
অথম ী আ হ ম মু ফা কামাল। ফাইল ছিব

টাকা পাচার বে  ব াংক েলােক কেঠার বাতা
অথম ীর
খলািপ কমােনাসহ েদর হার িসে ল িডিজট আনা * মুনাফায় ব থ ব াংেকর বানাস ব
কাশ : ০৬ আগ  ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

ব াংেকর মাধ েম  িবেদেশ টাকা  পাচার বে  কেঠার বাতাসহ রা ায়  ব াংক েলােক ৬  দফা  িনেদশ
িদেয়েছন অথম ী আ হ ম মু ফা কামাল। মনুাফা অজেন ব থ ব াংক কমকতা ও কমচারীেদর বানাস ব
কের দয়া হেব।

ব াংেকর টাকা িবেদেশ পাচারকারীেদর দমন করা হেব শ হােত। এছাড়া ঋেণর দহার িসে ল িডিজেট
নািমেয় আনা, ব াংেক ‘ সবা ক ’ াপন, খলািপ ঋেণর পিরমাণ াস করার িনেদশও দয়া হেয়েছ।

স িত অথ ম ণালেয় অ ি ত সরকাির ব াংেকর চয়ারম ান ও ব ব াপনা পিরচালকেদর (এমিড) সে
বঠেক এসব িনেদশনা দয়া হয়। বঠেকর কাযিববরণী সেূ  পাওয়া গেছ এসব তথ ।

জানা গেছ, ব াংেকর চয়ারম ান ও এমিডেদর সে  বঠেক উে িখত িনেদশ ছাড়াও পেরা ভােব আরও
কেয়কিট িনেদশনা দয়া হয়। িবেশষ কের নতুন ঋণ দয়ার ে  বলা হয়, াহেকর সিঠক যাচাই-বাছাই
কের ঋণ িদেত হেব।

এজ  কা ািনর ব ােল িশট পরী াসহ আয়কর সং া  তথ  যাচাই-বাছাই করেত হেব। পাশাপিশ ঋণ

  িমজান চৗধরুী
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ভার া  স াদক : সাইফলু আলম,  কাশক : সালমা ইসলাম

কাশক কতৃক ক-২৪৪ গিত সরিণ, িড়ল (িব েরাড), বািরধারা, ঢাকা-১২২৯ থেক কািশত এবং

দয়ার ে  াহকেদর অতীেতর রকড ও অথনীিতর সে  সংি  াহক জিড়ত িকনা তা খিতেয় দখার
কথা বলা হয়।

অথম ী আ হ ম মু ফা কামাল বেলন, দহার িসে ল িডিজেট িনেয় আসব। িসে ল িডিজট বা বায়েনর
জ  ধানম ী ঘাষণা িদেয়েছন। দেশর ব বসায়ীরা চান ঋেণর দহার িসে ল িডিজেট আ ক।

এিট বা বায়ন না করেত পারেল খলািপ ঋেণর পিরমাণ বােড়। ফেল ঋণ হীতা ও ব বসায়ী উভয়েক
লাভবান করেত আমরা এ কাজিট করেত চাই।

এ সে  জানেত চাইেল অথনীিতিবদ ও বাংলােদশ ব াংেকর সােবক গভনর খা কার ই ািহম খােলদ
যগুা রেক বেলন, অথম ীর িনেদশ েলা নীিতবাক । ব াংক েলার িত এসব িনেদশ থাকেত পাের। িক
এেত ফল স ূ কােনা কাজ হেব না।

ব াংেকর অিনয়ম সং া  ঘটনা েলার ে  একিট কের কস ধের অপরােধর জ  শাি  িদেত হেব।
উদাহরণ প মািন ল ডািরংেয়র জ  একিট, ঋণ জািলয়ািতেত সহায়তার জ  একিট এভােব শাি র
ব ব া করেত হেব। না হেল এ ধরেনর নীিতবাক  আেগও হেয়েছ, ভিব েতও হেব িক  ফল আসেব না।

