ক্ষুদ্র কৃে উন্নয়ন ফোউকেলন
...........আঞ্চলে/উপকেো েোয যোয়; ............
বরাবর
ব্যবস্থাপনা পররচাক
ক্ষুদ্র কৃক উন্নয়ন ফাউন্ডেলন- এএফরিএফ
পল্লী ভবন (৭মতা), ৫ কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫।
রবয়ঃ গৃীতব্য মমাটর াআন্ডক ঋন্ডের জন্য জামানতনামা/ঙ্গীকারনামা প্রদান প্রংন্ডগ
অরম রনম্নস্বাক্ষরকারী ক্ষুদ্র কৃক উন্নয়ন ফাউন্ডেলন মেন্ডক মমাটরাআন্ডক ক্রন্ডয়র উন্ডেন্ডে ঋে গ্রেকারী
জনাব................................................................পদবী.........................................
আঞ্চলে/উপকেো েোয যোয়,......................................... এর জারমনদার/ নরমনী রন্ডন্ডব এর দায় গ্রে কররি।
আলম আকরো অঙ্গীেোর েরলি ময, ঋমের অর্ য ম্পূে যরূকপ পলরকলোকের পূকব য তোর মৃত্যূ ক অর্বো অন্য মেোন েোরকে ঋে
পলরকলোকে অলনশ্চয়তো মদখো লদক েোলমনদোর/নলমনী লককব অপলরকলোলেত অর্ য পলরকলোকে বোধ্য র্োেকবো।
আলম স্বজ্ঞোকন, সুস্থ মলিকে এবং েোকরো দ্বোরো প্রকরোলিত নো কয় লনে ইচ্ছোয় এই অঙ্গীেোর প্রদোন েরলি।

স্বোক্ষীর স্বোক্ষর
১। .....................
আঞ্চলে ব্যবস্থোপে
আঞ্চল েোয যোয় .......

আপনোর লবশ্বি
(...................................)
ঋে গ্রেেোরীর োকর্ ম্পেয.........
ঠিেোনো...........................
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ক্ষুদ্র কৃে উন্নয়ন ফোউকেলন
...........আঞ্চলে/উপকেো েোয যোয়; ............
বরাবর
ব্যবস্থাপনা পররচাক
ক্ষুদ্র কৃক উন্নয়ন ফাউন্ডেলন-এএফরিএফ
পল্লী ভবন (৭মতা), ৫ কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫।
রবয়ঃ মমাটরাআন্ডক ঋে গ্রে ংক্রান্ত ঙ্গীকারনামা প্রংন্ডগ

অরম......................................................,রপতা................................,মাতা................................,গ্রাম.............................
িাকঘর................................., উপন্ডজা...................................., মজা............................................
বতযমোকন আঞ্চলে ব্যবস্থোপে /ললনয়র উপকেো ব্যবস্থোপে / উপকেো ব্যবস্থোপে/ উপ-আঞ্চলে ব্যবস্থোপে,
আঞ্চলে / উপকেো / উপ-আঞ্চলে েোয যোয়, ................................................ক্ষুদ্র কৃে উন্নয়ন ফোউকেলন
ের্তযপকক্ষর লনেট মর্কে লনম্নবলে যত লতযোবী মমকন লনকয় মমোটরোইকে ঋে গ্রে েরোম।
লতযোবীীঃ
০১।

ঋে গ্রকের পলরমোন.............................. ের্োয়; (........................................................) টোেো
যো ৬০ (োট) টি মোলে লেলিকত আদোয়কযোগ্য কব।
০২।ঋে গ্রকের ১ (এে) মোকর মকধ্য মমোটরোইকে
ক্রকয়র যোবতীয় েোগেপত্রলদ দোলখ েরকত ব্যর্ য ক ঋে গ্রেেোরী লককব
মুদয় অর্ য মফরত প্রদোন েরকত বোধ্য র্োেকবো।
।

