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ব্র্ৈাক বফশ্ববফদ্ৈারয়ে ভঙ্গরফায াভাবজক ফৈফাবফলেক নষু্ঠায়ন  

ফকৃ্ততা কযয়েন বনায়ফর বফজেী ড. ভুাম্মদ্ আউনূ ভকার 
 

াভাবজক ফৈফায ভাধৈয়ভআ ফয়চয়ে বফব কভমংস্থান বৃি ও দ্রুত দ্াবযদ্র্ৈ বফয়ভাচন ম্ভফ ফয়র জাবনয়েয়েন বনায়ফর বফজেী র্মনীবতবফদ্ ড. ভুাম্মদ্ 

আউনূ।  বতবন ফয়রয়েন, াভাবজক ফৈফায উয়েৈ য়ে ফয়চয়ে কভ রাব কয়য বফব কভমংস্থান বৃি কযা এফং দ্বযদ্র্ ভানবুলয  কায়ে ণ্ৈ 

যফযায়য ভাধৈয়ভ গবযফ ভানয়ুলয ঞ্চয়েয য়ুমাগ বৃি কযা।  াভাবজক ফৈফায ভাধৈয়ভ অযও কামমকযবায়ফ দ্াবযদ্র্ৈ বফয়ভাচন ম্ভফ ফয়র বতবন 

ভয়ন কয়যন।   

গতকার ভঙ্গরফায বফযকাবয ব্র্ৈাক বফশ্ববফদ্ৈারয়ে অয়োবজত 'াভাবজক ফৈফা' ীলমক ফকৃ্ততাে ড. ভুাম্মদ্ আউনূ এফ কর্া ফয়রন।  তত্ত্বাফধােক 

যকায়যয ায়ফক উয়দ্িা র্মনীবতবফদ্ ড. অকফয অবর খায়নয বাবতয়ে নবুষ্ঠত এ বাে ায়ফক তত্ত্বাফধােক যকায়যয উয়দ্িা ড. এবফ 

বভর্জ্মা অবজজরু আরাভ, ব্র্ৈাক বফশ্ববফদ্ৈারয়েয ধৈাক ভাভনু যবদ্ অযও য়নয়ক উবস্থত বেয়রন।   

ড. আউনূ ফবরন, াভাবজক ফৈফা কঠিন বকেু নে।  এটি জ ও ধীযগবতয একটি প্রবিো।  জৃনীর ভানবকতা বনয়ে ফয়চয়ে কভ রায়ব 

ভানফকরৈাণ্ভরূক ফৈফায নাভ াভাবজক ফৈফা।  াভাবজক ফৈফাে ভনুাপা বনওোয বযওোজ বনআ।  এটি ভানয়ুলয ভঙ্গয়রয জনৈ।  ফৈফােীযা 

টাকা উাজম ন কয়য বমভন অনন্দ ান, বতভবন ভানয়ুলয ভৈা দ্যূ কযয়ত াযয়রও অনন্দ াওো মাে।  এ দ্আু তৃবিয ভয়ধৈ ভন্বে কযয়ত ায়য 

াভাবজক ফৈফা।   

এ ফৈফাে অায ববজ্ঞতা ফণ্মনা কযয়ত বগয়ে বতবন ফয়রন, চট্টগ্রাভ বফশ্ববফদ্ৈারয়ে কভমজীফয়নয যুয়ুতআ গ্রায়ভ গ্রায়ভ বভযাভয়তয বায়ফ টিউফওয়ের 

য়কয়জা য়ে য়ে র্াকয়ত বদ্য়খ তায ভয়ন ফৈফস্থানায়কআ প্রধান ভৈা ফয়র ভয়ন য়েয়ে।  এযয গবযফ ভানয়ুলয স্বাস্থৈকয বযয়ফয় 
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েঃবনষ্কান ফৈফস্থা বর্য়ক প্রর্ভফায়যয ভয়তা বতবন াভাবজক ফৈফায প্রবত অকৃি ন।  য়য বতবন গবযফ ভানয়ুলয কায়ে বকবিয়ত খুফ কভ দ্ায়ভ 

