
সংয োজনী-৫ 

 

পোরিবোরিক পপনশন ফিম ২.২ 

 

নোম  : ------------------------------------------------------------------------------- 

জোতীয় পরিচয় নম্বি:------------------------------------------------------------------------------- 

পশষ পদরব :------------------------------------------------------------------------------- 

পশষ অরফস :------------------------------------------------------------------------------- 

 

এি মৃত্যুযত পোরিবোরিক পপনশন সংক্রোন্ত। 

 

 

রনযদ েশোবরি 

 

১। আযবদনকোিী ববধ উত্তিোরধকোি সনদপত্রসহ ফিযমি প্রথম অংশ পূিণ করিয়ো ৩(রতন) করপ মৃত কম েচোিীি পশষ অরফস 

প্রধোযনি রনকট দোরিি করিযবন। মযনোনীত উত্তিোরধকোিগণ একক অরিিোবকযে একটি আযবদনপত্র দোরিি করিযবন। 

 

২। অরফস প্রধোন ফিযমি রিতীয় অংশ পূিণ করিয়ো নো-দোবী প্রতুয়নপত্র ও মন্তব্য/সুপোরিশসহ ২ (দুই) করপ ফিম পপনশন 

মঞ্জুিকোিী কর্তেপযেি রনকট পপশ করিযবন। 

 

৩। মঞ্জুিকোিী কর্তেপে নো-দোবী প্রতুয়নপত্রসহ সকি দরিিপত্র  োচোই করিয়ো ফিযমি র্ততীয় অংশ পূিণ করিযবন। রতরন 

অবসি িোতো ও আনুযতোরষক মঞ্জুরিি আযদশ রদযবন এবং পপনশন পরিযশোধ আযদশ জোরিি জন্য মঞ্জুরি আযদশসহ ১ 

(এক) করপ ফিম সংরিষ্ট রহসোবিেণ অরফযস পপ্রিণ করিযবন। 

 

৪। রহসোবিেণ অরফস প্রতুোরশতযশষ পবতনপত্র, নো-দোবী প্রতুয়নপত্র ও মঞ্জুরি আযদশসহ পিবতী প্রযয়োজনীয় অন্যোন্য সকি 

রহসোব চূড়োন্ত রনিীেোযন্ত ফিযমি চত্যথ ে অংশ পূিণ করিযব এবং পপনশন পরিযশোধ আযদশ (রপরপও) জোরি করিযব। 

 

৫। সঠিক তযেি অিোযব পপনশন রনষ্পরত্ত  োহোযত রবিরম্বত নো হয় পস জন্য ফিযমি প  পকোন স্থোযনি অপ্রযয়োজনীয় অংশ কোরি 

রদয়ো কোটিয়ো রদযত হইযব এবং  থোস্থোযন প্রযয়োজনীয় সঠিক তে রিরিযত/সংয োজন করিযত হইযব। 

 

 

 



 

 

প্রথম অংশ 

 

(উত্তিোরধকোিী/উত্তিোরধকোিীগণ রনযজ আযবদনপত্র পূিণ ও স্বোেি করিযবন) 

 

বিোবি 

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

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

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

 

রবষয়: পোরিবোরিক পপনশন পরিযশোযধি আযবদন। 
 

 

মযহোদয়, 

আপনোি অরফযসি প্রোক্তন কম েচোিী জনোব/যবগম--------------------------------------------------------------------- 

পদরব ------------------------ আমোি (সম্পযকে) -----------------------রিযিন। রতরন----------------------------- তোরিযি 

মৃত্যুবিণ করিবোি কোিযণ রবরধ পমোতোযবক প্রোপ্য তোহোি চোকরিি পোরিবোরিক অবসি িোতো ও আনুযতোরষক আমোযক প্রদোযনি জন্য 

অনুযিোধ করিযতরি। 

  

২। আরম তোহোি ববধ উত্তিোরধকোিী/এবং পরিবোযিি অন্যোন্য সদস্যিো আমোযক তোহোযদি অরিিোবক রনযয়োগ করিয়ো এই 

পোরিবোরিক অবসি িোতো ও আনুযতোরষক উযত্তোিন করিবোি েমতো অপ েণ করিয়োযিন (রসটি কযপ েোযিশযনি কোউরিিি/যপৌিসিোি 

