
দায়িত্বপ্রাপ্ত 

কর্ মকর্মার/কর্ মচারীর নার্ ও 

পদবী

মর্াবাইল নম্বর ও ই-মর্ইল সংয়িষ্ট মেলার আওর্াধীন সকল শাখা শাখার সংখ্যা

মর্াোঃ সাইফুল ইসলার্ খান

সহকারী মপ্রাগ্রার্ার

01938879011

psbsaiful21@gmail.com

বাগেরহাট, বান্দরবান, বরগুনা, বয়রশাল, ম ালা, 

বগুড়া, ব্রাহ্মণবায়ড়িা, চাঁদপুর, চাঁপাইনবাবেঞ্জ, 

চট্টগ্রার্ ও চুিাডাঙ্গা

৯২ টি

মর্াোঃ আব্দুল্লা-য়হল-র্ারুফ

য়সয়নির অয়ফসার

01958601533

maruf@pallisanchaybank.gov.bd

কুয়র্ল্লা, কক্সবাোর, ঢাকা, য়দনােপুর, ফয়রদপুর, 

মফনী, োইবান্ধা, োেীপুর, মোপালেঞ্জ, হয়বেঞ্জ, 

োর্ালপুর ও ঝালকাঠী

৯৩ টি

ফারোনা মচৌধুরী

র্াঠ সহকারী

01958529994

nj.jahan1988@gmail.com

য়ঝনাইদহ, েিপুরহাট, খােড়াছয়ড়, খুলনা, 

য়কগশারেঞ্জ, কুয়ড়গ্রার্, কুয়ষ্টিা, লক্ষীপুর, 

লালর্য়নরহাট, র্াদারীপুর, র্াগুরা, র্ায়নকেঞ্জ, 

মর্ৌল ীবাোর, মর্গহরপুর ও মুন্সীেঞ্জ

৯৮ টি

মর্াোঃ ফারুক আহগর্দ

কযাশ সহকারী

01302718701

farukahmed38@gmail.com

র্ির্নয়সংহ, নওোঁ, নড়াইল, নারািনেঞ্জ, 

নাগটার, মনত্রগকানা, নীলফার্ারী, মনািাখালী, 

নরয়সংদী, পাবনা, পঞ্চেড়, পটুিাখলী ও 

য়পগরােপুর

৯৯ টি

 

মর্াোঃ রাগসদ খান 

কযাশ সহকারী 

01958601514

rsdkhan1991@gmail.com

রােশাহী, রাঙ্গার্াটি, রংপুর, সার্ক্ষীরা, 

শরীির্পুর ও মশরপুর
৪৫টি

আল ইর্রান

কার্ ম সহকারী

01938878962

alimran001@ymail.com

র্গশার, রােবাড়ী, য়সরােেঞ্জ, সুনার্েঞ্জ, য়সগলট, 

টাংোইল ও ঠাকুরোঁও
৬৩ টি

র্াঠ সহকারীগদর র্য়নটয়রং য়রগপাগট মর েন্য সফটওিযাগর শাখা ব্যবস্থাপক

ও কয়িউটার অপাগরটর-েগণর ইউোর মরয়েগেশগনর দায়িত্ব বন্টন

য়রগপাট ম য়রটান ম সফটওিযাগর র্াঠ সহকারী য় য়িক ২০২১-২২ অর্ মবছগরর লক্ষযর্াত্রা অেমগন ইউোর মরয়েগেশগনর েন্য সংযুক্ত MS Excel 

ফাইগল র্থ্য পূরগণর নমুনা মদওিা হগিগছ। সংয়িষ্ট শাখার র্থ্য সংযুক্ত MS Excel ফাইগল পূরণ কগর য়নগে বয়্ণ মর্ দায়িত্বপ্রাপ্ত 

কর্ মকর্মা/কর্ মচারীেগণর ই-মর্ইগল ২৬আেস্ট, ২০২১ র্ায়রখ দুপুর ১২:০০ ঘটিকার র্গে মপ্ররণ য়নয়ির্ করার েন্য অনুগরাধ করা হগলা। 

একই য়দন মবলা ৩:৩০ ঘটিকার পগর ই-মর্ইগল মপ্ররণকৃর্ র্থ্য য়দগি Report Return সফটওিযাগর সংয়িষ্ট ইউোর প্রগবশ করগবন। এ 

য়বষগি ২৫ আেস্ট, ২০২১ র্ায়রগখ অনলাইগন সংয়িষ্টগদর প্রয়শক্ষণ প্রদান করা হগিগছ।

আর্ার বায়ড় আর্ার খার্ার প্রকল্প মর্িাগদ সংয়িষ্ট শাখা ব্যবস্থাপকগদর উক্ত সফটওিযাগরর ইউোর আইয়ড মদওিা হগিয়ছল। নতুন কগর ইউোর 

আইয়ড প্রগিােন হগল সংয়িষ্ট MS Excel ছক মর্ার্াগবক র্থ্য মপ্ররণ করগবন। নতুন কগর ইউোর প্রগিােন না হগলও সংযুক্ত MS 

Excel ফাইগল পুরার্ন র্থ্য পূরণ কগর Comment কলাগর্ আইয়ড মখালা আগছ য়লখগর্ হগব।

এছাড়াও, ব্যাংগকর ওগিবসাইগট প্রকায়শর্ ২০২১-২২ অর্ মবছগরর লক্ষযর্াত্রা অেমগনর ফাইগল সংয়িষ্ট র্াঠ সহকারীর র্থ্য না পাওিা মেগল 

অয়ফসার (সাধারণ), েনাব মখাকন য়র্িা (০১৯৫৮৬০১৫২১)-এর সাগর্ মর্াোগর্াে করা মর্গর্ পাগর।

য়রগপাট ম য়রটান ম সফটওিযাগর ইউোর মরয়েগেশন সংক্রান্ত য়নগদ মশনা

সফটওিযাগর প্রগবগশর য়লংক-   http://202.40.191.122/rrPsb/


