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উ�য়নযা�ার ৪ দশক

আধুিনক �যুি�র সােথ তাল িমিলেয় এিগেয় যাে� ইসলামী ব�াংক : এমিড ও িসইও
উ�য়নযা�ার ৪ দশক

|  ০৪ এি�ল ২০২২, ০০:০০

১৯৮৩ সােলর ৩০ মাচ� কায��ম �� করা দি�ণ-পূব� এিশয়ার �থম ইসলামী শিরয়াহিভি�ক ব�াংক ইসলামী ব�াংক বাংলােদশ িলিমেটড। িব�ব�াপী ইসলামী

ব�াংক ব�ব�ার সফল অ�যা�ার পটভূিমেত দাঁিড়েয় �িত�ানিট তার সাফল� ও অ�গিতর ৪০ বছের পদাপ�ণ কেরেছ। �িত�ার পর �থেক এেকর পর এক

সাফেল�র মধ� িদেয় ইসলামী ব�াংক আজ �দেশর ব�াংিকং খােত শীষ��ােনর অিধকারী। আমানত, িবিনেয়াগ, আমদািন-রফতািন, �রিমট�া� আহরণ, িশ�ায়ন,

উেদ�া�া উ�য়ন, নারীর �মতায়নসহ �ায় সব ��ে�ই সেব�া� মােক�ট �শয়ার ধারণ কের ইসলামী ব�াংক জাতীয় অথ�নীিতর অন�তম শি�। জাতীয় �বৃি� ও

উ�য়েনর অংশীদার িহেসেব ইসলামী ব�াংক �সরা করদাতা ব�াংক, ��� �ু� উেদ�া�াবা�ব ব�াংক সেব�াপির গণমানুেষর ব�াংক�েপ �ীকৃত। বত�মােন �দেশর

�মাট ব�াংিকং আমানেতর ১০ ভাগ ও িবিনেয়ােগর ৯ ভাগ ধারণ করেছ। এ ব�াংেকর সাফেল� অনু�ািণত হেয় এখন �দেশ ১০িট ব�াংক পূণ�া� ইসলামী ব�াংিকং

পিরচালনা করেছ। সািব�কভােব �দেশর �মাট ব�াংিকংেয়র �ায় এক-তৃতীয়াংশ এখন ইসলামী প�িতেত পিরচািলত হে� যার িহস�া উ�েরা�র বাড়েছ। এই

অ�যা�ার অ�িন�িহত িবষয়�েলা নয়া িদগে�র কােছ তুেল ধেরেছন ইসলামী ব�াংেকর সুেযাগ� ব�ব�াপনা পিরচালক ও �ধান িনব�াহী কম�কত�া মুহা�দ মুিন�ল

মওলা। সা�াৎকার িনেয়েছন নয়া িদগে�র �ধান �িতেবদক ও িবেশষ সংবাদদাতা আশরাফুল ইসলাম।

�� : আমানতকারীেদর ইসলামী ব�াংেকর �িত আকৃ� হওয়ার কারণ কী? 

মুহা�দ মুিন�ল মওলা : মানুেষর ধম�ীয় িনয়মনীিত পিরপালনেক আিথ�ক স�মতার আওতায় আনেত ইসলামী ব�াংেকর রেয়েছ মুদারাবা হজ স�য় �ক�।

অভাবী ও বি�ত মানুেষর কল�াণ িবেবচনায় রেয়েছ ক�াশ ওয়া�ফ িহসাব। নারীর �মতায়েন পু�ষেদর িকি� জমার িভি�েত আেছ �মাহর জমা িহসাব। এই

�েত�কিট িহসােবর জন� অন�ান� িহসােবর তুলনায় মুনাফার �বিশ ওেয়েটজ �দয়া হয়। এসব কারেণ ইসলামী ব�াংেক আমানত রাখেত �াহকরা উৎসািহত হন। এ

কারেণই �দেশর �মাট ব�াংিকং আমানেতর ১০ ভাগ ধারণ করেছ ইসলামী ব�াংক। বতম�ােন ইসলামী ব�াংেকর �মাট আমানেতর পিরমাণ এক লাখ ৩৯ হাজার

�কািট টাকা, যা সরকাির-�বসরকাির িমিলেয় �দেশর ব�াংিকং �স�ের সেব�া�। 

�� : ইসলামী ব�াংেক িবিনেয়ােগর অব�া কী?

