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১। আবফদনকাযীয নাভ (ফাাংরায়) : .................................................................................................. 

         (ইাংবযজীবে) : .................................................................................................. 
 

২। পোয নাভ       :     .................................................................................................. 
 

৩। ভাোয নাভ      : ................................................................................................. 

 

৪। স্বাভীয/স্ত্রী'য নাভ     : .................................................................................................. 
 

৫। জন্ োপযখ   : .................................................................................................. 
 

৬। ফেতভান ঠিকানা    : .................................................................................................. 

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

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

৭।  স্থায়ী ঠিকানা       : .................................................................................................. 

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

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

 

 

(ঠিকানা, ফপান নম্বয ফা ই-ফভইর পযফেতন হবর ো পরপখেবাবফ ব্াাংক এয াখা ফক জানাবে হবফ) 

 

৮। আবফদনকাযীয ফেরবপান নম্বয : .................................................................................................. 

৯। ল্যান্ড ফপান নম্বয : অপপে : ...................................  ফাো: ............................................ 

10| E-mail Address : .................................................................................................. 

11| জােীয় পযচয় ত্র নম্বয : .................................................................................................. 

12| ােবার্ ত নম্বয (মপদ থাবক) : .................................................................................................. 

13| e-TIN নম্বয   : .................................................................................................. 

 

14|  চাকুযীয পফফযণ    : অপপবেয নাভ (ঠিকানােহ) 

i) ................................................................................................................................................... 
 

ii) ভন্ত্রণারয়/পফবাগ/অপধদপ্তয/পযদপ্তয/পফবাবগয নাভ: 

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

iii) দফী : .......................................... iv) পজপএপ নম্বয: ................. 
 

v) 
 

cwiwPwZ b¤î t ................ 

vi) চাকুযীবে ফমাগদাবনয োপযখ: ....................................vii) ফেতভান বদ ফমাগদাবনয োপযখঃ ............................ 

viii) অফেয গ্রহবণয োপযখ:...........................................ix) ফগ্রড:............................................................... 

x) ফফেন ফের:.................................................... xi) মূর ফফেন: ....................................................... 

xii) েফ তবভার্ ফফেন (Gross pay) : ........................ xiii) আহপযে ফফেন (Take home pay) : ........................ 
 

১৫।  ফন্ধবকয জন্য প্রস্তাপফে েম্পপিয পফফযণ : ফজরায নাভ:  .................................................................... 

   থানায নাভ:  ..................................................................... 

   ফভৌজায নাভ: ..................................................................... 

   পেটি কব তাবযবনয নাভ:........................................................ 

   ফহাপডাং নম্বয:............................ ওয়াড ত নম্বয:......................... 

(ক) ফফেযকাপয প্লর্ : ফজ.এর নাং........................................................................ 

        পে.এে. খপেয়ান নাং- ..................পে.এে. দাগ নাং .................... 

   এে.এ খপেয়ান নাং-......................এে. এ দাগ নাং ..................... 

   আয. এ. খতিয়ান নম্বয: .............    আয. এ. দাগ নম্বয:........... 

   পফ.এে/পফআযএে খপেয়ান নম্বয: .............................................   

   পফ.এে/পফআযএে দাগ নম্বয: .................................................. 

   খাপযপজ খপেয়ান নম্বয:................খাপযপজ দাগ নম্বয:................... 

   Rwgi cwigvY:................................................................... 
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(খ) েযকাপয প্লর্ : ইজাযাদায কর্ততক্ষ:............................................................. 

        প্লর্ নম্বয:...................................ফযাড নম্বয:.......................... 

   ব্লক/ফেকন/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

   এেএ খপেয়ান নাং-......................এেএ দাগ নাং ....................... 

   আযএ খতিয়ান নম্বযঃ .................আযএ দাগ নম্বযঃ................. 

   পফ.এে/পফআযএে খপেয়ান নম্বযঃ .............................................   

   পফ.এে/পফআযএে দাগ নম্বযঃ .................................................. 

   খাপযপজ খপেয়ান নম্বযঃ................খাপযপজ দাগ নম্বযঃ................... 

(গ) জপভয চ ৌদ্দী : উত্তরযঃ ................................ দতির ঃ................................. 

   পূরফ বঃ.................................... তিরভঃ............................... 
 

১৬। (ক) আরফদনকৃি ঋর য তযভা  ............................. (কথায়) ...........................................................টাকা।          

 (খ) চে ততযয়ড:.......................................      (গ) তযরাধ চভয়াদ ............................................... ফছয। 

১৭। ফোনারী ব্াাংবক পযচাপরে ব্াাংক পহোবফয েথ্যঃ  

(১) াখায নাভঃ........................................................ (২) পহোফ নম্বযঃ.................................................  

 

(৩) পহোফ ফখারায োপযখঃ.............................................  (৪) পস্থপেঃ..................................................... 
 

১৮। তযফারযয চভাট দস্যঃ  

 

দস্যগর য নাভ  ফয়  ম্পকব  

(১)    

(২)     

(৩)    

(৪)    

  

১৯। ইিঃপূরফ ব অন্য চকান ব্াাংক/আতথ বক প্রতিষ্ঠান রি চকান ঋ  ে  করযরছন তক? ে  করয থাকরর িায তফফয ঃ  

ব্াাংক/আতথ বক 

প্রতিষ্ঠারনয নাভ  

গৃীি  

ঋর য 

তযভা   

সুরদয  

ায  

তযরাধ 

চভয়াদ  
ের য উরদ্দশ্য  

ঋ তিতি 

ও িাতযখ  
জাভানরিয িথ্য  

     
  

 

 

২০। 

 

আপন অন্য কাবযা ঋবণয জন্য জাপভনদায আবেন পক? থাকবর োয পফফযণঃ 

(১) ব্াাংক ও াখায নাভ: .....................................................................................................................  

