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পুিঁজবাজার, বীমা o আিথর্ক খাত সংsাের েনয়া পাঁচিট unয়ন pকেlর agগিত চরম হতাশাজনক পযর্ােয়
আেছ।
চলিত aথর্বছেরর pথম 3 মােস (জলুাi-েসেpmর) eসব pকl বাsবায়েনর agগিত মাt 1 শতাংশ। e
agগিতেত aথর্ মntণালয় aসেnাষ pকাশ কেরেছ। সmpিত aনুি ত ৈবঠেকর কাযর্িববরণী সূেt eসব তথয্
পাoয়া েগেছ।
pকl েলার  agগিতসংkাn  eক  ৈবঠেক  aসেnাষ  pকাশ  কের  aথর্  মntণালয়  বেলেছ,  আিথর্ক  খাত
সংsাের e েলা িনধর্ািরত সমেয় বাsবায়ন করেত হেব। বাsবায়েনর হার শতভাগ aজর্ ন o বরাd aথর্
িবিধ aনযুায়ী পুেরাপুির বয্য় করেত হেব।
aথর্ মntণালেয়র আিথর্ক pিত ান িবভােগ aনিু ত ৈবঠেক সভাপিতt কেরন আিথর্ক pিত ান িবভােগর
িসিনয়র সিচব েমা. আসাদলু iসলাম। ৈবঠেক aথর্বছেরর pথম 3 মােসর (জলুাi-েসেpmর) agগিতর
িচt তুেল ধরা হয়।
eেত েদখােনা হয়, বাংলােদশ বয্াংেকর মাধয্েম েনয়া িফনয্ািnয়াল েসkর সােপাটর্  pকেlর বাsবায়েনর
হার দiু দশিমক 83 শতাংশ, বাংলােদশ ৈতির েপাশাক িশেlর িনরাপtা সংsার o পিরেবশগত unয়ন

  িমজান েচৗধুরী
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pকেlর বাsবায়ন শনূয্ শতাংশ, পুিঁজবাজার unয়ন কমর্সূিচর বাsবায়ন হার শনূয্ দশিমক 61 শতাংশ,
বাংলােদশ বীমা খাত unয়ন pকেlর বাsবায়ন হার 1 শতাংশ, েছাট o মাঝাির uেদয্াkা unয়ন pকেlর
বাsবায়ন হার শনূয্ শতাংশ, iনেভsেমn কেপর্ােরশন aব বাংলােদেশর েবসেমn 40 তলা ভবন িনমর্াণ
pকেlর agগিতর হার শনূয্ দশিমক 24 শতাংশ।
সংি  সূt  জানায়,  পুঁিজবাজার  িনেয়  িবিনেয়াগকারীরা  হতাশা  pকাশ  করেছন।  বীমা  gাহকেদর
aিভেযােগরo  েশষ  েনi।  aথচ  eসব  pিত ােনর  সkমতা  বাড়ােত  েনয়া  pকl েলার  agগিত
হতাশাজনক। ৈবঠেক e িনেয় চরম হতাশা pকাশ করা হয়।
আিথর্ক  pিত ান  িবভােগর  িসিনয়র  সিচব  েমা.  আসাদলু  iসলাম  বেলন,  বীমা  খাত  unয়ন  pকেlর
আoতায়  কনসালটয্াn  o  কনসালিটং  ফামর্  dত  িনেয়ােগ  আiিডআরeেক  পদেkপ  িনেত  হেব।  eছাড়া
pকেlর আoতায়  েশষ  দiু  িকিsর বরােdর aিধকাংশ বয্েয়র েkেt ঝঁুিক িচিhত কের কমর্-পিরকlনা
gহণ করেত হেব।
বাংলােদশ িসিকuিরিট ek কিমশেনর সkমতা বাড়ােনা : পুিঁজবাজার unয়েন 2018 সােলর জেুন pায়
23 েকািট টাকা বয্েয় pকl েনয়া হয়। e pকেl eশীয় unয়ন বয্াংক (eিডিব) সােড় পাঁচ েকািট টাকা
সহায়তা িদেয়েছ। সবর্েশষ তথয্ aনযুায়ী pকেlর agগিত মাt দশিমক 61 শতাংশ হেয়েছ।
aথর্াৎ agগিত eক শতাংেশর িনেচ। টাকার aে  সরকািরভােব 16 লাখ টাকা বয্য় হেয়েছ। তেব দাতা
সংsার aথর্ বয্য় হয়িন। জেুনর মেধয্ pকেlর কাজ েশষ হoয়ার কথা। e িহসােব আগামী 11 মােস 99
শতাংশ কাজ েশষ করেত হেব।
বাংলােদশ  িসিকuিরিট  ekেচ  কিমশেনর  সkমতা,  ের েলটির  কাযর্kেমর  দkতা  বািড়েয়  সূkভােব
পিরচালনার জনয্ e pকl েনয়া হয়। সmpিত aনিু ত e সংkাn eক ৈবঠেক pকl বাsবায়নকারী সংsা
বাংলােদশ  িসিকuিরিট  ekেচ  কিমশেনর  পk  েথেক  বলা  হয়-  চলিত  aথর্বছের  আiিসিট  aেটােমশন
