ট আৰু প্ৰিপ্ৰভয়াভ অনুৰৰাধ িত্ৰ
আঁচপ্ৰন নম্বৰ
আঁচপ্ৰন ধাৰকৰ প্ৰফৱৰণ :
(িথভ নাভ)

(ভধয নাভ)

(অপ্ৰিভ নাভ)

মভাফাইল _____________________________________
ইৰভইল

_____________________________________

িত্ৰখনত স্বাক্ষৰ কৰাৰ আগৰত সকৰলা প্ৰনৰদে শনা প্ৰিফ:


আৰানাৰ ফীভা আঁচপ্ৰনখনৰ চতোৱলী আৰু প্ৰনয়ভাৱলী অনুসপ্ৰৰ ট আ গ্ৰহণ কৰা হ’ফ



িাপ্ত কৰা প্ৰমৰকাৰনা প্ৰৰভাণ ফৰকয়া প্ৰিপ্ৰভয়াভৰ ফাৰফ, মপ্ৰদৰহ থাৰক, ফযৱহাৰ কৰাৰ প্ৰছত ফাকী মৰাৱা প্ৰৰভাণৰটা ট আৰ ফাৰফ আৱণ্টন কৰা হ’ফ।



ট আ প্ৰিপ্ৰভয়াৰভ আঁচপ্ৰনখনৰ অধীনত প্ৰনপ্ৰিত কৰা ফীভা ৰাপ্ৰশ প্ৰৰৱতেন নকপ্ৰৰফ।



ফলফত থকা কৰ আইন অনুসপ্ৰৰ ট আৰফাৰৰ ফাৰফ কৰ লাবালাব িাপ্ত হ’ফ।



ইউপ্ৰনট প্ৰলিংকড লাইপ ইপ্ৰিউৰৰন্স মেন আৰু ইউপ্ৰনবাৰচেল লাইপ মেনৰ মক্ষত্ৰত, মকাম্পানীৰয় প্ৰনম্নতভ 1000 টকা আৰু উচ্চতভ ভূল আঁচপ্ৰনখনৰ প্ৰফৰীৰত িাপ্ত ভুঠ
প্ৰিপ্ৰভয়াভৰ 25% অপ্ৰতক্ৰভ নকৰা প্ৰৰভাণৰ ট আ প্ৰিপ্ৰভয়াভ স্বীকাৰ কপ্ৰৰফ। অৱৰশয, জীৱন ফীভা আৱৰণ অপ্ৰফহৰন মিন আঁচপ্ৰনৰফাৰৰ ফাৰফ ট আ প্ৰিপ্ৰভয়াভৰ
ওৰত এৰন মকাৰনা উচ্চতভ সীভা নাই।




ট আ প্ৰিপ্ৰভয়াভ আৰানাৰ ভজুত থকা ুঁপ্ৰজ অনুসপ্ৰৰ আৱণ্টন কৰা হ’ফ।
সকৰলা ট আ প্ৰিপ্ৰভয়াভ আৰু ট আ প্ৰিপ্ৰভয়াভৰ ওৰত আৰৰা কৰা ভাচু লৰফাৰ মসৱা কৰ সহ িৰমাজয কৰ সাৰৰক্ষ হ’ফ, মাক আঁচপ্ৰনধাৰকৰ একাউণ্টৰ ওৰত
আৰৰা কৰা হ’ফ আৰু ইউপ্ৰনট ভূলযত ইউপ্ৰনট ফাপ্ৰতল কপ্ৰৰ আদায় কৰা হ’ফ।



আৰফপ্ৰল 3.00 ফজাৰ প্ৰছত িত ট অ প্ৰিপ্ৰভয়াভ ৰৱতী কভে প্ৰদনৰ এন.এ.প্ৰব. অনুসপ্ৰৰ আৱণ্টন কৰা হ’ফ।

প্ৰৰৰশাধৰ প্ৰফৱৰণ:
1 ক. প্ৰৰৰশাধ কৰা প্ৰৰভাণ: _____________ টকা

নগদ

মচক/প্ৰড.প্ৰড.

মনট মেন্সপাৰ

শব্দত প্ৰৰভাণ: _______________________________________________________
1 খ. প্ৰৰৰশাধৰ প্ৰফৱৰণ: মচক/প্ৰড.প্ৰড. নিং ______________ তাপ্ৰৰখ ___________ জাৰীকতো মফঙ্ক আৰু শাখা __________
# নগদ ধন প্ৰৰৰশাধ প্ৰিপ্ৰভয়াভ / ট আ/ ভাচু ল ফা আন প্ৰমৰকাৰনা প্ৰৰৰশাধ সহ ভুঠ প্ৰৰভাণ িপ্ৰত আঁচপ্ৰনত/িপ্ৰত ভাৰহ 50000/- টকাৰ সীভা
অপ্ৰতক্ৰভ কপ্ৰৰফ মনাৱাৰৰ।
# ট আ প্ৰৰৰশাধ 1 লাখ টকা ফা অপ্ৰধক হ’মল তলত উৰেখ কৰা প্ৰমৰকাৰনা এখন ফাধযতাভূলক উাজেনৰ দস্তাৰফজ দাপ্ৰখল কপ্ৰৰফ।
2. আঁচপ্ৰনৰ গৰাকী/এছাইনী/প্ৰৰৰশাধকতো এজন ৰাজননপ্ৰতকবাৰৱ সম্পপ্ৰকেত ফযপ্ৰি* মনপ্ৰক?

