
                                                                                                                                                                                                                        

বাাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পে করদ াদরশি (প দরাবাাংলা)  

প দরাদসন্টার, ৩ কাওরাি বাজার বা/এ, ঢাকা - ১২১৫ ।  

সাংস্থা ি নবভাগ 

গৃহ নির্ মাণ/জনর্ ক্রয় ঋণ/অনিদর্র আদবেি  ত্র 

১।     আদবেিকারীর িার্ (স্পষ্ট অক্ষদর)     :  

২।     ন ৈা/স্বার্ীর িার্     : 

             (ক) স্থায়ী ঠিকািা     : িার্-    ডাকঘর- 

  উ দজলা/থািা-   পজলা- 

             (খ) বৈমর্াি ঠিকািা     : িার্-    ডাকঘর-    

  উ দজলা /থািা   পজলা- 

৩।      েনব ও অনিস আই.নড িাং এবাং বৈমর্াি নবভাগ  :  েবীীঃ    অনিস আইনড- 

  নবভাগীঃ 

৪।     করদ াদরশদির চাকুরীদৈ প াগোদির ৈানরখ ও সর্য়সীর্া   : 

         (প্রাক্তি নবআইনডনস, প দরাবাাংলা, ওনজনডনস, নবএর্ইনডনসর চাকনরকালসহ) 

৫।     বৈমর্াি  দে  দোন্ননৈর ৈানরখ    : 

৬।      জন্ম ৈানরখ      : 

৭।       অবসর িহদণর ৈানরখ     : 

৮।       জাৈীয়ৈা       : 

৯।       তববানহক অবস্থা     : 

১০।     বৈমর্াি মূল পবৈি     : 

১১।     সব মদর্াট পবৈি (িস স্যালারী)     : 

১২।     বৈমর্াি পবৈি (িীট স্যালারী)     : 

১৩।    সাংস্থা হদৈ গৃহীৈ অন্যান্য ঋদণর নববরণ   : 

       ক) গৃহ নির্ মাণ/জনর্ ক্রয় বাবে ঋণ র্ানসক নকনির  নরর্াি  : 

       খ) র্টর সাইদকল অনির্ র্ানসক নকনির  নরর্াি   : 

       গ) গৃহ নির্ মাণ ঋণ কৈ বার িহণ করা হদয়দে   : বার 

১৪।     গৃহ নির্ মাণ ঋণ অনিদর্র ধরি    : (১র্/২য়/৩য়/৪থ ম বার) 

১৫।     জনর্র/ফ্ল্যাদটর অবস্থাি এবাং বণ মিা 

 (ক) পর্দরা নলটি এলাকার িার্    : 

 (খ) প ৌরসভা এলাকার িার্    : 

 (গ) উ দজলা সের েপ্তদরর িার্    : 

 (ঘ) পজলা এবাং উ দজলার িার্    : 

 (ঙ) থািার িার্     : 

 (চ) পর্ৌজার িার্     : 

(ে) নস এস খনৈয়াি ও োগ িাং    : 

(জ) এস এ খনৈয়াি ও োগ িাং    : 

(ঝ) আর এস খনৈয়াি ও োগ িাং    : 

(ঞ) নব এস খনৈয়াি ও োগ িাং    : 

(ট) পচৌহনি:   উত্তর  : 

েনক্ষণ  : 

পূব ম  : 

 নির্  : 



                                                                                                                                                                                                                        
১৫।      জনর্/ফ্ল্াট কৈ োদর্ এবাং কখি ক্রয় করা হদয়দে  : 

১৬।     আদবেিকারী অত্র সাংস্থা বা অন্য পকাি প্রনৈষ্ঠাি হদৈ জনর্ ক্রয়/ 

           ফ্ল্যাট ক্রয় অথবা গৃহ নির্ মাদণর জন্য পকাি ঋণ বা অনির্ িহণ  

          কদর থাকদল ৈার পূণ ম নববরণ এবাং  নরদশাধ কদর 

          থাকদল প্রর্াণানে সাংযুক্ত করদৈ হদব   : 

১৭।     জনর্/ফ্ল্যাটটি অন্য পকাি প্রনৈষ্ঠাদির নিকট বন্ধক  

          (Mortgage) আদে নক-িা    : 

১৮।     নির্ মাণ কাজ শুরু হদয়দে নক-িা  নে হদয় থাদক ৈা   

            হদল পর্াট নির্ মাদণর কৈ শৈাাংশ কাজ সম্পন্ন হদয়দে  : 

১৯।      জনর্টি পকাি প্রকার োয়বদ্ধ হদৈ মুক্ত (Encumbrances) 

            নক-িা এবাং জনর্টির উ র আদবেিকারী/নবদক্রৈার পূণ ম   

             র্ানলকািা সত্ত এবাং তবধ (Right & Title) অনধকার 

আদে নক-িা।     : 

২০।      গৃহটি তৈনরর আনুর্ানিক (Estimated) খরচ  : 

২১।      গৃহটি সম্পদন্নর সম্ভাব্য ৈানরখ    : 

২২।    প্রদয়াজিীয় ঋদণর  নরর্াণ    : 

 

 

                           আনর্ এৈদ্বারা পঘাষণা করনে প , এই আদবেি দত্র আনর্ প  সর্ি ৈথ্য সরবরাহ/োনখল করনে ৈা আর্ার জ্ঞাি ও নবশ্বাস র্দৈ 

সৈয এবাং আনর্ পকাি নকছু পগা ি কনর িাই। 

 

 

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

             নবভাগীয় প্রধাদনর স্বাক্ষর                                                                                      আদবেিকারীর িার্ ও স্বাক্ষর 

                                                                                                                                        ৈানরখীঃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

অনুনলন ীঃ 

১। পবৈি প -নি  এর িদটাকন ।  
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