
                                                                 
 
তারিখঃ- “রিনামূল্যে প্রল্যেয়” 

ব্যিস্থাপক                                                         

---------------শাখা 

বিরিক ব্যাাংক রিরিল্যেড                                                  

 

 

এিএিই উল্যযাক্তা রিল্যিল্যি ঋণ/রিরনল্যয়াগ এি আল্যিেন। 

রপ্রয় িল্যিােয়, 

আরি/আিিা এিএিই উল্যযাক্তা রিল্যিল্যি আপনাি প্ররতষ্ঠাল্যনি                       শাখা িল্যত আিাি/আিাল্যেি প্ররতষ্ঠাল্যনি অনুকূল্যি চিরত 

মূিধন/ব্যিিা িম্প্রিািণ ও যন্ত্রপারত ক্রয়/অন্যান্য---- িািে---- িাি বিয়ােী -----  োকাি ঋণ/রিরনল্যয়াগ এি জন্য আল্যিেন কিরি। রনল্যে 

আিাি/আিাল্যেি ব্যরক্তগত, ব্যিিা িাংক্রান্ত এিাং প্রস্তারিত এিএিই ঋণ/রিরনল্যয়াগ রিষয়ক তথ্য বপশ কিা িি। 

১ ঋণ/রিরনল্যয়াগ এি জন্য আল্যিেনকািী প্ররতষ্ঠাল্যনি বৃত্তান্ত 

 ১.১ প্ররতষ্ঠাল্যনি নাি :  

 ১.২ ঠিকানা (রনজস্ব/ভাড়া)   

: 

অরিি :  

প্রকল্প :  

 ১.৩ ব্যিিাল্যয় প্রকৃরত :        রশল্প        ব্যিিা         বিিা        

 ১.৪ িারিকানাি ধিণ :        একক িারিকাধীন       অাংশীোরি         যযাথ মূিধনী        অনান্য 

 ১.৫ ব্যিিাল্যয় রিরনল্যয়াগকৃত মূিধন :  

 ১.৬ বেড িাইল্যিন্স নম্বি ও বিয়াে :  

 ১.৭ ব্যিিা শুরুি তারিখ :  

 ১.৮ টিন (েযাক্স আইল্যডরিরিল্যকশন নম্বি)/  

ই-টিন 

:  

 ১.৯ ব্যাাংক রিিাল্যিি নাি ও নম্বি :  

 ১.১০ প্ররতষ্ঠাল্যনি িারষ িক বিাে উৎপােন/ক্রয় :  

 ১.১১ প্ররতষ্ঠাল্যনি িারষ িক রিক্রয়  

(প্রল্যযাজয বেল্যে) 

:  

 ১.১২ প্ররতষ্ঠাল্যনি িারষ িক বিাে আয় :  

 ১.১৩ প্ররতষ্ঠাল্যনি িারষ িক বিাে ব্যয় :  

 ১.১৪ প্ররতষ্ঠাল্যনি স্থায়ী িম্পে 

(ভূরি ও ইিািত ব্যতীত) 

:  

 ১.১৫ প্ররতষ্ঠাল্যন রনল্যয়ারজত জনিল্যিি িাংখ্যা :  

 ১.১৬ িজুত পল্যেি মূে :  

২ আল্যিেনকািী প্ররতষ্ঠাল্যনি োয় 

 ২.১ ব্যাাংক/অ-ব্যাাংক আরথ িক প্ররতষ্ঠান :  

 ২.২ অন্যান্য :  

৩ আল্যিেনকািীি বৃত্তান্ত (অাংশীোরি/যযাথমূিধনী কািিাল্যিি বেল্যে অাংশীোি/পরিচািকল্যেি অনুরূপ তথ্য পৃথক কাগল্যজ িাংযুক্ত কিল্যত িল্যি) 

 ৩.১ নাি  িাাংিায় :  

ইাংল্যিরজল্যত :  

 ৩.২ জন্ম তারিখ ও স্থান :  

 ৩.৩ রশোগত বযাগ্যতা :  

 ৩.৪ প্ররশেণ :  

 ৩.৫ রপতাি নাি :  

 ৩.৬ িাতাি নাি :  

 ৩.৭ যিিারিক অিস্থা :  

