
স োনোলী ব্োাংক লললিটেড 
প্রধোন কোর্ যোলয় 
িলিলিল,ঢোকো। 

 

 

 

িোটকযটাং এন্ড সডটেলপটিন্ট লডলেশন 
(িোটকযটাং লডপোে যটিন্ট) 

 

 

 
 

 

প্রধোন কোর্ যোলয়/ গ্রোহক  াংগ্রহ পক্ষ-২০১৩/ইটেহোর নাং- ১৪২ 
  

িোলরখঃ ২০ সি, ২০১৩ 
 

 

 

সেনোটরল ম্যোটনেোর/সডপুট সেনোটরল ম্যোটনেোর/ 
এল স্ট্যোন্ট সেনোটরল ম্যোটনেোর/ম্যোটনেোর 
 কল সেনোটরল ম্যোটনেোর’  অলি /স্থোনীয় কোর্ যোলয়/ 
লপ্রলিপোল অলি /আঞ্চললক কোর্ যোলয়/ 
কটপ যোটরে শোখো/ষ্টোি কটলে/সেলনাং ইনলষ্টটউে/স োনোলী ইনটেষ্টটিন্ট লললিটেড/ 
 কল শোখো/প্রধোন কোর্ যোলটয়র  কল লিেোগ 
স োনোলী ব্োাংক লললিটেড 
িোাংলোটেশ। 
 

 লিষয় ঃঃ   নতুন  গ্রোহক   াংগ্রটহর িোধ্যটি ব্োাংটকর  োিলগ্রক ব্ি ো উন্নয়টনর লটক্ষয    

           ০৯ জুন হটি ২৩ েনু পর্ যন্ত ‘‘ গ্রোহক  াংগ্রহ পক্ষ-২০১৩ ’’ পোলন প্র টে।         
 

 
 

 

লপ্রয় িটহোেয়, 
 
 

স োনোলী ব্োাংক লললিটেড, সেটশর বৃহত্তি িোলিলেযক ব্োাংক লহট টি সেটশ ও লিটেটশ লিস্তৃি সনেওয়োটকযর িোধ্যটি েীর্ যলেন ধটর আস্থো এিাং 

লিশ্বেিোর  োটে িোর অগলনি গ্রোহকটের ব্োাংলকাং স িো প্রেোটন অেীকোরোিদ্ধ। িিযিোটন লিশ্বোয়টনর  প্রেোি এিাং সি রকোরী খোটির ব্োাংক ুলটলোর 

 োটে িীব্র প্রলিটর্োগীিোর মুটখোমুখী হটয় স িো প্রেোটনর নুিন ধোরনোর ুগগ  লধিকক্ষটন আিরো েড়লয়টয়ল।।  নোিনী পদ্ধলির েোয়গোয় ইটলকেলনক 

ব্োাংলকাং ব্িস্থো ক্রিশ: েোয়গো কটর লনটে। িলি যি পলরলস্থলিটি লনটেটের অলেত্ব টলকটয় সরটখ  োিটনর লেটক এলগটয় র্োওয়োর লটক্ষয আিোটেরটক 

নুিন সেিনোয় উজ্জীলিি হটি হটি। 
 

এ সপ্রক্ষোপটে গ্রোহকটের অলধকির উন্নি গ্রোহক স িো প্রেোন লনল ি করি হ নতুন গ্রোহক  াংগ্রটহর অলেপ্রোটয় আগোিী    ০৯ জুন হটি ২৩ েনু পর্ যন্ত 

‘‘ গ্রোহক  াংগ্রহ পক্ষ-২০১৩’’  পোলটনর ল দ্ধোন্ত গৃহীি হটয়ট।। 
 

 

গ্রোহক  াংগ্রহ পক্ষ পোলটনর উটেশ্য হটলো  ম্মোলনি গ্রোহকটের দ্রুিিি  িটয়র িটধ্য উন্নি স িো প্রেোটনর পোশোপোলশ নতুন নতুন গ্রোহকটক আিোটের 

লিলেন্ন স্কীি েনমূখী কটর সিোলোর কি যসূেী িোেিোয়টনর িোধ্যটি ব্োাংটকর  ি যেটরর কি যকিযো/কি যেোরীটের িটধ্য একট উেীপনো (Spirit) তিরী 
করো, র্োটি কটর স ই উেীপনোর আটলোটক  োরো ি।র ধটর ধোরোিোলহকেোটি গ্রোহকটের   াংখ্যো বৃলদ্ধ এিাং এর িোধ্যটি ব্োাংটকর ব্ি ো বৃলদ্ধ করো 

