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িডপাটর্ েমn aফ েsট eকজন আেবদনকারীেক eকিট লাiেসn pদান করেবন িযিন মািকর্ ন যুkরাে র সশst েসনাবািহনীর, নয্াশনাল গাডর্  
aথবা িরসােভর্ র eকজন সদেসয্র গৃেহর সদসয্ eবং িযিন েযাগয্তা িলেক সmূণর্ করেছন। 

িনmিলিখত িলর েkেt pেযাজয্ ( ধমুাt eকিট েচক ক ন): 

□ িরেয়ল eেsট দালাল       □ িরেয়ল eেsট িবkয়কারী বয্িk       □ uপিsিত unিতকারী কাযর্িনবর্াহী       □ নািপত 
কাযর্িনবর্াহী 

সামিরক বয্িkর পtীর ছাড় aনেুরাধ করার জনয্, আপনার aবশয্i ei ফমর্িট সmূণর্ করা uিচৎ eবং আপনার লাiেসn aয্ািpেকশেনর 
সে  িনেmর নিথপt িল eবং uk িঠকানায় িফ জমা করা uিচৎ. 
 ● মািকর্ ন যুkরাে র iuিনফমর্ যুk পিরেষবাকারী িচিhতকরণ eবং িpিভেলজ কাডর্  aথবা িনভর্ রশীল িচিhতকরণ কাডর্  eর eকিট 
pিতিলিপ 
 ● বতর্ মােন সািটর্ িফেকশন েপ বতর্ মান লাiেসn থাকার pমাণ।  eনoয়াieস লাiেসn আেবদেনর eক বছেরর তািরেখর মেধয্ ei 

লাiেসn েক aবশয্i কাযর্করী থাকেত হেব। 
  (িরেয়ল eেsট আেবদনকারীেদর জনয্:  যিদ িডপাটর্ েমn মেন কের eকিট রােজয্র িশkার মান িনu iয়কর্  েsেটর লাiেসn 

pািpর জনয্ যা pেয়াজন তার তুলনায় কম কেঠার, আপনােক ei লাiেসn iসুয্ করার আেগ আপনােক eনoয়াieস িরেয়ল 
eেsট পরীkা িদেত হেব eবং পাস করেত হেব।  যিদ ছাড় aনেুমাদন করা হয় eবং লাiেসn iসুয্ করা হয়, দiু-বছেরর 
সময়কােলর pথম বছেরর মেধয্ আপনােক 11 ঘ ার aবয্াহত িশkা বজায় রাখা pেয়াজন হেয় পড়েব। oi 11 ঘ ার মেধয্, 3 
িট aবশয্i pেযাজয্ িনu iয়কর্  েsট সংিবিধ eবং িনয়মাবলী সংkাn যা eকজন িরেয়ল eেsট েbাকার aথবা িবkয়কারী 
বয্িkর কাজেক িনয়ntণ করেব eবং anতপেk eক ঘ ার িনেদর্শ সংsার আiন সংkাn aথবা িরেয়ল eেsট িবkয়কারী 
বয্িkর pাথিমক লাiেসিnং eর সমেয়, দ ুঘ ার সংsা সংkাn িনেদর্শাবলী।) 

পদবী:                                                                                                                 pথম নাম                       
মােঝর আদয্kর: 
িঠকানা: 

শহর:                                                                                                                              রাজয্:             
িজপ+4: 

েটিলেফান নাmার: 

েsট যার লাiেসn আেছ: 

মািকর্ ন যুkরাে র iuিনফমর্ যুk পিরেষবাকারী িচিhতকরণ eবং িpিভেলজ কাডর্  aথবা িনভর্ রশীল িচিhতকরণ কাডর্  eর eকিট pিতিলিপ: 

pতারণার শািs িনয়ম েমেন, আিম সাবskাiব eবং িনি ত করিছ েয, ei আেবদনপেtর সকল িববিৃত সতয্ eবং সিঠক। 
 
sাkর:  তািরখ:  
 
 

েকবলমাt aিফেসর বয্বহােরর জনয্: 
aনেুমািদত:                  asীকৃত:                            pেয়াজনীয় পরীkা:       
 তািরেখর মেধয্:                           তািরখ: 
  


