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কাল া টাকা পূর্বর্ৎ 

মৈত্রীশ ঘটক 

 

েরকাডর নীডি অসনক ভাসেই েযর্থ হসি পাসর। নীডি ডহসেসে চৈৎকার, ডকন্তু রূপায়ণ করসি ডিসয় ককসেঙ্কাডরর একসশষ 

হসয়সে, এৈন েহু নীডি আসে। আোর, দারুণ রূপায়ণ হে, ডকন্তু নীডিটার ৈসযয ভােনাডচন্তার োপৈাত্র কনই, এৈন 

পডরকল্পনাও েযর্থ হসি োযয। ডকন্তু, এই দুই কিাসত্রর েযর্থিার কচসয়ও ৈারাত্মক েযর্থিা েম্ভে— কেখাসন নীডিও ভ্রান্ত, আর 

িার রূপায়ণও িসিাডযক খারাপ। এই রকৈ কেসত্র নীডি িার অভীষ্ট েসেয কপ ৌঁসোসি েযর্থ হয় কিা েসটই, পাশাপাডশ 

আরও অসনক েয়েডি ঘটসি র্াসক। কারণ, েে ডকেুই িখন অডনডিি, েে ডকেুই এসোসৈসো। নসরন্দ্র কৈাদীর 

ডিৈডনটাইসেশসনর নীডিটা এই কিাসত্রর। নীডি ডহসেসেও ভুে, রূপায়ণও ভয়ানক। 

নসরন্দ্র কৈাদী কে কাৈানটি দািসেন, িাসি োভ েড় কোর এককােীন— নিদ ডহসেসে কে কাসো টাকা ডেডভন্ন কোসকর 

হাসি (অর্ো, ডেনু্দসক, কিাষসকর নীসচ, কদওয়াসের ডভির, কেখাসন ভােসি ইসে কসর, কেখাসনই) রসয়সে, কৈাদীর 

কাৈাসনর কিাোয় এই দফায় কেগুসো নষ্ট হে। ডকন্তু, কে কিা অর্থ ৈন্ত্রসকর ডহসেে অনুোয়ীই কদসশর কৈাট অসঘাডষি 

আসয়র পাৌঁ চ-েয় শিাাংশ ৈাত্র।  কাসেই, েডদ ডিৈডনটাইসেশসনর েুফে েেসি শুযু এটুকুই হয়, িসে এই ৈুহূসিথ  কদসশর 

কৈাট কাসো অর্থনীডি ধ্বাংসের কাসেও নসরন্দ্র কৈাদীর কিাোটি কিৈন কােথকর নয়। িার ওপর, কাসো টাকা মিডর কিা 

কর্সৈ র্াকসে না। ডিৈডনটাইসেশন ডদসয় কর ফাৌঁ ডক কদওয়াও কেকাসনা োসে না, দুনীডিসিও রাশ টানা োসে না, 

অপরাসযও নয়। পুরসনা কনাসট কেৈন চেি, নিুন কনাসটও এগুসো কিৈনই চেসে। েডিয েেসি, নিুন কনাসটর কেযাসণ 

নিদ কাসো টাকার পডরৈাণ োা়ড়সিও পাসর। হাোর টাকার েদসে ২০০০ টাকার কনাসট রাখসে টাকা রাখসি অসনক কৈ 

োয়িা োিসে ডকনা! এোং, কে-আইডন টাকা ৈেুি করার হসরক ডফডকর খুে দ্রুি আডেষৃ্কি হসয় োসে েসেই অনুৈান। 

এই নীডির ‘েযয়’ কিখাডন, কেই ডহসেেটাও পাশাপাডশ কসষ রাখা ভাে। নিুন কনাট োপাসি কৈাট ১২,০০০ ককাটি টাকা 

খরচ হসে। কেটা োদ ডদসেও, ডিৈডনটাইসেশসনর যাক্কা ডেপুে। ১৯৩০-এর দশসকর ৈহাৈন্দার েৈয় ৈাডকথ ন কফিাসরে 

ডরোভথ  কদসশর টাকার কোিান ৩০% কডৈসয় ডদসয়ডেে। িাসি কফি-এর ডেপুে েৈাসোচনা হসয়ডেে। নসরন্দ্র কৈাদী 

িুসে ডনসয়সেন ভারসির কৈাট কনাসটর ৮৬ শিাাংশ। ৈহাৈন্দার েৈয়কার আসৈডরকার িুেনায় নিসদর কোিান ভারসি 

কের কেডশ কসৈসে। এখনও ভারসির োিীয় আসয়র ৪০ শিাাংশ আসে অোংিঠিি কেত্র কর্সক। কদসশর কৈাট 
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কৈথোংস্থাসনর ৮০ শিাাংশই হয় এই কেসত্র। অোংিঠিি কেসত্র প্রায় েমূ্পণথিই নিদ-ডনভথ র। স্বাযীনিার পর ককানও একটি 

েরকাডর নীডি ভারসির অোংিঠিি কেত্রসক এি েড় যাক্কা কদয়ডন। কেই যাক্কা কিাটা অর্থনীডিসিই েডড়সয় োসে। এর 

পাশাপাডশই রসয়সে েযাঙ্ক আর এটিএৈ-এ অন্তহীন হয়রাডন, েযাডঙ্কাং েযেস্থার ওপর মিডর হওয়া অেহ চাপ, কেশ কসয়কটি 

ৈৃিুযর ঘটনাও। 

ৈশা ৈারসি কাৈান দািার কৈােৈিৈ উদাহরণ ডহসেসে ডিৈডনটাইসেশন ভারসির ইডিহাসে কর্সক োসে। কেই ৈশা 

দুনীডির ৈযাসেডরয়া ো কিডি েড়ায়, কেটা কৈসন ডনসেও েডিয। িার ককােযাসটরাে িযাসৈে ডেপুে। ডিৈডনটাইসেশন 

একটা ভুে নীডি, ডেনু্দৈাত্র পডরকল্পনা োড়া় া িার রূপায়ণ হে। নীডিটি িার কঘাডষি েসেযর কাোকাডেও কপ ৌঁসোসে না। 

ডকন্তু কদসশর অর্থননডিক েযেস্থাসক অসহিুক ডেপন্ন করা হে।  

 


