বািষক িতেবদন
২০১৯ - ২০২০

দেশ ও বােস আপনারই পােশ

িভশন
বাসীেদর জ এক িঁ ক
ও
শাষণ
র িথবী িনি ত করা।

িমশন
 িবেদেশ গমেন কম েদর সহায়তাকে
অিভবাসন ঋণ দান;

েদ ও ততম সমেয়

 িবেদেশ ফরত অিভবাসীেদর নবাসন ঋণ দােনর মা েম জাতীয়
অথনীিতেত সমি তকরণ;
 য় সা য়ী প ায় বাসীেদর ক ািজত রিমেট
িবতরণ।

দেশ আনয়ন ও

চয়ার ান মেহাদেয়র ব
মাননীয় ধানম ী শখ হািসনা জািতর িপতার সানার বাংলার
বা বায়েন অিভবাসীেদর সািবক ক ােণর
লে
িত া কেরন বাসী ক াণ াংক। বাসী ক াণ াংক আইন, ২০১০ (২০১০ সেনর ৫৫ নং আইন) এর
মা েম ত র ে র াংক বা েব প লাভ কের। িতিন ঢাকায় কলে া েসস এর ৪থ সে লন চলার সময় ২০১১
সােলর ২০ শ এি ল এই াংেকর ভ উে াধন ঘাষণা কেরন।
এই াংেকর পিরেশািধত লধেনর ৯৫% যাগান িদেয়েছ বাসী ক াণ ও বেদিশক কমসং ান ম ণালেয়র
আওতাধীন ওেয়জ আনাস ক াণ বােডর এবং অবিশ ৫% গণ জাত ী বাংলােদশ সরকােরর।
বাংলােদশ াংক ৩০ লাই, ২০১৮ তািরেখ এই াংকেক তফিসিল িবেশষািয়ত াংক িহেসেব তািলকা
কেরেছ। বতমােন াংেকর ৮৯ শাখা রেয়েছ। এই সকল শাখার মা েম িবেদশগামী কম েদর অিভবাসন ঋণ,
িবেদশ ফরত কম েদর নবাসন ঋণ এবং িপন কাড প িতেত ট ক াশ রিমেট িবতরণ করা হে । এছাড়া এ
াংেক বাসী স য়ী িহসাব, ব ব স য়ী ি ম, ব ব িশ া স য় ি ম, িববাহ স য়ী ীম ও ব ব ডাবল
বিনিফট ি ম চা রেয়েছ।
এই াংেকর ঋণ হীতার সং া ও ঋণ িবতরেণর পিরমাণ মা েয় ি পাে । িবগত ই অথবছেরর ঋণ
হীতার সং া এবং ঋণ িবতরেণর পিরমাণ পযােলাচনা কের দখা যায়, নেভল কেরানা ভাইরােসর া ভােবর
মে ও ২০১৯-২০২০ অথবছের ৬,৩৩৯ জন কম েক ১০৮.৯৬ কা টাকা ঋণ দােনর মা েম দেশ-িবেদেশ
কমসং ােন সহায়তা করা হেয়েছ। ২০১৯-২০ অথবছর থেক ২০২০-২১ অথবছের সবা হীতার সং া ১৮১.৯%
এবং ঋণ িবতরেণর পিরমাণ ১৪৫.৯% ি পেয়েছ। এই াংেকর কমপিরিধ ত িব াের সহেযািগতা দান করায়
ধ বাদ জানাি পিরচালনা পষেদর স ািনত সদ , ব াপনা ক প ও াংেকর কমকতা-কমচারীেদর।
কমসং ােনর জ িবেদশগামী কম এবং ত াগত কম েদর সািবক সহেযািগতা ও াংিকং সবা দােনর য
মহতী ল িনেয় মাননীয় ধানম ী এ াংক চা কেরিছেলন, স ল য অজেনর মা েম জািতর িপতা ব ব
শখ িজ র রহমােনর সানার বাংলা বা বায়েন িনেজেদর সেবা অবদান রাখার অ ীকারাব বাসী ক াণ
াংক।

(ড. আহেমদ িন ছ সােলহীন)
চয়ার ান, পিরচালনা পষদ
ও
সিচব, বাসী ক াণ ও বেদিশক কমসং ান ম ণালয়

ব াপনা পিরচালক মেহাদেয়র ব
াধীনতা পরবত বাংলােদেশর অথৈনিতক ি র জ বেদিশক আয়
ণ িমকা পালন কের। জািতর
িপতা ব ব শখ িজ র রহমান বাংলােদেশর াধীতার অ বিহত পরই দেশ িবেদেশ বাসীেদর ক াণ
িনি েত সরকাির উে াগ হেণর জ পররা ম ণালয়েক
িনেদশনা দান কেরন। ত রই িনেদশনা ও
উে ােগ পররা ম ণালেয়র অধীেন এক ন ন পিরদ র- “ বাসী ক াণ পিরদ র” িত া করা হয়। বাসী
ক াণ পিরদ র িত ার মা েম িতিন সরকাির কাযাবলী এবং উে াগেক স সারণ কেরিছেলন।
জািতর িপতার আদশ ও ভাবধারায় গভীরভােব অ ািণত মাননীয় ধানম ী শখ হািসনার মনঃ াণ সবদাই
িনেবিদত বাসী বাংলােদিশেদর ক াণ কামনায়। বাসী বাংলােদিশেদর ভাে া য়েন ত র অ ীকার ও সংক
সবদাই গভীর ও ঢ়। বাসী বাংলােদিশেদর অবদােনর িত ী িত দান এবং তােদর ক ােণ জািতর িপতার
উে াগেক এিগেয় িনেয় যাওয়া মাননীয় ধানম ী শখ হািসনার অেনক িদেনর এক
। স
বা েব
পদােনর জ মাননীয় ধানম ী শখ হািসনা বাসী ক াণ াংক িত ার উে াগ হণ কেরন। ত রই
ধারাবািহকতায় িতিন জািতর িপতার লািলত ধারণা এবং সানার বাংলা গড়ার
বা বায়েন অথনীিতর চাকা
সচল রাখা বাংলােদিশ অিভবাসীেদর ঋণ সহায়তা দান, রিমেট আনয়নসহ অ া
াংিকং সবা দােনর
লে
বাসী ক াণ াংক িত া কেরন। এই াংক িত ার উে
হেলাঃ
 কমসং ােনর উে ে িবেদেশ গমেন বাংলােদশী বকার বকেদর সহায়তা দান;
 বাসী বাংলােদশীেদর দেশ ত াগমেনর পর কমসং ােনর সহায়তা দান;
 বাসী বাংলােদশীেদর দেশ িবিনেয়ােগ উৎসািহতকরণ এবং আ িনক ত
ি
বহােরর মা েম ত
ও য়-সা য়ী প ায় সহেজ রিমেট
রেণ বাসী বাংলােদশীেদর সহায়তা দান।
ােমর অসহায় দির জনেগা ী িবেদশ যাওয়ার া ােল িভেটমা , সহায়-স ল িবি কের বা মহাজনেদর িনকট
থেক উ েদ ঋণ হণ কের যন িনঃ হেত না হয়, সজ বাসী ক াণ াংক ি মাননীয় ধানম ী শখ
হািসনার এক বিল পদে প। িবেদশগামী ও িবেদশ ফরত কম রা এই াংক হেত সহজ শত ও
েদ ঋণ
হণ করায় তােদর িভেটমা , সহায়-স ল িবি করা এবং মহাজনেদর িনকট হেত চড়া েদ ঋণ হণ কের িনঃ
হওয়ার হাত থেক র া পাে ।

