
 

 

নৗ -কােগা দাবীর (Marine Claim) ে  চক িল ঃ- 

১. পিলিস কিপ 

২. িবল অব লািডং/ (Air Way Bill  ) চালান এর উভয়পৃ া 

৩. ইনভেয়স 

৪. প ািকং িল  

৫. িবল অব এি  

৬. নন ডিলভারী সা িফেকট  ( In case of Non Delivery) 

৭. িজ.িড  এি   (In case of missing theft, pilferage) 

৮. ফায়ার ি েগড িরেপাট  (In case of Fire) 

৯. িরকভারী রাইট যথাযথভােব েয়াগ (পিরবহনকারী/দায়ী ৩য় পে র উপের) 

১০. মিরন নাট অব েট  (If Necessary) 

১১. লটার অব সাে ােগশন/ লটার অব ইনেডমিন    (If Necessary) 

১২. আনুষাি ক দিললািদ  (If Necessary) 

১৩. জিরপ িতেবদন 

১৪. এল িস 

১৫. দাবীর িবল 

১৬. ডিলভারী চালান/ াক চালান 

১৭. এ ােসসেম  না শ 

১৮.  ইম ফম। 

 
 



 

 

মটর দাবীর ে  চক িল ঃ- 
 
১. িত যথাসমেয় অবিহতকরেণর িচ  

২. সা িফেকট/পিলিস কিপ 

৩. িজিড/এফ আই আর 

৪. ৩  িভ িভ   ওয়াকশপ দ  দরপ  

৫. াইভােরর ব ব  (Countersigned by insured) 

৬. রিজে শন/Blue Book copy 

৭. িফটেনস সা িফেকট 

৮. Copy of Tax Token 

৯. াইিভং লাইেস ( BRTA কতৃক সত ািয়ত) 

১০. ট পারিমট ( কমািশয়াল যানবাহন) 

১১. পুিলশ িরেপাট এর সা িফেকট কিপ ( তৃতীয় পে র িত ও চুিরজিনত িতর ে ) 

১২. লটার অব সােবােগশন/ লটার অব ইনেডমিন  ( যখােন েযাজ ) 

১৩. ফম ’ক’ ( Bodily injury ) 

১৪. ’ক’ ফম ও সাকেসশন সা িফেকট (Death claim) 

১৫. রিজ শন ন র িগত করেনর জন  িব আর  এ ক দ  পে র কিপ( চুিরজিনত 

িতর ে ) 

১৬. আনুষাি ক অন ান  দিলল ( েযাজ  বােধ) 

১৭. ইি েমট 

১৮.  ইম ফম। 

 



 

 

নৗ-যান দাবীর ে  চক িল ঃ- 
 
১. পিলিস কিপ 

২. পযেব ন ত ায়ন প  

৩. কােগা সফ  ই ইপেম  সা িফেকট 

৪. িজিড/এফ আই আর 

৫. চালেকর এিফেডিবট 

৬. রিজে শন সা িফেকট 

৭. মিরন নাট অব ইেনশেপকশন 

৮. সরকার কতৃক মাছ ধরার অনুমিত প  ( িফিশং লােরর ে  েযাজ ) 

৯. ৩  মরামতকারী িত ােনর দরপ  

১০. চালেকর যাগ তা সা িফেকট 

১১. যথা সমেয় িত অবিহতকরেনর িচ  

১২. Casualty Report as per The Inland Shipping Ordinance-1976( If Necessary) 

১৩. দাবীর িবল 

১৪. সা িফেকট অব ই েপকশন 

১৫.   ইম ফম। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

অগিন (Fire) দাবীর ে  চক িল ঃ- 
 
 
১. িত অবিহতকরেণর প  

২. পিলিস কিপ 

৩. ফায়ার ি ে ড িরেপাট (ওহ পধংব ড়ভ ঋরৎব) 

৪. িজিড/এফ আই আর এর কিপ 

৫. ব াংক কতৃক ত ায়নকৃত ক িরেপাট(ব াংক লান থাকেল) 

৬. মিশনারী/আমদানীকৃত মালামােলর এলিস /ইভেয়স 

৭. চয়ারম ান/ওয়াড কিমশনার/আবহাওয়া পিরদ র কতৃক ইসু কৃত সা িফেকট 

     (বন া ও ঘূিণঝেড়র ে ) 

৮. বদু িতক সংেযাগ বধ িছল িকনা স স িকত দিললািদ 

৯. িনজ  িবদু ৎ উৎপাদেনর ে  বধ অনুমিত প । 

১০. বদু িতক সট সািকট িনরসেনর যথাযথ িনরাপ ামূলক ব ব া িছল িকনা স স ক য় 

কাগজপ । 

১১. ফায়ার লাইেস  

১২. আনুষাি ক দিললািদ ( েযাজ  বােধ) 

১৩. দাবীর িবল 

১৪. ইম ফম 

১৫. জাবানব ী 

১৬. িত  পেন র তািলকা 

 



 

 

িবিবধ দাবীর ে  চকিল ঃ- 
 
১. পিলিস কিপ (িসিডউল সহ) 

২. িজিড/এফ আই আর 

৩. িত অবিহতকরেনর িচ  

৪. চুড়া  পুিলশ িতেবদন 

৫. হরীর ব ব  

৬. আনুষাি ক অন ান  দিললািদ ( েয়াজন বােধ) 

৭. ইনভেয়স/ কােটশন 

৮. জবানব ী 

৯. ইম ফম। 

 

 

 

 


