ঈশ্বরদীেত গ্রাহেকর ২ েকািট
টাকা িনেয় ‘ঋণদান সিমিত’ উধাও
ঈশ্বরদী প্রিতিনিধ : পাবনার ঈশ্বরদীেত ছয় শতািধক গ্রাহেকর কাছ
েথেক প্রায় দুই েকািট টাকা হািতেয় িনেয় উধাও হেয় েগেছ ‘জনতা
সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সিমিত িলিমেটড’ নােম একিট ভূইেফাঁড়
প্রিতষ্ঠান।
ওই প্রিতষ্ঠানিট নামমাত্র সঞ্চেয়র িবপরীেত েমাটা অংেকর টাকা
ঋণদান ও অিধক মুনাফা অর্জেনর ফাঁেদ েফেল এই টাকা সংগ্রহ কের। এ
ঘটনায় চরম ক্েষাভ ও হতাশায় রেয়েছন গ্রাহকরা। িবক্ষুব্ধ গ্রাহকরা
ওই সিমিতর ক্যািশয়ােরর বািড়েত হামলা ও ভাঙচুর কেরেছ।
একািধক গ্রাহকেদর সঙ্েগ কথা বেল জানা েগেছ, ২০১২ সােলর েশেষর
িদেক ঈশ্বরদী বাজােরর িজন্নাহ মার্েকেট অবস্িথত রুপালী ব্যাংেকর
উপের কক্ষ ভাড়া িনেয় েসখােন অিফস স্থাপন কের জনতা সঞ্চয় ও ঋণদান
সমবায় সিমিত িলিমেটড।
পের দিরনািরচা এলাকার প্রভাবশালী েতৗিহদ আকতার পান্নার স্ত্রী
সুলতানা রািজয়া িশমুেক ক্যািশয়ার পেদ িনেয়াগ েদয় প্রিতষ্ঠানিট।
সিমিতিট অিফস স্থাপন করার পর েথেক েরলেগট, পূর্ব েটংরী বাজার,
আমবাগান, েরল কেলানী, সুইপার কেলানী, দিরনািরচা, েশরশাহ েরাড,
েলােকােশড, উপেজলা সদেরর িবিভন্ন এলাকার গ্রাহকেদর নামমাত্র
সঞ্চেয়র িবপরীেত ঋণ প্রদােনর প্রস্তাব েদয়।
প্রিত লােখ দুই েথেক িতন হাজার টাকা মািসক মুনাফার েলাভ েদিখেয়
গ্রাহকেদর িনকট েথেক েমাটা অংেকর আমানত সংগ্রহ কের সংস্থািট।
ক্যািশয়ােরর বান্ধবী েশাভা আকতার বেলন, আমার বান্ধবী িশমু এেস
বলার পর িকছুটা সাহস পাই এবং আমানত রাখার িসদ্ধান্ত েনই। পের
েসখােন আিম সােড় ৬ লক্ষ টাকা রািখ। প্রিত মােস েয মুনাফা আেস েসই
টাকাও িশমু আমােক েদয়িন। েস ওই টাকাগুেলাও িডিপএস করার কথা বেল
েরেখ েদয়। সহজ সরল িবশ্বােস টাকা িদেয় এখন সর্বনাশ হেয় েগেছ
আমার।
একইরকম অিভেযাগ কেরন েরলেগট এলাকার গ্রাহক সম্পা খাতুন, শািমমা
আক্তার িপয়া, শারিমন আকতারসহ অেনেক।

এ িবষেয় গ্রাহক শারিমন আকতার বেলন, পুিলশ আমােদর মামলা গ্রহণ
করেছ না। আমরা গত দুই িদন থানায় অিভেযাগ িদেত েগেলও পুিলশ তা
গ্রহণ করেছ না।
ঈশ্বরদী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আব্দুল হাই বেলন, আমার কােছ
েকউ অিভেযাগ িদেত আেস নাই। তেব এটা িনেয় ঝােমলা হেল ক্যািশয়ােরর
বািড়র সামেন পুিলশ িগেয় পিরস্িথিত িনয়ন্ত্রেন আেন।
এ ব্যাপাের জনতা সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সিমিত িলিমেটেডর সভাপিত
মিনরুল ইসলােমর মুেঠােফােন একািধক বার েচষ্টা কেরও কথা বলা সম্ভব
হয়িন।
এর আেগ এই জনতা সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সিমিত িলিমেটড মাগুরা েথেক
গ্রাহেকর কেয়ক েকািট টাকা হািতেয় িনেয় উধাও হেয় যায়।

