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ভূলিকা 

 

সেললয াগায াগ সেক্টযে েেকােযক কালেগলে ও নীলতগত েহায়তা রদান এবং লবলুপ্ত বাংলাযদশ তাে ও সেললযফান সবার্ ি 

(লবটিটিলব)-এে েকল কি িকতিা/কি িচালেে েেকালে চাকুেীে িাোবালহকতা েক্ষাযথ ি গেরজাতন্ত্রী বাংলাযদশ েেকাে ২৫ জুন 

২০১৫ তালেযে  সেললয াগায াগ অলিদপ্তে (লর্ওটি) সৃলি কযেন।  

ফযল, রশােলনক লবযকন্দ্রীকেযেে আওতায় েকল কি িকতিা/কি িচােীে লবলিন্ন রশােলনক কাজ (অলজিত ছুটি, শ্রালি ও 

লবযনাদন ছুটি, োইিযেল, পযদান্নলত, লপআেএল, সপনশন ইতযালদ) পূযব িে ন্যায় লবলুপ্ত লবটিটিলব/লবটিলেএযলে ১৭২টি 

লবিাগীয় কা িালয়/ আঞ্চললক কা িালয়েহ সকন্দ্রীয় কা িালয় হযত সশ্রেীকেযেে িাধ্যযি েিািাযনে পলেবযতি, বতিিান 

সরক্ষাপযে সেললয াগায াগ অলিদপ্তযেে অনুযিালদত অগ িাযনাগ্রাযিে স্বল্প েংখ্যক জনবল দ্বাো লনষ্পলিে রযয়াজনীয়তা ততলে 

হযয়যে। 

তদুপলে, েলচবালয় লনযদ িশিালা, ২০১৪ এে ৮ি অনুযেযদে ২৬০নং লনযদ িশ এবং এেপায়াে টু ইযনাযিে সরাগ্রাি (এটুআই)-

এে সেবা পদ্ধলত েহলজকেে (Service Process Simplification, SPS) বাস্তবায়ন লবষয়ক লনযদ িশনাে আযলাযক 

সেললয াগায াগ অলিদপ্তযেে কি িচালেযদে ‘অলজিত ছুটি সেবা’ রালপ্ত েহলজকেে কা িিি গ্রহে কো হযয়যে।  দক্ষতা ও 

দ্রুততাে োযথ সেবা-রালপ্ত লনলিযতে লযক্ষয রশােলনক কাযজে কি িপদ্ধলত, রযয়াজনীয় কাগজপযেে তাললকা, নমুনা 

আযবদন পে ও কেেীয়েমূহ  ‘সেবা সরাফাইল-০১’ লহোযব রকাশ কো হযলা। 

লর্ওটি’ে ওযয়বযপজ হযত সেবা সরাফাইলটিে *.doc ফাইল র্াউনযলার্ কযে স  সকাযনা সেবা গ্রহীতা তাঁে জন্য রয াজয 

েংযশািনীেহ আযবদন কেযত পােযবন।  আপনাযদে সুলচলিত পোিশ ি সেবা সরাফাইলটিে িলবষ্যত িাযনান্নয়যন অবদান 

োেযব - এ আশাবাদ থাকল। িন্যবাদ। 

 



 

4 

সূচিপত্র 

ভূচিকা ................................................................................................................................................. 3 

অচজিত ছুটি ............................................................................................................................................ 5 

১.০ অচজিত ছুটির জন্য প্রয়য়াজনীয় কাগজপয়ত্রর তাচিকা .................................................................................... 5 

১.১ অচজিত ছুটির আয়েদয়নর জন্য করণীয়সমূহ............................................................................................... 5 
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অলজিত ছুটি 

 

১.০ অলজিত ছুটিে জন্য রযয়াজনীয় কাগজপযেে তাললকা 

 

ক) কি িকতিাযদে সক্ষযে 

১. আযবদন পে (৫ি সগ্রর্ বা, তদূর্ধ্ি কি িকতিাগে েলচব বোবে এবং অন্যান্য কি িকতিাগে িহাপলেচালক বোবে 

লললেত আযবদন সপশ কেযবন) [পেবতী পৃষ্ঠাে নমুনা দ্রিব্য]  

২. 
কি িকতিাে সক্ষযে লচফ একাউন্টে এন্ড লফনা্স  অলফোে (লেএএফও), টিএন্ডটি কর্তিক ছুটিে রতযয়ন (এলপলপ-

৩৭ ফেযি/বাংলাযদশ ফেি নং- ২৩৯৫)।  

৩. েংলিি লনয়ন্ত্রেকােীে সুপালেশ (রয াজয সক্ষযে)। 

৪. লচলকৎো েংিাি দলললালদ (লচলকৎো েংিাি ছুটিে রয াজয সক্ষযে)। 

 

ে) কি িচালেযদে সক্ষযে 

১. আযবদন পে (িহাপলেচালক বোবে লললেত আযবদন) [পেবতী পৃষ্ঠাে নমুনা দ্রিব্য]  

২. কি িচােীে সক্ষযে এলপলপ-৩৮ ফেযি ছুটিে রতযয়ন।  

৩. েংলিি লনয়ন্ত্রেকােীে সুপালেশ (রয াজয সক্ষযে)। 

৪. লচলকৎো েংিাি দলললালদ (লচলকৎো েংিাি ছুটিে সক্ষযে রয াজয)। 

 

১.১ অলজিত ছুটিে আযবদযনে জন্য কেেীয়েমূহ 
 

ক) ৫ি সগ্রর্ বা, তদূর্ধ্ি কি িকতিাগে েলচব এবং অন্যান্য কি িকতিা/কি িচােীগে িহাপলেচালক বোবে লললেত আযবদন 

উপযেে তাললকা অনু ায়ী কাগজপে েংযুক্ত কযে িহাপলেচালযকে দপ্তযে সরেে কেযবন। 

ে) এলপলপ-৩৭/ এলপলপ-৩৮ এ ছুটি রাপ্যতাে রতযয়ন েংযুক্ত কেযবন। 

গ) সরষযে অন্যান্য রলতষ্ঠাযন কি িেত কি িচালেগে েংলিি লনয়ন্ত্রেকােীে সুপালেশেহ চাকুলেেত রলতষ্ঠান-রিাযনে িাধ্যযি 

(ই-নলথে িাধ্যযি পাঠাযনাযক উৎোলহত কো হয়) সরেে কেযবন। 
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১.২ অলজিত ছুটিে নমুনা আযবদনপে  (৫ি সগ্রর্ বা, তদূর্ধ্ি কি িকতিাগে েলচব বোবে) 

 

বোবে 

            েলচব 

            র্াক ও সেললয াগায াগ লবিাগ 

            র্াক, সেললয াগায াগ ও তথ্যরযুলক্ত িন্ত্রোলয় 

            বাংলাযদশ েলচবালয়, ঢাকা। 

 

িাধ্যি :  থা থ কর্তিপক্ষ। 

 

লবষয়ঃ   অলজিত ছুটি িঞ্জুলেে জন্য আযবদন। 

 

িযহাদয়, 

           েলবনয় লনযবদন এই স , আলি সেললয াগায াগ অলিদপ্তযে/ সরষযে লবটিলেএল-এ কি িেত আলে।  পালেবালেক 

কাজ/ লচলকৎো/-----------  -এে রযয়াজযন আগািী -----------লরঃ তালেে সথযক অথবা ছুটি সিাযগে সথযক আিাে  ---(-

-----) লদন অলজিত ছুটি গ্রহে রযয়াজন। 

 

           অতএব, আিাযক আগািী -----------লরঃ তালেে সথযক অথবা ছুটি সিাযগে সথযক ---(-----) লদন অলজিত ছুটি 

িঞ্জুলে দাযন িযহাদযয়ে েদয় িলজি হয়।  

 

েংযুলক্ত: সচক বযে টিক (∙) লচহ্ন লদযত হযব। 

 

≥ ছুটিে রতযয়ন পে মূলকলপ (এলপলপ-৩৭)- ১ কলপ; 

≥ েংলিি লনয়ন্ত্রেকােীে সুপালেশ (রয াজয সক্ষযে); 

≥ লচলকৎো েংিাি দলললালদ (লচলকৎো েংিাি ছুটিে সক্ষযে রয াজয)। 

 

লবনীত লনযবদক 

তালেে: ---/---/-----লরঃ। 

                                                                                  
                        (স্বাক্ষে) 

নাি: 

পদবী : 

কি িেত অলফযেে ঠিকানা: 

 

লর্ওটি-সত ন্যস্তকেে আযদযশে িলিক 

নং- 

সিাবাইল ট োন নম্বে: 

ই-সিইল: 
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১.৩ অলজিত ছুটিে নমুনা আযবদনপে  (৫ি সগ্রর্ অযপক্ষা লনযচে কি িকতিা/কি িচােী িহাপলেচালক বোবে) 

 

বোবে 

            িহাপলেচালক  

            সেললয াগায াগ অলিদপ্তে 

            ৪২৩-৪২৮, সতজগাঁও লশল্প এলাকা 

            ঢাকা। 

 

িাধ্যি :  থা থ কর্তিপক্ষ। 

 

লবষয়ঃ   অলজিত ছুটি িঞ্জুলেে জন্য আযবদন। 

 

িযহাদয়, 

           েলবনয় লনযবদন এই স , আলি সেললয াগায াগ অলিদপ্তযে/ সরষযে লবটিলেএল-এ  কি িেত আলে।  পালেবালেক 

কাজ/ লচলকৎো/-----------  -এে রযয়াজযন আগািী -----------লরঃ তালেে সথযক অথবা ছুটি সিাযগে সথযক আিাে  ---(-

-----) লদন অলজিত ছুটি গ্রহে রযয়াজন। 

 

           অতএব, আিাযক আগািী -----------লরঃ তালেে সথযক অথবা ছুটি সিাযগে সথযক ---(-----) লদন অলজিত ছুটি 

িঞ্জুলে দাযন িযহাদযয়ে েদয় িলজি হয়।  

 

েংযুলক্ত: সচক বযে টিক (∙) লচহ্ন লদযত হযব। 

 

≥ ছুটিে রতযয়ন পে মূলকলপ (এলপলপ-৩৭/ এলপলপ-৩৮)- ১ কলপ; 

≥ েংলিি লনয়ন্ত্রেকােীে সুপালেশ (রয াজয সক্ষযে); 

≥ লচলকৎো েংিাি দলললালদ (লচলকৎো েংিাি ছুটিে সক্ষযে রয াজয)। 

 

লবনীত লনযবদক 

তালেে: ---/---/-----লরঃ। 

                                                                                

                        (স্বাক্ষে) 

নাি: 

পদবী : 

কি িেত অলফযেে ঠিকানা: 

 

লর্ওটি-সত ন্যস্তকেে আযদযশে িলিক 

নং- 

সিাবাইল ট োন নম্বে: 

ই-সিইল: 
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 বলহঃ বাংলাযদশ ছুটি 

 

২.০ বলহঃ বাংলাযদশ ছুটিে জন্য রযয়াজনীয় কাগজপযেে তাললকা 

 

ক) কি িকতিাযদে সক্ষযে 

১. আযবদন পে (৯ি সগ্রর্ বা, তদূর্ধ্ি কি িকতিাগে েলচব বোবে লললেত আযবদন সপশ কেযবন) [পেবতী পৃষ্ঠাে 

