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াশনাল  ব াংেকর িট  শাখায়  ই  িত ােনর নােম  এক হাজার কািট  টাকা  ঋণ  জািলয়ািতর দায়
ব াংকিটর পিরচালনা পিরষদ এড়ােত পাের না। একই সে  এরজ  ব াংেকর ধান কাযালয় ও শাখা
ব ব াপকও দায়ী। ঘটনার  থেক শষ পয  আমানতকারীেদর াথ র ায় ব থতার পিরচয় িদেয়েছন
তারা। বাংলােদশ ব াংেকর এক তদ  িতেবদেন একথা বলা হেয়েছ।

স িত বাংলােদশ ব াংেকর একিট িবেশষ তদে  াশনাল ব াংেকর চ ােমর খাতুনগ  শাখায় নাফ
িডংেয়র নােম ৬৫০ কািট এবং একই ব াংেকর মহাখালী শাখায় হাসান টিলকেমর নােম ৩৩৫ কািট

টাকার ঋণ জািলয়ািতর ঘটনা উ ঘাটন হেয়েছ। শাখার ওপর বআইিনভােব ভাব খািটেয় ব াংেকর পষদ
ও ধান কাযালয় এ ঋণ দয়ার ব ব া কেরেছ। ওই ই িত ােনর নােম ঋণ দয়া হেলও বা েব এর

িবধােভাগী অ  কউ বেল ক ীয় ব াংেকর িতেবদেন উে খ করা হেয়েছ।

সূ  জানায়, ক ীয় ব াংেকর চিলত িনয়ম অ যায়ী  কােনা খােত ঋণ িদেল সই খােতই িবিনেয়াগ
করেত হয়। িক  িট িত ান িনধািরত খােত ঋেণর অথ িবিনেয়াগ না কের অ  খােত িনেয় গেছ। যা
ক ীয় ব াংেকর দিৃ েত আইেনর ল ন।

এছাড়া ঘেটেছ নানা ধরেনর অিনয়ম। চিলত িনয়েম ক ীয় ব াংেকর কােনা তদে  অিনয়ম ধরা পড়েল

  যগুা র িরেপাট
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স েলার িব ে  ব াংিকং খােতর সে  জিড়তেদর িব ে  ব ব া নয়া হয়। এ িবষেয় েয়াজনীয় ব ব া
িনেত ক ীয় ব াংেকর পিরদশন িবভাগ থেক তদ  িতেবদনিট সংি  িবভােগ পাঠােনা হেয়েছ। একই
সে  ওই ই িত ােনর িব ে  ঋেণর টাকার একিট অংশ পাচার কের দয়ার সে হ করা হে । এ
ঘটনািট িবশদভােব তদ  করার জ  বাংলােদশ আিথক গােয় া ইউিনটেক (িবএফআইইউ) দািয়  দয়া
হেয়েছ।

এ সে  বাংলােদশ ব াংেকর একজন কমকতা বেলন,  ‘ ক ীয় ব াংেকর তদে  কােনা  অিনয়ম ধরা
পড়েল চিলত িনয়ম অ যায়ীই  স েলার িব ে  ব ব া  নয়।  এে ে  এ িবভাগ তদ  কের,  অ
িবভাগ ব ব া নয়। ইিতমেধ  ব ব া নয়ার জ  িতেবদনিট সংি  িবভােগ পাঠােনা হেয়েছ। তারা

িতেবদন পযােলাচনা  কের কাথায় কাথায় আইেনর ল ন হেয়েছ  স েলা  শনা  করেব।  তারপর
সংি  ব াংেকর ব ব  নেব। এরপর েয়াজনীয় ব ব া নয়া হেব।

একিট অিনয়ম ধরা পড়ার সে  সে  তা আইিন ি য়ার মেধ  পেড় যায়। তমিন াশনাল ব াংেকর
িবষয়িটও আইিন ি য়ার মেধ  রেয়েছ।’ বাংলােদশ ব াংেকর িতেবদন িবে ষণ কের দখা যায়, িট

িত ানই ঋেণর টাকা একািধক িহসােব ানা িরত কের বশ িকছু অথ নগেদ তেুল িনেয় গেছ। নগেদ
তুেল নয়ায় ওই অেথর িবধােভাগীেক আড়াল করা হেয়েছ। সাধারণত এত বিশ অথ নগদ আকাের
তালার েযাগ নই। এ ে ও শাখা ক ীয় ব াংেকর িবিধ ল ন কেরেছ।

