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cÖm½ K_v 

পেশাগত পেতৃত্বের গতােুগততক ধারণাতত্ত ¡ ব্াাংতকাং খাত্বতর পেতৃত্বের জে্ 

অত্বেক পেত্বেই প্রত্ব াজ্ েয় এবাং ব্াাংতকাং খাত্বত সফলতার জে্ তবত্বশষ 

প্রকৃততর পেতৃেগুত্বণর প্রত্বয়াজেীয়তা আত্বে। 
 

ব্াাংক পেতৃে ও ব্াাংক মাতলকাো তত্ত ¡ সরাসতর সম্পতকি ত। আর ব্াাংক 

মাতলকাো সাংক্রান্ত সাধারণ ধারণা তবভ্রাতন্তকর। এজে্ ব্াাংক পেতৃে সম্পতকি ত 

আত্বলাচোয় ব্াাংক মাতলকাোর সুস্পষ্ট তবত্বেষণ প্রত্বয়াজে। 

 

সম্ভবতঃ কা িকর এবাং প্রগততশীল ব্াাংক পেতৃত্বের প্রত্বয়াজেীয়তা অর্িনেততক 

ও আতর্িক মন্দাকালীে সমত্বয় সবত্বচত্বয় পবশী অেভূত হয়। চলমাে কত্বরাো 

অধ্াত্বয়ও সাতবিক ব্াাংতকাং পেতৃেই আতর্িক তর্া অর্িনেততক েুেঃরুদ্ধাত্বর 

সবত্বচত্বয় পবশী ভ‚তমকা রাখত্বত োত্বর। 

 

সাতটি অধ্াত্বয় তবভক্ত এ প্রকাশোটি ব্াাংক পেতৃে, পেতৃেগুণ ও ব্াাংক 

মাতলাকাো সাংক্রান্ত আমার অতভজ্ঞতাপ্রসূত ধারণা ও অেুভ ‚ততর প্রকাশ। 

প্রকাশোটির একাাংশ ইততেূত্ববি বাাংলা দৈতেক বতণকবাতি ায় প্রকাতশত হত্বয়ত্বে। 

 

 ারা এ কাত্বজ সহ ােী হত্বয়ত্বেে তাাঁ ত্বৈর প্রতত অসামাে্ কৃতজ্ঞতা 

 

 

ড. শাহ্ পমাঃ আহসাে হাবীব 
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সূচী 

    

প্রর্ম অধ্ায় ঃঃ ব্াাংক পেতৃত্বের প্রাসতিকতা   

তিতীয় অধ্ায় ঃঃ পেশাগত পেতৃেগুত্বণর তবত্বেষণ  

তৃতীয় অধ্ায় ঃঃ ব্াাংক খাত্বত মাতলকাো’র সাংজ্ঞা তবভ্রাট  

চতুর্ি অধ্ায় ঃঃ প্রকৃত মাতলকগত্বের স্বার্ি সাংরেত্বে ব্াাংক পেতৃেবলয়  

েঞ্চম অধ্ায় ঃঃ ব্াাংক ব্বস্থােোয় অতধকারত্ববাধ  

ষষ্ঠ অধ্ায় ঃঃ ব্াাংক খাত্বত তেয়তিত প্রবৃতদ্ধ লে্  

সপ্তম অধ্ায় ঃঃ ব্াাংক পেতৃত্বের কত্বরাো েরীো  
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প্রর্ম অধ্ায় 

ব্াাংক পেতৃত্বের প্রাসতিকতা 
 

প  পকাে প্রততষ্ঠাত্বের সফলতা ও সফল পেতৃে একই সূত্বে গাাঁ র্া। পেতৃে প  

পকাে ৈল, প্রততষ্ঠাে এবাং প  পকাে কমিকাত্বের তবতভন্ন ে িাত্বয়র সাত্বর্ সম্পতকি ত 

হত্বত োত্বর। এ সম্পতকি ত ধারণা ও প্রত্াশা একটি সমাজ ও রাত্বের মােতবক 

দৃতষ্টভিী, প্রাততষ্ঠাতেক ও সামাতজক সাংসৃ্কতত, মূল্ত্ববাধ ও প্রততষ্ঠাত্বের কাত্বজর 

প্রকৃততত্বভত্বৈ তভন্নতর হওয়াই স্বাভাতবক। তত্বব পেতৃত্বের মাত্বে তকেু সাধারণ 

মােবীয় গুণাবলী বা সেমতার অতভন্ন সমাত্ববশ সাধারণভাত্বব কাম্ হত্বয় র্াত্বক। 

এই অধ্ায়টি মূলতঃ প্রততষ্ঠাত্বের পেতৃত্বের সাত্বর্ সাংতেষ্ট তবষয়াতৈত্বক পকন্দ্র 

কত্বর পলখা হত্বয়ত্বে  া তবত্বশষ কত্বর ব্াাংক পেতৃত্বের সাত্বর্ সম্পতকি ত 

তবষয়গুত্বলা আত্বলাচোর একটি প্রত্বচষ্টা। 

 

শীষি পেতৃে একটি প্রততষ্ঠাত্বের  াবতীয় কা িক্রমত্বক প্রভাতবত কত্বর এবাং লে্ 

অজি ত্বে সহায়তা কত্বর। আৈশিগতভাত্বব শীষি পেতৃে এককভাত্বব বা ৈলগতভাত্বব 

প্রততষ্ঠাত্বের লে্ অজি ত্বের জে্ কাজ করত্বব এবাং  া স্বল্পত্বময়াৈী েয় বরাং 

ৈীর্িত্বময়াৈী লে্ত্বক সামত্বে রাখত্বব এবাং পটকসই হত্বব। এ লে্ অজি ত্বে 

প্রততষ্ঠাত্বের মােব সম্পৈত্বক উৎসাতহত ও পপ্ররণা প্রৈাত্বের তবকল্প পেই। একজে 

প াগ্ পেতৃে  ত্বর্াে ুক্ত পপ্রষণা এবাং তবতভন্ন ে িাত্বয় অত্বেক পোট পোট 

পেতৃত্বের তবকাত্বশর মধ্ তৈত্বয় একটি কা িকরী পেতৃে েতরমেল দতরী করত্বব।  

 

একজে পেতার মাত্বে আমরা সাধারণত অত্বেক মােবীয় গুণাবলী প মে সততা, 

তেষ্ঠা, আত্মতবশ্বাস, কমিতেষ্ঠা, দূরৈতশিতা, উৈারতা ও সৃজেশীলতা ইত্াতৈ খুাঁত্বজ 

র্াতক। আতম একজে পেতার অেুসারী তহত্বসত্বব আমার মাত্বে  া পেই তাও 

প্রত্াশা কতর আমার পেতার মাত্বে। এটাই স্বাভাতবক। একজে সফল পেতা ভাল 
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কাত্বজর মূল্ায়ে কত্বরে ও প্রাততষ্ঠাতেক সফল তাত্বক অধীেস্তত্বৈর মাত্বে ভাগ 

কত্বর পেে। প্রততষ্ঠাত্বের সুষু্ঠ েতরত্ববশ সৃতষ্টর মাধ্ত্বম কমিকতি া কমিচারীত্বৈর 

উৎসাহ ও পপ্রষণার োশাোতশ একজে প াগ্ পেতা প্রততষ্ঠাত্বের জে্ 

েততকারক ও অেরাধমূলক কমিকােত্বক ৈমে করত্বত কখত্বো কখত্বো কত্ব ার 

হত্ববে এমেটাই কাম্। প  পকাে তসদ্ধাত্বন্তর মাত্বে প্রততষ্ঠাত্বের বা তার জেবত্বলর 

স্বার্ি সাংরেত্বণর লে্ তেতহত র্াকত্বল তা পেতৃেত্বক প্রততষ্ঠাত্বের সাত্বর্ সাংতেষ্ট 

সবার মাত্বে তবশ্বস্ত কত্বর পতাত্বল। 

 

একটি প্রততষ্ঠাে েতরচালোয় অবশ্ই সমস্া, বাাঁ ধা, উত্থাে-েতে এবাং মন্দা 

আসত্বব। এ সময়কালই একটি পেতৃত্বের প াগ্তার েরীোর সময়। কা িকরী 

পেতৃে এত্বহে েতরতস্থততত্বত প্রততষ্ঠােত্বক সচল পরত্বখ লে্ অজি ত্বের তৈত্বক 

এতগত্বয় তেত্বয় প ত্বত সহায়তা কত্বর।  

 

প াগ্ পেতৃে প্রততষ্ঠাত্বের লে্ অজি ত্বে েতরকল্পো প্রণয়ে এবাং তেত্বৈি শো 

প্রৈাত্বের োশাোতশ সহত্ব াগী, অধীেস্ত বা অেুসারীত্বৈর ে িাপ্ত উৎসাহ ও 

পপ্রষণার উৎস তহত্বসত্বব কাজ কত্বর। তসদ্ধান্ত গ্রহণ প্রতক্রয়ায় সহত্ব াগীত্বৈর 

মতামত গ্রহণ ও তা গুরুত্বের সাত্বর্ তবত্ববচো করা অত্ন্ত জরুরী। অধীেস্তত্বৈর 

তেজ তেজ পেত্বে প্রত্বয়াজেীয় েমতা বা তসদ্ধান্ত গ্রহত্বণর অতধকার প্রৈাে করত্বত 

হয়,  া তাত্বৈর মাত্বে ৈাতয়েত্ববাত্বধর জন্ম পৈয় এবাং প্রততষ্ঠােত্বক তেত্বজর কত্বর 

ভাবার সুত্ব াগ কত্বর পৈয়। একজে সফল পেতা অধীেস্তত্বৈর ৈায়ভার তেত্বজর 

কাাঁ ত্বধ পেয়ার মােতসকতা ধারণ কত্বর। সহত্ব াগী বা অেুসারীত্বৈর অগ্রগততত্বত 

আেতন্দত হয় একজে আৈশি পেতা এবাং ভতবষ্ৎ প্রজত্বন্মর মাত্বে প াগ্ পেতৃে 

দতরী কত্বর। অর্িাৎ সফল পেতৃে েরবতী প্রজত্বন্মর মাত্বে প াগ্ পেতৃত্বের 

উত্থাত্বের জে্ চারণভূতম দতরী কত্বর। ভতবষ্ৎ প্রজত্বন্মর পেতৃে বতি মােত্বক 

োতিত্বয়  াত্বব এটাই স্বাভাতবক ও কাম্। প  পেতৃে উত্তরসূরী দতরী করত্বত 
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ব্র্ি, পস পেতৃে অন্ততঃ পেতৃত্বের মােকাঠিত্বত সফল বত্বল গণ্ হওয়ার কারণ 

পেই বত্বল মত্বে কতর।  

 

ব্াাংক ও আতর্িক প্রততষ্ঠাত্বের পেত্বে কা িকরী পেতৃে োিা পকােভাত্ববই 

ৈীর্িত্বময়াৈী সফলতা ও লে্ অজি ে সম্ভব েয়। বাতণতজ্ক ব্াাংক এমে একটি 

ব্বসা প্রততষ্ঠাে  া সাধারণ মােুত্বষর অর্ি ব্বহার কত্বর কা িক্রম েতরচালো কত্বর। 

এত্বেত্বে পেতৃত্বের মাত্বে প াগ্তা, ৈাতয়েশীলতা, দেততকতাত্ববাধ ও েুাঁ তক 

ব্বস্থােো এবাং সামাতজক ৈায়বদ্ধতা অত্ন্ত জরুরী। সাতবিকভাত্বব ব্াাংক 

েতরচালোয় তসদ্ধান্ত গ্রহত্বণর পেত্বে একটি পেতৃেচক্র ৈাতয়ে োলে কত্বর র্াত্বক। 

অর্িাৎ ব্াাংত্বকর েতরচালো েষিৈ ও শীষি পেতৃে বা ব্বস্থােো সাতবিকভাত্বব 

ব্াাংত্বকর েীততমালা প্রণয়ে, তসদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ত্বে সরাসতর ভূতমকা রাত্বখ। 

অবশ্ই েতরচালো েষিত্বৈর পেতৃে হওয়া উতচত েীতত ও তৈক-তেত্বৈি শোমূলক, 

আর শীষি ব্বস্থােো তেত্বয়াতজত র্াকত্বব েীততর বাস্তবায়ে ও দৈেতন্দে কাজকমি 

েতরচালোয়। এই ভূতমকার সুষু্ঠ বন্টে সুৈে ব্াাংক পেতৃত্বের পেত্বে অত্ন্ত 

গুরুেেূণি। 

 

মত্বে রাখা প্রত্বয়াজে প , একটি ব্াাংত্বকর প্রকৃত মাতলক প্রততষ্ঠাত্বের সাধারণ 

আমােতকারী। এ কারত্বণ ব্াাংত্বকর েতরচালো েষিৈ ও ব্বস্থােোত্বক পকন্দ্রীয় 

ব্াাংত্বকর েজরৈারীর আওতায় তাত্বৈর কা িক্রম েতরচালো করত্বত হয়। ব্াাংত্বকর 

আমােতকারীত্বৈর স্বার্ি রোয় ব্াাংত্বকর পেতৃে েতরমেল অর্িাৎ েতরচালো 

েষিৈ ও শীষি ব্বস্থােো ে্ায়সিতভাত্বব কাজ করত্বব এমেটাই কাম্। এর 

ফলশ্রæততত্বত  আমােতকারীত্বৈর স্বার্ি রোর োশােতশ পশয়ারত্বহাল্ডারত্বৈর 

ৈীর্িত্বময়াৈী স্বার্িও সাংরতেত হওয়া সম্ভব। তত্বব একর্া অস্বীকার করার উোয় 

পেই প ,  তৈও পকন্দ্রীয় ব্াাংক আমােকতারীত্বৈর স্বার্ি রোয় ব্াাংক ও আতর্িক 

প্রততষ্ঠােগুত্বলাত্বক সরাসতর েজরৈাতরত্বত রাত্বখ, েতরচালো েষিৈ একটি আতর্িক 

প্রততষ্ঠাত্বের ব্বস্থােোত্বক বহুলাাংত্বশ অত্ব ৌতক্তক ও অনেততকভাত্বব প্রভাতবত 
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করত্বত োত্বর। আর এত্বেত্বে একটি ব্াাংত্বকর পটকসই ও ৈীর্িত্বময়াৈী লে্ 

অজি ে ব্াহত হয়। অত্বেক পেত্বেই পকন্দ্রীয় ব্াাংত্বকর েজরৈাতরর আওতায় 

েতরচালো েষিৈত্বক আস্থায় পরত্বখ আইে ও েীততগতভাত্বব আমােতকারীত্বৈর 

স্বার্ি সাংরেণ ব্াাংত্বকর শীষি পেতৃে/ ব্বস্থােোর জে্ একটি বি চ্াত্বলঞ্জ। 

 

অত্বেক পেত্বে েতরচালো েষিত্বৈর সভােততত্বক ব্াাংত্বকর মাতলক বলা হয়  া 

সাধারণ জেগত্বণর মাত্বে ভুল ধারণার জন্ম পৈয়। এোিা আমােতকারীত্বৈর স্বার্ি 

সাংতেষ্ট তবষয় এবাং েতরচালো েষিৈ তর্া ব্াাংত্বকর পেতৃে েতরমেত্বলর সাতবিক 

ৈাতয়েশীলতা সাংক্রান্ত তবষত্বয় সাধারণ জেগত্বণর সত্বচতেতার অভাব সমস্াত্বক 

প্রকট কত্বর পতাত্বল। প্রকৃতেত্বে একটি ব্াাংত্বক প াগ্ পেতৃে েতরমেল সৃতষ্টত্বত 

সুশাসে গুরুেেূণি ভূতমকা রাত্বখ। সমত্বয়র সাত্বর্ সাত্বর্ বাাংলাত্বৈত্বশ ব্াাংতকাং 

খাত্বত সাতবিক সুশাসে েতরতস্থতত, আইত্বের প্রত্বয়াগ এবাং এ সাংক্রান্ত েীততমালার 

েতরবধিে, েতরমাজি ে ও উন্নতত হত্বলও কাতিত ে িাত্বয়র সুশাসে তেতিত করত্বত 

আত্বরা অতধকতর সামাতজক সত্বচতেতা ও েতরবতি ে প্রত্বয়াজে।  

 