র্োয়। 
 

 

আ ন্ন গ্রোহক  াংগ্রহ পক্ষ কটয়কট লক্ষয  োিটন সরটখ পলরেোলনো করটি হটিঃ 
 

 দ্রুিিো ও আন্তলরকিোর  োটে স িো প্রেোটনর িোধ্যটি গ্রোহটকর  ন্তুলষ্ট অেযন সরলিট্যোি ব্ি ো বৃলদ্ধ,ঋটির প্র োর,ঋি আেোয় ইিযোলে  হ 
গৃলহি কোর্ যক্রটির িোধ্যটি ব্োাংলকাং সেষ্ঠত্ব িেোয় রোখো ।  

 

  োিোলেক  ম্পকয উন্নয়টনর িোধ্যটি অলধকহোটর আিোনি  াংগ্রহ এিাং প্রটিযক কি যকিযো ও কি যেোরীটক লহ োি সখোলোর ব্লিগি 
লক্ষযিোত্রো অেযন করো।  

 

 সিলনলিল য়োরীটের িোধ্যটি তিটেলশক সরলিটেি সপ্ররিকোরী  ম্মোলনি সরলিেোরটের  োটে সর্োগোটর্োগ স্থোপটনর িোধ্যটি ব্োাংটকর 
তিটেলশক সরলিটেি ব্ি ো বৃলদ্ধর কোর্ যকর উটযোগ গ্রহন করো ও দ্রুিিোর  োটে সরলিট্যোি প্রোপটকর কোট। সপ ৌঁ।োটনো। 

 

‘‘গ্রোহক  াংগ্রহ পক্ষ-২০১৩’’  িলেোটি  ম্পন্ন করোর লটক্ষয লনটনোি লনটে যশনো র্েোর্েেোটি পলরপোলন করোর ে্য   াংললিষষ্ট  কলটক অনুটরোধ করো 

হটলোঃ 
 

০১। 

 

`Courtesy costs nothing but gains a lot’ এর িি যিোনী  াংললিষষ্ট  কলটক আত্মস্থ কটর গ্রোহটকর  োটে  েোল 

আেরটির িোধ্যটি লিষয়ট লনল ি করটি হটি। সকোন গ্রোহক শোখোয় আ োর  োটে  োটে িড়টক ইলিিোেক িটনোেোি লনটয়  

গ্রহন করটি হটি র্োটি কটর িড়র িটন এ ধোরিোর সৃলষ্ট হয় সর্  াংললিষষ্ট কি যকিযো/কি যেোরী িড়টক   হটর্োলগিো  করটি 

আন্তলরক। 
 

০২। প্রটিযক শোখোর প্রটিশ মুটখই Help Desk- এ একেন সে কষ/উপুগি কি যকিযো  োি যক্ষলনক েোকটিন লর্লন     গ্রোহটকর 

 কল প্রকোর স িো দ্রুি সপটি পরোিশ য/ হোয়িো লেটি পোটরন। 
 

০৩। ব্োাংলকাং পলরট িোয় গ্রোহটকর  ন্তুলষ্ট অেযটনর  িটেটয় কোর্ যকর পদ্ধলি হটে দ্রুি কোউন্টোর  োলে য  প্রেোন, লিটশষ কটর দ্রুি 

েোকো উটত্তোলন ও েিোেোন, পো  িইটয় সলন-সেন এর িথ্য হোলনোগোে কটর সেয়ো,লহ োি লিিরিী র্েো িটয়  রিরোহ 

করো, কল প্রকোর ইউটললট লিল দ্রুি েিো সনয়ো,সরলিটেি কোর্ যোিলী স্বল্পিি  িটয়র িটধ্য  ম্পোেন কটর গ্রোহটকর 

লহ োটি েিো কটর  াংললিষষ্ট গ্রোহকটক িো অিলহি করো ইিযোলে ।  
 

০৪। গ্রোহক  াংগ্রহ পক্ষ েলোকোলীন কোউন্টোটর সেক,লডলড,টট,সপ-অড যোর ইিযোলের মূল্য র্েোলিলধ এিাং লনয়িোেোর পলরপোলন 

কটর দ্রুিিোর  োটে পলরটশোধ করটি হটি।                                                                                                                                                                      
 

 (অঃ পঃ দ্রঃ) 
 

