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                                                    ককার্বড-১৯ কভাকাবফরা ও      

                    অর্ িননর্িক পুনরুদ্ধাবযয জন্য প্রব াদনা প্যাবকজ 

   ককার্বড-১৯ ভাভার্যয পবর র্ফশ্বব্যাী সৃষ্ট অর্ িননর্িক ভন্দা কভাকাবফরায় কদব কদব যকাযগ  নানা ধযবনয প্রব াদনা 

কাম িক্রভ গ্র  কবযবছ। কদব নববর কবযানাবাইযাবয (ককার্বড-১৯) প্রাদূব িাফ শুরুয াবর্ াবর্ই এ ংকট কভাকাবফরায় 

ফিিভান যকায নানার্ফধ দবে গ্র  কবযবছ। ককার্বড-১৯ কর্বক উদ্ভূি ‘বফর্শ্বক ভাভাযী’ এয র্ফরূ প্রবাফ কভাকাবফরা 

কযবি ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী কখ ার্নায যার্য িত্ত্বাফধাবন এফং র্দক র্নবদ িনায় যকায চাযটি ফড় ককৌরগি কভ িসূর্চ র্নবয় 

একটি কভ ির্যকল্পনা গ্র  কবযবছ মা- িাৎের্ ক, স্বল্পবভয়াবদ ও দীঘ িবভয়াবদ ফাস্তফার্য়ি বফ। কবযানা বাইযা কভাকাবফরায় 

যকায কর্তিক গৃীি এ চাযটি মূর ককৌর র্নবে ফ িনা কযা ’র: 

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

এফং অপ্রবয়াজনীয় দ্রবব্যয ব্যয় র্নরুৎার্ি কযা বয়বছ। র্জর্ডর্ ও াফর্রক ব্যবয়য অনুাি খুফ কভ (৩৪ িাং) 

ওয়ায় যকাবযয ব্যয় বৃর্দ্ধয পবর াভর্ষ্টক অর্ িননর্িক র্স্থর্িীরিায উয চা ড়বফ না এফং যকার্য ঋব য 

কটকই অফস্থান ফজায় র্াকবফ। 

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

যাখা, প্রর্িষ্ঠানমূবয ভবে প্রর্িবমার্গিামূরক অফস্থা ফজায় যাখা, অর্ িননর্িক কভ িকাণ্ড ও ব্যফায় র্যবফবক 

পুনরুজ্জীর্ফি কযবি র্ফবল কবয যপ্তার্নমূখী উৎাদন র্বল্পয জন্য আর্র্ িক প্রব াদনা প্রদান।  এই কেবে প্রধান নীর্িগি 

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

গ) াভার্জক সুযো কাম িক্রবভয আওিা বৃর্দ্ধ: দার্যদ্রযীভায র্নবচ ফফাকাযী, র্দনভজুয এফং মাযা অনানুষ্ঠার্নক কেবে 

র্নমৄক্ত যবয়বছন িাবদয কভৌর্রক চার্দা কভটাবি াভার্জক সুযো জার কভ িসূর্চয ম্প্রায । এবেবে প্রধান 

স্তবেগুবরা বরা: ক) র্ফনামূবে খাদ্য র্ফিয , খ) কফী বর্তির্ক মূবে ওবন ভাবকিট র্ফক্রয় (ওএভএ) কভ িসূর্চয 

আওিায় চার র্ফক্রয় (প্রর্ি ককর্জ ১০ টাকা), গ) ঝুঁর্কবি র্াকা রেযর্বর্িক জনবগাষ্ঠীবক নগদ অর্ ি প্রদান, ঘ) কদবয 

ফবচবয় দার্যদ্রীর্ড়ি ১১২টি উবজরায কর কমাগ্য ব্যর্ক্তবক (িবাগ) প্রদাবনয রবেয বািা কভ িসূচী (র্ফধফা/স্বাভী 

র্নগৃর্িা ভর্রা বািা এফং ফয়স্ক বািা) ম্প্রায  এফং প্রর্িফর্ি বািায ম্প্রায ; ঙ) দর্যদ্র ও গৃী  ভানুবলয জন্য 

