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ক) সরকাফর অর্ডায়নন্র মূল লক্ষ্য কী?

খ)  যয় ফসদ্ধানের অপর ন্াম কী?  যাখযা কর।

গ) জন্া হারুনন্র  য সানয় কার াফর অর্ডায়নন্র বকান্ ন্ীফিফি পফরলফক্ষ্ি হয়?  যাখযা কর।

ঘ)  য সায় সম্প্রসারনে অর্ডায়নন্র বকান্ উৎস জন্া হারুনন্র জন্য যুফিযুি? ফ নেষে কর।

৩। জন্া হারুন্ ধমডীয় উৎস নক সামনন্ বরনখ স ধরনন্র বেিানের কর্া ফিো কনর শািড, পযান্ট, পাঞ্জাফ ,

সানলায়ার, কাফমজ, শাফি, ব র্ কভার প্রভৃফি পনেযর সমান শ ঘিান্ এ ং লাভ ান্ হন্। এ  ছরই ফিফন্

 য সায় সম্প্রসারনের জন্য ধান্মফিনি আনরকফি বোকান্ েনয়র ফসদ্ধাে বন্ন্। বোকান্ েয় ও সাজসজ্জার

জন্য িার  ি আকানরর অনর্ডর প্রনয়াজন্ যা িার ফন্জস্ব িহফ ল বর্নক সর রাহ করা সম্ভ হনে ন্া।

[সকল ব ার্ড ‘১৭]

ক) সরকাফর অর্ডায়নন্র মূল লক্ষ্য কী?
সরকাফর অর্ডায়ন্ এর মূল লক্ষ্য হনলা সমাজ কলযাে।

খ)  যয় ফসদ্ধানের অপর ন্াম কী?  যাখযা কর।
 যয় ফসদ্ধানের অপর ন্াম হল ফ ফন্নয়াগ ফসদ্ধাে।
সাধারেি একজন্ আফর্ডক  য স্থাপকনক েুই ধরনন্র ফসদ্ধাে ফন্নয় কাজ করনি হয়। িার মনধয একফি হনলা
 যয় ফসদ্ধাে। বযমন্- বকান্  য সায় প্রফিষ্ঠান্ যফে িানের কাযডেম অ যাহি রাখার জন্য একফি ন্িুন্ কারখান্া
স্থাপন্ করার ফসদ্ধাে বন্য় িাহনল বসফি হন  যয় ফসদ্ধাে  া ফ ফন্নয়াগ ফসদ্ধাে।

অর্ডায়ন্ ও  য সায় অর্ডায়ন্

ALL BOARD 2017

উত্তর
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গ) জন্া হারুনন্র  য সানয় কার াফর অর্ডায়নন্র বকান্ ন্ীফিফি পফরলফক্ষ্ি হয়?  যাখযা কর।

উদ্দীপনক জন্া হারুনন্র  য সানয় কার াফর অর্ডায়নন্র “ব ফিত্রায়ন্ ও ঝুুঁফক  ন্টন্ ন্ীফি”ফি পফরলফক্ষ্ি হনয়নছ।

একজন্  য সায়ী যখন্ িহফ ল ফ ফন্নয়ানগর বক্ষ্নত্র কার ানর পেয  া বস া যিেূর সম্ভ ব ফিত্রযপূেড করা যায়

বসফেনক লক্ষ্য রানখন্ এ ং এর মাধযনম ঝুুঁফক  ন্টন্ ও হ্রাস কনরন্ িখন্ িানক “ব ফিত্রায়ন্ ও ঝুুঁফক  ন্টন্

ন্ীফি” লা হয়। কার ানরর ফ ফন্নয়াগ যি ব ফশ ব ফিত্রযপূেড হয় িিন ফশ ঝুুঁফক হ্রাস পায়।

উদ্দীপনক জন্া হারুন্ এর বক্ষ্নত্র পফরলফক্ষ্ি হয় ফিফন্ ধমডীয় উৎস নক সামনন্ বরনখ শািড, পযান্ট, পাঞ্জা ী

প্রভৃফি পনেযর সমান শ ঘিান্। এই  য সায় লাভ ান্ হওয়ার সানর্ সানর্ ফিফন্ ন্িুন্ কনর  য সায়

সম্প্রসারনের জন্য ধান্মফিনি আনরকফি বোকান্ েনয়র ফসদ্ধাে বন্ন্। এর মাধযনম িার  য সায় একফেনক

বযমন্ ব ফিত্রিা আসনছ, একই সানর্ িার  য সায় ঝুুঁফকও  ফন্টি হনে। সুিরাং এর দ্বারা আমরা  লনি পাফর,

জন্া হারুন্ বযনহিু িার  য সা সম্প্রসারে করনছন্ এ ং  য সায় ব ফিত্রিা আন্নছন্ িার ফসদ্ধাে বি

