
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

 

 

 

 

চেয়ারম্যান, পররোলনা পর্ ষে এবাং ব্যবস্থাপনা পররোলক, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাাংক 

 

এবাং 

 

সরেব, আরথ ষক প্ররতষ্ঠান রবভাগ, অথ ষ মন্ত্রণালয়-এর মদে স্বাক্ষররত 

 

 

 

বারর্ ষক কম ষসম্পােন চুরি 

 

 

 

 

 

১ জুলাই ২০১৭ - ৩০ জুন ২০১৮ 
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সূরেপত্র 

 

রববরণী পৃষ্ঠানাং 

 

 প্রবাসী কল্যাণ ব্যাাংক এর কম ষসম্পােদনর সারব ষক রেত্র ৩ 

 উপক্রমরণকা ৪ 

চসকশন ১: রূপকল্প(Vision), অরভলক্ষয (Mission), চকৌশলগত উদেশ্যসমূহ এবাং কার্ ষাবরল ৫ 

চসকশন ২: রবরভন্ন কার্ ষক্রদমর চুড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact) ৬ 

চসকশন ৩: চকৌশলগত উদেশ্য, অগ্রারিকার, কার্ ষক্রম, কম ষসম্পােন সূেক এবাং লক্ষযমাত্রাসমূহ ৭-১০ 

সাংদর্াজনী ১: শব্দসাংদক্ষপ (Acronyms) ১১ 

সাংদর্াজনী ২: কম ষসম্পােনসূেকসমূহ, বাস্তবায়নকারী েপ্তর/সাংস্থাসমূহ এবাং পররমাপ পদ্ধরত ১২ 

সাংদর্াজনী ৩: কম ষসম্পােন লক্ষযমাত্রা অজষদনর চক্ষদত্র অয মন্ত্রণালয়/রবভাগ, প্ররতষ্ঠান/েপ্তর/সাংস্থার 

উপর রনভ ষরশীলতা 
১৩ 
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প্রবাসী কল্যাণ ব্যাাংক এর কম ষসম্পােদনর সারব ষক রেত্র 

(Overview of the Performance of Probashi Kallyan Bank) 

 

সাম্প্ররতক অজষন, েযাদলঞ্জ এবাং ভরবষ্যত পররকল্পনা 
 

 সাম্প্ররতক বছরসমূদহর (৩বছর) প্রিান অজষনসমূহ 

কম ষসাংস্থাদনর উদেদশ্য রবদেশ গমদনচ্ছুক ১৫,২৫৯ জনদক ১৩৬.৪৫ চকাটি টাকা ঋণ রবতরণ করা হদয়দছ এবাং 

রবতরণকৃত ঋদণর রবপরীদত ৭৭.৫৭ চকাটি টাকা আোয় করা হদয়দছ। এছাড়া প্রবাস চফরত কমীদের চেদশ কম ষসাংস্থাদনর 

উদেদশ্য ১১০ জন ব্যরিদক ১.৮৭ চকাটি টাকা ঋণ সহদর্ারগতা প্রোন করা হদয়দছ এবাং ১.৭৫ চকাটি টাকা আোয় করা 

হদয়দছ। এই চসবা সম্প্রসারদণর লদক্ষয নতুন ৩৮টি শাখা চখালার ফদল বতষমাদন চমাট শাখার সাংখ্যা ৫৪টিদত উন্নীত 

হদয়দছ। ০১ জানুয়ারর, ২০১৪ চথদক ব্যাাংদকর প্ররতটি শাখায় অদটাদমশন বা অনলাইন ব্যাাংরকাং ো মর মােদম গ্রাহকদের 

চসবা প্রোন করা হচ্ছে।  

 

  সমস্যা এবাং েযাদলঞ্জ 

চেরণকৃত ঋণ, ব্যাাংরকাং চসবা বরিত জনদগাষ্ঠী, গ্রাহক চসবার মাদনান্নয়ন ও তথ্যপ্রযুরি ব্যবহাদর সীমাবদ্ধতা।  

 

