
                                                                                                                                                     
সৰুক্ষানামা 

(দশু টকীয়া অ-নযায়য়ক ষ্টাম্প পেোৰত) 

 

ভই/আমভ, ______________________________________________ ফয়স ____ ফছৰ আৰু ফৰ্ত ভান ফসফাসৰ স্থান (ঠিকনা) 

_______________________________________________________________________________________________ 

ইয়াৰ দ্বাৰাই ঘঘাষণা কমৰছছাোঁ ঘম: 

 

১. ভই/আমভ, এগন লাইপ ইন্স্ুুছৰন্স্ ঘকাম্পানী মলমভছেডৰ ওচৰৰ্ ___________ েকাৰ ফীভাৰ ফাছফ এখন (মফচৰা ঘেনখন 

 উছেখ কৰক) ____________________ ফীভা মলচীৰ ফাছফ আছফদন কমৰমছছলা 

২. আাভাৰ প্ৰস্তাৱৰ উত্তৰৰ্ (ফীভাকৃৰ্ৰ নাভ) _______________________ ৰ ফীভাৰ ফাছফ ফীভা মলচী নম্বৰ 

 _______________ ৰ ফীভা মলচী দস্তাছৱজ মদয়া হহমছল। এই মলচী ______________ েকা ফীভা ৰামিৰ ফাছফ 

 (আৰম্ভমন মদন) ____________ ৰ্ামৰছখ আৰম্ভ হহমছল আৰু (প্ৰদত্ত মদন) _____________ ৰ্ামৰখ ভাছন আভাক 

 মদয়া হহমছল। 

৩. ভই/আমভ (ঘহৰুৱা মদন উছেখ কৰক) _____________ ৰ্ামৰখ ভাছন (ঘহৰুৱাৰ কাৰণ উছেখ কৰক) 

 _________________ কাৰছণ এই ফীভা মলচী দস্তাছৱজ ঘহৰুৱাছো লক্ষ্ু কমৰমছছলা আৰু ঘসইখন এমৰ্য়া মফচামৰ 

 ঘাৱা নাই। 

৪. ভই/আমভ উছেমখৰ্ মলচীখন কাছকা হস্তান্তৰ কৰা নাই ফা ঘকাছনা ধৰছণ নষ্টও কৰা নাই। আৰু ভই/আমভ উছেমখৰ্ 

 মলচীখন মকহফাৰ আাভানৰ্ ফা ঘগৰাণ্টী মহচাছফও ফুৱহাৰ কৰা নাই। 

৫. ভই/আমভ ঘঘাষণা কমৰছছাোঁ ঘম এই িৰ্নাভা সমূ্পণতৰুছ শুদ্ধ আৰু উৰুক্ত দপাছফাৰৰ্ উেমখৰ্ সকছলা ফক্তফু আাভাৰ 

 জ্ঞানভছৰ্ শুদ্ধ আৰু মলচী নম্বৰ ________________ ৰ সংক্ৰান্তৰ্ ঘকাছনা বুল ৰ্থ্ু মদয়া ঘহাৱা নাই ফা ঘগাছন 

 ৰখা ঘহাৱা নাই। এই ফক্তফু মদওোঁছৰ্ আমভ সমূ্পণতৰুছ জ্ঞাৰ্ ঘম ইয়াৰ ওৰৰ্ মবমত্ত কমৰ ফীভা ঘকাম্পানীছয় প্ৰকৃৰ্ 

 মলচীখন জভা মনমদয়াকক আভাক হুফহু প্ৰমৰ্মলম জাৰী কমৰফ।  



                                                                                                                                                     
 

ভই/আমভ ইয়াৰ দ্বাৰা ঘকাম্পানী, ইয়াৰ উত্তৰামধকাৰীসকল আৰু প্ৰিাসকসকলৰ হসছৰ্ এছকলছগ মুটীয়াবাছফ আৰু 

গাইগুটীয়াকক চুমক্ত কছৰাোঁ ঘম ভই/আমভ সকছলা সভয়ৰ্ আৰ ুসভছয় সভছয় ঘকাম্পানীক, ইয়াৰ উত্তৰামধকাৰীসকলক 

আৰু বাৰপ্ৰাপ্তসকলক, সঞ্চালকসকলক আৰু মৰচালকসকলক আৰু ঘৰ্ওোঁছলাকৰ মনজস্ব  উত্তৰামধকাৰীসকলক, কামতফাহী 

আৰু প্ৰিাসকসকলক আৰু ঘৰ্ওোঁছলাকৰ প্ৰৰ্ুকছৰ সা-সম্পমত্তক আমভ ঘহৰুওৱা ভূল মলচীৰ অফুৱহাৰ ফা ইয়াৰ 

মমছকাছনা ধৰণৰ ঠগফামজৰ পলৰ্ হ’ফ ৰা সকছলা কামতফুৱস্থা, কাৰণ, আইনী ফুৱস্থা, প্ৰমক্ৰয়া, মহচা-মনকাচ, 

মমছকাছনা প্ৰকাৰৰ দাফীৰ ৰা আৰু ইয়াৰ পলৰ্ ঘহাৱা সকছলা ক্ষ্মৰ্, খৰছ, ঘদয়, ফুয় আৰ ুঘসই সম্পকত ৰ্ ঘমাগান 

ধৰা ধনৰ মৰভাণৰ ৰা ৰক্ষ্া, প্ৰমৰ্ৰক্ষ্া কমৰভ আৰু ক্ষ্মৰ্ৰ ৰা ফচাই ৰামখভ আৰু ক্ষ্মৰ্ূৰণ কৰাই থ্ামকভ ফা 

আৰু ভই/আমভ, মলচীধাৰক জছন/সকছল ঘকাম্পানীৰ দাফীৰ্ ভূল মলচীখন ঘমমৰ্য়াই আভাৰ দ্বাৰা মফচামৰ ঘাৱা 

মায় ঘৰ্মৰ্য়াই ঘকাম্পানীক ঘূৰাই মদফকল কথ্া মদছছাোঁ। 

২০ ___ চনৰ  _________ ভাহৰ  ____  ৰ্ামৰছখ কামতকৰী কৰা হ’ল। 

 

সাক্ষ্ী:        মলচী ধাৰকৰ ৰ্থ্ু: 

নাভ: ___________________________  নাভ: ___________________________________ 

স্বাক্ষ্ৰ: ________________________  স্বাক্ষ্ৰ: _________________________________ 

ঠিকনা : ___________________________ ঠিকনা: ___________________________ 

________________________________   ________________________________________ 

 

 

পটাকা: অনুগ্ৰহ কয়ৰ এই সুৰক্ষানামা  পকাম্পানীলৈ েঠ াৱাৰ আগঠত ন’টাৰাইজড কৰাঠটা য়নয়িত কৰক। 

 

 

অস্বীকাৰকৰণ 

 

“এই ত্ৰখনৰ সভলসভহূৰ ফাখুাৰ্ ঘকাছনা ধৰণৰ অসন্মমৰ্ৰ ঘক্ষ্ত্ৰৰ্, আইআৰমডএআই চাৰ্কত লাৰ সংখুা: আইআৰমডএআই/ লাইপ/ লাইপ কাউমন্স্ল/ ২০১৩/ ৭৩ 

মদনাংক ২৯ এমপ্ৰল ২০১৪ অনসুমৰ মহন্দী/ইংৰাজী (মমখছনই প্ৰছমাজু) সংস্কৰণৰ্ ভদু্ৰণ কৰা ত্ৰ প্ৰছমাজু হ’ফ”। 

 


