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জনতা ব�াংেকর �সরা �াহেকর স�াননা �পল �ব��মেকা
�দেশর বড় বড় িশ��েলার িবকােশ রা� মািলকানাধীন ব�াংক�েলা ���পূন � ভূিমকা �রেখেছ বেল ম�ব� কেরেছন বাংলােদশ
সরকােরর �বসরকারী িশ� ও িবিনেয়াগ িবষয়ক উপেদ�া ও �ব��মেকা �েপর ভাইস �চয়ারম�ান সালমান এফ রহমান। �রাবাবার (২৭
�ফ�য়াির) রােত রাজধানীর এক�ট পাচঁ তারকা �হােটেল �ব��মেকা �পেক জনতা ব�াংক িলিমেটেডর �সরা র�ািনকারেকর
স�াননা �দান অনু�ােন �ধান অিতিথর ব�েব� িতিন এ কথা বেলন।

িতিন বেলন, রা� মািলকানধীন ব�াংক�েলা সরকােরর িবিভ� নীিত বা�বায়েন অ�ণী ভূিমকা রাখেছ। এসব ব�াংেকর ব�বসািয়ক
সহেযািগতা ছাড়া বড় বড় িশ� কারখানা�েলা আজ এ পয �� আসেত পারত না। �াি�ক জনগেণর কােছ আধুিনক তথ� �যু��র
ব�াংিকং �সবা �পৗছােত ত�ণ ব�াংকারেদর তাগাদা �দন িতিন।

জনতা ব�াংেকর এমিড এ� িসইও �মা. আ�ছু ছালাম আজাদ �াগত ব�েব� বেলন, ২০২১ সােল জনতা ব�াংেকর মাধ�েম �ব��মেকা
�প �মাট ১১ হাজার ৬১০ �কা�ট টাকার পন� র�ানী কের, যা ১ দশিমক ৩৬ িবিলয়ন মািক�ন ডলােরর সমপিরমান। �ব��মেকার
মাধ�েম �মাট ৭০৭ �কা�ট টাকা মুনাফা অজ�ন কের জনতা ব�াংক। ব�াংেকর �মাট রফতািন বািণেজ�র ৭৯ শতাংশই হেয়েছ �লাকাল
অিফেসর মাধ�েম। আর শাখা�টর রফতািন বািণেজ�র ৮৬ শতাংশ �জাগান িদেয়েছ �ব��মেকা �প। পাশাপািশ �কািভড মহামারীর
মেধ�ও এ �প�ট ঋেণর িক�� িনয়িমত পিরেশাধ কেরেছ। এ ছাড়া মাি� ফ�াবস িলিমেটড �মাট ৫৮৩ �কা�ট টাকা পন� র�ািন কের
২য় সেব �া� র�ািনকারক এবং অগ �ািনক ��স িলিমেটড �প �মাট ২৮৮ �কা�ট টাকার পন� র�ািন কের জনতা ব�াংেকর ৩য়
সেব �� র�ানীকারেকর ময �াদা অজ�ন কের।

অনু�ােনর সভাপিত ব�াংেকর �চয়ারম�ান ড. এস এম মাহফুজরু রহমান �ব��মেকা �েপর �চয়ারম�ান �সােহল এফ রহমােনর হােত
�সরা �াহেকর ��� ও স�াননা ত� েল �দন। পের ব�াংেকর �চয়ারম�ান মাি� ফ�াবস িলিমেটেডর ব�াব�াপনা পিরচালক সালমান
ফা�কী ও িনব �াহী পিরচালক আ�লু কু�ুেসর হােত ি�তীয় সেব �া� র�ানীকারক এবং অগ �ািনক ��স িলিমেটেডর ব�ব�াপনা
পিরচালক ডা. �সয়দ আব ুআফসােরর হােত তৃতীয় সেব �া� র�ানীকারেকর ��� ও স�াননা ত� েল �দন।

ব�াংেকর �চয়ারম�ান ড. এস এম মাহফুজরু রহমান সভাপিতর ব�েব� বেলন, সরকাির ব�াংক�েলা অেনক ভাল কাজ করেছ। আমরা
ব�াংক�টেক আেরা শ��শালী িভেতর উপর দাড় করােত িন�ার সােথ কাজ কের যা��।

অনু�ােন ব�াংেকর পিরচালক অ�জত কুমার পাল, �ক এম শামসুল আলম, �মা. আসাদ উ�াহ, �জয়াউ��ন আহেমদ, �মা. আ�লু
ম�জদ, �বীনা আমীন এবং �মশকাত আহেমদ �চৗধুরী, �ব��মেকা �েপর িনব �াহী পিরচালক �মা�ফা জামানুল বাহার, �ব��মেকা
�ট�টাইলস এর িসএফও অিনল কুমার মেহ�রী, �বি�মেকা ফাম �ার িসএফও আলী �নওয়াজ িসিনয়র �জএম �মা. মাসুম িময়াসহ
ঊ� �তন িনব �াহী কম �কত�াব�ৃ উপি�ত িছেলন।

�ব��মেকার প� �থেক বলা হয়, কেরানায় �দেশর সামি�ক ব�াবসা বািণেজ� ম�াব�া িবরাজ করেলও সময়মত স�ঠক পদে�প
�হন করায় �ব��মেকা ফাম �ািসউ�টেকলসসহ �ব��মেকা �ট�টাইল িবভােগর ব�বসা উে�খেযাগ� হাের ব�ৃ� �পেয়েছ। এসব খােত
আেগর বছেরর �চেয় ত�লনামূলক �য়ােদশও �বেড়েছ। সব উেদ�া�ার জন�ই ২০২১ সােল �টেক থাকাটা িছল ক�ঠন। এ ক�ঠন
সময়েক চ�ােল� িহেসেব িনেয় কাজ কেরেছ �ব��মেকা।

এছাড়া অনু�ােন জানােনা হয়, �দেশ কম �সং�ান স�ৃ� ও রফতািন আয় অজ�েন �ব��মেকা �প অনন� ভূিমকা পালন করেছ। �প�টর
সে� আমােদর পথচলা �� হেয়িছল দুই যুেগরও আেগ। �ব��মেকা সারা িবে� �তির �পাশাক, ওষুধসহ িবিভ� ধরেনর উপকরণ
রফতািন করেছ। �ব��মেকার ২৮�ট �কা�ািনেত ৬৫ হাজার �লােকর কম �সং�ান হেয়েছ। �দেশর শীষ ��ানীয় �প�টর অ�যা�ার
অংশীদার হেত পারায় জনতা ব�াংক পিরবার গিব �ত।
--



 [ অনলাইন ] 2022-03-01

জনতা ব�াংেকর �সরা �াহেকর স�াননা �পল �ব��মেকা
�ব��মেকা �পেক �সরা রফতািনকারেকর স�াননা িদেয়েছ রা�ায়� জনতা ব�াংক। ব�াংেকর �চয়ারম�ান ড. এস এম মাহফুজরু
রহমান �ব��মেকা �েপর �চয়ারম�ান �সােহল এফ রহমান এর হােত �সরা �াহেকর ��� ও স�াননা ত� েল �দন।

গত �রাবাবার রােত রাজধানীর এক�ট �হােটেল �ব��মেকা �পেক জনতা ব�াংক িলিমেটেডর �সরা রফতািনকারেকর স�াননা �দান
অনু�ান অনু��ত হয়।

এসময় �ধান অিতিথর ব�েব�  �বসরকারী িশ� ও িবিনেয়াগ িবষয়ক উপেদ�া ও �ব��মেকা �েপর ভাইস �চয়ারম�ান সালমান এফ
রহমান বেলেছন, �দেশর বড় বড় িশ��েলার িবকােশ ���পূণ � ভূিমকা �রেখেছ রা� মািলকানাধীন ব�াংক�েলা। িতিন বেলন, রা�
মািলকানধীন ব�াংক�েলা সরকােরর িবিভ� নীিত বা�বায়েন অ�ণী ভূিমকা রাখেছ। এসব ব�াংেকর ব�বসািয়ক সহেযািগতা ছাড়া বড়
বড় িশ� কারখানা�েলা আজ এ পয �� আসেত পারত না। �াি�ক জনগেণর কােছ আধুিনক তথ� �যু��র ব�াংিকং �সবা �পৗছােত
ত�ণ ব�াংকারেদর তাগাদা �দন িতিন।

