
ধানম ী সূৰ া বীমা আঁচিন 
িতপৰূণ তথা অব াহিত প  প  VI 

(দঘূটনাত পিতত বীমাধাৰক ব ি ৰ িতপূৰণৰ বােব যথাস ৱ ৩০ িদনৰ  
িভতৰত জমা িদব লািগব) 

 
দঘূটনাত আঘাট া  বীমাধাৰকশািৰৰীক ভােব অ ম হেল বীমা ধাৰকৰ াৰা নাইবা  মৃতু  হেল 
তেখতৰ মেনানীত ব ি ৰ াৰা পুৰণ কিৰব লগীয়া  

(যিদ মেনানীত গৰাকী নাবািলক হয় তেনে ত তেখতৰ াৰা িনযু  নাইবা মেনানীত 
ব ি ৰ যিদ আগেত মৃতু  হয় তেনহেল বীমাধাৰকৰ িবিধস ত উ ৰািধকাৰী য় পূৰণ কিৰব 
লািগব) 

থম খ  :- ধানম ী সৰূ া বীমা আচিনৰ অধীনত অ ভু  সদস ৰ িবতং তথ   
1) নাম: 

2) কনা: 

3) বংক/ডাকঘৰৰ একাউ  ন ৰ: 

4) দঘূটনা ঘটাৰ িদন, তািৰখ আৰু সময়: 

5) দঘূটনা ঘটা ঠাইৰ নাম: 

6) দঘূটনা িবৱৰণ3: 

7) মতুৃ ৰ তািৰখ: 

8) মতুৃ ৰ কাৰণ/অ মতা4 (িববৰণ িদব লািগব): 

9) শািৰৰীক অ মতাৰ িবৱৰণ: 

10) স ূণ হায়ী শািৰৰীক অ মতা5/মতুৃ 6ৰ মাণ প : 

11) আধাৰ ন ৰ7(ওপৰি ): 

12) আয়কৰ পন ন ৰ7 (ওপৰি ): 

 
খ  ২ :  বীমাকৃত ব ি ৰ মৃতু  হেল মেনািনতৰ িবৱৰণী : 

(নাইবা যিদেহ মেনানীত গৰাকী নাবালক হয়, তওৰ াৰা িনযু  ব ি ৰ বা যিদ মেনানীত 
নাথােক বা মেনানীতৰ যিদ আগেত মৃতু  হয় তেন ত বীমাধাৰকৰ িবিধস ত 
উ ৰািধকাৰী) 

1) মেনানীতৰ নাম: 

2) মেনানীতৰ বয়স: 

3) যিদ মেনানীত গৰাকী নাবালক হয় তেন ত িনযু  ব ি ৰ নাম: 

4) যিদ মেনানীত ব ি  নাথােক বা মেনানীতৰ আগেত মৃতু  হয়, তিতয়া িতপূৰণ দাবী কতাৰ       

      নাম2: 

5) মেনানীতৰ মৃতু ৰ মাণ প 6, যিদেহ মেনানীতৰ বীমাধাৰকৰ আগেত মৃতু  হয়: 

6) মতৃকৰ সেত মেনানীতৰ / িতপূৰণ দাবী কৰা ব ি ৰ স ক: 

7) যাগােযাগ ৰ বােব মাবাইল ন ৰ: 



8) যাগােযাগ ৰ বােব মইল আইিড: 

9) যাগােযাগৰ কনা: 

10) মেনানীত/িনযু  ব ি ৰ/ িতপূৰণ দাবী কতাৰ িববৰণ: 

1) িতপূৰণৰ টকা জমা হব লগীয়া বংক একাউ ৰ িবতং তথ :  
           a) একাউ  ন ৰ: 
            b) বংকৰ নাম: 
            c) শাখা আৰু আইএফএচ কাড: 

2) আধাৰ ন ৰ7(ওপৰি ) : 
3) আয়কৰৰ পন ন ৰ7(ওপৰি ) : 
4) কওৱাইিচৰ তথ 8 িচনা  কৰণৰ বােব: 

 
মই ইয়াৰ াৰা ঘাষণা কিৰেলাঁ য মাৰ িতপূৰণৰ ত জমা িদয়া সকেলা তথ   আৰু 
সত  আৰু এই সং া ত মই আৰু কােনা অন  বংক বা ডাকঘৰৰ পৰা ধান ম ী সূৰ া বীমা 
আচিনৰ অধীনত বেলেগ িতপূৰণ দাবী কৰা নাই বা নকেৰাঁ । 
 
তািৰখ : 

(বীমা ধাৰকৰ/িনযু  ব ি ৰ/মেনানীতৰ 

 িতপূৰণ দাবী কতাৰ া ৰ) 

 

সংলি ত তথ ৰ িবৱৰণ :- 

(1)  বীমাধাৰক সদস ৰ দঘূটনাত পিতত হ হায়ী অ মতা নাইবা মৃতু ৰ মাণ প  (িযেটা 
েযাজ  হয়) 

(2)  বীমাধাৰক সদস ৰ বা িতপূৰণ দাবী কতাৰ আধাৰ ন ৰ (ঐি ক) 