অর্ডায়নন্র “ব ফিত্রায়ন্ ও ঝুুঁফক  ন্টন্ ন্ীফি” ফি পুনরাপুফর পফরলফক্ষ্ি হয়।
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ঘ)  য সায় সম্প্রসারনে অর্ডায়নন্র বকান্ উৎস জন্া হারুনন্র জন্য যুফিযুি? ফ নেষে কর।

উদ্দীপনকর জন্া হারুনন্র জন্য  য সায় সম্প্রসারনে অর্ডায়নন্র  াফহযক উৎনসর অেগডি েীঘডনময়ােী ঋে গ্রহে

করা যুফিযুি হন ।

সাধারেি পাুঁি  ছনরর অফধক সময় এর জন্য  যাংক  া অন্য বকানন্া আফর্ডক প্রফিষ্ঠান্ বর্নক বয অর্ড সংগ্রহ

করা হয় িানক েীঘড বময়াফে ঋে  লা হয়। এরূপ ঋনের অর্ড দ্বারা কার ানরর সাধারেি  ি আকানরর বকান্

ফ ফন্নয়াগ করা হয় বযমন্- কার ানরর পফরসর  ৃফদ্ধ, ন্িুন্ কারখান্া ফন্মডাে,  ি বকান্ যন্ত্রপাফি েয়,  ি

আকানরর বকান্ সম্পফত্ত েয় ইিযাফে।

উদ্দীপনকর জন্া হারুন্ ধমডীয় উৎস নক সামনন্ বরনখ ফ ফভন্ন ধরনন্র ব ফিত্রপূেড পনেযর  য সা কনর লাভ ান্

হন্। এ  য সায় লাভ ান্ হওয়ার পাশাপাফশ ফিফন্  য সায় সম্প্রসারনের জন্য ধান্মফিনি আনরকফি বোকান্

করার ফসদ্ধাে বন্ন্ যার কারনে িার েীঘড বময়ানের  ি আকানরর অনর্ডর প্রনয়াজন্ পনর।

সাধারেি স্থায়ী  যনয়র বক্ষ্নত্র সমূ্পেড অর্ড ফন্জস্ব িহফ ল হনি সংস্থান্ করা সম্ভ ন্া হনল  যাংক  া অন্য

বকানন্া আফর্ডক প্রফিষ্ঠান্ বর্নক ঋে গ্রহনের মাধযনম ঘািফি অনর্ডর বযাগান্ বেয়া সম্ভ হয়। এ বক্ষ্নত্র

সাধারেি েুই ধরনন্র সুফ ধা পাওয়া যায়। প্রর্মফি হনলা ঋনের অর্ড পফরনশানধ েীঘড সময় পাওয়া যায় এ ং

েীঘডনময়ােী ঋনের বক্ষ্নত্র ঋনের সুে কর  ােনযাগয যার িনল িহফ ল খরি কম হয়। সুিরাং  লা যায় জন্া 

হারুন্ এর  য সা সম্প্রসারনের জন্য  াফেফজযক  যাংক  া অন্য বকানন্া আফর্ডক প্রফিষ্ঠান্ বর্নক েীঘডনময়ােী ঋে

গ্রহে করা যুফিসঙ্গি হন ।
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৩। ফম. সাইিুল ৩,০০,০০০ িাকা ৫  ছনরর জন্য  যাংনক জমা রাখনি িান্। “সুরমা  যাংক” িানক ৭% হানর

 াফষডক িে ৃফদ্ধ সুনের প্রস্তা বেয় এ ং “অফন্মা  যাংক” িানক ৬% হানর ৬ মাস অের িে ৃফদ্ধ সুনের প্রস্তা 

বেয়।

[সকল ব ার্ড ‘১৭]

ক) অনর্ডর সময়মূলয কী? 

খ) সুে-আসনলর ওপর বয সুে প্রোন্ করা হয় িানক কী  নল? 

গ) জন্া সাইিুল “সুরমা  যাংক” এ িাকা জমা রাখনল ৫  ছর পর কি িাকা পান ন্?  

ঘ) বকান্  যাংনক িাকা জমা রাখা জন্া সাইিুনলর জন্য অফধক লাভজন্ক? ফ নেষে কর।

ক) অনর্ডর সময়মূলয কী? 

খ) সুে-আসনলর ওপর বয সুে প্রোন্ করা হয় িানক কী  নল? 