মুহা�দ মুিন�ল মওলা : �দেশর অথ�নীিতর �টকসই উ�য়েন �� �থেকই ইসলামী ব�াংক িশ�ায়েন নানা অবকাঠােমা খােত িবিনেয়াগ কের আসেছ। বত�মােন

ইসলামী ব�াংেকর িবিনেয়ােগর পিরমাণ এক লাখ ২৬ হাজার �কািট টাকা, যা �দেশর �মাট ব�াংিকং ঋণ বা িবিনেয়ােগর ৯ শতাংশ এবং ব�াংিকং �স�েরর সেব�া�।

�� : ইসলামী ব�াংেকর �াহক সংখ�া কত?

মুহা�দ মুিন�ল মওলা : বত�মােন �াহক সংখ�া এক �কািট ৬০ লাখ, যা �দেশর ব�াংিকং �াহেকর ১৭ শতাংশ। ২০১৫ সােল এই সংখ�া এক �কািট অিত�ম
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কের। ইসলামী ব�াংক সব�াধুিনক �যুি�সমৃ� ব�াংিকং �সবাসহ ছয় হাজােরর �বিশ ইউিনট িনেয় সারা �দেশ িব�ৃত। এই ব�াংক ��িণেপশা, ধম�-বণ� িনিব�েশেষ সব

মানুেষর আ�া ও িব�ােসর অনন� �িত�ােন পিরণত হেয়েছ। িবেশ^ ইসলামী ব�াংিকংেয়র �মাট �াহেকর এক-চতুথ�াংশই এককভােব ইসলামী ব�াংক বাংলােদশ

িলিমেটেডর।

�� : �বেদিশক বািণেজ� অব�ান কী?

মুহা�দ মুিন�ল মওলা : �দেশর �বেদিশক বািণেজ� শীেষ� রেয়েছ ইসলামী ব�াংক। আমদািন িবক� ও রফতািন �েণাদনা খােত ইসলামী ব�াংেকর অবদান

উে�খেযাগ�। ২০২১ সােল ইসলামী ব�াংক আমদািন ও রফতািন বািণজ� কেরেছ যথা�েম ৬৪ হাজার ও ৩৪ হাজার �কািট টাকা। �দেশর আমদািন ও রফতািন

বািণেজ� ইসলামী ব�াংেকর মােক�ট �শয়ার যথা�েম ১১.৪% ও ৮%। অফেশার ব�াংিকং ইউিনেটর মাধ�েম �বেদিশক মু�ায় ইসলামী ব�াংেকর িবিনেয়ােগর

পিরমাণ �ানীয় ব�াংক�েলার মেধ� স�Ÿ�◌া�। পাঁচ শতািধক িবেদশী ব�াংক ও আিথ�ক �িত�ােনর সােথ ইসলামী ব�াংেকর কেরসপে�� স�ক� রেয়েছ। 

�� : �রিমট�া� আহরেণর িদক �থেক অব�ান কী?

মুহা�দ মুিন�ল মওলা : �বাসী বাংলােদশীেদর ক�ািজ�ত �রিমট�া� ব�াংিকং চ�ােনেল �দেশ আনেত ইসলামী ব�াংক ব� বছর �ধান ভূিমকা পালন করেছ।

ব�াংিকং চ�ােনেল �রিমট�া� আহরণ বািড়েয় জাতীয় িরজােভ� উে�খেযাগ� অবদান রাখেছ এ ব�াংক। ২০২১ সােল ইসলামী ব�াংেকর মাধ�েম ৫১ হাজার �কািট

টাকা �রিমট�া� আহিরত হেয়েছ, যা �দেশর ব�াংিকং চ�ােনেল �বাসী �রিমট�াে�র �ায় এক-তৃতীয়াংশ। ইসলামী ব�াংক �িতিদন �ায় ৬০ হাজার �াহেকর কােছ

গেড় ১৩৮ �কািট টাকার �রিমট�া� �পৗঁেছ িদে�। 

�� : অথ�ৈনিতক িবিনম�ােণ ইসলামী ব�াংক 

িকভােব অবদান রাখেছ?

