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সরকাির খােতর াংক েলার পিরচালনা পষেদ পিরচালক িনেয়াগ দয়া হে  রাজৈনিতক িবেবচনায়। াংিকং িবষেয় অিভ তা না 
থাকেলও  তদিবর ও লিবংেয়র জাের অেনেক পিরচালক হেয় াংক পষেদ বেস যাে ন। ফেল তারা াংক েলােক 
পশাদািরে র সে  বা িতেযািগতা লকভােব পিরচালনা করেত পারেছন না। সামাল িদেত পারেছন না ভাবশালী বসায়ী ও 

রাজৈনিতক মহেলর চাপ। এেত ঘটেছ জাল-জািলয়ািতর ঘটনা। আবার াংেকর ব াপনা ক প  পষেদর কােছ জাল-
জািলয়ািতর ত  আড়াল করেলও অেনেক অনিভ তার কারেণ তা যথাসমেয় শনা  কের িতকার করেত পারেছন না। িব মান 
পিরি িতেত সরকাির খােতর াংক েলায় অিনয়ম ও ন িত বাসা েধেছ। চরম আিথক দ দশায় পেড়েছ ায় সব াংক। 
অ স ােন জানা যায়, সরকাির খােতর াংক েলার পষেদ এখনও বতমান ও সােবক আমলােদর াধা  থােক বিশ। এরপরই 
আেছ রাজৈনিতক ি , াংকার, বসায়ী ও িশ ক। াংক েলার অিনয়েম বিশর ভাগ ে  চয়ার ানসহ অদ , অনিভ  ও 

িবধাবাদী পিরচালকরা নানা অিনয়ম ও জাল-জািলয়ািতর সে  জিড়েয় পেড়ন। তােদর ওপর ভাব িব ার কেরন ভাবশালী 
রাজনীিতিবদ ও একে ণীর অসা  বসায়ী। বিসক াংেক নানা অিনয়ম, সানালী াংক, হলমাক ও জনতা াংেক ি েস  

েপর জািলয়ািতর ে  এ ধরেনর ঘটনার মাণ পেয়েছ বাংলােদশ াংক। এ সে  বাংলােদশ াংেকর সােবক ড  গভনর 
খা কার ই ািহম খােলদ বেলন, াংক েলােত অিভ  ও দ  পিরচালক িনেয়াগ িদেত হেব, রাজৈনিতক হ ে প ব  করেত হেব, 
শাসন িত ার েযাগ িদেত হেব- তাহেল াংক েলা স কভােব চলেত পাের। বতমােন যভােব পষদ িনেয়াগ করা হয় তােত  

আইনগত বা বাধকতা রণ করা হয়। বা বতা অ সরণ করা হয় না। 

সংি রা জানান, াংক েলােত পিরচালক িনেয়ােগর াপাের বাংলােদশ াংেকর এক  িনিদ  িবিধমালা রেয়েছ। রাজৈনিতক 
চােপ এ সা লার িশিথল করেত করেত এখন এমন অব া হেয়েছ য, এখন য কউ পিরচালক হেত পােরন। আেগ াংেকর 



পিরচালক হেত হেল কমপে  ২০ বছেরর াংিকং বা অথৈনিতক কমকাে র অিভ তা থাকেত হেতা। এছাড়া কউ পিরচালক হেত 
পারেতন না। িবএনিপ সরকােরর সমেয় এই িবিধেত িব য়কর পিরবতন আনা হয়। ওই সমেয় ঢাকা াংেকর চয়ার ান হেত 
আ হ কাশ কেরন তৎকালীন িবএনিপ নতা িমজা আ াস। িক  িবিধমালার আওতায় িতিন কােনা েমই পিরচালক হেত 
পারিছেলন না। পের তােক পিরচালক করেত িবিধ সংেশাধন কের াংিকং ও অথৈনিতক কমকাে র অিভ তার সে  সামািজক 
কমকাে র অিভ তা যাগ করা হয়। যেহ  িতিন রাজনীিত কেরন স কারেণ িতিন াভািবকভােব সামািজক কমকাে র সে  
জিড়ত। এভােব িবিধ পিরবতন কের তােক ঢাকা াংেকর পিরচালক করা হয়। এরপর থেক রাজনীিতিবদরাও িনিবে  াংেকর 
পিরচালক হেত পারেছন। পের ওই িবিধ আরও িশিথল কের বসািয়ক কমকা  যাগ করা হয়। এখন বসায়ীরাও পিরচালক হেত 
পারেছন। পরবত  সমেয় াংিকং, অথনীিত, সামািজক ও বসািয়ক কমকাে র অিভ তা ২০ বছেরর েল করা হয় ১৫ বছর। 
এসব িবিধ সংেশাধেনর ফেল িবএনিপ আমেল দ েতর ডা ার, ছা দল নতাও াংেকর পিরচালক হেয়িছেলন। পের ২০০৯ সােল 
আওয়ামী লীগ মতায় এেস সই ধারাবািহকতায় ছা লীগ, ােসবক লীগ ও আওয়ামী আইনজীবীেদর িবিভ  াংেকর 
পিরচালক িনেয়াগ দয়। 

