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সে  হবজ্ঞহি  
بسم هللا الرحمن الرحيم

হাসিনা িরকার কর্ত ৃক আই.এম.এফ ও সিশ্বি্াাংক সনর্দসৃির্ জ্বালাসন নীসর্ অনুিরর্ের ফলই হর্ে িাধ্্র্ামূলক এই 
ললাডর্িসডাং এিাং সিদু্র্র্র ক্রমিধ্মৃান মূল্িতসি 

হাসিনা িরকার দীর্ৃসদন ধ্র্র সিদু্র্র্র উৎপাদন ও দাম সনর়্ে জনগর্ের িার্ে প্রর্ারো কর্র আির্ে। র্ারা লদর্ি ১৪,০০০ 
লমগাও়োট সিদু্ৎ চাসহদার সিপরীর্র্ ২৫,০০০ লমগাও়োট সিদু্ৎ উৎপাদন িক্ষমর্ার্ক গর্িৃর িার্ে প্রচার কর্রর্ে, অেচ অসর্সরক্ত এই 
উৎপাদন িক্ষমর্ার সিসনমর়্ে িরকার্রর “কুইক লরন্টাল” লগাষ্ঠীর্ক “ক্াপাসিসট চাজৃ” পসরর্িার্ধ্র কারর্ে সিদু্র্র্র উচ্চমূর্ল্র লিাঝা 
জনগের্ক িহন করর্র্ হর্ে। আমরা সিদু্ৎ উৎপাদর্নর জন্ ক্াপাসিসট চাজৃ সদর্র্ িাধ্্ হসে, অেচ আমরা র্া ি্িহারও কসরসন। গর্ 
অেৃিের্রর প্রেম ন়ে মার্ি দদসনক ২২,১১৮ লমগাও়োট সিদু্ৎ উৎপাদন িক্ষমর্ার জন্ র্ার্দরর্ক ক্াপাসিসট চাজৃ িািদ ১৬,৭৮৫ লকাসট 
টাকা পসরর্িাধ্ করা হ়ে, সকন্তু আমরা চাসহদা র্াটসর্র কারর্ে লিিমর়্ে সদর্ন ১৪,০০০ লমগাও়োর্টর লিসি সিদু্ৎ ি্িহার করর্র্ পাসরসন 
(“সিদু্র্র্র জন্ ক্াপাসিসট চাজৃ: ৯ মার্ি ১৬,৭৮৫ লকাসট টাকা পসরর্িাধ্ করা হর়্ের্ে”, দ্ লডইসল স্টার, ২০লি জুলাই, ২০২২)। গর্ ৩ 
িের্র িি সমসলর়্ে জনগর্ের প্রা়ে ৫৪,০০০ লকাসট টাকা ক্াপাসিসট চাজৃ সহিার্ি অপচ়ে হর়্ের্ে (dw.com, ২০লি জুলাই, ২০২২)! স্বাধ্ীন 
সিদু্ৎ উৎপাদনকারীর্দরর্ক (আই.সপ.সপ) অি্িহৃর্ ক্াপাসিসটর জন্ অেৃ প্রদান সিদু্র্র্র উৎপাদন খরচর্ক ি্াপকভার্ি প্রভাসির্ করর্ে, 
এিাং এর ফর্ল ক্ষসর্গ্রস্ত হর্ে িাধ্ারে জনগে। এখন র্ারা সিশ্বি্াপী জ্বালানী িাংকট এিাং লর্ল ও এল.এন.সজ’র মূল্িতসি লমাকার্িলার 
নার্ম পুর্রা লদির্ক ললাডর্িসডাং-এর আওর্া়ে সনর়্ে এর্ির্ে, যার দরুন এই গ্রীষ্ম লমৌিুর্ম জনগের্ক ি্াপক দুর্ভৃাগ লপাহার্র্ হর্ে এিাং 
সিল্প উৎপাদনও ি্াহর্ হর্ে। র্িুও হাসিনা িরকার ক্াপাসিসট চাজৃ প্রর্্াহার না কর্র লকৌির্ল র্ার্দর িহর্যাগী কু্ষদ্র পুুঁসজপসর্র্গাষ্ঠীর 
স্বােৃ রক্ষা কর্র চর্লর্ে।  

