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ফেশেি আইন ক়াি়া তৈরি কশিন, আম়াি ৈ়াশৈ রকচ্ছু এশে য়ায ন়া; আন্তর্জ়ারৈক চুরিি িচরযৈ়া ফক, আম়াি ৈ়া রনশযও
ম়াথ়াবযথ়া ফনই— আরম শুধু ৈ়াি র্নয অথজনীরৈি প়াঠ্য বইগুশি়া রিশে রেশৈ প়ািশিই হি।’ কথ়াগুশি়া পি
েয়ামুশযিেশনি। ফ ়ান়াল্ড ট্র়াশেি ি়ার্শে রৈরন মৈ প়াল্ট়াশৈন রক ন়া, ফক র়্াশন। ৈশব ফয ক়ার্গুশি়া ফকউই কিশৈ
চ়ান ন়া, ফেই ৈ়ারিক়ায ব়াশর্ট তৈরি কি়াি ক়ার্টি েব েময থ়াকশব। এক রেশক ফ ়াট়া ফেশেি উচ্চ়াক়াঙ্ক্ষ়া, আি অনয
রেশক ফেশেি অথজননরৈক েীম়াবদ্ধৈ়া— দুশট়াশক এক র়্ায ়ায আনশৈ প়াি়া ফনহ়াৈ ফে়ার়্া ক়ার্ নয। ২০১৭ ে়াশিি
ভ়ািশৈ ক়ার্ট়া আিও কঠিন। ফর্টরিি রপছশন িশযশছ র মরনট়াইশর্েশনি ধ্বংেস্তূপ, আি ে়ামশন উত্তিপ্রশেশেি
রবধ়ানেভ়া রনবজ়াচন, য়াি েি়ােশি ২০১৯ ে়াশিি ফি়াকেভ়া রনবজ়াচশনি েি়ােশিি আভ়াে প়াওয়া য়াশব। এি মশধয
ে়াাঁর়িশয ব়াশর্ট তৈরি কি়া! ক়াশর্ই, অরুণ ফর্টরি ব়া ফেশেি মু েয অথজননরৈক উপশেষ্ট়া অিরবন্দ েু ব্রহ্মণযশনি
েম়াশি়াচন়া কি়াি আশ মশন ি়াে়া ভ়াি, ৈ়াাঁশেি ক়ার্ট়া ফনহ়াৈ েহর্ রছি ন়া। এবং, ফেই অনু প়াশৈ ৈ়াাঁি়া েু ব ে়াি়াপও
কশিনরন।
ফর্টরি ৈ়াাঁি ভ়াষশণ র মরনট়াইশর্েশনি পশে েু ব একশচ়াট িশ়ি ফ শিন। বিশিন, কি ে়াাঁরক ফেওয়াি প্রবণৈ়াি রবরুশদ্ধ
এট়া ে়াহেী পেশেপ। এি েশি ফেশেি অভযন্তিীণ উৎপ়ােন ব়া়িশব, স্বচ্ছ হশব এবং েৈয হশব। ৈ়াি আশ ি রেনই
অিরবন্দ েু ব্রহ্মণযন ৈ়াাঁি ৈৃৈীয অথজননরৈক েমীে়া প্রক়াে কশিশছন— চমৎক়াি একটি নরথ। ভ়াব়া য়ায, একট়া েিক়ারি
নরথ প়িশৈ িীরৈমৈ ভ়াি ি়া শছ! এট়াই ফৈ়া যশথষ্ট কৃরৈে। আরথজক নীরৈি মশৈ়া একট়া েেূ ণজ রনিে প্রেশেি আশি়াচন়া

শুরু হশযশছ ি়ামকৃষ্ণ পিমহংশেি ‘ট়াক়া ম়াটি, ম়াটি ট়াক়া’-ি উদ্ধৃরৈ রেশয! ৈশব, র মরনট়াইশর্েশনি ফেৌিশৈ ফেশেি
অথজনীরৈি অবস্থ়া য়া ে়াাঁর়িশযশছ, ৈ়াশৈ আিও ভ়াি হৈ, যরে রৈরন ‘ভয কী ফি প়া ি, আরম ফৈ়া আরছ’ রেশয ফিে়াট়া
শুরু কিশৈন।
অথজননরৈক েমীে়াি রহশেব, র মরনট়াইশর্েশনি েশি অভযন্তিীণ উৎপ়ােন বৃ রদ্ধি হ়াি ০.২৫ ফথশক ০.৫ েৈ়াংে-রবন্দু ি
মশধয কমশব। আন্তর্জ়ারৈক অথজভ়াণ্ড়াশিি রহশেব, হ়ািটি কমপশে এক েৈ়াংে-রবন্দু কমশবই। ৈ়াি ফচশযও ব়ি কথ়া, এই
