
 
 

প্রধানমন্ত্রীসুরক্ষাবীমাযোজনা (PMSBY) 

 ক্লেম-তথা-ডিসচার্জফর্ম 
(ক্লেমের জন্য বীমাকৃতসদস্যেরদুর্ঘটনারঘটার 30 দিনেরমধ্যেযথাসময়েজমাদিতেহবে) 

 
দুর্ঘটনাজনিতঅক্ষমতাদাবিরক্ষেত্রেবীমাকৃতসদস্যনিজেবাবীমাপ্রাপ্তসদস্যে
রমৃত্যুরক্ষেত্রেনমিনিরদ্বারাপূরণকরতেহবে 
 
(বানমিনি যদিনাবালক/নাবালিকাহনতবেতারনিয়োগপ্রাপ্ত1, এবংনমিনিনা 
থাকলে বাবীমাকৃতসদস্যের পুর্বে নমিনির মৃত্যু হলে, বিমারদাবিদার2বৈধ 
উত্তরাধিকারী) 

 

অংশ1.     PMSBY এরঅধীননিবন্ধিতসদস্যেরবিশদ 
 

1. নাম: 
 
2. ঠিকানা: 
 
3. ব্যাংক / পোস্টঅফিসঅ্যাকাউন্টনম্বর: 
 
4.  গ্রামের/শহর/শহরের নাম----------------- জেলার নাম--------------- 
 
5.  রাজ্যের নাম------------পিন কোড----------------- 
 
6. দিন, তারিখএবংদুর্ঘটনারসময়: 
 
7. সংঘটনস্থান: 
 
8. দুর্ঘটনারপ্রকৃতি3: 
 
9. মৃত্যুরতারিখ: 
 
10. মৃত্যুরকারণ / অক্ষমতা4(দয়াকরেনির্দিষ্টকরুন): 
 
11. অক্ষমতারবিবরণ (সম্পুর্ন স্থায়ীবাআংশিক স্থায়ী): 
 
12.স্থায়ীঅক্ষমতারপ্রমাণহিসাবেসংযুক্ত নথি5 / মৃত্যু 6: 
 
13.আধারনম্বর7 (ঐচ্ছিক): 
 

14.আয়করস্থায়ীঅ্যাকাউন্টনম্বর (প্যান) 7 (ঐচ্ছিক): 
 

অংশ2. বীমাকৃতসদস্যেরমৃত্যুরক্ষেত্রেনমিনির বিবরণ: 

 
(বামনোনীতব্যক্তিযদিনাবালক/নাবালিকাহনতবেতারনিয়োগপ্রাপ্ত, এবংনমিনি না থাকলে 
বাবীমাকৃতসদস্যের পুর্বে নমিনির মৃত্যু হলে, বিমারদাবিদারবৈধ উত্তরাধিকারী) 
 
1.নমিনিরনাম: 

2. নমিনিরবয়স: 
 

3. যদিনমিনিনাবালক/নাবালিকাহন, নিযুক্তব্যক্তির নাম1: 

4. নমিনি না থাকলে বাবীমাকৃতসদস্যের পুর্বে নমিনির মৃত্যু 
হলে,বিমারদাবিদারবৈধউত্তরাধিকারীরনাম2: 
 



5. বীমাকৃতসদস্যের পুর্বে নমিনির6মৃত্যু হলে,নমিনিরমৃত্যুরপ্রমাণপত্র: 
 

6. নিহতব্যক্তিরসাথেনমিনি/ দাবিদার-এর সম্পর্ক: 
 
7.যোগাযোগমোবাইলনম্বর: 
 

8. যোগাযোগইমেল আই.ডি.: 
 
9. যোগাযোগেরঠিকানা: 

10. নমিনি/ নিযুক্ত ব্যক্তি / দাবিদার–এর বিশদ (যেমনটিহতেপারে): 

(1) দাবিরপরিমাণযেব্যাংকঅ্যাকাউন্টেপ্রেরণকরাহবেসেইঅ্যাকাউন্টেরবিশদবিবরণ: 

(ক) অ্যাকাউন্টনম্বর: 

(খ) ব্যাংকেরনাম: 

(গ) শাখাIFSC কোড: 

(2) আধারনম্বর7(ঐচ্ছিক): 

(3) আয়করপ্যাননং7(ঐচ্ছিক): 

(4) পরিচয়েরপ্রমাণহিসাবেসংযুক্তKYCনথি8: 

আমিএতদ্বারাঘোষণা করছি 
যেউপরেদাখিলকরাবিবরণগুলিআমারজ্ঞানেরসর্বোত্তম, 
এইক্লেমেরসপক্ষেজমা দেওয়া নথিগুলির তথ্য সম্পুর্নসত্য, 
এবংআমিএতপরু্বেPMSBY এর 
অধীনেউপরোক্তসদস্যেরজন্যপ্রদেয়অর্থদাবিকরিনি 
বাওইব্যক্তিরঅন্যকোনওব্যাংক / পোস্টঅফিসঅ্যাকাউন্টেPMSBY 
এরঅধীনেপ্রদেয়অর্থদাবিকরিনি। 
 
