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হয়

আিজজুর রহমান খান | তািরখ: 04-11-2011

িব বয্াপী spভে র ei সমেয় pথম আেলার কাছ েথেক sp
েদখার আমntণ eল। sেদেশর aথর্ৈনিতক ভিবষয্ৎ িনেয়
sp। জৈনক কিবর ভাষায় আমার ‘eখন েসi বেয়স, যখন
দূেররটা িবলkণ s — ধু কােছরটাi ঝাপসা েদখায়’।
তাi আমার ei sেp আিম আজ েথেক দুi দশক পের,
বাংলােদেশর sাধীনতার হীরকজয়nীর বছর 2031-e
sেদেশর aথর্নীিতর পেরখা েদিখ। আমার sেpর sেদশ েস
বছর িব বয্াংেকর ে ণীিবভাগ aনুযায়ী eকিট ‘িনm-মধয্
আয়’ (Lower-Middle Income) সmn েদশ, যার মাথািপছু জাতীয় আয় 2010-eর kয়kমতায়
3000 মািকর্ ন ডলার (চলিত িবিনময় হাের 3000 ডলােরর সমতু লয্ টাকায় aভয্nরীণ মূেলয্
বাংলােদেশ যা kয় করা যায়) aথবা ‘আnজর্ ািতক kয়kমতায়’ 8100 ডলার (আnজর্ ািতক গড় মূেলয্
মািকর্ ন যুkরাে 8100 ডলাের যা kয় করা যায়)। তু লনামূলক িবচােরর জনয্ uেlখ করা েযেত
পাের েয, ei লkয্মাtা aনুযায়ী 2031-e আমােদর মাথািপছু জাতীয় আয় আnজর্ ািতক kয়kমতায়
2010-e থাiলয্ােnর আেয়র েচেয় 6 শতাংশ কম হেব। তু লনামূলক িবচােরর আেরকিট সূচক ei েয
বয্িkগত আয়েক জাতীয় আেয়র 70 শতাংশ ধরেল 2031-e গড় আেয়র eকজন বাংলােদিশ
আেমিরকার বতর্ মান সরকাির দািরdয্সীমায় েপৗঁছােব, aথর্াৎ িবপুল সংখয্াগির বাংলােদিশ েসi
দািরdয্সীমার িনেচ aবsান করেব।
ei িমতাকাkী লkয্মাtা aজর্ েনর শতর্ েলা িবেবচনা করা যাক। eখন েথেক আগামী দুi দশক
pিতবছর গেড় 7.2 শতাংশ হাের মাথািপছু জাতীয় আেয়র pবৃিd হেত হেব। জনসংখয্া বৃিdর বতর্ মান
বািষর্ক হারেক দুi দশেকর েশেষ 1 শতাংেশ নািমেয় আনেত পারেলo দুi দশেক বৃিdর গড় হার সmবত
1.2 শতাংেশর কাছাকািছ হেব। aথর্াৎ েমাট জাতীয় আয় pবৃিdর গড় বািষর্ক হার pায় 8.5 শতাংশ
হেত হেব।
pবৃিdর ei হার aিজর্ ত হেলo েদেশর িবপুলসংখয্ক মানুেষর জীবনযাtার মান kমবধর্মান আকাkার
তু লনায় খুবi িনম্nsের থাকেব। দািরdয্েক সীিমত o সহনীয় করেত হেল আয় ব েনর ৈবষময্ কমােত
হেব। গত দুi দশেক e ৈবষময্ dত েবেড়েছ। ৈবষেময্র ঊ গ
র্ িত েরাধ কের eেক anত িকছু টা নািমেয়
আনেত হেব।
পুঁিজ িবিনেয়ােগর হার বতর্ মােন জাতীয় আেয়র eক-চতু থর্াংশ বেল িহসাব করা হেয়েছ। pবৃিdর
িনধর্ািরত লkয্মাtা aজর্ ন করেত হেল e হার আগামী দুi দশেক গেড় anত eক-তৃ তীয়াংশ হেত হেব,
দুi দশেকর েশেষ সmবত 35 শতাংশ বা আরo েবিশ। যান চলাচল, িবদুয্ৎ, িশkাবয্বsা, গণsাsয্
iতয্ািদ aথর্ৈনিতক o সামািজক aবকাঠােমার েkেt িবপুল িবিনেয়াগ pেয়াজন। eসব েkেt
িবিনেয়ােগর সামািজক সুফল িবিনেয়াগকারীর বয্িkগত লােভর েচেয় aেনক েবিশ। তাi e ধরেনর
িবিনেয়াগ রা ীয় uেদয্ােগ বা রাে র সহায়তায় িন n হoয়া pেয়াজন, বয্িkগত বয্বসািয়ক uেদয্ােগ
যথােযাগয্ পিরমােণ িবিনেয়াগ হেব না।
আমদািন-িনভর্ রতা েমটােনার জনয্ রpািন বৃিdর গিত বাড়ােত হেব। ৈতির বstিনভর্ রতা aিতkম কের
বয্াপক ৈবিচtয্ আনা ছাড়া রpািনর pেয়াজনীয় pবৃিd aজর্ ন করা সmব নয়।
