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ইউিনট ফা  িডপাটেম   
 
 

িবষয়ঃ আইিসিব ইউিনট ফা  এর লভ াংশপ  িবতরণ সং া  িব ি ।   
 

     আইিসিব-র ব াধীেন পিরচািলত ‘আইিসিব ইউিনট ফা ’ এর ২০১৮-২০১৯ অথবছর সমাি েত ৩০ ন, 
২০১৯ তািরেখ রিজ ার  স ািনত ইউিনট ধারকগেণর জ  ইউিনট িত ৪১.০০ টাকা লভ াংশ ঘাষণা করা 
হেয়েছ। া  লভ াংশ/লভ াংশপ স হ িবতরণ ও হেণর িনিম  িনে া  িবষয়ািদ (Subject Matter) 
সংি  সকেলর াতােথ দ  হেলা:  

 

 স ািনত ইউিনট ধারকগণ িনেজ বা ত র মেনানীত িতিনিধেক মতা অপণপ  (Authorization 
Letter) সহ ইউিনট ফা  িডপাটেমে র উপেরা  কাযালয় হেত আগামী ২৫.০৮.২০১৯ তািরখ হেত 
১২.০৯.২০১৯ তািরখ পয  সকাল ১০:৩০ ঘ কা হেত িবকাল ৩:০০ ঘ কার মে  হােত হােত লভ াংশপ  
সং েহর জ  অ েরাধ জানােনা যাে ।  

 হােত হােত লভ াংশপ  সং েহর িনিম  আপনার াংক িহসােবর চেকর পাতার এক  ফেটাকিপ সংেগ 
িনেয় আসার জ  অ েরাধ করা হল। উে  চেকর পাতার ফেটাকিপ িতেরেক লভ াংশপ  দান করা 
হেব না।  

  আইিসিব শাখা কাযালয়স হ হেত য় ত ইউিনট ধারকগণ -  শাখা কাযালয় হেত লভ াংশপ  হণ 
করেত পারেবন।  

 আইিসিব মেনানীত সংি  াংক ও তােদর শাখা কাযালয় হেত য় ত ইউিনট ধারকগণেক লভ াংশপ  
সং েহর জ  িলিখত আেবদনপে  াংেকর -  কাযালয় হেত ‘ া র’ সত ায়ন বক আগামী 
২৫.০৮.২০১৯ তািরখ হেত ১২.০৯.২০১৯ তািরেখর মে  আইিসিব ইউিনট ফা  িডপাটেম , ধান কাযালয়, 
ঢাকা হেত লভ াংশপ  সং হ করার জ  অ েরাধ জানােনা যাে ।  

 আগামী ১২.০৯.২০১৯ তািরেখর পর অিবতরণ ত লভ াংশপ স হ ইউিনট ধারকগেণর দ  কানায় 
রিজ াড এ/িড যােগ রণ করা হেব।  

 Online System এ আেবদন ত ইউিনট ধারকগেণর া  লভ াংশ -  াংক িহসােব 
০৮.০৮.২০১৯ তািরেখর মে  রণ করা হেব। উে  য, ইউিনট ধারক/ধারকগণেক আয়কর কতন সনদ 
পেত িন িলিখত ই- মইেল আেবদেনর জ  অ েরাধ করা যাে । 

              মা: নজ ল ইসলাম 
সহকারী মহা ব াপক 
ইউিনট ফা  িডপাটেম  

ফানঃ ৯৫৬১০৭৪, ৯৫৬৩৯৮৯।  
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