
নমুনা দরখাস্ত 

বরাবর 

প্রকল্প পররচালক 

‘অটিজম ও এনরিরি সেবাদান সকন্দ্র’ শীর্ ষক প্রকল্প; 

নিউর ো-ডেরেলপরেন্টোল প্রনিবন্ধী সু ক্ষো ট্রোস্ট; 

১১৫, কাজী নজরুল ইেলাম এরিরনউ, বাাংলামটর, ঢাকা। 

 

রবর্য়: ‘অটিজম ও এনরিরি সেবাদান সকন্দ্র’ শীর্ ষক প্রকল্পল্পর বাড়ী িাড়া প্রদান রবর্য়ক। 
 

 

জনাব, 

আরম/ আমরা ------------ সজলার ---------উপল্পজলার বারেন্ধা। আমার/ আমাল্পদর ‘অটিজম ও এনরিরি সেবাদান সকন্দ্র’ 

শীর্ ষক প্রকল্প অরিে স্থাপল্পনর জন্য িাড়া সদয়ার মত একটি পাকা রবরডাং/ বাড়ী/ ফ্ল্যাট বাো রল্পয়ল্পে। প্রস্তারবত বাড়ী/ 

ফ্ল্যাট বাোর রববরণ রনল্পে সপশ করা হল্পলা:   

 

ক্ররমক 

নাং 

রববরণ : বতষমান অবস্থা মন্তব্য  

১ প্রস্তারবত বাড়ী/ ফ্ল্যাট বাোর ঠিকানা :   

২ প্রস্তারবত বাড়ী/ িযাট বাোর অবস্থান:  

(েরকারী অরিে পাড়া/ হােপাতাল/ বড় রাস্তার 

পাল্পশ ষর রবস্তাররত রববরণ) 

:   

৩ বাড়ীর মারলল্পকর নাম, রপতার নাম, মাতার নাম, 

NID নাং েহ  

: নাম: 

রপতার নাম: 

মাতার নাম: 

NID নাং: 

 

৪ বাড়ীর মারলল্পকর বতষমান ঠিকানা :   

৫ বাড়ীর মারলল্পকর স্থায়ী ঠিকানা :   

৬ সপশা :   

৭ বাড়ীর জায়গার পররমান, িবল্পনর পররমান ও 

অরিে স্থাপল্পনর জন্য িাড়া সদয়ার মত সমাট 

পররমান/ বগ ষফুট 

: বাড়ীর জায়গার পররমান:----শতক বা---- বগ ষফুট, 

িবল্পনর পররমান: :----শতক বা---- বগ ষফুট,  

ও অরিে স্থাপল্পনর জন্য িাড়া সদয়ার মত সমাট 

পররমান/ বগ ষফুট: :----শতক বা---- বগ ষফুট, 

 

৮ প্রস্তারবত বাড়ী/ ফ্ল্যাট বাোটি/ িবনটির উচ্চতা/ 

তলা োংখ্যা 

: -----------তলা,প্ররত তলায় --------ইউরনট, 

সমাট-----------------ইউরনট 

 

৯ বাড়ী সেল্পক প্রস্তারবত অরিল্পের জন্য ফ্ল্যাট োংখ্যা/ 

ইউরনট োংখ্যা ও রববরণ 

: প্রস্তারবত অরিল্পের জন্য িাড়া রদল্পত ইচ্ছুক: 

-------টি ফ্ল্যাট/---------টি ইউরনট, গ্যাল্পরজ------টি 

ও রববরণ 

 

 

১০ বাড়ীর রনচতলার রববরণ, কক্ষ োংখ্যা, কক্ষ রিরিক 

আয়তন, গ্যাল্পরজ এর আয়তন 

:   

১১ রিতীয় তলার রববরণ, কক্ষ োংখ্যা, কক্ষ রিরিক 

আয়তন 

:   

১২ তৃতীয় তলা সেল্পক তলা রিরিক রববরণ, কক্ষ 

োংখ্যা, কক্ষ রিরিক আয়তন 

   



১৩ বাড়ীটিল্পত প্ররতবন্ধী ব্যরির প্রল্পবশগম্যতার বতষমান  

অবস্থা বা না োকল্পল প্রল্পবশগম্যতার ব্যবস্থা কীিাল্পব 

কল্পর সদয়া হল্পব; 

 

:   

১৪ রবদ্যযৎ, গ্যাে এবাং পারনর সুরবধার বণ ষনা ও রবদ্যযৎ 

রমটার োংখ্যা এবাং রবল পররল্পশাধ পদ্ধরত 

 

:   

১৫ ইল্পলল্পরা-সেরারপ যন্ত্রপারত চালাল্পনার জন্য প্রল্পয়াজন 

অনুযায়ী ওয়যাররাং কল্পর সদওয়ার রবর্ল্পয় বিব্য  

 

:   

১৬ অরি রনব ষাপক ব্যবস্থা ও রনরাপিা ব্যবস্থার রববরণ 

 

:   

১৭ বাড়ীর আরিনার রববরণ :   

১৮ বাড়ী রনম ষাল্পণর েন রবর্য়ক তথ্য  :   

১৯ প্লাষ্টার, রাং, সফ্ল্ার রবর্ল্পয় বন ষনা :   

২০ বাড়ী িাড়া : বাড়ী িাড়ার পররমান: 

িযাট : 

আয়কর : 

সমাট : 

কোয় (………………………)  

 

২১ িাড়া সদয়ার প্রস্তাব (মাে, েন উল্পেখ করল্পত হল্পব) : উি িাড়ায় ২০২২ োল্পলর -------------------মাে 

সেল্পক-------------োল্পলর --------------------মাে 

পয ষন্ত িাড়া রদল্পত প্রস্তাব করা হল্পরা। 

 

২২ বাড়ী িাড়া পররল্পশাধ পদ্ধরতর রবস্তাররত রববরণ :   

২৩ সযাগাল্পযাগ পদ্ধরতর রববরণ :   

২৪ রবকল্প সযাগাল্পযাগ পদ্ধরতর রববরণ :   

২৫ অন্যান্য প্রল্পয়াজনীয় তথ্য :   

 ………………….    
 

োংযুরি: 

৪। প্রস্তাল্পবর োল্পে সয েকল কাগজপত্র োংল্পযাজন করা হল্পয়ল্পে: 

১. বাড়ীর মারলকানা প্রমাণপত্রেহ যাবতীয় দারলরলক কাগজপল্পত্রর িল্পটাকরপ এবাং হালনাগাদ তথ্য 

(নকশা, পচ ষা, দাগ) প্রদান করা হল্পয়ল্পে; 

২.রবদ্যযত রবল্পলর িল্পটাকরপ প্রদান করা হল্পয়ল্পে। রবদ্যযত রবল ২য় পক্ষ অে ষাৎ িাড়াটিয়া বহন করল্পবন। 

এল্পক্ষল্পত্র ১ম পক্ষ/ বারড়র মারলক কতৃষক রমটার/ োব-রমটার ব্যবস্থা করা হল্পব; 

৩.বাড়ীর মারলল্পকর NID এবাং ব্যাাংক রহোব নম্বর (সয রহোব নম্বল্পর িাড়া পররল্পশাধ করা হল্পব)েহ 

অন্যান্য প্রল্পয়াজনীয় তথ্য প্রদান করল্পত হল্পব; 

 

 

 

আল্পবদনকারীর নাম, ঠিকানা, স্বাক্ষর 

 


