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দেথ দেম দ োমম (দ োমম- A) 
নহাকি মতম চাদনা অমাাংবা থ ািপা অদদুা ঐখ ায়গী নাুংঙাইতবা থ াাংখদািপা থলৌকবয়ু । মকি নহাকি  ুখদাাংক বা মতমকন হায়বা ঐখ ায়  ঙই অমিুাং মখতাং দরিার ইবা 
মতম অকিদা নহািপু  বাইদগী  জনা িখপার্ট  পীবা হায়বকি ঐখ ায়গী দায়ত্বকন । থদ  থেম একিখিশন থ ামট অকি নহাি থেম অদ ু নুা অমিুাং ইরাই লাইনা  াইল থতৌবদা 
মখতাং পাাংনবা থশম্বকন । নহাকি থেম থহন্না য়াঙনা থলাইকশন্নবা চুনবা থচ-চাাংশীাংগা থলায়ননা  জনা থমনকশল্লগা অমিুাং িকহ থতৌরগা থ ামট অদ ুহন্না পীকবরিউ অমিুাং ম াগী 
থতৌগদবা তািপশীাং অকি ইনকবয়ু । 

মরু ইবো ৱোর োল 
„ অমদগী থহনবা থপাকলকিশীাংগী ম াদা থতৌবা থেমশীাং থ ামট অম ক্তাং থমনকশল্লগা অমিুাং পানবা য়াবা থপাকলকি নম্বরশীাং থলাইনমি পীরগা থরকজস্টর থতৌবা য়াই ।  
„ থেমগী পপশা পীবা অকি থ ৌখদাি থ ািপা তাাংদা থপাকলকি অদ ুচৎনদনুা পলবগী অমিুাং থপাকলকি অকিগী র্ামটশীাং অমিুাং িকিশনশীাং থলাইনমি মপুাং  ানা ইনবগী ম া 

থপাকল্ল । 
„ থেম থতৌবা মী অমদগী থহনবা ইরবকদ, থেম থতৌবা মী অমমমগী থতাঙানবা থ ামটশীাং থমনকশনবা দরিার ই । 
„ থ ামট অকি ম াগীশীাং অকিগী মরক্তা অমনা িাকি ইবা দরিার ই (1) থমক্স লাই  এখজন্ট (2) থিল্ি থমখনজর/এ কদ এম/থমক্স লাই কি ক ি মখিাি (3) 

থলাি কদলপখমন্ট ক ির (4) থনখেলাইজ থবঙ্ক অমগী থবঙ্ক থমখনজর অমা রবর স্টাম্পিা থলায়ননা (5) থমখনজর অমগী  াকি ম াদগী তাবা নত্তবা থমক্স লাই  
িম্পকনগী ক ির অমা (6) থগখজখর্দ ক ির অমা (7) িরিারগী সু্কলগী থহদমাস্টর/কিকিপাল অমা (8) থমকজখের্ অমা । 

„ কদোখরশনশীাং অদ ুথচিকশন্না পাকবয়ু অমিুাং নহাক্না মখহৌশানা নহাকি থচিশীাং িকহ থতৌবগী চপ মান্নবা মাংদা থেম থ ামট অদ ুিকহ থতৌকবয়ু । নহাকি িকহ অদ ুতুাংদা 
নহাক্না থতৌরিপা হায়জবশীাং চুম্ব্রা থয়াংবদা শীকজন্নগকন । 

নহোক্কি দ োমম ক ম্নো দমনক্কিনগক্কন 
থেম থ ামট অদদুা য়াবা হীরমশীাং থলাইনমি থেম থতৌকরবা মীদনুা ছাপাগী অখচৌবা মখয়িশীাংনা থমনকশনগদবকন । 

দেক্সন A ‟ থিক্সন অকিনা থেম থতৌকরবা মী অদগুী মরমদা ৱাখরাল হাংকঙ: 
„ নহাকি থহৌকজি পলবা এখেশ অমিুাং থমাবাইল নম্বর থশাইদনা পনকবয়ু, মরমকদ ঐখ ায় থেমগা মকর পলনবা পা পীখ াি পীকশন এখেশ অমিুাং থমাবাইল নম্বর অকি ক্তাংদা 

