
ট/ াট হ া র সং া  

েয়াজনীয় কাগজপ ািদর তািলকা  (০৫ সট 

দািখলকরণ)| 
 
(১)  সংি  েটর বরা পে র সত ািয়ত ছায়ািলিপ ০৫ কিপ। 
 (২) র জ কৃত িলজ দিলেলর সত ািয়ত ছায়ািলিপ ০৫ সট (ি তীয় পযােয় িব য় 
ে  বায়া 

        দিললসহ নামজারী পে র সত ািয়ত ছায়ািলিপ ০৫ সট)| 

(৩) পেজশন হণ/হ া র সনদপে র সত ািয়ত ছায়ািলিপ ০৫ কিপ। 
(৪) ািবত হ া র হীতার পাসেপাট সাইেজর ছিব স িলত জীবন বৃ া  ০৫ কিপ। 
(৫)  ািবত হ া র হীতার ায়ী ঠকানার িভি েত জন িতিনিধ কতৃক দ  

নাগিরক  সনদপ     

       মূলকিপসহ সত ািয়ত ছায়ািলিপ ০৫ কিপ। 
(৬) তা ও িবে তা উভেয়র জাতীয় পিরচয় পে র সত ািয়ত ছায়ািলিপ ০৫ কিপ। 
(৭)   ািবত হ া র হীতার ব াংক লতা মান পে র মূলকিপসহ সত ািয়ত 
ছায়ািলিপ ০৫ কিপ। 
(৮) হালনাগাদ আয়কর পিরষদ স া  উপ-কর কিমশনার কতৃক দ  পে র 

সত ািয়ত ছায়ািলিপ  

         ০৫ কিপ। 
(৯)  সংি  হ া র গহৃীতার ০২ ট হলফনামা (ছিবসহ) যার ০১ ট নাটাির পাবিলক 
কতৃক  

         ায়নকৃত এবং অপর ট ১ম ণীর/ িনবাহী ম া জে ট কতৃক ায়নকৃত 
মূলকিপসহ  

       উভেয়র সত ািয়ত ছায়ািলিপ ০৫ কিপ।     

(১০) াট হ া র দাতার ২০০/- টাকার হলফনামা (ছিবসহ) যা নাটাির পাবিলক 
কতৃক  

          ত ািয়ত মূলকিপসহ সত ািয়ত ছায়ািলিপ ০৫ সট। 

(১১) া র তা- িবে তা িনে র তথ াবলী মূলকিপসহ ০৫ সট 
ছায়ািলিপ উপযু   

           ব া  ারা সত ািয়ত কের রণ: 



 

(ক) িত য়ার িফট এর মূল  ও ােটর সবেমাট মূল  স া  তথ ািদ। 
(খ) তার আেয়র উৎস স া  তথ ািদ। 
(গ) তা কতৃক মূল  পিরেশােধর প িত (Mode of payment) 

(ঘ) ছেক বিণত অন ন  তথ ।  
১২ আেলাচ  েট বািড় িনমােণর জন  ক া নেম  বাড কতৃক 
অনুেমািদত িব ং 
       নকশার (আিকেটকচার নকশা)সত ািয়ত ছায়ািলিপ ০৫ কিপ। 
(১৩) ক া নেম  বােডর ছাড়পে র ছায়ািলিপ ০৫ কিপ। 
বরাবর সামিরক ভূ-স ি  শাসক  
ক ীয় সােকল  

ঢাকা সনািনবাস। 
মাধ ম: (    বািহনী)। 
িবষয়: ঢাকা সনািনবাস িমরপুর িডওএইচএস এর বগগজ জিম িবিশ  -------নং েট 
িনিমত -----তলা ভবেনর -------তলার --------------বগফুট আয়তেনর াট ট, 

আনুপািতক হাের অিবভ / অিচি ত জিম ও িনচ তলায়------ ট কার পািকং ােন এবং 
অন ন  াভািবক সুিবধাসহ িব য়/হ া েরর অনমুিত দান সে । 
জনাব, 

