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

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

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

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

 

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

৫। জন্ম োপযখ   : .................................................................................................. 
 

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

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

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

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

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

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

 

 

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

৮। ফের ফপান 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 োপযখঃ...........................................ix) ফগ্রডঃ ............................................................... 

x) ফফেন ফেরঃ.................................................... xi) মূর ফফেন: ....................................................... 

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

১৫।  প্রস্তাপফে ফ্ল্যার্/বফন পনভ তাণকাযী প্রপেষ্ঠাবনয 

নাভ এফাং প্রকবেয নাভ (প্রবমাজয ফেবত্র) 

:  

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

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

১৬। ফ্ল্যার্ বফবনয পফফযণ : ফভার্ কে েরা : ...................... ফভার্ ফ্ল্যাবর্য োংখ্যা:............... 

১৭। প্রস্তাপফে ফ্ল্যাবর্য পযপচপে : আয়েন : .......................... কে েরায় ফ্ল্যার্: .......................  

ফ্ল্যার্ নম্বয : ........................। 

১৮। ফেতভাবন ফ্ল্যাবর্য পনভ তাণ কাজ ফকান ম তাবয় 

আবে 

:  

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

১৯। জপভয ভাপরকানায ধযণ : .................................................................................... 

২০। ফম  জপভয উয ফ্ল্যার্ পনভ তাণ কযা হবে োয 

েপপের 

: ফজরা:...................................... থানা:................................ 

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

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

        ফভৌজা.................................... ফজ.এর নাং............................ 

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

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

   আয. এ. খতিয়ান নম্বযঃ .............আয. এ. দাগ নম্বযঃ.............. 

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

   পফ.এে/পফআযএে দাগ নম্বযঃ .................................................. 
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ফাাংরাবদ পফদ্যযৎ উন্নয়ন ফফাবড তয কভ তচাযীবদয জন্য 

           ফ্ল্যার্ক্রয় ঋবণয আবফদন পযভ 
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নাভজাপয খপেয়ান নম্বযঃ .............................................. নাভজাপয দাগ নম্বযঃ....................................................... 

‡cŠi †nvwìs  b¤î (hw` _v‡K): ............................................Rwgi cwigvYt....................................................... 

সক্টয/সকন  নম্বযঃ ....................................... eøK নম্বযঃ .................................. সযাড নম্বযঃ............................. 

প্লট নম্বযঃ  ...................... জতভয তযভাণঃ...............................এরাকায নাভঃ........................................................ 

বফননয ফিতভান স ৌদ্দী  : উত্তনযঃ .......................................... দতিনণঃ............................................... 

  পূনফ তঃ............................................. তিনভঃ............................................... 

 

২১। ফন্ধক যাখায জন্য আনুাতিক জতভয তযভাণ t ................................................................................... 

২২। ফ্ল্যানটয সভাট মূল্য t ................................................................................... 
 

২৩। (ক) আনফদনকৃি ঋনণয তযভাণ ............................. (কথায়) .....................................................টাকা।          

 (খ) সে ততযয়ড:.......................................      (গ) তযনাধ সভয়াদ ............................................... ফছয। 

২৪। ফোনারী ব্াাংবক পযচাপরে ব্াাংক পহোবফয েথ্যঃ  

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

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

২৫। তযফানযয সভাট দস্যঃ  

 

দস্যগনণয নাভ  ফয়  ম্পকত  

(১)    

(২)     

(৩)    

(৪)    

  

২৬। ইিঃপূনফ ত অন্য সকান ব্াাংক/আতথ তক প্রতিষ্ঠান নি সকান ঋণ েণ কনযনছন তক? েণ কনয থাকনর িায তফফযণঃ  

ব্াাংক/আতথ তক 

প্রতিষ্ঠাননয নাভ  

গৃীি  

ঋনণয 

তযভাণ  

সুনদয  

ায  

তযনাধ 

সভয়াদ  
েনণয উনদ্দশ্য  

ঋনণয 

ব্ানরন্স  
জাভাননিয িথ্য  

     

  

 

 

 

২৭। 

 

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 : ........................................................................ 

