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সরকাির  িনেদশ  ল ন  কের  ব াংেকর  কমকতা-কমচারীরা  ব ি গত  আয়করও  ব াংেকর  তহিবল  থেক
দওয়ায় াভ কাশ কেরেছ সংসদীয় কিমিট। ব ািকং খােতর তার অভাব এমন জায়গায় পৗঁেছেছ য,
পালী ব াংক ও বিসক ব াংেকর কমকতা-কমচারীরা ব াংেকর তহিবল থেক িনেজেদর ব ি গত আয়কর

িদেয়েছন। কিমিট আগামী িতন মােসর মেধ  ব াংক তহিবল থেক আয়কর          বাবদ নওয়া ২ কািট ৩২
লাখ ৬৮ হাজার ৫১ টাকা আদােয়র ব ব া হণ এবং এ ঘটনােক ব ি গত দায় িহেসেব িচি ত কের দায়ী
ব ি েদর িব ে  ব ব া হেণর িনেদশনা দওয়া হয়। পাশাপািশ বেকয়া ঋেণর ওপর ৯ শতাংশ হাের দ
আেরাপ কের ঋণ পুনঃতফিসলকরেণর  পািরশ কের।

সংসদ ভবেনর  কিবেনট  কে  গতকাল  সরকাির  িহসাব  স িকত সংসদীয়  ায়ী  কিমিটর  বঠক এসব
পািরশ করা হয়। বঠেক সভাপিত  কেরন কিমিটর সভাপিত ডা. মা. ম আলী ফরাজী।

   কিমিটর সদ  ড.  মহীউ ীন  খান  আলমগীর,  মা.  শহী ামান  সরকার,  জিহ ল  হক ভঁূঞা  মাহন,
মনজরু  হােসন, আহসা ল ইসলাম (িটটু), মু ফা লৎুফু াহ, ওয়ািসকা আেয়শা খান, মা. জািহ র রহমান
বঠেক অংশ নন। সংসেদর গণসংেযাগ িবভাগ জানায়, বঠেক পালী ব াংক িল. ও বিসক ব াংক িল.-এর

িহসাব    স িকত    মহা  িহসাব-িনরী ক  ও  িনয় েকর  বািষক  অিডট  িরেপাট  ২০১৩-১৪  এর  অিডট
আপি েলা  িন ি র পািরশ করা  হয়। বঠেক চড়ূা  অ েমাদন না  িনেয় আিথক মতা বিহভূতভােব
ময়ািদ ঋণ িবতরণ, পযা  সহায়ক জামানত হণ না কের ব াংেকর যারাই এ ঋণ দােনর সে  জিড়ত

সবাইেক দায়ী রাখার িবধান চালরু পািরশ কের কিমিট। একই সে  কিমিট বেকয়া ঋেণর ওপর ৯ শতাংশ
হাের দ আেরাপ কের ঋণ পুনঃতফিসলকরেণর পািরশ কের। অিডট আপি েত কিমিট দখেত পায় যায়,
২২ কািট ৭৯ লাখ ৪৭৯ টাকা ঋণ িনেয় র ািন করেত ব থ িত ান ( মসাস িডভাইন িনট ওয় ার িল.)-এর
ময়ােদা ীণ অনাদায়ী ঋণ আদায় না কের ব াংেকর কমকতারা ওই ব থ িত ােনর সে  জিড়ত ব ি র

নােম নতনু  ঋণ িদেয়েছ। কিমিট যারা  এমন ঋণ দােনর সে  জিড়ত তােদর িব ে  ব ব া  হণসহ
দােয়রকৃত  মামলা  তদারিক  করার  পািরশ  কেরেছ।  বঠেক  সীমািতির  চলিত  মূলধন  িসিস  হাইেপা
ঋণিবতরণ, ডাউন পেম ট ব তীত পুনঃতফিসিলকরণ এবং ম িুরপে র শতা য়ায়ী ময়ািদ ঋণ ও ফাসড
লান আদােয় ব থ হওয়ায় ব াংেকর ১১৭ কািট ৩৭ লাখ টাকা িত হেয়েছ। কিমিট যারা ঋণ দােনর সে

জিড়ত তােদর সবাইেক দায়ী  করার পাশাপািশ বেকয়া  ঋেণর ওপর ৯ শতাংশ হাের দ আেরাপ এবং
দােয়রকৃত মামলা  ত াহার কের ঋণ পুনঃতফিসলকরেণর পািরশ কের। বঠেক িসএ ডএিজ মাহা দ
মুসিলম চৗধরুী,  অথ ম ণালয়,  বাংলােদশ ব াংক, সংি  ব াংক, অিডট অিফস এবং সংসদ সিচবালেয়র
সংি  কমকতারা উপি ত িছেলন।
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