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প্রেস হবজ্ঞহি  
بسم هللا الرحمن الرحيم

আই.এম.এফ এবং নষ্ট প ুঁজিবাদী বযবস্থার অজিশাপ হচ্ছে জ্বালাজন তেচ্ছলর এই জনদদয় ও জনষ্ঠ র মূলযবৃজি 

সাধারণ মান ষ যখন জনেয-প্রচ্ছয়ািনীয় দ্রবযাজদর নজিরজবহীন মূলযবৃজি এবং িীবনযাত্রার অসহনীয় বযয়িাচ্ছরর সচ্ছঙ্গ লডাই করচ্ছে, 
েখন দ নদীজেচ্ছে জনমজিে হাজসনা সরকার গে শুক্রবার রাচ্ছে জ্বালাজন তেচ্ছলর দাম সচ্ছবদাচ্চ ৫১.৭ শোংশ পযদন্ত বৃজি কচ্ছর িনগচ্ছণর োিা 
ক্ষচ্ছে লবণ মাজখচ্ছয়চ্ছে জদচ্ছয়চ্ছে। এক জলটার অকচ্ছটচ্ছনর দাম এখন ১৩৫ টাকা (১.৪৩ ডলার), যা পূচ্ছবদ জেল ৮৯ টাকা; তপচ্ছরাচ্ছলর দামও ৮৬ 
টাকা তেচ্ছক তবচ্ছড ১৩০ টাকা (১.৩৭ ডলার) এবং জডচ্ছিল ও তকচ্ছরাজসচ্ছনর দাম ৮০ টাকা তেচ্ছক তবচ্ছড ১১৪ টাকা হচ্ছয়চ্ছে। আই.এম.এফ-
এর কাে তেচ্ছক ৪.৫ জবজলয়ন মাজকদন ডলাচ্ছরর তবইলআউট পযাচ্ছকি তপচ্ছে োচ্ছদর শেদ তমাোচ্ছবক তথাকহথত জ্বালাজন িে দজক অপসারণ 
করচ্ছে ধমদজনরচ্ছপক্ষ হাজসনা সরকার জমেযাচার ও প্রোরণার আশ্রয় জনচ্ছয়চ্ছে। োরা আন্তিদাজেক বািাচ্ছর জ্বালাজন মূচ্ছলযর ঊর্ধ্দম খী প্রবণোর 
কো উচ্ছেখ কচ্ছর দাম বাজডচ্ছয়চ্ছে, তযখাচ্ছন সাম্প্রজেক সপ্তাহগুচ্ছলাচ্ছে মন্দার আশঙ্কা তবচ্ছড যাওয়ায় জবশ্ববািাচ্ছর তেচ্ছলর দাম আবার কমচ্ছে 
শুরু কচ্ছরচ্ছে। েদ পজর, ২৭তশ ি লাই তশখ হাজসনা গচ্ছবদর সাচ্ছে দাজব কচ্ছরচ্ছে তয বাংলাচ্ছদশ তপচ্ছরাল ও অকচ্ছটন আমদাজন কচ্ছর না, কারণ 
এগুচ্ছলা আমরা গযাস উচ্ছতালচ্ছনর উপিাে জহচ্ছসচ্ছব তপচ্ছয় োজক। এই দাজবর মাত্র এক সপ্তাহ পচ্ছরই োর জমেযাবাদী সরকার এই দ ’জট 
জিজনচ্ছসর দামও বৃজি কচ্ছরচ্ছে! বাস্তবো হচ্ছলা, বাংলাচ্ছদশ তপচ্ছরাজলয়াম করচ্ছপাচ্ছরশন (জব.জপ.জস) ২০১৪-১৫ অেদবের তেচ্ছক জবশ্ববািাচ্ছরর 
তচচ্ছয় তবজশ দাচ্ছম তিাক্তাচ্ছদর কাচ্ছে তেল জবজক্র কচ্ছর ৪৮,১১৯ তকাজট টাকা ম নাফা কচ্ছরচ্ছে। আর প ুঁজিবাদী হাজসনা সরকার জবজিন্ন তমগা-
ল টপাট প্রকচ্ছে এই ম নাফা বযবহার কচ্ছরচ্ছে। োর জনলদি মন্ত্রীরাও এই সেযচ্ছক অস্বীকার করচ্ছে পাচ্ছরজন (“নসরুল হাজমদ দাজব কচ্ছরচ্ছেন: 
জব.জপ.জস’র ম নাফা উন্নয়ন প্রকেসমূচ্ছহ বযয় করা হচ্ছয়চ্ছে”, দয তডইজল স্টার, ৭ই আগস্ট, ২০২২)। উন্নয়চ্ছনর নাচ্ছম ল টপাচ্ছটর অেদ তযাগাচ্ছে 
োরা এখন জ্বালাজনর দাম বাজডচ্ছয় িনগচ্ছণর রক্ত তচাষার বযবস্থা কচ্ছরচ্ছে। জবদ যৎ, পজরবহন ও কৃজষখাে এখন সবচ্ছচচ্ছয় তবজশ ক্ষজের মচ্ছধয 
পডচ্ছব কারণ এগুচ্ছলা জডচ্ছিল ও তকচ্ছরাজসন বযবহাচ্ছরর উপর অজধক জনিদরশীল। স্বািাজবকিাচ্ছবই িনসাধারচ্ছণর িীবনযাত্রার সামজিক বযয় 
আরও বৃজি পাচ্ছব, এবং দজরদ্র ও মধযজবত তশ্রণীর দ চ্ছিদাগচ্ছক আরও বাজডচ্ছয় ে লচ্ছব। 

