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প্রেস বিজ্ঞবি 

আনসার-বিবিবি উন্নয়ন ব্াাংকের ২৭তম েবতষ্ঠািাবষ িেী উদযািন 

 

 
 

অদ্য ১০-০১-২০২৩ তাবরকে আনসার-বিবিবিউন্নয়ন ব্াাংকের ২৭তম েবতষ্ঠা িাবষ িেী উদযািন েরা হয়। উক্ত 

অনুষ্ঠাকন েধান অবতবি বহকসকি উিবিত বিকেন ব্াাংকের প্রেয়ারম্যান এিাং িাাংোকদশ আনসার ও গ্রাম েবতরক্ষা 

িাবহনীর মহািবরোেে প্রমজর প্রজনাকরে এ প্রে এম নাজমুে হাসান, এনবিবস, বিএসবস  । অনুষ্ঠাকন সিািবতত্ব 

েকরন ব্াাংকের ব্িিািনা িবরোেে প্রমা. প্রমাসাকেে-উে-আেম। এ সময় ব্াাংকের উিব্িিািনা িবরোেে 

ওয়াবহদা প্রিগম, মহাব্িস্হািে প্রমাোঃ আোউবেন, মহাব্িস্হািে প্রজি. এম. হাবিজুর রহমানসহ ব্াাংে ও 

িাবহনীর ঊর্ধ্িতন েম িেতিাবৃন্দ উিবিত বিকেন।  
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িাবহনীর মহািবরোেে প্রমজর প্রজনাকরে এ প্রে এম নাজমুে হাসান, এনবিবস, বিএসবস  । অনুষ্ঠাকন সিািবতত্ব 
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