নমুনা দ্রিব্য]  

২. 
কি িকতিাে সক্ষযে লচফ একাউন্টে এন্ড লফনা্স  অলফোে (লেএএফও), টিএন্ডটি কর্তিক ছুটিে রতযয়ন (এলপলপ-

৩৭ ফেযি/বাংলাযদশ ফেি নং- ২৩৯৫)।  

৩. েংলিি লনয়ন্ত্রেকােীে সুপালেশ (রয াজয সক্ষযে)। 

৪. পূেেকৃত বলহঃবাংলাযদশ আযবদন ফেি (বাংলাযদযশে বালহযে ব্যলক্তগত ভ্রিযেে আযবদন ফেি)। 

৫. পােযপাযে িে ইনফেযিশন সপইজ এে ফযোকলপ। 

৬. লচলকৎো েংিাি দলললালদ (লচলকৎো েংিাি ছুটিে সক্ষযে রয াজয)। 

 

ে) কি িচালেযদে সক্ষযে 

১. আযবদন পে (সগ্রর্ ১০ হযত সগ্রর্ ২০ এে কি িচালেগে িহাপলেচালক বোবে লললেত আযবদন সপশ কেযবন)। 

২. কি িচালেে সক্ষযে লনয়ন্ত্রেকােী কর্তিক ছুটিে রতযয়ন (এলপলপ-৩৮ ফেযি)।  

৩. েংলিি লনয়ন্ত্রেকােীে সুপালেশ (রয াজয সক্ষযে)। 

৪. পূেেকৃত বলহঃবাংলাযদশ আযবদন ফেি (বাংলাযদযশে বালহযে ব্যলক্তগত ভ্রিযেে আযবদন ফেি)। 

৫. পােযপাযে িে ইনফেযিশন সপইজ এে ফযোকলপ। 

৬. লচলকৎো েংিাি দলললালদ (লচলকৎো েংিাি ছুটিে সক্ষযে রয াজয)। 

 

২.১ বলহঃ বাংলাযদশ ছুটিে আযবদযনে জন্য কেেীয়েমূহ 
 

ক) ৯ি সগ্রর্ বা, তদূর্ধ্ি কি িকতিাগে েলচব এবং অন্যান্য কি িচালেগে িহাপলেচালক বোবে লললেত আযবদন উপযেে 

তাললকা অনু ায়ী কাগজপে েংযুক্ত কযে িহাপলেচালযকে দপ্তযে সরেে কেযবন। 

ে) এলপলপ-৩৭/ এলপলপ-৩৮ এ ছুটি রাপ্যতাে রতযয়ন এবং পূেেকৃত বলহঃবাংলাযদশ আযবদন ফেি েংযুক্ত কেযবন। 

গ) সরষযে অন্যান্য রলতষ্ঠাযন কি িেত কি িচালেগে েংলিি লনয়ন্ত্রেকােীে সুপালেশেহ চাকুলেেত রলতষ্ঠান-রিাযনে িাধ্যযি 

(ই-নলথে িাধ্যযি পাঠাযনা উৎোলহত কো হয়) সরেে কেযবন। 

ঘ) পােযপাযে িে ইনফেযিশন সপইজ এে ফযোকলপ অবশ্যই আযবদযন দালেল কেযবন। 
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২.২ বলহঃ বাংলাযদশ ছুটিে নমুনা আযবদনপে  (৯ি সগ্রর্ বা, তদূর্ধ্ি কি িকতিাগে েলচব বোবে) 

 

বোবে 

            েলচব 

            র্াক ও সেললয াগায াগ লবিাগ 

            র্াক, সেললয াগায াগ ও তথ্যরযুলক্ত িন্ত্রোলয় 

            বাংলাযদশ েলচবালয়, ঢাকা। 

 

িাধ্যি :  থা থ কর্তিপক্ষ। 

 

লবষয়:  বলহঃ বাংলাযদশ ছুটি (পলবে হজ্জ্বব্রত পালন/ তীথ ি াো/-------) িঞ্জুলেেহ ভ্রিযেে অনুিলত। 

 

িযহাদয়, 

           েলবনয় লনযবদন এই স , আলি সেললয াগায াগ অলিদপ্তযে/ সরষযে লবটিলেএল-এ  কি িেত আলে। পলবে হজ্জ্বব্রত 

পালন/ তীথ ি াো/----------কােযে আগািী -----------লরঃ তালেে সথযক অথবা ছুটি সিাযগে/ফ্লাইযেে তালেে সথযক ---(---

--) লদন ----------- সদশ ভ্রিযেে উযেযশ্য আিাে বলহঃবাংলাযদশ ছুটি িঞ্জুলেেহ ভ্রিযেে অনুিলত রযয়াজন। 

 

           অতএব, আিাযক আগািী ------------লরঃ তালেে সথযক অথবা ছুটি সিাযগে/ফ্লাইযেে তালেে সথযক ----(-----)  

লদন বলহঃবাংলাযদশ ছুটি িঞ্জুলেেহ --------- (যদশ) ভ্রিে ও অবস্থাযনে অনুিলত দাযন িযহাদযয়ে েদয় িলজি হয়।  

  

েংযুলক্ত: সচক বযে টিক (∙) লচহ্ন লদযত হযব। 

 

≥ বলহঃবাংলাযদশ আযবদন ফেি-১ কলপ। 

≥ ছুটিে রতযয়ন পে মূলকলপ (এলপলপ-৩৭)- ১ কলপ। 

≥ েংলিি লনয়ন্ত্রেকােীে সুপালেশ (রয াজয সক্ষযে)। 

≥ লচলকৎো েংিাি দলললালদ (লচলকৎো েংিাি ছুটিে সক্ষযে রয াজয)। 

≥ পােযপাযে িে ইনফেযিশন সপইজ এে ফযোকলপ- ১ পাতা। 

লবনীত লনযবদক 

তালেে: ---/---/-----লরঃ। 

                                                                             
                        (স্বাক্ষে) 

নাি: 

পদবী : 

কি িেত অলফযেে ঠিকানা: 

 

লর্ওটি-সত ন্যস্তকেে আযদযশে িলিক 

নং- 

সিাবাইল ট োন নম্বে: 

ই-সিইল: 
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২.৩ বলহঃ বাংলাযদশ ছুটিে নমুনা আযবদনপে  (সগ্রর্ ১০ হযত সগ্রর্ ২০ এে কি িচালেগে িহাপলেচালক বোবে) 

 

বোবে 

            িহাপলেচালক  

            সেললয াগায াগ অলিদপ্তে 

            ৪২৩-৪২৮, সতজগাঁও লশল্প এলাকা 

            ঢাকা। 

 

িাধ্যি :  থা থ কর্তিপক্ষ। 

 

লবষয়:  বলহঃ বাংলাযদশ ছুটি (পলবে হজ্জ্বব্রত পালন/ তীথ ি াো/-------) িঞ্জুলেেহ ভ্রিযেে অনুিলত। 

 

িযহাদয়, 

           েলবনয় লনযবদন এই স , আলি সেললয াগায াগ অলিদপ্তযে/ সরষযে লবটিলেএল-এ  কি িেত আলে। পলবে হজ্জ্বব্রত 

পালন/ তীথ ি াো/----------কােযে আগািী -----------লরঃ তালেে সথযক অথবা ছুটি সিাযগে/ফ্লাইযেে তালেে সথযক ---(---

--) লদন ----------- সদশ ভ্রিযেে উযেযশ্য আিাে বলহঃবাংলাযদশ ছুটি িঞ্জুলেেহ ভ্রিযেে অনুিলত রযয়াজন। 

 

           অতএব, আিাযক আগািী ------------লরঃ তালেে সথযক অথবা ছুটি সিাযগে/ফ্লাইযেে তালেে সথযক ----(-----)  

লদন বলহঃবাংলাযদশ ছুটি িঞ্জুলেেহ --------- (যদশ) ভ্রিে ও অবস্থাযনে অনুিলত দাযন িযহাদযয়ে েদয় িলজি হয়।  

  

েংযুলক্ত: সচক বযে টিক (∙) লচহ্ন লদযত হযব। 

 

≥ বলহঃবাংলাযদশ আযবদন ফেি-১ কলপ। 

≥ ছুটিে রতযয়ন পে মূলকলপ (এলপলপ-৩৮)- ১ কলপ। 

≥ েংলিি লনয়ন্ত্রেকােীে সুপালেশ (রয াজয সক্ষযে)। 

≥ লচলকৎো েংিাি দলললালদ (লচলকৎো েংিাি ছুটিে সক্ষযে রয াজয)। 

≥ পােযপাযে িে ইনফেযিশন সপইজ এে ফযোকলপ- ১ পাতা। 

লবনীত লনযবদক 

তালেে: ---/---/-----লরঃ। 

                                                                             
                        (স্বাক্ষে) 

নাি: 

পদবী : 

কি িেত অলফযেে ঠিকানা: 

 

লর্ওটি-সত ন্যস্তকেে আযদযশে িলিক 

নং- 

সিাবাইল ট োন নম্বে: 

ই-সিইল: 
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২.৪ বাংলাযদযশে বালহযে ব্যলক্তগত ভ্রিযেে আযবদন ফেি 

 

১। দেোস্তকােীে নাি :     

২। লপতাে নাি :  

৩। পদবী ও অলফযেে নাি :  

৪। জন্ম তালেে : 

৫। সবতন সেল :  

৬। স  সদযশ ভ্রিে কেযবন (লনলদ িিিাযব জায়গা/ :   

     জায়গােমূযহে নাি, স োযন ভ্রিে ইচ্ছুক)    

৭। ভ্রিযেে উযেশ্য :  

 

৮। ভ্রিযেে রস্তালবত কাল (েিয় ও তালেে) :   

 

৯।  লদ পলেবাযেে েদস্য বা অন্য. সকহ েংযগ :       

    স যত চান তা হযল তাযদে নাি, বয়ে ও    

    আযবদনকােীে োযথ তাযদে েম্পযকিে  

    উযেে কেযত হযব। 

 

১০। পূযব ি কেন ঐ সদশ ভ্রিে কলেয়াযেন এবং : 

    কত েিযয়ে জন্য   

 

১১। েব িযশষ সকান সদশ ভ্রিে কলেয়াযেন এবং : 

    কত েিযয়ে জন্য   

 

১২। রস্তালবত ভ্রিযে ব্যয়িাে লকিাযব বহন কেযবন :   

     লনজ েেচ ব্যতীত  লদ লবযদযশে সকান আত্মীয় 

     ভ্রিযেে েেচ বহন কেযল তাে নাি ও ঠিকানা 

     উযেে কেযত হযব।                     

        দেোস্তকােীে নাি ও স্বাক্ষে 

                  পদবীঃ 

                  তালেেঃ 

 

১৩। রস্তালবত ভ্রিযে বাংলাযদশ েেকাযেে সকান :      রস্তালবত ভ্রিযে বাংলাযদশ েেকাযেে সকান তবযদলশক  

তবযদলশক মুদ্রা/অযথ িে রযয়াজন হইযবনা এই িযি ি         মুদ্রা/অযথ িে রযয়াজন হইযব না এই িযি ি সুপালেশ কো                                       

