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চযত্র 

চফলয়:  গৃায়ন ও গণপূতত ভন্ত্রণারদয়য চনয়ন্ত্রণাধীন গণপূতত অচধদপ্তদযয আওতাভূক্ত আফাচক এরাকায প্লট/উ-

প্লট/ফ্ল্যাট/এযাাট তদভন্ট /ফ্ফ্ল্াযদে/ফ্দাকান প্রভৃচতয স্তান্তয, নাভজাচয, ফন্ধক, conversion, প্লট চফবাজন 

ও একচত্রকযণ এফাং আভদভাক্তায গ্রণ চফলয়ক চযত্র, ২০১৫ 

 

গৃায়ন ও গণপূতত ভন্ত্রণারদয়য চনয়ন্ত্রণাধীন গণপূতত অচধদপ্তদযয আওতাভূক্ত ঢাকা দয ধানভচি আফাচক এরাকা, 

চখরগাঁও, যাজাযফাগ, ফাাদফা, ওাফ কদরানী, পুনফ তান এরাকা, চট্টগ্রাভ দয াঁচরাই আফাচক এরাকা, কক্সফাজায দয ভৄদ্র 

সকত আফাচক এরাকা যচয়াদছ।  রীজ দচরদরয তত অনুযদণ গৃায়ন ও গণপূতত ভন্ত্রণারদয়য আওতাভূক্ত এফ আফাচক 

এরাকায প্লট/উ-প্লট/ফ্ল্যাট/এযাাট তদভন্ট/ফ্ফ্ল্াযদে/ফ্দাকান স্তান্তয/ফ্ফা/দান ও নাভজাচয, ব্াাংদক ফন্ধক যাখা, conversion, 

প্লট চফবাজন ও একচত্রকযণ এফাং চনদয়াগকৃত আভদভাক্তায গ্রণ প্রভৃচত কাম©ক্রভ জীকযণ এফাং দীঘ তসূচত্রতা চযাদযয রদযয 

চনম্নফচণ তত চযত্র প্রণয়ন কযা ইর: 

২.০ আফাচক এরাকায প্লট/উ-প্লট/ফ্ল্যাট/এাট তদভন্ট/ফ্ফ্ল্াযদে/ফ্দাকান স্তান্তয ও নাভজাচযয অনুভচত প্রদান  

২.১ আফাচক এরাকায প্লট/উ-প্লট/ফ্ল্যাট/এযাাট তদভন্ট/ফ্ফ্ল্াযদে/ফ্দাকান প্রভৃচতয ফযাদ্দপ্রাক/ভাচরক/ভাচরক কর্ততক    

চনভেক্ত আভদভাক্তাযদক  ভন্ত্রণারয়/দপ্তয/াংস্থা ফযাফয স্তান্তয ও নাভজাচযয অনুভচতয জন্য আদফদন কচযদত ইদফ।  

২.২  আদফদনকাযীদক আদফদদনয াদথ চনম্নফচণ তত কাগজত্র দাচখর কচযদত ইদফ: 

২.২.১  স্তান্তয দাতা ও স্তান্তয গ্রচতায াম্প্রচতক ফ্তারা  াদাট ত াইদজয তযাচয়ত যচঙন ছচফ; 

২.২.২  দাতা ও গ্রচতায জাচতয় চযচয় ত্র/াদাট ত/জন্চনফন্ধন নদ এয তযাচয়ত কচ; 

২.২.৩  প্লদটয ফযাদ্দত্র (প্রদমাজয ফ্যদত্র); 

২.২.৪   প্লট/উ-প্লট/ফ্ল্যাট/এযাাট তদভন্ট/ফ্ফ্ল্াযদে/ফ্দাকান এয াংচিষ্ট দচরদরয ার্ট তপাইড কচ; 

২.২.৫  আভদভাক্তাযনাভায ার্ট তপাইড কচ (প্রদমাজয ফ্যদত্র); 

