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জাহালমের কারাম াগ 

নাটক সাজজমেমেন দুই ব্াাংকার 

 

অজি সাধারণ পজরবামরর সন্তান পাটকল শ্রজেক জাহালে। রাষ্ট্রােত্ত সসানালী ব্াাংমকর ১৮ সকাটি টাকা আত্মসামির েমিা গুরুির অজ ম ামগ 

কারাগামর পাঠামনা হে িামক। জিন বের পর প্রোজণি হে জাহালে জনরপরাধ। সেমের সমব বাচ্চ আোলমির জনমে বমে মুজি সেমল িার। 

জাহালে আবার জিমর এমসমেন মুিজীবমন। জকন্তু িার জীবন সেমক হাজরমে  াওো জিনটি বের জিজরমে সেমব সক? এক গ ীর চক্রামন্তর 

সরােহর্ বক  কাজহনী জনমেই এই ধারাবাজহক প্রজিমবেন 

জেথ্যামক সিয জহমসমব প্রজিষ্ঠা করার জাল বুমনজেমলন দুই ব্াাংক কে বকিবা। পে তিজর কমরজেমলন জাহালেমক সামলক জহমসমব প্রজিষ্ঠা 

করার। িারাই ব্র্যাক ব্াাংমকর রাজধানীর সোহাম্মেপুমরর এসএেই োখাে প্রিারক সগালাে সোত্তবজা ওরমি আবু সামলমকর জাজলোজিপূণ ব 

জহসাব খুমলজেমলন। সামলক ২০১০ সামলর সে োমস ভুো সকাম্পাজন সেমহরুন সাোে সেডামস বর নামে ব্াাংক জহসাব খুলমি সগমল োখা সেমক 

সকাম্পাজনটির অজিত্ব, কা বক্রে ও আে-ব্মের জহসাব  াচাই করা হেজন। জহসাবটিমি সাংযুি জািীে পজরচেপত্র, সেড লাইমসন্স ও নজেজন 

সবই অসিয। 

২০১০ সামলর ১৬ সে ব্র্যাক ব্াাংমক ১৫৪৩২০১৭২১৭৩৭০০১ নম্বমরর এ জহসাব সখালা হে। এর অযাকাউন্ট ওমপজনাং অজিসার জেমলন োখার 

সামবক ব্রাঞ্চ সসলস অযান্ড সাজ বস অজিসার সো. িেসাল কামেস। এটি অনুমোেন কমরজেমলন একই োখার সামবক ম্যামনজার সাজবনা 

োরজেন। অজনেে ও দুনীজির আশ্রে জনমে জহসাব খুমল জবপামক পমেন িারা। সসই োে সেমক জনমজমের রক্ষা করমি িারা জনরীহ 

জাহালেমক সামলক বানামনার নাটক সাজান। এ নাটমক জাহালেমক আসাজে বাজনমে জিন বের সজল খাটামি সিল হমলও সের্ অমে 

আটমক সগমেন িারা। সাজবনা োরজেন বিবোমন ব্র্যাক ব্াাংমকর শ্যােলী োখার ম্যামনজামরর োজেমত্ব আমেন। িেসাল কামেস আমেন 

বিবোমন আসাে সগট োখাে অপামরেন ম্যামনজামরর োজেমত্ব। 

সেকামলর অনুসন্ধামন সবজরমে এমসমে জনরপরাধ জাহালেমক সজমল সেওোর সাজামনা এ নাটমকর েে দৃশ্য। রাজধানীসহ েেটি জােগাে 

েঞ্চস্থ হে এ দৃশ্যগুমলা। স্থানগুমলা হমলা- রাজধানীর সসগুনবাজগচাে দুেমকর প্রধান কা বালে, সোহাম্মেপুমর ব্র্যাক ব্াাংমকর এসএেই োখা, 

টাঙ্গাইমলর নাগরপুমরর ঘুজনপাো গ্রাে, নাগরপুমরর ধুবুজেো গ্রাে, স াোোমলর বাাংলামেে জুট জেলস, আবারও দুেমকর প্রধান কা বালমের 

জেজডো সসন্টার, স াোোল ও সব বমের্ কারাগার। 

 



