
ঢাকা উত্তর সিটি কর্ পাররশন 

 প্ৌরকর ধারয পর আরেদন ফরম 

(ফররমর িেগুরো ঘর অেশ্যই পূরণ কররে হরে। পকান ঘর প্ররযাজ্য না হরে “প্ররযাজ্য নয়” অথো “n/a” সেখরে হরে/ অপ্ররয়াজ্নীয় অংশ পকরে সদরে হরে) 

১ । ই-রহাসডং নং ……………………………………………………………………………  

২ । ক) ওয়ার্ প নং: ............. খ) পিক্টর/রিকশন নং:….................................... গ) এোকা:.............................................  

     ঘ) ব্লক নং..............ঙ) পরার্ নং:…................................... চ) পহাসডং/োসি নং ....................... ছ) ফ্ল্যাে নং............ 

৩ । ক) আরেদনকারীর নামঃ : .............................................................. খ) পহাসডং মাসেরকর িারথ িম্পকপ...................... 

৪ । পহাসডং মাসেরকর নাম: ........................................................................................................................... ........ 

৫ । স্ো/ স্বামীর নাম.......................................................................................................................................... 

৬ । মাোর নাম: ................................................................................................................................................ 

৭ । ক) ই পমইে ঠিকানা.................................................................. খ) পমাোইে নং.................................................. 

     গ) জ্ােীয় ্সরচয়্ত্র নং........................................................................................................ ....................... 

আসম/আমরা অত্র পহাসডং এ একটি _________ েো সেসশষ্ট ভেন/ োসি/ ঘর/ পদাকান/ফ্ল্যাে ______________ সরঃ োসররখ সনম পাণ 

কাজ্/ক্রয় িম্পন্ন কররসছ। সনরনাক্ত েথ্য অনুযায়ী প্ৌরকর ধারয পর আরেদন জ্ানাসছঃ  

েেপমান পজ্ারের সেেরণঃ 

ক) িম্পসত্ত/ স্থা্নার ধরণঃ _____ টি ফ্ল্যাে/ _____ েো ভেন/ _____ টি পিসম্াকা কামরা /____ টি ্াকা কামরা /____ টি কাঁচা 

কামরা / ____টি পদাকান/ অন্যান্য............................................................................................... ..................... 

খ) িম্পসত্ত/ স্থা্নার পূণ প সেেরণঃ............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. ........................................ 

.............................................................................................................................................................. ....... 

........................................................................................................................... .......................................... 

 

গ) িম্পসত্ত/ স্থা্নার আয়েন (েগ পফুে) ১। (গ্যাররজ্ ও কমন পেি িহ) িে পরমাে আয়েন.......................................................... 

          ২। েহুেে ভেন হরে প্রসেেোর আয়েন..................................................................... 

ঘ) ব্যেহাররর ধরণঃ আোসিক অংশ (আয়েনিহ) ...............................োসণসজ্যক/অন্যান্য (আয়েনিহ)................................. 

ঙ) েিোরির ধরণঃ সনজ্োরির অংশ (আয়েনিহ) ................................................................................................. 

                         ভািায় পদয়া অংশ (আয়েনিহ)................................................................................................. 

চ) েিোি আররের োসরখঃ ............................................................................................................................. .. 

উ্রর েসণ পে েথ্যাসদ আমার জ্ঞান ও সেশ্বাি মরে িঠিক ও সনর্ভ পে; যসদ অিেয প্রমাসণে হয় েরে পযরকান আইনগে ব্যেস্থা পমরন সনরে 

োধ্য থাকে। 

           আরেদনকারীর স্বাক্ষর 

োসরখঃ ……………… 

 

 ১। ভূসম অসফরির নামজ্াসর, খাজ্না/্চ পা/সর্সিআর ও মাসেকানা দসেে এর অনুসেস্ (ররকর্ীয় এরিিী/মাসেরকর পক্ষরত্র প্ররযাজ্য নয়)। 

 ২। গৃহসনম পাণ অথো ফ্ল্যাে ক্ররয়র ঋণ থাকরে ফরম ৩ পূরণ করর প্ররয়াজ্নীয় কাগজ্্ত্রিহ জ্মা সদরে হরে। 

 ৩ । অন্যান্য: ……………………………………………………………... 

ঢাউসিক/রা/ফরম -১০ 

দাসখেকৃে কাগজ্্ত্র (টিক সচহ্ন সদন এেং িেযাসয়ে ফরোকস্ িংযুক্ত করুন): 

 