জনতা ব�াংেকর এমিড এ� িসইও �মা. আ�ছু ছালাম আজাদ �াগত ব�েব� বেলন, ২০২১ সােল জনতা ব�াংেকর মাধ�েম �ব��মেকা
�প �মাট ১১,৬১০ �কা�ট টাকার পন� রফতািন কের, যা ১ দশিমক ৩৬ িবিলয়ন মািক�ন ডলােরর সমপিরমাণ। �ব��মেকার মাধ�েম
�মাট ৭০৭ �কা�ট টাকা মুনাফা অজ�ন কের জনতা ব�াংক। ব�াংেকর �মাট রফতািন বািণেজ�র ৭৯ শতাংশই হেয়েছ �লাকাল অিফেসর
মাধ�েম। আর শাখা�টর রফতািন বািণেজ�র ৮৬ শতাংশ �জাগান িদেয়েছ �ব��মেকা �প। পাশাপািশ �কািভড মহামারীর মেধ�ও এ
�প�ট ঋেণর িক�� িনয়িমত পিরেশাধ কেরেছ। এ ছাড়া মাি� ফ�াবস িলিমেটড �মাট ৫৮৩ �কা�ট টাকা পন� রফতািন কের ২য়
সেব �া� রফতািনকারক এবং অগ �ািনক ��স িলিমেটড �প �মাট ২৮৮ �কা�ট টাকার পন� রফতািন কের জনতা ব�াংেকর ৩য়
সেব �� রফতািনকারেকর ময �াদা অজ�ন কের।

ব�াংেকর �চয়ারম�ান মাি� ফ�াবস িলিমেটেডর ব�াব�াপনা পিরচালক সালমান ফা�কী ও িনব �াহী পিরচালক আ�লু কু�ুেসর হােত
ি�তীয় সেব �া� রফতািনকারক এবং অগ �ািনক ��স িলিমেটেডর ব�ব�াপনা পিরচালক ডা. �সয়দ আবু আফসােরর হােত তৃতীয়
সেব �া� রফতািনকারেকর ��� ও স�াননা ত� েল �দন।

ব�াংেকর �চয়ারম�ান ড. এস এম মাহফুজরু রহমান সভাপিতর ব�েব� বেলন, সরকাির ব�াংক�েলা অেনক ভাল কাজ করেছ। জনতা
ব�াংকেক আমরা আেরা শ��শালী িভেতর উপর দাড় করােত িন�ার সােথ কাজ কের যা��।

অনু�ােন ব�াংেকর পিরচালক অ�জত কুমার পাল, �ক এম শামসুল আলম, �মা. আসাদ উ�াহ, �জয়াউ��ন আহেমদ, �মা. আ�লু
ম�জদ, �বীনা আমীন এবং �মশকাত আহেমদ �চৗধুরী, �ব��মেকা �েপর িনব �াহী পিরচালক �মা�ফা জামানুল বাহার, �ব��মেকা
�ট�টাইলস এর িসএফও অিনল কুমার মেহ�রী, �বি�মেকা ফাম �ার িসএফও আলী �নওয়াজ িসিনয়র �জএম �মা. মাসুম িময়াসহ
ঊ� �তন িনব �াহী কম �কত�াব�ৃ উপি�ত িছেলন।

�ব��মেকার প� �থেক বলা হয়, কেরানায় �দেশর সামি�ক ব�াবসা বািণেজ� ম�াব�া িবরাজ করেলও সময়মত স�ঠক পদে�প
�হন করায় �ব��মেকা ফাম �ািসউ�টেকলসসহ �ব��মেকা �ট�টাইল িবভােগর ব�বসা উে�খেযাগ� হাের ব�ৃ� �পেয়েছ। এসব খােত
আেগর বছেরর �চেয় ত�লনামূলক �য়ােদশও �বেড়েছ। সব উেদ�া�ার জন�ই ২০২১ সােল �টেক থাকাটা িছল ক�ঠন। এ ক�ঠন
সময়েক চ�ােল� িহেসেব িনেয় কাজ কেরেছ �ব��মেকা।
--



 [ পাতা ২ ] 2022-03-01

জনতা ব�াংেকর �সরা �াহেকর স�াননা �পল �ব��মেকা

--



 [ পাতা ২ ] 2022-02-28

সরকাির �বসরকাির সব ব�াংেকই সমস�া আেছ

--



 [ পাতা ৩ ] 2022-03-01

ব�াংক�েলা ���পূণ � ভূিমকা রাখেছ

--



 [ পাতা ৪ ] 2022-03-01

জনতা ব�াংেকর �ব� এ�েপাট�ার অ�াওয়াড� অনু�ান

--



 [ পাতা ১১ ] 2022-03-01

জনতা ব�াংেকর �সরা �াহক স�াননা �পল �ব��মেকা

--





 [ �থম পাতা ] 2022-03-01

সব ব�াংেকই সমস�া আেছ, �ত সমাধানও করিছ : সালমান এফ রহমান

--





  অনলাইন 

সব ব্াাংকেই সমস্া আকে, দ্রুত সমাধানও েরছে: সালমান 

এফ রহমান 
অর্ থননছতে ছরক ার্থার | প্রোকের সময় : ২৮ ফফব্রুয়াছর, ২০২২, ৮:১৪ এএম 

 

প্রধানমন্ত্রী ফেখ হাছসনার ফবসরোছর ছেল্প ও ছবছনকয়াগছবষয়ে উ কেষ্টা সালমান এফ রহমান 

বকলকেন, সরোছর–ফবসরোছর সব ব্াাংকেই সমস্া আকে। এর্া এই খাকতর রীছত। গুরুত্ব ূর্ থ 
ছবষয় হকলা, সমস্া ততছর হকল দ্রুত সমাধান েরা। 
রাজধানীর ফসানারগা াঁও ফহাকর্কল ফরাববার (২৭ ফফব্রুয়াছর) রাকত জনতা ব্াাংকের এে অনুষ্ঠাকন 

প্রধান অছতছর্র বক্তকব্ এসব ের্া বকলন সালমান এফ রহমান। ২০২১ সাকল সকব থাচ্চ 

রপ্তাছনোরে ও ফসরা গ্রাহেকের সম্মাননা ফেয়ার জন্ ওই অনুষ্ঠাকনর আকয়াজন েকর জনতা 
ব্াাংে। অনুষ্ঠাকন আরও উ ছিত ছেকলন ফবক্সিমকো গ্রুক র ফেয়ারম্ান ফসাকহল এফ রহমান ও 

জনতা ব্াাংকের ফেয়ারম্ান এস এম মাহফুজরু রহমান। 
অনুষ্ঠাকন সালমান এফ রহমান বকলন, অকনকে বকল ফে, আমাকের ব্াাংকে অকনে সমস্া 
আকে। ছেন্তু আছম জানকত োই, ফোন ফেকের ব্াাংকে সমস্া ফনই? ভারত ও েীকনর মকতা বড় 

অর্ থনীছতর ফেকেও এই সমস্া আকে। সমস্া র্াো স্বাভাছবে। তকব গুরুত্ব ূর্ থ হকলা, সমস্া 
হকল দ্রুত তার সমাধান েকর ফফলা, ফের্া আমরা েরছে। 
সালমান এফ রহমান আরও বকলন, প্রধানমন্ত্রীর োকে অকনে সময়  রামে থ আকস, রাষ্ট্রায়ত্ত 

ব্াাংেগুকলা এেীভূত েরা ফহাে। ছেন্তু ফেকের অর্ থননছতে ছিরতার ের্া ফভকব প্রধানমন্ত্রী তা 
েকরন না। এ সময় ছতছন সরোছর ব্াাংকের েম থেতথাকের ব্াাংছোং খাকতর নতুন নতুন প্রেুক্সক্ত ও 

উদ্ভাবকনর ছবষকয় ছনয়ছমত খবর রাখার  রামে থ ফেন। 
অনুষ্ঠাকন জনতা ব্াাংকের ফেয়ারম্ান এস এম মাহফুজরু রহমান বকলন, সরোছর ব্াাংকের 