িসেsম kয় o sাপন করা হেব।
aনয্িদেক, বতর্ মান পুিঁজবাজার িনেয় িবিনেয়াগকারীরা হতাশায় ভুগেছন। পিলিসর িদক েথেক নানা েচ ার
পরo eর unয়ন সmব হেc না। সংি েদর মেত, িবিনেয়াগকারীরা পুিঁজবাজার িনেয় হতাশ থাকেলo eর
unয়েন বাsবায়নকারী সংsা েলার কাজ চলেছ িটেমতােল।
বীমা খাত unয়ন : বীমা খাত কাযর্করভােব পিরচালনার লেkয্ বীমা unয়ন কতৃর্ পেkর (আiিডআরe)
সামথর্য্ বাড়ােনা, বাংলােদশ বীমা eকােডিম আধুিনকায়ন o রা ীয় মািলকানাধীন সাধারণ বীমা o জীবন
বীমা কেপর্ােরশনেক আরo শিkশালী, pািত ািনক দkতা o কাযর্কািরতা বাড়ােত pকl েনয়া হয়। eর
বয্য় 85 েকািট টাকা ধরা হেয়েছ।
আগামী জেুনর মেধয্ eর কাজ েশষ হoয়ার কথা। e pকেl সরকািরভােব 92 লাখ টাকা বয্য় হেয়েছ। e
কমর্সূিচর agগিত হেয়েছ সরকাির বয্েয় 1 শতাংশ o সহায়তা খােত 1 দশিমক 56 শতাংশ। বীমা খােতর
unয়ন pকেlর কাযর্kম ধীরগিতেত হেc।
e খােত eখনo হযবরল aবsা। বীমা খাত িনেয় gাহকেদর aিভেযােগর সীমা েনi। pিতিট gাহক বীমা
খাত িনেয় aসেnাষ pকাশ কেরন।
আিথর্ক  খাত  unয়ন  :  বাংলােদেশর  আিথর্ক  বাজার  কাঠােমার  িবকাশ,  িনয়ntণ  o  তttাবধায়েনর
সkমতা  unয়েন  eকিট  pকl েনয়া  হয়।  e  খােত  চলিত  aথর্বছের  34  েকািট  টাকা  বরাd  রাখা  হয়।
aথর্বছেরর pথম 3 মােস 96 লাখ টাকা বয্য় হেয়েছ।
pকেlর agগিত হেয়েছ দiু দশিমক 83 শতাংশ। e টাকা বয্েয় আটজন uপেদ া িনেয়াগ করা হেয়েছ।
আরo দিুট পেথ িনেয়াগ pিkয়াধীন আেছ। eছাড়া আiিট পয্ােকজ kেয়র চুিk sাkর হেয়েছ। e pকl
বাsবায়ন করেছ বাংলােদশ বয্াংক।
ৈতির েপাশাক িশেlর িনরাপtা সংsার pকl : বাংলােদশ বয্াংেকর মাধয্েম e pকl gহণ করা হয়।
iuেরাপীয় iuিনয়েনর েকeফডিbu eর aথর্ায়ন করেছ। মলূত েপাশাক খােতর কমর্ীেদর কমর্ পিরেবশ
unয়ন,  িনরাপtা  িনি ত,  িশl  pিত ান েলােক  পিরেবশবাnব  কের  গেড়  েতালা  o  aবকাঠােমা
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ভারpাp সmাদক : সাiফুল আলম, pকাশক : সালমা iসলাম
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unয়েনর লেkয্ কািরগির সহায়তা িদেত e pকl েনয়া হয়।
চলিত aথর্বছের e pকেl 60 েকািট টাকা বরাd েদয়া হয়। eর পুেরাটাi দাতােদর সহায়তার aংশ। িকn
pথম 3 মােস eক টাকাo বয্য় হয়িন। e
িবষেয় বাংলােদশ বয্াংেকর পk েথেক বলা হয়- বরাd aেথর্র aথরাiেজশন পাoয়া েগেছ। aথর্ ছােড়র
কাযর্kম চলেছ। pকেlর জনয্ আiিট েকনাকাটার কাজ চূড়াn পযর্ােয় আেছ।
kুd  o  মধয্  uেদয্াkা  unয়ন  pকl  :  ঢাকা  o  ঢাকার  আশপােশ  েছাট  o  মধয্ম  পযর্ােয়র  kিটর
িশl েলােক সহায়তার লেkয্ e pকl েনয়া হয়। চলিত aথর্বছের e pকেlর আoতায় সােড় 12 েকািট
টাকা বরাd েদয়া হয়। e টাকার পুেরাটা েদেব eিডিব। eখােত pথম 3 মােস মাt 10 লাখ টাকা বয্য়
হেয়েছ। জেুনর মেধয্ পুেরা টাকা বয্য় করেত হেব।
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