
পিৰেশাধৰ নমনীয়তাৰ ৈসেত জীৱনেজাৰা িনয়মীয়া উপাজৰ্ন 
আ� েগােটই জীৱন বীমা সুৰক্ষা। উপেভাগ কৰক1

পিৰচয় কৰা ৈহেছ,
সঞ্চয় পৰ এডভাে�জ

এক অ-সংেযা�জত, অংশ�হণকাৰী, জীৱন বীমা আঁচিন

এই পি�কাখনৰ উে�শ্য ৈহেছ িবলি�ত উপাজৰ্ন িবক�ৰ লাভালাভেবাৰ ব্যাখ্যা কেৰ

এইচ.িড.এফ.িচ. লাইফ সঞ্চয় পৰ এডভাে�জ ৈহেছ এক অংশ�হণকাৰী জীৱন বীমা আঁচিন িয েগােটই জীৱনৰ বােব (100 বছৰ বয়সৈলেক) 
আৱৰণ �া� কৰাৰ িবক� �দান কেৰ। আঁচিনখেন আেপানাক িনয়মীয়া উপাজৰ্ন সৃ� কিৰবৈল আ� পিৰক��ত লক্ষ্য �া� কিৰবৈল আ� 
েকােনা আেপাচ নকৰাৈক আেপানাৰ ��য়জনৰ ভিৱষ্যত সুৰ�ক্ষত কৰাৰ বােব এক পুঁ�জ গিঢ় েতালাৰ বােব এক সামি�ক সমাধান �দান কেৰ।

জীয়াই থকাৰ লাভালাভ পিৰেশাধ �া� 
কৰাৰ নমনীয়তা

েগােটই জীৱন বীমা সুৰক্ষা + জীৱনেজাৰা 
উপাজৰ্ন1

কৰ লাভালাভ 2

1. আঁচিনৰ ম্যাদ এটা বাছিন কৰাৰ েক্ষ�ত �েযাজ্য (�েৱশৰ সময়ত 100 - বয়স) বছৰ।
2. আঁচিনৰ ম্যাদ এটা বাছিন কৰাৰ েক্ষ�ত �েযাজ্য (�েৱশৰ সময়ত 100 - বয়স) বছৰ।
* তাৎক্ষিণক উপাজৰ্ন িবক�ত �েযাজ্য।

েযাগ্যতা

এই পিৰক�নােটা েকৱল একক জীৱনৰ িভত্িতত েহ ল'ব পািৰ। এই আঁচিনৰ বয়সৰ সীমা িন��লিখত ধৰণৰ:

েযাগ্যতাৰ চতৰ্ নূন্যতম সবৰ্ািধক

0 বছৰ (30 িদন) ^ 50 বছৰ (িপিপ� 5 বছৰৰ বােব)65 বছৰ 
(িপিপ� 6, 7, 8, 9, 10, 12 বছৰৰ বােব)

100 বছৰ (সবৰ্ািধক)

5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 বছৰ

�েৱশৰ সময়ত 100 মাইনাছ 
বয়স

20-40 বছৰৰ িভতৰত এক ��ৰ আঁচিনৰ ম্যাদ বাছিন কিৰব পািৰ

3,00,000 টকা

েকােনা সীমা নাই, েবাডৰ্  অনুেমািদত আ�াৰৰাই�ং প�লচী (িব.এ.ইউ.িপ.) সােপেক্ষ

�েৱশৰ বয়স (বছৰ)

��িময়াম পিৰেশাধৰ ম্যাদ (বছৰ)

আঁচিনৰ ম্যাদ (বছৰ)

ম্যাদপিুতৰ্ ৰ ওপৰত িন�তম বীমা ৰািশ 
(INR)

ম্যাদপিুতৰ্ ৰ ওপৰত সবৰ্ািধক বীমা ৰািশ 
(INR)

ওপৰত উে�খ কৰা সকেলা বয়স ৈহেছ েযাৱা জ�িদনৰ বয়স।
^িবপদাশংকা �থম আঁচিন বািষৰ্কীৰ পৰা আৰ� হয় য'ত �েৱশৰ বয়স 1 বছৰতৈক কম হয়। আন সকেলা বয়সৰ বােব, চ��� আৰ� েহাৱাৰ তািৰখৰ পৰা িবপদাশংকা আৰ� হয়।

 

