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প্রেস বিজ্ঞবি  
بسم هللا الرحمن الرحيم

দুনভিক্ষ এবং ল াডশশনডং সম্পশকি হানসিা এবং তার জ্বা ািী উপশদষ্টার সতকিবাণী নিশদিশ কশর লে, তার সরকারও 
নবশ্বব্াংক-আই.এম.এশের িীনতর মত লদউন যা হশত চশ শে 

কুনপ-হানরশকি ব্বহাশর লদশবাসীশক প্রস্তুত থাকার আহ্বাি জানিশয লদযা লশখ হানসিার বক্তশব্র লরশ কাটশত িা কাটশতই এবার 
তার জ্বা ািী উপশদষ্টা লতৌনেক-ই-ই াহী জিগণশক এই শপথ লিযার পরামশি নদশ ি োশত তারা নদশির লব া নবদু্ৎ ব্বহার িা কশর! 
‘ল াডশশনডং’ চানপশয নদশয জিজীবশি চরম লভাগানিসহ নশল্প এবং কৃনি উৎপাদিশক ধ্বংশসর নকিারায লপৌঁশে লদযার পর, এখি তার 
লজাকার উপশদষ্টা ও মন্ত্রীবগি এসব খাতশক রক্ষায জিগণশক আহ্বাি জািাশে। নবদু্ৎখাশতর ধ্বস তরানিত হশযশে হানসিা সরকাশরর 
সবিগ্রাসী দুিিীনত এবং নবদু্ৎ উৎপাদিশক তাশদর সহশোগী কু্ষদ্র পুুঁনজপনতশগাষ্ঠীর হাশত তুশ  লদযার পুুঁনজবাদী ভ্রািিীনতর কারশণ, ো এখি 
নদবাশ াশকর মত স্পষ্ট। অথচ ধমিনিরশপক্ষ রাজিীনতনবদ, বুনিজীবী ও অথিিীনতনবদরা জ্বা ািী সংকট লে নবশ্বব্াংক ও আই.এম.এে-এর 
িব্-উপনিশবশবাদী িীনতর ে াে , এই সংশোগনট লদখশত িা পাওযার মত েশথষ্ট নিশবিাধ। আনশর দশক লথশক, নবশ্বব্াংক (WB) ও 
আিজিানতক মুদ্রা তহনব  (IMF) বাং াশদশশ লজারপূবিক কুখ্াত “ওযানশংটি কিশসিসাস” চানপশয লদয, এবং ব্াপক লবসরকারীকরণ 
কমিসূনচর মাধ্শম আমাশদর জ্বা ািী খাতশক অনত-ধিী পুুঁনজপনতশেণীর  ুটপাশটর জি্ উনু্মক্ত কশর লদয। নবশ্বব্াংশকর কুখ্াত ‘লপ্রাডাকশি 
লশযানরং কন্ট্রাক্ট (PSC)’ এটা নিনিত কশরশে োশত আমাশদর জ্বা ািী সম্পশদর একনট বড় অংশ শত্রু রাষ্ট্রগুশ ার নিযন্ত্রশি থাশক, লেমি: 
