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ধ ুকথার কথা নয়, ঋণেখলািপেদর িব ে  দৃ া মূলক ব ব া িনেত হেব * িশ ঋেণর জ
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আকার ধারণ কেরেছ * িতিট ইউিনয়েন একিট কের ‘মা ও িশ  মাতসৃদন’ াপেনর দািব
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সােবক িতম ী ও জাতীয় পািটর িসিডয়াম সদ  অ াডেভােকট সালমা ইসলাম এমিপ বেলেছন, ধু
কথার কথা নয়, অব ই ঋণেখলািপেদর িব ে  দৃ া মলূক কেঠার ব ব া িনেত হেব। যারা ব াংক থেক
ঋণ িনেয় আর পিরেশাধ কের না, িবেদেশ পাচার করেব, িকংবা পািলেয় যােব তারা যন আর ঋণ না পায়,
স  িন য়তা  িদেত  হেব।  িতিন  আরও  বেলন,  ব াংেক  য  অথ  আেছ  তার  বিশরভাগ  িশ  খােত

িবিনেয়ােগর ব ব া করেত হেব। িশ ঋেণর জ  একিট িবেশষ তহিবল গঠন করেত হেব। যারা ভােলা
িশে ােদ া া, ঋণ হীতা িহেসেব যােদর ব াপক নাম রেয়েছ তােদর এ তহিবল থেক আরও বিশ কের
ঋণ িদেত হেব। অব ই সিট হেত হেব ধানম ী ঘািষত িসে ল িডিজেটর মেধ  সরল েদ।’

বহৃ িতবার জাতীয় সংসেদ  ২০১৯-২০ অথবছেরর ািবত বােজেটর ওপর আেলাচনায়  অংশ িনেয়

  সংসদ িরেপাটার
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অ াডেভােকট সালমা ইসলাম এসব কথা বেলন। িতিন বেলন, ১৭ জুন মহান সংসেদ আমােদর ধানম ী
২০১৮-১৯ অথবছেরর স রূক বােজেটর সমাপনী আেলাচনায় ব াংেক তারল  সংকেটর অিভেযাগ সে
বেলন- ‘বলা হে  ব াংেক টাকা নই। ব াংেক টাকা থাকেব না কন? অব ই টাকা আেছ। ব াংেক টাকা
আেছ। তেব লেুট খাওয়ার টাকা নই।’

সােবক এ িতম ী বেলন, ‘আিম মেন কির, ধানম ীর এ ব ব িট খুবই িণধানেযাগ । যেহতু উিন
ধানম ী,  তাই  উনার  কােছ  অব ই  কৃত  তথ  থাকেব।  এিটই  াভািবক।  স ত  কারেণ  আিম
ধানম ীর তথ েক সিঠক বেল ধের িনি । একই সে  ধানম ীর এ তেথ র সে  একমত পাষণ কের

বলব, ব াংেক য টাকা আেছ অব ই তার স বহার করেত হেব। যারা ব াংক থেক ঋণ িনেয় পিরেশাধ
কের না, িবেদেশ পাচার করেব, িকংবা পািলেয় যােব- তারা যন আর ঋণ না পায়, স িন য়তা িদেত
হেব।’

অ াডেভােকট  সালমা ইসলাম  বেলন,  ‘পাশাপািশ  ব াংেক য  অথ আেছ তার বিশরভাগ  িশ  খােত
িবিনেয়ােগর ব ব া করেত হেব। এ িবষেয় ধানম ীর কােছ আমার জারােলা দািব থাকেব, িশ ঋেণর
জ  একিট িবেশষ তহিবল গঠন করেত হেব। যারা  ভােলা িশে ােদ া া,  ঋণ হীতা িহেসেব যােদর
ব াপক নাম রেয়েছ তােদর এ তহিবল থেক আরও বিশ কের ঋণ িদেত হেব। অব ই সিট হেত হেব

ধানম ী ঘািষত িসে ল িডিজেটর মেধ  সরল েদ।’

িতিন বেলন, ‘এখােন একিট কথা না বেল পারিছ না। গত এক বছেরর বিশ সময় ধের ধানম ী ঋেণর
েদর হার এক অে  নািমেয় আনার িনেদশনা িদেয় আসেছন। িক  বশিকছু ব াংক তা মানা তা দেূরর

কথা,  উে া আমানত সং হ করেছ ১১/১২ শতাংশ েদ। যা  এক ধরেনর ধৃ তা। এর একটা িবিহত
হেতই হেব।’

