ঢাকা উত্তর সিটি কর্পাররশন

ঢাউসিক/রা/ফরম - ০১

নতুন হ াসডিং নম্বররর আরেদন ফরম
(ফররমর িেগুরো ঘর অেশ্যই পূরণ কররে রে। হকান ঘর প্রর াজ্য না রে “প্রর াজ্য নয়” অথো “n/a” সেখরে রে/ অপ্ররয়াজ্নীয় অিংশ হকরে সদরে রে)

১ । হ হ াসডিংরয়র ্ারবপ নতুন হ াসডিং রে োর পূণ প সেেরণ সদনঃ
ক) ওয়ার্ প নিং: ............. খ) হিক্টর/রিকশন নিং:….................................... গ) এোকা:.............................................
ঘ) ব্লক নিং..............ঙ) হরার্ নিং:…................................... চ) হ াসডিং/োসি নিং ....................... ছ) ফ্ল্যাে নিং............
জ্) ই-র াসডিং নিং ( সদ থারক) .......................................................................................................................
২ । ক) আরেদনকারীর নামঃ .............................................................. খ) হ াসডিং মাসেরকর িারথ িম্পকপ......................
৩ । প্রস্তাসেে হ াসডিং মাসেরকর নাম: .......................................................................................................................
৪ । স্ো/ স্বামীর নাম..........................................................................................................................................
৫ । মাোর নাম: ................................................................................................................................................
৬। ক) েেপমান ঠিকানা..........................................................................................................................................
খ) স্থায়ী ঠিকানা.............................................................................................................................................
৭ । ক) ই হমইে ঠিকানা.................................................................. খ) হমাোইে নিং..................................................
গ) জ্ােীয় ্সরচয়্ত্র নিং...............................................................................................................................
৮।

ক) স্থা্না/ জ্সম/ িম্পসত্ত/ হজ্ারের সেস্তাসরে সেেরণ:

.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
প ...........................................
খ) হ রকান ভেন/ স্থা্না/োসি/ঘর ইেযাসদ থাকরে োর আনুমাসনক হমাে আয়েন (েগফুে)
৯। সক প্রকার দসেে (সচসিে করুন)ঃঃ
প
(ক) খসরদ সূরত্র দসেে, (খ) ওয়াসরশান সূরত্রর প্রেযায়ন ্ত্র (গ) আদােে কর্তপক সর্ক্রী ো িাকরিশন িাটিসফরকে,
(ঘ) হ ো/র োরেে
এওয়াজ্ নামা দসেে, (ঙ) হিারেনামা, (চ) দান সূরত্রর দসেে, (ছ) িিংরশাসিে দসেে, (জ্) েীজ্ দসেে, (ঝ) োয়া দসেে, ঞ) েরাদ্দ্ত্র।
৮. জ্সমর েফসিেঃ ক) হমৌজ্ার নামঃ
খ) খসেয়ান নিং:

গ)সি,এি, দাগ নিং:

ঘ) আর,এি,দাগ,নিং:

ঙ) জ্সমর ্সরমাণ:
উ্র্য পক্ত ও আরেদরন িিংর্যক্ত েথ্য অনু ায়ী নতুন হ াসডিং নম্বর সৃজ্রনর আরেদন জ্ানাসি। উ্রর েসণ পে েথ্যাসদ আমার জ্ঞান ও সেবাি
মরে িঠিক ও সনর্ভপে; সদ অিেয প্রমাসণে য় েরে হ রকান আইনগে ব্যেস্থা হমরন সনরে োধ্য থাকে।
আরেদনকারীর স্বাক্ষর
োসরখঃ ………………
দাসখেকৃে কাগজ্্ত্র (টিক সচি সদন এেিং িেযাসয়ে ফরোকস্ িিংর্যক্ত করুন):






১। মাসেকানা িম্বসেে প্রমাণ (দসেে), জ্সমর ্রচা, সর্.সি.আর, খাজ্নার দাসখো, নামজ্াসর ও জ্মাভারগর প্রস্তাে, নক্সা অনুরমাদন কস্।
২। জ্ােীয় ্সরচয়্রত্রর ফরোকস্।
৩। নতুন হ াসডিং নম্বর োেদ ১০,০০০/- োকা ্সররশারির রসশরদর অনুসেস্।
৪। একাসিক মাসেক/আরেদনকারীর হক্ষরত্র উ্ররর ৩-৭ অনুরিরদর েথ্যাসদ পৃথক স্বাক্ষসরে কাগরজ্ িিংর্যক্ত কররে রে।
৫। অন্যান্য: ……………………………………………………………...