েুক্তরাশষ্ট্রর লশভরি কশপিাশরশি, ভারশতর অশয  এন্ড ি্াচারা  গ্াস কশপিাশরশি (ONGC Videsh), ইত্ানদ। ে শ্রুনতশত, আমাশদর 
জ্বা ািী সাবিশভৌমত্ব সবিদা ঝুুঁনকর মশধ্ এবং কানের-পনিমাশদর করুণার উপর নিভিরশী  থাশক। লদশশর উপকূ ীয অঞ্চ  এবং অভ্িরীণ 
ভূখশে জ্বা ািী অিুসন্ধাশির জি্ নিজস্ব সক্ষমতা ততনরর লচষ্টার পনরবশতি ১৯৮৭ সা  লথশক উপনিশবশবাদী শনক্তর কাশে আমাশদর লত  ও 
গ্াস লক্ষত্রগুশ াশক এশকর পর এক সমপিণ করা হশযশে। েশ  আমরা আমাশদর নিজস্ব জ্বা ািী নবশদশী লকাম্পািীগুশ ার কাে লথশক 
আিজিানতক দশর মানকিি ড াশর নকিশত বাধ্ হনে। এসব িীনতসমূহ আমাশদর জ্বা ািী খাতশক পঙু্গ কশর নদশযশে, েনদও আমরা অশে  
প্রাকৃনতক জ্বা ািী সম্পশদর প্রাচুশেি সমৃি। িব্-উপনিশবশবাদী হস্তশক্ষপ আমাশদর অথিনিনতক ও জ্বা ািী সংকটশক তীব্রতর কশরশে এবং 
জিগশণর জীবিোত্রাশক নবপেিস্ত কশর তুশ শে। একনদশক, বাং াশদশ খুব কম পনরমাশি কাবিি-নিগিমিকারী লদশ হওযা সশেও দা া  
সরকার নগ্রিহাউস গ্াস নিগিমি কমাশিার ঔপনিশবনশক পরামশি ও চাশপর মুশখ বশ্তা স্বীকার কশরশে এবং নবদু্ৎ উৎপাদশির জি্ 
আমাশদর লদশীয কয ার মজুদ ও পনরেন্ন কয া প্রেুনক্ত ব্বহারশক অবশহ া করশে (“জি লকনর জ বাযু পনরবতিি অনভশোজি ও 
প্রশমশি ভূনমকা রাখার জি্ বাং াশদশশর প্রশংসা কশরশেি, োকা নিনবউি, ২৩লশ অশক্টাবর, ২০২২), আর অি্নদশক ব্বসাযীশদর স্বাথি 
হানসশ  প্রনতবের ব্যবহু  দশর কয া আমদািী করশে। অনধকন্তু, সরকার েখি ব্যবহু  কয ানভনিক নবদু্শতর জি্ ভারশতর আদানি 
গ্রুপশক চারগুণ অথি প্রদাি করশতও প্রস্তুত, অথচ এই তারাই আবার নবশ্বব্াপী জীবাশ্ম জ্বা ািী ব্যবৃনির অজুহাত লদনখশয দনরদ্রশদর জি্ 
খাদ্ ভতুিনকর পনরমাি প্রায ১০০ নমন যি মানকিি ড ার কমাশিার ল ািণা নদশযশে। 

