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ইইএফ সার্কযলার ললটার নাং-০১/২০১৯ 

  

 

িাতরখঃ 

 

 

   চৈত্র  ১৪, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ 

   মাৈ য  ২৮, ২০১৯  খ্রীষ্টাব্দ 

প্রধান তনব যাহী কম যকিযা/ব্বস্থাপনা পতরৈালক 

বাাংলাদেদশর সকল িফতসলী ব্াাংক ও আতথ যক প্রতিষ্ঠান, 

লসানালী ইনদেস্টদমন্ট তল: এবাং আইতসতব কযাতপটাল ম্যাদনজদমন্ট তল: 

 

তপ্রয় মদহােয়,  

 
অন্ট্র্যাপ্রযানারশীপ সাদপাট য ফান্ড (ইএসএফ) এর আওিায় খাদ্য প্রতিয়াজািকরণ  ও কৃতিতেতিক  

এবাং আইতসটি প্রকল্প স্থাপদনর লদযয ইএসএফ ঋণ গ্রহদণর তনতমদি EOI োতখল প্রসাংদে। 

 
 উপর্য যক্ত তবিদয় েি ০৫ আেষ্ট, ২০১৮ খ্রীষ্টাব্দ/ ২১ শ্রাবণ, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ িাতরদখ  ইস্যযকৃি ইইএফ সার্কযলার নাং-৩৫/২০১৮ 

ও িদ্ সাংর্যক্ত "Entrepreneurship Support Fund (FSE)" সাংিান্ত  খাদ্য  প্রতিয়াজািকরণ ও কৃতিতেতিক 

এবাং আইতসটি প্রকল্প সাংতিষ্ট নীতিমালা, ২০১৮ এর প্রতি আপনাদের দৃতষ্ট আকি যণ করা র্াদে। 

 

 ইএসএফ অাংশীদের স্বাথ য সাংরযণাদথ য বাস্তবিার তনতরদখ উক্ত ESF নীতিমালা, ২০১৮ এর অনুদেে ২২.৩(ক) ও ২৫.২ 

এ র্থািদম প্রকল্প ভূতম/জতমর মূল্য ও প্রকল্প মূল্যায়ন তফ সাংিাদন্ত বতণ যি তনদে যশনায় তনদনাক্ত সাংদশাধনী আনয়ন করা হলঃ 

 

অনুদেে 

নাং 

তবদ্যমান তনদে যশনা সাংদশাতধি তনদে যশনা 

২২.৩(ক) ---------সরকার কর্তযক ল াতিি লমৌজা লরট 

(পাবিযয অঞ্চদল লমৌজা লরট না থাকায় প্রৈতলি 

নীতিমালা অনুর্ায়ী)  অনুসরদণ  প্রকদল্পর 

ভূতম/জতম মূল্যায়ন করদি হদব । 

 

------- Lv`¨ cÖwµqvRvZKiY I K…wl wfwËK cÖKí g~~j¨vq‡bi 

†ÿ‡Î  miKvi KZ©„K †NvwlZ  ‡gŠRv ‡iU (cve©Z¨ AÂ‡j 

†gŠRv †iU bv _vKvq cÖPwjZ bxwZgvjv Abyhvqx cÖKí f‚wgi 

g~j¨) ev AvBwmwe‡Z we`¨gvb K…wl wfwËK cÖKí g~j¨vqb 

KwgwU I gÄyix †evW© KZ©„K wb‡Y©q ‡gvU cÖKí e¨‡qi 30% 

Gi g‡a¨ †hwU Kg †mwU we‡ewPZ n‡e|   
২৫.২ ------প্রকল্প প্রস্তাবনা মূল্যায়দনর তফ বাবে সাংতিষ্ট 

মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠান উদদ্যাক্তার তনকট হদি 

১.০০(এক) লয টাকা প্রাপ্য হদব র্া  উদদ্যাক্তার 

এর্কযইটির অাংদশ তবতনদয়াে  তহদসদব  তবদবতৈি 

হদব ।  

 

------প্রকল্প প্রস্তাবনা মূল্যায়দনর তফ বাবে সাংতিষ্ট মূল্যায়নকারী 

প্রতিষ্ঠান উদদ্যাক্তার তনকট হদি ১.০০(এক) লয টাকা প্রাপ্য হদব 

এবাং এ লযদত্র প্রৈতলি তবতধ লমািাদবক প্রদর্াজয েযাট প্রকল্প 

কর্তযপয বহন করদব র্া  উদদ্যাক্তার এর্কযইটির অাংদশ তবতনদয়াে 

তহদসদব তবদবতৈি হদব ।  

 

 

এ ছাড়া তনদনাক্ত তবিয়াবলীর পতরপালন তনতিি করার জন্য সাংতিষ্ট সকলদক পরামশ য প্রোন করা হদলাঃ 
 

ক)  ইএসএফ সরকাদরর একটি মহিী উদদ্যাে, এ তবদবৈনায় ইএসএফ এর আওিায় স্থাতপিব্ প্রকল্প প্রস্তাবনা অগ্রাতধকার তেতিদি     

মূল্যায়ন; 

 

খ) ইএসএফ এর আওিায় মঞ্জুতরিব্ প্রকল্পসমূদহর লযদত্র প্রকল্পতেতিক ছায়ানতথ (Shadow File) রযনাদবযদণর মাধ্যদম 

 ESF সাংিান্ত র্াবিীয় তহসাব পতরৈালন; 
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ে)  বাাংলাদেশ ব্াাংদকর  প্যাদনলভুক্ত আইনজীবী কর্তযক লেটিাংকৃি Deed of Agreement অনুর্ায়ী আইতসতব এর সাদথ   

চুতক্তপত্র সম্পােন; 

 

 )  ইএসএফ ঋদণর অথ য আোয় তনতিিকরদণর লদযয প্রকল্প কর্তযপদযর সাদথ প্রদয়াজনীয় ডর্কদমন্টশন সম্পােদনর পাশাপাতশ 

 প্রদয়াজদন উদদ্যাক্তাদের সাদথ ESF স্বাথ য সাংতিষ্ট তবিয়াতে তনদয় আলাো চুতক্ত সম্পােন; ও 

 

ঙ)  ইএসএফ মঞ্জুতরিব্ প্রকল্পসমূদহর জন্য পৃথক Financial Institution Code -FI Code (বাাংলাদেশ ব্াাংদকর 

সাংতিষ্ট তবোে লথদক সাংগ্রহ কদর ) ব্বহারপূব যক তসআইতবদি তরদপাট যকরণ। 

 

 ০৫ আেষ্ট, ২০১৮ িাতরদখর  সার্কযলার নাং-৩৫/২০১৮ এর অন্যান্য তনদে যশনা অপতরবতিযি থাকদব। 

  

 অনুগ্রহপূব যক প্রাতি স্বীকার এবাং তবিয়টি সাংতিষ্ট সকলদক অবতহি করার জন্য পরামশ য প্রোন করা হদলা। 

 

 

আপনাদের তবশ্বস্ত, 

 

 

 

 (পতরমল ৈন্দ্র ৈিবিী) 

মহাব্বস্থাপক 

ইইএফ ইউতনট, বাাংলাদেশ ব্াাংক 

প্রধান কার্ যালয়, ঢাকা 

লফানঃ ৯৫৩০২১২ 

e-mail: parimal.chakraborty@bb.org.bd 
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