
স োনোলী ব্োাংক লললিটেড 

প্রধোন কোর্ যোলয়, ঢোকো 

 োধোরণ ঋণ লিভোগ 

 

 
প্রধোন  কোর্ যোলয় ইটেহোর নম্বরঃ১৪৬                                                           তোলরখঃ ১৭ জুন, ২০১৩ 

 োধোরণ ঋণ লিভোগ ইটেহোর নম্বরঃ ০৩ 

 

 
সেনোটরল ম্যোটনেোর/লেএি এন্ড সকোম্পোনী স টেেোরী/ 

সডপুটি সেনোটরল ম্যোটনেোর/ল ইও/  

এল স্ট্যোন্ট সেনোটরল ম্যোটনেোর/ম্যোটনেোর 

 কল সেনোটরল ম্যোটনেোর’  অলি / 

স্থোনীয় কোর্ যোলয়, ঢোকো/প্রধোন কোর্ যোলটয়র  কল লিভোগ/ 

কট্ যোটরে শোখো/স্ট্োি কটলে/লপ্রলি্োল অলি / 

স োনোলী ইনটভস্ট্টিন্ট লললিটেড/আঞ্চললক কোর্ যোলয়/ 

সেলনাং ইনলস্ট্টিউে/ কল শোখো 

স োনোলী ব্োাংক লললিটেড 

িোাংলোটেশ। 

 
৫০.০০ (্ঞ্চোশ) লক্ষ েোকো ও তদুধ য অাংটকর ঋটণর েোিোনত লহট টি গৃহীত/গৃহীতব্ স্থোির  ম্পে 

মূল্যোয়টনর কোে ব্োাংটকর ্োশো্োলশ  োটভ যয়োর প্রলতষ্ঠোটনর িোধ্যটি  ম্পোেটনর লটক্ষয স্শোেোর  োটভ যয়োর 

প্রলতষ্ঠোন তোললকোভুলি প্র টে। 

 
 
লপ্রয় িটহোেয়,  

 
লশটরোনোটিোি লিষটয়  াংলিষ্ট  কটলর দৃলষ্ট আকষ যণপূি যক েোনোটনো র্োটে সর্, ৫০.০০ (্ঞ্চোশ) লক্ষ েোকো ও তদুধ য অাংটকর ঋটণর লি্রীটত েোিোনত 

লহট টি গৃহীত/গৃহীতব্ স্থোির  ম্পে মূল্যোয়টনর কোে ব্োাংটকর ্োশো্োলশ  োটভ যয়োর প্রলতষ্ঠোটনর িোধ্যটি  ম্পোেটনর লটক্ষয ২১ সি, ২০১৩ তোলরটখ 

অনুলষ্ঠত ্লরচোলনো ্ষ যটের ৩০১তি  ভোয় লনটনোি ৩০ (লিশ) টি স্শোেোর  োটভ যয়োর প্রলতষ্ঠোনটক তোললকোভুলির অনুটিোেন সেয়ো হটয়ট ঃ  

 
েঃ নাং  োটভ যয়োর প্রলতষ্ঠোটনর নোি েঃ নাং  োটভ যয়োর প্রলতষ্ঠোটনর নোি েঃ নাং  োটভ যয়োর প্রলতষ্ঠোটনর নোি 

০১) ইষ্টল্যোন্ড  োটভ যয়ো য  
কক্ষ নাং-৭, সলটভল-৭ 

রহিোলনয়ো ইন্টোঃ কিটেক্স 

২৮/১/ল  েটয়নলি  োর্কযলোর 

সরোড, িলতলিল িো/এ, 

ঢোকো। সিোন-৯৫৫৯৫০৩ 

সিোিোঃ ০১৮১৯১১৮৭৯৫ 

০৫) আই এইচ এ  ইিট্কশন 

 োলভ যট  (লিলড) ললঃ  

চাঁন্দ ম্যোনশন (৪র্ যতলো) 