পময়ি/ইউরনয়ন পরিষযদি পচয়োিম্যোন কর্তেক প্রদত্ত সনদ সংযুক্ত কিো হইি)। 

  

৩। আরম এই চোকরিি পকোন অংশ রবযশযষি দোবীযত পূযব ে পকোন অবসি িোতো বো আনুযতোরষক গ্রহণ করি নোই এবং িরবষ্যযত 

এই আযবদনপত্র সম্পযকে গৃহীত রসদ্ধোন্ত উযেি নো করিয়ো পকোন আযবদন করিব নো। 

 

  

৪। অংগীকোিনোমো: 

 

(ক) তোহোি রনকট সিকোযিি পকোন পোওনো থোরকযি তোহো আরম রবরধ পমোতোযবক পরিযশোধ করিযত সম্মত আরি। এই 

পপনশন পরিযশোযধি পিও প -পকোন সময় অন্যত্র পকোন আদোয়য োগ্য অযথ েি রবষয় পগোচিীভূত হইযি তোহো আমোি 

পোরিবোরিক অবসি িোতো/রনজস্ব সম্পরত্ত হইযত আরম পফিৎ প্রদোন করিযত বোধ্য থোরকব। 

(ি)  রদ পিবতী সমযয় পদিো  োয় প , রবরধ পমোতোযবক আরম প  পরিমোণ অথ ে পপনশন রহসোযব পোওয়োি অরধকোিী আমোযক 

তোহো অযপেো পবশী পরিমোযণ অবসি িোতো/আনুযতোরষক প্রদোন কিো হইয়োযি, তোহো হইযি গৃহীত অরতরিক্ত অথ ে আমোি 

পোরিবোরিক অবসি িোতো/রনজস্ব সম্পরত্ত হইযত আরম পফিৎ রদযত বোধ্য থোরকব। 

উত্তিোরধকোিী/ 

উত্তিোরধকোিীগযণি 

পোসযপোট ে সোইযজি 

সতুোরয়ত িরব 



 

৫। আনুযতোরষক ও অবসি িোতো প্রদোন: 

 

(ক) আরম প্রধোন/রবিোগীয়/যজিো/উপযজিো রহসোবিেণ কম েকতেোি কো েোিয়---------------------------------------------------------

------------------ হইযত আনুযতোরষক গ্রহণ করিযত ইচ্ছুক। সুতিোং আনুযতোরষযকি টোকোি পচক/EFT আমোি রনকট/(ি) 

উপোনুযেযদ উযেরিত আমোি ব্যোংক একোউযে পপ্রিণ করিবোি জন্য অনুযিোধ করিযতরি। 

 

(ি) ইহো িোড়ো মোরসক অবসি িোতোEFTএিমোধ্যযম----------------------------------------- ব্যোংক,-------------------------------

----------- শোিোয় আমোি চিরত/সঞ্চয়ী রহসোব নং---------------------------------------------- এ পপ্রিযণি জন্য অনুযিোধ 

করিযতরি। 

 

৬। রনযে আমোি রতনটি নমুনো স্বোেি এবং হোযতি বৃদ্ধোঙ্গুরিি িোপ সতুোরয়ত করিয়ো পদওয়ো হইি: 

  

ক্ররমক নং  পূণ ে স্বোেি  সংরেপ্ত স্বোেি  বোম/ডোন বৃদ্ধোঙ্গুরিি িোপ 

 ১। 

২। 

৩। 

তোরিিসহ সতুোয়নকোিীি স্বোেি 

        সীিযমোহি (নোমযুক্ত) 

 

৭। আযবদনকোিীি ডোক ঠিকোনো: 

 

(ক) বতেমোন: 

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

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

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

 

(ি) স্থোয়ী: 

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

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

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

 

                 আপনোি অনুগত 

 

 

আযবদনকোিীি স্বোেি ও তোরিি: -------------------------------- 

   নোম:--------------------------------- 

   মৃত কম েচোিীি নোম: ------------------------------- 

   পশষ পদরব: ------------------------------- 

পশষ অরফস: ------------------------------- 



রিতীয় অংশ (ক: পুিোতন) 

 

(যপনশন পিোগিত অবস্থোয় মৃতবিণ করিযি অথ েোৎয ই পেযত্র রপরপও জোরি হইয়ো পপনশন পিোগ কিো 