থতৌগকন, নহাকি ই-থমল আইকদ অমা পলরবকদ মদ ুপীকবয়ু; 
„ নহাকি মপুাং  াবা থবঙ্ক এিান্টকি অকুপ্পা ৱাখরাল পনকবয়ু; অমিুাং 
„ ঐখ ায়ব ুনহাকি থেমগী  াংগদবা থশন ম অদ ুথপাকলকি অদগুী র্ামটশীাং অমিুাং িকিশনশীাংগী ম া থপান্না নহাকি এিান্টতা হিখ াংননা ত্রাি র থতৌবা য়াহন্নবা থবঙ্কনা 

এখর্স্ট থতৌরবা এন ই এ  টি থ ামট অমা নত্ত্রগা িি ৎলবা থচি/থবঙ্ক এিান্ট পািবকুি থিাকপ অমা হাকপ্পয়ু । 
দেক্সন B ‟ থিক্সন অকিনা থেম থতৌকরবা কজবন কবমা থতৌবা মী অদগুী মরমদা ৱাখরাল হাংকঙ: 
„ কজবন কবমা থতৌবদগুী কশবগী মরম, তাাং অমিুাং মতম পনকবয়ু; 
„ কজবন কবমা থতৌবদনুা ইখিান থিানবা নাক বা/একক্সখদন্ট থ ািপা অমিুাং ইখিান থিানবা চহী অহুম (3) গী মনাুংদা লাখয়াংক বা থ াক্তরশীাং, থহািকপর্ালশীাং নত্ত্রগা অখতাপ্পা 

থমক খিল থহৌরি মশীাং থলাইনমকি মকমাংশীাং, এখেশশীাং অমিুাং থর্কলখ ান নম্বরশীাং অদ ুপনকবয়ু । দরিার ইরবকদ, অখহনবা থচ মপািশীাং হাকপ্পয়ু; অমিুাং 
„ কজবন কবমা থতৌবা মীদগুী থমক্স লাই  ইিুখরি নত্তবা অখতাপ্পা কবমা িম্পকনশীাংদা পলবা, কজবন কবমা থপাকলকি থলাইনমকি অকুপ্পা ৱাখরাল পীকবয়ু ।  

দেক্সন C ‟ থিক্সন অকি থ ামট অদদুা পনবা িানশীাংগী ম াদা কশবদা  াংবা িান্নবগী থতাঙান থতাঙানবা পশনশীাং পীরব ক্তাংদা থমনকশনবা দরিার ই ।  

দেক্সন D ‟ থিক্সন অকি শীকজন্নবা য়াই, থেম থ ামট অদদুা য়াদবা িকরগুম্বা অখহনবা ৱাখরাল নহাক্না পীবা পাম্লবকদ । 

দেম দ োমম অক্কেগো দলোয়ননো নহোক মখোগী দচ-চোাংিীাং অক্কে েবক্কমত দতৌবো ে কো  ই (েবক্কমত দতৌক্কখবো দচ-চোাংিীাং অে ুতোক্নবো চুনবো দবোক্সিীাংেো দখোৎক্কিয়)ু – [* মোকম  
দতৌবিীাং চাংেবো য়োেবো দচ-চোাংিীাংক্কন] 

1) * থলাখিল অকিিাকরশীাংনা পীবা থদ  িাটিট ক খিতকি করকজখনল/এখর্খস্টত থিাকপ 

2) *করকজখনল থপাকলকি থচ-চাাং (শীাং) 

3) *নহাকি শক্তাি িমান থচ গী এখর্খস্টদ থিাকপ (ম াগীশীাং অকিগী মরক্তা অমা- নহাকি থপািপা তাাং মপুাং  ানা তাাংদাাংনা তািপা)  

 কপ এ এন িাদট  থ ার্র আই কদ িাদট 
    

 চৎনকরবা পািখপার্ট   চৎনকরবা োইক াং লাইখিি 
    

 আিার িাদট  অখতাপ্পা (তাাংদাাংবা তািকপয়ু)    

4) *দবঙ্কগী অকুপ্পো ৱোর োল (মখোগীিীাং অক্কেগী ম ক্তো অমো) 
 থেম থতৌকরবা মীদগুী মকমাং অমিুাং এিান্টকি অকুপ্পা ৱাখরাল নম্বা িি ৎলবা থচি  
  