প াগ্ পেতৃে ৈীর্িত্বময়াৈী সুষু্ঠ েতরকল্পো প্রণয়ে ও বাস্তবায়ত্বের মাধ্ত্বম ব্াাংত্বক 

কা িকরী কমী ব্বস্থােো তেতিত কত্বর। আমাত্বৈর পৈত্বশ ব্াাংতকাং খাত্বতর 

ক্রমবধিমাে তবসৃ্ততত এবাং ধারাবাতহক প্রততত্ব াতগতার কারত্বণ কমী ব্বস্থােোর 

েদ্ধতত েতরবততি ত হত্বয়ত্বে। সুৈে পেতৃে তেজ প্রততষ্ঠাত্বে ৈে ও অতভজ্ঞ 

কমীত্বৈর ধত্বর রাত্বখ এবাং তাত্বৈর  র্া র্ পপ্রষণা প্রৈাত্বের মাধ্ত্বম ব্বসাতয়ক 

লে্ অজি ে কত্বর। অত্বেক পেত্বেই ব্াাংকগুত্বলা আজকাল ৈীর্িত্বময়াৈী কমী 

ব্বস্থােোর লে্ পর্ত্বক সত্বর এত্বসত্বে, কর্র্মীরাও পবশীরভাগ পেত্বে পকাে 

প্রততষ্ঠােত্বক তার ৈীর্িত্বময়াৈী কমিত্বেে তহত্বসত্বব তবত্ববচো করত্বে ো। এ ধরত্বণর 

স্বল্পত্বময়াৈী লে্ ও েতরকল্পো ব্াাংক বা কমী উভত্বয়র জে্ই েততকর। 

প্রততষ্ঠাত্বের তৈক পর্ত্বক কমী ব্বস্থােো ও তাত্বৈর উন্নয়ত্বে প মে ৈীর্িত্বময়াৈী 

লে্ ও েতরকল্পো র্াকা উতচত, একজে কমীর তৈক পর্ত্বকও চাকুরী 
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েতরবতি ত্বের তসদ্ধান্ত স্বল্পত্বময়াৈী লে্ অজি ত্বের জে্ হওয়া উতচত েয়। সুষু্ঠ কমী 

ব্বস্থােোর জে্  ব্াাংক পেতৃত্বের উন্নয়েমুখী ও কমীবান্ধব  প্রয়াস জরুরী।  

 

সুৈে পেতৃে  ব্াাংক ও আতর্িক প্রততষ্ঠাত্বের কমীত্বৈর মাত্বে  প্রাততষ্ঠাতেক 

আেুগত্ সৃতষ্টত্বত সহায়ক ভূতমকা রাত্বখ। ব্াাংক ও পসবা-গ্রহীতাত্বৈর সম্পত্বকি র 

প্রকৃতত অত্বেক পেত্বেই প্রাততষ্ঠাতেক আেুগত্বত্র তবকাত্বশ ইততবাচক মত্বে হয় 

ো। পকাে পকাে পেত্বে একজে পসবা গ্রহণকারী তবত্বশষ ব্াাংকাত্বরর উেতস্থততর 

কারত্বণ একটি ব্াাংত্বকর পসবা গ্রহণ কত্বরে এবাং অত্বেক ব্াাংকারও প্রততষ্ঠাত্বের 

েয় তেত্বজত্বক বা তেত্বজর পসবাত্বক আমােতকারী বা ঋণ গ্রহণকারীত্বৈর কাত্বে 

উেস্থােে কত্বরে। আতর্িক প্রততষ্ঠাত্বের উন্নয়ত্বে ব্াাংক পসবা গ্রহণকারীত্বৈর মাত্বে 

প্রততষ্ঠােত্বক ব্রাে তহত্বসত্বব উেস্থােে করা প্রত্বয়াজে। 

 

২০০৮-২০২০  সাত্বলর  আতর্িক ও অর্িনেততক তবশ্ব মন্দার অত্বেক বাতহ্ক কারণ 

তবতভন্ন  সমত্বয় েে েতেকায় প্রকাতশত হত্বয়ত্বে। তত্বব অন্ততেিতহত প  দুটি মূল 

কারণ সাংতেষ্ট গত্ববষণায় উত্ব  এত্বসত্বে তা হল- েতরচালো েষিত্বৈর অত্ব ৌতক্তক 

মুোফা লে্ এবাং শীষি ব্বস্থােোর সাত্বর্ জতিত কমিকতি াত্বৈর অত্ব ৌতক্তক 

সুতবধাতৈ। এত্বহে েতরতস্থততত্বত ব্াাংত্বকর শীষি ব্বস্থােো েতরচালো েষিৈ কতৃি ক 

তেধিাতরত অত্ব ৌতক্তক মুোফা লে্ অজি ত্বের জে্ অতততরক্ত েুাঁ তক গ্রহত্বণ বাধ্ হয় 

এবাং ব্াাংত্বকর তস্থততশীলতাত্বক েুন্ন কত্বর। প াগ্ ও সুৈে পেতৃে েতরমেল 

প ৌতক্তক মুোফা লে্ তস্থর কত্বর একটি ব্াাংক ও আতর্িক প্রততষ্ঠাত্বে কা িকরী 

েুাঁ তক ব্বস্থােো তেতিত কত্বর। তবশ্বমন্দার তশো আতর্িক প্রততষ্ঠাত্বে সুশাসে 

প্রততষ্ঠা ও পেতৃে েতরমেত্বলর দেততক ও প ৌতক্তক আচরত্বণর প্রত্বয়াজেীয়তা 

েূেবি্ক্ত কত্বর।  
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তিতীয় অধ্ায় 

পেশাগত পেতৃেগুত্বণর তবত্বেষণ 
 

পকাে প্রততষ্ঠাত্বের শীষি কমিকতি ার কর্া বলতে ো, পেতৃে হত্বত োত্বর প  পকাে 

ে িাত্বয়র-  ার মাত্বে আমরা তকেু মােবীয় গুণাবলী ও সফলতার সমাত্ববশ 

পৈখত্বত চাই। প্রকৃতেত্বে পেতৃত্বের সাত্বর্ েৈম িাৈা বা েমতার পকাে সম্পকি  

পেই। তত্বব পেশাগত পেতৃত্বের ে িাত্বলাচো করত্বত পগত্বল েৈম িাৈা, েত্বৈর 

সাত্বর্ সমৃ্পক্ত পেশাগত ৈাতয়ে স্বাভাতবকভাত্ববই চত্বল আত্বস। পেশাগত পেতৃে 

একটি প্রততষ্ঠাত্বের  াবতীয় কা িক্রমত্বক প্রভাতবত কত্বর এবাং প্রততষ্ঠাত্বের লে্ 

অজি ত্বে সহায়তা কত্বর। এোিা প্রততষ্ঠাত্বের সাংকট তেরসত্বে এবাং পলাকবত্বলর 

কমিৈেতা বৃতদ্ধত্বত পেশাগত পেতৃত্বের  গুরুে অেতরসীম। 

 

ইাংত্বরজী অতভধাত্বে  বস বা লীডার শব্দটিত্বক একই ভাত্বব সিাতয়ত করা হত্বয়ত্বে। 

 া সবার মাত্বে ভ্রান্ত ধারণা দতরী কত্বর। একজে  বস বা  ঊর্ধ্ি তে কমিকতি া  ার 

অধীত্বে আতম কাজ কতর, তততে একজে প াগ্ পেতা োও হত্বত োত্বরে। তত্বব 

তততে অবশ্ই ৈাতয়ে ও েমতার তৈক তৈত্বয় আমার পচত্বয় বি। েত্বৈর তৈক 

পর্ত্বক বি হত্বলও একজে পেশাৈার পেতৃে তাাঁ র অধীেস্তত্বৈর সহত্ব াদ্ধা বা 

সার্ী তহত্বসত্বব গণ্ কত্বরে, তাত্বৈর প্রতত  র্া র্ সম্মাে প্রৈশিে কত্বরে, পখালা 

মত্বে তাত্বৈর ভাল কাজ এর জে্ উৎসাতহত কত্বরে ও প্রশাংসা কত্বরে। আর 

সাত্বর্ সাত্বর্ ৈলগত কাত্বজর জে্ অতধকতর ৈাতয়ে গ্রহণ ও ব্র্িতার ৈায়ভার 

বহত্বের মােতসকতা ধারণ কত্বরে। 

 

একর্া সত্ প , আমরা পেশাগত জীবত্বে পেতৃে দততরর পচত্বয় অেুসরণত্বক 

পবশী প্রাধাে্ পৈই।  প্রততষ্ঠাত্বের  তেয়ত্বমর মাত্বে  তচরাচতরত েন্থা অেুসরণ কত্বর 

কা ি সম্পাৈে করা হত্বব পসটাই চাই। এত্বহে অেুসরণ েীতত ও েন্থা প্রত্বয়াজেীয়। 



                                                                        finbislesh.com  

13 

 

আমার ঊর্ধ্ি তে কমিকতি ার তৈকতেত্বৈি শো অেু ায়ী আতম লে্ অজি ত্বে সত্বচষ্ট হব 

এটাই কাম্।  া সহত্বজ প্রশাংসা পেত্বয় র্াত্বক। তত্বব এটা  র্া র্ঃ সাংজ্ঞােুসাত্বর 

পেতৃে েয়। পেশাগত জীবত্বে আলাৈা কত্বর বা েতুে কত্বর ভাবার বা েন্থা পবর 

করার সুত্ব াগ সব সময় র্াত্বক ো। তত্বব সুত্ব াগ দততর কত্বর পৈয়া সম্ভব। আর 

একজে প াগ্ পেশাৈার পেতৃে েরবতী প্রজত্বন্মর মাত্বে তা তবকাত্বশর সুত্ব াগ 

কত্বর পৈে। অধীেস্থ কমিকতি ার পেতৃেগুণ অত্বেক সময় ঊর্ধ্ি তে কমিকতি ার জে্ 

তবরতক্তর কারণ হত্বত োত্বর এবাং প  পকউ বাাঁ ধার মুত্বখ েিত্বত োত্বরে । কারণ 

অত্বেক পেত্বে  েতুে পকাত্বো েন্থা বা কাত্বজর ধরণ প্রততষ্ঠাত্বের কাজকমিত্বক 

তাৎেতণক ভাত্বব ব্াহত করত্বত োত্বর। 

 

পেশাগত পেতৃত্বে সাফল্ অজি ত্বের জে্ ৈলগত সাফল্ অত্ন্ত জরুরী। আমার 

সহকমীরা  র্া র্ ৈাতয়ে োলে করত্বব এবাং েৈম িাৈা ও অবস্থাত্বে তাত্বৈর 

ক্রমাগত তবকাশ হত্বব তা স্বাভাতবক। তাত্বৈর সফলতায় আেতন্দত হওয়া ও 

তাত্বৈরত্বক উৎসাতহত করার মােতসকতা একটি অেে্ গুণ  া পেশাগত 

পেতৃেত্বক শাতণত করার জে্ অত্ন্ত জরুরী। শুধু মাে তেত্বজ েয়, অে্ 

সহকমীরাও এত্বক অেরত্বক উৎসাতহত করত্বে  তকো এ ব্াোত্বরও দৃতষ্ট রাখত্বব 

একজে পেশাগত পেতৃে।  এ ধরত্বণর পেশাগত সাংসৃ্কতত প্রততষ্ঠাত্বের লে্ 

অজি ত্বে তবত্বশষ সহায়ক  া তেত্বজত্বৈর মাত্বে োরস্পতরক তবশ্বাস ও সম্প্রীততর 

মাধ্ত্বম প্রততষ্ঠাত্বের উন্নয়ত্বে সহায়তা কত্বর। প্রততষ্ঠাত্বের ও অোে্ সামাতজক ও 

উন্নয়েমূলক কাত্বজ উৎসাহ প্রৈাে প ত্বকাে প্রততষ্ঠাত্বের পলাকবত্বলর মাত্বে 

উন্নয়েমুখী দৃতষ্টভতি আেয়ত্বে সহায়তা কত্বর ।  

 

প্রশাংসা একজে কমীত্বক উৎসাতহত ও উত্বৈ্াগী কত্বর। একজে কমীর মাত্বে 

এত্বহে অতভজ্ঞতা ও তবশ্বাস তাত্বক অতধকতর কমিতেষ্ঠ কত্বর, ভাল এবাং সার্িক 

কাত্বজর জে্  ত্বর্ষ্ট পপ্রষণা প্রৈাে কত্বর। এ ধরত্বণর প্রশাংসা সবার সমু্মত্বখ এবাং 

একান্তভাত্বব  দুত্বেত্বেই করা প্রত্বয়াজে। অত্বেক পেত্বে শীষি কমিকতি ারা  
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সাধারণভাত্বব এ ধরত্বণর প্রশাংসার প্রত্বয়াজেীয়তা স্বীকার কত্বরে তত্বব তার 

বাস্তবায়ত্বের তেৈশিে কম। এত্বেত্বে সমস্া হল একজে কমী কতটা প্রশাংসা 

আশা কত্বরে আর তাত্বক কতটা করা হয় তার ব্বধাে। একজে কমী তহত্বসত্বব 

আতম তেত্বজত্বক প্রততষ্ঠাত্বের জে্ প্রত্বয়াজেীয় তহত্বসত্বব পৈখত্বত চাই। একজে 

পেশাগত পেতৃে কমীত্বৈর মাত্বে তাত্বৈর প্রত্বয়াজেীয়তার অেুভূতত জাগ্রত কত্বরে 

এবাং উৎসাতহত করার মাধ্ত্বম  ত্বর্ষ্ট পপ্রষণা প্রৈাে কত্বরে। এই পমাবাইল 

সাংসৃ্কততর  ুত্বগও মুত্বখামুতখ প্রশাংসা এবাং উৎসাহ প্রৈাত্বের কা িকাতরতা অসামাে্ 

এবাং অতুলেীয়। প্রশাংসার পেত্বে তবষয় তচতিতকরণ অত্ন্ত গুরুেেূণি। একজে 

ৈে কমী তার কাত্বজর জে্ প্রশাংসার ৈাবীৈার এটা তচতিত করা সহজ। তত্বব 

অত্বেত্বকর পেত্বে, তবত্বশষতঃ  ারা অত্বেোকৃত কম ৈে, তাত্বৈর গুণাগুত্বণর 

তবচাত্বর প্রশাংসার জায়গাগুত্বলা খুাঁত্বজ পবর কত্বর আো এবাং ব্বহার করা 

পেশাগত পেতৃত্বের অে্তম গুণ। 

 

অত্বেকত্বেত্বে প্রততষ্ঠাত্বের একটি তবেৈজেক তৈক হল কমীত্বৈর মাত্বে তহাংসা ও 

তবত্বিষেূণি মােতসকতা। একজে কমীর সফলতা তার সমে িাত্বয়র কমীত্বৈর ঈষিার 

কারণ হত্বল তা পেশাগত সাংসৃ্কততত্বত আর্াত হাত্বে ও সামতগ্রক সফলতায় বাধা 

প্রৈাে কত্বর। শীষি পেতৃত্বের এত্বেত্বে  ত্বর্ষ্ট ভূতমকা রাখার অবকাশ রত্বয়ত্বে। 

এজে্ েত্বৈান্নতত ও পকাত্বো প্রত্বণাৈো প্রৈাত্বের পেত্বে স্বচ্ছ েদ্ধতত অবলম্বে 

অত্ন্ত জরুরী। একজেত্বক উৎসাহ প্রৈাে প ে অত্বে্র তেরুৎসাত্বহর কারণ ো 

হয়। 

 

সবত্বচত্বয় ভয়ােক েততকারক তৈক হল অত্বেক সময় অধীেস্থত্বৈর সফলতায় 

একজে ঊর্ধ্ি তে কমিকতি া বা বস ঈষিাতিত হত্বয় েত্বিে। এটি অত্ন্ত 

অত্বেশাৈার আচরণ  া প্রততষ্ঠাত্বের জে্ েততকর এবাং পেতৃত্বের তবকাত্বশ বাাঁ ধা 

প্রৈােকারী। অর্িাৎ এ ধরত্বণর আচরণ প্রততষ্ঠাত্বের বতি মাে সফলতার েতত করার 

সাত্বর্ সাত্বর্ ভতবষ্ৎ পেতৃে দতরী তর্া সফলতার জে্ও বাাঁ ধা দতরী কত্বর। 
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অর্চ একজে সফল পেতৃত্বের েতুে পেতৃে দতরীর মাত্বেই আেন্দ পখাাঁ জার 

