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                                                    ককার্বড-১৯ কভাকাবফরা ও      

                    র্ িননর্িক পুনরুদ্ধাবযয জন্য প্রব াদনা প্যাবকজ 

    নববর কবযানাবাআযা (বকার্বড-১৯) ভাভার্য র্ফশ্বব্যাী র্ িননর্িক কভ িকাবে ব্যাক র্ফম িয় ঘটিবয়বছ। বাআযাবয 

দ্রুি র্ফস্তায এফং রকডাউবনয পবর কমাগাবমাগ ও র্যফন ব্যফস্থায় কম ব্যাক র্ফঘ্ন ঘবেবছ িা র্ফশ্ব র্ িনীর্িবি মবর্ষ্ট 

কনর্িফাচক প্রবাফ কপবরবছ।  র্ল্প উৎাদন ও অন্তজিার্িক ফার্ জয, র্যবফা খাবিয কাম িক্রভ, র্ফবল কবয ম িেন, র্ফভান ও 

অর্িবর্য়িা উখাি, ক্ষুদ্র ও ভাঝার্য উবযাগ এফং কভ িংস্থান কাম িক্রবভ একটি উবেখবমাগ্য কনর্িফাচক প্রবাফ বেবছ। 

র্ফশ্বব্যাী চার্দা, র্ফবলি কবাগ এফং র্ফর্নবয়াবগও ভন্দা র্ছর।  ককার্বড-১৯ ভাভার্যয পবর র্ফশ্বব্যাী সৃষ্ট র্ িননর্িক ভন্দা 

কভাকাবফরায় কদব কদব যকাযগ  নানা ধযবনয প্রব াদনা কাম িক্রভ গ্র  কবযবছ। ফাংরাবদব নববর কবযানাবাআযাবয 

(ককার্বড-১৯) প্রাদূব িাফ শুরুয াবর্ াবর্আ ংকে কভাকাবফরায় যকায নানার্ফধ দবে গ্র  কবযবছ। ককার্বড-১৯ কর্বক 

উদ্ভূি বফর্শ্বক ভাভাযীয পবর সৃষ্ট  ংকে কভাকাবফরায় এফং র্ িনীর্িয উয এয ম্ভাব্য র্ফরূ প্রবাফ কাটিবয় উঠবি ভাননীয় 

প্রধানভন্ত্রী কখ ার্নায যার্য িত্ত্বাফধাবন এফং র্দক র্নবদ িনায় যকায স্বল্প, ভাঝার্য এফং দীঘ িবভয়াদী রেযভাত্রা র্নবয় 

একটি াভর্গ্রক কভ িসূর্চ প্র য়ন কবয। এআ কভ িসূর্চয র্নম্নরূ চাযটি প্রধান ককৌরগি র্দক যবয়বছ: 

ক) যকার্য ব্যয় বৃর্দ্ধ কযা: চাকুর্য/কভ িংস্থান সৃর্ষ্টয র্ফলয় র্ফবফচনা কবয যকাবযয ব্যয় বৃর্দ্ধ কবয়বছ। র্ফবদ ভ্রভ  

এফং কভ গুরুত্বপূ ি ব্যয় র্নরুৎার্ি কযা বয়বছ। যকাবযয ঋ  র্জর্ডর্য নুাি খুফ কভ (৩৪ %) ওয়ায় 

যকাবযয ব্যয় বৃর্দ্ধয পবর াভর্ষ্টক র্ িননর্িক র্স্থর্িীরিায উয চা বের্ন এফং যকার্য ঋব য কেকআ ফস্থান 

ফজায় যাখা ম্ভফ বয়বছ। 

 খ) অর্র্ িক ায়িায প্যাবকজ প্র য়ন: উৎাদন খাবি শ্রর্ভকবদয স্বার্ ি যোবর্ ি, র্ফবল কবয উৎাদনমুখী শ্রর্ভক ধবয 

যাখা, প্রর্িষ্ঠানমূবয ভবে প্রর্িবমার্গিামূরক ফস্থা ফজায় যাখা, র্ িননর্িক কভ িকাে ও ব্যফায় র্যবফবক 

পুনরুজ্জীর্ফি কযবি র্ফবল কবয যপ্তার্নমূখী উৎাদন র্বল্পয জন্য অর্র্ িক প্রব াদনা প্রদান।  এআ কেবত্র প্রধান নীর্িগি 

দবে 'র ব্যফাবয়য জন্য ব্যাংর্কং ব্যফস্থা কর্বক স্বল্প সুবদ কফ কবয়কটি ঋ  সুর্ফধা প্রদান কযা। 

গ) াভার্জক সুযো কাম িক্রবভয অওিা বৃর্দ্ধ: দার্যদ্রযীভায র্নবচ ফফাকাযী, র্দনভজুয এফং মাযা নানুষ্ঠার্নক কেবত্র 

র্নমৄক্ত যবয়বছন িাবদয কভৌর্রক চার্দা কভোবি াভার্জক র্নযাত্তা কফষ্টর্নয ম্প্রায । এবেবত্র প্রধান কাম িক্রভমূ 

বরা: ক) র্ফনামূবে খায র্ফিয , খ) বর্তির্ক মূবে কখারাফাজাবয খযস্য ও র্নিযণ্য র্ফক্রয় (ওএভএ) কভ িসূর্চয 

অওিায় চার র্ফক্রয় (প্রর্ি ককর্জ ১০ োকা), গ) ঝুঁর্কবি র্াকা রেযর্বর্ত্তক জনবগাষ্ঠীবক নগদ র্ ি প্রদান, ঘ) কদবয 

ফবচবয় দার্যদ্রীর্েি ১২৬টি উবজরায় ফয়স্ক বািা কভ িসূর্চ এফং র্ফধফা ও স্বাভী র্নগৃীিা ভর্রা বািা কভ িসূর্চয 

অওিা নীর্িভারা নুমায়ী িবাবগ উন্নীি কযা এফং প্রর্িফর্ি বািায ম্প্রায ; ঙ) দর্যদ্র ও গৃী  ভানুবলয জন্য 

াযা কদব ফার্ে র্নভ িা  আিযার্দ। 

ঘ) মুদ্রা যফযা বৃর্দ্ধ কযা:  র্ িনীর্িবি িাযে ফজায় যাখায জন্য মুদ্রা যফযা বৃর্দ্ধ কযা মাবি ভাভাযী কর্বক উদ্ভূি 

shock ফা অঘাি  এয ভবেও নীর ম িাবয় র্াকা মায় এফং বদনর্ন্দন ব্যফায় কাম িক্রভ সুচারুরুব ম্পাদন কযা 

মায়।  মুদ্রা যফযা ফাোবনায জন্য ফাংরাবদ ব্যাংক র্অযঅয (নগদ র্যজাব ি নুাি) এফং কযবা ায হ্রা কবযবছ 

এফং প্রবয়াজবন িা ব্যাি র্াকবফ। িবফ মুদ্রা যফযা ফাোয পবর মুদ্রাস্ফীর্ি মাবি বৃর্দ্ধ না ঘবে কর্দবক র্ফবল 