জানা গেছ, ২২ জলুাই রা ায়  ৬িট ও িবেশষািয়ত ২িট ব াংেকর চয়ারম ান ও এমিডেদর সে  ব াংিকং
খােতর সািবক অব া িনেয় বঠক কের অথম ী। এেত সািবক িদক আেলাচনা ও পযােলাচনার পর অথম ী
ব াংক ও আিথক িত ান েলােক কেয়কিট িনেদশ দন।

সখােন বলা  হয়,  রা ায়  ব াংক েলােত িণকৃত ঋণর পিরমাণ  কেমেছ।  তেব আরও খলািপ ঋণ
কমােনার িবষেয় সংি  সবাইেক েয়াজনীয় উেদ াগ হণ করেত হেব।  ঋেণর েদর হার সরল ও
িসে ল িডিজেট নািমেয় আনার ব াপাের েয়াজনী উেদ াগ হণ করেত হেব।

আর কােনা আিথক িত ান মনুাফা অজেন ব থ হেল সংি  িত ােনর কমকতা-কমচারীেদর বানাস
ব  রাখার িনেদশ িদেয়েছন। অথম ীর িনেদশনায় আরও বলা হয়,  ব াংক থেক কােনা  কার মািন
ল ডািরং ঘটনা না ঘেট এ ব াপাের সবাইেক সতক থাকেত হেব।

আর যারা ব াংক থেক টাকা িনেয় িবেদেশ পাচার বা অ  কাথাও সিরেয় রেখেছ তােদর কাউেক ছাড় না
দয়ার িনেদশ দন। সখােন বলা হয়, যারা ব াংক থেক টাকা িনেয় এ ধরেনর কাজ কেরেছন তােদর

িব ে  চিলত আইেন ব ব া নয়া হে  এবং তা অব াহত রাখেত হেব।

ওই বঠেক বিসক ব াংক িনেয় আেলাচনা হয়। বিসক ব াংেকর এমিড রিফ ল আলম বেলন, ব াংেকর
বতমান আিথক অব া ভােলা নয়। এনিপএল ৬০ শতাংশ।

তেব আগামী ৬ মােসর মেধ  তা ২০ শতাংেশ নািমেয় আনার িত িত দন। বতমান ব াংকিটেত ৩৩িট
লাকসািন শাখা রেয়েছ। যা আগামী ৬ মােসর মেধ  ২৩িটেত নািমেয় আনা স ব হেব বেল জানােনা হয়।

সংি  সূ  জানায়,  ওই বঠেক ব াংেকর চয়ারম ান ও এমিডরা িনজ িনজ ব াংেকর আিথক অব া
উ য়েনর িত িত িদেয়েছন। আগামী  ৬ মােসর মেধ  খলািপ ঋেণর পিরমাণ  ও লাকসািন  শাখার
পিরমাণ কিমেয় আনার আ াস দয়া হয়।

অথ ম ণালেয়র ঊ তন এক কমকতা যগুা রেক জানান, ওই বঠেক ব াংিকং খােতর সািবক অব ার
উ য়ন এবং আিথক খােতর ি িতশীলতা ও সমৃ  আনার ওপর জার দয়া হয়। িবেশষ কের বলা হয়,
দেশর অথৈনিতক বিৃ  উ েরা র বাড়েছ।

এর সে  তাল িমেয় ব াংিকং খােতর পযা  নগদ থাকা দরকার। িতিন আরও বেলন, অথম ী যসব িনেদশ
িদেয়েছন  তা  বা বায়েন  আিথক  িত ান  িবভাগ  থেক  বাংলােদশ  ব াংকেক  অবিহত  করা  হেব।
ব াংক েলা এসব িনেদশ বা বায়ন করেছ িকনা বাংলােদশ ব াংক তা মিনটিরং করেব।
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যমনুা ি ি টং এ ড পাবিলিশং িলঃ থেক মিু ত।

িপএিবএ  : ৯৮২৪০৫৪-৬১, িরেপািটং : ৯৮২৪০৭৩, িব াপন : ৯৮২৪০৬২, ফ া  : ৯৮২৪০৬৩,
সা েলশন : ৯৮২৪০৭২। ফ া  : ৯৮২৪০৬৬ 
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