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িবষয় : এসএমই খােতর জ� মাননীয় �ধানম�ী �ঘািষত �েণাদনা �ােকেজর আওতায় ঋণ �হেণ স�ম হেবন না সারা �দেশ ছিড়েয় 

থাকা এমন অসংখ অিত�� ও �� উে�া�ােদর সহায়তার জ� এসএমই ফাউে�শন ও িবিসক এর মা�েম ঋণ 
আওতায় আনার জ� এসএমই ফাউে�শন ও িবিসক এর অ��েল
টাকা বরা� �দান।  

 
 উপ� �� িবষেয় জানােনা যাে� �য

অেপ�া�ত �বশী �িত�� হেয়েছন। বাংলােদশ পিরসং�ান ��েরার 

ইউিনেটর মে� ৮৭ শতাংশই �� ও ��র িশ�। �দেশর উৎপাদন খােতর 

িশে�র সােথ জিড়ত রেয়েছন ১৩ ল� ৯১ 
 

২। মাননীয় �ধানম�ী গত ০৫-০৪

কেরন। এ খােতর �েণাদনা �ােকেজর অথ � িবতরেণর জ� বাংলােদশ �াংক 

(কিপ সং��)। উি�িখত পিরপ� অ�যায়ী �দখা যায়

করেব এবং ঋণ �হেণর ��ে� ইেতা�েব � ঋণ �িহতারা িবেশষ �িবধা পােব।
 

৩। এসএমই খােতর জ� মাননীয় �ধানম�ী

খােতর সামি�ক িবষয় পয �েব�ন এবং কেরানা পরবত� সমেয় অিত��

পাের �স িবষেয় কায �কর পদে�প ও �পািরশমালা �ত

সং�া� এক� কিম� গঠন করা হয় (

মা�েম অ�ি�ত হয়। সভায় িশ� ম�ণালয়

এবং এ খােতর সােথ সংিশ� ��ডবিড 

বাংলােদশ (নািসব) ও এফিবিসিসআই এর �িতিনিধগণ �� িছেলন। সভায় বাংলােদশ �াংক হ

আেলাচনা হয় এবং ঋণ �ােকজ বা�বায়েন িকভােব অ�সর হেল �িবধা হেব �স িবষেয় 
 

৪। সভায় আেলাচনাকােল জানা যায়

করেছন। অ�রা আ��ািনক ঋণ কায �

অংশ�হণকারী সদ�গণ জানান, এ সংকটকােল ��েচ থাকার জ�

�ি�েদর �বশী সহেযািগতা �েয়াজন। 

এসএমই ফাউে�শন ও িবিসক এ সংকটকােল তােদর পােশ দাড়ােত পাের। তােদর উভেয়রই ঋণ কায ��ম পিরচালনায় স�মতা ও 

দ�তা রেয়েছ। 
 

৫। বিণ �তাব�ায়, বত�মান �কািভড-১৯ 

�ব�ায় �ােকেজর আওতার বািহের থাকেব তােদর স

�কা� টাকা এবং িবিসক এর অ��েল

িবেবচনার জ� িনেদ �শ�েম অ�েরাধ করা হেলা।
 

সং�ি� : বণ �না �মাতােবক - ২৪ (চি�শ

 
 

সিচব 
অথ � িবভাগ 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা-১০০০। 

গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
িশ� ম�ণালয় 

িবএস�আই ও িবএসইিস শাখা 
৯১, মিতিঝল বা/এ, ঢাকা-১০০০ 

www.moind.gov.bd 
                     

(খ�-১)-১০০                                                                 

এসএমই খােতর জ� মাননীয় �ধানম�ী �ঘািষত �েণাদনা �ােকেজর আওতায় ঋণ �হেণ স�ম হেবন না সারা �দেশ ছিড়েয় 
থাকা এমন অসংখ অিত�� ও �� উে�া�ােদর সহায়তার জ� এসএমই ফাউে�শন ও িবিসক এর মা�েম ঋণ 
আওতায় আনার জ� এসএমই ফাউে�শন ও িবিসক এর অ��েল যথা�েম ৫০০ (প�চশত

উপ� �� িবষেয় জানােনা যাে� �য, সা�িতক �কািভড-১৯ এর কারেণ �� ও ��র িশে�র সােথ 

অেপ�া�ত �বশী �িত�� হেয়েছন। বাংলােদশ পিরসং�ান ��েরার ২০১৯ সােলর জিরপ অ�যায়ী �দেশ বত�মােন 

শতাংশই �� ও ��র িশ�। �দেশর উৎপাদন খােতর ৩৩ শতাংশ উৎপাদন কের থােক 

৯১ হাজার �িমক ও কম �কত�া-কম �চারী। 

০৪-২০২০ ি�. তািরখ এসএমই খােতর জ� ২০,০০০ �কা� টাকার �েণাদনা �া

দনা �ােকেজর অথ � িবতরেণর জ� বাংলােদশ �াংক ১৩-০৪-২০২০ ি�

উি�িখত পিরপ� অ�যায়ী �দখা যায়, বািণিজ�ক �াংকস�হ �াংক �াহক স�েক�র িভি�

এবং ঋণ �হেণর ��ে� ইেতা�েব � ঋণ �িহতারা িবেশষ �িবধা পােব। 

মাননীয় �ধানম�ী �ঘািষত �েণাদনা �ােকজ বা�বায়েন সহেযা

খােতর সামি�ক িবষয় পয �েব�ন এবং কেরানা পরবত� সমেয় অিত��, �� ও ��র এবং মাঝাির িশ� খাত িকভােব �েড় দাড়ােত 

