মাইক্রাক্রডিট রেগুক্েটেী অথডেটি
গুেক্েশাঁ প্লাজা (৭ম তো)
৮ শহীদ সাাংবাডদক রসডেনা পােভীন সড়ক
বড় মগবাজাে, েমনা
ঢাকা-১২১৭।
এমআেএ/সার্কুোে রেটাে নাং-৬৩

মুরির্র্র্ষ বি উপহাি
ক্ষুদ্র অর্ বায়র্ন দারিদ্রয মুরিি অঙ্গীকাি

তাডেখ:

১০ শ্রার্ণ ১৪২৮
২৫ জুোই ২০২১

প্রধান ডনর্ বাহী কমুকতুা
সনদপ্রাপ্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রডতষ্ঠান (সকে)
ডবষয়ঃ- মাইক্রাক্রডিট রেগুক্েটেী অথডেটি (এমআেএ) এে সনদ প্রাপ্ত আডথ ুক রসবা প্রদানকােী
ক্ষুদ্রঋণ প্রডতষ্ঠাক্নে কার্ ুরম সীডমত পডেসক্ে পডেচােনা ।
ডপ্রয় মক্হাদয়,
উপর্য ুক্ত ডবষক্য়ে আক্োক্ক জানাক্না র্াক্ে রর্, রকাডভি-১৯ সাংরমক্নে ডবদ্যমান পডেডিডতক্ত মডিপডেষদ ডবভাক্গে ১৩ জুোই, ২০২১ তাডেক্খে
স্মােক নাং ০৪.০০.০০০০.৫১৪.১৬.০০১.২১.২২৮ এে মাধ্যক্ম ২৩ জুোই ২০২১ সকাে ৬.০০ ঘটিকা হক্ত ০৫ আগষ্ট ২০২১ তাডেখ ডদবাগত োত ১২.০০
ঘটিকা পর্ ুন্ত কক্োনা ভাইোস জডনত সাংকট রমাকাক্বোয় ২৩ শতু সম্বডেত ডবডধ-ডনক্ষধ আক্োপ কো হক্য়ক্ে। উক্ত ডবডধ-ডনক্ষক্ধে ২.৮ নাং রডমক্কে
ডনক্দ ুশনাে আওতায় আডথ ুক প্রডতষ্ঠান ডবভাগ, অথ ু মিণােয় কর্তুক ১৯ জুোই, ২০২১ তাডেক্খে স্মােক নাং ৫৩.০০.০০০০.২১১.৯৯.০১৫.২০.১৭৪ এে
মাধ্যক্ম জাডেকৃত ডনক্দ ুশনাে আক্োক্ক ক্ষুদ্রঋণ কার্ ুরম স্বাভাডবক োখাে স্বাক্থ ু এমআেএ এে সনদপ্রাপ্ত সকে ক্ষুদ্রঋণ প্রডতষ্ঠানক্ক ডনক্নাক্ত পদক্েপ
গ্ৰহক্ণে জন্য অনুক্োধ কো হক্োঃ
(১) কক্োনা ভাইোসজডনত রোগ (রকাডভি-১৯) সাংরমক্ণে পডেডিডত ডবক্বচনায় আগামী ২৫ জুোই ২০২১ হক্ত ০৫ আগষ্ট ২০২১ পর্ ুন্ত
(সাপ্তাডহক ছুটিে ডদন ব্যতীত) ডবডধ-ডনক্ষধ চোকাক্ে এতদডবষয়ক সেকাক্েে সকে ডনক্দ ুশনা অনুসেণ কক্ে স্বািয ডবডধ রমক্ন সীডমত পডেসক্ে সীডমত
সাংখ্যক জনবে দ্বাো সকাে ৯.০০ টা হক্ত ডবকাে ২:০০ ঘটিকা পর্ ুন্ত ক্ষুদ্রঋণ কার্ ুরম সাংডিষ্ট আডথ ুক রসবা পডেচােনা;
(২) বাাংোক্দশ ব্যাাংক কর্তুক অনুক্মাডদত এক্জন্ট ব্যাাংডকাং রসবা, রমাবাইে ডেনাডিয়াে রসবা ও রেডমক্টি রসবা প্রদানসহ এ অথডেটিে ইডতপূক্ব ুে
ডনক্দ ুশনাে আওতায় সামাডজক উন্নয়নমূেক কার্ ুরম ডবক্শষ কক্ে অসহায় প্রাডন্তক জনক্গাষ্ঠীে মাক্ে প্রক্য়াজনীয় মানডবক সহায়তা, খাদ্য ও স্বািয সুেো
সামগ্ৰী (মাস্ক, হযান্ড রসডনটাইজাে, ডচডকৎসা সেঞ্জাম ইতযাডদ) ডবতেণ;
(৩) ডবডধ-ডনক্ষধ চোকােীন সমক্য় ক্ষুদ্রঋণ প্রডতষ্ঠাক্নে কমুকতুা কমুচােীগণক্ক চোচক্েে সময় স্ব স্ব প্রডতষ্ঠান কর্তুক প্রদত্ত পডেচয় পত্র বহন
ও ডনজস্ব ব্যবিপনায় র্াতায়াক্তে ব্যবিাকেণ এবাং সেকাে কর্তুক সমক্য় সমক্য় রঘাডষত সাংডিষ্ট অন্যান্য ডনক্দ ুশনা অনুসেণ।
আপনাক্দে ডবশ্বস্ত,

(ক্মাহাম্মদ ইয়ার্কব রহাক্সন)
পডেচােক
ফ ানঃ ৪৮৩১৫৭১৫, ০১৮১৫৫০৩৯৭৫
ই-ক্মইেঃ director.lic-regu@mra.gov.bd

নম্বে-৫৩.০৪.০০০০.২১.২২.০০৩.২১-১৩৪৫

তাডেখঃ ২৫/০৭/২০২১

সদয় অবগডত/কার্ ুাক্থ ু অনুডেডপ রপ্রেণ কো হক্ো (রজযষ্ঠতাে রমানুসাক্ে নয়) :(১) ব্যবিাপনা পডেচােক, পল্লী কমু সহায়ক োউক্ন্ডশন, আগােগাঁও, ঢাকা।
(২) মহাপডেচােক, এনডজও ডবষয়ক ব্যযক্ো, আগােগাঁও, ঢাকা।
(৩) মহাপডেচােক, সমাজক্সবা অডধদপ্তে, আগােগাঁও, ঢাকা।
(৪) মহাপডেচােক, মডহো ডবষয়ক অডধদপ্তে, ইস্কাটন গাক্ি ুন রোি, ঢাকা।
(৫) রেডজস্ট্রাে, রেডজস্ট্রাে অব জক্য়ন্ট স্টক রকাম্পানীজ এন্ড োমুস, কােওয়ান বাজাে, ঢাকা।
(৬) ডবভাগীয় কডমশনাে (সকে)।
(৭) রজো প্রশাসক (সকে)।
(৮) উপক্জো ডনব ুাহী অডেসাে (সকে)।
(৯) গভন ুক্েে একান্ত সডচব, বাাংোক্দশ ব্যাাংক, মডতডেে, ঢাকা ।
(১০) ডসডনয়ে সডচক্বে একান্ত সডচব, আডথ ুক প্রডতষ্ঠান ডবভাগ, অথ ু মিণােয়, বাাংোক্দশ সডচবােয়, ঢাকা ।

পরিচালক

