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ধানম ী শখ হািসনার চীন সফর খুবই পূণ। কননা িময়ানমার যভােব রািহ ােদর িনজ  বাসভূিম থেক
িবতািড়ত করেছ তা কবল অমানিবকই নয়। কান কান ে  গণহত ার শািমল। জনেন ী অত  দূরদৃি স
এবং  মানিবকতায়  ভরপরু।  আর  তাই  তা,  ায়  ১২/১৩  লাখ  রািহ ােক  আ য়  িদেয়েছন।  িময়ানমার  এই
রািহ ােদর ফরত না নয়ায় ানীয় জনমা েষর আিথক সম ার উে ক হেয়েছ। পাশাপািশ িব ীণ বন জ ল ন

হেয়েছ। আবার িময়ানমােরর িকছু িৃতকারী কবল নারী-বািলকা-িকেশারীর িত অবমাননা কেরিন বরং তােদর
মাধ েম এইডস রাগ আর পু ষ ও নারীেদর মাধ েম ইয়াবা ট াবেলট এেদেশ ছিড়েয় িদে  বেল পি কা ের

কািশত িবিভ  িরেপােট  দখা গেছ। এই রািহ ােদর একিট অংশ মানব পাচারকারীেদর কবেল পেড় িবিভ
ধরেনর হয়রািন িবে র িবিভ  দেশ এমনিক মতুৃ র িশকার হে । আেরকিট প রািহ ােদর িবেদেশ বাংলােদেশর
পাসেপাট জাল কের িনেয় িবিভ  ধরেনর অপকেম িল  হেয় এেদেশর সাধারণ মা েষর জীবেন িবেদেশ কাদা
ছাড়াছুিড় কের। রািহ ারা যােত রভােব থাকেত পাের, স জ  সরকার ভাষাণ চের ব ব া কেরেছন। তেব

একদল িবেদশ থেক া  অথ সাহায  িকছু িবধাবাদী এনিজওর মাধ েম পেয় থােক। আর এই িবেদশ থেক া
অথ-সাহােয র বশ িকছু অংশ মািন ল ডািরং করার জ  িকছু এনিজও রািহ ােদর ভাষাণ চের যাওয়ার িবেরািধতা
করেছ বেল িবিভ  প পি কা থেক া  তেথ  জানা যায়। এিট খুবই ভাগ জনক। আর চীন বতমােন িময়ানমােরর
ব ু িতম দশ। আশা করা যায়, আমােদর ধানম ীর চীন সফেরর পর িময়ানমার তার িনজ দেশর অিধবাসীেদর
স দেশ ফরত নেবন।

এমিনেতই বাংলােদশ জনসংখ ার আিধেক  ভরপুর। চীন সফর শেষ সাংবািদক সে লেন ধানম ী শখ হািসনা
যথাথই বেলেছন য, িময়ানমােরর রাখাইন রাজ  কখনও বাংলােদেশর মানিচে র সে  জুড়েত পারেব না। িতিন রা
নােয়াকিচত কে  বেলন য, েত ক দশ তার সাবেভৗম  িনেয় থাকেব। তেব িময়ানমােরর উিচত ধেমর নােম
অ ায় করা থেক িবরত থাকা। আর তার দেশর মা ষেদর অ  দেশ িবতািড়ত না করা। আশা করা যায়, চীন
যথাথ অেথই রািহ ােদর িত অ ায়-অিবচার থেক িবরত রাখা এবং রািহ ােদর িময়ানমাের ফরত যাওয়ার
পে  দূিতয়ালী কের মানবতার পে  কাজ করেব। একিট দশ যখন বড় হয় তখন স দশেক মানিবক হেত হয়।
আর এ মানিবকতার কান িবক  থাকেত পাের না। ধানম ী বেলেছন য, চীন সফের রািহ া ত াবাসেনর
িবষয়িট  জারােলাভােব  তেুল  ধরা  হয়  এবং  চীেনর  িসেড ট,  ধানম ীসহ  চীনা  কিমউিন  নতারা  সম া
সমাধােন সহায়তার আ াস িদেয়েছন।

