মােস িতন হাজার টাকা পােবন
রফতািন খােতর কর্মহীন শ্রিমকরা
রফতািনমুখী উৎপাদনশীল িশল্প েপাশাক খাত এবং চামড়া ও চামড়াজাত
পণ্য খােতর কাজ হারােনা শ্রিমকরা মােস িতন হাজার কের টাকা পােবন।
টাকা েদয়া হেব িতন মাস পর্যন্ত। ব্যাংক িহসাব বা েমাবাইল আর্িথক
পিরেষবার (এমএফএস) মাধ্যেম শ্রিমকেদর এ টাকা েদয়া হেব। অর্থ এবং
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সূত্ের জানা েগেছ, এ টাকা েদয়ার
জন্য আগামী েসপ্েটম্বর মােস সরকােরর আেরকিট প্রেণাদনা প্যােকজ
আসেছ। ইউেরাপীয় ইউিনয়ন (ইইউ) এবং জার্মািনর েদয়া অর্েথ এ প্যােকজ
বাস্তবায়ন করা হেব। আগামী ৪ েসপ্েটম্বর েথেক টাকা িবতরণ
কার্যক্রম শুরু হওয়ার কথা থাকেলও প্রস্তুিতর অভােব তা িকছুটা
েদির হেব।

সংশ্িলষ্ট সূত্র জানায়, কেরানার কারেণ েদেশর অেনক িশল্পকারখানা
লম্বা সময় বন্ধ রাখেত হেয়েছ। তােত রফতািন কেম েগেছ। েকােনা
েকােনা কারখানা মজুির কিমেয়েছ। তার েচেয়ও বড় কথা হচ্েছ, অেনক
কারখানা শ্রিমক ছাঁটাই কেরেছ। হঠাৎ কর্মহীন হেয় পড়া েসসব
শ্রিমেকর পােশ দাঁিড়েয়েছ ইইউ ও জার্মািন।

ইইউ ও জার্মািন িদচ্েছ ১১ েকািট ৩০ লাখ ইউেরা। এর মধ্েয ইইউ
িদচ্েছ ৯ েকািট ৩০ লাখ, বািক দুই েকািট ইউেরা জার্মািনর অনুদান।
েসামবােরর দর অনুযায়ী প্রিত ইউেরা ১০০ টাকা ৪৭ পয়সা িহসােব েমাট
অর্েথর পিরমাণ দাঁড়ায় এক হাজার ১৩৫ েকািট ৩১ লাখ টাকা।
সূত্র জানায়, কেরানার কারেণ চাকির হািরেয়েছন বা েল-অফ হওয়ার
কারেণ মজুির পাচ্েছন না, এমন ১০ লাখ শ্রিমকেক আর্িথক সহায়তা েদেব
সরকার। ১০ লাখ শ্রিমকেক মােস িতন হাজার টাকা কের িতন মাস িদেত
েগেল ৯০০ েকািট টাকার দরকার পড়েব।

এিদেক রফতািনমুখী িশল্পপ্রিতষ্ঠােনর শ্রিমকেদর মজুির পিরেশােধ গত
এপ্িরেল সরকার ২ শতাংশ সার্িভস চার্জ িদেয় িতন মােসর জন্য পাঁচ

হাজার েকািট টাকার প্রেণাদনা প্যােকজ েদয়। দুই মােসই টাকা েশষ
হেয় যাওয়ায় পর আরও দুই হাজার ৫০০ েকািট টাকা বাড়ােনা হয়। তােতও
সংকুলান না হওয়ায় আরও িতন হাজার েকািট টাকার প্যােকজ েঘাষণা করা
হয়, যা এখন চলমান।

বাংলােদশ ব্যাংক সূত্ের জানা েগেছ, রফতািনমুখী সব িশল্েপর জন্য
এই প্যােকজ করা হেলও সুিবধািট িনেত েপেরেছ েপাশাক খাত।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালেয়র দািয়ত্বশীল কর্মকর্তারা জানান,
ইউেরাপীয় ইউিনয়েনর অর্েথ মােস িতন হাজার টাকা কের িতন মাস টাকা
পাওয়ার তািলকায় প্রাথিমকভােব েপাশাক এবং চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য
খােতর কথা ভাবা হেয়েছ।

