
(অন�ুহ কের উপেরর কম�েক উে�খ করন বয্াে�র কম�           নাম এবং পদ)

�হেণর তািরখ ও সময়/ ______________________________________________________________

অনেুরাধ ে�রেণর তািরখ ও সময় _______________________________________
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অেটা েভি�ং ফমর্

পিলিস/অয্াি�েকশেনর ন�র

শধমুা� অিফেসর বয্বহােরর জনয্

পিলিসেত অেটা েভি�ং হবার পের নতুন পিলিসধারেকর িবশদ িববরণ (েযমন পিলিসর অধীেন িবমাকৃত বয্ি�) 

�হণকারী ______________________________________________________________

(িবমাকৃত বয্ি�র বতর্ মান িববরণ পিরবতর্ েনর েযখােন সুেযাগ রেয়েছ েকবলমা� েসই ে��গেলাই অন�ুহ কের পূরণ করন)

1. স�ূণর্ নাম  নাম

  মােঝর নাম 

  পদিব

2. a) জ� তািরখ       b) িল�                  পুরষ               মিহলা 

3. েযাগােযােগর িঠকানা                      বতর্ মান বাস�ােনর িঠকানা                   �ায়ী বাস�ােনর িঠকানা

4. বতর্ মান বাস�ােনর িঠকানা

 এলাকা/তালকুা/তহশীল        শহর/েজলা 

 রাজয্         েদশ

 িপন েকাড 

5. �ায়ী বাস�ােনর িঠকানা

 এলাকা/তালকুা/তহশীল        শহর/েজলা 

 রাজয্         েদশ

 িপন েকাড

6. েযাগােযােগর িবশদ িববরণ

 আইএসিড েকােডর সােথ েমাবাইল ন�র

 আইএসিড েকােডর সােথ অনয্ েমাবাইল ন�র

 আইএসিড েকােডর সােথ বাস�ােনর েফান ন�র 

 ইেমল

7. িসেকওয়াইিস ন�র (উপলভয্ হেল)

8. পয্ান নং

(েকােনা ে�ে� পয্ান জমা েদওয়া না হেল ফমর্ 60 �দান করেত হেব তারপের িনেমা� েয েকােনা একিট নিথ জমা িদেত হেব)

               পাসেপাটর্                 �াইিভং লাইেস�               েভাটার আইিড কাডর্                এনআরইিজএ জব কাডর্                জাতীয় জনসংখয্া িনব�ন কতৃর্ ক জাির করা প�

9. বাবার নাম   নাম 

মােঝর নাম

পদিব

10. মােয়র নাম      নাম

মােঝর নাম

পদিব

11. ��াবক               ভারেতর বািস�া   এনআরআই (অনাবাসী ভারতীয়)              িপআইও (ভারতীয় বংেশা�ূত বয্ি�)              িবেদশী নাগিরক

              অনয্ (উে�খ করন) _______________

অন�ুহ কের এনআরআই/িপআইও/িবেদশী নাগিরেকর ��াবলী পূরণ করন যিদ �েযাজয্ হয়। এনআরআই/িপআইও/িবেদশী নাগিরেকর ে�ে� সম� িচিঠপ� ও বাতর্ া এই উে�েশয্ 
এনআরআই/িপআইও/িবেদশী নাগিরেকর ��াবলীেত েয িঠকানা �দান করা হেয়েছ তােত পাঠােনা হেব)

তািরখ

নতুন পিলিসধারেকর 
ফেটা�াফ



নিমনীর িবশদ িববরণ:

িরফা� অথবা েপেম� েপেত নতুন পিলিসধারেকর বয্াে�র িবশদ িববরণ �দান করেত হেব

12. a) বসবােসর েদশ

b) জে�র েদশ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             c) জে�র শহর

d) নাগিরক�                                            e) জাতীয়তা

f) বাস�ােনর েদেশ কর �দান

g) কর শনা�করেণর ন�র

(ভারতীয় ছাড়া অনয্েদর জনয্ িটআইএন ন�র বাধয্তামূলক)

b) েপশা/দািয়ে�র সিঠক �কৃিত

c) সং�া/িনেয়াগকতর্ ার নাম

d) িনেয়াগকতর্ া/সং�ার িশে�র �কৃিত

e) অিফেসর িঠকানা– েদশ 

      f) অিফেসর িঠকানা– শহর________________________________________________________________________________________________________

14.  আপিন িক একজন পিলিটকয্ািল এ�েপাজড পাসর্ন (িপইিপ)?           হয্া ঁ     না
(পিলিটকয্ািল এ�েপাজড পাসর্ন হেলন েসই সব বয্ি� যারা েকােনা রাজৈনিতক দল/রাজনীিতিবেদর সােথ যু� আেছন বা িছেলন অথবা যারা ভারেত অথবা িবেদেশ 
েকােনা ম�ক/সরকার/রােজয্র মািলকানাভু� এ�ার�াইজ/িবচার িবভাগীয় সং�া/ সামিরক/পুিলশ িবভােগ েয েকােনা বির� ভূিমকা পালন করেছন অথবা েসইসব বয্ি� 
যােদর পিরবােরর েকােনা ঘিন� সদসয্ বা সহেযাগী এই �মতায় রেয়েছন)
হয্াঁ হেল, অন�ুহ কের িবশদ িববরণ �দান করন_______________________________________________________________________________________

