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বাংলােদশ দিুট শতর্  পূরণ করেত পারেছ না বেল eশীয় unয়ন বয্াংেকর (eিডিব) সহায়তার pায় েদড়
হাজার েকািট টাকা আটকা পেড়েছ।
শতর্  দিুটর  eকিট  হেc  বাংলােদশ  িসিকuিরিটজ  aয্াn  ekেচ  কিমশেনর  (িবeসiিস)  aগর্ােনাgাম
aনুেমাদন। aপরিট বীমা pিবধানমালা জাির। eিডিবর ei সহায়তা িদেয় পুঁিজবাজার unয়ন o বােজট
ঘাটিত পূরেণর কথা।
শতর্  দিুট পূরেণ pেয়াজনীয় বয্বsা িনেত সmpিত eিডিবর কাযর্ালয় েথেক তািগদ িদেয় িচিঠ েদয়া হেয়েছ
aথর্ৈনিতক সmকর্  িবভাগেক। বাংলােদশেক e সহায়তা েদয়ার জনয্ িতন দফা সময় বািড়েয়েছ eিডিব।
িডেসmের সহায়তা পাoয়ার সময় েশষ হেব। সংি  সূেt পাoয়া েগেছ eসব তথয্।
aথর্মntী আ হ ম মুsফা কামাল বেলন, বােজট সহায়তা েপেত eিডিব িdতীয় ধােপ 16িট শতর্  িদেয়িছল।
iিতমেধয্ 14িট পূরণ করা হেয়েছ। বািক দিুট শতর্  পূরেণর pিkয়া চলমান। আশা করিছ েস েলা dত পূরণ
হেব। শতর্  পূরণ িনেয় েকােনা সমসয্া হেব না।
সূtমেত, পুিঁজবাজার unয়ন o বােজট সহায়তার জনয্ 25 েকািট মািকর্ ন ডলার বা 2 হাজার 125 েকািট
টাকা (eক ডলার সমান 85 টাকা) সহায়তার pিত িত েদয় eিডিব। ei aথর্ দiু িকিsেত ছাড় করেত

  িমজান েচৗধুরী
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বাংলােদেশর সে  চুিk কের eিডিব।
oi চুিkেত e সহায়তা েপেত eিডিব বাংলােদশেক 26িট শতর্  েবেঁধ েদয়। eর মেধয্ 8িট শতর্  পূরণ করেল
2015 সােল সহায়তার 8 েকািট মািকর্ ন ডলার ছাড় কের eিডিব। বািক 1 হাজার 445 েকািট টাকা েপেত
18িট শতর্  পূরণ করেত বলা হয়।
e  শতর্  পূরেণর  oপর  বািক টাকা  পাoয়া  িনভর্ র  করেছ।  সবর্েশষ  তথয্মেত,  দিুট  শতর্  ছাড়া  16িট  পূরণ
কেরেছ বাংলােদশ।
aথর্ মntণালয় সূেt জানা েগেছ, পূরণ না হoয়া শতর্  দিুটর মেধয্ িবeসiিসর aগর্ােনাgাম aনুেমাদেন সিচব
কিমিটেত পাঠােনার জনয্ মিntপিরষদ িবভােগ pিkয়াধীন রেয়েছ। aপর শতর্  বীমা (লাiফ o নন-লাiফ
বীমাকারীর  সmদ  িবিনেয়াগ  o  সংরkণ) pিবধানমালা  জািরর  aেপkায়  আেছ।  eিট  েভিটংেয়র  জনয্
আiন মntণালেয় পাঠােনার pিkয়া চলমান।
জানা েগেছ, 2017 সােলর িডেসmেরর মেধয্ সব শতর্  পূরণ করার কথা িছল। িকn িনধর্ািরত সমেয় তা না
হoয়ায়  eিডিবর  পk  েথেক  িতন  দফা  সহায়তা  pদােনর  সময়  বাড়ােনা  হয়।  িdতীয়  দফায়  বাড়ােনা
সবর্েশষ সময় িছল গত 30 জনু।
িকn oi সময় েশষ হেলo শতর্  পূরণ না হoয়ায় আগামী 31 িডেসmর পযর্n সময় বাড়ােনা হয়। সmpিত
