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�থম পাতা

এতিদন �দেশর �বসরকাির ব�াংক�েলার শীষ� িনব�াহী পেদ দাপট িছল ��া�াড� চাট�াড�, এএনেজড
ি��েলজসহ িবেদশী ব�াংক �থেক আসা ব�াংকারেদর। �বিশ �বতেন অন� ব�াংক �থেক ব�ব�াপনা
পিরচালক (এমিড) ও �ধান িনব�াহী কম�কত�া (িসইও) িনেয়াগ �দয়া এক রকেমর চল হেয়
উেঠিছল ব�াংক�েলার ��ে�। আিশর দশক �থেক �বসরকাির ব�াংক�েলার ���পূণ� এসব পেদ
িবেদশী ব�াংেক চাকির করা কম�কত�ােদর চািহদা িছল উে�খ করার মেতা। িক� পিরি�িত পাে�েছ।
িবেদশী ব�াংেকর পিরবেত� এখন �বসরকাির ব�াংেকর শীষ� িনব�াহী পেদ িনেজেদর ব�াংেকর
কম�ীেদর �বিশ অ�ািধকার িদে�ন উেদ�া�ারা। িনেজেদর কম�ীেক এমিড পেদ িনেয়াগ �দয়ার
িবষয়িট িকছু �বসরকাির ব�াংেকর চচ�া হেয় উেঠেছ।

িনজ �িত�ােন গেড় ওঠা �ধান িনব�াহীেদর হােত ব�াংেকর ঝুঁিক কম?
হাছান আদনান

জানুয়াির ১৭, ২০২২ |
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িনজ �িত�ােন িশ�ানিবশ িহেসেব চাকিরজীবন �� কেরেছন অথবা একই �িত�ােন �ায় �ই
দশক সময় অিতবািহত কেরেছন এমন ব�াংকারেদর মেধ� যারা এরই মেধ� এমিড-িসইও িহেসেব
দািয়� �পেয়েছন, তােদরই িনজ �িত�ােন �বেড় ওঠা শীষ� িনব�াহী িহেসেব িবেবচনা করা হেয়েছ।

�দেশর সবেচেয় বড় ব�াংক ইসলামী ব�াংক বাংলােদশ িলিমেটেডর শীষ� িনব�াহী পেদ িনেজেদর
কম�ীরা িনেয়াগ পাে�ন। একই সং�ৃিত �তির হেয়েছ �বসরকাির খােতর ি�তীয় বৃহৎ ব�াংক
পূবালীেত। সব িমিলেয় �দেশর অ�ত নয়িট �বসরকাির ব�াংেকর শীষ� িনব�াহী পেদ িনেজেদর
কম�ীরা দািয়� পালন করেছন। এ তািলকায় থাকা শীষ� িনব�াহীেদর মেধ� রেয়েছন ইসলামী
ব�াংেকর ব�ব�াপনা পিরচালক মুহা�দ মুিন�ল মওলা, পূবালী ব�াংেকর এমিড শিফউল আলম
খান �চৗধুরী ও উ�রা ব�াংেকর এমিড �মাহা�দ রিবউল �হােসন। এ িতনজন শীষ� িনব�াহীর ব�াংিকং
ক�ািরয়ার ��ই হেয়িছল িনজ িনজ ব�াংেক। ৩৫ বছেরর �বিশ সময় ধের তারা একই ব�াংেক
চাকির করেছন।

আবার ব�াংেকর মধ�ম �েরর কম�ী িহেসেব িনেয়াগ �পেয় শীষ� িনব�াহী পেদ দািয়� �পেয়েছন
ব�াংক এিশয়ার এমিড �মা. আরফান আলী, ঢাকা ব�াংেকর এমিড এমরানুল হক, যমুনা ব�াংেকর
এমিড িমজ�া ইিলয়াছ উি�ন আহেমদ, ডা�-বাংলা ব�াংেকর এমিড আবুল কােশম �মা. িশিরন,
এি�ম ব�াংেকর এমিড ড. �মাহা�দ হায়দার আলী িময়া ও মােক��াইল ব�াংেকর এমিড �মা.
কাম�ল ইসলাম �চৗধুরী। তারা �েত�েকই িনজ িনজ ব�াংেক ২০ বছেরর �বিশ সময় ধের চাকির
করেছন। ব�াংেকর মাঝাির �েরর কম�কত�া িহেসেব �যাগ িদেয় শীষ� িনব�াহী হেয়েছন। শীষ� িনব�াহী
িহেসেব তারা দািয়� �নয়ার পর ব�াংক�েলা উ�িত কেরেছ বেল সংি��রা মেন করেছন।