২.২.৬  াংচিষ্ট নাভজাচয ভাভরায চডচআয ও খচতয়াদনয তযাচয়ত কচ; 
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২.২.৭   ারনাগাদ ভূচভ উন্নয়ন কয চযদাদধয দাচখরায তযাচয়ত কচ; 

২.২.৮   গ্রাউি ট্যাক্স চযদাদধয যচদদয তযাচয়ত কচ; 

২.২.৯   স্তান্তয দাতায রপনাভা (রপনাভায নভৄনা-চযচষ্ট ক); 

  ২.২.১০  স্তান্তয গ্রচতায রপনাভা (রপনাভায নভৄনা -চযচষ্ট খ)। 

২.৩ স্তান্তয (ফ্ফা/দান ব্চতত) ও নাভজাচযয অনুভচতয  আদফদন একদত্র কচযদত ইদফ। উক্ত আদফদদনয ফ্প্রচযদত চনধ তাচযত             

স্তান্তয চপ ও নাভজাচয চপ আদায়পূফ তক একইাদথ স্তান্তয অনুভচত ও স্তান্তয গ্রচতায নাদভ নাভজাচযয অনুভচত প্রদান       

কচযদত ইদফ। এ অনুভচতয চবচিদত স্তান্তয গ্রচতায অনুকুদর দচরর ম্পাদন ওয়ায য স্তান্তয গ্রচতাদক ফ্যচজচিকৃত       

দচরর যাচয াংচিষ্ট কাচয কচভনায (ভূচভ) অচপদ নাভজাচযয জন্য আদফদন কচযদত ইদফ। এই ফ্যদত্র  

পৃথকবাদফ ভন্ত্রণারয়/দপ্তয/াংস্থা এয নাভজাচযয অনুভচতয প্রদয়াজন ইদফ না। তদফ কাযী কচভনায  (ভূচভ) অচপদয 

নাভজাচয ম্পন্ন ওয়ায য ফ্যকড তত্র ারনাগাদকযদণয চনচভি স্তান্তয গ্রচতাদক নাভজাচয ভাভরায চডচআয ও 

নাভজাচয খচতয়ান ভন্ত্রণারয়/াংচিষ্ট দপ্তয/াংস্থা এয চনকট ফ্প্রযণ কচযদত ইদফ। কাযী কচভনায (ভূচভ)ও নাভজাচয 

ম্পন্ন ওয়ায য ভন্ত্রণারয়/াংচিষ্ট দপ্তয/াংস্থাদক অফচত কচযদফন। 

২.৪  মাায চনকট স্তান্তদযয অনুভচত প্রদান কযা ইদফ যফতীদত ফ্কান কাযদণ তাায চনকট স্তান্তয কযা ম্ভফ না ইদর এফাং 

নতুন ফ্কান ফ্ক্রতায চনকট স্তান্তয কচযদত চাচদর ফ্ ফ্যদত্র আদফদদনয াদথ পূূ্দফ ত মাায চনকট স্তান্তয অনুভচত প্রদান 

কযা ইয়াচছর তাায রপনাভা (রপনাভায নভৄনা- চযচষ্ট গ) দাচখর কচযদত ইদফ।  

২.৫ স্তান্তদযয আদফদন কযায য উক্ত আদফদন চনষ্পন্ন ওয়ায পূদফ ত ভাচরদকয ভতুয ইদর ফ্ই ফ্যদত্র উিযাচধকায আইন 

অনুমায়ী ভত ভাচরদকয ওয়াচযদদয নাদভ নাভজাচযয দদয গ্রন কচযদত ইদফ।  

২.৬  ফ্ফা চকাংফা দাদনয এয ভাধ্যদভ প্লট/উ-প্লট/ফ্ল্যাট/এযাাট তদভন্ট/ফ্ফ্ল্াযদে/ফ্দাকান স্তান্তদযয ফ্যদত্র 

ভন্ত্রণারয়/দপ্তয/াংস্থায স্তান্তয অনুভচতয প্রদয়াজন ইদফ না। ফ্ই ফ্যদত্র প্লট/উ-

প্লট/ফ্ল্যাট/এযাাট তদভন্ট/ফ্ফ্ল্াযদে/ফ্দাকান এয ভাচরকগণ ফ্যচজদিন (াংদাধন) আইন, ২০০৪ (২০০৪ দনয ২৫নাং 

