
পিরিশ� - ক 

 

 

 

গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
                  

 
  
 

 
 �চয়ার�ান, পিরচালনা পষ �দ ও �ব�াপনা পিরচালক, �বাসী ক�াণ �াংক 

এবং 

সিচব, �াংক ও আিথ �ক �িত�ান িবভাগ, অথ � ম�ণালয় 
এর মে� �া�িরত 

 

 

বািষ �ক কম �স�াদন �ি� 
 

 

 

 

 

 

 

�লাই ১, ২০১৬ - �ন ৩০, ২০১৭ 

 



�িচপ� 
 

কম �স�াদেনর সািব �ক িচ� ...................................................................................................... ০৩ 
  
উপ�মিণকা ....................................................................................................................... ০৪ 
  
�সকশন ১: �পক� (Vision), অিভল��  (Mission), �কৗশলগত উে��স�হ এবং কায �াবলী ................... ০৫ 
  
�সকশন ২: িবিভ� কায ��েমর �ড়া� ফলাফল/�ভাব (Outcome/Impact) ......................................... ০৬ 
  
�সকশন ৩: �কৗশলগত উে��, অ�ািধকার, কায ��ম, কম �স�াদন �চক এবং ল��মা�াস�হ ...................... ০৭ 
  

সংেযাজনী ১: শ�সংে�প (Acronyms) ................................................................ ১১ 
  
সংেযাজনী ২: কম �স�াদন �চকস�হ, বা�বায়নকারী এবং পিরমাপ প�িত  ............................................ ১২ 
  
সংেযাজনী ৩: কম �স�াদন ল��মা�া অজ�েনর ��ে� অ� ম�ণালয়/িবভাগ/দ�র/সং�ার উপর িনভ�রশীলতা ..... ১৩ 
  

 

-০২- 



�বাসী ক�াণ �াংক এর কম �স�াদেনর সািব �ক িচ� 
(Overview of the Performance of Probashi Kallyan Bank) 

 

 
 সা�িতক অজ�ন, চ�ােল� এবং ভিব�ৎ পিরক�না 
 

সা�িতক বছরস�েহর  (৩ বছর) �ধান অজ�নস�হ 

িবগত িতন বছের কম �সং�ােনর উে�ে� িবেদশ গমেন�ক ৮৬২৫ জনেক ৬৭.০০ �কা� টাকা ঋণ িবতরণ করা হেয়েছ 

এবং ৪০.০০ �কা� টাকা আদায় করা হেয়েছ। এছাড়া �বাস �ফরত কম�েদর �দেশ কম �সং�ােনর উে�ে� ১৩০ জন 

�ি�েক ২.১৩ �কা� টাকা ঋণ সহেযািগতা �দান করা হেয়েছ এবং ১.৩৩ �কা� টাকা আদায় করা হেয়েছ। এই �সবা 

স�সারেণর লে�� িবগত ৩ বছের ন�ন ৪৯� শাখা �খালার ফেল বত�মােন �মাট শাখার সং�া ৪৯�েত উ�ীত হেয়েছ। 

০১ জা�য়াির, ২০১৪ �থেক �াংেকর �িত� শাখায় অেটােমশন বা অনলাইন �াংিকং িসে�ম চা�র মা�েম �াংিকং 

�সবা �দান করা হে�।  

 

সম�া ও চ�ােল�স�হ 

�রিম�া� আনয়ন, ঋণ আদায় �রাি�তকরণ, ি�য়ািরং হাউেজর সদ�পদ পাওয়া জ� �বাসী ক�াণ 

�াংক�েক তফিসিল �াংেক �পা�র না করা অ�তম সম�া। �াংক�েত তহিবল ঘাটিত �রণ করা এবং 

জনবেলর ��তা িনরসন করা অ�তম চ�ােল�।  

 

