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বাংলােদেশর (কয্াব) সভাপিত েগালাম রহমান বেলন, েখলািপ ঋণ মা ািতির  হাের বাড়ার কারেণ সাধারণ 
আমানতকারীরা সবেচেয় েবিশ িত  হে ন। েখলািপ ঋেণর ায় 86 হাজার েকািট টাকা আটেক আেছ শুধু 
মামলার কারেণ। eসব মামলার ত িন ি  করার uে াগ িনেল েখলািপ ঋণ কমােনা েযেত পাের। তাi 
আiেনর সং ার কের িবচার প িত তব্রািনব্ত করা uিচত। াংিকং খাত িনেয় জাiদী সা ােরর সুপািরেশ বলা হয়, 
েদেশ সাতিট রা মািলকানাধীন াংক দরকার েনi। দু-eকিট েরেখ রা মািলকানাধীন বািক াংকগুেলার িনিদ র্  
সমেয়র জ  ঋণ দান ব  করা uিচত। সােবক aথ র্ম ী eম সাiদু ামান বেলন, বসা সহজ করার সূচকগুেলা 
গিতশীল হে  না বেল িবেদিশ িবিনেয়াগ আসেছ না। eছাড়া বত র্মান aথ র্ৈনিতক বৃি েত ƣবষ  দূর হে  না, 
বরং বাড়েছ। ei বণতা েথেক েবিরেয় আসেত েয়াজনীয় সং ারমূলক ব া েনয়া uিচত। জাতীয় রাজসব্ 
েবােড র্র (eনিবআর) সােবক েচয়ার ান েমাহা দ আবদুল মিজদ বেলন, নতুন ভয্াট আiন ণয়েন েযন আর 
বাধা না আেস। eখন আবার সুর uঠেছ নতুন াট আiেনর ভাব মূ ায়ন করেত হেব। তারপর eিট বা বায়ন 
করেত হেব। ভয্াট আiেনর বা বায়ন আর েপছােনা িঠক হেব না। িপআরআiেয়র িনব র্াহী পিরচালক আহসান 
eiচ মনসুর বেলন, ভয্াট আiন বারবার িপিছেয় েদয়া eক ধরেনর ি তাব া। ei ি তাব া কখনo িবক  হেত 
পাের না। ভয্াট আiন যত েপছােব, ততi জনগণেক েভাগােব। ঢাকা েচমব্ােরর সােবক সভাপিত আিসফ i ািহম 
বেলন, বড় বড় aবকাঠােমা িনম র্াণ ক গুেলার জ  কতৃর্প  গঠন করা েযেত পাের। তাহেল eসব ক  ত 
বা বায়ন করা সহজ হেব। 

 


