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মানবকে র সে iসলামী ব াংেকর eমিড েমাহাmদ আবদুল মাnান : কল াণমুখী ব াংিকংেয়র
pবতক iসলামী ব াংক
নাজমুল হক/মৃিtকা সাহা

iসলামী ব াংিকং পdিতেত ৈনিতকতােক সেবাc গুরtু েদয়া হয়। েস কারেণ
বাংলােদশ iসলামী ব াংক িলিমেটেড aৈনিতক কােজর েকােনা সুেযাগ েনi।
iসলামী ব াংক েদেশর জনগেণর কল ােণ কাজ কের। েদেশর o জনগেণর
pেয়াজেনর কথা েভেব iসলামী ব াংক ঋণ েদয়। েদেশর ৈতির েপাশাক িশেlর
িবকােশ iসলামী ব াংক সবেচেয় গুরtু পূণ ভূ িমকা পালন কের যােc। সmেদর
সুষম ব নিভিtক সমাজ pিত ার লেk iসলামী ব াংক িনরnর কাজ কের
যােc। সmpিত মানবকে র সে eক সাkাrকাের iসলামী ব াংক বাংলােদশ
িলিমেটেডর ব াপsাপনা পিরচালক েমাহাmদ আবদুল gvnান ব াংেকর কাযkেমর
িবিভn িদক তু েল ধেরন। সmpিত ব ািকং খােত নানা ধরেনর আিথক জািলয়ািতর
তথ pকাশ পােc। e ধরেনর জািলয়ািতর ঘটনা ব াংিকং খােতর সংি েদর
ৈনিতকতার সংকেটর কারেণ হেc িক-না জানেত চাoয়া হেল আবদুল gvnান বেলন, ব বsাপনাগত িদক েথেক ব াংিকং হেc
সবেচেয় েসৗকযমি ত eক খাত। eখােন েযেহতু জনগেণর আমানেতর সে কারবার, েযেহতু জনগেণর িব ােসর সে কারবার,
জনগেণর আsার সে
নীিতর িবষয়

কারবার, তাi ব াংক ব বসার মূল পুিঁ জ হেc জনগেণর আsা। eখােন আsার সে

ৈনিতকতা o

খুব গুরtু পূণ হেয় সামেন চেল আেস। ৈনিতকতার েkেt যিদ েকােনা ধরেনর ৈশিথল েদখা েদয়, দুবলতা েদথা

েদয়, তাহেল িকn েসi আsায় িচড় ধরেব । বাংলােদেশর জাতীয় unয়েনর সে ব াংিকং খাত aত n a াি ভােব জিড়ত।
eখােন যিদ ৈনিতকতার সমস া থােক থােক সািবক েkেti িকn সমস া হেব। ব াংিকং inািsেত সাmpিতক সমেয় েবশ িকছু
aৈনিতক ঘটনা ঘেটেছ। eটা িনেয় নানা আেলাচনা-সমােলাচনা হেc। eসব ঘটনার কারেণ ব াংকার িহসােব, কিমuিন র
সদস িহসােব, আমরা িকছুটা সরিমnা। তেব আিম বলব, pিতিদন িবিভn ব াংেক লাখ লাখ েলনেদন হেc। তার মেধ eগুেলা
আপিন েদখেত পােরন, কতক িবেশষ ঘটনা িহেসেব। বাংলােদশ ব াংেকর িনয়ম েমেন আমােদর েদেশ aধশতািধক ব াংক কাজ
করেছ। সারােদেশ আমােদর িবিভn ব াংেকর আট হাজার শাখায় eক িবশাল কম বািহনী কাজ করেছ। তার মেধ গু কয়
ব িk যিদ েকােনা কারেণ নীিত-ৈনিতকতার েkেt ৈশিথল pদশন কেরন eবং e কারেণ ব াংিকং inািsর pিত জনগেণর
আsায় িচড় ধের েসটা িনঃসেnেহ eক মেনােবদনার িবষয়। তেব আশার কথা হেc, ব াংিকং inািsর pিত বাংলােদশ
ব াংেকর চমrকার eক িনয়ntণ রেয়েছ। িদন িদন সািবকভােব ব াংক inািsর pিত েকndীয় ব াংেকর িনয়ntণ বাড়েছ।
aৈনিতক কমকা pিতেরােধ iসলামী ব াংেক কী ধরেনর ব বsা িবদ মান আেছ জানেত চাiেল িতিন বেলন, আকােরর িদক
েথেক iসলামী ব াংেকর িবিনেয়াগ েদেশর মেধ সবেচেয় বড়। আমােদর ব াংেক aৈনিতক কাজ করার েকােনা সুেযাগ েনi।