অকনে ভাকলা ছেে আকে। ছেন্তু অছপ্রয় হকলও সত্ এই ফে আমাকের (সরোছর ব্াাংকের) মধ্ 
ফর্কেই অকনকে সরোছর ব্াাংেগুকলাকে ফে অবিায় ছনকয় ফগকে, োর ফজর আমাকের অকনে 

ছেন র্ানকত হকব। এর ফবছে ছেেু বলকত োই না। 

অনুষ্ঠাকন ছতনটর্ প্রছতষ্ঠানকে  ুরসৃ্কত েকর জনতা ব্াাংে। একের মকধ্ সকব থাচ্চ রপ্তাছনোরে ও 

ফসরা গ্রাহকের সম্মাননা  ায় বাাংলাকেে এিক ার্থ ইমক ার্থ ফোম্পাছন (ফবক্সিমকো) ছলছমকর্ড। 
ফবক্সিমকো গ্রুক র ফেয়ারম্ান ফসাকহল এফ রহমান ও ভাইস ফেয়ারম্ান সালমান এফ 

রহমাকনর হাকত ফেস্ট তুকল ফেন জনতা ব্াাংকের ফেয়ারম্ান এস এম মাহফুজরু রহমান। 
এ োড়া ছিতীয় ফসরা গ্রাহে ছহকসকব মাছিফ্াবস ছলছমকর্ড ও তৃতীয় সকব থাচ্চ রপ্তাছন ও ফসরা 
গ্রাহে ছহকসকব অগ থাছনে ছিম্পস এিক ার্থ ছলছমকর্ডকে সম্মাননা ফেয় জনতা ব্াাংে। 
অনুষ্ঠাকন আরও উ ছিত ছেকলন জনতা ব্াাংকের ব্বিা না  ছরোলে ও প্রধান ছনব থাহী ফমা. 
আব্দেু োলাম আজাে। অনুষ্ঠাকন সভা ছতত্ব েকরন জনতা ব্াাংকের ফেয়ারম্ান এস এম 

মাহফুজরু রহমান। 

https://www.dailyinqilab.com/allnews/author/%E0%A6%85%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A6%A8%E0%A7%88%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%95%20%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://www.dailyinqilab.com/tagsearch/%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%96%20%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%BE
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জনতা ব�াংেকর �সরা �াহেকর স�াননা �পল �ব��মেকা
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জনতা ব�াংেকর �সরা �াহক স�াননা �পল �ব��মেকা

--



 [ Page 13 ] 2022-03-01

State banks play role in boosting big industries: Salman
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Janata Bank recognises Beximco as 'best customer'
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জনতা ব�াংেকর �সরা �াহেকর স�াননা �পল �ব��মেকা
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যাষ্ট্র ভাররোনাধীন ফ্াাংেগুকরা গুরুত্বূণ জ বূরভো যাখকছ 
ঢাো সাস্ট সডি 

২৮ সপব্রুযারয ২০২২, ০৫:৩৬ রএভ 

 
প্রধানভন্ত্রীয সফযোরয রল্প ও রফরনকযাগ উকদষ্টা ারভান এপ যভান ফকরকছন, সদক ফৃৎ রকল্পয উন্নযকন যাষ্ট্র 

ভাররোনাধীন ফ্াাংেগুকরা গুরুত্বূণ জ বূরভো যাখকছ।রতরন ফকরন, যোকযয রফরবন্ন নীরত রনধ জাযকণ সনতৃস্থানীয 

বূরভো যাখকছ যাষ্ট্র ভাররোনাধীন ফ্াাংেগুকরা। ফ্ফারযে েভ জোকে এফ ফ্াাংকেয কমারগতা না থােকর ফৃৎ 

রল্প-োযখানাগুসরা এত দযূ আকত াযকতা না।সযাফফায যাকত যাজধানীয এেটে সাকেকর অনুটষ্ঠত জনতা ফ্াাংকেয 

সফস্ট এিকােজায অ্াওযাডজ অনুষ্ঠাকন এফ েথা ফকরন রতরন।প্রারন্তে জনকগাষ্ঠীয জন্ আধুরনে তথ্-প্রমুক্সক্ত ভৃি 

ফ্াাংরোং সফায রনশ্চযতা প্রদাকন তরুণ ফ্াাংোয আহ্বান জানান প্রধানভন্ত্রীয এই উকদষ্টা।অনুষ্ঠাকন বারতত্ব 

েকযন জনতা ফ্াাংকেয সেযাযভ্ান ড. এ এভ ভাপুজযু যভান। স্বাগত ফক্তফ্ যাকখন- জনতা ফ্াাংকেয ফ্ফস্থানা 
রযোরে এফাং প্রধান রনফ জাী েভ জেতজা সভা. আব্দু ারাভ আজাদ। 
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জনতা ব�াংেকর �সরা �াহেকর স�াননা �পল �ব��মেকা
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জনতা ব�াংেকর �সরা �াহেকর স�াননা �পল �ব��মেকা
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Beximco received the award for the best customer of Janata
Bank
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 [ অনলাইন ] 2022-03-01

আবার জনতা ব�াংেকর �সরা �াহক �ব��মেকা
২০২১ সােল জনতা ব�াংেকর মাধ�েম �ব��মেকা �প ১১ হাজার ৬১০ �কা�ট টাকার পণ� র�ািন কের। এই এক�ট �েপর মাধ�েমই
�বেদিশক মু�া এেসেছ ১ দশিমক ৩৬ িবিলয়ন ডলার। ওই বছের �ব��মেকার কারেণ ৭০৭ �কা�ট টাকা মুনাফা অজ�ন কের জনতা
ব�াংক।

টানা ি�তীয় বছর রা�ায়� ব�াংক জনতার �সরা �াহেকর স�াননা �পল �ধানম�ীর �বসরকাির খাত িবষয়ক উপেদ�া সালমান এফ
রহমােনর পািরবািরক �কা�ািন �ব��মেকা িলিমেটড।

�রাববার রােত রাজধানীর এক�ট �হােটেল �ব��মেকা �েপর �চয়ারম�ান �সােহল এফ রহমােনর হােত ��� ও স�াননা ত� েল �দন
জনতা ব�াংেকর �চয়ারম�ান এস এম মাহফুজরু রহমান।

২০২১ সােলও একই �প পায় �সরা �াহেকর স�াননা।

অনু�ােন জনতা ব�াংেকর এমিড অ�া� িসইও আ�ছু ছালাম আজাদ জানান, ২০২১ সােল জনতা ব�াংেকর মাধ�েম �ব��মেকা �প
১১ হাজার ৬১০ �কা�ট টাকার পণ� র�ািন কের। এই এক�ট �েপর মাধ�েমই �বেদিশক মু�া এেসেছ ১ দশিমক ৩৬ িবিলয়ন ডলার।

ওই বছের জনতা ব�াংেকর �মাট র�ািন বািণেজ�র ৭৯ শতাংশই হেয়েছ �লাকাল অিফেসর মাধ�েম। আর শাখা�টর র�ািন বািণেজ�র
৮৬ শতাংশ �জাগান িদেয়েছ �ব��মেকা �প।

ওই বছের �ব��মেকার কারেণ ৭০৭ �কা�ট টাকা মুনাফা অজ�ন কের জনতা ব�াংক।

অনু�ােন জানােনা হয়, র�ািন বািণেজ�র পাশাপািশ মহামািরর মেধ�ও �প�ট ঋেণর িক�� িনয়িমত পিরেশাধ কেরেছ।

অনু�ােন �ধান অিতিথ িহেসেব ব�ব� রােখন �ব��মেকা �েপর ভাইস �চয়ারম�ান সালমান এফ রহমান। িতিন বেলন, ‘�দেশর বড়
িশ��েলার িবকােশ সরকাির ব�াংক�েলা ���পূণ � ভূিমকা �রেখেছ। এসব ব�াংেকর ব�বসািয়ক সহেযািগতা ছাড়া বড় বড় িশ�
কারখানা�েলা এ পয �� আসেত পারত না।’

অনু�ােন �ব��মেকার প� �থেক বলা হয়, কেরানায় �দেশর সামি�ক ব�বসা বািণেজ� ম�াব�া িবরাজ করেলও সময়মত স�ঠক
পদে�প �হণ করায় �ব��মেকার ব�বসা উে�খেযাগ� হাের ব�ৃ� �পেয়েছ। �েপর ওষুধ ও �ট�টাইল খােত র�ািন আেদশ �বেড়েছ।

