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জরুশর ননাটি   

কদরানা ভাইরা (নকাশভড-১৯) প্রশতদরাধ এবাং এর প্রাদুভ ভাবজশনত শরশিশতদত রকার কর্তভক নঘাশত াধারণ ছুটিকাীন ক 

কম ভকতভা/কম ভচারীদক াব ভক্ষশণকভাদব কম ভিদ থাকার শনদদ ভলনা রদেদে। এ ছুটিকাীন অবিাে াংশিষ্ট শবশক শলল্পনগরী কায ভাদের 

দাশেত্বপ্রাপ্ত শলল্পনগরী কম ভকতভা প্রশতশদন টিম শলল্পনগরী দরজশমদন শরদল ভন কদর েক অনুযােী শলল্পনগরী াংক্রান্ত তথ্য এবাং শলল্প 

ােক নকদে ঋণ কায ভক্রদম দাশেত্বপ্রাপ্ত কম ভকতভা/কম ভচারী শবশনত ঋণ াংক্রান্ত তথ্য েক অনুযাযী াংগ্র কদর  শবশক প্রধান 

কায ভাদে(mostafiz.pme2006@gmail.com) নপ্ররণ করদব। াশব ভক শবদে াংশিষ্ট শলল্প ােক নকে প্রধান মশনটশরাং ও মন্বে 

কদর প্রশতশদন েক অনুযােী শলল্পনগরী অবশিত চালু শলল্প ইউশনটমূদর ানাগাদ তথ্য প্রশতদবদন শবশক প্রধান কায ভাদে নপ্ররণ 

শনশিত করদবন।  

েক-১: শলল্পনগরী অবশিত চালু শলল্প ইউশনট াংক্রান্ত (প্রশতশদন নপ্ররদণর জন্য)  

শলল্পনগরীর নাম ও শরদল ভন তাশরখ: 

    ক্ষ টাকাে 

চালূ শলল্প 

ইউশনদটর 

নাম  

উৎাশদত 

দের নাম 

দদশনক 

উৎাদদনর 

শরমাণ  

 

দদশনক 

উৎাশদত 

দের 

বাজারমূল্য  

শলল্প 

ইউশনদট 

কম ভরত 

জনব 

শলল্প ইউশনদট 

কদরানা 

প্রশতদরাদধ 

গৃশত 

ব্যবিামূ 

কাচঁমা রবরা/ 

েশবক্রীর নক্ষদে 

উদ্ধুত মস্যার 

শববরণ 

কম ভরত জনব    

        /ঋণ 

শরদলাদধর নক্ষদে 

উদ্ধুত মস্যার 

শববরণ 

শবদ্যমান াংকট 

নমাকাদবাে 

করণীে াংক্রান্ত 

সুাশরল 

মন্তব্য 
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েক-২: কদরানার প্রভাদব বন্ধ শলল্প ইউশনট াংক্রান্ত (এককাীন নপ্ররদণর জন্য) 
 

বন্ধ শলল্প 

ইউশনদটর 

নাম  

বন্ধ ওোর 

তাশরখ 

বন্ধ ওোর 

কারণ 

ক্ষশতর 

শরমান  

 

চাকুশর দত অব্যাশত প্রাপ্ত 

জনবদর াংখ্যা 

উৎাশদত ে 

স্টকট/অশবক্রীত থাকদ 

তার শরমাণ ও মূল্য  

শবদ্যমান াংকট 

নমাকাদবাে করণীে 

াংক্রান্ত সুাশরল 

মন্তব্য  
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েক-৩: শবশনত ঋণ াংক্রান্ত (এককাীন নপ্ররদণর জন্য) 

শলল্প ােক নকদের নাম:  

চশত অথ ভবেদর (২০১৯-২০২০)  

ঋণ শবতরণকৃত 

শলল্প ইউশনট াংখ্যা  

শবতরণকৃত ঋদণর শরমান 

(ক্ষ টাকাে)  

আদােদযাগ্য  আদাে 

কৃত  

আদাদের 

ার (%) 

কম ভাংিান  কদরানার প্রভাদব ঋণ 

শবতরণ/আদাদে উদ্ধুত 

মস্যার  শববরণ 

মস্যা 

মাধাদনর 

সুাশরলমূ  
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ক্রমপুশিত  শুরু নথদক  

ঋণ শবতরণকৃত শলল্প ইউশনট 

াংখ্যা  

শবতরণকৃত ঋদণর শরমান  

(ক্ষ টাকাে)  

আদােদযাগ্য  আদাে কৃত  আদাদের ার (%) কম ভাংিান মন্তব্য  

৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

 

বশণ ভত েক নমাতাদবক তথ্য নপ্ররদণর জন্য শনদদ ভল প্রদান করা ।  

                                                                                               নচোরম্যান, শবশক 

 

শবতরণঃ )কায ভাদথ ভ(  

০১। আঞ্চশক শরচাক, আঞ্চশক কায ভাে শবশক, ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজলাী/খুনা।  

০২। ক শলল্প ােক নকে প্রধান, শবশক।  

০৩। ক শলল্প নগরী কম ভকতভা, শবশক।  

 

অনুশশঃ )দে তাতাদথ ভ(  

০১। শরচাক ক, শবশক, ঢাকা।  

০২। আইশটি ন প্রধান, শবশক, ঢাকা (ওদেব াইদট প্রচাদরর জন্য)।  

০৩। নচোরম্যাদনর একান্ত শচব, শবশক, ঢাকা।  

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