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বাংলােদেশ ইসলামী ব াংিকং চ ােল ও স াবনা
২০১৫-০৫-২১ ইং

৬ ম বিণক বাতার আেয়াজেন ‘বাংলােদেশ ইসলামী ব াংিকং: চ ােল ও স াবনা’ শীষক গালেটিবল বঠক অনুি ত হয় বিণক বাতার সিমনার কে ।
অনু ােন উপি ত আেলাচকেদর ব ব সংি আকাের এ া পে কাশ হেলা—

অংশ িনেয়েছন যারা
এমএ মা ান :

অথ ও পিরক না িতম ী
( ধান অিতিথ)

সােলহউি ন আহেমদ :

সােবক গভনর, বাংলােদশ ব াংক

মাহা দ আবদুল মিজদ

:

তৗিফক আ দ চৗধূরী
আিযযুল হক

:

মু. ফরীদ উদদীন আহমাদ
এম মুজািহদুল ইসলাম :

চয়ারম ান, চ াম ক এ েচ
:

মহাপিরচালক, িবআইিবএম

ইসলামী ব াংিকং পরামশক
:

উপেদ া, এি ম ব াংক িলিমেটড
অধ াপক, ব াংিকং ও ই ু ের

িবভাগ, ঢাকা িব িবদ ালয়
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ব ব াপনা পিরচালক, ইসলামী

:

ব াংক িলিমেটড
মা. হািববুর রহমান :

ব ব াপনা পিরচালক, আলআরাফা ইসলামী ব াংক িলিমেটড

সয়দ ওয়ােসক মা. আলী

ব ব াপনা পিরচালক, ফা

:

িসিকউির ইসলামী ব াংক িল.
সয়দ আ ু াহ মাহা দ ছােলহ

:

উপ-ব ব াপনা পিরচালক,
ইউিনয়ন ব াংক িলিমেটড

মা. আিরফ িবন ইি স

:

পিরচালক, ইসলািমক ব াংিকং,
া াড চাটাড বাংলােদশ

আবুল কােশম মা. শিফউ াহ :

সে টাির, স াল শিরয়াহ বাড
অব ইসলািমক ব াংকস

সা াদ হায়দার

: উপ-ব ব াপনা স াদক (িবজেনস)
বিণক বাতা ( ব উপ াপক)

স ালক

দওয়ান হািনফ মাহমুদ, স াদক , বিণক বাতা

এক নজের
নীিতমালা ও আইন না থাকায় ইসলামী ব াংকগুেলা কাি ত মা ায় এেগােত পারেছ না
িনয় ক সং ায় ইসলামী ব াংিকং িবষেয় দ জনবল তির করেত হেব
অিডট ও অথ ঋণ আদালত ইসলামী ব াংিকং উপেযাগী কের গে তু লেত হেব
ইসলামী ব াংিকংেক পুেরাপুির ইসলামী ব াংিকং বলা যােব না, যিদ মুদারাবা ও মুশারাকা চালু না থােক
ইসলামী ব াংিকং ধারণা িনেয় মানুেষর মেধ এখেনা নানা িব াি রেয়েছ, তা দূর করেত উেদ াগ নয়া জরুির
ইসলামী ব াংিকংেয়র াি ং েয়াজন
তাি ক ও ব বহািরক িবষয় িবেবচনায় িনেয় এেগােত হেব
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দওয়ান হািনফ মাহমুদ

বাংলােদেশ ইসলামী ব াংিকংেয়র িত মানুেষর আ া বা েলও ইেমজ তিরেত িপিছেয় রেয়েছন সংি রা

বাংলােদেশ ইসলামী ব াংিকংেয়র যা ার িতন দশেকর বিশ সময় পার হেয়েছ। নানা চ াই-উতরাই পার হেয় আজ এ
ব াংিকং ব ব া দেশর মাট ব াংিকংেয়র এক-চতু থাংশ অিধকার কের আেছ। চিলত বািণিজ ক ব াংকগুেলাও েমই এ ব ব ায় ঝুঁ কেছ। িক
িনয় ক সং ার দুবলতা, ইসলামী ব াংিকং আইেনর অভাব, দ কমকতা-কমচারীেদর তাসহ ভৃ িত কারেণ পূণ স াবনা িবকিশত হে না।
আ জািতক পিরম েল অেনক দেশ ব াংিকং ব ব া চলেনর সে জনি য় হেয় উেঠেছ ইসলামী ব াংিকং। অেনেক আলাদা াি ং ইেমজ তির করেতও
স ম হেয়েছ। িক বাংলােদেশ ইসলামী ব াংিকংেয়র িত মানুেষর আ া বা েলও াি ং ইেমজ তিরেত িপিছেয় রেয়েছন সংি রা। তা িনেয়ও
নানা রেয়েছ, আেছ িনয় ক সং ার সীমাব তা। দেশর অিধকাংশ ব াংক যখােন ইসলামী ব াংিকং করেত আ হী, সখােন িনয় ক সং ার জন
চ ােল হেয় দাঁি েয়েছ এক সু ু িতেযািগতার পিরেবশ তির কের দয়ার। বাংলােদেশ ইসলামী ব াংিকংেয়র যমন অপার স াবনা রেয়েছ, তমিন
অেনক চ ােল ও রেয়েছ। স িবচাের বিণক বাতা মেন কেরেছ, বাংলােদেশ ইসলামী ব াংিকং কায েমর চ ােল ও স াবনা িনেয় আেলাচনা করা
েয়াজন। এর কাঠােমাগত িবন াস ক করার পাশাপািশ আমানতকারী ও ঋণ হীতার াথ র া এবং অথৈনিতক উ য়েন আেরা বিশ ভূ িমকা
রাখেতও সংি আেলাচনা জাির রাখা জরুির। আমরা এর শুরু করিছ। আগামীেত গঠনমূলক আেলাচনার মাধ েম ইসলামী ব াংিকংেয়র এক
পথিনেদশনা উেঠ আসেব।
আিম থেম বাংলােদশ ও িবে র ইসলামী ব াংিকং িবষেয় াথিমক আেলাকপাত করার জন বিণক বাতার সহকারী ব ব াপনা স াদক সা াদ
হায়দারেক অনুেরাধ জানাি ।

সা াদ হায়দার
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ইসলামী ব াংিকং এক সবজনীন আিথক ব ব া িহেসেব জািত-ধম-বণ িনিবেশেষ িবে র সব মানুেষর সামেন উ য়েনর
নতু ন মেডল উে াচন কেরেছ

