ঢাকা, রবববার ১০ জুন ২০১২, ২৭ জ্জৈষ্ঠ ১৪১৯, ১৯ রজব ১৪৩৩

ব্র্ৈাক ববশ্বববদ্ৈায়ের বইবড আয়োবজত 'এন্টারয়েনর টকস্' অনুষ্ঠায়ন বক্তবৈ বদ্য়েন মাতুব আমাদ্ ছবব : কায়র কণ্ঠ

বৈবােীয়দ্র 'ুয়যাগ' ননওো উবিত নে : মাতুব আমাদ্
আবদ্ু মাতুব আমাদ্ বাংায়দ্য়লর বৈবােী জগয়তর পবরবিত মুখ। নমাটরগাবি আমদ্াবনর বৈবার মাধ্ৈয়ম বতবন বকভায়ব বাংায়দ্য়লর
ফ বৈবােীয়দ্র একজন বয়য়ব পবরবিত য়ন, তা অয়নয়করই জানা। তয়ব বৈবার নেয়ে মাতুব আমায়দ্র রয়েয়ছ নবল বকছু নীবত ও
দ্লশন। ব্র্ৈাক ববশ্বববদ্ৈায়ের নন্টার ফর এন্টারয়েনরবলপ নডনভপয়মন্ট (বইবড) আয়োবজত 'এন্টারয়েনর টকস্' অনুষ্ঠায়ন ম্প্রবত ছােছােীয়দ্র কায়ছ বনয়জর নই দ্লশয়নর কথা বয়য়ছন বতবন। নখান নথয়ক বকছু অংল তু য় ধ্য়রয়ছন আমায়দ্র েবতয়বদ্ক রাবজব আয়মদ্
ংকয়টর মে বাজায়র বিবনর দ্াম ঠা িয়ি নযয়ত পায়র। এর 'ুয়যাগ' বনয়ে অয়নক বৈবােী ববপু অয়ের টাকার মাবক য়ত পায়রন।
বকন্তু মাতুব আমাদ্ ময়ন কয়রন, দ্ীঘশয়মোয়দ্ বৈবা করয়ত িাইয় বৈবােীয়দ্র এমন ুয়যাগ ননওো উবিত নে। ুয়যাগ বনয় ববয়েতারা
নজয়ত, নেতারা নয়র যাে। এয়ত বৈবা দ্ীঘশস্থােী ে না। বৈবাে ততা েয়োজন, েবতয়যাবগতা েয়োজন, আবার পালাপাবল েয়োজন
অনৈয়ক ুয়যাগ নদ্ওো। ওই বৈবােীর ময়ত, একটি পয়ণৈর বাজায়রর বি অংল দ্খয় রাখা ভায়া, তয়ব পুয়রা বাজার দ্খ করয়ত যাওো ঠিক
নে। বনয়জ নযমন বৈবা করয়ত য়ব। নতমবন অনৈয়কও বৈবা করার ুয়যাগ বনয়ত য়ব। মাতুব আমায়দ্র েবতষ্ঠান বনট-বনে গ্রুপ
েবতবষ্ঠত ে ১৯৮২ ায়। েবতষ্ঠায়নর মূ বৈবা য়ে নমাটরগাবি। নমাটরগাবি আমদ্াবন নথয়ক লুরু কয়র, ংয়যাজন করা, াবভশ  নদ্ওো,
বববে করা, এ খায়ত অথশােন ইতৈাবদ্র য়ে এ েবতষ্ঠান জবিত। এ ছািা মাতুব আমায়দ্র বয়মন্ট, বিবন, কাগজ, বজ ফাইনৈান্স,