ৈাবনটাবয রৈাবিন যফযা কয়যয়েন।  এযয বতবন যাতকানা বযাগীয়দ্য কায়ে রাব োোআ কু্ষদ্র্ঋয়ণ্ ববটাবভন এ টৈাফয়রট বৗঁ য়ে বদ্য়েয়েন।  এযয 

গ্রায়ভয ভানয়ুলয কায়ে উন্নত ফীজ যফযা কয়যয়েন বকায়না রাব োোআ।  ভাত্র এক টাকাে ফীজ যফযা কযাে গবযফ ভানলুযা উ  য়ে তায 

ওআ ফীজ বকয়নয়েন।  এয়ত তায়দ্য বমভন উন্নেন য়েয়ে, বতভবন বদ্য়যও উ  বফয়েয়ে।  য়য বতবন এক ফেয়য ভাত্র ২০০ টাকাে গবযফ ভানয়ুলয 

কায়ে স্বাস্থৈয়ফা বৗঁ য়ে বদ্য়েয়েন।  বতবন বদ্য়য ুবি ঘাটবত বভটায়না ও কভমংস্থান বৃিফান্ধফ বারবিয জনৈ কু্ষদ্র্ঋয়ণ্য ফৈফস্থা কয়যয়েন।  বতবন 

ফয়রন, বাযয়ত অভযা বম বদ্ন বডভ যপতাবন কযয়ত াযফ, ব বদ্ন অভায়দ্য র্মনীবতয বচাযা ায়ে মায়ফ।   

বতবন ফয়রন, বৃর্ফীয়ত জ্ফজ্ঞাবনক অবফষ্কায়যয অয়গ ব ফ বফলে বনয়ে কল্পকাবনী বরখা য়েয়ে।  বফ কল্পকাবনী প্রর্য়ভ ভানলু ধুআু গল্প বয়য়ফ 

বদ্য়খ।  য়য ওআফ কাবনী জ্ফজ্ঞাবনকযা ফািয়ফ বযণ্ত কয়য।  অজ বর্য়ক ২০ ফা ৫০ ফেয য ভানলু বকার্াে মায়ফ, কী াভাবজক বযফতম ন য়ফ 

তায বকায়না বপকন অভযা কযয়ত াবযবন।  তাআ এখনআ াভাবজক বপকনগয়ুরা জ্তবয কযয়ত য়ফ।  মায়ত মফুকযা এয ফািফােন কযয়ত ায়য।   

বতবন ফয়রন, বকউ দ্বযদ্র্ নে, বকংফা দ্বযদ্র্যা দ্াবযয়দ্র্ৈয জনৈ দ্ােী নে।  এজনৈ দ্ােী দ্ধবত।  বম ফা মাযা এ দ্ধবত জ্তবয কযয়ে বআ এজনৈ দ্ােী।  

তাআ দ্ধবত ফদ্রায়ত য়ফ।  অয়র প্রবতটি ভানলুআ উয়দ্ৈাক্তা।  বদ্য়য ফৈাংকগয়ুরায কামমিভ ম্পয়কম  বতবন ফয়রন, এখানকায ফৈাংবকং দ্ধবতয 

ভাধৈয়ভ ধনীযা অযও ধনী য়ফ।  দ্বযদ্র্যা দ্বযদ্র্আ বর্য়ক মায়ফ।  ধনীয়দ্য র্ম জ্তবযয কায়জআ ফৈাংকগয়ুরা কাজ কযয়ে।  এটি অভায়ক বফবিত 

কয়যয়ে।  র্চ মায র্ম বনআ তায জনৈ বকেুআ কযয়ে না ফৈাংকগয়ুরা।  গ্রাভীণ্ ফৈাংক প্রবতষ্ঠায ভাধৈয়ভ অভযা এ ধাযণ্া ায়ে বদ্য়েবে।   

বতবন ফয়রন, অগাভী ২০ ফেয য়যয প্রজন্ েয়তা দ্াবযদ্র্ৈ কী বজবন তা জানয়ফ না।  তায়দ্য বফলেটি বফাঝায়ত য়ফ।  র্ফা বফকাযে ব্দটিয ভায়ন 

তায়দ্য কায়ে বফাধগভৈ য়ফ না।  এবায়ফ ২০ বকংফা ৫০ ফেয য়য কী য়ফ তায বপকন যচনা তযণু্ প্রজন্য়কআ কযয়ত য়ফ।  


