Muktii
Free A Poverty Slave
মিু র কােজর ধারাঃ
দান হেন মানুেষর যমন আ স ান খব হেত পাের তমিন মানুষ িনেজর কম মতার ওপর
িব াস হািরেয় িনভরশীল হেয় যেত পাের দােনর ওপর। কান সাহয সং াই িক দরী েদরেক
দীঘ ময়াদী সাহায কের না। সিত বলেত িক, দানকারী সং া েলা, যমন খাদ দান কমসূচী,
মানুষেক িনভরশীল কের ফেল দােনর ওপর। অন ান সাহায সং া েলার— যমন চাপকল তরী
ক অথবা ঘর তরীর কাচামাল দানকারী সং া—সাহায সামিয়কভােব িকছুট া ফল সুহ েলও
এরা কউই দরী েদরেক তােদর দারী তা থেক বিরেয় আসায় সাহায কর ত পাের না। িক
দরী েদর যিদ দােনর পিরবেত ঋন দয়া হয়, তাহেল পরিনভরশীলতার
দর
ূ হেয় যায়।
দরী মানুেষরা এই ঋেনর পুিজর সােথ তােদর ম যাগ কের জীবেনর েয়াজনীয়তা মটােত
স ম হয়, ঋন িফিরেয় িদেত তািগদ বাধ কের, এবং িনেজরাই িনেজেদর জীবেনর পিরচালক
হেয় ওেঠ। সই সােথ তােদর ঋন পিরেশােধর টাকা সাহয করেত পাের অন ান দরী েদর।
এসব িদেক ল
রেখই সুদহীন ঋন দােনর মাধ েম মুি
ক
দরী েদর স ান এবং
সফলতার সােথ তােদর দারী তা ঘাচােত সহায়তা কের। মুি
ক র কােজর কাঠােমা জানেল
আপিন বুঝেত পারেবন কন এই ক
অন ান কে র চেয় সহেজ দারী তা দর
ুী করেন এত
সফল হেয়েছ।
মুি
কে ঋন পিরেশােধর টাকা বারবার ঋন দােন ব াবহার করা হয় যা নািক দান
সং া েলা করেত স ম নয়। যমন ধ ন আপিন যিদ ১০০ টাকা দান কেরন কান দরী েক,
সই িনিদ ১০০ টাকার ব াবহার সখােনই শষ। অথাত আপিন সই ১০০ টাকা অন আেরক
দরী ব াি র সাহাযােথ ব য় করেত পারেছন না। িক আপিন যিদ এই ১০০ টাকা কান এক
ু ব াবসায়ীেক ঋন দন, স এই টাকা তার ব াবসা বৃি র কােজ ব য় কের তার িনেজর
ব াবসার উ িতেতা করেতই পাের, সইসােথ আপনার টাকা ও ফরত িদেত পাের যথাসমেয়।
আপিন সই একই টাকা আেরকজন দরী ব াি েক ঋন িদেত পােরন। একই পুিজর এই অগিনত
ব াবহার মুি
ক েক কের তােল অনন । এছাড়াও মুি র শাসিনক কােজ যেহতু কান
খরচই হয় না, ঋনখােত বরা পুেরা টাকা (১০০%) ঋেনর কােজই ব য় হয়।
দরী েদর সাহায ােথ গ ত মুি
কে র সফলতার এক িবেশষ কারন হে এর সহজ
শাসিনক কাঠােমার। িনঃ াথভােব দরী তা মাচেনর উে শ থাকেল য কউই িক মুি র
মত এক
ক
করার উেদ াগ িনেত পােরন। এ করেত সবেচ জ রী িবষয় হল
দরী এলাকার দরী েদর দীঘপিরিচত একজন ু ব াবসায়ীেক খুেজ বর করা িযিন নািক
ব াব াপেকর/পিরচালেকর দািয় িনেয় সাহায ক র মুল উে শ সফেল সহায়তা করেত
পারেবন। য এলাকা েলােত মুি
ক চালুহ েয়েছ, সখােন উেদ া া আঃ খােলক িনেয়ািজত
কেরেছন পিরচালক িযিন ঋন িহতােদর সােথ ঋেনর টাকা আদান দান কের থােকন। যেহতু
পিরচালক জােনন মুি
ক িকভােব কাজ কের, িতিন ঋেনর জন আেবদনকারী দরী

