ট োপ অপ প্রিপ্রময়ম হোয়জনবো ট োমম
টপোপ্রিপ্রি নম্বর
টপোপ্রিপ্রি পোয়বো মীগী অকুপ্পো ৱোররোিশীীং:

(অহোনবো মপ্রমীং)

(ময়োইথীংবো মপ্রমীং)

(অররোইবো মপ্রমীং)

টমোবোইি _____________________________________
ই টমি
_____________________________________

ট োমম অদু িপ্রহ টতৌপ্রিঙৈ মমোীংদো টতৌগদবো তোকপশীীং টিোইনমক পোপ্রবয়ু:
ট োপ অপশীীং অদু নহোপ্রি ইন্সুররন্স টপোপ্রিপ্রিগী োমম শীীং অমিুীং কপ্রিশনশীীং অদুগী মতুীং ইন্নো টিৌগপ্রন
পপশো পীরকপো অমো ট োপ-অপ ওইহনগপ্রন প্রিপ্রময়মশীীং অদু টিৌপ্রশনবগী, নহোপ্রি টপোপ্রিপ্রিগী মখোদো পিরবপ্রদ, অদুগুম্বো এমোওন্ট টিৌরবো মতুীংদো খক্তীং ।
ট োপ-অপ প্রিপ্রময়ম অদুনো টপোপ্রিপ্রি অদুগী মখোদো গররপ্রন্ট টতৌবো পীগপ্রন হোয়বো পপশো টহোীংরিোই ।
ট োপ-অপ পীবো অদু চৎনপ্ররবো ট ক্স আইনশীীংগী মতুীং ইন্নো ট ক্সপ্রক কোন্নবশীীং ীংবো য়োগপ্রন ।
য়ুপ্রনৎ প্রিঙ্ক িোই ইন্সুররন্স প্লোনশীীং অমিুীং য়ুপ্রনভরিম ি িোই প্লোনশীীংগী মতোীংদো, কম্পপ্রন অদুনো ট োপ অপ প্রিপ্রময়ম এমোওন্ট অদু য়োমিবদো িুপো 1000 অমিুীং
য়োম্লবদো টবজ টপোপ্রিপ্রি ওইনো ীংবো অপুনবো প্রিপ্রময়মশীীংগী 25% দগী টহিবো ট োপ অপ প্রিপ্রময়মগী অপুনবো এমোওন্ট অদু টিৌগপ্রন । অদুম ওইনমক, িোই টকোভর
য়োওদবো টপন্সন প্লোনশীীংগী ট োপ অপ প্রিপ্রময়মদো মপ্রিগুম্বো খবোইদগী য়োম্বো ওইগদবপ্রন হোয়বো অকক্নবো থমরদ ।
ট োপ অপ নহোপ্রি পিপ্ররবো ি গী মতুীং ইন্নো পীগপ্রন
ট োপ অপ প্রিপ্রময়মশীীং টিোইনমক অমিুীং ট োপ-অপ প্রিপ্রময়মশীীংদো টিৌবো চোজমশীীংদো িোপ্রভমি ট ক্স য়োওনো পোনবো য়োবো ট ক্সশীীং টিৌগপ্রন, মরখোয়শীীং অদু টপোপ্রিপ্রি
পোয়বো মীদুগী একোওন্টতো চোজম টতৌগপ্রন অমিুীং য়ুপ্রনৎ মমিদো য়ুপ্রনৎশীীং ককথৎপদো হন্নো ীংগপ্রন ।












3.00 প্রপ এম গী মতুীংদো

ীংবো ট োপ অপ প্রিপ্রময়মশীীং মথীংগী থবক টতৌবো নুপ্রমৎপ্রক এন:এ:প্রভ: গী মতুীং ইন্নো টয়রথোিপ্রন ।

পপশো পীবো অদুগী অকুপ্পো ৱোররোিশীীং:
1 a. পীবো এমোওন্ট: িুপো_____________

টশি

টচক/প্রদপ্রদ

টন ত্রোন্স র

িুপো ৱোঙহদো ওইনো: _______________________________________________________
1 b. পপশো পীবগী অকুপ্পো ৱোররোিশীীং: টচক/প্রদ:প্রদ: নম্বর.______________তোীং___________টিোপ্রৱ টবঙ্ক অমিুীং ব্রোনচ __________
# টশি ওইনো পীবো অদু প্রিপ্রময়ম/ট োপ অপ/চোজমশীীং নত্ত্রগো অঙত অরতোপ্পো পপশো পীবো য়োওনো টপোপ্রিপ্রি অমগী/থো অমগী িুপো 50000/- গী ৈমঙখদগী টহনবো য়োরদ ।
# ট োপ অপ টপরমন্ট অদু িোখ 1 নত্ত্রগো মপ্রিদগী টহনবো মতোীংদো মখোদো তোপ্রিবো পীদবো য়োদবো ইনকমগী টচ-চোীং শীীংগী মরক্তো অমো িবপ্রম টতৌপ্রবয়ু
2. টপোপ্রিপ্রি মপু/এিোইপ্রন/টপপ্রয় রোজপ্রনটি য়োওবো মী অমরো*?

