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সভাপশত কয়রানাজশনত প্রশতকূল পশরশিশতর ময়েও শভশিও কনফায়রয়ের মােয়ম সভা আয়োজয়নর জন্য এবং 

সভাে কশমটির সদস্যগণয়ক ভার্চযোশল উপশিত থাকার জন্য ধন্যবাদ জাশনয়ে সভার সূিনা কয়রন। সভাপশত’র 

অনুয়রাধক্রয়ম উপশিত সকয়ল শনজ শনজ পশরিে প্রদান কয়রন। অত:পর সভার মপ্রক্ষাপট উয়েখ কয়র সভাপশত জানান 

মর্, কয়রানা সংক্রমণজশনত কারয়ণ  দীর্ য শদন র্াবৎ শিক্ষা কার্ যক্রমসে ব্যবসা প্রশতষ্ঠান বন্ধ েয়ে র্াওোে বাংলায়দয়ির 

অথ যনীশতয়ত মনশতবািক প্রভাব পড়য়ত শুরু কয়রয়ে। এয়েন পশরশিশতয়ত সম্ভাব্য অথ যননশতক শবপর্ যে মথয়ক উত্তরয়ণর 

লয়ক্ষে মাননীে প্রধানমন্ত্রী গত ৫ এশপ্রল মমাট ৭২ োজার ৭৫০ মকাটি টাকার প্রয়ণাদনা ্ায়কজ মর্াণণা কয়রয়েন। 

জাতীে অথ যনীশতয়ত এসএমই খায়তর অবদায়নর শবণেটি শবয়বিনাে শনয়ে মাননীে প্রধানমন্ত্রী এসএমই খাতয়ক 

িশক্তিালী করয়ত ২০ োজার মকাটি টাকার পৃথক প্রয়ণাদনা ্ায়কজ মর্াণণা কয়রয়েন।  

 

২)  মাননীে প্রধানমন্ত্রী মর্াশণত এসএমই খায়তর প্রয়ণাদনা ্ায়কয়জর সুষ্ঠু বাস্তবােয়ন কার্ যকর সুপাশরিমালা 

প্রণেনসে এসএমইখায়তর ক্ষশত মমাকায়বলাে জরুশর করণীে শনধ যারণপূব যক প্রয়োজনীে উয়যাগ গ্রেণ এবং এসএমই 

সংশিষ্ট মাশলক/উয়যাক্তা, শ্রশমক, সাপ্লাই মিইয়নর সায়থ জশড়ত সকলয়ক মূলধারাে শফশরয়ে আনার উপাে অনুসন্ধান ও 

তদনুর্াশে উয়যাগ গ্রেয়ণর জন্য শিল্প মন্ত্রণালে েয়ত সংশিষ্ট অংশিজয়নর সমন্বয়ে “এসএমই খাত উজ্জীবন সংক্রান্ত 

একটি কশমটি” গঠন করা েে। আজয়কর সভাটি উক্ত কশমটির প্রথম সভা। শতশন আয়রা উয়েখ কয়রন মর্, বাংলায়দি 

ব্যাংক গত ১৩ এশপ্রল, ২০২০ তাশরখ শসএমএসএমই (CMSME) খায়তর জন্য শবয়িণ ঋণ/শবশনয়োগ সুশবধা 

সংক্রান্ত একটি নীশতমালা জারী কয়র। আয়োশজত সভাটি মূলত বাংলায়দি ব্যাংক কর্তযক জাশরকৃত উক্ত নীশতমালার 

প্রায়োশগক শবণোশদ পর্ যায়লািনাক্রয়ম এর আওতাে এখায়তর প্রকৃত ক্ষশতগ্রি উয়যাক্তা কর্তযক সংশিষ্ট প্রয়ণাদনা 

সুশবধার িতভাগ প্রাশি ও সয়ব যাত্তম ব্যবোর শনশিতকরয়ণর উপাে অনুসন্ধান এবং মস আয়লায়ক সুপাশরি প্রণেয়নর 

জন্য আেবাণ করা েয়েয়ে ময়ম য শতশন উয়েখ কয়রন।  

 

৩)  সভাপশত প্রথয়ম সভাে উপশিত বাংলায়দি ব্যাংয়কর সংশিষ্ট মোব্যবিাপক শমজ লীলা রশিদয়ক গত ১৩ এশপ্রল, 

২০২০ তাশরখ বাংলায়দি ব্যাংক কর্তযক জাশরকৃত শসএমএসএমই (CMSME) খায়তর জন্য শবয়িণ ঋণ/ শবশনয়োগ 

