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িবষয়: মাননীয় �ধানম�ী �ঘািষত �েণাদনা �ােকেজর আওতায় বাংলােদশ ই�াত ও �েকৗশল কেপ �ােরশন (িবএসইিস) এর অধীন 
িশ� �িত�ােনর অ��েল চলিত �লধন (working capital) এর জ� ঋণ �দান �সংেগ। 

 

�� : িবএসইিস'র �ারক নং- ৩৬.৯৩.০০০০.০২১.০৪.০০১.১৯-১০০, তাং- ১৫-০৪-২০২০ ি�. 
 

 উপ� �� িবষয় ও �ে�র পিরে�ি�েত জানােনা যাে� �য, বত�মান কেরানা ভাইরাস �া�ভ�ােবর কারেণ সরকাির িনেদ �শনা 

অ�যায়ী িশ� ম�ণালেয়র অধীন িবএসইিস'র িশ� �িত�ানস�েহর কায ��ম  ব� রেয়েছ। ফেল এ সকল �িত�ােনর চলিত �লধন 

(working capital) সংকট �দখা িদেয়েছ। কেরানা ভাইরস সাং�া� িবপয �য় �মাকােবলার লে�� মাননীয় �ধানম�ী �দেশর িশ� 

�িত�ােনর জ�  �েণাদনা �ােকজ �ঘাষণা কেরেছ। িবএসইিস তােদর িনে�া� ৩ (িতন)� �িত�ােনর চলিত �লধন (working 

capital) সংকট িনরসেনর লে�� ১৩৩ (একশত �তি�শ) �কা� ১৮ (আঠার) ল� টাকা ঋণ �াি�র �েয়াজনীয় �ব�া �হেণর জ� 

�ে�া� পে�র মা�েম অ�েরাধ জািনেয়েছ : 

 (ক)   �গিত ই�াি�জ িলঃ; 
 (খ)   গাজী ওয়�ারস িলঃ; ও 
 (গ)   এটলাস বাংলােদশ িলঃ। (পে�র কিপ সং��) 
 

 উে��, ইেতা�েব � অপর এক� পে�র ��ি�েত গত ০৮-০৪-২০২০ ি�. তািরখ িবএসইিস'র ৫ (প�চ)� িশ� �িত�ান যথা-   

(i) ই�াণ � �কবলস িলঃ, (ii) �াশনাল �উবস িলঃ, (iii) িজইএম �কাং িলঃ, (iv) বাংলােদশ ��ড ফ�া�রী িলঃ ও (v) ই�াণ � �উবস 

িলঃ এর চলিত �লধন (working capital) সংকট িনরসেনর লে�� িবএসইিস'র অ��েল ৯৯ (িনরান�ই) �কা� টাকা ঋণ �দােনর 

�েয়াজনীয় �ব�া �হেণর অ�েরাধ জািনেয় প� ��রণ করা হেয়েছ (কিপ সং��)। 
 

২। গত ০৫-০৪-২০২০ ি�. তািরখ মাননীয় �ধানম�ী �ঘািষত �েণাদনা �ােকজ পয �ােলাচনা কের �দখা যায়, �িত�� িশ� ও 

�সবা খােতর জ� ৩০ হাজার �কা� টাকা এবং এসএমই বা �� ও মাঝাির খােতর জ� (��রসহ) ২০ হাজার �কা� টাকা �েণাদনা 

�ঘাষণা করা হেয়েছ। উ� �েণাদনা �ােকেজ সরকাির িশ� খাত স�েক� �কান িনেদ �শনা নাই। বাংলােদশ �াংক �ঘািষত �েণাদনা 

�ােকেজর আওতায় ঋণ িবতরেণ সরকাির খাত স�েক� �কান িববরণ নাই। �কািভড-১৯ এর �ভােব সরকাির িশ� �িত�ানও সমভােব 

�িত��। সরকাির িশ� �িত�ানস�হও  চলিত �লধন (working capital) িহসােব বািণিজ�ক �াংক �থেক �ব-সরকাির খােতর 

�ায় সমহাের ঋণ িনেয় থােক। মাননীয় �ধানম�ীর �েণাদনা �ােকেজর আওতায় সরকাির িশ� কারখানাস�হ চলিত �লধন 

(working capital) িহসােব ঋণ �পেল তারা এ িবপয �েয় িক�টা �ি� পােব।  
 

৩। বিণ �তাব�ায়, িশ� ম�ণালেয়র অধীন বাংলােদশ ই�াত ও �েকৗশল কেপ �ােরশন (িবএসইিস) ক��ক পিরচািলত ৮ (আট)� 

িশ� �িত�ােনর চািহদা �মাতােবক মাননীয় �ধানম�ী �ঘািষত �েণাদনা �ােকেজর আওতায় একই �েদ িবএসইিস'র অ��েল ২৩২ 

�কা� ১৮ ল� টাকা চলিত �লধন (working capital) িহসােব ঋণ �দােনর িবষয় িবেবচনার জ� িনেদ �শ�েম অ�েরাধ করা হেলা। 
 

সং�� : বণ �না �মাতােবক - ৬ (ছয়) পাতা। 
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