তারিখ: 

(বীমাকৃতব্যক্তি / নমিনি/ 
নিযুক্ত ব্যক্তি1/দাবিদার2-এর 
স্বাক্ষর) 

 
সংযুক্তকাগজপত্র: 
 
(1) দুর্ঘটনারকারণেস্থায়ীঅক্ষমতারপ্রমাণবাবীমাকৃতব্যক্তিরদুর্ঘটনারকারণে

মতৃ্যুর 
 প্রমাণপত্র, যেমনটা হতেপারে 

 

(2) বীমাকৃতব্যক্তিএবংদাবিদার -এরআধারএবংপ্যাননম্বর(ঐচ্ছিক) 
 

(3) নমিনি/ নিযুক্ত ব্যক্তি / দাবিদার(যেমন টাহতেপারে) সম্পর্কিতKYC কাগজপত্র 

(4) পাসবুকেরপ্রথমদুটিপৃষ্ঠাগুলি, বাব্যাংক / পোস্টঅফিস–এর বই তে থাকা 
অ্যাকাউন্টবিবরণী, বা নমিনি/ নিযুক্ত ব্যক্তি / দাবিদার–এর একটি 
বাতিলহওয়াচেক 

(5) বীমাকৃতসদস্যের পুর্বে নমিনির মৃত্যু হলে,নমিনিরমৃত্যুরপ্রমাণপত্র 

(6) বৈধ উত্তরাধিকারীরপ্রমাণপত্র, যদি দবিদার 
বীমাকৃতব্যক্তিনিজ/্নমিনি/নিযুক্ত ব্যক্তি না হন       
 
(7) ক্লেমসম্পাদন করারজন্যঅগ্রিমপ্রাপ্তিপত্র, যথাযথভাবেপুর্নএবংস্বাক্ষরিত 
 
 



তালিকাভুক্তির তথ্যবাব্যাংক / পোস্টঅফিসেরডেটাথেকেব্যাংক / পোস্টঅফিসেরমাধ্যমেপূরণকরতেহবে 
 
 

 

 

 

অংশ3.     বীমাকৃতসদস্যেরবিষয়েবিশদবিবরণ 

1. ব্যাংক / পোস্টঅফিসেরঅ্যাকাউন্টনম্বর (ব্যাংকেরCBS / পোস্টঅফিসেররেকর্ডঅনুসারে): 
 
2. ব্যাংক / ডাকঘরনাম: 
 
3. শাখারনাম: 
 
4. শাখাIFSCকোড: 
 
5. সদস্যেরপিতা / স্বামীরনাম: 
 
6. জন্মেরতারিখ (KYCডকুমেন্টঅনসুারে): 
 
7. বীমাকারীসংস্থারনাম: 
 
8. নমিনিরনাম: 

9. ব্যাংক / পোস্টঅফিসঅ্যাকাউন্টথেকেপ্রিমিয়ামডেবিটকরারতারিখ: 

10. বীমাকারীসংস্থারঅ্যাকাউন্টেপ্রিমিয়ামপাঠানোরতারিখ: 

এটিপ্রত্যয়িতহয়েছেযেউপরেরতথ্যগুলিPMSBYতালিকাভুক্তিডেটাএবংব্যাংক / 
পোস্টঅফিসেররেকর্ডঅনুযায়ীসত্য। 

 

স্থান: 

তারিখ: 

(ব্যাংক / পোস্টঅফিসেরঅনুমোদিতকর্মকরত্ারস্বাক্ষরএবংসীল) 
 

 

প্রধানমন্ত্রীসুরক্ষাবীমাযোজনা 

 
ক্লেমসম্পাদন করারজন্যঅগ্রিমপ্রাপ্তিপত্র 

 

উপরেউল্লিখিতআমারক্লেমেরঅনুমোদনেরবিবেচনায়, আমি……………………….(বীমা 
সংস্থারনাম) র থেকে প্রাপ্ত মোট ................টাকা গ্রহন করছি 
 (স্থায়ীআংশিকঅক্ষমতারক্ষেত্রেএকলক্ষটাকাএবংস্থায়ীসম্পূর্ণঅক্ষমতাবামৃত্যুরক্ষেত্রেদু
ইলক্ষ টাকা) কেবলমাত্রসদস্যশ্রী / শ্রীমতি 
...................এরবীমাপলিসিরআওতায়আমারদাবিরসম্পূর্ণওচূড়ান্তনিষ্পত্তিএব
ংসম্পাদন করারজন্য 
 
 

সাক্ষীরস্বাক্ষরসাক্ষ
ীরনাম: 

ঠিকানা:বীমাকৃতসদস্য/নমিনি/ নিযুক্ত ব্যক্তি / দাবিদার-এরস্বাক্ষর 

তারিখ: 
 
