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wcÖq g‡nv`q, 

 Dch©y³ wel‡q MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKv‡ii A_© gš¿Yvjq, Avw_©K cÖwZôvb wefv‡Mi 29 b‡f¤̂i, 2018 

Zvwi‡Li ¯§viK bs- 53.00.0000.331.36.002.18-304 Gi m~‡Î RvixK…Z weAviwcwW mvK©yjvi †jUvi bs-25, ZvwiL: 

03 wW‡m¤̂i, 2018 Ges weAviwcwW mvK©yjvi ‡jUvi bs-05, ZvwiL: 02 †g, 2019 Gi cÖwZ „̀wó AvKl©Yc~e©K m~‡Îv³ 

wel‡q Avw_©K cÖwZôvb wefv‡Mi 09 †m‡Þ¤̂i, 2019 Zvwi‡Li ¯§viK bs- 53.00.0000.331.36.002.18-263 

Avcbv‡`i AeMwZ I cÖ‡qvRbxq e¨e ’̄v MÖn‡Yi j‡ÿ¨ GZ &̀m‡½ †cÖiY Kiv n‡jv| 

 

         Avcbv‡`i wek¦̄ Í, 
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গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
অথ ম ণালয় 

আিথক িত ান িবভাগ 
নীিত ও আিথক েণাদনা শাখা 

www.fid.gov.bd

ারক ন র: ৫৩.০০.০০০০.৩৩১.৩৬.০০২.১৮-২৬৩ তািরখ: 
০৯ সে র ২০১৯

২৫ ভা  ১৪২৬

িবষয:় পাটপাট   িশ খ ােতরিশ খ ােতর   বেকয়াবেকয়া   ঋণঋণ   কক  িহস ােবিহস ােব   ানা রানা র   সেসে ।।
: ০১। বাংলােদশ াংেকর প  নং-িবআরিপিড(এফআই) ২৬০(গ)/২০১৮-১৫৬৩, তািরখ ২৭-০২-২০১৮ (কিপ

সং ) 
০২। আিথক িত ান িবভােগর প  নং: ৫৩.০০.০০০০.৩৩১.৩৬.০০২.১৮-৩০৪(কিপ সং )

     িশেরানােমা  িবষেয় আিথক িত ান িবভাগ, অথ ম ণালেয়র ২৯ নেভ র ২০১৮ তািরেখর ারক ন র- ৫৩.০০.০০০০.
৩৩১.৩৬.০০২.১৮- ৩০৪  মারফত পাট িশ খােতর বেকয়া ঋণ ক িহসােব ানা র িবষয়ক কিতপয় িস া  দান করা হয়। িক  শ গত
জ লতার কারেণ উ  ারেক ঘািষত সরকাির িনেদশনা বা বায়েন সম া হে  মেম জানা যায়। এ েণ, উ ূত িব াট িনরসেনর লে
উি িখত ারেকর (চ) নং িমক িন েপ িত াপন করা হেলাঃ 

(চ) পাটখােতর জ  বিতত বাংলােদশ াংেকর নঃঅথায়ন ীম (Refinance Scheme)  এর আওতায় দ  ঋণসহ
িবেশষ িবধা স িলত ঋণ ( যমন- ািকং ক াশ িডট/িপিসিস ঋণ) এর জ  উ  ক িবধা েযাজ  হেব না এবং িবধা স িলত
ঋণ ময়ােদা ীণময়ােদা ীণ   বেকয়াবেকয়া   (O verdue)(O verdue)  থাকা অব ায় কান ঋেণর জ  ক িবধা িবেবচনা করা যােব না মেম শতােরাপ
করেত হেব;

বিণত ারেকর অপরাপর িনেদশনা যথারীিত অপিরবিতত থাকেব। 

১২-৯-২০ ১৯

গভনর বাংলােদশ াংক, ধান কাযালয়, ঢাকা। [ ঃআঃ 
মহা ব াপক, িবআরিপিড]

য় সাহা
উপসিচব

ফান: ৯৫৯২৪৫০
ফ া : ৯৫১৩৫০০

ইেমইল: niti@fid.gov.bd

ারক ন র: ৫৩.০০.০০০০.৩৩১.৩৬.০০২.১৮-২৬৩/১(৭) তািরখ: ২৫ ভা  ১৪২৬
০৯ সে র ২০১৯

সদয় অবগিত ও েয়াজনীয় ব হা হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হল ( জ তার মা সাের নয়): 
১) সিচব, ব  ও পাট ম ণালয়
২) চয়ার ান, বাংলােদশ পাটকল করেপােরশন
৩) একা  সিচব, ম ীর দ র, অথ িবভাগ
৪) পিরচালক, পিরচালক - ১১, ধানম ীর কাযালয়
৫) িসিনয়র সিচেবর একা  সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ র, আিথক িত ান িবভাগ
৬) চয়ার ান, বাংলােদশ ট িমলস এেসািসেয়শন, আদমজী কাট, ধান ভবন (৫ম তলা), ১১৫-১২০, মিতিঝল
বা/এ, ঢাকা-১০০০।
৭) চয়ার ান, বাংলােদশ ট এেসািসেয়শন,, িবিজএ ভবন, ৭৭, মিতিঝল বা/এ, ঢাকা-১০০০, বাংলােদশ।

১২-৯-২০ ১৯
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য় সাহা 
উপসিচব

২


