ব্যবস্থাপনা পরিচালক
বাাংলাদেশ মুরিদ াদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট
স্বাধীনতা ভবন
৮৮, মরতরিল বারণরযিক এলাকা
ঢাকা।-১০০০।
রবষয়: ১৯৭১ সাদলি ২৬ মাচ চ হদত ১৬ রিদসম্বি প চন্ত বাাংলাদেদশি মহান স্বাধীনতা অযচদনি লদযি মুরিযুদদ্ধ সরিয়
অাংশ্রগহণ কদিদেন এরূপ সশস্ত্র বারহনী, মুরযব বারহনী, মুরিবারহনী ও অন্যান্য স্বীকৃত বারহনী, পুরলশ বারহনী,
ই.রপ.আি, ননৌ-কমাদডা, রকদলা ফ্লাইট, আনসাি বারহনীি সেস্যদেি মধ্য হদত যুদ্ধাহত বীি মুরিদ াদ্ধা/মৃত
যুদ্ধাহত বীি মুরিদ াদ্ধা পরিবাি/শরহে বীি মুরি াদ্ধা পরিবাি/বীিত্বভূষণপ্রাপ্ত বীি মুরিদ াদ্ধা ও মৃত
বীিত্বভূষণপ্রাপ্ত বীি মুরিদ াদ্ধা পরিবাি রহদসদব বাাংলাদেশ মুরিদ াদ্ধা কল্যাণ ট্রাদস্ট তারলকাভুরিি যন্য
আদবেন।
মদহােয়,
রবগত স্বাধীনতা যুদদ্ধ যুদ্ধাহত বীি মুরিদ াদ্ধা/মৃত যুদ্ধাহত বীি মুরিদ াদ্ধা পরিবাি/শরহে বীি মুরি াদ্ধা
পরিবাি/বীিত্বভূষণপ্রাপ্ত বীি মুরিদ াদ্ধা ও মৃত বীিত্বভূষণপ্রাপ্ত বীি মুরিদ াদ্ধা পরিবাি রহদসদব ট্রাদস্ট তারলকাভুরিি যন্য
আদবেন কিরে। রনদে আমাি রবস্তারিত রববিণ প্রোন কিরে;
০১। আদবেনকািীি নাম: -----------------------------------------

রপতা/স্বামীি নাম: ----------------------------

যন্ম তারিখ : ------------------------------------------------- মাতাি নাম : --------------------------------যাতীয় পরিচয়পত্র নম্বি: -------------------------------------- নমাবাইল নম্বি : ----------------------------স্থায়ী ঠিকানা:
গ্রাম/মহল্লা:
িাকঘি:
উপদযলা/থানা:
নযলা:

বতচমান ঠিকানা:
গ্রাম/মহল্লা:
িাকঘি:
উপদযলা/থানা:
নযলা:

২। শরহে/যুদ্ধাহত/মৃত যুদ্ধাহত/বীিত্বভূষণপ্রাপ্ত বীি মুরিদ াদ্ধা রহদসদব তথ্যারে:
নাম: ----------------------------------------------------------- নপশা: ---------------------------------------রপতা/স্বামীি নাম : ---------------------------------------------

মাতাি নাম : --------------------------------

যন্ম তারিখ: ---------------------------------------------------- পেরব : --------------------------------------স্থায়ী ঠিকানা:
গ্রাম/মহল্লা:
িাকঘি:
উপদযলা/থানা:
নযলা:

বতচমান ঠিকানা:
গ্রাম/মহল্লা:
িাকঘি:
উপদযলা/থানা:
নযলা:

৩। শরহে/যুদ্ধাহত/মৃত যুদ্ধাহত/বীিত্বভূষণপ্রাপ্ত বীি মুরিদ াদ্ধা রহদসদব প্রমাণারে:
মুরিদ াদ্ধাি মুরিযুদদ্ধ ন াগোদনি তারিখ ও সময়: --------------------------------------- নট্ররনাং গ্রহণ কিাি সময় ও
স্থান: -------------------------------, নসক্টি নাং: --------- নসক্টি কমাডাদিি নাম : ---------------------------------,
গ্রুপ কমাডাদিি নাম : ----------------------------------। অস্ত্র যমা নেয়াি স্থান ও তারিখ : ----------------------।
৪। কখন, নকাথায় ও রকভাদব আহত হদয়দেন, নকান হাসপাতাদল রচরকৎসা গ্রহণ কদিদেন (রচরকৎসা সনে সাংযুি
কিদবন) তাি রববিণ: -------------------------------------------------------------------- শিীদিি নকাথায় আঘাত
নপদয়দেন : -----------------------------------। বতচমান শিীদিি অবস্থা রক: ----------------------------- ।
৫। রশযাগত ন াগ্যতা: -----------, মুরিযুদদ্ধি পূদব চ নকাথায় রেদলন এবাং রক কিদতন : -----------------------(চলমান পাতা-০২)

