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সীিমত পিরসেরর কারেন িবগত বছেরর ঘটনাpবােহর uপর দকৃপাত করেবা না, বরং সরাসির আগত 
বছেরর িকছু সmাবনা o শ ার pিত মেনােযাগ আকষর্ণ করেবা। িবsত বয্াখয্ায় না যেয়ৃ  িকছুটা িবিkp 
ভােব িবষয়গেুলা uপাsপন করেবা – eসেবর িবশদ যাগসূtতা খুেঁজ বর করার দািয়t পাঠেকর হােত 
ছেড় িদলাম। স pয়াসেক সহজ করার uেdেশয্ পিরসংখয্ান aনপুিsত। 
 
খাদয্dেবয্র বাজার দাম বিৃd সmবত সবচাiেত আেলািচত িবষয়। আগামী মাচর্ -eিpল aবিধ আnজর্ ািতক 
বাজাের দাম uধর্গিত থাকেব বেল aেনেকi মেন কেরন। uপযkু সমেয় বিহঃিবর্  থেক পযর্াp সংgেহর 
aভােব দেশর aভয্nের uভয় বয্ািkখাত o সরকারী মজতু o সরবরােহ িবশংৃখলার সmাবনা রেয়েছ। যিদ 
শীেতর মৗসমু pলিmত হয় eবং বােরা বীজতলা kিতgs হয়, aভয্nরীণ বাজাের সংকট বৃ্িd পাবার 
সmাবনা রেয়েছ। aনয্িদেক, িনবর্াচনী pিত িতর কারেণ সরকার খালাবাজাের কম দােম চাল িবkেয় 
uেদয্াগী হেল মজতু o সরবরােহ ভারসাময্হীনতা দখা িদেত পাের, যা সাধারন বাজারেকo aিsিতশীল 
করেত পাের। 
 
সািবর্কভােব, uভয় আnজর্ ািতক o দশীয় বাজাের খাদয্dেবয্র o jালানীর আেপিkক দাম aদরূ ভিবষয্েত 
ঊধর্মখুী থাকেব বেল ধারণা করা হয়। eধরেণর pবণতা যিদ আেপিkক সরবরােহর pিতফলন হয়, জার 
কের বাজার দাম িনmমাtায় বেঁধ রাখা uিচত িক? খাদয্শেষয্র aিধক দাম সাধারণত জিমর মািলকেক 
uপক্ৃত কের – তেব, aতীত aিভjতায় িনি ত বলা যায় য ক্ৃিষ- িমেকর মজরুীo বৃ্িd পােব eবং 
সাধারনভােব, akম o িনিদর্  আেয়র বয্ািk ছাড়া gামীন জনসাধারণ uপকৃত হেব। বাজার দােমর 
ঊধর্গিত aতীেতর মত শহুের িনিদর্ -আেয়র মধয্ o িনm-মধয্িবেtর জীবন-মানেক সংকটাপn করেব। 
aেনেক তাi মেন কেরন য, দেশ uৎপািদত খাদয্dেবয্র দাম বাড়েল aেনক গরীব uপক্ৃত হেব, িনm-
আেয়র aেনেকi গরীব হেব, eবং সািবর্কভােব aিধক মজরুীর কারেণ িশlায়ন িবি ত হেব। eবং যিদ 
দশীয় পযর্ােয় aিধক দাম থেক লাভ করবার জনয্ sানীয় uৎপাদন বৃ্িdর সেুযাগ না থােক, জাতীয় 
স েয়র বড় aংশ আমদানী করেত বয্য় হেব। 
 