 ভরবষ্যৎ পররকল্পনা 

অধিক পধিমাচ্ছে ভাচ্ছ া ঋে প্রদাচ্ছেি পাশাপাধশ শ্রেধেকৃত ঋণ আদাচ্ছেি পধিমাে বাড়াচ্ছো, ব্যাাংদকর শ্রেবা জেগচ্ছেি 

শ্রদািচ্ছগাড়াে শ্রপ ৌঁচ্ছে শ্রদো, পর্ যােক্রচ্ছম সকল শ্রজ া ও উপচ্ছজ া পর্ যাচ্ছে ব্াাংচ্ছকি শাখা শ্রখা া এবাং শাখােমূহচ্ছক 

অচ্ছ াচ্ছমশচ্ছেি আওতাে আোি কার্ যক্রম বাস্তবােে।  

 

  ২০১৭-১৮ অথ ষবছদরর সম্ভাব্য প্রিান অজষনসমূহ 

 ধবচ্ছদশ গমচ্ছেচ্ছুক কমীচ্ছদি মচ্ছে ৭০.০০ শ্রকাটি  াকা শ্রেচ্ছক বৃধি কিা ৯০.০০ শ্রকাটি  াকা ঋে রবতরণ; 

 অচ্ছেধেকৃত ঋচ্ছেি মচ্ছে ৫০.০০ শ্রকাটি  াকা শ্রেচ্ছক বৃধি কচ্ছি ৬৪.০০ শ্রকাটি  াকা আদাে; 

 শ্রেধেকৃত ঋচ্ছেি মচ্ছে ১.০০ শ্রকাটি  াকা শ্রেচ্ছক বৃধি কচ্ছি ১.৫০ শ্রকাটি  াকা আদাে; 

 নতুন ১৬(চর্াল)টি শাখা চখালা; 

 ক্রমপুরঞ্জভূত ৭০টি কার্ ষালয়/শাখাদক অদটাদমশদনর আওতায় আনা; 

 চমাট অরনষ্পন্ন মামলার ৮.৫০% রনষ্পন্ন।  
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উপক্রমরণকা (Preamble) 

 

 

প্রবাসী কল্যাণ ব্যাাংক এর প্রারতষ্ঠারনক েক্ষতা বৃরদ্ধ, স্বচ্ছতা ও জবাবরেরহ চজারোর করা, সুশাসন সাংহতকরণ 

এবাং সম্পদের র্থার্থ ব্যবহার রনরিতকরদণর মােদম রূপকল্প ২০২১ এর র্থার্থ বাস্তবায়দনর লদক্ষয- 

 

 

চেয়ারম্যান, পররোলনা পর্ ষে এবাং ব্যবস্থাপনা পররোলক, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাাংক 

 

এবাং 

 

সরেব, আরথ ষক প্ররতষ্ঠান রবভাগ,অথ ষ মন্ত্রণালয় এর মদে ২০১৭ সাদলর 

জুন মাদসর ১৮ তাররদখ এই বারর্ ষক কম ষসম্পােন চুরি স্বাক্ষররত হল। 

 

 

এই চুরিদত স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ রনম্নরলরখত রবর্য়সমূদহ সম্মত হদলন : 
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চসকশন-১ 
 

রূপকল্প (Vision), অরভলক্ষয (Mission), চকৌশলগত উদেশ্যসমূহ এবাং কার্ ষাবলী 

 

১.১ রূপকল্প (Vision) 

ধেিাপদ অধভবােে ধেধিতকরদণর লদক্ষয প্রবােী কল্যাে ব্াাংকচ্ছক আস্থাি প্রতীক ধহচ্ছেচ্ছব প্রধতষ্ঠাকিে। 

 

১.২ অধভ ক্ষ্য (Mission) 

তথ্য প্রযুধি ব্বহাচ্ছিি মােচ্ছম ব্ে োেেী পন্থাে ধেিাপচ্ছদ ও দ্রুততাি েচ্ছে ধবচ্ছদশ শ্রেচ্ছক শ্রিধমট্যান্স শ্রপ্রিচ্ছে েহােতা 

