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B. দাবীদােরর তথয্ (যিদ একািধক দাবীদার থােকন, অন�ুহ কের অিতির� কাগজ সংযু� করন):

নাম(সমহূ) _______________________________________________

জ�তািরখ / / িচিঠ পাঠােনার িঠকাtনা __________________________________________________________________

__________________________________________________________ েটিলেফান___________________________  েমাবাইল___________________

ইেমল আইিড ______________________________________________________________________________________________________________

পয্ান ন�র/ ফমর্ 60 __________________________________________________ 

পাসেপাটর্ েভাটার আইিড কাডর্

েকা�ািন আইিড কাডর্ অনয্ানয্, উে�খ করন _____________________________________________________________________________

অন�ুহ কের সােথ �-�তয্িয়ত ফেটা আইিড �মাণপে�র �িতিলিপ িদন (জমা েদওয়া নিথপে� িটক িদন)

�াইিভং লাইেস�

C.     দাবীদােরর বয্া� অয্াকাউে�র তথয্ (বাধয্তামলূক):

বয্া� অয্াকাউ� নং ______________________________ অয্াকাউে�র �কার:   েসিভংস    কাের�    এনআরই     এনআরও

(এনআরআই দাবীদােরর ে�ে�, অন�ুহ কের শধুমা� এনআরও অয্াকাউ� ন�র �দান করন)

আইএফিস েকাড _____________________________________________________

বয্াে�র নাম ও িঠকানা _______________________________________________________________________________________________________

��বয্- অন�ুহ কের অয্াকাউ� েহা�ােরর অয্াকাউ� ন�র ও নাম ছাপােনা বািতল েচেকর একিট �িতিলিপ সংযু� করন অথবা �-�তয্িয়ত বয্া� অয্াকাউ� ে�টেম�/ 

বয্াে�র পাসবইেয়র �িতিলিপ জমা িদন।

মতুৃয্কালীন দাবীর ফমর্ (ফমর্ – C)

পিলিস ন�র(সমহূ):_________________________________________________ দাবীকৃত অেথর্র পিরমাণ:_________________________________________

গর�পূণর্ তথয্:
1) দাবী িন�িত্ত �ি�য়ায় েকান বয্ি�েক েকান মলূয্ �ভৃিত �দান করার �েয়াজন েনই। যিদ েকউ অথর্ চায়, দাবীদার অবশয্ই িনঃশ� ন�র 1800-180-0003,

 1800-103-0003এ েফান কের েকা�ািনেক এই িবষেয় জানােবন

2) েসই বয্ি�েক পূরণ করেত হেব িযিন আইনগতভােব পিলিসর অেথর্র ��ািধকারী

3) এই ফমর্ জমা পড়ার অথর্ দাবী �ীকার করা, এমন িবেবচনা করা যােব না

4) অন�ুহ কের নীেচ িনেদর্ িশত িঠকানা বা িনকটবত� �া�/ হােব এই ফমর্ ও �েয়াজনীয় তথয্ জমা িদন

A. মতৃ বয্ি�র তথয্:

নাtম ____________________________________ মতুৃয্কােল বয়স বছর

______________________________________________ েফান ন�র ____________________________

েয িদন মতৃ বয্ি� েশষবার তার �াভািবক কােজ িগেয়েছন / / 

বাস�ােনর িঠকানা: _______________________________________________________________________________________________________

েপশা ________________________________________________

িনেয়াগকতর্ ার নাম (চাকিরজীবী হেল) _______________________ িঠকানা ________________________________________________________________

বািষর্ক আয় (িপ.এ.) ______________________________________________টাকা

িবমাকারীর সােথ স�কর্  _____________________________________________ 
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েকান �ােন ও েকাথা েথেক িবমাকারী এই জনয্ িচিকৎসা কিরেয়েছন? __________________________________________________________________

েকান �ােন ও েকাথা েথেক িবমাকারী এই জনয্ িচিকৎসা কিরেয়েছন __________________________________________________________________

েশষ অসুেখর সময় িচিকৎসাকারী ডা�ার ও মতৃ েঘাষণাকারী ডা�ােরর নাম ও িঠকানা 

_________________________________________________________________________ডা�ােরর েযাগােযােগর ন�র______________________

গত 5 বছেরর মেধয্ েকান েরাগ/ হাসপাতােল ভিতর্  হওয়া। হয্াঁ  না 

তথয্ _______________________________________________________________________________________________________________

E.    দঘুর্টনা সং�া� দাবীর তথয্:

মতুৃয্ েরকডর্  করা পুিলশ ে�শেনর নাম________________________________________________________________________________________

এফআইআেরর তািরখ //

এফআইআর নং ________________________________________________________________________________________________________   

েপা� মেটর্ েমর তািরখ //

েপা� মেটর্ ম নং _______________________________________________________________________________________________________ 

দঘুর্টনার তািরখ //; দঘুর্টনার সময় : (a.m. / p.m.)    

