সংয োজনী-১

প্রত্যোশিত্ শিষ শেত্নপত্র (ইএলশপশস)
Expected Last Pay Certificate (ELPC)
(শপনিন সহজীকরণ আযেি, ২০২০ এর ২.০৫ অনুযেে অনুসোযর)
(যেযজযেড কর্মকত্মোর শেযত্র সংশিষ্ট শহসোেরেণ অশিসোর পূরণ ও জোশর কশরযেন এেং নন-শেযজযেড কর্মচোরীেযণর
শেযত্র সংশিষ্ট আয়ন ও ব্যয়ন কর্মকত্মো পূরণ কশরযেন এেং সংশিষ্ট শহসোেরেণ কর্মকত্মোর প্রশত্স্বোেযর জোশর কশরযেন)

১। কর্মচোরীর ত্থ্যোশে:
(ক) নোর্
: ---------------------------------------------------------------(খ) পেশে (েত্মর্োন)
: ---------------------------------------------------------------(ে) জোত্ীয় পশরচয় নম্বর
: ---------------------------------------------------------------(ঘ) অশিস
: ---------------------------------------------------------------(ঙ) জন্ম ত্োশরখ
: ---------------------------------------------------------------(চ) গ্রোহয চোকশরযত্ প্রথর্ শ োেেোযনর ত্োশরখ ও পেশে: ---------------------------------------------------------------(ছ) অেসরগ্রহযণর ত্োশরখ
: ---------------------------------------------------------------(জ) অেসর-উত্তর ছুটি (শপআরএল) আরযের ত্োশরখ : ---------------------------------------------------------------(ঝ) চূড়োন্ত অেসরগ্রহযণর ত্োশরখ
: ---------------------------------------------------------------(ঞ) শিষ আহশরত্ শেত্ন শেল
: ---------------------------------------------------------------(ে) পরেত্ী েোশষ মক শেত্ন বৃশির ত্োশরখ
: ----------------------------------------------------------------

২। শেয় র্োশসক শেত্ন-ভোত্োর শেেরণ:
শেষয়/খোত্

অেসর-উত্তর ছুটি আরযের
অব্যেশহত্ পূযে মর ত্োশরযখ
(েোকো)

(ক) মূল শেত্ন:
(খ) শপআরএল কোলীন েোশষ মক শেত্ন বৃশি (পশরর্োণ):
(ে) শেযিষ শেত্ন:
(ঘ) েোশয়ত্ব/শেযিষ ভোত্ো:
(ঙ) েোশড় ভোড়ো ভোত্ো:
(চ) শচশকৎসো ভোত্ো:
(ছ) র্হোঘ ম ভোত্ো:
(জ) োত্োয়োত্ ভোত্ো:
(ঝ) শ োলোই ভোত্ো:
(ঞ) ব্যশিেত্ ভোত্ো:
(ে) কোশরেশর ভোত্ো:
(ঠ) আপ্যোয়ন ভোত্ো:
(ড) টিশিন ভোত্ো:
(ঢ) শর্োেোইল/যসল শিোন ভোত্ো:
(ণ) আেোশসক শেশলযিোন নেেোয়ন ভোত্ো:
(ত্) অন্যোন্য
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চূড়োন্ত অেসরগ্রহযণর
অব্যেশহত্ পূযে মর ত্োশরযখ
(েোকো)

৩। ভশেষ্য ত্হশেযলর শহসোে:
(ক) শহসোে নং ----------------------------------------------- েই নং------------------------------ পৃষ্ঠো নং-------------(খ) শহসোেটি সরকোর প্রেত্ত মুনোিোসহ/মুি -------------------------------------------------------------------------------(ে) শেত্ন হইযত্ শনয়শর্ত্ র্োশসক জর্োর হোর: েোকো ---------------------------------------------------------------------(ঘ) শেেত্ ৩০ শি জুন, ২০......... ত্োশরখ প মন্ত মুনোিোসহ শর্োে শিশত্/জর্ো েোকো ----------------------------------------(ঙ) অেসর-উত্তর ছুটি আরযের অব্যেশহত্ পূযে মর ত্োশরযখ প্রত্যোশিত্ শর্োে শিশত্/জর্ো েোকো -------------------------------(চ) আযেেযন উশিশখত্ ত্োশরখ (শপআরএল-এ ের্যনর ৬ র্োযসর ঊযবম নয়) প মন্ত প্রত্যোশিত্ শর্োে শিশত্/জর্ো
েোকো -------------------------------------------------

৪। আেোয়য োগ্য েযকয়ো ও গৃহীত্ অশগ্রযর্র সুেসহ অেশিষ্ট কত্মযনর শেেরণ:
খোত্

আেোয়য োগ্য
েযকয়ো/গৃহীত্ অশগ্রযর্র
সুেসহ অেশিষ্ট (েোকো)

র্োশসক কত্মযনর হোর
(েোকো)

অেসরগ্রহযণর অব্যেশহত্
পূযে মর ত্োশরযখ প্রত্যোশিত্
অেশিষ্ট (েোকো)

(ক) গৃহ শনর্মোণ/ফ্ল্যোে ক্রয়/জশর্ ক্রয় অশগ্রর্
(খ) র্ের কোর/সোইযকল/কশিউেোর
(ে) ভ্রর্ণ ভোত্ো অশগ্রর্
(ঘ) অশগ্রর্ শেত্ন
(ঙ) েোশড় ভোড়ো
(চ) েোশড় ভোড়ো
(ছ) প্রোশ কোর প্রোপ্ত েোশড়র অশগ্রর্
(জ) গ্যোস শেল
(ঝ) শেদ্যযৎ শেল
(ঞ) পয়ঃ ও পোশন কর
(ে) শপৌর কর
(ঠ) অন্যোন্য
(ড) সংশিষ্ট শহসোেরেণ অশিযসর শরকযড মর শভশত্তযত্ কর্মকত্মো/কর্মচোরীর শনকে হইযত্ অন্য শকোন আেোয়য োগ্য অথ ম
( শে থোযক) --------------------------------------------------------------------------------------------------------(ঢ) প্রিোসশনক কর্তমপযের শনকে হইযত্ প্রোপ্ত অশডে আপশত্ত ও শেভোেীয় র্োর্লো ইত্যোশে সিশকমত্ ত্থ্যোশে ( শে থোযক) লোল
কোশলযত্ উযিখ কশরযত্ হইযে:
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...............................................................................................................................................

৫। অশজমত্ ছুটির শহসোে:
ছুটির রন

শর্োে অশজমত্

শর্োে শভোেকৃত্

শর্োে অেশিষ্ট

(ক) পূণ ম েড় শেত্যন
(খ) অ ম েড় শেত্যন

ভোরপ্রোপ্ত কর্মকত্মোর ত্োশরখসহ স্বোের
সীলযর্োহর (নোর্যুি)

নং--------------------------------------------------------------------------- ত্োশরখ:---------------------------------------

জ্ঞোত্োযথ ম ও কো মোযথ ম শপ্রশরত্ হইল:
১।
২।
৩।
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প্রোপ্তব্য শপনিযনর বে উত্তরোশ কোরী শঘোষণোপত্র
(শপনিন সহজীকরণ আযেি, ২০২০ এর ৪.০৬ (ক) অনুযেে অনু োয়ী কর্মচোরী শনযজ পূরণ কশরযেন)
েণপ্রজোত্ন্ত্রী েোংলোযেি সরকোযরর অথ ম র্ন্ত্রণোলযয়র অথ ম শেভোে কর্তমক জোরীকৃত্ সরকোশর কর্মচোরীেযণর শপনিন
সহজীকরণ আযেি, ২০২০ এর ৪.০৬ (ক) অনুযেে অনু োয়ী আশর্ শঘোষণো কশরযত্শছ শ , শনম্নেশণ মত্ ব্যশিেে ম আর্োর প্রোপ্তব্য
শপনিযনর বে উত্তরোশ কোরী:
ক্রশর্ক নং

নোর্ ও জন্ম
ত্োশরখ

সিকম

র্যনোনীত্
হোর %

বেেোশহক
অেিো

প্রশত্েশিত্ো
( শে থোযক)

১

২

৩

৪

৫

৬

ছশে
(স্ট্যোি
সোইজ)
৭

১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।
৭।
৮।
৯।
১০।
(২)
আশর্ আরও শঘোষণো কশরযত্শছ শ , ------ নং ক্রশর্যক উশিশখত্ ব্যশি আর্োর প্রশত্েিী সন্তোন। ত্োহোর প্রশত্েশিত্োর
সর্থ মযন সর্োজ শসেো অশ েপ্তযরর শনেিন ও পশরচয়পত্র এেং কর্মের্ত্োহীনত্ো ও উপোজমযন অের্ত্ো সংক্রোন্ত শর্শডযকল শেোযড মর
সনেপত্র সংয োজন করো হইল (শুধুর্োত্র প্রয োজয শেযত্র)।

