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মিু র উেদ া া হেলন কাজী আবদল
ু খােলক রতন। িতিন শধ
ু ক র আইিডয়া িদেয় বা ঋেনর টাকা জিুগেয়ই
া নন, িতিন িনেয়াগ কেরন একজন পিরচালক। পিরচালক িহেসেব িনেয়াগ করা হয় এমন একজন স মানষ
ুে ক
যার এক ু ব বসা আেছ ােম যখােন ামবাসীরা ায়শই যাতায়ত কেরন তােদর েয়াজেন। যমন ধরন
ু মিুদ
ব াবসায়ী। ামবাসীেদর িত স ােহ বা ১৫ িদেন এই মিুদ ব াবসায়ীর কােছ তােদর িনত েয়াজনীয় সাম ী
(যমন লবন, তল, সাবান ইতাদী) খিরেদর জন যাতায়ত করেত হয় । এই ব বসায়ীর সােথ ামবাসীর
দীঘিদেনর পিরচয় তাই ব াবসায়ীর পে ও ামবাসীেদর অথৈনিতক অব া জানা বা খাজ নয়া সহজ।
পিরচালকেক িক মিু র পুেরা উে শ এবং িনয়ম স ে থেম জানেত হেব। তােক এক তািলকা তরী করেত
হেব তার ােমর স এবং পির মী মানষ
ুে দর যােদর ঋেনর েয়াজন। এর জন সহজ উপায় হল গঠনমল
ুক ভােব

তথ সং হ করা এই মানষ
ুে দর স ে । ােম বসবাসরত মানষ
ুে দর স ে এই তথ বর করা এমন কান ক ন
িবষয় নয় এই পিরচালেকর পে । এরপর উেদ া া এই পিরচালেকর তরী তািলকা থেক তার িনেজর প িতেত
গেবষনা কের বর করেবন কারা সিতকােরর ঋন পাবার যাগ। তার বাছাইকত
ৃ মানষ
ুগ েল
ু ােক িতিন িনেজ বা
পিরচালেকর মাধেম ঋন দয়া হেব।
পিরচালেকর দািয় শধ
ুঋ ন িহতার তািলকা তরী কেরই শষ নয়, িতিন সা ািহক/মািসক ঋন পিরেশােধর টাকাও
সং হও করেবন িহতােদর কাছ থেক। মিু
ক দরী েদর জীবেনর ঘটনা দঘ
ুট নার িদকগেুলা িবেবচনা কের ঋন
পিরেশােধর সময়সীমা িনধারন কের। পিরচালেকর দািয় ঋন িহতােদর সিুবেধ অসিুবেধগেুলা জানা, তােদরেক
েয়াজনীয় উপেদশ দ এবং ঋন পিরেশাধ িনধারেন সাহয করা।
ভাবতই স ু বাবসায়ী েক (পিরচালক) তার মল
ু বান সময় বায় এবং এতবড় এক দািয় পালন করার
কে শাসিনক খােত কান ব য় করা হয় না িক পিরচালকেক সেুযাগ
জন িকছু পাির িমক দয়া দরকার। মিু
দয়া হয় ঋন পিরেশােধর টাকা তার িনেজর ব াবসােয় খাটাবার। এেত কের তার ব াবসায়ও যমন িকছুল াভ
হয়, তমিন মল
ু ঋন দয় টাকা র পিরমান কেম না। িনিদ সমেয়র পের উেদ া ার িনেদশানয
ুা িয় পিরচালক এই
টাকা আবার অন কাউেক ঋন িদেত পােরন। এেত কের এই িনিদ পিরমান টাকা ঘেুর িফের অেনক মানেুষর
উপকার করেত পাের, পাের তােদর জীবনেক বদেল িদেত।
ক র শর
ুএ বং এক অেনক সাফেল র মােঝ এক উদাহরন আঃ খােলেকর মখ
ু থেকই শানা যাকঃ
“আিম আমার ােম এমন একজনেক খুজিছলাম যােক পিরচালেকর দািয় দয়া যায়। সই ােমর বাজাের গালাম
শিফ নােক এক ব াি র এক চােলর দাকান িছল। গালাম শিফ আমার কাছ থেক সরাসির বশ কেয়কবার ঋন
িনেয়িছেলন। আিম জানতাম য িতিন একজন স ব াি এবং তােক িব াস করা যায়। তাই আিম তােক মিু
কে র পিরচালেকর দািয় নবার জন অনের
ু াধ কির। কে র িনয়মকানন
ু জানার পর িতিন রািজ হন।
খুব িশ ীই ােমর মানষ
ু জানেত পাের য সদ
ুহ ীন এক ঋন ক চালুহ েয়েছ তােদর ােম। দেল দেল লাক এেস
গালাম শিফেক জানায় তােদর নাম স ািবত ঋন াপকেদর তািলকায় অ ভু করেত। আিম গালাম শিফেক আেগই
জািনেয়িছলাম যন সই মানষ
ুে দরেক ঋন দয়া না হয় যারা অন সং া থেক ইিতমেধ ঋন িনেয়েছ। কারন আিম
জানতাম য মিু
ক থেক ঋন িনেয় এরা স টাকা বাবহার করেব অন ান সং া থেক নয়া ঋন পিরেশােধর
কােজ। এেত কের দরী েদর কান উপকার হেব না, বরং অন ান ঋনদান সং াগেুলা লাভবান হেব। আিম এ কােজর