অ াডেভােকট সালমা ইসলাম বেলন, ‘ ধানম ীর সে  একমত পাষণ কের আরও বলেত চাই, ব াংেকর
টাকা আর লটুপাট হেত দয়া যােব না। ধু কথার কথা নয়, অব ই ঋণেখলািপেদর িব ে  দৃ া মলূক
কেঠার ব ব া িনেত হেব। িবেশষ কের যারা ই াকৃত খলািপ, জািতর সামেন তািলকা কাশসহ তােদর
মেুখাশ উে াচন করা এখন সমেয়র দািব।’

িতিন বেলন, ‘একজন নামধ  িশ পিতর সহধিমণী িহেসেব থহীন কে  বলেত চাই,  আজ অবিধ
আমােদর খলািপ ঋেণর তকমা  শ  করেত পােরিন।  চ ােল  িদেয়  বলিছ,  আমার পিরবােরর কউ
কােনািদন খলািপ নন এবং আমরা িবেদেশ একিট টাকাও িনেয় যাইিন। যা িকছু কেরিছ, সব দেশর

জ । যমনুা  প এেকর পর এক িশ  গেড় তুেলেছ দেশর মা েষর কল ােণ।  ঋণেখলািপ ও অথ
পাচারকারী িহেসেব যমনুা েপর কােনা বদনাম নই। এটা এখন ব াংক ও আিথক খােত সবজন ীকৃত।’

জাতীয় পািটর এ ন ী  আরও বেলন, ‘িশে র জ  জিম াি েতও আমলাতাি ক নানা  বাধা  আমরা
এখনও দরূ  করেত  পািরিন।  সরকার িশে  িবিনেয়াগেক সেবা   িদেলও আজ পয  সরকাির
অিফস েলােত িশ পিত এবং িবিনেয়াগকারীেদর পেদ পেদ হন া  হেত হয়। অব া এমন য,  বহৃৎ
িশ পাক কের তারা যন অপরাধ কেরেছন। অথচ এ বসরকাির খাত লাখ লাখ বকােরর হােত চাকির
তুেল িদে । সরকােরর মাথার ওপর থেক বকােরর চাপ অেনকাংেশ কিমেয় আনার ে  বসরকাির
খােতর ভূিমকা অন ীকায। িক  তারপরও বধভােব জিম িকেন যথাসমেয় নামজাির করা কিঠন হেয় পেড়।
এর চেয় হতাশার কী হেত পাের!’

অ াডেভােকট সালমা ইসলাম বেলন, ‘ ধু িবেদশ থেক রিমেট  আসার ওপর িনভর করেল চলেব না।
আস  নতুন অথবছের টাকার ব মখুী ব বহার িনি ত করাসহ িশ েক সেবা   িদেত ব থ হেল
আমােদর বােজট অব ই িব  হেব।  আিম আশা  করব,  ধানম ীসহ সরকােরর সংি  মহল এ
িবষয় েলার িত  িবেশষ   িদেয়  ২০১৯-২০ অথবছেরর ািবত বােজটেক আরও অথবহ কের
তুলেবন।

িতিন বেলন,  ‘বাংলােদশ আজ উ ত দশ হওয়ার  দখেছ। আমরা উ য়নশীল দশ থেক উ ত
দেশর পেথ হাটঁেত  কেরিছ। আমরাও এ ে র সারিথ হেত চাই। িক  আিম মেন কির, এ পথচলােক

আরও বগবান ও সাথক করেত হেল আমােদর একিট িবষেয় সবেচেয় বিশ  িদেত হেব। সিট হল-
অলস বা ঘমু  টাকােক জাগােত হেব। িক  িতবছর বােজেট আমরা যভােব জাগােনার ব ব া করিছ
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তােত তমন একটা  ফল বেয় আনেব বেল মেন হয় না।  কননা ১০ শতাংশ  িদেয় কউ তার
অ দিশত অথ দশন করেত চাইেব না।

সােবক এ িতম ী বেলন, ‘এেত কের হয়েতা িকছু ট ও ােটর িবি  বাড়েব। আবাসন খাত িকছুটা
চা া হেব, এটা িঠক। িক  ওই অেথ অথনীিতেত আমরা য িব ব ঘটােত চাই, সিট হেব না। স জ
আিম মেন কির, টাকােক কােলা আর সাদা- যাই বিল না কন, টাকার েয়াগ মতা একই। তাই টাকার
ব বহার  বাড়ােত  হেব।  এ  জ  কােনা  শত  আেরাপ  নয়,  শত  ছাড়াই  অ দিশত  অেথর  িবিনেয়াগ
একবােরর জ  হেলও পুেরাপুির উ ু  কের িদেত হেব। তাহেল ধু দেশর মেধ  পেড় থাকা অথ নয়,
যারা নানা উপােয় িবেদেশ টাকা িনেয় গেছন তারাও সসব অথকিড় দেশ িনেয় আসেবন।’