রতযয়ন পেেহ িন্ত্রনালয়/লবিাগ/অলফে রিাযনে         হইল। 

সুপালেশ। 

 

 

শাো রিান/আঞ্চললক রিান        িন্ত্রনালয়/লবিাগ/অলফে রিাযনে স্বাক্ষে 
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শ্রালি ও লচি লবযনাদন ছুটি 

৩.০ শ্রালি ও লচি লবযনাদন ছুটিে জন্য রযয়াজনীয় কাগজপযেে তাললকা 

 

ক) কি িকতিাযদে সক্ষযে 

১. আযবদন পে (৫ি সগ্রর্ বা, তদূর্ধ্ি কি িকতিাে েলচব এবং অন্যান্য কি িকতিাো িহাপলেচালক বোবে লললেত 

আযবদন) [পেবতী পৃষ্ঠাে নমুনা দ্রিব্য]  

২. 
কি িকতিাে সক্ষযে লচফ একাউন্টে এন্ড লফনা্স  অলফোে (লেএএফও), টিএন্ডটি কর্তিক ছুটিে রতযয়ন (এলপলপ-

৩৭ ফেযি/বাংলাযদশ ফেি নং- ২৩৯৫)।  

৩. েব িযশষ শ্রালি ও লচি লবযনাদন ছুটি অনুযিাদযনে পে। 

৪. েব িযশষ শ্রালি ও লচি লবযনাদন ছুটি সিাযগে েিয় দালয়ত্ব হস্তািযেে ফেি (দালয়ত্ব হস্তািযেে এলেলজ-৬১/ 

বাংলাযদশ ফেি নং-২৪০৩)। 

 

ে) কি িচালেযদে সক্ষযে 

১. আযবদন পে (িহাপলেচালক বোবে লললেত আযবদন) [পেবতী পৃষ্ঠাে নমুনা দ্রিব্য]  

২. কি িচােীে সক্ষযে এলপলপ-৩৮ ফেযি ছুটিে রতযয়ন।  

৩. েব িযশষ শ্রালি ও লচি লবযনাদন ছুটি অনুযিাদযনে পে। 

৪. েোলভ িে বুযকে প্রয োজ্য অংযশে অল ে প্রিোন/লনয়ন্ত্রেকোেী কর্ িকত্িো কর্তিক েত্যোলয়ত্ অনুলিলি [ োযদে জ্ন্য 

এলেলজ্-৬১ প্রয োজ্য নয়] 

 

৩.১ শ্রালি ও লচি লবযনাদন ছুটিে আযবদযনে জন্য কেেীয়েমূহ 
 

ক) ৫ি সগ্রর্ বা, তদূর্ধ্ি কি িকতিাগে েলচব এবং অন্যান্য কি িকতিা/কি িচােীগে িহাপলেচালক বোবে লললেত আযবদন 

উপযেে তাললকা অনু ায়ী কাগজপে েংযুক্ত কযে িহাপলেচালযকে দপ্তযে জিা লদযবন। 

ে) এলপলপ-৩৭/ এলপলপ-৩৮, েব িযশষ শ্রালি ও লচি লবযনাদন ছুটি অনুযিাদযনে পে ও দালয়ত্ব হস্তািযেে ফেি  আযবদযনে 

 যথি পূযব ি েংগ্রহ োোে ব্যবস্থা লনযবন। 

গ) শ্রালি লবযনাদন িাতােহ ছুটি রাপ্যতাে জন্য লবযবচয ০৩ (লতন) বেযেে িযধ্য আযবদনকােীে ললযয়যন কি িকালীন েিয় 

( লদ থাযক) এবং  উক্ত েিযয়ে লীি সেলােী কলন্টলবউশন জিা লদযয় থাকযল আযবদযন েংলক্ষপ্ত লববেেীেহ 

রিােকেমূহ েংযুক্ত কো বাঞ্ছনীয়। 
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৩.২ শ্রালি ও লচি লবযনাদন এে নমুনা আযবদনপে  (৫ি সগ্রর্ বা, তদূর্ধ্ি কি িকতিাগে েলচব বোবে) 

ত্োলেখ:    /     /          লরিঃ (dd/mm/yyyy)। 

 

েলচব 

র্াক ও সেললয াগায াগ লবিাগ  

র্াক, সেললয াগায াগ ও তথ্যরযুলক্ত িন্ত্রোলয় 

বাংলাযদশ েলচবালয়,  ঢাকা ১০০০। 

 

িাধ্যি :  থা থ কর্তিপক্ষ। 

 

িযহাদয়, 

আলি লনম্ন স্বাক্ষেকােী বাংলাযদশ চাকুেী (লবযনাদন িাতা) লবলিিালা, ১৯৭৯ এে লবলি-৪ অনুোযে লনম্নবলে িত েযক রালথ িত 

তালেে হযত শ্রালি ও লবযনাদন ছুটি সিাগ কেযত ইচ্ছুক। ছুটি িঞ্জুেী রদাযনে স্বপযক্ষ প্রযয়োজ্নীয় তথ্যালদ লনযম্ন রদি হযলা: 

ছুটিে লহোব রতযয়যনে স্মােক নং ও 

তালেে: 

: তাে ও দূোঃ রলতযবদন নং-____________________________________, 

তালেে:____________________________(কলপ েংযুক্ত) 

েব িযশষ শ্রালি ও লবযনাদন ছুটি িঞ্জুেী 

পযেে স্মােক নং ও তালেে 

: পে নং- ___________________________________________________, 

তালেে: ______________________ (কলপ েংযুক্ত)। 

েব িযশষ শ্রালি ও লবযনাদন ছুটি 

সিাযগে তালেে 

: তালেে: __________________________________________________ 

[পে নং- __________________________________________________, 

তালেে: __________________অনু ায়ী (কলপ েংযুক্ত)]। 

সবতন সগ্রর্ ও বতিিান মূল সবতন : সগ্রর্-___________________, মূি টবত্ন- 

েোিঃ______________________। 

রালথ িত শ্রালি ও লচি লবযনাদন ছুটি 

সিাযগে তালেে 

: _______________  লরঃ হযত ______________ লরঃ প িি ১৫ (পযনে) 

লদন। 

 

 

এিতাবস্থায়, লনম্ন স্বাক্ষেকােীে অনুকূযল _____/_____/_________ লরঃ অথবা, ছুটি সিাযগে তালেে হযত শ্রালি ও 

লবযনাদন ছুটি ও িাতা িঞ্জুেীে রযয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহযেে জন্য অনুযোি জ্োনোযনো হযলা। 

 

েংযুলক্ত: সচক বযে টিক (∙) লচহ্ন লদযত হযব। 

≥ এলপলপ-৩৭ ফেযি লি  একোউন্টে এন্ড ল নোন্স অল েোে (লেএএ ও), টিএন্ডটি কর্তিক ছুটিে রতযয়ন; 

≥ েব িযশষ শ্রোলি লবযনোদন ছুটি র্ঞ্জুেী িযেে অনুলিলি; 

≥ েব িযশষ শ্রোলি লবযনোদন ছুটি  োওয়োে টিোকোি অর্ িোে এে অনুলিলি; 

≥ েব িযশষ শ্রালি লবযনাদন ছুটিযত গিযনে উযেযশ্য দালয়ত্ব হস্তািযেে ফেি (এলেলজ্-৬১) এে অনুলললপ।  

≥ সবতনপে/হালনাগাদ ইনলিযিন্ট েীযেে অনুলললপ।  

লবনীত লনযবদক 

                                                                                  
                        (স্বাক্ষে) 

নাি: 

পদবী : 

কি িেত অলফযেে ঠিকানা: 

 

লর্ওটি-সত ন্যস্তকেে আযদযশে িলিক 

নং- 

সিাবাইল ট োন নম্বে: 

ই-সিইল: 
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৩.৩ শ্রালি ও লচি লবযনাদন এে নমুনা আযবদনপে  (৫ি সগ্রর্ অযপক্ষা লনযচে কি িকতিা/কি িচােী িহাপলেচালক বোবে) 

ত্োলেখ:    /     /          লরিঃ(dd/mm/yyyy)। 

 

িহাপলেচালক 

সেললয াগায াগ অলিদপ্তে 

৪২৩~৪২৮, সতজগাঁও লশল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮। 

 

িাধ্যি :  থা থ কর্তিপক্ষ। 

 

িযহাদয়, 

আলি লনম্ন স্বাক্ষেকােী বাংলাযদশ চাকুেী (লবযনাদন িাতা) লবলিিালা, ১৯৭৯ এে লবলি-৪ অনুোযে লনম্নবলে িত েযক রালথ িত 

তালেে হযত শ্রালি ও লবযনাদন ছুটি সিাগ কেযত ইচ্ছুক। ছুটি িঞ্জুেী রদাযনে স্বপযক্ষ প্রযয়োজ্নীয় তথ্যালদ লনযম্ন রদি হযলা: 

ছুটিে লহোব রতযয়যনে স্মােক নং ও 

তালেে: 

: তাে ও দূোঃ রলতযবদন নং-____________________________________, 

তালেে:____________________________(কলপ েংযুক্ত) 

েব িযশষ শ্রালি ও লবযনাদন ছুটি িঞ্জুেী 

পযেে স্মােক নং ও তালেে 

: পে নং- ___________________________________________________, 

তালেে: ______________________ (কলপ েংযুক্ত)। 

েব িযশষ শ্রালি ও লবযনাদন ছুটি 

সিাযগে তালেে 

: তালেে: __________________________________________________ 

[পে নং- __________________________________________________, 

তালেে: __________________অনু ায়ী (কলপ েংযুক্ত)]। 

সবতন সগ্রর্ ও বতিিান মূল সবতন : সগ্রর্-___________________, মূি টবত্ন- 

েোিঃ______________________। 

রালথ িত শ্রালি ও লচি লবযনাদন ছুটি 

সিাযগে তালেে 

: _______________  লরঃ হযত ______________ লরঃ প িি ১৫ (পযনে) 

লদন। 

 

এিতাবস্থায়, লনম্ন স্বাক্ষেকােীে অনুকূযল _____/_____/_________ লরঃ অথবা, ছুটি সিাযগে তালেে হযত শ্রালি ও 

লবযনাদন ছুটি ও িাতা িঞ্জুেীে রযয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহযেে জন্য অনুযোি জ্োনোযনো হযলা। 

 

েংযুলক্ত: সচক বযে টিক (∙) লচহ্ন লদযত হযব। 

≥ এলপলপ-৩৭/ এলপলপ-৩৮ ফেযি লি  একোউন্টে এন্ড ল নোন্স অল েোে (লেএএ ও), টিএন্ডটি কর্তিক ছুটিে রতযয়ন। 

≥ েব িযশষ শ্রোলি লবযনোদন ছুটি র্ঞ্জুেী িযেে অনুলিলি। 

≥ েব িযশষ শ্রোলি লবযনোদন ছুটি  োওয়োে টিোকোি অর্ িোে এে অনুলিলি। 

≥ েব িযশষ শ্রালি লবযনাদন ছুটিযত গিযনে উযেযশ্য দালয়ত্ব হস্তািযেে ফেি (এলেলজ্-৬১) এে অনুলললপ । 

