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LLeetttteerr  ooff  TTrraannssmmiissssiioonn  
  
  
  
  

DDaattee  ::  0077  SSeepptteemmbbeerr,,  22001166  
  

MMrr..  HHaassaann  MMaakkssuudd  CChhoowwddhhuurryy  
AAssssoocciiaattee  PPrrooffeessssoorr  
BBRRAACC  BBuussiinneessss  SScchhooooll  
  

SSuubbjjeecctt::  SSuubbmmiittttiinngg  tthhee  rreeppoorrtt  oonn  tthhee  HHRR  PPrraaccttiiccee  ooff  
BBRRAACC  BBaannkk  LLiimmiitteedd..  
  

DDeeaarr  CCoonncceerrnn,,  
  
II  aamm  ggllaadd  ttoo  ssuubbmmiitt  oouurr  rreeppoorrtt  oonn  tthhee  ssppeecciiffiicc  aass  yyoouu  hhaavvee  aassssiiggnneedd  
uuss  ttoo  pprreeppaarree  aa  rreeppoorrtt  aass  aa  ppaarrttiiaall  rreeqquuiirreemmeenntt  ooff  tthhee  ccoouurrssee..  NNooww  II  
aamm  llooookkiinngg  ffoorrwwaarrdd  ttoo  yyoouurr  kkiinndd  aapppprraaiissaall  rreeggaarrddiinngg  tthhiiss  rreeppoorrtt..  
  

TThhee  rreeppoorrtt  rreevviieewwss  oonn  tthhee  HHRR  PPrraaccttiiccee  ooff  tthhee  BBRRAACC  BBaannkk  LLiimmiitteedd..  
  

II  wwaass  pplleeaasseedd  ttoo  pprreeppaarree  tthhiiss  rreeppoorrtt  aanndd  wwee  eexxppeecctt  tthhaatt  iitt  pprroovviiddeess  
yyoouu  oovveerraallll  ccoonncceepptt  oonn  tthhee  HHRR  PPrraaccttiiccee..  
  

IItt  wwoouulldd  bbee  aapppprreecciiaatteedd,,  iiff  yyoouu  pplleeaassee  eevvaalluuaattee  oouurr  rreeppoorrtt..  II  wwoouulldd  lliikkee  
ttoo  tthhaannkk  yyoouu  ffoorr  yyoouurr  ssuuppppoorrtt  aanndd  ffeeeeddbbaacckk..  
  

TThhaannkkiinngg  yyoouu,,  
SSiinncceerreellyy  yyoouurrss  
      

  
  
  
________________________________________________  
((NNaazziiaa  DDiillsshhaadd))  
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SSuuppeerrvviissoorr’’ss  NNaammee  
  
MMrr..  HHaassaann  MMaakkssuudd  CChhoowwddhhuurryy  
AAssssoocciiaattee  PPrrooffeessssoorr  
BBRRAACC  BBuussiinneessss  SScchhooooll  
BBRRAACC  UUnniivveerrssiittyy  
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PPrreeppaarreedd  BByy  
  
NNaazziiaa  DDiillsshhaadd  
MMaasstteerrss  iinn  BBuussiinneessss  AAddmmiinniissttrraattiioonn  ((MMBBAA))  
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AAcckknnoowwlleeddggeemmeennttss  
  
  
  
TThheerree  aarree  ffeeww  ppeeooppllee  wwhhoo  ddeesseerrvvee  ttoo  bbee  tthhaannkkeedd  ffoorr  mmaakkiinngg  tthhiiss  
rreeppoorrtt  aa  ssuucccceessss..  
  
FFiirrsstt  ooff  aallll  II  wwoouulldd  lliikkee  ttoo  sshhooww  oouurr  ggrraattiittuuddee  ttoo  mmyy  ccoouurrssee  iinnssttrruuccttoorrss  
MMrr..  HHaassaann  MMaakkssuudd  CChhoowwddhhuurryy  ffoorr  hheellppiinngg  mmee  aa  lloott  ttoo  mmaakkee  tthhee  
rreeppoorrtt  ssuucccceessssffuull..    
  
SSppeecciiaall  tthhaannkkss  ggoo  ttoo  tthhoossee  ppeeooppllee  wwhhoo  hhaadd  pprroovviiddeedd  iinnffoorrmmaattiioonn  
nneeeeddeedd  ttoo  pprreeppaarree  tthhiiss  rreeppoorrtt  ffoorr  ggiivviinngg  tthheeiirr  vvaalluuaabbllee  ttiimmee..  
  
SSppeecciiaall  tthhaannkkss  ggoo  ttoo  aallll  mmyy  tteeaamm  ffrriieennddss  ffoorr  bbeeiinngg  ccooooppeerraattiivvee,,  
rreessppoonnssiivvee  aanndd  hhaarrdd  wwoorrkkiinngg..  II  hhaavvee  ggiivveenn  oouurr  bbeesstt  eeffffoorrttss  ttoo  mmaakkee  
tthhiiss  ppaappeerr  aa  ssuucccceessssffuull  oonnee..  
  
DDuurriinngg  tthhiiss  pprroojjeecctt  II  ffaacceedd  ssoommee  ssoorrttss  ooff  pprroobblleemmss..  TThhee  mmaaiinn  pprroobblleemm  
wwaass  tthhee  ttrraannssppoorrttaattiioonn  ssyysstteemm  ooff  oouurr  ccoouunnttrryy..  DDuuee  ttoo  tthhee  bbaadd  ssiittuuaattiioonn  
ooff  tthhee  ttrraaffffiicc  jjaamm,,  wwee  hhaadd  pprroobblleemm  ttoo  ttaakkee  iinntteerrvviieewwss  ooff  tthhee  eemmppllooyyeeeess  
aanndd  ttoo  ggeett  tthhee  ttiimmee  ooff  tthhee  sseenniioorr  lleevveell  eemmppllooyyeeeess..  II  aallssoo  hhaadd  pprroobblleemmss  
ttoo  ccoommmmuunniiccaattee  wwiitthh  tthhee  ggrroouupp  mmeemmbbeerrss  ttoo  ddiissccuussss  aabboouutt  tthhee  
pprroobblleemm..  
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IInntteerrnnsshhiipp  RReeppoorrtt  
  

II  hheerree  aannnnoouunnccee  tthhaatt  tthhee  eexxtteennssiivvee  ssttuuddyy  eennttiittlleedd  

““TThhee  OOvveerraallll  HHuummaann  RReessoouurrccee  PPrraaccttiicceess  ooff  

      BBRRAACC  BBaannkk  LLiimmiitteedd..””  

((CCoonndduucctteedd  oonn  bbeehhaallff  ooff  BBRRAACC  BBaannkk  LLiimmiitteedd))  

PPrreeppaarreedd  iinn  ppaarrttiiaall  aaccccoommpplliisshhmmeenntt  ooff  tthhee  RReeqquuiirreemmeenntt  ffoorr  tthhee  aawwaarrdd  

ooff  tthhee  ddeeggrreeee    

MMaasstteerrss  ooff  BBuussiinneessss  AAddmmiinniissttrraattiioonn  

FFrroomm  

BBRRAACC  UUnniivveerrssiittyy  

IIss  mmyy  oorriiggiinnaall  wwoorrkk  aanndd  nnoott  ppuutt  ffoorrwwaarrdd  ffoorr  

TThhee  aawwaarrdd  ooff  aannyy  ootthheerr  ddeeggrreeee  //  ddiipplloommaa  //  ffeelllloowwsshhiipp  

OOrr  ootthheerr  ssiimmiillaarr  tteerrmm  oorr  hhoonnoorr  

  

________________________________________________  
NNaazziiaa  DDiillsshhaadd  
IIDD::  1122116644009900  
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NNoo..  TTooppiicc  PPaaggee  
0011  TThheeoorreettiiccaall  BBaacckkggrroouunndd  1100  
0022  OOrriieennttaattiioonn  ooff  tthhee  rreeppoorrtt  2266  
0033  BBaacckkggrroouunndd  ooff  tthhee  rreeppoorrtt  2299  
0044  PPaayymmeenntt  MMaannaaggeemmeenntt  4411  
0055  HHRRDD  4488  
0066  AAnnaallyyssiiss  7733  
0077  FFiinnddiinnggss  &&  RReeccoommmmeennddaattiioonn  8800  
0088  BBiibblliiooggrraapphhyy  8877  
0099  AAppppeennddiixx  8888  
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CChhaapptteerr  OOnnee  

  

TThheeoorreettiiccaall  BBaacckkggrroouunndd    
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11..11  IInnttrroodduuccttiioonn::    

  
HHuummaann  rreessoouurrccee  iiss  aa  tteerrmm  uusseedd  ttoo  rreeffeerr  ttoo  hhooww  ppeeooppllee  aarree  mmaannaaggeedd  bbyy  

oorrggaanniizzaattiioonnss..  TThhee  ffiieelldd  hhaass  mmoovveedd  ffrroomm  aa  ttrraaddiittiioonnaallllyy  aaddmmiinniissttrraattiivvee  ffuunnccttiioonn  ttoo  

aa  ssttrraatteeggiicc  oonnee  tthhaatt  rreeccooggnniizzeess  tthhee  lliinnkk  bbeettwweeeenn  ttaalleenntteedd  aanndd  eennggaaggeedd  ppeeooppllee  

aanndd  oorrggaanniizzaattiioonnaall  ssuucccceessss..  TThhee  ffiieelldd  ddrraawwss  uuppoonn  ccoonncceeppttss  ddeevveellooppeedd  iinn  

IInndduussttrriiaall//OOrrggaanniizzaattiioonnaall  PPssyycchhoollooggyy  aanndd  SSyysstteemm  TThheeoorryy..  HHuummaann  rreessoouurrcceess  hhaass  

aatt  lleeaasstt  ttwwoo  rreellaatteedd  iinntteerrpprreettaattiioonnss  ddeeppeennddiinngg  oonn  ccoonntteexxtt..  TThhee  oorriiggiinnaall  uussaaggee  

ddeerriivveess  ffrroomm  ppoolliittiiccaall  eeccoonnoommyy  aanndd  eeccoonnoommiiccss,,  wwhheerree  iitt  wwaass  ttrraaddiittiioonnaallllyy  ccaalllleedd  

llaabboorr,,  oonnee  ooff  ffoouurr  ffaaccttoorrss  ooff  pprroodduuccttiioonn  aalltthhoouugghh  tthhiiss  ppeerrssppeeccttiivvee  iiss  cchhaannggiinngg  aass  aa  

ffuunnccttiioonn  ooff  nneeww  aanndd  oonnggooiinngg  rreesseeaarrcchh  iinnttoo  mmoorree  ssttrraatteeggiicc  aapppprrooaacchheess  aatt  nnaattiioonnaall  

lleevveellss..  TThhiiss  ffiirrsstt  uussaaggee  iiss  uusseedd  mmoorree  iinn  tteerrmmss  ooff  ''hhuummaann  rreessoouurrcceess  ddeevveellooppmmeenntt'',,  

aanndd  ccaann  ggoo  bbeeyyoonndd  jjuusstt  oorrggaanniizzaattiioonnss  ttoo  tthhee  lleevveell  ooff  nnaattiioonnss..  TThhee  mmoorree  ttrraaddiittiioonnaall  

uussaaggee  wwiitthhiinn  ccoorrppoorraattiioonnss  aanndd  bbuussiinneesssseess  rreeffeerrss  ttoo  tthhee  iinnddiivviidduuaallss  wwiitthhiinn  aa  ffiirrmm  oorr  

aaggeennccyy,,  aanndd  ttoo  tthhee  ppoorrttiioonn  ooff  tthhee  oorrggaanniizzaattiioonn  tthhaatt  ddeeaallss  wwiitthh  hhiirriinngg,,  ffiirriinngg,,  

ttrraaiinniinngg,,  aanndd  ootthheerr  ppeerrssoonnnneell  iissssuueess,,  ttyyppiiccaallllyy  rreeffeerrrreedd  ttoo  aass  ''hhuummaann  rreessoouurrcceess  

mmaannaaggeemmeenntt''..    

  
11..22  DDeevveellooppmmeenntt  

  
TThhee  oobbjjeeccttiivvee  ooff  hhuummaann  rreessoouurrcceess  ddeevveellooppmmeenntt  iiss  ttoo  ffoosstteerr  hhuummaann  

rreessoouurrcceeffuullnneessss  tthhrroouugghh  eennlliigghhtteenneedd  aanndd  ccoohheessiivvee  ppoolliicciieess  iinn  eedduuccaattiioonn,,  ttrraaiinniinngg,,  

hheeaalltthh  aanndd  eemmppllooyymmeenntt  aatt  aallll  lleevveellss,,  ffrroomm  ccoorrppoorraattee  ttoo  nnaattiioonnaall..  

  

http://en.wikipedia.org/wiki/System_Theory
http://en.wikipedia.org/wiki/Political_economy
http://en.wikipedia.org/wiki/Economics
http://en.wikipedia.org/wiki/Labour_economics
http://en.wikipedia.org/wiki/Factors_of_production
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11..33  MMaannaaggeemmeenntt  

  
HHuummaann  rreessoouurrccee  mmaannaaggeemmeenntt''ss  oobbjjeeccttiivvee,,  oonn  tthhee  ootthheerr  hhaanndd,,  iiss  ttoo  mmaaxxiimmiizzee  tthhee  

rreettuurrnn  oonn  iinnvveessttmmeenntt  ffrroomm  tthhee  oorrggaanniizzaattiioonn''ss  hhuummaann  ccaappiittaall  aanndd  mmiinniimmiizzee  ffiinnaanncciiaall  

rriisskk..  IItt  iiss  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  hhuummaann  rreessoouurrccee  mmaannaaggeerrss  iinn  aa  ccoorrppoorraattee  ccoonntteexxtt  ttoo  

ccoonndduucctt  tthheessee  aaccttiivviittiieess  iinn  aann  eeffffeeccttiivvee,,  lleeggaall,,  ffaaiirr,,  aanndd  ccoonnssiisstteenntt  mmaannnneerr..  

MMaannaaggeemmeenntt  iiss  tthhee  pprroocceessss  ooff  ggeettttiinngg  tthhiinnggss  ddoonnee  eeffffeeccttiivveellyy  aanndd  eeffffiicciieennttllyy  wwiitthh  aanndd  

tthhrroouugghh  ootthheerr  ppeeooppllee  ttoo  aacchhiieevvee  tthhee  oobbjjeeccttiivvee  ooff  tthhee  oorrggaanniizzaattiioonn..  

  
11..44  KKeeyy  ffuunnccttiioonnss  

  
HHuummaann  RReessoouurrccee  MMaannaaggeemmeenntt  sseerrvveess  tthheessee  kkeeyy  ffuunnccttiioonnss::  

  RReeccrruuiittmmeenntt  &&  SSeelleeccttiioonn  

  TTrraaiinniinngg  aanndd  DDeevveellooppmmeenntt  ((PPeeooppllee  oorr  OOrrggaanniizzaattiioonn))  

  PPeerrffoorrmmaannccee  EEvvaalluuaattiioonn  aanndd  MMaannaaggeemmeenntt  

  PPrroommoottiioonnss//TTrraannssffeerr  

  RReedduunnddaannccyy  

  IInndduussttrriiaall  aanndd  EEmmppllooyyeeee  RReellaattiioonnss  

  RReeccoorrdd  kkeeeeppiinngg  ooff  aallll  ppeerrssoonnaall  ddaattaa..  

  TToottaall  RReewwaarrddss::  EEmmppllooyyeeee  BBeenneeffiittss  &&  CCoommppeennssaattiioonn  

  CCoonnffiiddeennttiiaall  aaddvviiccee  ttoo  iinntteerrnnaall  ''ccuussttoommeerrss''  iinn  rreellaattiioonn  ttoo  pprroobblleemmss  aatt  wwoorrkk  

  CCaarreeeerr  ddeevveellooppmmeenntt  

http://en.wikipedia.org/wiki/Human_Resource_Management
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  CCoommppeetteennccyy  MMaappppiinngg  ((CCoommppeetteennccyy  mmaappppiinngg  iiss  aa  pprroocceessss  aann  iinnddiivviidduuaall  

uusseess  ttoo  iiddeennttiiffyy  aanndd  ddeessccrriibbee  ccoommppeetteenncciieess  tthhaatt  aarree  tthhee  mmoosstt  ccrriittiiccaall  ttoo  

ssuucccceessss  iinn  aa  wwoorrkk  ssiittuuaattiioonn  oorr  wwoorrkk  rroollee..))  

  TTiimmee  mmoottiioonn  ssttuuddyy  iiss  rreellaatteedd  ttoo  HHRR  FFuunnccttiioonn  

  PPeerrffoorrmmaannccee  AApppprraaiissaall  

  
11..55  MMooddeerrnn  aannaallyyssiiss  

  
MMooddeerrnn  aannaallyyssiiss  eemmpphhaassiizzeess  tthhaatt  hhuummaann  bbeeiinnggss  aarree  nnoott  ""ccoommmmooddiittiieess""  oorr  

""rreessoouurrcceess"",,  bbuutt  aarree  ccrreeaattiivvee  aanndd  ssoocciiaall  bbeeiinnggss  iinn  aa  pprroodduuccttiivvee  eenntteerrpprriissee..  TThhee  

22000000  rreevviissiioonn  ooff  IISSOO  99000011  iinn  ccoonnttrraasstt  rreeqquuiirreess  iiddeennttiiffyyiinngg  tthhee  pprroocceesssseess,,  tthheeiirr  

sseeqquueennccee  aanndd  iinntteerraaccttiioonn,,  aanndd  ttoo  ddeeffiinnee  aanndd  ccoommmmuunniiccaattee  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  aanndd  

aauutthhoorriittiieess..  IInn  ggeenneerraall,,  hheeaavviillyy  uunniioonniizzeedd  nnaattiioonnss  ssuucchh  aass  FFrraannccee  aanndd  GGeerrmmaannyy  

hhaavvee  aaddoopptteedd  aanndd  eennccoouurraaggeedd  ssuucchh  jjoobb  ddeessccrriippttiioonnss  eessppeecciiaallllyy  wwiitthhiinn  ttrraaddee  

uunniioonnss..  TThhee  IInntteerrnnaattiioonnaall  LLaabboorr  OOrrggaanniizzaattiioonn  aallssoo  iinn  22000011  ddeecciiddeedd  ttoo  rreevviissiitt,,  aanndd  

rreevviissee  iittss  11997755  RReeccoommmmeennddaattiioonn  115500  oonn  HHuummaann  RReessoouurrcceess  DDeevveellooppmmeenntt..  OOnnee  

vviieeww  ooff  tthheessee  ttrreennddss  iiss  tthhaatt  aa  ssttrroonngg  ssoocciiaall  ccoonnsseennssuuss  oonn  ppoolliittiiccaall  eeccoonnoommyy  aanndd  aa  

ggoooodd  ssoocciiaall  wweellffaarree  ssyysstteemm  ffaacciilliittaatteess  llaabboorr  mmoobbiilliittyy  aanndd  tteennddss  ttoo  mmaakkee  tthhee  eennttiirree  

eeccoonnoommyy  mmoorree  pprroodduuccttiivvee,,  aass  llaabboorr  ccaann  ddeevveelloopp  sskkiillllss  aanndd  eexxppeerriieennccee  iinn  vvaarriioouuss  

wwaayyss,,  aanndd  mmoovvee  ffrroomm  oonnee  eenntteerrpprriissee  ttoo  aannootthheerr  wwiitthh  lliittttllee  ccoonnttrroovveerrssyy  oorr  ddiiffffiiccuullttyy  

iinn  aaddaappttiinngg..  AAnnootthheerr  vviieeww  iiss  tthhaatt  ggoovveerrnnmmeennttss  sshhoouulldd  bbeeccoommee  mmoorree  aawwaarree  ooff  

tthheeiirr  nnaattiioonnaall  rroollee  iinn  ffaacciilliittaattiinngg  hhuummaann  rreessoouurrcceess  ddeevveellooppmmeenntt  aaccrroossss  aallll  sseeccttoorrss..  

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Good_%28economics_and_accounting%29
http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_9001
http://en.wikipedia.org/wiki/France
http://en.wikipedia.org/wiki/Germany
http://en.wikipedia.org/wiki/Social_welfare_system
http://en.wikipedia.org/wiki/Labor_mobility
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11..55..11  LLaabboorr  mmoobbiilliittyy  

  
AAnn  iimmppoorrttaanntt  ccoonnttrroovveerrssyy  rreeggaarrddiinngg  llaabboorr  mmoobbiilliittyy  iilllluussttrraatteess  tthhee  bbrrooaaddeerr  

pphhiilloossoopphhiiccaall  iissssuuee  wwiitthh  uussaaggee  ooff  tthhee  pphhrraassee  ""hhuummaann  rreessoouurrcceess""::  ggoovveerrnnmmeennttss  ooff  

ddeevveellooppiinngg  nnaattiioonnss  oofftteenn  rreeggaarrdd  ddeevveellooppeedd  nnaattiioonnss  tthhaatt  eennccoouurraaggee  iimmmmiiggrraattiioonn  oorr  

""gguueesstt  wwoorrkkeerrss""  aass  aapppprroopprriiaattiinngg  hhuummaann  ccaappiittaall  tthhaatt  iiss  rriigghhttffuullllyy  ppaarrtt  ooff  tthhee  

ddeevveellooppiinngg  nnaattiioonn  aanndd  rreeqquuiirreedd  ttoo  ffuurrtthheerr  iittss  ggrroowwtthh  aass  aa  cciivviilliizzaattiioonn..  TThheeyy  aarrgguuee  

tthhaatt  tthhiiss  aapppprroopprriiaattiioonn  iiss  ssiimmiillaarr  ttoo  ccoolloonniiaall  ccoommmmooddiittyy  ffiiaatt  wwhheerreeiinn  aa  ccoolloonniizziinngg  

EEuurrooppeeaann  ppoowweerr  wwoouulldd  ddeeffiinnee  aann  aarrbbiittrraarryy  pprriiccee  ffoorr  nnaattuurraall  rreessoouurrcceess,,  eexxttrraaccttiinngg  

wwhhiicchh  ddiimmiinniisshheedd  nnaattiioonnaall  nnaattuurraall  ccaappiittaall..  

TThhee  ddeebbaattee  rreeggaarrddiinngg  ""hhuummaann  rreessoouurrcceess""  vveerrssuuss  hhuummaann  ccaappiittaall  tthhuuss  iinn  mmaannyy  

wwaayyss  eecchhooeess  tthhee  ddeebbaattee  rreeggaarrddiinngg  nnaattuurraall  rreessoouurrcceess  vveerrssuuss  nnaattuurraall  ccaappiittaall..  OOvveerr  

ttiimmee  tthhee  UUnniitteedd  NNaattiioonnss  hhaavvee  ccoommee  ttoo  mmoorree  ggeenneerraallllyy  ssuuppppoorrtt  tthhee  ddeevveellooppiinngg  

nnaattiioonnss''  ppooiinntt  ooff  vviieeww,,  aanndd  hhaavvee  rreeqquueesstteedd  ssiiggnniiffiiccaanntt  ooffffsseettttiinngg  ""ffoorreeiiggnn  aaiidd""  

ccoonnttrriibbuuttiioonnss  ssoo  tthhaatt  aa  ddeevveellooppiinngg  nnaattiioonn  lloossiinngg  hhuummaann  ccaappiittaall  ddooeess  nnoott  lloossee  tthhee  

ccaappaacciittyy  ttoo  ccoonnttiinnuuee  ttoo  ttrraaiinn  nneeww  ppeeooppllee  iinn  ttrraaddeess,,  pprrooffeessssiioonnss,,  aanndd  tthhee  aarrttss..  

AAnn  eexxttrreemmee  vveerrssiioonn  ooff  tthhiiss  vviieeww  iiss  tthhaatt  tthhee  hhiissttoorriiccaall  iinneeqquuiittiieess  ssuucchh  aass  AAffrriiccaann  

ssllaavveerryy  mmuusstt  bbee  ccoommppeennssaatteedd  bbyy  ccuurrrreenntt  ddeevveellooppeedd  nnaattiioonnss,,  wwhhiicchh  bbeenneeffiitteedd  

ffrroomm  ssttoolleenn  ""hhuummaann  rreessoouurrcceess""  aass  tthheeyy  wweerree  ddeevveellooppiinngg..  TThhiiss  iiss  aann  eexxttrreemmeellyy  

ccoonnttrroovveerrssiiaall  vviieeww,,  bbuutt  iitt  eecchhooeess  tthhee  ggeenneerraall  tthheemmee  ooff  ccoonnvveerrttiinngg  hhuummaann  ccaappiittaall  

ttoo  ""hhuummaann  rreessoouurrcceess""  aanndd  tthhuuss  ggrreeaattllyy  ddiimmiinniisshhiinngg  iittss  vvaalluuee  ttoo  tthhee  hhoosstt  ssoocciieettyy,,  

ii..ee..  ""AAffrriiccaa"",,  aass  iitt  iiss  ppuutt  ttoo  nnaarrrrooww  iimmiittaattiivvee  uussee  aass  ""llaabboorr""  iinn  tthhee  uussiinngg  ssoocciieettyy..  

http://en.wikipedia.org/wiki/Civilization
http://en.wikipedia.org/wiki/Colonial_commodity_fiat
http://en.wikipedia.org/wiki/Natural_resources
http://en.wikipedia.org/wiki/Natural_capital
http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations
http://en.wikipedia.org/wiki/African_slavery
http://en.wikipedia.org/wiki/African_slavery
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IInn  aa  sseerriieess  ooff  rreeppoorrttss  ooff  tthhee  UUNN  SSeeccrreettaarryy--GGeenneerraall  ttoo  tthhee  GGeenneerraall  AAsssseemmbbllyy  [[ee..gg..  

AA//5566//116622  ((22000011))]],,  aa  bbrrooaadd  iinntteerr--sseeccttoorraall  aapppprrooaacchh  ttoo  ddeevveellooppiinngg  hhuummaann  

rreessoouurrcceeffuullnneessss  [[sseeee  UUnniitteedd  NNaattiioonnss  EExxppeerrtt  MMeeeettiinngg  oonn  HHuummaann  RReessoouurrcceess  

DDeevveellooppmmeenntt..  `̀CChhaannggiinngg  PPeerrssppeeccttiivveess  oonn  HHuummaann  RReessoouurrcceess  DDeevveellooppmmeenntt..  

SSTT//TTCCDD//SSEERR..EE//2255..  JJuunnee  11999944]]  hhaass  bbeeeenn  oouuttlliinneedd  aass  aa  pprriioorriittyy  ffoorr  ssoocciioo--

eeccoonnoommiicc  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  ppaarrttiiccuullaarrllyy  aannttii--ppoovveerrttyy  ssttrraatteeggiieess..  TThhiiss  ccaallllss  ffoorr  

ssttrraatteeggiicc  aanndd  iinntteeggrraatteedd  ppuubblliicc  ppoolliicciieess,,  ffoorr  eexxaammppllee  iinn  eedduuccaattiioonn,,  hheeaalltthh,,  aanndd  

eemmppllooyymmeenntt  sseeccttoorrss  tthhaatt  pprroommoottee  ooccccuuppaattiioonnaall  sskkiillllss,,  kknnoowwlleeddggee  aanndd  

ppeerrffoorrmmaannccee  eennhhaanncceemmeenntt  ((LLaawwrreennccee,,  JJ..EE..SS..))..  

  
11..55..22  PPeerrcceeppttiioonnss  

  
TTeerrmmss  lliikkee  ""hhuummaann  rreessoouurrcceess""  aanndd  ""hhuummaann  ccaappiittaall""  mmaayy  bbee  ppeerrcceeiivveedd  aass  iinnssuullttiinngg  

ttoo  ppeeooppllee..  TThheeyy  ccrreeaattee  tthhee  iimmpprreessssiioonn  tthhaatt  ppeeooppllee  aarree  mmeerreellyy  ccoommmmooddiittiieess,,  lliikkee  

ooffffiiccee  mmaacchhiinneess  oorr  vveehhiicclleess,,  ddeessppiittee  aassssuurraanncceess  ttoo  tthhee  ccoonnttrraarryy..  

  
11..66  CCoorrppoorraattee  mmaannaaggeemmeenntt  

  
IInn  tthhee  vveerryy  nnaarrrrooww  ccoonntteexxtt  ooff  ccoorrppoorraattee  ""hhuummaann  rreessoouurrcceess""  mmaannaaggeemmeenntt,,  tthheerree  iiss  

aa  ccoonnttrraassttiinngg  ppuullll  ttoo  rreefflleecctt  aanndd  rreeqquuiirree  wwoorrkkppllaaccee  ddiivveerrssiittyy  tthhaatt  eecchhooeess  tthhee  

ddiivveerrssiittyy  ooff  aa  gglloobbaall  ccuussttoommeerr  bbaassee..  FFoorreeiiggnn  llaanngguuaaggee  aanndd  ccuullttuurree  sskkiillllss,,  

iinnggeennuuiittyy,,  hhuummoorr,,  aanndd  ccaarreeffuull  lliisstteenniinngg,,  aarree  eexxaammpplleess  ooff  ttrraaiittss  tthhaatt  ssuucchh  pprrooggrraammss  

ttyyppiiccaallllyy  rreeqquuiirree..  IItt  wwoouulldd  aappppeeaarr  tthhaatt  tthheessee  eevviiddeennccee  aa  ggeenneerraall  sshhiifftt  tthhrroouugghh  tthhee  

hhuummaann  ccaappiittaall  ppooiinntt  ooff  vviieeww  ttoo  aann  aacckknnoowwlleeddggmmeenntt  tthhaatt  hhuummaann  bbeeiinnggss  ddoo  

ccoonnttrriibbuuttee  mmuucchh  mmoorree  ttoo  aa  pprroodduuccttiivvee  eenntteerrpprriissee  tthhaann  ""wwoorrkk""::  tthheeyy  bbrriinngg  tthheeiirr  

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=J.E.S.Lawrence&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Workplace_diversity
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cchhaarraacctteerr,,  tthheeiirr  eetthhiiccss,,  tthheeiirr  ccrreeaattiivviittyy,,  tthheeiirr  ssoocciiaall  ccoonnnneeccttiioonnss,,  aanndd  iinn  ssoommee  

ccaasseess  eevveenn  tthheeiirr  ppeettss  aanndd  cchhiillddrreenn,,  aanndd  aalltteerr  tthhee  cchhaarraacctteerr  ooff  aa  wwoorrkkppllaaccee..  TThhee  

tteerrmm  ccoorrppoorraattee  ccuullttuurree  iiss  uusseedd  ttoo  cchhaarraacctteerriizzee  ssuucchh  pprroocceesssseess  aatt  tthhee  

oorrggaanniizzaattiioonnaall  lleevveell..  