৬৬, লেলর্কশো িো/এ, ঢোকো-১০০০ 

সিোন-৯৫৭০৩৯৮৮,  

সিোিোঃ ০১৭১৩-০১৬৬৮২ 

০৯) এ টক  োটভ য এন্ড ইিট্কশন 

সকোাং 
চাঁন্দ ম্যোনশন (৭ি তলো) 

৬৬, লেলর্কশো িো/এ,  

ঢোকো-১০০০ 

সিোন-৯৫৭২০১৯, ৭১২৩৯৭৮ 

 

০২) আই আই এ  কন োলটাং 

(লিলড) ললঃ  
শোহটনওয়োে ভিন, ৯/ল  

িলতলিল িো/এ, (৬ষ্ঠ তলো)  
(কক্ষ নাং-৬০৩), ঢোকো। 

সিোনঃ ৯৫৫৬৩৯৯ 

সিোিোঃ ০১৯১১০২২৯৯২ 

০৬) লে সক এযোডেোষ্টো য ললঃ 

চাঁন্দ ম্যোনশন (৪র্ যতলো) 

৬৬, লেলর্কশো িো/এ, ঢোকো-১০০০ 

সিোন-৯৫৫১৮১১, ৯৫৬২৩৪৩ 

১০) িোলটক কটরোল (লিলড) ললঃ 
৩৪ পুরোনো ্টন লোইন, (৪র্ য 

তলো), ঢোকো-১০০০। 

সিোন-৯৩৫১০৩৪ 

সিোিোঃ ০১৭১৩০০৪২১৪ 

০৩) শতোব্দী লিল্ডো য এন্ড  োটভ য 

েোর-উ - োলোি আটকযড 

(৮ি তলো), কক্ষ নাং-০৮, 

১৪ পুরোনো ্টন, ঢোকো  
সিোন নাং-৯৫৫৯১১৩ 

সিোিোঃ ০১৫৫২-৪৮৭৪৭২ 

০৭) লডওটডটিক  োটভ য কট্ যোঃ ললঃ  

স্যযে নাং-ল -৩, নগর  োয়োনীড়, ৬/৬ 

স গুনিোলগচো, ঢোকো-১০০০   

সিোন -৯০১০৫৯৯ 

সিোিোঃ ০১৭১১-৫৮০৮৮০ 

 

১১) কটিোলডটি ইিট্কশন 

 োলভ যট   (লিলড) ললঃ 

আশরোিী লভলো, এ্োে যটিন্ট 

নাং-৩লি (৩য় তলো), ৫৮৬, পূি য 

কোেী্োড়ো. কোিরুল, লিরপুর, 

ঢোকো। সিোন-৮০৫৩৩০৫, 

সিোিোঃ ০১৭৪১৬৭৬৩০০ 

০৪) সি ো য ভূইয়ো এট োল টয়েস্ 
ভূইয়ো কিটেক , িোড়ী-১, 

পূি য আশটকোনো, আশটকোনো 

প্রধোন  ড়ক, উত্তরো, ঢোকো।  

 সিোন-৮৯১৬২৫৯ 

সিোিোঃ ০১৭১৪-০৩৮৫৫২ 

০৮) পূি যোশো ইিট্কশন সকোম্পোনী  

১/১, কিলোপুর িোেোর সরোড 

(৩য় তলো) ঢোকো-১২১৭ 

সিোন-৯৩৫১৫১৯, সিোিোঃ 
০১৭১১১৪৪৯৭৭ 

১২) নেোন য ইিট্কশন সকোাং ললঃ 

রহিোলনয়ো ইন্টোঃ কিটেক্স 

২৮/১/ল  েটয়নলি  োর্কযলোর 

সরোড, (৬ষ্ঠ তলো), কক্ষ-৯ 

িলতলিল, ঢোকো। 

সিোন-৯৫৬৭৪৭৯,   

সিোিোঃ ০১৭১৩-০০৪৩৬৯ 

 
২য় পৃষ্ঠোয় দ্রঃ 

 