 



 (পষ্ঠো নাং-২) 
 
 
 

০৫। সরলিটেটির সক্ষটত্র অে যোৎ লডলড/টট/এিট/লপও/টআরএ ইিযোলে ইস্যযর সক্ষটত্র  াংললিষষ্ট ডকুটিটন্ট  কল িটথ্যর  ঠিকিো 

 হ লনর্ভ যল সেষ্ট  নোম্বোর লেটি হটি। র্োটি কটর ব্োাংটকর িথ্যগি র্ভটলর কোরটি গ্রোহকগন হয়রোনীর লশকোর নো হন। 

িো।োয়ো স্বল্পিি  িটয়র িটধ্য ডোক/সেললটিোনটর্োটগ ডকুটিন্ট সপ্ররি লনল ি করটি হটি। 
 

০৬। লহ োি সখোলো, সেক িই ইস্যয ইিযোলে কোে দ্রুিিোর  োটে এিাং আন্তলরকেোটি  ম্পন্ন করটি হটি। র্োটি সকোনেোটিই 

গ্রোহক হয়রোনীর  মু্মখীন  নো হন স  ব্োপোটর অিযন্ত  িকয েোকটি হটি। 
 

০৭। প্রিো ীটের সপ্রলরি সরলিটেি এর লিষয়ট  োটে  োটে সিলনলিলশয়োরীটক অিলহি করটি হটি।  
 

০৮। শোখো কর্তযক প্রলিট গ্রোহটকর লনকে হটি ৩ (লিন) িো  অন্তর িড়র লহ োটির Balance Confirmation    (BC) গ্রহন 

এিাং েললি লহ োটির লিিরিী প্রলি িোট   াংললিষষ্ট গ্রোহকটের প্রেোটনর লিযিোন লনটে যশ কট োরেোটি পলরপোলন করটি 
হটি। 

০৯। লিলম্ব নো কটর গ্রোহকটের লেঠিপটত্রর েিোি প্রেোন করটি হটি এিাং প্রোপ্ত অলেটর্োগ িেন্ত কটর অলি দ্রুিিোর  
 োটে ল দ্ধোন্ত গ্রহি/লনষ্পলত্তর ব্িস্থো লনটি হটি। অলেটর্োগ লনস্পন্ন হওয়োর পর ল দ্ধোন্ত  োটে  োটে অলেটর্োগ-     
কোরীটক  অিলহি করটি হটি।     

১০। গ্রোহকটের আকষ যন করোর লটক্ষয শোখো/অলি  েিন পলরেন্ন রোখটি হটি। আ িোি পত্র স্যন্দরেোটি  োেোটি হটি। সল-

আউে প্লোন এিনেোটি করটি হটি র্োটি কটর গ্রোহক স িো দ্রুি প্রেোটন িো  হোয়ক হয়। প্রলিট শোখো/অ্য ো্য  কোর্ যোলটয় 

অলেটর্োগ িোক্স উপুগি স্থোটন স্থোপন করটি হটি র্োটি িো  হটেই েন োধোরটির দৃলষ্ট সগোের হয়। 

সরলেষ্টোর,েোউেোর,িোইল হ অ্য ো্য  কোগেপত্র স্যন্দর কটর ুলল।টয় রোখটি হটি র্োটি শোখোর পলরটিশ আকষ যনীয় ও 

পলরপোট সেখোয়। 
১১। উদ্ধযিন কি যকিযোটের আকলিকেোটি শোখো পলরেশ যন করটি হটি। পলরেশ যনকোটল গ্রোহক স িোর িোন  ম্পটকয প্রশ্ন সেখো 

লেটল িোৎক্ষলনকেোটিই প্রশো লনক ব্িস্থো লনটি হটি। 
১২। শোখো ব্িস্থোপকগন এলোকোর লিলশষ্ট গ্রোহক/ব্লির  োটে স  ে্য    োক্ষোটি লিললি হটয় ব্োাংকোর-গ্রোহক  ম্পকয  

উন্নয়টনর প্রয়ো  সনটিন। গ্রোহক  াংগ্রহ পক্ষ-২০১৩ আনুষ্ঠোলনকেোটি শুরু করটি হটি। এটি শোখোর লিলশষ্ট গ্রোহক এিাং  

