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ভারচ্ছের সিযপ্রাক্তন ৈুখ্য অর্থননদেক উপচ্ছিষ্টা অরদিন্দ সুব্রৈদনয়ানচ্ছক সম্প্রদে প্রশ্ন করা হচ্ছয়দিল, ২০১৪-১৫ 

সাচ্ছলর ইচ্ছকানদৈক সাচ্ছভথ-র উচ্ছ্বদসে আর আশািািী সুরটা িেথৈান শশষ অর্থিচ্ছষথর সাচ্ছভথ-চ্ছে এচ্ছস এৈন রূঢ় 

িাস্তিিাণীচ্ছে পর্থিদসে হল শকন। োাঁর সংদিপ্ত উত্তর দিল, “এরকৈ হয়”। 

দকন্তু হলটা কী? 

নচ্ছরন্দ্র শৈািী িৈোয় এচ্ছসদিচ্ছলন অর্থননদেক দিকাচ্ছশর নিরু্গ আনার প্রদেশ্রুদেচ্ছে ভর কচ্ছর। একটা উন্নয়নশীল 
শিশ, র্ার শৈাট জনসংখ্যার অচ্ছধথচ্ছকরও শিদশ ২৮-এর কৈ িয়সী, োচ্ছির আশা-আকাংিা খু্ি স্পষ্ট ভাচ্ছি 

প্রদেফদলে হচ্ছয়দিল শৈািীর ২০১৪ সাচ্ছলর শলাগাচ্ছন – “সিকা সার্, সিকা দিকাশ”। ইউদপএ-র শৈয়াচ্ছি শিচ্ছশর 

অর্থননদেক অগ্রগদের হাচ্ছর ভাাঁটা পড়া দঘচ্ছর হোশা, এিং জনৈানচ্ছস শিচ্ছশর শীচ্ছষথ শদক্তশালী শনেৃচ্ছের অভািচ্ছিাধ 

মেদর হওয়া – এই িুইচ্ছয়র দিকল্প দহচ্ছসচ্ছি নচ্ছরন্দ্র শৈািীর ৈচ্ছধয এক ৈুশদকল-আসান প্রিল-পরাক্রৈী শনো আর 

োাঁর 'গুজরাট ৈচ্ছেচ্ছল'র ৈচ্ছধয এক স্বচ্ছের অৈরািেীর আভাস শপচ্ছয়দিচ্ছলন শভাটাররা। আৈরা র্ারা ের্য ও 

পদরসংখ্যান দিচ্ছয় গুজরাট ৈচ্ছেল দনচ্ছয় প্রচার আর িাস্তচ্ছির ৈচ্ছধয একটা দিশাল ফারাক আচ্ছি শসটা শিদখ্চ্ছয়দিলাৈ, 

োচ্ছির কর্া রাজননদেকভাচ্ছি পিপােিুষ্ট িা অদপ্রয় সেয িচ্ছল অগ্রাহয করা হয় ।1 আসচ্ছল ভারচ্ছের কচ্ছপথাচ্ছরট 

িুদনয়া, দশদিে ৈধযদিত্ত শেদণ, এৈন দক আপাৈর জনসাধারচ্ছণর একদট অংশ িড়ই অনধর্থ হচ্ছয় পচ্ছড়দিচ্ছলন 

ভারচ্ছের অর্থনীদে, রাজনীদে, ও সাদিথক পদরচ্ছিশ দনচ্ছয় । শনহরু জৈানার িাৈ-চ্ছঘাঁষা রাজননদেক ও অর্থননদেক 

অিস্থাচ্ছন আস্থা হাদরচ্ছয় এক ধাক্কায় উন্নে শিশগুচ্ছলার সাচ্ছর্ টক্কর শিিার স্বচ্ছে দিচ্ছভার হচ্ছয় োাঁরা ৈচ্ছন করচ্ছলন 

একজন শদক্তশালী শনোর প্রচ্ছয়াজন দর্দন রাোরাদে ভারেচ্ছক চীন িাদনচ্ছয় শিচ্ছিন ।  দকন্তু প্রচার আর িাস্তি 

