
অ�মতা দাবী ফমর্ D-C

গর�পূণর্ তথয্:

1. দাবী িন�িত্ত �ি�য়ায় কােরা েথেক েকান মূলয্ �ভৃিত েদওয়ার দরকার পেড় না। যিদ েকউ েকান অথর্ চায়, তাহেল দািবদােরর উিচৎ অবশয্ই  

     1800-180-0003, 1800-103-0003 িনঃশ� না�াের েফান কের জানােনা।

2. ঘটনা ঘটার তািরেখ কাযর্করী আেছ এমন পিলিস অনযুায়ী এবং েসই পিলিসেত উি�িখত শতর্ াবলী / সং�াগিল পূরণ করা হেয়েছ িক না তার উপর  

          িভিত্ত কের সুিবধা েদওয়া হয়।

3. পিলিস ধারেকর �ারা পূরণ করা বা�নীয়
4. এই ফমর্ জমা করােক দাবী েমেন েনওয়া িহসােব গণয্ করা উিচৎ নয়।
5. দয়া কের এই ফমর্ এবং �েয়াজনীয় িজিনসপ�গিল সবেচেয় কােছর শাখা অথবা েযমন িনে� উি�িখত আেছ েসই িঠকানায় জমা করন

নাম: _____________________________________দািবর সময় বয়স:__________________________বছর: ________________________
 
বািড়র িঠকানা: _________________________________________________________________________________________________

িপন: ______________________

পিলিস নং (গিল): ___________________________________________________________________________________________________

1. অ�ম বয্ি�েদর িববরণ:

CL/D-C/Ver. 4.11/2019                           পৃ�া 5 এর 1

2. দাবীদােরর িববরণ যিদ অ�ম বয্ি� / পিলিসধারেকর েথেক আলাদা হয়

নাম: ________________________অ�ম বয্ি�র সে� স�কর্ :                      িনজ

অনয্ানয্: ____________________________________ জাতীয়তা:___________________ েদেশর নাগিরক:____________________________

দাবী করেছ েয িহসােব:                  মেনানীত বয্ি� ��িনেয়াগী              অনয্ানয্

েযাগােযােগর িঠকানা: _____________________________________________________________িপন: _____________________________ 

েটিলেফান: ________________  েমাবাইল:_______________ ই-েমল আইিড:____________________________________________________

পয্ান না�ার / ফমর্ 60 ___________________________________________________________________________________________             

দয়া কের িনেজ েথেক অয্ােট� করা একিট ফেটা আইিড �মাণপ� এিটর সে� সংযু� করন (েকানিট জমা করেছন েসিট দয়া কের িটক িদন) 

        পাসেপাটর্               �াইিভং লাইেস�              েভাটােরর আইিড কাডর্         পয্ান কাডর্
                েকা�ািনর আইিড কাডর্                অনয্ানয্

বয্া� অয্াকাউ� নং ___________________________ িক ধরেণর অয্াকাউ�:        েসিভংস           কাের�           এনআরই               এনআরও

(যিদ দাবীদার এনআরআই হয়, দয়া কের শধুমা� এনআরও অয্াকাউ� না�ার �দান করন)

আইএফএস েকাড _________________________________________________________________________________________________

বয্াে�র নাম এবং িঠকানা ___________________________________________________________________________________________

��বয্ – দয়া কের কয্ানেসলড েচেকর �িতিলিপ সংযু� করন যার মেধয্ অয্াকাউ� না�ার এবং অয্াকাউ� ধারেকর নাম ছাপােনা রেয়েছ এবং তার সে� িনেজ 

অয্ােট� করা বয্া� অয্াকাউে�র ে�টেম�/ বয্াে�র পাসবকু সংযু� করন।

3. এই পিলিসর অধীেন অ�মতা দাবীর আয় �া� করার অিধকারী বয্ি�র িববরণ (বাধয্তামূলক):

