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sাফ কেরসপেnn
বাংলািনuজেটােয়িnেফার.কম
ঢাকা: শাহবােগর তrণরা যিদ iসলামী বয্াংক সmেকর্ ভােলাভােব জানত তাহেল তারা pিত ানিট বুক িদেয়
আগেল রাখত বেল মnবয্ কেরেছন বয্াংকিটর বয্বsাপনা পিরচালক o িসio েমাহাmদ আবdল মাnান।
বুধবার iসলামী বয্াংেকর মিতিঝল pধান কাযর্ালেয় eক সাkাৎকাের িতিন e মnবয্ কেরন। িতিন বেলন,
“শাহবােগ তrণরা শিkশালী ভেয়েস কথা বলেছ। aনয্ eকিট iসুয্র সে iসলামী বয্াংকেক bয্ােকট করার
েচ া করা হেc, যা d:খজনক।”
“বাংলােদেশর আথর্-সামািজক unয়েন iসলামী বয্াংেকর েয ভূিমকার রেয়েছ তrণরা যিদ জানত আমার িব াস তারা eেক বুক িদেয় আগেল রাখত।”
িতিন বেলন, “বাiের িবষয়gিল তারা তােদর মেতা কের করেত পােরন। eেত আমােদর েকােনা আপিt েনi। জাতীয় aথর্নীিতর sােথর্i eসেবর মেধয্
iসলামী বয্াংকেক না টানা uিচৎ।”
বয্াংকিট েদেশর aনয্তম েবসরকাির বয্াংক। েরিমটয্াn, আমদািন o রফতািনেত শীেষর্ রেয়েছ। eছাড়া িবে র শীষর্sানীয় eক হাজার বয্াংেকর মেধয্
sান কের িনেত সkম হেয়েছ বয্াংকিট। বয্াংকিট kিতgs হেল জাতীয় aথর্নীিত o জাতীয় sাথর্ িবি ত হেব বেলo মnবয্ কেরন িতিন।
বয্াংকিটর rেত িবেদিশ িবিনেয়াগ িছল 70 শতাংশ। বতর্মােন িবেদিশ েশয়ার রেয়েছ 63 শতাংশ। বয্াংকিট kিত হেল িবেদিশ িবিনেয়ােগo pভাব
পড়েত পাের।
eেত dবাi iসলামী বয্াংক, বাহরাiন iসলামী বয্াংক, কুেয়েতর িতনিট মntণালয় o iসলািমক unয়ন বয্াংক (আiিডিব) িবিনেয়াগ রেয়েছ বেলo
জানান িতিন।
িতিন বেলন, “জামায়াত-িশিবেরর সে বয্াংকিটর েয সংি তার aিভেযাগ েতালা হয় তা কlনাpসূত। যারা বেলন তারা না েজেনi বেলন। iসলামী
বয্াংক েকােনা দল বা মেতর বয্াংক নয়।”
িতিন বেলন, “eেত জামায়ােতর েকােনা েনতার eকক সেবর্াc েশয়ার েনi। মুিkযুেdর সংগঠক sাধীন বাংলা ছাt সংgাম পিরষেদর aনয্তম সদসয্
নুের আলম িসিdকী হেcন েদশীয় সেবর্াc eকক েশয়ােরর মািলক। তার েশয়ােরর পিরমাণ 2 শতাংশ।”

aথর্নীিত
হরতােলর pভাবমুk েবনােপাল sলবnর
হরতােল িহিল sলবnের আমদািন-রpািন
sাভািবক
িমl িভটার 35 তম eিজeম aনুি ত
ঢাকা বয্াংেকর dনর্ীিত, েকndীয় বয্াংেকর িনেদর্শ
aমানয্
পুিঁ জবাজাের sাভািবক েলনেদন
pাiম ফাiনয্ােnর লভয্াংশ েঘাষণা
আiিসিব িমuচুয্য়াল ফােnর সmদমূলয্ pকাশ
হােল পািন পােc না eফিবিসিসআiেয়র
আহবান

আর েদশীয় pািত ািনক সেবর্াc েশয়ার রেয়েছ চ gােমর বাiতুস শরফ ফাuেnশেনর। বয্াংকিট েমৗলবােদর aথর্নীিত বা জি বাদেক সমথর্ন কের না,
বরং িনnা কের বেলo দািব কেরন aনয্তম ei কণর্ধার।

