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e¨vswKs cÖwewa I bxwZ wefvM 

evsjv‡`k e¨vsK 

cÖavb Kvh©vjq 

XvKv| 

 

 

                           20 Rvbyqvwi 2022 

weAviwcwW mvKy©jvi †jUvi bs- 03                                                                 ZvwiL t ------------------- 

                         06  gvN 1428 

 

e¨e ’̄vcbv cwiPvjK/cÖavb wbe©vnx 

evsjv‡`‡k Kvh©iZ mKj Zdwmwj e¨vsK | 

 

 

wcÖq g‡nv`q, 

 

K‡ivbv cÖwZK~jZvi Kvi‡Y RvnvR wbg©vY wk‡í cÖ`Ë e¨vsK 

 FY cwi‡kv‡ai g‡iUwiqvg mgqmxgv e„w× cÖm‡½| 

wk‡ivbv‡gv³ wel‡q Avw_©K cÖwZôvb wefvM, A_© gš¿Yvjq Gi 10 Rvbyqvwi 2021 Zvwi‡Li cÎ m~Î bs- 

53.00.0000.331.38.010.21-06 (Kwc mshy³) Gi cÖwZ `„wó AvKl©Y c~e©K c‡Î ewY©Z wb‡`©kbv h_vh_fv‡e AbymiY 

Kivi Rb¨ Avcbv‡`i‡K civgk© cÖ`vb Kiv n‡jv|  

 G wb‡`©kbv Awej‡¤ ̂Kvh©Ki n‡e |  

 e¨vsK †Kv¤úvbx AvBb, 1991 Gi 45 avivq cÖ`Ë ÿgZve‡j G wb‡`©kbv Rvwi Kiv n‡jv|  

 

Avcbv‡`i wek¦̄ Í, 

       

 (gvKmy`v †eMg) 

gnve¨e¯’vcK  

‡dvbt 9530252 

 

                                                                                                  

 

 

ms‡hvRbxt eY©bv †gvZv‡eK|     

 



গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
অথ ম ণালয় 

আিথক িত ান িবভাগ 
নীিত ও আিথক েণাদনা শাখা 

www.fid.gov.bd

ারক ন র: ৫৩.০০.০০০০.৩৩১.৩৮.০১০.২১.০৬ তািরখ: 
১০ জা য়াির ২০২২

২৬ পৗষ ১৪২৮

িবষয:় কেরানাকেরানা   িত লতারিত লতার   কারেণকারেণ   ব াংলােদেশরবাংলােদেশর   জ াহ াজজাহ াজ   িনমাণিনমাণ   িশেিশে   দদ   াংকাংক  ঋণঋণ   পিরেশােধরপিরেশােধর
মেরটিরয়ামমেরটিরয়াম   সময়সীমাসময়সীমা   িি   সং াসং া ।।

: আিথক িত ান িবভােগর প  ন র: 
০১। ৫৩.০০.০০০০.৩৩১.৩৬.০০৭.১৮-৪০, তািরখ: ০৮-০২-২০১৮
২।৫৩৩.০০.০০০০.৩৩১.৩৬.০০৭.১৮-৮৮ তািরখ: ২৫-০৩-২০১৮

        উপ  িবষয় ও  পে র পিরে ি েত আিদ  হেয় জানােনা যাে  য, কেরানা িত লতার কারেণ জাহাজ
িনমাণ িশে  দ  ঋেণর ২০২১ সােল েদয় অেথর ৫% ( াচ শতাংশ) পিরেশাধ করার শেত এবং ঋণ পিরেশােধর
সময়সীমা অপিরবিতত রেখ বাংলােদশ াংেকর িবআরিপিড সা লার ন র-০৪/২০১৮ তািরখ: ০৪-০৪-২০১৮ এবং
িডএফআইএম সা লার নং ০২/২০১৮ তািরখ: ২৪-০৪-২০১৮ এ বিণত মেরটিরয়াম সময় ২ বছর (২০২২-২০২৩) ি
িবেবচনা করা যেত পাের। 

১০-১-২০২২

গভনর, বাংলােদশ াংক, ধান কাযালয়, ঢাকা। 

মাঃ জািহদ হােসন
উপসিচব

ফান: ৯৫৯২৪৫০
ফ া : ৯৫১৩৫০০

ইেমইল: niti@fid.gov.bd

ারক ন র: ৫৩.০০.০০০০.৩৩১.৩৮.০১০.২১.০৬/১ তািরখ: ২৬ পৗষ ১৪২৮
১০ জা য়াির ২০২২

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সিচেবর একা  সিচব, সিচেবর দ র, আিথক িত ান িবভাগ

১০-১-২০২২
মাঃ জািহদ হােসন 

উপসিচব

১


