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াংেকর ত  aনুযায়ী, eিপেসাড eে ার নােম ক  ঋণ রেয়েছ িতন েকািট 35 লাখ টাকা। 3126 সােলর জুেন েদoয়া e ঋণ 

313৯ সােলর জুলাi পয র্  পুনঃতফিসল করা হেয়েছ। আর কারখানার আধুিনকায়ন o িব ােরর জ  3128 সােলর মােচ র্ েদoয়া চার 
েকািট 7৯ লাখ টাকার ঋণ পুনঃতফিসল করা হেয়েছ 3141 সােলর eি ল পয র্ । পুনঃতফিসেলর পর uভয় ঋেণর থম িকি  
পিরেশােধর সময় েদoয়া হেয়েছ 3131 সােলর জানুয়ািরেত। eর বাiের িত ানিটর নােম 97 লাখ টাকার িসিস ঋণ রেয়েছ। 
eিপেসাড eে ার মািলকানায় থাকা নজরুল iসলােমর ভাiেদর মে  আবুল কালাম আজাদ েকা ািনর েচয়ার ান, িমজানুর রহমান 
eমিড eবং জািহদ হাসান সজল পিরচালক। তােদর িপতার নাম েমা. oয়ািজ u াহ। আর নজরুল iসলােমর েমেয় নাঈমা নীিত e 
িত ােনর পিরচালক। e চারজেনর েতয্েকর নােম েকা ািনর 36 শতাংশ কের েশয়ার রেয়েছ। 

 
জানেত চাiেল a ণী াংেকর েচয়ার ান ড. জােয়দ বখত সমকালেক বেলন, পুনঃতফিসল াব aনুেমাদেনর আেগ খামাের কত 
গরু আেছ, সব কাগজপ  িঠক আেছ িক-না e িবষেয় ব াপনা কতৃর্পে র কােছ eকিট িতেবদন চাoয়া হয়। তারা পষ র্েদর 
সামেন eকিট িলিখত িরেপাট র্ uপ াপন কের। oi িরেপােট র্র oপর িভি  কের পুনঃতফিসল াব িবেবচনা করা হেয়েছ। তেব 
দুদেকর তদে র িবষয়িট পষ র্দ aবিহত নয়। e িবষেয় াংেকর eমিড েমাহ দ শামস-uল iসলাম েকােনা ম  করেত রািজ 
হনিন। 
 
ঋণ পুনঃতফিসেলর ােব বলা হয়, খামাের ৯11িট গরু আেছ। eর মে  িতনশ' েমাটাতাজাকরণ ষাঁড়, 411 গাভী o 411 বাছুর। 
eসব গাভী েথেক বছের েমাট 24 লাখ 83 হাজার িলটার দুধ uৎপািদত হয়। eর মােন ƣদিনক uৎপাদন হয় িতন হাজার 922 িলটার 
দুধ। াংেকর নিথেত e রকম ত  থাকেলo সেরজিমেন িমেলেছ িভ  িচ । সেরজিমন ঘুের সমকােলর রাজবাড়ী িতিনিধ েসৗিম  
শীল জানান, eলাকার েলাকজন e খামারেক a ণী াংেকর িসিবe সভাপিতর খামার িহেসেবi জােনন। খামাের িতনিট িটনেশেডর 
aবকাঠােমা আেছ। বাছুরসহ বত র্মােন েযখােন 41িটর মেতা গরু আেছ। কখেনাi েসখােন ৯11 গরু িছল না। ৯11 গরু পালেনর 
মেতা aবকাঠােমাo েসখােন েনi। 
 
বাংলােদশ াংেকর িনয়ম aনুযায়ী, ei ঋণ পুনঃতফিসেলর জ  ডাuনেপেম  িহেসেব নূ্যনতম 2৯ লাখ 83 হাজার টাকা াংেক 
জমা েদoয়ার কথা। তেব eিপেসাড eে া িদেয়েছ ৯ লাখ 83 হাজার টাকা। সাধারণভােব েকােনা ঋণ থম েময়ােদ দুi বছেরর 
জ  পুনঃতফিসল করা হয়। তেব e ে ে  পাঁচ বছর েময়ােদ পুনঃতফিসেলর াব aনুেমাদন কেরেছ a ণী াংক। েয কারেণ 
a ণী াংেকর পষ র্েদর e িস াে র oপর aনাপি র জ  তা পাঠােনা হেয়েছ বাংলােদশ াংেক। 3126 সােল e ঋণ aনুেমাদেনর 
সময় a ণী াংেকর ধান শাখার ব াপক িছেলন িমজানুর রহমান খান। নানা aিনয়েমর aিভেযােগ িমজানুেরর িবরুে  দুদেক 
তদ  চলেছ। 
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