ম্যাদপিূতৰ্ ত বয়স

এইচ.িড.এফ.িচ. জীৱন সঞ্চয় পৰ এডভাে�জৰ মুখ্য ৈবিশ�্যসমূহ

  

 

 

তাৎক্ষিণক উপাজৰ্ন িবক�ৰ িবৱৰণৰ বােব, অন�ুহ কিৰ অন্যান্য পি�কা আ� িব�ী প�ু�কা চাওক।



দ�ৃা�

আঁচিনৰ ম্যাদ = 70 বছৰ

100 বছৰ বয়সৈলেক �িত বছেৰ নগদ েবানাচ পিৰেশাধ কৰা হ'ব

নগদ েবানাচ^ @ 8%# বািষৰ্ক = 30,000 টকা
নগদ েবানাচ^ @ 4%# বািষৰ্ক = 14,500 টকা

িপিপ� = 8 বছৰ

ম্যাদপিূতৰ্

ম্যাদপিুতৰ্  +জমা েহাৱা জীয়াই থকাৰ 
লাভালাভৰ ওপৰত বীমা ৰািশ (যিদ 
আগেত পিৰেশাধ কৰা নহয়) + যিদ 

েকােনা + টািমৰ্েনল েবানাচ (যিদ 
েঘাষণা কৰা হয়) অ�ৱত�কালীন 

জীয়াই থকাৰ লাভালাভ   
30 বছৰ বয়সৰ প�ুষ| বািষৰ্ক ��িময়াম = ₹ 1 লাখ |  সম� আঁচিনৰ ম্যাদত 
�া� কৰা নগদ েবানাচ

^ ওপৰত েদখুওৱা নগদ েবানাচ (যিদ েঘাষণা কৰা 
হয়) পিৰেশাধেবাৰ বািষৰ্ক পিৰেশাধ সঘনতাৰ বােব। 
যিদ মািহলী পিৰেশাধ সঘনতা বাছিন কৰা হয়, 
পিৰেশাধেবাৰ 1ম মাহৰ েশষৰ পৰা আৰ� হ'ব। 
আঁচিনধাৰেক ৈ�মািসক বা অধৰ্-বািষৰ্ক পিৰেশাধ 
সঘনতা �া� কৰাৰ িস�া� ল'ব পােৰ  

অনুমািনত ম্যাদপিূতৰ্ ৰ লাভালাভ @বািষৰ্ক4# @বািষৰ্ক8#

ম্যাদপিূতৰ্ ৰ ওপৰত বীমা ৰািশ (₹)
টািমৰ্েনল েবানাচ, যিদ েঘাষণা কৰা হয় (₹)

মুঠ লাভালাভ (₹)

# 4% বািষৰ্ক আ� 8% বািষৰ্ক েকৱল িবিনেয়াগ িৰটাণৰ্ ধাৰণা কৰা হয় আ� িন��ত নহয়।

িকছ�মান লাভালাভ িন��ত আ� জীৱন বীমা ব্যৱসায় বহন কৰা আেপানাৰ বীমাৰ ভিৱষ্যত �দশৰ্নৰ ওপৰত আধািৰত কিৰ িকছ�মান লাভালাভ 
িৰটাণৰ্ৰ ৈসেত পিৰৱতৰ্ নশীল। যিদ আেপানাৰ আঁচিনেয় িন��ত লাভালাভ �দান কেৰ েতেনহ'েল এই প�ৃাৰ দ�ৃা� তা�লকাত ইয়াক ��ভােৱ 
"েগৰাি�যু�" ত িচিহ্নত কৰা হ'ব।  যিদ আেপানাৰ আঁচিন কাযৰ্ালয়ৰ পিৰৱতৰ্ নশীল লাভালাভ হয় েতেনহ'েল এই প�ৃাৰ দ�ৃা�েবােৰ ভিৱষ্যতৰ 
িবিনেয়াগ িৰটাণৰ্ৰ দটুা পথৃক হাৰ েদখুৱাব, িৰটাণৰ্ৰ ধাযৰ্কৰা হাৰেবাৰ িন��ত নহয় আ� েসইেবাৰ আপিুন ঘৰূাই পাব পৰা ৰ ওপৰ বা িন� সীমা 
নহয়, িকয়েনা আেপানাৰ আঁচিনৰ মূল্য ভিৱষ্যতৰ িবিনেয়াগ�দশৰ্নেক ধিৰ েকইবাটাও কাৰকৰ ওপৰত িনভৰ্ ৰশীল। িবতং দ�ৃা�ৰ বােব, অনু�হ 
কিৰ আমাৰ িবত্তীয় পৰামশৰ্দাতা/দালালৰ ৈসেত কথা পাতক। অনু�হ কিৰ লাভালাভ আ� চতৰ্ াৱলীৰ িবৱৰণৰ বােব সাম�ী প�ু�কা চাওক  

