
 

 

জাতির তিিা বঙ্গবনু্ধ শেখ মুজজবুর রহমানের ৪৭ িম োহাদাৎ বাতষ িকী উিলনে 

BRPD  সাকুিলার শলটার েং ৩২ এ উনেতখি তেনদিেো অেুযায়ী জািীয় শোক তদবস িালনে হাতবব ব্াংক তলতমনটড 

(এইচ তব এল) বাংলানদে এর িদনেি সমূহ -  
 

 

SL BRPD  সাকুিলার েং ৩২ এ উনেতখি তেনদিেো সমূহ তেনদিেো বাস্তবায়নে HBL বাংলানদে এর িদনেি সমহূ 

ক) ১৫ আগস্ট ২০২২ তারিখে ব্াাংক ভবনসমূখে জাতীয় 

পতাকা অর্ ধনরমত িােখত েখব এবাং কাখ া ব্াজ র্ািণ 

কম ধসূরি পা ন কিখত েখব I  

যেখেতু োরবব ব্াাংক র রমখেড, বাাং াখেশ এি ব্াাংক ভবন সমূখে আখগ 

যেখক জাতীয় পতাকা োনাখনা রিখ ানা, যসই কািখন জাতীয় পতাকা 

অর্ ধনরমত িাোি জন্ যকাখনা কম ধসূরি গ্রেন কিা েয়রন I   এিাড়া, গত 

১৪ ই আগস্ট ২০২২ তারিখে  োরবব ব্াাংক র রমখেড বাাং াখেশ এি 

প্ররতটে ব্রাঞ্চ এবাং কারি অরিস এি কম ধকতধাগণ কাখ া ব্াজ র্ািণ 

কম ধসূরি পা ন কখিখি I 

 

ে) ব্াাংখকি প্রর্ান কাে ধ য় /অরিস প্রাঙ্গখন রবখশষ 

ব্ানাি/যিস্েুন স্থাপন এবাং ১৫ আগস্ট ২০২২ তারিখে 

শ্রদ্ধা রনখবেখনি ব্বস্থা কিখত েখব  

জারতি রপতা বঙ্গবনু্ধ যশে মুজজবুি িেমাখনি ৪৭ তম শাোোৎ বারষ ধকী 

পা খনি অাংশ রেখসখব োরবব ব্াাংক র রমখেড বাাং াখেশ এি প্ররতটে ব্রাঞ্চ 

এবাং কারি অরিখস ব্ানাি ও যিস্েুন প্রেশ ধন কিা েখয়খি I কারি 

অরিখস ১৬ ই আগস্ট ২০২২ তারিখে জাতীয় যশাক রেবস উপ খে সভাি 

আখয়াজন কিা েয়, উক্ত সভায় বঙ্গবনু্ধি জীবন ও কখম ধি উপখি 

আখ ািনা কিা েয়  এবাং সভা যশখষ বঙ্গবনু্ধ যশে মুজজবুি িেমান এবাং 

ওনাি পরিবাখিি সক  শেীেখেি জন্ যোআ ও শ্রদ্ধা রনখবেন কিা 

েখয়খি (রকিু রস্থিরিত্র সাংেুক্ত কিা েখ া - সংযুজি -১ ও সংযুজি - ২) I 
 

গ)  ব্াাংখকি পরিিা না পষ ধখেি সভায় জাতীয় যশাক রেবস 

পা খনি রবষয় আখ াি্সূরিখত অন্তভুধক্ত কখি 

গুরুত্বসেকাখি আখ ািনাপূব ধক প্রখয়াজনীয় ব্বস্থা 

গ্রেণ কিখত েখব  

গত ৩১ জ ুাই ২০২২ তারিখে োরবব ব্াাংক র রমখেড বাাং াখেশ এি 

ম্াখনজখমন্ট করমটেি সভাি আখয়াজন কিা েয় এবাং উক্ত সভায় জাতীয় 

যশাক রেবস পা খনি রবষয়ারে রনখয় আখ ািনা কিা েয় I ম্াখনজখমন্ট 

করমটেি সেস্গখণি সম্মরতক্রখম জাতীয় যশাক রেবস পা খন প্রখয়াজনীয় 

কম ধ পরিকল্পনা প্রণয়ন কিা েয় I 
 

ঘ) স্বীয় প্ররতষ্ঠাখনি সেমতা রবখবিনাপূব ধক মানরবক 

সোয়তা / োে্ সোয়তা সামগ্রী প্রোন কিখত েখব 

 

