
পাঁচ বছের হাওয়া ৪২০ কািট টাকা
কািশত: ১১ - আগ , ২০১৯ ১২:০০ এ. এম.

াশনাল ব াংক অব পািক ােনর বাংলােদশ শাখায় নীিত, অিনয়ম
পািক ান থেক আসেছ আরও ৪০ কািট টাকার মূলধন
ঘাটিত পরূেণ ব থ হেল আইন অ যায়ী ব ব া ॥ বাংলােদশ ব াংক

রিহম শখ ॥ মা  পাঁচ বছের ৪২০ কািট টাকার মলূধন খেয় ফেলেছ াশনাল ব াংক অব পািক ােনর (এনিবিপ)
বাংলােদশ শাখা। নতুন কের আরও ৪০ কািট  টাকার মূলধন চেয় করাচীেত িচিঠ পািঠেয়েছ ব াংকিটর ঢাকা
অিফস। যিদও ব াংক চালােত বতমােন ঘাটিতর পিরমাণ ৫৪ কািট টাকা। পািক ানিভি ক এই ব াংকিটেক ঘাটিত
পরূণ করেত হেব আগামী ৩০ সে েরর মেধ । বাংলােদশ ব াংক বলেছ, িনিদ  সমেয়র মেধ  এনিবিপ মলূধন
ঘাটিত পরূেণ ব থ হেল ব াংক কা ািন আইন অ যায়ী ব ব া নয়া হেব। মলূধন স েটর বাইের ব াংকিটর িবতরণ
করা ঋেণর ৯৫ শতাংশ এরই মেধ  খলাপী হেয় গেছ। আটেক গেছ ায় দড় হাজার কািট টাকার আমানত।
এই অব ায় বছেরর পর বছর লাকসান নেছ ব াংকিট। এত িকছুর পরও ৬ শাখা বাংলােদেশ কায ম চািলেয়
যাে । কান ধরেনর আয় না থাকা সে ও বাংলােদেশ ব বসা পিরচালনা কের যাে  পািক ানিভি ক ব াংকিট।
ব বসা না  িটেয় কান উে ে  বার বার মলূধন যাগান দয়া হে  এমন  উঠেছ দেশর আিথক খােত।
সংি রা বলেছন, ব াংকিটেক দউিলয়া ঘাষণা িকংবা অবসায়েনর সময় চেল এেসেছ।

বাংলােদশ ব াংক সূ  বলেছ, গত বছেরর িডেস র পয  ব াংকিটর ঋণ বেড় হেয়েছ ১ হাজার ২৯৬ কািট ৬৫
লাখ টাকা। এর মেধ  খলাপী হেয় পেড়েছ ১ হাজার ২৫৪ কািট ৪০ লাখ টাকা বা ৯৮ শতাংশ। খলাপী ঋেণর
পেুরাটাই িতকর মােনর। ফেল এসব ঋণ আদায় হওয়ার স াবনা নই বলেলই চেল। ঋণ খলাপী হেয় পড়ায়
ব াংকিটর মলূধন শষ হেয় গেছ। সবেশষ ২০১৪ সােল ই দফায় মূলধন আেস পািক ান থেক। থম দফায়
আেস ৭৭.৪৪ কািট ও ি তীয় দফায় আেস ৩৪২.৫৪ কািট টাকা। এরপরও আিথক অব ার কান উ িত করেত
পােরিন বাংলােদেশ ব বসা পিরচালনাকারী িবেদশী খােতর াশনাল ব াংক অব পািক ান (এনিবিপ)। বতমােন
ব াংকিটর মলূধন ঘাটিত রেয়েছ ৫৪ কািট টাকা। বাংলােদশ ব াংক চলিত বছেরর ২০ মাচ মলূধন ঘাটিত পরূেণর
জ  এনিবিপেক িচিঠ দয়। ওই িচিঠেত গত ২০ জেুনর মেধ  এই ঘাটিত পরূেণর কথা উে খ কের ক ীয় ব াংক
জানায়, িনিদ  সমেয়র মেধ  এনিবিপ মলূধন ঘাটিত পরূেণ ব থ হেল ব াংক কা ািন আইন অ যায়ী ব ব া নয়া
হেব। বাংলােদেশর ঢাকা অিফেসর পাশাপািশ এনিবিপর করাচী অিফেস িচিঠর একিট অ িলিপ পাঠায় বাংলােদশ
ব াংক।  এরপর  সময় বাড়ােত  আেবদন জানােল ৩০ সে র  পয  সময় বেঁধ  দয়  ক ীয়  ব াংক।  পের
এনিবিপর প  থেক জানােনা হয়, ৪০ কািট টাকার মূলধন যাগােনর িবষেয় াথিমক িস া  িনেয়েছ ব াংকিটর

