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বਗ਼ পઝতীਉার পর সাধারণ িনবગাচেন সংসেদর সদসઘ বাছাই হেয়েছ„ অামরা অাশা করব োয োদেশর সািবગক মŠেলর িদক
িবেবচনায় এেন িবজয়ী দল উনੱয়ন ও সংੌারকামীেদর িনেয় কলઘাণমઓখী রাজৈনিতক-সংੌৄিত গেড় এ োদেশর অথગৈনিতক
ও সামািজক উনੱিতর পথ সઓগম করেব„ োসই োপઝਉাপেট অামার এই পઝએæাবমালা„
অামার  মઓখઘ  পઝએæাব×বઘিਡઙেক  োক੯দઝিব੯দઓ  না  কের  পઝিতੋান ও  োগাੋীেক  োক੯দઝ  কের  অাগামী  িদেনর  উনੱয়নিচ æੰা  োঢেল
সাজােনা পઝেয়াজন„ এ পઝએæাব ੂধઓ অথગৈনিতক অŠেনর জনઘই নয়, তা সমাজ, সংੌৄিত, রাজনীিত ও রা ચੈীয় োਉেਠর জনઘও
পઝেযাজઘ„ একিট োছাট উদাহরণ োদওয়া োযেত পাের„ অামরা িক এেককিট বઘিਡઙ বা পিরবার িচিহઙত কের তােদর সাহাযઘ
োদওয়ার মাধઘেম দািরদચઘাবએઐার উনੱিত অানার োচੈা করব? নািক োযসব পઝিতੋান সંাবলਹী িহেসেব গেড় উঠেল বઘিਡઙ ও
পিরবারেক অথગৈনিতক স੧ছলতা ও সামািজক মযગাদার সেŠ োবঁেচ থাকার সઓেযাগ ৌতির করেব, তােদর গেড় তઓলেত সেচੈ
হব? োকােনা  োকােনা  োਉেਠ বઘিਡઙেকি੯দઝক উেদઘােগর পઝেয়াজন অনসંীকাযગ, তেব সািবગক উনੱয়ন কমગকােਟর োক੯দઝিব੯দઓ
পઝিতੋান হওয়া পઝেয়াজন„ একই সেŠ উেলઇখઘ োয, উনੱয়ন কমગকাਟ বলেত ੂধઓ সরকাির নীিতমালা অথবা তা বাએæবায়েন
পઝকઈপিভিਡক কমગকােਟর কথা বলিছ না, োসসব উেদઘাগেক কাযગকর করার লেਉઘ তথઘ সংগઝহ, িবেশઇষণ ও বઘবহারও এর
অ æੰভઓગਡઙ„
নবਸ਼ইেয়র  দশেকর  ੂরઔ োথেক  অামােদর  মেতা  অেনক  অনઓনੱত  বা  উনੱয়নশীল  োদেশ  দািরদચઘ  হછােসর  লਉઘেক  উনੱয়ন
পিরকઈপনার োকে੯দઝ অানা হয়„ এর পઝকাশ ੂরઔেত োদিখ গেবষণায়, যা িবপઓলাংেশ এ োদেশর
োমধাশিਡઙেক বઘએ æ রােখ, পরবতગী সমেয় তা পিরকઈপনার োক੯দઝিব੯দઓেত অােস িপঅারএসিপর মাধઘেম„ নতઓন পઝিতੋান গড়া
ও  গઝামীণ জনসাধরেণর  মেধઘ  ঋণ িবতরেণ উਧাবনী  বઘবએઐা  পઝবতગন করেলও  এ  োদেশর  ਉઓদચঋণ সংએઐা†েলা  দািরদચઘ
িবেমাচেন তােদর ভકিমকােক বড় কের োদিখেয় িবিভনੱ উਅস োথেক অনઓদান পઝািਮ  বৃিਤ করেত সমথગ হেয়িছল„ এরপর
অামরা বােজেট দািরদચઘিভিਡক িহসাব, পઝকઈপ অনઓেমাদেন দািরদચઘ হછােস তার ভકিমকা, হতদিরেদચর কােছ োপৗঁছােনার জনઘ
োবসরকাির-সরকাির নানািবধ পઝকেઈপ িবশাল অে‰র অথગ বরাਣ, ইতઘািদ লਉ কেরিছ„ ੂধઓ তাই নয়, সরকােরর িবিভনੱ
কাযગিনবગাহী  সংએઐা, তথઘ  সংগઝহকারী  পিরসংখઘান বઓઘেরা, এনিজও  এবং সઓশীল  সমােজর  অেনক  বઘিਡઙ দািরেদચઘর  হার