বাংলােদশ াংক ৩০ লাই, ২০১৮ তািরেখ বাসী ক াণ াংকেক তফিসিল িবেশষািয়ত াংক িহেসেব
তািলকা
কেরেছ। বতমােন এ াংেকর ৮৯ শাখা এবং হযরত শাহজালাল আ জািতক িবমানব েরর
আগমনীেত ১ থ রেয়েছ। এসকল শাখার মা েম বাসী ক াণ াংক িনধািরত ল বা বায়েন দশ ািপ
াংিকং সবা দান করেছ। বাসী ক াণ াংেকর িব মান শাখাস েহর মা েম িবেদশগামী ও িবেদশ ফরত
অিভবাসীেদর ঋণ িবতরণ, রিমেট আনয়নসহ িন বিণত াংিকং সবা দান করা হে ঃ
 িবেদশগামী কম েদর িবেদেশ যাওয়ার জ অিভবাসন ঋণ (অিভবাসন ঋেণর িবপরীেত বীমা িবধা
রেয়েছ);
 কািভড-১৯ এর া ভােবর কারেণ িত হেয় য সকল অিভবাসী কম ১ জা য়াির ২০২০ তািরেখর পর
দেশ ফরত এেসেছন স সকল অিভবাসী কম /িবেদেশ
বরণ কেরেছন ত র পিরবােরর ১ (এক) জন
উপ সদ েক নবাসেনর লে ৪% সরল েদ িবেশষ নবাসন ঋণ;
 িবেদশ ফরত কম েদর নবাসেনর লে
নবাসন ঋণ ( ষ ঋণ হীতােদর ে ৯% সরল দ এবং
মিহলা ঋণ হীতােদর ে ৭% সরল দ);
 িবেদেশ অব ানরত অিভবাসী কম েদর িপতা-মাতা, ামী- ী, ভাই- বান, স ানেদর নবাসেনর লে
ব ব অিভবাসী হৎ পিরবার নবাসন ঋণ ( ষ ঋণ হীতােদর ে ৯% সরল দ এবং মিহলা ঋণ
হীতােদর ে ৭%সরল দ);
 এ াংেকর সকল শাখার মা েম িপন কাড প িতেত ট ক াশ রিমেট িবতরণ করা হে এবং িবেদশ
থেক িরত রিমেটে র উপর সরকার ঘািষত ২% েণাদনা দান;
 িবেদশগামী কম েদর রিজে শন ও ক াণ িফ হণ;
মাননীয় ধানম ী ক ক উে াধেনর ভলে ‘অিভবাসন ঋণ’ িবতরণ এই াংেকর ঋণ িবতরণ কায েম
ন নমা া যাগ কেরেছ। এই াংেকর িত াল হেত ২০২০-২০২১ অথবছর পয মাট ৫৩,৩৯৬ জন
বাসীেক ৭৭৬.১৩ কা টাকা ঋণ সহায়তা দান করা হেয়েছ। নেভল কেরানা ভাইরােসর া ভােবর মে ও
২০১৯-২০২০ অথবছের ৬,৩৩৯ জন কম েক ১০৮.৯৬ কা টাকা ঋণ দােনর মা েম দেশ-িবেদেশ
কমসং ােন সহায়তা করা হেয়েছ। ২০১৯-২০ অথবছর থেক ২০২০-২১ অথবছের সবা হীতার সং া
১৮১.৯% এবং ঋণ িবতরেণর পিরমাণ ১৪৫.৯% ি পেয়েছ। চলিত ২০২০-২০২১ অথবছের ১১,৫৩০ জন
কম েক ২৬৭.৯৪ কা টাকা ঋণ দােনর মা েম দেশ-িবেদেশ কমসং ােন সহায়তা করা হেয়েছ।
এছাড়া কািভড-১৯ এর ত িব ার ও সং মণ িতেরােধ িব ািপ নিজরিবহীন লকডাউন এবং যাগােযাগ
িবরতা িব অথনীিতেত াপক নিতবাচক ভােব ফেল। তৎে ি েত িবে র িবিভ দশ য় সংেকাচন
নীিত হণ কের। অিভবাসী কম িনেয়াগকারী দশস হও য় সংেকাচন নীিত হণ কের র কম ছ টাই কের।
বােস কমরত অেনক বাংলােদিশ কম কম হািরেয় দেশ ত াগমন কেরন। কািভড-১৯ এর া ভােবর কারেণ
িত হেয় য সকল অিভবাসী কম ১ জা য়াির ২০২০ তািরেখর পর দেশ ফরত এেসেছন স সকল
অিভবাসী কম /িবেদেশ
বরণ কেরেছন ত র পিরবােরর ১ (এক) জন উপ সদ েক নবাসেনর লে ৪%
সরল েদ িবেশষ নবাসন ঋণ কায ম পিরচালনা করা হে । এ সকল ঋণ িবতরেণর জ
বাসী ক াণ ও
বেদিশক কমসং ান ম ণালয় ক ক “ কািভড-১৯ এর কারেণ িত
অিভবাসী কম নবাসন ঋণ
নীিতমালা, ২০২০” এর আওতায় ওেয়জ আনাস ক াণ বাড এর তহিবল থেক ২০০ ( ইশত) কা টাকা
অ েমাদন করা হেয়েছ। ইেতামে উ ২০০ ( ইশত) কা টাকা হেত অ াংেকর মা েম কািভড-১৯ এর
কারেণ ন, ২০২১ পয িত ৩,২৪১ জন অিভবাসী কম র মােঝ ৮১.৩৮ কা টাকা নবাসন ঋণ িবতরণ
করা হেয়েছ।

