বরযবর,
ব্বস্থযপনয পতরচযিক,
মধুমতি ব্যাংক তিতমটেড,
প্রধযন কযর্যিয়,
য
ঢযকয।

ছতব োংর্ুি করুন

মধুমতি ব্যাংক তিতমটেড

এজেন্ট নিজ োজের আজেদিপত্র
আটবদনকযরী প্রতিষ্ঠযটনর িথ্্যবিী (ংাংশ-১)
১) আটবদনকযরী/ংনুটমযতদি প্রতিতনতধর নযম (বযাংিযয় তিখুন)ঃ ……………………………………………………………………………
২) আটবদনকযরী/ংনুটমযতদি প্রতিতনতধর নযম (ইাংটরজীটি তিখুন)ঃ ……………………………………………………………………….
৩) প্রতিষ্ঠযটনর নযমঃ…………………………………………………………………………………………………………………………
৪) ঠিকযনয (ট্রেড িযইটেন্স িথ্্যনুর্যয়ী)ঃ …...………………………………………………………………………………………………
৫) প্রস্তযতবি এটজন্ট আউেটিটের ঠিকযনযঃ………………………………………………………………………………………………
৬) ট্রমযবযইি নম্বরঃ ………………………………………………৭) ট্র যন নম্বরঃ ………………………………………………….……
৮) ইটমইিঃ…………………………………………………………………………………………………………………………………
৯) প্রতিষ্ঠযটনর ধরন (ঠেক তদন)ঃ

ক) একক মযতিকযনয

খ) ট্রর্ৌথ্ মযতিকযনয

গ) ংাংশীদযতরত্ব মূিক

১০) আপনযর প্রতিষ্ঠযটনর মূি ব্বেযর ধরনঃ ……………………………………………………………………………………………..
১১) দদতনক গড় ট্রিনটদটনর পতরমযনঃ ……………………………….১২) ব্বেয পতরচযিনযর ংতেজ্ঞিযঃ ………………..………বছর
আটবদনকযরী িথ্্যবিী ( ংাংশ-২)
১) আটবদনকযরীর নযমঃ ………………………………………………………………………………………………………………..…….
২) তপিযর নযমঃ ……………………………………………………………………………………………………………..…..……..…….
৩) স্বযমী/ স্ত্রীর নযমঃ …………………………………………………………………………………………………………………………..
৩) স্থযয়ী ঠিকযনযঃ ……………………………………………………………………………………………………………………………
৪) বিযমযন ঠিকযনযঃ ………………………………………………………………………………………………………………………..
৫) জন্ম িযতরখঃ ……………………… ৬) জযিীয়িযঃ ………………………৭) তিঙ্গ (ঠেক তদন)ঃ ক) পুরুষ

খ) মতিিয গ) ংন্যন্

৮) জযিীয় পতরচয়পত্র নম্বরঃ …………..……..…….……... ৯) ট্রেড িযইটেন্স নম্বরঃ ……………………………………………………
১০) িযইটেন্স প্রদযনকযরী কিপক্ষঃ ……………………………………………………… ১১) ঠে আই এন নম্বরঃ ………………………..
১২) বযৎেতরক ব্বেয ট্রথ্টক আয়ঃ…………..… ১৩) ংন্ উৎে ট্রথ্টক আয়ঃ …………… ১৪) বযতষক
য ট্রমযে আয়ঃ …………..………….
১৫) ট্রমযে েম্পটদর পতরমযণ (ব্যাংক তিেযব, জতম, ট্রদযকযন, বযতড় ইি্যতদ)…………..… ১৬) তশক্ষযগি ট্রর্যগ্িযঃ…………………………
১৭) তশক্ষয প্রতিষ্ঠযটনর নযমঃ ……………………………………………………………………………….………………….…………….
১৮) িথ্্ প্রর্ুক্তিগি জ্ঞযন (ইন্টযরটনে, ইটমইি, মযইটরযে ে ংত ে ইি্যতদ): ক) ি্যাঁ

খ) নয

মধুমতি ব্যাংক তিতমটেড, প্রধযন কযর্যিয়,
য
খন্দকযর েযওয়যর (টিটেি ৭ ও ৮), ৯৪ গুিশযন এতেতনউ, ঢযকয

প্রস্তযতবি এটজন্ট আউেটিটের িথ্্যবতি
১) প্রস্তযতবি এটজন্ট আউেটিটের বযজযটরর নযমঃ ……………………………………………………………………………………….
২) ট্রজিয েদর িটি প্রস্তযতবি এটজন্ট আউেটিটের দূরত্বঃ ……………………………………………………………………………….
৩) প্রস্তযতবি এটজন্ট আউেটিে ট্রথ্টক তনকেস্থ মধুমতি ব্যাংক ব্যটের নযম ও দূরত্বঃ……………………………………………………
৪) প্রস্তযতবি এটজন্ট আউেটিে ট্রথ্টক তনকেস্থ ংন্ ব্যাংটকর , শযখযউউপশযখযর নযম ও দূরত্বঃ