আইন) এফাং ফ্যচজদিন (াংদাধন) আইন, ২০১২ (২০১২ দনয ৪১নাং আইন) অনুমায়ী  যাচয াফ-ফ্যচজিায অচপদ 

ফ্ফা চকাংফা দান স্তান্তয দচরর ম্পাদন কচযদত াচযদফন। তদফ ফ্ফা/দান দচরর ম্পাদদনয য  স্তান্তয গ্রচতাদক 

স্তান্তয দচরদরয ার্ট তপাইড কচ, স্তান্তয চপ (প্রদমাজয ফ্যদত্র) এফাং চনধ তাচযত নাভজাচয  চপ ভন্ত্রণারয়/দপ্তয/াংস্থা এয 

চনকট নাভজাচযয অনুভচতয জন্য আদফদন কচযদত ইদফ। 

২.৭    ফ্কান ভাচরক এয ভতুয ইদর উক্ত ভত ব্চক্তয ওয়াচযগণদক ভন্ত্রণারয়/দপ্তয/াংস্থা এয চনকট ওয়াচযসূদত্র নাভজাচযয      

অনুভচতয জন্য  আদফদন কচযদত ইদফ। আদফদদনয াদথ চনম্নফচণ তত কাগজত্র দাচখর কচযদত ইদফ: 

১.৭.১  ভাচরদকয ভতুয নদ ও ওয়াচযনদ; 

১.৭.২  প্রদতযক ওয়াচযদয জাতীয় চযচয় ত্র/াদাট ত/জন্ চনফন্ধন নদ ইতযাচদয তযাচয়ত ছায়াচরচ; 

১.৭.৩  ওয়াচযদদয রপনাভা (রপনাভায নভৄনা-চযচষ্ট ঘ); 

১.৭.৪  চনধ তাচযত নাভজাচয চপ; 

১.৭.৫  ওয়াচযগদণয ভদধ্য ফ্কউ চফদদদ অফস্থান কচযদর তাায দয অন্যান্য ওয়াচযগণ রপনাভা ম্পাদন কচযদত 

াচযদফন। 

২.৮  স্তান্তয ও নাভজাচযয অনুভচতয আদফদন চনষ্পচিয ফ্যদত্র ফ্কান অেষ্টতা ফ্দখা চদদর প্রদয়াজদন াংচিষ্টদদয শুনানী 

গ্রনপূফ তক আদফদন চনষ্পচি কচযদত ইদফ।  
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৩.০   প্লট/উ-প্লট/ফ্ল্যাট/এযাাট তদভন্ট/ফ্ফ্ল্াযদে/ফ্দাকান এয জন্য আভদভাক্তায গ্রণ 

৩.১  The Power of Attorney Act, 2012 অনুমায়ী আফাচক এরাকায প্লট/উ-প্লট/ 

ফ্ল্যাট/এযাাট তদভন্ট/ফ্ফ্ল্াযদে/ফ্দাকান প্রভৃচতয জন্য চনদয়াগকৃত ফ্যচজস্টাড ত আভদভাক্তায ভন্ত্রণারয়/দপ্তয/াংস্থা কর্ততক 

গ্রণ কচযফায জন্য  ফযাদ্দপ্রাক/ভাচরকদক আদফদন কচযদত ইদফ।   

৩.২   আদফদনকাযীদক আদফদনদত্রয াদথ চনম্নফচণ তত কাগজত্র দাচখর কচযদত ইদফ: 

৩.২.১  আভদভাক্তায দাতা ও গ্রচতায াম্প্রচতক ফ্তারা  াদাট ত াইদজয তযাচয়ত যচঙন ছচফ; 

৩.২.২  প্লট/উ-প্লট/ফ্ল্যাট/এযাাট তদভন্ট/ফ্ফ্ল্াযদে/ফ্দাকান এয নাভজাচয ভাভরায চডচআয ও খচতয়ান, ারনাগাদ 