এ জবর্মে বিব্ জানমি দুনীজি েেন কজেেমনর (দুেক) সচোরম্যান ইকবাল োহমুেমক সিান করা হমল জিজন সেকালমক বমলন, জবর্েটি 

িেন্তাধীন রমেমে। িেন্ত জরমপাট ব পাওো সগমল এ জবর্মে কো বলা  ামব। 

োন্সপামরজন্স ইন্টারন্যােনাল বাাংলামেমের (টিআইজব) জনব বাহী পজরচালক ড. ইিমিখারুজ্জাোন সেকালমক বমলন, দুেমকর ভুল িেমন্তর 

কারমণ জবনা অপরামধ জাহালেমক জিন বের কারাম াগ করমি হমেমে।  ারা িেমন্তর সমঙ্গ জজেি জেমলন িামের সপোগি অেক্ষিা ও 

গাজিলজি জেল। এবার িামের অেক্ষিা ঢাকার জন্য  টনা অন্যজেমক প্রবাজহি করা হমি পামর। দুেক কে বকিবারা জাহালেমক সামলক বমল 

সজমল ঢুজকমেমেন- িা জমলর েমিা পজরস্কার। এটাও সেখমি হমব, জাহালেমক েযাপ করাে কামের লা  হমেমে। এখন িারা আমরকটি নাটক 

সাজামনার জন্য সজক্রে োকমি পামর। জিজন বমলন, সম্পূণ ব জনরমপক্ষ ামব বস্তুজনষ্ঠ িমথ্যর ওপর জ জত্ত কমর জবর্েটি িেন্ত করমি হমব। 

দুেমকর উপপজরচালক (বিবোমন পজরচালক) আবদুল্লা-আল-জাজহে বােী হমে সসানালী ব্াাংমকর জেরপুর কযান্টনমেন্ট োখা সেমক ১৮ সকাটি 

৪৭ লাখ ৩৫ হাজার টাকা আত্মসামির অজ ম ামগ আবু সামলকসহ ১৭ জনমক আসাজে কমর ৩৩টি োেলা কমরজেমলন ২০১২ সামলর ১০ 

এজপ্রল। দুেমকর োজবেমি, ১৮টি ব্াাংমকর ৩৩টি োখাে ৩৩টি ভুো জহসাব খুমল ওই পজরোণ টাকা আত্মসাৎ করা হমেমে। 

োেলাগুমলা িেন্ত সেমর্ দুেমকর ৯ জন কে বকিবা সাংজিষ্ট ব্াাংক কে বকিবা, গ্রাহক ও স্থানীে ইউজপ সচোরম্যামনর সেওো িথ্য অনু ােী আবু 

সামলমকর নাে বাে জেমে জাহালমের নাে অন্তভু বি কমর আোলমি ২৬টি োেলার চাজবজেট সপে কমরজেমলন ২০১৫ সামল। অপরজেমক 

জিনজন িেন্ত কে বকিবা সামলমকর নাে বহাল সরমখ সািটি োেলার চাজবজেট জেমেজেমলন। 

সখোঁজ জনমে জানা সগমে, প্রিারক আবু সামলক চালাজক কমর সগালাে সোত্তবজা ও নূমর আলেসহ জবজ ন্ন নামে জবজ ন্ন ঠিকানা ব্বহার কমর এই 

৩৩টি জহসাব খুমলমেন। িেমন্তর সেে েদ্মমবেী আবু সামলমকর লাগােহীন জাল-জাজলোজির প্রোণ সবজরমে আমস। 

প্রিারণার িোঁে পািমি প্রিারক সামলকসহ চমক্রর সেস্যরা প্রেমে সসানালী ব্াাংমকর জেরপুর কযান্টনমেন্ট োখাে জিনটি জহসাব খুমলজেমলন। 

এ জিনটি জহসাব সেমক ইস্যয করা ১০৬টি সচক ১৮টি ব্াাংমকর ৩৩টি জহসামব জো কমর ১৮ সকাটি ৪৭ লাখ ৩৫ হাজার টাকা হাজিমে সনওো 