াযা কদব ফার্ড় র্নভ িা  ইিযার্দ। 

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

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

মায়।  মুদ্রা যফযা ফাড়াবনায জন্য ফাংরাবদ ব্যাংক ইবিাভবে র্আযআয (নগদ র্যজাব ি অনুাি) এফং কযবা ায 

হ্রা কবযবছ এফং প্রবয়াজবন িা অব্যাি র্াকবফ। িবফ মুদ্রা যফযা ফাড়ায পবর মুদ্রাস্ফীর্ি মাবি বৃর্দ্ধ না ঘবট কর্দবক 

র্ফবল নজয কদওয়া বফ। 

 

     এফ ককৌর ফাস্তফায়বন ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয র্দক র্নবদ িনায র্বর্িবি যকায ২১টি কভ িসূর্চ ম্বর্রি ১ রে ২০ াজায 

১৫৩ ককাটি টাকায াভর্গ্রক একটি প্রব াদনা ও অর্ িননর্িক পুনরুদ্ধায প্যাবকজ (র্জর্ডর্য ৪.৩০ িাং) কঘালনা কবযবছ মা 

জরুযী স্বাস্থয কফা, খাদ্য র্নযািা, কভ িংস্থান টির্কবয় যাখা ও অর্ িননর্িক ের্ি কর্ভবয় আনায কেবে ায়ক বফ 

(র্যর্ষ্ট:১)। এফ প্রব াদনা প্যাবকবজয র্ফফয  র্নবে উবেখ কযা বরাোঃ 

 
 

১। যপ্তার্নমুখী র্ল্প প্রর্িষ্ঠানমূবয জন্য র্ফবল ির্ফর: ককার্বড-১৯ ভাভাযীয প্রবাবফ বির্য কালাক যপ্তার্নমুখী খাবি 

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

অফস্থায় যপ্তার্নমুখী খাবিয শ্রর্ভকবদয কফিন-বািা অব্যাি যাখায স্বাবর্ ি কভাট ৫ াজায ককাটি টাকায প্রব াদনা প্যাবকজ 
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কঘাল া কযা য়। ২৮/০৪/২০২০ িার্যবখ এয ফাস্তফায়ন কাম িক্রভ শুরু বয়বছ এফং এ র্ফলবয় ফাংরাবদ ব্যাংক বি প্রবয়াজনীয় 

 গাইডরাইন/াকুিরায জাযী কযা বয়বছ। উবেখ্য, এই প্যাবকবজয আওিায় প্রদি ঋ  ম্পূ ি সুদমুক্ত (বফ িাচ্চ ২ িাং ার্ব ি 

চাজি প্রবমাজয) এফং এ ফাফদ প্রদি অর্ ি যার্য শ্রর্ভবকয ব্যাংক একাউবে কপ্রয  কযা য়। এ ির্ফবরয পুবযা অর্ িই ইবিাভবে 

র্ফিয  কযা বয়বছ।  

                                                                                                                   

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

ের্িগ্রস্ত র্ল্প ও ার্ব ি কক্টবযয প্রর্িষ্ঠানগুবরাবক স্বল্প সুবদ ওয়ার্কিং কযার্টার ঋ  সুর্ফধা প্রদাবনয উবেবে ৩০ াজায ককাটি 

টাকায প্রব াদনা প্যাবকজ কঘাল া কযা য়। যফিীবি দুই দপায় এয আওিা বৃর্দ্ধ কবয ৪০ াজায ককাটি টাকায় 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 

গাইডরাইন/াকুিরায জাযী কযা বয়বছ। ২১ অবক্টাফয ২০২০ ম িন্ত এ প্যাবকবজয আওিায় কভাট ২৮,০৯৫ ককাটি টাকা র্ফিয  

কযা বয়বছ। 

 

৩। ক্ষুদ্র (কুটিয র্ল্প) ও ভাঝার্য র্ল্প প্রর্িষ্ঠানমূবয ওয়ার্কিং কযার্টার সুর্ফধা প্রদান: এই প্রব াদনা প্যাবকবজয আওিায় 

কুটিয র্ল্প ক্ষুদ্র ও ভাঝার্য র্ল্প প্রর্িষ্ঠানগুবরাবক স্বল্প সুবদ কভাট ২০ াজায ককাটি টাকা ওয়ার্কিং কযার্টার ঋ  সুর্ফধা 