নেভল কেরানা ভাইরাস ( কািভড-১৯) এর ভাব মাকােবলার লে অথনীিতেত গিতশীলতা আনয়নকে দাির
িবেমাচন ও িবিভ স ের কমসং ান ি র জ মাননীয় ধানম ী’র ঘািষত আিথক েণাদনা ােকজ এর
আওতায় আিথক িত ান িবভাগ, অথ ম ণালয় ক ক অিভবাসী কম েদর নবাসেনর লে
বাসী ক াণ
াংেকর অ েল ৫০০ (প চশত) কা টাকা অ েমাদন কের। ইেতামে অ েমািদত ৫০০ (প চশত) কা
টাকা হেত অ াংেকর অ েল ২৫০ ( ইশত প াশ) কা টাকা ছাড়করণ করা হেয়েছ। উ ২৫০ ( ইশত
প াশ) কা টাকা হেত ন, ২০২১ পয ৮,২৮৯ জন অিভবাসী কম েক মাট ১৮৬.৫৬ কা টাকা ঋণ
িবতরেণর মা েম কমসং ােনর েযাগ ি করা হেয়েছ।
বাসী ক াণ াংক অিভবাসীেদর ঋণ িবতরণ, রিমেট সং হ ও িবতরণসহ অ া
াংিকং সবা দােনর
মা েম দেশর আথ-সামিজক উ য়ন, এসিডিজ বা বায়ন ও স িরজাভ গঠেন অ ণী িমকা পালন করেছ।
তাছাড়া বাসী ক াণ াংেকর তফিসিল কায ম পিরচালনার লে িসিবএস সফ ওয়ার বা বায়ন, ডাটা
স ার াপন, শাখা স সারণ ও অবকাঠােমাগত উ য়ন, উপ
ােন শাখা ানা র, বেদিশক লনেদন
স াদেনর জ িবেদশী াংেকর সােথ NOSTRO িহসাব খালা ও েয়াজনীয় জনবল িনেয়াগ কায ম
চলমান রেয়েছ। এসকল হীত কায ম যথাসমেয় বা বায়েনর মা েম অিভবাসীেদর ত - ি িনভর উ ত
সবা দােনর মা েম ঋণ কায ম তরাি ত করা এবং ত ও য় সা য়ী প ায় রিমেট আহরণ ও িবতরণ
করা স ব হেব। বাংলােদেশর অথনীিতেত অ ত ব অবদান রাখা অিভবাসীেদর কাি ত সবা দােনর মা েম
জািতর িপতা ব ব শখ িজ র রহমােনর লািলত ে র সানার বাংলার সফল বা বায়েন এই াংক
ণ িমকা রাখেব।

( মাঃ জািহ ল হক)
ব াপনা পিরচালক

পিরচালনা পষদ
চয়ার ান

ড. আহেমদ িন ছ সােলহীন
সিচব, বাসী ক াণ ও বেদিশক কমসং ান ম ণালয়
ই াটন, রমনা, ঢাকা

পিরচালক

জনাব মাঃ হািম র রহমান
মহাপিরচালক (অিতির সিচব), ওেয়জ আনাস ক াণ বাড
ই াটন, রমনা, ঢাকা

পিরচালক

জনাব মাঃ শহী ল আলমএনিডিস
মহাপিরচালক (অিতির সিচব), জনশি , কমসং ান ও িশ ণ েরা
কাকরাইল, ঢাকা

পিরচালক

জনাব মাঃ আ ল মা ান
অিতির সিচব, বাসী ক াণ ও বেদিশক কমসং ান ম ণালয়
ই াটন, রমনা, ঢাকা

পিরচালক

জনাব আব

াহ হা ন পাশা

অিতির সিচব, আিথক িত ান িবভাগ, অথ ম ণালয়
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা

পিরচালক

ড. খােয়

জামান ম মদার

অিতির সিচব, অথ ম ণালয়
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা

পিরচালনা পষদ

পিরচালক

জনাব মাঃ এ, ক,এম, ফজ ল হক িমঞা
িনবাহী পিরচালক, বাংলােদশ াংক
ধান কাযালয়, মিতিঝল, ঢাকা

পিরচালক

বগম শািকলা জিরন আহেমদ
সিচব, ম ম ণালয়
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা

পিরচালক

জনাব মাঃ শায়াইব আহমাদ খান
সিচব, ওেয়জ আনাস ক াণ বাড
ই াটন, রমনা, ঢাকা

পিরচালক

জনাব মাঃ আ ািলব ইিলয়াস
মহাপিরচালক, পররা ম ণালয়

পিরচালক

জনাব মাঃ জািহ ল হক
ব াপনা পিরচালক, বাসী ক াণ াংক
ই াটন, রমনা, ঢাকা

চয়ার ান মেহাদয়গেণর নাম ও কাযকাল

ম

চয়ার ান মেহাদয়গেণর নাম

কাযকাল

১.

ড. জাফর আহেমদ খান

০৭.০২.২০১১ - ০৯.০৩.২০১৪

২.

ড. খ কার শওকত হােসন

১০.০৩.২০১৪ - ০৫.০৮.২০১৫

৩.

খ কার মাঃ ইফেতখার হায়দার

০৬.০৮.২০১৫ - ১৯.১১.২০১৭

৪.