কর্া। আসত্বল এর মাত্বেই তাাঁ র সতত্কাত্বরর সাফল্। আমার অেুসরণকারী সঠিক 

পেশাৈার পেতৃত্বে রূে পেত্বব, প তৈে পস প্রর্াগত েদ্ধতত পভত্বি েতুে েদ্ধতত 

খুাঁত্বজ োত্বব আর পস আমার েতরতধ েতিত্বয় েতুে েতরতধ দতরী করত্বব। অধীে বা 

অেুসরণকারীর এত্বহে পেতৃত্বের রূোন্তর একজে পেশাগত পেতৃত্বের 

সতত্কাত্বরর সাফল্। আর  তৈ এ মােতসকতা ধারণ ো কতর, তাহত্বল হয়ত্বতা 

আতম বস, তকন্তু পেতৃত্বের গুণাবলী ধারণ কতর ো।  

 

েতুেে ভতবষৎ দৃতষ্টভতি পেতৃে এবাং অেুসরণকারীর মাত্বে োর্িক্ গত্বি পৈয়। 

অেুসরণ” জরুরী তত্বব পেতৃে” আত্বরা পবশী জরুরী  া পকাে প্রততষ্ঠাত্বের সঠিক 

ভতবষ্ত কমিেন্থার তেত্বৈি শো প্রৈাে কত্বর। আমার পেশাগত জীবত্বে প  সমস্ত 

সমস্ার মুত্বখামুতখ হত্বয়তে এবাং  া প্রততষ্ঠাত্বের জে্ েততকর তেল পস 

পেেগুত্বলাত্বত ইততবাচক েতরবতি ে আোর মাত্বেই আমার সফলতা। আমার 

সফলতার জে্ আতম  র্া র্ কৃততে এবাং প্রশাংসা আশা করব এটাই স্বাভাতবক, 

আর অধীেস্থত্বৈর সাত্বর্ এসব ভাগাভাতগ কত্বর পেয়ার মাত্বেই প্রকৃত পেতৃে। 

ব্র্িতা আসত্বতই োত্বর  া হয়ত সামতগ্রক ব্র্িতা। একজে প াগ্ পেতৃে পস 

ব্র্িতার ৈায়ভার গ্রহণ কত্বর অধীেস্থত্বৈর মাত্বে েরবতী কাত্বজর জে্ তশো 

পেয়ার সঠিক েতরত্ববশ দতরী কত্বরে। 

 

 খে আতম আমার ঊর্ধ্ি তে কমিকতি া বা বস এর মাত্বে পেতৃত্বের গুণাবলী খুাঁতজ, 

তখে তেত্বজত্বক প্রশ্ন কতর- তততে তক আমার মাত্বে আমার কাজ করার েমতাত্বক 

পবর কত্বর আেত্বত উৎসাহ প্রৈাে করত্বেে? তততে তক সত্ই আমার উন্নততত্বত 

সহায়তা করত্বেে? তততে তক আমার উন্নতত ও সাফত্বল্ সতত্ খুতশ হে? তততে তক 

ৈলগত সাফল্ত্বক সবার মাত্বে ভাগ কত্বর পৈয়ার মােতসকতা ধারণ কত্বরে? 

আমাত্বৈর ৈলগত ব্র্িতার ৈায়ভার পেয়ার মােতসকতা আত্বে তাাঁ র মত্বধ্? 

স্বাভাতবক ভাত্বব আমার অধীেস্থরাও আমার মাত্বে এমেটি আশা কত্বরে। 
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তৃতীয় অধ্ায় 

ব্াাংক খাত্বত মাতলকাো’র সাংজ্ঞা তবভ্রাট 
 

‘ব্াাংক মাতলক’, ‘ব্াাংক মাতলকবৃন্দ’, ‘ব্াাংক মাতলকগণ’  এই শব্দগুত্বলা 

প্রতততেয়ত দৈতেক েতেকা বা পটতলতভশত্বের েৈি ায় পৈখা  ায়। এই শব্দগুত্বলা 

তৈত্বয়  পবাোত্বো হয় ব্াাংত্বকর েতরচালক, পচয়ারম্াে বা তাত্বৈর সতম্মতলত েে 

বা ৈলত্বক। প্রকৃতেত্বে এই শব্দগুত্বলা অত্ন্ত তবভ্রাতন্তকর- া তত্ত ¡¡গত এবাং 

বাস্তবতার তৈক পর্ত্বক গ্রহণত্ব াগ্ মত্বে হয় ো। এোিা এ শব্দগুত্বলা ব্াাংত্বক 

সুশাসে প্রততষ্ঠার পেত্বে অন্তরায় বা তবভ্রাতন্তর সৃতষ্ট করত্বত োত্বর সাধারণ 

মােুত্বষর মাত্বে। শব্দগুত্বলার মাত্বে ব্াাংক েতরচালোর পেত্বে ৈাতয়েশীলতা েয়, 

বরাং েমতা বা অতধকারত্ববাত্বধর তবষয়টি তবত্বশষভাত্বব প্রকাতশত হয়। 

 

সাধারণভাত্বব পকাে তশল্প বা বাতণতজ্ক প্রততষ্ঠাত্বের মাতলক বলত্বত তাাঁ র 

পশয়ারত্বহাল্ডারত্বৈর পবাোত্বো হয়।  ারা প্রততষ্ঠাত্বের ব্বস্থােোয় প্রত্ে বা 

েত্বরােভাত্বব অাংশগ্রহণ কত্বরে ও েুাঁ তক গ্রহণ কত্বরে। একটি প্রততষ্ঠাত্বের ভাল 

ফলাফত্বলর োশাোতশ এই ব্তক্তবগি প  পকাে পেততবাচক ফলাফত্বলর ৈায়ভারও 

বহে কত্বরে, বা করত্বত বাধ্ হে। সাধারণভাত্বব এ ধরত্বণর বাতণতজ্ক 

প্রততষ্ঠােগুত্বলা সরাসতর বা কত্ব ারভাত্বব তেয়িণ করা হয় ো। েুাঁ তক ব্বস্থােোর 

সঠিক ৈায়ৈাতয়ে মূলতঃ উত্বৈ্াক্তা বা পশয়ার পহাল্ডাররা তেত্বজরাই কত্বর র্াত্বকে 

বা করার অতধকার রাত্বখে। মাতলক, মাতলকগণ এ ধরত্বণর শব্দগুত্বলা এ জাতীয় 

প্রততষ্ঠাত্বের উত্বৈ্াক্তা/ পশয়ার পহাল্ডার, েতরচালক এবাং পচয়ারম্ােত্বৈর জে্ 

প্রত্ব াজ্ হত্বয় র্াত্বক।  

 

ব্াাংক ও আতর্িক প্রততষ্ঠাত্বের পেত্বে এই শব্দগুত্বলা প্রত্ব াজ্ েয় বত্বল মত্বে 

কতর। ব্াাংক ও আতর্িক প্রততষ্ঠাত্বের েতরচালোর পেত্বে অত্বর্ির মূল উৎস হত্বলা 
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আমােত বা তডত্বোতজট-  া সাধারণ মােুত্বষর কাত্বে সাংগ্রহ করা হয়। পসত্বেত্বে 

অত্বর্ির সামাে্ই উত্বৈ্াক্তা বা েতরচালকত্বৈর  কাে পর্ত্বক আত্বস। পসত্বেত্বে 

তসদ্ধান্ত গ্রহত্বণর পেত্বে শুধুমাে েতরচালক বা েষিত্বৈর তসদ্ধান্ত ও তেয়িণ 

আমােতকারীত্বৈর স্বাত্বর্ির সাংরেণ োও করত্বত োত্বর। আর এ জে্ ব্াাংক ও 

আতর্িক প্রততষ্ঠােগুত্বলা সরাসতর পকন্দ্রীয় বাাংত্বকর তেয়িত্বণ রাখা হয়, প ে 

পকােভাত্ববই ব্াাংক উত্বৈ্াক্তা বা একটি েুদ্র অর্ি সরবরাহকারী পগাষ্ঠী 

আমােতকারীত্বৈর স্বার্ি তবত্বরাধী তসদ্ধান্ত গ্রহণ করত্বত ো োত্বর। পকন্দ্রীয় ব্াাংত্বকর 

মাধ্ত্বম ব্াাংক তেয়িত্বণর একটি মূল লে্ হত্বলা আমােতকারীত্বৈর স্বার্ি 

সাংরেণ এবাং ব্াাংত্বকর েুাঁ তক ব্বস্থােোর েজরৈারী করা। ২০০৬-০৮ এর 

তবশ্বমন্দার কারণ তহত্বসত্বব অত্বেক পেত্বেই েতরচালো েষিত্বৈর েুাঁ তক গ্রহণত্বক 

ৈায়ী করা হত্বয়ত্বে  া আমােতকারীত্বৈর স্বাত্বর্ির অন্তরায়।   এ পপ্রতেত্বত পবশ 

তকেু পকন্দ্রীয় ব্াাংক ও েজরৈারী প্রততষ্ঠাত্বের দূবিলতার প্রততও অিুলী তেত্বৈি শ 

করা হত্বয়ত্বে। এ কারত্বণ বতি মাত্বে ব্াাংক েুাঁ তক ব্বস্থােোয় আত্বরাতেত েুাঁ তক 

তেয়িণ অতধক গুরুে পেত্বত শুরু কত্বরত্বে। 

 

প  পকাে বাতণতজ্ক প্রততষ্ঠাত্বে েতরচালক বা পচয়ারম্াে তার সাতবিক 

ব্বস্থােোয় সরাসতর অাংশগ্রহণ, তেয়িণ ও তসদ্ধান্ত গ্রহণ কত্বর র্াত্বকে। একই 

ব্তক্ত বা ব্তক্তবগি েতরচালো েষিৈ ও ব্বস্থােোয় তেত্বয়াতজত র্াকত্বত োত্বরে। 

তকন্তু ব্াাংক বা আতর্িক প্রততষ্ঠাত্বে পসত্বেত্বে েতরচালো েষিৈ ও ব্বস্থােোত্বক 

একটি সীমাত্বরখার মত্বধ্ পকন্দ্রীয় ব্াাংত্বকর তেয়মেীতত অেুসাত্বর েতরচাতলত হত্বত 

হয়। বরাং এত্বেত্বে ব্াাংক ব্বস্থােো ও েতরচালো েষিত্বৈর মাত্বে একটি সুস্পষ্ট 

পরখা বা দূরে পমত্বে চলা সুশাসত্বের জে্ অত্ন্ত জরুরী।  

 

ব্াাংক সুশাসত্বের আওতায় সাধারণভাত্বব ব্াাংত্বকর েতরচালকবৃন্দ একটি সঠিক 

তেয়ত্বমর মাত্বে েীতত তেধিারত্বণর ৈাতয়ে োলে করত্ববে এবাং প্রততষ্ঠােত্বক 

তৈকতেত্বৈি শো প্রৈাে করত্ববে। দৈেতন্দে কাত্বজ তাত্বৈর অাংশগ্রহণ ও তেয়িণ 
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প্রততষ্ঠাত্বের জে্ অত্ন্ত েততকর তহত্বসত্বব কাজ কত্বর। বরাং অত্বেক পেত্বে 

ব্াাংত্বকর কা িক্রম েতরচালোর পেত্বে েতরচালো েষিত্বৈর তেসৃ্পহতাই কাম্ হত্বত 

োত্বর। পসত্বেত্বে েতরচালকবৃত্বন্দর তেতৈি ষ্ট সীমা, তেত্বজত্বক তেয়িণ, সীতমত 

অতধকার ও ৈায়ভার পবাোত্বোর পেত্বে ‘মাতলক’ বা ‘মাতলক েে’ শব্দগুত্বলা ভুল 

তেত্বৈি শো তৈত্বয় র্াত্বক। 

 

বাতণতজ্ক প্রততষ্ঠাত্বে একটি েষিৈ বা পশয়ার পহাল্ডাররা তাত্বৈর ভতবষ্ৎ ের্ 

চলা, েণ্ উৎোৈে, সম্প্রসারণ ইত্াতৈর পেত্বে মূলতঃ বাজার তেত্বৈি শো পমত্বে 

চত্বলে। আতর্িক খাত্বত ব্াাংতকাং পসবার বাজাত্বরর োশােতশ অাংশীৈারী েত্বের 

স্বার্ি সাংরেণ একটি বি তবষয়। ব্াাংক এর অাংশীৈারী েে শুধু েতরচালকবৃন্দ 

েে। বরাং মূল েে হত্বলা আমােতকারী। এোিা পকন্দ্রীয় ব্াাংক, সরকার, ব্াাংক 

ব্বস্থােো ও সমাত্বজর স্বার্িও সাংরেণ কত্বর ব্াাংক েতরচালো করত্বত হয়।  তৈ 

ব্াাংত্বকর দূঃসমত্বয় সাধারণ করৈাতার আতর্িক সহত্ব াতগতা কাম্ হয়, তত্বব 

ব্াাংত্বকর সামাতজক ৈায়বদ্ধতা ব্াাংক ব্বস্থােো ও েতরচালোর একটি অে্তম 

অেুষি হওয়াই স্বাভাতবক। 

 

প  পকাে তসদ্ধাত্বন্তর পেত্বে েতরচালো েষিৈত্বক তেয়িণকারী সাংস্থার তেয়ম ও 

তেতৈি ষ্ট সীমাবদ্ধতার মধ্ তৈত্বয়ই অে্াে্ অাংশীৈারী েত্বের স্বার্ি সাংরেণ কত্বর 

চলত্বত হয়। ইত্বচ্ছমত্বতা আগ্রাসী ব্াাংতকাং, অতত সম্প্রসারণ, অতত েুাঁ তক গ্রহণ 

এবাং স্বল্পত্বময়াৈী লে্ অজি ত্বে অতধক গুরুে প্রৈাে অত্বেক পেত্বেই ব্াাংক ও 

আতর্িক প্রততষ্ঠাত্বের জে্ েততকর প্রমাতণত হত্বয়ত্বে। প্রকৃতেত্বে স্বল্পকালীে 

লে্ অজি ত্বে আগ্রাসী ব্াাংতকাং অেরাত্বধর শাতমল। সুশাসত্বের সাংসৃ্কতত ও 

অেুশীলে ব্াাংতকাং খাত্বতর সাতবিক উন্নয়ত্বের সাত্বর্ সরাসতর সমৃ্পক্ত। েতরচালো 

েষিত্বৈর ৈাতয়েশীল ও তেয়মতাতিক তসদ্ধান্ত  গ্রহত্বণর অেুশীলে একটি ব্াাংক ও 

আতর্িক প্রততষ্ঠাত্বের সুশাসে প্রততষ্ঠার পেত্বে সবত্বচত্বয় অগ্রণী ভ‚তমকা রাত্বখ। 

উন্নয়েশীল পৈশগুত্বলাত্বত এমেতক অত্বেক উন্নত পৈত্বশও ব্াাংক সুশাসত্বের 
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অভাত্বব আতর্িক খাত বারবার েততর মুত্বখ েত্বিত্বে। এটি একটি সাতবিক সমস্া। 

সারা তবত্বশ্ব ব্াাংক সুশাসত্বের অভাব ও প্রত্বয়াজেীয়তা সাবিজেীেভাত্বব স্বীকৃত।  

 

