
ব াংকপাড়ায় দক আত
রাঘবেবায়ালরা ধরােছায়ঁার বাইের, ফঁেস যাে ন িনরীহ কমকতারা

ব াংিকং  খােতর  রাঘবেবায়ালরা  ধরােছায়ঁার  বাইের  থাকেলও সাধারণ িনরীহ  ব াংকারেদর  মেধ  আত
ছিড়েয় পেড়েছ। ঋণ, আিথক লনেদেনর তথ  চেয় দেকর িচিঠ দখেলই ঘুম হারাম হেয় যায় সাধারণ
ব াংক কমকতােদর। সা িতক িকছু ঘটনায় মূল অপরাধীেক বাদ িদেয় ব াংক কমকতােদর ফতার করার
ঘটনা  ঘেটেছ। অ স ান পযােয়ও ফতার করা  হে  কমকতােদর। আর এেত আত  ছিড়েয়েছ পুেরা
ব াংকপাড়ায়। এখন িনরীহ ব াংক কমকতারাই ফঁেস যাে ন। ফেল ব াংেকর অসৎ শীষ কমকতােদর িকছইু
হে  না। ব  করা যাে  না  অিনয়ম-জািলয়ািত। সংি রা বলেছন, অিনয়ম-জািলয়ািত ব  করেত হেল
রাঘবেবায়ালেদর  আইেনর  আওতায়  আনেত  হেব।  লাক দখােনার  জ  িনরীহ  কমকতােদর  ফাসঁােল
অিনয়ম ব  হেব না। জানা গেছ, গত কেয়ক বছের ব াংিকং খােত বড় ধরেনর আিথক জািলয়ািতর ঘটনা
ঘেটেছ। একািধক বৃহৎ িশ  প এসব ঘটনায় জিড়ত। এর বাইের ছাট-বড় িবিভ  অিনয়ম-জািলয়ািতর

মাণ  পাওয়া  গেছ  ব াংক  কমকতােদর  িব ে ।  দক  কমকতােদর  অ স ান  পযােয়ই  য-কাউেক
ফতােরর আইিন  মতা  রেয়েছ। আর মতার েয়াগও করেছন  তারা। ফেল ব াংকাররাও  রেয়েছন

আতে । এক িহসােব দখা  গেছ,  গত এক বছের শতািধক ব াংক কমকতা ফতার হেয়েছন দেকর
হােত। এসব ফতােরর বাইের সহ ািধক ব াংক কমকতার িব ে  মামলা রেয়েছ দেকর। যােদর িব ে
মামলা রেয়েছ তারা এখন ফতার আতে  ঘুমােতও পারেছন না। অেনক কমকতার চাকির শষ হওয়ার
পরও  ফতার  আতে  আেছন।  এসব  মামলায়  ধু  রা ায়  নয়,  বসরকাির  ব াংেকর  কমকতারাও
রেয়েছন।  দেকর  অিভযােন  ফতােরর  তািলকায়  দখা  গেছ,  ব াংেকর  জিুনয়র  অিফসার,  িসিনয়র
অিফসার থেক  কের সেবা  িডিজএম পয  কমকতারা রেয়েছন। এসব ঘটনায় ব াংেকর পিরচালনা
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পষদ ও শীষ ব ব াপনা কমকতােদর নাম এেলও ফতার বা মামলায় তােদর নাম আেস না। ২০১৫ সােল
রা ায়  একিট ব াংেকর  ব ব াপনা  পিরচালেকর  অিনয়ম-জািলয়ািত  িনেয়  বাংলােদশ ব াংক শাি মূলক
ব ব া িনেত অথ ম ণালেয় িচিঠ দয়। ওই ঘটনার পর দক তার িব ে  মামলাও কের। তেব ফতার
করা হয় িনেচর সািরর কেয়কজন কমকতােক। তারা এখন জািমেন রেয়েছন। তেব দািয়  থেক সিরেয়
দওয়া  ছাড়া  ওই ব ব াপনা  পিরচালেকর িব ে  এখন  পয  কােনা  পদে প নওয়া  হয়িন। ব াংিকং

খােতর রণীয়  কেল ািরর হল-মাক ও িবসিম াহ  েপর ঘটনায়  দেকর হােত  ফতার হেয়িছেলন
কেয়কজন কমকতা। এর মেধ  একজন িজএম পযােয়র কমকতা থাকেলও পিরচালনা পষদ বা ব ব াপনা
পযােয়র কােনা কমকতা িছেলন না। এখেনা শীষ ব ি েদর অেনেক ব াংেকর দািয়  পালন করেছন। ওই
ই েপর ঋণ জািলয়ািতর ঘটনার পর রা ায়  আেরকিট ব াংক থেক িট েপর জািলয়ািতর ঘটনা
কাশ  পায়। এ ঘটনায়  ায়  ১০ হাজার কািট  টাকার অিনয়ম পাওয়া  যায়। এসব ঘটনায়  নাম আেস