িতিন বেলন, ‘ কােনা কার  আদায় ছাড়াই এসব টাকা অ ত ৫ বছেরর জ  উ ু  কের িদেত হেব
িশ  খােত। তাহেল দেশ কাি ত িশ  িব েবর জ  আমােদর ৫০ বছর অেপ া করেত হেব না। দখা
যােব ৫ বছেরই মাথািপছু আয় ৫ ণ বেড় গেছ। দ -অদ  সব বকােরর কমসং ান হেয় গেছ।’

অ াডেভােকট  সালমা  ইসলাম বেলন,  ‘মহান  সংসেদ  এ  ব ব  দয়ার অথ  এই  নয়  য,  আমার বা
আমােদর েপর কােছ অ দিশত অথ আেছ। িশ পিত পিরবােরর অ তম সদ  িহেসেব নানা অিভ তা
থেক আমার মেন হেয়েছ, এিট একিট ‘ফমুলা’ িহেসেব কােজ িদেত পাের। অেনেক আেছন, রাত-িদন

কােলা টাকার িব ে  িবেষা গার করেছন। িক  আমার  হল, এত বছর তা এ িনেয় অেনক কথা হল,
িক  এ অ গিলর পথ তা ব  হল না। অথাৎ আমরা ব  করেত ব থ হেয়িছ। তাহেল আ ন সবাই
একসে  িমেল কিঠন শপথ নই, আজ থেক আর একিট কােলা টাকারও জ  হেত দব না। পাশাপািশ
দেশ ও িবেদেশ য কােলা টাকা পেড় আেছ তার সিঠক ব বহােরর পথও মসণৃ করেত কাযকর ব ব া

িনেত হেব।’

আেলাচনার েত জািতর িপতা ব ব ু শখ মিুজবরু রহমানেক াভের রণ কের িতিন বেলন, ‘এ
মহান নতার জ  না হেল আজ আমরা এখােন দাঁিড়েয় কথা বলেত পারতাম না। তারই েযাগ  ক া
শখ হািসনা আমােদর ধানম ী ও সংসদ নতা। নানামখুী ষড়য  মাকােবলা কের িতিন এেকর পর এক
রকড সিৃ  কের চেলেছন। শ ভােব দেশর হাল ধরার স মতা মাণ কেরেছন টানা তৃতীয় দফায়। এ

জ  তােকও ধ বাদ জানােত চাই।’

‘এ ছাড়া িবেশষভােব ধ বাদ জানেত চাই,  আমােদর দেলর চয়ারম ান, সােবক রা পিত,  ৯ বছেরর
সফল রা নায়ক েসইন মহু দ এরশাদেক। আিম তার তা কামনা করিছ। দল ও দেশর জনগেণর
পে  ভূিমকা রাখার জ  িতিন আমােক তৃতীয় দফায় সংসেদ আসার েযাগ কের িদেয়েছন। একই সে
কৃত তা কাশ করিছ, আমার দেলর ভার া  চয়ারম ান িজএম কােদর এবং সংসেদর িবেরাধীদলীয়
উপেনতা ও পািটর িসিনয়র কা- চয়ারম ান বগম রওশন এরশােদর িত।’

বােজট সে  অ াডেভােকট সালমা ইসলাম আরও বেলন, ‘ ািবত বােজট আেলাচনার েত বলেত
চাই, এ বােজেটর জনকল াণমখুী যত িদক আেছ স জ  অব ই আিম সরকারেক ধ বাদ জানাব।
পাশাপািশ  যসব  পদে প  সাধারণ  মা েষর  ওপর  ব েয়র  বাঝা  চািপেয়  দেব,  ক  বাড়েব  এবং
অ সরমান দেশর ব বসা-বািণজ  ও িশ িত ােনর ােথর পিরপ ী, স েলা আিম সংেশাধেনর জ
জারােলা দািব জানাি ।’

িতিন বেলন, ‘বােজট এমন একিট িবষয়, যা সংসার পিরচালনা থেক  কের রা  পিরচালনা পয  সব
ে  সফলতা অজেনর পূণ িহসাব ও ব ব াপনাপ । তাই এখােন সবিদক খয়াল রেখ একিট

ভারসাম পূণ আয়-ব য় নীিত হণ করেত হয়। পাশাপািশ আয় বাড়ােনার জ  বা বমখুী ক ািরশেমিটক
িস া  হণও একিট বড় িবষয়। এ ে  পঁুিজ, সি ত অথ িকংবা য কােনা অলস অথ আমরা কতখািন
দ তার সে  কােজ লাগােত পারব তার ওপর িনভর করেব আমােদর কৃত বিৃ  অজন।’

