
     

ক্রমভক নং ফম নং দমরর নং 

 

(স্ট্যাম্প)  

১। মনফন্ধন কাম যারয়েয নাভঃ 

২। দমরয়রয ায-ংয়েঃ 

দমরয়রয প্রকৃমি মভৌজায নাভ মটি কয় যায়যন/ 

মৌযবা/ আউমনেন 

থানা/উয়জরা মজরা 

     

 

স্তান্তমযি ম্পমিয মযভাণ মেমণ মূল্য (ংয়ক ও কথাে) 

   

 

৩। দমরর গ্রীিায/গ্রীিাগয়ণয নাভ ও ঠিকানাঃ (অদারি, যকাময ফা মফযকাময প্রমিষ্ঠায়নয মেয়ে ছমফ প্রয়মাজয নে)  

নাভঃ  

মিায নাভঃ 

স্বাভীয নাভঃ 

ভািায নাভঃ 

ফে/জন্ম িামযখঃ                      

ধভ যঃ 

মাঃ 

জািীেিাঃ 

জািীে মযচেে/ায়ার্ য/জন্ম মনফন্ধন  

নদ নম্বয (প্রয়মাজয মেয়ে): 

 

স্থােী ঠিকানাঃ 

গ্রাভ/ফামি/মামডং/মযাড/ ব্লক/মক্টযঃ 

ডাকঘযঃ 

থানা/উয়জরাঃ 

মজরাঃ 

 

(দ্রষ্টব্যঃ স্বােয এফং র্ীম এভনবায়ফ প্রদান কমযয়ি আয়ফ মমন উা ছমফ এফং কাগজ উবয়েয উওয য়ি)  

 

৪। দমরর দািা/দািাগয়ণয নাভ ও ঠিকানাঃ (অদারি, যকাময ফা মফযকাময প্রমিষ্ঠায়নয মেয়ে ছমফ প্রয়মাজয নে)   

নাভঃ  

মিায নাভঃ 

স্বাভীয নাভঃ 

ভািায নাভঃ 

 

ছমফ 

(গ্রীিা/গ্রীিাগয়ণয ম্প্রমি মিারা ায়ার্ য অকায়যয ছমফ ংযুক্ত কমযয়ি আয়ফ) 

ফিযভান ঠিকানাঃ 

গ্রাভ/ফামি/মামডং/মযাড/ ব্লক/মক্টযঃ 

ডাকঘযঃ 

থানা/উয়জরাঃ 

মজরাঃ 

 

 

ছমফ 



ফে/জন্ম িামযখঃ                      

ধভ যঃ 

মাঃ 

জািীেিাঃ 

জািীে মযচেে/ায়ার্ য/জন্ম মনফন্ধন  

নদ নম্বয (প্রয়মাজয মেয়ে): 

 

স্থােী ঠিকানাঃ 

গ্রাভ/ফামি/মামডং/মযাড/ ব্লক/মক্টযঃ 

ডাকঘযঃ 

থানা/উয়জরাঃ 

মজরাঃ 

 

(দ্রষ্টব্যঃ স্বােয এফং র্ীম এভনবায়ফ প্রদান কমযয়ি আয়ফ মমন উা ছমফ এফং কাগজ উবয়েয উওয য়ি)  

 

৫। েভিাপ্রাপ্ত যার্মন য/প্রমিমনমধ/মববাফক- এয নাভ, ঠিকানা ও মফফযণ (প্রয়মাজয মেয়ে): 

নাভঃ  

মিায নাভঃ 

স্বাভীয নাভঃ 

ভািায নাভঃ 

ফে/জন্ম িামযখঃ                      

ধভ যঃ 

মাঃ 

জািীেিাঃ 

জািীে মযচেে/ায়ার্ য/জন্ম মনফন্ধন  

নদ নম্বয (প্রয়মাজয মেয়ে): 

 

স্থােী ঠিকানাঃ 

গ্রাভ/ফামি/মামডং/মযাড/ ব্লক/মক্টযঃ 

ডাকঘযঃ 

থানা/উয়জরাঃ 

মজরাঃ 

 