বাাংলাত্বৈত্বশর ব্াাংতকাং খাত গত কত্বয়ক বেত্বর পবশ তকেু জটিল সমস্া কাটিত্বয় 

ভতবষ্ৎ ের্ চলার তেত্বৈি শো খুাঁজত্বে। আোতঃদৃতষ্টত্বত বতি মাে অবস্থার ভাল তৈক 

হত্বলা, আমরা ব্াাংক খাত্বতর সাতবিক েুাঁ তক ও বাস্তবতাগুত্বলা আত্বলাচোয় আেতে 

 া ভতবষ্ৎ তৈক তেত্বৈি শো খুত্বজ োওয়ার জে্ অত্ন্ত জরুরী। একর্া 

তেঃসত্বন্দত্বহ বলা  ায়, আমাত্বৈর অত্বেক সমস্ার সমাধাে লুতকত্বয় আত্বে সুশাসে 

প্রততষ্ঠার মাত্বে। েতরচালো েষিত্বৈর ৈাতয়েশীল আচরণ এবাং তুলোমুলক ভাল 

সুশাসে অেুশীলে পৈত্বশর তকেু ব্াাংত্বকর জে্ সফলতা বত্বয় এত্বেত্বে- া 

অে্ত্বৈর জে্ উৈাহরণ হত্বত োত্বর। খুব তেতৈি ষ্ট কত্বর বলা  ায়, েতরচালো 

েষিত্বৈর ৈাতয়েশীল, তেয়মতাতিক ও আমােতকারীসহ অে্াে্ অাংশীৈারী 

েত্বের স্বার্ি সাংরেণমূলক আচরণ ব্াাংতকাং খাত্বতর সমস্া সমাধাত্বের মত্বহৌষধ। 

 

একর্া ঠিক প , একৈল উত্বৈ্াক্তার প্রত্বচষ্টায় একটি ব্াাংক তার কা িক্রম শুরু 

কত্বর এবাং প্রার্তমকভাত্বব তাত্বৈর অত্বর্িই প্রততষ্ঠােটি তবকতশত হওয়ার সুত্ব াগ 

োয়। এরের ধীত্বর ধীত্বর একটি ব্াাংক পৈত্বশর ব্াতষ্টক ও সমতষ্টক উন্নয়ে ধারার 

সাত্বর্ সমৃ্পক্ত হত্বয়  ায়। এরকম একটি প্রতততষ্ঠত ব্াাংক পকাে ব্তক্ত বা 

ব্তক্তবত্বগির সম্পতত্ত েয়। বরাং পৈশ ও সাধারণ জেগত্বণর সম্পৈ। আর এ জে্ 

তবতভন্ন সময়, তবতভন্ন পৈত্বশ ব্াাংক ও আতর্িক প্রততষ্ঠােত্বক আতর্িক দূৈি শা পর্ত্বক 

বাাঁ চাত্বত সাধারণ  মােুষ প্রৈত্ত কত্বরর অর্ি ব্য় করার অসাংখ্ েতজর রত্বয়ত্বে। 

সরকারী বা পবসরকারী  াই পহাক প্রকৃতেত্বে ব্াাংত্বকর মাতলক পৈশ ও পৈত্বশর 

মােুষ। এ পেত্বে েতরচালো েষিত্বৈর সীতমত কা িেমতা ও তেয়িণমূলক 

আচরপণর প্রত্বয়াজেীয়তা পবাোত্বত ‘মাতলক’ বা ‘মাতলক েে’ েয়, ‘ব্াাংক 

উত্বৈ্াক্তা’ বা ‘ব্াাংক উত্বৈ্াক্তা েে’ শব্দগুত্বলা ব্বহার অতধকতর গ্রহণত্ব াগ্। 
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চতুর্ি অধ্ায় 

প্রকৃত মাতলকগত্বের স্বার্ি সাংরেত্বে ব্াাংক পেতৃেবলয় 
 

বাতণতজ্ক ব্াাংক  খে প্রর্ম স্থােে করা হয়, তখে স্বল্প সাংখ্ক উত্বৈ্াক্তা 

তাাঁ ত্বৈর েুাঁঃাঁ তজ তবতেত্বয়াত্বগর মাধ্ত্বম আত্মপ্রকাশ কত্বর র্াত্বকে এবাং এ সাংক্রান্ত 

েুাঁ তক গ্রহণ কত্বর র্াত্বকে। ব্াাংত্বকর আত্মপ্রকাশ একটি অর্িেীততত্বত শরীত্বরর 

রক্তোলীর সাত্বর্ একটি েতুে অি  ুক্ত করার শাতমল। সাং ুক্ত হবার সাত্বর্ সাত্বর্ 

অর্িেীততর এ অত্বি রক্তপ্রবাহ অর্বা ব্াাংত্বক আমােতকারীর অর্ি প্রবাহ শুরু 

হয়। অর্িাৎ েতুে তবতেত্বয়াগকারী ও েুাঁ তকগ্রহণকারীর সমৃ্পক্ততা র্ত্বট ব্াাংত্বকর 

সাত্বর্। সাত্বর্ সাত্বর্ সমীকরণ োত্বে  ায় এবাং আমােতকারীরা সাংখ্াগতরষ্ঠ 

মাতলক এ েতরণত হয়। আর উত্বৈ্াক্তাগণ বা েষিৈ সৈস্বৃন্দ হত্বয়  াে 

সাংখ্ালতর্ষ্ট মাতলকচক্র। সুতরাাং ব্াাংত্বকর প্রকৃত মাতলক বা সাংখ্াগতরষ্ঠ 

মাতলকগণ আর পকউ েে, সামতগ্রকভাত্বব আমােতকারীবৃন্দ। আর তাই সঠিক 

তবত্ববচোয় একটি ব্াাংকত্বক ব্তক্ত মাতলকাো বা সরকারী  মাতলকাো োম পৈয়া 

 ুতক্ত ুক্ত মত্বে হয় ো। ব্াাংক এর সাংখ্াগতরষ্ঠ মাতলক  তৈ সাধারণ 

আমােতকারীবৃন্দ হে, তাহত্বল প ত্বকাে ব্াাংত্বকর প্রকৃত মাতলক রাে। 

আমােতকারীরা মূলতঃ সরকারী বা পবসরকারী েে বরাং পৈত্বশর সাধারণ 

োগতরক। ব্াাংত্বকর পেত্বে ‘সরকারী’ বা ‘ব্তক্তমাতলকাোধীে’ শব্দগুত্বলার পর্ত্বক 

‘সরকারী খাত্বত েতরচাতলত ব্াাংক’ এবাং ‘ব্তক্তখাত্বত েতরচাতলত ব্াাংক’ 

োমগুত্বলা অতধকতর গ্রহণত্ব াগ্ মত্বে হয়। 

 

মাতলকাোর সাত্বর্ তসদ্ধান্ত গ্রহত্বণর তবষয়টি সরাসতর সমৃ্পক্ত। প ত্বহতু 

আমােতকারীত্বৈর অর্িাৎ সাংখ্াগতরষ্ঠ মাতলকগত্বণর স্বার্ি তাাঁ রা তেত্বজরা সরাসতর 

সাংরেণ করত্বত োত্বরো, তাই পকন্দ্রীয় ব্াাংত্বকর মাধ্ত্বম ব্াাংক বা আতর্িক 

প্রততষ্ঠােসমূহ কত্ব ারভাত্বব তেয়তিত হয়। ব্াাংকখাত্বতর তেয়িক তহত্বসত্বব পকন্দ্রীয় 
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ব্াাংত্বকর মূল ৈাতয়ে র্াত্বক আমােতকারীর অর্িাৎ সাংখ্াগতরষ্ঠ মাতলকবৃত্বন্দর স্বার্ি 

সাংরেণ। সাংখ্ালরু্ মাতলক েে অর্িাৎ পশয়ার পহাল্ডাররা েতরচালো েষিত্বৈর 

অাংশ তহত্বসত্বব তাত্বৈর স্বার্ি সাংরেত্বণর সুত্ব াগ োে, প ত্বহতু তাাঁ রাই সাধারণত 

সূচোকারী উত্বৈ্াক্তা এবাং সত্ববিাচ্চ েুাঁ তক গ্রহণকারী। তত্বব এত্বেত্বে েতরচালো 

েষিৈ সাংখ্াগতরষ্ঠ মাতলক েত্বের অর্িাৎ আমােতকারীবৃত্বন্দর স্বার্ি সাংরেত্বণর 

পেত্বে ৈাতয়েশীলতার েতরচয় পৈত্ববে এমেটাই আশা করা হয়। প্রকৃতেত্বে 

একটি ব্াাংত্বকর ৈীর্িকালীে স্বার্ি সাংরেণমূলক উত্বৈ্াগ, তেয়তিত েুাঁ তকগ্রহণ 

এবাং ৈে েতরচালো স্বাভাতবকভাত্বব প্রততষ্ঠাত্বের পশয়ারত্বহাল্ডার ও 

আমােতকারীত্বৈর স্বার্ি সাংরেত্বণ কাজ কত্বর। পকন্দ্রীয় ব্াাংত্বকর তেয়িত্বণ এবাং 

তত্ত ¡ঃাবধাত্বে েতরচালো েষিত্বৈর ৈাতয়েশীল আচরণ একটি ব্াাংত্বকর পটকসই 

তবকাত্বশ সবিাতধক গুরুেেূণি।  

 

“মাতলক”  শব্দটি একজে ব্তক্ত বা েেত্বক এমে একটি পবাধ প্রৈাে কত্বর  া 

তাাঁ র বা তাাঁ ত্বৈর তসদ্ধান্ত প্রণালী বা তাাঁ ত্বৈর কা িক্রমত্বক প্রভাতবত করত্বত োত্বর। এ 

পর্ত্বক অোকাতিত অতধকারত্ববাধ দতরী হত্বত োত্বর বা একজে ব্তক্ত বা েেত্বক 

পস্বচ্ছাচারী আচরণ করত্বত উিুদ্ধ করত্বত োত্বর। সরকাতর বা পবসরকারী, প  

খাত্বতই একটি বাতণতজ্ক ব্াাংক েতরচাতলত পহাক ো পকে, আমােতকারীর স্বার্ি 

সাংরেত্বণর তবষয়টিই সবসময় মূল লত্বে্র অতবত্বচ্ছৈ্ অাংশ। আর পসত্বেত্বে 

আমােতকারীর স্বার্ি সাংরেত্বণর ৈাতয়ে সামতগ্রকভাত্বব পকন্দ্রীয় ব্াাংক এবাং 

েতরচালো েষিত্বৈর। এ দুেত্বের ব্র্িতা বা ৈাতয়েশীল আচরত্বণর ব্ত্য় হত্বল 

ব্াাংক ব্বস্থােোর মাত্বে অতধক েুাঁ তক পেয়ার প্রবৃতত্ত জন্ম তেত্বত োত্বর এবাং 

ব্াাংত্বকর আতর্িক তস্থতত সাতবিকভাত্বব েততগ্রস্ত হত্বত োত্বর। মত্বে রাখা প্রত্বয়াজে 

প , ব্াাংতকাং খাত্বতর আতর্িক দুৈি শা শুধু আমােতকারী বা পশয়ার পহাল্ডারত্বৈর 

জে্ েততকর েয় বরাং ব্াাংক খাত্বতর মন্দা অর্িনেততক মন্দার জন্ম তৈত্বয় 

অতস্থততশীল অবস্থা দততর করত্বত োত্বর।  ুত্বগ  ুত্বগ এমেটি প্রমাতণত হত্বয়ত্বে। 
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বাতণতজ্ক ব্াাংতকাং খাত্বত ‘তপ্রতিোল এবাং এত্বজন্ট তত্ত’ প্রত্ব াজ্  া সাধারণত 

অে্াে্ বাতণতজ্ক প্রততষ্ঠাত্বের পেত্বে একরকম েয়।। ব্াাংক বা আতর্িক 

প্রততষ্ঠাত্বের ব্বস্থােো বা েতরচালো েদ্ধততও অে্াে্ বাতণতজ্ক প্রততষ্ঠাত্বের 

তুলোয় জটিল। পসত্বেত্বে ব্াাংকারগণ প্রকৃতেত্বে মাতলকচত্বক্রর (আমােতকারী 

ও উত্বৈ্াক্তা) এত্বজন্ট বা প্রতততেতধ। এ ধরত্বণর সম্পত্বকি র পেত্বে মাতলক েত্বের 

তেধিাতরত লে্ অজি ে বা সফলতা অজি ত্বের জে্ প্রতততেতধ তর্া এত্বজন্টত্বৈর 

ভূতমকা অত্ন্ত গুরুেেূণি।  

 

মাতলকাো সাংক্রান্ত পবাধ ব্াাংক ও আতর্িক প্রততষ্ঠাত্বের সুষু্ঠ ব্বস্থােো ও 

কা িক্রমত্বক প্রভাতবত কত্বর। েতরচালো েষিত্বৈর অতত মাতলকাোত্ববাধ কখেও 

কখেও তাাঁ ত্বৈরত্বক ব্াাংত্বকর দৈেতন্দে কা িক্রত্বম অ াতচত হস্তত্বেত্বে এ উৎসাহ 

তৈত্বত োত্বর। সাতবিকভাত্বব পকন্দ্রীয় ব্াাংত্বকর তেয়িণ ও তত্তা ¡বধাে ব্বস্থার মত্বধ্ 

েতরচালো েষিত্বৈর তেয়তিত আচরণ ব্াাংক সুশাসে এর মূল তৈক। তত্বব 

“মাতলকাোত্ববাধ” ব্াাংক ব্বস্থােো ও কমিকতি াত্বৈর মাত্বে ইততবাচক েতরবতি ে 

আত্বে। 

 

সাতবিকভাত্বব মাতলকচত্বক্রর (আমােতকারী ও পশয়ারত্বহাল্ডার) প্রতততেতধ তহত্বসত্বব 

তাাঁ ত্বৈর তেধিাতরত েীতত ও প্রণালীর বাস্তবায়ে কত্বর ব্াাংক ব্বস্থােো। পকন্দ্রীয় 

ব্াাংত্বকর আইেী কা াত্বমা এবাং কত্ব ার তেয়িত্বণর মাত্বে ব্াাংক ব্বস্থােো এ 

মাতলকচত্বক্রর স্বার্ি সাংরেণ এবাং লে্ অজি ত্বে সত্বচষ্ট হত্বব এমেটি কাম্। 

এত্বেত্বেও মাতলকাো সাংক্রান্ত তবভ্রাতন্ত ব্াাংকারত্বৈর আচরণত্বক প্রভাতবত করত্বত 

োত্বর। একজে ব্াাংকার  তৈ তাাঁ র চাকুরীজীবত্বের প্রর্ম তৈেই জােত্বত োত্বরে 

ব্াাংত্বকর শাখায় প  সাধারণ মােুষগুত্বলা সাতরবদ্ধভাত্বব প্রতততৈে টাকা জমা 

করত্বত আত্বসে বা টাকা উত্বত্তালে করত্বত আত্বসে তারাই প্রকৃতেত্বে 

প্রততষ্ঠাত্বের মাতলক, তখে তাাঁ ত্বৈর সাতবিক আচরণ এবাং পসবা প্রভাতবত হয়”। এ 
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ধরত্বণর পবাধ ব্াাংকার তর্া ব্াাংক ব্বস্থােোত্বক আমােতকারীত্বৈর স্বার্ি 

সাংরেত্বণ সত্বচষ্ট করার পেত্বে ভূতমকা রাত্বখ বত্বল মত্বে কতর  ।  

 

ব্াাংত্বকর েতরচালো এবাং ব্বস্থােো কা াত্বমাত্বত ব্াাংকারবৃত্বন্দর কা িপ্রণালী 

এবাং কমিৈেতা অত্ন্ত গুরুেেূণি। প্রততষ্ঠাত্বের ৈীর্িকালীে লে্ত্বক সামত্বে 

পরত্বখ তেধিাতরত েীতত ও পকৌশত্বলর আওতায় ব্াাংক ব্বস্থােো মাতলকচত্বক্রর 

স্বার্ি সাংরেণ করার কর্া। পসত্বেত্বে ব্াাংক ব্বস্থােো বা ব্াাংকারবৃন্ৈ কার 

লে্ অজি ে বা স্বার্ি সাংরেত্বণ কাজ করত্বব? প্রকৃতেত্বে সাংখ্াগুরু মাতলকেে 

তহত্বসত্বব ব্াাংক ব্বস্থােো তর্া ব্াাংকাররা আমােতকারীত্বৈরই প্রতততেতধ  তৈও 

তারা মূলতঃ পকন্দ্রীয় ব্াাংক ও েতরচালো েষিত্বৈর তেয়িে ও েীততর মত্বধ্ 

ব্াাংক েতরচালো বা ব্বস্থােো কত্বর র্াত্বক। পকন্দ্রীয় ব্াাংত্বকর আইে ও 

তত্ত ¡ঃাবধাে কা াত্বমা আমােতকারীত্বৈর স্বার্িত্বকতন্দ্রকই হত্বয় র্াত্বক। পসত্বেত্বে 