ভিব�ৎ পিরক�না 

 �বাসী অ��িষত সকল �জলা/উপেজলায় আগামী ৫ বছেরর মে� শাখা �খালা। 

 একই সমেয়র মে� ঋণ িবতরেণর পিরমাণ ি��ণ করার পিরক�না রেয়েছ।  

 তফিসিল �াংক-এ �পা�র করা। 

 জনবেলর �লপতা িনরসন করা। 

 

 

 ২০১৬-১৭ অথ � বছেরর স�া� �ধান অজ�নস�হ  

 ৭০০০ জন িবেদশ গমেন�ক কম�েক ৭০ �কা� টাকা ঋণ �দান এবং আদায়েযা� ঋেণর ৫০.০০ �কা� 

টাকা আদায়। 

 নীট �নাফা ১.৯০ �কা� টাকা অজ�ন। 

 ৬০� শাখােক অেটােমশেনর আওতায় আনা। 

 �মাট অিন�� মামলার ৮.২৫% মামলা িন�� করা। 
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উপ�মিণকা  (Preamble) 
 

 
�বাসী ক�াণ �াংেকর �ািত�ািনক দ�তা �ি�, ��তা ও জবাবিদিহ �জারদার করা, �শাসন সংহতকরণ এবং 

স�েদর যথাযথ �বহার িনি�তকরেণর মা�েম �পক� ২০২১ এর যথাযথ বা�বায়েনর লে��- 

 

�চয়ার�ান, পিরচালনা পষ �দ ও �ব�াপনা পিরচালক, �বাসী ক�াণ  �াংক 

এবং 

সিচব, �াংক ও আিথ �ক �িত�ান িবভাগ, অথ � ম�ণালয়, গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার এর মে� ২০১৬ সােলর �ন 

মােসর .......... তািরখ এই বািষ �ক কম �স�াদন �ি� �া�িরত হেলা। 

 

এই �ি� �া�রকারী উভয়প� িন�িলিখত িবষয়স�েহ স�ত হেলনঃ 
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�সকশন ১ 
 

�পক� (Vision), অিভল�� (Mission), �কৗশলগত  উে��স�হ এবং কায �াবলী 
 
১.১  �পক� (Vision) 

িনরাপদ অিভবাসন িনি�তকে� �বাসী ক�াণ �াংকেক আ�ার �তীক িহেসেব �িত�াকরণ। 

 

১.২  অিভল�� (Mission) 

ত� ��ি� �বহােরর মা�েম �য় সা�য়ী প�ায় িনরাপেদ ও �ততার সে� িবেদশ �থেক �রিম�া� ��রেণ সহায়তা 

�দান এবং িবেদশগামী ও িবেদশ �ফরত কম�েদর  সহজ শেত� ��সমেয়  “অিভবাসন ঋণ”  ও “�ণব �াসন ঋণ” �দান। 

   
১.৩ �কৗশলগত  উে��স�হ (Strategic Objectives) 

১.৩.১ �বাসী ক�াণ �াংেকর �কৗশলগত উে�� 

 ঋণ �ব�াপনায় দ�তা �ি�।  

 কায ��েমর উৎকষ �তা �ি� ও �নাফা অজ�ন। 
 কম �সং�ান �ি�। 

 
১.৩.২ �বাসী ক�াণ �াংেকর আবি�ক �কৗশলগত উে��স�হ 

 দ�তার সে� বািষ �ক কম �স�াদন �ি� বা�বায়ন। 

 দ�তা ও �নিতকতার উ�য়ন। 

 ত� অিধকার ও ��েণািদত ত� �কাশ বা�বায়ন। 

 কায �প�িত ও �সবার মােনা�য়ন। 

 কায � পিরেবশ উ�য়ন। 

 আিথ �ক �ব�াপনার উ�য়ন। 
 
১.৪ কায �াবলী (Functions)   

