
অথ

#

নীিতক ও সামািজক .িত/ান0েলার 4ব6াপনার উপর কিভড-১৯ এর .ভাবঃ  

সামািজক িনরাপ*া আেলাচনায় অ1ে2িখত িক5 িদক 

 

কেয়ক7 িবষয়েক িঘের প;-পি;কায় কিভড-১৯ এর আেলাচনা হয়। সDতকারেণ, সংHমণ-েরােধর 

Jােয়ািগক িদক Lসই আেলাচনায় JাধাN Lপেয়েছ। Lসইসােথ, আমােদর অথ

Q

নীিতর িবিভS খােতর উপর 

Jভাব, সUাV JেণাদনাWলক নীিতমালা এবং আপদকালীন সমেয় সামািজক XরYা িনিZত করার জN করণীয় 

িবষয়[েলা অিধক [\] Lপেয়েছ। নীিত-বা^বায়েন Vথ

Q

তা _েল ধরেত, গণমা`ম ও সামািজক Lযাগােযাগ 

মা`েম cনdিত ও Xশাসেনর িবিবধ িদকও আেলাচনায় এেসেছ। Lসসেবর বাইের Lথেক এিনবেf সমাজ, 

সংgিত ও অথ

Q

নীিতর িমিhত অDেণ চলমান পিরবত

Q

েনর উপর আেলাকপাত কের িনকট-ভিবjতেক kঝেত 

Lচmা করেবা। JাসিDক িবধায় অথ

Q

নীিতর িক5 Lমৗিলক ধারনার আhয় িনেত হেয়েছ। আশা করেবা Lয 

পাঠকেদর pধqQ থাকেব। 

২০১১ সেন ইউএনিডিপ ও ভারতীয় পিরকtনা কিমশন অuv

Q

িwWলক উSয়ণ-পিরকtনার তxগত িভি* 

িনyপেণর উেzে{ িদ2ীেত এক7 সে|লন কেরিছল।  Lস অ1}ােনর এক7 Lসশেন Wল উপা~পক হবার 

Xেযাগ হেয়িছল। স�দ-মািলকানায় আWল পিরবত

Q

ন না এেন সমােজ pবষ� cর করার িতন7 পেথর উে2খ 

আমার উপ~াপনায় কেরিছলাম, যার সারসংেYপ িন�yপ। 

- Jথমত, রাে�র মা`েম, ধনীেদর Lথেক সং�হীত কর-রাজ� �নব

Q

�ন এবং অথ

Q

-সরবরােহর উপর িনয়�ণ 

Lথেক সরকার-অিজ

Q

ত অথ

Q

-স�দ িব*হীেনর মােঝ ব�ন কের খােনকাংেশ pবষ� cর করা সUব। এই 

পেথর িভS এক7 সং�রেণ, সরকার Lদেশর অভ�uর Lথেক অথবা িবেদশ Lথেক Lদনা কের (ধনীেক 

অিধক ধনী না কের) দির� জনসাধারনেক অিধক সহায়তা িদেত পাের। উে2� Lয �েটা পেথর তাৎপয

Q

 

িভS, যিদও বাংলােদেশ উভয় Vাংক-�m অথ

Q

 এবং pবেদিশক Lদনা িব*বানেদর স�দ �ি�েত ও অথ

Q

 

পাচাের সহায়তা কেরেছ, এবং Lরিমেট�-Jবাহ pবেদিশক ��ার সরবরাহ িনিZত কের Lসই পাচারেক 

সUব কেরিছল। 

- ি�তীয়, উৎপাদন-JিHয়ায় দির� জন-সাধারেনর hম-সং~ােনর মা`েম জাতীয় আয় �ি�র সােথ সােথ 