প্রদাে এবাং ধবচ্ছদশগামী ও ধবচ্ছদশ শ্রেিত কমীচ্ছদি  েহজ শদতষ স্বল্পেমচ্ছে ‘অধভবােে ঋে’  ও ‘পুেব যােে ঋে’ প্রদাে। 

   

১.৩ শ্রক শ গত  উচ্ছেশ্যেমুহ (Strategic Objectives) 

১.৩.১ প্রবােী কল্যাে ব্াাংচ্ছকি শ্রক শ গত উচ্ছেশ্য 

 ঋে ব্বস্থাপোে দক্ষ্তা বৃধি;  

 কার্ যক্রচ্ছমি উৎকর্ যতা বৃধি। 

 

১.৩.২ প্রবােী কল্যাে ব্াাংচ্ছকি আবধশ্যক শ্রক শ গত উচ্ছেশ্যেমূহ 

 দক্ষ্তাি েচ্ছে বারর্ ষক কম ষসম্পােন চুরি বাস্তবায়ন; 

 কার্ ষপদ্ধরত ও চসবার মাদনান্নয়ন; 

 আরথ ষক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন; 

 দক্ষ্তা ও নেধতকতাি উন্নেে;  

 তথ্য অরিকার ও স্বপ্রদণারেত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন। 

 

১.৪ কার্ যাব ী (Functions)   

 ঋে ধবতিে (কম যচািী ঋে ব্তীত);  

 অচ্ছেধেকৃত ঋে আদাে; 

 শ্রেধেকৃত ঋে আদাে; 

 নতুন শাখা চখালা; 

 কার্ ষালয়/শাখা অদটাদমশনকরণ; 

 মামলা রনষ্পরির হার বৃরদ্ধ করা।  
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চসকশন-২ 

 

মন্ত্রণালয়/রবভাদগর রবরভন্ন কার্ ষক্রদমর চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact) 

 

 

চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব 

(Outcome/Impact) 

কম ষসম্পােন সূেকসমূহ 

(Performance Indicator) 

একক 

(Unit) 

প্রকৃত 

লক্ষযমাত্রা 

২০১৭-১৮ 

প্রদক্ষপণ রনি ষাররত লক্ষযমাত্রা 

অজষদনর চক্ষদত্র চর্ৌথভাদব 

োরয়ত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়/ 

রবভাগ/সাংস্থাসমূদহর নাম 

উপািসূত্র 

(Source of 

Data) 
২০১৫-১৬ 

২০১৬-১৭ 

(মাচ য/১৭ পর্ যন্ত) 
২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

[১] কম ষসাংস্থান সৃজন 
[১.১] চেদশ ও প্রবাদস কম ষসাংস্থান 

সৃরজত 
সাংখ্যা ৭৭৫১ ৫০৬৩                                                                                              ৭,০০০ ১০,০০০ ১৩,০০০ 

পররোলন মহারবভাগ ও 

সাংরিষ্ট শাখা 

বারর্ ষক প্ররতদবেন 

(Annual 

Report) 

*সামরয়ক 
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চসকশন-৩ 
 

ক. চকৌশলগত উদেশ্য, অগ্রারিকার, কার্ ষক্রম, কম ষসম্পােনসূেক এবাং লক্ষযমাত্রাসমূহ (চমাট মান - ৮০) 
 

চকৌশলগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

চকৌশলগত 

উদেদশ্যর মান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives

) 

কার্ ষক্রম 

(Activities) 

কম ষসম্পােন 

সূেক 

(Performan

ce 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

কম ষসম্পােন 

সূেদকর মান 

(Weight 

of Pl) 

প্রকৃত অজষন 

কলাম-৬ 

লক্ষযমাত্রার মান (২০১৭-১৮) 

(Target / Criteria Value for FY 2017-18) প্রদক্ষপণ 

(Projec-

tion) 

২০১৮-১৯ 

প্রদক্ষপণ 

(Projec

-tion) 