বাংলােদশ দি ণ এিশয়ার উদীয়মান অথনীিতর দশ। িতন দশক আেগ এ দেশ ইসলামী ব াংিকংেয়র যা া হয়। এ ব াংিকং
প িত বতমােন দেশর মাট ব াংিকংেয়র এক-প মাংশ ধারণ করেছ। িব ব াপী পাঁচ শতািধক ইসলামী আিথক িত ােনর বতমান স েদর পিরমাণ
ায় ২ ি িলয়ন মািকন ডলার, যা আগামী পাঁচ বছের ি গুণ হেব বেল ধারণা করা হে । স দমূেল র িভি েত বি ক ইসলামী ব াংিকংেয় বাংলােদেশর
অব ান ১২তম। ‘স েদর আকৃ িত’র বদেল ‘ব েনর কৃ িত’ তথা আিথক অ ভু ি র িবেবচনায় বাংলােদেশ ইসলামী ব াংিকংেয়র অব ান তার চেয়
অেনক ভােলা। সারা িবে ইসলামী ব াংিকংেয়র ৩৮ িমিলয়ন াহেকর মেধ ১৩ িমিলয়ন বা ৩৫ শতাংশ এককভােব বাংলােদেশর। ইসলামী ব াংিকং
এক সবজনীন আিথক ব ব া িহেসেব জািত-ধম-বণ িনিবেশেষ িবে র সব মানুেষর সামেন উ য়েনর নতু ন মেডল উে াচন কেরেছ। িক এর সামেন
বশিকছু চ ােল রেয়েছ, যার মেধ ইসলামী ব াংিকংেয় িশি ত দ জনবল, দ িনয় ক সং া, অিভ প িত অনুসরণ, গেবষণা ও উ য়ন এবং
সেবাপির াি ং উে খেযাগ । আজেকর এ আেলাচনার মাধ েম আেরা নতু ন নতু ন িবষয় উেঠ আসেব, স ত াশায় সবাইেক ধন বাদ জািনেয় আমার
ব ব শষ করিছ।

হািনফ মাহমুদ: ধন বাদ সা াদ হায়দার। আিম থেম আেলাচনা শুরু করার জন ইসলামী ব াংেকর ব ব াপনা পিরচালক মাহা দ আবদুল মা ানেক
অনুেরাধ জানাি ।

মাহা দ আবদুল মা ান

বসরকাির বািণিজ ক ব াংিকংেয়র ায় ৫০ শতাংশ পিরচািলত হয় ইসলামী ব াংিকং প িতেত

বাংলােদেশ ইসলামী ব াংিকংেয়র পথচলার ৩২ বছর হেয়েছ। এত সমেয়র পথচলায় এই থম কােনা এক জাতীয় দিনেকর
প থেক এ রকম এক আেলাচনার আেয়াজন করা হেয়েছ; যখােন ইসলামী ব াংিকংেয়র চ ােল ও স াবনা িনেয়
আেলাচনা হেব। সেচতনতার িদক থেক িবেবচনা করেল দীঘ পথচলার পরও আমরা িপিছেয় আিছ িকছু ে । াি ংেয়র িদেক আমরা আেরা িপিছেয়
আিছ। িবে অেনক দশ ইসলামী ব াংিকংেয়র াি ং সফলভােব করেত পারেলও আমরা জাতীয় পযােয় তা করেত পািরিন। াি ং করাটা আমােদর
জন সিত ই এক ব চ ােল ।
বসরকাির বািণিজ ক ব াংিকংেয়র ায় ৫০ শতাংশ পিরচািলত হয় ইসলামী ব াংিকং প িতেত। অেনেকই ইসলামী ব াংিকংেয় রূপা র হেত চান। তােদর
স সুেযাগ কের িদেল এ হার আেরা বা েব বিক। এছা া পুরেনা ও রা ীয় মািলকানাধীন ব াংকগুেলা ইসলামী ব াংিকং শুরু করেল ইসলামী ব াংিকং
আেরা এিগেয় যােব িনঃসে েহ। বাংলােদেশর িবিনেয়াগিচে ও ইসলামী ব াংিকং অেনক এিগেয়। িবিনেয়ােগর হার িনেয় স িত বিণক বাতায় এক
িতেবদন কাশ হেয়েছ, যখােন িবিনেয়ােগ ১০ ব াংেকর মেধ িতন ই ইসলামী ধারায় পিরচািলত ব াংক। এেত
তীয়মান হয়, ইসলামী ব াংিকং
িবিনেয়াগ বৃি েত গুরু পূণ ভূ িমকা রাখেছ। বাংলােদেশর অথনীিতর অন তম দু খাত হেলা— এক. রিমট া , দুই. তির পাশাক। এ দু খােতর
উ য়েনর পছেন ব ভূ িমকা রেখেছ ইসলামী ব াংক। িবেদশ থেক পাঠােনা অথ বাংলােদেশ ইসলামী ব াংেকর মাধ েমই বিশ আেস। পিরমাণগত শুধু
নয়, এ খােতর উ েরা র উ য়েন ইসলামী ব াংকগুেলার ভূ িমকা বিশ। তির পাশাক িশে িবিনেয়ােগ ইসলামী ব াংেকর সািবক সহেযািগতা উে খ করার
মেতা। আেগ তির পাশাক িশ শুধু সলাইেয়র অথ পত। বতমােন ব াংকগুেলার ফরওয়াড িলংেকজ ও ব াকওয়াড িলংেকেজর মাধ েম কে ািজট
ট টাইেল বাংলােদশ অেনক এিগেয়েছ। সখােন ইসলামী ব াংকগুেলা ব ভূ িমকা রাখেছ। ভারী িশ িত ায় বাংলােদেশর অেনক উেদ া া নজর
িদেয়েছ। ইসলামী ব াংকগুেলা সখােন িবিনেয়াগ করেছ। ৫০ বছর আেগ আমরা হয়েতা দু অথবা িতন ব িশ সং ার নাম বলেত পারতাম না।

4 of 13

6/23/2015 10:20 AM

Bonikbarta_বাংলােদেশ_ইসলামী_ব াংিকং_চ ােল _ও_স াবনা_2015-05-21

http://www.bonikbarta.com/printpage/preview/37325.html

বতমােন অগিণত িশ সং া আমােদর দেশ। অথনীিত সুসংগ ত। এ কারেণ আমরা মধ ম আেয়র দশ হওয়ার