হানসিা সরকাশরর উশেখশোগ্ ‘সাে ্’ হশে, জিগশণর সম্পদ  ুণ্ঠি এবং লদশশর অথি পাচাশর নবশ্বব্াংক-আই.এম.এশের 
নবশদশী নবনিশযাগ ও বানণজ্ উনু্মক্তকরণ িীনতর োযদা হানস  করা, অথিনিনতক কমিকােসমূশহর নবনধ-নিশিধ তুশ  লদযা, এবং রাষ্ট্রীয 
মান কািাধীি প্রনতষ্ঠািসমূহশক লবসরকারীকরণ করা। খাশদ্ স্বযংসমূ্পণি থাকা আমাশদর অথিিীনতশক স্থাযীভাশব খাদ্ আমদািীকারশক 
পনরণত করার িীনত আমাশদর কৃনিখাতশক ধ্বংস কশরশে। নবশ্বব্াংক-আই.এম.এশের এসব আত্ম াতী িীনত অিুসরশণর মাধ্শম আমাশদর 
খাদ্ নিরাপিাশক নবপন্ন কশর লশখ হানসিা এখি লদশবাসীশক আসন্ন দুনভিশক্ষর সতকি বাতিা নদশে! এোড়াও, ধমিনিরশপক্ষ পুুঁনজবাদী এই 
সরকার শুধুমাত্র কু্ষদ্র পুুঁনজপনতশেণীর স্বাথি হানসশ  সমগ্র লদশশক তবশদনশক ঋশণর সাগশর ডুনবশয নদশযশে, আর এখি জিগণশক আসন্ন 
নরজাভি সংকট ও লদউন যাশত্বর জি্ প্রস্তুত থাকশত ব শে, কারণ এনট আগামী মাসসমূশহ প্রশযাজিীয নজনিসপশত্রর আমদািী ব্য পনরশশাধ 
করশত পারশব িা। তারা এই সত্নট আড়াশ র লচষ্টা করশে লে, গতবের েখি তবশদনশক মুদ্রার নরজাভি ১০ নবন যি মানকিি ড ার হ্রাস পায 
(৪৬ নবন যি মানকিি ড ার লথশক ৩৬ নবন যি মানকিি ড াশর লিশম আশস) তখি সরকার লদশীয পুুঁনজবাদী অনভজাত লেণীশক ব্াপক 
তবশদনশক ঋশণর সুনবধা প্রদাি কশরশে, ো ১১ নবন যি মানকিি ড ার লথশক ১৭ নবন যি মানকিি ড াশর উন্নীত হশযশে (“তবশদনশক ঋণ 
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পনরশশাশধ চাশপ পড়শত োশে বাং াশদশ!”, sharebiz.net, ২৫লশ অশক্টাবর, ২০২২)। তবশদনশক মুদ্রার নরজাভি ও সরকারী ঋণ নিশয 
ক্রমবধিমাি আতশের মশধ্ই আই.এম.এে–এর প্রনতনিনধদ  এখি বাং াশদশশ অবস্থাি করশে এবং ৯ই িশভম্বর পেিি োকায থাকশব। 
তারা ভতুিনক এবং প্রশণাদিা কমাশত সরকাশরর সাশথ আশ াচিা শুরু কশরশে, ো লকব  জিসাধারশণর জীবিশক দুনবিিহ কশর তু শব। তারা 
লকব  রাজস্ব ব্ায সংশকাচি িীনত তথা কুখ্াত “কশ ারতা লপ্রাগ্রাম”-এর মাধ্শম জিগণশক শানস্ত লদযার, আর বাজারশক উনু্মক্ত করার 
িীনতর মাধ্শম পুুঁনজপনতশদর আরও শনক্তশা ী করার নবিশয পশরাযা কশর। অনচশরই আমরা লদখশবা লে, তাশদর “লবই আউট প্াশকজ”-এর 
কারশণ প্রকৃত আয হ্রাস ও লবকারত্ব বৃনি লপশয জিগণ আশরকনট কন ি ধাক্কার সমু্মখীি হশব। আোহ্ সুবহািাহু ওযা তা‘আ া বশ ি: 
“আপনি নক তাশদর লদশখিনি োরা আোহ্’র অিুগ্রহশক অকৃতজ্ঞতার সাশথ নবনিময কশরশে এবং তাশদর সম্প্রদাযশক ধ্বংশসর আবাসস্থশ  
নিশক্ষপ কশরশে?” [সূরা ইব্রানহম, আযাত: ২৮]। 

