
 

 

যমদিন বাযতে দিভ দফদিকযতে াযফ, যদিন র্থনীদে াতে মাতফ-ি. আউনূ 

যরখক: আতেপাকদযতার্থ   |  ফধুফায, ১৩ জনু ২০১২, ৩০ জ্জৈষ্ঠ ১৪১৯  

গ্রাভীণ ফৈাংতকয প্রদেষ্ঠাো ি. ভুাম্মি আউনূ ফতরতেন, দ্ধদেগে 

ভৈায কাযতণআ এতিতয ভানলু িদযদ্র।  অগাভী ২০ ফেয তযয 

প্রজন্ম য়তো িাদযদ্রৈ দক দজদন ো জানতফ না।  দেদন ফতরন, 

ফাংরাতিতয ম্ভাফনায কর্া েযণুতিয াভতন েুতর ধতযন এফং 

েযণুতিযতকআ অগাভী দিতনয জনৈ ‘দপকন’ যচনায অহ্বান 

জানান।  দেদন কৃদল নৈানৈ খাতেয ওয গযুতু্বাতযা কতয 

ফতরন, অভযা বাযে যর্তক দিভ দকদন।  যমদিন অভযা বাযতে 

দিভ দফদি কযতে াযতফা যদিন অভাতিয র্থনীদেয যচাযা াতে 

মাতফ।  োআ ভাে, কৃদল যমতকাতনা ণৈ উত্ািন অভাতিয 

ফাড়াতে তফ।     

ভঙ্গরফায দফকাতর ব্র্ৈাক আউদন-বাদথটি দভরনায়নেতন ব্র্ৈাক দফশ্বদফিৈা-রতয়য যন্টায পয এন্টাযতপ্রনাযদ যিতবরতভন্ট ও এন্টাযতপ্রনাযদ 

যিতবরতভন্ট যপাযাভ অতয়াদজে াভাদজক ফৈফা দফলয়ক একক ফকৃ্তোয় দেদন  এ অহ্বান জানান। এতে বাদেত্ব কতযন েত্ত্বাফধায়ক যকাতযয 

াযফক উতিষ্টা ও ব্র্ৈাক দফশ্বদফিৈারতয়য ফৈফায় দক্ষা দফবাতগয ধৈাক ি. অকফয অরী খান। গ্রাভীণ ফৈাংক ম্পতকথ  দেদন ফতরন, চাযিরীয় 

যজার্ যকাতযয ভয় গ্রাভীণ ফৈাংতকয ফৈফস্থানা দযচারক দনতয়াতগয ক্ষভো দযচারনা লথতিয কাতে যিয়ায একটি দদ্ধান্ত দযকল্পনাধীন দের। 

তয েত্ত্বাফধায়ক যকাতযয ভতয় এআ কাজটি চূড়ান্ত তরও ভাতজার্ যকায অয ো ফাস্তফায়ন কতযদন। েযণুতিয জনৈ দেদন ফতরন, াতয়ন্স 

দপকন অতে। দফজ্ঞান দনতয় নানা কল্পকাদনী অতে; দকন্তু অজ যর্তক ২০ ফা ৫০ ফেয তয ভানলু যকার্ায় মাতফ, দক াভাদজক দযফেথ ন তফ, 

োয যকাতনা দপকন অভযা কযতে াদযদন। োআ যোভাতিয এখনআ াভাদজক দপকনগতুরা জ্েদয কযতে তফ। মাতে যোভযাআ এয ফাস্তফায়ন কযতে 

াতযা।  
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ি. আউনূ ফতরন, দযকল্পনায ভাধৈতভ ভৈায ভাধান কযতে তফ। জ্ফদশ্বক র্থনীদেয ফস্থা বাতরা নয়। র্থনীদেয ফস্থা নড়ফতড়। 

ুনঃদযকল্পনা জ্েদয কযতে তফ, মাতে কতয অভযা একাতর্ ভৈায ভাধান কযতে াদয। ম্ভফ ও ম্ভতফয ভতধৈ ার্থকৈ দিতন দিতন কতভ 

অতে। অজ যম কাজ ম্ভফ কার ো ম্ভফ তে। অয এজনৈ েযণুযাআ কৃদেতত্বয িাদফিায।  

াভাদজক ফৈফায ফণথনা দিতে দগতয় ি. আউনূ ফতরন, াভাদজক ফৈফা ভাতন র্থ নয়, এটি একটি দচন্তা। াভাদজক ফৈফায় ভনুাপা যনয়ায 

যযওয়াজ যনআ। এর্া ভানতুলয ভঙ্গতরয জনৈ। এখান যর্তক এয উতিৈাক্তাযা ভনুাপা দনতে াযতফ না। অভযা র্াকা উাজথ ন কতয যমভন অনন্দ াআ। 

যেভদন ভানতুলয ভৈা িযূ কযতে াযতরও অনন্দ াআ। অয এ িআু েৃদিয ভতধৈ ভন্বয় কযতে াতয াভাদজক ফৈফা। দেদন েযণুতিয উতেত 

ফতরন, অগাভী ২০ ফেয তযয প্রজন্ম য়তো িাদযদ্রৈ দক ো জানতফ না। র্ফা যফকাযত্ব ব্দটিয ভাতন োতিয কাতে যফাধগভৈ তফ না। এবাতফ ২০ 

দকংফা ৫০ ফেয তয দক তফ, োয দপকন েযণু প্রজন্মতকআ কযতে তফ। ‘দচন্তা ও দযকল্পনা’ যোভাতিযতকআ কযতে তফ।  

দেদন ফতরন, যকউ িদযদ্র নয়, দকংফা িদযদ্রযা িাদযতদ্রৈয জনৈ িায়ী নয়। এজনৈ িায়ী দ্ধদে। যম দ্ধদে জ্েদয কযতে য-আ এজনৈ িায়ী। প্রদেটি 

ভানলুআ উতিৈাক্তা। োআ দ্ধদে ফিরাতে তফ। দেদন ফতরন, এখানকায ফৈাংদকং দ্ধদেয ভাধৈতভ ধনীযা অতযা ধনী তফ। অয িদযদ্রযা িদযদ্রআ যর্যক  

মাতফ। ধনীতিয র্থ জ্েদযয কাতজআ ফৈাংকগতুরা কাজ কযতে। এটি অভাতক দফদিে কতযতে। র্চ মায র্থ যনআ, োয জনৈ দকেুআ কযতে না 

ফৈাংকগতুরা। গ্রাভীণ ফৈাংক প্রদেষ্ঠায ভাধৈতভ অভযা এআ ধাযণা াতে দিতয়দে।  

ি. আউনূ ফতরন, গ্রাভীণ ফৈাংতকয গ্রাকযা ঞ্চয়ও কতয। অভাতিয ২ াজায ৬ াখা যতয়তে। এফ াখায় দগতয় অদভ ফৈাংতকয কভীতিয তঙ্গ 

কর্া ফদর। োযা গ্রাকতিয ‘ঋণ গ্রীো’ ফতর। েখন অদভ োতিয ফদর- এর্া ফরা মাতফ না। োযা র্থ ধায যিয় দকংফা ঋণ প্রিানকাযী। অভযা 

ঋণ গ্রণকাযী। অদভ দফলয়টি োতিয এবাতফআ যিখতে ফদর। গ্রাভীণ ফৈাংক একটি ঞ্চয়ী আনদিটিউর্।  

 


