
িবষয়ঃ The Grameen Bank Ordinance, 1983 (Ordinance No. XLVI of 1983) রিহত কের 
ামীণ াংক আইন, ২০১৩ বাংলায় ণয়ন। 

 
 

িমকা 

ামীণ দির  জনেগাি েক ঋণ িবতরণ প িতর আওতায় আনয়েনর স া তা পরী া করার উে ে  এক  

কে র আওতায় ১৯৭৬ সােল ামীণ াংেকর কায েমর চনা হয়। এক  পযােয় (১৯৭৯ সােল) ক ীয় 

াংকও ক েক সহায়তা দান কের।  বাংলােদশ সরকার এ ক েক াংেক পা র কের  ঋণ 

কায েম এক  ন ন িদগ  উে াচেনর উে াগ নয়। ফল িতেত ঋণ এবং স য় িভি ক সমাজ কাঠােমােক 

েগাপেযাগী ও টকসই প দােনর লে  ১৯৮৩ সােল এক  অ ােদশ বেল ামীণ াংক িত া করা হয়। 

িত ার পর থেক ামীণ াংক অ ােদশ  ১৯৮৬, ১৯৯০ এবং ২০১২ সােল সংেশািধত হয়।  
 

৩০ নেভ র, ২০১০ তািরেখ নরওয়ীয় রা ীয় টিলিভশেন ামীণ াংক ও ড. মাহা দ ইউ স এর উপর ‘‘  ঋেণর 

ফ েদ’’ িশেরানােম এক  ামা  িচ  চািরত হয়। ামা  িচে র একাংেশ নারাড ক ক দ  অ দান হেত ১০ 

কা  মািকন ডলার ড. মাহা দ ইউ স -এর িনয় ণাধীন অ  এক  িত ােন সরােনা হেয়েছ মেম ত  কািশত 

হয়। িবষয়  দশী িবেদশী অ া  পি কায়ও কািশত হয় এবং বশ আেলাড়ন ি  কের। এ ি েত সরকার 

িবষয়  পরী া নীির া করার জ  ১০-০১-২০১১ তািরেখ এক  িরিভউ কিম  গঠন কের। িরিভউ কিম  ২৫-০৪-

২০১১ তািরেখ িতেবদন দািখল কের। উ  িতেবদেন নারাডসহ িবিভ  দাতা সং া ক ক দ  অ দান/ঋেণর অথ 

ারা গ ত সাসাল এডভা েম  ফা  (এসএএফ) হেত ামীণ ক াণ নামীয় এক  ত  িত ােন অথ ানা র করা 

হয় মেম উে খ করা হয়। পরবত েত নরওয়ীয় ক পে র আপি র েখ এ অথ ( নারাড হেত া  অেথর ামীণ 

ক াণ ক দ  অংশ) ত াপণ করা হয়। িরিভউ কিম র িতেবদেন দ  পািরশ অ যায়ী ামীণ াংেকর 

যাবতীয় িবষয়াবিল পরী া-িনরী া কের পািরশ/পরামশ দােনর জ  ১৫-০৫-২০১২ তািরখ ামীণ াংক কিমশন 

গঠন করা হয়। 

েবকার িরিভউ কিম র িতেবদেন দখা যায় য, ১৯৯৯ সােল অ াপক ইউ স -এর িনেজর রিচত এবং 

কািশত চা রী িবিধমালা অ সরণ না কের াংেকর পিরচালনা পষদ অ াপক ইউ স - ক ৬০ বছেরর পের 

অিনিদ কােলর জ  ব াপনা পিরচালক পেদ িন ি  দয়। ামীণ াংক এই িন ি র িবষেয় িবিধ 

মাতােবক বাংলােদশ াংেকর অ েমাদন হণ কেরিন। এই অিনয়িমত িন ি র িব ে  বাংলােদশ াংক 

১৯৯৯ সােলই তােদর পিরদশনকােল ম  রােখ। িক  যেহ  সরকার বা পিরচালনা পষদ অ াপক ইউ সেক 



কখনও কান িবষেয়  করার থেক িবরত থােক তাই এক দশেকর বিশ সময় এ াপাের কউ উ বাচ  

কেরনিন। ২০১০ সােল নরওেয় টিলিভশেন এক  া ােমর ফেল এ িবষয়  সামেন আেস এবং তখন এ িবষেয় 

