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$4.5B FRESH INDIAN CREDIT

$1b for Rooppur nuke power plant

Arun Jaitley

Rejaul Karim Byron
Dhaka and New Delhi have signed a $4.5 billion credit agreement with a provision for spending nearly one
fourth of the amount on Bangladesh's first nuclear power plant at Rooppur.
Through this deal, India becomes a party to the civil nuclear programme to be implemented by Russia.
At the signing ceremony of the third Line of Credit (LoC) at the finance ministry yesterday, visiting Indian
Finance Minister Arun Jaitley said this is the biggest-ever credit New Delhi has given to any country.
Seventeen projects have already been identified for implementation under the third LoC.
Of the amount, around $1 billion would be spent on infrastructure development for power evacuation facilities
of Rooppur plant. When the power plant goes into production, a transmission line will be set up to connect it to
the national grid.
Russia is building the plant and also providing a credit of $12 billion for the project.
Finance Minister AMA Muhith and his Indian counterpart oversaw the deal signing in the morning.
“We are passing through an era where the Indo-Bangladesh relations are at its very best. And in the spirit and
environment that exist between our governments, our people and our prime ministers, we have been able to
resolve a lot of issues of the past,” said Jaitley.
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“India sees Bangladesh not merely as a neighbour and a friend… we deeply appreciate the kind of progress and
the pace of progress that Bangladesh has been making in the last several years.”
Before the signing ceremony, the delegations of the two countries, led by the finance ministers, held a closeddoor meeting for an hour.
An official who was present there said the two sides discussed how the three LoCs could be implemented
smoothly.
The Indian side made requests over several issues, including quick implementation of the bridge project over the
Feni river which would be helpful in transporting goods from Chittagong port to seven sister states in India, said
the official.
The Indian side also proposed revival of the railway system that existed during the British period for increasing
connectivity between the two countries.

http://www.thedailystar.net/frontpage/1b-rooppur-nuke-power-plant-1471693

India’s Jaitley shares with Bangladesh ‘benefits’ of cashless economy
Says cash leads to tax evasion, it hurts poor
Business Desk | Published: 22:40, Oct 04,2017 | Updated: 00:23, Oct 05,2017

Finance minister AMA Muhith, India’s finance minister Arun Jaitley, Indian high commissioner to Bangladesh Harsh Vardhan Shringla and Policy Research Institute
chairman Zaidi Sattar are seen at talks on ‘Macroeconomic Initiatives of the Government of India’ organised by PRI and the High Commission of India in Dhaka on
Wednesday. — New Age photo

Describing cash-centric economy as one of India’s great challenges, its finance minister Arun Jaitley on
Wednesday said the current Indian government is working to make India a less-cash market as it leads to
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corruption

and

hurts

the

poor,

reports

United

News

of

Bangladesh.

‘Cash leads to tax evasion, cash leads to shadow economy and cash leads to corruption,’ he said while addressing
a

‘talk’

on

‘Macroeconomic

Initiatives

of

the

Government

of

India’

at

a

city

hotel.

Jaitley said a large part of India’s economy just thrived on cash and when it thrives on cash, the curse of cash
also

exists.

‘One of the great challenges in Indian economy that we always faced was that it was cash-centric economy,’
said the Indian minister adding that India is one of the fastest growing economies in the world over the last three
years.
Therefore, he said, from the very first day in office, the government under prime minister Narendra Modi,
initiatives were taken step by step to take India in the direction of making a less cash market.
He mentioned that they, in the year 2014, discovered that though India had a very large banking network, only
about

58

per

cent

of

Indians

or

Indian

families

are

connected

to

a

banking

system.

And some 42 per cent of the total population was completely outside the financial inclusion, the minister added.
He said the current Indian government took the matter as the very first challenge before them and started working
to

take

these

unbanked

people

into

the

banking

network.

Jaitley said these unbanked people are from ‘rural areas, tribal areas, in geographically more remote areas. There
were people who came from parts of central India which were impacted by left-wing extremism.’
He also said the officials started visiting every house, every family to bring unbanked people into the baking
system that helped India open 300 million bank accounts in both rural and urban areas in three years.
The Indian minister said excessive cash operates against the poor and it deprives the state of revenue and overall
economy.
In countries like India, he said they have seen lot of terror activities that thrived on cash and there have not much
done

in

the

past

to

address

it.

Describing the reform in India, he said these reforms will allow India and its economy grow much faster and
much

greater

way.

‘There

is

lot

of

room

for

improvement.’

At the beginning, Jaitley said there is a very significant collaboration and understanding between Bangladesh
and

India.

He said building of bilateral trust climaxed Bangladesh-India relations, enabling the two neighbours to address
their

nearly

identical

challenges,

adds

Bangladesh

Sangbad

Sangstha.

