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বািণিজয্ক বয্াংক েলার িবলাসী খরেচ লাগাম টানল বাংলােদশ বয্াংক। eখন েথেক েকােনা বয্াংক 50 লাখ
টাকার েবিশ দােমর েসডান (pাiেভট কার) eবং eক েকািট টাকার েবিশ দােমর eসiuিভ (িজপ) িকনেত
পারেব না। বয্াংেকর েচয়ারময্ান ছাড়া aনয্ পিরচালকরা বয্াংেকর টাকায় েকনা গািড় বয্বহার করেত
পারেবন না।
ম লবার  রােত  pjাপন  জাির  কের  ei  িবিধিনেষধ  আেরাপ  কেরেছ  বাংলােদশ  বয্াংক।  eিট  pেতয্ক
বয্াংেকর eমিডর কােছ পাঠােনা হেয়েছ। সংি রা বলেছন, মলূত বয্য় সংেকাচেনর মাধয্েম সুেদর হার
কমােনার aংশ িহেসেব নতুন e pjাপন জাির করা হল।
pjাপেন  বয্াংক েলার  পিরচালন  বয্য়  কমােত  জিম  েকনা,  aিফস  ভাড়া,  সাজসjা  eবং  পিরচালনা
পষর্েদর সভাসহ aনয্ েয েকােনা সভা আেয়াজেনর েkেto কড়াকিড় আেরাপ করা হেয়েছ। শহের বয্াংেকর
নতুন শাখার েkেt 6 হাজার বগর্ফুট eবং পlী eলাকায় 3 হাজার বগর্ফুেটর েবিশ জায়গা বয্বহার করা
যােব না বেলo pjাপেন uেlখ করা হেয়েছ।
pjাপেন বলা হেয়েছ, apেয়াজনীয় বয্য় পিরহার বয্াংেকর আয় বৃিdেত সহায়ক ভূিমকা পালন কের। eকi
সে  বয্বসার  pসাের  সুদ/চাজর্ /িফ  iতয্ািদ  pিতেযািগতামলূক  করার  সkমতা  বাড়ায়।  সmpিত  েকােনা
েকােনা বয্াংেক ucবয্য় িনবর্ােহর pবণতা লk করা যােc uেlখ কের pjাপেন িনেদর্শনা েদয়া হয়, aনয্
েকােনা বয্াংক বা আিথর্ক pিত ােনর কাছ েথেক িলজ ফাiনয্ািnং সুিবধা gহণ কের েকােনা েমাটর গািড়
সংgহ করা যােব না। েদশীয়ভােব সংেযাজনকারী pিত ান েথেক গািড় েকনার মাধয্েম e খােত বয্েয়র
বািষর্ক  pবিৃd  10  ভােগর  মেধয্  সীিমত  রাখেত  হেব।  সব  যানবাহন  anত  পাঁচ  বছর  বয্বহােরর  পর
pিতsাপন করেত হেব।
eেত আরo বলা হেয়েছ, শাখা sানাnেরর েkেt pিত বগর্ফুেটর জনয্ 1 হাজার 250 টাকার েবিশ বয্য় করা
যােব না। িবদযু্ৎ বয্বহার, আসবাবপt o aনয্ানয্ সর াম েকনার েkেto িবলাসী বয্য় পিরহার করেত
হেব। সভা aনু ান, িবজেনস েডেভলপেমn o aনয্ানয্ েkেt বয্য় কমােত হেব। মণ o যাতায়াত ভাতা,
আপয্ায়ন খরচ, েsশনাির eবং িবিবধ খরেচর নােম apেয়াজনীয় বয্য় কমােত হেব।

  যুগাnর িরেপাটর্
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