সংি��রা বলেছন, অন� ব�াংক �থেক ধার িনেয় আসা শীষ� িনব�াহীর �চেয় িনেজেদর ব�াংেকর
কম�কত�ােক শীষ� িনব�াহী পেদ িনেয়াগ �দয়া �যেকােনা �িত�ােনর জন�ই ম�লজনক। শীষ� িনব�াহী
িহেসেব যােক িনেয়াগ �দয়া হয,় িতিন ব�াংকেক িনেজর �িত�ান মেন কেরন। আবার কম�ীরাও শীষ�
িনব�াহীেক িনেজেদর �লাক মেন কের �বিশ আনুগত� �দখান। ব�াংেকর িবিভ� �ের �নতৃ� �দয়ার
মেতা �যাগ� �লাকও �তির হয ়বেল মেন করেছন তারা।

এ �সে� �বসরকাির ব�াংক উেদ�া�ােদর সংগঠন বাংলােদশ অ�ােসািসেয়শন অব ব�াংকেসর
(িবএিব) �চয়ারম�ান �মা. নজ�ল ইসলাম মজুমদার বিণক বাত�ােক বেলন, �দেশর ব�াংক খাত
যতটা স�সারণ হেয়েছ, �স তুলনায় দ� জনবল গেড় ওেঠিন। ব�াংেকর সংখ�া অেনক �বিশ
হওয়ায় এমিড ভািগেয় �নয়ার একিট অৈনিতক চচ�া ব�াংক খােত �তির হেয়েছ। ঘন ঘন ব�াংক
পিরবত�ন কেরন, এমন শীষ� িনব�াহীরা �খলািপ ঋণ বাড়ােনা ছাড়া �তমন িকছু িদেত পােরনিন।
দীঘ�িদন একই �িত�ােন চাকির করা কম�কত�ার মেধ� এক ধরেনর মম�েবাধ �তির হয়। ব�াংেকর
সামি�ক পিরি�িত স�েক�ও িতিন �াত থােকন। শীষ� িনব�াহীসহ ���পূণ� পেদ দািয়� �নয়ার
মেতা দ� কম�কত�া �িতিট ব�াংেকই থাকা উিচত। 
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বাংলােদেশর ব�াংক খােত শীষ� পেদ িনেয়ােগর ��ে� ��ােতর িবপরীত ধারা সৃি� হেয়েছ ইসলামী
ব�াংক িলিমেটেডর হাত ধের। ১৯৮৩ সােল যা�া করা ব�াংকিট �দেশ ইসলামী ধারার ব�াংিকংেয়র
পথ�দশ�েকর ভূিমকা রাখেছ। �দেশর ইসলামী ধারার অন� ব�াংেকর কম�ীেদর একিট বড় অংেশর
�জাগানও িদেয়েছ ব�াংকিট। ২০০৮ সাল �থেক িনেজেদর কম�ীেদর শীষ� িনব�াহী পেদ িনেয়াগ
�দয়ার সং�ৃিত চালু কের ইসলামী ব�াংক। এর পর �থেক চারজন ব�ব�াপনা পিরচালক ব�াংকিটর
িনজ� কম�ীেদর �থেক িনেয়াগ �দয়া হেয়েছ।

