
বাাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শশল্প করদ াদরশন 
আঞ্চশলক কার্ যালয়ঃ আঞ্চশলক কার্ যালয়, শবশিক ভবন, ১৯-২০ ককশিএ বাশিশযিক এলাকা, খুলনা  

ওদয়বিাইট :- www.bscic.gov.bd  ইদেইল:- rdkhulna@bscic.gov.bd 

ক ান : ০৪১-১২১১১৭       িাক্স: ০৪১১৭২১২৫ 

 

স্মারক নম্বর: ৭৬.০২.০০০০.০০০.৯৯.০২৫.১৮                                                                  তাশরখ: ১২/০৫/২০২০শি.  

 

শবষয়: শশল্প উদযাক্তাদের ঋি প্রদিােনা িাংক্রান্ত শবষদয় কেল্পদিক্স চালুকরি প্রিদে 

 

সুত্র: ৭৬.০২.০০০০.০০০.৯৯.৪৮৫.২০/২৮৪(১৬৮); তাশরখ: ০১ কে ২০২০শি.   

 

উ র্য যক্ত শবষদয়র আদলাদক আ নার িেয় অবগশতর যন্য যানাদনা র্াদে কর্, খুলনা ও বশরশাল শবভাদগ শশল্প উদযাক্তাদের ঋি 

প্রদিােনা িাংক্রান্ত শবষদয় শনদনাক্ত কে যকতযাদের িেন্বদয় কেল্পদিক্স চালুু্করদির তথ্য কপ্ররি করা েদলা।  

 

ক্রশেক কার্ যালদয়র নাে কে যকতযার নাে ও  েশব কোবাইল েন্তব্য 

১ ২ ৭ ৪ ৫ 

১ খুলনা যনাব কৃষ্ণ  ে েশিক, উ ব্যবস্থা ক(ভা:)  ০১১১৪৯৯০৪৯৮  

যনাব কোঃ যাোেীর আলে, কাশরগশর কে যকতযা  ০১১২০৬১১১৯৮  

২ র্দশার যনাব কোঃ কেদেেী োিান, িম্প্রিারি কে যকতযা ০১৬১১-৭০০১৮৯  

৭ কুশিয়া যনাব কোঃ আশানুজ্জাোন, শশল্পনগরী কে যকতযা ০১১৪৬৬৭৯২১১  

৪ বশরশাল যনাব কোঃ েশশউর রেোন, িম্প্রিারি কে যকতযা ০১৬১৫৬০৭৭৪৫  

৫  টুয়াখালী যনাব আল আশেন, িম্প্রিারি কে যকতযা ০১১৫৪০১৯০৯১  

৬ বাদগরোট যনাব অি যব কুোর ক াদ্দার, িম্প্রিারি কে যকতযা ০১১২২৪৬৬২২২  

১ িাতক্ষীরা যনাব কোঃ আদনায়ার উিাে, প্রদোশন কে যকতযা ০১১১৮৮৪১৭২২  

৮ শিনাইেে যনাব প্রদিশিৎ রায়, প্রদোশন কে যকতযা ০১৫২০১০২০৮৫  

৯ োগুরা যনাব কোঃ সুযন শেয়া, প্রদোশন কে যকতযা ০১১১৫৮২১৬৭৪  

১০ নাড়াইল যনাব এি,এে, নাশেে কোদিন, িম্প্রিারি কে যকতযা ০১১৫৬৯৮১০৫০  

১১ চুয়ািাো যনাব  য়িাল োিনাত, িম্প্রিারি কে যকতযা  ০১১৭১৮৭৬৯১৪  

১২ কেদেরপুর যনাব কশখ িাই  আেদেে, কাশরগশর কে যকতযা ০১৯৪৯৬৭৬৬২৭  

১৭ কভালা  যনাব কোঃ আশশকুর রেোন যয়, িম্প্রিারি কে যকতযা ০১৬৮২৭৪০৯৪২  

১৪ িালকাঠী যনাব কোঃ শরয়ায উল োিান, িেঃ িম্প্রিারি কে যকতযা ০১৭১১২৪০৯৭৫  

১৫ শ দরাযপুর যনাব শেলটন চন্দ্র ববরাগী, িম্প্রিারি কে যকতযা ০১১২২-১০৫৮১০  

যনাব কোঃ শােীদুর রেোন, শশল্পনগরী কে যকতযা ০১৫২১৪১৬৫৬৪  

১৬ বরগুনা যনাব কোঃ আশেনুর রেোন ভূইয়া, উ ব্যবস্থা ক(ভা:) ০১৬১০-৮২১৮৭৪  

 

 

 

েোব্যবস্থা ক(শব িন) 

শবশিক, ঢাকা।  

 

অনুশলশ : 

১। কচয়ারম্যান েদোেদয়র একান্ত িশচব, শবশিক, ঢাকা।  

স্বাক্ষশরত  

তাশরখ: ১২/০৫/২০২০শি.  

(কোঃ োেবুবুর রেোন)  

আঞ্চশলক  শরচালক(ভা:) 

শবশিক, খুলনা। 

ক ান: ০৪১-১২১১১৭   


