উপেভা�ার অিভেযােগর ফমর্
িনেদর্ শাবলী:
• DFS-এর কােছ অিভেযাগ দািখল করার আেগ বীমা �দানকারী, �িত�ান বা �ত� বয্ি�র কােছ অিভেযাগ জানান।
• এই ফমর্ িট স�ূণর্ করন। যতটা স�ব িব�ািরত িববরণ িদন। গাঢ় রেঙর কািলেত �� হরেফ পির�ারভােব িলখুন।
• আপনার েলনেদন স��ীয় সম� দ�ােবেজর কিপ সংযু� করন। আসলগিল পাঠােবন না!
আপনার স�ে�
নাম:
িঠকানা:
শহর, রাজয্, িপন েকাড:
েফান ন�র(গিল):
ইেমল িঠকানা:
�িতিনিধ: আপিন যিদ এিট অনয্ কােরার হেয় দািখল কেরন তাহেল আপনার নাম, বয্বসার নাম, িঠকানা,
েফান ন�র, ইেমল িঠকানা এবং যার হেয় আপিন অিভেযাগ দািখল করেছন তার সােথ আপনার কী স�কর্

তা িলখুন।

আপিন েয বীমা �দানকারী, �িত�ান বা �ত� বয্ি�র স�ে� অিভেযাগ করেছন
বয্বসা বা �ত� বয্ি�র নাম:
িঠকানা:
শহর / নগর:
েফান ন�র:
এই অিভেযাগ স�িকর্ত পিলিস বা অয্াকাউ� ন�র(গিল) (যিদ থােক):
আপনার অিভেযাগ স�ে�
েকান ে�াডা�িট আপনার অিভেযাগ সবেথেক ভালভােব বণর্ না কের: (বীমা, বয্াি�ং, মটর্েগজ, িশ�াথ� ঋণ,
েচক কয্ািশং ইতয্ািদ) (আপনার েলনেদেনর আরও িববরণ েযাগ করন অথবা 2 ন�র পৃ�ায় েয �ান ইি�ত
করা আেছ েসখােন অিভেযাগ করন):
অয্াকাউ�/নীিত/দািব ন�র:
হারােনা, পিরেষবার বা েলনেদেনর ন�র:
যু� থাকা ডলােরর আনুমািনক পিরমাণ যিদ থােক: $

আপিন িক ধরেনর উে�গ-িনরসন বা সমাধান চাইেছন?
এই সমসয্ািট যিদ আপনার বীমা সং�া� হেয় থােক তাহেল িক আপনার পিলিস বািতল হেয় েগেছ? হয্াঁ:
না:
আপিন িক েকা�ািনেত অিভেযাগ কেরেছন?
যিদ কের থােকন, েয তািরেখ আপিন বীমা �দানকারী বা �িত�ােনর কােছ অিভেযাগ কেরেছন:
আপিন েযভােব অিভেযাগ কেরেছন (েফান, েমল, িনেজ িগেয় ইতয্ািদ):
েয বয্ি�র সােথ েযাগােযাগ কেরেছন/েয বয্ি� আপনােক উত্তর িদেয়েছন:
উত্তর েদওয়ার তািরখ:
েকা�ািনর উত্তর:

এই অিভেযােগর স��ীয় আরও তথয্
এই সমসয্ািটর বয্াপাের িক অনয্ েকানও এেজি� বা অয্াটিনর্ ও অিভেযাগ কেরেছন? (একিট েগাল দাগ িদন):
হয্াঁ
না
যিদ কের থােকন, তাহেল অয্াটিনর্ র নাম এবং িঠকানা:
আদালেতর কাজকমর্ িক বেকয়া আেছ? (একিটেত েগাল দাগ িদন):

হয্াঁ

না

এখােন িবশেদ অিভেযাগ বণর্ না করন (অথবা অিভেযাগ বণর্ না কের েলখা একিট িচিঠ সংযু� করন):

আপনার অিভেযাগ সমাধান করেত এই ফেমর্র একিট কিপ আমরা েসই বয্ি� বা সং�ার কােছ পাঠােত পাির যার স�ে� আপিন
অিভেযাগ কেরেছন।
িনেচ �া�র করার আেগ িন�িলিখতগিল পড়ুন: এই অিভেযাগিট দািখল করেত িগেয় আিম বুেঝিছ েয অথর্ৈনিতক পিরেষবা
িবভাগ আমার বয্ি�গত অয্াটিনর্ নয় তেব ভু ল েবাঝােনা বা েবআইিন কাযর্কলাপ েথেক জনগণেক সুরি�ত রাখার জনয্ ৈতির করা
আইন বলবৎ করেত জনগেণর �িতিনিধ� কের। আিম আরও বুেঝিছ েয আমার যিদ আইিন অিধকার বা দািয়� স��ীয় েকানও ��
থােক তাহেল আমার বয্ি�গত অয্াটিনর্র সােথ েযাগােযাগ করা উিচত। েয বয্ি� বা �িত�ােনর িবরে� অিভেযাগ করা হেয়েছ
তােদরেক পাঠােনা এই অিভেযােগর িবষয়ব� িনেয় আমার েকানও আপিত্ত েনই। আমার �ান অনুসাের উপের উে�িখত অিভেযাগিট
সতয্ এবং সিঠক।
�া�র:

তািরখ:

আপনার অিভেযােগর সােথ স�কর্ আেছ এমন েযেকানও দ�ােবেজর কিপ সংযু� করন (চু ি�প�, িবল, বািতল করা
েচক, িচিঠপ� ইতয্ািদ)। আসলগিল পাঠােবন না।
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