পিরমাপ ও দািরদચઘ িবেমাচন কমગকাਟ পিরচালনায় নানা পઝিশਉণ িনেয়েছন ও োসসব কােজ নઘએæ  অােছন„ লਉণীয় োয,
অিধকাংশ োਉেਠ দািরদચઘ িবেমাচেনর জনઘ োয অথગ বઘয় হেয়েছ তা એઐায়ী উਅপাদনশীল সઃপেদ রખপা æੰিরত হয়িন, এমনিক
গিরব পিরবােরর কােছ অথગ সরবরােহর খরচ অেনক সময় পઝািਮর কেয়ক †ণ োথেকেছ„ অথচ োস অথગ হয় বিহিবગশੴ োথেক
অামােদর োদনা করেত হেয়েছ, অথবা সরকার তা অভઘ æੰরীণ ঋণ বা কর অােয়র োথেক বহন কেরেছ„ এসব পઝিਠઙয়ায়
সઃপদ-ব੩টন িবকতৄ  হেয় অনઓਅপাদনশীল  খাত  উਅসািহত  হেয়েছ,  সরকােরর  (ও  ভিবষઘਅ  বংশধরেদর)  োদনার  োবাঝা
োবেড়েছ এবং রাজনীিতর অŠেন পরিনভગরশীলতা বৃিਤ োপেয়েছ„
অেনেকই হয়েতা বলেবন, দািরেদચઘর হার িক কেমিন? িনઉচয়ই কেমেছ, ১৯৯১-৯২ সােলর ৫১ দশিমক ৬৩ হার োথেক
কেম  ২০০৫  সােল  ৪০  শতাংেশ  োনেমেছ (যিদও  বਗ਼জািতক  সংએઐার  কািরগির  সহায়তায় ৌতির  ২০০৭-এর  িবিবএস
পઝিতেবদন ১৯৯১-৯২ সােলর দািরদચઘ হার ৫৬ দশিমক ৬ শতাংেশ পઓনিনગধગারণ কেরেছ)„ িক ੫ੰ এই হછােসর কারণ অনઘਠ
পাওয়া  যায়×ਉઓদચঋণ  সংએઐাসমূেহর  কমગকাਟ,  ৌতির  োপাশােকর  অগઝযাਠা  এবং  বাইেরর  বাজাের  কমગরত  বাংলােদিশ
শઝিমকেদর পাঠােনা অথગ (োরিমটઘা੯স) দািরদચઘ হછােস †রઔতંপণূગ অবদান োরেখেছ„ (উেলઇখઘ, িভনੱ নাগিরকতં িনেয় পઝবাসী
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বাঙািলেদর সমাথગকভােব োদখার পઝবণতার ਠઔিট রেয়েছ এবং এ বઘাপাের সতকગ থাকা অাবশઘক)„
এসেবর তઓলনায় িনরাপਡােবੈনীধমગী  কমગসકিচর অাওতায় োয অথગ বઘয় করা  হেয়েছ তার অবদান িনতা æੰই ਉণએઐায়ী  ও
নগণઘ„ োকােনা  সંઈপকালীন িবপযગয় োঠকােনার জনઘ  অবশઘই োস ধরেনর কমગসકিচর পઝেয়াজন রেয়েছ, িক ੫ੰ দীঘગেময়ািদ
দািরদચઘ হછােসর জনઘ কমગসংએઐান পઝসােরর উপেযাগী পઓিঁজর িবকাশ অাবশઘক„ এর জনઘ পઝেয়াজন উেদઘাগী  অথગৈনিতক
পઝিতੋান, যা গেড় তઓলেত সহেযাগী ভકিমকায় থাকেব সরকাির পઝশাসন ও উনੱয়নমઓখী রাজৈনিতক বઘবએઐা„ একই সেŠ
উেলઇখઘ োয, সমাজমઓখী বઘিਡઙ ও উেদઘাਡઙা চলমান িভিਡেত গেড় তઓলেত হেল সমাজ-সংੌৄিতর িবিভনੱ অŠন োঢেল সাজােনা
পઝেয়াজন„ এ পઝসেŠ না  বেল পারিছ না, অািশর দশক অবিধ ছাਠরাজনীিত সমাজ ও োদশমઓখী  মানઓষ গড়েত সহায়ক
ভકিমকা  োরেখিছল, যা  পরবতગী  সমেয় অেনক  োਉেਠ মানবসઃপদ গড়ার পিরপ ઐੰী  হয়„ এটা  যিদ সতઘ  হয়, অামরা  িক
রাজনীিত বজગন করব, নািক রাজনীিতক ও রাজৈনিতক দল†েলার কমગকােਟর †ণগত পিরবতગন চাইব?