র্যনোনীত্ উত্তরোশ কোরীঃ
র্যনোনয়নকোরীর স্বোের ও ত্োশরখঃ

শনয়ন্ত্রণকোরী কর্তমপযের ত্োশরখসহ স্বোের

4

সীলযর্োহর (নোর্যুি)

সংয োজনী-৩

ম
উত্তরোশ কোর সনেপত্র ও নন-ম্যোশরজ সোটিশিযকে
(শপনিন সহজীকরণ আযেি, ২০২০ এর ৩.০১ নং অনুযেে অনু োয়ী)
নং---------------------------------

ত্োশরখ:----------------------------

আশর্ প্রত্যয়ন কশরযত্শছ শ , র্রহুর্/র্রহুর্ো ---------------------------------------------------------------------------------শসটি কযপমোযরিন/যপৌরসভো/ইউশনয়ন/ওয়োযড মর নোর্ ও নং---------------------------------------------------------------------উপযজলো-----------------------------------------------------শজলো/িহর----------------------------------------------------এর অশ েোসী শছযলন।
ত্োহোর েোসো নং -------------------------------------------রোস্তো নং ------------------------- রোস্তোর নোর্ ---------------------------------------------- ব্লক নং-------------------------------------/গ্রোর্-------------------------------------------------শপোস্ট্ অশিস----------------------------------------------------উপযজলো----------------------------------------------------শজলো-----------------------------------------------------। ত্োহোযক এেং ত্োহোর পশরেোযরর সেস্যেণযক আশর্ --------------েৎসর োেৎ শচশন। শেেত্ ---------------------------------- ত্োশরযখ শত্শন মৃত্যযেরণ কশরয়োযছন। মৃত্যযকোযল শত্শন ত্োহোর
পশরেোযরর শনম্নেশণ মত্ সেস্য রোশখয়ো শেয়োযছন:ক্রশর্ক নং
১

নোর্
২

জন্ম ত্োশরখ ও েয়স
৩

১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।
৭।
৮।
৯।
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সিকম
৪

প্রশত্েিী অেিো
৫

বেেোশহক অেিো
৬

১০।
উশিশখত্ সেস্য/সেস্যেণ ব্যত্ীত্ ত্োহোর আর শকোন উত্তরোশ কোরী নোই। সরকোযরর েো অন্য শকোন কর্তমপযের শনকে
শেনো পোওনোর শেষয় শনষ্পশত্ত কশরেোর ব্যোপোযর শকেলর্োত্র উপযরোি সেস্য/সেস্যেণ র্রহুর্/র্রহুর্োর উত্তরোশ কোরী শেযেশচত্
হইযেন।
আশর্ আরও প্রত্যয়ন কশরযত্শছ শ , ------ নং ক্রশর্যক উশিশখত্ ব্যশি র্রহুর্/র্রহুর্ো -----------------------------এর প্রশত্েিী সন্তোন। ত্োর প্রশত্েশিত্োর সর্থ মযন সর্োজ শসেো অশ েপ্তযরর শনেিন ও পশরচয়পত্র এেং কর্মের্ত্োহীনত্ো ও
উপোজমযন অের্ত্ো সংক্রোন্ত শর্শডযকল শেোযড মর সনেপত্র সংয োজন করো হইল (শুধুর্োত্র প্রয োজয শেযত্র)।
এত্দ্ব্যত্ীত্, আশর্ আরও প্রত্যয়ন কশরযত্শছ শ , র্রহুর্/র্রহুর্োর ---------------------------------------------------জীশেত্ স্ত্রী/স্ত্রীেণ/স্বোর্ী শেের্/জনোে -------------------------------------------------------- পুনশে মেোহ কযরন নোই এেং শকোন
পুনশে মেোযহর অঙ্গীকোযরও আেি হন নোই।

ত্োশরখসহ স্বোের
শসটি কযপমোযরিযনর কোউশিলর/যপৌরসভোর শর্য়র/ইউশনয়ন পশরষে শচয়োরম্যোন
সীলযর্োহর (নোর্যুি)

নং----------------------------------------------

ত্োশরখ: ---------------------------

সে মযিষ শনয়ন্ত্রণকোরী কর্তমপযের প্রত্যয়ন:
অশিযসর নোর্ ও ঠিকোনো ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------প্রত্যয়ন করো হইযলো।

সে মযিষ শনয়ন্ত্রণকোরী কর্তমপযের ত্োশরখসহ স্বোের
সীলযর্োহর (নোর্ যুি)
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শপনিন িরর্ ২.১
(কর্মচোরীর শনযজর অেসযরর শেযত্র প্রয োজয)
নোর্

: ---------------------------------------------------------------------------------------

জোত্ীয় পশরচয় নম্বর:---------------------------------------------------------------------------------------শিষ পেশে

:---------------------------------------------------------------------------------------

শিষ অশিস

:--------------------------------------------------------------------------------------এর শপনিন সংক্রোন্ত।

শনযে মিোেশল
১। সরকোশর কর্মচোরী অেসর-উত্তর ছুটিযত্ োওয়োর কর্পযে ১০ র্োস পূযে ম িরযর্র প্রথর্ অংি পূরণ কশরয়ো ৩ (শত্ন) কশপ
ত্োহোর অশিস প্র োযনর শনকে েোশখল কশরযেন। অেসর-উত্তর ছুটি শভোে কশরযত্ নো চোশহযল অেসরগ্রহণ কশরেোর জন্য কর্পযে
১২ র্োস পূযে ম েোশখল কশরযেন।

২। অশিস প্র োন িরযর্র শদ্ব্ত্ীয় অংি পূরণ কশরয়ো নো-েোেী প্রত্যয়নপত্র ও র্ন্তব্য/সুপোশরিসহ ২(দ্যই) কশপ িরর্ শপনিন র্ঞ্জুশর
কর্তমপযের শনকে শপি কশরযেন।

৩। র্ঞ্জুশর কর্তমপে নো-েোেী প্রত্যয়নপত্রসহ সকল েশললপত্র োচোই কশরয়ো িরযর্র র্তত্ীয় অংি পূরণ কশরযেন। শত্শন অেসর
ভোত্ো ও আনুযত্োশষক র্ঞ্জুশরর আযেি শেযেন এেং শপনিন পশরযিো আযেি জোশরর জন্য র্ঞ্জুশর আযেিসহ ১(এক) কশপ িরর্
সংশিষ্ট শহসোেরেণ অশিযস শপ্ররণ কশরযেন।

৪। শহসোেরেণ অশিস প্রত্যোশিত্ শিষ শেত্নপত্র, নো-েোেী প্রত্যয়নপত্র ও র্ঞ্জুশর আযেিসহ পরেত্ী প্রযয়োজনীয় অন্যোন্য সকল
শহসোে চূড়োন্ত শনরীেোযন্ত িরযর্র চত্যথ ম অংি পূরণ কশরযেন এেং শপনিন পশরযিো আযেি (শপশপও) জোশর কশরযেন।

৫। সঠিক ত্যথ্যর অভোযে শপনিন শনষ্পশত্ত োহোযত্ শেলশম্বত্ নো হয় শসই জন্য িরযর্র শ শকোন িোযনর অপ্রযয়োজনীয় অংি কোশল
শেয়ো কোটিয়ো শেযত্ হইযে এেং থোিোযন প্রযয়োজনীয় সঠিক ত্থ্য শলশখযত্/সংয োজন কশরযত্ হইযে।
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প্রথর্ অংি
পোসযপোে ম সোইযজর
সত্যোশয়ত্ ছশে

(আযেেনকোরী শনযজ পূরণ ও স্বোের কশরযেন)
েরোের

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

শেষয়: শপনিন পশরযিোয র আযেেন।
র্যহোেয়,
শেনীত্ শনযেেন এই শ , আশর্ সরকোশর চোকশর হইযত্ ------------------------- ত্োশরযখ অেসর-উত্তর ছুটিযত্ ের্ন
কশরে/কশরয়োশছ এেং -------------------------------- ত্োশরযখ চূড়োন্ত অেসরগ্রহণ কশরে/কশরয়োশছ। শসই কোরযণ শেশ
শর্োত্োযেক আর্োযক প্রোপ্য অেসর ভোত্ো ও আনুযত্োশষক প্রেোযনর জন্য অনুযরো কশরযত্শছ।
২। আর্োর অেত্মর্োযন শনযম্ন েশণ মত্ আর্োর বে উত্তরোশ কোরীেণযক র্যনোনীত্ হোযর এই পোশরেোশরক শপনিন প্রেোযনর জন্য আশর্
অনুযরো কশরযত্শছ:ক্রশর্ক
নং
১