দঘুর্টনার তািরখ এবং সময়:__________________________________ দঘুর্টনার িঠক জায়গা: ________________________________________

িকভােব এই দঘুর্টনা ঘটেলা? _________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

েসই পুিলশ ে�শেনর নাম এবং িঠকানা েযখােন এফআইআর করা হেয়েছ:
____________________________________________________________________________________________________________

4.     দঘুর্টনার িববরণ:



অসুখ/েরাগিনণর্েয়র নাম: ___________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                     

�াথিমকভােব েয উপসগর্গিল ল�য্ করা হেয়িছল: _________________________________________ েরাগিনণর্েয়র তািরখ: __________________                                                      

�াথিমক ল�ণ এবং উপসগর্: ________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                               

েয িচিকৎসক �থম এই অসুেখর েরাগিনণর্য় কেরিছেলন তার িববরন

5. অস�ুতার িববরণ: (যা বতর্ মান অ�মতার অব�ার আেগ িছল):

হাসপাতােল ভিতর্ র তািরখ: _________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                         

হাসপাতাল েথেক ছাড়া পাওয়ার তািরখ: ________________________________________________________________________________

অে�াপচােরর তািরখ এবং সময়: _____________________________________________________________________________________

অে�াপচােরর নাম: _______________________________________________________________________________________________

হাসপাতাল(গিল)র নাম এবং িঠকানা েযখােন িচিকৎসা েনওয়া হেয়েছ: __________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________                                                                                                  

িপন েকাড: __________________________________________  েটিলেফান না�ার_____________________________________________

িচিকৎসক / শলয্ িচিকৎসেকর নাম, পদমযর্াদা, এবং েযাগয্তা: _______________________________________________________________

েটিলেফান না�ার___________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

7. অসখু/দঘুর্টনার জনয্ অ�ম বয্ি�র েনওয়া িচিকৎসা:

েশানা    কথা বলা    েদখা 

চলােফরা করা    �ান করা    জামাকাপড় পরা 

হাঁটা     যাতায়াত করা   িনেজ েথেক খাওয়া 

টয়েলট বয্বহার করা   

6. অ�মতার িববরণ:

দয়া কের উে�খ করন েয কাজগিল অ�ম বয্ি� বতর্ মােন করেত পারেছন না:

�িত�� শরীেরর অংশগিলর নাম_____________________ অ�মতার তািরখ:__________________________________________________

অ�মতার ধরণ:_____________________________________________

8. আজেকর তািরখ পযর্� ফেলাআপ িচিকৎসার িববরণ:

িচিকৎসার িববরণ
িচিকৎসার ধরণ িচিকৎসাকারী ডা�ােরর নাম হাসপাতাল / ি�িনেকর নাম,

িঠকানা, এবং েটিলেফান না�ার

েথেক পযর্�
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a. অ�মতার আেগ:

েকা�ািন / বয্বসার নাম: ________________________________________________________________________________________  

অ�ম বয্ি�র পদমযর্াদা: ____________________________________________________  কােজর ধরণ:_________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________

b. অ�মতার পের:

Iঅ�ম বয্ি� িক বতর্ মােন কমর্রত?      হয্াঁ।      না। যিদ হয্াঁ হয়, তাহেল দয়া কের িন�িলিখত িববরণগিল িদন:

েকা�ািন / বয্বসার নাম: ______________________________________ অ�েমর পদমযর্াদা: ____________________________________                                             

চাকরীর আসল ধরণ: ____________________________________________________________________________________________

িবভাগ: _________________________________________ িঠকানা: ______________________________________________________                                                                           

___________________________________________________________________________________________________________

িপন েকাড: ______________________________________ েটিলেফান না�ার: ________________________________________________

যিদ চাকরী না থােক, তাহেল েয িদন েথেক অ�ম বয্ি� কাজ করা ব� কেরেছন:

েসই তািরখ েযিদন অ�ম বয্ি�েক কােজ েফরত েযেত হেব বেল আশা করা যায়: _________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

