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ইসলামী ব�াংেক �াহেকর আমানত িনরাপদ
এক �কািট ৯০ লাখ �াহক িনেয় ২০২৩ সােল ৪০ বছর উদযাপন করেব ইসলামী ব�াংক বাংলােদশ িলিমেটড। এিট �দেশর �বসরকাির খােতর
বৃহৎ ব�াংক। সুদমু� ও কল�াণমূলক ব�াংিকংেয় �াহকেদর কােছ আ�ার নাম ইসলামী ব�াংক। ইসলামী ব�াংেকর এমিড ও িসইও মুহা�দ মুিন�ল
মওলা ব�াংেকর সািব�ক অব�া িনেয় কথা বেলেছন কােলর ক�’র সে�। সা�াৎকার িনেয়েছন মাসুদ �মী

মুহা�দ মুিন�ল মওলা

কােলর ক� : আপনার ব�াংেকর �ধান সূচক�েলার অব�া এখন �কমন?

মুহা�দ মুিন�ল মওলা : সব সূচেক ইসলামী ব�াংক শি�শালী অব�ােন আেছ। এই ব�াংেকর ফুটি�� অেনক মজবুত। ইসলামী
ব�াংেকর শাখার সংখ�া ৩৯৩িট। উপশাখা আেছ �ই হাজার ৩০িট। আমােদর এেজ� আউটেলট আেছ �ায় �ই হাজার ৭০০।
এিটমএ-িসআরএম বুথ আেছ �ই হাজার ৫০০িট। সব িমেল ছয় হাজার আউটেলট �থেক সারা �দেশর �াহকেদর �সবা িদি�

আমরা। আমােদর এক �কািট ৯০ লাখ �াহক আেছ। তাঁেদর পিরবােরর
সদস� সংখ�া যিদ িহসাব কির, তাহেল �ায় আট �কািট মানুষ ইসলামী
ব�াংেকর সে� সরাসির যু�। �দেশ পিরচািলত ৬১িট ব�াংকেক পিরমাপ
করেত  �যসব  সূচক  ব�বহার  করা  হয়,  �যমন—ব�াংেকর  িডেপািজট,
ব�াংেকর িবিনেয়াগ, র�ািন, �রিমট�া�, পিরচালন লাভ, �খলািপ ঋণসহ
সব সূচেক ইসলামী ব�াংক শীষ��ােন আেছ।
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কােলর ক� : অন� ব�াংক�েলাও এখন ইসলামী ব�াংিকংেয় ঝুঁকেছ? এখন
আপনােদর মােক�ট �শয়ার কত?

মুহা�দ  মুিন�ল  মওলা  :  কল�াণমুখী  ব�াংিকংেয়র  কারেণ  সবাই  এখন
ইসলামী ব�াংিকংেয়র িদেক ঝুঁকেছ। ইসলামী ব�াংিকং সুিপিরয়র িসে�ম
হওয়ার কারেণ পরবত�ী সমেয় ইসলামী ব�াংকেক অনুসরণ কের আেরা
১০িট ব�াংক পূণ�া� ইসলামী ধারায় পিরচািলত হে�। আেরা িকছু ব�াংক
ইসলামী ধারায় পিরবত�েনর জন� আেবদন কেরেছ। �দেশর বাইের �য এক

�কািটর  �বিশ  �বাসী  আেছন,  তাঁেদর  �িত  ১০  জেন  আটজেনর  অ�াকাউ�  ইসলামী  ব�াংেক।  িডেপািজেট  ১০  শতাংশ  এবং
িবিনেয়ােগর ��ে� আমােদর মােক�ট �শয়ার ১৩ শতাংশ। এ ছাড়া �ায় ৩০ শতাংশ মােক�ট �শয়ার িনেয় �রিমট�া� আহরেণ শীেষ�
আেছ ইসলামী ব�াংক।

কােলর ক� : ব�াংক খােত �খলািপ ঋণ �মাগত বাড়েছ। �সখােন আপনােদর অব�া �কাথায়?