নজয কদওয়া বয়বছ। 

     এফ ককৌর ফাস্তফায়বন ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয র্দক র্নবদ িনায র্বর্ত্তবি যকায ২৮টি কভ িসূর্চ ম্বর্রি ১,৮৭,৬৭৯ ককাটি 

োকায াভর্গ্রক একটি প্রব াদনা ও র্ িননর্িক পুনরুদ্ধায প্যাবকজ (র্জর্ডর্য ৬.২৩ %) কঘালনা কবযবছ মা জরুর্য স্বাস্থয কফা, 

খায র্নযাত্তা, কভ িংস্থান টির্কবয় যাখা ও র্ িননর্িক ের্ি কর্ভবয় অনায কেবত্র ায়ক বয়বছ (র্যর্ষ্ট:১)। এফ 

প্রব াদনা প্যাবকবজয র্ফফয  র্নবম্ন উবেখ কযা বরা: 
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১। যপ্তার্নমুখী র্ল্প প্রর্িষ্ঠানমূবয জন্য র্ফবল ির্ফর: ককার্বড-১৯ ভাভাযীয প্রবাবফ বির্য কালাক যপ্তার্নমুখী খাবি 

যপ্তার্ন অবদ ফার্ির ও স্থর্গি বি শুরু কবয। এবি কবয এ খাবিয প্রায় ৫০ রে শ্রর্ভবকয কভ িংস্থান হুভর্কয ভবে বে। এ 

ফস্থায় যপ্তার্নমুখী খাবিয শ্রর্ভকবদয কফিন-বািা ব্যাি যাখায স্বাবর্ ি কভাে ৫,০০০ ককাটি োকায প্রব াদনা প্যাবকজ কঘাল া 

কযা য়। ২৮/০৪/২০২০ িার্যবখ এয ফাস্তফায়ন কাম িক্রভ শুরু বয়বছ এফং এ র্ফলবয় ফাংরাবদ ব্যাংক বি প্রবয়াজনীয় 

গাআডরাআন/াকুিরায জাযী কযা বয়বছ। উবেখ্য, এআ প্যাবকবজয অওিায় প্রদত্ত ঋ  ্পূর ি সুদমুক্ত (বফ িা্ ২ % ার্ব ি চাজি 

প্রবমাজয) এফং এ ফাফদ প্রদত্ত র্ ি যার্য শ্রর্ভবকয ব্যাংক একাউবে কপ্রয  কযা য়। এ ির্ফবরয পুবযা র্ িআ আবিাভবে 

র্ফিয  কযা বয়বছ। এআ প্যাবকবজয অওিায় উকাযববাগীয ংখ্যা প্রায় ৩৮ রে, মায় ৫৩ িাং নাযী শ্রর্ভক-কভ িচাযী। 

২। ের্িগ্রস্ত র্ল্প ও ার্ব ি কক্টবযয প্রর্িষ্ঠানমূবয জন্য ওয়ার্কিং কযার্োর সুর্ফধা প্রদান: ককার্বড-১৯ এয কপ্রোবে 

ের্িগ্রস্ত র্ল্প ও ার্ব ি কক্টবযয প্রর্িষ্ঠানগুবরাবক স্বল্প সুবদ ওয়ার্কিং কযার্োর ঋ  সুর্ফধা প্রদাবনয উবেবে ৩০,০০০ ককাটি 

োকায প্রব াদনা প্যাবকজ কঘাল া কযা য়। যফিীবি দুআ দপায় এয অওিা বৃর্দ্ধ কবয ৪০,০০০ ককাটি োকায় উন্নীি কযা য়। 

এবি সুবদয ায ৯ িাং মায ভবে ঋ  গ্রীিা ৪.৫ িাং প্রদান কযবফন এফং ফাকী ৪.৫ িাং যকায কর্তিক প্রবদয়। 

০৪/০৫/২০২০ িার্যবখ এয ফাস্তফায়ন কাম িক্রভ শুরু বয়বছ এফং এ র্ফলবয় ফাংরাবদ ব্যাংক বি প্রবয়াজনীয় 

গাআডরাআন/াকুিরায জাযী কযা বয়বছ। জুরাআ ২০২১ বি র্যবরর্বং র্বর্ত্তবি এ কাম িক্রবভয র্িিীয় যাউন্ড শুরু বয়বছ এফং এ 

প্যাবকবজ ৩৩ াজায ককাটি োকা কমাগ কযা বয়বছ। পবর, এ প্যাবকবজয অওিা দাঁর্েবয়বছ ৭৩,০০০ ককাটি োকা। এআ 

প্যাবকজ অওিায় জুরাআ ২০২১ ম িন্ত র্ফিয কৃি কভাে ঋব য র্যভা  ৩২,৭২৪.৫৯ ককাটি োকা।    

৩। ক্ষুদ্র (কুটিয র্ল্প) ও ভাঝার্য র্ল্প প্রর্িষ্ঠানমূবয ওয়ার্কিং কযার্োর সুর্ফধা প্রদান: এআ প্রব াদনা প্যাবকবজয অওিায় 

কুটিয র্ল্প ক্ষুদ্র ও ভাঝার্য র্ল্প প্রর্িষ্ঠানগুবরাবক স্বল্প সুবদ কভাে ২০,০০০ ককাটি োকা ওয়ার্কিং কযার্োর ঋ  সুর্ফধা প্রদান 

কযা বে। সুবদয ায ৯ িাং মায ভবে ঋ  গ্রীিা ৪.০ িাং প্রদান কযবফন এফং ফাকী ৫.০ িাং যকায কর্তিক 

প্রবদয়। ১৩/০৪/২০২০ িার্যবখ এয ফাস্তফায়ন কাম িক্রভ শুরু বয়বছ এফং এ র্ফলবয় ফাংরাবদ ব্যাংক বি প্রবয়াজনীয় 

গাআডরাআন/াকুিরায জাযী কযা বয়বছ।  জুরাআ ২০২১  বি র্যবরর্বং র্বর্ত্তবি এ কাম িক্রবভয র্িিীয় যাউন্ড শুরু বয়বছ এফং 

অযও ২০ াজায ককাটি োকা কমাগ কযা বয়বছ।  পবর, এ প্যাবকবজয অওিা দাঁর্েবয়বছ  ৪০,০০০ ককাটি োকা। জুরাআ ২০২১ 

ম িন্ত এ প্যাবকবজয অওিায় কভাে ১৫,৪২৬.৫৪ ককাটি োকা র্ফিয  কযা বয়বছ, মায সুর্ফধাববাগী ৯৭,৯০৮টি উবযাক্তা 

প্রর্িষ্ঠান। 

৪। ফাংরাবদ ব্যাংক প্রফর্িিি আর্ডএপ (Export Development Fund)-এয সুর্ফধা ফাোবনা: ব্যাক-টু-ব্যাক ঋ বত্রয 