সরকাির খােতর বিসক াংক এক  ভােলা াংেকর া  িছল। ২০০৯ সােল আওয়ামী লীগ মতায় এেস জাতীয় পা র সােবক 
এমিপ আব ল হাই বা েক চয়ার ান িনেয়াগ কের। পষদ সদ  িছেলন একদল চৗকস আমলা। িক  সব অিনয়মই হেয়েছ বা র 
িনেদেশ। চৗকস পষদ সদ রা প কের থেকেছন। আর সভায় উপি িতর জ  স ানী িনেয়েছন। এিদেক াংক ট হেয় গল, 
তারা িক ই করেলন না। তােদর িব ে  ব া নয়ার পিরবেত উে া র ত হেলন। আমলা িহেসেব তােদর ল চাকিরেত 
পেদা িত দয়া হল। চয়ার ান পদ থেক বা  পদত াগ করেলও তার কােনা শাি  হয়িন। অথচ জািলয়ািতর মা েম াংক থেক 
সােড় ৫ হাজার কা  টাকা বিরেয় গেছ। াংক  এখন খলািপ ঋেণর ভাের ও লধন ঘাটিতেত কঁেছ। 

একই অব া হেয়েছ সরকাির খােতর সানালী াংেক। াংিকং িবষেয় ভােলা অিভ তা না থাকার পরও সানালী াংেকর এমিড 
করা হয় তৎকালীন আইিসিবর এমিড মা ন কিবরেক। িতিন াংেক হলমাক জািলয়ািত ঘটান। পষদ সদ রা থােকন নীরব। 

াংেকর সব শাখা থেক নগদ টাকা গল সােবক শরাটন হােটল বা বতমােন হােটল ই ারকি েন াল শাখায়। এখান থেক ৪ 
হাজার কা  টাকা আ সাৎ হল। পিরচালকরা িক ই করেলন না। এছাড়া জনতা াংেকও পষদেক না জািনেয় ি েস  পেক 
বপেরায়া ঋণ দয়া হল। পষদ টরই পল না। এসব জািলয়ািতর পর এখন সরকার পষদ িনেয়ােগ এক  সতক হেয়েছ। এরপরও 

পিরচালক িহেসেব াংিকং খােতর অিভ েদর তমন একটা অ ািধকার দয়া হে  না। ফেল াংেকর সািবক কায েম বজায় 
থাকেছ না পশাদাির  ও িতেযািগতা লক মেনাভাব। স ত, ধবার জনতা াংেকর বািষক সে লেন অথম ী আ হ ম ফা 
কামাল বেলেছন, ‘যারা বােঝ না, তােদর াংেকর পিরচালনা পষেদ রাখব না, এটা খলার জায়গা নয়। না ঝেল হেব না।’ 
পিরচালক িনেয়ােগ অেনক পািরশ সামলােত হয় জািনেয় অথম ী আরও বেলন, ‘একজন একজন কের দেখ দেখ ই ারিভউ িনেয় 

াংেকর পষেদ পাঠাব। অিভ তা ছাড়া কােনা পিরচালক িনেয়াগ দয়া হেব না।’ 

বাংলােদশ াংেকর একজন কমকতা জানান, বতমােন সানালী, জনতা, অ ণী ও পালী াংক িলিমেটড কা ািনেত পা র 
করা হেয়েছ। িবিধ অ যায়ী াংেকর শয়ারেহা াররা বািষক সাধারণ সভার মা েম পিরচালক িনেয়াগ করেবন। বাংলােদশ 

