
  

 

  “পরিরিষ্ট-ক”                                                           

প্ররষ্ঠানেরি রঠান                                                

প্ররষ্ঠানেরি ঠিকঠানরঠান 

ম ঠানবঠানইল রং ------------------, ই-ম ইল:----------------------------- 

স্মঠানিক রং-                                                                                                                                    ষঠানরিখ:    

 

এরিরকউটিভ ভঠানইস মেয়ঠানিম্যঠানর 

 ঠানইেরঠানেররিট মিগুেলটিী অথরিটি        সরদ রং:  

গুলেেিাঁ প্লঠানজঠান (৭  ষলঠান) 

৮, িহীদ সঠানংবঠানরদক মসরলরঠান পঠানিভীর সড়ক 

বড়  গবঠানজঠানি, ি রঠান, ঢঠানকঠান-১২১৭ 

 

রবষয়ঃ-ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের প্রধাে কার্ যালনের ঠিকাো পতরবিযে/শাখা কার্ যালে পতরবিযে ইিযাতি বিষয়ে অনুন ািে/প্রয়েোজ্য ক্ষেয়ে অিবিতকরণ। 

উপর্যকু্ত রবষেয়ি প্ররষ দৃরষ্ট আকষণুপূবকু জঠানরঠানেরঠান যঠানেে ময, আ ঠানেদি প্ররষ্ঠানরটি ------------  ঠানইেরঠানেররিট মিগুেলটিী অথরিটি হেষ সরদ 

(সরদ রং----------) লঠানভ কেি। সরদ প্রঠানরিি পি প্ররষ্ঠানরটি অথরিটিি রবরিরবিঠানর অনুসিণপূবকু কঠানযরু  পরিেঠানলরঠান কেি আসেে।  ঠানইেরঠানেররিট 

মিগুেলটিী অথরিটি রবরি ঠানলঠান, ২০১০ এি রবরি  ৪(ঘ) এবং বিবি ১৪(৩) অনুযায়ী যথঠানরে  প্রিঠানর কঠানযঠুানলেয়ি ঠিকঠানরঠান পরিবষেুরি মেেে কর্তপৃক্ষকক পূকি ৃ

অিবিতকরণ এিং পূিাৃনুক াদন গ্রিকণর বঠানধ্যবঠানিকষঠান িেয়েে এবং শাখা কার্ যালে পতরবিযনে অিবিতকরণ প্রেয়ঠানজর। এ মপ্ররেেষ ররেে বরণষু ষথ্যঠানরদি 

রভরিেষ প্রেয়ঠানজরীয় িতললাতির সংর্যরক্তসহ আেবদর কিঠান হেলঠান: 

প্রধাে কার্ যালে পতরবিযে 

বষ ুঠানর ঠিকঠানরঠান যঠানরেষ রতুর ঠিকঠানরঠান 

  

 

ইষঃপূেব ুঠিকঠানরঠান পরিবষরু কিঠান হেল এি রববিণ (স্থঠানরঠানন্তরিষ এলঠানকঠান এবং কষবঠানি) 

 

 

ক্র. েং প্রনোজেীে িতললাতি  ন্তব্য (হ্যাঁ/ো) 

১. প্রধাে কার্ যালনের ঠিকাো পতরবিযনের জন্য অরতরিতনি বনবিে িাতখল   

২. তেবন্ধেকারী কর্তযপক্ষ কর্তযক অনুন াতিি হ্ালোগাি সাধারণ পর্ যনির িাতলকার ছাোতলতপ   

৩. তেবন্ধেকারী কর্তযপক্ষ কর্তযক অনুন াতিি হ্ালোগাি পতরচালো পর্ যনির িাতলকার  ছাোতলতপ  

৪. প্রধাে কার্ যালনের ঠিকাো পতরবিযনের জন্য প্রতিষ্ঠানের পতরচালো  পর্ যনির তসদ্ধান্ত সংতিষ্ট সভার 

কার্ যতববরণীর  ছাোতলতপ 

 

৫. প্রধাে কার্ যালনের  ঠিকাো পতরবিযনের যর্ৌতিকিা   

৬. পতরবতিযি ঠিকাো ভাড়া হ্নল ৩০০/-(তিেশি) টাকার েে-জুতিতশোল স্ট্যানে সোতিি ভাড়া 

চুতিপনের ছাোতলতপ  

 

৭. প্রধাে কার্ যালনের ঠিকাো পতরবিযনের বিষয়ে তেবন্ধেকারী কর্তযপক্ষনক অবতহ্িকরণ পনের ছাোতলতপ  

৮. পতরবতিযি ঠিকাো সংতিষ্ট সকল অংশীজেনক র্রার্রভানব (১িত জািীে দিতেক ও ১িত স্থােীে দিতেক 

বাংলা পতেকাে প্রকাশ)অবতহ্ি করা হ্নব  ন য প্রতিষ্ঠানের প্যানি প্রধাে তেব যাহ্ী ক যকিযা কর্তযক প্রিত্ত 

অঙ্গীকারো া  

 

শাখা কার্ যালে পতরবিযে 

ক্র. েং তবনবচয তবর্ে  ন্তব্য (হ্যাঁ/ো) 

 সেি শাখাে অবতহ্িকরণ এবং ন্যাশোল যিটানবনজ িথ্য হ্ালোগানির  াধ্যন  িথ্য সংরক্ষণ এবং 