দখেত পারিছ।

ইসলামী ব াংিকং বলেত আমােদর সবার একটাই ধারণা আর তা হেলা সুদমু ব াংিকং। িক এটা সংি ব াংেকর সব কায েমর মা ১০ শতাংশ।
ব াংিকংেয়র এক মকািনজম মা । িক ইসলামী ব াংিকংেয়র ধান উে শ হেলা ‘শিরয়াহ’। আর শিরয়াহর ধান িদক হেলা, বাঁকা সবিকছুেক
সাজা করা। সে ে ইসলামী ব াংিকংেয়র ধান উে শ হেলা, স েদর সুষম ব ন ও সুশাসন িত া করা। আি কার য দশগুেলায় দুিভ হয়
িকংবা মানুষ অনাহাের বাস কের, তার ধান কারণ উৎপাদেনর ঘাটিত নয়; বরং স েদর সুষম ব েনর অভাব। স কারেণই ইসলামী ব াংিকং একই
সে উৎপাদন ও ব েনর কথা বেল। উৎপাদেনর ে
কের— কার জন এবং কন উৎপাদন করা হেব? কীভােব ব ন করা হেব? সে ে
আিম কী ধরেনর পণ উৎপাদন করব? ব াংিকং িক মুি েময় মানুেষর জন হেব, নািক সবজনীন।
িবে পাঁচ শতািধক ইসলামী ব াংক এ সবা জুিগেয় যাে । বাংলােদেশ ১৭ বািণিজ ক ব াংক সাধারণ ব াংিকংেয়র পাশাপািশ ইসলামী ব াংিকং সবা
দান করেছ। বাংলােদেশ ইসলামী ব াংিকংেয়র বৃি অেনক। মালেয়িশয়ায় ইসলামী ব াংিকং সবা অেনক এিগেয়েছ। তার পরও বাংলােদেশর চেয় স
বাজার ব নয়। এক িতেবদেন বলা হেয়েছ, পাঁচ শতািধক ইসলামী ব াংেকর অ াকাউে র সংখ া ৩৫ িমিলয়ন। বাংলােদেশই আেছ এর ৩৫ শতাংশ
অ াকাউ । বাংলােদেশ ু ঋণ কে র ৫০ শতাংশই ইসলামী ব াংকগুেলার মাধ েম পিরচািলত হে — িব ব াংেকর সা িতক িতেবদেন এমন
তথ ই কাশ পেয়েছ।
মালেয়িশয়ায় ইসলামী ব াংেকর াি ং করা হেয়েছ। তারা পারেছ, আমরা কন পারিছ না? সে ে থেমই বলেত হয়, ‘ইসলামী ব াংিকং আইন’ না
থাকায় ইসলামী ব াংকগুেলা সভােব কাজ করেত পারেছ না। ইসলামী ব াংক চালু হওয়ার এক বছর আেগ ‘ইসলামী ব াংক আইন’ চালু কেরিছল
থাইল া । আমরা ৩২ বছর ধের ইসলামী ব াংিকং পিরচালনা কের আসিছ; িক এখেনা কােনা আইন চালু করেত পািরিন। ২০০৯ সােল বাংলােদশ
ব াংক এক গাইডলাইন াব কের ইসলামী ব াংকগুেলার জন , যা ২০১১ সােল সংেশাধন করা হয়। ২০১১ সােল অথ িবষয়ক ায়ী কিম র কােছ
বাংলােদশ ব াংক এক খস া আইন চূ া কের জমা দয়। িক কােনা এক অজানা কারেণ এখেনা তা আেলার মুখ দেখিন।
এখন িশ া ও িশ ণ িনেয় আেলাচনা করেত চাই। ঢাকা িব িবদ ালেয়র আইিবএ থেক পাস কেরই একজন য কােনা বািণিজ ক ব াংেক চাকিরেত
েবশ কের কায ম পিরচালনা করেত পােরন। িক ইসলামী ব াংকগুেলায় েবশ কের িতিন সটা করেত পােরন না। তার িশ েণর েয়াজন হয়।
অথচ িবগত বছরগুেলায় ইসলামী ব াংকগুেলায় অিধক কমসং ান হেয়েছ। আমরা ইসলামী ব াংকগুেলায় উ তর িশ েণর ব ব া কেরিছ। িক
গেবষণার জায়গায় এখেনা িপিছেয় আিছ। আমােদর দেশ ইসলামী ব াংকেক ধম য় বাতাবরণ দয়া হেয়েছ। এক িনিদ ধম য় গা ীর ব াংক িহেসেব
মেন করা হয় এেক, যা এেকবােরই সত নয়। িবষয় িনেয় আমােদর ভাবেত হেব।

সােলহউি ন আহেমদ

আমােদর উিচত পিরসংখ ান না দেখ ইসলামী ব াংিকংেয়র সমস াগুেলা উপ াপন করা এবং সগুেলা ত সমাধােন উেদ াগ
নয়া

ইসলামী ব াংিকং িনয় েণ চার িবষয়েক সামেন িনেয় আসেত হেব িনয় ক সং ােক। এক. ঝুঁ িকর কৃ িত কীভােব িনধারণ করা হে । কননা থাগত
ব াংেকর সে ইসলামী ব াংকগুেলার সবার মােন পাথক আেছ। সুতরাং এখােন ঝুঁ িকটাও িকছুটা িভ । সখােন িনয় ক সং ােক জনি য়তার কথা বেল
লাভ হেব না। তারা এসব শুনেত চাইেব না। দুই. মূলধন সংবধন এবং িতন. িনরাপ া। ইসলামী ব াংিকংেয় ক ািপটাল মােকট ও িফন াি য়াল মােকট
একই িহেসেব ধরা হয়। সুতরাং ইসলামী ব াংিকংেয় িনরাপ ার িবষয় কীভােব দখা হে , সটাও ব িবেবচনার িবষয়। চার. করেপােরট সুশাসন।
এটা খুবই গুরু পূণ।
ইসলামী ব াংকগুেলার সবা যেথ
নয়। সখােন কীভােব মুনাফা িনধারণ হয়, সটাও
নয়। থাগত ব াংেক এ িনধািরত থােক— ১০ বা ১২
শতাংশ। ইসলামী ব াংকগুেলা কীভােব াহকেক মুনাফা িদে , স িনেয় রেয়েছ। সব িবষয় সম য় করাও একটা চ ােলি ং। আর াি ং হেব
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হেব এবং ব াংকগুেলা াধীনভােব কাজ করেব।

যু রােজ িক একই ধারার ব াংক আেছ। িক তারা শুধু রীিতগুেলা মেন চলেছ। তারা সটােক ইসলামী ব াংিকং নাম দয়িন। য কােনা নাম িদেয়ই
এ ব াংিকং চালু রাখা যায়। সুতরাং আমােদর উিচত, পিরসংখ ান না দেখ ইসলামী ব াংিকংেয়র সমস াগুেলা উপ াপন করা এবং সগুেলা সমাধােন ত
উেদ াগ নয়া।

তৗিফক আ দ চৗধূ রী

আমানতকারীরা ধম য় িবেবচনায় স য় করেলও ঋণ হীতারা িক সুিবধা বুেঝই অথ িনে ন, হাক স নন-ইসলািমক
ব াংক

