ফরম – ১
(ঋণ আবেদন ফরম)

wgDPzqvj Uªv÷ e¨vsK wjwg‡UW
10 োকা রিসাবধািী ঋণ এি আটবদন পত্র

তারিখঃ

(আটবদনকািী কতৃণ ক পূিণীয়)

ছবে

বিাবি
বযবস্থাপক

(ে্যাংক কমমকর্ম য কর্তম ক

wgDPzqvj Uªv÷ বযাাংক রিরিটেড

সর্্যবির্)

_____________________শাখা, ________________________।
জনাব,

আরি আপনাি বযাাংক এি একজন (১০/- োকা) রিসাবধািী । আিাি রিসাব নাং ।
আরি
আপনাি
শাখা
িটত
10
োকা
রিসাবধািী/4%
ঋণ
এি
আওতায়
(সাংখযায়)_____________________োকা
(কথায়)_____________________________________________________________________________________________োকা____________িাটস
ি জনয ______________________________________________________________উটেটশয আটবদন কিরি । আিাি পূণণাঙ্গ রববিন রনটে প্রদত্ত িিঃ
নািঃ (বাাংিায়)
(In English)
।

জন্ম তারিখঃ
পপশাঃ (রবস্তারিত)

রিঙ্গঃ

িরিিা ।

পুরুষ

বববারিক অবস্থাঃ

রববারিত

অরববারিত ।

km¨, Wvj, ˆZjexR, fzÆv kvK-mewR, dzj, Miæ †gvUvZvRvKiY, `ya AvniY, grm¨ Pvl, gvs‡mi gyiMx/wW‡gi gyiMx, Ab¨vb¨ K…wl miÄvg

পিাবাইি নাং
বাৎসরিক আয়

বযয় (োকা)

আয় (োকা)

বযয় এি রববিনঃ

সঞ্চয় (োকা)

রপতাি নািঃ
িাতাি নািঃ
স্বািী / স্ত্রীি নািঃ
পরিরিরতি ধিনঃ

জাতীয় পরিিয়পত্র

পাসটপােণ

ড্রাইর াং িাইটসন্স

অনযানয (উটেখ

করুন)___________________________________
পরিরিরত নম্বিঃ
ঠিকানাঃ

বতণিান

স্থায়ী

গ্রাি / সড়কঃ
ডাক িঃ
উপটজিাঃ
পজিাঃ

গ্রাি / সড়কঃ
ডাক িঃ
উপটজিাঃ
পজিাঃ

জারিন দাতাি রববিনঃ (অবশযই আটবদনকািীি এিাকাি স্থায়ী বারসন্দা িটত িটব)
নািঃ

জাতীয় পরিিয়পত্র নম্বিঃ

রপতাি নািঃ

িাতাি নািঃ

পিাবাইি নাং

জন্ম তারিখঃ

প াষণাঃ
আরি প াষণা কিরি পে, উপটিাক্ত সকি তথয সতয, সঠিক ও পূণণাঙ্গ এবাং আরি পকান তথয প াপন করিরন।
আটবদনকািীি স্বাক্ষি /
বাি িাটতি বৃদ্ধাঙ্গুরিি িাপ

আঙ্গুটিি িাপ
বযাবিাি কিা িটি

সাক্ষীি নািঃ .........................................................
ঠিকানাঃ

.........................................................
.........................................................

তারিখঃ ........................

স্বাক্ষিঃ

.........................................................

ফরম – ১
(ঋণ আবেদন ফরম)

আটবদনকািীি স্বীকৃরত / প াষণাঃ
আরি রনে স্বাক্ষিকািী এই িটিণ প াষণা কিরি পে,


ইটতাপূটবণ আরি বাাংিাটদশ বযাাংটকি পকান পুনঃ অথণায়ন রিটিি আওতায় ঋণ সুরবধা গ্রিন করিরন।



সিকাটিি সুদ ক্ষরতপূিণ সুরবধাি আওতায় পিয়ারত সুটদ ঋণ সুরবধা গ্রিন করিরন।



সিকারি প্রকল্প সিুটিি আওতায়



আরি অনয পকান বযাাংক িটত পকান ঋণ গ্রিন করি নাই ।



আরি পকান বযাাংক এি পখিারপ ঋণ গ্ররিতা নই।



আিাি রনজ নাটি জরিি পরিিান ২.৪৭ একি এি পবশী নয়।

তুণ রক/টিয়ারত সুটদ পকান বযাাংক িটত ঋণ সুরবধা গ্রিন করিরন।

আটবদনকািীি স্বাক্ষি /
বাি িাটতি বৃদ্ধাঙ্গুরিি িাপ

সাক্ষীি নািঃ .........................................................

আঙ্গুটিি িাপ
বযাবিাি কিা িটি

ঠিকানাঃ

..........................................................
.........................................................

তারিখঃ ..................................................................

স্বাক্ষিঃ

..........................................................

স্বীকৃরত / প াষণাঃ (গ্রুপ ঋটণি পক্ষটত্র)
আিিা রনে স্বাক্ষিকািী ন এই িটিণ প াষণা কিরি পে, আটবদনকৃত ঋটণি জনয আিিা সকি সদসযই একক ও পেৌথ াটব বযাাংক এি রনকে দায়বদ্ধ
থাকব।
নাং

নাি

স্বাক্ষি/ টিপ সই

নাং

আঙ্গুটিি িাপ
বযাবিাি কিা িটি

নাি

স্বাক্ষি/ টিপ সই

সাক্ষীি নািঃ .........................................................
ঠিকানাঃ

..........................................................
.........................................................

