সেবার স ৌলিক তথ্যাবিী :
ম তমা/ক চম ারী
সেবা প্রদানকারী দালিত্বপ্রাপ্ত ক ক
সেবা প্রালপ্তর স্থান
দাপ্তরিক ে ি
অলিসের না
বাাংিাসদশ
অরিরিক্ত পরিচালক(রহসাব)
জ সংয াগ কর্ৃকিৃা
সকাল ৯.০০ নেযক
অভ্যন্তিীণ ন ৌ- উপ-পরিচালক(জ সংয াগ)
সরচবালয় রবভ্াগ
রবকাল ৫.০০টা
পরিবহ কর্তপৃ ক্ষ, সহকািী(রহসাব)
বাাংিাসদশ অভ্যন্তিীণ ন ৌঢাকা
পরিবহ কর্তপৃ ক্ষ, ঢাকা
সেবা প্রদাসনর
১। আযবদ পত্র প্রারপ্তি পি সংরিষ্ট নচক প্রদা র্াযসি র্যে কল্যাণ ভ্ািা প্রদায ি দপ্তি
োংলিপ্ত লববরণ আযদশ জারি কিা হযব।
২। চাি র্াস অন্তি অন্তি কল্যাণভ্ািা নচযকি র্ােযর্ পরিযশাধ কিা হয়।
৩. এ োংক্রান্ত েকি তথ্য কর্তপৃ যক্ষি ওসিবোইট (www.biwta.gov.bd)
সেসক জানা যাসব
সেবা প্রালপ্তর
১. কর্তপৃ যক্ষ ক মরত অবস্হাি মৃতুবরণ করসি অেবা অি হসি তার পলরবারসক
ম তমা ক চম ারী
শতমাবলি
অনলিক ১৫ (পসনর) বছর পয মন্ত কল্যাণভাতা প্রদান করা হি এবাং ক ক
অবেরগ্রহসণর ১০ বছসরর সে মৃতুুবরণ করসি, মৃতুুর তালরসের পসরর লদন হসত ১০
বছর পূণ ম হওিার অবলশষ্ট ে ি পয মন্ত কল্যাণভাতা পাসবন
২. লনি মালরত আসবদন ির নাং ০২ পূরণ কসর প্রসিাজনীি কাগজপত্রালদ প্রলতস্বাির কসর
োংযুক্ত করত সদস্য-সরচব, রবআইডরিউটিএ নব াযভ্াযলন্ট ফান্ড, রবআইডরিউটিএ ভ্ব ,
১৪১-১৪৩, র্রিরিল, বা/এ, ঢাকা বরাবসর একটি অগ্রািন পসত্রর ােস সপ্ররণ করসত
হি
৩. মৃত ব্যলক্তর একালিক স্ত্রী (আসবদনকারী) োকসি প্রসতুকসক পৃেক িরস আসবদন
করসত হি
৪. ে স্ত েনদপত্র অলিে কর্তক
ম প্রলত স্বাির কসর সপ্ররণ করসত হি
৫. মৃতুুর পরবতী ৬ াসের সে আসবদন দালেি করসত হি
প্রসিাজনীি
১. আসবদনপসত্রর োসে ক চম ারীর জন্ম তালরে/বিে প্র াসণর জন্য চাকলর বইসির ৩ি
কাগজপত্র
পৃষ্ঠা/এেএেলে পাশ েনসদর েতুালিত কলপ;
২. মৃত ক চম ারীর মৃতুুর েনসদর েতুালিত কলপ (ডাক্তার/ওিাড ম কল শনার/ইউলনিন
পলরষসদর সচিারম্যান কর্তক
ম প্রদত্ত);
৩. েকি উত্তরািীকারী কর্তক
ম আসবদনকারীসক প্রদত্ত ি তাপত্র;
৪. ক চম ারী/আসবদনকারীর জাতীি পলরচিপসত্রর েতুালিত কলপ;
৫. আসবদনকারীর ছলব ও নমুনা স্বাির এর েতুালিত কলপ (নমুনা স্বািসরর
িসটাকলপ গ্রহণসযাগ্য নি);
৬. ওিালরশ েনদ -স্ত্রী/স্বা ী, া-বাবার ও েন্তানসদর বিে, বতম ান সপশা, লববালহত
লকনা উসেেপূব মক ওিাড ম কল শনার/ ইউলনিন পলরষসদর সচিারম্যান কর্তক
ম প্রদত্ত
েনসদর কলপ;
৭. সশষ সবতসনর তালরে উসেেপূব মক প্রতুিনপত্র;
৮. স্ত্রীর সিসত্র পুনরাি লববাহ না হওিার এবাং কন্যা ও ভলির সিসত্র লববাহ না হওিার
েনদ;
৯. লপআরএি ছুটি সভাগরত অবস্থাি মৃতুুবরণ করসি লপআরএি ঞ্জুলর আসদসশর
েতুালিত কলপ;
১০. ক চম ারী মুলক্তসযাদ্ধা হসি তার পসি প্রসিাজনীি প্র াণপত্র;
১১. ক চম ারীর মৃতুুর পর আসবদন দালেি করসত ৬ াসের সবলশ লবিম্ব হসি
কর্তপম সির ােস লবিসম্বর ব্যাখ্যা প্রদান;
১২. ওিালরশগণ নাবািক হসি অলভভাবকসত্বর েনদ প্রদান।

প্রসিাজনীি লি
োংলিষ্ট আইন
অনুদা প্রদায ি
সর্য়

এজন্য সকান লি প্রসিাজন হি না।
রবআইডরিউটিএ নব াযভ্াযলন্ট ফান্ড রবরধর্ালা-১৯৮৩, বাাংিাসদশ ক চম ারী কল্যাণ সবাড ম
আইন, ২০০৪ এবাং বাাংিাসদশ ক চম ারী কল্যাণ সবাড ম (তহলবিেমূহ পলরচািনা ও
রিণাসবিণ) লবলি ািা ২০০৬ অনুযািী।
০১। জুলাই-অযটাবি
০২। যভ্ম্বি-নফব্রুয়ারি
০৩।র্াচ ৃ- জু

