
শ্রান্তি ও ন্তিননাদন ছুটির নমুনা আনিদনপত্র  (৪র্ থ িা, তদুর্ থ গ্রেনের কর্ থকতথাগনের জন্য) 

[০২(দুই) গ্রেট আনিদন পত্র দান্তিল করনত হনি।] 

 

তান্তরি:    /     /          ন্তরিঃ(dd/mm/yyyy)। 

 

েন্তিি 

োক ও গ্রটন্তলন াগান াগ ন্তিভাগ  

োক, গ্রটন্তলন াগান াগ ও তথ্যপ্রযুন্তি র্ন্ত্রোলয় 

িাাংলানদশ েন্তিিালয়,  ঢাকা ১০০০। 

 

র্াধ্যর্ :  র্া র্ কর্তথপক্ষ। 

 

র্নহাদয়, 

আন্তর্ ন্তনম্নস্বাক্ষরকারী িাাংলানদশ িাকুন্তর (ন্তিননাদন ভাতা) ন্তিন্তর্র্ালা, ১৯৭৯ এর ন্তিন্তর্-৪ অনুোনর ন্তনম্নিন্তে থত ছনক প্রান্তর্ থত তান্তরি 

হনত শ্রান্তি ও ন্তিননাদন ছুটি গ্রভাগ করনত ইচ্ছুক। ছুটি র্ঞ্জুরী প্রদাননর েপনক্ষ প্রনয়াজনীয় তথ্যান্তদ ন্তননম্ন প্রদত্ত হনলা: 

ছুটির ন্তহোি প্রতযয়ননর স্মারক নাং ও 

তান্তরি: 

: তার ও দূরািঃ প্রন্ততনিদন নাং-____________________________________, 

তান্তরি:____________________________(কন্তপ োংযুি) 

েি থনশষ শ্রান্তি ও ন্তিননাদন ছুটি র্ঞ্জুরী 

পনত্রর স্মারক নাং ও তান্তরি 

: পত্র নাং- ___________________________________________________, 

তান্তরি: ______________________ (কন্তপ োংযুি)। 

েি থনশষ শ্রান্তি ও ন্তিননাদন ছুটি গ্রভানগর 

তান্তরি 

: তান্তরি: __________________________________________________ 

[পত্র নাং- __________________________________________________, 

তান্তরি: __________________অনু ায়ী (কন্তপ োংযুি)]। 

গ্রিতন গ্রেে ও িতথর্ান মূল গ্রিতন : গ্রেে-___________________, মূল গ্রিতন- টািঃ______________________। 

প্রান্তর্ থত শ্রান্তি ও ন্তিত্ত ন্তিননাদন ছুটি 

গ্রভানগর তান্তরি 

: _______________  ন্তরিঃ হনত ______________ ন্তরিঃ প থি ১৫ (পননর) ন্তদন। 

 

 

এর্তািস্থায়, ন্তনম্নস্বাক্ষরকারীর অনুকূনল _____/_____/_________ ন্তরিঃ অর্িা, ছুটি গ্রভানগর তান্তরি হনত শ্রান্তি ও ন্তিননাদন ছুটি 

র্ঞ্জুরীর প্রনয়াজনীয় ব্যিস্থা েহনের জন্য অনুনরার্ জানাননা হনলা। 

 

োংযুু্ন্তি: গ্রিক িনে টিক (∙) ন্তিহ্ন ন্তদনত হনি। 

≥ এন্তপন্তপ-৩৭ ফরনর্ ন্তে.এ.ও, টিএন্ডটি কর্তথক ছুটি প্রতযয়ননর মূল কন্তপ; 

≥ েি থনশষ শ্রান্তি ন্তিননাদন ছুটি র্ঞ্জুরী পনত্রর ফনটাকন্তপ; 

≥ েি থনশষ শ্রান্তি ন্তিননাদন ছুটিনত গর্নের স্থানীয় আনদনশর ফনটাকন্তপ (প্রন াজয গ্রক্ষনত্র); 

≥ 
েি থনশষ শ্রান্তি ন্তিননাদন ছুটিনত গর্নের উনেনে দান্তয়ত্ব হস্তািনরর পূরেকৃত ফরনর্র (এন্তেন্তজ-৬১/িাাংলানদশ ফরর্ নাং ২৪০৩) 

েতযান্তয়ত ফনটাকন্তপ।  

≥ হালনাগাদ গ্রিতন পত্র অর্িা গ্রিতন ন্তনর্ থারেীর েতযান্তয়ত ফনটাকন্তপ। 

 

ন্তিনীত ন্তননিদক 

                                                                                  
                        (স্বাক্ষর) 

নার্: 

আইন্তে নাং ( ন্তদ র্ানক): 

পদিী : 

কর্ থরত অন্তফনের ঠিকানা: 

 

ন্তেওটি-গ্রত ন্যস্তকরে আনদনশর ক্রন্তর্ক নাং- 

গ্রর্ািাইল গ্রফান নম্বর: 

