বফসক ফযাংক সরসভটেড
.................................................. াখা
স্বল্পটভয়াসি কৃ সল (পর) ঋটেয অটফিন ত্র
িযখাস্ত গ্রটেয তাসযখঃ .........................

ঋে সাফ নম্বযঃ ..................................

ফযফস্থাক
....................................... াখা
বজরা .....................................।
সফলয়ঃ ................................................................... চাটলয জনয ঋে প্রিান প্রটঙ্গ।
জনাফ,
অসভ/অভযা অনায ফযাংক াখা টত ............................ র্থফছটযয য ঋে গ্রটে আচ্ছু ক এফং এতিুটেটয সনম্নসরসখত
তর্যাফরী যফযা কসযটতসছ।
১। অটফিনকাযীয নাভঃ ...................................................................................................... ফয়ঃ ......................
২। সতা/স্বাভীয নাভঃ ..........................................................................................................................................
৩। ভাতায নাভঃ .................................................................................................................................................
৪। ূেথ ঠিকানা, গ্রাভঃ .................................................................... ডাকঘযঃ ......................................................
আউসনয়নঃ ..................................................................... র্ানা/উটজরাঃ .......................................................
বজরাঃ ................................................................................................
৫। জাতীয় সযচয় ত্র নম্বযঃ .......................................................................
৬। বভাফাআর নম্বযঃ .....................................................................................
৭। অটফিনকৃ ত ঋটেয ংসিষ্ট চালাধীন জসভ ও উৎ.াসিতপটরয সফস্তাসযত সফফযেঃবভৌজায নাভ
খসতয়ান নং
িাগ নং
জসভয সযভান
উৎগাসিতফয
প্রার্ীত
পটরয নাভ
ঋে/সফসনটয়াটগয
সযভান
(ক) সনজ ভাসরকানাধীন
(খ) ফগথা চালাধীন
(গ) সরজ জসভ
৮। ঋটেয জাভানতঃ প্রিত্ত ঋটেয সফযীটত উৎ.াসিতফয/উৎ.াসিতয ফযাংটকয সনকে ফন্ধক র্াসকটফ।
৯। সযটাধ দ্ধসত ও ঋটেয বভয়ািঃ ংসিষ্ট য ঋে গ্রটেয সিন আটত ফযাংক কতৃথ ক সনধথাসযত ভটয়য ভটধয ুি সযটাধটমাগয।
১০। ফতথ ভান িায়টিনায সযভানঃ সযটাসধত ঋটেয সযভানঃ ( ক) স্বল্প বভয়াসি ঋেঃ
(
খ) বভয়াসি ঋেঃ
১১। অসভ/অভযা এআ ভটভথ বঘালো কসযটতসছ বম, ত্র অটফিনটত্র িাসখরকৃ ত ভগ্র তর্যাফরী ম্পূেথ সনবুথ র ও তয। অসভ/অভযা এআ ভটভথ
প্রসতশ্রুসত ও ংগীকায কসযটতসছ বম, ভঞ্জুযীকৃ ত ঋে উৎ্াসিতফযসনসিথ ষ্ট পর উৎমািটনযকাটজ মর্ামর্বাটফ ফযফায কসযফ এফং এআ র্থ
বকানক্রটভআ নয বকান কাটজ ফযফায কসযফ না। অসভ/অভযা অটযা ংগীকায কসযটতসছ বম, ভঞ্জুযীকৃ ত ঋটেয সযটপ্রসিটত ফযাংক অটযাসত
কর তথ াফরী মর্ামর্বাটফ ভাসনয়া চসরফ এফং গৃীত ঋে উৎ্াসিতপর সফক্রয় কসযয়া ভয়ভত ুি ম্পূেযথ টূ  ঋন সযটাধ কসযফ।
নযর্ায় প্রচসরত অআটনয অওতায় অিারটত ভাভরা িাটয়য/বকটয ভাধযটভ ফযাংক অভায সনকে আটত ভুিয় াওনা অিাটয়য ফযফস্থা গ্রে
কসযটত াসযটফ।