২০১৯-২০ 
২০১৫-

১৬ 

*২০১৬-১৭ 

(মাে ষ-১৭ পর্ ষন্ত) 

অসািারণ 

(Excellent) 

অরত উিম 

(Very 

Good) 

উিম 

(Good) 

েলরত 

মান 

(Fair) 

েলরত 

মাদনর 

রনদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

প্রবাসী কল্যাণ ব্যাাংদকর চকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

[১] ঋে ব্বস্থাপোে 

দক্ষ্তা বৃধি 
৫০ 

[১.১] ঋণ রবতরণ 

(কম ষোরী ঋণ ব্যতীত) 

রবতরদণর 

পররমাণ  

চকাটি 

টাকা 
২৫ ৭৮.৬৪ ৫৯.৫৬ ৯০.০০ ৮৫.০০ ৮০.০০ ৭০.০০ ৬০.০০ ১৫০.০০ ২০০.০০ 

[১.২] অদেরণকৃত ঋণ 

আোয় 

আোদয়র 

পররমাণ 

চকাটি 

টাকা 
১৫ ৪৪.২৭ ৪৪.৪৩ ৬৪.০০ ৬০.০০ ৫৫.০০ ৫০.০০ ৪৫.০০ ৮৩.০০ ১০২.০০ 

[১.৩] চেরণকৃত ঋণ 

আোয় 

আোদয়র 

পররমাণ 

চকাটি 

টাকা 
১০ --- ০.৮৯ ১.৫০ ১.৪০ ১.৩০ ১.২০ ১.১০ ২.০০ ৩.০০ 

[২] কার্ যক্রচ্ছম 

উৎকর্ যতা বৃধি  
৩০ 

[২.১] নতুন শাখা চখালা নতুন শাখা সাংখ্যা ১০ ০৫ --- ১৬ ১৪ ১১ ০৮ ০৫ ৭৫ ১০০ 

[২.২] কার্ ষালয়/শাখাসমূহ 

অদটাদমশনকরণ 

অদটাদমশনকৃত 

শাখা 

পুরঞ্জভূত 

সাংখ্যা 
১০ ৫৪ ৫৪ ৭০ ৬৬ ৬২ ৫৮ ৫৪ ৭৫ ১০০ 

[২.৩] মামলা রনস্পরির 

হার বৃরদ্ধ করা 
রনস্পরির হার % ১০ ১৪.৮৯ ৮.৫৩ ৮.৫০ ৮.৪০ ৮.৩০ ৮.২০ ৮.১০ ৮.৭৫ ৯.০০ 

সব ষদমাট নম্বর ৮০  ৮০  

*সামরয়ক 
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সাংদর্াজনী-১ 

 

শব্দসাংদক্ষপ (Acronyms) 

 

PI  : Performance Indicator. 

FY  : Financial Year 

E-Filing  : Electronic Filing 

FID : Financial Institute Division 

MoF : Ministry of Finance 
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সাংদর্াজনী- ২: কম ষসম্পােন সূেকসমূহ, বাস্তবায়নকারী এবাং পররমাপ পদ্ধরত এর রববরণ- 

 

ক্রম. কার্ ষক্রম কম ষসম্পােন সূেক রববরণ 
বাস্তবায়নকারী 

ইউরনট 

পররমাপ পদ্ধরত এবাং 

উপািসূত্র 

সািারণ 

মন্তব্য 

০১. 
ঋণ রবতরণ  

(কম ষোরী ঋণ ব্যতীত) 
রবতরদণর পররমাণ 

২০১৭-১৮ অথ ষ বছদর ৭,০০০ জনদক 

৯০.০০ চকাটি টাকা ঋণ রবতরণ। 

ঋণ ও অগ্রীম 

রবভাগ 
চকাটি টাকা 

 

০২. অদেরণকৃত ঋণ আোয় আোদয়র পররমাণ 
২০১৭-১৮ অথ ষ বছদর অদেরণকৃত ঋণ হদত  

৬৪.০০ চকাটি টাকা আোয়।  

ঋণ আোয় ও 

আইন রবভাগ 
চকাটি টাকা 

 

