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আই.এম.এফ-এর সাথে য াগসাজথে সরকার কর্তক
ৃ জ্বালানী যর্থলর নজজরজবহীন ও জনর্ৃয় মূ লযবত জির প্রজর্বাথর্
হিযবুত তাহ্রীর -এর জবথষাভ সমাথবে
জ্বালানী যর্থলর মূ লযবত জির প্রজর্বাথর্ আজ শুক্রবার (১১ আগস্ট, ২০২২) বার্ জুম‘আ হিযবুত তাহ্রীর/উলাই‘য়াহ্ বাাংলাথর্ে ঢাকা
ও চট্টগ্রাথমর জবজভন্ন মসজজর্ প্রাঙ্গথে জবথষাভ সমাথবথের আথয়াজন কথর,

ার জেথরানাম জিল: “আই.এম.এফ-এর সাথে য াগসাজথে

সরকার জনর্ৃয়ভাথব জ্বালানী যর্থলর মূ লযবত জি কথরথি; জিলাফথর্র অধীথনই পজিমা কাজফরথর্র অেৃননজর্ক আজধপর্য যেথক আমাথর্র মুজি
সম্ভব”। সমাথবথে বিাগে আথলাকপার্ কথরন, জকভাথব আইএমএফ ও জবশ্ববযাাংথকর মর্ পজিমা কাজফরথর্র প্রজর্ষ্ঠানগুথলা মুসজলম জবশ্বসহ
র্তর্ীয় জবথশ্বর যর্েগুথলাথক ঋথের ফাাঁথর্ যফথল যর্থের অেৃনীজর্র জভর্থক ধ্বাংস কথর পুথরাপুজর জবথর্েজনভৃর কথর এবাং যর্েী-জবথর্েী
পুাঁজজপজর্থর্র জনয সম্পথর্র পাহাড় গথড় যর্ালার সু থ াগ কথর যর্য়। বিাগে র্েয-উপাত্ত দ্বারা উথমাজচর্ কথরন য

শুরুথর্ই সরকার

আইএমএফ-এর এই চক্রাথের জবষয়জিথক আড়াথল রািথর্ আেজৃাজর্ক বাজাথরর মূ লযবত জি, যলাকসান জকাংবা ভারথর্ যর্ল পাচার, ইর্যাজর্
যর্াহাই জর্থয় য সব জমেযাচার ও প্রর্ারোর আশ্রয় জনথয়থি।
অর্ঃপর বিাগে আই.এম.এফ-এর স্বরূপ উথমাচন কথর বথলন: এিা সবৃজনজবজর্র্ য , আই.এম.এফ নামক এই কুিযার্
পুাঁজজবার্ী প্রজর্ষ্ঠান সবৃর্াই উপজনথবেবার্ী েজিসমূ থহর স্বােৃ এবাং সবজকিু থক যবসরকারীকরে করার পুাঁজজবার্ী নীজর্ চাজপথয় যর্য়ার সু থ াগ
জনথয় যর্থের অেৃনীজর্থক, জবথেষ কথর জ্বালাজন িার্থক পঙ্গু কথর যর্য়। আই.এম.এফ-এর নীজর্ অনু সরে কথর এথর্থের যকান ধমৃজনরথপষ
সরকারই রাষ্ট্রীয় জ্বালাজন বযবস্থাপনার অধীথন বাাংলাথর্ে যপথরাজলয়াম এক্সথলাথরেন এন্ড যপ্রাডাকেন যকাম্পাজন জলজমথিড (বাথপক্স)-এ প ৃাপ্ত
জবজনথয়াগ কথরজন, বরাং উৎপার্ন বন্টন চুজির (জপ.এস.জস) অধীথন যেভরন, কথনাথকাজফজলপস্, ইর্যাজর্র মথর্া জবথর্েী ঔপজনথবজেক
যকাম্পাজনগুথলাথক যর্ল-গযাসসহ আমাথর্র িজনজ সম্পর্ লু ি করার সু থ াগ কথর জর্থয়থি। র্ারা জবর্ু যৎ উৎপার্ন িার্থক মুনাফাথলাভী
জবথর্েী যকাম্পাজন (য মন: মাজকৃন যকাম্পাজনর মাজলকানাধীন ‘পল্লী জবর্ু যৎ) এবাং যর্েীয় পুাঁজজপজর্থর্র মাজলকানাধীন যকাম্পাজনসমূ থহর (য মন:
সাজমি গ্রুপ) হাথর্ র্ুথল জর্থয়থি। অর্ীথর্ উপজনথবেবার্ী েজিসমূ হ প্রাকতজর্ক ও িজনজ সম্পর্ লু িপাথির উথেথেয সমত ি ভূ -িথন্ড আক্রমে
করর্। জকন্তু, আজথকর র্োকজের্ ‘মুি জবথশ্ব’আই.এম.এফ ও জবশ্ববযাাংথকর মথর্া প্রজর্ষ্ঠানসমূ হ র্ালাল োসকথর্র সাথে একথজাি হথয়
যর্থের সম্পর্ লু ি কথর এবাং জ্বালাজন সাবৃথভৌমত্বথক ধ্বাংস কথর যর্য়, াথর্ জনগে পাকাথপািভাথব পজিমাথর্র করুোর উপর জনভৃরেীল
হথয় পথড়। র্াই আমরা প্রর্যষ করজি, আই.এম.এফ-এর অশুভ যবসরকারীকরে কা ৃক্রথমর মাধযথম পজিমা মর্র্পুষ্ট র্ু নৃীজর্বাজ
োসকথগাষ্ঠী ও র্াথর্র সহথ াগী কজর্পয় পুাঁজজপজর্ জ্বালাজন িার্ হথর্ জবপুল অেৃ-জবথত্তর মাজলক হথয়থি, আর সাধারে জনগেথক জ্বালাজনর
ক্রমবধৃমান মূ থলযর উত্তাপ সহয করথর্ হথে। সু র্রাাং, এই কজর্পয় পুজাঁ জপজর্থর্রথক যর্য়া ‘কযাপাজসজি চাজৃ’প্রর্ান বন্ধ করথর্ আই.এম.এফ
কিথনাই সরকাথরর উপর চাপ প্রথয়াগ কথর না, বরাং এজি র্োকজের্ জ্বালাজন ভর্ুৃজক প্রর্যাহাথর সরকারথক বাধয কথর জীবন াত্রাথক আরও
কজিন কথর যর্াথল। এগুথলা যেথক মুসজলম জহথসথব আমাথর্র এই জেষা লাভ করা উজচর্ য , অগ্রগজর্ এবাং সমত জি কিনও আই.এম.এফ বা
যকান পুাঁজজবার্ী বা মানবসত ষ্ট বযবস্থার উপর জনভৃর কথর অজৃন করা ায় না, য মনজি আল্লাহ্ সু বহানাহু ওয়া র্া‘আলা পজবত্র কুর‘আন-এ
আমাথর্র স্মরে কজরথয় জর্থয়থিন:
* ََّللا أ َ ْوليَا َء َك َمثَل ا ْلعَن َكبُوت ات َّ َخذَتْ بَ ْيت ًا َوإنَّ أ َ ْوهَنَ ا ْلبُيُوت لَبَيْتُ ا ْلعَ ْن َكبُوت لَ ْو كَانُوا يَ ْعلَ ُمون
َّ * َمث َ ُل الَّذينَ ات َّ َخذُوا م ْن دُون
“ ারা আল্লাহথক বার্ জর্থয় অনযথর্রথক অজভভাবকরূথপ গ্রহে কথরথি র্াথর্র র্ত ষ্টাে হল মাকড়সার মর্। যস ঘর বানায়, আর ঘথরর মথধয
মাকড়সার ঘরই সবথচথয় র্ু বল
ৃ ; জর্ র্ারা জানর্!” (সূ রা আনকাবুর্: ৪১)
পজরথেথষ বিাগে বথলন: যহ যর্েবাসী, আপনাথর্র অবেযই নবুয়যথর্র আর্থল প্রজর্শ্রুর্ জিলাফর্ রাজের্াহ্ পুনঃপ্রজর্ষ্ঠার আহ্বান
জানাথর্ হথব, যকননা শুধু মাত্র জিলাফর্ই মানু ষথক এই র্ু র্ৃো যেথক মুজি জর্থর্ পাথর। জিলাফর্ রাথষ্ট্র জ্বালাজন িাথর্ ভর্ুৃজক যর্য়ার
প্রথয়াজন হথব না, কারে ইসলাথমর অধীথন জ্বালাজন ও িজনজসমূ হ ‘গেমাজলকানাধীন সম্পর্’ জবভাথগর অেগৃর্; মানু ষ স্বল্প িরথচ বা
জবনামূ থলয এগুথলা বযবহার করথর্ পারথব। োরীআহ্ জনথর্ৃেনা অনু ায়ী র্ার অেৃনীজর্থক সাংগজির্ করথব, এবাং উপজনথবেবার্ী বা র্াথর্র
Hizb ut Tahrir/Wilayah Bangladesh Official Website: ht-bangladesh.info
E-Mail: contact@ht-bangladesh.info

