
পি�মা�ল �াস �কা�ানী িলিমেটড

(�পে�াবাংলার এক� �কা�ািন)

�ধান কায �ালয়, নলকা, িসরাজগ�
�জনােরল এ�াডিমন শাখা

�ফানঃ ০৭৫১-৬৩৮৩৩, ফ�া�ঃ ০৭৫১-৬৩৮২০

ন�র ২৮.১৮.০০০০.০৩৪.৫৫.০০৩.১৯.১৩০ তািরখ 

২৮ �ফ�য়াির ২০২৩

১৫ ফা�ন ১৪২৯

িব�ি�/�না�শ

�কা�ািনর ২০২২-২০২৩ অথ � বছেরর বােজট সং�ান হেত িন�বিণ �ত শত� সােপে� কি�উটার �য় ঋণ/অি�ম �হেণ আ�হী �কা�ািনর টা:

২২০০০-৫৩০৬০/- ও ত��� �বতনে�েলর ১ম ��িণর �ায়ী কম �কত�াগেণর িনকট হেত িনধ �ািরত ফরেম দরখা� আ�ান করা যাে� : 

১. �কা�ািনর �বতনে�ল-২০১৫ অ�যায়ী টাকা ২২০০০-৫৩০৬০/- ও ত��� �বতনে�েল কম �রত �কা�ািনর ১ম ��িণর িনয়িমত কম �কত�াগণ
কি�উটার �য় ঋণ/অি�েমর জ� আেবদন করেত পারেবন। 

২. চাকিরেত � � পেদ �যাগদােনর তািরখ হেত �জ��তার িভি�েত এ অি�ম �দােনর নীিত অ��ত হেব এবং এতদসং�া� কিম�র �পািরেশর
িভি�েত এ ঋণ ম�র করা হেব। 

৩. চলিত অথ � বছের (২০২২-২০২৩) অ�েমািদত বােজট বরাে�র মে� এ অি�ম/ঋণ �দান সীমাব� থাকেব এবং বরা��ত অেথ �র পিরমাণ অ�যায়ী
অি�ম/ঋণ �া�� কম �কত�ার সং�া িনধ �ািরত হেব।  

৪. এ খাত হেত সেব �া� ১২ (বার) মােসর �ল �বতেনর সমপিরমাণ অথ � অি�ম/ঋণ িহসােব �দান করা হেব; যা �কান�েমই ৬০,০০০/- (ষাট) হাজার
টাকার অিধক হেব না। 

৫. এ অি�ম/ঋণ �েদ-আসেল সেব �া� ৬০ (ষাট)� সমান মািসক িকি�েত আদায় করা হেব এবং অি�ম/ঋণ উে�ালেনর পরবত� মােসর �বতন হেত
িকি� আদায় �� করা হেব। 

৬. কি�উটার �েয়র উে�ে� �হীত অি�ম/ঋেণর উপর বািষ �ক শতকরা টা: ১০/- হাের �দ আদায়েযা� হেব। তেব িকি� অ�যায়ী ঋণ/অি�ম
পিরেশােধ �থ � হেল বািষ �ক শতকরা ১১/- (এগার) টাকা মা� চ��ি� হাের �দ আদায় করা হেব। 

৭. ঋণ/অি�ম ম�িরর ��ে� সংি�� কম �কত�ােক তার সমপদময �াদা স�� অথবা ত��� পদময �াদা স�� ০২ (�ই) জন কম �কত�া ক��ক ৩০০/-
(িতনশত) টাকা ��মােনর নন-�িডিশয়াল ��াে� জামানেতর অ�ীকারনামা (Surety Bond) �দান করেত হেব। একই �ি� ০২ (�ই)
জেনর অিধক আেবদনকারীর জ� িজ�াদার হেত পারেবন না। 

৮. কি�উটার �য় ঋণ/অি�ম �াি�র ৩০ (ি�শ) িদেনর মে� সংি�� কম �কত�ােক কি�উটার �েয়র যথাযথ ভাউচার/ক�াশ �মেমা অব�ই
�কা�ািনর এইচ.আর িডপাট �েম� এ দািখল করেত হেব। কি�উটার �েয়র জ� ম�ির�ত অি�েমর অথ � কি�উটার �েয়র পিরবেত� অ� �কান
উে�ে� �য় করা হেল সংি�� কম �কত�ার িব�ে� িবভাগীয় আইনা�গ �ব�া �হণ করা হেব। 

