
গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
অথ র্ ম�ণালয় 

আিথ র্ক �িত�ান িবভাগ 
 (�শাসন ও ক�াণ শাখা)  

      www.fid.gov.bd            মুিজববেষ র্র �িত�িত 
     আিথ র্ক খােতর অ�গিত 

 

 
 

েশাকবাতর্া 
 
িসিট �াংক িলিমেটড এর িসিনয়র �ােনজার জনাব মুজতবা শাহিরয়ার এবং এিস�য্া� ভাইস ে�িসেড� 

জনাব আবু সাঈদ েকািভড-১৯ এ আ�া� হেয় মৃতুয্বরণ কেরন (ই�া িল�ািহ ওয়া ই�া ইলাইিহ রািজউন)।   
 
উি�িখত দুইজন কম র্কতর্ার অকাল মৃতুয্েত আিথ র্ক �িত�ান িবভােগর সকল কম র্কতর্া-কম র্চারী গভীরভােব 

েশাকাহত। 
 
আিথ র্ক �িত�ান িবভােগর প� েথেক মরহুম কম র্কতর্ােদর িবেদহী আ�ার মাগেফরাত কামনাসহ তাঁেদর 

েশাকস�� পিরবােরর �িত গভীর সমেবদনা �াপন করা হে�। মহান আ�াহ রা�লু আলািমন তাঁেদর জা�াতবাসী করুন।      
 
 

 
সকল কম র্কতর্া-কম র্চারী 
আিথ র্ক �িত�ান িবভাগ 

http://www.fid.gov.bd/
javascript:void(0)
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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
অথ র্ ম�ণালয় 

আিথ র্ক �িত�ান িবভাগ 
(�শাসন ও ক�াণ শাখা)  

       www.fid.gov.bd           মুিজববেষ র্র �িত�িত 
     আিথ র্ক খােতর অ�গিত 

 

 

েশাকবাতর্া 
 

েসানালী �াংক িলিমেটড েলাকাল অিফেসর ি�ি�পাল অিফসার (িপও) জনাব মাহবুব এলাহী গত ১৭ েম, ২০২০ 
তািরেখ েকািভড-১৯ এ আ�া� হেয় মৃতুয্বরণ কেরন (ই�া িল�ািহ ওয়া ই�া ইলাইিহ রািজউন)।   

 
তাঁর অকাল মৃতুয্েত আিথ র্ক �িত�ান িবভােগর সকল কম র্কতর্া-কম র্চারী গভীরভােব েশাকাহত। 
 
আিথ র্ক �িত�ান িবভােগর প� েথেক মরহুেমর িবেদহী আ�ার মাগেফরাত কামনাসহ তাঁর েশাকস�� 

পিরবােরর �িত গভীর সমেবদনা �াপন করা হে�। মহান আ�াহ রা�লু আলািমন তাঁেক জা�াতবাসী করুন।      
 
 
 

সকল কম র্কতর্া-কম র্চারী 
আিথ র্ক �িত�ান িবভাগ 
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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

অর্ থ মন্ত্রণালয় 

আর্র্ থক প্রর্তষ্ঠান র্বভাগ 

(প্রশাসন ও কল্যাণ শাখা)  

       www.fid.gov.bd           মুর্জববদষ থর প্রর্তশ্রুর্ত 

     আর্র্ থক খাদতর অগ্রগর্ত 

 

 

শশাকবাতথা 
 

বাাংলাদেশ ব্াাংদকর যুগ্মপর্রচালক জনাব শশখ ফর্রে উর্িন শসায়াে গত ২২ জুন, ২০২০ তার্রখ শকার্ভড-১৯ এ 

আক্রান্ত হদয় মৃত্যুবরণ কদরন (ইন্না র্লল্লার্হ ওয়া ইন্না ইলাইর্হ রার্জউন)।   

 

তাঁর মৃত্যুদত আর্র্ থক প্রর্তষ্ঠান র্বভাদগর সকল কম থকতথা-কম থচারী গভীরভাদব শশাকাহত। 
 

আর্র্ থক প্রর্তষ্ঠান র্বভাদগর পক্ষ শর্দক তাঁর র্বদেহী আত্মার মাগদফরাত কামনাসহ শশাকসন্তপ্ত পর্রবাদরর প্রর্ত 

গভীর সমদবেনা জ্ঞাপন করা হদে। মহান আল্লাহ রাব্বলু আলার্মন তাঁদক জান্নাতবাসী করুন।      

 

 

সকল কম থকতথা-কম থচারী 

আর্র্ থক প্রর্তষ্ঠান র্বভাগ 
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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