 থবঙ্ক পািবকুি এখর্স্ট থতৌবা থিাকপ 
  

 থবঙ্কনা এখর্স্ট থতৌবা এন ই এ  টি থ ামট 

আত্মঘোত/এক্কক্সরেন্ট ক্কক মতোাংেো অরহনবো দচ-চোাংিীাং- (এ  আই আ  অমেুাং দিোস্ট দমোরটম ম ক্ক রিোতম  চাংেবো য়োরে)  
 *এ  আই আর  পনচনামা 
    

 *থপাস্ট থমাখর্ট ম করখপাতট   বর অিিপা (িকরগুম্বা পলরবকদ) 
    

 ইনখেস্ট করখপাতট  অখরাইবা পুকলিনা ক কজনবগী করখপাতট 

দমক্কিরকলগী ম ম্নো ক্কিবো দথোকিো মতোাংেো (দহোেক্কিতোলেো লল গো/দহোেক্কিতোলেো ললতনো) মখোগী দচ-চোাংিীাং অক্কে ে কো  ই 

 থমক খিলগী মরম্না কশবকন তািপা িাটিট ক খিত 
  

 লাখয়াং পীবা থ াক্তরগী থস্টর্খমন্ট (ইখিান থিান্না লাখয়াং পীবা থ াক্তরনা থমনকশনগদবা থ ামট “C”)  
  

 থমক খিল থরখিাদটশীাং থলাইনমি (লাইাং থলপ্পা, লাখয়াংবা অমিুাং কদিচাজট  থতৌবা/কশবা গী শম্লপ্পা ৱাখরাল) ‟ পানবা য়ারবকদ 



 

 

 
লমায় 2 কি 4 

 

V
: 
E

/
/E

/V
/

 

দেথ দেম দ োমম (দ োমম - A) 
থমক্স লাই  থপাকলকি নম্বর (শীাং) 

থেম থ ামট িনা  ানা িবকমত থতৌগকন: থমক্স লাই  এখজন্ট থমক্স লাই  ক ি থবঙ্ক ব্রান্চ অখতাপ্পশীাং 

ক্কেেোর িন: ঐহাি/ঐখ ায়, থেম থতৌবা (শীাং), ম াদা পীকরবা পা ুমশীাং অমিুাং থস্টর্খমন্টশীাং অকি কহরম  ুকদাংমক্তা চুম্লবকন হায়না কচাং-থলম্না লাখ ািচকর, অমিুাং থ ামট 
অকি, নত্ত্রগা অতত অখতাপ্পা থ ামট, নত্ত্রগা মকিগী িকিখমন্ট থতৌবা অতত অখতাপ্পা থ ামট, িম্পকনদা পীবনা ৱা ম ইকরবা কজবন কবমা অকি চৎনগকন নত্ত্রগা অতত অখতাপ্পা 
অকিিারশীাং নত্ত্রগা ঙািখ ািপা অমা পল হায়না িম্পকননা য়াবা নখত্ত হায়বা ম া তানা য়াই  

দেক্সন A: নিোগী ম মেো ঐরখোয়ব ুতোকক্কিয়ু (দেম দতৌবো মী) - [* মোকম  দতৌবিীাং দমন্দবো য়োেবো হী মিীাংক্কন] 

*মকমাং:  *থপািপা তাাং: *কলঙ্গ     এম     এ  

*কশরবা কজবন কবমা থতৌবা মীদগুা থ াক্নবা মরী:    মতু-মৱা     মচাশীাং      মমা-মপা     অখতাপ্পশীাং     তাাংদাাংবা তািকপয়ু    

*থহৌকজকি পা পীনবা এখেশ:    

  রাজয:  কপন থিা : 

*পা  াননবা নম্বর:                ইখমল আই কদ:    

কপ এ এন নম্বর:      আিার নম্বর: 

*থবঙ্ক এ/কি নম্বর *থবঙ্ক ব্রান্চ মকমাং & এখেশ    

               এম আই কি আর থিা :                             *আই এ  এি কি থিা : 

দেক্সন B: ললক্কখদ্রবো ক্কিবন ক্কবমো দতৌবো মীেগুী ম মেো ঐরখোয়েো তোকক্কিয়ু - [* মোকম  দতৌবিীাং দমন্দবো য়োেবো হী মিীাংক্কন] 