প্রদান কযা বফ। 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 

গাইডরাইন/াকুিরায জাযী কযা বয়বছ। ৩০ অবক্টাফয ২০২০ ম িন্ত এ প্যাবকবজয আওিায় কভাট ৭,০০০ ককাটি টাকায অর্ধক 

র্ফিয  কযা বয়বছ। 

 

৪। ফাংরাবদ ব্যাংক প্রফর্িিি ইর্ডএপ (Export Development Fund)-এয সুর্ফধা ফাড়াবনা: ব্যাক-টু-ব্যাক ঋ বেয 

আওিায় কাঁচাভার আভদার্নয সুবমাগ বৃর্দ্ধয রবেয ফাংরাবদ ব্যাংক কর্তিক প্রফর্িিি এক্সবাট ি কডববরবভে পাবেয আকায 

এই প্রব াদনা প্যাবকবজয আওিায় ৩.৫ র্ফর্রয়ন ডরায বি ফার্ড়বয় ৫ র্ফর্রয়ন ডরাবয উন্নীি কযা য় এফং এয সুবদয ায 

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

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

ব্যাংক বি প্রবয়াজনীয় গাইডরাইন/াকুিরায জাযী কযা বয়বছ। ২১ অবক্টাফয ২০২০ ম িন্ত এ প্যাবকবজয আওিায় র্ফিয কৃি 

ঋব য র্যভা  ১০,৩১২ ককাটি টাকা। 

 

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

প্যাবকবজয আওিায় কভাট ৫ াজায ককাটি টাকায ঋ  সুর্ফধা প্রদান কযা বফ। ১৩/০৪/২০২০  িার্যবখ এয ফাস্তফায়ন কাম িক্রভ 

শুরু বয়বছ এফং এ র্ফলবয় ফাংরাবদ ব্যাংক বি প্রবয়াজনীয় গাইডরাইন/াকুিরায জাযী কযা বয়বছ। এই প্যাবকবজয আওিায় 

পূনোঃঅর্ িায়ন সুর্ফধা গ্রব য জন্য ২১ অবক্টাফয ২০২০ ম িন্ত ভবয় কভাট ৩১টি ব্যাংক ফাংরাবদ ব্যাংবকয াবটইবনফর 

পাইন্যান্স র্ডাট িবভবেয াবর্ চুর্ক্তফদ্ধ বয়বছ।  

 

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

যার্য র্নবয়ার্জি র্চর্কৎক, না ি ও স্বাস্থযকভীবদয দুই ভাবয মূর কফিবনয ভর্যভান অর্ ি এককারীন র্ফবল ম্মার্ন 

র্ববফ প্রদাবনয র্দ্ধান্ত জার্নবয় অর্ ি র্ফবাগ বি ০৯ জুরাই ২০২০ িার্যবখ র্যে জার্য কযা বয়বছ। উক্ত র্যে অনুাবয 

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

র্ফবাগ যকার্য আবদ জাযী কযবফ। স্বাস্থয ভন্ত্র ারয় কর্তিক সুর্ফধাববাগী র্চর্িি কযায প্রর্ক্রয়া ফিিভাবন চরভান যবয়বছ। 

 

৭। কবযানা বাইযাব আক্রান্ত অর্ফা মৃর্তযয কেবে ের্িপূয  (৭৭০ ককাটি টাকা): ককার্বড-১৯ আক্রান্ত কযাগীবদয কফা প্রদাবন 

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

ফাস্তফায়বন র্নবয়ার্জি ভাঠ প্রান, আইন-শৃঙ্খরা যোকাযী ফার্নী, ্ত্র  ফার্নী ও প্রিযেবাবফ র্নবয়ার্জি প্রজািবন্ত্রয 
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অন্যান্য কভ িকিিা ও কভ িচাযীগ  দার্য়ত্ব ারনকাবর ককার্বড-১৯ আক্রান্ত বর ফা আক্রান্ত বয় মৃর্তযফয  কযবর এই প্রব াদনা 

প্যাবকবজয আওিায় ের্িপূয  প্রদান কযা বফ। মৃর্তযয কেবে ২৫ অবক্টাফয ২০২০ ম িন্ত ৩৫ জনবক কভাট ১৩ ককাটি ৬২ রে 

৫০ াজায টাকা প্রদান কযা বয়বছ। 

 