15. আপিন িক েকােনা অথর্ পিরেষবা বয্বসা*/রাজয্ চািলত লটাির/ কয্ািসেনা/ েগিমং কাযর্কলাপ/ জয়ুা/ হসর্ জিক/ জিক �াব অলাভজনক সং�া/ �া�/ চয্ািরিট /েবসরকাির 
সং�া /েযসব সং�া যারা সামািজক, ধম�য়, মানিবক উে�শয্ �চাের জিড়ত আেছ/িরেয়ল এে�ট/ গয়না/বহমেূলয্র অথবা কম মলূয্বান ে�ােনর কােজর সে� যু� অথবা �য্াপ 
িবে�তা িহেসেব কাজ কেরন?

*আিথর্ক পিরেষবা বয্বসা হল ��/মািলকানা স�িকর্ ত িবষয় যা এমন পিরেষবা �দান কের যােত মু�া িবিনময়/িডলার/ঘর িবিনময়/তৃতীয় পে�র েপেম� �েসসর/ েপেম�/
সং�হকারী এেজ� ইতয্ািদ যু� আেছ যা বয্াে�র মত িনবি�ত নয়

হয্াঁ হেল অন�ুহ কের িবশদ িববরণ �দান করন________________________________________________________________________________________

16.  a. ই- ই�যু্ের� অয্াকাউ� ন�র(ইআইএ) ________________________________________________________________________________________  

b. যার সােথ ইআইএ িল� করা আেছ েসই ই�ুয্ের� িরেপািজটিরর নাম।  

c. আপনার কােছ যিদ একিট ইআইএ অয্াকাউ� না থােক, আপিন িক একিট ৈতির করেত চান?             

হয্াঁ হেল অনু�হ কের পছে�র ই�ুয্ের� িরেপািজটিরর নাম িলখুন             িসএএমএস             িসিডএসএল            েকএআরিভওয়াই            এনএসিডএল

টাইেটল নিমনীর নাম জ� তািরখ িবমাকৃত 
বয্ি�র সােথ স�কর্

িল� েযাগােযােগর ন�র 

টাইেটল নিমনীর নাম জ� তািরখ িবমাকৃত 
বয্ি�র সােথ স�কর্

িল� েযাগােযােগর ন�র 

েকােনা নিমনী অ�া�বয়� হেল (18 বছেরর চাইেত কম বয়স হেল)তাহেল:

পিলিসর েময়াদ েশষ না হওয়া পযর্�, ��ােবর পযর্ায় েথেক আিম এত�ারা আপনােক সব িরফা�/েপেম� সরাসির বয্া� অয্াকাউে� যা এখােন নীেচ �দান করা হেয়েছ তােত 
�ানা�েরর অনেুরাধ জানাই।

��বয্ -  অন�ুহ কের নীেচর িবশেদর সােথ �াসি�ক সহায়ক নিথ জমা িদন

অয্াকাউ�ধারেকর নাম

  নাম

  মােঝর নাম

  পদিব 

  বয্াে�র নাম

  অয্াকাউে�র নং

  আইএফএসিস েকাড 

  শাখার িঠকানা

অয্াকাউে�র �কার      েসিভংস      কাের�       এনআরই      এনআরও
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            িসিডএসএল েকএআরিভওয়াইিসএএমএস                         এনএসিডএল

13. a) েপশা                           েবতনভু�                 অবসর�া�      গৃিহনী      িশ�াথ�     বয্বসার মািলক         অনয্ (উে�খ করন) ____________________

অেটা েভি�ং ফমর্

 হয্াঁ       না

 হয্াঁ        না



(নতুন পিলিসধারেকর �া�র)

িরিনয্উয়াল ি�িময়াম �দােনর অ�ািধকার

নতুন পিলিস ধারেকর েঘাষণা

েঘাষণা, যিদ এই ফেমর্ মাতৃভাষায় �া�র করা হেয় থােক/বুেড়া আ�েুলর ছাপ থােক:

      েচক/িডমা� �া�           �ায়ী িনেদর্শ/এনএিসএইচ         ে�িডট কাডর্           অনয্ানয্ __________________________________________

