িন

আেয়র মানুেষর জন ঋণ, জামানত লাগেব না

অনলাইন ড
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জামানত ছাড়াই িন
াি ক এবং

আেয়র পশাজীবী, কষক ও

ব বসায়ীেদর জন ৩ হাজার কািট

টাকার ঋণ কমসূিচ িনেয়েছ সরকার।
তহিবেলর পিরমাণ বাড়ােনা হেব। আজ
কাযালেয়র গভন া
এক সংবাদ িব

সংবাদ িব

ি েত এ তথ জানােনা হয়।

ি েত বলা হয়, নেভল কেরানা ভাইরােসর

বাংলােদেশর অথৈনিতক কমকা
ফেল দেশর িন

িব

ি েত বলা হয়, আিথক অ ভি

জনেগা ীর অথৈনিতক কমকা

কায

ধানম ীর

ইেনােভশন ইউিনট থেক পাঠােনা

া ভােবর কারেণ িবে র িবিভ

ব বসায়ীরা ত েদর আয় উৎপাদন কমকা

েয়াজেন এই

দেশর মেতা
বাধা

হে

আেয়র পশাজীবী, কষক ও

। এর
াি ক/

পিরচালনা করেত পারেছন না।

েমর মাধ েম কেরানাভাইরােসর কারেণ

চলমান রাখা এবং অ ভি

মূলক উ য়ন িনি

তকে

িত

াি ক

বাংলােদশ ব াংক

কতক পুনঃ অথায়ন ি ম গঠন করা হেয়েছ। এই ি েম তহিবেলর পিরমাণ ৩ হাজার কািট টাকা। তেব
েয়াজেনর িনিরেখ বাংলােদশ ব াংক তহিবেলর পিরমাণ বৃি

িব

াপন

করেত পারেব।

িব

ি েত বলা হয়, ৩ হাজার কািট টাকার এই কমসূিচর মূল িবষয় হেলা, কােনা মটেগজ বা ব

েকর

েয়াজন নই।
িব

ি েত বলা হয়, ব

ক ছাড়া

আওতায় ঋণ সুিবধা া

াি ক কষক,

িবিনেয়াগকারী, উেদ া

া,

িত ান এই নীিতমালার

হেবন। এই নীিতমালার মাধ েম উপকারেভাগীরা খুব সহেজ ঋণ সুিবধা া

হেবন। এই ঋেণ নারীরা িবেশষ সুিবধা পােবন।
িব

ি েত বলা হয়, কষক,

অত

িনরাপদ। কারণ এ

িবিনেয়াগকারীেদর ঋণ দেব এনিজও েলা। ফেল এই িবিনেয়াগিট হেব
ে

অথায়নকারী ব াংেকর কােছ সরাসিরভােব দায়ব

হণকারী এনিজও। এই ি েমর আওতায় ঋেণর যেথ
ে

আমানত

সুিবধা
িব

হেব আমানত

ব বহােরর সুেযাগ নই, কারণ এই ঋণ

হণকারী এনিজওেক তােদর িবগত অথৈনিতক কমকাে র দ

দােনর

তা মূল ায়েনর িভি েত ঋণ

দান করা হেব।

ি েত আরও বলা হয়, ঋেণর ময়াদ চলাকােল ঋণ হীতার কােনা সমস ার

িবমার ব ব া রাখা হেয়েছ। তেব য রা ঋণেখলািপ, ত রা এ ঋণ পােবন না।
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