হে। সচকগুমলা জো করার আমগ অজ নব কােোে জাজলোজি কমর বাাংলামেে ব্াাংমকর জিোজরাং হাউস ও সসানালী ব্াাংমকর স্থানীে োখার 

অনুমোেন সনওো হমেজেল। 

এর েমে ব্র্যাক ব্াাংমকর সোহাম্মেপুমরর এসএেই োখাে সখালা জহসামব একাজধক সচক পাঠিমে ৬০ লাখ ৩০ হাজার টাকা নগমে তুমল 

আত্মসাৎ করা হে। আরও ৩২টি জহসামব এমকর পর এক সচক জো কমর সকাটি সকাটি টাকা হাজিমে সনওো হে। ওই ৩২টি জহসামবর 

জবপরীমি করা ৩২টি োেলার সকামনাটিমি নে- জাহালেমক িোঁসামনা হমেজেল ব্র্যাক ব্াাংমকর এই এসএেই োখা সেমক অে ব আত্মসামির 

অজ ম ামগ করা ১৩ নম্বর োেলার িেন্ত প্রজক্রোে। সগালাে সোত্তবজা ওরমি আবু সামলকসহ আটজনমক আসাজে কমর ১৩ নম্বর োেলাটি 

করা হমেজেল আোবর োনাে। 

এই ১৩ নম্বর োেলা িেমন্তর সেে দুেক সেমক আবু সামলকমক খু ুঁমজ সবর করমি বলা হমেজেল এসএেই োখাে জহসাব সখালা কে বকিবা 

িেসাল ও জহসাব অনুমোেনকারী কে বকিবা সাজবনা োরজেনমক। ব্াাংজকাং জনেমে সকওোইজস (কহজে ণেুঁৎ ঈঁংাংং েসবৎ) জনজিি কমরই 

িামের জহসাবটির চূোন্ত অনুমোেন সেওোর কো জেল। জকন্তু এ সক্ষমত্র সকওোইজস োনা হেজন। ১৩ নম্বর োেলার িেন্ত কে বকিবা 

উপপজরচালক সসজলনা আিার েজন এসএেই োখার অজ যুি অযাকাউন্ট সহাল্ডারমক খু ুঁমজ সবর করার িাজগে জেমেজেমলন। িেন্ত প্রজক্রোে 

এই িাজগে জেল স্বা াজবক। সামলকমক খু ুঁমজ সবর করমি ব্ে ব হমল অজনেে ও দুনীজির আশ্রে জনমে ভুো জহসাব সখালার অজ ম ামগ িামের 

চাজবজেটভুি আসাজে হমি হমব- এটি িেসাল ও সাজবনা স্পষ্ট কমরই বুঝমি সপমরজেমলন। 

দুেমকর িাজগমের পজরমপ্রজক্ষমি এই দুই ব্াাংক কে বকিবা সামলকমক খু ুঁমজ সবর করমি েজরো হমে ওমঠন। সামলকমক খু ুঁজমি জগমে সদৃে 

সচহারার জাহালমের সন্ধান পাে িারা। শুরু হে জনরীহ জাহালেমক বজলর পোঁঠা বানামনার আমোজন। ব্াাংমকর সোহাম্মেপুমরর এসএেই 

োখাে সামলক স সব কাগজপত্র, ঠিকানা, িথ্যাজে ব্বহার কমরজেমলন, সসসব িথ্য অনু ােী িেন্ত করা হমল জাহালেমক সামলক বমল 

চাজলমে সেওো সকামনা ামবই সম্ভব জেল না। 

 

প্রিারক আবু সামলক 

সাংজিষ্ট একটি সূত্র জানাে, ১৩ নম্বর োেলার িেন্ত কে বকিবার চামপ ওই দুই ব্াাংক কে বকিবা জনমজমের োে এোমি জাহালেমক সামলক 

নামে হাজজর কমরজেমলন। জাহালমের সােমন েোঁজেমে সামলমকর েজবর সমঙ্গ জাহালমের সচহারা জেজলমে সেমখমেন দুেমকর িেন্ত 



কে বকিবারা। ওই সেে জাহালমের কোবািবাে অসােঞ্জস্যিাও সপমেজেমলন িারা। এর পর ওই েজব ও জহসাব সখালার সেে ব্াাংমক জো 

