[MF-21]
[A]

MWEP বা ক্ষু দ্র ঋণের আণেদন পত্র(MF-04) পূরে করার খুুঁটিনাটি -

১)
২)
৩)
৪)
৫)

েযাণের পাসেইণে নাণের যেভাণে োনান আণে, যসইেণ া ইংণরজী অক্ষণর য াষ্ঠীর নাে লিখুন।
গ্রাে, যপাোঃ, গ্রাে পঞ্চাণে /ওোর্ড, ব্লক/লেউলনলসপযালিটি, থানা, যজিা এেং লপনণকার্ েথােথ ভাণে লিখুন।
য াষ্ঠীর ধরণের উপেুক্ত জাে াে টিক িা ান।
য াষ্ঠীর ঠণনর ালরখ এেং এোে য াষ্ঠীর েেস লিখুন।
ক) সভাণনত্রীর নাে, যপশা এেং যোোইি নং লিখুন।
খ) দিণনত্রীর নাে, যপশা এেং যোোইি নং লিখুন।
) যকাষাধযক্ষার নাে, যপশা এেং যোোইি নং লিখুন।
৬) য াষ্ঠীর েলিিা, পুরুষ এেং যোট সদসয সংখযা লিখুন।
৭) েুসলিে, খৃষ্টান, যেৌদ্ধ, জজন, লশখ, পাসী, যোট সংখযািঘু সদসযা সংখযা, অনযানয ধেডােিম্বীর
সদসযা সংখযা এেং সেডণোট সদসযাসংখযা লিখুন।
৮) য াষ্ঠীর সদসযারা লেণশষ কাণজ েুক্ত থাকণি সণেডাচ ত ল ন ধরণনর কাণজর নাে ।
৯) য াষ্ঠীর সভা অনুলষ্ঠ িওোর েেডনা-সঠিক জাে াে টিক িা ান।
১০) ক) য াষ্ঠীর যরণজালিউশন েলি আণে লকনা - সঠিক জাে াে টিক িা ান।
খ) য াষ্ঠীর যিান যিজার েলি আণে লকনা - সঠিক জাে াে টিক িা ান।
) য াষ্ঠীর কযাশ েলি আণে লকনা - সঠিক জাে াে টিক িা ান।
ঘ) য াষ্ঠীর যসলভংস েলি আণে লকনা - সঠিক জাে াে টিক িা ান।
১১) েযাণের নাে লিখুন। েযাণের শাখার নাে লিখুন।
েযাণের লসলেএস একাউন্ট নং লিখুন। েযাণের আই.এফ.এস.লস যকার্ লিখুন।
১২) ক) প্রল সদসযার োলসক সঞ্চণের পলরোে লিখুন।
খ) সকি সদসযা সঞ্চে কণরন লকনা সঠিক জাে াে টিক িা ান।
) সকি সদসযার যোট সঞ্চণের পলরোে লিখুন।
১৩) ক) সঞ্চে যথণক যনওো ঋণের পলরোে লিখুন।
খ) সলঞ্চ টাকার েণধয ক টাকা েযাণে জো আণে, লিখুন।
১৪) সদসযাণদর যথণক প্রাপ্ত ঋে আদাণের শ করা লিসাে-সঠিক জাে াে টিক িা ান।
১৫) সংখযািঘু উন্নেন ও লেত্ত লন ে যথণক ক ঋে দরকার, সংখযা ও কথাে লিখুন।
১৬) সকি সদসযার নাে, েেস, লপ া/স্বােীর নাে, োলষডক আে, ধেড, আধার/যভাটার কার্ড নং এেং যোোইি নং লিখুন।
ঋে পলরণশাণধর দােেদ্ধনাোে সভাণনত্রী, দিণনত্রী এেং যকাষাধযক্ষা সই করণেন এেং লসি িা াণেন। আণেদনপণত্রর লি ীে পৃষ্ঠার অলিে
িাইণন ালরখ এেং স্থান উণেখ করুন।
[B] INTER-SE AGREEMENT (MF-08):-এর সেস্ত ফাুঁকা জাে া ালরখসি পূরে করণ িণে। ৃ ীে ও চ ু থড পৃষ্ঠার প্রথে কিণে নাে
এেং লি ীে কিণে সদসযাণদর সই থাকণে, যকাণনা লসি িা ণেনা।
[C] ARTICLES OF AGREEMENT (MF-06): এর লি ীে পৃষ্ঠাে লনধডালর জাে াে লসিসি সই করণেন সভাণনত্রী, দিণনত্রী এেং যকাষাধযক্ষা।
প্রথে পৃষ্ঠার প্রথে পযারা এেং লি ীে পৃষ্ঠার Repayment Schedule ফাুঁকা থাকণে, ো ঋে েঞ্জুরীর পণর পূরে িণে।
[D] MONEY RECEIPT (MF-10):- লনধডালর স্থাণন এক টাকার যরলভলনউ ষ্টযাম্প িা াণেন।
পূরে কণর লনধডালর স্থাণন লসিসি সই করণেন সভাণনত্রী, দিণনত্রী এেং যকাষাধযক্ষা।

ালরখ ফাুঁকা রাখণেন । োকী ঘরগুণিা

[E] DETAILS OF BANK ACCOUNT OF SHG & VERIFICATION OF AUTHORISED SIGNATORIES BY BANK (MF-12): েযাে যথণক য াষ্ঠীর
েণনানী সদসযাণদর সই প্র যেন |
[F] NACH MANDATE FORM: ১ে পৃষ্ঠাে 1, 2 ও 3 নং-এর ঠিক উপণরর েণে েথাক্রণে সভাণনত্রী, দিণনত্রী এেং যকাষাধযক্ষা
েযাণে লি সইণের অনুরূপ সই করণেন। সইণের ঠিক নীণচই য াষ্ঠীর লসি (পডার উপণো ী) কেপণক্ষ একোর িা ান । লি ীে
পৃষ্ঠাে 1, 2 ও 3 নং স্থাণন আণ র েণ াই সই করাণেন । Declaration যিখা জাে ার নীণচ ফাুঁকা স্থাণন ‘WBMDFC’ লসি িা াণেন ।
[G] POST DATED CHEQUE (PDC): লপলর্লস CTS-2010 পেডাণের িণ

ালরখ ও টাকার স্থান ফাুঁকা রাখণেন।

িণে। Payee-র জাে াে ‘WBMDFC’ লসি িা াণেন ।

