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প্রেস হবজ্ঞহি  
بسم هللا الرحمن الرحيم

হহ হেশবাসী! সির্ক হহান হে, র্াতির-সাম্রাজ্যবােী রাষ্ট্র তর্িংবা আইএমএি ও তবশ্ববযািংকর্র মি প ুঁতজ্বােী প্রতিষ্ঠাকনর 
হেয়া ঋণ হকে নবয-উপতনকবশবােীকের হাতিয়ার এবিং ধমকতনরকপক্ষ-শাসকর্রা এই অপরাকধ িাকের সহকোগী 

হাতসনা সরর্াকরর সীমাহীন ে নকীতি এবিং হমগা-প্রর্কের নাকম বযাপর্ ল টপাট হেকশর অর্কনীতিকর্ ভয়ানর্ গতিকি ে বকল র্কর 
তেকয়কে। ির্ার্তর্ি ‘উন্নয়ন’ ও প ুঁতজ্বােী স ে-তভতির্ ববকেতশর্ ঋকণর (৪২.৮৬ তবতলয়ন ডলার) উপর তনভকরশীল হমগা-প্রর্েসমূহ হেকশর 
ম দ্রার মান ও জ্নসাধারকণর ক্রয়ক্ষমিা হ্রাস র্করকে, এবিং এর তবপরীকি ক্ষমিাবান অতভজ্াি হেণীর স্বাকর্কর উন্নয়ন ঘতটকয়কে। গৃহীি 
ঋকণর হেকয় বহুগুণ হবতশ অর্ক পতরকশাকধর পরও স ে-তভতির্ এসর্ল ববকেতশর্ ঋণ বািংলাকেশকর্ েশকর্র পর েশর্ ধকর ঋকণর সাগকর 
তনমতিি রাখকব। আর এই ঋকণর হবাঝা হর্কর্ পতরত্রাণ হপকি হাতসনা সরর্ার আমাকেরকর্ এখন এমন এর্ ে ষ্ট-েকক্র হটকন একনকে োর 
িকল পূকবকর ঋকণর োয় হমটাকি আমাকেরকর্ ক্রমাগি আরও ঋণ তনকি হকব! মাতর্কনপন্থী তর্ঙ্ক-টযাঙ্ক এবিং ির্ার্তর্ি স শীল সমাকজ্র 
সেসযগণ ববকেতশর্ ম দ্রার তরজ্াভক হ্রাকসর র্ারকণ আসন্ন ববকেতশর্ ঋণ সিংর্ট হমার্াতবলার অজ্ হাকি িহতবল ধার র্কর ‘বযাকলন্স অি 
হপকমন্টস’ ঘাটতির সমিাতবধান র্রার জ্নয র্ খযাি নবয-উপতনকবশবােী প্রতিষ্ঠান আই.এম.এি-এর সাকর্ আকলােনায় বসার আহ্বান 
জ্ানাকে (“বািংলাকেকশর জ্রুরী তভতিকি আই.এম.এি ঋকণর প্রকয়াজ্ন: ড. হেবতপ্রয়”, েয তবজ্কনস হপাস্ট, ২৩হশ জ্ লাই, ২০২২), এবিং 
সরর্ার ইতিমকধয আই.এম.এি-এর র্াকে ৪.৫ তবতলয়ন ডলার “ঋণ সহায়িা” হেকয়কে।  