স্থোনীয় গ্য িো্য  ব্লিটের আিন্ত্রন করো সর্টি পোটর। 
১৩।  কল সেনোটরল ম্যোটনেোর’  অলি /লপ্রলিপোল অলি /আঞ্চললক অলি  ও অধীনে শোখো  মূটহ এিাং কটপ যোটরে শোখো 

 মূটহ র্েোর্েেোটি ‘গ্রোহক  াংগ্রহ পক্ষ-২০১৩’ পোলন করটি হটি।  াংললিষষ্ট লনয়ন্ত্রনকোরী কোর্ যোলয় হটি অলি  প্রধোনগন 

শোখো পলরেশ যন কটর উপটরোি লনটে যশনো  মূহ পলরপোলটন প্রটয়োেনীয় পরোিশ য ও লেক লনটে যশনো প্রেোন করটিন। ‘‘গ্রোহক 

 াংগ্রহ পক্ষ-২০১৩’’  িল করোর ব্োপোটর প্রধোন কোর্ যোলয় হটিও প্রটয়োেনীয়  কল প্রকোর  হটর্োগীিো প্রেোটনর  আশ্বো  

সেয়ো র্োটে। 
 

 

 
 

গ্রোহক  াংগ্রহ পক্ষ-২০১৩ পোলন উপলটক্ষ প্রটিযক শোখো লনটন প্রেত্ত নমুনো অনুর্োয়ী ব্োনোর তিরী কটর শোখোর  মু্মটখ এিন েোয়গোয় স্থোপন করটি 

র্োটি  কটলর দৃলষ্ট সগোের হয়। শোখোর আয়িন লিটিেনোয় উপুগি  োইটের সনলে ব্লু কোলোটরর কোপটয়র উপর  োেো রাং লেটয় ব্োনোর ললখটি হটি। 

লপও/আরও নমুনো সিোিোটিক ব্োনোর/সিস্টুন তিরী কটর আগোিী   ০৫-০৬-২০১৩ িোলরটখর িটধ্য িোটের আওিোধীন শোখো  মূটহ  রিরোটহর 

ব্িস্থো লনটিন। কটপ যোটরে শোখো  মূহ লনটেরোই নমুনো সিোিোটিক ব্োনোর/সিস্টুন তিরী কটর প্রেশ যটনর ব্িস্থো লনটিন। 
 
 

   ঃঃ ব্োনোটরর নমুনোঃ 
 
 

‘‘গ্রোহক  াংগ্রহ পক্ষ-২০১৩’’ 
(০৯ জুন হটি ২৩ েনু পর্ যন্ত) 

(িটনোগ্রোি) স োনোলী ব্োাংক লললিটেড 
উদ্ভোিনী ব্োাংলকাং এ আপনোর লিশ্বে  েী 

 

 
উপটর উলিলখি লনটে যশোিলী পলরপোলটনর িোধ্যটি ‘‘ গ্রোহক  াংগ্রহ পক্ষ-২০১৩’’  িল করো এিাং উন্নিির গ্রোহক স িো লনল ি করোর িোধ্যটি 

গ্রোহটকর  ন্তুলষ্ট অেযটন  কটল আন্তলরকেোটি  টেষ্ট হটিন িটি য কর্তযপক্ষ দৃঢ়েোটি লিশ্বো  কটর।    

  
 

 
 

আপনোটের লিশ্বে, 

  
 
 

(সিোঃ সিোরটশে আলি খন্দকোর)      
 সডপুট সেনোটরল ম্যোটনেোর                                                                       

                         (হো োন ইকিোল) 
                        সেনোটরল ম্যোটনেোর 
 

 

 

 

 
 

                                    

 

 



গ্রোহক  াংগ্রহ পক্ষ-২০১৩ এ করিীয় 

শোখো/কটপ যোটরে শোখো/লপও/আরও পর্ যোটয়ঃ 

০১। শোখোর লেির ও িোলহটরর পলরটিশ পলরেন্ন েোকটি হটি/রোখটি হটি। শোখোটক আকষ যিীয়েোটি  লজ্জি করটি হটি। 

 

০২। 
 

প্রলিট শোখোয় প্রটিশ মুটখই Help Desk-এ একেন সে কষ/উপুগি কি যকিযো  োি যক্ষলনক েোলয়ত্বরি েোকটিন লর্লন গ্রোহটকর  কল 