লহ লদিিািী, আপনারা প্রর্্ক্ষ কর্রর্েন লয, সিগর্ লকান ধ্মৃসনরর্পক্ষ-পুুঁসজিাদী িরকারই সিদু্ৎ উৎপাদর্ন স্ব়োংিমূ্পেৃ হও়োর 
লর্ক্ষ্ দীর্ৃর্ম়োসদ লকান পদর্ক্ষপ গ্রহে কর্রসন, যসদও সিদু্ৎখার্ সিল্পা়ের্নর জন্ অর্্ািি্ক এিাং জার্ী়ে সনরাপত্তা িাংসিষ্ট সিষ়ে সহর্ির্ি 
পসরগসের্। িরাং, র্ারা সিদু্ৎ িাংকট িজা়ে লরর্খর্ে যার্র্ র্ার্দর লুটপার্টর প্রসক্র়ো সনসির্ োর্ক। এটা লকানভার্িই গ্রহের্যাগ্ ন়ে লয, 
জনগর্ের কষ্টাসজৃর্ এই সিপুল পসরমাে অেৃ ি্র়্ের পর্রও আন্তজৃাসর্ক িাজার্র ক়েলার দুষ্প্রাপ্র্া সকাংিা রাসি়ো-ইউর্ক্রন যুর্ির অজুহার্র্ 
জনগের্ক িাধ্্র্ামূলকভার্ি ললাডর্িসডাংর়্ের কির্ল পড়র্র্ হর্ে। 

এোড়াও, আমরা ধ্মৃসনরর্পক্ষ িািকর্দর কাে লের্ক কল্ােকর লকান সকেু আিা করর্র্ পাসর না, কারে র্ারা জ্বালাসন খার্র্ 
আই.এম.এফ-সিশ্বি্াাংক কর্ত ৃক প্রস্তাসির্ জনসির্রাধ্ী লিিরকাসরকরে নীসর্ অনুিরে কর্র, এিাং সপ.এি.সি (লপ্রাডাকিন লি়োসরাং কন্ট্রাক্ট)-
এর নার্ম সির্দিী লকাম্পাসনগুর্লার্ক আমার্দর লর্ল-গ্াি খসনগুর্লার সন়েন্ত্রর্ের িুর্যাগ কর্র লদ়ে। িাাংলার্দর্ি প্রচুর পসরমার্ন উন্নর্মার্নর 
ক়েলার মজুদ োকা ির্েও র্ারা কখনই এই খসনজ িম্পদর্ক সিদু্ৎ উৎপাদন ও অন্ান্ সিল্প কারখানা়ে ি্িহার্রর পসরকল্পনা কর্র না, 
অেচ ভারর্ লের্ক চড়ামূর্ল্ ক়েলা ক্র়ে কর্র। এোড়াও র্ারা লদসি-সির্দসি পুুঁসজপসর্ ও র্ার্দর িাম্রাজ্িাদী প্রভুর্দর খুসি করর্র্ 
উচ্চমূর্ল্ এল.এন.সজ আমদাসন কর্র। অেচ কখনই স্থানী়ে উৎি লের্ক হাইর্রাকািৃন জ্বালাসন অনুিন্ধান ও আহরর্ের প্রসর্ গুরুত্বার্রাপ 
কর্র না, যা জ্বালাসন উৎপাদন ি়্ে িীসমর্ ও জনিাধ্ারর্ের ক্র়ে-ক্ষমর্ার মর্ধ্্ রাখর্র্ পার্র। সিদু্ৎ উৎপাদর্ন আমদাসন করা কাুঁচামার্লর 
ওপর সনভৃরিীলর্া কমার্র্ প্রােসমক ও নিা়েনর্যাগ্ জ্বালাসন খার্ সিকার্ির লর্ক্ষ্ কখনই িামসগ্রক লকান পসরকল্পনা হার্র্ লন়ো হ়ে না। 
িরাং, িরকার িাম্রাজ্িাদী মাসকৃনীর্দর খুসি কর্র ক্ষমর্া়ে োকর্র্ মাসকৃন জ্বালাসন লকাম্পাসন ‘এর্েলার্রট এনাসজৃ’-লক এল.এন.সজ 
িরিরাহকারী সহর্ির্ি আমন্ত্রে জাসনর়্ের্ে। আই.এম.এফ-সনর্দৃসির্ লপ্রিসক্রপিন অনুিরে কর্র র্ারা সিদু্ৎ উৎপাদনর্ক লিিরকারীকরে 
কাযৃক্রর্মর মর্ধ্্ই িীমািি লরর্খর্ে, যা সিদু্ৎর্ক সদন সদন ি়্েিহুল কর্র রু্লর্ে। কুইক লরন্টাল প্রকল্পিমূর্হর সিিাল ি়্েভার জনগের্ক 
চরম সনর্েসষর্ করর্লও িরকার্রর িহর্যাগী স্থানী়ে কু্ষদ্র পুুঁসজপসর্র্দর ি্াপক উপকত র্ কর্রর্ে। আমার্দর লদিী়ে গ্াি ও লর্ল অনুিন্ধান 
লকাম্পাসন (িার্পে)-লক ইোকত র্ভার্ি অকাযৃকর লরর্খ র্ারা আমার্দর লকৌিলগর্ প্রাকত সর্ক িম্পদিমূহর্ক িাম্রাজ্িাদীর্গাষ্ঠীর হার্র্ রু্র্ল 
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সদর়্ের্ে। এিি ধ্মৃসনরর্পক্ষ রাজনীসর্সিদগে স্বভািগর্ভার্িই দুনৃীসর্গ্রস্ত ও দুিত ৃত্ত প্রকত সর্র হর্ি এটাই স্বাভাসিক, কারে মানিিতষ্ট আইর্নর 
দত সষ্টর্র্ র্ারা জিািসদসহর্ার ঊর্বৃ এিাং র্ার্দর মর্ধ্্ আল্লাহ্ িুিহানাহু ও়ো র্া‘আলা ও সিচার সদির্ির লকান ভ়ে লনই। 

