iসলামী ব াংেক হাত েদেব না সরকার
ব াংক কmািন আiন মিntসভায় aনুেমাদন
িনজs pিতেবদক
iসলামী ব াংক বাংলােদশ িলিমেটেড হsেkপ করেব না সরকার। ব াংক েক sাভািবক কাযkম পিরচালনা
করেত েদoয়া হেব। তেব aন ান রা ায়t o েবসরকাির ব াংকগুেলােত iসলামী ব াংেকর মেতা সুেযাগসুিবধা িনি ত করার জন েলেভল েpিয়ং িফl ৈতির করেব সরকার। গতকাল েসামবার মিntসভার ৈবঠেক
'ব াংক কmািন (সংেশাধন) আiন, 2013' নীিতগত aনুেমাদন েদoয়ার সময় e িনেদশনা েদoয়া হয়।
মিntসভার ৈবঠেক 'ব াংক কmািন (সংেশাধন) আiন, 2013' সংেশাধেনর psাব uপsাপন কের aথ
মntণালেয়র ব াংক o আিথক pিত ান িবভাগ। ৈবঠক সূেt জানায়, e সময় কেয়কজন মntী o pিতমntী
iসলামী ব াংেকর িবষেয় কেঠার পদেkপ েনoয়ার কথা বেলন। e aবsায় eকজন িসিনয়র মntী iসলামী
ব াংক েযসব সুেযাগ-সুিবধা েভাগ করেছ, তা রা ায়t o েবসরকাির ব াংেকর জন িনি ত করেত
pধানমntীেক পরামশ েদন। সব ব াংেকর জন েলেভল েpিয়ং িফl থাকেলi সু ু ব াংিকং খাত গেড় uঠেব
বেল িতিন মত pকাশ কেরন। বতমােন iসলামী ব াংেক 20 জন পিরচালক রেয়েছন। রা ায়t o েবসরকাির
ব াংকগুেলার জন o psািবত সংেশাধনী আiেন সমানসংখ ক পিরচালেকর িবধান রাখা হেc।
সংেশাধনীেত ব াংক কmািন আiেনর খসড়া aনুযায়ী রা ায়t বািণিজ ক o িবেশষািয়ত ব াংকসহ সব
েবসরকাির বািণিজ ক বাংেকর পিরচালনা পষেদ eকজন পিরচালক (িতন বছর েময়ােদ) টানা দুi বােরর
েবিশ পিরচালক থাকেত পারেবন না। e েkেt দুiবােরর পর তঁ ােক আবিশ ক aবসর িনেত হেব। তেব e
সময় িতিন aন ব াংেকর পিরচালক হেত পারেবন। পিরচালনা পিরষেদ eক-তৃ তীয়াংশ sতnt পিরচালক
থাকেবন। eক পিরবার েথেক eকজেনর েবিশ eক ব াংেক পিরচালক থাকেত পারেবন না। তেব eকi
পিরবােরর সদস েদর িভn িভn ব াংেক পিরচালক থাকেত েকােনা বাধা েনi। পুিঁ জবাজাের িবিনেয়ােগর েkেt
আেগ eক

ব াংক তার দােয়র 10 শতাংেশর েবিশ িবিনেয়াগ করেত পারত না। সংেশাধনীেত বাংলােদশ

ব াংেকর psাব হেc, eক ব াংক তার মূলধেনর 25 শতাংশ পুিঁ জবাজাের িবিনেয়াগ করেত পারেব। মূলধন
বলেত ব াংেকর পিরেশািধত মূলধন, েশয়ার িpিময়াম, িবিধবd মুdার মজুদ o খুচরা আয়েক (িরেটiল

আিনং) েবাঝায়। বতমােন েয ব াংেকর িবিনেয়াগ 25 শতাংেশর েবিশ রেয়েছ, আiন পাস হেল তােদর
িবিনেয়াগ ei সীমার মেধ নািমেয় আনেত হেব।
আেগ েকােনা ব াংেকর পিরচালক, েচয়ারম ান o ব বsাপনা পিরচালকেক (eমিড) aপসারেণর kমতা েকndীয়
ব াংেকর িছল না। সংেশাধনীেত e kমতা রাখার psাব করা হেলo েশষ পযn েকবল eমিডেক aপসারেণর
kমতা রাখা হেc বেল জািনেয়েছন েকndীয় ব াংেকর কমকতারা।
e ছাড়া আেগ েকবল eমিডর িনেয়ােগর িবষেয় েকndীয় ব াংেকর পূব aনুেমাদন িনেত হেতা। িকn
সংেশাধনীেত eমিডর aধsন আেরা দুজন কমকতা িনেয়ােগর িবষেয়o েকndীয় ব াংেকর aনুেমাদন েনoয়ার
psাব কেরেছ েকndীয় ব াংক।
e ছাড়া gাহক sাথ-সংি

িকছু িবষেয়o সংেশাধনী হেত যােc ব াংক কmািন আiেন। eেত gাহকেদর

দািবহীন আমানেতর েময়াদ আেগ িছল 10 বছর। eটােক বািড়েয় 15 বছর করার psাব কেরেছ েকndীয়
ব াংক। তা ছাড়া িহসাব েখালা বা sায়ী আমানত রাখার েkেt আেগ েযখােন eকজেনর েবিশ নিমিন থাকত
না, eখন েসখােন eকািধক নিমিন রাখার psাব করা হেয়েছ।
e ছাড়া ব াংক কmািন আiেনর সংেশাধনীেত pচিলত ধারার ব াংেক iসলামী ব াংিকং করার িবধান না
রাখার psাব কেরেছ েকndীয় ব াংক। eর ফেল pচিলত ধারার ব াংক iসলামী uiং পিরচালনা করেত
পারেব না। েকােনা ব াংক iসলামী ব াংিকং কাযkম পিরচালনা করেত চাiেল তােক পূণা ভােব iসলামী
ব াংিকংেয় রূপাnিরত হেত হেব।
মিntসভা ৈবঠেক েশেষ মিntপিরষদ সিচব েমাশাররাফ েহাসাiন ভূ iঞা সাংবািদকেদর বেলন, 'আেগ েকবল ব াংক
কমকতােকi শািsর আoতায় আনা হেতা। আiন সংেশাধন হেল eখন েকােনা aিনয়ম হেল সংি ব াংকেকo
শািsর আoতায় আনা যােব। e েkেt aিভযুk ব াংকেক সেবাc 20 লাখ টাকা পযn জিরমানা করার
িবধান রাখা হেc।'
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