হয়

নহয়

(প্ৰচন প্ৰদয়ক)

* ৰাজননপ্ৰতকবাৰৱ সম্পপ্ৰকেত ফযপ্ৰি হহৰছ এৰন ফযপ্ৰি প্ৰমসকল গুৰুত্বূণে ৰাজহুৱা দাপ্ৰয়ত্বত প্ৰনৰয়াপ্ৰজত আৰছ ফা আপ্ৰছল, উদাহৰণ স্বৰূৰ মকন্দ্ৰ/ ৰাজয চৰকাৰৰ
ভূৰব্বী, মজযষ্ঠ ৰাজৰনতা, মজযষ্ঠ চৰকাৰী / নযাপ্ৰয়ক / মসনা প্ৰফষয়া, চৰকাৰী ভাপ্ৰলকত্বৰ িপ্ৰতষ্ঠানৰ মজযষ্ঠ কামে ফাহী, ৰাজননপ্ৰতক দলৰ গুৰুত্বূণে মনতা আৰু
ওৰৰাি মলাকসকলৰ প্ৰনকট প্ৰৰয়ালৰ সদসয (স্বাভী-স্ত্ৰী, সিান, ভাক-মদউতাক, বাই-বনী, স্বাভী-স্ত্ৰীৰ প্ৰৰয়াল)।
মটাকা: মভক্স লাইপ ইপ্ৰিউৰৰৰন্স সকৰলা িৰয়াজনীয়তা/দস্তাৰফজ িাপ্ত কৰা তাপ্ৰৰখৰ ৰা িাসপ্ৰিক এন.এ.প্ৰব. আৰু আঁচপ্ৰনখনৰ িৰচপ্ৰছিং িৰমাজয হ’ফ।

আঁচপ্ৰনৰ গৰাকী

/ এছাইনীৰ স্বাক্ষৰ

_________________________________

গ্ৰহণৰমাগয উাজেনৰ িভাণ:

মশহতীয়া ফষে ৰ আয়কৰ প্ৰৰটাণে

মশহতীয়া ফষে ৰ িত্ৰ 16

মমাৱা 3 ভাহৰ ফাৰফ দৰভহা জভা মহাৱা িদশে ন কৰা মফঙ্ক প্ৰফফৃপ্ৰত

মফৰলি শ্বীট আৰু িপ্ৰপট এণ্ড লছ একাউণ্ট

িস্তাৱক/প্ৰৰৰশাধকতোৰ অপ্ৰডট কৰা ফাপ্ৰষেক একাউণ্ট

বাৰাৰ চু প্ৰিত্ৰ

কৃপ্ৰষজাত প্ৰফক্ৰী ৰপ্ৰচদ

িাপ্ত মভাট প্ৰৰভাণৰ িভাণ ম’ৰ ৰা প্ৰিপ্ৰভয়াভ প্ৰৰৰশাধ কৰা হহৰছ। উদাহৰণ স্বৰূৰ, মপ্ৰদ সম্পপ্ৰি প্ৰফক্ৰীৰ প্ৰৰভাণৰ ৰা প্ৰিপ্ৰভয়াভ প্ৰৰৰশাধ কৰা
হয় মতৰনহ’মল প্ৰফক্ৰীৰ চু প্ৰি, অৱসৰৰ সভয়ত িাপ্ত মভাট প্ৰৰভাণৰ িভাণ, প্ৰপক্সড প্ৰডপ্ৰজটৰ ভযাদুপ্ৰতেৰ িভাণ, প্ৰভউচু ৰৱল পাণ্ড নগদীকৰণৰ
িভাণ, অনযানয ফীভা আঁচপ্ৰনৰ ভযাদুপ্ৰতেৰ প্ৰৰভাণ িাপ্তৰ িভাণ আপ্ৰদ।

িাপ্ৰপ্তস্বীকাৰ ত্ৰ
ট আ প্ৰিপ্ৰভয়াভ অনুৰৰাধৰ িত্ৰ _____/_____/____ তাপ্ৰৰৰখ আগৰফলা/প্ৰছৰফলা _____ (সভয়) ফজাত ধনযফাদ সহ িাপ্ত কৰা হ’ল।
িাপ্ত ভুঠ প্ৰৰভণ
: টকা
ট-আৰ ফাফদ ভুঠ প্ৰিপ্ৰভয়াভ
: টকা
মচক/প্ৰড.প্ৰড. নিং
মভক্স লাইপ ইপ্ৰিউৰৰন্স গ্ৰাহক মসৱা কামে ফাহী নাভ আৰু স্বাক্ষৰ: _________________________

প্ৰজ.ও. মভাহৰ/চীল

