
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংাদদল রকার 

ককন্দ্রীয় তবব 

শ্রম ও কম মাংস্থান মন্ত্রণায় 

২১ তা, ভবন নাং: ৬, বাাংাদদল বিবায়, ঢাকা-১০০০। 
www.centralfund.gov.bd 

মৃত্যু অথবা স্থায়ী/আাংবলক অক্ষমতাজবনত কারদণ আবথ মক ায়তার আদবদন ফরম 
 

 (বববজএমই এ ও ববদকএমই এ-এর অন্তর্ভ মক্ত বববভন্ন ততরী ক ালাক বলল্প কারখানায় কম মরত শ্রবমদকর ওয়ারিশ/  

ওয়াবরলানকদর এবাং স্থায়ী/ আংরশক  অক্ষম শ্রবমকদদর জন্য) 

বরাবর 

মা বরিাক 

ককন্দ্রীয় তবব 

আবথ মক ায়তা িাওয়ারকারণঃ-াংবিষ্ট কক্ষদে টিক( )বদন (বববজ এম ইএ/বব কক এমই এ কর্তমক পূরণদযাগ্য) াংবিষ্ট কক্ষদে টিক( )বদন

(ক) দুঘ মটনা জবনত কারদণ মৃত্য  ু (ঘ) আংরশক অক্ষম (৭৫ %) (ক) বববজ এমই এ 

(খ) স্বাভাববক মৃত্যু (ঙ) আংরশক অক্ষম (৫০ %) (খ) ববদক এমই এ 

(গ) স্থায়ী অক্ষম (চ) আংরশক অক্ষম (২৫ %)  
 

ববঃদ্রঃ শ্ররমককি চাকুিীকাল অন্যূন ০৯ (নয়) মাস বা তাি অরিক এবং আদবদদনর ময়ীমা মৃত্যূি ১২০ বদদনর মদে দত দব। 
 

১। আদবদনকারী ব্যবক্তগত তথ্যবীঃ-(মৃত শ্রবমদকর ওয়াবরল অথবা স্থায়ী/আাংবলক অক্ষম শ্রবমক দত দব) 

নামঃ               

ব তার নামঃ      মাতার নামঃ       

ম্পকমঃ       জন্ম তাবরখঃ       

জাতীয়  বরিয় ে/ জন্মনদ (তুাবয়ত অনুবব  াংমৄক্ত করদত দব):-         

স্থায়ী ঠিকানাঃ গ্রাম/ মল্াঃ-      ডাকঘরঃ-       

  থানা/উ দজাঃ-      কজাঃ-       

বতমমান ঠিকানাঃ-গ্রাম/ মল্াঃ-      ডাকঘরঃ-       

থানা/উ দজাঃ-     কজাঃ-       

কমাবাই নাম্বার (আববিক):-             

২। মৃত/ স্থায়ী/আাংবলক অক্ষম শ্রবমদকর কম মরত প্রবতষ্ঠাদনর/ কারখানার নামও ঠিকানা (স্পষ্ট অক্ষদর) বখুনঃ- 

                

                

৩।মৃতশ্রবমদকর বববরণঃ-(বনদয়াগ দের অনুবব  াংমৄক্ত করদত দব)টিক ( )বদনঃ-পুরু      নারী 

নামঃ-        দববঃ-        

ব তার নামঃ-      মাতার নামঃ-       

মৃত্যুর কারণঃ-              

মৃত্যুর তাবরখঃ-   জাতীয়  বরিয় ে/ জন্ম নদ  দের নাম্বারঃ-       

স্থায়ী ঠিকানাঃ গ্রাম/ মল্াঃ-      ডাকঘরঃ-       

থানা/উ দজাঃ-       কজাঃ-       

 

 

আদবদনকারীর পাসকপার্ ট 

াইদজর ১ (এক) কব  

ছবব 

http://www.centralfund.gov.bd/


৪। মৃতশ্রবমদকর ওয়াবরল/ ওয়াবরলনদদর নাম ও ব্যাাংক বাব নাম্বার অথবা স্থায়ী/ আাংবলক অক্ষম শ্রবমদকর বনজ ব্যাাংক বাব নাম্বারঃ- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ববঃদ্রঃ ওয়াবরলন নদদর মূকব , ওয়াবরলনদদর জাতীয়  বরিয় ে/ জন্ম নদদর তুাবয়ত কব  এবাং পাসকপার্ ট সাইকজি ১ (এক) করপ ছরব সংযুক্ত 

কিকত হকব। 

৫। ককন্দ্রীয় তবব দত ইদতাপূদব ম ককান আবথ মক অনুদান ক দয় থাকদ তার বববরণঃ- 

(ক) প্রাবির তাবরখঃ-      (খ) প্রাি অদথ মর  বরমানঃ-       

(গ) প্রাবির কারণঃ-              

৬। অন্য ককাদনা তথ্য (যবদ থাদক):-            

আবম কঘাণা করদতবছ কয, এই আদবদন দে ববণ মত ক তথ্য আমার জ্ঞানও ববশ্বা মদত তু এবাং আবম ককাদনা তথ্য কগা ন কবর নাই। 
 

 

আদবদনকারীর নাম, স্বাক্ষর ও তাবরখ 

ববঃদ্রঃ শ্রবমক কয প্রবতষ্ঠাদন কম মরত বছ কই প্রবতষ্ঠাকনি এবাং বববজএমইএ/ববদকএমই এ-এর সু াবরল থাকদত দব। 
কারখানা কর্তম দক্ষর নাম, স্বাক্ষর ও ী বববজ এম ইএ/বব কক এমই এ-এর কম মকতমার নাম, স্বাক্ষর ও ী 

  

কমাবাই নাম্বারঃ- কমাবাই নাম্বারঃ- 

 

 সংযুরক্তিঃ 

স্থায়ী ও আাংবলক অক্ষম শ্রবমদকর কক্ষদে মৃত ব্যরক্তি ক্ষক্ষকে 

 করবজস্টাড ম রচরকৎসক কর্তমক প্রদত্ত নদ  করবজস্টাড ম রচরকৎসক, ইউবনয়ন  বরদ, ক ৌরভা বা বটি কদ মাদরলন কর্তমক 

প্রদত্ত মৃত্যূ নদ (তুাবয়ত কব ) 

 বব বজ এমই এ / বব কক এমই এ / প্ররতষ্ঠান কর্তটক 

প্রদত্ত আইরি কাি ট 

 ইউবনয়ন  বরদ, ক ৌরভা বা বটি কদ মাদরলন দত ওয়াবরলান নদ 

(মূকব ) 

  বববজএমইএ / ববদকএমইএ / প্ররতষ্ঠান কর্তটক প্রদত্ত আইরি কাি ট 

 উভয় ক্ষক্ষকে শ্ররমক ও তাকদি ওয়াবরলন/ ওয়াবরলনদদর জাতীয়  বরিয় ে/ জন্মনদ ও ছবব াংমৄক্ত করদত দব। 

ববঃদ্রঃ অম্পূণ ম ও র্ভ আদবদন ে বাবত বদ গণ্য দব। 
 

ওয়াবরল/ওয়াবরলনদদর অথবা স্থায়ী/ আংরশক অক্ষম 

শ্রবমদকর বনজ নাম 

মৃতশ্রবমদকর াদথ 

ম্পকম 

ব্যাাংক বাব নাম্বার 

ক    

খ    

গ    

ঘ    


