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প্রেস হবজ্ঞহি  
بسم هللا الرحمن الرحيم

জ্বালাবির মূলযিৃবির আই.এম.এফ (IMF) প্রদত্ত প্রপ্রসবিপশনির সানে সম্মবি প্রদাি শুধুমাত্র দুিনীবিগ্রস্থ হাবসিা 
সরকানরর বিনক োকার স্বানেন, বকন্তু আমানদর অেনিীবির জিয িা আত্মঘািী 

বিিযপ্রনয়াজিীয় দ্রিযাবদর অসহিীয় মূলযিৃবিনি িযাপক জিদুন্নাগ এিং বিদুযৎ সংকনি বশল্প উৎপাদি িযাহি হওয়ার মানেও 
প্রিারক হাবসিা সরকার অিনশনে আন্তজনাবিক মুদ্রা িহবিল (IMF)-এর প্রপ্রসবিপশি অিুযায়ী পাইকাবর বিদুযনির দাম ১৯.৯২ শিাংশ 
িৃবি কনর ৬.২০ বকনলাওয়াি আওয়ার (kWh) বিধনারণ কনরনে, যা পূনিন ৫.১৭ kWh বেল। অেচ মাত্র কনয়ক সপ্তাহ আনগও সরকার খুচরা 
পযনানয় বিদুযনির দাম িাড়নি িা িনল জিগণনক আশ্বস্ত কনর, এমিবক উবিগ্ন িা হওয়ার আহ্বািও জািায়। অেচ, মবিস্ায় একবি আইি 
পানশর মাধযনম সরকার প্রকািরূপ গণশুিািী োড়াই প্রিল, গযাস ও বিদুযনির দাম িাড়ানিার ক্ষমিা কুবক্ষগি কনরনে (Govt. wrests 
control of energy pricing, The Daily Star, 29 November, 2022)। এ্ানি সরকার প্রদশ ও জিগনণর বিবিমনয় মাত্র ৪.৫ 
বিবলয়ি মাবকনি ডলার ঋণ সহায়িার জিয পবিমা ঔপবিনিবশক হাবিয়ার IMF-এর কানে আত্মসমপনণ করনে! ক্ষবয়ষু্ণ বরজা্ন সংকি 
প্রমাকাবিলায় IMF/World Bank (বিশ্বিযাংক)-এর সামািয ঋণ প্রকাি সাহানযয আসনি িা, কারণ আমদাবি িযয় প্রমিানিার জিয িাংলানদনশর 
মাবসক চাবহদা ৭ বিবলয়ি মাবকনি ডলানররও প্রিবশ, এোড়াও িাংলানদশনক আগামী িের সুদসহ বিনদবশক ঋণ পবরনেিা বহনসনি ২০ 
বিবলয়ি মাবকনি ডলার পবরনশাধ করনি হনি। প্রকৃিপনক্ষ, হাবসিা সরকার IMF-এর কাে প্রেনক ‘একবি ্ানলা আচরনণর সাবিনবফনকি’ 
অজননির মাধযনম প্রমগা লুিপাি ও আবেনক অিযিস্থাপিার কারনণ িার অবিিাযন পিি প্রেকানি IMF-এর আশ্রয় গ্রহণ কনরনে। এই 
সাবিনবফনকি িানদরনক আরও বিনদশী ঋণ প্রপনি এিং World Bank, এ.বড.বি (ADB), আই.বড.বি (IDB), জাইকা (JICA), ইিযাবদ কিৃনক 
অেনায়িকৃি প্রমগাপ্রকল্পসমূহ বিবিনি সহায়িা করনি, যা দুিনীবিিাজ এই সরকানরর অবস্তত্ব বিবকনয় রাখানক বিবিি করনি। আর 
IMF/World Bank প্রিসরকারীকরণ ও উদারিীবিসহ অিযািয কনোর শিনসমূহ আনরানপর মাধযনম আমানদর অেনিীবির উপর আরও 
বিয়িণ প্রবিষ্ঠা করনি চায়, এিং বিবিি করনি চায় যানি IMF-এর এই প্রপ্রসবিপশিগুনলা হনি শুধুমাত্র স্থািীয় পুুঁবজপবিনগাষ্ঠী এিং US-
UK-EU ও িানদর বমত্ররাই সুবিধা প্র্াগ করনি পানর। এিা সিনজিবিবদি, পবিমা পুুঁবজিাদী প্রদশগুনলা সম্পদশালী িহু প্রদশনক প্রশােণ 
কনরনে এিং িানদর িিয-ঔপবিনিবশক হাবিয়ার এই আই.এম.এফ-বিশ্বিযাংকনক িযিহার কনর প্রসখািকার জিগণনক দাবরনদ্রযর কশাঘানি 
জজনবরি কনরনে। অিীনি আমরা প্রদনখবে কাবফর-উপবিনিশিাদীরা ইরাক আিমণ কনরবেল এিং একবি অবিধ যুনির মাধযনম প্রসখািকার 
প্রিল সম্পদ লুি কনরবেল, যার চরম মূলয প্রসই জিনগাষ্ঠীনক বদনি হনয়নে। িাই এখি িারা IMF/World Bank-এর পুুঁবজিাদী িীবির 
আওিায় হাবসিার মনিা দালাল শাসকনদর মাধযনম িাংলানদনশর মনিা সম্পদ সমৃি প্রদশসমূহনক প্রশােণ করনে। কাবফর-উপবিনিশিাদী 
শবি িারা আমানদর সম্পদ লুণ্ঠি সম্পনকন রাসূলুল্লাহ্ ملسو هيلع هللا ىلص আমানদরনক সিকন কনরনেি। বিবি ملسو هيلع هللا ىلص িনলনেি: “প্রলানকরা শীঘ্রই এনক অপরনক 
প্রডনক আিনি প্রিামানদরনক আিমণ করার জিয, প্রয্ানি মািুে খাওয়ার সময় অিযনদরনক িানদর োলা ্াগ করার জিয আমিণ জািায়…” 
(সুিানি আিু দাউদ)। 