বািংলাকেকশর শাসন ক্ষমিায় পালাক্রকম আসীন হওয়া প্রতিতট ধমকতনরকপক্ষ োলাল সরর্াকরর তবশ্বাসঘাির্িার র্ারকণ 
তবশ্ববযািংর্/আই.এম.এি ইতিমকধযই আমাকের অর্কনীতির এবিং তবকশষ র্কর আমাকের সমৃদ্ধ জ্বালাতন খাকির অপতরকময় ক্ষতি সাধন র্করকে। 
বিকমান ও পূবকবিকী হর্ান সরর্ারই জ্নগকণর হমৌতলর্ োতহোসমূহ সহকজ্ পূরকণর লকক্ষয রাষ্ট্রীয় মাতলর্ানাধীন হিল-গযাস অন সন্ধান 
হর্াম্পাতনর সক্ষমিা বৃতদ্ধর লকক্ষয তবতনকয়াগ র্করতন। বরিং িারা জ্বালাতন সম্পেকর্ আমোতন তনভকর র্কর ি কলকে এবিং প ুঁতজ্পতি ক্ষ দ্র 
অতভজ্াি হেণীর স্বাকর্ক আই.এম.এি-এর হপ্রসতক্রপশন অন োয়ী হবসরর্াতরর্রণ র্করকে, ো জ্বালাতনকর্ ঘাটতি-প্রবণ ও অিযন্ত বযয়বহুল 
পকণয পতরণি র্করকে। িাকের হপ্রসতক্রপশকনর মূল র্র্া হকে, ক্ষমিাবান ক্ষ দ্র অতভজ্াি হেণীর সিংর্ট হমটাকি সাধারণ জ্নগকণর র্াে 
হর্কর্ েিটা সম্ভব অর্ক তনিংক়ে হবর র্রকি হকব। আই.এম.এি র্িৃকর্ তনকেকতশি বযাপর্ হবসরর্ারীর্রণ র্মকসূতে সরর্ারকর্ হর্বল র্র 
আকরাপ ও তবকেশী ঋকণর উপর তনভকরশীল র্কর হরকখকে। আমাকের জ্বালাতন খাি এখন ধ্বিংকসর দ্বারপ্রাকন্ত উপনীি হকয়কে, এবিং বযাকলন্স 
অি হপকমন্ট সিংর্কটর ধাক্কা আমাকেরকর্ই বহন র্রকি হকব। র্পট-ব তদ্ধজ্ীবীকের মাধযকম আমাকেরকর্ এখন বলা হকে হে, শ্রীলঙ্কার মকিা 
সিংর্ট এ়োকি আমাকের অবশযই আই.এম.এি-এর র্াে হর্কর্ ঋণ তনকি হকব; আকমতরর্ান তনউজ্ েযাকনলগুকলা ওয়াতশিংটন-সমতর্কি 
আই.এম.এি ঋণ হনয়ার জ্নয শ্রীলঙ্কাকর্ এর্ই ে তি প্রোন র্করকে (“আই.এম.এি-এর সহায়িা গ্রহকণ শ্রীলঙ্কার অনীহা হেশতটকর্ 
অর্কননতির্ অিল গহ্বকর হেকল তেকয়কে”, CNBC News, ১৮ই এতপ্রল, ২০২২)। 