তদে র নানা দািব উেঠ। এরই িতফলন িহেসেব ২০১১ সােল অ াপক ইউ সেক এই িবষয়  রাহা করার জ  

পদত াগ করেত বলা হয়। অ াপক ইউ স তখন আদালেতর আ য় নন। আদালত ত র আেবদন খািরজ কের 

িদেল িতিন ১২-০৫-২০১১ তািরেখ পদত াগ কেরন। িক  তার পেরই িতিন ামীণ াংেকর কায ম াহত হয় 

এমন নানা কােজ িল  হন। িতিন সরকােরর িব ে  অিভেযাগ কেরন য, সরকার ামীণ াংক দখল করেত চায় 

এবং এ াংেকর মৗিলক উে  াহত করেত চায়। ত পে  এ অিভেযােগর কান িভি  নই কারণ ড. 

মাহা দ ইউ স ামীণ াংক হেত পদত াগ করার পর ’বছেরর অিধককাল অিত া  হওয়া সে ও সরকার এ 

ধরেণর কান পদে প হণ কেরিন।  
 

সামিরক শাসনামেল জারী ত সকল অ ােদশ মহামা  ি ম কাট ক ক বািতল ঘািষত হওয়ায় এবং এর 

পরবত েত অ প বািতল ত অ ােদশ হাল নাগাদকরণ বক বাংলা ভাষায় আইন ণয়ন সং া  মি সভার  িস া  

অ সাের The Grameen Bank Ordinance, ১৯৮৩ রিহত কের েযাজ  ে  সংেশাধন ও পিরমাজন েম 

বাংলা ভাষায় ামীণ াংক আইন, ২০১৩ ণয়েণর উে াগ হণ করা হেয়েছ । এরই ি েত ামীণ াংক আইন, 

২০১৩ ণয়েনর উে াগ হণ কের যথাযথ ি য়া অ সরণ করতঃ এ আইন  িবল আকাের সংসেদ উপ াপন করা 

হয়। এ িবেল য সকল িবষেয় সংেশাধন আনা হেয়েছ তার সােথ িব মান অ ােদশ -এর সােথ তমন কান মৗিলক 

পিরবতন করা হয়িন। লতঃ ল অ ােদশ এবং ইেতা েব ০৩(িতন) বার সংেশাধেনর মা েম য পিরবতন করা 

হেয়েছ তা সহ সামি কভােব বাংলায় আইন ণয়ন কের সংসেদ উপ াপন করা হেয়েছ। ড. মাহা দ ইউ স এ আইন 

স েক িবিভ  ব /  উপ াপন করেছন যা লত িভি হীন। সং  িতেবদন পযােলাচনা করেল ড. মাহা দ 

ইউ স-এর ব ে র কান িভি  েঁজ পাওয়া যােব না।   

বতমান সংেশাধেনর ল উে স হ িন পঃ  

(১) ীম কােটর িনেদশ অ যায়ী বাংলায় ণয়ন করেত হেব 

(২) অ েমািদত ও পিরেশািধত লধন স ে  ম ণালয় য সব আেদশ ২০০৯ সােলর আেগ দান কের িক   

বা বািয়ত হয়িন তা তােল ধরা হেয়েছ। িবেবচ  আইেন অ েমািদত লধন হে  এক হাজার কা   এবং পিরেশািধত 

লধন হে  ৩০০ কা  টাকা। এেত ামীণ াংেকর সদ  যারা এতিদন শয়ার িকনেত পােরন িন তারা সবাই 

শয়ার িকনেত পারেবন। 



(৩) িনবািচত শয়ার হা ারেদর পদ  হেল তােদর িনবাচন না হওয়া পয  বাড সভার কারাম কেম হেব 

িতনজেন। অ  সমেয় তার সং া বতমােন যা আেছ তাই থাকেব। 

(৪) সা িফেকট মামলা দােয়েরর মা েম বেকয়া আদায় িনেয় িনযাতেনর অিভেযাগ রেয়েছ  বেল এই মতা 