মুহা�দ মুিন�ল মওলা : আমরা �রিমট�া�, র�ািন িবিনেয়াগ সব সূচেকই ভােলা করিছ। আমরা �যেহতু নগদ ঋণ �দই না। তার
পরও বাজারমূেল�র পিরবত�েনর কারেণ িকছুটা ঝুঁিক থােক ঋেণ। গত বছর আমােদর �ািসফােয়ড িবিনেয়াগ ৩.৫০ শতাংশ �থেক
কেম বত�মােন ৩.৩৪ শতাংেশ আেছ। আমরা আগামী বছেরর মেধ� এটােক ৩ শতাংেশর িনেচ নািমেয় আনেত কাজ করিছ।

কােলর ক� : িবেদিশ মািলকানার �শয়ার িক আেগর মেতা আেছ? না কেমেছ?

মুহা�দ  মুিন�ল  মওলা  :  িবিভ�  সমেয়  আমােদর  ব�াংেক  িকছু  পিরবত�ন  হেয়েছ।  আমরা  ১৯৮৩  সােল  যা�া  ��  কেরিছ।
পিরবত�নও িক� সব�জনীন একিট িবষয়। কারণ আমরা পুঁিজবাজাের তািলকাভু� ক�ািন। আমােদর ব�াংেকর ��েত ৭২ শতাংশ
িবেদিশ �শয়ারেহা�ার িছেলন, এখন �সটা ৪৩ শতাংশ। আমােদর িবেদিশ �শয়ারেহা�াররা চেল যানিন। ইসলািমক �ডেভলপেম�
ব�াংক পৃিথবীর �যেকােনা �দেশ �কউ ইসলামী আিথ�ক �সবা �দােনর উেদ�াগ িনেল �সখােন সহেযািগতা কের, িবিনেয়াগ কের।
�সই  সােপাট�  ওনারা  (ইসলামী  �ডেভলপেম�  ব�াংক)  আমােদর  িদেয়েছ  ১৯৮৩  সােল।  ইসলামী  �ডেভলপেম�  ব�াংেকর
একজনসহ  �মাট  িতনজন  িবেদিশ  �িতিনিধ  আেছন  আমােদর  �বােড�।  তাঁরা  এখন  সুদােন  একিট  ইসলামী  ব�াংক  �িত�ায়
সহেযািগতার  জন�  আমােদর  িকছু  �শয়ার  উিঠেয়  িনেয়েছন।  আবার  বাংলােদেশর  উেদ�া�ােদরও  স�মতা  �বেড়েছ।  তাই
বাংলােদেশর মানুষ ইসলামী ব�াংেকর �শয়ার িকেনেছন।

আমােদর একজন ��র �শয়ারেহা�ােরর �ধান ব�বসা িছল গােম��। িতিন গােম�� ব�বসায় �িত�� হেয়েছন বেল আমােদর
জািনেয়েছন। আমােদর জািনেয়ই িতিন �শয়ার িবি� কেরেছন, িড�ােরশনসহ। িতিন বেলেছন, আমার ব�বসা একটু ভােলা হেল,
ইসলামী ব�াংেকর �শয়ার আবার িকেন �নব। আমােদর �শয়ার �কউ সাধারণত িবি� কেরন না।

২০১৭ সােল যখন আমােদর মািলকানায় পিরবত�ন আেস, তখন আমােদর আমানত িছল ৫৮ হাজার �কািট টাকার মেতা। আজেক,
২০২২-এ এেস পাঁচ বছেরর মেধ� আমরা আমােদর িবিনেয়াগ স�সারণ কেরিছ এক লাখ ৫০ হাজার �কািট টাকায়। আমরা ৩৮
বছের আমানত িনেয় �গিছ ৫৮ হাজার �কািট টাকায়। পিরবত�েনর পের গত পাঁচ বছের �সটা দাঁিড়েয়েছ এক লাখ ৫০ হাজার �কািট
টাকায়।

কােলর ক� : স�িত গণমাধ�েম ইসলামী ব�াংক স�েক� িকছু খবর এেসেছ। এ স�েক� আপনার �িতি�য়া কী?

মুহা�দ মুিন�ল মওলা : ২০২০ সােল কেরানা মহামািরর কারেণ সারািব� �� হেয় যায়। �িত�� ব�বসায়ীেদর জন� সরকার
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�েণাদনা প�ােকেজর মাধ�েম ঋণ সুিবধা �দওয়ায় ব�বসায়ীরা আ�া, সাহস িফের �পেয়েছন। অেনেক ঘুের দাঁিড়েয়েছন। বাংলােদশ
আমদািনিনভ�র �দশ হওয়ায় �ালািন, �ভাজ� �তল, খাদ��ব�সহ িবিভ� �ভাগ� পণ� আমদািন করেত হয়।

