
   

      

dত কাযর্কর করেত aথর্মntীেক িনেদর্শ * সুদহার কমােনার পেk-িবপেk দiু মntীর যুিkতকর্  *
eককভােব বড় িঠকাদারেদর কাজ নয়
pকাশ : 06 নেভmর 2019, 00:00 | িpn সংsরণ

কেঠার িনেদর্শনার পরo বয্াংক ঋেণর সুদ 9 শতাংশ না হoয়ায় aসেnাষ pকাশ কেরেছন pধানমntী েশখ
হািসনা। eিট  dত কাযর্কর করেত aথর্মntী আ হ ম মsুফা কামালেক িনেদর্শ িদেয়েছন িতিন।
ম লবার  জাতীয়  aথর্ৈনিতক  পিরষেদর  িনবর্াহী  কিমিটর  (eকেনক) ৈবঠেক  aিনধর্ািরত  আেলাচনায়  e
িনেদর্শ েদন pধানমntী। eর আেগ সুেদর হার কমােনার পেk-িবপেk যুিkতেকর্  জিড়েয় পেড়ন aথর্মntী আ
হ ম মsুফা কামাল o ভূিমমntী সাiফুjামান েচৗধুরী।
eরi পিরেpিkেত pধানমntী বেলেছন, সব পkেক িনেয় ৈবঠক কের সুদহার ‘িসে ল িডিজেট (eক a )’
নািমেয় আনার  েয  িনেদর্শনা  রেয়েছ তা  বাsবায়েনর  uেদয্াগ  িনেত  হেব। ৈবঠক  সূেt জানা  েগেছ  eসব
তথয্।
pধানমntী  েশখ  হািসনার  সভাপিতেt  eনiিস  সেmলন  েকেnd  eকেনক  ৈবঠক  aনিু ত  হয়।  ৈবঠেকর
eকািধক  সূt  যুগাnরেক  আরo  জানায়,  eককভােব  ধু  বড়  িঠকাদাররা  যােত  কাজ  না  পায়  েস  জনয্
পাবিলক pিকuরেমn ল (িপিপআর) সংেশাধেনর িনেদর্শ িদেয়েছন pধানমntী।

  হািমদ-uজ-জামান
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যুবলীগ েনতা িজ েক শামীম েgফতার হoয়ার পর তার হােত থাকা সরকাির aেনক pকেlর কাজ আটেক
েগেছ। eমন েpkাপট িবেবচনা কের েছাট eবং নতুন িঠকাদাির pিত ান েলােক কাজ পাoয়ার সুেযাগ
কের েদয়ার জনয্ িনেদর্শ িদেয়েছন pধানমntী। তেব িতিন বেলন, কােজর ণগত মান িঠক রাখেত হেব।
সূt আরo জানায়, eকেনেক eকিট pকl aনেুমাদেনর সময় েসিট gহেণ কতটুk লাভ হেব- েস সmেকর্
িবsািরত  আেলাচনা  হয়।  e  সময়  pধানমntীেক  uেdশ  কের  মিntপিরষদ  সিচব  খnকার  আেনায়া ল
iসলাম বেলন, আমরা সব pকেlর েkেt েয টাকাটা বয্য় কির, েসিট পরবতর্ীকােল কী ধরেনর লাভ হেব
(েবিনিফট  কs েরিশo), তা িহসাব করার সময় 12 শতাংশ সুদ িহেসেব ধের থািক।
িকn আপনার িনেদর্শনামেতা যিদ 9 শতাংশ বয্াংক ঋেণর সুেদর হার কাযর্কর হেতা, তাহেল আমরাo 9
শতাংশ  ধের  িহসাব  করেল  aেনক  েবিশ  লাভ  েদখােনা  সmব  িছল।  e  সময়  pধানমntী  9  শতাংশ  সুদ
কাযর্কর না হoয়ায় aসেnাষ pকাশ কেরন।
oi সময় aথর্মntী আ হ ম মুsফা কামাল 9 শতাংশ সুদহার dত কাযর্কর হoয়া pেয়াজন বেল মত িদেয়
pধানমntীর বkেবয্র সমথর্ন জানান। eেত িকছুটা আপিt েতােলন ভূিমমntী সাiফুjামান েচৗধুরী। িতিন
বেলন, িসে ল িডিজট সুদহার কাযর্কর আমরা কীভােব করব?

েকননা  eিট  করেত  েগেল  gাহকেদর  কাছ  েথেক  6  শতাংশ  সুেদ  আমানত  সংgহ  করেত  হয়।  eর  সে
বাড়িত  খরচ রেয়েছ 3 শতাংশ। িকn  6  শতাংশ সুেদ আমানত পাoয়া যায় না। e সময় তার কথায়
‘েভেটা’ িদেয় aথর্মntী জানেত চান িতন শতাংশ িকেসর খরচ?