অনু ম়ানগুশি়া েম্ভবৈ আেি েরৈি ৈুিন়ায ফবে অশনকে়ারন কম। রবরভন্ন েমীে়া ফথশক র়্ান়া য়াশচ্ছ, অেং ঠিৈ ফেশে
প়াইক়ারি ফকন়াশবচ়াি পরিম়াণ অন্তৈ ২০ ফথশক ৩০ েৈ়াংে কশমশছ। অথজননরৈক েমীে়ায ২০১৬-১৭ অথজবশষজ ৬.৫
েৈ়াংে আরথজক বৃ রদ্ধি ফয অনু ম়ান িশযশছ, ৈ়াশৈ এই ছরবট়া ধি়া পশ়িরন, ক়ািণ ফেই রহশেশব অেং ঠিৈ ফেশেি
অঙ্কগুশি়া অন্তভুজি হয ন়া। ধি়া হয, অেং ঠিৈ ফেশেি অবে়ান েং ঠিৈ ফেশেি অবে়াশনি একটি রনরেজ ষ্ট অনু প়াশৈ
চশি। র মরনট়াইশর্েশনি পি এই অনু প়াশৈি অঙ্কট়া ফ াঁ শট র শযশছ। দুই ফেশেি মশধয আি ফয়া ফনই।
অথজননরৈক েমীে়াশৈও বি়া হশযশছ, অথজমন্ত্রী ৈ়াাঁি ভ়াষশণও বশিশছন ফয ম়াঝ়ারি ফময়াশে ভ়ািৈীয অথজনীরৈ
র মরনট়াইশর্েশনি ধ়াক্ক়া ক়াটিশয ু শি ে়াাঁ়ি়াশব। কথ়াট়া েরৈয, েশন্দহ ফনই। ভ়ািশৈি মশৈ়া ব়ি অথজনীরৈ ধ়াক্ক়া ে়ামরিশয
ু শি ে়াাঁ়ি়াশৈ প়াশি। ে়াাঁ়ি়াযও। রকন্তু, একট়া কথ়া েেূ ণজ হ়ারিশয য়াশচ্ছ— ফয ফেশে আরথজক তবষময রবপু ি, ফেে়াশন
ফক়ানও ক়ািশণ রিব ম়ানুশষি আয যরে অশনকে়ারনও কশম য়ায রকন্তু ধনীশেি আশয ফৈমন প্রভ়াব ন়া পশ়ি, র়্াৈীয
আশযি রহশেশব রিবশেি রবপযজস্ত হওয়াি প্ররৈেিন হশব অরৈ ে়াম়ানযই। একট়া উে়াহিণ রেই। ধরুন, ৯০ র্ন ম়ানুশষি
আয ম়াথ়ারপছু এক ট়াক়া, আি ১০ র্শনি আয ম়াথ়ারপছু ১০০ ট়াক়া। ৈ়া হশি ফম়াট আয ে়াাঁ়ি়ায ১,০৯০ ট়াক়া। রিবশেি
আয যরে ২০ েৈ়াংে কশম য়ায, রকন্তু ধনীশেি আয অপরিবরৈজ ৈ থ়াশক, ৈশব ফম়াট আশযি পরিম়াণ কমশব ম়াে ১.৬
েৈ়াংে। ক়াশর্ই, অথজমন্ত্রী ব়া অনয ফকউ যেন বশিন, ‘বৃ রদ্ধি হ়াি ম়াে এক েৈ়াংে-রবন্দু কমশব’, অথব়া ‘অথজনীরৈ
রনরিৈ ভ়াশবই ু শি ে়াাঁ়ি়াশব’— র মরনট়াইশর্েশনি েশি অেং ঠিৈ ফেশে ক়ার্ হ়াি়াশন়া শ্ররমশকি ক়াশছ ফেই কথ়াি
ফক়ানও ম়াশন হয ন়া।
অথজননরৈক নীরৈি িেয কী হওয়া উরচৈ? কমজেংস্থ়াশনি েশে ফেশেি আরথজক েু রস্থরৈি একট়া ভ়ািে়াময বর়্ায ি়াে়া; স্বল্প
ফথশক ম়াঝ়ারি ফময়াশেি র্নয েু িে়া রনরিৈ কি়া; ফেশেি আরথজক বৃ রদ্ধ এবং ম়াঝ়ারি ফথশক েী জশময়াশে য়াশৈ ে়ারিদ্র দূি
কি়া েম্ভব হয, ফৈমন অথজননরৈক েু শয়া তৈরি কি়াি িশেয ব়ারহযক পরিক়াঠ়্াশম়া ও স্ব়াস্থয, রেে়াি মশৈ়া ে়াম়ারর্ক
