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িব�ি�/�না�শ

�কা�ািনেত িব�মান “�হিনম �াণ/জিম�য়/��াট�য় ঋণ নীিতমালা-২০১৬” ও পরবত� সংেশাধনী নীিতমালা �মাতােবক ২০২১-২০২২ অথ � বৎসেরর

বােজট সং�ােনর িবপরীেত �কা�ািনর �ায়ী কম �কত�া ও কম �চারীগেণর িনকট হেত ১) িনজ� মািলকানাধীন জিমর উপর বাড়ী িনম �াণ, ২) জিম�য়, ৩)

�তির বাড়ী/��াট �য়, ৪) িনজ� মািলকানাধীন জিমর উপর িনিম �ত বাড়ী সং�ার, স�সারণ বা �নঃিনম �াণ, ৫) � উে�ােগ বা �হিনম �াণ ঋেণর মা�েম

িনিম �ত বাড়ী সং�ার, স�সারণ বা �নঃ িনম �াণ, ৬) সং�ার (িরক��াকশন ও িরিপয়ার) এবং ৭) িনিম �ত বাড়ী �নঃিনম �াণ কােজর �য �কান এক�র
িবপরীেত ঋণ/স�রক ঋণ িবতরেণর িনিম� িন�বিণ �ত শত�াবলী�রণ সােপে� িনধ �ািরত ফরেম দরখা� আ�ান করা যাে� : 

১. �হিনম �াণ/জিম�য়/��াট�য় ঋেণর জ� আেবদনকারী কম �কত�া/কম �চারীেক �কা�ািনর �ায়ী কম �কত�া/কম �চারী হেত হেব এবং চাকিরকাল এ
িব�ি� জািরর  তািরখ অ�যায়ী ��নতম ০৮ (আট) বছর হেত হেব। একজন �ায়ী কম �কত�া-কম �চারী িপআরএল (অবসর উ�র ��) এ গমেনর
০৩ (িতন) বছর �ব � পয �� এ ঋণ �াি�র �যা� বেল িবেবিচত হেবন। 

২. কম �কত�া/কম �চারীর ১৫০ (একশত প�াশ) মােসর �লেবতেনর সমপিরমাণ অথ �, তেব সেব �া� ৩৫.০০ (�য়ি�শ) ল� টাকা ঋণ �েদয় হেব।
৩. �দ� ঋেণর উপর ৫% হাের বািষ �ক সরল �দ ধায � করা হেব। 
৪. অিভ�� �কান কম �কত�া-কম �চারী এ ঋণ পাওয়ার �যা� িবেবিচত হেবন না। 
৫. �ামী-�ী উভেয় �কা�ািনেত কম �রত থাকাকালীন একই জিম/বািড়র িবপরীেত উভয়েক এ ঋণ ম�র করা হেব না। তেব িভ� জিম/বািড়র

মািলকানার িবপরীেত উভয়েক এ ঋণ ম�র করা হেব। 
৬. �কা�ািনেত �ি� িভি�ক/খ�কালীন/��ষেণ/িলেয়েন িনেয়ািজত �কান কম �কত�া/কম �চারী এ ঋণ পাওয়ার �যা� িবেবিচত হেবন না। তেব

�কা�ািনর �ায়ী কম �কত�া/কম �চারী অ�� ��ষেণ কম �রত থাকেল িতিন এ নীিতমালার আওতায় এ ঋণ পাওয়ার �যা� িবেবিচত হেবন। 
৭. �মে�াপিলটন এলাকা, �পৗর এলাকা, উপেজলা/ইউিনয়ন পিরষেদর আওতাধীন এলাকায় বসতবাড়ী �তরীর উে�ে� �হিনম �াণ/জিম�য়/

��াট�েয়র জ� এ ঋণ �দান করা হেব। 
৮. �হিনম �াণ/জিম�য়/��াট�য় ঋণ �দােনর ��ে� আেবদনকারী কম �কত�া-কম �চারীেদর (�যাগদােনর িভি�েত) �জ��তা অ�যায়ী অ�ািধকার

িভি�েত আেবদন িবেবচনা করা হেব। তেব এ সং�া� কিম� �য �কান কম �কত�া/কম �চারীর আেবদন �ি�স�ত কারেণ িবেশষ িবেবচনায় ঋণ
�দােনর �পািরশ করেত পারেব। 

