
 

 
 Entrepreneurship Support Fund (ESF)

আওতায় ক  
ও িষ এবং আইিস

 
 সব সাধারণেক এ মেম অবিহত করা
এক  মহতী উে াগ বা বায়েনর লে  ইসএফ
ইনেভ েম  কেপােরশন অব বাংলােদশ(আইিসিব
খাত  ক  াবনা ায়েনর জ  
উপ-শাখা/ইউিনট/আ িলক কাযালয়েক েয়াজনীয় িনেদশনা 
 

াংক স হঃ 
০১) সানালী াংক িল: ০২) জনতা াংক
০৬)রাজশাহী িষ উ য়ন াংক ০৭) বাংলােদশ ডেভলপেম  াংক িলঃ 
১০)আইএফআইিস াংক িল: ১১)সাউথ ই  াংক িলিমেটড
১৪)মােক াইল াংক িলঃ ১৫) াংক এিশয়া িলঃ 
িল:  ১৯)ই াণ াংক িল: ২০) িদ ি িময়ার
 
আিথক িত ানস হঃ 
০১)ই ার াশনাল িলিজং এ  ফাই াি য়াল সািভেসস
িলঃ ০৩)ফাস ফাই া  এ  ইনেভ েম  
ইনেভ েম  িল: ০৬)মাইডাস ফাই াি ং িলিমেটড
ফাই া  িলিমেটড ০৯)আিভভা ফাই া  িলিমেটড
ফাই া  এ  ইনেভ েম  িল: ও ১২) আইিডএলিস
 
উি িখত াংক ও আিথক িত ানস হেক ক  াবনা ায়ন সং াে  েয়াজনীয় সহেযািগতার জ  মহা ব াপক
উইং, আইিসিব (এনএসিস টাওয়ার,  ১২-১৩ 

দান করা হেলা।  এত  িবষেয় আইিসিব েয়া
িত ােনর মা েম ক  াবনা ায়ন করােবন ।

 

বাংলােদশ াংক 
ধান কাযালয় 

মিতিঝল, ঢাকা-১০০০ 
বাংলােদশ  

www.bb.org.bd 

Entrepreneurship Support Fund (ESF) এর 
 াপেনর িনিম  সংি  তািলকা  খা  ি য়াজাতকরণ 

আইিস  খাত  ক  াবনা ায়ন সং া  গণিব ি ।  

করা যাে  য, Entrepreneurship Support Fund (ESF)
ইসএফ নীিতমালা, ২০১৮(সংেশািধত) এর আওতায় বাংলােদশ াংেকর সাব এেজ  
আইিসিব) ক ক সংি  তািলকা  খা  ি য়াজাতকরণ ও
 িনে া  াংক ও আিথক িত ানস হ স িত াপন বক

কাযালয়েক েয়াজনীয় িনেদশনা দান কেরেছঃ 

াংক িল: ০৩) অ ণী াংক িলঃ ০৪) পালী াংক িলঃ ০৫)বাংলােদশ িষ াংক
বাংলােদশ ডেভলপেম  াংক িলঃ ০৮)উ রা াংক িলিমেটড 

সাউথ ই  াংক িলিমেটড ১২) দি িস  াংক িলঃ ১৩)বাংলােদশ কমাস াংক িলঃ 
াংক এিশয়া িলঃ ১৬)ওয়ান াংক িলঃ ১৭)ইউিনয়ন াংক িল: ১৮

ি িময়ার াংক িলঃ ও ২১) এন আর িব কমািশয়াল াংক িলঃ। 

ই ার াশনাল িলিজং এ  ফাই াি য়াল সািভেসস িলঃ ০২)ই াি য়াল এ  ইন া াকচার ডেভলপেম  ফাই া  কা ািন 
ইনেভ েম  িল:  ০৪)িজএসিপ ফাই া  কা ািন (বাংলােদশ) িল: ০৫

মাইডাস ফাই াি ং িলিমেটড ০৭) াশনাল হাউিজং িফ া  এ  ইনেভ েম  িলিমেটড 
া  িলিমেটড  ১০)ইন া াকচার ডেভলপেম  কা ািন িলিমেটড 
আইিডএলিস ফাই া  িলঃ । 

আিথক িত ানস হেক ক  াবনা ায়ন সং াে  েয়াজনীয় সহেযািগতার জ  মহা ব াপক
৩ তম ার,  ৬২/৩, রানা প ন, ঢাকা-১০০০) কানায় যাগােযােগর জ  পরামশ 

িবষেয় আইিসিব েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করেব এবং স ািনত উে া া  ত েদর পছ মত 
িত ােনর মা েম ক  াবনা ায়ন করােবন ।  

 
 

মাঃ হািনফ িময়া 
মহা ব াপক 

ইইএফ ইউিনট, বাংলােদশ াংক
ধান কাযালয়, ঢাকা | 

ফানঃ ০২- ৯৫৩০২১২ 
 

e-mail:hanif.miah@bb.org.bd

 
 

 

Entrepreneurship Support Fund (ESF) নামক সরকােরর 
বাংলােদশ াংেকর সাব এেজ  

ও িষ এবং আইিস  
াপন বক তােদর সকল শাখা/          

বাংলােদশ িষ াংক 
উ রা াংক িলিমেটড ০৯)এিব াংক িল: 

বাংলােদশ কমাস াংক িলঃ 
১৮)ডাচ বাংলা াংক 

াকচার ডেভলপেম  ফাই া  কা ািন 
০৫)ফিন  ফাই া  এ  
িলিমেটড ০৮)িস িভ িস 

িলিমেটড (ইডকল)  ১১)ফারই  

আিথক িত ানস হেক ক  াবনা ায়ন সং াে  েয়াজনীয় সহেযািগতার জ  মহা ব াপক, ইইএফ 
কানায় যাগােযােগর জ  পরামশ 

জনীয় সহেযািগতা দান করেব এবং স ািনত উে া া  ত েদর পছ মত 

বাংলােদশ াংক 
 
 

mail:hanif.miah@bb.org.bd 