a) জীয়াই থকাৰ লাভালাভ

আঁচিনধাৰেক �িতেটা আঁচিন বষৰ্ৰ েশষত নগদ েবানাচ (যিদ েঘাষণা কৰা হয়) �া� কিৰবৈল েযাগ্য হ'ব আ� ইয়াৰ পৰা পিৰেশাধ 
কিৰব লািগব 
আঁচিনৰ ম্যাদৰ মৃত� ্য বা সমাি�ৈলেক �থম আঁচিন বষৰ্, িযেটা আগেত হয়। নগদ েবানাচ (যিদ েঘাষণা কৰা হয়) এেনদেৰ �কাশ কৰা হ'ব:
পিৰেশাধেযাগ্য নগদ েবানাচ = নগদ েবানাচ হাৰ x বািষৰ্ক ��িময়াম

1বািষৰ্ক ��িময়াম ৈহেছ আঁচিনধাৰেক বাছিন কৰা এবছৰত পিৰেশাধ কিৰব লগা ��িময়াম পিৰমাণ, কৰ, ৰাইডাৰ ��িময়াম, অিতিৰ� ��িময়াম আ�াৰৰাই�ং আ� মেডল ��িময়ামৰ বােব 
েলািডং, যিদ থােক।

b) ম্যাদপূিতৰ্ৰ লাভালাভ
আঁচিন এখনৰ বােব য'ত সকেলা �াপ্য পাৰম ��িময়াম পিৰেশাধ কৰা ৈহেছ, আঁচিনৰ ম্যাদৰ েশষত পিৰেশাধ কিৰবলগা ম্যাদপিুতৰ্ ৰ 
লাভালাভৰ বােব এেনদেৰ িনধৰ্াৰণ কৰা ৈহেছ:
ম্যাদপিুতৰ্ ৰ ওপৰত বীমা ৰািশ আ� জমা কৰা েগৰাি�যু� উপাজৰ্ন আ� নগদ েবানাচ, যিদ আগেত পিৰেশাধ কৰা নহয় আ� 
অ�ৱত�কালীন জীয়াই থকা
লাভালাভ, যিদ েকােনা �াছ টািমৰ্েনল েবানাচ, (যিদ েঘাষণা কৰা হয়)
ম্যাদপিুতৰ্ ৰ ওপৰত বীমা ৰািশ ৈহেছ ��িময়াম পিৰেশাধৰ ম্যাদৰ সময়ত আঁচিনখনৰ অধীনত পিৰেশাধ কিৰবপৰা মুঠ বািষৰ্ক ��িময়াম।
মৃত� ্যৰ তািৰখত পিৰেশাধ কৰা মুঠ ��িময়ামৰ 105% হ'ব িন�তম মৃত� ্য

c) মৃত� ্যৰ লাভালাভ

আঁচিনৰ ম্যাদৰ সময়ত িন��ত জীৱনৰ মৃত� ্যৰ িপছত, পিৰেশাধ কৰা সকেলা ��িময়াম শাৰী, মৃত� ্যৰ লাভালাভ সমান �দান কৰা হয় 
মেনানীত ব্য��ক িন��লিখতেবাৰ একমুঠ পিৰমাণ িহচােপ পিৰেশাধ কিৰব লািগব:
মৃত� ্যৰ ওপৰত বীমা ৰািশ আ� আকুেৰড নগদ েবানাচ আ� িন��ত উপাজৰ্ন, যিদ আগেত পিৰেশাধ কৰা নহয় আ� ইনটামৰ্ জীয়াই 
থকাৰ লাভালাভ (যিদ থােক) েযাগ টািমৰ্েনল েবানাচ (যিদ েঘাষণা কৰা হয়)
মৃত� ্যৰ তািৰখত পিৰেশাধ কৰা2 মুঠ ��িময়ামৰ 105% হ'ব িন�তম মৃত� ্য

