
    
 

6 মােস েসানালী, জনতা o পালী বয্াংেক েবেড়েছ 530 েকািট টাকা, agণীেত কেমেছ সােড়
41 েকািট টাকা
pকাশ : 01 িডেসmর 2019, 00:00 | িpn সংsরণ

বয্াংিকং খােত ‘েফাসর্ড েলান’ েদৗরাtয্ েবেড়i চেলেছ। সরকাির খােতর চারিট বািণিজয্ক বয্াংেক জনু
পযর্n েফাসর্ড েলােনর পিরমাণ েবেড় দাঁিড়েয়েছ 8 হাজার 897 েকািট টাকা। eর মেধয্ জানয়ুাির েথেক
জনু- e 6 মােস েসানালী, জনতা o পালী বয্াংেক েফাসর্ড েলান েবেড়েছ 530 েকািট টাকা। তেব agণী
বয্াংেক কেমেছ 41 েকািট 51 লাখ টাকা।
জানেত চাiেল বাংলােদশ বয্াংেকর সােবক গভনর্র ড. সােলহ uিdন আহেমদ যুগাnরেক বেলন, সাধারণত
পণয্ আমদািনর িবপরীেত েফাসর্ড েলান সৃি  হয়। তেব যাচাi-বাছাi না কের eলিস খুলেল ঝঁুিক বাড়েব।
দীঘর্িদন  জেম  থাকা  েফাসর্ড  েলানi  ধীের  ধীের  েখলািপর  িদেক  যােব।  e  বয্াপাের  আরo  সতকর্  হoয়া
দরকার। pাp তথয্ aনুযায়ী, জনু পযর্n জনতা বয্াংেকর েফাসর্ড েলান 5 হাজার 680 েকািট টাকা। যা
িডেসmের িছল 5 হাজার 213 েকািট টাকা। েস িহসােব মাt 6 মােসর বয্বধােন e বয্াংেক েফাসর্ড েলান
েবেড়েছ  467  েকািট  টাকা।  আেলাচয্  সমেয়  সবেচেয়  েবিশ  েবেড়েছ  জনতা  বয্াংেকর  েফাসর্ড  েলােনর
পিরমাণ।
e  িবষেয়  জনতা  বয্াংেকর  বয্বsাপনা  পিরচালক  (eমিড)  আবদছু  ছালাম  যুগাnরেক  বেলন,  েফাসর্ড
েলােনর পিরমাণ েবেড় যাoয়ার কারেণ েকােনা aসুিবধা হেব না। যােদর েবিশ েফাসর্ড েলান হেয়েছ eমন
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বড় দিুট gাহক eখন টাকা িদেত পারেছ না। তাi সামিয়কভােব েফাসর্ড েলান িকছুটা েবেড়েছ। e েলা
dতi আদােয়র uেদয্াগ েনয়া হেয়েছ। আদায় বাড়েল েফাসর্ড েলান সমnয় হেয় যােব।
েসানালী বয্াংেকর েফাসর্ড েলােনর পিরমাণ 2 হাজার 420 েকািট টাকা। যা িডেসmের িছল 2 হাজার 362
েকািট টাকা। েস িহসােব 6 মােসর বয্বধােন বয্াংকিটর েফাসর্ড েলান েবেড়েছ 58 েকািট টাকা। পালী
বয্াংেকর েফাসর্ড েলান রেয়েছ 779 েকািট টাকা। যা িডেসmের িছল 774 েকািট টাকা। েস িহসােব 6 মােস
বয্াংকিটর েফাসর্ড েলান েবেড়েছ 5 েকািট টাকা। পালী বয্াংেকর বয্বsাপনা পিরচালক (eমিড) oবােয়দ
ulাহ আল মাসুদ যুগাnরেক বেলন, িকছুটা বাড়েলo িঠক হেয় যােব। টাকা আদােয় েজার িদিc।
তেব  সরকাির  বয্াংক েলার  মেধয্  জানয়ুাির  েথেক  জনু  e  6  মােস  eকমাt  agণী  বয্াংেকরi  েফাসর্ড
েলােনর পিরমাণ কেমেছ। তারা েফাসর্ড েলান েথেক আদােয়র পিরমাণ বাড়ােনার কারেণ সািবর্কভােব e
খােত ঋেণর পিরমাণ কেম েগেছ। বতর্ মােন বয্াংকিটর েফাসর্ড েলােনর পিরমাণ 18 েকািট 49 লাখ টাকা।
যা ডেসmের িছল 60 েকািট টাকা। েস িহসােব 6 মােস বয্াংকিটর েফাসর্ড েলান কেমেছ 41 েকািট 51 লাখ
টাকা। e িবষেয় agণী বয্াংেকর বয্বsাপনা পিরচালক (eমিড) েমাহাmদ শামস uল iসলাম যুগাnরেক
বেলন, েফাসর্ড েলান আদােয়র জনয্ িবেশষ েজার েদয়া হেয়েছ। েস কারেণ eর পিরমাণ কেমেছ। আগামীেত
eর পিরমাণ আরo কেম যােব বেল আশা কির।
েজয্  বয্াংকার  শিফkর  রহমান  যুগাnরেক  বেলন,  েফাসর্ড  েলান  েবিশর  ভাগi  হেc  ‘বয্াক  টু  বয্াক
eলিসর’ িবপরীেত। e ধরেনর ঋণ যােত আর না বােড় েসজনয্ বয্াংক েলার আরo যাচাi-বাছাi কের
eলিস েখালা uিচত। েফাসর্ড েলান েবেড় যাoয়া েকােনাভােবi ভােলা লkণ নয়।
পণয্ আমদািনর (ঋণপt বা eলিস) িবপরীেত িবেদিশ বয্াংকেক গয্ারািn িদেয় থােক েদিশ বয্াংক। েদেশ
আমদািন পণয্ আসার পর শতর্  aনুযায়ী gাহক বয্াংেক টাকা পিরেশাধ করেল oi aথর্ িবেদিশ বয্াংকেক
েদিশ বয্াংক পিরেশাধ কের েদয়। eেkেt gাহক েকােনা কারেণ aথর্ পিরেশাধ না করেল আnজর্ ািতক রীিত
aনুযায়ী gাহেকর নােম বয্াংক েফাসর্ড বা বাধয্তামলূকভােব সমপিরমাণ ঋণ সৃি  কের। oi aেথর্ বয্াংক
িবেদিশ বয্াংেকর েদনা েশাধ কের। eভােব বয্াংক gাহেকর নােম েফাসর্ড েলান সৃি  কের। মলূত আমদািনর
িবপরীেতi eসব েফাসর্ েলান সৃি  হেয়েছ।
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