*মকমাং: * কশবা মতমদা চহী: চহী 

*ইখিান থিানবা কশন ম: ইখিান থিানবা ইমখিায়রগী অকুপ্পা ৱাখরাল (িকরগুম্বা পাল্লবকদ)   

*কশবা তাাং: *কশবা মতম 

*কশবগী মরম:  থমক খিল        একক্সখদন্ট       আত্মঘার্      মীনা হাৎপা 

*অনাবা/একক্সখদন্ট মাং  *লাইাং থলপ্পা/একক্সখদন্ট থ ািপা তাাং: 

*কশবা ম ম: থহািকপর্াল/কেকনি য়ুম ক ি অখতাপ্পা (তাাংদাাংবা তািকপয়ু)    

*কজবন কবমা থতৌবদনুা ইখিান থিান্না নাবা/একক্সখদন্ট থ ািপা মনাুংদা অমিুাং/নত্ত্রগা ইখিান থিানবা চহী 3 গী মনাুংদা লাখয়াংক বা থ াক্তরশীাং গী অকুপ্পা ৱাখরাল ঐখ ায়দা 
তািকপয়ু: 

 

থ াক্তর মকমাং/থহািকপর্াল পা  াননবা অকুপ্পা ৱাখরাল ইহান হানবা তানবগী তাাং থলৌক বা লাখয়াং 

    

    

    

ললক্কখদ্রবো ক্কিবন ক্কবমো দতৌবো মীে ুঅরতোপ্পো ক্কিবন ক্কবমো কম্পক্কনিীাংগো ক্কবমো দতৌ বক্কে, অকুপ্পো ৱোর োল িীক্কবয়ু*: 

িম্পকন মকমাং থপাকলকি নম্বর  থপাকলকি এমান্ট থপাকলকি ইশু থতৌবা তাাং থেম থস্টর্ি 

     

     

     

         
 

         
 

         
 

        

 

      
 

          
 

          
 

            
 

            
 

          
 

           
 

        

 

    

 

        

 



 

 

 
লমায় 3 কি 4 
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/

 

দেথ দেম দ োমম (দ োমম- A) 
C: ম াদা পীকরবা িানশীাংগী মরক্তা অমগী ম াদা িান্নবশীাং থেম থতৌবা মতমদ ক্তাং নহাি থিক্সন অকি থমনকশনবা দরিার ই: (পশন  নবনা থেম অদ ুথলৌকশখল্ল হায়বা 
য়াবা নখত্ত) 

 
1) দমক্স লোই  গর ক্কন্টে ইনকম প্লোন: চারাক্না পীবা পপশাগী িান্নবা  াগী চাাং নাইবা ইনিম 

2) দমক্স লোই  গর ক্কন্টে মন্থক্কল ইনকম প্লোন: চারাক্না পীবা পপশাগী িান্নবা  াগী চাাং নাইবা ইনিম 

3) দমক্স লোই  েুি  টোমম প্লোন:  ুদক্তা 100% থপখমন্ট থতৌবা  ুদক্তা 50% থপখমন্ট থতৌবা & 50%  াগী ইনিম ইনা 

4) দমক্স লোই  দ ো ইভ  য়ঙ দিন্সন প্লোন:   

চারাক্না পীবা পপশাগী িান্নবা অখনৌবা এন্নইুকত িান অখনৌবা থপিন িান 

5) দমক্স লোই   ুুচ  ক্কিক্কনয়ে ইিুরকিন প্লোন: চারাক্না পীবা পপশাগী িান্নবা  াগী চাাং নাইবা ইনিম 

 
D:  ঙকজনগদবশীাং – নহাক্না পনবা পাম্বা অখহনবা ৱাখরাল: 

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

মমোরলোন্দো ক্কেেোর িন: (দেম দতৌবো মীেনুো মমোরলোন্দো েক্কহ দতৌক্কখবো নত্ত্রগো খুবীগী মক্কম তোহনক্কখবো ই বক্কে): থ ামট অদদুা য়াকরবশীাং অদ ু থেম থতৌবা মীদদুা 
মমাখলািা মপুাং  ানা শখিাক্না তািখে অমিুাং মহাক্না মদ ুমপুাং  ানা  ঙলবা মতুাংদা মহাকি িকহ/ ুবীগী মকম তাহনখে হায়না িাকতট  াই থতৌনবা িাকি/লাখ ািপা মী 
অদদুগী কদোখরশন । 