�যসব �দশ �থেক বাংলােদশ আমদািন কের, ওই সমেয় কিভেডর কারেণ �দশ�েলার ব�াবসািয়ক কম�কা� কায�ত ব� িছল।
অেনেক �েয়াজনমেতা আমদািন করেত পােরিন। চলিত বছেরর ��েত এসব �দশ আবার আমদািন বািণজ� পুেরাদেম উ�ু�
কেরেছ। �দেশর খাদ� িনরাপ�ার জন� আমদািন হওয়া সােরর ৮০ শতাংশ ঋণপ� (এলিস) একাই ইসলামী ব�াংক খুেলেছ। �ই
মাস �দেশ িচিনর সমস�া হেয়িছল। �সই সময় আমােদর বলা হেয়িছল এলিস খুলেত। আমােদর বলা হেয়েছ, ইসলামী ব�াংক
সবেচেয় বড় ব�াংক, সামথ�� আেছ। আমরা দািয়ে�র জায়গা �থেক এলিস খুেলিছ। ওই সমেয় যিদ ব�াংকাররা দািয়� পালন না
করত তাহেল হয়েতা ��তার পেকেট অথ� থাকেলও বাজাের পণ� পাওয়া �যত না। এখন িচিন ১০০ টাকার কাছাকািছ দােম পাওয়া
�গেলও �সটা হয়েতা ৫০০ টাকায় িকনেত হেতা।

আমােদর যারা পরীি�ত �ােয়�-ইে�াট�ার আেছ, তােদর মাধ�েম আমদািন কেরিছ। এরপর পণ��েলা সারা �দেশ �পৗঁছােনার
কাজিট  কের  থােক  �হালেসলার  ও  িরেটইলাররা।  তােদর  িডি�িবউশেনর  �নটওয়াক�  শি�শালী  করার  ��ে�  িকছু  িবিনেয়াগও
আমরা  কেরিছ।  বাংলােদশ  ব�াংেকর  গাইডলাইন  ফেলা  কের  এক  বছেরর  জন�  িবিনেয়াগ  কেরিছ।  তাই  ঋণ  �দােনর  ��ে�
িনয়েমর �কােনা ব�ত�য় ঘেটিন।

কােলর ক� : �াহেকর কাছ �থেক ঋেণর টাকা কেব নাগাদ �ফরত পােবন বেল আশা করেছন?

মুহা�দ মুিন�ল মওলা : ইসলামী ব�াংেকর ম�াকািনজেম কাউেক ক�াশ টাকা �দওয়ার সুেযাগ �নই। আমরা আমদািনকারকেদর
টাকা  িদেয়িছ,  তাঁরা  যাঁরা  িডি�িবউট  কেরন,  িরেটইলার  আেছন,  �হালেসলার  আেছন,  তাঁেদর  কােছ  মালপ�  িদেয়েছ।  তাঁরা
মালপ� সরবরাহ কেরেছন। এখন �সই সরবরাহ করা মালপ� বাজাের িবি� হে�; আে� আে� আমােদর টাকা�েলা িফের
আসেব। এটা আমরা দৃঢ়ভােব িব�াস কির। আমরা আ�িব�ােসর সে� বলিছ, ব�াংিকং �য িনয়ম-কানুন, �যটা আমরা দীঘ�িদন ধের
ফেলা কের আসিছ। �সই িনয়ম-কানুন �মেনই ওই িবিনেয়াগ�েলা করা হেয়েছ।

িবিনেয়াগ কেরই আমােদর কাজ �শষ কির না। আমরা সাব��িণক মিনটর কির। গিতিবিধ ল� কির, মালপ� �কানিদেক যাে�,
�িতিদেনর �লনেদেনর আমােদর কােছ িরেপাট� থােক। মালপ� িবি� হওয়ার পর টাকা�েলা ব�াংেক আনার ��ে�ও আমােদর
�নটওয়াক� কাজ কের। এক বছেরর মেধ� যখন মালপ� িবি� হেব, ব�াংেকর টাকা �ফরত িদেত �াহক বাধ� থাকেব এবং িদেয়
�দেব। আিম খুবই আ�িব�াস িনেয় বলিছ, মালপ� িবি� হওয়ার পর টাকা িফের আসেব।