(দ্রষ্টব্যঃ স্বােয এফং র্ীম এভনবায়ফ প্রদান কমযয়ি আয়ফ মমন উা ছমফ এফং কাগজ উবয়েয উওয য়ি)  

 

৬। াওোয ফ অ্যাটর্ন িয মফফযণ (প্রয়মাজয মেয়ে): 

াওোয দািায নাভঃ 

াওোয গ্রমিায নাভঃ 

(গ্রীিা/গ্রীিাগয়ণয ম্প্রমি মিারা ায়ার্ য অকায়যয ছমফ ংযুক্ত কমযয়ি আয়ফ) 

ফিযভান ঠিকানাঃ 

গ্রাভ/ফামি/মামডং/মযাড/ ব্লক/মক্টযঃ 

ডাকঘযঃ 

থানা/উয়জরাঃ 

মজরাঃ 

 

 

ছমফ 

(গ্রীিা/গ্রীিাগয়ণয ম্প্রমি মিারা ায়ার্ য অকায়যয ছমফ ংযুক্ত কমযয়ি আয়ফ) 

ফিযভান ঠিকানাঃ 

গ্রাভ/ফামি/মামডং/মযাড/ ব্লক/মক্টযঃ 

ডাকঘযঃ 

থানা/উয়জরাঃ 

মজরাঃ 

 



মপয়য নাভ/দূিাফায়য নাভঃ 

মজরা/মদয়য নাভঃ 

দমরয়রয নম্বযঃ 

িামযখঃ 

 

 

৭। স্তান্তরাধীন ম্পমিয ন্যযনয়ে ২৫ ফছয়যয ভামরকানায ধাযাফামক মফফযণঃ (মথামথ মেয়ে ওোময ও ফাো দমরর মূহের 

মফস্তামযি মফফযণ এফং স্তান্তয়যয উয়েশ্য, ম্পমিয দখর, আজয়ভন্ট স্বত্ত্ব এফং স্তান্তয ম্পমকযি উয়েখয়মাগ্য ভন্তব্য, মমদ থায়ক, 

আিযামদয মফফযণ) 

 

  

৮। একামধক মক্রিা/গ্রেীিায মেয়ে ক্রেকৃি/মজযি জমভয াযাাময ভামরকানায মফফযণ (মমদ থায়ক):  

মক্রিা/গ্রেীিায নাভ ভামরকানায মযভান 

  

 

৯। একামধক মফয়ক্রিা/স্তান্তযকাযীয মেয়ে স্তান্তমযি জমভয াযাাময ভামরকানায মফফযণ (মমদ থায়ক): 

মফয়ক্রিা/স্তান্তযকাযীয নাভ ভামরকানায মযভান 

  

 

১০। ম্পাদয়নয িামযখ (ফাংরা ও আংয়যমজ): 

১১। ম্পমিয িপমরঃ (মজরা, থানা/উয়জরা; মটি কয় যায়যন/ মৌযবা/ আউমনেন; ংমিষ্ট ভূমভ মপয়য নাভ; মভৌজা; 

মজ.এর নম্বয; ম.এ/ অয.এ/ মফ.অয.এ/ ার/ খামযজ খমিোন নম্বয;ম.এ/ অয.এ/ মফ.অয.এ/ ার দাগ নম্বয; দাগ 

নুমােী জমভয মেমণ ও মযভাণ উয়েখ কমযয়ি আয়ফ) 

 

১২। ম্পমিয মচৌমেয মফফযণঃ 

উিযঃ     দমেণঃ 

পূফ যঃ মিভঃ 

 

১৩।েস্তান্তর্রত ম্পমিয মযভাণ (ংয়ক ও কথাে): 

 

১৪। স্তান্তমযি ম্পমিয মূল্য মযয়ায়ধয মফফযণ (মমদ থায়ক): 

 

১৫। স্তান্তমযি ম্পমিয াি নকা ও মযভাঃ 

 

১৬। ককমপেি (মমদ থায়ক): 

 

১৭। দমরর াঠ কমযো/কযাআো অভযা উায ভভ য ফগি ও ম্মি আো স্বােয কমযরাভঃ 

 