সুশবধা সংক্রান্ত নীশতমালা সম্পয়কয আয়লাকপাত করার জন্য অনুয়রাধ কয়রন। শমজ লীলা রশিদ সভায়ক জানান মর্, 

মাননীে প্রধানমন্ত্রী মর্াশণত ২০,০০০ মকাটি টাকার প্রয়ণাদনা ্ায়কজটি মূলত ব্যাংকসমূয়ের শনজস্ব তেশবল েয়ত 

শসএমএসএমই উয়যাক্তায়দর ঋণ আকায়র প্রদান করা েয়ব। এ ঋণ প্রদায়নর মক্ষয়ে শবযমান ঋণ গ্রােয়করা অগ্রাশধকার 

পায়বন এবং পরবশতযয়ত নতুন উয়যাক্তা, র্ারা আয়গ ঋণ মননশন তারা পায়বন। প্রধানত ম্যানুফোকিাশরং এবং সাশভ যস 

মসক্টর সংশিষ্ট উয়যাক্তাগণ এর আওতাভুক্ত েয়বন এবং মেশিং সংশিষ্ট প্রশতষ্ঠায়নর জন্যও সামান্য বরাি রয়েয়ে। গত 

কয়েক বেয়রর এসএমই ঋণ সংক্রান্ত পশরসংখ্যান অনুর্াশে minimum ১৫% পেী অঞ্চয়লর জন্য শনধ যারণ করা 



েয়েয়ে। এোড়াও, নারী উয়যাক্তার জন্য ৫% শনধ যারয়ণর শবণেটিও পশরসংখ্যানগত তয়ের শভশত্তয়তই করা েয়েয়ে। 

বশণ যত ঋণ শবতরয়ণ বাংলায়দি ব্যাংয়কর মাস্টার সার্কযলায়রর অন্যান্য শবণোশদ অনুসরণ করা েয়ব। শতশন আয়রা উয়েখ 

কয়রন মর্, অতীত অশভজ্ঞতাে মদখা মগয়ে মর্, ব্যাংকসমূে এসএমই খায়তর ঋয়ণর জন্য শনধ যাশরত তেশবয়লর গয়ড় 

৯.১২% অথ য ব্যবোর কয়র থায়ক। মস শবয়বিনাে সার্কযলায়র ব্যাংকসমূে গত শিয়সম্বর, ২০১৯ এর মমাট ঋণ শিশতর 

সয়ব যাচ্চ ১০% পশরমাণ অথ য এ খায়ত ঋণ শেয়সয়ব প্রদান করয়ত পারয়ব ময়ম য উয়েখ করা েয়েয়ে। ফয়ল এসএমই 

উয়যাক্তাগয়ণর জন্য এ ঋণ সুশবধা শতন বের পর্ যন্ত িালু থাকয়ব অথ য েয়লা প্রশত বের ২০,০০০ শেয়সয়ব মমাট ৬০,০০০ 

মকাটি টাকা ঋণ প্রয়দে েয়ব, র্শদও একজন উয়যাক্তা এক বেয়রর জন্য এবং একবারই ঋণ পাওোর মর্াগ্য েয়বন। 

ব্যাংক গ্রােক সম্পয়কযর শবণেটি শুধু শবযমান গ্রােয়কর মক্ষয়েই মকবল প্রয়োজে নে, বরং নতুন গ্রােক র্খনই আসয়বন, 

শতশনও তখনই এ সম্পয়কয অন্তর্ভকু্ত হবেন।  

 

৪)  অত:পর সভাপশত’র অনুয়রাধক্রয়ম কশমটি’র সদস্য-সশিব শমজ ফারজানা মমতাজ সভার কার্ যপে উপিাপন 

কয়রন। শতশন বাংলায়দি ব্যাংক কর্তযক জাশরকৃত এসএমই খাত সংশিষ্ট শবয়িণ ঋণ/শবশনয়োগ সুশবধা সংক্রান্ত সার্কযলার 

এর শকছু শকছু অনুয়েয়দর অস্পষ্টতা এবং অসম্পূণ যতার শবণেটি সভাে তুয়ল ধয়রন।  

 

৫)  এ পর্ যায়ে সভাপশত মিোরম্যান, শবশসক’মক তাঁর বক্তব্য প্রদায়নর অনুয়রাধ করয়ল শতশন প্রথয়ম এসএমই খাত 

সংশিষ্ট শবয়িণ ঋণ/ শবশনয়োগ সুশবধা সংক্রান্ত সার্কযলার জাশরর জন্য বাংলায়দি ব্যাংকয়ক ধন্যবাদ জানান। শতশন 