aথর্নীিতক agগিতর মূল চািলকা শিkঃ আমরা aেনককাল হাজােরা জােতর দািরdয্-িবেমাচেনর কথা 
বলেলo সকেলi sীকার করেবন য aথর্নীিতক agগিত o kমাগত আয়-মখুী সmদ-বৃ্িd বয্িতেরেক 
sায়ী-িভিtক দািরdয্-িবেমাচন সmব নয়। eকiসােথ uেlখয্ য সকল aথর্নীিতক agগিতi sায়ীt পায়না 
– aনয্ানয্ uপাদােনর মােঝ pিত ািনক পুিঁজ, pযিুk o বাজােরর uপর িনয়ntণ যা sানীয় বাজার বড় 
হেল সগুম হয়, eবং দশজ-sাথর্ িচিhত o eিগেয় নয়ার জনয্ যাগয্ রাজৈনিতক নতৃt sায়ী্ -িভিtক 
agগিত আনার সহায়ক। িবগত দড়-দ ু দশক জেুড় বাংলােদেশর aথর্নীিতক agগিতর মূল িভিt িছল 
kম-বধর্মান ম-রpানী o পাষাক/বনুন বst রpানী। eকi সমেয় eন,িজ,o eবং kুdঋণ-কমর্সূচী sানীয় 
পযর্ােয় pিত ান গেড় তুলেত eবং সবা সরবরােহ সহায়ক ভূিমকা পালন কেরেছ। আnজর্ ািতক বলেয়র সােথ 
পশাজীিবেদর aিধকতর পিরিচিতর কারেণ eবং তথয্ o যাগােযাগ pযিুkর pসােরর ফেলo সবা-ধম  
খােত aেনক udাবনী uেdয্াগ লk করা গেছ। eসকল pিkয়ার মাঝ িদেয় িনঃসেnেহ eক িবশালাকার 
মানব-সmদ গেড় uেঠেছ, যা pিত ািনকভােব কােজ লািগেয় আমরা utেরাtর eিগেয় যেত পাির, aথবা 
যা uপযkুভােব বয্বহাের বয্থর্ হেয় আমরা aিsরতার পথেক সগুম করেত পাির। আমার ধারণায়, আগামী 
দশেকর aথর্নীিতক agগিতর িভিtেত মৗিলক িকছু পিরবতর্ন ঘটেব, যার পিরকlনা কবল বাsবায়েনর 
aেপkায়। e unয়ন-িচnার সময্ক ধারণা o স িচnায় aিধকাংেশর aংশীদািরt িনি ত করার মাধয্েম 
জািতর কলয্াণ o sায়ী-িভিtক agগিত িনি ত সmব। 
 



pথেম লkণীয় য, রিমেটn, aথর্াৎ িবেদেশ কমর্রতেদর পাঠােনা aেথর্র পিরমাণ বৃ্িdর হার কমেছ। বাiের 
কমর্রত িমেকর সংখয্া শতকরা pায় 7 ভাগ কেমেছ বেল শানা যায়। পাষাক-রpানী িশেl আগামীেত 
িবপরীতমখুী ধারার সংঘাত আেরা বিৃd পাবার সmাবনা রেয়েছ। আমােদর রpানী-pবিৃd eতিদন েক িছল 
মূলতঃ েমর sl-দােমর কারেণ। সংkিচত িবেদেশর ম-বাজার o sানীয় পযর্ােয় িশlখােত িবিনেয়ােগ 
sিবরতা eকিদেক যমন বকােরর সংখয্া বাড়ােব, তমিন dবয্মূলয্ বিৃd, ভাগবাদী সংsিতর pসার o ৃ
pেkিপত unয়ণ-ধারায় িকছু লােকর হােত aিধক সmদ পিু ভূত হবার সmাবনা, aিধক মজরুীর দািবেক 
জারদার করেব। সামি ক aথর্নীিতেত eর সহজ সমাধান নi – সকারেণ আগামী দশেকর agগিতর মূল 
চািলকাশিk িহেসেব পাষাক-খাতেক দখেত আমার িdধা। 
 
