
 
পিরচালক (ক�াণ) 
বাংলােদশ �ি�েযা�া ক�াণ �া� 
�িল�ান শিপং কমে�� ভবন (৭ম তলা) 
২ ব�ব� এিভিনউ 
ঢাকা-১০০০। 
 

িবষয়: ১৯৭১ সােলর ২৬ মাচ � হেত ১৬ িডেস�র পয �� বাংলােদেশর মহান �াধীনতা অজ�েনর লে�� �ি��ে� সি�য় 
অং�গহণ কেরেছন এ�প সশ� বািহনী, �িজব বািহনী, �ি�বািহনী ও অ�া� �ী�ত বািহনী, �িলশ বািহনী, 
ই.িপ.আর, �নৗ-কমাে�া, িকেলা �াইট, আনসার বািহনীর সদ�েদর ম� হেত ��াহত/�ত ��াহত �ি�েযা�া 
পিরবার/শিহদ �ি�যা�া পিরবার, বীর��ষণ �া� ও �ত বীর��ষণ �া� �ি�েযা�া পিরবার িহেসেব 
বাংলােদশ �ি�েযা�া ক�াণ �াে� তািলকা�ি�র জ� আেবদন। 

 
মেহাদয়, 
 িবগত �াধীনতা �ে� ��াহত/�ত ��াহত �ি�েযা�া পিরবার/শিহদ �ি�েযা�া পিরবার, বীর��ষণ �া� ও �ত 
বীর��ষণ �া� �ি�েযা�া পিরবার িহেসেব �াে� তািলকা�ি�র জ� আেবদন করিছ। িনে� আমার িব�ািরত িববরণ 
�দাণ করিছ— 
 

০১। আেবদনকারীর নাম: ................................................... িপতা/�ামীর নাম: .................................. 
 

     জ� তািরখ : ............................................................ মাতার নাম : ........................................ 
     জাতীয় পিরচয়প� ন�র: .............................................     �মাবাইল ন�র : ..................................... 
 

     �ায়ী �কানা: 

     �াম/মহ�া: 

     ডাকঘর: 

     উপেজলা/থানা: 

     �জলা: 

বত�মান �কানা: 

�াম/মহ�া: 

ডাকঘর: 

উপেজলা/থানা: 

�জলা: 
 

২। শিহদ/��াহত/�ত ��াহত/বীর��ষণ�া� �ি�েযা�া িহেসেব ত�ািদ:  
    নাম: ...................................................................... 
 

�পশা: ................................................ 

    িপতা/�ামীর নাম : ...................................................... 
 

মাতার নাম : ........................................ 

    জ� তািরখ: ............................................................. 
 

পদিব : ............................................... 

     �ায়ী �কানা: 

     �াম/মহ�া: 

     ডাকঘর: 

     উপেজলা/থানা: 

     �জলা: 

বত�মান �কানা: 

�াম/মহ�া: 

ডাকঘর: 

উপেজলা/থানা: 

�জলা: 
 

 

৩। শিহদ/��াহত/�ত ��াহত/বীর��ষণ�া� �ি�েযা�া িহেসেব �মাণািদ:   
 

�ি�েযা�ার �ি��ে� �যাগদােনর তািরখ ও সময়: ................................................... ��িনং �হণ করার সময় 

ও �ান: ................................., �স�র নং : .............. �স�র কমা�ােরর নাম : ......................., �প 

কমা�ােরর নাম : ...............................................। অ� জমা �দয়ার �ান ও তািরখ : .............................।  

 
৪। কখন, �কাথায় ও িকভােব আহত হেয়েছন, �কান হাসপাতােল িচিকৎসা �হণ কেরেছন (িচিকৎসা সনদ সং�� 
করেবন) তার িববরণ:.................................................................................................................... 
শরীেরর �কাথায় আঘাত �পেয়েছন : ...............................। বত�মান শরীেরর অব�া িক: ............................. । 
 

৫। িশ�াগত �যা�তা  : ................, �ি��ে�র �েব � �কাথায় িছেলন এবং িক করেতন : ................................ 
 

(চলমান পাতা-০২) 



পাতা-০২ 
 

 
৬। বত�মােন �কাথায় আেছন এবং িক করেছন : ...................................................................................। 
 

৭। আহত হওয়ার পর সরকাির/েবসরকাির �কান সাহা� �পেয় থাকেল তার িববরণ: ............................. 
............................................................................................................................................। 
 
৮। আেবদনকারীর সােথ শিহদ/��াহত/�ত ��াহত/বীর��ষণ�া� �ি�েযা�ার স�ক�: .................................... 

 
৯। উ�রািধকারীর িববরণ (িপতা-মাতা, ��-ক�া ও ভাই-�বানেদর নাম):  স�ব হেল �প ছিব সং�� করা �যেত পাের: 

 
িববরণ সং�া বয়স িশ�াগত 

�যা�তা 
�পশা �মাণক/ম�� 

      
      
      
      
      

 

  
১০। আেবদনকারী: িববািহত/অিববািহত িকনা: 
িববািহত হেল �ী ও �ছেল �মেয়র িববরণ (�েয়াজেন অিতির� কাগজ সংেযাজন করা যােব) : ..................................। 
 

            উপের বিণ �ত সকল ত�ািদ স�ণ � সত�। তাই আমােক ��াহত/�ত ��াহত/শিহদ/বীর��ষণ�া�/�ত 
বীর��ষণ�া� �ি�েযা�া পিরবার িহেসেব বাংলােদশ �ি�েযা�া ক�াণ �াে� তািলকা�ি� কের সকল �কার সাহা� 
ও সহেযািগতা করার জ� আেবদন করিছ। 
 
 

 
 
 

 
 

 

�কানাসহ ০২(�ই) জন সাি�র �া�র: 
 
(১)......................................................................... 

............................................................................  

(২) ....................................................................... 

...........................................................................  

িনেবদক, 
 

 
আেবদনকারীর �া�র/�পসই 

 

স�ণ � নাম: .............................................. 

�কানা: .................................................. 

............................................................ 

�ফান/েমাবাইল: ........................................ 

  

িবেশষ ���: আেবদনপে�র সােথ িন�বিণ �ত ত�ািদ অব�ই সং�� করেত হেব: 
(ক) �ি��ে� অংশগহেণর সনদপে�র অ�িলিপ: 
(খ) �ে�র আহত হওয়ার পর িচিকৎসাধীন হাসপাতােলর কাগজপ� (যিদ থােক); 
(গ) িবিভ� �স�েরর অধীন সামিরক বািহনীর অিফসােরর �হে� �দ� সনদপ�; 
(ঘ) �ানীয় ইউ.িপ. �চয়া�ােনর ওয়ািরেশর �ত�য়নপ�; 
(ঙ) আেবদনকারীর ০৩(িতন) কিপ পাসেপ �াট সাইেজর ছিব; 
(চ) ��াহত/শিহদ �গেজট, লাল-�ি�বাত�া (�ড়া� তািলকা) ও ভারতীয় তািলকার কিপ; 
(ছ) মাননীয় �ধানম�ীর �িত�া�িরত সা� �িফেকট; 
(জ)  �ি্��� িবষয়ক ম�ণালয় ক��ক ম�ণালয় ক��ক �দ� সামিয়ক সনদপে�র কিপ। 
 