লহ মুিসলমগে! ইিলাম এমন লনর্ত ত্ব দর্সর কর্র যারা আল্লাহ্ িুিহানাহু ও়ো র্া‘আলা‘লক ভ়ে কর্রন এিাং পসিত্র িারী‘আহ্ আইন 
অনুযা়েী জনগর্ের কার্ে জিািসদসহ করর্র্ িাধ্্ োর্কন। র্ার্দর কার্ে রাজনীসর্ হর্ে একসট আমানাহ্ (সিশ্বাি), অেৃ-িম্পদ কুসক্ষগর্ 
করার উর্ের্ি্ গতহীর্ লকান লপিা ন়ে। িুর্রাাং, নিু়ে্র্র্র আদর্ল সখলাফর্র্ রাসিদাহ্ পুনঃপ্রসর্ষ্ঠা কর্র লিই সনষ্ঠািান লনর্ত র্ত্বর অধ্ীর্ন 
আপনার্দর সফর্র আির্র্ হর্ি। সখলাফর্র্র অধ্ীর্ন িািকর্দর মর্ধ্্ জনগর্ের লিিা করার প্রিল রাজননসর্ক উচ্চাকাঙ্ক্ষা োকর্ি। র্ারা 
অসিলর্ে জ্বালাসন িািৃর্ভৌমত্ব সনসির্ করর্র্ ‘স্বসনভৃরর্া অজৃন’ কমৃিূসচ গ্রহে করর্ি। র্ারা হুকুম িারী‘়োহ্ কর্ ারভার্ি লমর্ন চলর্ি, র্াই 
সিশ্বি্াাংক-আই.এম.এফ-এর লপ্রিসক্রপিন প্রদার্নর লকান জা়েগা োকর্ি না। সিদু্র্র্র মর্র্া জ্বালাসন িম্পদিমূহ জনগর্ের মাসলকানা়ে 
লরর্খ এিাং িরািসর র্োিধ্ার্নর মাধ্্র্ম আিন্ন সখলাফর্ জ্বালাসন িাংকট ও ি়্েিহুল জ্বালাসনর জন্ দা়েী লিিরকারীকরে নীসর্র মর্ মূল 
কারেগুর্লার অিিান র্টার্ি। ধ্মৃসনরর্পক্ষ-পুুঁসজিার্দর সিপরীর্র্ সখলাফর্ রার্ের িািকগে আল্লাহ্ িুিহানাহু ও়ো র্া‘আলা’র ভ়ে দ্বারা 
পসরচাসলর্ হর্িন। কাসফর িাম্রাজ্িাদী ও কু্ষদ্র পুুঁসজপসর্র্গাষ্ঠীর অনুগ্রহ লার্ভ র্ারা লকান রু্ে িস্তুগর্ িুসিধ্া ও স্বার্েৃর মর্ধ্্ সনর্জর্দরর্ক 
প্রিতত্ত করর্ি না। িুর্রাাং, ধ্মৃসনরর্পক্ষ িািনি্িস্থা প্রর্্াখ্ান করুন এিাং এই দুসিৃষহ অিস্থা লের্ক পসরত্রাে লপর্র্ সখলাফর্ পুনঃপ্রসর্ষ্ঠার 
কার্জ সনর্জর্দরর্ক সনর়্োসজর্ করুন। আল্লাহ্ িুিহানাহু ও়ো র্া‘আলা ির্লন: 

* ِسِهۡم  
ُ
ف

ۡ
ن
َ
ۡوا َما ِبا ُ ِّير

َ
ۡوٍم َحّٰتى ُيغ

َ
ُ َما ِبق ِّير

َ
 ُيغ

َ
َ َل  اّٰلله

َّ
ِان * 

“আল্লাহ্ লকান জাসর্র অিস্থা র্র্ক্ষে পযনৃ্ত পসরির্নৃ কর্রন না, যর্ক্ষে না র্ারা সনর্জরা সনর্জর্দর অিস্থা পসরির্নৃ কর্র” 
 [িূরা আর-রাদ: ১১] 
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