অওিায় কাঁচাভার অভদার্নয সুবমাগ বৃর্দ্ধয রবেয ফাংরাবদ ব্যাংক কর্তিক প্রফর্িিি এক্সবাে ি কডববরবভে পাবন্ডয অকায 

এআ প্রব াদনা প্যাবকবজয অওিায় ৩.৫ র্ফর্রয়ন ডরায বি ফার্েবয় ৫ র্ফর্রয়ন ডরাবয উন্নীি কযা য় এফং এয সুবদয ায 

কর্ভবয় Variable Rate এয র্যফবিি র্পক্সড ২ (দুআ) িাংব র্নধ িাযন কযা য়। যফিীবি বক্টাফয ২০২০ এ সুবদয ায 

অযও কর্ভবয় ১.৭৫ িাং কযা বয়বছ। ০১/০৪/২০২০ িার্যবখ এয ফাস্তফায়ন কাম িক্রভ শুরু বয়বছ এফং এ র্ফলবয় ফাংরাবদ 

ব্যাংক বি প্রবয়াজনীয় গাআডরাআন/াকুিরায জাযী কযা বয়বছ। ৩১/০৭/২০২১ িার্যখ ম িন্ত র্ফিয কৃি কভাে ঋব য র্যভান 

র ১১,৩৫৩.৩ র্ভর্রয়ন ভার্কিন ডরায।  

৫। Pre-shipment Credit Refinance Scheme: যপ্তার্নকাযকবদয যপ্তার্নয েভিা বৃর্দ্ধয রবেয এআ প্রব াদনা 

প্যাবকবজয অওিায় কভাে ৫,০০০ ককাটি োকায ঋ  সুর্ফধা প্রদান কযা বয়বছ।  ১৩/০৪/২০২০  িার্যবখ এয ফাস্তফায়ন কাম িক্রভ 

শুরু বয়বছ এফং এ র্ফলবয় ফাংরাবদ ব্যাংক বি প্রবয়াজনীয় গাআডরাআন/াকুিরায জাযী কযা বয়বছ। এআ প্যাবকবজয অওিায় 

পূনঃর্ িায়ন সুর্ফধা গ্রব য জন্য জুরাআ ২০২১ িার্যখ ম িন্ত কভাে ৩৩টি ব্যাংক ফাংরাবদ ব্যাংবকয াবেআবনফর পাআন্যান্স 

র্ডাে িবভবেয াবর্ চুর্ক্তফদ্ধ বয়বছ। 

৬। র্চর্কৎক, না ি এফং স্বাস্থযকভীবদয র্ফবল ম্মার্ন (১০০ ককাটি োকা): ককার্বড-১৯ অক্রান্ত কযাগীবদয কফা প্রদাবন 

যার্য র্নবয়ার্জি র্চর্কৎক, না ি ও স্বাস্থযকভীবদয দুআ ভাবয মূর কফিবনয ভর্যভান র্ ি এককারীন র্ফবল ম্মার্ন 

র্ববফ প্রদাবনয র্দ্ধান্ত জার্নবয় র্ ি র্ফবাগ বি ০৯ জুরাআ ২০২০ িার্যবখ র্যত্র জার্য কযা বয়বছ। উক্ত র্যত্র নুাবয 

র্ফবল ম্মার্নয জন্য উমৄক্ত ডাক্তায, না ি ও স্বাস্থযকভীবদয িার্রকা চূোন্ত কবয এবি র্ ি র্ফবাবগয ম্মর্ি র্নবয় স্বাস্থয কফা 

র্ফবাগ যকার্য অবদ জাযী কবযবছ। আবিাভবেআ কভাে ২০,৮৪৫ জন ডাক্তায, না ি ও ন্যান্য স্বাস্থযকভীবদয দুআ ভাবয মূর 
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কফিবনয ভর্যভা  র্ ি এককারীন র্ফবল ম্মার্ন ফাফদ ১১০.৭৮ ককাটি োকা প্রদান কযা বয়বছ। ম্মানী প্রদাবনয কাম িক্রভ 

ব্যাি যবয়বছ। 

৭। কবযানাবাআযাব অক্রান্ত বয় মৃর্তযয কেবত্র ের্িপূয  (৭৭০ ককাটি োকা): ককার্বড-১৯ অক্রান্ত কযাগীবদয কফা প্রদাবন 

যার্য র্নবয়ার্জি র্চর্কৎক, না ি ও স্বাস্থযকভী বাআযাবয প্রাদুব িাফ র্নয়ন্ত্রব  রকডাউন ও যকায কঘার্লি র্নবদ িনা 

ফাস্তফায়বন র্নবয়ার্জি ভাঠ প্রান, অআন-শৃঙ্খরা যোকাযী ফার্নী, স্ত্র ফার্নী ও প্রিযেবাবফ র্নবয়ার্জি প্রজািবন্ত্রয 

ন্যান্য কভ িকিিা ও কভ িচাযীগ  দার্য়ত্ব ারনকাবর ককার্বড-১৯ অক্রান্ত বয় মৃর্তযফয  কযবর এআ প্রব াদনা প্যাবকবজয 

অওিায় িায র্যফাযফগ িবক ের্িপূয  প্রদান কযা বে। মৃর্তযয কেবত্র জুরাআ ২০২১ িার্যখ ম িন্ত কভাে ৭০ ককাটি ৬৩ রে 

োকা প্রদান কযা বয়বছ। 

৮। র্ফনামূবে খাযাভগ্রী র্ফিয : বাআযা প্রাদূব িাবফয কাযবন ঠাৎ কভ িীন বয় ো দর্যদ্র ভানুবলয জন্য এআ প্যাবকবজয 

অওিায় জরুর্য খায ায়িা র্ববফ চাউর, ত্রান (নগদ) ও র্শু খায র্ফিযব য ব্যফস্থা কযা বয়বছ। ২০২০ াবরয এর্প্রর, কভ 

ও জুন- র্িন ভাব এআ প্যাবকবজয কাম িক্রভ ফাস্তফার্য়ি য়। জুরাআ ২০২১ ম িন্ত 1,৪১৯ ককাটি োকায জরুর্য খায ায়িা 

র্ফিয  কযা বয়বছ।  

৯। ১০ োকা ককর্জ দবয চাউর র্ফক্রয়: এআ প্যাবকজটি দুআ বাবগ ফাস্তফার্য়ি বে, মর্া: (ক) াযাবদব র্নম্ন অবয়য জনবগাষ্ঠীয 

ভাবঝ ভাত্র ১০ োকা ককর্জ দবয চার র্ফক্রবয়য চরভান কাম িক্রভ কফগফান কযা মা ২০২০ াবরয এর্প্রর ও কভ- দুআ ভাব 

ফাস্তফার্য়ি য়, (খ) র্টি কব িাবযন, কৌযবা ও কজরা যমূব কাবড িয ভােবভ ১০/- োকা ককর্জ দবয র্ফবল ওএভএ 

