
[গত ২৯ ডডসম্বয ২০১৫ তাডযসে ক্যাফ এফং ডফআইডফএভ-এয যমৌথবাসফ আস াডিত যডভনাসয 
প্রধান অডতডথ ডসসফ ফাংরাসে ফযাংসক্য গবভ নয ড. আডতউয যভাসনয ফক্তফয।]  
 

শ্রসে  বাডত এফং আিসক্ মাযা উডিত ুধীভন্ডরী মাাঁযেয ভসধয ফযাংসক্য এডিডক্উটিবযা আসেন 
ডফ.আই.ডফ.এভ এয পযাক্াডি যভম্বাযযা এফং গ ণভাধযসভয ফনু্ধযা আসেন ফাইসক্ িানাই শুব 
ক্ার। আডভ আসরই েডুেিঃত যম আসরাচনায ভাঝসথই েন্দতন সরা ক্াযণ, গত ডতনডেন যথসক্ 
আডভ ভসে ডন ডভত আডে যতা আভায ডনসিয অডপটা যতা চারাসত সফ। ডফসক্র যফরা  
আসযক্টি যফাডভ  ডভটিং আসে যিনয েুফ স্বল্প ভ  আভায াসত আসে অসনক্ পাইর যেেসত সফ 
ক্াযণ ফেয যল তাই এই ভস  আডথভক্ অসনক্ যক্সভয ডফল  আসে। এইিনয আনাসেয ক্াসে 
ক্ষভা চাইডে যম, আভাসক্ এক্টু আসগ চসর যমসত সে। তাই বাডতয ক্াসে ভ  যচস  ডনস ই 
আডভ আনাসেয াভসন এক্টু আসগই উডিত রাভ। 

আডভ ক্যাফসক্ ধনযফাে িানাসত চাই যমএই যক্ভ এক্টি অনুষ্ঠান আস ািন ক্সযসেন ডফ.আই.ডফ.এভ 
তায াসথ মুক্ত স সেন । ক্যাফ-এয াসথ আভায ুযসনা ম্পক্ভ , েীর্ভডেসনয ম্পক্ভ । আডভ গ্রাক্ 
স্বাসথভ ক্যাফ-এয াসথ অসনক্ ক্াি ক্সযডে অসনক্ গসফলণা ক্সযডে। যিনয এটি যম এক্টি অতযন্ত 
িনডততলী ংগঠন যটা ফরফায আয যক্ান অফক্া যনই আভযা ক্সরই এ ম্পসক্ভ  িাডন। আডভ 
আয েুড স ডে যম আভাসেয েনুীডত েভন ক্ডভন-এয াসফক্ যচ াযভযান এটায োড ত্ব 
ডনস সেন। ক্াযণ ডতডন যই ডিসন যথসক্ ফুঝসত যসযসেন ভানুসলয েিুঃে-েেুভা ক্তটা! ুতযাং, 
এোসন এস ডতডন এক্টি াভাডিক্ আসন্দারসন যমাগ ডেস সে, আডভ তাাঁয শুবক্াভনা ক্যডে এফং 
আভায াধযভত আভযা এই ংগঠনসক্ া তা ক্যডে। ফাংরাসে ফযাংসক্য যম াভাডিক্ 
দ্বা সফাসধয যম তডফর আসে যই তডফর যথসক্ আভযা এই ংগঠনটিসক্ াাময ক্যডে মাসত 
ক্সয এই ংগঠনটি এডগস  যমসত াসয। যই াসথ আডভ ফযাংক্গুসরায ক্াসে অনুসযাধ ক্যসফা যম, 
আনাসেয ড.এ.আয পান্ড যথসক্ সর এই ংগঠনসক্ সমা ডগতা ক্সযন ক্াযণ, আভাসেয স্বাসথভই 
এই ংগঠনটি ক্াি ক্যসে। আভাসেয গ্রাসক্য স্বাসথভ ক্যসে ভাসনই নাগডযসক্য স্বাসথভ ক্াি ক্যসে 
আসেসযসত যতা প্রিাতসেয ভাডরক্ নাগডযক্যাই। ুতযাং যই ভাডরক্সেয সক্ষই তাযা ক্াি ক্যসেন 
যিনয তাসেযসক্ সমা ডগতা ক্যায িনয ফভান্তক্যসণ ক্র ফযাংসক্য প্রধান ডনফভাী এফং ফাংরাসে 
ফযাংসক্য ফায ক্াসে আডভ এই অনুসযাধ যােডে। ডফ.আই.ডফ.এভ-যক্ ধনযফাে িানাডে যম, এই 
ধযসনয অনুষ্ঠান আস ািন ক্যায িনয। আনাযা ভাসঝ-ভসধয এই ধযসনয অনুষ্ঠান ক্যসফন এফং 
অনযানয ফযাংসক্য ড.ই.-যেয াসথ ডনস  ফসফন মাসত ক্সয তাযা এই সমা ডগতায াত ফাডিস  
ডেসত াসযন। আনাযা এোসন িনাফ ইব্রাীভ োসরে াসসফয ক্থা শুসনসেন। িনাফ ইব্রাীভ 
োসরে াসফ এভন এক্িন ভানুল আনাযা ক্সরই িাসনন যম, ডতডন ফযাংক্ায ডেসরন, যন্ট্রার 
ফযাংক্ায ডেসরন এফং এেন এই ডফ.আই.ডফ.এভ-এয ড. ভুিাপপয আসভে যচ ায প্রসপয। শুধু 
তাই ন  াভাডিক্বাসফ ডতডন এক্িন অতযন্ত ডি  ভানুল। গণভাধযসভ তাসক্ যেেসত ান এফং 



ডফডবন্ন ভ  ডতডন তয ক্থা া ক্সয ফরফায ভসতা ভানুল। আভাসেয যে েুফ যফী ভানুল 
এভন যনই, তাসেয এক্িন ডতডন। ডতডন যমফ ক্থা এোসন ডরেসেন  ত ফ ক্থায াসথ আডভ 
এক্ভত সফানা, ডক্ন্তু ডদ্বভত ক্যসর আডভ তায ত্রু নই আডভ তায ফনু্ধ। যই অসথভ ভাসরাচক্ 
ফভ  আভায ফনু্ধ এফং আডভ ভাসরাচনায ভসধয ডেস  ডেসত চাই িানসত চাই এফং ডক্েু ক্যসত 
চাই। যিনয ডতডন যমফ ডফল  তুসর এসনসেন এগুসরাসত আভযা নিয ডেসফা এফং আভযা যচষ্টা 
ক্যসফা যম, গ্রাসক্য স্বাথভ আসযা ডক্ ক্সয ংযক্ষ ণ ক্যা মা । ফাংরাসেসয ফযাংডক্ং োসত আভযা 