চিলত ব াংিকং ধারার সে িতেযািগতা করেত পাের ইসলামী ব াংকগুেলা। শিরয়াহ আইন ারা পিরচািলত হেলও তােত সমস া নই। এেত বরং
চিলত ব াংিকং ধারার উ িত হেব। চিলত ব াংকগুেলাও িনেজেদর এক উ ত পযােয় িনেয় যেত পারেব। ইসলামী ব াংকগুেলার পাটেফািলও
াকচার দখেল মেন হেব, সটা ইসলামী শিরয়াহ আইন ারা ভািবত নয়। এ কথাও সত , এখেনা পিরপূণভােব ইসলামী ব াংিকং চালু হয়িন
বাংলােদেশ।
ইসলামী ব াংকগুেলা মানিবক ব াংিকং সবা দােনও িপিছেয় আেছ। কৃ িষ খােত অন ান ব াংক যখােন মাট ঋেণর ৫ শতাংশ িদেয় থােক, সখােন
ইসলামী ব াংকগুেলা িদে মা ১ দশিমক ৩৭ শতাংশ। ইসলামী ব াংকগুেলা ব বসায় বিশ ঋণ িদেয় থােক। আর গত দু-িতন বছের বাংলােদশ, এমনিক
িবে ইসলামী ব াংকগুেলার বৃি থমেক গেছ। বাংলােদশ ব াংেকর িতেবদেন দখা যাে , ২০১২-১৩ অথবছের মাট ব াংিকংেয় ইসলামী ব াংকগুেলার
অংশ কেম গেছ। আমােদর দেশর মানুষ অথৈনিতকভােব নয়, ধম য় িদক থেক বিশ সেচতন। স য়কারীেদর এক অংশ ধম য় সেচতনতার কারেণ
ইসলামী ব াংকগুেলােক বিশ াধান দন। িক ঋণ হীতারা ইসলামী ব াংক নািক অন ব াংক, এত িকছু দেখন না। তারা দেখন কাথায় সুিবধা বিশ
পাওয়া যােব। যখােন সুিবধা বিশ, সুেদর হার কম, সখান থেক ঋণ নন তারা। অেনক ব াংক এ সুেযাগ কােজ লািগেয় ইসলামী ব াংিকংেয় াহক
আকষেণর চ া করেছ। অেনক ে তারা শিরয়াহ মেন কাজও কেরেছন না।
আিম এক িবষেয় আেলাকপাত করেত চাই। য কােনা িকছু শুরু করার আেগ িনয় ণ ব ব া দ কের তালা উিচত। এে ে বাংলােদশ ব াংেকর
িনজ িনয় ণ কাঠােমা নই। ইসলামী ব াংকগুেলােক সহেযািগতা করার মেতা যেথ স মতা রগুেলটির িত ান িহেসেব বাংলােদশ ব াংেকর
কমকতােদরও নই। এ িনেয় আেরা িচ াভাবনা করা উিচত।
িতন-চার মাস আেগ িদ ইেকানিম ম াগািজেন এক িতেবদন কাশ হয় ‘ইরম ওহঃব ংঃ, ঘ ওহঃব ংঃ’ িশেরানােম। সখােন দখােনা হেয়েছ,
বাংলােদশসহ িবে র সব দেশই ইসলামী ব াংেকর একই অব া। বৃি র হার ায় সমান। সখানকার এক ম ব আমার নজর কে েছ। সটা একটু
উে খ করেত চাই। িবে র মুসিলমরা এতটা ধম াণ নন য, থাগত ব াংিকং ব ব ােক ছে চেল আসেবন। এমনিক সৗিদ আরেবও ইসলামী
ব াংিকংেয়র স েদর পিরমাণ থাগত ব াংিকংেয়র স েদর অেধক নয়। অথাৎ ইসলামী ব াংেকর বৃি অেনকটাই থমেক গেছ।
ইসলামী ব াংকগুেলা কােনা ধম য় িত ান নয়। তাই এ ব াংকগুেলােক কাজ করেত হেব থাগত ব াংেকর িতেযাগী িহেসেব। সটা করার জন ইসলামী
ব াংকগুেলােক িনয় ক সং া গে তু লেত কাজ করেত হেব। িনজ িনয় ণ ব ব া গে তু লেত হেব সংি ব াংকগুেলােক। পাটেফািলও াকচার তির
ও পাটেফািলও রট িনধারণ করেত হেব।
আিম বিণক বাতােক দয়া এক সা া কাের বেলিছলাম, ইসলামী ব াংিকংেয়র লাইেসে র ে বৃি র হার িনধারণ কের দয়া উিচত। ঘাষণা করা
যেত পাের, দু-িতন বছেরর মেধ ৩০-৪০ শতাংশ বৃি দখােত না পারেল লাইেস বািতল কের দয়া হেব। ইসলােমর নাম বেচ ব বসা করা যােব না।
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আিযযুল হক

ইসলামী ব াংকগুেলার েয়াজন দািয় শীল িনয় ক সং া। সটা পূরণ না হওয়ায় ইসলামী ব াংিকং স েক যােদর তমন
ধারণা নই, তারা এ ব ব ােক বাধা করেছ

আেলাচকরা নানা িবষয় তু েল ধেরেছন এরই মেধ । সবাই যথাথভােব বেলেছন ইসলামী ব াংকগুেলার চ ােল স েক। বতমােন আিম সরাসির ব াংেকর
দািয়ে না থাকেলও আট-দশ ব াংেকর সে পরামশক িহেসেব কাজ করিছ। তােত আিম য িবষয়গুেলা দখেত পেয়িছ, সগুেলাই তু েল ধরার চ া করিছ
সংে েপ। ইসলামী ব াংিকংেয়র ে থমত. তেথ র যেথ ঘাটিত রেয়েছ। ি তীয়ত. ব াংকগুেলায় সমস া িচি েতর ে যেথ অদ তা ল করা
যায়।
ইসলামী ব াংকগুেলার জন িনয় ক সং ার েয়াজন বেল সবাই মত িদেয়েছন। ১৯৮৩ সােল ইসলামী ব াংিকংেয়র যা া। দীঘ ২৬ বছর পর অথাৎ
২০০৯ সােল এক গাইডলাইন পাই আমরা। তার আেগ ইসলামী ব াংকগুেলা পিরচািলত হেতা িনেজেদর মেতা কেরই।
আমােদর দেশ ইসলামী ব াংক পিরচালনায় মুদারাবা প িত অনুসরণ করা হয়। মুদারাবা অথ লাভ বা িত যা-ই হাক, সটার সমান ভাগীদার
িবিনেয়াগকারীেকও হেত হেব। আিম এ াব িনেয় যাই বাংলােদশ ব াংেক। বাংলােদশ ব াংক আমােক জানাল, সম ব াংিকং ব ব ায় আমরা
আমানতকারীেদর াথ র া কির; িক আপিন বলেছন যিদ িত হয়, তাহেল সটা িবিনেয়াগকারীেকও বহন করেত হেব, সটা তা হেত পাের না।
তখন আিম বললাম, এটা তা ইসলািমক আইন। আপনােক সটা মানেতই হেব। আর ইসলামী ব াংিকংেয়র লাইেস তা আপনারাই িদেয়েছন। তখন
বাংলােদশ ব াংক আমােক বেলিছল, আপনারা এ িচ িনেয় যান। তার পর আপনােদর বােড এটােক উপ াপন কেরন। আমরা তা-ই করলাম এবং
বাড অনুেমাদন িদল।
সে ে আমােদর েয়াজন একটা দািয় শীল িনয় ক সং া। এটা এখন ইসলামী ব াংকগুেলার একটা চািহদা। সটা পূরণ না হওয়ায় ইসলামী ব াংিকং
স েক যােদর তমন ধারণা নই, তারা এ ব ব ােক বাধা করেছ। বাংলােদেশ ১৭ ব াংক ত ব াংিকং কায ম পিরচালনা করেছ। এে ে
অেনেকই লাইেসে র আেবদন কেরেছ, িক পাে না। অেনক ব াংক পুেরাপুির ইসলামী ব াংেক রূপা র হেত চাইেছ, িক অনুমিত িমলেছ না।
আমােদর ইসলামী ব াংিকং ব ব ায় এখেনা মুদারাবা, মুশারাকা পুেরাপুির চালু হয়িন। ইসলামী ব াংিকংেক পুেরাপুির ইসলামী ব াংিকং বলা যােব না,
যিদ মুদারাবা ও মুশারাকা চালু না থােক। ইসলামী ব াংকগুেলা উ মুনাফাসমৃ খােত ৫০ শতাংেশর ওপর লাভ করেত পাের। আবার সামািজক গুরু
থাকেল েয়াজন অনুযায়ী িন মুনাফাসমৃ খােতও িবিনেয়াগ করেত পাের। সে ে উ ও িন মুনাফা উভয় খােত সহায়তা দেব ব াংক। এটা স ব
হেব মুদারাবা ও মুশারাকা ব ব া পুেরাপুির চালু থাকেল।
আিম ইরােনর িকছু ব াংেক কাজ কেরিছ। মুদারাবা ও মুশারাকা পিরচালনায় জ লতা রেয়েছ। জ লতা হেলা, কেয়ক িহসােবর খাতা পিরচালনা
করেত হয়। ইরান এে ে এক সগেমে শন কেরেছ। তারা বলেছ, ব ি গত অথবা অংশীদার ব বসার িহসােবর ে কােনা িহসাব খালা যােব না।
খালা যােব করেপােরট হাউেজর জন ; যখােন ম ােনজেম ও অ াকাউ মািলকপ থেক আলাদা। আমরা িবিভ সময় ব বসায়ীেদর বিল মুদারাবামুশারাকা করেত, িক তারা রািজ হন না। উ মুনাফা আেস, এমন ব বসায় জি তরা মুশারাকা করেত আ হী হন না সাধারণত।
মাইনর েজে র ে ই াের ব মাক অনুসরণ করার ে ইসলামী ব াংকগুেলােক অেনক িবষেয় কে ামাইজ করেত হয়। আেরক িবষয় বলেত
হয় আর সটা হেলা, আমােদর মুনাফার িবষেয়। ইসলামী ব াংিকং যা ার পর থেক িতর স খু ীন হয়িন। ইসলামী ব াংেকর এনিপএল ৬ শতাংশ িত
কের, অথাৎ ৯৪ শতাংশ লাভ করেছ। ফেল দখা যাে , ইসলামী ব াংকগুেলায় আসেল িত হে না। ওই লভ াংশ িতেক বহন করেছ।