হহ হেশবাসী, নবয-উপতনকবশবােী প্রতিষ্ঠানসমূহ হর্কর্ হনয়া র্কোর শকিকর এসব ঋণসমূহকর্ হর্বলমাত্র অর্কননতির্ েৃতষ্টকর্াণ 
হর্কর্ হেখা েরম ভ ল, বরিং এগুকলার মকধয মারাত্মর্ ভূ-রাজ্ননতির্ তবপেও তবেযমান। এই উপমহাকেকশর জ্নগণকর্ িাকের সাবককভৌমত্ব 
তবসজ্কন হেয়ার মকিা েরম মূলয প্রোন র্রকি হকয়তেল, র্ারণ িারা ইস্ট ইতিয়া হর্াম্পাতনকর্ শুধ মাত্র এর্তট বাতণতজ্যর্ প্রতিষ্ঠান তহকসকব 
তবকবেনা র্করতেল। হসই তিতটশ হর্াম্পাতন অকনর্ আকগই েকল হগকে, তর্ন্তু িারা ম তজ্ব-তজ্য়া এবিং হাতসনা-খাকলোর মকিা পতিমা োলাল 
শাসর্কের পালাক্রকম ক্ষমিায় বতসকয়কে, োরা নবয-উপতনকবশবােী প্রতিষ্ঠান - তবশ্ববযািংর্ ও আই.এম.এি-এর সাকর্ আুঁিাি র্কর োকে। 
আমাকের অর্কনীতি ধ্বিংস এবিং আমাকের হেশ ও জ্নগণকর্ পরাধীন র্রার হীন পতরর্েনা বাস্তবায়কন িাকেরকর্ সবকাত্মর্ সহকোতগিা র্কর 
োকে। ঐতিহাতসর্ভাকব আই.এম.এি র্খকনাই হর্ান ‘েতরদ্র’ বা ‘উন্নয়নশীল’ হেশকর্ সিংর্কটর সমকয় িাকের অর্কননতির্ সমসযা র্াতটকয় 
উেকি সাহােয র্করতন। প্ররৃ্িপকক্ষ এতট এর্তট ঔপতনকবতশর্ হাতিয়ার, হেতট তবশ্ব অর্কনীতিকি পতিমা প ুঁতজ্বােী রাষ্ট্রসমূকহর আতধপিয বজ্ায় 
রাখকি এবিং তবকশষি সম্পেশালী ম সতলম হেশসমূকহর অর্কনীতিকর্ পঙ্গ  র্রকি বযবহৃি হয়, োকি ম সতলমরা তনকজ্কের পাকয় োুঁ়োকি না 
পাকর এবিং পতিমা আতধপকিযর সতিযর্াকরর প্রতিদ্বন্দ্বী তহকসকব আতবভূকি হকি না পাকর। িাই, আমরা র্খকনাই তবশ্ববযািংর্/আই.এম.এি 
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র্িৃকর্ বািংলাকেকশর হর্ান সরর্ারকর্ হিল ও গযাস অন সন্ধাকন প্রে র তবতনকয়াকগ বাধয র্রকি হেতখতন, োকি আমরা জ্বালাতন খাকি স্বতনভকর 
হকি আধ তনর্ প্রে তি ও েক্ষিা অজ্কন র্রকি পাতর। অর্ে িারা হর্ৌশলগিভাকব গুরুত্বপূণক এই জ্বালাতন খািকর্ হবসরর্াতরর্রণ ও 
আমোতন তনভকরিার তেকর্ হেকল তেকয়কে, োকি ক্ষমিাবান হেতশ-তবকেতশ ক্ষ দ্র প ুঁতজ্পতিকেণী ও ঔপতনকবতশর্কের তেকর্ অকর্কর এর্ম খী 
প্রবাহ তনতিি হয়। অতধর্ন্তু, িাকের ঋকণর ক্ষতির্র শিকসমূহ, হেমন: র্কোরিা বযবস্থা, হসবাসমূকহর (ইউতটতলতট) উপর র্র বৃতদ্ধ, এবিং 
জ্বালাতন ও অনযানয হমৌতলর্ োতহো পূরকণর জ্নয প্রকয়াজ্নীয় পণযদ্রকবয প্রেি ভি কতর্ প্রিযাহার, ইিযাতে আমাকের অর্কননতির্ ে েকশা বৃতদ্ধ 
র্করকে এবিং আমাকের প্ররৃ্ি উন্নয়নকর্ বাধাগ্রস্ত র্করকে। 

