
 

 

প্রধানভন্ত্রী যুক্ষা ফীভা যমাজনা (PMSBY)  

 যেভ-তথা-ডিচাজজ  পভজ 
(ক্লেমমর জন্য বীমাকৃত দমযর দঘুঘটন্ার ঘটার 30 দদমন্র মমযয যথামম়ে জমা দদমত মব) 

 
দরু্জটনাজডনত অক্ষভতা দাডফয যক্ষত্রে ফীভাকৃত দয ডনত্রজ ফা ফীভাপ্রাপ্ত 

দত্রযয ভৃতুযয যক্ষত্রে নডভডনয দ্বাযা যূণ কযত্রত ত্রফ  
 

(বা ন্দমদন্ যদদ ন্াবাক/ন্াবাদকা ন্ তমব তার দন্ম়োগপ্রাপ্ত 1, এবং ন্দমদন্ ন্া 
থাকম বা বীমাকৃত দমযর পুমবঘ ন্দমদন্র মতুৃয ম, দবমার দাদবদার 2 ববয 
উত্তরাদযকারী) 

 

অং 1.       PMSBY এয অধীন ডনফডিত দত্রযয ডফদ 

 

1. ন্াম: 

 

2. ঠিকান্া: 
 

3. বযাংক / ক্লপাস্ট অদি অযাকাউন্ট ন্ম্বর: 

 

4.  গ্রামমর/লর/লমরর ন্াম----------------- ক্লজার ন্াম--------------- 

 

5.  রামজযর ন্াম------------দপন্ ক্লকাড----------------- 

 

6. দদন্, তাদরখ এবং দঘুঘটন্ার ম়ে: 

 

7. ংঘটন্ স্থান্: 

 

8. দঘুঘটন্ার প্রকৃদত 3: 

 

9. মতুৃযর তাদরখ: 

 

10. মতুৃযর কারণ / অক্ষমতা 4(দ়ো কমর দন্দদঘষ্ট করুন্): 

 

11. অক্ষমতার দববরণ (মু্পন্ঘ স্থা়েী বা আংদলক স্থা়েী): 
 

12.  স্থা়েী অক্ষমতার প্রমাণ দামব ংযুক্ত ন্দথ 5 / মতুৃয 6: 

 

13.  আযার ন্ম্বর 7 (ঐদিক): 

 

14. আ়েকর স্থা়েী অযাকাউন্ট ন্ম্বর (পযান্) 7 (ঐদিক): 

 

অং 2. ফীভাকৃত দত্রযয ভৃতুযয যক্ষত্রে নডভডনয ডফফযণ: 

 

(বা মমন্ান্ীত বযদক্ত যদদ ন্াবাক/ন্াবাদকা ন্ তমব তার দন্ম়োগপ্রাপ্ত, এবং ন্দমদন্ ন্া থাকম বা 
বীমাকৃত দমযর পুমবঘ ন্দমদন্র মতুৃয ম, দবমার দাদবদার ববয উত্তরাদযকারী) 
 

1. ন্দমদন্র ন্াম: 

2.  ন্দমদন্র ব়ে: 

 

3. যদদ ন্দমদন্ ন্াবাক/ন্াবাদকা ন্, দন্যুক্ত বযদক্তর ন্াম1: 

4. ন্দমদন্ ন্া থাকম বা বীমাকৃত দমযর পুমবঘ ন্দমদন্র মৃতুয ম, দবমার দাদবদার       
ববয উত্তরাদযকারীর ন্াম2: 



 

5. বীমাকৃত দমযর পুমবঘ ন্দমদন্র6 মতুৃয ম, ন্দমদন্র মতুৃযর প্রমাণপত্র: 

 

6. দন্ত বযদক্তর ামথ ন্দমদন্/ দাদবদার-এর ম্পকঘ : 
 

7. ক্লযাগামযাগ ক্লমাবাই ন্ম্বর: 

 

8. ক্লযাগামযাগ ইমম আই.দড.: 
 

9. ক্লযাগামযামগর ঠিকান্া: 

10. ন্দমদন্/ দন্যুক্ত বযদক্ত / দাদবদার –এর দবলদ (ক্লযমন্টি মত পামর): 