িবজয়ী  দেলর অগઝািধকােরর পাঁচিট িবষেয়র মেধઘ �দািরদચઘ োঘাচাও ৌবষমઘ  রઔেখা� એઐান পাওয়ায় অেনেকই অামার
মেতা অাশািনੴত„ এর অাওতায় িনবગাচনী ইশেতহাের উিলઇিখত দઓিট িবষেয়র পઝিত দৃিੈপাত করব×োকৗশল িহেসেব কিৄষ ও
পলઇীজীবেন গিতশীলতা এবং হতদিরেদચর জনઘ সামািজক িনরাপਡােবੈনীর িবએ æার„ ੂরઔেতই বাংলােদেশ দািরেদચઘর রખপ
পઝসেŠ সંઈপ কথায় কেয়কিট িবষেয়র পઝিত দৃিੈ োদওয়া োযেত পাের×(১) পઝিতিট মানઓষ সমઅানজনকভােব বঁাচেত চায় এবং
তাই  সমઅানজনক  পািরশઝিমেক  কমગসংએઐান  তার  মઓখઘ  কামઘ„ উপযઓਡઙ  কমગসংએઐােনর  অভাবেকই  দািরেদચઘর  মূল  কারণ
িহেসেব িচিহઙত করা  জরઔির„ (২) অেনেক োযাগઘতার অভােব সઓেযাগ বઘবহাের বઘথગ হয়„ তাই িশਉা  ও সંাએઐઘবઘবએઐার
পઝসার এেন অিধকতর োযাগઘ মানઓষ গেড় োতালা রাে ચੈর দািয়তં„ িক ੫ੰ লਉণীয় োয, এই পઝসার অেনক োਉেਠ †ণগত মান
কিমেয়েছ, যা ফেল বতગমান োসবা বઘবসার পઝসার ঘটােলও োস তઓলনায় োযাগઘ মানઓষ গড়েত বઘথગ হেয়েছ„ অিধকতর দઓঃেখর
িবষয়, োয হাের কমગেযাগઘ  মানઓষ এ োদশ ৌতির কেরেছ, তা  ধারণ করার জনઘ  পযગাਮ  পઓিঁজ ও কমગসংએઐান োদেশ গেড়
ওেঠিন„ (৩)  অািথગক  স੧ছলতার  িবচাের  অা—িলক  োভদােভদ অেনক  বৃিਤ  োপেয়েছ„ িবেশষত, অনઘ  এলাকার  তઓলনায়
োদেশর দিਉণা—ল অেনকাংেশ িপিছেয় োগেছ„ এর পઝিতফলন োসসব এলাকার িশਉা, সংੌৄিত ও রাজৈনিতক অŠেনও
পাওয়া যােব„ িনবગািচতেদর তઓলনা করেলও তার পઝকাশ োদখা োযেত পাের„ এই অা—িলক ৌবষেমઘর োপছেন অনઘ কারেণর
মেধઘ রেয়েছ িবদઓઘਅ ও জઁালািন ব੩টেন ৌবষমઘ এবং পদઅার ওপর িদেয় চলাচেল পઝিতবਬকতা„ (৪) ਉমতার অভােব ও
সরকাির  অবઘবએઐার  কারেণ  িনজসં  সઃপেদর  ওপর  কতৄગতં  রাখেত  িবরাটসংখઘক  জনসাধারণ  বઘথગ  হয়,  যা  তােদর
দািরদચઘসীমার িনেচ োঠেল োদয়„ এর জઁল æੰ উদাহরণ পাওয়া যায় জিমসંতંেক োক੯দઝ কের োদশবઘাপী োসં੧ছাচািরতায়„ (৫)
কিৄষিনভગর  োদেশ  মŠা  একিট িচর æੰন সমসઘা„ এর  ওপর  িবেচনাহীন  †রઔতં  োদওয়ায় সઃপদ  ব੩টেন িবকিৄতর  অাশ‰া
রেয়েছ„ ভাবােবেগ চািলত না হেয় এ বઘাপাের পઓনভગাবনা পઝেয়াজন„ (৬) সামািজক িনরাপਡােবੈনীর অাওতায় সরকাির ও