ইনুৈয়রন্স ইতৈাবদ্ বৈবা রয়েয়ছ। বতশ মায়ন তাঁর েবতষ্ঠান বকয়লারগঞ্জ ও ছাতয়ক বলল্প কময়েক্স বনমশায়ণর কাজ করয়ছ। মাতুব আমাদ্
বলোথীয়দ্র উয়েয়ল বয়ন, আয়গ উয়দ্ৈাক্তা বয়ত লুধ্ু বৈবােীয়দ্র নবাঝায়না য়তা, নযখায়ন বৈবােীরা কম্পাবনর মাবক য়তন। আর অথশ
আে করয়তন। এখন ন ধ্ারণার পবরবতশ ন য়েয়ছ। উয়দ্ৈাক্তার ধ্ারণা করয়পায়রট রূপ াভ কয়রয়ছ। করয়পায়রট েবতষ্ঠায়নর কমশকতশ ারা
উয়দ্ৈাক্তায়দ্র ময়তাই কাজ কয়রন। তাঁয়দ্র উয়দ্ৈাক্তার গুণাববও রয়েয়ছ।
তয়ব বলোথী থাকা অবস্থাে মাতুব আমাদ্ বনয়জও বৈবােী য়ত িানবন বয় উয়েখ কয়রন। বতবন বয়ন, াট ও ত্তয়রর দ্লয়ক েয়তৈক
বলোথী িাইত বএবপ অবফার অথবা বিবক

,

েয়কৗলীয়দ্র ময়তা নপলাজীবী য়ত। বকন্তু তাঁর বাবার মৃতুৈ তাঁয়ক বৈবাে নটয়ন এয়নয়ছ।

ববিারক বাবার মৃতুৈর পর তাঁয়দ্র ববরাট পবরবায়রর নকায়না ম্পদ্ বছ না। তখন বতবন নটরয়ডম কয়য়জ পিয়তন। ওই অবস্থাে বতবন
পাবরবাবরক বৈবার পবরকল্পনা কয়রন। েথম বদ্য়ক বতবন ফয়টা নপপার, নভাজৈ নত ইতৈাবদ্ আমদ্াবন করয়তন। ওইব পণৈ বাংায়দ্য়ল তখন
নববল আমদ্াবন য়তা না। নতু ন পণৈ েিন কয়র তাঁয়দ্র বৈবার লুরু ে।
অক্সয়ফায়ডশ পিা অবস্থাে মাতুব আমাদ্ বৈবা িাবয়ে যান।
ইংৈায়ে বতবন স্তবলল্প ও ববজ বববে কয়রয়ছন। বববভন্ন নদ্য়ল নঘারার অবভজ্ঞতা তাঁয়ক বাজার ম্পয়কশ ধ্ারণা নদ্ে। েথম জীবয়নর এই
অবভজ্ঞতার কথা উয়েখ কয়র বতবন বয়ন, বৈবাে ফ য়ত য় ব মে নতু ন বকছু উদ্ভাবয়নর নিষ্টা করয়ত য়ব। অনৈয়ক অনুকরণ ুফ
এয়ন নদ্ে না। আবলর দ্লয়ক বতবন বনট নমাটর েবতষ্ঠান কয়রন। ওই ময়ের কথা উয়েখ কয়র বতবন বয়ন, বৈবা লুরু করয়ত নগয় ংবিষ্ট
খায়তর বি বৈবােীরা ভায়া করয়ত বাধ্া নদ্ে। এটা বাস্তবতা। বকন্তু এটা জে করয়ত য় ইোলবক্ত থাকয়ত য়ব। েথম বদ্য়ক আবম
জাপান নথয়ক বর-কবেলন বমবনবা আমদ্াবন লুরু কবর। এটা তখন নকউ করত না। নতু ন বকছু করয়ত নগয় ঝুঁ বক অয়নক নববল থায়ক। বকন্তু
ফতার ম্ভাবনাও নববল থায়ক। আর বৈবায়ে ঝুঁ বক ছািা বকছু ে না। তয়ব আয়গ নথয়ক ঝুঁ বক বয়ব কয়র বনয় মৈা ে না।
বৈবার নেয়ে ভাগাভাবগ করা অতৈন্ত গুরত্বু পূণশ বয় উয়েখ কয়রন মাতুব আমাদ্। বতবন বয়ন, বৈবার জগয়ত নযমন বনয়জ বৈবা করয়ত
ে, নতমবন অনৈয়ক বৈবা করার ুয়যাগ বদ্য়ত ে। অয়নয়ক আমায়ক বয়য়ছন, কয়েকটি পয়ণৈর বাজার লতভাগ দ্খ বনয়ত পাবর। বকন্তু
বনবে না নকন? আবম ময়ন কবর, এটা ঠিক না। একয়িটিো বৈবার ববরুয়ে বাংায়দ্য়ল নকায়না আইন েবন। বকন্তু উন্নত নদ্লগুয়াে এ ববয়ে
বাধ্া আয়ছ। এ েয়ে বতবন একটি নদ্বল ইয়কট্রবনক্স পণৈ উ

