
ব   বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃজি জবশ্বজবদ্যালয় 

গািীপুর-১৭০৬। 

 

 

তাজরখ : ………………….. জিস্টাব্দ 

 

বরাবর 

সভাপজত 

শহালসসল ঋণ মঞ্জুরী ও বাস্তবায়ন পর্ যসবক্ষণ কজমটি     

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃজি জবশ্বজবদ্যালয় 

গািীপুর-১৭০৬ 

মাধ্যম : র্থার্থ কর্তযপক্ষ 

 

জবিয় : NRBC BANK Ltd. গািীপুর শ ৌরাস্তা োখা কর্তযক প্রসেয় শহালসসল ঋণ (গৃহ ক্রয়/গৃহ 

জনম যাণ/িজমক্রয়/ফ্ল্যাট জনম যাণ/ফ্ল্যাট ক্রয়/গাড়ী ক্রয়/শর্ৌথভাসব িজম ক্রয়/শর্ৌথভাসব ফ্ল্যাট জনম যাণ/অন্যান্য 

(Any Purpose)) এর িন্য আসবেন। 

 

মসহােয়, 

আজম জনম্ন স্বাক্ষরকারী অত্র জবশ্বজবদ্যালসয়র…………………..জবভাগ/োখায়………………... 

পসে কম যরত আজি। গত ১৮/০১/২০২০ ইং তাজরসখ অনুজিত জসজিসকসটর ৫০ তম সভায় নীজতগতভাসব অনুসমাজেত 

নীজতমালা এবং বসেমুরকৃজব NRBC BANK Ltd. গািীপুর শ ৌরাস্তা োখা এর সজহত গত ০১/১২/২০২০ 

ইং তাজরসখ স্বাক্ষজরত ঋণ চুজি শমাতাসবক আজম NRBC BANK Ltd. গািীপুর শ ৌরাস্তা োখা কর্তযক প্রসেয় 

শহালসসল ঋণ (গৃহ ক্রয়/গৃহ জনম যাণ/িজম ক্রয়/ফ্ল্যাট জনম যাণ/ ফ্ল্যাট ক্রয়/গাড়ী ক্রয়/শর্ৌথভাসব িজম ক্রয়/ শর্ৌথভাসব 

ফ্ল্যাট জনম যাণ/অন্যান্য (Any Purpose)) পাইসত ইচ্ছুক। এতেসংক্রান্ত প্রসয়ািনীয় তথ্য সুজবসব নার িন্য জনসম্ন 

উপস্থাপন কজরলাম। 

 

১. নাম                                                   :                                                                    

২. জপতা/স্বামীর নাম                                   :                                                      

৩. মাতার নাম                                          :                                                                

৪. িন্ম তাজরখ                                          :                                               

৫. পেবী                                                  :                                                      

৬. জবভাগ/োখার নাম                                  :                                                

৭. ঋণ গ্রহসণর উসেশ্য (টিক জ হ্ন ব্যবহার Kiæb)     :                   গৃহ ক্রয়/গৃহ জনম যাণ/িজম ক্রয়/ফ্ল্যাট জনম যাণ/ ফ্ল্যাট 

ক্রয়/গাড়ী ক্রয়/শর্ৌথভাসব িজম ক্রয়/ শর্ৌথভাসব ফ্ল্যাট 

জনম যাণ/অন্যান্য (Any Purpose) 

৮.  াজহত ঋসণর পজরমাণ ও জকজস্ত সংখ্যা          :                           ঋসণর পজরমাণ:........……………….টাকা  

মাজসক জকজস্তর পজরমাণ:…..………….টাকা 

জকজস্তর সংখ্যা : …..…টি  

৯. আসবেনকারী কর্তযক গৃহীত ঋণ (র্জে থাসক) সংক্রান্ত তথ্য  :                    

(ক) জবশ্বজবদ্যালয় হসত গৃহীত ঋণ (র্জে থাসক) 

সংক্রান্ত তথ্য                                        :    

(i)  জিজপএফ তহজবল ঋণ                        

অপজরসোজিত ঋসণর পজরমাণ:………….টাকা 

মাজসক জকজস্তর পজরমাণ:…..………….টাকা 

জকজস্তর সংখ্যা : …..…টি  
(ii) কল্যাণ তহজবল ঋণ                          :                                               অপজরসোজিত ঋসণর পজরমাণ:…………...টাকা 

