কাডে হ াল্ডাহির নাম ( দয়া করে প্রিন্ট করুন)

প্রিন
শুধুমাত্র ৪ নং

লাইব্রেরিি কাব্রডেি জন্য আব্রেদন্পত্র

িথম নাম

মধয ইপ্রনপ্রিয়াল

শিষ নাম

স্থানীয় ঠিকানা
নং.

প্রিট

প্রিটট

কাউপ্রন্ট

স্থায়ী টিকানা

(যপ্রি উপপরাক্ত শথরক প্রিন্ন হয়)

শটপ্রলফান (

শেইট

জিপ শকাড ( জিপ+ ৪)

নং.

প্রিট

প্রিটট

শেইট

)

জিি শকাড ( জিি+ ৪)

জন্ম তাপ্রেখ

মাস/প্রিন/বছর

ই-প মইল

রেজ্ঞরি
রেলরিত, রন্ব্র াোঁজ এেং অনুহিাধ আইব্রেমগুরলি জন্য রেজ্ঞরিি জন্য পছন্দ পদ্ধরত রন্োচন্
ে
করুন

ইশমইল

শটপ্রলর ান

ননাটিশ ন ৌজনযতা হি াবে পাঠাবনা িয়। শনাটটি শিরত প্রিলম্ব হরল
লাইরেপ্রেে উিকেন িা িপ্রেমানাে িাপ্রয়ত্ব এড়ারনা যারি না।
এই আপবদনপত্র সাইন ইন ককর, আ্মম আমার লাপইপেমরর কাপডের সাপে যুক্ত সমস্ত উপকরণ এবং কম্পিউটার বযবহাপরর জনয দায় স্বীকার কমর। এই জমরমানা
এবং অমিরক্ত কময়াদ, হামরপয়, ক্ষপ্রতগস্ত ে বা চু প্রে আপইটম জনয খরচ অন্তভু ক্তে েরয়রে। যপ্রি নাম, টিকানা, ই-প মইল টিকানা, শটপ্রলর ান নম্বে বা এই কারডেে ক্ষপ্রত
/ চু প্রে হয় িশি আপ্রম অপ্রিলরম্ব লাইরেপ্রেরক অপ্রিহত করব।
আশিদনকারীর স্বাক্ষর

িামরখ

আপ্রম লাইরেপ্রে শিবা, শিাগ্রাম এবং জিয়াকলাপ িম্পরকে সময়মি আপপডট গ্রহন করশত আগ্রহী নই।
শুধুমাত্র তরুনহদি আব্রেদব্রন্ি জন্য (১৭ েবেরর কম েয় ী)
কপপরন্ট/ আইমন অমভভাবপকর নাম

িথম নাম

কপপরন্ট/ আইমন অমভভাপবকর ঠিকানা
(যপ্রি উিরোক্ত শথরক প্রিন্ন হয়)

শিষ নাম

মধয ইপ্রনপ্রিয়াল
প্রিট

নং
প্রিটট

জজপ ককাড ( জজপ+ ৪)

শেইট

শিরেন্ট/আইপ্রন অপ্রিিািরকে ই-রমইল
এই আরিিনিত্র সাইন ইন করে আপ্রম আমার সন্তানরক লাইশেপ্রেে উপকরণ ধার করার িনয একটট লাইরেপ্রেে কাডে প্রিরত B& ECPL অনুরমাদন কপ্রে।
আপ্রম স্বীকার কপ্রে এবং কাশডেে িযিহারের িনয দায়বদ্ধিা স্বীকার কপ্রে।
আপ্রম আমার সন্তাশনর জনযও অনুমমি প্রিজি: (দয়া ককর শচক করুন)
প্রিপ্রডও, প্রডপ্রিপ্রড এবং ব্লু-প র ধার
ইন্টােরনট িযিহাে
লাইরেেী প্রিিামািার স্থান বা ভূ প্রমকা পালন করে না।
লাইরেপ্রে প্রিপ্রিন্ন ধপরণর প্রিপ্রডও প্রকরনরে, যার মশধয েরয়রে আে-রেট প্রিরোনামগুপ্রলে মরধয প্রকছু পপ্রেপক্ক প্রথম, ভাষা বা অনযানয বিপ্রিষ্ঠ্য যা আপনার মরন হয় না
আপনার সন্তান / সন্তাপনদর জনয উপযুক্ত। প্রিিামািার / আইপ্রন অপ্রিভাবকরা িাশির বাচ্চার প্রিপ্রডও, প্রডপ্রিডী এবং ি্লু-রেগুপ্রলর িত্তািধায়রনের জনয দায়বদ্ধ।
প্রিিামািার / আইপ্রন অপ্রিিাবকরা িাশির সন্তাশনর ইন্টারশনট কাযকেলাপ িত্ত্বািধায়রনও দায়বদ্ধ।

শিরেন্ট/ আইপ্রন অপ্রিভাপবকর স্বাক্ষর

িাপ্রেখ
শুধুমাত্র স্টাবের জনয
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