শো সমূ্পণথ আলািা িযাপার ।    

২০১৯ শলাকসভা দনিথাচন র্ে এদগচ্ছয় আসচ্ছি, 'আচ্ছে দিন' শব্দিন্ধটা আর শেৈন আচ্ছলাচনায় উচ্ছে আসচ্ছি না, 

'গুজরাট ৈচ্ছেল', 'শৈািীন দৈক্স '-ও না। আদর্থক িৃদির হার িুই অচ্ছে শপৌঁিচ্ছনা িা অর্থননদেক দিক শর্চ্ছক দচনচ্ছক 

শটক্কা শিওয়ার িাদিগুচ্ছলা দনচ্ছয় শো আচ্ছরাই দকিু িলার শনই । সরকারী পদরসংখ্যাচ্ছন র্চ্ছর্ে ৈশলা শফাড়ন 

দিচ্ছয়ও অর্থননদেক দনশ্চলোর িাদস গন্ধ চাপা পড়চ্ছি না । একদিচ্ছক ধষথণ, খু্ন, িাঙ্গা, গণপ্রহাচ্ছর হেযা আর 

অনযদিচ্ছক উগ্র দহনু্দেিাচ্ছির উচ্চদকে হুোর আর দিচ্ছভচ্ছির রাজনীদেচ্ছে জােীয় সংহদে শেদেন্ন প্রায় -- 

এৈোিস্থায় শৈািীর 'দিকাচ্ছশ'র িাৈাৈা ফাটা ঢাচ্ছকর ৈে শশানাচ্ছে ।    

ইন্টারনযাশনাল ৈাচ্ছনটদর ফান্ড িা আইএৈএফ শর্চ্ছক প্রকাদশে ভদিষযচ্ছের িৃদির হাচ্ছরর পূিথাভাস র্দি শিখ্া র্ায়, 

২০১১ ও ২০১২ সাচ্ছল িাাঁদড়চ্ছয় োরা ২০১৬ ও ২০১৭ সাচ্ছলর জনয িৃদির হাচ্ছরর শর্ পূিথাভাস দিচ্ছয়দিল, িাস্তচ্ছি 



শসই হার অচ্ছনকটা কৈ হচ্ছয় িাাঁড়ায় ।2  োচ্ছির সিচ্ছচচ্ছয় সাম্প্রদেক দরচ্ছপাচ্ছটথ গে িিচ্ছর শিওয়া পূিথাভাসও 

সংচ্ছশাধন কচ্ছর খ্াদনক নাৈাচ্ছনা হয় । আিার এদিচ্ছক আচ্ছগর জৈানার সাচ্ছর্ শৈািীর জৈানায় ভারেীয় অর্থনীদের 

হাল েুলনা করার উপায় এে দিন দিল না, কারণ ২০১৪ সাচ্ছল নেুন সরকার আসার পচ্ছর পচ্ছরই শসন্ট্রাল 

স্ট্যাদটদস্ট্কাল অগথানাইচ্ছজশন (দসএসও) ভারচ্ছের জােীয় আয় ৈাপার শিস ইয়ার িা দভদত্ত িত্সর হোত্ ২০০৪-

০৫ শর্চ্ছক িিচ্ছল ২০১১-১২ কচ্ছর শিয়। শিস ইয়ার িরকার হয় আয়িৃদির হারচ্ছক ৈূলযিৃদির প্রভািৈুক্ত করার 

জচ্ছনয – শগাড়ার দিচ্ছকর শকান িিচ্ছরর ৈূলয-সূচক দিচ্ছয় পচ্ছরর িিরগুচ্ছলার আয়চ্ছক ৈাপচ্ছল ৈূলযিৃদির প্রভাি 

সদরচ্ছয় িাস্তচ্ছি কেটা আয় শিচ্ছড়চ্ছি শিাঝা র্ায় । এৈদনচ্ছে শিস ইয়ার পাল্টাচ্ছল অসুদিচ্ছধ শনই, র্দি আচ্ছগ ও 