বগম শাম ন নাহার

২১.১১.২০১৭ - ১৮.১১.২০২০

৫.

ড. আহেমদ িন ছ সােলহীন

১৯.১১.২০২০ - বতমান

ব াপনা পিরচালক মেহাদয়গেণর নাম ও কাযকাল

ম

ব াপনা পিরচালক মেহাদয়গেণর নাম

কাযকাল

১.

জনাব িস এম কেয়স সািম

৩০.১২.২০১০ - ২৯.১২.২০১৪

২.

জনাব মাঃ মাশাররফ হােসন চৗ রী

৩০.১২.২০১৪ - ০৮.০২.২০১৬

৩.

জনাব কাম ন নাহার আহেমদ

০৯.০২.২০১৬ - ২৬.০৬.২০১৬

৪.

জনাব মাঃ আতাউর রহমান ধান

২৭.০৬.২০১৬ - ২৪.০৮.২০১৬

৫.

জনাব স য় মার বিণক (ভার া )

২৫.০৮.২০১৬ - ০৭.০৯.২০১৬

৬.

জনাব মাঃ ওয়ািহ

০৮.০৯.২০১৬ - ১৫.০১.২০১৭

৭.

জনাব আ. ন. ম মাস ল হক িসরাজী

১৬.০১.২০১৭ - ১৮.০১.২০১৮

৮.

জনাব মাহতাব জািবন

১৮.০১.২০১৮ - ১৪.১১.২০২০

৯.

জনাব মাঃ এব জ জাহান (ভার া )

১৫.১১.২০২০ - ০১.০৩.২০২১

১০.

জনাব মাঃ জািহ ল হক

ামান খ কার

০১.০৩.২০২১ - বতমান

ব াপনা ক প

ব াপনা পিরচালক

জনাব মাঃ জািহ ল হক

মহা ব াপক

জনাব মাঃ জাহা ীর হােসন

মহা ব াপক

জনাব মাঃ র আলম সরদার

বাসী ক াণ াংক
িত া
মাননীয় ধানম ী শখ হািসনা জািতর িপতার সানার বাংলার
বা বায়েন অিভবাসীেদর সািবক
ক ােণর লে
িত া কেরন বাসী ক াণ াংক। বাসী ক াণ াংক আইন, ২০১০ (২০১০
সেনর ৫৫ নং আইন) এর মা েম ত র ে র াংক বা েব প লাভ কের। িতিন ঢাকায় কলে া
েসস এর ৪থ সে লন চলার সময় ২০১১ সােলর ২০ শ এি ল এই াংেকর ভ উে াধন ঘাষণা
কেরন।
উে


কমসং ােনর উে ে িবেদেশ গমেন বাংলােদশী বকার বকেদর সহায়তা দান;



বাসী বাংলােদশীেদর দেশ ত াগমেনর পর কমসং ােনর সহায়তা দান;



বাসী বাংলােদশীেদর দেশ িবিনেয়ােগ উৎসািহতকরণ, এবং



আ িনক ত
ি
বহােরর মা েম ত ও
বাসী বাংলােদশীেদর সহায়তা দান।

য়-সা য়ী প ায় সহেজ রিমেট

রেণ

লধন কাঠােমা


অ েমািদত লধন ৫০০ (পা শত) কা টাকা।



পিরেশািধত লধন ৫০০ (প চ শত) কা টাকা।



পিরেশািধত লধেনর ৯৫% ওেয়জ আনাস ক াণ বাড এবং ৫% গণ জাত ী বাংলােদশ
সরকার দান কেরেছ।

তফিসিলকরণ
বাংলােদশ াংক ৩০ লাই,২০১৮ তািরেখ
াংক েপ তািলকা কেরেছ।

বাসী ক াণ

াংকেক তফিসিল িবেশষািয়ত

শাখাস হ
বতমােন াংেকর ৮৯ শাখা রেয়েছ। শাখাস েহর মে জলা পযােয় ৬১ এবং উপেজলা পযােয়
২৮ এবং হযরত শাহজালাল আ জািতক িবমানব েরর আগমনীেত ১ থ রেয়েছ।

শাখা স সারণ

অথবছর

শাখার সং া

২০১২-১৩

১৬

১৬

২০১৩-১৪

১২

২৮

২০১৪-১৫

২১

৪৯

২০১৫-১৬

৫

৫৪

২০১৭-১৮

৯

৬৩

২০২০-২১

২০

৮৩

২০২১-২২

৬

৮৯

৯০
৮০
৭০
৬০
৫০
৪০
৩০
২০
১০
০

মাট সং া ( ম ি

অথবছর
সংখ া

২০১২২০১৩

িবভাগিভি ক শাখা

২০১৪২০১৫

২০১৭২০১৮

২০২১২০২২

ত)

িভি ক

িবভােগর নাম

শাখার সং া

ঢাকা িবভাগ

২৬

চ াম িবভাগ

২১

লনা িবভাগ

১০

রং র িবভাগ

৭

রাজশাহী িবভাগ

৮

িসেলট িবভাগ

৬

ময়মনিসংহ িবভাগ

৫

বিরশাল িবভাগ

৬

ঢাকা িবভাগ
চ াম
িবভাগ
খু লনা িবভাগ
রংপু র িবভাগ
রাজশাহী
িবভাগ
িসেলট িবভাগ
ময়মনিসংহ িবভাগ
বিরশাল

শাখা খালার ভিব ৎ পিরক নাঃ

িবভাগ

২০২৫ সাল পয পযায় েম ০৭ কেপােরট শাখাসহ সবেমাট ৩০০ শাখা এবং ১৫ আ িলক
কাযালয় খালার পিরক না হণ করা হেয়েছ। ত ে িন বিণত ১১ শাখা আগামী ৩০.০৬,২০২২
তািরেখর মে খালার উে াগ হণ করা হেয়েছঃ
১.

নীলফামারী শাখা

৭.

২. মীরসরাই শাখা, চ াম

৮.

িশবচর, মাদারী র

৩. বািজত র শাখা, িকেশারগ ্

৯.

ঝালকা

৪.

রায় রা শাখা, নরিসংদী

১০. বা রবান

৫.

চৗ

১১. খাগড়াছিড় শাখা

৬.

