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অথৈনিতক িরেপাটার ॥ ব াংিকং লনেদন আরও সহজ করল বাংলােদশ ব াংক। এখন থেক য কান ব াংেকর চক
য কান ব াংেক জমা দয়ার িদনই টাকা পােবন াহকরা। গত ২৪ অে াবর বাংলােদশ অেটােমেটড ি য়ািরং

হাউেসর আধুিনক সং রেণর কায ম  হেয়েছ।

বাংলােদশ ব াংক বলেছ, চক ও ইেলক িনক প িতেত দেশর আ ঃব াংক লনেদন গিতশীল ও ঝঁুিকমু  হেব।
বাংলােদশ অেটােমেটড ি য়ািরং হাউেসর নতুন এই সং রেণ ইেলক িনক ফা ড া ফার িদেন ই বার িন ি
করা  হেব।  এর  ফেল  পিরেশািধত  বতন-ভাতা,  সরকােরর  সামািজক  িনরাপ ােব নীর  আওতায়  দয়া  ভাতা,
িডিভেড ট ওয়াের ট, িবল ও অ া  পিরেশাধ একই িদেন াপেকর িহসােব জমা হেব। যা দেশর আিথক লনেদন

রাি ত করেব এবং দেশর অথনীিতেত ইিতবাচক ভূিমকা রাখেব।

বাংলােদশ ব াংক জািনেয়েছ, নতুন এই ব ব া চালু হওয়ার থম িদেন ৬৫ হাজার ৭৩৬িট চেকর িন ি  ঘেট।
এছাড়া ৬০ হাজােরর বিশ ইএফিট লনেদন হয়। এর আিথক মূল  যথা েম ৭ হাজার ৬০০ কািট টাকা এবং ৪৪০
কািট টাকা। জানা গেছ, বতমােন অেটােমেটড চক ি য়ািরং হাউস (িবএিসএইচ), ইেল িনক ফা ড া ফার
নটওয়াক (ইএফিটএন) ও াশনাল পেম ট ইচ (এনিপএস)-এর মাধ েম দেশর ব াংক েলার মেধ  অনলাইেন

তাৎ িণক আিথক লনদন, চক পিরেশাধ কায ম চলেছ।
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