উয়েখ কয়রন মর্, সার্কযলারটি জাশর েওোর আয়গ একটি অংশিজন সমন্বয়ে সভা আয়োজন করা েয়ল ভায়লা েয়তা। 

শতশন জানান মর্, সার্কযলায়র গ্রাম অঞ্চয়লর জন্য বাৎসশরক মমাট ঋণ/ শবশনয়োয়গর ন্যেনতম ১৫ িতাংি বরায়ির শবণয়ে 

বলা েয়েয়ে। শকন্তু,বাংলায়দি পশরসংখ্যান ব্যেয়রা কর্তযক পশরিাশলত অথ যননশতক শুমারী-২০১৩ অনুর্ােী িতকরা প্রাে 

৭২ িতাংি শসএমএসএমই প্রশতষ্ঠান পেী অঞ্চয়ল অবশিত। তাই পেী অঞ্চয়লর জন্য ন্যেনতম অনুপাত ১৫ িতাংি 

মথয়ক বাড়ায়নার জন্য শতশন অনুয়রাধ জানান। এোড়াও, অপ্রাশতষ্ঠাশনক উয়যাক্তায়ক অগ্রাশধকার মদোর শবণেটি 

শবয়বিনা করা মর্য়ত পায়র। মর্য়েতু এ ঋণ শুধুমাে ওোশকযং কোশপটাল উয়িয়ে মদো েয়ব, ফয়ল এ মক্ষয়ে সোেক 

জামানত (collateral) এর প্রয়োজন েয়ব, র্া অশধকাংি উয়যাক্তার মনই। সার্কযলায়র গ্যারাশি (ব্যশক্তগত/ 

সামাশজক/ গ্রুপ) এর শবণয়ে মকান শনয়দ যিনাও মনই। এয়ক্ষয়ে গ্রুপ/  ক্লাস্টারশভশত্তক গ্যারাশির মােয়ম ঋণ প্রদায়নর 

শবণেটি শবয়বিনা করা মর্য়ত পায়র। ঋণ শবতরয়ণর মক্ষয়ে শবশসক, এসএমই ফাউয়েিন, এসশিএফ ইতোশদ প্রশতষ্ঠানয়ক 

অন্তভু যক্ত করা মর্য়ত পায়র। এোড়াও, মকন্দ্রীে ও িানীে এয়সাশসয়েিনগুয়লায়ক সংশিষ্ট করা েয়ল, ঋণ শবতরণ কার্ যক্রম 

অয়নক মবিী উয়যাক্তা বান্ধব েয়ব এবং প্রকৃত ক্ষশতগ্রি উয়যাক্তাগণ ঋণ সুশবধার আওতাে আসার সুয়র্াগ সৃশষ্ট েয়ব 

ময়ম য শতশন উয়েখ কয়রন। শতশন আয়রা উয়েখ কয়রন মর্, ঋণ প্রদায়নর মক্ষয়ে মর্ সব কঠিন িতযাশদ রয়েয়ে, মসগুয়লা 

শিশথল করা মর্য়ত পায়র। মকননা তাঁয়দর অশভজ্ঞতাে মদয়খয়েন মর্, এসএমই ঋণ গ্রােয়করা সাধারণত ঋণ মখলাশপ েন 

না।  

 

৬)  সভাপশত অত:পর ব্যবিাপনা পশরিালক, এসএমই ফাউয়েিনয়ক তাঁর বক্তব্য প্রদায়নর জন্য অনুয়রাধ কয়রন। 

ব্যবিাপনা পশরিালক, এসএমই ফাউয়েিন শিল্প মন্ত্রণালয়ের উয়যায়গ এরুপ একটি পর্ যায়লািনা সভা আয়োজয়নর জন্য 

ধন্যবাদ জাশনয়ে তাঁর বক্তব্য শুরু কয়রন। শতশন বয়লন মর্, বাংলায়দি ব্যাংক েয়ত বশণ যত সার্কযলার জাশরর আয়গ 

অংশিজনয়দর শনয়ে এ ধরয়ণর একটি কনসালয়টিন সভা আয়োজন করা েয়ল সার্কযলায়রর খুটিনাটি শবণেগুয়লা 

শবিদভায়ব পর্ যায়লািনা করার সুয়র্াগ পাওো মর্য়তা এবং এটি অয়নক মবশি উয়যাক্তাবান্ধব েয়তা। মাননীে প্রধানমন্ত্রী 



প্রয়ণাদনা ্ায়কজ মর্াণণাকায়ল তাঁর উয়িে সম্পয়কয স্পষ্ট উচ্চারয়ণ বয়লশেয়লন, মর্ কয়ম য আয়ে, মস মর্ন ঝয়র না 