2 মৃত� ্যৰ তািৰখত পিৰেশাধ কৰা মুঠ ��িময়ামৰ 105% হ'ব িন�তম মৃত� ্য
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লাভালাভ, যিদ েকােনা �াছ টািমৰ্েনল েবানাচ, (যিদ েঘাষণা কৰা হয়)
ম্যাদপিুতৰ্ ৰ ওপৰত বীমা ৰািশ ৈহেছ ��িময়াম পিৰেশাধৰ ম্যাদৰ সময়ত আঁচিনখনৰ অধীনত পিৰেশাধ কিৰবপৰা মুঠ বািষৰ্ক ��িময়াম।

আঁচিনৰ ম্যাদৰ সময়ত িন��ত জীৱনৰ মৃত� ্যৰ িপছত, পিৰেশাধ কৰা সকেলা ��িময়াম শাৰী, মৃত� ্যৰ লাভালাভ সমান �দান কৰা হয় 
মেনানীত ব্য��ক িন��লিখতেবাৰ একমুঠ পিৰমাণ িহচােপ পিৰেশাধ কিৰব লািগব:

(যিদ থােক) েযাগ টািমৰ্েনল েবানাচ (যিদ েঘাষণা কৰা হয়)

য'ত, মৃত� ্যৰ ওপৰত বীমা ৰািশ ৈহেছ লাভালাভৰ পিৰমাণ িযমৃত� ্যৰ িপছত পিৰেশাধ েযাগ্য েহাৱাৰ িন�য়তা িদয়া হয়
জীৱন িন��ত। ই সবৰ্ািধক হ'ব:

বািষৰ্ক ��িময়ামৰ 10 �ণ
ম্যাদপিূতৰ্ ৰ ওপৰত বীমা ৰািশ
মৃত� ্য একািধক X বািষৰ্ক ��িময়াম

আঁচিনৰ ম্যাদৰ সময়ত মৃত� ্যৰ লাভালাভ পিৰেশাধ কৰাৰ িপছত, আঁচিনখন সমা� হ'ব আ� পিৰেশাধৰ বােব পিৰেশাধ কৰা নহ'ব

নমুনা দ�ৃা�

বয়স

��িময়াম 
পিৰেশাধৰ 

ম্যাদ

বািষৰ্ক 
��িময়াম 

(INR)

জীয়াই থকাৰ লাভালাভ পিৰেশাধ* ম্যাদপিূতৰ্ ৰ লাভালাভ**

ধিৰ েলাৱা িবিনেয়াগ িৰটাণৰ্

8 (আঁচিনৰ 
ম্যাদ: 40 

বছৰ)

10 
(আঁচিনৰ 
ম্যাদ: 40 

বছৰ)

*েকচ েবানাচ(যিদ েঘাষণা কেৰ) সাম�ীক প�লিচৰ সময়েচাৱাৰ বােব পিৰেশাধ কৰা হ'ব
** ম্যাদপিুতৰ্ ৰ লাভালাভত ম্যাদপিুতৰ্  আ� টািমৰ্েনল েবানাচৰ ওপৰত বীমা ৰািশ অ�ভ�ৰ্ � থােক।
# 4% বািষৰ্ক আ� 8% বািষৰ্ক েকৱল িবিনেয়াগ িৰটাণৰ্ ধাৰণা কৰা হয় আ� িন��ত নহয়।

