
 

Small Improvement Plan (SIP) 

ক্ষুদ্র উন্নয়ন পরিকল্পনা-১ 

 

মন্ত্রণালয়/অরিদপ্তি: প্রবাসী কল্যাণ ব্াাংক, প্রিান কার্ যালয়, ঢাকা।                                                                    তারিখ: ৩০.০৮.২০১৭

  

ক্ষুদ্র উন্নয়ন রিরিানাম/ 

কাইরর্ন রিম 

 

প্রিান কার্ যালরয়ি প্ররবিপরি দৃরি নন্দন পরিরবি সৃরি রনরিত কিা। 

 

ক্ষুদ্র উন্নয়ন দরলি সদস্যবৃন্দ:  

দরলি সদস্য নাম পদবী মমাবাইল ও ইরমইল 

মপ্রারমাটাি জনাব মমাোঃ আব্দুল করিম সিকাি রসরনয়ি রপ্ররিপ্যাল অরিসাি 
০১৯১১৩২৯২২০, 

csd@pkb.gov.bd 

দলরনতা 
জনাব মমাোঃ ইকবাল ম াসাইন 

 
রসরনয়ি এরিরকউটিভ অরিসাি 

০১৭২৭৬৫৫৩৮৪ 

csd@pkb.gov.bd 

দল সমন্বয়ক 

 

জনাব এ মক এম মরনরুজ্জামান 

 
রসরনয়ি এরিরকউটিভ অরিসাি 

০১৭২২০৪১৮৬৬ 

csd@pkb.gov.bd 

অন্যান্য সদস্যবৃন্দ (নাম):  জনাব মমাোঃ রিয়াস উরিন জুরনয়ি এরিরকউটিভ অরিসাি ০১৭২১৫৬১৮১৬ 

csd@pkb.gov.bd 

মমন্টি (নাম, পদবী, প্ররতষ্ঠান, মমাবাইল, 

ইরমইল, মিান, িযাি): 

জনাব মমাোঃ ম ব্বত উল্লা  ম াব্বস্থাপক (প্রিাসন) ০১৭১২২১৩৯১৪ 

info@pkb.gov.bd 

বতযমান এবাং কারিত অবস্থা: 

বতযমান অবস্থা (তারিখ: ০১.০৯.২০১৭) KPI* কারিত অবস্থা (তারিখ: ৩০.১১.২০১৭) KPI* 

১. প্রধান কার্ যালয়ের প্রয়েয়ের সিসিয়ে দাগ থাকাে দৃসিনন্দন 

কর্ যপসরয়েে ব্যহে হে।    

 

 

১. দদোয়ল নতুন কয়র রং করা। 

 

২. প্রধান কার্ যালয়ে অয়নক সেয়দেগার্ী শ্রসর্ক দশ্রনীর দলায়কর 

ির্াগর্ হে র্ার ফয়ল প্রয়েেপয়থর সিসিয়ে পায়নর সপক 

দফলাে দদোয়ল দাগ থাকাে দৃসিনন্দন কর্ যপসরয়েে ব্যহে হে।  
 

২. ব্যাংয়কর কার্ যক্রর্ িম্পয়কয সপসিসি সিিয়ে ও লাইটং 

দোি য স্থাপন করার র্াধ্যয়র্ দৃসি নন্দন পসরয়েে সৃসি সনসিে 

করা। 
 

* KPI: Key Performance Indicator. মর্ পরিবতযন/উন্নয়ন সািন কিা  রব তাি পরিমাণিত বণ যনা।(প্ররর্াজয মেরে) 

 

বাস্তবায়ন সময়সূচী (“গ্যান্ট” চাট য): সময়সীমা:  ০১.০৯.২০১৭  রত ৩০.১১.২০১৭                        

কিণীয় দারয়ত্বপ্রাপ্ত ব্রি 

সপ্তা  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

১. টীরম ক্ষুদ্র উন্নয়ন পরিকল্পনা পর্ যারলাচনা দলরনতা 

 

           

২. কিণীয় রনি যািণ  

 

           

৩. কম যসূচী প্রণয়ন  
   

 

        

৪. সাংরিি রবভািসমূর ি অবর তকিণ  
      

 

     

৫. পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সম্পন্নকিণ        
 

     

৬. রনয়রমত তদািরক টিম 
 

 

 

 

 

 



 

Small Improvement Plan (SIP) 

ক্ষুদ্র উন্নয়ন পরিকল্পনা-২ 

 

মন্ত্রণালয়/অরিদপ্তি: প্রবাসী কল্যাণ ব্াাংক, প্রিান কার্ যালয়, ঢাকা।                                                                    তারিখ: ৩০.০৮.২০১৭

  

ক্ষুদ্র উন্নয়ন রিরিানাম/ 

কাইরর্ন রিম 

 