তােদরও আয় �ি� িনিZত কের pবষ�েক Lরাধ বা �াস করা। উভয় ম�রী hম ও �িনেয়ািজত hম-

Vবহােরর মা`েম কম

Q

-সং~ান হেত পাের। এই পেথরও এক7 িভS সং�রণ রেয়েছ, Lযখােন 

_লনাWলকভােব দির� পিরবােরর সদ�েদর িবেদেশ অ~ায়ী কম

Q

-সং~ােনর মা`েম আয় �ি� ও Lদেশর 

জN pবেদিশক W�া উপাজ

Q

ন সUব করা হয়। 

- আয়-ৈবষ� �ােসর �তীয় পথ7 অিভনব এবং পিরমািজ

Q

ত �ােনর Lমাড়েক িব�জনেদর উপ~াপনায় 

ি�তীয় পেথর সােথ তার িভSতা অ�{ রেয় যায়! Jাথিমক উৎপাদন ও স�দ-মািলকানা Lথেক অিজ

Q

ত 

আয় (স য় বাদ িদেল)  অজ

Q

নকারীর িবিবধ Lভাগ Lমটােত Vয় করা হয়। এসব Lভাগ�েVর অেনক[েলাই 

Jাথিমক উৎপাদন-কােয

Q

র ফসল। িক¢ Lমাট Lভােগর এক7 উে2খজনক অংশ Lসবাধমd, যা pদনি£ন 

জীবেন Xখ-�া¤£� আনেত সহায়ক এবং কায

Q

ত দির� জনসাধারেনর hেমর উপর িনভ

Q

রশীল হওয়ায় 

Lসজাতীয় Lভাগ তােদর আয়-�ি�েত সহায়তা কের। Lশেষাw িবষয়7 িনেয় আজেকর �� আেলাচনা, 

যা সমাজ ও সংgিতর সােথ ওতেJাত ভােব জিড়ত। 

বাি¥কভােব আয়-ৈবষ� কমা অথবা দির� জনসাধারেনর আয়�ি� বা দাির�� হার কমা উপেরাw িতন7 পেথর 

(বা ত¦ে`র উপপেথর) �ারা অজ

Q

ন সUব। িক¢ ি�তীয়7েকই স|ানজনক পথ িহেসেব গ§ করা হয়, এবং 

Lসই পেথর উপর িভি* কের িদ2ী সে|লেন অuv

Q

িwWলক উSয়ন পিরকtনা Jণয়েনর J^াবনা Lরেখিছলাম। 

সরকার-�খােপিYতা (Jথম7ের LYে;) এবং ‘মিনব’ বা ‘িনেয়াগকত

Q

া’-�খােপিYতা (�তীয়7র LYে;) 

আমােদর সমাজেক Lসই স|ােনর জায়গায় Lপৗঁছােনার পেথ বাঁধা হেয় দাঁড়ায়। আরও উে2� Lয উপেরাw 

িবে«ষণ-কাঠােমায় সরকারী ও Lবসরকাির িবিভS Jিত}ােনর কায

Q

Hম সহ িবিবধ িশt ও বািণিজ�ক Jিত}ােনর 

কম

Q

কা¬ Vা�া Lদয়া সUব। এিনবেf অব{ ®মা; কেরানাকােল ‘মিনব’-�খােপিYতার তাৎপয

Q

 আেলাচনা 

করা হেয়েছ। এর বাইের, অভ�uরীণ রাজনীিতর Lনতা-�খােপিYতা Lযমন আuজ

Q

ািতক শিwবলেয়র অধীন^ 



হবার JিHয়ার সােথ সংি«m, একইভােব সরকার-�খােপিYতার সােথ pবেদিশক ঋণ-�ি�র Lযাগ°; রেয়েছ। 

এ �েটা িবষয়ই এ িনবেfর আেলাচনার বাইের রাখা হেয়েছ।  

�াধীনতা-পরবতd বাংলােদেশর সমাজ গেবষণায় �পন আদনান-এর নাম7 Xপিরিচত। িতিন স±েরর দশেকর 

\েত দাবী কেরিছেলন Lয Lসসময়কার ²ামীণ সমােজ মা³dয় ধারায় Lhণীিবভাজন না ঘেট ল´ালি´ সংµিwর 