মুহা�দ মুিন�ল মওলা : বত�মােন �দেশর ছয় হাজােরর �বিশ িশ�কারখানা ইসলামী ব�াংেকর অথ�ায়েন পিরচািলত হে�। এক হাজােরর �বিশ গােম�� িশ�

পিরচািলত হে� ব�াংেকর অথ�ায়েন। গােম�� ও �ট�টাইল, ি�িনং িমল, ি�ল ির-�রািলং, �লাহা ও ই�াত িশ�, িব��ৎেক�সহ নানািবধ ভারী িশ� কারখানায়

ইসলামী ব�াংেকর িবিনেয়াগ রেয়েছ। ইসলামী ব�াংেকর সােথ ব�বসা পিরচালনা করেছ �দেশর শীষ� �িত�ান ও ই�াি� �যমন বসু�রা �প, আিকজ করেপােরশন,

�মােনম �প, �নামান �ট�টাইল, িবএসআরএম, আরএসআরএম, চায়না বাংলা িসরািম�, �পে�ােম� িরফাইনািরসহ িবিভ� �িত�ান। িশ� খােত ইসলামী

ব�াংেকর িবিনেয়াগ ৫৬ হাজার �কািট টাকা। ইসলামী ব�াংেকর অথ�ায়েন পিরচািলত িশ�কারখানার মাধ�েম �দেশর ২৫ লােখর �বিশ �বকার মানুেষর সরাসির

কম�সং�ান সৃি� হেয়েছ। পাশাপািশ ইসলামী ব�াংক �দেশর সেব�া� এসএমই িবিনেয়াগকারী ব�াংক। বত�মােন ইসলামী ব�াংেকর এসএমই �াহকসংখ�া �ই লাখ।

২০২১ সােল ব�াংেকর এসএমই িবিনেয়ােগর পিরমাণ ২৬ হাজার �কািট টাকা। যা �দেশর �মাট এসএমই িবিনেয়ােগর ১১ শতাংশ। ২০২১ সােল কৃিষ খােত �ায়

�ই লাখ ৫০ হাজার �াহকেক িবিনেয়াগ �দয়া হেয়েছ। এ খােত ইসলামী ব�াংক বাংলােদেশ কতৃ�ক �দ� ল��মা�ার শতভাগ পূরণ করেত স�ম হেয়েছ।

ইসলামী ব�াংেকর অথ�ায়েন গেড় উেঠেছ �ই হাজােরর �বিশ কৃিষিভি�ক িশ� �িত�ান। ইসলামী ব�াংেকর অথ�ায়েন ২৮িট পাটকল পিরচািলত হে�। �বসরকাির

পয�ােয় সার আমদািনেত ইসলামী ব�াংেকর অথ�ায়ন সেব�া�। ইসলামী ব�াংেকর অথ�ায়েন �দেশর �থম অেটা রাইস িমল ও �ান অেয়ল িমলসহ �ািপত হেয়েছ

�ায় এক হাজার অেটা রাইস িমল। ধােনর তুষ �থেক �ভাজ�েতল উৎপাদেন �থম অথ�ায়ন কেরেছ ইসলামী ব�াংক। ইসলামী ব�াংেকর িবিনেয়ােগ ২০ লাখ

মানুেষর আবাসেনর ব�ব�া কেরেছ। �দেশর আবাসন িবিনেয়ােগ ইসলামী ব�াংেকর �শয়ার ১০%-এর �বিশ। বাংলােদেশর পিরবহন খােতর �মাট িবিনেয়ােগর �ায়

২১% মােক�ট �শয়ার ইসলামী ব�াংেকর। ব�াংেকর িবিনেয়াগকৃত �রিজ�াড� যানবাহেনর সংখ�া বত�মােন �ায় এক ল�। �নৗপিরবহেন রেয়েছ ৪২১িট। এ ছাড়া

উেড়াজাহাজ রেয়েছ ৫িট।

�� : দাির��িবেমাচন ও প�ী উ�য়েন ইসলামী ব�াংক িকভােব অবদান রাখেছ?

মুহা�দ মুিন�ল মওলা : �ামীণ দাির��িবেমাচেন ১৯৯৫ সােল ইসলামী ব�াংক চালু কের প�ী উ�য়ন �ক� (আরিডএস) যা িবে�র বৃহ�ম ইসলািমক

মাইে�াফাইন�া� কম�সূিচ। এেত সমি�ত উ�য়ন অ�াে�ােচর মাধ�েম জামানতমু� �ু�ঋেণর পাশাপািশ �িশ�ণ ও পরামশ� �দান, িশ� ও গণিশ�া কায��ম

পিরচালনা, িটউবওেয়ল ও স�ািনটাির ল�াি�ন �াপন, চ�ুিশিবর, খতনা কায��ম, কন�ািববােহর জন� অনুদান, বৃ�েরাপণ ইত�ািদ কায��ম বা�বায়ন কের। এ

�ক� বত�মােন �দেশর ২৬ হাজার �ােম িব�ৃত, যা ২০১২ সােল নগর-দির�েদর জন�ও স�সারণ করা হেয়েছ। ১৩ ল�ািধক �াি�ক পিরবার এ �কে�র

মাধ�েম সাবল�ী হেয়েছ। ৯৬ শতাংশ নারী সদেস�র মাধ�েম কাজ করা এ �ক� �দেশ নারীর �মতায়েনও পালন করেছ উে�খেযাগ� ভূিমকা।

�� : �যুি�র যুেগ ইসলামী ব�াংক িকভােব িনেজেক স�ৃ� কেরেছ?