প্রকোর স িো দ্রুি সপটি পরোিশ য/ হোয়িো লেটি পোটরন। ব্োাংটকর  কল প্রকোর আিোনি ও ঋি স্যলিধো  এিাং স্যে িওকুি  াংক্রোন্ত  ি যটশষ 

নীলিিোলো/লনটে যশনো  ম্পটকয িড়র ধোরিো েোকটি হটি। লিলন সর্ন গ্রোহকগটির েোলহেো অনুর্োয়ী কিপটক্ষ প্রোেলিক ধোরিো লেটি পোটরন। 

িড়টক অিশ্যই  েোলোপী/লিনয়ী হটি হটি। িোৎক্ষলনকেোটি পলরললক্ষি গ্রোহকটের অস্যলিধো মূহ শোখো ব্িস্থোপক িো  াংলশষ্ট সডস্ক এর 

কি যকিযো/কি যেোরীটক লিলন অিলহি করোর সক্ষটত্র র্টেষ্ট আন্তলরকেোটি  হটর্োলগিো করটিন। 
 

০৩। 
 

লহ োি সখোলো,সেোটকন প্রেোন হটি শুরু কটর েোকো প্রেোন,লিল গ্রহি/প্রেোন,সেক ইস্যয, সরলিট্যোি গ্রহি,ইিযোলে কোউন্টোর  োলে য  প্রেোটনর 

সক্ষটত্র দ্রুিিি স িো লনল ি করটি হটি। 
 

০৪। 

 

শোখো ব্িস্থোপকটক শোখোর সল আউে/আ নলি্য ো  (Interior decoration/Sitting arrangement) এিনেোটি করটি 
হটি  সর্ন Customer Service  দ্রুি সেয়ো র্োয়। 

 

০৫। 
 

আিোনি বৃলদ্ধর উটযোগ লনটি হটি। লিটশষি: Low cost আিোনি সিোে আিোনটির কিপটক্ষ ৭৫% এ উন্নীি করোর ে্য   ি যোত্মক 
উটযোগী হটি হটি। আিোনি বৃলদ্ধর  োটে  োটে ঋি প্রিোহ বৃলদ্ধর ে্য  সেোর প্রটেষ্টো লনটি হটি। উেোহরি স্বরূপ স্থোয়ী আিোনি/লিলেন্ন স্কীি 

এর লিপরীটি ঋি স্যলিধো  ম্পটকয লহ োি সখোলোর  িটয়ই গ্রোহকটক অিলহি করটি হটি। 
 

০৬। 
 

ব্োাংক কর্তযক প্রিলিযি লিলেন্ন ঋি ও আিোনি স্কীটির লিষটয় েন োধোরিটক অিলহি করটি শোখোয় সিস্টুন/ব্োনোর ইিযোলে প্রেশ যন করটি 

হটি। 
 

০৭। 
 

দ্রুি স িো প্রেোটনর িোধ্যটিই সরলিট্যোি ব্ি ো,লি  কলিশন এক্সটেঞ্জ আয় অে যোৎ   ননিোটন্ডড আয় বৃলদ্ধ  ম্ভি লিধোয় এ সক্ষটত্র লিটশষ 

ুলরুত্ব লেটি হটি। 
 

০৮। 
 

লিগি ি।টর সর্  কল শোখো আিোনটির লিটশষি Low cost /No cost deposit এর লক্ষযিোত্রো অেযটন ব্ে য হটয়ট। স   কল 
শোখোর ে্য  ২০১৩  োটলর আিোনি লক্ষযিোত্রো অেযটন লিটশষ উটযোগ লনটি হটি এিাং একশ েোগ  োিল্য লনল ি করটি হটি। 

 

০৯। 
 

অ্য ো্য   কল শোখোটকও ২০১৩  োটলর ে্য  সিটধ সেয়ো লক্ষযিোত্রো মূহ অেযটন একইরূপ কোর্ যকর ব্িস্থো গ্রহি করটি হটি এিাং লক্ষযিোত্রো 

অেযটন শিেোগ  োিল্য অেযন করটি হটি। 
 

১০। 

 

MDS,EDS,SDS,RDS,MSS,MES,DBS,SBDP,TBS,SBMS,NRDS,RSS,SBS,SBRSS ইিযোলে লডটপোলেে প্রডোক্ট 
িোটকযটাং করোর সক্ষটত্র শোখোুলটলোর িটধ্য উটযোটগর অেোি পলরললক্ষি হটে। এ  কল প্রডোক্ট িোটকযটাং করোর সক্ষটত্র স্যলনলে যষ্ট উটযোগ লনটি 

