
 

স্থাবর ম্পত্তির বর্ ণনা ম্বত্তত দত্ত ত্তনবন্ধননর ক্ষেনে দত্ত দাতা বা গ্রীতা বা ত্তনযুক্ত অ্যাটত্তন ণ, প্রত্ততত্তনত্তি বা অ্যাাইত্তন প্রদি 

ফনামা 

 

ফনামা  

[রাষ্ট্রপত্ততর ১৯৭২ ননর ১৪২ নং আনদল, ১৯০৮ ননর ত্তনবন্ধন আইননর section 52A(g) এবং ১৮৮২ ননর ম্পত্তি 

স্তান্তর আইননর section 53E অ্নুানর প্রদি ফনামা] 

 

বরাবর,  

......... (ক্ষয কম ণকতণার ম্মুনে ফনামা দাত্তে কত্তরনত ইনব তাার পদত্তব ও ঠিকানা)। 

ফকারী/ফকারীগনর্র নাম, ত্তপতার নাম, ঠিকানা ও বয়….. 

এই মনম ণ ক্ষ ার্াপূব ণক ফনামা প্রদান কত্তরনতত্তছ ক্ষয, আত্তম/আমরা বাংানদনলর (বা প্রনযাজয ক্ষেনে অ্ন্য ক্ষদনলর নাগত্তরক ইন 

উক্ত ক্ষদনলর নাম) নাগত্তরক। 

আত্তম/আমরা ক্ষ ার্া কত্তরনতত্তছ ক্ষয,  

(ক) স্তান্তনরর জন্য প্রস্তাত্তবত স্াবর ম্পত্তি বাংানদল দাা (ত্তবনল ট্রাইবুনা) আনদল, ১৯৭২ (১৯৭২ ানর ত্তপ.ও নং ৮) এর 

অ্ধীন ক্ষরানকর আওতািীন নন;  

(ে) স্তান্তনরর জন্য প্রস্তাত্তবত স্াবর ম্পত্তি বাংানদল পত্তরতযক্ত ম্পত্তি (ত্তনয়ন্ত্রর্, ব্যবস্থাপনা ও ত্তনষ্পত্তি) আনদল, ১৯৭২ (১৯৭২ 

ানর ত্তপ.ও নং ১৬) এর অ্র্ ণানুযায়ী পত্তরতযক্ত ম্পত্তি নন; 

(গ) স্তান্তনরর জন্য প্রস্তাত্তবত স্াবর ম্পত্তি আপাতত: ববত ক্ষকান আইননর অ্িীন রকানর বতণায় নাই, বা রকানরর অ্নুকূক্ষ 

বানজয়াপ্ত য় নাই; 

( ) প্রস্তাত্তবত স্তান্তর আপাতত ববত অ্ন্য ক্ষকান আইননর ক্ষকান ত্তবিাননর ত্তত াং ত্ত ণক নন; 

(ঙ) প্রস্তাত্তবত স্তান্তর বাংানদল ল্যান্ড ক্ষাত্তডং (ত্তত্তমনটলন) আনদল, ১৯৭২ (১৯৭২ ানর ত্তপ.ও নং ৯৮) এর অ্নুনেদ ৫এ 

অ্নুযায়ী বাত্ততনযাগ্য নন; এবং 

(চ) স্তান্তনরর জন্য প্রস্তাত্তবত স্াবর ম্পত্তির ত্তববরর্ ঠিকভানব বত্তন ণত ইয়াক্ষছ এবং উা অ্বমূল্যায়ন করা য় নাই এবং উত্তিত্তেত 

ম্পত্তি স্তান্তরকরনন আনবদনকারীর ববি অ্ত্তিকার রহিয়াক্ষছ।  

আত্তম/আমরা আরও ক্ষ ার্া কত্তরনতত্তছ ক্ষয, আত্তম/আমরা স্তান্তত্তরত জহির ত্তনরঙ্কুল মাত্তক। অ্ন্য ক্ষকান পনের ত্তত বায়না চুত্তক্ত 

স্বাের কত্তর নাই বা অ্ন্য ক্ষকার্াও ত্তবরয় কত্তর নাই বা অ্ন্য ক্ষকান পনের ত্তনকট বন্ধক রাত্তে নাই। এই ম্পত্তি রকাহি, ো/অ্ত্তপ ণত 

বা পত্তরতযক্ত ম্পত্তি নয় বা অ্ন্য ক্ষকানভানব রকানরর উপর বতণায় নাই। দত্তন বত্তর্ ণত ক্ষকান তথ্য ভুভানব ত্তত্তপবদ্ধ ইয়া 

র্াত্তকন তজ্জন্য আত্তম/আমরা দায়ী ইব এবং আমার/ আমানদর ত্তবরুনদ্ধ ক্ষদওয়াত্তন ও ক্ষফৌজদাত্তর মামা করা যাইনব।  স্তান্তত্তরত 

জত্তম ম্পনকণ ক্ষকান ভু, অ্তয বা ত্তবভ্রাত্তন্তকর তথ্য প্রদান কত্তরয়া র্াকন প্রনয়াজনন ত্তনজ েরচায় ভু শুদ্ধ কত্তরয়া েত্ততপুরন 

নুতন দত্ত প্রস্তুত ও ক্ষরত্তজত্তি কত্তরয়া ত্তদনত বাধ্য র্াত্তকব।  

দত্তন বত্তন ণত ম্পত্তিনত আমার/আমানদর ববি স্বত্ব ও অ্ত্তিকার বা আনছ এবং প্রদি ত্তববরর্ আমার/আমানদর জ্ঞান ও 

ত্তবশ্বামনত তয। তাহিখঃ  

  

ফকারী/ফকারীগননর স্বােিঃ 

 

নাক্তকারীর ক্ষ ানাাঃ 

এই মনম ণ ক্ষ ার্া কত্তরনতত্তছ ক্ষয, ফকারী/ফকারীগর্ আমার পত্তরত্তচত এবং আমার ম্মুনে ত্ততত্তন/তাারা দত্তন স্বাের প্রদান 

কত্তরয়ানছন (বা আত্তম তাার/তাানদর বা… নং রত্তমকিারী ফকারীর নাম বকনম ত্তত্তেয়া ত্তদয়াত্তছ)। 

 

নাক্তকারীর স্বােরাঃ 

 