সেওো সামলমকর কাগজপত্র অনু ােী িেন্ত করা হেজন। এই প বামে স্যষ্ঠু িেন্ত হমল জাহালেমক জবনা অপরামধ সজল খাটমি হমিা না। 

অবমেমর্ েী ব এক নাটক সাজজমে ব্াাংক কে বকিবারা বজলর পোঁঠা বাজনমেজেমলন জাহালেমক। সজার-জবরেজি কমর হমলও কাউমক সামলক 

জহমসমব দুেমক হাজজর করমি পারমল সাংকট সেমক সরহাই পামবন বমল জবশ্বাস জেল িামের। জকন্তু সের্ প বন্ত উদ্ঘাটিি হমেমে, দুই ব্াাংক 

কে বকিবার খু ুঁমজ সবর করা সামলক প্রকৃি সামলক নন। জিজন হি াগা জাহালে। 

প্রিারক সগালাে সোত্তবজা ওরমি আবু সামলক ব্র্যাক ব্াাংমকর সোহাম্মেপুমরর এসএেই োখাে ভুো জহসাবটি সখালার সেে গ্রাে :গুজনপাো, 

ইউজনেন : সজলোবাে, ডাক র :সজলোবাে, োনা :নাগরপুর - এই ঠিকানা ব্বহার কমরন। অনুসন্ধামন সেখা সগমে, সজলোবাে ইউজনেমনর 

গুজনপাো গ্রামের বানান হমব ঘুজনপাো। গুজনপাো বানামন সসখামন সকামনা গ্রাে সনই। জহসাবটি খুলমি সামলক ভুো ঠিকানা ব্বহার 

কমরজেমলন। সামলমকর প্রকৃি ঠিকানা- গ্রাে :জোংজেো, ইউজনেন :বাজলো, ডাক :ভূজল্ল, উপমজলা : ঠাকুরগোঁও সের। 

দুেমকর প্রধান কা বালে সেমক আসাজে সামলকমক খু ুঁমজ সবর করার িাজগে সেওোর পর ওই দুই ব্াাংক কে বকিবার নজর পমে টাঙ্গাইমলর 

নাগরপুমরর ঘুজনপাো গ্রামের জেমক। এরপর সেমক শুরু হে নাটক। 

 

নাটমকর প্রেে দৃশ্য:  টনাস্থল- সোহাম্মেপুমর ব্র্যাক ব্াাংমকর এসএেই োখা। সাজবনা োরজেন িখন ব্াাংমকর োজন্তনগর োখাে 

ম্যামনজামরর োজেমত্ব জেমলন। িেসাল কামেস জেমলন েজিজঝল োখাে। আসাজে ধরমি না পারমল িারা আইমনর আওিাে আসমবন- এটি 

অনু ব কমর ২০১৪ সামল ঘুজনপাোে িেসালমক পাঠামনার জসদ্ধান্ত সনন সাজবনা োরজেন। িখন োজন্তনগর োখাে ব্রাঞ্চ সসলস অযান্ড সাজ বস 

অজিসার পমে চাকজর করমিন টাঙ্গাইমলর নাগরপুমরর ধুবুজেো গ্রামের নাজজউর রহোন শুভ্র। ঘুজনপাো-ধুবুজেোর দূরত্ব ৩-৪ জকমলাজেটার। 

সাজবনা োরজেন িেসাল কামেসমক সডমক এমন শুভ্রর সমঙ্গ পজরচে কজরমে সেন। পমর শুভ্রমক িেসামলর গাইড জহমসমব পাঠামনা হে 

ঘুজনপাোে। 

জিিীে দৃশ্য:  টনাস্থল- টাঙ্গাইমলর নাগরপুমরর ঘুজনপাো গ্রাে। শুভ্রমক সমঙ্গ জনমে িেসাল  ান সসখামন। ঘুজনপাো সাংলগ্ন কাসপাই সোমে 

জগমে কমেকজন সোকাজনমক সামলমকর েজব সেখামনা হমল িারা েজবর োনুর্টিমক সচমনন না বমল জাজনমে সেন। সোকাজন সামনাোর সহামসন 