 ��ি� িনভ�র আ�িনক �াংিকং �সবা �দান। 

 িবেদশগামী কম�েদর জামানতিবহীন অিভবাসন ঋণ �দান। 

 িবেদশ �ফরত কম�েদর �নব �াসন ঋণ �দান। 

 অিভবাসী কম�েদর জ� �দেশর অভ��ের িবিনেয়ােগ সহায়তা �দান এবং তােদরেক উৎপাদন খােত 

িবিনেয়ােগ উৎসাহ �দান।  
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�সকশন -২  
�বাসী ক�াণ �াংক এর িবিভ� কায ��েমর �ড়া� ফলাফল/�ভাব (Outcome/Impact) 

  

�ড়া� ফলাফল/�ভাব 
(Outcome/Impact) 

কম �স�াদন �চকস�হ 
(Performance 

Indicator) 

একক 
(Unit) 

��ত 
ল��মা�া 
২০১৬-১৭ 

�ে�পণ িনধ �ািরত ল��মা�া অজ�েনর 
��ে� �যৗথভােব দািয়��া� 

ম�ণালয়/ 
িবভাগ/সং�াস�েহর নাম 

উপা��� 
(Source of 

Data) 
২০১৪-১৫ *২০১৫-১৬ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

১.০ কম �সং�ান �জেনর 
পাশাপািশ �াংেকর 

কায ��েম ��তা ও দ�তা 
আনয়ন 

[১.১] িবেদেশ কম �সং�ান �িজত সং�া ৪২২১ ৭৫০০ ৬৫০০ ৭০০০ ৭৫০০ ঋণ ও অি�ম িবভাগ  

[১.২] �দেশ কম �সং�ান �িজত  সং�া ২৮ ১১ ১০ ১২ ১৪ ঋণ ও অি�ম িবভাগ  

[১.৩] নীট �নাফা 
�কা� 

টাকায় 
৩.১২ ১.৮০ ১.৯০ ২.০০ ২.১০ �ক�ীয় িহসাব িবভাগ  

* সামিয়ক 
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�সকশন -৩  
 

�কৗশলগত উে��, অ�ািধকার, কায ��ম, কম �স�াদন �চক এবং ল��মা�াস�হ 
 

�কৗশলগত 

উে�� 

(Strategic 

Objectives) 

�কৗশলগত 

উে�ে�র মান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কায ��ম 
(Activities) 

কম �স�াদন 
�চক 

(Performanc

e Indicator) 

একক 
(Unit) 

কম �স�াদন 
�চেকর মান 
(Weight 

of Pl) 

��ত অজ�ন 
কলাম-৬ 

ল��মা�ার মান (২০১৬-১৭) 
(Target / Criteria Value for FY 2016-17) �ে�পণ 

(Projec-

tion) 
২০১৭-১৮ 

�ে�পণ 
(Projec

-tion) 
২০১৮-১৯ 

২০১৪-১৫ *২০১৫-
১৬ 

অসাধারণ 
(Excellent) 

অিত উ�ম 
(Very 

Good) 

উ�ম 
(Good) 

চলিত 
মান 

(Fair) 

চলিত 
মােনর 
িনে� 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

দ�র / সং�ার �কৗশলগত উে��স�হ 

[১] ঋণ 
�ব�াপনায় 
দ�তা �ি� 

৪০ 

[১.১] ঋণ িবতরণ 

(কম �চারী ঋণ �তীত) 
িবতরণ�ত ঋণ  

�কা� 
টাকা 

৩০ ৩৩.২৬ ৭৫.৫৬ ৭০.০০ ৬৩.০০ ৫৬.০০ ৪৯.০০ ৪২.০০ ৮০.০০ ৯০.০০ 

[১.২] ঋণ আদায় আদায়�ত ঋণ 
�কা� 
টাকা 

 
৩০ ২৪.৫৫ ৪১.৮৭ ৫০.০০ ৪৫.০০ ৪০.০০ ৩৫.০০ ৩০.০০ ৫৫.০০ ৬০.০০ 

[২] কায ��েম 
উৎকষতা �ি� 
ও �নাফা অজ�ন 

২৫ 

[২.১] শাখা 
অেটােমশনকরণ 

অেটােমশন�ত 
শাখা 

�ি��ত 
সং�া 

১০ ৪৯ ৫৫ ৬০ ৬২ ৬০ ৫৯ ৫৮ ৬৫ ৭০ 

[২.২] মামলা 
িন�ি�র হার �ি� 
করা 

মামলা 
িন�ি�র হার 

% ১০ ৭.০০% ৮.০০% ৮.২৫% ৭.৪০% ৬.৬০% ৫.৭০% ৪.৯০% ৮.৫০% ৯.০০% 

* সামিয়ক 
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দ�র/সং�ার আবি�ক �কৗশলগত উে��স�হ  
(�মাট মান - ২০) 