(3)  মেনানীত/বীমাধাৰক/ িতপূৰণ দাবী কতাৰ কওৱাইিচৰ তথ  যিদ েযাজ  হয়  

(4)  বংক/ডাকঘৰৰ পাছ বুকৰ আদান দান কৰাৰ থম দটুা পৃ াৰ ফেটা কিপআৰু নাকচ 
কৰা চকৰ কিপ -বীমা ধাৰকৰ/দাবী কৰা ব ি ৰ/ মেনানীতৰ িযেটা েযাজ  হয় 

(5)  মেনানীতৰ মৃতু ৰ মাণ প  যিদেহ বীমাধাৰকৰ আগেত মেনানীতৰ মৃতু  হয়- 

(6)  যিদেহ দাবীকতা মেনানীত ব ি /বীমাধাৰক/িনযু  ব ি  নহয় তিতয়াহেল উ ৰািধকাৰীৰ 
মাণ প   

(7)  দাবী পূৰণৰ বােব স ত হাৱাৰ িপছত আগতীয়া ৰচীদ  

তািলকাভূ  কৰাৰ িপছত বংক/ডাকঘৰৰ াৰা পূৰণ কিৰব লগীয়া তথ ৰ িববৰণী  

খ  - ৩ বীমাধাৰক সদস ৰ তথ  িববৰণী  

1. বংক/ডাকঘৰ একাউ  ন ৰ ( বংক/ ডাকঘৰৰ বহীৰ পৰা): 

2. বংক/ ডাকঘৰৰ নাম: 

3. শাখাৰ নাম: 



4. শাখাৰ আইএফএচ কাড: 

5. সদস  জনৰ িপতা/ ামীৰ নাম: 

6. জ ৰ তািৰখ ( কওৱাইিচৰ তথ  অনুসিৰ): 

7. বীমা কা ানীৰ নাম: 

8. মেনানীতৰ নাম: 

9. বংক/ ডাকঘৰ একাউ ৰ পৰা ীিময়ামৰ টকাকটা যাৱা তািৰখ: 

10. বীমা কা ানীক ীিময়াম জমা িদয়া তািৰখ: 

ইয়াৰ াৰা মািণত কৰা হ'ল য বংক/ ডাকঘৰৰ ৰকড মেত ধান ম ী সূৰ া বীমা আচিনৰ  
অধীনত অ ভু  কৰা সদস জনৰ তথ  সমূহ সত  আৰু  । 
হান : 
তািৰখ : 
                                                                        ( বংক/ডাকঘৰৰঅিধকৃত িবষয়াৰ চহী আৰু মাহৰ) 
    

ধানম ী সৰূ া বীমা আঁচিন 
দাবী িন ি ৰ আগিতয়া ৰচীদ 

 
ওপৰত উে িখত ধান ম ী সূৰ া বীমা আঁচিনৰ অধীনত মাৰ বীমাৰ িতপূৰণৰ বােব দাবী 
িবেবচনা কিৰ িন ি  কৰাৰ কাৰেণ মই ....................  (নাম)বীমা কা ানীৰ 
পৰা ........... টকাৰ স ূণ িতপূৰণ পােলা আৰু মাৰ দাবী িন ি  হাৱা বুিল ইয়াৰ াৰা 
ঘাষণা কিৰেলাঁ  ( হায়ী আংিশক শাৰীিৰক অ মতাৰ কাৰেণ ১ লাখ আৰু মৃতু  বা হায়ী স ূণ 
শািৰৰীক অ মতাৰ কাৰেণ ২ লাখ টকা)  
 
সা ীৰ া ৰ 
কনা : 

বীমাধাৰক/মেনানীত/িনযু  ব ি ৰ া ৰ 
  তািৰখ : 

 
বংকৰ/ডাকঘৰৰ ািধকৃত িবষয়াৰ ত ািয়ত া ৰ 
তািৰখ :  
নাম :  
বংকৰ/ডাকঘৰৰনাম : 
শাখা : 
কাযালয়ৰ মাহৰ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



দাবীদাৰৰ বােব আৱশ কীয় নিথ প  
 
1.  ধানম ী সূৰ া বীমা আঁচিনৰ অ ভু  সদস  জনৰ মেনানীতব ি  গৰাকী যিদ নাবালক হয় 

তেন ত এগৰাকী ব ি  িনযুি  িদব পােৰ । 
 
2. যিদ বীমাধাৰেক কােকা মেনানীত নকেৰ বা মেনানীত ব ি  জনৰ আগেত মৃতু  হয় তেন ত 
বীমাধাৰকৰ ন ায় স ত উ ৰািধকাৰীেয় বীমাৰ ধন দাবী কিৰব পািৰব, িক  তেন ত 

দাবীদােৰ ন ায়সংগত কতৃপ ৰ পৰা উ ৰািধকাৰীৰ যথাযু  মাণ প  িদব লািগব । 
 
3. দঘূটনা মােন হ'ল দখা পাৱা িক  অিন াকৃত আৰু হঠােত হাৱা বািহৰা ব ৰ াৰা হাৱা 
ঘটনা  

 
4. হায়ী শাৰীিৰক অ মতা মােন তলত উে িখত িয কােনা এটা: 
স ূণ আেৰাগ  নােহাৱাৈক দেুয়াটা চ  নাইবা দেুয়াখন হাত নাইবা 
এটা চ  এেকবােৰ নেদখা হাৱা বা এখন হাত অকািমলা হাৱা বা 
এখন ভিৰ অকািমলা হাৱা  

