সীমা বাড়ল ইন্টারেনট ব্যাংিকং
েলনেদেন
গ্রাহেকর কােছ জনপ্িরয় হেয় উঠেছ ইন্টারেনট ব্যাংিকং েসবা।
কেরানার মধ্েয প্রায় সবধরেনর েলনেদন কেম এেলও ইন্টারেনট ব্যাংিকং
েবেড়েছ ৫০ শতাংশ। গত জুেনই শুধু েলনেদন হেয়েছ প্রায় সােড় সাত
হাজার েকািট টাকা। এমন পিরস্িথিতেত ব্যক্িত ও প্রািতষ্ঠািনক উভয়
েলনেদেনর
ৈদিনক
সীমা
বািড়েয়
িদেয়েছ
েকন্দ্রীয়
ব্যাংক।
ব্যক্িতপর্যােয় ৈদিনক েলনেদেনর সর্েবাচ্চ সীমা দুই লাখ টাকা েথেক
বািড়েয় পাঁচ লাখ টাকা করা হেয়েছ, যা শতকরা িহসােব েদড় শ’ ভাগ। আর
প্রািতষ্ঠািনেক ৈদিনক েলনেদেনর সর্েবাচ্চ সীমা দুই লাখ টাকা েথেক
৪০০ শতাংশ বািড়েয় ১০ লাখ টাকা করা হেয়েছ। েকন্দ্রীয় ব্যাংেকর এ
িনর্েদশনা আগামী ১০ েসপ্েটম্বর েথেকই কার্যকর হেব।

বাংলােদশ ব্যাংেকর পিরসংখ্যান েথেক েদখা যায়, কেরানার মধ্েয
প্রায় সবধরেনর ব্যাংক েলনেদন েযখােন কেম েগেছ, েসখােন ইন্টারেনট
ব্যাংিকংেয়র েলনেদন কেমিন, বরং েবেড় েেগাছ। পিরসংখ্যান েথেক েদখা
যায়, এপ্িরেল ১৮ লাখ ২০ হাজার ৯২িট েলনেদেনর মাধ্যেম চার হাজার
৬৬৪ েকািট টাকা েলনেদন হয়। েম মােস তা ২০ লাখ ৫৪ হাজার ৬১২িট
েলনেদেনর মাধ্যেম পাঁচ হাজার ৫৩১ েকািট টাকা েলনেদন হয়। জুেন তা
আেরা েবেড় ২২ লাখ ছয় হাজার ৮১৯িট েলনেদেনর মাধ্যেম সাত হাজার ৪২১
েকািট টাকা েলনেদন হয়।

েলনেদেনর সীমা বাড়ােনার িবষেয় ডাচ বাংলা ব্যাংেকর ব্যবস্থাপনা
পিরচালক (এমিড) আবুল কােশম েমা: িশিরন গতকাল নয়া িদগন্তেক
জািনেয়েছন,
বাংলােদশ
ব্যাংেকর
সংশ্িলষ্ট
সূত্র
জািনেয়েছ,
প্রিতিনয়তই ইন্টারেনট ব্যাংিকংেয়র ফান্ড ট্যান্সফােরর (আইিবএফিট)
েলনেদন েবেড় যাচ্েছ। ন্যাশনাল েপেমন্ট সুইচ বাংলােদশ (এনিপএসিব)
আওতাধীন ব্যাংকগুেলার তথ্য প্রযুক্িতিনর্ভর আন্তঃব্যাংক েসবা
জনপ্িরয় হওয়ায় অন্যতম কারণ হেলা এ পদ্ধিতেত ঘের বেস, অিফস েথেক
এমনিক িবেদশ েথেকও গ্রাহকরা েলনেদন করেত পাের। এ কারেণ কেরানা
ভাইরােসর প্রাদুর্ভােবর মধ্েযও ইন্টারেনট ব্যাংিকংেয়র েলনেদন

েবেড় েগেছ। িতিন মেন কেরন, েকন্দ্রীয় ব্যাংক েথেক ব্যক্িত ও
প্রািতষ্ঠািনক েলনেদেনর সীমা বৃদ্িধ করায় ইন্টারেনট ব্যাংিকং
আেরা জনপ্িরয় হেয় উঠেব। এেত গ্রাহক েযমন উপকৃত হেব, েতমিন
ব্যাংেকর জন্যও ভােলা হেয়েছ।
বাংলােদশ ব্যাংেকর দািয়ত্বশীল সূত্র জািনেয়েছ, আেগ ন্যাশনাল
েপেমন্ট
সুইেচর
আওতায়
ইন্টারেনট
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ও
প্রািতষ্ঠািনক েলনেদেনর সীমা অিভন্ন িছল। অর্থাৎ ব্যক্িতপর্যােয়
একজন গ্রাহক প্রিতিদন পাঁচিট েলনেদেনর মাধ্যেম সর্েবাচ্চ দুই লাখ
টাকা েলনেদন করেত পারত। আর একিট েলনেদেন সর্েবাচ্চ সীমা িছল ৫০
হাজার টাকা। প্রািতষ্ঠািনক ক্েষত্েরও ওই একই িছল। িকন্তু
ইন্টারেনট ব্যাংিকংেয়র মাধ্যেম েলনেদন েবেড় যাওয়ায় এখন ব্যক্িত ও
প্রািতষ্ঠািনক েলনেদেনর সীমার ক্েষত্ের পৃথক করা হেয়েছ। কারণ,
ব্যক্িত েলনেদেনর েচেয় প্রািতষ্ঠািনক েলনেদন কেয়ক গুণ েবিশ হয়। এ
কারেণ, এখন ৈদিনক একজন গ্রাহক পাঁচিট েলনেদেনর পিরবর্েত ১০িট
েলনেদন করেত পারেব। আর সর্েবাচ্চ েলনেদন দুই লাখ টাকা েথেক
বৃদ্িধ কের পাঁচ লাখ টাকা করা হেয়েছ। আর প্রিতিট েলনেদন দ্িবগুণ
কের ৫০ হাজার টাকা েথেক এক লাখ টাকা করা হেয়েছ।
অপর িদেক প্রািতষ্ঠািনক েলনেদেনর সর্েবাচ্চ সীমা চার গুণ বািড়েয়
১০ লাখ টাকা করা হেয়েছ। আেগ েযখােন একিট প্রিতষ্ঠােনর মাধ্যেম
িদেন দুই লাখ টাকা েলনেদন করা েযত, এখন তা বািড়েয় ১০ লাখ টাকা
করা হেয়েছ। ৈদিনক েলনেদন পাঁচিটর স্থেল ২০িট করা হেয়েছ। আর একক
েলনেদন ৫০ হাজার টাকার পিরবর্েত দুই লাখ টাকা করা হেয়েছ।
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সার্কুলার েলটার জাির করা হেয়েছ। এিট গতকালই ব্যাংকগুেলার প্রধান
িনর্বাহীেদর কােছ পাঠােনা হেয়েছ। েকন্দ্রীয় ব্যাংেকর এ িনর্েদশনা
আগামী ১০ েসপ্েটম্বর েথেকই কার্যকর করেত বলা হেয়েছ।

