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হেয় যােব। জাল-জািলয়ািতর সে  জিড়ত াংকার, াহক o ভাবশালীেদর িবরুে o ব া িনেত হেব। eর 
মা েম eকিট বাত র্া িদেত হেব। িতিন আরo বেলন, তার  সংকট, ঋেণর গুণগত মান, েখলািপ ঋণ পিরি িত, 
পিরচালকেদর েবপেরায়া ঋণ হণ eসব সম া সুশাসন িত া হেল eমিনেতi কেম যােব। সংি রা জানান, 
াংিকং খােত নিজরিবহীন জাল-জািলয়ািত, েখলািপ ঋেণর লাগামহীন ঊধব্র্গিত, মূলধন ঘাটিত, তার  সংকট 

eসব কারেণ িবপয র্েয়র মুেখ পেড়েছ াংিকং খাত। eেত কের েবশ কেয়কিট আিথ র্ক িত ান o াংক 
আমানতকারীেদর টাকা পিরেশাধ করেত পারেছ না। তার  সংকেটর কারেণ uে া ারা চািহদা aনুযায়ী াংক 
েথেক নতুন ঋণo পাে ন না। েবসরকাির গেবষণা সং া েস ার ফর পিলিস ডায়ালেগর (িসিপিড) eক গেবষণা 
িতেবদেন বলা হেয়েছ, গত 21 বছের 21িট আেলািচত জািলয়ািতর মা েম াংক েথেক সােড় 33 হাজার েকািট 

টাকা আ সাৎ করা হেয়েছ। eসব িবপয র্য় েথেক সরকার াংক খাতেক u ার করেত েক ীয় াংকেক পদে প 
িনেত বেলেছ। 

েক ীয় াংেকর িতেবদেন বলা হয়, াংিকং খােতর েখলািপ ঋণ পিরি িতর u য়ন eবং াংক o আিথ র্ক 
িত ানগুেলার কৃত সম া িনরূপণ কের েসগুেলার সমাধান করেত হেব। সরকােরর সিদ ার িবষয়িটেত গুরুতব্ 

িদেয় eসব করা হেব। েদেশ িব মান েখলািপ ঋেণর u  হার কিমেয় আনার িবষেয় াংক েকা ািন আiন, 
aথ র্ঋণ আদালত আiন, আিথ র্ক িত ান আiন, েনেগািসেয়বল iন –েম  aয্া , েদuিলয়া িবষয়ক আiন 
পয র্ােলাচনা করা হেব। eগুেলােত েখলািপ ঋণ আদােয় আiেনর ধারা, আiেনর দুব র্লতা, ােয়ািগক সম া, 
িব মান ধারা সংেশাধন o সংেযাজেনর িবষেয় পদে প েনয়া হেব। eজ  বাংলােদশ াংেকর েডপুিট গভন র্র 
আহেমদ জামালেক ধান কের 21 সদে র eকিট কিমিট গঠন করা হেয়েছ। eেত বাংলােদশ াংক o aথ র্ 
ম ণালেয়র u পদ  কম র্কত র্ারা রেয়েছন। কিমিটেত েক ীয় াংেকর িনব র্াহী পিরচালক শাহ আলম, আবু ফারাহ 
েমা. নােছর, aথ র্ ম ণালেয়র আিথ র্ক িত ান িবভােগর 3 জন িতিনিধ, াংিকং িবিধ o নীিত িবভােগর 
মহা ব াপক eেকeম আমজাদ েহােসন, আিথ র্ক িত ান o বাজার িবভােগর মহা ব াপক সিহদুল iসলাম, 
াংিকং িবিধ o নীিত িবভােগর যু  পিরচালক রািশদা খানম o িরিজয়া ফারহানা খান রেয়েছন। কিমিটর সদ  

সিচেবর দািয়তব্ পালন করেবন াংিকং িবিধ o নীিত িবভােগর uপমহা ব াপক শাহিরয়ার িসি কী। 

