
Specimen Affidavit for Change of name due to personal reason 
ব্যক্তিগত কারণে নাম পক্তরব্তত ন করার নমুনা হলফনামা 

 
(On stamp paper and should be sworn before a Magistrate/Notary) 

(স্ট্যাম্প পেোরে লিলিত এবং লিম্ন আদািরতে লবচােক /পিাটালেে উেসলিলতরত শেথ পিওয়া উলচৎ) 
 

By this deed, I the undersigned…………….………………………………………………………….…………………. 

(new name) previously called…………………………………………………………..…………….………….old 

name), doing…………………………………………………........…………………....(give profession or vocation) and 

resident of …………………………………………………..…………...………………………………………………… 

………….………………………………………………………………………………..(address)    solemnly    declare:− 

এই দলিরিে দ্বাো আলি, লিম্ন-স্বাক্ষেকৃত…………….………………………………………………………………(িতুি 
িাি) েূরবে েলেলচত ……………………………………………………………………………………..………….েুোতি 
িাি), ……………………………………………………………………….... পেশায় লিযুক্ত (পেশা অথবা জীলবকা 
লিিুি) এবং ………………………………………………………………………………………………………………… 
এই ঠিকািায় বসবাসকােী লিসারব ………….……………………..……………………………………………..  

(ঠিকািা)   দঢ়ৃতাে সারথ প াষণা কেলি:− 

 

1. That for and on behalf of myself and my wife and children and remitter issue wholly renounce/relinquish and 

abandon the use of my former name/surname of……………………………………. And in place thereof I do 

hereby assume from this date the name/surname……………………………………..and so that I and my wife, 

children and remitter issue may hereafter be called, known and distinguished not by my former name/surname, but 

assumed name/surname of………………………………………………………... 

পয আলি আিাে ……………………………………. েুরবেকাে িাি/বংশ িাি আিাে েরক্ষ এবং আিাে স্ত্রীে এবং 
আিাে সন্তারিে এবং পকারিা পেেরকে েরক্ষ সম্পূণে আিুষ্ঠালিকভারব েলেতযাগ/বজে ি এবং তযাগ 

কেলি……………………………………..এবং েলেবরতে  এতদ্বাো দালয়ত্ব গ্রিণ কেলি পয এই তালেরিে েে পথরক এই 

িাি/বংশ িারি এবং একইভারব আলি এবং আিাে স্ত্রীে এবং আিাে সন্তারিে এবং পকারিা পেেরকে েরক্ষ িয়ত আে 

আিাে েূরবেকাে িাি/বংশ িারি লচলিত, েলেলচত এবং স্বতন্ত্র ও লবলশষ্ট িা িরয়  

………………………………………………………... বেং এই েলত-গৃিীত িাি/ বংশ িারি লচলিত এবং েলেলচত 
িব। 

2. That for the purpose of evidencing such my determination declare that I shall at all times hereafter in all records 

deeds and writings and in all proceedings, dealings and transactions, private as well as upon all occasions 

whatsoever use and sign the name of …………………………….…………… as my name/surname in place and in 

substitution of my former name/surname. 

পয আিাে এই দঢ়ৃসংকরেে উর্শয েিারণে সেরক্ষ আলি প াষণা কেলি পয এেেে পথরক আলি সবেসিরয় সিত ল পিিয-
েিাণ, দলিি, এবং লিলিত লবষরয় এবং সিত ল বযলক্তগত এবং অিযািয অিুষ্ঠারি েলিয়াকেরণ, সির াতা, আচাে-
বযবিাে, এবং পিি-পদি এবং আদাি-েদারিে পক্ষরে পযিারিই েরয়াজি পসিারি আিাে েুরবেকাে িাি/বংশ িারিে 
েলেবরতে  েলতকেি লিসারব …………………………….…………… এই িতুি িাি/ বংশ িাি বযবিাে এবং স্বাক্ষে 
কেব। 

3. That I expressly authorize and request all persons in general and relatives and friends in particular, at all times 

hereafter to designate and address me, my wife, children, remitted, issue by such assumed name/surname of 

………………………………………………………….…………………………………….………accordingly. In  

witness  whereof  I  have  hereunto  subscribed  my  former  and  adopted  name/surname  of 

……………………………………………………and……………………………………………………affix  my  

signature  and  seal,  if any, this………………………………………………………………….………..……….day 

of………………………………………………………………………………………………….…………………… 

পয আলি সুস্পষ্টভারব েকাশ কেলি সাধােণভারব সকি বযলক্ত, এবং আত্মীয়-স্বজি, এবং লবরশষভারব বনু্ধরদে োলধকাে 
দাি কেলি এবং অিুরোধ কেলি পয এেেে পথরক সবেসিরয় আিারক, আিাে স্ত্রী, সন্তািরক, পেলেত, 
অেতযরক………………………………………………………………………….……এই েলতগৃিীত িারি/বংশিাি 
অিুসারে সরবাধি, অলভভাষণ কেরবি। সাক্ষীে উেলিলতরত আলি এতদ্বাো এিারি আিাে েূরবেকাে এবং অঙ্গীকৃত 
িাি/বংশিাি দাি করে ……………………………………………………………………….……………………… 
এবং ………………………………………………………………………… আিাে স্বাক্ষরেে, শীিরিািে, যলদ থারক, 
এই …………………………………..………. তালেরি এই লদরি ……………………………………………………. 
এে দ্বাো পসটিরক েলতলষ্ঠত কেিাি। 

Signed sealed and delivered by the above name  

উেরে উলিলিত িারিে বযলক্ত দ্বাো স্ববাক্ষেকৃত এবং শীিরিািোলিত এবং লিরবলদত 

েুরবেকাে িাি ………………………….. 

Date/ তালেি………….. 

 

 

 



In the presence of/ এই বযলক্তগরণে উেলিলতরত 

Name/ িাি ……………………….. Name/ িাি ……………………. 

Address/ ঠিকািা ……………………. Address/ ঠিকািা …………………. 

 

Declaration, if this form is signed in Vernacular/Thumb Impression 

 

I, ___________________________ son / daughter of ______________________________________, an adult residing 

at ________________________________ hereby declare that the contents of this form have been duly explained to me 

in ___________________________________________________________ language and have been understood by 

me.  

 

(Signature of the customer) ___________________________   Date ______________ Contact No. _______________ 

 

ঘ াষো, এই ফমতটি যক্তি মাতৃভাষায়/ব্ুণ া আঙ্গণুলর ছাপ দ্বারা স্বাক্ষর করা থাণক 
 
আলি , _________________________________, _________________________________ এে েুে/কিযা, ___________ 

এে একজি োপ্তবয়স্ক লিবাসী আলি এতদ্বাো প াষিা কেলি পয এই ফিেটিে লবষয়বস্তু  ____________________ ভাষারত 
আিারক সম্পূণেরূরে পবা ারি িরয়রি এবং আলি এটি বু রত েরেলি৷ 

 

(গ্রািরকে স্বাক্ষে) ______________________________ তাক্তরখ ______________ ঘফান নম্বর. ___________________  

 
 

Instruction & Disclaimer:/ক্তনণিত শ ও অস্বীকৃক্তত:  
 

• Kindly fill in the details in Hindi/English only.  

  দয়া করে শুধু িাে বাংিা / ইংরেলজ ভাষায় লবশরদ লিরি ভলতে  করুি। 
• In the event of any disagreement in interpreting the content, English version will prevail. 

  এে লবষয়বস্তু বযিযাে পক্ষরে পকারিা েকাে ঐকিরতযে অভাব  টরি, ইংরেজী সংষ্কেণটিই গ্রািয িরব। 
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