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প্রেস বিজ্ঞবি  
  بسم هللا الرحمن الرحيم

একদিকক মানুষ বনযাকবদিতঅবস্থায় খািয ওআশ্রকয়রজনয হাহাকার করকে আরঅনযদিকক

হাদিনা িরকার দিশবািীকক তার দমগা িুটপাকটর প্রকল্প পদ্মা দিতুর উকবাধন উিযাপকন বাধয

করকে যা পঁকে যাওয়া পুঁজজবািী বযবস্থার অকিৌদকক উন্নয়কনর” স্বরূপকক উকমাদেত ককরকে 

ভারতের মেঘালয় অঞ্চল ঘঘতর থাকা পাহাড় মথতক বর্ষার প্রবল বৃঘির পাঘি মিতে আসায় বাাংলাতেতের প্রায় অতধষক ভূ-খন্ড এখি 
ভয়াবহ বিযার কবতল পতড়তে। বাাংলাতেতের উত্তর ও উত্তর-পূবষাঞ্চতলর প্রায় র্াট লাখ োিুর্ মেতের উত্তর-পূবষ ঘিম্নাঞ্চতলর বাঘড়ঘতর আটকা 
পতড়তে বা বাস্তুচু্যে হতয়তে। অতিতক োরা মেতে এবাং জীঘবেরা অকল্পিীয় োিঘবক সঙ্কতট ঘিপঘেে হতয়তে, কারণ আটতক পড়া বিযা-
পীঘড়েরা েে সাে ঘেি ধতর আশ্রয়, ঘবশুদ্ধ পাঘি ও খাবাতরর জিয সাংগ্রাে করতে। সরকাতরর ত্রাণ সহায়ো মকবল কােতজ-কলতে ও 
কেষকেষাতের দেঘিক ঘিঘ াং-এর েতধযই সীোবদ্ধ, অথচ্ বাস্ততব লক্ষ লক্ষ োিুর্ এখিও িূযিেে ত্রাণ সােগ্রীর জিয হাহাকার করতে। সাধারণ 
জিেণ মেচ্ছায় োতের সীঘেে জ্ঞাি, েক্ষো, সম্পে ও অথষ ত্রাণ ঘবেরণ এবাং উদ্ধার কাতজ বযয় করতে, আর হাঘসিা সরকার পদ্মা মসেু 
উতবাধি উৎযাপি সাংঘিি কাযষক্রতে বযস্ত রতয়তে। মেো-লুটপাট প্রকল্প উেযাপতির জিয সরকার বহু মকাঘট টাকা বরাদ্দ কতরতে, 
উোহরণেরূপ: পদ্মা মসেুর উতবাধতির ঘেতি জিসোতবতের জিয িব্বইঘট পাবঘলক টয়তলট ঘিেষাতণ িয় মকাঘট টাকা বরাদ্দ করা হতয়তে। 
মযখাতি বিযা কবঘলে এলাকার ৪০ লক্ষ োিুতর্র জিয োথাঘপেু োত্র ৬.৫৫ টাকা এবাং আধা মকঘজরও কে চ্াল বরাদ্দ করা হতয়তে (েয 
মেইঘল স্টার, ২২মে জুি, ২০২২)! এই ধেষঘিরতপক্ষ োসতকরা কেটা ঘিষু্ঠর ও উোসীি হতয় উতেতে ময োরা এখি জিেতণর েুুঃখ- েুেষো 
ঘিতয়ও উপহাস কতর। মহঘলকপ্টার মথতক বিযা কবঘলে এলাকার োিুতর্র অবণষিীয় কি ‘পঘরেেষি’ করার পর হাঘসিা চ্লোি বিযা 
পঘরঘিঘেতক “িেুি ঘকেু িয়” বতল অঘভঘহে কতরতে এবাং বতলতে ময “(বিযার) ঘকেু ইঘেবাচ্ক ঘেকও রতয়তে”। এই েথাকঘথে 
পঘরেেষতির সেতয় হাঘসিা অন্তে একঘট আশ্রয়-মকতের েুেষে োিুতর্র সাতথ মেখা কতর োতের মখাোঁজ-খবর মিয়ার ঘবর্তয়ও োথা ঘাোয়ঘি। 
ভুক্ততভােীতের েুুঃখ-েুেষো লাঘতবর ঘচ্ন্তা িা কতর হাঘসিা সরকার মকবল োতের েতঘাঘর্ে ‘উন্নয়ি’ মজারপূবষক জিেতণর উপর চ্াঘপতয় 
ঘেতে বযস্ত। পদ্মা মসেু ঘিেষাতণ োতের মেো েুিষীঘে ও লুটপাট আড়াল করার জিয োরা চ্ায় ময জিেণ মযি উৎসতবর আতেতজ েতজ 
থাতক। এেিঘক পদ্মা মসেু উতবাধতির কারতণ এসএসঘস পরীক্ষা পুিুঃঘিধষাঘরে এবাং ঘবশ্বঘবেযালতয়র ক্লাস বাঘেল করা হতয়তে! 