িতেবদেন বলা হয়, শাখা থেক এসব ঋেণর ব াপাের নিতবাচক পযেব ণ তুেল ধরেলও শষ পয
শাখা  থেকই আবার ঋণ  অ েমাদেনর জ  পািরশ কের াব  পািঠেয়েছ ধান কাযালেয়।  ধান
কাযালয় থেক কােনা রকম যাচাই-বাছাই ছাড়াই পষেদ ঋণ াব উপ াপন করা হেয়েছ। পষদ কােনা
রকম পযােলাচনা ছাড়াই ঋণ াব অ েমাদন কের িদেয়েছ। সািবকভােব ব াংেকর ব ব াপনা কতৃপ
আমানতকারীেদর অথ িবিনেয়ােগর আেগ তদারিক ও ঝঁুিক শমেন েয়াজনীয় ব ব া হেণ ব থতার
পিরচয় িদেয়েছ।

এছাড়া  ব াংেকর পষেদর  কােছ  ই  িত ান  স েক িবিভ  ধরেনর  নিতবাচক তথ  যমন  াহক
িত ােনর িডট িরেপাট না থাকা, শত অ যায়ী াহেকর জামানত ব কী না হওয়া, ঋণ িহসােব যেথ

অথ জমা না করা ইত ািদ তথ  থাকা সে ও স েলা উেপ া কের ঋণ ম রু করা হেয়েছ। বাড়ােনা হেয়েছ
ঋণসীমা। এরপরও ঋেণর ময়াদ বাড়ােনার ােব পষদ অ েমাদন িদেয়েছ। পুেরা পি য়ািট এত বিশ

ততার সে  হেয়েছ য, যােত যেথ  সে েহর অবকাশ রেয়েছ।

ব াংক কা ািন আইন অ যায়ী ব াংক কা ািনর নীিত ণয়ন ও বা বায়ন, ঝঁুিক ব ব াপনা, অভ রীণ
িনয় ণ, অভ রীণ িনরী া ও তা পিরপালন িনি ত করার জ  পিরচালনা পষদেক দায়ব  করা হেয়েছ।
নাফ িডং ও হাসান টিলকেমর অ েল ঋণ অ েমাদেনর ে  ব াংেকর পষদ এ দায়ব তা ও ক ীয়
ব াংেকর িনেদশনা পিরপালেন ব থ হেয়েছ বেল ক ীয় ব াংেকর িতেবদেন ম ব  করা হেয়েছ।

এ সে  িব  ব াংেকর সােবক ধান অথনীিতিবদ ড. জািহদ হােসন যগুা রেক বেলন, ঋণ িবতরণ
একিট কে াল িসে মেসর মধ  িদেয় হয়। এর মেধ  পষেদর িনয় ণ থােক। কননা তারাই ব াংকিট
পিরচালনা কের। এর বাইের যাওয়ার েযাগ নই। এর বাইের িগেয় বড় অে র কােনা ঋণ জািলয়ািতর
ঘটনা ঘটেল এর দায় পষদ এড়ােত পাের না। এখন পষদেকই খুঁেজ বর করেত হেব, কাথায় িকভােব
িনয় েণর বাইের গেছ।

িতিন বেলন, ব াংিকং খােত যা চলেছ, এেত কােনা িকছুই এেকবাের অস ব িকছু নয়। বিসক ব াংেক
এত লাক িনেয়াগ হেয় গল, িক  পষদ জানল না। এর মােন হে - পষদ িঠকভােব তােদর দািয়  পালন
করেছ না। িতিন ব াংিকং খােত তা, জবাবিদিহতা ও শাসন িত ার ওপর ােরাপ কেরন।

এিদেক াশনাল ব াংক সূ  জানায়, ঋণিট আদােয়র জ  ব াংক সবেচেয় বিশ জার িদেয়েছ। এ লে
াহেকর সে  যাগােযাগ াপন করা হেয়েছ।

সূ  জানায়, জাল-জািলয়ািতর কারেণ াশনাল ব াংেক খলািপ ঋেণর পিরমাণ বেড়ই চেলেছ। সে র
পয  খলািপ ঋেণর পিরমাণ বেড় দাড়ঁায় ৩ হাজার ৩৫১ কািট ২৪ লাখ টাকা। যা মাট ঋেণর ায় ১০
শতাংশ। এর মেধ  আদায় অেযাগ  ঋেণর পিরমাণ ২ হাজার ৮৪৭ কািট টাকা। এসব ঋেণর িবপরীেত
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কাশক কতৃক ক-২৪৪ গিত সরিণ, িড়ল (িব েরাড), বািরধারা, ঢাকা-১২২৯ থেক কািশত এবং
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