 



 

 

ব্যাংক / 
পোস্টঅফিসেরঅনুমোদিতআধিকারিকেরপাল্টাস্বাক্ষরত
ারিখ: 

নাম: 
ব্যাংক / পোস্ট অফিসের নাম: 
শাখা: 
অফিস স্ট্যাম্প



 

দাবিদারদেরজন্যদরকারীতথ্য 
 

1. নিযুক্ত ব্যক্তিহলেন তিনি যাকে 
বীমাকৃতসদস্যতারPMSBYএনরোলমেন্টফর্মেমনোনীতকরেছেন যেহেতু 
নমিনিএকজননাবালক/নাবালিকাসেইজন্য। 

 
2.নমিনি না থাকলে বাবীমাকৃতসদস্যের পুর্বে নমিনির মৃত্যু হলে, 
বিমারদাবিদারবৈধ 
উত্তরাধিকারীউপযুক্তআদালতবাকর্তৃপক্ষকর্তৃকপ্রদত্তউত্তরাধিকারসনদবাআইনী
উত্তরাধিকারীশংসাপত্রজমাদেবেন। 

3.দুর্ঘটনামানেহঠা , অপ্রত্যাশিতএবংঅনৈতিকঘটনাবাহ্যিক, 
হিংস্রএবংদৃশ্যমানউপায়েঘটা। 

 

 4. স্থায়ীঅক্ষমতানিম্নোক্তযেকোনওটিরঅর্থ: 
 

উভয়চোখেরমোটওঅপরিশোধনযোগ্যক্ষতিবাউভয়
হাতবাপাব্যবহারক্ষতিবাএকচোখেরদৃষ্টিনষ্টহওয়া
এবংএকহাতবাপাব্যবহারহ্রাস 
 

একচোখেরচোখেরসম্পূর্ণএবংঅপরিবর্তনীয়ক্ষতি
অথবাএকহাতবাপাব্যবহারেরক্ষতি 

 
 

 5. স্থায়ীঅক্ষমতারপ্রমাণেরদলিলসমূহ: 

স্থায়ীসম্পুর্নঅক্ষমতা - 

প্রদেয়দাবিরপরিমাণদু
ইলাখটাকা 
 

স্থায়ীআংশিকঅক্ষমতা- 
প্রদেয়দাবিরপরিমাণএ
কলাখটাকা 



F.I.R.বাপাঁচনামাসহ (ক) সিভিলসার্জনদ্বারাপ্রদত্তপ্রতিবন্ধীশংসাপত্রএবং 

(খ) হাসপাতালেররেকর্ডএকইসমর্থনকরে। 
 

6. দুর্ঘটনারকারণেমৃত্যুরসমর্থনেনথিগুলিনিম্নলিখিতযেকোনওএকটিহতেপারে: 
(1) (ক), (খ) এবং (গ) নিম্নরূপ: 

(ক) মৃত্যুরপ্রমাণহিসাবেনীচেতালিকাভুক্তকোনদলিল: 

(i) মৃত্যুশংসাপত্র (রাজ্যসরকার দ্বারা 
নিযুক্তস্থানীয়জন্মওমৃত্যুরনিবন্ধকেরদ্বারাজারিকরাহয়)  

(ii) মৃতব্যক্তিরবিষয়েহাসপাতালেরডিসচার্জ সারসংক্ষেপ / শংসাপত্র,  
তারনাম, পিতার / স্বামীরনাম, ঠিকানাএবংতারিখ, সময়উল্লেখকরে 
এবংমৃত্যুরকারণ 
(iii) 
সর্বশেষউপস্থিতরেজিস্টার্ডমেডিকেলপ্র্যাকটিশনারদ্বারাপ্রদত্তশংসাপ
ত্র 
(ইন্ডিয়ানমেডিকেলকাউন্সিলেরসাথেনিবন্ধিতডাক্তার) 
যাতেমৃতব্যক্তিরনাম, পিতার / স্বামীরনাম, ঠিকানাএবংতারিখ, 
সময়এবংমৃত্যুরকারণউল্লেখকরা থাকবে, 
যারওপরকেন্দ্রীয়বারাজ্যসরকারেরগেজেটেডঅফিসারদ্বারাতারসীলমোহরব
ামৃতঅ্যাকাউন্টধারীরব্যাঙ্কবাকোনওসরকারীব্যাংকেরকোনওঅফিসারদ্ব
ারাবাযেকোনওসরকারীবীমাসংস্থারঅফিসারএরপাল্টাস্বাক্ষর থাকবে । 

(খ) এফআইআর / পাঁচনামা 
(গ) ময়নাতদন্তপ্রতিবেদন 

 
(2) ডিসট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট/ কালেক্টর/ ওই জেলার ডেপুটি কমিশনার/বাকোনওএক্সেক্যুটিভ  