৯. �কা�ািনর �কান কম �কত�া একবার কি�উটার �য় ঋণ/অি�ম �হেণর পরবত� ১০ (দশ) বছেরর মে� �নরায় কি�উটার �য় ঋণ/অি�েমর জ�
আেবদন করেত পারেবন না। 

১০. ঋণ/অি�ম �হণকারী �কান কম �কত�ার িনকট হেত কি�উটার �য় ঋণ/অি�ম এর অথ � চাকিরকালীন সমেয়র মে� আদায় করা স�ব না হেল
অবিশ� বেকয়া িকি�স�েহর অথ � তার চাকির ত�াগ/অপসারণ/অবসর �হেণর সময় �ড়া� পাওনািদ হেত �েদ-আসেল এককালীন আদায়/সম�য়
করা হেব।

১১. উি�িখত শত�স�হ ক��প� �যেকান সময় পিরবত�ন/পিরবধ �ন বা �িগত করেত পারেব এবং এে�ে� ক��পে�র িস�া�ই �ড়া� িহসােব গ� হেব। 
১২.  এছাড়া সংি�� নীিতমালা অ�যায়ী অ�া� শত� �িতপালন সােপে� এ ঋণ �েদয় হেব। 

উপ� �� শত� �িতপালন সােপে� কি�উটার �য় ঋণ/অি�ম �হেণ আ�হী কম �কত�াগণেক যথাযথ ক��পে�র মা�েম িনধ �ািরত ফরেম আেবদন করেত
হেব। আেবদনপ� িব�ি� জািরর ১০ (দশ) কায � িদবেসর মে� অব�ই �শাসন িডিভশন/এইচ.আর িডপাট �েম� এ জমা �দান করেত হেব। �কান�েমই

িনধ �ািরত তািরেখর পর/িবলে� �া� আেবদনপ� �হণেযা� হেব না। িনধ �ািরত আেবদন ফরম (সং�ি�-১

(11140/potrojariAttachmentRef/131074/0/5814)) �েয়াজেন �কা�ািনর �জনােরল এ�াডিমন শাখা হেত সং�হ করা

যােব।

https://pgcl.nothi.gov.bd/11140/potrojariAttachmentRef/131074/0/5814


যথাযথ ক��পে�র অ�েমাদন�েম এ িব�ি� জাির করা হেলা। 

২৮-২-২০২৩

�মাঃ আ� তােলব ফরাজী
মহা�ব�াপক

�ফান: ০২৫৮৮৮৩১৪৪৮

ইেমইল: gm.admin@pgcl.org.bd

সদয় অবগিতর জ� ��রণ করা হল (�জ��তার �মা�সাের নয়)) :

১) মহা�ব�াপক (এলএনিজ) , এলএনিজ িডিভশন, �পা�িরত �া�িতক �াস �কা�ানী িলিমেটড

২) উপ�ব�াপনা পিরচালক, আ�িলক িবপণন িডিভশন- নারায়ণগ� , িততাস �াস �া�িমসন এ�া� িডি�িবউশন �কা�ানী িলিমেটড

৩) মহা�ব�াপক, �শাসন িডিভশন, ��রবন �াস �কা�ানী িলিমেটড
৪) সংি�� সকল মহা�ব�াপক, পি�মা�ল �াস �কা�ানী িলিমেটড

৫) সকল উপ-মহা�ব�াপক, পি�মা�ল �াস �কা�ানী িলিমেটড

৬) উপ-মহা�ব�াপক, ই�েপকশন ও �সইফ� িডপাট �েম�, বাংলােদশ �তল, �াস ও খিনজ স�দ করেপােরশন (�পে�াবাংলা)

৭) উপ-মহা�ব�াপক, মােক��ং িডপাট �েম� (দি�ণ), ��রবন �াস �কা�ানী িলিমেটড
৮) সকল �ব�াপক, পি�মা�ল �াস �কা�ানী িলিমেটড

৯) �ব�াপক, উে�ালন িডপাট �েম�, বাংলােদশ �তল, �াস ও খিনজ স�দ করেপােরশন (�পে�াবাংলা)

১০) �ব�াপক, আইিস� শাখা, পি�মা�ল �াস �কা�ানী িলিমেটড (�কা�ািনর ওেয়ব সাইেট �কােশর অ�েরাধ�েম))

১১) �ব�াপক, �ানীয় �িশ�ণ শাখা, বাংলােদশ �তল, �াস ও খিনজ স�দ করেপােরশন (�পে�াবাংলা)
১২) �ব�াপক, বা�বায়ন-পরীিব�ণ িডপাট �েম�, বাংলােদশ �তল, �াস ও খিনজ স�দ করেপােরশন (�পে�াবাংলা)

