








 

তারিখঃ ০০/০০/২০২৩ রি. 

বিাবি, 

ব্যবস্থাপনা পরিচালক 

পল্লী সঞ্চয় ব্যাাংক, প্রধান কার্ যালয় 

রিড রিসসন্ট রবািাক টাওয়াি (রলসেল-৮-১০) 

৩৭/৩/এ, ইস্কাটন গাসড যন রিাড, ঢাকা। 

 

রবষয়ঃ শ্রারি রবসনাদন ছুটি ও োতা মঞ্জুিীি আসবদন।  

মস াদয়, 

সরবনয় রনসবদন এই রর্, আরম রনম্নস্বাক্ষিকািী গত ………… তারিখ  সত স্থায়ীকিণকৃত কম যকতযা র সসসব পল্লী সঞ্চয় ব্যাাংসক কম যিত 

আরি। পল্লী সঞ্চয় ব্যাাংসকি শ্রারি রবসনাদন ছুটি ও োতা মঞ্জুিীি নীরতমালা অনুর্ায়ী প্রথম বাি 5 বিি পি পি শ্রারি রবসনাদন ছুটি ও োতাি 

প্রাপ্যতা িসয়সি রবধায় শ্রারি রবসনাদন ছুটি ও োতা মঞ্জুিীি আসবদন কিরি। এ রবষসয় আমাি র্াবতীয় তথ্য রনসম্ন উপস্থাপন কিলামঃ 

 

১. আসবদসনি তারিখ :  

২. নাম ও পরিরচরত নাং :  

3. পদবী ও কম যস্থল :  

৪. ব্যাাংসকি চাকুরিসত রর্াগদাসনি তারিখ :  

৫. বতযমান পসদি রেড ও রস্কল :  

৬. বতযমাসন মূল রবতন :  

৭. আসবদসনি তারিসখ ব্যাাংসক রমাট চাকুরি কাল  :  

৮. ইসতাপূসব য শ্রারি রবসনাদন ছুটি মঞ্জুিীি তারিখ ও ছুটিি 

রোসগি তারিখ 

:  

৯. আসবদনকৃত শ্রারি রবসনাদন ছুটিি সময়কাল :  

১০. ছুটিসত থাকাকালীন পূণ য ঠিকানা :  

১১. কাি রনকট কার্ যোি  স্থািি কিা  সব (ছুটিসোগিত সময়) :  

 

অতএব, মস াদসয়ি রনকট আকুল আসবদন এই রর্, আমাসক পল্লী সঞ্চয় ব্যাাংসকি শ্রারি রবসনাদন ছুটি ও োতা মঞ্জুিীি নীরতমালা অনুর্ায়ী 

আগামী ………. রথসক …….. তারিখ পর্ যি  অথবা ছুটি রোসগি তারিখ  সত  ১৫ (পসনি) রদসনি শ্রারি রবসনাদন ছুটিস  01 (এক) 

মাাসসি মূল রবতসনি সমপরিমান অথ য োতা র সাসব মঞ্জুিী প্রদাসনি জন্য মস াদসয়ি রনকট রবনীত প্রাথ যনা কিরি। 

 

 

 

সুপারিশকািী 

তারিখ ও সীল 

 

 

আসবদনকািীি স্বাক্ষি 

তারিখ ও সীল 

 

 

 

রনয়ন্ত্রণকািী কম যকতযাি সুপারিশঃ 

আসবদনকািীি উপসিারল্লরখত তথ্যারদ সঠিক আসি। রতরন ব্যাাংসকি একজন রনয়রমত এবাং স্থায়ী কম যকতযা। আসবদনকিীসক উসল্লরখত সমসয় 

ছুটি প্রদান কিা  সল শাখাি দাপ্তরিক কম যকান্ড সুষ্ঠোসব সম্পাদসন ব্যাঘাত সৃরি  সব না। 

এমতাবস্থায়, নীরতমালাি সকল শতয পূিণ  ওয়া সাসপসক্ষ তাসক ………. রথসক ……….. তারিখ পর্ যি ১৫ (পসনি) রদসনি শ্রারি 

রবসনাদন ছুটি এবাং পূব যবতী মাসসি আ রিত মূল রবতসনি সমপরিমান অথ য োতা র সসসব …………টাকা মাত্র রবসনাদন োতা বিাদ্দ 

মঞ্জুরিি সুপারিশ কিা  সলা। 

 

 

 

রনয়ন্ত্রণকািী কম যকতযাি স্বাক্ষি 

তারিখ ও সীল 



 

 

প্রতযায়ন পত্র 

         

 এই মর্ম ে প্রতযায়ন কিা যার্ে যয, জনাব ………., পরিরিরত নং……., পদবী………কমেস্থল 

……….. এি নার্ম যকান ধির্েি অরিট অপরি যনই/…..টাকা অরিট আপরি যা ইর্তামর্ে পরির্ াধ 

কির্ে । রতরন ০০/০০/২০২৩ তারিখ পয েন্ত …রদন অজেত ছুটি য াগ কর্ির্ে/যকান প্রকাি অরজেত ছুটি য াগ 

কর্িরন। 

  

 

করিউটাি অপার্িটি/কযা  সহকািীি  

স্বাক্ষি ও নামসহ রসল 

 

 াখা ব্যবস্থাপক/যজলা (আঞ্চরলক)দারয়ত্ব প্রাপ্ত কম েকতো 

স্বাক্ষি ও নামসহ রসল 

 

 

 