এটা সবদিনজবজদে তয, আই.এম.এফ নামক এই ক খযাে প ুঁজিবাদী প্রজেষ্ঠান সবদদাই উপজনচ্ছবশবাদী শজক্তসমূচ্ছহর স্বােদ এবং 
সবজকে চ্ছক তবসরকারীকরণ করার প ুঁজিবাদী নীজে চাজপচ্ছয় তদয়ার স চ্ছযাগ জনচ্ছয় তদচ্ছশর অেদনীজেচ্ছক, জবচ্ছশষ কচ্ছর জ্বালাজন খােচ্ছক পঙ্গ  কচ্ছর 
তদয়। আই.এম.এফ-এর নীজে অন সরণ কচ্ছর এচ্ছদচ্ছশর তকান ধমদজনরচ্ছপক্ষ সরকারই রাষ্ট্রীয় জ্বালাজন বযবস্থাপনার অধীচ্ছন বাংলাচ্ছদশ 
তপচ্ছরাজলয়াম এক্সচ্ছলাচ্ছরশন এন্ড তপ্রাডাকশন তকাম্পাজন জলজমচ্ছটড (বাচ্ছপক্স)-এ পযদাপ্ত জবজনচ্ছয়াগ কচ্ছরজন, বরং উৎপাদন বন্টন চ জক্তর 
(জপ.এস.জস) অধীচ্ছন তশিরন, কচ্ছনাচ্ছকাজফজলপস্, ইেযাজদর মচ্ছো জবচ্ছদশী ঔপজনচ্ছবজশক তকাম্পাজনগুচ্ছলাচ্ছক আমাচ্ছদর খজনি সম্পদ তেল-গযাস 
ল ট করার স চ্ছযাগ কচ্ছর জদচ্ছয়চ্ছে। োরা জবদ যৎ উৎপাদন খােচ্ছক ম নাফাচ্ছলািী জবচ্ছদশী তকাম্পাজন (তযমন: মাজকদন তকাম্পাজনর মাজলকানাধীন 
‘পেী জবদ যৎ’) এবং তদশীয় প ুঁজিপজেচ্ছদর মাজলকানাধীন তকাম্পাজনসমূচ্ছহর (তযমন: সাজমট গ্রুপ) হাচ্ছে ে চ্ছল জদচ্ছয়চ্ছে। অেীচ্ছে উপজনচ্ছবশবাদী 
শজক্তসমূহ প্রাকৃজেক ও খজনি সম্পদ ল টপাচ্ছটর উচ্ছেচ্ছশয সমৃি িূ-খচ্ছন্ড আক্রমণ করে। জকন্তু, আিচ্ছকর েোকজেে ‘ম ক্ত জবচ্ছশ্ব’ 
আই.এম.এফ ও জবশ্ববযাংচ্ছকর মচ্ছো প্রজেষ্ঠানসমূহ জবশ্বাসঘােক দালাল শাসকচ্ছদর সাচ্ছে একচ্ছিাট হচ্ছয় তদচ্ছশর সম্পদ ল ট কচ্ছর এবং 
জ্বালাজন সাবদচ্ছিৌমত্বচ্ছক র্ধ্ংস কচ্ছর তদয়, যাচ্ছে িনগণ পাকাপাজকিাচ্ছব পজিমাচ্ছদর করুণার উপর জনিদরশীল হচ্ছয় পচ্ছড। োই আমরা প্রেযক্ষ 
করজে, আই.এম.এফ-এর অশুি তবসরকারীকরণ কাযদক্রচ্ছমর মাধযচ্ছম পজিমা মদদপ ষ্ট দ নদীজেবাি শাসকচ্ছগাষ্ঠী ও োচ্ছদর সহচ্ছযাগী ক্ষ দ্র 