সুে আসনলর ওপর বয সুে প্রোন্ করা হয় িানক িে ৃফদ্ধ সুে  লা হয়।

সমনয়র সানর্ সানর্ অনর্ডর মূনলযর পফর িডন্নক অনর্ডর সময়মূলয  নল।

অনর্ডর সময়মূলয

উত্তর
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বেওয়া আনছ,

 িডমান্ মূলয, PV=৩,০০,০০০ িাকা

সুনের হার, I=৭%  া ০.৭

বময়াে, n=৫  ছর

বেওয়া আনছ,

 িডমান্ মূলয, PV=৩,০০,০০০ িাকা

সুনের হার, I=৬%  া ০.০৬

বময়াে, n=৫  ছর

িে ৃফদ্ধর সংখযা, m=২

ঘ) বকান্  যাংনক িাকা জমা রাখা জন্া সাইিুনলর জন্য অফধক লাভজন্ক? ফ নেষে কর।
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ক) বকান্ফি বর্নক ঝুুঁফকর সৃফি হয়?

খ) পফরিালন্া খরি পফরনশানধর অক্ষ্মিা বর্নক সৃি ঝুুঁফকফি  যাখযা কর।

গ) স্বেডা প্রকনের আেশড ফ িুযফি ফন্েডয় কর।

ঘ) ফম. বমহরানজর বকান্ প্রকেফি  ন্ধ কনর বেওয়া উফিি? ফ নেষে কর।

৩। ফম. বমহরাজ ৫  ছর আনগ ‘স্বেডা’ ও ‘ঝেডা’ ন্ামক েুইফি প্রকনে অর্ড ফ ফন্নয়াগ কনরন্। প্রকে েুইফি বর্নক

৫  ছনর প্রাপ্ত আনয়র হার ফন্ম্নরূপঃ

[সকল ব ার্ড ’১৭]ফিফন্ একফি প্রকে  ন্ধ কনর ফেনি িান্।

স্বেডা

প্রকে

১০%

 ছর-১

১২%

 ছর-২

১৮%

 ছর-৩

১৪%

 ছর-৪

১১%

 ছর-৫

ঝেডা ৯% ১৪% ২১% ৮% ১৩%

ফ িুযফি বর্নক ঝুুঁফকর সৃফি হয়।

ক) বকান্ফি বর্নক ঝুুঁফকর সৃফি হয়?

ঝুফক ও অফন্শ্চয়িা 
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খ) পফরিালন্া খরি পফরনশানধর অক্ষ্মিা বর্নক সৃি ঝুুঁফকফি  যাখযা কর।

 য সায় ঝুুঁফক  লনি প্রফিষ্ঠান্ পফরিালন্া খরি পফরনশানধর অক্ষ্মিানক  ুঝায়। অভযেরীে উৎস বর্নক সমূ্পেড

অর্ডায়ন্ করনল প্রফিষ্ঠানন্ এ ধরনন্র ঝুুঁফক বেখা বেয়। এ ধরনন্র খরনির মনধয পনি কাুঁিামাল বকন্া, অফিস

ভািা ,  ীমা খরি ইিযাফে।

পফরিালন্া খরি পফরনশানধর অক্ষ্মিা বর্নক  য সায় ঝুুঁফক সৃফি হয়।

প্রকে স্বেডা এর আেশড ফ িুযফি ফন্েডয়ঃ

গ) স্বেডা প্রকনের আেশড ফ িুযফি ফন্েডয় কর।

১

২

১০

১২

(১০-১৩)=-৩

(১২-১৩)=-১

৯

১

 ছর আয় (%) গি বর্নক  য ধান্ (আয়-
গি)  য ধানন্র  গড (আয়−গি)২
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৩

৪

১৮

১৪

(১৮-১৩)=৫

(১৪-১৩)=১

২৫

১

 ছর আয় (%) গি বর্নক  য ধান্ (আয়-
গি)  য ধানন্র  গড (আয়−গি)২

৫ ১১ (১১-১৩)=-২ ৪

বযাগিল ৬৫  য ধানন্র  নগডর বযাগিল ৪০

গি আয় = আনয়র বযাগিল
𝑛

=
৬৫
৫ = ১৩

এখানন্, n =  ছর সংখযা

আমরা জাফন্, 

আেশড ফ িুযফি = 
σ আয়−গি ২

𝑛−১

=
৪০

৫ − ১ = ১০ = ৩. ১৬%।

∴ স্বেডা প্রকনের আেশড ফ িুযফি ৩.১৬%।
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ফিন্যান্স – সকল ব ার্ড ২০১৭

প্রকে স্বেডা এর আেশড ফ িুযফি = ৩.১৬% (গ বর্নক পাওয়া)।

ঘ) ফম. বমহরানজর বকান্ প্রকেফি  ন্ধ কনর বেওয়া উফিি? ফ নেষে কর।

১

২

৯

১৪

(৯-১৩)=-৪

(১৪-১৩)=১

১৬

১

 ছর আয় (%) গি বর্নক  য ধান্ (আয়-
গি)  য ধানন্র  গড (আয়−গি)২

ঝেডা প্রকনের আেশড ফ িুযফি ফন্েডয়ঃ
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ফিন্যান্স – সকল ব ার্ড ২০১৭