এেকবােরই পিরপ ী িছলাম। গালাম শিফেক বাছাই পেবর থম দািয় দয়ায় িতিন এেদরেক তািলকাভু কেরনিন
বরং অনস
ু ান কেরেছন যােদর সিতকােরর েয়াজন এবং যারা ঋেনর অথ িনেজেদর ভাগ য়েনর কােজ ব াবহার
করেত আ হী। এরপর আিম এই তািলকায় অ ভু
িত বাি র সােথ সরাসির যাগােযাগ কির, তারা
সিতকােরর অথৈনিতক দর
ুা ব ার িশকার িকনা স স ে স াব খাজ িনই, এবং তােদরেক মিু
কে র ঋেনর
িনয়মাবলী িব ািরতভােব আলাপ কির (যমন ঋন কান কােজ ব য় করা হেব, সই কাজ থেক ঋন িহতার িক
পিরমান আয় হেব, এবং সই আেয়র ওপর িনভর কের কান িকি েত তার পে ঋন পিরেশাধ স ব হেব
ইতাদী)।
আফসার নােম এক বাি েক উপেরা িনয়েম ঋনদান করা হেয়িছল। আফসার ২০,০০০ টাকা ঋন চেয়িছেলন যন
িতিন এক গাভী িকনেত পােরন য গাভী িদেন ৪ কিজ দধ
ু দেব যা নািক ১০০ টাকায় িবি করা যােব।
যখন আিম ঋন আদান দােনর িনয়মাবলী িনেয় আফসােরর সােথ আেলাচনায় বেসিছলাম, িতিন বেলিছেলন য
স ােহ িতিন ৩০০ টাকা কের শাধ িদেত চান। এভােব বছের ১৫০০০ টাকা শাধ িদেত পারেল দড় বছেরই িতিন
পুেরা ঋেনর টাকা পিরেশাধ করেত পারেবন। িক আিম বঝ
ুে ত পারিছলাম য স ােহ ৩০০ টাকা শাধ িদেল
আফসােরর সংসার চালােত ক হেব, সত
ুর াং আিম তােক উপেদশ িদেয়িছলাম িতিন যন স ােহ ২০০ টাকা কের
শাধ দন। এেত কের িতিন এক বছের ১০,০০০ টাকা শাধ িদেত পারেবন এবং বািক টাকাটা পিরেশাধ করেত
পারেবন থম বাছুর িবি কের। আফসার কৃত িচে এেত রাজী হেয় চুি েত সই কেরিছেলন। যথারীিত িতিন
দড় বছের তার ঋেনর পুেরা টাকা শাধ করেত স ম হেয়িছেলন। এরপর আফসার আরও অেনকবার একইভােব ঋন
িনেয়েছন, শাধ িদেয়েছন। এখন তার অব া ল, তার িনেজর এক বািড় আেছ আজ, িতিন মিু পেয়েছন
দারী তা থেক, এবং িনেজর জীবেনর পিরচালেকর ভার িনেজর হােত িনেত স ম হেয়েছন”।

মিু
কে র কাঠােমা জেন আপিন বঝ
ুে ত পারেছন য এই কাঠােমােত উেদ া া, পিরচালক, এবং িহতার মােঝ
এক সহজ, আ িরক এবং িব াসপুন স ক সিৃ হয়। এই চম কার স েকর কারেন উেদ া ার কান ভয় থােক
না অপিরিচত াপকেক ঋন দবার। একই ঋন িহতােক বারবার ঋন দয়া হেল তার য শধ
ুস ামি ক লতাই
আেস তাই নয়, উেদ া া, পিরচালক, এবং িহতার স ক এবং ক র িভি শ হয়। যেহতুঋ ন পিরেশােধর
টাকা আবারও দরী েদর ঋন দয়ার কােজ বাবহার করা হয়, তাই ঋন আেবদনকারীেদর একসােথ ঋন না িদেয়
আপিন এেদরেক দইু ভােগ ঋন িদেত পােরন। যমন ধরন
ু আপনার এলাকায় যিদ ১০ জন দরী বাি র ঋেনর
েয়াজন থােক, আপিন ৫ জনেক ঋন দেবন এবং বািক ৫ জনেক ‘অেপ ার’ তািলকায় রাখেবন। যেহতুঋ ন া
৫ জন ঋন পিরেশাধ করেল বাকী ৫ জন ঋন পােব, তাই ‘অেপ ার’ তািলকাভু রা ঋন া ৫ জনেক তাগাদা
দেব ঋন পিরেশােধর। এই সামািজক তাগাদা আর দরী ামবাসীেদর েয়াজেনর িদক ল কের ঋন িহতারা ঋন
পিরেশােধর জন উ ু হেব।
আঃ খােলক অনন এই মিু
ক গত ১৫ বছর ধের সাফেল র সাথ চািলেয় এেসেছন। িতিন জািনেয়েছন, “গত
১৫ বছর যাব আিম এই ক চালাি এবং এত বছের এক মা ব াি তার ঋন পিরেশােধ ব াথ হেয়েছন।
িতিন ঋেনর টাকা অপব ায় কেরিছেলন িবধায় মিু
ক তােক আর কান সাহায কেরিন এবং তার অথৈনিতক
লতা আজও আেসিন”।
িকছুি নিদ চুি প অনস
ুর ন কের মিু
ক এর সাহােয র কাজ সফলতার সােথ চািলেয় যাে । এই ফেমর
িকছুউ দাহরন দখেত চাইেল পড়ুন/ি ক করন
ু চুি প ।