(ভা7

Q

ক�াল ইে�ে²শন-এর) JাধাN িছল। অথ

Q

াৎ, একজন ধনী বা Lমাড়ল-েhণীর Vিw বা পিরবােরর সােথ 

অেনক গরীব পিরবার সামািজকভােব সংµw িছল, Lয কারেণ সামািজক িবেরাধ Wলত এক বাড়ীর সােথ অN 

বাড়ীর অথবা এক স¶দােয়র সােথ অN স¶দােয়র িবেরাধyেপ সংগ·ত Lহােতা। সUবত Lস কারেণই ষাট 

ও স±র দশেকর অিত বামেদর ‘Lhণীশ¸-িবেরাধী’ আে£ালন কখনই সাধারণ মা1েষর সহা1¹িত পাইিন। 

আিশ ও নº

ু

ইেয়র দশেক Vাপক অথ

Q

নীিতক িববত

Q

ন এেসেছ এবং ¼�ঋেণর Jসার ও hম-র½ানীর কারেণ 

আমােদর ²াম-সমােজর Jচিলত বাঁধন অেনকটাই ভ¾র হেয় আেস। িক¢, Vবসা-বািণেজ� এবং শ¿ের 

জীবনযা;ায় ‘মিনব’ বা ‘Lনতা’-�খােপিYতা রেÀরেÀ LÁেথ বেস, যা অ�{ (কেরানা) ভাইরােসর আHমেণ 

আজ িক5টা নড়বেড় ও অিনZয়তার স|ুখীন। এই cেয

Q

াগকােল পরজীবী-�m সমাজ পােÂ আমরা সভ� ও 

Xশীল হেবা, না িক, িন�^েরর সামািজক ভারসে� িনমিÃত হেবা, Lসটা আমােদর Lন�ে]র �ান (ও তÄ)-

িভি*ক Lকৗশল িনব

Q

াচেনর উপর িনভ

Q

র কের। Lস Vাপাের আশািÅত হবার যেথm কারণ না Lপেয় এক7 

অ1ে2িখত িবষেয়র উপর সকেলর �িm আকষ

Q

ণ করিছ।  

Vা�া না িদেয়ই J^াবনাকাের মত িদি¤। আমােদর সমােজ 1�নতম িতন Lhণীর পরজীবী আেছ, (১) 

আuজ

Q

ািতক �

ঁ

িজর সহায়ক িহেসেব তােদর ঋণ-�m Jকt অথবা LJািকউরেমে�র (আহরণ কেম

Q

র) সােথ 

সংি«m িবিভS Lপশায় িনেয়ািজত সমােজর িশিYত ও অব~াপSেদর একাংশ, (২) Lদেশর অভ�uর Lথেক আইন-

বিহ¹

Q

ত পেথ অথবা Yমতার অপVবহার কের যারা Vিw-আয় অজ

Q

ন বা তা �ি� কের, এবং (৩) উে2িখত 

�ই Lhণীর Lলাকসহ িব�ল সং�ক উপাজ

Q

নকারী, স য় ভািDেয় চলা অবসর যাপনকারী, ও Lরিমেট�-িনভ

Q

র 

পিরবােরর সদ�েদর �া¤£� ও Lসৗিখনতা িনিZত করেত যারা িবিভS ধরেণর Lসবা Lদন। লYণীয় Lয, 

পরজীবী কথা7 Vবহার করেলও তা Çন

Q

াD অথ

Q

 বহন কের না, কারণ, এরা িনিদ

Q

m পরÈর-িনভ

Q

রশীল স�েক

Q

র 

এক7 িদক মা;। 

এিনবেf Lকবলমা; �তীয় Lhণীর ‘পরজীবী’Lদর উে2খ করা হেয়েছ। বাসা ও অিফেস Lমশােনা শ¿ের জীবেন 

িব*বানেদর Lসৗিখনতা িনিZত করেত িবেশষ কেয়ক7 Lসবা সচরাচর Lদখা যায়। বাসায় রাSা ও পিরÉার-