ামবাসীেদরেক ঋন নয়া এবং পিরেশােধর পুেরা িনয়ম েলা
থােকন। এখােন মেন রাখা জ রী য ঋেনর জন আেবদন
কান কথা নই, বরং এ িনভর কের ঋন আেবদনকারীর
তেথ র ওপর। পিরচালেকর ভুি মকা িব ািরত ব াখা করেলই

স ে যথাযথ তথ /খবর িদেয়
জানােলই য ঋন দয়া হেব এমন
অব া স ে পিরচালেকর সংগৃিহত
পুেরা ব াপার পির ার হেয় যােব।

পিরচালক িহেসেব িনেয়াগ করা হয় এমন একজন সত
মানুষেক যার এক
ু ব বসা আেছ ােম যখােন ামবাসীরা ায়শই যাতায়ত কেরন
তােদর েয়াজেন। যমন ধ ন মুিদ ব াবসায়ী। িতিনয়তই ামবাসীেদর এই মুিদ ব াবসায়ীর
কােছ তােদর িনত েয়াজনীয় সাম ী ( যমন লবন, তল, সাবান ইত াদী) 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। পিরচালেকর ব াপাের আঃ খােলক
বেলেছনঃ
“বাংলােদেশর ছা এক
ােম আিম িকছুি দন সময় কা েয়িছ সই এলাকার একজন মানুষেক
খুেজ বর করেত যােক পিরচালেকর দািয় দয়া যায়। আিম ায়শই ােমর বাজাের যতাম,
চােয়র দাকােন বেস থাকতাম, এলাকার নানািবধ মানুেষর সােথ আলাপ করতাম, জানেত
চাইতাম তােদর কমন লােগ সখােন বসবাস করেত, তােদর জীিবকা িক ইত াদী। আমার আসল
উে শ িছল একজনেক খুেজ বর করা িযিন ােমর মানুষেদর ভালভােব চেনন এবং আমােক
এেদর জীবন স ে অেনক তথ িদেত পারেবন। সই সােথ মানুষ
যন সত, কমঠ, এবং
ামবাসীেদর ঋন আদান দােনর কােজ স ম হয়। আিম ামবাসীেদর অেনকেক জািনেয়িছ
আমার উে শ এবং িজে স কেরিছ তারা আমােক এমন কারও স ান িদেত পারেবন িকনা।
এমন কারও স ান পেল আিম তােদর সােথ সরাসির যাগােযাগ কেরিছ, আমার উে
জািনেয়িছ, এবং পিরচালেকর দািয় ব াখ া কেরিছ। যিদ তােদরেক স এবং যাগ মন হেয়েছ,
আিম তােদর পিরচালেকর দািয় িনেত অনুেরাধ কেরিছ। থম পিরচালকেক িনেয়াগ করার পর
ক েক বাড়ান সহজ হেয়িছল। ঋন িহতােদর অেনেকই যারা ঋেনর টাকা কােজ লািগেয়
অথৈনিতকভােব সাফল পেয়িছেলন তারা এিগেয় আসেতন পরবত েত পরচালেকর দািয় পালেনর
জন ”।
যেহতু পিরচালকেক কান বতন দয়া হয় না, কন এই দািয় পালেন কউ এত আ হী
হেবন? তার কারন হল, পিরচালক ঋন িহতােদর কাছ থেক ঋন পিরেশােধর টাকা সং হ
কের সই টাকা তার িনেজর ু ব াবসােয় িনেয়াগ করেত পােরন। যমন ধ ন পিরচালেকর
দািয়ে িনেয়ািজত একজন মুিদ ব াবসায়ী এই ঋন পিরেশােধর টাকা সং হ কের তার িনেজর
ব াবসােয়র জন িকছুঅ িতির ত মাল সাম ী িকনেত পােরন। এেত কের তার ব াবসােয় যমন
িকছুল াভ হয় তমিন মুল টাকা উেদ া ার িনেদেশ িতিন আবার ঋন িদেত পােরন
ামবাসীেদর। শাসিনক কােজ কান ব য় না কেরও মুি
কে র এই অিভনব উপায় অবল ন
কের শাসেন িনেয়ািজত ব াি (পিরচালক) যমন লাভবান হেত পােরন তমিন ১০০% মুল
টাকা বারবার ব াবহার হেত পাের দরী েদর সাহাযােথ। সইসােথ িতিনয়ত ামবাসী
পিরচালেকর দাকােন আসেছ, তারা তােদর েয়াজনীয় সাম ী িকনেছ, এেত কের দাকােনর
িব য় বাড়েছ। এই দইু লাভ যাগ করেল পিরচালক সরাসির বতন না পেলও তারেচ’ অেনক
বিশ লাভবান হে ন এবং এজেন অেনেকই এই পিরচালক হেত আ হী হে ন।