যচষ্টা ক্যডে গ্রাসক্য স্বাথভ ংযক্ষণ ক্যফায িনয এফং যক্াযসন ফযাংডক্ং ফযাফিানা  মতটা ম্ভফ 
আভযা স্বচ্ছ্বতা  গ্রাক্সেয যমভস্ত েন্দ আসে যগুসরায ডযডধ ম্প্রাযণ ক্যা এফং তাসেয 
ক্াসে যমন সি তথয মা  যিনয মসথষ্ট তথয ডযসফন ক্যা এভনডক্ যক্ন্দ্রী  ফযাংসক্য যবতয 
ডেস  আভযা তথয যফযাসয এক্টা ুন্দয যভক্াডনিভ গসি তুসরডে আনাযা তা িাসনন। যক্ন্দ্রী  
ফযাংক্ ডনসি এেন যপফুক্ তথয গ্রন ক্সয  তায টুইট চারু ক্সযসে য াসথ স ফাইট আসে। 
স ফাইসট আভাসেয এক্টা যপাক্ার স ন্ট আসে মায নাভ সরা ক্াস্টভায ইন্টাসযস্ট প্রসটক্ন 
যন্টায যোসন আডন গুগর ক্সয ড.আই.ড.ড-যত ডগস  আনায যমসক্ান অডবসমাসগয ক্থা 
ফরসত াসযন আয যপফুসক্সতা ফরসত াসযনই। যইবাসফ আভযা অন্তত গ্রাসক্য স্বাথভ ফভ  
ক্যায িনয তথয ডেডে এফং াযসর াসথ াসথ আভযা যটা ভাধান ক্যায যচষ্টা ক্যডে। আয না 
াযসর আভযা ফরডে যম, অভুক্ িা গা  মান এইবাসফ মান এতা ক্সযন, এইবাসফ আভযা যচষ্টা 
ক্যডে গ্রাসক্য স্বাথভ ংযক্ষন ক্যায িনয। এই ক্াযসন আভযা এক্টা ডডাটভ সভন্ট েুসরডে মায নাভ 
সরা “পাইনাডন্প ার ইডন্টডগ্রটি এন্ড ক্াস্টভায াডবভ স ডডাটভ সভন্ট” (এপ.আই.ড.এ.ডড)মা এক্টি 
নতুন ডফবাগ। যোসন ক্াস্টভাযসেয ইন্টাসযস্ট যমটা আসে যটাসক্ শুধু ংযক্ষ ণ ক্যাযই ক্যডেনা 
আভযা ফযাংক্ায-ক্াস্টভায যম ম্পক্ভ  যই ম্পক্ভ টা আসযা ভৃে ক্যায যচষ্টা ক্যডে  আসযা 
ুন্দয ক্যায যচষ্টা ক্যডে এফং ক্াস্টভায াডবভ সয যম এক্টা স্টযান্ডাডভ  আসে যটাসক্ উন্নত ক্যায 
যচষ্টা ক্যডে। ফযাংক্  পাইনাডন্প ার ইনডস্টটিউনগুসরাসক্ ফভক্ষণ িফাফডেডতা ক্যসত উতা 
ক্যডে আভাসেয এই ডসস্টসভয ভাধযসভ। যমসক্ান ক্াস্টভায ফা যমসক্ান নাগডযক্ তাযা যমসক্ান 
ফযাংসক্য াডবভ সয ফযাাসয অডবসমাগ ক্যসত াসযন এফং আভযা যই ক্াযসন এক্টি টরাইন 
েুসরডে তা আনাযা ক্সরই িাসনন, ১৬২৩৬ যই টরাইন নাম্বায। আনাযা যমসক্ান ভ  যই 
টরাইসন যটডরসপান ক্যসত াসযন এফং আডন যমসক্ান যফা  মডে যক্ান িা গাসত যক্ান ফযাংক্ 
আইসনয ফাইসয ডগস  আনায যফা ডেসেন না তাসর আডন াসথ াসথ অডবসমাগ ক্যসত াসযন 
এফং যই অডবসমাগ আভাসেয ১৬২৩৬ যথসক্ গ্রন ক্যসফন এফং গ্র ণ ক্সয আনাসক্ তায এক্টা 
েতু্তয ডেসফন। শুরুসতই এক্টি ইনডিভ উত্তয ডেসফন তায ডক্েুডেন সয তায ূনভাঙ্গ ভাধান মডে 
ক্যসত াসযন তসফ তা আনাসক্ িানাসফন। আডন মডে যোসন ন্তুষ্ট না থাসক্ন তসফ াসথ াসথ 
আডন ড.আই.ড.ড-যত গুগর ক্সয যোসন ই-যভইর ক্যসত াসযন। ই-যভইর ক্যসর যটা যযক্ডভ  
যথসক্ যগর এফং যই যযক্সডভ য ডবডত্তসত আভযা ফযাফিা ডনফ। যমটা াযসফানা যটা ফরসফা যম 
আডন আইসনয ক্াসে মান আোরসত মান ডক্ন্তু এইটুকু আভযা ক্যসত াডয। অসনক্সক্ষসে, (যগারাভ 



যভান বাই এোসন উডিত) আভাসেয এই যক্ন্দ্রটি ডক্বাসফ ক্াি ক্যসে ডতডন প্রসতযক্টি অনুষ্ঠাসন 
মান এফং আভযা ফেয যসল এক্টি প্রডতসফেন তত ডয ক্ডয গ্রাক্সেয স্বাথভ ংযক্ষ ণ ক্তটুকু সরা 
তায এক্টি তুরনাভুরক্ ধাযণা া ায িনয। এই প্রডতসফেন মেন আভযা প্রক্া ক্ডয তেন 
ফভ  ক্যাফ-এয বাডতসক্ আভযা আভে ণ িানাই যোসন উডিত থাক্ায িনয এফং ডতডন 
স্বচসক্ষ যেসেসেন যম, ভানুল মাযা গ্রাক্যা েিুঃে-ক্সষ্ট সয ডক্বাসফ আভাসেয এই ডডাটভ সভসন্টয যফা 
যস সেন। ক্েন ক্েন তাযা যক্াঁ যে যপসরন ফসরন যম, ফযাংসক্য এই যম ক্ষ্ট ডে যে আভাসেযসক্ 
যই ক্ষ্ট যথসক্ এই যক্ন্দ্রটি আভাসেযসক্ উোয ক্সযসে। ুতযাং, আভযা যচষ্টা ক্যডে মতটা াডয 
ফযাংডক্ং োতটাসক্ ভানডফক্ ক্যায যচষ্টা ক্যডে গ্রাক্-ফান্ধফ ক্যায যচষ্টা ক্যডে। ডক্ন্তু আভযা 
আত্মতুডষ্টসত বুগডেনা ডক্ন্তু ডযডিডত ডযফতভ ন সে এফং অসনক্টাই ডযফতভ ন স  আসে এফং 
