
➢ চাকুরীজীবিরা খেয়াল করুনঃ 

LPR ও PRL এর পার্ থকয ও এ সম্পর্কথ সকল খুটিনাটি তুর্লধরা হল- 

➢ LPR কী?  

LPR হল Leave Preparation for Retirement িা অিসর প্রস্তুবিমূলক ছুটি, খে ছুটি 

িিথমার্ন প্রচবলি খনই। আর্ে বিল। 

➢ PRL কী?  

PRL হল Post Retirement Leave িা অিসর উত্তর ছুটি, খে ছুটি িিথমার্ন প্রচবলি আর্ি। 

খসকার্ল একজন সরকাবর কম থকিথা িা কম থচারী এক িির ছুটি ভ োখের পর পূর্ থ অিসর গ্রহর্ করর্িন আর িিথমার্ন 

একজন সরকাবর কম থচারী অিসর গ্রহর্র্র পর ০১ (এক) িির ছুটি ভ োে কর্র র্ার্কন। 

িেন LPR খর্র্ক পুনরাে ়চাকরীর্ি বির্র আসার সুভ োে বিল, কারণ LPR অর্ থ অিসর নে়, োর সুয োগ খকউ 

খকউ বনর্ে়ও বিল। কারর্, অিসর খনে়ার জন্য খসটা বিল প্রস্তুবি পি থ বকন্তু এেন খসই প্রস্তুবি সমে় িাবিল কর্র 

নাম খেে়া হর্ের়্ি PRL (বপআরএল)। খেোন খর্র্ক খকানভার্ি আর চাকরীর্ি বির্র আসার সুভ োগ খনই। 

সরকাবর কম থচারী অিসর গ্রহর্ আইন, ১৯৭৪ এর ৯ [১] ধারা অনুোে়ী চাকুবরর িয়স ২৫ িির পূবিথর্ি একজন 

সরকাবর কম থচারী েবে খেচ্ছাে় অিসর গ্রহর্ কর্রন ির্ি বিবন বপ.আর.এল. লাম্পগ্রান্ট সহ সকল অিসর জবনি 

সুবিধা প্রাপ্ত হর্িন। 

➢ LPR কী?  

LPR হল Leave Preparatory Retirement িা অিসর প্রস্তুবিমূলক ছুটি : পূর্ি থ এটি প্রচবলি 

বিভ ো, ো এেন বিিীে়টির্ি রুপান্তর করা হর্ে়র্ি। এ পদ্ধবির্ি ছুটি জমা র্াকা োর্পর্ে সর্ি থাচ্চ ১ (এক) িির ছুটি 

ও অিবিষ্ট ছুটির সর্ি থাচ্চ িির নেোে়র্নর সুভ োগ বিভ ো। এ পদ্ধবির্ি LPRরি সমর্ে ়অন্য খকান সরকাবর 

চাকুবরর্ি ভ োেোর্নর িা চুবিবভবত্তক পোে়র্নর সুভ োে বিভ ো না। 

➢ িিথমার্ন PRL কী?  

PRL হল Post Retirement Leave িা অিসভ োত্তোর ছুটি: এটি িিথমান সমর্য় চালু আর্ি। এ ছুটি 

ব্যিস্থায় ছুটি জমা র্াকা োর্পর্ে সর্ি থাচ্চ ১ (এক) িির্রর ছুটি এিং সর্ি থাচ্চ ১৮ মার্সর নেোে়র্নর সুভ োে রাো 

হর্ে়র্ি। িািাডা়ও PRL অিস্থাে় অন্য খে খকান চাকুবরর্ি ভ োেোন িা সরকাবর খকান পর্ে চুবিবভবিক 

পোে়র্নর সুভ োে রাো হর্ের়্ি। হযা, ির্ি চুবিবভবত্তক বনভ োখে ছুটি িাবিল োর্পর্ে ভ োেোন করর্ি হে ়এিং 

উভে় খের্ে ছুটি িলর্ি অবজথি ছুটি ভ োঝোত্ ো হর্ে়র্ি। 

 

উর্েখ্যঃ িিথমান বপ আর এল এর খের্ে ১২ মার্সর মুল খিিন, িাবড় ভাড়া ও বচবকৎসা ভািা পাওয়া োয়। েবে 

বিো ভািা চালু র্ার্ক িাও পার্িন। এিং ১৮ মার্সর মুল খিিন এর সমপবরমার্ অর্ থ/টাকা গ্রহর্ করা োে়। 

 

 

 

 

 

 


