
 
 

 

প্রধানমন্ত্রীর জীবন জজযাতি তবমা জ াজনা 

 

বীমা সংস্থার নাম                                                                                   বযাঙ্ক/প াস্ট অতিপসর নাম 

 LOGO  LOGO OF 

SCHEME 

  LOGO 

  

সম্মতি-কাম-জ াষণা িম ম 

 

আমি আিার তরফ থেকে ‘প্রধানিন্ত্রী জীবন থজযামত বীিা থ াজনায়’   ............... (বীিাোরীর নাি)  

নমেভুক্ত েরার জনয সম্মমত মিচ্ছি,  থ টি  আপনাকির বযাঙ্ক /কপাষ্ট অমফকসর িাধযকি -এর অধীকন. . 

. .. ………… িাষ্টার পমিমস নম্বর (প্রাে-িুমিত হকত হকব) –এ পমরচামিত হকব । 

 

আমি আপনার শাখায় আিার থ  অযাোউন্ট আকে থসখান থেকে___________ িাো (প্রক াজয 

মপ্রমিয়াি #) মপ এি থজ থজ মব ওয়াই এর অধীকন িুই িক্ষ িাোর জীবন বীিা েভাকরর মপ্রমিয়াি 

মহকসকব থেকি থনওয়ার েরার অনুিমত মিচ্ছি। । এোড়া পরবতী মনকিেশ না থিওয়া প েন্ত আমি 

আপনাকে ভমবষ্যকত প্রমতবের  ২৫থশ থি-র পকর ১ িা জকুনর িকধয, ৪৩৬ / - িাো (থেবিিাত্র 

চার শত েচ্ছত্রশ  িাো) অেবা বা সিকয় সিকয় মসদ্ধান্ত অনু ায়ী থ  থোকনা পমরিাণ মেচ্ছি,  া 

সংকশামধত হকি, মিকির অধীকন েভাকরজ পুনন েবীেরকণর জনয অমবিকম্ব অবমহত েরা হকব । 

 

 

আমি এই প্রেকের মবষ্কয় মপ্রমিয়াি থেমবি েরার জনয অনয থোনও বযাংে / থপাস্ট অমফসকে 

অনুকিামিত েমর মন। আমি সকচতন থ  আিার দ্বারা এই মিকির জনয এোমধে তামিোভুচ্ছক্তর 

থক্ষকত্র, আিার বীিা েভারটি থেবিিাত্র িুই িাখ িাোর িকধয সীিাবদ্ধ োেকব এবং এোমধে 

তামিোভুচ্ছক্তর জনয আিার দ্বারা প্রিত্ত মপ্রমিয়াি বাকজয়াপ্ত হকত পাকর।  

 

আমি মিকির মবমধগুমি পকড়মে এবং বুঝকত থপকরমে এবং এর িাধযকি আমি এই প্রেকের সিসয 

হওয়ার জনয আিার সম্মমত মিচ্ছি। আমি সকচতন থ  বীিাটি নমেবভুচ্ছক্তর/ক াজনায় 

পুনঃক াগিাকনর প্রেি ৩০ মিকনর িকধয (পূব েস্বকের সিয়োি ) িৃতুযর থক্ষকত্র (িুর্ েিনার োরণ 

োড়া) থোনও িামব গ্রহণক াগয হকব না। 

 

 নীকচ প্রিত্ত আিার বযচ্ছক্তগত মববরণ বযাংে / থপাস্ট অমফসকে জামনকয় তাকির এটি নমেভুচ্ছক্তর 

জনয বযবহার েরকত অনুকিািন েরিাি . . . .  . . . . . .  . .  (বীিাোরীর নাি) 

 

# মি নমেভুচ্ছক্ত িাকসর থ  থোকনা মিন র্কি 

 

ে. জনু,জিুাই এবং অগাস্ট িাকস নমেভুচ্ছক্তর জনয পুকরা বাৎসমরে মপ্রমিয়াি ৪৩৬ িাো প্রকিয়  । 

খ. থসকেম্বর,অকটাবর,নকভম্বর িাকস নমেভুচ্ছক্তর জনয আনুপামতে মপ্রমিয়াি ৩৪২ িাো প্রকিয়  । 

গ. মেকসম্বর,জানুয়ারী ও থফবরুয়ারী িাকস নমেভুচ্ছক্তর জনয আনুপামতে মপ্রমিয়াি ২২৮ িাো 

প্রকিয়   

র্. িাচে ,এমপ্রি ও থি িাকসর নমেভুচ্ছক্তর জনয আনুপামতে মপ্রমিয়াি ১১৪ িাো প্রকিয়  । 

 

সদপসযর বযাঙ্ক অযাকাউন্ট জেপক তপ্রতময়াম স্বয়ংক্রিয়  দ্ধতিপি জকপে জনওয়ার তদন জেপক 

ঝ ুঁ তকর কভার শুরু হপব । 



 
 

 

আমি এখাকন আিার _____________-এর এেটি অনুমিমপ পমরচয়পকত্রর প্রিানরূকপ  (কে ওয়াই মস 

*) সং ুক্ত   এবং প্রেকে উপমরউক্ত িকনামনত  বযাচ্ছক্তকে িকনানয়ন  েরমে । । নমিমন নাবািে 