চার র্ফর্ক্র কযা মা ২০২০ াবরয এর্প্রর, কভ, ও জুন- র্িন ভাব ফাস্তফার্য়ি য়। এবেবত্র, াযাবদব কর আউর্নয়বন প্রায় ৫০ 

রে ভানুবলয ভবে ১০.৩৬ রে কভ. েন চার র্ফিয  কযা বয়বছ। ন্যর্দবক, যাঞ্চবর কাবড িয ভােবভ র্ফবল ওএভএ এয 

অওিায় প্রায় ১০ রে ভানুবলয ভবে ৬৮ াজায কভ. েন চার র্ফিয  কযা বয়বছ।     

১০। রেযর্বর্ত্তক জনবগাষ্ঠীয ভাবঝ নগদ র্ ি র্ফিয : াযাবদব র্নফ িার্চি ৫০ রে উকাযববাগী র্যফাবযয প্রবিযকবক ২,৫০০ 

োকা কবয কভাে ১,২৫৮ ককাটি োকা নুদান প্রদান কযায রবেয এআ প্রব াদনা প্যাবকজটি গঠন কযা বয়বছ। এয অওিায় 

যাফর্ধ কভাে ৩৪,৯৭,৩৫৩ জন উকাযববাগী ফযাফয ২,৫০০ োকা াবয কভাে ৮৭৯ ককাটি ৫৮ রে ৪২ াজায োকা প্রদান 

কযা বয়বছ। উবেখ্য, G2P (Government to Person) দ্ধর্িবি এআ র্ ি ায়িা প্রদান কযা বে। সুর্ফধা গ্র কাযীয 

ভবে যবয়বছ র্দনভজুয, কৃলক, শ্রর্ভক, গৃকভী, ভেযশ্রর্ভক ও ন্যান্য কায় র্নবয়ার্জি করাকজন।                                                                                                          

১১। বািা কভ িসূর্চয অওিা বৃর্দ্ধ: কদবয র্তরনামূরকবাবফ কফর্ দর্যদ্র ১১২টি উবজরায় ফয়স্ক বািা কভ িসূর্চ এফং র্ফধফা ও 

স্বাভী র্নগৃীিা ভর্রা বািা কভ িসূর্চয অওিা িবাবগ উন্নীি কযা এফং কদব্যাী প্রর্িফর্ি বািায ংখ্যা বৃর্দ্ধ কযায রেয 

র্নবয় এআ প্রব াদনা প্যাবকজটি প্র য়ন কযা বয়বছ। এআ প্যাবকবজয অওিায় উক্ত ৩ প্রকায উকাযববাগীয ংখ্যা ৯,৪৮,০০০ 

জবন বৃর্দ্ধ কবয়বছ। ভাজবফা র্ধদপ্তয, ভাজকো  ভন্ত্র ারয় এয ভােবভ এ কাম িক্রভ ফাস্তাফায়ন কযবছ। জুরাআ ২০২১ 

িার্যখ ম িন্ত ৫৯৯ ককাটি োকা র্ফিয  কযা বয়বছ।  

১২। গৃীন ভানুলবদয জন্য গৃ র্নভ িা : দর্যদ্র ও গৃীনবদয জন্য াযাবদব গৃ র্নভ িাবনয উবেবে এআ প্যাবকবজয ধীবন কভাে 

২ াজায ১৩০ ককাটি োকা ফযাে যাখা বয়বছ। গৃীন ভানুলবদয জন্য গৃর্নভ িাব  ২০২০-২১ র্ িফছবয দূবম িাগ ব্যফস্থানা ও 

ত্রা  ভন্ত্র ারবয় ১,৫০০ ককাটি এফং অশ্রয়  প্রকল্প-২, প্রধানভন্ত্রীয কাম িারবয় ৫৮৫ ককাটি োকা কভাে ২,০৮৫ ককাটি োকা 

ফযাে কদয়া বয়বছ। জুরাআ ২০২১ ম িন্ত ১,১৮,৩৮০ টি ঘয র্নভ িা  কযা বয়বছ, মায উকাযববাগীয ংখ্যা বরা ৫,৯১,৯০০ 

জন।  

১৩। কৃর্ল কাজ মার্ন্ত্রকীকয  (৩,২২০ ককাটি োকা): কৃর্লয অধুর্নকায়ন ও উৎাদন বৃর্দ্ধ, প্রধান কভৌসুভমূব শ্রর্ভক ংকে 

ভাধান ার্ফ িকবাবফ খায র্নযাত্তা র্নর্িি কযায রবেয কৃর্ল মন্ত্রার্ি (বমভন: কম্বাআন্ড াযববস্টায, র্যায, যাআ 

ট্রান্সপ্লাোয) র্ফিয  ফাফদ কভাে ৩,২২০ ককাটি  োকা ফযাে ম্বর্রি এআ প্রব াদনা প্যাবকজটি প্র য়ন কযা বয়বছ। এয অওিায় 

২০১৯-২০ র্ িফছবয ২০০ ককাটি োকা ফযাে যাখা য়, মায র্ফযীবি প্রকৃি ব্যয় বয়বছ ১৬৫.১৫ ককাটি োকা। ২০২০-২১ 

র্ িফছবয কৃর্ল মার্ন্ত্রকীকযব  ২০৮.৮৬ ককাটি োকা ফযাে প্রদান কযা বয়বছ এফং ব্যয় বয়বছ ২২৮.৩৬ ককাটি োকা। ২০২১-
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২২ র্ িফছবয এ প্রকবল্পয অওিায় ফযাে কযা বয়বছ ৬৮০ ককাটি োকা। এ ম িন্ত ৫০৩ ককাটি োকা ব্যবয় কভাে ৪,৩৫৫টি কৃর্ল 

মন্ত্রার্ি র্ফিয  কযা বয়বছ।  

১৪। কৃর্ল বর্তির্ক (৯,৫০০ ককাটি োকা): ২০১৯-২০ র্ িফছবয কৃর্ল বর্তির্কয র্যভান র্ছর ৮,০০০ ককাটি োকা। কবযানা 

ংকবেয মুবখ খায র্নযাত্তায র্ফলয়টিবক র্ধকিয গুরুত্ব র্দবয় ২০২০-২১ র্ িফছবয কৃর্ল বর্তির্কয র্যভা  ফার্েবয় ৯,৫০০ 

ককাটি োকায় উন্নীি কযা বয়বছ। ফাংরাবদবয কর কৃলক প্রিযে ফা বযােবাবফ এ বর্তির্ক কাম িক্রবভয উকাযববাগী। 

১৫। কৃর্ল পুনঃর্ িায়ন স্কীভ: কৃর্ল উৎাদন বৃর্দ্ধ এফং খায র্নযাত্তায র্ফলয়টিবক ভার্ায় কযবখ কৃলবকয ঋ  প্রার্প্ত জ কযায 

রবেয কভাে ৫,০০০ ককাটি োকায ঋ  সুর্ফধা ম্বর্রি কৃর্ল র্যপাআন্যান্স র্স্কভ গঠন কযা বয়বছ। এ ম িন্ত র্ফিয কৃি ঋব য 