পয়র। মর্য়েতু ৭০% এর অশধক এসএমই উয়যাক্তা গ্রাম অঞ্চয়লর, তাই গ্রায়মর জন্য শনধ যাশরত ১৫% অবেই বাড়ায়ত 

েয়ব। বেবিন্ন তথ্য উপাবে দেখা দেবে দে, বাংলায়দি ব্যাংক গত বের ১,৬০,০০০ মকাটি টাকা ঋণ শবতরণ কয়রয়ে, 

র্ার ময়ে নারী উয়যাক্তায়দর জন্য দেয়া হবয়বে মাত্র ৩-৪% এর মবতা। বেষয়টিবে ট্রাবিশনাবি শবয়বিনা কয়র 

প্রয়ণাদনা ্ায়কয়জর আওতাে নারী উয়যাক্তার জন্য শনধ যারণ করা েয়েয়ে মাে ৫%। এটিবে ট্যাশিিনাশল শবয়বিনা না 

কয়র বতযমান পশরশিশতয়ত এয়গ্রশসভ প্লোন অব একিন শেয়সয়ব শবয়বিনা কয়র বাড়ায়ত েয়ব। োশিিয়নর বাইয়র মর্য়ত 

েয়ব। নারীরা অনগ্রসর অংয়ির অন্তভু যক্ত। অন্যান্য অনগ্রসর মগাশষ্ঠয়কও (মর্মন : নৃ মগাশষ্ঠ, প্রশতবন্ধী ইতোশদ) অন্তভু যক্ত 

করয়ত েয়ব। এসএমই উয়যাক্তাগয়ণর ১৫-২০% মকান না মকান ক্লাস্টায়রর অন্তভু যক্ত। এসএমই খায়ত এখন পর্ যন্ত ১৭৭টি 

ক্লাস্টার শিশিত করা েয়েয়ে। এজন্য সার্কযলায়র ক্লাস্টার িব্দটি যুক্ত করয়ত েয়ব।  

 

৭)  ব্যবিাপনা পশরিালক, এসএমইএফ আয়রা উয়েখ কয়রন মর্, সার্কযলায়র পদ্ধশতগত শদকটিয়তও নজর মদো 

প্রয়োজন। ব্যাংক তার শনজস্ব তেশবল েয়ত এ ঋণ শবতরণ করয়ব ব্যাংকার-গ্রােক সম্পয়কযর শভশত্তয়ত। বতযমায়ন 

ব্যাংয়ক এসএমই গ্রােক শেয়সয়ব রয়েয়েন ১৫-২০% উয়যাক্তা। ব্যাংয়কর সায়থ সম্পকয মনই অশত ক্ষুদ্র, মাইয়ক্রা ও 

কূটির শিয়ল্পর উয়যাক্তার। শবপুল সংখ্যক এ উয়যাক্তায়ক নতুন মকান অনুয়েদ শদয়ে সার্কযলায়র অন্তভু যক্ত করয়ত েয়ব। 

শতশন বয়লন মর্ ওোশকযং কোশপটাল শেয়সয়ব মর্য়েতু এ ঋণ প্রদান করা েয়ব, মসয়েতু মকায়লয়টর োল শবণয়ে একটি 

অোে থাকা দরকার। এ ঋণ কার্ যক্রয়মর মশনটশরং এর শবণয়ে শবিদ ভাবয়ত েয়ব, খুব োলকাভায়ব আয়ে। মশনটশরং 

এর জন্য শবশভন্ন মস্টকয়োল্ডারয়দর সংশিষ্টতা আনয়ত েয়ব। শতশন আয়রা উয়েখ কয়রন মর্, নাশসয়বর সয়ে বড় বড় 

র্কটির শিল্প সংশিষ্ট উয়যাক্তা জশড়ত, তাঁয়দর অশভজ্ঞতায়ক কায়জ লাগায়ত েয়ব। পশরয়িয়ণ, শতশন বয়লন মর্, এসএমই 

খায়তর উয়যাক্তাগণ ঋণ মখলাশপ েয়ত ভে পান, তায়দর ঋণ পশরয়িায়ধর োর অতেন্ত সয়ন্তাণজনক, কায়জই ব্যাংকসমূে 

শনরাপয়দ এবং শনশিয়ন্ত এ সকল উয়যাক্তায়ক ঋণ প্রদান করয়ত পায়রন। আর উয়যাক্তার সক্ষমতা বাশড়য়ে ব্যবসাে 

টিশকয়ে মরয়খ িতভাগ ঋণ পশরয়িায়ধ উয়যাগী করয়ত বশলষ্ঠ ভূশমকা রাখয়ত পায়র এসএমই ফাউয়েিন, শবশসক এবং 