অর্ থ মন্ত্রণালয় 

আর্র্ থক প্রর্তষ্ঠান র্বভাগ 

(প্রশাসন ও কল্যাণ শাখা)  

       www.fid.gov.bd           মুর্জববদষ থর প্রর্তশ্রুর্ত 

     আর্র্ থক খাদতর অগ্রগর্ত 

 

 

শশাকবাতথা 
 

ন্যাশনাল লাইফ ইন্স্যু দরন্স্ শকাম্পার্নর মুখ্য র্নব থাহী কম থকতথা (র্সইও) জনাব জামাল এম এ নাদসর গত ২১ জুন, 

২০২০ তার্রখ শকার্ভড-১৯ এ আক্রান্ত হদয় মৃত্যুবরণ কদরন (ইন্না র্লল্লার্হ ওয়া ইন্না ইলাইর্হ রার্জউন)।   

 

তাঁর মৃত্যুদত আর্র্ থক প্রর্তষ্ঠান র্বভাদগর সকল কম থকতথা-কম থচারী গভীরভাদব শশাকাহত। 
 

আর্র্ থক প্রর্তষ্ঠান র্বভাদগর পক্ষ শর্দক তাঁর র্বদেহী আত্মার মাগদফরাত কামনাসহ শশাকসন্তপ্ত পর্রবাদরর প্রর্ত 

গভীর সমদবেনা জ্ঞাপন করা হদে। মহান আল্লাহ রাব্ব যল আলার্মন তাঁদক জান্নাতবাসী করুন।      

 

 

 

সকল কম থকতথা-কম থচারী 

আর্র্ থক প্রর্তষ্ঠান র্বভাগ 
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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

অর্ থ মন্ত্রণালয় 

আর্র্ থক প্রর্তষ্ঠান র্বভাগ 

(প্রশাসন ও কল্যাণ শাখা)  

       www.fid.gov.bd           মুর্জববদষ থর প্রর্তশ্রুর্ত 

     আর্র্ থক খাদতর অগ্রগর্ত 

 

 

শশাকবাতথা 
 

অগ্রণী ব্াাংক র্লর্মদেড পর্রচালনা পষ থদের সম্মার্নত পর্রচালক (সাদবক শজলা ও োয়রা জজ) জনাব আব্দুল 

মান্নান অদ্য ২৩ জুন, ২০২০ তার্রখ মৃত্যুবরণ কদরন (ইন্না র্লল্লার্ি ওয়া ইন্না ইলাইর্ি রার্জউন)।   

 

তাঁর মৃত্যুদত আর্র্ থক প্রর্তষ্ঠান র্বভাদগর সকল কম থকতথা-কম থচারী গভীরভাদব শশাকািত। 
 

আর্র্ থক প্রর্তষ্ঠান র্বভাদগর পক্ষ শর্দক তাঁর র্বদেিী আত্মার মাগদেরাত কামনাসি শশাকসন্তপ্ত পর্রবাদরর প্রর্ত 

গভীর সমদবেনা জ্ঞাপন করা িদে। মিান আল্লাি রাব্বলু আলার্মন তাঁদক জান্নাতবাসী করুন।      

 

 

 

সকল কম থকতথা-কম থচারী 

আর্র্ থক প্রর্তষ্ঠান র্বভাগ 

 

 

http://www.fid.gov.bd/
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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

অর্ থ মন্ত্রণালয় 

আর্র্ থক প্রর্তষ্ঠান র্বভাগ 

(প্রশাসন ও কল্যাণ শাখা)  

       www.fid.gov.bd           মুর্জববদষ থর প্রর্তশ্রুর্ত 

     আর্র্ থক খাদতর অগ্রগর্ত 

 

 

শশাকবাতথা 
 

বাাংলাদেশ ব্াাংদকর এ্যাডভাইজার (সাদবক শডপুটি গভন থর) জনাব আল্লাহ্ মার্লক কাদজমী গত ২৬ জুন, ২০২০ 

তার্রখ শকার্ভড-১৯ এ্ আক্রান্ত হদয় মৃত্যযবরণ কদরন (ইন্না র্লল্লার্হ ওয়া ইন্না ইলাইর্হ রার্জউন)।   

 

তাঁর মৃত্যযদত আর্র্ থক প্রর্তষ্ঠান র্বভাদগর সকল কম থকতথা-কম থচারী গভীরভাদব শশাকাহত। 
 

আর্র্ থক প্রর্তষ্ঠান র্বভাদগর পক্ষ শর্দক তাঁর র্বদেহী আত্মার মাগদেরাত কামনাসহ শশাকসন্তপ্ত পর্রবাদরর প্রর্ত 

গভীর সমদবেনা জ্ঞাপন করা হদে। মহান আল্লাহ রাব্বলু আলার্মন তাঁদক জান্নাতবাসী করুন।      

 