স ূণ অ মতাৰ বাবদ ২ 
লাখ টকা িতপূৰণ 

স ূণ আৰু আেৰাগ  নােহাৱাৈক এটা চ ৰ দিৃ  শি  নােহাৱা 
হাৱা বা এখন হাত বা ভিৰ অকািমলা হাৱা   

আংিশক অ মতাৰ বােব ১ 
লাখ টকাৰ িতপূৰণ 

 
5. হায়ী অ মতাৰ মাণ িহচােব েয়াজনীয় নিথপ : 

এফ আই আৰ নাইবা প চনামা (a)অসামিৰক িচিকৎসালয়ৰ াৰা জািৰ কৰা শািৰৰীক 
অ মতাৰ মাণ প  (b) সমিথতিচিকৎসালয়ৰ নিথ প  
 

6. মতুৃ ৰ ত িনে া  িয কােনা এটা:- 
  (1)  তলত উে িখত (a), (b) আৰু (c) 
    (a) মৃতু ৰ মাণ িহচােব তলৰ িয কােনা এখন মাণ প  লািগব : 
          (i) মৃতু ৰ মাণ প  ( হানীয় ৰািজ ক জ  মৃতু  প ীয়কৰ াৰা জািৰ কৰা) 

(ii) মতৃ ব ি জনৰ িচিকৎসালয়ৰ পৰা এিৰ িদয়া নিথৰ সাৰাংশ/ মাণ প , যত 
মৃতকৰ নাম, িপতা/ ামীৰ নাম, কনা, তািৰখ, মৃতু ৰ কাৰণ আৰু সময় উে খ 
থািকব লািগব ।  

(iii) মতৃ ব ি জনক অি ম সময়ত প েব ণ কৰা িচিকৎসকৰ (ভাৰতীয় আয়ুিব ান 

সং হাৰ অধীনত পি জকৃত) াৰা জািৰ কৰা মাণ প  য'ত মৃতকৰ নাম, 
িপতা বা ামীৰ নাম, কনা, মৃতু ৰ তািৰখ, কাৰণ আৰু সময় সপ ৈক উে খ 
থািকব লািগব আৰু সই মাণ প ত ৰািজ ক বা ক ীয় চৰকাৰৰ ৰাজপি ত 
িবষয়াৰ াৰা বা বীমা ধাৰকৰ একাউ  থকা চৰকাৰী বংক বা বীমা 
কা ানীৰ িবষয়াৰ াৰা ত ািয়ত হব লািগব আৰু কাযালয়ৰ মাহৰ থািকব 
লািগব । 

(b) এফআইআৰ/প চনামা 
  (c) মৰেণা ৰ পৰী াৰ িৰেপাট  
 
  (2) বীমা ধাৰকৰ গৃহ িজলাৰ িজলা দ াধীশ/িজলা উপায়ু /কাযবাহী দ াধীশবা তেখতৰ াৰা 

কতৃ শীল (অিতিৰ  দ াধীশ, মহ মা দ াধীশ, তহিচলদাৰ, চ িবষয়া)িবষয়াৰ াৰা 
মািণত মাণ প  দাবীৰ কাৰেণ আচঁিনৰ বােব  িনধািৰত প ত পুৰণ কিৰ িদব লািগব। 

 
 



 
  (3) যিদেহ মৃত ব ি জন সােপ খু /গছৰ পৰা পিৰ দঘূটনাত পিতত হ মৃতু  হেছ তিতয়া 

হেলমৃত সদস জনৰ নাম, কনা, িপতা বা ামীৰ নাম, সময, তািৰখআৰু মৃতু ৰ কাৰণ 
দশাব লািগব ওপৰৰ (a) (b) আৰু (c) ৰ পিৰবেত । 

 
7. এই তথ  সমূহ আৱশ কীয় িক  অপিৰহায নহয় । 
 
8. আেবদনকাৰীৰ িচনা  কৰণৰ বােব আধাৰ কাড, ভাটাৰ পিৰচয় প , মনেৰগা কাড, গাড়ী 
চেলাৱা অনু াপ , পন কাড বা পাছেপাট িয কােনা এখন হেল হব । 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ধানম ী সূৰ া বীমা আঁচিনৰ  
দাবী িন ি ৰ প িত 

(তািৰখ: ১০/৬/২০২১) 
 

1. দঘূটনা সংঘ ত হাৱাৰ লেগ লেগ বীমাধাৰকৰ বংকৰ শাখাত/ডাকঘৰত গ, যিদ দাবী কিৰব 
িবচােৰেতেন ত ৩০ িদনৰ িভতৰত দাবী কৰাৰ বােব থকা িনিদ  প  পুৰণ কিৰ জনাব 
লািগব ।  
যিদেহ বীমাধাৰক শািৰৰীক ভােব অ ম হয় তেন ত তেখতৰ মেনানীত ব ি েয় (যিদ 
মেনানীত ব ি ৰ আগেত মৃতু  হয় তিতয়া তেখতৰ াৰা িনযু  ব ি  বা মেনানীত ব ি  যিদ 
নাবালক হয় তেন ত ন ায়সংগত উ ৰািধকাৰী য়) দাবী প  পুৰণ কিৰ পিলচীৰ অ গত  
জমা িদব লািগব (মতুৃ  বা শািৰৰীক অ মতাৰ বােব দাবী কিৰেল) । 