 



-ঃঃ  ০২ ঃঃ- 

 

 

েঃ নাং  োটভ যয়োর প্রলতষ্ঠোটনর নোি েঃ নাং  োটভ যয়োর প্রলতষ্ঠোটনর নোি েঃ নাং  োটভ যয়োর প্রলতষ্ঠোটনর নোি 

১৩) এি ই লোি এন্ড 

এট োল টয়েস্ 
েোহোন সহটভন, ফ্ল্যোে নাং-

৩/ল  (৪র্ য তলো) ২৬৭/১ 

স ন্োড়ো ্ি যতো 

লিরপুর, ঢোকো,  

সিোিোইল-০১৯১১-৪৮৯৬৬২ 

১৯) রটয়ল ইিট্কশন ইন্টোরন্যোশনোল 

ললঃ 

িোয়তুল খোটয়র (৪র্ য তলো) 

৪৮/এ-লি পুরোনো ্টন, ঢোকো 

সিোনঃ ৯৫৫৩৪৭৬, ৭১২৬১২৬ 

২৫) লপ্রি ইিট্কশন  োলভ যট   

(লিলড) ললঃ 

নোহোর ম্যোনশন (৩য় তলো),  

১৫০ িলতলিল িো/এ, ঢোকো। 

সিোনঃ ৯৫৫৮৭৩২ 

সিোিোঃ ০১৭১৬-৩০২৯২৭ 

১৪) লীিো সেইি   োটভ যয়ো য 

শতোব্দী স ন্টোর (১০ি তলো) 

কক্ষ নাং-৯/লি, ২৯২ ইনোর 

 োর্কযলোর সরোড, ঢোকো-১০০০   

সিোনঃ ৭১৯৩১১৬, 

৭১৯২৫৭০  

সিোিোঃ ০১৭১২-৮২৯৬৭৯ 

২০) লেটয়টিভ ইিট্কশন  োলভ যট   ললঃ 

নোহোর ম্যোনশন (৫ি তলো),  

স্যযে নাং-ই-১, ১৫০ িলতলিল িো/এ, 

ঢোকো।  

সিোন-৭১২৫৩৪৪,  

সিোিোঃ ০১৭১৩-০৬৮৮৭৮ 

২৬) ল টি ইলিলনয়োলরাং এন্ড 

আলকযটেকচোরোল কন োলটেন্ট  

১৫, লেলর্কশো িো/এ (৯ি তলো), 

ঢোকো। 

সিোন-৯৫৭১১৪৮, সিোিোঃ 

০১৮১৮৬৫২৩৯২ 

১৫) ইউলনক  োটভ য  োলভ য  ব্যযটরো 

ভূ ূঁইয়ো ম্যোনশন (৪র্ য তলো)  

৬, িলতলিল িো/এ, ঢোকো 

সিোিোঃ ০১৯১২-২২০০৯৫ 

সিোন নাং-৯৫৫১১৫৯৭-৮ 

২১) ভিন ইলিলনয়ো য এন্ড আলকযটেক্ট  

২৭ লেলর্কশো িো/এ িোয়তুল সহোট ন 

লিলল্ডাং, (৬ষ্ঠ তলো),  

স্যযে # ৬০৫,  ঢোকো 

সিোন-৭১৭২১৫১,  

সিোিোঃ ০১৭১১২৪২৬৯৫ 

২৭) এ  এি ইিট্কশন সকোাং ললঃ  

আকতোর সচম্বোর (৫ি তলো), 

৫১, িলতলিল িো/এ, ঢোকো 

সিোন-৭১৬৯৪১৯, 

সিোিোঃ ০১৭১৬৩২৪০৪৭ 

১৬) স টিোট এযোডেোষ্টো য  

সিটহরিো েোেো ১০ ও ১১তলো 

৩৩, সতো্খোনো সরোড, ঢোকো। 

সিোন-৯৫৫০৬৫৪ 

সিোিোঃ ০১৭২০৫০২২৯২ 

২২) প্রলিে  োটভ যয়ো য ললঃ 

৪৩ নয়ো ্টন (৬ষ্ঠ তলো) 