লহ মুসন মগণ, এরপরও নক আপিারা নবশ্বাস াতক এই শাসকশদর পাশি তানকশয থাকশবি, তাশদর কাশে নবদু্শতর জি্ নমিনত 
জািাশবি, এবং আশায থাকশবি লে, তারা আপিাশদর জীবিোত্রায স্বনস্ত আিশব? এরপরও নক আপিারা তাশদর কাে লথশক একনট 
সমাধাশির আশা কশরি, েনদওবা আপিাশদর লকাি সশেহ লিই লে এই দাসসু ভ শাসকশগাষ্ঠী প্রকৃতপশক্ষ কানের-উপনিশবশবাদীশদর 
হানতযার মাত্র, োশদর ধ্বংসাত্মক পুুঁনজবাদী ব্বস্থা অনবরামভাশব আমাশদর সমৃনিশক দুদিশায পনরণত কশরশে? বরং আপিাশদর দানযত্ব হশে 
অিনতনব শম্ব সামনরক বানহিীর নিষ্ঠাবাি অনেসারশদর প্রনত দাবী জািাশিা, োশত তারা এসব দা া  শাসকশদর উপর লথশক তাশদর সমথিি 
প্রত্াহার কশর। তাশদরশক স্মরণ কনরশয নদি লে তাশদর শনক্ত-সামশথির উপর ভর কশরই এসব শাসশকরা জিগশণর জীবি-জীনবকা ধ্বংশসর 
এমি অবাধ স্বাধীিতা লভাগ করশে। তাশদর নিকট দাবী জািাি লেি তারা নিষ্ঠাবাি ও সাহসী দ  বিযিুত তাহ্রীর-লক ‘িুসরাহ্’ (ক্ষমতা) 
প্রদাি কশর। কারণ শুধুমাত্র এই দ নটই স্পষ্ট রূপশরখা নদশযশে লে নকভাশব িবুয্শতর আদশ  প্রনতনষ্ঠত নিতীয নখ ােত রানশদাহ্’র 
ব্বস্থার অধীশি সামনগ্রকভাশব আহকাম শারী‘আহ্ বাস্তবাযশির মাধ্শম রাষ্ট্র জিগশণর দানযত্ব গ্রহণ করশব। ইস াশম ‘অনভজাত’ লগাষ্ঠী 
ব শত লকাি নকেুর স্থাি লিই, এবং নখ ােশতর অধীশি গণমান কািাধীি প্রাকৃনতক সম্পদ লকাি লদশী-নবশদশী লকাম্পািীর কাশে হস্তাির 
করার সুশোগ থাকশব িা। নখ ােত রাশষ্ট্রর অধীশি িাগনরকগণ জানত-ধমি- বণি নিনবিশশশি প্রাকৃনতক ও খনিজ সম্পশদর প্রধাি সুনবধাশভাগী 
হশবি। এবং ধমিনিরশপক্ষ পুুঁনজবাদী ব্বস্থার নবপরীশত, আসন্ন নখ ােত তার িাগনরকশদর পক্ষ হশয এই জ্বা ািীখাশতর ব্বস্থাপিার 
তোবধাি করশব এবং এসব সম্পশদ সমঅনধকার প্রদাি করশব। নখ ােত রাষ্ট্র লকাশিা লগাষ্ঠীশক লবসরকারীকরশণর িাশম আোহ্ সুবহািাহু 
ওযা তা‘আ া’র এই নিযামতশক দুদিশায পনরণত করশত লদশব িা। আোহ্ সুবহািাহু ওযা তা‘আ া পনবত্র কুর‘আশি বশ ি: 

ِٰٓء َواۡۡلَۡرِض  * َن السََّما ى ٰاَمنُۡوا َواتَّقَۡوا لَـفَتَۡحنَا َعلَۡيِهۡم بََرٰكٍت م ِ  *َولَۡو اَنَّ اَۡهَل اۡلقُٰرٰٓ
“েনদ ঐ জিপশদর অনধবাসীরা ঈমাি আিত এবং তাক্বওযা অব ম্বি করশতা, তশব আনম অবশ্ই তাশদর জি্ আসমাি ও জমীশির 

নিযামতসমূহ উনু্মক্ত কশর নদতাম” [সূরা ‘আরাে, আযাত: ৯৬] 

 

বিযিুত তাহ্রীর / উলাই’য়াহ্ িাংলাদেশ-এর বিবিয়া কাযযালয় 

http://www.hizb-ut-tahrir.org/
http://www.hizb-ut-tahrir.info/
http://www.ht-bangladesh.info/
mailto:contact@ht-bangladesh.info