কিমিট oiসব আiেনর িবিভ  ধারার সে  পােশর েদশগুেলার eসব িবষেয় িব মান আiেনর ধারাগুেলা 
পয র্ােলাচনা করেব। eর আেলােক েদেশর বত র্মান ে াপেট েযসব ধারা সংেযাজন করা দরকার বা েযসব ধারা 
বাদ েদয়ার েয়াজন মেন কের েসগুেলা সুিনিদ র্ ভােব uে খ কের eকিট িতেবদন দািখল করেব গভন র্েরর 
কােছ। গভন র্র eর আেলােক পরবত  ব া েনেবন। াংক o আিথ র্ক িত ােনর জ  বত র্মােন সুিনিদ র্ ভােব 
মাজর্ার নীিতমালা েনi। দুব র্ল াংক বা আিথ র্ক িত ানগুেলা যােত বা তামূলকভােব eেক aপেরর সে  
eকীভূত হেত পাের েসজ  নীিতমালািট আরo সুিনিদ র্  কের চূড়া  করা হেব। eজ  আিথ র্ক ি িতশীলতা 
িবভােগর মহা ব াপক ড. েমা. কিবর আহমেদর েনতৃেতব্ eকিট কিমিট গঠন করা হেয়েছ। কিমিটর সদ  
িহেসেব রেয়েছন াংিকং িবিধ o নীিত িবভাগ, আিথ র্ক িত ান o বাজার িবভাগ eবং aফসাiট সুপারিভশন 
িবভােগর সংি  কম র্কত র্ারা। oi কিমিট ত িতেবদন ণয়ন কের াংিকং িবিধ o নীিত িবভােগর কােছ 
দািখল করেব। পের তারা e িবষেয় পরবত  পদে প েনেব। িতেবদেন বলা হয়, পিরক নার আoতায় ঋণ 
ে ণীকরেণর নীিতমালা eবং ঋেণর িবপরীেত আেরািপত সুদ 7 মাসিভি েত চ বৃি  হাের আেরাপ, eকক ঋণ 
হীতার সীমার আiনগত বা বাধকতা েথেক িবদুয্ৎ o জব্ালািন খাতসহ সরকােরর aবকাঠােমাগত বৃহৎ ঋণ 
ক গুেলােক a াহিত েদয়া, েখলািপ ঋণ হীতা িত ান বা েপর সং া পুনঃপয র্ােলাচনা করা হেব। eসব 

িবষেয় সুপািরশ দােনর জ  াংিকং িবিধ o নীিত িবভােগর মহা ব াপক eেকeম আমজাদ েহােসেনর 
েনতৃেতব্ 6 সদে র আরo eকিট কিমিট গঠন করা হেয়েছ। eেত eকi িবভােগর িবিভ  কম র্কত র্ারা রেয়েছন। 
কিমিট oiসব িবষেয় সুপািরশ করেব। াংক o আিথ র্ক িত ানগুেলার িবতরণ করা ঋেণর কৃত aব া 
িনরূপেণর জ  ফাiনাি য়াল iি ি িট িবভােগর মহা ব াপক শিফকুল iসলােমর েনতৃেতব্ aপর eকিট কিমিট 



গঠন করা হেয়েছ। e কিমিটর সদ  িহেসেব াংক পিরদশ র্ন িবভােগর সংি  কম র্কত র্ারা রেয়েছন। e কিমিট 
াংক পিরদশ র্ন িবভােগর েচৗকস কম র্কত র্ােদর িনেয় িতনিট াংক িবেশষ পিরদশ র্ন করেব। াংকগুেলা হে  

সরকাির খােতর জনতা াংক, েবসরকাির খােতর eিব াংক o iসলামী শিরয়া িভি েত পিরচািলত আল-
আরাফাহ্ iসলামী াংক। পিরদশ র্নকােল িনয়িমত িবষেয়র সে  ঋেণর গুণগত মান o পিরমাণ যথাথ র্তা আেছ 
িকনা তা েদখেব। e ে ে  সরকাির জনতা াংেকর পিরদশ র্ন থেম স  করেত হেব। eেত সুিনিদ র্  
মতামতসহ িতেবদন দািখল করেত হেব। িবেশষ পিরদশ র্েনর াপাের eকিট নীিতমালা করা হেয়েছ। eেত বলা 
হেয়েছ, 6িট বৃহৎ েখলািপ ঋণ, 6িট বৃহৎ পুনঃতফিসিল ঋণ, 6িট বৃহৎ ঋেণর সুদ মoকুফ সং া  েকস eবং 6িট 
বৃহৎ aবেলাপনকৃত ঋেণর সব ত  পয র্ােলাচনা করেত হেব। 