৮। র্ফনামূবে খাদ্যাভগ্রী র্ফিয : বাইযা প্রাদূব িাবফয কাযবন ঠাৎ কভ িীন বয় ড়া দর্যদ্র ভানুবলয জন্য এই প্যাবকবজয 

আওিায় জরুর্য খাদ্য ায়িা র্ববফ চাউর, োন (নগদ) ও র্শু খাদ্য র্ফিযব য ব্যফস্থা কযা বয়বছ। ২০২০ াবরয এর্প্রর, 

কভ, ও জুন- র্িন ভাব এই প্যাবকবজয কাম িক্রভ ফাস্তফার্য়ি য়। ৩০ কবেম্বয ২০২০ ম িন্ত ১,০৬৭ ককাটি টাকায জরুর্য খাদ্য 

ায়িা র্ফিয  কযা বয়বছ।  

  

৯। ১০ টাকা ককর্জ দবয চাউর র্ফক্রয়: এই প্যাবকজটি দুই বাবগ ফাস্তফার্য়ি বে, মর্া: (ক) াযাবদব র্নে আবয়য জনবগাষ্ঠীয 

ভাবঝ ভাে ১০ টাকা ককর্জ দবয চার র্ফক্রবয়য চরভান কাম িক্রভ কফগফান কযা মা ২০২০ াবরয এর্প্রর ও কভ- দুই ভাব 

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

চার র্ফর্ক্র কযা মা ২০২০ াবরয এর্প্রর, কভ, ও জুন- র্িন ভাব ফাস্তফার্য়ি য়। এবেবে, াযাবদব কর ইউর্নয়বন ৫২৯ 

ককাটি টাকায ১.৫০ রে কভ. টন চার র্ফিয  কযা বয়বছ। অন্যর্দবক, যাঞ্চবর কাবড িয ভােবভ র্ফবল ওএভএ এয 

আওিায় ২৪১ ককাটি টাকায ৬৮ াজায কভ. টন চার র্ফিয  কযা বয়বছ।     

 

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

টাকা কবয কভাট ১,২৫৮ ককাটি টাকা অনুদান প্রদান কযায রবেয এই প্রব াদনা প্যাবকজটি গঠন কযা বয়বছ। এয আওিায় 

অদ্যাফর্ধ কভাট ৩৪,৯৭,৩৫৩ জন উকাযববাগী ফযাফয ২,৫০০ টাকা াবয কভাট ৮৭৯ ককাটি ৫৮ রে ৪২ াজায টাকা প্রদান 

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

ভবে যবয়বছ র্দনভজুয, কৃলক, শ্রর্ভক, গৃকভী, ভটযশ্রর্ভক ও অন্যান্য কায় র্নবয়ার্জি করাকজন।  

                                                                                                             

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

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

র্নবয় এই প্রব াদনা প্যাবকজটি প্র য়ন কযা বয়বছ। এই প্যাবকবজয আওিায় উক্ত ৩ প্রকায উকাযববাগীয ংখ্যা ১১ রে ০৫ 

াজায জবন বৃর্দ্ধ কবয়বছ। ভাজবফা অর্ধদপ্তয, ভাজকো  ভন্ত্র ারয় এয ভােবভ এ কাম িক্রভ ফাস্তাফায়ন কযা বে। 

ফিিভাবন ভাঠ ম িাবয় উকাযববাগী র্নফ িাচবনয কাজ চরভান যবয়বছ, মা র্ডবম্বয ২০২০ এয ভবে ভাপ্ত বফ। অিোঃয 

জানুয়ার্য-ভাচ ি ২০২১ ভয় বি নর্তন উকাযববাগীযা র্নয়র্ভি বািা াবফন।  

 

১২। গৃীন ভানুলবদয জন্য গৃ র্নভ িা : দর্যদ্র ও গৃীনবদয জন্য াযাবদব গৃ র্নভ িাবনয উবেবে এই প্যাবকবজয অধীবন কভাট 

২ াজায ১৩০ ককাটি টাকা ফযাে যাখা বয়বছ। ফিিভান অর্ িফছবয ইবিাভবে দুবম িাগ ব্যফস্থানা ও ো  ভন্ত্র ারবয়য অনুকূবর 

