
ক্রমভক নং -   ভূরয-  টাকা 

নাযায়ণগঞ্জ মমট করপারযন,নাযায়ণগঞ্জ । 
(পযভ ‘আই’) 

[৪৪ (১) নং মফমধ মভাতারফক] 

১৯৮৬ রনয মভউমনমযার করপারযন্স টযারেন মফমধভারায ৪৪(১) মফমধ অনুারয 
প্ররপনার, মেড ও কমরং এয রাইরন্স এয জনয দযখাস্ত 

১। দযখাস্তকাযীয নাভ  : 
২। মতা/স্বাভীয নাভ  : 
৩। দযখাস্তকাযীয ফতপভান মিকানা   : 
৪। ওয়াডপ নং  : 
৫। ফযফা প্রমতস্থান/কাযখানা/রকাম্পানীয নাভ : 
৬। প্রমতষ্ঠান/কাযখানা/রকাম্পানীয মিকানা  : 
৭। প্রমতষ্ঠান/কাযখানা/রকাম্পানীমট ীভাফদ্ধ  
    (মরমভরটড) মক না?  
    (প্রমতষ্ঠানমট মরমভরটড ইরর রে মভরভারযন্ডাভ 
    অফ আমটপরকর ও ফযাররন্স মট দামখর কযরত 
    ইরফ।)  : 
৮। অনুরভামদত/মযরামধত ভূরধন : 
    (রকফরভাত্র ীভাফদ্ধ প্রমতষ্ঠারনয জনয প্ররমাজয 
৯।  আয়কয মদয়া য় মকনা?  : 
১০। কভপচাযীয ংখযা   : 
১১। (ক) কাযখানায নকা : 

 (খ) প্রস্তামফত কাযখানায আরার যাস্তায 
      ও ফতফামিয অফস্থান মদমখরয় নকা 
১২। কাযখানা/রকাম্পামনরত ফযাফায কমযরত 
     ইচু্ছক মভমরনয মফস্তামযত মফফযণ  : 
১৩। ইা মফদুযৎ অথফা মডরজর ততর দ্বাযা 
     মযচামরত মকনা?  : 
১৪। মভাটয দ্বাযা মযচামরত মভাটরযয মফস্তামযত 

মফফযণ : 
১৫। ফযফা(কাযখানা/রকাম্পানী) চারু 
     কমযফায তামযখ   : 
১৬। কাযখানা/রকাম্পানীয উৎামদত দ্ররফযয ধযণ  : 
১৭। কাযখানা/রকাম্পানীয স্থানমট মনরজয না বািায : 

 (স্থানমট মনরজয ইরর মৌয করপারযরনয 
 ারনাগাদ টযারেয যমদ এফং বািায ইরর 
 বািায যমদ দামখর কমযরত ইরফ) 

তামযখ : ………………………. দযখাস্তকাযীয স্বাক্ষয 
মযদপরকয তদন্ত মফফযণী : 

আিম িন� �াক্ষরকারী এই মরেম েঘাষণা কিরেতিছ েয, উে�িখত িববরণী আমার জ্ঞ্যানমেত িনভুৰ্ল এবং সত্য। উপেরা� িববরেণর মেধ্য যিদ 

েকান অসত্য অথবা অসমা� িববরণ �মািণত হয় , তেব উ� লাইেস� বািতেলর েয েকান ব্যাব�া িসিট কেপৰ্ােরশন �হণ কিরেত পািরেব। আিম 

অ�ীকার কিরেতিছ েয , িসিট কেপৰ্ােরশেনর আইন িবিধ এবং সকল িনেদৰ্শ মািনেত বাধ্য থািকব। আিম িসিট কেপৰ্ােরশেনর ে�ড লাইেস� �দ� 

সকল শতৰ্াবিল মািনয়া চিলেত বাধ্য থািকব।  
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