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হিন্দুধর্মীয় সি মজনীন প্রহিষ্ঠাননি জহিপ ও িাহলকাভুহিি ফির্ম 

(র্মঠ/ র্মহিি/আশ্রর্ম/ আখড়া/ শ্মশান) 

 

০১. প্রহিষ্ঠাননি নার্ম  : --------------------------------------------------------------------------------------------  

০২. ঠিকানা  : গ্রার্ম/র্মিল্লা :  -------------------------------------------------ইউহনয়ন/ওয়ার্ ম :  ------------------- 

র্াক :  -------------------------------উপনজলা : ------------------------------জজলা : --------------------------- 

০৩. প্রহিষ্ঠাি িাহিখ/সন (সংক্ষিপ্ত ইক্ষিহাস): ----------------------------------------------------------------------

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

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

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

০৪. প্রক্ষিষ্ঠানের বিতমাে অবকাঠানমাগি ক্ষববরণ (ছক্ষব সংযুক্ত করনি হনব) : ----------------------------------------

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

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

০৫. প্রক্ষিষ্ঠানে ককান্ ককান্ ক্ষবগ্রহ/প্রক্ষিমা রনেনছ : ------------------------------------------------------------------ 

০৬. প্রক্ষিষ্ঠানের প্রধাে কাজ ও অনুষ্ঠাোক্ষির বণ তো : ----------------------------------------------------------------

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

০৭. প্রক্ষিষ্ঠানের জক্ষমর পক্ষরমাণ ও জক্ষমর িফক্ষসল : --------------------------------------------------------------- 

     ক) দাগ নং : --------------------খ) খহিয়ান নং : -------------------গ) জর্মৌজা : ------------------ঘ) উপনজলা : --------------- 

০৮. প্রক্ষিষ্ঠানের জক্ষমর উৎস: -------------------------------------------------------------------------------------- 

       (িক্ষলল/িােপত্র/সংক্ষিষ্ট কাগজপনত্রর ফন াকক্ষপ সংযুক্ত করনি হনব) 

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

(ক্ষেনের অংশ অক্ষফস কর্ততক পূরণীে) 

ক্ষহন্দুধমীে সাব তজেীে প্রক্ষিষ্ঠানের েলমাে জক্ষরনপ ---------------------------------------------------------- 

প্রক্ষিষ্ঠােনক ------------------------- কজলার -------------------------------- উপনজলার ক্ষহন্দুধমীে প্রক্ষিষ্ঠাে ক্ষহনসনব 

িাক্ষলকাভুক্ত করা হল। প্রক্ষিষ্ঠােটির িাক্ষলকাভুক্ষক্তর েম্বর -----------------------------------------------------------। 

 

 

 

 

যাচাইকািী কর্ম মকিমা/কর্ম মচািী 

সহচি 
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-২- 

০৯. িিমর্মান পহিচালনা/ ব্যিস্থাপনা কহর্মটিি সভাপহি ও সম্পাদনকি নার্ম ঠিকানা, জর্মািাইল নম্বি: -----------------

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

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

১০. অধ্যক্ষ/জসিাইি/জর্মািন্ত/পুনিাহিনিি নার্ম ও জর্মািাইল নম্বি : ---------------------------------------------------

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

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

১১. প্রহিষ্ঠাননি গি অর্ মিছনিি িাৎসহিক আয় ব্যনয়ি সংহক্ষপ্ত হিিিণ : -------------------------------------------

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

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

১২. প্রহিষ্ঠাননি সানর্ সমৃ্পি ভি/পূজািীি ও পহিিানিি আনুর্মাহনক সংখ্যা : -------------------------------------

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

: অঙ্গীকািনার্মা : 

 

১৩. এই র্মনর্ম ম অঙ্গীকাি কিহছ জয, আর্মাি প্রদত্ত উহল্লহখি িথ্যাহদ সঠিক ও সিয । প্রহিষ্ঠানটি িাহলকাভুি কিাি জন্য 

অনুনিাধ জানাহি । 

 

 

 

 

প্রহিষ্ঠাননি হসল 

আনিদনকািীি স্বাক্ষি ও পদহি হসলসি 

(সভাপহি/সাধািণ সম্পাদক) 

 

 

প্রিযয়নপত্র 

১৪. এই র্মনর্ম ম প্রিযয়ন কিা যানি জয, উপনিাহল্লহখি প্রহিষ্ঠানটি আর্মাি প্রশাসহনক এলাকায় অিহস্থি এিং প্রদত্ত িথ্যাহদ 

আর্মাি জানার্মনি সিয। আহর্ম এই প্রহিষ্ঠানটিনক হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টনক িাহলকাভুি কিাি সুপাহিশ কিহছ। 

 

 

 

স্বাক্ষি, িাহিখ ও নার্মাঙ্কীি হসল 

(জচয়ািম্যান- ইউহনয়ন পহিষদ অর্িা কহর্মশনাি/জর্ময়ি- জপৌিসভা/হসটি কনপ মানিশন অর্িা জচয়ািম্যান/ উপনজলা হনি মািী কর্ম মকিমা 

- উপনজলা পহিষদ এি র্মনধ্য জয জকাননা একজননি স্বাক্ষি, ও হসল) 

 

হিনশষ দ্রষ্টব্য: 

(১) িাহলকাভুহি ফির্ম ট্রানস্টি ওনয়ি সাইনে (www.hindutrust.gov.bd) পাওয়া যানি। এই ফির্ম ক্রয়/হিক্রয় আইনিঃ দণ্ডনীয়। 

(২) আনিদন পনত্রি ফনোকহপ গ্রিণনযাগ্য । 

(৩) অসম্পূণ ম আনিদন িাহিল িনল গণ্য িনি। 

(৪) জকাননা িথ্য জগাপন কিা িনল িাহলকাভুহি িাহিলসি আইনানুগ ব্যিস্থা গ্রিণ কিা িনি। 

 