িব বয্াংেকর সে আেলাচনায় oয়ািশংটন
যােcন aথর্মntী

iসলামী বয্াংক জি aথর্ায়নেক ঘৃণা কের। iসলােমর নােম যারা জি বাদ করেছ তারা iসলােমর kিত করেছ। তারা হারাম কাজ করেছ বেলo মnবয্
কেরন েমাহাmদ আবdল মাnান।

পুিঁ জবাজাের ধারাবািহক পতেন সpাহ পার

জি বাদ iসলােমর েমৗিলক িবষেয়র পিরপnী। তাi েজেন েন েকােনা aবsােতi সহায়তা সুেযাগ েনi বেলo দািব কেরন িতিন।
বাংলা ভাi ধরা পড়ার সময় েসখান েথেক iসলামী বয্াংেকর েচক বi udােরর িবষয়িট িনেয় িতলেক তাল করা হেয়েছ। িবষয়িট েকান aথর্ায়ন িছল না।
তােদর শাখার মাধয্েম টাকা িটিট করা হয়।
িতিন বেলন, তােদর িসেলেটর লালিদঘীপাড় শাখায় জৈনক সাidর রহমােনর eকিট পুরাতন eকাuেn সাভােরর জয়েদবপুর শাখা েথেক পৃথক 8িট
িটিটর মাধয্েম 4 লাখ 15 হাজার টাকা পাঠােনা হয়।
আtসমােলাচনা কের বেলন, “আমােদর হয়ত আরo সাবধানী হoয়া uিচত িছল। তার মােন ei নয় েয আমরা aথর্ায়ন কেরিছ। আমরা িছলাম বাহক
মাt।”
িতিন বেলন, iসলামী বয্াংক বয্াংিকং নীিতমালার বাiের েকান িবিনেয়াগ কের না। eখােন শতভাগ scতার সে িবিনেয়াগ করা হয়। eেkেt েকান
দল-মত বা েগা ীেক িবেশষ সুিবধা pদান বা কাuেক বি ত করা হয় না।”
িতিন বেলন, “আ যর্জনক মেন হেলo সতয্ বয্াংকিটর pথম ঋণgহীতা িছেলন aমুসিলম। বাংলােদেশর আিকজ grপ, েমাহাmদী grপ, েনামান grপ,
আবুল খােয়রসহ বৃহৎ িশl েগা ীর pায় সবgেলােতi তােদর িবিনেয়াগ রেয়েছ।”

েভামরা sলবnের আটিদেনর মেতা ধমর্ঘট
চলেছ
‘জামায়ােতর সে iসলামী বয্াংেকর সmকর্
েনi’
‘িবিlংেকাড না মানেল গােমর্n sাপেন aনুমিত
নয়’
িমlিভটার eিজeম শিনবার
বসুnরা িসেমেnর রkদান কমর্সিূ চেত বয্াপক
সাড়া
েরেল নতুন চারশ` েকাচ সরবরােহর psাব
মালেয়িশয়ার
পdা েসতুেত মালেয়িশয়ার aথর্ায়ন psাব িনেয়
জrির বঠক
েরাববার েথেক sট মােকর্েট gীন েডlা
সুেদর হার কমােনার দািব েপাশাক বয্বসায়ীেদর