ব্াাংক ব্বস্থােোত্বক েতরচালো েষিত্বৈর সাত্বর্ সমিত্বয়র মাধ্ত্বম সাংতেষ্ট 

আমােতকারীত্বৈর স্বার্ি সাংরেত্বণ সত্বচষ্ট হত্বত হয় ।  

 

ব্াাংক েতরচালোয় কাতিত েতরত্ববশ দতরী করত্বত ব্াাংত্বকর শীষি পেতৃত্বের 

ভূতমকা অেস্বীকা ি। ব্াাংত্বকর শীষি পেতৃত্বে কারা?  েতরচালো েষিৈ োতক ব্াাংক 

এর শীষি ব্বস্থােো? প্রকৃতেত্বে েতরচালো েষিৈ বা একটি বাতণতজ্ক ব্াাংত্বকর 

শীষি ব্বস্থােো এককভাত্বব একটি ব্াাংক েতরচালো করত্বত োত্বর ো। এটি 

তাাঁ ত্বৈর একটি সমতিত পেতৃেবলয় বা পেতৃেচক্র।  

 

পকন্দ্রীয় ব্াাংত্বকর সুতেতৈি ষ্ট আইে ও তত্ত।বধাে কা াত্বমার মাত্বেও েতরচালো 

েষিৈ বা ব্াাংক ব্বস্থােোর ব্র্িতায় আমােতকারীত্বৈর স্বার্ি মারাত্মকভাত্বব 

েততগ্রস্ত হত্বয় র্াত্বক। ব্াাংক ব্বস্থােো এবাং েতরচালো েষিৈ সাতবিকভাত্বব 

প্রততষ্ঠাত্বের উন্নয়ত্বে কাজ করত্বলও তাাঁ ত্বৈর কাত্বজর পেে বা সীমাো পকন্দ্রীয় 

ব্াাংত্বকর আইেী কা াত্বমার মাত্বে তেধিাতরত র্াত্বক। ব্াাংক ব্বস্থােোর সাত্বর্ 
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েতরেূরক ও সহত্ব াতগতামূলক আচরত্বের মাত্বেও েতরচালো েষিত্বৈর তেজস্ব 

কা ি সীমাো কত্ব ারভাত্বব োলে করার মাত্বেই ব্াাংত্বকর ৈীর্িকালীে সফলতা 

লুকাতয়ত। এ দুেত্বের অর্িাৎ েতরচালো েষিৈ ও ব্াাংক ব্বস্থােোর 

সমিয়হীেতাও েততকর ফল বত্বয় আত্বে। দুবিল েতরচালো েষিত্বৈর সুত্ব াত্বগ 

ব্াাংক ব্বস্থােো পস্বচ্ছাচারী আচরণ করত্বত োত্বর। সুতরাাং ব্াাংক েতরচালোয় 

এ দুেত্বের একান্ত সহত্ব াতগতা এবাং তেয়তিত আচরণ অত্ন্ত জরুরী। 

 

সাতবিকভাত্বব একটি বাতণতজ্ক ব্াাংত্বক েতরচালো েষিৈ ও শীষি ব্বস্থােো হত্বলা 

প্রততষ্ঠাত্বের শীষি পেতৃেচক্র  ারা তেত্বজত্বৈর মাত্বে আইে ও আৈশিগত তেধিাতরত 

দূরে বজায় পরত্বখ সমিত্বয়র মাধ্ত্বম সফলভাত্বব ব্াাংক েতরচালো করত্বব এবাং 

আমােতকারীত্বৈর স্বার্ি সাংরেত্বণ সত্বচষ্ট হত্বব । 
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েঞ্চম অধ্ায় 

ব্াাংক ব্বস্থােোয় অতধকারত্ববাধ 
 

ব্াাংক ব্াবস্থােো বা ব্াাংকাররা মাতলকচত্বক্রর (আমােতকারী ও 

পশয়ারত্বহাল্ডার) এত্বজন্ট বা প্রতততেতধ, আর প্রতততেতধ বা এত্বজন্টত্বৈর মাধ্ত্বম 

প্রকৃত মাতলত্বকর েীততর বাস্তবায়ে ও লে্ অজি ে পবশ তকেু তবষত্বয়র উের 

তেভি র কত্বর এবাং এর সফলতার পেেত্বে অে্াে্ অাংশীৈারী েত্বেরও ভূতমকার 

প্রত্বয়াজে হয়। এত্বজন্ট বা প্রতততেতধর মাত্বে এত্বকবাত্বর প্রকৃত মাতলত্বকর ে্ায় 

ৈাতয়েশীল আচরণ এবাং অতধকারত্ববাত্বধর প্রত্বয়াগ সহজসাধ্ েয়। অর্িনেততক 

কমিকাে এবাং সামাতজক আচরণতবতধর ে িাত্বলাচো করত্বল সহত্বজই তা সবার 

পচাত্বখ ধরা েিত্বত োত্বর। 

 

উত্তরাঞ্চত্বলর একটি পোট্ট শহত্বরর এক পক্রতা রাত ৈশটার তৈত্বক োিার 

পৈাকাত্বের উত্বেত্বশ্ একটি স্বল্প মূত্বল্র সাধারণ েণ্ তকেত্বত পবর হত্বলে। 

ভাবতেত্বলে পৈাকােগুত্বলা পবাধহয় বন্ধ হত্বয় পগত্বে। সাধারণতঃ হত্বয়  ায়। 

পৈখত্বলে আসত্বলও বন্ধ হত্বয় পগত্বে। হ াৎ পৈখত্বলে এক পৈাকােৈার পৈাকাে 

বন্ধ কত্বর তরক্সায় উত্ব ত্বেে মাে। পক্রতা তাত্বক অেুত্বরাধ করত্বলে েণ্টি পৈয়া 

 ায় তকো! পৈাকােৈার তরক্সা পর্ত্বক পেত্বম পৈাকাে খুত্বল ( া সময় সাত্বেে) 

শুধুমাে ৫ টাকার েণ্টি তবক্রয় করত্বলে। পকে? এটি তক শুধুমাে একটি মােতবক 

আচরণ োতক ৈীর্িকালীে ব্বসাতয়ক আচরত্বণর সাত্বর্ সম্পতকি ত? ঐ পৈাকােৈার 

আসত্বল পৈাকাত্বের মাতলক এবাং তাাঁ র আচরণত্বক তততে প্রততষ্ঠাত্বের বাতণতজ্ক 

স্বাত্বর্ির সাত্বর্ সমৃ্পক্ত করত্বত পেত্বরত্বেে  া তার তেত্বজর স্বাত্বর্ির পর্ত্বক আলাৈা 

েয়।  

 

তিতীয় তৈে একই র্টোর েুেরাবৃতত্ত র্টত্বলা অে্ একটি একই ধরত্বের েত্বণ্র 

পৈাকাত্বে। পৈাকােৈার পৈাকােটা বন্ধ করতেত্বলে মাে। তকন্তু আজ পক্রতার 
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অেুত্বরাত্বধ পৈাকােৈার জাোত্বলে ১০ টার েত্বর তবক্রয় বন্ধ। কাল আসত্ববে। 

পক্রতা অবাক হত্বলে ো বরাং পৈাকাে মাতলক ো র্াকত্বল এমেটিই হয় পভত্বব 

তবষয়টি পমত্বে তেত্বলে 

 

তৃতীয় তৈে এমে র্টোর হুবহু েুেরাবৃতত্ত র্টত্বলা - শুধুমাে েত্বণ্র পৈাকাে এবাং 

পৈাকােৈার তভন্ন। পক্রতা অেুত্বরাধ করত্বতই পৈাকােৈার তরক্সা পর্ত্বক পেত্বম 

পৈাকাে খুত্বল ৫ টাকার েণ্টি তবক্রয় করত্বলে। পক্রতা পভত্ববতেত্বলে, পৈাকাত্বের 

মাতলক হত্ববে। তকন্তু অবাক ব্াোর, তততে পৈাকাত্বের কমিচারী। তত্বব আচরত্বণ 

পৈাকাত্বের প্রতত অতধকার এবাং ৈাতয়েত্ববাধ স্পষ্ট। অবশ্ই পকাে ো পকাে 

পপ্ররণার উৎস পর্ত্বক কমিচারীটির মাত্বে এত্বহে অতধকার ও ৈাতয়েত্ববাধ এর জন্ম 

হত্বয়ত্বে  া তার আচরণত্বক প্রভাতবত কত্বরত্বে। অর্িাৎ এত্বজন্ট বা প্রতততেতধ 

কখত্বো তপ্রতিোল হয় ো তত্বব তাাঁ র/ তাাঁ ত্বৈর মত্বতা অতধকার আর ৈাতয়েত্ববাধ 

প্রৈশিে করত্বত োত্বর/ োত্বরে । 

 

একটি বাতণতজ্ক ব্াাংত্বকর েতরচালোয় ব্াাংকারত্বৈর মাত্বে এত্বহে অতধকার ও 

ৈাতয়েত্ববাধ এর তবকাশ এর তবকল্প োই। ব্াাংত্বকর প্রতত ‘অতধকারত্ববাধ’ (Feeling 

of Ownership) একটি অত্ন্ত জরুরী পেতৃেগুণ  া পর্ত্বক ৈাতয়েত্ববাত্বধর জন্ম 

হয় এবাং ব্াাংকার তর্া ব্াাংক ব্বস্থােো আমােতকারী এবাং উত্বৈ্াক্তাত্বৈর 

স্বার্র্ সাংরেত্বণ সত্বচষ্ট হয়। একজে ব্াাংক ম্াত্বেজাত্বরর েুাঁ তক ব্বস্থােো 

সাংক্রান্ত আচরণ তাাঁ র ৈাতয়ে ও অতধকারত্ববাধত্বক সাংজ্ঞাতয়ত করত্বত োত্বর। 

আমার দুটি তহতবল ব্বস্থােোর উৈাহরণ পসত্বেত্বে তুলেীয় হত্বত োত্বর।  

 

আতম দুটি ১০ লে টাকার অর্ি তহতবল এর পৈখভাল করতে  া আমার আত্বয়র 

একটি উৎস। প্রর্ম তহতবলটা সমূ্পণি আমার। তকন্ত তিতীয় তহতবলটা আমার 

বনু্ধর অর্ি। েতরচালোকারী তহত্বসত্বব লভ্াাংশ সমােভাত্বব বন্টে হত্বয় র্াত্বক। হ াৎ 

একটি েুাঁ তকেূণি তবতেত্বয়াত্বগর সুত্ব াগ পেলাম। তত্বব সময় অেুকুত্বল র্াকত্বল লাভ 
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তিগুণ বা ততেগুণ হত্বত োত্বর। পকাে তহতবলটি ব্বহার করত্ববা? বনু্ধর অর্ি এই 

েুাঁ তকেূণি তবতেত্বয়াত্বগ ব্বহার করত্বল  তৈ েুাঁতজ েততগ্রস্ত হয়, তত্বব আমার তসদ্ধান্ত 

তার কাত্বে তক গ্রহণত্ব াগ্ হত্বব? হয়ত্বতাবা ো । বনু্ধর অত্বর্ি এমে েুাঁ তক পেয়া 

ঠিক হত্বব ো। সুতরাাং তেত্বজর অর্ি তবতেত্বয়াগ করলাম । এটাই পবাধহয় ৈাতয়েশীল 

আচরণ হবার কর্া।  তৈ বনু্ধত্বক পবাোত্বো ো  ায় তত্বব আমােতকারী আেোর 

অতধক েুাঁ তকেূণি তবতেত্বয়াত্বগর তসদ্ধান্ত বা অত্ব ৌতক্তক েুাঁ তকেূণি কা িক্রমত্বক 

স্বাভাতবকভাত্বব গ্রহণ করার পকাে প ৌতক্তকতা োই। বরাং আমােতকারীর অর্ি 

েুাঁ তকেূণি তবতেত্বয়াত্বগর পেত্বে ব্বহাত্বর সত্ববিাচ্চ সতকি তা অবলম্বে প্রত্বয়াজে।  

 

অতধকারত্ববাধ ব্াাংক ও আতর্িক প্রততষ্ঠাত্বে মূল তসদ্ধান্ত গ্রহণ প্রতক্রয়াত্বক প্রভাতবত 

কত্বর। ঋণ গ্রহীতা তেবিাচে এবাং ঋণ েতরত্বশাধ ব্াবস্থােো ব্াাংতকাং কা িক্রত্বমর 

অত্ন্ত জরুরী উোৈাে। ভুল ঋণগ্রহীতা তেবিাচে ঋত্বণর গুণগত মােত্বক েুন্ন 

কত্বর এবাং ঋণ েতরত্বশাধ কা িক্রম ব্াহত হয়। এত্বেত্বে ব্র্িতার ফত্বল একটি 

ব্াাংক ও আতর্িক প্রততষ্ঠাে বন্ধও হত্বয় প ত্বত োত্বর  া মাতলকচক্র এবাং 

অর্িেীততর জে্ অত্ন্ত েততকর হত্বয় র্াত্বক । এত্বেত্বে মাতলক এবাং প্রতততেতধ 

তহত্বসত্বব আচরত্বণর তভন্নতা হওয়া অত্ব ৌতক্তক েয়।  

 

একজে ব্াাংক ম্াত্বেজার তার প্রততত্ববশীত্বক ৫ লে টাকা ঋণ তৈত্বয়ত্বেে, এ 

মাত্বসই  ার লভ্াাংশ ও একটি তকতস্ত পশাধ কত্বর পৈয়ার কর্া। অে্ এক 

ভাগ্বাে প্রততত্ববশী অবশ্ ম্াত্বেজাত্বরর মাধ্ত্বম ব্াাংক পর্ত্বকই ৫ লে টাকার 

ঋণ পেত্বয়ত্বেে। ১০ শতাাংশ সুত্বৈ। দুজেই সময়মত ঋণ েতরত্বশাধ করত্বেে ো বা 

করত্বত ব্র্ি হত্বচ্ছে। ব্াাংক ম্াত্বেজাত্বরর আচরণ দুই পেত্বে তক এক রকম? 