মা. হািববুর রহমান

ইসলামী ব াংিকংেয়র জন সমেয়াপেযাগী এক নীিতমালা বা আইন েয়াজন
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আমরা থম থেকই আলাদা এক িনয় ক সং া চেয় আসিছ। কননা ব াংিকং ব ব ায় আইনগত িভি থাকেল সবিকছু
বাধগম হয়। থাগত ব াংকগুেলার পাশাপািশ ইসলামী ব াংকগুেলায়ও করেপােরট গভন া দরকার। তার পরও আমরা
এখন পয বাংলােদশ ব াংেকর দয়া িদকিনেদশনা মেন চলিছ।
শুরেু ত আমরা মুশারাকা ব ব া মেনই শুরু কেরিছলাম। িক আমােদর ব ােয় রা লভ াংশ ভাগাভািগর িবষেয় এমন একটা অব ােন গেলন, যখােন
ইসলামী ব াংকগুেলা ব ধা া খল। আমােদর ব াংকগুেলার য গঠন ণািল, সখােন ব বসায়ীরা আ হ হািরেয় ফলেলন। কননা আমােদর ব াংেকর
বাইের অন ান িনয় ক সং ার সে ব বসায়ীেদর কাজ করেত হয়। সে ে আমরা যােদর িত আ হ দখাই, তারা আমােদর িত আ হ দখান না।
আবার অেনেক আ হী থাকেলও তােদর সে হজনক ব বসািয়ক কাঠােমার কারেণ আমরা আ হী হেত পারিছলাম না। আমােদর মূল উে শ
িডেপািজটরস মািন েনেজর ওপর গুরু দয়া। বতমােন এক পাটেফািলও াকচার গঠেনর জন বলা হে । সে ে বাংলােদশ ব াংেকর পাটেফািলও
অনুযায়ী আমরা চলিছ। সখােন সবজনীন এক পাটেফািলও তিরর কাজ করা হেল সবাই িমেলই সটা অনুসরণ করেত এিগেয় আসব।
বৃি র কথা বলা হেয়েছ এখােন। বাংলােদশসহ িবে ইসলামী ব াংেকর বৃি এক জায়গায় থেম গেছ। িক িবষয়টা হেলা ব বসার গিতধারা
সবসময় এক থােক না; যার কারেণ হয়েতা বৃি এক রকম িবর হেয়েছ সা িতক সমেয়। িক আমােদর িনয় ক সং া থাকেল, িকছু িবষয় িনধারণ
কের িদেল িকংবা নতু ন ব বসািয়ক খাত বর কের িদেত পারেল হয়েতা বৃি র হার আেরা বা ত। আমােদর ইসলামী ব াংকগুেলার একক বৃি িক
অেনক ভােলা। এছা া দেশর গুরু পূণ অথৈনিতক
যমন— ু ঋেণর িদক থেক ইসলামী ব াংকগুেলার অবদান কম নয়। কৃ িষেতও সমানভােব
কাজ কের যাে তারা। এ ধারা বজায় থা ক।

মাহা দ আবদুল মিজদ

দুজন দু লােকর কারেণ এমন এক আইন তির কির, যখােন সাধারণ লাকগুেলা ঝােমলায় পে ন। তারা আইেনর প াঁেচ
পে ব বসািয়ক মেনাভাব থেক দূের সের যান

ইসলামী ব াংিকং আসেল দৃি ভি র ব াপার। কীভােব আমরা দখিছ পুেরা িবষয় েক, তার ওপর িনভর করেছ ব ব া কীভােব কাজ করেব। অথনীিত
তার িনজ িনয়েমই চলেব। মানুষ অেথর িনরাপ া পেল য কােনা ব ব ােকই হণ করেবন। ািসক াল ব াংিকং ব ব া কই িছল; িক সখােন
িকছু লােকর অিনয়েমর কারেণই মানুেষর আ া ন হেয়েছ। আর অিনয়েমর দায়ভার সবসময় অেথর মািলকেকই বহন করেত হেয়েছ। আমরা দুজন দু
লােকর অিনয়েমর কারেণ এমন এক আইন তির কির, যখােন সাধারণ লাকগুেলা ঝােমলায় পে ন। তারা আইেনর প াঁেচ পে ব বসািয়ক মেনাভাব
থেক দূের সের যান। এর মেধ মানুষ ইসলামী ব াংেকর িত আ হ দখাে ন। কারণ ইসলামী ব াংকগুেলা বলেছ, তারা লাভ হেল লাভ দেব আবার
িত হেল সটাও হণ করেব সমানভােব। অন ান ব াংক বলেছ, লাভ- িতর িবষয় নয়, তােদর সুদ সময়মেতা পেলই হেব। সুতরাং াহক ইসলামী
ব াংেক িনরাপ া পাে ন বেলই তােদর আ হ কাশ করেছন।
আিম ক এ েচে র মানুষ, তাই সটা িনেয় বলেত চাই। চ াম ক এ েচে র আেগ শিরয়াহ ইনেড চালু কেরেছ ঢাকা ক এ েচ । চ াম ক
এ েচ গত বছর শিরয়াহ ইনেড চালু কেরেছ। ভারেতর িবখ াত ইসলামী িচ ািবদরা এেস একটা গাইডলাইন কের িদেয়েছন। সখােন বাংলােদেশর সব
ইসলামী ব াংক তািলকাভু । তারা বশ ভােলাও করেছ।
ইসলামী ব াংকগুেলার জন ত আইন ণয়ন করা েয়াজন। থাগত আইন িদেয় ইসলামী ব াংক পিরচালনা করা যােব না। বুঝেত হেল িনজ আইন
থাকেত হেব। আর আইনগতভােব এক সম য় আনেত হেব।
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মু. ফরীদ উদদীন আহমাদ