A. ��িময়ামেবাৰ�েযাজ্য কৰ আ� �� ৰ বািহেৰ। B. দ�ৃা�ৰ এই ে�প�টেটা েকৱল এইচিডএফিচ জীৱন ৰ বােব েহ �া�্যৱান প�ুষ জীৱনৰ 
বােব সঞ্চয় পাৰ সুিবধাৰ বােব। C. েদখুওৱা মূল্যেবাৰ েকৱল দ�ৃা�মূলক উে�শ্যৰ বােব। D. িকছ�মান লাভালাভ িন��ত আ� জীৱন বীমা 
ব্যৱসায় বহন কৰা আেপানাৰ বীমাৰ ভিৱষ্যত �দশৰ্নৰ ওপৰত আধািৰত কিৰ িকছ�মান লাভালাভ িৰটাণৰ্ৰ ৈসেত পিৰৱতৰ্ নশীল। যিদ আেপানাৰ 
আঁচিন এখেন িন��ত লাভালাভ �দান কেৰ েতেনহ'েল ইয়াক এই প�ৃাৰ দ�ৃা� তা�লকাত ��ভােৱ "েগৰাি�যু�" বু�ল িচিহ্নত কৰা হ'ব। যিদ 
আেপানাৰ পিৰৱতৰ্ নশীল লাভালাভৰ নীিত হয় েতেনহ'েল এই প�ৃাৰ দ�ৃা�েবােৰ আমাৰ ভিৱষ্যতৰ িবিনেয়াগ িৰটাণৰ্ ধাৰণ কৰা দটুা পথৃক হাৰ 
েদখুৱাব। এই ধাৰণা কৰা িৰটাণৰ্ৰ হাৰিন��ত নহয় আ� েসইেবাৰ আপিুন ঘৰূাই পাব পৰা ৰ ওপৰৰ বা িন� সীমা নহয়, িকয়েনা আেপানাৰ 
আঁচিনৰ মূল্য ভিৱষ্যতৰ িবিনেয়াগৰ �দশৰ্নেক ধিৰ েকইবাটাও কাৰকৰ ওপৰত িনভৰ্ ৰশীল।   
িবতং দ�ৃা�ৰ বােব, অনু�হ কিৰ আমাৰ িবত্তীয় পৰামশৰ্দাতা/দালালৰ ৈসেত কথা পাতক। অনু�হ কিৰ লাভালাভ আ� চতৰ্ াৱলীৰ িবৱৰণৰ বােব 
সাম�ী প�ু�কাচাৰচাওক  



আঁচিনৰ ম্যাদৰ সময়ত মৃত� ্যৰ লাভালাভ পিৰেশাধ কৰাৰ িপছত, আঁচিনখন সমা� হ'ব আ� পিৰেশাধৰ বােব পিৰেশাধ কৰা নহ'ব

ৰাইডাৰ িবক�সমূহ

আেপানাক আেপানাৰ সুৰক্ষা বৃি� কৰাত সহায় কিৰবৈল আিম িন��লিখত ৰাইডাৰ িবক�েবাৰ আগবঢ়াওঁ
- এইচ.িড.এফ.িচ. লাইফ �েট� �াছ ৰাইডাৰ  (UIN: 101B016V01)
-  দঘুৰ্টনাজিনত িবকলা�তা ৰাইডাৰৰ ওপৰত এইচিডএফিচ জীৱন উপাজৰ্নৰ লাভালাভ (UIN: 101B013V03)
- এইচ.িড.এফ.িচ. জীৱন ���পণূৰ্ েৰাগ �াছ ৰাইডাৰ  (UIN: 101B014V02)
**ৰাইডাছৰ্ ৰ সকেলা িবৱৰণৰ বােব, অনু�হ কিৰ আমাৰ েৱবছাইটত উপল� ৰাইডাৰ ে�াচাৰেবাৰ চাওক

েৰহাই িনিষ�কৰণ: সমেয় সমেয় সংেশাধন কৰা বীমা আইন, 1938-ৰ ধাৰা 41-ত েকাৱা ৈহেছ:

(1) েকােনা ব্য��েয় �ত্যক্ষ বা পেৰাক্ষভােৱ, িযেকােনা ব্য��ক ভাৰতত জীৱন বা স�ত্িত স�ক�য় িযেকােনা ধৰণৰ িবপদাশংকা, পিৰেশাধ 
েযাগ্য আেয়াগৰ স�ণূৰ্ বা অংশৰ িযেকােনা েৰহাই বা আঁচিনখনত েদখুওৱা ��িময়ামৰ িযেকােনা েৰহাইৰ স�ভৰ্ ত কথা পািতবৈল বা 
িৰিনউয়েৰ বীমা অব্যাহত ৰািখবৈল অনুমিত বা অনুমিত িদব েনাৱােৰ,  আঁচিন এখন উ�লয়াই েলাৱা বা নৱীকৰণ কৰা বা অব্যাহত ৰখা েকােনা 
ব্য��েয় েকােনা েৰহাই �হণ নকেৰ, বীমাকতৰ্ াৰ �কািশত �ে��াচ বা তা�লকা অনুসিৰ অনুেমািদত েৰহাইৰ বািহেৰ।