একরকম আচরে হওয়াটা আৈশিগতভাত্বব সঠিক। তকন্তু এমেটি হওয়া সহজ েয়। 

কারণ তপ্রতিোল এবাং এত্বজন্ট এর আচরণ এক হবার কর্া েয়। তপ্রতিোল 

তহত্বসত্বব ম্াত্বেজার সাত্বহব পকাে সীমা মােত্বেে ো এবাং সত্ববিাচ্চ পচষ্টা চাতলত্বয় 

 াত্বচ্ছে প্রততত্ববশীর কাে পর্ত্বক ৫ লে টাকা আৈায় করার জে্ । ইত্বতামত্বধ্ 
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তাত্বৈর সম্পকি  খারাে হত্বয়ত্বে। কারণ এত্বত ম্াত্বেজার সাত্বহত্ববর স্বার্ি েুন্ন 

হত্বয়ত্বে, অত্ন্ত স্বাভাতবক আচরণ।  তকন্তু অে্ পেত্বে আইেী কা াত্বমার মাত্বে 

অর্ি আৈাত্বয়র চাে প্রত্বয়াত্বগর পেত্বে একই রকম প্রত্বচষ্টার আগ্রহ অেুভব 

করত্বেে ো ম্াত্বেজার সাত্বহব। ব্াাংত্বকর স্বার্ি ঠিক তেত্বজর স্বার্ি হত্বয় ম্াত্বেজার 

সাত্বহত্ববর আচরণত্বক প্রভাতবত করত্বে ো”। তবষ টি সব পেত্বে হয়ত্বতা এক 

রকম েয়। আর এত্বজন্ট একবাত্বর তপ্রতিোল হত্বত োত্বর ো তত্বব এত্বজন্ট 

তপ্রতিোত্বলর কাোকাতে প ত্বত োত্বর আচরত্বণর তৈক পর্ত্বক। আর এত্বহে 

ৈাতয়েশীল আচরত্বণর জন্ম হয় অতধকারত্ববাধ পর্ত্বক। ব্াাংত্বকর তহতবল সাংরেণ 

ও ব্বস্থােোয় অতধকারত্ববাধ ব্াাংকারত্বৈর অত্ন্ত জরুরী একটি পেতৃেগুণ এবাং 

প্রততষ্ঠাত্বের সাফত্বল্র গুরুেেূণি উোৈাে। তত্বব এধরত্বের পেতৃত্বের তবকাশ ও 

অেুকুল েতরত্ববশ দতরীত্বত ব্াাংক ব্বস্থােো তর্া ব্াাংকারত্বৈর  ত্বর্ষ্ট আইেী, 

সামাতজক ও আতর্িক পপ্ররণা তেতিত করার প্রত্বয়াজে আত্বে। এ পেত্বে ব্াাংত্বকর 

সকল অাংশীৈারী েত্বের  ভূতমকা একান্ত কাম্।  

 

প্রকৃতেত্বে, একটি আতর্িক প্রততষ্ঠাে পর্ত্বক ঋণ প্রৈাত্বের ের সাাতবিক 

সহত্ব াতগতা প্রৈাত্বের োশাোতশ ঋণগ্রহণকারীর উের ততে ধরত্বণর চাে প্রত্বয়াগ 

করার প্রত্বয়াজে হয়। প্রর্মতঃ প্রাততষ্ঠতেক; তিতীয়তঃ আইেী; তৃতীয়তঃ 

সামাতজক। ব্াাংকারত্বৈর মাত্বে প্রাততষ্ঠাতেক অতধকারত্ববাধ তাাঁ ত্বৈরত্বক মাতলত্বকর 

ে্ায় আচরত্বণ সত্বচষ্ট কত্বর এবাং ঋণ েতরত্বশাত্বধ প্রত্বয়াজেীয় চাে অব্াহত 

রাখত্বত উৎসাতহত কত্বর। তত্বব ঋণগ্রহীতা তেবিাচত্বে ব্াাংকারত্বৈর প  ৈাতয়েোলে 

করত্বত হয় পসত্বেত্বে শতভাগ সাফল্ আশা করা  ায় ো। প ত্বকাে ব্াাংক বা 

আতর্িক প্রততষ্ঠাত্বে ঋণগ্রহীতা তেবিাচত্বে ভুল হত্বত োত্বর অবশ্ই স্বল্প েতরসত্বর। 

পসত্বেত্বে সবসময় তা ব্াাংক বা আতর্িক প্রততষ্ঠাত্বের জে্ বি সমস্া হত্বয় 

ৈাাঁ িায় ো। আইত্বের  ত্বর্ষ্ট প্রত্বয়াগ র্াকত্বল ব্াাংত্বকর জে্ এধরত্বের সমস্া 

কাটিত্বয় ও া  কঠিে েয়। আইে প্রত্বয়াত্বগর দুবিলতা শুধুমাে ভুল ঋেগ্রহীতাত্বক 
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ঋে পফরত ো তৈত্বত উৎসাতহত কত্বর ো, বরাং অত্বেক পেত্বে ভাত্বলা 

ঋেগ্রহীতাত্বক ঋে পফরত তৈত্বত তেরুৎসাতহত করত্বত োত্বর। 

 

ঋণগ্রহীতার মাত্বে অবশ্ই আইত্বের প্রতত প্রত্বয়াজেীয় শ্রদ্ধা ও ভীততর প্রত্বয়াজে 

আত্বে। ঋণ েতরত্বশাধ ো করপলও আইত্বের হাত পর্ত্বক পরহাই োওয়া  ায়” -

এমে পবাধ ইচ্ছাকৃত ঋণত্বখলােীত্বৈর উৎসাতহত কত্বর এবাং ব্াাংত্বক ঋণ কা িক্রম 

এর ৈেতার উের প্রভাব পফত্বল। সুতরাাং আইত্বের  ত্বর্ষ্ট প্রত্বয়াত্বগর তবকল্প 

পেই। ইচ্ছাকৃত ঋণত্বখলােী এবাং অবস্থার েতরত্বপ্রতেত্বত প  সমস্ত ঋণগ্রহীতা ঋণ 

পফরত তৈত্বত োত্বরে ো- এ দুেেত্বক একভাত্বব পৈখার সুত্ব াগ পেই। 

তাৎেতেকভাত্বব  ারা  ুতক্ত ুক্ত কারত্বে ঋণ পফরৎ তৈত্বত োরত্বেে ো তাাঁ ত্বৈরত্বক 

প মে সহত্ব াগীতার প্রত্বয়াজে আত্বে,  ারা ইচ্ছাকৃত ঋণ পফরৎ পৈে ো তাত্বৈর 

তবরূত্বদ্ধ সহত্বজ আইতে ব্বস্থা পেয়া  ায় এমে েতরত্ববশ ও ব্বস্থা র্াকা 

প্রত্বয়াজে। সামাতজক চাে ইচ্ছাকৃত ঋণত্বখলােীত্বৈর সামাতজকভাত্বব পহেস্তা 

করার েতরত্ববশ দততর কত্বর  ার ফত্বল ব্াাংত্বকর ঋণ আৈায় সহজতর হয়। 

ব্াাংকারত্বৈর পেতৃেগুত্বণর তবকাত্বশ ও তাাঁ র সুষু্ঠ ব্বহাত্বরর জে্ এধরত্বের আইতে 

ও সামাতজক সহত্ব াগীতা অত্ন্ত জরুরী। 
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ষষ্ঠ অধ্ায় 

ব্াাংক খাত্বত তেয়তিত প্রবৃতদ্ধ লে্ 
 

প্রবৃতদ্ধ লে্ তেধিারণ এবাং তার সাত্বর্ সিততেূণি েীতত ও পকৌশল প্রণয়ে 

েতরচালো েষিত্বৈর মূল কা িক্রত্বমর অাংশ। আর তার বাস্তবায়ে করার ৈাতয়ে 

অেিণ করা হয় ব্াাংক ব্বস্থােোর উের। ব্াাংক ব্বস্থােো কা িক্রম তেধিারণ ও 

েুাঁ তক ব্বস্থােোর মাধ্ত্বম েতরচালো েষিত্বৈর তেধিাতরত লে্ অজি ত্বে সত্বচষ্ট হয়। 

েতরচালো েষিত্বৈর লে্ ও তসদ্ধান্ত ব্াাংক ব্বস্থােোর কা িক্রম ও েুাঁ তক 

প্রণালীত্বক প্রভাতবত কত্বর তত্বব এত্বেত্বে লে্ পকৌশত্বলর সময়কাল অত্ন্ত 

গুরুেেূণি। স্বল্পকালীে লে্ এবাং পকৌশল তেধিারণ অত্বেক পেত্বেই একটি ব্াাংক 

বা আতর্িক প্রততষ্ঠাত্বের পটকসই বাতণতজ্ক প্রবৃতদ্ধর অন্তরায় হত্বত োত্বর। 

আৈশিগতভাত্বব ৈীর্িকালীে লে্ত্বক সামত্বে পরত্বখ এবাং সমত্বয়ােত্ব াগী পকৌশল 

তেধিারত্বণর মাধ্ত্বম একটি ব্াাংত্বকর শীষি (েতরচালো েষিৈ ও ব্াাংক শীষি 

ব্বস্থােো) পেতৃেচক্র প্রবৃতদ্ধ অজি ত্বে কাজ করত্বব। ৈীর্িকালীে লে্ত্বক পভত্বি 

স্বল্পকালীে লে্ তেধিারণ করা প ত্বত োত্বর। এবাং সমত্বয়র সাত্বর্ সিতত পরত্বখ 

পকৌশলগত েতরবতি ে ও েতরমাজি ে হত্বত োত্বর এমেতক ৈীর্িকালীে লত্বে্রও 

 ুতক্তেূণি সমিয় হত্বত োত্বর।  

 

স্বল্পকালীে লে্ ও পকৌশল তেধিারণ ও বাস্তবায়ত্বের প ৌতক্তকতা এবাং উৎসাত্বহর 

কারণ তক হত্বত োত্বর? একটি কারণ হত্বত োত্বর, েতরচালো েষিৈ বা ব্াাংত্বকর 

শীষি ব্বস্থােোর মত্বধ্ তেত্বজত্বৈর অবস্থােকালীে সমত্বয় অতধক প্রবৃতদ্ধ অজি ত্বের 

প্রত্বচষ্টা বা প্রবণতা । আোত দৃতষ্টত্বত এর পকাে েততকর প্রভাব েতরলতেত ো 

হত্বলও প্রকৃতেত্বে এধরত্বের প্রবণতা সাতবিক পটকসই প্রবৃতদ্ধর জে্ েততকর 
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হত্বত োত্বর। তত্বব ৈীর্িকালীে লত্বে্র অাংশ তহত্বসত্বব প  পকাে েতরচালো েষিৈ 

বা শীষি ব্বস্থােোর স্বল্পকালীে লে্ ও পকৌশল স্বাভাতবক ভাত্ববই  ুতক্তেূণি।  

বতি মাে প্রততত্ব াতগতামূলক বাতণতজ্ক েতরত্ববত্বশ ব্াাংকগুত্বলাত্বত সমসামতয়ক 

মুোফা ধত্বর রাখা কঠিে হত্বচ্ছ। ব্য় সাংত্বকাচে বা অতধক আয় এর জে্ কাত্বজর 

ব্াতপ্ত বা েতরচালে আয় বািাত্বোর মাধ্ত্বম প্রবৃতদ্ধ বািাত্বোর সুত্ব াগ হত্বত োত্বর। 

তত্বব সাম্প্রততক বেরগুত্বলাত্বত ব্াাংক ও আতর্িক প্রততষ্ঠাত্বে ব্য় সাংত্বকাচে কঠিে 

হত্বয় ৈাতিত্বয়ত্বে। তবত্বশষত ২০০৮-২০০৯ এর তবশ্ব ও আতর্িক মন্দা েরবতী 

সমত্বয় পকন্দ্রীয় ব্াাংত্বকর েতরোলে েীততর প  েতরবতি ে র্ত্বটত্বে, তার ফত্বল 

ব্াাংকগুত্বলাত্বত  েতরচালে প্রতক্রয়ায় বহুলাাংত্বশ েতরবতি ে এত্বসত্বে এবাং ব্য় এর 

পবাো উত্বেখত্ব াগ্ হাত্বর পবত্বিত্বে। ব্ত্বয়র কারণ মূলতঃ পকন্দ্রীয় ব্াাংত্বকর 

েতুে েতুে আইত্বের প্রত্বয়াগ, প্রততত্ববৈে উেস্থােোর তেত্বৈি শো, এ সাংক্রান্ত 

প্রত্বয়াজেীয় পলাকবল তেত্বয়াগ এবাং প্রতশেণ ইত্াতৈ  া পর্ত্বক ব্াাংকগুত্বলার 

দূত্বর র্াকার পকাে সুত্ব াগ পেই। প্রকৃতেত্বে ব্াাংত্বকর েতরচালে ব্য় পবত্বি 

চত্বলত্বে। এটি এখেকার সাবিজেীে প্রবণতা। একারত্বণ প্রবৃতদ্ধর বতি মাে অবস্থা ধত্বর 

রাখত্বতই ব্াাংকগুত্বলা তহমতশম খাত্বচ্ছ তবশ্বব্ােী। এধরত্বের েতরতস্থতত ব্াাংক 

ব্বস্থােোর উের েতুে চাে সৃতষ্ট কত্বর চত্বলত্বে।  

 

এত্বেত্বে আর একটি উত্বেখত্ব াগ্ সাংত্ব াজে হত্বলা ব্াাংতকাং খাত্বত অেরাধ 

প্রবণতার বৃতদ্ধ প খাত্বে মাতে লোতরাং সাংক্রান্ত অেরাধ অত্বেক পবতশ গুরুে 

োত্বচ্ছ। ফলশ্রæততত্বত পকন্দ্রীয় ব্াাংক এবাং মাতে লোতরাং প্রততত্বরাধ সাংস্থার 

মাধ্ত্বম সারা তবত্বশ্ব ব্াাংকগুত্বলাত্বত েজরৈারী বািাত্বো হত্বচ্ছ এবাং আইে 

েতরোলে ও বাস্তবায়ে প্রতক্রয়া আত্বরা দৃঢ় করা হত্বচ্ছ। এ েতরবততি ত েতরতস্থততর 

ফত্বলও ব্াাংকগুত্বলার েতরচালে ব্য় পবত্বিই চত্বলত্বে। প্রকৃতেত্বে ব্াাংতকাং 

ব্বসা অব্াহত রাখার জে্ এ মুহুত্বতি  এর পকাে তবকল্প হয়ত্বতা পেই।  
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আতর্িক অতেয়ম প মে মাতে লোতরাং সাংক্রান্ত েৈত্বেে গ্রহত্বণর পেত্বে পেতৃে 

চক্রত্বক   ত্বর্ষ্ট পপ্ররণা পৈয়া অত্ন্ত কঠিে। তবত্বশষতঃ এ সাংক্রান্ত ব্য় 

েতরচালো েষিত্বৈর  ৈীর্িকালীে স্বার্ি তর্া প্রততষ্ঠাত্বের স্বাত্বর্ির সাত্বর্ সমৃ্পক্ত 

হত্বলও সাধারণত েতরচালো েষিৈ এ জাতী  ব্য় খাত্বতর সাত্বর্ সহমত পোষণ 

করত্বত প্রায়শঃই তিধা কত্বর র্াত্বকে। এ ধরত্বণর ব্য় ব্াাংত্বকর শীষি ব্বস্থােোর 

জে্ও তেরুৎসাত্বহর কারণ হত্বত োত্বর। পকেো তার পকাে দৃশ্মাে ফলাফল 

স্বল্পকালীে সমত্বয় পৈখা  ায় ো বা প্রভাব সরাসতর পচাত্বখ েত্বি ো। প্রায়শঃই 

মাতে লোতরাং তবষয়ক ব্বস্থােো ও ব্ত্বয়র পেত্বে ব্াাংক পেতৃত্বের  ত্বর্ষ্ট 

ইততবাচক মত্বোভাব েতরলতেত হয় ো। এটি সারাতবত্বশ্বর ব্াাংক খাত্বতর একটি 

সমস্া। প্রকৃতেত্বে বতি মাে সমত্বয় ব্াাংতকাং েতরচালো তবত্বশষতঃ দবত্বৈতশক 

বাতণত্বজ্ পসবা প্রৈাে করত্বত হত্বল এ ধরত্বণর ব্য়ভার পর্ত্বক মুক্ত হবার সুত্ব াগ 

পেই, বরাং ৈীর্িকালীে েতরকল্পোর আওতায় পকন্দ্রীয় ব্াাংত্বকর েতরোলে েীতত 

অেুসরত্বণর মাধ্ত্বমই এ সাংক্রান্ত েুাঁ তক কমাত্বো সম্ভব।  

 

সমত্বয়র সাত্বর্ সাত্বর্ ব্াাংক খাত্বত েতরবততি ত প্রততত্ব াতগতা ও েতরোলে ব্বস্থায় 

ব্াাংক খাত্বত মুোফার হার অব্াহত রাখা কঠিে হত্বয়ত্বে।  র্া র্ দুরৈতশিতার 

অভাত্বব তবত্বশ্বর অত্বেক বি বি ব্াাংকও এ েতরতস্থততত্বত েততর মুত্বখামুতখ 

হত্বয়ত্বে এবাং হত্বচ্ছ। আবার অত্বেক পেত্বেই এ অবস্থা পমাকাতবলায় পেতৃেবলয় 

বা পেতৃেচত্বক্রর দূরৈতশিতা গুরুেেূণি ভুতমকা পরত্বখত্বে। এ অবস্থায়, হ াৎ প্রবৃতদ্ধ 