োনামক েজবটি সেখামনা হমল জিজন সামলমকর েজব সেমখ বমলজেমলন, 'এইটা সিা জাহালে।' িখন িেসাল এই জাহালমের ঠিকানা জানমি 

চান। োনা বমলজেমলন, জাহালমের বাজে ধুবুজেো গ্রামে। সসখামন িার  াই োহানুমরর সোকান আমে। পমর োনার কাে সেমক োহানুমরর 

ঠিকানা সনন ব্াাংকার িেসাল। 

তৃিীে দৃশ্য:   টনাস্থল- নাগরপুমরর ধুবুজেো গ্রাে। িেসাল েদ্মমবমে ব্বসােী পজরচমে চমল  ান ধুবুজেো গ্রামে োহানুমরর সোকামন। শুভ্র 

পূব বপজরকল্পনা অনু ােী িেসালমক সেজখমে োহানুরমক বমলন, উজন আোর বন্ধু। ব্বসা কমরন, বাজে নরজসাংেী। িারপর শুভ্র জানমি চান 

জাহালে সকাোে োমকন। োহানুর জানান, জাহালে স াোোমলর বাাংলামেে জুট জেমল চাকজর কমরন। এরপর িারা ঢাকাে জিমর আমসন। 

চতুে ব দৃশ্য:   টনাস্থল- স াোোমলর বাাংলামেে জুট জেলস। সাজবনা োরজেন, িেসাল ও দুেমকর কজিপে কে বকিবা একসমঙ্গ বাাংলামেে 

জুট জেমল জগমে জাহালেমক খু ুঁমজ সবর কমরন। িেসাল জাহালেমক সেমখই সবার সােমন বমলন, 'এই সিা আবু সামলক।' িারপর িারা জেল 

কতৃবপমক্ষর সমঙ্গ স াগাম াগ কমর জাহালমের েজব, বামোডাটাসহ অন্যান্য িথ্য সাংগ্রহ কমরন। এরপর জিমর আমসন ঢাকাে। 

জবরজি: দুেমকর িেন্ত কে বকিবারা জজজ্ঞাসাবামের জন্য জাহালমের গ্রাে :ধুবুজেো, ডাক র :ধুবুজেো, োনা :নাগরপুর- এই ঠিকানাে েেটি 

জচঠি পাঠান। এ সেে জাহালে জুট জেমল জেমলন। িার  াই োহানুর জেো জচঠিগুমলা সপমে সেমখন পোঁচটি জচঠির িাজরখ চমল সগমে। একটি 

জচঠির িাজরখ আমে। িজে জে কমর জাহালেমক সিান কমর জিজন পমরর জেন স ামর ঢাকাে স মি বমলন। োহানুরও বাজেমি োকা িার 

আমরক সোট  াইমক সমঙ্গ জনমে ঢাকাে আমসন। জিন  াই দুেমকর প্রধান কা বালমে হাজজর হন। িামের সনওো হে দুেক জেজডো সসন্টামর। 

পঞ্চে দৃশ্য:  টনাস্থল- দুেমকর প্রধান কা বালমের জেজডো সসন্টার। দুেমকর িেন্ত কে বকিবামের মুমখামুজখ জাহালে। এ সেে ব্র্যাক ব্াাংমকর 

সাজবনা োরজেন ও িেসাল কামেস, সসানালী ব্াাংক কে বকিবা সো. নূরউজিন সেখ এবাং ইউনাইমটড কোজে বোল ব্াাংক কে বকিবা িাজজবন 

স্যলিানাও উপজস্থি জেমলন। িারা সবাই জাহালমের সােমন েোঁজেমে িামক সামলক বমল েনাি কমরন। স  িেসাল কামেস ধুবুজেো গ্রামে 

জগমে জাহালমের  াইমের সমঙ্গ ব্বসােী জহমসমব পজরজচি হমেজেমলন, সসই িেসাল ব্াাংকার পজরচমে জেজডো সসন্টামর জাহালেমক 

সামলক জহমসমব জচজিি কমরন। িখন োহানুর জাহালমের কামন কামন বমলজেমলন ' টনা খারাপ।' ২০১৪ সামলর সের্ জেমক জেজডো সসন্টামর 