সানারগ ও শাখা, নারায়ণগ

াম শাখা, িম া

ক দ র শাখা, গাপালগ

ঋণ কায ম
 িবেদশগামী কম েদর িবেদেশ যাওয়ার জ অিভবাসন ঋণ (অিভবাসন ঋেণর িবপরীেত বীমা িবধা
রেয়েছ);
 িবেদশ ফরত কম েদর নবাসেনর লে
নবাসন ঋণ ( ষ ঋণ হীতােদর
এবং মিহলা ঋণ হীতােদর ে ৭% সরল দ);


ে ৯% সরল দ

কািভড-১৯ এর া ভােবর কারেণ িত হেয় য সকল অিভবাসী কম ১ জা য়াির ২০২০
তািরেখর পর দেশ ফরত এেসেছন স সকল অিভবাসী কম /িবেদেশ
বরণ কেরেছন ত র
পিরবােরর ১ (এক) জন উপ সদ েক নবাসেনর লে ৪% সরল েদ িবেশষ নবাসন ঋণ;

 িবেদেশ অব ানরত অিভবাসী কম েদর িপতা-মাতা, ামী- ী, ভাই- বান, স ানেদর নবাসেনর
লে ব ব অিভবাসী হৎ পিরবার নবাসন ঋণ ( ষ ঋণ হীতােদর ে ৯% সরল দ
এবং মিহলা ঋণ হীতােদর ে ৭%সরল দ);

অিভবাসন ঋণ (Migration Loan)
মাননীয় ধানম ী ক ক উে াধেনর ভলে ‘অিভবাসন ঋণ’ িবতরণ এই াংেকর ঋণ িবতরণ
কায েম ন নমা া যাগ কেরেছ। এই াংেকর িত াল হেত ২০২০-২০২১ অথবছর পয মাট
৫৩,৩৯৬ জন বাসীেক ৭৭৬.১৩ কা টাকা ঋণ সহায়তা দান করা হেয়েছ। নেভল কেরানা
ভাইরােসর া ভােবর মে ও ২০১৯-২০২০ অথবছের ৬,৩৩৯ জন কম েক ১০৮.৯৬ কা টাকা ঋণ
দােনর মা েম দেশ-িবেদেশ কমসং ােন সহায়তা করা হেয়েছ, যা ২০১৮-২০১৯ অথবছেরর
চলিত ২০২০িবতরণ ত ঋেণর পিরমােণর চেয় বিশ। নেভল কেরানা ভাইরােসর া ভােবর মে ও
২০২১ অথবছের ১১,৫৩০ জন কম েক ২৬৭.৯৪ কা টাকা ঋণ দােনর মা েম দেশ-িবেদেশ কমসং ােন
সহায়তা করা হেয়েছ।

নবাসন ঋেণর খাতস হ

 মৎ চাষ



 হােলর বলদ পালন



বসা

 গ পালন



া যানবাহন

 ছাগল পালন



কি উটার িব য় ও সািভিসং

পাি ফাম



বােয়া- াস া

 হ স- রিগ পালন



কাপেড়র দাকান

 গ মাটাতাজাকরণ



কনেফকশনারী



আসবাবপে র বসা



িবউ পালার






ল চাষ
ডইির ফাম ইত ািদ।



অথবছর িভি ক ঋণ িবতরণ

শনারী

হ িনমাণ সাম ী ইত ািদ।

অথবছর

ঋণ হীতার সং া
(জন)

ঋণ িবতরেণর পিরমাণ
( কা টাকায়)

২০১১-২০১২

৮৯৯

৭.৩৪

২০১২-২০১৩

১১৫৯

৯.৩৮

২০১৩-২০১৪

৩৩৫০

২৬.০৫

২০১৪-২০১৫

৪২৫৮

৩৩.৩৩

২০১৫-২০১৬

৭৭৬৫

৭৮.৯৮

২০১৬-২০১৭

৬৩০৭

৭৪.৮২

২০১৭-২০১৮

৫৫৯২

৭১.২৮

২০১৮-২০১৯

৭১১৪

১০৫.৪৯

২০১৯-২০২০

৬,৩৪০

১০৮.৯৭

সবেমাট

৪২৭৮৪

৫১৫.৬৪

১২০০০
১০০০০
৮০০০
৬০০০
৪০০০
২০০০

২০

১১
-২
২০ ০১২
১২
-২
২০ ০১৩
১৩
-২
২০ ০১৪
১৪
-২
২০ ০১৫
১৫
-২
২০ ০১৬
১৬
-২
২০ ০১৭
১৭
-২
২০ ০১৮
১৮
-২
২০ ০১৯
১৯
- ২০
২০

০

PvU ©: অথবছর িভি ক অিভবাসন ঋণ িবতরণ।

ঋণ হীতার

সংখ া

ঋেণর পিরমাণ

(ল

টাকায়

১২০০০
১০০০০
৮০০০
৬০০০
৪০০০

ঋণ হীতার

সংখ া

িবতরণকৃত

ঋেণর পিরমাণ

(ল

টাকায়

২০০০
০
২০১৮-২০১৯

২০১৯-২০২০

PvU ©: িবগত ’বছেরর ঋণ িবতরেণর লনা লক িচ ।

ঋণ আদায়
২০১৯-২০২০ অথবছের ১০৮.৯৬ কা টাকা ঋণ আদায় করা হেয়েছ, যা ২০১৮-২০১৯ অথবছেরর
িবতরণ ত ঋেণর পিরমােণর চেয় বিশ। নেভল কেরানা ভাইরােসর া ভােবর মে ও
চলিত
২০২০-২০২১ অথবছের ১১,৫৩০ জন কম েক ২৬৭.৯৪ কা টাকা ঋণ দােনর মা েম দেশ-িবেদেশ
কমসং ােন সহায়তা করা হেয়েছ।

অথবছর িভি ক ঋণ আদায়
অথবছর

মাট আদায় ( কা টাকায়)

২০১১ - ২০১২
২০১২ – ২০১৩
২০১৩ – ২০১৪
২০১৪ – ২০১৫
২০১৫ – ২০১৬
২০১৬ – ২০১৭
২০১৭ – ২০১৮
২০১৮ - ২০১৯
২০১৯ – ২০২০
মাট

১.৬১
৪.৯৬
১১.৯৭
২৪.৫৪
৪৭.৭৪
৬৪.৫৯
৬৮.৪৪
৭৬.৯৬
৭৫.২৬
৩৭৬.০৭

৮০.
৭০.
৬০.
৫০.
৪০.
৩০.
২০.
১০.
০.