হটি। শোখোয় কি যকিযো/ কি যেোরীটের প্রটিযকটক এ িোট র ে্য  প্রলি সপ্রোডোক্ট এর অন্তিঃ ২ট কটর লহ োি সখোলোর ব্োপোটর লিটশষ েোটগ যে 

লেটি হটি এিাং িো শোখো লপও,আরও কর্তযক লনল ি করটি হটি। এ েোটগ যে শিেোগ পূরি লনল ি করটি হটি। 
 
 

১১। 

 
 

শোখোর লনকেস্থ শহর/িোেোটর গ্রোহক-ব্োাংকোর  িন্বটয় একট র যোলল সির করটি হটি এিাং শোখোয় র যোলল সশটষ  িোটিশ করটি হটি। উি 

র যোলল ও  িোটিটশ ব্োাংটকর  ম্মোলনি গ্রোহক ও শুেোনুধ্যোয়ীটের  ম্পক্তি করটি হটি। এ উপলটক্ষ প্রটয়োেনীয় ব্োনোর/সিষ্টনু লপও/আরও 

সেটক  রিরোহ করটি হটি। র যোলল ও  িোটিটশর িোধ্যটি  ব্োাংটকর স িোধিপর পলরিলিযি িটনোেোটির ব্োপোটর েন োধোরটির িটধ্য  োয়ো 

েোগোটি হটি। 

 

১২। 
 

অঞ্চল ও শোখোর ঋি ও অলগ্রি বৃলদ্ধর লটক্ষয নতুন নতুন গ্রোহক খ ৌঁটে আনটি হটি। এ ব্োাংক সেটক অ্য  ব্োাংটক েটল র্োওয়ো গ্রোহকটের 

লিলরটয় আনটি লিটশষ েোটগ যে লেটি হটি। অঞ্চল ও শোখোয় প্রটিযক কি যকিযো কি যেোরীটক এ িোট  একেন কটর ঋি গ্রহীিোটক শোখোর 

 োটে  ম্পক্তি করোর লক্ষযিোত্রো লনধ যোরি করটি হটি। ঋি গ্রহীিো লনি যোেটন লপও/আরও সেটক আটলোেনোর িোধ্যটি একট গোইড লোইন লেটি 

হটি। 
 
 

 

(অঃ পঃ দ্রঃ) 

 



 
 

(পষ্ঠো নাং-২) 
 

 

 

১৩। 
 

তিটেলশক িোলিেয আটরো  ম্প্র োরটির লটক্ষয অঞ্চল ও শোখোুলটলো নতুন নতুন আিেোনীকোরক/রপ্তোনীকোরকটেরটক ব্োাংটক  ম্পক্তি করটি। 

এ লটক্ষয শোখো পর্ যোটয় কি যকিযো/কি যেোরীটের এ িোট র ে্য  আলোেো েোটগ যে লনধ যোরি কটর লেটি হটি এিাং অিশ্যই েোটগ যে পূরি করটি 

হটি। 
 

১৪। 
 

ঋি প্রডোক্ট লিটশষেোটি লিটশষ ক্ষুদ্র ঋি,ক্ষুদ্র ব্ি ো ঋি এিাং কৃলষ ও কৃলষ হোয়ক  হ এ এিই খোটির ঋি প্রডোক্ট মূটহর িোটকযটাং  হে 

করোর সক্ষটত্র লিটশষ পেটক্ষপ গ্রহি করটি হটি এিাং েোটগ যটের শিেোগ িোেিোয়ন করটি হটি। 
 

১৫। 

 

জুন িোট র ০৯ িোলরটখর পূটি যই সপোষ্টোলরাং ও লনিন্ত্রি পটত্রর িোধ্যটি প্রেোর/ প্রেোরিোর ব্িস্থো লনটি হটি। 
 

১৬। কৃষটকর লহ োি সখোলোর সক্ষটত্র সর্ন সকোন প্রকোর হয়রোনী নো করো হয়, স  লিষটয়  িকয েোকটি হটি। 
 

১৭। শোখো মূটহ  হটেই সগোেটর পটর এিন স্থোটন গ্রোহকটের িিোিি/অলেটর্োগ  াংগ্রটহর ে্য  একট িিোিি/অলেটর্োগ িই রোখটি হটি। 