প ুঁজিপজেচ্ছগাষ্ঠী জ্বালাজন খাে হচ্ছে জবপ ল অেদ-জবচ্ছতর মাজলক হচ্ছয়চ্ছে, আর সাধারণ িনগণচ্ছক জ্বালাজনর ক্রমবধদমান মূচ্ছলযর উতাপ সহয 
করচ্ছে হচ্ছে। স েরাং, ক্ষ দ্র প ুঁজিপজে তশ্রণীচ্ছক ‘কযাপাজসজট চািদ’ প্রদান বন্ধ করচ্ছে আই.এম.এফ কখচ্ছনাই সরকাচ্ছরর উপর চাপ প্রচ্ছয়াগ 
কচ্ছর না, বরং এজট তথাকহথত জ্বালাজন িে দজক প্রেযাহাচ্ছর সরকারচ্ছক বাধয কচ্ছর, যা িনসাধারচ্ছণর িীবনযাত্রাচ্ছক আরও কজিন কচ্ছর তোচ্ছল। 
পজিমা কাজফচ্ছদর দালাল এই শাসকচ্ছগাষ্ঠী অপরাচ্ছধর সব সীমা অজেক্রম কচ্ছরচ্ছে। োরা িনগচ্ছণর দ চ্ছিদাচ্ছগর প্রজে তকান দৃজষ্টপাে না কচ্ছর 
অন গেিাচ্ছব োচ্ছদর পজিমা প্রি চ্ছদর জনচ্ছদদশ পালন কচ্ছর যাচ্ছে। এই জনষ্ঠ র শাসকচ্ছগাষ্ঠী ও োচ্ছদর অেযাচারী প ুঁজিবাদী বযবস্থার হাচ্ছে আি 
তগাটা তদচ্ছশর িনসাধারণ জিজি হচ্ছয় পচ্ছডচ্ছে। এখনই সময় পজিমা মদদপ ষ্ট জনপীডচ্ছনর এই শৃঙ্খল তেচ্ছক ম জক্ত অিদচ্ছনর। 
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তহ তদশবাসী, আপনাচ্ছদর অবশযই নব য়যচ্ছের আদচ্ছল প্রজেশ্রুে জখলাফে রাজশদাহ্ প নঃপ্রজেষ্ঠার আহ্বান িানাচ্ছে হচ্ছব, তকননা 
শুধ মাত্র জখলাফেই মান ষচ্ছক এই দ দদশা তেচ্ছক ম জক্ত জদচ্ছে পাচ্ছর। জখলাফে রাচ্ছষ্ট্র জ্বালাজন খাচ্ছে িে দজক তদয়ার প্রচ্ছয়ািন হচ্ছব না, কারণ 
ইসলাচ্ছমর অধীচ্ছন জ্বালাজন ও খজনিসমূহ ‘গণমাজলকানাধীন সম্পদ’ জবিাচ্ছগর অন্তগদে; মান ষ স্বে খরচ্ছচ বা জবনামূচ্ছলয এগুচ্ছলা বযবহার করচ্ছে 
পারচ্ছব। ফচ্ছল িনগচ্ছণর অেদ ল ট কচ্ছর তকবল কজেপয় প ুঁজিবাদীচ্ছদর স জবধা জনজিচ্ছে এসব সম্পদ তবসরকারীকরচ্ছণর তকান অবকাশ োকচ্ছব 
না। দ জনয়ার ব চ্ছক পরাশজক্ত জহচ্ছসচ্ছব আজবিূদে হওয়ার আকাঙ্ক্ষা তেচ্ছক জখলাফে রাষ্ট্র দ্রুেেম সমচ্ছয়র মচ্ছধয আত্মজনিদরশীল অেদননজেক শজক্ত 