নোর্ ও জন্ম ত্োশরখ

সিকম

র্যনোনীত্ হোর %

বেেোশহক অেিো

প্রশত্েশিত্ো

উত্তরোশ কোরীর স্বোের

২

৩

৪

৫

৬

৭

(১)
(২)
(৩)
(৪)
(৫)
(৬)
(৭)
(৮)
(৯)
(১০)
৩। ----------- নং ক্রশর্যক উশিশখত্ ব্যশি আর্োর প্রশত্েিী সন্তোন। ত্োর প্রশত্েশিত্োর সর্থ মযন সর্োজ শসেো অশ েপ্তযরর শনেিন
ও পশরচয়পত্র এেং কর্মের্ত্োহীনত্ো ও উপোজমযন অের্ত্ো সংক্রোন্ত শর্শডযকল শেোযড মর সনেপত্র সংয োজন করো হইল (শুধুর্োত্র
প্রয োজয শেযত্র)।
৪। আশর্ এই চোকশরর শকোন অংি শেযিযষর জন্য পূযে ম শকোন অেসর ভোত্ো েো আনুযত্োশষক গ্রহণ কশর নোই এেং ভশেষ্যযত্ এই
আযেেনপত্র সিযকম গৃহীত্ শসিোন্ত উযিখ নো কশরয়ো শকোন আযেেন কশরে নো।
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৫। অঙ্গীকোরনোর্োঃ
(ক) আর্োর জোনোর্যত্ আর্োর শনকে সরকোযরর শকোন পোওনো নোই। ত্থোশপও এই শপনিন পশরযিোয র পর শ শকোন সর্যয় অন্যত্র
শকোন আেোয়য োগ্য অযথ মর শেষয় শেোচরীভূত্ হইযল ত্োহো পোশরেোশরক অেসর ভোত্ো/শনজস্ব সিশত্ত হইযত্ আশর্ ও আর্োর
উত্তরোশ কোরী শিরৎ শেযত্ েোধ্য থোশকে/থোশকযে।
(খ) শে পরেত্ী সর্যয় শেখো োয় শ , শেশ শর্োত্োযেক শ পশরর্োণ অথ ম শপনিন শহসোযে পোওয়োর অশ কোরী আর্োযক ত্োহো
অযপেো শেশি পশরর্োযণ অেসর ভোত্ো/আনুযত্োশষক প্রেোন করো হইয়োযছ, ত্োহো হইযল গৃহীত্ অশত্শরি অথ ম অেসর
ভোত্ো/পোশরেোশরক অেসর ভোত্ো/শনজস্ব সিশত্ত হইযত্ আশর্ ও আর্োর উত্তরোশ কোরী শিরৎ শেযত্ েোধ্য থোশকে/থোশকযে।
৬। আনুযত্োশষক ও অেসর ভোত্ো প্রেোন:
(ক) আশর্ প্র োন/শেভোেীয়/যজলো/উপযজলো শহসোেরেণ কর্মকত্মোর কো মোলয় -------------------------------------------------------------------------- হইযত্ আনুযত্োশষক গ্রহণ কশরযত্ ইচ্ছুক। সুত্রোং আনুযত্োশষযকর েোকোর শচক/EFT আর্োর শনকে/(খ)
উপোনুযেযে উযিশখত্ আর্োর ব্যোংক একোউযে শপ্ররণ কশরেোর জন্য অনুযরো কশরযত্শছ।
(খ) ইহো ছোড়ো আর্োর র্োশসক অেসর ভোত্ো EFT এর র্োধ্যযর্ ----------------------------------------- ব্যোংক,
------------------------------------------ িোখোয় আর্োর চলশত্/সঞ্চয়ী শহসোে নং---------------------------------------------এ শপ্ররযণর জন্য অনুযরো কশরযত্শছ।
৭। শনযম্ন আর্োর শত্নটি নমুনো স্বোের এেং হোযত্র বৃিোঙ্গুযলর ছোপ সত্যোশয়ত্ কশরয়ো শেওয়ো হইল:ক্রশর্ক নং
(১)

পূণ ম স্বোের

সংশেপ্ত স্বোের

েোর্/ডোন বৃিোঙ্গুযলর ছোপ

(২)
(৩)
সত্যোয়নকোরীর ত্োশরখসহ স্বোের
সীলযর্োহর (নোর্যুি)
৮। আযেেনকোরীর ডোক ঠিকোনো:
(ক)

েত্মর্োন ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(খ)

িোয়ী

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------আপনোর অনুেত্
আযেেনকোরীর স্বোের ও ত্োশরখ: ---------------------------------------নোর্: ---------------------------------------পেশে: ---------------------------------------শিষ অশিস: ----------------------------------------
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শদ্ব্ত্ীয় অংি
(েপ্তর/অশিস কর্তমক পূরণ কশরযত্ হইযে)

১.০০

২.০০

কর্মচোরীর চোকশরর শেেরণ:
১.০১

নোর্

: ----------------------------------------------------------------

১.০২

জোত্ীয় পশরচয় নম্বর

: ----------------------------------------------------------------

১.০৩

শপত্োর নোর্

: ----------------------------------------------------------------

১.০৪

র্োত্োর নোর্

: ----------------------------------------------------------------

১.০৫

জোত্ীয়ত্ো

: ----------------------------------------------------------------

১.০৬

অেসযরর সর্যয় পেশে

: ----------------------------------------------------------------

১.০৭

জন্ম ত্োশরখ

: ----------------------------------------------------------------

১.০৮

চোকশরযত্ শ োেেোযনর ত্োশরখ

: ----------------------------------------------------------------

১.০৯

চোকশর হইযত্ অেসরগ্রহযণর ত্োশরখ

: ----------------------------------------------------------------

১.১০

শপনিযনর প্রকৃশত্

: ----------------------------------------------------------------

চোকশরর খশত্য়োন
২.০১

শেরশত্সহ চোকশরর শর্োে বেঘ ময:

--------------------- ত্োশরখ হইযত্ ------------------- ত্োশরখ প মন্ত ----------- েৎসর ---------- র্োস ---------শেন
২.০২

অয োগ্য চোকশর (অসো োরণ ছুটি/শেরশত্কোল/অন্যোন্য শে থোযক):

শর্োেঃ ----------- েৎসর ----------র্োস -----------শেন
২.০৩

শনে চোকশরকোল (২.০১ ∑ ২.০২):

----------- েৎসর ----------র্োস -----------শেন

২.০৪

অন্যোন্য শ োগ্য চোকশর (সোর্শরক/যুিকোলীন/ঘোেশত্ র্ওকুিসহ অন্যোন্য শে থোযক):
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------।

শর্োেঃ ----------- েৎসর ----------র্োস -----------শেন
২.০৫

শর্োে শ োগ্য চোকশর (২.০৩ + ২.০৪):

------------ েৎসর -----------র্োস -----------শেন
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৩.০০

অেসর ভোত্ো ও আনুযত্োশষযকর পশরর্োণ:
৩.০১

চূড়োন্ত অেসরগ্রহযণর অব্যেশহত্ পূযে মর ত্োশরযখ শিষ
র্োশসক গৃহীত্ব্য শেত্ন (ইএলশপশস অনু োয়ী)

েোকো :---------------------------------------

৩.০২

অেসর ভোত্োর হোর (%)

:---------------------------------------

৩.০৩

শর্োে অেসর ভোত্োর পশরর্োণ (গ্রস শপনিন):

েোকো :---------------------------------------

৩.০৪

শর্োে অেসর ভোত্োর অ মোংি (১/২):

েোকো :---------------------------------------

৩.০৫

আনুযত্োশষযকর জন্য শেশনর্য় হোর (প্রশত্ ১ েোকোর পশরেযত্ম) েোকো :---------------------------------------

৩.০৬

(ক) অেসর ভোত্োর সর্শপমত্ অ মোংযির শেশনর্যয় প্রোপ্য
আনুযত্োশষক:

েোকো:-------------------------------------(কথোয়): -------------------------------------

৩.০৭

(খ) আনুযত্োশষক হইযত্ কত্মন ( শে থোযক)