পচ্ছরর সি িিচ্ছরর পদরসংখ্যান োর দনদরচ্ছখ্ শপশ করা হয় । দকন্তু, এই নেুন শিস ইয়াচ্ছরর দনদরচ্ছখ্ ২০১১-১২ 

সাচ্ছলর আচ্ছগর িিরগুচ্ছলার পদরসংখ্যান নেুন কচ্ছর শপশ করা হয়দন, আিার ২০১১-১২ সাচ্ছলর পচ্ছরর 

পদরসংখ্যানও পুরচ্ছনা শিস ইয়াচ্ছরর (২০০৪-০৫) দনদরচ্ছখ্ শফলা হয়দন। োর ফল হচ্ছয়দিল এই শর্ ২০১১-১২ 

সাচ্ছলর আচ্ছগর আর পচ্ছরর িিরগুচ্ছলার আয়িৃদির হাচ্ছরর ৈচ্ছধয দেক কচ্ছর  েুলনা করা অসম্ভি হচ্ছয় িাাঁদড়চ্ছয়দিল।   

দসএসও-র একদট সাি-কদৈদট সম্প্রদে শর্ পদরসংখ্যান প্রকাশ কচ্ছরচ্ছি, োচ্ছে নেুন দহচ্ছসচ্ছি দিগে িিরগুদলর 

আদর্থক পদরসংখ্যান পাওয়া র্াচ্ছে এ িার। েচ্ছি, এই পদরসংখ্যান সরকার ৈানচ্ছি দক না, রীদেৈে সংশয় ো 

দনচ্ছয়। পদরসংখ্যান র্া িলচ্ছি, শসটা নচ্ছরন্দ্র শৈািীর পচ্ছি সুখ্ির নয়। শিখ্া র্াচ্ছে, ইউদপএ-র শৈাট িশ িিচ্ছরর 

শাসন কাচ্ছল গড় আদর্থক িৃদির হার িিচ্ছর ৮.১ শোংশ। আর, শৈািী সরকাচ্ছরর শিচ্ছত্র শসই হার ৭.৩%। 

এৈনদক, দিেীয় ইউদপএ-র আৈচ্ছল, র্খ্ন নাদক শকন্দ্রীয় সরকার নীদেপঙু্গচ্ছে ভুগদিল, িিচ্ছর গড় িৃদির হার দিল 

৭.৪%। শৈািী জৈানার শচচ্ছয় সাৈানয হচ্ছলও শিদশ।  োহচ্ছল ‘অচ্ছে দিন’ শকার্ায় শগল? এৈনদক, শর্ িাজচ্ছপয়ী 

আৈচ্ছলর িৃদির হার দনচ্ছয় সৃ্মদেচ্ছৈিুরোর শশষ শনই— ৈনচ্ছৈাহন দসংহ িৈোয় এচ্ছস শর্ িৃদির সিথনাশ 

কচ্ছরদিচ্ছলন িচ্ছল প্রচার— শসই আৈচ্ছল িৃদির িাত্সদরক গড় হার দিল ৫.৮%।  

িৃদির হাচ্ছরর এই শ্লর্গদে দনচ্ছয় ভাচ্ছগযর দিচ্ছক আঙুল েুলচ্ছল দকন্তু দচাঁচ্ছড় দভজচ্ছি না । দিেীয় ইউদপএ-এর শশষ 

িিরগুদলর সচ্ছঙ্গ (২০১১-২০১৪) র্দি েুলনা করা র্ায়, ২০১৪ শর্চ্ছক ২০১৭ সাচ্ছলর ৈচ্ছধয সারা দিচ্ছে আদর্থক 

িৃদির হার সাদিথক ভাচ্ছি দকিুটা হচ্ছলও শিচ্ছড়চ্ছি । দিেীয় ইউদপএ-র আৈচ্ছল, র্খ্ন ভারচ্ছে আদর্থক িৃদির হার 