বহােরর ে  য কান কমকতার পিরবেত জানাল ােনজার বা ত ধ কমকতার হােত দওয়া হেয়েছ। 

 

সং  িতেবদন 

 

১৯৮৩ সােলর ামীণ াংক অ ােদশ সংেশাধন। 

এই অ ােদশ সংেশাধন হয় মা  িতন বার। ১ম সংেশাধনী হয় ১৯৮৬ সােল; ২য় সংেশাধনী হয় ১৯৯০ সােল 
এবং ৩য় এক  সংেশাধনী হয় ২০১২ সােল। 

১৯৮৬ সােল মা  ৪  ধারায় সংেশাধনী হয়। ১ম সংেশাধনী হয় ৭ ধারায়। সখােন পিরেশািধত শয়ার লধন ৩ 
কা  থেক ৭ কা  ২০ লােখ বিধত করা হয়। একই সে  সরকাির এবং সরকাির িত ােনর শয়ার ৬০ 

শতাংশ থেক কিমেয় ২৫ শতাংশ করা হয়। এবং াংক ঋণ হণকারীেদর শয়ার ৪০ শতাংশ থেক বািড়েয় 
৭৫ শতাংশ করা হয়। যখােন শত থােক য, তার ২০ শতাংশ মিহলা হেল ভাল। ২য় সংেশাধনী  হয় ৯ ধারায় 
পিরচালনা পষদ স ে । সরকার তখন মা  িনবাহী পিরচালক ও িতন জন অিতির  সদ  িন ি র অিধকার 
রােখ এবং বাকী ৯ জন ঋণ হীতা শয়ার হা ারেদর ারা িনবািচত ি  হন। ৪নং সংেশাধেন বলা হয় য, 
সরকার িন  পিরচালকেদর ম  থেক িনবাহী পিরচালক ছাড়া অ  য কান ি েক পিরষেদর চয়ার ান 
িন  করেব সরকার। 

১৯৯০ সােল তেরা  ধারায় সংেশাধন করা হয়। থম সংেশাধনী হয় ৮ ধারায়। তােত সরকােরর িদক-িনেদশনা 
দােনর মতা বাদ িদেয় বলা হয় য, াংক  জন ােথর কথা িবেবচনায় রেখ িবচ ণতার সে  কাজ 
স াদন করেব। এবার ি তীয় সংেশাধনী  হয় পিরচালনা পষদ স ে  ৯ ধারায়। সখােন বলা হয় য, িনবাহী 
পিরচালক হেবন একজন পদািধকারবেল পিরচালনা পষেদর সদ । আর অ েদর মে  থাকেবন সরকার িন  
িতন জন এবং ঋণ হণকারী শয়ার হা ারেদর ম  থেক ৯ জন। এই সংেশাধেন িনবাহী পিরচালেকর কান 
ভাটািধকার রাখা হয় িন। তীয় সংেশাধনী হয় ১০ ধারায়। এবং তােত বলা হয় য, সরকার িন  

পিরচালকেদর মে  একজনেক চয়ার ান িহেসেব িন ি  দয়া হেব। চ থ সংেশাধনী হয় ১৪ ধারায় িনবাহী 
পিরচালক স ে । এখােন িনবাহী পিরচালকেকর িন ি  ি য়া বদলােনা হয়। বলা হয় য পিরচালনা পষদ 
এক  বাছাই কিম  িনেয়াগ করেব এবং তারা এক  ােনলেক মেনানয়ন দেবন এবং সখান থেক বাংলােদশ 

াংেকর অ েমাদন িনেয় একজনেক িন ি  দওয়া হেব। প ম সংেশাধনী হয় ১৫ ধারায়। সখােন 
পিরচালকগেণর দািয়  িবিধ ারা িনধািরত করার ব া রাখা হয়। ষ  সংেশাধনী হয় ১৬ ধারায়। যখােন বলা 
হয় য, পিরচালনা পষেদর চয়ার ান বা সরকার িন  সদ রা সরকােরর কােছ িলিখত পদত াগপ  িদেয় 