দািায/যার্র্ন িয/প্রমিমনমধয/মববাফয়কয স্বােযঃ  দািায/যার্র্ন িয/প্রমিমনমধয/মববাফয়কয স্বােযঃ  

 



 

১৮। ােী/ােীগয়ণয নাভ, ঠিকানা ও স্বােযঃ 

(ক) নাভঃ 

মিা/স্বাভীয নাভঃ 

গ্রাভ/ফামি/মামডং/মযাড/ব্লক/মক্টযঃ 

উয়জরা/থানাঃ 

 

(খ) নাভঃ  

মিা/স্বাভীয নাভঃ 

গ্রাভ/ফামি/মামডং/মযাড/ব্লক/মক্টযঃ 

উয়জরা/থানাঃ 

 

১৯। নাক্তকাযীয নাভ, ঠিকানা ও স্বােযঃ 

নাভঃ 

মিা/স্বাভীয নাভঃ 

গ্রাভ/ফামি/মামডং/মযাড/ব্লক/মক্টযঃ 

উয়জরা/থানাঃ 

 

 

 

২০। স্তান্তমযি ম্পমিয ঠিক মযচে এফং ফাজায মূল্য ম্পয়কয ম্যক ফমি আো অমভ মনম্ন স্বােযকাযী ে দমরর মুামফদা 

কমযোমছ/মরমখো মদোমছ এফং েগণয়ক াঠ কমযো শুনাআোমছ। দমররটি……. পয়দ য মরমখি। 

 

মুামফদাকাযী ফা দমরর মরখয়কয নাভ, পূণ য ঠিকানা ও দমরর মরখয়কয নদ নম্বয  

(কাম যারয়েয নাভ) 

 

 

দমরর মরখয়কয স্বােয 

 

 

২১। রপনাভাঃ 

যাষ্ট্রমিয ১৯৭২ য়নয ১৪২ নং অয়দ, ১৯০৮ য়নয মনফন্ধন অআয়নয section 52A(g) এফং ১৮৮২ য়নয ম্পমি স্তান্তয 

অআয়নয section 53E নুায়য প্রদি রপনাভা; পৃথক পয়দ য ংযুক্ত।  

 

২২। াফ-মযমজস্ট্রায়যয নাভ ও দমফ স্বােয ও িামযখঃ 

 

 

 

 

স্বােয ও িামযখঃ  

ভািায নাভঃ 

ডাকঘযঃ 

মজরাঃ 

 

স্বােয ও িামযখঃ  

ভািায নাভঃ 

ডাকঘযঃ 

মজরাঃ 

 

স্বােয ও িামযখঃ  

ভািায নাভঃ 

ডাকঘযঃ 

মজরাঃ 

 



 

স্থাফয ম্পমিয ফণ যনা ম্বমরি দমরর মনফন্ধয়নয মেয়ে দমরর দািা ফা গ্রীিা ফা মনযুক্ত যার্মন য, প্রমিমনমধ ফা যাাআমন প্রদি 

রপনাভা 

 

রপনাভা  

[যাষ্ট্রমিয ১৯৭২ য়নয ১৪২ নং অয়দ, ১৯০৮ য়নয মনফন্ধন অআয়নয section 52A(g) এফং ১৮৮২ য়নয ম্পমি 

স্তান্তয অআয়নয section 53E নুায়য প্রদি রপনাভা] 

 

ফযাফয,  

......... (মম কভ যকিযায ম্মুয়খ রপনাভা দামখর কমযয়ি আয়ফ িাায দমফ ও ঠিকানা)। 

রপকাযী/রপকাযীগয়ণয নাভ, মিায নাভ, ঠিকানা ও ফে….. 