Hizb ut Tahrir Official Website

www.hizb-ut-tahrir.org

Hizb ut Tahrir Media Website

www.hizb-ut-tahrir.info

জবজভন্ন সাংস্থা য মন আই.এম.এফ বা জবশ্ববযাাংক-যক রাথষ্ট্রর অেৃননজর্ক জবষথয় হস্তথষপ করথর্ যর্থব না। িজলফা কিথনাই যবইলআউথির
জনয এসব সাম্রাজযবার্ী সাংস্থাসমূ থহর কাথি ধরো যর্থব না, কারে জিলাফর্ কিথনাই ডলারজভজত্তক কাগুথজ মুদ্রা বযবস্থাথক অনু থমার্ন করথব
না এবাং স্বেৃ ও যরৌপযজভজত্তক মুদ্রাবযবস্থা চালু করা হথব। র্াই জিলাফর্ রাথষ্ট্র জনর্যপ্রথয়াজনীয় জজজনসপথত্রর র্াম হিাৎ কথর বাড়থব না,
জকাংবা মূ লযস্ফীজর্ হথব না। পুাঁজজবার্ী বযবস্থা আমাথর্রথক ধ্বাংথসর দ্বারপ্রাথে জনথয় এথসথি, ঋথে জজৃজরর্ কথরথি, এবাং মানু থষর জনয চরম
র্ু র্ৃো যডথক এথনথি। জকন্তু, আমরা জর্ আল্লাহ্ বযর্ীর্ আর কারও পেজনথর্ৃে না মাজন, র্থব জর্জন আমাথর্র জনয এই সমসযা যেথক মুজির
উপায় বার্থল যর্য়ার প্রজর্শ্রুজর্ জর্থয়থিন:
*ض ُّل َو ََل يَ ْشقَى
ِ َاي فَ ََل ي
َ َ* فَ َم ِن اتَّبَ َع ُهد
“য আমার পেজনথর্ৃে অনু সরে করথব, যস (র্ু জনয়ার জীবথন) পেভ্রষ্ট হথব না এবাং (পরকাথলও) কথষ্ট পজর্র্ হথব না” [সূ রা ত্বাহা: ১২৩]
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