‘Our roots are common. The identity of our people is very similar. Therefore, I see lots of our challenges are
common.’
Jaitley said bilateral relations developed in the past with the two countries finding their identical roots in the
history

but

in

recent

years

‘it

climaxed’

with

expanding

cooperation

and

understanding.

Jaitley said every year some 1.4million Bangladesh visited as he cited the figure as an example of growing ties.
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The Policy Research Institute (PRI) and the High Commission of India organised the public lecture, also joined
by Bangladesh’s finance minister AMA Muhith while the event was also marked by the launching of online
payment

of

Indian

Visa

Application

Processing

Fees.

Speaking at the lecture, finance minister Muhith said development of information and technology is essential to
take

forward

the

country

and

remove

corruption.

PRI chairman Zaidi Sattar, delivering the concluding remarks at the function, expected India’s macroeconomic
initiatives to yield positive results not only for Indian economy but would ensure its positive spillover effects on
the

Bangladesh

economy

in

view

the

vibrant

bilateral

trade

ties.

Indian high commissioner to Bangladesh Harsh Vardhan Shringla was present on the occasion.

http://www.newagebd.net/article/25457/indias-jaitley-shares-with-bangladesh-benefits-ofcashless-economy

সাম��ক অথনীিত
�
িনেয় আেলাচনায় অ�ণ েজটিল

ভারেতর অথৈনিতক
�
সং�ােরর িকছ� িদক বাংলােদশ �হণ করেত পাের
কূটৈনিতক �িতেবদক | ০১:২৮:০০ িমিনট, অে�াবর ০৫, ২০১৭