৩

৪

২১

৮

(২১-১৩)=৮

(৮-১৩)=-৫

৬৪

২৫

 য ধানন্র  গড (আয়−গি)২

৫ ১৩ (১৩-১৩)=০ ০

বযাগিল ৬৫  য ধানন্র  নগডর বযাগিল ১০৬

গি আয় = আনয়র বযাগিল
𝑛

=
৬৫
৫ = ১৩

 ছর আয় (%) গি বর্নক  য ধান্ (আয়-
গি)

ঘ) ফম. বমহরানজর বকান্ প্রকেফি  ন্ধ কনর বেওয়া উফিি? ফ নেষে কর।

এখানন্, n =  ছর সংখযা

আমরা জাফন্,

আেশড ফ িুযফি =
σ আয়−গি ২

𝑛−১

=
১০৬
৫− ১ =

১০৬
৪

= ২৬. ৫ = ৫. ১৫%
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ফিন্যান্স – সকল ব ার্ড ২০১৭

উদ্দীপনক প্রকে স্বেডা ও প্রকে ঝেডা উভনয়র গি আয় ১৩%। স্বেডা প্রকনের আেশড ফ িুযফি ৩.১৬% এ ং ঝেডা

প্রকনের আেশড ফ িুযফি ৫.১৫%। এখানন্ উভয় প্রকনের গি আয় সমান্ হনলও স্বেডা প্রকনের আেশড ফ িুযফি

কম। আমরা জাফন্, আেশড ফ িুযফি প্রকনের ঝুুঁফক ফন্নেডশ কনর এ ং সমান্ আনয় কম ঝুুঁফকপূেড প্রকে অফধক

গ্রহেনযাগয। িাই, ফম. বমহরানজর ঝেডা প্রকেফি  ন্ধ কনর বেওয়া উফিি।
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ফিন্যান্স – সকল ব ার্ড ২০১৭

ক) বকান্ বশয়ারনক প্র িডনকর বশয়ার  নল অফভফহি করা হয়? 

খ) বকান্ ধরনন্র লভযাংশ দ্বারা বকাম্পাফন্র বশয়ার সংখযা  ৃফদ্ধ পায়?  যাখযা কনরা। 

গ) ‘ফেনয়ফিভ ফলফমনির্’-এর সাধারে বশয়ানরর মূলধন্  যয় কনরা। 

ঘ) প্রফিষ্ঠান্ফির মুন্ািার সমূ্পেড অংশ বশয়ার বহাল্ডারনের  ণ্টন্ ন্া করার বযৌফিকিা মূলযায়ন্ কনরা। 

১। ফেনয়ফিভ বকাং ফলফমনির্ সাধারে বশয়ার ফ েনয়র মাধযনম মূলধন্ সংগ্রহ কনর। প্রফিষ্ঠান্ফি  ছর বশনষ

মুন্ািার সমূ্পেড অংশ বশয়ার বহাল্ডারনের মনধয  ন্টন্ ন্া কনর ফকছু অংশ প্রফিষ্ঠানন্ বরনখ বেয়।  িডমান্।

 ছনর প্রফিষ্ঠান্ফি বশয়ার প্রফি ১৬ িাকা হানর লভযাংশ বঘাষো কনর এ ং আগামী  ছরগুলানি এ লভযাংশ ৮%

হানর  ৃফদ্ধ পান  নল প্রিযাশা কনর। বকাম্পাফন্র প্রফিফি বশয়ানরর  িডমান্  াজার মূলয ১৪০ িাকা।

[সকল ব ার্ড ‘১৭]

ফ লফিি বশয়ারনক প্র িডনকর বশয়ার  নল অফভফহি করা হয়।

ক) বকান্ বশয়ারনক প্র িডনকর বশয়ার  নল অফভফহি করা হয়?

মূলধন্  যয় 

খ) বকান্ ধরনন্র লভযাংশ দ্বারা বকাম্পাফন্র বশয়ার সংখযা  ৃফদ্ধ পায়?  যাখযা কনরা।

বকাম্পাফন্র ইসুযকৃি বশয়ানরর উপর ওপর স্টক লভযাংশ বেয়া হনল বকাম্পাফন্র বশয়ার সংখযা  ৃফদ্ধ পায়।

বয লভযাংশ ন্গে িাকায় পফরনশাধ ন্া কনর বশয়ানরর রূপাের কনর বশয়ার বহাল্ডারনের প্রোন্ করা হয় িানক

স্টক লভযাংশ  নল। এনক্ষ্নত্র বশয়ার বহাল্ডারনের  িডমান্ বশয়ার সংখযার ওপর আনু্পাফিক হানর স্টক লভযাংশ