ভূচভ উন্নয়ন কয চযদাদধয দাচখরা ইতযাচদয তযাচয়ত ছায়াচরচ; 

৩.২.৩  আভদভাক্তাযনাভায ার্ট তপাইড কচ; 

৩.২.৪  আভদভাক্তাদযয জাচতয় চযচয় ত্র/াদাট ত/জন্চনফন্ধন নদ এয তযাচয়ত কচ;  

৩.২.৫  আভদভাক্তাদযয রপনাভা (রপনাভায নভৄনা-চযচষ্ট ঙ)। 

৩.৩   আদফদনদত্রয ওয আভদভাক্তায দাতা কর্ততক আভদভাক্তাদযয স্বাযয তযায়ন কচযদত ইদফ। একাচধক ভাচরদকয ফ্যদত্র      

কর অাংচদাদযয স্বাযয প্রদয়াজন ইদফ।  

৩.৪  আভদভাক্তাযদাতা ও আভদভাক্তায উবদয়য  শুনানী গ্রণ কচযদত ইদফ। শুনানীকাদর আদফদনদত্রয াদথ দাচখরকৃত কর      

দচররাচদয ভর কচ প্রদ তণ কচযদত ইদফ।   

৩.৫   চফদদদ অফস্থানযত ভাচরকদক আভদভাক্তায গ্রদণয জন্য াংচিষ্ট ফ্দদয ফাাংরাদদ দূতাফাদয ভাধ্যদভ আভদভাক্তায 

গ্রদণয আদফদন কচযদত ইদফ। দূতাফাদয ভাধ্যদভ ফ্প্রচযত আভদভাক্তাযনাভা যযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয় কর্ততক Authenticated 

ইদত ইদফ এফাং  ফ্জরা প্রাদকয কাম তারয় দত প্রদয়াজনীয় াংখ্যক Stamping কচযদত ইদফ । চফদদ ইদত 

ম্পাচদত আভদভাক্তাযনাভা গ্রদণয  ফ্যদত্র আভদভাক্তায দাতায শুনানী গ্রণ ফাধ্যতাভরক নদ।  

 

৪.০   আফাচক এরাকায প্লট/উ-প্লট/ফ্ল্যাট/এযাাট তদভন্ট /ফ্ফ্ল্াযদে/ফ্দাকান ফন্ধক যাচখফায অনুভচত প্রদান 

৪.১   আফাচক এরাকায প্লট/উ-প্লট/ফ্ল্যাট/এযাাট তদভন্ট/ফ্ফ্ল্াযদে/ফ্দাকান প্রভৃচতয ফযাদ্দপ্রাক/ভাচরক ফা ভাচরদকয চনভেক্ত 

আভদভাক্তাযদক প্লট/উ-প্লট/ফ্ল্যাট/এযাাট তদভন্ট/ফ্ফ্ল্াযদে/ফ্দাকান ফ্ম ফ্কান ব্াাংক ফা আচথ তক প্রচতষ্ঠাদন ফন্ধক 

(Mortgage) যাচখফায অনুভচতয জন্য ভন্ত্রণারয়/দপ্তয/াংস্থা ফযাফয আদফদন কচযদত ইদফ।  

৪.২  আদফদনকাযীদক আদফদনদত্রয াদথ চনম্নফচণ তত কাগজত্র দাচখর কচযদত ইদফ: 

৪.২.১  আদফদনকাযীয াম্প্রচতক ফ্তারা  াদাট ত াইদজয তযাচয়ত যচঙন ছচফ; 

৪.২.২  প্লট/উ-প্লট/ফ্ল্যাট/এযাাট তদভন্ট/ফ্ফ্ল্াযদে/ফ্দাকান এয নাভজাচয ভাভরায চডচআয ও খচতয়ান, ারনাগাদ 

ভূচভ উন্নয়ন কয চযদাদধয দাচখরা প্রভৃচতয তযাচয়ত ছায়াচরচ; 

