باسمہ تعالی
ناشرین کا درخواست فارم

فارسی کتابوں کے دیگر زبانوں میں ترجمہ اور اشاعت کی حمایت کے
منصوبے سے استفادہ کرنے کا درخواست فارم
(این فرم توسط ناشر بہ زبان فارسی و یا انگلیسی بہ صورت تایپ تکمیل شود)
(یہ درخواست فارم ناشر فارسی یا انگریزی زبان میں ٹائپ کر کے پر کرے)

ناشر کا تعارف
اشاعتی ادارے کا نام:
پوسٹ کوڈ:

مکمل پتہ:
اشاعتی ادارے یا باضابطہ نمائندے کا نام:
دفتر کا ٹیلی فون نمبر (مکمل کوڈ کے ساتھ) :
موبائل نمبر (مکمل کوڈ کے ساتھ) :
فیکس نمبر (مکمل کوڈ کے ساتھ) :
ایمیل ایڈریس :

ناشر کے کام اور مطبوعہ کتابوں پر مشتمل بروشر ساتھ منسلک کیا جائے۔

ترجمہ اور اشاعت کے لیے مطلوبہ کتاب کی تفصیالت
کتاب کا نام:
مصنف:
ناشر:

اشاعت کا سال:

ترجمہ کی زبان
زبان کا عالقہ:
کتاب کی دوسری زبانوں میں ترجمہ کی تفصیالت:

مترجم کے بارے میں معلومات
مترجم کا نام:
پتہ:
مترجم کی سی وی (: )cv
شہریت:

صفحات کی تعداد:

ناشرین کا درخواست فارم

نظرثانی کرنے والے کا نام:
پتہ:
نظر ثانی کرنے والے کی سی وی (: )cv
شہریت:
اشاعت کی مجوزہ تاریخ :
ایک ہزار کی تعداد کے لیے ترجمہ اور اشاعت کے مجوزہ اخراجات
کتاب کی اشاعت کا مقام :
کتاب کی تقسیم :
ناشر کے اکاؤنٹ نمبر کی تفصیالت (وہ بینک جس میں رقم منتقل کی جائے)
کرنٹ اکاؤنٹ کے مالک کا نام (ناشر) :
کرنٹ اکاؤنٹ نمبر :
بینک کا نام:

بینک کا کوڈ نمبر:

بینک کا پتہ:
شہر:

ملک:

ٹاپ منصوبے کے بارے میں آپ کے خیاالت اور تجاویز
تاریخ:
دستخط( :ناشر یا باضابطہ نمائندے کا نام ،دستخط اور مہر)
براہ مہربانی یہ اطمینان کر لیجیے کہ مندرجہ ذیل دستاویزات فارم کے ساتھ منسلک ہیں:
ناشر کے کام اور اس کی مطبوعہ کتابوں پر مشتمل بروشر:
وہ دستاویزات جو ثابت کریں کہ کاپی رائٹ کا حق لے لیا گيا ہے یا لے لیا جائے گا:
اصل زبان میں کتاب کی ایک کاپی :
ناشر کے تازہ ترین کیٹالگ کے نمونے :