ভারেতর অথৈনিতক
�
সং�ােরর িকছ�
িদক বাংলােদশ �হণ করেত পাের
ভারেতর অথনীিতেত
�
বড় ধরেনর
পিরবত�ন এেসেছ। �ায় সব মানুষেক
ব�াংিকং েসবার আওতায় আনা হেয়েছ।
ভত� ি� কর সুিবধা সরাসির দির�রাই েভাগ
করেছ। নগদ অেথর� েলনেদন কিমেয়
কর ফাঁিক েরাধ, দুন�িতর লাগাম েটেন
ধরেত সং�ার কায�ম
�
�� হেয় েগেছ।
ভারতীয় অথনীিতর
�
এসব সং�ােরর িকছ�
িদক বাংলােদশও �হণ করেত পাের বেল
মেন কেরন ভারেতর অথম�ী
�
অ�ণ
েজটিল। িতিন বেলন, আমােদর িশকড়
অিভ�। সাদৃশ� রেয়েছ আমােদর
জনগেণর মেনাভােব। দুই েদেশর অেনক �িতব�কতাও তাই একই ধরেনর।
রাজধানীর েহােটল েসানারগাঁওেয় গতকাল ঢাকা� ভারতীয় হাইকিমশন ও দ� পিলিস িরসাচ� ইনি��টউট অব
বাংলােদশ (িপআরআই) আেয়া�জত ‘ম�াে�াইেকানিমক ইিনিশেয়�টভ অব দ� গভেম�
� অব ই��য়া’ শীষক
�
,
অনু�ােন মূল ব�া িছেলন অ�ণ েজটিল। অনু�ােন িতিন বেলন ভারত িবগত বছর�েলায় েবশ �ুতগিতেতই
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�বৃ�� অজ�ন কেরেছ। েশষ িতন বছের সবেচেয় �ুত অথনীিতর
�
েদশ িহেসেব পিরিচিত েপেয়েছ। সবিকছ�র পরও
,
’। আমরা
ভারেতর অথনীিতেত
�
আমরা েয �িতব�কতার স�ুখীন হেয়িছ তা হেলা ‘নগদ অথেক��ক
�
অথনীিত
�
এ েথেক েবিরেয় আসেত ধােপ ধােপ পদে�প িনেয়িছ।
ভারত সরকােরর আিথক
� অ�ভ��� �মূলক পদে�প স�েক� অ�ণ েজটিল বেলন, ২০১৪ সােল আমরা েদখলাম
,
েয ভারেত িবশাল ব�াংিকং ব�ব�া থাকার পরও মা� ৫৮ শতাংশ ভারতীয় পিরবােরর ব�াংক িহসাব রেয়েছ। বািক
৪২ শতাংশ স�ূণভােব
�
ব�াংিকং ব�ব�ার বাইের। এ ৪২ শতাংেশর েবিশর ভাগই �ামীণ, আিদবাসী ও
েভৗেগািলকভােব �ত�� অ�েলর মানুষ। কীভােব এ ৪২ শতাংশ ভারতীয়েক ব�াংিকং েসবার আওতায় আনা
যায়, েস উেদ�াগ িনলাম আমরা। িক� এ কােজ সবেচেয় বড় �িতব�কতা িছল �িত�ট মানুেষর ঘের ঘের যাওয়া।
এে�ে� ভারেতর সরকাির-েবসরকাির ব�াংক�েলা আমােদর সহেযািগতা কেরেছ। ঘের ঘের যাওয়ার এ
চ�ােল��ট তারা হােত েনয়। �� হয় �িত�ট ঘের যাওয়ার ক�াে�ইন। ব�াংক কমকত�
� ারা বািড় বািড় েগেলন।
এছাড়া িছল আমােদর �ধানম�ীর ‘জন ধন’ পিরক�না। আমােদর এ উেদ�াগ�ট িছল আিথক
� অ�ভ��� �র এক�ট
অংশ। ভারত ১২৫ েকা�ট মানুেষর েদশ। এখােন ২৫ েকা�ট পিরবােরর বাস। এ উেদ�ােগর মাধ�েম আমরা ৩০
েকা�ট ব�াংক িহসাব খুেলিছ। ব�াংক িহসাব�েলা েখালার পর ৭৮ শতাংশ িহসােবই েকােনা অথ � িছল না।
�
েদয়া হেয়িছল,
ভারতীয়েদর ভত� ি� ক েদয়ার অংশ িহেসেব এ ব�াংক িহসাব�েলা সচল রাখেত িকছ� অথ এ�েলায়
যা িছল সামান� অেথর� িক��েত েপনশন নীিত।
সামা�জক সুর�া কমসূ� িচ িনেয় ভারেতর অথম�ী
�
বেলন, উ�য়নশীল অথনীিতর
�
েদশ�েলার মেতা ভারতও তার
জনগণেক পূণভােব
�
সামা�জক সুর�া িদেত পাের না। এ ঘাটিত িনরসেন মানুষেক জানােনা হেলা, মােস ১ �িপ
ি�িময়ােম অথ � রাখেল দুঘটনা
�
ঘটেল ২ লাখ �িপর আিথক
� িন�য়তা পাওয়া যােব। আর �িত মােস ১২ �িপ
ব�াংেক জমা করার িবপরীেত জীবন বীমার সুেযাগ েদয়া হেলা। কেয়ক লাখ ভারতীয় এসব সুেযাগ �হণ করল।
এর সে� �েত�কেক এক�ট কের েডিবট কাড� েদয়া হেলা। েসসে� এসব ব�াংক িহসাব সচল রাখেত িহসােবর
� অ�ভ��� �মূলক কায�ম
�
পিরপূণ � হেলা,
িবপরীেত �াহকেদর সামান� িকছ� ঋণ েদয়া হেলা। যখন এ আিথক
আমােদর সামেন আেরা এক�ট �িতব�কতা চেল এল।
কীভােব এ ব�াংক িহসােব আেরা অেথর� �বাহ বাড়ােনা যায়। কারণ এসব িহসাবধারীর েবিশর ভাগই দির� ে�ণীর।
ভারত সরকােরর আেরক�ট বড় ধরেনর সং�ার ‘আধার কাড�’ চালু। এর ে��াপট উে�খ করেত িগেয় অ�ণ
েজটিল বেলন, ভারেতর েক�ীয় ও রাজ� সরকােরর মাধ�েম দির�েদর ভত� ি� ক সহায়তা েদয়া হয়। সব ভত� ি� কই
মূলত পেণ�র দােম েদয়া হেতা। মূল সমস�া�ট িছল, এ ভত� ি� ক সুিবধা উ�িব� েথেক �� কের িন�িব� সবাই
েপত। যিদও ভত� ি� ক মূলত িন�িব�েদর অিধকার। আমরা িচ�া করলাম, এ ভত� ি� ক�েলা কীভােব সুিনিদ��
মানুেষর কােছ েপৗ�ছােনা যায়? এজন� আমরা এক�ট �কে�র িবষেয় উেদ�াগী হলাম, যা মূলত ‘আধার ন�র’