পরিক়াঠ়্াশম়ায রবরনশয়া কি়া। রবরভন্ন েিক়াশিি ক়াশছ এই িেযগুশি়াি আশপরেক গুরুে পৃ থক হশৈই প়াশি। ফযমন,
ফয েিক়াি কিয়াণ-অথজনীরৈশৈ রবশ্ব়ােী, ৈ়াি়া ে়াম়ারর্ক ফেে ও ে়াম়ারর্ক েু িে়াি র্নয ফবরে েিচ কিশব। আব়াি ফয
েিক়াশিি ক়াশছ আরথজক বৃ রদ্ধই মূ ি কথ়া, ৈ়াি়া পরিক়াঠ়্াশম়ায রবরনশয়া এবং েিক়ারি রনযন্ত্রণ হ্র়াশেি রেশকই ফবরে নর্ি
ফেশব। ব়াশর্ট ভ়াষণ ফথশক মশন হশচ্ছ, কৃরষশেেশক রকছু েু রবধ়া ফেওয়া ছ়া়ি়া এই ব়াশর্শট এমন রকছু ফনই, য়াশৈ মশন
হশৈ প়াশি ফয ওপশি বি়া রৈনটি িশেযি একটিি ফেশেও েিক়াশিি অবস্থ়াশন ফক়ানও ৈ়াৎপযজপূণজ বেি হশযশছ।
দুনীরৈ কম়াশন়া রনশয ফেি কথ়া হশচ্ছ। রকন্তু এই ব়াশর্ট ভ়াষশণও ফর্টরি র়্ান়াশৈ প়ািশিন ন়া, অেং ঠিৈ ফেেশক
রৈরন কী ভ়াশব কশিি আওৈ়ায রনশয আেশবন। কৃরষ-আযশক ফছ়াাঁয়াি ে়াহে হি ন়া এেনও। আযকশিি ফেশে ফয ছ়া়িটুকু
ফেওয়া হশযশছ, ে়াধ়ািণ ম়ানুষ রনিযই ৈ়াশক স্ব়া ৈ র়্ান়াশবন। রকন্তু, এি েশি অভযন্তিীণ উৎপ়ােশনি ৈুিন়ায কশিি
অনু প়াৈ ফয ধ়াক্ক়া ফেি, ফেট়া পু রষশয ফেওয়াি মশৈ়া ফক়ানও বযবস্থ়াও ফ ়ারষৈ হি ন়া।
কমজেংস্থ়ান বৃ রদ্ধ কি়া যরে েিক়াশিি িেয হয, ৈশব ৈ়াি র্নয রবরভন্ন েংস্ক়াশিি ম়াধযশম ফবেিক়ারি রবরনশয়াশ ি পরিম়াণ
বৃ রদ্ধি ফচষ্ট়া কিশৈ হয, পরিক়াঠ়্াশম়ায ব়ি ম়াশপি রবরনশয়া কিশৈ হয। প্র়াথরমক রহশেব ফথশক অন্তৈ ফক়ানও

ৈ়াৎপযজপূণজ পেশেশপি েন্ধ়ান প়াওয়া ফ ি ন়া। আরথজক বৃ রদ্ধই যরে েিক়াশিি ক়াশছ প়ারেি ফচ়াে হয, ৈশব ব়ারহযক ও
ে়াম়ারর্ক পরিক়াঠ়্াশম়ায নর্ি ফেওয়াি কথ়া। স্ব়াস্থয ব়াশে আি ফক়ানও ে়াশৈই ফেই নর্শিি ফক়ানও প্রম়াণ ফনই। স্ব়াস্থয
ফেশে বযযবি়াদ্দ ফবশ়িশছ ২০ েৈ়াংে। উচ্চরেে়াি ফেশে বি়াদ্দ ফবশ়িশছ ম়াে আট েৈ়াংে। স্কুি রেে়াি ভ়াশ য ফেটুকুও
ফর়্াশটরন— বযযবৃ রদ্ধি পরিম়াণ ম়াে ছয েৈ়াংে। ছয েৈ়াংে হ়াশিই মূ িযবৃ রদ্ধ হশচ্ছ ধশি রনশি এই ফেশে প্রকৃৈ বযযবৃ রদ্ধি
পরিম়াণ েূ নয।
েিক়াি যরে কিয়াণ-অথজনীরৈশৈ রবশ্ব়ােী হয, ৈশব ৈ়াি র্নয ে়াম়ারর্ক েু িে়া র়্ািশক আিও েিশপ়াি কশি ফৈ়াি়া
প্রশয়ার্ন, গ্র়ামীণ ফেশে য়াাঁি়া রবপন্ন, ৈ়াাঁশেি র্নয আিও ফবরে েু রবধ়াি বযবস্থ়া কি়া প্রশয়ার্ন। রনযরৈি কী রবরচে পরিহ়াে!