৪.২.৩  আফদদনকাযীয রপনাভা (রপনাভায নভৄনা-চযচষ্ট চ); 
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৪.২.৪   ইদতাপূদফ ত ফ্কান ব্াাংক/আচথ তক প্রচতষ্ঠাদন ফন্ধক যাখা ইদর ফ্ই ঋণ চযদাদধয দয Deed of 

Redemption।  

 

৪.৩  ফ্মই ব্াাংক ফা আচথ তক প্রচতষ্ঠাদন প্লট/উ-প্লট/ফ্ল্যাট/এযাাট তদভন্ট/ফ্ফ্ল্াযদে/ফ্দাকান ফন্ধক যাচখফায আদফদন কযা ইদফ 

ফ্ই  ব্াাংক/ আচথ তক প্রচতষ্ঠান ইদত ভেগ্মচচফ (উন্নয়ন-২), গৃায়ন ও গণপূতত ভন্ত্রণারয় ফযাফয ম্পচিয তপীর ঋণ 

প্রদান চফলয়ক একর্ট offer letter প্রদান কচযদত ইদফ। 

 

৫.০   আফাচক এরাকায প্লট/উ-প্লট, ফ্ল্যাট/এযাাট তদভন্ট/ফ্ফ্ল্াযদে ফাচনচজযক ফ্েচণদত রূান্তদযয অনুভচত প্রদান 

৫.১  ফযাদ্দপ্রাক/ভাচরক ফা ভাচরদকয চনভেক্ত আভদভাক্তাযদক গণপূতত অচধদপ্তদযয আওতাভূক্ত আফাচক এরাকায ফ্কফরভাত্র       

অনুদভাচদত ফ্যাডভদয  ার্শ্তফতী প্লট/উ-প্লট/ফ্ল্যাট/এযাাট তদভন্ট/ফ্ফ্ল্াযদে ফাচনচজযক ফ্েচণদত রূান্তদযয অনুদভাচদত     

নীচতভারা অনুযদণ রূান্তদযয অনুভচতয জন্য ভন্ত্রণারয়/দপ্তয/াংস্থা ফযাফয আদফদন কচযদত ইদফ।  

৫.২   আদফদনকাযীদক আদফদনদত্রয াদথ চনম্নফচণ তত কাগজত্র দাচখর কচযদত ইদফ: 

৫.২.১  আদফদনকাযীয াম্প্রচতক ফ্তারা  াদাট ত াইদজয তযাচয়ত যচঙন ছচফ; 

৫.২.২   প্লট/উ-প্লট/ফ্ল্যাট/এযাাট তদভন্ট/ফ্ফ্ল্াযদে এয নাভজাচয ভাভরায চডচআয ও খচতয়ান, ারনাগাদ ভূচভ 

উন্নয়ন কয চযদাদধয দাচখরা  ইতযাচদয তযাচয়ত ছায়াচরচ; 

৫.৩   কনবতাদনয জন্য চনধ তাচযত চপ াংচিষ্ট যকাচয ফ্কাদড জভা প্রদান কচযদত ইদফ।   

 

৬.০    প্লট চফবাজন ও একচত্রকযদণয অনুভচত প্রদান 

৬.১   গণপূতত অচধদপ্তদযয আওতাভূক্ত  আফাচক এরাকায  প্লটভদয ফযাদ্দপ্রাক/ভাচরক ফা ভাচরদকয চনভেক্ত আভদভাক্তাযদক 

প্লট চফবাজন ও একচত্রকযদণয জন্য ভন্ত্রণারয়/দপ্তয/াংস্থা ফযাফয আদফদন কচযদত ইদফ।  

৬.২   আদফদদনয াদথ চনম্নফচণ তত কাগজত্র দাচখর কচযদত ইদফ:  

৬.২.১  আদফদনকাযীয াম্প্রচতক ফ্তারা াদাট ত াইদজয তযাচয়ত যচঙন ছচফ; 

৬.২.২  প্লদটয ফযাদ্দত্র (প্রদমাজয ফ্যদত্র); 

