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بسم هللا الرحمن الرحيم

বাাংলাদেশদক স্বদপান্নত প্রেশ (এল.হি.হস) প্রেদক উন্নয়নশীল প্রেদশর তাহলকায় উন্নীত করার সু পাহরশ কদর
েুববত্ত
য পুহুঁ জবােী সাংস্থা জাহতসাংঘ যাহলি িাহসনা সরকারদক তার তোকহেত উন্নয়ন হিহরহির কারদে সবষ্ট
জনদরাষ িদত স্বহির হনিঃশ্বাস প্রিলার সু দযাগ কদর হেদয়দে
বাাংলাদেদশর জনগে যখন অসিনীয় অেযননহতক ও সািাহজক েু রাবস্থায় ভারাক্রান্ত, তখন জাহতসাংঘ (ইউ.এন) কতবযক
বাাংলাদেশদক স্বদপান্নত প্রেশসিূ দির (এল.হি.হস) তাহলকা প্রেদক উন্নয়নশীল প্রেদশর তাহলকায় উন্নীত করার এই চূ ডান্ত সু পাহরশ
প্রেদশর জনগেদক হবহিত কদরদে। িুলতিঃ এই সু পাহরশ যাহলি িাহসনার জনয তোকহেত উন্নয়দনর নাদি জনগদের অেয ও সম্পে
লু ণ্ঠন হনহবযদে চাহলদয় যাবার ববধতা হিদসদব এদসদে। প্রেদশর ক্ষুব্ধ জনগে িাহসনার এই ‘ঐহতিাহসক অজযদনর’ োবীদক েতযাখযান
কদরদে, কারে তারা েতযক্ষ কদরদে এই অজযন প্রকবল সরকাদরর সিদযাগী েু নযীহতগ্রস্থ রাজনীহতহবে ও ক্ষুদ্র পুুঁহজপহতদগাষ্ঠীর
জনযই েদযাজয। এই সু পাহরশ এিন এক সিদয় এদলা যখন প্রেদশ োহরদ্রতার পহরিাে হিগুে িদয় ২০২০ সাদলর হিদসম্বর িাদস
৪২ শতাাংদশ উন্নীত িদয়দে, যা ২০১৮ সাদল ২১.৬ শতাাংশ হেল (হে হিনাহিয়াল এক্সদেস, ২৪প্রশ জানু য়ারী, ২০২১)। প্রকাহভি-১৯
হবপযযদয় হবপুলসাংখযক জনগে যখন তাদের কিযসাংস্থান ও আয় িাহরদয় গ্রাদি হিদর প্রযদত বাধয িদয়দে এবাং হনদজদের সঞ্চয়দক
পুুঁহজ কদর প্রবুঁদচ আদে, তখন োয় ৩৪০০ জন নতুন পুুঁহজপহত বাাংলাদেদশর প্রকাহিপহত ক্লাদব েদবশ কদরদে! যাহলি িাহসনা
সরকার েু নযীহতবাজ পুুঁহজপহত অহভজাতদেরদক েহরদ্র ও সু হবধাবহঞ্চত িানু দষর েু রাবস্থাদক পুুঁহজ কদর আরও সম্পে কুহক্ষগত করার
সু দযাগ কদর হেদয়দে। িাহসনার ‘পহরবহতযত’ বাাংলাদেদশ েু নযীহতগ্রস্থ পুুঁহজপহতরা বযাাংক ঋদের োয় প্রেদক সিদজই িুহি প্রপদয়
প্রগদলও, বদকয়া ঋে, অনািার ও োহরদদ্রযর কষাঘাদত সাধারে িানু ষ আত্মিতযার পে প্রবদে হনদত বাধয িয়। এিনহক সাধারে
জনগে যখন িাহসনার যু লুি ও তার সরকাদরর পদ্ধহতগত অেযননহতক প্রশাষদের হবরুদদ্ধ সরব িয় তখন তাদেরদক হনিযি েিনহনপীডদনর হশকার িদত িয়। প্রেশবাসী েতযক্ষ কদরদে প্রিাবাইল কলদরদির উপর প্রশাষেিূ লক ভযাি আদরাদপর সিাদলাচনা করার
কারদে হকভাদব নবি প্রেেীদত পডুয়া একজন হকদশারদক তাৎক্ষহনকভাদব পুহলশ প্রিিাজদত প্রনয়া িয়। সরকাদরর েু নযীহত ও
হনযযাতদনর হবরুদদ্ধ কো বলার শাহি হিদসদব কাউদক িয় হিহজিাল হনরাপত্তা আইদনর অধীদন জাহিন না প্রপদয় কারাগাদর পুঁচদত
িদে, হকাংবা প্রলখক িুসতাক আিদিদের িদতা েু ভযাগযজনকভাদব কারােদকাদষ্ঠ িবতুযবরে করদত িদে, যাদক একহি প্রিসবুক
প্রপাদের জনয নয় িাস ধদর প্রজলখানায় বন্দী কদর রাখা িদয়হেল। জনগে যখন এই হনপীডন ও েু েযশা প্রেদক িহরয়া িদয় িুহি
চাদে, তখন কাহির-ঔপহনদবহশক পহিিাদগাষ্ঠী তাদের িাহতয়ার জাহতসাংদঘর িাধযদি িাহসনা সরকাদরর হিেযা উন্নয়দনর হববব হতদক