এম ফিরদউি�ন আহেমদেক িনেয়াগ �দয়ার মাধ�েম িনেজেদর কম�ীেদর শীষ� িনব�াহী পেদ িনেয়াগ
�দয়া �� কের ইসলামী ব�াংক। এরপর �মাহা�দ আব�ল মা�ান ও �মা. মাহবুব উল আলম
ইসলামী ব�াংেকর শীষ� িনব�াহীর দািয়� পালন কেরন। এ �জেনরই ব�াংিকং ক�ািরয়ার ��
হেয়িছল ইসলামী ব�াংেক �যাগদােনর মাধ�েম। সব�েশষ ২০২১ সােলর �থম িদন �থেক ইসলামী
ব�াংেকর শীষ� িনব�াহীর দািয়� �পেয়েছন মুহা�দ মুিন�ল মওলা। ১৯৮৬ সােল ব�াংকিটর
�েবশনাির অিফসার িহেসেব কম�জীবন �� কেরিছেলন িতিন।

দীঘ� ৩৬ বছর একই ব�াংেক কাজ করার অিভ�তা �সে� মুিন�ল মওলা বিণক বাত�ােক বেলন,
িনেজেদর কম�ীেক শীষ� িনব�াহী িহেসেব দািয়� িদেত পারা �যেকােনা ব�াংেকর জন�ই �গৗরেবর।
এেত �িত�ানও অেপ�াকৃত �বিশ উপকার পায়। শীষ� িনব�াহী িহেসেব িযিন িনেয়াগ পান িতিন
ব�াংেকর নািড়ন�� সবিকছুই জােনন। ফেল ব�াংেকর িবষেয় �যেকােনা িস�া� িনেত সাহসী
ভূিমকা রাখেত পােরন। আবার কম�ীরাও �ধান িনব�াহীেক িনেজেদর একজন ভােবন। ব�াংেকর
কম�ীেদর মধ� �থেক শীষ� িনব�াহী �বেছ �নয়া হেল �নতৃ� �দয়ার মেতা কম�কত�াও �তির হয়।
ইসলামী ব�াংক বাংলােদেশর সব�বৃহৎ আিথ�ক �িত�ান। এ ব�াংক পিরচালনার দািয়� পাওয়াও
আমার জন� ভােগ�র ব�াপার।

১৯৭৭ সােল পূবালী ব�াংেক �যাগদােনর মাধ�েম কম�জীবন �� কেরন �হলাল আহমদ �চৗধুরী।
দীঘ� ২৯ বছর একই ব�াংেক চাকির করার পর ২০০৬ সােল �ধান িনব�াহীর দািয়� পান িতিন। তার
�নতৃে� পূবালী ব�াংক একিট শি�শালী আিথ�ক কাঠােমার ওপর দাঁড়ােত �পেরেছ বেল মেন করা
হয়। এরপর ব�াংকিটর শীষ� িনব�াহী িহেসেব দািয়� পালন কেরন �মা. আ�ুল হািলম �চৗধুরী।
িতিনও পূবালী ব�াংেকরই দীঘ�িদেনর কম�ী। এরপর ব�াংকিটর শীষ� িনব�াহীর দািয়� �পেয়েছন
শিফউল আলম খান �চৗধুরী। ১৯৮৩ সাল �থেক টানা ৩৯ বছর পূবালী ব�াংেক চাকির করেছন
িতিন।

ক�ািরয়ােরর �� �থেক �শষ পয�� একই ব�াংেক চাকির করার িবষেয় শিফউল আলম খান �চৗধুরী
বিণক বাত�ােক বেলন, ৩৯ বছর ধের আিম পূবালী ব�াংক পিরবােরর সদস�। িনেজর পিরবােরর
বাইের এ ব�াংেকর �েত�ক সদস�েক আিম �জন মেন কির। ব�াংেকর �িতিট িবষয় আমার
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নখদপ�েণ িছল। তাই শীষ� িনব�াহী িহেসেব দািয়� �হেণর �থম িদন �থেকই আিম �া�ে��র সে�
দািয়� পালন করেত �পেরিছ। আমার পেরও পূবালী ব�াংেকর শীষ� িনব�াহীর দািয়� �নয়ার মেতা
�যাগ� কম�ী রেয়েছন।