অ�ম বয্ি� িক েকান কােজর আেবদন কেরেছন          হয্াঁ     না 

যিদ হয্াঁ হয়, তাহেল আেবদন করা কােজর ধরণ উে�খ করন

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

9. কমর্সং�ােনর িববরণ:

10. যিদ অ�ম বয্ি� বতর্ মােন েকান পনুবর্াসন ে�া�ােমর সে� জিড়ত থােকন, তাহেল দয়া কের িববরণগিল িদন েযমন সং�ার নাম, সময়সীমা,
 এবং  ে�া�ােমর ধরণ:
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সং�ার নাম সময়সীমা ে�া�ােমর ধরণ



দাবীদার / মেনানীত বয্ি�র �া�র / বাম হােতর অ�েু�র ছাপ   সা�ীর নাম এবং �া�র
  
        নাম _________________________________________

নাম  ________________________________________                                          দাবীদােরর সে� স�কর্  ____________________________

        েমাবাইল না�ার _________________________________

িঠকানা ______________________________________                                          িঠকানা ______________________________________                               
                                                                             
তািরখ                                                                                           তািরখ   

11. অ�ম বয্ি�র থাকা জীবন িবমা / েমিডে�ম / বয্ি�গত দঘুর্টনা িবমার িববরণ:

পিলিস নং         1 2                                                     3

েকা�ািনর নাম   

শর হওয়ার িদন   

িনি�ত টাকার অংক    

েবেছ েনওয়া রাইডারগিল   

দাবী করার বছর   

দাবী করার কারণ   

দাবীর পিরমাণ   

দাবীর অব�া

12. েঘাষণা এবং অনেুমাদন:

আিম/আমরা এত�ারা েঘাষণা করিছ েয উপের উি�িখত তথয্গিল সকল িদক েথেক সতয্ এবং দাবীর িন�িত্তকরণ যথাযথভােব পিলিসর শতর্ াবলী েমেন করা 
হেব। আিম অপিরবতর্ নীয়ভােব সকল িচিকৎসা �িত�ানেক (েমিডকয্াল লয্াব সহ), সরকারী �িত�ান/ এেজি�েক (পুিলশ কতৃর্ প�, রাজ� ইতয্ািদ) অনেুমাদন 
জানাি� েয তারা কানাড়া এইচএসিবিস ওিরেয়�াল বয্া� অফ কমাসর্ লাইভ ইি�ওের� েকা িলিমেটড (“েকা�ািন”) এবং / অথবা তােদর এেজ� ও অনেুমািদত 
�িতিনিধেদর কােছ িবমাকারীর এইচ আই িভ/ এইডস ও অনয্ানয্ েরাগসহ মানিসক ও শারীিরক িচিকৎসার তথয্ (অতীত ও বতর্ মােনর) �কাশ/ ভাগ কের িনেত 
পারেবন। আিম েকা�ািনেক আমার / আমােদর প� েথেক েযেকান পুনিবর্মাকারী, িবমাসংগঠন, িচিকৎসাকতৃর্ প�, অনয্ানয্িবমাকারী, িনয়�ককতৃর্ প�, িনেয়াগকতর্ া, 
আদালত, সরকারী সং�া, িনয়�ক সং�া, তদ�কারী সং�া বা অনয্ানয্ পিরেষবা �দাতা (গণ) েক দাবীর িন�িত্তকরেণর জনয্ আিথর্ক িববরণসহ তথয্ পাওয়ার 
ও তােদর সােথ ভাগ কের েনওয়ার অনমুিত িদি�, েযে�ে� এই তথয্ ভাগ কের েনওয়ার জনয্ আমার কাছ েথেক িনিদর্� েকান অনমুিত েনওয়ার �েয়াজন হেব 
না এবং এইে�ে� আিম এত�ারা আমার অনুমিত �দান করিছ। এই েঘাষণা পে�র �িতিলিপেক ও ৈবধ ও কাযর্করী িহসােব িবেবচনা করা হেব।
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িনর�র দাবীদােরর ে�ে� েঘাষণা এমন বয্ি�েক করেত হেব যার েকা�ািনর সােথ েকান স�কর্  থাকেব না এবং যার পিরচয় সহেজই �িত�া করা যােব:

