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ব্র্যাক ইউতিভাতিটির সতমিাসর বক্তারা িতুি বযাংক প্রসয়াজি সিই

তিজস্ব প্রততসবদক

 সদসল িতুি সকাসিা বযাংসকর প্রসয়াজি সিই। সদসল বতি মাসি রাষ্ট্রায়ত্ত ও সবরকাতর বযাংক তমস সয কয়টি বযাংক আসে তা অথিিীততর
তবচাসর যসথষ্ট বস মসি কসরি সদসলর অথিিীতততবদরা। তাসদর মসত িতুি বযাংক স সুদর ার বাড়সব মূযস্ফীততসকও বাতড়সয়

সদসব। এটা ামতগ্রক অথিিীততসক আরও চাসে সেসব। গতকা ব্র্যাক ইউতিভাতিটির তবজসি ক্লাব আসয়াতজত সে অব
মযাসরাইসকািতমক াউ টু তক্লি আে’ লীিক আসাচিা অিষু্ঠাসি এব কথা বসি বক্তারা।
অিষু্ঠাসি বা য় এমতিসতই অথিিীততসত সয চাে রসয়সে সগসুা কমাসত সবরকাতর খাসত ঋসণর প্রবতৃি কমাসিা রকাসরর বযাংক ঋণ

কমাসিা ভতুি তক কতমসয় আিা জরতুর। সলয়ারবাজার সথসক অথি ংগ্র তকংবা ববসদতলক ংস্থার মাধ্যসম অথিায়ি কসর কুইক সরন্টা

খাসত অথিায়ি করা সযসত োসর। এ োড়া বুোতিক সোরাম গঠসির মাধ্যসম ট্রািতজট ইযুর তবসয় তিান্ত সিয়া সযসত োসর।
আসাচিায় প্রধ্াি অতততথ তেসি তত্ত্বাবধ্ায়ক রকাসরর াসবক উেসদষ্টা ড আকবর আত খাি। বক্তবয রাসখি তত্ত্বাবধ্ায়ক
রকাসরর াসবক উেসদষ্টা এতবএম তমর্জ্িা আতজজু ইাম েতরকল্পিা মন্ত্রণাসয়র াধ্ারণ অথিিীতত তবভাসগর দয লামু ইাম
ব্র্যাক তবশ্বতবদযাসয়র তবজসি সু্কসর েতরচাক অধ্যােক মামিুরু রলীদ তবশ্বতবদযাসয়র উে উোচাযি ড সগাাম ামদাতি েতকর

প্রমখু।
ড আকবর আত খাি বসি অথিমন্ত্রীর অসিক ভু েদসিসের মসধ্য িতুি বযাংক গঠসির তিান্তও একটি ভু েদসিে। িতুি

বযাংক স্থােসির মাধ্যসম বযাংকগসুার মসধ্য অসতুক প্রততসযাতগতা বাড়সব। েস আমািত বাজাসর সুদর ার বাড়সব। এসত প্রদািকৃত
সুদর ার এবং আমািসতর সুদর াসরর মসধ্য োথিকয বাড়সব।
বতিমাসি ামতগ্রক অথিনিততর চাসের জিয অথিমন্ত্রীর অবাস্তব এবং অস্বচ্ছ বাসজট প্রণয়িই দায়ী কসরসেি আকবর আত খাি। তততি
বসি অথিমন্ত্রী সেলকৃত বাসজসট বতণিত প্রসজকলিগসুা বাস্তবায়িসযাগয িয়। রকাসরর বাসজট প্রণয়সি োবতক মতামতসক উসেিা করা

োড়াও তততি তার বাসজসট তথয প্রদাসি অস্বচ্ছতার েতরচয় তদসয়সেি। েস সকাসিা তভলি তিসয় রকার এসগাসত োরসে িা। এসত
রকার জিগসণর কাসে তিবিাচিী ওয়াদা েূরণ করসত োরসে িা এ জিয জিগণ রকাসর ওের আস্থা ারাসচ্ছ বস জািাি তততি।
এতবএম তমর্জ্িা আতজজু ইাম ামতগ্রক অথিিীততর চাসের তবসয় বসি উচ্চ মূযতস্থতত ববসদতলক মদু্রার াসরর অবিমি অতস্থততলী

সলয়ারবাজার এবং সুদর াসরর ঊর্ধ্িমতুখতার কারসণই বাংাসদসলর ামতষ্টক অথিিীতত চাসের মসুখ রসয়সে। সলয়ারবাজার তস্থততলী
করসত িততেূরণ স্থায়ী সকাসিা মাধ্াি িয় বস জািাি তততি। তততি বসি রকার এ কাজটি করস তবতিসয়াগকারীসদর মসধ্য

একসেসেলি সবসড় যাসব। েস তারা বাজাসরর োন্ডাসমন্টা তবয়গসুা িা বসুে তবতিসয়াগ করসব। এসত স্থায়ী সকাসিা মাধ্াি আসব
িা।


