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তারিখঃ ২৩/০১/২০২০

অরিস আদেশ
অর্ থ মন্ত্রণালদেি আরর্ থক প্ররতষ্ঠান রিভাগ, িাদেট অরিশাখাি স্মািক নং-৫৩.০০.০০০০.২১১.৩১.০০১.১৬-৭৪,
তারিখঃ ২৭/০৯/২০১৬ এি রনদে থশনা অনুসাদি প্রিাসী কল্যাণ ব্াংদকি ইদনাদভশন টিম রনম্নরলরখতভাদি পুনঃগঠন কিা হদলা।
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কমথকতথাি পেিী ও কমথস্থল
েনাি যমাঃ েসীম উরিন
উপব্িস্থাপনা পরিচালক,
প্রিান কা থালে।
েনাি যমাহাম্মে মাসুদুি িহমান
রপ্ররিপ্যাল এরিরকউটিভ অরিসাি, ঋণ
ও অরিম রিভাগ, প্রিান কা থালে।
েনাি স্বরুপ কুমাি সাহা
যপ্রািামাি, আইটি রিভাগ,
প্রিান কা থালে।
েনাি আিদুল্লাহ আল-মামুন
সহকািী যপ্রািামাি, আইটি রিভাগ,
প্রিান কা থালে।
েনাি আিদিাো আক্তাি
এসইও, ঋণ আোে ও আইন রিভাগ,
প্রিান কা থালে।
েনাি যমাঃ শিীফুল হক
এসইও, আইটি রিভাগ,
প্রিান কা থালে।

ইদনাদভশন
োপ্তরিক য াগাদ াগ
টিদম অিস্থান
ইদনাদভশন
যিানঃ
০২- ৯৩৫৯৪৬৮
অরিসাি
যমািাইলঃ ০১৭৭৭-৭৫০৭৫২
ই-যমইলঃ dmd@pkb.gov.bd
সেস্য
যিানঃ
০২-৪৮৩২২৮৭৩
যমািাইলঃ ০১৭১৪-৭৪০০২০
ই-যমইলঃ migration@pkb.gov.bd
সেস্য
যিানঃ
০২-৪৮৩২২৮৭৩
যমািাইলঃ ০১৭৪৫-৫৫৩৩৯৮
ই-যমইলঃ swarupit@pkb.gov.bd
সেস্য
যিানঃ
০২-৯৩৫৯৫২০
যমািাইলঃ ০১৭২৩-৫৬৮৭১৮
ই-যমইলঃ mamun@pkb.gov.bd
সেস্য
যিানঃ
০২-৪৮৩২২৮৭৩
যমািাইলঃ ০১৭১৪-৪২৪৩৪৭
ই-যমইলঃ migration@pkb.gov.bd
সেস্য ও
যিানঃ
০২-৪৮৩২২৮৭৩
সেস্য-সরচি যমািাইলঃ ০১৫৫২-৯৮৬৬৫২
ই-যমইলঃ shariful@pkb.gov.bd

ইদনাদভশন টিদমি কা থপরিরিঃ
(ক) স্ব স্ব কা থালদেি যসিাপ্রোন প্ররক্রো এিং কাদেি অভযন্তিীণ প্ররক্রোে গূণগত পরিিতথন আনােন।
(খ) এ সংক্রান্ত কা থক্রদমি িাৎসরিক কমথপরিকল্পনা প্রণেন এিং িছদিি শুরুদত মারসক সমন্বে সভাে অনুদমােন িহণ ও
উপস্থাপন।
(গ) প্ররত মাদস টিদমি সভা অনুষ্ঠান, কমথপরিকল্পনাি িাস্তিােন অিগরত প থাদলাচনা এিং মারসক সমন্বে সভাে উপস্থাপন।
(ঘ) শাখা প থাদে গঠিত ইদনাদভশন টিদমি সাদর্ য াগাদ াগ ও সমন্বে সািন।
(ঙ) প্ররত িছদিি পূি থিতী িছদিি প্ররতদিেন উদ্ভািনী কমথকাদেি প্ররতদিেন প্রণেন, উহা মরন্ত্রপরিষে রিভাদগ যপ্রিণ এিং
স্বীে ওদেিসাইদট প্রকাশ কিা।

জ্ঞাতাদর্ থ ও কা থাদর্ থ অনুরলরপঃ

(যমাঃ েসীম উরিন)
উপব্িস্থাপনা পরিচালক
যিানঃ০২-৯৩৫৯৪৬৮

১. রিভাগীে প্রিান (সকল), প্রিাসী কল্যাণ ব্াংক, প্রিান কা থালে, ঢাকা।
২. ব্িস্থাপনা পরিচালক মদহােদেি একান্ত সরচি, প্রিাসী কল্যাণ ব্াংক, প্রিান কা থালে, ঢাকা (ব্িস্থাপনা পরিচালক
মদহােদেি সেে অিগরতি েন্য )।
৩. উপব্িস্থাপনা পরিচালক মদহােদেি একান্ত সরচি, প্রিাসী কল্যাণ ব্াংক, প্রিান কা থালে, ঢাকা (উপব্িস্থাপনা পরিচালক
মদহােদেি সেে অিগরতি েন্য )।
৪. অরিস করপ।