হইযতরিি পসই পেযত্র পুিোতন রপরপও সংযশোধযনি জন্য এই অংশ অরফস কর্তেক পূিণ করিযত হইযব।) 

 

 

 

১.০০ ইতঃপূযব ে মঞ্জুরিকৃত অবসি িোতো সম্পরকেত তেোরদ 

 

১.০১ মৃত/অবসিপ্রোপ্ত কম েচোিীি নোম   : 

১.০২ জোতীয় পরিচয় নম্বি    : 

১.০৩ মৃত্যুি/অবসযিি তোরিযি পদরব  : 

১.০৪ অবসিগ্রহযণি তোরিি   : 

১.০৫ প্রমোণসহযপনশনোযিি মৃত্যুি তোরিি (মৃত্যু সনদসহ): 

১.০৬ প্রোপ্ত সব েযশষ মোরসক অবসি িোতোি পরিমোণ টোকো : ----------------------------------------------------- 

      (কথোয়)------------------------------------------------------ 

১.০৭ মোরসক পোরিবোরিক অবসি িোতোি পরিমোণ টোকো : ------------------------------------------------------ 

      (কথোয়) ------------------------------------------------------ 

১.০৮ পুিোতন রপরপওনং ও তোরিি   : ------------------------------------------------------ 

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

 

 

 

তোরিি: ----------------------------  

    মন্ত্রণোিয়/রবিোগ/অরধদপ্তি/পরিদপ্তি/দপ্তিপ্রধোযনি স্বোেি 

                                                                                                   সীিযমোহি (নোমযুক্ত) 

 

 

 

 

 

 



রিতীয়অংশ (ি: নূতন) 

 

(চোকরিিত অবস্থোয় অথবো পপনশন মঞ্জুযিি পূযব ে মৃত্যুি 

পেযত্র এই অংশ অরফস কর্তেক পূিণ করিযত হইযব) 

 

১.০০ মৃত কম েচোিীি চোকরিি রববিণ  

  

১.০১ নোম   : --------------------------------------------------------------------- 

১.০২ জোতীয় পরিচয় নম্বি  :--------------------------------------------------------------------- 

১.০৩ রপতোি নোম  : --------------------------------------------------------------------- 

১.০৪ মোতোি নোম  : --------------------------------------------------------------------- 

১.০৫ অবসি/মৃত্যুি সময় পদরব : --------------------------------------------------------------------- 

১.০৬ জন্ম তোরিি  : --------------------------------------------------------------------- 

১.০৭ চোকরিযত প োগদোযনি তোরিি : --------------------------------------------------------------------- 

১.০৮ চোকরি হইযত অবসিগ্রহযণি তোরিি: ---------------------------------------------------------------------- 

১.০৯ পপনশযনি প্রকৃরত  : --------------------------------------------------------------------- 

১.১০ মৃত্যুি তোরিি (প্রমোণপত্রসহ) : --------------------------------------------------------------------- 

২.০০ মৃত কম েচোিীি চোকরিি িরতয়োন 

 

২.০১ রবিরতসহ চোকরিি পমোট বদর্ঘ েু :    

 

---------------------তোরিি হইযত-------------------তোরিি প েন্ত -----------বৎসি ----------মোস -----------রদন 

 

২.০২  অয োগ্য চোকরি (অসোধোিণ ছুটি/রবিরতকোি/অন্যোন্য  রদ থোযক): 

 

 

 

        পমোটঃ---------- বৎসি ----------মোস -----------রদন 

 

 

২.০৩ রনট চোকরিকোি(২.০১-২.০২):                                      ------------বৎসি ----------মোস -----------রদন 

 

২.০৪  অন্যোন্য প োগ্য চোকরি (সোমরিক/যুদ্ধকোিীন/র্ঘোটরত মওকুফসহ অন্যোন্য  রদ থোযক): 

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

-------------------------------------------------------------------------। 

 

 

                  পমোটঃ ----------- বৎসি ----------মোস -----------রদন 

 

২.০৫ পমোট প োগ্য চোকরি (২.০৩+২.০৪):                              ------------বৎসি ----------মোস -----------রদন 



 

৩.০০ মৃত কম েচোিীি অবসি িোতো ও আনুযতোরষযকি পরিমোণ: 
 