েোকো: -------------------------------------

(ক) শনে আনুযত্োশষক (কত্মন েোযে):

েোকো:-------------------------------------(কথোয়):-------------------------------------

(খ) শনে র্োশসক অেসর ভোত্ো:

েোকো:-------------------------------------(কথোয়):--------------------------------------

৪.০০

অশিস প্র োযনর র্ন্তব্য:
৪.০১

আযেেনকোরীর শনকে শনম্নেশণ মত্ শেষয় ব্যত্ীত্ অন্য শকোন পোওনো নোই:
(ক)--------------------------------------------------------------------(খ)---------------------------------------------------------------------(ে)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

৪.০২

শর্োে পোওনো {৪.০১ এর (ক)+(খ)+(ে)+ --------}:

৪.০৩

সুপোশরি:
এই কো মোলযয় সংরশেত্ নশথপত্রোশে এেং েোশখলকৃত্ েশললোশের শভশত্তযত্ ত্োহোযক অেসর ভোত্ো ও
আনুযত্োশষক পশরযিোয র র্ঞ্জুশর প্রেোযনর জন্য সুপোশরি করো োইযত্যছ/সুপোশরি করো োইযত্যছ নো।

র্ন্ত্রণোলয়/শেভোে/অশ েপ্তর/পশরেপ্তর/েপ্তর প্র োযনর স্বোের
সীলযর্োহর (নোর্যুি)
ত্োশরখ:-------------------------------
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র্তত্ীয় অংি
৫.০০

র্ঞ্জুরকোরী কর্তপম যের আযেি:
৫.০১ (ক) শনম্নস্বোেরকোরী শনশিত্ শ , জনোে/যেের্ -----------------------------------------------------------এর চোকশর সম্পূণ মরূযপ সযন্তোষজনক। সুত্রোং পূণ ম অেসর ভোত্ো এেং/েো আনুযত্োশষযকর র্ঞ্জুশর োহো অেসর ভোত্ো শেশ
শর্োত্োযেক প্রোপ্য ত্োহো এত্দ্ব্োরো অনুযর্োেন করো হইল।

অথেো,
(খ) শনম্নস্বোেরকোরী শনশিত্ শ , জনোে/যেের্ ---------------------------------------------------------------------এর চোকশর সম্পূণ মরূযপ সযন্তোষজনক নযহ। এই কোরযণ শিরকৃত্ শসিোযন্তর আযলোযক উি কর্মচোরীর অেসর ভোত্ো ও
আনুযত্োশষক শনম্নরূপ পশরর্োযণ হ্রোস করো হইল (প্রয োজয শেযত্র):
(১) অেসর ভোত্ো হ্রোযসর পশরর্োণ

:

েোকো:-------------------------------------------(কথোয়)------------------------------------------

(২) আনুযত্োশষক হ্রোযসর পশরর্োণ

:

েোকো: -------------------------------------------(কথোয়)------------------------------------------

(৩) এইরূপ হ্রোযসর পর প্রোপ্য অেসর ভোত্ো

:

েোকো:-------------------------------------------(কথোয়)------------------------------------------

(৪) এইরূপ হ্রোযসর পর প্রোপ্য আনুযত্োশষক

:

েোকো: -------------------------------------------(কথোয়)------------------------------------------

(৫) এইরূপ হ্রোসকৃত্ অেসর ভোত্ো এেং/েো আনুযত্োশষযকর র্ঞ্জুশর এত্দ্ব্োরো অনুযর্োেন করো হইল।
অথেো,
(ে) শনম্নস্বোেরকোরী শনশিত্ শ , জনোে/যেের্ ----------------------------------------------------------------------এর শপনিন শকইস এর নো-েোেী প্রত্যয়নপত্র এেং/েো অন্যোন্য প্রযয়োজনীয় কোেজপত্রোশে সরেরোহ করো সেে হয় নোই।
এই কোরযণ উি কর্মচোরীর প্রোপ্য আনুযত্োশষযকর িত্করো ৮০ ভোে েোেে শর্োে ------------------------------------েোকো এেং প্রোপ্য শনে র্োশসক শপনিন েোেে শর্োে -------------------------------------------- েোকো সোর্শয়কভোযে
এত্দ্ব্োরো অনুযর্োেন করো হইল।

৫.০২

প্রচশলত্ শনয়র্োনু োয়ী শর্োে শনে আনুযত্োশষক ----------------------------------- েোকো এেং শনে র্োশসক

অেসর ভোত্ো েোেে ----------------------------------------------- েোকো পশরযিো করো োইযত্ পোযর।

৫.০৩

আযেেনকোরীর অেত্মর্োযন আযেেনকোরীর র্যনোনীত্ ব্যশি/আযেেযনর প্রথর্ অংযির ২ অনুযেযে েশণ মত্

বে উত্তরোশ কোরীেণ শপনিন সুশে ো পোইযত্ পোযরন।
ত্োশরখ: --------------------------

র্ঞ্জুরকোরী কর্তমপযের স্বোের
সীলযর্োহর (নোর্যুি)
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চত্যথ ম অংি
(শহসোেরেণ অশিযস ব্যেহোযরর জন্য)

৬.০০

শহসোেরেণ কো মোলযয়র র্ন্তব্য:
৬.০১

প্রত্যোশিত্ শিষ শেত্নপত্র পরীেো কশরয়ো সঠিক পোওয়ো শেয়োযছ এেং থো থ কর্তমপে কর্তমক নো-েোেী
প্রত্যয়নপত্র প্রেোন কশরেোর কোরযণ ত্োহো এই কো মোলয় কর্তমক গৃহীত্ হইয়োযছ।

৬.০২

পূে মেত্ী পৃষ্ঠোসমূযহ েশণ মত্ শহসোে ও েণনোসমূহ পরীেো কশরয়ো সঠিক পোওয়ো শেয়োযছ এেং শ োগ্য চোকশরর
বেঘ ময শনরীেোপূে মক গৃহীত্ হইয়োযছ।

৬.০৩

শ োগ্য কর্তমপে কর্তমক ------------------------------- ত্োশরযখ ------------------------------------- নং
শপনিন র্ঞ্জুশর আযেি প্রেোন করো হইয়োযছ।

৬.০৪

এর্ত্োিোয় শনযম্নোি পশরর্োণ অেসর ভোত্ো ও আনুযত্োশষক পশরযিো আযেি জোশর করো হইল:
(ক) শর্োে অেসর ভোত্োর পশরর্োণ (গ্রস শপনিন) : েোকো -----------------------------------------------(খ) শর্োে অেসর ভোত্োর সর্শপমত্ অ মোংযির
শেশনর্যয় আনুযত্োশষযকর পশরর্োণ

: েোকো -----------------------------------------------(কথোয়) ------------------------------------------------

(ে) শনে আনুযত্োশষযকর পশরর্োণ

: েোকো ----------------------------------------------(কথোয়) -----------------------------------------------

(ঘ) শনে র্োশসক অেসর ভোত্োর পশরর্োণ

: েোকো ----------------------------------------------(কথোয়) -----------------------------------------------

৬.০৫

অেসর ভোত্ো আরযের ত্োশরখ: ----------------------------------------

৬.০৬

অেসর ভোত্ো ও আনুযত্োশষক পশরযিোয র িোন/র্োধ্যর্:
(ক) িোন:
প্র োন/শেভোেীয়/যজলো/উপযজলো শহসোেরেণ কর্মকত্মোর কো মোলয় ----------------------------(পূণ ম ঠিকোনো);
(খ) র্োধ্যর্:
(i) অেসর ভোত্ো:- EFT এর র্োধ্যযর্ ত্োহোর ব্যোংক একোউযে;
(ii) আনুযত্োশষক:- শচক/ EFT এর র্োধ্যযর্ ত্োহোর শনকে/ব্যোংক একোউযে;
(ে) ব্যোংক একোউে নম্বর:
-------------------------------------------------- ব্যোংক, -----------------------------------------িোখোয় ত্োহোর চলশত্/সঞ্চয়ী শহসোে নং-------------------------------------------------------।
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৬.০৭

শপনিন পশরযিো আযেি (শপশপও) নম্বর---------------------------------ত্োশরখ--------------------------উপযরোি ৬.০৬ নং অনুযেযে েশণ মত্ কো মোলয়/িোখোয় শপ্ররণ করো হইল।

ত্োশরখ:-----------------------------

স্বোের:--------------------------সহকোরী র্হো শহসোেরেক/
শনরীেো ও শহসোেরেণ কর্মকত্মো
সীলযর্োহর (নোর্যুি)