এ জন� আমরা মেন কির, �যসব অিভেযাগ ইসলামী ব�াংক স�েক� করা হে�, তা অিতরি�ত। �কােনা �কােনাটা �তা এেকবাের
িমথ�া। বলা হেয়েছ, আমরা এক বছেরর ��স িপিরয়ড িদেয়িছ। িক� বা�েব �কােনা ��স িপিরয়ড �দওয়ার সুেযাগ �নই। সত�
�যটা,  �সটা  হেলা  নেভ�র  মােস  ঋণ  �দওয়া  হেয়েছ।  িবষয়িট  নেভ�র  নয়,  আমরা  সব  সময়  িবিনেয়াগ  কির।  নেভ�র  এেস
িডি�িবউশেনর �য কাজ�েলা �স�েলা করেত হয়। আমদািনর পর নেভ�র মােস এই িবিনেয়াগ�েলা করা হেয়েছ। সত�টা হেলা
নেভ�র মােস এেস অেনক নন-ফাে�ড িবল ফাে�ড হেয়েছ।

কেরানার আেগ ২০১৯ সােল ইসলামী ব�াংক ১৫ হাজার �কািট টাকার ব�বসা কেরেছ। ২০১৯ সােল �য আইেটমটার দাম ১০০
টাকা িছল, এখন �সটা ডলার উ�মূেল�র কারেণ িতন �থেক চার �ণ �বেড়েছ। আমরা �সই িহসােব ২০১৯ সােল যিদ ১৫ হাজার
�কািট টাকায় কির, ২০২২ সােল �সই ব�বসা করেত ৪৫ হাজার �কািট টাকা িবিনেয়াগ হওয়ার কথা িছল। আমােদর িবিনেয়াগ
হেয়েছ ১৫ হাজার �কািট টাকা। আিম �তা �সই জায়গায় ৪৫ হাজার �কািট টাকা িবিনেয়াগ করেত পািরিন।

কােলর ক� : ইসলামী ব�াংক �কােনা �বনািম �িত�ােনর নােম ঋণ িদেয়েছ িক?

মুহা�দ মুিন�ল মওলা : �ক�ীয় ব�াংেকর পরামশ� অনুযায়ী িসআইিব কের �িতিট ঋণ �দওয়া হয়। িবিভ� এলাকায় �হালেসলার
আেছন, যাঁরা �পাইটারিশপ লাইেসে� ব�বসা কেরন। তাঁরা �কািট �কািট টাকা ব�বসা করেলও ঋণ �দওয়া ব�াংেকর জন� সহজ
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নয়। স�িত আমােদর এমন একজন �াহক তাঁর �ছেলর নােম িলিমেটড ক�ািন কের ঋণ �পেয়েছন, যাঁর সে� আমােদর কেয়ক
দশেকর ব�বসা রেয়েছ। আমরা কাউেক নগদ টাকা িদই না। আমরা মালপে� িবিনেয়াগ কের ব�বসা কির। িবিনেয়ােগর সময় �া�
িরিস� নােম একটা কাগেজর মাধ�েম চুি� হয়।

কােলর ক� : আপিন িক নািবল �পসহ তােদর সহেযাগী �িত�ােনর কথা বলেছন?

মুহা�দ  মুিন�ল  মওলা  :  �ায়  ২০  বছর  আেগ  ইসলামী  ব�াংক  �থেক  ১৫  লাখ  টাকা  িনেয়  ব�বসা  ��  কের  �দেশর  বড়
িশ��িত�ােন পিরণত হেয়েছ নািবল �প। বত�মােন �দেশর সবেচেয় বড় অেটা রাইস িমলসহ আেরা অেনক �িত�ান আেছ
তােদর। এই �েপ আমােদর িবিনেয়াগ �ায় িতন �থেক চার হাজার �কািট টাকায় দাঁিড়েয়েছ। সব নীিত �মেন আমরা ঋণ িদেয়িছ।
এই �াহেকর �লনেদন ভােলা, ২০ বছের �কােনা অিভেযাগ আেসিন। কেয়ক বছর ধের তারা ��িডং ব�বসায় এেসেছ, যা িশমুল
এ�ার�াইেজর নােম পিরচািলত হে�। িশে�র কাঁচামাল আমদািনর পাশাপািশ �লাকাল ��ডও কের �িত�ানিট। আমরা তােদর
িকছু  পিরেবশকেক  ঋণ  িদেয়িছ,  �য�েলােক  বলা  হে�  �বনািম।  তােদর  এই  িবিনেয়াগ�েলা  সব  নীিত  �মেনই  করা  হেয়েছ।
আমােদর কােছ তােদর িফ�ড িডেপািজট আেছ। আমরা শতভাগ িনরাপদ আিছ। এই ঋণ�েলা আগামী ছয়-সাত মােসর মেধ�
িনয়িমত হেয় যােব।

কােলর ক� : এ অব�ায় �াহেকর আ�া বাড়ােত আপনারা কী কেরেছন?