প্রিান কার্ যালরয় অভযন্তিীণ কম যপরিরবি উন্নয়রনি জন্য ইনর াি প্ল্যান্ট স্থাপন কিা। 

 

ক্ষুদ্র উন্নয়ন দরলি সদস্যবৃন্দ:  

দরলি সদস্য নাম পদবী মমাবাইল ও ইরমইল 

মপ্রারমাটাি জনাব মমাোঃ আব্দুল করিম সিকাি রসরনয়ি রপ্ররিপ্যাল অরিসাি 
০১৯১১৩২৯২২০, 

csd@pkb.gov.bd 

দলরনতা 
জনাব মমাোঃ ইকবাল ম াসাইন 

 
রসরনয়ি এরিরকউটিভ অরিসাি 

০১৭২৭৬৫৫৩৮৪ 

csd@pkb.gov.bd 

দল সমন্বয়ক 

 

জনাব এ মক এম মরনরুজ্জামান 

 
রসরনয়ি এরিরকউটিভ অরিসাি 

০১৭২২০৪১৮৬৬ 

csd@pkb.gov.bd 

অন্যান্য সদস্যবৃন্দ (নাম):  জনাব মমাোঃ রিয়াস উরিন জুরনয়ি এরিরকউটিভ অরিসাি ০১৭২১৫৬১৮১৬ 

csd@pkb.gov.bd 

মমন্টি (নাম, পদবী, প্ররতষ্ঠান, মমাবাইল, 

ইরমইল, মিান, িযাি): 

জনাব মমাোঃ ম ব্বত উল্লা  ম াব্বস্থাপক (প্রিাসন) ০১৭১২২১৩৯১৪ 

info@pkb.gov.bd 

বতযমান এবাং কারিত অবস্থা: 

বতযমান অবস্থা (তারিখ: ০১.০৯.২০১৭) KPI* কারিত অবস্থা (তারিখ: ৩০.১১.২০১৭) KPI* 

১. প্রধান কার্ যালয়ের দর্িে ইনয়িার েযান্ট কর্ সূয়র্ যর আয়লা 

ও ছাোে দেয়ি উঠয়ে পায়র দি ধরয়নর দকান গাছ না থাকাে 

দৃসিনন্দন কর্ যপসরয়েে ব্যহে হে। 

 

 

১. দোিা েধ যয়নর িায়থ িায়থ সকছুটা হয়লও স্বায়স্থযর জন্য 

উপকার কয়র থায়ক এর্ন টেিহ গাছ স্থাপয়নর র্াধ্যয়র্  

দৃসিনন্দন কর্ যপসরয়েে ততিী  রব।  
 

২. োোিয়ক পসরশুদ্ধ করয়ে দর্িে ইনয়িার েযান্ট খুেই 

কার্ যকর, র্া এসন্টঅসিয়িন্ট সহয়িয়ে কাজ কয়র দি ধরয়নর 

দকান গাছ না থাকাে কর্ীয়দর স্বাস্থযগে কর্ যপসরয়েে উন্নে হে 

না।  
 

২. আঊটয়িাসি যং পদ্ধসেয়ে অসফয়ির অিযন্তয়র ইনয়িার 

েযান্ট স্থাপন ও ো রক্ষণায়েক্ষণ করার র্াধ্যয়র্ কাংসিে 

কর্ যপসরয়েে সৃসি করা দর্য়ে পায়র।   

* KPI: Key Performance Indicator. মর্ পরিবতযন/উন্নয়ন সািন কিা  রব তাি পরিমাণিত বণ যনা।(প্ররর্াজয মেরে) 

 

বাস্তবায়ন সময়সূচী (“গ্যান্ট” চাট য): সময়সীমা:  ০১.০৯.২০১৭  রত ৩০.১১.২০১৭                        

কিণীয় দারয়ত্বপ্রাপ্ত ব্রি 

সপ্তা  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

১. টীরম ক্ষুদ্র উন্নয়ন পরিকল্পনা পর্ যারলাচনা দলরনতা 

 

           

২. কিণীয় রনি যািণ  

 

           

৩. কম যসূচী প্রণয়ন  
   

 

        

৪. সাংরিি রবভািসমূর ি অবর তকিণ  
      

 

     

৫. পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সম্পন্নকিণ        
 

     

৬. রনয়রমত তদািরক টিম 
 

 

 

 

 



 

Small Improvement Plan (SIP) 

ক্ষুদ্র উন্নয়ন পরিকল্পনা-৩ 

 

মন্ত্রণালয়/অরিদপ্তি: প্রবাসী কল্যাণ ব্াাংক, প্রিান কার্ যালয়, ঢাকা।                                                                    তারিখ: ৩০.০৯.২০১৭

  

ক্ষুদ্র উন্নয়ন রিরিানাম/ 

কাইরর্ন রিম 

 

সিিার িেযো র্াচাই োিা কর্তযক িম্পাদন করা । 

ক্ষুদ্র উন্নয়ন দরলি সদস্যবৃন্দ:  