TThhee  ttrraaddiittiioonnaall  bbuutt  eexxttrreemmeellyy  nnaarrrrooww  ccoonntteexxtt  ooff  hhiirriinngg,,  ffiirriinngg,,  aanndd  jjoobb  ddeessccrriippttiioonn  iiss  

ccoonnssiiddeerreedd  aa  2200tthh  cceennttuurryy  aannaacchhrroonniissmm..  MMoosstt  ccoorrppoorraattee  oorrggaanniizzaattiioonnss  tthhaatt  

ccoommppeettee  iinn  tthhee  mmooddeerrnn  gglloobbaall  eeccoonnoommyy  hhaavvee  aaddoopptteedd  aa  vviieeww  ooff  hhuummaann  ccaappiittaall  

tthhaatt  mmiirrrroorrss  tthhee  mmooddeerrnn  ccoonnsseennssuuss  aass  aabboovvee..  SSoommee  ooff  tthheessee,,  iinn  ttuurrnn,,  ddeepprreeccaattee  

tthhee  tteerrmm  ""hhuummaann  rreessoouurrcceess""  aass  uusseelleessss..  YYeett  tthhee  tteerrmm  ssuurrvviivveess,,  aanndd  iiff  rreellaatteedd  ttoo  

`̀rreessoouurrcceeffuullnneessss'',,  hhaass  ccoonnttiinnuueedd  aanndd  eemmeerrggiinngg  rreelleevvaannccee  ttoo  ppuubblliicc  ppoolliiccyy..  

IInn  ggeenneerraall  tthhee  aabbssttrraaccttiioonnss  ooff  mmaaccrroo--eeccoonnoommiiccss  ttrreeaatt  iitt  tthhiiss  wwaayy  --  aass  iitt  

cchhaarraacctteerriizzeess  nnoo  mmeecchhaanniissmmss  ttoo  rreepprreesseenntt  cchhooiiccee  oorr  iinnggeennuuiittyy..  SSoo  oonnee  

iinntteerrpprreettaattiioonn  iiss  tthhaatt  ""ffiirrmm--ssppeecciiffiicc  hhuummaann  ccaappiittaall""  aass  ddeeffiinneedd  iinn  mmaaccrroo--eeccoonnoommiiccss  

iiss  tthhee  mmooddeerrnn  aanndd  ccoorrrreecctt  ddeeffiinniittiioonn  ooff  ""hhuummaann  rreessoouurrcceess""  --  aanndd  tthhaatt  tthhiiss  iiss  

iinnaaddeeqquuaattee  ttoo  rreepprreesseenntt  tthhee  ccoonnttrriibbuuttiioonnss  ooff  ""hhuummaann  rreessoouurrcceess""  iinn  aannyy  mmooddeerrnn  

tthheeoorryy  ooff  ppoolliittiiccaall  eeccoonnoommyy..  

  
11..77  HHuummaann  rreessoouurrcceess  mmaannaaggeemmeenntt  

ttrreennddss  aanndd  iinnfflluueenncceess  

  
IInn  oorrggaanniizzaattiioonnss,,  iitt  iiss  iimmppoorrttaanntt  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  bbootthh  ccuurrrreenntt  aanndd  ffuuttuurree  

oorrggaanniizzaattiioonnaall  rreeqquuiirreemmeennttss  ffoorr  bbootthh  ccoorree  eemmppllooyyeeeess  aanndd  tthhee  ccoonnttiinnggeenntt  

wwoorrkkffoorrccee  iinn  tteerrmmss  ooff  tthheeiirr  sskkiillllss//tteecchhnniiccaall  aabbiilliittiieess,,  ccoommppeetteenncciieess,,  fflleexxiibbiilliittyy  eettcc..  

TThhee  aannaallyyssiiss  rreeqquuiirreess  ccoonnssiiddeerraattiioonn  ooff  tthhee  iinntteerrnnaall  aanndd  eexxtteerrnnaall  ffaaccttoorrss  tthhaatt  ccaann  

http://en.wikipedia.org/wiki/Corporate_culture
http://en.wikipedia.org/wiki/Political_economy
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hhaavvee  aann  eeffffeecctt  oonn  tthhee  rreessoouurrccee,,  ddeevveellooppmmeenntt,,  mmoottiivvaattiioonn  aanndd  rreetteennttiioonn  ooff  

eemmppllooyyeeeess  aanndd  ootthheerr  wwoorrkkeerrss..  TThhee  eexxtteerrnnaall  ffaaccttoorrss  aarree  tthhoossee  llaarrggeellyy  oouutt--wwiitthh  tthhee  

ccoonnttrrooll  ooff  tthhee  oorrggaanniizzaattiioonn  aanndd  iinncclluuddee  iissssuueess  ssuucchh  aass  tthhee  eeccoonnoommiicc  cclliimmaattee,,  

ccuurrrreenntt  aanndd  ffuuttuurree  ttrreennddss  ooff  tthhee  llaabboorr  mmaarrkkeett  ee..gg..  sskkiillllss,,  eedduuccaattiioonn  lleevveell,,  

ggoovveerrnnmmeenntt  iinnvveessttmmeenntt  iinnttoo  iinndduussttrriieess  eettcc..  OOnn  tthhee  ootthheerr  hhaanndd  iinntteerrnnaall  iinnfflluueenncceess  

aarree  bbrrooaaddllyy  wwiitthhiinn  tthhee  ccoonnttrrooll  ooff  tthhee  oorrggaanniizzaattiioonn  ttoo  pprreeddiicctt  ddeetteerrmmiinnee  aanndd  

mmoonniittoorr,,  ffoorr  eexxaammppllee  tthhee  oorrggaanniizzaattiioonnaall  ccuullttuurree  uunnddeerrppiinnnneedd  bbyy  mmaannaaggeemmeenntt  

bbeehhaavviioorrss  ((oorr  ssttyyllee)),,  eennvviirroonnmmeennttaall  cclliimmaattee  aanndd  tthhee  aapppprrooaacchh  ttoo  eetthhiiccaall  aanndd  

ccoorrppoorraattee  ssoocciiaall  rreessppoonnssiibbiilliittiieess..  

  
11..77..11  MMaajjoorr  ttrreennddss  

 

IInn  oorrddeerr  ttoo  kknnooww  tthhee  bbuussiinneessss  eennvviirroonnmmeenntt  iinn  wwhhiicchh  aannyy  oorrggaanniizzaattiioonn  ooppeerraatteess,,  

tthhrreeee  mmaajjoorr  ttrreennddss  sshhoouulldd  bbee  ccoonnssiiddeerreedd::  

  
11..77..11..11  DDeemmooggrraapphhiiccss  

  
TThhee  cchhaarraacctteerriissttiiccss  ooff  aa  ppooppuullaattiioonn//wwoorrkkffoorrccee,,  ffoorr  eexxaammppllee,,  aaggee,,  ggeennddeerr  oorr  ssoocciiaall  

ccllaassss..  TThhiiss  ttyyppee  ooff  ttrreenndd  mmaayy  hhaavvee  aann  eeffffeecctt  iinn  rreellaattiioonn  ttoo  ppeennssiioonn  ooffffeerriinnggss,,  

iinnssuurraannccee  ppaacckkaaggeess  eettcc..  

  
11..77..11..22  DDiivveerrssiittyy  

  
TThhee  vvaarriiaattiioonn  wwiitthhiinn  tthhee  ppooppuullaattiioonn//wwoorrkkppllaaccee..  CChhaannggeess  iinn  ssoocciieettyy  nnooww  mmeeaann  tthhaatt  

aa  llaarrggeerr  pprrooppoorrttiioonn  ooff  oorrggaanniizzaattiioonnss  aarree  mmaaddee  uupp  ooff  ""bbaabbyy--bboooommeerrss""  oorr  oollddeerr  

eemmppllooyyeeeess  iinn  ccoommppaarriissoonn  ttoo  tthhiirrttyy  yyeeaarrss  aaggoo..  AAddvvooccaatteess  ooff  ""wwoorrkkppllaaccee  ddiivveerrssiittyy""  

http://en.wikipedia.org/wiki/Organizational_culture
http://en.wikipedia.org/wiki/Corporate_social_responsibility
http://en.wikipedia.org/wiki/Demographics
http://en.wikipedia.org/wiki/Workplace_diversity
http://en.wikipedia.org/wiki/Baby-boomers
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ssiimmppllyy  aaddvvooccaattee  aann  eemmppllooyyeeee  bbaassee  tthhaatt  iiss  aa  mmiirrrroorr  rreefflleeccttiioonn  ooff  tthhee  mmaakkee--uupp  ooff  

ssoocciieettyy  iinnssooffaarr  aass  rraaccee,,  ggeennddeerr,,  sseexxuuaall  oorriieennttaattiioonn,,  eettcc..  

  
11..77..11..33  SSkkiillllss  aanndd  qquuaalliiffiiccaattiioonnss  

  
AAss  iinndduussttrriieess  mmoovvee  ffrroomm  mmaannuuaall  ttoo  aa  mmoorree  mmaannaaggeerriiaall  pprrooffeessssiioonnss  ssoo  ddooeess  tthhee  

nneeeedd  ffoorr  mmoorree  hhiigghhllyy  sskkiilllleedd  ggrraadduuaatteess..  IIff  tthhee  mmaarrkkeett  iiss  ""ttiigghhtt""  ((ii..ee..  nnoott  eennoouugghh  

ssttaaffff  ffoorr  tthhee  jjoobbss)),,  eemmppllooyyeerrss  wwiillll  hhaavvee  ttoo  ccoommppeettee  ffoorr  eemmppllooyyeeeess  bbyy  ooffffeerriinngg  

ffiinnaanncciiaall  rreewwaarrddss,,  ccoommmmuunniittyy  iinnvveessttmmeenntt,,  eettcc..  

  
11..77..22  IInnddiivviidduuaall  rreessppoonnsseess  

  
IInn  rreeggaarrdd  ttoo  hhooww  iinnddiivviidduuaallss  rreessppoonndd  ttoo  tthhee  cchhaannggeess  iinn  aa  llaabboorr  mmaarrkkeett  tthhee  

ffoolllloowwiinngg  sshhoouulldd  bbee  uunnddeerrssttoooodd::  

  
11..77..22..11  GGeeooggrraapphhiiccaall  sspprreeaadd  

  
HHooww  ffaarr  iiss  tthhee  jjoobb  ffrroomm  tthhee  iinnddiivviidduuaall??  TThhee  ddiissttaannccee  ttoo  ttrraavveell  ttoo  wwoorrkk  sshhoouulldd  bbee  iinn  

lliinnee  wwiitthh  tthhee  ppaayy  ooffffeerreedd  bbyy  tthhee  oorrggaanniizzaattiioonn  aanndd  tthhee  ttrraannssppoorrttaattiioonn  aanndd  

iinnffrraassttrruuccttuurree  ooff  tthhee  aarreeaa  wwiillll  aallssoo  bbee  aann  iinnfflluueenncciinngg  ffaaccttoorr  iinn  ddeecciiddiinngg  wwhhoo  wwiillll  

aappppllyy  ffoorr  aa  ppoosstt..  

  
11..77..22..22  OOccccuuppaattiioonnaall  ssttrruuccttuurree  

  
TThhee  nnoorrmmss  aanndd  vvaalluueess  ooff  tthhee  ddiiffffeerreenntt  ccaarreeeerrss  wwiitthhiinn  aann  oorrggaanniizzaattiioonn..  MMaahhoonneeyy  

11998899  ddeevveellooppeedd  33  ddiiffffeerreenntt  ttyyppeess  ooff  ooccccuuppaattiioonnaall  ssttrruuccttuurree  nnaammeellyy  ccrraafftt  ((llooyyaallttyy  ttoo  
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tthhee  pprrooffeessssiioonn)),,  oorrggaanniizzaattiioonn  ccaarreeeerr  ((pprroommoottiioonn  tthhrroouugghh  tthhee  ffiirrmm))  aanndd  

uunnssttrruuccttuurreedd  ((lloowweerr//uunnsskkiilllleedd  wwoorrkkeerrss  wwhhoo  wwoorrkk  wwhheenn  nneeeeddeedd))..  

  
11..77..22..33  GGeenneerraattiioonnaall  ddiiffffeerreennccee  

  
DDiiffffeerreenntt  aaggee  ccaatteeggoorriieess  ooff  eemmppllooyyeeeess  hhaavvee  cceerrttaaiinn  cchhaarraacctteerriissttiiccss,,  ffoorr  eexxaammppllee  

tthheeiirr  bbeehhaavviioorr  aanndd  tthheeiirr  eexxppeeccttaattiioonnss  ooff  tthhee  oorrggaanniizzaattiioonn..  

  
11..88  FFrraammeewwoorrkk  

  
HHuummaann  RReessoouurrcceess  DDeevveellooppmmeenntt  iiss  aa  ffrraammeewwoorrkk  ffoorr  tthhee  eexxppaannssiioonn  ooff  hhuummaann  

ccaappiittaall  wwiitthhiinn  aann  oorrggaanniizzaattiioonn  oorr  ((iinn  nneeww  aapppprrooaacchheess))  aa  mmuunniicciippaalliittyy,,  rreeggiioonn,,  oorr  

nnaattiioonn..  HHuummaann  RReessoouurrcceess  DDeevveellooppmmeenntt  iiss  aa  ccoommbbiinnaattiioonn  ooff  ttrraaiinniinngg  aanndd  

eedduuccaattiioonn,,  iinn  aa  bbrrooaadd  ccoonntteexxtt  ooff  aaddeeqquuaattee  hheeaalltthh  aanndd  eemmppllooyymmeenntt  ppoolliicciieess  tthhaatt  

eennssuurreess  tthhee  ccoonnttiinnuuaall  iimmpprroovveemmeenntt  aanndd  ggrroowwtthh  ooff  tthhee  iinnddiivviidduuaall,,  tthhee  oorrggaanniizzaattiioonn,,  

aanndd  tthhee  nnaattiioonnaall  hhuummaann  rreessoouurrcceeffuullnneessss..  AAddaamm  SSmmiitthh  ssttaatteess,,  ““TThhee  ccaappaacciittiieess  ooff  

iinnddiivviidduuaallss  ddeeppeennddeedd  oonn  tthheeiirr  aacccceessss  ttoo  eedduuccaattiioonn””..  HHuummaann  RReessoouurrcceess  

DDeevveellooppmmeenntt  iiss  tthhee  mmeeddiiuumm  tthhaatt  ddrriivveess  tthhee  pprroocceessss  bbeettwweeeenn  ttrraaiinniinngg  aanndd  

lleeaarrnniinngg  iinn  aa  bbrrooaaddllyy  ffoosstteerriinngg  eennvviirroonnmmeenntt..  HHuummaann  RReessoouurrcceess  DDeevveellooppmmeenntt  iiss  

nnoott  aa  ddeeffiinneedd  oobbjjeecctt,,  bbuutt  aa  sseerriieess  ooff  oorrggaanniizzeedd  pprroocceesssseess,,  ““wwiitthh  aa  ssppeecciiffiicc  

lleeaarrnniinngg  oobbjjeeccttiivvee””  ((NNaaddlleerr,,11998844))  WWiitthhiinn  aa  nnaattiioonnaall  ccoonntteexxtt,,  iitt  bbeeccoommeess  aa  ssttrraatteeggiicc  

aapppprrooaacchh  ttoo  iinntteerrsseeccttiioonnaall  lliinnkkaaggeess  bbeettwweeeenn  hheeaalltthh,,  eedduuccaattiioonn  aanndd  eemmppllooyymmeenntt..    
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11..99  SSttrruuccttuurree  

  
HHuummaann  RReessoouurrcceess  DDeevveellooppmmeenntt  iiss  tthhee  ssttrruuccttuurree  tthhaatt  aalllloowwss  ffoorr  iinnddiivviidduuaall  

ddeevveellooppmmeenntt,,  ppootteennttiiaallllyy  ssaattiissffyyiinngg  tthhee  oorrggaanniizzaattiioonn‟‟ss,,  oorr  tthhee  nnaattiioonn''ss  ggooaallss..  TThhee  

ddeevveellooppmmeenntt  ooff  tthhee  iinnddiivviidduuaall  wwiillll  bbeenneeffiitt  bbootthh  tthhee  iinnddiivviidduuaall,,  tthhee  oorrggaanniizzaattiioonn,,  oorr  

tthhee  nnaattiioonn  aanndd  iittss  cciittiizzeennss..  IInn  tthhee  ccoorrppoorraattee  vviissiioonn,,  tthhee  HHuummaann  RReessoouurrcceess  

DDeevveellooppmmeenntt  ffrraammeewwoorrkk  vviieewwss  eemmppllooyyeeeess,,  aass  aann  aasssseett  ttoo  tthhee  eenntteerrpprriissee  wwhhoossee  

vvaalluuee  wwiillll  bbee  eennhhaanncceedd  bbyy  ddeevveellooppmmeenntt,,  ““IIttss  pprriimmaarryy  ffooccuuss  iiss  oonn  ggrroowwtthh  aanndd  

eemmppllooyyeeee  ddeevveellooppmmeenntt……iitt  eemmpphhaassiizzeess  ddeevveellooppiinngg  iinnddiivviidduuaall  ppootteennttiiaall  aanndd  sskkiillllss””  

((EEllwwoooodd,,  OOllttoonn  aanndd  TTrrootttt  11999966))  HHuummaann  RReessoouurrcceess  DDeevveellooppmmeenntt  iinn  tthhiiss  ttrreeaattmmeenntt  

ccaann  bbee  iinn--rroooomm  ggrroouupp  ttrraaiinniinngg,,  tteerrttiiaarryy  oorr  vvooccaattiioonnaall  ccoouurrsseess  oorr  mmeennttoorriinngg  aanndd  

ccooaacchhiinngg  bbyy  sseenniioorr  eemmppllooyyeeeess  wwiitthh  tthhee  aaiimm  ffoorr  aa  ddeessiirreedd  oouuttccoommee  tthhaatt  wwiillll  

ddeevveelloopp  tthhee  iinnddiivviidduuaall‟‟ss  ppeerrffoorrmmaannccee..  AAtt  tthhee  lleevveell  ooff  aa  nnaattiioonnaall  ssttrraatteeggyy,,  iitt  ccaann  bbee  

aa  bbrrooaadd  iinntteerrsseeccttiioonnaall  aapppprrooaacchh  ttoo  ffoosstteerriinngg  ccrreeaattiivvee  ccoonnttrriibbuuttiioonnss  ttoo  nnaattiioonnaall  

pprroodduuccttiivviittyy..  

  
11..1100  TTrraaiinniinngg  

  
AAtt  tthhee  oorrggaanniizzaattiioonnaall  lleevveell,,  aa  ssuucccceessssffuull  HHuummaann  RReessoouurrcceess  DDeevveellooppmmeenntt  

pprrooggrraamm  wwiillll  pprreeppaarree  tthhee  iinnddiivviidduuaall  ttoo  uunnddeerrttaakkee  aa  hhiigghheerr  lleevveell  ooff  wwoorrkk,,  

““oorrggaanniizzeedd  lleeaarrnniinngg  oovveerr  aa  ggiivveenn  ppeerriioodd  ooff  ttiimmee,,  ttoo  pprroovviiddee  tthhee  ppoossssiibbiilliittyy  ooff  

ppeerrffoorrmmaannccee  cchhaannggee””  ((NNaaddlleerr  11998844))..  IInn  tthheessee  sseettttiinnggss,,  HHuummaann  RReessoouurrcceess  

DDeevveellooppmmeenntt  iiss  tthhee  ffrraammeewwoorrkk  tthhaatt  ffooccuusseess  oonn  tthhee  oorrggaanniizzaattiioonnss  ccoommppeetteenncciieess  

aatt  tthhee  ffiirrsstt  ssttaaggee,,  ttrraaiinniinngg,,  aanndd  tthheenn  ddeevveellooppiinngg  tthhee  eemmppllooyyeeee,,  tthhrroouugghh  eedduuccaattiioonn,,  
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ttoo  ssaattiissffyy  tthhee  oorrggaanniizzaattiioonnss  lloonngg--tteerrmm  nneeeeddss  aanndd  tthhee  iinnddiivviidduuaallss‟‟  ccaarreeeerr  ggooaallss  aanndd  

eemmppllooyyeeee  vvaalluuee  ttoo  tthheeiirr  pprreesseenntt  aanndd  ffuuttuurree  eemmppllooyyeerrss..  HHuummaann  RReessoouurrcceess  

DDeevveellooppmmeenntt  ccaann  bbee  ddeeffiinneedd  ssiimmppllyy  aass  ddeevveellooppiinngg  tthhee  mmoosstt  iimmppoorrttaanntt  sseeccttiioonn  ooff  

aannyy  bbuussiinneessss  iittss  hhuummaann  rreessoouurrccee  bbyy,,  ““aattttaaiinniinngg  oorr  uuppggrraaddiinngg  tthhee  sskkiillllss  aanndd  

aattttiittuuddeess  ooff  eemmppllooyyeeeess  aatt  aallll  lleevveellss  iinn  oorrddeerr  ttoo  mmaaxxiimmiizzee  tthhee  eeffffeeccttiivveenneessss  ooff  tthhee  

eenntteerrpprriissee””  ((KKeellllyy  22000011))..  TThhee  ppeeooppllee  wwiitthhiinn  aann  oorrggaanniizzaattiioonn  aarree  iittss  hhuummaann  

rreessoouurrccee..  HHuummaann  RReessoouurrcceess  DDeevveellooppmmeenntt  ffrroomm  aa  bbuussiinneessss  ppeerrssppeeccttiivvee  iiss  nnoott  

eennttiirreellyy  ffooccuusseedd  oonn  tthhee  iinnddiivviidduuaall‟‟ss  ggrroowwtthh  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt,,  ““ddeevveellooppmmeenntt  

ooccccuurrss  ttoo  eennhhaannccee  tthhee  oorrggaanniizzaattiioonn''ss  vvaalluuee,,  nnoott  ssoolleellyy  ffoorr  iinnddiivviidduuaall  iimmpprroovveemmeenntt..  

IInnddiivviidduuaall  eedduuccaattiioonn  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt  iiss  aa  ttooooll  aanndd  aa  mmeeaannss  ttoo  aann  eenndd,,  nnoott  tthhee  

eenndd  ggooaall  iittsseellff””..  ((EEllwwoooodd  FF..  HHoollttoonn  IIII,,  JJaammeess  WW..  TTrrootttt  JJrr))..  TThhee  bbrrooaaddeerr  ccoonncceepptt  ooff  

nnaattiioonnaall  aanndd  mmoorree  ssttrraatteeggiicc  aatttteennttiioonn  ttoo  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  hhuummaann  rreessoouurrcceess  iiss  

bbeeggiinnnniinngg  ttoo  eemmeerrggee  aass  nneewwllyy  iinnddeeppeennddeenntt  ccoouunnttrriieess  ffaaccee  ssttrroonngg  ccoommppeettiittiioonn  ffoorr  

tthheeiirr  sskkiilllleedd  pprrooffeessssiioonnaallss  aanndd  tthhee  aaccccoommppaannyyiinngg  bbrraaiinn--ddrraaiinn  tthheeyy  eexxppeerriieennccee..  

  
11..1111  RReeccrruuiittmmeenntt  

  
EEmmppllooyyeeee  rreeccrruuiittmmeenntt  ffoorrmmss  aa  mmaajjoorr  ppaarrtt  ooff  aann  oorrggaanniizzaattiioonn''ss  oovveerraallll  rreessoouurrccee  

ssttrraatteeggiieess  wwhhiicchh  sseeeekk  ttoo  iiddeennttiiffyy  aanndd  sseeccuurree  tthhee  ppeeooppllee  nneeeeddeedd  ffoorr  tthhee  

oorrggaanniizzaattiioonn  ttoo  ssuurrvviivvee  aanndd  ssuucccceeeedd  iinn  tthhee  sshhoorrtt  ttoo  mmeeddiiuumm--tteerrmm..  RReeccrruuiittmmeenntt  

aaccttiivviittiieess  nneeeedd  ttoo  bbee  rreessppoonnssiivvee  ttoo  tthhee  eevveerr--iinnccrreeaassiinnggllyy  ccoommppeettiittiivvee  mmaarrkkeett  ttoo  

sseeccuurree  ssuuiittaabbllyy  qquuaalliiffiieedd  aanndd  ccaappaabbllee  rreeccrruuiittss  aatt  aallll  lleevveellss..  TToo  bbee  eeffffeeccttiivvee  tthheessee  

iinniittiiaattiivveess  nneeeedd  ttoo  iinncclluuddee  hhooww  aanndd  wwhheenn  ttoo  ssoouurrccee  tthhee  bbeesstt  rreeccrruuiittss  iinntteerrnnaallllyy  oorr  

eexxtteerrnnaallllyy..  CCoommmmoonn  ttoo  tthhee  ssuucccceessss  ooff  eeiitthheerr  aarree;;  wweellll--ddeeffiinneedd  oorrggaanniizzaattiioonnaall  
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ssttrruuccttuurreess  wwiitthh  ssoouunndd  jjoobb  ddeessiiggnn,,  rroobbuusstt  ttaasskk  aanndd  ppeerrssoonn  ssppeecciiffiiccaattiioonn  aanndd  

vveerrssaattiillee  sseelleeccttiioonn  pprroocceesssseess,,  rreewwaarrdd,,  eemmppllooyymmeenntt  rreellaattiioonnss  aanndd  hhuummaann  rreessoouurrccee  

ppoolliicciieess,,  uunnddeerrppiinnnneedd  bbyy  aa  ccoommmmiittmmeenntt  ffoorr  ssttrroonngg  eemmppllooyyeerr  bbrraannddiinngg  aanndd  

eemmppllooyyeeee  eennggaaggeemmeenntt  ssttrraatteeggiieess..  

IInntteerrnnaall  rreeccrruuiittmmeenntt  ccaann  pprroovviiddee  tthhee  mmoosstt  ccoosstt--eeffffeeccttiivvee  ssoouurrccee  ffoorr  rreeccrruuiittss  iiff  tthhee  

ppootteennttiiaall  ooff  tthhee  eexxiissttiinngg  ppooooll  ooff  eemmppllooyyeeeess  hhaass  bbeeeenn  eennhhaanncceedd  tthhrroouugghh  ttrraaiinniinngg,,  

ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  ootthheerr  ppeerrffoorrmmaannccee--eennhhaanncciinngg  aaccttiivviittiieess  ssuucchh  aass  ppeerrffoorrmmaannccee  

aapppprraaiissaall,,  ssuucccceessssiioonn  ppllaannnniinngg  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt  cceenntteerrss  ttoo  rreevviieeww  ppeerrffoorrmmaannccee  

aanndd  aasssseessss  eemmppllooyyeeee  ddeevveellooppmmeenntt  nneeeeddss  aanndd  pprroommoottiioonnaall  ppootteennttiiaall..  

IInnccrreeaassiinnggllyy,,  sseeccuurriinngg  tthhee  bbeesstt  qquuaalliittyy  ccaannddiiddaatteess  ffoorr  aallmmoosstt  aallll  oorrggaanniizzaattiioonnss  wwiillll  

rreellyy,,  aatt  lleeaasstt  ooccccaassiioonnaallllyy  iiff  nnoott  ssuubbssttaannttiiaallllyy,,  oonn  eexxtteerrnnaall  rreeccrruuiittmmeenntt  mmeetthhooddss..  

RRaappiidd  cchhaannggiinngg  bbuussiinneessss  mmooddeellss  ddeemmaanndd  sskkiillllss  ooff  eexxppeerriieenncceess  wwhhiicchh  ccaannnnoott  bbee  

ssoouurrcceedd  oorr  rraappiiddllyy  eennoouugghh  ddeevveellooppeedd  ffrroomm  tthhee  eexxiissttiinngg  eemmppllooyyeeee  bbaassee..  IItt  wwoouulldd  

bbee  uunnuussuuaall  ffoorr  aann  oorrggaanniizzaattiioonn  ttooddaayy  ttoo  uunnddeerrttaakkee  aallll  aassppeeccttss  ooff  tthhee  rreeccrruuiittmmeenntt  

pprroocceessss  wwiitthhoouutt  ssuuppppoorrtt  ffrroomm  tthhiirrdd--ppaarrttyy  ddeeddiiccaatteedd  rreeccrruuiittmmeenntt  ffiirrmmss..  TThhiiss  mmaayy  

iinnvvoollvvee  aa  rraannggee  ooff  ssuuppppoorrtt  sseerrvviicceess,,  ssuucchh  aass;;  pprroovviissiioonn  ooff  CCVVss  oorr  rreessuummeess,,  

iiddeennttiiffyyiinngg  rreeccrruuiittmmeenntt  mmeeddiiaa,,  aaddvveerrttiisseemmeenntt  ddeessiiggnn  aanndd  mmeeddiiaa  ppllaacceemmeenntt  ffoorr  jjoobb  

vvaaccaanncciieess,,  ccaannddiiddaattee  rreessppoonnssee  hhaannddlliinngg,,  sshhoorrtt  lliissttiinngg,,  ccoonndduuccttiinngg  aappttiittuuddee  

tteessttiinngg,,  pprreelliimmiinnaarryy  iinntteerrvviieewwss  oorr  rreeffeerreennccee  aanndd  qquuaalliiffiiccaattiioonn  vveerriiffiiccaattiioonn..  

TTyyppiiccaallllyy,,  ssmmaallll  oorrggaanniizzaattiioonnss  mmaayy  nnoott  hhaavvee  iinn--hhoouussee  rreessoouurrcceess  oorr,,  iinn  ccoommmmoonn  

wwiitthh  llaarrggeerr  oorrggaanniizzaattiioonnss,,  mmaayy  nnoott  ppoosssseessss  tthhee  ppaarrttiiccuullaarr  sskkiillll--sseett  rreeqquuiirreedd  ttoo  

uunnddeerrttaakkee  aa  ssppeecciiffiicc  rreeccrruuiittmmeenntt  aassssiiggnnmmeenntt..  WWhheerree  rreeqquuiirreemmeennttss  aarriissee  tthheessee  

http://en.wikipedia.org/wiki/Employment_relations
http://en.wikipedia.org/wiki/Human_resource_policies
http://en.wikipedia.org/wiki/Human_resource_policies
http://en.wikipedia.org/wiki/Employer_branding
http://en.wikipedia.org/wiki/Employee_engagement
http://en.wikipedia.org/wiki/Performance_appraisal
http://en.wikipedia.org/wiki/Performance_appraisal
http://en.wikipedia.org/wiki/Succession_planning
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Development_centre&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Curriculum_vitae
http://en.wikipedia.org/wiki/Short_list
http://en.wikipedia.org/wiki/Aptitude_test
http://en.wikipedia.org/wiki/Aptitude_test
http://en.wikipedia.org/wiki/Job_interview
http://en.wikipedia.org/wiki/Professional_certification
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wwiillll  bbee  rreeffeerrrreedd  oonn  aann  aaddhhoocc  bbaassiiss  ttoo  ggoovveerrnnmmeenntt  jjoobb  cceenntteerrss  oorr  ccoommmmeerrcciiaallllyy  rruunn  

eemmppllooyymmeenntt  aaggeenncciieess..  