রা�ায়� �বিসক ব�াংেকর চাকির �ছেড় �ায় �ই দশক আেগ ডা�-বাংলা ব�াংেক �যাগ িদেয়িছেলন
আবুল কােশম �মা. িশিরন। এ সময়জুেড় িবিভ� দািয়� পালেনর পর ২০১৬ সাল �থেক ব�াংকিটর
শীষ� িনব�াহীর পদ সামলাে�ন িতিন। তার �নতৃে� ব�াংকিট আধুিনক �যুি�েত অ�দূেতর আসেন
উ�ীত হেত �পেরেছ। একই �িত�ােনর মধ�ম �েরর কম�কত�া �থেক শীষ� িনব�াহীর পেদ উ�ীত
হওয়ার �সে� আবুল কােশম �মা. িশিরন বেলন, ডা�-বাংলা আমার ক�ািরয়ােরর �বেড় ওঠার
স�ী। এিট ভােলা লাগার িবষয় �য আমরা বড় হি�, ব�াংকও বড় হে�। এ ব�াংেকর উেদ�া�ারা
কম�ীেদর ওপর আ�া রাখেছন। ফেল একদল দ� ও �যাগ� কম�ী বািহনী আমরা �তির করেত
�পেরিছ। আমার পের ডা�-বাংলার �নতৃ� �দয়ার মেতা অেনক �যাগ� ব�ি� রেয়েছন। িনেজেদর
মধ� �থেক উ�রািধকারী িনব�ািচত করেত পারা �যেকােনা ব�াংেকর জন�ই বড় সাফল�।

১৯৯৮ সাল �থেক ঢাকা ব�াংেক চাকির করেছন এমরানুল হক। ২০২০ সােলর �ফ�য়াির �থেক
ব�াংকিটর শীষ� িনব�াহীর দািয়� পালন করেছন িতিন। িনেজর অিভ�তার িবষেয় জানেত চাইেল
এমরানুল হক বিণক বাত�ােক বেলন, আিম ঢাকা ব�াংেক একিট শাখার অপােরশন ম�ােনজার
িহেসেব ক�ািরয়ার �� কেরিছলাম। এরপর ধারাবািহকভােব ব�াংকিটর ���পূণ� িবিভ� পেদ
দািয়� পালন কেরিছ। িন�ার সে� এসব দািয়� পালেনর �চ�া কেরিছ। ব�াংকও আমােক �যাগ�
�িতদান িদেয়েছ। শীষ� িনব�াহী িহেসেব আমার ওপর আ�া �রেখ ব�াংেকর পষ�দ �য ভুল কেরিন,
�সিট এরই মেধ� �মাণ কেরিছ।

�দশী-িবেদশী অ�ত এক ডজন ব�াংক ও আিথ�ক �িত�ােন চাকিরর অিভ�তা রেয়েছ িমউচুয়াল
�া� ব�াংেকর শীষ� িনব�াহী �সয়দ মাহবুবুর রহমােনর। এর আেগ িতিন ঢাকা ও ��াক ব�াংেকর
মেতা আিথ�ক �িত�ােনর শীষ� িনব�াহীর দািয়�ও পালন কেরেছন। শীষ� িনব�াহী িহেসেব িনেজেদর
কম�ী �বিশ ভােলা, নািক অন� ব�াংক �থেক দ� ব�ব�াপক িনেয় আসা জ�ির? এমন �ে�র
জবােব �সয়দ মাহবুবুর রহমান বেলন, ব�াংেকর মেধ�ই কাি�ত �যাগ�তার কম�ী থাকেল তােক
শীষ� িনব�াহী িহেসেব িনেয়াগ �দয়া �বিশ ভােলা। তেব �দেশর �বিশর ভাগ ব�াংেকর মেধ�ই
উ�রািধকারী �তিরর পিরক�না �নই। এ কারেণ শীষ� িনব�াহীর হাল ধারার মেতা দ� ও �যাগ�
�লাক ব�াংেক থােক না। তখন অন� ব�াংক �থেক িবেশষ� ব�াংকার িনেয় আসেত হয়। �ধু শীষ�
িনব�াহী পেদর জন�ই নয,় বরং �যেকােনা ব�াংেকর িবিভ� �ের �যাগ� কম�ী থাকািট খুবই ���পূণ�।
দীঘ�িদন একই �িত�ােন কাজ করা কম�ী িনজ ব�াংক স�েক� যতটা জানেবন, অন� ব�াংক �থেক
িনেয় আসা কম�ীর পে� �সিট অজ�ন করা সময় সােপ�।
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