লভআইল্ সরোড, ঢোকো 

সিোনঃ ০১৮১৯০০৫৯৬২ 

২৮) এ লি ল   োটভ য সকোঃ (প্রোঃ) ললঃ 

েীিন িীিো ভিন, (৩য় তলো) 

১২১ িলতলিল িো/এ, ঢোকো।  

সিোন নাং-০১১৯০৭৩৯৩৩৪ 

১৭) ডলিউ আই ই এ  কন োলটাং 

(প্রোঃ)ললঃ  

িলশর েোেো, ২০৫/৫ িক্স 

কোলভোে য সরোড, িলতলিল 

িো/এ, ঢোকো 

সিোন নাং-৯৩৩৬৬৩৭, 

সিোিঃ ০১৭১১-২৬৯১৬২ 

২৩) লে ইলিলনয়ো য ইিট্কশন 

আলি েোওয়োর (্ঞ্চি তলো), স্যযে 

নাং ৫০৪-৬, ১২ লডআইটি নর্ য 

এক্সটেনশন এলভলনউ, িলতলিল, 

ঢোকো।  

সিোন-৯৫৫৮৯৬৮ 

সিোিোঃ ০১৭২০৫৩০২৩১ 

২৯) িোাংলোটেশ ইিট্কশন এন্ড 

 োটভ য (প্রোঃ) ললঃ 

হোউে নাং-৩৮, িক-লড/২, 

স কশন-১০, সরোড নাং-০৩, 

লিরপুর, ঢোকো। 

সিোনঃ ০১৭১৩৬২১৯৪৭ 

১৮) এি এ  সক ইিট্কশন সকোাং  

রলন হোউে (৫ি তলো),  

১৫৩, িলতলিল িো/এ, ঢোকো 

সিোন নাং-৯৫১২৮৬৪ 

সিোিোঃ ০১৭১৩০১৮৭৮৫ 

২৪) ল টি ইলিলনয়োলরাং ইিট্কশন 

সেটলোয়োর এ্োে যটিন্ট (২য় তলো) 

২/৪ েলক্ষণ কল্যোণপুর 

লিরপুর সরোড, ঢোকো 

সিোনঃ ৮০৯১৪০১ 

সিোিোঃ ০১৭১৭২০৬৭২৬ 

৩০) ল্যোি ইন্টোরন্যোশনোল 

ইিট্কশন ললঃ 

২৫/১-এ িোললিোগ সচৌধুরী্োড়ো 

লডআইটি সরোড (৪র্ য তলো), 

ঢোকো। সিোন-৯৩৬২৫৮৫ 

সিোিোঃ ০১৭১২৬৫৫৬৬০ 

 
তটি এ সক্ষটি তোললকোভুি  োটভ যয়োর প্রলতষ্ঠোন মূহ কর্তযক লনটনোি শতযোিলী ্লর্োলন/অনু রণ করটত হটিঃ 

০১)  োটভ যয়োর প্রলতষ্ঠোন মূহ সকিলিোি ব্োাংটকর চোলহেো সিোতোটিক ৫০.০০ (্ঞ্চোশ) লক্ষ েোকো ও তদুধ য অাংটকর ঋটণর েোিোনত 
লহট টি গৃহীত/গৃহীতব্ স্থোির  ম্পে মূল্যোয়ন করটি।    

০২)  োটভ যয়োর প্রলতষ্ঠোন মূহ ইতঃপূটি যর ব্োাংক অনুটিোলেত লনধ যোলরত িরটিে অনুর্োয়ী  োটভ য/মূল্যোয়ন লরট্োে য েোলখল করটি ( োটভ য 

