প্রধানমন্ত্রীর জীবন জজযাতি তবমা জ াজনা (তিএমজজজজতবওযাই)
দাবী- ও -তিসচাজজ ফমজ
(বীমাকৃি সদজসযর মৃ িযযর 30 তদজনর মজধয অগ্রাতধকার তিসাজব জমা তদজি িজব)
মজনানীি দ্বারা িূ রণ করা
(বা মজনানীি বযতি তদ নাবালক িন িজব িার তন য ি বযতি ১, এবং মজনানযন না করা থাজক বা মজনানীি
প্রাথী বীমাকৃি সদজসযর আজে মৃ িযয ঘজে িজব দাবীদার ২ তিসাজব বীমাকৃি সদজসযর আইনেি উত্তরাতধকারী)
পর্ব ১: পপএমজেজেপর্ওয়াইজযর আওত়ায নপিভুক্ত সদজসের পর্র্রণ
(১) নাম:
(২) ঠিকানা:
(৩) শির/নের /গ্রাজমর নাম -------------------- জজলার নাম ----------------------(৪) রাজজযর নাম----------------------- তিন জকাি------------(৫) বযাঙ্ক / জিাস্ট অতফজসর অযাকাউন্ট নম্বর:
(৬) মৃ িযযর িাতরখ:
(৭) মৃ িযযর কারণ (দুঘজেনা ৩ বা অনয জকানও কারণ দযা কজর তনতদজ ষ্ট করুন):
(৮) মৃ িযযর প্রমাণ তিসাজব সং য ি নতথসমূ ি ৪ (বা, প্রকজের জ ােদাজনর ৩০ তদজনর মজধয দুঘজেনার কারজণ
মৃ িযযর জেজে, দুঘজেনাজতনি মৃ িযযর প্রমাণ ৫):
(৯) আধার নম্বর ৬:
(১০) আযকজরর স্থাযী অযাকাউন্ট নম্বর (PAN) ৬:

পর্ব ২. নপমপনর পর্র্রণ:
(বা মজনানীি বযতি তদ নাবালক িন িজব িার তন য ি বযতি ১, এবং মজনানযন না করা থাজক বা মজনানীি
প্রাথী বীমাকৃি সদজসযর আজে মৃ িযয ঘজে িজব দাবীদার ২ তিসাজব বীমাকৃি সদজসযর আইনেি উত্তরাতধকারী)
(১) মজনানীি বযতির নাম:
(২) মজনানীি বযতির বযস:
(৩) তদ মজনানীি বযতি নাবালক িন, তন য ি বযতি এর নাম ১:
(৪) তদ মজনানযন না থাজক বা মজনানীি বযতির বীমাকৃি সদজসযর আজে মৃ িযয িয জসজেজে দাবীদাজরর
নাম ২
(৫) বীমাকৃি সদজসযর িূ জবজ মজনানীি প্রাথীর মৃ িযয িজল মজনানীি বযতির মৃ িযযর প্রমাণ ৪:
(৬) মৃ ি বযতির সাজথ মজনানীি বযতির / দাতবদার সম্পকজ :
(৭) জ াোজ াজের জমাবাইল নম্বর:
(৮) জ াোজ াজের ইজমল ঠিকানা:
(৯) জ াোজ াজের ঠিকানা:
(১০) মজনানীি বযতি / তন য ি বযতি/ দাবীকারীর তবশদ (জেে মি):
(ক) দাতবর িতরমাণ জ বযাংক অযাকাউজন্ট জপ্ররণ করা িজব জসই অযাকাউজন্ট তবশদ তববরণ:
১)অযাকাউন্ট নম্বর:
২) বযাংজকর নাম:
৩) শাখা আইএফএস জকাি(IFS):
(খ) আধার নম্বর ৬:

(ে) আযকজরর PAN ৬:
(ঘ) িতরচজযর প্রমাণ তিসাজব তনবদ্ধ KYC িথয ৭:
আতম এখাজন জঘাষণা করতি জ উিজর জমা জদওযা তববরণগুতল আমার সবজি জ্ঞাজন সিয, এই দাতবর
সমথজজন য ি নতথগুতলও আসল এবং এর আজে আতম মৃ ি সদজসযর PMJJBY সংক্রান্ত বা মৃ ি বযতির অথজ
বযাংক বা জিাস্ট অতফজসর অনয জ জকান অযাকাউজন্ট দাবী কতরতন।
িাতরখঃ
(মজনানীি বযতি / তনজযােকারী বযতি / দাতবদার এর স্বাের)
সংযু ক্ত নপি :
(১) বীমাকৃি সদজসযর মৃ িযযর প্রমাণ ৪ (িতলতসজি জ ােদান / িয নরায জ ােদাজনর ৪৫ তদজনর মজধয দুঘজেনার
কারজণ মৃ িযয িজল মৃ িযযর প্রমাণ)
(২) তনিি সদসয এবং মজনানীি বযতির / তন য ি বযতির/ দাবীদার আধার নম্বর এবং িযান নম্বর ৬
(৩) KYC িকুজমন্ট ৭ মজনানীি বযতির / তন য ি বযতির / দাবীদারজক
(৪) িাসবয জকর প্রথম দুটি িৃ ষ্ঠাগুতল, বা বযাঙ্ক অযাকাউন্ট তববৃ তি া অযাকাউজন্টর তববরণ প্রদশজন কজর, বা
মজনানীি বযতির / তনজযােকারী বযতির / দাতবদাজরর অযাকাউজন্টর বাতিলকৃি জচক।
(৫) মজনানীি বযতির তদ বীমাকৃি সদজসযর িূ জবজ মৃ িযয িয, িজব মজনানীি বযতির মৃ িযযর প্রমাণ ৪
(৬) তদ দাতবদার মজনানীি বযতির / তন য ি বযতি না িন জসজেজে দাবীদাজরর আইতন উত্তরাতধকার িওযার
প্রমাণ
(৭) থা থভাজব িূ রণ এবং স্বােতরি দাবীর অতগ্রম প্রাতির তিসচাজজ িাতলকাভযতি / বযাংজকর িথয জথজক
বযাঙ্ক দ্বারা িূ রণ করা
নপিভুক্ত তিে র়্া র্ে়াঙ্ক /জপ়াস্ট অপিজসর তিে থিজে এটি র্ে়াঙ্ক /জপ়াস্ট অপিস পূ রন েরজর্
পর্ব ৩: মৃ ত র্ীম়ােৃত সদজসের পর্ষজয পর্শদ পর্র্রণ

১. বযাঙ্ক অযাকাউন্ট নম্বর (বযাংজকর CBS অনয সাজর):
২. বযাংজকর নাম:
৩. শাখার নাম:
৪. শাখা IFS জকাি:
৫. মৃ ি সদজসযর তিিা / স্বামীর নাম:
৬. জজের িাতরখ (KYC িকুজমন্ট অনয সাজর):
৭. বীমাকারীর নাম:
৮. মজনানীি বযতির নাম:
৯. বযাংক অযাকাউন্ট জথজক তপ্রতমযাম জিতবে িওযার িাতরখ:
১০. বীমাকারীর অযাকাউজন্ট তপ্রতমযাম িাঠাজনার িাতরখ:
এটি প্রিযতযি করা িজে জ উিজরর িথযগুতল PMJJBY িাতলকাভযতির িথয এবং বযাংজকর জরকিজ
অনয াযী সিয।
স্থান:
িাতরখ:
(বযাংজকর অনয জমাতদি কমজকিজ ার স্বাের এবং সীল)

প্রধ়ানমন্ত্রীর েীর্ন থেে়াপত পর্ম়া থয়ােন়া
দ়াপর্ থমট়াজন়ার েনে অপিম প্র়াপি
উিজর উতিতখি আমার দাবীর অনয জমাদজনর তবজবচনায,আতম এিদ্বারা ____________ (বীমাকারীর নাম)
এর কাি জথজক উি িতলতসর অন্তেজি শ্রী/শ্রীমিী____________ বীমার কভার স্বরূি িূ ণজ ও চূড়ান্ত
তনষ্পতত্ত জতনি এবং আমার দাতবর খালাস রূজি ২ লে োকা অজঙ্কর অথজ গ্রিণ করতি।
সােীর স্বাের
সােীর নাম:
ঠিকানা:
মজনানীি / তনজযােকারী / দাতবদার স্বাের:
িাতরখ:
বযাংজকর অনয জমাতদি কমজকিজ ার িাল্টা স্বাের
িাতরখ:
নাম:
বযাংজকর নাম:
শাখা:
বযাংক শাখার অতফস স্টযাম্প:

দ়ার্ীদ়াজরর েনে প্রজয়ােনীয তিে়াপদ
১

তন য ি বযতি িার তিএমজজজজতবওযাই এনজরালজমন্ট ফমজ-এ জ খাজন মৃ ি বযতির দাতবদার নাবালক
জসখাজন ওটি তবজশষভাজব উজিখ কজর জদজব।
২ একজন

দাতবদার ার মজনানযন জনই বা মজনানীি বযতি তবমা গ্রিজণর িজর িাাঁর অতিত্ব জাতনজযজিন িাাঁজক
আইনী উত্তরাতধকারী িজি িজব এবং উি য ি আদালি বা কিৃজিে কিৃজক প্রদত্ত উত্তরাতধকাজরর প্রমান বা
আইনী উত্তরাতধকারী শংসািে জমা তদজি িজব।
৩ দুঘজেনার