র্োটি কটর গ্রোহক ও শুেোেপরগি িোটের িিোিি,পরোিশ য,অলেটর্োগ,প্রভৃলি িোটি স্বেটন্দ ললখটি পোরটিন। এরূপ িিোিি/পরোিশ য প্রলিলেন 

সশটষ শোখোপ্রধোন শোখোর  কলটক অিলহি কটর িোৎক্ষলনক ব্িস্থো গ্রহি করটিন এিাং প্রলি  প্তোহোটন্ত লপও/আরও সি সপ্ররি করটিন। লপও/ 

আরও িো র্েোর্েেোটি পলরধোরি করটি এিাং িোটের িিোিি হ িো  লেএিও সি সপ্ররি করটিন।  
 
 

লেএিও পর্ যোটয়ঃ 
 

 

 

১৮। 
 

প্রলিট সেনোটরল ম্যোটনেোর’  অলিট র একেন কি যকিযোটক ‘‘গ্রোহক  াংগ্রহ পক্ষ-২০১৩’’ উপলটক্ষ এলোকোলেলত্তক শোখো মূটহর িেোরকীর 

ে্য  েোলয়ত্ব লনটি হটি। িড়র  োটে সর্োগোটর্োটগর ে্য  সেললটিোন/সিোিোইল নম্বর লেটয়  কল শোখোটক অিলহি করটি হটি। গ্রোহক  াংগ্রহ 

পক্ষ উযোপটন সকোন শোখোয় কি যকিযো/কি যেোরী পর্ যোটয় সকোন তশলেল্য/ গোলিললি লিষটয় সর্ সকোন অলেটর্োগ িড়র লনকে েোনোটি হটি। উি 

কি যকিযোগি প্রোপ্ত অলেটর্োগ  রো লর িোটকযটাং এন্ড সডটেলপটিন্ট লডলেশটনর সডপুট সেনোটরল ম্যোটনেোর েনোি সিোঃ সিোরটশে আলি 

খন্দকোরটক সেললটিোটন/সিোিোইল (নাং-৯৫৫০৮৫৯,০১৭১-৩০৪৬২০৫) এর িোধ্যটি অিলহি করটির ব্িস্থো লনটিন। 
 

১৯। লপও/আরও হটি প্রোপ্ত গ্রোহক/শুেোেপরটের িিোিি/পরোিশ য/অলেটর্োটগর লিষটয় লেএি অলি  প্রটয়োেনীয় ব্িস্থো গ্রহি করটি এিাং  াংলশষ্ট 

লিষটয় িোটের িিোিি হ প্রধোন কোর্ যোলটয়র িোটকযটাং এন্ড সডটেলপটিন্ট লডলেশটন সপ্ররি করটিন। 
 

২০। 
 

কি যসূেীর পূি যলেন হটিই উদ্ধযিন কি যকিযোটের আকলিকেোটি শোখো পলরেশ যন করটি হটি এিাং পলরেশ যনকোটল গ্রোহক  াংগ্রহ লিষটয় সকোন 

প্রকোর তশলেল্য িো প্রশ্ন সেখো লেটলই িোৎক্ষলনকেোটি প্রশো লনক ব্িস্থো লনটি হটি।  
 

২১। গ্রোহক  াংগ্রহ পক্ষকোলীন  িটয় অে যোৎ ০৯ জুন হটি ২৩ জুন, ২০১৩ পর্ যন্ত  াংগৃহীি আিোনি ও নতুন লহ োি সখোলোর লিিরিী  াংটর্োেনী 

‘খ’ সিোিোটিক সেনোটরল ম্যোটনেোর’  অলি  মূহ লপ্রলিপোল অলি /আঞ্চললক কোর্ যোলয়/শোখো সেটক  াংগ্রহপূি যক একীভূি কটর পক্ষকোল 

সশষ হওয়োর ১৫ কি যলেিট র িটধ্য িোটকযটাং এন্ড সডটেলপটিন্ট লডলেশন, প্রধোন কোর্ যোলয়, ঢোকো সপ্ররি করটিন।   
 

২২। শোখো/আঞ্চললক কোর্ যোলয়/লপও/লেএিও  কল পর্ যোটয়র কি যকিযো/কি যেোরীটক রুলে ম্মি সপোষোটক  কোল ৯:৪৫ এর আটগই শোখো/কোর্ যোলটয় 

র্োর র্োর আ টন উপলস্থি েোকটি হটি। 

 

 

 

 

 

 