 
2. বংক/ডাকঘেৰচাব লািগব কৃতেত দাবী (দঘূটনাত পিতত হ) মৃতু ৰ বােব কিৰেছ ন শািৰৰীক 
অ মতাৰ বােব কিৰেছ । 

 
3. বংক/ ডাকঘেৰপৰী া কিৰব লািগব য দাবী প ৰ লগত সকেলা আৱশ কীয় নিথ-প  স ক 
ভােব জমা কিৰেছ ন নাই । 
a) দঘূটনাত পিতত হ বীমাধাৰেক হায়ী শািৰৰীক অ মতাৰ বা মৃতু ৰ মাণ প , িযেটা 

েযাজ  হয়, জমা িদেছ ন নাই । 
b) বীমাধাৰকৰ বা দাবী কতাৰ আধাৰ ন ৰ বা পন ন ৰ  
c) দাবী কতাৰ/িনযু ৰ /মেনানীতৰ বা বীমাধাৰকৰ কওৱাইিচ নিথ প  জমা িদেছ ন নাই? 
d) বীমাধাৰকৰ/মেনানীতৰ/দাবী কতাৰ(িযেটা েযাজ  হয়) বংক/ ডাকঘৰৰপাচবুকৰ থম দটুা 

পৃ াৰ লগেত লন- দনৰ ফেটা কিপ নাইবা নাকচ কৰা চক এখন লগত গাঁ  িদব লািগব । 
e) যিদেহ মেনানীত গৰাকীৰ আগেত মৃতু  হেছ তিতয়াহেল তেখতৰ মৃতু ৰ মাণ প  । 
f) উ ৰািধকাৰীৰ মাণ প ,যিদেহ বীমাধাৰক/মেনানীত ব ি ৰ/িনযু  ব ি ৰ মৃতু  হেছ । 
g) দাবী পুৰণৰ আৰু দাবী িন ি ৰ আগতীয়া ৰচীদ পুৰণ কিৰ জমা িদব লািগব । 

 
4. বংকৰ/ডাকঘৰৰ অিধকৃত িবষয়াই পৰী া কিৰ িনি ত কিৰব য বীমাধাৰকৰ বংক/ডাকঘৰৰ 
একাউ ৰ পৰা আেপানা আপুিন পইচা বীমা কা ানীত জমা হাৱা ব ৱ হা কৰা আেছ আৰু 
ীিময়ামৰ পইচা সময়মেত বীমা কা ানীক জমা িদয়া হেছ আৰু দাবী প ত সকেলােবাৰ তথ  
সিথক ভােব পুৰণ কিৰ িদয়া হেছ । তেখেত সকেলা তথ  দাবী প ত  ভােব পুৰাই িদয়া 
বুিল মািণত কিৰব লািগব আৰু উে িখত দাবী সং া ত তািলকা অনুসিৰ সকেলা আৱশ কীয় 
তথ  সংল  কিৰিদব লািগব । 

 
5. এই দাবীেটা অন  কােনা সহেযাগী বীমা কা ানীৰ ওচৰত পেঠাৱা হাৱা নাইবুিল আৰু 

দাবীদাৰৰ লগেত মেনানীত ব ি ৰ/িনযু  ব ি ৰ কওৱাইিচ তথ  পৰী া কিৰ উপযু  মাণ 

সহ জমা িদয়ােতা বংক/ডাকঘৰ কতৃপ ৰ কতব  হব ।  
 
6. দাবী জমা িদয়াৰ ৭ িদনৰ িভতৰত বংক আৰু ডাকঘৰ কতৃপ ই সকেলা তথ  পৰী া কিৰ ই-

মইল যােগ আৰু বদু িতক মাধ েমেৰ সহেযাগী বীমা কা ানীক জেনাৱােটা বাধ তামূলক হব । 
 
7. বীমা কা ানীেয় পৰী া কিৰ চাব য যেথাপযু  ীিময়াম সময়মেত বীমাধাৰকৰ িবপৰীেত 

তওঁেলাকৰ বীমা কা ানীৰ াৰা জািৰ কৰা মা াৰ পিলচীত সি িব  কৰা হেছ । 



 
8. বীমা কা ানীৰ এইেটা দািয়  হব য এই দাবীেটা ধান ম ী সূৰ া বীমা আচিনৰ অধীনত 
যােত অন  কােনা বীমা কা ানীৰ াৰা আদায় িদয়া হাৱা নাই আৰু ইয়াৰ কাৰেণ আৱশ ক 
এপৰ যােগিদ এেন ৱা নােহাৱােটা িতপ  কিৰব লািগব । 

