
জররী �ু� অে�র তহিবল ইতয্ািদর িবেশষ ঋেণর ঋণ পিরেশাধ করা েথেক অবয্াহিত 
পাওয়ার জনয্ আেবদন প� 

＜差込・資金種類＞ এর জনয্ 
※দয়া কের পুর ে�েমর মেধয্ সবিকছু িলখুন।  
তহিবেলর ধরণ ＜差込＞ 
ঋণ�হীতার নাম ＜氏名・差込＞ 

ঋেণর পিরমাণ ＜金額・差込＞ইেয়ন 
অবয্াহিত পাওয়ার 
জনয্ আেবদেনর 
অেথর্র পিরমাণ 

�াসি�ক তহিবেলর ধরেণর জনয্ ঋণ পিরেশাধ করা েথেক 
অবয্াহিত পাওয়া সবর্ািধক অেথর্র পিরমাণ 

অবয্াহিত পাওয়ার 
জনয্ আেবদেনর কারণ 

আবািসক কেরর মাথািপছু কর এবং আয় �িত কর উভয়ই করমু� িছল িবধায়। 

পিরবােরর অব�া 
* েযেকােনা একিটেত ☑ 

িচ� �দান করন 

বতর্ মােন, আিম (ঋণ�হীতা) পিরবােরর �ধান 
 

বতর্ মােন, ঋণ�হীতা বয্তীত অনয্ একজন বয্ি� পিরবােরর 
�ধান এবং বতর্ মান পিরবােরর �ধান ঋেণর জনয্ আেবদন 
করার সময় ঋণ�হীতা েথেক িভ� একিট পিরবােরর সদসয্ 
িছেলন । 
 
বতর্ মােন, ঋণ�হীতা বয্তীত অনয্ একজন বয্ি� পিরবােরর 
�ধান হেলও DV ইতয্ািদর িবপদ েথেক পালােনার কারেণ 
পিরবােরর �ধােনর বািষর্ক আেয়র শংসাপ� �হণ করেত পারিছ 
না 

বাম িদেকর কলােমর েকােনািটই �েযাজয্ না হেল 

�েয়াজনীয় ডকুেম� 

①(িনেচর, িতনিট ডকুেমে�র সবগেলা �েয়াজন হেব)  ②(িনেচর, িতনিট ডকুেমে�র সবগেলা �েয়াজন হেব) 
①-1:অবয্াহিত পাওয়ার জনয্ আেবদন প� (এই ডকুেম�) 
②-2:বতর্ মান পিরবােরর সকল সদসয্েক বণর্না করা েরিসেড� 
সািটর্ িফেকেটর কিপ (পিরবােরর �ধােনর নাম এবং আত্মীয়তার বণর্না 
সহ ) 
③-3:ঋণ�হীতার ＜差込＞এর টয্াে�শন সািটর্ িফেকট (আবািসক কর 
েথেক অবয্াহিত পাওয়া বুঝেত পারার ব�)  
*আবািসক কেরর মাথািপছু কর এবং আয় �িত কর উভয়ই 
অবয্াহিত�া� কর ঋণ পিরেশাধ করা েথেক অবয্াহিত পাওয়ার জনয্ 
উি��  

②-1:অবয্াহিত পাওয়ার জনয্ আেবদন প� (এই ডকুেম�) 
②-2:বতর্ মান পিরবােরর সকল সদসয্েক বণর্না করা েরিসেড� 
সািটর্ িফেকেটর কিপ (পিরবােরর �ধােনর নাম এবং আত্মীয়তার 
বণর্না সহ ) 
②-3:ঋণ�হীতা এবং পিরবােরর �ধােনর＜差込＞এর টয্াে�শন 
সািটর্ িফেকট (আবািসক কর েথেক অবয্াহিত পাওয়া বুঝেত পারার 
ব�) *আবািসক কেরর মাথািপছু হার কর এবং আয় �িত কর 
উভয়ই অবয্াহিত�া� কর ঋণ পিরেশাধ করা েথেক অবয্াহিত 
পাওয়ার জনয্ উি��  

（都道府県）সমাজকলয্াণ পিরষদ  সভাপিত 
[স�িত �দােনর েচক কলাম] অবয্াহিত পাওয়ার জনয্ আেবদন করার সময়, অনু�হ কের নীেচর ① েথেক ⑥ সবগেলা পরী�া করার 
পর স�িত �দােনর েচক কলােম (☑) েচক িচ� �দান করন। 