 

কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ 
কলাম-৬ 

ল��মা�ার মান (২০১৬-২০১৭) 

�কৗশলগত 
উে�� 

(Strategic 

Objectives) 

�কৗশলগত 
উে�ে�র মান 
(Weight of 
Strategic 

Objectives) 

কায ��ম 
(Activities) 

কম �স�াদন �চক 
(Performance Indicator) 

একক 
(Unit) 

কম �স�াদন 
�চেকর মান 
(Weight 

of Pl) 

অসাধারণ 
(Excellent) 

অিত উ�ম 
(Very 
good) 

উ�ম 
(Good) 

চলিত 
মান 

(Fair) 

চলিত মােনর 
িনে� 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

দ�তার সে� 
বািষ �ক 

কম �স�াদন �ি� 
বা�বায়ন 

৬ 

২০১৬-১৭ অথ � বছেরর খসড়া বািষ �ক 
কম �স�াদন �ি� দািখল 

িনধ �ািরত সময়সীমার মে� খসড়া �ি� ম�ণালয়/িবভােগ 
দািখল�ত 

তািরখ ১ ১৯ �ম ২২ �ম ২৪ �ম ২৫ �ম ২৬ �ম 

মাঠপয �ােয়র কায �ালয়স�েহর সে� ২০১৬-
১৭ অথ � বছেরর বািষ �ক কম �স�াদন �ি� 

�া�র 
িনধ �ািরত সময়সীমার মে� �ি� �া�িরত তািরখ ১ ২৬ - ৩০ �ন - - - - 

২০১৫-১৬ অথ � বছেরর বািষ �ক 
কম �স�াদন �ি�র ��ায়ন �িতেবদন 

দািখল 
িনধ �ািরত তািরেখ ��ায়ন �িতেবদন দািখল�ত সং�া ১ ১৪ �লাই ১৭ �লাই ১৮ �লাই ১৯ �লাই ২০ �লাই 

২০১৬-১৭ অথ � বছেরর বািষ �ক 
কম �স�াদন �ি� বা�বায়ন পিরবী�ণ 

��মািসক �িতেবদন দািখল�ত সং�া ১ ৪ ৩ ২ - - 

২০১৬-১৭ অথ � বছেরর বািষ �ক 
কম �স�াদন �ি�র অধ �বািষ �ক ��ায়ন 

�িতেবদন দািখল 

িনধ �ািরত তািরেখ অধ �বািষ �ক ��ায়ন �িতেবদন 
দািখল�ত 

তািরখ ১ ২২ জা�য়াির ২৩ জা�য়াির ২৪ জা�য়াির 
২৫ 

জা�য়াির 
২৬ জা�য়াির 

বািষ �ক কম �স�াদন �ি�র সে� সংি�� 
কম �কত�ােদর �েণাদনা �দান  

�বেদিশক �িশ�েণ ��িরত কম �কত�া সং�া ১ ৩ ২ ১ - - 

দ�তা ও 
�নিতকতার উ�য়ন 

৩ 

সরকাির কম �স�াদন �ব�াপনা সং�া� 
�িশ�ণসহ িবিভ� িবষেয় কম �কত�া/ 
কম �চারীেদর জ� �িশ�ণ আেয়াজন 

�িশ�েনর সময় জনঘ�া ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

জাতীয় ��াচার �কৗশল বা�বায়ন 

২০১৬-১৭ অথ � বছেরর ��াচার বা�বায়ন কম �পিরক�না 
এবং বা�বায়ন পিরবী�ণ কাঠােমা �ণীত ও দািখল�ত 