দরলি সদস্য নাম পদবী মমাবাইল ও ইরমইল 

মপ্রারমাটাি জনাব মচৌধুিী মিালাম ি মান রসরনয়ি রপ্ররিপ্যাল অরিসাি 
০১৭১৫৭৭৮৯৫৪ 

 

দলরনতা 
জনাব মমা াম্মদ মাসুদুি ি মান 

 
রপ্ররিপ্যাল এরিরকউটিভ অরিসাি 

০১৭১৪৭৪০০২০ 

migration@pkb.gov.bd 

দল সমন্বয়ক 

 

জনাব মমাোঃ িি াদ ম ারসন 

 
রপ্ররিপ্যাল এরিরকউটিভ অরিসাি 

০১৭৩৯৫১১২০১ 

recovery@pkb.gov.bd 

অন্যান্য সদস্যবৃন্দ (নাম):  জনাব মমাোঃ হুমায়ুন িরিদ  এরিরকউটিভ অরিসাি ০১৭৩০০৯০৪৮০ 

মমন্টি (নাম, পদবী, প্ররতষ্ঠান, 

মমাবাইল, ইরমইল, মিান, িযাি): 

জনাব মমাোঃ আব্দুি ির ম খন্দকাি ম াব্বস্থাপক (পরিচালন) ০১৯৭১৭২৬৮৯৪ 

info@pkb.gov.bd 

বতযমান এবাং কারিত অবস্থা: 

বতযমান অবস্থা (তারিখ: ০১.১০.২০১৭) KPI* কারিত অবস্থা (তারিখ: ৩০.১২.২০১৭) KPI* 

১. সিিার িেযো র্াচাই প্রধান কার্ যালে কর্তযক করাে োিা 

কর্তযক ঋণ দিো প্রদায়ন সেলম্ব হওো।  

 
 

১. োিার কর্ যরে কর্ যকেযায়দর অনলাইয়ন সিিা দচক করার 

পদ্ধসের প্রসেক্ষণ প্রদান করা এেং োিার র্াধ্যয়র্ সিিা 

র্াচাই িম্পাদন করা।     
 

২. প্রধান কার্ যালে হয়ে সিিার িেযো অনলাইয়ন র্াচাই কয়র 

সরয়পাট য োিার প্রদান করাে উক্ত সরয়পায়ট যর সিসিয়ে ঋণ র্ঞ্জুর 

করা।   
 

২. োিার র্াধ্যয়র্ গ্রাহয়কর সিিা র্াচাই িম্পাদন কয়র ঋণ 

র্ঞ্জুসরর ির্ে প্রেযেন করা দর্ সিিা িঠিক পাওো র্াওোে 

ঋণ র্ঞ্জুর করা দর্য়ে পায়র।  
 

* KPI: Key Performance Indicator. মর্ পরিবতযন/উন্নয়ন সািন কিা  রব তাি পরিমাণিত বণ যনা।(প্ররর্াজয মেরে) 

 

বাস্তবায়ন সময়সূচী (“গ্যান্ট” চাট য): সময়সীমা:  ০১.১০.২০১৭  রত ৩০.১২.২০১৭                        

কিণীয় দারয়ত্বপ্রাপ্ত ব্রি 

সপ্তা  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

১. টীরম ক্ষুদ্র উন্নয়ন পরিকল্পনা পর্ যারলাচনা দলরনতা 

 

           

২. কিণীয় রনি যািণ  

 

           

৩. কম যসূচী প্রণয়ন  
   

 

        

৪. সাংরিি রবভািসমূর ি অবর তকিণ  
     

 

      

৫. পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সম্পন্নকিণ          
 

   

৬. রনয়রমত তদািরক টিম 
 

  

 

 

 



 

 

Small Improvement Plan (SIP) মিরপ্ল্রকরট  কার্ যালরয়ি তারলকা 

 

ক্রম ক্ষুদ্র উন্নয়ন রিরিানাম/ কাইরর্ন রিম মিরপ্ল্রকরট  কার্ যালরয়ি নাম 

০১ প্রিান কার্ যালরয়ি প্ররবিপরি দৃরি নন্দন পরিরবি সৃরি রনরিত কিা। প্রবাসী কল্যাণ ব্াাংক, প্রিান কার্ যালয়, ঢাকা। 

০২ প্রিান কার্ যালরয় অভযন্তিীণ কম যপরিরবি উন্নয়রনি জন্য ইনর াি প্ল্যান্ট 

স্থাপন কিা। 

 

প্রবাসী কল্যাণ ব্াাংক, প্রিান কার্ যালয়, ঢাকা। 

০৩ সিিার িেযো র্াচাই োিা কর্তযক িম্পাদন করা । প্রবাসী কল্যাণ ব্াাংরকি সকল িাখা।  
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