মাজসক জকজস্তর পজরমাণ:…..…………...টাকা 

জকজস্তর সংখ্যা : …..…টি  
(iii) গৃহ জনম যাণ ঋণ                               :                        অপজরসোজিত ঋসণর পজরমাণ:………….. টাকা 

  

 
 



মাজসক জকজস্তর পজরমাণ:…..………....... টাকা 

জকজস্তর সংখ্যা : …..…টি  

(iv) গৃহ শমরামত ঋণ                             :                                                 অপজরসোজিত ঋসণর পজরমাণ:…………...টাকা 

মাজসক জকজস্তর পজরমাণ:…..………........টাকা 

জকজস্তর সংখ্যা : …..…টি  
(v) শমাটরকার ঋণ                                :                                                        অপজরসোজিত ঋসণর পজরমাণ:…………. টাকা 

মাজসক জকজস্তর পজরমাণ:…..…………..টাকা 

জকজস্তর সংখ্যা : …..…টি  
(vi) শমাটর সাইসকল ঋণ                        :                                                  অপজরসোজিত ঋসণর পজরমাণ:………….. টাকা 

মাজসক জকজস্তর পজরমাণ:…..…………...টাকা 

জকজস্তর সংখ্যা : …..…টি  
৯. 

(খ) 

অন্যান্য উৎস হসত গৃহীত ঋণ (র্জে থাসক) সংক্রান্ত তথ্য    :     

(i) শসানালী ব্যাংক জলিঃ,বসেমুরকৃজব োখা     :                     

      

অপজরসোজিত ঋসণর পজরমাণ:………….টাকা 

মাজসক জকজস্তর পজরমাণ:…..………….টাকা 

জকজস্তর সংখ্যা : …..…টি  
(ii) অন্যান্য ব্যাংক/প্রজতিান                     :                                            

      

অপজরসোজিত ঋসণর পজরমাণ:………….টাকা 

মাজসক জকজস্তর পজরমাণ:…..………….টাকা 

জকজস্তর সংখ্যা : …..…টি  
১০. ব্যাংক জহসাব নম্বর (ববতজনক জহসাব নম্বর)    :                                                  

১১. িাতীয় পজর য়পত্র নম্বর                           :                                 
১২. জবশ্বজবদ্যালসয় প্রথম শর্াগোসনর তাজরখ         :                                
১৩ জপআরএল শুরুর তাজরখ ও জপআরএল শেি হওয়ার 

তাজরখ                                                         :    

  

১৪. আসবেনপত্র িমার শেি তাজরসখ শমাট 

শপনেনসর্াগ্য  াকুরীকাল (জবনা শবতন ও 

জলসয়সন ছুটি ব্যতীত)                               :                         

.............বির………………মাস.....................জেন 

১৫. বতযমাসন প্রাপ্ত শবতন শগ্রড, মূল শবতন, শমাট শবতন, নীট 

শবতন                                                          :                                                                                        

শগ্রড………….মূলসবতন……………... 

শমাট শবতন..…………নীট শবতন.………. 

 

আজম সাক্ষয জেজি শর্, উপসর বজণ যত তথ্যাজে সঠিক ও সতয। উপসরাি তথ্য র্জে অসতয ও ভুল প্রমাজণত হয় তাহা 

হইসল কর্তযপসক্ষর জসদ্ধান্তই চূড়ান্ত বজলয়া মাজনয়া জনসত বাধ্য থাজকব। 

                                                                 

 

                                                                     আসবেনকারীর স্বাক্ষর : ................................... 

                                                                      নাম :…………………………….... 

                                                                     শমাবাইল নম্বর………………………... 

                                                                     তাজরখ :……………............................. 