তািরখ ১ ১৫ �লাই ৩১ �লাই - - - 

িনধ �ািরত সময়সীমার মে� ��মািসক পিরবী�ণ 
�িতেবদন দািখল�ত 

সং�া ১ ৪ ৩ ২ - - 

ত� অিধকার ও 
��েণািদত ত� 
�কাশ বা�বায়ন 

২ 
ত� বাতায়ন হালনাগাদকরণ ত� বাতায়ন হালনাগাদ�ত % ১ 

�িত মােসর 
�থম স�াহ 

�িত মােসর 
ি�তীয় স�াহ 

�িত মােসর 
�তীয় স�াহ 

- - 

বািষ �ক �িতেবদন �ণয়ন ও �কাশ বািষ �ক �িতেবদন ওেয়বসাইেট �কািশত তািরখ ১ ১৫ অে�াবর ২৯ অে�াবর ১৫ নেভ�র 
৩০ 

নেভ�র 
১৫ িডেস�র 

কায �প�িত ও 

�সবার মােনা�য়ন 
৫ 

ই-ফাইিলং প�িত �বত�ন দ�র/সং�ায় ই-ফাইিলং প�িত �বিত�ত তািরখ ১ ২৮ �ফ�য়াির ৩০ মাচ � ৩০ এি�ল ৩১ �ম ২৯ �ন 
িপআরআল ��র ২ মাস �েব � সংি�� 
কম �চারীর িপআরআল, �� নগদায়ন ও 

�প�ন ম�িরপ� �গপৎ জাির িনি�তকরণ 

িপআরআল ��র ২ মাস �েব � সংি�� কম �চারীর 
িপআরআল, �� নগদায়ন ও �প�ন ম�িরপ� �গপৎ 

জাির�ত 
% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

�সবা �ি�য়ায় উ�াবন কায ��ম বা�বায়ন 
দ�র/সং�ার কমপে� এক� অনলাইন �সবা চা��ত তািরখ ১ ৩১ িডেস�র ৩১ জা�য়াির ২৮ �ফ�য়াির - - 
দ�র/সং�ার কমপে� িতন� �সবা�ি�য়া সহজী�ত তািরখ ১ ৩১ িডেস�র ৩১ জা�য়াির ২৮ �ফ�য়াির - - 

অিভেযাগ �িতকার �ব�া বা�বায়ন িন�ি��ত অিভেযাগ % ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ 
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কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ 
কলাম-৬ 

ল��মা�ার মান (২০১৬-২০১৭) 

�কৗশলগত 
উে�� 

(Strategic 

Objectives) 

�কৗশলগত 
উে�ে�র মান 
(Weight of 
Strategic 

Objectives) 

কায ��ম 
(Activities) 

কম �স�াদন �চক 
(Performance Indicator) 

একক 
(Unit) 

কম �স�াদন 
�চেকর মান 
(Weight 

of Pl) 

অসাধারণ 
(Excellent) 

অিত উ�ম 
(Very 
good) 

উ�ম 
(Good) 

চলিত 
মান 

(Fair) 

