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জাতীয় স য়পt aিধদফতেরর ভেl রাখা 62 হাজার েকািট টাকার স য়পt মূলয্হীন কাগেজ পিরণত
হেয়েছ।  aনলাiন  পdিতেত  েবচােকনা  র  পর  মুdণকৃত  eসব  স য়পt  বািতল  করা  হেয়েছ।  দয্
িসিকuিরিট িpিnং কেপর্ােরশন o জাতীয় স য় aিধদফতেরর ভেl িবিভn িsেমর eসব স য়পt মজদু
রাখা িছল।
পাশাপািশ  eখন  েথেক  স য়পt  না  ছাপােনার  জনয্  দয্  িসিকuিরিট  িpিnং  কেপর্ােরশনেক  িনেদর্শ  েদয়া
হেয়েছ। eছাড়া স য়পt মdুণ বn থাকায় আমদািনকৃত ‘িসিকuিরিট েপপার’র pায় 12 লাখ িপস িশট o
4 হাজার 500 িরম বািতল হেয়েছ।
eর মেধয্ আমদািন pিkয়াধীন আেছ 2 হাজার 160 িরম। জাতীয় স য় aিধদফতেরর eক pিতেবদেন
তুেল ধরা হেয়েছ eসব তথয্। সmpিত pিতেবদনিট aথর্ মntণালেয় পাঠােনা হেয়েছ।  
e  pসে  জানেত  চাiেল  জাতীয়  স য়  aিধদফতেরর  মহাপিরচালক  সামছুnাহার  েবগম  বৃহsিতবার
যুগাnরেক  বেলন,  e  িবষয়িট  জানেত  হেল  aিফেস  eেস  কথা  বলেত  হেব।  আিম  eখন  aিফেসর  বাiের
আিছ। েয কারেণ e িবষেয় কথা বলেত পারিছ না। 
oi pিতেবদেন বলা হয়, বতর্ মান জাতীয় স য় aিধদফতেরর ভেl িবিভn িsেমর 17 লাখ 64 হাজার

  িমজান েচৗধুরী
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150  িপস  স য়পt  আেছ।  eর  aিভিহত  মূলয্  হেc  56  হাজার  469  েকািট  টাকা।  eর  মেধয্  5  বছর
েময়ািদ 500 টাকা েথেক আড়াi লাখ টাকা মেূলয্র 13 লাখ 75 হাজার 700 িপস রেয়েছ।
eর মলূয্ 45 হাজার 462 েকািট টাকা। 3 মাস anর মনুাফািভিtক 1 লাখ টাকা েথেক 10 লাখ টাকার
মেূলয্র 1 লাখ 77 হাজার িপস স য়পt রেয়েছ। eর মলূয্ 3 হাজার 265 েকািট টাকা।
েপনশনার স য়পt আেছ 82 হাজার 850 িপস। যার মলূয্ 3 হাজার 271 েকািট টাকা eবং পিরবার
স য়পt আেছ 1 লাখ 28 হাজার িপস, মূলয্ হেc 4 হাজার 472 েকািট টাকা।
eছাড়া গাজীপুের aবিsত দয্ িসিকuিরিট িpিnং কেপর্ােরশন েথেক মিুdত িবিভn িskেমর স য়পt আেছ
আরo 3 লাখ 70 হাজার িপস। eর aিভিহত মলূয্ হেc 5 হাজার 550 েকািট টাকা। eর মেধয্ িতন মাস
anর মুনাফািভিtক 1 লাখ টাকা মলূয্মােনর 1 লাখ 95 হাজার িপস স য়পt আেছ।
যার মলূয্ 1 হাজার 950 েকািট টাকা। eছাড়া 2 লাখ টাকা মেূলয্র িtশ হাজার িপস, 50 হাজার টাকা
মেূলয্র 45 হাজার িপস, 1 লাখ টাকা মেূলয্র 50 হাজার িপস o 5 লাখ টাকা মেূলয্র আরo 50 হাজার
িপস।
eছাড়া  মdুণ  স য়পt  ছাড়াo  মুdেণর  জনয্  িবেদশ  েথেক  িসিকuিরিট  ে ড  েপপার  আমদািন  করা  হয়
স য়পt ছাপােনার জনয্। e ধরেনর েদড় িমিল িমটার মােপর িসিকuিরিট ে ড েপপােরর  মেধয্ জাতীয়
স য়পেtর  জলছাপযুk  5  লাখ  4  হাজার  731  িপস  িশট o  1  লাখ  8  হাজার  401  িরম  কাগজ  মজদু
রেয়েছ। 
আর 2 িমিলিমটােরর িশট আেছ 6 লাখ 76 হাজার 231 িপস eবং 1 হাজার 352 িরম কাগজ। eছাড়া
eলিস  েখালার  পর  িবেদশ  েথেক  আমদািন  pিkয়াধীন  আেছ  2  হাজার  160  িরম।  সংি েদর  মেত,