পাের �স িবষেয় কায �কর পদে�প ও �পািরশমালা �তিরর জ� িশ� ম�ণালয় ক��ক ১৬-০৪-২০২০ 

(কিপ সং��)। উ� কিম�র ১ম সভা গত ২২-০৪-২০২০ 

মা�েম অ�ি�ত হয়। সভায় িশ� ম�ণালয়, বািণজ� ম�ণালয়, জাতীয় রাজ� �বাড �, বাংলােদশ �াংক

 বাংলােদশ ইি�িনয়ািরং িশ� মািলক সিমিত (িবইআইওএ

এফিবিসিসআই এর �িতিনিধগণ �� িছেলন। সভায় বাংলােদশ �াংক হ

আেলাচনা হয় এবং ঋণ �ােকজ বা�বায়েন িকভােব অ�সর হেল �িবধা হেব �স িবষেয় কিতপয় ��াবনা �হণ করা হয় 

সভায় আেলাচনাকােল জানা যায়, �� ও ��র িশ� খােত �ায় ১৫ শতাংশ উে�া�া বত�মােন �াংক �থেক ঋণ িনেয় �বসা 

কায ��েম জিড়ত নাই এবং তারা সকেল �বসায় আ��ািনক িহসাব

সংকটকােল ��েচ থাকার জ� বা�িবকপে� অিত�� ও �� উে�া�া এবং তােদর সােথ

 আেলাচনায় িবষয়� এভােব আেস �য, অিত-জ�ির িভি�েত

এসএমই ফাউে�শন ও িবিসক এ সংকটকােল তােদর পােশ দাড়ােত পাের। তােদর উভেয়রই ঋণ কায ��ম পিরচালনায় স�মতা ও 

১৯ সংকটকােল অিত��, �� ও ��র িশে�র সােথ জিড়ত সারা �দেশর উে�া

�ব�ায় �ােকেজর আওতার বািহের থাকেব তােদর সহায়তার জ� এসএমই ফাউে�শন এর অ��েল

িবিসক এর অ��েল �� ঋণ িবতরণ খােত ৬০০ (ছয়শত) �কা� টাকা বরা� 

জ� িনেদ �শ�েম অ�েরাধ করা হেলা।    

চি�শ) পাতা। 

 
 

                      

             তািরখ : 
১৭ �বশাখ, ১৪২৭ 
৩০ এি�ল, ২০২০ 

এসএমই খােতর জ� মাননীয় �ধানম�ী �ঘািষত �েণাদনা �ােকেজর আওতায় ঋণ �হেণ স�ম হেবন না সারা �দেশ ছিড়েয় 
থাকা এমন অসংখ অিত�� ও �� উে�া�ােদর সহায়তার জ� এসএমই ফাউে�শন ও িবিসক এর মা�েম ঋণ কম ��িচর 

প�চশত) �কা� ও ৬০০ (ছয়শত) �কা� 

�� ও ��র িশে�র সােথ জিড়ত উে�া�াগণ 

সােলর জিরপ অ�যায়ী �দেশ বত�মােন ৪৬,২৯১� উৎপাদন 

কের থােক �� ও ��র িশ� এবং এ 

�কা� টাকার �েণাদনা �ােকজ �ঘাষণা 

ি�. তািরখ এক� পিরপ� জাির কেরন 

বািণিজ�ক �াংকস�হ �াংক �াহক স�েক�র িভি�েত ঋণ কায ��ম পিরচালনা 

জ বা�বায়েন সহেযািগতা, কেরানা পিরি�িতেত এসএমই 

�� ও ��র এবং মাঝাির িশ� খাত িকভােব �েড় দাড়ােত 

২০২০ ি�. তািরখ এসএমই খাত উি�বন 

২০২০ ি�. তািরখ িভিডও কনফােরি�ং এর 

বাংলােদশ �াংক, িবিসক, এসএমই ফাউে�শন 

িবইআইওএ), জাতীয় �� ও ��র িশ� সিমিত, 

এফিবিসিসআই এর �িতিনিধগণ �� িছেলন। সভায় বাংলােদশ �াংক হেত জাির�ত পিরপ� িনেয় িব�ািরত 

িতপয় ��াবনা �হণ করা হয় (কিপ সং��)। 

শতাংশ উে�া�া বত�মােন �াংক �থেক ঋণ িনেয় �বসা 

আ��ািনক িহসাব সংর�েন অভ�� নয়। সভায় 

�� উে�া�া এবং তােদর সােথ স�ৃ� 

িভি�েত তােদর পােশ দাড়ােনা �ব দরকার। 

এসএমই ফাউে�শন ও িবিসক এ সংকটকােল তােদর পােশ দাড়ােত পাের। তােদর উভেয়রই ঋণ কায ��ম পিরচালনায় স�মতা ও 

�� ও ��র িশে�র সােথ জিড়ত সারা �দেশর উে�া�া যারা �াংিকং 

হায়তার জ� এসএমই ফাউে�শন এর অ��েল িসড মািন বাবদ ৫০০ (প�চশত) 

বরা� �দােনর িবষয়� সহা��িতর সােথ 

       
         ৩০/০৪/২০২০ 

(�মাঃ মাক��র রহমান) 
সহকারী সিচব 

�মাবাইল : ০১৯৭৪৮৫৮৮০৭ 

অপর ��া সদয় ��� 
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