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সামািজক র ায় সরকােরর অংশীদার পালী ব াংক

অথৈনিতক িরেপাটার ॥  ই  বছর আেগও স ােনর উপবৃি র টাকা  উে ালেনর জ  কেয়ক  মাইল  দূের িগেয়
রাদ-বিৃ -ঝেড় সারািদন বেস থাকেত হেতা মােয়েদর। য টাকা পত তার একটা বড় অংশই খরচ হেয় যত

যাতায়ােত। এখন িদন বদেলেছ। এখন মাস শেষই উপবিৃ র টাকা পৗেঁছ যাে  িবধােভাগী িশ াথীেদর ১ কািট
৭৮ লাখ মােয়র মাবাইল ব াংিকং িহসােব। িনেজর সময়, েযাগ, েয়াজনমেতা তুেল িনেত পারেছন উপবিৃ র
অথ। আর এসবই স ব হেয়েছ ধানম ী শখ হািসনার ই া এবং এই ই া বা বায়েন পালী ব াংেকর উেদ ােগর
কল ােণ।

ধানম ী  শখ  হািসনা  উপবৃি  া  িশ াথীেদর  মােয়েদর  েভাগ  লাঘব  করেত  চেয়িছেলন।  জনবল  ও
অবকাঠােমাগত সীমাব তা সে ও ধানম ীর এই ই া পূরেণ এিগেয় আেস পালী ব াংক। িশওরক াশ নামক
মাবাইল ব াংিকং াটফরেমর মাধ েম েতই ১ কািট ৩০ লাখ িশ াথীর ায় ১ কািট মােয়র িহসাব খুেল দয়
পালী ব াংক। এখন এই িহসাব ১  কািট ৭৮ লােখ পৗেঁছেছ। রাজৈনিতক িবে ষকরা মেন করেছন, েভাগ

লাঘেবর কারেণ ায় ই কািট পিরবাের শখ হািসনা সরকােরর জনি য়তা বেড়েছ িনঃসে েহ। আর সরকােরর
জনি য়তা বিৃ েত মখু  ভূিমকা পালন কেরেছ পালী ব াংক কতপৃ ।

াথিমক ও গণিশ া ম ণালেয়র সিচব মাঃ আকরাম-আল- হােসন বেলন, পালী ব াংেকর এ উেদ ােগর মাধ েম
১ কািট মা, ১ কািট বাবা এবং ১ কািট ৩০ ল  িশ াথীর একিট ডাটােবজ পাওয়া গেছ। এই তথ  বই ছাপােনা,
িশ ার মান পযােলাচনাসহ িবিভ  কমকাে- ব বহার করা যাে । কতৃ তথ  হােত না থাকার কারেণ আেগ আমােদর

চরু টাকা অপচয় হেতা। নানা জিটলতাও দখা িদত। এখন িবশাল ডটােবজ হােত আসায় সরকােরর িবপুল
পিরমাণ  অথ সা য় হে । বাংলােদশ সরকার িশ ার মােনা য়েন াথিমক িশ া পযােয়র িশ াথীেদর মািসক
একিট িনিদ  হাের উপবিৃ  িদে । বছের এই বাবদ িবতরণ হে  ১ হাজার ৪শ’ কািট টাকা। এই উপবিৃ র টাকা
দয়া হয় িশ াথীর মােক। এ জ  আেগ মােয়েদর নােম কাড ই  করা হেতা। িতবার টাকা দয়ার জ  কান

এলাকার পাচঁ-ছয়িট লুেক িনেয় একিট িবতরণ ক  তির করা হেতা। িনধািরত িদেন ব ােগ কের টাকা িনেয়
ব াংক কমকতারা সখােন িগেয় িবতরণ করেতন। মােয়রা দূর-দূরা  থেক নানা ভাগাি  স  কের এেস টাকা িনেয়
যেতন। িঠকভােব এসব উপবিৃ র টাকা না পাওয়ারও অিভেযাগ িছল িব র। আেয়াজেনর িবড় নার জ  টাকা দয়া

হেতা কেয়কমাস পর পর।

উপবিৃ র টাকা িনেত এ ভাগাি  দূর করেত উেদ াগ নয় শখ হািসনা সরকার। ধানম ী িস া  নন, মাবাইল
ব াংিকংেয়র মাধ েম িবধােভাগীেদর কােছ অথ পৗেঁছ দয়ার। সরকােরর এ িস া  সফলভােব বা বায়ন কের

পালী ব াংক। একবাের ১ কািট ৩০ লাখ িশ াথীর মােক উপবিৃ র টাকা পাঠােনার মাধ েম ২০১৭ সােলর ১ মাচ
এই কে র উে াধন কেরিছেলন ধানম ী শখ হািসনা।

উপবিৃতর টাকা পাে  পৗেন ই কািট পিরবার » অথ বািণজ  » DAILY... http://www.dailyjanakantha.com/print/details/article/436724/

1 of 2 7/24/2019 10:44 AM



উপবিৃ র টাকা পাঠােনার আেগই মাবাইল ব াংিকংেয়র মাধ েম িচিনকেলর কােছ আখচাষীেদর পাওনা পৗেঁছ িদেয়
আসেছ পালী  ব াংক।  পাশাপািশ  িচিনকল  থেক  দয়া  ঋেণর  অথও  পৗেঁছ  যাে  কষৃেকর  পালী  ব াংক
িশওরক াশ িহসােব। এেত কষৃকরা মধ েভাগীেদর হাত থেক যমন র া পেয়েছন, তমিন সময় মেতা পেয়
যাে ন টাকা। পালী ব াংেকর উধতন কতৃপে র সে  কথা বেল জানা গেছ, ধু াথিমক িশ াথীেদর উপবিৃ
নয়,  সা াল  সফিটেনেটর  আওতায়  বয়  ভাতা,  িবধবা  ভাতাসহ  যত  কার  ভাতা  আেছ  সবই  মাবাইল
ব াংিকংেয়র মাধ েম পৗেঁছ দয়া হেব িবধােভাগীেদর কােছ। এজ  েয়াজনীয় উেদ াগ নয়া হেয়েছ বেল জানা
গেছ। এ সে  পালী ব াংেকর ব ব াপনা পিরচালক আতাউর রহমান ধান বেলন, আমরা বয়  ভাতা, িবধবা

ভাতাসহ সা াল সফিট নেটর সকল ভাতা মাবাইল ব াংিকংেয়র মাধ েম পৗেঁছ িদেত চাই। এ জ  আমরা
উেদ াগ িনেয়িছ। সরকােরর প  থেকও ইিতবাচক সাড়া রেয়েছ। আশা করিছ, সামেনর িদেন আমরা সকল ভাতা

িবধােভাগীেদর মাবাইল িহসােব পৗেঁছ িদেত পারব।
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