লরট্োে য এর লনধ যোলরত িরটিে  াংযুি)। 

০৩)  োটভ য/মূল্যোয়ন কোটের েন্য  োটভ যয়োর প্রলতষ্ঠোনটক প্রটেয় লি  াংলিষ্ট গ্রোহটকর লনকে সর্টক আেোয় কটর ব্োাংক/শোখো কর্তযক 

প্রেোন করটত হটি। এ সক্ষটি প্রটেয় লি এর হোর হটি লননরূ্ ঃঃ  

 i)  Value of the Property upto Tk.50,00,000/- = Tk.2000/-. 

ii) Value of the Property Exceeding Tk.50,00,000/- = 0.03% of the assessed value subject to 

a maximum of Tk.20,000/- and minimum of Tk.2,000/-. 

Out station allowance: 

1) For Dhaka, Chittagong and Khulna   :       NIL 

2) For other places: Economy fare on actual basis plus daily allowance of Tk.400/-  for 

overnight stay if required. 
 

৩য় পৃষ্ঠোয় দ্রঃ 

 

 

 



-ঃঃ  ৩ঃঃ- 

 
০৪)  োটভ যয়োর প্রলতষ্ঠোন প্রেোলিত স্থোির  ম্পে মূল্যোয়নপূি যক েোলখলতব্ লরট্োটে যর  োটর্  ম্পটের  োইে েোন, সিৌেো ম্যো্, ইতযোলে 

 াংগ্রহ কটর  ম্পটের  লি হ (লিলভন্ন লেক সর্টক গৃহীত) লচলিতকরণ  নে শোখোয় েোলখল করটি (দুই প্রস্থ)।  

০৫) মূল্যোয়ন  নে ও আনুষাংলগক অন্যোন্য কোগে্ি/েলললোলে  াংলিষ্ট প্রলতষ্ঠোটনর ল ইও/স্বত্ত্বোলধকোরী/ব্িস্থো্নো 

অাংশীেোর/ব্িস্থো্নো ্লরচোলক কর্তযক অিশ্যই প্রলতস্বোক্ষলরত হটত হটি। মূল্যোয়ন কোটল স্থোির  ম্পটের অিস্থোন 

(Location)  টরেলিন ্লরেশ যন করো হটয়ট  এিাং অলতমূল্যোয়ন লকাংিো সকোন ভুল তথ্য ্লরটিশন করো হয়লন িটি য  াংলিষ্ট 

 োটভ যয়োর স োষণো্ি লেটি, র্ো  াংলিষ্ট  োভ যয়োর প্রলতষ্ঠোটনর প্রধোন লনি যোহী কর্তযক প্রলতস্বোক্ষলরত হটত হটি।   
০৬) এলোকোর ন্যযনতি িোেোর মূল্য লিটিচনোয় লনটয় প্রেোলিত  ম্পলত্তর মূল্যোয়ন করটত হটি। এ সক্ষটি  োটভ য লরট্োটে য  ম্পলত্তর 

িোেোর মূল্য ও তোৎক্ষলণক লিেয় মূল্য আলোেো আলোেো ভোটি উটেখ করটত হটি। অলত মূল্যোয়ন/প্রকৃত  েনো সগো্ন লকাংিো 

অলতরলিত তথ্য প্রেোন করো  োটভ যয়োর প্রলতষ্ঠোটনর অটর্োগ্যতো প্রিোণ করটি। 

০৭) সকোন  ম্পলত্ত  োটভ য/মূল্যোয়টনর েোলয়ত্ব প্রেোটনর ০৫ (্াঁচ) কি যলেিট র িটধ্য ব্োাংটকর  াংলিষ্ট শোখোয় লরট্োে য েোলখল করটত 