সংশিষ্ট এয়সাশসয়েিনগুয়লা।  

 

৮)  অত:পর বাশনজে মন্ত্রণালয়ের প্রশতশনশধ জনাব োশফজুর রেমান, যুগ্মসশিব জানান মর্, শবয়বিে সার্কযলায়র 

ম্যানুয়ফকিাশরং ও সাশভ যস মসক্টরয়ক অগ্রাশধকার মদো েয়েয়ে। শকন্তু মেশিং ব্যবসাও ভীণণভায়ব ক্ষশতগ্রি েয়েয়ে। 

মেশিং মসক্টর শবয়িণ কয়র ই-কমায়স য র্ারা আয়েন, তারা শকভায়ব এ ঋয়ণর আওতাে অন্তভু যক্ত েয়ত পায়রন, মসটিও 

শবয়বিনা করা প্রয়োজন। ঋণ আদায়ে ব্যাংকগুয়লা মর্ন অশতশরক্ত িতয আয়রাপ না কয়র মসটিও মদখয়ত েয়ব। ঋণ  

প্রাশিয়ত নতুন গ্রােকয়ক অয়নক কষ্ট করয়ত েে। আবার এ ঋণ কার্ যক্রয়মনতুন উয়যাক্তায়ক সম্পৃক্ত করয়ত না পারয়ল 

এর সুফল পাওো র্ায়বনা।  

 

৯)  এ পর্ যায়ে সভাপশত উপশিত শবশভন্ন এয়সাশসয়েিন এর মনর্তবৃন্দয়ক বক্তব্য প্রদায়নর জন্য অনুয়রাধ কয়রন। 

সভাপশত, বাংলায়দি ইশিশনোশরং শিল্প মাশলক সশমশত (শবআইওএ) ও সভাপশত, জাতীে ক্ষুদ্র ও র্কটির শিল্প সশমশত, 

বাংলায়দি (নাশসব) উভেই মিোরম্যান, শবশসক ও ব্যবিাপনা পশরিালক, এসএমইএফ প্রদত্ত বক্তয়ব্যর সয়ে একমত 

প্রকাি কয়রন। সভাপশত, শবআইওএ আিংকা প্রকাি কয়র বয়লন মর্, মাঝাশর খাত সংশিষ্ট উয়যাক্তা র্ায়দর শবশনয়োগ 

১৫ মকাটি েয়ত ৫০ মকাটি টাকা, তারা ব্যাংয়কর পুয়রায়না গ্রােক শেয়সয়ব এ ঋয়ণর বৃেৎ অংি প্রথয়মই শনয়ে মনয়ব এবং 

র্ারা মদয়ির অথ যনীশতর িাকায়ক সিল রায়খ, মসই অশত ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র আর কূটির শিল্প উয়যাক্তাগণ বশঞ্চত েয়ব। এজন্য 



শতশন প্রশতটি খায়ত প্রয়ণাদনার সুশবধা মপৌোয়নার ওপর গুরত্বায়রাপ কয়রন। নতুন উয়যাক্তায়দর অগ্রাশধকার শদয়ে লাইন 

এয়সাশসয়েিনগুয়লায়ক সমৃ্পক্ত এ কার্ যক্রম বাস্তবােয়নর পরামি য প্রদান কয়রন। শতশন মাঝাশর শিল্প উয়যাক্তাগণয়ক 

মাননীে প্রধানমন্ত্রীর ৩০,০০০ মকাটি টাকার প্রয়ণাদনা ্ায়কয়জ অন্তভু যশক্তরও পরামি য প্রদান কয়রন। সভাপশত, নাশসব 

শিল্প নীশত, ২০১৬ ও সম্প্রশত প্রণীত এসএমই নীশত, ২০১৯ এর আওতাে কার্ যক্রম গ্রেয়ণর পরামি য মদন। শিল্প 

মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবময়ত নন-ফাইন্যাশেং কার্ যক্রমগুয়লায়ক গুরুত্ব শদয়ত েয়ব। বাংলায়দি ব্যাংয়কর মাস্টার সার্কযলার মর্ন 

সব ব্যাংকগুয়লা র্থার্থভায়ব অনুসরণ কয়র তা শনশিত করয়ত েয়ব।  

 

১০)  এফশবশসশসআই এর প্রশতশনশধ মিোরম্যান, শবশসক ও এমশি, এসএমইএফ এর বক্তব্যয়ক সমথ যন কয়র জানান মর্, 