সকেলi জােনন য িবগত কেয়ক বছর িকছু বহৃদাকােরর ভৗত-aবকাঠােমা গেড় তালার িবষয় আেলাচনায় 
eেসেছ – পdা সতু, গভীর সমdু বnর, আ িলক যাগসূtতা বিৃdর লেk রাsা o রল-বয্বsা, ঢাকা 
শহরেক বাসেযাগয্ কের তালা o যানযট hােসর uেdেশয্ মে া- াি ট (ঝুলn সড়ক o রলপথ), eবং 
dত inারেনট-সংেযােগর জনয্ দশজেুড় ভূগভর্s aপ ক ফাiবার-eর নট-oয়াকর্ uেlখয্। মাt দিুদন 
আেগ সংবাদ-মাধয্েম আেরা জানা গল য মnুীগ  eলাকায় আnজর্ ািতক িবমানবnর িনমর্ান-কেl জিম 
aিধgহণ হেব। ঘটনা-pবাহ পিরকlনার sর পিড়েয় য বাsব-রপু িনেত শরু ুকেরেছ, তার নমনুা পাoয়া 
যায় বশিকছু uেdয্ােগ – পdা সতুর পিরকlনা sর পিড়েয় জিম aিধgহণ শরু,ু ভারেতর কাছ থেক ঋণ 
িনেয় রাsা o রল বয্বsায় িবিনেয়াগ, গভীর সমdু-বnেরর কািরগরী িনরপুেণর কাজ শষ eবং তা 
aথর্ায়েনর চ া চলেছ, eবং শেষাk দেুটা কাজo শরু ুহেয়েছ বেল শানা যায়। যিদ পিরকিlত পেথ সব 
eগেুত পাের, আসেছ বছর থেক শরু ুকের আগামী দশক জেুড় তাi aবকাঠােমা িনমর্ােনর কমর্যj চলেব। 
সi সবুােদ eেদেশ বেদিশক মূdার pবাহ বিৃd পাবার সmাবনা রেয়েছ, আর আসেব কািরগরী সহায়তার 
নােম িবেদশী পরামশর্ক o বাংলােদশী-বংেশাdত িবেদশী নাগিরকূ । যখােন eমন িবরাট আেয়াজন চেল, 
সখােন slসমেয় dত লােভর আশায় aেনক সেুযাগ-সnানীর িভড়o জমেব। slাকাের হেলo, eসেবর 
pাথিমক pভাব দশৃয্ত হবার সmাবনা রেয়েছ 2011 সেনi। 
 
sভাবতi p  জােগ, কন ei আেয়াজন? সবিকছু eকt করেল িবিনেয়ােগর পিরমাণ িবশাল – eবং তা 
থেক pািpর িবচােরi eর যৗিkকতা যাচাi সmব। িবিভn আেলাচনায় দেুটা সmাবয্ লােভর খাত uেlখ 
করা হয়। pথমত, ভারত o পি েমর সােথ পূবর্ o দিkণ-পূবর্ eিশয়ার দশগেুলার মােঝ বািণজয্ pসাের 
eক নতুন যেুগর সূচনায় ভৗগিলক aবsােনর কারেণ বাংলােদেশর ভূিমকা। eকiসােথ, নপাল o ভূটােনর 
পণয্-pবাহ থেক pািpেত aংশীদািরt পাoয়া। িdতীয় লাভজনক খাত  মূলত ভূগভর্ থেক (ut-পূবর্ 
ভারত, পাবর্তয্ চ gাম o সমেুdর তলেদেশ) নঃনবায়নেযাগয্ (নn-িরিনuেয়বল) jালানী সmদ uেtালন। 
তেথয্র দলূর্ভতার কারেণ eিবষেয়র আেলাচনা aনমুান-ধম  হেত বাধয্। তথািপ শেষাk লেki িবশাল 
িবিনেয়ােগর মূল যৗিkকতা মেন হয়, eবং তাi pথম  বাবদ িকছু পেল তা হেব uপির পাoয়া। বড় 
কান aঘটন না হেল, সকেলi eকমত হেবন য আগত দশেক চীেনর agগিত মূলতঃ eিশয়া a েলর 
বািণজয্ pবােহর িদক o গিত িননর্য় করেব। pাp তথয্ থেক জানা যায় য eবয্াপাের চীন মূলত দিkণ-
মখুী। স পািকsােন, লংকায় o িময়ানমাের গভীর সমdুবnর িনমর্ােন িবিনেয়াগ কেরেছ; eবং লাo, 
কয্ােmািডয়া o িময়ানমার ভূখn িদেয় utর-দিkণ বরাবর রাsা িনমর্ােন চীন aিধক আgহী। নপােলর 
মাধয্েম sলপেথ ভারেতর বাজাের pেবশ চীেনর জনয্ aিধক সহজতর। eছাড়া, জলপেথ ভারেতর সােথ 
দিkণ-পূবর্ eিশয়ার বািণজয্ কম খরেচর। সািবর্ক িবচাের তাi jালানী o খিনজ সmদ uেtালেনর 
uেdেশয্i ei িবশাল িবিনেয়ােগর যথাথর্তা পাoয়া সmব। e ধারণা  আেরা জারােলা হয়, যখন দিখ য, 
বািণজয্-চািহদা গণুিতর িভতর না eেনi গভীর সমdুবnর িনমর্ােনর আেয়াজন চলেছ। 
 