 

 

সকল কম থকতথা-কম থচারী 

আর্র্ থক প্রর্তষ্ঠান র্বভাগ 

 

 

http://www.fid.gov.bd/
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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

অর্ থ মন্ত্রণালয় 

আর্র্ থক প্রর্তষ্ঠান র্বভাগ 

(প্রশাসন ও কল্যাণ শাখা)  

       www.fid.gov.bd           মুর্জববদষ থর প্রর্তশ্রুর্ত 

     আর্র্ থক খাদতর অগ্রগর্ত 

 

 

শশাকবাতথা 
 

প্রর্তরক্ষা মন্ত্রণালদয়র র্সর্নয়র সর্িব জনাব আবদুল্লাহ আল ম াহসীন ম ৌধুরী অদ্য ২৯ জুন, ২০২০ তার্রখ 

শকার্ভড-১৯ এ আক্রান্ত হদয় মৃত্যুবরণ কদরন (ইন্না র্লল্লার্হ ওয়া ইন্না ইলাইর্হ রার্জউন)।   

 

তাঁর মৃত্যুদত আর্র্ থক প্রর্তষ্ঠান র্বভাদগর সকল কম থকতথা-কম থিারী গভীরভাদব শশাকাহত। 
 

আর্র্ থক প্রর্তষ্ঠান র্বভাদগর পক্ষ শর্দক তাঁর র্বদেহী আত্মার মাগদেরাত কামনাসহ শশাকসন্তপ্ত পর্রবাদরর প্রর্ত 

গভীর সমদবেনা জ্ঞাপন করা হদে। মহান আল্লাহ রাব্বলু আলার্মন তাঁদক জান্নাতবাসী করুন।      

 

 

 

সকল কম থকতথা-কম থিারী 

আর্র্ থক প্রর্তষ্ঠান র্বভাগ 
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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

অর্ থ মন্ত্রণালয় 

আর্র্ থক প্রর্তষ্ঠান র্বভাগ 

(প্রশাসন ও কল্যাণ শাখা) 

      www.fid.gov.bd    মুর্জববদষ থর প্রর্তশ্রুর্ত 

        আর্র্ থক খাদতর অগ্রগর্ত 

 

 

শশাক বাতথা 
 

অগ্রণী ব্াাংক র্লর্মদেদের অর্িসার জনাব আব্দুর রহমান গত ২৬ জুন, ২০২০ তার্রখ শকার্ভে-১৯ এ আক্রান্ত 

হদয় মৃত্যুবরণ কদরন (ইন্না র্লল্লার্হ ওয়া ইন্না ইলাইর্হ রার্জউন)।  

 

তাঁর মৃত্যুদত আর্র্ থক প্রর্তষ্ঠান র্বভাদগর সকল কম থকতথা-কম থচারী গভীরভাদব শশাকাহত। 

 

আর্র্ থক প্রর্তষ্ঠান র্বভাদগর পক্ষ শর্দক তাঁর র্বদেহী আত্মার মাগদিরাত কামনাসহ শশাকসন্তপ্ত পর্রবাদরর প্রর্ত 

গভীর সমদবেনা জ্ঞাপন করা হদে। মহান আল্লাহ রাব্বলু আলার্মন তাঁদক জান্নাতবাসী করুন।      

 

 

সকল কম থকতথা-কম থচারী 

আর্র্ থক প্রর্তষ্ঠান র্বভাগ 
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(প্রশাসন ও কল্যাণ শাখা)  

       www.fid.gov.bd           মুর্জববদষ থর প্রর্তশ্রুর্ত 

     আর্র্ থক খাদতর অগ্রগর্ত 
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গভীর সমদবেনা জ্ঞাপন করা হদে। মহান আল্লাহ রাব্বলু আলার্মন তাঁদক জান্নাতবাসী করুন।      
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জুলাই, ২০২০ তার্রখ শকার্ভে-১৯ এ আক্রান্ত হদয় মৃত্যুবরণ কদরন (ইন্না র্লল্লার্হ ওয়া ইন্না ইলাইর্হ রার্জউন)।   

 

তাঁর মৃত্যুদত আর্র্ থক প্রর্তষ্ঠান র্বভাদগর সকল কম থকতথা-কম থচারী গভীরভাদব শশাকাহত। 
 

আর্র্ থক প্রর্তষ্ঠান র্বভাদগর পক্ষ শর্দক তাঁর র্বদেহী আত্মার মাগদেরাত কামনাসহ শশাকসন্তপ্ত পর্রবাদরর প্রর্ত 

গভীর সমদবেনা জ্ঞাপন করা হদে। মহান আল্লাহ রাব্বলু আলার্মন তাঁদক জান্নাতবাসী করুন।      
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