প্রহ প্রদশিাসী, আমরা বিবিি্ানি এমি এক সংকনির মনধয আিকা পনড়বে প্রযবি প্রকিল অেনবিবিক িয়, িরং একবি রাজবিবিক 
সমসযাও িনি, যা পুঁনচ যাওয়া পুুঁবজিাদী িযিস্থার সানে অন্তবিনবহি্ানি জবড়ি। ধমনবিরনপক্ষ শাসকনদর িযাপক দুিনীবি ও অিযিস্থাপিা এিং 
IMF/World Bank-এর প্রপ্রসবিপশনির মাধযনম আনরাবপি পবিমা পুুঁবজিাদী িীবি অিুসরনণর কারনণ আজ আমানদর অেনিীবি ও 
অেনিযিস্থা ধ্বংনসর িারপ্রানন্ত উপিীি হনয়নে। পবিমা প্রদশসমূনহর হীি িিয-ঔপবিনিবশক স্বােন হাবসনলর উনেনশয IMF/World Bank 
প্রজনিশুনি এধরনির দুিনীবিনি অেনায়ি কনর োনক। আমানদর এখি একবি বিকল্প রাজবিবিক দশননির বিদারুণ প্রনয়াজি। বিদযমাি 
রাজবিবিক িযিস্থার আমূল পবরিিনিই এই দীঘনস্থায়ী সংকনির একমাত্র সমাধাি। অিএি, আমানদর অিশযই এই িিয-উপবিনিশিাদী 
সংস্থানক এিং সংস্কানরর িানম এবি প্রযসি অশু্ বদক-বিনদনশিাসমূহ প্রদাি কনরনে প্রসগুনলানক প্রিযাখযাি করনি হনি, কারণ এগুনলা 
আমানদর অেনবিবিক সািনন্ৌমত্ব বেবিনয় বিনে। আমানদর সামনি একমাত্র পে হনে িিুয়যনির আদনল প্রবিবষ্ঠি বিিীয় বখলাফি রাবশদাহ্’
র অধীনি একবি িিুি রাজবিবিক িযিস্থা প্রবিষ্ঠা করা। এবিই হনে পুিজনাগরনণর প্রকৃি প্রকল্প, যার মাধযনম আমরা বিনজনদরনক কাবফর-
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উপবিনিশিাদী পবিমা প্রদশসমূনহর মুনখর গ্রাস বহসানি িযিহৃি হওয়া প্রেনক বিরি রাখনি পাবর, এিং উম্মাহ্ ও িার সম্পদনক পুুঁবজিাদী-
ঔপবিনিবশকনগাষ্ঠীর প্রলালুপ দৃবি প্রেনক রক্ষা করনি পাবর। আল্লাহ্ সুিহািাহু ওয়া িা‘আলা পবিত্র কুর‘আনি িনলি: 
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“বিিয়ই আল্লাহ্ প্রকাি জাবির অিস্থা পবরিিনি কনরি িা, যিক্ষণ িা িারা বিনজরা বিনজনদর অিস্থা পবরিিনি কনর” [আল-রা’দ: ১১] 
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