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প্রেস হবজ্ঞহি  
بسم هللا الرحمن الرحيم

 সমপখরমান প্রকৃত সম্পদদর মজুত ছাড়াই নতুন টাকা ছাপাদনার মাধ্যদম সরকার জনগদের কষ্টাখজিত সঞ্চয় চুখর কদরদছ; শুধু্মাত্র 
খিলাফত রাদের খিধ্াতু (স্বেি ও ররৌপয) মানদণ্ড খিখিক মুদ্রাবযবস্থা পুুঁখজবাদী আদদশির আখথিক আখধ্পদতযর অবসান করদব 
বাাংলাদদশ বযাাংক বাদজট সহায়তার নাদম জুলাই-খিদসম্বর রময়াদদ ৫০,০০০ রকাখট টাকারও অখধ্ক নতুন টাকা ছাখপদয়দছ, সাম্প্রখতক 

ইখতহাদস যার পখরমান সদবিাচ্চ (দয খবজদনস স্ট্যান্ডািি, জানুয়ারী ০৩, ২০২৩), মূলত বযাাংখকাং িাত রথদক কখতপয় পুুঁখজপখত অখিজাদতরা রয টাকা 
লুট কদরদছ তার ক্ষখতপূরে করদতই এই ঘৃেয কাজখট করা হদয়দছ। বাখেখজযক বযাাংকগুদলার রিলাখপ ঋদের পখরমান ইদতামদধ্যই ১ লাি ২৫ 
হাজার ২৫৭ রকাখট টাকায় উপনীত হদয়দছ। বযাাংক িাদত এমন নখজরখবহীন লুটপাট প্রতযক্ষ কদর সাধ্ারে মানুষ খবগত কদয়ক মাস ধ্দর বযাাংক 
রথদক তাদদর কষ্টাখজিত সঞ্চয় তুদল খনদত শুরু কদরদছ, যা তারলয সাংকটদক আরও ঘনীিূত কদরদছ। যার দরুন তৎক্ষোৎ খবশ্বাসঘাতক রশি 
হাখসনা জনগদের টাকা চুখরর হুমখক খদদয় বদলখছল: “আপনার টাকা তুলদছন এবাং ঘদর রািদছন, বাখলশ খকাংবা গখদর নীদচ, বা আলমাখরদত। তদব 
রতা রচার টাকা চুখর কদর খনদত পাদর” (খবখবখস খনউজ, খিদসম্বর ৪, ২০২২)। এবাং, তার সরকার প্রতযাখশতিাদবই বযাাংক লুদটরাদদর খবরুদে রকান 
বযবস্থা রনয়খন, বরাং অখতদ্রুত আরও নতুন টাকা ছাপাদনার মাধ্যদম জনগেদক শাখি রদয়া শুরু কদরদছ। এখট উদেিদযাগয পখরমাদন মুদ্রাস্ফীখত 
ঘখটদয়দছ এবাং জনগদের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস কদরদছ, রযসমদয় মানুষ খনতযপ্রদয়াজনীয় খজখনসপত্র, খবদুযৎ ও গযাদসর মূলযবৃখের অসহনীয় চাদপর মদধ্য 
খদনাখতপাত করদছ। অন্তখনিখহতিাদব মূলযহীন এই কাগুদজ মুদ্রা এিাদবই পুুঁখজবাদী বযবস্থার একখট শখিশালী হাখতয়াদর পখরেত হদয়দছ, যা 
সরকারদক স্বেি ও ররৌদপযর মদতা প্রকৃত সম্পদদর মজুদ ছাড়াই মুদ্রা ছাপাদনার ক্ষমতা প্রদান কদরদছ। ১৯৭১ সাদল আদমখরকার খনক্সন সরকার 
স্বেি ও মাখকিন িলাদরর মদধ্য রয সাংদযাগ খছল তা সমূ্পেিরূদপ খছন্ন কদর। িলাদরর আখধ্পতয খনখিত করার জনয আদমখরকা Bretton Woods 
বযবস্থার অবসান ঘখটদয় খবদশ্বর সকল মুদ্রাসমূহদক তাদদর িলাদরর সাদথ সাংযুি কদর। তিন রথদকই এই কাগুদজ মুদ্রা সরকারী কারসাখজর 
অবাধ্ সুদযাদগ পখরেত হয়। পুুঁখজবাদী সরকারসমূহ মুদ্রা ছাপাদনার পখরমাদের রকানরূপ সীমা ছাড়াই অথি মুদ্রে করদত থাদক, ফদল মুদ্রাস্ফীখতর 
ঝড় উদে। 

