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ނޫސް ބަޔާން
ބީއެމްއެލްގެ ކޯޕަރޭޓް ބޭންކިންގ ޑައިރެކްޓަރގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަންކޮށްފި
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މަޤާމަށް

ކުލްދީޕް

ޕަލިވާލް

ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.
ކުލްދީޕަކީ ބޭންކިންގ ސިނާއަތުގައި ކޮންސިއުމަރ އަދި ކޮމަރޝަލް ބޭންކިންގ ދާއިރާއިން  17އަހަރަށް ވުރެ
ގިނަ ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ހޯއްދަވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ .އޭނާ ވަނީ އިންޑިޔާގައި އެކި ބޭންކުތަކުގެ އިސް މަޤާމްތައް އަދާކޮށްފައެވެ .މީގެ
ތެރޭގައި ސިޓީބޭންކް ،އައިޑީބީއައި ބޭންކް އަދި އައިސީއައިސީއައި ބޭންކް ހިމެނެއެވެ .ބީއެމްއެލް އާ ގުޅިވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން
ކުލްދީޕް ހުންނެވީ އެފްރިކާގެ ޓެންޒޭނިޔާގައި އެކްސިމް ބޭންކުގެ ބިޒްނަސް ހެޑް އޮފް ކޯޕަރޭޓް އެންޑް އިންވެސްޓްމަންޓް ބޭންކިންގެ
މަޤާމުގައެވެ.
ކުލްދީޕް އަކީ އިންޑިއާ އިން މާސްޓަރސް އޮފް ބިޒްނަސް އިކޮނޮމިކްސް (ފައިނޭންސް) އަދި މާސްޓަރ އޮފް
ސައިންސް (ސްޓެޓިސްޓިކްސް) ހާޞިލުކޮށްފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ .އަދި ޕްރޮފެޝަނަލް ދާއިރާއިން ސަރޓިފައިޑް އެސޯސިއޭޓް އޮފް
އިންޑިއަން އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ބޭންކަރސް (ސީއޭއައިއައިބީ) ،ސަރޓިފިކެޓް އިން ކޭވައިސީ/އޭއެމްއެލް (އިންޑިއާ) އަދި
ސަރޓިފައިޑް ފްރޯޑް އެގްޒެމިނަރ (ޔޫއެސްއޭ) އިން ހޯއްދަވާފައެވެ .މީގެ އިތުރުން އޭނާ ވަނީ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ޗިކާގޯގެ
ސިންގަޕޯރ ކޭމްފަސްގައި ލީޑަރޝިޕް އަދި ނެޓްވަރކިންގ ވޯކްޝޮޕްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ.
ރާއްޖޭގެ ކުރިއަރަމުން އަންނަ ވިޔާފާރީގެ ސިނާޢަތަށް ބޭނުންވާނެ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގެ ގޮތުން ވިޔަފާރި އާ
ރައްޓެހި ،ފަސޭހަކަމާ އެކު ޚިދުމަތް ހޯދޭ އަދި ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކުގެ ބޭނުންތައް ވީހާވެސް އަވަހަށް

ނިންމޭ ފަދަ

ތަނަކަށް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ކޯޕަރޭޓް ބޭންކިންގ ޑިވިޝަން ބައްޓަންކޮށް ފުޅާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ބޭންކުން އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ.
ކޯޕަރޭޓް ބޭންކިންގ ޑައިރެކްޓަރ ގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަނުކުރުމާއި ގުޅިގެން ބޭންކުގެ ސީއީއޯ އަދި
މެނޭޖިންގ ޑައިރެކްޓަރ އެންޑްރޫ ހީލީ ވިދާޅުވީ " މިދިޔަ އަހަރު އަޅުގަނޑުމެންވަނީ ކޯޕަރޭޓް ބޭންކިންގ އިން ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް
ހާސިލްކޮށް ،އަލަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނުގެ ނިސްބަތްވެސް ދެ

ގުނައަށް އިތުރުވެފަ .އަޅުގަނޑުމެންގެ ރަނގަޅު ޓީމެއް އެބަ އޮތް.

އަދި ކުލްދީޕް ފަދަ ތަޖުރިބާ ހުރި ބޭފުޅަކާއެކު އަޅުގަނޑުމެންގެ ވިޔަފާރި އިތުރު ހަރުފަތަކަށް ކުރިއަށްގެންދެވޭނެ .ކޯފަރޭޓް
ބޭންކިންގ އިތުރަށް ފުޅާކޮށް ކަސްޓަމަރުން ބޭނުންވާނެ ފަދަ އެންމެ މަތީފެންވަރުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ކުލްދީޕް އާއި އޭނާގެ
ޓީމަށް ކާމިޔާބީއަށް އެދެން".

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ކޯޕަރޭޓް ބޭންކިންގެ ޚިދުމަތް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާއިރު29 ،
ބްރާންޗް 76 ،އޭޓީއެމް 3200 ،ޕީއޯއެސް މަރޗަންޓުން 177 ،ކޭޝް އޭޖެންޓުން 14 ،ސެލްފްސަރވިސް ބޭންކިން ސެންޓަރ
އަދި  5ދޯނި ބޭންކިންގ ޔުނިޓް އެކުލެވޭ ބޭންކިންގ ވިއުގަޔަކާއެކު ބީއެމްއެލް އަކީ ރާއްޖޭގައި ހިންގާ އެހެން ހުރިހާ ބޭންކަކަށް
ވުރެ ބޮޑު އިންވެސްޓްމަންޓަކާއެކު މުޅި ރާއްޖެ އަށް ބޭންކިންގ ޚިދުމަތްފޯރުކޮށްދޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ބޭންކެވެ .މިދިޔަ
އަހަރު ބޭންކުން ދޫކުރި  3.4ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނަކީ އޭގެ ކުރީއަހަރަށްވުރެ ދެގުނަ އިތުރު އަދަދެކެވެ .މިއިން ރަމްޒުކޮށްދެނީ
ދިވެހި ފަރުދުންދުންނަށާއި ވިޔަފާރިތަކަށް ބޭންކުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ބޭނުންވާ މިންވަރެވެ.
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