(২) ঋণগ্রহীোয নাভ ও ঠিকানা:  .............................................................................................................. 

(৩) ঋবণয ধযণ : ............................... (৪) ঋবণয পযভাণ : ......................(৫) সুদ হায : ................................ 

(৬) পযবাধ ফভয়াদ : .............................(৭) ফেণীভান : ........................................................................ 

 

২১। 

 

আনায পযফাবযয ফকান েদস্য এই ব্াাংক হবে ফকান ঋণ গ্রহণ কবযবেন পক অথফা ঋবণয জন্য আবফদন কবযবেন পক?  

কবয থাকবর োয পফফযণঃ  

(১) াখায নাভঃ ................................... (২) ঋবণয ধযণঃ................. (৩) ঋবণয পযভাণঃ ............................  

(৪) আনায োবথ েম্পকতঃ ................................ (৫) ফেণীভানঃ ................................................................ 

২২।  আতন অন্য চকান িথ্য ফা তফফয  তদরি  াইরর িা এখারন তরতফদ্ধকয ঃ  

 

 

 
  

আতভ এই ভরভ ব চঘাল া কতযরিতছ চম, উরয ফত বি িথ্যাতদ আভায জ্ঞান ও তফশ্বা ভরি িয এফাং ঠিক। আতভ চকান 

তকছু চগান কতয নাই। 

 

    আরফদনকাযীয নাভ ও স্বািয  

    িাতযখঃ 



চানারী ব্াাংক তরতভরটড 

 
 

ফাতি তনভ বা  ঋর য আরফদরনয াংরগ দাতখরিব্ দতরর ও কাগজরেয িাতরকাঃ 

 

 োধাযণ কাগজত্রঃ 

          ১. পনধ তাপযে পযবভ মথামথবাবফ পূযণকৃে আবফদনত্র (স্বাক্ষযেহ); 

          ২. ােবার্ ত োইবজয েেুাপয়ে েপফ; 

          ৩. জােীয় পযচয়বত্রয/স্মার্ ত কাবড তয েেুাপয়ে কপ; 

           ৪. ফফেন েনদ।  

 

 প্রাইরবট প্লবর্য ফক্ষবত্রঃ  

১. জতভয মূর ভাতরকানা দতরর; 

২. এ.এ./আয.এ. চযকতড বয় ভাতরক চথরক ভাতরকানা স্বরেয প্ররয়াজনীয় ধাযাফাতক দতরর; 

৩. ত.এ, এ.এ, আয.এ, তফ.এ ও প্ররমাজয ফক্ষবত্র তটি জতয খতিয়ারনয জারফদা নকর; 

৪. চজরা/াফ চযতজষ্ট্রী অতপ কর্তবক ইসুযকৃি ১২ (ফায) ফছরযয তনদ বায় নদ (এন.ই.ত)। 

৫. গ্রু পবপিক ঋবণয ফক্ষবত্র ক্রয়েব্ জপভয পফবক্রো ও ফক্রোবদয ভবে ৩০০/- র্াকায নন জুপডপেয়ার 

স্ট্ুাবম্প েম্পাপদে ক্রয়পফক্রয় অপিকাযনাভা এফাং েদপস্থে পনপভ তেব্/পনপভ তে ফ্ল্যাট ফন্টরনয চযতজতিকৃি 

তযকানা চুতিে দতরর। 

 

 যকাযী প্লবর্য ফক্ষবত্রঃ  

১. প্লবর্য ফযাদ্দ ে; 

২. দখর হস্তান্তয  ে; 

৩. মূর রীজ দতরর ও ফায়া দতরর (প্ররমাজয ফক্ষবত্র); 

৪. রীজ দািা প্রতিষ্ঠান রি ফন্ধক অনুভতি ে। 

 

 অন্যান্য কাগজেঃ 

১. নাভজাযী খতিয়ারনয জারফদা নকর, তড.ত.আয, ার রনয খাজনা যতদ; 

২.অনুরভাদন ে মথামথ কর্তবরিয অনুরভাতদি নকায পরটাকত; 

৩. প্লবর্য রয়র চটষ্ট তযরাট ব; 

৪. ইভাযরিয কাঠারভা নকা ও বাযফন নদ {৬ (ছয়) িরা ম ব ন্ত বফরনয  ফক্ষবত্র কর বারযরনয 

তনধ বাতযি ছক চভািারফক কভবক্ষ ৫ ফছরযয এফাং ৭ (াি) ও িদুধ ব িরা বফরনয ফক্ষবত্র ১০ ফছরযয 

তনভ বা  ও তডজাইন অতবজ্ঞিা ম্পন্ন োজুরয়ট ততবর ইতিতনয়ায/প্ররকৌর যাভ বদািা প্রতিষ্ঠান কর্তবক 

প্রদত্ত বাযফন নদ, নদ প্রধানকাযী প্ররকৌরীরক অফশ্যই ইনতষ্টটিউন অপ ইতিতনয়া ব ফাাংরারদ এয 

দস্য রি রফ}; 

৫. নকা চভািারফক ফািী তনভ বা  ও অন্য চকান ব্াাংক/আতথ বক প্রতিষ্ঠারন ঋ  নাই ভরভ ব ষ্টযাম্প চারয 

চঘালনাে। 
 

 

 

 

  