বেয়া হয় যা বশয়ানরর সংখযা  ািায়।

উত্তর

12



ফিন্যান্স – সকল ব ার্ড ২০১৭

গ) ‘ফেনয়ফিভ ফলফমনির্’-এর সাধারে বশয়ানরর মূলধন্  যয় কনরা।

‘ফেনয়ফিভ ফলফমনির্’ এর সাধারে বশয়ানরর মূলধন্  যয় ফন্েডয়ঃ

আমরা জাফন্,

সাধারে বশয়ানরর মূলধন্  যয় =
লভযাংশ১

বশয়ারমূলয০
+  ৃফদ্ধর হার × ১০০

বেওয়া আনছ,

বশয়ারমূলয০ = বশয়ানরর  িডমান্  াজারমূলয = ১৪০ িাকা

লভযাংশ০ =  িডমান্  ছনরর লভযাংশ = ১৬ িাকা

লভযাংশ১ =  ছর বশনষ প্রিযাফশি লভযাংশ = ১৬ ১+ ০.০৮

= ১৭. ২৮ িাকা  ৃফদ্ধর হার

= ৮%  া ০.০৮

∴ সাধারে বশয়ানরর মূলধন্  যয় = ১৭
১৪০+ ০.০৮ × ১০০

= ০. ২০৩৪৩ × ১০০ = ২০. ৩৪%
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উদ্দীপনকর ফেনয়ফিভ বকাং ফলফমনিনর্র মুন্ািার সমূ্পেড অংশ বশয়ারনহাল্ডারনের মনধয  ন্টন্ ন্া কনর

ভফ ষযনির প্রনয়াজনন্ অ ফন্টি মুন্ািা ফহনসন বরনখ বেওয়া সমূ্পেড বযৌফিক।

ঘ) প্রফিষ্ঠান্ফির মুন্ািার সমূ্পেড অংশ বশয়ার বহাল্ডারনের  ণ্টন্ ন্া করার বযৌফিকিা মূলযায়ন্ কনরা।

ন্ীি মুন্ািার বয অংশ বশয়ার বহাল্ডারনের মনধয  ন্টন্ ন্া কনর প্রফিষ্ঠানন্ ফ ফন্নয়াগ করা হয় িানক অ ফন্টি

মুন্ািা  লা হয়। অ ফন্টি মুন্ািা বর্নক প্রফিষ্ঠান্ সফিফি িহফ ল লভযাংশ সমিাকরে িহফ ল ইিযাফে সৃফি

করনি পানর। যা ভফ ষযনি বকানন্া আফর্ডক ফ পযডয় বমাকাফ লার জন্য  য হার করা যায়।

উদ্দীপনক ফেনয়ফিভ বকাং ফলফমনির্ সাধারে বশয়ার ফ ফের মাধযনম মূলধন্ সংগ্রহ কনর। প্রফিষ্ঠান্ফি  ছর বশনষ

মুন্ািার সমূ্পেড অংশ বশয়ার বহাল্ডারনের মনধয  ন্টন্ ন্া কনর ফকছু অংশ প্রফিষ্ঠান্ বরনখ বেয়। যা অ ফন্টি

মুন্ািা ফহনসন গেয করা হয়।

উদ্দীপনকর ফেনয়ফিভ বকাং ফলঃ অ ফন্টি মুন্ািা  য হার কনর সফিফি িহফ ল সৃফি করনি পারন । সফিফি

িহফ ল এর পাশাপাফশ প্রফিষ্ঠান্ উি অর্ড ফেনয় লভযাংশ সমিাকরে িহফ ল সৃফি করনি পারন । উভয়

বক্ষ্নত্রই িহফ ল সংরক্ষ্ে এর মাধযনম বযনকানন্া ধরনন্র আফর্ডক ফ পযডয় বমাকাফ লা  া বকান্  ছর লভযাংশ

আশানু্রূপ ন্া হনলও বকাম্পাফন্র সুন্াম অকু্ষ্ন্ন বরনখ িানের কাযডেম পফরিালন্া করনি পারন । এর পাশাপাফশ

ভফ ষযনি  য সার প্রসার ও উৎপােন্শীল খানি ফ ফন্নয়ানগর বক্ষ্নত্র অ ফন্টি মুন্ািা কাযডকর ভূফমকা পালন্

কনর িাই  লা যায় প্রফিষ্ঠান্ফি মুন্ািার সমূ্পেড অংশ বশয়ার বহাল্ডারনের মনধয  ন্টন্ ন্া করার ফসদ্ধােফি

পুনরাপুফর বযৌফিক হনয়নছ।
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ক) আফর্ডক সেলিার অভান  যাংক কী হনি পানর?