োরবব ব্াাংক র রমখেড বাাং াখেশ এি ম্াখনজখমন্ট করমটেি সেস্গণ 

স্বীয় সেমতা অনুোয়ী মানরবক সোয়তা / োে্ সোয়তা সামগ্রী প্রোন 

কখিখিন I 
 

ঙ) ব্াাংখকি রনজস্ব কম ধপরিকল্পনা অনুোয়ী রনজ কাে ধ খয় 

বা  সুরবর্াজনক স্থাখন বেৃখিাপন কিখত েখব এবাং তা 

সাংিেখণি জন্ প্রখয়াজনীয় ব্বস্থা গ্রেণ কিখত েখব I  

 

রনজস্ব কম ধপরিকল্পনা অনুোয়ী োরবব ব্াাংক র রমখেড বাাং াখেশ এি 

১৫ই আগস্ট ২০২২ তারিখে কমীখেি অাংশগ্রেখণ সুরবর্াজনক স্থাখন 

বেৃখিাপন ও তা সাংিেখণি জন্ প্রখয়াজনীয় ব্বস্থা গ্রেণ কিা েয় 

(বেৃখিাপন কাে ধক্রম এবাং সাংিেখণি রকিু রস্থিরিত্র সাংেুক্ত কিা েখ া - 

সংযুজি – ৩)  
 

ি) 

 

বঙ্গবনু্ধি জীবন ও কখম ধি উপখি ১৫ আগস্ট ২০২২ 

তারিে বা সুরবর্াজনক তারিে ও সমখয় ভািুধয়া  সভা 

আখয়াজন কিখত েখব  

 

োরবব ব্াাংক র রমখেড বাাং াখেশ এি কারি অরিখস ১৬ ই আগস্ট ২০২২ 

তারিখে জাতীয় যশাক রেবস উপ খে কমীখেি কাখ া ব্াজ র্ািণসে 

অাংশগ্রেখণ সভাি আখয়াজন কিা েয়, উক্ত সভায় বঙ্গবনু্ধি জীবন ও 

কখম ধি উপখি আখ ািনা কিা েয়   এবাং সভা যশখষ বঙ্গবনু্ধ যশে মুজজবুি 

িেমান এবাং ওনাি পরিবাখিি সক  শেীেখেি জন্ যোআ ও শ্রদ্ধা 

রনখবেন কিা েখয়খি I 

 

ি) আখয়াজজত অনুষ্ঠাখনি আখ াকরিত্র র্ািণ কিত তা 

ব্াাংখকি রনজস্ব ওখয়বসাইখে প্রেশ ধন রনজিত কিখত েখব;  

 

জাতীয় যশাক রেবস উপ খে আখয়াজজত অনষু্ঠাখনি আখ াকরিত্র র্ািণ 

কখি তাি আখ াকরিত্র সমূে ব্াাংক এি ওখয়বসাইে এ প্রেশ ধন কিা 

েখয়খি, Website Link:  https://www.hbl.com/Bangladesh/ 



 

সংযুজি -১ 

(গ) HBL বাংলানদে এর  কাতি অতিস /অতিস প্রাঙ্গনে তবনেষ শিস্টুে স্থািে এবং শ্রদ্ধা তেনবদে এর তকছু তস্থরতচত্র –  

 
16th August 2022 

 



 

 

 
16 August 2022 



 

 

 
16 August 2022 



 

  

 

                                             14 August 2022 

                                                  
 

 16 August 2022                                                                                                                 14 August 2022 

 

 



 

সংযুজি -২ :  

HBL বাংলানদে এর এর প্রতিটট ব্রাঞ্চ/ অতিস প্রাঙ্গনে তবনেষ শিস্টুে স্থািে এর তকছু তস্থরতচত্র - 

 

 

 
 



 

 
 

 



 

 
HBL Chattogram Branch 

 

 

 

 

 

 

 



 

সংযুজি - ৩  

(ঙ) HBL বাংলানদে এর  বৃেনরািে কায িক্রম, সংরেণ এবং খাদ্ তবিরনণর তকছু তস্থরতচত্র – 

 
 

15th August 2022 15th August 2022  



 

  

 

 

 

15th August 2022  
 

 



 

  
15th August 2022 