প্রধ়ানমন্ত্রী হওয়াি পি ফয গ্র়ামীণ কমজেংস্থ়ান ফয়ার্ন়া রবষশয নশিন্দ্র ফম়ােী বশিরছশিন, কংশগ্রশেি ভ্র়ান্ত নীরৈি রনেজ েন
রহশেশবই আরম এই প্রকল্পটিশক ব়াাঁরচশয ি়ােশৈ চ়াই, ফেই কমজেংস্থ়ান ফয়ার্ন়াই আর্ ৈ়াাঁি িে়াকবচ হশযশছ।
র মরনট়াইশর্েশনি পশি অেং ঠিৈ ফেশে ক়ার্ হ়ারিশয য়াাঁি়া গ্র়াশম রেশি য়াশচ্ছন, ৈ়াাঁশেি অশনকই এই প্রকশল্প ক়ার্
ফপশয অন্তৈ ফেশযপশি আশছন। ফেয়াি কি়া ভ়াি, ফয েময ফবরেি ভ়া আরথজক েূ চকই েম়াশন কশম চশিশছ, ৈেন
কমজেংস্থ়ান ফয়ার্ন়া চিশছ িমিম কশি। ফকন, অরুণ ফর্টরিও েম্ভবৈ র়্াশনন।
অৈএব, ৈ়াাঁি বিৃৈ়ায র়্ান়া ফ ি কমজেংস্থ়ান ফয়ার্ন়াি বযযবি়াদ্দ ৩৮,৫০০ ফক়াটি ট়াক়া ফথশক ফবশ়ি এক ি়াশে ৪৮,০০০
ফক়াটি ট়াক়ায ফপৌাঁশছশছ। মূ িযবৃ রদ্ধি হ়াি ব়াে রেশিও এই বৃ রদ্ধ অশনকে়ারন মশন হশচ্ছ, যরেও েংেয, কৈট়া বি়াদ্দবৃ রদ্ধ
ব়াস্তশব হশযশছ, আি কৈট়া ৈ কশযক ম়াশে ফবশ়ি য়াওয়া েিশচি প্ররৈেিনম়াে ।
ফে বৃ রদ্ধি হ়াি আেশি য়াই ফহ়াক, বৃ রদ্ধ হশযশছ। হযশৈ়া প্রধ়ানমন্ত্রী এ ভ়াশবই ফমশন রনশিন, ৈ়াাঁি র মরনট়াইশর্েশনি
প্রকল্পটি ে়ারবজক ভ়াশব বযথজ হশযশছ। অথব়া ক়ািণ হযশৈ়া উত্তিপ্রশেশেি রনবজ়াচন। অথব়া, অশচ্ছ রেন ফযশহৈু এেনও এি
ন়া, হযশৈ়া কমজেংস্থ়ান ফয়ার্ন়াই একম়াে ভিে়া।
ব়াশর্ট ভ়াষশণ অথজমন্ত্রীশক ব়াি ব়াি মহ়াত্ম়া ়াাঁধীি ন়াম রনশৈ হি। এশকই বশি, ঠ্য়াি়াি ন়াম ব়াপুরর্!
িন্ডন স্কুি অব ইকনরমকে-এ অথজনীরৈি অধয়াপক