শনোে:
১।

(ক) শহসোেরেণ অশিযসর আপশত্তর মূল কশপ শনয়ন্ত্রণকোরী র্ন্ত্রণোলয়/শেভোে/অশ েপ্তর/পশরেপ্তর/েপ্তর েরোেযর জোশরর
সোযথ সোযথ ইহোর অনুশলশপ অেেশত্ ও একটি শনশে মষ্ট সর্য়সীর্োর র্যধ্য প্রযয়োজনীয় ব্যেিো গ্রহযণর জন্য অশডে
আপশত্তর সোশহত্ সংশিষ্ট কর্মচোরীর নোযর্ ত্োহোর েত্মর্োন কর্মিযল ডোকয োযে প্রত্যয়নসহ শপ্ররণ কশরযত্ হইযে।
(খ) শহসোেরেণ অশিযসর আপশত্তর আযরো একটি কশপ অশডে আপশত্তর সশহত্ সংশিষ্ট কর্মচোরীর শনকে শপ্ররণ কশরেোর
অনুযরো সহ ত্োহোর শনে মোহী কর্মকত্মোর প্র যে জোশর কশরযত্ হইযে এেং একটি শনশে মষ্ট সর্য়সীর্ো উযিখ কশরয়ো শেযত্
হইযে। শপনিন শকইযসর শকোন অংি সিযকম শহসোেরেণ অশিযসর আপশত্ত থোশকযল কল্যোণ কর্মকত্মোর সশহত্ পত্র
শেশনর্যয়র র্োধ্যযর্ ত্োহো শনষ্পশত্ত কশরযত্ হইযে।

২।

শহসোেরেণ অশিযসর আপশত্তর সশহত্ সংশিষ্ট কর্মচোরীর েত্মর্োন শপোশষ্টং েো অেিোন জোনোযনোর জন্য সংশিষ্ট
র্ন্ত্রণোলয়/শেভোে/অশ েপ্তর/পশরেপ্তর/েপ্তরযক অনুযরো কশরযত্ হইযে এেং র্ন্ত্রণোলয়/শেভোে/অশ েপ্তর/পশরেপ্তর/েপ্তর
উি কর্মচোরীর অেিোন েো শপোশষ্টং শনরীেো অশিসযক জোনোইযত্ েোধ্য থোশকযে।
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সংয োজনী-৫

পোশরেোশরক শপনিন িরর্ ২.২
নোর্

: -------------------------------------------------------------------------------

জোত্ীয় পশরচয় নম্বর: ------------------------------------------------------------------------------শিষ পেশে

: -------------------------------------------------------------------------------

শিষ অশিস

: ------------------------------------------------------------------------------এর মৃত্যযযত্ পোশরেোশরক শপনিন সংক্রোন্ত।

শনযে মিোেশল
১।

আযেেনকোরী বে উত্তরোশ কোর সনেপত্রসহ িরযর্র প্রথর্ অংি পূরণ কশরয়ো ৩ (শত্ন) কশপ মৃত্ কর্মচোরীর শিষ
অশিস প্র োযনর শনকে েোশখল কশরযেন। র্যনোনীত্ উত্তরোশ কোরেণ একক অশভভোেকযত্ব একটি আযেেনপত্র েোশখল
কশরযেন।

২।

অশিস প্র োন িরযর্র শদ্ব্ত্ীয় অংি পূরণ কশরয়ো নো-েোেী প্রত্যয়নপত্র ও র্ন্তব্য/সুপোশরিসহ ২ (দ্যই) কশপ িরর্ শপনিন
র্ঞ্জুরকোরী কর্তমপযের শনকে শপি কশরযেন।

৩।

র্ঞ্জুরকোরী কর্তমপে নো-েোেী প্রত্যয়নপত্রসহ সকল েশললপত্র োচোই কশরয়ো িরযর্র র্তত্ীয় অংি পূরণ কশরযেন। শত্শন
অেসর ভোত্ো ও আনুযত্োশষক র্ঞ্জুশরর আযেি শেযেন এেং শপনিন পশরযিো আযেি জোশরর জন্য র্ঞ্জুশর আযেিসহ ১
(এক) কশপ িরর্ সংশিষ্ট শহসোেরেণ অশিযস শপ্ররণ কশরযেন।

৪।

শহসোেরেণ অশিস প্রত্যোশিত্ শিষ শেত্নপত্র, নো-েোেী প্রত্যয়নপত্র ও র্ঞ্জুশর আযেিসহ পরেত্ী প্রযয়োজনীয় অন্যোন্য
সকল শহসোে চূড়োন্ত শনরীেোযন্ত িরযর্র চত্যথ ম অংি পূরণ কশরযে এেং শপনিন পশরযিো আযেি (শপশপও) জোশর
কশরযে।

৫।

সঠিক ত্যথ্যর অভোযে শপনিন শনষ্পশত্ত োহোযত্ শেলশম্বত্ নো হয় শস জন্য িরযর্র শ শকোন িোযনর অপ্রযয়োজনীয় অংি
কোশল শেয়ো কোটিয়ো শেযত্ হইযে এেং থোিোযন প্রযয়োজনীয় সঠিক ত্থ্য শলশখযত্/সংয োজন কশরযত্ হইযে।
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উত্তরোশ কোরী/
উত্তরোশ কোরীেযণর
পোসযপোে ম সোইযজর
সত্যোশয়ত্ ছশে

প্রথর্ অংি
(উত্তরোশ কোরী/উত্তরোশ কোরীেণ শনযজ আযেেনপত্র পূরণ ও স্বোের কশরযেন)
েরোের
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

শেষয়: পোশরেোশরক শপনিন পশরযিোয র আযেেন।
র্যহোেয়,
আপনোর অশিযসর প্রোিন কর্মচোরী জনোে/যেের্--------------------------------------------------------------------পেশে ------------------------ আর্োর (সিযকম) -----------------------শছযলন। শত্শন----------------------------- ত্োশরযখ
মৃত্যযেরণ কশরেোর কোরযণ শেশ শর্োত্োযেক প্রোপ্য ত্োহোর চোকশরর পোশরেোশরক অেসর ভোত্ো ও আনুযত্োশষক আর্োযক প্রেোযনর
জন্য অনুযরো কশরযত্শছ।
২।

আশর্ ত্োহোর বে উত্তরোশ কোরী/এেং পশরেোযরর অন্যোন্য সেস্যরো আর্োযক ত্োহোযের অশভভোেক শনযয়োে কশরয়ো এই

পোশরেোশরক অেসর ভোত্ো ও আনুযত্োশষক উযত্তোলন কশরেোর ের্ত্ো অপমণ কশরয়োযছন (শসটি কযপমোযরিযনর কোউশিলর/যপৌরসভোর
শর্য়র/ইউশনয়ন পশরষযের শচয়োরম্যোন কর্তমক প্রেত্ত সনে সংযুি করো হইল)।
৩।

আশর্ এই চোকশরর শকোন অংি শেযিযষর েোেীযত্ পূযে ম শকোন অেসর ভোত্ো েো আনুযত্োশষক গ্রহণ কশর নোই এেং

ভশেষ্যযত্ এই আযেেনপত্র সিযকম গৃহীত্ শসিোন্ত উযিখ নো কশরয়ো শকোন আযেেন কশরে নো।

৪।

অংেীকোরনোর্ো:
(ক) ত্োহোর শনকে সরকোযরর শকোন পোওনো থোশকযল ত্োহো আশর্ শেশ শর্োত্োযেক পশরযিো কশরযত্ সম্মত্ আশছ। এই
শপনিন পশরযিোয র পরও শ -শকোন সর্য় অন্যত্র শকোন আেোয়য োগ্য অযথ মর শেষয় শেোচরীভূত্ হইযল ত্োহো আর্োর
পোশরেোশরক অেসর ভোত্ো/শনজস্ব সিশত্ত হইযত্ আশর্ শিরৎ প্রেোন কশরযত্ েোধ্য থোশকে।
(খ) শে পরেত্ী সর্যয় শেখো োয় শ , শেশ শর্োত্োযেক আশর্ শ পশরর্োণ অথ ম শপনিন শহসোযে পোওয়োর অশ কোরী
আর্োযক ত্োহো অযপেো শেিী পশরর্োযণ অেসর ভোত্ো/আনুযত্োশষক প্রেোন করো হইয়োযছ, ত্োহো হইযল গৃহীত্ অশত্শরি
অথ ম আর্োর পোশরেোশরক অেসর ভোত্ো/শনজস্ব সিশত্ত হইযত্ আশর্ শিরৎ শেযত্ েোধ্য থোশকে।
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৫। আনুযত্োশষক ও অেসর ভোত্ো প্রেোন:
(ক) আশর্ প্র োন/শেভোেীয়/যজলো/উপযজলো শহসোেরেণ কর্মকত্মোর কো মোলয় -------------------------------------------------------------------------- হইযত্ আনুযত্োশষক গ্রহণ কশরযত্ ইচ্ছুক। সুত্রোং আনুযত্োশষযকর েোকোর শচক/EFT আর্োর শনকে/(খ)
উপোনুযেযে উযিশখত্ আর্োর ব্যোংক একোউযে শপ্ররণ কশরেোর জন্য অনুযরো কশরযত্শছ।
(খ) ইহো ছোড়ো র্োশসক অেসর ভোত্ো EFT এর র্োধ্যযর্ ----------------------------------------- ব্যোংক, ----------------------------------------- িোখোয় আর্োর চলশত্/সঞ্চয়ী শহসোে নং---------------------------------------------- এ শপ্ররযণর জন্য
অনুযরো কশরযত্শছ।
৬।