�দেশ কম �সং�ান স�ৃ� ও র�ািন আয় অজ�েন �ব��মেকা �প অনন� ভূিমকা পালন করেছ। �প�টর সে� আমােদর পথচলা ��
হেয়িছল দুই যুেগরও আেগ। �ব��মেকা সারা িবে� �তির �পাশাক, ওষুধসহ িবিভ� ধরেনর উপকরণ র�ািন করেছ।

�প�টর ২৮�ট �কা�ািনেত ৬৫ হাজার �লােকর কম �সং�ান হেয়েছ।

অনু�ােন ি�তীয় �সরা র�ািনকারেকর পদক ত� েল �দয়া হয় মাি� ফ�াবস িলিমেটেডর হােত। �কা�ািন�ট ৫৮৩ �কা�ট টাকা পণ�
র�ািন কের এই পদক �পেয়েছ। এ ছাড়া ২৮৮ �কা�ট টাকার পণ� র�ািন কের জনতা ব�াংেকর তৃতীয় সেব �� র�ািনকারেকর ময �াদা
অজ�ন কের অগ �ািনক ��স িলিমেটড নােম এক�ট �িত�ান।

অনু�ােন সভাপিতর ব�েব� জনতা ব�াংেকর �চয়ারম�ান বেলন, ‘সরকাির ব�াংক�েলা অেনক ভােলা কাজ করেছ। আমরা
ব�াংক�টেক আরও শ��শালী িভেতর উপর দাড়ঁ করােত িন�ার সে� কাজ কের যা��।’

অনু�ােন ব�াংেকর পিরচালক অ�জত কুমার পাল, �ক এম শামসুল আলম, আসাদ উ�াহ, �জয়াউ��ন আহেমদ, আ�লু ম�জদ,
�বীনা আমীন এবং �মশকাত আহেমদ �চৗধুরী, �ব��মেকা �েপর িনব �াহী পিরচালক �মা�ফা জামানুল বাহার, �ব��মেকা
�ট�টাইলেসর িসএফও অিনল কুমার মেহ�রী, �বি�মেকা ফাম �ার িসএফও আলী �নওয়াজসহ ঊ� �তন কম �কত�ারা উপি�ত িছেলন।
--



 [ অনলাইন ] 2022-02-28

জনতা ব�াংেকর �সরা �াহেকর স�াননা �পল �ব��মেকা

--
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সব ব�াংেকই সমস�া আেছ: সালমান এফ রহমান
�ধানম�ী �শখ হািসনার �বসরকাির িশ� ও িবিনেয়াগিবষয়ক উপেদ�া সালমান এফ রহমান বেলেছন, সরকাির–
�বসরকাির সব ব�াংেকই সমস�া আেছ। এটা এই খােতর রীিত। ���পূণ � িবষয় হেলা, সমস�া �তির হেল �ত সমাধান করা।

রাজধানীর �সানারগাওঁ �হােটেল �রাববার রােত জনতা ব�াংেকর এক অনু�ােন �ধান অিতিথর ব�েব� এসব কথা বেলন
সালমান এফ রহমান। ২০২১ সােল সেব �া� র�ািনকারক ও �সরা �াহকেদর স�াননা �দওয়ার জন� ওই অনু�ােনর
আেয়াজন কের জনতা ব�াংক। অনু�ােন আরও উপি�ত িছেলন �ব��মেকা �েপর �চয়ারম�ান �সােহল এফ রহমান ও
জনতা ব�াংেকর �চয়ারম�ান এস এম মাহফুজরু রহমান।

অনু�ােন সালমান এফ রহমান বেলন, ‘অেনেক বেল �য আমােদর ব�াংেক অেনক সমস�া আেছ। িক� আিম জানেত চাই,
�কান �দেশর ব�াংেক সমস�া �নই? ভারত ও চীেনর মেতা বড় অথ �নীিতর �দেশও এই সমস�া আেছ। সমস�া থাকা
�াভািবক। তেব ���পূণ � হেলা, সমস�া হেল �ত তার সমাধান কের �ফলা, �যটা আমরা করিছ।’

সালমান এফ রহমান আরও বেলন, �ধানম�ীর কােছ অেনক সময় পরামশ � আেস, রা�ায়� ব�াংক�েলা একীভূত করা
�হাক। িক� �দেশর অথ �ৈনিতক ি�রতার কথা �ভেব �ধানম�ী তা কেরন না। এ সময় িতিন সরকাির ব�াংেকর কম �কত�ােদর
ব�াংিকং খােতর নত�ন নত�ন �যু�� ও উ�াবেনর িবষেয় িনয়িমত খবর রাখার পরামশ � �দন।

অনু�ােন জনতা ব�াংেকর �চয়ারম�ান এস এম মাহফুজরু রহমান বেলন, ‘সরকাির ব�াংেকর অেনক ভােলা িদক আেছ।
িক� অি�য় হেলও সত� এই �য আমােদর (সরকাির ব�াংেকর) মধ� �থেকই অেনেক সরকাির ব�াংক�েলােক �য অব�ায়
িনেয় �গেছ, যার �জর আমােদর অেনক িদন টানেত হেব। এর �বিশ িকছ�  বলেত চাই না।’

অনু�ােন িতন�ট �িত�ানেক পরু�ৃত কের জনতা ব�াংক। এেদর মেধ� সেব �া� র�ািনকারক ও �সরা �াহেকর স�াননা
পায় বাংলােদশ এ�েপাট� ইমেপাট� �কা�ািন (�ব��মেকা) িলিমেটড। �ব��মেকা �েপর �চয়ারম�ান �সােহল এফ রহমান
ও ভাইস �চয়ারম�ান সালমান এফ রহমােনর হােত ��� ত� েল �দন জনতা ব�াংেকর �চয়ারম�ান এস এম মাহফুজরু
রহমান।

এ ছাড়া ি�তীয় �সরা �াহক িহেসেব মাি�ফ�াবস িলিমেটড ও তৃতীয় সেব �া� র�ািন ও �সরা �াহক িহেসেব অগ �ািনক
ি��স এ�েপাট� িলিমেটডেক স�াননা �দয় জনতা ব�াংক।

অনু�ােন আরও উপি�ত িছেলন জনতা ব�াংেকর ব�ব�াপনা পিরচালক ও �ধান িনব �াহী �মা. আ�ছু ছালাম আজাদ।
অনু�ােন সভাপিত� কেরন জনতা ব�াংেকর �চয়ারম�ান এস এম মাহফুজরু রহমান।
--
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Use tech 'to bring unbanked people into financial system'
Janata Bank honours three top exporters

--
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িতন �িত�ান �পল জনতা ব�াংেকর সেব �া� রফতািনকারক পুর�ার
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NCBs play vital role in Bangladesh’s industrialisation: Salman
Rahman
Janata Bank honors BEXIMCO as the best customer

--
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শীষ � িতন র�ািনকারক �াহকেক স�াননা িদল জনতা ব�াংক
শীষ � িতন র�ািনকারক �াহকেক স�াননা িদেয়েছ রা�ায়� জনতা ব�াংক। �দেশর র�ািনেত বড় অবদান রাখায় এ
স�াননা ও র�ািন �িফ �দওয়া হয়। গতকাল রাজধানীর প�ান প�ািসিফক �সানারগাওঁ �হােটেল আেয়া�জত এ
অনু�ােন �ব��মেকােক �সরা �াহেকর স�াননা �দওয়া হয়। এ ছাড়া ব�াংেকর ি�তীয় �সরা �াহক িহেসেব মাি�
ফ�াবস িলিমেটড এবং তৃতীয় �সরা �াহক িহেসেব অগ �ািনক ি��স িলিমেটড কতৃ�পে�র হােত স�াননা �ারক
ত� েল �দওয়া হয়। 
 
