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প্রে রযররজ 

ত াং- ১১ জুন, ২০২০ ইাং 

 

প্র ন রী ব্ াংকেয েভ মেতম -েভ মচ যীকেয স্ব স্থ্য সুযক্ষ য় ইউরনব ক মর প্রভরিকের েকরজ   ত করয  কে 

ভকঝ ত  চুরি স্ব ক্ষরযত  

 

প্র ন রী ব্ াংে রররভকেকিয ের ম ম কয়য রনফ ম ী ও েভ মেতম -েভ মচ যী এফাং তাঁকেয রযফ কযয েস্যগকেয 

স্ব স্থ্যকফ  সুযক্ষ য আওত য় এফাং েক ম কযে স্ব স্থ্যকফ  রনরিত েয য রকক্ষয বৃস্পরতফ য ব্ াংকেয েধ ন 

ে ম ম রকয় প্র ন রী ব্ াংে রররভকেি ও য জধ নীয ভ খ ররয ইউরনব ক মর প্রভরিকের েকরজ   ত র ( কফে 

আকয়  প্রভকভ রযকয়র   ত র , ভ খ রর) এয ভকে এে রি রক্ষে েক ম কযে স্ব স্থ্য প্রফ  চুরি ম্পন্ন য়। 

চুরিয আওত য় প্র ন রী ব্ াংে রররভকেি এয ের ম ম কয়য রনফ ম ী , েভ মেতম -েভ মচ যী ও তাঁকেয রযফ কযয 

েস্যগে এখন প্রেকে এই   ত কর রফকল ছ কে ও অগ্র রধে য রবরিকত প্রে রবি-১৯ রচরেৎ   ের 

েে য রচরেৎ  প্রফ   কফন। প্র ন রী ব্ াংকেয রইও এয ন্ড ম্য কনরজাং রিকযক্টয প্রভ োঃ আত উয যভ ন েধ ন 

এফাং ইউরনব ক মর প্রভরিকের েকরজ   ত করয ম্য কনরজাং রিকযক্টয ি . আীল কুভ য চক্রফতী স্ব স্ব 

েরতষ্ঠ কনয কক্ষ চুরিকত স্ব ক্ষয েকযন। চুরি স্ব ক্ষয অনুষ্ঠ কন আকয  উরস্থ্ত রছকরন প্র ন রী ব্ াংকেয প্রিপুটি 

ম্য কনরজাং রিকযক্টযবৃন্দ, প্রজন কযর ম্য কনজ যবৃন্দ এফাং ইউরনব ক মর প্রভরিকের েকরজ   ত করয প্রচয় যম্য ন 

ও এপরফররআই এয রযচ রে েীরত চক্রফতী রআইর উবয় েরতষ্ঠ কনয উর্ধ্মতন রনফ ম ীবৃন্দ।  

 

 

 

 