৬.২.৩  প্লট/উ-প্লট/ফ্ল্যাট/এযাাট তদভন্ট/ফ্ফ্ল্াযদে/ফ্দাকান এয দচরদরয ার্ট তপাইড কচ: 

৬.২.৪  আভদভাক্তাযনাভায ার্ট তপাইট কচ (প্রদমাজয ফ্যদত্র); 

৬.২.৫  াংচিষ্ট নাভজাচয ভাভরায চডচআয ও খচতয়াদনয তযাচয়ত কচ; 

৬.২.৬  ারনাগাদ ভূচভ উন্নয়ন কয চযদাদধয দাচখরায ও গ্রাউি ট্যাক্স চযদাদধয যচদদয তযাচয়ত কচ। 

৬.৩  ধানভচি আফাচক এরাকায প্লট চফবাজদনয ফ্যদত্র চফবাচজত প্লদটয আকায ফ তচনম্ন  ৫ (াঁচ) কাঠা ইদফ।  
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৬.৪  ফ্কান ভাচরদকয াাাচ  একাচধক প্লট থাচকদর  প্লট একচত্রকযদণয আদফদন কযা মাইদফ। 

৬.৫  প্লট চফবাজন চকাংফা একচত্রকযদণয আদফদদনয াদথ প্লদটয ভাচরক/ভাচরকগদণয স্বাযযভেক্ত নকা দাচখর কচযদত ইদফ।       

 দাচখরকৃত নকায চফলদয় স্থাতয অচধদপ্তদযয ভতাভত গ্রন কচযদত ইদফ।  

৭.০  এ চযদত্রয আদরাদক কাম©ক্রভ গ্রনকাদর াংচিষ্ট কর আইন ও চফচধ-চফধান অনুযণ কচযদত ইদফ।  

৮.০  মথামথ কর্ততদযয  অনুদভাদনক্রদভ জাচযকৃত এ চযত্র অচফরদম্ব কাম তকয ইদফ।  

 

(ায়রা পাযজানা) 

চযচচচত নম্বয ৬৪১৪ 

উচচফ 

ফ্পান: ৯৫৬৯৭৩৯ 

sasd7@mohpw.gov.bd 

 

চফতযণ ( ফ্জযষ্ঠতায ক্রভানুাদয নয়): 

 

১। ভচন্ত্রচযলদ চচফ, ভচন্ত্রচযলদ চফবাগ, ফাাংরাদদ চচফারয়, ঢাকা।  

২। চচনয়য চচফ/চচফ (কর), ............................................................................................................  

৩। প্রধান প্রদকৌরী, গণপূতত অচধদপ্তয, পূতত বফন, ফ্গুনফাচগচা, ঢাকা।  

৪। চফবাগীয় কচভনায, ঢাকা/চট্টগ্রাভ/খুরনা/যাজাী/ফচযার/চদরট/যাংপুয/ভয়ভনচাং।  

৫। ফ্চয়াযম্যান, যাজধানী উন্নয়ন কর্ততয/জাতীয় গৃায়ন কর্ততয/চট্টগ্রাভ উন্নয়ন কর্ততয/যাজাী উন্নয়ন কর্ততয/খুরনা উন্নয়ন কর্ততয। 

৬। ইনদক্টয ফ্জনাদযর অফ ফ্যচজদিন (আইচজআয), ১৪ আব্দুর গচণ ফ্যাড, ঢাকা।  

৭। চযচারক, যকাযী আফান চযদপ্তয, ফাাংরাদদ চচফারয়, ঢাকা।  

৮। আইন উদদষ্টা, গৃায়ন ও গণপূতত ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ চচফারয়, ঢাকা।  

৯। ভেগ্মচচফ, ............................... গৃায়ন ও গণপূতত ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ চচফারয়, ঢাকা।  

