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অিধকাংশ সূচেক অেনক আেগই দেশর সরকাির- বসরকাির সব ব াংকেক ছািড়েয় িগেয়িছল
ইসলামী ব াংক িলিমেটড। িপিছেয় িছল কবল আমানেতর িদক থেক। এতিদন দেশর সবেচেয়
বিশ আমানত িছল রা ায় সানালী ব াংেকর হােত। িক িবদায়ী বছর শেষ ইসলামী ব াংেকর
কােছ আমানেতর শীষ ান হািরেয়েছ সানালী ব াংক। ২০২১ সাল শেষ ইসলামী ব াংেকর
আমানেতর পিরমাণ দাঁিড়েয়েছ ১ লাখ ৩৯ হাজার কািট টাকা। দেশর সবেচেয় বড় এ ব াংেকর
আমানত সানালী ব াংেকর চেয় ৫ হাজার কািট টাকা বিশ। আর বসরকাির খােতর ি তীয়
সেবা আমানত থাকা পূবালী ব াংেকর চেয় এিট িতন ণ।
ইসলামী ব াংেকর আমানেত বড় উ েনর সূচনা কেরানাকােলর
েত। গত ই বছেরই
ব াংকিটর আমানত বেড়েছ ৪৫ হাজার কািট টাকা। আর গত চার বছের ইসলামী ব াংেকর
আমানত ৬৪ হাজার কািট টাকা বেড়েছ। ২০১৮ সােলর েত ব াংকিটর আমানেতর পিরমাণ
িছল ৭৫ হাজার ৩৯১ কািট টাকা। ২০২১ সাল শেষ এ আমানত ১ লাখ ৩৯ হাজার কািট টাকায়
িগেয় ঠেকেছ।
দেশ সরকাির, বসরকাির ও িবেদশী খােতর এত ব াংক থাকেত আমানতকারীরা কন ইসলামী
ব াংকেক ছুটেছন? তার কারণ অনুস ােনর চ া কেরেছ বিণক বাতা। এ িনেয় কথা বলা হয়
ব াংকিটর াহক, কমকতা, শীষ িনবাহীসহ দেশর ব াংক খাতসংি েদর সে । সংি সব পে র
ব ব হেলা দেশর ব াংক খােত অ িত ী হেয় ওঠার পছেন ইসলামী ব াংেকর কমকতারাই
মুখ ভূিমকা পালন করেছন। ব াংকিটর কমকতােদর সততার পাশাপািশ পশাদািরে র শংসাই
করেছন সবাই। এর পাশাপািশ ইসলামী ধারার ব াংিকংেয়র মবধমান জনি য়তাও ব াংকিটেক
অনন উ তায় পৗঁছেত ভূিমকা রাখেছ বেল মেন করেছন তারা।
কমীেদর পাশাপািশ াহকরাও ইসলামী ব াংেকর অ া ােসডেরর ভূিমকা পালন করেছন বেল মেন
কেরন ইসলামী ব াংেকর ব ব াপনা পিরচালক মুহা দ মুিন ল মওলা। বিণক বাতােক িতিন বেলন,
ইসলামী ব াংেকর কমীরা িনেজেদর পশােক ইবাদত মেন কেরন। আমােদর কমীেদর সততা,
আে াৎসেগর মানিসকতা ও পশাদাির এ ব াংকেক দেশর মানুেষর হূদেয় জায়গা কের িদেত
সহেযািগতা কেরেছ। তেব ইসলামী ব াংেকর াহকরাই হেলা মূল স দ। আমােদর অেনক াহক
আেছন, যােদর দেশর অন কােনা ব াংেক িহসাব পয নই। ৩৯ বছর ধের ধু ইসলামী ব াংেকর
সে লনেদন করেছন, এ ধরেনর াহকও আমােদর রেয়েছ। াহকরা ব াংেকর েভ াদূেতর
ভূিমকা রাখেছ। এ কারেণ ইসলামী ব াংেকর ভাবমূিত ও জনি য়তা িদন িদন উ ল থেক
উ লতর হে ।
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অন সূচক েলােত িপিছেয় থাকেলও এতিদন দেশর সবেচেয় বিশ আমানত িছল রা ায়
সানালী ব াংেকর কােছ। তেব ২০২১ সােল আমানেতর শীষ ানও হািরেয়েছ ব াংকিট। গত বছর
শেষ সানালী ব াংেকর আমানেতর পিরমাণ দাঁিড়েয়েছ ১ লাখ ৩৪ হাজার কািট টাকা। যিদও এ
আমানেতর অ ত ৪০ শতাংশ সরকাির খােতর। সানালীর পাশাপািশ দেশর তৃতীয় সেবা
আমানেতর ব াংক হেলা রা ায় খােতর জনতা। ২০২১ সাল শেষ জনতা ব াংেকর আমানেতর
পিরমাণ িছল ১ লাখ ৩ হাজার কািট টাকা। একই সমেয় রা ায় অ ণী ব াংেকর আমানত িছল ১
লাখ ৭০০ কািট টাকা। এছাড়া ায় ৫৭ হাজার কািট টাকা আমানত আেছ রা ায়
পালী
ব াংেকর হােত। তেব রা ায় ধান এ চার ব াংেকর মাট আমানেতর ায় অেধক সরকাির খােতর।
িবেশষ রা বলেছন, রা ায় ব াংক েলার মািলকানা সরকােরর। দেশর ত অ েল এ