 
9. বংক/ডাকঘৰৰপৰা পাৱাৰ ৭িদনৰ িভতৰত িযেটা বীমা কা ানীেয় এই পিলচীেটা জািৰ কিৰিছল 

তওঁ লােক দাবীেটা িন ি  কৰাৰ ব ৱ হা কিৰব লািগব । 
 
10. দাবীৰ বাবদ াহ  ধনৰািশ দাবীদাৰৰ নাইবা বীমাধাৰকৰ, িযেটা েযাজ  হয়, বংক/ডাকঘৰৰ 

একাউ ত পােন পােন জমা কিৰ িদব লািগব । 
 
11. যিদেহ মেনানীত ব ি  নথােক বা মেনানীত ব ি ৰ যিদ বীমাধাৰকৰ আগেত মৃতু  হয় 

তিতয়াহেল দাবীকৰা ধনৰািশ বীমাধাৰকৰ উ ৰািধকাৰীক জমা িদব লািগব আৰু এই ত 
আদালতৰ িনয়ম অনুসিৰ  উ ৰািধকাৰীৰ বা ন ায়সংগত ািধকাৰীৰ মাণ প  িদব লািগব। 

12. দাবী হণেযাগ  হওক বা নহওক বীমা কা ানীেয় বীমা ধাৰকৰ/মেনানীত ব ি ৰ/িনযু  
ব ি ৰেমাবাইল ন ৰৈল এটা মেছজ প য়াব আৰুইয়াৰ উপিৰও  উ  মেছজেটা িবেশষ এপ 
যােগ বংক/ডাকঘৰেকা জনাব লািগব আৰু জন সূৰ া পােটলত আপেলাড কিৰব লািগব  

(https://www.jansuraksha.gov.in/MIS). 
 
13. বংক আৰু ডাকঘেৰ অিধকতম ৭ িদনৰ িভতৰত স ূণ দাবী প  পুেৰাৱাৰ িপছত বীমা 

কা ানীৈল প য়াব লািগব আৰু বীমা কা ানীেয় সকেলা চািল জািৰ চায় অিধকতম ৭ িদনৰ 
িভতৰত দাবী পূৰণ কিৰব লািগব । 

 
14. যিদেহ বংক বা ডাকঘেৰ বীমাধাৰকৰ একাউ ৰ পৰা ীিময়ামৰ বাবদ টকা কটাৰ িপছেতা 

যথাসময়ত বীমা কা ানীক পইচা জমা নকেৰ তেন ত িব  ম ালয়ৰ িচ  নং F. No. H-
12011/2/2015-Ins.II, dated 20.4.2015 মেম দাবী পূৰণৰ বােব বংক/ডকঘৰ দায়ব  হব 
আৰু বী সং াি য় প  বংক/ডাক িবভাগৈল পঠাই িদব লািগব ।যিদেহ এেন ৱা দাবী বীমা 
কা ানী ল পেঠাৱা হয় তিতয়াহেল বীমা কা ানীেয় এেন দাবী ওভটাই পঠাব আৰু 
বীমাধাৰকক এই িবষেয় অবগত কৰাব । 

 
15. বতমান চিল থকা মহামাৰীৰ কাৰেণ তলৰ ৬ ন ৰ টাকাত উে িখতমতুৃ ৰ মাণ প হণ 

কৰাৰ সময় ৩০/১১/২০২১ তািৰখৈল ৰহাই িদয়া হেছ, যিদেহ আৰু বৃি  কৰা নহয় । 
তদপুিৰ আিজৰ তািৰখৈল বাকী থকা দাবীও এই ৰহাইৰ আধাৰেত িন ি  কিৰব পৰা যাব । 

 
টৗকা : 

1. মেনানীত ব ি  নাবালক হাৱা কাৰেণ ধানম ী সূৰ া বীমা আচিনৰ অধীনত অ ভু  সদস  
জেন িনযু  ব ি ৰ নামেটা উে খ কিৰেছ । 

2. দাবীদাৰৰ ত, যিদ মেনানীত ব ি  িদয়া নাথােক বা মেনানীত ব ি  জনৰ যিদ বীমাধাৰকৰ 
আগেত মতুৃ  হয় তিতয়া হেল তেখতৰ ন ায়সংগত উ ৰািধকাৰী নাইবা ন ায়ালেয় যাক 
ািধকাৰী িহচােব দাবী পাৱাৰ যাগ  বুিল িবেবচনা কেৰ তেন ব ি ক দাবীৰ কাৰেণ যাগ  

বুিল ধৰা হব িক  উপযু  মাণ িদব লািগব। 
3. দঘূটনা মােন হঠােত ঘটা ঘটনা িযেটা পূব পিৰকি ত নহয় বা আগেত জািন বুিজ কৰা নহয় 
িক  চ েৰ দখা আঘাট জিনত ঘটনা । 



4. তলত উে িখত িয কােনা এটাক হায়ী শাৰীিৰক অ মতা বুিল গণ  কৰা হব: 
এখন হাত বা এখন ভিৰনাইবা এটা চ  এেকবােৰ অকািমলা 
হাৱাস ূণনাইবা দেুয়াটাচ েৰ স ূণেনেদখা হাৱা বা 
দেুয়াখনহাত বা ভিৰস ূণ অকািমলা হাৱা 

শািৰৰীক অ মতাৰবােব ২ লাখ 
টকা দাবীৰ ধনৰািশ িদয়া হব 
 

এটা চ েৰ স ূণৈক  নেদখা হাৱা নাইবা এখন হাত বা 
এখন ভিৰস ূণ অ ম হেল 

আংিশক শাৰীিৰক অ মতাৰ বােব 
১ লাখ টকাৰ িতপূৰণ িদয়া হয় 

 
5. হায়ী শাৰীিৰক অ মতাৰ বােব েয়াজনীয় নিথ প : 

