
আর কােনা ব াংক যন ফারমােসর মেতা
িবপেদ না পেড়
বাংলােদশ ব াংক গভনর

কাশ : ১৩ ম ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

আর কােনা ব াংক যন ফারমাস ব াংেকর মেতা িবপেদ না পেড় স িদেক িবেশষ নজর রাখার পরামশ
িদেয়েছন বাংলােদশ ব াংেকর গভনর ফজেল কিবর। এ ে  ব ব াপনা কতপৃ েক আেরা সতক থাকেত
বলা হেয়েছ। গতকাল রিববার বাংলােদশ ব াংেক রা ায়  চার ব াংেকর এমওইউ (সমেঝাতা ারক চিু )
পযােলাচনা বঠেক িতিন এ পরামশ দন। বঠক সেূ  এসব তথ  জানা গেছ।

গভনর  ফজেল  কিবেরর  সভাপিতে  পযােলাচনা  বঠেক  উপি ত  িছেলন  ডপুিট  গভনর  এসএম
মিন ামান, আহেমদ জামাল, সানালী ব াংেকর ব ব াপনা পিরচালক (এমিড) ওবােয়দ উ াহ আল
মা দ,  অ ণী  ব াংেকর এমিড মাহা দ  শামস  উল ইসলাম,  জনতা  ব াংেকর এমিড আ ছু ছালাম
আজাদ, পালী ব াংেকর এমিড আতাউর রহমান ধান, বাংলােদশ ব াংেকর িনবাহী পিরচালক ও সংি
ব াংক েলার পযেব ক মা ম কামাল ভঁূইয়া, আ রু রিহম, আিজজরু রহমান, িসরাজলু ইসলাম ও রিবউল
হাসান।

বাংলােদশ ব াংেকর িনবাহী পিরচালক ও মখুপা  িসরাজলু ইসলাম বেলন, বিশর ভাগ ব াংেক িবিভ
সচূেকর উ িত হেয়েছ। তেব কম েদ ঋণ দওয়ায় ব াংক েলার মনুাফা কম হেয়েছ। এছাড়া আমানেত

েদর হার কম থাকায় ায়ী আমানেতর (এফিডআর) ল মা া পূরণ হয়িন। বঠেক ব াংক ব ব াপনায়
এমিডেদর  আেরা  সতক থাকার  পাশাপািশ  আিথক িবিভ  সচূেক উ িত  করার  তািগদ  দন  গভনর।
এমওইউ পযােলাচনা িতেবদন থেক া  তথ  অ যায়ী, ২০১৭ সােল সানালী ব াংেকর খলািপ ঋণ
িছল ১৪ হাজার ৯৩০ কািট টাকা। ২০১৮ সােল ১৮ শতাংশ কেম তা ১২ হাজার ১৮৮ কািট টাকায়
দািঁড়েয়েছ। একইভােব ২০১৭ সােল জনতা ব াংেকর খলািপ ঋণ িছল সাত হাজার ৬০০ কািট টাকা
১৩৭ শতাংশ বেড় তা ১৭ হাজার ৯৯৮ কািট টাকায় দািঁড়েয়েছ। ২০১৭ সােল অ ণী ব াংেকর খলািপ
ঋণ িছল পাচঁ হাজার ৫৭০ কািট টাকা। ২০১৮ সােল ২৬ শতাংশ বেড় তা ছয় হাজার ৯৯৩ কািট
টাকায় দািঁড়েয়েছ। ২০১৭ সােল পালী ব াংেকর খলািপ ঋণ িছল চার হাজার ৫৮২ কািট টাকা। ২০১৮
সােল  িতন  শতাংশ  কেম  তা  চার  হাজার  ৪২৯  কািট  টাকায়  দািঁড়েয়েছ।  গতকাল  ২০১৮  সােলর
িডেস রিভি ক আিথক িতেবদন িনেয় এ বঠক হয়।

