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প্রেস হবজ্ঞহি  
بسم هللا الرحمن الرحيم

 ব্াাংক াং ব্বস্থা হচ্ছে পুুঁকজবাদী শাস চ্ছ াষ্ঠীর লুটপাচ্ছটর হাকিয়ার; এ মাত্র কিলাফি রাচ্ছের বায়িুল মাল (ক াষা ার) 
পাচ্ছর জন চ্ছের  ষ্টাকজিি আমানি রক্ষা  রচ্ছি”  

ভুয়া কি ানা ও  াগুচ্ছজ ক াম্পানী কিালার মাধ্্চ্ছম কিন ব্াাং  কেচ্ছ  ৯৫০০ ক াকট টা া লুটপাচ্ছটর ঘটনা প্র াকশি হচ্ছি না 
হচ্ছিই জনিা ব্াাং  ও ইসলামী ব্াাংচ্ছ র নিুন আচ্ছর  ঋে ক চ্ছলঙ্কাকরর ঘটনা সামচ্ছন এচ্ছলা। ১৮ই কিচ্ছসম্বর ২০২২, কিইকল স্টার পকত্র ায় 
প্র াকশি এ কট প্রকিচ্ছবদচ্ছন বলা হয়, ২০২০ সাচ্ছল কদচ্ছশর বড়মাচ্ছপর চারজন ব্বসায়ী জনিা ব্াাং  এবাং ইসলামী ব্াাং  কেচ্ছ  
২১,৬৩৫.৮ ক াকট টা া ঋে কনয় এবাং একবষচ্ছয় ক ন্দ্রীয় ব্াাং  সম্  অব ি (“২কট ব্াাং  কেচ্ছ  বড় ব্বসায়ীচ্ছদর অবাচ্ছধ্ ঋে কনয়ার 
ঘটনায় বাাংলাচ্ছদশ ব্াাং  নজরদাকর  চ্ছরকন”, দ্ কিইকল স্টার, ১৮ই কিচ্ছসম্বর, ২০২২)। আর এই চারজন ঋেগ্রহীিা হচ্ছলন: এস. আলম 
গ্রুচ্ছপর কচয়ারম্ান কমাহাম্মদ সাইফুল আলম ও িার পকরবাচ্ছরর চার সদস্, একিম ব্াাংচ্ছ র কচয়ারম্ান নজরুল ইসলাম মজুমদার ও িার 
স্ত্রী, আই.এফ.আই.কস ব্াাংচ্ছ র কচয়ারম্ান সালমান এফ. রহমান এবাং এস.কব.এ.কস ব্াাংচ্ছ র কচয়ারম্ান আবদুল  াকদর কমাল্লা। ব্াাংক াং 
িাচ্ছি লা ামহীন কিলাকপ ঋে এবাং িারল্ সাং চ্ছটর ক্রমবধ্িমান আিচ্ছঙ্কর মচ্ছধ্্ গুকট চ্ছয়  বড়মাচ্ছপর ব্বসায়ী  িত ি  ধ্ারাবাকহ  ঋে 
ক চ্ছলঙ্কাকরর ঘটনা জন চ্ছের  ষ্টাকজিি অচ্ছেির পাই াকর ও পদ্ধকি ি লুটপাচ্ছটর ভয়াবহিাচ্ছ  আবারও সামচ্ছন কনচ্ছয় এচ্ছলা। অেচ, ব্াাংক াং 
িাচ্ছি ক্রমবধ্িমান লুটপাচ্ছটর আিচ্ছঙ্ক জন ে যিন ব্াাং  কেচ্ছ  িাচ্ছদর সঞ্চয় উচ্ছতালন  রা শুরু  চ্ছর িিন কশি হাকসনা ব্ঙ্গ  চ্ছর 
বচ্ছলকিল: “বাকড়চ্ছি টা া রািা মাচ্ছন কচারচ্ছদরচ্ছ  সুচ্ছযা  কদয়া। টা া কচাচ্ছরর হাচ্ছি িুচ্ছল কদচ্ছবন নাক  ব্াাংচ্ছ  রািচ্ছবন কসটা মাকলচ্ছ র 