৩৬০ ককাটি টাকা এফং প্রধানভন্ত্রীয কাম িারবয়য অধীবন আশ্রয়ন প্রকবল্পয জন্য ৪০০ ককাটি টাকা ছাড় কযা বয়বছ। 

 

১৩। কফাবযা ধান/চার ক্রয় কাম িক্রভ: কৃলবকয উৎার্দি ধান-চাবরয ন্যায্যমূে প্রার্প্ত ও ফাজাবয চাবরয দাভ র্স্থর্িীর যাখবি 

এফাবযয কফাবযা কভৌসুবভ যকার্যবাবফ ধান ংগ্র ও র্ফিযব য রেযভাো ৬ রে কভ.টন বি ফার্ড়বয় ৮ রে কভ.টন এ উন্নীি 

কযা বয়বছ। এ ফাফদ অর্ির্যক্ত ফযাবেয র্যভান ৮৬০ ককাটি টাকা। 

 

১৪। কৃর্ল কাজ মার্ন্ত্রকীকয  (৩,২২০ ককাটি টাকা): কৃর্লয আধুর্নকায়ন ও উৎাদন বৃর্দ্ধ, প্রধান কভৌসুভমূব শ্রর্ভক ংকট 

ভাধান ার্ফ িকবাবফ খাদ্য র্নযািা র্নর্িি কযায রবেয কৃর্ল মন্ত্রার্ি (বমভন: কম্বাইে াযববস্টায, র্যায, যাই 

ট্রান্সপ্লাোয) র্ফিয  ফাফদ কভাট ৩ াজায ২২০ ককাটা টাকা ফযাে ম্বর্রি এই প্রব াদনা প্যাবকজটি প্র য়ন কযা বয়বছ। 

২০১৯-২০ অর্ িফছবয উবযাক্ত কাম িক্রবভ ব্যয় বয়বছ ১৬৮.২২ ককাটি টাকা। ইবিাভবে ৩,০২০ ককাটি টাকায একটি প্রকল্প গ্র  

কযা বয়বছ, মা ফিিভাবন ফাস্তফায়নাধীন যবয়বছ। 
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১৫। কৃর্ল বর্তির্ক (৯,৫০০ ককাটি টাকা): ২০১৯-২০ অর্ িফছবয কৃর্ল বর্তির্কয র্যভান র্ছর ৮ াজায ককাটি টাকা। কবযানা 

ংকবটয মুবখ খাদ্য র্নযািায র্ফলয়টিবক অর্ধকিয গুরুত্ব র্দবয় ২০২০-২১ অর্ িফছবয কৃর্ল বর্তির্কয র্যভান ফার্ড়বয় ৯ াজায 

৫০০ ককাটি টাকায় উন্নীি কযা বয়বছ। এখাবি প্রবয়াজন অনুমায়ী অর্ ি ছাড় কযা বে। 

১৬। কৃর্ল পুনোঃঅর্ িায়ন স্কীভ: কৃর্ল উৎাদন বৃর্দ্ধ এফং খাদ্য র্নযািায র্ফলয়টিবক ভার্ায় কযবখ কৃলবকয ঋ  প্রার্প্ত জ কযায 

রবেয কভাট ৫ াজায ককাটি টাকায ঋ  সুর্ফধা ম্বর্রি কৃর্ল র্যপাইন্যান্স র্স্কভ গঠন কযা বয়বছ। ২০ অবক্টাফয ২০২০ ম িন্ত 

র্ফিয কৃি ঋব য র্যভান ২,০৮৯ ককাটি টাকা।  

 

১৭। র্নে আবয়য কাজীফী কৃলক/ক্ষুদ্র ব্যফায়ীবদয জন্য পুনোঃঅর্ িায়ন স্কীভ: র্নে আবয়য কাজীর্ফ কৃলক/ ক্ষুদ্র ব্যফায়ীবদয 

জন্য এই প্রব াদনা প্যাবকবজয আওিায় ৩ াজায ককাটি টাকা ঋ  প্রদাবনয সুবমাগ যাখা বয়বছ। এই প্যাবকজ ফাস্তফায়বনয 

উবেবে ফাংরাবদ ব্যাংবকয পাইন্যার্ন্সয়ার ইনক্লুন র্ডাট িবভে বি ২০ এর্প্রর ২০২০ িার্যবখ াকুিরায/গাইডরাইন ইসুয 