অথবছর

২০১১২০১২

২০১৩২০১৪

২০১৫২০১৬

২০১৭২০১৮

২০১৯২০২০

PvU ©: অথবছর িভি ক ঋণ আদােয়র লনা লক িচ ।

অথবছর িভি ক

িণ ত ঋণ

িভি ক

আদায়

অথবছর

টাকা ( কা
টাকায়)

২০১৫-১৬
২০১৬-১৭
২০১৭-১৮
২০১৮-১৯
২০১৯-২০

৪.৪০
৭.০২
৯.৬০
৩২.৮০
৩২.৩৪

হার
৫%
৬%
৭%
১৮%
১৩%

৩৫.
৩০.
২৫.
২০.

িণকৃত
ঋেণর পিরমাণ
( কা
টাকায় )
িণকৃত
ঋেণর হার

১৫.
১০.
৫.
০.
২০১৫- ২০১৬- ২০১৭- ২০১৮- ২০১৯২০১৬ ২০১৭ ২০১৮ ২০১৯ ২০২০

PvU ©: অথবছর িভি ক
©

িণ ত ঋেণর লনা লক িচ ।

৩২.৮
৩২.৭
৩২.৬
৩২.৫
িণকৃত

৩২.৪
৩২.৩
৩২.২
৩২.১
২০১৮-২০১৯

২০১৯-২০২০

PvU ©: িবগত ’বছেরর

িণ ত ঋেণর লনা লক িচ ।

ঋেণর পিরমাণ

আয়, য় ও নাফা
অথবছর

মাট আয়

মাট য়

চিলত নাফা

২০১১-১২

১৩,৫৩,০৪,৮২২

২,০২,৫৭,৫৮১

১১,৫০,৪৭,২৪১

২০১২-১৩

১৩,৬৮,১৭,৩০৭

৪,৮৪,৭৮,১৬৭

২০১৩-১৪

১৫,৬০,১৮,১৬৮

২০১৪-১৫

িভশন

আয়কর

নীট নাফা

৪,৮৮,৯৫,০৭৭

৩১,৫৬,৭৪৯

৬,২৯,৯৫,৪১৫

৮,৮৩,৩৯,১৪০

৩,৭৫,৪৪,১৩৪

৮০,০০,২৩৪

৪,২৭,৯৪,৭৭২

৬,৮৯,৫৯,৮৬৩

৮,৭০,৫৮,৩০৫

২,৯৯,৮৩,৬২৩

১,৬২,০৮,৬০৪ ৪,০৮,৬৬,০৭৮

১৬,২০,০৯,৯০১

৮,২৫,১৪,০৬৭

৭,৯৪,৯৫,৮৩৪

২,৩১,২৮,৬৪০

২,৫০,৭৫,৫০৪

৩,১২,৯১,৬৯০

২০১৫-১৬

১৭,০৬,০৫,৮৯৪

১০,৯০,২৩,৩৫৯

৬,১৫,৮২,৫৩৫

২,৩৫,৩৭,৫৭৭

৬২,০০,০০০

৩,১৮,৪৪,৯৫৮

২০১৬-১৭

২১,৬১,৮৪,৮৯৬

১২,৮৩,৫৪,৫৫৯

৮,৭৮,৩০,৩৩৭

২,৯৩,৬৬,২৫১

১,৮৭,৩৩,২৭৫ ৩,৯৭,৩০,৮১১

২০১৭-১৮

৩১,৯১,৩৮,৯৪৬

১৩,৮১,৫৮,৪৩১

১৮,০৯,৮০,৫১৫

৭,২৩,৯২,২০৬

২,৫৯,১৫,৪৪৬ ৮,২৬,৭২,৮৬৩

২০১৮-১৯

৪৮,৫০,১৩,৫২২

১৬,৮৮,৭৮,০৪০

৩১,৬১,৩৫,৪৮২ ১২,১৩,৭৯,৭৩৮

৫০,৮৬,২০১

১৮,৯৬,৬৯,৫৪৩

২০১৯-২০

৫৪,৫৫,৪৩,২৫৬

১৮,৮৪,৮৬,২৬০

৩৫,৭০,৫৬,৯৯৬ ১৪,৪০,০৯,৯৬৬

৭৮,৪৩,১৬৬

২০,৫২,০৩,৮৬৪

৬০.
৫০.
৪০.
আয়
বয়
চলিত মু নাফা
নীট মু নাফা

৩০.
২০.
১০.
০.
২০১১- ২০১৩- ২০১৫- ২০১৭- ২০১৯২০১২ ২০১৪ ২০১৬ ২০১৮ ২০২০

PvU ©: অথবছর িভি ক আয়, য় ও নাফার লনা লক িচ ।

িবিভ আমানত ক স হ
অিভবাসী কম ও তার পিরবােরর সদ েদর জ িবিভ স য়ী ীম চা রেয়েছ।

 ব ব স য়ী ি ম
 ব ব িশ া স য়ী ি ম,
 িববাহ স য়ী ি ম
 ব ব ডাবল বিনিফট স য়ী।

িজববষ উপলে

হীত পদে প

াধীন বাংলােদেশর মহান পিত জািতর িপতা ব ব শখ িজ র রহমােনর জ শতবািষকী
উদযাপেনর লে সরকার ১৭ই মাচ ২০২০ থেক ২৬ শ মাচ ২০২১ সময়েক িজব বষ িহেসেব ঘাষণা
কের। িজববষ উদযাপন উপলে
িবেশষ ঋণ সহায়তা দান, Distressed Case
( / ফরত) াহকেদর ঋেণর দ মও ফ সম য়, িবেশষ মানাজাত ও াথনার আেয়াজন, দির
জনেগা ীর মােঝ খাবার িবতরণ, িশ পিরবার ও এিতমখানায় উ তমােনর খাবার পিরেবশন, পির ার
পির তা অিভযান পিরচালনা, বাসী ঋণ হীতােদর
চারা িবতরণ এবং স য়ী সবা কায েমর
কম িচ হণ করা।
এছাড়া চা িরর উে ে িবেদেশ কমরত বাংলােদশী কান নাগিরেকর দেশ অব ানরত ত র
উপর িনভরশীল পিরবােরর য কান সদ (িপতা, মাতা, ামী/ ী, স ান ভাই, বান) ক সহজ শেত
জামানতিবহীন/জামানতসহ ঋণ সহায়তা দােনর জ উে াগ হীত হয় এবং ঋণ ীেমর নামকরণ
করা হয় “ব ব অিভবাসী হৎ পিরবার ঋণ”।

