
 

 

তারযখ ___________________                              

TO 
Manager  
APLL 

 

(রফলয়) : (অনুমভাদন পত্র) 

 

ভায়, 

আরভ, __________________________________________________  আনায বফধ প্ররক্ষণ কেমে 
_______________________________________________________ স্থান ____________________________________________ ________ এ 

___________________________________________ কোমে নরথবুক্ত ময়রি এফং রনম্নরররখত রফলয়গুরর ম্পণূেরূম ফুরিমত কমযরি।  

১)  আরভ ভূর  রপ যরদ  ের  তথা Invoice  ংগ্র করেছি।  

২)  আরভ এটাও ফুরিমত কমযরি কম APLL আভামে কোনও প্রোয যোরয অথফা কফযোরয কক্ষমে ুরনরিত চােযীয প্ররতশ্রুরত কদয়রন। 

৩)  আরভ APLL এয কথমে এই কোমেয জনয Certificate তখনই ামফা, কেফরভাে মখন আরভ APLL দ্বাযা ক ারলত  তারযমখ উক্ত প্ররক্ষণ কেমে 
যীক্ষা রদময় কোে ম্পণূে েযফ। 

৪)  এই   কোে চরাোরীন অথফা ম্পণূে ওয়ায ভয় অথফা ময  APLL কোনও প্রোয ুরনরিত উাজে মনয প্ররতশ্রুরত অথফা মমারিতা  েযমফ 
না। 

৫)  রনম্নরররখত রফলয়গুরর আরভ ম্পণূেরূম ফুরিমত কমযরি  এই কোে ক্রয় েযায মূফে –   

            ে)   প্ররক্ষণ েভেূচী এয রফলয়ফস্তু ।  

          খ)   প্ররক্ষণ েভেূচী এয ভয়ীভা ।  

৬)  আরভ এটাও ফুরিমত কমযরি কম এেফায এই কোে শুরু েযায য উক্ত প্ররক্ষণ কেমেই আভামে এই  কোে ম্পণূে েযমত মফ নতুফা ঠিে 
ভময় কোে ম্পণূে না ওয়ায অথফা অনুরস্থত থাোয জনয আরভই দায়ী থােমফা ।  

৭)  কোনও িুটি ংক্রান্ত প্রময়াজমন আরভ উক্ত প্ররক্ষণ কেেমে মূফেই অফিত েযমফা এফং মথামথ রররখত অনুভরত গ্রণ েযমফা । এই িুটি 
চরাোরীন কম CLASS গুরর আরভ অনুরস্থত থােরি কটা নুযাই কদওয়ায জনয উক্ত প্ররক্ষণ কেে দায়ী নম ।  

৮)  এতদ্বাযা আরভ জানাইমতরি এফং ুরনরিতও েযরি কম, আরভ রনমজ, কেচ্ছায় এই  Training Program এয মে মকু্ত ময়রি এফং কেঊ আভামে 
ফরপ্রময়াি েময অথফা প্রমযারচত েময আভামে এই  Training Program এয মে মকু্ত েমযরন । এই Training Program এ কমাি কদওয়া  ম্পণূে 
আভায রনজে রধোন্ত । 

৯) আরভ এটাও ফুরিমত কমযরি কম এেফায উক্ত প্ররক্ষণ কেমে এই কোে শুরু েযায য কেমেয অনয BATCH  এ অথফা অনয কোনও প্ররক্ষণ 
কেমে  Transfer  ম্ভফ নম ।  
১০) উরযউক্ত Original Fee Receipt Copy (ভূর যরদ ) তথা Invoice , আরভ 
____________________________________________________________ , ইনায ID No. ____________________  রনেট ইমত ংগ্র 
েমযরি, কমমতু উরন আভায ময় Payment েমযমিন । 

 
 
 
 

িামেয নাভ     ______________________________________________________________________________ 
 

িামেয ই    ____________________________________________________                             

                                                                                                                                                           
 Mobile Number:  ________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                             (বফধ প্ররক্ষণ কেমেয ই এফং োক্ষয) 

 

Affix your latest 

 
Passport size 

 
Photograph here 

 
& sign across 

 

 


