
 

iসলামী াংিকংেয়র সার ঘটেছ আiন ছাড়াi  
কািশত: 1৯ - জুলাi, 312৯ 23:11 e. eম. 

 আেছ নামমা  গাiডলাiন 

রিহম েশখ ॥ আiন ছাড়াi েদেশ সার ঘটেছ iসলামী াংিকংeর। আেছ নামমা  eকিট গাiডলাiন। ei গাiডলাiেনর oপর ভর 
কের পুেরাদেম iসলামী াংিকং কায র্ ম চালাে  আটিট াংক। আরo নয় াংেকর আেছ iসলামী াংিকং শাখা। aেনক াংক 
পুেরাপুির iসলামী াংেক রূপা র হেত চাiেছ, িক  aনুমিত িদে  না বাংলােদশ াংক। aেনেকi বলেছন, সাধারণ 
আমানতকারীেদর সে  তারণা o িবশব্াস ভ  কের েদেশ পিরচািলত হে  iসলামী াংিকং। েযখােন াংকগুেলা মানুেষর ধম য় 
aনুভূিতেক পুিঁজ কের বসা করেছ। আমানত সং হ, িবিনেয়াগ, বািণজয্ েকান ে ে i মানা হে  না iসলামী াংিকং নীিত। নীিত 
aনুসাের ‘মুদারাবা’ বা ‘মুশারাকা’ না থাকেল iসলামী াংিকং বলা যােব না। মুদারাবা aথ র্ লাভ বা িত যা-i েহাক, েসটার সমান 
ভাগীদার িবিনেয়াগকারীেকo হেত হেব। a িদেক ‘মুশারাকা’ aথ র্ aংশীদািরতব্, সহেযািগতা বা aংশ হণ aথ র্াৎ ‘দুi বা তেতািধক 
পে র পুিঁজ েযৗথভােব খািটেয় েয লাভ বা েলাকসান হয়, তা িনেজেদর মােঝ পূব র্িনধ র্ািরত হাের ব ন কের েনয়া।’ িক  iসলামী 
াংিকং ব ায় eখনo মুদারাবা, মুশারাকা পুেরাপুির চালু হয়িন বাংলােদেশ। eছাড়া ‘িরবা’ বা ‘চ বৃি ’ সুেদর হার িনিষ  

থাকেলo তাo মানেছ না iসলামী াংকগুেলা।  

জানা েগেছ, iসলামী াংিকং-eর সার ঘটেলo েদেশ eখন পয র্  iসলামী াংিকং পিরচালনার েকান আiন েনi। 2৯94 সাল 
েথেক েদেশ iসলািমক াংিকংেয়র কায র্ ম শুরু হয়। 311৯ সােল বাংলােদশ াংক নামমা  eকিট গাiডলাiন ƣতির কের েদয়। 
eরপর 3122 সােল সংেশাধন করা হয়। 3122 সােল aথ র্ম ণালয় সংসদীয় ায়ী কিমিটর কােছ বাংলােদশ াংক eকিট খসড়া 
আiন চূড়া  কের জমা েদয়। িক  েকান eক aজানা কারেণ eখনo তা আেলার মুখ েদেখিন। 

e িবষেয় জানেত চাiেল aথ র্ম ী আ হ ম মু ফা কামাল বেলন, েদেশর iসলামী শিরয়াহিভি ক াংকগুেলার িবকােশর জ  
iসলািমক াংিকং আiন করা হেব খুব শী i। িতিন বেলন, আমরা মােলিশয়ার iসলািমক াংিকং আiেনর আেলােক েদেশর 
iসলামী শিরয়াহিভি ক াংকগুেলার িবকােশর জ  iসলািমক াংিকং আiন করেত যাি । যিদo সােবক aথ র্ম ী আবুল মাল 
আবদুল মুিহত জাতীয় সংসেদ বেলিছেলন, ভুেলর oপর িনভ র্র কের iসলামী াংিকং হে । দুভ র্াগয্ হেলা, িবেশব্র িবিভ  জায়গায় 
eিট চালু আেছ, িক  eিট eকিট তারণা। আieমeফo eর কথা বলেছ। eিট ব  করার সুেযাগ েনi। িতিন বেলন, iসলামী 
াংিকং ব  হেব িক হেব না, তা মুসিলম u াহর সেচতনতার oপর িনভ র্র করেছ। মুসিলম u াহ যখন বুঝেত পারেব, iসলােমর 