ব াংক েলার শাখা রেয়েছ। এ কারেণ সবার মান কাি ত মা ায় না থাকেলও াহকরা এ খােতর
ব াংক েলােত আমানত রাখেছন। অন িদেক সরকাির আমানেতর বড় অংশ জমা থাকেছ রা ায়
ব াংক েলােত। িক ধু বসরকাির আমানেত বসরকাির খােতর একিট ব াংক অনন উ তায়
পৗঁছােনােক দেশর অথনীিতর জন ইিতবাচক িহেসেব দখেছন তারা।
বাংলােদশ ব াংেকর সােবক গভনর ড. সােলহউি ন আহেমদ মেন কেরন, ইসলামী ব াংেকর িত
সাধারণ াহকেদর অন রকম আ া ও িব াস রেয়েছ। িনেজর অিভ তা থেক িতিন বেলন, কােনা
এলাকায় অন ব াংেকর একিট নতুন শাখা খুলেল য পিরমাণ আমানত জমা হয়, ইসলামী ব াংেক
তার চেয় ১০ ণ বিশ জমা হয়। িবেশষ কের মধ াচ বাসীরা ইসলামী ব াংেকর িহসাব খুেল
এবং ব াংকিটর মাধ েম রিমট া পািঠেয় অেনক বিশ া
বাধ কেরন। একিট ব াংেকর জন
এ ধরেনর আ া ও ভাবমূিত অজন করা িবরাট ব াপার।
ড. সােলহউি ন আহেমদ বেলন, আমানেতর িদক থেক সানালী ব াংক ভােলা অব ােন থাকেলও
ঋণ বাড়ােত পােরিন। সানালী ব াংক বসরকাির খােত বড় ঋণ িদেত িগেয় কেল ািরও তির
কেরেছ। িক ইসলামী ব াংক িনেয় িকছু িবতক থাকেলও ব াংকিটর কােনা তহিবল তস েপর খবর
পাওয়া যায়িন। এ কারেণ সাধারণ মানুষ ব াংকিটেত টাকা রাখেত উৎসাহ বাধ কের। তেব
ভিবষ েতও ইসলামী ব াংক িঘের যন কােনা িবপদ তির না হয়, স িবষেয় সতক থাকেত হেব।
ব াংকিট দেশর অথনীিতর জন স দ হেয় উঠুক।
ইসলামী ব াংেকর পর দেশর বসরকাির খােতর ব াংক েলার মেধ ি তীয় সেবা আমানত আেছ
পূবালী ব াংক িলিমেটেডর। ২০২১ সাল শেষ ব াংকিটর আমানেতর পিরমাণ দাঁিড়েয়েছ ৪৬ হাজার
কািট টাকা। স িহেসেব পূবালী ব াংেকর তুলনায় ইসলামী ব াংেকর আমানত িতন েণরও বিশ।
বসরকাির ব াংক েলার মেধ ৪০ হাজার কািট টাকার বিশ আমানত আেছ মা চারিট ব াংেকর।
পূবালী ছাড়াও এ তািলকায় থাকা অন ব াংক েলা হেলা ফা িসিকউিরিট ইসলামী ব াংক, এি ম
ব াংক ও ন াশনাল ব াংক।
সরকাির ব াংক েলার মেতাই দেশর ত অ েল শাখা আেছ পূবালী ব াংেকর। ১৯৫৯ সােল
িতি ত হওয়া এ ব াংকিটর ব ব াপনা পিরচালক সিফউল আলম খান চৗধুরী বিণক বাতােক
বেলন, পূবালী ব াংক ২০ বছর ধেরই ধারাবািহক উ িতর পেথ রেয়েছ। তেব ইসলামী ব াংেকর
উ িত অভূতপূব। ইসলামী ধারার ব াংেকর িত মানুেষর বলতা, ভােলা ব ব াপনা ও একদল সৎ
কমী বািহনীর কারেণ ব াংকিট এ সাফল পেয়েছ। ধু বাংলােদেশ নয়, দেশর বাইেরও ব াংকিটর
সফলতা িনেয় আেলাচনা হে ।
ইসলামী ব াংেকর তথ মেত, ২০২১ সােল ইসলামী ব াংেকর মাধ েম দেশ আমদািন হেয়েছ ৬৪
হাজার ৫৩০ কািট টাকার পণ । একই সমেয় দশ থেক ৩০ হাজার ১৭৮ কািট টাকার পণ
রফতািন হেয়েছ ব াংকিটর মাধ েম। পাশাপািশ ২০২১ সােল ইসলামী ব াংক বাসীেদর পাঠােনা
৫০ হাজার ৫১৮ কািট টাকার রিমট া দেশ এেনেছ। সব িমিলেয় িবদায়ী বছের ব াংকিটর
বেদিশক বািণেজ র পিরমাণ িছল ১ লাখ ৪৫ হাজার ২২৬ কািট টাকা। গত ৩১ িডেস র পয ১
লাখ ১৭ হাজার কািট টাকা িবিনেয়াগ বা ঋণ িদেয়েছ ইসলামী ব াংক। ব াংকিটর িবিনেয়াগআমানত অনুপাত ৮০ শতাংশ। ইসলামী ব াংেক আমানতকারী াহক সংখ া ১ কািট ৬২ লাখ।
একই সে ১৮ লাখ াহেকর কােছ বতমােন ইসলামী ব াংেকর ঋণ রেয়েছ। সারা দেশ ৩৭৪িট
শাখা, ২০০িট উপশাখা, ২ হাজার ৫০০ এেজ ব াংিকং আউটেলট ও ায় ২ হাজার এিটএম ও
িসআরএম বুথ রেয়েছ ইসলামী ব াংেকর।
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