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

র্ডবম্বয ২০২০ ম িন্ত ভবয় ২,৯১৮ ককাটি টাকা ঋ  র্ফিযব য রেযভাো র্নধ িায  কযা বয়বছ। ২১ অবক্টাফয ২০২০ ম িন্ত এ 

প্যাবকবজয আওিায় র্ফিয কৃি ঋব য র্যভা  ৬০০ ককাটি টাকা। 

 

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

ককাটি টাকা): অর্ ি র্ফবাগ বি গি ০৭/০৮/২০২০ িার্যবখ েী ঞ্চয় ব্যাংক, কভ িংস্থান ব্যাংক, প্রফাী কো  ব্যাংক এফং 

PKSF-এয প্রবিযবকয ফযাফয ২৫০ ককাটি টাকা কবয ফ িবভাট ১,০০০ ককাটি টাকা ছাড় কযা বয়বছ। ব্যাংকগুবরা এ অবর্ িয 

ভােবভ ঋ  প্রদান র্স্কভ চালু কযবছ। ইবিাভবে ৪২৮ ককাটি টাকা ঋ  ভঞ্জুয কযা বয়বছ। 

 

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

ককাটি টাকা): এই প্যাবকবজয আওিায় ফাংরাবদ ব্যাংক কর্তিক কর ফার্ র্জযক ব্যাংবকয র্ফিয কৃি ঋব য র্ফযীবি এর্প্রর 

ও কভ ভাবয সুদ আদায় স্র্গি কযায কাযব  কভাট সুদ ১৬ াজায ৫৪৯ ককাটি টাকায ভবে যকায ২ াজায ককাটি টাকা 

ফার্ র্জযক ব্যাংকমূবক বর্তর্কি র্ববফ প্রদান কযবফ মা আনুার্িক াবয ঋ  গ্রীিাগ বক র্যবাধ কযবি বফ না। এ 

র্ফলবয় াকুিরায/গাইডরাইন জাযী কযা বয়বছ। র্ফর্বন্ন ফার্ র্জযক ব্যাংক বি ফাংরাবদ ব্যাংক ৭২.৮২ রে গ্রাবকয অনুকুবর 

১,৩৯০ ককাটি টাকা সুদ বর্তির্কয দাফী কবয়বছ, মা মাচাই-ফাছাই চরবছ। 

 

২০। Credit Risk Sharing Scheme (CRS) for SME Sector (২,০০০ ককাটি টাকা): দ্য কঘার্লি এই 

প্রব াদনা প্যাবকবজয ফাস্তফায়বনয উবেবে ফাংরাবদ ব্যাংক বি গি ২৭ জুরাই ২০২০ িার্যবখ াকুিরায জাযী কযা বয়বছ। 

ফাংরাবদ ব্যাংবকয এএভই এে কোর কপ্রাগ্রাভস্ র্ডাট িবভে এ প্রব াদনা প্যাবকজ ফাস্তফায়বনয জন্য প্রবয়াজনীয় উবদ্যাগ 

গ্র  কযবছ। ফিিভাবন অাবযন ম্যানুয়ার প্র য়বনয কাজ চরবছ। 

 

২১। Social Protection (Cash Transfer) program for the export oriented industry workers 

(১,১৩২ ককাটি টাকা): ইউবযাীয় ইউর্নয়ন, জাভ িার্ন ও ফাংরাবদ যকাবযয কমৌর্ অর্ িায়বন এই প্রব াদনা প্যাবকজটি 

০৩/০৯/২০২০ িার্যবখ ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী কর্তিক অনুবভার্দি বয়বছ। এ কাম িক্রভ ফাস্তফায়বনয রবেয শ্রভ ও কভ িংস্থান 

ভন্ত্রনারয় ০৭ অবক্টাফয ২০২০ িার্যবখ কাম িক্রভ নীর্িভারায কগবজট জাযী কবযবছ এফং MIS প্রস্তুি কযা বয়বছ। শ্রভ অর্ধদপ্তয 

র্ফর্বন্ন র্ল্প ংগঠনবক র্চঠি র্দবয় ের্িগ্রস্ত শ্রর্ভবকয িার্রকা কচবয়বছ। 
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