ভানুল ািা ডেসে আভযা তা যেেসত াযডে। আভযা যম  ভস্ত অডবসমাগগুসরা াডে এই যক্সন্দ্র 
যগুসরা যমভন- াধাযণ ফযাংডক্ং ম্বযন্ধ, যরান ম্বযন্ধ, এডবান্প ম্বযন্ধ, ক্াডভ , যভাফাইর ফযাংডক্ং, 
যরাক্ার ডফর, পসযন ডফর ম্মসন্ধ াডে। অসনক্ভ  ডফসে যথসক্ াডে যম, টাক্া আভযা 
ক্নপাভভ ক্সযডে, এড ক্নপাভভ ক্সযডে ডক্ন্তু ফযাংক্গুসরা টাক্া ডেসেনা। পসযন এিসচঞ্জ 
ডয ারাইসিন সেনা। এই ডিডনগুসরা ম্বযন্ধ াডে এফং এইগুসরাসক্ যেোয িনয আভযা আরাো 
এক্টা ডযা -যফাডভ  ক্সযডে যমটা যক্ান ফযাংক্ ক্সফ এর.ড েুসরসে এফং ক্সফ তাসেয যটা 
ডয ারাইি ক্যায ক্থা যটা ডযা-যফাসডভ  এস ডব্রপ ক্যসে এফং ইডেন মডে তাযা এটা ডয ারাইি 
না ক্যসত াসয তসফ সযযডেনই এক্টা ই-যভইর মাসে তাযসযয ডেন এিাডভনায মাসে এফং 
এইবাসফ আভাসেয ডনিস্ব যম যভক্াডনিভ আসে তায ভাধযসভ এিসাটভ  ডয ারাইসিন অসনক্টাই 
যফসিসে। এই যম আনাযা যেেসত াযসেন ডযিাবভ  ফািসে, যযডভসটন্প ফািসে তায এক্টা ফি 
ক্াযন আভাসেয এই ইন্টাযসবননগুসরা ফা এই স্তসক্ষগুসরা আভযা ক্যডে গ্রাসক্য স্বাসথভ ক্সরয 
স্বাসথভ। আভাসেয যযডভসটন্প োসতয অসনক্ অসনক্ ভযা আভযা ভাধান ক্সয যপসরডে। মেনই 
যক্ান যযডভসটন্প ভ ভত তায গ্রাক্সেয ক্াসে ফা উক্াযসবাগীসেয ক্াসে যৌো  না তেন 
অডবসমাগ আসর াসথ াসথ আভযা যই ফযাংসক্ ফরডে যম, এটা আনাসেয ৪৮ র্ণ্টায ভসধয 
যৌাঁোফায ক্থা ডক্ন্তু যক্ন এত ভ  রাগসে? তাযা াসথ াসথ এটায  উত্তয ডেসত ফাধয এফং 
যোসন গ্রাক্ যফা াসেন। মায পসর যেেসফন যম, এতডক্েুয য যযডভসটন্প ডক্ন্তু ফািসে গত 
ফেয ১৫.৩ ডফডর ন ডের যযডভসটন্প এই ফেয আভযা ১৬ ডফডর সনয ক্াোক্াডে চসরমাসফা ফা ি 
ক্যসফা ফসর আভযা আা ক্যডে। াযা ডফসে মেন ভন্দা চরসে তেন ডক্ন্তু এই র্টনাটি র্টসে এটা 
ভসন যােসফন। তায এক্টা ফি ক্াযন আভাসেয এই গ্রাক্ ন্তুডষ্ট ফািাসনায এক্টা যচষ্টা আভযা 
ক্যডে। আভাসেয এপ.আই.ড.এ.ডড-এয যম ডযসাটভ  য ডযসাটভ  ২০১৪-২০১৫ যটা আভযা 
ডক্েুডেন আসগ উিান ক্সযডে আভাসেয স ফাইসট। আনাযা যেেসত াসযন এই ডকুসভসন্ট 
ফাংরাসে ফযাংক্ ক্ত দ্রুত ািা ডেসে এফং গ্রাসক্য স্বাথভ ংযক্ষণ ক্যায িনয ক্তটুকু যচষ্টা তায 
এক্টা ডিয ডচে আনাযা াসফন। আভায ধায ণা আসরাচক্যা এই ডফল  ডনস  আসরাক্াত 
ক্যসফন। আভাসেয ডসসফ যেো মাসে ২০১৩ াসরয (ডপক্ার ই ায ২০১৩) আভযা ৬৮.৫% 



অডবসমাগ ডনষ্পন্ন ক্যসত যসযডেরাভ। ২০১৪ অথভফেসয যই যসটরসভসন্টয ডযভান ফৃডে যস  যটা 
৯৫.৯% অথভাৎ, ৯৬% আভযা উ ন্নীত ক্যসত যসযডেরাভ এফং ফভসল যম ডসফটি আসে ২০১৫ 
অথভফেসয যমটাসত যগারাভ যভান বাই ডগস ডেসরন যটা অফিা আসযা বাসরা যটি ১০০%। আভযা 
১০০% অডবসমাগ ডনষ্পডত্ত ক্যসত যসযডে। ুতযাং আডভ গ্রক্সেযসক্ উ ৎা যেযফা যম, আনাযা 
অডবসমাগ আসযা যফী ক্সয ক্সযন। ক্ায ণ আভযা অল্প অডবসমাসগ ১০০% ন্তুষ্ট থাক্সত চাইনা, 
যফী অডবসমাসগ ন্তুষ্ট থাক্সত চাই। তফু আভযা ডক্ন্তু গত অথভফেসয ৩০০০-এয উসয 
অডবসমাগ আভযা ডনষ্পন্ন ক্যসত যসযডে। ফাংরাসে ফযাংক্ শুধুভাে অডবসমাগগুসরা ডনষ্পডত্ত ক্যসে 
তা-ই না। আভাসেয যম যযগুরায ডফ.আয.ড.ডড যথসক্ যম যযগুসরন ডেডে যই যযগুসরসন আভযা 
ডডসলািাযসক্ আসযা স্টযান্ডাডভ  ক্যায িনয ফসরডে এফং প্রাডং ইনপযসভন অন পাইনাডন্প ার 
যপ্রাডাক্ট অথভাৎ যক্ান যপ্রাডাসক্ট যক্ ক্ত ইন্টাসযস্ট যযট চািভ  ক্যসফ ক্তটা াডবভ  চািভ  ক্যসফ এটা 
সনডর স ফাইসট ডেসত সফ। যবাক্তাযা মাসত ফুঝসত াসয যম, তাসেয যম যপ্রাডাক্টগুসরা ডেসে 
যগুসরা ডভডিপাইড, এডডকুস ট, ক্ম্পাডযফর ইনপযসভন এফং টাভভ-ক্ডন্ডন ডক্ এগুসরা যমন তাযা 
