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ব্যাংক ডিপ যডিপের প্রকযরপেদ ও তযর শরয়ী ডবধযন 

ব্যাংডকাং  ডরেযষযয় ব্যাংক ডিপ যডিে চযর প্রকযর: 

১. কযপরন্ট একযউন্ট ( )  বয চলডত ডিসযব। 

২. সসডোংস একযউন্ট (  )  বয সঞ্চয়ী ডিসযব। 

৩. ডিক্সি একযউন্ট ( )  বয ডনধধযডরত সেয়যডদ সঞ্চয়। 

৪.লকযর ( )  তথয ব্যাংক সথপক সলযিযর বক্স েযড়য ডনপয় তযপত েযকয  য়সয বয েূল্বযন সযেগ্রী সরপে তয ব্যাংপকর ডনকে আেযনত রযেয। 

(ডিকিী েযকযলযত ৩/১৩-১৫) 

ব্যাংক ডিপ যডিেগুপলযর শরয়ী অবস্থযন: 

প্রথে ডতন প্রকযর করপির হুকুপে দুডে শপতধর কযরপে:  

এক. এই ডতন প্রকযপরর (কযপরন্ট, সসডোংস ও ডিক্সি) ডিপ যডিেযরগে ব্যাংক কততধ ক্ষপক তযপদর অপথধর যযডেন বয ডিম্মযদযর বযনযয়।  

দুই. ব্যাংক কততধ ক্ষপক তযপদর গডিত অপথধর যপথিয ব্বিযপরর সযডবধক ক্ষেতয প্রদযন কপর থযপক। 

চতুথধ প্রকযর তথয লকযর ( ) এেয বতধেযন প্রচলন ও শরয়ী দতডিপকযে উেয় ডবপবচনযয় আেযনত িওয়যর ব্য যপর সকযন সপেি সনই। 

(ডিকিী েযকযলযত ৩/১৮) 

সযধযরে ব্যাংগুপলযপত অথধ রযেযর শরয়ী হুকেু: 

১. িযন ও েযপলর ডনরয ত্তযর েযডতপর কযপরন্ট একযউপন্ট েযকয রযেয িযডয়য আপে। সযপিতু কযপরন্ট একযউন্ট সিযল্ডযরপদরপক ব্যাংক কততধক সকযন 

েুনযিয প্রদযন করয িয় নয। বরাং তযপদর সথপক উল্টয সযডেধস চযিধ ও অন্যন্ চযিধ কযেয িয়। অতএব, কযপরন্ট একযউপন্ট েযকয রযেপল সুডদ 

সলন-সদপন অাংশগ্রিে গে্ িপব নয। সুতরযাং তয িযডয়য আপে। 

২.ডিক্সি ডিপ যডিে ও সসডোংস একযউপন্ট েযকয রযেয িযডয়য সনই। কযরে এই উেয় প্রকযর একযউন্ট সিযল্ডযরপদরপক ব্যাংক কততধক েুনযিয 

প্রদযন করয িয় এবাং এই উেয় একযউপন্ট গডিত েযকয উম্মপতর ঐক্েপত করপির হুকুপে। আর করপির ডবডনেপয় লযে িযডসল করয শরীয়পত 

সূদ। অতএব ব্যাংক একযউন্ট সিযল্ডযরপদরপক েূল েযকযর অডতডরক্ত সয েযকযই প্রদযন করপব তয স্পি সূদ িপব। আর সূদ ববধ িওয়যর সকযন 

সরুত সনই। 

সুতরযাং সয ব্ডক্ত উপেডেত একযউপন্ট েযকয রযেপব সস ব্যাংপকর সযপথ িযরযে সলন-সদপন শরীক িপয় যযপব। এ কযরপে সকযন েুসলেযপনর িন্ 

এই দুই প্রকযর (সসডোংস এবাং ডিক্সি ডিপ যডিে) একযউপন্ট েযকয রযেয িযডয়য সনই । সকউ সরপে থযকপল সুপযযগ থযকপল সস একযউন্ট 

 ডরবতধন কপর চলডত ডিসযব েুপল সসেযপন েযকয রযেপব। আর যডদ সকযন কযরপে চলডত ডিসযব েুলপত অ যরগ িয় এবাং িযন ও েযপলর 

ডনরয ত্তযর িন্ সসডোংস একযউন্ট েুলপত বয িযরী রযেপত বযধ্ িয়, তযিপল সস ইডস্থগিযর করপত থযকপব এবাং ঐ একযউপন্ট সয সূদ আসপব 

তয সযওয়যপবর ডনয়ত েযড়য ডেসডকনপদরপক বয েসডিদ েযদরযসযর বযথরুে ডনেধযপের িন্ (কততধ ক্ষপক িযডনপয়) ডদপয় ডদপব। 

ইসলযেী ব্যাংকগুপলযর হুকেু: 

ইসলযেী ব্যাংক একডে েিত উপদ্যগ। উপদ্যক্তযপদর আেরয ধন্বযদ িযনযই। যডদ এডেপক তযরয  ূেধ ইসলযে অনুযযয়ী  ডরচযলনয কপরন। যযর 

িন্ িরুরী িপলয; 

