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সরকারর কর্মীদের সর্মরিত বীর্মা: সবার জন্য পেনশদন এবারও আশ্বাস, রশগরগর অথররটি  

রনজস্ব প্ররতদবেক    

চলরত অথ থবছদরর বাদজট বক্তৃতাদতও সাদবক অথ থর্মন্ত্রী আবুল র্মাল আবদুল মুরিত পেদশর আনুষ্ঠারনক ও অনানুষ্ঠারনক খাদত রনদ ারজত 

সব র্মানুদের জন্য পেনশন ব্যবস্থা চালুর কথা বদলরছদলন। রকন্তু বাস্তদব পসটি রূে ো রন। এই অথ থবছদরর প্রস্তারবত বাদজট 

বক্তৃতাদতও অথ থর্মন্ত্রী আ ি র্ম মুস্তফা কার্মাল নতুন কদর সব থজনীন পেনশন ব্যবস্থার আশ্বাস রেদ দছন। তদব সরকারর কর্ম থচারীদের জন্য 

রবদশে সুরবধা থাকদছ। সরকারর কর্ম থচারীদের প্রাপ্ত সুরবধার সদে ‘সর্মরিত বীর্মা সুরবধা’র প্রস্তাব করা িদ দছ প্রস্তারবত বাদজদট। 

অথ থর্মন্ত্রী গতকাল বৃিস্পরতবার এ রবেদ  বদলদছন, সবার জন্য পেনশন ব্যবস্থা ের্ থা ক্রদর্ম চালু করদত একটি ‘ইউরনভাস থাল পেনশন 

অথররটি’ রশগরগরই গঠন করা িদব। রতরন বদলন, সরকারর পেনশনাররা পেদশর সর্মগ্র জনগদের একটি ভগ্াাংশ র্মাত্র। প্রারতষ্ঠারনক ও 

অপ্রারতষ্ঠারনক খাতসি পেদশর সর্মগ্র জনগদের জন্য সব থজনীন পেনশন ব্যবস্থা ের্ থা ক্রদর্ম চালু করার লদযে একটি ইউরনভাস থাল 

পেনশন অথররটি রশগরগরই গঠন করা িদব। 

আবুল র্মাল আবদুল মুরিত গতবাদরর বাদজট বক্তৃতা  এ রবেদ  বদলরছদলন, সারব থক রবে  রবদবচনা  রনদ  পবসরকারর ের্ থাদ  

আনুষ্ঠারনক ও অনানুষ্ঠারনক কাদজ রনদ ারজত সকল কর্ম থজীবী র্মানুদের জন্য একটি পটকসই সব থজনীন পেনশন ব্যবস্থা প্রবতথদনর কাজ এ 

অথ থবছদরই শুরু করার আশা রারখ। অন্ততেদয কদ কটি রনরে থষ্ট এলাকা  েরীযামূলক উদযাগ রিদসদব সব থজনীন পেনশন ব্যবস্থা চালু 

করার ইচ্ছা আদছ। রকন্তু পকাদনা পযদত্রই এ রবেদ  েেদযে পনও া ি রন। র্রে গতবাদরর বাদজট আদলাচনা  রবে টির নতুনদের 

কারদে ব্যােক আদলারচত রছল। 

মুস্তফা কার্মাল সরকারর কর্ম থচারীদের সুরবধা বাড়াদনার রবেদ  বদলন, তাদের জন্য গ্রুে ইনসুেদরন্স নাদর্ম একটি ব্যবস্থা থাকদলও 

প্রকৃতেদয এটা পকাদনা বীর্মা ন । সকল কর্ম থচারীদক বীর্মার আওতা  আনার লদযে রবযর্মান ব্যবস্থাটিদক সাংস্কার কদর জীবন বীর্মা 

করদোদরশদনর সিা তা  একটি সর্মরিত বীর্মা ব্যবস্থা  রূোন্তর করা িদব। 

‘জনবান্ধব ও েয জনপ্রশাসন’ শীে থক অাংদশ পেও া প্ররতশ্রুরতদত অথ থর্মন্ত্রী বদলন, রনব থাচনী ইশদতিাদর প ারেত অেীকার বাস্তবা দন 

পজার পেন। এর বাইদর, সরকারর পসবা প্রোদন স্বচ্ছতা ও জবাবরেরি রনরিদত সকল র্মন্ত্রোল  ও রবভাদগ অনলাইদন রগ্রদভন্স ররদেস 

রসদের্ম (অরভদর্াগ প্ররতকার ব্যবস্থােনা) চালুর কথা তুদল ধদরন। পসই সদে সরকারর কর্ম থচারীদের গৃিঋে ব্যবস্থা চালু িও ার কারদে 

তারা রনদজদের কাদজ আদরা উযর্মী িদ  সব থস্তদর সুশাসন প্ররতষ্ঠার জন্য সদচষ্ট িদবন বদলও আসা প্রকাশ কদরন অথ থর্মন্ত্রী। 

 