সি ফুঝসত াসয। যই াসথ এই যপ্রাডাক্টগুসরা ডনসর ডক্ ধযসনয ঝুাঁ ডক্ তত ডয সত াসয যটা 
যমন ফুঝসত াসয। মায ক্াযসণ যপ্রাডাক্ট ইনপযসভনগুসরা যে ায িনয ফযাংক্গুসরাসক্ ফরডে। আডভ 
এক্টি উোযন ডেডে তাসর ফাই সি ফুঝসত াযসফন- এক্টি ফযাংক্ (োসরে বাই ডেডনক্টা 
ইডঙ্গত ক্সযসেন) এক্টি যফা যেফায িনয যমটা আভাসেয ক্াসে যমই তথয যে  যম, আভযা এই এই 
িা গা  চা িভ  ক্যসফা ডক্ন্তু ফাস্তসফ যেো যগর যম তায যচস  যফী যম োতটিয ক্থা উসেেই 
ক্সযডন যোসন তাযা এ.এভ.এ ডেস সেন ফসর এক্টা ডফযাট অংক্ চা িভ  ক্সয ফস আসেন। এটা 
মেন আভাসেয ইন্পসক্সন ধযা যসরা যম, এটা যতা আডন যফআইডন ক্াি ক্সযসেন, আডন যতা 
এটা ফসরনডন গ্রাক্সক্ যম আডন চািভ  ক্যসফন। আডন এই ক্ািটি যক্ন ক্যসরন? এই ডডাটভ সভন্ট 
ইন্টাযসবন্ট ক্যায সয যম ডযভান চা িভ  তাাঁ যা ক্সযডের াই াই ক্সয যই টাক্া গ্রাসক্য 
এক্াউসন্ট আভযা যপযত আনসত ফাধয ক্সযডে। এইবাসফ ঠিক্ভত মডে অডবসমাগ আস আভযা ডক্ন্তু 
এই ধযসণয উসেযাগ যনই। প্রা  ১৬ যক্াটি টাক্া আভযা গ্রাক্সেয আফায যপযত যেফায ফযফিা 
ক্সযডে। আভায েঢ়ৃ ডফো ই ফযাংক্ আয যক্ানডেনই এই উসেযাগ যনসফনা এফং অনযানয ফযাংসক্য 
িনয এক্টা ডক্ষা সফ। আসযা এক্টি ডফল  এই ুসমাসগ আডভ আনাসেয েডৃষ্টসত আনডে, যক্ান 
যক্ান ফযাংক্ এেন এই ক্ািটি ক্যসে তাই আডভ আিসক্ আফায স্পষ্ট ক্সয ফসর ডেসত চাই। 
আভাসেয যম তরুন প্রিন্ তাযা যফীযবাগই যফক্ায তাাঁযা ক্েসনা অসনযয ফাডিসত ডিস  
যক্ানযক্সভ িীফন ডযচারনা ক্সযন। ই যফক্াযযা মেন চাক্যীয িনয আসফেন ক্সয এক্াসথ 
অসনক্গুসরা িা গা  আসফেন ক্যসত  । তাাঁযেয প্রসতযসক্য ক্াে যথসক্ মডে আনাযা ত ত 
টাক্া চারান ফা যিিাডয ডফর ডসসফ চা িভ  ক্সযন তাসর তাযা এই টাক্া যক্াথা  সত যিাগাি 
ক্যসফ? যিনয যক্ন্দ্রী  ফযাংক্ যথসক্ ফযাংক্গুসরাসক্ ডনসেভ ডেস ডে যম, চা কুডযয িনয 
আসফেনক্াযীয ক্াে যথসক্ যক্ান চা িভ  তাাঁযা োডফ ক্যসত াযসফনা।  তাযয মডে ক্সয তসফ 
আনাযা আভাসেয েডৃষ্টসত আনসফন তাসর যই ফযাংসক্য ডফরুসে ফযফিা ডনসত আভযা ডদ্বধাসফাধ 



ক্যসফানা। যফীযবাগ ফযাংক্ এটা ভানসে ডক্ন্তু আভযা চাডে যম, যক্ান ফযাংক্ই যমন আভাসেয এই 
তরুন যফক্ায মুফক্/মু ফতীযেয ক্াে যথসক্ এই চামভ োডফ না ক্সয। আভযা ফযাংক্গুসরায যম 
পাইনাডন্প ার যস্টটভযান্ট াই যোসন ডক্ন্তু আভযা স্টযান্ডাডভ  পসরা ক্যসত ফডর। যমভন- ফাংরাসে 
এক্াউডন্টং স্টযান্ডাডভ , ফাংরাসে ডযসাটিভ ং স্টযান্ডাডভ  এগুসরাসক্ আভযা পসরা ক্যসত ফডর। তাযা যমন 
ডন ভ যভসন তাসেয ফযাসরন্প ডট তত ডয ক্সযন এফং তাাঁযা তা ক্যসে ডক্ ক্যসেনা তা আভযা 
ডন ডভত ভডনটয ক্ডয। ডডসম্বয ভাস তাাঁযা ডক্ন্তু আভাসেয (ফাংরাসে ফযাংক্) ফযাসরন্প ডট 
ডেসফন আভযা এইগুসরা াই াই ক্সয যীক্ষা ক্যসফা যম, তাযা এই স্টযান্ডাডভ  যভসন ক্সযসেন ডক্ 
না। মডে তাাঁযা স্টযান্ডাডভ  যভসন না ক্সযন এফং এোসন যমভস্ত অডবসমাগ থাক্সফ যগুসরা ডনস  
আভাসেয যিনাসযর ভযাসনিায প্রসতযক্ ফযাংসক্য যফাসডভ  ডগস  ফসফন এফং ফরসফন এই এই িা গা  
আনাযা স্টযান্ডাডভ  যভসন ক্সযনডন। তাযয মডে ফযাংক্গুসরা যগুসরা না ভাসন তাসর ই 
ফযাংক্সক্ আভযা ফাধয ক্যসফা। আয যম এক্াউডন্টং পাভভ তাসেযসক্ বুর ফযাসরন্প ীট ততযী ক্যসত 
াাময ক্সযসে যইগুসরাসক্ আভযা   িডযভানা ক্ডয অথফা ব্ল্যাক্ ডরস্ট ক্সযই। আডভ ফি ফি 
অসনক্ পাভভসক্ ব্ল্যাক্ডরস্ট ক্সযডে এফং এটা আভযা ক্যসতই থাক্সফা মাসত ক্সয আভাসেয গ্রাক্সেয 
স্বাসথভ ফযাংক্গুসরা যমন ডতযক্াসযয তথয যে । আয ড.এ পাভভগুসরা যমন তাসেয মথামথ বূডভক্া 