০৩. চেরণকৃত ঋণ আোয় আোদয়র পররমাণ 
২০১৭-১৮ অথ ষ বছদর চেরণকৃত ঋণ হদত  

১.৫০ চকাটি টাকা আোয়। 

ঋণ আোয় ও 

আইন রবভাগ 
চকাটি টাকা 

 

০৪. নতুন শাখা চখালা নতুন শাখা 
২০১৭-১৮ অথ ষ বছদর নতুন আদরা  

১৬টি শাখা চখালা। 

শাখা রনয়ন্ত্রণ ও 

উন্নয়ন রবভাগ 
সাংখ্যা 

 

০৫. 
কার্ ষালয়/শাখাসমূহ 

অদটাদমশনকরণ 
অদটাদমশনকৃত শাখা 

২০১৭-১৮ অথ ষ বছদর ক্রম্পুরঞ্জভূত  

৭০টি শাখাদক অদটাদমশদনর আওতায় আনা। 
আইটি রবভাগ সাংখ্যা 

 

০৬. 
মামলা রনস্পরির হার  

বৃরদ্ধ করা 
রনস্পরির হার 

২০১৭-১৮ অথ ষ বছদর চমাট অরনষ্পন্ন মামলাসমূদহর 

৮.৫০%  রনষ্পন্ন করা। 

ঋণ আোয় ও 

আইন রবভাগ 
% 
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সাংদর্াজনী-৩: অয মন্ত্রণালয়/রবভাগ, প্ররতষ্ঠান/েপ্তর/সাংস্থার রনকট প্রবাসী কল্যাণ ব্যাাংক এর সুরনরে ষষ্ট কম ষসম্পােন োরহোসমূহ: 

 

প্ররতষ্ঠাদনর নাম সাংরিষ্ট কার্ ষক্রম 
কম ষসম্পােন 

সূেক 

উি প্ররতষ্ঠাদনর রনকট 

োরহো/প্রতযাশা 
োরহো/প্রতযাশার চর্ৌরিকতা 

প্রতযাশা পূরণ না হদল  

সম্ভাব্য প্রভাব 

Access 2 

Information, 

প্রিােমন্ত্রীি কার্ যা ে 

ই-ফাইরলাং পদ্ধরত 

প্রবতষন 

ই-ফাইদল নরথ 

রনস্পরিকরণ 

ই-ফাইরলাং পদ্ধরতর 

প্রবতষন ও এ সাংক্রান্ত 

প্ররশক্ষণ প্রোন করা 

ই-ফাইরলাং পদ্ধরতর মােদম নরথ রনস্পরি করা 

হদল কাদজর গুনগত মান বৃরদ্ধ পাদব এবাং দ্রুততার 

সাদথ কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হদব। ফদল 

রিরজটাল বাাংলাদেশ গড়ার পদথ সহায়ক হদব।  

ই-ফাইরলাং পদ্ধরত প্রবতষন করা সম্ভব না 

হদল োপ্তররক কাদজ গরতশীলতা আসদব 

না।  

আরথ ষক প্ররতষ্ঠান রবভাগ,  

অথ ষ মন্ত্রণালয় ও 

বাাংলাদেশ ব্যাাংক 

শাখা 

সম্প্রসারণ/দখালার 

অনুদমােন 

নতুন শাখা 
নতুন শাখা চখালার 

অনুদমােন প্রোন 

প্রবাসী অধ্যযরর্ত সকল চজলা ও উপদজলা 

পর্ ষাদয়র রবদেশগামী ও রবদেশ চফরত কমীদের 

আরথ ষক সহদর্ারগতার মােদম কম ষসাংস্থাদনর 

ব্যবস্থা করা।  

সকল চজলা ও উপদজলা পর্ ষাদয় নতুন শাখা 

চখালা না হদল অত্র ব্যাাংক সৃরষ্টর উদেশ্য 

পূরদণ ব্যাঘাত ঘটদব।  

 