র্যভা  ৪,২৯৫.১৪ ককাটি োকা। উবেখ্য, ভাঠ ম িাবয় ঋ  র্ফিযবনয কভয়াদ ৩০/০৬/২০২১ িার্যখ ম িন্ত বৃর্দ্ধ কযা বয়বছ। এআ 

প্যাবকবজয অওিায় জুরাআ, ২০২১ িার্যখ বি অযও ৩,০০০ ককাটি োকা র্ির্যক্ত ফযাে কযা য়।  পবর, এ প্যাবকবজয 

অকায দাঁর্েবয়বছ ৮,০০০ ককাটি োকা। 

১৬। র্নম্ন অবয়য কাজীফী কৃলক/ক্ষুদ্র ব্যফায়ীবদয জন্য পুনঃর্ িায়ন স্কীভ: র্নম্ন অবয়য কাজীর্ফ কৃলক/ ক্ষুদ্র ব্যফায়ীবদয 

জন্য এআ প্রব াদনা প্যাবকবজয অওিায় ৩,০০০ ককাটি োকা ঋ  প্রদাবনয সুবমাগ যাখা বয়বছ। এআ প্যাবকজ ফাস্তফায়বনয 

উবেবে ফাংরাবদ ব্যাংবকয পাআন্যার্ন্সয়ার আনক্লুন র্ডাে িবভে বি ২০ এর্প্রর ২০২০ িার্যবখ াকুিরায/গাআডরাআন আসুয 

কযা বয়বছ এফং ০১ জুন ২০২০ বি প্যাবকবজয ফাস্তফায়ন কাজ শুরু বয়বছ। এ র্স্কবভয অওিায় ৪২টি িপর্র্র ব্যাংক কর্তিক 

৩,৪৬১.৭৫ ককাটি োকা ঋ  র্ফিযব য রেযভাত্রা র্নধ িায  কযা বয়বছ। ৩৮টি িপর্র্র ব্যাংক আবিাভবে ২,৭৯০.৩৪ ককাটি 

োকা ঋ  নুবভাদন কবযবছ এফং ২,১৭৪.৩১ ককাটি োকা ঋ  র্ফিয  কবযবছ। ১৪০টি ক্ষুদ্রঋ  প্রর্িষ্ঠান কর্তিক ৩,৭১,৮৫২ জন 

র্নম্ন অবয়য কাজীর্ফ, কৃলক/ক্ষুদ্র ব্যফায়ীবদয নুকূবর প্রদত্ত ঋব য র্ফযীবি এ র্স্কভ বি ংর্িষ্ট ব্যাংবকয নুকূবর 

১,৬১২.১৫ ককাটি োকা পুনঃর্ িায়ন কযা বয়বছ। 

১৭। কভ িসৃজন কাম িক্রভ (েী ঞ্চয় ব্যাংক, কভ িংস্থান ব্যাংক, প্রফাী কো  ব্যাংক এফং PKSF-এয ভােবভ, ২,০০০ ককাটি 

োকা): র্ ি র্ফবাগ বি গি ০৭/০৮/২০২০ িার্যবখ েী ঞ্চয় ব্যাংক, কভ িংস্থান ব্যাংক, প্রফাী কো  ব্যাংক এফং PKSF-

এয প্রবিযবকয ফযাফয ২৫০ ককাটি োকা কবয ফ িবভাে ১,০০০ ককাটি োকা ছাে কযা বয়বছ। ব্যাংকগুবরা এ বর্ িয ভােবভ ঋ  

প্রদান র্স্কভ চালু কযবছ। আবিাভবে ৪২৮ ককাটি োকা ঋ  ভঞ্জুয কযা বয়বছ। ব্যাংকগুবরা এ বর্ িয ভােবভ ঋ  প্রদান র্স্কভ চালু 

কবযবছ। পুনযায়, জার্িয র্িা ফঙ্গফন্ধু কখ মুর্জবুয যভাবনয জন্মিফার্ল িকী উদমান উরবে ‘ফঙ্গফন্ধু মৄফ ঋ ’ কভ িসূচীয 

অওিায় ঋ  র্ফিযব য জন্য ফাংরাবদ ব্যাংক কর্তিক কভ িংস্থান ব্যাংকবক ৫ ফছয কভয়াবদ ৭০০ ককাটি োকায ঋ  ভঞ্জুযী 

প্রদান কবযবছ এফং কবযানা বাআযাবয প্রাদুব িাবফয কাযব  ন্যান্য জনবগাষ্ঠীয ন্যায় অনায ও গ্রাভ প্রর্িযো ফার্নীয অয় 

উৎাযী কভ িকান্ড চরভান যাখায জন্য অনায ও র্বর্ডর্ ব্যাংবকয নুকূবর র্িন ফছয কভয়াবদ ৫০০ ককাটি োকা ঋ  ভঞ্জুযী 

প্রদান কবযবছ। মায ভবে কৃর্লখাবি ৩০০ ককাটি ও ক্ষুদ্রঋ  খাবি ২০০ ককাটি োকা যবয়বছ। 

১৮। ফার্ র্জযক ব্যাংকমূবয এর্প্রর-কভ/২০২০ ভাব স্থর্গিকৃি ঋব য অংর্ক সুদ ভওকুপ ফাফদ যকাবযয বর্তির্ক (২,০০০ 

ককাটি োকা): এআ প্যাবকবজয অওিায় ফাংরাবদ ব্যাংক কর্তিক কর ফার্ র্জযক ব্যাংবকয র্ফিয কৃি ঋব য র্ফযীবি এর্প্রর 

ও কভ, ২০২০ ভাবয সুদ অদায় স্র্গি কযায কাযব  কভাে সুদ ১৬, ৫৪৯ ককাটি োকায ভবে যকায ২,০০০ ককাটি োকা 

ফার্ র্জযক ব্যাংকমূবক বর্তর্কি র্ববফ প্রদান কবযবছ, মা অনুার্িক াবয ঋ  গ্রীিাগ বক র্যবাধ কযবি বফ না। এ 

র্ফলবয় াকুিরায/গাআডরাআন জাযী কযা বয়বছ। ফাংরাবদ ব্যাংক র্ফর্বন্ন ফার্ র্জযক ব্যাংক বি াওয়া অবফদবনয র্বর্ত্তবি 

সুদ বর্তির্ক ফাফদ ১,৩৯০.০৯ ককাটি োকা র্ফিয  কবযবছ।  

১৯। কুটিয, ভাআবক্রা ও ক্ষুদ্র (CMS) উবযাক্তা খাবি কক্রর্ডে গ্যাযার্ে র্স্কভ: এআ প্রব াদনা প্যাবকজ ফাস্তফায়বনয উবেবে 

ফাংরাবদ ব্যাংক বি গি ২৭ জুরাআ ২০২০ র্ি. িার্যখ াকুিরায জাযী কযা বয়বছ। ফাংরাবদ ব্যাংবকয এএভআ এন্ড 