বাংলােদশ ব াংকেক অবশ ই ইসলামী ব াংেকর জন পৃথক িনয় ক ও তদারিক শাখা খুলেত হেব। নইেল এ ব ব ােক এক
যথাযথ কাঠােমার আওতায় আনা যােব না

ইসলামী ব াংিকং িনেয় আমােদর যেথ তেথ র ঘাটিত আেছ। অেনেকই মেন কেরন, আমরা লাভ করিছ িফ থেক। িক আমরা লাভ কির ফা থেক।
িবিনেয়াগ থেক আমােদর লাভ কম আেস। এটার পিরমাণ ১৫-২০ শতাংশ। ইউ লাইেজশন অব ফা থেক আেস ায় ৮০ শতাংশ। আবার আমরা
বলিছ, আইন না হওয়ায় সমস া হে । যা ার এত বছের আমােদর তমন কােনা সমস া হয়িন। তাহেল আমরা কন এটা িনেয় এত িচি ত? আমরা
ইসলামী ব াংিকংেয়র কায মেক
করেত পািরিন বেলই অ তা তির হেয়েছ। মুদারাবা-মুশারাকা িনেয়ও কথা বলা হেয়েছ। এটাও িক ইসলামী
ব াংিকংেয়র জন বাধ তামূলক নয়। এটা স ণূ আিথক একটা িবষয়। আমরা আমানতকারীর টাকা িনেয় কন ঝুঁ িক নব? এটা মািনটাির ও িফসক াল
পিলিসর একটা ব াপার।
ইসলামী ব াংিকংেয়র ে হালাল-হারােমর একটা ব াপার আেছ। লনেদেনর ে পারিমিসবল ও িভশেনর ব াপার আেছ, যা মেন চলেত হয়। এটা
করেত িগেয় সুদেক এি েয় চলেত হয়, য়-িব য় প িত অনুসরণ করা হে । সটাও আমরা অেনেকর কােছ
করেত পািরিন বেল ইসলামী
ব াংিকংেক তারা বলেছন ভাঁওতাবািজ। স দািয় িনেজেদর কাঁেধ তু েল িনেত রািজ আিছ। ইসলামী ব াংকগুেলা তােদর ল অজেনর ে বলেছ,
আগামী ৫০ বছের ২৫ শতাংশ পাটেফািলও মুদারাবা-মুশারাকা করেব। শিরয়াহ কম ােয় করেব। এ রকমভােব যিদ ভিবষ েতর ল িনধারণ কের
এেগােনা যায়, তাহেল বাধহয় সব ক থাকেব।
এছা া ইসলামী ব াংিকং িবষেয় ােনর যেথ অভাব আেছ। আইন-কানুন স েক পযা ান নই কমকতােদর। ইসলামী ব াংেকর য িশ ণ ক
আেছ, সখােন উ মােনর িশ ণ দয়া হয় সত । িক সটাও অেনক ে যেথ নয়। ইসলামী ব াংিকংেক মানুেষর কােছ
করার দািয় ইসলামী
ব াংকগুেলারও। এ দািয় সরকােরর নয়। আর বাংলােদশ ব াংকেক অবশ ই ইসলামী ব াংেকর জন পৃথক িনয় ক ও তদারিক শাখা খুলেত হেব। নইেল
এ ব ব ােক এক যথাযথ কাঠােমার আওতায় আনা যােব না। আর তাি ক িবষয়গুেলা িনেয় অন সময় এভােব বেস আেলাচনা করেত পারব বেল
আশা করিছ।

এম মুজ ািহদুল ইসলাম

শি শালী কাযদশ সং া লাগেব। িনয়িমত পযেব েণর জন তদারিক কিম লাগেব। সুশাসেনর জন শিরয়াহ আইন
িত া করেত হেব