১০। প্রধান স্থচত, স্থাতয অচধদপ্তয, ফ্গুনফাচগচা, ঢাকা।  

১১। চযচারক, নগয উন্নয়ন অচধদপ্তয, ফ্গুনফাচগচা, ঢাকা। 

১২। ফ্জরা প্রাক, ..........................................(কর)।  

১৩। আইন কভ তকতা, গৃায়ন ও গণপূতত ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ চচফারয়, ঢাকা।  

১৪। উচচফ, অচধাখা...................., গৃায়ন ও গণপূতত ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ চচফারয়, ঢাকা।  

১৫। উ-প্রধান, চযকল্পনা ফ্কাল, গৃায়ন ও গণপূতত ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ চচফারয়, ঢাকা।  

১৬। চযচারক, অবযন্তযীণ চনযীযা চযদপ্তয, ফাাংরাদদ চচফারয়, ঢাকা।  

১৭। ভাননীয় ভন্ত্রীয একান্ত চচফ, গৃায়ন ও গণপূতত ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ চচফারয়, ঢাকা।  

১৮। চচনয়য কাযী চচফ/ কাযী চচফ, ........................  গৃায়ন ও গণপূতত ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ চচফারয়, ঢাকা। 

১৯। চচফ ভদাদদয়য একান্ত চচফ, গৃায়ন ও গণপূতত ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ চচফারয়, ঢাকা। 

২০। প্রধান চাফ যযণ কভ তকততা, গৃায়ন ও গণপূতত ভন্ত্রণারয়, যকাযী ১২ তরা বফন, ফ্গুনফাচগচা, ঢাকা। 

২১। কাযী কচভনায (ভূচভ), ...............................................................................। 

২২। াফ-ফ্যচজিায, ধানভচি াদকতর/®aSNy¡J p¡LÑm/ ফ্ভাাম্মদপুয,ফ্যচজদষ্ট্রন কভদপ্লক্স, ফ্তজগাঁও, ঢাকা,.....................। 

২৩। চাফ যযণ কভ তকততা, গৃায়ন ও গণপূতত ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ চচফারয়, ঢাকা। 

২৪। অচতচযক্ত চচফ  (প্রান)/(উন্নয়ন-১/২)/(অচডট)/(ভচনটচযাং) এয ব্চক্তগত কভ তকততা, গৃায়ন ও গণপূতত ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ 

চচফারয়, ঢাকা।  

২৫। ভন্ত্রণারদয়য ওদয়ফ াইট (www.mohpw.gov.bd) । 
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চযচষ্ট  ক ( স্তান্তয দাতায রপনাভা) 

“................। আচভ ইদতাপূদফ ত স্তান্তদযয জন্য আদফদনকৃত প্লট/উ-প্লট, ফ্ল্যাট/এযাাট তদভন্ট/ফ্ফ্ল্াযদে/ফ্দাকান আয কাদযা চনকট স্তান্তয 

কচযচন, কাদযা চনকট স্তান্তদযয জন্য চুচক্তফদ্ধ ইচন, প্লট/উ-প্লট, ফ্ল্যাট/এযাাট তদভন্ট/ফ্ফ্ল্াযদে/ফ্দাকান ফ্কান ব্াাংক/আচথ তক প্রচতষ্ঠাদনয 

চনকট ফন্ধক যাচখচন এফাং এ প্লট/উ-প্লট, ফ্ল্যাট/এযাাট তদভন্ট/ফ্ফ্ল্াযদে/ফ্দাকান চনদয় ফ্কান আদারদত ভাভরা চফচাযাধীন নাই। বচফষ্যদত এ 

চনদয় ফ্কান জর্টরতায সৃচষ্ট দর তায দায়বাযও  ফ্ভদন চনদত ফাধ্য থাকদফা।................” 