খ) ইজারা কী?  েডন্া কনরা ।

গ) কাঠানমাফভফত্তক বেফে অনু্যায়ী বোনয়ল  যাংক বকান্ ধরনন্র  যাংক?  যাখযা কনরা।

ঘ) যন্ত্রাংশ েনয় “বোনয়ল  যাংক” জন্া মাহমুেনক কীভান সাহাযয করন ? ফ নেষে কনরা।

২। অন্ন্যা বিফলফভশন্ প্রস্তুিকারী প্রফিষ্ঠানন্র স্বত্বাফধকারী জন্া মাহমুে “বোনয়ল  যাংক”-এর  যাংক ফহসান র

মাধযনম ফ ফভন্ন বজলার বেিানের সানর্ বলন্নেন্ কনরন্। বেনশর প্রফিফি বজলায় “বোনয়ল  যাংক” ন্ানম  যাংক

র্াকায় বেিানের পনক্ষ্ও িার সানর্ বলন্নেন্ করনি সুফ ধা হয়। বলন্নেন্ যর্াযর্ হওয়ায় িার  যাংক ফহসান 

পযডাপ্ত অর্ড রনয়নছ। িীনন্র একফি বকাম্পাফন্র ফন্কি ফিফন্ বিফলফভশন্ যন্ত্রাংশ েনয়র প্রস্তা ফেনল উি

বকাম্পাফন্ অফগ্রম অর্ড োফ কনর। এ  যাপানর সাহানযযর জন্য ফিফন্ বোনয়ল  যাংনকর ফন্কি যান্।

[সকল ব ার্ড ’১৭]

ক) আফর্ডক সেলিার অভান  যাংক কী হনি পানর?

আফর্ডক সেলিার অভান  যাংক বেউফলয়া হনি পানর।

খ) ইজারা কী?  েডন্া কনরা।

বমফশন্, যন্ত্রপাফি, যান্ াহন্সহ অন্যান্য স্থায়ী সম্পফত্ত সরাসফর েয় ন্া কনর ফন্ধডাফরি ভািা প্রোন্ কনর ফন্ফেডি

সমনয়র জন্য  য হার করাই হনলা ইজারা।

 যাংক কখনন্া কখনন্া বেিার পক্ষ্ হনয় গ্রাহনকর অনু্নরানধ ফ ফভন্ন পেয েয় কনর এ ং ফন্ফেডি সমনয়র জন্য

বেিার  য হানরর জন্য িার কানছ হস্তাের কনর। ফন্ফেডি সময় বশনষ গ্রাহক  যাংনকর পেয  যাংনকর ফন্কি

বিরি বেয় এ ং  য হানরর সময়িুকুর জন্য  যাংকনক ফন্ফেডি পফরমানে ভািা প্রোন্ কনর।

 যাংফকং  য সা ও িার ধরন্

উত্তর
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গ) কাঠানমাফভফত্তক বেফে অনু্যায়ী বোনয়ল  যাংক বকান্ ধরনন্র  যাংক?  যাখযা কনরা ।

উদ্দীপনক জন্া মাহমুে অন্ন্যা বিফলফভশন্ প্রস্তুিকারী প্রফিষ্ঠানন্র স্বত্বাফধকারী। ফিফন্ বোনয়ল  যাংক'-এর

মাধযনম ফ ফভন্ন বজলার বেিানের সানর্ বলন্নেন্ কনরন্। বেনশর প্রফিফি বজলায় ‘বোনয়ল  যাংক’-এর শাখা

র্াকায় বেিানেরও িার সানর্ বলন্নেন্ সম্পন্ন করনি সুফ ধা হয়। অর্ডাৎ িার বলন্নেন্কৃি  যাংকফি শাখা

 যাংক।

কাঠানমাফভফত্তক বেফে অনু্যায়ী “বোনয়ল  যাংক” একফি শাখা  যাংক।

একফি প্রধান্ কাযডালনয়র অধীনন্ বেনশর অভযেনর এ ং বেনশর  াইনর শাখা স্থাপনন্র মাধযনম  যাংফকং কাযডেম

সম্পােন্ কনর িানক শাখা  যাংক  নল। শাখা  যাংনকর বকানন্া আলাো সত্তা র্ানক ন্া।

ঘ) যন্ত্রাংশ েনয় “বোনয়ল  যাংক” জন্া মাহমুেনক কীভান সাহাযয করন ? ফ নেষে কনরা ।

 যাংক আমোফন্কারনকর পনক্ষ্ রপ্তাফন্কারনকর অনু্কূনল প্রিযয়পত্র ইসুয কনর র্ানক। প্রিযয়পনত্রর মাধযনম  যাংক

রপ্তাফন্কারকনক এ মনমড ফন্শ্চয়িা বেয় বয, আমোফন্কারক যফে  াফকনি পেয েনয়র অর্ড পফরনশানধ  যর্ড হয়

িন  যাংক রপ্তাফন্কারকনক উি অর্ড পফরনশাধ করন । এনক্ষ্নত্র  যাংক আমোফন্কারনকর প্রফিফন্ফধ ফহনসন কাযড

সম্পােন্ কনর।

যন্ত্রাংশ েনয় “বোনয়ল  যাংক” জন্া মাহমুেনক প্রিযয়পত্র ির্া Letter of Credit বখালার মাধযনম সাহাযয

