
ফরম-১ 
[�িবিধ ২৪(ক)] 

 

��া�াড িচ� �বহােরর উে�ে� লাইেসে�র জ� আেবদন�  
 

�াপক  
মহা-পিরচালক  
বাংলােদশ ��া�াডস এ� �টি�ং ই���উশন �  
১১৬/ক, �তজ�াও িশ� এলাকা  
ঢাকা-১২০৮।  
 
১। আিম/আমরা (�ি� বা �িত�ােনর �ণ নাম� )............................................................................... 
�কানায় �বসারত রিহয়ািছ এবং আিম/আমরা িন�বিণত বাংলােদশ ��া�াড এর সিহত সাম���ণ ��� � � /�ি�য়ার 
��ে� ‘��া�াড িচ�� ’ �বহার কিরবার জ� বাংলােদশ বাংলােদশ ��া�াডস এ� �টি�ং ই���উশন অ�ােদশ� , 
১৯৮৫(১৯৮৫ইং সেনর ৩৭ অ�ােদশ) অ�যায়ী এক� লাইেস� �দােনর জ� আেবদন কিরেতিছঃ  
 
(ক) ��            সংি�� বাংলােদশ ��া�াড � 
         �কার             ন�র (স�হ): - 
    আকার  
    ��ড  
 

(খ)  ��ণী বা ��ািদ           লাইেস� নং ও �ময়াদ   
      �কার             (�েযাজ� হইেল):- 
    আকার  
    ��ড  
 

(গ)  �ি�য়া   
 

২। কারখানার নাম ও �কানা যিদ ১ হইেত িভ� হয়ঃ  
 ..................................................................................................................................... 
 

৩। উে�িখত ��ািদ/�ি�য়ার জ� উৎপাদেনর পিরমাণ ও র�ানীর পিরমাণ এবং আমার/আমােদর সেবা�ম �
�ানমেত উহার ��ঃ  

বৎসর উৎপাদন ইউিনট �� 
(ক) িবগত বৎসর  
 

.................হইেত................... 
 
(খ) চলিত বৎসর 
.................হইেত................... 
 

   

বৎসর র�ানী ইউিনট �� 
(ক) িবগত বৎসর  
.................হইেত................... 
 
(খ) চলিত বৎসর 
.................হইেত................... 
 

   

 
 এক� আেবদন পে� (ক), (খ) এ অ����  আইেটম িতন�র মে� মা� এক�র জ� আেবদন করা যাইেব। অপর �ই� 

কা�য়া িদেত হইেব।  



(��া নং-২) 

 
৪। সংি�� বাংলােদশ ��া�াড �(স�হ) এর সিহত উে�িখত �� �ি�য়ার সাম�� িনি�ত কিরবার উে�ে� আিম/আমরা 

আেবদনপে�র সিহত সংল� িববরণ-এ বিণত পিরদশন ও �টি�ং এর তফিসল �বহার কিরেতিছ� � /�বহার কিরবার ��াব 

কিরেতিছ। িনয়িমত �রকডস�হ বা অ��প সকল পিরদশন িববরেণ িব�ািরতভােব �দ� ফরেম রাখা হয়� � /রাখা হইেব।  
 

 আিম/আমরা সমেয়-সমেয় আপনার �ারা িবিনেদিশত�  হইেত পাের এমন নীিতর সিহত সংগিত র�া কিরয়া 

আমার/আমােদর পিরদশন ও �টি�ং কম�চী চা� কিরবার �িত�িত �দান কিরেতিছ� � ।  
 

  আিম/আমােদর বতমােন পিরদশন ও �টি�ং এর �কান কম�চী চা� নাই� � � , িক� আমরা ই���উশন ক�ক যাহা �পািরশ �

হইেব তদ��প কম�চী চা� কিরবার �িত�িত �দান কিরেতিছ� ।  

 

৫। ই���উশন যিদ �কান �াথিমক পিরদশন যা তদ� কিরেত চােহ তেব আিম� /আমরা ই���উশনেক আমােদর সা�মত 

সকল �ি��� �েযাগ-�িবধা �দান কিরেত স�ত আিছ এবং আিম/আমরা ই���উশন যখন ও �যইভােব কিরেত 

বিলেব �সইভােব �টি�ং এর চাজসহ উপিরউ� পিরদশন বা তদে�র সকল �য়ভার পিরেশাধ কিরেত স�ত আিছ� � ।  

 

৬। লাইেস� �দ� হইেল উহা যতিদন �বহারেযা� থািকবার সময়কাল পয� আিম� /আমরা এত�ারা লাইেসে�র সকল শত �

এবং উপিরউ� অ�ােদেশ িনেদিশত �িব� িধমালা মািনয়া চিলবার �িত�িত �দান কিরেতিছ। যিদ লাইেস� িবলি�ত বা 

বািতল হইয়া যায়, তাহা হইেল আিম/আমরা এই �িত�িতও �দান কিরেতিছ �য, লাইেস� এর আওতাধীন �য �কান 

�ে�র উপর ��া�াড িচ� �বহার অিবলে� ব� করা হইেব এবং সংি�� সকল িব�াপন� , সাম�ী �ত�াহার করা হইেব 

এবং উপিরউ� �িবিধমালার িবধানস�হ অ�সরেণর জ� �েয়াজনীয় অ�া� �ব�া �হণ করা হইেব।  
 

 
তািরখ     : 

 

�া�র     : 

 

নাম      : 

 

িপতার নাম    : 

 

পদ নাম     : 

 

সািকন     : 

 

থানা     : 

 

িজলা     : 

 

�টিলেফান ন�র (যিদ থােক) : 

 
 

 
                   এর প�  
                         (�িত�ােনর নাম)  