৩.০১ অবসযিি অব্যবরহত পূযব েি তোরিযি পশষ মোরসক  

গৃহীতব্য পবতন (ইএিরপরস অনু োয়ী)   টোকো:---------------------------------------- 

৩.০২ অবসি িোতোি হোি (%)    :---------------------------------------- 

৩.০৩ পমোট অবসি িোতোি পরিমোণ:    টোকো:---------------------------------------- 

৩.০৪ পমোট অবসি িোতোি অধ েোংশ (১/২):   টোকো:---------------------------------------- 

৩.০৫ আনুযতোরষযকি জন্য রবরনময় হোি (প্ররত ১ টোকোি পরিবযতে): টোকো:---------------------------------------- 

৩.০৬ (ক) অবসি িোতোি সমরপ েত অধ েোংযশি রবরনমযয় প্রোপ্য  

            আনুযতোরষক:      টোকো:---------------------------------------- 

                  (কথোয়)--------------------------------------- 

(ি) আনুযতোরষক হইযত কতেন ( রদ থোযক)  টোকো:---------------------------------------- 

৩.০৭ (ক) রনট আনুযতোরষক (কতেন বোযদ):   টোকো:---------------------------------------- 

                   (কথোয়)--------------------------------------- 

(ি) রনট মোরসক পোরিবোরিক অবসি িোতো:  টোকো: --------------------------------------- 

                  (কথোয়)-------------------------------------- 

৪.০০ অরফস প্রধোযনি মন্তব্য: 

 

৪.০১ জনোব/যবগম-----------------------------------------------পদরব---------------------------------এই কো েোিযয় 

কম েিত রিযিন। রতরন -------------------------------------------- তোরিযি মৃত্যুবিণ করিয়োযিন। তোহোি রনকট রনেবরণ েত 

রবষয় ব্যতীত অন্য পকোন পোওনো নোই। 

  (ক) ---------------------------------------------------------------------------- 

  (ি) ---------------------------------------------------------------------------- 

  (গ) ---------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

৪.০২ পমোট পোওনো {৪.০১ এি (ক)+(ি)+(গ)+ --------}:        টোকো:--------------------------------------- 

 

৪.০৩ আযবদনকোিী জনোব/যবগম -------------------------------------মৃত জনোব/যবগম ------------------------এি 

ববধ উত্তিোরধকোিী। এই কো েোিযয় সংিরেত নরথপত্রোরদ এবং রসটি কযপ েোযিশযনি কোউরিিি/যপৌিসিোি পময়ি/ইউরনয়ন 

পরিষযদি পচয়োিম্যোযনি প্রতুয়যনি রিরত্তযত ইহো রনরিত হওয়ো রগয়োযি। অন্যোন্য আইনোনুগ উত্তিোরধকোিীগণ তোহোযক 

অরিিোবক মযনোনীত করিবোি কোিযণ পোরিবোরিক অবসি িোতো ও আনুযতোরষক পরিযশোযধি মঞ্জুরি তোহোযক প্রদোযনি জন্য 

সুপোরিশ কিো  োইযতযি। 

 

 

 

তোরিি: ----------------------------                   মন্ত্রণোিয়/রবিোগ/অরধদপ্তি/পরিদপ্তি/দপ্তিপ্রধোযনি স্বোেি 

                                                                                                                  সীিযমোহি (নোমযুক্ত) 



র্ততীয় অংশ 

 

৫.০০ মঞ্জুিকোিী কর্তেপযেি আযদশ: 

৫.০১ (ক) রনেস্বোেিকোিী রনরিত প , জনোব/যবগম ---------------------------------------------------------এি 

চোকরি সম্পূণ েিোযব সযন্তোষজনক। সুতিোং পূণ ে অবসি িোতো এবং/বো আনুযতোরষযকি মঞ্জুরি,  োহো অবসি িোতো রবরধ 

পমোতোযবক প্রোপ্য তোহো এতিোিো অনুযমোদন কিো হইি। 

অথবো 

(ি) রনেস্বোেিকোিী রনরিত প , জনোব/যবগম---------------------------------------------------------------------- 

এি চোকরি সম্পূণ েরূযপ সযন্তোষজনক নযহ। এ কোিযণ রস্থিকৃত রসদ্ধোযন্তি আযিোযক উক্ত কম েচোিীি অবসি িোতো ও 