অনু�ােন সভাপিত� কেরন জনতা ব�াংেকর �চয়ারম�ান ড. এস এম মাহফুজরু রহমান এবং ব�ব�াপনা পিরচালক
�মা. আবদুছ ছালাম আজাদ স�ালনা কেরন। অনু�ােন আরও উপি�ত িছেলন বাংলােদশ সরকােরর �বসরকাির
িশ� ও িবিনেয়াগ িবষয়ক উপেদ�া ও �ব��মেকা �েপর ভাইস �চয়ারম�ান সালমান এফ রহমান, ব�াংেকর
পিরচালক অ�জত কুমার পাল, �ক এম শামসুল আলম, �মা. আসাদু�াহ, �জয়াউ��ন আহেমদ, �মা. আবদুল
ম�জদ, �বীনা আমীন, �মশকাত আহেমদ �চৗধুরী �মুখ। অনু�ােনর সভাপিত ব�াংেকর �চয়ারম�ান ড. এস এম
মাহফুজরু রহমান �ব��মেকা �েপর �চয়ারম�ান �সােহল এফ রহমােনর হােত �সরা �াহেকর ��� ও স�াননা
ত� েল �দন। পের ব�াংেকর �চয়ারম�ান মাি� ফ�াবস িলিমেটেডর ব�ব�াপনা পিরচালক সালমান ফা�কী ও িনব �াহী
পিরচালক  আবদুল কু�ুেসর হােত ি�তীয় সেব �া� র�ািনকারক এবং অগ �ািনক ি��স িলিমেটেডর ব�ব�াপনা
পিরচালক ডা. �সয়দ আবু আফসােরর হােত তৃতীয় সেব �া� র�ািনকারেকর ��� ও স�াননাপ� ত� েল �দন।
অনু�ােন সালমান এফ রহমান বেলন, এখেনা আমােদর জাতীয় অথ �নীিতেত ���পূণ � অবদান রাখেছ রা�ায়�
ব�াংক। এখন যারা �দেশর শীষ � ব�বসায়ী তারা সবাই রা�ায়� ব�াংক �থেকই আজ বড় হেয়েছন। রা�ায়� ব�াংেকর
অবদান ছাড়া �দেশর অথ �নীিত এখেনা চলেত পাের না। জনতা ব�াংেকর আজেকর এই আেয়াজনেক অিভন�ন
জানান িতিন। ভিবষ�েত তারা �দেশর অথ �নীিতেত আরও ভূিমকা রাখেব বেল িতিন আশাবাদ ব�� কেরন। অনু�ােন
জনতা ব�াংেকর ব�ব�াপনা পিরচালক �মা. আবদুছ ছালাম আজাদ �াগত ব�েব� বেলন, �দেশ কম �সং�ান স�ৃ� ও
র�ািন আয় অজ�েন �ব��মেকা �প অনন� ভূিমকা পালন করেছ। �প�টর সে� আমােদর পথচলা �� হেয়িছল
দুই দশেকরও আেগ। �ব��মেকা সারা িবে� �তির �পাশাক, ওষুধসহ িবিভ� ধরেনর উপকরণ র�ািন করেছ।
�ব��মেকার ২৮�ট �কা�ািনেত ৬৫ হাজার �লােকর কম �সং�ান হেয়েছ। �দেশর শীষ ��ানীয় �প�টর অ�যা�ার
অংশীদার হেত �পের জনতা ব�াংক পিরবার গিব �ত।
�মা. আবদুছ ছালাম আজাদ বেলন, ঋেণর �িত�ট িক�� সময়মেতা পিরেশাধ করেছ �ব��মেকা। ২০২১ সােল
�ব��মেকার মাধ�েম �মাট ৭০৭ �কা�ট টাকা মুনাফা অজ�ন কের জনতা ব�াংক। �ব��মেকার �মাট র�ািনর
পিরমাণ িছল ১১,৬১০ �কা�ট টাকা, যা ১ দশিমক ৩৬ িবিলয়ন মািক�ন ডলােরর সমপিরমাণ। এ ছাড়া জনতা
ব�াংেকর সে� মাি� ফ�াবস িলিমেটড �মাট ৫১২ �কা�ট এবং অগ �ািনক ি��স িলিমেটড �প �মাট ২৮৮ �কা�ট
টাকা র�ািন বািণজ� কের।
--



 [ পাতা ৩ ] 2022-02-28

শীষ � িতন র�ািনকারক �াহকেক স�াননা িদল জনতা ব�াংক

--
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জনতা ব�াংেকর �সরা �াহেকর স�াননা �পল �ব��মেকা

--



বাঙলা প্রতিতিন ২৪.কম 

জনিা ব্াাংককর সেরা গ্রাহককর েম্মাননা সেল 

সবক্সিমককা 
সেব্রুযাতর ২৮, ২০২২ 

 

 

অর্ থনৈতিক প্রতিবেদক, োঙলা প্রতিতদৈ২৪.কম : সিকের বড় বড় তেল্পগুকলার তবকাকে 

গুরুত্বেূন ন ভূতমকা সরকেকে রাষ্ট্র মাতলকানাধীন ব্াাংকগুকলা- এ মন্তব্ ককরকেন গণপ্রজািন্ত্রী 
বাাংলাকিে েরকাকরর সবেরকারী তেল্প ও তবতনকযাগ তবষযক উেকিষ্টা ও সবক্সিমককা গ্রুকের ভাইে 

সেযারম্ান োলমান এে রহমান, এমতে। প্রাতন্তক জনগকণর কাকে আধুতনক িথ্্ প্রযুক্সির 

ব্াাংতকাং সেবা সেৌোকি িরুণ ব্াাংকারকির িাগািা সিন তিতন। 

গিকাল সরাবাবার রাকি রাজধানীর একটি োাঁে িারকা সহাকিকল সবক্সিমককা গ্রুেকক জনিা ব্াাংক 

তলতমকিকের সেরা রপ্তাতনকারককর েম্মাননা প্রিান অনুষ্ঠাকন প্রধান অতিতথ্র বিকব্ তিতন এ কথ্া 
বকলন। তিতন আকরা বকলন, রাষ্ট্র মাতলকানধীন ব্াাংকগুকলা েরকাকরর তবতভন্ন নীতি বাস্তবাযকন 

অগ্রণী ভূতমকা রােকে। এেব ব্াাংককর ব্বোতযক েহকযাতগিা োড়া বড় বড় তেল্প কারোনাগুকলা 
আজ এ েয নন্ত আেকি োরি না। 

জনিা ব্াাংককর এমতে এন্ড তেইও সমা. আব্দেু োলাম আজাি স্বাগি বিকব্ বকলন, ২০২১ োকল 

জনিা ব্াাংককর মাধ্কম সবক্সিমককা গ্রুে সমাি ১১,৬১০ সকাটি িাকার েন্ রপ্তানী ককর, যা ১ 
িেতমক ৩৬ তবতলযন মাতকনন েলাকরর েমেতরমান। সবক্সিমককার মাধ্কম সমাি ৭০৭ সকাটি িাকা 
মুনাো অজনন ককর জনিা ব্াাংক। ব্াাংককর সমাি রেিাতন বাতণকজ্র ৭৯ েিাাংেই হকযকে 

সলাকাল অতেকের মাধ্কম। 

আর োোটির রেিাতন বাতণকজ্র ৮৬ েিাাংে সজাগান তিকযকে সবক্সিমককা গ্রুে। োোোতে 

সকাতভে মহামারীর মকধ্ও এ গ্রুেটি ঋকণর তকক্সস্ত তনযতমি েতরকোধ ককরকে। এ োড়া মাতি 

ে্াবে তলতমকিে সমাি ৫৮৩ সকাটি িাকা েন্ রপ্তাতন ককর ২য েকব নাচ্চ রপ্তাতনকারক এবাং 
অগ নাতনক শ্রীম্পে তলতমকিে গ্রুে সমাি ২৮৮ সকাটি িাকার েন্ রপ্তাতন ককর জনিা ব্াাংককর ৩য 

েকব নচ্চ রপ্তানীকারককর ময নািা অজনন ককর। 

অনুষ্ঠাকনর েভােতি ব্াাংককর সেযারম্ান ে. এে এম মাহেুজরু রহমান সবক্সিমককা গ্রুকের 
সেযারম্ান সোকহল এে রহমান এর হাকি সেরা গ্রাহককর সেস্ট ও েম্মাননা িুকল সিন। েকর 