শনযম্ন আর্োর শত্নটি নমুনো স্বোের এেং হোযত্র বৃিোঙ্গুশলর ছোপ সত্যোশয়ত্ কশরয়ো শেওয়ো হইল:
ক্রশর্ক নং

পূণ ম স্বোের

সংশেপ্ত স্বোের

েোর্/ডোন বৃিোঙ্গুশলর ছোপ

১।
২।
৩।

ত্োশরখসহ সত্যোয়নকোরীর স্বোের
সীলযর্োহর (নোর্যুি)
৭।

আযেেনকোরীর ডোক ঠিকোনো:
(ক) েত্মর্োন:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(খ) িোয়ী:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

আপনোর অনুেত্
আযেেনকোরীর স্বোের ও ত্োশরখ: -------------------------------নোর্:--------------------------------মৃত্ কর্মচোরীর নোর্: ------------------------------শিষ পেশে: ------------------------------শিষ অশিস: -------------------------------
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শদ্ব্ত্ীয় অংি (ক: পুরোত্ন)
(শপনিন শভোেরত্ অেিোয় মৃত্েরণ কশরযল অথ মোৎ শ ই শেযত্র শপশপও জোশর হইয়ো শপনিন শভোে করো
হইযত্শছল শসই শেযত্র পুরোত্ন শপশপও সংযিো যনর জন্য এই অংি অশিস কর্তমক পূরণ কশরযত্ হইযে।)

১.০০

ইত্ঃপূযে ম র্ঞ্জুশরকৃত্ অেসর ভোত্ো সিশকমত্ ত্থ্যোশে
১.০১

মৃত্/অেসরপ্রোপ্ত কর্মচোরীর নোর্

:

১.০২

জোত্ীয় পশরচয় নম্বর

:

১.০৩

মৃত্যযর/অেসযরর ত্োশরযখ পেশে

:

১.০৪

অেসরগ্রহযণর ত্োশরখ

:

১.০৫

প্রর্োণসহ শপনিনোযরর মৃত্যযর ত্োশরখ (মৃত্যয সনেসহ):

১.০৬

প্রোপ্ত সে মযিষ র্োশসক অেসর ভোত্োর পশরর্োণ েোকো : ----------------------------------------------------(কথোয়) ------------------------------------------------------

১.০৭

র্োশসক পোশরেোশরক অেসর ভোত্োর পশরর্োণ েোকো : -----------------------------------------------------(কথোয়)

১.০৮

পুরোত্ন শপশপও নং ও ত্োশরখ

-----------------------------------------------------: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ত্োশরখ: ---------------------------র্ন্ত্রণোলয়/শেভোে/অশ েপ্তর/পশরেপ্তর/েপ্তর প্র োযনর স্বোের
সীলযর্োহর (নোর্যুি)
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শদ্ব্ত্ীয় অংি (খ: নূত্ন)
(চোকশররত্ অেিোয় অথেো শপনিন র্ঞ্জুযরর পূযে ম মৃত্যযর
শেযত্র এই অংি অশিস কর্তমক পূরণ কশরযত্ হইযে)

১.০০

২.০০

মৃত্ কর্মচোরীর চোকশরর শেেরণ
১.০১

নোর্

: ---------------------------------------------------------------------

১.০২

জোত্ীয় পশরচয় নম্বর

: ---------------------------------------------------------------------

১.০৩

শপত্োর নোর্

: ---------------------------------------------------------------------

১.০৪

র্োত্োর নোর্

: ---------------------------------------------------------------------

১.০৫

অেসর/মৃত্যযর সর্য় পেশে

: ---------------------------------------------------------------------

১.০৬

জন্ম ত্োশরখ

: ---------------------------------------------------------------------

১.০৭

চোকশরযত্ শ োেেোযনর ত্োশরখ

: ---------------------------------------------------------------------

১.০৮

চোকশর হইযত্ অেসরগ্রহযণর ত্োশরখ: ----------------------------------------------------------------------

১.০৯

শপনিযনর প্রকৃশত্

: ---------------------------------------------------------------------

১.১০

মৃত্যযর ত্োশরখ (প্রর্োণপত্রসহ)

: ---------------------------------------------------------------------

মৃত্ কর্মচোরীর চোকশরর খশত্য়োন
২.০১

শেরশত্সহ চোকশরর শর্োে বেঘ ময:

--------------------- ত্োশরখ হইযত্ ------------------- ত্োশরখ প মন্ত -----------েৎসর ----------র্োস -----------শেন
২.০২

অয োগ্য চোকশর (অসো োরণ ছুটি/শেরশত্কোল/অন্যোন্য শে থোযক):

শর্োেঃ ---------- েৎসর ---------- র্োস -----------শেন
২.০৩

শনে চোকশরকোল (২.০১ - ২.০২):

------------ েৎসর ---------- র্োস -----------শেন

২.০৪

অন্যোন্য শ োগ্য চোকশর (সোর্শরক/যুিকোলীন/ঘোেশত্ র্ওকুিসহ অন্যোন্য শে থোযক):
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------।
শর্োেঃ ----------- েৎসর ---------- র্োস -----------শেন

২.০৫

শর্োে শ োগ্য চোকশর (২.০৩ + ২.০৪):

------------ েৎসর ---------- র্োস -----------শেন
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৩.০০

মৃত্ কর্মচোরীর অেসর ভোত্ো ও আনুযত্োশষযকর পশরর্োণ:
৩.০১

অেসযরর অব্যেশহত্ পূযে মর ত্োশরযখ শিষ র্োশসক
গৃহীত্ব্য শেত্ন (ইএলশপশস অনু োয়ী)

েোকো:----------------------------------------

৩.০২

অেসর ভোত্োর হোর (%)

:----------------------------------------

৩.০৩

শর্োে অেসর ভোত্োর পশরর্োণ:

েোকো:----------------------------------------

৩.০৪

শর্োে অেসর ভোত্োর অ মোংি (১/২):

েোকো:----------------------------------------

৩.০৫

আনুযত্োশষযকর জন্য শেশনর্য় হোর (প্রশত্ ১ েোকোর পশরেযত্ম): েোকো:----------------------------------------

৩.০৬

(ক) অেসর ভোত্োর সর্শপমত্ অ মোংযির শেশনর্যয় প্রোপ্য
আনুযত্োশষক:

েোকো:---------------------------------------(কথোয়)---------------------------------------

৩.০৭

(খ) আনুযত্োশষক হইযত্ কত্মন ( শে থোযক)

েোকো:----------------------------------------

(ক) শনে আনুযত্োশষক (কত্মন েোযে):

েোকো:---------------------------------------(কথোয়)---------------------------------------

(খ) শনে র্োশসক পোশরেোশরক অেসর ভোত্ো:

েোকো: --------------------------------------(কথোয়)--------------------------------------

৪.০০

অশিস প্র োযনর র্ন্তব্য:
৪.০১ জনোে/যেের্ ----------------------------------------------- পেশে --------------------------------- এই
কো মোলযয় কর্মরত্ শছযলন। শত্শন -------------------------------------------- ত্োশরযখ মৃত্যযেরণ কশরয়োযছন। ত্োহোর
শনকে শনম্নেশণ মত্ শেষয় ব্যত্ীত্ অন্য শকোন পোওনো নোই।
(ক) ---------------------------------------------------------------------------(খ) ---------------------------------------------------------------------------(ে) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------৪.০২