ইো”। ক ন্তু কস এই ব্াাং  িা ািচ্ছদর কচার মচ্ছন  চ্ছর না, িাই িাচ্ছদর অপরাচ্ছধ্র ব্াপাচ্ছর কনলিচ্ছের মি উদাসীন োচ্ছ ! কনিঃসচ্ছেচ্ছহ, 
কমাটা অচ্ছঙ্কর ঋেগ্রহীিা পুুঁকজবাদী এই কু্ষদ্র অকভজািচ্ছেেী ক বল সর ার-সমকেিিই নয়, বরাং ধ্মিকনরচ্ছপক্ষ পুুঁকজবাদী এই শাসনব্বস্থার 
অপকরহাযি অাংশ, যারা এচ্ছ র পর এ  গুরুির ব্াাং  ক চ্ছলঙ্কাকরর জন্ম কদচ্ছয় যাচ্ছে। অন্োয় ক ভাচ্ছব এস. আলম গ্রুচ্ছপর কচয়ারম্ান 
কমাহাম্মদ সাইফুল আলম ও িার পকরবাচ্ছরর সদস্রা ৭কট ব্াাং  ও এ কট আকেি  প্রকিষ্ঠাচ্ছনর কনয়ন্ত্রে কনচ্ছি সক্ষম হয়? সর াচ্ছরর 
আশীবিাদ না ো চ্ছল ক ভাচ্ছব কদচ্ছশর সবচ্ছচচ্ছয় বড় ঋে-কিলাকপচ্ছদর এ জন সালমান এফ. রহমান প্রধ্ানমন্ত্রীর কবসর াকর িাচ্ছির কশল্প ও 
কবকনচ্ছয়া  উপচ্ছদষ্টা কনবিাকচি হয় এবাং মকন্ত্রপকরষদ মন্ত্রীর পদ দিল  চ্ছর? িাচ্ছদর মচ্ছিা সর ার ঘকনষ্ঠ ব্কিরাই ব্াাং  ও আকেি  
প্রকিষ্ঠাচ্ছনর মাকল ানা দিল  চ্ছরচ্ছি এবাং শীষি কনবিাহী পচ্ছদ অকধ্কষ্ঠি হচ্ছয় এচ্ছ র পর এ  কবশাল ব্াাং  ক চ্ছলঙ্কাকর  চ্ছর চচ্ছলচ্ছি। এধ্রচ্ছনর 
পদ্ধকি ি িা াকির কবষচ্ছয় কচাি বন্ধ করচ্ছি এই পুুঁকজবাদী সর ার পাবনা কজলার ১২ জন  ত ষ চ্ছ  মাত্র ২৫-৩০ হাজার টা ার ঋে 
মামলায় সম্প্রকি  ারা াচ্ছর কনচ্ছক্ষপ  চ্ছরচ্ছি। এিাড়াও, সর ার ব্াাং  পকরচাল চ্ছদর কময়াদ াল ৬ কেচ্ছ  বাকড়চ্ছয় ৯ বির  চ্ছরচ্ছি, এবাং 
গুকট চ্ছয়  ব্কির হাচ্ছি আকেি  ক্ষমিা সুসাংহি  রার উচ্ছেচ্ছশ্ ব্াাংচ্ছ র পকরচালনা পষিচ্ছদ এ ই পকরবার হচ্ছি অনুচ্ছমাকদি পকরচালচ্ছ র 
সাংি্া ২ কেচ্ছ  ৪-এ উন্নীি  চ্ছরচ্ছি। বিিমাচ্ছন কদচ্ছশর ব্াাংক াং িাি ৪০-৫০কট পকরবাচ্ছরর হাচ্ছি কজকম্ম। এভাচ্ছবই, চলমান পুুঁকজবাদী ব্বস্থার 
অধ্ীচ্ছন ঋে সতকষ্ট ও লুণ্ঠচ্ছনর প্রিারোমূল   াযিক্রচ্ছমর মাধ্্চ্ছম গুকট চ্ছয়  পুুঁকজপকির হাচ্ছি সম্পদ পুঞ্জীভূি  রার  ুি্াি লুটপাচ্ছটর যন্ত্র 