স্বাক্ষিঃ

..........................................................

রনেবরণণ ত কা জপত্রারদ/ দরিিারদ আটবদনপটত্রি সাটথ সাংেুক্ত কিটত িটবঃ
টিক রদন

জাতীয় পরিিয়পত্র / জন্ম রনবন্ধন সনদ / েথােথ কতৃণ পক্ষ কতৃণ ক ইসুযকৃত পে পকান িরব েুক্ত পরিিয়পত্র
স্থানীয় সিকাি প্ররতরনরধ কতৃণ ক ইসুযকৃত জাতীয়তা সনদ (স্থায়ী ঠিকানা রনরিতকি)
পপৌিস াি পিয়ি / করিশনাি অথবা ইউরনয়ন পরিষটদি পিয়ািিযান / সদসয অথবা স্থানীয় িু ি / কটিজ এি প্রধান রশক্ষক / অধযক্ষ
কতৃণ ক প্রদত্ত পপশাি প্রতযয়নপত্র
কৃরষ সম্প্রসািণ অরধদপ্তি কতৃণ ক ইসুযকৃত সনদ পত্র (েরদ থাটক)
স্থানীয় অথবা আন্তজণারতক এন রজ ও কতৃণ ক প্রদত্ত পরিরিরত পত্র (েরদ থাটক)

ফরম – ১
(ঋণ আবেদন ফরম)
১। পক ওয়াই রসঃ (আটবদনকািীি রবস্তারিত তথয সরিটবশ করুন)

২। প্রস্তারবত ঋটণি শতণাবিীঃ
ক)

ঋটণি প্রকৃরত

:

4%/ 10 োকা রিসাবধািী ঋণ

খ)

ঋটণি পরিিান

:

(সাংখযায়)___________________ (কথায়) ________________________________________________
োকা িাত্র ।

)
)
ঙ)

ঋটণি পিয়াদ
ঋটণি উটেশয
সুটদি িাি

:
:
:

ি)
ি)

পিয়াদত্তীনণ ঋটণি সুটদি িাি
ঋণ রবতিন পদ্ধরত

:
:

জ)

ঋণ পরিটশাটধি বযাবস্থা

:

ঝ)
ঞ)
ে)

রকরস্ত শুরুি তারিখ
সিায়ক জািানত
অনযানয শতণাবিী

:
:
:

বাৎসরিক সুটদি িাি______________(অপরিবতণনীয়) ।
পিয়াদত্তীনণ ঋটণি রস্থরতি উপি অরতরিক্ত 2.০০% িাটি সুদ আটিাপ কিা িটব ।
ক. ৪% ঋণের ক্ষেণে গ্রাহকেণকর ব্যক্তিগত জমা হহকেসাণব্ ঋে হব্তরে করা হকেণব্
খ. ১০ টাকা হহকেসাব্ ধারীর ঋণের ক্ষেণত ১০ টাকার হহকেসাণব্ ঋে হব্তরে করা হকেণব্
িারসক (সাংখযায়) _________________________ োকা িাটি _________ রকরস্তটত প্রটদয় এবাং
রনধণ ারিত সিয় সীিাি িটধয ঋণ সম্পূণণরুটপ পরিটশাধ কিটত িটব ।

৩। রস আই রব এি তথযঃ
৪। সাংরিস্ট ঋণ কিণকতণাি রবটিষণঃ

বাাংলাদেশ বযাদের সবদশষ
ব
কৃষষ ও পল্লী ঋণ নীষিমালা ও কমসূব চী অনুযায়ী ঋদণর পষরমাণ ষনর্ারণ
ব হদব.

ঋণ কমমকর্ম যর নযমঃ_______________________________________________________ঋণ কমমকর্ম যর স্বযক্ষরঃ___________________________
ঋণ কমমকর্ম যর পদে ঃ______________________________________________________কমমকর্ম যর আই বি নম্বরঃ_________________________
৫। শাখা সুপারিশঃ

ে্েস্থযপবকর নযমঃ____________________________________________পদে ঃ_____________________ স্বযক্ষর এোং
র্যবরখঃ_______________________________

ফরম – ১
(ঋণ আবেদন ফরম)

6। প্রধান কােণািটয়ি সুপারিশঃ

মঞ্জুর কত র্ ঋবণর পবরমযন_____________________________________টযকয,
মমিযদ________________________________________

সুবদর হযর ____________%,

বেবশষ শর্ম যেল ঃ (যবদ থযবক)

সুপযবরশকযবর কমমকর্ম যর স্বযক্ষরঃ ______________________
সুপযবরশকযবর কমমকর্ম যর নযমঃ ________________________
সুপযবরশকযবর কমমকর্ম যর পদে _______________________
7। ঋণ িঞ্জুরি / বারতিঃ
ঋণ মঞ্জুর করয হল
প্রস্তযবের্ শর্ম অনুযযি

ঋণ মঞ্জুরকযর র স্বযক্ষরঃ____________________
পদে ঃ
____________________
র্যবরখঃ
____________________
বনবনযক্ত কযরবণ ঋণ প্রস্তযে েযবর্ল করয হলঃ

ঋণ মঞ্জুরকযর র স্বযক্ষরঃ____________________
পদে ঃ
____________________
র্যবরখঃ
____________________

সুপযবরশকযবর কমমকর্ম যর স্বযক্ষরঃ ______________________
সুপযবরশকযবর কমমকর্ম যর নযমঃ ________________________
সুপযবরশকযবর কমমকর্ম যর পদে _______________________