 যথািবিহত স ান পূবক িবনিত িনেবদক এই য, আিম িন  া রকারী ঢাকা সনািনবােস 
িমরপুর   িডওএইচএস এর ৩২০ বগগজ অথাৎ ০৪ (চার) কাঠা জিম িবিশ -------নং েটর 
বরা লাভকারী ও ইজারা হীত। উ  েট বািড় িনমােণর জন  ক া নেম  বাড হেত নকশা 
অনুেমাদন কিরেয় ডেভলপার এর  সহায়তায়------------তলা ভবন িনমাণ কির। বতমােন 
ডেভলপার এর দায়ব তা িমটােনার জন  ডেভলপার অংেশর/ আিথক অসুিবধার জন  ট 
মািলেকর অংেশর---------তলায় -----------বগফুট আয়াতেনর াট ট, আনুপািতক হাের 
অিভভ /অিচ ত জিম ও িনচ তলায় ------- ট কার পািকং ােন এবং অন ন  াভািবক 
সুিবধাসহ িব য়/হ া েরর মন  কেরিছ। িনে  ািবত াট তার নাম, ঠকানা ও াট 
পিরিচত দ  হেলা:-    

/নং াট তার নাম ও ঠকানা হ া িরত/িব ত ােটর িববরণ, 

১। নামঃ 
িপতাঃ 
মাতাঃ  
ায়ী ঠকানাঃ 
বতমান ঠকানাঃ 

ঢাকা সনািনবােস িমরপরু িডওএইচএস এর 
৩২০ বগগজ জিম িবিশ -------নং েট 
িনিমত -------তলা ভবেনর--------তলায় 
------বগফুট আয়তেনর াট ট, আনুপািতক 
হের অিবভ  / অিচি ত জিম ও িনচ তলায় 
--------- ট কার পািকং ান এবং অন ন  
াভািবক সুিবধাসহ। 

 



২। ািবত াট তার কাগজািদ অতদ্সে  দািখল করা হইেলা। 
৩। অতএব, ঢাকা সনািনবােস িমরপুর িডওএইচএস এর ৩২০ বগগজ জিম িবিশ  ---------

-নং েট িনিমত তলা ভবেনর --------তলায় --------- বগফুট আয়াতেনর াট ট, 

আনুপািতক হের অিবভ /অিচি ত জিম ও িনচ তলায় -------- ট কার পািকং ান এবং 
অন ন  সুিবধাসহ উপেরা  ছেক বিণত ািবত তার অনুকূেল িব য়/হ া েরর অনুমিত 
দান কিরেত িবেশষভােব অনুেরাধ করা হইেলা 

  ধন বােদে ,                                                                                   আপনার িব , 

   তািরখঃ 
                                                                                                                         (-----------------) 

                                                                                               বািড় নং -----------, রাড নং--------
--  

                                                                                                         িমরপুর িডওএইচএস , ঢাকা - ১২১৬ 

িবসিম ািহর রাহমািনর রািহম। 
িনবাহী ম া জে ট এর আদালত, ঢাকা।  

"হলফনামা" 
আিম ---------------------, িপতাঃ -----------------, মাতাঃ ----------
----------, ায়ী ঠকানা: াম-----------------------, বতমান ঠকানা: ---
---------------------------, জাতীয়তা-বাংলেদশী  , ধম -ইসলাম, পশা------
------------------। 
 

এই মেম ীকার/অি কার পূবক হলফ কিরেতিছ য, ঢাকা সনািনবােস িমরপুর 
িডওএইচএস এর ৩২০ বগগজ জিম িবিশ  ---------নং েট িনিমত -------তলা 
ভনেনর -------তলার বগফুট আয়াতেনর াট ট, আনুপািতক হের অিবভ /অিচি ত 
জিম ও িনচ তলায় ------- ট কার পািকং ান এবং অন ন  াভািবক সুিবধাসহ 
সদাশয় সরকার কৃতক আমার নােম িব য়/ হ া র অনুিমত দান করা হইেলা আিম 
অ  াট িহতা আনুপািতক হের জিম ইজারার আংিশক স ািধকারী বিলয়া গণ  

হইেব   

                                                                                                                                           চলমান পাতা-২  
 
                                                                                
 

পাতা-২ 
 

উে খ য ইমারেতর ভিবষ ৎ স সারেণর ে  আনুপািতক হের াস পাইেল আিম 
াট িহতা কান ওজর আপি  উ াপন কিরেত পািরব না এবং হারাহাির ভােব াপ  