uপেরাk pkাপেট আগামী বছর o আসেছ দশক বাংলােদেশর সমাজ, aথর্নীিত o রাজনীিত কমন হেব, 
তার িভn eক  আি ক আেলাচনায় আেস – সংিkpসাের সটােতi eিনবেnর সমািp টানা হেব। 



aনমুােনর খািতের ধরা যাক সকল পূবর্-আেয়াজন শষ হেয়েছ, িবিভn দশ, দল o pিত ােনর মােঝ 
সমেঝাতা হেয়েছ, eবং 2011 সেনর জানয়ুারী থেক oেয়ল-িরগ বে াপসাগের কাজ শরু ুকরল। সমdু utাল 
হবার আেগi যিদ খনন-sান িনি ত করা সmব হয়, uৎপাদন pাটফমর্ তরী করেত আেরা দ’ুবছর, 
aথর্াৎ, 2012-13 ত uৎপাদন শরু ুহেব eবং গভীর সমdুবnের uপযkু pাটফমর্ তরী কের সটা রpানী 
হেব, না িক, kেল pাটফমর্ তরী কের sলভূিমেত তা বয্বহার করা হেব, সটা দখবার aেপkা রােখ। 
সংবাদ মাধয্েম গভীর সমdুবnর িনমর্ােনর পিরকlনা সmেকর্ যা জানা যায়, তা থেক মেন হয় 2015 
সেন সi aধয্ায় শরু ু হেব। aথর্াৎ, িক হেব স বয্াপাের aিন য়তা নi, eখন তা বাsবায়েন ক 
পারদশ তা দখােত পাের স pিতেযাগীতাi মূখয্। যারা ei িবশাল িবিনেয়াগ করেবন, তারা sাভািবক 
কারেণi িবিনেয়ােগর িনরাপtা িনি ত করেত চাiেব, eবং িবলm aথবা aযািচত ঘটনায় aিধক খরচ 
করেত চাiেব না। 
 
যিদ কানo কারেণ eখনo সমেঝাতায় পৗছােনা সmব না হেয় থােক, আগামী বছের aিsরতা বাড়েব eবং 
aভয্nরীণ খােত িবিনেয়ােগর sিবরতা দীঘর্ািয়ত হেব, যতিদন না eর মীমাংসা হেc। আমরা চাi বা না 
চাi, আমার ধারণা মেত, বাংলােদেশর জনয্ সmদ আহরেণর eক নবযেুগর শরু ু হেত যােc। িকছুটা 
sলভােব বলেলূ , ei pিkয়ায় eখানকার বািসnারা মূলত দশর্েকর ভূিমকায়। দঃুখ ei য, যারা eখােন 
রাজার ভূিমকায় থাকেবন, তােদর aেনেকi আবার িভনেদেশ pজা িহেসেব aবনত। তারা িক পারেবন দর-
কষাকিষেত আমােদর sাথর্ রkা করেত? iেcমেতা মানষু যিদ সীমাn পিড়েয় aনয্েদেশ যেত পারেতা, 
‘kdু ’ sানীয় sােথর্র কথা বলতাম না। িকn, আমােদর aেনকেকi eবং আগামী pজnেক ei মা  o 
জেলর সােথi বেঁচ থাকেত হেব। তাi তােক রkা করা pেয়াজন eবং ভূগভর্s সmদ থেক pািp সবর্ািধক 
কের তার সু ু বয্বহার িনি ত করা জররুী। eর িবপরীেত, pচিলত ধারায় জনসাধারণেক দান-খয়রােতর 
বড়াজােল আটেক রেখ eবং সামিয়ক aিsিতশীলতা সিৃ র মাধয্েম দিৃ  সরােনার িচরচািরত পথ বেছ িনেল 
জািত িহেসেব দঁাড়ােনা aসmব হেব। পথটা িপিcল। বরং pেয়াজন eসব আেলাচনায় aিধকেক সmk ৃ
করা, দিkণা েল পািনর গণুগত মান িনি ত করা, ভৗতকাঠােমা গড়ার কােজ sানীয় েমর aিধক 
কমর্সংsান, pিত  kেt নয্াযয্ দাম িনধর্ারেণ মধার pেয়াগ, eবং (সmদ) িবkী থেক আেয়র uপযkু 
িবিনেয়াগ যন নাiেজিরয়ার পিরণিত আমােদর না হয়। তাi আশা করেবা য রাজৈনিতক নতৃt pjার ্
পিরচয় িদেবন। 
 
 


