সংয োজনী-১

প্রত্যোশিত্ শিষ শেত্নপত্র (ইএলশপশস)
Expected Last Pay Certificate (ELPC)
(যপনিন 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
(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

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

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 শরকযডমর 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:
...............................................................................................................................................

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।