ম্যাজিস্ট্রেট (অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, মহকুমাম্যাজিস্ট্রেট,তহসিলদার / 
তালুকদারইত্যাদি)কর্তৃক,প্রকল্পের ক্লেম নিষ্পত্তিরজন্য 
নির্ধারিতফর্মেবীমাকৃতসদস্যেরবিষয়েশংসাপত্রজারিকরাহয়। 

(3) সাপেরকামড় / 
গাছথেকেপড়েযাওয়াইত্যাদিদুর্ঘটনারকারণেমৃত্যুরক্ষেত্রেহাসপাতালেররেকর্ডমৃতস
দস্যেরনাম, পিতার / স্বামীরনাম, ঠিকানাএবংনাম,তারিখ, 
সময়এবংমৃত্যুরকারণউল্লেখকরে, উপরের (ক), (খ) এবং (গ) এরপরিবর্তে। 

7.আকাঙ্ক্ষিত তবে বাধ্যতামূলক নয়। 
 
8.আবেদনকারীরপরিচয়েরসমর্থনেনথিটিহতেপারেআধারকারড্বানির্বাচনীফটোপরিচয়প
ত্র [ইপিক] বাMGNREGAকার্ডবাড্রাইভিংলাইসেন্সবাপ্যানকার্ডবাপাসপোর্ট। 



 
 

প্রধানমন্ত্রিসুরক্ষাবিমাযোজনা 
 

 
বীমা সংস্থার নাম ব্যাঙ্কেরনাম/পোস্টঅফিস 

লোগো                    পরিকল্পনারলোগো লোগো 
 
 
সম্মতি-তথা-ঘোষণাফর্ম 
 

আমি এতদ্বারা‘প্রধানমন্ত্রি সুরক্ষা বীমা 
যোজনা'রসদস্যহওয়ারজন্য………………………………….(বীমা সংস্থারনাম) 
কে আমারসম্মতিদিচ্ছিযামাস্টারপলিসিনং ......................... 
এরঅধীনেআপনারব্যাংক / পোস্টঅফিসদ্বারাপরিচালিতহবে। (প্রাক-
মুদ্রিতহতেহবে) 
 
আমিআপনাকেএখানেরমাধ্যমেআপনারশাখায়আমারঅ্যাকাউন্টথেকে20/ - 
টাকা(কেবলমাত্রকুড়ি টাকা)ডেবিটকরারঅনুমতিদিচ্ছি, PMSBY- 
এরআওতায়দুর্ঘটনাজনিত২লক্ষটাকা বীমাকভারেরপ্রিমিয়ামেরজন্য 
(দুর্ঘটনারকারণেমৃত্যুবাস্থায়ীঅক্ষমতারক্ষেত্রেপরিশোধযোগ্যদাবি)।এছাড়াও,
আমিআপনাকেভবিষ্যতেপ্রতিবছর২৫শেমেপরবর্তীএবং১লাজুন বা তার পুর্ব 
তারিখেরমধ্যে,পরবর্তীনির্দেশনাদেওয়াপর্যন্ত,20/ - টাকা  (কেবলমাত্রকুড়ি 
টাকা), বাসময়সময়েনির্ধারিত অন্য যেকোনপরিমাণটাকা 
(যদিপ্রিমিয়ামসংশোধনকরাহয়তবেঅবিলম্বেঅবহিতকরাযেতেপারে),প্রকল্পের
আওতায়কভারেজনবায়নেরজন্যডেবিটকরারঅনুমতিদিচ্ছি। 
 
আমিএইপ্রকল্পেরবিষয়েপ্রিমিয়ামডেবিটকরারজন্যঅন্যকোনওব্যাংক / 
পোস্টঅফিসকেঅনুমোদিতকরিনি।আমিসচেতনযে,আমারদ্বারাএইস্কিমেরজন্যএ
কাধিকতালিকাভুক্তিরক্ষেত্রেও, 
আমারবীমাকভারটিশুধুমাত্র২লক্ষটাকারমধ্যেসীমাবদ্ধথাকবেএবংএকাধিকতালিকা
ভুক্তিরজন্যআমারদ্বারাপ্রদত্তপ্রিমিয়ামবাজেয়াপ্তহতেপারে। 

আমিস্কিমেরবিধিগুলিপড়েছিএবংবুঝতেপেরেছিএবংএরমাধ্যমেআমিএইপ্রকল্পেরসদ
স্যহওয়ারজন্যআমারসম্মতিদিচছ্ি। 

আমিব্যাংক / পোস্টঅফিসকে জন্যঅনুমোদিতকরছি যে,নীচেপ্রদত্তআমারব্যক্তিগত 

বিবরণটি,প্রয়োজনঅনুসারে,গ্রুপবীমাপ্রকল্পেআমার নামের 
অন্তর্ভুক্তিরজন্য…………………………….(বীমা সংস্থারনাম) কে প্রদান্ করতে 
পারেন । 
 