মহ মেেবাসী, এটাই ঘবশ্ববযাাংক বা পুোঁঘজবােী োসকতশ্রণী কেৃষক েৃহীে পুোঁঘজবােী িীঘের প্রকৃে কুৎঘসে মচ্হারা, মযখাতি ‘উন্নয়ি’ 
শুধুোত্র ধেষঘিরতপক্ষ োসক, োতের সহতযােী কু্ষদ্র পুোঁঘজপঘেতোষ্ঠী এবাং উপঘিতবেবােীতের জিযই ঘিতবঘেে, এবাং এতে েণোিুতর্র মকাি 
িাি মিই। এটা সবষজিঘবঘেে ময, হাঘসিা সরকার পদ্মা মসেু প্রকল্প বাস্তবায়তির বযয় েূল প্রাক্কলি বযতয়র মচ্তয় প্রায় ঘেিগুণ মবঘে বৃঘদ্ধ 
কতর এই প্রকল্প মথতক ঘেঘলয়ি ঘেঘলয়ি েলার লুট কতরতে। আর ভারে োর োতথষ এই প্রকতল্পর জিয হাঘসিা সরকারতক ২০০ ঘেঘলয়ি 
েলার অিুোি ঘহতসতব প্রোি কতরতে, কারণ এঘট কলকাো মথতক ঢাকা হতয় আেরেলা পযষন্ত ট্রািঘজট রুট এবাং োর েীঘষঘেতির লাঘলে 
ভূ-রাজনিঘেক ও সাংতযাে োথষ রক্ষায় কাজ করতব (“পদ্মা মসেু ঘিেষাতণর জিয ভারে োর প্রঘেশ্রুে ২০০ ঘেঘলয়ি েলার অিুোতির 
পুতরাটাই প্রোি কতরতে”, bdnews24.com, ১৬ই জুলাই ২০১৫)। মসেু ঘিেষাতণর কাজ পাওয়ায় চ্ীিও খুঘে হতয়তে, কারণ এর োধযতে মস 
োর অথষনিঘেক োথষ হাঘসল করতে পারতব। সকল বৃহৎ অাংেীোরতেরতক খুঘে কতর এবাং জিেতণর টাকা লুটপাট কতর হাঘসিা সরকার 
প্রকল্প বযতয়র পুতরা মবাোঁঝা জিেতণর কাোঁতধ েুতল ঘেতয়তে এবাং উচ্চ হাতর মসেু মটাল প্রস্তাব কতরতে, যার  তল সাধারণ োিুতর্র জীবি ও 
জীঘবকা বযাহে হতব। সরকারঘবতরাধী ধেষঘিরতপক্ষ-রাজনিঘেকতোষ্ঠীও েুেঘরক-রাষ্ট্র ও পুোঁঘজবােী িীঘের োথষরক্ষা করতে প্রকৃে ঘটিা হতে 
েৃঘিতক অিযত্র সঘরতয় মরতখতে, যা মথতক এতের প্রকৃে মচ্হারাও উতমাঘচ্ে হতয়তে, কারণ োতের োঘব অিুযায়ী প্রকল্পঘট পুোঁঘজবােীতের 
প্রঘেষ্ঠাি ঘবশ্ববযাাংতকর োধযতে বাস্তবাঘয়ে হতল ভাতলা হতো! 

