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েদেশর দiু pকl বাsবায়েন 1 হাজার 363 েকািট টাকা ঋণ িদেc eশীয় unয়ন বয্াংক (eিডিব)। e aেথর্
‘িsলস ফর eমpয়েমn iনেভsেমn েpাgাম (eসiআiিপ)’ eবং ‘আরবার iন াস াকচার iমpভেমn
িpপােরটির  ফয্ািসিলিট’  নােমর  pকl  দিুট  বাsবায়ন  করা  হেব।  e  লেkয্  aথর্ৈনিতক  সmকর্  িবভাগ
(iআরিড) eবং eিডিবর মেধয্ আলাদা দিুট ঋণ চুিk sাkিরত হেয়েছ। েসামবার রাজধানীর েশেরবাংলা
নগেরর  eনiিস  সেmলন  কেk  চুিkেত  sাkর  কেরন  iআরিডর aিতিরk  সিচব  ফিরদা  নাসিরন  eবং
eিডিবর কািn িডেরkর মনেমাহন pকাশ।
চুিk aনু ােন জানােনা হয়, aথর্ মntণালেয়র aথর্ িবভাগ 2014-24 পযর্n 10 বছর েময়ােদ 1 দশিমক শূনয্
7  িবিলয়ন  মািকর্ ন  ডলার  বয্েয়  ‘িsল  ফর  eমpয়েমn  iনেভsেমn  েpাgাম  (eসiআiিপ)  কমর্সূিচিট
বাsবায়ন  কেরেছ।  eশীয়  unয়ন  বয্াংক  (eিডিব)  মািl  াn  িফনয্ািnং  ফয্ািসিলিটর  (eমeফeফ)
আoতায় e কমর্সূিচর জনয্ 3 িকিsেত েমাট 35 েকািট মািকর্ ন ডলার িদেc। eর মেধয্ pথম িকিs 10
েকািট ডলার eবং িdতীয় িকিsেত 10 েকািট ডলার ঋণ িদেয়েছ। eখন িsল ফর eমpয়েমn iনেভsেমn
েpাgাম (eসiআiিপ াn-3) নােমর কমর্সূিচর জনয্ তৃতীয় িকিs িহেসেব 15 েকািট ডলার বা pায় 1
হাজার  270  েকািট  টাকা  সহজ  শেতর্ র  oিসআর  ঋণ  িদেc।  সহজ  শেতর্ র  e  oিসআর  ঋণ  পিরেশােধর
সময়সীমা 5 বছেরর েরয়াতকালসহ (েgস িপিরয়ড) 25 বছর। সুেদর হার ধরা হেয়েছ 2 শতাংশ। আরo
জানােনা হয়, pথম িকিs 2015-18 েময়ােদ, িdতীয় িকিs 2017-21 েময়ােদ eবং তৃতীয় o েশষ িকিs
2019-23 েময়ােদ  বাsবািয়ত  হেব।  pকlিট  বাsবায়েনর  uেdশয্- দk  জনশিk  ৈতিরর  জনয্  নারী  o
পু েষর uপযুk কমর্মখুী pিশkণ েদয়া, agািধকার খাত েলা বিধর্ত কমর্সংsান সৃি  করা eবং েরিমেটn
pবাহ বাড়ােনা।
e ছাড়া ‘আরবান েডেভলপেমn িpপােরটির ফয্ািসিলিট’ pকlিট বাsবায়েন েমাট বয্য় হেব 1 েকািট 71
লাখ মািকর্ ন ডলার। eর মেধয্ eিডিব ঋণ িহেসেব েদেব 1 েকািট 10 লাখ ডলার eবং বািক 61 লাখ ডলার
সরকােরর িনজs তহিবল েথেক বয্য় করা হেব।

  যুগাnর িরেপাটর্
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aনুমিত ছাড়া বয্বহার েবআiিন।
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