োবসরকাির কমગসકিচ অেনক োਉেਠ রাজৈনিতক দেলর পઝভাবমઓਡઙ থাকেত পােরিন„ এ ছাড়া অােগ উেলઇখ কেরিছ োয, পઓেরা
পઝিਠઙয়া োদনা ও িনভગরশীলতা বৃিਤ কের এবং এর એઐািয়তં োনই„
কিৄষেত গিতশীলতা  অানা  অবশઘই  একিট স਼াবઘ  পথ„ িক ੫ੰ তা  অানেত িনবગাচনী  দઓিট পઝিতশઝઔিত পઓনরায় োভেব োদখা
পઝেয়াজন„ চােলর দাম িবড়ਹনাময় হয় যখন মানઓষ তা োকনার ਉমতা রােখ না„ অস੧ছল পিরবােরর কােছ চাল সরবরাহ
এবং বাজাের চােলর দাম কিমেয় অানার মেধઘ অাকাশ-পাতাল তফাত রেয়েছ„ বাজাের দাম কিমেয় অানেল তা কিৄষর
পઝসাের িবঘੱ ঘটােব„ অপরিদেক অিধক দােম কষৄেকর (বা িমেলর) কাছ োথেক চাল িকেন সંઈপ দােম তা বাজাের িবিਠઙ
করেত হেল পઓেরােনা িদেনর মেতা জগਣল সরকাির পઝিতੋান গেড় তઓলেত হেব„ এর পিরণিত হেব সরকাির বােজেট,
সরকাির বઘবએઐাপনায় ও বাজােরর ওপর িনভગরশীল হাজােরা োছাট-বড় বઘবসায়ীর ওপর অভাবনীয়„ একই দઓরবએઐা ঘটেব
িবনা  দােম  সার  িবতরণ  করেত  চাইেল„  োযখােন  োজাগান  পযગাਮ  নয়,  ੂভ  কামনা  থাকেলও  এ  ধরেনর  উেদઘাগ
অবধািরতভােব অিনয়ম ও দઓঃশাসেনর জੰੱ োদেব„
পিরসেরর সંઈপতার কারেণ অઈপ কথায় ইিত টানব„ অািম সંপੱ োদিখ এমন এক রাজৈনিতক োনতৄেতંর, োয িনেজ সઃপদ
ব੩টেন হাত কল‰ করেব না, িক ੫ੰ সઃপদ ব੩টেনর নীিতমালা ৌতির করেব এবং তা বাએ æবায়ন হে੧ছ িক না, তা িনরীਉণ
করেব„ োয োগাপেন োদেশর সઃপদ িবিਠઙ করেব না, পઝেয়াজেন িবিਠઙ করেত হেল সাহেসর সেŠ সবাইেক জািনেয় উপযઓਡઙ
দােম তা িবিਠઙ করেব„ োয োদেশর পઝেয়াজেন দચবઘািদ ਠઙয় করেব সবাইেক জািনেয় এবং উপযઓਡઙ দােম„ এ বઘবએઐা োয
পিরমােণ অামােদর সઃপদ সাশઝয় করেব, তা িদেয় সামািজক িনরাপਡােবੈনী কমગসકিচ অথગায়েনর জনઘ অেনઘর মઓখােপਉী
হওয়ার পઝেয়াজন হেব না„ যত িদন সઃপদ বઘবએઐাপনা ও ব੩টেনর মূল িনয় ੬ੰণ রাে ચੈর ਦারা চািলত, তা োথেক পઝসકত ৌবষমઘ
দકর করেত হেল োসই বઘবએઐাপনায় সં੧ছতা ও অামূল সংੌার অানা একা æੰই পઝেয়াজন„ বলার অেপਉা রােখ না োয, োসই
বઘবએઐাপনার সেŠ রাজৈনিতক দল এবং সরকাির সামিরক ও োবসামিরক পઝিতੋানসমূহ ওতেপઝাতভােব জিড়ত„
ড় সাŒাদ জিহর: অথગনীিতিবদ
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