ইসলামী ব াংেকর অেনক চ ােলে র মেধ এক হেলা শিরয়াহর উে শ অজন হেয়েছ িকনা, সটা িনধারণ করেত পারা। িবে এমনিক বাংলােদেশ এ
ব ব া কতটা সফল, সটা িনধারণ করেত পারা ইসলামী ব াংেকর জন এক ব চ ােল । ইসলামী ব াংেকর ধান উে শ হেলা ধনী-গিরেবর ব বধান
কিমেয় আনা। সে ে ধনীরা যন গিরবেদর জন স দ ব ন কেরন, তােত সহায়তা করা। িকছু লােকর হােত যন স দ ঘারােফরা না কের, তা
িনি ত করা। িক থাগত ব াংকগুেলা ক তার উে া কাজ কের। ছাট ছাট স য় তু েল দয় ব ব িবিনেয়াগকারীর হােত। তারা তহিবল
তছরুপও কেরন অেনক সময়। এ ব ব া পুিঁ জবাদীরা িনেজেদর সুিবধার জন কেরেছ। িক ইসলাম কল ােণর কথা বেল। ইসলােমর বায়তু ল মােলর
ধারণা অেনক আধুিনক; যখােন ধনীরা গিরবেদর জন স দ ব ন কেরন। আমরা পাটেফািলও াকচাের এ রকম একটা মকািনজম করেত পারেল
ইসলামী ব াংকগুেলা সফল হেব। নইেল সই ধনীেদর হােত অথ চেল যােব। এটা ব চ ােল । ইসলােমর ল বিশ উৎপাদন ও অিধক কমসং ান।
িক আমরা ব বসায় িবিনেয়াগ বা অথায়ন করেল সটা অজন হেব না। পািক ান আমল থেক এখন পয এ অিভেযাগ করা হয়।
জাপান আজেক এতটা এিগেয় গেছ, কারণ তারা িশে িবিনেয়াগ বা অথায়ন কেরেছ। ব াংকগুেলা সটা না কের ব বসায় অথায়ন করেছ। এেত কখনই
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সুেদর িবপরীেত কাজ করেত পারব না। সটা স বও হেব না। সে ে মাক-আপ প িত অনুসরণ করেত হেব। িক সটা িত ীকার কের নয়।
মাক-আপ বধ, িক এেত অেনক সমস া আেছ। ইসলামী ব াংিকংেয়র মূল ব ব হেলা অংশ হণমূলক ব াংিকং, যােক আমরা বলিছ মুদারাবা। িক
বাংলােদশ ব াংেকর িনয়ম অনুসাের মুদারাবা মানা ক কর। কারণ থাগত ব াংিকংেয় ঋণ হীতার কাছ থেক ব াংক সুদ নয় এবং আমানতকারীেদর
সুদ দয়।
আমরা যিদ আমানতকারীেদর জন অংশ হণমূলক কােনা ব ব া িনি ত করেত না পাির, তাহেল সটা হেব ব থতা। আমানতকারীেদর জন আমরা
যিদ িনি ত করেত না পাির য, িতিন কখেনা দউিলয়া হেবন না এ ব ব ায়, তাহেল িবষয়টা হেব দুঃখজনক। এটা করেত না পারেল ইসলামী ব াংেকর
বৃি হেব না। এক ইসলামী ব াংক বাধহয় িকছুটা মুদারাবা মেন চেল, বািকগুেলা তা মােন না।
আবার অেনেক মুদারাবােক মেন চলাটা আবশ ক মেন কেরন না। তারা মেন কেরন, এেত অেনক িহসাব করেত হয় একজেনর জন । িবষয়টা এতটা
জ ল কের ফলেল তা সমস া হেবই। ইরােন বলা হে , করেপােরট স েরর জন আলাদা িহসাব করা হয়। আমােদর দেশও ব ব কা ািন আেছ।
তারা সময়মেতা আমােদর লভ াংশ ( শয়ার থাকার কারেণ) পা েয় দয়। িক আমরা তা তােদর গেটও ঢু কেত পাির না। সরকার কর আদায় করেছ
কীভােব? িবষয়টা সহজীকরণ হেলও বাধহয় চলেব না। সে ে কা ািনগুেলােক বলেত পাির, আমরা তােদর হেয় অ াকাউ া িনেয়াগ দব। তখন
তারা িক ভু য়া িহসাব িদেয় তহিবল তছরুপ করেত পারেব? পারেব না। লাভজনক ব বসা ও ব বসায়ীেদর সুিবধা িদেল অবশ ই তারা এিগেয় আসেবন।
মুদারাবা সবার আওতায় তােদর িনেয় আসা সহজ হেব। কননা ধেমর ব াপাের সবার একটা কামল ান আেছ। সুতরাং মুদারাবার ে ইসলামী
ব াংকগুেলােকই এিগেয় আসেত হেব।
এে ে শি শালী কাযদশ সং া লাগেব। িনয়িমত পযেব েণর জন তদারক কিম লাগেব। সুশাসেনর জন শিরয়াহ আইন িত া করেত হেব।
দৃি ভি র পিরবতন করেত হেব।

সয়দ ওয়ােসক মা. আলী

শিরয়াহ অিডেটর ব ব া করেত হেব। বাংলােদশ ব াংেকর উিচত শিরয়াহ অিডট করেত পাের, এমন দ জনবল তির
করা

আমােদর ব াংকগুেলার কমকতা-কমচারী থেক শুরু কের াহক ও িনয় কেদর মেধ সেচতনতার অভাব আেছ। সটা িনেয় আমােদর কাজ করেত হেব।
াহকেদর জন িনয়িমত সিমনার আেয়াজন করেত হেব। কননা াহকরা থাগত ব াংেকর াহক। তারা কন সাধারণ ব াংক ছে ইসলামী ব াংিকং
সবা হণ করেবন? সটাই আমােদর বাঝােত হেব। সে ে আমরা যিদ থাগত উপােয় বাঝােত থািক, তাহেল হেব না।
িশ েণর ব ব া করেত হেব ব াংেকর কমকতা-কমচারীেদর সবার। বাংলােদশ ব াংক থেক শিরয়াহ অিডট হয় না। আমােদর ব াংেক সাধারণ
অিডেটর পর শিরয়াহ অিডট হয়। বাংলােদশ ব াংেকর উিচত শিরয়াহ অিডট করেত পাের, এমন দ জনবল তির করা। ইসলামী ব াংকও শিরয়াহ
অিডট করেত সাহায করেত পাের।

সয়দ আ ু াহ মাহা দ ছােলহ

িকছু ইসলামী ব াংক পণ না িকেন াহকেক অথ িদে । এ ইসলামী ব াংিকং ব ব া নয়, সংি

ব াংকােরর সমস া

কারআেন সুদেক হারাম, ব বসােক অথাৎ কনােবচােক হালাল ঘাষণা করা হেয়েছ। সে ে ইসলামী ব াংকগুেলােক

10 of 13

6/23/2015 10:20 AM

Bonikbarta_বাংলােদেশ_ইসলামী_ব াংিকং_চ ােল _ও_স াবনা_2015-05-21

http://www.bonikbarta.com/printpage/preview/37325.html

অবশ ই কনােবচােক তু েল ধরেত হেব। পাটনারিশপ ব ব া চালু করেত হেব। আমােদর ব াংকগুেলায় অেনক সময় ব ব াপকরা িকছু না িকেনই াহকেক
টাকা িদেয় দন। এেত ধারণা জে যায়, ইসলামী ব াংক তারণা করেছ। িক এটা ব াংেকর বা সম ইসলামী ব াংিকং ব ব া নয়, সংি
ব াংকােরর সমস া। এে ে শাি র ব ব া করা উিচত। এছা া চিলত ব াংকগুেলায় অিডট করার পর পাটেফািলওেত উপযু কােনা ফল না পেল
শাি র ব ব া কের বাংলােদশ ব াংক। ইসলামী ব াংকগুেলার ে ও একই ব ব া হণ করা উিচত। এছা া িশ েণর জন িবআইিবএেমর মেতা
ইনি উট গে তালা উিচত।

আবুল কােশম মা. শিফউ াহ

আমােদর দশেক গিরব দশ বলা হয়; িক আিম বলিছ, আমােদর দেশর স দেক গিরবভােব ব ন করা হয়, তাই এ
অব া

িবে এক উ াদনা সৃি কেরেছ ইসলামী ব াংিকং, করেছ এবং ভিবষ েতও করেব। িব ব াংক ইসলামী ব াংিকং স েক বশ আ হী। তারা রীিতমেতা
গেবষণা করেছ এ িবষেয়। আমােদর দশেক গিরব দশ বলা হয়; িক আিম বলিছ, আমােদর দেশর স দেক গিরবভােব ব ন করা হয়, তাই এ
অব া। আমােদর দেশ স দ ন করা হয় না; িক পিরপূণভােব ব বহার করাও হয় না।
আমােদর সবসময় একটা কথা বলা হয়, বাংলােদশ ইসলামী রা নয়। তাহেল কীভােব ইসলামী ব াংিকং ব ব া চালু থাকেব? তখন বেলিছ, সরকার তা
নামাজ িকংবা জাকাত িদেত বাধা দয় না। তাহেল ইসলামী ব াংিকং ব ব া থাকেল সমস া কাথায়? আসেল এগুেলা বলার জন বলা। সে ে ইসলামী
ব াংিকংেয়র াধীন এক আইিন কাঠােমা দরকার। আজেক ঝুঁ িকর কৃ িত ও ইসলামী ব াংিকংেয় পেণ র বিচ িনেয় কথা হেয়েছ। এ িবষয়গুেলাও
খয়াল রাখেত হেব। সেবাপির কাজ করেত হেব মানবতার কল ােণ।