শর্োে পোওনো {৪.০১ এর (ক)+(খ)+(ে)+ --------}:

েোকো: ---------------------------------------

৪.০৩ আযেেনকোরী জনোে/যেের্ ------------------------------------- মৃত্ জনোে/যেের্ -----------------------এর বে উত্তরোশ কোরী। এই কো মোলযয় সংরশেত্ নশথপত্রোশে এেং শসটি কযপমোযরিযনর কোউশিলর/শপৌরসভোর
শর্য়র/ইউশনয়ন পশরষযের শচয়োরম্যোযনর প্রত্যয়যনর শভশত্তযত্ ইহো শনশিত্ হওয়ো শেয়োযছ। অন্যোন্য আইনোনুে
উত্তরোশ কোরীেণ ত্োহোযক অশভভোেক র্যনোনীত্ কশরেোর কোরযণ পোশরেোশরক অেসর ভোত্ো ও আনুযত্োশষক পশরযিোয র
র্ঞ্জুশর ত্োহোযক প্রেোযনর জন্য সুপোশরি করো োইযত্যছ।

ত্োশরখ: ----------------------------

র্ন্ত্রণোলয়/শেভোে/অশ েপ্তর/পশরেপ্তর/েপ্তর প্র োযনর স্বোের
সীলযর্োহর (নোর্যুি)
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র্তত্ীয় অংি
৫.০০

র্ঞ্জুরকোরী কর্তপম যের আযেি:
৫.০১

(ক) শনম্নস্বোেরকোরী শনশিত্ শ , জনোে/যেের্ ---------------------------------------------------------এর

চোকশর সম্পূণ মভোযে সযন্তোষজনক। সুত্রোং পূণ ম অেসর ভোত্ো এেং/েো আনুযত্োশষযকর র্ঞ্জুশর, োহো অেসর ভোত্ো শেশ
শর্োত্োযেক প্রোপ্য ত্োহো এত্দ্ব্োরো অনুযর্োেন করো হইল।
অথেো
(খ) শনম্নস্বোেরকোরী শনশিত্ শ , জনোে/যেের্ ---------------------------------------------------------------------এর চোকশর সম্পূণ মরূযপ সযন্তোষজনক নযহ। এ কোরযণ শিরকৃত্ শসিোযন্তর আযলোযক উি কর্মচোরীর অেসর ভোত্ো ও
আনুযত্োশষক শনম্নরূপ পোশরর্োযণ হ্রোস করো হইল (প্রয োজয শেযত্র):
(১) অেসর ভোত্ো হ্রোযসর পশরর্োণ

:

েোকো:-------------------------------------------(কথোয়)------------------------------------------

(২) আনুযত্োশষক হ্রোযসর পশরর্োণ

:

েোকো: -------------------------------------------(কথোয়)------------------------------------------

(৩) এইরূপ হ্রোযসর পর প্রোপ্য অেসর ভোত্ো :

েোকো:-------------------------------------------(কথোয়)------------------------------------------

(৪) এইরূপ হ্রোযসর পর প্রোপ্য আনুযত্োশষক :

েোকো: -------------------------------------------(কথোয়)------------------------------------------

(৫) এইরূপ হ্রোসকৃত্ অেসর ভোত্ো এেং/েো আনুযত্োশষযকর র্ঞ্জুশর এত্দ্ব্োরো অনুযর্োেন করো হইল।
অথেো,
(ে) শনম্নস্বোেরকোরী শনশিত্ শ , জনোে/যেের্ ----------------------------------------------------------------------এর শপনিন শকইযসর নো-েোেী প্রত্যয়নপত্র এেং/েো অন্যোন্য প্রযয়োজনীয় কোেজপত্রোশে সরেরোহ করো সেে হয় নোই।
এই কোরযণ উি কর্মচোরীর প্রোপ্য আনুযত্োশষযকর িত্করো ৮০ ভোে েোেে শর্োে ------------------------------------েোকো এেং প্রোপ্য শনে র্োশসক শপনিন েোেে শর্োে ------------------------------------------------ েোকো
সোর্শয়কভোযে এত্দ্ব্োরো অনুযর্োেন করো হইল।
৫.০২

মৃত্ কর্মচোরী জনোে/যেের্ --------------------------------------------------------- এর পোশরেোশরক

অেসর ভোত্ো এেং/েো আনুযত্োশষক োহো অেসর ভোত্ো শেশ শর্োত্োযেক প্রোপ্য ত্োহো ত্োহোর বে উত্তরোশ কোরী
জনোে/যেের্ --------------------------------------- শক ৪.০৩ অনুযেযের প্রস্তোে শর্োত্োযেক প্রেোযনর জন্য সুপোশরি
অনুযর্োেন করো হইল।
৫.০৩

প্রচশলত্ শনয়র্োনু োয়ী আনুযত্োশষক এেং ------------------------------------- ত্োশরখ হইযত্ পোশরেোশরক

অেসর ভোত্ো ত্োহোযক পশরযিো করো োইযত্ পোযর।

ত্োশরখ: ---------------------------

র্ঞ্জুরকোরী কর্তমপযের স্বোের
সীলযর্োহর (নোর্যুি)
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চত্যথ ম অংি
(শহসোেরেণ অশিযসর ব্যেহোযরর জন্য)

৬.০০

শহসোেরেণ কো মোলযয়র র্ন্তব্য:
৬.০১

প্রত্যোশিত্ শিষ শেত্নপত্র পরীেো কশরয়ো সঠিক পোওয়ো শেয়োযছ এেং থো থ কর্তমপে কর্তমক নো-েোেী
প্রত্যোয়নপত্র প্রেোন কশরেোর কোরযণ ত্োহো এই কো মোলয় কর্তমক গৃহীত্ হইয়োযছ।

৬.০২

পূে মেত্ী পৃষ্ঠোসমূযহ েশণ মত্ শহসোে ও েণনোসমূহ পরীেো কশরয়ো সঠিক পোওয়ো শেয়োযছ এেং শ োগ্য চোকশরর
বেঘ ময শনরীেোপূে মক গৃহীত্ হইয়োযছ।

৬.০৩

শ োগ্য কর্তমপে কর্তমক

------------------------------------ ত্োশরযখ --------------------------- নং

শপনিন র্ঞ্জুশর আযেি প্রেোন করো হইয়োযছ।
৬.০৪

এর্ত্োেিোয় শনযম্নোি পশরর্োণ পোশরেোশরক অেসর ভোত্ো ও আনুযত্োশষক পশরযিো আযেি জোশর করো হইল:(ক) শর্োে পোশরেোশরক অেসর ভোত্োর পশরর্োণ (গ্রস শপনিন) : েোকো -------------------------------------(কথোয়) ------------------------------------(খ) শর্োে অেসর ভোত্োর সর্শপমত্ অ মোংযির শেশনর্যয়
আনুযত্োশষযকর পশরর্োণ

: েোকো -------------------------------------(কথোয়) --------------------------------------

(ে) শনে আনুযত্োশষযকর পশরর্োণ

: েোকো--------------------------------------(কথোয়)--------------------------------------

(ঘ) শনে র্োশসক পোশরেোশরক অেসর ভোত্োর পশরর্োণ

: েোকো -------------------------------------(কথোয়) -------------------------------------

৬.০৫

র্োশসক পোশরেোশরক অেসর ভোত্ো আরযের ত্োশরখ:------------------------------------

৬.০৬

অেসর ভোত্ো ও আনুযত্োশষক পশরযিোয র িোন/র্োধ্যর্:
(ক) িোন:
প্র োন/শেভোেীয়/যজলো/উপযজলো শহসোেরেণ কর্মকত্মোর কো মোলয় ----------------------------(পূণ ম ঠিকোনো);
(খ) র্োধ্যর্:
(i) অেসর ভোত্ো:- EFT এর র্োধ্যযর্ ত্োহোর ব্যোংক একোউযে;
(ii) আনুযত্োশষক:- শচক/ EFT এর র্োধ্যযর্ ত্োহোর শনকে/ব্যোংক একোউযে;
(ে) ব্যোংক একোউে নম্বর:
-------------------------------------------------- ব্যোংক, -----------------------------------------িোখোয় ত্োহোর চলশত্/সঞ্চয়ী শহসোে নং-------------------------------------------------------।
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৬.০৭

শপনিন পশরযিো আযেি (শপশপও) নম্বর ---------------------------------- ত্োশরখ ----------------------উপযরোি ৬.০৬ নং অনুযেযে েশণ মত্ কো মোলয়/িোখোয় শপ্ররণ করো হইল।