মজলা পর্ যায়ে কশমটি কয়র র্শদ ঋণ শবতরণ কার্ যক্রম পশরিালনা করা র্াে তােয়ল অশধক সংখ্যক নতুন উয়যাক্তা ঋণ 

পায়বন।  

 

১১)  সভাে উপশিত এনশবআর এর প্রশতশনশধ জানান মর্, কয়রানাজশনত কারয়ণ ক্ষশতগ্রি উয়যাক্তাগয়ণর ট্যাক্স, ভোট 

সংশিষ্ট সুশনশদ যষ্ট প্রস্তাবনা থাকয়ল তা এনশবআর শবয়বিনা করয়ব। সভাপশত এ সংক্রান্ত প্রস্তাব শপল্প মন্ত্রণালে েয়ত মপ্ররণ 

করা েয়েয়ে ময়ম য জাশনয়ে এনশবআর এর সেয়র্াশগতা কামনা কয়রন।  

 

১২)  সভাে উপশিত পশরিালক, শবশসক জানান মর্, সার্কযলার জাশরর কতশদন পর এটি কার্ যকর েয়ব তা সুশনশদ যষ্ট করা 

প্রয়োজন। শবতরয়ণর এক বেয়রর ময়ে ঋণ পশরয়িাধ করয়ত েয়ব এ িতযটি কঠিন শবধাে পশরয়িায়ধর মমোদ বাড়ায়না 

মর্য়ত পায়র ময়ম য শতশন অশভমত ব্যক্ত কয়রন। ঋণ শবতরণ কার্ যক্রম তদারশকর জন্য শিল্প মন্ত্রণালে েয়ত একটি কশমটি 

করা মর্য়ত পায়র। এোড়া, মজলা পর্ যায়েও কশমটি করা মর্য়ত পায়র। শতশন প্রশতটি ব্যাংয়কর শিসয়প্ল মবায়ি য এ ঋণ 

প্রশক্রোকরয়ণর জন্য প্রয়র্াজে কাগজপেসে অন্যান্য তোশদ সংযুক্ত করাসে এসএমই উয়যাক্তার জন্য পৃথক ব্যথ এর 

ব্যবিাকরার শবণয়ে পরামি য মদন। জবাবশদশেতা শনশিত করয়ত প্রশতটি ব্যাংকয়ক আয়বদন প্রাশির কতশদয়নর ময়ে 

শনষ্পশত্ত করয়ব মস সংক্রান্ত মর্াণণা শিসয়প্ল মবায়ি য উয়েখ করয়ত েয়ব।  

 

১৩)  সভাে উপশিত মোব্যবিাপক, এসএমই ফাউয়েিন উয়েখ কয়রন মর্, ব্যাংকগুয়লায়ক োশিিনাল আিরয়ণর 

বাইয়র শগয়ে মানশবক েয়ত েয়ব এবং এ ঋয়ণর র্থার্থ ব্যবোয়র আগ্রেী েয়ত েয়ব।  

 

১৪)    সভাপশত এ পর্ যায়ে বাংলায়দি ব্যাংয়কর প্রশতশনশধর দৃশষ্ট আকণ যণ কয়র আয়লািনার আয়লায়ক তাঁর বক্তব্য 

উপিাপয়নর জন্য অনুয়রাধ কয়রন। শমজ লীলা রশিদ জানান মর্, মেশিং ও মকাল্যায়টরায়লর শবণোশদ বাংলায়দি 

ব্যাংয়কর মাস্টার সার্কযলায়র আয়ে। বাংলায়দি ব্যাংক অনগ্রসর জনয়গাশষ্ঠর জন্য ৩০০০ মকাটি টাকার শভন্ন একটি 

প্রয়ণাদনা স্কীম শনয়ে কাজ করয়ে, মর্টা এনশজও এর মােয়ম প্রদান করা েয়ব। ফয়ল ব্যাংশকং আনুষ্ঠাশনকতার মােয়ম 

র্ারা ঋণ সুশবধা মপয়ত অসুশবধাে পড়য়বন, তায়দর মক্ষয়ে এ সুশবধা আসয়ত পায়র। ঋণ কার্ যক্রয়ম সেয়র্াশগতার র্য়থষ্ট 

সুয়র্াগ রয়েয়ে, মর্টা শিল্প মন্ত্রণালে, শবশসক, এসএমইফ করয়ত পায়র। ঋণ শবতরণ তদারশক, উয়যাক্তা ব্যাংক 

শলংয়কজ কয়র মদো, শবপণয়ন সোেতা, ঋণ পশরয়িায়ধ সোেতা ইতোশদ। ব্যাংকগুয়লায়ক সেয়র্াশগ প্রশতষ্ঠান শেয়সয়ব 