হটি। 

০৮) উলেলখত ৩০ (লিশ) টি  োটভ যয়োর প্রলতষ্ঠোনটক এ  োর্কযলোর েোরীর তোলরখ হটত ০২ (দুই) ি র অর্ যোৎ ১৬ জুন, ২০১৫ তোলরখ 

্র্ যন্ত সিয়োটে তোললকোভুি করো  হল, র্ো তোটের  টন্তোষেনক কোটের লভলত্তটত ব্োাংক কর্তয্ টক্ষর ল দ্ধোন্ত অনুর্োয়ী ্রিতী 

সিয়োটে নিোয়নটর্োগ্য। সিয়োেপূলতযর ্র এ কল  োটভ যয়োর প্রলতষ্ঠোটনর িোধ্যটি সকোন মূল্যোয়ন কোে করো র্োটি নো। তো োড়ো 

লনধ যোলরত সিয়োটের িটধ্য তোললকোভুি সকোন প্রলতষ্ঠোটনর লিরূটদ্ধ সকোন প্রকোর অলভটর্োগ উ্োল্ত হটল স  প্রলতষ্ঠোটনর 

তোললকোভুলি িোলতল করোর ক্ষিতো ব্োাংক কর্তয্ ক্ষ  াংরক্ষণ কটর। 
০৯)  রকোরী ভযোে/ট্যোক্স (র্লে র্োটক)  াংলিষ্ট  োটভ যয়োর প্রলতষ্ঠোনটক িহন করটত হটি এিাং ব্োাংক এ িোিে প্রটয়োেনীয় অর্ য কতযন 

করটি। 

১০) ব্োাংক  োটভ যয়োর প্রলতষ্ঠোনটক তোর কোটের েন্য চুলি সিোতোটিক লনধ যোলরত লি প্রেোন করটি। এ েন্য  োটভ যয়োর প্রলতষ্ঠোন 

গ্রোহটকর লনকে সর্টক িোড়লত সকোন স্যলিধো গ্রহণ/েোিী করটত ্োরটি নো। 

১১)  তোললকোভুি  োটভ যয়োর প্রলতষ্ঠোন মুহটক স োনোলী ব্োাংক লললিটেড এর সর্ সকোন শোখোয় একটি  ঞ্চয়ী/চললত লহ োি খুলটত হটি 

(র্লে নো র্োটক) এিাং এতে াংেোন্ত র্োিতীয় সলনটেন উি শোখোর  াংলিষ্ট িোধ্যটি ্লরচোলনো করটত হটি।  

১২) সকোন কোরণ েশ যোটনো ব্লতটরটক সর্ সকোন  িয় ব্োাংক  োটভ যয়োর প্রলতষ্ঠোটনর তোললকোভুলি িোলতল লকাংিো এর সকোন শতয 

্লরিতযন/ াংটর্োেন করোর  কল অলধকোর ব্োাংক কর্তয্ ক্ষ  াংরক্ষণ কটর এিাং প্রটয়োেন হটল ব্োাংক অন্য  োটভ যয়োর 

প্রলতষ্ঠোনটক তোললকোভুি করটত ্োরটি।  

 
এিতোিস্থোর্, এখন সর্টক ৫০.০০ (্ঞ্চোশ) লক্ষ েোকো ও তদুধ য অাংটকর ঋটণর েোিোনত লহট টি গৃহীত/গৃহীতব্ স্থোির  ম্পে মূল্যোয়টনর কোে ব্োাংটকর 

্োশো্োলশ উলেলখত  োটভ যয়োর প্রলতষ্ঠোটনর িোধ্যটি  ম্পোেটনর প্রটয়োেনীয় ব্িস্থো গ্রহটণর েন্য  াংলিষ্ট  কলটক ্রোিশ য সেয়ো হল।  

 
আ্নোটের লিশ্বে, 

 

 

 

(সিোঃ িলতউর রহিোন)  (হো োন ইকিোল) 

সডপুটি সেনোটরল ম্যোটনেোর  সেনোটরল ম্যোটনেোর 

  াংযুিঃ ০১ (এক)। 

 