EExxcceepptt  iinn  sseeccttoorrss  wwhheerree  hhiigghh--vvoolluummee  rreeccrruuiittmmeenntt  iiss  tthhee  nnoorrmm,,  aann  oorrggaanniizzaattiioonn  

ffaacceedd  wwiitthh  aann  uunneexxppeecctteedd  rreeqquuiirreemmeenntt  ffoorr  aann  uunnuussuuaallllyy  llaarrggee  nnuummbbeerr  ooff  nneeww  

rreeccrruuiittss  aatt  sshhoorrtt  nnoottiiccee  wwiillll  oofftteenn  hhaanndd  oovveerr  tthhee  ttaasskk  ttoo  aa  ssppeecciiaalliisstt  eexxtteerrnnaall  

rreeccrruuiitteerr  ttoo  mmaannaaggee  tthhee  eenndd--ttoo--eenndd  rreessoouurrccee  pprrooggrraamm..  SSoouurrcciinngg  eexxeeccuuttiivvee--lleevveell  

aanndd  sseenniioorr  mmaannaaggeemmeenntt  aass  wweellll  aass  tthhee  aaccqquuiissiittiioonn  ooff  ssccaarrccee  oorr  „„hhiigghh--ppootteennttiiaall‟‟  

rreeccrruuiittss  hhaass  bbeeeenn  aa  lloonngg--eessttaabblliisshheedd  mmaarrkkeett  sseerrvviicceedd  bbyy  aa  wwiiddee  rraannggee  ooff  „„sseeaarrcchh  

aanndd  sseelleeccttiioonn‟‟  oorr  „„hheeaaddhhuunnttiinngg‟‟  ccoonnssuullttaanncciieess  wwhhiicchh  ttyyppiiccaallllyy  ffoorrmm  lloonngg--ssttaannddiinngg  

rreellaattiioonnsshhiippss  wwiitthh  tthheeiirr  cclliieenntt  oorrggaanniizzaattiioonnss..  FFiinnaallllyy,,  cceerrttaaiinn  oorrggaanniizzaattiioonnss  wwiitthh  

ssoopphhiissttiiccaatteedd  HHRR  pprraaccttiicceess  hhaavvee  iiddeennttiiffiieedd  tthheerree  iiss  aa  ssttrraatteeggiicc  aaddvvaannttaaggee  iinn  

oouuttssoouurrcciinngg  ccoommpplleettee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ffoorr  aallll  wwoorrkkffoorrccee  pprrooccuurreemmeenntt  ttoo  oonnee  oorr  mmoorree  

tthhiirrdd--ppaarrttyy  rreeccrruuiittmmeenntt  aaggeenncciieess  oorr  ccoonnssuullttaanncciieess..  IInn  tthhee  mmoosstt  ssoopphhiissttiiccaatteedd  ooff  

tthheessee  aarrrraannggeemmeennttss  tthhee  eexxtteerrnnaall  rreeccrruuiittmmeenntt  sseerrvviicceess  pprroovviiddeerr  mmaayy  nnoott  oonnllyy  

pphhyyssiiccaallllyy  llooccaattee,,  oorr  „„eemmbbeedd‟‟,,  tthheeiirr  rreessoouurrccee  tteeaamm((ss))  wwiitthhiinn  tthhee  cclliieenntt  

oorrggaanniizzaattiioonn''ss  ooffffiicceess  bbuutt  wwiillll  wwoorrkk  iinn  ttaannddeemm  wwiitthh  tthhee  sseenniioorr  hhuummaann  rreessoouurrccee  

mmaannaaggeemmeenntt  tteeaamm  iinn  ddeevveellooppiinngg  tthhee  lloonnggeerr--tteerrmm  HHRR  rreessoouurrccee  ssttrraatteeggyy  aanndd  ppllaann..  

  
11..1122  MMooddeerrnn  ccoonncceepptt  ooff  hhuummaann  

rreessoouurrcceess  

  
TThhoouugghh  hhuummaann  rreessoouurrcceess  hhaavvee  bbeeeenn  ppaarrtt  ooff  bbuussiinneessss  aanndd  oorrggaanniizzaattiioonnss  ssiinnccee  

tthhee  ffiirrsstt  ddaayyss  ooff  aaggrriiccuullttuurree,,  tthhee  mmooddeerrnn  ccoonncceepptt  ooff  hhuummaann  rreessoouurrcceess  bbeeggaann  iinn  

rreeaaccttiioonn  ttoo  tthhee  eeffffiicciieennccyy  ffooccuuss  ooff  TTaayylloorriissmm  iinn  tthhee  eeaarrllyy  11990000ss..  BByy  11992200,,  

http://en.wikipedia.org/wiki/Job_centre
http://en.wikipedia.org/wiki/Employment_agency
http://en.wikipedia.org/wiki/Executive_%28management%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Senior_management
http://en.wikipedia.org/wiki/Headhunting
http://en.wikipedia.org/wiki/Recruitment_Process_Outsourcing
http://en.wikipedia.org/wiki/Taylorism
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ppssyycchhoollooggiissttss  aanndd  eemmppllooyymmeenntt  eexxppeerrttss  iinn  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess  ssttaarrtteedd  tthhee  hhuummaann  

rreellaattiioonnss  mmoovveemmeenntt,,  wwhhiicchh  vviieewweedd  wwoorrkkeerrss  iinn  tteerrmmss  ooff  tthheeiirr  ppssyycchhoollooggyy  aanndd  ffiitt  

wwiitthh  ccoommppaanniieess,,  rraatthheerr  tthhaann  aass  iinntteerrcchhaannggeeaabbllee  ppaarrttss..  TThhiiss  mmoovveemmeenntt  ggrreeww  

tthhrroouugghhoouutt  tthhee  mmiiddddllee  ooff  tthhee  2200tthh  cceennttuurryy,,  ppllaacciinngg  eemmpphhaassiiss  oonn  hhooww  lleeaaddeerrsshhiipp,,  

ccoohheessiioonn,,  aanndd  llooyyaallttyy  ppllaayyeedd  iimmppoorrttaanntt  rroolleess  iinn  oorrggaanniizzaattiioonnaall  ssuucccceessss..  AAlltthhoouugghh  

tthhiiss  vviieeww  wwaass  iinnccrreeaassiinnggllyy  cchhaalllleennggeedd  bbyy  mmoorree  qquuaannttiittaattiivveellyy  rriiggoorroouuss  aanndd  lleessss  

""ssoofftt""  mmaannaaggeemmeenntt  tteecchhnniiqquueess  iinn  tthhee  11996600ss  aanndd  bbeeyyoonndd,,  hhuummaann  rreessoouurrcceess  

ddeevveellooppmmeenntt  hhaadd  ggaaiinneedd  aa  ppeerrmmaanneenntt  rroollee  wwiitthhiinn  oorrggaanniizzaattiioonnss,,  aaggeenncciieess  aanndd  

nnaattiioonnss,,  iinnccrreeaassiinnggllyy  aass  nnoott  oonnllyy  aann  aaccaaddeemmiicc  ddiisscciipplliinnee,,  bbuutt  aass  aa  cceennttrraall  tthheemmee  

iinn  ddeevveellooppmmeenntt  ppoolliiccyy..  

  
11..1133  BBaannkk  

  
AA  bbaannkk  iiss  aa  ffiinnaanncciiaall  iinnssttiittuuttiioonn  lliicceennsseedd  bbyy  aa  ggoovveerrnnmmeenntt..  IIttss  pprriimmaarryy  aaccttiivviittiieess  

iinncclluuddee  pprroovviiddiinngg  ffiinnaanncciiaall  sseerrvviicceess  ttoo  ccuussttoommeerrss  wwhhiillee  eennrriicchhiinngg  iittss  iinnvveessttoorrss..  

MMaannyy  ffiinnaanncciiaall  aaccttiivviittiieess  wweerree  aalllloowweedd  oovveerr  ttiimmee..  FFoorr  eexxaammppllee  bbaannkkss  aarree  

iimmppoorrttaanntt  ppllaayyeerrss  iinn  ffiinnaanncciiaall  mmaarrkkeettss  aanndd  ooffffeerr  ffiinnaanncciiaall  sseerrvviicceess  ssuucchh  aass  

iinnvveessttmmeenntt  ffuunnddss..  IInn  ssoommee  ccoouunnttrriieess  ssuucchh  aass  GGeerrmmaannyy,,  bbaannkkss  hhaavvee  hhiissttoorriiccaallllyy  

oowwnneedd  mmaajjoorr  ssttaakkeess  iinn  iinndduussttrriiaall  ccoorrppoorraattiioonnss  wwhhiillee  iinn  ootthheerr  ccoouunnttrriieess  ssuucchh  aass  tthhee  

UUnniitteedd  SSttaatteess  bbaannkkss  aarree  pprroohhiibbiitteedd  ffrroomm  oowwnniinngg  nnoonn--ffiinnaanncciiaall  ccoommppaanniieess..  IInn  

JJaappaann,,  bbaannkkss  aarree  uussuuaallllyy  tthhee  nneexxuuss  ooff  aa  ccrroossss--sshhaarree  hhoollddiinngg  eennttiittyy  kknnoowwnn  aass  tthhee  

zzaaiibbaattssuu..  IInn  FFrraannccee,,  bbaanncc  aassssuurraannccee  iiss  pprreevvaalleenntt,,  aass  mmoosstt  bbaannkkss  ooffffeerr  iinnssuurraannccee  

sseerrvviicceess  ((aanndd  nnooww  rreeaall  eessttaattee  sseerrvviicceess))  ttoo  tthheeiirr  cclliieennttss..  

http://en.wikipedia.org/wiki/United_States
http://en.wikipedia.org/wiki/Human_relations
http://en.wikipedia.org/wiki/Human_relations
http://en.wikipedia.org/wiki/Psychology
http://en.wikipedia.org/wiki/Leadership
http://en.wikipedia.org/wiki/Government
http://en.wikipedia.org/wiki/Germany
http://en.wikipedia.org/wiki/United_States
http://en.wikipedia.org/wiki/Japan
http://en.wikipedia.org/wiki/Zaibatsu
http://en.wikipedia.org/wiki/France
http://en.wikipedia.org/wiki/Bancassurance
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TThhee  lleevveell  ooff  ggoovveerrnnmmeenntt  rreegguullaattiioonn  ooff  tthhee  bbaannkkiinngg  iinndduussttrryy  vvaarriieess  wwiiddeellyy,,  wwiitthh  

ccoouunnttrriieess  ssuucchh  aass  IIcceellaanndd,,  hhaavviinngg  rreellaattiivveellyy  lliigghhtt  rreegguullaattiioonn  ooff  tthhee  bbaannkkiinngg  sseeccttoorr,,  

aanndd  ccoouunnttrriieess  ssuucchh  aass  CChhiinnaa  hhaavviinngg  aa  wwiiddee  vvaarriieettyy  rreegguullaattiioonnss  bbuutt  nnoo  ssyysstteemmaattiicc  

pprroocceessss  tthhaatt  ccaann  bbee  ffoolllloowweedd  ttyyppiiccaall  ooff  aa  ccoommmmuunniisstt  ssyysstteemm..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Government
http://en.wikipedia.org/wiki/Regulation
http://en.wikipedia.org/wiki/Iceland
http://en.wikipedia.org/wiki/China
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CChhaapptteerr  TTwwoo  

  

OOrriieennttaattiioonn  ooff  tthhee  RReeppoorrtt  
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22..11  BBaacckkggrroouunndd  

  
OOnn  tthhee  MMBBAA  pprrooggrraamm  II  wwaass  aassssiiggnneedd  ttoo  ssuubbmmiitt  aa  tteerrmm  ppaappeerr  oonn  aannyy  ccoommppaannyy‟‟ss  

HHuummaann  RReessoouurrccee  pprraaccttiicceess  iinn  rreeaall  lliiffee..  II  hhaavvee  cchhoosseenn  BBRRAACC  BBaannkk  wwhhiicchh  iiss  

bbaassiiccaallllyy  aa  llooccaall  ggaarrmmeennttss  pprroodduucciinngg  ccoommppaannyy  ffoorr  oouurr  aassssiiggnneedd  jjoobb..      

  
22..22  OObbjjeeccttiivvee  ooff  tthhee  RReeppoorrtt::  

  
22..22..11..  PPrriimmaarryy  oobbjjeeccttiivvee::  

 

  TThhiiss  rreeppoorrtt  iiss  ttoo  pprroovviiddee  aa  ggeenneerraall  ddeessccrriippttiioonn  ooff  tthhee  iinniittiiaall  aanndd  pprreesseenntt  ssttaattuuss  

ooff  BBRRAACC  BBaannkk  LLiimmiitteedd  aanndd  oovveerraallll  HHuummaann  RReessoouurrcceess  PPrraaccttiiccee  ooff  BBRRAACC  BBaannkk  

LLiimmiitteedd..  

  
22..22..22..  SSeeccoonnddaarryy  oobbjjeeccttiivveess::  

  
MMaaiinn  oobbjjeeccttiivveess  ooff  mmyy  rreeppoorrtt  aarree::  

  TToo  kknnooww  tthhee  HHuummaann  RReessoouurrccee  pprraaccttiicceess  iinn  rreeaall  lliiffee..  

  TToo  kknnooww  tthhee  HHuummaann  rreessoouurrccee  pprraaccttiicceess  ooff  aa  ppaarrttiiccuullaarr  ccoommppaannyy..  

  TToo  rreellaattee  oouurr  lleeaarrnneedd  ttooppiiccss  wwiitthh  pprraaccttiiccaall  aaccttiivviittiieess  ooff  aa  ccoommppaannyy..  

  TToo  ddeetteerrmmiinnee  iinn  hhuummaann  rreessoouurrccee  pprraaccttiicceess  wwhheetthheerr  tthheerree  iiss  aannyy  pprroobblleemm  oorr  

nnoott..  

  IIff  tthheerree  iiss  pprroobblleemm  tthheenn  ggiivviinngg  tthhee  ssoolluuttiioonn..        
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22..33  MMeetthhooddoollooggyy  

  
TToo  ccoommpplleettee  tthhee  ppaappeerr  bbootthh  pprriimmaarryy  aanndd  sseeccoonnddaarryy  ddaattaa  wweerree  rreeqquuiirreedd..  

IInntteerrvviieewwiinngg  tthhee  eemmppllooyyeeeess  ooff  tthhee  ccoommppaannyy  ccoolllleecctteedd  pprriimmaarryy  ddaattaa  aanndd  

sseeccoonnddaarryy  ddaattaa  wweerree  ccoolllleecctteedd  ffrroomm  ccoommppaannyy‟‟ss  ddooccuummeennttss,,  wweebb  ssiitteess  aanndd  bbooookkss..  

  
22..44  SSccooppee  

  
TThhiiss  ppaappeerr  iiss  bbaassiiccaallllyy  pprreeppaarreedd  ttoo  ccoovveerr  tthhee  rreeaall  lliiffee  pprraaccttiicceess  iinn  hhuummaann  rreessoouurrccee  

ddeeppaarrttmmeenntt  ooff  BBRRAACC  BBaannkk..  BBuutt  FFoorr  tthhee  ttiimmee  ccoonnssttrraaiinntt  aanndd  ttoo  ddoo  ddeettaaiill  oonn  tthhee  

ttooppiicc  II  oonnllyy  ddiidd  tthhiiss  tteerrmm  ppaappeerr  oonn  sseelleeccttiioonn  &&  rreeccrruuiittiinngg  aanndd  ccoommppeennssaattiioonn  

pprroocceessss  ooff  BBRRAACC  BBaannkk..  SSoo,,  oonnllyy  sseelleeccttiioonn  &&  rreeccrruuiittiinngg  aanndd  ccoommppeennssaattiioonn  

pprroocceessss  iiss  iinn  tthhee  rreeppoorrtt,,  nnootthhiinngg  eellssee..  

  
22..55  LLiimmiittaattiioonnss  

  
AAtt  ffiirrsstt,,  II  wwaanntt  ttoo  ddoo  oouurr  rreeppoorrtt  oonn  OOllyymmppiicc  ggrroouupp;;  wwee  wweenntt  tthheerree  aanndd  ffoouunndd  tthhaatt  

tthheeyy  aarree  nnoott  wwiilllliinngg  ttoo  ggiivvee  iinnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  tthheeiirr  HHRR  ddeeppaarrttmmeenntt  aanndd  tthhee  HHRR  

ddeeppaarrttmmeenntt  ooff  tthhee  oorrggaanniizzaattiioonn  iiss  nnoott  ssttrruuccttuurreedd  aallssoo..  TThheenn  II  cchhaannggee  oouurr  

oorrggaanniizzaattiioonn  aanndd  wwee  cchhoooossee  BBRRAACC  BBaannkk  aass  ssaammppllee..  BBuutt  bbyy  tthhaatt  ttiimmee,,  II  lloosstt  

aallmmoosstt  hhaallff  ooff  oouurr  ggiivveenn  ttiimmee..  
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CChhaapptteerr  TThhrreeee  

  

BBaacckkggrroouunndd  ooff  tthhee  oorrggaanniizzaattiioonn  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



      

  

PPaaggee  2299  ooff  9900 

33..11  BBaannkkiinngg  SSeeccttoorr  iinn  BBaannggllaaddeesshh::    

  
IInn  11997711,,  BBaannggllaaddeesshh,,  wwhhiicchh  wwaass  EEaasstt  PPaakkiissttaann,,  eemmeerrggeedd  aass  aann  iinnddeeppeennddeenntt  

ccoouunnttrryy..  IItt  iimmmmeeddiiaatteellyy  nnaattiioonnaalliizzeedd  aallll  tthhee  bbaannkkss  eexxcceeppttiinngg  33  ffoorreeiiggnn  bbaannkkss..  SSiixx  

nnaattiioonnaalliizzeedd  bbaannkkss  wweerree  tthhuuss  ffoorrmmeedd..  IInn  11998833  aa  nneeww  iinndduussttrriiaall  ppoolliiccyy  wwaass  

iimmpplleemmeenntteedd  aalllloowwiinngg  pprriivvaattee  sseeccttoorr  ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  iinndduussttrriiaalliizzaattiioonn..  AAss  aa  ppaarrtt  ooff  

tthhiiss  pprroocceessss,,  ttwwoo  nnaattiioonnaalliizzeedd  ccoommmmeerrcciiaall  bbaannkkss  wweerree  aaggaaiinn  ddeennaattiioonnaalliizzeedd  aanndd  

aa  nnuummbbeerr  ooff  pprriivvaattee  ccoommmmeerrcciiaall  bbaannkkss  wweerree  aalllloowweedd  ooppeerraattiinngg..    

  
BBaannkkss  ppllaayy  aa  vveerryy  iimmppoorrttaanntt  rroollee  iinn  iimmppoorrttaanntt  rroollee  iinn  iinntteerrnnaattiioonnaall  ttrraaddee..  NNooww  aa  

ddaayy  nnoo  ccoouunnttrryy  ccaann  tthhrriivvee  wwiitthhoouutt  iinntteerrnnaattiioonnaall  ttrraaddee..  MMoorreeoovveerr  bbaannkkss  pprroovviiddee  

ssoommee  ootthheerr  nnoonn--ttrraaddiittiioonnaall  sseerrvviicceess  lliikkee  ffaaccttoorriinngg,,  iissssuuiinngg  gguuaarraanntteeeess;;  wwhheenn  aarree  

vveerryy  mmuucchh  ssuuppppoorrttiivvee  ttoo  mmooddeemm  bbuussiinneessss..    

  
33..22  BBRRAACC  BBaannkk  LLiimmiitteedd  PPrrooffiillee::    

  
AA  ffuullllyy  ooppeerraattiioonnaall  ccoommmmeerrcciiaall  BBaannkk,,  BBRRAACC  BBaannkk  ffooccuusseess  oonn  ppeerruussiinngg  

uunneexxpplloorreedd  mmaarrkkeett  nniicchheess  iinn  tthhee  SSmmaallll  aanndd  MMeeddiiuumm  EEnntteerrpprriissee  BBuussiinneessss,,  wwhhiicchh  

hhiitthheerrttoo  hhaass  rreemmaaiinneedd  llaarrggeellyy  uunnttaappppeedd  wwiitthhiinn  tthhee  ccoouunnttrryy,,  tthhee  BBaannkk  hhaass  pprroovviiddee  

ssuuppppoorrtt  ttoo  mmoorree  tthhaann  110000000000  SSmmaallll  aanndd  MMeeddiiuumm  EEnntteerrpprriissee..    SSiinnccee  iinncceeppttiioonn  iinn  

JJuullyy  22000011  tthhee  bbaannkkss  ffoooottpprriinntt  hhaass  ggrroowwnn  ttoo  3366  bbrraanncchheess,,  442277  uunniitt  ooffffiicceess  aanndd  

mmoorree  tthhaann  7755  AATTMMss  aaccrroossss  tthhee  ccoouunnttrryy..    

TThhee  bbaannkkss  ooppeerraattee  uunnddeerr  aa  ““ddoouubbllee  bboottttoomm  lliinnee””  aaggeennddaa  wwhheerree  pprrooffiitt  aanndd  ssoocciiaall  

rreessppoonnssiibbiilliittyy  ttoo  hhaanndd  iinn  hhaanndd  aass  iitt  ssttrriivveess  ttoowwaarrddss  aa  ppoovveerrttyy  ffrreeee,,  eennlliigghhtteenneedd  

BBaannggllaaddeesshh..  
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BBRRAACC  bbaannkk  LLiimmiitteedd,,  wwiitthh  iinnssttiittuuttiioonnaall  sshhaarreehhoollddiinngg  bbyy  BBRRAACC,,  IInntteerrnnaattiioonnaall  

FFiinnaannccee  CCoorrppoorraattiioonn  ((IIFFCC))  aanndd  SShhoorreeccaapp  IInntteerrnnaattiioonnaall,,  hhaass  bbeeeenn  tthhee  ffaasstteesstt  

ggrroowwiinngg  bbaannkk  ffoorr  llaasstt  sseevveerraall  yyeeaarrss..  

  
33..33  SShhaarreehhoollddiinngg  SSttrruuccttuurree::    

  
NNaammee  ooff  SShhaarree  HHoollddeerrss  %%  ooff  SShhaarree  

BBRRAACC  3311..774455%%  

IInntteerrnnaattiioonnaall  FFiinnaannccee  CCoorrppoorraattiioonn  99..5500%%  

SShhoorreeCCaapp  IInntteerrnnaattiioonnaall  LLiimmiitteedd  88..7755%%  

NNoonn--RReessiiddeenntt  BBaannggllaaddeesshhii  00..4477%%  

MMuuttuuaall  FFuunnddss  22..4422%%  

IInnssttiittuuttiioonnss  aanndd  GGeenneerraall  PPuubblliicc  4477..1111%%  

OOtthheerrss  00..0066%%  

  
33..44  VViissiioonn::    

  
BBuuiillddiinngg  aa  pprrooffiittaabbllee  aanndd  ssoocciiaallllyy  rreessppoonnssiibbllee  ffiinnaanncciiaall  iinnssttiittuuttiioonn  ffooccuusseedd  oonn  

MMaarrkkeettss  aanndd  BBuussiinneessss  wwiitthh  ggrroowwtthh  ppootteennttiiaall,,  tthheerreebbyy  aassssiissttiinngg  BBRRAACC  aanndd  ootthheerr  

ssttaakkeehhoollddeerrss  bbuuiilldd  aa  ““JJuusstt,,  eennlliigghhtteenneedd,,  hheeaalltthhyy,,  ddeemmooccrraattiicc  aanndd  ppoovveerrttyy  ffrreeee  

BBaannggllaaddeesshh””..  
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33..55  MMiissssiioonn::    

  
  BBRRAACC  bbaannkk  wwiillll  aaddhheerree  ttoo  pprrooffeessssiioonnaall  aanndd  eetthhiiccaall  bbuussiinneessss  pprriinncciipplleess  aanndd  

iinntteerrnnaattiioonnaallllyy  aacccceeppttaabbllee  bbaannkkiinngg  aanndd  aaccccoouunnttiinngg  ssttaannddaarrddss..  

  SSuussttaaiinneedd  GGrroowwtthh  iinn  SSmmaallll  aanndd  MMeeddiiuumm  sseeccttoorr,,  ccoonnttiinnuuoouuss  llooww  ccoosstt  

ddeeppoossiitt  ggrroowwtthh  wwiitthh  ccoonnttrroolllleedd  ggrroowwtthh  iinn  rreettaaiinneedd  AAsssseettss..  

  AAcchhiieevvee  eeffffiicciieenntt  ssyynneerrggiieess  bbeettwweeeenn  tthhee  bbrraanncchheess,,  SSMMEE  uunniitt  ooffffiicceess  aanndd  BBRRAACC  

ffiieelldd  ooffffiicceess  ffoorr  ddeelliivveerryy  ooff  RReemmiittttaannccee  aanndd  BBaannkkss  ootthheerr  pprroodduuccttss  aanndd  sseerrvviicceess  

  MMaannaaggee  vvaarriioouuss  lliinneess  ooff  bbuussiinneessss  iinn  ffuullllyy  ccoonnttrroolllleedd  eennvviirroonnmmeenntt  wwiitthh  nnoo  

ccoommpprroommiissee  oonn  sseerrvviiccee  qquuaalliittyy  

  KKeeeepp  aa  ddiivveerrssee,,  ffaarr--fflluunngg  tteeaamm  ffuullllyy  mmoottiivvaatteedd  aanndd  ddrriivveenn  ttoowwaarrddss  

mmaatteerriiaalliizziinngg  tthhee  bbaannkk‟‟ss  vviissiioonn  iinnttoo  rreeaalliittyy..  

  
33..66  VVaalluueess::    

  
  OOuurr  ssttrreennggtthh  eemmaannaatteess  ffrroomm  oouurr  oowwnneerr--  BBRRAACC  aanndd  wwee  hhoolldd  tthhee  ffoolllloowwiinngg  

vvaalluueess  ttoo  gguuiiddee  uuss  aass  wwee  ddoo  oouurr  jjoobbss..  

  CCrreeaattiinngg  aann  hhoonneesstt,,  ooppeenn  aanndd  eennaabblliinngg  eennvviirroonnmmeenntt..    

  HHaavvee  aa  ssttrroonngg  ccuussttoommeerr  ffooccuuss  aanndd  bbuuiilldd  rreellaattiioonnsshhiippss  bbaasseedd  oonn  iinntteeggrriittyy,,  

ssuuppeerriioorr  sseerrvviiccee  aanndd  mmuuttuuaall  bbeenneeffiitt..    

  SSttrriivvee  ffoorr  pprrooffiitt  aanndd  ssoouunndd  ggrroowwtthh  

  WWoorrkk  aass  tteeaamm  ttoo  sseerrvvee  tthhee  bbeesstt  iinntteerreesstt  ooff  oouurr  oowwnneerrss..  

  RReelleennttlleessss  iinn  ppuurrssuuiitt  ooff  bbuussiinneessss  iinnnnoovvaattiioonn  aanndd  iimmpprroovveemmeenntt..  

  RReessppoonnssiibbllee,,  ttrruussttwwoorrtthhyy  aanndd  llaaww--aabbiiddiinngg  iinn  aallll  tthhaatt  wwee  ddoo..  
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33..77  BBooaarrdd  ooff  DDiirreeccttoorrss::    

  

MMrr..  MMuuhhaammmmaadd  AA..  ((RRuummeeee))  AAllii  

CChhaaiirrmmaann  

MMrr..  SShhiibb  NNaarraayyaann  KKaaiirryy  

DDiirreeccttoorr  

MMrr..  QQuuaazzii  MMdd..SShhaarriiffuull  AAllaa  

DDiirreeccttoorr  

  

MMss..  NNiihhaadd  KKaabbiirr    

DDiirreeccttoorr  ((IInnddeeppeennddeenntt))  

  

MMrr..  MMaarrkk  AA..  CCooffffeeyy  ((NNoommiinnaatteedd  bbyy  

SShhoorreeCCaapp  IInntteerrnnaattiioonnaall  LLiimmiitteedd))    

DDiirreeccttoorr  

  

DDrr..  HHaaffiizz  GG..AA..  SSiiddddiiqqii  

DDiirreeccttoorr  

MMss..  TTaammaarraa  HHaassaann  AAbbeedd  

DDiirreeccttoorr  

MMrr..  AA..  EE..  AA..  MMuuhhaaiimmeenn  

MMaannaaggiinngg  DDiirreeccttoorr  aanndd  CCEEOO  
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33..88  MMaannaaggeemmeenntt  TTeeaamm::    

  

MMrr..  AA..  EE..  AA..  MMuuhhaaiimmeenn  

MMaannaaggiinngg  DDiirreeccttoorr  &&  CCEEOO  

MMrr..  SSyyeedd  MMaahhbbuubbuurr  RRaahhmmaann  

DDeeppuuttyy  MMaannaaggiinngg  DDiirreeccttoorr    

MMrr..  MMoohhaammmmaadd  MMaammdduudduurr  RRaasshhiidd  

DDeeppuuttyy  MMaannaaggiinngg  DDiirreeccttoorr  

MMrr..  TTaarriiqquuee  AA  BBhhuuiiyyaann    

CChhiieeff  IInnffoorrmmaattiioonn  OOffffiicceerr  

MMrr..  NNaabbiill  MMuussttaaffiizzuurr  RRaahhmmaann  

CChhiieeff  CCrreeddiitt  OOffffiicceerr  

MMrr..  SSyyeedd  FFaarriidduull  IIssllaamm    

HHeeaadd  ooff  SSMMEE  BBaannkkiinngg  

MMrr..  RRaaiiss  UUddddiinn  AAhhmmaadd  

CCoommppaannyy  SSeeccrreettaarryy  &&  

HHeeaadd  ooff  LLeeggaall,,  RReegguullaattoorryy  &&  IInntteerrnnaall  

CCoonnttrrooll  

MMss..  TTaahhnniiyyaatt  AAhhmmeedd  KKaarriimm    

HHeeaadd  ooff  HHuummaann  RReessoouurrcceess  DDiivviissiioonn  

MMrr..  MMoohhaammmmeedd  RRaahhmmaatt  PPaasshhaa    

HHeeaadd  ooff  TTrreeaassuurryy  &&  FFiinnaanncciiaall  

IInnssttiittuuttiioonnss  

MMrr..  ZZeeeesshhaann  KKiinnggsshhuukk  HHuuqq    

HHeeaadd  ooff  CCoorrppoorraattee  AAffffaaiirrss  



      

  

PPaaggee  3344  ooff  9900 

MMrr..  KKhhwwaajjaa  SShhaahhrriiaarr    

HHeeaadd  ooff  CCoorrppoorraattee  BBaannkkiinngg  

MMrr..  SShhaahh  AAllaamm  BBhhuuiiyyaann  

HHeeaadd  ooff  OOppeerraattiioonnss  

MMrr..  MMdd..  SSaarrwwaarr  AAhhmmeedd    

HHeeaadd  ooff  IImmppaaiirreedd  AAsssseett  

MMaannaaggeemmeenntt  

MMrr..  FFiirroozz  AAhhmmeedd  KKhhaann  

HHeeaadd  ooff  RReettaaiill  BBaannkkiinngg  

  
33..99  CCoorrppoorraattee  SSoocciiaall  RReessppoonnssiibbiilliittyy::    

  
  

BBRRAACC  BBaannkk  aanndd  IICCDDDDRR,,BB  rreepprreesseennttaattiivveess  iinnaauugguurraatteedd  BBRRAACC  BBaannkk  SShhoorrtt  SSttaayy  

WWaarrdd  aatt  DDhhaakkaa  HHoossppiittaall  ooff  IICCDDDDRR,,BB..  IIttss  DDhhaakkaa  aanndd  MMaattllaabb  hhoossppiittaallss  pprroovviiddee  ffrreeee  

ttrreeaattmmeenntt  ttoo  11112200,,000000  ppaattiieennttss  eeaacchh  yyeeaarr  wwiitthh  aa  ccoommmmiittmmeenntt  ttoo  nnoott  ttoo  ttuurrnn  aawwaayy  

aannyyoonnee  aarrrriivviinngg  ffoorr  ttrreeaattmmeenntt..  IInn  tthhee  ppaasstt,,  aaccccoommmmooddaattiinngg  tthheessee  ppaattiieennttss  

rreeqquuiirreedd  tthhee  uussee  ooff  tteennttss  aass  tteemmppoorraarryy  wwaarrddss..  

