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অলফ্স আর্দশ
প্রবাসী কল্যাণ ব্াাংর্কর ১৯.১১.২০২০ তালরর্খর ৫৩.১৬.২৬৬৬.৯৯৯.০৬.০০২.২০-৪২৬(ক) নম্বর অলফ্স আর্দশমূর্ল গঠিত এ
ব্াাংর্কর ‘বালষ যক কমযসম্পাদন চুলি (এলপএ)’ এর কমযপলরকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, পলরবীক্ষণ ও মূল্যায়ন লবষয়ক এলপএ টিম
য করা হর্লা:
লনর্নািভার্ব গঠন/পুনগঠন
ক্রম
কমযকতযার নাম
পদবী
টির্ম
কমযস্থল/লবভাগ
রমাবাইল নাং
অবস্থান
১
২
৩
৪
৫
৬
১ িনাব রমাঃ িাহাঈীর
মহাব্বস্থাপক
টিম প্রধান
প্রধান কার্ যালয়
০১৯৪২-৬৫৪৯১৫
রহার্সন
(প্রাশাসন, লহসাব ও
পলরচালন)
২ িনাব রমা: নূর আলম
মহাব্বস্থাপক
রফ্াকাল
প্রধান কার্ যালয়
০১৮১৯-১০৩০২০
সরদার
(আইলসলস, আইটি ও
পর্য়ন্ট
পলরচালন)
৩ িনাব রমাহাম্মদ রায়হান
এসলপও ও রসল প্রধান
সদস্য
শাখা লনয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন
০১৯১২-১০১৭৫৯
রসার্হল
লডপাট যর্মন্ট
৪ িনাব রমাহাম্মদ মাসুদুর
এসলপও ও রসল প্রধান
সদস্য
ঋণ ও অলিম লডপাট যর্মন্ট
০১৭১৪-৭৪০০২০
রহমান
৫ িনাব রমা: ফ্রহাদ রহার্সন
এসলপও ও রসল প্রধান
সদস্য
ঋণ আদায় ও আইন
০১৯৬৯- ২৮৯৮৫৫
লডপাট যর্মন্ট
৬ িনাব ইসরাত িাহান
এসলপও ও রসল প্রধান
সদস্য
অলডট এন্ড ইন্সর্পকশন
০১৭৯৮-৭৭৭৮৮৮
লডপাট যর্মন্ট
৭ িনাব রমাহাম্মদ িয়নাল
এসলপও ও রসল প্রধান
সদস্য
সাধারণ রসবা এন্ড
০১৭৫৪-৪০১৪০০
আর্বদীন
ইলিলনয়ালরাং লডপাট যর্মন্ট
৮ িনাব সিীব সরকার
এসলপও ও রসল প্রধান
সদস্য
রকন্দ্রীয় লহসাব লডপাট যর্মন্ট ০১৯২০-৭১৬৬৩৬
৯ িনাব রমা: কামরুল ইসলাম রমইনর্টন্যান্স ইলিলনয়ার
সদস্য
আইটি অপার্রশন এন্ড
০১৯২০-০৪৬৫৭৭
ও রসল প্রধান
ররলমর্টন্স লডপাট যর্মন্ট
১০ িনাব স্বরূপ কুমার সাহা
রপ্রািামার ও রসল প্রধান
সদস্য
আইটি লসর্েমস
০১৭৪৫-৫৫৩৩৯৮
লডপাট যর্মন্ট
১১ িনাব আলনছুজ্জামান
লসলনয়র অলফ্সার
সদস্য- সলচব
মানব সম্পদ উন্নয়ন
০১৭৪৬-৬৬৫৫৮০
লডপাট যর্মন্ট
কমযসম্পাদন ব্বস্থাপনা টির্মর কার্ যাবলী:
ক) এ ব্াাংর্কর বালষ যক কমযসম্পাদন চুলি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, পলরবীক্ষণ ও হালনাগাদকরণ;
খ) এ ব্াাংর্কর বালষ যক কমযসম্পাদন চুলি বাস্তবায়ন এবাং এর লক্ষযমাত্রা অিযর্নর লবষয় তদারলক, পলরবীক্ষণ ও সমন্বয় সাধন;
গ) বালষ যক কমযসম্পাদন চুলি সাংক্রান্ত লবষর্য় আলথ যক প্রলতষ্ঠান লবভাগ ও এ ব্াাংর্কর শাখাসমূর্হর সর্ে রর্াগার্র্াগ, সমন্বয় সাধন এবাং এ
সাংক্রান্ত প্রলতর্বদন রপ্ররণ লনলিতকরণ;
ঘ) বালষ যক কমযসম্পাদন চুলি সাংক্রান্ত লবষর্য় কমযকতযা/কমযচারীর্দর দক্ষতা উন্নয়ন;
ঙ) এ ব্াাংর্কর এলপএ টিম মার্স অন্তত একবার সভায় লমললত হর্বন এবাং সভার কার্ যলববরণী আলথ যক প্রলতষ্ঠান লবভার্গ রপ্ররণ করর্বন;
চ) গঠিত এলপএ টির্মর র্াবতীয় কার্ যক্রম মানব সম্পদ উন্নয়ন লডপাট যর্মন্ট হর্ত গৃহী ত হর্ব।
২। এলপএ টির্মর রকান সদর্স্যর অবতযমার্ন তাঁর দালয়র্ের স্থলালভলষি কমযকতযা টির্মর সদস্য লহর্সর্ব দালয়ে পালন করর্বন।
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সদয় জ্ঞাতার্থ য ও কার্ যার্থ য লবতরণঃ (র্িযষ্ঠতার লভলির্ত নয়)
১। সকল সদস্য, কমযসম্পাদন চুলি ব্বস্থাপনা টিম, প্রবাসী কল্যাণ ব্াাংক, কার্ যালয়, ঢাকা।
২। লবভাগীয় প্রধান/র্সল প্রধান (সকল), প্রবাসী কল্যাণ ব্াাংক, প্রধান কার্ যালয়, ঢাকা।
৩। শাখা ব্বস্থাপক (সকল), প্রবাসী কল্যাণ ব্াাংক।
৪। ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহ াদহেি একান্ত সরচব, প্রবাসী কল্যাণ ব্াাংক, প্রধান কার্ যালয় ঢাকা।
৫। ম াব্যবস্থাপক (সকল) এর একান্ত সলচব, প্রবাসী কল্যাণ ব্াাংক, প্রধান কার্ যালয় ঢাকা।
৬। রপ্রািামার/লসলনয়র অলফ্সার/সহকারী রপ্রািামার, আইটি লসর্েমস/অপার্রশন লবভাগ, প্রবাসী কল্যাণ ব্াাংক, প্রধান কার্ যালয়, ঢাকা।
(ওর্য়বসাইর্ট প্রকার্শর িন্য)
৭। অলফ্স কলপ।

(র্মা: িাহাঈীর রহার্সন)
মহাব্বস্থাপক (প্রশাসন) ও
এলপএ টিম প্রধান

