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দেশে আরও ব্াাংশকর প্রশয়াজন রশয়শে -অর্থমন্ত্রী
প্রকাবেত: বুধবার ১৩ বিশেম্বর ২০১৭ | বপ্রন্ট োংস্করণ

স্টাফ বরশ াটথার : অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুবহত বশলশেন, দেশে ব্াাংশকর োংখ্্া বাড়শল দকান েমস্য দনই।
দেশে আরও ব্াাংশকর প্রশয়াজন রশয়শে। এখ্নও ৩ দকাবট মানুষ ব্াাংবকাং দেবার বাবহশর রশয়শে। এশের ব্াাংবকাং
দেবার আওতায় আনশত হশব।
গতকাল মঙ্গলবার েবিবালশয় বাাংলাশেে দটক্সটাইল ববশ্বববে্ালয় ও ইস্ট ওশয়স্ট ববশ্বববে্ালশয় এবক্সবকউবট
দিশ ল শমন্ট দেন্টার (ইবিবে) স্থা শনর জন্য েমশ াতা স্মারক ও িুবি স্বাক্ষর অনুষ্ঠাশন অর্থমন্ত্রী এ কর্া বশলন।
এ েময় বাাংলাশেে ব্াাংশকর োশবক গবনথর ও ইস্ট ওশয়স্ট ববশ্বববে্ালশয়র দবািথ অব ট্রাবস্টশজর দিয়ারম্ান ি.
দমাহাম্মে ফরােউবিন, অর্থ েবিব মুেশলউবিন দিৌধুরী, বাাংলাশেে দটক্সটাইল ববশ্বববে্ালশয়র ব বে অধ্া ক
মাসুে আহশমে, ইস্ট ওশয়স্ট ববশ্বববে্ালশয়র ব বে অধ্া ক এম এ েহীদুল হক, প্রকল্প বরিালক ও অর্থ
মন্ত্রণালশয়র অবতবরি েবিব আব্দুর রউফ তালুকোরেহ োংবিষ্টরা উ বস্থত বেশলন।
অনুষ্ঠাশন ববব ন্ন বেল্পপ্রবতষ্ঠাশনর জন্য বনবথাহী এবাং মধ্ম র্থাশয়র েক্ষ জনবল ততবরর প্রবেক্ষশণর জন্য ২২ দকাবট
৩৯ লাখ্ ৩৮ হাজার টাকার দুবট ৃর্ক িুবি স্বাক্ষর হয়। প্রকল্প বরিালক এবাং ইস্ট ওশয়স্ট ববশ্বববে্ালয় ও
বাাংলাশেে দটক্সটাইল ববশ্বববে্ালশয়র ব বে বনজ বনজ প্রবতষ্ঠাশনর শক্ষ িুবিশত স্বাক্ষর কশরন।
অনুষ্ঠাশন জানাশনা হয়, মধ্ম এবাং বনবথাহী ব্বস্থা নার দক্ষশে েক্ষ জনবশলর অ াশব দেশের উশেখ্শর্াগ্ কশয়কবট
খ্াশত প্রায় ২ লাখ্ ববশেেী কমথী কাজ করশেন। এশত প্রবতবের প্রায় ৫ হাজার দকাবট টাকা দেে দর্শক বাইশর িশল
র্াশে।
অর্থ মন্ত্রণালয় েূশে জানা দগশে, বস্কল ফর এমপ্লয়শমন্ট ইনশ স্টশমন্ট দপ্রাগ্রাম (এেইআইব ) প্রকল্পবট এবেয়ান
উন্নয়ন ব্াাংশকর (এবিবব) এবিএফ ঋণ, সুইে এশজবি ফর দিশ ল শমন্ট এন্ি দকাঅ াশরেশনর (এেবিবে)
অনুোন এবাং বাাংলাশেে েরকাশরর বনজস্ব েম্পশে বাস্তাবাবয়ত হশে। ২০১৪-২০২০ দময়াশে েক্ষতা উন্নয়শন ৫ লাখ্ ২
হাজার জনশক েক্ষতা উন্নয়ন প্রবেক্ষণ দেওয়া হশব। দর্খ্াশন প্রবেক্ষণপ্রাপ্তশের মশধ্ ৭০ েতাাংে প্রবেক্ষণার্থীশক োংবিষ্ট
বেল্প োংগঠশনর আওতা ুি প্রবতষ্ঠাশন িাকবর দেওয়ায় েহায়তা করা হশব।
অর্থমন্ত্রী বশলন, আমাশের দেশে এখ্ন বব ুল বরমাণ ববশেেী কাজ করশে। এশত দর্ অর্থ ব্য় হশে তা দেশের
কাশজ লাগশে না। আমরা বনশজরাই েক্ষতা অজথন করশত ারশল তা দেশের অর্থননবতক প্রবৃবিশক আশরা গবতেীল
করশব।
দেশে ব্াাংশকর োংখ্্া বাড়শল দকাশনা েমস্যা হশব না বশল মন্তব্ কশর অর্থমন্ত্রী বশলন, দেশের দপ্রক্ষা শট আরও
ব্াাংক প্রশয়াজন।
অর্থমন্ত্রী বশলন, নতুন বতনবট ব্াাংশকর অনুশমােন দেয়ার প্রবিয়া িলশে। কারণ দেশে েব জনগণশক ব্াাংবকাং দেবার
আওতায় আনশত আরও ব্াাংশকর প্রশয়াজন রশয়শে।
বতবন বশলন, ব্াাংকগুশলাশক একী ূত করার বববধববধান রশয়শে। দেটাশক র্ুশগা শর্াগী করা হশে। দর্েব ব্াাংক
একী ূত হশত িায়, বনয়মানুর্ায়ী তারা একী ূত হশত ারশব।
একবট গ্রু দেশের কশয়কবট ব্াাংশকর বনয়ন্ত্রশণ বনশয়শে এমন অব শর্াগ প্রেশঙ্গ অর্থমন্ত্রী বশলন, ববষয়বট আমাশের
নজশরও রশয়শে। একবট াবটথ মাশকথট দর্শক বড় অাংশকর ঋণ বনশয় ব্াাংশকর বনয়ন্ত্রণ বনশে। ববষয়বট আমরা খ্বতশয়

দেখ্বে।
ি. দমাহাম্মে ফরােউবিন বশলন, েরকার দেশে েক্ষ জনবল ততবরশত মশনাবনশবে কশরশে। এটা অত্ন্ত াশলা কর্া।
উশে্াগবট আশরা আশগ দনওয়া উবিত বেল। সুষ্ঠু ব্বস্থা না বনবিত করা দগশল ববে্মান েম্পে বনশয়ই ৫০ েতাাংে
দববে উ াজথন করা েম্ভব। আমাশের দেশে প্রবেবক্ষত দলাশকর দর্ অ াব রশয়শে, আো কবর, েরকাশরর এ উশে্াগ
দে অ াব ূরশণ েক্ষম হশব।