WWiitthh  tthhee  ssuuppppoorrtt  ooff  BBRRAACC  BBaannkk  LLiimmiitteedd  tthhee  sshhoorrtt  ssttaayy  wwaarrdd  hhaass  bbeeeenn  rreennoovvaatteedd  

wwiitthh  ffuullll  aaiirr  ccoonnddiittiioonniinngg,,  nneeww  wwaasshhrroooommss,,  hhaanndd  wwaasshhiinngg  ssiinnkkss,,  ssuurrrroouunnddiinngg  wwaallllss  

aanndd  uuppggrraaddeedd  fflloooorrss  aanndd  cceeiilliinnggss..  IInn  tthhiiss  rreeggaarrdd  BBRRAACC  BBaannkk  aass  ppaarrtt  ooff  tthheeiirr  CCSSRR  

aaccttiivviittyy  ccoonnttrriibbuutteedd  TTkk..2233,,3399,,338888  ttoo  ddeevveelloopp  tthhee  nneeww  BBRRAACC  BBaannkk  SShhoorrtt  SSttaayy  WWaarrdd..  

  
MMrr..  MMuuhhaammmmaadd  AA..  ((RRuummeeee))  AAllii,,  CChhaaiirrmmaann,,  BBRRAACC  BBaannkk  LLiimmiitteedd,,  ffoorrmmaallllyy  

iinnaauugguurraatteedd  tthhee  nneeww  BBRRAACC  BBaannkk  SShhoorrtt  SSttaayy  WWaarrdd  aatt  aa  cceerreemmoonnyy..  IInn  hhiiss  ssppeeeecchh,,  
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MMrr..  MMuuhhaammmmaadd  AA..  ((RRuummeeee))  AAllii  mmeennttiioonneedd  tthhaatt  BBRRAACC  BBaannkk  aanndd  IICCDDDDRR,,BB  hhaass  aa  

lloonngg--ssttaannddiinngg  rreellaattiioonnsshhiipp  ooff  ccoollllaabboorraattiioonn  aanndd  mmuuttuuaall  uunnddeerrssttaannddiinngg  aanndd  BBRRAACC  

BBaannkk  iiss  pprroouudd  ttoo  bbee  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  IICCDDDDRR,,BB  ttoo  ssuuppppoorrtt  tthhee  uunnddeerrpprriivviilleeggeedd  

ppeeooppllee  ooff  BBaannggllaaddeesshh..  

  
AAmmoonngg  ootthheerr  sseenniioorr  ooffffiicciiaallss,,  MMrr..  AA..EE..AA..  MMuuhhaaiimmeenn,,  MMaannaaggiinngg  DDiirreeccttoorr  &&  CCEEOO,,  BBRRAACC  

BBaannkk,,  DDrr..  AAlleejjaannddrroo  CCrraavviioottoo,,  EExxeeccuuttiivvee  DDiirreeccttoorr,,  IICCDDDDRR,,BB,,  aanndd  DDrr..  MMaarrkk  PPiieettrroonnii,,  

AAddmmiinniissttrraattoorr,,  DDhhaakkaa  HHoossppiittaall,,  IICCDDDDRR,,BB  wweerree  aallssoo  pprreesseenntt  iinn  tthhaatt  ooccccaassiioonn..  

  

33..1100  AAcchhiieevveemmeennttss::    

  
33..1100..11  DDHHLL––DDaaiillyy  SSttaarr  BBaannggllaaddeesshh  BBuussiinneessss  AAwwaarrddss  22000088  

  

  

BBRRAACC  BBaannkk  rreecceeiivveedd  tthhee  pprreessttiiggiioouuss  BBuussiinneessss  AAwwaarrdd  ssttyylleedd  DDHHLL--DDaaiillyy  SSttaarr  

BBaannggllaaddeesshh  BBuussiinneessss  AAwwaarrddss  22000088  aass  „„BBeesstt  FFiinnaanncciiaall  IInnssttiittuuttiioonn  ooff  tthhee  YYeeaarr‟‟  ffoorr  

iittss  iinnnnoovvaattiioonn  iinn  pprroodduuccttss,,  sseerrvviicceess,,  ffiinnaanncciiaall  ppeerrffoorrmmaannccee//  pprroodduuccttiivviittyy,,  ccoommppaannyy  

mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ttoo  BBaannggllaaddeesshh‟‟ss  ddeevveellooppmmeenntt..  BBRRAACC  BBaannkk  iiss  aa  ffuullll  

fflleeddggeedd  ccoommmmeerrcciiaall  bbaannkk;;  yyeett,,  iitt  hhaass  ssiiggnniiffiiccaannttllyy  ccoonnttrriibbuutteedd  iinn  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  

ooff  SSMMEE  sseeccttoorr  bbyy  ccrreeaattiinngg  aa  uunniiqquuee  mmooddeell  ooff  ccoollllaatteerraall  ffrreeee  SSMMEE  lleennddiinngg,,  wwhhiicchh  

eennaabblleedd  tthhee  SSMMEE  eennttrreepprreenneeuurrss  ((tthhee  mmiissssiinngg  mmiiddddllee))  ttoo  ggeett  eeaassyy  aacccceessss  ttoo  

ffiinnaannccee..  FFuurrtthheerrmmoorree,,  wwiitthh  iittss  wwiiddee  ddiissttrriibbuuttiioonn  nneettwwoorrkk,,  BBRRAACC  BBaannkk  rreeaacchheedd  tthhee  

ggrreeaatteerr  ppooppuullaattiioonn  eevveenn  aatt  tthhee  ddiissttaanntt  ccoorrnneerrss  ooff  BBaannggllaaddeesshh..  
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OOnn  bbeehhaallff  ooff  tthhee  BBaannkk,,  MMrr..  MMuuhhaammmmaadd  AA..  ((RRuummeeee))  AAllii,,  CChhaaiirrmmaann  ooff  BBRRAACC  BBaannkk  

LLiimmiitteedd  rreecceeiivveedd  tthhee  aawwaarrdd  ffrroomm  DDrr..  SSaalleehh  UUddddiinn  AAhhmmeedd,,  GGoovveerrnnoorr,,  BBaannggllaaddeesshh  

BBaannkk  aanndd  tthhee  cchhiieeff  gguueesstt  ooff  tthhee  aawwaarrdd  ggiivviinngg  cceerreemmoonnyy..    

  

33..1100..22  BBRRAACC  BBaannkk  rreecceeiivveedd  NNaattiioonnaall  AAwwaarrdd  aass  tthhee  HHiigghheesstt  VVAATT  

ppaayyeerr  ffoorr  tthhee  ffiinnaanncciiaall  yyeeaarr  22000077--22000088::    

  

BBRRAACC  BBaannkk  LLiimmiitteedd  hhaass  rreecceennttllyy  rreecceeiivveedd  tthhee  pprreessttiiggiioouuss  aawwaarrdd  ffoorr  bbeeiinngg  tthhee  
hhiigghheesstt  VVAATT  ppaayyiinngg  oorrggaanniizzaattiioonn  iinn  nnaattiioonnaall  lleevveell  iinn  sseerrvviiccee  iinndduussttrryy..  
  
DDrr..  AABBMM  MMiirrzzaa  AAzziizzuull  HHaaqquuee  HHoonnoorraabbllee  AAddvviisseerr  FFiinnaannccee  &&  PPllaannnniinngg  MMiinniissttrryy,,  
GGoovvtt..  ooff  PPeeooppllee‟‟ss  RReeppuubblliicc  ooff  BBaannggllaaddeesshh,,  hhaannddeedd  oovveerr  tthhee  aawwaarrdd  &&  ccrreesstt  ttoo  
BBRRAACC  BBaannkk  LLiimmiitteedd  aatt  aa  cceerreemmoonnyy  hheelldd  iinn  OOssmmaannii  SSmmrriittii  MMiilloonnaayyaattoonn..    
  
33..99..33  BBRRAACC  BBaannkk  rreecceeiivveedd  IICCAABB  NNaattiioonnaall  AAwwaarrdd::    

  

BBRRAACC  BBaannkk  LLiimmiitteedd  hhaass  bbeeeenn  aawwaarrddeedd  IICCAABB  NNaattiioonnaall  AAwwaarrdd  ffrroomm  IInnssttiittuuttee  ooff  

CChhaarrtteerreedd  AAccccoouunnttaannttss  ooff  BBaannggllaaddeesshh  ((IICCAABB))  ffoorr  oonnee  ooff  tthhee  BBeesstt  PPuubblliisshheedd  

AAccccoouunnttss  &&  RReeppoorrttss  22000077  rreecceennttllyy..  

  
DDrr..  AA..  BB..  MMiirrzzaa  MMdd..  AAzziizzuull  HHaaqquuee  ffoorrmmeerr  AAddvviisseerr  FFiinnaannccee  &&  PPllaannnniinngg  MMiinniissttrryy,,  

GGoovvtt..  ooff  PPeeooppllee‟‟ss  RReeppuubblliicc  ooff  BBaannggllaaddeesshh,,  hhaannddeedd  oovveerr  tthhee  aawwaarrdd  ttoo  BBRRAACC  BBaannkk  

LLiimmiitteedd  aatt  aa  cceerreemmoonnyy  hheelldd  iinn  BBaannggllaaddeesshh--CChhiinnaa  FFrriieennddsshhiipp  CCoonnffeerreennccee  CCeennttrree..    

  FFaasstteesstt  ggrroowwiinngg  bbaannkk  iinn  tthhee  ccoouunnttrryy  ffoorr  tthhee  llaasstt  ttwwoo  yyeeaarrss    

  LLeeaaddeerr  iinn  SSMMEE  ffiinnaanncciinngg  tthhrroouugghh  335500  ooffffiicceess  

  BBiiggggeesstt  ssuuiitt  ooff  ppeerrssoonnaall  bbaannkkiinngg  &&  SSMMEE  pprroodduuccttss  

  LLaarrggee  AATTMMss  ((AAuuttoommaatteedd  TTeelllleerr  MMaacchhiinnee))  &&  PPOOSS  ((PPooiinntt  ooff  SSaalleess))  nneettwwoorrkk..  
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33..1100  PPrroodduuccttss::    

    
33..1100..11  SSMMEE  BBaannkkiinngg  DDiivviissiioonn::  

  
    33..1100..22  LLooaann  PPrroodduuccttss::  

  
  AAnnoonnnnoo  RRiinn  

  AAppuurrbboo  RRiinn  

  PPaatthhsshhaallaa  RRiinn  

  AArrooggggoo  RRiinn  

  DDiiggoonn  RRiinn  

  PPrrootthhoommaa  RRiinn  

  PPrraappttii  CCuurrrreenntt  AAccccoouunntt  

  CCaasshh  SSeeccuurreedd  LLooaann  

  BBiizznneessss  LLooaann  

  PPrroosshhaarr  

  TTrraaddee  PPlluuss  

  SSuuppeerr  SSuuppppllyy  LLooaann  

  
33..1100..22..  RReettaaiill  BBaannkkiinngg  DDiivviissiioonn::  

  
    33..1100..22..11  LLooaann  PPrroodduuccttss::  

  
  SSaallaarryy  LLooaann  

  NNooww  LLooaann  
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  CCaarr  LLooaann  

  TTeeaacchheerrss‟‟  LLooaann  

  SSttuuddyy  LLooaann  

  TTrraavveell  LLooaann  

  CCrreeddiitt  CCaarrdd  LLooaann  

  OOpp  uupp  LLooaann  

  HHiigghhFFllyyeerr  LLooaann  

  SSeeccuurreedd  LLooaann  

  DDooccttoorrss‟‟  LLooaann  

  
33..1100..22..22  DDeeppoossiitt  PPrroodduuccttss::  

  
  FFiixxeedd  DDeeppoossiitt  

  IInntteerreesstt  FFiirrsstt  FFiixxeedd  DDeeppoossiitt  

  AAbbiirraamm  AAccccoouunntt  

  EEZZEEEE  AAccccoouunntt  

  DDPPSS  

  SSaavviinnggss  AAccccoouunntt  

  SShhoorrtt  TTeerrmm  DDeeppoossiitt  

  CCuurrrreenntt  AAccccoouunntt  

  SSaallaarryy  AAccccoouunntt  

  SStteepp  UUpp  FFiixxeedd  DDeeppoossiitt  

  
33..1100..33  CCoorrppoorraattee  BBaannkkiinngg  DDiivviissiioonn::  
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    33..1100..33..11  LLooaann  PPrroodduuccttss::  

  
  OOvveerrddrraafftt  

  TTeerrmm  LLooaann  

  LLeeaassee  FFiinnaannccee  

  LLooaann  AAggaaiinnsstt  TTrruusstt  RReecceeiipptt  

  WWoorrkk  OOrrddeerr  FFiinnaannccee  

  MMeeddiiuumm  EEnntteerrpprriissee    

  
  

33..1100..33..22  TTrraaddee  FFiinnaannccee::  

  
  LLaatttteerr  ooff  CCrreeddiitt  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



      

  

PPaaggee  4400  ooff  9900 

  

  

  

  

  

  

  

CChhaapptteerr  FFoouurr  

  

PPaayymmeenntt  MMaannaaggeemmeenntt  

ooff  

BBRRAACC  BBaannkk  LLiimmiitteedd  
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44..11  OOvveerrvviieeww  

  
  PPaayymmeennttss  MMaannaaggeemmeenntt  iiss  tthhee  cceennttrraall  ggaattee  wwaayy  ooff  aallll  kkiinnddss  ooff  ffiinnaanncciiaall  

ppaayymmeennttss,,  pprreeppaayymmeennttss,,  vveennddoorrss  aanndd  ssuupppplliieerr‟‟ss  ppaayymmeennttss,,  ssttaaffff  ppaayymmeennttss  

lliikkee  ssaallaarryy,,  bboonnuuss,,  iinnccrreemmeenntt,,  ttrraannssppoorrttaattiioonn  aanndd  ccoonnvveeyyaannccee,,  ccaarr  

aalllloowwaannccee,,  iinnssuurraannccee,,  uuttiilliittiieess  eettcc,,  rreenntt  ppaayymmeennttss,,  ddeepprreecciiaattiioonn  cchhaarrggee  oonn  

ffiixxeedd  aasssseettss  bbyy  pprrooppeerr  aaccccoouunnttiinngg  wwiitthh  tthhee  pprrooppeerr  aapppprroovvaall..  TThhiiss  tteeaamm  iiss  

hhaannddlliinngg  wwiitthh  nneeaarr  aabboouutt  44000000  GGeenneerraall  LLeeddggeerr  IIddeennttiiffiiccaattiioonn  NNuummbbeerr  ((GGLL  

IIDD))  aass  wweellll  aass  6600  CCoosstt  CCeenntteerr..    

  
  AAllll  GGLL  IIDD  ccoonnssiissttss  1166  ddiiggiittss  wwhheerree  ffiirrsstt  ffoouurr  ((44))  ddiiggiitt  iiss  SSeerrvviiccee  OOuuttlleett  ((SSOOLL))  

ccooddee,,  nneexxtt  tthhrreeee  ((33))  ddiiggiitt  iiss  IISSOO  cceerrttiiffiieedd  ccuurrrreennccyy  ccooddee,,  nneexxtt  ffiivvee  ((55))  ddiiggiitt  

iiss  GGLL  ssuubb--hheeaadd  ccooddee  wwhhiicchh  mmaayy  iiddeennttiiffiieedd  aass  aasssseettss  iiss  ssttaarrtteedd  wwiitthh  11  aanndd  

22,,  lliiaabbiilliittyy  iiss  ssttaarrtteedd  wwiitthh  33  aanndd  44,,  eexxppeennsseess  iiss  ssttaarrtteedd  wwiitthh  66,,  iinnccoommee  iiss  

ssttaarrtteedd  wwiitthh  77  aanndd  ccoonnttiinnggeenntt  aasssseettss  aanndd  lliiaabbiilliittiieess  iiss  ssttaarrtteedd  wwiitthh  88  aanndd  99..    

  
  CCoosstt  CCeenntteerr  iiss  tthhee  iiddeennttiiffiiccaattiioonn  ooff  aallll  ddeeppaarrttmmeennttss  ooff  hheeaadd  ooffffiiccee,,  

bbrraanncchheess,,  ssaalleess  cceenntteerrss,,  rreeggiioonnaall  ooffffiiccee  cceenntteerrss,,  uunniitt  ooffffiicceess  eettcc..    

  
  PPaayymmeennttss  MMaannaaggeemmeenntt  iiss  ppeerrffoorrmmiinngg  aass  VVAATT  &&  AAIITT  ddeedduuccttiinngg  aauutthhoorriittyy  

aass  ppeerr  llooccaall  llaawwss  aanndd  rreegguullaattiioonnss  wwhhiicchh  iiss  aaddoopptteedd  wwiitthh  tthhee  cchhaannggee  bbyy  tthhee  

GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  BBaannggllaaddeesshh  ttiimmee  ttoo  ttiimmee  bbyy  aannnnuuaall  bbuuddggeett,,  SSttaattuuttoorryy  

RReegguullaattoorryy  OOrrddeerr  ((SSRROO))..    
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  PPaayymmeennttss  MMaannaaggeemmeenntt  tteeaamm  hhaavvee  tthhee  aabbiilliittyy  ttoo  pprroocceessss  GGLL  oonn--lliinnee  

jjoouurrnnaall  eennttrryy  ttrraannssaaccttiioonnss  ttoo  FFiinnaaccllee  ((CCoorree  BBaannkkiinngg  SSooffttwwaarree))  ddiirreeccttllyy  ttoo  

tthhee  aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  rreessttrriicctteedd  GGLL  aass  ccoosstt  cceenntteerr  wwiissee..    

  
  PPaayymmeennttss  MMaannaaggeemmeenntt  iiss  tthhee  ccuussttooddiiaann  ooff  vvoouucchheerrss  aass  wweellll  aass  rreellaatteedd  

bbooookkss  ooff  aaccccoouunnttss..    

  
44..22  PPuurrppoossee::    

  
TToo  pprroocceessss  GGLL  oonn--lliinnee  jjoouurrnnaall  eennttrriieess  ttoo  FFiinnaaccllee  ((CCoorree  BBaannkkiinngg  SSooffttwwaarree))..    

  TToo  eennssuurree  ttrraannssaaccttiioonnss  aarree  aaccccuurraatteellyy  rreeccoorrddeedd..    

  AAddjjuussttmmeennttss  aanndd  ccoorrrreeccttiioonnss  aarree  mmaaddee  iinn  tthhee  aapppprroopprriiaattee  GGLL  IIDD  aanndd  CCoosstt  

CCeenntteerr..    

  GGLL  jjoouurrnnaall  eennttrryy  rreeccoorrddss  aarree  mmaaiinnttaaiinneedd  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  

rreeqquuiirreemmeennttss  ooff  bbaannkk‟‟ss  iinntteerrnnaall  mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  ddeeppeennddeennccyy  ooff  eexxtteerrnnaall  

rreeqquuiirreemmeennttss  lliikkee  aauuddiitt  rreeqquuiirreemmeennttss,,  rreegguullaattoorryy  bbooddiieess  rreeqquuiirreemmeennttss  aass  

wweellll  aass  aaccccoouunnttiinngg  bbeenncchhmmaarrkk  eettcc..  

  TToo  eennssuurree  pprrooppeerr  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  ccoosstt  aannaallyyssiiss  ttoo  ssuuppppoorrtt  aannyy  ttyyppeess  ooff  

ddeecciissiioonn  mmaakkiinngg  pprroocceessss..    

  
44..33  PPrroocceedduurree  

  
AAllll  kkiinnddss  ooff  ffiinnaanncciiaall  ppaayymmeennttss  mmaaddee  tthhrroouugghh  tthheeiirr  rreessppeeccttiivvee  BBRRAACC  BBaannkk  

aaccccoouunntt,,  PPaayymmeenntt  OOrrddeerr  ((PPOO)),,  OOtthheerr  BBaannkk‟‟ss  AAccccoouunntt  AAddvviiccee,,  CCaasshh  AAddvviiccee,,  

CChheeqquuee,,  TTTT//MMTT  aass  wweellll  aass  bbeenneeffiicciiaarriieess  rreeqquueesstt  eettcc..  
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  EEnnttrryy  uusseerr  ccaann  eenntteerr  tthhee  ttrraannssaaccttiioonnss  aass  ppeerr  vvoouucchheerrss//ddooccuummeennttss  

mmeerriitt//nnaattuurree  wwiissee  oonnllyy..    

  VVeerriiffyyiinngg//PPoossttiinngg  aauutthhoorriittyy  ccaann  vveerriiffyy//ppoosstt  tthhee  ttrraannssaaccttiioonnss  aass  ppeerr  tthheeiirr  

wwoorrkk  ccllaassss..  IInn  ssoommee  ccaasseess  tthheeiirr  hhaavvee  ssoommee  rreessttrriiccttiioonnss  aavvaaiillaabbllee  ffoorr  bbeetttteerr  

ppeerrffoorrmmaannccee  ooff  tthhee  BBaannkk..    

  AAllll  kkiinnddss  ooff  SSMMEE  ppaayymmeennttss  mmaaddee  bbyy  tthhiiss  tteeaamm..    

  AAllll  kkiinnddss  ooff  PPaayymmeennttss  rreeggiisstteerr  lliikkee  VVeennddoorr  PPaayymmeenntt  RReeggiisstteerr,,  SSttaaffff  

PPaayymmeenntt  RReeggiisstteerr,,  LLaawwyyeerr//RReettaaiinneerr  PPaayymmeenntt  RReeggiisstteerr,,  PPaayymmeenntt  OOrrddeerr  

((PPOO))  RReeggiisstteerr;;  RReenntt  ppaayymmeenntt  RReeggiisstteerr,,  PPrreeppaayymmeennttss  RReeggiisstteerr,,  FFiixxeedd  

AAsssseettss  RReeggiisstteerr,,  CChheeqquuee  LLeeaaff  RReeggiisstteerr  eettcc  iiss  mmaaiinnttaaiinneedd  hheerree  ffoorr  ssmmooootthh  

iinnffoorrmmaattiioonn..  TThhoouugghh  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  ggaatteewwaayy  iiss  rreessttrriicctteedd  aass  ppeerr  SSeerrvviiccee  

LLeevveell  AAggrreeeemmeenntt  ((SSLLAA))..  IInn  ssoommee  ccaasseess  tthheeiirr  hhaavvee  ssoommee  rreessttrriiccttiioonnss  

aavvaaiillaabbllee  ffoorr  bbeetttteerr  ppeerrffoorrmmaannccee  ooff  tthhee  BBaannkk..    

  
44..44  RReessppoonnssiibbiilliittiieess  ooff  PPaayymmeennttss  

MMaannaaggeemmeenntt  

  
PPaayymmeennttss  MMaannaaggeemmeenntt  iiss  ppeerrffoorrmmiinngg  tthhee  ffoolllloowwiinngg  aaccttiivviittiieess  eeffffiicciieennttllyy::  

  TToo  mmaakkee  ppaayymmeenntt  ooff  ssaallaarryy,,  bboonnuuss,,  iinncceennttiivvee,,  iinnccrreemmeenntt,,  ggrraattuuiittyy  &&  

pprroovviiddeenntt  ffuunndd,,  ssttaaffff  wweellffaarree  ffuunndd,,  ssttaaffff  sseeccuurriittyy  ffuunndd  eettcc..    

  TToo  mmaakkee  ppaayymmeenntt  ooff  aallll  vveennddoorr‟‟ss//ssuupppplliieerrss  bbiillll..    

  TToo  mmaakkee  ppaayymmeenntt  ooff  aallll  uuttiilliittyy  bbiillllss  lliikkee  ggaass,,  eelleeccttrriicciittyy,,  mmoobbiillee  eettcc..    

  TToo  mmaakkee  ppaayymmeenntt  ooff  aallll  ssttaaffff  rreellaatteedd  bbiillllss  lliikkee  ttrraannssppoorrttaattiioonn,,  ccoonnvveeyyaannccee,,  

ttrraavveelliinngg  eettcc..    
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  TToo  mmaakkee  ppaayymmeenntt  aallll  kkiinnddss  ooff  SSMMEE  ssttaaffff  ((CCRROO,,  ZZMM,,  RRMM,,  TTMM,,  BBDDMM  eettcc))  

bbiillll..    

  TToo  cchhaarrggee  ddeepprreecciiaattiioonn  oonn  ffiixxeedd  aasssseettss  mmoonntthhllyy  bbaassiiss..    

  TToo  mmaaiinnttaaiinn  FFiixxeedd  AAsssseettss  RReeggiisstteerr..    

  TToo  mmaakkee  FFiixxeedd  AAsssseettss  SScchheedduullee..    

  TToo  mmaakkee  aammoorrttiizzaattiioonn  oonn  mmoonntthhllyy  bbaassiiss..    

  TToo  iissssuuee  PPaayymmeenntt  OOrrddeerr  ((PPOO)),,  CChheeqquuee,,  TTTT  //  MMTT  eettcc..    

  TToo  iissssuuee  ccaasshh  aaddvviiccee//  ootthheerr  bbaannkk  aaddvviiccee  eettcc..    

  TToo  cchheecckk  tthhee  ttrraannssaaccttiioonnss  ddaaiillyy  bbaassiiss..    

  TToo  mmaakkee  PPeettttyy  SSttaattiioonneerryy,,  SSeeccuurriittyy  SSttaattiioonneerryy  eettcc  ccoonnssuummppttiioonn..    

  TToo  mmaakkee  aaddjjuussttmmeenntt  ooff  aallll  pprreeppaayymmeennttss//aaddvvaannccee  eettcc..  aass  ppeerr  rreeccoorrdd  ooff  

ssuussppeennssee  aaccccoouunnttss..    

  TToo  mmaakkee  rreeccttiiffiiccaattiioonn,,  mmooddiiffiiccaattiioonn,,  aaddjjuussttmmeenntt  wwhheenneevveerr  nneecceessssaarryy..    

  TToo  mmaakkee  aaddjjuussttmmeenntt  ffrroomm  BBRRAACC  AAffggaann  BBaannkk..    

  TToo  mmaakkee  aaddvviiccee  ffoorr  ppaayymmeenntt  ooff  SSMMEE  uunniitt  ooffffiicceess  aallll  oovveerr  BBaannggllaaddeesshh..    

  TToo  mmaakkee  aaddjjuussttmmeenntt  rreecceeiivvaabbllee  aanndd  ppaayyaabbllee..    

  TToo  oorrggaanniizzee  iinn--hhoouussee  ttrraaiinniinngg  sseessssiioonn..    

  TToo  mmaakkee  pprroovviissiioonn  aanndd  rreevveerrssee  oonn  mmoonntthhllyy  bbaassiiss    

  TToo  mmaaiinnttaaiinn  aallll  kkiinnddss  ooff  PPaayymmeennttss  ddaattaa  bbaassee..    

  OOtthheerrss  wwhhaatteevveerr  nneecceessssaarryy..    
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44..55  PPrroovviissiioonn  

  
AAccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  CCoommppaanniieess  AAcctt,,  11991133,,  11995566  oorr//aanndd  11998844,,  tthhee  tteerrmm  

““pprroovviissiioonn””  mmeeaannss  ““aannyy  aammoouunntt  wwrriitttteenn  ooffff  oorr  rreettaaiinneedd  bbyy  wwaayy  ooff  pprroovviiddiinngg  

ffoorr  ddeepprreecciiaattiioonn,,  rreenneewwaallss  oorr  ddiimmiinnuuttiioonn  iinn  tthhee  vvaalluuee  ooff  aasssseettss,,  oorr  rreettaaiinneedd  

bbyy  wwaayy  ooff  pprroovviiddiinngg  ffoorr  aannyy  kknnoowwnn  lliiaabbiilliittyy  ooff  wwhhiicchh  tthhee  aammoouunntt  ccaann  nnoott  bbee  

ddeetteerrmmiinneedd  wwiitthh  ssuubbssttaannttiiaall  aaccccuurraaccyy””..  

    
TThhuuss,,  aa  pprroovviissiioonn  mmaayy  bbee  ccrreeaatteedd  eeiitthheerr  ((ii))  ffoorr  aa  kknnoowwnn  rreedduuccttiioonn  iinn  tthhee  

vvaalluuee  ooff  aann  aasssseett  oorr  ((iiii))  ffoorr  aa  kknnoowwnn  lliiaabbiilliittyy,,  tthhee  aammoouunntt  ooff  wwhhiicchh  ccaann  nnoott  

bbee  aasscceerrttaaiinneedd  aaccccuurraatteellyy..  FFrroomm  tthhee  aabboovvee,,  iitt  iiss  eevviiddeenntt  tthhaatt  aa  pprroovviissiioonn  iiss  

aa  rreedduuccttiioonn  ooff  tthhee  mmoonneettaarryy  eexxpprreessssiioonn  ooff  aann  aasssseett  oorr  aann  iinnccrreeaassee  ooff  aa  

lliiaabbiilliittyy  rreessuullttiinngg  ffrroomm  tthhee  pprroocceedduurree  ooff  mmaattcchhiinngg  ppeerriiooddiiccaall  cchhaarrggeess  

aaggaaiinnsstt  rreevveennuuee..  

