
 :دات المطلوبة لترحيل أودفن الجثمانتنالمس

 للمتوفي جواز السفرصورة  1
 للمتوفياإلقامة صورة  2

 مع تقرير الطبي تبليغ الوفاةصورة  3

 املتوفي واإلفادة فيه بشأن وفاة مكفوله وتصفية مستحقاته )يوجد النموذج  في القنصلية( خطاب من صاحب عمل 4

 مع العنوان. السجل التجاري / بطاقة صاحب العمل  صورة من 5

افقة 6 املتوفى والتفويض فيها باسم أحد من أقرباء املتوفي املقيم في اململكة بشأن التوكيل/ التفويض إلنهاء إجراءات  من ورثة املو

 الدفن/ترحيل الجثمان على أن يكون مصدقة من العمدة )يوجد النموذج  في القنصلية(.

 / الوكيلإقامة املفوضصورة  7

 "القنصلية العامة البنغالديشية بجدة"بإصدار الشيك باسم  املخالصة النهائية 8

 تعبئة استمارة القنصلية )النموذج في القنصلية( 9

 تقديم معروض من طرف املفوض إلي القنصلية لدفن/ترحيل الجثمان ) النموذج  في القنصلية( 10

 الطلبات الخاصة

 صورة تقرير الشرطة )في حالة إذا كان الوفاة انتحار/إصابة عمل/حريق/قتل(  11

 صورة تقرير املرور مع معلومات املتسبب بالتفصيل )في حالة إذا كان الوفاة بحادث مروري( 12

 الوفاة في أثناء العمل(صورة الخطاب املقدم إلى املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية مع رقم االشتراك )في حالة إذا كان  13

 خطاب العمدة من بنغالديش لعدم وجود الورثة إن وجد )في حالة إذا كان ورثة املتوفي كلهم في السعودية . 14

 بعد تجهيز هذه األوراق املذكورة  املراجعة مع القنصلية )القسم العمالي( 

 
মতৃদেহ বাাংলাদেদে প্রেরণ/দ ৌদে আরদব োফদের জন্য প্রে ব ডকুদমন্ট  েদ াজে 

মৃদতর পা দপাদটের ফদটাকদপ ( াংদিষ্ট  কল পৃষ্ঠার ফদটাকদপ) ১ 

মৃদতর ইকামার ফদটাকদপ ২ 

মৃদতর প্রডথ/ ট্রাদফক/হা পাতাল/পদুলে/ প্রমদডদকল দরদপাটে/দডথ  াদটেদফদকট। ৩ 

কদফল/দকাম্পাদের পক্ষ হদত কেস্যুদলট বরাবর দিদি (কেস্যুদলট হদত েমুো  রবরাহ করা প্রেদত পাদর) ৪ 

কদফল/দকাম্পাদের লাইদ ন্স/আই দড কাদডের ফদটাকদপ দবস্তাদরত দিকাো হ। ৫ 

মৃদতর ও াদরেগদণর মতামত (ও াদরেগদণর পক্ষ হদত)। মৃতদেহ স্থােী ভাদব োফে অথবা বাাংলাদেদে প্রেরদণর জন্য প্র ৌদে আরদব 
অবস্থােরত মৃদতর পদরদিত প্রকাে বুদির োদম দলদিতভাদব োদ ত্ব েোে কদর মতামত েোে করদত হদব। উদেিু, মতামদতর প্রপপারদট 
স্থােী  প্রি ারমুাদের  তুাদ ত হদত হদব। (কেস্যুদলট হদত েমুো  াংগ্রহ করা প্রেদত পাদর) 

৬ 

োদ ত্বোপ্ত বুদির ইকামার ফদটাকদপ। ৭ 

মৃদতর পাওো পদরদোধ  ম্বদলত ‘বাাংলাদেে কেস্যুদলট প্রজোদরল’- এর োদম প্রিক েোে/ রা দর প্রেরণ/কাউদক েোে কদর থাকদল 
প্র দক্ষদে েমাণপে/পাওো ো থাকদল প্র দক্ষদে োদ ত্বোপ্ত বুদির স্বীকাদরাদি । 

৮ 

কেস্যুদলট প্রথদক  রবরাহকৃত মৃদতর প্রডথ ইেফরদমেে ফরম পূরণ। ৯ 

োদ ত্বোপ্ত বুদি কতৃেক কেস্যুদলট বরাবর আদবেে।(কেস্যুদলট হদত েমুো  রবরাহ করা প্রেদত পাদর) ১০ 

অদতদরি ডকুদমন্ট  
হতুা, আত্মহতুা বা কমেকালীে মৃতুু হদল প্র দক্ষদে পুদলে দরদপাটে। ১১ 
কমেকালীে মৃতুুর প্রক্ষদে প্রকাম্পাদে কতৃেক ইন্সুদরন্স অদফ  বরাবর প্রেদরত পদের কদপ।  ১২ 
 ড়ক দুর্েটোজদেত মৃতুুর প্রক্ষদে অদভেুদির দবস্তাদরত তথু হ ট্রাদফক দরদপাটে। ১৩ 
মৃতবুদির ও াদরেগণ প্রেদের বাইদর থাকদল প্র দক্ষদে বাাংলাদেদে প্রকাে ও াদরে প্রেই মদমে প্রি ারমুাদের  াদটেদফদকট গ্রহণ। ১৪ 

 املواصلة مع القنصلية:
 ،  132//140/133/134/130تحويلة  -6894712-012هاتف :  

  6875924-012فاكس القنصلية :  

  lwbcgjed@gmail.comالبريد الإلكتروني : 

কেস্যুদলদটর  াদথ প্রোগাদোগঃ 
প্রফাে েম্বরঃ ০১২- ৬৮৯৪৭১২/এক্সদটেেে ১৩০/১৩২/১৩৩/১৩৪/১৪০,  
ফুাক্স েম্বরঃ ০১২- ৬৮৭৫৯২৪,  
ই- প্রমইলঃ  lwbcgjed@gmail.com 
দবঃ দ্রঃ মৃতবুদির পা দপাটে ো থাকদল প্র দক্ষদে বাাংলাদেে প্রথদক প্রভাটার আই দড কাডে/ জন্ম দেবন্ধে  েে / মৃদতর এলাকার স্থােী  প্রি ারমুাদের 
দেকট হদত জাতী তা  েে আবশ্যক। 
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