অংশ িনেত বাধ  থািকেব। যিদ কান আপি  উথ াপন কির তাহা হইেল উহা সবদালেত 
অ হ  বিলয়া গণ  হইেব। 

 
                                                                             ---------------------------------                                                                      

                                                                            হলফকারীর া র 
 

                                                                                হলফকারী আমার স ুেখ দ খত কিরয়ােছন। 
আিম 

                                                                              তাহঁার া র সনা  কিরলাম 
                                           
 

                                                                                   --------------------------------------- 

                                                                             আইনজীবীর া র 
 

িবসিম ািহর রাহমািনর রািহম। 
"হলফনামা" 

 
 

আিম ---------------------, িপতাঃ -----------------, মাতাঃ ----------
----------, ায়ী ঠকানা: াম-----------------------, বতমান ঠকানা: ---
---------------------------, জাতীয়তা-বাংলেদশী  , ধম -ইসলাম, পশা------
------------------। 
 

এই মেম ীকার/অি কার পূবক হলফ কিরেতিছ য, ঢাকা সনািনবােস িমরপুর 
িডওএইচএস এর ৩২০ বগগজ জিম িবিশ  ---------নং েট িনিমত -------তলা 
ভনেনর -------তলার বগফুট আয়াতেনর াট ট, আনুপািতক হের অিবভ /অিচি ত 
জিম ও িনচ তলায় ------- ট কার পািকং ান এবং অনন  াভািবক সুিবধাসহ 
সদাশয় সরকার কৃতক আমার নােম িব য়/ হ া র অনুিমত দান করা হইেলা আিম 

ািবত তা মূল ইজারা দিলেল উে িখত ময়ােদর মধ  হইেত মূল ইজারাদার 
কতৃক ভাগকৃতসময় বাদ িদয়া অবিশ  সময়কােলর জন  ইজারা  ভাগ কিরেত 
স ত আিছ এবং মূল ইজারা দিলেলর যাবতীয় শতাবলী পালন কিরেত বাধ  থািকব। 
                                                                                                                                           চলমান পাতা-২ 
                                                                                

পাতা-২ 
 



সেবাপির িডওএইচএস এর চিলত িনয়ম কানুন িবিধ িনেষধ পালেনর বাধ / দায়ী 
থািকব।অন থায় আমার সকল কার কায ম অৈবধ বিলয়া গণ  হইেব এবং ইজারা 

 পুনঃ হণ করা যাইেব। ত ন  আিম কান আদালেতর আ য় িনেত পািরব না,   
 

                                                                             ---------------------------------                                                                      
                                                                            হলফকারীর া র 

 

                                                                              হলফকারী আমার স ুেখ হলফনামায় 

                                                                               া র কিরয়ােছন। আিম তাহার  

                                                                                  া র সনা  কিরলাম 
                                                                                  
                                                                           

                                                                           --------------------------------------- 

                                                                             আইনজীবীর া র 
িবসিম ািহর রাহমািনর রািহম। 

"হলফনামা" 
আিম ---------------------, িপতাঃ -----------------, মাতাঃ ----------
----------, ায়ী ঠকানা: াম-----------------------, বতমান ঠকানা: ---
---------------------------, জাতীয়তা-বাংলেদশী  , ধম -ইসলাম, পশা------
------------------। 
এই মেম ীকার/অি কার পূবক হলফ কিরেতিছ য, ঢাকা সনািনবােস িমরপুর 
িডওএইচএস এর ৩২০ বগগজ জিম িবিশ -----------নং েটর বরা  ও ইজারা দিললসূে  

মািলক। আমার মািলকানাধীন -----------তলার --------বগফুট আয়াতেনর 
ােটর কান ব াংক বা অথলি  িত ান িকংবা কান ব বেগর িনকট মটেগজ, কট, 

রহান বা ব ক রািখয়া ঋণ হণ কির নাই। যথাথ ---------তলার বগফুট 
আয়াতেনর াট ট দায়মু  আেছ। 
                                                                                                                                           চলমান পাতা-২ 
                                                                                

