
আবেদন ফরম 
অসচ্ছল েীর মুক্তিব োদ্ধোবদর জন্য আেোসন ক্তনম মোণ প্রকল্প 
(বকেলমোত্র অসচ্ছল েীর মুক্তিব োদ্ধোবদর/পক্তরেোবরর জন্য) 

 
০১। েীর মুক্তিব োদ্ধোর নোম: 

০২। েীর মুক্তিব োদ্ধোর সোবে আবেদনকোরীর সর্ম্মক (প্রব োজয ক্ষেবত্র): 

০৩। েীর মুক্তিব োদ্ধো ঠিকোনো: 

(ক) স্থোয়ী ঠিকোনো: 

 গ্রোম/মহলস্নো/ওয়োর্ ম/বরোর্ নং: 

 র্োকঘর: 

 ইউক্তনয়ন/বপৌরসভো/ক্তসটি কবপ মোবরশন: 

 উপবজলো/েোনো: 

 ক্ষজলো: 

 ক্ষমোেোইল নং: 

(খ) ের্মমোন ঠিকোনো: 

 গ্রোম/মহলস্নো/ওয়োর্ ম/বরোর্ নং: 

 র্োকঘর: 

 ইউক্তনয়ন/বপৌরসভো/ক্তসটি কবপ মোবরশন: 

 উপবজলো/েোনো: 

 ক্ষজলো: 

 ক্ষমোেোইল নং: 

০৪। েীর মুক্তিব োদ্ধোর (ওবয়ে সোইবে প্রকোক্তশর্ র্থ্য)ঃ  
ক্র: নং: মুক্তিব োদ্ধোর প্রমোণক সমূহ নোম ক্রক্তমক নং র্োক্তরখ মমত্মব্য 

০১ ভোরর্ীয় র্োক্তলকো     

০২ লোল মুক্তিেোর্মো     

০৩ ক্ষেসোমক্তরক (অন্যোন্য)/বেবজে     

 
০৫। েীর মুক্তিব োদ্ধোর ের্মমোন আেোসন সর্ম্ক্তকমর্ র্থ্য: 

েসেোবসর স্থোন র্থ্য 

গ্রোম/শহর/মফস্বল  
ক্তনজস্ব েোক্তি/ভোিো েোসো  
মোটির তর্ক্তর/খবির তর্ক্তর/আধো-পাঁকো/টিনবসর্/অন্যোন্য  
ক্ষমোে কৃক্তি জক্তমর পক্তরমোণ  
েসর্ক্তভেোয় জক্তমর পক্তরমোণ (শর্োংশ)  
জক্তমর দোে ও খক্তর্য়োন নং  
উপবজলো  
ক্ষজলো  

 

০২ কক্তপ পোসবপোে ম 

সোইজ রক্তিন ছক্তে 

সংযুি করম্নন 



 
-২- 

০৬। মুক্তিব োদ্ধো/পক্তরেোবরর সদস্যেণ অন্য ক্ষকোন সংস্থো হবর্ আেোসন সর্ম্ক্তকমর্ ক্ষকোন সুক্তেধো ক্ষপবয়বছন কী নো?  

ক্ষপবয় েোকবল র্োর সংক্তেপ্ত ক্তেেরণ: 

০৭। যুদ্ধোহর্/শহীদ পক্তরেোর ক্তহবসবে সরকোক্তর ক্ষকোন েোক্তি/ফ্লোে েো জক্তম ক্ষপবয় েোকবল র্োর সংক্তেপ্ত ক্তেেরণ: 

০৮। গৃহ ক্তনম মোণ করোর জন্য ঋণ ক্তনবয় েোকবল র্োর সংক্তেপ্ত ক্তেেরণ (প্রমোণকসহ): (ব্যোংক/আক্তে মক প্রক্তর্ষ্ঠোন ক্ষকোন ঋবনর জন্য মুক্তিব োদ্ধো ভোর্ো হবর্ অে ম কর্মন কবর 

েোকবল ক্ষস ক্তেিবয় সংক্তশস্নষ্ট প্রক্তর্ষ্ঠোবনর সনদ) 

০৯। েীর মুক্তিব োদ্ধো মৃর্ হবল র্াঁর উত্তরোক্তধকোক্তরবদর সংক্তশস্নষ্ট ইউক্তপ ক্ষেয়োরম্যোন/বপৌরসভোর ওয়োর্ ম কক্তমশনোর/ক্তসটি কবপ মোবরশবনর ওয়োর্ ম কোউক্তিলর কতৃকমক ওয়োক্তরশোন 

