বাাংা লয বীমা (BSB)
প্রস্তাফত্রঃ ঋণী কৃলক (ফযাঙ্ক / ফীভা ককাম্পানন / ভধযস্থতাকাযী দ্বাযা)

মধ্যস্থতাকারীর বববরন-

ফাস্তফায়নকাযী ংস্থায নাভ ও ঠিকানা:
ন্যাশন্াল ইন্সু রেন্স ক াম্পানন্ নলনিরেড
প্রধান কামযারয়:-৩,নভডরটন নিট, করকাতা-৭০০০৭১
অঞ্চনরক কামযারয়:৮ আনিয়া এক্সচেঞ্জ কে(ষষ্ঠ তল), ল াতা-৭০০০০১

…………………………………………………………………………….

CIN : U10200WB1906GOI001713

…………………………………………………………………………….
কৃলচকয নাভ ........................................................

নতা/ভাতা /স্বাভী/নববাফচকয নাভ..…………………………………………….. ফয়................... নরঙ্গঃ ং / স্ত্রী / নযানয

কবাটায কাডয (EPIC)নং (অফনযক)...............................................
জানতঃ াঃ / তঃজাঃ / তঃউঃ / ওনফন

কভাফাআর নং...............................................

ফফাচয ঠিকানাঃ কভৌজা/গ্রাচভয নাভ…………………………………………………. গ্রাভ পঞ্চারেত: …………………………………… ব্লকঃ………………………………..
কজরাঃ……………………

ককনন অচ ঃ যাাঁ / না

কৃলক ফন্ধ অআ নড ................................

ফীভায জচনয প্রস্তানফত পর এফং জনভয নফফযণঃ

অবধ্ূ বিত এাকা

অবধ্ূ বিত
ফলর নাম
ব্লক

মমৌজার নাম ও
মজ এ নাং

িা মযাগয
এাকা
(লতক /
মেবলম)

দাগ নাং

গ্রাম পঞ্চায়েত

বীমার জলনয
প্রস্তাববত এাকা
(লতক /
মেবলম)

বনজস্ব জবম /
ভাগ িাব /
ভাড়া মনওয়া
িাব

ফ মরাপলের
/ ম্ভাবয
মরাপলের তাবরখ

প্রস্তাববত
ববমারাবল

মন্তবয

ঋণী কৃলচকয দানির কমাগ্য ননথঃ
১. KYC ননথঃ কবাটায অআনড কাডয (ফাধযতাভূ রক) এফং অধায কাডয ফা ফযাঙ্ক া ফআ ( নফ চভত) ফা ককনন া ফআ ( নফ চভত) MGNREGA
ফা
জফ কাডয ফা ড্রাআনবং রাআচন্স
২. াফআ এয কন চভত ফযাঙ্ক একাঊণ্ট নং
৩. িনতয়ান/যো (াম্প্রনতকতভ) ফা াট্টা ফা দনরর- এে নকর (ননজস্ব জনভয কেচত্র), বাগ্োলীচদয ফা ননচজয নাচভ জনভ না থাকচর জনভচত োচলয নধকায ংক্রান্ত ংাত্র (নননদয ষ্ট পচভয গ্রাভ ঞ্চাচয়ত প্রধান কতৃয ক প্রদত্ত) নদচত চফ
।
৪.  কৃনল নধকতয া (ংনিষ্ট ব্লক) ফা তায প্রনতনননধ থফা বনভ ও বনভ ংস্কায দপতচযয যাজস্ব অনধকানযক ফা নযদযক দ্বাযা প্রদত্ত পর কযাচণয ংাত্র (কযাণ কচযচ ন ফা কযচফন)
ক ালণাঃ
ক) অনভ এআ কমাজনায নফফযন চেন এফং ফচেন / অভাচক ফোন চয়চ
ি) অনভ উচয ফনণযত পর/পর গুনর এফং নধ ূ নেত এরাকায জচনয ফতয ভান ভযশুচভ নয ককাথাও (নয ফযাঙ্ক/এচজণ্ট/ভফায় নভনত) ককান পর ফীভা কনযনন
গ্) অনভ এআ কমাজনায নফনধ কভচন েরফ এফং এআ ংক্রান্ত ককান ননচদয  জানয চর তাও ভচন যািফ
) ক ান্ পনেবতত রন্ে কেরে বীিা ােী সংস্থার নন্র্তানেত সিেসীিাে িরর্য জান্ারত হরব
ঙ) অঞ্চনরক েনত ফা পর কাটাআ যফতী েনতয কেচত্র অনভ রুায়ন কাযী ংস্থা কক ৭২ ণ্টায ভচধয ফনত কযফ এফং রুায়ন কাযী ংস্থা কক েনত মাোআ-এ ম্পূ ণয চমানগ্তা কযফ
উপলর প্রদত্ত তথ্যাবদ আমার বব াবধ্ক জ্ঞান ও ববশ্বামলত তয
………....................................
াক্ষীর ব

……………......................................
কৃলকর ব বা টিপছাপ

অনভ শ্রী ......................................... এতদ্বাযা ...................... ফযাংচকয..................................................... ািাচক, মায IFSC ককাড র ................................, অভায একাউন্ট নং ......................................................... আচত, ফাংরা
য ফীভায নফনধ নমায়ী, একাউন্ট মাোআচয়য নননভত্ত প্রতীকী ১ টাকা কাটিফায জচনয এফং উক্ত ১ টাকা NATIONAL INSURANCE COMPANY LTD, BANK OF BARODA,INDIA EXCHANGE BRANCH, ACCOUNT
NO 00290200001589 (IFSC - BARB0INDIAE) একাউচন্ট াঠাফায জনয নচভানদত কনযরাভ।
এছাড়া আু এবং আখ এর জন্য কৃষয়কর দেে প্রিপ্রিোয়ির অর্থ (যা সবথ াপ্রিক ৪.৮৫%) উপপ্ররউক্ত বযাঙ্ক একাউন্ট এ জিা করয়ত হয়ব ।
-----–------------------------(কৃলচকয স্বােয)
Area Sown Certificate
Certified that:
The information furnished above regarding sown area (Actual/ Intended) is true as per available records.
OR
His/ Her actual/ intended sown area is ______________________ decimal *
* Strike out which is not applicable.
ADA (Block) or his representative/ Revenue Officer
or Revenue Inspector of L & LR Deptt.
(Signature with date and seal)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------প্রাবি স্বীকার

শ্রী/ শ্রীমতী ............................................. বপতা / স্বামী / অবভভাবক ............................................. বযবন ............................................. গ্রাম পঞ্চালয়ত , .......................................
ব্লক................................. মজার একজন কৃক , তার বনকট ইলত .................. তাবরলখ ........................ ফলর জলনয ........................ লতক পবরমান জবমর জলনয .....................
বীমা রাবলর জনয পূ রে করা প্রস্তাবপত্র গ্রন করা ই ( ঝুঁ বকর গ্রেলযাগযতা প্রস্তাবপত্র যািাই ালপক্ষ)। শ্রী / শ্রীমতী ............................................. এর ................................. বযালের
............................................ লাখায় একাঊণ্ট আলছ এবাং একাঊণ্ট নাং  .........................................................................................
……………….......................................................
(অনলমাবদত স্বাক্ষরকারীর ব ও ীলমার)
মধ্যস্ততাকাবরর নাম..............................
ঠিকানা .......................................

(দয়া কবরয়া এই প্রাবি স্বীকার রবদ ভববযৎ বযাবালরর জলনয বনলজর কালছ গবিত রাখন)