৯. �য সকল কম �কত�া/কম �চারীর িনজ� �কান বািড় �নই বা যারা �কা�ািনর ঋেণ ইতঃ�েব � বািড় িনম �াণ কেরনিন, �হিনম �াণ/জিম�য়/��াট�য়
ঋণ �াি�র ��ে� তােদর িবষয়� অ�ািধকার পােব। 

১০. আেবদন �াি� সােপে� �কা�ািনেত কম �রত কম �কত�া ও কম �চারীেদর সং�া�পািতক হাের উ� অি�ম/ঋণ �দান করা হেব। এে�ে�
আেবদনকারী কম �কত�া ও কম �চারীগেণর চা�িরেত �-� পেদ �যাগদােনর তািরখ অ�যায়ী �থক �জ��তার তািলকার িভি�েত �জ��তা
অ�যায়ী এবং �কা�ািন ক��ক গ�ত কিম�র �পািরেশর িভি�েত উ� অি�ম �েদয় হেব। �কান ক�াটাগিরেত আেবদন পাওয়া না �গেল অ�
ক�াটাগিরর জ� স�দয় অথ � আেবদনকারীগেণর অ��েল বরা�েযা� হেব।  

১১.   এ নীতমালা �বত�েনর �েব � �য সকল কম �কত�া-কম �চারী এ ঋণ �হণ কেরেছন তারাও এ নীিতমালার অধীেন �া�তা  সােপে� স�রক ঋণ
�হণ করেত পারেবন। এ�প ��ে� স�দয় ঋণ এ নীিতমালা �ারা িনয়ি�ত হেব। �থমবার ঋণ  �দােনর ��ে� ৬০% এবং স�রক ঋণ �দােনর
��ে� ৪০% আেবদনপ� �থকভােব (ন�ন ও �রাতন) �জ��তার  িভি�েত ঋণ �দান করা হেব। �কান ক�াটাগিরেত আেবদন পাওয়া না �গেল
অ� ক�াটাগিরর জ� স�দয় অথ �   আেবদনকারীগেণর অ��েল বরা�েযা� হেব। 



১২. আেবদনকারী কম �কত�া/কম �চারীর িপএফ (িনজ� অংশ ও �কা�ািনর অংশ) এর অ��েল জমা�ত অংশ এবং ��া�ই� বাবদ �া�� �মাট
অেথ �র পিরমাণ অ�যায়ী এ ঋেণর পিরমাণ িনধ �ারণ করা হেব। তেব সংি�� ঋণ �হীতার িপএফ (িনজ� অংশ ও �কা�ািনর অংশ) এবং
�পনশন/��া�ই� �া�তার িভি�েত �া� �মাট অেথ �র পিরমাণ অেপ�া �েদয় ঋেণর পিরমাণ �বিশ হেল সংি�� ঋণ �হীতােক অব�ই �হীত
ঋেণর মা�েম িনিম �ত বাড়ী বা �য়�ত জিম/��ােটর ব�িক দিলল স�াদন�ব �ক উ� জিম/বাড়ী/��ােটর �ল দিলল �কা�ািনেত জমা �দান
করেত হেব। যা ঋেণর স�দয় অথ � (আসল ও �দ) পিরেশাধ সােপে� �ফরত �দান করা হেব। যােদর িপএফ (িনজ� অংশ ও �কা�ািনর
অংশ) এবং �পনশন/��া�ই� বাবদ �া� অেথ �র পিরমাণ �েদয় ঋেণর সমান বা �বশী �সে�ে� ব�কী দিলল স�াদেনর �কান �েয়াজন �নই।
 

১৩. জিম�য়/�হিনম �াণ/বাড়ী বা ��াট �য়/িরক��াকশন ও িরিপয়ািরং এর জ� আেবদনকারী কম �কত�া/কম �চারীর �া� মািসক �বতন হেত �হীত
ঋেণর মািসক িকি� ও অ�া� কত�ন (যিদ থােক) এর পর মািসক িনট (Net) �া� �বতন �া� সব �সা�ে� �বতন (Gross Salary)
এর এক-�তীয়াংশ হেত হেব। 