(ক) বযাংলযপদশ ব্যাংক সথপক এই েপেধ অনুেডত নয ডনপয় থযকপল অনুেডত ডনপব সয, ব্যাংক সরযসডর ডনপি বযডেডি্ক েযল আেদযডন ও রপ্তযডন 

করপব।  

(ে) প্রপত্ক শযেযর কযরবযর প্রত্ক্ষ করযর িন্ একিন ডবজ্ঞ আপলপে দ্বীন থযকপব এবাং সবধেয় কততধত্ব ে্যপনিযপরর নয়, েিডলপস শূরযর 

িযপত থযকপব। (ইসলযে আওড় িযদীদ েযয়ীশযত  ত. ১২৬) 

১. ইসলযেী ব্যাংপকর কযপরন্ট একযউন্ট সযধযরে ব্যাংপকর কযপরন্ট একযউপন্টর েত িযডয়য আপে। 

২. ইসলযেী ব্যাংকগুপলয সসডোংস এবাং ডিক্সি ডিপ যডিেযরপদর সযপথ েযকয ডবডনপয়যপগর ডবডেন্ন ব্বসযডয়ক েযত সদডেপয় সয চুডক্ত কপর থযপক 

তযপক শডরয়পতর  ডরেযষযয় আকপদ েুযযরযবযি বপল। আর ডিপ যডিেযরপদর  রস্পপরর েযপে িয় আকপদ েুশযরযকযি বয অাংশীদযডরপত্বর চুডক্ত। 

যযরয সকপল ডেপল তযপদর অথধ ও শ্রে ব্যাংপকর ডনকে সসয দধ কপরপে লযে-সলযকসযপনর েপধ্ শরীক িওয়যর ডেডত্তপত। ব্যাংক তযপদরপক ডনডদধি 

 যপসধডন্টস ডিপসপব লযে ডদপব। আর ক্ষডত িপল েুনযিয দ্বযরয তয  ূরে করয সম্ভব নয িপল ডিপ যডিেযরপকও তযর অাংশ অনু যপত সলযকসযপনর 

সবযেয ডনপত িপব। বযস্তপব এেনডে িপল তয িযডয়য িপব। ডকন্তু সপরিডেপন অনুসন্ধযন কপর সদেয সগপে, ইসলযেী ব্যাংকগুপলয সূদী ব্যাংকগুপলযর 
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সযপথ  যেয ডদপয় সূদী সলন-সদপনর সযপথই সবশী িডড়ত। তযরয েুপে েুপে িযলযল েুনযিয প্রদযপনর কথয বলপলও সিীি তরীকযয় ইনপেস্ট কপর 

নয তথয সবচয-সকনযর েপধ্ শরীয়ত সয-সব শতধ আপরয  কপরপে তয সডিকেযপব রক্ষয কপর নয। েযতয কলপে ডিক সদেযপলও বযস্তপব কপর 

েযেপেয়যলী এবাং িনবল নয থযকযর সদযিযই ডদপয় থযপক যয অগ্রিেপযযগ্।  

তযই প্রচডলত ইসলযেী ব্যাংকগুপলযপতও সসডোংস এবাং ডিক্সি ডিপ যডিে একযউন্ট সেযলয িযডয়য িপব নয। যতক্ষে নয তযরয তযপদর কযযধক্রে 

বযস্তব সক্ষপেও শরয়ী  ন্থযয় ডনপয় আপস এবাং বযস্তব অডেজ্ঞতযয় তযপদর কযযধক্রে সমূ্পেধ শরীয়ত ডেডত্তক প্রেযে করপত নয  যপর। (আল েযবসতূ 

ডলস্ সযরযেসী ২২/১৩৩) 

অেসুডলে সদপশর ব্যাংপকর হুকেু: 

অেসুডলে সদপশর অেসুডলে েযডলকপদর ব্যাংক কততধক প্রপদয় সূদ গ্রিপের ব্য যপর িুকযিযপয় ডকরযপের সেথধন রপয়পে। সযপিতু তযরয এই েযকয 

েুসলেযনপদর ডবরুপেই ব্বিযর কপর এবাং এর েযধ্পে তযরয েুসলেযনপদরপক দুবধল করযর ডবডেন্ন ষড়যন্ত্র কপর। কযপিই সূপদর েযকয ব্যাংপক 

নয সেপড় উডিপয় ডনপব। তযর  র সযওয়যপবর ডনয়ত নয কপর ডেসডকনপদরপক ডদপয় ডদপব। (ডিকিী েযকযলযত ৩/২২) 

সদূী েযকযর হুকেু: 

যযরয শরয়ী ডবধযন নয িযনযর কযরপে শরীয়ত ডবপরযধী  ন্থযয় সলন-সদন করযর কযরপে ডকেু সূদী েযকয তযর েযডলকযনযয় চপল এপসপে ডকাংবয 

ব্বসয বযডেপি্র সক্ষপে শরী‘আপতর ডবডধ-ডবধযপনর  যবডে ডেলনয। ডকন্তু এেন সস তযওবয কপর সূদ সথপক েুডক্ত স পত চযপি, তযরয 

সযওয়যপবর ডনয়ত েযড়য ঐ েযকয িকীর-ডেসডকন অথবয সকযন কল্যেকর কযপি ব্য় কপর ডদপব। (ডিকিী েযকযলযত ৩/২২) 