এআ ভয়ভ য মঘালণাপূফ যক রপনাভা প্রদান কমযয়িমছ মম, অমভ/অভযা ফাংরায়দয়য (ফা প্রয়মাজয মেয়ে ন্য মদয়য নাগমযক আয়র 

উক্ত মদয়য নাভ) নাগমযক। 

অমভ/অভযা মঘালণা কমযয়িমছ মম,  

(ক) স্তান্তয়যয জন্য প্রস্তামফি স্াফয ম্পমি ফাংরায়দ দারার (মফয়ল ট্রাআবুনার) অয়দ, ১৯৭২ (১৯৭২ ায়রয ম.ও নং ৮) এয 

ধীন মক্রায়কয অওিাধীন নয়;  

(খ) স্তান্তয়যয জন্য প্রস্তামফি স্াফয ম্পমি ফাংরায়দ মযিযক্ত ম্পমি (মনেন্ত্রণ, ব্যফস্থানা ও মনষ্পমি) অয়দ, ১৯৭২ (১৯৭২ 

ায়রয ম.ও নং ১৬) এয থ যানুমােী মযিযক্ত ম্পমি নয়; 

(গ) স্তান্তয়যয জন্য প্রস্তামফি স্াফয ম্পমি অািি: ফরফি মকান অআয়নয ধীন যকায়য ফিযাে নাআ, ফা যকায়যয নুকূমর 

ফায়জোপ্ত ে নাআ; 

(ঘ) প্রস্তামফি স্তান্তয অািি ফরফি ন্য মকান অআয়নয মকান মফধায়নয মি াংঘমল যক নয়; 

(ঙ) প্রস্তামফি স্তান্তয ফাংরায়দ ল্যান্ড মামডং (মরমভয়র্ন) অয়দ, ১৯৭২ (১৯৭২ ায়রয ম.ও নং ৯৮) এয নুয়েদ ৫এ 

নুমােী ফামিরয়মাগ্য নয়; এফং 

(চ) স্তান্তয়যয জন্য প্রস্তামফি স্াফয ম্পমিয মফফযণ ঠিকবায়ফ ফমন যি ইয়ামছ এফং উা ফমূল্যােন কযা ে নাআ এফং উমেমখি 

ম্পমি স্তান্তযকযয়ন অয়ফদনকাযীয কফধ মধকায যর্েয়ামছ।  

অমভ/অভযা অযও মঘালণা কমযয়িমছ মম, অমভ/অভযা স্তান্তমযি জর্িয মনযঙ্কু ভামরক। ন্য মকান য়েয মি ফােনা চুমক্ত 

স্বােয কময নাআ ফা ন্য মকাথাও মফক্রে কময নাআ ফা ন্য মকান য়েয মনকর্ ফন্ধক যামখ নাআ। এআ ম্পমি যকার্র, খা/ম যি 

ফা মযিযক্ত ম্পমি নে ফা ন্য মকানবায়ফ যকায়যয উয ফিযাে নাআ। দমরয়র ফমণ যি মকান িথ্য ভুরবায়ফ মরমফদ্ধ আো 

থামকয়র িজ্জন্য অমভ/অভযা দােী আফ এফং অভায/ অভায়দয মফরুয়দ্ধ মদওোমন ও মপৌজদাময ভাভরা কযা মাআয়ফ।  স্তান্তমযি 

জমভ ম্পয়কয মকান ভুর, িয ফা মফভ্রামন্তকয িথ্য প্রদান কমযো থাকয়র প্রয়োজয়ন মনজ খযচাে ভুর শুদ্ধ কমযো েমিপুযন 

নুিন দমরর প্রস্তুি ও মযমজমস্ট্র কমযো মদয়ি ফাধ্য থামকফ।  

দমরয়র ফমন যি ম্পমিয়ি অভায/অভায়দয কফধ স্বত্ব ও মধকায ফার অয়ছ এফং প্রদি মফফযণ অভায/অভায়দয জ্ঞান ও 

মফশ্বাভয়ি িয। িার্রখঃ  

  

রপকাযী/রপকাযীগয়নয স্বােরঃ 

 

নাক্তকাযীয মঘালনাঃ 

এআ ভয়ভ য মঘালণা কমযয়িমছ মম, রপকাযী/রপকাযীগণ অভায মযমচি এফং অভায ম্মুয়খ মিমন/িাাযা দমরয়র স্বােয প্রদান 

কমযোয়ছন (ফা অমভ িাায/িাায়দয ফা… নং ক্রমভকধাযী রপকাযীয নাভ ফকরয়ভ মরমখো মদোমছ)। 

 

নাক্তকাযীয স্বােযঃ 

 

 


