
PF Loan Form 

 

বাাংলাদেশ টেক্সোইল মিলস্  করদ াদরশন 
মবটিএিমি অমিিাি স এন্ড এিপ্লয়ীজ প্রমিদেন্ট িান্ড ট্রাষ্ট 
‘‘মবটিএিমি িবন’’ ৭-৯,কাওরান বাজার,ঢাকা-১২১৫। 

 
 

িমিব 

মবটিএিমি অমিিাি স এন্ড এিপ্লয়ীজ ম এি ট্রাষ্ট 

মবটিএিমি িবন, ৭-৯, কাওরান বাজার 

ঢাকা-১২১৫। 

 

 
  মবষয়ঃ িমবষ্য তহমবদলর মনজস্ব জিা হইদত অমিদির আদবেন। 

 
ক) আদবেনকারীর নাি ও  েবী  : ................................................................................................ 

খ) মবিাগ/মিদলর নাি  : ................................................................................................ 

গ) আদবেনকৃত অদথ সর  মরিান  : ..................................................................................................... 

ঘ) টে কারদে অমিি প্রদয়াজনঃ জমি ক্রয়/বিত বাড়ী মনি সাে বা পুনঃমনি সাে/মববাহ/মিমকৎিা/টলখা- ড়া/মবদেশ ভ্রিে/ধিীয় অনুষ্ঠান। 

ঙ) বতসিান িামিক মূল টবতন  : ......................................... 

                       

                                                                                                                                                 অমি িেদের সু ামরশঃ 

মবিাগীয় প্রধাদনর সু ামরশ        

নাি : 

 েবী  : 

মবিাগ :                                আদবেনকারীর      

 
                      ) 

(ক) মনজ জিাকৃত অদথ সর  মরিাে (তামরখ ............... ে সন্ত) পূব স হদত বতসিান োঃ  

(খ) ................................% িাগ মহিাদব প্রদেয় অমিি  োঃ  

(গ) িব সদশষ...................তামরদখ গৃহীত অমিদির মববরেঃ োঃ  

১।  গৃহীত অমিি কত োকা মিল োঃ  

 

 

 

 

২। অমিি খাদত আোয়কৃত  অথ স (পূদব সর ও বতসিান)         (-) োঃ 

৩। অনাোয়কৃত অথ স (১ হইদত ২)  মিমত হদত এক্রুে সুে বামহর করদত হদব =                োঃ 

৪। প্রমিশনকৃত সুে(এক্রুে) পূদব সর/বতসিান                  (+)  োঃ 

৫। প্রমিশনকৃত সুে বামহর কদর আোয়কৃত অমিি মহিাদব  = োঃ 

৬। প্রেত্ত অমিদির সুেঃ 

    ( সুে মনে সদয়র মহিাব ) 

 

 

 

োঃ 

৭। সুেিহ অনাোয়কৃত অমিি(৫+৬) োঃ 

৮। বাে মেদত হদবঃ প্রমিশনকৃত সুে(এক্রুে পূদব সর) (৭-৪)        (-) োঃ 

(ঘ) অনাোয়কৃত অমিদির সুোিল  (সুে................আিল............) োঃ  

(ঙ) নীে প্রদেয় অমিি( খ-ঘ) োঃ  

(ি) ..................তামরখ  ে সন্ত .................প্রদেয় অমিি (খ+ঙ) োঃ  

(জ) িামিক মকমির  মরিাে (টিাে ..........টি মকমি) োঃ  

(১) ১ি মকমির  মরিাে োঃ  

(২)  অবমশষ্ট টিাে মক    (জ-জ/১) (........ টি মক    হার ...................) োঃ  

(৩)  প্রদেয় অমিদির উ র আোয়দোগ্য সুেঃ োঃ  

(ঝ)  টিাে আোয়দোগ্য অমিি(জ/১+জ/২+জ/৩) োঃ  

অতএব টিাে= .............................(কথায়: ................................................................) িাত্র নীে প্রদেয় অমিি বাবে প্রোদনর 

অনুদিােদনর জন্য ট শ করা হইল। 

 

 

 অথ স কি সকতসা উ -প্রধান মহিাব রক্ষক প্রধান মহিাব রক্ষক ও িমিব (িমবষ্য তহমবল) 

                                                                           
িেে (ম .এি ট্রাস্ট) 

তামরখঃ .....................মরঃ 

মহিাব নাং ................... 