সনদ দোক্তখল করবর্ হবে। 

১০। েীর মুক্তিব োদ্ধোর জোর্ীয় পক্তরেয়পত্র/জন্মসনদ/এসএসক্তস পোবশর সনদ দোক্তখল করবর্ হবে। েীর মুক্তিব োদ্ধো মৃর্ হবল আবেদনকোরীর ও মুক্তিব োদ্ধোর সর্ম্কম ক্তনণ ময় 

কবর সংক্তশস্নষ্ট ইউক্তপ ক্ষেয়োরম্যোন/বপৌরসভোর ওয়োর্ ম কক্তমশনোর/ক্তসটি কবপ মোবরশবনর ওয়োর্ ম কোউক্তিলর কতৃকমক প্রর্যয়নপত্র এেং আবেদনকোরীর জোর্ীয় 

পক্তরেয়পত্র/জন্মসনদ দোক্তখল করবর্ হবে। 

১১। মৃর্ েীর মুক্তিব োদ্ধোর একোক্তধক স্ত্রী/সমত্মোন েোকবল কোর নোবম েোিী েরোদ্দ েোন র্ো উবলস্নখ কবর ৩০০/= েোকোর নন-জুক্তর্ক্তশয়োল স্ট্যোবর্ম্ ক্ষ  ক্ষকোন একজনবক 

েমর্ো ( োেোই ক্ষ োগ্য) প্রদোন কবর আবেদন পবত্রর সোবে মূল কক্তপ দোক্তখল করবর্ হবে। র্বে স্বোয়ীভোবে েলৎ শক্তিহীন/প্রক্তর্েক্তিবদর (দৃক্তষ্ট প্রর্ীেিী/শোরীক্তরকভোবে 

অেম) ক্ষেবত্র এই শর্ম কক্তমটির ক্তেবেেনোয় ক্তশক্তেলব োগ্য হবে। 

১২। ইবর্োপূবে ম ক্ষকউ এ  মন্ত্রণোলবয়র আওর্োয় আেোসন সুক্তেধো ক্ষপবয় েোকবল র্োবদর আবেদন করোর প্রবয়োজন ক্ষনই। 

 

আক্তম এই মবম ম েলক্তছ ক্ষ , উপবর উক্তলস্নক্তখর্ সকল র্থ্যোক্তদ সঠিক।  ক্তদ এমন ক্ষকোন র্থ্য ক্তদবয় েোক্তক  ো পবর ক্তমথ্যো েবল প্রমোক্তণর্ হয় র্বে গৃহীর্ সকল সুক্তেধোক্তদ ক্ষফরর্ 

ক্তদবর্ েোধ্য েোকে।  

 
  (আবেদনকোরীর স্বোের) 
   ও র্োক্তরখ) 

 
১৩। উপবজলো কক্তমটির মমত্মব্য/সুপোক্তরশ (স্বোের ও সীলসহ): 

 

 

 

 
   মোননীয় সংসদ সদস্য কতৃকমক     উপবজলো ক্তনে মোহী অক্তফসোর কতৃকমক                উপবজলো প্রবকৌশলী (এলক্তজইক্তর্)                    উপবজলো সমোজবসেো অক্তফসোর 

  মবনোনীর্ (চূিোমত্ম র্োক্তলকোভূি)  মবনোনীর্ েীর মুক্তিব োদ্ধো প্রক্তর্ক্তনক্তধ ও              ও সদস্য            ও সদস্য সক্তেে 

  েীর মুক্তিব োদ্ধো প্রক্তর্ক্তনক্তধ ও     সদস্য   অসচ্ছল েীর মুক্তিব োদ্ধোবদর    অসচ্ছল েীর মুক্তিব োদ্ধোবদর 

             সদস্য      অসচ্ছল েীর মুক্তিব োদ্ধোবদর      আেোসন েরোদ্দ কক্তমটি      আেোসন েরোদ্দো কক্তমটি 

    অসচ্ছল েীর মুক্তিব োদ্ধো                    আেোসন েরোদ্দ কক্তমটি 

    আেোসন েরোদ্দ কক্তমটি 

 

 

 
  উপবজলো ক্তনে মোহী অক্তফসোর ও  

  সভোপক্তর্ 

  অসচ্ছল েীর মুক্তিব োদ্ধোবদর আেোসন েরোদ্দ কক্তমটি 

   

       