িনরাপtাজিনত eসব েপপার বাiের aনয্ েকােনা কােজ বয্বহারেযাগয্ না হoয়ায় eসব েপপার aচল। 
সূtমেত, সmpিত জাতীয় স য় aিধদফতেরর মহাপিরচালক সামছুnাহার েবগম e িবষেয় aথর্ মntণালেয়র
aভয্nরীণ সmদ িবভােগর িসিনয়র সিচব েমা. েমাশাররফ েহােসন ভঁূiয়ার কােছ eকিট িচিঠ িদেয়েছন।
oi  িচিঠেত  মহাপিরচালক  বেলন,  aনলাiেন  স য়পt  েবচােকনা  র  পর  31  মাচর্  aথর্  সিচব
েমৗিখকভােব eর মুdণ কাজ বn রাখার িনেদর্শ েদন।
eরi  পিরেpিkেত  জাতীয়  স য়  aিধদফতর  েথেক  পেtর  মাধয্েম  গাজীপুর  দয্  িসিকuিরিট  িpিnং
কেপর্ােরশনেক মdুণ বn রাখেত িনেদর্শ েদয়া হয়। িকn কেপর্ােরশেনর কােছ মুdণ স য়পt, ‘জাতীয় স য়
aিধদফতর’ েলখা জলছাপযুk িসিকuিরিট েপপার, মুনাফা kপন, মুdেণর লেkয্ আমদািনকৃত aফেসট
েপপার, িফিনশড ডস o িবপুল পিরমাণ কাগজ মজদু থােক। pিতিট pডােkর পৃথক সংখয্া o পিরমাণ
uেlখয্  কের  পরবতর্ী  করণীয়  সmেকর্  জানেত  চাoয়া  হয়  দয্  িসিকuিরিট  িpিnং  কেপর্ােরশন  েথেক।  e
িবষেয় িতিন িচিঠেত aথর্ মntণালেয়র িদকিনেদর্শনা েচেয়েছন।
pস ত  সরকাির  বয্য়  শিkশালীকরণ  agািধকার  কাযর্kম েলার  ধারাবািহকতা  রkায়  (িপieমeস)
শীষর্ক কমর্সূিচর আoতায় oেয়বিভিtক স য়পt aনলাiন বয্বsাপনায় েবচােকনা  হয়। মােচর্  ঢাকা
eবং পেহলা জলুাi েথেক েদশবয্াপী eিট চালু হয়। eর বাiের স য়পt েলনেদন না করার িনেদর্শ েদয়া হয়।
uিlিখত  e  িসেsেম  ৈদিনক  স য়পt  িবিkর  িববরণীর  িভিtেত  সংি  বািণিজয্ক  বয্াংেকর  িহসােব
েডিবট  কের  সরকাির  িহসােব  েkিডট  করা  হয়।  আর  eর  মুনাফা  o  আসল  ‘িবieফিটeন’র  মাধয্েম
gাহেকর বয্াংক িহসােব সরাসির েpরণ করা হয়। gাহকেক িসেsম েজনােরেটর মাধয্েম স য়পt িpn কের
gাহকেদর েদয়া হয়। ফেল ময্ানুয়াল পdিতেত স য়পt মdুণ, সংরkণ, িবতরেণর pেয়াজনীয়তা হািরেয়
যায়।
মdুণ স য়পেtর iিতহাস সmর্েক িবিভn সূেt জানা যায়, স য় বয্াংেকর জনক িহেসেব খয্াত েরভােরn
েহনির ডানকান 1810 িখ্রsােb sটলয্ােnর eক িগজর্ ায় pথম স য় বয্াংক sাপন কেরন। iংলয্ােn pথম
িব যুেdর 65 বছর পূেবর্ kুd kুd স য়কারীেদর স েয় uddু করেত সরকািরভােব ‘জাতীয় স য় সংsা’
আtকাশ  কের।  িব যুেdর  পর  জাতীয়  স য়  সংsা  iংলয্ােnর  জাতীয়  aথর্নীিতেত  tপূণর্  aবদান
েরেখিছল। জনগণেক স েয় uddু করেত eবং 2য় িব যুেdর কারেণ সৃ  মdুাsীিত িনয়ntেণর লেkয্ e
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uপমহােদেশ 1944 সােল ভারেত aথর্ মntণালেয়র aধীেন সবর্pথম ‘জাতীয় স য় সংsা’ কাজ  কের।
e সংsার pধান কাযর্ালয় ভারেতর িসমলায় aবিsত িছল। eরপর 1947 সােল েদশ িবভােগর পর জাতীয়
স েয়র কাযর্kম তদানীnন সরকােরর aথর্ মntণালেয়র aধীেন sানাnিরত হয়। বাংলােদশ sাধীন হoয়ার
পর 1972 সােল জািতর জনক ব বnু েশখ মুিজবুর রহমােনর uেদয্ােগ জাতীয় স য় পিরদফতর pিত া
লাভ কের। েস সময় েথেক স য়পt মdুণ কের েবচািবিk  হয়।
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