পাতা-২ 
 

আিম আর অি কার কিরেতিছ য, ঢাকা সনািনবােস িমরপুর িডওএইচএস এর ৩২০ 
বগগজ জিম িবিশ  ----------নং েট িনিমত ---------তলা ভবেনর --------
তলার ---------বগফুট আয়াতেনর াট ট, আনুপািতক হের অিবভ /অিচি ত জিম 
ও িনচ তলায় ------- ট কার পািকং ান এবং অন ন  াভািবক সুিবধাসহ ািবত 

তার অনুকূেল হ া েরর পর আেলাচ  েটর ------- ট ােটর মেধ  ------ ট 



াট ও িনচ তলায় ------- ট কার পািকং ােনর মেধ  ----- ট কারপািকং ান 
এবং স ূণ ছাদ আমার িনজ মািলকানায় রেয়েছ/ থািকেব| 
 
এত ারা ায় অ  হলফনামায় িলিখত িববিৃত সত  ও স ঠক ীকার িনজ নাম সিহ 
স াদন করলাম। 
 

                                                                             ---------------------------------                                                                      

                                                                            হলফকারীর া র 
 
                                                                                           হলফকারী আমার স ুেখ দ খত 
কিরয়ােছন।  

                                                                                                  আিম তাহার া র সনা  কিরলাম। 
 
                                                                                   

                                                                            --------------------------------------- 

                                                                             আইনজীবীর া র 

তা ও িবে তার তথ বিল 
 

সদর দ র িতর া গােয় া মহাপিরদ েরর িসআইিব ( আিম উইং ) শাখার ২৮-
০৮-২০১৭ তািরেখর িনেদশ মাতােবক ঢাকা সনািনবােস িমরপুর িডওএইচএস এর 
৩২০ বগগজ জিম িবিশ  ----------নং েট িনিমত --------তলা ভবেনর তলার 
বগফুট আয়াতেনর াট ট, আনুপািতক হের অিভব / অিচি ত জিম ও িনচ তলায়--
---- ট কার পািকং ান এবং অন ন  াভািবক সুিবধাসহ তা ও িবে তা তথ ািদ 
িন পঃ- 
 

ক।  য়কৃত ােটর স ূণ ঠকানা 
 
 
 
 

 

খ। তার নাম ও ঠকানা 
 
 
 
 

 

গ।  িবে তার নাম ও ঠকানা  



 
 
 

ঘ।  ােটর আয়াতন ( য়ার িফট )  

ঙ।  িত য়ার িফেটর মূল   

চ। ােটর সবেমাট মূল   

ছ। তার আেয়র উৎস  

জ। তা কতৃক মূল  পিরষেদর প িত 

(Mode of payment) 
 

 
 
 

  িবে তার া র                                                                                  তার 
া র 

 
 
 
 
বরাবর 

                সামিরক ভূ-স ি  শাসক  
                 ক ীয় সােকল  

                  ঢাকা সনািনবাস। 

িবষয়ঃ ঋণ হেণর ছাড়প  ( এল-১৯) চেয় আেবদন। 
 
 
আেবদনকারীর ( ট/ াট ইজারা হািতর) 
নামঃ 

 

িপতা/ ামীর নামঃ  

মাতার নামঃ  

ব ক ািবত সং া/ব াংক এর নাম ও 
ঠকানাঃ 

 

ািবত ঋণদানকারী সং া/ব াংক এর নাম ও 
ঠকানাঃ  

 

চািহত ঋেণর অেথর পিরমাণঃ   

ঋেণর কৃিত (গহৃ িনমাণ/ বািণ জ ক  

বািণ জ ক ঋেণর ে  (ক) স ি র 
া িলত মূল                                    (খ) Force 

 



value  
পূেবর কান ঋণ িনেয় থাকেল স স া  
তথ ঃ 

 

ইজারা/হ া র/িড ােরশন/দিলল র জঃ 
ন র ও তািরখ এবং স ি র মািলকানা 
স া  তথ  

 

মটেগজ/ব ক রাখার জন  ািবত 
স ি র িববরণ। 

 

নামজারী প  ন র ও তািরখঃ ( েযাজ  
ে ) 

 

ব াংেকর সংি  কমকতার ফান ন র  

অন ন  তথ  (যিদ থােক)  
 
 
 সংযু                                                                                                              িবনিত িনেবদক 

 তািরখঃ 
                                                                                                            
 