অথজ িঠাৎ, অপ্রিযাতশি এবং অতনোকৃি ঘেনা া বাতিযক, তিংস্র এবং দৃশযমান উিাজয ঘজে।
নীতিমালায জ ােদান / িয নরায জ ােদাজনর িাতরখ জথজক ৪৫ তদজনর মজধয মৃ িযযর ঘেনা ঘেজল জকানও দাতব
দুঘজেনার কারজণ মৃ িযযর জেজে বাজদ জদওযা িজব না।
৪

মৃ তুের প্রম়াজণর সমিব জন দপিি পনম্নপিপিত থয থে়ানও এেটি হজত প়াজর:

(i)মৃ িযয শংসািে (স্থানীয অঞ্চজলর জনয রাজয সরকার তন য ি জে ও মৃ িযযর তনবন্ধজকর দ্বারা জাতর করা িয)
(ii)িাসিািাল জথজক মৃ িযযর সারসংজেি / সাটিজতফজকে জ খাজন মৃ ি বযতির নাম, তিিার নাম / স্বামীর নাম,
ঠিকানা এবং মৃ িযযর িাতরখ, সময এবং কারণ উজিখ করা থাকজব।
(iii) তনবতন্ধি জমতিজকল প্রযাকটিশনার (ইতিযান জমতিজকল কাউতিজলর সাজথ তনবতন্ধি িািার) দ্বারা প্রদত্ত
শংসািে জ খাজন িাাঁর নাম, িাাঁর তিিার / স্বামীর নাম, ঠিকানা এবং মৃ িযযর িাতরখ, সময এবং কারণ উজিখ
করা থাকজব এবং া জকন্দ্রীয বা রাজয সরকাজরর জেজজজেি অতফসার বা মৃ ি অযাকাউন্টধারীর বযাজঙ্কর
জকানও কমজকিজ া বা জকানও সরকারী জসক্টজরর বযাংক বা জকানও সরকারী খাজির বীমাকারীর দ্বারা িার
তসজলর সাজথ প্রমাণ তিজসজব জদখাজি িজব।
(iv)কাউন্টার য ি সংতিষ্ট জজলার জজলা মযাতজজেে / কাজলক্টর / জজলা প্রশাসক কিৃজক মৃ ি বযতির
সম্মতিজি প্রদত্ত শংসািে, বা িার দ্বারা অনয জমাতদি জকান তনবজািী মযাতজজেে (অতিতরি জজলা
মযাতজজেে, মিকুমা মযাতজজেে, িিতসলদার / িালয কদার ইিযাতদ) দ্বারা প্রকজের জনয দাতব তনষ্পতত্ত
িদ্ধতিজি তনধজাতরি ফমজ
৫

দুর্ব টন়ার ে়ারজণ মৃ তুের সমিব জন পনম্নপিপিত থয থে়ানও এেটি নপি হজত প়াজর:

(১)মৃ িযযর প্রমাজণর জনয উিজরর িাতলকাভযি নতথগুতলর সাজথ (ক) এফআইআর বা িাঞ্চনামা এবং (খ)
জিাস্টমজেজম তরজিােজ
(২) প্রকজের দাতব তনস্পতত্তর িদ্ধতি বতণজি তনতদজ ষ্ট ফজমজ সংতিষ্ট জজলা জজলা মযাতজজেে / কাজলক্টর / জজলা
প্রশাসক বা জকানও তনবজািী মযাতজজেে (অতিতরি জজলা মযাতজজেে, মিকুমা মযাতজজেে, িিতসলদার /
িালয কদার, ইিযাতদ) কিৃজক জাতর করা সাটিজতফজকে ।
(৩) সাজি কাো /োি জথজক িড়া ইিযতদ কারজন দুঘজেনায মৃ িযয িজল উিতরউি (ক),(খ) এবং (ে) এর
িতরবজিজ মৃ ি সদজসযর নাম, বাবার/স্বামীর নাম, ঠিকানা এবং মৃ িযযর িাতরখ,সময ও মৃ িযযরজ কারন উজিতখি
িাসিািাজলর জরকিজ লােজব ।
৬
৭

এই িথযটি কাময িজব বাধযিামূ লক নয।

মজনানীি / তনজযােকারী / দাতবদার িতরচজযর সমথজজন িকুজমন্টটি আধার কািজ বা তনবজাচনী ফজো িতরচয
িে [ইতিআইতস] বা এমএনজরো কািজ বা ড্রাইতভং লাইজসি বা িযান কািজ বা িাসজিােজ িজি িাজর।