সামািজক ও আিথক িনরাপ া

মহাজনী েদ ঋণ হেণর পিরবেত
েদ বাসী ক াণ াংক থেক ঋণ হণ কের িবেদশ যাওয়ায়
কম রা মহাজনী ঋেণর অিভশাপ হেত ি পাে । এেত তারা িনি
মেন কম েল কাজ করেত স ম
হে । িবষয়
বাসীেদর মে অথৈনিতক ও সামািজক উভয় ে সমান িনরাপ া িনি তকরেণ
সহেযািগতা করেছ। এক কথায় সরকােরর হীত কম চীর মে ‘ বাসী ক াণ াংক’ িত া এক
ক াণ খী ও সমেয়াপেযাগী পদে প। এ াংেকর মা েম সা য়ী প ায় রিম া আনয়ণ কায ম
আর হেল আশা করা যায় যথাযথ চ ােনেল রিম া বাহ আরও ি পােব। এেত দেশর অথৈনিতক
কায ম আেরা গিতশীল এবং স শালী হেব।

ঋণ িঁ ক আ াদন ীম
াংেকর প থেক িবেদশগামী কম েদর হীত ঋেণর িনরাপ া িনি তকে িবেদশ গমনকােল সহজ
শেত ও বই
টাকায় চা হেয়েছ ‘ঋণ আ াদন িঁ ক বীমা’। এ পিলিস একিদেক ঋণ হীতােক তার
হীত ঋেণর িনরাপ া দান করেছ, অপরিদেক অনাকাি ত কারেণ ফরৎ আসার পর িতর হাত হেত
র া করার িন য়তা িদে ।

রিম া কায ম
বাসী ক াণ াংক অিভবাসীেদর ক ািজত বেদিশক া সহেজ ও য় সা য়ী প ায় বাংলােদেশ
ত াবাসন ও অিভবাসীেদর িনকটা ীয়েদর কােছ স া ততম সমেয় পৗঁেছ িদেত অ ীকারব । ত ি র আ িনকতার ছ য়ায় স
বেদিশক ার ত াবাসনও হেব ততম ি য়ায় ই- াংিকং,
টিল- াংিকং আর মাবাইল াংিকং ি য়ায়। এ লে
দেশ ও িবেদেশ রিম া সবা দানকারী
িত ান েলার সােথ কায ম চলমান রেয়েছ। এছাড়া অ াংেকর মা েম সরাসির রিমেট আহরেণর
িনিম Nostro Account খালার কায ম অ াহত রেয়েছ। Nostro Account খালা
সময় সােপ িবধায় বাংলােদশ িষ াংক ও এনিসিস াংেকর সহেযািগতায় রিমেট আনয়ন বক
াংেকর সকল শাখা থেক িপন কাড প িতেত ট ক াশ রিমেট িবতরণ করা হে ।

াংেকর েথর কায ম
হযরত শাহজালাল আ জািতক িবমানব েরর আগমনীেত বেদিশক া ও ত িবিনমেয়র জ ১
রেয়েছ এবং বিহগমেন ১ থ াপেনর কায ম ি য়াধীন রেয়েছ।

থ

বিহগমন সািভস
এ াংেকর মা েম জনশি , কমসং ান ও িশ ণ েরার বিহ:গমন িফ, ক াণ ফাে র অ দান,
রিজে শন িফসহ বাসীেদর িবিবধ খােত হীত আিথক কায মস হ পিরচালনা করা হে ।

উপসংহার
বাসী ক াণ াংক ক ক সহজ শেত ও
নাফায় ঋণ িবতরেণর ফেল ামীণ দির জনেগা ী
িবেদশ যাওয়ার জ আ হী হেয় উঠেছন। ফেল ইেতা েব তারা ামীণ মহাজেনর কাছ থেক চড়া েদ য
ঋণ হণ করেতা তার হাত থেক রহাই পাওয়ার েযাগ ি হেয়েছ। মহাজনী ঋেণর দায় হেত
থাকার ফেল সামািজকভােব তােদর মযাদা ি পােব। মা ষ দেশর বাইের কমসং ােন আ হী হেয়
উঠার ফেল দেশ বেদিশক া অজন ি পাে । অপরিদেক, বকার াস ও কমসং ান ি পাওয়ায়
ামীণ অথনীিতেত স লতা ি পােব। এ
লতা দেশর আিথক ও সামািজক পিরম েল উ য়েনর
ধারােক আেরা এিগেয় িনেয় যাে ।
এ াংক িত ার ফেল ামীণ সামািজক ও আিথক ে ত ও পেরা ভােব ভাব িব াের অবদান
রাখেব। তার অ তম কারণ িত ান ঐ সব বাসী কম েদর ত ও পেরা িবিনেয়াগ তথা অংশ
হেণ িতি ত হেয়েছ এবং ভিব েত সকল ে তােদর অংশ হণ অ াহত থাকেব।