≥ েোলভ িে বুযকে প্রয োজ্য অংযশে অল ে প্রিোন/লনয়ন্ত্রেকোেী কর্ িকত্িো কর্তিক েত্যোলয়ত্ অনুলিলি [ োযদে জ্ন্য এলেলজ্-৬১ প্রয োজ্য নয়]। 

≥ সবতনপে/হালনাগাদ ইনলিযিন্ট েীযেে অনুলললপ।  

লবনীত লনযবদক 

                                                                             
                        (স্বাক্ষে) 

নাি: 

পদবী : 

কি িেত অলফযেে ঠিকানা: 

 

লর্ওটি-সত ন্যস্তকেে আযদযশে িলিক 

নং- 

সিাবাইল ট োন নম্বে: 

ই-সিইল: 



পলেলশিেমূহ 

 

পলেলশি ০১: এ.লপ.লপ.-৩৭   [পৃষ্ঠা ১৬-১৭] 

 

পলেলশি ০২: এ.লপ.লপ.-৩৮ [পৃষ্ঠা ১৮-১৯] 

 

পলেলশি ০৩: ‘অলজিত টেবো েহলজ্কেে’ কো িিযর্ে দালেলকৃত SPS (Service Process Simplification) Analysis 

[পৃষ্ঠা ২০-৩১] 

 

পলেলশি ০৪: সেবা েহলজকেে এে অলফে আযদশ  [পৃষ্ঠা ৩২] 

 

পলেলশি ০৫: সেবা রদাযনে কা িিি িলনেলেং এ কলিটিে গঠযনে অলফে আযদশ  [পৃষ্ঠা ৩৩] 

 

পলেলশি ০৬: সরষযে কি িেত কি িচালেযদে ছুটি, আলথ িক অনুদান, পােযপাে ি অনাপলি েংিাি আযবদন অগ্রায়যন কেেীয় লবষয়ক 

অলফে আযদশ [পৃষ্ঠা ৩৪] 

 

পলেলশি ০৭: কি িচালেযদে আযবদন সরেযেে লনলিি পালনীয় োিােে লনযদ িশাবলী [পৃষ্ঠা ৩৫] 
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এ.লপ.লপ.-৩৭ 

পুোনা এে. আই 

ছুটিে আযবদনপে 

 

(স  েিস্ত অলফোযেে ছুটিে লহোব লনেীক্ষা অলফযে েংেক্ষে কো হয় সেই েিস্ত অলফোযেে জন্য) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

১।   আযবদনকােীে নাি …………………..……….......……...………………… 

২।   বাস্তব পযদে পদবী …………….………………...………………….……... 

৩।   সবতন …………………………...………………...………………….. 

৪।   কত কাযলে জন্য ছুটি চাওয়া হইয়াযে ……………………………………………. 

৫।   সকান্ তালেে হইযত ছুটি চাওয়া হইয়াযে …………………………………………... 

৬।   ছুটিে িেে (স  সিৌল লবলি সিাতাযবক ছুটি চাওয়া হইয়াযে) ……………………………… 

৭।   সশষ গৃহীত ছুটিে লববেে ….………………………………….……………… 

৮।   সকান্ অলফে হইযত ছুটি সবতন গ্রহে কো হইযব ……………………………………... 

৯।   আযবদনকােীে জন্ম তালেে …………………………………………………... 

১০।  ছুটি থাকাকালীন পূে ি ঠিকানা …………………………………………...…….. 

 

 

তালেে…………..                                                                          (আযবদনকােীে স্বাক্ষে ) 
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 লজএ নলথ নং-                                                                              

 

নং-                                                                       তালেেঃ                  -২০২১ লরঃ 

রলতযবদযনে জন্য িহাপলেচালক, সেললয াগায াগ অলিদপ্তে এে  লেযপাে িেহ সেললয াগায াগ অলিদপ্তে 

িহাপলেচালযকে লনকে সফেত রদাযনে জন্য রিান লহোবেক্ষে কি িকতিা, সেগুন বালগচা, ঢাকাে তাে ও 

সেললযফান উপ-িহালহোবেক্ষযকে লনকে পাঠাযনা হইল 

 

 

রলতযবদন নং………………………………….. তালেে ……………………… 

 

উপ-িহালহোবেক্ষক কর্তিক ছুটিে নাযিে রতযয়নপে 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                                                                              উপ-িহালহোবেক্ষক 

                                                                                                            র্াক, তাে ও সেললযফান 

 

[নং েলব (িওপ)-২৩৭/৭৫-১৩৬৪] 

লজলপলপলর্-শাো-২—১৪৭২/৮৬৮৭/(লবলপও)-(লবলপও-৩৮)-১১-১০-৮৭-৩০০০,০০০। 
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এ.লপ.লপ.-৩৮  

আযবদন-৩৮ 

নন-সগযজযের্ কি িচােীযদে জন্য ছুটিে দেোস্ত 

 

১০ নং দফা সকবলিাে তাহাযদে জন্যই রয াজয  াহাে এফ.আে এে োিােে ছুটি লবলি সিাতাযবক র্াক্তােী রিােপে বযল পূে ি (স  

েিস্ত অলফোযেে ছুটিে লহোব লনেীক্ষা অলফযে েংেক্ষে কো হয় সেই েিস্ত অলফোযেে জন্য) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

১।    দেোস্তকােীে নাি       

২।    জযন্মে তালেে        

৩।    তাহাে স্থায়ী পযদে নাি       

৪।    সবতন        

৫।    লক রকাে ছুটি    

 (ক)   র্াক্তােী রিাে বযল, না র্াক্তােী রিাে পে োড়া। 

 (ে)   পূে ি সবতযন, না অযি িক সবতযন, না চতুথ িাংযশ সবতযন। 

 (গ)   ফাণ্ডাযিন্টাল রুযলে নম্বে বযল উপযোক্ত ছুটি দাবী কো হইয়াযে। 

৬।    স  েিযয়ে জন্য ছুটি আবশ্যক    

৭।    স  তালেে হইযত ছুটি আবশ্যক    

৮।    সশষ ছুটি সিাযগে লবস্তালেত লববেে         

(ক)   পূে ি সবতযন / অযি িক সবতযন 

 (ে)                        তালেে হযত                     তালেে প িি  

৯।    ছুটি থাকাকালীন পূে ি ঠিকানা    

১০।  এফ.আে.-এে ৮১ (লব) (২) িাো রযয়াগ না হওয়াে কােযে  লদ 

 পূে সবতযন ছুটি গ্রাহয না হয়, তুযব চাকুেী হইযত অবযশযষ আিাে 

 অবেেগ্রহযেে সক্ষযে অথবা ছুটিযত থাকাকালীন পূে ি সবতযন এবং 

 অযি িক সবতযনে লবয াগফল সফেত লদযত আলি রলতশ্রুলত লদযতলে।  

 

 

তালেেঃ       /      /২০২১লরঃ                                                                            (আযবদনকােীে স্বাক্ষে )  

[অঃ পৃঃ দ্রঃ] 
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২ 

 

 

ছুটিে লহোযব লললেত লবষয়গুলল েতযালয়ত কোে কায ি িােরাপ্ত অলফোে কর্তিক ছুটি পাওনাে রিােপে 

 

রতযায়নপে সদওয়া  াইযতযে (নাি, পদবী এবং সবতন) :  

 

 

জনাব                                         স  ছুটিে আযবদন কলেয়াযেন তাহা পাওয়াে স াগ্য। আলি তাহাে ছুটিে 

লহোব  াহা আিাে দস্তেযত হালনাগাদ সলো হইয়াযে, তাহা সদলেয়া েন্তুি হইয়ালে 

 

*  তালেযে কি িচােীে জিা অলজিত ছুটি 

 

 

 

 

 

 

তালেেঃ        /      /২০২১ লরঃ                                                                              রতযায়ন রদানকােী 

                                                                                                                অলফোযেে দস্তেত পদবী 

 

 

১৯৫৫ োযল েংযশালিত ছুটিে আওতাভূক্ত কি িচােীযদে জন্য। 

[নং ে ও ব-লব/ফ ২৮/৭৬-১২৬১ তাং    ১৯-৪-৭৬] 

লজলপলপলর্- শাো-২—১৪৭৭/৮৬-৮৭/(টিএণ্ডটি)-  (      )  ১৪-১০-৮৭ ---৫০০,০০০। 
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‘অলজিত টেবো েহলজ্কেে’ কো িিযর্ে দালেলকৃত SPS (Service Process Simplification) Analysis 

অলিদপ্তে/ দপ্তযেে নোর্:…টেলিয োগোয োগ অলিদপ্তে……………. 

র্ন্ত্রেোিয়/লবভোযগে নোর্:… র্োক ও টেলিয োগোয োগ লবভোগ……… 

 

১। অল ে টপ্রো োইি 

     ক) একনজ্যে অল ে 

প্রলত্ষ্ঠোযনে নোর্ বোংিো টেলিয োগোয োগ অলিদপ্তে 

ইংযেলজ্ Department of Telecommunications 

েংলিপ্ত লর্ওটি 

অল ে প্রিোযনে িদলব  র্হোিলেিোিক লনয়ন্ত্রেকোেী 

র্ন্ত্রেোিয়/লবভোগ 

র্োক ও টেলিয োগোয োগ লবভোগ 

অল যেে েংখ্যো  টর্োে…০১ (প্রিোন কো িোিয়)… লবভোগীয় অল ে…… টজ্িো অল ে… 

জ্নবি ৭,৭৭৪টি (স্থায়ী কাঠাম ার পদ-২৩৮টি, পর্যায়ক্রম  বিম াপমর্াগ্য পদ-৭,৫৩৬টি)। স্থায়ী পমদর  মযয 

ক যকর্য া পর্যাময় ৮১টি এিং ক যচারী পর্াময় ১৫৭টি পদ অন্তর্ভয ক্ত। 

 অল যেে ঠিকোনো ৪২৩-৪২৮ তর্জগ্াাঁ ও বিল্প এ াকা, ঢাকা-১২০৮ 

ট োগোয োগ (ই-টর্ইি, 

ট োন,  যোক্স) 

ই-টর্ইিিঃ info@telecomdept.gov.bd  

ট োনিঃ +৮৮-০২-৯৮৩০৯১১ 

 যক্সিঃ +৮৮-০২-৯৮৩০৯৮০ 

ওযয়বেোইযেে ঠিকোনো http://www.telecomdept.gov.bd/ 

 োত্োয়োযত্ে বে িনো 

(গুগি ম্যোিেহ) 
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খ) অল যেে লভশন ও লর্শন  

বর্িন: সাশ্রয়ী, সািযজনীন এিং বনর্য রমর্াগ্য তেব মর্াগ্ামর্াগ্ তসিা। 

লর্শন: প্রোলত্ষ্ঠোলনক উন্নয়ন ও আধুলনক প্রযুলিে েলন্নযবশ ঘটিযয় েোশ্রয়ী ও আিজ্িোলত্ক র্োনেম্পন্ন টেলিয োগোয োগ টেবো 

প্রদোযনে িযিয েেকোেযক েহোয়ত্ো কেোে েোংগঠলনক দিত্ো সুদৃঢ়কেে। 

 

গ) অল যেে িলেলিলত্ ও ছলব (অনলিক ২০০ শব্দ) 

The Bangladesh Telegraph and Telephone Board Ordinance, 1979 এে লবিোন অনুেোযে বোংিোযদশ ত্োে ও 

