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িস াে রo িবেরািধতা কেরিছল বাংলােদশ াংক। তেব তৎকালীন aথ র্ম ী আবুল মাল আবদুল মুিহত 
বেলিছেলন, াংক েদoয়া হেব সরকােরর রাজৈনিতক i ায়।সংি রা বেলন, aথ র্নীিতর আকােরর তুলনায় াংক 
েবিশ হেয় যাoয়ায় াংক খােত aসম িতেযািগতা বাড়েছ। নতুন াংক ভােলা াহক না েপেয় a  াংেকর 
াহকেক ভািগেয় আনেত aৈনিতক চচ র্া করেছ। েকােনা েকােনা াংক a  াংেকর েখলািপ ঋণ িকেন িনে । 

আর নািমদািম েপর েপছেন ছুটেছ সব াংক। eেত কখনo কখনo েয়াজেনর তুলনায় েবিশ ঋণ েপেয় 
যাে ন aেনক াহক। eভােব েয়াজেনর েচেয় েবিশ aথ র্ সিঠক খােত িবিনেয়াগ করেত পারেছন না। পের আর 
e টাকা েফরত িদেত আ হ েবাধ করেছন না হীতারা। আেরকিট প  ভােলা uে ােগo ঋণ পাে ন না। াংক 
খােতর aসম o aৈনিতক িতেযািগতা েরােধ দুব র্ল িভি র াংকগুেলা eকীভূত করার পরামশ র্ িদেয় আসেছন 
aথ র্নীিতিবদরা।বাংলােদশ াংেকর সােবক গভন র্র ড. সােলহ uি ন আহেমদ সমকালেক বেলন, eর আেগ 
aনুেমািদত নয়িট াংক আকষ র্ণীয় েকােনা ে াডা  আনেত পােরিন। aেনক ে ে  eসব াংক জনগেণর আ া 
ন  কেরেছ। eখন সময় eেসেছ েছাট াংকগুেলা eকীভূত করার। তা না কের নতুন কের আবার াংেকর 
aনুেমাদন েকন েদoয়া হেয়েছ- েবাধগ  নয়। িতিন মেন কেরন, িব মান াংেকর শাখা বাড়ােনার পাশাপািশ 
a চিলত ধারার াংিকং েসবা বাড়ােত হেব। 
 
eিদেক, বাংলােদশ াংকেক uেপ া কের ঋণেখলািপেদর জ  নতুন সুিবধা েদoয়ার েঘাষণা িদেয়েছন বত র্মান 
aথ র্ম ী আ হ ম মু ফা কামাল। ঋণেখলািপরা 3 শতাংশ ডাuন েপেম  িদেয় 23 বছেরর জ  ঋণ পুনঃতফিসল 
করেত পারেবন বেল জািনেয়েছন িতিন। তেব e সুেযাগ পােবন aিন াকৃত ঋণেখলািপরা। যারা i াকৃত েখলািপ 
বা aসাধু ঋণেখলািপ, তােদর িবরুে  ব া েনoয়া হেব বেল িতিন জানান। গত 5 eি ল বাংলােদেশর 
aথ র্ৈনিতক পিরি িতর oপর eক িতেবদন কাশ aনু ােন েখলািপ ঋণ েবেড় যাoয়ার েবশ কেয়কিট কারণ 
uে খ কের িবশব্ াংক। eগুেলা হেলা িনেদ র্িশত ঋণ, িন মােনর ঝুিঁক ব াপনা eবং দুব র্ল করেপােরট সুশাসন। 
িবশব্ াংেকর মেত, ঋণ পুনঃতফিসিলকরেণর aভয্াস eবং ঋণ aবেলাপন করার বণতা েবেড়েছ, যা াংক খােত 
চাপ সৃি  করেছ। ঢালাoভােব ঋণ পুনঃতফিসল করার কারেণi াংক খােত েখলািপ ঋেণর পিরমাণ বাড়েছ। 
 
e aনু ােন াংক খােত সুশাসন িত ায় বাংলােদশ াংকেক সব্াধীনভােব কাজ করার সুেযাগ েদoয়ার তািগদ 
েদয় িবশব্ াংক। সং ািট বেলেছ, বাংলােদশ াংেকর সীিমত সব্াধীনতা eবং আiনিবিধ যথাযথভােব বা বায়েনর 
aভােব াংক খােত কায র্কর িনয় ণ o তদারিক হে  না। রা ীয় মািলকানাধীন াংকগুেলা স েক র্ িবশব্ াংক 
বেলেছ, রা ীয় মািলকানাধীন াংকগুেলার মািলক জনগণ। জনগেণর িতিনিধ িহেসেব aথ র্ ম ণালেয়র আিথ র্ক 
িত ান িবভাগ মািলকানার ভূিমকা পালন কের। িনয় ক o মািলেকর ভূিমকা eক নয়। তাi আিথ র্ক খাত 

িনয় েণর দািয়তব্ বাংলােদশ াংেকর oপর েছেড় েদoয়া uিচত। িবশব্ াংক ঢাকা কায র্ালেয়র মুখয্ aথ র্নীিতিবদ 
জািহদ েহােসন aনু ােন বেলন, ফাuল ে  করেল েরড কাড র্, iেয়েলা কাড র্ আেছ। েস জ  েরফাির আেছ। 
িনয় ক সং ার দািয়তব্ েরফািরর মেতা। িনয় ক সং া যিদ দ তা, সব্ত  o সব্াধীনভােব কাজ করেত পাের, তেব 
েকােনা সম া হয় না।  
 
