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১৫ বছর আেগ কাজী আবদল
ু খােলক (রতন) যখন ল ন থেক মািনকগে তার ােম
বড়ােত আেসন, দারী তায় জজিরত ােমর মানুষেদর অবননীয় দদুশ া দেখ তার খুব ক হয়।
িতিন ভাবেত থােকন িক কের এই দর
ুা ব া থেক ােমর মানুষেদর জন িকছুএ কটা করা যায়।
সই ভাবনার ফসলই আজেকর এই মুি
ক ।
মুি
ক
িনেয় যখন আঃ খােলক িচ া করেছন, সসময় বাংলােদেশ ু ঋন কে র
রমরমা অব া। ু ঋন দােনর সংগঠন েলা দরী েদর সাহােয র নােম তােদরেক ঋন িদেয়
ব ী কের ফলিছল সুেদর শকেল। সুদাসেলর অংক ফু েল ফেপ এতই বড় হত য অেনক ঋন
িহতােদর পে
কান অব ােতই তা ফরত দয়া স ব হত না। তারা এক ঋন সং ার টাকা
ফরত দবার জন থেক অন ঋন সং ার ার হত। এমিন কের িবিভ সং ায় ঋনব
হেয়, অথৈনিতক অবনিতর চরম পযােয় পৗেছ িভেটমা িবি কের সব া হেয় যত। ু
ঋন দােনর সংগঠন েলা সিদেক ে প না কের যখন তােদর সুদাসেলর অংক আর আদােয়র
চাপ বািড়েয় যত, উপায় র না পেয় এেদর অেনেকর সামেন আ হত া ছাড়া আর কান পথ
খালা থাকত না। এই অব ার পিরবতন ঘটাবার জন এক নতুন ক
বা বায়েনর পদে প
িনেলন আঃ খােলক।
আঃ খাে েকর মুখ থেকই শানা যাক মুি

কে র

ঃ

“ য সমস ায় (দারী তায়) আমার াম
ংস হেয় যাি ল, সটা িনেয় আিম অেনক িচ া
কেরিছ। আিম বুেঝিছলাম সাহায বা দান িদেয় এই সমস ার সমাধান হয় না, বরং দরী
ামবাসী িনভরশীল হেয় পেড় দােনর ওপর। আিম আরও বুেঝিছলাম, দরী জনসাধারন যন
িনেজর পােয় দাড়াবার জন উ ু হয়, এমন এক পদে প নয়া জ রী। এসব উপলি
থেক
আমার মেন হেয়িছল সুদহীন ঋন কে র মাধ েম দরী েদর অথৈনিতক অব ার সিত কােরর
উ িত করা স ব।
দাতব িত ােনর সাহেয র জন িনধািরত টাকার বিশরভাগই খরচ হেয়
যায় তােদর শাসিনক কাজ এবং আনুসাি ক খােত। খুবই সামান এক অংশ পৗছায়
গরীবেদর কােছ। সাহায সং ার সােথ মুি
কে র পাথক হল এই য এর ঋেনর থেক কান
অংশই শাসিনক কােজ অথবা অন েকান খােত ব য় হয় না, বরং ১০০% অথই সরাসির যায়
দরী মানুেষর কােছ”।
আঃ খােলক উপেরা এই ধারনা েক তার মুি
কে র মাধ েম বা বািয়ত কেরে ন। িবিভ
ােম িবক এই প িত চলন কের িতিন স ম হেয়েছন অেনক মানুেষর অব ার পিরবতেন।

কান িব
ু ব বসায়ী যার সােথ ােমর মানুষেদর িনত যাগােযাগ আেছ তােক আঃ
খােলক িনবািচত কেরন পিরচালক পেদ, যার ওপর ােমর মানুষেদর ঋন আদান দােনর দািয়
থােক। িক
শাসিনক খােত যেহতু কান খরচ করা হয় না, সেহতু এই দািয় পালেনর জন
পিরচালকেদর কান থাগত বতন দয়া হয় না। তার পিরবেত দয়া হয় এক অিভনব
সুেযাগ। িক সই সুেযাগ এবং িকভােব এর বা বায়ন স ব জানেত হেল পড়ুন/ি ক ক ন
মুি র কােজর ধারা

