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ব্যাংকের সুকের হযর হুকুম দেকে েমযকনয যযে নয 

এদিদির প্রেদিকেন্ট 

ব্যাংকের সুকের হযর হুকুম দেকে েমযকনয যযে নয িকে মন্তব্ েকরকেন ব্যাংকের দনি বযহীকের িাংগঠন অ্যযকিযদিকেশন অ্ি ব্যাংেযি ব 

িযাংেযকেকশর (এদিদি) িভযপদি ও ঢযেয ব্যাংকের এমদে সিেে মযহবুবুর রহমযন। অ্িীকি এমন উকযযগ প্রনওেয হকেও িয েরয 

যযেদন উকেখ েকর দিদন িকেন, প্রেদনেয এ ধরকনর উকযযগ দনকে ব্র্ ব হকেকে। িযকিে অ্র্ বমন্ত্রী িযইফুর রহমযনও েরকি দগকে 

পযকরনদন। যখন প্রেউ প্রেযষ েকর, িখন িযকে িযজয নয দেকে িিযইকে শযদি প্রেওেয ঠিে নে। 

গিেযে শদনিযর েিযদিি িযকজট দনকে দহিযিদিেকের িাংগঠন ইনদিটিউট অ্ি চযট বযে ব অ্যযেযউনট্যযন্টি অ্ি িযাংেযকেশ (আইদিএদি) 

ও প্রেইদে িযর আকেযদজি প্রগযেকটদিে সিঠকে দিদন এিি ের্য িকেন। একি েধযন অ্দিদর্ দেকেন পদরেল্পনযমন্ত্রী এম এ মযন্নযন। 

অ্নুষ্ঠযকন অ্র্ বনীদিদিে ও ব্িিযেী প্রনতৃবৃন্দ িযকের  মিযমি তুকে ধকরন। েিঙ্গি, ব্যাংকের সুকের হযর এে অ্কের ঘকর নযদমকে 

আনযর দিষকে িরেযকরর দনকে বশনয র্যেকেও িয অ্কনে ব্যাংেই েযয বের েকরদন। 

ব্যাংকে িরেযদর মূেধন ভযকেয উেযহরণ সিদর েরকে নয উকেখ েকর সিেে মযহবুবুর রহমযন িকেন, এ েযরকণ অ্কনকে মকন েরকি 

পযকরন, খযরযপ েরকে িরেযর প্রিয আকেই। মূেধন প্রযযগযন প্রেওেযর িেকে িরাং দুই এেটি ব্যাংেকে মকর প্রযকি (কেউদেেয হকি) 

প্রেওেযর পকে দিদন। প্রখেযদপ ঋণ দনকে প্রযিি দনেমেযনুন েরয হকে, িযকি িযত্ক্েদণে েযগকজ-েেকম দেছু সুফে দমেকেও 

েীঘ বকমেযেী সুফে প্রপকি হকে েযয বের ব্িস্থয দনকি হকি মকন েকরন দিদন। এেযড়য ঋণকখেযদপকের েদি েযদপকে প্রেওেযর পরযমশ বও 

প্রেন। দিদন িকেন, প্রনপযে ও চীকন ঋণকখেযদপকের দিকেকশ প্রযকি প্রেওেয হে নয। দ্রুিগদির প্রেকন চড়কি প্রেওেয হে নয। িযাংেযকেকশও 

এরেম দেছু ব্িস্থয প্রনওেযর পরযমশ ব প্রেন দিদন। 

অ্নুষ্ঠযকন ঢযেয প্রচম্বযকরর িযকিে িভযপদি আবুে েযকিম খযন রযষ্ট্রমযদেেযনযধীন ব্যাংে ও েযরখযনযে মূেধন  প্রেওেয িন্ধ েরযর 

আহ্বযন জযনযন। দিদন িকেন, ব্যাংকে এখন িযরল্য িাংেট চেকে। িরেযর ৪৭ হযজযর প্রেযটি টযেয ঋণ দনকে প্রিিরেযদর খযি ঋণ 

পযকি প্রেযর্যে? 

ব্যাংে খযকির িাংস্কযকরর জন্য ব্যাংে েদমশন গঠন েিকঙ্গ এম এ মযন্নযন িকেন, ব্যাংদোং েদমশকনর েরেযর নযই। এই েদমশকনর 

মযধ্যকম িেয হকি গযদড়, িযদড়, টযেয েযও। এটয িযকের চযেদর েযড়য দেছু হকি নয। এই েদমশন িম্বকন্ধ আমযর িকন্দহ আকে। এ িমে 

অ্ন্যকের মকধ্য িক্তব্ প্রেন পদেদি দরিযচ ব ইনদিটিউকটর (দপআরআই) দনি বযহী পদরচযেে ে. আহিযন এইচ মনসুর, আইদিএদির 

িভযপদি এ এফ প্রনিযরউদিন, দিআইদেএকির দিদনের গকিষণয প্রফকেয ে. নযজনীন আহকমে েমুখ িক্তব্ প্রেন। একি িযকজট দনকে 

দুটি উপস্থযপনয তুকে ধকরন আইদিএদির েযউদিে িেস্য শযহযেযি প্রহযকিন ও প্রেহযশীষ িড়ুেয। 
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