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স য়পে র িবি র পিরমাণ িতন ভােগর এক ভাগ হেয় গেছ। চলিত ২০১৯-২০ অথবছেরর থম িতন মােস ( লাই- সে র) ৪ 
হাজার ৭০০ কা  টাকার স য়প  িবি  হেয়েছ। অথচ আেগর অথবছেরর একই সমেয় এই িবি র পিরমাণ িছল ১৩ হাজার ৪১২ 
কা  টাকা। সই িহসােব এ বছর স য়পে র িবি  আেগর বছেরর চেয় ৬৫ শতাংশ কেম গেছ। জাতীয় স য় অিধদ র ও 

বাংলােদশ াংক ে  এ ত  জানা গেছ। েলা জানায়, িতন মােসই স য়পে র িনট িবি  কেমেছ ৮ হাজার ৪১৪ কা  
টাকা। গত ১০ বছেরর মে  স য়প  িবি েত এই িন  বণতা এবারই থম। তেব স য়প  িবি র এই কেম যাওয়ােক 
ইিতবাচকভােবই দখেছন বসরকাির গেবষণা সং া পিলিস িরসাচ ইনি উেটর (িপআরআই) িনবাহী পিরচালক আহসান এইচ 
মন র। থম আেলা ক িতিন বেলন, এেত সরকােরর দ য় কমেব। অব  বাড়েব াংকঋণ। াংকঋণ ি র আশ ার সে  
স য়প  িবি  কমার স ক জানেত চাইেল আহসান মন র বেলন, স ক তা রেয়েছই। তেব লত াংকঋণ বাড়েব রাজ  
আদায় পিরি িত ভােলা না হওয়ার কারেণ। আেগর অথবছর েলােত িবি  হওয়া স য়পে র দ ও আসল পিরেশােধর পর যা 
অবিশ  থােক, তােকই বলা হয় িনট িবি । এই অথই সরকাির কাষাগাের জমা হেয় থােক। স য় অিধদ েরর  জানায়, চলিত 
অথবছেরর থম িতন মােস মাট িবি  হয় ১৭ হাজার ৪২১ কা  টাকা, যা থেক ল ও দ পিরেশাধ বাবদ য় হেয়েছ ১২ হাজার 
৭২৫ কা  টাকা। অথ ম ণালেয়র অথ িবভােগর শীষ পযােয়র কমচারীরা বলেছন, চার কারেণ গত ১ লাই থেক স য়পে র 
িবি  কমেছ। কারণ েলা হে , স য়প  কনার ে  বা তা লকভােব কর শনা করণ ন র ( আইএন) থাকা, াংক িহসাব 
খালা, অনলাইেন আেবদন করা এবং অেথর উৎস স েক িববরণ দওয়া। 

চলিত অথবছেরর থম িদন ১ লাই থেক কনার ে  অনলাইন প িত চা  হেয়েছ। একই িদন থেক বা তা লক করা হেয়েছ 
আইএন ও াংক িহসাব। এ ছাড়া একক ি র ে  ৬০ লাখ টাকার বিশ স য়প  িকনেত না পারা এবং ৫ লাখ টাকার বিশ 

িবিনেয়াগ হেলই উৎেস কর ১০ শতাংশ কেট রাখার িনয়ম করার কারেণও িনট িবি  কেমেছ বেল মেন করেছন ত রা। অথ 
িবভােগর কমচারীরা আরও বেলেছন, গত ১ লাই থেক অনলাইেন স য়প  কনা ও নগদায়েনর জ  অথ িবভাগ য ‘জাতীয় 
স য় ি ম অনলাইন ােনজেম  িসে ম’ নােম এক  কম িচ চা  কেরেছ, তারই ইিতবাচক ফল হে  এই িবি  কেম যাওয়া 
এবং এটাই ত রা চেয়িছেলন। স য় অিধদ েরর িবিভ  পযােয়র কমচারীেদর সে  কথা বেল জানা গেছ, িনেজেদর আিথক প  
িবি  কেম যাওয়ার বণতায় ত রা ব একটা িশ নন। তেব ত রা চান, ত াহেকরাই স য়পে র উ  দ ভাগ ক ক। স য় 
অিধদ েরর আিথক প  স য়প  িবি  হয় দেশর ৭৫  স য় েরা, বাংলােদশ াংক ও এর শাখা অিফস এবং ডাকঘেরর 
মা েম। িবি  কমার িবষেয় জানেত চাইেল অিধদ েরর মহাপিরচালক সাম াহার বগম এ িবষেয় কােনা কথা বলেত রািজ 
হনিন। অথ িবভােগর নগদ ও ঋণ ব াপনা কিম  (িসিডএমিস) ব বার বেলেছ, স য়পে র কারেণ আিথক খাত বড় ধরেনর 
সম ার েখ পেড়েছ এবং নগদ ও ঋণ ব াপনায় িঁক তির হেয়েছ। এমনিক স য়পে র ত াহক কারা, তা-ও এত িদন 
সরকার জানত না। কম িচ র কারেণ সরকার াহকেদর স েক এখন জানেত পারেব। সরকােরর কােছ পির ণ িহসাব আসেত 
যিদও ২০২৪ সােলর ৩০ ন পয  সময় লাগেব। চার ধরেনর স য়পে  এখেনা গড় েদর হার ১১ শতাংেশর মেতা। সরকার অব  

েদর হার কমােনায় কােনা হাত দয়িন। অথ িবভােগর এক  িহসােব দখা যায়, ১০ বছের সরকার ১ লাখ কা  টাকার বিশ 
স য়পে র দ পিরেশাধ কেরেছ। 