ধেষঘিরতপক্ষ োসতির অধীতি উন্নয়ি যঘে সঘেযই েণোিুর্-মকঘেক হে, েতব এই পদ্মা মসেু প্রকতল্প বরাদ্দকৃে বাতজতটর একঘট 
কু্ষদ্র অাংে সঘরতয় ঘিতয় হাওর (জলাভূঘে) অঞ্চতল বসবাসরে োিুতর্র জীঘবকা,  সল ও সম্পে রক্ষার উতদ্দতেয োিসম্পন্ন মবঘড়বাোঁধ 
ঘিেষাতণর জিয বরাদ্দ থাকে। এবাং, প্রঘে বের বর্ষার সেতয় বিযার ঝুোঁঘকতে থাকা ঘিচু্ অঞ্চলগুঘলতক রক্ষা করার জিয প্রতয়াজিীয় মেঘজাং ও 
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বাোঁধ ঘিেষাতণর েতো সোধািসেূহ ইঘেেতধযই বাস্তবাঘয়ে হতয় মযে। জিেতণর প্রঘে ধেষঘিরতপক্ষ োসকতের অবতহলা এেি উচ্চোয় 
মপৌঁতেতে ময, বিযাকবঘলে অঞ্চতল আটতক পড়া োিুর্তের উদ্ধার করার জিয সােঘরক উদ্ধার অঘভযাি পঘরচ্ালিাকারী েলসেূহতক “কলা 
োতের মভলা” বযবহার করতে হতচ্ছ এবাং মিৌকার অভাতবর কারতণ উদ্ধার অঘভযাতি মবে মপতে হতচ্ছ। এঘট একঘট দবঘশ্বক ঘচ্ত্র ময, 
পুোঁঘজবােী োসিবযবিায় সাধারণ জিেণ কখিই অগ্রাঘধকার পায় িা। উোহরণেরূপ, ঘেের, েুরস্ক, পাঘকস্তাি িবয-উপঘিতবেবােীতের ঘিঘে 
অিুযায়ী ঘবতেঘে ঋণ ও ঘবশ্ববযাাংক, IMF-এর ঋণ ঘিতয় অসাংখয মেো প্রকল্প বাস্তবায়ি করতে,  তল এসব মেতে ইঘেবাচ্ক ঘজঘেঘপ প্রবৃঘদ্ধ 
অঘজষে হওয়া সতেও প্রঘে বের একঘেতক ঋতণর মবাঝা অিযঘেতক অর্যননবতক অবিবতশীলতা এবাং োঘরদ্রযো ও আয় দবর্েয বৃঘদ্ধ পাতচ্ছ। 

