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াভাজজক ফৈফা জনজিয় কযতত িাজতষ্ঠাজনক জযফতত ন িতয়াজন: 
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জনজস্ব িজততফদক 

ননাতফর জফজয়ী অথতনীজতজফদ ড. ভুাম্মদ ইউনূ ফতরতেন, াধাযণ ফৈফায় 

ভনুাপা জনতজয জনৈ ফৈফায কযায় এয িজত ভানতুলয ন াঁক নফজ। 

িাজতষ্ঠাজনক জক্ষাততও এ জফলয়টি নখাতনা য়। তাই জফদৈভান কাঠানভাতত 

াভাজজক ফৈফা জনজিয় কযা ম্ভফ নয়। এটি জনজিয় কযতত িতয়াজন 

িাজতষ্ঠাজনক ও কাঠাতভাগত জযফতত ন। কাযণ াভাজজক ফৈফা ভনুাপা 

কযতরও ভানতুলয করৈাতণই ুনযায় জফজনতয়াগ কযা য়। 

গতকার ভঙ্গরফায যাজধানীয ব্র্ৈাক জফশ্বজফদৈারয় জভরনায়ততন অনজুষ্ঠত ব্র্ৈাক জফশ্বজফদৈারতয়য নন্টায পয এন্ট্রাতিজনউযজ নডতবরতভন্ট ও 

এন্ট্রাতিজনউযজ নডতবরতভন্ট নপাযাভ আতয়াজজত াভাজজক ফৈফাজফলয়ক ফকৃ্ততায় জতজন এফ কথা ফতরন। 

িাজতষ্ঠাজনক ভৈায উদাযণ জততফ ড. ইউনূ ফতরন, ফৈাংকগতুরায কাজ ঋণ নদয়া। ততফ ফৈাংক নথতক তাযাই ঋণ ায় মাতদয অথত ফা কাজযগজয 

জ্ঞান আতে। মাযা মত নফজ জফত্তফান তাযা তত নফজ ঋণ ায়। এটা িাজতষ্ঠাজনক ভৈা। এ দ্ধজততক চ্ৈাতরঞ্জ কতয গ্রাভীণ ফৈাংক িজতষ্ঠা কযা 

তয়তে। গ্রাভীণ ফৈাংক তাতদযই ঋণ নদয় মাযা নফজ দজযদ্র। মাযা মত নফজ দজযদ্র ঋণ াওয়ায নক্ষতে তাযা তত নফজ অগ্রাজধকায ায়।  

কাঠাতভাগত ভৈা জততফ াধাযণ ফৈফায ভনুাপায কথা তুতর ধতয ড. ইউনূ ফতরন, ভনুাপা িফণতা ভানলুতক অথত জ্তজযয মতে জযণত কতয। 

তখন নকউ আয ভানতুলয করৈাতণয কথা বাতফ না। ততফ ফততভান তযণু ভাতজয ভতধৈ ভনুাপা িফণতা কভ। তাযা ভাতজয জফজবন্ন ভৈা ভাধাতন 

নফজ আগ্রী। তাই াভাজজক ফৈফা ম্প্রাযণ কযতত তযণুতদয এজগতয় আতত তফ। 

ড. ভুাম্মদ ইউনূ ফতরন, ফততভাতন াতয়ন্স জপকন আতে, জফজ্ঞান জনতয় নানা কল্পকাজনী আতে। জকন্তু াভাজজক নকাতনা জপকন ননই। ২০ ফেয 

আতগ ভানলু ধাযণা কযতত াযত না িততৈতকয তকতট নরতপান ফা ইন্টাযতনট ংতমাগ থাকতফ। আফায আজ নথতক ২০ ফা ৫০ ফেয তয ভানলু 

নকাথায় মাতফ, কী াভাজজক জযফতত ন তফ তায নকাতনা জপকনও আভযা কযতত াজযজন। তাই তযণুতদয এখনই াভাজজক জপকন জ্তজযতত এজগতয় 

আতত তফ। তাতর নগতুরা ফাস্তফায়তন ভানলু আগ্রী তফ। 
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দাজযদ্রৈ িতঙ্গ এ ননানফর জফজয়ী ফতরন, এটা দজযদ্রতদয জৃি না। দ্ধজতয ভৈা। এগতুরা খুতঁজ নফয কযা নগতর দাজযদ্রৈ দযূ কযা ম্ভফ। গ্রাভীণ 

ফৈাংতকয কামতক্রভ ফৈাখৈা কযতত জগতয় জতজন ফতরন, গ্রাভীণ ফৈাংক ধু ুঋণ নদয় না, ভানলুতক ঞ্চতয়ও উদ্বুদ্ধ কতয। গ্রাভীণ ফৈাংতকয ৭৫ তাং ঋণ 

এয দৈতদয ঞ্চয় নথতক নদয়া য়। এটা যকাতযয ফা দাতা ংস্থায নকাতনা তজফতরয ওয জনবত যীর নয়। 

াভাজজক ফৈফা ম্পতকত  ড. ইউনূ ফতরন, ‘াভাজজক ফৈফায় ভনুাপা ননয়ায নযওয়াজ ননই। এটা ভানতুলয ভঙ্গতরয জনৈ। এখান নথতক এয 

উতদৈাক্তাযা ভনুাপা জনতত াযতফন না। আভযা টাকা উাজত ন কতয নমভন আনন্দ াই, নতভজন ভানতুলয ভৈা দযূ কযতত াযতরও আনন্দ াই। আয 

এ দইু তৃজিয ভতধৈ ভন্বয় কযতত াতয াভাজজক ফৈফা।’  

অনষু্ঠাতন বাজতত্ব কতযন াতফক তত্ত্বাফধায়ক যকাতযয উতদিা ও ব্র্ৈাক জফশ্বজফদৈারতয়য ফৈফায় জক্ষা জফবাতগয অধৈাক ড. আকফয আজর 

খান। তত্ত্বাফধায়ক যকাতযয াতফক উতদিা ড. এজফ জভর্জ্তা আজজজরু ইরাভ, ব্র্ৈাক জফশ্বজফদৈারতয়য জফজতন সু্কতরয জযচ্ারক ভাভনু যীদ িভখু 

এ ভয় উজস্থত জেতরন।  

 