eর মে  আেছ াহকেদর আেবদন, শাখার মূ ায়ন, ধান কায র্ালেয়র মূ ায়ন, পষ র্দ বা ব াপনা কতৃর্পে র 
aনুেমাদন, ম রীপ , ক  পিরদশ র্ন িতেবদন, সহেযাগী জামানেতর মূ ায়ন, আiনগত মতামত, 
ডকুেমে শন, ঋণ িবতরণ o তদারিকর িবষয়ািদ খিতেয় েদখা হেব। oiসব ঋণ িবতরেণর সময় সংি  াংেকর 
ে িডট ির  ােনজেমে র মূ ায়ন পরবত কােল oi ঋণ মিনটিরংেয় তােদর েকােনা ভূিমকা িছল না তাo 
পয র্ােলাচনা কের েদখা হেব। eছাড়া াংেকর aভয্ রীণ aিডট িবভাগ o আ িলক aিফস েথেক oiসব ঋেণর 
িবষেয় যতগুেলা aিডট পিরচািলত হেয়েছ েসসব িতেবদন পয র্ােলাচনা করা। বিহিন র্রী া িতেবদেন েকােনা 
েনিতবাচক মতামত রেয়েছ িকনা তাo যাচাi করা। e িবষেয় বািণিজয্ক aিডেটর আপি গুেলা পয র্ােলাচনা করা 
eবং পষ র্দেক িবিভ  সমেয় oiসব ঋেণর হালনাগাদ aব া aবিহত করা হেয়েছ িকনা, eেত পষ র্েদর েকােনা 
মতামত িছল িকনা তা যাচাi কের েদখা হেব। 

eেত আরo বলা হয়, oiসব ঋেণর িবষেয় বাংলােদশ াংেকর িবশদ পিরদশ র্েন েকােনা পয র্েব ণ থাকেল তা 
পিরপালেনর সব র্েশষ aব া যাচাi কের েদখা হেব। ঋেণর িবষেয় াংেকর স দ o ঋণ ব াপনা কিমিটর 
(eলেকা) মতামত যাচাi করা হেব। eকi সে  গত 3 বছের াংক েথেক িক পিরমাণ জনবল েসব্ ায় পদতয্াগ 
বা aপসারণ বা ছাঁটাi করা হেয়েছ eবং িক পিরমাণ জনবল িনেয়াগ েদয়া হেয়েছ তার িববরণী পয র্ােলাচনা করা 
হেব। াংেকর সব র্েশষ হালনাগাদ aব ার oপর ণীত েকােনা িতেবদন থাকেল তাo পয র্ােলাচনা করেব 
কিমিট। eছাড়া াংক পিরচালকেদর a  াংক েথেক েনয়া ঋেণর িববরণী o াংক পিরচালনায় পষ র্েদর ভূিমকা 
পয র্ােলাচনা করা হেব। িতেবদেন বলা হয়, েখলািপ ঋণ হীতারা তােদর ঋণ িনয়িমত েদখােনার জ  
আদালেতর মা েম িসআiিবেত েযসব িগতােদশ েপেয়েছন েসগুেলার াপাের াংেকর ভূিমকা বা আiিন 
পদে প পয র্া  িছল িকনা তা যাচাi কের েদখা হেব। eে ে  কমপে  6িট বড় aে র ফাiল পয র্ােলাচনা করেত 
হেব। eসব িবষেয় িতনিট াংেক িবেশষ পিরদশ র্ন চালােত িতনিট িবেশষ কিমিট গঠন হেয়েছ। 21 কায র্িদবেসর 
মে  তােদর িতেবদন দািখল করেত িনেদ র্শ েদয়া হেয়েছ। 

eর মে  সরকাির খােতর জনতা াংেকর পিরদশ র্েনর জ  5 সদে র eকিট কিমিট গঠন করা হেয়েছ। পিরদশ র্ন 
িবভােগর uপমহা ব াপক aসীম কুমার েচৗধুরীর েনতৃেতব্ eেত সদ  িহেসেব রেয়েছন িডিজeম আবদুল লিতফ, 
যু  পিরচালক iমরুল হায়দার েচৗধুরী, uপপিরচালক eসeeম মিতuল হক। eিব াংক পিরদশ র্েনর জ  
িডিজeম eেকeম েগালাম মাহমুেদর েনতৃেতব্ িতন সদে র eকিট কিমিট গঠন করা হেয়েছ। eেত সদ  িহেসেব 
রেয়েছন যু  পিরচালক কাজী আিরফুর রহমান, uপপিরচালক মাধব কুমার সাহা। আল-আরাফাহ্ iসলামী াংক 
পিরদশ র্েনর জ  িডিজeম রুকুনু ামানেক ধান কের 4 সদে র িটম গঠন করা হেয়েছ। eর a  সদ রা 
হেলন uপপিরচালক েমাশাররফ েহােসন o uপপিরচালক নািছর েমাহা দ আবদু াহ। েক ীয় াংক সূ  জানায়, 
eসব িতেবদন পাoয়ার পর েসগুেলা পয র্ােলাচনা কের পদে প েনয়া শুরু হেব। েয়াজেন e িনেয় সরকােরর 
u পয র্ােয়র সে  আেলাচনা করা হেব। 