    
PPrroovviissiioonn  ooff  eexxppeennddiittuurree  ffoorr  HHeeaadd  OOffffiiccee,,  BBrraanncchheess,,  SSMMEE‟‟ss  aanndd  RROOCC‟‟ss  iiss  

mmaaddee  mmoonntthhllyy  ((LLaasstt  ddaayy  ooff  eeaacchh  mmoonntthh))..  

    
44..66  AAmmoorrttiizzaattiioonn  

  
PPrroovviissiioonn  ooff  eexxppeennddiittuurree  ffoorr  HHeeaadd  OOffffiiccee,,  BBrraanncchheess,,  SSMMEE‟‟ss  aanndd  CCaappiittaall  

eexxppeennddiittuurree  ((iinnttaannggiibbllee  aasssseettss))  wwrriitttteenn  ooffff  oovveerr  aa  nnuummbbeerr  ooff  aaccccoouunnttiinngg  

ppeerriiooddss  ccoovveerriinngg  tthheeiirr  eessttiimmaatteedd  uusseeffuull  lliivveess..  TThhiiss  ppeerriiooddiicc  wwrriittee  ooffff  iiss  

ccaalllleedd  aammoorrttiizzaattiioonn,,  wwhhiicchh  iiss  ssiimmiillaarr  ttoo  ddeepprreecciiaattiioonn  ooff  ttaannggiibbllee  aasssseettss..  TThhee  

tteerrmm  aammoorrttiizzaattiioonn  iiss  aallssoo  uusseedd  ffoorr  wwrriittiinngg  ooffff  lleeaasseehhoolldd  pprreemmiisseess..  
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DDeepprreecciiaattiioonn  mmaayy  bbee  rreeccoorrddeedd  aass  aa  ccrreeddiitt  ttoo  tthhee  aasssseett  aaccccoouunntt  ddiirreeccttllyy  oorr  

ttoo  aa  sseeppaarraattee  pprroovviissiioonn  ffoorr  ddeepprreecciiaattiioonn  aaccccoouunntt..  AAlltthhoouugghh  tthhee  wwrriittee--ooffff  ooff  

iinnttaannggiibblleess  tthhaatt  hhaavvee  nnoo  lliimmiitteedd  lliiffee  iiss  nnoott  aapppprroovveedd  bbyy  ssoommee  aaccccoouunnttaannttss,,  

mmaannyy  ccoonncceerrnnss  ddoo  aammoorrttiizzee  ssuucchh  aasssseettss  oonn  tthhee  ggrroouunndd  ooff  ccoonnsseerrvvaattiissmm..  

                          
AAmmoorrttiizzaattiioonn  iiss  mmaaddee  mmoonntthhllyy  ((1155tthh  ddaayy  ooff  eeaacchh  mmoonntthh))  bbaassiiss..  

  
44..  77  PPrreeppaaiidd  aaddvvaannccee  aaddjjuussttmmeenntt  

  
AAss  ppeerr  ppoolliiccyy,,  aallll  pprreeppaaiidd  aaddvvaannccee  ttoo  bbee  aaddjjuusstteedd  wwiitthhiinn  3300  ((tthhiirrttyy))  ddaayyss  

ffrroomm  tthhee  ccoommpplleettiioonn  ooff  ttrraavveelliinngg  oorr  eexxeeccuuttiioonn  ooff  ooffffiicciiaall  wwoorrkk..  IIff  aannyy  bbooddyy  

ffaaiillss  ttoo  aaddjjuusstt  tthhee  aaddvvaanncceess  wwiitthhiinn  3300  ((tthhiirrttyy))  ddaayyss  tthheenn  tthhee  aaddvvaannccee  

aammoouunntt  wwoouulldd  bbee  ddeedduucctteedd  ffrroomm  hhiiss//hheerr  ssaallaarryy  aaccccoouunntt..    

    
44..  88  VVeennddoorr  

  
SSuupppplliieerr,,  SSeerrvviiccee  PPrroovviiddeerr,,  PPrrooccuurreemmeenntt  PPrroovviiddeerr,,  AAddvveerrttiissiinngg  CCoommppaannyy  

lliikkee  aaaammrraa  tteecchhnnoollooggiieess  lliimmiitteedd,,  AAffttaabb  AAuuttoommoobbiilleess  LLttdd..,,  AAnniiss  NNeeoonn  SSiiggnn,,  

AAssiiaann  CCaarr  CCeennttrree,,  BBaannggllaaddeesshh  TTrraaddee  SSyynnddiiccaattee  LLttdd..,,  BBRRAACC  BBDD  MMaaiill  

NNeettwwoorrkk  LLttdd..,,  CCaarrrroott  CCoommmmuunniiccaattiioonn,,  DDaattaa  EEddggee  LLiimmiitteedd,,  DDhhaakkaa  RReeggeennccyy  

HHootteell  &&  RReessoorrtt  LLttdd..,,  EEmmmmaannuueellllee''ss,,  eettcc..  

VVeennddoorr  PPaayymmeenntt  iiss  mmaaddee  tthhrroouugghh  BBBBLL  AAccccoouunntt  ooff  vveennddoorr,,  PPaayymmeenntt  OOrrddeerr  

((PPOO))  aanndd  OOtthheerr  BBaannkk  CChheeqquuee  oonnllyy..  NNoo  ccaasshh  ppaayymmeenntt  iiss  mmaaddee  ttoo  vveennddoorr..  
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CChhaapptteerr  FFiivvee  

  

HHuummaann  RReessoouurrcceess    

DDiivviissiioonn  ooff  

BBRRAACC  BBaannkk  LLiimmiitteedd  
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55..11  IInnttrroodduuccttiioonn  

HHRRDD  ddooeess  mmuullttiippllee  ttaasskkss  ffoorr  eemmppllooyyeeeess  wwhhiicchh  iinncclluuddeess  eemmppllooyyeeee  lleeaavvee,,  

eemmppllooyyeeee  llooaann  pprroocceessss,,  IIDD  ccaarrddss,,  ssuuppppoorrtt  oonn  ttrraavveell  aauutthhoorriizzaattiioonn,,  SSttaaffff  

IInnssuurraannccee,,  SSttaaffff  rreelleeaassee  lleetttteerr,,  TTrraaiinniinnggss,,  SSttaaffffss  ssaallaarryy  aanndd  bbeenneeffiitt,,  SShhooww  ccaauussee  

oorr  tteerrmmiinnaattiioonn,,  eetthhiiccaall  qquueessttiioonnss,,  eemmppllooyyeeee  pprroommoottiioonn//  ppeerrffoorrmmaannccee  aapppprraaiissaall  

eettcc..  

  
55..22  MMaajjoorr  wwoorrkkiinngg  aarreeaass  ffoorr  tthhee  HHRR  

ddeeppaarrttmmeenntt  

  
  RReeccrruuiittmmeenntt  &&  PPrroojjeeccttss  

  CCoommppeennssaattiioonn  &&  BBeenneeffiittss  

  LLeeaarrnniinngg  &&  OOrrggaanniizzaattiioonn  DDeevveellooppmmeenntt  

  HHRR  AAddmmiinniissttrraattiioonn  

  MMIISS  &&  MMaarrkkeett  IInntteelllliiggeennccee  

  
55..22..11  RReeccrruuiittmmeenntt  &&  PPrroojjeeccttss  

  
55..22..11..11  RREECCRRUUIITTMMEENNTT  PPOOLLIICCYY  

  
MMaannaaggeemmeenntt  ddeetteerrmmiinneess  aanndd  aannaallyysseess  tthhee  nneecceessssiittyy  ooff  mmaannppoowweerr  bbaasseedd  oonn  

rreeccrruuiittmmeenntt  rreeqquuiirreedd  bbyy  tthhee  DDeeppaarrttmmeennttss  aanndd  pprroojjeecctteedd  bbuuddggeett  bbaasseedd  oonn  tthhee  yyeeaarr  

aafftteerr  ddiissccuussssiinngg  wwiitthh  ddiiffffeerreenntt  ddeeppaarrttmmeenntt  hheeaaddss..  
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OOffffiicceerr  GGrraaddee  11  ttoo  OOffffiicceerr  GGrraaddee  22::                                      

CCoonncceerrnneedd  22nndd  ttiieerr  DDeeppaarrttmmeenntt  RReepprreesseennttaattiivvee  ((tthhiiss  22nndd  

ttiieerrss  mmuusstt  bbee  aassssiiggnneedd  bbyy  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  HHeeaadd))  
CChhaaiirr  

CCoonncceerrnneedd  22nndd  ttiieerr  DDeeppaarrttmmeenntt  RReepprreesseennttaattiivvee  MMeemmbbeerr  

CCoonncceerrnneedd  22nndd  ttiieerr  ccrroossss--ffuunnccttiioonnaall  rreepprreesseennttaattiivvee  MMeemmbbeerr  

AAppppooiinnttmmeenntt  lleetttteerr  ttoo  bbee  ssiiggnneedd  bbyy  HHeeaadd  ooff  HHuummaann  RReessoouurrcceess  

SSeenniioorr  OOffffiicceerr  ttoo  SSeenniioorr  PPrriinncciippaall  OOffffiicceerr::  

DDeeppaarrttmmeennttaall  HHeeaadd    CChhaaiirr  

HHeeaadd  ooff  HHuummaann  RReessoouurrcceess  MMeemmbbeerr  

CCrroossss  ffuunnccttiioonnaall  DDeeppaarrttmmeennttaall  HHeeaadd  MMeemmbbeerr  

AAppppooiinnttmmeenntt  lleetttteerr  ttoo  bbee  ssiiggnneedd  bbyy  HHeeaadd  ooff  HHuummaann  RReessoouurrcceess  

AAssssiissttaanntt  VViiccee  PPrreessiiddeenntt  ttoo  DDeeppuuttyy  MMaannaaggiinngg  DDiirreeccttoorr::                                                        

MMaannaaggiinngg  DDiirreeccttoorr  &&  CCEEOO                                                                                                        CChhaaiirr  

DDeeppuuttyy  MMaannaaggiinngg  DDiirreeccttoorr                                                                                                              MMeemmbbeerr  

DDeeppaarrttmmeennttaall  HHeeaadd                                                                                                          MMeemmbbeerr  

HHeeaadd  ooff  HHuummaann  RReessoouurrcceess                                                                                MMeemmbbeerr  

AAppppooiinnttmmeenntt  lleetttteerr  ttoo  bbee  ssiiggnneedd  bbyy  MMaannaaggiinngg  DDiirreeccttoorr  &&  CCEEOO..  

  
BBRRAACC  bbaannkk  rreeccooggnniizzeess  tthhee  iimmppoorrttaannccee  ooff  mmaannppoowweerr  eessttiimmaattiioonn  aanndd  aaccccoorrddiinnggllyy  

aann  OOrrggaannooggrraamm  iiss  pprreeppaarreedd  ffoorr  tthhee  bbaannkk  aanndd  ffoorr  eeaacchh  ddiivviissiioonn  &&  bbrraanncchh..  TThhiiss  

OOrrggaannooggrraamm  mmaayy  bbee  rreevviieewweedd  aanndd  rreevviisseedd  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee  aass  ddeeeemmeedd  

nneecceessssaarryy  bbyy  tthhee  ccoommppeetteenntt  aauutthhoorriittyy  aass  ppeerr  ppoowweerr  ddeelleeggaatteedd  bbyy  tthhee  BBooaarrdd  ooff  

DDiirreeccttoorrss..    
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RReegguullaarr  SSttaaffff  RReeccrruuiittmmeenntt  iiss  pprroocceesssseedd  tthhrroouugghh::  

  
  DDiirreecctt  RReeccrruuiittmmeenntt  

  TThhrroouugghh  AAddvveerrttiisseemmeenntt    

  IInntteerrnnaall  jjoobb  ppoossttiinngg    

  PPrroommoottiioonn    

  TTrraannssffeerr  oonn  ddeeppuuttaattiioonn  

  CCoonnttrraacctt  aass  ssppeecciiaalliisstt//ccoonnssuullttaanntt//ccoouunnsseell    

  
55..22..11..22  DDiiffffeerreenntt  TTyyppeess  ooff  EEmmppllooyyeeeess  

  
  PPeerrmmaanneenntt  eemmppllooyyeeee  

  
''PPeerrmmaanneenntt  EEmmppllooyyeeee''  mmeeaannss  aann  eemmppllooyyeeee  wwhhoo  hhaass  bbeeeenn  eennggaaggeedd  oonn  aa  

ppeerrmmaanneenntt  bbaassiiss  oorr  wwhhoo  hhaass  ssaattiissffaaccttoorriillyy  ccoommpplleetteedd  tthhee  ppeerriioodd  ooff  hhiiss//hheerr  

pprroobbaattiioonn..  

  
  HHRR  ccoonnttrraaccttuuaall  

    
HHRR  ccoonnttrraaccttuuaall  jjoobbss  aarree  ffoorr  tthhoossee  ccaatteeggoorriieess  ooff  jjoobbss  ffoorr  wwhhiicchh  aann  iinnddiivviidduuaall  nneeeeddss  

ttoo  wwoorrkk  uunnddeerr  tthhee  ddiirreecctt  ssuuppeerrvviissiioonn  ooff  tthhee  BBaannkk‟‟ss  aauutthhoorriittyy  aanndd  wwhhoossee  

ppeerrffoorrmmaannccee  tthhee  BBaannkk  MMaannaaggeemmeenntt  mmoonniittoorrss..  SSttaaffff  uunnddeerr  HHRR  ccoonnttrraaccttss  bbaassiiccaallllyy  

ddeeaallss  ddiirreeccttllyy  oorr  iinnddiirreeccttllyy  wwiitthh  ccuussttoommeerrss  aass  aa  rreepprreesseennttaattiivvee  ooff  BBRRAACC  bbaannkk..    

HHRR  rreeccrruuiittss  tteemmppoorraarryy  ccoonnttrraaccttuuaall  eemmppllooyyeeeess  aass  ppeerr  tthhee  rreeqquuiirreemmeenntt  ooff  ddiiffffeerreenntt  

ddeeppaarrttmmeennttss  aanndd  cceerrttaaiinn  rreegguullaattiioonnss  wwiillll  bbee  ttrreeaatteedd  aass  tteerrmmss  ooff  eemmppllooyymmeenntt  ffoorr  
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tthhaatt  eemmppllooyyeeee..    

  OOuuttssoouurrccee  SSttaaffff  

  
TThheessee  aarree  tthhee  bbaannkk‟‟ss  ccoonnttrraaccttuuaall  eemmppllooyyeeeess  wwhhoo  aarree  rreeccrruuiitteedd  tthhrroouugghh  oouuttssoouurrccee  

aaggeenncciieess  aanndd  nnoott  eennttiittlleedd  ttoo  aannyy  sseerrvviiccee  aaggrreeeemmeenntt..  OOuuttssoouurrccee  SSttaaffff  rreeccrruuiittmmeenntt  

ddeeppeennddss  oonn  tthhee  bbuuddggeetteedd  rreeqquuiissiittiioonn  ooff  tthhee  ssttaaffff  ffrroomm  tthhee  rreessppeeccttiivvee  

ddeeppaarrttmmeennttss..  HHoowweevveerr,,  ffoorr  nnoonn--bbuuddggeetteedd  rreeqquuiissiittiioonn  iitt  wwiillll  ggoo  tthhrroouugghh  aafftteerr  tthhee  

aapppprroovvaall  pprroocceessss  ooff  MMAANNCCOOMM..  

    
  IInntteerrnnsshhiipp  

  
TToo  eennccoouurraaggee  aanndd  hheellpp  hhuummaann  rreessoouurrccee  ddeevveellooppmmeenntt  iinn  tthhee  ffiinnaanncciiaall  iinndduussttrryy  tthhee  

BBaannkk  ooffffeerrss  iinntteerrnnsshhiipp  pprrooggrraammss  ttoo  iinnddiivviidduuaallss  oorr  eedduuccaattiioonnaall  iinnssttiittuuttiioonnss..  

    
IInnddiivviidduuaallss  eennggaaggeedd  aass  IInntteerrnneeeess  aarree  ppaaiidd  aa  ccoonnssoolliiddaatteedd  hhoonnoorraarriiuumm  ppeerr  mmoonntthh,,  

aass  ddeecciiddeedd  bbyy  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  aarree  nnoott  eennttiittlleedd  ttoo  aannyy  ootthheerr  bbeenneeffiittss..  AAllll  

IInntteerrnnsshhiippss  ccaann  bbee  ffoorr  aa  mmaaxxiimmuumm  ppeerriioodd  ooff  ssiixx  mmoonntthhss  oonnllyy  bbuutt  wwiillll  rreeqquuiirree  

MMaannaaggiinngg  DDiirreeccttoorr‟‟ss  ccoonnsseenntt  ttoo  bbee  eexxtteennddeedd  ttoo  ssiixx  mmoonntthhss  ffrroomm  tthhrreeee  mmoonntthhss..  

  
55..22..22  SSttaaffffiinngg  aanndd  PPoossttiinngg::    

  
AAnn  eemmppllooyyeeee  iiss  ppllaacceedd  iinn  aa  ppoossiittiioonn  iinn  ssuucchh  aa  wwaayy  tthhaatt  hhee//sshhee  iiss  tthhee  rriigghhtt  ppeerrssoonn  

iinn  tthhee  rriigghhtt  ppoossiittiioonn..  WWhhiillee  ppoossttiinngg  aann  eemmppllooyyeeee  pprreeffeerreennccee  iiss  ggiivveenn  ttoo  tthhee  oovveerraallll  

iinntteerreesstt  ooff  tthhee  bbaannkk  aass  wweellll  aass  tthhee  eedduuccaattiioonnaall  bbaacckkggrroouunndd  ooff  tthhee  eemmppllooyyeeee,,  

hhiiss//hheerr  aarreeaa  ooff  iinntteerreesstt,,  tthhee  ffiieelldd  ooff  bbaannkkiinngg  eexxppeerriieennccee  aanndd  hhiiss//hheerr  ssttrreennggtthhss  aanndd  

ccaappaabbiilliittiieess..    
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55..22..33  CCaarreeeerr  PPllaannnniinngg  ooff  tthhee  EEmmppllooyyeeeess::    

  
TThhee  DDeeppaarrttmmeenntt  HHeeaadd  aanndd  tthhee  HHuummaann  RReessoouurrccee  DDiivviissiioonn  ppllaannss  tthhee  ccaarreeeerr  ppaatthh  

ooff  tthhee  bbaannkk  eemmppllooyyeeeess..  AAppaarrtt  ffrroomm  ppllaacceemmeenntt  aanndd  ppoossttiinngg  ooff  eemmppllooyyeeeess  tthheeyy  aarree  

rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  iiddeennttiiffyyiinngg  tthhee  bbeesstt  aanndd  tthhee  mmoosstt  ppootteennttiiaall  ooffffiicceerrss  ooff  tthhee  BBaannkk  

aanndd  ppllaaccee  tthheemm  iinn  ssuuiittaabbllee  ppoossiittiioonnss  aanndd  ppllaannnneedd  ppoossttss..  

  
55..22..44  PPrroobbaattiioonn  aanndd  CCoonnffiirrmmaattiioonn::    

  
TThhee  tteerrmmss  ooff  pprroobbaattiioonn  aarree  aass  ffoolllloowwss::    

  AA  ppeerrssoonn  sseelleecctteedd  ffoorr  aappppooiinnttmmeenntt  wwiitthh  lleessss  tthhaann  33  yyeeaarrss  jjoobb  eexxppeerriieennccee  

wwiillll  bbee  oonn  pprroobbaattiioonn  ppeerriioodd  ooff  oonnee  yyeeaarr..    

  
  AAnn  eemmppllooyyeeee  wwiitthh  jjoobb  eexxppeerriieennccee  ooff  33  yyeeaarrss  oorr  mmoorree  wwiillll  bbee  oonn  pprroobbaattiioonn  

ffoorr  66  mmoonntthhss..    

  
55..33  CCoommppeennssaattiioonn  &&  BBeenneeffiitt  

  
55..33..11  SSaallaarriieess    

  
TThhee  BBaannkk  iiss  ccoommmmiitttteedd  ttoo  ffoollllooww  aa  ffaaiirr,,  ccoommppeettiittiivvee  aanndd  fflleexxiibbllee  rreemmuunneerraattiioonn  

ppoolliiccyy..  TThhee  BBooaarrdd  iiss  tthhee  ffiinnaall  aauutthhoorriittyy  ffoorr  aapppprroovvaall  ooff  tthhiiss  ppoolliiccyy  aanndd  wwiillll  aammeenndd  

aanndd  rreevviieeww  tthhee  ppoolliiccyy  oonn  rreeccoommmmeennddaattiioonn  ooff  tthhee  MMaannaaggiinngg  DDiirreeccttoorr  //  

MMaannaaggeemmeenntt  CCoommmmiitttteeee  ppeerriiooddiiccaallllyy..  

  
TThhee  rreemmuunneerraattiioonn  ppoolliiccyy  ooff  tthhee  bbaannkk  wwiillll  ccoovveerr  aallll  ppeerrssoonnss  eennggaaggeedd  iinn  ppeerrmmaanneenntt  
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sseerrvviiccee  ooff  tthhee  bbaannkk..  

TThhee  JJoobb  GGrraaddeess  ooff  BBRRAACC  BBaannkk  LLiimmiitteedd  iiss  aass  ffoolllloowwss::    

  DDeeppuuttyy  MMaannaaggiinngg  DDiirreeccttoorr  

  SSeenniioorr  eexxeeccuuttiivvee  VViiccee  PPrreessiiddeenntt  

  EExxeeccuuttiivvee  VViiccee  PPrreessiiddeenntt  

  SSeenniioorr  VViiccee  PPrreessiiddeenntt  

  VViiccee  PPrreessiiddeenntt  

  SSeenniioorr  AAssssiissttaanntt  VViiccee  PPrreessiiddeenntt  

  FFiirrsstt  AAssssiissttaanntt  VViiccee  PPrreessiiddeenntt  

  AAssssiissttaanntt  VViiccee  PPrreessiiddeenntt  

  SSeenniioorr  PPrriinncciippaall  OOffffiicceerr  

  PPrriinncciippaall  OOffffiicceerr  

  SSeenniioorr  OOffffiicceerr  

  MMaannaaggeemmeenntt  TTrraaiinneeee  OOffffiicceerr  ((DDiirreecctt  RReeccrruuiitt))    

  OOffffiicceerr  GGrraaddee  IIII                                

  OOffffiicceerr  GGrraaddee  II  

  
TThhee  SSaallaarryy  ssttrruuccttuurree  ooff  tthhee  BBaannkk  wwiillll  bbee  bbaasseedd  oonn  JJoobb  GGrraaddeess..  JJoobb  ggrraaddeess  wwiillll  bbee  

ddeecciiddeedd  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  aann  aannaallyyttiicc  aasssseessssmmeenntt  ooff  tthhee  ppoossiittiioonn  bbaasseedd  oonn  tthhee  ssiizzee,,  

rreessppoonnssiibbiilliittiieess,,  ddeecciissiioonn--mmaakkiinngg  aauutthhoorriittiieess  aanndd  tthhee  nnaattuurree  ooff  tthhee  jjoobb..    

  
TThhee  rreemmuunneerraattiioonn  ooff  eemmppllooyyeeeess  ccoonnssiissttss  ooff::    

  
  BBaassiicc  SSaallaarryy    
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  HHoouussee  RReenntt  aanndd  

  MMeeddiiccaall  AAlllloowwaannccee    

  
SSaallaarriieess  aarree  ccoonnffiiddeennttiiaall  bbeettwweeeenn  tthhee  eemmppllooyyeeeess  ccoonncceerrnneedd  aanndd  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt..  

TThhee  ssaallaarryy  rraannggeess  ffoorr  tthheessee  jjoobb  ggrraaddeess  wwiillll  bbee  rreevviieewweedd  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee..  

  
HHRR  TTeemmppoorraarryy  &&  oouuttssoouurrccee  ssttaaffff  ddoo  nnoott  hhaavvee  aannyy  aassssiiggnneedd  jjoobb  ggrraaddee..  TThhee  

ccoonnttrraacctt  wwiillll  hhaavvee  aa  ccoonnssoolliiddaatteedd  ppaayymmeenntt  ppeerr  mmoonntthh  aanndd  tthheerree  wwiillll  bbee  nnoo  ootthheerr  

eennttiittlleemmeennttss  aapppplliiccaabbllee  eexxcceepptt  ccoommmmiissssiioonn  bbaasseedd  oonn  jjoobb  ccrriitteerriiaa..    

  
IInntteerrnneeeess  wwiillll  bbee  ppaaiidd  aa  ccoonnssoolliiddaatteedd  hhoonnoorraarriiuumm  ppeerr  mmoonntthh,,  aass  ddeecciiddeedd  bbyy  tthhee  

MMDD//MMAANNCCOOMM  aanndd  wwiillll  nnoott  bbee  eennttiittlleedd  ttoo  aannyy  ootthheerr  bbeenneeffiittss..    

  
  BBaassiicc  PPaayy::  

  
BBaassiicc  SSaallaarryy  RRaannggeess  ((BBSSRRss))  iiss  ccoommmmeennssuurraattee  wwiitthh  tthhee  jjoobb  ggrraaddeess  aanndd  iiss  

ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  tthhee  BBooaarrdd  oonn  tthhee  rreeccoommmmeennddaattiioonn  ooff  tthhee  MMaannaaggiinngg  DDiirreeccttoorr..  TThhee  

BBooaarrdd  rreevviieewwss  tthhee  BBSSRR  aatt  lleeaasstt  oonnccee  eevveerryy  ttwwoo//tthhrreeee  yyeeaarrss..  „„BBaassiicc  PPaayy‟‟  mmeeaannss  

tthhee  ppaayy  oonn  tthhee  ssccaallee  oorr  ffiixxeedd  rraattee  ooff  ppaayy  tthhaatt  hhaass  bbeeeenn  ssaannccttiioonneedd  bbyy  tthhee  

ccoommppeetteenntt  AAuutthhoorriittyy  ffoorr  tthhee  ppoosstt  hheelldd  bbyy  aann  eemmppllooyyeeee  bbuutt  ddooeess  nnoott  iinncclluuddee  aannyy  

ootthheerr  rreemmuunneerraattiioonn..  „„GGrroossss  PPaayy‟‟  mmeeaannss  tthhee  ssuummmmaattiioonn  ooff  tthhee  aallll  ttyyppeess  ooff  

ppaayymmeenntt  rreecceeiivveedd  bbyy  aann  eemmppllooyyeeee..    

  
  HHoouussee  rreenntt  aalllloowwaannccee  

  
HHoouussee  RReenntt  AAlllloowwaannccee  mmaayy  bbee  ppaaiidd  ttoo  tthhee  eemmppllooyyeeeess  aatt  ssuucchh  rraatteess  aanndd  oonn  ssuucchh  
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ccoonnddiittiioonnss  aass  mmaayy  bbee  pprreessccrriibbeedd  bbyy  tthhee  CCoommppeetteenntt  AAuutthhoorriittyy  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee..  

  MMeeddiiccaall  aalllloowwaannccee  

  
MMeeddiiccaall  AAlllloowwaanncceess  mmaayy  bbee  ppaaiidd  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  jjoobb  ggrraaddeess  aanndd  oonn  ssuucchh  

ccoonnddiittiioonnss  tthhaatt  mmaayy  bbee  pprreessccrriibbeedd  bbyy  tthhee  CCoommppeetteenntt  AAuutthhoorriittyy  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee..  

  
  FFeessttiivvaall  BBoonnuuss::    

  
  FFeessttiivvaall  BBoonnuuss  wwiillll  bbee  ppaaiidd  ttoo  aallll  ccoonnffiirrmmeedd  ooffffiicceerrss//ssttaaffff  @@  oonnee  

mmoonntthh  bbaassiicc  ssaallaarryy  wwhhiicchh  wwiillll  bbee  rreeiimmbbuurrsseedd  ttwwiiccee  iinn  eeaacchh  ccaalleennddaarr  

yyeeaarr..  AAllll  ccoonnffiirrmmeedd  eemmppllooyyeeeess  wwoouulldd  ggeett  oonnee  bboonnuuss  dduurriinngg  EEiidd--uull--

FFiittrr  aanndd  aannootthheerr  oonnee  ffoorr  MMuusslliimmss  dduurriinngg  EEiidd--uull--AAzzhhaa  aanndd  ffoorr  ootthheerrss  

bbaasseedd  oonn  tthheeiirr  rreessppeeccttiivvee  rreelliiggiioouuss  ffeessttiivvaall..        

  NNoonn--ccoonnffiirrmmeedd  ((oonn  pprroobbaattiioonn))  eemmppllooyyeeeess  wwiillll  bbee  eennttiittlleedd  ttoo  ggeett  

FFeessttiivvaall  bboonnuuss  aass  pprroo  rraattaa  bbaassiiss  ddeeppeennddiinngg  oonn  hhiiss//hheerr  BBBBLL  jjooiinniinngg  

DDaattee..  

  HHRR  CCoonnttrraacctt  &&  OOuuttssoouurrccee  SSttaaffff  wwoouulldd  ggeett  11  bboonnuuss,,  wwhhiicchh  iiss  5500%%  ooff  

tthheeiirr  ccoonnssoolliiddaatteedd  ssaallaarryy..  

  
55..33..22  RRee--ffiixxaattiioonn  ooff  ssaallaarryy  aaddjjuussttmmeenntt  bbaasseedd  oonn  iinnffllaattiioonn::  ((OOnnccee  aa  

yyeeaarr::  eeffffeeccttiivvee  11sstt  JJuullyy  eeaacchh  yyeeaarr))::    

  
TThhee  BBooaarrdd  ooff  tthhee  DDiirreeccttoorrss  wwiillll  ddeecciiddee  tthhee  aannnnuuaall  ssaallaarryy  rreevviissiioonn  aanndd  

rreeccoommmmeennddaattiioonn  wwiillll  bbee  bbaasseedd  oonn::    

  RReevviisseedd  PPaayy  SSccaallee,,  aanndd//  oorr  



      

  

PPaaggee  5566  ooff  9900 

  IInnffllaattiioonn    

55..33..33  PPeerrffoorrmmaannccee  BBoonnuuss  ((PPBB))::  ((oonnccee  aa  yyeeaarr))  

  
TThhee  BBooaarrdd  ooff  DDiirreeccttoorrss  aatt  iittss  ddiissccrreettiioonn,,  bbaasseedd  oonn  tthhee  BBaannkk‟‟ss  pprrooffiitt  wwiillll  ddeeccllaarree  aa  

cceerrttaaiinn  ppeerrcceennttaaggee  ooff  tthhee  pprree--ttaaxx  pprrooffiitt  aass  PPeerrffoorrmmaannccee  BBoonnuuss..    

