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     ২৪ বফাখ ১৪২৭ 

       ০৭ মভ ২০২০ 

 

শফলয়: ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী মঘাশলত ঋণ প্রদণাদনা প্যাদকদেয আওতায় ঋণ প্রাশিদত উদযাক্তাদদয দমাশগতা প্রদান  

 

উর্যকু্ত শফলদয়য আদরাদক োনাদনা মাদে মম, শল্প ভন্ত্রণারদয়য শদক শনদদুনায় শফশক শল্প খাদতয উন্নয়ন ও শফকাদ মুখ্য 

মালক প্রশতষ্ঠান শদদফ দাশয়ত্ব ারন কদয আদে। শফশক মেরা কামাুরয়মূ শল্প ভন্ত্রণারদয়য প্রশতশনশধ শদদফ মেরা 

প্রাদনয াদথ ভন্বয় কদয শল্পখাত াংশিষ্ট কর কামকু্রদভ াশফকু দাশয়ত্ব ারন কদয থাদক। মকাশবড-১৯ প্রাদুবাুফেশনত 

শযশিশত মভাকাদফরায় মদদয অথনুীশত চর যাখায রদযে ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী ৫টি প্যাদকদে মভাট ৭২ াোয ৭৫০ মকাটি টাকায 

ঋণ প্রদণাদনা মঘালণা কদযদেন মায ভদে শল্পখাত াংশিষ্ট প্যাদকে-১ ও ২ এয আওতায় মথাক্রদভ ৩০ াোয এফাং ২০ াোয 

মকাটি টাকায াংিান যদয়দে। উক্ত প্যাদকদেয আওতাধীন ঋণ ফাশণশেেক ব্াাংক ও আশথকু প্রশতষ্ঠাদনয ভােদভ যশতগ্রস্ত 

শল্পখাদত শফতযদণয শনদদুনা যদয়দে। ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী মঘাশলত ঋণ প্রদণাদনা প্যাদকেমূদয আওতায় যশতগ্রস্ত উদযাক্তাদদয 

ঋণ প্রাশিদত দমাশগতায েন্য শনম্নরূ কামকু্রভ গ্রণ কযদত দফ:  

  

  কামকু্রভমূ:  

1) শল্পখাতশবশিক (কুটিয ,ভাইদক্রা , ক্ষুদ্র, ভািাশয  ও বৃৎ) যশতগ্রস্ত উদযাক্তাদদয তাশরকা প্রণয়ন; 

2) ঋণ প্রদণাদনা প্যাদকদেয সুশফধাশদয শফলদয় উদযাক্তাদদযদক তথ্য প্রদান; 

3) ঋণ প্রদণাদনা াংক্রান্ত শফলদয় মল্পদডস্ক চালুকযণ; 

4) ঋণ গ্রদণ আগ্রী যশতগ্রস্ত শল্প উদযাক্তা এফাং ফাশণশেেক ব্াাংক ও আশথকু প্রশতষ্ঠানমূদয াদথ প্রদয়ােনীয় 

মমাগাদমাগ িাদনয রদযে কশতয় কভকুতাু/কভচুাযীদক সুশনশদষু্ট দাশয়ত্ব প্রদান;  

5) প্রশত িাদয মল কভশুদফদ অগ্রগশত প্রশতদফদন শফশক প্রধান কামাুরদয় গঠিত ভশনটশযাং কশভটিয শনকট মপ্রযণ। 

 

 

এভতাফিায়, ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী মঘাশলত ঋণ প্রদণাদনা প্যাদকেমূদয আওতায় যশতগ্রি উদযাক্তাদদয ঋণ প্রাশিদত দমাশগতায 

েন্য ফশণতু কামকু্রভমূ অগ্রাশধকায শবশিদত ফাস্তফায়দনয েন্য অনুদযাধ কযা র। 

 

  

 
 

 (মভাোঃদভাতাক াান এনশডশ ) 

                                                                                                           মচয়াযম্যান (অশতশযক্ত শচফ), শফশক                                                     

 মপান:০২-৯৫৬৫৬১২  

শফতযণ: )কামাুদথ ু(  

০১।  অেয, শস্কটি, শফশক, উিযা, ঢাকা। 

০২।  আঞ্চশরক শযচারক, আঞ্চশরক কামাুরয়, শফশক, ঢাকা/চট্টগ্রাভ/খুরনা/যাোী। 

০৩। শল্প ায়ক মকন্দ্র (দযতা উন্নয়ন প্রশযণ মকন্দ্র) প্রধান (কর)।  

০৪।  প্রধান নকাশফদ, নকা মকন্দ্র, শফশক, ঢাকা।  

০৫।  উভাব্ফিাক, রফণ শদল্পয উন্নয়ন কভসুূশচয কামাুরয়, শফশক, কক্সফাোয। 

০৬। শল্পনগযী কভকুতাু (কর)।  

 

 

 অনুশরশ (মেষ্ঠতায ক্রভানুাদয নয়): দয় অফগশত েন্য 

 ০১। অশতশযক্ত শচফ (শফযা ও মফখা), শল্প ভন্ত্রণারয় ও আফায়ক, এএভই খাত উশিফন কশভটি।  

 ০২। র্যগ্ম শচফ (ো, ভন্বয় ও প্রওভ), শল্প ভন্ত্রণারয় ও দস্য শচফ, এএভই খাত উশিফন কশভটি। 

 ০৩। র্যগ্ম শচফ (শফশক), শল্প ভন্ত্রণারয়।  

  ০৪। শযচারক (কর), শফশক, ঢাকা।   

  ০৫। শচফ, শফশক, ঢাকা।  

  ০৬। ভাব্ফিাক (কর), শফশক, ঢাকা।  

  ০৭। শনয়ন্ত্রক (শাফ ও অথ)ু, শফশক, ঢাকা।  

  ০৮। আইশটি মর প্রধান, শফশক, ঢাকা (ওদয়ফ াইদট প্রচাদযয েন্য)। 

http://www.bscic.gov.bd/