মুহা�দ  মুিন�ল  মওলা  :  বাংলােদেশ  ব�াংেকর  দৃি�েত  সবেচেয়  কম�ােয়�  ব�াংেকর  শীেষ�  আেছ  ইসলামী  ব�াংক।  সবেচেয়
�টকসই ব�াংেকর কথা যিদ বলা হয়, �সটাও ইসলামী ব�াংক। শীষ��ানীয় �টকসই ব�াংকও ইসলামী ব�াংক। অপ�চাের িব�া�
হেয়  কেয়কজন  �াহক  টাকা  উিঠেয়েছন।  তাঁরা  ভুল  বুঝেত  �পের  আবার  টাকা  জমাও  কেরেছন।  বাংলােদশ  ব�াংকও  বেলেছ,
ইসলামী ব�াংেকর িবিনেয়াগ িনরাপদ আেছ। এর �চেয় বড় �ি�র জায়গা আর হেত পাের না। আমােদর �াহকরা সময়মেতা সিঠক
িস�া� িনেয়েছন।

কােলর ক� : আপনােদর ভিবষ�ৎ পিরক�না কী?

মুহা�দ মুিন�ল মওলা : বাংলােদেশর একিট বৃহৎ জনেগা�ীেক এই ব�াংকই �থম ব�াংিকং �সবার আওতায় িনেয় আেস, যারা
সুদসং�া� ধম�ীয় িনেষধা�ার কারেণ ব�াংিকং এিড়েয় চলত। যু�রাজ�িভি�ক দ� ব�াংকার ম�াগািজেনর জিরেপ িব�েসরা এক
হাজার ব�াংেকর তািলকায় বাংলােদেশর একমা� ব�াংক িহেসেব টানা ১০ বছর ধের �ান �পেয় আসেছ ইসলামী ব�াংক। ইসলামী
ব�াংক ও আিথ�ক �িত�ান�েলার আ�জ�ািতক কাউি�ল িসবািফ ইসলামী ব�াংকেক ২০১৯ সােল ‘ওয়া��স �ব� ইসলািমক ব�াংক’
িহেসেব পুর�ৃত কের। আমরা িবে�র শীষ��ানীয় এক হাজার ব�াংেকর মেধ� ৮৮২তম অব�ােন আিছ। আমরা এই অব�ানেক
আেরা এিগেয় িনেত চাই। �সরা ১০০ ব�াংেকর মেধ� �েবশ করার �� আমােদর আেছ। �সই �� বা�বায়েন কাজ করেছন এই
ব�াংেকর �েত�ক কম�ী।

�ধান স�াদক : ইমদা�ল হক িমলন; স�াদক : শােহদ মুহা�দ আলী,
ই� ওেয়� িমিডয়া �প িলিমেটেডর পে� ময়নাল �হােসন �চৗধুরী কতৃ�ক �ধান কায�ালয় : �ট-৩৭১/এ, �ক-িড, বসু�রা, বািরধারা �থেক �কািশত
এবং �ট-িস/৫২, �ক-�ক, বসু�রা, িখলে�ত, বা�া, ঢাকা-১২২৯ ও সু�ভাত িমিডয়া িলিমেটড ৪ িসিডএ বািণিজ�ক এলাকা, �মািমন �রাড,
চ��াম-৪০০০ ও কািলবালা ি�তীয় বাইপাস �রাড, ব�ড়া �থেক মুি�ত।
বাত�া ও স�াদকীয় িবভাগ : বসু�রা আবািসক এলাকা, �ট-৩৭১/এ, �ক-িড, বািরধারা, ঢাকা-১২২৯। িপএিবএ� : ০৯৬১২১২০০০০,
৮৪৩২৩৭২-৭৫, বাত�া িবভাগ ফ�া� : ৮৪৩২৩৬৮-৬৯, িব�াপন �ফান : ৮৪৩২০৪৮, িব�াপন ফ�া� : ৮৪৩২০৪৭, সাকু�েলশন : ৮৪৩২৩৭৬।
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