 
 োটভ য লরট্োে য িরটিে 

 

 
(১) েোিোনটতর  িোললটকর নোিঃ   
 ল্তোর নোিঃ   
 িোতোর নোিঃ   
 স্থোয়ী ঠিকোনো ঃঃ   
 িতযিোন ঠিকোনোঃ   
 েোতীয় ্লরচয় ্ি নম্বর (র্লে র্োটক)ঃঃ   
    
(২) িতযিোন সভোগ েখলকোরীর নোি ও ঠিকোনোঃ   
    
(৩) িোললকোনোর উৎ  ঃঃ েয়সূটি, প্লিক, ইেোরো, িটন্দোিে, েোন, েোষ্ট, ওয়োকি, 

সেটিোত্তর, হুর্কি েখলী ইতযোলে। (িতযিোন মূল েললটলর অিস্থো হ িোয়ো েললটলর 

অিস্থো/অিস্থোন)ঃঃ 

  

    
(৪) েয়সূটি  ম্পলত্তর িোললক হটল েটয়র তোলরখ ও েললটল প্রেলশ যত মূল্যঃ   
    
(৫) িন্ধকীতব্/িন্ধকীকৃত েলির তিল লঃ সেলো ................. , উ্টেলো .................... , সিৌেো ............ , সেল এল নাং 

...........,ল  এ  ..........., এ  এ ........... , আর এ /লিএ  ............... , িহোনগর েরী্ .............. , খলতয়োন নাং ল  

এ  ..........., এ  এ ........... , আর এ /লিএ  ............... , িহোনগর েরী্ .............. , লিউটেশন  .............. , েোগ 

নাং ল এ  ও এ এ .............. , আরএ /লি এ  ........ ...................... , িহোনগর েরী্। 

    
(৬) েলির ্লরিোণ ঃঃ   
    
(৭) েলির সচৌহদ্দী (সিৌেো ম্যো্ হ) ঃঃ   
 ক)  ম্পলত্তর উত্তটর 

খ)      ’’     েলক্ষটণ 

গ)       ’’     পূটি য 

 )    ’’     ্লিটি 

  

    
(৮) েলির অিস্থোনঃ   
 লিউলনল প্যোল এলরয়ো/আিোল ক এলোকো/ িোলণলেযক এলোকো/ 

শহরতলী/শহর এলোকো/কযোন্টনটিন্ট সডটভল্টিন্ট সিোড য/ রোেধোনী উন্নয়ন 

কর্তয্ ক্ষ/্েী এলোকোয় (ি তিোড়ী/ি লী েলি)।ঃঃ 

 
 
 
 

 

    
(৯) হুর্কি েখলকৃত েলি লকনো ? 

 রকোর িো অন্য সকোন  াংস্থোর সকোন েোন আট  লকনো ?ঃঃ 
  

    
(১০) েলির  ীিোনো প্রোচীর আট  লকনো ?ঃঃ   
    
(১১) েলির প্রকৃলতঃ উঁচু, নীচু,  িতল, পুর্কর, সডোিো ইতযোলে, (নীচু হটল লক 

্লরিোণ নীচু)ঃঃ 
 
 

 

    
(১২) েোলোন/পুরকি যঃ    
 ্োকো, স লি্োকো, কাঁচো র,  টরর  াংখ্যো, তলোর  াংখ্যো, সিোে আয়তন, 

অনুটিোলেত েোন সিোতোটিক লনলি যত লকনো ?ঃঃ 
 
 

 

    
(১৩) লনলি যত িোড়ী/ইিোরত হটল উহোর ব্িহোর (িোললক লনটে ি িো  

কটরন/ভোড়ো লেটয় র্োটকন) ভোড়ো লেটয় র্োকটল কত েোকো িোল ক 

ভোড়ো।ঃঃ 

 
 
 

 

 