দশ এিগেয় যাওয়ার পেথ হঠাৎ কের িশ  ও নারী িনযাতন একিট সামািজক ব ািধেত পিরণ হেয়েছ। িশ  ও নারী
িনযাতন বে র লে  একদম শশব থেক পািরবািরকভােব িশ া হণ করেত হেব। ছেলেমেয়র মেধ  েভদ
থাকা উিচত নয়। সমতািভি ক উ য়েন, িল িভি ক সমতা দরকার। পাশাপািশ িচপূণ  ঘটনা বাহ,  মা ষ
িহেসেব মযাদা দয়ার ব ত য় ঘটায় যােত দেশ কান ধরেনর বষম  না থােক সিদেক খয়াল রাখা দরকার।
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আসেল অ েভর িব ে  সামািজক িতেরাধ গেড় তলুেত হেব। লু পযায় থেক মেয়েদর স ান করেত শখােত
হেব। য সম  ছেল এ ধরেনর অ ায় কের তােদর আইেনর আওতায় এেন িবচার করেত হেব। আবার যিদ কান
মেয় ইসাইডস কের কান ছেলেক অ কাের ঠেল দয় তার িব ে ও ব ব া িনেত হেব। যারা গডফাদার

িহেসেব পিরিচত তােদর আইেনর আওতায় আনেত হেব। সমাজ ব ব ায় যমন কান বষম  িবেশষত িল িভি ক
হণেযাগ  নয় তমিন িশ  ও নারী িনযাতন আইেন যথাযথ ব ব া এবং শাি া েদর স েক তথ  জনস েুখ
কাশ কের তাহেল অ ায়কারীরা পার পােব না। স িত চ ােম অধ াপক এিবএম মা দ মাহমেুদর সে  যা হেলা,

তার জ  অব ই িব িবদ ালয় কতৃপে র ব বসািয়ক দৃি ভি ই দায়ী। মেয়রা এখন অ ােয়র িতবাদ করেত
িশেখেছ এটা যমন ভাল কথা তমিন যারা এক ণীর নরিপশাচ কতৃক উ  হে ন এবং পিৃথবীর মায়া ত াগ
করেত  বাধ  হে ন,  তােদর  িব ে  অব ই  যথাযথ  ব ব া  দািব  করিছ।  মা ষ  িহেসেব  অমা েষর  পিরচয়
কানমেতই হণেযাগ  নয়। অথচ অ ায় কের যােত কউ পার না পায় স জ  খাদ ধানম ী িনেদশ িদেয়েছন।

তার িনেদশনায় জিড়তেদর িব ে  তাৎ িণক কেঠার ব ব া আইনশৃ লা বািহনী হণ কেরেছ। পু ষ িহেসেব
আজ ল া হয়, ঘণৃা হয়- যারা অ ায় করেছন তােদর হয়ত ’কানই কাটা। িবিভ  অ ীলতা ও অপকম কের কখনও

 জীবনেবােধর পিরচয় পাওয়া যায় না। সমােজ আজ ধষক পু ষেদর মেনাবৃি র ওপর গেবষণা করার জ
সমাজিব ানী ও সাইিকয়াি সেদর যৗথ উেদ ােগ গেবষণা কের, িশকড় থেক এ ধরেনর অ ায় কমকা ড উপেড়
ফলেত কাজ করেত হেব। সমাজেক এিগেয় আসেত হেব। দেশর সমাজ িব ানীেদর অিধকাংশ িবেশষত যারা