ব্াাংককর সেযারম্ান মাতি ে্াবে তলতমকিকের ব্াবস্থােনা েতরোলক োলমান োরুকী ও তনব নাহী 
েতরোলক আব্দলু কুদু্দকের হাকি তিিীয েকব নাচ্চ রপ্তানীকারক এবাং অগ নাতনক শ্রীম্পে তলতমকিকের 
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ব্বস্থােনা েতরোলক ো. সেযি আবু আেোকরর হাকি িৃিীয েকব নাচ্চ রপ্তানীকারককর সেস্ট ও 

েম্মাননা িুকল সিন। 

ব্াাংককর সেযারম্ান ে. এে এম মাহেুজরু রহমান েভেতির বিকব্ বকলন, েরকাতর 

ব্াাংকগুকলা অকনক ভাল কাজ করকে। আমরা ব্াাংকটিকক আকরা েক্সিোলী তভকির উের িাড় 

করাকি তনষ্ঠার োকথ্ কাজ ককর যাক্সি। 

অনুষ্ঠাকন ব্াাংককর েতরোলক অক্সজি কুমার োল, সক এম োমেুল আলম, সমা. আোি উল্লাহ, 

ক্সজযাউক্সদ্দন আহকমি, সমা. আব্দলু মক্সজি, রুবীনা আমীন এবাং সমেকাি আহকমি সেৌধুরী, 
সবক্সিমককা গ্রুকের তনব নাহী েতরোলক সমাস্তো জামানুল বাহার, সবক্সিমককা সিিিাইলে এর 

তেএেও অতনল কুমার মকহশ্বরী, সবতিমককা োম নার তেএেও আলী সনওযাজ তেতনযর ক্সজএম সমা. 
মােুম তমযােহ ঊর্ধ্ নিন তনব নাহী কম নকিনাবনৃ্দ উেতস্থি তেকলন। 

সবক্সিমককার েক্ষ সথ্কক বলা হয, ককরানায সিকের োমতগ্রক ব্াবো বাতণকজ্ মন্দাবস্থা তবরাজ 

করকলও েমযমি েটিক েিকক্ষে গ্রহন করায সবক্সিমককা োম নাতেউটিককলেেহ সবক্সিমককা 
সিিিাইল তবভাকগর ব্বো উকল্লেকযাগ্ হাকর বকৃ্সি সেকযকে। এেব োকি আকগর বেকরর সেকয 

িুলনামূলক েযাকিেও সবকড়কে। েব উকি্ািার জন্ই ২০২১ োকল টিকক থ্াকািা তেল কটিন। এ 

কটিন েমযকক ে্াকলঞ্জ তহকেকব তনকয কাজ ককরকে সবক্সিমককা। 

অনুষ্ঠাকন জানাকনা হয, সিকে কম নোংস্থান েৃটষ্ট ও রেিাতন আয অজনকন সবক্সিমককা গ্রুে অনন্ 
ভূতমকা োলন করকে। গ্রুেটির েকে আমাকির েথ্েলা শুরু হকযতেল িুই িেককরও আকগ। 
সবক্সিমককা োরা তবকশ্ব সিতর সোোক, ওষুধেহ তবতভন্ন ধরকনর উেকরণ রেিাতন করকে। 

সবক্সিমককার ২৮টি সকাম্পাতনকি ৬৫ হাজার সলাককর কম নোংস্থান হকযকে। সিকের েীষ নস্থানীয 

গ্রুেটির অগ্রযাত্রার অাংেীিার হকি োরায জনিা ব্াাংক েতরবার গতব নি। 
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জনতা ফ্াাংকেয সযা গ্রাে সফক্সিভকো 
২৮ সপব্রুযারয, ২০২২ ৮:১৯ অযাহ্ণ 

 

আফাযও যাষ্ট্রাযত্ত জনতা ফ্াাংকেয সযা গ্রাে রককফ ম্মাননা সর প্রধানভন্ত্রীয সফযোরয খাত রফলযে উকদষ্টা 
ারভান এপ যভাকনয ারযফারযে সোম্পারন সফক্সিভকো রররভকেড। ২০২১ াকরও এেই গ্রু ায সযা গ্রাকেয 

ম্মাননা।কযাফফায যাকত যাজধানীয এেটে সাকেকর সফক্সিভকো গ্রুকয সেযাযভ্ান সাকর এপ যভাকনয াকত 

সেস্ট ও ম্মাননা তুকর সদন জনতা ফ্াাংকেয সেযাযভ্ান এ এভ ভাপুজযু যভান।অনুষ্ঠাসন জনতা ফ্াাংকেয 

এভরড অ্ান্ড রইও আব্দছু ছারাভ আজাদ জানান, ২০২১ াকর জনতা ফ্াাংকেয ভাধ্কভ সফক্সিভকো গ্রু ১১ াজায 

৬১০ সোটে োোয ণ্ যপ্তারন েকয। এই এেটে গ্রুকয ভাধ্কভই বফকদরে ভুদ্রা এককছ ১ দরভে ৩৬ রফররযন 

ডরায।ওই ফছকয জনতা ফ্াাংকেয সভাে যপ্তারন ফারণকজ্য ৭৯ তাাংই কযকছ সরাোর অরপকয ভাধ্কভ। আয 

াখাটেয যপ্তারন ফারণকজ্য ৮৬ তাাং সজাগান রদকযকছ সফক্সিভকো গ্রু। ওই ফছকয সফক্সিভকোয োযকণ ৭০৭ সোটে 

োো ভুনাপা অজজন েকয জনতা ফ্াাংে।অনুষ্ঠাকন জানাকনা য, যপ্তারন ফারণকজ্য াাার ভাভারযয ভকধ্ও 

গ্রুটে ঋকণয রেক্সি রনযরভত রযকাধ েকযকছ।অনুষ্ঠাকন প্রধান অরতরথ রককফ ফক্তফ্ যাকখন সফক্সিভকো গ্রুকয 

বাই সেযাযভ্ান ারভান এপ যভান। রতরন ফকরন, ‘সদকয ফ রল্পগুকরায রফোক যোরয ফ্াাংেগুকরা 
গুরুত্বূণ জ বূরভো সযকখকছ। এফ ফ্াাংকেয ফ্ফারযে কমারগতা ছাা ফ ফ রল্প োযখানাগুকরা এ ম জন্ত 

আকত াযত না।’অনুষ্ঠাকন সফক্সিভকোয ক্ষ সথকে ফরা য, েকযানায সদকয াভরগ্রে ফ্ফা ফারণকজ্ ভন্দাফস্থা 
রফযাজ েযকরও ভযভত টিে দকক্ষ গ্রণ েযায সফক্সিভকোয ফ্ফা উকেখকমাগ  ্াকয ফকৃ্সি সকযকছ। গ্রুকয 

ওলুধ ও সেিোইর খাকত যপ্তারন আকদ সফককছ।কদক েভ জাংস্থান ৃটষ্ট ও যপ্তারন আয অজজকন সফক্সিভকো গ্রু 

অনন্ বূরভো ারন েযকছ। গ্রুটেয কে আভাকদয থেরা শুরু কযরছর দুই মুকগযও আকগ। সফক্সিভকো াযা 
রফকে বতরয সাাে, ওলুধ রফরবন্ন ধযকনয উেযণ যপ্তারন েযকছ। গ্রুটেয ২৮টে সোম্পারনকত ৬৫ াজায 

সরাকেয েভ জাংস্থান কযকছ।অনুষ্ঠাকন রিতীয সযা যপ্তারনোযকেয দে তুকর সদযা য ভারি প্াফ রররভকেকডয 

াকত। সোম্পারনটে ৫৮৩ সোটে োো ণ্ যপ্তারন েকয এই দে সকযকছ। এ ছাা ২৮৮ সোটে োোয ণ্ যপ্তারন 

েকয জনতা ফ্াাংকেয তৃতীয কফ জচ্চ যপ্তারনোযকেয ভম জাদা অজজন েকয অগ জারনে শ্রীম্প রররভকেড নাকভ এেটে 

প্ররতষ্ঠান।অনুষ্ঠাকন বারতয ফক্তকফ  ্জনতা ফ্াাংকেয সেযাযভ্ান ফকরন, ‘যোরয ফ্াাংেগুকরা অকনে বাকরা োজ 