সংযুজি : 

(ক) নজমনীর অঙ্গীকার নামা 

(খ) শলটার অফ গ্যারান্টর এর অঙ্গীকার নামা 

(গ) সতযাজয়ত িজব ৩ কজপ 

(ঘ) িাতীয় পজর য়পসত্রর কজপ (গ্যারান্টর ও নজমনীসহ) 

 

 

 



 

 

 

 

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃজি জবশ্বজবদ্যালয় 

গািীপুর-১৭০৬। 

আসবেনকারীর তথ্যাজে 

(অথ য ও জহসাব জবভাসগর ঋণ োখা কর্তযক পূরণীয়) 

 

১। আসবেনকারীর নাম                                :                         

 

২। পেবী                                                 : 

 

৩। জবভাগ/োখা                                         : 

 

৪। জবশ্বজবদ্যালসয় সজক্রয় গণনাসর্াগ্য  াকুরীকাল   : ………....বির………….মাস……………..জেন। 

 

৫। বতযমান পসের শবতন শগ্রড                         :  শগ্রড……………মূলসবতন……. ………………. 

                                                               শমাট শবতন……………….নীট শবতন…………….. 

 

৬। শবতন শগ্রড অনুসাসর সসব যাচ্চ ঋসণর পজরমাণ   : …………টাকা (কথায়…………………..টাকা)মাত্র 

 

৭। শমাট  াকুরীকাল জবসব নায় শপনেসনর হার    : ……… হার অনুসাসর মূল শবতন….……………...টাকা 

 

৮। জবজনময় হার (প্রজত টাকার জবপরীসত)           : 

 

৯। আনুসতাজিসকর পজরমাণ (এককালীন)           : 

 

১০। বীমা অংক (এককালীন)                         : 

 

১১। সািারণ ভজবষ্য তহজবল জস্থজত                  : 

 

১২। শমাট িামানত (৯+১০+১১)                   : 

 

১৩। সুপাজরেকৃত ঋণ                                 :  ক্রজমক নং ৬ ও ১২ এর মসধ্য র্াহা কম, 

                                                             অথ যাৎ ……………….টাকা (কথায়………................ 

                                                              ………………………………টাকা)মাত্র। 

 

 

 

সেস্য-১                সেস্য-২                 সেস্য-৩               সেস্য - সজ ব                  আহবায়ক 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

শলটার অফ গ্যারান্টর এর অঙ্গীকার নামা 

 

গ্যারান্টর এর 

িজব 

 

 

আজম এই মসম য অঙ্গীকার কজরসতজি শর্, িনাব…………………………...পেবী………… 

…………এর………….খাসত শহালসসল ঋণ গ্রহণ পরবতীসত জবনা শবতসন উচ্চ 

জেক্ষাসথ য/জলসয়ন/শডপুসটেসন ছুটি জনসয় শেসে/জবসেসে গমন কজরসল বা শকান কারসণ  াকুরীচুযত হইসল ঋণ গ্রহীতার 

অবতযমাসন অপজরসোজিত ঋসণর অথ য আমার শবতন হইসত মাজসক জকজস্তসত অথবা এককালীন পজরসোি কজরসত 

বাধ্য থাজকব। 

 

 

 

স্বাক্ষর : 

নাম    : 

ঋণ গ্রহীতার সাসথ সম্পকয :   

তাজরখ : 

ঠিকানা : 

……………………………....    

…………………………….... 

………………………………   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

নজমনীর অঙ্গীকার নামা 

 

নজমনীর িজব 

 

 

আজম এই মসম য অঙ্গীকার কজরসতজি শর্, িনাব……..………………………..পেবী……...... 

………… এর ………………………খাসত শহালসসল ঋণ গ্রহণ পরবতীসত তাঁহার মৃত্যয হইসল 

আজম তাঁহার মসনানীত নজমনী জহসাসব প্রাপ্য শপনেন, অজিযত ছুটির অথ য, সািারণ ভজবষ্য তহজবসলর অথ য, বীমার অথ য, 

গৃহীত ঋণ হইসত অজিযত সম্পে অথবা জনিস্ব সম্পজি হইসত সুে-আসলসহ ঋসণর সমুেয় অথ য পজরসোি কজরসত 

বাধ্য থাজকব। 

 

 

স্বাক্ষর                        : 

নজমনীর নাম                 : 

ঋণ গ্রহীতার সাসথ সম্পকয :   

তাজরখ                        : 

ঠিকানািঃ 

……………………………....    

…………………………….... 

………………………………   


