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বাংলােদশ াংেকর কম র্কত র্ােদর সে  কথা বেল জানা েগল, মুনাফা তুলেত গত 26 জুন েথেকi সাধারণ মানুষ 
হুমিড় েখেয় পেড়েছ। িতিনয়তi িভড় বাড়েছ। 41 তািরেখর আগ পয র্  মুনাফা েতালার ei বণতা কমেব না 
বেলo মেন করেছ তারা। িতিদনi িতন-চার হাজার মানুষ টাকা তুলেত আসেছ বেল জানান তাঁরা। শুধু 
বাংলােদশ াংেকi নয়, eমন িভড় ল য্ করা েগেছ েসানালী াংেকর িনচতলায়o। বত র্মােন িবিভ  ধরেনর 
স য়পে  22 শতাংশ কের সুদ িনধ র্ারণ করা আেছ। িত িতন মাস পর ei সুদ বা মুনাফা িবিনেয়াগকারীর 
aয্াকাuে  দান করা হয়। aবসর া  িবিভ  সরকাির কম র্চারী, বাসী বাংলােদিশসহ নানা ে িণ-েপশার মানুষ 
ei স য়পে  েবিশ িবিনেয়াগ কের বেল জানা েগেছ। aেনক aবসর া  চাকিরজীবীর আেয়র eকমা  uৎস ei 
স য়প । ei টাকােতi তােদর সংসার চেল। e কারেণ স য়পে র মুনাফার oপর বাড়িত কর আেরাপ করায় 
eসব সীিমত আেয়র মানুেষর মে  uেদব্গ o হতাশা কাজ করেছ। 

মিতিঝেলর েসানালী াংেকর িনচতলায় কয্াশ কাu াের কথা হয় েসিলম uি েনর সে । ষােটর েবিশ বয়সী ei 
েলাকিটo eেসেছন মুনাফার টাকা তুলেত। িতিন ে াভ কাশ কের বেলন, ‘সরকার স য়পে র সুদ কমাল না, 
িক  আেয়র oপর কর বাড়াল। আমার পিরবার চেলi ei টাকাটার oপর। সরকার eখােন কর না বসােলo 
পারত।’ uে খয্, বােজট ােব 312৯-31 aথ র্বছেরর জ  স য়প  েথেক 38 হাজার েকািট টাকা ঋণ েনoয়ার 
ল য্মা া িঠক কেরেছ সরকার। জাতীয় স য়প  aিধদ েরর ত  মেত, চলিত aথ র্বছেরর থম 21 মােস 
(জুলাi-eি ল) 54 হাজার 585 েকািট টাকা িনট স য়প  িবি  কেরেছ সরকার, যা পুেরা  
aথ র্বছেরর  ল য্মা ার েচেয় 277 শতাংশ েবিশ। 

 