মন্তব্য: 

@ বীমাকভার: 

দুর্ঘটনারকারণেস্থায়ীঅক্ষমতাবামৃত্যুরক্ষেত্রেদুইলাখটাকার 

আংশিকঅক্ষমতারক্ষেত্রেএকলক্ষটাকা 
 
 
 
 
 



 
 

স্থায়ীঅক্ষমতাহ'লনিম্নলিখিতযেকোনওএকটি: 
স্থায়ীসম্পুর্নঅক্ষমতা - 
উভয়চোখেরসম্পূর্ণএবংঅপরিশোধনযোগ্যক্ষতিবাউভয়হাতবাপা
ব্যবহারক্ষতিবাএকচোখেরদৃষ্টিনষ্টএবংএকহাতবাপায়েরব্যবহার
ক্ষতি 
 
স্থায়ীআংশিকঅক্ষমতা - 
একচোখেরসম্পূর্ণএবংঅপরিশোধনযোগ্যক্ষতিবাএকহাতবাপাব্যবহারেরক্ষতি 
 
দুর্ঘটনামানেহঠা , অপ্রত্যাশিতএবংঅনৈতিকঘটনাবাহ্যিক, 
হিংস্রএবংদৃশ্যমানউপায়েঘটা। 
 
গ্রাহকের অ্যাকাউন্ট থেকে প্রিমিয়াম অটো-ডেবিটহওয়ার তারিখ থেকে ঝঁুকি  
কভার শুরু হবে। 
 

অ্যাকাউন্টধারীরনাম 
** 

  পিতার / 
স্বামীরনাম** 

  

অ্যাকাউন্টধারীর 
ঠিকানা 

 শহর/টাউন/গ্রামেরনাম  

জেলার নাম  রাজ্যের নাম  

পিনকোড  অ্যাকাউন্টধারীর 
মোবাইল নম্বর 

 

বয্াংক / পোস্ট 
অফিস অ্যাকাউন্ট 
নং ** 

  ব্যাংকশাখার IFSC 
কোড ** 

  

জমা দেওয়া KYC * 
নথিরনাম 

 KYC * আইডিনম্বর  

PAN নমব্র, উপলব্ধ 
থাকলে ** 

  আধারনম্বর, উপলব্ধ 
থাকলে ** 

  

জন্ম তারিখ **   ইমেইলআইডি**   

কোনও অক্ষমতায় 
ভুগছেন কিনা 

  যদিহ্যাঁ, এর বিশদ   

নমিনির নাম ও 
ঠিকানা 

  নমিনিরজন্ম তারিখ **   

  অ্যাকাউন্টধারীরসাথে 
নমিনির সম্পর্ক 

  

অভিভাবক / 
নিযুক্তের নাম ও 
ঠিকানা 
(নমিনি যদি নাবালক 
হয়) 

  অভিভাবক / নিযুক্তের 
সাথে নমিনির সম্পর্ক 

  



 
 

            
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

নমিনির মোবাইল 
নম্বর 

  অভিভাবক / নিযুক্তের 
মোবাইল নম্বর 

  

নমিনির ইমেইল 
আইডি 

  অভিভাবক / নিযুক্তের 
ইমেইল আইডি 

  



 

আমিএখানেআমারপরিচয়েরপ্রমাণহিসাবে (KYC*) আমার…………………. 
এরএকটিঅনুলিপিসংযুক্তকরছিএবংএইপ্রকল্পেরআওতায়উপরোক্তনমিনিকেমন
োনীতকরছি।নমিনিনাবালকহওয়ারকারণেতারঅভিভাবকউপরোক্তহিসাবেনিযুক্তহ
য়েছেন। 
 
* আধারকার্ডবানির্বাচনীফটোপরিচয়পত্র (EPIC) 
বাMGNREGAকার্ডবাড্রাইভিংলাইসেন্সবাপ্যানকার্ডবাপাসপোর্ট 
 
আমিএতদ্বারাঘোষণাকরছিযে,উপরোক্তবিবৃতিগুলিসকলক্ষেত্রেইসত্যএবংআমি
সম্মতি জানাচ্ছিএবংঘোষণাকরছিযে,উপরোক্ততথ্যগুলিউপরোক্তস্কিমটিতে 
আমার 
অন্তর্ভুক্তিরভিত্তিগঠনকরবেএবংযদিকোনওতথ্যঅসত্যপ্রমাণিতহয়তবেএইপ্র
কল্পেআমারসদস্যতাবাতিল হিসাবেবিবেচিতহবে 
 

তারিখ:  স্বাক্ষর 

ঠিকানা: 
 

**নিশ্চিতকরাহয়েছেযেআবেদনকারীরবিশদবিবরণএবংস্বাক্ষরএইব্যাংক / 
পোস্টঅফিসেরসাথেউপলব্ধরেকর্ডগুলি 
(বাআবেদনকারীদ্বারাজমাদেওয়াKYCডকুমেন্ট, যদিতাব্যাংক / 
পোস্টঅফিসেরকাছেনাপাওয়াযায়) থেকেযাচাইকরাহয়েছে। 

