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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

ককন্দ্রীয় তহববল 

শ্রম ও কম মসাংস্থান মন্ত্রণালয় 

২১ তলা, ভবন নাং: ৬, বাাংলাদেশ সবিবালয়, ঢাকা-১০০০। 
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মৃত্যুজবনত কারদণ আবথ মক সহায়তার আদবেন ফরম 

(শতভাগ রপ্তাবনমুবি বশল্প কারিানায় কম মরত শ্রবমদকর ওয়ারিশ/ওয়াবরশানদের জন্য) 

বরাবর 

মহাপবরিালক 

ককন্দ্রীয় তহববল 

আবথ মক সহায়তা িাওয়ার কারণঃ- সাংবিষ্ট কেদে টিক বিহ্ন ( ) বেন 
 

 

(ক) স্বাভাববক মৃত্যু (খ) দুর্ মটনাজবনত কারদণ মৃত্যু 

 

ববঃদ্রঃ শ্ররিকেি চাকুিীোল অন্যূন ০৯ (নয়) িাস বা তাি অরিে এবং আদবেদনর সময়সীমা মৃত্যূি ১২০ বেদনর মদে হদত হদব। 

 

১। আদবেনোরী ব্যবিগত তথ্যবলীঃ- 

নামঃ               

বপতার নামঃ      মাতার নামঃ       

মৃত শ্রবমদকর সাদথ সম্পকমঃ     জন্ম তাবরিঃ       

জাতীয় পবরিয়পে/ জন্ম সনে (সতুাবয়ত অনুবলবপ সাংযুি করদত হদব):-         

স্থায়ী ঠিকানাঃ গ্রাম/ মহল্াঃ-      ডাকর্রঃ-       

                    থানা/উপদজলাঃ-      কজলাঃ-       

বতমমান ঠিকানাঃ- গ্রাম/ মহল্াঃ-      ডাকর্রঃ-       

    থানা/উপদজলাঃ-     কজলাঃ-       

কমাবাইল নাম্বর (আববিক):-             

২। মৃত শ্রবমদকর কম মরত প্রবতষ্ঠাদনর / কারিানার নাম ও ঠিকানা (স্পষ্ট অেদর) বলখুনঃ- 

                

                

৩।          মৃত শ্রবমদকর বববরণঃ-                                                                           টিক (  ) বেনঃ-        পুরুষ         নারী 

নামঃ-       পেববঃ-        

বপতার নামঃ-      মাতার নামঃ-       

মৃত্যুর কারণঃ-              

মৃত্যুর তাবরিঃ-   জাতীয় পবরিয় পে/জন্ম সনে পদের নাম্বারঃ-       

স্থায়ী ঠিকানাঃ গ্রাম/ মহল্াঃ-      ডাকর্রঃ-       

থানা/উপদজলাঃ-       কজলাঃ-       

 

শ্রবমক ও তার 

পবরবারবদগ মর 

পাসকপার্ ট সাইদজর ১ 

(এক) কবপ কদর ছবব 
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৪। মৃত শ্রবমদকর ওয়াবরশ / ওয়াবরশাদনর ব্যাাংক বহসাদবর বববরণীঃ- (দিক অথবা ব্যাাংক ডকুদমদের কবপ সাংযুি করদত হদব) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৫। ককন্দ্রীয় তহববল হদত ইদতাপূদব ম ককান আবথ মক অনুোন কপদয় থাকদল তার বববরণঃ- 

(ক) প্রাবপ্তর তাবরিঃ-      (ি) প্রাপ্ত অদথ মর পবরমানঃ-       

(গ) প্রাবপ্তর কারণঃ-              

৬। সংযুরতিঃ- (কবপ সাংদ াজন পূব মক টিে রচহ্ন রিন)   

≥ করবজস্টাড ম রচরেৎসে / ইউবনয়ন পবরষে / কপৌরসভা বা 

বসটি কদপ মাদরশন কর্তমক প্রিত্ত মৃত্যূ সনে (সতুাবয়ত কবপ) 

≥ মৃত শ্ররিকেি রনকয়াগপত্র ≥ প্ররতষ্ঠান ের্তটে প্রিত্ত আইরি োি ট 

≥ ইউবনয়ন পবরষে / কপৌরসভা বা বসটি কদপ মাদরশন হদত 

ওয়াবরশান সনে (মূলকবপ) 

≥ শ্ররিকেি জাতীয় পরিচয়পত্র 

(সতুাবয়ত কবপ) এবাং ছবব 

≥ প্ররতষ্ঠান ের্তটে প্রিত্ত প্রতূয়ন পত্র 

(নরিনীি সেল তথ্যসহ) 

≥ ওয়াবরশন / ওয়াবরশনদের জাতীয় পবরিয়পে / জন্মসনে 

(সতুাবয়ত কবপ) এবাং ছবব 

≥ মৃত শ্ররিকেি শশষ ছয় িাকসি 

শবতন শীকর্ি েরপ 

≥ প্ররতষ্ঠাকনি শিম্বািশীপ সনিপত্র 

 

৬। অন্য ককাদনা তথ্য ( বে থাদক):-            

আবম কর্াষণা করদতবছ ক , এই আদবেন পদে  ববণ মত সকল তথ্য আমার জ্ঞান ও ববশ্বাস মদত সতু এবাং আবম ককাদনা তথ্য কগাপন কবর নাই। 

 

 

 

আদবেনকারীর নাম, স্বাের ও তাবরি 

৭। আকবিন শেন্দ্রীয় তহরবকল প্রিকেি পূকব ট রনকিাত সুপারিশ সংগ্রহ েিকত হকবিঃ- 

কারিানা কর্তমপদের স্বাের, সীল এবাং কমাবাইল নাম্বার মাবলকপদের প্রবতবনবি সংস্থাি িারয়ত্বপ্রাপ্ত কম মকতমার স্বাের, সীল 

এবাং কমাবাইল নাম্বার 

  

 

(রবিঃদ্রিঃ- অসম্পূে ট ও ভুল আকবিন বারতকলি শেকত্র শেন্দ্রীয় তহরবকলি রসদ্ধান্তই চূড়ান্ত বকল গণ্য হকব।) 

 

মৃত শ্রবমদকর ওয়াবরশ / ওয়াবরশাদনর নাম সম্পকম ব্যাাংক বহসাব নাম্বার, শািার নাম ব্যাাংদকর রাউটিাং নাম্বার 
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