e সময় দ’ুজন যুিkতেকর্  জিড়েয় পেড়ন। তখন pধানমntী 9 শতাংশ সুদ dত কাযর্কর করেত e সmিকর্ ত
সমসয্া সমাধােন aথর্মntীেক িনেদর্শ েদন।
pস ত, pধানমntীর িনেদর্শনামেতা গত বছেরর 1 জলুাi েথেক সব বয্াংেকর ঋেণ সুদ 9 শতাংশ কাযর্কর
করার কথা িছল। িকn না হoয়ায় oi বছেরর 9 আগs বয্াংক সংি  সব পkেক িনেয় ৈবঠক কেরন
aথর্মntী।
েসখােন ei সুদহার কাযর্কেরর িবষেয় তািগদ েদয়া হেলo পরবতর্ীকােল কােজর কাজ িকছুi হয়িন। eর
আেগ গত বছেরর জলুাi েথেক আমানেত সেবর্াc 6 eবং ঋেণ সেবর্াc 9 শতাংশ সুদ কাযর্কেরর েঘাষণা
েদন বয্াংক মািলকরা।
eর পূবর্শতর্  িহেসেব তারা 5িট সুিবধা আদায় কের েনন। eর মেধয্ রেয়েছ বয্াংেকর কর কমােনা, নগদ জমা
সংরkণ (িসআরআর) কমােনা, সরকাির আমানেতর aেধর্ক েবসরকাির বয্াংেক রাখা, েরেপা েরট কমােনা
eবং ঋণ-আমানত aনপুাত (eিডআর) সমnয়সীমা দফায় দফায় বাড়ােনা।
e  ছাড়া  টানা  9  বছর  বয্াংেকর  পিরচালক  থাকা  o  eক  পিরবােরর  4  জনেক  বয্াংেকর  পষর্েদ  থাকার
সুেযাগo  কের  েদয়  সরকার।  সব  সুিবধা  iিতমেধয্  েভাগ  করা   করেলo  নয়-ছয়  সুদহার  কাযর্কর
কেরিন aিধকাংশ বয্াংক।
আেগ েথেক কেয়কিট খােত কম সুদ িছল েস েলােকi কাযর্কর বেল uপsাপন কেরেছ কেয়কিট বয্াংক।
তেব eকেনক ৈবঠক েশেষ িbিফংেয় বয্াংক সুদহার সংkাn েকােনা তথয্ জানানিন পিরকlনামntী eমe
মাnান।
তেব  িতিন  pধানমntীর  েবশ  িকছু  িনেদর্শনার  কথা  তুেল  ধেরন।  পিরকlনামntী  বেলন,  dত  পাবিলক
pিকuরেমn ল (িপিপআর) সংেশাধেনর জনয্ আieমiিডেক িনেদর্শ িদেয়েছন pধানমntী।
িতিন (pধানমntী) বেলেছন, িবদয্মান িপিপআর aনুযায়ী eখনকার েয িনয়ম eেত বড় িঠকাদাররাi ধু
কাজ পােcন। eখন েদখেত হেব েছাট eবং নতুন িঠকাদাররাo েযন কাজ পায়। দরপেt েছাট িঠকাদাররা
aংশ িনেল pিতেযািগতা বাড়েব।
তেব কােজর মান িঠক  রাখেত হেব। e  ছাড়া  dত pকl  েশষ করেতo িনেদর্শ িদেয়েছন  pধানমntী। e
pসে  িতিন বেলেছন, pায়i আgহ িনেয় pকl পাস করা হয়, দালানেকাঠা িনমর্াণ করা হয়। তারপর আর
বািক কাজ হয় না।
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ভারpাp সmাদক : সাiফুল আলম, pকাশক : সালমা iসলাম

pকাশক কতৃর্ ক ক-244 pগিত সরিণ, kিড়ল (িব েরাড), বািরধারা, ঢাকা-1229 েথেক pকািশত eবং
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© সবর্st stািধকার সংরিkত 2000-2019 | ei oেয়বসাiেটর েকােনা েলখা, ছিব, aিডo, িভিডo
aনুমিত ছাড়া বয্বহার েবআiিন।

জনবল েনi, aথবা যntপািত েনi- eসব aজহুাত িদেয় কাজ েশষ করা হয় না। pধানমntী আরo বেলেছন,
েয আgহ িনেয় আপনারা pকেlর কাজ  কেরন, eকi আgহ িনেয় আপনারা দয়া কের বািক কাজ েলা
েশষ করেবন।
পিরকlনামntী আরo জানান, েদেশর েছাট নদী েলােত aেহতুক েসতু িনমর্াণ না করার িনেদর্শ িদেয়েছন
pধানমntী েশখ হািসনা।
িতিন বেলেছন, eমিনেতi নদী েলা ভরাট  হেয় যােc। তার oপর যিদ  aেহতুক েসতু িনমর্াণ করা হয়,
তাহেল আরo সমসয্া হেব। তাi েসতু িনমর্ােণ সাবধান হেত হেব।
eছাড়া যেশার-খুলনা সড়েকর কাজ দীঘর্িদেনo েশষ না হoয়ায় িবরিk pকাশ কেরেছন pধানমntী। সড়ক
পিরবহন o েসতুমntী oবায়দলু কােদরসহ সংি েদর dত কাজ েশষ করার িনেদর্শ িদেয়েছন িতিন।
পিরকlনামntী বেলন, eখন েথেক নতুন রাsা করার েচেয় িবদয্মান রাsা েলা, িবেশষ কের, আnঃেজলা
সড়ক েলা আnজর্ ািতক মােনর বা চার েলন eবং pশs করা হেব। eিট সরকােরর নীিত।
েকননা রাsা aেনক হেয়েছ। e েলােক eখন সংsার, pশsকরণ বা চার েলেন unীতকরণ জ ির। তেব
eেকবােরi েয নতুন সড়ক হেব না তা নয়, e েkেt িবেশষ সাবধানতা aবলmন করেত হেব।
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