লত্বে্র উের চাে ো বাতিত্বয় তর্্প্র ুতক্ততভতত্তক পসবার প্রচলে ও 

আধুতেকায়ে ব্াাংতকাং খাত্বতর জে্ লাভজেক পকৌশল প্রমাতণত হত্বয়ত্বে। এ 

ধরত্বণর বি েতরবতি ে ও েতরবধিে স্বল্পকালীে প্রবৃতদ্ধ লে্ত্বক ব্াহত কত্বরত্বে 

স্বাভাতবক ভাত্ববই, তত্বব ৈীর্িকালীে ও পটকসই প্রবৃতদ্ধ অজি ত্বের েত্বর্ গুরুেেূণি 

ভুতমকা পরত্বখত্বে এবাং রাখত্বে। তবত্বশষতঃ তর্্প্র ুতক্ত তভতত্তক েতরবতি ে ব্য় 

সাত্বেে ও প্রকৃত ফলাফল সময়সাত্বেে। এমেতক অত্বেক পেত্বে তা েতরচালো 

েষিত্বৈর কাত্বে আকষিণীয় হয় ো। তত্বব প্রকৃত ও সুত্ব াগ্ পেতৃেচক্র এত্বহে 
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ৈীর্িকালীে প্রতক্রয়ার মাধ্ত্বমই একটি ব্াাংত্বকর পটকসই প্রবৃতদ্ধ তেতিত কত্বর 

র্াত্বক । 

 

অতধক েতরচালে ব্য়ভার এবাং পটকসই প্রবৃতদ্ধর তভতত্তস্থােে ব্াাংত্বকর শীষি 

ব্বস্থােোর জে্ তেরুৎসাহমূলক হত্বত োত্বর। এর ফত্বল স্বল্পকালীে প্রবৃতদ্ধ 

অজি ত্বের লে্ ব্াহত হয় এবাং অত্বেক পেত্বে পকাে পকাে দৃশ্মাে েতরবতি ে/ 

ফলাফল েতরলতেত হয় ো। অবশ্ই এধরত্বণর অত্বেক েৈত্বেে ব্াাংত্বকর 

পটকসই প্রবৃতদ্ধর জে্ কাতিত, কখত্বো কখত্বো অতত জরুরী। পসত্বেত্বে শুধুমাে 

প্রবৃতদ্ধ হার তৈত্বয় ব্াাংক ব্বস্থােোর ৈেতাত্বক তবচার করার সুত্বয়াগ োই। বরাং 

শীষি ব্বস্থােোর কমিৈেতা কতটা পটকসই প্রবৃতদ্ধর তভতত্ত দতরী করত্বে তা 

অবশ্ই তবচা ি। তত্বব শীষি ব্বস্থােোর কমিেদ্ধতত ও পকৌশল বাস্তবায়ে প্রতক্রয়া 

বহুলাাংত্বশ েতরচালো েষিত্বৈর দৃতষ্টভিী এবাং আতর্িক বা অে্াে্ পপ্ররণার উের 

তেভি র কত্বর  র্াত্বক। েতরচালো েষিত্বৈর ৈীর্িকালীে লে্ ও সাতবিক দৃতষ্টভতি 

এত্বেত্বে  র্া র্ ের্ তেত্বৈি শো তৈত্বয় র্াত্বক। 

 

 ুতক্তেূণি প্রবৃতদ্ধ লে্ তেধিারণ একটি ব্াাংত্বকর পেতৃত্বের অে্তম মূল কাজ  া 

প্রততষ্ঠাত্বের েুাঁ তক ব্বস্থােোর সাত্বর্ সরাসতর সমৃ্পক্ত। প্রবৃতদ্ধ সাংক্রান্ত উচ্চাকািা 

েতরচালো েষিত্বৈর স্বল্পকালীে লে্ অজি ত্বে সহয়তা করত্বত োত্বর। তত্বব 

সাতবিকভাত্বব ৈীর্িকালীে পটকসই প্রবৃতদ্ধ অজি ত্বের মূল বাাঁ ধা হত্বয় ৈাাঁ িায়। এমেতক 

ব্াাংক র্ধ্াংত্বসর মুত্বখামুতখ হত্বত োত্বর এর ফত্বল। ২০০৬-১০ এর তবশ্ব আতর্িক 

মন্দার মূল কারণ তহত্বসত্বব প্রবৃতদ্ধর অতত উচ্চাকািাত্বকই ৈায়ী করা হত্বয় র্াত্বক। 

এ ধরত্বণর অতত প্রবৃতদ্ধ লে্ ব্াাংক এর ব্বস্থােোত্বক অতততরক্ত েুাঁ তক তেত্বত 

বাধ্ কত্বর। এত্বেত্বে অতধক মুোফা ব্াাংক ব্বস্থােোত্বক পবাোস ও অে্াে্ 

আতর্িক সুতবধার জে্ প্রলুব্ধ কত্বর র্াত্বক। অতধক প্রবৃতদ্ধ অজি ত্বের লে্ অজি ত্বে 

ব্াাংক পেতৃে চত্বক্রর উচ্চাকািা ব্াাংত্বকর জে্ অত্ন্ত েুাঁ তকেূণি। অতধক মুোফা 

লে্ মাত্বে ব্াাংক বা ব্াাংত্বকর শাখার জে্  অতধক মুোফা লে্, অর্িাৎ অতধক 
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ঋণ প্রৈাত্বে অতত আগ্রহ। এর ফত্বল ঋণ েুাঁ তক কা িক্রত্বম তশতর্লতা বা এর সাত্বর্ 

আত্বোষ করার প্রবণতা বৃতদ্ধ োয় । ফলাফল হত্বত োত্বর  র্া র্ েুাঁ তক ব্স্থােোর 

প্রত্বয়াত্বগর অভাত্বব মন্দ ঋত্বণর েতরমাণ বৃতদ্ধ  া ব্াাংত্বকর জে্ সবত্বচত্বয় ভয়াবহ।  

কার অর্ি ব্বহার কত্বর এমে উচ্চাকািী মুোফা অজি ত্বের প্রত্বচষ্টা? পকে 

অত্াতধক েুাঁ তক গ্রহত্বণর প্রবণতা? এ প্রবণতা একটি ব্াাংক ও আতর্িক প্রততষ্ঠাত্বে 

েুাঁ তক ব্বস্থােোত্বক সমূ্পণি অত্বকত্বজা কত্বর পফলত্বত োত্বর  া সাতবিকভাত্বব 

মাতলকচত্বক্রর (আমােতকারী ও পশয়ারত্বহাল্ডার) জে্ েততকর ও অর্িেীততর 

জে্ র্ধ্াংসােক প্রভাব বত্বয় আেত্বত োত্বর। প্রকৃতেত্বে,  ুতক্তেূণি মুোফা বা 

প্রবৃতদ্ধ তের্র্ধিারণ সাংক্রান্ত দূরৈতশিতা ব্াাংত্বকর পটকসই প্রবৃতদ্ধ তেতিত্বতর সাত্বর্ 

সাত্বর্  র্া র্ ঋণ েুাঁ তক ব্বস্থােোর ব্বহার ও প্রত্বয়াত্বগর জে্ অত্ন্ত জরুরী। 

পবাধহয় পেতৃে চত্বক্রর সবত্বচত্বয় গুরুেেূণি গুণ এটাই  া বতি মাে তবত্বশ্বর 

ব্াাংতকাং খাতত্বক সাংহত করত্বত সবত্বচত্বয় পবশী সহায়ক।    
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সপ্তম অধ্ায় 

ব্াাংক পেতৃত্বের কত্বরাো েরীো 
 

অর্িনেততক ও আতর্িক সমস্া এবাং মন্দা সরাসতর সম্পতকি ত। অর্িনেততক মন্দা 

আতর্িক খাত্বত তবশাল পেততবাচক সমস্ার জন্ম পৈয়, আবার আতর্িক মন্দা 

অর্িনেততক মন্দায় রূোন্ততরত হয়। েূবিবতী সকল মন্দা েতরতস্থতত এবাং সবিত্বশষ 

আতর্িক ও অর্িনেততক মন্দা (২০০৬-২০১০) আমাত্বৈর এ ধারণাত্বক বারবার 

প্রমাণ কত্বরত্বে। কত্বরাো েরবর্র্তী তবশ্ব অর্িনেততক ও আতর্িক মন্দা ইততমত্বধ্ 

সবিত্বশষ তবশ্বমন্দার ভয়াবহতাত্বক অততক্রম কত্বরত্বে। সামত্বের সময়গুত্বলাত্বত এর 

ফলাফল তীব্রভাত্বব তবশ্ব অর্িেীততত্বক োিা তৈত্বচ্ছ ও পৈত্বব-  া  আতর্িক ও 

ব্াাংতকাং খাতত্বক তবে িস্ত কত্বর তৈত্বত োত্বর। কত্বরাো প্রততত্বরাত্বধ কাজ করার 

োশাোতশ কত্বরাো েরবতী অর্িনেততক ও ব্াাংতকাং খাতত্বক রোয় প্রস্তুততর 

সময় এখেই। আর এত্বেত্বে ব্াাংক পেতৃেত্বক  র্া র্ ভ ‚তমকা োলে করত্বত 

হত্বব। 

 

কত্বরাো েূবিবতী তবশ্বমন্দা েতরতস্থততত্বত ২০০৮-১০ সাত্বল প্রায় এক পকাটি মােুষ 

চাকুতর হাতরত্বয়তেত্বলে। উন্নত ও পবশ তকেু উন্নয়েশীল অর্িেীতত ও আতর্িক খাত 

পহাাঁ চট পখত্বয়তেল। পবকারে সমস্া তবশ্ব অর্িেীততত্বত গ্রাস কত্বরতেল এবাং েূবিবতী 

সকল মন্দাত্বক হার মাতেত্বয় তবশ্ব বাতণজ্ সাংকুতচত হত্বয়তেল। এরের অবশ্ 

২০১০ েরবতী সময় তবশ্ব অর্িেীতত রু্ত্বর ৈাাঁ িায়। অবশ্ই কত্বরাো েরবতী 

অর্িনেততক ও আতর্িক মন্দা েতরতস্থততত্বক েতরমাে করার জে্  র্া র্ সময় 

আত্বসতে বা েতরতস্থতত পকার্ায় তগত্বয় ৈািাত্বব পসটা সুস্পষ্ট েয়, তত্বব কত্বরাো 
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পমাকাত্ববলা করা পগত্বল অর্িেীতত এবাং আর আতর্িক খাত দ্রæত গততত্বত পফরত 

আসত্বব বত্বল মত্বে হয়।  

 

কত্বরাোর প্রভাত্বব তবশ্বব্ােী অর্িনেততক কমিকাে মারাত্মকভাত্বব সাংকুতচত 

হত্বয়ত্বে। স্বপ্রত্বণাতৈত হত্বয় উত্বৈ্াক্তা ও কমিজীতব মােুষ কমিত্বেে পর্ত্বক অন্ততঃ 

শারীতরকভাত্বব দূত্বর র্াকত্বত বাধ্ হত্বয়ত্বে এবাং হত্বচ্ছ। ক্রমবধিমাে হাত্বর কমিজীতব 

মােুষ চাকুতর বা জীতবকা হারাত্বচ্ছ। কমিসাংস্থােমুখী তশল্প প মে ে িটেসহ পবশ 

তকেু শ্রমর্ে  তশত্বল্পর কা িক্রম বন্ধ হত্বয় হওয়ায় বি অাংত্বশর মােুত্বষর আত্বয়র 

উৎস হুমতকর মুত্বখামুতখ হত্বয়ত্বে। উন্নত তবশ্ব হয়ত্বতাবা এ েতরতস্থততত্বত ৈীর্ি সময় 

ে িন্ত তবোশ্রত্বম োগতরকত্বৈর খাৈ্ ও অে্াে্ প্রত্বয়াজেীয় সামগ্রী সরবরাহ 

করত্বত োরত্বব। তত্বব েতরতস্থতত ৈীর্িতর হত্বল কম উন্নত ও উন্নয়েশীল পৈত্বশর 

জে্ও  তা বি তবে িয় পডত্বক আেত্বব। আর অর্িনেততক ও তবশ্ব বাতণজ্ 

তবে িত্বয়র সাত্বর্  সাত্বর্ কঠিে েতরতস্থততর মুত্বখামুতখ হত্বয়ত্বে আতর্িক ও ব্াাংতকাং 

খাত। তবশ্ব অর্িেীততত্বত পশয়ার বাজারগুত্বলার ৈরেতে ও ধস ইততমত্বধ্ই বি 

প্রভাব পফত্বলত্বে। ব্াাংতকাং খাত ইত্বতামত্বধ্ অে্াে্ তশত্বল্পর ে্ায় কমিত্বেত্বে 

বাধার মুত্বখামুতখ হত্বয়ত্বে। স্বাভাতবক ব্াাংতকাং কা িক্রম ব্াহত হত্বয়ত্বে 

মারাত্মকভাত্বব। ে িায়ক্রত্বম ব্াাংতকাং খাত এর জে্ তবতেত্বয়াত্বগর পেে সাংকুতচত 

হত্বয়ত্বে এবাং তবতেত্বয়াগকৃত বা ঋত্বণর অর্ি সময়মত পফরত োওয়া েুাঁ তকেূণি হত্বয় 

উ ত্বে। তবশ্ব বাতণজ্ সাংত্বকাচে ও তবে িত্বয়র সাত্বর্ সাত্বর্ এ সাংক্রান্ত অর্িায়ে 

েতরতস্থততও েুাঁ তকর মুত্বখ েত্বিত্বে। আতর্িক মন্দা পমাকাত্ববলায় উন্নত ও 

উন্নয়েশীল পৈত্বশর পকন্দ্রীয় ব্াাংকগুত্বলা অর্িেীততত্বত ে িাপ্ত অর্ি সাংস্থাত্বের জে্ 

কাজ করত্বত শুরু কত্বরত্বে। এর েূবিবতী মন্দার সময়গুত্বলাত্বতও কম সুত্বৈ ে িাপ্ত 

অর্ি সরবরাত্বহর মাধ্ত্বম অর্নেততক কমিকােত্বক চািা রাখার পকৌশল গ্রহণ করা 

হত্বয়তেল।  ুক্তরাত্বের বি বি ব্াাংকগুত্বলা ইততমত্বধ্ পফডাত্বরল তরজাভি  তসত্বেম 

এর তডসকাউন্ট উইত্বো” ব্বহার কত্বর ঋণ েতরতস্থতত তেয়িত্বণ আোর প্রত্বচষ্টা 

গ্রহণ কত্বরত্বে। ইউত্বরােীয় পকন্দ্রীয় ব্াাংক তাত্বৈর বাতণতজ্ক ব্াাংকগুত্বলার জে্ 
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কম সুত্বৈ ঋণ সরবরাহ করত্বে তবত্বশষতঃ েুদ্র ব্বসা প্রততষ্ঠােগুত্বলাত্বত ঋণ 

সুতবধা অব্াহত রাখার জে্।  ুক্তরাজ্সহ অত্বেক পৈত্বশর পকন্দ্রীয় ব্াাংক 

অর্িেীততত্বত ে িাপ্ত অর্ি সরবরাহ তেতিত করার জে্ সুত্বৈর হার কম কত্বরত্বে। 

েতরবততি ত এ েতরতস্থততত্বত ব্াাংকগুত্বলা তবতভন্ন ধরত্বের ব্বস্থা এবাং কা িক্রম 

পবত্বে তেত্বচ্ছ। তর্্প্র ুতক্ততভতত্তক ব্াাংতকাং বা তডতজটাল পলেত্বৈে এত্বেত্বে 

ভ‚তমকা রাখত্বে। তত্বব সাধারণভাত্বব ব্বসা বাতণত্বজ্র সাংত্বকাচত্বের কারত্বণ সব 

ধরত্বের আতর্িক পসবার (পমাবাইল ও অে্াে্ তর্্প্র ুতক্ততভতত্তক ব্াাংতকাংসহ) 