(1) দাদবর পদরমাণ ক্লয বযাংক অযাকাউমন্ট ক্লপ্ররণ করা মব ক্লই অযাকাউমন্টর দবলদ দববরণ: 

(ক) অযাকাউন্ট ন্ম্বর: 

(খ) বযাংমকর ন্াম: 

(গ) লাখা IFSC ক্লকাড: 

(2) আযার ন্ম্বর 7(ঐদিক): 

(3) আ়েকর পযান্ ন্ং 7 (ঐদিক): 

(4) পদরচম়ের প্রমাণ দামব ংযুক্ত KYC ন্দথ8: 

আদম এতদ্বারা ক্লঘাণা করদি ক্লয উপমর দাদখ করা দববরণগুদ আমার জ্ঞামন্র 

মবঘাত্তম, এই ক্লেমমর পমক্ষ জমা ক্লদ়ো ন্দথগুদর তথয মু্পন্ঘ তয, এবং আদম 

এতপুমবঘ PMSBY এর অযীমন্ উপমরাক্ত দমযর জন্য প্রমদ়ে অথঘ দাদব কদরদন্ বা ই 
বযদক্তর অন্য ক্লকান্ বযাংক / ক্লপাস্ট অদি অযাকাউমন্ট PMSBY এর অযীমন্ প্রমদ়ে 

অথঘ দাদব কদরদন্ । 

 

তাদরখ: 

(বীমাকৃত বযদক্ত / ন্দমদন্/ দন্যুক্ত 
বযদক্ত1 /দাদবদার2-এর স্বাক্ষর) 

 

ংমুক্ত কাগজে: 

 

(1) দঘুঘটন্ার কারমণ স্থা়েী অক্ষমতার প্রমাণ বা বীমাকৃত বযদক্তর দঘুঘটন্ার কারমণ মৃতুযর  

 প্রমাণপত্র, ক্লযমন্ টা মত পামর 

 

(2) বীমাকৃত বযদক্ত এবং দাদবদার - এর আযার এবং পযান্ ন্ম্বর (ঐদিক) 

 

(3) ন্দমদন্/ দন্যুক্ত বযদক্ত / দাদবদার (ক্লযমন্ টা মত পামর) ম্পদকঘ ত KYC কাগজপত্র 

(4) পাবুমকর প্রথম দটুি পৃষ্ঠাগুদ, বা বযাংক / ক্লপাস্ট অদি –এর বই ক্লত থাকা 
অযাকাউন্ট দববরণী, বা ন্দমদন্/ দন্যুক্ত বযদক্ত / দাদবদার –এর একটি বাদত ়ো ক্লচক  

(5) বীমাকৃত দমযর পুমবঘ ন্দমদন্র মতুৃয ম, ন্দমদন্র মতুৃযর প্রমাণপত্র 

(6) ববয উত্তরাদযকারীর প্রমাণপত্র, যদদ দদবদার বীমাকৃত বযদক্ত দন্জ্/ন্দমদন্/ দন্যুক্ত 
বযদক্ত ন্া ন্       

 
(7) ক্লেম ম্পাদন্ করার জন্য অদগ্রম প্রাদপ্তপত্র, যথাযথভামব পুন্ঘ এবং স্বাক্ষদরত 
 
 

তাডরকাবুডক্তয তথয ফা ফযাংক / যাস্ট অডপত্রয যিটা যথত্রক ফযাংক / যাস্ট অডপত্রয ভাধযত্রভ যূণ কযত্রত 

ত্রফ 
 



 

 

 

 

অং 3.     ফীভাকৃত দত্রযয ডফলত্র়ে ডফদ ডফফযণ 

1. বযাংক / ক্লপাস্ট অদিমর অযাকাউন্ট ন্ম্বর (বযাংমকর CBS / ক্লপাস্ট অদিমর ক্লরকডঘ  অন্ুামর): 

 

2. বযাংক / ডাকঘর ন্াম: 

 

3. লাখার ন্াম: 

 

4. লাখা IFSC ক্লকাড: 

 

5. দমযর দপতা / স্বামীর ন্াম: 

 

6. জমের তাদরখ (KYC ডকুমমন্ট অন্ুামর): 

 
7. বীমাকারী ংস্থার ন্াম: 

 

8. ন্দমদন্ র ন্াম: 