কোর কপ্রাগ্রাভস্ র্ডাে িবভে এ প্রব াদনা প্যাবকজ ফাস্তফায়বনয জন্য প্রবয়াজনীয় উবযাগ গ্র  কযবছ। ২০২০ াবর ২৫টি 

িপর্র্র ব্যাংক ও অর্র্ িক প্রর্িষ্ঠানবক ৯৬১.৫২ ককাটি োকায কাে িপর্রও গ্যাযার্ে র্রর্ভে প্রদান কযা বয়বছ। এয ভবে ৩ টি 

ব্যাংক ও ৩ টি অর্র্ িক প্রর্িষ্ঠান কর্তিক কপ্রর্যি ২৭৪ টি ঋ  অবফদবনয র্ফযীবি কভাে ২৯.০৪ ককাটি োকায গ্যাযার্ে প্রদান 

কযা বয়বছ। ২০২১ াবর ২৬টি িপর্র্র ব্যাংক ও অর্র্ িক প্রর্িষ্ঠান র্এপঅআ চুর্ক্তয জন্য অবফদন কবযবছ। উক্ত 

প্রর্িষ্ঠানমূবয াবর্ ংগ্র  চুর্ক্ত ম্পাদন কাম িক্রভ চরভান যবয়বছ।   
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২০। যপ্তানীমুখী বির্য কালাক, চাভোজাি ণ্য ও াদুকা র্বল্পয কভ িীন বয় ো ও দুঃস্থ শ্রর্ভবকয জন্য াভার্জক সুযো 

কাম িক্রভ (কযা ট্রান্সপায): এআ প্রব াদনা প্যাবকজটি গি ০৩ কবেম্বয ২০২০ িার্যখ ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী কর্তিক নুবভার্দি 

বয়বছ। শ্রভ ও কভ িংস্থান ভন্ত্র ারয় গি ৭ বক্টাফয ২০২০ িার্যখ কাম িক্রবভয নীর্িভারা কগবজে অকাবয জাযী কবযবছ। র্ ি 

র্ফবাগ বি এ কাম িক্রবভ আবিাভবে ৫০ ককাটি োকা র্ ি ছাে কযা বয়বছ। শ্রভ র্ধদপ্তয র্ফর্বন্ন র্ল্প ংগঠন বি প্রাপ্ত 

িার্রকা ভন্বয় কবয MIS প্রস্তুি কবযবছ এফং বািা প্রদান কাম িক্রভ চরভান যবয়বছ। 

২১। ৮ টি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যনম ক্ষুদ্র ঋণ ও প্রাতিক জেনগাষ্ঠীর জীবেমাে উন্নয়ে: গ্রামীণ অর্ থেীতির উত্তরণ, ক্ষুদ্র ও মাঝাতর 

তলনের উনযাক্তা তিতর, গ্রামীণ জেপনে েতুে কম থসৃজে এবং ামাতজক তেরাপত্তামূক কায থক্রম ম্প্রারনণর নযে প্যানকজটি 

গৃীি নয়নে। অর্ থ তবভাগ ংতিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ানর্ আনাচোপূব থক প্রনণােো প্যানকজটি বাস্তবায়ে করনে। অর্ থ তবভাগ ৮টি 

প্রতিষ্ঠানের অনুকূন ২০২০-২১ অর্ থবেনরর  ৫৭০ ককাটি টাকা োড় কনরনে এবং ২০২১-২২ অর্ থবেনর অবতলষ্ট ৯৩০ ককাটি টাকা 

অর্ থ বরাদ্দ রাখা নয়নে। 

২২। বয়স্ক ভািা ও তবধবা ভািা ১৫০টি উপনজায় ম্প্রারণ: এআ প্রব াদনা প্যাবকবজয অওিায় ২০২১-২২ র্ িফছবয ১৫০টি 

উবজরায় দর্যদ্র কর ফয়স্কবদয এফং র্ফধফা ও স্বাভী র্যিযক্তা করবক বািায অওিায় অনা বে। ভাজবফা র্ধদপ্তয 

কর্তিক ভাঠ ম িাবয় উকাযববাগী র্নফ িাচবনয কাজ চরভান যবয়বছ। 

২৩। ২য় পয থানয় যেতভতত্তক জেনগাষ্ঠীর মানঝ েগে অর্ থ তবিরণ: কনরাোর তিিীয় কেউ কমাকানবায় প্রাতিক জেনগাষ্ঠীনক 

অর্ থনেতিক সুরযা তেনি ২০২০ ানর অনুরূপ ২০২১ ানও েতুে কায থক্রম গ্রণ করা নয়নে। এর আওিায় াযাবদব 

র্নফ িার্চি ৩৩ রে ২০ াজায উকাযববাগী র্যফাবযয প্রবিযকবক পুনযায় ২,৫০০ োকা কবয কভাে ৮৩০.০০ ককাটি োকা এফং 

গি ০৪-০৯ এর্প্রর ২০২১ ভবয় ঝবো াওয়া, িাদা ও র্রাবৃর্ষ্টবি পর্র জর্ভ নষ্ট ওয়ায় র্ধক ের্িগ্রস্ত ৬ কজরায় 

ের্িগ্রস্ত ৯৭,৫০৫ জন কৃলকবক জনপ্রর্ি ২,৫০০ োকা কবয কভাে ২৪.৫৩ ককাটি োকা নুদান প্রদান কযা বে। দু’কো 

ায়িাআ কদয়া বয়বছ G2P দ্ধর্িবি। এছাো র্ো প্রর্িষ্ঠান ফি র্াকায় নন-এভর্ও াধায  র্ো প্রর্িষ্ঠাবনয ১,০৫,৭৮৫ 

জন ও স্বিন্ত্র এফবিদায়ী ভাদ্রাায ৬১,৪৪০ জন র্েক-কভ িচাযীবক নুদান প্রদান কযায রবেয ৭৪.৮১৭ ককাটি োকা প্রদান কযা 

বয়বছ।  

২৪। র্দনভজুয, র্যফন শ্রর্ভক, ক্ষুদ্র ব্যফায়ী এফং কনৌ-র্যফন শ্রর্ভকবদয জন প্রর্ি নগদ ২৫০০/- োকা কবয অর্র্ িক 

ায়িা প্রদান: ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী কর্তিক কঘার্লি নর্তন প্রব াদনা প্যাবকবজয অওিায় কবযানা বাআযাবয চরভান ংক্রভব য 

কাযব  অবযার্ি র্ফর্ধর্নবলবধয পবর ের্িগ্রস্ত র্নম্ন অবয়য ভানুলবক অর্র্ িক ায়িা প্রদাবনয রবেয চরর্ি ২০২১-২২ 

র্ িফছবয র্ ি র্ফবাবগয অওিায় ৫০০ ককাটি োকা ফযাে কযা বয়বছ। এআ প্যাবকবজয অওিায় তেেমজুর, পতরবে শ্রতমক, 