আনুযতোরষক রনেরূপ পোরিমোযণ হ্রোস কিো হইি (প্রয োজু পেযত্র): 

  (১) অবসি িোতো হ্রোযসি পরিমোণ : টোকো:-------------------------------------------- 

       (কথোয়)------------------------------------------ 

  (২) আনুযতোরষক হ্রোযসি পরিমোণ : টোকো: -------------------------------------------- 

       (কথোয়)------------------------------------------ 

  (৩) এইরূপ হ্রোযসি পি প্রোপ্য অবসি িোতো: টোকো:-------------------------------------------- 

       (কথোয়)------------------------------------------ 

  (৪) এইরূপ হ্রোযসি পি প্রোপ্য আনুযতোরষক: টোকো: -------------------------------------------- 

       (কথোয়)------------------------------------------ 

  (৫) এইরূপ হ্রোসকৃত অবসি িোতো এবং/বো আনুযতোরষযকি মঞ্জুরি এতিোিো অনুযমোদন কিো হইি। 

অথবো, 

(গ) রনেস্বোেিকোিী রনরিত প , জনোব/যবগম-----------------------------------------------------------------------এি 

পপনশন পকইযসি নো-দোবী প্রতুয়নপত্র এবং/বো অন্যোন্য প্রযয়োজনীয় কোগজপত্রোরদ সিবিোহ কিো সম্ভব হয় নোই। এই কোিযণ 

উক্ত কম েচোিীি প্রোপ্য আনুযতোরষযকি শতকিো ৮০ িোগ বোবদ পমোট ------------------------------------- টোকো এবং প্রোপ্য 

রনট মোরসক পপনশন বোবদ পমোট ------------------------------------------------ টোকো সোমরয়কিোযব এতিোিো অনুযমোদন 

কিো হইি। 

৫.০২ মৃত কম েচোিী জনোব/যবগম --------------------------------------------------------- এি পোরিবোরিক অবসি 

িোতো এবং/বো আনুযতোরষক  োহো অবসি িোতো রবরধ পমোতোযবক  প্রোপ্য তোহো তোহোি ববধ উত্তিোরধকোিী জনোব/যবগম -------

--------------------------------পক ৪.০৩ অনুযেযদি প্রস্তোব পমোতোযবক প্রদোযনি জন্য সুপোরিশ অনুযমোদন কিো হইি। 

৫.০৩ প্রচরিত রনয়মোনু োয়ী আনুযতোরষক এবং ------------------------------------- তোরিি হইযত পোরিবোরিক অবসি 

িোতো তোহোযক পরিযশোধ কিো  োইযত পোযি। 

 

 

তোরিি: ---------------------------                                        মঞ্জুিকোিী কর্তেপযেি স্বোেি  

                              সীিযমোহি (নোমযুক্ত) 



চত্যথ ে অংশ 

 

(রহসোবিেণ অরফযসি ব্যবহোযিি জন্য) 

 

৬.০০ রহসোবিেণ কো েোিযয়ি মন্তব্য: 

 

৬.০১ প্রতুোরশত পশষ পবতনপত্র পিীেো করিয়ো সঠিক পোওয়ো রগয়োযি এবং  থো থ কর্তেপে কর্তেক নো-দোবী 

প্রতুোয়নপত্র প্রদোন করিবোি কোিযণ তোহো এই কো েোিয় কর্তেক গৃহীত হইয়োযি। 

 

৬.০২ পূব েবতী পৃষ্ঠোসমূযহ বরণ েত রহসোব ও গণনোসমূহ পিীেো করিয়ো সঠিক পোওয়ো রগয়োযি এবং প োগ্য চোকরিি বদর্ঘ েু  

রনিীেোপূব েক গৃহীত হইয়োযি। 

 

৬.০৩ প োগ্য কর্তেপে কর্তেক  ------------------------------------ তোরিযি --------------------------- নংযপনশন 

মঞ্জুরি আযদশ প্রদোন কিো হইয়োযি। 

 

৬.০৪ এমতোবস্থোয় রনযেোক্ত পরিমোণ পোরিবোরিক অবসি িোতো ও আনুযতোরষক পরিযশোধ আযদশ জোরি কিো হইি:- 