পির¤Sতা রYার জN �হকমd, চলাচেল সহায়তা করার জN গাড়ীর চালক, দালােনর Lদখভাল করবার জN 

িনরাপ*া কমd ও Lকয়ারেটকার। অিফেসর কােজ রেয়েছ বয়-েবয়ারা, অিতিরw LমেসÊার,ইত�ািদ। এই 

Lসবাকমdর তািলকায় Lকউেকউ িরকশাচালকেক অuv

Q

w করেবন, কারণ তারাও অব~াপSেদর জীবেন 

(অেনকেYে;, অনাবি{ক) অথবা Lযসকল কমdরা িব*বানেদর Lসবা Lদন তােদর যাতায়েত �া¤£� আনেত 

সহায়তা কের।  

এিনবf7 িলখেত বেস উপলিË করিছ Lয এসব ‘মিনব’-িনভ

Q

র Lসবাকমdেদর Lয Lবতন-ভাতা বা পািরhিমক 

Lদয়া হয়, তা অিধকাংশ LYে; (িবিবএস জরীেপ) Lভাwার (খানা) খরেচ ধরা পেড় না। Lয সমাজ ও অথ

Q

নীিতেত 

কর ফাঁিক-েদয়া অেথ

Q

র আিধক� থােক এবং নগেদ Lসবা-Hয় সহজ, Lসখােন এজাতীয় Vয় কাগেজ-কলেম 

অ�{ রেয় যায়। রাজনীিতর অDেণও অ1সারীেদর ভরণ-েপাষেণর িহেসব �িmর অেগাচেরই রেয় যায়। তাই 