ক্ষুদ্র ব্যবায়ী, তেম থাণ শ্রতমক এবং কেৌ-পতরবে শ্রতমকনের জেপ্রতি েগে ২,৫০০/- টাকা কনর আতর্ থক ায়িা প্রোে নয়নে।  

২৫। য এরাকায় র্নম্ন অবয়য জনাধাযব য ায়িায রবেয ২৫ জুরাআ বি ৭ অগস্ট ম িন্ত ১৪ র্দন ম িন্ত াযা কদব 

৮১৩টি ককবে র্ফবল ও.এভ.এ কাম িক্রভ (চার ২০,০০০ কভ. েন ও অো ১৪,০০০ কভ.েন) র্যচারনা:  ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী 

কর্তিক কঘার্লি নর্তন প্রব াদনা প্যাবকবজয অওিায় কবযানা বাআযাবয চরভান ংক্রভব য কাযব  অবযার্ি র্ফর্ধর্নবলবধয 

পবর ের্িগ্রস্ত র্নম্ন অবয়য ভানুলবক ায়িা প্রদাবনয রবেয র্ফবল ওএভএ কাম িক্রভ র্যচারনায জন্য খায ভন্ত্র ারবয়য 

নুকূবর র্ির্যক্ত ২০,০০০ কভর্ট্রক েন চার ও ১৪,০০০ কভর্ট্রক েন গভ (অো) ফযাে কযা য়। নর্তন এআ প্রব াদনা প্যাবকবজয 

অওিায় ২৫ জুরাআ ২০২১ বি ৭ অগস্ট ২০২১ ম িন্ত ভবয় াযা কদব ৮১৩টি ককবে র্ফবল ওএভএ কাম িক্রভ র্যচারনা 

কযা য়।  

২৬। ৩৩৩ কপান নম্ববয জনাধাযব য নুবযাবধয কপ্রর্েবি খায ায়িা প্রদাবনয জন্য কজরা প্রাকবদয নুকূবর র্ফবল 

ফযাে প্রদান: এ প্যাবকবজয অওিায় ের্িগ্রস্ত র্নম্ন অবয়য ভানুলবক খায ায়িা প্রদাবনয রবে দুবম িাগ ব্যফস্থানা ও ত্রা  

ভন্ত্র ারবয়য ভােবভ কজরা প্রাকবদয নুকূবর চরর্ি ২০২১-২২ র্ িফছবয র্ির্যক্ত ১০০ ককাটি ফযাে কদওয়া বয়বছ। ৩৩৩ 

কপান নম্ববয নুবযাধকাযী ের্িগ্রস্ত র্নম্ন অবয়য ভানুলবক এ খায ায়িা প্রদান কযা বে।   
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২৭। গ্রাভী  এরাকায় কভ িসৃজনমূরক কাম িক্রবভ র্ িায়বনয জন্য েী ঞ্চয় ব্যাংক, কভ িংস্থান ব্যাংক ও র্.কক.এ.এপ.-এয 

ভােবভ ঋ  ায়িা প্রদাবনয (৪ িাং সুবদ) রবেয ১৫০০ ককাটি োকা ফযাে প্রদান: গ্রামীণ এাকায় েতুে কম থসৃজেমূক 

কায থক্রনম অর্ থায়নের উনদ্দনে ঋণ কায থক্রম পতরচাোর জন্য েী ঞ্চয় ব্যাংক, কভ িংস্থান ব্যাংক ও েী কভ ি ায়ক 

পাউবন্ডন (র্বকএএপ)-এয প্রবিযকবক ৫০০ ককাটি োকা কবয কভাে ১,৫০০ ককাটি র্ফবল নুদান প্রদাবনয র্দ্ধান্ত বয়বছ। 

গ্রাভী  র্ িনীর্িবি গর্িীরিা অনয়ন, দার্যদ্র র্ফবভাচন ও কভ িংস্থান সৃর্ষ্টয উবেবে এআ প্যাবকবজয অওিায় কভ িসৃজনমূরক 

কাম িক্রবভ র্ িায়বনয জন্য এআ র্িনটি প্রর্িষ্ঠাবনয ভােবভ ঋ  ায়িা (৪ % সুবদ) কাম িক্রভ র্যচারনায রবেয আিপূবফ ি প্রদত্ত 

৩,২০০ ককাটি োকায র্ির্যক্ত এআ ফযাে প্রদান কযা বয়বছ। অর্ থ তবভাগ ংতিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ানর্ আনাচোপূব থক প্রনণােো 

প্যানকজটি বাস্তবায়ে করনে। অর্ থ তবভাগ এই ৩টি প্রতিষ্ঠানের অনুকূন ২০২১-২২ অর্ থবেনরর ১,৫০০ ককাটি টাকা বরাদ্দ 

করনখনে। প্রনয়াজেীয় যাচাই-বাোই কলন বরাদ্দকৃি অর্ থ দ্রুি োড় করা নব। 

২৮।  ম িেন খাবিয কাবের/কভাবের/র্র্ভ াকি-এয জন্য কভ িচাযীবদয কফিন/বািা র্যবাবধয রবেয ব্যাংক ব্যফস্থায ভােবভ 

৪ িাং সুবদ Working Capital  ঋ  ায়িা প্রদান:  

ম িেন খাবিয কাবের/কভাবের/র্র্ভ াকি-এয জন্য কভ িচাযীবদয কফিন/বািা র্যবাবধয রবেয ব্যাংক ব্যফস্থায ভােবভ স্বল্প 

সুবদ ওয়ার্কিং কযার্োর প্রদাবনয রবেয ১ াজায ককাটি োকায একটি ঋ  সুর্ফধা প্রফিিবনয র্দ্ধান্ত নুবভার্দি বয়বছ। এআ 

প্যাবকবজয অওিায় ব্যাংক-ক্লাবয়ে ম্পবকিয র্বর্ত্তবি ফার্ র্জযক ব্যাংকমূ ংর্িষ্ট ব্যফা প্রর্িষ্ঠানবক িাবদয র্নজস্ব 

ির্ফর বি ওয়ার্কিং কযার্োর ফাফদ এ ঋ  প্রদান কযবফ। এআ ঋ  সুর্ফধায় সুবদয ায বফ ৮.০ িাং। প্রদত্ত ঋব য সুবদয 

বধ িক র্ িাৎ ৪ িাং ঋ  গ্রীিা ব্যফা প্রর্িষ্ঠান র্যবাধ কযবফ এফং ফর্ষ্ট ৪ িাং যকায বর্তির্ক র্ববফ ংর্িষ্ট 

ব্যাংকবক প্রদান কযবফ।  

উবয ফর্ িি ২৮টি প্যাবকবজয াাার্, প্রধানভন্ত্রীয ত্রা  ও কো  ির্ফর বি কবযানা বাআযাবয প্রবাফ কভাকাবফরায জন্য 

র্ফর্বন্ন ব্যর্ক্ত ও প্রর্িষ্ঠাবনয নুকূবর নগদ র্ ি ায়িা প্রদান কযা বে। এআ ির্ফর বি কভ ২০২১ র্িস্টাব্দ ম িন্ত র্ফর্বন্ন 