টহোই

নরে

(টখোৎপ্রপয়ু).

**রোজপ্রনটি য়োওবো মীশীীং (প্রপ:ঈ:প্রপ:) হোয়বপ্রি মপ্রচন টতোীংবো িজোগী থবক টতৌবো নত্ত্রগো থবক শীন্নবো মীওইশীীং, খুদম ওইনো টিরেি/রোজয টগোভনম রমন্ট গী মরকোকশীীং/মপ্রেশীীং,
চহী কুইনো রোজপ্রনটি য়োওরিবশীীং, টিপ্রনয়র টগোভনম রমন্ট/জুপ্রদপ্রিরয়ি/ প্রমপ্রি প্রর ওপ্র িরশীীং, পিবোপ্রি ওইবো টকোরপম োররশনশীীংগী টিপ্রনয়র ইকরজকুযপ্রতবশীীং, মরু ওইবো রোজপ্রনটি
পোটিমগী ওপ্র প্রিরয়িশীীং অমিুীং মথপ্রি মীওইশীীংগী ইমুীংমপ্রি টমম্বরশীীং (মতু-মৱো, অৈোীংশীীং, মমো-মপো, মপ্রচন মনোওশীীং, মতু -মৱোগী ইমুীং-মনুীংগী মীশীীং).
খৈপ্রজনগদবো: মরী পিনবো এন:এ:প্রভ: অমিুীং টিোরিি টতৌবো অদু টমক্স িোই ইন্সুররন্সনো টিৌপ্রশনগদবো দরকোর ওইবশীীং/টচ-চোীংশীীং টিৌইনমক মপুীং োনো ীংবো তোীং অদুদগী
পোনগপ্রন
টপোপ্রিপ্রি মপু/এিোইপ্রন অদুগী িপ্রহ

_________________________________

টিৌবো য়োবো ইনকম িমোনশীীং:









ইরকোন টকোনবো চহীগী আই:টি:আর:
ইরকোন টকোনবো চহীগী ট োমম 16
ইরকোন টকোনবো থো 3 গী তিব টেপ্রদত টতৌবো উৎপো টবঙ্ক টে রমন্ট
টবরিন্স িীত অমিুীং টশরিোীং

ীংবো অমিুীং মোীংবগী একোওন্ট

টিোরপোজর/টপয়র অদুগী ওপ্রদত টতৌবো চহীগী একোওন্টশীীং
ভোরো দো পিবগী য়োনো টচ
টিৌউ-প্রশীংউবগী টপোৎ টয়োনবগী টচপ্রনীংশীীং
মদুদগী প্রিপ্রময়ম পীপ্রখবো অকক্নবো পিতবো এমোওন্টগী টপোৎ টয়োনবদগী ীংবো টশিগী িমোন । খু দম ওইনো, িন-থুম টয়োল্লগো প্রিপ্রময়ম পীপ্রখবো ওইরবপ্রদ টিি ডীড,
থবক্তগী টতোকপো মতমদো ীংবো অকক্নবো পিতবো এমোওন্টগী িমোন, প্র ক্স প্রদরপোপ্রজত শীীংগী টমপ্রচউর ওইবগী িমোন, মুযচু রয়ি ি টশি হরিোকপো, অরতোপ্পো
ইন্সুররন্স টপোপ্রিপ্রিশীীং টমপ্রচউর ওইবগী ীংবো এমোওন্টগী িমোন অপ্রিনপ্রচীংবো ।

একরনোরিজরমন্ট টচপ্রনীং
ট োপ অপ প্রিপ্রময়মগী হোয়জবো ট োমম অমো থোগৎপগো টিোয়ননো টিৌজপ্রর _________/_________/________(তোীং) দো _________এ:এম:/প্রপ:এম: (মতম) দো.
ীংবো অপুনবো এমোওন্ট
: Rs.
ট োপ অপ প্রক ওইবো টন প্রিপ্রময়ম
: Rs.
প্রজ:ও: েোম্প/টমোহর
টচক/প্রদ:প্রদ: নম্বর
:
টমক্স িোই ইন্সুররন্স কেমর িোপ্রভমি ইকরজকুযপ্রতব মপ্রমীং অমিুীং িপ্রহ: _________________________

