
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 ২৮.১৮.০০০০.০৩৪.৫৫.০০৩.২২.৪৬২ তািরখ 

১১ জা�য়াির ২০২২

২৭ �পৗষ ১৪২৮

িব�ি�/�না�শ

�কা�ািনর ২০২১-২০২২ 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 (২০২১-২০২২) 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 ১৫ (পেনর) 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 �েয়াজেন �কা�ািনর �জনােরল এ�াডিমন শাখা হেত সং�হ
করা যােব।



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

১১-১-২০২২

�মাঃ আ�ল কােসম �ধানীয়া

মহা�ব�াপক
�ফান: ০৭৫১-৬৩৮২৮

ইেমইল: gm.admin@pgcl.org.bd

সদয় অবগিতর জ� ��রণ করা হল (�জ��তার �মা�সাের নয়)) : 
১) �ব�াপনা পিরচালক, বড়��িরয়া �কাল মাইিনং �কা�ানী িলিমেটড (িবিসএমিসএল)

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

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

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

 ৫) মহা�ব�াপক, �শাসন িডিভশন, ��রবন �াস �কা�ানী িলিমেটড
 

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

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

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

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

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

 
১২) �ব�াপক, �ানীয় �িশ�ণ শাখা, বাংলােদশ �তল, �াস ও খিনজ স�দ করেপােরশন (�পে�াবাংলা)

 ১৩) �ব�াপক, বা�বায়ন-পরীিব�ণ িডপাট �েম�, বাংলােদশ �তল, �াস ও খিনজ স�দ করেপােরশন (�পে�াবাংলা)
 

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

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

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

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

 
১৯) �না�শ �বাড �, িপিজিসএল।

 



পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস ক াম্পানী শ্চলশ্চমটেড 

(টপটরাবাাংলার এ টি ক াম্পাশ্চন) 
নল া, শ্চসরাজগঞ্জ।  

 
 

 শ্চম্পউোর ক্রয় ঋণ/অশ্চিম এর আটবদনপত্র  

(অর্ থ বৎসর: ২০২১-২০২২)  
 

 
 

০১। আটবদন ারীর নাম (স্পষ্ট অক্ষটর) :  
০২। পদশ্চব ও ব্যশ্চিগত ক াড নাং   
০৩। শ্চপতা/স্বামীর নাম :  
০৪।  ) বতথমান ঠি ানা  : িাম/মহল্লা------------------------------- ডা ঘর----------------------

উপটজলা-----------------------------------কজলা---------------------- 
খ) স্থায়ী ঠি ানা : িাম/মহল্লা------------------------------- ডা ঘর----------------------

উপটজলা-----------------------------------কজলা---------------------- 
০৫। চা শ্চর ালীন তথ্যাবলী :  
  ) চা শ্চরটত ক াগদাটনর তাশ্চরখ : পটদর নাম---------------------------, তাশ্চরখ-------------------------- 

 খ) বতথমান পটদ ক াগদান/পটদান্নশ্চতর তাশ্চরখ : পটদর নাম---------------------------, তাশ্চরখ-------------------------- 

০৬। জন্ম তাশ্চরখ   

০৭। শ্চবজ্ঞশ্চি জাশ্চরর তাশ্চরখ :  
০৮। শ্চবজ্ঞশ্চি অনু ায়ী আটবদনপত্র দাশ্চখটলর সব থটেষ 

তাশ্চরটখ বয়স  

: ---------------বৎসর-----------------মাস------------------শ্চদন 

০৯। জাতীয়তা :  
১০। বতথমান কবতনটেল :  
১১। বতথমান মূলটবতন :  
১২। অশ্চি াশ্চচত ঋটণর পশ্চরমাণ :  
১৩। ইতঃপূটব থ  শ্চম্পউোর ক্রটয়র জন্য ঋণ িহণ  টর 

র্া টল তার শ্চববরণ  
: পশ্চরমাণ----------------------- অর্ থ বছর------------------------------    

 
 
 

 

আশ্চম এ মটম থ কঘাষণা  রশ্চছ ক , আটবদনপটত্র উশ্চল্লশ্চখত স ল তথ্যাশ্চদ আমার জ্ঞানতঃ সতয এবাং আশ্চম হলফ  টর বলশ্চছ ক , আশ্চম ক ান তথ্য 

কগাপন  শ্চর নাই। 

 
 

 
 
প্রশ্চত স্বাক্ষর : ……………………………………. 

                            (শ্চডশ্চিেন/শ্চডপাে থটমন্ট/োখা প্রিান)  

  

……………………………… 

আটবদন ারীর স্বাক্ষর ও তাশ্চরখ 

 
 
 

 

 

প্রশ্চত : মহাব্যবস্থাপ  (প্রোসন) 

         শ্চপশ্চজশ্চসএল, নল া, শ্চসরাজগঞ্জ।  
 

 

আটবদন ারীর শ্চনয়ন্ত্রণ ারী  ম থ তথা  র্তথ  প্রশ্চতস্বাক্ষরট াগ্য সনদপত্র : 

 

আশ্চম এ মটম থ কঘাষণা  রশ্চছ ক , আমা  র্তথ  গৃহীত ঋণ আমার শ্চনটজর জন্য  শ্চম্পউোর ক্রয়  াটজ খরচ  রব। এ চুশ্চি িঙ্গ  রটল ক াম্পাশ্চনর 

শ্চবদ্যমান  শ্চম্পউোর ক্রয় ঋণ নীশ্চতমালা কমাতাটব   শ্চম্পউোর ক্রয়  াটজ গৃহীত ঋটণর সম্পূণ থ ো া সুদসহ এ  শ্চ শ্চিটত ক াম্পাশ্চনট  কফরত 

শ্চদটত বাধ্য র্া টবা।  

 

 

    

আটবদন ারীর শ্চনয়ন্ত্রণ ারী  ম থ তথার স্বাক্ষর :  

নাম : ----------------------------------------------------------- 

পদশ্চব : ---------------------------------------------------------- 

তাশ্চরখ : --------------------------------------------------------- 

 

আটবদন ারীর স্বাক্ষর :  

নাম : ----------------------------------------------------------

পদশ্চব : ---------------------------------------------------------

তাশ্চরখ : -------------------------------------------------------- 

 

 

 

শ্চব.দ্র. শ্চনয়ন্ত্রণ ারী  ম থ তথা বলটত শ্চডশ্চিেন/শ্চডপাে থটমন্ট/োখা প্রিান/ইনচাজথ ক  বুঝাটব। 