শবয়বিনা করয়ত েয়ব। শিসয়প্ল মবাি য করা মর্য়ত পায়র উয়যাক্তায়দর জন্য। সুশনশদ যষ্ট বাস্তবােনয়র্াগ্য সুপাশরি প্রদান করা 

েয়ল বাংলায়দি ব্যাংক তা শবয়বিনা করয়ব ময়ম য শতশন উয়েখ কয়রন।  

 



১৫)  মিণ বক্তয়ব্য মিোরম্যান, শবশসক জানান মর্, তেশবল সংকয়টর কারয়ণ তায়দর মর্ ঋণ কার্ যক্রম রয়েয়ে, তার 

আওতা বাড়ায়না র্ায়েনা। ২০০০ মকাটি টাকার প্রয়োজনীে তেশবল মপয়ল শবশসয়কর গ্রাম পর্ যাে পর্ যন্ত সম্প্রসাশরত 

অবকাঠায়মা সুশবধার আওতাে দুগ যম এলাকার উয়যাক্তাসে অশধক সংখ্যক উয়যাক্তায়ক শনজস্ব পদ্ধশতয়ত সেয়জই 

ঋয়ণর আওতাে আনা সম্ভব েয়ব। এসএমইফও এ মক্ষয়ে শবশসকয়ক সেয়র্াশগতা করয়ত পায়র ময়ম য শতশন উয়েখ কয়রন। 

ব্যবিাপনা পশরিালক, এসএমইফ পারস্পশরক মবাঝাপড়ার মােয়ম সকয়লর সমশন্বত প্রয়িষ্টাে লক্ষে বাস্তবােয়ন 

ক্ষীপ্রগশতয়ত কাজ করার প্রতোিা ব্যক্ত কয়রন। 

 

১৬)  সিাপবত তার েক্তবে েবিন আমাবের প্রধান োজ হবে সেি ক্ষবতগ্রস্ত উবযাক্তাবের বেবেচনায় এবন দোন না 

দোন িাবে তাবের সহবোবেতা েরার িবক্ষে েব াপযুক্ত পবরেল্পনা গ্রহণ। এ বেষবয় আমাবের সেবিরই সমবিতিাবে 

োজ েরবত হবে। বতবন আবরা েবিন দে, আমাবের অোহত ও সমবিত সহবোবেতা এ ক্রাবন্তোবি ক্ষবতগ্রস্থ এসএমই 

উবযাক্তােণবে ঘুবর োড়াবত সাহস দোোবে।  

 

১৭)  সভাে শবস্তাশরত আয়লািনা মিয়ণ শনম্নরুপ শসদ্ধান্ত গৃেীত েে: 

 

ক)  শবশসক এবং এসএমই ফাউয়েিন ক্ষশতগ্রি উয়যাক্তাগয়ণর সুশবধায়থ য শনয়ম্নাক্ত কার্ যক্রম গ্রেণ করয়ব: 

i. শনজস্ব ব্যবস্োপনাে প্রয়ণাদনা ্ায়কয়জর সুশবধাশদর শবণয়ে উয়যাক্তায়দর অবগত করয়ব। উয়যাক্তায়দর 

জন্য মেল্পয়িস্ক িালু করয়ব।  

ii. সংশিষ্ট উয়যাক্তায়দর সেয়জ ঋণ প্রাশির সুশবধায়থ য প্রয়োজনীে কাগজপে ও অন্যান্য শনেমাবলীসে 

আয়বদন প্রশক্রো সংক্রান্ত একটি শনয়দ যশিকা প্রণেন কয়র উয়যাক্তায়দর ময়ে বহুল প্রিায়রর ব্যবিা 

করয়ব।  

iii. উয়যাক্তা ও বাশণশজেক ব্যাংকসমূয়ের সায়থ প্রয়োজনীে মর্াগায়র্াগ স্োপয়নর লয়ক্ষে কশতপে কম যকতযা/ 

কম যিারীয়ক সুশনশদ যষ্ট দাশেত্ব প্রদান করয়ব এবং প্রয়ণাদনা ্ায়কজ মথয়ক ঋণ প্রাশির শকছু গ্রাউে রুল 

প্রবতযন কয়র শদয়ব।  

iv. বাংলায়দি ব্যাংয়কর সায়থ মর্াগায়র্াগ রক্ষার জন্য সংশিষ্ট প্রধান কার্ যালয়ে মফাকাল পাস যন শনযুক্ত 

করয়ব এবং ক্ষশতগ্রস্ত উয়যাক্তায়দর তাশলকাও ততশর করয়ব। 

 