েুলনায় কৈ দিল, েখ্ন শগাটা িুদনয়ার গড় িৃদির হাচ্ছরর শচচ্ছয় ভারচ্ছে আদর্থক িৃদির হার ৫.২৬ শোংশ-দিনু্দ 

শিদশ দিল, র্া শৈািীর আৈচ্ছল কচ্ছৈ হচ্ছয়চ্ছি ৪.৪৮ শোংশ-দিনু্দ । আন্তজথাদেক িাজাচ্ছর শেচ্ছলর িাৈ অচ্ছনকটা 

পচ্ছড়চ্ছি ৈনচ্ছৈাহন দসংহ জৈানার েুলনায়, ফচ্ছল সরকাচ্ছরর ঘচ্ছর কর রাজস্ব শিচ্ছড়চ্ছি অচ্ছনকটাই; আর কৃদষচ্ছিচ্ছত্রও 

খ্রা িা িনযার ৈে শকান প্রাকৃদেক দিপর্থয়জদনে উত্পািচ্ছন ঘাটদে হয়দন, র্া খ্ািযাভাি আর ৈূলযস্ফীদের কারণ 

হচ্ছে পারে ।  িৃদি ও সংস্কাচ্ছরর িৃদষ্টভদঙ্গ শর্চ্ছক অনুকূল হাওয়া র্াকা সচ্ছেও, শনাটিদন্দ এিং দজএসদট  রূপায়চ্ছণ 

চূড়ান্ত দিশৃঙ্খলা শিচ্ছশর আদর্থক িৃদির হার অন্তে এক শোংশ দিনু্দ কদৈচ্ছয় এচ্ছনচ্ছি । আর এই দহচ্ছসিটাও 

কদৈচ্ছয় ধরা; কারণ অসংগদেে শিচ্ছত্র এই নীদেগুচ্ছলার প্রভাি কেটা গভীর ভাচ্ছি পচ্ছড়চ্ছি োর প্রকৃে িদি জােীয় 

আচ্ছয়র সরকাদর পদরসংখ্যাচ্ছন ধরা পড়া কার্থে অসম্ভি।   



২  

িীঘথচ্ছৈয়ািী অর্থননদেক উন্নয়চ্ছনর জচ্ছনয অর্থননদেক িৃদি আিশযক কারণ িৃদি শর্চ্ছক হয় কৈথসংস্থান এিং ৈজুদরর 

হাচ্ছরর িৃদি, আর িদধথে জােীয় আচ্ছয়র শর্চ্ছক শর্ কররাজচ্ছস্বর িৃদি হয় োর শর্চ্ছক পদরকাোচ্ছৈা, সাৈাদজক 

শিচ্ছত্র ও কলযাণৈূলক খ্াচ্ছে দিদনচ্ছয়াচ্ছগর অর্থসৈাগৈ হয়।  তাই আদর্থক িৃদির হার হচ্ছলা আচ্ছে দিন ৈাপার 

প্রর্ৈ ধাপ । দকন্তু শুধুৈাত্র আদর্থক িৃদির হাচ্ছরর ৈন্দগদে শর্চ্ছক এই ক’িিচ্ছর শিচ্ছশর িদরদ্র জনসংখ্যার 

জীিনর্াত্রার ৈান দক হচ্ছয়চ্ছি োর সমূ্পণথ ৈদলন িদিটা পুচ্ছরাপুদর উচ্ছে আচ্ছস না। শিচ্ছশর সাধারণ ৈানুষ দেক 

কেটা অর্থননদেক সৈসযার দভের দিচ্ছয় র্াচ্ছেন োর সদেক দচত্রটা দেকৈে ফুচ্ছট ওচ্ছে  না। অক্সফযাৈ –এর 

সাম্প্রদেক একদট দরচ্ছপাটথ িলচ্ছি, গে িির ভারচ্ছের জনসংখ্যার ধনীেৈ ১% ৈানুষ জােীয় সম্পচ্ছির শৈাট িৃদির 

