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বিসক াংেকর খলািপ ঋেণর ৬৮ শতাংশই ন িতর কারেণ - অথম ীর 
কােছ আিথক িত ান িবভােগর িতেবদন 

সব অিনয়ম ও ন িতর সে  জিড়ত সােবক চয়ার ান আব ল হাই বা  

িমজান চৗ রী 

 

ন িত ও অিনয়েমর কারেণই বিসক াংেকর িবতরণ করা ঋেণর ৬৮ শতাংশই খলািপ হেয়েছ। ২০০৯ সােল াংক র খলািপ 
ঋেণর পিরমাণ িছল ১৪১ কা  টাকা, যা িবতরণ ত ঋেণর ৪ দশিমক ৪২ শতাংশ। 
 
িক  ২০১৮ সােল বিসক াংেক খলািপ ঋেণর পিরমাণ দ ড়ায় ৮ হাজার ৬১৮ কা  টাকা। খলািপ ঋেণর হার ৯ বছের বেড়েছ 
৫৬ দশিমক ৭১ শতাংশ। ২০০৯ থেক ২০১৪ সাল পয  নানা ধরেনর ন িত ও অিনয়েমর কারেণই এ অব া ি  হেয়েছ, সসব 
ন িতর সে  জিড়ত িছেলন াংক র সােবক চয়ার ান আব ল হাই বা সহ কিতপয় পিরচালক ও কমকতা। 

স িত অথম ী আ হ ম ফা কামােলর কােছ উ ািপত আিথক িত ান িবভােগর এক িতেবদেন উেঠ এেসেছ এসব ত । এেত 
বলা হয়, ঋণ ম র থেক  কের জনবল িনেয়াগ, পেদা িত, ন ন শাখা খালা, য়-িব য় ও অিফস স ভাড়াসহ সবে ে  
অিনময় ও ন িত হেয়েছ াংক েত। সংি  ে  পাওয়া গেছ এসব ত । 
 

িতেবদেন বলা হয়, বিসক াংেকর সব অিনয়ম ও ন িতর সে  সােবক চয়ার ান আব ল হাই বা সহ কিতপয় পিরচালক ও 
কমকতার সংে ষ িছল। ২০১৩ সােলর ১৫ লাই বিসক াংেকর ওপর পিরচািলত বিহঃিনরী া িত ান মসাস আিজজ হািলম 
খােয়র চৗ রী চাটাড অ াকাউ া স ফােমর িনরী া ও অ স ােন এ ত  উ াটন হয়। ফাম র িতেবদেন েল ধরা হেয় এসব 
অিনয়ম ও ন িতর সে  সােবক চয়ার ানসহ কিতপয় কমকতার জিড়ত থাকার িবষয় । 
 
২০০৯ সােলর পর থেকই বিসক াংেকর অবনিত ঘটেত থােক উে খ কের িতেবদেন বলা হয়, ২০০৯ সাল থেক ২০১৪ সাল 
পয  নানা ধরেনর অিনময় ও ন িত হয় াংক েত। ২০০৯ সােল এ াংেকর ণী ত ঋণ িছল ১৪১ কা  টাকা। এ  িবতরণ ত 
ঋেণর ৪ দশিমক ৪২ শতাংশ। িক  এরপর মা েয় খলািপ ঋণ বাড়েত থােক। সবেশষ ২০১৮ সােল বিসক াংেক ণী ত 
ঋেণর পিরমাণ দ ড়ায় ৮ হাজার ৬১৮ কা  টাকা। খলািপ ঋেণর হার এ ৯ বছের বেড়েছ ৫৬ দশিমক ৭১ শতাংশ। 
 

াংেকর নাফা সে  িতেবদেন বলা হয়, ২০০৯ সােল াংক  নাফা কেরিছল ১৫৭ কা  টাকা। িক  ওই সমেয়র লনায় 
বিশ জনবল, শাখা ও আ িনক িবধা িনেয় ২০১৮ সােল নাফার পিরমাণ বাড়ার পিরবেত কেম দ ড়ায় ১১৩ কা  টাকা। একিদেক 



খলািপ ঋণ বাড়া, অ িদেক নাফা কেম যাওয়ায় পিরচালনার ে  িতর েখ পেড় াংক । এ সময় াংেক জনবল 
িনেয়ােগও নানা অিভেযাগ পাওয়া গেছ। 
 

িতেবদেনর িবষেয় অথ ম ণালেয়র আিথক িত ান িবভােগর ঊ তন এক কমকতা বেলন, বিসক াংেক ন িত ও অিনয়েমর 
ঘটনা ঘেটেছ সােবক অথম ী আ ল মাল আব ল িহেতর সময়। বতমান অথম ী আ হ ম ফা কামাল দািয়  হেণর পর 

াংিকং খােতর সং াের িবেশষ মেনােযাগ িদেয়েছন। তারই অংশ িহেসেব বিসক াংেকর েরা িবষয়  জানােত এ িতেবদন 
তির কেরেছ আিথক িত ান িবভাগ। অথম ী এ িতেবদেন উি িখত ত  অবিহত হেয় পরবত  কায ম ও িস া  হণ করেত 

পারেবন াংক  স েক। 
 
জানেত চাইেল আিথক িত ান িবভােগর অিতির  সিচব ( াংিকং) ফজ ল হক বেলন, বিসক াংেকর খলািপ ঋণ আদায় ও 
কায ম েরা ির ওই াংেকর এখিতয়ার। আিথক িত ান িবভাগ য কােনা াংেকর নীিতগত কােনা িবষয় থাকেল স  
সহায়তা কের থােক। বিসক াংেক এ ধরেনর িক  কাজ হে । 

বিসক াংেকর চয়ার ান আলাউি ন এ মিজদ শিনবার গা রেক জানান, চ া চলেছ এ াংেকর খলািপ ঋেণর পিরমাণ 
কিমেয় আনার। িতিন বেলন, এক  াংক অব  হওয়া কারও কা  নয়। ফেল েচ া চলেছ স কভােব পিরচালনার জ । 
 
ক ীয় াংেকর তদে  বিসক াংেকর িতন  শাখায় ায় সােড় ৪ হাজার কা  টাকা জািলয়ািতর ঘটনা ধরা পেড়। এর মে  
লশান শাখায় ১ হাজার ৩০০ কা  টাকা, শাি নগর শাখার ৩৮৭ কা  টাকা, মইন শাখায় ায় ২৪৮ কা  টাকা ও িদল শা 

শাখায় ১৩০ কা  টাকা অিনয়েমর মা েম ঋণ িবতরণ শনা  করা হয়। পাশাপািশ বিসক াংেকর অভ রীণ তদে  আরও এক 
হাজার কা  টাকার জািলয়ািতর ঘটনা বিরেয় আেস। সব িমেল ায় সােড় ৫ হাজার কা  টাকার জািলয়ািতর ঘটনা ধরা পেড়। 
এসব ত  যাচাই-বাছাই ও অ স ান শেষ বিসক াংেকর ন িতর ঘটনায় ২০১৫ সােলর সে র ৫৬  মামলা কের দক। 
তেব এসব মামলার কােনা েতই াংক র সােবক চয়ার ান আব ল হাই বা েক আসািম করা হয়িন। িতিন এখনও ধরােছ য়ার 
বাইের আেছন। 

 