াংেক পাঠােল ক ীয় াংক তার কােনা খলািপ ঋণ আেছ িকনা তা যাচাই কের অ েমাদন দেব। িক  স িনয়েম পিরচালক 
িনেয়াগ করা হয় না। অথ ম ণালয় থেকই পিরচালক িনেয়াগ করা হয়। য কারেণ পষেদরও তমন জবাবিদিহতা নই। অ স ােন 
জানা যায়, সানালী াংেকর পিরচালক রেয়েছন ৭ জন। এর মে  চয়ার ােনর দািয়  পালন করেছন সােবক িসিনয়র সিচব 
আশরা ল মক ল। িতিন জাতীয় সংসেদ সিচব িছেলন। এছাড়া সরকােরর িবিভ  ণ পেদ কাজ কেরেছন। পিরচালক িহেসেব 
আরও আেছন াংক ও আিথক িত ােনর অিতির  সিচব ফজ ল হক, জািতসংেঘর সােবক িনবাহী হাে দ আসা াহ, চাটাড 
অ াকাউে  এেকএম কাম ল ইসলাম এফিসএ, বাংলােদশ হাউস িবি ং ফাই া  কেপােরশেনর সােবক এমিড ল আলম 
তা কদার, বসরকাির খােতর া  াংেকর সােবক এমিড ইশিতয়াক আহেমদ চৗ রী। পিরচালক িহেসেব আরও আেছন ডা. 
দৗল াহার খানম। 

অ ণী াংেক ৯ জন পিরচালক রেয়েছন। এর মে  চয়ার ােনর দািয়ে  রেয়েছন িবিশ  অথনীিতিবদ ও গেবষক ড. জােয়দ 
বখত। পিরচালক িহেসেব আেছন, অথৈনিতক স ক িবভােগর অিতির  সিচব মাহ দ বগম, নারী উে া া ও সংবাদপা কা 
সানিজতা আহেমদ, আইিস  উে া া শামীম আহসান, নারী উে া া হািসনা নওয়াজ, চ াম িব িব ালেয়র অথনীিত িবভােগর 

েফসর ড. িনতাই চ  নাগ, অথৈনিতক স ক িবভােগর সােবক সিচব আিশ ল হক চৗ রী, িসিনয়র সাংবািদক কােসম 
মা ন, জন শাসন ম ণালেয়র সােবক অিতির  সিচব আনসার আলী খান। 



জনতা াংেকর ৯ জন পিরচালক রেয়েছন। এর মে  চয়ার ােনর দািয়ে  আেছন নারী উে া া ও আই  বসায়ী না 
শাম ে াহা। পিরচালক িহেসেব আেছন- অ ণী াংেকর সােবক িডএমিড খ কার সােবরা ইসলাম, ই উট অব চাটাড 
অ াকাউ স অব বাংলােদেশর সােবক সভাপিত মািনক চৗ রী, সােবক অিতির  সিচব এেক ফজ ল আহাদ, িনটল িনলয় েপর 
ভাইস চয়ার ান ও এমিপ সিলমা আহমাদ, সােবক অিতির  সিচব মাহা দ আ ল কােসম, অথ িবভােগর অিতির  সিচব 
জাফর উি ন, আিথক িত ান িবভােগর অিতির  সিচব অিজত মার পাল, জন শাসন িবভােগর সিচব মশকাত আহেমদ 
চৗ রী। পালী াংেকর পিরচালক রেয়েছন ১২ জন। এর মে  চয়ার ােনর দািয়  পালন করেছন ানীয় সরকার িবভােগর 

িসিনয়র সিচব মন র হােসন। পিরচালক িহেসেব রেয়েছন আিথক িত ান িবভােগর অিতিরি  সিচব অিরিজত চৗ রী, াংকার 
দীনা আহসান, বসায়ী মিহউি ন ফা কী, ঢাকা িব িব ালেয়র ােনজেম  ও ইনফরেমশন িসে ম িবভােগর েফসর ড. 
হািস র রিশদ, চ ােমর সাংবািদক আ  িফয়ান, চাটাড অ াকাউে  এেকএম দেলায়ার হােসন, আিথক িত ান িবভােগর 

সিচব িরজওয়া ল দা, ধানম ীর কাযালেয়র মহাপিরচালক খিল র রহমান, ত  পিরচালক ঢাকা িব িব ালেয়র 
ই উট অব হলথ ইেকানিমকেসর েফসর ড. শীল র ন হাওলাদার, সােবক আমলা আ ল বােসত খান। 

এছাড়া আেছ বাংলােদশ ডেভলপেম  াংক িলিমেটড (িবিডিবএল)। এখান থেক বড় বড় িশ  কে  ঋণ দয়া হয়। িত ান র 
চয়ার ােনর দািয়  পালন করেছন সােবক িসিনয়র সিচব মাহা দ মজবাহউি ন। পিরচালক িহেসেব আেছন, অথ িবভােগর 

অিতির  সিচব এখলা র রহমান, পালী াংেকর সােবক িডএমিড আ  হািনফ খান, সা াল ডেভলপেম  ফাউে শেনর সদ , 
বসায়ী ও িসেলট অ েলর সাংবািদক (িসেলেটর অেনক আ িলক পি কায় কাজ কেরেছন) সয়দ এফতার হােসন িপয়ার, 