৭৩% করায়ত্ত কচ্ছরচ্ছি, শর্খ্াচ্ছন জনসংখ্যার িদরদ্রেৈ অংচ্ছশর ভাগ হচ্ছলা ৈাত্র ১%।3 শকাম্পাদনর ৈুনাফার ভাগ 

শিদশ শপচ্ছে শগচ্ছল শর্ৈন পুাঁদজর ৈাদলকানা শিশ হচ্ছে হয়, শসই রকৈ আচ্ছগ শর্চ্ছকই পর্থাপ্ত পদরৈাণ সম্পি ও 

পুাঁদজ না র্াকচ্ছল অর্থননদেক িৃদির হার আপনার জীিনর্াত্রার ৈাচ্ছন শেৈন শকানও উন্নদে আনচ্ছি না । কথাটা 
খু্ি শসাজা – চূড়ান্ত অসৈ একটা অর্থনীদেচ্ছে আদর্থক িৃদির িীর কখ্নওই দপদিচ্ছয় পড়া জনগচ্ছণর হাচ্ছে পর্থাপ্ত 

পদরৈাচ্ছণ চুাঁইচ্ছয় পচ্ছড় না। োর প্রৈাণ শো কৈথসংস্থান আর ৈজুদরিৃদির হার আর শশয়ার িাজাচ্ছর শসনচ্ছসচ্ছক্সর 

িৃদির হার েুলনা করচ্ছলই পদরষ্কার শিাঝা র্াচ্ছি ।   

লুকাস শাঁচ্ছেল-এর সচ্ছঙ্গ রু্গ্ম ভাচ্ছি শলখ্া একদট সাম্প্রদেক দনিচ্ছন্ধ Capital in the 21st Century িইদটর 
শলখ্ক প্রখ্যাে ফরাসী অর্থনীদেদিি শোৈা দপচ্ছকদট নজর দিচ্ছয়চ্ছিন ভারচ্ছে সম্পচ্ছির অসাচ্ছৈযর দিচ্ছক । 4 

আয়কর সংক্রান্ত েচ্ছর্যর সচ্ছঙ্গ গৃহদভদত্তক সৈীিা আর জােীয় েহদিচ্ছলর খ্দেয়ান দৈদলচ্ছয়, ১৯২২ সাচ্ছল দব্রদটশ 

ঔপদনচ্ছিদশক সরকাচ্ছরর আয়কর চালু করার সৈয় শর্চ্ছক শুরু কচ্ছর ২০১৪ সাল পর্থন্ত শিচ্ছশর আয়গে অসাচ্ছৈযর 

সালোৈাদৈ মেদর কচ্ছরচ্ছিন দপচ্ছকদট ও শাঁচ্ছেল ।  পদরৈাপ-সংক্রান্ত প্রশ্নগুদলচ্ছক সদরচ্ছয় রাখ্চ্ছল এই সৈীিা শর্চ্ছক 
ৈূল শর্ দসিান্তদটচ্ছে োাঁরা শপৌঁিচ্ছেন ো হল এই : জােীয় আচ্ছয় অদে-দিত্তিানচ্ছির ভাগ ১৯৩০ শর্চ্ছক ১৯৭০ 

সাচ্ছলর ৈচ্ছধয টানা নীচ্ছচর দিচ্ছক শগচ্ছি, আদশর িশচ্ছকর শগাড়ার দিক শর্চ্ছক শফর িাড়চ্ছে শুরু কচ্ছরচ্ছি, এিং 

২০১৪ সাচ্ছল অর্থাত্ োাঁচ্ছির সৈীিার শশষ িিচ্ছর এচ্ছকিাচ্ছর শরকেথ উচ্চোয় এচ্ছস শপৌঁচ্ছিচ্ছি। অনযদিচ্ছক জনসংখ্যার 

হেিদরদ্র অংশ অর্িা িণ্টচ্ছনর ৈাপকাদেচ্ছে র্াাঁরা ৈাঝাৈাদঝ পড়চ্ছিন এই িুই শেণীর শিচ্ছত্র একই সৈয়কাচ্ছলর 