ব্যর্ক্ত ও প্রর্িষ্ঠানবক ফ িবভাে ১১৫.৬৩ ককাটি োকা নুদান প্রদান কযা বয়বছ এফং নুদান প্রদান ব্যাি যবয়বছ। এআ 

ির্ফর বি নুদান কদওয়া বে এর্িভ ও দুঃস্থ র্োর্ী, ায় ও গযীফ অবরভ-ওরাভা, ের্িগ্রস্ত র্ফর্বন্ন র্ো প্রর্িষ্ঠাবনয 

র্েক-কভ িচাযী, কবযানায কাযব  অবয়য সুবমাগ কবভ মাওয়া র্ফর্বন্ন প্রর্িষ্ঠাবনয ের্িগ্রস্ত কভ িকিিা-কভ িচাযী, কভ িীন ও 

স্বের র্ল্পী, করা-কুরী, কর্ফ-ার্র্িযক, কবযানায় অক্রান্ত াংফার্দকবদয র্যফায র্ফর্বন্ন ব্যর্ক্ত ও প্রর্িষ্ঠানবক।  

অর্ থ তবভাগ বতণ থি এ অর্ থনেতিক পূেরুদ্ধার ও প্রনণােো কায থক্রনম গুরুত্বপূণ থ ভূতমকা পাে করনে। কনরাোভাইরানর প্রাদুভ থানবর 

শুরু কর্নকই কেনলর অর্ থনেতিক তিতিলীিা বাজায় রাখনি অর্ থ তবভাগ নি কবল কনয়কটি গুরুত্বপূণ থ তবনিণধমী প্রতিনবেে 

প্রণয়ে করা য়। এব প্রতিনবেনের উপর তভতত্তকনর প্রনণােো কায থক্রমমূনর রূপনরখা প্রেীি য়। এব কাা্য থক্রম বাস্তবায়নে 

অর্ থতবভাগ ংতিষ্ট মন্ত্রণায়গুনার অনুকূন প্রনয়াজেীয় অর্ থ বরাদ্দ তেনে। পালাপাতল, প্রনণােো কায থক্রনমর তেয়তমি পতরবীযণ 

ও মাতক তভতত্তনি প্রতিনবেে প্রণয়নের কাজটিও অর্ থ তবভাগ নি করা নে।  

2020 ানর েনভম্বর ও তিনম্বর মান ামতষ্টক অর্ থেীতি অনুতবভানগর উনযানগ ককাতভি-১৯ মামাতর কপ্রতযনি কেনলর 

অর্ থেীতির উপর এর প্রভাব এবং অর্ থনেতিক পুেরুদ্ধানরর জন্য কেয়া রকানরর োোতবধ কায থক্রনমর (প্রনণােো প্যানকজমূ) 

উপর তিে পনব থর একটি ততরজ মিতবতেময় ভা আনয়াজে করা য়। এ ভায় রকানরর গুরুত্বপূণ থ েীতিতেধ থারক, কেনলর 

প্রতর্িযলা অর্ থেীতিতবে, ব্যবায়ী কেতৃবৃন্দ, সুলী মানজর প্রতিতেতধ, তবতভন্ন তিপাতযক ও বহুপাতযক উন্নয়ে নযাগী 

ংিামূনর প্রধাে, গণমাধ্যমকমীগণ অংলগ্রণ কনরে এবং গুরুত্বপূণ থ সুপাতরল ও মিামি প্রোে কনরে। উক্ত ততরজ 

মিতবতেময় ভার সুপাতরল ও মিামিগুনা তেনয় একটি প্রতিনবেে প্রণয়ে করা য়। এ সুপাতরনলর তভতত্তনি কনয়কটি েতুে 

প্রনণােো প্যানকজ চালু করা নয়নে এবং আনরা কনয়কটি প্যানকনজর ম্প্রারণ ও বাস্তবায়ে পদ্ধতি পতরমাজথে করা নয়নে। 

ককার্বড-১৯ এয র্ িননর্িক প্রবাফ কর্বক পুনরুদ্ধাবযয রে  

ফাংরাবদবয ফিিভান র্ িননর্িক প্রফ িা এফং র্ফর্বন্ন র্ িননর্িক সূচবকয কভ িেভিা প্রর্িপর্রি কবয কম, ংকে কভাকাবফরায় 

যকাবযয নানার্ফধ দবেবয পবর ফাংরাবদ ককার্বড-১৯ এয র্ িননর্িক ধাক্কাবক বারবাবফ কভাকার্ফরা কবযবছ। মর্দও 

২০২০ াবর এর্প্রর এফং কভ ভাব যপ্তার্ন দ্রুি হ্রা কবয়বছ, র্কন্তু জুন ২০২০ কর্বক এয পুনরুদ্ধায শুরু য় এফং ২০২০-২১ 
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র্ িফছবয যপ্তার্নবি ১৫.১০ িাং প্রবৃর্দ্ধ র্জিি য়। অন্তজিার্িক শ্রভ ফাজাবয প্রবফ র্ফবঘ্নয কাযব  কযর্ভবেন্স প্রফা হ্রা 

াবফ ফবর র্ফবলজ্ঞবদয বর্ফষ্যিা ী বত্ত্বও, ২০২০ াবরয জুন কর্বক কযর্ভবেন্স প্রফা বৃর্দ্ধ াওয়া শুরু য় এফং ২০২০-২১ 

র্ িফছবয কযর্ভবেন্স প্রফা অবগয ফছবযয কচবয় ৩৬.১০ িাং বৃর্দ্ধ ায়। যপ্তার্নয প্রবৃর্দ্ধ এফং কযর্ভবেবন্সয উ্ প্রবৃর্দ্ধয পবর 

২০২১ াবরয অগস্ট ভাব বফবদর্ক মুদ্রায র্যজাব ি কযকড ি ৪৮.০২ র্ফর্রয়ন ভার্কিন ডরাবয উন্নীি বয়বছ। ২০২০-২১ র্ িফছবয 

জািীয় যাজস্ব কফাবড িয যাজস্ব অদায়ও ২০১৯-২০ র্ িফছবযয একআ ভবয়য র্তরনায় ২০.০৬ িাং বৃর্দ্ধ কবয়বছ।  উযন্তু, 

ণ্য ও খাযদ্রবব্যয দাভও র্স্থর্িীর যবয়বছ।  
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মােেীয় প্রধােমন্ত্রী কতৃথক গৃীে মানুনের জন্য গৃ তেম থাণ কম থসূতচর আওিায় তেতম থি ঘর তবিরণ কায থক্রনমর উনিাধে। 

 

কনরাোভাইরানর প্রভাব কমাকানবায় গৃীি অর্ থনেতিক ও প্রনণােো প্যানকজ তবয়ক িায়গ ততরজ। 

 
কনরাোভাইরানর প্রভাব কমাকানবায় গৃীি অর্ থনেতিক ও প্রনণােো প্যানকজ তবয়ক িায়গ ততরজ।                                                                             


