
সং ার হেব আিথক খাত
জবাবিদিহ ও সং াের আসেব ব াংক, া খলািপেদর ব াংিকং িবধা সীিমত হেব

দেশর িয় ু  ব াংক,  শয়ারবাজার,  বীমাসহ  সামি ক আিথক খােত  জারােলা  সং ার  আনার ঘাষণা
িদেয়েছন অথম ী আ হ ম মু ফা কামাল। আিথক খােতর এসব সং ােরর ঘাষণােক অথনীিতিবদরা এবােরর
বােজেটর ইিতবাচক িদক িহেসেব অখ ািয়ত কেরেছন। তেব এসব িস া  বা ঘাষণা ত বা বায়েনর তািগদ
িদেয়েছন  তারা।  সােবক ত াবধায়ক সরকােরর  উপেদ া  ড.  এিব িম া  আিজজলু  ইসলাম  বাংলােদশ

িতিদনেক বেলন, আিথক খােতর যসব সং ােরর কথা বলা হেয়েছ। স েলার ত বা বায়ন করা জ ির।
ািবত ২০১৯-২০ অথবছেরর বােজেট ব াংক খােত ি িতশীলতা ফরােত একিট কিমশন গঠন ও ব াংক

কা ািন আইন সংেশাধন, অেপ াকৃত বল ব াংক েলােক একীভূত করা, শয়ারবাজােরর জ  েণাদনা
দান, ামা েলর হাটবাজার েলা অথনীিতর পাওয়ার হাউস িহেসেব গেড় তালা, ই াকৃত ঋণেখলািপর

িব ে  কেঠার ব ব া  নওয়া  ও ব াংক ঋেণর েদর হার এক অ  বা বায়েন  কেঠার অব ােন  থাকার
ঘাষণা দওয়া হেয়েছ।

বােজেটর  ঘাষণা    অ যায়ী  ব াংক েলার  মূলধন  বাড়ােনা  হেব।  এখন  থেক এক হাজার  কািট  টাকা
পিরেশািধক মূলধেনর িনেচ কউ ব াংেকর অ েমাদন পােবন না। অেপ াকৃত বল ব াংক েলােক একীভূত
করা হেব। ব াংক খােত তা ও জবাবিদিহতা িনি ত করেত া ঋণেখলািপেদর ে  ব াংিকং িবধা
সীিমত  করা  হেব।  বৃহৎ  ঋণ হীতােদর  তদারিক করেত ইিতমেধ  স াল  ডাটােবজ ফর  লাজ  িডট
(িসিডএলিস) গঠন করা হেয়েছ। এর কায ম আরও শি শালী করা হেব। িডট কাড ও ভা া ঋণ ছাড়া
অ া  খােত ঋণ ও আমানেতর গড় ভািরত দ হােরর ব বধান  ৪ শতাংেশর মেধ  রাখার িনেদশনা
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মািনক মনুতািসর
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ইিতমেধ  দওয়া  হেয়েছ।  ািবত  বােজেট  বলা  হেয়েছ,  পুনগঠন  কের  শাসন  িত া  করা  হেব
পুিজবাজাের। এে ে  িশ  িবিনেয়ােগর দীঘ ময়ািদ ঋণ সং েহর আদশ মাধ ম িহেসেব পঁুিজবাজারেক
গেড় তালা  হেব।  ইিতমেধ  পুিজবাজােরর  িত  িবিনেয়াগকারীেদর জ  ৮৫৬ কািট টাকার  একিট
ঘুণায়মান তহিবল গঠন করা হেয়েছ। স তহিবেলর অথ ছােড়র িনেদশনা জাির করা হেয়েছ। পুিজবাজাের
তািলকাভু  কা ািন েলার জ  ৫০ হাজার টাকা  পয  লভ াংশ আয়  করমু  রাখার ঘাষণা  দওয়া
হেয়েছ। পুিজবাজােরর  কা ািনেক অ  কােনা কা ািন আ ীকরণ করেত চাইেল সরকােরর প
থেক সহায়তা  দওয়া  হেব। েয়াজেন  দর কষাকিষর মাধ েম িকছটুা  িবিনেয়াগ িবধা  িদেয়  হেলও এ

উেদ াগ  বা বায়ন  করা  গেল পুিজবাজােরর  গভীরতা  বাড়েব এবং  ি িতশীলতা  থাকেব বেল  মেন  কের
সরকার। সরকাির আিথক ব ব াপনায়ও িকছ ুসং ার এেন তা জবাবিদিহতা িনি ত করা হেব। এর মেধ
পনশনেভাগীেদর  েভাগ  কমােত  পনশন  ব ব া  ঢেল  সাজােনা  হেব।  সবার  আেগ  এ  ব ব ােক

িডিজটালাইজ করার উেদ াগ নওয়া হেয়েছ। এ ছাড়া উ য়ন কে র অথছাড় আেগর চেয় অেনক সহজ
করা  হেয়েছ।  যা  ক  বা বায়েনর  ে  অিতির  সময়ে পেনর  মেতা  বাধা  দূর  করেব।  এ  ছাড়া
সামািজক িনরাপ া কমসূিচ ও স য়প  ব ব াপনােকও িডিজটালাইজ করা হেব। সরকাির কমচারীেদর প
বীমার আওতায় আনার পাশাপািশ সবার জ  একিট সাবজনীন পনশন ব ব া চালু করা হেব এ বছরই।
এজ  একিট ইউিনভােসল পনশন অথিরিট গঠেনর াথিমক ি য়া  করা হেয়েছ। বােজট পােসর পর
সংি  সমেয়র মেধ  এজ  একিট কিমিট গঠন করা হেব বেল জানা গেছ। এ ছাড়া ব বসা ও িবিনেয়াগ
সহজ করার লে  িবিনেয়াগ সং া  অ া  িত ােনর সবা েলা ত এবং সহজলভ  করেত ওয়ান প
সািভস চালু করা হেয়েছ। এরপর ৬৪ জলায় ওয়ান েপর আদেল িবিনেয়াগ সবা তদারিক করা হেব। 
বাংলােদশ ব াংেকর সােবক গভনর ড. সােলহউি ন আহেমদ বাংলােদশ িতিদনেক বেলন, ব াংিকং কিমশন
গঠেনর দািব দীঘিদেনর। এখন যেহতু বােজেট ঘাষণা এেসেছ। তাই এর ত বা বায়ন দরকার। তেব
তার চেয় বিশ দরকার বাংলােদশ ব াংেকর াধীনতা।
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