
পিআরএল ও পিনশনন গমনকারীনের জন্য িরামশ শ 

১। পিআরএল গমননর কমিনে এক বছরপূনব শ কম শকর্শার চাকুপরজীবননর সকল কম শনেনের এলপিপস গুপছনে পনওো জরুরী। এলপিপস 

পর্ ভুল িপরলপের্ হনল পবনশষ কনর চাকুপরর ধারাবাপহকর্া ক্ষুন্ন হনল, ছুটির পহসাব ভুল হনল সংনশাপধর্ কপি সংগ্রহ করা প্রনোজন। 

এলপিপস হাপরনে পগনল একাউন্স অপিস হনর্ ডুপিনকট এলপিপস সংগ্রহ করুন।  

২। পিআরএল গমননর ৬-৮ মাস পূনব শ কম শকর্শার সকল কম শনেনের অপিট সংক্রান্ত র্নের জন্য মহািপরচালক বরাবর আনবেন 

করুন। আনবেননর নমুণা ওনেবসাইনট পেওো হনেনছ।  

৩। পিআরএল গমননর ৪-৫ মাস পূনব শ ছুটির পহসাবসহ ইএলপিপস এবং সমগ্র কম শজীবননর চাকপর পববরনী সংগ্রনহর জন্য পহসাব রেণ 

কম শকর্শার পনকট আনবেন করুন। আনবেননর সানে সকল কম শনেনের এলপিপস/চাকপর পববরনী সংযুক্ত করুন। আনবেননর নমুনা 

ওনেবসাইনট পেওো হনেনছ। ছুটির পহসাব, আনবেন, ইএলপিপস প্রস্তুপর্র পবষনে প্রনোজনন মৎস্য অপধেপ্তনরর কল্যাণ শাখার সহাের্া 

পনন। চাকপর পববরনীর নমুনা কল্যান শাখাে প াগান াগ কনর ইনমইনল সংগ্রহ করনর্ িানরন।    

৪। পিআরএল গমননর ৪ মাস পূনব শ (ভবনন কম শরর্ কম শকর্শা/কম শচারী ৩ মাস পূনব শ) পিআরএল ও ল্যাম্পগ্রান্ট মঞ্জুরীর জন্য আনবেন 

করুন। আনবেননর সানে ইএলপিপস, এসএসপস সাটি শপিনকট ও জন্মপনবন্ধন সাটি শপিনকট সংযুক্ত করুন।  আনবেননর নমুনা ওনেবসাইনট 

পেওো হনেনছ।  

৫। পিআরএল গমননর ির অপবলনে পশষ ৩ বছর কম শরর্ সকল কম শস্থল হনর্ পনধ শাপরর্ িরনম না-োবী প্রর্যেন সংগ্রহ করুন। িরম 

ওনেবসাইনট পেওো হনেনছ।  

৬। পিআরএল গমননর ির অপবলনে পিনশননর জন্য আনবেন করুন। আনবেননর নমুণা, পবপভন্ন িরম/ প্রর্যেননর নমুনা ওনেবসাইনট 

পেওো হনেনছ। পকবল মূল আনবেন িরম পনজ উনযানগ সংগ্রহ করনর্ হনব। আনবেন পূরনণ প্রনোজনন কল্যাণ শাখার সহন াগীর্া 

পনন। কম শকর্শাগণ সরাসপর কল্যাণ শাখাে উিপস্থর্ হনে শাখার সহন াগীর্াে পিনশন আনবেন ও কাগজিে প্রস্তুর্ করনর্ িানরন। 

এরূি পেনে পিনশন আনবেন িরম ৩ কপি, পিআরএল মঞ্জুরীর প্রজ্ঞািন ৩ কপি, ইএলপিপস ৩ কপি, না-োবী ৩ কপি,  চাকুপর 

স্থােীকরণ আনেশ ৩ কপি, চাকুপর পববরণী ৩ কপি, চাকুপর পনেপমর্করণ আনেশ )প্রন াজয হনল ( -৩ কপি, আনবেনকারীর িাসনিাট শ 

সাইনজর ছপব ৩ কপি, িপরবানরর সকনলর স্ট্যাম্প সাইনজর ছপব ৩ কপি/জন সানে পননে আসনর্ হনব।    

পিনশন প্রপক্রো এখন অননক সহজ। পনধ শাপরর্ সমনে সকল কাজ গুপছনে রাখনল পনধ শাপরর্ 

সমনেই পকান প্রকার জটিলর্া ছাড়াই পিনশন িাওো সম্ভব।  আর এ পবষনে কল্যাণ শাখা 

হনর্ নানামূখী সানিাট শ পেওো হনে। 

 

পিনশন, পিআরএল সংক্রান্ত প  পকান প্রনোজনন প াগান াগঃ 

মুহাম্মে মপনরুল ইসলাম 

কল্যাণ কম শকর্শা 
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