নােম জঘ  কাজ চলেছ, তখনi eিট ব  করা যােব। ম ী বেলন, iসলােম িরবা িনিষ । িক  িরবা o সুদ eক নয়। িরবা চ বৃি  
হাের বােড়। eখােন েকান মানিবকতা েনi। সুদ হে  ক  aব ফা  (তহিবেলর য়) বা ক  aব eয্াডিমিনে শন ( শাসিনক 
খরচ)। ধম র্ িনেয় যারা েবিশ কথা বেলন তারা সুদ আর িরবােক eক কের েফেলন। 

জানা যায়, েদেশ 6৯ াংেকর মে  আমানত o ঋেণর িহসােব েদখা েগেছ eক-চতুথ র্াংশi iসলািমক াংকগুেলার দখেল রেয়েছ। 
eখন েদেশ পুেরাদেম iসলামী াংিকং কায র্ ম চালাে  আটিট াংক। াংক হেলা iসলামী াংক বাংলােদশ িলিমেটড, আল-
আরাফাহ iসলামী াংক িলিমেটড, ফা র্ িসিকuিরিটজ iসলামী াংক িলিমেটড, আiিসিব iসলািমক াংক িলিমেটড, শাহজালাল 
iসলামী াংক িলিমেটড, e েপাট র্ iে াট র্ াংক aব বাংলােদশ িলিমেটড (eি ম), েসা াল iসলামী াংক িলিমেটড o iuিনয়ন 
াংক িলিমেটড। eছাড়া নয়িট চিলত (কনেভনশনাল) াংেকর 2৯িট শাখা eবং আটিট চিলত াংেকর 36 uiে ার মা েম 

iসলামী াংিকং চলেছ। eসব াংক, শাখা eবং uiে ােত েমাট আমানেতর পিরমাণ দুi লাখ 48 হাজার 478 েকািট টাকা। যা 
েদেশর সব াংেকর েমাট আমানেতর 34 দশিমক 61 শতাংশ। 3125 সােল eর পিরমাণ িছল eক লাখ 44 হাজার 671 েকািট 
টাকা। eকiভােব িবিনেয়ােগর পিরমাণo বাড়েছ। 



e িবষেয় বাংলােদশ াংেকর eক কম র্কত র্া জনক েক বেলন, ক াণ o াহকেকি ক মেডেলর কারেণ aেনক ঋণ হীতা o 
আমানতকারী iসলামী াংিকং পছ  কেরন। বা বিভি ক াংিকং eবং যথাযথ িনয়ম েমেন ঝুিঁক েমাকােবলা করার কারেণ েটকসi 
াংিকং িহেসেব iসলামী াংিকং িত া পাে  বেল মেন করেছন iসলামী ধারার াংক পিরচালনাকারীরা। তারা বলেছন, eরi 

ধারাবািহকতায় iসলামী াংকগুেলার সাফ  েদেখ eর িত মানুেষর আ হ বাড়েছ। e আ হ শুধু মুসিলম ধান েদেশ হে  তা 
নয়, aমুসিলম ধান রাে o iসলামী াংক হণেযাগয্ হে । বসািয়ক মুনাফা নয়, সমাজ u য়ন o মানবতার েসবাi iসলামী 
াংিকংেয়র a তম uে । 

স িত iসলামী াংিকং সং া  eক েগালেটিবল আেলাচনায় iসলামী াংকগুেলার েক ীয় শিরয়াহ েবােড র্র িনব র্াহী কিমিটর 
েচয়ার ান eম আিযযুল iসলাম বেলন, মুসিলম েদশগুেলােত iসলািমক াংেকর াপক চািহদা আেছ। আমােদর েদেশ iসলামী 
াংক পিরচালনায় মুদারাবা প িত aনুসরণ করা হয়। মুদারাবা aথ র্ লাভ বা িত যা-i েহাক, েসটার সমান ভাগীদার 