 

ব্যাংক / 
পোস্টঅফিসেরকর্মকর্তারস্বাক্ষর 

তারিখ: 
(ব্যাংক / পোস্টঅফিসেরশাখারনামএবংকোডসহরাবারস্ট্যাম্প) 

 
অফিসব্যবহারেরজন্য 
 

এজেন্টের/ব্যাংকিং 
করেসপন্ডেন্টেরনাম 
(BC) 

  এজেন্ট/BC 
কোডনং 

  

এজেন্ট / BC এর 
ব্যাংক A/c এর 
বিশদ 
 

  এজেন্ট / BC এর 
স্বাক্ষর 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

বীমার স্বীকৃতিস্লিপতথাসার্টিফিকেট অফইনসুরেন্স 
 
 

আমরাএতদ্বারাশ্রী...................হোল্ডিং ব্যাংক / পোস্ট অফিস
 অ্যাকাউন্টনং............... 

এরকাছথেকে " সম্মতি-তথা-ঘোষণাফর্ম"-এরপ্রাপ্তিস্বীকার করছিএবং
যিনি………………………….র(বীমা সংস্থারনাম) মাস্টারপলিসিনং 
..................... এরঅধীনে‘প্রধানমন্ত্রি সুরক্ষা বীমা 
যোজনা'রসদস্যহওয়ারজন্যউপরোক্তব্যাংক / পোস্টঅফিসঅ্যাকাউন্টথেকেঅটো-ডেবিট 
এরসম্মতিএবংঅনুমোদন দিয়েছেন , 
যাযোগ্যতারবিষয়েপ্রদত্ততথ্যেরসঠিকতারসাপেক্ষেএবংপ্রিমিয়ামপ্রাপ্তির বিনিময়ে 
স্বীকৃতি হবে 

 

 
 
 
 
ব্যাংক / 
পোস্টঅফিসেরঅনুমোদিতকর্মকর্তারস্বাক্
ষর 
 
তারিখ: 
 
অফিসসিল 



 

প্রধান মন্ত্রী নিরাপত্তা বিমা যোজনার নিয়ম )1.6.2022 থেকে কার্যকর ( 
 

স্কিমের বিশদ বিবরণ: 

PMSBY হল একটি দুর্ঘটনা বীমা প্রকল্প যা দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু এবং 
দুর্ঘটনার কারণে মৃত্যু বা অক্ষমতার জন্য কভার প্রদান করে। এটি একটি 
এক বছরের কভার হবে ,যাপ্রতিবছর পুনর্নবীকরণযোগ্য। এই স্কিমটি পাবলিক 
সেক্টর জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি )PSGICs) এবং প্রয়োজনীয় 
অনুমোদনের সাথে একই শর্তে পণ্য অফার করতে ইচ্ছুক অন্যান্য সাধারণ 
বীমা কোম্পানিগুলির মাধ্যমে অফার/পরিচালিত হবে এবং এই উদ্দেশ্যে 
ব্যাঙ্ক  /পোস্ট অফিসের সাথে চুক্তিবদ্ধ হবে৷ অংশগ্রহণকারী 
ব্যাঙ্ক/পোস্ট অফিস তাদের গ্রাহকদের জন্য এই স্কিমটি বাস্তবায়নের 
জন্য এই জাতীয় যে কোনও বীমা সংস্থাকে নিযুক্ত করতে মুক্ত থাকবে। 
 

কভারেজের সুযোগ  :অংশগ্রহণকারী ব্যাঙ্ক/পোস্ট অফিসে 18 থেকে 70 বছর 
বয়সী সমস্ত ব্যাঙ্ক/পোস্ট অফিস অ্যাকাউন্টধারীরা যোগদানের অধিকারী 
হবেন। এক বা বিভিন্ন ব্যাঙ্ক/পোস্ট অফিসে একাধিক ব্যাঙ্ক/পোস্ট 
অফিস অ্যাকাউন্টের ক্ষেত্রে ,ব্যক্তি শুধুমাত্র একটি ব্যাঙ্ক/পোস্ট অফিস 
অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে স্কিমে যোগদানের জন্য যোগ্য হবেন। ব্যাঙ্ক/পোস্ট 
অফিস অ্যাকাউন্টের জন্য আধার প্রাথমিক KYC হবে। 
 