ৈচ্ছধয ঘচ্ছটচ্ছি দেক উচ্ছল্টাটা।  

এ িার, জােীয় আচ্ছয়র িৃদি হয় ৈূলে ৈজুদর ও শিেন এিং (স্থাির িা অস্থাির) সম্পচ্ছির শর্চ্ছক আয় িৃদি 

শপচ্ছল। জােীয় আচ্ছয়র িৃদির শর্ সুফল োচ্ছক আরও সুষৈ ভাচ্ছি িণ্টন করচ্ছে হচ্ছল েদৈকচ্ছেণীর আচ্ছয়র িৃদির 

হার উাঁচু র্াকচ্ছে হচ্ছি। ভারচ্ছের ৈে েৈ-উিৃত্ত শিচ্ছশ শসটা হওয়া কদেন। েদৈক আচ্ছয়র িৃদির হার সদেক ভাচ্ছি 

পদরৈাপ করা ৈুশদকল, েচ্ছি একাদধক দরচ্ছপাচ্ছটথ ইদঙ্গে শর্ িাস্তচ্ছি এ শিচ্ছশ ৈজুদর িৃদির হার জােীয় আচ্ছয়র 

িৃদির হাচ্ছরর শর্চ্ছক কৈ, এৈনদক সংগদেে শিসরকারী শিচ্ছত্রও । কৃষি তথা অসংগদেে শিচ্ছত্রর ৈজুদর এিং 
শিেচ্ছনর িৃদির অিস্থা কী রকৈ হচ্ছে পাচ্ছর শসটা শো শিাঝাই র্াচ্ছে।  



অর্থাত্, অর্থনীদের িৃদির হাচ্ছরর শর্ ৈন্দার কর্া িচ্ছল এ িিচ্ছরর ইচ্ছকানদৈক সাচ্ছভথ দরচ্ছপাটথ শুরু হচ্ছে, ো আপাে 

ভাচ্ছি শিচ্ছশর জনসংখ্যার শর্ অংশদট িদরদ্র নয় োচ্ছির আয় িৃদিচ্ছে ৈন্দার কর্াই িচ্ছল শুধু; িদরদ্র জনসংখ্যার 

জীিনর্াপচ্ছনর ৈান কেটা পড়চ্ছি িা শকার্ায় র্ৈচ্ছক আচ্ছি োর প্রদেফলন আচ্ছিৌ ঘটায় না। ২০১৯ সাচ্ছলর 

জােীয় দনিথাচচ্ছনর এক িির আচ্ছগ শৈািী সরকারচ্ছক এই দনৈথৈ অর্থননদেক িাস্তিদটর ৈুচ্ছখ্াৈুদখ্ হচ্ছে হচ্ছে ।  
োই এিিচ্ছরর িাচ্ছজচ্ছট স্বাস্থয ও অনযানয দকিু কলযাণৈূলক খ্াচ্ছে সরকার িযয় িাদড়চ্ছয়চ্ছি । একক আদর্থক-

সংস্কারপন্থীরা ‘জনচ্ছৈাদহনী নীদে’ িচ্ছল উদড়চ্ছয় দিচ্ছলও, শিচ্ছশর িৃহত্তর জনসংখ্যাচ্ছক িীঘথচ্ছৈয়াচ্ছি সুদিচ্ছনর জনয 

মধর্থ ধচ্ছর অচ্ছপিা করার দনিান শিওয়াটা না রাজননদেক ভাচ্ছি িুদিগ্রাহয, আর না নযায়দিচাচ্ছরর দনদক্তচ্ছে স্বীকার্থ।  

গণেচ্ছে একটা ৈানুষ ৈাচ্ছন একটা শভাট, দকন্তু অর্থনীদের আদঙ্গনায় এক জন ৈানুচ্ছষর প্রভাি িা প্রদেপদত্ত দনভথর 

কচ্ছর োর সম্পচ্ছির পদরৈাচ্ছণর উপর। দিত্তশালীচ্ছির ক্রয়িৈোর উপর দভদত্ত কচ্ছরই দনধথাদরে হয় শিচ্ছশ শকান 

