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াংক িনেয়ািজত পয র্েব েকর মতামত uেপ া কের পুিলশ িবভােগ কম র্রত কম র্কত র্ােক িসeসআর তহিবল েথেক 
aথ র্ দােনর aনুেমাদন াংক ক ািন আiেনর 56 ধারার ল ন eবং eকi আiেনর 21৯(22) ধারা aনুযায়ী 
শাি েযাগয্ aপরাধ। বাংলােদশ াংেকর িনব র্াহী পিরচালক মেনাজ কুমার িবশব্াস কােলর ক েক বেলন, ‘নীতমালা 
েভেঙ oi পুিলশ সদ েদর াংেকর িসeসআর েথেক aথ র্ সহায়তা েদoয়ার িস া  েনoয়া হয় eবং িবষয়িট 
াংেকর িনব র্াহী কিমিটর সভায় aনুেমাদনo করা হয়। িবষয়িট নীিতমালার পিরপ ী হoয়ায় আিম আপি  তুিল 

eবং e িবষেয় আমার িতেবদন িদেয়িছ।’ eর েবিশ িকছু বলেত িতিন রািজ হনিন। 

সূ  মেত, a  eকিট েবসরকাির াংেকর পিরচালনা পষ র্েদর সভায়o পুিলশ সদ েদর aথ র্ সহায়তা েদoয়ার 
াব uঠেল বাংলােদশ াংেকর আেরক পয র্েব ক আপি  েতােলন; িক  তা uেপ া কের াবিট aনুেমাদন 

করা হয়। জানা যায়, জাতীয় গৃহায়ণ কতৃর্পে র ঢাকার িমরপুর 26 নমব্র েসকশেন 211িট য্াট কে র আoতায় 
পুিলেশর িবেশষ শাখার 33 সদে র েতয্কেক eকিট কের য্াট বরা  েদoয়া হেয়েছ। আর িবেশষ বরা  
িহেসেব া  য্াট েকনার জ  িসeসআর তহিবল েথেক oi পুিলশ সদ েদর aথ র্ সহায়তা িদেয়েছ 
াংকগুেলা। aথ র্ সহায়তা পাoয়া কম র্কত র্ারা হেলন মাহবুব েহােসন িবিপeম (বার) িপিপeম, আিজজুর রহমান 

েচৗধুরী িবিপeম, জুেয়ল আিমন িপিপeম, ƣসয়দ সিফকুল iসলাম িপিপeম, েমা. মিশuর রহমান, জুবােয়র 
আহেমদ খান, জিসম uি ন, েমা. সাiফুল iসলাম, েমা. শািমম আহেমদ, েমা. আবুল কালাম আজাদ, বুলবুল 
আহেমদ, iি স মাহমুদ, েমা. শাহ আলম, নূরুল আিমন, তিরকুল সালাম, মাসুম তালুকদার, নূর আলম েহােসন, 
েমা. জিফর uি ন, আবদুস সালাম, েসিলনা আফেরাজ, শিফকুল iসলাম o পুii লুসাi। 

e িবষেয় বাংলােদশ াংেকর সােবক গভন র্র ড. সােলহuি ন আহেমদ কােলর ক েক বেলন, ‘িসeসআর 
তহিবেলর টাকা েসখােনi য় হoয়ার কথা, েযখােন িপিছেয় পড়া জনগণ o সমােজর uপকার হয়। েকােনা 
িবেশষ সুিবধা বা aবদােন e aথ র্ য় করার সুেযাগ েনi। e জ  বাংলােদশ াংক নীিতমালাo কের িদেয়েছ। 
e নীিতমালার তয্য় ঘটেল aব i বাংলােদশ াংকেক aয্াকশেন েযেত হেব। eটা না করেল a রাo eকi 
কােজ uৎসািহত হেব।’ বাংলােদশ াংেকর সােবক েডপুিট গভন র্র েখা কার i ািহম খােলদ কােলর ক েক 
বেলন, ‘িসeসআেরর টাকা াংকগুেলা েকাথায়, কী কােজ খরচ করেব েসিট নীিতমালায় িনিদ র্  কের বলা আেছ; 
িক  ায়i েশানা যায়, ei নীিতমালা েভেঙi াংকগুেলা িভ  খােত িসeসআর য় কের। eটা ধরার দািয়তব্ 
aব i বাংলােদশ াংেকর। e ে ে  বাংলােদশ াংকেক আেরা কেঠার হেত হেব।’ 

aথ র্নীিতিবদ আবুল বারকাত কােলর ক েক বেলন, াংকগুেলার e ধরেনর কায র্ ম িসeসআর হেত পাের না। 
eটা িসeসআেরর আoতায়o পেড় না। eটা বাংলােদশ াংেকর িব মান িসeসআর নীিতমালারo পিরপ ী। 
জানা যায়, বাংলােদশ াংেকর নীিতমালায় িসeসআর েয়র েযসব খাত uে খ আেছ তােত েকােনা িবেশষ 
aবদান রাখা সরকাির কম র্কত র্ারা পেড়ন না। e ছাড়া স িত সরকাির কম র্কত র্ােদর গৃহ িনম র্াণ বা য্াট েয়র 
জ  6 শতাংশ ভতুর্িকসহ সব্ সুেদ ঋেণর ব া রাখা হেয়েছ। াংক o আিথ র্ক িত ানগুেলা তােদর মুনাফার েয 
aংশ সামািজক কােজ য় কের েসটাi িসeসআর নােম পিরিচত। িসeসআর কায র্ েম aথ র্ য় করেত 3119 
সােল াংক o আিথ র্ক িত ানগুেলােক uৎসািহত কের বাংলােদশ াংক। eর পর েথেকi াংকগুেলা মুনাফার 
eকিট aংশ িসeসআর খােত য় করেছ। e িবষেয় 3125 সােলর িডেসমব্ের জাির করা নীিতমালায় aথ র্ েয়র 
খাত o সীমা িনধ র্ারণ কের েদoয়া হয়। নীিতমালা aনুযায়ী, েমাট িসeসআর েয়র 41 শতাংশ সুিবধাবি ত 
জনেগা ীর ভােগয্া য়েনর লে য্ িশ া o কািরগির িশ েণ য় করা যােব। e ছাড়া সুিবধাবি ত জনগেণর 
সব্া য্ o িচিকৎসােসবা খােত 31 শতাংশ aথ র্ য় করার িনয়ম আেছ। 3126 সােলর জুলাiেয় আেরক সাকু র্লােরর 
মা েম িসeসআর েয়র 21 শতাংশ aথ র্ জলবা  খােত খরেচর জ  াংকগুেলােক পরামশ র্ েদoয়া হয়। িক  
eসব কড়াকিড় সে o বািণিজয্ক াংকগুেলার িসeসআর কায র্ েম সব্ তা o জবাবিদিহ িতি ত হয়িন। oi 
খােতর েবিশর ভাগ aথ র্ রাজৈনিতক o শাসিনক তদিবের য় হে ।  