পু ষ, তােদর অিধকাংশই চপু কের আেছ। যখন আ ন লােগ তখন কবল পােশর বািড় পুেড় যায় না- বরং িনেজর
ঘেরও লাগেত পাের? আবার কউ যন িমথ া নারী িনযাতেনর িশকার না হয় সিদেকও খয়াল রাখা দরকার। যমন
িনরীহ অেনকেক ইয়াবা ট াবেলট িদেয় ফাঁিসেয় দয়া হয় বেল পি কায় িরেপােট  বিরেয়েছ অথচ ইয়াবার মূল
গডফাদাররা আেপােস বেঁচ যায়- এ ধরেনর ঘটনা যােত না ঘেট স জ  সবাইেক সজাগ থাকেত হেব।

গ ােসর দাম বৃি  িনেয় এক ণীর ব ি , যারা িনেজেদর শীল সমােজর িতিনিধ িহেসেব দািব কের থােকন,
তােদর সে  যু  হেয়েছন িকছু িবধাবাদী রাজনীিতিবদ বশ একিট মওকা খঁুজেত চেয়েছন। আশার কথা, জনগণ
তােদর কথায় সায় িদে  না। বরং ভতুিক িদেয় এখনও গ াস সরবরাহ করা হে । সরকার িত িকউিবক িমটার
এলএনিজ গ াস ৬১.১২ টাকায় িকেন ৯.৮০ টাকায় িবি  করেছ। সে র ২০১৮ থেক ফ য়াির ২০১৯ পয
এলএনিজ গ াস আমদািন করেত সরকারেক ৪ হাজার ৪০০ কািট টাকা ব য় করেত হেয়েছ। ২০১৮ সােলর আগ
মােস বাংলােদশ এলএনিজ গ ােসর যেুগ েবশ কেরেছ। ৩০ জুন, ২০১৯ তািরেখ গ ােসর দাম গেড় ৩২.৮% বিৃ র
িস া  হেয়েছ  যা  অত  যৗি ক।  উ ত রা  ব ব ায়  গেড়  উঠেত  গেল  গ ােসর েয়াজন। লজ গ ােসর
পিরমাণও মশ শষ হেয় আসেছ। জলজ গ াস উৎপাদেনর জ  সিঠক পদে প হণ করা বা নীয় হেয় পেড়েছ।
এ ব াপাের পে াবাংলা ও বােপ েক আরও কাযকর হেত হেব। তােদর উ  েযাগ- িবধা িক  জনকল াণই
আসেত হেব। ঃখজনক হেলও সত , এ দেশ একে ণীর মা ষ রেয়েছ, যারা তােদর ওপর ায  কর দয় না,
সরকােরর  উ য়েনর  ফল  িনেত  চায়  িক  তার জ  াপ  অথ  িদেত  রািজ  নয়।  সরকারী  ভতিুক  দয়ারও
সীমা-পিরসীমা আেছ। আর তাই ধানম ী যখন সংবাদ সে লেন ম ব  কেরেছন য, িশ ায়ন করেত হেল, িব ত
উৎপাদন বাড়ােত হেল, সার উৎপাদন করেত হেল অথৈনিতক উ য়ন করেত হেল, ঘের ঘের িব ত িদেত হেল
এলএনিজ গ াস আমদািনর িবক  নই। যখন একিট দশ উ য়েনর মধ  িদেয় যায়, তখন িব ত ও ালািনর
িবশাল েয়াজন থােক। এে ে  গ ােসর দাম বাড়ােনার পরও সরকারেক িবপুল ভতিুক িদেত হেব। আসেল আমরা
যিদ উ য়ন চাই- তেব িব শালী থেক  কের িন -মধ িব  পয  সবাইেক সিঠকভােব সিঠক সমেয় কর ও ায়
মলূ  দয়ার অভ াস করেত হেব। নইেল  আমরা ীকেদর মেতা দউিলয়া হেয় যেত পাির। বাংলােদেশ িত
ঘনিমটার গ ােসর দাম গৃহ ািলেত ১২.৬০ টাকা যখােন ভারেত ান ভেদ ৩০ টাকা থেক ৩৭ টাকা, আবার িশ