এফ আই আৰ নাইবা প চনামা a)চৰকাৰী িচিকৎসকৰ াৰা জািৰ কৰা অ মতাৰ মাণ 
প  b)উ  মাণ প ৰ সমথনত িচিকৎসা লয়ৰ তথ । 

6. দঘূটনাত মৃতু  হেল তলত উে িখত িয কােনা তথ ৰ েয়াজন হব: 
(1)  তলৰ িয কােনা (a),(b) আৰু (c): 

(a) দঘূটনাত পিতত হ মৃতু ৰ ত তলৰ তািলকাৰ িযেকােনা তথ  িদব লািগব: 
        (i) মৃতু ৰ মাণ প  ( হানীয়চৰকাৰৰ জ  মৃতু  প ীয়কৰ াৰা জািৰ কৰা) 

       (ii) িচিকৎসালয়ৰ পৰা মুকিল কিৰ িদয়া নিথৰ সংি  িবৱৰণী/মৃতকৰ নাম, কনা,  

            তািৰখ, সময়, মৃতকৰ িপতা/ ামীৰ নামআৰু মৃতু ৰ কাৰণ উে খ থকা মাণ প । 
(iii) িচিকৎসাধীন হ থােকােত অি ম জন িচিকৎসকৰ (ভাৰতীয় আয়ূিব ান সং হাৰ 
অধীনত প ীকৃতহব লািগব ) াৰা মৃতকৰ নাম, িপতা/ ামীৰ নাম, মৃতু ৰ সময়, 
তািৰখ আৰু কাৰণ কনা উে খ থকা মাণ প  জািৰ কৰা আৰু া িৰততথা 
ৰাজ  চৰকাৰৰ বা ক ীয় চৰকাৰৰ ৰাজপি ত িবষয়া বা চৰকাৰী বংক বা 
বীমা ধাৰকৰ একাউ  থকা বংক বা চৰকাৰী বীমা কা ানীৰ িবষয়াৰ াৰা 
ত ািয়ত মাণ প  হব লািগব । 

        (b) এফ আই আৰ/প চনামা 

       (c) মৰেণা ৰ পৰী াৰ িতেবদন । 
 
(2) বীমাধাৰকৰ ত িজলা খনৰ িজলা উপায়ু , িজলা দ াধীশ, আয়ু , কাযবাহী দ াধীশ 

(অিতিৰ  িজলা দ াধীশ, মহ মা দ াধীশ, চ  িবষয়া/তহিচলদাৰআিদ)নাইবা তেখতৰ াৰা 
অিধকৃত িবষয়াৰ াৰা জািৰ কৰা মাণ প আিদ সংল  কিৰ ধানম ী সূৰ া বীমা আচিনৰ 
অ গত দাবীিন ি ৰ কাৰেণ িনিদ  প  পুৰণ কিৰব লািগব । 

 
(3) সােপ খু  বা গছৰ পৰা পিৰ হাৱা দঘূটনাত মূতু  হেল িচিকৎসা লয়ৰ নিথত মৃতকৰ নাম, 

িপতা বা ামীৰ নাম, কনা, সময়, তািৰখ আৰু মৃতু ৰ কাৰণ দশাইওপৰৰ (a), (b) আৰু 
(c)বািহেৰ মাণ প  জািৰ কিৰব লািগব । 

 
7. এই তথ িখিন আৱশ কীয় িক  অপিৰহায নহয় । 
 
8. আেবদনকাৰীৰ িচনা  কৰণৰ বােব আধাৰ কাড, ভাটাৰ পিৰচয় প , মনেৰগা কাড, পন কাড, 
গাড়ী চেলাৱাৰ অনু া প বা পাছেপাট আিদ িযেকােনা এটা হেলই হব । 

 
 
 



ধানম ী সূৰ া বীমা আচিনৰ অধীনত সহেযাগী বীমা কা ানীৰ াৰা দাবী 
িন ি ৰ কাৰেণ বংক/ডাকঘৰৰ বােব েয়াজনীয় নিথ প  

 
(সকেলা েয়াজনীয় নিথ প  বংক/ডাকঘৰৰ াৰা পৰী া কিৰব লািগব আৰু  

খালী ঠাইেবাৰ পুৰাব লািগব) 
01 একাউ  ধাৰকৰ নাম ( বীমা ধাৰক সদস ৰ )  
02 বংক/ডাকঘৰৰ একাউ  ন ৰ  
03 মৃতু ৰ তািৰখ/দঘূটনা পিলচী অবিধৰ িভতৰত হাৱা বুিল িনি ত কিৰব 

লািগব 
 

04 বংেক/ডাকঘৰৰ একাউ ত ীিময়াম জমা িদয়া তািৰখ 
(পাচবুকৰ কিপ ত ািয়ত কিৰ  জমা িদব লািগব) 
বীমা কা ানীক জমা িদয়া তািৰখ  

 

05 তলত উি িখতৰ পৰা িহতািধকাৰীৰ যাগ তা িনৰূপণ কিৰব লািগব  
বীমাধাৰক সদস ৰ তলৰ কওৱাইিচৰ িয কােনা এটা তথ  
বংক/ডাকঘৰত থািকব লািগব  
আধাৰ কাড নাইবা ফেটা যু  ভাটাৰ কাড নাইবা মনেৰগা কাড নাইবা 
গাড়ী চেলাৱা অনু া প নাইবা পন কাড নাইবা পাছেপাট 
আচিন মেত বীমা ধাৰকৰ বয়সৰ যাগ তা 