আিথক িত ান িবভােগর অিতির  সিচব সালমা নাসিরন এনিডিস, পদাথিব া, সাংবািদকতা ও আইেন মা াস করা কাজী 
তাির ল ইসলাম, া  ম ণালেয়র অিতির  সিচব ভাষ চ  সরকার, সােবক সিচব আ  ইউ ফ। বিসক াংেকর 
চয়ার ান িহেসেব রেয়েছন এই াংেকরই সােবক এমিড ও অিভ  াংকার আলাউি ন এ মিজদ। পিরচালক িহেসেব আেছন 

িশ  ম ণালেয়র অিতির  সিচব িমেসস পরাগ, চাটাড অ াকাউে  হাসান মাহ দ, বাংলােদশ হাউস িবি ং ফাই া  
কেপােরশেনর সােবক এমিড রায়হানা আিনসা ইউ ফ আলী, ত  ও যাগােযাগ ি  ম ণালেয়র অিতির  সিচব মা ন আল 
রিশদ, অথৈনিতক স ক িবভােগর অিতির  সিচব জািহ ল হক, ি মেকােটর অ াডেভােকট তবারক হােসন, বাংলােদশ হাউস 
িবি ং ফাই া  কেপােরশেনর সােবক এমিড আফেরাজা ল নাহার, সােবক সিচব শােহব আলী ধা। 

িষ াংেক ৮ সদে র পষদ রেয়েছ। চয়ার ান িহেসেব দািয়  পালন করেছন বাংলােদশ িষ উ য়ন কেপােরশেনর চয়ার ান 
মাহা দ ইসলাম, এমিড িহেসেব আেছন অ ণী াংেকর সােবক িডএমিড আলী হােসন ধািনয়া, পিরচালক িহেসেব আেছন, 

পিরক না ম ণালেয়র সােবক সিচব শিফ ল আজম, বাংলােদশ প ী উ য়ন বােডর মহাপিরচালক মাহা দ মাও র রিশদ 
সাফদার, ডাক ও টিলেযাগােযাগ ম ণালেয়র অিতির  সিচব সাই ল ইসলাম, আিথক িত ান িবভােগর অিতির  সিচব নািসর 
উি ন আহেমদ, মৎ  ও ািণস দ ম ণালেয়র সিচব ড. এেকএম মিন ল হক, িষ াংেকর সােবক িডএমিড সয়দ 
ফিশয়ার রহমান, বাংলােদশ ি মেকােটর আইনজীবী সয়দ কাম ামান। 

রাজশাহী িষ উ য়ন াংেক পিরচালক রেয়েছন ৮ জন। এর মে  চয়ার ােনর দািয়  পালন করেছন সােবক আমলা ল 
ইসলাম। িতিন সােবক সিচব ও প ী উ য়ন বােড কাজ কেরেছন। পদািধকারবেল পিরচালক পেদ আেছন রাজশাহী িবভাগীয় 
কিমশনার র-উর রহমান, রং র িবভাগীয় কিমশনার মাহা াদ জয় ল বারী, রাজশাহী িব িব ালেয়র ফাই া  িবভােগর 
চয়ার ান ড. ম আলী আহেমদ, িষ স সারণ অিধদফতেরর রং র িবভােগর অিতির  পিরচালক শাহ আলম, রাজশাহী িষ 

স সারণ অিধদফতেরর অিতির  পিরচালক এসএম মা ািফ র রহমান এবং রাজশাহী িবভােগর মৎ  িবভােগর উপপিরচালক 
রজাউল ইসলাম।  জানায়, এেদর মে  এমন অেনক পিরচালক রেয়েছন যােদর াংিকংিবষয়ক কােনা অিভ তা নই। পষেদ 

ঋণ াব বা তার িবষয়ক াব এেল তারা িক  বলেত পােরন না। অেনেকই আেসন, যান আর সরকাির িবধা নন। এর বাইের 
িক ই কেরন না। এ সে  স িত ঢাকা িব িব ালেয় আেয়ািজত এক অ ােন জনতা াংেকর সােবক চয়ার ান ড. আ ল 
বারকাত বেলেছন, াংেকর পিরচালক ক হেবন তা চয়ার ান হেয়ও আিম জানতাম না। একিদন বাডসভা করিছ। এর মে  
একজন ি  এক  িচ  িনেয় এেস বেল আিম াংেকর পিরচালক। এমন হেল পিরচালকরাই বা িক করেব? 


