
/ ৩ জুলাই, ২০১৯ 

সঞ্চয়পত্রে প্রাতিষ্ঠাতিক তিতিত্রয়াত্রে লাোম 

তিজস্ব প্রতিত্রিদক    

সামাতজক তিরাপত্তার খাি তিত্রসত্রি তিত্রিতিি সঞ্চয়পে মূলি তিম্ন ও মধ্যতিত্তত্রদর জন্য। তকন্তু তিতিন্ন প্রতিষ্ঠাি এমপ্লতয়জ প্রতিত্রেত্রে 

ফান্ড িাত্রম িড় অত্রের টাকা এখাত্রি তিতিত্রয়াে করত্রে। কারণ ব্াাংক আমািত্রির চিত্রয় সঞ্চয়পত্রে মুিাফা চিতি। আর এসি প্রতিষ্ঠাত্রির 

তিতিত্রয়াত্রের কারত্রণ সঞ্চয়পত্রের তিতিও লক্ষ্যমাো োতড়ত্রয় যাত্রে। ফত্রল সরকাত্ররর সুদ ব্য় িাড়ত্রে। এ সুদ ব্য় এিাং আমািত্রির 

সুত্রদর সত্রে সঞ্চয়পত্রের সুত্রদর ব্িধাি কতমত্রয় আিত্রি সরকার সদ্য পাস িওয়া িাত্রজত্রট চেস কর িাতড়ত্রয় তিগুণ কত্ররত্রে। এিার 

কৃতিতিতত্তক কত্রয়কটি ফাত্রম ের আয় োড়া অন্য চকাত্রিা প্রাতিষ্ঠাতিক তিতিত্রয়াে যাত্রি সঞ্চয়পত্রে িা আত্রস চস জন্য সিকেিাি ো জাতর 

কত্ররত্রে চকন্দ্রীয় ব্াাংক। সঞ্চয়পে তিম িত্রয়র চক্ষ্ত্রে প্রাতিষ্ঠাতিক তিতিত্রয়াত্রের চক্ষ্ত্রে সঞ্চয়পে তিতধমালা ১৯৭৭ যথাযথিাত্রি 

অনুসরণ করত্রি িত্রি। েিকাল মেলিার চেট ম্যাত্রিজত্রমে তেপাট েত্রমত্রের এসাংিান্ত এক সার্ক েলার চদত্রির সি িফতসতল ব্াাংত্রক 

পাঠাত্রিা িত্রয়ত্রে। 

সার্ক েলাত্রর িলা িত্রয়ত্রে, তিতিন্ন প্রতিষ্ঠাত্রির এমপ্লতয়জ প্রতিত্রেে ফাত্রন্ডর িাত্রম িড় অত্রের অথ ে সঞ্চয়পত্রে তিতিত্রয়াে করা িত্রে। তকন্তু 

সঞ্চয়পে তিতধমালা ১৯৭৭ অনুযায়ী, েপকর কতমিিাত্ররর প্রিযায়ি সাত্রপত্রক্ষ্ িিতিত্রলর অথ ে িারা শুধু কৃতিতিতত্তক কত্রয়কটি ফাত্রম ের 

আত্রয়র তিপরীত্রি ‘িাাংলাত্রদি সঞ্চয়পে’ চকিা যাত্রি। সঞ্চয়পত্রের েচ্চ সুদ িাত্ররর কারত্রণ প্রাতিষ্ঠাতিক িিতিল িারা সঞ্চয় তিম িত্রয়র 

চক্ষ্ত্রে সুত্রযাত্রের অপব্িিার যাত্রি িা করা িয় চস তিিয়টি তিতিি করত্রি িত্রলত্রে চকন্দ্রীয় ব্াাংক। এ লত্রক্ষ্য সঞ্চয়পে তিম িত্রয়র 

চক্ষ্ত্রে প্রাতিষ্ঠাতিক তিতিত্রয়াত্রের চক্ষ্ত্রে সঞ্চয়পে তিতধমালা ১৯৭৭ যথাযথিাত্রি অনুসরত্রণ সাংতিষ্ট ব্তিত্রদর তিত্রদ েি চদওয়া িত্রয়ত্রে। 

এতদত্রক তিরাপদ তিতিত্রয়াে তিত্রসত্রি তিত্রিতিি পাতরিাতরক 

সঞ্চয়পত্রের গ্রািকত্রদর জন্য ২০১৯-২০ অথ েিেত্ররর িাত্রজত্রট সুদিার িা কমত্রলও চেস কর িাতড়ত্রয় তিগুণ করা িত্রয়ত্রে। এর আত্রে 

পাতরিাতরক সঞ্চয়পত্রের মুিাফার ওপর ৫ িিাাংি কর কাটা িত্রিা। সদ্য পাস িওয়া িাত্রজত্রট এটি িাতড়ত্রয় ১০ িিাাংি করা িত্রয়ত্রে। 

এত্রি আত্রের চিত্রয় কম মুিাফা পাত্রিি তিতিত্রয়ােকারীরা। িাই চেস কর িাড়াত্রিার চ ািণায় িিািা ব্ি কত্ররত্রে সাধারণ মানুি। এর 

ফত্রল স্বল্প ও তিতদ েষ্ট আত্রয়র মানুত্রির সঞ্চত্রয়র পথ সাংর্কতিি িত্রি। এমি অিস্থায় সঞ্চয়পত্রে প্রাতিষ্ঠাতিক তিতিত্রয়াে চঠকাত্রি িতুি 

তিত্রদ েিিা তদল িাাংলাত্রদি ব্াাংক। 

 