ববধতা েোন করদে। প্রযদিতু এই অঞ্চদল উপহনদবশবােীদের হনজস্ব ঘব েয ভূ -রাজননহতক ও অেযননহতক স্বােয রদয়দে, প্রসদিতু তারা
স্বাভাহবকভাদবই আিাদের আেয-সািাহজক েু েযশার িূ ল কারে এই পুুঁহজবােী বযবস্থার পাশাপাহশ তাদের আজ্ঞাবি পুতুল শাসকদেরদক
আরও শহিশালী করদব। হবদশষ কদর, কদয়কহি আন্তজযাহতক গেিাধযি সরকাদরর েু নযীহত হবষয়ক হবহভন্ন সাংবাে পহরদবশদনর
কদর িাহসনা সরকারদক হবব্রতকর অবস্থায় প্রিদল প্রেয়ার পর জাহতসাংদঘর এই স্বীকবহত তাদক একিু স্বহির হনিঃশ্বাস প্রিলার সু দযাগ
কদর হেদয়দে। এখন িাহসনা জনগদের েু রাবস্থার েহত েব হষ্ট না হেদয় হনলযজ্জভাদব তার সরকাদরর কাপহনক উন্নয়ন ও তোকহেত
সিলতার জনয বডাই চাহলদয় যাদব। সু তরাাং, েু ববযত্ত এই পুুঁহজবােী বযবস্থা ও োলাল শাসকদগাষ্ঠী প্রয জনগদের কলযাদের জনয
হনদবহেত নয় তা অনু ধাবন করদত আর কত েিাদের েদয়াজন?
প্রি প্রেশবাসী, ধিযহনরদপক্ষ কািাল “আতাতুকয”-এর সিদযাগীতায় হব্রদিন ১৯২৪ সাদল হখলািত ধ্বাংস করার পদর এই
পুুঁহজবােী বযবস্থা ও োলাল শাসকদগাষ্ঠীদক আিাদের িুসহলি উম্মাহ্’র উপর চাহপদয় প্রেয়। পহিিা িেেপুষ্ট এসব যাহলি শাসক
ও েু ববযত্ত পুুঁহজবােী বযবস্থা উদেে না করা পযযন্ত আপনারা সীিািীন এই আেয-সািাহজক েু েযশা ও হনপীডন প্রেদক িুহি পাদবন না।
িাহসনার িদতা যাহলি শাসকদের জন্মোনকারী এই পুুঁহজবােী গেতাহিক বযবস্থাদক সম্পূ েযরূদপ উৎখাত না কদর শুধু িাত্র শাসকদের
প্রচিারা বেল কদর েকবত িুহি অজযন সম্ভব নয়। আিরা আপনাদেরদক আল্লাহ্ সু বিানাহু ওয়া তা‘আলা ও তাুঁর রাসূ ল (সািঃ)
েহতশ্রুত ইসলািী শাসন বযবস্থা তো নবুয়যদতর আেদল েহতহষ্ঠত হিতীয় হখলািত রাহশোহ্-দক িানবজীবদনর তত্ত্বাবধাদনর
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বািবতায় হিহরদয় আনার আহ্বান জানাহে, যাদত আবারও আিরা েকবত কলযাে ও সিবহদ্ধর এক নতুন যু দগ েদবশ করদত পাহর।
প্রকবলিাত্র হখলািত রাষ্ট্র েহতষ্ঠা করার িাধযদি আিরা উির (রা.)-এর িত শাসক আশা করদত পাহর, হযহন েবীে ও েহরদ্র
ইহুহেদক এই বদল বায়তুল িাল প্রেদক েহতহেন অেয েোন করদতন প্রয, “আল্লাহ্’র কসি, এিা নযায়হবচাদরর আেদশযর পহরপন্থী

প্রয আিরা যু বক ও সু স্থ অবস্থায় তাদের কাে প্রেদক হজহযয়া (অিুসহলিদের উপর আদরাহপত কর) আোয় করব, অেচ বব দ্ধ িদয়
প্রগদল তাদের চাহিোদক উদপক্ষা করব”। ১৩০০ বেদরর ইহতিাস সাক্ষী প্রয, ধিয-বেয হনহবযদশদষ হখলািত রাদষ্ট্র বসবাসরত সকল
নাগহরদকর জনয যোযেভাদব অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থাদনর বযবস্থা করা িদয়হেল এবাং রাদষ্ট্রর আপেকালীন সিদয়ও এর বযহতক্রি িয়হন।
এ সম্পদকয রাসূ লুল্লাহ্ (সািঃ) বদলন:
>>سئول ع إَن َر ِعيَّتِ ِه
اْل َمام َراع َوه َو َم إ
ِ << إ
“ইিাি (খহলিা) িদেন অহভভাবক এবাং হতহন তার নাগহরকদের জনয োয়বদ্ধ”
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