ারন ক্সয যটা আডভ প্রতযাা ক্যডে। আভযা প্রাইসবড ক্নসপসডডন্প াডরটি, ডাটা ইডন্ট ডগ্রটি, ডাটা 
যপ্রাসটক্ন, লাইন্ট ইনপযসভন এগুসরায ফযাাসয আভযা চাই যম, আভাসেয ফযাংক্গুসরা সচতন সফ 
এফং এই িা গাগুসরাসত তাসেয মা ক্যণী  তাযা যমন তা ক্সয এফং তা এনসপাভ ক্যায িনয 
নানাযক্ভ উসেযাগ ডনডে। আয মাযা ফযাসরন্প ীট ততযী ক্সযন ফা তত ডযযত সমা ডগতা ক্সযন 
তাসেয ক্াে যথসক্ আভযা সমা ডগতা ক্াভনা ক্যডে। গ্রাসক্য স্বাথভটা যমন তাযা তাসেয 
অডডটিং-এ ডনস  আসন। গ্রাক্ স্বাথভ ংযক্ষ ণ সে ডক্ সে না যটা যমন তাযা আসরাচনা  
ডনস  আসন যটা আভযা তাাঁসেয ক্াসে প্রতযাা ক্যডে। ফতভ ভান মুগ যটক্সনারডিয মুগ আনাযা 
ক্সরই িাসনন ব্রযােসর ফযাংডক্ং শুরু স  ডগস সে ুতযাং অডডটিং-এয ভাো ডবন্নরূ ডনস সে। 
আিক্ার তাসেযসক্ যটক্সনারডিয ডেক্ যথসক্ েক্ষ সত সফ ঠিক্বাসফ অডডটিং ক্যসত যগসর এফং 
আভাসেয ইন্পসক্টযসেযসক্ তত ডয ক্যডে যইবাসফ। এক্েভ ভডা নভ, ই ং যেসর-যভস যা মাযা অডডটিং 
এয োড সত্ব তাযা ডক্ন্তু ফ িা গা  মাসেনা র্সয ফস তাযা যটক্সনারডিয ভাধযসভ ফুঝসত াযসে 
যক্ান িা গা  মা া রাগসফ। প্রডতডেন এই তথযগুসরা আভাসক্ ডেসত  । তাযা ক্ত টাক্া যরান 
ডেস সে, ক্ত টাক্া ডডসাডিট ক্সযসে, ক্ত টাক্া ে  ক্সযসে ইতযাডে ডফলস  প্রডতডেন আভাসক্ 
তথয ডেসত   এগুসরা ডফলস । যই ইনপযসভন এন্টাযপ্রাইি ডাটা াউস ঢুক্সে এফং যোন যথসক্ 
ুন্দয গ্রাপ যফয স  আসে। যক্ান ব্রযাে ডক্ ক্যসে যগুসরা যফয স  আসে, যক্ ক্তটা এর.ড 
েুসরসে যগুসরা যফয স  আসে। ুতযাং আিসক্য ডেসন ফযাংক্ ডক্ন্তু অসনক্ যফী স্বচ্ছ্ব এফং স্বচ্ছ্ব 
সত ফাধয। ুতযাং, আভাসেযসক্ এক্টু ভ  যেন যেেসফন গ্রাক্ যফায ভাো আসযা ক্তটা উন্নত 
ক্যসত াডয। আভযা  ত এেসনা এসিসেফর যরসবসর ডনস  যমসত াডযডন ডক্ন্তু আডন অনয 
যমসক্ান যক্টসযয াসথ তুরনা ক্সযন আভাসেয ফযাংডক্ং োত ক্তটা গ্রাক্-ফান্ধফ স সে আনাযা 



ডনসিযাই ফুঝসত াযসফন। আসগ এক্টি যচক্ ডেসর যই যচসক্য টাক্া যসটর সত ক্তটা ভ  
রাগত! আয আিসক্ এক্টা যচক্ যসটর সত ক্তক্ষন ভ  রাসগ। ১ রাে টাক্ায উসয মডে 
আডন যচক্ যেন যটা এেন ডনডভসল যসটর স  মাসে। এেন ইসরক্িডনক্ পান্ড িান্পপায চারু 
স  ডগস সে। আন আনায এভসিাড সেয যফতন ডেসফন মডে যটা ১০ রাে এভসিাড    তসফ 
আনাসক্ ডক্ ডযভাণ ক্ষ্ট ক্যসত সতা ক্াবাডভ  বযান ডনস  ক্যা টাক্া ডনস  আসত সতা ফযাংক্ 
যথসক্। আয আিসক্ আডন যটা ১ যসক্সন্ড ক্যসত াসযন শুধুভাে এক্টি ডলসক্য ভাধযসভ। এই 
যফাটা গ্রাসক্য যমভন ুডফধা স সে যতভডন ভাডরসক্য ুডফধা স সে। ডক্েুডেন আসগ এক্টা 
গাসভভন্টস ডগস ডেরাভ যমটা েুফই ডযসফ ফান্ধফ তায ভসধয ভস্ত ূসমভয আসরা যসে। আডভ 
যভস সেয (শ্রডভক্সেয) ডিসে ক্যরাভ যতাভযা যফতন া ডক্বাসফ? তাযা ফরসরা যম, এেন যতা 
আয ক্যা যফতন াইনা যভাফাইসর যফতন াই। ১০ ািায ক্ভী তাযা যভাফাইসরয ভাধযসভ যফতন 
া । তাসেযসক্ টাক্া ডনস  আয যক্ান ডচন্তা ক্যসত  না, ফাডরসয ডনসচ টাক্া যােসত  না। 
আয ভাডরক্ ফরসরা যম, আভায অসনক্ ুডফধা স সে আসগ যফতন ডেসত আভায ৩ ডেন রাগত 
এফং অসনক্ ঝাসভরা ক্সয ঢাক্া যথসক্ টাক্া আনসত সতা এফং ৩০টা যরাক্ রাগত যফতন যেফায 
িনয। ডক্ন্তু এেন আডভ ১ ডভডনসটয ভসধয যফতন ডেস  যেই শুধুভাে ১টা ডলসক্ই ফায ক্াসে যফতন 
চসর মা । যই ক্াযসণ যভাফাইর ফযাংসক্য যম চািভ টা যটা আডভ (ভাডরক্) ডেস  যেই মাসত ক্সয 
আভায শ্রডভসক্য আয ১  া যে া রাসগনা। আিসক্ প্রা  ৩ যক্াটি যভাফাইর ফযাংক্ এক্াউন্ট 
যোরা স  ডগস সে। এসত ক্সয যম যফাটা াডে যটা ডক্ উনত ভাসনয গ্রাক্ যফা ন ? 