মা. আিরফ িবন ইি স

অন ান ানেজকশেন ইসলামী ব াংক অংশ িনেল অথনীিতেত তার অবদান বা ত। ইসলামী ব াংেকর দৃশ মান স দ
থােক, যা তােক থাগত ব াংেকর সে আলাদা কের তােল

ইসলামী ব াংিকংেয়র ে মুদারাবা-মুশারাকা ধান মাড অব ানেজকশন। ইসলামী ব াংকগুেলা ায় ৫০ শতাংেশর বিশ মুশারাকা দান কের, যা
অেনকটাই অিব াস । সে ে ইসলামী ব াংেকর লভ াংশ ক ঘাষণা করেব— ব াংক, নািক াহক? এটা িনধারণ করেত হেব িনয় ক সং ােক। িক
আমােদর স িনয় ক সং া নই। এটা থম চ ােল । ি তীয় চ ােল , এ িনয় ক সং ার হেয় কাজ করা অিডটরেদর মানদ ক করা। তা না করেল
ব াংকগুেলায় বনােম অ াকাউ খালা হেব; যার কােনা অি ই থাকেব না এবং ব াংকগুেলা িত হেব। তৃ তীয় চ ােল হেলা অথঋণ আদালত।
আমােদর ব াংেক িফন াি য়াল কােনা সমস া দখা িদেল অথঋণ আদালেতর কােছ যাই। িক ইসলািমক িফন াি য়াল ানেজকশন স েক কােনা
ধারণাই নই আদালেতর। ফেল আমরা যখন আদালেত যাই, তখন আমােদর ভাবেত হয়, কীভােব তােদর বাঝাব। কননা আমােদরও েক থাকার
থােক সখােন।
বলা হে , মুদারাবা-মুশারাকা ধান মাড অব ানেজকশন। িক িবিভ ধরেনর ানেজকশন আেছ যমন— বাি ভা া, িবদু ৎ িবল, গ াস িবল
ইত ািদ। সবই হালাল। ইসলামী ব াংক স ূণ ইসলািমক। িক িবষয়টা হেলা, অন ান ানেজকশেন ইসলামী ব াংক অংশ িনেল অথনীিতেত তার
অবদান বা ত। ইসলামী ব াংেকর দৃশ মান স দ থােক; যা তােক থাগত ব াংেকর সে আলাদা কের তােল।
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আমােদর আেরক িবষেয় সমস া আেছ। ক ীয় ব াংক আমােদর সবসময় গাইডলাইন িদেয় থােক। িক মজার িবষয় হেলা, তােদর ইসলামী
ব াংিকংেয়র ওপর তমন দ তা নই। তার পরও তারা আমােদর নানা িবষেয় পরামশসহ িদকিনেদশনা িদেয় থােক। তােদর সবার আেগ দ তা অজন
করেত হেব।
ইসলামী ব াংিকং স েক া ধারণা িবদ মান এবং সগুেলা সমাধান করেত হেব আমােদর সবাইেক একসে । সটা করেত না পারেল ইসলামী ব াংিকং
খুব বিশ এেগােব না।

এমএ মা ান

অেনক দেশ ইসলামী ব াংিকং এক
হেব

া িহেসেব দাঁি েয় গেছ। সখােন আমরা কন পারলাম না, তা খুেঁ জ বর করেত

আজেকর আেলাচনায় বারবার িনয় ক সং া ও সংি আইেনর েয়াজনীয়তার িবষয় উেঠ এেসেছ। আিমও সটাই মেন করিছ, আমােদর দ িনয় ক
সং া েয়াজন আেছ। নইেল সংি ব াংিকং ব ব ায় কােনা দুঘটনা ঘটেল সটা সামাল দয়া স ব হেব না। আিম মেন কির, যথাথ বলা হেয়েছ
আজেকর আেলাচনায়। যিদও বাংলােদশ ব াংক এক িনয় েকর ভূ িমকায় আেছ; িক থাকেলও সটা
নয়। সরকােরর প থেক আিম বলেত
চাই, আমােদর ইসলামী ব াংিকংেয়র িত কােনা িবে ষ নই। আমরা চাই ইসলামী ব াংিকং আেরা িব ার লাভ করুক। কননা অেনক মানুষ এ ব াংিকং
ব ব ায় আ হ কাশ করেছন। সুতরাং আমােদর ইসলামী ব াংিকং ব ব ােক িনরু সািহত করার কােনা কারণ নই। আমােদর অবশ ই এক লেভল
িয়ং িফ তির করেত হেব। সরকােরর মেনাভাব িনেয় আবােরা বলিছ, দৃি ভি র কােনা সমস া নই। সটা ব ি গতভােব অেনেকর থাকেত পাের;
িক সরকার ব ব ার মেধ এ ব াংিকং স েক কােনা িবরূপ মেনাভাব নই। সটা থাকেল অপরাধ হেব। সরকার সবাইেক সমানভােব সুেযাগ িদেত
বাধ ।
িবে র িবিভ দেশর কথা বলা হেয়েছ, যারা ইসলামী ব াংিকংেয় বশ ভােলা কেরেছ। আজেকর আেলাচনায়ও সটা উেঠ এেসেছ। অেনক দেশ ইসলামী
ব াংিকং এক া িহেসেব দাঁি েয় গেছ। সখােন আমরা কন পারলাম না, তা খুেঁ জ বর করেত হেব।
আইন িনেয় একটা কথা উেঠেছ। আিম খুিশ হতাম, যিদ আপনােদর বলেত পারতাম, আিম আইন কের দব। আিম এ অব ায় নই। তেব ২০১১ সােল
কন খস া আইন বা বায়ন হেলা না, সটা আসেল বাধগম নয়। আইন না থাকার পরও ইসলামী ব াংকগুেলা যভােব কাজ করেছ, সটা শংসার
দািব রােখ। আইন পাস না হওয়া পয িনেজেদর মেতা কের কাজ কের যান। সবাই একসে কাজ করেল আইন চূ া করেণর জন চাপ েয়াগ করা
হেব।

দওয়ান হািনফ মাহমুদ: আেলাচনায় অংশ নয়ার জন সবাইেক বিণক বাতার প

থেক কৃ ত তা ও ধন বাদ।

িত িলখন: মুহ া দ হাসান রাহিফ
আেলাকিচ ী: সােহল আহেমদ
স াদক ও কাশক: দওয়ান হািনফ মাহমুদ | © 2011-2015
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