তালিকাভুক্তির পদ্ধতি  /সমযক়াল :কভারটি 1লা জুন থেকে 31শে মে পর্যন্ত 
এক বছরের সময়ের জন্য বিস্তৃত হবে যার জন্য মনোনীত ব্যাঙ্ক/পোস্ট 
অফিস অ্যাকাউন্ট থেকে স্বয়ংক্রিয় -ডেবিট দ্বারা যোগদান  /অর্থপ্রদান 
করার বিকল্পটি নির্ধারিত ফর্মগুলির মাধ্যমে প্রতি বছরের 31শে মে এর 
মধ্যে জমা দিতেহবে।পূর্ণ বার্ষিক প্রিমিয়াম পেমেন্ট করে পরবর্তীতে 
যোগদান করা সম্ভব হবে। যাইহোক ,আবেদনকারীরা তালিকাভুক্তি/স্বয়ংক্রিয়-
ডেবিটের জন্য একটি অনির্দিষ্ট  /দীর্ঘ বিকল্প দিতে পারেন ,শর্তাবলী সহ 
স্কিমটি চালিয়ে যাওয়া সাপেক্ষে যা অতীতের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সংশোধিত 
হতে পারে। যে ব্যক্তিরা কোন সময়ে স্কিম থেকে প্রস্থানকরবেন তারা 
উপরের পদ্ধতির মাধ্যমে ভবিষ্যতের বছরগুলিতে পুনরায় স্কিমটিতে যোগ দিতে 
পারেন। প্রতিবছর যোগ্য নতুন প্রবেশকারী ব্যক্তি বা বর্তমানে যোগ্য 
ব্যক্তি যারা আগে যোগদান করেননি তারা ভবিষ্যতের বছরগুলিতে যোগদান 
করতে সক্ষম হবেন যখন স্কিমটি চলছে। 
 

সুবিধা :নিম্নলিখিত টেবিল অনুযায়ী: 
 



 সুবিধার সারণী মোট বীমা 
ক মৃত্যু 2লাখটাকা 
খ উভয ়চোখের সম্পূর্ণ এবং অপূরণীয় ক্ষতি বা উভয ়হাত

বা  

পা  -এর ব্যবহারের ক্ষতি বা একটি চোখের দৃষ্টিশক্তি হ্রাস
এবং ক্ষতিবা হাত বা পায়ের ব্যবহারের ক্ষতি 

 

2লাখটাকা 

গ একটি চোখের দৃষ্টিশক্তির সম্পূর্ণ এবং অপূরণীয ়ক্ষতি
বা  

এক হাত বা পায়ের ব্যবহারের ক্ষতি 

1লাখটাকা 

 

প্রিমিয়াম  :প্রতি সদস্য প্রতি বার্ষিক 20/-টাকা । স্কিমের অধীনে প্রতিটি 
বার্ষিক কভারেজ সময়ের 1 লা জুন বা তার আগে এক কিস্তিতে 'অটো ডেবিট '

সুবিধার মাধ্যমে অ্যাকাউন্টধারীর ব্যাঙ্ক/পোস্ট অফিস অ্যাকাউন্ট থেকে 
প্রিমিয়াম কাটা হবে । যাইহোক ,যে ক্ষেত্রে 1লা জুনের পরে অটো ডেবিট 
হয় ,ব্যাঙ্ক/পোস্ট অফিসের প্রিমিয়ামের অটো ডেবিট হওয়ার তারিখ থেকে 
কভার শুর ুহবে। বার্ষিক দাবির অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রিমিয়াম পর্যালোচনা 
করা হবে। 

যোগ্যতার শর্ত  :অংশগ্রহণকারী ব্যাঙ্ক/পোস্ট অফিসের ব্যক্তিগত 
ব্যাঙ্ক/পোস্ট অফিস অ্যাকাউন্টধারীদের বয়স 18 বছর )সম্পূর্ণ (এবং 70 বছর 
)জন্মদিনের কাছাকাছি বয়স (যারা উপরোক্ত পদ্ধতি অনুযায়ী অটো-ডেবিট 
যোগদান/সক্রিয় করতে তাদের সম্মতি দেবেন তাদের স্কিমে নথিভুক্ত করা 
হবে। 

মাস্টার পলিসি হোল্ডার  :অংশগ্রহণকারী ব্যাঙ্ক/পোস্ট অফিস 
অংশগ্রহণকারী গ্রাহকদের পক্ষে মাস্টার পলিসি হোল্ডার হবে। একটি সহজ 
এবং গ্রাহক বান্ধব প্রশাসন এবং দাবি নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া সংশ্লিষ্ট সাধারণ 
বীমা কোম্পানি অংশগ্রহণকারী ব্যাঙ্কগুলির সাথে পরামরশ্ করে চূড়ান্ত 
করেছে৷ 
 

কভারের সমাপ্তি  :সদস্যের জন্য দুর্ঘটনা কভার নিম্নলিখিত ইভেন্টগুলির 
যেকোনো একটিতে সমাপ্ত হবে এবং এর অধীনে কোন সুবিধা প্রদেয় হবে 
না: 
 

1) 70 বছর বয়সে পৌঁছালে )বয়স নিকটতম জন্মদিন(। 
 



2) ব্যাঙ্ক/পোস্ট অফিসে অ্যাকাউন্ট বন্ধ করা বা বীমা কার্যকর রাখার 
জন্য ব্যালেন্সের অপর্যাপ্ততা। 
 