িহেসেব পিরিচত। এর মাধ�েম ভারতীয়েদর এক�ট কের শনা�করণ ন�র েদয়া হয়। আজেকর িদেন �েত�ক
ভারতীয়েক িনজ িনজ শনা�করণ ন�র িনেত হয়, যােত আঙ�েলর ছাপসহ অন�ান� বােয়ােম��ক-সং�া� তথ�
থােক। এখােন ভারতীয়েদর িতন ধরেনর তথ� এক�ীকরণ করা হেয়েছ— ব�াংক িহসাব, আধার কাড� ন�র ও
েমাবাইল ন�র। ফেল ‘জন ধন’, ‘আধার কাড�’ ও ১০০ েকা�ট ‘েমাবাইল ন�র’ এক� কের এক�ট তথ�ভা�ার
ৈতির করা হয়, যার মাধ�েম কারা দিরদ্র তা শনা� করা সহজ হয়। পরবত�েত আইনসভার সহেযািগতায়
ভত� ি� ক�েলা সুিনিদ�� মানুেষর কােছ তােদর ব�াংক িহসােব েপৗ�েছ েদয়া �� হেলা। আেগ পেণ� ভত� ি� ক েদয়া
হেলও তা ব� কের ভত� ি� কর অথ নগেদ
�
ব�াংেক েদয়া হে�। ফেল সবাইেক এখন বাজারমূেল� পণ� �য় করেত
হে�।
অথৈনিতক
�
সং�ার এখােনই েথেম থােকিন। ভারত সরকােরর পরবত� পদে�প�ট িছল �ু�ঋণেক সামেন আনা।
ভারেতর অথম�ী
�
এ �সে� বেলন, ব�াংক�েলা �ু� ি�েমর মাধ�েম সব ধরেনর উেদ�া�ােদর ঋণ েদয়া ��
করল। এর ফেল িবপুল সংখ�ক উেদ�া�া খুবই কম খরেচ ঋণ েপল ও অেনক �িত�ান গেড় উঠল। যখন েথেক
ব�াংেকর সে� জনগেণর েলনেদেনর স�ক� হেয় েগল, তখন আমােদর সামেন আেরা এক�ট �িতব�কতা
দৃশ�মান হেলা। তা হে� নগদ অেথর� অথনীিত।
�
ভারেতর �জিডিপর সমান নগদ অথ � বাজাের েলনেদন হেয়
থােক। এর ফেল ভারেতর িবশাল অংশ নগদ অেথর� ওপর িনভ�রশীল িছল। এ িনভ�রশীলতা িকছ�টা অিভশােপর
, তখন কর ফাঁিকর সুেযাগ বােড়, ছায়া অথনীিত
মেতা হেয় ওেঠ। কারণ বাজাের যখন নগদ অথ থােক
�
�
ৈতির হয়,
দুন�িতর সুেযাগ বােড় এবং েসসে� তা িবিভ� ধরেনর অপরােধর জ� েদয়। সবেচেয় বড় কথা হেলা, অিতির�
অথ সবসমেয়ই
�
দিরে�র িব�ে� ব�বহার করা হয়। কারণ েয মানুষ�টর কােছ অিতির� নগদ অথ �রেয়েছ, েস
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রাজ�েক রাজ� েথেক ব��ত কের। েসসে� ভারেতর মেতা েদেশ নগদ অেথর� কারেণ জি�বাদ বাড়েছ। সমাজ
এমন পিরি�িতেত িগেয় দাঁিড়েয়িছল েয, পযা�
� নগদ
অেথর� েলনেদন ছাড়া জিম পয�
� েকনােবচা হয় না। এ
অব�ায় সরকার ��েতই িবেদেশ স�ি� �ানা�র না
কের েবিশ কর েদয়ার সুেযাগ িদেয়িছল। েসসে� এ
স�ি��েলা িফিরেয় আনার সুেযাগও েদয়া হয়। যারা
িনিদ� � সমেয়র মেধ� স�ি� িফিরেয় আেনিন, তােদর
িব�ে� শ� আইন করা হেয়েছ। ি�তীয় ধাপ�ট িছল—
আমরা ভারতীয়েদর জন� আয় িববরণী জমা েদয়ার
এক�ট ি�ম িনেয়িছলাম। েসসে� ‘েবনািম আইন’ নােম
এক�ট আইন করা হয়। যােদর েবনােম স�ি� রেয়েছ,
তােদর েফৗজদাির অপরাধী িহেসেব িচি�ত করা হেব।
এর মাধ�েম আমরা েবনািম স�ি��েলা িচি�ত কের তা বােজয়া� করার উেদ�াগ িনই। এরপর ২০১৬ সােলর
৮ নেভ�র �ধানম�ী নের� েমািদ বড় েনাট�েলা বািতেলর িস�া� িনেলন। িস�া�মেতা বড় েনাট�েলা রিহত
করা হেলা। ফেল যার কােছ যা িছল, সবাই ব�াংিকং ব�ব�ায় অথ � জমা করেত �� করল। অেথর� মািলকেক
িনেজর কােছ লুিকেয় রাখা অেথর� পিরমাণ �কাশ করেত হেলা। েসসে� অেথর� উত্সও �কাশ েপেত ��
করল। এ ���য়ায় �ায় ১৮ লাখ মানুেষর আেয়র মেধ� অস�িত িচি�ত করেত স�ম হেয়িছ আমরা। তােদর
আইেনর কােছ ধরা িদেত হেয়েছ। এর মাধ�েম লুিকেয় থাকা নগদ অেথর� �ভাব �ংস করল ভারত। ফল�িতেত
�
�বণতা িকছ�টা কেম এেসেছ।
�
ন েদেখিছ। সমােজ নগদ অথ রাখার
ভারেত আমরা েবশিকছ� ���পূণ পিরবত�
িড�জটাল েলনেদন েবেড়েছ। েসসে� ভারেত আয়কর েথেক রাজ�ও েবেড়েছ। সবেচেয় বড় েয ফল�ট েপেয়িছ
তা হেলা, স�াসবােদর ওপর িনয়�ণ এেসেছ।
কর ব�ব�ায় পিরবত�ন িনেয় ভারেতর অথম�ী
�
বেলন, আমরা পণ� ও েসবায় করােরাপ কেরিছ। আমােদর কর
ব�ব�ায় কী ধরেনর পিরবত�ন�েলা আনা �েয়াজন, েস�েলা িচি�ত করা হেয়েছ। েস�েলা পিরবত�নও করা
হেয়েছ। নত� ন এ কর ব�ব�া পুেরা অথনীিতেত
�
পিরবত�ন এেন কর বৃ�� কেরেছ। এর মাধ�েম ভারতেক ��
�বৃ�� অজ�েনর িদেক েনয়া হে�। বত�মােনর েথেক অেনক বড় �বৃ��র েদশ িহেসেব �িত��ত করার পিরক�না