 
২য় পৃষ্ঠোয় দ্রষ্টব্ 

 

 

 

 

 



পৃষ্ঠো নাং-২ 

 

 
(১৪) েলিটত র্োতোয়োত করোর স্যলিধো/সর্োগোটর্োগ অিকোঠোটিো/স্যলিধোেী :  
    
(১৫)  ম্ভোব্ ঝূঁলক  মূহঃ 

(নেী ভোেন, িন্যো প্রিনতো ইতযোলে) 

:  

    
 (১৬) লনরুল্ত িোেোর মূল্যঃ :  
 (ক) েলির মূল্য   
 (খ)  েোলোন/পুরকটি যর মূল্য  :  
 (গ) র্ন্ত্র্োলতর মূল্য (প্রটর্োেয সক্ষটি) :  
 ( ) সিোে মূল্য   
 (মূল্য লনরু্টনর লভলত্ত উটেখ করটত হটি)   
(১৭) লনরুল্ত তোৎক্ষলণক লিেয় মূল্যঃ   
 ক) েলির মূল্য   
 (খ)  েোলোন/পুরকটি যর মূল্য  :  
 (গ) র্ন্ত্র্োলতর মূল্য (প্রটর্োেয সক্ষটি) :  
 ( ) সিোে মূল্য :  
    
(১৮) মূল্য লনরু্নকোরী কি যকতযোর নোি, ্েিী, ঠিকোনো (স্যস্পষ্টভোটি ললল্িদ্ধ 

করটত হটি)। 
:  

(১৯) মূল্য লনরু্টনর তোলরখ  :  
  :  
(২০) ১০ ি র ্টর  ম্ভোব্ লিেয় মূল্য  :  
    
(২১) লনলোটি লিলে করো হটল  ম্ভোব্ মূল্য :  
    
(২২) মূল্যোয়টনর লভলত্ত :  
    
(২৩)  ম্পলত্ত েোয়মুি লকনো  :  
    
(২৪)  ম্পলত্তর িোললকোনো  াংেোন্ত তেোল   নে, হোলনোগোে খোেনো ্লরটশোটধর 

রল ে, আয়কর ্লরটশোটধর রল ে, স্ৌর কর ্লরটশোটধর রল ে ইতযোলের 

অিস্থো 

 
: 
 

 

    
(২৫)  ম্পলত্ত অন্য সকোন ব্োাংক/আলর্ যক প্রলতষ্ঠোটনর লনকে িন্ধক রটয়ট  লকনো 

তো লনলিত হওয়োর লটক্ষয র্র্োর্র্ কর্তয্ টক্ষর লনে যোয়  নে (তেোলশ 

রল ে হ) শোখোর সরকটড য রটয়ট  লকনো 

 
:  
 

 

(২৬) র্ততীয় ্টক্ষর আিটিোিোরনোিো মূটল  হটর্োগী েোিোনত লহট টি গৃহীতব্ 

 ম্পলত্তর মূল্যোয়নকোটল  াংলিষ্ট সরলেষ্টোড য অপ্রতযোহোরটর্োগ্য 

আিটিোিোরনোিোর মূল েললল শোখোর সরকটড য রটয়ট  লকনো 

: 
 
 
 

 

(২৭) গৃহীতব্/প্রেোলিত স্থোির  ম্পে সর্ৌর্ িোললকোনোধীন হটল উি  ম্পলত্ত 

িন্ধক সেয়োর লিষটয় প্রটতযক িোললটকর  ম্মলত্ি শোখোর সরকটড য রটয়ট  

লকনো 

 
 
 

 

(২৮) অন্যোন্য তথ্য (র্লে র্োটক) :  
    
(২৯) িন্তব্ঃ :  
    
    
 

   

স্বোক্ষরঃ 
 

  নোিঃ  
  ্েিীঃ  
  ঠিকোনোঃ  
  াংযুিঃ তোলরখঃ  
 