ধান কাযালয়। এ িবষেয় জানেত চাইেল বাংলােদশ ব াংেকর একজন উধতন কমকতা জনক েক বেলন, ব াংকিট
বারবার মলূধন ঘাটিতেত পড়েছ। একই সে  কান ধরেনর িবিনেয়াগ না থাকেলও ব াংকিটর ৬ শাখা বাংলােদেশ
কায ম চািলেয় যাে । িতিন বেলন, এবার সাফ জািনেয় দয়া হেয়েছ কানভােব মলূধন ঘাটিত পরূেণ ব থ হেল
ব াংক কা ািন আইন অ যায়ী যথাযথ ব ব া নেব বাংলােদশ ব াংক।

জানা গেছ, ১৯৪৯ সােল পািক ােনর করাচীেত এনিবিপর যা া  হয়। বতমােন ায় দড় হাজার শাখা রেয়েছ
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ওই দেশ। পাশাপািশ ২১ দেশও শাখা রেয়েছ ব াংকিটর। বাংলােদেশ আেগ থেকই ব াংকিটর শাখা থাকেলও
১৯৭১ সােলর াধীনতার পর পািক ােনর হাত ছাড়া হয় এনিবিপর শাখা। এ সময় এনিবিপর সব স ি  ও
িবিনেয়াগ অিধ হণ কের সানালী ব াংক। ১৯৯১ থেক ১৯৯৬ ময়ােদ বাংলােদশ জাতীয়তাবাদী দল (িবএনিপ)

মতায়  থাকাকালীন  এনিবিপেক নতুন  কের বাংলােদেশ  কায ম র  অ মিত  দয়া  হয়।  এরপর  ব াংকিট
বাংলােদেশ কায ম  কের ১৯৯৪ সােলর আগে । বতমােন বাংলােদেশ ৬ শাখা রেয়েছ এনিবিপর। চ াম ও
িসেলট এবং রাজধানীর লশান ও মিতিঝল িমিলেয় এসব শাখা অবি ত। ব াংকিটেত শতািধক জনবল রেয়েছ।
১৯৯৪ সােল বাংলােদেশ যা া র পর িকছুিদন মনুাফার মখু দখেলও এরপর থেক লাকসােন পেড় ব াংকিট।
তব ুবছেরর পর বছর অ াত কারেণ লাকসান বেয় িনেয় যাে  পািক ান সরকার। ব াংকিট ২০১০ সােল লাকসান
কের ১৪ কািট টাকা। ২০১১ সােল ৩২ লাখ টাকা মুনাফা করেলও পেরর বছের ১৩৭ কািট টাকা লাকসান কের।
২০১৩ ও ২০১৪ সােল ব াংকিট যথা েম ১১৬ ও ৩১২ কািট টাকা লাকসান কের। ২০১৫ সােল লাকসান
িদেয়েছ ৩৪ কািট ১১ লাখ টাকা। ২০১৬ সােল লাকসান িছল আড়াই কািট টাকা। ২০১৭ ও ২০১৮ সােলও বড়
অে র লাকসান িদেয়েছ াশনাল ব াংক অব পািক ান (এনিবিপ)। পাশাপািশ অিনয়ম, বল ব ব াপনা ও বড়
ধরেনর ঋণ ঝঁুিকেত  পেড়েছ  এ ব াংকিট।  এ মুহেূত  িবেদশী  ৯ ব াংেকর মেধ ও এনিবিপর  অব ান  সবেচেয়
তলািনেত। খলাপী ঋেণর হাের শীষ ১০ ব াংেকর মেধ  শীেষ অব ােন রেয়েছ ব াংকিট। খাদ ট ব াংক অব
পািক ােনর (এসিবিপ) পারিভশন এ া ড এনেফাসেম ট িডপাটেম ট বলেছ, বাংলােদেশ াশনাল ব াংক অব
পািক ান (এনিবিপ) লাকসান িদেয়েছ ১৮৫০ কািট পী। বাংলােদশী টাকায় ২ হাজার কািট টাকার বিশ। এ
অথ  লাকসান  হেয়েছ  না  িক  নীিত হেয়েছ  তা  িনেয় তদ  করেছ  আ জািতক অিডট িত ান  কিপএমিজ।
বাংলােদশ ব াংেকর একিট সূ  বলেছ, মলূত ২০০৭ সাল থেক বাংলােদশ শাখায় সম া  হয় খলাপী ঋণ
িনেয়। সই সমেয় ১৯িট অিভেযাগ ধান কাযালেয় পাঠােনা হেলও কান ব ব া নয়া হয়িন।

