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Delete ISP Data 

 
আপনার 'ISP Program and Data Delete' 

১. ISP Data সাচ�  করার জন� আপনার 

ি�ক ক�ন। 

২. 'ISP Data Search' �পেজ স�ক ডাটা

(Site), Individual Name, অথবা Form ID

Collection Date - From এর ১৩ মােসর

2015. All Rights Reserved. U.S. Patents #8819785, #8739253, #8281370, #8528056, #8613054, #8615790.

'ISP Program and Data Delete' �রাল থাকেল ISP Data িডিলট করেত পারেবন। 

আপনার ড�াশেবােড� র 'Individual' ট�ােব 'ISP Data' এর পােশর 

ডাটা এ�ার কের ISP Data সাচ�  ক�ন। অন�ান� তেথ�র পাশাপািশ

Form ID �েবশ ক�ন। Data Collection Date - To অবশ�ই

মােসর মেধ� হেত হেব। 

U.S. Patents #8819785, #8739253, #8281370, #8528056, #8613054, #8615790. 

 'Search' িলে� 

 

পাশাপািশ  Program 

অবশ�ই Data 
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৩. 'ISP Data Search' �পেজ আপনার সাচ�

পােবন।িল� �থেক স�ক Form ID এর উপর ি�ক ক�ন।

৪. ফেম�র িনেচ 'Reason for Deletion' 

ক�ন। 
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সাচ�  �পেজ �েবশ করা তেথ�র িভি�েত ISP Data এর এক� 

এর উপর ি�ক ক�ন। 

'Reason for Deletion' বে� ফম�� িডিলট করার কারন িলখুন। এরপর 'Delete' 

U.S. Patents #8819785, #8739253, #8281370, #8528056, #8613054, #8615790. 

 িল� �দখেত 

 

Delete' বাটন ি�ক 
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৫. 'Delete' বাটন ি�ক করেল এক� �মেসজ �দখেত পােবন। �মেসজ� পেড় ফম�� িডিলট করেত চাইেল 

ি�ক ক�ন অথবা ফেম� িফের �যেত চাইেল 

৬. ISP Data সফলভােব িডিলট হেল এক� �মেসজ �দখেত পােবন।
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বাটন ি�ক করেল এক� �মেসজ �দখেত পােবন। �মেসজ� পেড় ফম�� িডিলট করেত চাইেল 

ি�ক ক�ন অথবা ফেম� িফের �যেত চাইেল 'Cancel' ি�ক ক�ন। 

সফলভােব িডিলট হেল এক� �মেসজ �দখেত পােবন। 

U.S. Patents #8819785, #8739253, #8281370, #8528056, #8613054, #8615790. 

বাটন ি�ক করেল এক� �মেসজ �দখেত পােবন। �মেসজ� পেড় ফম�� িডিলট করেত চাইেল 'OK' 

 

 