(2) এই শাখাৰ ব্যৱ�ােবাৰ পালন কৰাত িডফ� কৰা িযেকােনা ব্য�� দহ লাখ টকাৈলেক জিৰমনা িবহা হ'ব পােৰ।

আ�জেয়ই আমাৰ ৈসেত েযাগােযাগ কৰক

�য় কিৰবৈল: 1800-266-7227 (িন ��)
(েসামবাৰৰ পৰা ��বাৰৈল ৰািতপুৱা 9.30 বজাৰ পৰা 
সি�য়া 6.30 বজাৈল উপল� )

www.hdfclife.com আমাক লগ কৰক

মূৰ ত� �ল জীয়াই থাকক

এইচ.িড.এফ.িচ. লাইফ ইিঞ্চউেৰ� েকা�ানী �লিমেটড ("এইচ.িড.এফ.িচ. লাইফ")। CIN: L65110MH2000PLC128245, IRDAI পঞ্জীয়ন. নং 101.

পঞ্জীভ�� কাযৰ্ালয়: েলাধা এে�লাছ, 13 তম মহলা, এেপােলা িমলচ ক�াউ�, এন.এম. েযাশী মাগৰ্, মহাল�ী, মু�াই 400 011।
ইেমইল: service@hdfclife.com, েহ� লাইন:1860-267-9999 (�ানীয় মাচ�ল �েযাজ্য )  |.022-68446530  (STD  মাচ�ল 
�েযাজ্য)   েসামবাৰৰ পৰা শিনবাৰৈলেক ভাৰতীয় সময় অনুসিৰ পৱুা 10 বজাৰ পৰা সি�য়া  7 বজাৈলেক উপল�।
 েকােনা েদশক উপসগৰ্ নকিৰব। েযেন +91 বা 00। েৱবছাইট: www.hdfclife.com
েকা�ানীৰ নাম/েলােগাত থকা নাম/আখৰ "এইচিডএফিচ" হাউিচং েডেভলপেম� ফাইেন� কেপৰ্ােৰচন �লিমেটডৰ ("এইচিডএফিচ 
�লিমেটড") অ�ভ�ৰ্ � আ� এইচিডএফিচ লাইেফ এইচিডএফিচ �লিমেটডৰ ৈসেত কৰা চ���ৰ অধীনত ব্যৱহাৰ কেৰ।
এইচ.িড.এফ.িচ. লাইফ সঞ্চয় পৰ এডভাে�জ (UIN:101N136V03) ৈহেছ এক অ-সংেযা�জত, অংশ�হণকাৰী, জীৱন বীমা আঁচিন। 
এইচ.িড.এফ.িচ. লাইফ �েট� �াছ ৰাইডাৰ (UIN: 101B016V01), দঘুৰ্টনাজিনত িবকলা�তা ৰাইডাৰৰ ওপৰত এইচ.িড.এফ.িচ. লাইফ 
উপাজৰ্ন লাভালাভ  (UIN: 101B013V03) আ� এইচ.িড.এফ.িচ. লাইফ ���েকল ইলেনছ �াছ ৰাইডাৰ (UIN: 101B014V02)ৈহেছ 
আেৰাহীসকলৰ নাম। এই সাম�ীত জীৱন বীমা কভােৰজ উপল�। িবপদাশংকাৰ কাৰক, স�িকৰ্ ত চতৰ্ াৱলী আ� িনয়মাৱলী আ� বজৰ্নৰ 
িবষেয় অিধক িবৱৰণৰ বােব, িব�ী সমা� কৰাৰ আগেত অনু�হ কিৰ িব�ী প�ু�কাখন সাৱধােন পঢ়ক। ARN: MC/12/22/31009-AE.

নকল েফান কল আ� কা�িনক/�ৱঞ্চনামূলক অফাৰৰ পৰা সাৱধান হ'ব
IRDAI বীমা আঁচিন িব�ী কৰা, েবানাচ েঘাষণা কৰা বা ��িময়াম িবিনেয়াগ কৰাৰ দেৰ কাযৰ্কলাপত অ�ভ�ৰ্ � নহয়।

এেন ধৰণৰ েফান কল �া� কৰা ৰাইজক আৰক্ষীৰ অিভেযাগ দািখল কিৰবৈল অনুেৰাধ কৰা ৈহেছ।