 ৩.৮ স্বািী/স্ত্রী’ি নাি :  

 ৩.৯ িতিিান ঠিকানা (ল্যিান নম্বি ও ই-বিইি 

আইরড িি) 

:  

আল্যিেনকািীি 

িরি 



                                                                 
 
 ৩.১০ িতিিান ঠিকানায় ব্যিিাল্যয়ি িিয়কাি :  

 ৩.১১ স্থায়ী ঠিকানা :  

 ৩.১২ অন্যান্য উৎি িল্যত িারিক আয়  

(উৎল্যিি িণ িনা িি) 

:  

 ৩.১৩ িারিকানাধীন অন্যান্য প্ররতষ্ঠাল্যনি নাি :  

 ৩.১৪ টিন (েযাক্স আইল্যডরিরিল্যকশন নম্বি)/ 

ই-টিন 

:  

 ৩.১৫ জাতীয় পরিচয়পে নম্বি :  

৪ আল্যিেনকািীি োয় 

 ৪.১ ব্যাাংক/অ-ব্যাাংক আরথ িক প্ররতষ্ঠান :  

 ৪.২ অন্যান্য :  

৫ ঋণ/রিরনল্যয়াগ গ্রিল্যণি উল্যেশ্য 

 ৫.১ চিরত মূিধন :  

 ৫.২ ব্যিিা িম্প্রিািণ ও যন্ত্রপারত ক্রয় :  

 ৫.৩ অন্যান্য :  

৬ Rvgvb‡Zi weeiY (প্রল্যযাজয বেল্যে) :  

৭ জারিনোি িম্পরকিত তথ্য 

 ৭.১.নাি  িাাংিায় :  

ইাংল্যিরজল্যত :  

 ৭.১.১ জন্ম তারিখ :  

 ৭.১.২ রশোগত বযাগ্যতা :  

 ৭.১.৩ রপতাি নাি :  

 ৭.১.৪ িাতাি নাি :  

 ৭.১.৫ স্বািী/স্ত্রী’ি নাি :  

 ৭.১.৬ ঠিকানা 

 ৭.১.৭.১ িতিিান (ল্যিান নম্বিিি) :  

 ৭.১.৭.২ স্থায়ী :  

 ৭.১.৮ বপশা :  

 ৭.১.৯ িারিক আয় :  

 ৭.১.১০ জারিনোল্যিি িম্পল্যেি পরিিাণ :  

 ৭.১.১১ টিন (েযাক্স আইল্যডরিরিল্যকশন নম্বি)/ 

ই-টিন 

:  

 ৭.১.১২ জাতীয় পরিচয়পে নম্বি :  

 ৭.১.১৩ ব্যাাংক রিিাল্যিি নাি ও নম্বি  

(যরে থাল্যক) 

:  

 ৭.১.১৪ ব্যাাংক/অ-ব্যাাংক আরথ িক প্ররতষ্ঠান িল্যত 

ঋণ/রিরনল্যয়াগ গ্রিল্যণি পরিিাণ 

:  

 ৭.১.১৫ অন্যান্য :  

 ৭.১.১৬ আল্যিেনকািীি িাল্যথ িম্পকি :  

৮ বোকান/অরিি/ল্যগাডাউন িম্পরকিত তথ্য 

    পরিিাপ (িগ িফুে) ভাড়া/িারিকানাধীন বিাকিি অরগ্রি ভাড়া িারিক ভাড়া 

 ৮.১ বোকান/অরিি      

 ৮.২ বগাডাউন      

 

 (প্রল্যয়াজল্যন পৃথক কাগজ িাংযুক্ত কিল্যত িল্যি) 

 

জারিনোল্যিি স্বােি ও তারিখ 

[*ঋণ/রিরনল্যয়াগ িঞ্জুরিি জন্য আিশ্যকীয় অন্য বয বকান তথ্য, প্রিাণপে এিাং েরিিারে ব্যাাংক/অ-ব্যাাংক আরথ িক প্ররতষ্ঠাল্যনি চারিো অনুযায়ী 

গ্রািক প্রোন কিল্যত িাধ্য থাকল্যি] 

 

 

 

আল্যিেনকািীি স্বােি ও তারিখ 


