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বাংলােদশ িবমােনর উেড়াজাহাজ ও চরা য াংশ িকনেত িরজাভ থেক অথ িদে  বাংলােদশ াংক। এ জ  সানালী াংকেক 
কেয়ক ধােপ িরজাভ থেক দওয়া হেব ২১ কা  ৫০ লাখ ি শ পাউ । যার পিরমাণ বাংলােদিশ ায় ২ হাজার ২৬১ কা  
টাকা। এই অেথ বাংলােদশ িবমােনর জ   বািয়ং ৭৮৭-৮ উেড়াজাহাজ ও চরা য াংশ কনার দায় শাধ করা হেব ( িত 
পাউ  ১০৫ টাকা ১৬ পয়সা)। 

বাংলােদশ াংক গত ১৭ লাই থম ধােপর ৯ কা  ৯১ লাখ পাউ  সানালী াংেক জমা কেরেছ। িনউইয়েকর া াড চাটাড 
াংেক পিরচািলত সানালী াংেকর িহসােব এ পাউ  জমা হেয়েছ। আরও ৬ কা  ২০ লাখ পাউ  জমার ি য়া  হেয়েছ। 

বািক অথ পরবত  সমেয় দওয়া হেব। বাংলােদশ িবমােনর উেড়াজাহাজ ও য াংেশর কনাকাটা লত ডলাের করা হয়। তেব 
বাংলােদশ াংক িরজাভ থেক সানালী াংকেক য অথ িদে , তা রােজ র াংেকর মা েম লনেদন হেব। তাই এই অথ 
পাউে  দওয়া হে । 

এর আেগও বাংলােদশ াংক িবমান িকনেত িরজাভ থেক সানালীসহ িবিভ  াংকেক অথ িদেয়িছল। তেব সটা িছল  
ময়ািদ। এবারই থম ১০ বছর ময়ােদ িরজাভ থেক সানালী াংকেক এত অথ দওয়া হে । যিদও সানালী াংেকর কােছ 



আেগর বেকয়া রেয় গেছ এখেনা। দীঘ ময়ােদ িরজাভ থেক িবমানেক অথ দওয়ার জ  িবেশষ অ েমাদন িদেয়েছ বাংলােদশ 
াংেকর পিরচালনা পষদ। 

জানেত চাইেল সােবক ত াবধায়ক সরকােরর উপেদ া এিব িম া মা. আিজ ল ইসলাম থম আেলােক বেলন, সামি ক 
অথৈনিতক ি েত এেত কােনা িঁক নই। কারণ, ৩২ িবিলয়ন ডলার িরজাভ আেছ, যা িদেয় ৬ মােসর দায় শাধ হেব। 
তেবেসানালী াংেকর জ  িঁক আেছ। তারা আেদৗ িবমান থেক টাকা পােব িক না সে হ আেছ। কারণ, িবমােনর কমকতারা 
অদ  ও ন িতেত জিড়ত। সরকার যেহ  ারাি  িদে , তাই দায় শষ পয  সরকােরর ওপেরই যােব। 

িবমান এমিনেতই বড় ধরেনর িঁজর সংকেট পেড়েছ। িত ান  এরই মে  ঋণ নওয়ার যা তাও হািরেয়েছ। িবমােনর িহসাব 
শাখার ত  অ যায়ী, িবমােনর লধন ২ হাজার ৮২ কা  টাকা। এর িবপরীেত ঋণ ৫ হাজার ৬৬ কা  টাকা। ন ন চার 
উেড়াজাহাজ িকনেত নওয়া ঋণ  করেল এটা বেড় দ ড়ােব ৯ হাজার কা  টাকায়। 

জানা গেছ, িবমান বাংলােদশ এয়ারলাইনস ২০০৮ সােল ত াবধায়ক সরকােরর সময় মািকন উেড়াজাহাজ িনমাতা িত ান বািয়ং 
কা ািনর সে  ১০  ন ন উেড়াজাহাজ কনার ি  কের। সবেশষ ি মলাইনার  আগামী সে ের দেশ আসেত পাের। 

গত ১৮ লাই সানালী াংেকর ব াপনা পিরচালেকর কােছ পাঠােনা এক িচ েত ক ীয় াংক বেলেছ, বাংলােদশ িবমানেক 
১০ বছর ময়ােদ ২১ কা  ৫০ লাখ পাউ  ঋণ দােনর জ  া াড চাটােডর িহসােব থম িকি র ৯ কা  ৯১ লাখ পাউ  জমা 
করা হেয়েছ। এেত আমানেতর দহার হেব ৬ মাস ময়ািদ ল ন আ াংক দহােরর সে  বাড়িত ১ দশিমক ৫ শতাংশ। 

ঋণ দওয়ার পাশাপািশ সানালী াংকেক বশ িক  পরামশও িদেয়েছ ক ীয় াংক। এর মে  রেয়েছ অথ ম ণালয় থেক 
রা ীয় সাবেভৗম ারাি  হণ কের বাংলােদশ াংেক জমা দওয়া। আমানেতর িকি  পিরেশােধ যথাযথ ব া নওয়া। এ ছাড়া 
আেগর ৫৬২ কা  টাকা আমানত রাখার সময় য সমেঝাতা ারক (এমওইউ) সই হেয়িছল, তার আদেল ন ন কের এক  
এমওইউ া েরর উে াগ নওয়া, আর আেগর আমানেতর বেকয়া ২৮৪ কা  টাকা ত ফরত দওয়ার উে াগ নওয়া। ক ীয় 

াংেকর  জানায়, ন ন কের সানালী াংকেক বরা  দওয়ার পর সখান থেক েরােনা পাওনা সম য় হেব। 

বাংলােদশ াংক ২০০৯ সােল থমবােরর মেতা িরজাভ থেক িবমান িকনেত অথ দয়। ওই সমেয় িবমান িকনেত ই াণ াংেকর 
ন ে  ১০  াংকেক দওয়া হয় ১১ কা  ৫০ লাখ ডলার। এরপর িবমােনর ঋণ ব াপনা চেল যায় েরা ির সানালী াংক ও 

ল েনর সানালী াংেক। 

 জানেত চাইেল বাংলােদশ াংেকর িনবাহী পিরচালক ও খপা  িসরা ল ইসলাম থম আেলােক বেলন, ‘আমরা িরজােভর অথ 
িবিভ  দেশ িবিভ  ায় িবিনেয়াগ কির, আমানত িহেসেবও রািখ। এর িবিনমেয় দ পাই। এবারও িবমান কনার জ  সানালী 

াংেক পাউে  আমানত রাখা হে । এেতও দ িমলেব। রা ীয় সাবেভৗম ারাি র িবপরীেত সানালীেত আমানত রাখা হে ।’ 

 