করনি পারন ।

উদ্দীপনকর জন্া মাহমুে অন্ন্যা বিফলফভশন্ প্রস্তুিকারী প্রফিষ্ঠানন্র স্বত্বাফধকারী। ফিফন্ সারানেনশ সুন্ানমর সানর্
 য সায় কনরন্।

এনক্ষ্নত্র বোনয়ল  যাংক জন্া মাহমুনের পনক্ষ্ প্রিযয়পত্র ইসুয করনি পানর। এনি  যাংকফি িীনন্র যন্ত্রাংশ ফ েয়কারী প্রফিষ্ঠান্নক

উি যন্ত্রাংনশর মূলয পফরনশানধর ফন্শ্চয়িা ফেন । িনল িীনন্র প্রফিষ্ঠান্ফি ফন্ফশ্চনে রপ্তাফন্ করনি পারন । এভান জন্া মাহমুে িার

যন্ত্রাংশ ফকন্নি পারন । প্রফিষ্ঠান্ফির সানর্ এর মাধযনম িার আফর্ডক ও  য সাফয়ক সম্পকড স্থাফপি হয়। িাই, প্রিযয়পত্র ইসুযর

মাধযনম জন্া মাহমুনের পনক্ষ্ বোনয়ল  যাংক প্রফিফন্ফধ ফহনসন  য সাফয়ক কাযড সম্পােন্ করনি পারন ।

এক পযডানয় ফিফন্ িীনন্র একফি বকাম্পাফন্র ফন্কি বিফলফভশন্ যন্ত্রাংশ েনয়র প্রস্তা ফেনল উি বকাম্পাফন্ অফগ্রম অর্ড োফ কনর। এ

ফ ষনয় সাহানযযর জন্য ফিফন্ বোনয়ল  যাংনকর শরোপন্ন হন্।
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ক) ফন্য়ফমি ফ নেশ সিরকারীনের জন্য বকান্ ফহসা উপনযাগী?

খ)  াফেফজযক  যাংক জন্গনের মানঝ ফকনসর প্র েিা সৃফি কনর?  যাখযা কনরা।

গ) বিনকর অর্ড পফরনশানধর মাধযনম  যাংকফি বমনহেীর প্রফি বকান্ োফয়ত্বফি পালন্ কনরনছ?  যাখযা কনরা।

ঘ) বমনহেীর অ ফশি িাকার পফরমাে জান্ানি অপরাগিা প্রকাশ  যাংনকর জন্য কিিুকু যুফিযুি? মিামি

োও।

৩। বমনহেী িার স্বাক্ষ্ফরি একফি বিক পাওন্াোর বসজুফি রহমান্নক বেয়। বসজুফি বিকফি  যাংনক জমা ফেনল

 যাংক সানর্ সানর্ িাকা পফরনশাধ কনর। ফকন্তু বমনহেীর ফহসান কি িাকা অ ফশি আনছ িা জান্নি িাইনল

 যাংকফি বসজুফিনক িা জান্ানি অপরাগিা প্রকাশ কনর। [সকল ব ার্ড ‘১৭]

ক) ফন্য়ফমি ফ নেশ সিরকারীনের জন্য বকান্ ফহসা উপনযাগী?

ফন্য়ফমি ফ নেনশ সিরকারীনের জন্য বরফসনর্ন্ট িনরন্ কানরফন্স ফর্নপাফজি ফহসা উপনযাগী।

খ)  াফেফজযক  যাংক জন্গনের মানঝ ফকনসর প্র েিা সৃফি কনর?  যাখযা কনরা।

 াফেফজযক  যাংক জন্গনের কু্ষ্দ্র কু্ষ্দ্র সঞয় একফত্রি কনর মূলধন্ গঠন্ কনর। যা পর িডীনি  য সায় ও ফশে-

 াফেনজয ফ ফন্নয়ানগর মাধযনম  যাংক মুন্ািা অজডন্ কনর।  াফেফজযক  যাংনকর মূলধনন্র অন্যিম প্রধান্ উৎস

হনে জন্গনের আমান্ি। আর িাই জন্গনের মানঝ সিনয়র প্র েিা সৃফি করা  াফেফজযক  যাংনকর একফি

উনদ্দশয ফহনসন ফ ন ফিি হয়।

 াফেফজযক  যাংক জন্গনের মানঝ সিনয়র প্র েিা সৃফি কনর।

 যাংক ও গ্রাহক
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গ) বিনকর অর্ড পফরনশানধর মাধযনম  যাংকফি বমনহেীর প্রফি বকান্ োফয়ত্বফি পালন্ কনরনছ?  যাখযা কনরা।

 যাংক ও গ্রাহনকর মধযকার িুফি দ্ধ সম্পনকডর কারনে  যাংক গ্রাহনকর অর্ড িাফহ ামাত্র বিরি ফেনি  াধয