েনয়া হেয়েছ।
এর বাইের আেরা িকছ� সং�ার আনা হেয়েছ বেল জানান অ�ণ েজটিল। িতিন বেলন, �ত�� করােরােপ
েযৗ��কীকরণ, শ��শালী ৈবেদিশক িবিনেয়াগ নীিত, সব ধরেনর িবিনেয়াগেক েদেশ আম�ণ, েক�ীয় সরকাের
�
িস�া� েনয়া হেয়েছ। আমরা িব�াস কির, এর
দুন�িত কিমেয় আনা েথেক �� কের েবশিকছ� অথৈনিতক
মাধ�েম ভারত আেরা �ুত �বৃ�� অজ�ন করেব। আেরা �ুত উ�ীিবত হেব। ভারেতর অথনীিত
�
ভিবষ�েত এ
�
সং�াের ব�বহার
অিভমুেখই চলেব। এ উেদ�াগ�েলা গেবষণার মাধ�েম বাংলােদশসহ েবশিকছ� েদশ অথৈনিতক
করেত পাের।
বাংলােদশ-ভারত স�েক�র িবষেয় িতিন বেলন, আমরা এমন এক যুেগর সা�ী হেয়িছ, েযখােন ভারত ও
বাংলােদেশর স�ক��ট চরম েসৗহাদ�পূণ � �ােন েপৗ�েছেছ। দুই েদেশর জনগণ ও সরকােরর মেধ� এখন খুবই
তাত্পযপূ
� ণ � সহেযািগতা ও েবাঝাপড়া রেয়েছ। এর উদাহরণ হে�, বত�মােন ১৪ লাখ বাংলােদশীেক ঢাকা�
ভারতীয় হাইকিমশন িভসা িদে�। আজ (বুধবার) আমরা েয আেলাচনা কেরিছ, েযখােন তৃতীয় ঋণচ��� স��
হেয়েছ। েকােনা একক েদেশর জন� এটাই ভারেতর সবেচেয় বড় ঋণ সহেযািগতা। বাংলােদশ এখন পয�
� একে�
েয ঋণ েপেয়েছ, েস িবচাের ভারতীয় ঋণ সবেচেয় বড়। দুই েদশ েয িব�ােসর স�ক� গেড় ত� েলেছ, তারই
�িতফলন এসব।
অনু�ােন অথম�ী
�
আবুল মাল আবদুল মুিহত বেলন, তথ� ও �যু�� বাংলােদেশর অথনীিতেত
�
িব�ব এেনেছ।
এটা অথনীিতেত
�
ব�াপক পিরবত�ন এেনেছ। তথ��যু�� ব�বহােরর কারেণ ক� অব ড�িয়ং িবজেনস ৭৫
শতাংেশর িনেচ েনেম এেসেছ।
অনু�ােন অন�েদর মেধ� ঢাকা� ভারতীয় হাইকিমশনার হষ � বধন� ি�ংলা, িপআরআই েচয়ারম�ান ড. জাইিদ
সা�ার, ে�ট ব�াংক অব ই��য়া ও এ��ম ব�াংক অব ই��য়ার ব�ব�াপনা পিরচালক ব�ব� রােখন।
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৪৫০ েকা�ট ডলােরর ঋণচ��� সই: বাংলােদশ ও ভারেতর মেধ� ৪৫০ েকা�ট ডলােরর ‘ডলার ে�িডট লাইন’
শীষক
� তৃতীয় ঋণচ��� সই হেয়েছ। গতকাল েবলা ১১টার িদেক সিচবালেয় অথ ম�ণালেয়র
�
সভাকে� এ চ��� সই
হয়। বাংলােদশ সরকােরর পে� অথৈনিতক
�
স�র্ক িবভােগর সিচব কাজী শিফকুল আজম ও ভারত সরকােরর
পে� েস েদেশর এ��ম ব�াংেকর ব�ব�াপনা পিরচালক েডিভড রাসকুনহা চ���েত সই কেরন।
এ চ���র আওতায় ১৭�ট উ�য়ন �ক� িচি�ত করা হেয়েছ। তৃতীয় ঋণচ��� �া�েরর ফেল বাংলােদেশর িবদু�ৎ,
েরলপথ, সড়ক, জাহাজ চলাচল ও ব�র, িশ�া, �া�� ও আথসামা�জক
�
উ�য়ন �কে� ব�য় করা যােব। মা� ১
শতাংশ হার সুেদ এ ঋণ পাঁচ বছেরর ে�স িপিরয়ডসহ ২০ বছর সময়কােল পিরেশাধ করা যােব। ২০ বছেরর
মেধ� েফরত ছাড়াও ভারত েথেক �ঠকাদার িনেয়াগ ও িনমাণসাম�ীর
�
এক�ট উে�খেযাগ� অংশ েদশ�ট েথেক
�য়সহ আেগর চ���র মেতা অন�ান� শত� বহাল থাকেব।
চ��� �া�র অনু�ােন ভারেতর অথম�ী
�
বেলন, সা�িতক বছর�েলায় আমরা িতন�ট ঋণবৃ��র অধীেন
বাংলােদশেক ৮০০ েকা�ট ডলার �দান কেরিছ। এ পয�
� এটাই েকােনা েদশেক ভারেতর েদয়া সেবা�
� মা�ার
ঋণ। অিত �াসকৃত সুেদ েদয়া হেয়েছ এ ঋণ।
িতিন বেলন, ভারেতর �ােথই� এক�ট শ��শালী, ি�িতশীল ও সমৃ� বাংলােদশ �েয়াজন। পার�িরক সংেযাগ
েজারদার করেত বাংলােদেশর সে� কাজ করেত আমরা �িত�িতব�। ি�প�ীয় উ�য়ন অংশীদাির�, উপআ�িলক অথৈনিতক সহেযািগতা ও এতদ�েলর অথৈনিতক
�
সমৃ��র ে�ে� েযাগােযাগ সবেচেয় ���পূণ।�
,
,
সড়ক েরল জল ও উপকূলীয় জাহাজ চলাচলসহ ১৯৬৫ পূব � েযাগােযাগ পুন��ােরর ওপর উভয় েদেশর
সরকার ���ােরাপ কেরেছ। আমার িব�াস, ি�প�ীয় বািণজ� ও দুই েদেশর মানুেষ-মানুেষ েযাগােযাগ বাড়ােত
এ উেদ�াগ ভূ িমকা রাখেব।
চ��� �া�র অনু�ােন বাংলােদেশর অথম�ী
�
বেলন, এলওিসর আওতায় েনয়া �কে�র বা�বায়ন সে�াষজনক
নয়। অথছােড়
�
িবলে�র পাশাপািশ ব�ব�াপনা দুবলতা
�
এজন� দায়ী।
অথম�ীর
�
এমন ব�েব�র পিরে�ি�েত অ�ণ েজটিল বেলন, জিম অিধ�হণ ও �ক� যাচাইেয়র দুবলতাই
�
মূলত
,
,
এজন� দায়ী। এটা �ধু বাংলােদেশ নয় সব েদেশই হয়। আশা করিছ সরকার এ দুবলতা
�
কা�টেয় উঠেব।