জাতীয় জরীপ Lথেক আমার J^াবনার পেY বা িবপেY তÄ Lদয়া �Éর। তথািপ, চলেত িফরেত শ¿ের 

জীবেনর Jিত7 পেদ উে2িখত Lসবাকমdেদর চা¼ষ Lদখেল তথাকিথত এিভেড�-এর Jেয়াজন হয়না।  

অিধকাংশ উSত Lদেশ Lকবল উÌিব*েদর পেY এজাতীয় Lসবা পাবার Xেযাগ িছল। Lস _নলনায় দিYণ 

এিশয়া ও দিYণ-Çব

Q

 এিশয়ার অেনক Lদেশ সমাজ ও সংgিত ‘বাDািল বাk’র সম_Í ম`িবে*র �ারা 

JভাবািÅত হওয়ায় সমাজ ও অথ

Q

নীিতক সংগঠেন মিনব-িনভ

Q

র Lসবাকমd ও Lসবা-িনভ

Q

র বাkেদর পরÈর-

িনভ

Q

রশীলতা Jকটভােব নজের পেড়। এই বাঁ®িন Lযমন সমাজেক একধরেণর ি~িতশীলতা Lদয় ও একজেনর 

আয় অেনেকর মােঝ ছিড়েয় Lদয়, Lতমিন এর মা`েম িক5 অনাকািÎত সামািজক স�ক

Q

 ~ািয়] পায়। 

Lসবাকমdর সরবরাহ �ি� Lপেল, Lসস�েক

Q

 LÏেচ থাকার জN অেNর Lগালামী করেত হয় এবং অেনক LYে;, 

�তঃJেণািদত হেয় মিনেবর �াথ

Q

-রYােথ

Q

 জীবন-পণ করেত হয়। LÏেচ থাকার Lমৗিলক উপাদান Lমটােত 



সরকার-িনভ

Q

রতা বা রাজনীিতেত Lনতা-িনভ

Q

রতা সামািজক স�েক

Q

 Lনিতবাচক Jভাব Lফেল। Lসই _লনায়, 

সমাজ-অথ

Q

নীিতেত, িবেশষত তথাকিথত কেপ

Q

ােরট জগেত, এই ল´ালি´ সংµিw (ভা7

Q

ক�াল ইে�ে²শন)-

িভি*ক িনভ

Q

রশীলতা অ²গিতেত LকানHেম কম Jিতবfকতা �িm কের না। িবেশষত, অেনেকই Lয আেলািকত 

এিলট (অিভজাত)-এর অেপYায় থােকন Lসই এিলটেদর িবকাশ অংÑের িবনm হয় দল-�m Lসবা-িনভ

Q

র 

িব*বানেদর Lনাংরািম ও আ²াসী কম

Q

কাে¬। আমােদর সমােজ Vাংক-Òেটরােদর “দাতা” িহেসেব আিবভ

Q

ােবর 

�mাu কম নয়। একই রকেমর ছিব সরকার-িনভ

Q

র ও Lনতা-িনভ

Q

র সংgিতেতও Lদখা যায়। এমনিক ঔÖধ ও 

Lটm-িকটেক Lক× কের সØ ঘেট যাওয়া রাজনীিতক-অথ

Q

নীিত, কেপ

Q

ােরট জগেত ল´ালি´ সংµিwর ইিDত 

Lদয়, যা িবÙ-পিরসর পয

Q

u িবÚত।  

\েতই উে2খ কেরিছ Lয অ�{ সার-কেরানা-২ ভাইরােসর আগমেন �রেনা স�ক

Q

[েলা JেÛর স|ুখীন 

হেয়েছ। আHাu আপনজনেক বাইের Lফেল রাখার মত অমানিবক ঘটনা আিম VিতHমী মেন কির, যার 

Lপছেন অ�তা ও ভীিত কাজ কেরেছ। Lকবল (সামিmক) সামািজক ও Jিত}ািনক স�েক

Q

র Jিত নজর িদেল, 

কেয়ক7 পিরবত

Q

ন উে2খেযাÜ। অব~াপSেদর ম`কার দয়াÒ Vিwরা আেগর মত রা^াঘােট সাহােqর হাত 

বাড়ােত পােরন না। Jেয়াজন থাকা সে]ও অ~ায়ী �হকমdেদর বাসায় আসেত িদেত এখন অেনেকই ি�ধািÅত। 

এরা িনেজেদর বাসা Lথেক এেস কাজ কের িবধায় অেনেকই সংHমেণর আশংকা কের। একই শংকা গাড়ীর 

চালেকর জNও Jেযাজ� এবং িক5 িবিশm Vিwর Ý_�েত অিধক সং�ক Vিw Lসবাকমdেদর উপর িনভ

Q

রশীলতা 

cর করার Jিত [\] িদে¤ন। িনজ বাসায় গাড়ীর চালক বা �হকমd Lরেখ LসবাJাি½ চাÒ রাখার সামÄQ 

অিধকাংশ ম`িবে*র Lনই। VিতHম Lদখা যায় এপাট

Q

েম� ভবেনর িনরাপ*া কমdেদর LYে;। অেনেকই, 

িবেশষত অনিভেJত ঘটনার আশংকায়, তােদর জN িনজ-JাDেণ বসবােসর Xেযাগ কের িদেয়েছ, যা তােদর 

�াধীনতা কমােলও সাhয় এেনেছ। িক5টা িভS হেলও অিফস-আদালেত িন�-আেয়র কম

Q

চারীেদর কাছ Lথেক 

�t-cর] Lথেক Lসবা িনেত অব~াপSরা ি�ধােবাধ করেবন। Lপপার-িবহীন ও শারীিরক-cর] রYা কের 

দা½িরক কাজ স�াদেনর সরকারী িনেদ

Q

শ Lকানও একিদন কায

Q

কর হেল হয়েতা িন�-আেয়র অেনেকই ন_ন 

Jµিw-পিরেবেশ অবািÞত হেয় পড়েবন। কিভড-পরবতd সমাজ Lয অিধক Jµিw-িনভ

Q

র এবং কমমা;ায় অদY 

hম-িনভ

Q

র হেব, তা অেনেকই �ীকার কেরন।  তেব Lসই পয

Q

ােয় Lপৗঁ5েনার আেগই হয়েতা ন_ন ভাইরােসর 

কারেণ বাইের Lথেক আসা �হ-কমdেদর মত অেনক িন�-আেয়র ও �t দYতার অিফস-কমdরা কম

Q

-

অিনZয়তার স|ুখীন হেবন।  

আমার জানামেত, অেনক বাসােতই খ¬-কালীন �হকমdেদর Lবতন Lদয়া হে¤। এর Lপছেন মানিবক কারণ 