9. বযাংক / ক্লপাস্ট অদি অযাকাউন্ট ক্লথমক দপ্রদম়োম ক্লডদবট করার তাদরখ: 

10. বীমাকারী ংস্থার অযাকাউমন্ট দপ্রদম়োম পাঠামন্ার তাদরখ: 

এটি প্রতযদ়েত ম়েমি ক্লয উপমরর তথযগুদ PMSBY তাদকাভুদক্ত ক্লডটা এবং বযাংক / ক্লপাস্ট 

অদিমর ক্লরকডঘ  অন্যুা়েী তয। 

 

স্থান্: 

তাদরখ: 

(বযাংক / ক্লপাস্ট অদিমর অন্ুমমাদদত কমঘকতঘ ার স্বাক্ষর এবং ী) 

 
 

প্রধানভন্ত্রী যুক্ষা ফীভা যমাজনা 

 

যেভ ম্পাদন কযায জনয অডিভ প্রাডপ্তে 

 

উপমর উদিদখত আমার ক্লেমমর অন্মুমাদমন্র দবমবচন্া়ে, আদম ………………………. (বীমা 
ংস্থার ন্াম) র ক্লথমক প্রাপ্ত ক্লমাট ................টাকা গ্রন্ করদি  (স্থা়েী আংদলক অক্ষমতা র 
ক্লক্ষমত্র এক ক্ষ টাকা এবং স্থা়েী মূ্পণঘ অক্ষমতা বা মতুৃযর ক্লক্ষমত্র দইু ক্ষ টাকা) ক্লকবমাত্র দয শ্রী / 

শ্রীমদত ................... এর বীমা পদদর আতা়ে আমার দাদবর মূ্পণঘ  চূডান্ত দন্ষ্পদত্ত এবং 
ম্পাদন্ করার জন্য 
 
 

াক্ষীর স্বাক্ষর াক্ষীর 

ন্াম: 

ঠিকান্া:                  বীমাকৃত দয/ ন্দমদন্/ দন্যুক্ত বযদক্ত / দাদবদার -এর স্বাক্ষর 

   তাদরখ: 

 

 

 



 

বযাংক / ক্লপাস্ট অদিমর অন্ুমমাদদত আদযকাদরমকর পাল্টাস্বাক্ষর 
তাদরখ: 

ন্াম: 

বযাংক / ক্লপাস্ট অদিমর ন্াম: 
লাখা: 
অদি স্টযাম্প



 

দাডফদাযত্রদয জনয দযকাযী তথয 
 

1.  দন্যুক্ত বযদক্ত মন্ দতদন্ যামক বীমাকৃত দয তার PMSBY এন্মরামমন্ট িমমঘ  
মমন্ান্ীত কমরমিন্ ক্লযমতু ন্দমদন্ একজন্ ন্াবাক/ন্াবাদকা ক্লই জন্য। 

 

2. ন্দমদন্ ন্া থাকম বা বীমাকৃত দমযর পুমবঘ ন্দমদন্র মৃতুয ম, দবমার দাদবদার 
ববয উত্তরাদযকারী উপযুক্ত আদাত বা কতৃঘ পক্ষ কতৃঘ ক প্রদত্ত উত্তরাদযকার ন্দ বা আইন্ী 
উত্তরাদযকারী লংাপত্র জমা ক্লদমবন্। 

3. দঘুঘটন্া মামন্ ঠাৎ, অপ্রতযাদলত এবং অনন্দতক ঘটন্া বাদযক, দংস্র এবং দলৃযমান্ উপাম়ে 

ঘটা। 

 

 4. স্থা়েী অক্ষমতা দন্মনাক্ত ক্লয ক্লকান্টির অথঘ: 
 

উভ়ে ক্লচামখর ক্লমাট  অপদরমলাযন্মযাগয ক্ষদত বা উভ়ে 

াত বা পা বযবার ক্ষদত বা এক ক্লচামখর দদৃষ্ট ন্ষ্ট ়ো 
এবং এক াত বা পা বযবার হ্রা 

 

এক ক্লচামখর ক্লচামখর মূ্পণঘ এবং অপদরবতঘ ন্ী়ে ক্ষদত 

অথবা এক াত বা পা বযবামরর ক্ষদত 

 

 

 5. স্থা়েী অক্ষমতার প্রমামণর দদমূ: 

 