অটফিনকাযীয স্বািয/টিসয নাক্তকাযীয স্বািয
নাভঃ .............................................................
সতায নাভঃ ...................................................
ূেথ ঠিকানাঃ ...................................................
১২। ঋে ভঞ্জুযকাযীয সফফযে/তথ াফরী (ংসিষ্ট াখা কতৃথ ক ূযেীয়):

অটফিানকাযী(গে)য স্বািয/টিস

(ক) ভঞ্জুযীকৃ ত বভাে ঋটেয সযভানঃ

োকা ......................................................
কর্ায় ................................................................................................. ভাত্র।
(খ) ভঞ্জুযীয তাসযখঃ .........................................................
(গ) জাভানতঃ উৎযাসিতয ও ভজুত য
(ঘ) ুটিয াযঃ ফসলথক ............% াটয যর ুি প্রটমাজয আটফ। ুি ায সযফতথ নীর। ফযাংক কতৃথ ক ুি ায সযফতথ ন কযা আটর
সযফতীত ুি ায প্রটমাজয আটফ।
(ঙ) ঋটেয ধযনঃ
(চ) ঋটেয বভয়াি ও সযটাধ দ্ধসতঃ
(ছ) পরওয়াযী ঋটেয সযভানঃ
পটরয নাভ
নগি োকা
উকযে
বভাে োকা
ঋটেয সযভান
সফতযটেয
সযটাটধয
তাসযখ
তাসযখ
(োকায়)
১
২
৩

তাসযখঃ .........................................

.............................................................
ঋে ভঞ্জুযকাযী কভথকতথ ায স্বািয ও ীর

১৩। বমটতু অভাটক/অভাসিগটক বফসক ফযাংক সরসভটেড, ................................................ াখা টত ১২ নং নুটচ্ছটি ফসেথত তথ াফরীটত
বভাে োকা ....................................... ( কর্ায়ঃ ..........................................................................) য ঋে ভঞ্জুয কযা আয়াটছ,
বটতু অসভ/অভযা এতদ্বাযা ংগীকায কসযটতসছ বম, অভায/অভাটিয অটফিনটত্র ফসেথত জসভটত বম যাসি উৎ্ন্নআটফ তৎভুিয়
উৎাসিতএফং ভজুত যাসি মা অভায/অভাটিয সনজ বপজটত ফা নয কাাটযা বপজটত অটছ/র্াসকটফ ফা নয স্থাটন বনওয়া আটতটছ ফা
আটফ তাা উক্ত ঋটেয জাভানত স্বযূ গেয আটফ এফং ঋে সযটাধ না কযা মথন্ত ফযাংটক সনকে িায়ফদ্ধ র্াসকটফ। প্রটয়াজনটফাটধ ফযাংক উক্ত
যাসি র্ফা অটফিনটত্র উটেসখত সনজ ভাসরকানাধীন জসভ সফক্রয় কসযয়া ফযাংটকয ঋে ফাফি াওনা অর ও ুি অিায় কসযয়া সনটত
াসযটফ। আাটত অভায/অভাটিয বকান ওজয অসত্ত র্াসকটফ না, বকান অসত্ত র্াসকটর তাা অআনগত গ্রায আটফ। ফযাংক আটত গৃীত ঋে
সযটাধ না কযা মথন্ত তপীটর ফসেথত সনজ ভাসরকানাধীন জসভ কাাটযা সনকে িায়ফদ্ধ/স্তান্তয কসযফ না এফং জসভয খাজনাসি সনয়সভত
সযটাধ কসযফ। উটযাক্ত তথ াফরীটত ফযাংক কতৃথ ক ভঞ্জুযীকৃ ত বভাে োকা ................................ (
কর্ায়ঃ
..........................................................................) ঋটেয জনয ত্র িসরর বস্বচ্ছায় ও স্বজ্ঞাটন ম্পািন কসযরাভ।
চু সক্ত ম্পািটনয তাসযখঃ .................................