হহ ম সতলমগণ! শুধ মাত্র নব য়যকির আেকল প্রতিশ্রুি তখলািি রাতশোহ্’র প নঃপ্রতিষ্ঠাই র্াতির-সাম্রাজ্যবােী ও িাকের োলাল 
শাসর্কগাষ্ঠী র্িৃকর্ সৃষ্ট আর্ক-সামাতজ্র্ অতস্থরিা ও তবপেকয় হর্কর্ বািংলাকেশকর্ রক্ষা র্রকি পাকর। আসন্ন তখলািি রাকষ্ট্রর এর্তট স্বাধীন 
ইসলামী অর্কননতির্ েৃতষ্টভঙ্গী র্ার্কব ো আমাকেরকর্ প্ররৃ্ি অগ্রগতি ও সমৃতদ্ধর তেকর্ তনকয় োকব। তখলািি রাষ্ট্র তবশ্ববযািংর্, আই.এম.এি 
এবিং অনযানয র্ ির প্রতিষ্ঠান ও িাকের নীতি ও র্মকসূতের সাকর্ সমস্ত সম্পর্ক তেন্ন র্রকব, র্ারণ এগুকলা উম্মাহ্’র সাবককভৌমকত্বর জ্নয ক্ষতি 
হডকর্ আকন। সবধরকনর স ে (তরবা) হারাম র্রার সাকর্ সাকর্ তখলািি িাকের স েতভতির্ ঋণ বযবস্থার অবসান ঘটাকব। তখলািি রাষ্ট্র 
সামতরর্ভাকব শতিশালী হওয়ার প্রতি গুরুত্বাকরাপ র্কর ভারী তশে স্থাপকন এবিং ব়ে মাকপর উত্পােন ও তনমকাকণর মকিা উত্পােনশীল 
খািসমূকহ তবতনকয়াগ শুরু র্রকব, ো র্মকসিংস্থান সৃতষ্ট ও তবপ ল রাজ্স্ব তনতিি র্রকব, িকল ের্াের্ভাকব জ্নগকণর তবষয়াতে হেখাকশানা র্রা 
সম্ভব হকব। এতট জ্ািীয় হিল ও গযাস অন সন্ধান সিংস্থা বাকপক্সকর্ এর্তট স্বতনভকর সিায় পতরণি র্রার উকেকশয েক্ষিা উন্নয়ন র্মকসূতে 
গ্রহণ র্রকব, োকি আমরা এই অঞ্চকল এর্তট শতিশালী রাকষ্ট্র পতরণি হওয়ার পকর্ জ্বালাতন স্বাধীনিা অজ্কন র্রকি পাতর। আমরা 
ইতিমকধযই পতিমা-সমতর্কি বযর্ক ধমকতনরকপক্ষ শাসনবযবস্থার বহু তেত্র প্রিযক্ষ র্করতে। তখলািকি রাতশোহ্’র তনষ্ঠাবান হনিৃকত্বর অধীকন তিকর 
আসার মাধযকম এই পৃতর্বীকি আমাকের নযােয অতধর্ার সন্ধান র্রার এখনই আেশক সময়। আল্লাহ্ স বহানাহু ওয়া িা‘আলা বকলন: 

*  
َ
 ِمن

َ
ِصيَبك

َ
نَس ن

َ
 ت
َ
 َوال

َ
اَر اآلِخَرة

َّ
ُ الد

ه
 اَّلل

َ
اك

َ
ِغ ِفيَما آت

َ
ت
ْ
ْرِض  َواب

َ
ي األ ِ

 
 ف

َ
َساد

َ
ف
ْ
ْبِغ ال

َ
 ت
َ
 َوال

َ
ْيك

َ
ُ ِإل

ه
 اَّلل

َ
َسن

ْ
ح
َ
َما أ

َ
 ك
ْ
ِسن

ْ
ح
َ
َيا َوأ

ْ
ن
ُّ
 *الد

“আল্লাহ্ হিামাকর্ ো োন র্করকেন িা দ্বারা পরর্াকলর গৃহ অন সন্ধান র্র, এবিং ইহর্াল হর্কর্ হিামার অিংশ ভূকল হেকয়া না, এবিং আল্লাহ্ 
হেভাকব হিামার প্রতি সেয় হকয়কেন হিমতনভাকব ি তম সেয় হও, এবিং পৃতর্বীকি অনর্ক সৃতষ্ট র্রকি প্রয়াসী হকয়া না।  

(সূরা আল-র্াসাস: ৭৭) 
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