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 নওগ  

ফরম ‘‘ ক ’’ 
(অ ে দ ২২(৩) ) 

          দরখা  নং-  
 ১৯৮১ সােলর অত াব কীয় ািদ িনয় ণ আেদেশর িবধােনর আওতায় তফিসল  ে র কারবােরর 
িনিম   লাইেসে র জ  আেবদন।  
০১। আেবদন ত লাইেসে র কারেভদ .......................................................................... 
 ক) তফিসল  ে র নামঃ ........................ ........... ...........  .......... 
 খ) পাইকারী িব য়ঃ ............ ............ ............ ............ .......... 
 গ) চরা িব য়ঃ............ ............ ............ ............ .................... 
০২। ক) আেবদনকারীর নাম ও কানাঃ ........... ........... ........................ .......... 
 খ) িপতা/ ামীর নাম ও কানাঃ........................ ............ ............ .......... 
 গ) জ ানঃ............ ............ ............ ............ .................... 
 ঘ) জাতীয়তাঃ............ ............ ............ ............ .................... 
  (সা িফেকট সং  করেত হেব) 
০৩। ফাম, জেয়  ক, কা ানী বা সমবায় সিমিতর ে  সকল অংশীদার বা পিরচালক বা পিরচালনা 
বােডর  সদ গেণর জ ান ও জাতীয়তাসহ তােদর েত েকর নাম ও কানাঃ 

................................................................................................................................. 
০৪। আেবদনকারীর অিফেসর ত কানা, যিদ এ  বসার ান হেত িভ  হয়ঃ 
................................................................................................................................. 
০৫। বসা পিরচালনা ােনর ত কানা অথাৎ দাকান গাডাউন ইত ািদর অব ানঃ 
.................................................................................................................................. 
০৬। বসা পিরচালনার স ািবত া ন  আেবদনকারীর িনেজর না ভাড়া করা ? া েনর জ  কর, যিদ 
থােক,  দােনর সত ািয়ত কিপ বা ভাড়া দােনর রিশদ, যে ে  য  েযাজ , দািখল করেত হেবঃ   
.................................................................................................................................. 
০৭। িমউিনিস াল ড লাইেস  নং.................................................................. (কিপ সং ) 
০৮। আেবদনকারী অ া  বয়  িক-নাঃ ............................................................................... 
০৯। ক) বাংলােদেশর জ  কাথাও তফিসল  কান ে র কারবােরর জ  আেবদনকারীর আর কান 
লাইেস   আেছ িকনা ? যিদ থােক তেব তার নমবর, তািরখ এবং লাইেস  দােনর ান ( বসা 
পিরচালনার ােনর  কানা) উে খ করেত হেব................................................................. 
 খ) এই আেদেশর অধীেন তফিসল  কান ে র কারবােরর জ  আেবদনকারীর ী, ামী,  বা 
অ  কান  িনভরশীল ি র কান লাইেস  আেছ িক না ? যিদ থােক, তেব তার নমবর, তািরখ এবং 
লাইেস  দােনর ান  ( বসা পিরচালনা ােনর কানা) উে খ করেত হেব ..................................... 
১০। তফিসল  ািদর কারবােরর জ  লাইেস  পেয়েছ বা লাইেসে র জ  আেবদন  কেরেছ এমন 
ফাম বা  কা ানীর আেবদনকারী সদ  বা অংশীদার িকনা ? যিদ হন, তেব ফাম বা কা ানীর নাম এবং 

বসা  পিরচালনার ান এবং লাইেস  স িকত অ া  িব ািরত ত াবলী........................................ 
১১। আেবদনকারী েব কান তফিসল  ে র বসায় িনেয়ািজত িছেলন িক না ? থাকেল কত বছর 
যাবত এবং কাথায়....................................................................................................... 
১২। াংক একাউ , যিদ থােক , াংেকর নাম ও কানা উে খ করেত হেব ................................... 
 ( াংক সা িফেকট সং হ করেত হেব) .................................................................. 
১৩। আয়কর, যিদ থােক, আয়কেরর পিরমাণ ও িব ািরত িববরণ উে খ করেত হেব....................... 
 ক) আেবদনকারী আয়কর ক পে র িনকট পিরিচত িক না  (যিদ িতিন আয়কর িদেয় থােকন) ? 
.................................................................................................................................... 
 
        তািরখঃ আেবদনকারীর া র 

  
 িবেশষ ঃ এই আেবদেনর িভি েত দ  লাইেস  বািতলেযা  হেব যিদ এই ফরেম দািখল ত 
কান ত  ল বা অ ণা  িতপ  হয়।  

চলমান পাতা-৪ 
পাতা-৪ 

 