২০১৮ সােল রা ায়  এই চার ব াংেকর িতনিটই িভশন ঘাটিতেত রেয়েছ। এর মেধ  সানালী ব াংেকর
িতন হাজার ৮৮ কািট, অ ণী ব াংেকর ৫৯৩ কািট ও পালী ব াংেকর ৮৩৪ কািট টাকা িভশন ঘাটিত
িছল। অ িদেক এ সমেয় জনতা ও অ ণী ব াংক মলূধন ঘাটিতেত িছল। এর মেধ  জনতা ব াংেকর পাচঁ
হাজার ৮৫৩ কািট ও অ ণী ব াংেকর ৮৮৩ কািট টাকা মলূধন ঘাটিত রেয়েছ।  বঠক সূ  মেত, ২০১৮
সােল শীষ ২০ খলািপেদর কাছ থেক নগদ আদায় পিরি িতও সে াষজনক িছল না ব াংক েলার। এ
সমেয় সানালী ১১৯ কািট, জনতা ৯৯ কািট, অ ণী এক কািট ৭৪ লাখ ও পালী পাঁচ কািট টাকা
নগদ আদায় কেরেছ। অ া  খলািপেদর থেক সানালী ৮৮৮ কািট, জনতা ৩৮৪ কািট, অ ণী ৩১৭
কািট ও পালী ১৮০ কািট টাকা আদায় কের।

  ইে ফাক িরেপাট
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।

|

বঠক সেূ  জানা যায়, ২০১৮ সােল আমানেতর বিৃ  সবেচেয় বিশ ২৩ শতাংশ িছল পালী ব াংেকর।
এছাড়া অ ণীর ১৭ দশিমক ৪২ শতাংশ, সানালীর চার দশিমক ৮১ শতাংশ ও জনতার চার দশিমক ০২
শতাংশ আমানেতর বিৃ  হয়। অ িদেক, গতবছর সেবা  ১৯ দশিমক ৯১ শতাংশ ঋেণর বিৃ  হয়
অ ণী  ব াংেকর।  এছাড়া  জনতার  ১৫ দশিমক ৬২  শতাংশ,  পালীর  ১৫ দশিমক ৪৮  শতাংশ  ও
সানালীর ১০ দশিমক ৭৮ শতাংশ ঋণ বিৃ  হেয়েছ।  ২০১৮ সােল পিরচালন ব য় ায় একই িছল
পালী ব াংেকর, ৭৭০ কািট টাকা। জনতা ব াংেকর পিরচালন ব য় আেগর বছেরর চেয় ১০৬ কািট

টাকা বেড় হেয়েছ এক হাজার ৬৪৫ কািট টাকা। অ ণী ব াংেকর পিরচালন ব য় ২৮ কািট টাকা বেড়
হেয়েছ এক হাজার ৪২৮ কািট টাকা। তেব সানালী ব াংেকর পিরচালন ব য় ায় ৫২ কািট টাকা কেম
হেয়েছ এক হাজার ৮৯৭ কািট টাকা।  অ িদেক, ২০১৮ সােল সানালী ও পালী িনট মনুাফা অজেন
স ম  হেলও  লাকসােন  িছল  জনতা  ও  অ ণী।  তেব  গতবছর  লাকসািন  শাখা  কেম  এেসেছ  সব
ব াংেকরই। ২০১৭ সােলর িডেস র শেষ পালীর লাকসািন শাখার সংখ া িছল ৩৩িট। ২০১৮ সােলর
িডেস র শেষ তা কেম দািঁড়েয়েছ মা  আটিট। ২০১৭ সােল সানালী ব াংেকর লাকসািন শাখা ১৮১িট
থাকেলও ২০১৮ সােলর িডেস র শেষ নেম এেসেছ ৯৩িটেত। অ ণী ব াংেকর ২০১৭ সােল িছল ৪৩িট,
তা ২০১৮ সােল দাঁিড়েয়েছ ২১িট। ২০১৭ সােলর িডেস র শেষ জনতা ব াংেকর শাখা ৫৭িট থাকেলও
এক বছেরর ব বধােন ২০১৮ সােল মা  একিট কেম দািঁড়েয়েছ ৫৬িটেত।
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