Lযমন রেয়েছ, আবার অেনেকই অতীেতর �াভািবক জীবন িফরেব আশা কের িবÙ^ Lসবাকমdেদর ধের রাখেত 

চায়। একইভােব ব¿ Lবসরকাির অিফস, Lশানা যায়, আংিশক হেলও কম

Q

চারীেদর Lবতন Lদয়া অVহত 

Lরেখেছ। ইকেনািমক িরসাচ

Q

 ßেপর এক7 সØ-সমা½ গেবষণা Lথেক জানা যায় Lয এই চàQা বড়েজার Lসেá´র 

অবিধ চািলেয় Lনয়া সUব হেব এবং অেধ

Q

েকরও Lবশী বািণিজ�ক Jিত}ান িডেস´র মাস পয

Q

u বত

Q

মান পিরি~িত 

গড়ােল িক হেব ভাবেতই পারেছ না। তেব 7েক থাকার জN অেনক Jিত}ান তােদর কম

Q

-প�িতেত ও িনেয়াগ-

নীিতেত পিরবত

Q

ন আনেত উেØাগ িনেয়েছ।  

উপেরর বণ

Q

না Lথেক অ1ধাবনেযাÜ Lয অ�{ ভাইরাস7 আমােদর সামািজক ও অথ

Q

নীিতক Jিত}ােনর এক7 

অিত-�রাতন স�ক

Q

েক আঘাত Lহেনেছ। সামািজক িনরাপ*া িবধােন এই স�ক

Q

7র [\]Çণ

Q

 ¹িমকা 

Lথেকেছ। এই cেয

Q

াগÇণ

Q

 সমেয় Vিwখােতর অপারগতায় অথবা Jিত}ািনক yপাuেরর ফেল �রেনা মিনব 

(িনেয়াগকারী)-েসবাকমdর স�ক

Q

 LভেD Lগেল সরকােরর উপর সামািজক িনরাপ*ার দায়ভার অিধক �ি� 

পােব। অNিদেক এটাই উপµw সময়, সমাজ ও অথ

Q

নীিতক সংগঠেনর [ণগত পিরবত

Q

ন আনা যা পরবতdেত 

সামািজক স�ক

Q

েক স|ানজনক অব~ােন িনেত পারেব। এই উভয়সংকট িবিশmজন ও নীিত-িনধ

Q

ারকেদর 

মােঝ �ীâত হেলই সমাধােনর সUাV পথ িনেয় আেলাচনা অথ

Q

ব¿ল হেব। সাধারণভােব উে2খ করেবা Lয, 

Vিw-�া¤ে£�র জN Lদয় Lসবার মান ও দাম �ি� Lপেল Lসকােজ Lপশাদাির] আসেব এবং স�েক

Q

র 

স|ানজনক yপাuর ঘটেব। এই খাত Lথেক ঝের পড়া hমেক সমিmর উSয়ন-কেম

Q

 (Lযমন, নদী-খনন) িনµw 

করার Xেযাগ Jশ^ করেত হেব। আশা করেবা Lয িবãাu না হেয় অথবা কেপ

Q

ােরট-�ােথ

Q

র Lবড়াজােল আটেক 

না পেড় রাজৈনিতক Lন�] উ¦ুwমনা Lপশাদাির]েক অDী¹ত কের সমাজ ও অথ

Q

নীিতেক এিগেয় িনেবন। 

 



সা#াদ জিহর, িনব

,

াহী পিরচালক, ইকেনািমক িরসাচ

,

 5প, ১ লা 7ন ২০২০ 

[মতামত <লখেকর িনজ> এবং <স’মেতর সােথ ইআরিজ-এর অFেদর মেতর অিভHতা নাও থাকেত পাের।] 


