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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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স্থায়ী / আাংবশক অক্ষমতা জবনত কারদণ আবথ মক সহায়তার আদবেন ফরম 

(শতভাগ রপ্তাবনমুবি বশল্প কারিানায় দুর্ ঘটনাজননত কারনন স্থায়ী/আংনিক অক্ষম শ্রবমকদের জন্য) 

বরাবর 

মহাপবরিালক 

ককন্দ্রীয় তহববল 

আবথ মক সহায়তা িাওয়ার কারণঃ- সাংবিষ্ট কক্ষদে টিক ( ) বেন         (ক) স্থায়ী অক্ষমতা       (খ) আংনিক অক্ষমতা 

   ০১. ৭৫% 

   ০২.  ৫০% 

   ০৩. ২৫% 
 

 

১। শ্রবমদকর ব্যবিগত তথ্যবলীঃ-                                                     টিক (  ) বেনঃ-        পুরুষ         নারী 

নামঃ               

বপতার নামঃ      মাতার নামঃ       

সম্পকমঃ       জন্ম তাবরিঃ       

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

স্থায়ী ঠিকানাঃ গ্রাম/ মহল্াঃ-      ডাকঘরঃ-       

                    থানা/উপদজলাঃ-      কজলাঃ-       

বতমমান ঠিকানাঃ- গ্রাম/ মহল্াঃ-      ডাকঘরঃ-       

    থানা/উপদজলাঃ-     কজলাঃ-       

কমাবাইল নাম্বর (আববিক):-             

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

                

                

 

৩। দূর্ ঘটনার নিিরণঃ- (রনিন ছনি সংযুক্ত করনত হনি)         

               

               

              

  

শ্রবমক ও তার 

পবরবারবদগ মর 

পাসনপাট ঘ সাইদজর ১ 

(এক) কবপ কদর ছবব 
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 ৪। শ্রবমদকর বনজ ব্যাাংক বহসাব নাম্বারঃ- 

ব্াংক নহসানির নাম ও িাখার নাম ব্াংক নহসানির নাম্বার রাউটং নাম্বার 

 

 

  

 অথিা 

মমািাইল ব্াংনকং নাম্বার 

নগদ নাম্বারঃ  

নিকাি নাম্বারঃ  

রনকট নাম্বারঃ  

 

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। সংযুনক্তঃ- (কবপ সাংদ াজন পূব মক টক নিহ্ন নদন) 

≥ করবজস্টাড ম নিনকৎসক কর্তমক প্রদত্ত সনে (মুল কবপ) ≥ শ্রনমনকর মিষ ছয় মানসর মিতন িীনটর কনপ 

≥ শ্রনমনকর নননয়াগপত্র ≥ প্রনতষ্ঠান কর্তঘক প্রদত্ত আইনি কাি ঘ 

≥ শ্রনমনকর জাতীয় পনরিয়পত্র (সতযাবয়ত কবপ) এবাং ছবব ≥ প্রনতষ্ঠান কর্তঘক প্রদত্ত প্রতযয়ন পত্র 

≥ িরীনরর আহত অংনির রনিন ছনি। ≥ প্রনতষ্ঠাননর মমম্বারিীপ সনদপত্র 

 

৭। অন্য ককাদনা তথ্য ( বে থাদক):-            

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

 

 

 

আদবেনকারীর নাম, স্বাক্ষর ও তাবরি 

৮। আনিদন মকন্দ্রীয় তহনিনল প্ররনণর পূনি ঘ নননমাক্ত সুপানরি সংগ্রহ করনত হনিঃ- 

কারিানা কর্তমপদক্ষর স্বাক্ষর, সীল এবাং কমাবাইল নাম্বার মাবলকপদক্ষর প্রবতবনবি সংস্থার দানয়ত্বপ্রাপ্ত কম মকতমার স্বাক্ষর, সীল 

এবাং কমাবাইল নাম্বার 

  

 

(নিঃদ্রঃ- অসম্পূণ ঘ ও ভুল আনিদন িানতনলর মক্ষনত্র মকন্দ্রীয় তহনিনলর নসদ্ধান্তই চূড়ান্ত িনল গণ্য হনি।) 

 


