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াংক কম র্কত র্ারা জানান, oi সময় াংেক আমানেতর সুদ হারo েবিশ িছল। ফেল aবসরেভাগী o সাধারণ মানুষ তােদর জমােনা 
টাকা স য়পে  িবিনেয়ােগর বদেল াংেক রাখত। e পিরি িতর বদল করেত oi সময় uৎস কর aেধ র্েক নািমেয় আনা হয়। আর 
3127 সােল ািত ািনক তহিবল েথেক স য়পে  িবিনেয়ােগর মুনাফার oপর 6 শতাংশ হাের uৎস কর আদােয়র নতুন িবধান 
সংেযাজন করা হেয়েছ। আর ি  খােতর েপনশন ি ম স য়পে র 6 লাখ টাকার িবিনেয়াগ uৎস করমু  রাখা হেয়েছ। তেব ি  
খােতর েপনশন ি েম 6 লাখ টাকার aিতির  িবিনেয়াগ হেলi পুেরা মুনাফার oপর 6 শতাংশ হাের uৎস কর আদােয়র িবধান 
সংেযাজন করা হেয়েছ। 
 
বাংলােদশ াংেকর িতেবদন aনুয়ায়ী, 3129-2৯ aথ র্বছেরর মূল বােজেট স য়প  েথেক 37 হাজার 2৯8 েকািট টাকা েনয়ার কথা 
থাকেলo সংেশািধত বােজেট তা বািড়েয় 56 হাজার েকািট টাকা ধরা হয়। িক  aথ র্বছেরর ৯ মােসi 4৯ হাজার 844 েকািট টাকার 
েবিশ িনট স য়প  িবি  হেয়েছ। তাi স য়পে  aিতির  িবিনেয়াগ েঠকােত সম িত িবিনেয়াগকারীেদর ত  ভা ার গেড় েতালা 
হেয়েছ। আগামী 2লা জুলাi েথেক aনলাiেন স য়প  েকনা বা তামূলক করা হেয়েছ।  
e িবষেয় ািবত বােজট ব ৃতায় বলা হেয়েছ, স য়প  য়-িব য় ব াপনা আধুিনকায়েনর uে ে  জাতীয় স য় ি ম 
aনলাiন ােনজেম  িসে ম চালুর মা েম স য় ি মগুেলার িব য়, মুনাফা নগদায়ন iতয্ািদ িবষেয় িরেয়ল টাiম ত  পাoয়া 
স ব হেব। eনআiিডর িভি েত স য়প  েয়র ঊধব্র্সীমা িনয় ণ করা যােব। াহেকর মুনাফা o আসল ieফিটর মা েম 
সব্য়ংি য়ভােব পিরেশাধ করা স ব হেব। eেত সরকােরর আিথ র্ক ব াপনা o শৃ লা িনি ত হেব eবং e খােত সুদ বাবদ েয়র 
পিরমাণ মানব্েয় কেম আসেব। 
 
eিদেক বােজট ঘাটিত েমটােত aভয্ রীণ uৎস েথেক 88 হাজার 474 েকািট টাকা ধার করেব সরকার। eর মে  াংক ব া 
েথেক 58 হাজার 475 েকািট টাকা eবং স য়প  েথেক 38 হাজার েকািট টাকা eবং a া  খােত 4 হাজার েকািট টাকা ঋণ 
েনয়ার পিরক নার কথা নতুন বােজেট তুেল ধেরেছন aথ র্ম ী। 
স ত স য়পে র াহকেদর কমপে  িত দুi মাস a র সুদ িদেত হয়। e কারেণ aথ র্নীিতর পিরভাষায় স য়পে র িনট 

িবি েক সরকােরর ‘ঋণ’ বা ‘ধার’ িহেসেব গ  করা হয়।  
ািবত বােজেটর পিরচালন o u য়ন েয়র aথ র্ৈনিতক িবে ষেণ েদখা েগেছ, যত েবিশ স য়প  িবি , সরকােরর সুদ য়o 

তত েবিশ। আগামী aথ র্বছেরর জ  স য়পে র সুদ য় বাবদ বরা  রাখা হেয়েছ 43 হাজার 911 েকািট টাকা। চলিত aথ র্বছেরর 
সুদ বাবদ বরা  রেয়েছ 3৯ হাজার 921 েকািট টাকা। আর 3128-29 aথ র্বছের স য়পে র সুদ বাবদ সরকােরর য় হেয়েছ 2৯ 
হাজার 21৯ েকািট টাকা। 
 
সােবক ত াবধায়ক সরকােরর aথ র্ uপেদ া ড. e িব িম র্া আিজজুল iসলাম বেলন, স য়পে  িবিনেয়াগ িনরাপদ o ঝুিঁকমু  eবং 
সুেদর হার েবিশ হoয়ায় eখােন সাধারণ মানুেষর িবিনেয়াগ বাড়েছ। েসে ে  সরকােরর করণীয় হেলা বােজেট স য়প  িবি র েয 
ল য্মা া িনধ র্ারণ করা হয়, তা পূরণ হoয়ার সে  সে  স য়প  িবি  ব  কের েদয়া। eেত কের সরকারেক aিতির  স য়প  
িবি র সুেদর েবাঝা টানেত হেব না। 
 
eিদেক সরজিমেন বাংলােদশ াংেকর মিতিঝল aিফেস িগেয় েদখা যায়, স য়প  েকনার জ  লাiেন aেপ া করেছন 
িবিনেয়াগকারীরা। eর মে  স য়প  েকনার জ  aেপ া করেছন রাজধানীর ফাম র্েগট eলাকার ƣসয়দা আফেরাজা েবগম। বয়স 
71 eর কাছাকািছ। িতিন বেলন, িকছু টাকা াংেক আেছ। i াের  পাi 7 শতাংশ। নানান খরচ বাদ িদেয় সােড় 6 শতাংশ 
পেড়। eর েচেয় স য়পে  সুদ aেনক েবিশ। তাi স য়প  িকনেত eেসিছ। িতিন বেলন, eবােরর বােজেট াহকেদর মুনাফার 
oপর uৎেস কর িদব্গুণ করা হেয়েছ। তার পরo স য়প  িকনেবা। কারণ াংেকর aব া ভােলা না। আ াo নাi বেল জানান 
িতিন।   
স য়পে র সুদহার: স য়প গুেলার মে  6 বছর েময়ািদ পিরবার স য়পে র েময়াদ েশেষ 22.63 শতাংশ সুদ পাoয়া যায়। 6 
বছর েময়ািদ েপনশন স য়পে র সুেদর হার 22.87 শতাংশ। 6 বছর েময়ািদ বাংলােদশ স য়পে র সুেদর হার 22.39 শতাংশ। 4 
বছর েময়ািদ মুনাফািভি ক স য়পে র সুেদর হার 22.15 শতাংশ। 4 বছর েময়ািদ ডাকঘর স য়পে র সুেদর হার বত র্মােন 22.39 
শতাংশ।  