আভাসেয ডক্ন্তু এই ডফল গুসরা আসরাচনা  আনসত সফ মা আভাসেয আিসক্য আসরাচনা  
যতভনবাসফ আসডন। আভযা উন্নত প্রমুডক্ত ফযফায ক্সয উন্নত গ্রাক্ যফা ডেডে এটা ডক্ন্তু 
আভাসেয আসরাচনায ভসধয ডনস  আসত সফ। ক্যাফ-যক্ এগুসরা পসরা ক্যসত সফ। অনযানয 
প্রডতষ্ঠানগুসরাসক্ উৎাডত ক্যা যম, এইবাসফ যমন উন্নতভাসনয যফা ক্সরই যমন া । ডফেযুৎ 
ডফর যেফায িনয যক্ন ফযাংসক্ যমসত সফ? ডফেযুৎ যফাডভ  মডে তাযা এক্টি স ফাইট যডসবর 
ক্সয মায ভাধযসভ গ্রাক্যা ঐ স ফাইসট ঢুসক্ ডফর ডযসাধ ক্যসত াযসফ তাসর গ্রাক্সেযসক্ 
ফযাংসক্ রম্বা রাইসন োাঁডিস  ডফর ডযসাধ ক্যসত সতা না। শুধুভাে তাযা এক্টি স ফাইট 
যডসবর ক্যসত াযসেনা ফসর গ্রাক্সেয এই যবাগাডন্ত। আডভ যডেন ংডিষ্ট ভেীসক্ ফসরডে আডন 
মডে স ফাইট যডসবর ক্যসত না াসযন তসফ আডভ ক্সয ডনসফা। আডভ আভায উসেযাসগ 
ইন্টাসযক্টিব স ফাইট ক্সয গ্রাক্সেয যফা ডেসফা। ুতযাং, এই িা গাগুসরাসত আভাসেয ক্াি 
ক্যায ফাডক্ আসে এফং আডভ ক্যাফ-যক্ ফরসফা এই ভস্ত ডরডসত ফা এইফ আনায অডবমান 
ক্সযন/তথয অডবমান ক্সযন এই িা গাগুসরাসক্ উন্নত ক্সযন। আনাযা ড.ডড.ডফ-এয ক্াসে ডগস  
যক্ন রডফ ক্যসফন না যম, আনাযা আইটিসত ঢুসক্ন ইন্টাযসনট ফযাংডক্ং এয ভাধযসভ গ্রাক্যা যফা 
াসফ। এই ুসমাগ তত ডয ক্সযন আনাযা। এই োডফ ডক্ন্তু আনাযা (ক্যাফ) সিই ক্যসত 
াসযন। ক্যাফ-এয আসন্দারসনয ভুড ডক্ন্তু এেন ফেরাসত সফ যই নাতনী ক্া ো  আসন্দারন 
ক্যসর ডক্ন্তু চরসফনা। এেন তাসেয নতুন ধাযায আসন্দারসন যমসত সফ। ড . ইব্রাীভ োসরে এোসন 



গ্রাক্সেয স্বাথভ ংযক্ষণ ক্যায যক্ষসে যডসাডিট ইন্পুসযসন্পয ক্থা ফসরসে তা মথাথভ ফসরসেন। এেন 
আভযা ১ রক্ষ টাক্া মভন্ত এক্াউন্টসক্ যডসাডিট ইন্পুসযসন্পয আতা  আনসত যসযডে। নতুন আইন 
সত মাসে এফং যই আইসন ২ রক্ষ টাক্া সফ। এসত ক্সয প্রা  ৯০% ক্বায স  মাসফ। ফি 
যাল্ডাযসেয যফরা   ত সফনা ডক্ন্তু যটা আভযা স্টযাগাডভ  স সত যসভন্ট ক্ডয। আনাযা 
যেসেসেন ফাংরাসেস যক্ান ফযাংসক্যই ডক্ন্তু রার ফাডত জ্বসরডন আভযা পট যরডন্ডং ক্ডয অসনক্ 
ক্া ো ক্সয ফযাংক্গুসরাসক্ যক্ষা ক্ডয এফং ফযাংক্গুসরাসক্ গ্রসক্য আিা অিভ সন ফযফিা ক্যডে। 
যক্ান গ্রাসক্যই যল মভন্ত ক্ষডত সফনা মডে আভযা এই ডসস্টভটা োি ক্যাসত াডয। এই ভস য 
ভসধয াাাড আভযা ফযাংসক্য ক্যাডটার যফ ফািাডে মাসত ক্সয ফযাংক্ যমন যক্ান অফিাসতই 
ডফসে না সয। গত ৫ ফেসয আভাসেয ক্যাডটার যফ প্রা  ডদ্বগুণ স  ডগস সে প্রসতযক্টা 
ফযাংসক্য। যফসর-৩ এ নূযনতভ যম ক্যাডটার যফ েযক্ায তায  যচস  অসনক্ যফী এেন প্রা  
১১% আভাসেয ক্যাডটার যফ। এই ফেয এই ক্যাডটার যফটাসক্ আসযা উন্নত ক্যায িনয যচষ্টা 
ক্যসফা। মাসত ক্সয যম ফযাংক্গুসরায ক্যাডটার যফ োডনক্টা ক্ভ তাসেযসক্ আসযা ফািাফায ক্থা 
ফরসফা। যাষ্ট্রী  ফযাংক্গুসরায ক্যাডটার যফ ক্ভ আনাযা ক্সরই তা িাসনন যোসন প্রস ািন 
সর আভযা ক্যাডটার ইনসিক্ট ক্যসত ফসরডে। মডে োসরে াসফ ফরসরন যম, এটা যতা 
যক্াসযয টাক্া ডক্ন্তু যক্ায যতা আফায ভাডরক্ তাই ভাডরসক্য দ্বাড ত্ব যতা ডনসত সফ। 
বাযসত এই ফেয ৭০ ািায যক্াটি টাক্া তাযা ক্যাডটার ইনসিক্ট ক্যসে যাষ্ট্রা ত্ব ফযাংক্গুসরাসত। 
আয যই তুরনা  আভাসেয যেস যতা ভাে ৫০০০ যক্াটি টাক্া ক্যসে। যক্ায ভাডরক্ ডসসফ 
তাাঁয এই দ্বাড ত্ব ারন ক্যসফন আয আডভ যযগুসরটয ডসসফ যক্াযসক্ যই চা ডেসফা। আডন 