 

২৮। 

 

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

২৯।  আতন অন্য সকান িথ্য ফা তফফযণ তদনি  াইনর িা এখানন তরতফদ্ধকযণঃ  

 

 

 

 
  

আতভ তনম্নস্বািযকাযী এই ভনভ ত সঘালণা কতযনিতছ সম, উনয ফতণ তি িথ্যাতদ আভায জ্ঞান ও তফশ্বা ভনি িয এফাং ঠিক। 

আতভ সকান তকছু সগান কতয নাই। 

 

 

    আনফদনকাযীয নাভ ও স্বািয  

    িাতযখঃ 

 



সানারী ব্াাংক তরতভনটড 

 

ফ্ল্যাট ঋনণয আনফদননয াংনগ দাতখরিব্ দতরর ও কাগজনেয িাতরকাঃ 

 

 োধাযণ কাগজত্রঃ 

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

২. ােবার্ ত োইবজয েেযাপয়ে েপফ; 

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

৪. ফফেন েনদ।  

            

  

 প্রাইনবট প্লনট তনতভ তি ফ্ল্যাট এয সিনেঃ  

১. জতভয মূর ভাতরকানা দতরর; 

২. এ.এ./আয.এ. সযকতড তয় ভাতরক সথনক ভাতরকানা স্বনেয প্রনয়াজনীয় ধাযাফাতক দতরর; 

৩. ত.এ, এ.এ, আয.এ, তফ.এ ও প্রনমাজয সিনে তটি জতয খতিয়াননয জানফদা নকর;  

৪. সজরা/াফ সযতজষ্ট্রী অতপ কর্ততক ইসুযকৃি ১২ (ফায) ফছনযয তনদ তায় নদ (এন.ই.ত); 

৫. ফ্ল্যাট ক্রনয়য সিনে তফনক্রিা/সডনবরানযয প্যানড উবয়ি কর্ততক স্বািতযি ক্রয়-তফক্রনয়য ম্মতিে 

(ক্রয়মূল্য); 

৬. ফ্ল্যানটয ভাতরকানা দতরর (ফন্ধক প্রদাননয পূনফ ত)। 

  

 েযকাপয/রীজ প্রাপ্ত প্লবর্ পনপভ তে ফ্ল্যার্ এয ফেবত্রঃ 

১. প্লনটয ফযাদ্দ নেয পনটাকত; 

২. দখর স্তান্তয নেয পনটাকত; 

৩. মূর রীজ দতরর ও ফায়া দতরনরয পনটাকত; 

৪. রীজ দািা প্রতিষ্ঠান নি ফন্ধক অনুভতি ে; 

৫. ফ্ল্যাট ক্রনয়য সিনে তফনক্রিায প্যানড সক্রিা ও তফনক্রিা উবয়ি কর্ততক স্বািতযি ক্রয়-তফক্রনয়য ম্মতিে 

(ক্রয়মূল্য); 

৬. ফ্ল্যানটয ফযাদ্দে; 

৭. ফ্ল্যানটয ভাতরকানা দতরর (ফন্ধক প্রদাননয পূনফ ত)। 

  

 অন্যান্য কাগজত্রঃ 

১. নাভজাযী খতিয়াননয জানফদা নকর, তড.ত.আয, ার ননয খাজনা যতদ; 

২. জতভয ভাতরক কর্ততক সডনবরাযনক প্রদত্ত সযতজতিকৃি আভ সভাক্তায নাভা দতরর; 

৩. জতভয ভাতরক এফাং সডনবরায এয ানথ সযতজতিকৃি ফ্ল্যাট ফন্টননয চুতক্তে; 

৪. অনুনভাদন ে মথামথ কর্ততনিয অনুনভাতদি নকায পনটাকত; 

৫. প্লনটয নয়র সটষ্ট তযনাট ত এয পনটাকত; 

৬. ইভাযনিয কাঠানভা নকায পনটাকত ও বাযফন নদ {৬ (ছয়) িরা ম তন্ত বফননয সিনে কন তানযননয 

তনধ তাতযি  ছক সভািানফক কভনি ৫ ফছনযয এফাং ৭ (াি) ও িদুর্ব্ত িরা বফননয সিনে ১০ ফছনযয তনভ তাণ 

ও তডজাইন অতবজ্ঞিা ম্পন্ন োজুনয়ট ততবর ইতিতনয়ায/প্রনকৌর যাভ তদািা প্রতিষ্ঠান কর্ততক প্রদত্ত 

বাযফন নদ, নদ প্রধানকাযী প্রনকৌরীনক অফশ্যই ইনতষ্টটিউন অপ ইতিতনয়া ত ফাাংরানদ এয দস্য 

নি নফ}; 

৭. সডনবরায সকাম্পানীয াংঘ স্বাযক, াংঘতফতধ ও তযযাফ এয তনফন্ধন নদ এয িযাতয়ি পনটাকত; 

৮. তডজাইন সভািানফক কাজ কযায ব্াানয সডনবরায প্রতিষ্ঠান কর্ততক প্রদত্ত আন্ডাযনটতকাং; 

৯. অন্য সকান ব্াাংক/আতথ তক প্রতিষ্ঠানন ঋণ নাই ভনভ ত সডনবরায কর্ততক ষ্টযাম্প সানয সঘালনাে। 