শকান পণয উত্পািন হচ্ছি। আর শিচ্ছশ শকান শকান নীদে গৃহীে হচ্ছে ো অচ্ছনকাংচ্ছশই দনভথর কচ্ছর দিত্তিান 

শগাষ্ঠীগুদল দনচ্ছজচ্ছির সুচ্ছর্াগ-সুদিধার জনয েিদির করচ্ছে কেটা পারিশথী োর উপর। জনচ্ছৈাদহনী িচ্ছক পচ্ছড় 

নীদে দনধথারণ িীঘথচ্ছৈয়াচ্ছি িদেকর হচ্ছয় উেচ্ছে পাচ্ছর, শসটা দেক। শর্ৈন, প্রদেদট দনিথাচচ্ছনর আচ্ছগ আচ্ছগ ঝুদল 

উজাড় কচ্ছর খ্রচ করা আর উিার হাচ্ছে ঋণ শিওয়া িুচ্ছটাচ্ছেই সরকাচ্ছরর লাভ আচ্ছি। োর ৈাশুল গুনচ্ছে হয় 

পচ্ছর, ৈুদ্রাস্ফীদের ৈাধযচ্ছৈ। দকন্তু অনযদিচ্ছক, ধনীচ্ছির আরও আরও পাইচ্ছয় শিওয়ার নীদে, র্াচ্ছক শপাশাদক ভাষায় 

‘elite capture’ িলা হচ্ছয় র্াচ্ছক, শসটাও অেযন্ত সৈসযাজনক। দনিথাচচ্ছনর সৈয় রাজননদেক িলগুদলর প্রচাচ্ছরর 

খ্রচ শর্ পচ্ছর্ ওচ্ছে, শসদটই হল সরকার গেন হিার পর  নীদে দনধথারচ্ছণর উপর দিত্তশালীচ্ছির এৈন িাড়ািাদড় 

রকচ্ছৈর দনয়েণ র্াকার ৈূল কারণ। শসদভংস্ অযাকাউচ্ছন্টর সুি িা শিেচ্ছনর উপর কর িসচ্ছি, অর্চ িড় পুাঁদজর 

ৈুনাফায় কর িাড় শিওয়া হচ্ছে, এৈন মিপরীচ্ছেযর িযাখ্যা আর কীই িা হচ্ছে পাচ্ছর? িৃহত্ পুাঁদজর সংস্থাগুদলচ্ছক 

নানা খ্াচ্ছে কর িাচ্ছড়র সুদিধা দিচ্ছয় শিাট িযিসাগুদলর ঘাচ্ছড় প্রকৃে অচ্ছর্থ েুলনাৈূলক ভাচ্ছি অচ্ছনক শিদশ কচ্ছরর 

হার চাদপচ্ছয় শিওয়ার নীদের িযাখ্যাই িা কী? শৈাট কর্া, দিচ্ছত্তর উপর সরাসদর কর চাপাচ্ছে সরকাচ্ছরর এে 

শিানাচ্ছৈানার দপিচ্ছন রু্দক্তটা কী? 

সরকাচ্ছরর কাজকচ্ছৈথর দপিচ্ছন দনদহে উচ্ছেশযগুদলচ্ছক ‘জনচ্ছৈাদহনী’ িচ্ছল উদড়চ্ছয় দিচ্ছল আসচ্ছল ৈূল সৈসযাটাচ্ছকই 

অগ্রাহয করা হয়। শর্ শকানও গণেচ্ছেই রাজননদেক িাধযিাধকো নীদে দনধথারণ প্রদক্রয়ার সচ্ছঙ্গ অঙ্গাঙ্গীভাচ্ছি 

জদড়চ্ছয় র্াচ্ছক। দকন্তু ৈূল প্রশ্নটা হল, এ শো নেুন শিােচ্ছল পুরচ্ছনা ৈিয (িা, শগাৈূত্র) - োহচ্ছল শৈািী নেুন দক 

করচ্ছলন ?   