০৩।

মমোটরোইকে গ্রেেোরী েমযেতযো লককব বরোদ্দপ্রোপ্ত মমোটরোইকে আবলিেভোকব অলফকর েোকে ব্যবোর েরকবো
তকব শুধুমোত্র অলফ ময় ব্যলতকরকে ব্যলিগত প্রকয়োেকনও ব্যবোর েরমবো।

০৪।

মমোটরোইকে ংরক্ষে ও লনরোপত্তোর দোলয়ত্ব ম্পূে যভোকব আমোর উপর র্োেকব। মমোটরোইকে দূঘ যটনোেলনত ে দোয় দোলয়ত্বআলম বন েরকবো। চুলর লেংবো দূঘ যটনোেলনত মেোন দোয় ফোউকেলন ের্তযপক্ষ বন েরকব নো। এ েরকনর দূঘ যটনোর মক্ষকত্র
প্রিলত লবলে অনুযোয়ী তোৎক্ষলেেভোকব আইন শৃঙ্খো ের্তযপক্ষ ও বীমো ের্তযপক্ষকে অবলত েরো কব।

০৫।

মমোটরোইকে ক্রকয়র পর অবিই আলম লনে নোকম মরলেকেলন ও বীমোেরে ম্পন্ন ের মবো এবং লনয়লমত রেোর ের্তযে
লনে যোলরত মরলেকেলন লফ বীমো অন্যোন্য খরি লনে তলব মর্কে বন েরকবো।

০৬।
০৭।

মুদয় অর্ য পলরকলোে নো ওয়ো পয যন্ত মমোটরোইকেটি ফোউকেলকনর লনেট দোয়বদ্ধ বক লবকবলিত কব।
মমোটরোইকে ক্রকয়র পর ৩০ (লত্রল) লদকনর মকধ্য েূোলকমকমো, মরলেকেলন ও বীমো
(Insurance) ংক্রোন্ত

০৮।

০৯।
১০।

েোগেপকত্রর েলপ প্রেোন েোয যোকয়র ংলিষ্ট লোখোয় দোলখ েরকবো।
মমোটরোইকে ঋে গ্রকের পর ম্পূে য মূল্য পলরকলোকের পূকব য িোকুরী তূোগ েরকত িোইক অর্বো িোকুরী মর্কে
অব্যোলত প্রদোন েরো ক লেংবো িোেরীচুূত েরো ক লেলি বোবদ অবললষ্ট পোওনো টোেো এেেোীন ফোউকেলকনর
অনুকূক েমো ের মত বোধ্য র্োেব । এেেোীন পলরকলোকের ব্যর্ যতোয় আমোর পোওনোলদ মর্কে েতযন এবং প্রকয়োেকন
আইনোনুগ ব্যবস্থো গ্রকের মোধ্যকম আদোয় েরো যোকব। মেোনভোকবই ঋকের টোেোয় ক্রয়কৃত মমোটরোইকে মফরত মদয়ো
যোকব নো।
ঋে/অলগ্রকমর টোেোয় ক্রয়কৃত মমোটরোইকে নীলতমোো বল যভূতভোকব ব্যবোর েরক আমোর লবরুকদ্ধ লবভোগীয় ব্যবস্থো গ্রে েরো
যোকব।
ঋে গ্রকের পরবতী মো কত ঋকের লেলি শুরু কব। লতয র্োকে ময, ঋকের মুদয় লেলির টোেো েমযেতযো/েমযিোরীর অবর
গমকনর পূকব য আদোয়কযোগ্য কব। তকব অলনবোয য মেোন েোরকে িোেলরেোীে মকয় অর্ য আদোয় ম্ভব নো ক অবরেোীন
লবলভন্ন পোওনোলদ কত (মবতন-ভোতোলদ, ছুটি নগদোয়ন, অংল প্রদোয়ে ভলবষ্যৎ তলব ইতূোলদ) অবিই েতযনপূব যে মন্বয় েরো
যোকব।

স্বোক্ষীর স্বোক্ষরীঃ
০১। ................................
আঞ্চলে ব্যবস্থোপে
আঞ্চলে েোয যোয়........
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আপনোর এেোন্ত
(...................................)