গত স ােহর িতন কাযিদবেস রাজধানীর লশান ও মিতিঝল শাখায় িগেয় দখা যায়, শাখা েলােত কান াহক
নই। সব চয়ার- টিবেল কমকতাও নই। যারা আেছন, তােদর কান কাজকম না থাকায় মাবাইেল কথা বেল ও

গ জেব সময় কাটাে ন। ব াংক লাকসােন থাকেলও বতন-ভাতা িনয়িমত পাে ন কমকতারা। নাম কাশ না
করার শেত রাজধানীর লশান ও মিতিঝল শাখার একািধক কমকতা জনক েক জানান, শাখায় কান কাজকম
নই। মােঝ মােঝ পািক ান থেক উধতন কমকতারা আেসন। আেলাচনা কের আবার চেল যান। িক  পিরি িতর
কান উ িত হয় না। ওই কমকতারা বেলন, অ  কাথাও চাকির না পাওয়ায় এনিবিপেত রেয় গেছন। যারা েযাগ

পাে ন, তারা চেল যাে ন।

বাংলােদশ ব াংেকর একিট িব  সূে  জানা গেছ, ২০০৩ থেক ২০১২ সাল পয  সমেয় এনিবিপর বাংলােদশ
শাখা েয়াজনীয় জামানত ছাড়াই সে হজনক বশিকছু কা ািনেক ঋণ দয়। সূ  জানায়, সই সমেয়র ঋণ শাখা
এবং িবেদশী কায ম পিরচালনার দািয়ে  থাকা ধান কমকতােদর িব ে  তদ  করেছ এনিবিপর করাচী অিফস।
সই সমেয় েয়াজনীয় জামানত ছাড়াই য ঋণ দয়া হেয়েছ, তােত উধতন কমকতােদর কান গািফলিত িছল িক-

না িকংবা তারা তােদর মতার অপব বহার কেরেছন িক-না এ িবষয়িট তদ  করা হে । বাংলােদশ ব াংক ২০১৩
সােল এক িবেশষ পিরদশন কের ব াংকিটর করাচীর ধান কাযালয়েক জািনেয়িছল, অি  নই এমন অেনক

িত ানেক অথায়ন করেছ বাংলােদশ শাখা। খাজঁ িনেয় জানা গেছ, চার দলীয় জাট মতায় থাকার সমেয়
অেনক ভুঁইেফাঁড় িত ানেক ঋণ দয় াশনাল ব াংক পািক ােনর বাংলােদশ শাখা।  শাখা েলা থেক এসব

িত ানেক ঋণ দয় এনিবিপ। ব াংকিটর বাংলােদেশ শীষ খলাপী হেলা কটন প। ওই েপর িতন িত ােনর
কােছ ব াংেকর পাওনা ায় ৩০০ কািট টাকা। এর মেধ  কটন কেপােরশেনর ১৮৪ কািট, ওয়াফা এ টার াইেজর
৮৯ কািট ও জমুাইরাহ এ টার াইেজর ২৫ কািট টাকা। এর মেধ  এসিব ডাস নােম একিট িত ােনর কােছ
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ব াংেকর পাওনা ২৯ কািট টাকা। এছাড়া ই ািহম ট টাইেলর খলাপী ২৯ কািট,  ঢােক রী হােয়টেসর ৩২
কািট,  িডিজ িনিটং  কা ািনর  ৪২ কািট,  ওয়া  টল  িবিডর  ৩৭  কািট,  আেলয়া  সােয়টােরর  ২৯ কািট,
ট টাইল ভার েসার ৩০ কািট ও িবআই এ টার াইেজর ৩৫ কািট টাকা। ঋণ দয়া হেয়েছ তা, খাদ , ওষুধ,