পৃ:-০২
৬। বতচমাদন নকাথায় আদেন এবাং রক কিদেন : -------------------------------------------------------------।
৭। আহত হওয়াি পি সিকারি/দবসিকারি নকান সাহায্য নপদয় থাকদল তাি রববিণ: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------।
৮। আদবেনকািীি সাদথ শরহে/যুদ্ধাহত/মৃত যুদ্ধাহত/বীিত্বভূষণপ্রাপ্ত মুরিদ াদ্ধাি সম্পকচ: ------------------------।
৯। উত্তিারধকািীি রববিণ (রপতা-মাতা, পুত্র-কন্যা ও ভাই-নবানদেি নাম): সম্ভব হদল গ্রুপ েরব সাংযুি কিা ন দত পাদি:
রববিণ

সাংখ্যা

বয়স

রশযাগত
ন াগ্যতা

নপশা

প্রমাণক/মন্তব্য

১০। আদবেনকািী: রববারহত/অরববারহত রকনা:
রববারহত হদল স্ত্রী ও নেদল নমদয়ি রববিণ (প্রদয়াযদন অরতরিি কাগয সাংদ াযন কিা াদব) : ------------------------।
উপদি বরণ চত সকল তথ্যারে সম্পূণ চ সতি। তাই আমাদক যুদ্ধাহত বীি মুরিদ াদ্ধা/মৃত যুদ্ধাহত বীি মুরিদ াদ্ধা
পরিবাি/শরহে বীি মুরি াদ্ধা পরিবাি/বীিত্বভূষণপ্রাপ্ত বীি মুরিদ াদ্ধা ও মৃত বীিত্বভূষণপ্রাপ্ত বীি মুরিদ াদ্ধা পরিবাি
রহদসদব বাাংলাদেশ মুরিদ াদ্ধা কল্যাণ ট্রাদস্ট তারলকাভুরি কদি সকল প্রকাি সাহায্য সহদ ারগতা কিাি যন্য আদবেন
কিরে।
রনদবেক,
আদবেনকািীি স্বাযি/টিপসই
ঠিকানাসহ ০২(দুই) যন সাযীি স্বাযি:

সম্পূণ চ নাম: --------------------------------------

(১)------------------------------------------------------------

ঠিকানা: ------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------

(২) ------------------------------------------------------------

ন ান/দমাবাইল: ---------------------------------

-------------------------------------------------------------রবদশষ দ্রষ্টব্য: আদবেনপদত্রি সাদথ রনেবরণ চত তথ্যারে অবশ্যই সাংযুি কিদত হদব:
(ক)
মুরিযুদদ্ধ অাংশগহদণি সনেপদত্রি অনুরলরপ:
(খ)
যুদদ্ধি আহত হওয়াি পি রচরকৎসাধীন হাসপাতাদলি কাগযপত্র ( রে থাদক);
(গ)
রবরভন্ন নসক্টদিি অধীন সামরিক বারহনীি অর সাদিি স্বহদস্ত প্রেত্ত সনেপত্র ( রে থাদক);
(ঘ)
স্থানীয় ইউ.রপ. নচয়াম্যাদনি ওয়ারিদশি প্রতিয়নপত্র;
(ঙ)
আদবেনকািীি ০৩(রতন) করপ পাসদপচাট সাইদযি েরব;
(চ)
অনলাইদনি যুদ্ধাহত/শরহে নগদযট, লাল-মুরিবাতচা (চূড়ান্ত তারলকা) ও ভািতীয় তারলকাি করপ;
(ে)
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীি প্ররতস্বাযরিত সাটিরচ দকট ( রে থাদক);
(য)
মুু্রিযুদ্ধ রবষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তচক প্রেত্ত সামরয়ক সনেপদত্রি করপ।