 
(সিোঃ সিোরটশে আলি খন্দকোর)                                               (হো োন ইকিোল)                                                                                        
  সডপুট সেনোটরল ম্যোটনেোর                                             সেনোটরল ম্যোটনেোর                                                                                                                               
 

 

 



 

স োনোলী ব্োাংক লললিটেড 
প্রধোন কোর্ যোলয়, ঢোকো। 

পক্ষকোলীন  িটয় (০৯ জুন সেটক ২৩ জুন,২০১৩ পর্ যন্ত) 
পেিী লেলত্তক নতুন লহ োি সখোলোর লক্ষযিোত্রো 

 

লেএিও / স্থোঃ কোঃ / 

প্রধোন কোর্ যোলয় 

সডপুট সেনোটরল 

ম্যোটনেোর 

এল স্ট্যোন্ট সেনোটরল 

ম্যোটনেোর 

ল লনয়র এলক্সলকউটে 

অলি োর 

এলক্সলকউটে অলি োর/ 

ল ঃ অলি োর/অলি োর 

ও অ্য ো্য  

েললি /এ এনলড/ 

 ঞ্চয়ী/স্থোা্য়ী/অ্য ো্য  

আিোনি স্কীি 

েললি /এ এনলড/ 

 ঞ্চয়ী/স্থোা্য়ী/অ্য ো্য  

আিোনি স্কীি 

েললি /এ এনলড/ 

 ঞ্চয়ী/স্থোা্য়ী/অ্য ো্য  

আিোনি স্কীি 

েললি /এ এনলড/ 

 ঞ্চয়ী/স্থোা্য়ী/অ্য ো্য  

আিোনি স্কীি 

লেএিও, ঢোকো। ৭ ৬ ৫ ৪ 

লেএিও, েট্টগ্রোি। ৬ ৬ ৫ ৪ 

লেএিও, রোেশোহী। ৫ ৫ ৪ ৩ 

লেএিও, খলনো। ৫ ৬ ৫ ৪ 

লেএিও, ল টলে। ৫ ৬ ৫ ৪ 

লেএিও, িলরশোল। ৪ ৫ ৪ ৩ 

লেএিও, রাংপুর। ৪ ৫ ৪ ৩ 

লেএিও, 

িয়িনল াংহ। 

৪ ৫ ৪ ৩ 

লেএিও, কুলিলঃো। ৪ ৫ ৪ ৩ 

লেএিও, িলরেপুর। ৪ ৫ ৪ ৩ 

স্থোনীয় কোর্ যোলয় ৭ ৬ ৫ ৪ 

 

 

 

 

 

(সিোঃ সিোরটশে আলি 

খন্দকোর) 
                    (হো োন ইকিোল)  

সডপুট সেনোটরল ম্যোটনেোর                   সেনোটরল ম্যোটনেোর   

         

 

 

 

 

 





স োনোলী ব্োাংক লললিটেড 
                                                                   সেনোটরল ম্যোটনেোর’  অলি .............................                                    াংটর্োেনী-‘খ’ 

                                                         
 

 

লিষয়ঃ-আিোনি  াংগ্রহ ও নতুন লহ োি সখোলোর প্রলিটিেন। 
 

(০৯ জুন হটি ২৩ জুন,২০১৩) 
          

ক্রঃ নাং পেিী পেিী লেলত্তক সলোকিল নতুন লহ োি সখোলো নতুন লহ োটির লিপরীটি আিোনি  াংগ্রটহর পলরিোি (লক্ষ 

েোকোয়) 
িন্তব্ 

লক্ষযিোত্রো সিোে লক্ষযিোত্রো অেযন 
 

অেযন হোর 
  

১ ২ ৩ ৪ ৫= ৩X ৪ ৬ ৭ ৮ ৯ 
০১. সডপুট সেনোটরল ম্যোটনেোর        
০২. এল স্ট্যোন্ট সেনোটরল ম্যোটনেোর      
০৩. ল লনয়র এলক্সলকউটে অলি োর      
০৪. এলক্সলকউটে অলি োর      
০৫. ল লনয়র অলি োর ও  িিোন      
০৬. ল লনয়র অলি োর (কযোশ)      
০৭. অলি োর ও  িিোন      
০৮. অলি োর (কযোশ)      
০৯. স্ট্োি      

                                     সিোে=       

 
                                                                                                                                                                       সডপুট সেনোটরল ম্যোটনেোর  
 


