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Investment Corporation of Bangladesh (ICB) Awarded Best Presented Annual Reports 

Award-2018 by ICAB and SAFA BPA Award 2018 by South Asian Federation of 

Accountants (SAFA.)  

 

 
 Investment Corporation of Bangladesh (ICB) has won the 2nd Award under Public Sector 

Entities for Best Presented Annual Reports in FY 2017-18 by Institute of Chartered 

Accountants of Bangladesh (ICAB) and won 1st Runner-Up under SAFA BPA-2018 Award by 

South Asian Federation of Accountants (SAFA). The Honorable Commerce Minister Tipu 

Munshi, MP, handed over the Awards as chief guest to Dr. Mojib Uddin Ahmed, Chairman of 

the Board of Directors of ICB and Md. Abul Hossain Managing Director of ICB at Pan Pacific 

Sonargoan Hotel, Dhaka on November 30, 2019. 

 

(Md. Anwar Shamim) 
Deputy General Manager 

Public Relations Department 
 



সংবাদ িব ি  
তািরখ: ০১.১২.২০১৯ 

 
 

িদ ইনি উট অব চাটাড অ াকাউ া স অব বাংলােদশ (আইিসএিব) ক ক  পাবিলক স র এন জ ক াটাগিরেত 
ব   েজে ড অ া য়াল িরেপাটস  এ াওয়াড-২০১৮ এর আওতায় ি তীয় র ার এবং সাউথ এিশয়ান ফডােরশন 

অব অ াকাউ া স (সাফা) িবিপএ-২০১৮ এর আওতায় আইিসিব-র থম রানার আপ র ার অজন।  
 
 
িদ ইনি উট অব চাটাড অ াকাউ া স অব বাংলােদশ (আইিসএিব) ক ক  আইিসিব-র ২০১৭-১৮ অথ বছেরর  
বািষক িতেবদন ায়ন কের ব   েজে ড অ া য়াল িরেপাটস এ াওয়াড-২০১৮  এর আওতায় পাবিলক স র  
এন জ ক াটাগিরেত ইনেভ েম  কেপােরশন অব বাংলােদশ (আইিসিব)- ক ি তীয় র ার  এবং সাউথ এিশয়ান 
ফডােরশন অব অ াকাউ া স (সাফা) িবিপএ- এ াওয়াড -২০১৮ এ থম রানার আপ র াের িষত করা হেয়েছ।  

এ উপলে  গত ৩০ নেভ র, ২০১৯ তািরখ শিনবার  হােটল ান ািসিফক সানারগা, ঢাকায় গণ জাত ী 
বাংলােদশ সরকােরর মাননীয় বািণজ ম ী  নিশ ধান অিতিথ িহেসেব উপি ত থেক ইনেভ েম  কেপােরশন 
অব বাংলােদশ (আইিসিব) এর পিরচালনা বােডর চয়ার ান ড. মিজব উি ন আহেমদ এবং ব াপনা পিরচালক 
জনাব মা: আ ল হােসন এর হােত উ  ী িতর পদক েল দন।  
 

(েমা: আেনায়ার শামীম) 
উপ-মহা ব াপক 

পাবিলক িরেলশনস িডপাটেম  
 
 

 