চলিত মােনর 
িনে� 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

কম � পিরেবশ 
উ�য়ন 

৩ 

অিফস ভবন ও আি�না পির�� রাখা 
িনধ �ািরত সময়সীমার মে� অিফস ভবন ও আি�না 

পির�� 
তািরখ ১ ৩০ নেভ�র ৩১ িডেস�র ৩১ জা�য়াির - - 

�সবা �ত�াশী এবং দশ �নাথ�েদর জ� 
টয়েলটসহ অেপ�াগার (Waiting 

Room) এর �ব�া করা 

িনধ �ািরত সময়সীমার মে� �সবা �ত�াশী এবং 
দশ �নাথ�েদর জ� টয়েলটসহ অেপ�াগার চা��ত 

তািরখ ১ ৩০ নেভ�র ৩১ িডেস�র ৩১ জা�য়াির - - 

�সবার মান স�েক� �সবা �হীতােদর 
মতামত পিরবী�েণর �ব�া চা� করা 

�সবার মান স�েক� �সবা �হীতােদর মতামত 
পিরবী�েণর �ব�া চা��ত 

তািরখ ১ ৩০ নেভ�র ৩১ িডেস�র ৩১ জা�য়াির - - 

আিথ �ক 
�ব�াপনার 

উ�য়ন 
১ অিডট আপি� িন�ি� কায ��েমর উ�য়ন বছের অিডট আপি� িন�ি��ত % ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 
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সংেযাজনী-১ 
 

শ�সংে�প (Acronyms) 
 
 

PI = Performance Indicator. 
 
FY = Financial Year 
 
E-Filing = Electronic Filing. 
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সংেযাজনী-২: কম �স�াদন �চকস�হ, বা�বায়নকারী ম�ণালয়/িবভাগ/সং�া এবং পিরমাপ প�িত-এর িববরণ 
 

�ম. কায ��ম কম �স�াদন �চক িববরণ বা�বায়নকারী ইউিনট 
পিরমাপ প�িত এবং 

উপা��� 
সাধারণ ম�� 

০১. 
ঋণ িবতরণ  

(কম �চারী ঋণ �তীত) 
িবতরণ�ত ঋণ  

২০১৬-১৭ অথ � বছেরর মে� ৭০.০০ �কা� 
টাকা ঋণ িবতরণ। 

ঋণ ও অ�ীম িবভাগ 
মািসক, ��মািসক ও 
বািষ �ক �িতেবদন 

 

০২. ঋণ আদায় আদায়�ত ঋণ 
২০১৬-১৭ অথ � বছেরর মে� ৫০.০০ �কা� 

টাকা আদায়। 
ঋণ আদায় ও আইন 

িবভাগ 
মািসক, ��মািসক ও 
বািষ �ক �িতেবদন 

 

০৩. শাখা অেটােমশনকরণ অেটােমশন�ত শাখা 
২০১৬-১৭ অথ � বছেরর মে� ৬০� শাখােক 
অনলাইেন �াংিকং কায ��ম এর আওতায় 

আনা। 

আই� িবভাগ 
মািসক, ��মািসক ও 
বািষ �ক �িতেবদন 

 

০৪. মামলা িন�ি�র হার �ি� করা মামলা িন�ি�র হার 
২০১৬-১৭ অথ � বছেরর মে� �মাট অিন�� 
মামলাস�েহর ৮.২৫% মামলা িন�� করা। 

ঋণ আদায় ও আইন 
িবভাগ 

মািসক, ��মািসক ও 
বািষ �ক �িতেবদন 
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সংেযাজনী-৩: অ� ম�ণালয়/িবভাগ/দ�র/সং�ার ............. িনকট �িনিদ �� কম �স�াদন চািহদাস�হ 
 

�িত�ােনর নাম সংি�� কায ��ম কম �স�াদন �চক উ� �িত�ােনর িনকট 
চািহদা/�ত�াশা 

চািহদা/�ত�াশার 
�যৗি�কতা 

�ত�াশা �রণ না হেল 
স�া� �ভাব 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
*�েযাজ� নয়। 
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	 চেয়ারম্যান, পরিচালনা পর্ষদ ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক
	সচিব, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
	এর মধ্যে স্বাক্ষরিত
	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি
	�সূচিপত্র
	 সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা
	সাম্প্রতিক বছরসমূহের  (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ
	সমস্যা ও চ্যালেঞ্জসমূহ
	ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা
	�উপক্রমণিকা  (Preamble)
	প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০২১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে-
	চেয়ারম্যান, পরিচালনা পর্ষদ ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রবাসী কল্যাণ  ব্যাংক
	সচিব, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এর মধ্যে ২০১৬ সালের জুন মাসের .......... তারিখ এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো।
	সেকশন ১
	PI = Performance Indicator.