উপেরা অিভনব িদক ছাড়াও মুি
কে র আরও িদক আেছ য েলা এই ক েক
দরী েদর উ িতর
ে অত সফল কেরেছ। এমন এক িদক হল এর ঋন পিরেশােধর
সময়সীমা। মুি
কে র ল ই যেহতু দরী েদরেক তােদর দারী তা থেক মুি
দয়া, তাই ঋন
পিরেশােধর সময়সীমার ব াপাের ক
িনভর কের ঋন িহতার জীবনযা ার িদক ল
রেখ।
যমন ধ ন একজন দরী ব াি হয়ত ঋন িনেত পােরন এক গাভী কনার জন । তার
উে শ থাকেত পাের
য এর দধ
ু িবি র টাকায় িতিন িনেজর াত িহক খরচ মটাবার
সােথসােথ ঋেনর টাকাও শাধ দেবন। িক ধ ন কান কারনবশতঃ তার গাভী যিদ মারা
যায়, সই অব ায় তােক ঋেনর জন চাপ িদেল তার দারী তা দর
ুী করন তা দেূর থাক, তার
অি েক সংক ত করা হেব। িক এ ই কের থােক বিশরভাগ ু ঋন সং া েলা। মুি
ক দরী েদর জীবেনর ঘটনা দঘ
ুট নার িদক েলা িবেবচনা কের ঋন পিরেশােধর সময়সীমা
িনধারন কের। এজেন ই ঋন দানকৃ ত এলাকার একজনেক পিরচালক পেদ িনেয়াগ করেল তার
পে
যমন ঋন িহতােদর সুিবেধ অসুিবেধ েলা জানা স ব, তমিন স ব েয়াজনীয় উপেদশ
এবং িনধারেন সাহয করা।
এখন আপিন সহেজই বুঝেত পারেছন য মুি
ক
কন অন ান ু ঋনসং া থেক
আলাদা। মুি র সাফেল র কারন এর শাসিনক ব ায়বিজত এবং সুদহীন ঋন আদান দােনর
সহজ িন ম। এই িনয়ম অনুসরন কের মুি
ক দরী েদরেক দয় দারী তার মুি এবং
অথৈনিতক াধীনতার াদ।
আপিনও যিদ দরী তার িব ে দাড়ােত চান এবং িব ািরতভােব জানেত চান
পদে প েলা তাহেল পড়ুন/ি ক ক ন ক উেদ া ার জন িনেদশাবলী।

েয়াজনীয়