eিডিব eকিট িচিঠ িদেয়েছ aথর্ৈনিতক সmকর্  িবভাগেক। oi  িচিঠেত শতর্  পালেনর িবষেয় pেয়াজনীয়
বয্বsা িনেত aনেুরাধ জানােনা হয়।
েখাঁজ িনেয় জানা েগেছ, eিডিবর েশষ শতর্  aনযুায়ী বীমার pিবধানমালার খসড়া pণয়ন করার পরo
আপিtর কারেণ তা জাির করা সmব হয়িন। কারণ খসড়া নীিতমালায় লাiফ o নন-লাiফ বীমার েkেt
সmেদর নযূ্নতম 30 শতাংশ সরকাির িসিকuিরিটেজ িবিনেয়ােগর িবধান রাখা হয়।
িকn বীমা unয়ন o িনয়ntণ কতৃর্ পk (আiিডআরe) e িবধােন আপিt িদেয় বেলেছ- নন-লাiফ বীমার
েkেt e িবধান বাsবায়ন সmব নয়। কারণ লাiফ o নন-লাiফ বীমা বয্বসা সm ূণর্ পৃথক। e েkেt লাiফ
বীমা বয্বসা সাধারণত 10-15 বছর েময়ািদ হয়।
aনয্িদেক eক বছর েময়ািদ হয় নন-লাiফ বীমা। পাশাপািশ েয েকােনা সময় দািব utাপন করেল নন-
লাiফ বীমা তাৎkিণক িন িt করার বয্বsা িনেত হয়। ফেল নন-লাiফ বীমার সmেদর 30 শতাংশ
সরকাির িসিকuিরিটেজ িবিনেয়াগ বাsবসmত নয়।
eকi িবধােন আপিt িদেয়েছ বাংলােদশ inুয্েরn aয্ােসািসেয়শন। তােদর মেত, সরকাির িসিকuিরিটেজ
িবিনেয়াগ দীঘর্েময়ােদ করেত হয়। িকn নন-লাiফ বীমা বয্বসার পিলিস সাধারণত eক বছর েময়ািদ হয়।
যিদ  সরকাির  িসিকuিরিটেজ  সmেদর  নযূ্নতম  30  শতাংশi  িবিনেয়াগ  করেত  হয়  তাহেল  নন-লাiফ
inযু্েরেnর রাখা িবিভn বয্াংেকর eফিডআর েভেঙ েস টাকা িবিনেয়াগ করেত হেব। aয্ােসািসেয়শেনর
পk েথেক নন-লাiফ বীমার সmেদর 5 শতাংশ সরকাির িসিকuিরিটেজ িবিনেয়ােগর psাব েদয়া হয়।
সূt  জানায়,  ei  আপিtর  কারেণ  বীমা  pিবধানমালার  খসড়া  আটেক  যায়।  aপরিদেক  eিডিবর  শতর্
পূরেণo সময় পার  হেত  থােক। ei  সমসয্া  সমাধােনর জনয্ aথর্  মntণালয়  eকিট আnঃমntণালয় ৈবঠক
কের। oi ৈবঠেক েশষ পযর্n নন-লাiফ বীমা সmেদর 30 শতাংেশর পিরবেতর্  5-10 শতাংশ িবিনেয়ােগ
psাব চূড়াn করা হয়।
e সংেশাধন psাব aনেুমাদেনর জনয্ পাঠােনা হয় aথর্মntীর কােছ। aথর্মntী eিট aনেুমাদন িদেয়েছন।
eখন েসিট আiন মntণালেয় েভিটংেয় পাঠােনার pিkয়ায় আেছ।
aথর্ মntণালেয়র ঊ র্তন eক কমর্কতর্ া জানান, নন-লাiফ বীমার eকিট িবধান িঠক করেত িগেয় িবলm
হেয়েছ।  eিট  আiন  মntণালয়  েথেক  েভিটং  েশষ  কের  আসার  পর  জাির  করা  হেব।  pস ত,  eর  আেগ
পুিঁজবাজার unয়ন কমর্সূিচেত (িdতীয় পযর্ােয়) 30 েকািট ডলার সহায়তা েদয় eিডিব। 15 েকািট কের
দiু দফায় 30 েকািট ডলার ছাড় কের সংsািট। e জনয্ পুিঁজবাজার সংkাn েমাট 28িট শতর্  বাsবায়ন
করেত হয় সরকারেক।
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