
প্রবাসী কল্যাণ ব্াাংক এর পররচালনা পর্ ষদের বর্ষমান চচয়ারম্যান ও 

পররচালকগদণর র্ারলকা 

ক্ররমক 

নাং 

কম ষকর্ষার নাম, 

পেবী ও ঠিকানা 

চে পে 

রনদয়ারির্ 

রনয় োগ/পুনঃ 

রনদয়াদগর 

র্াররখ 

চময়ােকাল চময়াে চের্ 

হওয়ার র্াররখ 

০১। য়েগম শোমছুন নোহোর [ ধারা-১১(২)] 

সাদবক সরচব 

প্রবাসী কল্যাণ ও ববদেরেক কম ষসাংস্থান 

মন্ত্রণালয় 

চচয়ারম্যান ১৯-১১-২০১৭ ৩ বছর ১৮-১১-২০২০ 

 ০২। িনাব গািী চমাহাম্মে জুলহাস, এনডিডি 

[ধারা-১০(১)(ঝ)] 

মহাপররচালক (অরর্ররক্ত সরচব) 

ওদয়ি আন ষাস ষ কল্যাণ চবাদড ষর প্ররর্রনরধ 

পররচালক ২৩-০৭-২০১৯ ৩ বছর ২২-০৭-২০২২ 

০৩। িনাব চমাঃ নোজীবুল ইসলাম [ ধারা-

১০(১)(খ)] 

অরর্ররক্ত সরচব, প্রবাসী কল্যাণ ও ববদেরেক 

কম ষসাংস্থান মন্ত্রণালয় 

পররচালক ১৮-০৭-২০১৯ ৩ বছর ১৭-০৭-২০২২ 

০৪।  পে শুন্য   

[ধারা-১০(১)(গ)] 

িনেরক্ত, কম ষসাংস্থান ও প্ররেক্ষণ ব্যুদরা’র 

প্ররর্রনরধ 

পররচালক    

০৫। িনান চমাঃ সাইফুল আলম হারমরে [ ধারা-

১০(১)(ঘ)] 

অর্ ষননরর্ক উপদেষ্টা, অর্ ষ রবভাগ 

পররচালক 

  

১৩-০৪-২০১৭ ৩ বছর ১২-০৪-২০২০ 

০৬। িনাব এ,দক,এম, ফিলুল হক রমঞা, [ধারা-

১০(১)(ি)] 

রনব ষাহী পররচালক (পররসাংখ্যান), 

বাাংলাদেে ব্াাংক, (বাাংলাদেে ব্াাংদকর 

প্ররর্রনরধ) 

পররচালক ০৬-০২-২০২০ ৩ বছর ০৫-০২-২০২৩ 

০৭। জনোে রুখিোনো হোডিন, এনডিডি [ ধারা-

১০(১)(ঙ)] 

যুগ্মিডিে (আরর্ ষক প্ররর্ষ্ঠান রবভাদগর 

প্ররর্রনরধ) 

পররচালক 

২৮-০৪-২০১৯ 
০৩(ডিন) 

েছর 
২৭-০৪-২০২২ 

০৮। য়েগম শোডিলো য়জডরন আহমমদ [ ধারা-

১০(১)(চ)] 

যুগ্ম-সরচব, শ্রম ও কম ষসাংস্থান মন্ত্রণালয়      

(শ্রম ও কম ষসাংস্থান মন্ত্রণালদয়র প্ররর্রনরধ) 

পররচালক ০৩-০৭-২০১৮ পুনরাদেে 

না চেয়া 

পে ষন্ত 

-- 

০৯। িনাব চমাঃ নিরুল ইসলাম [ধারা-

১০(১)(ছ)] 

মহাপররচালক  

(পররাষ্ট্র মন্ত্রণালদয়র প্ররর্রনরধ) 

পররচালক ১৫-০১-২০১৮ ৩ বছর  ১৪-০১-২০২১ 

 

 ১০। িনাব চমাঃ েরফকুল ইসলাম [ধারা- পররচালক ২২-০৫-২০১৭ ৩ বছর ২১-০৫-২০২০ 



ক্ররমক 

নাং 

কম ষকর্ষার নাম, 

পেবী ও ঠিকানা 

চে পে 

রনদয়ারির্ 

রনয় োগ/পুনঃ 

রনদয়াদগর 

র্াররখ 

চময়ােকাল চময়াে চের্ 

হওয়ার র্াররখ 

১০(১)(ঝ)] 

(যুগ্ম-সরচব), পররচালক (অর্ ষ ও কল্যাণ) 

ওদয়ি আন ষাস ষ কল্যাণ চবাদড ষর প্ররর্রনরধ 

১১। পে শুন্য  [ ধারা-১০(১)(ঞ)] পররচালক   

১২। পে শুন্য  [ ধারা-১০(১)(ঞ)] পররচালক   

১৩। পে শুন্য  [ ধারা-১০(১)(ঞ)] পররচালক   

১৪।  ব্বস্থাপনা পররচালক [ ধারা-১০(১)(ট)] 

  

পররচালক 

(পোরধকার 

বদল) 

প্রদোিু নদহ 

  

প্রদোিু 

নদহ 

প্রদোিু নদহ 

 


	প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক এর পরিচালনা পর্ষদের বর্তমান চেয়ারম্যান ও পরিচালকগণের তালিকা