  TThhee  ccoonnttrriibbuuttiioonn  mmeeaassuurreemmeenntt  wwiillll  bbee  ccoommiinngg  ffrroomm  tthhee  

PPeerrffoorrmmaannccee  MMaatttteerrss..  PPeerrffoorrmmaannccee  MMaatttteerrss  ffoorr  ssuucchh  ppuurrppoossee  sshhaallll  

bbee  mmaaddee  oonn  tthhee  ccrriitteerriiaa  sseett  bbyy  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee..    

  AAmmoouunntt  ooff  PPeerrffoorrmmaannccee  BBoonnuuss  wwiillll  bbee  33%%  bbaasseedd  oonn  nneett  pprrooffiitt  aafftteerr  

ttaaxx  aanndd  mmeetthhoodd  ooff  ddiissttrriibbuuttiioonn  wwiillll  bbee  bbaasseedd  aatt  MMaannaaggeemmeenntt  

ddiissccrreettiioonn  

  NNoo  bboonnuuss  wwiillll  bbee  aapppplliiccaabbllee  ttoo  tthhee  eemmppllooyyeeeess  rraattiinngg  mmaarrggiinnaall  &&  

uunnssaattiissffaaccttoorryy..  

  FFiinnaall  EEvvaalluuaattiioonn  wwiillll  bbee  ddeecciiddeedd  bbyy  tthhee  MMAANNCCOOMM  ffoorr  tthhee  eennttiirree  

bbaannkk  aafftteerr  ggooiinngg  tthhrroouugghh  aa  „„rraattiinngg‟‟  pprroocceessss  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  aa  

ccoonnsseennssuuss  iiss  rreeaacchheedd  ffoorr  tthhee  eennttiirree  bbaannkk..  

  

55..33..44  LLeeaavvee  FFaarree  aassssiissttaannccee  ((LLFFAA))::  ((oonnccee  aa  yyeeaarr))::  

  

AAllll  ccoonnffiirrmm  eemmppllooyyeeeess  wwhhoo  aarree  eennttiittlleedd  ttoo  aavvaaiill  aannnnuuaall  lleeaavvee,,  wwiillll  ggeett  11  ((oonnee))  

bbaassiicc  ssaallaarryy  oonn  tthhee  ttiimmee  ooff  tthheeiirr  mmaannddaattoorryy  lleeaavvee  iinn  oonnccee  aa  yyeeaarr  ffoorr  aatt  lleeaasstt  1155  

ccaalleennddaarr  ddaayyss..  

  



      

  

PPaaggee  5577  ooff  9900 

  

55..33..55  TTeelleepphhoonnee  ppoolliiccyy  

  
  EEmmppllooyyeeeess  ffrroomm  AAVVPP  aanndd  aabboovvee  aarree  eennttiittlleedd  ttoo  hhaavvee  mmoobbiillee  

pphhoonnee  sseettss  wwiitthh  aallll  ffaacciilliittiieess  ((TT&&TT  iinnccoommiinngg,,  oouuttggooiinngg,,  aanndd  IISSDD  

ccoonnnneeccttiioonn))    

  EEmmppllooyyeeeess  ooff  tthhee  bbaannkk  bbeellooww  AAVVPP  aarree  rreeqquueesstteedd  ttoo  ttaakkee  uupp  aa  

ppoosstt--ppaaiidd  mmoobbiillee  aatt  tthheeiirr  oowwnn  eexxppeennssee  aaccccoorrddiinngg  ttoo  ddeeppaarrttmmeennttaall  

nneeeedd  aanndd  aallssoo  ggiivveenn  aa  cceeiilliinngg  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  tthheeiirr  jjoobb  

ffuunnccttiioonnaalliittyy..    

  AAllll  ootthheerrss  eexxcceepptt  SSMMEE  wwiillll  hhaavvee  ttoo  ggeett  tthheeiirr  mmoonntthhllyy  bbiillll  aapppprroovveedd  

bbyy  tthhee  ddeeppaarrttmmeennttaall//ddiivviissiioonnaall  hheeaadd  pprriioorr  ttoo  ssuubbmmiissssiioonn  ffoorr  

ppaayymmeenntt  ddiissbbuurrsseemmeenntt..  

  OOtthheerrss  mmaayy  aavvaaiill  aa  bbaannkk‟‟ss  mmoobbiillee,,  pprroovviiddeedd  tthheeyy  sseeeekk  pprriioorr  

aapppprroovvaall  ffrroomm  tthhee  ccoommppeetteenntt  aauutthhoorriittyy..  

  
55..33..66  HHoossppiittaalliizzaattiioonn  IInnssuurraannccee  

  
IInn  tthhee  eevveenntt  wwhheerree  hhoossppiittaalliizzaattiioonn  oorr  ssuurrggeerryy  iiss  rreeqquuiirreedd  ffoorr  aa  mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  

ooffffiicceerr‟‟ss  ((ccoonnffiirrmmeedd  eemmppllooyyeeee))  ddeeppeennddeenntt  ((SSppoouussee  aanndd  CChhiillddrreenn))  iinncclluuddiinngg  

hhoossppiittaalliizzaattiioonn  oonn  aaccccoouunntt  ooff  mmaatteerrnniittyy  --    tthhee  BBaannkk  wwiillll  rreeiimmbbuurrssee  tthhee  ooffffiicceerr  

((GGrroouupp  CC))  uupp  ttoo  aa  mmaaxxiimmuumm  ooff  TTkk..3355,,000000//--  ppeerr  aannnnuumm,,  ffoorr  eexxeeccuuttiivveess  ((GGrroouupp  BB))  

TTkk..  110000,,000000//--  ppeerr  aannnnuumm  aanndd  220000,,000000//--  ppeerr  aannnnuumm  ffoorr  MMAANNCCOOMM  ((GGrroouupp  AA))..  
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55..33..77  TTrraavveell  aalllloowwaannccee  

  
AAnn  eemmppllooyyeeee  ooff  tthhee  BBaannkk  mmaayy  bbee  aalllloowweedd  ttoo  ddrraaww  ttrraavveelliinngg  aalllloowwaannccee  iinn  rreessppeecctt  

ooff  jjoouurrnneeyyss  ppeerrffoorrmmeedd  ffoorr  tthhee  ppuurrppoosseess  aauutthhoorriizzeedd  bbyy  tthhee  ccoommppeetteenntt  aauutthhoorriittyy  

wwhhiicchh  iinncclluuddee::  

  OOnn  ooffffiicciiaallllyy  aassssiiggnneedd  ttoouurr  

  TToo  ggiivvee  eevviiddeennccee  iinn  aa  ccoouurrtt  ooff  llaaww  

  OOnn  ttrraannssffeerr  

  OOnn  ccoommppuullssoorryy  rreeccaallll  ffrroomm  lleeaavvee  

  TToo  aappppeeaarr  aatt  aa  ddeeppaarrttmmeennttaall//pprrooffeessssiioonnaall  eexxaammiinnaattiioonn  aass  aauutthhoorriizzeedd  

bbyy  tthhee  ccoommppeetteenntt  aauutthhoorriittyy  

  TToo  aatttteenndd  aa  ccoouurrssee  ooff  ttrraaiinniinngg  ssppoonnssoorreedd  bbyy  tthhee  BBaannkk  

  TToo  bbeeaarr  tthhee  ccoosstt  ooff  ttrraavveell  ooff  ddeecceeaasseedd  eemmppllooyyeeee  

                      
TTyyppeess  ooff  aalllloowwaanncceess  uunnddeerr  ttrraavveell  ppoolliiccyy::  

  TTrraavveelliinngg  AAlllloowwaannccee  ((MMooddee  ooff  TTrraannssppoorrtt))  

  AAccccoommmmooddaattiioonn  AAlllloowwaannccee  ((HHootteell  RReenntt))  

  DDaaiillyy  AAlllloowwaannccee  

  
  

55..33..88  GGrraattuuiittyy  

  
GGrraattuuiittyy‟‟  mmeeaannss  aann  eexxttrraa  bbeenneeffiitt  ppaayyaabbllee  ttoo  aa  ccoonnffiirrmmeedd  eemmppllooyyeeee  ooff  tthhee  BBaannkk  oonn  

aaccccoouunntt  ooff  aa  mmiinniimmuumm  ppeerriioodd  ooff  sseerrvviiccee  rreennddeerreedd  bbyy  hhiimm  ttoo  tthhee  BBaannkk,,  ccaallccuullaatteedd  
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oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  hhiiss  BBaannkk  iiss  ccoonnttrroolllleedd  bbyy  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt..  RReegguullaarr  EEmmppllooyyeeeess  

wwiillll  bbee  eennttiittlleedd  ttoo  ggeett  ggrraattuuiittyy,,  wwhhiicchh  wwiillll  bbee  eeffffeeccttiivvee  oonnllyy  aafftteerr  ccoommpplleettiioonn  ooff  55  

yyeeaarrss  ccoonnttiinnuuoouuss  sseerrvviiccee..  AAtt  tthhee  ttiimmee  ooff  sseeppaarraattiioonn  eeqquuaall  ttoo  tthhee  pprroodduucctt  aatt  llaasstt  

ddrraawwnn  mmoonntthhllyy  bbaassiicc  ssaallaarryy,,  nnuummbbeerr  ooff  eeaacchh  ccoommpplleetteedd  yyeeaarr  ooff  sseerrvviiccee  ffoorr  

rreegguullaarr  eemmppllooyyeeee..  

  
55..33..99  SSeeccuurriittyy  FFuunndd    

  
IIff  aannyy  ppeerrmmaanneenntt  eemmppllooyyeeee  eexxppiirreess  oorr  bbeeccoommeess  ddiissaabblleedd,,  BBaannkk  wwiillll  ccoommppeennssaattee  

bbyy  3366  ttiimmeess  bbaassiicc  ssaallaarryy  ttoo  tthhee  ssttaaffff  oorr  nnoommiinneeee  oorr  iinnhheerree..  

  
55..44  LLeeaarrnniinngg  aanndd  OOrrggaanniizzaattiioonn  

DDeevveellooppmmeenntt  

  
55..44..11  SSttaaffff  DDeevveellooppmmeenntt  &&  TTrraaiinniinngg  

  
TTrraaiinniinngg  rreeffeerrss  ttoo  tthhee  aaccqquuiissiittiioonn  ooff  kknnoowwlleeddggee,,  sskkiillllss,,  aanndd  ccoommppeetteenncciieess  aass  aa  

rreessuulltt  ooff  tthhee  tteeaacchhiinngg  ooff  pprrooffeessssiioonnaall  oonn  pprraaccttiiccaall  sskkiillllss  aanndd  kknnoowwlleeddggee  tthhaatt  

rreellaatteess  ttoo  ssppeecciiffiicc  uusseeffuull  sskkiillllss..    

TTooddaayy  iitt  iiss  oofftteenn  rreeffeerrrreedd  ttoo  aass  PPrrooffeessssiioonnaall  DDeevveellooppmmeenntt  ccoonncceerrnneedd  wwiitthh  

wwoorrkkppllaaccee  lleeaarrnniinngg  ttoo  iimmpprroovvee  ppeerrffoorrmmaannccee..    

  
55..44..22  OObbjjeeccttiivvee  ooff  SSttaaffff  DDeevveellooppmmeenntt  &&  TTrraaiinniinngg  

  
  PPrroovviiddiinngg  KKnnoowwlleeddggee  ttoo  IImmpprroovvee  SSkkiillllss  tthhaatt  RReellaattee  DDiirreeccttllyy  ttoo  JJoobb  

RReeqquuiirreemmeennttss..  
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  DDeevveellooppiinngg  SSkkiillllss  nneeeeddeedd  ttoo  aaddjjuusstt  wwiitthh  tthhee  CChhaannggiinngg  

EEnnvviirroonnmmeennttss  aass  aa  rreessuulltt  ooff  cchhaannggeess  iinn  TTeecchhnnoollooggyy  oorr  EEqquuiippmmeenntt..  

  PPrroovviiddiinngg  ooppppoorrttuunniittiieess  ttoo  MMaaiinnttaaiinn  SSppeecciiaalliizzeedd  PPrrooffiicciieenncciieess  ooff  

EEmmppllooyyeeeess..  

  
55..44..33  MMaajjoorr  RReessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  TTrraaiinniinngg  WWiinngg::  

  
EEnnssuurree  mmiinniimmuumm  3300--hhoouurr  ttrraaiinniinngg  sseessssiioonnss  iinn  aa  yyeeaarr  ffoorr  110000%%  ooff  ccoonnffiirrmmeedd  

eemmppllooyyeeee..  

  
55..44..44  TTyyppeess  ooff  PPrrooggrraammss  

  
55..44..44..11  NNeeeedd  BBaasseedd  TTrraaiinniinngg  CCoouurrssee::  

  
FFooccuusseess  oonn  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  ggeenneerraall  kknnoowwlleeddggee  oorr  sskkiillll  ooff  CCoorrppoorraattee  EExxeeccuuttiivveess..  

FFoorr  eexxaammppllee,,  mmaannaaggeerriiaall  sskkiillll  ddeevveellooppmmeenntt,,  lleeaaddeerrsshhiipp  sskkiillll  ddeevveellooppmmeenntt,,  

ccuussttoommeerr  sseerrvviiccee,,  ccoommmmuunniiccaattiioonn,,  pprrooffeessssiioonnaalliissmm  eettcc..  

  
55..44..44..22  SSkkiillll  BBaasseedd  TTrraaiinniinngg  CCoouurrsseess::  

  
FFooccuusseess  oonn  sskkiillll  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  rreessppeeccttiivvee  ddeesskk  rreellaatteedd  aaccttiivviittiieess  ssuucchh  aass  

aannaallyyttiiccaall  aabbiilliittyy,,  ccrreeddiitt  aannaallyyssiiss,,  llooaann  pprroocceessssiinngg,,  rreeppoorrttiinngg  tteecchhnniiqquueess,,  ccoommppuutteerr  

lliitteerraaccyy  eettcc..      

  
55..44..44..33  KKnnoowwlleeddggee  BBaasseedd  TTrraaiinniinngg  CCoouurrsseess::  

  
FFooccuusseess  oonn  ddeevveellooppiinngg  kknnoowwlleeddggee  rreeggaarrddiinngg  tthhee  rreessppeeccttiivvee  ddeesskk  rreellaatteedd  
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aaccttiivviittiieess  ssuucchh  aass  ooppeerraattiioonnaall  pprroocceessss,,  ppoolliiccyy,,  ccoommpplliiaannccee  iissssuueess  eettcc..  

  

55..44..44..44  OOrriieennttaattiioonn  TTrraaiinniinngg  

  
FFooccuusseess  oonn  iinnttrroodduucciinngg  tthhee  nneewwllyy  rreeccrruuiitteedd  eemmppllooyyeeeess  wwiitthh  tthhee  ssttrruuccttuurraall  aanndd  

ooppeerraattiioonnaall  pprroocceedduurree  ooff  ddiiffffeerreenntt  ddiivviissiioonnss  ooff  tthhee  BBaannkk..  

  
55..44..44..55  BBaasseedd  oonn  IImmpplleemmeennttaattiioonn  PPrroocceessss  

  
  IInn--hhoouussee  TTrraaiinniinngg  

  CCllaassssrroooomm  bbaasseedd    

  EE--lleeaarrnniinngg  

  
  EExxtteerrnnaall  TTrraaiinniinngg  

  LLooccaall  ttrraaiinniinngg  

  AAbbrrooaadd  TTrraaiinniinngg  

  
  IInn--hhoouussee  CCoouurrsseess::  TThhee  ttrraaiinniinngg  iiss  ccoonndduucctteedd  bbyy  oouurr  oowwnn  rreessoouurrcceess  iinn  

oouurr  oowwnn  pprreemmiisseess..  

  
  EE--LLeeaarrnniinngg::  AA  wweebb--bbaasseedd  mmoodduullee  ttoo  iimmpprroovvee  eemmppllooyyeeee  kknnoowwlleeddggee  oonn  

aaccttiivviittiieess  ooff  ddiiffffeerreenntt  ddiivviissiioonnss  ooff  tthhee  bbaannkk..  

  
  LLooccaall  IInnssttiittuuttiioonn  CCoouurrsseess::  TThhee  ttrraaiinniinngg  iiss  ccoonndduucctteedd  bbyy  eexxtteerrnnaall  

rreessoouurrcceess  iinn  eexxtteerrnnaall  pprreemmiisseess  oorr  bbyy  eexxtteerrnnaall  rreessoouurrcceess  iinn  oouurr  oowwnn  

pprreemmiisseess..  
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  FFoorreeiiggnn//AAbbrrooaadd  CCoouurrsseess::  TThhee  ttrraaiinniinngg  ttaakkeess  ppllaaccee  iinn  aabbrrooaadd  aanndd  

ccoonndduucctteedd  bbyy  ffoorreeiiggnn  rreessoouurrcceess..  

55..44..55  MMaannaaggeemmeenntt  TTrraaiinneeee  PPrrooggrraamm  

  
BBRRAACC  bbaannkk  hhaass  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ttrraaiinniinngg  pprrooggrraamm  ffoorr  iittss  MMaannaaggeemmeenntt  TTrraaiinneeeess..    

  JJooiinniinngg//  ppaarrttiicciippaattiinngg  iinn  oorriieennttaattiioonn  wwiitthh  ddiiffffeerreenntt  DDeeppaarrttmmeennttss  

  FFoouunnddaattiioonn  CCoouurrssee  aatt  BBIIBBMM    

  AAttttaacchhmmeenntt  wwiitthh  aallll  ddeeppaarrttmmeennttss  

  AAttttaacchhmmeenntt  wwiitthh  SSMMEE  UUnniitt  OOffffiicceess  &&  BBrraanncchheess  

  OOnn  jjoobb  hhaannddss--oonn  ttrraaiinniinngg  aaccccoorrddiinngg  ttoo  JJoobb  DDeessccrriippttiioonn  

  MMeennttoorriinngg  

  
AAllll  tthhee  mmeennttoorrss  wwiillll  ssiitt  wwiitthh  tthhee  mmeenntteeeess  oonn  aa  rreegguullaarr  bbaassiiss  ttoo  ffoollllooww  uupp  oonn  tthheeiirr  

pprrooggrraamm..  

TThhee  wwhhoollee  ttrraaiinniinngg  pprrooggrraamm  wwiillll  bbee  ddiivviiddeedd  iinnttoo  ttwwoo  mmaajjoorr  ppaarrttss..  OOnnee  ppaarrtt  iiss  tthhee  

ttrraaiinniinngg  oonn  ffoouunnddaattiioonn  ccoouurrsseess  aanndd  tthhee  ootthheerr  ppaarrtt  iinncclluuddeess  aattttaacchhmmeenntt  iinn  ccoorree  aanndd  

ssuuppppoorrtt  bbuussiinneessss  aanndd  ooppeerraattiioonnss  uunniitt..    

  CCoorree  bbaannkkiinngg  ttrraaiinniinngg  ccoommpprriisseess  ooff  BBIIBBMM  ––  FFoouunnddaattiioonn  ccoouurrssee,,  

IInndduuccttiioonn  aanndd  SSMMEE  &&  RReettaaiill  AAttttaacchhmmeenntt..  

  
  AAfftteerr  ccoommpplleettiioonn  ooff  ffoouunnddaattiioonn  ccoouurrsseess,,  tthhee  ttrraaiinneeeess  wwiillll  bbee  aattttaacchheedd  iinn  

ddiiffffeerreenntt  ddeeppaarrttmmeennttss  bbaassiiccaallllyy  oonn  ccoorree  bbuussiinneessss  ddeeppaarrttmmeennttss  aanndd  

ooppeerraattiioonnss  ddeeppaarrttmmeennttss..  
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55..44..66  LLooccaall  WWeebb  CCaalleennddaarr  

  
AA  TTrraaiinniinngg  ccaalleennddaarr  ooff  tthhee  wwhhoollee  yyeeaarr  iiss  uuppllooaaddeedd  iinn  tthheeiirr  llooccaall  wweebb  ffoorr  tthhee  

bbeenneeffiitt  ooff  aannyyoonnee  ttoo  sseeee  tthhee  uuppccoommiinngg  ttrraaiinniinnggss..  

  
55..44..77  TTrraaiinniinngg  NNeeeedd  AAsssseessssmmeenntt  

  
AAsssseessssmmeennttss  ccaann  bbee  ddoonnee  bbyy::  

  RReevviieewwiinngg  tthhee  PPeerrffoorrmmaannccee  MMaatttteerr  

  SSuuppeerrvviissoorrss  IInntteerrvviieeww  

  AAnnyy  GGeenneerraall  CChhaannggeess  iinn  tthhee  BBaannkkiinngg  SSeeccttoorr  oorr  iinn  tthhee  PPoolliiccyy  LLeevveell  

  
55..44..88  GGeenneerraall  GGuuiiddiinngg  PPrriinncciipplleess    

  
  SSttaaffff  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  ttrraaiinniinngg  iiss  aann  oobblliiggaattiioonn  ffoorr  lliinnee  mmaannaaggeerrss  

wwhhoo  aarree  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  nnoott  oonnllyy  iiddeennttiiffyyiinngg  iinnddiivviidduuaall  ttrraaiinniinngg  aanndd  

ddeevveellooppmmeenntt  nneeeeddss  bbuutt  aallssoo  ssuuppppoorrttiinngg  aanndd  eennccoouurraaggiinngg  tthheemm..  

IInnddiivviidduuaall  SSttaaffffss  aarree  aallssoo  rreeqquuiirreedd  ttoo  aassssuummee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ffoorr  tthheeiirr  

oowwnn  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  ttrraaiinniinngg..  

  
  CCaanncceellllaattiioonnss  ooff  ttrraaiinniinngg  nnoommiinnaattiioonnss  aarree  ddiissccoouurraaggeedd..  IIff  aannyy  

ppaarrttiicciippaanntt  wwaannttss  ttoo  ccaanncceell  hhiiss//hheerr  ppaarrttiicciippaattiioonn,,  tthhee  rreeqquueesstt  sshhoouulldd  

ccoommee  tthhrroouugghh  tthhee  rreessppeeccttiivvee  ddeeppaarrttmmeenntt  hheeaaddss..  
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  EEvveerryy  ddeeppaarrttmmeenntt  sshhoouulldd  hhaavvee  aatt  lleeaasstt  22  ccoonnttaacctt  ppeerrssoonnss  ffoorr  tthhee  

ttrraaiinniinngg  ccoorrrreessppoonnddeennccee..  

  
  EEvveerryy  ddeeppaarrttmmeenntt  sshhoouulldd  hhaavvee  aa  ppuullll  ooff  iinntteerrnnaall  ttrraaiinniinngg  rreessoouurrccee  

ppeerrssoonn  ((nneeeeddss  ttoo  bbee  aapppprroovveedd  bbyy  MMDD  &&  CCEEOO))..  

  
55..55  BBoonndd  

  
AAss  ppeerr  tthhee  bbaannkk‟‟ss  ““tteerrmmss  ooff  sseerrvviicceess””  tthhee  bboonndd  ppoolliiccyy  wwiillll  bbee  aapppplliiccaabbllee..  FFoorr  aannyy  

ffoorreeiiggnn  ttrraaiinniinngg  tthhee  ttoottaall  ccoosstt  wwiillll  iinncclluuddee  ttuuiittiioonn  ffeeeess,,  hhootteell,,  TTAA,,  DDAA  aanndd  ootthheerrss..  

  
EEmmppllooyyeeee  JJoobb  GGrraaddee  AAmmoouunntt  RRaannggee  BBoonndd  PPoolliiccyy  

AA l
l ll   l

l ee
vv ee

ll   oo
ff   

ee mm
pp ll

oo yy
ee ee

ss   

TTkk--110000,,000000//--  ttoo  330000,,000000//--  11  yyeeaarr  bboonndd  

AAbboovvee  TTkk--330000,,000000//--  ttoo  770000,,000000//--  22  yyeeaarr  bboonndd  

AAbboovvee  TTkk  --  770000,,000000//--11550000,,000000  33  yyeeaarr  bboonndd  

AAbboovvee  TTkk  --  11550000,,000000//--  55  yyeeaarr  bboonndd  

  
55..66  PPRROOMMOOTTIIOONN  PPOOLLIICCYY  

  
AAllll  pprroommoottiioonnss  aarree  rreeccoommmmeennddeedd  bbyy  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  HHeeaaddss  aanndd  aaccccoorrddiinnggllyy  

aapppprroovveedd  bbyy  MMAANNCCOOMM..  HHoowweevveerr,,  pprroommoottiioonnss  ttwwoo  lleevveellss  bbeellooww  ttoo  bbee  aapppprroovveedd  

bbyy  tthhee  BBooaarrdd  aaccccoorrddiinngg  ttoo  BBaannggllaaddeesshh  BBaannkk  gguuiiddeelliinneess  RReeffeerreennccee  ##  BBRRPPDD  

1166//22000033::      

  
  PPrroommoottiioonn  ccaannnnoott  bbee  ccllaaiimmeedd  aass  aa  mmaatttteerr  ooff  rriigghhtt  oorr  aass  aa  rreewwaarrdd  ooff  

ppeerrffoorrmmaannccee..  RReewwaarrdd  ffoorr  ppeerrffoorrmmaannccee  wwiillll  oonnllyy  bbee  rreewwaarrddeedd  tthhrroouugghh  
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PPeerrffoorrmmaannccee  BBoonnuuss..    

  

  PPrroommoottiioonn  ddeeppeennddss  oonn  tthhee  aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  aa  ppoossiittiioonn  iinn  aa  hhiigghheerr  ggrraaddee  aanndd  

oonn  tthhee  aasssseesssseedd  ppootteennttiiaall  ooff  aann  iinnddiivviidduuaall‟‟ss  ccaappaabbiilliittiieess  ooff  aassssuummiinngg  hhiigghheerr  

rreessppoonnssiibbiilliittiieess  bbaasseedd  oonn  aa  pprroovveenn  ttrraacckk  rreeccoorrdd  ooff  hhiigghh  ccoommppeetteennccee  iinn  

hhiiss//hheerr  yyeeaarrllyy  aapppprraaiissaallss..  

  
  TThhee  pprroocceessss  ooff  uuppggrraaddiinngg  aa  jjoobb  wwiillll  hhaavvee  ttoo  bbee  uunnddeerrttaakkeenn  tthhrroouugghh  aa  

pprroocceessss  ooff  rreevviieewwiinngg  tthhee  JJoobb  CCoonntteenntt,,  JJoobb  RReessppoonnssiibbiilliittiieess,,  JJoobb  

DDiimmeennssiioonnss,,  aanndd  CChhaannggeess  iinn  tthhee  OOrrggaanniizzaattiioonn  SSttrruuccttuurree  eettcc..  FFuullll  

jjuussttiiffiiccaattiioonn  ooff  tthhee  nneecceessssiittyy  ooff  tthhee  cchhaannggee  mmuusstt  bbee  ssppeecciiffiieedd..  

  
  AAss  aa  mmiinniimmuumm  tthhee  iinnddiivviidduuaall  mmuusstt  nnoott  hhaavvee  aannyy  „„mmaarrggiinnaall‟‟  oorr  

„„uunnssaattiissffaaccttoorryy‟‟  rraattiinngg  iinn  tthhee  ppaasstt  tthhrreeee  yyeeaarrss  ttoo  bbee  aabbllee  ttoo  qquuaalliiffyy  ffoorr  aa  

pprroommoottiioonn..  

  
55..77  LLeeaavvee  PPoolliiccyy  

  
  AAnnnnuuaall  lleeaavvee::    

  
AAllll  ooffffiicceerrss  wwiillll  bbeeccoommee  eelliiggiibbllee  ffoorr  aannnnuuaall  lleeaavvee  ooff  2244  wwoorrkkiinngg  ddaayyss  aafftteerr  

ccoommpplleettiioonn  ooff  oonnee--ccaalleennddaarr  yyeeaarr..  OOff  tthheessee  2244  ddaayyss  lleeaavvee  1155  ccaalleennddaarr  ddaayyss  mmuusstt  

bbee  ttaakkeenn  aatt  aa  ttiimmee  aaccccoorrddiinngg  ttoo  BBaannggllaaddeesshh  BBaannkk  cciirrccuullaarr  nnuummbbeerr  MM..LL..PP..DD  

226677//22000044--33995511..  HHoowweevveerr,,  tthhoouugghh  tthhee  eemmppllooyyeeee  ttaakkeess  1155  ccaalleennddaarr  ddaayyss  ooff  lleeaavvee  

((aatt  aa  ssttrreettcchh))  oonnllyy  tthhee  wwoorrkkiinngg  ddaayyss  wwiillll  bbee  ccoouunntteedd  ffoorr  ccaallccuullaattiinngg  lleeaavvee  ddeedduucctteedd  
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ffrroomm  aallllootttteedd  2244  ddaayyss..  AAnnyy  ppeennddiinngg  lleeaavvee  mmaayy  bbee  ccaarrrriieedd  ffoorrwwaarrdd  ttoo  tthhee  nneexxtt  

yyeeaarr..  AAnnnnuuaall  lleeaavvee  eennccaasshhmmeenntt  ffaacciilliittiieess  mmaayy  bbee  aalllloowweedd  ttoo  tthhee  ppeerrssoonn  ffoorr  aa  

mmaaxxiimmuumm  ooff  9900  ddaayyss  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  hhiiss//hheerr  lleeaavviinngg  tthhee  bbaannkk..  AAnnyy  lleeaavvee  ttaakkeenn  iinn  

aaddvvaannccee  ttoo  bbee  aaddjjuusstteedd  dduurriinngg  tthhee  ffiinnaall  sseettttlleemmeenntt  ppeerriioodd..  

  
  CCaassuuaall//SSiicckk  LLeeaavvee::  

  
CCaassuuaall  lleeaavvee  uupp  ttoo  1144  ddaayyss  ccaann  bbee  ggrraanntteedd  ppeerr  yyeeaarr  ttoo  aann  eemmppllooyyeeee  wwhhoo  mmaayy  bbee  

uunnaabbllee  ttoo  aatttteenndd  dduuttyy  dduuee  ttoo  ssuuddddeenn  iillllnneessss  oorr  uurrggeenntt  pprriivvaattee  aaffffaaiirrss..  NNoott  mmoorree  

tthhaann  22  ddaayyss  ccaassuuaall  lleeaavvee  ccaann  bbee  ttaakkeenn  aatt  aa  ttiimmee  iinn  aa  mmoonntthh..  CCaassuuaall  LLeeaavvee  mmoorree  

tthhaann  33  ddaayyss  wwiillll  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  aass  ssiicckk  lleeaavvee  aanndd  hhaass  ttoo  bbee  ssuuppppoorrtteedd  bbyy  mmeeddiiccaall  

rreeppoorrttss..  IInn  ccaassee  ooff  pprroolloonnggeedd  iillllnneessss  tthhee  MMaannaaggiinngg  DDiirreeccttoorr  mmaayy  ggrraanntt  mmeeddiiccaall  

lleeaavvee  iinn  eexxcceessss  ooff  ssiicckk//ccaassuuaall  lleeaavvee  wwiitthh  ffuullll  ppaayy  aanndd  aalllloowwaanncceess  ffoorr  aa  ppeerriioodd  uupp  

ttoo  oonnee  mmoonntthh..  

