মাইে াে িডট র েলটরী অথির
৮, শহীদ সাংবািদক সিলনা পারভীন সড়ক, লে শা াজা (৭ম তলা)
বড় মগবাজার, রমনা, ঢাকা-১২১৭
এমআরএ/সা লার লটার নং-৫৭

তািরখ:

২৬ বশাখ ১৪২৭ বাংলা
০৯ ম ২০২০ ইংেরজী

ধান িনবাহী কমকতা
সকল সনদ া
ঋণ িত ান।
িবষয়ঃি য় মেহাদয়,
উপ
অ ি

ঋণ িত ানস েহর কায ম সীিমত আকাের পিরচালনা সে ।

িবষেয়র িত ি আকষণ বক অ অথির র ২৫/০৩/২০২০ইং তািরেখর এমআরএ/সা লার লটার নং-৫৪ এর

েম জানােনা যাে

য, নেভল কেরানা ভাইরাস রাগ ( কািভড-১৯) এর া ভাব এবং পরবত েত এর সারেরােধ েযাজ

িনেদশনাবলী অ সরণজিনত কারেণ দেশর িবিভ

িত ােনর

ায় আপনােদর

ঋণ িত ানস েহর াভািবক কায ম পিরচালনায়ও

সামিয়কভােব িব ঘটেছ মেম তীয়মান হয়। এমতাব ায় দির জনেগা ীর মােঝ জ রী াণ িবতরণসহ িবিভ উ য়ন লক সামািজক
কায ম পিরচালনা, জ রী েয়াজেন াহেকর স য় ফরত, মাবাইল ফাই াি য়াল সািভেসর মা েম রিমেট

সবা দান, এেজ

াংিকং এর কায ম পিরচালনা এবং কমকতা/কমচারীেদর বতন-ভাতা দােনর ায় জ রী কায ম েহর পিরচালনা বাধা

হে মেম

জানা যাে ।
২। এছাড়া এসমেয় দেশ বােরা ফসল কাটাসহ ন নভােব চাষাবাদ স
পালি ইত ািদ সংি ) ন নভােব িবিনেয়াগ/িব মান কায ম পিরচালনার
ািদ সরবরােহর সােথ সংি
খাতস েহ

করা, অ-শ

িষ উে া ােদর (মৎ , লাইভ ক,

য় সং লানসহ বতমান সমেয় িবিভ িনত েয়াজনীয়

উে া াগেণর ঋেণর পযা চািহদা রেয়েছ মেম িবিভ উৎস হেত জানা যােচছ। এেহন অব ায় বিণত

ঋণ িত ােনর ঋণ িবতরণ অ াহত রাখা জ রী মেম তীয়মান হয়।
৩। অিধক , কািভড-১৯ এর কারেণ

অ াহত রাখেত সরকার ঘািষত িবিভ

েণাদনা

িত

দেশর অথৈনিতক িবিভ খােতর িবেশষকের িষ খােতর উৎপাদন ও িবপনন
ােকেজর ধারাবািহকতায়

ঋণ স েরর দির

বাংলােদশ াংক ক ক িনজ তহিবল ারা গ ত ““িন আেয়র পশাজীবী, ষক ও াি ক/
২০২০” এর সফল বা বায়ন িনি তকরার লে
৪। বিণত

াহকেদর জ রী ঋণ চািহদা রেণ
বসায়ীেদর জ

নঃঅথায়ন ি ম,

ঋণ িত ানস েহর কায ম সীিমত আকাের চলমান রাখা েয়াজন।

াপেট, উপেরাি িখত কায মস হসহ

ঋণ সংি

অ া

জ রী সবা চলমান রাখার িনিম

এমআরএ/সা লার লটার নং-৫৩ ও এমআরএ/সা লার লটার নং-৫৪ এর িনেদশাবলী যথাযথভােব অ সরণসহ িনে া
পিরপালেনর শেত