চামড়া, কিমক াল, কসেমিটকস, িসেম ট, িসরািমকস, সবা,  যাগােযাগ ও অ া  খােতও। এসব িত ােনর
অিধকাংশই ঋণ দয়া হয় ব াংকিটর লশান শাখা থেক। নাম কাশ না করার শেত ওই শাখায় কমরত সােবক
এক কমকতা বেলন, এখােন কান ব াংিকং হয়িন। মলূত পািক ানী কিমউিনিটেক টাকা দয়া হেয়েছ। িতিন বেলন,
২০০৩ থেক ২০০৬ সাল পয  যসব িত ানেক ঋণ দয়া হেয়েছ তােদর জ  পািরশ কেরেছন িবএনিপ-
জামায়াত জােটর শীষ ানীয় নতারা। ওই কমকতা আরও বেলন, যারা সই সময় পািরশ কেরিছেলন তােদর
অেনেকরই যু াপরােধর অিভেযােগ ফািঁসর দ ড কাযকর করা হেয়েছ।

এনিবিপর  এমন  পিরি িতর  িবষেয়  ব ব  জানেত  একািধকবার  লশােনর  ধান  কাযালেয়  িগেয়  ব াংকিটর
বাংলােদশ ধান ও মহাব ব াপক মাহা দ কাম ামােনর সে  কথা বলার চ া করা হেলও িতিন কথা বলেত
রািজ হনিন। ব াংকিটেত এতিদন পািক ানী  নাগিরকেদর িনেয়াগ দয়া হেলও ২০১৫ সােলর জেুন বাংলােদশী
িহেসেব কাম ামানেক থম িনেয়াগ দয়। এনিবিপর িবষেয় জানেত চাইেল বাংলােদশ ব াংেকর সােবক ডপিুট
গবনর খা কার  ই ািহম  খােলদ  জনক েক বেলন,  বাংলােদেশ  অিনয়েমর  জ  ব াংকিটর  সােবক ধানসহ
কেয়কজনেক আটক করা হেয়েছ। এ জ  বলা যায়, এসব ঋেণর িবধােভাগী িছল পািক ােনর কান এেজ ট। না
হেল এত বড় ব াংেকর ধানেক আটক করা  হেতা  না। িতিন বেলন, এনিবিপ দউিলয়া হওয়ার শষ াে ।
বাংলােদেশ থাকা  ব াংকিটর সব  শাখা  এখনই ব  কের  দয়া  উিচত। তা  না  হেল িবপেদ  পড়েব এ  দেশর
আমানতকারীরা।

সূে  জানা  যায়,  ২০১৪  সােল  াশনাল  ব াংক  অব  পািক ােনর  (এনিবিপ)  বাংলােদশ  শাখায়  বড়  অে র
লাকসােনর জ  ৬১ কমকতােক দায়ী কের একিট িতেবদন দয় পািক ােনর একিট পালােম টাির প ােনল। ওই
িতেবদেন বলা হয়, এনিবিপর বাংলােদশ শাখায় লাকসােনর সে  জিড়ত রেয়েছন ব াংেকর ৬১ কমকতা। যারা
ধু বাংলােদশ শাখায় নয়, আ িলক অিফস বাহরাইন এবং ধান কাযালয় করাচীেতও িছেলন। এিদেক ব াংকিটর

পিরচালনা  পষেদর  াথিমক  তেথ ও  বল  ব ব াপনার  কারেণই  িত  হওয়ার  িবষয়িট  উেঠ  এেসেছ।  পের
পািক ােনর ক ীয় ব াংক গত বছেরর িডেস েরর মেধ  এনিবিপেক একিট কমপিরক না জমা দয়ার িনেদশ
দয়। এর আেগ গত মােস দশিটর একিট গণমাধ ম সূে  জানা  যায়,  হাইেকােটর িনেদশ অ যায়ী  এনিবিপর

বাংলােদশ অংেশর নীিতর দােয় ব াংকিটর সােবক িসেড ট সাঈদ আলী রাজা,  এনিবিপ বাংলােদশ শাখার
সােবক  ধান  কমকতা  ইমরান  বাট  ও  সােবক  মহাব ব াপক  ওয়ািসম  খানেক  ফতার  কেরেছ  াশনাল
এ াকাউে টিবিলিট  বু েরা  (এনএিব)।  এনএিবর  কমকতারা  জািনেয়েছন,  কমপে  ১৬  জন  ব াংকিটর  নানা
কেল ািরর সে  জিড়ত। তােদর মেধ  সিলমু াহ,  দীপ, কাজী  িনজামসহ কেয়কজন বাংলােদশী  নাগিরকও

রেয়েছন। এসব ব ি র কারেণ পািক ােনর জাতীয় রাজে র সােড় ১৮ কািট ডলার (১ হাজার ৪৪০ কািট টাকা)
িত হেয়েছ বেলও িতেবদনিটেত উে খ করা হয়।
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