ফরম ‘ঝ’

[িবিধ ১১১ এর উপ-িবিধ (১) ও (৮) ���]
েরিটকুেলেটড প�িতেত এলিপিজ মজুদকরেণর আেবদনপ�

ছিব
পাসেপাট র্ সাইজ

১। দরখা�কারীর পূণ র্ নাম
:
র্
২। দরখা�কারীর পূণ িঠকানা
:
৩। িপতার নাম
:
৪। মাতার নাম
:
৫। িটআইএন ন�র
:
৬। িবআইএন ন�র
:
৭। েরিটকুেলেটড �ব�া �াপনকারী �িত�ােনর
সরকাির অনুেমাদন/ম�রীপে�র ন�র ও তািরখ
(সতয্ািয়ত ফেটাকিপ সংযু� কিরেত হইেব)
:
৮। (ক) িডলােরর নাম ও িঠকানা
:
(খ) ি�ি�পােলর নাম ও িঠকানা
:
৯। ��ািবত েরিটকুেলেটড প�িতেত এলিপিজ মজুদ �া�েণর অব�ানেজলা
:
উপেজলা/থানা
:
�াম/শহর/েমৗজা
:
কারখানা/বহুতল ভবেনর নাম ও েহাি�ং নং
:
খিতয়ান ও দাগ নং/ �ট নং
:
র্না১০। ��ািবত েরিটকুেলেটড প�িতর বণ
(ক) �বহৃত িসিল�ােরর ধারণ�মতা ও সং�া
:
(খ) ��ািবত �াসাধােরর সং�া ও ধারণ�মতা
:
(গ) অয্াপারাইজােরর ধরণ ও �মতা ঘনিমটার/ঘ�া
:
১১। �াস মজুদ করা হইেল উহার ধরণ�াসাধাের/�াস িসিল�াের
:
১২। (ক) েয �াস েকা�ানীর িনকট হইেত এলিপিজ
সরবরাহ েনওয়া হইেব উহার নাম
:
র্
(খ) সরবরাহকারী �াস পাইপ লাইেনর �াস ও কায চাপ
:
১৩। ফরেম উি�িখত সকল শতর্াবলী ��ািবত �া�েণ পালন
কের িক না অথবা উহা পালেনর উপেযািগতা আেছ িক না
:
১৪। �া�েণ ইিতপূেব র্ িসিল�াের /আধাের এলিপিজ
মজুদ, আধাের এলিপিজ ভিতর্ করা হইয়ােছ িকন না
:
১৫। অিতির� ত� যিদ থােক (�েয়াজেন পৃথক কাগজ
�বহার করা যাইেব)
:
১৬। বতর্মান েযাগােযােগর িঠকানা(ক) �া� েফানঃ
(খ) ফয্া�ঃ
(গ) েমাবাইল ন�রঃ
(ঘ) ই-েমইলঃ
১৭। ম��:
আিম/আমরা এই মেমর্ �তয্ায়ন কিরেতিছ েয, উপেরর ত�াবলী যাচাই করা হইয়ােছ এবং উহা সতয্। আিম/আমরা অ�ীকার
কিরেতিছ েয, এ�েপ�ািসভ অয্া�, ১৮৮৪ ও তদধীন �ণীত তরলীকৃত েপে�ািলয়াম �াস (এলিপিজ) িবিধমালা, ২০০৪ এবং ম�রীত�
লাইেসে�র শতর্ পালন কিরয়া উপেরা� �া�েণ এলিপিজ িসিল�াের বা আধাের এলিপিজ মজুদ কিরব। আিম/আমরা অবিহত আিছ েয,
উ� অয্া� বা িবিধমালার েকান িবধান এবং লাইেসে�র েকান শতর্ ল�নকারী �থম অপরােধর জ� ২(দুই) বৎসর পয র্� কারাদ� বা
৫০,০০০ (প�াশ হাজার) টাকা পয র্� অথ র্দ� অথবা উভয় দ� এবং পরবত� �েতয্ক অপরােধর জ� ৫( পাঁচ) বৎসেরর কারাদ� বা
১,০০,০০০ (এক ল�) টাকা জিরমানা অথবা উভয় দে� দ�নীয়।
তািরখ:

টীকাঃ আেবদেনর সিহত দািখলত� কাগজপ� (১) িবিধ ১১১ (২) অনুযায়ী ৫ খানা নকশা ;
(২) িবিধ ১১১ (৯) অনুযায়ী �েয়াজনীয় িফ �দােনর ে�জারী চালান।

আেবদনকারীর �া�র