আমরা েযেহতু জনগেণর আমানেতর েহফাজতকারী। তােদর আমানেতর েখয়ানত করার েকােনা সুেযাগ ei ব াংেক েনi।
ব াংেকর কমকতারা e িবষেয় খুবi সেচতন। েকu যিদ েকােনা ভু ল কের তাহেল তার িবরুেd শািsমূলক ব বsা েনয়া হেব।
কারণ েস শিরয়া ল ন কেরেছ।
িতিন বেলন, iসলামী ব াংিকংেয়র পdিতগত কারেণ েকােনা ঋণ তহিবল তসরুেপর সুেযাগ েনi। আমরা সেnহজনক েkেt
েলনেদন কির না। আমরা িকn নীিত

েকােনা েলােকর সে ঘর-সংসার কির না।

p িছল iসলামী ব াংেকর সে pচিলত ধারার ব াংেকর মেধ েকােনা পাথক রেয়েছ িক-না। utের িতিন বেলন, iসলামী
ৃ ।
ব াংেকর সবেচেয় বড় শিk হেc eর পdিত। iসলামী ব াংক টাকার েবচােকনা কের না। পেণ র েবচােকনার সে সmk
ফেল আমােদর কােজ েকােনা সমস া হয় না। পণ িনেয় েকনােবচা কির বেলi eখােন সmেদর বুদবুদ সৃি হoয়ার েকােনা
জায়গা েনi। িরেয়ল eেsট b াক ব াংক। েবিশ খারাপ হoয়ার সুেযাগ কম। সারা িবে আিথক খােত েয সমস া হেয়েছ
তার আসল কারণ হেলা তারা টাকার েবচােকনা কের। eজন নানা ধরেনর টাকার বাজার সৃি হেয়েছ। aেযৗিkকভােব নানা
pিkয়ায় মুdার মূল বািড়েয় বুদবুদ সৃি

করা হয়। e ধরেনর বুদবুদ সৃি

করার েকােনা eখিতয়ার iসলামী ব াংিকং

পdিতেত েনi। e কারেণ iসলামী ব াংক ব বsায় েকােনা ধরেনর জািলয়ািত বা েকেল াির সৃি হoযার সmাবনা েনi।
iসলামী ব াংক িবিনেয়ােগর েkেt েকান েকান েktেক েবিশ pাধান েদয় eমন pে র utের িতিন বেলন, iসলামী ব াংক
জnলg েথেক মেন কের িশl unয়ন ছাড়া েদেশর সামিgক unয়ন সmব নয়। তাi pথম েথেকi বাংলােদেশর িশl িবকােশ
iসলামী ব াংেকর িবরাট aবদান আেছ। েয খাত জনগেণর কল ােণ আেস েস খােত ঋণ েদয়ার েবলায় আমরা aকৃ পণ।
বাংলােদেশর ৈতির েপাশাক িশেlর িবকােশ আমরাi pথম eিগেয় আিস eবং e িশlেক বতমান aবsায় u েয় আনেত আমরা
বড় ভূ িমকা েরেখিছ। িকn eক সময় আমরা uপলিb করলাম ৈতির েপাশাক িশেl আমােদর ব াপক সmাবনা থাকেলo আমরা
মূলত দিজর কাজ কির। তাi e িশেl মূল সংেযাজেনর জন আমরা প াr o সmখু সংেযাগ িশl িবিনেয়ােগ মেনােযাগ
েদi। eখন ৈতির েপাশাক িশlিনভরশীল প াr সংেযাগ িশেl 35 ভাগ িবিনেয়াগ iসলামী ব াংেকর। মুনাফার েলাভ না কের
মানুেষর pেয়াজনীয়তােকi আমরা েবিশ গুরtু েদi। তাi iসলামী ব াংেকর কাযkম েলাভিভিtক নয়। েদেশর জন pেয়াজনীয়
িশl unয়েনর পাশাপািশ iসলামী ব াংক gােমর সাধারণ মানুেষর ৈদনিnন চািহদার িবষয়গুেলােক agািধকার েদয়। iসলামী
ব াংক gােম gােম kdু িশেl িবিনেয়াগ কের। আমােদর uেদ াkােদর মেধ েদেশর সােড় 16 হাজার gােম pায় 7 লাখ
মিহলাo রেয়েছ। িবিনেয়ােগর ফেল তােদর আিথক সামথ েবেড়েছ। সমােজ তােদর aবsান সংহত হেয়েছ। আমরা েয kdঋণ
ু
িদi তা আমােদর েমাট িবিনেয়ােগর 3 শতাংশ। aথচ তােদর কাযkম েদখােশানার জন আমােদর কম বািহনীর 20 শতাংশ
িনেয়াগ কেরিছ। আমরা তােদরেক নগদ টাকা িদi না। আয়বধক 125 ধরেনর পণ িদi। eেত টাকা aপচেয়র েকােনা
সুেযাগ েনi।
সmpিত েবশ কেয়ক