থ ামট অকিদা নহাক্না পীবা ই-পা মপুাং  াদবা/চুমদবা মরমশীাংনা কিকময়ম হন্না পীখ ােিপা অদ ুনহাকি থবঙ্ক এিান্টতা পপশা চাংেবা নত্ত্রগা ত্রানখজক্সন অদ ুথ াংলবা নত্ত্রগা 
শুখক্তৌ থতৌদবা থ ােবকদ মদ ুথমক্স লাই  ইিুখরি িম্পকননা দায়ত্ব পুগদবকন হায়বা য়াখরাই । ম া তানা, নহাক্না হিখ াংননা পপশা চাংলিপগী পশন অদ ু নেবিু, কদমাি 
োফ্ট/এর্ পার থচি তা পীবা য়ানা নখঙািা পপশা পীবগী অতত অখতাপ্পা পশন শীকজন্নবগী অকিিার থমক্স লাই  ইিুখরিনা  াকু্তনা  কি । পপশা পীবা অদ ুথপাকলকি 
পায়বা মীদনুা পীক বা থপাকলকি পায়বা মীদগুী এিান্ট নম্বরগী ই-পা অদদুা  ক্তাংদা য়ুম্ফম ইরগা থতৌগকন অমিুাং থপাকলকি পায়বা মীদগুী মকমাংগী অকুপ্পা ৱাখরালশীাং 
ম মদদুা শীকজন্নখরাই । 

এন ই এ  টি ক্কেেোর িন: ঐহাি কজবন কবমা পীবদবু ুপপশা অদ ুঐহাকি ম ক্তা পকল্লবা থবঙ্ক এিান্ট অদদুা হিখ াংননা/ইখলখরাকনি ত্রাি র থতৌনবা অকিিার পীকর । 
থমক্স লাই  ইিুখরি িম্পকন কলকমখর্দপু ম ক্তা পনবা থপাকলকি নম্বরগী ম াদা থেম থতৌবা পপশা অদ ুম াদা পীকরবা অকুপ্পা ৱাখরালগী মতুাং ইন্না ঐহাকি থবঙ্ক এিান্টতা 
হিখ াংননা ইখলিখত্রাকনি ত্রাি র থতৌকবরক্নবা হায়জকর । মরমশীাং পীরগা/পীদনা নহাকি থবঙ্ক এিান্টতা থেকদত থতৌদবা থ ােবা নত্ত্রগা মপুাং  াদবা/চুমদবা পা পীবনা 
মরম ইদনুা ত্রানখজক্সন অদ ুথ াংলবা নত্ত্রগা শুখক্তৌ থতৌদবা থ ােবা, ঐহাি থমক্স লাই  ইিুখরি িম্পকননা দায়ত্ব পুগদবকন হায়খরাই । ম া তানা, হিখ াংননা থেকদত 
থতৌবা য়ােবকদ, কদমাি োফ্ট/পার থচি তা পপশা পীবা য়ানা অতত অখতাপ্পা থপআত পশন শীকজন্নবগী অকিিার থমক্স লাই  ইিুখরি িম্পকন কলকমখর্দনা  াকু্তনা  কি । 
পপশা পীবা অদ ুথেম থতৌবা মীদনুা পীক বা থেম থতৌবা মীদগুী এিান্ট নম্বরগী ই-পা অদদুা  ক্তাংদা য়ুম্ফম ইরগা থতৌগকন অমিুাং থেম থতৌবা মীদগুী মকমাংগী অকুপ্পা 
ৱাখরালশীাং ম মদদুা শীকজন্নখরাই । 

____________________________________________________ ____________________________________________________ 
থেম থতৌবা মীদগুী িকহ/ই াংবা  ুবীগী মকম িাকি/লাখ াকেবা মীগী িকহ 

থেম থতৌবা মীদগুী মকমাং   মকমাং & এখেশ   

ম ম:      

তাাং:  ম ম:     

