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াংেকর 761 শাখা আগুেনর ঝুিঁকেত 
aথ র্ৈনিতক িরেপাট র্ার ॥ েতয্ক াংকেক aি িনব র্াপণ ব া েজারদার করার জ  েক ীয় াংেকর িনেদ র্শনা সে o আগুেনর ঘটনা 
েথেক েরহাi পাে  না াংিকং খাত। সংি রা বলেছন, িবিভ  বািণিজয্ক াংেকর 761িট শাখা আগুেনর ঝুিঁকেত রেয়েছ। eর মে  
গত 24 মাচ র্ খুলনার েদৗলতপুের রূপালী াংেকর কেপ র্ােরট শাখায় aি কা-ে◌র ঘটনা ঘেটেছ।  

e িবষেয় বাংলােদশ u য়ন গেবষণা িত ান িবআiিডeেসর গেবষক o a ণী াংেকর েচয়ার ান ড. জােয়দ বখত বেলন, ‘সব 
াংেকর uিচত eখন সতকর্ হoয়া। াংকগুেলােত শুধু টাকা-পয়সাi থােক না, eখােন aেনক গুরুতব্পূণ র্ কাগজপ o থােক। e 

কারেণ েতয্ক াংেকর aি িনব র্াপণ ব া েজারদার করেত হেব। হঠাৎ aি কা-ে◌র ঘটনা ঘটেল জান-মাল িকভােব র া করেত 
হেব, তাo িশ ণ িদেত হেব।’ িতিন uে খ কেরন, aি িনব র্াপণ ব া েজারদার করেত আমােদর াংেকর সব শাখােক আবারo 
িনেদ র্শনা েদব। েতয্ক শাখায় েযন পয র্া  পিরমােণ aি িনব র্াপণ ব া থােক।  

েক ীয় াংেকর নীিতমালায় েয েকান াংেকর শাখা াপেন বা তামূলকভােব aি িনব র্াপণ ব া রাখার কথা বলা হেয়েছ। 
বাংলােদশ iনি িটuট aব াংক ােনজেমে র (িবআiিবeম) eক িতেবদেনর ত  aনুযায়ী, আগুেনর ঝুিঁকেত রেয়েছ তফিসিল 
াংকগুেলার 761িট শাখা, eর মে  386িট শাখা রেয়েছ u মা ার ঝুিঁকেত। েবিশ ঝুিঁকপূণ র্ াংেকর মে  পাঁচিট েদশী o িবেদশী 
াংেকর ধান কায র্ালয়o রেয়েছ।  

aব  তাজরীন ফয্াশনেস আগুেনর ঘটনার পর বাংলােদশ াংক তফিসিল াংকগুেলার aি িনব র্াপণ ব া েজারদার করার িনেদ র্শ 
িদেয়িছল। eরপর েসানালী াংকসহ রা ায়  াংকগুেলােক আলাদাভােব তােদর শাখা াংেক ƣবদুয্িতক শট র্সািক র্ট েমাকােবলায় 
যথাযথ ব া হণ করেত িনেদ র্শনা িদেয়িছল। 

e সে  বাংলােদশ াংেকর িনব র্াহী পিরচালক িসরাজুল iসলাম বেলন, ‘তফিসিল াংকগুেলার িনয় ক িহেসেব েক ীয় াংক 
িবিভ  িনেদ র্শনায় আগুেনর িবষয়িট a ািধকার িদেয় থােক।’ বাংলােদশ াংক eরi মে  াংকগুেলার aি িনব র্াপণ ব া েজারদার 
করার িনেদ র্শ িদেয়েছ বেলo ম  কেরন িতিন। 

eিদেক েসানালী াংকেক েদয়া eক িনেদ র্শনায় েক ীয় াংক বেলেছ, শাখাগুেলােত সব্য়ংি য় aি িনব র্াপণ ব া াপনসহ 
িতবছর ফায়ার সািভ র্স o িসিভল িডেফে র পরামশ র্ েমাতােবক aি িনব র্াপণ ব া হালনাগাদ রাখেত হেব। eছাড়া, aি িনব র্াপণ 
ব া সে াষজনক আেছ িকনা, তার তয্য়নপ  িদেত হেব। বাংলােদশ াংক আরo বেলেছ, েচ  বা সাব-েচ  শাখাগুেলা যত 
ত স ব িঘি  আবািসক eলাকামু  ােন াপন বা ানা র করেত হেব। eর আেগ 3128 সােলর িডেসমব্ের নারায়ণগে  

iuনাiেটড কমািশ র্য়াল াংেকর eকিট শাখায় aি কা-ে◌র ঘটনায় eক ি  িনহত হন। oi বছরi বাংলােদশ াংেকর 41তলা 
ভবেনর 25 তলায় আগুেনর ঘটনা ঘেট। oi ঘটনায় ায় eক েকািট টাকার িত হয়।  

জানা েগেছ, ফায়ার সািভ র্স েদেশর িবিভ  াংেকর 811 শাখা পিরদশ র্ন কেরেছ। eর মে  758িট শাখার aি িনব র্াপণ ব া দুব র্ল 
েদখেত েপেয়েছ তারা। ফায়ার সািভ র্স কতৃর্পে র মেত, আগুন লাগেল eসব শাখা পুেরাপুির িত  হেব। 811 শাখার মে  মা  
61িট শাখার aি িনব র্াপণ ব া সে াষজনক েপেয়েছ ফায়ার সািভ র্স। 

জানা েগেছ, রা ায়  েসানালী াংক বাংলােদশ কৃিষ াংক, বাংলােদশ েডেভলপেম  াংক, াশনাল াংক aব পািক ান o ে ট 
াংক aব iি য়ার ধান কায র্ালয়গুেলা আগুেনর ঝুিঁকেত রেয়েছ। সরকারী াংকগুেলার মে  েসানালী াংেকর ায় 2311 শাখা 

রেয়েছ। াংকিটর 3৯িট শাখা আগুেনর ঝুিঁকেত রেয়েছ। eর মে  21িট শাখার রেয়েছ শাখা u মা ার ঝুিঁকেত।a িদেক, জনতা 
াংেকর 27িট শাখা u  ঝুিঁকেত, আর 49িট শাখা ঝুিঁকেত রেয়েছ। a ণী াংেকর 28িট শাখা আগুেনর ঝুিঁকেত আেছ, eর মে  

পাঁচিট aিত ঝুিঁকেত। রূপালী াংেকর সাতিট শাখা u মা ার ঝুিঁক িনেয় কায র্ ম পিরচালনা করেছ। eছাড়া, ei াংেকর 32িট 
শাখা রেয়েছ ঝুিঁকেত। স ত, াংকগুেলা যুি িনভ র্র েসবার িদেক ঝুকঁেছ। eজ  তােদর রেয়েছ েডটা েস ার ব াপনা। সংি  
সূে  জানা যায়, aেনক াংেকর েডটা েস ারগুেলাo আগুেনর ঝুিঁকর বাiের নয়। 