অ াডেভােকট সালমা ইসলাম বেলন, ‘ ধানম ী ও অথম ীর িত আমার িবেশষ আেবদন থাকেব- দেশ
সিত কারােথ িশ  িব ব ঘটােত না পারেল আমরা কােনািদন কাি ত লে  পৗঁছােত পারব না। কননা,
য দশ যত উ ত হেয়েছ তার পছেন রেয়েছ িশ  িবকােশর সাফল গাথা। যিদও আমােদর দশ যােত

িশে  এেগােত না পাের, স জ  সব সময় দিশ-িবেদিশ নানামখুী ষড়যে র নাগপােশ আটেক আেছ। য
কারেণ সরকার শত চ া কেরও িশ িত ােন িনরবি ভােব কায়ািলিট গ াস ও িব ৎ িদেত পারেছ
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না।  এেত  কের  িশ িত ােন  উৎপাদন  ও  য পািত  ব ব াপনায়  ব াপক  িত  হে ।  এ  ছাড়া
খালাবাজাের মু  পণ  ঢেুক পড়াসহ চারাইপেথ দদার িবেদিশ পণ সাম ী ঢকুেছ। এসব কারেণ
দিশ িশ কলকারখানা ি েত দাঁড়ােত পারেছ না।’

িতিন বেলন, ‘নানা রকম হয়রািন ও নীিত ব  না হওয়ায় ব র থেক আমদািন পণ  খালাস করেত
ব বসায়ী  িশ পিতেদর হয়রািনর িশকার হেত হয়।  অেহতুক পাট  ডমােরজ  নেত হয়।  এর ফেল
উৎপাদন খরচ আরও বেড় যায়।  হল, এ েলা ক দখেব। এ জ  যারা দখার আেছন তােদর মেধ
দশে ম থাকাটা জ ির।’

নারী ও িশ  িনযাতেনর ভয়াবহ িচ  তুেল ধের িতিন বেলন, ‘সব শেষ আর একিট কথা না বলেলই নয়।
আিম িনেজ একজন নারী সংসদ সদ  িহেসেব এ সংসেদ িবষয়িট উ াপন করা খুবই াসি ক মেন
করিছ। সিট হল নারী ও িশ  িনযাতন। সা িতক সমেয় এিট একরকম মহামারী আকার ধারণ কেরেছ।
পি কার পাতা খুলেল, িটিভর খবের চাখ রাখেল ায় গা িশউের ওঠার মেতা ধষণ ও লামহষক হত ার
ঘটনার সংবাদ দখা যায়। আমােদর চােখর সামেন ফনীর সানাগাজীেত মা াসাছা ী সরাত জাহান
রািফেক পুিড়েয় মারার ঘটনা তা আিদম যেুগর ববরতােকও হার মািনেয়েছ। িক  সবেচেয় ঃেখর িবষয়,
আজকাল যন  সব  িবষেয়  ধানম ীেক হ ে প করেত হে ।  কননা,  আমার জানামেত,  ধানম ী
শ ভােব হ ে প না করেল রািফেক পুিড়েয় মারার ঘটনা আ হত া িহেসেব ধামাচাপা পেড় যত। আশার
কথা, এখােন সরকাির দেলর লাকজনও ধরা পেড়েছ। শষ পয  পুিলেশর একজন ওিসও রহাই পানিন।
তােক ফতার হেয় কারাগাের যেত হেয়েছ।’

অ াডেভােকট সালমা ইসলাম বেলন, ‘ ধ ুরািফর ঘটনা নয়, িতিট ঘটনায় আইন অ যায়ী দেশ আইেনর
শাসন িতি ত হেত হেব। ধানম ী িনেদশ না  দয়া পয  কােনা  ঘটনা সিঠক পেথ পিরচািলত না
হওয়ার সং িৃত মােটই ভকর নয়। একিট গণতাি ক রাে র জ  এমন অব া িনঘাত আমােদর িভ
িদেক বািহত করেব।’ িতিন বেলন, অব  একিট িবষয় অব ই ীকার করেত হেব য, িবগত কেয়ক
বছের সরকােরর নানামখুী চ ার ফেল দেশ নারী ও িশ মতৃু র হার অেনক কেম গেছ। তেব এ সাফল
ধের রাখেত হেল িতিট ইউিনয়েন একিট কের ১০ শয ািবিশ  ‘মা ও িশ  মাতৃসদন’ াপন করা জ ির।
এ িবষেয় আিম ধানম ীর আ  হ ে প কামনা করিছ।
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