জাহালেমক জজজ্ঞাসাবাে সেমর্ সেমে সেওো হে। 

জবরজি: জাহালে িার দুই  াইসহ গ্রামের বাজেমি চমল  ান। দু'জেন বাজেমি োকার পর জাহালে  ান স াোোমলর জুট জেমল। কমেকজেন 

পর দুেমকর িেন্ত কে বকিবা জজজ্ঞাসাবামের জন্য আবার ডামকন িামক। দুেক প্রধান কা বালমে আবারও আমসন জাহালেসহ জিন  াই। 

জজজ্ঞাসাবামের পর সেমে সেওো হে িামের। এবার জাহালে দুেক কা বালে সেমক সরাসজর চমল  ান জুট জেমল। োহানুর িার  াইসহ চমল 

 ান গ্রামের বাজেমি। ২০১৫ সামল জাহালমের নাে অন্তভু বি কমর দুেক ২৬ োেলার চাজবজেট সপে কমর। 

র্ষ্ঠ ও সপ্তে দৃশ্য:   টনাস্থল- স াোোল ও কারাগার। আোলি সেমক জাহালমের নামে জাজর করা হে সগ্রিিাজর পমরাোনা। পমর পুজলে 

২০১৬ সামলর ৬ সিব্রুোজর িামক স াোোল সেমক সগ্রিিার কমর নাগরপুর োনাে সনে। োনা সেমক পাঠামনা হে টাঙ্গাইল সজলা কারাগামর। 

সসখামন সাি জেন রাখার পর হামি-পামে ডাণ্ডামবজে লাজগমে িামক সনওো হে পুরান ঢাকার নাজজমুজিন সরামডর সকন্দ্রীে কারাগামর। এখামন 

জিন োস রাখার পর স্থানান্তর করা হে কাজেেপুর কারাগামর। সব জেজলমে িামক জিন বের কারাগামর রাখা হে। জাহালে সামলক নন- এই 



সিয প্রকাে হমল এজগমে আমস জািীে োনবাজধকার কজেেন। স্যজপ্রে সকামট বর আইনজীবী অজেি োেগুপ্ত গণোেমে প্রকাজেি খবর 

জবচারপজি এি আর এে নাজমুল আহসান ও জবচারপজি কােরুল কামেমরর সেন্বমে গঠিি হাইমকাট ব সবমঞ্চর নজমর আমনন। গি ৩ 

সিব্রুোজর হাইমকাট ব শুনাজন জনমে সসইজেনই জাহালেমক মুজি সেওোর জনমে বে সেন। আোলমির আমেমের পর জাহালে কাজেেপুর কারাগার 

সেমক মুজি পান। এ ামবই নাটকটির সোজপ্ত  মট। 

সাংজিষ্টমের বিব্ 

জাহালে : ' জীবমন সকামনাজেন ব্াাংমক  াইজন। আজ প বন্ত সকামনা অযাকাউন্ট সনই। অেচ জবনা অপরামধ জিন বের সজল খাটমি হমলা।' 

জিজন এর জবচার সচমে বমলন, 'জিন বের সজমল সেমক সকামনা উপাজবন করমি পাজর নাই। আেরা গজরব োনুর্। ধারমেনা কমর সকামনা রকমে 

সাংসার চমল। িাই সরকামরর কামে ক্ষজিপূরণ চাই।' গণোেেমক উমিে কমর জিজন বমলন, 'গণোেমের কারমণই আজে নতুন জীবন জিমর 

সপমেজে। িামের কো আজে জীবমন ভুলমি পারব না। আোর এ জীবন িামের অবোন।' 

সাজবনা োরজেন: 'িেসাল কামেস ও নাজজউর রহোন শুভ্রমক আপজন টাঙ্গাইমলর ঘুজনপাো গ্রামে পাঠিমেজেমলন?'- এ প্রমির জবামব সাজবনা 

োরজেন সেকালমক বমলন, 'আজে িেসাল বা অন্য কাউমক টাঙ্গাইমলর ঘুজনপাো পাঠাইজন। ওরা সগমে। সকন সগমে সসটা দুেকমক জানামনা 