• আিম,  ________________________________________ এর েমেয়/েছেল অয্াি�েকশন/পিলিস িবয়ািরং ন�র ____________________________________
    এর অধীেন জীবন িবমাকৃত বয্ি�। আিম জািন েয পিলিসর অেটােমিটক েভি�ং িফচার অনসুাের, আিম পিলিস ধারক িহেসেব পিরিচত হব, তা _______________ 
    তািরখ েথেক কাযর্কর হেব।
• আিম আমার নমনুা �া�র �দান কেরিছ, উপের উি�িখত ই�ুয্ের� পিলিসেত এই একই তথয্ আপেডট করা হেয় থাকেত পাের। 
• আিম/আমরা েকা�ািনেক স�াবয্ মলূয্ায়ন গণনা করা, দািব সং�া� তদ�/িন�িত্ত করা, েকওয়াইিস যাচাইকরণ, পিলিসর পিরেষবা �দােনর উে�েশয্ ও এই ধরেনর 
    অনয্ানয্ উে�েশয্ (i) সরকারী এবং/অথবা িনয়�ক কতৃর্ প� (ii) িবমা তথয্ সং�াহক (iii)  িসইআরএসএআই/ইউআইিডএআই (iv) পুনিবর্মাকারী/েগা�ীভু� সং�া/
    হাসপাতাল বা ডায়াগনি�ক েস�ার/অনয্ানয্ িবমা সং�া বা তৃতীয় পে�র সােথ বা কাছ েথেক আমার েকওয়াইিস-এর িবশদ িববরণ খঁুজেত/সংর�ণ করেত অথবা/
    এবং েশয়ার করার অনমুিত িদি�।

• আিম েঘাষণা করিছ েয ি�িময়াম পিরেশাধ/ �দান/ েকানও অৈবধ মাধয্ম/ অপরাধমূলক ি�য়াকলাপ/ অপরাধজিনত আয় েথেক েনওয়া হেব না এবং আিম 
    ল�ািরং �িতেরাধ আইন, 2002 বা অনয্ েকােনা �েযাজয্ আইন েমেন চলব। আিম স�ত এবং েঘাষণা করিছ েয েপশা, আবািসক/আিথর্ক অব�া, অনয্ানয্ 
    জীবন িবমা পিলিসর ি�িত, িবমাকৃত বয্ি�র সাধারণ �াে�য্র অব�া বা েকা�ািনেত এই ��াবিট জমা 
    েদওয়ার পের ে�ােপাজাল ফেমর্র িববিৃতেত েকােনা পিরবতর্ ন স�েকর্  অবিহত করব, তেব ঝঁুিক চাল ুহওয়া 
    বা পিলিসিট জাির হওয়া েযিট আেগ ঘটেব েসিটর আেগ আিম তা জানাব। আিম িনি�ত করিছ েয আমার 
    �ারা ে�িরত সম� তথয্/নিথ এই ফেমর্র মেধয্ উি�িখত ইেমল আইিড �ারা বা ডাক মারফৎ অথবা 
    "েকা�ািনর" ওেয়বসাইেট আপেলােডর মাধয্েম ৈবধ নিথ িহসােব �হণ করা হেব

 
আিম___________________________(নতুন পিলিসধারক) এত�ারা েঘাষণা করিছ েয আিম েঘাষণাকারীর 

বণর্না অনুযায়ী ফেমর্ বিণর্ত �� ও উত্তর বুেঝিছ।

আসল পিলিসধারকেক েঘাষণােত �া�র করেত হেব 
(যিদ আসল পিলিসধারক পিলিসর অধীেন অথর্�দানকারী হন েসই ে�ে� �া�র করেত হেব)

(েঘাষণাকারীর �া�র)

(নতুন পিলিসধারেকর �া�র)

(আসল পিলিসধারেকর �া�র)
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আিম েঘাষণা করিছ েয উপের উি�িখত পিলিস ন�েরর অধীেন আিম আসল পিলিসধারক এবং েকা�ািনেক ইিতমেধয্ �দান 
করা িবশদ িববরেণর মেধয্ েকান পিরবতর্ ন করা হয়িন। এছাড়া, আপিন পিলিসর অধীেন ভিবষয্েতর ি�িময়াম �দান করা 
চািলেয় যাব, েযেহতু নতুন পিলিসধারক তা িদেত পারেবন না, েসই কারেণ___________________________ (��বয্: 
েকােনা ে�ে� আসল পিলিসধারেকর িবশদ িববরেণ েকােনা পিরবতর্ ন করা হেল, যারা অথর্�দান করা চািলেয় েযেত চান অথবা 
আসল পিলিসধারেকর পিরবেতর্  অনয্ েকউ অথর্�দানকারী হেত চান তাহেল তােদর একিট আলাদা অথর্�দােনর ��াবলী পূরণ 
করেত হেব)

আিম__________________________, ____________________________ এর পু�/কনয্া, �া�বয়� এবং এখােন
থািক এত�ারা গর�পূণর্ভােব �কােশয্ েঘাষণা করিছ েয আিম __________________________ভাষায় আেবদনকারীর 
কােছ ফেমর্র িবষয়ব� পেড়িছ ও তার কােছ স�ূণর্ভােব বয্াখয্া কেরিছ এবং েস/িতিন এর গর� বুেঝেছন।আিম 
সিতয্কাের ও সিঠকভােব িতিন/েস েয উত্তর িদেয়েছন তা েরকডর্  কেরিছ এবং আেবদনকারী স�ূণর্ িবষয়ব� েবাঝার 
পের উপের �া�র/বুেড়া আ�েুলর ছাপ েযাগ কেরেছন। 
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