নাম

দূরত্ব

৫) প্রস্তযতবি এটজন্ট আউেটিটের ১ মযইটির মটধ্ ংন্ ট্রকযন ব্যাংটকর এটজন্ট আউেটিটের নযম ও দূরত্বঃ

নাম

দূরত্ব

৬) বযজযর/এিযকযর তববরণঃ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………,…………………………………………......……………,…………………………………………......……………,………
৭) বযজযর/এিযকযর ট্রদযকযটনর োংখ্যঃ……………… ৮) বযজযটর িযে বটে তক নয এবাং বেটি েপ্তযটি কয়তদন? …………………………
৯) প্রস্তযতবি এটজন্ট আউেটিে এবাং আটশপযটশর ছতব োংর্ুি করুনঃ

মধুমতি ব্যাংক তিতমটেড, প্রধযন কযর্যিয়,
য
খন্দকযর েযওয়যর (টিটেি ৭ ও ৮), ৯৪ গুিশযন এতেতনউ, ঢযকয

গুরুত্বপূণ য িথ্্যবতি (ঠেক তদন)
১) আপনযর তক ংন্ ট্রকযন ব্যাংটকর এটজন্ট আউেটিে আটছ?

ক) ি্যাঁ

খ) নয

২) আপতন তক ঋণ ট্রখিযতপ?

ক) ি্যাঁ

খ) নয

৩) আপনযর নযটম তক ট্রকযন ট্র ৌজদযতর বয মযতন িন্ডযতরাং ও েন্ত্রযেী কমকযটের
য
মযমিয আটছ?

ক) ি্যাঁ

খ) নয

৪) আপতন তক ট্রকযন আদযিি দ্বযরয দক্তেি িটয়টছন?

ক) ি্যাঁ

খ) নয

৫) আপতন তক ট্রকযন ব্যাংটক কমরি
য তছটিন?

ক) ি্যাঁ

খ) নয

৬) আপতন তক ট্রকযন ব্যাংটকর পতরচযিক?

ক) ি্যাঁ

খ) নয

৭) আপনযর নযটম তক ট্রকযন ব্যাংটক ঋণ আটছ?

ক) ি্যাঁ

খ) নয

ক) ি্যাঁ িটি, ব্যাংটকর নযম ও ঋটণর পতরমযণ……………………………………………………………………..
৮) আপনযর তবরুটে দুনীতি দমন কতমশটন ট্রকযন ংতেটর্যগ িদন্তযধীন আটছ?

নযমঃ

ক) ি্যাঁ

খ) নয

স্থযনীয় দুইজন প্রি্য়নপত্র প্রদযনকযরী (ট্রর যরন্স)
নযমঃ

পদবীঃ

পদবীঃ

ঠিকযনযঃ

ঠিকযনযঃ

ট্রমযবযইি নম্বরঃ

ট্রমযবযইি নম্বরঃ
ংঙ্গীকযরনযময/ট্র যষনয

আতম/আমরয এি দ্বযরয ট্র যষণয করতছ ট্রর্, উল্লতখি েকি িথ্্ ও তববরণ েম্পূণ য েঠিক। প্রদত্ত িটথ্্র েযটথ্ বযস্তবিযর ট্রকযন গড়তমি
পযওয়য ট্রগটি আমযর/আমযটদর আটবদন বযতিি বটি গণ্ িটব। আতম/আমরয ট্রদটশর প্রচতিি আইন, বযাংিযটদশ ব্যাংটকর নীতিমযিয,
এবাং মধুমতি ব্যাংটকর েকি তবতধ তবধযন পতরচযিন পূবক
য এটজন্ট ব্যাংতকাং কযর্রম
য
পতরচযিটনর জন্ প্রতিশ্রুতিবব্ধ।

_______________

_______________

১ম আটবদনকযরী

২য় আটবদনকযরী

_______________
৩য় আটবদনকযরী

_______________
৪থ্ আটবদনকযরী
য

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
সংযুক্তিঃ ১) পুরনকৃি আটবদন পত্র ২) ট্রেড িযইটেন্স এর টেযকতপ ৩) জযিীয় পতরচয় পটত্রর টেযকতপ ৪) আটবদনকযরীর ২ কতপ
ছতব ৫) ঠেআইএন (ে্যক্স) েযঠেয ত টকটের টেযকতপ ৬) তবগি ৬ মযটের ব্যাংক ট্রেেটমন্ট ৭) আটবদন কযরীর েবটশষ
য
তশক্ষয েনটদর
টেযকতপ ৮) স্থযনীয় ইউতপ ট্রচয়যরম্যটনর প্রি্য়ন পত্র (ইউতডতে এটজটন্টর জন্ প্রটর্যজ্) ৮) স্থযনীয় দুইজন ব্যক্তির প্রি্য়ন পত্র ৯)
এেুআই কযটডযর কতপ (ইউতডতে এটজটন্টর জন্ প্রটর্যজ্) ১০) তেআইতব (CIB) আটবদন পত্র।

মধুমতি ব্যাংক তিতমটেড, প্রধযন কযর্যিয়,
য
খন্দকযর েযওয়যর (টিটেি ৭ ও ৮), ৯৪ গুিশযন এতেতনউ, ঢযকয