Independent Auditor’s Report
To the Shareholders of Probashi Kallyan Bank
Report on the Financial Statements
Opinion
We have audited the financial statements of Probashi Kallyan Bank which comprise the Balance
Sheet as at 30 June 2020 and Profit and Loss Account, Statement of Changes in Equity and Cash
Flow Statement for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary
of significant accounting policies.
In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the
Balance Sheet of the Probashi Kallyan Bank as at 30 June 2020 and of its financial performance for
the year then ended in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRSs) and
comply with the Banking Companies Act, 1991, and other applicable laws and regulations.
Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (ISAs).Our
responsibilities under those Standards are further described in the Auditor’s Responsibilities for the
Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Bank in
accordance with the International Ethics Standards Board for Accountants Code of Ethics for
Professional Accountants (IESBA Code) together with the ethical requirements that are relevant to our
audit of the financial statements in Bangladesh and we have fulfilled our other ethical responsibilities
in accordance with these requirements and the IESBA Code. We believe that the audit evidence we
have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.
Key Audit Matters
Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in
our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the
context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we
do not provide a separate opinion on these matters.
Measurement of provision for loans, advances
The process for estimating the provision We tested the design and operating effectiveness of key
for loans and advances associated with controls focusing on the following:
credit risk is significant and complex.
 Credit appraisal, loan disbursement procedures,
monitoring and provisioning process;
For the individual analysis for large  Identification of loss events, including early warning
exposure,
provisions
calculation
and default warning indicators;
consider the estimates of future  Reviewed quarterly Classification of Loans (CL);
business performance and the market Our substantive procedures in relation to the provision for
value of collateral provided for credit loans and advances portfolio comprised the following:
transactions.
 Reviewed the adequacy of the general and specific
provisions in line with related Bangladesh Bank
For the collective analysis of exposure
guidelines;
on portfolio basis, provision calculation  Assessed the methodologies on which the provision
and reporting are manually processed
amounts are based, recalculated the provisions and
that deals with voluminous databases,
tested the completeness and accuracy of the
assumptions and estimates.
underlying information;
 Evaluated the appropriateness and presentation of
At year end the Bank reported total
disclosures against relevant accounting standards
gross loans and advances of BDT
and Bangladesh Bank guidelines.
2436.85 million (2018-2019: BDT  Finally, compared the amount of provision
1,839.64 million) and provision for loans
requirement as determined by Bangladesh Bank
and advances of BDT 53.29 million
inspection team to the actual amount of provision
(2018-2019: BDT 45.95 million).
maintained
See note nos. 7 and 12.01 to the financial statements

IT systems and controls

Our audit procedures have a focus on IT
systems and controls due to the
pervasive nature and complexity of the
IT environment, the large volume of
transactions processed in numerous
locations daily and the reliance on
automated and IT dependent manual
controls.

We tested the design and operating effectiveness of the
Bank’s IT access controls over the information systems
that are critical to financial reporting.

Our areas of audit focus included user
access management, developer access
to the production environment and
changes to the IT environment. These
are key to ensuring IT dependent and
application based controls are operating
effectively.

We tested the Bank’s periodic review of access rights
and reviewed requests of changes to systems for
appropriate approval and authorization.

We tested IT general controls (logical access, changes
management and aspects of IT operational controls).
This included testing that requests for access to systems
were appropriately reviewed and authorized.

We considered the control environment relating to
various interfaces, configuration and other application
layer controls identified as key to our audit.

Other Information
Management is responsible for the other information. The other information comprises all of the
information in the Annual Report other than the financial statements and our auditors’ report thereon.
The Annual Report is expected to be made available to us after the date of this auditor’s report.
Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express
any form of assurance conclusion thereon.
In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other
information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other
information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the
audit or otherwise appears to be materially misstated.
When we read the annual report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are
required to communicate the matter to those charged with governance.
Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial
Statements
Managements is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in
accordance with IFRSs and comply with Banking Company Act, and for such internal control as
management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free
from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Bank’s ability to
continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the
going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Bank or to
cease operations, or has no realistic alternative but to do so.
Those charged with governance are responsible for overseeing the Bank’s financial reporting process.
Auditors Responsibilities for the Audit of the Financial Statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole
are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor’s report
that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee
that an audit conducted in accordance with ISAs will always detect a material misstatement when it
exists. Misstatements can arise from expected to influence the economic decisions of users taken on
the basis of these financial statements.
As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgment and maintain
professional skepticism throughout the audit.

We also:


Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether
due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and
obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The
risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one
resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions,
misrepresentations, or the override of internal control.



Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit
procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing
an opinion on the effectiveness of the Bank’s internal control.



Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of
accounting estimates and related disclosures made by management.



Conclude on the appropriateness of management’s use of the going concern basis of
accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists
related to events or conditions that may cast significant doubt on the Bank’s ability to continue
as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw
attention in our auditor’s report to the related disclosure in the financial statements or, if such
disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit
evidence obtained up to the date of our auditor’s report. However, future events or conditions
may cause the Bank to cease to continue as a going concern.



Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including
the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions
and events in a manner that achieves fair presentation.

Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the Bank to
express an opinion on the financial statements. We are responsible for the direction,
supervision and performance of the audit. We remain solely responsible for our audit opinion.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned
scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in
internal control that we identify during our audit.


We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant
ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and
other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable,
related safeguards.
Report on Other Legal and Regulatory Requirements
a)The information and explanations required by us have been received and found satisfactory,
b)We have obtained all the information and explanation which to the best of our knowledge and
belief were necessary for the purposes of our audit and made due verification thereof,
c) Nothing has come to our attention regarding material instances of forgery or irregularity or
administrative error and exceptions or anything detrimental committed by employees of the
bank and its related entities,
d)In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the bank so far as it
appeared from our examination of those books,

e)The Balance Sheet and Profit and Loss account of the bank dealt with by the report are in
agreement with the books of account,
f) The expenditure incurred was for the purpose of the bank’s business,
g)The financial statements of the bank have been drawn up in conformity with Banking Companies
Act, 1991 and in accordance with the accounting rules and regulations and accounting
standards as well as with related guideline issued by Bangladesh Bank,
h)Adequate provisions have been made for loans and advances which are, in our opinion, doubtful
or recovery,
i) The records and statements submitted by the branches have been properly maintained and
consolidated in the financial statements, and
j) We have reviewed over 80% of the risk weighted assets of the bank and spent required hours for
the audit of the books and accounts of the bank as per law.

For, BASU BANERJEE NATH & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

For, A. WAHAB & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

Uzzal Deb Nath, FCA
Partner
Enrollment No.-1176

Md. Showkat Hossain, FCA
Partner
Enrollment No.-196

Dated: Dhaka, February 02, 2021
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