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ববসরকানর নবনিয় াগ বৃনির নিয়দেশিা বিই 
-নির্জ্ো আনজজুল ইসলাি 

 

সায়বক তত্ত্বাবধা ক সরকায়রর উপয়দষ্টা নির্জ্ো আনজজুল ইসলাি বয়লয়েি, দীর্েনদি ধয়রই আ  
ববষিয বাড়য়ে। সরকানর নিয়সয়বই ২২ শতাাংয়শর ববনশ দানরদ্র্য সীিার নিয়ে। ১০ বের ধয়র 
দানরদ্র্য নবয়িােয়ির িার কিয়ে। ববসরকানর নবনিয় াগ কীভায়ব বাড়য়ব তার নিয়দেশিা বিই। 
বায়জয়ে বযাাংনকাং খায়ত িতুি লুেপায়ের সুনবধা বদয়ব। গতকাল রাজধািীর িিাখালীয়ত ব্র্যাক 
বসন্টায়র এক অিুষ্ঠায়ি নতনি এসব কথা বয়লি। বায়জে পর্োয়লােিার অাংশ নিয়সয়ব এ অিুষ্ঠায়ির 
আয় াজি কয়র ব্র্যাক নবশ্বনবদযাল । নির্জ্ো আনজজ বয়লি, বায়জয়ে কৃনষ বীিা এবাং তরুণয়দর 
জিয নবয়শষ ফান্ড গঠি করার নসিান্ত ইনতবােক। তয়ব এ দুনে নসিান্ত োড়া সবই গড়পড়তা 
আয়লােিা এবাং বসয়কয়ল। নতনি বয়লি, বাাংলায়দয়শর বায়জয়ের ত্রুনে িয়ে, র্া লক্ষ্যিাত্রা থায়ক, 
তা বাস্তবা ি িা িও া। এবারও তার বযনতক্রি ি । লক্ষ্যিাত্রা পূরণ নিয়  নবয়শষ বকায়িা বাতো 
বিই। ববসরকানর খায়তর নবনিয় ায়গ বর্ স্থনবরতা, তা দূরীকরয়ণ সুস্পষ্ট বকায়িা নদকনিয়দেশিা 
বিই। নঠক আয়গও নেল িা। অথে এ খায়তর নবনিয় াগ বাড়ায়িাই এখি বড় েযায়লঞ্জ। বযাাংনকাং 
খায়তর সিসযা দীর্েনদয়ির। িাজার িাজার বকানে োকা উধাও িয় য়ে বযাাংক বথয়ক। িািুষ আস্থা 
িানরয়  বফলয়ে। এ খায়তর সিসযা দূরীকরয়ণ বকায়িা নিয়দেশিা রাখা ি নি এবায়রর বায়জয়ে। 



তার িায়ি সিসযা নজইয় ই থাকয়ে। অনিোকৃত বখলানপয়দর নবয়শষ সুনবধা বদও ার কথা বর্াষণা 
করা িয় য়ে। 

নকন্তু ইোকৃত আর অনিোকৃত বখলানপ পাথেকয কীভায়ব করয়ব। এো বযাাংক খায়ত িতুি 
লুেপায়ের সুনবধা বদয়ব। আদালয়ত নরয়ের কারয়ণ বর্ োকা আেয়ক আয়ে তা কীভায়ব আদা  
িয়ব। বযাাংনকাং কনিশি করার দরকার বিই। দৃঢ়ভায়ব বাাংলায়দশ বযাাংক পদয়ক্ষ্প নিয়লই অয়িক 
সিসযার সিাধাি িয়  র্ায়ব। সায়বক উপয়দষ্টা বয়লি, ক্রিবধেিাি আ  ববষিয কনিয়  আিা এবাং 
দানরদ্র্য নবয়িােয়ি সুস্পষ্ট বকায়িা বাতো বিই। অথে বেকসই অথেিীনত গয়ড় তুলয়ত িয়ল আ  
ববষিয নিয়  এখিই উপরু্ক্ত নসিান্ত বিও ার কথা। তাোড়া বাাংলায়দশ এখি নিম্ন িধযি আয় র 
বদশ এবাং দনরদ্র্ই এখি বড় েযায়লঞ্জ। সািানজক নিরাপত্তা কিেসূনেয়ত বরাদ্দ ও আওতা বাড়ায়িা 
িয় য়ে। এো ভায়লা নদক। নকন্তু এ খায়ত অয়িক অনি ি ি  এো সম্পয়কে সয়েতি থাকা উনেত। 
তরুণ উয়দযাক্তায়দর জিয ১০০ বকানে োকার বরাদ্দ কীভায়ব বয  িয়ব তার নদকনিয়দেশিা বিই। 
কৃনষ বীিা নিয়  বধাোঁ াশা বতনর করা িয় য়ে। বক নপ্রনি াি বদয়ব। কীভায়ব েলয়ব বস সম্পয়কে 
স্পষ্ট পনরকল্পিা থাকয়ত িয়ব। 

 

 