 

06 এইেটা িনি ত কিৰব লািগব য যথা যথ ভােব দাবী প  িনধািৰত 
প ত পুৰণ কিৰ তলত িদয়া তথ  সমূহৰ সেত জমা িদয়া হেছ:  

      a) বীমা ধাৰকৰ দঘূটনাত পিতত হ মৃতু  বৰণ কৰা বা হায়ী 
শাৰীিৰক অ মতা হাৱাৰ, িযেটা েযাজ  হয়, মাণ প  িদব লািগব 

     b) বীমাধাৰকৰ বা দাবী কতাৰ আধাৰ আৰু পন ন ৰ 
     c) আেবদন কাৰীৰ কওৱাইিচৰ তথ  
     d) বংক/ডাকঘৰৰএকাউ ৰ পাচ বুকৰ থম দটুা পৃ াৰ ফেটা কিপ আৰ ু

একাউ ৰ িবৱৰণী নাইবা আেবদনকাৰীৰ নাকচ কৰা চক এখন 
    e) মেনানীত ব ি ৰ যিদ বীমাধাৰকৰ আগেত মৃতু  হেছ তিতয়া হেল 

তেখতৰ মতুৃ ৰ মাণ প  
    f) বীমা ধাৰক/মেনানীত ব ি /িনযু  ব ি ৰ পিৰবেত যিদ আেবদনকাৰী 

কােনা বেলগ হয় তিতয়া হেল উ ৰািধকাৰী ৰ মাণ প  িদব 
লািগব 

    g) যথােযাগ  ভােব দাবী প  পূৰণ কিৰ দাবী িন ি ৰ হাৱা বুিল 
া ৰ কিৰ আগিতয়া ৰচীদ জমা িদব লািগব 

 

07 মেনানীত/দাবীকতাৰ তথ ৰ িনি ত কৰণ  
     1. মেনানীতৰ তথ  িবৱৰণী অ ভু  তািলকাৰ/ প  ৰ সেত িনি ত 

কিৰব লািগব 
     2. মেনানীত ব ি  নাবালক নহয় বুিল িনি ত কিৰব লািগব । যিদেহ 

মেনানীত ব ি  নাবালক হয় তেন ত িয জনক অ ভু  
তািলকাত িনযু  কৰা হব তওঁ হ দাবী কিৰব পািৰব  

    3. যিদ মেনানীত ব ি  নাথােক বা বীমাধাৰকৰ আগেত মেনানীত 
ব ি ৰ মৃতু  হয় তিতয়া হেল দাবী কতা বীমা ধাৰকৰ ন ায়সংগত 
উ ৰািধকাৰী হব লািগব । 

    4. মেনানীত/দাবী কতাই িদয়া কওৱাইিচ তথ  সমহূ পৰী া কিৰ চাব 
লািগব । তলত উে খ কৰা িযেকােনা এিবধ কওৱাইিচ তথ  হণ 

যাগ  হব : 

 



   আধাৰ কাড নাইবা ফেটাযু  ভাটাৰ কাডনাইবা মনেৰগা কাড 
নাইবা গাড়ী চেলাৱা অনু া প  নাইবা পন কাড নাইবা পাছেপাট  

   5. মেনানীতৰ /িনযু ৰ/দাবী কতাৰ বংক/ ডাকঘৰৰএকাউ ৰ িবতং 
তথ , পাচ বুকৰ থম দটুা পৃ াৰ লগেত একাউ ৰ লন দনৰ িবতং 
িবৱৰণ নাইবা নাকচ কৰা চক পৰী া কিৰব লািগব । 

 
08 বংক/ডাকঘেৰ িনি ত কিৰব লািগব য এই দাবীেটা আগেত আদায় 

িদয়া নাই, নাইবা বীমা কা ানীক আগেত পঠাই িদয়া নাই । 
 

09 বংক/ডাকঘেৰ সকেলা তথ  স িলত দাবী পাৱাৰ ৭ িদনৰ িভতৰত 
সকেলা তথ  সহেযাগী বীমা কা ানীৈল বদু িতক মাধ েমেৰ িনধািৰত ই-
মইলৈল পঠাই িদব লািগব 

 

10 দাবী স ক য় সকেলা তথ  বংক/ডাকঘেৰ জনসূৰ া পােটলত আপেলাড 
কিৰব লািগব        https://www.janasuraksha.gov.in/MISI 

 

 
 
 
                                                                                                                                  ( া ৰ) 

বংক/ডাকঘৰৰঅিধকৃত িবষয়াৰ নাম, পদবী 
তািৰখ : 
কাযালয়ৰ মাহৰ: 

 
টাকা : 

1. ধানম ী সূৰ া বীমা আচিনৰ অধীনত অ ভু  বীমা ধাৰকৰ মেনানীত ব ি  যিদ নাবালক 
হয় তেন ত তেখেত এজন ব ি  িনযু  কিৰব পােৰ । 

