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বাাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শশল্প করদ াদরশন (শবশিক) 

১৩৭-১৩৮ মশিশিল বাশিশযিক এলাকা, ঢাকা-১০০০  

E-mail: info@bscic.gov.bd 

web: www bscic.gov.bd 
 

স্মারক িাংখ্যা-৩৬.০২.০০০০.০১৮.৯৯.০০১.২০/১ (১৭৬)                                                              িাশরখ
      ২৬ বৈশাখ ১৪২৭ 

            ১১ মে ২০২০
                                                                                                            

শবষয়ঃ আমোশন ও রপ্তানী-মুখী শশল্প প্রশিষ্ঠাদনর িাশলকা প্রপ্ররি 

 

  উ র্যকু্ত শবষদয়র  শরদপ্রশিদি যানাদনা যাদে প্রয, বাাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শশল্প করদ াদরশন (শবশিক) শশল্প মন্ত্রিালদয়র 

শনদেশুনায় বাাংলাদেদশর অশি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র, কুটির ও মািাশর শশল্পখাদির উন্নয়ন ও শবকাদশ মুখ্য প্রশিষ্ঠান শিদিদব োশয়ত্ব  ালন কদর 

আিদে। িম্প্রশি কদরানা ভাইরাি িাংক্রান্ত কারদি িারা প্রেদশর অশি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র, কুটির ও মািাশর শশল্পখাদির অর্নুনশিক িশি 

প্রমাকাদবলার লদিি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তকু ম াষিত প্রদিােনা প্যাদকদযর আওিায় িষতগ্রস্ত উদ্যাক্তাদ্ের সহদ্ াষিতাকদল্প জরুষর 

ব্যৈস্থা গ্রহণ করা প্রদ্ াজন।  

 

২। এেতাৈস্থা , ষৈষসক কর্তকৃ ষিৈষিত ৈা ষৈষসক ষশল্পিিরী অথৈা তাঁর প্রষতষ্ঠাদ্ির আওতাধীি আমোশন ও রপ্তানী-মুখী অশি ক্ষুদ্র, 

ক্ষুদ্র, কুটির ও মািাশর শশল্প প্রশিষ্ঠাদনর ির্াশে শনম্নবশিিু েক প্রমািাদবক যরুশর শভশিদি প্রপ্ররদির যন্য অনুদরাধ করা িদলা।  
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        স্বাক্ষষরত  

(প্রমাঃ খশললুর রিমান)  

         শরচালক  

শব িন, নকশা ও কারুশশল্প  

       শবশিক, ঢাকা  

          প্রযাগাদযাগঃ ৯৫৫৩৭১৪  

                                                                                                     ই-প্রমইলঃ dirmarketing@bscic.gov.bd 

শবিরি (কাযাুদর্)ু: 

১। অধ্যি, শিটি, উিরা, ঢাকা 

২। আঞ্চশলক কাযাুলয়, শবশিক (ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাযশািী/খুলনা) শবশিক 

৩। শশল্প িিায়ক প্রকন্দ্র/েিিা উন্নয়ন প্রকন্দ্র/শশল্পনগরী/দমামাশে উন্নয়ন ও প্রশশিি প্রকন্দ্র প্রধান (িকল প্রযলা) 

৪। প্রধান নকশাশবে, নকশা প্রকন্দ্র, শবশিক, ঢাকা 

৫। উ -মিাব্যবস্থা ক, লবি শশল্প উন্নয়ন কমসুূশচ কাযাুলয়, শবশিক, কক্সবাযার। 

 

অনুশলশ  (দযিষ্ঠিার ক্রমানুিাদর নয়) 

১। অশিশরক্ত িশচব (শবরা ও প্রবখা) শশল্প মন্ত্রিালয় ও আিবায়ক, এিএমই খাি উশিবন কশমটি 

২। র্যগ্ম িশচব (যাি, িমন্বয় ও প্রওম) শশল্প মন্ত্রিালয় ও িেস্য-িশচব, এিএমই খাি উশিবন কশমটি  

৩। র্যগ্ম িশচব, স্ব-ি শবশিক শাখা, শশল্প মন্ত্রিালয়  

৪।  শরচালক (িকল) শবশিক, ঢাকা 

৫। িশচব, শবশিক, ঢকা  

৬। মিাব্যবস্থা ক (িকল) শবশিক, ঢাকা 

৭। শনয়ন্ত্রক (শিিাব ও অর্)ু শবশিক, ঢাকা 

৮। আইশিটি প্রিল প্রধান, শবশিক, ঢাকা (ওদয়ব িাইদে প্রচাদরর যন্য) 

৯। প্রচয়ারম্যান, শবশিক, মদিাদয়র একান্ত িশচব (দচয়ারম্যান মদিােদয়র িেয় অবগশির যন্য) । 
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