মহ েুসঘলেেণ, ইঘেহাস সাক্ষী ময, মকবলোত্র ঘখলা ে বযবিাই আন্তঘরকোর সাতথ জাঘে, ধেষ, বণষ ঘিঘবষতেতর্ সেগ্র োিবজাঘের 
মেখাতোিা কতরতে। ঘখলা তের অধীতি উন্নয়ি ঘেল সঘেযকার অতথষ েণোিুর্-মকঘেক, এবাং েখি মেো প্রকল্পগুতলাতক ঘিতজতের োতথষ 
কাতজ লাোতিার জিয মকাি অঘভজাে মশ্রণীর অঘস্তত্ব ঘেল িা। ঘবেীয় খঘল া উের (রা.) জিেতণর জীবি-জীঘবকার উন্নয়তি িািাঘবধ মেো 
প্রকল্প গ্রহণ কতরঘেতলি। েুঘভষতক্ষর সেয় েঘেিার িােঘরকতের জিয ঘিরবঘচ্ছন্ন খােয সরবরাহ ঘিঘিতের উতদ্দতেয ঘেঘি ঘেেতরর েভিষর 
আের ইবিুল আস (রা.)-মক িীলিে ও মলাঘহে সাের সাংতযােকারী একঘট খাল ঘিেষাতণর ঘিতেষে ঘেতয়ঘেতলি। উের (রা.)-এর মিেৃতত্ব 
১৩৮ ঘকতলাঘেটার (৮৫.৭ োইল) েীঘষ ‘আঘের আল-েুঘেিীি খাল’ োত্র েয় োতসর েতধয ঘিঘেষে হতয়ঘেল। েুঘট সেুদ্রতক যুক্ত করা হতয়ঘেল, 
যা পূবষবেষী পারসয ও মরাোি সম্রাটতের অবাস্তবাঘয়ে েপ্ন ঘেল। এোড়াও, উের (রা.)-এর োসিােতল ইরাতকর বসরা েহর প্রঘেঘষ্ঠে হতল 
ঘেঘি (রা.) মসচ্ ও খাওয়ার পাঘি সরবরাতহর জিয টাইঘগ্রস মথতক িেুি েহর পযষন্ত িয় োইল েীঘষ একঘট খাল ঘিেষাণ কাজ শুরু কতরি। 

মহ েুসঘলেেণ, আপিারা এই ঘবশ্বাসঘােক ধেষঘিরতপক্ষ োসকতোষ্ঠীতক েীঘষঘেি সহয কতরতেি, এবাং এখি োতের ও োতেরতক 
জমোিকারী পুোঁঘজবােী বযবিার হাে মথতক েুক্ত হওয়ার সেয় এতসতে। আপিারা হয়তো এসব োসকতের কেষকাতের প্রঘেবাে ও 
সোতলাচ্িা করতেি, বিযা েুতযষাে বযবিাপিা ঘিতয় মোলতটঘবল দবেক ও সতেলতির আতয়াজি করতেি, ঘকন্তু এেঘেতি আপিাতের অিুধাবি 
কতর ম লা উঘচ্ে ময, পুতরা ধেষঘিরতপক্ষ বযবিা অপসারণ িা করা পযষন্ত আপিাতের েুেষোর মের্ হতব িা। প্রাকৃঘেক েুতযষাে ঘিতজ মকাি 
অবনয়ন্ত্রণদযাগ্য সেসযা িয়, বরাং পোঁতচ্-যাওয়া প্রোরণােূলক ধেষঘিরতপক্ষ পুোঁঘজবােী বযবিাই সারা ঘবতশ্বর োিবোর জিয চ্রে এক ঘবপযষয়, 
যা সাধারণ োিুতর্র কলযাতণর ঘবর্তয় কখিই গুরুত্ব মেয় িা। আপিারা যঘে িবুয়যতের আেতল ঘখলা তে রাঘেোহ্ পুিুঃপ্রঘেষ্ঠার এক ে া 
োঘব বাস্তবায়তির কাতজ ঘিতয়াঘজে িা হি এবাং পুোঁঘজবােী বযবিাতক সেূতল উৎপাটি িা কতরি, েতব সােতির ঘেিগুতলা এখিকার মচ্তয়ও 
কঘেি হতব। আল্লাহ্ সুবহািাহু ওয়া ো‘আলা বতলি: 

َمِة أَْعَمىٰ  * ـٰ ا َونَْحُشُرهُۥ يَْوَم ٱْلِقيَ  *َوَمْن أَْعَرَض َعن ِذْكِرى فَإِنَّ لَهُۥ َمِعيَشة ًۭ َضنك ًۭ

 “… ঘকন্তু ময আোর স্মরণ মথতক েুখ ঘ ঘরতয় মিতব, োর জীঘবকা হতব সাংকীণষ। এবাং আঘে োতক মকয়ােতের ঘেি অন্ধ অবিায় উঘিে 
করব” [সূরা ত্বাহা: ১২৪] 

 

 

বিযিুত তাহ্রীর / উলাই’য়াহ্ িাংলাদেশ-এর বিবিয়া কাযযালয় 
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