 “আিম এত�ারা েঘাষণা করিছ েয এই ফেমর্র িবষয়ব� দাবীদােরর বঝুেত পারা _________________ ভাষায় আিম বিুঝেয়িছ এবং িতিন এই িবষয়ব� স�ূণর্রেপ 
বঝুেত পারার পেরই িনেজর বেুড়া আঙুেলর ছাপ এই ফেমর্ লািগেয়েছন”

িন�িলিখত তািলকা েথেক চাকিরর তথয্ িলখুন____________________________________________

(এই ফেমর্ িন�িলিখত েকান একজন বয্ি�েক সা�য্ িদেত হেব: (1) েকা�ািনর একজন এেজ�, (2) েকা�ািনর একজন িরেলশনিশপ ময্ােনজার, (3) িবতরণকারী বয্াে�র 
একজন �া� ময্ােনজার, (4) রাবার �য্া� সহ রা�ায়ত্ত বয্াে�র একজন বয্া� ময্ােনজার, (5) একজন েগেজেটড অিফসার, (6) সরকারী �ুেলর একজন েহড মা�ার / 
ি�ি�পাল, (7) একজন ময্ািজে�ট, (8) েকা�ািনর েযেকান কমর্চারী।)
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*অিতির� নিথপে�র �েয়াজন হেল েকা�ািন তা েচেয় পাঠােনার অিধকার বজায় রােখ। 
*অনেুরােধর �ি�য়াকরণ শর হেব আমােদর েকা�ািনর েযেকােনা অিফেস এই ফমর্ পাওয়ার পের।

কানাড়া এইচএসিবিস ওিরেয়�াল বয্া� অফ কমাসর্ লাইভ ইি�ওের� েকা�ািন িলিমেটড (IRDA Regn. No. 136)
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1. িবমার সািটর্ িফেকট

2. দাবীদােরর ফেটা আইিড এবং িঠকানার �মাণপ� (যথাযথভােব �তয্িয়ত)

3. �-�তয্িয়ত বয্াে�র পাসবকু / কয্ানেসল করা েচেকর �িতিলিপ

4. ে�িডট অয্াকাউ� ে�টেম�  

5. েলান অয্াকাউ� ে�টেম�

6. ডা�ােরর িববিৃত (ফমর্  িড – িপ) 

7. হাসপাতােলর সািটর্ িফেকট িচিকৎসা (ফমর্ িড-এইচ)

8. হাসপাতাল এবং ডা�ারেদর েথেক েমিডকয্াল েরকডর্  (অয্াডিমশন েনাট, অ�গিত প�, েছেড় েদওয়ার সংি�� িববরণ,

    েরাগিনণর্েয়র জনয্ করা পরী�াগিলর িরেপাটর্ , েমিডকয্াল ে�সি�পশন �ভৃিত)

9. কমর্চারীর সািটর্ িফেকট (ফমর্ িড-ই)

10. ফা�র্  ইনফেমর্শন িরেপাটর্  (এফআইআর)

11. প�নামা, পুিলশ তদে�র িরেপাটর্ , পুিলেশর চূড়া� িরেপাটর্

12. উপল� থাকেল, সংবাদপে�র অংশ

13. জীবন িবমাকারী গািড় চালােনার সময় দঘুর্টনা ঘটেল �াইিভং লাইেসে�র �িতিলিপ (শধুমা� দঘুর্টনায় মৃতুয্র দাবী করা হেল)

েয �েয়াজনীয় ব�গিল এই ফেমর্র সে� জমা করেত হেব  *:

�েয়াজনীয় ব�গিল
যিদ জমা করা হেয়

থােকদয়া কের িটক িদন