১৩) �ব�াপক, এলএনিজ �সল, বাংলােদশ �তল, �াস ও খিনজ স�দ করেপােরশন (�পে�াবাংলা)

১৪) সকল উপ-�ব�াপক, পি�মা�ল �াস �কা�ানী িলিমেটড

১৫) উপ�ব�াপক, বােজট ও মিনটিরং (সদর দ�র), বাংলােদশ �তল, �াস ও খিনজ স�দ করেপােরশন (�পে�াবাংলা)
১৬) উপ-�ব�াপক (সম�য়), �ব�াপনা পিরচালক এর দ�র, পি�মা�ল �াস �কা�ানী িলিমেটড

১৭) সকল সহকারী �ব�াপক ও সমমােনর কম �কত�া, পি�মা�ল �াস �কা�ানী িলিমেটড



পি মা ল াস কা ানী িলিমেটড 
( পে াবাংলার এক  কা ািন) 

নলকা, িসরাজগ ।  
 
 

কি উটার য় ঋণ/অি ম এর আেবদনপ   
(অথ বৎসর: ২০২২-২০২৩)  

 
 
 

০১। আেবদনকারীর নাম (  অ ের) :  
০২। পদিব ও ি গত কাড নং   
০৩। িপতা/ ামীর নাম :  
০৪। ক) বতমান কানা  : াম/মহ া------------------------------- ডাকঘর----------------------

উপেজলা----------------------------------- জলা---------------------- 
খ) ায়ী কানা : াম/মহ া------------------------------- ডাকঘর----------------------

উপেজলা----------------------------------- জলা---------------------- 
০৫। চাকিরকালীন ত াবলী :  
 ক) চাকিরেত যাগদােনর তািরখ : প দর নাম---------------------------, তািরখ-------------------------- 
 খ) বতমান পেদ যাগদান/পেদা িতর তািরখ : পেদর নাম---------------------------, তািরখ-------------------------- 
০৬। জ  তািরখ   
০৭। িব ি  জািরর তািরখ :  
০৮। িব ি  অ যায়ী আেবদনপ  দািখেলর সবেশষ 

তািরেখ বয়স  
: ---------------বৎসর-----------------মাস------------------িদন 

০৯। জাতীয়তা :  
১০। বতমান বতনে ল :  
১১। বতমান লেবতন :  
১২। অিধযািচত ঋেণর পিরমাণ :  
১৩। ইতঃ েব কি উটার েয়র জ  ঋণ হণ কের 

থাকেল তার িববরণ  
: পিরমাণ----------------------- অথ বছর------------------------------    

 
 
 

 
আিম এ মেম ঘাষণা করিছ য, আেবদনপে  উি িখত সকল ত ািদ আমার ানতঃ সত  এবং আিম হলফ কের বলিছ য, আিম কান ত  
গাপন কির নাই। 

 
 

 
 

িত া র : ……………………………………. 
                            (িডিভশন/িডপাটেম /শাখা ধান)  

  
……………………………… 

আেবদনকারীর া র ও তািরখ 
 

 
 

 
 

িত : মহা ব াপক ( শাসন)/উপ-মহা ব াপক (এইচ.আর) 
         িপিজিসএল, নলকা, িসরাজগ ।  
 
 

আেবদনকারীর িনয় ণকারী কমকতা ক ক িত া রেযা  সনদপ  : 
 

আিম এ মেম ঘাষণা করিছ য, আমা ক ক হীত ঋণ আমার িনেজর জ  কি উটার য় কােজ খরচ করব। এ ি  ভ  করেল কা ািনর 
িব মান কি উটার য় ঋণ নীিতমালা মাতােবক কি উটার য় কােজ হীত ঋেণর স ণ টাকা দসহ এক িকি েত কা ািনেক ফরত 
িদেত বা  থাকেবা।  
 
 
    

আেবদনকারীর িনয় ণকারী কমকতার া র :  
নাম : ----------------------------------------------------------- 
পদিব : ---------------------------------------------------------- 
তািরখ : --------------------------------------------------------- 

 

আেবদনকারীর া র :  
নাম : ----------------------------------------------------------
পদিব : ---------------------------------------------------------
তািরখ : -------------------------------------------------------- 

 
 
 

িব. . িনয় ণকারী কমকতা বলেত িডিভশন/িডপাটেম /শাখা ধান/ইনচাজ ক ঝােব। 