  (ক) পমোট পোরিবোরিক অবসি িোতোি পরিমোণ (গ্রস পপনশন):  টোকো -------------------------------------- 

        (কথোয়) ------------------------------------- 

(ি) পমোট অবসি িোতোি সমরপ েত অধ েোংযশি রবরনমযয়  

  আনুযতোরষযকি পরিমোণ    : টোকো -------------------------------------- 

                   (কথোয়) -------------------------------------- 

(গ) রনট আনুযতোরষযকি পরিমোণ   : টোকো--------------------------------------- 

         (কথোয়)-------------------------------------- 

  (র্ঘ) রনট মোরসক পোরিবোরিক অবসি িোতোি পরিমোণ : টোকো -------------------------------------- 

         (কথোয়) ------------------------------------- 

৬.০৫ মোরসক পোরিবোরিক অবসি িোতো আিযম্ভি তোরিি:------------------------------------ 

৬.০৬ অবসি িোতো ও আনুযতোরষক পরিযশোযধি স্থোন/মোধ্যম: 

 

(ক) স্থোন: 

প্রধোন/রবিোগীয়/যজিো/উপযজিো রহসোবিেণ কম েকতেোি কো েোিয়----------------------------(পূণ ে ঠিকোনো);  

  (ি) মোধ্যম: 

   (i) অবসি িোতো:-EFTএি মোধ্যযম তোহোি ব্যোংক একোউযে; 

   (ii) আনুযতোরষক:- পচক/EFTএি মোধ্যযম তোহোি রনকট/ব্যোংক একোউযে; 

  (গ) ব্যোংক একোউে নম্বি: 

-------------------------------------------------- ব্যোংক, ------------------------------------------ শোিোয় 

তোহোি চিরত/সঞ্চয়ী রহসোব নং-------------------------------------------------------। 



 

 

৬.০৭ পপনশন পরিযশোধ আযদশ (রপরপও) নম্বি ---------------------------------- তোরিি ----------------------- 

  উপযিোক্ত ৬.০৬ নং অনুযেযদ বরণ েত কো েোিয়/শোিোয় পপ্রিণ কিো হইি। 

 

 

 

তোরিি: -------------------------------                                  স্বোেি -------------------------------- 

সহকোিী মহো রহসোবিেক/ 

রনিীেো ও রহসোবিেণ কম েকতেো 

                                                                              সীিযমোহি (নোমযুক্ত) 

 

 

 

 

*যনোট: 

 

১। (ক) রহসোবিেণ অরফযসি আপরত্তি মূি করপ রনয়ন্ত্রণকোিী মন্ত্রণোিয়/রবিোগ/অরধদপ্তি/পরিদপ্তি/দপ্তি বিোবযি জোরিি 

সোযথ সোযথ ইহোি অনুরিরপ অবগরত ও একটি রনরদ েষ্ট সময়সীমোি মযধ্য প্রযয়োজনীয় ব্যবস্থো গ্রহযণি জন্য আপরত্তি সরহত 

সংরিষ্ট কম েচোিীি নোযম তোহোি সব েযশষ কম েস্থযি ডোকয োযগ প্রতুয়নসহ পপ্রিণ করিযত হইযব। 

 

 (ি) রহসোবিেণ অরফযসি আপরত্তি আযিো একটি করপ আপরত্তি সরহত সংরিষ্ট কম েচোিীি রনকট পপ্রিণ করিবোি 

অনুযিোধসহ তোহোি রনব েোহী কম েকতেোি প্র যন্ত জোরি করিযত হইযব এবং একটি রনরদ েষ্ট সময়সীমো উযেি করিয়ো রদযত হইযব। 

 

২। রহসোবিেণ অরফযসি আপরত্তি সরহত সংরিষ্ট কম েচোিীি সব েযশষযপোরটং বো অবস্থোন জোনোযনোি জন্য সংরিষ্ট 

মন্ত্রণোিয়/রবিোগ/অরধদপ্তি/পরিদপ্তি/দপ্তিযক অনুযিোধ করিযত হইযব এবং মন্ত্রণোিয়/রবিোগ/অরধদপ্তি/পরিদপ্তি/দপ্তি উক্ত 

কম েচোিীি সব েযশষ অবস্থোন বো পপোরটংরহসোবিেণ অরফসযক জোনোইযত বোধ্য থোরকযব। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


