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১২ বশাখ ১৪২৭

২৫ এি ল ২০২০
বাংলােদশ িচিন ও খ া িশ কেপােরশেনর অ েল ৮৮০.০০ কা ( আট শত আিশ কা )
টাকা বরা
দান এবং াংক ঋণ এর ারাি / কাউ ার ারাি সহ ময়াদ উ ীণ ১০
াংক ঋণ এর ারাি / কাউ ার ারাি র ময়াদ ি ।

উপ
িবষেয় জানােনা যাে য, কেরানা ভাইরাস (Covid-19) পিরি িতেত িচিনর বাজার ি িতশীল রাখেত দশীয়
াচামাল আখ থেক িচিন উৎপাদনকারী একমা িত ান বাংলােদশ িচিন ও খা িশ কেপােরশেনর িত জার
আেরাপ
করা েয়াজন। দেশর সংকটময় ে বাংলােদশ িচিন ও খা িশ কেপােরশেনর িনয় ণাধীন ক অ া কা ািন ক ক
উৎপািদত h an d s an it iz e r কেরানা ভাইরাস িতেরােধ
ণ িমকা পালন করেছ। রমজান মােস িচিনর বাজার
ি িতশীল রাখেত িত ান র িমকা অন ীকায ।
২। রা ীয় মািলকানাধীন এ িত ােনর সােথ ায় ২( ই) ল আখচািষর জীবন জীিবকা জিড়ত। চলিত লধেনর অভােব
কমকতা/কমচািরেদর বতন ভাতা ও আখ চািষেদর আেখর
পিরেশাধ করা স ব হে না। উে , বািণিজ ক অিডট অিধদ র
ক ক দািখল ত িবেশষ িনরী া িহসাব অ যায়ী ড াপ ও ভ িক বাবদ িত ান র সরকােরর িনকট পাওনা ৪৭৫২.৪০
কা ( চার হাজার সাত শ ত বায় া কা চি শ ল ) টাকা । অথ িবভাগ থেক েয়াজনীয় অথ ম র ও ছাড় না করায়
িত ান চরম রাব ায় পিতত হে ।
৩। জনতা াংক থেক িসিস ঋণ িহেসেব ৩০০ (িতনশত) কা টাকা হেণর জ ঋেণর ারাি /কাউ ার ারাি সহ
উ ীণ ১০
াংক ঋণ এর ারাি /কাউ ার ারাি র ময়াদ ি র
ােবর ি েত অথ িবভাগ কিতপয়
ারাি /কাউ ার ারাি র নীিতগত স িত দান করেলও ময়াদ উ ীণ াংক ঋণ এর ারাি /কাউ ার ারাি র
ি কেরিন। জনতা াংেকর শতা যায়ী ঋণ াি র জ ৩০০ কা টাকার ারাি /কাউ ার ারাি সহ ময়াদ উ ীণ
াংক ঋেণর ারাি /কাউ ার ারাি র ময়াদ ি আব ক। উে
য, অথ িবভােগর শত মাতােবক কিম গঠনসহ
ব া অথ িবভাগেক জািনেয় দয়া হেয়েছ।