ব াংেকর pকািশত বািষক মুনাফায় গরিমল েদখা েগেছ। েসখােন iসলামী ধারার কেয়ক

ব াংকo

রেয়েছ। eর কারণ কী বেল আপিন মেন কেরন eমন pে র utের িতিন বেলন, িনয়ntক কতৃ পk িহেসেব বাংলােদশ ব াংক
আমােক যা করেত বেলেছ েসগুেলা মান কের যিদ কাযkম পিরচালনা কির তাহেল আিম িনরাপদ থাকব। আমার ভােলার

জন , আমার কল ােণর জন , আমার জনগেণর কল ােণর জন আমরা বাংলােদশ ব াংেকর িনেদশনা মানেত বাধ । আমােদর
ব াংেকর েkেt মুনাফায় গরিমেলর eমন ঘটনা কখেনা ঘেটিন। আমরা জনগেণর কল ােণর জন কাজ কির। 80 লাখ gাহক
আমােদর oপর আsা েরেখ আমানত েরেখেছ। তােদর আমানেতর েহফাজত করা আমােদর পিবt দািয়t। আমানেতর েখয়ানত
করেল আমােক বাংলােদশ ব াংেকর কােছ জবাবিদিহ করেত হেব। eছাড়া আমরা জনগণ o সৃি কতার কােছ দায়বd। েসi
িবষয়গুেলা মাথায় েরেখ কাজ কির বেলi েকােনা ঘাপলা হoয়ার সুেযাগ েনi।
সmpিত ব াংক িবিনেয়াগ aেনক কেম েগেছ। eর কারণ কী বেল আপিন মেন কেরন eমন utের িতিন বেলন, িবিনেয়াগ কেম
যাoয়ার েপছেন িবিভn ধরেনর কারণ থােক। পযাp গ াস o িবদু েতর aভােব িশl খােত িবিনেয়াগ কম হেc। eছাড়া
আমােদর েদেশ িনবাচনী বছের রাজৈনিতক aিsরতার কারেণ িবিনেয়াগ কম হেয় থােক। 2005, 2006 o 2007 সােল ভাির
িশেl আমােদর েদেশ িবিনেয়াগ বৃিd পািcল। িকn eখন আমরা চাiেলo ভাির িশেlর uেদ াkা খুেঁ জ পাoয়া যায় না।
aন িদেক ৈবি ক মnাo পেরাkভােব বাংলােদেশ িবিনেয়াগ চিহদােক িকছুটা aবনিমত কের েরেখেছ। তেব e সংকট কা েয়
oঠা সmব। কারণ আমােদর pধান শিk হেc েয েকােনা pিতkল পিরেবেশর সে খাপ খাiেয় েনয়ার িবরল গুণ।
িকn iসলামী ব াংেক েখলািপ ঋণ পাoয়া যায় েকন e pে র জবােব িতিন বেলন, বাংলােদেশর েpkাপেট iসলামী ব াংেকর
েখলািপ ঋণ কম। েয পিরমাণ েখলািপ ঋণ আেছ তা আবার আnজািতক হােরর তু লনায়o কম। আমােদর ঋণেখলািপ হoয়ার
সুেযাগ খুবi কম। েকান খােত কী পণ ব বহার হেc তার সবkিণক তদারিক কির।
িসeসআর কাযkেমর ব াপাের িতিন বেলন, আমােদর ব াংকটাi সামািজক দায়বdতামূলক। আমরা সmেদর সামািজক ব েন
িব াসী। iসলামী ব াংক pিত ার ধারণাi িসeসআর। েকান eলাকার কল াণ করেত পাির তা আমরা খুেঁ জ েবড়াi। iসলামী
ব াংক কল াণমুখী ব াংিকংেয়র pবতক। eটা আগােগাড়াi িসeসআরমুখী। ব াংেকর আেয়র eকটা aংশ সামািজক কল াণমূলক
কােজ ব য় করা হয়। সারােদেশ 14

হাসপাতাল পিরচালনা করা হেc। pিতবছর দুi হাজার সুিবধাবি ত ছাt-ছাtীেক িশkা

বৃিt, খাদ , বাসsাসহ িবিভn েkেt সুিবধা েদয়া হেc।

