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কেরানা ভাইরাস সং ম ণর কারেণ অিত ,
ও
র এবং মাঝাির িশ খাত এবং িশ ম ণালেয়র অধীন িশ
কারখানাস েহর অথৈনিতক িত মাকােবলায় সহেযািগতা দান।

উপ
িবষেয় জানােনা যাে য, বতমান কেরানা ভাইরাসজিনত কারেণ সারা দেশর অিত ,
ও মাইে া এবং
মাঝাির িশ স েহর িসংহভাগ ব রেয়েছ। ফেল এ সকল িশে র সােথ জিড়ত িশ মািলক/উে া া, িশে িনেয়ািজত িমক এবং এ
সকল িশে র সা াই চইেনর সােথ জিড়ত বসায়ীগণ বতমােন অথৈনিতক সম ায় পেড়েছন। আমােদর অথনীিতর ল চািলকা শি
এসএমই খাতেক অব ই আমােদর স ক পেথ পিরচািলত করেত হেব। এ লে এসএমই খাত সংি সরকাির িত ান িবিসক ও
এসএমই ফাউে শন এবং সংি
বসরকাির বসায়ী সংগঠন বাংলােদশ চ ার অব ই াি (িবিসআই), বাংলােদশ ইি িনয়ািরং িশ
মািলক সিমিত (িবইআইওএ) ও জাতীয়
ও
র িশ সিমিত, বাংলােদশ (নািসব) এর িনকট থেক বতমান পিরি িতেত
অথৈনিতক িত মাকােবলায় করণীয় িবষেয় পািরশ/ াব সং হ করা হয়। অপর িদেক িশ ম ণালেয়র অধীন িতন সং া
িবিসআইিস, িবএসইিস ও িবএসএফআইিস'র িনকট থেক তােদর িনয় ণাধীন িশ িত ান িবষেয় করণীয় স েক পািরশ/ াব
সং হ করা হয়।
২।
সং হীত পািরশ/ াব পযােলাচনা কের িশ ম ণালয় সরকােরর িবিভ ম ণালয় ও দ র ক ক সহেযািগতা দােনর জ
পািরশমালা/ াবনা তির কের। আপনার িবভাগ /সং া সংি
পািরশমালা িন প :
(i)

সচল র ািন খী িশে র ায় মা এসএমই খাত সংি িশে িনেয়ািজত িমকেদর বতন িনবাহ, উে া ােদর
ওয়ািকং ক ািপেটল দান, কারখানার ভাড়া ও ইউ িল িবল পিরেশাধ ইত ািদর জ এক ন:অথায়ন তহিবল গঠন
করা যেত পাের। এ তহিবল থেক উে া ােদর
েদ ঋণ দান এবং ১ বছেরর মে িকি েত ঋণ পিরেশােধর
েযাগদান করা যেত পাের;
(ii) আিথকভােব িবপয মাইে া,
ও
র এবং মাঝাির িশ ক ক হীত ঋেণর িকি পিরেশাধ ১ বছেরর জ
িগত করা এবং আিথকভােব অেপ া ত ভােলা অব ােন থাকা িশ িত ােনর ে ঋণ ির-িশিডউল করার েযাগ
দয়া যেত পাের;
(iii) ন ন উে া ােদর ঋেণর আওতায় আনার লে িবক ঋণ উৎস; যমন ভ ার ক ািপটাল ফাম, এে ল ফাইনাি ং,
াউড ফাি ং ইত ািদ ইেনােভ ভ ঋণ ব ােক উৎসাহ দানসহ শি শালী করা যেত পাের। ভ ার ক ািপটাল
ফাম েলােক সরকার সহজশেত ফা িদেত পাের, যােত তারা উে া ােদর সহজশেত ঋণ িদেত পাের।
৩।
জ

বিণতাব ায়, বাংলােদেশর অথনীিতর ল চািলকা শি ও অত
ণীত পািরশ/ াব িবেবচনার জ িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।

ম িনভর অিত

,

ও

র এবং মাঝাির িশে র

২১/০৪/২০২০

( মাঃ মাক র রহমান)
সহকারী সিচব
মাবাইল : ০১৯৭৪৮৫৮৮০৭
িবতরণ : ( জ তার মা সাের নয়)
১।
২।
৩।

গভণর, বাংলােদশ াংক, মিতিঝল বা/এ, ঢাকা
িসিনয়র সিচব, আিথক িত ান িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা
সিচব, অথ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা
অপর

া সদয়

-২অ িলিপ :
১।
সিচব, ধানম ীর কাযালয়, তজগ ও, ঢাকা
২। চয়ার ান, িবিসক, ঢাকা
৩।
ব াপনা পিরচালক, এসএমই ফাউে শন, ঢাকা
৪। ম ীর একা সিচব, িশ ম ণালয়, ঢাকা
৫।
িতম ীর একা সিচব, িশ ম ণালয়, ঢাকা
৬। সিচব এর একা সিচব, িশ ম ণালয়, ঢাকা
৭। িসে ম এনািল , িশ ম ণালয়, ঢকা
৮। সভাপিত, বাংলােদশ চ ার অব ই াি (িবিসআই), ঢাকা
৯। সভাপিত, বাংলােদশ ইি িনয়ািরং িশ মািলক সিমিত (িবইআইওএ), ঢাকা
১০। সভাপিত, জাতীয়
ও র িশ সিমিত, বাংলােদশ (নািসব), ঢাকা।