কম্পাবনর কথা উয়েখ কয়রন। বতবন বয়ন, তারা লুল্ক কম ওোর

ুববধ্া বনয়েয়ছ। বকন্তু নেতায়দ্র কাছ নথয়ক আমদ্াবনপয়ণৈর োে মান দ্াম আদ্াে কয়রয়ছ কম্পাবনটি। তারা মাে ১৪ লতাংল লুল্ক নদ্ে।
আর আমদ্াবনকারকয়দ্র বদ্য়ত ে ১৪৬ লতাংল; বকন্তু নেতারা এর ুফ পােবন। বতবন বয়ন, বৈবা করয়ত য় নেতা-ববয়েতা দ্ুই
পেয়কই াভবান ওোর ুয়যাগ বদ্য়ত য়ব।

অল্পবদ্য়ন বাবি-গাবির মাবক ওোর ইো বাদ্ নদ্ওোর পরামলশ বদ্য়ে বতবন বলোথীয়দ্র উয়েয়ল বয়ন, অল্পবদ্য়ন দ্াবম গাবি ও বাবির মাবক
ওোর বিন্তা করা ঠিক নে। বৈবার নেয়ে নযমন একটি েবৃবের পবরকল্পনা থাকয়ত ে, নতমবন জীবয়নর উন্নবতরও একটি পবরকল্পনা থাকয়ত
য়ব। পালাপাবল েবতয়যাবগতার ময়নাভাবও থাকয়ত য়ব।
বৈবাে অবনশ্চেতা অয়নক নববল। অবনশ্চেতার নথয়ক বনয়জয়ক বাঁিায়ত ঞ্চয়ের ওপর গুরত্বু নদ্ন এ বৈবােী। বতবন বয়ন, আবম এখয়না
যতটু কু আে কবর, তার ২০ লতাংল ঞ্চে কবর। এমন ঞ্চয়ের মানবকতা থাকয় কখয়না অয়থশর অভাব য়ব না। ঞ্চয়ের অথশ বৈাংয়ক রাখা
নযয়ত পায়র। নযটা আয়েরও একটি উ

য়ত পায়র। টাকার মাবক য়ত লুরু করয়ই ববাবতাে ডু য়ব যাওো উবিত নে বয়ও ময়ন কয়রন

বতবন। মাতুব আমাদ্ বয়ন, কম্পাবন েবতষ্ঠার পরও আবম ও আমার পবরবার নবতন বদ্য়েই িতাম। কম্পাবন নথয়ক একটি বনবদ্শ ষ্ট পবরমাণ
নবতন বনতাম। তয়ব কম্পাবনর কায়জ নগয় বৈয়ের অথশ কম্পাবনর বাব নথয়কই ননওো য়তা। আমার পবরবায়র কখয়না ীমাীন অথশ বৈয়ের
ুয়যাগ বছ না। ইয়ে য়ই আমরা কম্পাবন নথয়ক টাকা আনতাম না। বতবন ময়ন কয়রন, বৈবােী েবতষ্ঠায়নর ময়তা পবরবায়রও একটি বায়জট
থাকা দ্রকার।
বক্তৃতার নল পযশায়ে বলোথীয়দ্র উয়েয়ল বতবন বয়ন, বাংায়দ্ল এখন অয়নক নববল েবতয়যাবগতামূক। তাঁয়দ্র ময়ে এত েবতয়যাবগতা বছ
না। এ জনৈ বলোথীয়দ্র বনয়জয়দ্র জ্তবর করয়ত য়ব। অথশ উপাজশ ন করয়ত য়ব। জীবনয়ক উপয়ভাগ করয়ত য়ব। মায়জর নবা করয়ত
য়ব।