অটফিানকাযী(গে)য স্বািয/টিস

১৪। াখায ংসিষ্ট কৃ সল ঋে কভথকতথ ায ুাসযঃ অটফিনকাযী কতৃথ ক উটযাক্ত তর্যাফরী অসভ টযজসভটন সযিথন/ িাসখরকৃ ত তর্যাসি ও
িসররাসি মাটরাচনা কসযয়া ন্তুষ্ট আয়া নি প্রিান কসযটতসছ বম, ফসেথত তর্যাফরী তয ও সনবুথ র। অটফিনকাযীটক চরসত বভৌুটভ সনটম্নাক্ত
যাসি উৎ্াাি
রটিয
ন ............................................ োকা ঋে ভঞ্জুযীয ুাসয কসযটতসছ।
পটরয নাভ

জসভয সযভান

ঋটেয সযভান

(ক)
(খ)
(গ)
১৬। ঋে/সফসনটয়াগ অটফিন সফটফচনা কযা না আটর তাায কাযেঃ
তাসযখঃ .........................................

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

-: রপনাভা :-

াখা কৃ সল ঋে কভথকতথ ায স্বািয ও ীর

(ক) জাসভনিাটযয রপনাভাঃ ( ফগথা চালীটিয বিটত্র ভাসরক ও নযানয বিটত্র প্রটয়াজনটফাটধ সযফাটযয িযফৃন্দ/ অত্নীয়স্বজন র্ফা
আউসনয়ন সযলটিয বচয়াযভযান/বভম্বায র্ফা ংসিষ্ট ফযাংটকয গ্রাক জাসভনিায আটত াসযটফ)
অসভ এআ ভটভথ সনশ্চয়তা প্রিান কসযটতসছ বম, উটযাক্ত ঋে গ্রীতায নুকূটর ভঞ্জুযীকৃ ত ঋটেয োকা .............................. ( কর্ায়ঃ
..........................................................................) মর্াভটয় ুি/ভুনাপা ও নযানয খযচাসি সযটাধ কযা না আটর অসভ ঋে
গ্রীতায টি জাসভনিায সটটফ উক্ত ঋটেয ভুিয় োকা ুি ফযাংক কতৃথ ক চাসফাভাত্র সযটাধ কসযত ফাধয র্াসকফ।
তাসযখঃ .................................

জাসভিাটযয স্বািয/টিস
(টিআ আটর নাক্ত কসযটত আটফ)

টিসয নাক্তকাযীয স্বািয
জাসভনিাটযয নাভঃ .............................................................
নাক্তকাযীয নাভঃ ................................................
সতায নাভঃ .....................................................................
ঠিকানাঃ ...............................................................ূেথ ঠিকানাঃ ......................................................................
........................................................................... .......................................................................................
বভাফাআর নম্বযঃ ..................................................................
(খ) ফগথা চালীটিয ঋে প্রিাটনয বিটত্র জাসভনিায না াওয়া বগটর স্থানীয় গেযভানয ফযসক্ত/ফযাংটকয সনকে গ্রেটমাগয ফযসক্তয প্রতযয়ন ত্রঃ
এআ ভটভথ প্রতযয়ন কযা মাআটতটছ বম, উটযাক্ত ঋে গ্রীতা ফযসক্তগতবাটফ অভায ূফথ সযসচত। সতসন উটয ফসেথত তপীটরয জসভটত চাল
কসযটতটছন এফং গৃীত ঋে ব ভয়ভত সযটাধ কসযটফন। সযটাধ না কসযটর তাায কাছ বর্টক ফটকয়া অিাটয় অসভ ফযাংকটক
ফথাত্নকবাটফ ায়তা কসযফ।
তাসযখঃ .................................

প্রতযয়নকাযীয স্বািয/টিস
(টিআ আটর নাক্ত কসযটত আটফ)

টিসয নাক্তকাযীয স্বািয
প্রতযয়নকাযীয নাভঃ ............................................................
নাক্তকাযীয নাভঃ ................................................
সতায নাভঃ .....................................................................
ঠিকানাঃ ...............................................................ূেথ ঠিকানাঃ ......................................................................
........................................................................... .......................................................................................
বভাফাআর নম্বযঃ ..................................................................