ই-গ্রর্ইল: 



শ্রান্তি ও ন্তিননাদন এর নমুনা আনিদনপত্র  (৯র্ গ্রর্নক ৫র্ গ্রেনের কর্ থকতথাগনের জন্য) 

 

 

তান্তরি:    /     /          ন্তরিঃ(dd/mm/yyyy)। 

 

 

র্হাপন্তরিালক 

গ্রটন্তলন াগান াগ অন্তর্দপ্তর 

৪২৩~৪২৮, গ্রতজগাঁও ন্তশল্প এলাকা 

ঢাকা-১২০৮। 

 

র্াধ্যর্ :  র্া র্ কর্তথপক্ষ। 

 

র্নহাদয়, 

আন্তর্ ন্তনম্নস্বাক্ষরকারী িাাংলানদশ িাকুন্তর (ন্তিননাদন ভাতা) ন্তিন্তর্র্ালা, ১৯৭৯ এর ন্তিন্তর্-৪ অনুোনর ন্তনম্নিন্তে থত ছনক প্রান্তর্ থত তান্তরি 

হনত শ্রান্তি ও ন্তিননাদন ছুটি গ্রভাগ করনত ইচ্ছুক। ছুটি র্ঞ্জুরী প্রদাননর েপনক্ষ প্রনয়াজনীয় তথ্যান্তদ ন্তননম্ন প্রদত্ত হনলা: 

ছুটির ন্তহোি প্রতযয়ননর স্মারক নাং ও 

তান্তরি: 

: তার ও দূরািঃ প্রন্ততনিদন নাং-____________________________________, 

তান্তরি:____________________________(কন্তপ োংযুি) 

েি থনশষ শ্রান্তি ও ন্তিননাদন ছুটি র্ঞ্জুরী 

পনত্রর স্মারক নাং ও তান্তরি 

: পত্র নাং- ___________________________________________________, 

তান্তরি: ______________________ (কন্তপ োংযুি)। 

েি থনশষ শ্রান্তি ও ন্তিননাদন ছুটি গ্রভানগর 

তান্তরি 

: তান্তরি: __________________________________________________ 

[পত্র নাং- __________________________________________________, 

তান্তরি: __________________অনু ায়ী (কন্তপ োংযুি)]। 

গ্রিতন গ্রেে ও িতথর্ান মূল গ্রিতন : গ্রেে-___________________, মূল গ্রিতন- টািঃ______________________। 

প্রান্তর্ থত শ্রান্তি ও ন্তিত্ত ন্তিননাদন ছুটি 

গ্রভানগর তান্তরি 

: _______________  ন্তরিঃ হনত ______________ ন্তরিঃ প থি ১৫ (পননর) ন্তদন। 

 

 

এর্তািস্থায়, ন্তনম্নস্বাক্ষরকারীর অনুকূনল _____/_____/_________ ন্তরিঃ অর্িা, ছুটি গ্রভানগর তান্তরি হনত শ্রান্তি ও ন্তিননাদন ছুটি 

র্ঞ্জুরীর প্রনয়াজনীয় ব্যিস্থা েহনের জন্য অনুনরার্ জানাননা হনলা। 

 

োংযুু্ন্তি: গ্রিক িনে টিক (∙) ন্তিহ্ন ন্তদনত হনি। 

≥ এন্তপন্তপ-৩৭ ফরনর্ ন্তে.এ.ও, টিএন্ডটি কর্তথক ছুটির প্রতযয়ননর মূল কন্তপ। 

≥ েি থনশষ শ্রান্তি ন্তিননাদন ছুটি র্ঞ্জুরী পনত্রর ফনটাকন্তপ। 

≥ েি থনশষ শ্রান্তি ন্তিননাদন ছুটিনত গর্নের স্থানীয় আনদনশর ফনটাকন্তপ (প্রন াজয গ্রক্ষনত্র)। 

≥ 
েি থনশষ শ্রান্তি ন্তিননাদন ছুটিনত গর্নের উনেনে দান্তয়ত্ব হস্তািনরর ফরর্ (এন্তেন্তজ-৬১/িাাংলানদশ ফরর্ নাং ২৪০৩) এর েতযান্তয়ত 

ফনটাকন্তপ । 

≥ হালনাগাদ গ্রিতন পত্র অর্িা গ্রিতন ন্তনর্ থারেীর েতযান্তয়ত ফনটাকন্তপ। 

 

ন্তিনীত ন্তননিদক 

                                                                                  
                        (স্বাক্ষর) 

নার্: 

আইন্তে নাং( ন্তদ র্ানক): 

পদিী:   

কর্ থরত অন্তফনের ঠিকানা: 

 

ন্তেওটি-গ্রত ন্যস্তকরে আনদনশর ক্রন্তর্ক নাং- 

গ্রর্ািাইল গ্রফান নম্বর: 

ই-গ্রর্ইল: 