েযকছ। আভযা ফ্াাংেটেকে আযও ক্সক্তারী রবকতয উয দা াঁ েযাকত রনষ্ঠায কে োজ েকয মাক্সি।’অনুষ্ঠাকন 

ফ্াাংসেয রযোরে অক্সজত েুভায ার, সে এভ াভুর আরভ, আাদ উো, ক্সজযাউক্সিন আকভদ, আব্দরু 

ভক্সজদ, রুফীনা আভীন এফাং সভোত আকভদ সেৌধুযী, সফক্সিভকো গ্রুকয রনফ জাী রযোরে সভািপা জাভানুর 

ফাায, সফক্সিভকো সেিোইরকয রএপও অরনর েুভায ভকেযী, সফরিভকো পাভ জায রএপও আরী সনওযাজ 

ঊর্ধ্ জতন েভ জেতজাযা উরস্থত রছকরন। 



 [ পাতা ৩ ] 2022-03-01

জনতা ব�াংেকর �সরা �াহেকর স�াননা �পল �ব��মেকা

--
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Janata Bank recognises Beximco as ‘best customer’

 
--



 [ পাতা ১১ ] 2022-03-01

জনতা ব�াংেকর স�াননা �পেলন ৩ র�ািনকারক

--



 [ ১ম পাতা ] 2022-03-01

জনতা ব�াংেকর �সরা �াহেকর স�াননা �পল �ব��মেকা

--
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জনতা ব�াংেকর �সরা �াহেকর স�াননা �পেলা �ব��মেকা
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(০১/০৩/২০২২, পাতা-৩) 

জনতা ব্াাংকের সেরা গ্রাহকের েম্মাননা সেক া 
সবক্সিমকো 
স্টাফ রিপপার্টাি 

 
 

দেপেি বড় বড় রেল্পগুপ াি রবকাপে গুরুত্বপূর্ ট ভূরিকা দিপেপে িাষ্ট্র িার কানাধীন ব্াাংকগুপ া- এ িন্তব্ কপিপেন 

প্রধানিন্ত্রী দেে হারিনাি দবিিকারি রেল্প ও রবরনপ াগ রবষ ক উপপেষ্টা ও দবক্সিিপকা গ্রুপপি ভাইি দে ািি্ান িা িান 

এফ িহিান, এিরপ। প্রারন্তক জনগপর্ি কাপে আধুরনক তথ্্ প্রযুক্সিি ব্াাংরকাং দিবা দপ ৌঁোপত তরুর্ ব্াাংকািপেি তাগাো 
দেন রতরন। গত দিাবাবাি িাপত িাজধানীি একটর্ পাাঁে তািকা দহাপর্প  দবক্সিিপকা গ্রুপপক জনতা ব্াাংক র রিপর্পেি দিিা 
িপ্তারনকািপকি িম্মাননা প্রোন অনুষ্ঠাপন প্রধান অরতরথ্ি বিপব্ রতরন এ কথ্া বপ ন। রতরন আিও বপ ন, িাষ্ট্র 

িার কানধীন ব্াাংকগুপ া িিকাপিি রবরভন্ন নীরত বাস্তবা পন অগ্রর্ী ভূরিকা িােপে। এিব ব্াাংপকি ব্বিার ক িহপযারগতা 
োড়া বড় বড় রেল্প কািোনাগুপ া আজ এ পয টন্ত আিপত পািপতা না। জনতা ব্াাংপকি এিরে এন্ড রিইও দিা. আব্দেু ো াি 

আজাে স্বাগত বিপব্ বপ ন, ২০২১ িাপ  জনতা ব্াাংপকি িাধ্পি দবক্সিিপকা গ্রুপ দিার্ ১১,৬১০ দকাটর্ র্াকাি পর্্ 
িপ্তারন কপি, যা ১ েেরিক ৩৬ রবর  ন ে াপিি িিপরিিার্। দবক্সিিপকাি িাধ্পি দিার্ ৭০৭ দকাটর্ র্াকা িুনাফা অজটন 

কপি জনতা ব্াাংক। ব্াাংপকি দিার্ িপ্তারন বারর্পজ্ি ৭৯ েতাাংেই হপ পে দ াকা  অরফপিি িাধ্পি। 

আি োোটর্ি িপ্তারন বারর্পজ্ি ৮৬ েতাাংে দজাগান রেপ পে দবক্সিিপকা গ্রুপ। পাোপারে দকারভে িহািারিি িপধ্ও এ 

গ্রুপটর্ ঋপর্ি রকক্সস্ত রন রিত পরিপোধ কপিপে। এ োড়া িারি ফ্াবি র রিপর্ে দিার্ ৫৮৩ দকাটর্ র্াকা পর্্ িপ্তারন কপি 

২  িপব টাচ্চ িপ্তারনকািক এবাং অগ টারনক শ্রীম্পি র রিপর্ে গ্রুপ দিার্ ২৮৮ দকাটর্ র্াকাি পর্্ িপ্তারন কপি জনতা 
ব্াাংপকি ৩  িপব টাচ্চ িপ্তারনকািপকি িয টাো অজটন কপি। অনুষ্ঠাপনি িভাপরত ব্াাংপকি দে ািি্ান ে. এি এি িাহফুজিু 

িহিান দবক্সিিপকা গ্রুপপি দে ািি্ান দিাপহ  এফ িহিান এি হাপত দিিা গ্রাহপকি দেস্ট ও িম্মাননা তুপ  দেন। পপি 

ব্াাংপকি দে ািি্ান িারি ফ্াবি র রিপর্পেি ব্বস্থাপনা পরিো ক িা িান ফারুকী ও রনব টাহী পরিো ক আব্দ ু 

কুদু্দপিি হাপত রিতী  িপব টাচ্চ িপ্তারনকািক এবাং অগ টারনক শ্রীম্পি র রিপর্পেি ব্বস্থাপনা পরিো ক ো. সি ে আব ু

আফিাপিি হাপত তৃতী  িপব টাচ্চ িপ্তারনকািপকি দেস্ট ও িম্মাননা তুপ  দেন। ব্াাংপকি দে ািি্ান ে. এি এি িাহফুজিু 

িহিান িভপরতি বিপব্ বপ ন, িিকারি ব্াাংকগুপ া অপনক ভাপ া কাজ কিপে। আিিা ব্াাংকটর্পক আিও েক্সিো ী 
রভপতি ওপি ো াঁড় কিাপত রনষ্ঠাি িপে কাজ কপি যাক্সি। অনুষ্ঠাপন ব্াাংপকি পরিো ক অক্সজত কুিাি পা , দক এি োিিু  

আ ি, দিা. আিাে উল্লাহ, ক্সজ াউক্সদ্দন আহপিে, দিা. আব্দ ু িক্সজে, রুবীনা আিীন এবাং দিেকাত আহপিে দে ধুিী, 
দবক্সিিপকা গ্রুপপি রনব টাহী পরিো ক দিাস্তফা জািানু  বাহাি, দবক্সিিপকা দর্ির্াই ি এি রিএফও অরন  কুিাি 

িপহশ্বিী, দবরিিপকা ফাি টাি রিএফও আ ী দনও াজ, রিরন ি ক্সজএি দিা. িািুি রি ািহ ঊর্ধ্ টতন রনব টাহী কি টকতটাবনৃ্দ 

উপরস্থত রেপ ন। দবক্সিিপকাি পক্ষ দথ্পক ব া হ , কপিানা  দেপেি িািরগ্রক ব্বিা বারর্পজ্ িন্দাবস্থা রবিাজ কিপ ও 

িি িপতা িটিক পেপক্ষপ গ্রহর্ কিা  দবক্সিিপকা ফাি টারিউটর্ক্া িিহ দবক্সিিপকা দর্ির্াই  রবভাপগি ব্বিা 
উপল্লেপযাগ্ হাপি বকৃ্সি দপপ পে। এিব োপত আপগি বেপিি দেপ  তু নািূ ক ে াপেেও দবপড়পে। িব উপে্ািাি জন্ই 

২০২১ িাপ  টর্পক থ্াকার্া রে  কটিন। এ কটিন িি পক ে্াপ ঞ্জ রহপিপব রনপ  কাজ কপিপে দবক্সিিপকা। অনুষ্ঠাপন 