http://bonikbarta.net/bangla/news/2017-1005/133611/%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A7%87%E0%A6
%B0%E0%A6%85%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A6%A8%E0%A7%88%E0%
A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%
A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%9B%E0%A7%81-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0
%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B9%E0%A6%A3%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87/
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নগদ অথ ছাড়া
�
েলনেদেনর �ক� উে�াধন েজটিলর
ে�শাল করসপে�� | বাংলািনউজেটােয়ি�েফার.কম
আপেডট: ২০১৭-১০-০৪ ১২:৫০:২০ িপএম

েহােটল েসানারগা েঁ য় পিলিস িরসাচ� ইনি��টউট অব বাংলােদশ এবং ভারতীয় হাইকিমশন
আেয়া�জত অনু � ােন অ�ণ েজটিল সহ আমি�ত অিতিথরা; ছিব- �জএম মু � জবু র

ঢাকা: বাংলােদশ সফররত ভারেতর অথম�ী
�
অ�ণ েজটিল বাংলােদেশর অথম�ী
�
আবুল মাল
আবদুল মুিহতেক সে� িনেয় ভারতীয় হাইকিমশেনর পে� ভারেতর ে�ট ব�াংক ই��য়া
পিরচািলত িভসা সািভ�েস নগদ অথ � ছাড়া েলনেদেনর এক�ট নত� ন �ক� েযৗথভােব উে�াধন
কেরন।
ঢাকা সফেরর ি�তীয় িদেন বুধবার ( ৪ অে�াবর) েহােটল েসানারগাঁেয় পিলিস িরসাচ� ইনি��টউট
অব বাংলােদশ এবং ভারতীয় হাইকিমশন আেয়া�জত ‘ভারত সরকােরর ম�াে�া ইেকানিমক
উেদ�াগ’ শীষক
� অনু�ান েথেক উে�াধন করা হয়।
একই সে� এিদন ভারেতর এ��ম ব�াংেকর বাংলােদশ শাখারও উে�াধন কেরন অ�ণ েজটিল ও
আবুল মাল আ�ুল মুিহত।
এ সময় আরও উপি�ত িছেলন, ে�ট ব�াংক অব ই��য়ার ম�ােন�জং িডের�র িব �ী রাম,
বাংলােদেশ িনযু� ভারেতর হাইকিমশনার হষ �বধন� �ীংলা বেলন এবং ভারেতর এ��ম ব�াংেকর
ব�ব�াপনা পিরচালক েডিভড রাজ কুইনা।
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এ সময় েদয়া ব�েব� ে�ট ব�াংক অব ই��য়ার ম�ােন�জং িডের�র িব �ী রাম বেলন, ভারেত
এখন ৪৮ শতাংশ অথ � িবিনময় হে� িড�জটাল িসে�েম। এরই ধারাবািহকতায় ভারতীয়
হাইকিমশেনর পে� ে�ট ব�াংক অব ই��য়া পিরচািলত িভসা সািভ�েস নগদ অথ ছাড়া
�
েলনেদেনর
এই নত� ন �ক� ঢাকায় �� করা হে�।
http://www.banglanews24.com/economics-business/news/bd/606867.details

