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বর্ণনা 
(PD- NS) 

NOTARY পরিষেবা রববির্ 

 

একটি NOTARY রক? 

 

NOTARY হল একটি রবষেেভাষব য াগ্যতাসম্পন্ন রসরনয়ি আইনজীবী,  ািা নরি যনাটিে অনুষ ারিত কিান। অষেরলয়াি একটি যনাটারি একটি অতযন্ত 

রনবণারিত যপো এবং যসখাষন রভষটারিয়া  ষযয 20,000 আইরন অনুেীলনকািীষিি আষে, শুযু াত্র অল্প রকেু  NOTARIES (90) আষে। নরিি একটি স্বাক্ষি 

একটি ডকুষ ন্ট  ািাই বা একটি পরিিয় প্ররতষ্ঠা স্বীকৃততা এবং রনরিণষ্ট প্রষয়াজনীয়তা রবেয় রহসাষব গৃ্হীত হয় এবং রবষিেী নরি জনয বযবহাি কিা য ষত 

পাষি।  

 
 
 

নরিভুরি কাগ্জপত্রগুরল রক অষেরলয়ায় বযবহাি কিা  াষব? 

  
  

 রিও একজন NOTARY আইনতভাষব অষেরলয়ায় বযবহৃত ডকুষ ন্টগুরল স্বাক্ষি কিাি অনু রত যিয়, তষব সাযাির্ভাষব নরিপত্রগুরল স্বাক্ষি কিাি জনয 
যসগুরল নরিভুি কিা হয়  া রবষিষে বযবহাি কিা হয়। এ নরক  রি িস্তাষবজগুরল অষেরলয়া ও অষেরলয়ান পাসষপাটণ  বা নযািািালাইষজেন সাটিণ রিষকট বা 
রেক্ষাগ্ত য াগ্যতাগুরলি জনয নরিভুি হয় তষব তা রবষিষে বযবহাি কিা হষল, নরিপষত্রি প্রষয়াজন হয়। 
 
 
 
 

একজন JUSTICE OF THE PEACE অিবা আইরন অনুেীলনকািী (LEGAL PRACTITIONER) OVERSEAS বযবহাষিি জনয প্রষয়াজনীয় 

ডকুষ ন্ট  সাইন কিষত পাষিন ? 

 

JUSTICE OF THE PEACE অিবা আইরন অনুেীলনকািী (LEGAL PRACTITIONER) বা আিালত অরিসাি বা পুরলে অরিসাষিি যকানও 

রবিািক যকানও ডকুষ ষন্ট স্বাক্ষি কিষত পািষবন না বা যকানও আইরন রবেষয় রবষিষে বযবহাি কিা যকানও ডকুষ ষন্টি যকানও অনুরলরপ প্রতযারয়ত কিষবন 

না। শুযু াত্র একজন NOTARY এই নরি সাইন বা প্রতযরয়ত কিষত পাষিন। 
 
 
 

অনয ভাোয় রক ডকুষ ন্টগুরল অনুবাি কিা প্রষয়াজন? 

  

সাযাির্ভাষব অনয ভাোষত নরিপষত্রি জনয NOTARISE কিা এবং একটি Apostille বা প্র ার্ীকির্ সং ুি কিাি জনয অনুবাি কিা প্রষয়াজন হয় না। 

উিাহির্স্বরূপ ভািষতি বাংলাষত রলরখত ডকুষ ন্টগুরল বাংলাষত এবং যিা ান শেলীষতও  হষব  রি  স্বাক্ষি বাংলাষত হয়। রকেু যিষে ইংিাজী এবং যস যিষেি 

ভাো , উভষয়িই রলরখত িস্তাষবজি প্রষয়াজন হষত পাষি। এই যক্ষষত্র আপরন আপনাি প্ররতরনরযি সাষি অনয যিষে check কিষত পাষিন য  নরিগুরল 

ইংষিরজষত প্রষয়াজন হষব রকনা।   

 
 

আ িা রহন্দী এবং যবঙ্গরল ভাোি অনুসন্ধানগুরলি জনয সহায়তা প্রিান করি 

 
 
 

সাযাির্ Notary পরিষেবাি উিাহির্- ভািত 

 

 ভািত Apostille কনষভনেন একটি স্বাক্ষিকািী রকন্তু সাযাির্ত আ িা পাওয়া  ায় য  সবষিষয় নরি ভািত একটি ভািতীয় Apostille বা ভািতীয় 

িতূাবাস যিষক অনয যকান স্ট্যাম্প িাকষত প্রষয়াজন হয় না। ভািষত য  যকানও অরিষস উত্পারিত হওয়াি আষগ্ অরযকাংে ডকুষ ষন্টি জনয সাযাির্ত 

একটি শুল্ক স্ট্যাম্প িাষক 100 টাকা রকন্তু রকেু রকেু িাষজয উচ্চতি। ভািষত একটি অনুষ ারিত 

স্ট্যাম্প রবষেতাি দ্বািা ডাক স্ট্যাম্প বা ইষলকট্ররনক  ুদ্রর্ কিা য ষত পাষি। অনুগ্রহ কষি রনরিত করুন য  িস্তাষবজটি যকানও অরিষস উপস্থারপত হওয়াি 

আষগ্  িা ি কা ণাবলী আষে রকনা। ভািষত বযবহাষিি জনয ডকুষ ন্টস  রি না এইগুরল পাসষপাষটণ ি জনয আষবিন কিা হয়, তষব রভসা বা লাইষসন্স 

অষেরলয়ায় ভািতীয় কনসুষলষটি কাষে উপস্থাপন কিষত হষব না। 
অষেরলয়ায় ভািতীয় কনসুষলষটি জনয কাজ কষি এ ন আইরভএস রপটি এলটি রড  রিও কনসুযষলট স্ট্যাম্পগুরলষক স িণন কষি তষব এটি প্রষয়াজনীয় নয়। 
 
