
(িবনা মেুল� �েদয়)   

 

তািরখঃ-  

ব�ব�াপক 

ন�াশনাল ফাইনা� িলিমেটড 

এস এম ই উেদ�া�া িহেসেব ঋণ/িবিনেয়াগ এর আেবদন। 

ি�য় মেহাদয়, 

আিম/আমরা এস এম ই উেদ�া�া িহেসেব আপনার �িত�ােনর ................................... শাখা হেত 

আমার/আমােদর �িত�ােনর অনু�েল চলিত মূলধন / ব�বসা স�সারণ ও য�পািত �য়/অন�ান� বাবদ 

.....................মাস �ময়াদী ...................... টাকার ঋণ/িবিনেয়াগ এর জন� আেবদন করিছ। িনে� 

আমার/আমােদর বাি�গত, ব�বসা সং�া� এবং ��ািবত এস এম ই ঋণ/ িবিনেয়াগ িবষয়ক তথ� �পশ 

করা হল। 

১  ঋণ/ িবিনেয়াগ এর জন� আেবদনকারী �িত�ােনর বৃ�া� 

১.১ �িত�ােনর নাম :  

১.২ �কানা(িনজ�/ভাড়া)  :  

১.৩ ব�বসােয়র �কৃিত :     িশ�        ব�াবসা       �সবা 

১.৪ মািলকানার ধরণ :      একক মািলকানাধীন       অংশীদাির                                  

a    �যৗথ   মুলধনী                       

১.৫ ব�াবসায় িবিনেয়াগকৃত মূলধন :  

১.৬ ��ড লাইেস� ন�র ও �ময়াদ :  

১.৭ ব�াবসা ��র তািরখ :  

১.৮ �ন (ট�া� আইেডন�িফেকশন ন�র)  :  

১.৯ ব�াংক িহসােবর নাম ও ন�র :  

১.১০ �িত�ােনর বািষ�ক িব�য় (�েযাজ� 

��ে�) 

:  

১.১১ �িত�ােনর �মাট বািষ�ক আয়  :  

১.১২ �িত�ােনর �মাট বািষ�ক ব�য়  :  

১.১৩ �িত�ােনর �ায়ী স�দ (ভূিম ও  

ইমারত ব�তীত) 

:  

১.১৪ �িত�ােনর িনেয়ািজত জনবল সংখ�া  :  

১.১৫ মজদু পেণ�র মূল�  :  

২  আেবদনকারী �িত�ােনর দায়  

২.১ ব�াংক /অ-ব�াংক আিথ�ক �িত�ান :  

২.২ অন�ান�  :  

৩ 

 

আেবদনকারীর বৃ�া�(অংশীদাির/�যৗথ মুলধনী কারবােরর ��ে� পিরচালকেদর অনু�প তথ� পৃথক 

কাগেজ সংযু� করেত হেব) 

ছিব  

 



আেবদনকারীর �া�র ও তািরখ                                               

চলমান পাতা-৩ 

৩.১ নাম (বাংলা ও ইংেরিজ)  :  

৩.২ জ� তািরখ ও �ান :  

৩.৩ িশ�াগত �যাগ�তা   :  

৩.৪ �িশ�ণ  :  

৩.৫ িপতার নাম :  

৩.৬ মাতার নাম :  

৩.৭ �ববািহক অব�া  :  

৩.৮ �ামী / �ী’ র নাম :  

৩.৯ বত� মান �কানা (�ফান ন�র ও ই 

�মইল আইিড সহ)  

:  

৩.১০ �ায়ী �কানা :  

৩.১১ অন�ান� উৎস হেত মািসক আয় :  

৩.১২ মািলকানাধীন অন�ান� �িত�ােনর নাম :  

৩.১৩ �ন (ট�া� আইেডন�িফেকশন ন�র) :  

৩.১৪ জাতীয় পিরচয়প� ন�র :  

৪  আেবদনকারীর দায়  

৪.১ ব�াংক /অ-ব�াংক আিথ�ক �িত�ান :  

৪.২ অন�ান� :  

৫  ঋণ / িবিনেয়াগ �হেণর উে�শ�  

৫.১ চলিত মূলধন  :  

৫.২ ব�বসা স�সারণ ও য�পািত �য়  :  

৫.৩ অন�ান� :  

৬ জামানেতর িববরণ (�েযাজ� ��ে�)  :  

৭ জািমনদােরর নাম 

 ৭.১ জািমনদার স�িক� ত তথ�  

৭.১.১ নাম (বাংলা ও ইংেরিজ)  :  

৭.১.২ জ� তািরখ  :  

৭.১.৩ িশ�াগত �যাগ�তা  :  

৭.১.৪ িপতার নাম :  

৭.১.৫ মাতার নাম :  

 ৭.১.৬ �ামী / �ী’ র নাম :  

৭.১.৭ �কানা  

৭.১.৭.১ বত� মান (�ফান ন�র সহ)  :  

৭.১.৭.২ �ায়ী :  

৭.১.৮ �পশা  :  

৭.১.৯ মািশক আয়  :  

৭.১.১০ জািমনদােরর  স�েদর পিরমাণ  :  

৭.১.১১ �ন (ট�া� আইেডন�িফেকশন 

ন�র) 

:  

৭.১.১২ জাতীয় পিরচয়প� ন�র :  



আেবদনকারীর �া�র ও তািরখ                                               

চলমান পাতা-৩ 

৭.১.১৩ ব�াংক িহসােবর নাম ও ন�র (যিদ 

থােক) 

:  

 ৭.১.১৪ ব�াংক /অ-ব�াংক আিথ�ক �িত�ান 

হেত ঋণ/ িবিনেয়াগ �হেণর পিরমাণ  

:  

৭.১.১৫ অন�ান�  :  

৭.১.১৬ আেবদনকারীর সােথ স�ক�   :  

 

(�েয়াজেন পৃথক কাগজ সংযু� করেত হেব)   

 

জািমনদােরর �া�র ও তািরখ 

 

(*ঋণ/ িবিনেয়াগ ম�ুিরর জন� আবশ�কীয় অন� �য �কান তথ�, �মানপ� এবং দিললািদ ব�াংক /অব�াংক 

আিথ�ক �িত�ােনর চািহদা অনুযায়ী �াহক �দান করেত বাধ� থাকেব) 

 

 

আেবদনকারীর �া�র ও তািরখ  