িনেদশনাবলী

ঋণ িত ানস হ সীিমত আকাের কায ম পিরচালনা করেত পােরঃ

1. নেভল কেরানা ভাইরাস রাগ এর সার রােধ া

ম ণালয় ক ক দ িনেদশনাস হ দা িরক িত

ে

কেঠারভােব অ সরণ;
2. কায ম পিরচালনার

ে

ঋণ কায ম তীত দশনাথ /সা াৎ াথ েদর অিফেস আগমন িন ৎসািহতকরণ এবং

িনজ কমকতা/কমচারীসহ অিফেস উপি ত সকেলর মে িনিদ
রাখা িনি তকরণ;
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র (WHO এর গাইড লাইন অ যায়ী) বজায়

মাইে াে িডট র েলটরী অথির
৮, শহীদ সাংবািদক সিলনা পারভীন সড়ক, লে শা াজা (৭ম তলা)
বড় মগবাজার, রমনা, ঢাকা-১২১৭
3. স ের চিলত সিমিতর সভা/উঠান বঠক পিরহার কের ২নং িমেক বিণত প িত অ সরেণর পাশাপািশ যথাস ব
িডিজটাল াটফম াবহার কের াহক পযােয় সবা দান;
4. িনধািরত সমেয়র আেগ/পের অিফেস অব ান না করা এবং একই সমেয় েয়াজনািতির

কম অিফেস উপি ত থাকা

হেত িবরতকরণ;
5. অিফস এবং অিফেস উপি ত সকলেক জীবা

রাখার পদে প রহণ;

6. মহানগর/ জলা/উপেজলা শাসন ক ক লকডাউন (Lockdown) ঘাষণা ত এলাকার সংি

শাসেনর সােথ

আেলাচনা েম উ এলাকায় কায ম পিরচালনা; এবং
7. সরকার ক ক সমেয় সমেয় ঘািষত সংি

অ া িনেদশনা অ সরণ।

৫। ‘মাইে াে িডট র েলটরী অথির আইন, ২০০৬’ এর ধারা ৯(চ) ও ধারা ৪৮ এ দ

মতাবেল এ িনেদশনা জারী করা হেলা।
আপনােদর িব

( মাহা দ ইয়া ব হােসন)
পিরচালক
মাবাঃ০১৮১৫৫০৩৯৭৫
তািরখঃ০৯/০৫/২০২০ইং

ন র- ৫৩.০৪.০০০০.২১.২২.০০৩.২০-৯৪৪(৭৫৯)(৮১)
সদয় অবগিতর জ অ িলিপ

,

রণ করা হেলা ( জ তার মা সাের নয়) :-

1. িসিনয়র সিচব, আিথক িত ান িবভাগ, অথ ম ণালয়, গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
2. মহাপিরচালক, এনিজও িবষয়ক েরা, আগারগ ও, ঢাকা।
3. মহাপিরচালক, সমাজেসবা অিধদ র, আগারগ ও, ঢাকা।
4. মহাপিরচালক, মিহলা িবষয়ক অিধদ র, ই াটন গােডন রাড, ঢাকা।
5. রিজ ার, রিজ ার অব জেয়

ক কা ানীজ এ ফামস, কারওয়ান বাজার, ঢাকা।

6. ব াপনা পিরচালক, প ী কম সহায়ক ফাউে শন, আগারগ ও, ঢাকা।
7. িবভাগীয় কিমশনার (সকল)।
8. জলা শাসক (সকল)।
9. িপএস গভনর, বাংলােদশ াংক, মিতিঝল, ঢাকা (গভনর মেহাদেয়র সদয় াতােথ)।
10.িপএস

ধানম ীর

সিচব ( ধানম ীর

সিচব মেহাদেয়র সদয় াতােথ)।

11. িপএস মি পিরষদ সিচব (মি পিরষদ সিচব মেহাদেয়র সদয় াতােথ)

( হা দ িমজা র রহমান)
উপপিরচালক
মাবাঃ০১৫৫২৪৪০৯২১
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