উের প্রভাব েত্বিত্বে। তবতভন্ন পৈত্বশর ব্াাংকগুত্বলা ইততমত্বধ্ মন্দ ঋত্বণর প্রভাব 

অেুভব করত্বত শুরু কত্বরত্বে প ত্বহতু ঋণগ্রহণকারীরা সময়মত ঋত্বণর অর্ি 

পফরত তৈত্বত োরত্বে ো। তবত্বশষতঃ পোট ব্বসা প্রততষ্ঠােগুত্বলা ইততমত্বধ্ই পবশ 

েততর মুত্বখ েত্বিত্বে। সুত্বৈর হার কম করার মােত্বস অত্বেক পৈত্বশর পকন্দ্রীয় 

ব্াাংক কম সুত্বৈ বাতণতজ্ক ব্াাংকগুত্বলাত্বক অর্ি সরবরাহ করত্বে। অে্তৈত্বক 

অতেিয়তার কারত্বণ একটি বি অাংত্বশর আমােত ব্াাংকগুত্বলা পর্ত্বক উত্বত্তালে 

করত্বেে সাধারণ আমােতকারীরা। 

 

বাাংলাত্বৈশ একটি ব্াাংক তভতত্তক অর্িনেততক খাত। ব্াাংতকাং খাত খুব পবশী 

তবে িস্ত হত্বল অর্িেীততর জে্ কত্বরাো েরবতী েতরতস্থততত্বত উত্ব  ৈািাত্বো 

অত্ন্ত কঠিে হত্বব। উন্নত পৈশগুত্বলার মত েয় বরাং বাাংলাত্বৈত্বশর পবসরকারী 

ে িাত্বয়র তবতেত্বয়াগ সমূ্পণিরূত্বে ব্াাংতকাং খাত্বতর উের তেভি রশীল। সরকারী 

খাতও ব্াাংক খাতত্বক অত্ন্ত প্রত্বয়াজেীয় ঋণ এর উৎস তহত্বসত্বব ব্বহার কত্বর 

এত্বসত্বে। সারা েৃতর্বীত্বত পশয়ার বাজার এর ধস আতর্িক খাত তবে িত্বয়র প্রার্তমক 

সাংত্বকত। বাাংলাত্বৈত্বশর পোট আকাত্বরর আতর্িক বাজার এবাং এর ৈরেতত্বের 

প্রভাব অর্িেীততর জে্ ভয়াবহ মত্বে ো হত্বলও সাতবিক েতরতস্থতত পমাত্বটই 

আশাব্ঞ্জক েয়। প্রকৃতেত্বে ব্াাংতকাং খাত্বত এধরত্বের অর্িনেততক মন্দা ও 

তবে িত্বয়র প্রভাব একটু পৈরীত্বত প্রকাতশত ও প্রততফতলত হয়।  
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বাাংলাত্বৈশ ব্াাংক কত্বরাো পমাকাত্ববলায় কা িক্রম শুরু কত্বরত্বে প্রর্ম পর্ত্বকই। 

তেতৈি ষ্ট সমত্বয়র জে্ পকন্দ্রীয় ব্াাংক ঋণ পশ্রণীতবে্াসত্বক অেুসরণ করা পর্ত্বক 

তবরত র্াকত্বত তেত্বৈি শো তৈত্বয়ত্বে। এ তেত্বৈি শোর সুফল পৈত্বশর ঋণগ্রহণকারী 

প্রততষ্ঠাে/ব্তক্ত এবাং ঋণ প্রৈােকারী প্রততষ্ঠাে দু-েেই োত্ববই। অর্িনেততক 

তবে িত্বয়র ফত্বল ঋণগ্রহণকারীরা ঋণ েতরত্বশাত্বধর সময় োত্বচ্ছ, অে্তৈত্বক 

ব্াাংকগুত্বলা ঋণত্বখলােী সাংক্রান্ত ৈায় এবাং সাংতেষ্ট অতততরক্ত জমার ৈায় পর্ত্বক 

এ সমত্বয়র জে্ েতরোণ োত্বচ্ছ। এোিা আন্তি জাততক বাতণত্বজ্র সাত্বর্ সমৃ্পক্ত 

আমৈাতে ও রপ্তােীকারকত্বৈর জে্ পবশ তকেু তেয়ত্বমর তশতর্লতা ও সুতবধা প্রৈাে 

কত্বরত্বে পকন্দ্রীয় ব্াাংক।  

 

ঋণ েুাঁ তক পমাকাত্ববলা সাংক্রান্ত েতরতস্থততত্বত সাম্প্রততক সমত্বয় বাাংলাত্বৈত্বশর 

ব্াাংকগুত্বলা অত্বেকটা োজুক সময় অততবাতহত কত্বরতেল। এ খাত সাংত্বশাধে ও 

েতরবধিে প্রত্বচষ্টার মাত্বেই কত্বরাো েতরতস্থতত েীতততেধিারকত্বৈর অর্িনেততক ও 

আতর্িক খাত পর্ত্বক কত্বরাো প্রততত্বরাত্বধ দৃতষ্ট তেবন্ধ করত্বত বাধ্ কত্বরত্বে। একর্া 

বলা  ায় প , অে্াে্ পৈত্বশর ে্ায় বাাংলাত্বৈত্বশর ব্াাংতকাং খাতত্বকও কত্বরাো 

েরবতী েতরতস্থততত্বত কঠিে েরীোর মুত্বখামুতখ ৈাাঁ িাত্বত হত্বব।  

 

এসমত্বয় ব্াাংক পেতৃে কঠিে কত্বরাো পমাকাত্ববলায় ব্স্ত। বতি মাে েতরতস্থততত্বত  

ব্াাংক পেতৃে চক্রত্বক েতরবততি ত েীতত ও পকৌশল অবলম্বত্বের প্রত্বয়াজে আত্বে 

বত্বল মত্বে কতর। কত্বরাোর এই জটিল েতরতস্থততত্বত েতরচালো েষিত্বৈর তসদ্ধান্ত 

গ্রহত্বণর পেত্বে অতধক সমৃ্পক্ততা অত্ন্ত জরুরী। আর এইজে্ েতরচালো 

েষিত্বৈর সৈস্বৃন্দত্বক তেয়তমত েতরবততি ত েতরতস্থতত ও েুাঁ তক সাংক্রান্ত তর্্ 

সরবরাত্বহর ব্বস্থা র্াকত্বত হত্বব। তবত্বশষ েতরতস্থততত্বত তবত্বশষ কতমটি প্রণয়ে এবাং 

তাৎেতেক তসদ্ধান্ত গ্রহত্বের জে্ শীষি ব্বস্থােো ও েতরচালো েষিত্বৈর তেয়তমত 

প াগাত্ব াগ কত্বরাো েতরতস্থততর একটি সমত্বয়াতচত প্রত্বয়াজে। 
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সরকার ও পকন্দ্রীয় ব্াাংকত্বক সহত্ব াতগতার মাধ্ত্বম অর্িনেততক েুেরুদ্ধাত্বর 

অবৈাে রাখার প্রত্বচষ্টা বতি মাে সমত্বয়র একটি প ৌতক্তক চাতহৈা। এ জে্ 

েতরচালো েষিৈ এবাং শীষি ব্াবস্থােোত্বক  র্া র্ পকৌশল প্রণয়ে করত্বত হত্বব। 

তবত্বশষতঃ সরকার ও পকন্দ্রীয় ব্াাংত্বকর অর্িনেততক ও আতর্িক প্রকত্বল্পর 

বাস্তবায়ে অত্বেকাাংত্বশ ব্াাংক পেতৃত্বের সহত্ব াতগতার উের তেভি রশীল। ব্াাংক 

খাত্বতর সহত্ব াতগতা োিা অর্িনেততক েুেরুদ্ধার ব্াহত ও সময়সাত্বেে হত্বব। 

 

েুাঁ তক ব্বস্থােোয় সমতিত উত্বৈ্াগ ও প্রয়াস ব্াাংতকাং খাত্বতর জে্ মন্দাকালীে 

সমত্বয় অত্ন্ত জরুরী। তবত্বশষতঃ মন্দা েতরতস্থততত্বত সমতিত েুাঁ তক ব্বস্থােোর” 

মাধ্ত্বম েতরচালো েষিৈ ব্াাংত্বকর েুাঁ তক ব্বস্থােোয় সতক্রয়ভাত্বব অাংশগ্রহণ 

কত্বর র্াত্বক। কারণ মন্দা সময়কালীে জটিল েতরতস্থততত্বত ব্াাংকগুত্বলা হ াৎ কত্বর 

বি ধরত্বের েুাঁ তকর মুত্বখামুতখ হত্বত োত্বর প ত্বেত্বে তাৎেতেক তসদ্ধান্ত গ্রহত্বণর 

প্রত্বয়াজেীয়তা পৈখা পৈয়। 

 

মন্দাকালীে এ েতরতস্থততত্বত ব্াাংত্বকর জেবল এবাং আমােতকারী ও ঋণগ্রহীতা 

ব্াাংক পেতৃেবলত্বয়র তবত্বশষ েজত্বর র্াকত্বত হত্বব। তবত্বশষত জেবল এই সমত্বয়র 

অত্ন্ত প্রত্বয়াজেীয় সম্পৈ  া এ তবত্বশষ েতরতস্থততত্বত প্রততষ্ঠােত্বক সবিাত্মক 

সহত্ব াতগতা প্রৈাে করত্বত োত্বর এবাং আমােতকারী ও ঋণগ্রহীতাত্বৈর ব্াাংত্বকর 

প্রতত আস্থা ধত্বর রাখত্বত োত্বর। ব্াাংক কমিকতি াত্বৈর চাকুতর হারাত্বোর ভয় এ 

েতরতস্থততত্বত ব্াাংত্বকর জে্ েততকর হত্বত োত্বর আর এইজে্ এ ব্াোত্বর 

ব্াাংক পেতৃত্বের সরাসতর হস্তত্বেে ও  ভূতমকা প্রত্বয়াজে। ব্াাংক পেতৃত্বের এ 

সাংক্রান্ত েৈত্বেে প্রততষ্ঠাত্বের সুোত্বমর সাত্বর্ও সরাসতর সম্পতকি ত। 

 

বতি মাে সমত্বয়র সমস্ার পমাকাত্ববলার োশাোতশ কত্বরাো েরবতী সমত্বয়র 

পকৌশল তেধিারণ ব্াাংক পেতৃত্বের একটি গুরুেেূণি কাজ। তবত্বশষত তর্্ 

প্র ুতক্তত্বেত্বে েতুে তবতেত্বয়াগ এ সমত্বয়র একটি অে্তম প্রধাে ৈাতব। েতরবততি ত 
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েতরতস্থততত্বত বতি মাে ব্বস্থােো এবাং জেবলত্বক দততর করাও একটি জরুরী 

েৈত্বেে। 

 

কত্বরাো েতরতস্থততত্বত ব্াাংকগুত্বলার বাতণতজ্ক কা িক্রম ব্াহত হত্বচ্ছ এবাং লাভ 

কত্বম  াত্বচ্ছ এটাই স্বাভাতবক। এ সময়টাত্বক ব্াাংক পেতৃে েতরবততি ত 

েতরতস্থততত্বত ভাত্বলাভাত্বব তফত্বর আসার জে্ তবতেত্বয়াত্বগর সময় তহত্বসত্বব তবত্ববচো 

করত্বব। 

 

এ সময়টা (পকাতভড-১৯) পেতৃেচক্র বা পেতৃেবলত্বয়র সমতিত উত্বৈ্াত্বগর 

সময়, েতরচালো েষিত্বৈর অতততরক্ত ৈাতয়ে পেয়ার সময়। তত্বব এ সমস্ত সমতিত 

প্রয়াস এবাং সমৃ্পক্ততা পকাত্বোভাত্ববই প ে ব্াাংক ব্বস্থােো ও েতরচালো 

েষিত্বৈর মধ্কার সূেè ব্বধােত্বক তবলীে ো কত্বর।   

 

আজ ব্াাংক পেতৃে কত্বরাো েরীোর মুত্বখামুতখ। “অর্িনেততক েুেঃরুদ্ধাত্বর েীতত 

তেধিারকত্বৈর  র্া র্ সহত্ব াতগতা”, “মাতলক ও অাংশীৈারী েত্বের আস্থা রো” 

এবাং “বাতেতজ্ক আতর্িক কা িক্রত্বমর অবস্থাে ধত্বর পরত্বখ ভতবষৎ পকৌশল তেধিারণ”- 

এ ততেটি অতত জরুরী তবষত্বয়র মত্বধ্ ভারসাম্ দততর কত্বর টিত্বক র্াকার মত্বধ্ এ 

সমত্বয়র ব্াাংক পেতৃত্বের প্রকৃত দূরৈতশিতা প্রমাতণত হত্বব। 
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মলখক পভরভচভত 
 

জন্ম ১৯৭২ সাত্বল, বাাংলাত্বৈত্বশর রাংেুর এ। স্থােীয় 

তবৈ্ালত্বয় তশোজীবে শুরু। েরবতীত্বত রাংেুর 

ক্াত্বডট কত্বলজ পর্ত্বক মাধ্তমক ও উচ্চ মাধ্তমক 

তশো পশষ কত্বরে। ঢাকা তবশ্বতবৈ্ালত্বয় 

আন্তজি াততক সম্পকি  তবষত্বয় েিাকালীে ভারত 

সরকাত্বরর তশোবৃতত্ত তেত্বয় ভততি  হে পবোরস তহনু্দ 

তবশ্বতবৈ্ালত্বয়। একই তবশ্বতবৈ্ালয় পর্ত্বক গত্ববষণা 

বৃতত্তর আওতায় তেএইচতড সম্পন্ন কত্বরে। 

েরবতীত্বত তসতেয়র ফুলব্রাইট বৃতত্ত তেত্বয় মাতকি ে  ুক্তরাত্বষ্টর সাইরাতকউস তবশ্বতবৈ্ালয় 

পর্ত্বক গ্রীে ব্াাংতকাং এ পোষ্ট ডক্টরাল পফত্বলাশীে অজি ে কত্বরে। 
 

২৪ বেত্বরর কমিজীবত্বে আন্তজি াততক বাতণত্বজ্ অর্িায়ে; অন্তভূি তক্তমূলক ব্াাংতকাং; গ্রীণ 

ব্াাংতকাং; আতর্িক খাত্বত অতেয়ম সহ তবতভন্ন তবষত্বয় পৈশী/তবত্বৈশী জােিাত্বল তাাঁ র 

১৮০টির অতধক গত্ববষণা প্রবন্ধ/গত্ববষণােে প্রকাতশত হত্বয়ত্বে। প্রধাে পলখক তহত্বসত্বব 

পৈত্বশ/তবত্বৈত্বশ প্রকাতশত তাাঁ র বইত্বয়র সাংখ্া ৫টি। তেয়তমত কলাম পলখক তহত্বসত্বব 

ব্াাংতকাং তবষত্বয় বাাংলা ও ইাংত্বরজী দৈতেত্বক এ ে িন্ত তাাঁ র প্রায় ২০০টি পলখা প্রকাতশত 

হত্বয়ত্বে। 
 

ড. শাহ্ পমাঃ আহসাে হাবীব বতি মাত্বে অধ্ােক (তসত্বলকশে পগ্রড) ও েতরচালক 

(প্রতশেণ) তহত্বসত্বব বাাংলাত্বৈশ ইেতেটিউট অব ব্াাংক ম্াত্বেজত্বমন্ট (তবআইতবএম) এ 

কমিরত রত্বয়ত্বেে। তাাঁ র ঢাকা তবশ্বতবৈ্ালত্বয়র ইন্টারে্াশোল তবজত্বেস তবভাগ এবাং 

ইেতেটিউট অব তবজত্বেস এ্াডতমতেত্বেশে (আইতবএ) ব্র্াক তবশ্বতবৈ্ালয়, 

ইেওত্বয়ে তবশ্বতবৈ্ালয় এবাং বাাংলাত্বৈশ ইউতেভাতসিটি অব প্রত্বফশোলস্ (তবইউতে) 

পত খেকালীে তশেক তহত্বসত্বব পকাসি েতরচালোর অতভজ্ঞতা আত্বে। ড. শাহ্ পমাঃ 
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আহসাে হাবীব পৈশী/তবত্বৈশী একাতধক প্রকাশোর তেবিাহী সম্পাৈক ও সম্পাৈকীয় 

কতমটির সৈস্ তহত্বসত্বব ৈাতয়ে োলে কত্বরত্বেে।  

পলখত্বকর গত্ববষণা ও প্রকশো সাংক্রান্ত তবস্তাতরত তর্্ োওয়া  াত্ববঃ 
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