চা যেন ফসরন যম এটা, নাগডযসক্য টাক্া যক্সনা ডেসে আডভ ফরসফা যক্াযসক্ যম, আনাসক্ 
এোসন টাক্া ডেসত সফ। ুতযাং, আভায ভসন   এই িা গাটাসত এক্টু তপাত ক্যসত সফ এফং 
োসরে াসফ এটা ফুসঝন  ডতডন তা ক্যসফন। গ্রাসক্য আিায যক্ান অবাফ নাই ফযাংসক্য প্রডত। 
যক্উ ফরসত াযসফননা ফযাংক্-এ যচক্ ডেস  টাক্া ানডন। গত ৫ ফেসয এভন র্সটসে ফাংরাসেসয 
এক্িন ভানুল ফরসত াযসফননা ফযং আভাসেয ডরকুইডডটি এসি আসে যমটা ডেস  যমসক্ান ভ  
আভযা ফযাংসক্য তাযরয ংক্ট ডনযন ক্যসত াযসফা। ক্র ভাডন যযট ফতভ ভাসন ৩%-৪% ভাে 
ুতযাং ফযাংসক্য িনয যতা টাক্া যিাগায ক্যা যভাসট যক্ান ভযা নাই। আভাসেয গ্রাক্সেয 
আিায যক্ান ংক্ট যনই ফযং ডেন ডেন আিা ফািসে। এত ডক্েুয য আিাটা ফািসে ক্াযন, 
যক্ন্দ্রী  ফযাংক্ ক্িা নিয যােডে গ্রাসক্য স্বাথভ ংযক্ষন ক্যায িনয। আসযক্টি ডফলস  ইব্রাীভ 
োসরে াসফ েুফ বাসরা এক্টা ক্থা ফসরসেন যটা সরা- গ্রাসক্য সচতনতা ফৃডে ক্যায িনয। 
আডভ এোসন ২টি ডফলস য ক্থা ফরসফা।  

১) আডথভক্সম ডক্ষা য ডফলস  গ্রাক্সেয ধাযনা থাক্সত সফ 
২) ডক্ ধযসনয যপ্রাডাক্ট েযক্ায, ডক্ ধযসনয সমাগীতা েযক্ায যিনয গসফলণা। 



গসফলণায ক্ািটি ডফ.আই.ডফ.এভ-এয ভত প্রডতষ্ঠানগুসরা ক্যসত াসয আয আডথভক্ ডক্ষা ডফল টা 
ফযাংক্গুসরা ডনসি ক্যসত াসয, যক্ন্দ্রী  ফযাংক্ ক্যসত াসয। আভযা ইডতভসধয যবাক্তাসেয স্বাথভ 
মাসত ংযক্ষন   যিনয যফ ডক্েু ডক্ষাভূরক্ উসেযাগ ডনস ডে এফং ফাংরাসে ফযাংসক্য 
স ফাইসট ডডনাডভক্  ইন্টাসযক্টিব স ফ যাটভ ার আভযা তত ডয ক্সযডে যমোসন যোট যোট গল্প, 
যগইভ, ডবডড, ক্যারকুসরটয, ইনপযসভটিব যাইট এ ইতযাডে আসে যমগুসরা যক্উ চাইসরই যেেসত 
াসয। ফসচস  ফি ক্থা সরা আভযা টিডব  যযডড ডফডবন্ন ডরসে এফং যব্রডক্ং ডনউস যেেসত 
াযসফন ১৬২৩৬-এ ক্র ক্সয ডক্ ডক্ যফা যসত াসযন। এই ডিডনগুসরাসক্ আভযা আসন্দারসনয 
ভত ক্সয ডনস  আডে। ডফডবন্ন পাইনযাডন্প ার যপ্রাডাক্টগুসরাসক্ যমন আভযা ডডডবন যরসবসর ডনস  
যমসত াডয যিনয আসরাচনা ক্যডে। এইফাসযয ফযাংডক্ং যভরাটি ডের ফসচস  ফি ডপনযাডন্প ার 
ডরটাসযডয যপ্রাগ্রাভ। আভযা রক্ষয ক্সযডে প্র  ৮৫ ািায গ্রাক্ এই যভরাসত এসসেন এফং প্রসতযক্ 
স্টসর স্টসর আডভ রক্ষয ক্সযডে তাযা ডগস  োডফ ক্যসেন ফ্ল্যাট ডক্নসত সর ক্ত যযট অফ 
ইন্টাসযস্ট? আভাসেয এ.এভ.ই ডনসর ডক্ সফ? নাযী উসেযাক্তায ডক্ সফ? আভযা আসযা এক্টি 
অনুষ্ঠান ক্সযডেরাভ গ্রাক্  এভ.ডড-যেয াাাড ফডস  ডেস  আডভ ভধযিতা ক্সযডেরাভ। তেন 
গ্রাক্যা যাডয প্রশ্ন ক্যডেসরন এফং এফ প্রসশ্নয ভাধযসভ তাযা ডনসিসেয ভযাগুসরাসক্ ফুঝসত 
যসযসেন এফং এভ.ডড-যা  সঙ্গ সঙ্গ ক্থা ডেস সেন যম, আভযা এগুসরা ভাধান ক্যসফা। আডভ 
ভসন ক্ডয ডফ.আই.ডফ.এভ  উসেযাগ ডনস  এই ধযসনয অনুষ্ঠান ক্যসত াসয। এয ভাধযসভ ক্টা 
উন্নত ধযসনয গ্রাক্ যফা আসফ। ক্ডভউডনসক্নটা সরা আভাসেয ফি ক্থা গসফলণায ভাধযসভ 
আভযা এই ক্ডভউডনসক্ন ক্যসত াডয। যবাক্তাসেয ন্তুডষ্টই আভাসেয ভূর রক্ষয সত সফ। আভায 
ভসন   যমসক্ান ফযাফাসতই গ্রাক্যা সরা প্রবু ফযাংক্গুসরায যক্ষসে গ্রাক্যাই প্রবু এটা ভসন 
যযসেই ক্াি ক্যসত সফ। আভাসেয ফিই যৌবাগয যম, নতুন আইটি যফড যচসর-যভস যা ফযাংডক্ং 
যক্টসয প্রডতডেন যমাগোন ক্যসে। এযা ডক্ন্তু আসগয যই নাতনীফযাংক্াযসেয ভত ন , এযা নতুন 
ফযাংক্ায, নতুন ভাইন্ডসট, নতুন বাফনা তাসেয তাযা ডনশ্চ  আইটিসবী াডবভ  যেফায যচষ্টা 