ে  ১০.৭০ টাকা অথচ ভারেত ৪০ থেক ৪২ টাকা আর িসএনিজ ে  এেদেশ ৪৩ টাকা ভারেত ৪৪ টাকা আর
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বািণিজ ক ে  এেদেশ ২৩ টাকা আর ভারেত হে  ৫৮ থেক ৬৫ টাকা। এরপরও তথাকিথত কনসালেটি
ফামসহ সে  িকছু শীল নামধারী আর অিত বাম-ডান এক হেয় গ ােসর মূল  বিৃ র পছেন লেগেছ। তেব গ াস
িডি িবউশন কা ািন েলা যন নীিতর আখড়া না হয় স জ  এখন থেকই কেষ নীিত িবেরাধী ব ব া ও
শাি মূলক ব ব া িনেত হেব। নেচৎ দাম বাড়ার পরও েয়াজনীয় সােপাট হয়ত াহকরা নাও পেত পােরন।

বােজট  ঘাষণার পর থেকই  অ তু  একিট  বাংলা  শ  ঘুেরিফের আসেছ। যিদও শ িট  থম  চয়ন  কেরিছল
িবএনিপর জৈনক রাজনীিতিবদ আর তা হে  বােজট হে  ব বসায়ীবা ব িক  ব বসাবা ব নয়। পরবতী সমেয়
টকেশােত িগেয় দখলাম বতমান সরকােরর অ হভাজন এক কনসালেট ট কাম অথনীিতিবদ একই শ  ব বহার
করেছন। তার ভাে  ব বসায়ীবা ব বলেত বাঝায় িটকেয়ক ব বসায়ীর াথ র া করা। যিদ আমরা নূ নতম
মাতৃভাষা িঠক না জািন, তেব এ ধরেনর পি ডতম  ব ব ই আসেব। অথচ িযিন ব বসা কেরন, তার জ  ব বসা
করেল ব বসায়ীবা ব বেল। আবার িযিন কারবার কেরন তার জ  ব ব া করেল কারবারীবা ব বেল থােক। আসেল
টু ইচ ডিুয়ং িবজেনেসর সূচেক বাংলােদেশর অব ান উ ত করেত হেব। দেশ ব বসায়ীরা যিদ নূ নতম মুনাফা িনেয়
ব বসা কের থােক। তেব তা মা েষর ােথই কের থােকন। এ েণ টতেকর জ  এ ধরেনর ব ব  িবএনিপ-
জামায়াত ও পাশাপািশ উপের সরকার থেক িবধা নয়া কনসালেটি  নয় আর পছন থেক ছুির মাের- জুিলয়াস
িসজােরর মতুৃ কালীন উি  ‘িদ টাস’ তােদর স েক সতক থাকা বা নীয়। িগরিগিটর মেতা যারা রং বদলায় তারা
সব সমেয়ই ইটর হয়। আর িবএনিপ-জামায়াতপ ীরা তেল তেল িবিভ  িবধাবাদীর ঘােড় সওয়ার হয়। ধানম ী
যথাথই বেলেছন চীনা িটিভর সে  সা াতকাের- ‘বাংলােদেশর মা েষর ভাগ  উ য়ন ছাড়া অ  িকছু ভােবন না।’
যার অ ের দেশর মা েষর কথা সবদা কল াণ আকা া যািচত হয়, সখােন অথৈনিতক উ য়েনর পথপির মার
কাজ  করেত  হেব।  এে ে  টকসই  উ য়েনর  জ  সরকার  কাজ  কের  চেলেছ।  িপেকএসএফ  বতমােন
অ ািত ািনক কমকা ড পিরচালনা কের চেলেছ। বাংলােদশ ব াংকেক পশাদািরে র সে  ািত ািনক কাঠােমােক

নীিতমু ভােব এবং আপীল িবভােগর িনয়ম মেন উ ত ের পৗছঁােত হেব।

লখক : িশ ািবদ ও অথনীিতিবদ

pipulbd@gmail.com
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