
 

  

সম্মানিত গ্রাহক, 

কর ািা ভাই াস সংক্রমণ প্রনতর াধ প্ররেষ্টায় বাংলারেশ স কা  ঘ ানিত ঘেশবযাপী সাধা ণ ছুটি (5 এনপ্রল ২০২০ ঘেরক 9 এনপ্রল ২০২০) 

েলাকালীি বাংলারেশ বযাংক কততৃ ক সীনমত আকার  বযাংনকং কারৃ্ক্রম পন োলিা  নিরেৃনশকা  আরলারক ঘম িা বযাংক কততৃ পক্ষ নিম্ননলনিত 

শািাসমূহ আগামী 5 এনপ্রল ২০২০ ঘেরক 9 এনপ্রল ২০২০ পরৃ্ন্ত বন্ধ  ািরছ| 

   
ঘম িা বযাংক ইন্টা রিট ও অিলাইি বযাংনকং আমারে  সম্মানিত গ্রাহক ঘসবায় সাবৃক্ষনণকভারব নিরয়ানিত| এছাড়াও উক্ত সমরয়  মরধয আপিা  

নিকটবতী ঘম িা বযাংরক  ঘকাি ঘকাি শািা ঘিালা  রয়রছ তা িািা  িিয বযাংরক  কল ঘসন্টার  (০১৭৭৭৭৯৭৭৭৭ অেবা ০১৭৩০৭০০৯৫১) 

ঘর্ ঘকাি সময় কল ক া  অিুর াধ  ইরলা|  

       
ধিযবাোরন্ত, 

 

ঘম িা বযাংক কততৃ পক্ষ 

 

5 এপ্রিল থেকে 9 এপ্রিল পর্যন্ত সামপ্রিেভাকে েন্ধ শাখার তাপ্রলো 

ক্রপ্রমে শাখার নাম ঠিোনা 

১ মাোমনবনব হাট ব্রাঞ্চ এম. এ. ঘেড ঘসন্টা , ভাটিয়া ী , েট্টগ্রাম 

২ আরিায়া া ব্রাঞ্চ আিু নময়া মারকৃট, বব াগ উপনিলা, আরিায়া া, েট্টগ্রাম 

৩ ঘসািা গাাঁ  ঘ াড ব্রাঞ্চ আ . ঘক. টাওয়া , বী  উত্তম নস আ  েত্ত ঘ াড (ঘসািা গাাঁ  ঘ াড), ঢাকা 

৪ পরে হাট ব্রাঞ্চ  ঘিায়াপাড়া সু্কল মারকৃট, ১ ম তলা, পরে হাট, ঘিায়াপাড়া,  াউিাি, েট্টগ্রাম 

৫ মাধবেী ব্রাঞ্চ হািী নস াি টাওয়া , করলি ঘ াড, মাধবেী বািা , মাধবেী, ি নসংেী 

৬ ঢাকা EPZ ব্রাঞ্চ স্বনিল টাওয়া  (১ম তলা), নবপালী, আশুনলয়া, ঢাকা 

৭ নম পু  ব্রাঞ্চ ইসলাম প্লািা, প্লট - ০৭, হারুি ঘমাল্লা ঘ াড, ঘসকশি ৭, পল্লবী, ঢাকা ১২১৬ 

৮ আিন্দবািা  ব্রাঞ্চ আিন্দবািা ,  ামোসপু , মতলব, উত্ত  োাঁ েপু  

৯ মনহপাল ব্রাঞ্চ মী  ঘহাসাইি ঘেৌধু ী কমরপ্লক্স (১ম তলা), ঘহানডং - ১৬৯, মনহপাল, ঘেিী ৩৯০০ 

১০ িনমো হাট ব্রাঞ্চ ১ম তলা, ওমাি মারকৃট, িনমো হাট, ঘবগমগঞ্জ, ঘিায়ািালী 

১১ িয়পু হাট ব্রাঞ্চ তািনিম প্লািা, ঘহানডং - ৭২ (িতুি), ব্লক-এ, সে  ঘ াড, িয়পু হাট 

১২ ঘেরহলগািী ব্রাঞ্চ হািী োরিশ নবজ্ঞাি ও প্ররু্নক্ত নবশ্বনবেযালয়, ঘেরহলগািী, নেিািপু  

১৩ QqAvwb বািা  ব্রাঞ্চ "ঘসাবহাি মারকৃট", সু্কল ঘ াড, QqAvwb উত্ত  বািা , ঘবগমগঞ্জ, ঘিায়ািালী 

১৪ মুনি হাট ব্রাঞ্চ আনম  ঘহাসাইি নডলা  মারকৃট (১ম তলা), মুনি হাট বািা , ঘেৌদ্দগ্রাম, কুনমল্লা 

১৫ ঘটরক হাট ব্রাঞ্চ শাহাবুনদ্দি ঘমাল্লা কমরপ্লক্স (১ম তলা), ঘটরক হাট, বন শাল হাইওরয়, মাো ীপু  

১৬ সাউে সু মা ব্রাঞ্চ নিয়ামাহ টাওয়া  (১ম তলা), েনিপুল পরয়ন্ট, সাউে সু মা, নসরলট ৩১০০ 

১৭ বমী বািা  ব্রাঞ্চ পল মারকৃট, পাঠািরটক, বমী বািা , শ্রীপু , গািীপু  

১৮ বানু্দরা ব্রাঞ্চ "এসনড শনপং কমরপ্লক্স", বানু্দ া, িবাবগঞ্জ, ঢাকা 

১৯ িা ায়ণগঞ্জ ব্রাঞ্চ "হািী হারশম বানণিয ঘকন্দ্র", ৫৫ / এ, এসএম। মারলহ ঘ াড, তািবািা , িা ায়ণগঞ্জ 

২০  ামপাল ব্রাঞ্চ "সুনে প্লািা, নসপাহী পাড়া,  ামপাল, মুিীগঞ্জ" 

২১  ামপু  বািা  ব্রাঞ্চ "গাভানসয়া টাওয়া " ১ম তলা,  ামপু  বািা , হািীগঞ্জ, োাঁ েপু  

 

 