  
  MMaatteerrnniittyy  LLeeaavvee::    

  
FFeemmaallee  ((ccoonnffiirrmmeedd))  eemmppllooyyeeeess  wwiillll  eennjjooyy  44  mmoonntthhss  mmaatteerrnniittyy  lleeaavvee..  OOnnee  

eemmppllooyyeeee  wwiillll  bbee  eennttiittlleedd  ttoo  aavvaaiill  tthhiiss  lleeaavvee  ffoorr  22  ttiimmeess  iinn  hheerr  eennttiirree  sseerrvviiccee  

ppeerriioodd..  

  
  SSttuuddyy  LLeeaavvee::    

  
SSttuuddyy  lleeaavvee  ooff  mmaaxxiimmuumm  22  yyeeaarrss  ccaann  oonnllyy  bbee  ggrraanntteedd  ttoo  aann  eemmppllooyyeeee  wwiitthhoouutt  

ppaayy  aanndd  aalllloowwaanncceess  pprroovviiddeedd  hhee//sshhee  hhaass  ppuutt  iinn  aatt  lleeaasstt  33  ((tthhrreeee))  yyeeaarrss  ooff  sseerrvviiccee..  

TThhiiss  lleeaavvee  sshhaallll,,  hhoowweevveerr  bbee  aalllloowweedd  iinn  tthhee  eennttiirree  ppeerriioodd  ooff  sseerrvviiccee..  TThhee  
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eemmppllooyyeeee  ttoo  wwhhoomm  ssttuuddyy  lleeaavvee  iiss  ggrraanntteedd  sshhaallll  bbee  bboouunndd  ttoo  ggiivvee  aann  uunnddeerrttaakkiinngg  

ttoo  tthhee  BBaannkk  tthhaatt  ss//hhee  wwiillll  wwoorrkk  iinn  tthhee  BBaannkk  ffoorr  aa  ppeerriioodd  ooff  0033  yyeeaarrss  aafftteerr  tthhee  

ppeerriioodd  ccoommpplleettiioonn  ooff  ssttuuddyy  oorr  ttoo  ppaayy  ccoommppeennssaattiioonn  eeqquuaalliinngg  1122  ttiimmeess  hhiiss  llaasstt  

ddrraawwnn  ggrroossss  ssaallaarryy  ttoo  tthhee  BBaannkk..  

  
  LLeeaavvee  wwiitthhoouutt  ppaayy::    

  
LLeeaavvee  wwiitthhoouutt  ppaayy  mmaayy  bbee  ggrraanntteedd  ttoo  aann  eemmppllooyyeeee  iinn  ssppeecciiaall  cciirrccuummssttaanncceess  

wwhheerree  nnoo  ootthheerr  lleeaavvee  iiss  aaddmmiissssiibbllee  uunnddeerr  tthheessee  rruulleess..  IInn  ccaassee  ooff  LLeeaavvee  wwiitthhoouutt  

PPaayy,,  tthhee  ppeerriioodd  ddooeess  nnoott  eexxcceeeedd  6600  ddaayyss..    

  
  LLeeaavvee  DDuurriinngg  pprroobbaattiioonn  PPeerriioodd::    

  
FFoorr  ssiicckk  lleeaavvee  iinn  tthhee  pprroobbaattiioonn  ppeerriioodd,,  tthhee  lleeaavvee  hhaass  ttoo  bbee  ssppeecciiaallllyy  mmeennttiioonneedd  bbyy  

tthhee  ddeeppaarrttmmeenntt..  CCaassuuaall  lleeaavvee  wwiillll  bbee  ggrraanntteedd  ttoo  pprroobbaattiioonnaarryy  eemmppllooyyeeeess  aafftteerr  

ccoommpplleettiioonn  ooff  66  mmoonntthhss..  AAnnyy  lleeaavvee  ttaakkeenn  pprriioorr  ttoo  ccoommpplleettiioonn  ooff  66  mmoonntthhss  wwiillll  bbee  

aaddjjuusstteedd  aaggaaiinnsstt  tthhee  ccaassuuaall  lleeaavvee..  

  
  EEnnccaasshhmmeenntt  FFaacciilliittiieess  ooff  AAnnnnuuaall  LLeeaavvee::    

  
AAnnnnuuaall  lleeaavvee  eennccaasshhmmeenntt  ffaacciilliittiieess  mmaayy  bbee  aalllloowweedd  ttoo  tthhee  eemmppllooyyeeeess  ffoorr  aa  

mmaaxxiimmuumm  ooff  9900  ddaayyss  ((bbaasseedd  oonn  llaasstt  bbaassiicc))  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  hhiiss//hheerr  lleeaavviinngg  tthhee  bbaannkk..  

  
  LLeeaavvee  ttaakkeenn  iinn  aaddvvaannccee  iiss  ttoo  bbee  aaddjjuusstteedd  dduurriinngg  ffiinnaall  sseettttlleemmeenntt..  

  
55..88  RREEWWAARRDD  AANNDD  RREECCOOGGNNIITTIIOONN  PPOOLLIICCYY  
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RReewwaarrdd  aanndd  RReeccooggnniittiioonn  iiss  aa  wwaayy  ttoo  eexxpprreessss  aapppprreecciiaattiioonn  ffoorr  aannootthheerr  eemmppllooyyeeee''ss  

hhaarrdd  wwoorrkk,,  ddeeddiiccaattiioonn  aanndd  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ttoo  tthhee  BBaannkk..  TThheerree  aarree  mmaannyy  lleevveellss  ooff  

RReewwaarrdd  aanndd  RReeccooggnniittiioonn,,  ttoo  eennssuurree  bbootthh  ssmmaallll  ccoonnttrriibbuuttiioonnss  aass  wweellll  aass  tthhee  llaarrggeerr  

oonneess  iiss  rreeccooggnniizzeedd..  

TThheerree  aarree  ffoouurr  lleevveellss  ooff  rreewwaarrddss  aanndd  rreeccooggnniittiioonn..  

LLEEVVEELL  11::  IInnddiivviidduuaall  CCoonnttrriibbuuttiioonn  AAwwaarrdd  &&  SSMMEE  MMoonntthhllyy  AAwwaarrdd  

LLEEVVEELL  22::  DDeeppaarrttmmeennttaall  CCoommmmiitttteeee  AAwwaarrdd  

LLEEVVEELL  33::  OOrrggaanniizzaattiioonnaall  CCoommppeetteennccee  AAwwaarrdd  

LLEEVVEELL  44::  CChhaaiirrmmaann‟‟ss  EExxcceelllleennccee  AAwwaarrdd  

  
55..88..11  SSppoott  aawwaarrdd::  

  
TThhiiss  iiss  aann  aawwaarrdd  iiss  ggiivveenn  ttoo  eemmppllooyyeeeess  oonn  tthhee  ssppoott  rreeccoommmmeennddeedd  bbyy  tthhee  

ccuussttoommeerrss  oorr  tthhee  eemmppllooyyeeeess  vveerryy  nniicceellyy  hhaannddllee  aannyy  ddiiffffiiccuulltt  cclliieenntt  //ssiittuuaattiioonn..  

  
55..88..22  BBrriigghhtt  IIddeeaass  PPrrooggrraamm::  

  
TThhee  ““BBrriigghhtt  IIddeeaass  PPrrooggrraamm  ((BBIIPP))””  iiss  bbeeiinngg  iinnttrroodduucceedd  ttoo  ccrreeaattee  aann  eennvviirroonnmmeenntt  iinn  

tthhee  BBaannkk  iinn  wwhhiicchh  ppeeooppllee  ccoonnttrriibbuuttee  tthheeiirr  tthhoouugghhttss  ttoo  iimmpprroovvee  tthhee  oovveerr  aallll  ccoonnttrrooll  

aanndd  eeffffiicciieennccyy..                            

TThhee  BBIIPP  iiss  ddeessiiggnneedd  ttoo  rreewwaarrdd  //  rreeccooggnniizzeedd  tthhee  ccoonnttrriibbuuttiioonn  wwhhiicchh  hhaass  iimmppaacctt  oonn  

tthhee  ppeerrffoorrmmaannccee  ooff  tthhee  bbaannkk..  
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55..88..33  EElliiggiibbiilliittyy::  

  
  AAllll  ppeerrmmaanneenntt  rreegguullaarr  ssttaaffff  ((eexxcceepptt  ffoorr  EEMMTT  mmeemmbbeerrss))  wwoouulldd  bbee  eelliiggiibbllee  

ffoorr  tthhee  pprrooggrraamm..  

  

  AA  tteeaamm  ccoonnssiissttiinngg  aallll  rreegguullaarr  ssttaaffff  ((eexxcceepptt  ffoorr  EEMMTT  mmeemmbbeerrss))  wwoouulldd  bbee  

eelliiggiibbllee  ffoorr  tthhee  pprrooggrraamm..    

  AAtt  lleeaasstt  tthhrreeee  mmoonntthhss  eellaappsseedd  ffrroomm  tthhee  ddaattee  ooff  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  iiddeeaa//ss..  

  
55..99  RReessiiggnnaattiioonn  aanndd  TTeerrmmiinnaattiioonn  ffrroomm  SSeerrvviiccee  

  
55..99..11  RReessiiggnnaattiioonn  ooff  RReegguullaarr  EEmmppllooyyeeee    

  
AA  ccoonnffiirrmmeedd  eemmppllooyyeeee  mmaayy  lleeaavvee  oorr  ddiissccoonnttiinnuuee  ffrroomm  tthhee  sseerrvviicceess  ooff  tthhee  bbaannkk  bbyy  

ggiivviinngg  11((oonnee))  mmoonntthh  nnoottiiccee,,  iinn  wwrriittiinngg  oorr  ppaayy  ttoo  tthhee  bbaannkk  aass  ccoommppeennssaattiioonn  aann  

aammoouunntt  eeqquuaall  ttoo  hhiiss  oorr  hheerr  ttoottaall  ppaayy  ffoorr  11  ((OOnnee))  mmoonntthh..  

RReessiiggnnaattiioonn  ooff  PPrroobbaattiioonnaarryy  oorr  TTeemmppoorraarryy  EEmmppllooyyeeee  

PPrroobbaattiioonnaarryy  oorr  aannyy  tteemmppoorraarryy  eemmppllooyyeeee  sshhaallll  lleeaavvee  oorr  ddiissccoonnttiinnuuee  hhiiss//hheerr  

sseerrvviiccee  ffrroomm  tthhee  BBaannkk  bbyy  ggiivviinngg  1155  ((ffiifftteeeenn))  ddaayyss  pprriioorr  nnoottiiccee  iinn  wwrriittiinngg  ooff  hhiiss//hheerr  

iinntteennttiioonn  ttoo  ddoo  ssoo  oorr  ppaayy  ttoo  tthhee  bbaannkk  aass  ccoommppeennssaattiioonn  aann  aammoouunntt  eeqquuaall  ttoo  hhiiss  oorr  

hheerr  ttoottaall  ppaayy  ffoorr  ffiifftteeeenn  ((1155))  ddaayyss..  

  
55..99..22  TTeerrmmiinnaattiioonn  ooff  EEmmppllooyyeeee::  

  
55..99..22..11  RReegguullaarr::    
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TThhee  ccoommppeetteenntt  aauutthhoorriittyy  mmaayy  tteerrmmiinnaattee  tthhee  sseerrvviicceess  ooff  aa  ccoonnffiirrmmeedd  eemmppllooyyeeee  oorr  

ccaallll  uuppoonn  hhiimm//hheerr  ttoo  rreessiiggnn  wwiitthhoouutt  aassssiiggnniinngg  aannyy  rreeaassoonn,,  bbyy  ggiivviinngg  hhiimm//hheerr  0011  

((oonnee))  mmoonntthh  nnoottiiccee  iinn  wwrriittiinngg  oorr  oonn  ppaayymmeenntt  ooff  0011  ((oonnee))  mmoonntthh  ssuubbssttaannttiivvee  ppaayy  iinn  

lliieeuu  ooff  ssuucchh  nnoottiiccee  aanndd  tthhee  eemmppllooyyeeee  sshhaallll  nnoott  bbee  eennttiittlleedd  ttoo  aannyy  ffoorrmm  ooff  

ccoommppeennssaattiioonn  ffoorr  tteerrmmiinnaattiioonn  ooff  sseerrvviiccee..  

55..99..22..22  PPrroobbaattiioonnaarryy  oorr  TTeemmppoorraarryy  EEmmppllooyyeeee::    

  
TThhee  sseerrvviiccee  ooff  aa  pprroobbaattiioonneerr  oorr  aa  tteemmppoorraarryy  eemmppllooyyeeee  sshhaallll  bbee  lliiaabbllee  ttoo  bbee  

tteerrmmiinnaatteedd  bbyy  tthhee  ccoommppeetteenntt  aauutthhoorriittyy  wwiitthhoouutt  aassssiiggnniinngg  aannyy  rreeaassoonn  wwiitthhoouutt  

ggiivviinngg  hhiimm  oorr  hheerr  aannyy  nnoottiiccee  aanndd  tthhee  pprroobbaattiioonneerr  oorr  tthhee  eemmppllooyyeeee  sshhaallll  nnoott  bbee  

eennttiittlleedd  ttoo  aannyy  ffrroomm  ooff  ccoommppeennssaattiioonn  ffoorr  tteerrmmiinnaattiioonn  ooff  sseerrvviiccee..  

  
55..1100  RReettiirreemmeenntt  PPoolliiccyy::  

  
AAnn  eemmppllooyyeeee  ooff  tthhee  BBaannkk  sshhaallll  rreettiirree  oonn  aattttaaiinnmmeenntt  ooff  tthhee  aaggee  ooff  6600  ((SSiixxttyy))  yyeeaarrss  

oorr  2277  ((ttwweennttyy  sseevveenn))  yyeeaarrss  ooff  sseerrvviiccee  iinn  tthhee  BBaannkk  wwhhiicchh  eevveerr  iiss  lloowweerr..    

  
55..1100..11  KKiinnddss  ooff  RReettiirreemmeenntt::    

  
TThhee  RReettiirreemmeenntt  mmaayy  bbee  ccaatteeggoorriizzeedd  iinn  tthhee  ffoolllloowwiinngg  wwaayyss::  

  VVoolluunnttaarryy  RReettiirreemmeenntt;;  

  NNoorrmmaall  RReettiirreemmeenntt;;  

  FFoorrcceedd  RReettiirreemmeenntt;;  

NNoo  eemmppllooyyeeee  wwhhoo  hhaass  rreettiirreedd  ffrroomm  sseerrvviiccee  sshhaallll  bbee  rree--eemmppllooyyeedd  iinn  tthhee  sseerrvviiccee  ooff  

tthhee  BBaannkkss  iinn  aannyy  ccaappaacciittyy..  
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55..1111  MMIISS  aanndd  IInntteelllliiggeennccee  

  
PPeerrffoorrmm  ssppeecciiaalliizzeedd  ffuunnccttiioonn  iinnvvoollvviinngg  hheeaadd  hhuunnttiinngg  ffoorr  ssppeecciiaalliizzeedd  ppeeooppllee  iinn  tthhee  

iinndduussttrryy  ttoo  ggaatthheerr  mmaarrkkeett  iinntteelllliiggeennccee  aanndd  pprroovviiddee  ccuurrrreenntt  aanndd  uuppddaatteedd  MMIISS  

rreeppoorrttss  ttoo  ssuuppppoorrtt  eeffffeeccttiivvee  aannaallyyssiiss  ooff  ssiittuuaattiioonn  aanndd  ddeecciissiioonn  mmaakkiinngg  ttoo  qquuaannttiiffyy  

pprroodduuccttiivviittyy  aanndd  ccoonnttiinnuuoouuss  iimmpprroovveemmeenntt  ooff  HHRR  ddeeppaarrttmmeenntt..  TThhiiss  wwiinngg  iinniittiiaatteess  

tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  ccoommpprreehheennssiivvee  ccoommppuutteerriizzaattiioonn  pprrooggrraammss  ttoo  pprroovviiddee  ccuurrrreenntt  

aanndd  uuppddaatteedd  MMIISS  rreeppoorrttss  ttoo  ssuuppppoorrtt  eeffffeeccttiivvee  aannaallyyssiiss  ooff  ssiittuuaattiioonn  aanndd  ddeecciissiioonn--

mmaakkiinngg..  IItt  aallssoo  IIddeennttiiffiieess  ppeerrffoorrmmaannccee  bbaasseelliinnee  ddaattaa  aanndd  eessttaabblliisshh  bbeenncchhmmaarrkk  ffoorr  

ccoonnttiinnuuoouuss  iimmpprroovveemmeenntt..    
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CChhaapptteerr  SSiixx  

  

AAnnaallyyssiiss  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



      

  

PPaaggee  7733  ooff  9900 

66..11  CCOOMMPPEETTIITTOORR  AANNAALLYYSSIISS  

  
TThhee  ccoommppeettiittoorrss  aallssoo  ffooccuuss  oonn  mmaarrkkeett  sseeggmmeennttss  wwhheerree  tthheeyy  ccaann  mmeeeett  ccuussttoommeerr  

nneeeeddss  iinn  aa  ssuuppeerriioorr  wwaayy  aanndd  ccoommmmaanndd  aa  pprriiccee  pprreemmiiuumm..  FFoorreeiiggnn  ccuurrrreennccyy  

bbuussiinneessss  iiss  oonnee  ooff  tthhee  mmoosstt  ccoommppeettiittiivvee  sseeccttoorr  oorr  aallmmoosstt  eevveerryy  ccoommmmeerrcciiaall  bbaannkk..    

TThhee  ccoonnssuummeerr  ccrreeddiitt  sscchheemmee  iiss  vveerryy  mmuucchh  ccoonndduuccttiivvee  ttoo  tthhee  lliimmiitteedd  iinnccoommee  

cciittiizzeenn..  BBeeccaauussee  tthheessee  ttyyppee  ooff  sscchheemmeess  aarree  mmaaiinnllyy  bbaasseedd  oonn  fflleexxiibbllee  tteerrmmss  aanndd  

ccoonnddiittiioonnss  aanndd  ssuubbjjeecctt  ttoo  iinnssttaallllmmeenntt  bbaasseedd  ppaayymmeenntt..  IInn  rreecceenntt  ttiimmeess  tthhee  oovveerraallll  

ddeemmaanndd  aanndd  pprroossppeecctt  ooff  tthheessee  ttyyppee  ooff  ccrreeddiitt  sseerrvviiccee  hhaass  iinnccrreeaasseedd  aa  lloott..  NNooww  

vvaarriioouuss  ccoommmmeerrcciiaall  bbaannkkss  aarree  pprroovviiddiinngg  tthhiiss  sseerrvviiccee  bbuutt  nniinnee  bbaannkkss  aarree  tthhee  bbeesstt  

sseerrvviiccee  iinncclluuddeedd  MMeerrccaannttiillee  BBaannkk..  

  
  MMeerrccaannttiillee  BBaannkk  

  
MMeerrccaannttiillee  BBaannkk  iinn  aa  ggoooodd  ppoossiittiioonn  ffrroomm  iittss  iimmaaggee  ppeerrssppeeccttiivvee..  IItt  hhaass  aa  ggoooodd  

pprrooffiitt  ssiinnccee  11999999..  CCoommppaarreedd  tthhee  ootthheerr  nneeww  bbaannkk  wwhhiicchh  iiss  ssttaarrtt  tthheeiirr  wwoorrkk  ssiinnccee  

11999999  iinn  tthhaatt  sseennssee  MMBBLL  iiss  iinn  aa  mmaarrkkeett  ggoooodd  ppoossiittiioonn..  

TThhee  bbaannkk  ccoonnssiiddeerrss  ssaavviinnggss  aanndd  ddeeppoossiittss  aass  lliiffeebblloooodd  ooff  tthhee  bbaannkk..  MMoorrtt  tthhee  

ddeeppoossiitt  ggrreeaatteerr  iiss  tthhee  ssttrreennggtthh  ooff  tthhee  bbaannkk..  SSoo  tthheeyy  iinntteenndd  ttoo  llaauunncchh  vvaarriioouuss  nneeww  

ssaavviinnggss  sscchheemmeess  wwiitthh  pprroossppeecctt  ooff  hhiigghheerr  rreettuurrnn  dduullyy  ssuuppppoorrtteedd  bbyy  aa  wweellll--

oorrcchheessttrraatteedd  ssyysstteemm  ooff  ccuussttoommeerr  sseerrvviicceess..  TTeecchhnnoollooggiieess  ssuucchh  aass  ccoommppuutteerr,,  

AATTMM,,  „„ffeettee--ccoommmmuunniiccaattiioonn  eettcc..  aallll  wwoouulldd  bbee  hhaarrmmoonniizzeedd  aanndd  aaddaapptteedd  ttoo  tthhee  

ssyysstteemm  iinn  oorrddeerr  ttoo  pprroovviiddee  ffoouunndd  tthhee  cclloocckk  aanndd  aannyy  bbrraanncchh  sseerrvviicceess  ttoo  tthhee  cclliieennttss..  
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TThhee  AAuutthhoorriizzeedd  ccaappiittaall  ooff  tthhee  BBaannkk  iiss  TTKK..  880000  mmiilllliioonn  aanndd  tthhee  PPaaiidd--uupp  ccaappiittaall  ooff  

tthhee  BBaannkk  iiss  TTkk..227766..8855  mmiilllliioonn  aass  ooff  DDeecceemmbbeerr  3311,,  22000011..  TThhee  AAuutthhoorriizzeedd  CCaappiittaall  

ooff  tthhee  BBaannkk  iiss  TTkk..880000..0000  mmiilllliioonn  ooff  88,,000000,,000000  oorrddiinnaarryy  sshhaarreess  ooff  TTkk..110000  eeaacchh..  

TThhee  iissssuueedd,,  ssuubbssccrriibbeedd  aanndd  ppaaiidd--uupp  ccaappiittaall  ooff  tthhee  BBaannkk  iiss  TTkk..227766..8855  mmiilllliioonn  ooff  

22,,776688,,550000  oorrddiinnaarryy  sshhaarreess  ooff  TTkk..  110000  eeaacchh  ffuullllyy  ppaaiidd--uupp  iinn  ccaasshh  iinn  22000011  

  
FFiixxeedd  ddeeppoossiitt  wwaass  tthhee  llaarrggeesstt  ccoommppoonneenntt  ooff  tthhee  ddeeppoossiitt  rreessoouurrcceess..  FFiixxeedd  ddeeppoossiitt  

aammoouunntteedd  ttoo  TTkk..5533  1188..4499  mmiilllliioonn  wwhhiicchh  wwaass  4433..4477%%  ooff  tthhee  ttoottaall  ddeeppoossiittss  iinn  22000011..  

CCaallll  ddeeppoossiittss  aammoouunntteedd  ttoo  TTkk..22558800..0000  mmiilllliioonn  wwhhiicchh  wwaass  22  11..0099%%  ooff  tthhee  ttoottaall  

ddeeppoossiitt  aanndd  ddeeppoossiittss  uunnddeerr  sscchheemmeess  aammoouunntteedd  ttoo  TTkk..22007766..9944  mmiilllliioonn  wwhhiicchh  wwaass  

1166..9988%%  ooff  tthhee  ttoottaall  ddeeppoossiittss..  TThhee  ootthheerr  ddeeppoossiittss  wwhhiicchh  iinncclluuddee  ccuurrrreenntt  ddeeppoossiittss,,  

ssaavviinnggss  ddeeppoossiittss,,  sshhoorrtt  tteerrmm  ddeeppoossiittss,,  ffoorreeiiggnn  ccuurrrreennccyy  ddeeppoossiittss,,  ssuunnddrryy  

ddeeppoossiittss,,  sseeccuurriittyy  ddeeppoossiittss  aanndd  bbiillllss  ppaayyaabbllee  aammoouunntteedd  ttoo  TTkk..222255  99..2277  mmiilllliioonn  

wwhhiicchh  iiss  1188..4466%%  ooff  tthhee  ttoottaall  ddeeppoossiitt  rreessoouurrcceess..  

  
  IIssllaammii  BBaannkk::  

  
IIssllaammii  bbaannkk  iiss  tthhee  ppiioonneeeerr  iinn  tthhiiss  sseeccttoorr..  TThhiiss  bbaannkk  iiss  mmaaiinnllyy  aaccttiivvaatteedd  aanndd  

rreegguullaatteedd  bbyy  IIssllaammii  sshhaarriiaa..  TThheeyy  ffiirrsstt  iinnttrroodduucceedd  tthhiiss  ttyyppee  ooff  sscchheemmee  uunnddeerr  ttiittllee  ooff  

hhoouusseehhoolldd  dduurraabbllee  iinnvveessttmmeenntt  sscchheemmee  iinn  JJaannuuaarryy  11999933..  PPrreesseennttllyy  7733  oouutt  ooff  110033  

bbrraanncchheess  ooff  IIssllaammii  bbaannkk  aarree  uunnddeerr  tthhiiss  pprroojjeecctt..  

  
IIssllaammii  bbaannkk  ffiirrsstt  iinnttrroodduucceedd  tthhiiss  sscchheemmee  bbyy  iittss  ffoouurr  bbrraanncchheess  iinn  JJaannuuaarryy  11999933..  FFoorr  

bbeeiinngg  ssoo  ppooppuullaarr  iinn  aa  sshhoorrtt  ttiimmee,,  SSoooonn  tthhiiss  sscchheemmee  iiss  eexxtteennddeedd  ttoo  7733  bbrraanncchheess..  
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SSoo  ffaarr  tthhee  nnoo  ooff  cclliieennttss  uunnddeerr  tthhiiss  sscchheemmee  iiss  tthhiirrttyy  ffoouurr  tthhoouussaanndd  nniinnee  hhuunnddrreedd  

aanndd  ttwweennttyy  oonnee..    

  
TThhee  aammoouunntt  ooff  llooaann  ddiissbbuurrsseemmeenntt  iiss  9911  ccrroorree  1111  llaacc  TTaakkaa  ssoo  ffaarr..  TThhee  hhiigghheesstt  

llooaann  aammoouunntt  ooff  hhoouusseehhoolldd  dduurraabblleess  iinnvveessttmmeenntt  sscchheemmeess  iiss  oonnee  llaacc..  TThhee  eeqquuiittyy  iiss  

2255%%  aanndd  tthhee  pprrooffiitt  rraattee  iiss  1133%%..  BBeessiiddee  tthheessee,,  oonnee  ppeerrcceenntt  iiss  ffoorr  rriisskk  ffuunndd  aanndd  ttwwoo  

ppeerrcceenntt  iiss  ffoorr  ssuuppeerrvviissoorryy  oorrggaanniizzaattiioonn..  TThhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  oovveerraallll  ssuuppeerrvviissiioonn  

ooff  tthhiiss  sscchheemmee  hhaass  ggiivveenn  ttoo  tthhrreeee  ccoommppaanniieess  bbyy  IIssllaammii  bbaannkk..  TThheeiirr  dduuttiieess  iinncclluuddee  

cclliieenntt  sseelleeccttiioonn,,  iinnvveessttmmeenntt,,  ddiissbbuurrsseemmeenntt,,  ccoolllleeccttiioonn  aanndd  oovveerraallll  ssuuppeerrvviissiioonn..  

TThhee  ccoommppaanniieess  aarree  IIbbnnee  SSiinnaa  IInnvveessttmmeenntt  CCoommppaannyy  LLiimmiitteedd,,  FFaaiissaall  IInnvveessttmmeenntt  

FFoouunnddaattiioonn  aanndd  AAnnuuddiipp  SSeerrvviicceess  PPrriivvaattee  LLiimmiitteedd..      

  
  PPrriimmee  BBaannkk::  

  
TThhee  pprriimmee  bbaannkk  lliimmiitteedd  hhaass  iinnttrroodduucceedd  tthhiiss  ccoonnssuummeerr  ccrreeddiitt  sscchheemmee  iinn  JJuullyy  11999955..  

IInn  bbeeggiinnnniinngg,,  iitt  wwaass  oonnllyy  iinnttrroodduucceedd  iinn  mmoottiijjhheeeell  bbrraanncchh..  BBuutt  ffoorr  hhaavviinngg  vveerryy  

ppoossiittiivvee  ffeeeedd  bbaannkk  ffrroomm  tthhee  cclliieennttss  wwiitthhiinn  oonnee  yyeeaarr,,  nnooww  tthhee  sseerrvviiccee  iiss  bbeeiinngg  

pprroovviiddeedd  bbyy  ootthheerr  mmoorree  bbrraanncchheess  aallssoo..  TThhee  ssuuppppllyy  rraattee  iiss  1111..9900  ppeerrcceenntt  ooff  ttoottaall  

ddiissbbuurrsseemmeenntt  aanndd  tthhee  rreeccoovveerryy  rraattee  iiss  9988..4411%%..  BBuutt  tthhee  sscchheemmee  iiss  sslliigghhttllyy  

eexxcceeppttiioonnaall  ffrroomm  ootthheerr  bbaannkkss  sscchheemmee..  TThheerree  aarree  ttwwoo  ccaatteeggoorriieess  uunnddeerr  tthhiiss  

sscchheemmee..  TThhee  ffiirrsstt  oonnee  iiss  ccaarr  iinnvveessttmmeenntt  pprroojjeecctt..  TThhee  ccrreeddiitt  aammoouunntt  iiss  uupp  ttoo  tthhrreeee  

llaacc..  TThhee  eeqquuiittyy  iiss  5500%%  ffoorr  rreeccoonnddiittiioonn  ccaarr  aanndd  3300%%  ffoorr  nnooww  ccaarr..  TThhee  sseeccoonndd  oonnee  

iiss  hhoouusseehhoolldd  dduurraabblleess  sscchheemmee  aanndd  tthhee  llooaann  aammoouunntt  iiss  oonnee  llaacc..  TThhee  eeqquuiittyy  iiss  2200%%  
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aaggaaiinnsstt  tthhee  llooaann..  TThhee  ttiimmee  lliimmiitt  ffoorr  rreeppaayymmeenntt  iiss  tthhrreeee  yyeeaarrss  ffoorr  rreeccoonnddiittiioonn  ccaarr  

aanndd  ffoouurr  yyeeaarrss  ffoorr  nneeww  ccaarr..  FFoorr  ootthheerrss  tthhee  ttiimmee  lliimmiitt  iiss  ttwwoo  yyeeaarrss..    

  
  PPuubbaallii  BBaannkk::    

  
IInn  pprriivvaattee  sseeccttoorr  PPuubbaallii  bbaannkk  hhaass  aallssoo  aaddaapptteedd  tthhiiss  sscchheemmee  iinn  mmiidd  JJuullyy  11999966..  