হচ্ছয় উিচ্ছে জবদ যৎ ও জ্বালাজনচ্ছে স্বয়ংসমূ্পণদ হওয়ার উচ্ছদযাগ িহণ করচ্ছব। জখলাফে রাষ্ট্র জ্বালাজন ও জবদ যৎ বযবহার কচ্ছর কৃজষ, জনমদাণ, 
জশেখাে ও সশস্ত্র বাজহনীর িনয স্বাধীনিাচ্ছব যন্ত্রপাজে ও ইজিন তেজরর প্রজে মচ্ছনাজনচ্ছবশ করচ্ছব। শারী‘আহ্ জনচ্ছদদশনা োর অেদনীজেচ্ছক 
অন যায়ী সংগজিে করচ্ছব, এবং উপজনচ্ছবশবাদী বা োচ্ছদর জবজিন্ন সংস্থা তযমন আই.এম.এফ বা জবশ্ববযাংক‘তক রাচ্ছষ্ট্রর অেদননজেক জবষচ্ছয় 
হস্তচ্ছক্ষপ করচ্ছে তদচ্ছব না। খজলফা কখচ্ছনাই তবইলআউচ্ছটর িনয এসব সাম্রািযবাদী সংস্থাসমূচ্ছহর কাচ্ছে ধরণা তদচ্ছব না, কারণ জখলাফে 
কখচ্ছনাই ডলারজিজতক কাগুচ্ছি ম দ্রা বযবস্থাচ্ছক অন চ্ছমাদন করচ্ছব না। বাস্তব পণয ও পজরচ্ছষবার উপর জিজত কচ্ছর অেদনীজে গচ্ছড তোলা হচ্ছব, 
এবং স্বণদ ও তরৌপযজিজতক ম দ্রাবযবস্থা চাল  করা হচ্ছব। োই জখলাফে রাচ্ছষ্ট্র জনেযপ্রচ্ছয়ািনীয় জিজনসপচ্ছত্রর দাম হিাৎ কচ্ছর বাডচ্ছব না, জকংবা 
মূলযস্ফীজে হচ্ছব না। প ুঁজিবাদী বযবস্থা আমাচ্ছদরচ্ছক র্ধ্ংচ্ছসর দ্বারপ্রাচ্ছন্ত জনচ্ছয় এচ্ছসচ্ছে, ঋচ্ছণ িিদজরে কচ্ছরচ্ছে, এবং মান চ্ছষর িনয চরম দ দদশা 
তডচ্ছক এচ্ছনচ্ছে। জকন্তু, আমরা যজদ আোহ্ স বহানাহু ওয়া ো‘আলা বযেীে আর কারও উপর জনিদর না কজর, েচ্ছব জেজন (স বহানাহু ওয়া ো‘
আলা) আমাচ্ছদরচ্ছক িনয এই সমসযা তেচ্ছক ম জক্ত পাওয়ার একজট উপায় বােচ্ছল তদয়ার প্রজেশ্রুজে জদচ্ছয়চ্ছেন: 

 *فََمِن اتَّبََع هُدَاَي فَََل يَِضلُّ َوََل يَْشقَى *
“তয আমার পেজনচ্ছদদশ অন সরণ করচ্ছব, তস (দ জনয়ার িীবচ্ছন) পেভ্রষ্ট হচ্ছব না এবং (পরকাচ্ছলও) কচ্ছষ্ট পজেে হচ্ছব না” [সূরা ত্বাহা: ১২৩] 

 

হিযবুত তাহ্রীর / উলাই’য়াহ্ বাাংলাদেশ-এর হিহিয়া কাযযালয় 

http://www.hizb-ut-tahrir.org/
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