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লিচী অনমুভোদন প্ৰত্ৰ

প্ৰিপ্ৰিয়াি সঘনতাৰ প্ৰৰৱতত ন*

প্ৰিপ্ৰিয়াি প্ৰৰশ াধ দ্ধপ্ৰতৰ প্ৰৰৱতত ন

িশনানীত ব্যপ্ৰিৰ য াগদান (                      5 জ                           ) 

 ই,________________________ (           ),                                  ই       
             (   )                 লিচীৰ দ্বোৰো সুৰলিত ধন োফলি ভমনোনীত ফযলি লহচোম         কলৰম োোঁ:

নোভ ফীভোকৃতৰ 
সসমত সম্পকক  

যমোগোমমোগৰ ঠিকনো

প্ৰন িুকৰ প্ৰব্ দ-প্ৰব্ৱৰণ

যকৱল িশনানীত ব্যপ্ৰিজন নাব্ালক হ’যল ণূত কপ্ৰৰব্লগীয়া 

 ই ই                     জ                 ভমনোনীত ফযলিৰ নোফোিক অৱস্থোত লিচীৰ দ্বোৰো সুৰলিত ধন োফলি লনমুি 
ফযলিজন লহচোম লনমুলি কলৰম োোঁ। 
উৰিু লনমুলিৰ সন্মলতত ভই ইয়োত স্বোিৰ কলৰমিোোঁ। 

নোভ ফীভোকৃতৰ সসমত সম্পকক যমোগোমমোগৰ ঠিকনো 

লনমুিকৰ স্বোিৰ : লনমুিকৰ স্বোিৰ :

তোলৰখ
: 

লদ লদ ভো ভো ফ ফ  ফ   ফ

ঠোই:

ইলচএ তযোগ কৰণ

ভোলহিী:(যকৱি ইলচএ  ৰ দ্বোৰো) 
অধক-ফোলষকক: 
ফোলষকক:

সত্ৰভলসক:

লিচী ধোৰকৰ নোভ

লিচী 
নম্বৰ 

তোলৰখ 
যমোোগোমমোগৰ নম্বৰ

ই-যভইি ঠিকনো

: 

: 

: 

: 

: 



Page 2/3 

ট আ

লৰভোণ (টকো)

লডলড / যচক নম্বৰ 

যটাকা: আইমভক্সৰ ফোলহমৰ সকমিোমৰ ফোমফ নযূনতভ ট আ সহম  ৫০০০ টকো। আইমভক্সৰ ফোমফ এইমটো ১০০০০ টকো। 
* ৫০০০০ টকা ব্া অপ্ৰধকৰ যেত্ৰত অনুগ্ৰহ কপ্ৰৰ যন কাৰ্ত ৰ িতপ্ৰলপ্ৰ দাপ্ৰিল কৰক

ুুঁপ্ৰজ হস্তান্তৰ/ প্ৰিপ্ৰিয়াি নুঃপ্ৰনশদত  
(অনগু্ৰহ কলৰ প্ৰমতযক লিচীৰ কোৰমণ ৃথক অনমুৰোধ প্ৰত্ৰ ফযৱহোৰ কৰক আৰ ুআভোৰ শোখো কোমকোিয়ত অনমুৰোধ প্ৰত্ৰখন দয়োূফকক দোলখি কৰক) 

ুুঁপ্ৰজ হস্তান্তৰ
ভই অনমুৰোধ কলৰফ লফচোমৰোোঁ যম ওৰৰ লিচী নম্বৰৰ কোৰমণ যভোৰ ফতক ভোন ুোঁলজ তিত উমেখ কৰো ভমত সভোনুোলতক বোমফ লফলনময়োগ হওক:

শতোাংশ (ভঠু=১০০%) ইয়োৰ ৰো (ফতক ভোন ুোঁলজৰ নোভ) ইয়োলি(ফোলিত ুোঁলজৰ নোভ) 