মুহা�দ মুিন�ল মওলা : ইসলামী ব�াংেকর কায��ম িনজ� সফটওয়�ােরর মাধ�েম পিরচািলত। ব�াংেকর �কার ই-আইিবএস সফটওয়�ার এই ব�াংেকর ত�ণ

�েকৗশলীেদর �ারা িনিম�ত, যা বাংলােদশ ইনি�িটউট অব ব�াংক ম�ােনজেম� (িবআইিবএম) কতৃ�ক ��� সফটওয়�ার িহেসেব �ীকৃিত�া�। এই সফটওয়�ােরর

কারেণ িবপুল পিরমাণ �বেদিশক মু�া সা�য় স�ব হেয়েছ। 

ইসলামী ব�াংেকর �সলিফন অ�ােপ �লনেদন, িনেজ িহসাব �খালাসহ �ায় সব সাধারণ ব�াংিকং �সবা রেয়েছ। �সলিফন অ�ােপ িবে�র �যেকােনা �দশ �থেক িভসা



/

িডের� সািভ�েসর মাধ�েম তাৎ�িণক �রিমট�া� �হণ করা যায়। ি�ল�া�ার এবং িডিজটাল কনেট� ি�েয়টররা �যেকােনা �দেশ �থেক সরাসির �পেম� িনেত

পােরন �সলিফেন। ইন��া� িভসা কাড�, �া� ছাড়াই ই-�কওয়াইিস িভি�ক ব�াংক অ�াকাউ� �খালা, ইএফিট এবং এনিপএসিবর মাধ�েম অন� ব�াংেক/কােড�

সরাসির ফা� �া�ফার, অ�াড মািন, িরেকােয়� মািন, ই-কমাস�/মােচ�� �পেম�, ��িডট কােড�র িবল �দান, ইউিটিলিট িবল �পেম�, িটেকিটংসহ অন�ান�

ব�াংিকং �সবা �সলিফেনর মাধ�েম পাওয়া যায়। এ ছাড়াও এই অ�ােপ ইসলামী ব�াংেকর �যেকােনা কাড�, অ�াকাউ� এবং �মাবাইল ব�াংিকং অ�াকাউ�

‘এমক�াশ’ যু� করা, �যেকােনা িভসা অথবা মা�ার কাড� �থেক ফা� �া�ফার, িকউআর �কােডর মাধ�েম �কনাকাটা, �মাবাইল িরচাজ�, ব�ােল� ইনেকায়াির ও

তাৎ�িণক কাড�/অ�াকাউ� ��টেম� সুিবধা রেয়েছ। �ুল-কেলজ-িবশ^িবদ�ালেয়র িটউশন িফ �দান ও �হণ, কাড� ছাড়াই এিটএম �থেক ক�াশ আউট, এমক�াশ

�া�ফার, ক�াশ বাই �কােডর মাধ�েম িহসাবিবহীন ব�ি�েক টাকা পাঠােনা যায় ইসলামী ব�াংেকর �সলিফন অ�ােপ। স�িত িবকােশর সােথ �যৗথভােব ব�বসািয়ক

কায��ম �� কেরেছ ইসলামী ব�াংক। ফাইন�াি�য়াল �টকেনালিজর সব �ার উ�ু� কেরেছ ইসলামী ব�াংক। �াহকেদর অব�াহত উ�ত �যুি�র আধুিনক �সবা

�দান ও তােদরেক এই �সবার সােথ যু� করাই এখন ইসলামী ব�াংেকর অ�ািধকার। 

�� : ইসলামী ব�াংক িসএসআর কায��ম িকভােব পিরচািলত করেছ ?