হমেমে।' িেসাল টাঙ্গাইমল জাহালমের ধুবুজেো গ্রাে প বন্ত জগমেমেন জক-না, জানমি চাইমল জিজন বমলন, 'হযোঁ, হযোঁ। ওখামন িেসাল সগমে- 

এ জবর্মে ওমক জজমজ্ঞস করুন। দুেক অযামেসটি জনমে িেসালমক স মি বমলজেল। িখন িেসাল স মহতু আোর স্টাি সসমহতু সস আোর 

োেমে সগমে। নাজজউরও এই ব্রামঞ্চ কাজ করি। সসও সগমে। অযামেসগুমলা সবই জেমেমে দুেক সেমক।' জিজন একবার বমলমেন দুেক 

অযামেসটি জনমে িেসালমক স মি বমলমে, আবার বমলমেন অযামেসটি দুেক সেমক সেওো হমেমে। 

িেসাল আর শুভ্রমক পাঠামনার কারমণই জাহালে জবনা অপরামধ জিন বের কারাম াগ কমরমেন জক-না, জানমি চাইমল সাজবনা োরজেন 

বমলন, 'এই স  আপজন এখন একটা ভুল কো বমল আোমক ইন ল  করমেন। িাই না? এখামন সিা আসমল সটাটাজল আজে জকছুই কজর নাই। 

আজে এখন সিামন কোও বলমি চাজি না। আপজন  জে চান ব্াাংমকর কজেউজনমকেন জডপাট বমেমন্ট কো বমলন।' 

নাজজউর রহোন শুভ্র: ব্র্যাক ব্াাংমকর সামবক কে বকিবা (বিবোমন ব্াাংক এজেোে কে বরি) নাজজউর রহোন শুভ্র সেকালমক বমলন, সাজবনা 

ম্যাডাে িামক িেসামলর সমঙ্গ পজরচে কজরমে িেসামলর সমঙ্গ ঘুজনপাো পাঠিমেজেমলন। সাজবনা োরজেন িখন ব্র্যাক ব্াাংমকর োজন্তনগর 

ব্রামঞ্চর নতুন ম্যামনজার জহমসমব োজেত্ব জনমেজেমলন। শুভ্র আমগ সেমকই এই ব্রামঞ্চ কে বরি জেমলন। শুভ্র বমলন, ব্াাংমকর সোহাম্মেপুমরর 

এসএেই োখাে সখালা সামলমকর অযাকাউন্ট জনমে এি বে ঝামেলা জেল সাজবনা িামক সসসমবর জকছুই জানানজন। জানমল এই ঝামেলা জনমে 

জিজন িেসামলর সমঙ্গ স মিন না। জিজন বমলন, পমর ম্যাডােমক মুমখামুজখ বমলজেলাে, 'ম্যাডাে, এি ঝামেলা আমে, এটা আমগ বমলনজন 

সকন? জবামব জিজন বমলজেমলন, এটা জসমক্রট রাখমি বলা হমেমে।' 

িেসাল কামেস: ঘুজনপাোে আপনামক জক সকউ পাঠিমেজেল?- এই প্রমির জবামব ব্র্যাক ব্াাংক কে বকিবা িেসাল কামেস সেকালমক বমলন, 

'সক পাঠিমেজেমলন, সক ঠিকানা জেমেজেমলন- দুেকমক সেওো আোর জলজখি সস্টটমেমন্ট সব িথ্য উমল্লখ করা হমেমে। দুেক অমনকবারই 

জলজখি সস্টটমেন্ট জনমেমে। আোমক সক পাঠিমেমে সস্টটমেমন্ট জনজে বষ্ট কমর িা বলা হমেমে।' আপজন স াোোমল বাাংলামেে জুট জেমল 

জগমেজেমলন জক-না, জানমি চাইমল জিজন বমলন, 'জগমেজে। এসবও আোর সস্টটমেমন্ট সলখা আমে। জেমল জগমে আজেই শুধু জাহালেমক 

সামলক বমল জচজিি কজরজন, জচজিি করার আরও সকউ সকউ জেমলন।' 

 