ত্োশরখ: -------------------------------

স্বোের -------------------------------সহকোরী র্হো শহসোেরেক/
শনরীেো ও শহসোেরেণ কর্মকত্মো
সীলযর্োহর (নোর্যুি)

*যনোে:
১।

(ক)

শহসোেরেণ অশিযসর আপশত্তর মূল কশপ শনয়ন্ত্রণকোরী র্ন্ত্রণোলয়/শেভোে/অশ েপ্তর/পশরেপ্তর/েপ্তর েরোেযর

জোশরর সোযথ সোযথ ইহোর অনুশলশপ অেেশত্ ও একটি শনশে মষ্ট সর্য়সীর্োর র্যধ্য প্রযয়োজনীয় ব্যেিো গ্রহযণর জন্য
আপশত্তর সশহত্ সংশিষ্ট কর্মচোরীর নোযর্ ত্োহোর সে মযিষ কর্মিযল ডোকয োযে প্রত্যয়নসহ শপ্ররণ কশরযত্ হইযে।
(খ)

শহসোেরেণ অশিযসর আপশত্তর আযরো একটি কশপ আপশত্তর সশহত্ সংশিষ্ট কর্মচোরীর শনকে শপ্ররণ কশরেোর

অনুযরো সহ ত্োহোর শনে মোহী কর্মকত্মোর প্র যন্ত জোশর কশরযত্ হইযে এেং একটি শনশে মষ্ট সর্য়সীর্ো উযিখ কশরয়ো শেযত্
হইযে।
২।

শহসোেরেণ অশিযসর আপশত্তর সশহত্ সংশিষ্ট কর্মচোরীর সে মযিষ শপোশস্ট্ং েো অেিোন জোনোযনোর জন্য সংশিষ্ট
র্ন্ত্রণোলয়/শেভোে/অশ েপ্তর/পশরেপ্তর/েপ্তরযক অনুযরো কশরযত্ হইযে এেং র্ন্ত্রণোলয়/শেভোে/অশ েপ্তর/পশরেপ্তর/েপ্তর
উি কর্মচোরীর সে মযিষ অেিোন েো শপোশস্ট্ং শহসোেরেণ অশিসযক জোনোইযত্ েোধ্য থোশকযে।
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সংয োজনী-৬

নমুনো স্বোের ও হোযত্র পাঁচ আঙ্গুযলর ছোপ
১।

শনযম্ন আনুযত্োশষক ও অেসর ভোত্োর আযেেনকোরী জনোে/যেের্-----------------------------------------------------পেশে (প্রয োজয শেযত্র)--------------------------------------শপত্ো/স্বোর্ী--------------------------------------------এর শত্নটি নমুনো স্বোের সত্যোশয়ত্ করো হইল।
ক্রশর্ক নং

পূণ ম স্বোের

সংশেপ্ত স্বোের

(১)
(২)
(৩)
২।

শনযম্ন আনুযত্োশষক ও অেসর ভোত্োর আযেেনকোরী জনোে/যেের্ ----------------------------------------------------পেশে (প্রয োজয শেযত্র)--------------------------------------শপত্ো/স্বোর্ী--------------------------------------------এর হোযত্র পাঁচ আঙ্গুযলর ছোপ সত্যোশয়ত্ করো হইল।
ক্রশর্ক নং

৩।

আঙ্গুযলর নোর্

(১)

েোর্/ডোন কশনষ্ঠ

(২)

েোর্/ডোন অনোশর্কো

(৩)

েোর্/ডোন র্ধ্যর্ো

(৪)

েোর্/ডোন ত্জমনী

(৫)

েোর্/ডোন বৃিোঙ্গুশল

ছোপ

উপযু মি নমুনো স্বোের ও হোযত্র পাঁচ আঙ্গুযলর ছোপ আর্োর সম্মুযখ প্রেোন করো হইয়োযছ।

সত্যোয়নকোরী প্রথর্ শেশণর শেযজযেড কর্মকত্মোর ত্োশরখসহ স্বোের
সীলযর্োহর (নোর্যুি)
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সংয োজনী-৭
আনুযত্োশষক ও অেসর ভোত্ো উযত্তোলন কশরেোর জন্য ের্ত্ো অপমণ ও অশভভোেক র্যনোনয়যনর প্রত্যয়নপত্র।
১।

ক্রশর্ক
নং

আর্রো শনম্নস্বোেরকোরীেণ
মুরহুর্/র্রহুর্ো --------------------------------------------------- প্রোিন (পেশে) ---------------------------------েত্মর্োন ঠিকোনো: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------িোয়ী ঠিকোনো : গ্রোর্ :----------------------------------- ডোকঘর : -------------------------------------------------উপযজলো: ---------------------------------------------- শজলো: --------------------------------------------------এর বে উত্তরোশ কোরী। ত্োহোর মৃত্যযর কোরযণ আর্রো জনোে/যেের্ --------------------------------------------------শক অশভভোেক শনযুি কশরলোর্ এেং আর্োযের পযে আনুযত্োশষক ও অেসর ভোত্ো উযত্তোলন কশরেোর জন্য ত্োহোযক
ের্ত্ো অপমণ কশরলোর্।
নোর্

জন্ম
ত্োশরখ

েয়স

সিকম

র্যনোনীত্
হোর (%)

বেেোশহক
অেিো

প্রশত্েশিত্ো

ছশে
(স্ট্যোি
সোইজ)

ত্োশরখসহ
স্বোের

২।

-------- নং ক্রশর্যক উশিশখত্ ব্যশি র্রহুর্/র্রহুর্ো --------------------------------------------- এর প্রশত্েিী
সন্তোন। ত্োর প্রশত্েশিত্োর সর্থ মযন সর্োজ শসেো অশ েপ্তযরর শনেিন ও পশরচয়পত্র এেং কর্মের্ত্োহীনত্ো ও উপোজমযন
অের্ত্ো সংক্রোন্ত শর্শডযকল শেোযড মর সনেপত্র সংয োজন করো হইল (শুধুর্োত্র প্রয োজয শেযত্র)।

৩।

উপযু মি স্বোেরকোরীেণ শস্বেোয়, স্বজ্ঞোযন এেং আর্োর সম্মুযখ উপযরোশিশখত্ ের্ত্ো অপমণ ও অশভভোেক শনযয়োে
কশরয়োযছন।
শে:দ্র: র্যনোনীত্ ব্যশিেণ এক হইযত্ নো পোশরযল ১৬-০৪-১৯৫৯ শরঃ ত্োশরযখর স্মোরক নং-২৫৬৬(৪০)-এি অনুসরণীয়
হইযে।

ত্োশরখসহ স্বোের
শসটি কযপমোযরিযনর কোউশিলর/যপৌরসভোর শর্য়র/ইউশনয়ন পশরষযের শচয়োরম্যোন
সীলযর্োহর (নোর্যুি)
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সংয োজনী-৮

নো-েোেী প্রত্যয়নপত্র
এই র্যর্ম প্রত্যয়ন করো োইযত্যছ শ , জনোে/যেের্ -----------------------------------------------------------------পেশে ------------------------------------------------- এর শনকে সরকোযরর পোওনো আযছ/নোই।
২।

অেসরগ্রহযণর অব্যেশহত্ পূে ম ত্োশরখ প মন্ত ত্োহোর শনকে সরকোযরর শনম্নরূপ পোওনো আযছ (প্রয োজয শেযত্র) :ক্রশর্ক নং

খোত্

পোওনো েোকোর পশরর্োণ

১

২

৩

(ক)

েোশড় ভোড়ো

(খ)

েোশড় ভোড়ো

(ে)

প্রোশ কোরপ্রোপ্ত েোশড়র অশগ্রর্

(ঘ)

গৃহ শনর্মোণ/ফ্ল্যোে ক্রয়/জশর্ ক্রয় ঋণ ও সুে

(ঙ)

র্ের সোইযকল/েোশড়র ঋণ ও সুে

(চ)

কশিউেোর ঋণ ও সুে

(ছ)

গৃহ শর্রোর্ত্ ঋণ ও সুে

(জ)

শেশলযিোন শেল

(ঝ)

শেদ্যযৎ শেল

(ঞ)

৩।

ত্োহোর শেরুযি শেচোর শেভোেীয় র্োর্লো এেং শেভোেীয় র্োর্লো অশনস্পন্ন আযছ/ নোই।

র্ন্ত্রণোলয়/শেভোে/অশ েপ্তর/পশরেপ্তর/েপ্তর প্র োযনর ত্োশরখসহ স্বোের
সীলযর্োহর (নোর্যুি)
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