টেলিয োন টবোর্ ি (লবটিটিলব) গঠিত্ হয়। িেবত্ীযত্ ২০০৮ েোযি ত্ত্ত্বোবিোয়ক েেকোযেে ের্য় লবটিটিলবযক লবলুপ্ত কযে টকোম্পোনী 

আইন, ১৯৯৪ এে অিীযন  থোিযর্ বোংিোযদশ টেলিকলর্উলনযকশন্স টকোম্পোলন লিলর্যের্ (লবটিলেএি) এবং বোংিোযদশ েোবযর্লেন 

টকবি টকোম্পোলন লিলর্যের্ (লবএেলেলেএি)  গঠন কেো হয়। লবটিটিলব লবলুপ্ত হওয়োয় এে লবলভন্ন টেযর্ে িদেমূযহে র্ধ্য টথযক 

২৩৮টি স্থোয়ী এবং ৭,৫৩৬টি ি িোয়িযর্ লবযিোি ট োগ্য িদেহ েোজ্স্ব খোযত্ েব িযর্োে ৭,৭৭৪টি িদ লনযয় জ্নপ্রশোেন র্ন্ত্রনোিযয়ে 

(স্মোেক নং-০৫.১৫৬.০১৫.০৪.০০.০২৩.২০১০-২০৩, ত্োলেখ: ১৪ নযভম্বে ২০১৩) ও অথ ি লবভোযগে (স্মোেক নং-

০৭.০০.০০০০.১৬৩.১৪.০৩৪.১৪-৭৬, ত্োলেখ: ১৬ এলপ্রি ২০১৪) েম্মলত্ এবং র্োননীয় প্রিোনর্ন্ত্রীে েদয় অনুযর্োদনিযর্ র্োক ও 

টেলিয োগোয োগ লবভোযগে প্রজ্ঞোিন নং ১৪.০০.০০০০.০০৮.২২.০০২.১৩ (অংশ)-২৭৯, ত্োলেখ: ২৫ জুন ২০১৫ লরিঃ টর্োত্োযবক র্োক 

ও টেলিয োগোয োগ লবভোযগে অিীযন “টেলিয োগোয োগ অলিদপ্তে“ “[Department of Telecommunications (DoT)]” সৃলজ্ত্ 

হয়। 

 

ঘ) অল যেে অগ িোযনোেোর্ 

ঙ) টেবোে ত্োলিকো 

ির্ টেবো নোর্ টেবোপ্রোলপ্তে ি িোয় 

(অলিদপ্তে/আঞ্চলিক) 

প্রাবর্ঠানাবনক/দাপ্তবরক তসিা 

১ র্োক ও টেলিয োগোয োগ লবভোগ হযত্ প্রোপ্ত নীত্র্োিো, িোইযেলন্সং ইত্যোলদ 

লবলভন্ন লবষযয় র্ত্োর্ত্ 

অলিদপ্তে 

২ টেলিয োগোয োগ টেবো ও ট্যোলেয ে লবষযয় র্ত্োর্ত্ অলিদপ্তে 
 

৩ অলিদপ্তযেে আওত্োিীন কর্ িকত্িো/কর্ িিোেীযদে  োবত্ীয় র্োর্িো/যর্োকদ্দর্ো 

িলেিোিনো। 

অলিদপ্তে 

 

৪ উন্নয়ন প্রকযেে বোলষ িক িয় িলেকেনো ও কর্ ি িলেকেনো প্রেয়ন অলিদপ্তে 
 

আভযিেীে টেবো  

১ অলজ্িত্ ছুটি অলিদপ্তে 
 

২ অলজ্িত্ ছুটি (বলহিঃ বোংিোযদশ) অলিদপ্তে 
 

৩ শ্রোলি ও লবযনোদন ছুটি অলিদপ্তে 
 

৫ আবোলেক ও দোপ্তলেক টেলিয োন েংয োগ ব্যবস্থো। অলিদপ্তে 
 

৬ কলম্পউেোে িয় অলের্ অলিদপ্তে 
 

৭ েোিোেে ভলবষ্যৎ ত্হলবি হযত্ অলের্ র্ঞ্জুলে অলিদপ্তে 
 

৮ গৃহ লনর্ িোে ঋে অলিদপ্তে 
 

৯ টর্েোর্ত্ িয় অলের্ অলিদপ্তে 
 

১০ ছুটিে নগদোয়ন (ল্যোম্পেোন্ট) অলিদপ্তে 
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ির্ টেবো নোর্ টেবোপ্রোলপ্তে ি িোয় 

(অলিদপ্তে/আঞ্চলিক) 
 

১১ লজ্লিএ  অলিদপ্তে 
 

১২ লিআেএি অলিদপ্তে 
 

১৩ টিনশন অলিদপ্তে 
 

১৪ িোলেবোলেক টিনশন অলিদপ্তে 
 

১৫ লিলকৎেো েহয়ত্ো/য ৌথবীর্ো/ র্োলেক কল্যোন/দো ন/অযিোলিলিয়ো অনুদোন অলিদপ্তে 
 

 

২। টেবো টপ্রো োইি 

ক) টেবোে নোর্:  অলজ্িত্ ছুটি প্রোলপ্ত টেবো েহলজ্কেে। 

খ) টেবোটি েহলজ্কেযেে ট ৌলিকত্ো:  

অলিদপ্তযেে আওত্োভুি সেবা রতযাশীে বতিিান েংখ্যা রায় ৪০০০ জন্য,  াযদে অলিকাংশই সরষযে অন্য েংস্থায় সদযশে সজলা 

প িাযয় কি িেত। ছুটিে প্রোপ্যত্োে প্রত্যয়ন (বোংিোযদশ  ের্-২৩৯৫/এলিলি ৩৭/এলিলি ৩৮) েংেহ কেোে জ্ন্য টেবো প্রত্যোশীযক 

ঢোকোস্থ এলজ্ অল যে গর্ে কেযত্ হয়  ো টেবো প্রত্যোশীে জ্ন্য েহজ্ নয়। এছোড়ো, েোদো কোগযজ্ আযবদন (প্রযয়োজ্নীয় দলিযিে 

েংযুলিেহ) কেযত্ হয়  ো েকি স্তযেে কর্ িিোলেযদে লনকে েহজ্যবোধ্য এবং েহযজ্ পূেেয োগ্য নয়। টর্োে ১৭টি িোযিে র্োধ্যযর্ 

অলিদপ্তে কর্তিক টেবো প্রত্যোশীযক িোলহত্ টেবো প্রদোন কেো হয়। টেবোে জ্ন্য লনি িোলেত্ আযবদন  ের্ প্রেয়ন এবং টেবো প্রদোযন 

লবদ্যর্োন িোি েংখ্যো হ্রোে কেোে র্োধ্যযর্ তুিনোমূিক কর্ ের্যয় র্োনেম্পন্ন টেবো প্রদোন কেো েম্ভব হযত্ িোযে। 

 

গ) টেবোপ্রোলপ্তে টর্ৌলিক ত্থ্যোলদ: 

 লবষয় ত্থ্যোলদ 

১ টেবো প্রদোনকোেী অল ে টেলিয োগোয োগ অলিদপ্তে 

২ টেবোে েংলিপ্ত লববেে অলিদপ্তযেে এবং টপ্রষযে লবলভন্ন প্রলত্ষ্ঠোযন কর্ িেত্ 

কর্ িকত্িো/কর্ িিোলেযদে অলজ্িত্ ছুটিে আযবদন র্ঞ্জুেীে কো িির্ েহে। 

৩ বোলষ িক টেবো েহেকোেীে েংখ্যো আনুর্োলনক ২০০০ জ্ন 

৪ টেবোপ্রোলপ্তে শত্িোবলি 

 

ক) স্থোয়ী কর্ িিোেী 

খ) ছুটিে লহেোযব ছুটি িোওনো থোকো 

গ) টেবো প্রোলপ্তযত্ প্রযয়োজ্নীয় কোগজ্িে 

৫ দোলয়ত্বপ্রোপ্ত কর্ িকত্িো ও কর্ িিোেী র্হোিলেিোিক, অলত্লেি র্হোিলেিোিক (প্রশোিঃ ও অথ ি), িলেিোিক 

(প্রশোেন), উিিলেিোিক (প্রশোেন), েহকোেী িলেিোিক 

(প্রশোেন)/প্রশোেলনক কর্ িকত্িো (UDA/LDA) 

৬ টেবোপ্রোলপ্তে ের্য় ৭ (েোত্) লদন। 

৭ টেবো প্রোলপ্তযত্ প্রযয়োজ্নীয় কোগজ্িে এলজ্ অল ে হযত্ ছুটি প্রোপ্যত্োে প্রত্যয়ন (বোংিোযদশ  ের্-

২৩৯৫/এলিলি ৩৭/এলিলি ৩৮), েংলিি লনয়ন্ত্রেকোেী কর্ িকত্িোে 

সুিোলেশেহ (প্রয োজ্য টিযে) আযবদনিে ও আযবলদত্ ছুটিে 

প্রোেলিক কোগজ্োলদ ।     

৮ টেবোপ্রোলপ্তে জ্ন্য খেি  দোপ্তলেক খেি: লবনোমূযল্য। 

টেবোেহীত্োে খেি: আনুর্োলনক ২০০০ েোকো। 

৯ টেবোপ্রোলপ্তে জ্ন্য  োত্োয়োযত্ে েংখ্যো ০২ (দুই) 

১০ েংলিি আইন/লবলি/নীলত্র্োিোে ত্োলিকো লনি িোলেত্ ছুটি লবলির্োিো, ১৯৫৯ ও এে েংযশোিনীেমূহ 
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 লবষয় ত্থ্যোলদ 

১১ টেবো টিযত্ ব্যথ ি হযি িেবত্ী প্রলত্কোেকোেী 

কর্ িকত্িো, িদলব, ইযর্ইি ও ট োন 

র্হোিলেিোিক 

১২ টেবো প্রোলপ্ত/ প্রদোযনে টিযে অসুলবিো/ ের্স্যো 

/ িযোযিঞ্জেমূহ 

জ্নবি, এলজ্ অল ে হযত্ ছুটিে প্রত্যয়ন েংেযহ জ্টিিত্ো, 

টেবোেহীত্োে জ্ন্য প্রয োজ্য ত্যথ্যে অপ্রতুিত্ো  

১৩ অন্যোন্য  েংলিি অিিঃস্তন কর্ িিোলেযদে প্রলশিযেে অভোব, টিেলবযশযষ 

আিলেকত্োে অভোব। 

 

 

 

ঘ) লবদ্যর্োন টেবো-িদ্ধলত্ লবযিষে  

টেবো প্রদোযনে 

িোি 

কো িির্ প্রলত্ িোযিে ের্য় 

(লদন/ঘন্টো/লর্লনে) 

েম্পৃি ব্যলিবগ ি (িদলব) 