① এই িবেশষ বয্ব�ার ঋণ পিরেশাধ করা েথেক অবয্াহিত দােনর িস�া� �হণ করা হেল, �াবল�ী হওয়ার জনয্ পরামশর্ সহায়তা �দানকারী 
সং�ার কাযর্ স�াদেনর জনয্ বয্বহার করার উে�েশয্ আিম আমার বয্ি�গত তথয্ �দান করার জনয্ স�িত �দান করিছ। 

② আমার পূরণ করা বয্ি�গত তথয্, এই বয্ব�ার জনয্ �েয়াজনীয় পিরসের তৃতীয় পে�র িনকট �দান করার িবষেয় স�িত �দান করিছ। 
③ আিম, এই সমাজকলয্াণ পিরষদ, এই বয্ব�ার জনয্ �েয়াজনীয় পিরসের, জাতীয় সমাজকলয্াণ পিরষদ, অনয্ানয্ ি�েফকচারাল সমাজকলয্াণ 

পিরষদ, েপৗরসভা সমাজকলয্াণ পিরষদ, �ানীয় সরকার, জব েস�ার, �াবল�ী হওয়ার জনয্ পরামশর্ সহায়তা �দানকারী সং�া, গৃহ�ািল 
উ�িতর জনয্ সহায়তা �দান সং�া ইতয্ািদর মত স�িকর্ ত সং�ার িনকট সুপািরশ কের, আমার বয্ি�গত তথয্ �হণ করার িবষেয় স�িত 
�দান করিছ। 

④ আিম বা আমার পিরবােরর েকান বয্ি� অপরাধমূলক সংগঠেনর সদসয্ নয়। আিম এই মেমর্ স�িত �দান করিছ েয, সমাজকলয্াণ পিরষদ 
�েয়াজন অনুসাের, সরকারী অিফস েথেক অপরাধমূলক সংগঠেনর সদসয্ িহসােব িবেবচয্ হওয়া স�িকর্ ত আমার বা আমার পিরবােরর 
সদসয্ স�িকর্ ত তথয্ চাইেল তা �হণ করেত পারেব। 〔অপরাধমূলক সংগঠন বলেত [অপরাধমূলক সংগঠেনর সদসয্েদর অনয্ায় আচরণ 
�িতেরাধ ইতয্ািদ স�িকর্ ত আইন] আিটর্ েকল ২, আইেটম ২ এ বিণর্ত, [েসই সংগঠেনর সদসয্ (েসই সংগঠেনর স��যু� সংগঠেনর সদসয্ 
সহ) কতৃর্ ক সি�িলতভােব বা অভয্াসগতভােব িহংসাত্মক অনয্ায় আচরণেক উৎসািহত করার ভয় আেছ এমন সংগঠন] েক িনেদর্শ 
কের।〕  

⑤ যাচাইেয়র ফলাফল�রপ, ঋণ পিরেশাধ করা েথেক অবয্াহিত পাওয়ার অনুেমাদন �দান না করা হেল, তার কারণিট �কাশ না করার 
িবষেয় স�িত �দান করিছ। 

⑥ ঋণ পিরেশাধ করা েথেক অবয্াহিত পাওয়ােক ল�য্ িহসােব িনেয় পিরবােরর �ধানেক পিরবতর্ ন করা হয়িন। উপর�, ঋণ পিরেশাধ করা 
েথেক অবয্াহিত পাওয়ার িস�াে�র পর, এই আেবদেন িববৃত করা িবষয়সমূহ িমথয্া বেল �মািণত হেল বা ঋণ পিরেশাধ করা েথেক 
অবয্াহিত পাওয়ার �েয়াজনীয়তােক পূরণ না করার িবষয়িট �মািণত হেল ঋণ পিরেশাধ করা েথেক অবয্াহিত �দান �তয্াহার করার 
বয্াপাের স�িত �দান করিছ। 

েরইওয়া                                          সাল    মাস               িদন * এই ডকুেম�িট পূরণ করার তািরখিট িলখুন। 
 

ঋণ�হীতার নাম (�া�র)                                               
েটিলেফান না�ার       ―       ―            * িদেনর েবলায় েযাগােযাগ করা েযেত পাের এমন একিট েফান ন�র িলখুন।               

* িনেচ, আেবদনকারী কতৃর্ ক পূরণ করা হেব না 
※ 資金コード 貸付コード 受付番号 都道府県社協受付 市町村社協受付 

＜差込＞ ＜差込＞ ＜差込＞  令和    年     月    日 令和    年     月    日 
 

（様式１―１） 

＜社協記入欄＞ 

S A M P L E