3) যদি একজন সদস্য একাধিক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে কভার করেন এবং বীমা 
কোম্পানির দ্বারা অসাবধানতাবশত প্রিমিয়াম পাওয়া যায় ,তবে বীমা কভার 
শুধুমাত্র একটি ব্যাঙ্ক/পোস্ট অফিস অ্যাকাউন্টের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে 
এবং ডুপ্লিকেট বীমা)গুলি (এর জন্য প্রদত্ত প্রিমিয়াম দায়বদ্ধ থাকবে 
বাজেয়াপ্ত করা 
 

4) যদি কোনও প্রযুকত্িগত কারণে যেমন নির্ধারিত তারিখে অপর্যাপ্ত 
ব্যালেন্স বা কোনও প্রশাসনিক সমস্যার কারণে বীমা কভার বন্ধ হয়ে যায ়,

তবে শর্তাবলী সাপেক্ষে সম্পূর্ণ বার্ষিক প্রিমিয়াম প্রাপ্তির পরে এটি 
পুনঃস্থাপন করা যেতে পারে। এই সময়ের মধ্যে ,ঝুঁকি কভার স্থগিত করা হবে 
এবং ঝুঁকি কভার পুনঃস্থাপন করা হবে বীমা কোম্পানির নিজস্ব বিবেচনার 
ভিত্তিতে। 
 

5) অংশগ্রহণকারী ব্যাঙ্কগুলি সেই মাসেই প্রিমিয়ামের পরিমাণ কেটে নেবে 
যখন স্বয়ংক্রিয় ডেবিট বিকলপ্ দেওয়া হবে ,বিশেষত প্রতি বছরের মে মাসে ,
এবং সেই মাসেই বীমা কোম্পানির বকেয়া অর্থ প্রেরণ করবে৷ 
 

প্রশাসন  :স্কিম ,উপরোক্ত সাপেক্ষে ,বীমা কোমপ্ানির দ্বারা নির্ধারিত 
স্ট্যান্ডার্ড পদ্ধতি অনুযায়ী পরিচালিত হবে। ডেটা প্রবাহ প্রক্রিয়া এবং 
ডেটা প্রফরমা আলাদাভাবে প্রদান করা হবে। 
 

'অটো-ডেবিট 'প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিরধ্ারিত সময়ের মধ্যে অ্যাকাউন্টধারীদের 
কাছ থেকে উপযুক্ত বার্ষিক প্রিমিয়াম পুনরুদ্ধার করা অংশগ্রহণকারী 
ব্যাঙ্ক/পোস্ট অফিসের দায়িত্ব হবে । 
 

নির্ধারিত প্রফর্মায় তালিকাভুক্তি ফর্ম  /অটো-ডেবিট অনুমোদন 
অংশগ্রহণকারী ব্যাঙ্ক  /পোস্ট অফিস দ্বারা প্রাপ্ত এবং ধরে রাখতে হবে। 
দাবির ক্ষেত্রে ,বীমা কোম্পানি একই দাখিল চাইতে পারে। বীমা কোম্পানী যে 
কোন সময়ে এই নথিগুলির জন্য কল করার অধিকার সংরক্ষণ করে। 
 

স্বীকৃতি স্লিপটিকে বীমার একটি স্বীকৃতি স্লিপ-কাম-শংসাপত্রে পরিণত করা 
যেতে পারে। 



পরিস্থিতির প্রয়োজন হলে একটি নতুন ভবিষ্যতের পুনর্নবীকরণ তারিখ শুর ু
করার আগে স্কিমটি বন্ধ করে দেওয়া হবে। 

প্রিমিয়ামের বরাদ্দকরণ : 
 

1) বীমা কোম্পানিকে প্রদেয় বীমা প্রিমিয়াম :Rs. প্রতি সদস্য প্রতি বার্ষিক 
20/- 

বীমাকারীর দ্বারা ব্যবসায়িক সংবাদদাতা ,এজেন্ট ইত্যাদিকে প্রদেয় কমিশন  :

সদস্য প্রতি 1/- টাকা )শুধুমাত্র নতুন তালিকাভুক্তির জন্য(। 
 

3) বীমাকারীর দ্বারা অংশগ্রহণকারী ব্যাঙ্ককে প্রদেয় প্রশাসনিক খরচ :প্রতি 
সদস্য প্রতি বার্ষিক 1/- টাকা 
 

দ্রষ্টব্য :ব্যবসায়িক সংবাদদাতা ,এজেন্ট ইত্যাদিকে প্রদেয় কমিশনের পরিমাণ 
আইটেম 2-এ উল্লেখ করা হয়েছে প্রদেয় বীমা প্রিমিয়াম আইটেম 1 এ উল্লেখ 
করা হয়েছে(। 
 
 
 


