
সংয োজনী-১ 

প্রত্যোশিত্ শিষ শেত্ন সনদ (ই এল শি শস) 

)C P L E(  CtaEexEt Pp x Lpt EE xctcepxE 

সহজীকরণ স্মোরযকর ২.০৫ অনুযেদ অনুসোযর 

(শেযজযেড কর্ মকত্মোর শেযে সংশিষ্ট শহসোেরেণ অশিসোর পূরণ ও জোরী কশরযেন এেং নন-শেযজযেড 

কর্ মচোরীযদর শেযে সংশিষ্ট আয়ন ও ব্যয়ন কর্ মকত্মো পূরণ কশরযেন এেং সংশিষ্ট শহসোেরেণ কর্ মকত্মোর 

প্রশত্স্বোেযর জোরী কশরযেন। 

১।জনোে/শেের্  ------------------------------, এর প্রত্যোশিত্ শিষ শেত্ন প্রত্যয়ণিে। 

(ক) িদেীীঃ   

(খ) অশিসীঃ  

(ে) জন্ম ত্োশরখীঃ  

(ঘ) গ্রোহয চোকুরীযত্ প্রথর্ শ োেদোযনর ত্োশরখীঃ  

(ঙ) অেসর প্রস্তুশত্ ছুটি আরযের ত্োশরখীঃ  

(চ) শিষ আহশরত্ শেত্ন শেলীঃ  

(ছ) িরেত্ী েোশষ মক শেত্ন বৃশির ত্োশরখীঃ   

২। শদয় র্োশসক শেত্ন ভোত্োর শেেরণীঃ 

খোত্ অেসর প্রস্তুশত্ ছুটি  

আরযের অব্যেশহত্  

পূযে মর ত্োশরযখ 

অেসর গ্রহযণর  

অব্যেশহত্ পূযে মর  

ত্োশরযখ 

(ক) মূল শেত্নীঃ                                            

(খ) ছুটিযত্ ইনশিযর্যের র্োশসক হোর (েোকো)  

(ে) শেযিষ শেত্নীঃ 

(ঘ) দোশয়ত্ব/শেযিষ ভোত্োীঃ 

(ঙ) েোড়ী ভোড়ো ভোত্োীঃ                                     

(চ) শচশকৎসো                                                  

(ছ) র্হোঘ ম ভোত্োীঃ 

(জ)  োত্োয়োত্ ভোত্োীঃ 

(ঝ) শ োলোই ভোত্োীঃ 

(ঞ) ব্যশিেত্ ভোত্োীঃ 

(ে) কোশরেরী ভোত্োীঃ 

(ঠ) আপ্যোয়ন ভোত্োীঃ 

(ড) টিশিন ভোত্োীঃ 

** শিেো ভোত্োীঃ                                               

** শর্োেোইল ভোত্োীঃ                                           

৩। ভশেষ্য ত্হশেযলর শহসোেীঃ 

(ক)  শহসোে নং-                                 েই নং                -    পৃষ্ঠো নং -   

(খ) শহসোেটি সরকোর প্রদত্ত সুদ/অনুদোন 

(ে) শেত্ন হইযত্ শনয়শর্ত্ র্োশসক জর্োর হোরীঃ            

 

 



(ঘ) শেেত্ ৩০ শি জুন, ২০১৯ ত্োশরখ ি মন্ত সুদসহ শর্োে শিশত্/ জর্ো েোকো  

(ঙ) অেসর প্রস্তুশত্ ছুটি আরযের অব্যেশহত্ পূযে মর ত্োশরযখ প্রত্যোশিত্ শর্োে শিশত্/জর্ো  

েোকো……………………………… 

(চ) আযেদযন উযেশখত্ ত্োশরখ (এলশিআর ের্যনর ৬ র্োযসর উযিম নয়) ি মন্ত প্রত্যোশিত্ শর্োে   

শিশত্/জর্ো েোকো…………………............. 

৪। আদোয়য োগ্য েযকয়ো ও গৃহীত্ অগ্রীযর্র সুদসহ অেশিষ্ট কত্মযনর শেেরণীঃ 

 

খোত্ আদোয়য োগ্য 

েযকয়ো/গৃহীত্ অগ্রীযর্র 

সুদসহ অেশিষ্ট 

র্োশসক কত্মযনর হোর অেসর গ্রহযণর অব্যেশহত্ 

পূযে মর ত্োশরযখ প্রত্যোশিত্ 

অেশিষ্ট 

(ক )গৃহ শনর্ মোণ অগ্রীর্  

(খ )র্েরকোর /সোইযকল/কশিউেোর 

(ে) ভ্রর্ণ ভোত্ো অশগ্রর্ 

(ঘ) অশগ্রর্ শেত্ন 

(ঙ)েোড়ী ভোড়ো 

(চ) েোড়ী ভোড়ো 

(ছ) শেশলযিোন শেল 

(জ) শেদ্যযৎ শেল 

(ঝ) গ্যোস শেল  

(ঞ) িয়ীঃ ও িোশন কর 

(ে) শিৌর কর 

(ঠ) সংশিষ্ট শহসোেরেণ অশিযসর শরকযড মর 

 শভশত্তযত্ কর্ মকত্মো/ কর্ মচোরীর শনকে শথযক  

অন্য শকোন আদোয়য োগ্য অথ ম ( শদ থোযক) 

৫। অশজমত্ ছুটির শহসোেীঃ  

ছুটির  রন শর্োে অশজমত্ শর্োে শভোেকৃত্ শর্োে অেশিষ্ট 

(ক) পূণ ম-েড় শেত্যন 

 

০৩ েছর ০৩ র্োস ২১ শদন ০৪ র্োস ২৭ শদন ০২ েছর ১০ র্োস ২৪ শদন 

)খ( অ ম-েড় শেত্যন  ০৩ েছর ০০ র্োস ০৩ শদন ০ ০৩ েছর ০০ র্োস ০৩শদন 

 

       

 

 

ভোরপ্রোপ্ত কর্ মকত্মোর ত্োশরখসহ স্বোের 

সীলযর্োহর (নোর্াি)  

 

নং .............................................  

ত্োশরখ........................... 

জ্ঞোত্োযথ ম ও কো মোযথ ম শপ্রশরত্ হইলীঃ 

১। 

২। 

৩। 

 