PPrriimmaarriillyy  nniinneetteeeenn  bbrraanncchheess  ooff  DDhhaakkaa  CCiittyy  aarree  pprroovviiddiinngg  tthhee  sseerrvviicceess..  BBuutt  ssoooonn  

ffoouurr  bbrraanncchheess  iinn  CChhiittttaaggoonngg  aanndd  ttwwoo  bbrraanncchheess  iinn  ssyylltthheett  wwiillll  pprroovviiddee  tthhee  sseerrvviicceess..  

TThhee  ccrreeddiitt  lliimmiitt  iiss  oonnee  llaacc  aanndd  2200%%  eeqquuiittyy..  TThhee  rraarree  ooff  iinntteerreesstt  iiss  1122%%..  TThhee  

sseerrvviiccee  cchhaarrggee  rraattee  iiss  22..7755%%..  TThheerree  aarree  ttwwoo  ssuuppeerrvviissoorryy  oorrggaanniizzaattiioonn,,  SS..FF..  

sseerrvviiccee  pprriivvaattee  lliimmiittaadd  aanndd  AAddvvaannccee  TTeecchhnnoollooggyy..  SSoo  ffaarr  tthhee  nnoo..  ooff  cclliieenntt  iiss  sseevveenn  

hhuunnddrreedd  nniinneettyy  sseevveenn  aanndd  tthhee  aammoouunntt  ooff  ddiissbbuurrsseemmeenntt  iiss  22  ccrroorree  7755  llaacc  1155  

tthhoouussaanndd  aanndd  7755  ttaakkaa..  TThhee  ssuuppppllyy  rraattee  iiss  11..8800%%  aanndd  tthhee  rreeccoovveerryy  rraattee  iiss  hhuunnddrreedd  

ppeerrcceenntt..  

  
  SSoouutthheeaasstt  BBaannkk::  

  
PPrreesseennttllyy  ssiixxtteeeenn  bbrraanncchheess  ooff  ssoouutthheeaasstt  BBaannkk  aarree  uunnddeerr  iittss  ccoonnssuummeerr  ccrreeddiitt  

sscchheemmee..  SSoo  ffaarr  tthhee  nnoo..  ooff  cclliieennttss  uunnddeerr  tthhiiss  sscchheemmee  iiss  ttwwoo  hhuunnddrreedd  tthhiirrttyy  oonnee..  

TThhee  ttoottaall  aammoouunntt  ooff  ddiissbbuurrsseemmeenntt  iiss  44  ccrroorree  4499  llaacc  5599  tthhoouussaanndd  ttaakkaa..  TThhee  oovveerraallll  

rreeccoovveerryy  rraattee  ooff  ssoouutthheeaasstt  BBaannkk  iiss  hhuunnddrreedd  ppeerrcceenntt..  TThhee  ssuuppppllyy  rraattee  iiss  22..9999  

ppeerrcceenntt  ooff  tthhee  ttoottaall  ddiissbbuurrsseemmeenntt..  

  
  
  
  
  



      

  

PPaaggee  7777  ooff  9900 

  AAll  AArraaffaahh  IIssllaammii  BBaannkk::  

  
PPrreesseennttllyy  ffoouurrtteeeenn  bbrraanncchheess  ooff  AAll  AArraaffaahh  IIssllaammii  bbaannkk  aarree  uunnddeerr  iittss  ccoonnssuummeerr  

ccrreeddiitt  sscchheemmee..  SSOO  ffaarr  tthhee  nnoo..  ooff  cclliieennttss  uunnddeerr  tthhiiss  sscchheemmee  iiss  ffoouurr  hhuunnddrreedd  ffoouurr..  

TThhee  ttoottaall  aammoouunntt  ooff  ddiissbbuurrsseemmeenntt  iiss  11  ccrroorree  1100  llaacc  9999  tthhoouussaanndd  TTaakkaa..  TThhee  

oovveerraallll  rreeccoovveerryy  rraattee  ooff  AAll  AArraaffaahh  IIssllaammii  BBaannkk  iiss  9977..55%%..  TThhee  ssuuppppllyy  rraattee  iiss  ..7744  

PPeerrcceenntt  ooff  tthhee  ttoottaall  ddiissbbuurrsseemmeenntt..  

  
  EEaasstteerrnn  bbaannkk  

  
TThhee  pprraaccttiiccee  ooff  ccoonnssuummeerr  ccrreeddiitt  sscchheemmee  iiss  nnoott  vveerryy  mmuucchh  wwiiddee  sspprreeaadd  iinn  EEaasstteerrnn  

BBaannkk..  SSoo  ffaarr  tthhee  nnoo..  ooff  cclliieenntt  iiss  ffoouurr  hhuunnddrreedd  tthhiirrtteeeenn..  TThhee  rreeccoovveerryy  rraattee  iiss  

hhuunnddrreedd  ppeerrcceenntt  aanndd  tthhee  ssuuppppllyy  rraattee  iiss  ..001188  ppeerrcceenntt..  

  
66..22  SSWWOOTT  AAnnaallyyssiiss  

  
66..22..11  SSttrreennggtthhss  

  
  PPrrooffeessssiioonnaall,,  wweellll  eexxppeerriieenncceedd  aanndd  eeffffiicciieenntt  eemmppllooyyeeee  aarree  

wwoorrkkiinngg  wwiitthh  ssiinncceerriittyy  aanndd  bbeesstt  eeffffoorrtt..  

  WWeellll  ppllaannnneedd  jjoobb  rroottaattiioonn  pprrooggrraamm  ffoorr  mmaannaaggeemmeenntt  ttrraaiinneeee  aanndd  

pprroobbaattiioonnaarryy  ooffffiicceerr..  

  IInnccoommppaarraabbllee  iinntteeggrriittyy  iinn  tteerrmmss  ooff  mmaaiinnttaaiinniinngg  pprriivvaaccyy  aanndd  

ccoonnffiiddeennttiiaalliittyy  ooff  aannyy  cclliieenntt  aaccccoouunntt..  
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66..22..22  WWeeaakknneesssseess  

  
  CCoommmmiissssiioonn  aanndd  ootthheerr  sseerrvviiccee  cchhaarrggeess  aarree  uunnnneecceessssaarryy  llooww  ccoommppaarriinngg  ttoo  

tthhoossee  ooff  tthhee  ootthheerr  bbaannkkss..  

  WWoorrkkllooaadd  oonn  tthhee  eemmppllooyyeeeess  aarree  ttoooo  hheeaavvyy  ffoorr  tthheemm  ttoo  pprroovviiddee  pprrooppeerr  

aannsswweerr  ttoo  cclliieenntt‟‟ss  qquueessttiioonn  wwhhiicchh  ssoommeettiimmeess  ddeevveellooppss  cclliieenntt  

ddiissssaattiissffaaccttiioonn..  

  
66..22..33  OOppppoorrttuunniittiieess  

  
  CCoonnssuummeerr  ccrreeddiitt  sscchheemmee  ccaann  bbee  vveerryy  pprrooffiittaabbllee  aanndd  pprroossppeeccttiivvee  sseeccttoorr  ffoorr  

tthhee  bbaannkk..    

  SSoommee  ppoossiittiivvee  mmoovveemmeennttss  aaggaaiinnsstt  tthhee  ddeeffaauulltteerrss  bbyy  tthhee  GGoovveerrnnmmeennttss..  

  OOvveerraallll  iinnccrreeaassee  ooff  bbaannkk  ddeeppoossiitt  iinn  aa  pprroossppeeccttiivvee  mmaannnneerr..  

  
66..22..44  TThhrreeaattss  

  
TThhee  ffoolllloowwiinngg  cchhaarrtt  iiss  tthhee  rreefflleeccttiioonn  ooff  mmoosstt  aaggggrreessssiivvee  tthhrreeaatt  ffoorr  UUBBLL::  

NNaammee  ooff  tthhee  bbaannkkssAAmmoouunntt  ooff  ddeeffaauullttiinngg  llooaann%%  ooff  uunnrreeaalliizzeedd  llooaann  

NNaattiioonnaall  BBaannkk--554433  ccrroorree  6655  llaacc--3399..3377%%  

UUttttaarraa  BBaannkk--339999  ccrroorree  5577  llaacc--3399..2255%%  

RRuuppaallii  BBaannkk--772200  ccrroorree  4444  llaacc--3377..4466%%  

IIFFIICC--447755  ccrroorree  3322  llaacc--3355..4444%%  

JJaannaattaa  BBaannkk--11330044  ccrroorree  22óóllaacc--2299..9999%%  

SSttaannddaarrdd  CChhaarrtteerreedd  BBaannkk--2288  ccrroorree  1166  llaacc--44..9955%%..  
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CChhaapptteerr  SSeevveenn  

  

FFiinnddiinnggss  &&  

RReeccoommmmeennddaattiioonn  
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77..11  PPrrooppoossiittiioonn  ttoo  pprrooggrreessss  tthhee  sseerrvviiccee  qquuaalliittyy  ooff  BBBBLL  

  
IInn  oorrddeerr  ttoo  iimmpprroovvee  tthhee  sseerrvviiccee  qquuaalliittyy  ccuussttoommeerrss  eexxpprreesssseedd  ddiiffffeerreenntt  ooppiinniioonn  

ffrroomm  tthheeiirr  ppooiinntt  ooff  vviieeww..  II  ccaann  ssuummmmaarriizzee  tthheeiirr  ooppiinniioonn,,  wwhhiicchh  iiss  tthhee  ggiisstt  ooff  tthheeiirr  

ssuuggggeessttiioonnss..  TThheeyy  hhaavvee  ttoo  ttaakkee  ssoommee  sstteeppss  ttoo  iimmpprroovvee  tthhee  sseerrvviiccee  qquuaalliittyy..  MMoorree  

bbrraanncchheess  sshhoouulldd  bbee  ooppeenneedd  iinn  DDhhaakkaa  cciittyy  aanndd  iinn  ootthheerr  cciittiieess  ooff  tthhee  ccoouunnttrryy..  TThheeyy  

wwiillll  hhaavvee  ttoo  ssttaarrtt  ccoonnssuummeerr  ccrreeddiitt  sscchheemmee  aanndd  ootthheerr  sscchheemmeess  tthhaatt  wwiillll  hheellpp  tthhee  

ccoonnssuummeerr..  IItt  iiss  bbaaddllyy  nneeeeddeedd  ttoo  pprroovviiddee  mmooddeerrnn  bbaannkkiinngg  sseerrvviicceess  ssuucchh  aass  CCrreeddiitt  

CCaarrdd,,  AATTMM  CCaarrdd,,  VViissaa  CCaarrdd  eettcc..  BBRRAACC  BBaannkk  LLiimmiitteedd  iiss  pprroovviiddiinngg  bbeetttteerr  sseerrvviiccee  

ccoommppaarriinngg  ttoo  ootthheerr  pprriivvaattee  bbaannkkss..  BBuutt  tthheerree  aarree  aallmmoosstt  ffiiffttyy--ttwwoo  bbaannkkss  iinn  oouurr  

ccoouunnttrryy..  IInn  tthhee  nneeaarr  ffuuttuurree  ssoommee  nneeww  bbaannkkss  aarree  ggooiinngg  ttoo  bbee  ooppeenneedd..  SSoo  iinn  oorrddeerr  

ttoo  ccoommpplleettee  iinn  tthhee  mmaarrkkeett  BBRRAACC  BBaannkk  LLiimmiitteedd  sshhoouulldd  bbee  vveerryy  ccaarreeffuull  aabboouutt  tthheeiirr  

sseerrvviiccee..  TThheeyy  wwiillll  hhaavvee  ttoo  iimmpprroovvee  sseerrvviiccee  qquuaalliittyy  aanndd  pprroovviiddee  mmoorree  ffaacciilliittiieess..  

  
FFiinnddiinnggss  iinn  ddiiffffeerreenntt  sseeccttiioonnss  ooff  tthhee  BBaannkk  

  
GGeenneerraall  BBaannkkiinngg  DDeeppaarrttmmeenntt  

  
  AAccccoorrddiinngg  ttoo  ssoommee  cclliieenntt‟‟ss  ooppiinniioonn,,  iinnttrroodduucceerr  iiss  oonnee  ooff  tthhee  pprroobblleemmss  ttoo  

ooppeenn  aann  aaccccoouunntt..  IIff  aa  ppeerrssoonn  wwhhoo  iiss  nneeww  iinn  tthhee  cciittyy  wwaannttss  ttoo  ooppeenn  aann  

aaccccoouunntt  iitt  iiss  aa  pprroobblleemm  ffoorr  hhiimm//hheerr  ttoo  aarrrraannggee  ffoorr  aann  iinnttrroodduucceerr  ooff  SSBB  oorr  

CCDD  aaccccoouunnttss  hhoollddeerr..  
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FFoorreeiiggnn  EExxcchhaannggee  DDeeppaarrttmmeenntt  

  
  MMooddeerrnn  tteecchhnniiccaall  eeqquuiippmmeenntt  ssuucchh  aass  FFaaxx  mmaacchhiinnee  iiss  nnoott  ssuuffffiicciieenntt  iinn  

ffoorreeiiggnn  eexxcchhaannggee  ddeeppaarrttmmeenntt..  AAss  aa  rreessuulltt  tthhee  eexxcchhaannggee  pprroocceessss  mmaakkeess  

ddeellaayy  aanndd  iitt  iiss  aallssoo  ccoommpplliiccaatteedd..  

  
IInnvveessttmmeenntt  DDeeppaarrttmmeenntt  

  
  SSoommeettiimmeess  tthhee  sseeccuurriittiieess  ttaakkeenn  aaggaaiinnsstt  tthhee  llooaann  aarree  ddeelliibbeerraatteellyy  

oovveerrvvaalluueedd  bbyy  tthhee  eemmppllooyyeeee  ttoo  uunnllaawwffuullllyy  hheellpp  tthhee  cclliieenntt..  AAss  aa  rreessuulltt  iiff  tthhee  

cclliieenntt  ffaaiillss  ttoo  rreeppaayy  tthhee  llooaann  tthhee  bbaannkk  aauutthhoorriittyy  ccaann  nnoott  ccoolllleecctt  eevveenn  tthhee  

pprriinncciippaall  mmoonneeyy  iinnvveesstteedd  bbyy  sseelllliinngg  ooff  tthhoossee  aasssseettss..  IItt  iiss  aallssoo  vveerryy  

iimmppoorrttaanntt  ffaaccttoorr  tthhaatt  lleeaaddss  ttoo  llooaann  ddeeffaauulltt..  

  TThhee  iinnvveessttmmeenntt  ddeeppaarrttmmeenntt  ttaakkeess  aa  lloonngg  ttiimmee  ttoo  pprroocceessss  aa  llooaann..  
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77..22  RReeccoommmmeennddaattiioonnss  

  
BBaannkkiinngg  iiss  sseerrvviiccee--oorriieenntteedd  mmaarrkkeettiinngg..  IIttss  bbuussiinneessss  pprrooffiitt  ddeeppeennddss  oonn  iittss  sseerrvviiccee  

qquuaalliittyy..  TThhaatt‟‟ss  wwhhyy  tthhee  aauutthhoorriittyy  aallwwaayyss  sshhoouulldd  bbee  aawwaarree  aabboouutt  tthheeiirr  sseerrvviiccee  

qquuaalliittyy..  

  
  TToo  pprroovviiddee  qquuaalliittyy  sseerrvviiccee  ttoo  tthhee  ccuussttoommeerr  iitt  iiss  nneecceessssaarryy  ttoo  hhaavvee  aa  ttrraaiinneedd  

tteeaamm  ooff  aann  oorrggaanniizzaattiioonn  oorr  aann  iinnssttiittuuttiioonn..  FFoorr  tthhiiss  rreeaassoonn  tthhee  bbaannkk  sshhoouulldd  

rreeccrruuiitt  ffrreesshheerr,,  bbrriigghhtt,,  eenneerrggeettiicc  ppeerrssoonnss  ssuucchh  aass  MMBBAA,,  BBBBAA  aanndd  MMBBMM  eettcc..  

  BBaannkk  sshhoouulldd  ooffffeerr  mmoorree  ffaacciilliittiieess  ttoo  tthhee  ccuussttoommeerr  ssuucchh  aass  CCrreeddiitt  CCaarrdd,,  VViissaa  

CCaarrdd,,  MMaasstteerr  CCaarrdd,,  AATTMM  mmaacchhiinnee  eettcc..  

  AAss  ssoooonn  aass  ppoossssiibbllee  tthhee  bbaannkk  sshhoouulldd  ssttaarrtt  mmoorree  bbrraanncchheess  iinn  DDhhaakkaa  CCiittyy  aass  

wweellll  aass  iinn  ootthheerr  cciittiieess  ooff  tthhee  ccoouunnttrryy..  

  TThhee  bbaannkk  sshhoouulldd  ttaakkee  aatttteemmpptt  ttoo  eenntteerr  iinnttoo  tthhee  sshhaarree  mmaarrkkeett  bbyy  iissssuuiinngg  

sshhaarreess  ttoo  ccaappiittaalliizzee  mmoorree  mmoonneeyy  aanndd  iinnvveesstt  tthheerreeaafftteerr  bbyy  eexxppaannddiinngg  tthhee  

nnuummbbeerr  ooff  bbrraanncchheess  aarroouunndd  tthhee  cciittyy..  

  OOnnee  ooff  tthhee  bbuussiinneessss  ssttrraatteeggiieess  iiss  pprroommoottiioonn..  SSuucccceessssffuull  bbuussiinneessss  ddeeppeennddss  

oonn  hhooww  tthheeyy  ccaann  pprroommoottee  tthheeiirr  pprroodduuccttss  oorr  sseerrvviicceess  ttoo  tthhee  ccuussttoommeerr..  IInn  

tthhiiss  ccoonnnneeccttiioonn  ttoo  iimmpprroovvee  tthhee  bbuussiinneessss  ssttaattuuss  bbaannkk  sshhoouulldd  iinnttrroodduuccee  

mmoorree  pprroommoottiioonnaall  pprrooggrraammss..  

  AAss  tthhee  cclliieennttss  aarree  nnoott  iinn  ffaavvoorr  ooff  iinnttrroodduucciinngg  ssyysstteemm,,  iiff  ppoossssiibbllee  tthhee  rruullee  ooff  

iinnttrroodduucciinngg  ttoo  ooppeenn  aann  aaccccoouunntt  sshhoouulldd  bbee  cchhaannggeedd..  BBeeccaauussee  tthheeyy  ffaaccee  iinn  

mmaannyy  pprroobblleemm  ttoo  aarrrraannggee  aann  iinnttrroodduucceerr  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  ooppeenniinngg  aaccccoouunnttss..  
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77..33  RReeccoommmmeennddaattiioonnss    

WWiitthh  mmyy  eexxppeerriieennccee  iinn  tthhee  bbaannkk  wwiitthh  vvaasstt  aanndd  ccoommpplleexx  bbaannkkiinngg  ssyysstteemm,,  iitt  iiss  vveerryy  

ddiiffffiiccuulltt  ffoorr  mmee  ttoo  rreeccoommmmeenndd..  II  hhaavvee  oobbsseerrvveedd  ssoommee  sshhoorrttccoommiinnggss  rreeggaarrddiinngg  

ooppeerraattiioonnaall  aaccttiivviittiieess  ooff  tthhee  bbaannkk..  OOnn  tthhee  bbaassiiss  ooff  mmyy  oobbsseerrvvaattiioonn  II  wwoouulldd  lliikkee  ttoo  

rreeccoommmmeenndd  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ssuuggggeessttiioonnss::  

  
  TThhoouugghh  tthhee  ppeerrffoorrmmaannccee  ooff  ggeenneerraall  ccuussttoommeerr  sseerrvviiccee  iiss  ggoooodd,,  bbuutt  tthheeiirr  

eemmppllooyyeeeess  aarree  nnoott  wweellll  ttrraaiinneedd..  TThhee  ddeeppaarrttmmeenntt  nneeeeddss  ttoo  rreeccrruuiitt  eexxppeerrtt  

hhuummaann  rreessoouurrcceess  ttoo  pprroovviiddee  ggoooodd  ccuussttoommeerr  sseerrvviiccee,,  wwhhiicchh  wwiillll  bbrriinngg  

eeffffeeccttiivveenneessss  ooff  tthhee  bbaannkk‟‟ss  ooppeerraattiioonn..  

  TThhee  eemmppllooyyeeeess  aarree  ggiivveenn  ddeeppoossiitt  ttaarrggeett,,  wwhhiicchh  ccrreeaatteess  eexxttrraa  pprreessssuurree  ttoo  

tthheemm  ffoorr  tthhaatt  rreeaassoonn  tthheeyy  ccaannnnoott  ffrreeeellyy  pprroovviiddee  ccuussttoommeerr  sseerrvviiccee..  TThheeyy  

hhaadd  ttoo  ssppeenndd  mmoosstt  ooff  tthheeiirr  ttiimmee  ttoo  mmaarrkkeettiinngg  ttoo  ffiillll  uupp  tthheeiirr  ttaarrggeett..  IIff  tthhee  

bbaannkk  ccaann  rreedduuccee  tthhee  pprreessssuurree  tthheenn  tthheeyy  ccoouulldd  bbee  aabbllee  ttoo  pprroovviiddee  ggoooodd  

sseerrvviiccee..  

  MMaarrggiinn  aanndd  ccoommmmiissssiioonn  oonn  LL//CCss  vvaarriieess  ffrroomm  ccuussttoommeerr  ttoo  ccuussttoommeerr..  AA  

ccuussttoommeerr  iiss  aalllloowweedd  ttoo  ooppeenn  aa  LL//CC  aatt  aa  vveerryy  llooww  mmaarrggiinn  ddeeppeennddss  oonn  

BBaannkkeerr‟‟ss  rreellaattiioonnsshhiipp..  

  IInn  ccaassee  ooff  EExxppoorrtt,,  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  eennccoouurraaggeess  tthhee  eexxppoorrtteerrss  bbyy  ggiivviinngg  

ddiiffffeerreenntt  ffaacciilliittiieess  lliikkee  ttaaxx--ccuuttss..  II  tthhiinnkk  tthhee  bbaannkk  sshhoouulldd  aallssoo  ccoonnssiiddeerr  aabboouutt  

ssuucchh  ttyyppeess  ooff  ffaacciilliittiieess  ttoo  bbee  ggiivveenn  ttoo  tthhee  eexxppoorrtteerrss..  
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  IInn  mmaannyy  ccaasseess,,  tthhee  ffoorreeiiggnn  bbaannkkss  cchhoooossee  ffoorr  aa  ccoonnffiirrmmaattiioonn  ffrroomm  ootthheerr  

ffoorreeiiggnn  bbaannkkss,,  wwhhiicchh  iiss  ddiisshhoonnoorr  ffoorr  tthhee  llooccaall  bbaannkk..  IItt  pprroovveess  tthhee  ppoooorr  

ffiinnaanncciiaall  ccoonnddiittiioonn  ooff  oouurr  ccoouunnttrryy..  BBaannkk  sshhoouulldd  ttrryy  ttoo  iimmpprroovvee  tthhiiss  ssiittuuaattiioonn..  

  TToo  ccoommmmuunniiccaattiioonn  wwiitthh  tthhee  NNeeggoottiiaattiioonn  BBaannkk,,  AAddvviissiinngg  BBaannkk,,  RReeiimmbbuurrssiinngg  

BBaannkk  tthhee  bbrraanncchh  uusseess  TTeelleexx  aanndd  SSWWIIFFTT..  AAss  wweellll  aass  tthheessee  mmeeddiiaa  tthhee  BBaannkk  

ccoouulldd  uussee  tthhee  EEmmaaiill,,  wwhhiicchh  iiss  cchheeaappeerr  aanndd  ffaasstteerr  tthhaann  tthhoossee  mmeeddiiaa..  
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77..44  CCoonncclluussiioonn::    

  
BBRRAACC  BBaannkk  LLiimmiitteedd  iiss  bbaannkk  ooff  nneeww  ggeenneerraattiioonn..  TThhoouugghh  II  ttrriieedd  ttoo  iinncclluuddee  aatt  mmyy  

rreeppoorrtt  aabboouutt  ddeeppoossiitt,,  ccuussttoommeerr  sseerrvviiccee  aanndd  ggeenneerraall  bbaannkkiinngg,,  II  ffoolllloowweedd  tthheeiirr  rruulleess  

aanndd  rreegguullaattiioonn  aanndd  ttrriieedd  ttoo  uussee  tthheemm  iinn  mmyy  rreeppoorrtt  ttoo  pprreeppaarree  tthhiiss  rreeppoorrtt  wwiitthh  mmyy  

bbeesstt  eeffffoorrtt..    

TThhoouugghh  aallll  ddeeppaarrttmmeennttss  aanndd  sseeccttiioonnss  aarree  ccoovveerreedd  iinn  tthhee  iinntteerrnnsshhiipp  pprrooggrraamm,,  iitt  iiss  

nnoott  ppoossssiibbllee  ttoo  ggoo  ttoo  ddeepptthh  ooff  eeaacchh  aaccttiivviittiieess  ooff  bbrraanncchh  bbeeccaauussee  ooff  ttiimmee  lliimmiittaattiioonn..  

BBaannkk  iiss  aann  iinnssttiittuuttiioonn,,  wwhhiicchh  aaccttss  aass  aa  ffiinnaanncciiaall  iinntteerrmmeeddiiaarryy..  SSiinnccee  bbaannkk  ccoolllleecctt  

ddeeppoossiitt  ffrroomm  vvaarriioouuss  ssoouurrccee  bbyy  ppaayyiinngg  iinntteerreesstt  ttoo  tthheemm  aanndd  ggrraanntt  llooaann  ttoo  ssoommee  

ootthheerr  ppaarrttiieess  aatt  hhiigghh  rraattee  ttoo  iinntteerreesstt  tthheenn  tthhee  iinntteerreesstt  ppaaiidd  ttoo  tthhee  ddeeppoossiittoorr,,  tthhee  

ddiiffffeerreenncceess  bbeettwweeeenn  tthhee  ttwwoo  iinntteerreessttss  iiss  tteerrmmeedd  aass  tthhee  pprrooffiitt..  
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CChhaapptteerr  EEiigghhtt  

  

BBiibblliiooggrraapphhyy  
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11..  GGeenneerraall  BBaannkkiinngg  MMaannuuaall--  UUttttaarraa  BBaannkk  LLttdd..    

22..  AAnnnnuuaall  RReeppoorrtt--22000066..  22000088  

33..  WWeebb  ssiittee::  hhttttpp::wwwwww..bbrraaccbbaannkk..ccoomm  

44..  wwwwww..ddhhaakkaassttoocckkeeeexxcchhaannggee..ccoomm  

55..  DDaaiillyy  IItttteeffaaqq  

66..  BBIIBBMM  tteexxtt  bbooookk  bbyy  TToouuffiicc  AAhhmmeedd  CChhoowwddhhuurryy  

77..  EEccoonnoommiicc  TTrreennddss  ppuubblliisshheedd  bbyy  BBaannggllaaddeesshh  BBaannkk..  

88..  BBrroocchhuurreess  ooff  BBRRAACC  BBaannkk  LLiimmiitteedd  ((BBBBLL))..  

99..  PPrriinncciipplleess  ooff  IIssllaammiicc  BBaannkkiinngg..  

1100..  CCoommppeettiittiivvee  aaddvvaannttaaggeess  ooff  BBaannkkiinngg  aanndd  FFiinnaannccee..  

1111..  MMaarrkkeettiinngg  MMaannaaggeemmeenntt  bbyy  BBaannggllaaddeesshh  BBaannkk..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

http://www.dutchbanglabank.com/
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CChhaapptteerr  NNiinnee  

  

AAppppeennddiixx  
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BBBBLL--  BBRRAACC  BBaannkk  LLiimmiitteedd                    

EECCCC--  EExxppoorrtt  CCaasshh  CCrreeddiitt  

LLIIMM--LLooaann  aaggaaiinnsstt  iimmppoorrtteedd  mmeerrcchhaannddiissee    

FFoorreeiiggnn  DDooccuummeennttaarryy  BBiillll  PPuurrcchhaassee  

CCDD--  CCuurrrreenntt  AAccccoouunntt..        

SSBB--  SSaavviinnggss  AAccccoouunntt            

FFDDDD--  FFoorreeiiggnn  DDeemmaanndd  DDrraafftt  

FFDDRR--  FFiixxeedd  DDeeppoossiitt  RReesseerrvvee          

FFTTTT--  FFoorreeiiggnn  TTeelleeggrraapphh  TTrraannssffeerr  

SSTTDD--  SSoorrtt  tteerrmm  DDeeppoossiitt          

TTCC--  TTrraavveelleerrss  CChheeqquuee  

PPSSSS--  PPeennssiioonn  SSaavviinnggss  SScchheemmee        

EE..gg..--  FFoorr  eexxaammppllee  

MMSSSS--  MMoonntthhllyy  SSaavviinngg  SScchheemmee        

ii..ee..--  TThhaatt  iiss..  

LLDDSS--  LLaakkhhppaattii  DDeeppoossiitt  SScchheemmee        

CCCCSS--  CCoonnssuummeerr  CCrreeddiitt  SScchheemmee  

MMDDSS--  MMiilllliioonnaaiirree  DDeeppoossiitt  SScchheemmee        

LLRRAA--  LLaannddiinngg  RRiisskk  AAnnaallyyssiiss    

KKDDSS--  KKoottiippaattii  DDeeppoossiitt  SScchheemmee        

LL//CC--  LLeetttteerr  ooff  CCrreeddiitt      

MMBBSS--  MMoonntthhllyy  DDeeppoossiitt  SScchheemmee        

CCII&&EE--  CChhiieeff  CCoonnttrroolllleerr  ooff  iimmppoorrtt  &&  EExxppoorrtt  
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DDGGDDSS--  DDoouubbllee  GGrroowwtthh  DDeeppoossiitt  SScchheemmee      

TTGGDDSS--  TTrriippllee  GGrroowwtthh  DDeeppoossiitt  SScchheemmee      

DD&&BB--  DDuunn  &&  BBrraaddssttrreeeett    

MMDDSS--  MMaarrrriiaaggee  DDeeppoossiitt  SScchheemmee        

PPAADD--  PPaayymmeenntt  aaggaaiinnsstt  DDooccuummeenntt  

EESSSS--  EEdduuccaattiioonn  SSaavviinngg  SScchheemmee        

DDDD--  DDeemmaanndd  DDrraafftt            

PPOO--  PPaayy  OOrrddeerr            

TTTT--  TTeelleeggrraapphh  TTrraannssffeerr          

OOBBCC--  OOuutt  WWaarrdd  bbiillllss  ffoorr  ccoolllleeccttiioonn        

IIBBSS--  IInnwwaarrdd  bbiillllss  ffoorr  ccoolllleeccttiioonn        

SSOODD--  SSeeccuurreedd  OOvveerrddrraafftt          

CCCC--  CCaasshh  CCrreeddiitt            

IIBBPP--  IInnllaanndd  bbiillll  ppuurrcchhaassee          

TTLL--  tteerrmm  LLooaannss            

  


