
বফবক আঞ্চবরক কাম যারয়, খুরনা 

এক নজরয 

বফবক 

ফাাংরারে ক্ষুদ্র ও কুটিয বল্প কযরারযন (বফবক) দেরয ক্ষুদ্র ও কুটিয বরল্পয উন্নয়ন ও ম্প্রাযরে বনরয়াবজত যকাযী খারতয 

মূখ্য প্রবতষ্ঠান। ১৯৫৭ ারর াংেীয় আইরনয ভাধ্যরভ বফবরকয জন্। বফবক এয প্রতযক্ষ এফাং রযাক্ষ উরযারগ দের প্রচুয 

বরল্পারযাক্তা সৃবি এফাং বল্প প্রবতষ্ঠান স্থাবত রয়রে। বফশ্বায়ন এফাং মুক্তফাজায  অর্ যনীবতয প্রবাফ এই দক্টরয ক্ষুদ্র ও কুটিয 

বল্পজাত ণ্য ফাজাযজাতকযরে প্রধান ফাধা বররফ দেখা দেয়। বফবক এই ভস্ত বফযভান ও নতুন বল্পরযাগরক ম্প্রাযন ও 

উন্নয়ন কযা এফাং প্রবতরমাবগতায় টিরক র্াকায দক্ষরে প্ররয়াজনীয় সুরমাগ সুবফধা প্রোন করয। 

মূর উরেশ্য: 

 উৎােন বৃবি (ক্ষুদ্র ও কুটিয বল্প খারত স্থাবত উৎােন ক্ষভতায িব্যফায ও নতুন উৎােন ক্ষভতা সৃবি) 

 কভ যাংস্থান সৃবি 

 োবযদ্রয বফরভাচন 

 বাযাম্যপূে য আঞ্চবরক উন্নয়ন 

 অর্ য ও ভানফ ম্পরেয র্যাচ্চ ব্যফায বনবিতকযে 

 দেরয আর্ য-াভাবজক উন্নয়ন 

দফামূ 

 বরল্পারযাক্তা উন্নয়ন 

 উন্নত যাস্তাঘাট; াবন , বফদ্যযৎ ,গ্যা ইতযাবে সুবফধা ম্ববরত বল্প নগযী বল্প াকয স্থারনয ভাধ্যরভ উন্নত প্লট ফযােোন 

 বনজস্ব কভ যসূচীয ভাধ্যরভ ও আবর্ যক প্রবতষ্ঠারনয রমাবগতায় উরযাক্তারেযরক ঋে ায়তা প্রোন 

 প্রকল্প দপ্রাপাইর প্রেয়ন ও প্রকল্প মূল্যামন 

 বল্প ইউবনট স্থান,  রণ্যয উৎােন-ভারনান্নয়ন ইতযাবে বফলরয় কাবযগবয ও অন্যান্য ায়তা প্রোন 

 উন্নত ভারনয নকা উদ্ভাফন ও বফতযে 

 রাগই প্রযুবক্ত আযে ও স্থানান্তয / উদ্ভাফন 

 ক্ষুদ্র ও কুটিয বরল্প বফবনরয়াগ, উৎােন ও ফাজাযজাতকযরেয প্রযুবক্তগত ও অন্যান্য তথ্য াংগ্র, াংকরন ও বফতযন কযা 

 বল্প ম্প্রাযে াংক্রান্ত প্ররয়াজনীয় গরফলনা, ভীক্ষা জযী ইতযাবে বযচারনা 

 বল্প স্থারন প্ররয়াজনীয় বফবনরয়াগ-পূফ য ও বফবনরয়াগ-উত্তয যাভ য প্রোন 

বনয়ন্ত্রেমূরক কাম যক্রভ 

 ক্ষুদ্র ও কুটিয বল্প বনফন্ধনকযে 

 কয অফকা, কয, শুল্ক ইতযাবে ভওকুপ বফলরয় সুাবয প্রোন 

 বরল্পয কাঁচাভার ও দভাড়ক াভগ্রী আভোনীয দক্ষরে প্রাবধকায বনধ যাযরে সুাবয প্রোন ও অন্যান্য। 

উরযাক্তা/ জনগরেয জন্য বফবরকয ভস্ত দফা বফবরকয ভাঠ ম যারয়য কর দজরা কাম যারয় বফবরকয প্রধান কাম যারয় ও 

বফবাগীয় (আঞ্চবরক)কাম যাররয়য ভাধ্যরভ প্রোন কযা রয় র্ারক । কাম যারয় মূরয ারর্ দমাগারমারগয ঠিকানা ও ই-দভইর ।  বফবক 

ম্পরকয বফস্তাবযত জানায জন্য বববজট করুন:www.bscic.gov.bd   

 

http://www.bscic.gov.bd/site/page/093d566b-f25f-4c1b-be1c-d90e380a0f1d
http://www.bscic.gov.bd/

