
বাাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শশল্প করদ াদরশন (শবশিক) 

৩৯৮, তেজগাঁও শশল্প এলাকা, ঢাকা- ১২০৮ 

ভশবষ্য েহশবল (শিশ এফ) শাখা, শহিাব ও অর্ থ শবভাগ 
 

 

ভবিষ্য তহবিল হতত ৭৫% (অবিম) িহতের আতিদন পত্র 

িরাির, 

সভাপবত, 

বসবপএফ ট্রাবি বিার্ ড  

প্রধান কার্ ডালয়, বিবসক, ঢাকা।   

মতহাদয়, 

আবম বনম্নস্বাক্ষরকারী ভবিষ্য তহবিল এ আমার বমাট জমাকৃত অর্ ড হতত..................................................................টাকা 

(কর্ায়) ...................................................................................................................... ....মাত্র অবিম িহে 

করতত ইচ্ছুক। আমাতক ভবিষ্য তহবিতলর প্রচবলত বিবধ বমাতাতিক জমাকৃত অতর্ ডর ৭৫% অর্ ড অবিম বহতসতি প্রদান করার অনুতরাধ 

করবি। 

  আপনার বিশ্বস্ত, 

 

 

তাবরখ:  স্বাক্ষর: .................................................................... 

অিস্থান (ওয়াকড বিশন):   নাম: ....................................................................... 

ভবিষ্য তহবিল বহসাি নং:   পদবি: ..................................................................... 

  বিভাগ/ বজলা কার্ ডালয়: ................................................. 

বমািাইল নং: ............................................................. 

তথ্যািলী:    

১) অবিম িহতের কারে  :  

২) বিবসতক বর্াগদান ও বপআরএল-এ গমতের তাবরখ  :  

৩) িতডমান বিতন বেল ও মূল বিতন :  

৪) ঋে কত বকবস্ততত পবরতশাধ করতত আিহী  :   

৫) পূতি ড অবিম িহে কতর র্াকতল (বিিরে)                 : 

6) আতিদনকারীর বনকট সংস্থার অন্যান্য পাওনা          : 

শববরণ বদকয়া অদর্ থর  শরমাণ (টাকা) শকশির  শরমাণ (টাকায়) িাংশিষ্ট কম থকেথার স্বাক্ষর 

6.1। তমাটর িাইদকল অবিম    

6.2। গৃহ শনম থাণ অবিম   

6.3। ইশব ফান্ড অবিম   

6.4। মালামাল অবিম েহশবল    

6.5। তবেন/ ভ্রমণ অবিম   

6.6। অন্যান্য   

 

৭) আঞ্চশলক/ তজলা কার্ থালয়/ শবভাগ/ শাখা প্রধাদনর সু াশরশ :  (ঋণ মঞ্জুরীদে আ শি নাই মদম থ সু াশরশ) 

                      আতিদনকারীর ভবিষ্য তহবিল বহসাি হতত ................................ 

                                                                         (টাকা............................................................................) 

                                     অবিম প্রদাতনর জন্য সুপাবরশ করা হতলা । 

 

 

                                                           আঞ্চলিক/ জেিা/ লিল্পনগরী কার্ যািয়/ লিভাগীয়/ িাখা প্রধাননর স্বাক্ষর ও সীি 



8. (বসবপএফ শাখা কর্তডক পূরেীয়) 

 

৮.1। বনজ চাঁদার  পবরমাে      টাকা: .................................................... 

৮.2। বনজ চাঁদার ৭৫%          টাকা: .................................................... 

৮.3।  মঞ্জুরীতর্াগ্য/ অনুতমাদনতর্াগ্য ঋতের পবরমাে  টাকা: .................................................... 

৮.4। (িাদ) পূতি ডর িতকয়া ঋে ও মুনাফার পবরমাে (প্রতর্াজয হতল) 

(i) ঋদণর  শরমাণ: ........................... 

(ii) মুনাফার  শরমাণ: ........................ 

                                                                                                  টাকা: ..................................................... 

৮.5। মঞ্জুরীতর্াগ্য/ অনুতমাদনতর্াগ্য ঋে হতত নীট প্রতদয় ঋতের পবরমাে:     টাকা:...................................................... 

(কর্ায়) ............................................................................................................ .......................... 

 

 

    

প্রস্তুতকারক  বহসািরক্ষে কম ডকতডা 

   বসবপএফ শাখা 

    বিবসক, ঢাকা  

উপবনয়ন্ত্রক (ফান্ড) 

  বসবপএফ শাখা 

   বিবসক, ঢাকা  

বনয়ন্ত্রক (বহ: ও অর্ ড) 

              বিবসক, ঢাকা 

  

 

 

 

 

সভাপবত 

বিবসক শ্রবমক কম ডচারী ইউবনয়ন 

      সভাপবত 

         শবশিক কম থকেথা িশমশে  

      সবচি 

বিবসক, ঢাকা 

 

 

 

  “সুপাবরশকৃত অর্ ড অনুতমাদন করা হতলা” 

 

 

 

 

 

 পবরচালক (অর্ ড) 

ও 

       সভাপবত, বসবপএফ ট্রাবি বিার্ ড 

                   বিবসক,ঢাকা 

  

 

বনাট: পূতি ডর িতকয়া ঋতের ৫০% পবরতশাবধত না হতল বকান আতিদন পত্র বিতিবচত হতি না । মঞ্জুরীকৃত/ অনুতমাদনকৃত ঋতের 

পবরমাে .................................................................. টাকা। 

 