রহ রদশবাসী! সীমাবে মানব খচন্তা এবাং সীমাহীন মানব আকাঙ্ক্ষার উপর প্রখতখিত মানবসৃষ্ট এই পুুঁখজবাদী বযবস্থা রথদক মুি খফখরদয় 
খনন এবাং ইসলামী শাসনবযবস্থা তথা খিলাফদত রাখশদাহ্ পুনঃপ্রখতিার সাংগ্রাদম আত্মখনদয়াগ করুন, যা আপনাদদরদক রলািী পুুঁখজপখতদদর 
অথিননখতক দাসত্ব রথদক মুি করদব। রযদহতু কাগুদজ মুদ্রানীখত মুখদ্রত অদথির পখরমাে খনধ্িারে কদর রদয় না, রসদহতু পুুঁখজবাদী সরকারসমূহ 
তাদদর রমগা প্রকদের বযয়িার ও রমগা লুটপাদটর ঋে রমটাদনার জনয প্রদয়াজনমাখফক টাকা মুদ্রে করদত পাদর। অনযখদদক, ইসলাম অথি মুদ্রদের 
জনয সুখনখদিষ্ট ও অপখরবতিনীয় খনয়ম প্রদান কদরদছ, যথা স্বেি ও ররৌপয খিখিক মুদ্রাবযবস্থা। এর হি-ধাতু (bi-metalic) মুদ্রানীখত  অনুযায়ী স্বেি ও 
ররৌপয মজুদদর খবপরীদত অথি মুখদ্রত হয়। ফদল রকবল ছাপািানার সুইদচর ঝাুঁকুখন খদদয় টাকা ছাপাদনা যায় না, বরাং স্বেি ও ররৌপয িনন এবাং 
পখরদশাধ্দনর কখেন প্রখক্রয়ার মাধ্যদম টাকা ছাপাদনা হয়। রাসূলুোহ্ ملسو هيلع هللا ىلص ১ খদনার মুদ্রার জনয ৪.২৫ গ্রাম স্বেি এবাং ১ খদরহাদমর জনয ২.৯৭৫ গ্রাম 
ররৌপয সাংরক্ষদের খনদদিশ খদদয়দছন। রযদহতু স্বেি ও ররৌদপযর মদতা প্রাকৃখতকিাদব উৎপন্ন মূলযবান ধ্াতুসমূদহর সরবরাহ কৃখত্রমিাদব বাড়াদনা সম্ভব 
নয়, রসদহতু স্বেি ও ররৌপয মান অনুযায়ী অথি মুদ্রে কিনই রস্বচ্ছাচারপ্রসূত ও অবাধ্ হদত পাদর না। তাই স্বেি ও ররৌপয খিখিক মুদ্রা বযবস্থায় 
মুদ্রাস্ফীখত বদল খকছু রনই। খিলাফত রাে রকবল স্বেি ও ররৌপয মজুদদর খিখিদত মুদ্রা ছাপাদব, ফদল সম্পদ ও পদেযর পখরমাদনর রচদয় অখতখরি 
কাগুদজ মুদ্রা ছাপাদনার কারদে বতিমাদন রয সৃষ্ট মুদ্রাস্ফীখত তা দূর করদব। এিাদব, বাইদমটাখলক স্বেি ও ররৌপয মুদ্রার স্বিাবজাত ববখশষ্টয বযয় ও 
রাজস্ব সাংগ্রহ উিয় রক্ষদত্রই শৃঙ্খলা আদরাপ কদর, এবাং অদথির ঘাটখত পূরদের জনয সরকারদক ইচ্ছামদতা আরও মুদ্রা ছাপাদত বাধ্া প্রদান কদর। 
খনিয়ই, রলািী পুুঁখজপখতদদর িারা সৃষ্ট এই অথিননখতক দুদিশায় নীরদব রিাগাখন্ত সহয করা আমাদদর জনয অতযন্ত লজ্জার খবষয়। এসব পাপী ও 
অদযাগয শাসকদদর প্রখত অনুগত ও খনখিয় থাকাও লজ্জাজনক, রযিাদন আমাদদর মহান িীন মূলযস্ফীখত ও দাখরদ্রযতার সমসযার প্রকৃত সমাধ্ান 
প্রদান কদরদছ। আত্মসমপিে ও িয়-িীখত জয় কদর আমাদদর একক উম্মাহ্ খহদসদব রজদগ উেদত হদব, এবাং দুনিীখতগ্রি এই পুুঁখজবাদী বযবস্থা 
রথদক খনদজদদরদক মুি করার জনয নবুয়যদতর আদদল প্রখতশ্রুত খিলাফত পুনঃপ্রখতিার জনয কাজ করদত হদব। আোহ্ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা 
বদলন: 
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“আর রয আমার স্মরে রথদক মুি খফখরদয় রনদব, তার জীখবকা হদব সাংকীেি” [সূরা ত্বহা: ১২৪] 
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