১৪. ঋেণর �দয় টাকা �ই িকি�েত �দান করা হেব। �থম বার জিম�য়/�হিনম �াণ/��াট�য় ইত�ািদর জ� ঋণ �দােনর ��ে� ১৩তম মাস হেত
এবং একািধকবার স�রক ঋণ �হণকারীেদর ��ে� ঋণ �দােনর পরবত� মাস হেত ঋেণর অথ � সেব �া� ১৮০ (একশত আিশ) িকি�েত আসল
ও �দসহ মািসক �বতন হেত কত�েনর মা�েম আদায় করা হেব। �কান কম �কত�া-কম �চারীর চাকিরকােলর মে� �হীত ঋেণর অথ � �দ-আসেল
পিরেশাধ না হেল অবিশ� অথ � সংি�� কম �কত�া/কম �চারীর অবসর �হণকােল �া� তার �ড়া� ��া�ই�/আ�েতািষক ও ভিব� তহিবল হেত
আদায়/সম�য় করা হেব। 

১৫. সংি�� কম �কত�া/কম �চারী ক��ক �কা�ািন হেত �হীত অ�া� খােতর ঋণ, �হিনম �াণ/জিম�য়/��াট�য় ঋণ ম�রীর ��ে� �কান �িতব�ক
হেব না। আেরা উে�� �য, �কা�ািন হেত �হীত ঋণ/অি�ম এক� অ��র ��ে� �িতব�ক হেব না। 

১৬. �হিনম �াণ/জিম�য়/��াট�েয়র জ� িসিলং অ�যায়ী কম �কত�া/কম �চারীগণ �থমবার ঋণ �াি�র পর িনিম �ত বািড়/��ােটর সং�ার, স�সারণ,
�নঃিনম �াণ কােজর জ� পরবত�েত একািধকবার �া�তা অ�যায়ী স�রক ঋণ (ঋেণর িসিলং সমেয় সমেয় �ি� করা হেল) �হণ করেত
পারেবন এবং ঋেণর �দসহ আসল টাকা অবিশ� চাকিরকােলর মে� �ড়া� �দনা-পাওনা িন�ি�র সময় সম�য়/আদায়েযা� হেব। তেব
উপ��/িবেশষ কারেণ অবসর �হেণর �া�ােল ঋেণর অথ � অপিরেশািধত থাকেল তা �পনশন/আ�েতািষক হেত সম�য় করা হেব মেম � ঋণ
�হণকারীেক অি�কারনামা �দান করেত হেব। চ�াকাের ঋণ িবতরেণর �িবধােথ � স�রক ঋণ �হেণর ��ে� �ব �বত� ঋণ �হেণর পর ০৩
(িতন) বছর অিত�া� না হেল িতিন স�রক ঋণ �হেণর �িবধা �া� হেবন না। 

১৭. ঋণ খােত �কা�ািনর বােজট বরা� থাকা সােপে� িনধ �ািরত তািরেখর মে� �া� আেবদনপ�স�হ আেবদনকারী কম �কত�া/কম �চারীেদর
(�যাগদােনর িভি�েত) �জ��তা িবেবচনায় অ�ািধকার িভি�েত �েযাজ� িসিলং অ�যায়ী জিম/��াট �য় এবং �হিনম �াণ/িনিম �ত বাড়ী
সং�ােরর জ� �কা�ািনর ঋণ িবতরণ সং�া� কিম�র �পািরশ ও ক��পে�র অ�েমাদন�েম এ ঋণ ম�র করা হেব। 

১৮. �কা�ািনর অ�েমািদত বােজট বরাে�র মে� এ ঋণ �দান সীমাব� রাখা হেব।  
১৯. অস�ণ � ও �ল ত� স�িলত আেবদনপ� সরাসির বািতল বেল গ� হেব। 
২০.  এত��তীত অ�া� শত�।

উপ� �� শত� �িতপালন সােপে� �হিনম �ােণর জ� ঋণ/স�রক ঋণ �হেণ আ�হী কম �কত�া-কম �চারীগণেক যথাযথ ক��পে�র মা�েম িনধ �ািরত ফরেম

আেবদন করেত হেব। আেবদনপ� িব�ি� জািরর ১৫ (পেনর) কায � িদবেসর মে� অব�ই �শাসন িডিভশন/এইচ.আর িডপাট �েম� এ জমা �দান করেত

হেব। �কান�েমই িনধ �ািরত তািরেখর পর/িবলে� �া� আেবদনপ� �হণেযা� িবেবিচত হেব না। আেবদেনর জ� িনধ �ািরত ফরম �জনােরল এ�াডিমন শাখা

হেত সং�হ করা যােব। 

যথাযথ ক��পে�র অ�েমাদন�েম এ িব�ি� জাির করা হেলা। 

১১-১-২০২২

�মাঃ আ�ল কােসম �ধানীয়া

মহা�ব�াপক

�ফান: ০৭৫১-৬৩৮২৮

ইেমইল: gm.admin@pgcl.org.bd

সদয় অবগিতর জ� ��রণ করা হল (�জ��তার �মা�সাের নয়): 