াংক খাতসংি রা জানান, কাি ত মু া সরবরাহ িঠক রাখার লে য্ aেনক েভেবিচে  েক ীয় াংক মু ানীিত 
ণয়ন কের। তেব নিজরিবহীনভােব গত বছেরর 2 eি ল াংেকর uে া ােদর সংগঠন িবeিবর সে  

পাঁচতারকা েহােটেল বেস ƣবঠক কের িসআরআর কমােনার েঘাষণা েদন তখনকার aথ র্ম ী আবুল মাল আবদুল 
মুিহত। িসআরআর সংর েণর হার সােড় 7 শতাংশ েথেক কিমেয় তখন সােড় 6 শতাংশ করা হয়। মূলত 
আমানতকারীর সুর ার জ  e aথ র্ রাখেত হয়। াংক মািলকেদর সংগঠন িবeিবর ােবর পিরে ি েত 3129 
সােলর জানুয়াির মােস াংক েকা ািন আiন সংেশাধন কের সরকার। সংেশািধত আiেনর আেলােক eক 
পিরবার েথেক চারজন eবং পিরচালক পেদ টানা নয় বছর থাকার সুেযাগ েদoয়া হয়। ei সংেশাধনীর িবপে  



মত িদেয় েক ীয় াংক তখন বেলিছল, eমনিট হেল পিরচালকেদর eকক কতৃর্তব্ িত া হেব। e খােত সুশাসন 
িত া দুরূহ হেব। াংক েকা ািন আiন-2৯৯2 পাস হoয়ার পর েথেক েবসরকাির াংেকর পিরচালনা পষ র্েদ 

পিরচালকেদর েময়াদ স িক র্ত ধারা পাঁচবার সংেশাধন করা হয়। সব র্েশষ 3124 সােল সংেশািধত আiেন দুi 
েময়ােদ ছয় বছর পিরচালক থাকার িবধান যু  করা হয়। eভােব ভাবশালীরা চাiেলi েয েকােনা িকছু েপেয় 
যাে । িনয় ক সং ার মতামত পাশ কািটেয় eেকর পর eক িস া  েনoয়ায় দুব র্ল হে  াংক খাত িনয় ণ 
ব া। বাংলােদশ াংেকর সােবক েডপুিট গভন র্র েখা কার i ািহম খােলদ মেন কেরন, ei সংেশাধনীর 

মা েম পিরচালকেদর aিনয়েম uৎসাহ েদoয়া হেয়েছ। eেত াংক খােত পিরবারত  িত ার সুেযাগ েদoয়া 
হেয়েছ। e পিরি িত েথেক u রেণ রাজৈনিতক সিদ া দরকার। জানা েগেছ, েক ীয় াংক েথেক aবসেরর পর 
িবিভ  বািণিজয্ক াংেক বত র্মােন ডজনখােনক কম র্কত র্া কাজ করেছন। েক ীয় াংেক চাকিরেত থাকা aব ায় 
নানাভােব eসব কম র্কত র্া oiসব েবসরকাির াংকেক সুিবধা িদেয়েছন। পের নানা তদিবর িনেয় তারা আেসন 
আবার বাংলােদশ াংেক। িব তকর পিরি িতেত পেড়ন কম র্কত র্ারা। e রকম ঘটনা তুেল ধেরন বাংলােদশ 
াংেকর দীঘ র্িদন পিরদশ র্ন িবভােগ কাজ কের 3127 সােল িনব র্াহী পিরচালক পেদ েথেক aবসের যাoয়া সাiফুল 

iসলাম খান। aবসর-পরবত  সংবধ র্নায় গভন র্েরর uপি িতেত িতিন eকিট ঘটনা তুেল ধের বেলন, eকিট 
পিরদশ র্ন িবষেয় eকবার তার কােছ িতন দফা তদিবর eেসেছ। eমন ি  তদিবর কেরেছন, িযিন eক সময় 
তার বস িছেলন। চ ল ার খািতের েশষ পয র্  oi পিরদশ র্ন িকছুটা সংি  করা হয়। বাংলােদশ াংেকর জ  
eটা িব তকর। বাংলােদশ াংেকর eক কম র্কত র্া e িনেয় িনেজর হতাশার কথা তুেল ধের বেলন, aবসেরর পর 
বািণিজয্ক াংেকর চাকিরর িবষয়িট তােদর জ  িব তকর। eক সময় যারা তােক ' ার' ডাকেতন, eখন তােদর 
ার ডাকেত হয়। তেব eমন aেনক ঘটনা ঘটেছ েয, বড় িত ােনর ঋণ জািলয়ািত বা েবনািম ঋেণর ত  

ধরেত িগেয় aেনক সময় িনেজেদরi িবপেদ পড়েত হে । নানা uপােয় ঊধব্র্তন কম র্কত র্ােদর ােনজ কের 
মাঠপয র্ােয়র কম র্কত র্ােদর চােপ েফলা হে । e পিরি িতর u য়ন দরকার। 
 
 
 
 

 