পদত াগ করেত পারেবন তেব তােদর পদত াগপ  হীত না হওয়া পয  পেদ বহাল থাকেবন। ক একইভােব 
িনবাহী পিরচালক এবং িনবািচত সদ রা পিরষেদর চয়ার ােনর কােছ িলিখত পদত াগপ  িদেয় পদত াগ 
করেবন। স ম সংেশাধনী  হয় ১৯ ধারায়। যখােন াংেকর কাযাবলীর িববরণ দয়া আেছ। পিরবতন হয় ৬  
উপধারায়। e, f, g, h, nn এবং p । অ ম সংেশাধনী  হয় িহসাব িবষেয় ২২ ধারায়। সখােন বলা হয় য, 
বািষক আিথক িতেবদন তকােল দেশ চিলত িবিধ-িবধান ও িহসাব মান এবং বাংলােদশ াংক ক ক 
িনেদিশত িহসাবমান পালন করা হেব। নবম সেশাধনী হয় ২৩ ধারায় িনরী া স ে । সখােন বলা হয় য, 

াংেকর িহসাব িনরী ার জ  অ ত ২ জন চাটাড একাউে েক িন ি  িদেত হেব এবং তােদর করণীয় বেল 
দওয়া হয়। এছাড়াও পিরচালনা পষেদর িনেদশ মানেতও তারা বা  থােকন। দশম সংেশাধনী হয় ২৪ ধারার 

িবধান সে  এবং সখােন সরকােরর কােছ এই আিথক িতেবদন পেশর বা বাধকতা বাদ দয়া হয়। একাদশ 
সংেশাধনী  হয় ২৭ ধারায়। তােত বলা হয় য, িবিধর ারা িনধািরত শেত াংেকর দািয়  ও কাযাবলী 
পালেনর জ  জনবল িনেয়াগ করা হেব। াদশ সংেশাধনী  হয় ৩৪ ধারায় এবং সখােন বলা হয় য, সরকার 
ঋণ হীতার পে  পিরচালক িনবাচেনর িবিধ ণয়ন করেব। এছাড়াও সংেশাধনী হয় ৩৬ ধারায়। সখােন 
পিরচালক পষদেক আইেনর সে  স িত র া কের িবধান ণয়েনর মতা দওয়া হয়। 

২০১২ সােলর সংেশাধনী  িছল ১৪ ধারায় িনবাহী পিরচালক িবষয়ক। সখােন বলা হয় য, িনবাহী পিরচালক 
িনেয়ােগর জ  বাছাই কিম  বােডর চয়ার ান ৩/৫ জন সদ  িনেয় বােডর সে  পরামশ কের িন  
করেবন। এবং বাছাই কিম  ৩ জেনর এক  ােনল পািরশ করেবন। 

তরাং বলা যেত পাের য, িবিভ  সংেশাধেনর মা েম াংেকর ধান পিরবতন আেস শয়ােরর িহ ার 
িবষেয়। সরকােরর শয়ার হয় ২৫ শতাংশ এবং ঋণ হীতােদর শয়ার হয় ৭৫ শতাংশ। সই অ যায়ী সরকাির 
পিরচালেকর সং া কেম হয় ৩ জন। যার ম  থেক চয়ার ান সরকার িন  করেব। এবং ঋণ হীতা/ শয়ার 
হীতারা তােদর িতিনিধ ৯ জনেক িনবাচন করেবন। আর িনবাহী পিরচালক হেবন পদািধকারবেল ভাটািধকার 

বিজত পিরচালনা পষদ সদ । ি তীয় পিরবতন িছল িনবাহী পিরচালেকর িন ি র িবষেয়। এই অিধকার 
সরকােরর েল পিরচালনা পষেদ বেত। এবং তার িন ি র ি য়া বাছাই কিম র মা েম ক করা হয়। তেব 
তার অ েমাদন দবার অিধকার থােক বাংলােদশ াংেকর। তীয় পিরবতন হয় পিরেশািধত লধন িবষেয়। 
সই  ৭ কা  ২০ ল  টাকায়ই ব িদন িবর হেয় থােক। সবেশষ পিরবতন ২০১২ সােল হয় এবং সখােন 

িনবাহী পিরচালক িন ি র জ  বাছাই কিম  গঠেনর অিধকার দয়া হয় চয়ার ানেক, তেব িতিন পষেদর 
পরামশ িনেত বা  থােকন।  