১) �ব�াপনা পিরচালক, বড়��িরয়া �কাল মাইিনং �কা�ানী িলিমেটড (িবিসএমিসএল)
 

২) সকল মহা�ব�াপক, পি�মা�ল �াস �কা�ানী িলিমেটড
 ৩) মহা�ব�াপক (এলএনিজ) , এলএনিজ িডিভশন, �পা�িরত �া�িতক �াস �কা�ানী িলিমেটড

 
৪) উপ�ব�াপনা পিরচালক, আ�িলক িবপণন িডিভশন- নারায়ণগ� , িততাস �াস �া�িমসন এ�া� িডি�িবউশন �কা�ানী িলিমেটড



৫) মহা�ব�াপক, �শাসন িডিভশন, ��রবন �াস �কা�ানী িলিমেটড

৬) সকল উপ-মহা�ব�াপক, পি�মা�ল �াস �কা�ানী িলিমেটড
 

৭) উপ-মহা�ব�াপক, ই�েপকশন ও �সইফ� িডপাট �েম�, বাংলােদশ �তল, �াস ও খিনজ স�দ করেপােরশন (�পে�াবাংলা)
 ৮) উপ-মহা�ব�াপক, মােক��ং িডপাট �েম� (দি�ণ), ��রবন �াস �কা�ানী িলিমেটড

 
৯) সকল �ব�াপক, পি�মা�ল �াস �কা�ানী িলিমেটড

১০) �ব�াপক, উে�ালন িডপাট �েম�, বাংলােদশ �তল, �াস ও খিনজ স�দ করেপােরশন (�পে�াবাংলা)
 

১১) �ব�াপক, আইিস� শাখা, পি�মা�ল �াস �কা�ানী িলিমেটড (�কা�ািনর ওেয়ব সাইেট �কােশর অ�েরাধ�েম)
১২) �ব�াপক, �ানীয় �িশ�ণ শাখা, বাংলােদশ �তল, �াস ও খিনজ স�দ করেপােরশন (�পে�াবাংলা)

 
১৩) �ব�াপক, বা�বায়ন-পরীিব�ণ িডপাট �েম�, বাংলােদশ �তল, �াস ও খিনজ স�দ করেপােরশন (�পে�াবাংলা)

১৪) �ব�াপক, এলএনিজ �সল, বাংলােদশ �তল, �াস ও খিনজ স�দ করেপােরশন (�পে�াবাংলা)
 

১৫) সকল উপ-�ব�াপক, পি�মা�ল �াস �কা�ানী িলিমেটড
 ১৬) উপ�ব�াপক, বােজট ও মিনটিরং (সদর দ�র), বাংলােদশ �তল, �াস ও খিনজ স�দ করেপােরশন (�পে�াবাংলা)

 
১৭) উপ-�ব�াপক (সম�য়), �ব�াপনা পিরচালক এর দ�র, পি�মা�ল �াস �কা�ানী িলিমেটড

১৮) সকল সহকারী �ব�াপক ও সমমােনর কম �কত�া, পি�মা�ল �াস �কা�ানী িলিমেটড
 

১৯) সকল সহকারী কম �কত�া ও সমমােনর কম �কত�া, পি�মা�ল �াস �কা�ানী িলিমেটড
 ২০) �না�শ �বাড �।

 
২১) সহকারী কম �কত�া, ��িনং শাখা, জালালাবাদ �াস �া�িমসন এ�া� িডি�িবউশন িসে�ম িলিমেটড

২২) সহকারী সম�য় কম �কত�া, �জনােরল সািভ �স �সকশন, ��রবন �াস �কা�ানী িলিমেটড
 

২৩) সকল পেদর কম �চারী, পি�মা�ল �াস �কা�ানী িলিমেটড
 



পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস ক াম্পানী শ্চলশ্চমটেড 

(টপটরাবাাংলার এ টি ক াম্পাশ্চন) 
নল া, শ্চসরাজগঞ্জ।  

 

গৃহশ্চনম মাটের উটেটে জশ্চমক্রয়/গৃহশ্চনম মাে/ফ্ল্যাে ক্রয় ঋে/সম্পূর  ঋটের আটবদনপত্র  

(অর্ ম বৎসর: ২০২১-২০২২)  
(প্রট াজয  লামগুটলা পূরে  রটে হটব) 