র্ানক। বযমন্: িলফি ও সিয়ী ফহসান যফে িাকা জমা র্ানক িন গ্রাহক বিক ফলনখ উি অর্ড উনত্তালন্ করনি

পারন ন্।

উদ্দীপনক বমনহেী িার স্বাক্ষ্ফরি একফি বিক পাওন্াোর বসজুফি রহমান্নক বেয়। বসজুফি উি বিকফি  যাংনক

উপস্থাপন্ করনল  যাংক সানর্ সানর্ িাকা পফরনশাধ কনর। এরুপ কানজর মাধযনম  যাংক গ্রাহনকর প্রফি োফয়ত্ব

পালন্ কনরনছ; যা আমান্িকারীর ফন্নেডশ পালন্ োফয়নত্বর অেগডি। এনক্ষ্নত্র বিনকর অর্ড পফরনশানধর মাধযনম

 যাংকফি পনরাক্ষ্ভান বমনহেীর প্রফি অর্ড বিরি বেওয়ার োফয়ত্বফি পালন্ কনরনছ।

বিনকর অর্ড পফরনশানধর মাধযনম উদ্দীপনকর  যাংকফি বমনহেীর প্রফি আমান্িকারীর ফন্নেডশ পালন্ োফয়ত্বফি

পালন্ কনরনছ।

ঘ) বমনহেীর অ ফশি িাকার পফরমাে জান্ানি অপরাগিা প্রকাশ  যাংনকর জন্য কিিুকু যুফিযুি? মিামি

োও।

 যাংফকং  য সানয়র মূলমন্ত্র হনলা গ্রাহনকর আস্থা ও ফ শ্বাস অজডন্ করা।  যাংক ও গ্রাহনকর সম্পকড সিিা, ফন্ষ্ঠা

ও ফ শ্বানসর ওপর ফন্ভডর কনর গনি ওনঠ। িাই গ্রাহনকর স্বার্ডরক্ষ্া করা  যাংনকর একফি পফ ত্র োফয়ত্ব। আর

িাই গ্রাহনকর ফন্নেডশ,  াংলানেশ  যাংনকর ফন্নেডশ, আইন্গি অনু্মফি অর্ া আোলনির ফন্নেডশ ছািা  যাংক

গ্রাহনকর ফহসা সংোে ির্য অন্য বকানন্া  যফি  া প্রফিষ্ঠান্নক প্রোন্ করনি পানর ন্া।

উদ্দীপনক বেখা যায়, বমনহেীর স্বাক্ষ্ফরি একফি বিক ফন্নয় বসজুফি রহমান্  যাংনকর কানছ জমা বেয়।  যাংক

ফন্য়ম অনু্যায়ী আমান্িকারীর ফন্নেডশ পালন্ কনর এ ং বসজুফিনক বিনক উনেখ পফরমাে িাকা পফরনশাধ কনর।

পরক্ষ্নেই বসজুফি  যাংনকর ফন্কি বমনহেীর ফহসান কি িাকা আনছ িা জান্নি িায়। ফকন্তু  যাংক িা জান্ানি

অপারগিা প্রকাশ কনর।

ফহসান র বগাপন্ীয়িা রক্ষ্া করা গ্রাহনকর প্রফি  যাংনকর অন্যিম। পফ ত্র োফয়ত্ব হওয়ায়  যাংক বসজুফিনক

বমনহেীর ফহসান র অ ফশি িাকার পফরমাে জান্ানি অপারগিা প্রকাশ কনরনছ; যা সফঠক ও বযৌফিক।
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আমান্িকারীর ফহসান র বগাপন্ীয়িা রক্ষ্া করা  যাংনকর পফ ত্র োফয়ত্ব। এর  যিয় ঘিনল আমান্িকারীর অর্ড

এ ং জান্মানলর ক্ষ্ফি সংঘফিি হনি পানর। এনক্ষ্নত্র  যাংক যফে বসজুফিনক বমনহেীর ফহসান র ির্য জান্াি

িাহনল  যাংনকর অন্যিম মূলন্ীফিফি লফিি হনিা। িন ফ নশষ প্রনয়াজনন্ গ্রাহনকর ফন্নেডনশ,  াংলানেশ

 যাংনকর ফন্নেডনশ অর্ া আইন্গি অনু্মফি সানপনক্ষ্  যাংক িৃিীয় পনক্ষ্র ফন্কি ির্য প্রকাশ করনি পানর৷

সুিরাং, গ্রাহনকর অনু্মফি  া আইন্গি ফন্নেডশ  যিীি বমনহেীর অ ফশি িাকার পফরমাে জান্ানি অপারগিা

প্রকাশ করা  যাংনকর জন্য সফঠক ও যুফিযুি হনয়নছ।
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