 

 

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

 

র্দ ােয়, 
 

            থারবর র্ সম্মাি পূব মক রবিীর্ রিদবেি এই ক্ষ , রিম্ন-স্বােরকারী ক্ষেরিদ াগাদ াগ অরিেপ্তদর ……….…. 

র্াররখ  দর্ ……………………………….. পদে কর্ মরর্ আরি। সারভ মস বর  এবাং জার্ীয় পররিয়পদের 

র্থ্য ক্ষর্ার্াদবক আর্ার জন্ম র্াররখ ……...........……। ক্ষস ক্ষর্ার্াদবক ………………র্াররদখ আর্ার বয়স 

৫৯ (ঊিষাে) বির পূর্ ম  দব। সরকারর কর্ মিারী আইি, ২০১৮ এর ৪৩ (১) (ক) এবাং ৪৭ অনুদেে এবাং অথ ম রবভাদগর 

বাস্তবায়ি অনু রবভাদগর ১৫-১২-২০১৫ ররিঃ র্াররদখর এস.আর.ও িাং-৩৬৯-আইি/২০১৫ এর ১০(২) (ক) অনুদেে অনু ায়ী 

আরর্ …………………. র্াররদখ সরকারর িাকুরর  দর্ অবসর গ্র্ র্স  ………....……..র্াররখ  দর্ 

………….………… র্াররখ প মন্ত ০১ (এক) বিদরর অবসর-উত্তর ছুটি ক্ষভাগ করদর্ ইচ্ছুক।  

 

রিি একাউন্টস এন্ড রিন্যান্স অরিসার (র্ার ও দুরািাপিী), ক্ষসগুিবারগিা, ঢাকা কা মািদয়র সারভ মস বর র িীভশীদের প্রর্যয়ি/ 

কর্ মরর্ কা মািদয়র প্রর্যারয়র্ এরপরপ-৩৮ ক্ষর্ার্াদবক আর্ার……...বির ……….র্াস ……… রেি পূর্ ম গড় 

ক্ষবর্দি এবাং ….…বির ………র্াস ……… রেি অি মগড় ক্ষবর্দি ছুটি পাওিা রদয়দি। 
 

উদেখ্য ক্ষ , উক্ত আদবেিখািা ক্ষেরিদ াগাদ াগ অরিেপ্তদরর সূেরির্ স্মারদকর রিদে মশিার ক্ষপ্ররেদর্ কর্ মরর্ কা মািদয়র 

র্াধ্যদর্ ইদর্ইদি ক্ষপ্ররর্ করা  দিা। 
 

এর্র্াবিায়, অবসর ও অবসদরাত্তর ছুটি (রপআরএি) এবাং উদ্বৃত্ত ছুটির রবরির্দয় ১৮ র্াদসর মূি ক্ষবর্দির সর্পররর্ার্ অথ ম 

ক্ষথাক (িাম্পগ্র্যান্ড) র দসদব র্ঞ্জুরী  প্রোদির সেয় প্রদয়াজিীয় ব্যবিা গ্র্ দর্র জন্য অনুদরাি করা  দিা। 
 

 

সাংযুরক্ত : ১) রসএএন্ডএিও (র্ার ও দুরািাপিী) অরিদসর প্রর্যারয়র্ িীভশীে/ ছুটির প্রর্যয়ি (এরপরপ-৩৮) (মূিকরপ)। 

            ২) প্রাথরর্ক র্থ্য রববরর্ী িরর্। 

            ৩) সারভ মস বর র জন্ম র্াররখ সম্বরির্ পার্ার সর্যারয়র্ করপ। 

            ৪) জার্ীয় পররিয় পদের িদোকরপ। 

            ৫) ক্ষবর্ি রিি মারর্ী রববরর্ী (ক্ষবর্িদেি, ২০১৫)। 

            ৬) অিিাইদি গৃ ীর্ ক্ষবর্দির ইিরিদর্ন্ট শীে। 

                                              রবিীর্ রিদবেক 

 

 
 

স্বাের      : …………………………. 

িার্         : …………………………. 

পদের িার্ : ………………………….. 

ক্ষেরিদ াগাদ াগ অরিেপ্তর 

৪২৩-৪২৮, ক্ষর্জগাঁও রশল্প এিাকা, ঢাকা। 

রডওটিদর্ ন্যাস্তকরর্ আদেদশর িরর্ক িাং-……… 

ক্ষর্াবাইি িম্বর : ………………………. 

ই-ক্ষর্ইি       : ………………….……. 


