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আরিটিজএস

কর্েপােরট সংবাদ েডস্কঃ দ্রুততর সমেয় েলনেদন করেত বাংলােদশ
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গ্রস
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(আরিটিজএস) সার্ভার িবকল হেয় পেড়েছ। এেত অর্ডারমািফক েলনেদন
সম্পন্ন
করা
সম্ভব
হচ্েছ
না।
েলনেদেন
ধীরগিতর
কারেণ
ব্যাংকগুেলােক সামিয়ক িবকল্প মাধ্যেম েলনেদন করার পরামর্শ িদেয়েছ
বাংলােদশ ব্যাংক। বাংলােদশ ব্যাংেকর েপেমন্ট িসস্েটমস িবভাগ এ
িবষেয় সব ব্যাংেকর কােছ িচিঠ পািঠেয়েছ।
সূত্র
জানায়,
বাংলােদশ
ব্যাংেকর
সার্ভাের
ত্রুিটর
কারেণ
ব্যাংকগুেলােত িগেয় তাৎক্ষিণক েলনেদন িনষ্পত্িত করেত পারেছন না
গ্রাহকরা। চলিত মােসর প্রথম েথেকই এ সমস্যা চলেছ। সাধারণভােব এ
িসস্েটেম ৈদিনক গেড় সােড় ৪ হাজারিট েলনেদেনর িবপরীেত সােড় ৮
হাজার েকািট টাকার মেতা িনষ্পপ্িত হেয় থােক। িকন্তু গত সপ্তােহ এ
েলনেদন মাত্র েদড় হাজাের েনেম আেস।
সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করায় ব্যাংকগুেলােক অবিহত কের িচিঠ
পািঠেয়েছ েপেমন্ট িসস্েটমস িবভাগ। ওই িচিঠেত বলা হেয়েছ কািরগর
ত্রুিটর কারেণ গত দুিদন ধের আরিটিজএস সিঠকভােব কাজ করেছ না।
বাংলােদশ ব্যাংেকর সংশ্িলষ্ট িটম িবষয়িট িনেয় কাজ করেছ। সমাধান
করেত কেয়ক িদন সময় লাগেত পাের। অিতপ্রেয়াজনীয় েলনেদনগুেলা
িবকল্পপদ্ধিতেত সম্পন্ন করার জন্য আপনােদর অনুেরাধ করা হেলা।
আরিটিজএস পদ্ধিতেত এক ব্যাংেকর গ্রাহক আেরক ব্যাংেকর গ্রাহকেক এক
লাখ টাকার েবিশ েয েকােনা অঙ্েকর অর্থ তাৎক্ষিণক পিরেশাধ করেত
পােরন। ২০১৫ সােলর অক্েটাবর মােস এ ব্যবস্থা চালুর অল্প িদেনই
ব্যাপক জনপ্িরয় েলনেদন মাধ্যম হেয় উেঠেছ। আরিটিজএেসর আওতায়
বর্তমােন ৫৫িট ব্যাংেকর ৭০০ শাখায় েলনেদন হচ্েছ। প্রিত কর্মিদবেস
সকাল সােড় ১০টা েথেক ৩টা পর্যন্ত এ ব্যবস্থায় েপেমন্ট অর্ডার
েদওয়া যায়। এ পদ্ধিতেত মাত্র ১ েসেকন্েডই অর্থ স্থানান্তর করা
যায়। এর বাইের অনলাইন প্লাটফর্েম ইেলকট্রিনক ফান্ড ট্রান্সফার
(ইএফিটএন), অেটােমেটড েচক ক্িলয়ািরং ও ন্যাশনাল েপেমন্ট সুইচ
(এনিপএসিব) পদ্ধিতেত েলনেদেনর সুেযাগ রেয়েছ। তেব এ ব্যবস্থায়
েলনেদন িনষ্পত্িতেত একিদেনর েবিশ সময় লােগ। েয কারেণ আরিটিজএস

খুব দ্রুত সমেয় জনপ্িরয়তা েপেয়েছ।
গত িডেসম্বর মােস ২১ কর্মিদবেস আরিটিজএেসর মাধ্যেম েমাট এক লাখ
৭৫ হাজার ১৬৬ েকািট টাকার েলনেদন হয়। েমাট ৮৯ হাজার ৫৫০িট
েপেমন্ট অর্ডােরর িবপরীেত এসব অর্থ স্থানান্তর হয়। আেগর মাস
নেভম্বের ২২ কর্মিদবেস ৯৪ হাজার ৬৭৩ েপেমন্ট অর্ডােরর িবপরীেত
েলনেদন হয় এক লাখ ৮৮ হাজার টাকা। অর্থাৎ ৈদিনক গেড় সােড় ৪
হাজারিটর মেতা েলনেদেনর িবপরীেত সােড় ৮ হাজার েকািট টাকা প্রায়
অর্থ স্থানান্তর হেয় থােক।