িবিনেয়াগকারীেকo হেত হেব। আিম e াব িনেয় যাi বাংলােদশ াংেক। বাংলােদশ াংক আমােক জানাল, সম  াংিকং 
ব ায় আমরা আমানতকারীেদর সব্াথ র্ র া কির, িক  আপিন বলেছন যিদ িত হয়, তাহেল েসটা িবিনেয়াগকারীেকo বহন করেত 

হেব, েসটা েতা হেত পাের না। তখন আিম বললাম, eটা েতা iসলািমক আiন। আপনােক েসটা মানেতi হেব। আর iসলামী 
াংিকংেয়র লাiেস  েতা আপনারাi িদেয়েছন। তখন বাংলােদশ াংক আমােক বেলিছল, আপনারা e িচিঠ িনেয় যান। তার পর 

আপনােদর েবােড র্ eটােক uপ াপন কেরন। আমরা তা-i করলাম eবং েবাড র্ aনুেমাদন িদল। েসে ে  আমােদর েয়াজন eকটা 
দািয়তব্শীল িনয় ক সং া। eটা eখন iসলামী াংকগুেলার eকটা চািহদা। েসটা পূরণ না হoয়ায় iসলামী াংিকং স েক র্ যােদর 
েতমন ধারণা েনi, তারা e ব ােক বাধা  করেছ।  

িবআiিবeেমর eক গেবষণায় বলা হেয়েছ, বাংলােদেশ িতন ধরেনর iসলামী াংিকং কের eমন িত ােনর মে  িতনিট ভাগ 
রেয়েছ। িকছু াংক পুেরাপুির iসলামী াংিকং কের (e2 কয্াটাগির), েকান েকান াংক কেয়কিট শাখার মা েম iসলামী াংিকং 
পিরচালনা কের (e3 কয্াটাগির) eবং িকছু াংক কেয়কিট uiে ার (e4 কয্াটাগির) মা েম eিট কের থােক। eগুেলার oপর 
িবআiিবeম গেবষণা কের েদেখেছ, e2 কয্াটাগিরর গড় সুশাসেনর হার 94 শতাংশ। আর e কয্াটাগিরর দুিট াংক রেয়েছ যারা 
সেব র্া  সুশাসন রেয়েছ 9৯ শতাংশ। তেব সুশাসেনর সব র্িন  পয র্ায় হেলা 89 শতাংশ। সুশাসেনর িহেসব করা হেয়েছ 
eeoআieফআi-eর পাঁচিট য্া ােড র্র oপর িভি  কের। e3 কয্াটাগিরর াংকগুেলা সুশাসেনর সেব র্া  হার হেলা 94 শতাংশ 
eবং সব র্িন  8৯ শতাংশ। আর e4 কয্াটাগিরর াংকগুেলা সব ধরেনর সুশাসেনর য্া াড র্গুেলা েমেন চেল না। ফেল তােদর গড় 
সুশাসেনর হার aেনক কম, যা 6৯ শতাংশ। আর e ধরেনর াংকগুেলা সেব র্া  সুশাসেনর হার 83 eবং সব র্িন  হার 39 শতাংশ।  

বাংলােদশ াংেকর সােবক গবন র্র সােলহuি ন আহেমদ জনক েক বেলন, iসলামী াংকগুেলার েসবা যেথ  সব্  নয়। েসখােন 
িকভােব মুনাফা িনধ র্ারণ হয়, েসটাo  নয়। থাগত াংেক eিট িনধ র্ািরত থােক 21 বা 23 শতাংশ। iসলামী াংকগুেলা িকভােব 
াহকেক মুনাফা িদে , েসিট িনেয়  রেয়েছ। সব িবষয় সমনব্য় করাo eকটা চয্ােলি ং। আর য্াি ং হেব তখনi, যখন িনয় ক 

সং া যথাযথভােব বাজাের থাকেব। আiন  হেব eবং াংকগুেলা সব্াধীনভােব কাজ করেব। 
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