 

০১। আটবদন ারীর নাম (স্পষ্ট অক্ষটর) :  

০২। শ্চপো/স্বামীর নাম :  

০৩।  ) বেমমান ঠি ানা  : গ্রাম/মহল্লা------------------------------- ডা ঘর----------------------

উপটজলা-----------------------------------কজলা---------------------- 

খ) স্থায়ী ঠি ানা : গ্রাম/মহল্লা------------------------------- ডা ঘর----------------------

উপটজলা-----------------------------------কজলা---------------------- 

০৪। পদশ্চব ও ব্যশ্চিগে ক াড নাং :  

০৫। চা শ্চরটে ক াগদাটনর োশ্চরখ : পদশ্চব-----------------------------, োশ্চরখ------------------------------ 

০৬। শ্চপশ্চজশ্চসএল-এ ক াগদাটনর োশ্চরখ :  

০৭। শ্চবজ্ঞশ্চি জাশ্চরর োশ্চরখ :  

০৮। শ্চবজ্ঞশ্চি জাশ্চরর োশ্চরখ অনু ায়ী কমাে চা শ্চর াল :  

০৯। জন্ম োশ্চরখ :  

১০। শ্চবজ্ঞশ্চি জাশ্চরর োশ্চরখ অনু ায়ী বয়স : ---------------বৎসর-----------------মাস------------------শ্চদন 

১১। জােীয়ো :  

১২। কবেনটেল :  

১৩। বেমমান মূলটবেন :  

১৪। ইেঃপূটব ম শ্চপশ্চজশ্চসএল হটে গৃহীে ঋটের শ্চববরে  : ১.  ) গৃহশ্চনম মাে ঋে : পশ্চরমাে--------------------অর্ ম বছর------------- 

খ) মাশ্চস  শ্চ শ্চির পশ্চরমাে (সুদসহ)--------------------------------- 

২.  ) কমাের সাইট ল ঋে: পশ্চরমাে--------------- অর্ ম বছর-----------    

    খ) মাশ্চস  শ্চ শ্চির পশ্চরমাে (সুদসহ) : -------------------------------

৩.  )  শ্চম্পউোর ঋে : পশ্চরমাে--------------- অর্ ম বছর--------------- 

    খ) মাশ্চস  শ্চ শ্চির পশ্চরমাে (সুদসহ) : ------------------------------ 

১৫। আটবদনকৃে ঋে গ্রহটের উটেে/খাে (শ্চবজ্ঞশ্চি 

কমাোটব  ক ট ান এ টি খাে উটল্লখ  রুন) 

:  

১৬। জশ্চম/দালান/ফ্ল্যাে ইেযাশ্চদর অবস্থান ও শ্চববরে :  

  ) কমটরাপশ্চলেন/শ্চমউশ্চনশ্চসপ্যাল/টপৌর এলা ার নাম :  

 খ) উপটজলার নাম :  

 গ) কজলার নাম :  

 ঘ) কমৌজার নাম  :  

 ঙ) শ্চসএস খশ্চেয়ান নম্বর :  

 চ) শ্চসএস প্লে নম্বর :  

 ছ) এস, এ খশ্চেয়ান নম্বর :  

 জ) এস, এ প্লে নম্বর :  

 ঝ) আর, এস খশ্চেয়ান নম্বর :  

 ঞ) আরএস প্লে নম্বর :  

 ে) কচৌহশ্চে  :  

 পূব ম :  

 পশ্চিম :  

 উত্তর :  

 দশ্চক্ষে :  

১৭। গৃহশ্চনম মাটের উটেটে …………………………  াটজ ক ান প্র ার  ঋে ইেঃপূটব ম কপটরাবাাংলা বা এর অধীন অন্য 

ক ান ক াম্পাশ্চন হটে গ্রহে  টরটছন শ্চ না, গ্রহে  টর র্া টল োর শ্চববরে (গৃহীে ঋটের শ্চববরে, অর্ ম বছর ও ো ার পশ্চরমাে 

উটল্লখসহ):……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 
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১৮। জশ্চম/দালান/ফ্ল্যাে ইেযাশ্চদ ক ান ব্যশ্চি/প্রশ্চেষ্ঠাটনর শ্চন ে বন্ধ  

কদওয়া হটয় র্া টল োর পূে ম শ্চববরে 

:  

