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ভানদুলয উকায কযদত াভাতজক ফযফায নতুন ধাযণা তনদে আদা 
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তযণুভাজদক ‘টাকা ফানাদনায মন্ত্র’ না দে াভাতজক ফযফায ভাধযদভ ভানদুলয 

জনয কাজ কযায তাতগে তেদেদছন ননাদফরজেী ড. ভুাম্মে ইউনূ।  

ভঙ্গরফায তফদকদর ব্র্যাক তফশ্বতফেযারে তভরনােতদন ‘াভাতজক ফযফা’ তফলেক 

ফকৃ্ততাে গ্রাভীণ ফযাংদকয প্রততষ্ঠাতা এ আহ্বান জানান।  

ব্র্যাক তফশ্বতফেযারদেয নন্টায পয এন্ট্রাদপ্রতনউযত নডদবরদভন্ট ও এন্ট্রাদপ্রতনউযত 

নডদবরদভন্ট নপাযাভ নমৌথবাদফ এ নতভনাদযয আদোজন কদয।  

তফদকর চাযটাে আদরাচনা যুযু কথা থাকদরও অদনক আদগই তভরনােতন তছর ূণণ। ড. ইউনদূয ফকৃ্ততায ভে তভরনােতদন তছর 

তনতন নীযফতা। ভাদঝ ভাদঝ নকফর নই নীযফতা বাঙতছর তুভরু কযতাতরদত।  

াভাতজক ফযফায প্রফক্তা াতিদত ননাদফরজেী ড. ইউনূ তযণুদেয াভদন এই নতুন ধাযণা ফযাখা কদযন। তততন ফদরন, ‘আজদক ফযফা 

ভাদন নকফরই তনদজয ুতঁজ ফাড়াদনা।... নম ভানলুটি নখাদন চাকতয কদযন তাঁযও কাজ থাদক াযা তেন তযশ্রভ কদয আযও নফত টাকা 

আে কযা। তকন্তু ভানলু নতা নকফর টাকা ফানাদনায মন্ত্র না। ভানদুলয ভানতফকতা আদছ। ভানদুলয জনয তকছু কযায োতেত্ব আদছ। 

াভাতজক ফযফাে আতভ নই কথাগদুরাই ফরতছ।’  

ড. ইউনূ ফদরন, ‘ভযা ভাধাদনয জনযই াভাতজক ফযফা। কভণংস্থাদনয রদযয একটি প্রততষ্ঠান খুরদত দফ। নই প্রততষ্ঠাদনয নকফর 

ভনুাপা কযায েযকায ননই; তফতনদোদগয টাকা মতে উদে আদ আয ভানদুলয মতে উকায ে, নটিই দফ াভাতজক ফযফা। এয 

ভাধযদভই তৃথফী নথদক োতযদ্র্য েযূ কযা ম্ভফ। এখন আনাদকই ঠিক কযদত দফ টাকা ফানাদফন, না ভানদুলয জনয তকছু কযদফন।’  

অথণরারায ভানতকতায ভাদরাচনা কদয ড. ইউনূ ফদরন, ‘একজন ভানদুলয কত টাকা আে কযদত দফ? কত টাকা রাদগ একজন 

ভানদুলয? টাকা আে কযাই তক ভানদুলয জীফদনয উদেয? কখদনাই নটি দত াদয না। আভযা ভানলু তদদফ এই তৃথফীদত এদতছ। 

আভাদেয তকছু োতেত্ব আদছ।’ 
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তযণুভাদজয উদেদ ম্ভাফনায ইতঙ্গত তেদে ড. ইউনূ ফদরন, ‘এক েক আনগ নক বাফদত নদযতছর ফাংরাদেদয নকাটি নকাটি ভানদুলয 

দত নভাফাইর নপান থাকদফ? তকন্তু এটাই নতা আজদকয ফাস্তফতা। তযণুভাদজয কাদছ আজদক প্রমতুক্ত আদছ। তনজস্ব বাফনা আদছ। এফ 

তনদেই ভানদুলয জনয তকছু কযায উদেযাগ তনদত দফ। নতাভযা াভাতজক ফযফায নতুন নতুন ধাযণা তনদে আদা, নম বাফনা তেদে 

ভানদুলয কভণংস্থাদনয ফযফস্থা দফ।’  

ড. ইউনূ ফদরন, ‘  দথ টাকা নযাজগাদযয আনন্দ আদছ। তকন্তু তায নচদেও নফত আনন্দ ভানদুলয জনয তকছু কযায। এই তৃতিয কথা 

অথণনীততয ফইদে থাদক না। এই কথা নকউ ফদর না। আতভ জাতন, আজদকয তযদুণযা নকফর টাকা আে কযদত চাে না, তাযা ভানদুলয 

জনয তকছু কযদত চাে।’ 

তফতষ্ট এ অথণনীতততফে আযও ফদরন, ‘প্রদতযক ভানলু এদককজন উদেযাক্তা। তকন্তু দুমাগ াে না ফদরই অদনদক অদনক তকছু কযদত াদয 

না। আভযা ভানলুদক নই দুমাগ তেদত চাই।’  

ড. ইউনূ তাঁয প্রততষ্ঠাদনয ফযফাতেক কামণক্রদভয নপ্রযাটও তুদর ধদযন। তততন ফদরন, ‘ভনুাপা কযায জনয কখদনাই আভযা ফযফা 

যুু কতযতন। আভযা ফ ভেই ভযা ভাধাদনয জনয ফযফা যুু কদযতছ। আভযা নচদেতছ যুধা, োতযদ্র্য এফ ভযায ভাধান 

নাক।’  

যুদ্র্ঋদণয ভাদরাচনায জফাফ তেদত তগদে ড. ইউনূ ফদরন, ‘অদনদকই ফদর থাদকন, ঋণ নাধ কযনত না নদয ভানলু আত্মতযা কদয। 

তকন্তু এটি নভাদটও তয নে। কাযণ, একজন গ্রাদকয নম ঋণ তায নচদে অদনক নফত ঞ্চে আদছ।’ 

ভরূ ফক্তফয নেওোয য তযণুদেয তফতবন্ন প্রদেয উত্তয নেন ড. ইউনূ।  

অনষু্ঠাদন বাততত্ব কদযন াদফক তত্ত্বাফধােক যকাদযয উদেষ্টা ও ব্র্যাক তফশ্বতফেযারদেয ফযফাে তযা তফবাদগয অধযাক আকফয 

আতর খান। তততন ফদরন, ‘আতভ একজন ভতুক্তদমাদ্ধা। ড. ইউনূ ভতুক্তমদুদ্ধয ভে ওোতংটদন ফদ কীবাদফ ভতুক্তমদুদ্ধ াাময কদযদছন 

আভযা জাতন। ড. ইউনূ, যায আদফদেয ভদতা ভানলুদক তনদে আভযা গতফণত।’  
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