 এলজ্ অল ে হযত্ ছুটিে প্রত্যয়ন েংেহ   আযবদনকোেী 

 আযবদনকোেী কর্তিক আযবদন  ের্ পূেে  আযবদনকোেী 

 টপ্রষে লনয়ন্ত্রেকোেী কর্ িকত্িো কর্তিক র্ঞ্জুেকোেী 

কর্তিিযিে লনকে সুিোলেশেহ আযবদন অেোয়ে 

 আযবদনকোেী ও  

েংলিি লনয়ন্ত্রেকোেী 

কর্ িকত্িো 

িোি-১ আযবদনকোেীে আযবদন অলিদপ্তযেে টর্েিোযে 

েহে  

ন্যযনত্র্  

১০ লর্লনে 

টর্েিোযে লনযয়োলজ্ত্ 

কর্ িিোলে 

িোি-২ র্হোিলেিোিযকে দপ্তযে আযবদন েহে ন্যযনত্র্  

১০ লর্লনে 

লিএ টু র্হোিলেিোিক 

িোি-৩ র্হোিলেিোিক কর্তিক অবযিোকন ও অলত্লেি 

র্হোিলেিোিযক কো িোযথ ি টপ্রেে 

ন্যযনত্র্  

২ ঘন্টো 

র্হোিলেিোিক ও  

লিএ টু র্হোিলেিোিক 

িোি-৪ অলত্লেি র্হোিলেিোিক কর্তিক অবযিোকন ও 

িলেিোিক (প্রশোেন)-টক কো িোযথ ি টপ্রেে 

ন্যযনত্র্  

২ ঘন্টো 

অলত্লেি র্হোিলেিোিক ও 

লিএ টু অলত্লেি 

র্হোিলেিোিক 

িোি-৫ িলেিোিক (প্রশোেন) কর্তিক অবযিোকন ও 

উিিলেিোিক (প্রশোেন)-টক কো িোযথ ি টপ্রেে 

ন্যযনত্র্  

২ ঘন্টো 

িলেিোিক (প্রশোেন) ও  

লিএ টু িলেিোিক 

িোি-৬ উিিলেিোিক (প্রশোেন) কর্তিক অবযিোকন ও 

েহকোলে িলেিোিক (প্রশোেন)-টক কো িোযথ ি টপ্রেে 

ন্যযনত্র্  

২ ঘন্টো 

উিিলেিোিক (প্রশোেন) ও 

লিয়ন 

িোি-৭ েহকোলে িলেিোিক (প্রশোেন) কর্তিক অবযিোকন 

ও ইউলর্এ-টক কো িোযথ ি টপ্রেে 

ন্যযনত্র্  

১০ লর্লনে 

েহকোলে িলেিোিক 

(প্রশোেন) ও 

লিয়ন 

িোি-৮ ইউলর্এ কর্তিক আযবদন  োিোই-বোছোই ও নলথযত্ 

উিস্থোিন/আযবদনকোেীযক অবলহত্কেে 

(অেম্পূে ি আযবদযনে টিযে) 

২ লদন ইউলর্এ 

িোি-৯ েহকোলে িলেিোিক (প্রশোেন) কর্তিক িেীিোযি 

খেড়ো র্ঞ্জুলেিে/প্রস্তোবেহ উিিলেিোিক 

(প্রশোেন)-টক অনুযর্োদযনে লনলর্ত্ত  টপ্রেে 

১ লদন েহকোলে িলেিোিক 

(প্রশোেন) ও  

লিয়ন 

িোি-১০ উি-িলেিোিক (প্রশোেন) কর্তিক নলথযত্ 

েম্মলত্জ্ঞোিন/র্ত্োর্ত্ টিশ ও িলেিোিক 

(প্রশোেন)-টক অনুযর্োদযনে লনলর্ত্ত অেোয়ন 

৪ ঘন্টো উিিলেিোিক (প্রশোেন) ও 

লিয়ন 
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টেবো প্রদোযনে 

িোি 

কো িির্ প্রলত্ িোযিে ের্য় 

(লদন/ঘন্টো/লর্লনে) 

েম্পৃি ব্যলিবগ ি (িদলব) 

িোি-১১ িলেিোিক (প্রশোেন) কর্তিক নলথযত্ 

েম্মলত্জ্ঞোিন/র্ত্োর্ত্ টিশ ও অলত্লেি 

র্হোিলেিোিক (প্রশোেন)-টক অনুযর্োদযনে লনলর্ত্ত 

অেোয়ন 

৪ ঘন্টো িলেিোিক (প্রশোেন) ও 

লিএ টু িলেিোিক 

িোি-১২ অলত্লেি র্হোিলেিোিক (প্রশোেন) কর্তিক নলথযত্ 

েম্মলত্জ্ঞোিন/র্ত্োর্ত্ টিশ ও র্হোিলেিোিক-টক 

অনুযর্োদযনে লনলর্ত্ত অেোয়ন 

৪ ঘন্টো অলত্লেি র্হোিলেিোিক ও 

লিএ টু অলত্লেি 

র্হোিলেিোিক 

িোি-১৩ র্হোিলেিোিক র্যহোদয় কর্তিক অনুযর্োদন/লেদ্ধোি 

প্রদোন এবং অলত্লেি র্হোিলেিোিকযক নলথ 

লনম্নোয়ন 

৪ ঘন্টো র্হোিলেিোিক ও  

লিএ টু র্হোিলেিোিক 

িোি-১৪ অলত্লেি র্হোিলেিোিক কর্তিক অবযিোকন ও 

িলেিোিক (প্রশোেন)-টক নলথ লনম্নোয়ন 

২ ঘন্টো অলত্লেি র্হোিলেিোিক ও 

লিএ টু অলত্লেি 

র্হোিলেিোিক 

িোি-১৫ িলেিোিক (প্রশোেন) কর্তিক অবটিোকন, িযে 

স্বোিে প্রদোন ও উিিলেিোিক (প্রশোেন)-টক নলথ 

লনম্নোয়ন 

২ ঘন্টো িলেিোিক (প্রশোেন) ও  

লিএ টু িলেিোিক 

িোি-১৬ উিিলেিোিক (প্রশোেন) কর্তিক অনুযর্োদযনে 

লবষয়টি লনলিত্ হযয় িে জ্োলে কেোে লনলর্ত্ত 

শোখোযত্ নলথ টপ্রেে িে স্বোিেপূব িক  জ্োলেে 

লনলর্ত্ত শোখোয় লনম্নোয়ন 

২ ঘন্টো উিিলেিোিক (প্রশোেন) ও 

লিয়ন 

িোি-১৭ েহকোলে িলেিোিক (প্রশোেন)/ইউলর্এ কর্তিক 

িেজ্োলে 

২ ঘন্টো েহকোলে িলেিোিক 

(প্রশোেন)/ইউলর্এ এবং 

টর্েিোে কর্ িিোলে  
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ঙ) লবদ্যর্োন িদ্ধলত্ে প্রযেে ম্যোি (Process Map)  

 

 

 

 

 

ি) লবদ্যর্োন ের্স্যো ের্োিোযন কযোেোগলেলভলত্তক প্রস্তোবনো: 

 

টিে ের্স্যোে বে িনো ের্োিোযনে প্রস্তোবনো 

১। আযবদনিে/  ের্/ 

 টেলজ্স্টোে/ প্রলত্যবদন 

টেবোেলহত্োে অজ্ঞত্োে কোেযে 

আযবদনিে/ ের্পূেে অেম্পূে ি হওয়ো এবং 

জ্োনো নো থোকোয় আযবদনকোেী কর্তিক 

প্রযয়োজ্নীয় দলিিোলদ আযবদনিযেে েোযথ 

েংযুক্ত্ নো কেো।   

েোদো কোগযজ্ আযবদনিযেে স্থযি, অলিদপ্তে কর্তিক প্রলর্ত্ 

আযবদনিে (প্রযয়োজ্নীয় দলিযিে েংযুলিেমূহ উযেখপূব িক) 

অল লেয়োি ওযয়বেোইযে প্রদলশ িত্ েোখো  ো েকি স্তযেে 

কর্ িিোলেযদে লনকে েহজ্যবোধ্য এবং েহযজ্ পূেেয োগ্য হযব।  

অলত অল্প েংখ্যক সেবা রদানকােী কর্তিক সেবা রতযাশী 

েকল কি িকতিা/কি িচােীযক দক্ষতা ও দ্রুততাে োযথ সেবা-

রালপ্ত লনলিযতে লযক্ষয দক্ষতা ও দ্রুততাে োযথ সেবা-রালপ্ত 

লনলিযতে লযক্ষয রলতটি রশােলনক কাযজে কি িপদ্ধলত, 

রযয়াজনীয় কাগজপযেে তাললকা, নমুনা আযবদন পে ও 

কেেীয়েমূহ ওযয়বোইযে রদলশ িত থাকায় সেবা রতযাশী 

রযতযযক লনযজে রযয়াজনীয় দলললালদ  থা থিাযব রস্তুযতে 

িাধ্যযি সেবা রদানকােীে দাপ্তলেক কাজ েহজোধ্য কেযত 

পাযেন। 
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২। দোলখিীয় 

কোগজ্িেোলদ 

ছুটিে প্রত্যয়ন: ঢোকোস্থ এলজ্ অল ে হযত্ 

ছুটিে প্রত্যয়ন (বোংিোযদশ  ের্-২৩৯৫) 

েংেহ কেো ঢোকো ব্যোলত্ত্ অন্যোন্য অঞ্চযিে 

টেবোেলহত্োযদে জ্ন্য ের্য় ও খেিেোযিি 

হওয়ো। 

অলিদপ্তযেে আওত্োভুি সেবা রতযাশীে েংখ্যা রায় ৪০০০ 

জন,  াযদে অলিকাংশই সদযশে সজলা প িাযয় কি িেত। ছুটিে 

প্রত্যয়ন (বোংিোযদশ  ের্-২৩৯৫) েংেহ কেোে জ্ন্য 

টেবোপ্রত্যোশীযক ঢোকোস্থ এলজ্ অল যে গর্ে কেযত্ হয়। 

কি িকতিা/কি িচােীযক টদযশে ট  টকোনস্থোন হযত্ অনিোইযন 

ছুটিে প্রত্যয়ন েংেযহে ব্যবস্থো কেো েম্ভবিে হযি 

টেবোপ্রত্যোশীে জ্ন্য লবষয়টি েহজ্ত্ে হয়। 

উযেখ্য, অনিোইযন ছুটিে প্রত্যয়ন েংেযহে ব্যবস্থো কেো 

টেলিয োগোয োগ অলিদপ্তযেে আওত্ো বলহভু িত্ লবিোয় 

টেলিয োগোয োগ অলিদপ্তে উি লবষযয় প্রযয়োজ্নীয় ব্যবস্থো 

েহে কেযত্ িোেযব নো।  

৩। টেবোে িোি টেবোেহীত্োে আযবদনিে অলিদপ্তযেে 

টর্েিোে এ টিৌছোযনোে িে ছুটি র্ঞ্জুেীে 

িেজ্োলে হওয়ো/ট েত্ প্রদোন ি িি টর্োে 

িোি ১৭টি,  ো টেবোপ্রদোযন লবিযম্বে অন্যত্র্ 

কোেে। 

টেবোেহীত্োে আযবদনিে অলিদপ্তযেে টর্েিোে হযত্ লর্লজ্ 

এে িলেবযত্ি িলেিোিক (প্রশোেন) এে লনকে উিস্থোিন এবং 

নলথযত্ উিস্থোিযনে জ্ন্য িলেিোিক (প্রশোেন) কর্তিক 

ইউলর্এ এে লনকে টপ্রেে কেো হযি অবযিোকন ি িোযয় ৪টি 

িোি (লর্লজ্, এলর্লজ্, লর্লর্, এলর্) কর্োযনো েম্ভব। 

লর্লজ্ কর্তিক নলথ অনুযর্োদযনে িে িেজ্োলেে লনলর্ত্ত নলথটি 

লর্লর্ ি িোযয় টপ্রেে কেো হযি িেজ্োলে ি িোযয় ২টি িোি 

(এলর্লজ্, িলেিোিক) কর্োযনো েম্ভব।  

িযেে অনুলিলি এলর্লজ্/িলেিোিক-টক প্রদোযনে র্োধ্যযর্ নলথ 

লনষ্পলত্তে লবষয়টি েংলিি েকযি অবলহত্ হযত্ িোযেন। 

এরূযি লবদ্যর্োন ১৭টি িোি হযত্ ৬টি িোি কযর্ িোিেংখ্যো 

হযব ১১টি। 

ই-নলথ দ্বোেো আযবদনিে েহে ও ছুটি র্ঞ্জুেেংিোি িেজ্োলে 

কেো হযি ের্য় আেও কর্োযনো েম্ভব হযত্ িোযে। 

৪। েম্পৃি জ্নবি  ৮জ্ন  

৫। স্বোিেকোেী/ 

অনুযর্োদযনে েযি েম্পৃি 

ব্যলিে েংখ্যো ও িদলব 

৬জ্ন (ইউলর্এ েহ) ৫জ্ন  

৬। আিিঃঅল ে 

লনভ িেশীিত্ো  

  