নগদিনভ�র অথনীিতর
�
অনথ েদখােলন
�
ভারেতর অথম�ী
�
িনজ� �িতেবদক

িবিডিনউজ েটােয়ি�েফার ডটকম

Published: 2017-10-04 17:03:27.0 BdST Updated: 2017-10-04 18:00:39.0 BdST

•
রাজধানীর েসানারগাঁও েহােটেল বুধবার আেয়া�জত অনু�ােন ব�ব� েদন ভারেতর অথম�ী
�
অ�ণ েজটিল। ছিব: আসাদু�ামান
�ামািনক

নগদিবহীন েলনেদেনর উপর ���ােরাপ কের ভারেতর অথম�ী
�
অ�ণ েজটিল বেলেছন,
নগদিনভ�র অথনীিত
�
দুন�িতেক উৎসািহত করার পাশাপািশ ঝঁু িকেত েফেল গিরবেদর।

বুধবার ঢাকার েসানারগাঁও েহােটল িনজ েদেশর ইনক্লুশন এবং িডমিনটাইেজশেনর উপর এক
বক্তৃতায় িতিন বেলন, “যখন েকােনা অথনীিত
�
নগদ মু�ার উপর েবিশ িনভ�রশীল হয়, তখন তার
অিভশাপও আপনােক েভাগােব।
“নগদ মু�ােক��ক অথনীিত
�
কর ফাঁিক, কােলা টাকা ও দুন�িতর িদেক ধািবত কের। নগদ েলনেদন
এমন অন�ান� অন�ােয়র িদেক ধািবত কের, েযটা পুেরা িসে�মটােক বাধা�� করেত পাের।”
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নগদ মু�ািনভ�র অথনীিত
�
কীভােব দির�েদর িব�ে� কাজ কের তার সহজ ব�াখ�াও েদন ভারেতর
এই রাজনীিতক।
এ েথেক মু� হেত েস েদেশর সরকার গত নেভ�ের িডমিনটাইেজশেনর ব�ব�ায় ৫০০ ও ১০০০
�িপর েনাট বাজার েথেক ত� েল িনেয়িছল।
অ�ণ েজটিল বেলন, “অিতির� নগদমু�া দির�েদরেক ঝু ঁ িকর মেধ� েফেল। কারণ েযসব েলাক
অিতির� নগদ গ��ত রাখেত পাের, তারা সরকারেক কর ব��ত করেত পাের- েযটা অন�ভােব
অথৈনিতকভােব
�
ব��তেদর জন� ব�বহার হেত পারত।”

