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Entrepreneurship Support Fund (ESF) এর
আওতায় ক াপেনর িনিম সংি তািলকা খা ি য়াজাতকরণ
ও িষ এবং আইিস খাত
ক
াবনা ায়ন সং া গণিব ি ।
সব সাধারণেক এ মেম অবিহত করা যাে য, Entrepreneurship Support Fund (ESF) নামক সরকােরর
এক মহতী উে াগ বা বায়েনর লে ইসএফ নীিতমালা, ২০১৮(সংেশািধত) এর আওতায় বাংলােদশ াংেকর সাব এেজ
ইনেভ েম কেপােরশন অব বাংলােদশ(আইিসিব
আইিসিব) ক ক সংি
তািলকা
খা
ি য়াজাতকরণ ও িষ এবং আইিস
খাত
ক
াবনা
ায়েনর জ িনে া
াংক ও আিথক িত ানস হ স িত াপন বক তােদর সকল শাখা/
উপ-শাখা/ইউিনট/আ িলক কাযালয়েক েয়াজনীয় িনেদশনা দান কেরেছঃ
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উি িখত াংক ও আিথক িত ানস হেক ক
াবনা
ায়ন সং াে েয়াজনীয় সহেযািগতার জ মহা ব াপক,
াপক ইইএফ
উইং, আইিসিব (এনএসিস টাওয়ার, ১২-১৩
৩ তম ার, ৬২/৩, রানা প ন, ঢাকা-১০০০) কানায় যাগােযােগর জ পরামশ
দান করা হেলা। এত িবষেয় আইিসিব েয়া
েয়াজনীয়
জনীয় সহেযািগতা দান করেব এবং স ািনত উে া া ত েদর পছ মত
িত ােনর মা েম ক
াবনা ায়ন করােবন ।
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