জানাপনা হ , দেপে কি টিাংস্থান িৃটষ্ট ও িপ্তারন আ  অজটপন দবক্সিিপকা গ্রুপ অনন্ ভূরিকা পা ন কিপে। গ্রুপটর্ি িপে 

আিাপেি পথ্ে া শুরু হপ রে  েইু েেপকিও আপগ। দবক্সিিপকা িািা রবপশ্ব সতরি দপাোক, ওষুধিহ রবরভন্ন ধিপনি 

উপকির্ িপ্তারন কিপে। দবক্সিিপকাি ২৮টর্ দকাম্পারনপত ৬৫ হাজাি দ াপকি কি টিাংস্থান হপ পে। দেপেি েীষ টস্থানী  

গ্রুপটর্ি অগ্রযাত্রাি অাংেীোি হপত পািা  জনতা ব্াাংক পরিবাি গরব টত। 



 [ পাতা ৩ ] 2022-03-01

�দেশর িশ� িবকােশ বড় ভূিমকা �রেখেছ সরকাির ব�াংক�েলা :সালমান এফ
রহমান

--



 [ অনলাইন ] 2022-03-01

�াি�ক জনগেণর কােছ ব�াংিকং �সবা �পৗ�ছােনার তািগদ সালমােনর
�দেশর বড় বড় িশে�র িবকােশ ���পূন � ভূিমকা পালন করেছ রা�ায়া� বািণ�জ�ক ব�াংক�েলা- এমন ম�ব�
কেরেছন �ধানম�ীর �বসরকারী িবষয়ক িশ� ও িবিনেয়াগ উপেদ�া এবং �ব��মেকা �েপর ভাইস �চয়ারম�ান
সালমান এফ রহমান। �াি�ক জনগেণর কােছ আধুিনক তথ� �যু��র ব�াংিকং �সবা �পৗ�ছােত ত�ণ ব�াংকারেদর
তাগাদা �দন িতিন।

�রাবাবার রােত রাজধানীর এক�ট পাচঁ তারকা �হােটেল �ব��মেকা �পেক জনতা ব�াংক িলিমেটেডর �সরা
র�ািনকারেকর স�াননা �দান অনু�ােন �ধান অিতিথর ব�েব� িতিন এই কথা বেলন।

সালমান এফ রহমান বেলন, রা� মািলকানধীন ব�াংক�েলা সরকােরর িবিভ� নীিত বা�বায়েন অ�ণী ভূিমকা
পালন করেছ। এসব ব�াংেকর ব�বসািয়ক সহেযািগতা ছাড়া বড় বড় িশ� কারখানা�েলা আজ এই পয �� আসেত
পারত না।

জনতা ব�াংেকর িলিমেটেডর ব�ব�াপনা পিরচালক এবং িসইও �মা. আ�ছু ছালাম আজাদ �াগত ব�েব� বেলন,
২০২১ সােল জনতা ব�াংেকর মাধ�েম �ব��মেকা �প �মাট ১১,৬১০ �কা�ট টাকার পন� র�ানী কের, যা ১ দশিমক
৩৬ িবিলয়ন মািক�ন ডলােরর সমপিরমান। �ব��মেকার মাধ�েম �মাট ৭০৭ �কা�ট টাকা মনুাফা অজ�ন কের জনতা
ব�াংক। ব�াংেকর �মাট রফতািন বািণেজ�র ৭৯ শতাংশই হেয়েছ �লাকাল অিফেসর মাধ�েম। আর শাখা�টর
রফতািন বািণেজ�র ৮৬ শতাংশ �জাগান িদেয়েছ �ব��মেকা �প। পাশাপািশ �কািভড মহামারীর মেধ�ও এই
�প�ট ঋেণর িক�� িনয়িমত পিরেশাধ কেরেছ। এছাড়া মাি� ফ�াবস িলিমেটড �মাট ৫৮৩ �কা�ট টাকা পন�
র�ািন কের ২য় সেব �া� র�ািনকারক এবং অগ �ািনক ��স িলিমেটড �প �মাট ২৮৮ �কা�ট টাকার পন� র�ািন
কের জনতা ব�াংেকর ৩য় সেব �� র�ানীকারেকর ময �াদা অজ�ন কের।

অনু�ােনর সভাপিত জনতা ব�াংেকর �চয়ারম�ান ড. এস এম মাহফুজরু রহমান �ব��মেকা �েপর �চয়ারম�ান
�সােহল এফ রহমােনর হােত �সরা �াহেকর ��� ও স�াননা ত� েল �দন।

পের ব�াংেকর �চয়ারম�ান মাি� ফ�াবস িলিমেটেডর ব�াব�াপনা পিরচালক সালমান ফা�কী ও িনব �াহী পিরচালক
আ�লু কু�ুেসর হােত ি�তীয় সেব �া� র�ানীকারক এবং অগ �ািনক ��স িলিমেটেডর ব�ব�াপনা পিরচালক ডা.
�সয়দ আবু আফসােরর হােত তৃতীয় সেব �া� র�ানীকারেকর ��� ও স�াননা ত� েল �দন।

সভপিতর ব�েব� ড. এস এম মাহফুজরু রহমান বেলন, সরকাির ব�াংক�েলা অেনক ভাল কাজ করেছ। আমরা
ব�াংক�টেক আেরা শ��শালী িভেতর উপর দাড় করােত িন�ার সােথ কাজ কের যা��।

অনু�ােন ব�াংেকর পিরচালক অ�জত কুমার পাল, �ক এম শামসুল আলম, �মা. আসাদ উ�াহ, �জয়াউ��ন
আহেমদ, �মা. আ�লু ম�জদ, �বীনা আমীন এবং �মশকাত আহেমদ �চৗধুরী, �ব��মেকা �েপর িনব �াহী পিরচালক
�মা�ফা জামানুল বাহার, �ব��মেকা �ট�টাইলস এর িসএফও অিনল কুমার মেহ�রী, �বি�মেকা ফাম �ার িসএফও
আলী �নওয়াজ িসিনয়র �জএম �মা. মাসুম িময়াসহ ঊ� �তন িনব �াহী কম �কত�াব�ৃ উপি�ত িছেলন।

�ব��মেকার প� �থেক বলা হয়, কেরানায় �দেশর সামি�ক ব�াবসা বািণেজ� ম�াব�া িবরাজ করেলও সময়মত
স�ঠক পদে�প �হন করায় �ব��মেকা ফাম �ািসউ�টেকলসসহ �ব��মেকা �ট�টাইল িবভােগর ব�বসা উে�খেযাগ�
হাের ব�ৃ� �পেয়েছ। এসব খােত আেগর বছেরর �চেয় ত�লনামূলক �য়ােদশও �বেড়েছ। সব উেদ�া�ার জন�ই
২০২১ সােল �টেক থাকাটা িছল ক�ঠন। এ ক�ঠন সময়েক চ�ােল� িহেসেব িনেয় কাজ কেরেছ �ব��মেকা।

অনু�ােন জানােনা হয়, �দেশ কম �সং�ান স�ৃ� ও রফতািন আয় অজ�েন �ব��মেকা �প অনন� ভূিমকা পালন
করেছ। �প�টর সে� আমােদর পথচলা �� হেয়িছল দুই দশেকরও আেগ। �ব��মেকা সারা িবে� �তির �পাশাক,
ওষুধসহ িবিভ� ধরেনর উপকরণ রফতািন করেছ। �ব��মেকার ২৮�ট �কা�ািনেত ৬৫ হাজার �লােকর
কম �সং�ান হেয়েছ। �দেশর শীষ ��ানীয় �প�টর অ�যা�ার অংশীদার হেত পারায় জনতা ব�াংক পিরবার গিব �ত।
--





 [ পাতা ৯ ] 2022-03-01

শীষ � 3 র�ািনকারক �াহকেক স�াননা িদল জনতা ব�াংক

--
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 [ পাতা ৭ ] 2022-03-01

জনতা ব�াংেকর �সরা �াহক স�াননা �পল �ব��মেকা

--



 [ পাতা ১০ ] 2022-03-01

�দেশর িশ�িবকােশ ���পূণ � ভূিমকা রাখেছ রা� মািলকানাধীন ব�াংক�েলা

--
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