প্ৰিপ্ৰিয়াি নুঃপ্ৰনশদত  
ভই অনমুৰোধ কলৰফ লফচোমৰোোঁ যম ওৰৰ লিচী নম্বৰৰ কোৰমণ যভোৰ বলৱষযৎ লপ্ৰলভয়োভমফোৰ তিত উমেখ কৰো ভমত সভোনুোলতক বোমফ লফলনময়োগ 
হওক:

শতোাংশ (ভঠু=১০০%) (ইয়োলি(ফোলিত ুোঁলজৰ নোভ)

ভই লনলিত কমৰোোঁ যম এই আমৱদন কৰোৰ আমগময় সকমিো প্ৰোসলিক লিচী ধোৰো লিম োোঁ আৰ ুযসইমফোৰ ফলুজম োোঁ। 

শোখোৰ নোভ:

শোখোত প্ৰোপ্ত যহোৱো তোলৰখ:

মোৰ দ্বোৰো প্ৰোপ্ত: সভয়:
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যঘাষণা আৰু কতৃত ত্বকৰণ 

ভই / আলভ ইয়োৰদ্বোৰ যম এই লিচীৰ চতক োৱিী উৰিু তথয সোমমি লৰৱতক ন কলৰফলি অনমুৰোধ জনোইম োোঁ এইমটো ফলুজ আৰ ুসন্মত  সহ যম এই 
অনমুৰোধৰ এটো প্ৰলতলিল উমেলখত লিচীৰ সসমত সাংমুি কৰো হ’ফ আৰ ুতোৰ অাংশ সহ লৰফ।

ভই / আলভ জ্ঞোত যম (১)যকোম্পোনীময় এই আমফদনৰ প্ৰলিয়োকৰণ কলৰফলি সিভ নহফও োমৰ মলদ ভই / আলভ যকোম্পোনীময় লফচৰো অলধক তথয 
  ফলি ফযথক হওোঁ আৰ ু(২)যকোম্পোনীৰ ওচৰত থকো যভোৰ / আভোৰ তথয লফচোলৰফলি আৰ ুশুধৰলণৰ ফোমফ অনমুৰোধৰ যভোৰ / আভোৰ অলধকোৰ আম .

অস্বীকাৰকৰণ
অনমুৰোধৰ প্ৰলিয়োকৰণ এনএলব সম্পমকক  আইআৰলডএ ৰ থ প্ৰদশকনো অনমুোয়ী হ’ফ। 
“এই ত্ৰখনৰ সভিসভহূৰ ফোখযোত যকোমনো ধৰণৰ অসন্মলতৰ যিত্ৰত, আইআৰলডএআই চোৰ্কক িোৰ সাংখযো: আইআৰলডএআই/ িোইপ/ িোইপ কোউলিি/

২০১৩/ ৭৩ লদনোাংক ২৯ এলপ্ৰি ২০১৪ অনসুলৰ লহন্দী/ইাংৰোজী (লমখমনই প্ৰমমোজয) সাংস্কৰণত ভদু্ৰণ কৰো ত্ৰ প্ৰমমোজয হ’ফ”। 
এগন িোইপ ইিযুমৰি যকোম্পোনী লিলভমটডৰ (ইয়োৰ ো ৰ ৰো “যকোম্পোনী” ফলুি উমেলখত) দ্বোৰো প্ৰোপ্ত যনোমহোৱোলিমক আৰ ুসফকমশষত যকোম্পোনীৰ 
দ্বোৰো গৃহীত যনোমহোৱোলিমক ফীভোকৃতৰ জীৱন কোিত যকোমনো অনমুৰোমধই সফধ আৰ ুপ্ৰবোৱী ফলুি গণয কৰো নহ’ফ। এমজণ্টৰ দ্বোৰো এইখন প্ৰত্ৰ প্ৰোলপ্তময় 
যকোম্পোনীৰ দ্বোৰো প্ৰোলপ্ত/ভোলন যিোৱো নফুজুোয়।)

লিচী ধোৰকৰ স্বোিৰ:

তোলৰখ: লদ লদ ভো ভো ফ ফ  ফ   ফ

ঠোই:  
স্বত্ব লনময়োগীৰ স্বোিৰ 

(হস্তোন্তলৰত লিচীৰ যিত্ৰত)