ক্যসফন এফং তাসেয ক্াসে আভায অসনক্ প্রতযাা। আভযা ফাংরাসে ফযাংক্ যথসক্ ফভ  চষ্টা 
ক্যডে যম, প্রসতযক্ ফযাংক্গুসরা াডবভ  চািভ গুসরা যমন তাযা টাডনস  যাসে। প্রতযক্টা ব্রাসে যমন ডক্ 
ডক্ চািভ  তাাঁযা ক্যসফন তা টাডনস  যাসেন এফং এটা আভাসেয ইন্পসক্সনয ভ  ডনসেভ যে া 
আসে। যম ব্রাে এটা ক্যসফনা যই ব্রাে ডযসাটভ  ক্যসফ এফং যই ফযাংসক্য ডফরুসে ফযফিা যন া 
সফ এফং তা তাসেয স ফাইসট যে া থাক্সফ। আডভ চাডে যম, াডবভ  চাসিভ য য এক্টা এস্ 
ততডয ক্যসত যমন ভানুল ই এস ঢুক্সর িানসত াযসফ যক্ান ফযাংসক্ ক্ত চািভ । ফাংরাসে 
ফযাংসক্য আইটি ডডাটভ সভন্ট ই যতাভসধয এটা ডনস  ক্াি ক্যসেন। এবাসফ আভযা যফাগুসরাসক্ 
ভানুসলয আসযা ক্াোক্াডে আনসত চাই। ডক্ন্তু যবাক্তাসেযসক্ ফাস্তফতা যভসন ডনস  ক্াি ক্যসত 
সফ। যযট অফ ইন্টাসযস্ট এতা গ্রসক্য এক্টা স্বাথভ ংডিষ্ট ফযাায। াসয যে বাযত  আভসেয 
যেসয ভসধয যযট অফ ইন্টাসযসস্ট যতভন যক্ান াথভক্য যনই মডে োসরে াসফ ফসরসেন যম, এটা 
ডসঙ্গর ডডডিসট যনসভ এসসে। ফতভ ভাসন ১২-১৪% এয ভাসধয র্ুযার্ুডয ক্যসে আভযা ফাংরাসে 



ফযাংসক্য ক্ষ যথসক্ নানা যচষ্টা ক্যডে যযট অফ ইন্টাসযস্টসক্ ডসঙ্গর ডডডিসট ডনস  আায িনয। 
িানু াযীয ১ তাডযে যথসক্ কৃ্ডল ঋসণয যক্ষসে যক্উ ১১% এয যফী যক্উ চািভ  ক্যসত াযসফনা 
এটা আভযা যর্ালণা ডেস ডে। এভনডক্ যাষ্ট্রা ত্ব ফযাংসক্য ফাইসয প্রাইসবট ফযাংক্গুসরা এটা ক্যসত 
াযসফনা। এোিা আভযা আসযা নতুন নতুন ডক্েু যক্ষে েুসরডে যমটা ডক্ন্তু অসনক্ভ  অসনসক্ 
ফসরনা। আভাসেয এই ফযফা ীযা যপ্তাডন োসত এই ফেয ২.৫ ডফডর ন ভাডক্ভ ন ডরায আভযা 
এিসাটভ  যডসবরসভন্ট পান্ড যথসক্ ডেস ডে যমটায যযট অফ ইন্টাসযস্ট ৩%-৪% যফী না যটায 
ক্থা ডক্ন্তু যক্উ ফসরনা। আডভ গত ৫ ফেসয ৮ ডফডর ন ডরায ডফসেী ঋণ এসন ডেস ডে যমটায 
যযট অফ ইন্টাসযস্ট ৫% এয ক্ভ যই ক্থা ডক্ন্তু যক্উ ফসরনা। আভযা ২০০ যক্াটি টাক্ায যফী 
ফুি ঋসণয ফযফিা ক্সযডে যমটায যযট অফ ইন্টাসযস্ট ১ ডডডিসট আভযা ৫% যযটএ ফযাংক্সক্ 
ডেস সে ফযাংক্ ডেসে ৯% ফা ১০% াসয। ভাে ৫% াসয গাবী যক্নায িনয আভযা যরান ডেসফা 
ফাডক্ ৫% বতুভ ডক্ ডসসফ আভযা ডেসফা। ভাে ৪% াসয যাঁ াি, যুন, আো, রুে এগুর যক্নায 
িনয ঋসণয ফযফিা ক্সযডে মায পসর ফািায এতটা ডিডতীর। আভায ভসন মাযা গ্রাক্ স্বাথভ ডনস  
ক্াি ক্যসেন তাযা এই ইডতফাচক্ ক্থাগুসরা এক্টু ফরসফন যটা আডভ আা ক্যডে। আয মাযা 
ডন ডভত ঋণ যপযত যেন তাসেয আভযা ডযসফট ডেসফা। তাসেযসক্ আভযা াসটভ ন াসভসন্টসি যযট 
অফ ইন্টাসযস্ট আভযা যপযত যেফায ফযফিা ক্যসফা। তাসেযসক্ উতা যেফায িনয আভযা এই 
ক্ািটি ক্যডে।  

আভসেয যম আসন্দারন যটা সরা যবাক্তা ন্তুডষ্ট আসন্দারন, আন-ফযাংক্ অথভাৎ যমোসন ফযাংক্ 
যৌাঁো ডন যোসন ফযাংডক্ং যফা ডনস  মাফায আসন্দারন এফং ফযাংডক্ং যফাগুসরাসক্ নী  ক্যায 
আসন্দারন। আভযা চাই আভাসেয আডথভক্ োত আসযা গবীয যাক্ আসযা অন্তবুভ ডক্তভুরক্ যাক্ আসযা 
ডিডতীর যাক্। আভযা চাই প্রডতটি গ্রাসভ-গসঞ্জ এ.টি.এভ মাক্, যভাফাইর ফযাংডক্ং যফা যৌসে 
মাক্। ইডতভসধয চসযয ভসধয যভাফাইর ফযাংডক্ং যফা যৌসে ডগস সে। প্রা  ৩ যক্াটিয ভত 
যভাফাইর ফযাংক্ এক্াউন্ট যোরা স  ডগস সে। ডযিা ারাযা তাযা প্রডতডেন যভাফাইর ফযাংডক্ং 
ফযফায ক্সয তাসেয স্ত্রী, ন্তানসেয ক্াসে টাক্া াঠাসে। গ্রাক্সেয এই স্বডিয ক্থা যমন আভযা 
ফডর।  

এই আস ািসনয িনয ধনযফাে িাডনস  আডভ আভায ফক্তফয যল ক্যডে।   