চযচষ্ট  খ (স্তান্তয গ্রচতায রপনাভা) 

“..........................। আচভ আদফদনকৃত প্লট/উ-প্লট, ফ্ল্যাট/এযাাট তদভন্ট/ফ্ফ্ল্াযদে/ফ্দাকান ক্রদয়য অনুভচত ফ্দর গৃায়ন ও গণপূতত 

ভন্ত্রণারয়/অচধদপ্তয/াংস্থা এয কর আইন/চফচধ/চফধান/াকুতরায ফ্ভদন চরদত ফাধ্য থাকদফা। বচফষ্যদত এ চনদয় ফ্কান জর্টরতায সৃচষ্ট দর তায 

দায়বাযও ফ্ভদন চনদত ফাধ্য থাকদফা।........................।” (স্তান্তয গ্রচতা চফদদদ অফস্থান কচযদর ফ্ ফ্দদয ফাাংরাদদ দূতাফাদয ভাধ্যদভ 

রপনাভা ফ্প্রযণ কচযদত ইদফ।)  

চযচষ্ট গ (স্তান্তদযয অনাচি াংক্রান্ত রপনাভা) 

“......................। আভায চনকট ফ্ম প্লট/উ-প্লট, ফ্ল্যাট/এযাাট তদভন্ট/ফ্ফ্ল্াযদে/ফ্দাকান স্তান্তদযয অনুভচত প্রদান কযা দয়চছদরা ফ্ 

প্লট/উ-প্লট, ফ্ল্যাট/এযাাট তদভন্ট/ফ্ফ্ল্াযদে/ফ্দাকান আচভ আচথ তক/...../............. কাযদণ ক্রয় কযদত চযচন। এযদণ প্লট/উ-প্লট, 

ফ্ল্যাট/এযাাট তদভন্ট/ফ্ফ্ল্াযদে/ফ্দাকানর্ট ....................এয চনকট স্তান্তদয আভায ফ্কান আচি নাই। ..............।” 

চযচষ্ট  ঘ (ভত ব্চক্তয ওয়াচযদদয রপনাভা) 

“...............। আচভ/আভযা ব্চতত ভত ব্চক্তয আয ফ্কান ওয়াচয ফ্নই। আচভ/আভযা গৃায়ন ও গণপূতত ভন্ত্রণারয়/অচধদপ্তয/াংস্থা এয কর 

আইন/চফচধ/চফধান/াকুতরায ফ্ভদন চরদত ফাধ্য থাকদফা। বচফষ্যদত এ চনদয় ফ্কান জর্টরতায সৃচষ্ট দর তায দায়বাযও ফ্ভদন চনদত ফাধ্য 

থাকদফা।........................।”   

চযচষ্ট ঙ (আভদভাক্তাদযয রপনাভা) 

“..........................। আচভ গৃায়ন ও গণপূতত ভন্ত্রণারয়/অচধদপ্তয/াংস্থা এয কর আইন/চফচধ/চফধান/াকুতরায ফ্ভদন চরদত ফাধ্য থাকদফা। 

বচফষ্যদত এ চনদয় ফ্কান জর্টরতায সৃচষ্ট দর তায দায়বাযও ফ্ভদন চনদত ফাধ্য থাকদফা।........................।” 

চযচষ্ট চ (ফন্ধদকয রপনাভা) 

“...............। ফন্ধদকয জন্য আদফদনকৃত প্লট/উ-প্লট, ফ্ল্যাট/এযাাট তদভন্ট/ফ্ফ্ল্াযদে/ফ্দাকান আয কাদযা চনকট স্তান্তয কচযচন, কাদযা চনকট 

স্তান্তদযয জন্য চুচক্তফদ্ধ ইচন, প্লট/উ-প্লট, ফ্ল্যাট/এযাাট তদভন্ট/ফ্ফ্ল্াযদে/ফ্দাকান ফ্কান ব্াাংক/আচথ তক প্রচতষ্ঠাদনয চনকট ফন্ধক যাচখচন এফাং 

এ প্লট/উ-প্লট, ফ্ল্যাট/এযাাট তদভন্ট/ফ্ফ্ল্াযদে/ফ্দাকান চনদয় ফ্কান আদারদত ভাভরা চফচাযাধীন নাই। বচফষ্যদত এ চনদয় ফ্কান জর্টরতায সৃচষ্ট 

দর তায দায়বাযও  ফ্ভদন চনদত ফাধ্য থাকদফা।...........................।” 

 