জাতীয় আেয় কৃ িষ uৎপাদেনর aংশ 15 শতাংেশর িনেচ েনেম েগেছ, িকn মশিkর pায় aেধর্ক
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কৃ িষসংি
কেমর্ িনেয়ািজত। eর pধান কারণ িশl o েসবামূলক েkেt যেথ কমর্সংsােনর aভাব।
uৎপাদন o মশিkর aংেশর িবপুল বয্বধােনর ফেল কৃ িষেkেt িনেয়ািজত জনসমি র মাথািপছু আয়
aিত al eবং তােদর মেধয্ দািরdয্ aতয্n বয্াপক। e দািরdয্ কমােত হেল কৃ িষেত িনেয়ািজত মশিk
dত কমােত হেব। আগামী দুi দশেক কৃ িষকমর্ীর সংখয্া েদেশর েমাট মশিkর eক-প মাংেশর
কাছাকািছ নািমেয় আনেত হেব eবং কৃ িষ েথেক aপসািরত e মানুষ েলার জনয্ aিধকতর
uৎপাদনশীল িশl o েসবােkেt কমর্সংsান করেত হেব। eসব aকৃ িষেkেt aতয্n dত হাের
মিনিবড় pবৃিd aজর্ ন করেত হেব। িশl o েসবােkেtর pিতি ত a েলার pবৃিd িদেয়i নয়, e
েkt েলােত aেনক নতু ন a -pতয্ সংেযাজন করেত হেব।
aভয্nরীণ বাজােরর চািহদার সmাবয্ apতু লতা eবং রpািন বৃিdর pেয়াজনীয়তা িবেবচনা কের িশl
o েসবােkেt বয্াপক আnজর্ ািতক pিতেযািগতা-সkমতা সৃি করেত হেব। বsত ব সংখয্ক
আnজর্ ািতক pিতেযািগতা সkম, মিনিবড় িশl o েসবা uেদয্ােগ pcn কমর্াভাবgs কৃ িষ িমকেদর
sানাnরকরণi হেব দািরdয্িনবারক unয়েনর মূল পnা।
e sp বাsবায়েনর সmাবনা কতটু k? পযর্ায়kেম pিতিট uপাদান বাsবায়েনর সmাবয্তা িবচার করা
যাক।
জনসংখয্া বৃিdর হার গত শতাbীর েশষ দুi দশেক dত hাস েপেয়িছল। নbiেয়র দশেকর েশষ ভাগ
েথেক ei িনmগিতর হার লkণীয়ভােব থ হেয় েগেছ। জnিনেরাধক পnা েলার দুi দশকবয্াপী dত
িবsার নতু ন শতাbীর
েত েথেম যায়। eর pধান কারণ সরকাির জnিনেরাধক কাযর্kেমর
সংেকাচন। e কাযর্kেমর পুনঃpসার eবং জnিনেরাধেন kমবিধর্ত হাের িবিনেয়াগ dারা জn o
জনসংখয্া বৃিdর হাের আবার িনmগািমতা আনা সmব। তেব আিম েয ধরেনর ণগত পিরবতর্ ন আশা
করিছ, তা বাsবািয়ত হেত হেল pজনন-িসdােnর oপর নারীর সাবর্েভৗম aিধকার pিত ার লেkয্
eবং নারীর সামািজক, রাজৈনিতক o aথর্ৈনিতক aবsার unয়েনর পেথ আiনগত o aনয্ানয্ বাsব
পদেkপ িনেত হেব।
পুঁিজ িবিনেয়ােগর হােরর psািবত বৃিd aজর্ ন করা সmব হেব িক? কেয়ক বছর আেগ eক pবেn
(পাদটীকা d বয্) আিম pিতপn করার েচ া কেরিছ, পুঁিজ িবিনেয়াগ বৃিdর pধান বাধা পুঁিজর সীিমত
েজাগান নয়, িবিনেয়ােগ uৎসােহর apতু লতা। aনুnত aবকাঠােমা িশেlােদয্ােগর েkেt eকিট িবরাট
বাধা। িশl o বািণজয্, িবেশষভােব kু d o নািতবৃহৎ uেদয্াগ দুনর্ীিতপরায়ণ pশাসন eবং pশাসনpি ত ৈনরাজয্ o aপহরেণর িশকার। িবে র বাজাের pিতেযািগতা করার জনয্ েয ধরেনর unত
aবকাঠােমা, গিতশীল o িনরেপk pশাসন eবং সkমতা aজর্ েনর জনয্ anবর্তর্ীকালীন সহায়তা
িবতরেণর বয্বsা pেয়াজন, তার pকট aভাব। িবরাজমান দুনর্ীিত o ৈনরােজয্র দুpভাব ব িবsৃ ত।
েয pকl 100 েকািট টাকায় সmn হoয়া uিচত, দুনর্ীিতর ফেল তা সরকাির বােজেট 120 েকািট বা
তেতািধক মূেলয্র িবিনেয়াগ েপ েদখা েদয়। দুনর্ীিতর pভােব aেনক েkেt eমন pযুিkর pকl