৭।  আইন/লবলি/ প্রজ্ঞোিন 

ইত্যোলদ 

লনি িোলেত্ ছুটি লবলির্োিো, ১৯৫৯ ও এে 

েংযশোিনীেমূহ 

 

৮। অবকোঠোযর্ো/ 

হোর্ িওয়োে ইত্যোলদ 

  

৯। টেকর্ ি/ত্থ্য েংেিে   

১০। প্রযুলিে প্রযয়োগ 

প্রয োজ্য লক নো 

প্রযুলিে প্রযয়োগ প্রয োজ্যযিযে লবদ্যর্োন 

আযছ। ত্যব, জ্নবযিে েকিস্তযে 

প্রযুলিেংলিি প্রলশিে  যথি নো হওয়োে 

কোেযে প্রযুলি প্রযয়োযগে সুলবিো েম্পূে ি টনয়ো 

েম্ভব হয় নো।  

জ্নবযিে েকিস্তযে প্রযুলিেংলিি প্রলশিে প্রদোন এবং 

প্রযুলিে ব্যবহোে লনলিত্ কেোে র্োধ্যযর্ ই-নলথ দ্বোেো 

আযবদনিে েহে ও ছুটি র্ঞ্জুেেংিোি িেজ্োলে কেো। 

১১। খেি 

(নোগলেক+অল ে) 

অল ে: ০.০০ েোকো। 

নোগলেক: আনুর্োলনক ২০০০ েোকো 

নোগলেক: আনুর্োলনক ০.০০ েোকো। 
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১২। ের্য় 

(নোগলেক+অল ে) 

অল ে: ৭লদন। 

নোগলেক: ৭লদযনে অলিক। 

অল ে: ৫লদন। 

 

১৩।  োত্োয়োত্ (নোগলেক) দুইবোে শূণ্যবোে 

১৪। অন্যোন্য  েংলিি অিিঃস্তন কর্ িিোলেযদে প্রলশিযেে 

অভোব, টকোন টকোন টিযে আিলেকত্োে 

অভোব। 

 

অিিঃস্তন কর্ িিোলেযদে জ্ন্য লনয়লর্ত্ প্রলশিে এবং 

Motivational টপ্রোেোর্ আযয়োজ্ন কেো।  

শোখোয় একর্োযে প্রোপ্ত আযবদযনে েংখ্যো, 

লনষ্পলত্তকৃত্/অলনষ্পলত্তকৃত্ আযবদযনে েংখ্যো, আযবদন 

লনষ্পলত্তকেযে গড় ের্য়, প্রভৃলত্ ত্থ্য একটি ছযক শোখোয় 

দৃশ্যর্োন েোখো। এে লভলত্তযত্ Letter of 

Appreciation/েত্কীকেে প্রদোন।  

 

 

ছ) তুিনোমূিক লবযিষে (লবদ্যর্োন ও প্রস্তোলবত্ িদ্ধলত্ে িোিলভলত্তক তুিনো): 

 

লবদ্যর্োন প্রযেে 

ম্যোযিে িোি 

লবদ্যর্োন িোযিে বে িনো  প্রস্তোলবত্ প্রযেে 

ম্যোযিে িোি 

প্রস্তোলবত্ িোযিে বে িনো 

 এলজ্ অল ে হযত্ ছুটিে প্রত্যয়ন েংেহ   আযবদনকোেী কর্তিক আযবদন ের্ পূেে 

 আযবদনকোেী কর্তিক আযবদন  ের্ পূেে  এলজ্ অল ে হযত্ ছুটিে প্রত্যয়ন েংেহ 

 টপ্রষে লনয়ন্ত্রেকোেী কর্ িকত্িো কর্তিক 

র্ঞ্জুেকোেী কর্তিিযিে লনকে সুিোলেশেহ 

আযবদন অেোয়ে 

 টপ্রষে লনয়ন্ত্রেকোেী কর্ িকত্িোে কর্তিক 

সুিোলেশ েংেহ ও আযবদন দোলখি 

িোি-১ আযবদনকোেীে আযবদন অলিদপ্তযেে 

টর্েিোযে েহে  

িোি-১ আযবদনকোেীে আযবদন অলিদপ্তযেে 

টর্েিোযে েহে  

িোি-২ র্হোিলেিোিযকে দপ্তযে আযবদন েহে  প্রযয়োজ্ন টনই 

িোি-৩ র্হোিলেিোিক কর্তিক অবযিোকন ও 

অলত্লেি র্হোিলেিোিযক কো িোযথ ি টপ্রেে 

 প্রযয়োজ্ন টনই 

িোি-৪ অলত্লেি র্হোিলেিোিক কর্তিক অবযিোকন 

ও িলেিোিক (প্রশোেন)-টক কো িোযথ ি টপ্রেে 

 প্রযয়োজ্ন টনই 

িোি-৫ িলেিোিক (প্রশোেন) কর্তিক অবযিোকন ও 

উিিলেিোিক (প্রশোেন)-টক কো িোযথ ি টপ্রেে 

িোি-২ িলেিোিক (প্রশোেন) কর্তিক অবযিোকন ও 

ইউলর্এ-টক কো িোযথ ি টপ্রেে 

িোি-৬ উিিলেিোিক (প্রশোেন) কর্তিক অবযিোকন ও 

েহকোলে িলেিোিক (প্রশোেন)-টক কো িোযথ ি 

টপ্রেে 

 প্রযয়োজ্ন টনই 

িোি-৭ েহকোলে িলেিোিক (প্রশোেন) কর্তিক 

অবযিোকন ও ইউলর্এ-টক কো িোযথ ি টপ্রেে 

 প্রযয়োজ্ন টনই 

িোি-৮ ইউলর্এ কর্তিক আযবদন  োিোই-বোছোই ও 

নলথযত্ উিস্থোিন/আযবদনকোেীযক 

অবলহত্কেে (অেম্পূে ি আযবদযনে টিযে) 

িোি-৩ ইউলর্এ কর্তিক আযবদন  োিোই-বোছোই ও 

আযবদনকোেীযক অবলহত্কেে (অেম্পূে ি 

আযবদযনে টিযে) 

িোি-৯ েহকোলে িলেিোিক (প্রশোেন) কর্তিক 

িেীিোযি খেড়ো র্ঞ্জুলেিে/প্রস্তোবেহ 

উিিলেিোিক (প্রশোেন)-টক অনুযর্োদযনে 

লনলর্ত্ত  টপ্রেে 

িোি-৪ েহকোলে িলেিোিক (প্রশোেন) কর্তিক  

খেড়ো র্ঞ্জুলেিেেহ নলথযত্ উিস্থোিন ও 

উিিলেিোিক (প্রশোেন)-টক অনুযর্োদযনে 

লনলর্ত্ত  টপ্রেে 

িোি-১০ উি-িলেিোিক (প্রশোেন) কর্তিক নলথযত্ 

েম্মলত্জ্ঞোিন/র্ত্োর্ত্ টিশ ও িলেিোিক 

িোি-৫ উি-িলেিোিক (প্রশোেন) কর্তিক নলথযত্ 

েম্মলত্জ্ঞোিন/র্ত্োর্ত্ টিশ ও িলেিোিক 
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লবদ্যর্োন প্রযেে 

ম্যোযিে িোি 

লবদ্যর্োন িোযিে বে িনো  প্রস্তোলবত্ প্রযেে 

ম্যোযিে িোি 

প্রস্তোলবত্ িোযিে বে িনো 

(প্রশোেন)-টক অনুযর্োদযনে লনলর্ত্ত অেোয়ন (প্রশোেন)-টক অনুযর্োদযনে লনলর্ত্ত 

অেোয়ন 

িোি-১১ িলেিোিক (প্রশোেন) কর্তিক নলথযত্ 

েম্মলত্জ্ঞোিন/র্ত্োর্ত্ টিশ ও অলত্লেি 

র্হোিলেিোিক (প্রশোেন)-টক অনুযর্োদযনে 

লনলর্ত্ত অেোয়ন 

িোি-৬ িলেিোিক (প্রশোেন) কর্তিক নলথযত্ 

েম্মলত্জ্ঞোিন/র্ত্োর্ত্ টিশ ও অলত্লেি 

র্হোিলেিোিক (প্রশোেন)-টক অনুযর্োদযনে 

লনলর্ত্ত অেোয়ন 

িোি-১২ অলত্লেি র্হোিলেিোিক (প্রশোেন) কর্তিক 

নলথযত্ েম্মলত্জ্ঞোিন/র্ত্োর্ত্ টিশ ও 

র্হোিলেিোিক-টক অনুযর্োদযনে লনলর্ত্ত 

অেোয়ন 

িোি-৭ অলত্লেি র্হোিলেিোিক (প্রশোেন) কর্তিক 

নলথযত্ েম্মলত্জ্ঞোিন/র্ত্োর্ত্ টিশ ও 

র্হোিলেিোিক-টক অনুযর্োদযনে লনলর্ত্ত 

অেোয়ন 

িোি-১৩ র্হোিলেিোিক র্যহোদয় কর্তিক 

অনুযর্োদন/লেদ্ধোি প্রদোন এবং অলত্লেি 

র্হোিলেিোিকযক নলথ লনম্নোয়ন 

িোি-৮ র্হোিলেিোিক র্যহোদয় কর্তিক 

অনুযর্োদন/লেদ্ধোি প্রদোন এবং লর্লর্-টক 

লনম্নোয়ন 

িোি-১৪ অলত্লেি র্হোিলেিোিক কর্তিক অবযিোকন 

ও িলেিোিক (প্রশোেন)-টক নলথ লনম্নোয়ন 

 প্রযয়োজ্ন টনই। 

িোি-১৫ িলেিোিক (প্রশোেন) কর্তিক অবযিোকন ও 

উিিলেিোিক (প্রশোেন)-টক নলথ লনম্নোয়ন 

 প্রযয়োজ্ন টনই। 

িোি-১৬ উিিলেিোিক (প্রশোেন) কর্তিক অনুযর্োদযনে 

লবষয়টি লনলিত্ হযয় িে জ্োলে কেোে 

লনলর্ত্ত শোখোযত্ নলথ টপ্রেে িে স্বোিেপূব িক  

জ্োলেে লনলর্ত্ত শোখোয় লনম্নোয়ন 

িোি-৯ উিিলেিোিক (প্রশোেন) কর্তিক িে 

স্বোিেপূব িক জ্োলেে লনলর্ত্ত শোখোয় 

লনম্নোয়ন  

িোি-১৭ েহকোলে িলেিোিক (প্রশোেন)/ইউলর্এ কর্তিক 

িেজ্োলে 

িোি-১০ েহকোলে িলেিোিক (প্রশোেন)/ইউলর্এ 

কর্তিক িেজ্োলে এবং েংলিি েকিযক 

অনুলিলি প্রদোন/অবলহত্কেে (দোপ্তলেক 

ওযয়বযিইযজ্ িেটি আিযিোযর্ে জ্ন্য 

েংলিি কর্ িকত্িোযক অনুযেোি) । 
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জ্) প্রস্তোলবত্ প্রযেে ম্যোি 