2. দাবীদাৰৰ ত যিদ মেনানীত ব ি  িদয়া নথােক নাইবা দাবীদাৰৰ আগেত মেনানীতৰ মৃতু  
হয় তিতয়াহেল উপযু  উ ৰািধকাৰীেয় নাইবা ন ায়সংগত ািধকাৰীেয় দাবী কিৰব পািৰব 
িক  আদালতৰ পৰা উ ৰািধকাৰীৰ মাণপ  িদব লািগব । 

3. দঘূটনা মােন আগেত নজনাৈক হাৱা, হঠােত হাৱা িক চ েৰ দখা পাৱা বািহ কআৰু 
অনাকাংি ত ভােব আঘাট পাৱা ঘটনা । 

4. তলৰ িয কােনা এটাক হায়ী শাৰীিৰক অ মতা বুিল ধৰা হব: 
স ূণ আৰু আেৰাগ  নােহাৱাৈক দেুয়াটা চ  হািন হাৱা বা 
দেুয়াখন হাত স ূণ অকািমলা হাৱা বা এখন হাত বা এখন ভিৰ 
অকািমলা হাৱা 

স ূণ অ মতাৰ বােব ২ লাখ 
টকাৰ িতপূৰণ িদয়া হব 
 

স ূণ আেৰাগ  নােহাৱা আৰু এটা চ ৰ দিৃ  শি  নােহাৱা বা 
এখন হাত বা এখন ভিৰ অকািমলা হাৱা 

আংিশক অ মতাৰ ত  ১ 
লাখ টকাৰ দাবী পূৰণ কৰা 
হব 

 
5. হায়ী স ূণ শািৰৰীক অ মতাৰ মাণ িহচােব লাগিতয়াল তথ : 
এফ আই আৰ নাইবা প চনামা a) অসামিৰক িচিকৎসকৰ াৰা জািৰ কৰা অ মতাৰ মাণ প  

b) উ   তথ  সমথনৰ বােব িচিকৎসালয়ৰ ৰকড। 
 
6. দঘূটনা  হ মৃতু  হেল তলৰ িযেকােনা এটা তথ  িদব লািগব  
      (1) তলত উে িখত (a), (b) আৰু (c)  

(a)দঘূটনাত পিতত হ মৃতু ৰ ত তলৰ তািলকাৰ িযেকােনা তথ  িদব লািগব: 



    (i) মতুৃ ৰ মাণ প  ( হানীয় চৰকাৰৰ জ  মতুৃ  প ীয়কৰ াৰা জািৰ কৰা) 
    (ii) িচিকৎসালয়ৰ পৰা মুকিল কিৰ িদয়া নিথৰ সংি  িবৱৰণী / মতৃকৰ নাম, কনা, তািৰখ, সময়, 

মৃতকৰ িপতা/ ামীৰ নাম আৰু মতুৃ ৰ কাৰণ উে খ থকা মাণ প  । 
    (iii) িচিকৎসাধীন হ থােকােত অি মজন িচিকৎসকৰ (ভাৰতীয় আয়ূিব ান সং হাৰ অধীনত 

প ীকৃত হব লািগব) াৰা মৃতকৰ নাম, িপতা/ ামীৰ নাম, মতুৃ ৰ সময়, তািৰখ আৰু কাৰণ 
কনা উে খ থকা মাণ প  জািৰ কৰা আৰু া িৰত তথা ৰাজ  চৰকাৰৰ বা ক ীয় চৰকাৰৰ 

ৰাজপি ত িবষয়া বা চৰকাৰী বংক বা বীমা ধাৰকৰ একাউ  থকা বংক বা চৰকাৰী বীমা 
কা ানীৰ িবষয়াৰ াৰা ত ািয়ত মাণ প  হব লািগব ।  

(b) এফআইআৰ / প চনামা 
(c) মৰেণা ৰ পৰী াৰ িতেবদন । 

 
     (2)বীমাধাৰকৰ ত িজলাখনৰ িজলা উপায়ু , িজলা দ াধীশ, আয়ু , কাযবাহী দ াধীশ (অিতিৰ  িজলা 

দ াধীশ, মহ মা দ াধীশ, চ িবষয়া/ তহিচলদাৰ আিদ) নাইবা তেখতৰ াৰা অিধকৃত িবষয়াৰ াৰা 
জািৰ কৰা মাণ প  আিদ সংল  কিৰ ধান ম ী সূৰ া বীমা আচিনৰ অ গত দাবী িন ি ৰ কাৰেণ 

িনিদ  প  পুৰণ কিৰব লািগব । 
 
    (3) সােপ খু  বা গছৰ পৰা পিৰ হাৱা দঘূটনাত মূতু  হেল িচিকৎসালয়ৰ নিথত মৃতকৰ নাম, িপতা বা ামীৰ 

নাম, কনা, সময়, তািৰখ আৰু মৃতু ৰ কাৰণ দশাই ওপৰৰ (a), (b) আৰু (c) বািহেৰ মাণ প   জািৰ 

কিৰব লািগব । 
 
7. এই তথ  িখিন আৱশ কীয় িক  অপিৰহায নহয় । 
 
8. আেবদনকাৰীৰ িচনা কৰণৰ বােব আধাৰকাড, ভাটাৰ পিৰচয়প , মনেৰগা কাড, পন কাড, গাড়ী 
চেলাৱাৰ অনু াপ  বা পাছেপাট আিদ িযেকােনা এটা হেলই হব । 

 
***************** 