েবনােপাল বnেরর কাযর্kম িতনিদন বn থাকেছ
িতিন বেলন, “আমরা সব সময় unয়ন o কলয্াণ খােত িবিনেয়াগ কের থািক। আমরা তামাক খােত েকান িবিনেয়াগ কিরিন।”
িতিন নাম uেlখ না করার শেতর্ জানান, “েদেশর eকিট বৃহৎ িসগােরট uৎপাদক েকাmািন তােদর মিতিঝল শাখায় aয্াকাun খুলেত েচেয়িছেলন। িকnt
তােদর েস psাব gহণ করা হয়িন।”
বয্াংকিটর কণর্ধার দািব কেরন, “আমরা টাকার েবচা-েকনার পিরবেতর্ মােলর েবচা-েকনা কির। েয কারেণ িব মnা সেtto আমরা ধােপ ধােপ eিগেয়
যািc।”
িতিন বেলন, kুd uেদয্াkােদর জনয্ তােদর িবেশষ কমর্সিূ চ রেয়েছ। e খােত pায় 500 েকািট টাকা িবিনেয়াগ রেয়েছ। যার মাধয্েম 6 লাখ
িবিনেয়াগকারী সুিবধা েভাগ করেছন।
iসলামী বয্াংেকর মাধয্েম সবেচেয় েবিশ েরিমটয্াn আসেছ। িবষয়িট aেনেক সেnেহর েচােখ েদেখ থােক। e pসে আবdল মাnান বেলন, “আসেল
আমােদর পির েমর কারেণ e aবsােন আসেত সkম হেয়িছ।”
িতিন জানান, 1995 সােল মধয্pােচয্ যান েরিমটয্াn বয্াংিকং চয্ােনেল আনার জনয্। েসখােন িতিন পঁাচ বছর aবsান কেরন। েস সমেয় pবাসীেদর
pিতিট কিমuিনিটেত বঠক কেরন।
iসলামী বয্াংেকর uেদয্ােগর কারেণ pবাসীরা hিnর মাধয্েম বাদ িদেয় বয্াংিকং চয্ােনেল টাকা পাঠােনা r কেরন। সরকারo eর আেগ েরিমটয্াnেক
grt েদয়িন। গত বছর 30 হাজার েকািট টাকার েরিমটয্াn eেসেছ বয্াংকিটর মাধয্েম।
শাহবােগর আেnালেনর কারেণ iসলামী বয্াংক েকান সংকেট সৃি হেয়েছ িকনা eমন pে র জবােব ei বয্াংকার বেলন, eখন পযর্n েকােনা pভাব
পেড়িন। বয্াংকিটর eিটeম বুেথ হামলার ঘটনােকo িবিছn ঘটনা বেল েদখেছন তারা।
তেব েকাথাo uেtজনা সৃি হেল তার িকছুটা pভাব েতা পড়েবi বেলo মnবয্ কেরন িতিন।
eকিট aনলাiেন িনuজ েপাটর্ােল তােদর আমানত েতালার িহিড়ক পেড়েছ বেল েয িনuজ কেরেছ তা সিঠক নয় বেল মnবয্ কের িতিন বেলন, বয্াংিকং
িনয়েম সব সমেয়i নতুন আমানত আসেব। পুরাতন আমানত তুেল েনেব eটাi িনয়ম। যােদর sায়ী আমানেতর েময়াদ েশষ হেয়েছ তারা ভাঙেবন eটাi
িনয়ম। আর েতমনi ঘেটেছ।
2012 সােল বয্াংকিটেত 19 লাখ নতুন িহেসব েখালা হেয়েছ। eকi বছের মাt িতন লাখ িহেসব বn হেয়েছ বেলo জানান িতিন।
িতিন বেলন, iসলামী বয্াংক িবে র কােছ iসলামী বয্াংিকংেয়র মেডেল পিরণত হেয়েছ। নাiেজিরয়ার জােয়জ বয্াংক, ীলংকার িসলন বয্াংক pিত ার
আেগ iসলামী বয্াংক েথেক pিশkণ িনেয়েছ।
বয্াংকিট সু ু o দk বয্বsাপনার কারেণ িবে র েবশ িকছু pিত ান েথেক েবs oয়ান বয্াংক পদক েপেয়েছ। eছাড়া সাকর্ভুk েদশgেলার বয্াংিকং o
বাংলােদেশর েবশ কেয়কিট pিত ান েথেক পদক েপেয়েছ।
বয্াংকিটেত pায় সােড় 12 হাজার েলােকর কমর্সংsান হেয়েছ। যার মেধয্ 5 শতািধক নারী aিফসার রেয়েছ। aমুসিলম েকােনা sাফ েনi। তেব
আগামীেত েনoয়ার uেদয্াগ েনoয়া হেয়েছ।
eক pে র জবােব িতিন বেলন, “িনট pিফট েথেক সােড় 42 শতাংশ সরকাির েকাষাগাের জমা িদেত হয়। তারপর সব আiন েমেন িবেদিশ
েশয়ারেহাlাররা মুনাফা িনেয় থােকন।”
আেরা িবেদিশ িবিনেয়ােগর জনয্ সnান করিছ। েস aবsায় ei িবিনেয়াগকারীেদর িফিরেয় েদoয়ার েযৗিkকতা েনi বেলo জানান িতিন।
বাংলােদশ সময়: 2130 ঘ া, েফbrয়াির 20, 2013
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