
‡cÖm weÁwß 

b¨vkbvj nvDwRs dvBb¨vÝ I w` ÷ªvKPvivj BwÄwbqvim wjwg‡UW Gi g‡a¨ mg‡SvZv Pzw³ ¯v̂ÿi  

‡emiKvwi Lv‡Zi ¯̂bvgab¨ Avw_©K cÖwZôvb b¨vkbvj nvDwRs dvBb¨vÝ GÛ Bb‡f÷‡g›Um& wjwg‡UW I 

¯b̂vgab¨ †W‡fjcvi †Kv¤úvbx w` ÷ªvKPvivj BwÄwbqvim wjwg‡UW Gi g‡a¨ m¤úªwZ GK mg‡SvZv Pzw³ ̄ ^vÿi 

n‡q‡Q| 

 

 

 

Pzw³ ¯v̂ÿi Abyôv‡b b¨vkbvj nvDwRs dvBb¨vÝ - Gi e¨e ’̄vcbv cwiPvjK Rbve †gvnv¤§` kvgmyj Bmjvg I 

÷ªvKPvivj BwÄwbqvim Gi e¨e¯’vcbv cwiPvjK BwÄwbqvi †gvt Ave`yj AvDqvj wbR wbR cÖwZôv‡bi c‡ÿ 

mg‡SvZv ¯§vi‡K ¯̂vÿi K‡ib| Abyôv‡b b¨vkbvj nvDwRs dvBb¨vÝ - Gi Gw·wKDwUf fvBm †cÖwm‡W›U I 

†nW Ae Acv‡ikb Rbve kxZj P› ª̀ mvnv, wcÖwÝcvj kvLvi cªavb Rbve gvneyeyi ikx` Avj Avgxb Ges 

÷ªvKPvivj BwÄwbqvim Gi †Rbv‡ij g¨v‡bRvi I cÖavb gv‡K©wUs GÛ dvBb¨vÝ Rbve ‡gvt kvnRvnvb wgqv, 

‡WcywU †Rbv‡ij g¨v‡bRvi- gv‡K©wUs Rbve G, †K, Gg kwdDwÏb (kvnxb) mn Dfq cÖwZôv‡bi E×©Zb 

Kg©KZ©vMY Dcw ’̄Z wQ‡jb| GB Pzw³i AvIZvq ÷ªvKPvivj BwÄwbqvim Gi m¤§vwbZ d¬¨vU †µZvMY ¯í̂Zg 

mg‡q mnR k‡Z© b¨vkbvj nvDwRs dvBb¨vÝ ‡_‡K †nvg †jvb myweav cv‡eb| 

 

†gvt m‡ivqvi Kvgvj GdwmGm 

fvBm †cÖwm‡W›U I ‡Kv¤úvbx mwPe 



ন্যাশন্াল হাউজ িং ফাইন্যান্স ও জি স্ট্রাকচারাল ইজিজন্য়ারস জলজিটেড এর িটযয সিট াতা চুজি স্বাক্ষর 
বেসরকাজর খাটতর স্বন্ািযন্য আজথিক প্রজতষ্ঠান্ ন্যাশন্াল হাউজ িং ফাইন্যান্স এন্ড ইন্টেস্টটিন্টস্ জলজিটেড ও 
স্বন্ািযন্য বডটেলপার বকাম্পান্ী জি স্ট্রাকচারাল ইজিজন্য়ারস জলজিটেড এর িটযয সম্প্রজত এক সিট াতা চুজি 
স্বাক্ষর হটয়টে। 
চুজি স্বাক্ষর অন্ষু্ঠাটন্ ন্যাশন্াল হাউজ িং ফাইন্যান্স - এর েযেস্থাপন্া পজরচালক  ন্াে বিাহাম্মি শািসুল ইসলাি 
ও স্ট্রাকচারাল ইজিজন্য়ারস এর েযেস্থাপন্া পজরচালক ইজিজন্য়ার বিাোঃ আেিলু আউয়াল জন্  জন্  প্রজতষ্ঠাটন্র 
পটক্ষ সিট াতা স্মারটক স্বাক্ষর কটরন্। অন্ষু্ঠাটন্ ন্যাশন্াল হাউজ িং ফাইন্যান্স - এর এজিজকউটিে োইস 
বপ্রজসটডন্ট ও বহড অে অপাটরশন্  ন্াে শীতল চন্দ্র সাহা, জপ্রজন্সপাল শাখার প্রযান্  ন্াে িাহেেুরু রশীি আল 
আিীন্ এেিং স্ট্রাকচারাল ইজিজন্য়ারস এর ব ন্াটরল িযাটন্ ার ও প্রযান্ িাটকি টিিং এন্ড ফাইন্যান্স  ন্াে বিাোঃ 
শাহ াহান্ জিয়া, বডপুটি ব ন্াটরল িযাটন্ ার- িাটকি টিিং  ন্াে এ, বক, এি শজফউজিন্ (শাহীন্) সহ উেয় 
প্রজতষ্ঠাটন্র ঊর্দ্ি তন্ কিিকতি াগণ উপজস্থত জেটলন্। এই চুজির আওতায় স্ট্রাকচারাল ইজিজন্য়ারস এর সম্মাজন্ত 
ফ্ল্যাে বেতাগণ স্বল্পতি সিটয় সহ  শটতি  ন্যাশন্াল হাউজ িং ফাইন্যান্স বথটক বহাি বলান্ সুজেযা পাটেন্। 
বিাোঃ সটরায়ার কািাল এফজসএস 
োইস বপ্রজসটডন্ট ও বকাম্পান্ী সজচে 


