ক্রমভক নং -

ঢাকা উ�র িসিট কেপৰ্ােরশন, ঢাকা।
িঠকাদার অ�ভুৰ্ি�র আেবদনপ�

ভূ রয-

টাকা

Qwe

১। আরফদনকাযী মিকাদাযী প্রমিষ্ঠারনয নাভ t
২। প্রমিষ্ঠারনয মিকানা t
৩। মিকাদাযী প্রমিষ্ঠারনয ভামররকয নাভ t
৪। ভামররকয ফিপভান মিকানা t
৫। ভামররকয স্থায়ী মিকানা t
৬। পাভপ মনজস্ব মকংফা াফমরক মরমভরটড ংস্থা মকনা
(আমটপরকর অফ এরামরয়রনয দমরররয এরটরেড
কম দামির কযরি ইরফ)।

t

৭। াওয়ায অফ এটনপী দদওয়া থামকরর িাায নাভ ও ূ র্প
মিকানা t
পারভপয াটপনাযরদয নাভ ও অং উরেিূ ফপক ূ র্প মিকানা
(াটপনাযী দমরররয এরটরেড কম দামির কমযরি ইরফ)।
৮। যকাযী অথফা আধা-যকাযী দকান অমপর মিকাদায
মররফ অন্তবভপি থামকরর উায উরেিূ ফপক ূ ফপফিপী
মিন ফৎরয কি টাকায কাজ কযা ইয়ারে ফৎয
প্রমি উায মফস্তামযি মফফযর্ (রে ংমিষ্ট অমপরয
কামযগময কভপকিপায ামটপমপরকট দামির কমযরি ইরফ)। t
৯। আমথপক চ্ছরিা প্রভারর্য জনয মনমদপষ্ট ফযাংরকয ামটপমপরকট
(রম ফযাংরক িাায টাকা আভানি আরে) জভাকৃি টাকায
মযভার্ উরেিূ ফপক অথপ মফমনরয়ারগয অনয দকান উায় আরে মকনা িাায মফফযর্ t
১০। কাজ িত্ত্বাফধারনয জনয দকান দমাগয কামযগময দরাক
আরে মকনা ( মমদ থারক আরাদা ীট এ িাায মফস্তামযি মফফযর্) t
১১। আরফদনকাযীয চমযত্রগি ামটপমপরকট, একমট দম দকান
দাময়ত্ব ম্পন্ন ফযমি এফং আয একমট স্থানীয় দৌয কাউমিরয মনকট রি। t
১২। দকান প্রমিষ্ঠান ফা ংস্থায চভ মি দিরা কযায জনয জমযভানা ইয়ামের মকনা t
১৩। মমট করপারযরনয দভয়য, কাউমিরয মকংফা কভপকিপা, কভপচাযীয
মি আরফদনকাযীয আত্মীয়িা আরে মকনা t
১৪। ফামর্মজযক কযত্র নং ( দম দেরত্র প্ররমাজয) t
১৫। আয়কয ামটপমপরকট ( মজ,আই,আয)নং t
১৬। এমপরডমবট এয কম t
১৭। আরফদনকাযীয প্রথভ / মিিীয় / িৃ িীয় এয
মবিয দকান দের্ীরি অন্তবভপি ইরি ইচ্ছভ ক t
আমভ/আভযা দ ালর্া কমযরিমে দম, উরযাি আরফদনরত্র আমভ/আভযা দম ভস্ত িথযাফরী মদরয়মে িাা ম্পূ র্প িয। উায অনযথা প্রভামর্ি
ইরর কিৃ পে অত্র মমট করপারযরন আভায মিকাদাময দম দকান ভভ ূরিপ মফনা দনামটর ফামির কমযয়া মদরি ারযন। অত্র মমট করপারযরন
মিকাদাযী এফং ূি-প কামপক্রভ ংক্রান্ত আইন কানভ ন আমভ/আভযা ভামনয়া চমররি ফাধয থামকফ।

িামযি t

দযিাস্তকাযীয স্বােয