মুহা�দ মুিন�ল মওলা : ইসলামী ব�াংিকং মূলত একিট সামািজক দায়ব� উেদ�াগ। এ পয�� ইসলামী ব�াংেকর প� �থেক ৭২ লাখ সুিবধােভাগীেক সা��েসবা

িদেত ২৪৫ �কািট টাকা ব�য় করা হেয়েছ। গিরব, ��, অসহায় মানুেষর কল�ােণ ১৯৮৪ সােল ‘সাদাকাহ ফা�’ গিঠত হয়। পের ব�াপকিভি�ক কােজর জন�

‘ইসলামী ব�াংক ফাউে�শন’ �িত�া করা হয়। �দেশ �া��েসবা স�সারেণ ব�াংক �মাট ১৫৯৪ শয�ািবিশ� ১০িট িনজ� হাসপাতাল ও ৯িট কিমউিনিট

হাসপাতাল পিরচালনা করেছ। �িত বছর �ায় ১০ লাখ �রাগী এসব হাসপাতাল �থেক সা�য়ী মূেল� �সবা পাে�ন। িচিকৎসা িশ�ার �সাের ইসলামী ব�াংক একিট

পূণ�া� �মিডক�াল কেলজ, একিট �হলথ �টকেনালিজ ইনি�িটউট, একিট িডে�ামা নািস�ং ইনি�িটউট, ছয়িট কািরগির িশ�া�িত�ান ও ৭িট সাধারণ িশ�া�িত�ান

পিরচালনা করেছ।

�� : কােজর �ীকৃিত িহেসেব �কােনা পুর�ার �পেয়েছন িক না?

মুহা�দ মুিন�ল মওলা : যু�রােজ�র ব�াংিকং িবষয়ক িবখ�াত ম�াগািজন ‘দ� ব�াংকার’-এর মূল�ায়েন ইসলামী ব�াংক ২০১২ সাল �থেক িবে�র শীষ� ১০০০

ব�াংেকর তািলকায় বাংলােদেশর একমা� ব�াংক�েপ অব�ান ধের �রেখেছ। এই অব�ান �মাগত উ�ীত হে�। ইনি�িটউট অব চাট�াড� অ�াকাউ��া�স অব

বাংলােদশ এবং ইনি�িটউট অব ক� অ�া� ম�ােনজেম� অ�াকাউ��া�স অব বাংলােদশ �ব� ��েজে�ড অ�ানুয়াল িরেপাট� ও করেপােরট গভন��া� িবষেয়

একািধকবার �সরা ব�াংেকর পুর�ার িদেয়েছ। বাংলােদশ ব�াংক ইসলামী ব�াংকেক কেয়কবার ‘��� �ু� উেদ�া�াবা�ব ব�াংেক’র স�াননা িদেয়েছ। �স�ার ফর

নন-�রিসেড� বাংলােদশী ইসলামী ব�াংকেক টানা সাত বছর িবিভ� ক�াটাগিরেত শীষ� পারফরমার িহেসেব অ�াওয়াড� �দান কেরেছ। দ� �জনােরল কাউি�ল ফর

ইসলািমক ব�াংক অ�া� ফাইন�াি�য়াল ইনি�িটউশ� (িসবািফ) কতৃ�ক ওয়া��স �ব� ইসলািমক ব�াংক িসবািফ অ�াওয়াড� �দান কেরেছ। এিশয়ান ব�াংকার

ইসলামী ব�াংকেক �ব� িরেটইল ব�াংক ইন বাংলােদশ অ�াওয়াড� �দান কেরেছ। বাংলােদশ ব�াংক কতৃ�ক �টকসই ব�াংিকংেয়র �ীকৃিত �পেয়েছ এ ব�াংক। 

�� : �াহক ও কম�ীেদর উে�েশ� িকছু বলুন।

মুহা�দ মুিন�ল মওলা : ইসলামী ব�াংেকর সফলতার �পছেন রেয়েছ সবার সি�িলত �েচ�া। জনগেণর অকু� সমথ�ন ও অিবচল আ�া, ব�াংেকর সব��েরর

জনশি�র অ�া� পির�ম, সব িনয়�ক সং�ার সহেযািগতা ও পরামশ�, নীিতিনধ�ারকেদর িদকিনেদ�শনা, সেব�াপির মহান আ�াহ তায়ালার অেশষ রহমত ব�াংেকর

এ ধারাবািহক সাফেল�র �পছেন িনয়ামক ভূিমকা �রেখেছ। �দেশর অথ�ৈনিতক সমৃি� ও সাধারণ জনগেণর ভাগ� উ�য়েন ব�াংেকর কায��মেক আেরা আধুিনক,

গিতশীল ও িব�ৃত করেত আমরা সবাই �িত�িতব�।

স�াদক : আলমগীর মিহউি�ন

�কাশক : শামসুল �দা, এফিসএ

১ আর. �ক িমশন �রাড, (মািনক িময়া ফাউে�শন),

ঢাকা-১২০৩।

�ফান: ৫৭১৬৫২৬১-৯


