
ইননোনবন প্রকনেয  

গে 
 

বফ ককছুকিন আনগয কথো। কফএক (ফোাংরোনি ককাং কন পোনযন) অকপন এক বরোকনক প্রোয়ঃ বঘোযোনপযো 

কযনে বিখেোভ। বরোকটিনক বিনখ বকভন বমন ভোয়ো নেো, বুনকয ববেনয োোকোয কযনেো। বোফরোভ, বডনক 

কিনে ককয- আকন বক ? কক নয়নে আনোয ? আফোয কননি কননিই চভনক উঠেোভ। নো –মকি ককছু ভনন 

কনয বরোকটি। েবুও এককিন ফ নকোচ দূয কনয বরোকটিনক  কিনে কযরোভ – বক আকন? কক নয়নে 

আনোয ? বকন আকন কফএক অকপন বঘোযোঘুকয কনযন? বরোকটি একটি িীঘ পশ্বো বপনর ফরর- আভোয নোভ 

বভোনরভ উকিন। আকভ কফএক’য িোোনি ভোরোভোর (কফকবন্ন বটো প) যফযো কনযকে। ফররোভ – েোয ভোনন 

আকন একিন োপ্লোয়োয (যফযোকোযী)। ভোথো বননে বরোকটি যাঁ সুচক উত্তয কির। 

 

- বেো এখন কক নয়নে? বরোকটি ফরর িোোনি ভোরোভোর যফযোনয কোম পোনি প্রোকিয য এক িোনয 

ভনে ৩ নম্বয কগন্যোর থোকো নেও িীফননয ঝুঁকক কননয় িোোবি ভোরোভোর ব ুঁনে কিনয়কে। এযয 

বডকরবোযী চোরোন কননয় এন এএএভ(ক বটো প ম্যোননিনভন্ট) কফবোনগ িোকখর কনযকে। ককন্তু প্রোয় ২০ 

কিন নয় বগর এখনও ম পন্ত এএএভ কফবোগ বথনক কফর যীক্ষো- কনযীক্ষো নয় অনুনভোিননয িন্য নকথ 

উস্থোকে য়কন। আনযো বম কেকিন রোবগ বক িোনন? এযনয বেো আনে কোফ কফবোনগ কগনয় ধযনো 

বিয়ো। একিনক কফএক অকপন ও িোোনি প্রোয় ১০/১২ ফোয আো-মোওয়ো কযনে নয়নে এফাং এনে প্রোয় 

৬,৫০০ টোকোয ভে খযচ নয় বগনে। বরোকটিয কথো শুননে শুননে ঠোৎ কনযই ভননয ভনে একটো 

আইকডয়ো চনর এনরো। আকভ ফররোভ- িোোনি ভোরোভোর যফযোনয পুনযো কোিটিনেো ম্যোনুনয়কর নয়নে 

েোই নো? মকি নকথ অনুনভোিন, িযত্র আফোন এফাং কোম পোনি প্রিোন ফ ককছুই অনরোইনকবকত্তক কযো 

য় েনফ বকভন য়? কোযণ কননফ বভোনরভ োনফনক িোনোরোভ – এখন-ই নকথনে বকোন কোি 

বফককিন বকডাং যোখো মোনফ নো। ফককছু দ্রুে নয় মোনফ। ফোয ফোয আনোনক অকপনও আনে নফ 

নো।শুধু ভোত্র ১/২ ফোয আনরই নফ। বভোনরভ উকিন োনফ োনথ োনথ বন ফরনরন- মকি এটো য় 

েোনরনেো খুফ বোর য়। আভোয ভে োপ্লোয়োযযো আয কষ্ট োনফ নো। বই বথনক শুরু নরো আভোয 

ইননোনবন আইকডয়ো কননয় থ চরো। 

 

মোয কনযোনোভ কিরোভ –“িোোনি ভোরোভোর যফযোনয বফো িীকযণ”। 

 

বমখোনন আনগ িোোি বথনক ডোকনমোনগ চোকিোত্র িোোি বভযোভে কফবোনগ আনেো। বটি এখন অনরোইনন আন 

এফাং িোোি বভযোভে কফবোগ নে  ই- নকথনে ক বটো প ম্যোননিনভন্ট কফবোনগ বপ্রযণ কযো য়। ক বটো প 

ম্যোননিনভন্ট কফবোগ নে ই- নকথয ভোেনভ কর্তপনক্ষয অনুনভোিন গ্যণ কযো য় এফাং যফযোকোযীয 

ডোটোনফইি নে েথ্য াংগ্রপূফ পক ই-বভইনরয ভোেনভ প্রনয়োিনীয় ডকুনভন্ট াংগ্রকযঃে িযত্র আফোন কযো 

য়। িযত্র মূল্যোয়ন বনল ই-বভইনরয ভোেনভ কোম পোনি প্রিোন কযো য়। কোম পোনি অনুমোয়ী ভোরোভোর যফযো 

বনল িোোি নে অনরোইননয ভোেনভ বডকরবোযী চোরোন গ্রণপূফ পক আনুোকিক িকররোকি কফর যফযোকোযী 

কর্তপক ক বটো প ম্যোননিনভন্ট কফবোনগ িোকখর কযো য়। িোকখরকৃে কফর আকথ পক ক্ষভেো অনুমোয়ী চূেোন্ত 

অনুনভোিননয য কফর কযনোনধয িন্য কোফ কফবোনগ বপ্রযণ কযো য়। কোফ কফবোগ অনরোইনন 

যফযোকোযীনিয ব্োাংক কোনফ কফর কযনোধপূফ পক এএভএ এয ভোেনভ েো যফযোকোযীনক অফকে কনয। 

 

 

যফেীনে এক িো পূনফ প েোয োনথ (িনোফ বভোনরভ উকিন) আফোয বিখো নর কেকন আভোনক ধন্যফোি কিনয় 

ফরর- স্যোয এখন কফএকনে যফযো কযনে আয ববোগোকন্ত বোোনে য় নো। এখন দুইফোয কফএকনে আনরই 

চনর। বচনকয িন্য আয অকপন আনে য় নো। আভোয ব্োাংক একোউনন্ট টোকো িভো নয় মোয়। 

  

 

- এখন আয বভোনরভ উকিন- বিযনক আনগয ভনেো কফএক অকপন আনে য় নো। আনগ িোোনি 

ভোরোভোর যফযো বথনক শুরু কনয যফযোকোযীনিযনক কফর প্রোকি ম পন্ত বমখোনন ৩৫ কিন ভয় রোগে 

এখন বখোনন ১৫ কিন রোনগ এফাং ২ ফোয ভোত্র মোেোয়ে কনয ২৫০০ টোকো ভোত্র খযচ কনযই কোি ভোধো  

য়। বভোনরভ উকিন ফ োপ্লোয়োযনিয মুনখ এখন োক এফাং ভোরোভোর যফযোন েোনিয আগ্র বৃকি 

বনয়নে। নফ পোকয কফএকয িোোনি ফোকণকিযক সূচীয কফম পয় ঘটনে নো, াংস্থো অকথ পকবোনফ রোবফোন 

নে এফাং কফএকয সুনোভ বৃকি োনে। 
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