 



POWER OF ATTORNEY -INDIA 
 

এটি সাযাির্ত ভািষত আইনজীবী দ্বািা রডউটি কাগ্ষজ প্রস্তুত কিা হয়  া কাগ্ষজ প্রকারেত হয়  া স্ট্যাম্প রডউটি প্রিান কিা হয়। এই সাক্ষীি স্বাক্ষি 

োডাও যনাটটিি সাষি এি প্রষয়াজন হয়  ািা িষ ণি না  ও ঠিকানা প্রকাে কিষত হষব। পাসষপাটণ  সাইষজি িষটাগ্রাি এবং িাম্বরপ্রন্টষক ি ণটি লাগ্াষত হষব। 

এই ি ণ ভািষত সিাসরি পাঠাষনা য ষত পাষি  রি ভািষত িারয়ত্ব পরিষোয 

কিা হয় তষব তা ভািষত পরিষোয কিা  ায়। এটি যকানও শবযতা োডাই ভািষত সিাসরি পাঠাষনা য ষত পাষি। 
 
 

লাইষসন্স এবং পাসষপাষটণ ি পািণকয 
 

এটি একটি সাযাির্ পরিরস্থরত য খাষন পাসষপাষটণ ি না টি ভািতীয় লাইষসষন্স প্রিরেণত না  যিষক পৃিক হয় এবং  খন একজন ভািতীয় লাইষসষন্সি রভরিষত 

অষেরলয়ান লাইষসষন্সি জনয আষবিন কিষত িান তখন অষেরলয়াি কতৃণ পক্ষ রনরিত কষি য াের্া যিয় য  এটি এক এবং একই বযারি. আ িা এই ি ণগুরল 

উপলব্ধ রকন্তু যনাটিষেি এই রবভাষগ্ি জনয একটি অযাপষয়ন্টষ ন্ট  

আষগ্ আ িা প্রস্তুত এবং রনষয়াষগ্ি আষগ্ আ াষিি  ষযয রনম্নরলরখত তিয প্রষয়াজন। 
 
 

1 পাসষপাষটণ  যিখাষনা সমূ্পর্ণ না  

2। 
3. পাসষপাটণ  নম্বি য য়াি যেষেি তারিখ 

4. অষেরলয়াি বতণ  ান ঠিকানা 
5. রপতাি না  

6. ভািতীয় লাইষসষন্সি উপি যিখাষনা না টি, ইসুয লাইষসষন্সি সংখযা এবং য য়ািপূরতণ ি তারিখ 

7. পাসষপাটণ  এবং লাইষসষন্সি নাষ ি  ষযয পািণকয কিাি কাির্টি হষলা সাযাির্তঃ য খাষন লাইষসষন্সি উপনা টিি একটি সংষক্ষপ আষে, ভািতীয় 

লাইষসন্সগুরল রপতাি না  যিখায় এবং যসইজনয অষনক যক্ষষত্র সমূ্পর্ণ উপারযটি যিখাষনা হয় না । রবষয়ি স য় বানান ভুল বা রভন্ন না  রহসাষব অনয কাির্ 

হষত পাষি, 

 

আপরন   রি ইরিয়া পাসষপাটণ  ক্ষরতগ্রস্ত বা হারিষয় িাষকন তাহষল রক কিষবন   

 
 

এ ন একটি যক্ষষত্র য খাষন পাসষপাটণ  ক্ষরতগ্রস্ত হষয়ষে অিবা একটি ি ণ V হারিষয়ষে এবং এটি IVS পরিষেবাগুরলি Pty LT D- এি সাষি িাষয়ি কিা হষব,  া 
একটি প্রাইষভট যকাম্পানী  া ভািতীয় কনসুযষলট দ্বািা ি ণটি প্রতযরয়ত কিাি জনয অনুষ ারিত। আ িা ি ণ প্রতযরয়ত কিষত পাষিন রকন্তু আ াষিি ক্ষরত 

পাসষপাটণ  যিখষত হষব। 
   
 

হারিষয়  াওয়া বা িুরি কিা পাসষপাষটণ ি যক্ষষত্র আপনাি পাসষপাটণ  হারিষয়  াওয়া এবং িুরি কিা তিযগুরল এ ন একটি পুরলে রিষপাটণ  আষে  া তিযরভরিক ি ণ 
যভি সাষি অন্তভুণ ি কিা হয়  া আ িা সমূ্পর্ণ কিষত সহায়তা কিষত পারি। 
 
 
 

আিালষতি পষক্ষ AFFIDAVITS 

 

আ িা ভািতবষেণি যকানও আিালষতি কা ণেষ ি জনয প্রষয়াজনীয় রলিষলটগুরল উষেখ কিষত পারি। এই প্ররতষবিষন সাযাির্ত অনয যকানও প্র ার্ীকির্ 

যনই। 
 
 

রকেু স সযা 
 

আ িা যিষখরে য  ভািষতি রকেু কতৃণ পক্ষ, রবষেেত যোট আঞ্চরলক এলাকায় এই  টনাটি পরিরিত না য  সাযাির্ত ভািতীয় কনসুযষলষটি স্ট্যাষম্পি 

প্রষয়াজন হয় না। রি আপনাি ভািতীয় কতৃণ পষক্ষি সাষি স সযা হয় তষব আ াষিি আপনাি জনয একটি ভািতীয়-রভরিক এষজন্ট আষে,  ািা আপনাি কাষে 

আিও রি োডাই এই স সযাি স াযান কিষত পাষি। 
 


