
 

 

 

ফরম নং ১ 

দলিি লিখকগণের সনণদর জনয আণেদন ফরম 

[লেলি ২ দ্রষ্টেয] 

১। আণেদনকারীর নামঃ 

২। লিতার/মাতার/স্বামীর নামঃ 

৩। ঠিকানাঃ গ্রাম... থানা... ডাকঘর...... 

সাে-লরজজস্ট্রাণরর কার্ যািয়...... লজিা 

৪। েয়স/ জন্ম-তালরখঃ 

৫। আণেদনকারী কতদরূ লিখািড়া কলরয়াণ ঃ 

৬। আণেদনকারী লকান লকান ভাষা লিলখণত িাণরঃ 

৭। িূে য-অলভজ্ঞতাঃ 

৮। সম্পলি হস্তান্তর আইন, ১৮৮২; রাষ্টীয় অলিগ্রহে ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০; স্ট্যাম্প আইন, ১৮৯৯; 

লনেন্ধন আইন, ১৯০৮; এর অিীন আেশ্যক লেলি সম্বণন্ধ আণেদনকারীর জ্ঞান আণ  লকনাঃ 

৯। লর্ কার্ যািণয়র জনয সনদ প্রালির আণেদন করা হইয়াণ ঃ 

১০। আণেদণনর তালরখঃ 

আণেদনকারীর স্বাক্ষর 

ব িঃদ্রিঃ উপবরউক্ত স ব ব ধ ব  রণ আব দনকারীবক স্বহবে বিবিবে হইব । 

 

লজিা লরজজস্ট্রাণরর আণদশ্। 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ফরম নং ২ 

সনণদর ফরম 

[লেলি ৩(১) দ্রষ্টেয] 

লনেন্ধন আইন, ১৯০৮ এর িারা ৮০  এর অিীন প্রেীত 

লেলি ৩ এর অিীন প্রদি দলিি লিখকগণের সনদ 

 

( াম অংশ) 

১। সনদিারীর নাম...... 

২। লিতার/মাতার/স্বামীর নাম ও ঠিকানা... 

৩। লর্ সাে-লরজজস্ট্রাণরর কার্ যািণয়র জনয সনদ মঞ্জরু 

করা হইয়াণ ... 

৪। প্রদাণনর তালরখ... 

৫। নোয়ণনর তালরখ... 
 
  

লজিা লরজজস্ট্রার 
............ 

 

লনেন্ধন আইন, ১৯০৮ এর িারা ৮০  এর অিীন প্রেীত 

লেলি ৩ এর অিীন প্রদি দলিি লিখকগণের সনদ 

 

(ডান অংশ) 

(ডান অংশ্) 

১। সনদিারীর নাম...... 

২। লিতার/মাতার/স্বামীর নাম ও ঠিকানা... 

৩। লর্ সাে-লরজজস্ট্রাণরর কার্ যািণয়র জনয সনদ মঞ্জরু 

করা হইয়াণ ... 

৪। প্রদাণনর তালরখ... 

৫। নোয়ণনর তালরখ... 

 

লজিা লরজজস্ট্রার 
............ 

(সনবদর অপর পৃষ্টা) 

১। এই সনদ হস্তান্তরণর্াগয নণহ। 

২। ইহা সনদিারীণক দলিি লিলখোর উণেণশ্য ...... সাে-লরজজস্ট্রাণরর কার্ যািণয়র সীমানার লভতণর ো োলহণর 

েলসোর অলিকার প্রদান কণর। 

৩। ইহা সনদিারীণক লনেন্ধন কম যকতযার লনয়ন্ত্রে ও তত্ত্বােিাণন তাহার লিলখত দলিি লনেন্ধণনর উণেণশ্য ো 

তাহার মণেণির িণক্ষ অনয লকান কার্ য কলরোর জনয কার্ যািণয় প্রণেণশ্র অলিকার প্রদান কণর। 

৪। সনদিারী লনেন্ধন আইন, ১৯০৮ এর িারা ৮০  এর অিীন প্রেীত লেলি ৯ এ লনলদযষ্ট হাণরর অলতলরক্ত লফস 

দালে কলরণেন না, অনযথায় তাহার সনদ োলতিণর্াগয হইণে। 

৫। সনদঠি লেতরণের েৎসণরর ৩১ লডণসম্বর ির্ যন্ত েিেৎ থালকণে। নোয়ণনর আণেদন ১৫ই লডণসম্বর হইণত 

িরেতী েৎসণরর জানুয়ালরর ১৫ তালরণখর মণিয সাে-লরজজস্ট্রাণরর মািযণম লরজজস্ট্রাণরর লনকি দালখি 

কলরণত হইণে। 

৬। সনদিারী লনেন্ধন আইন, ১৯০৮ এর ৮০  এর অিীন সরকার কতত যক প্রেীত লেলিমািা ো সময় সময় 

প্রেীতেয লেলিমািা মালনয়া চলিণেন। 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ফরম নং ৩ 

সদর কার্ যািণয় সংরক্ষণের জনয সনদপ্রাি দলিি লিখকগণের লরজজস্ট্ার ফরম 

[লেলি ৩(১) দ্রষ্টেয] 

ক্রলমক নং নাম ও লিতার 

নাম 

ঠিকানা সনদ প্রদাণনর 

তালরখ 

নোয়ণনর 

তালরখ 

নোয়ন ো 

নতুন সনণদর 

লফণসর 

িলরমাে, 

তালরখসহ 

লেজালর 

চািান, ো 

মালন অডযাণরর 

রলশ্দ নং ো 

নগদ 

িলরণশ্াণির 

তালরখ 

মন্তেয 
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