স্থা়েী মু্পন্ঘ অক্ষমতা - 

প্রমদ়ে দাদবর পদরমাণ দইু 

াখ টাকা 
 

স্থা়েী আংদলক অক্ষমতা- 
প্রমদ়ে দাদবর পদরমাণ এক 

াখ টাকা 



F.I.R. বা পাাঁচন্ামা  (ক) দদভ াজঘ ন্ দ্বারা প্রদত্ত প্রদতবন্ধী লংাপত্র এবং 
(খ) াপাতামর ক্লরকডঘ  একই মথঘন্ কমর। 

 

6. দঘুঘটন্ার কারমণ মতুৃযর মথঘমন্ ন্দথগুদ দন্নদদখত ক্লয ক্লকান্ একটি মত পামর: 

(1) (ক), (খ) এবং (গ) দন্নরূপ: 

(ক) মতুৃযর প্রমাণ দামব ন্ীমচ তাদকাভুক্ত ক্লকান্ দদ: 

(i) মতুৃয লংাপত্র (রাজয রকার দ্বারা দন্যুক্ত স্থান্ী়ে জে  মতুৃযর দন্বন্ধমকর 
দ্বারা জাদর করা ়ে)  

(ii) মতৃ বযদক্তর দবম়ে াপাতামর দডচাজঘ  ারংমক্ষপ / লংাপত্র,  

তার ন্াম, দপতার / স্বামীর ন্াম, ঠিকান্া এবং তাদরখ, ম়ে উমিখ কমর  

এবং মতুৃযর কারণ 

(iii) বঘমল উপদস্থত ক্লরদজস্টাডঘ  ক্লমদডমক প্রযাকটিলন্ার দ্বারা প্রদত্ত লংাপত্র  

(ইদি়োন্ ক্লমদডমক কাউদিমর ামথ দন্বদন্ধত ডাক্তার) যামত মৃত বযদক্তর ন্াম, 

দপতার / স্বামীর ন্াম, ঠিকান্া এবং তাদরখ, ম়ে এবং মতুৃযর কারণ উমিখ করা 
থাকমব, যার পর ক্লকন্দ্রী়ে বা রাজয রকামরর ক্লগমজমটড অদিার দ্বারা তার 

ীমমার বা মতৃ অযাকাউন্টযারীর বযাঙ্ক বা ক্লকান্ রকারী বযাংমকর ক্লকান্ 

অদিার দ্বারা বা ক্লয ক্লকান্ রকারী বীমা ংস্থার অদিার এর পাল্টা স্বাক্ষর 
থাকমব । 

(খ) এিআইআর / পাাঁচন্ামা 
(গ) ম়েন্া তদন্ত প্রদতমবদন্ 

 

              (2) দডদিক্ট মযাদজমেট/ কামক্টর/ ই ক্লজার ক্লডপুটি কদমলন্ার/ বা ক্লকান্ এমেকুযটিভ   

মযাদজমেট (অদতদরক্ত ক্লজা মযাদজমেট, মকুমা মযাদজমেট, তদদার / 

তাুকদার ইতযাদদ) কতৃঘ ক, প্রকমের ক্লেম দন্ষ্পদত্ত র জন্য দন্যঘাদরত িমমঘ বীমাকৃত দমযর 

দবম়ে লংাপত্র জাদর করা ়ে । 

(3) ামপর কামড / গাি ক্লথমক পমড যা়ো ইতযাদদ দঘুঘটন্ার কারমণ মতুৃযর ক্লক্ষমত্র 

াপাতামর ক্লরকডঘ  মতৃ দমযর ন্াম, দপতার / স্বামীর ন্াম, ঠিকান্া এবং ন্াম, তাদরখ, 

ম়ে এবং মতুৃযর কারণ উমিখ কমর , উপমরর (ক), (খ) এবং (গ) এর পদরবমতঘ  । 

                          7. আকাদিত তমব বাযযতামূক ন়্ে। 

 
8. আমবদন্কারীর পদরচম়ের মথঘমন্ ন্দথটি মত পামর আযার কাডঘ  বা দন্বঘাচন্ী িমটা পদরচ়ে পত্র 

[ইদপক] বা MGNREGA কাডঘ  বা ড্রাইদভং াইমি বা পযান্ কাডঘ  বা পামপাটঘ । 


