স োশ্যোল ই লোমী বযোাংক লললমটেড
ললিলিক োট োেট লডলিশ্ন, প্রধোন কোর্টোলয়, ঢোকো
স্পে লনলোম লবজ্ঞলি
স্মোরক নম্বরঃ এ আইলবএল/এইচও/২০১৮/৪৪৪২
তোলরখঃ ২৯.০৮.২০১৮
এতদ্বোরো কটলর অবগলতর িনয িোনোটনো র্োটে সর্, তোৎক্ষলিক স্থোন খোলল করটির লনলমটে ৭৭/৭, ওয়োলিদ স ন্টোর, সমৌলিী বোিোর, ঢোকোয় অবলস্থত স োশ্যোল ই লোমী
বযোাংটকর সমৌলিী বোিোর শ্োখোর লনম্নলললখত মোলোমোল সর্খোটন সর্ অবস্থোয় আটে স অবস্থোয় দ্রুত লবক্রটয়র িনয স্পে লনলোম আিবোন করো িটেলনলোমকৃত মোলোমোল
ক্র. নম্বর
০১
০২
০৩
০৪
০৫
০৬
০৭
০৮
০৯
১০
১১
১২
১৩
১৪
১৫
১৬
১৭
১৮

মোটলর লববরি
স োফো- ২ ল টের
সচয়োর
সেলবল
োইড সেলবল
ওয়োল সকলবটনে (৮’ x ২.৫’)
ওয়োল সকলবটনে (৪’ x ২.৫’)
ওয়োল সকলবটনে (৩’ x ২.৫’)
ওয়োল সকলবটনে (৮’ x ৭’)
সফলিক্স োটিট ন
কিটোর স োটক
১০ লমলম গ্লো োটিট ন
টিক লিলনয়োর যোটনল
ল ললাং
লি োম ল ললাং
লোইে এন্ড লফক্সোর
সনোে কোউলন্টাং সমলশ্ন
ইটললিকোল ওয়যোর, ু ইচ, টকে, োলকট ে সিকোর
দরিো বোটদ িল্ট রুম ও কযোশ্ কোউন্টোর লড মোন্টল কটর সডলিি
লনরো টদ অ োরি কটর রড, মোটবটল ইতযোলদ

াংখযো/ লরমোি
১ টি
২ টি
১ টি
১ টি
২ টি
৪ টি
১ টি
৯ টি
১৭৫ রোলনাং লফে
১ টি
১১৯ এ এফটি
র্ো আটে
র্ো আটে
র্ো আটে
৬০ ল
৩ টি
র্ো আটে
র্ো োওয়ো র্োয়

মন্তবয

লবলিন্ন মোট র

সমইন ু ইচ ও এমলডলব অন্তিুটক্ত নয়।

শ্তট োবলী১. লনলোটম আগ্রিী অাংশ্গ্রিনকোরীটক বোাংলোটদটশ্র নোগলরক িটত িটব। লনলোটম অাংশ্গ্রিনকোরীর িোতীয় লরচয় টের তযোলয়ত অনু ললল ও কোর্টকর সমোবোইল নম্বর ি
সর্োগোটর্োটগর লবস্তোলরত উটেখ কটর দর প্রদোন করটত িটব।
২. আগোমী ৩০.০৮.২০১৮ ইাং তোলরখ সবলো ৩.০০ েোর মটধয লনলোম দর ে স োশ্যোল ই লোমী বযোাংক লললমটেড, ললিলিক োট োেট লডলিশ্ন, সলটিল ২৯, ল টি স ন্টোর,
৯০/১, মলতলিল বো/এ, ঢোকো -সত িমো প্রদোন করটত িটব এবাং উক্ত দর ে সবলো ৩ েো ৩০ লমলনটে উ লস্থত দরদোতোটদর োমটন সখোলো িটব। কতৃট টক্ষর সমৌলখক
অনু টমোদটনর লিলেটত তোৎক্ষলিকিোটব ফল দরদোতোটক সমৌলখকিোটব অবলিত করো িটব এবাং লনলোম লবিয়ীটক ঐলদনই কতৃট টক্ষর লনটদট লশ্ত লনলোম মূ লয, প্রটয়োিনীয়
িযোে ও েযোক্স এর মু দয় অর্ট তোৎক্ষলিকিোটব অে বযোাংটকর সর্টকোন শ্োখো িটত প্রটয়োিনীয় মূ টলযর স -অডটোর লকটন লরটশ্োধ করটত িটব।
৩. মূ লয লরটশ্োলধত িটল বযোাংক কতৃট ক্ষ লনটদট লশ্ত লনলোটমর মোলোমোল আগোমী ৩১.০৮.২০১৮ ইাং তোলরখ সবলো ৪ েোর মটধয গ্রিন কটর িবনটি খোলল ও লরেন্ন কটর তো
বযোাংক কতৃট ক্ষটক বু লিটয় লদটত িটব।
৪. বযোাংক কতৃট ক্ষ সকোন কোরি দশ্টোটনো বযলতটরটক সর্টকোন বো কল দর ে বোলতল করোর ক্ষমতো াংরক্ষি কটরি।
৫. লনলোটমর সর্টকোন লবষটয় কতৃট টক্ষর সকোন ল দ্ধোন্তই চূড়োন্ত এবাং লনলোটম অাংশ্গ্রিনকোরীরো সকোন ল দ্ধোন্তই সকোনিোটব চযোটলঞ্জ করোর অলধকোরী নন।
ল লনয়র এলক্সলকউটিি িোই সপ্রল টডন্ট
স োশ্যোল ই লোমী বযোাংক লললমটেড
ললিলিক োট োেট লডলিশ্ন
সলটিল ২৯, ল টি স ন্টোর,
৯০/১, মলতলিল বো/এ, ঢোকো-১০০০
সফোনঃ ০৯৬৯২০০১১২২ এক্সে- ৫০২৯৬