ফরম খ-১

মমাটরাআন্ডক ঋন্ডের অন্ডবদন ফরম
ক্ষুদ্র কৃে উন্নয়ন ফোউকেলন
...........আঞ্চলে/উপকেো েোয যোয়; ............
বরাবর,
ব্যবস্থাপনা পররচাক
ক্ষুদ্র কৃক উন্নয়ন ফাউন্ডেলন-এএফরিএফ
পল্লী ভবন (৭মতা), ৫ কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫।
রবয়: মমাটরাআন্ডক ঋে ংক্রান্ত
০১.
02.
০৩.
০৪.
০৫.

অন্ডবদনকারীর নাম ও পরররচরত নম্বর
জন্ম তাররখ
পদরব
বততমান কমতস্থ
ফাউন্ডেলন্ডন মযাগদান্ডনর তাররখ ও মময়াদকা

০৬.
০৭.
০৮.
০৯.
১০.
১১.

চাকুরর স্থায়ী ন্ডয়ন্ডি রকনা (টিক রদন)
মবতনক্রম ও মূ মবতন
ঋে গ্রন্ডের উন্ডেে
প্রারে তত ঋন্ডের পররমাে
ঋে পররন্ডলান্ডে প্রারে তত রকরির ংখ্যা
১৩. ঋে ংক্রান্ত ন্যান্য তথ্যঃ
অন্ডবদনকারী আন্ডতাপূন্ডব ত মমাটরাআন্ডক ঋে গ্রে কন্ডর
োকন্ড তার রববরেঃ
ক) ঋে গ্রন্ডের পররমাে
:
খ) ঋে পররন্ডলান্ডের পররমাে
:
গ) বন্ডকয়া ঋন্ডের পররমাে (যরদ োন্ডক)
:

১২.
মমাটরাআন্ডক ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যারদঃ
ক. ক্রয় করন্ডত আচ্ছুক মমাটরাআন্ডকন্ডর তথ্য

:
:
:
:
: (ক) তাররখঃ
(গ) বততমান পন্ডদঃ
: (ক) যাu
[
:
T
:
y
:
p
:

(খ) মময়াদকাঃ
(খ) না

e

[
T
y
p
e

a

a

q
q
u
u
o
o
t
t
e
e
: মন্ডিঃ....................................ব্র্যাে
................................

ররঃ..................................................রং.......................
f
f
১৩. মমাটরাআন্ডক রবন্ডক্রতা প্ররতষ্ঠান/রিান্ডরর তথ্যঃ
r
ক) মকাম্পারন/মলারুন্ডমর নাম:
r
খ) মকাম্পারন/মলারুন্ডমর কমতকততা/মারন্ডকর নাম:
o
o
গ) ব্যাংন্ডকর রান্ডবর রলন্ডরানাম ও রাব নং :
m
m
ঘ) ব্যাংক এবং লাখার নাম
:
t
h
e

t
h
e

অরম এআ মন্ডমত মঘাো কররি ময, এআ অন্ডবদন ফরন্ডম ময মি তথ্য রদন্ডয়রি ও কাগজপত্রারদ দারখ কন্ডররি তা অমার
জানা ও রবশ্বামন্ডত তয। যরদ মকান তথ্য তয বা ভু প্রমারনত য় তান্ড প্রাপ্ত
d এবং কর্ততপক্ষ ময
d মুদয় ে ত মফরত রদন্ডত
রদ্ধান্ত গ্রে করন্ডব তা মমন্ডন রনন্ডত বাধ্য োকন্ডবা।
o
o
c
u
m
ংযু্রতঃ
e
নাম:
n
০১।
ঙ্গীকারনামা-১ করপ।
ম নম্বর:
০২।
ঋে গ্রেকারীর জারমনদার/নরমনী কর্ততক প্রদত্ত ঙ্গীকারনামা-১ করপ।t

০৩।

c
u
m স্বাক্ষর ও ী
অন্ডবদনকারীর
e
n
t

মটরাআন্ডক ক্রন্ডয়র দরপত্র-১করপ।
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