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সরকাির চাকিরজীবীেদর মত অ  বসরকাির খােতর কমীেদর পনশেনর আওতায় আনেত গত কেয়ক
বছর ধের আেলাচনা শানা গেলও কাযকর ফল মেলিন। তেব সংি  সূ  জািনেয়েছ, আগামী িতন
বছেরর মেধ  সাবজনীন পনশন ব ব া চাল ুকরার ল মা া িঠক করেত যাে  সরকার। কী উপােয় এিট
বা বায়ন হেব, কারা এর আওতাভু  হেবন এ িবষেয় একিট পেরখা আগামী বােজেট তেুল ধরেত পােরন
অথম ী আ হ ম মু ফা কামাল। সূ  জািনেয়েছ, সাবজনীন পনশন ব ব া চালু করেত খসড়া পেরখা
তিরর জ  গত এি েল অথ ম ণালেয়র একজন অিতির  সিচেবর নতৃে  কিমিট গঠন করা হয়। ওই

কিমিট একিট িতেবদন তির কের ম ণালেয় জমা িদেয়েছ।

বতমােন কবল সরকাির চাকিরজীবীরাই          পনশন িবধার আওতায় রেয়েছন। সাবজনীন পনশন
ব ব া  চালু  হেল  এর  বাইের  বসরকাির  খােত  িনেয়ািজত  কমীরাও  পনশেনর  আওতায়  আসেবন।
পনশেনর আওতায় থাকা েত েকর একিট আলাদা পিরিচিত ন র থাকেব। কমী তার আয় থেক িনিদ

পিরমাণ অথ পনশন তহিবেল জমা দেবন। এেত অথ দেবন িনেয়াগদাতাও। সরকার ওই অথ িবিভ
খােত িবিনেয়াগ করেব।  িবিনেয়াগকৃত লভ াংশ থেক পনশনধারীেক িত মােস  িনিদ  পিরমাণ  অথ
দওয়া হেব। অথ ম ণালেয়র একজন ঊ তন কমকতা ইে ফাকেক বেলন, িযিন বিশ অথ জমা দেবন,

িতিন পনশেন বিশ অথ ফরত পােবন। তেব এে ে  অব ই একিট নীিতমালা থাকেব। একই ব ি
িত ান পিরবতন করেলও তার িনিদ  পিরিচিত ন র থাকায় কায ম চলমান থাকেব। কউ একিট িনিদ

সময় বকার থাকেল ওই সময় িতিন িনেজ অথ পিরেশাধ করেবন। অব  িতিন বেলন, এিট কী উপােয়
বা বায়ন করা যােব, িকংবা এর আওতা কতটু  হেব - তা সরকােরর নীিতগত অ েমাদেনর পর িঠক হেব।
িতিন বেলন, ভারেতর মত দেশও এিট বা বায়ন হেত ায় ই  দশক লেগেছ। অব  বাংলােদেশর
আথ-সামািজক াপেট এিট বা বায়ন করা কিঠন বেল মেন করেছন অথনীিতিবদরা।

বাংলােদশ ব াংেকর সােবক গভনর ড. সােলহউি ন আহেমদ ইে ফাকেক বেলন, উেদ াগিট ভােলা। িক
এিট ‘সাবজনীন’ করা খুব সহজ নয়।

বতমােন  চাকিরজীবীেদর  য  অংশিট  (সরকাির  ও  ায় শািসত  িত ােন  কমরত)  পনশন  িবধার
আওতায়  আেছন,  তা  কম ম  জনেগা ীর মা  শতকরা  পাচঁ  শতাংশ।  মাট মশি র বাদবাকী  ৯৫
শতাংশই  বসরকাির খােত িনেয়ািজত। এর মেধ  িনেয়াগপ ,  িনয়িমত বতন, ছুিটসহ িনয়েমর মেধ
রেয়েছ  ১০ শতাংশ।  অথাত্  এই  চাকিরজীবীরাও  আ ািনক খােত  িনেয়ািজত।  বািক িবশাল  অংশই
অনা ািনক খােত কমরত। এে ে  িনেয়াগপ , িনয়মমািফক বতনসহ চাকিরর িবধা অ সরণ করা হয়
না।

এমন উপলি  থেকই গত কেয়ক বছর ধের সাবজনীন পনশন ব ব া চালু  করার ই া  কাশ কের
আসিছেলন সােবক অথম ী আবলু মাল আব ল মিুহত। সবেশষ গত বােজট ব তৃায় িতিন বেলিছেলন,
সািবক িবষয়  িবেবচনায়  িনেয়  বসরকাির পযােয়  আ ািনক ও অনা ািনক কােজ  িনেয়ািজত সকল
কমজীবী মা েষর জ  একিট টকসই সাবজনীন পনশন ব ব া বতেনর কাজ এ অথবছেরই  করার
আশা  রািখ।  দেশর মাট বয়  জনসংখ ার মেধ  পনশনেভাগীর সংখ া  অিত সামা । ধু  সরকাির
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।

|

কমচারী এবং িকছু বসরকাির সং ার ৭ থেক ৮ লাখ পিরবার বতমােন িনয়িমত পনশন পেয় থােকন।

িক  শষ পয  সই কাজ  করা যায়িন। দখা মেলিন এ সং া  কােনা  পেরখাও। সংি রা
বলেছন, সাবজনীন পনশন ব ব া চাল ুকরার জ  কাঠােমাগত সং ার দরকার, যা সময়সােপ ।
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