হওয়ার োরকণ তার উপমরউক্ত অমভভাবে মনকয়াগ েরা হি।  

* আধার োেে বা মনব োচনী ফকিা পমরচয় পত্র (EPIC) বা MGNREGA োেে বা ড্রাইমভং িাইকসন্স বা 

পযান োেে বা পাসকপািে। 

অযাোউন্টধারীর নাি 

** 

 মপতার নাি / স্বািীর নাি 

** 

 

 

অযাোউন্টধারীর 

টিোনা 

 শহর/নগর/গ্রাকির নাি  

 

থজিার নাি  র্রাকজযর নাি  

 

র্ মপন থোে  থিাবাইি নম্বর  

 

বযাঙ্ক /  থপাস্ট অমফস  

অযাোউন্ট নাম্বার ** 

 বযাংে শাখার  

আইএফএসমস (IFSC) 

থোে ** 

 

 

জক ওয়া তস র নাম* 

জমা জদওয়া নতে 

 জক ওয়া তস  আই তি 

নম্বর 

 

পযান নম্বর,  মি পাওয়া 

 ায় ** 

 আধার নম্বর,  মি পাওয়া 

 ায় ** 

 

 

জন্ম তামরখ **  ইকিি আইমে **  

 

িকনানীত প্রােীর 

(nominee) নাি ও 

টিোনা 

 

 

 

িকনানীত প্রােীর 

(nominee) জন্ম তামরখ 

 

অযাোউন্টধারীর সাকে 

িকনানীত 

প্রােীর(nominee) 

সম্পেে 

 

অমভভাবে / মন ুকক্তর 

(Guardian/appointee) 

নাি ও টিোনা 

(িকনানীত [nominee] 

 মি নাবািে হয়) 

 িকনানীত বযচ্ছক্তর 

(nominee) সাকে 

অমভভাবে / মন ুক্ত 

বযচ্ছক্তর সাকে িকনানীত 

(nominee)  বযচ্ছক্তর 

সম্পেে 

 

িকনানীত (nominee) 

প্রােীর থিাবাইি নম্বর 

 অমভভাবে /  মন ুক্ত 

বযচ্ছক্তর থিাবাইি নম্বর 

 

িকনানীত বযচ্ছক্তর 

(nominee)  ইকিি 

আইমে 

 

 

অমভভাবে /  মন ুক্ত 

বযচ্ছক্তর ইকিি আইমে 

 



 
 

 

আমি এখাকন থর্াষ্ণা েকরমে থ  উপকরাক্ত মববমৃতগুমি সব থক্ষকত্র সতয এবং আমি সম্মমত পূব েে 

থর্াষ্ণা েরমে থ  উপকরাক্ত তেযগুমির মভমত্তকত এবং উপকরাক্ত মিিটি থনওয়ার থক্ষকত্র আিার 

সম্মমত রকয়কে এবং  মি থোনও তেয অসতয প্রিামণত হয় তকব এই প্রেকে আিার সিসযতা বামতি 

েকর থিওয়া হকব। 

 

তামরখ:                                                                                                       স্বাক্ষর: 

 

আকবিনোরীর মবশি মববরণ** এবং স্বাক্ষর এই বযাংে / থপাস্ট অমফকসর সাকে উপিব্ধ থরেেেগুমি 

(বা আকবিনোরী দ্বারা জিা থিওয়া KYC েেুকিন্ট,  মি এটি বযাংে / থপাস্ট অমফকসর সাকে 

উপিব্ধ না োকে) থেকে  াচাই েরা হকয়কে। 

বযাংে / থপাস্ট অমফস অমফমসয়াি এর স্বাক্ষর: 

তামরখ: 

(বযাংকের নাি এবং থোে উকেখ েরা রাবার স্টযাম্প) 

 

                                           

 

 

 

 

অতিপসর বযবহাপরর জনয  

 

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

-------- 

স্বীকাপরর সপে ইন্স পরন্স সার্েমতিপকে 

প্রমতমনমধ / মবমস 

র এর নাি 

 প্রমতমনমধে/ 

মবমস র থোে 

নং 

 

বযাঙ্ক  

প্রমতমনমধর/ মব 

মস র 

এর বযাকঙ্কর 

মববরণ 

 প্রমতমনমধ / 

বাচ্ছঙ্কং 

প্রমতমনমধর  

স্বাক্ষর 

 



 
 

আিরা এতদ্বারা শ্রী / শ্রীিমত. . . . . .  . এর বযাঙ্ক/থপাস্ট অমফস অযাোউন্ট নং  . .  . .  আধার নং  . .  

. .এবং থ  প্রধানিন্ত্রী জীবন থজযামত বীিা থ াজনায়  . . .  . . ……(মবিাোরীর নাি) অন্তগ েত িাস্টার 

পমিমস নং  . . . ……. . .এর অধীকন মনমিেষ্ট বযাঙ্ক/থপাস্ট অমফস থেকে স্বতঃ-থেমবকির অনুকিািন 

মিকয়কেন তার োে থেকে থ াগযতার ও অে ে প্রামপ্ত জমনত সতযতার মনমরকখ "সম্মমত সহ থর্াষ্ণা 

ফকি ের" প্রামপ্ত স্বীোর েরমে। 

 

বযাংে / থপাস্ট অমফস অমফমসয়াি এর স্বাক্ষর: 

তামরখ: 

 

 

 

অমফমসয়াি মসি 

 