তাাং: 
ক্কেেরেম  
„ থচ-চাাংশীাংগা থলায়ননা থেম থ ামট িবকমত থতৌবনা লাইএকবকলকত থলৌখর হায়না য়াবা । 
„ িবকমত থতৌবা থচ-চাাংশীাং থয়াংলবা মতুাংদা, থমক্স লাই না অখহনবা থচ-চাাংশীাং থিৌবগী অকিিার  াকু্তনা  কি । 
„ অরানবা নত্ত্রগা লান্না লমকজাংবা ৱাখরাল য়াই  ঙনা  ঙনা িনাগুম্বা মী অমনা থেম  াইল থতৌরবা, নত্ত্রগা িম্পকন অদ ুনত্ত্রগা অখতাপ্পা মী অমা থলৌনম থতৌখগ নত্ত্রগা 

লান্না লমকজাংখগ হায়বা ৱা লগা থলায়ননা ই-পা থলাৎলবা, মহাি থ খলাকনগী মরাল পীবা য়াই নত্ত্রগা পানবা য়াবা আইন (শীাং) গী ম াদা অখতাপ্পা কেকমখনল/নত্ত্রগা 
কিক ল দকিশীাং মরী পলনবা মতাাংগী মতুাং ইন্না পীবা য়াই । িম্পকননা হায়করবা মী অকিগী মখয়াক্তা চুনবা  বি থলৌ ৎপা য়াবগী অকিিার পায়দনুা  কি । 

 

 
 

 

ইখমল  

 

থহলপলাইন  

 

থমক্স লাই  ইিুখরি িম্পকন 
কলকমখর্দ 

claims.support 
@maxlifeinsurance.com 

1800 200 5577  
9 এ এম - 9 কপ এম | 
কনাংখ ৌিাবা ‟  াাংজ 

থিাত নম্বর 90A, থিক্তর 18,  
গুরগান, 122015, হকরয়ানা 

        

 
        

 



 

 

 
লমায় 4 কি 4 
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দেথ দেম দ োমম (দ োমম- A) 
অক্কিকো  িীবো (দেম দতৌবো মীেনুো েক্কহ দতৌগেবো) 

নহাকি থেম থিাখিি থতৌনবা, থতাঙান থতাঙানবা অকিিাকরশীাংদগী অখহনবা থচ-চাাংশীাং দরিার ইবা য়াই । মকিগী অকিিার পীবা অকি িকহ থতৌবনা, নহাক্না থমক্স লাই  
ইিুখরি িম্পকন কলকমখর্  অমিুাং/নত্ত্রগা মদগুী মীহুৎশীাংব ুদরিার ইবা থচ-চাাংশীাং নহাকি তর তগী থলৌবা য়াবগী অকিিার পী ।  

তু, 

 

 

লাই  ইিুখরি থপাকলকি নম্বর (শীাং): 

 

ঐহাি, কমস্টর/কমি  (মকমাং),  (থ াক্নবা 

মরী) গী কমস্টর/ কমি   (কজবন কবমা থতৌবা মীদগুী মকমাং) থমক্স লাই  ইিুখরি িম্পকন কলকমখর্  

অমিুাং/নত্ত্রগা মদগুী মীহুৎ না  বি থতৌবগী/খমক খিল/খগা নটখমন্ট/িাইখবত থহািকপর্ালগী থরখিাদটশীাং/অখতাপ্পা থরখিাদটশীাং/খেম অকি থিাখিি থতৌবদা দরিার ইবা পা 

থলৌবা য়াগকন হায়না ম মকিদা ঐহাকি অয়াবা পীকর  

নহাকি  াজবা  ম্বা য়াবা, 

___________________________________________________ ___________________________________________________ 
থেম থতৌবা মীদগুী িকহ/ই াংবা  ুবীগী মকম িাকি/লাখ াকেবা মীগী িকহ 

থেম থতৌবা মীদগুী মকমাং   মকমাং & এখেশ    

ম ম:    

তাাং:  ম ম :    

তাাং: 
 

ব্রোন্চ ক্ক েখক্তাংনো িীক্কিন্ননবো 

তাাং:    3.00 কপ এম গী মমাাংদা   3.00 কপ এম গী মতুাংদা 

কজ  পখরিি গী মীই অদগুী মকমাং & থমাবাইল নম্বর:    

 _________________________________________________________________________________________________________  

পা  াননবা অকুপ্পা ৱাখরাল   িকহ:    

স্টাম্প 

          
 

         
 

         
 

        

 
        

 

        

 