দঘুর্টনার �ান _________________________________________________________________________________________________________

দঘুর্টনা কীভােব ঘেটেছ েসই িবষেয় সংি�� িববরণ (অন�ুহ কের আলাদা পৃ�া সংযু� করন)

মতুৃয্র তািরখ: / / মতুৃয্র সময়: :  (a.m  ).  / p.m. মতুৃয্র �ান: _________________

মতুৃয্র কারণ: ________________________________________________________________________________________________________

আেগর েরােগর সময়কাল িবমাকারীর মতুৃয্ পিরি�িতসং�া� তথয্ (অন�ুহ কের একিট আলাদা পৃ�ায় িলেখ সংযু� করন)

__________________________________________________________________________________________________________________

শবদাহ করার/ কবর েদওয়ার তািরখ / /  শবদাহ করার/ কবর েদওয়ার �ান ______________________________________

মতুৃয্ িবেদেশ হেল, িন�িলিখত তথয্সহ একিট আলাদা পৃ�া সংযু� করন: পাসেপােটর্ র তথয্ (ন�র, জাির করার তািরখ); যিদ �েযাজয্ হয়, মৃত িবমাকারীর
েশষবার ভারত েছেড় যাওয়ার তািরখ; মতৃেদহ কেব ও কীভােব ভারেত েফরত আনা হেয়েছ। 

D.      দাবী সং�া� তথয্:

এস. নং. পিলিস নং েকা�ািনর নাম পিলিসর তািরখ েবিসক সাম
অয্ািসওরড (Rs.) রাইডার েবেনিফট অয্ামাউ� (Rs.) দাবীর অব�া

F.     মতৃ বয্ি�র নােম থাকা অনয্ানয্ জীবন িবমা ও �া�য্ িবমার তথয্:



G. েঘাষণা ও অনেুমাদন:

দাবীদার/ নিমিনর �া�র/ বাঁ হােতর বেুড়া আঙুেলর ছাপ সা�ীর নাম ও �া�র

নাম _____________________________________________________

দাবীদােরর সােথ স�কর্  ____________________________________

েমাবাইল ন�র __________________________________________

িঠকানা ___________________________________________________িঠকানা_______________________________________________________

তািরখ / / তািরখ / /

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 এইচআইিভ / 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 েযেকােনা পুনিবর্মাকারী, িবমা সংগঠন, িচিকৎসাকতৃর্ প�, অনয্ানয্ িবমাকারী, িনয়�ক কতৃর্ 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 অনমুিত �দান করিছ। এই েঘাষণাপে�র �িতিলিপেকও ৈবধ ও কাযর্করী িহসােব িবেবচনা করা হেব।

(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, (9) েকা�ািনর েযেকােনা কমর্চারী।)

“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 _________________________________________ 
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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:

নাম _________________________________________________________



এই ফেমর্র সােথ জমা েদওয়ার জনয্ আবশয্কীয় নিথপ�  *:

1. আসল পিলিস ব�

2. িমউিনিসপয্াল কতৃর্ প� �ারা জাির করা আসল েডথ সািটর্ িফেকট

3. দাবীদােরর ফেটা আইিড ও িঠকানার �মাণপ� (যথাযথভােব �তয্িয়ত)

4. বয্া� পাসবই/ বািতল েচেকর �িতিলিপ

10. ফা�র্  ইনফেমর্শন িরেপাটর্  (এফআইআর)

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

12. উপল� থাকেল, েপা� মেটর্ ম িরেপাটর্  ও টি�েকালিজ/ িভেসরা িরেপাটর্

13. উপল� থাকেল, সংবাদপে�র অংশ

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

* অিতির� নিথপে�র �েয়াজন হেল েকা�ািন তা েচেয় পাঠােনার অিধকার ধারণ কের

অিকর্ ড িবজেনস পাকর্ , 2য় তল, েস�র – 48, েসাহনা েরাড, গর�াম – 122018, হিরয়ানা, ভারত েরিজ�াডর্  অিফস : ইউিনট নং 208, 2য় তল, কা�নজ�া িবি�ং, 
18 বরাখা�া েরাড, িনউ িদ�ী - 110001, ভারত,কেপর্ােরট আইেডি�িফেকশন নং - U66010DL2007PLC248825, েযাগােযাগ 1800-180-0003, 1800-103-0003 
(েটিল)/ +91 0124 4535099 (ফয্া�)/ ইেমল : customerservice@canarahsbclife.in, ওেয়বসাইট : www.canarahsbclife.com

কানাড়া এইচএসিবিস ওিরেয়�াল বয্া� অফ কমাসর্ লাইভ ইি�ওের� েকা�ািন িলিমেটড (IRDA Regn. No. 136)
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8. েপা� মেটর্ ম (যিদ করা হেয় থােক)

7. হাসপাতাল ও ডা�ােরর কাছ েথেক পাওয়া গত 5 বছেরর িচিকৎসা সং�া� কাগজপ� (হাসপাতাল েথেক েছেড় েদওয়ার  
      কাগজ, ভিতর্ র েনাট, পরী�ার িরেপাটর্ , ে�সি�পশন ইতয্ািদ)

6. হসিপটাল সািটর্ িফেকট

9. ছুিটর েরকডর্  সহ গত 5 বছেরর িনেয়াগকারীর শংসাপ�

5. ডা�ােরর িববিৃত

মতুৃয্কালীন সুিবধাহীন �য্ান/ পিরেশািধত পিলিস/ স�ূণর্ েপনশন �য্ােনর ে�ে�

অনয্ানয্ সকল �য্ােনর জনয্ �েয়াজনীয় অিতির� আবশয্ক নিথপ�

অ�াভািবক কারেণ মতুৃয্ ঘটেল (েযমন দঘুর্টনা, আত্মহতয্া, খুন, হঠাৎ/ রহসয্জনক মৃতুয্ ইতয্ািদ)