                                                                                                                   (আেবদনকারীর নাম) 

                                                                                              বািড় নং ------, রাড নং---------
, 

                                                                                                          ------------------------------ িডওএইচএস, 

                                                                                                     ঢাকা সনািনবাস 

                                                                                             মাবাইল ন রঃ 
িত                                                                                                                                        

সামিরক ভূ-স ি  সাশক  
ক ীয় সােকল  

ঢাকা সনািনবাস। 
 
 

িবষয়ঃ- ঢাকা সনািনবাস---------------িডওএইচএস এর --------------বগগজ জিম িবিশ  -----------

----নং েটর িন বিণত াট ট/ াট িল িড ােরশন অব হবামূেল ামী/ি /কন া/পুে র/অনুকূেল হ া র 
সে । 

 

জনাব  

িনেবদন এই য , আিম িন া রকারী ঢাকা সনািনবােস------------িডওএইচএস এর ------------বগগজ 

জিম িবিশ ------------নং ট টর ইজারা হীতা/নাম জাির সূে  ইজারা হীতা।আেলাচ  েট িনিমত -------
--------বািড়র ----------------আয়াতেনর াট ট / াট িল/আমার ামী/ি /কন া/পুে র/অনুকূেল 
িড ােরশন অব হবামূেল হ া র করার মনি র কেরিছ। ািবত াট ট হীতা ও াট ট পিরিচত িন পঃ- 
 

দাতা ও 
হীতােদর 

একক ও 
যৗথ ছিব 



িম 
ক নং  

হবা িহতা/ িহ  স ক 
 

াট  পিরিচিত 
 

১। নাম------------------ 
িপতা/ ামী--------------- 
মাতা------------------  
ায়ী ঠকানা----------------

----------------------- 
বতমান ঠকানাঃ------------ 
-------------------- 
 

িপতা/ ামী 
কন া/পুে র 

ঢাকা সনািনবাস------------িডওএইচএস 
এর----------বগগজ জিম িবিশ  
------------ নং েট িনিমত--------
-তলা বািড়র---------তলার-------
পাে র----------বগফুটআয়াতেনর 
াট ট, আনুপািতক হের অিবভ /অিচি ত 

জিম, িনচতলায়---------------- ট 
কারপািকং এবং অন ন  াভািবক সুিবধািদ।  
  

 
 

উে খ য, াট/ াট িল িবপিরেত কান ঋণ নই বা কান মামলা মক ামা নই। 
অতএব, উপেরা  ব ব র আেলােক িড ােরশন অব হবা দিলল র জি র ল  েয়াজনীয় অনুমিত 
দােনর জন  িবেশষ ভােব অনুেরাধ রইেলা   

 

ধন বাদে ,                                                                                        িবনীত 
িনেবদক  
 

তািরখঃ   
                                                    (----------------)  

                                                 বািড় নং-----------, রাড নং – 

                                                      -----------িডওএইচএস,  ঢাকা 
সনািনবাস। 
                                                       ফান ন র: 
 

১। সংযু : দাতা/ হীতার সত ািয়ত পাসেপাট সাইেজর ছিব। 
২। দাতা/ হীতার জাতীয় পিরচয় প /জ  িনব  সনদ/পাসেপাট ফেটাকিপ। 
৩।Coro দ  সনদপ  ( েযাজ  ে ) 
 

বরাবর 
     সামিরক ভূ-স ি  সাশক  

     ক ীয় সােকল  

     ঢাকা সনািনবাস। 
িবষয়ঃ-নামজাির ( হবা িব য় ও হ া র দিলল সূে ) এর আেবদন। 
 

হবা িব য় ও হ া রসূে  হীতা ট/ ােটর িববরণ 



  

 
 

বরা সূে  ইজারা হীতার নাম ও ঠকানাঃ- 
 

কতৃপে র অনুেমাদন/অনুেমাদনপ ঃ- 
 

হ া র দিলল র জঃ ন র ও তািরখঃ- 
 

আেবদনকারীর ফান/ মাবাইল নংঃ- 
 

অন ন  তথ  (যিদ থােক)◌ঃ- 
 

সংযু ঃ- 
 
১। মূল দিলেলর সা টফাইড কিপ। 
 

 