িনধর্ািরত হয়, যা যেথ মিনিবড় নয় বা aনয্ভােব aকলয্াণকর।
দুনর্ীিত o ৈনরােজয্র ণগত pশমন পুঁিজ িবিনেয়ােগর uৎসাহ বাড়ােব। েসi সে পুঁিজর েজাগানo
বাড়েব। pথমত, pশাসিনক unিতর ফেল সরকাির রাজs বৃিd o বয্য় সংkিচত হেব। িdতীয়ত,
িবিভn পdিতেত েদশ েথেক েয পুঁিজ িবেদেশ পাচার হেc, তা েদেশ থাকেব। সেবর্াপির েদেশর unত
ভাবমূিতর্ র ফল িহেসেব চীন o aনয্ানয্ udৃtপুঁিজর েদশ েলার কাছ েথেক সুিবধাজনক শেতর্ পুঁিজ
আমদািন করা সmব হেব। pস ত, পুঁিজ রpািন করার জনয্ িনভর্ রেযাগয্ gহীতা েদশ খুঁেজ পাoয়া
চীেনর জনয্ বতর্ মােন eকিট সমসয্া।
aবকাঠােমার unয়ন, দুনর্ীিত o ৈনরাজয্ pশমন, pাক-সkমতার কােল সরকাির সহায়তা iতয্ািদ
পদেkেপর ফেল আnজর্ ািতক pিতেযািগতা সkমতার বয্াপক িবsার ঘটেব। eকi সে aকৃ িষেkেt
uৎপাদন o রpািনর dত pবৃিd o ৈবিচtয্ আনার বাধাo aপসৃত হেব। মিনিবড় pবৃিdর সাহােযয্
দিরd জনসাধারেণর কমর্সংsােনর বয্বsা eবং িশkা o মানবসmদ pসােরর সাহােযয্ মজীবীেদর
uৎপাদনশীলতা বৃিd দািরdয্িবেমাচেনর pধান uৎস। ম-দিরd o aনয্ানয্ pািnক পিরবােরর জনয্
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aনুদােনর pেয়াজন িন য়i থাকেব। unত pশাসনবয্বsা িনিদর্ লেkয্, রাজেsর oপর
ভার না
চািপেয়, ei সাহাযয্ েপৗঁছােত সkম হেব।
আমার বkবয্ েথেক মেন হেব, pবৃিdর dতায়ন, জনসংখয্া বৃিd-hাস, uৎপাদন o রpািনর বয্াপক
ৈবিচtয্ আনয়ন, ব নৈবষময্ সীিমতকরণ, আnজর্ ািতক pিতেযািগতা-সkমতা—আমার sেpর সব
লkয্মাtাi আমােদর আয়েtর সীমায়। পাঠক লk কের থাকেবন, সব লkয্মাtা aজর্ েনর পূবর্শতর্
িহেসেব আিম eমন eক pশাসিনক বয্বsার aিst কlনা কেরিছ, যা eকিট unয়নমুখী
udীপনাবয্বsা pিত া করেত পাের, aথর্ৈনিতক o সামািজক aবকাঠােমার িবিনেয়াগ pকl slতমদুনর্ীিতযুk পnায় সmn করেত পাের, aনুদান o সরকাির হsাnর িনরেপkভােব যথােযাগয্ pাপেকর
কােছ িবতরণ করেত পাের, unয়নিবেরাধী ৈনরাজয্ েথেক সরকাির o েবসরকাির uেদয্াগেক সুরিkত
রাখেত পাের। aদূর ভিবষয্েত আমােদর েদেশর unয়ন পিরচালনায় eমন eকিট pশাসন pিত া িক
সmব? sেদেশর aথর্ৈনিতক ভিবষয্ৎ িনেয় sp েদখার েয মুহূেতর্ আিম ei pে র সmুখীন হi, েসi
মুহূেতর্ আমার spভ হয়। আিম েজেগ uিঠ।
পাদটীকা: slৈদেঘর্য্র ei িনবেn তথয্pমাণ uপsাপেনর সুেযাগ েনi। ei িনবেnর যুিk o িসdােnর
পেk েবশ িকছু তথয্ েলখেকর িনmিলিখত pবেn পাoয়া যােব: ‘Is Bangladesh Poised to be
Launched on an East Asian Development Path?’’ in Quazi Shahabuddin and
Rushidan Rahman (edited) Development Experience and Emerging Challenges,
Bangladesh, BIDS/UPL, Dhaka, 2009.’
আিজজুর রহমান খান: কয্ািলেফািনর্য়া িব িবদয্ালেয়র (িরভারসাiড) aথর্নীিতর iেমিরটাস aধয্াপক।
সmাদক o pকাশক: মিতuর রহমান
িসe ভবন, 100 কাজী নজ ল iসলাম eিভিনu, কারoয়ান বাজার, ঢাকা-1215
েফান : 8110081,8115307-10, ফয্াk : 9130496
i-েমiল :info@prothom-alo.com

12/14/2011 4:04 PM

