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অথৈনিতক  িরেপাটার  ॥  ধানম ী  শখ  হািসনার  ছিবযু  ১০০  টাকার  একিট  নােটর  ছিব  সামািজক
যাগােযাগমাধ ম ফসবেুক ভাইরাল হেয়েছ। তেব এ নাটিট ভুয়া বেল জািনেয়েছ বাংলােদশ ব াংক। শখ হািসনার

ছিবযু  কান নাট তারা ছােড়িন। এ ধরেনর নাট ছাড়ার কান িস া ও নই তােদর, এমনটাই িনি ত কেরেছ
বাংলােদশ  ব াংক। ম লবার বাংলােদশ  ব াংেকর এক  িব ি েত  এ  তথ  জানােনা  হেয়েছ।  চিলত নাট  ও
কেয়েনর পাশাপািশ ারক নাট ও মু া  বাজাের ছােড় বাংলােদশ ব াংক। লনেদেনর জ  এখন পয  িবিভ
মােনর ৫২ ধরেনর চিলত নাট ও ১১ ধরেনর কেয়ন বাজাের ছাড়া হেয়েছ। আবার দেশর িবেশষ িবেশষ ঘটনােক

রণীয় রাখেত এখন পয  ছয় ধরেনর ারক নাট তির কেরেছ বাংলােদশ ব াংক। আর ারক কেয়ন তির
কেরেছ ১২ ধরেনর।

াধীনতার পর ১৯৭২ সােল বাংলােদেশর থম নাট ছাপা হয়। ১৯৭২ সােলর ২ জুন থম বাজাের ছাড়া হয় ১০
টাকার নাট। এরপর ধীের ধীের বাজাের আেস ১, ৫, ১০, ২০, ৫০, ১০০ ও ৫০০ টাকার নাট। এর ায় সবই
বাজাের আেস ১৯৭২-৭৬ সােলর মেধ । চািহদার পিরে ি েত ১৯৭৯ সােল ২০ টাকার নাট ও ১৯৮৮ সােল ২
টাকার নাট ছাড়া হয়। ২০০৮ সােল থম বাজাের আেস ১০০০ টাকার নাট। ওিদেক াধীনতার পর থেক ধীের
ধীের বাজাের ছাড়া হয় ১, ৫, ১০, ২৫, ৫০ পয়সা ও ১, ২, ৫ টাকার কেয়ন। এিদেক ক ীয় ব াংক এখন পয  ১,
৫, ১০ ও ১০০ টাকার চার ধরেনর নাট বািতল কের বাজার থেক তুেল িনেয়েছ।
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