কহচ্ছসচ্ছব ব্াাংক াং ব্বস্থাচ্ছ  ব্বহার  রা হচ্ছে। রােীয় মদচ্ছদ বড় বড় ব্বসায়ীচ্ছদরচ্ছ  এরূপ নকজরকবহীন লুটপাচ্ছটর সুচ্ছযা  কদয়ার  ারচ্ছে 
আজ ব্াাং গুচ্ছলাচ্ছি জন চ্ছের  ষ্টাকজিি অেি উচ্চ ঝুুঁক র মচ্ছধ্্ রচ্ছয়চ্ছি। 

কহ কদশবাসী! দুনিীকিগ্রস্থ পুুঁকজপকিচ্ছ াষ্ঠী  িত ি  সমকেিি বিিমান শাসনব্বস্থা বারাংবার আপনাচ্ছদর অেি ও সম্পচ্ছদর সুরক্ষা কদচ্ছি 
ব্েি হচ্ছয়চ্ছি। এমন ব্বস্থা কযকট আপনাচ্ছদর  ষ্টাকজিি অেি ও সম্পদচ্ছ  লুটপাচ্ছটর জন্ দুনিীকিগ্রস্থ পুুঁকজপকিচ্ছদর হাচ্ছি িুচ্ছল কদয়, কসকটচ্ছ  
আর বরদাস্ত  রচ্ছবন না। এটাই উপযুি সময়;  ারে আমরা উপলকি  রচ্ছি কপচ্ছরকি, এধ্রচ্ছনর লুটপাটসহ অন্ান্ কবপযিয় র পকরেকির 
 বল কেচ্ছ  মুকির এ মাত্র উপায় হচ্ছে ইসলামী শাসনব্বস্থা িো কিলাফচ্ছি রাকশদাহ্ পুনিঃপ্রকিষ্ঠা  রা। আসন্ন কিলাফি রাে ক ানভাচ্ছবই 
লুটপাট ও সম্পদ পুকঞ্জভূি  রার প্রাকিষ্ঠাকন  প্রকক্রয়া কহচ্ছসচ্ছব ব্াাংক াং ব্বস্থাচ্ছ  কমচ্ছন কনচ্ছব না।  ুর‘আন ও সুন্নাহ্’র কভকতচ্ছি হিযবুত 
তাহ্রীর  িত ি  প্রেীি কিলাফি রাচ্ছের িসড়া সাংকবধ্াচ্ছনর ১৬৯ নম্বর অনুচ্ছেচ্ছদ বলা হচ্ছয়চ্ছি: “ব্াাং  কিালা সমূ্পেিরূচ্ছপ কনকষদ্ধ, এবাং 
ক বলমাত্র এ কট অনুচ্ছমাকদি রােীয় ব্াাং  ো চ্ছব, এবাং কসিাচ্ছন সুদ কভকত  ক ান কলনচ্ছদন  রা হচ্ছব না। একট বায়িুল মাচ্ছলর এ কট 
কবচ্ছশষ কবভা  দ্বারা পকরচাকলি হচ্ছব। শারী‘আহ্ হু ুম অনুযায়ী আকেি  ঋে প্রদান/গ্রহে  রা হচ্ছব, এবাং অেি ও মুদ্রা কলনচ্ছদচ্ছনর কসবা-
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সুকবধ্াকদ প্রদান  রা হচ্ছব”। িাই জন চ্ছের কবষয়াকদ কদিাচ্ছশানা ও িত্ত্বাবধ্াচ্ছনর অাংশ কহচ্ছসচ্ছব আমানি গ্রহে, ঋে প্রদান, অেি কপ্ররে ও 
মুদ্রা কবকনমচ্ছয়র মচ্ছিা কসবা প্রদাচ্ছনর লচ্ছক্ষ্ বায়িুল মাল বা কেজাকর কবভাচ্ছ র এ কট শািা কহচ্ছসচ্ছব রাচ্ছের জন্ প্রচ্ছয়াজনীয় ব্াাং  প্রকিষ্ঠা 
 রা কিলাফি রাচ্ছের জন্ অনুচ্ছমাকদি। রাে এই ধ্রচ্ছনর কলনচ্ছদচ্ছন সুদচ্ছ   চ্ছিারভাচ্ছব কনকষদ্ধ  রচ্ছব। সুদমুি আকেি  কলনচ্ছদচ্ছনর নীকি 