 

 

 

 

৩। TCV (Time, Cost & Visit) অনুেোযে লবদ্যর্োন ও প্রস্তোলবত্ িদ্ধলত্ে তুিনো 

 

 লবদ্যর্োন িদ্ধলত্ প্রস্তোলবত্ িদ্ধলত্ 

ের্য় (লদন/ঘন্টো) ৭লদন ৫লদন 

খেি (নোগলেক ও 

অল যেে) 

অল ে: ০.০০ েোকো। 

নোগলেক: আনুর্োলনক ৩০০০ েোকো (এলজ্ 

অল যে  োত্োয়োত্েহ) 

অল ে: ০.০০ েোকো। 

নোগলেক: ১০০০.০০ েোকো (এলজ্ অল যে  োত্োয়োযত্ে 

জ্ন্য) 

 োত্োয়োত্ দুইবোে (এলজ্ অল যে  োত্োয়োত্বোযদ) শূন্যবোে(এলজ্ অল যে  োত্োয়োত্বোযদ) 

টেবোে গুেগত্ র্োন অেম্পূে ি আযবদযনে জ্ন্য আনুর্োলনক 

২০% আযবদনকোেীযক পুনেোয় র্কুযর্ন্ট 

জ্র্োদোন কেযত্ হয়। 

প্রলর্ত্ আযবদনিে এবং েংযুলিেমূযহে ত্োলিকো 

প্রলর্ত্ আযবদনিযে উযেখ থোকোয় আনুর্োলনক ৯৫% 

আযবদন লনষ্পন্ন কেো েম্ভব হযত্ িোযে। 

িোি ১৭টি ১০টি 

জ্নবি ৮জ্ন ৭জ্ন 

দোলখিীয় কোগজ্িে এলজ্ অল ে হযত্ ছুটিে প্রত্যোয়ন 

(বোংিোযদশ  ের্-২৩৯৫), েংলিি 

লনয়ন্ত্রেকোেী কর্ িকত্িোে সুিোলেশেহ 

(প্রয োজ্য টিযে) আযবদনিে।   

এলজ্ অল ে হযত্ ছুটি প্রোপ্যত্োে প্রত্যয়ন (বোংিোযদশ 

 ের্-২৩৯৫/এলিলি ৩৭/এলিলি ৩৮) (অনিোইযন 

েংেহ), েংলিি লনয়ন্ত্রেকোেী কর্ িকত্িোে সুিোলেশেহ 

(প্রয োজ্য টিযে) আযবদনিে ও আযবলদত্ ছুটিে 

প্রোেলিক কোগজ্োলদ ।    
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টিখলিে:   

 

 

 

৪। বোস্তবোয়ন 

ক) বোস্তবোয়যনে অলভজ্ঞত্োে আনুপূলব িক লববেে (২০০ শযব্দে র্যধ্য):  

ত্থ্য ও ট োগোয োগ প্রযুলি লবভোযগে ত্ত্ত্বোবিোযন এটুআই টপ্রোেোর্ কর্তিক লবয়োর্  োউযন্ডশন এ গত্ ১০ হযত্ ১২ লর্যেম্বে ২০২০ ি িি 

অনুলষ্ঠত্ টেবো েহলজ্কেে কর্ িশোিোয় টেলিয োগোয োগ অলিদপ্তযেে লত্ন(৩)জ্ন কর্ িকত্িো-  োেহোনো ইেিোর্, লবভোগীয় প্রযকৌশিী, 

টর্োিঃ লর্জ্োনুে েহর্োন, উিিলেিোিক (লনযয়োগ) এবং লশলেন আিোে, উিিলেিোিক (ট্যোলে ) অংশেহে কযেন।  

টেবো েহলজ্কেে কর্ িশোিোয় অংশেহেকোলে কর্ িকত্িোগে কর্ িশোিো ের্োলপ্তে িে টেলিয োগোয োগ অলিদপ্তযেে র্হোিলেিোিক এবং 

লবলভন্ন স্তযেে কর্ িকত্িোগযেে উিলস্থলত্যত্ একটি েভোয় ‘অলজ্িত্ ছুটি টেবো েহলজ্কেে’ এে প্রস্তোবনো লবস্তোলেত্ উিস্থোিন কযেন। 

উিস্থোলিত্ ‘অলজ্িত্ ছুটি টেবো েহলজ্কেে’ এে প্রস্তোবনোে উিে উিলস্থত্ কর্ িকত্িোগে আযিোিনো কযেন। র্হোিলেিোিক, 

টেলিয োগোয োগ অলিদপ্তে ‘অলজ্িত্ ছুটি টেবো েহলজ্কেে’ বোস্তবোয়যন  থোশীঘ্র প্রযয়োজ্নীয় ব্যবস্থো েহযেে জ্ন্য লনযদ িশনো প্রদোন 

কযেন।   
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 খ) বোস্তবোয়যনে ের্য়োবদ্ধ কর্ িিলেকেনো  

কো িির্ জানুয়ালে সফব্রুয়ালে িাচ ি এলপ্রি সি জুন 

পাইলে (রয াজয সক্ষযে) শুরু ও েিালপ্ত 
      

িলন্ত্রপলেষদ লবিাযগ বাস্তবায়ন রলতযবদন সরেযেে 

তালেেেমূহ       

পুযো অলিযক্ষযে বাস্তবায়ন শুরুে তালেে 
      

পুযেো অলিযিযে বোস্তবোয়ন মূল্যোয়ন প্রলত্যবদন টপ্রেে 
      

 

  গ) বোস্তবোয়যনে জ্ন্য ব্যলয়ত্ অযথ িে িলের্োে: কলম্পউেোে, স্ক্যোনোে, অল ে আেবোব, প্রভৃলত্ েংেযহ প্রোয় দুই (২) িি েোকো। 

  ঘ) বোস্তবোয়যন িযোযিঞ্জেমূহ: লবদ্যর্োন জ্নবযিে প্রযুলিগত্ দিত্োে অভোব। 

  ঙ) িযোযিঞ্জ টর্োকোযবিোয় গৃহীত্ ব্যবস্থোলদ: লবদ্যর্োন জ্নবযিে প্রলশিে প্রদোযনে ব্যবস্থো িির্োন আযছ।  

  ি) েেকোলে আযদশ জ্োলেে ত্োলেখ: প্রস্তোলবত্ টেবো েহলজ্কেযেে লনলর্ত্ত লর্ওটি প্রশোেন হযত্  থোশীঘ্র প্রযয়োজ্নীয় আযদশ জ্োলে 

কেোে ব্যবস্থো েহে কেো হযব। 

  ছ) প্রিোযে গৃহীত্ ব্যবস্থোলদ: প্রিোযে গৃহীত্ ব্যবস্থোলদ টেলিয োগোয োগ অলিদপ্তযেে ওযয়বেোইযে আিযিোর্ কেো হযব। 

  জ্) িলেবীিে: টেবো িলেবীিযেে জ্ন্য লর্ওটি এে টেবো র্লনেলেং কলর্টি গঠন কেো হযয়যছ।  

  ঝ) অলভজ্ঞত্োিব্ধ লশিে: টেবো েহীত্োযদে দ্রুত্ টেবো প্রদোযনে জ্ন্য টেবো র্লনেলেং, েকি স্তযেে কর্ িিোলেযদে র্টিযভশন ও 

লনয়লর্ত্ প্রলশিযেে ব্যবস্থো কেো প্রযয়োজ্ন।  

  ঞ) টেবো েহলজ্কেে কো িিযর্ে ছলব ও লভলর্ও (লিংক):  

  ে) বাস্তবায়ন টিি: নাি, পদলব, েলব 

 

ি.নং কর্ িকত্িোে নোর্ ও িদলব কলর্টিযত্ অবস্থোন 

১ জ্নোব টর্োিঃ আবু ত্োযিব, িলেিোিক (লিযকোযয়লন্স ব্যবস্থোিনো), লর্ওটি আহ্বোয়ক 

২ জ্নোব  োেহোনো ইেিোর্, উিিলেিোিক (েম্পদ ব্যবস্থোিনো-টর্োবোইি), লর্ওটি েদস্য 

৩ জ্নোব টর্োিঃ লর্জ্োনুে েহর্োন, লবভোগীয় প্রযকৌশিী, লর্ওটি েদস্য 

৪ জ্নোব টর্োিঃ আব্দুে েোিোর্, উিিলেিোিক (আইলেটি বোস্তবোয়ন), লর্ওটি েদস্য 

৫ জ্নোব লশলেন আিোে, উিিলেিোিক (ট্যোলে ), লর্ওটি েদস্য 

 

  ঠ) টেকেইকেযে গৃহীত্ ব্যবস্থোলদ: টেবো র্লনেলেং ও প্রলশিযেে ব্যবস্থো িির্োন আযছ। 

  

 

িে স্বোিে ও জ্োলেে লনলর্ত্ত শোখোয় টপ্রেে 

   
লশলেন আিোে 

উিিলেিোিক (ট্যোলে ) 

টেলিয োগোয োগ অলিদপ্তে 

টর্োিঃ লর্জ্োনুে েহর্োন 

লবভোগীয় প্রযকৌশিী  

টেলিয োগোয োগ অলিদপ্তে 
 োেহোনো ইেিোর্ 

উিিলেিোিক (েম্পদ ব্যবস্থোিনো- টর্োবোইি) 

টেলিয োগোয োগ অলিদপ্তে 
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সেবা েহলজকেে এে অলফে আযদশ 
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সেবা রদাযনে কা িিি িলনেলেং এ কলিটিে গঠযনে অলফে আযদশ 
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সরষযে কি িেত কি িচালেযদে ছুটি, আলথ িক অনুদান, পােযপাে ি অনাপলি েংিাি আযবদন অগ্রায়যন কেেীয় লবষয়ক 

অলফে আযদশ 
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কি িচালেযদে আযবদন সরেযেে লনলিি পালনীয় োিােে লনযদ িশাবলী 

 

--- 