অ�দিশত� নগদ মু�া েয জি� অথায়েনর
�
িদেক েযেত পাের, েসই সতক� বাত�াও েদন ভারেতর
অথম�ী।
�
“নগদ টাকা অ�ােত বাজাের ব�ব�ত হওয়ায় মািলেকর েখাঁজ থােক না। ভারেতর মেতা েদশ,
েযখােন অেনক ধরেনর স�াসী কমকা�
�
বাড়েছ এবং সমথন� পাে� এই নগদ �ারাই।”
িডমিনটাইেজশেনর ফেল ভারেতর কী উপকার হেয়েছ েসই �সে� অ�ণ েজটিল বেলন, “কম
নগদ েলনেদন এবং িডজাটালাইজড �ানেজকশন েবেড়েছ। আয়কর দাতােদর সংখ�া হ�ট কের
েবেড়েছ। কারণ যারা নগদ টাকােক কেরর বাইের েরেখিছল, তারা কেরর অধীেন আসেত বাধ� হয়।
“এর চত� থ বড়
�
অজ�ন স�াসীরা তােদর স�াসী অথায়ন
�
সঙ্ কুিচত করেত বাধ� হেয়েছ।”
ব�াংক ব�ব�ার বাইের থাকা ৪২ শতাংশ জনেগা��েক এর আওতায় িনেয় আসেত ভারেত সরকাির
উেদ�ােগর কথা ত� েল ধেরন অ�ণ েজটিল।
“তােদর ব�াংিকংেয়র আওতায় িনেয় আসার পর ব�াংেকর �িতিনিধরা �েত�ক বািড়েত যাওয়া ��
করল এবং েচ�া কেরেছ যােত �েত�ক পিরবার অ�ত এক�ট ব�াংক িহসাব েখােল। ৩০ েকা�ট
ব�াংক অ�াকাউ� খুলেত স�ম হেয়িছ আমরা। যখন এই অ�াকাউ� েখালা হয়, তখন েস�েলা
৭৮ শতাংেশর েকােনা জমা িছল না।”
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India’s Finance Minister Arun Jaitley. Photo: md asaduzzaman pramanik

ওই ব�াংক িহসাব�েলা চালু রাখার �ােথ � মানুষেদরেক ‘কম খরেচর ই�ুের� ও েপনশন নীিত’
�হেণর মাধ�েম �েণাদনা েদওয়া হয় বেল জানান ভারেতর অথম�ী।
�
“আিম �েণাদনার অংশ িহসােব বলা হয়, �িত মােস এক টাকা ি�িময়ােম দুই লাখ টাকা এ��েড�
েপনশন পিলিস, দুই �িপ এক মােসর ি�িময়ােম ২ লাখ জীবন বীমা পােব। এর ফেল লােখ লােখ
মানুষ এই পিলিস �হণ করা �� করল।”
ভত� ি� কর েদওয়ার ব�ব�ায়ও পিরবত�ন আনার কথা বেলন িতিন।
“সাধারণত পণ� �েয়র ে�ে� ভত� ি� ক েদওয়া হয়। এ কারেণ যােদর �েয়াজন েনই, তারা েসটা পায়।
পের ব�াংক িহসাব ও �ত� পিরিচিত ন�র েদওয়ার মাধ�েম ব�াংক িহসােবর মাধ�েম ভত� ি� ক
�দােনর কায�ম
�
হােত েনওয়া হয়।”
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ভারেতর হাই কিমশন ও পিলিস িরসাচ� ইনি��টউট আেয়া�জত এই অনু�ােন বাংলােদেশর অথম�ী
�
আবুল মাল আবদুল মুিহত বেলন, “তথ� �যু��র িবকােশর কারেণ এখনকার অ�গিত
অিবশ�া�াবী। দুন�িত দূর করার জন� ���পূণ উপাদান
�
হে� তথ� �যু��।”
ভারেতর হাই কিমশনার হষ বধ
� ন� ি�ংলা, এ��ম ব�াংক অব ই��য়ার ব�ব�াপনা পিরচালক েডিভড
রাসিকনহা, পিলিস িরসাচ� ইনি��টউেটর েচয়ারম�ান জােয়িদ সা�ার অনু�ােন ব�ব� েদন।
অনু�ান�ট িবিডিনউজ েটােয়ি�েফার ডটকম ওেয়বসাইট সরাসির েদখােনা হয়।
https://www.facebook.com/bdnews24/videos/10159568896820601/
https://bangla.bdnews24.com/economy/article1403468.bdnews
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