     হীতার/আেবদনকারীর া র ও তািরখ                     
 

বরাবর                                      
     সামিরক ভূ-স ি  সাশক  

     ক ীয় সােকল  
     ঢাকা সনািনবাস। 
 

িবষয়ঃ-নামজাির ( ধুমা  উ রািধকার সূে )এর আেবদন। 
 

 

দাতা/ইজারা হীতার া র ও 

তািরখ                                 হীতার 
ছিব 
 
 



উ রািধকারীগণ ট/ ােটর িববরণ 
 
 
 
 
 

 

 
 

ট/ াট হ া র দাতার নাম ও ঠকানাঃ- 
 
 
হ া েরর ধরণ 

ফান/ মাবাইল নং 
অন ন  তথ  (যিদ থােক) 
 

সংযু ঃ- 

১। ছিবসহ হলফনামা  

২। উ ারািধকারগেণর ছিব। 
৩। CORO / ক নেম  বাড, কতৃক দ  উ রািধকার সনদ। 
৪। জাতীয় পিরচয় প / পাসেপাট/ জ  িনব ন সনদ। 

 
 

                                                                                                         হ া র হীতার া র ও 
তািরখ 

জীবন বৃ া  
 
 

১। নাম                                                   :  

২। িপতার নাম                                      : 

৩। মাতার নাম                                     : 



৪। ায়ী ঠকানা                                   : 
৫। বতমান ঠকানা                              : 
৬। জ  তািরখ                                    : 

৭। জাতীয়তা                                         :             
৮। িশ কতা যাগ তা                       : 

৯। ধম                                                 : 

১০। পশা                                            : 

১১। ববািহক অব া                          : 

১২। জাতীয় পিরচয় প  ন র         : 

১৩। টআইএন ন র                          : 

১৪। মাবাইল ন র                              : 
 
 
 

তািরখঃ 
 
 
 
 
 
 

াট তা 
 

Date:  
  
To  
 The Military Estate Office (MEO) 
 Dhaka cantonment  
 Dhaka.  
 



Subject: Issuance of ” no objection” to the mortgage of flat at---------------- DOSH   Dhaka  
 
Dear Sir, 
 
            With due respect and humble submission that I am -----------------------------------presently 
working as address: --------------------------------------------------------------------------------------------- I 
have booked a flat at project named----------------------------------------------------floor and --------------
--car parking space on the ------------------------------------floor at plot --------------------Road ------------
-----------------DOHS--------------------------------, Dhaka, The plot has been allotted through latter 
no---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------- 
 
                 With reference to the above, may I now request you to provide me a “no objection 
certificate’ for mortgaging the said flat for obtaining a loan of TK---------------------------------------
Form the ----------------------------------------------------bank -----------------------------------branch-----------
---------------------------------to pay off the rest of the payments. 
 
Your co-operation in this regard will be highly appreciated.  
 
 
Thanking you 
Sincerely yours  
 
Address:  
Phone No: 
 
 
 

LAND OWNER’S NOC  
 
 
 
Date:  
  
To  
 The Military Estate Office (MEO) 
 Dhaka cantonment  



 Dhaka.  
 
Subject:    Request for issuance of a confirmation regarding L-19 (permission to mortgage) in 
favour of-----------------------------------------------------------------------------, After completion of 
construction and registration of Flat no. ---------------, Plot No. ------------------1149, Road No, ------
-, DOHS-----------------------Against House Building         Loan facility of Taka------------------------------
From ------------------------------------------Branch/Bank. 
 
Dear Sir, 
 
            With reference to the above, please be informed that I am ----------------------------------------
-------------------------------, is the owner of plot Number ---------------------------------------, Road No----
-----------------, at ----------------------------DOHS, Dhaka ----------------------------------------intends to 
purchase Flat Number -----------------------------------------measuring aprox --------------------- sft of 
the building under-construction on the said plots from the developer’s portion. The purchaser 
may avail --------------------------House building loan by execution of registered mortagage of the 
above mentioned property after completion of construction and registration of the building in 
the name of the purchaser. 
 
I hereby declare that I have NO OBJECTION for the issuance of L-19 in favour of the purchaser 
of the scheduled property  
 
Thanking you  
 
Yours’ truly  
 
Address: 
Phone No: 
 
   
 
 
 
 