অনুসরে  চ্ছর কিলাফি রাচ্ছের বায়িুল মাল আমানি গ্রহে এবাং ঋে প্রদান  রচ্ছি পারচ্ছব এবাং এচ্ছক্ষচ্ছত্র ক ান কবকধ্কনচ্ছষধ্ কনই। কিলাফি 
রাে জন চ্ছের আমানচ্ছির দাকয়ত্বশীল অকভভাব  কহচ্ছসচ্ছব দাকয়ত্ব পালন  রচ্ছব এবাং িকলফা সবিদা এর জন্ দায়বদ্ধ ো চ্ছবন। সুমহান 
মযিাদার অকধ্ ারী আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া িা‘আলা বচ্ছলন,  
* ا يَِعُظُكْم ِبِه ِإنَّ اللََّه َكاَن َسِميًعا َبِصيًراِإنَّ اللََّه يَْأُمرُُكْم َأْن تُ َؤدُّوا اأَلَمانَاِت ِإَلى َأْهِلَها َوِإَذا َحَكْمُتْم بَ ْيَن النَّاِس َأْن َتْحُكُموا بِا ْلَعْدِل ِإنَّ اللََّه نِِعمَّ * 

“কনশ্চয়ই আল্লাহ্ কিামাচ্ছদরচ্ছ  কনচ্ছদিশ কদচ্ছেন কয আমানিসমূহ িার মাকল চ্ছদর কন ট প্রি্াপিে  রচ্ছব। আর যিন কিামরা মানুচ্ছষর মচ্ছধ্্ 
কবচার াযি পকরচালনা  রচ্ছব, িিন ন্ায়পরায়েিার সাচ্ছে কবচার  রচ্ছব” [সূরাহ আন-কনসা: ৫৮]। উপরন্তু, কিলাফি রাচ্ছে ব্বসা-বাকেজ্ 
ক ান অকভজাি কেেী দ্বারা কনয়কন্ত্রি হচ্ছব না। কিলাফি রাে রাজস্ব ও  মিসাংস্থান সতকষ্টচ্ছি ভূকম া রািচ্ছব এমন উচ্ছদ্া  ও কশল্প স্থাপচ্ছন 
ইেু  সম্ভাবনাময় আচ্ছবদন ারীচ্ছদরচ্ছ  বায়িুল মাল কেচ্ছ  সুদমুি ঋে প্রদান  রচ্ছব। এিাড়াও, কিলাফি রাে অভাবীচ্ছদরচ্ছ  ব্বসা 
পকরচালনার জন্ ও দকরদ্র  ত ষ চ্ছদরচ্ছ  দাকরদ্রিা কেচ্ছ  মুি  রার জন্ বায়িুল মাচ্ছলর রাজস্ব কেচ্ছ  অনুদান ও সুদমুি ঋে প্রদান 
 রচ্ছব। এর পাশাপাকশ, পঙু্গ বা অসহায় প্রকিবন্ধী না কর চ্ছদরচ্ছ  রােীয় ভািা (নাফা া) ব্বস্থার আওিায় আনা হচ্ছব। সুিরাাং, 
অনকিকবলচ্ছম্ব প্রকিশ্রুি এই কিলাফচ্ছি রাকশদাহ্ পুনিঃপ্রকিষ্ঠা  রচ্ছি হিযবুত তাহ্রীর-এর কনিত চ্ছত্ব বুকদ্ধবতকত  ও রাজননকি  সাংগ্রাচ্ছম কযা  
কদন, যাচ্ছি আপনাচ্ছদর আকেি  কনরাপতা,  ল্াে ও অেিননকি  সমতকদ্ধ কনকশ্চি হয়। 
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