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ব্যাংক খযতের সাংস্কযর প্রস্তযব পররষ্কযর নয় 

ড. কযজী খলীকুজ্জমযন আহমদ 

ব্যাংক খযতের সমস্যয সমযধযতন জযেীয় বযতজতে অর্ থমন্ত্রী যেসব প্রস্তযব রদতয়তেন েয পররষ্কযর নয়। ব্যাংক খযতের সাংস্কযতর আমরয 

অর্ থমন্ত্রীর কযে যর্তক সুস্পষ্ট রকছু রদকরনতদ থশনয আশয কতররেলযম, রকন্তু যসেয যদখয েযয়রন। বযতজতে ইচ্ছযকৃে ঋণতখলযরপতদর রবরুতে 

কত যর ব্বস্থয গ্রহতণর কর্য বলয হতয়তে, রকন্তু কী ধরতনর কত যর ব্বস্থয যনওয়য হতব েয স্পষ্ট নয়। 

এখযতন সরকযতরর অবস্থযন আতরয কত যর হওয়যর সুতেযগ রেল। ব্যাংরকাং খযতের সমস্যয সমযধযতন একটি করমশন গ তনর দযরব 

দীর্ থরদতনর। সরকযতরর েরফ যর্তকও একযরধকবযর করমশন গ তনর ব্যপযতর ইরেবযচক মতনযভযব যদখযতনয হতয়রেল। রকন্তু বযতজতে 

ব্যাংক করমশন গ তনর রবষয়টি স্পষ্ট করয হয়রন। শুধু বলয হতয়তে, ‘এ রবষতয় আমরয সাংরিষ্ট সবযর সতে আতলযচনযর রভরিতে পরবেী 

পদতেপ গ্রহণ করব।’ 

বযতজতে রযজস্ব আদযতয় জযেীয় রযজস্ব যবযড থতক (এনরবআর) যে লেযমযত্রয যদওয়য হতয়তে েয উচ্চযকযঙ্ক্ষী। রযজস্ব আদযতয়র লেযমযত্রয 

রেন লযখ ২৬ হযজযর যকযটি েযকয রনধ থযরণ করয হতয়তে। রবগে বেরগুতলযতেও বযতজতের লেযমযত্রয অনুেযয়ী রযজস্ব আদযয় সম্ভব 

হয়রন। নতুন বযতজতেও রযজস্ব আদযতয়র লেযমযত্রয অরজথে হতব নয। 

বে থমযন সরকযতরর রনব থযচনী ইশতেহযতরর সতে প্রস্তযরবে জযেীয় বযতজতের যবশ রকছু রমল যদখয যগতে। রনব থযচনী ইশতেহযতর গ্রযমতক 

শহর করযর প্ররেশ্রুরে যদওয়য হতয়রেল। ইশতেহযতর রদকরনতদ থশনয নয র্যকতলও বযতজতে যসটি পররষ্কযর করয হতয়তে। রকভযতব গ্রযতমর 

ববরশষ্টয ঠিক যরতখ শহতরর মতেয সুরবধয যদওয়য হতব যসটি বলয হতয়তে। এটি ভযতলয রদক। 

সযমযরজক সুরেয খযতে বরযদ্দ ও কতলবর দুটিই বযড়যতনযর প্রস্তযব করয হতয়তে। অবকয যতময উন্নয়তনর কর্যও বলয হতয়তে। এটি ভযতলয 

উতযযগ। ববষম্য কমযতনযর কর্য আতে বযতজতে। রশেয ও প্রযুরিতে ব্য় বযড়যতনযর প্ররেশ্রুরেও রতয়তে। যবকযর ও েরুণতদর জন্য 

এক শ যকযটি েযকযর েহরবল এবাং কম থসাংস্থযন সৃরষ্টতে আলযদয এক শ যকযটি েযকযর েহরবল গ ন প্রশাংসনীয় উতযযগ। রনব থযচনী 

ইশতেহযতর এসব প্ররেশ্রুরে রদতয়রেল সরকযর। 

েতব বযতজে বযস্তবযয়তনর ওপর যজযর যদওয়য উরচে। প্ররেবযরই বড় বযতজে যর্যষণয যদওয়য হয়, রকন্তু বের যশতষ যদখয েযয়, বযতজে 

পুতরযপুরর বযস্তবযয়ন হয় নয। আমযর মতন হয়, বযতজে বযস্তবযয়নই বড় চযযতলঞ্জ। বেতরর অতধ থক সময় পে থন্ত েযকয খরচ হয় নয। 

অর্ থবেতরর যশতষর রদতক রগতয় েযকয খরতচর রহরড়ক পতড় েযয়। এতে কতর কযতজর গুণগে মযন রনরিে করয েযয় নয। মযনুষও সুফল 

পযয় নয। েযই বযতজে বযস্তবযয়তনর ওপর যজযর যদওয়য উরচে বতল আরম মতন করর। 
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