১৯। জশ্চম/দালান/ফ্ল্যাে ইেযাশ্চদ ক  ক ান ধরটনর ঝাটমলামুি শ্চ না 

এবাং ঋটের জন্য ক্রয়েব্য জশ্চম/দালান/ফ্ল্যাে বা শ্চনশ্চম মে বাড়ীটে 

ঋে গ্রহীোর মাশ্চল ানা, অশ্চধ ার ও প্রকৃে দখল আটছ শ্চ না োর 

শ্চববরে 

:  

২০। ক্রয়েব্য জশ্চম/শ্চনশ্চম মে দালাটনর প্রাক্কশ্চলে খরটচর পশ্চরমাে :  
২১। অশ্চধ াশ্চচে ঋটের পশ্চরমাে :  
  
 

কনাে: গৃহশ্চনম মাে ঋে মঞ্জুশ্চরপটত্রর চাশ্চহদা কমাোটব  সাংশ্চিষ্ট  াগজাশ্চদ 

পরবেীটে অবেই দাশ্চখল  রটে হটব।  
 আটবদন ারীর স্বাক্ষর :   

নাম : ----------------------------------------------------- 

পদশ্চব : ---------------------------------------------------------- 
শ্চডশ্চিশন/শ্চডপাে মটমন্ট: -------------------------------------------- 
শাখা : ----------------------------------------------------------- 

োশ্চরখ : --------------------------------------------------------- 
 

আশ্চম এ মটম ম কঘাষো  রশ্চছ ক , এ আটবদনপটত্র উশ্চল্লশ্চখে স ল েথ্যাশ্চদ আমার জ্ঞানেঃ সেয এবাং আশ্চম হলফ  টর বলশ্চছ ক , আশ্চম ক ান েথ্য 

কগাপন  শ্চর নাই। 
 

সেযায়ন ারীর স্বাক্ষর :  

নাম : ------------------------------------------------------------- 

পদশ্চব : ----------------------------------------------------------- 

োশ্চরখ : ---------------------------------------------------------- 

 

স্বাক্ষীর স্বাক্ষর :   

নাম : ------------------------------------------------------------ 

শ্চপোর নাম : -----------------------------------------------------

কপশা : ------------------------------------------------------------ 

স্থায়ী ঠি ানা : ----------------------------------------------------

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

োশ্চরখ : ---------------------------------------------------------- 

আটবদন ারীর স্বাক্ষর :   

নাম : -----------------------------------------------------------

পদশ্চব : ----------------------------------------------------------

োশ্চরখ : --------------------------------------------------------- 

 

 
প্রশ্চে : মহাব্যবস্থাপ  (প্রশাসন) 

         শ্চপশ্চজশ্চসএল, নল া, শ্চসরাজগঞ্জ।  

 
 

আটবদন ারীর শ্চনয়ন্ত্রে ারী  ম ম েমা  র্তম  প্রশ্চেস্বাক্ষরট াগ্য সনদপত্র : 

 
আশ্চম এ মটম ম কঘাষো  রশ্চছ ক , আমা  র্তম  গৃহীে ঋে আমার শ্চনটজর বসবাটসর শ্চনশ্চমত্ত ………………………….. াটজ খরচ 

 রব। পরবেীটে এ চুশ্চি িঙ্গ  রটল ক াম্পাশ্চনর শ্চবদ্যমান গৃহশ্চনম মাে/জশ্চমক্রয়/ফ্ল্যােক্রয় ঋে নীশ্চেমালা কমাোটব  বশ্চে মে  াটজ গৃহীে 

ঋে/সম্পূর  ঋে-এর সম্পূে ম ো া সুদসহ এ  শ্চ শ্চিটে ক াম্পাশ্চনট  কফরে শ্চদটে বাধ্য র্া টবা।  

 

 
    

আটবদন ারীর শ্চনয়ন্ত্রে ারী  ম ম েমার স্বাক্ষর :  

নাম : ----------------------------------------------------------- 

পদশ্চব : ---------------------------------------------------------- 

োশ্চরখ : --------------------------------------------------------- 

 

আটবদন ারীর স্বাক্ষর :  

নাম : ----------------------------------------------------------

পদশ্চব : ---------------------------------------------------------

োশ্চরখ : -------------------------------------------------------- 

 
 

শ্চব.দ্র. শ্চনয়ন্ত্রে ারী  ম ম েমা বলটে শ্চডশ্চিশন/শ্চডপাে মটমন্ট/শাখা প্রধান/ইনচাজম ক  বুঝাটব।  
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