সংতিষ্ট অংশীজেনিরনক অবতহ্িকরণ 

 

 

আপরঠানি রবশ্বস্ত, 

 

(---------------------) 

প্রিঠানর ররবঠুানহী ক কুষঠুান 

 



  

 

  “পরিরিষ্ট-ক”                                                           

প্ররষ্ঠানেরি রঠান                                                

প্ররষ্ঠানেরি ঠিকঠানরঠান 

ম ঠানবঠানইল রং ------------------, ই-ম ইল:----------------------------- 

স্মঠানিক রং-                                                                                                                                         ষঠানরিখ:    

 

এরিরকউটিভ ভঠানইস মেয়ঠানিম্যঠানর 

 ঠানইেরঠানেররিট মিগুেলটিী অথরিটি        সরদ রং:  

গুলেেিাঁ প্লঠানজঠান (৭  ষলঠান) 

৮, িহীদ সঠানংবঠানরদক মসরলরঠান পঠানিভীর সড়ক 

বড়  গবঠানজঠানি, ি রঠান, ঢঠানকঠান-১২১৭ 

 

 রবষয়: ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের ো  পতরবিযে বিষয়ে অনুন ািে। 

উপর্যকু্ত রবষেয়ি প্ররষ দৃরষ্ট আকষণুপূবকু জঠানরঠানেরঠান যঠানেে ময, আ ঠানেদি প্ররষ্ঠানরটি ------------  ঠানইেরঠানেররিট মিগুেলটিী অথরিটি হেষ সরদ 

(সরদ রং----------) লঠানভ কেি। সরদ প্রঠানরিি পি প্ররষ্ঠানরটি অথরিটিি রবরিরবিঠানর অনুসিণপূবকু কঠানযরু  পরিেঠানলরঠান কেি আসেে।  ঠানইেরঠানেররিট 

মিগুেলটিী অথরিটি আইর, ২০০৬ এি িঠানিঠান ২০ অনুযায়ী ক্ষুদ্রঋণ প্ররষ্ঠানর অথরিটিি পূবঠুাননুে ঠানদররে  গঠরষেেি মকঠানর পরিবষরু, সংেিঠানির, পরিবিরু বঠান 

বঠানরষল কিেষ পঠানিেব। িবণতৃ কারকণ প্রবতষ্ঠাকনর না  পরিবষেুরি মেেে কর্তপৃক্ষ িকত পূিাৃনুক াদন গ্রিকণর বঠানধ্যবঠানিকষঠান িেয়েে। এ মপ্ররেেষ ররেে বরণষু 

ষথ্যঠানরদি রভরিেষ প্রেয়ঠানজরীয় িতললাতির সংর্যরক্তসহ আেবদর কিঠান হেলঠান: 

১  পর্ যাে-ো  পতরবিযে (পূি বোনুয় োদন) 

ক্র. েং        তবনবচয তবর্ে  ন্তব্য (হ্যাঁ/ো) 

১. প্রতিষ্ঠানের ো  পতরবিযনের পূি বোনুয় োদয়নর  জন্য অরতরিতনি বনবিে িাতখল   

২. ো  পতরবিযনের যর্ৌতিকিা   

৩. ো  পতরবিযনের জন্য সংতিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সোধোরণ পর্ যনির তসদ্ধান্ত সংতিষ্ট সভার কার্ যতববরণীর 

ছাোতলতপ 

 

৪. তেবন্ধেকারী কর্তযপক্ষ কর্তযক অনুন াতিি হ্ালোগাি সাধারণ পর্ যনির িাতলকার ছাোতলতপ  

৫. প্রারত ক তেবন্ধেকারী কর্তযপক্ষ কর্তযক অনুন াতিি হ্ালোগাি পতরচালো পর্ যনির িাতলকার  ছাোতলতপ  

 

২ে পর্ যাে ো  পতরবিযে  

ক্র. েং        তবনবচয তবর্ে  ন্তব্য (হ্যাঁ/ো) 

১. প্রতিষ্ঠানের ো  পতরবিযনের জন্য অরতরিতনি বনবিে িাতখল   

২. প্রতিষ্ঠানের োম পতরবিত নের জেয অথতরটিনি আনবদে দাতিল   

৩. োম পতরবিত নে অথতরটির পূবতােুনমাদে পত্র  

৪. তেবন্ধেকারী কিতত পক্ষ কিতত ক োম পতরবিত েপূবতক এিদতবষয়ক দতললাতদর ছায়াতলতপ  

৫. তেবন্ধেকারী কিতত পক্ষ কিতত ক অেুনমাতদি হালোগাদ সাধারণ পষতনদর িাতলকার ছায়াতলতপ  

৬. প্রাথতমক তেবন্ধে কিতত পক্ষ কিতত ক অেুনমাতদি হালোগাদ পতরচালো পষতনদর িাতলকার  ছায়াতলতপ  

৭ পতরবতিত ি োম সংতিষ্ট সকল অংশীজেনক যথাযথভানব অবতহি করা হনব মনমত প্রতিষ্ঠানের পযানে প্রধাে তেবতাহী 

কমতকিত া কিতত ক প্রদত্ত অঙ্গীকারোমা  

 

 

 

আপরঠানি রবশ্বস্ত, 

 

 

(---------------------) 

প্রিঠানর ররবঠুানহী ক কুষঠুান 

 

 


