তৃতীয় পক্ষের জন্য অলাভজন্ক উক্ষেক্ষযয ব্যব্হাক্ষরর জন্য মিমিয়া মব্ষয়ক সম্মমতর ফিম
স্কুক্ষলর জন্য দ্রষ্টব্য: এই ফিম কার্মকর হক্ষত হক্ষল আপন্াক্ষক র্া অব্যযই অন্তভুমক্ত করক্ষত হক্ষব্:
1. প্রমতষ্ঠাক্ষন্র ন্াি,
2. প্রমতষ্ঠাক্ষন্র মন্র্মামরত যর্াগাক্ষর্াক্ষগর ব্যমক্তর সাক্ষে যর্াগাক্ষর্াক্ষগর তেয, এব্ং
3. উক্ষেযয / প্রক্ষজক্ট-এর ব্র্মন্া।
মযোেমীর ন্াি: ______________________________________________________________
স্কুল: _____________________________________________________________________
শুর্ু ই মন্ম্নব্মর্মত অলাভজন্ক প্রকক্ষে/উক্ষেক্ষযয ব্যব্হাক্ষরর জন্য আমি উপক্ষর উমিমিত ন্াক্ষির মযোেমীর ছমব্, উদ্ধৃমত, ন্াি
ব্যব্হার করা ও প্রকায করা, সাোৎকাক্ষর অংযগ্রহর্ করায় এব্ং আক্ষলাকমিত্র যতালায়, যরকিম এব্ং মভমিও র্ারর্ করায়
মন্ক্ষির প্রমতষ্ঠান্মিক্ষক সম্মমত মিমি:
___________________________________________________________________________
(প্রমতষ্ঠাক্ষন্র ন্াি উক্ষিি করুন্)

প্রক্ষজক্ট-এর মন্র্মামরত যর্াগাক্ষর্াক্ষগর ব্যমক্তর ন্াি
ন্াি __________________________
ইক্ষিইল __________________________
যফান্ _________________________

প্রক্ষজক্ট/উক্ষেযয এব্ং তামরি(সিূ হ)
____________________________________________________________________________
(প্রক্ষজক্ট-এর উক্ষেযয এব্ং যরকমিমং-এর তামরিসিূ হ ও মব্ব্রর্ মিন্)
আমি এই প্রমতষ্ঠান্ক্ষক তাক্ষির অলাভজন্ক উক্ষেক্ষযয মযোেমীর ছমব্, উদ্ধৃমত, ন্াি, সাোৎকার, এব্ং আক্ষলাকমিত্র, যরকমিমং
এব্ং মভমিও (ক্ষরকমিমংস) উপক্ষর ব্মর্মত প্রক্ষজক্ট-এ/উক্ষেক্ষযয তাক্ষির সম্পািন্া, ব্যব্হার, প্রকায, পুন্ব্মযব্হার ও পুন্ঃপ্রকাক্ষযর
অমর্কার িঞ্জু র করমছ। এর অন্তভুমক্ত আক্ষছ মপ্রন্ট, অন্লাইন্ যেস, অযাপস্ এব্ং অন্য সকল র্রক্ষন্র িার্যি (মিমিয়া)।
প্রমতষ্ঠান্ যরকমিমংসিূ হ মন্ক্ষি তামলকাভুক্ত যেত্রগুক্ষলাক্ষত প্রিার করক্ষব্:
__________________________________________________________________________
(প্রমতষ্ঠাক্ষন্র ন্াি, িযাক্ষন্ল, যেযন্, ওক্ষয়ব্সাইি, অযাপ, যযা ইতযামি। প্রক্ষর্াজয হক্ষল URL উক্ষিি করুন্।)

এই িায়িুমক্তর সীিাব্দ্ধতা
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উপক্ষর প্রিত্ত ন্াক্ষির যরকমিমং যকাক্ষন্া পক্ষর্যর মব্জ্ঞান্, মব্পর্ন্, প্রিার ব্া মব্মির সাক্ষে সম্পমকমত উক্ষেক্ষযয ব্া যকাক্ষন্া ব্ামর্মজযক
উক্ষেক্ষযয ব্যব্হার করা র্াক্ষব্ ন্া।
আমি এইিক্ষিম মসমি অভ মন্উ ইয়কম মিপািমক্ষিন্ট অভ এিুক্ষকযন্, এব্ং তাক্ষির প্রমতমন্মর্ ও কিমিারীক্ষিরক্ষক উপক্ষর িঞ্জু রকৃত
সকল িামব্, িামহিা ও িায়ব্দ্ধতার সাক্ষে সম্পমকমত িায় যেক্ষক অব্যাহমত মিমি।

মযোেমীর ব্য়স 18 ব্ছক্ষরর কি হক্ষল
o
o

আমি সম্মত আমছ
আমি সম্মত ন্ই

মপতািাতা / অমভভাব্ক্ষকর ন্াি: __________________________________________
মপতািাতা / অমভভাব্ক্ষকর স্বাের: _______________________________________
তামরি: _______________

মযোেমীর ব্য়স 18 ব্া যব্ময হক্ষল
(র্মি মযোেমীর ব্য়স 18 ব্া অমর্ক হয়, তাহক্ষল এই ফিম-এ মযোেমীক্ষক সই মিক্ষত হক্ষব্, মপতািাতা ব্া অমভভাব্কক্ষক ন্য়।)
o
o

আমি সম্মত আমছ
আমি সম্মত ন্ই

মযোেমীর স্বাের: ____________________________________
তামরি: __________________
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