খ)   জাতীে ক্ষুদ্র ও র্কটির শিল্প সশমশত, বাংলায়দি (নাশসব), বাংলায়দি ইশিশনোশরং শিল্প মাশলক সশমশত, 

বাংলায়দি মিম্বাস য অব ইোশিজ, এবং এফশবশসশসআই শনজ শনজ সদস্য/ উয়যাক্তায়দর প্রয়ণাদনা ্ায়কজ মথয়ক 

ঋণ প্রাশির লয়ক্ষে গাইিলাইন ততশর করয়ব। 

 

ে)    মর্ সকল ক্ষশতগ্রি উয়যাক্তা সরকার মর্াশণত প্রয়ণাদনা ্ায়কয়জর আওতাে ঋণ সুশবধা প্রাশির জন্য মর্াগ্য 

শবয়বশিত েয়বন না, তায়দর এসএমইফ ও শবশসক এর ঋণ কার্ যক্রয়মর আওতাে অন্তভু যশক্ত ও ঋণ প্রাি 

উয়যাক্তাগণয়ক শনজ শনজ ব্যবসাে টিশকয়ে রাখয়ত প্রয়োজনীে সোেতা প্রদায়নর জন্য এসএমইফ’মক শসি মাশন 

বাবদ ও শবশসক’মক ক্ষুদ্র ঋণ শবতরণ খাত বাবদ র্থাক্রয়ম ৫০০ (পাঁিিত) মকাটি ও ৬০০ (েেিত) মকাটি টাকা 

বরায়ির শবণয়ে সরকায়রর সেয়র্াশগতা কামনা করা, র্ায়ত তারা বহু সংখ্যক ক্ষশতগ্রস্ে অশত ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র 

উয়যাক্তায়দর অন্তযভুক্ত করয়ত পায়র। প্রাি তে ও অশভজ্ঞতা মথয়ক ধারণা করা র্াে মর্, অশত ক্ষুদ্র এবং ক্ষুদ্র 



উয়যাক্তা এবং তায়দর সায়থ সম্পৃক্ত মলাকজয়নর মবশি সেয়র্াশগতা প্রয়োজন এই সংকট কায়ল মবয়ি থাকার 

জন্য।  

 

ঘ)  বাংলায়দি ব্যাংক কর্তযক জাশরকৃত শবয়বিে সার্কযলার এর অস্পষ্টতা ও অসম্পূণ যতা দূরীকরয়ণ শবশসক ও 

এসএমইফ সুশনশদ যষ্ট প্রস্তাবনা মন্ত্রণালয়ে দাশখল করয়ব। 

ঙ)  ঋণ শবতরণ সংক্রান্ত মশনটশরং কার্ যক্রয়ম শবশসক, এসএমইএফ এবং সংশিষ্ট মেি বশির প্রশতশনশধয়দর 

সম্পৃক্ততার শবণেটি এবং সভাে উপিাশপত শবশভন্ন অংশিজনগয়ণর মতামত বাংলায়দি ব্যাংক কর্তযক 

পর্ যায়লািনাপূব যক তদনুর্াশে এতদসংশিষ্ট সার্কযলায়র অশধকতর স্পশষ্টকরণ/ সংয়িাধনী আনেয়নর শবণেটি 

বাংলায়দি ব্যাংক শবয়বিনা করয়ত পায়র।  

ি) সভাে শ্রম ও কম যসংিান মন্ত্রণালে ও বাংলায়দি এয়সাশসয়েিন অব ব্যাংকস এর প্রশতশনশধ এবং 

এফশবশসশসআই এর পশরিালক জনাব সুশজত দাসয়ক কশমটির সদস্য শেয়সয়ব মকাঅপ্ট করার শসদ্ধান্ত গৃেীত েে।  

১৭)    পশরয়িয়ণ, সিাপবত দোবিি-১৯ এর ক্ষবতের প্রিাে দ বে এসএমই দসক্টরবে োচাবত েবমটির সেি সেস্যবে 

বনজ বনজ সুবচবন্তত মতামত/ পরামশ ুপ্রোন েবর েবমটিবে সহবোবেতা েরার অনুবরাধ েবরন। অত:পর স্কাইয়প উপশিত 

সকলয়ক সভাে সশক্রে অংিগ্রেণ ও মূল্যবান বক্তব্য প্রদায়নর জন্য ধন্যবাদ জাশনয়ে সভাপশত সভার সমাশি মর্াণণা কয়রন। 

 

 

        

                                                                                  (মমাোঃ মেলাল উশিন, এনশিশস) 

অশতশরক্ত সশিব (শবরা ও মবখা) 

          শিল্প মন্ত্রণালে 