ব াংেকর শীষ কমকতােদর। িক  দক থেক ফতার করা হয় কেয়কজন কমকতােক। এর মেধ  সেবা
িডিজএম পযােয়র কমকতা রেয়েছন। শীষ পযােয়র কােনা ব ি র িকছইু হয়িন। এিদেক নড়াইেল িবএনিপর
রাজনীিতর সে  জিড়ত, িযিন গত সংসদ িনবাচেন জাতীয় ওয়ানেড ি েকট দেলর অিধনায়ক মাশরািফ িবন
মতুজার িব ে  লেড়েছন। তার িব ে  ভয়াবহ অিনয়েমর অিভেযাগ পাওয়া গেছ। এই ব ি  তার একিট
ফ া িরর নােম ব াক টু ব াক এলিসর মাধ েম ঢাকা ব াংক থেক ১৫ কািট টাকার বিশ আ সাৎ কেরেছন।
সংি  ব ি েক সহায়তাকারী স আদ া েরর এক দালাল সবিকছু ম ােনজ কের অিনয়েমর সে  জিড়তেদর
র া  কের িনরীহ  ব াংকারেদর  ফািঁসেয়  িদেয়েছন। জানা  গেছ,  অিনয়েম জিড়ত সংি  ব াংেকর  শাখা
ম ােনজার ও অ  কমকতা। ব াক টু ব াক এলিসর খলনায়ক ওই ব বসায়ীসহ সবাই জািমন িনেয় িমেলিমেশ
আ সাৎকৃত টাকা ভাগ-উপেভাগ কেরেছন। অথচ য কমকতার কােনা া র নই, স ৃ তা নই, ধান
শাখায়  িযিন  কমরত িছেলন,  স কমকতােক ফািঁসেয়  িদেয়েছন তারা। দক কমকতােদর অিভযােন  মূল
আসািম ও লেুটরােদর খবর নই। িনরীহ  ব াংক কমকতােক এভােব ফািঁসেয় দওয়ার ঘটনায় তালপাড়
চলেছ ব াংকপাড়ায়। অেনেক এখন ঋণ ও ব াক টু ব াক এলিসর কাগেজ া েরই ভয় পাে ন। গত এক
বছের  বসরকাির  ব াংেকর  একািধক জািলয়ািতর  ঘটনার  মাণ  পাওয়া  গেছ।  দেকর হােত  অিনয়ম-
জািলয়ািতর ঘটনায় জিড়ত অিভেযােগ ফতার হেয়েছন িবিভ  পযােয়র কমকতা। ধু ফারমাস ব াংেকর
এক পিরচালেকর িব ে ই পদে প নওয়া হেয়েছ। আর কােনা ব াংেকর পিরচালক বা ব ব াপনা পযােয়র
কােনা কমকতােক আটক বা ফতার হেত হয়িন। িক  কেয়কিট ব াংেকর পিরচালনা পষেদর িব ে  নানা

ধরেনর  অিনয়েমর  অিভেযাগ  কাশ  হেয়েছ  একািধক সময়।  ব াংক কমকতারা  বলেছন,  যােদর িব ে
পদে প নওয়া  উিচত  তারা  থাকেছন  ধরােছায়ঁার  বাইের।  িনরীহ  ব াংক ম ােনজার,  ঋণ কমকতােদর
ফাসঁােনা  হে ।  জানেত  চাইেল  বাংলােদশ  ব াংেকর  সােবক গভনর  ড.  সােলহউি ন  আহেমদ বেলন,
ব াংেকর কমকতােদর যাগসাজেশ নানা ধরেনর অিনয়ম হয়। এসব অিনয়েম সব পযােয়র কমকতারা জিড়ত
থােকন। যারা জিড়ত থাকেবন তােদর আইেনর আওতায় আনা উিচত। হাক তা শীষ পযােয়র বা িনেচর
পযােয়র। বাংলােদশ ব াংেকর সােবক ডপুিট গভনর খা কার ই াহীম খােলদ বেলন, ‘ব াংেকর য কােনা
ঘটনায় বা অিনয়েম সব পযােয়র কমকতারা জিড়ত থােকন। এিট িঠক হেলও বিশর ভাগ ে  দখা যায়
শীষ পযােয়র কারও িনেদেশ তারা অেনক িকছু করেত বাধ  হন। আমরা বিশর ভাগ সময় দিখ িন েরর
কমকতােদর ফতার করেত। এেত ব াংিকং অিনয়ম কমােনা যােব না। একটু সময় িনেয় হেলও ভাবশালী
ও জিড়ত শীষ রাঘবেবায়ালেদর ধরা উিচত।
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