ময়াদ
শেত
ময়াদ
১০
হীত

৪। িবেশষভােব উে
য, িসিস ঋণ িহেসেব ৩০০ (িতনশত) কা টাকা পাওয়া গেলও স টাকার িসংহভাগই অথাৎ ায়
২৭৬.০০ কা ( ই শত িছয়াওর কা ) টাকা য় হেব িসিস লান িরিসিডউল , ইন লেম ও িষ লান পিরেশােধ। ফেল এ
টাকা থেক কমকতা/কমচািরেদর বতন ভাতা ও আখচািষেদর আেখর
পিরেশাধ করা স ব হেব না।
৫। উে
য, িবএসএফআইিসেক লাকসান কিমেয় ২০২৪-২৫ এ ক ইেভেন পৗ ােনা ও পয ায় েম লাভজনক িত ােন
পিরণত করার জ
হীত িবেশষ পদে প িহেসেব কমকতা/কমচািরেদর সময়িভি ক িনজ কমপিরক না ও ল মা া িনধারণ
কের ি গত কমপিরক না ( IAP) স াদন ও বা বায়েনর ফেল ি গত ও সামি ক জবাবিদিহতা ি পাওয়ায় িবগত ০৩
(িতন) বছেরর অিব য় ত ১৩১৪৪০.৩৪ ম. টন িচিনর মে িডেস র ২০১৯এর মে ১২৪২৫৩.৬০ ম. টন িচিন িব য় করা
স ব হেয়েছ; আখ পিরবহণ ও ওভার হড খােত য় াস পেয়েছ; িমেলর ক ডাউন ৫০% াস পেয়েছ; িচিন আহরণ হারও
ি পেয়েছ; সবপির, এ বছর ৮২০০০ (িবরািশ হাজার) মি ক টন িচিন উৎপাদন হেয়েছ যা গত বছেরর লনায় ায় ১৩
হাজার মি ক টন অথাৎ ১৯% বশী এবং িবগত কেয়ক বছেরর মে সেবা উৎপাদন।
১

৬। বিণত িবষেয় মাননীয় ধানম ীর সােথ মাননীয় িশ ম ীর এবং িশ সিচব মেহাদেয়র সােথ অথ সিচব মেহাদেয়র আেলাচনা
হেয়েছ। আেলাচনার ি েত বতমান পিরি িতেত বাংলােদশ িচিন ও খা িশ কেপােরশেনর অত াব কীয় েয়াজন মটােত
(ক) আখচািষেদর আেখর
পিরেশাধ বাবদ ১৩৭.০০ কা (একশত সাইি শ কা ) টাকা, কমকতা/কমচািরেদর বতন ভাতা
বাবদ ৮৭.০০ কা (সাতািশ কা )টাকা, া ই বাবদ ২৫৬.০০( ইশত ছা া কা ) টাকা এবং চলিত লধন িহেসেব
৪০০.০০ কা (চার শত কা )টাকা অথাৎ ৮৮০.০০ কা (আট শত আিশ কা ) টাকা দােনর; (খ) জনতা াংক থেক
িসিস ঋণ িহেসেব ৩০০ (িতনশত) কা টাকা হেণর জ
ারাি /কাউ ার ারাি
দান; এবং (গ) ময়াদ উ ীণ ১০
াংক ঋণ এর ারাি /কাউ ার ারাি র ময়াদ ি র জ িনেদ শ েম নরায় অ েরাধ করা হল।
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আফেরাজা বগম পা ল
িসিনয়র সহকারী সিচব

সিচব
অথ িবভাগ
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তািরখ:

১২ বশাখ ১৪২৭
২৫ এি ল ২০২০

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল:
১) অিতির সিচব (অিতির দািয় ), িবএসএফআইিস অ িবভাগ, িশ ম ণালয়
২) চয়ার ান, বাংলােদশ িচিন ও খা িশ করেপােরশন
৩) উপসিচব, বােজট ও িহসাব অিধশাখা, িশ ম ণালয়
৪) উপসিচব, িবএসএফআইিস অিধশাখা, িশ ম ণালয়
৫) সিচব (অিতির দািয় ), িবএসএফআইিস, িশ ম ণালয়
৬) উপসিচব, জাির ও ঋণ ব াপনা, অথ িবভাগ
৭) ম ীর একা সিচব, ম ীর দ র, িশ ম ণালয়
৮) সিচেবর একা সিচব, সিচেবর দ র, িশ ম ণালয়
৯) িতম ীর একা সিচব, িতম ীর দ র, িশ ম ণালয়
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আফেরাজা বগম পা ল
িসিনয়র সহকারী সিচব

২

