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করররোনরোভরোইররোস -১৯ ভভরোকসসরনশন

অননমসতি ফরম

নমাম ও পদবরী
………………………………………………………………………………………
.
জন্ম তমাকরখ
……………………………………….

জন্মসমান
…………………………………………
………..

সমায়েরী কঠিকমানমা
…………………………………………
……………
…………………………………………
……………

ফফমান
…….
…………………………………………
…………….
…………………………………………
…………………..

সমাসব্য বরীমমা কমাডের্চ  নসং। (যকদ পমাওয়েমা যমায়ে) 
………………………………………………………………………………..

আকম একট পডড়েকছেলমাম এবসং একট আমমার কমাডছে এককট জমাত ভমাষমায়ে করকত্রিত হডয়েকছেল এবসং আকম

ভব্যমাককসন  সম্পডকর্চ  ইতমালরীয়ে  ফমকডেকসন  এডজকন্সি  (আইআইএফএ)  দমারমা  ফলখমা  তথব্য  কবজকপ্তিকট

পযডরমাপযকর বযঝডত ফপডরকছেলমাম: “              ”

আকম ডেক্টরডক বতর্চ মমান এবসং / বমা পপবর্চবতর্চ রী ফরমাগ এবসং ফথরমাকপগুকল অগ্রগকতডত জমাকনডয়েকছে।

আকম ভব্যমাককসন এবসং আমমার সমাডসব্যর অবসমা সম্পডকর্চ  প্রশ্ন করমার সযডযমাগ ফপডয়েকছে,  আকম বব্যমাপক

উত্তর ফপডয়েকছে এবসং ফসগুকল বযঝডত ফপডরকছে।

আকম পকরষমারভমাডব জমানমাডনমা হডয়েকছেল। আকম কটকমা ফদওয়েমার সযকবধমাগুকল এবসং ঝয ঝককগুকল, পদ্ধকতগুকল

এবসং করককত্সমা সসংকমান্ত কবকল্পগুকল, পমাশমাপমাকশ ফকমানও কদতরীয়ে ফডেমাজ কদডয়ে কটকমা ফশষ করমার ফকমানও

অসরীকক কত বমা তব্যমাডগর পকরণকতগুকল বযঝডত ফপডরকছে, যকদ ফকমানও হয়ে। 

আকম সডরতন ফয ফকমানও পমার র্চ প্রকতককয়েমা ফদখমা কদডল আকম অকবলডম্বে আমমার পমাকরবমাকরক ডেমাক্তিমারডক

অবকহত করমার জনব্য এবসং কনডদর্চ শমাবলরী পমালন করমার জনব্য দমায়েবদ্ধ।

ফকমানও তমাত্ক্ষকণক প্রকতকপ ল  প্রকতককয়েমা  নমা  ঘডট  তমা  কনকশ্চিত করমার  জনব্য  আকম  কটকমা  ফদওয়েমার

কমপডক্ষ ১৫ কমকনডটর জনব্য ওডয়েকটসং রুডম থমাকডত সম্মত।
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আকম ভব্যমাককসডনর ইডনমাকয ডলশনডক সম্মকত ও অনযডমমাদন কদই “                                      ”. 

তমাকরখ এবসং সমান                                                                                      কটকমা

ফদওয়েমার জনব্য বব্যকক্তির সমাক্ষর বমা আইনরী প্রকতকনকধর সমাক্ষর

আকম ভব্যমাককসন কদডয়ে কটকমা গ্রহণ করডত অসরীকমার ককর “                      ”

তমাকরখ এবসং সমান                                                                                    

ফয বব্যকক্তি ভব্যমাককসন বমা আইনরী প্রকতকনকধর সমাক্ষর প্রতব্যমাখব্যমান কডর তমার সমাক্ষর

কটকমাদমান দডলর সমাসব্য ফপশমাদমাররমা

১. নমাম এবসং পদকব (ডেমাক্তিমার)                                                              

আকম কনকশ্চিত হডয়েকছে ফয কটকমা ফদওয়েমার জনব্য ফসই বব্যকক্তিডক পযর্চমাপ্তি পকরমমাডণ অবকহত করমা হডয়েকছেল 

এবসং কতকন তমার কটকমা ফদওয়েমার বব্যমাপমাডর সম্মকত কদডয়েডছেন।

সমাক্ষর                                                                                    

২. নমাম এবসং পদকব (ডেমাক্তিমার বমা অনব্যমানব্য সমাসব্য ফপশমাদমার)

রমাকয ররী পদমযর্চমাদমা       

আকম কনকশ্চিত হডয়েকছে ফয কটকমা ফদওয়েমার জনব্য ফসই বব্যকক্তিডক পযর্চমাপ্তি পকরমমাডণ অবকহত করমা হডয়েকছেল 

এবসং কতকন তমার কটকমা ফদওয়েমার বব্যমাপমাডর সম্মকত কদডয়েডছেন।

সমাক্ষর                                                                                    



ককরোনও  সক্লিসনক  বরো  অনভ  ককরোনও  জরোয়গরোয়,  বরোসড়িরতি  বরো  ককরোনও  জসটিল  কযযৌসক্তিক-সরোসাংগঠসনক

পসরসস্থিসতিরতি  যসদি  ককরোনও  ভভরোকসসন  ককরোনও  ডরোক্তিরোর  দরোররো  সটিকরো  কদিওয়রো  হয়  তিরব  সদতিতীয়  সরোস্থিভ

কপশরোদিরোররর প্ররয়রোজন হয় নরো।


