
ঢাকা উত্তর সিটি কর্ পাররশন 

 নামজারীর আরেদন ফরম 

(ফররমর িেগুরো ঘর অেশ্যই পূরণ কররে হরে। ককান ঘর প্রর াজয না হরে “প্রর াজয নয়” অথো “n/a” সেখরে হরে/ অপ্ররয়াজনীয় অংশ ককরে সদরে হরে) 

১ । ক  কহাসডংটির কেরে নামজারী করা হরে োর পূণ প সেেরণ সদনঃ  

    ক) ওয়ার্ প নং: ............. খ) কিক্টর/রিকশন নং:….................................... গ) এোকা:.............................................  

     ঘ) ব্লক নং..............ঙ) করার্ নং:…................................... চ) কহাসডং/োসি নং ....................... ছ) ফ্ল্যাে নং............ 

     জ) েেপমান করকর্ীয় এরিিীর নাম....................................................................................................................      

     ঝ) ই-রহাসডং নং .................................................................................................................................... 

২ । আরেদনকারীর নামঃ ..................................................................................................................................... 

৩ । স্ো/ স্বামীর নাম.......................................................................................................................................... 

৪ । মাোর নাম: ................................................................................................................................................  

৫। ক) েেপমান ঠিকানা............................................................................................................................. ............. 

    খ) স্থায়ী ঠিকানা................................................................................................. ............................................ 

৬ । ক) ই কমইে ঠিকানা.................................................................. খ) কমাোইে নং................................................. 

      গ) জােীয় ্সরচয়্ে নং........................................................................................................ ....................... 

৭। জসমর ্সরমান , জসমর কচৌহসি.......................................................................................................................... 

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

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

৮। নামজারীর প্রকৃসেঃ ক াে আনা/ আংসশক/দখেকার কেপন/ অন্যান্য................................................................................ 

৯। সক প্রকার দসেে (সচসিে করুন)ঃঃ 

(ক) খসরদ সূরে দসেে, (খ) ওয়াসরশান সূরের প্রেযায়ন ্ে (গ) আদােে কর্তপক সর্ক্রী ো িাকরিশন িাটি পসফরকে, (ঘ) কহো/রহোরেে 

ওয়াজ নামা দসেে, (ঙ) কিারেনামা, (চ) দান সূরের দসেে, (ছ) িংরশাসিে দসেে, (জ) েীজ দসেে, (ঝ) োয়া দসেে,ঞ) েরাি্ে।   

১০। জসমর েফসিেঃ ক) কমৌজার নামঃ 

খ) খসেয়ান নং:       গ)সি,এি, দাগ নং:    ঘ) আর,এি,দাগ,নং:      

ঙ) জসমর ্সরমাণ: 

উ্র্য পক্ত ও আরেদরন িংর্যক্ত েথ্যা অনু ায়ী নামজারীর আরেদন জানাসি। উ্রর েসণ পে েথ্যাসদ আমার জ্ঞান ও সেশ্বাি মরে িঠিক ও 

সনর্ভ পে;  সদ অিেয প্রমাসণে হয় েরে ক রকান আইনগে ব্যেস্থা কমরন সনরে োধ্য থাকে। 

 

           আরেদনকারীর স্বাের 

োসরখঃ ……………… 

 

 ১। মাসেকানা িম্বসেে প্রমাণ (দসেে) ফরোকস্, জসমর ্রচা, খাজনার দাসখো,সর্ সি আর, নামজাসর ও জমাভারগর প্রস্তারের ফরোকস্। 

 ২। জােীয় ্সরচয়্রের ফরোকস্। 

 ৩। নামজারী সফ োেদ ১০,০০০/- োকা ্সররশারির রসশরদর অনুসেস্ । 

 ৪। একাসিক মাসেক/আরেদনকারীর কেরে উ্ররর ২-৬ অনুরিরদর েথ্যাসদ পৃথক স্বােসরে কাগরজ িংর্যক্ত কররে হরে। 

 ৫। আরেদনকােীন িময় ্ পন্ত ক্ৌরকর ্সররশারির ফরোকস্। 

 ৬। অন্যান্য: ……………………………………………………………... 

দাসখেকৃে কাগজ্ে (টিক সচি সদন এেং িেযাসয়ে ফরোকস্ িংর্যক্ত করুন): 

 

ঢাউসিক/রা/ফরম - ১১ 