৩  

এক নাৈজািা রাজনীদেক একিার িচ্ছলদিচ্ছলন, প্রচার পচ্ছিয চচ্ছল, দকন্তু প্রশাসন চচ্ছল গচ্ছিয। সংসচ্ছি দিপুল 

সংখ্যাগদরষ্ঠো এিং োর সচ্ছঙ্গ সারা শিচ্ছশর আকাশচ্ছিাাঁয়া প্রেযাশা পূরণ করা শৈািী সরকাচ্ছরর সাৈচ্ছন িরািরই 

িড় চযাচ্ছলঞ্জ দিল। োিাড়া, শর্ শকানও আদর্থক সংস্কার রূপায়চ্ছণর শিচ্ছত্রই এক িল সুদিধা পায় এিং আচ্ছরক 

িল অসুদিধায় পচ্ছড়, ফচ্ছল দকিু অংচ্ছশর ৈচ্ছধয হোশা মেদর হওয়াটাও একরকৈ অিশযম্ভািী। ষকন্তু 



পষিসংখ্যাকেি কড়া গকযয যে ছষিটা উকে আসকছ, ো আদর্থক সংস্কাচ্ছরর প্রদেশ্রুদেচ্ছে িৈোয় আসা 

শকানও সরকাচ্ছরর পচ্ছি একটু শিদশই হোশািযঞ্জক।  

লাইচ্ছসন্স-কচ্ছন্ট্রাল রাচ্ছজর শর্ সি অিদশষ্টাংশ আজও আৈাচ্ছির অর্থননদেক িযিস্থার ঘাচ্ছড় ভূচ্ছের ৈে শচচ্ছপ িচ্ছস 

আচ্ছি, শসগুচ্ছলাচ্ছক শঝচ্ছড় শফলচ্ছে দকিু কড়া দসিান্ত খু্িই সৈচ্ছয়াপচ্ছর্াগী হে। এচ্ছিচ্ছত্র দকন্তু প্ল্যাদনং কদৈশচ্ছনর 

নাৈ পালচ্ছট নীদে আচ্ছয়াগ রাখ্া িাড়া আর শকানও রকৈ রাজননদেক সদিোর দচহ্নৈাত্র শিখ্ায়দন সরকার।  

সরকাচ্ছরর অপরাধ দিদিধ। কাজ না করার, এিং কাজ করার। 

প্রর্চ্ছৈ, কাজ না করা। সংস্কাচ্ছরর দিক শর্চ্ছক শিখ্চ্ছল, একদটও িড়সড় অপিযয়ী নীদের সংস্কার (চ্ছর্ৈন জ্বালাদন 

ও সার সহ এৈন সি ভেুথদক র্াচ্ছে ৈূলে লাভিান হন অচ্ছপিাকৃেভাচ্ছি দিত্তিান শেণী িা শপচ্ছটায়া কচ্ছপথাচ্ছরটচ্ছির 

জচ্ছলর িচ্ছর জদৈ িা লাইচ্ছসন্স শিওয়া), িা প্রশাসদনক লালদফোর ফাাঁস আলগা করা অর্িা উত্পািচ্ছনর জনয 

গুরুেপূণথ শকানও উপািাচ্ছনর িাজার সংক্রান্ত নীদের সংস্কার (চ্ছর্ৈন জদৈ অদধগ্রহণ িা েদৈক আইচ্ছনর জদটলো 

কৈাচ্ছনা) শকানটাই এই সরকার কচ্ছর উেচ্ছে পাচ্ছরদন। দিলদিকরচ্ছণর সৈসযাটাই ধরা র্াক। গে জুচ্ছন শকন্দ্রীয় 

ৈদেসভায় প্রস্তাি পাশ হচ্ছয় শগচ্ছলও এয়ার ইদন্ডয়ার শশয়ার দিদক্র এখ্নও িূর অস্ত; নানা সংিাি সংস্থার দরচ্ছপাচ্ছটথ 

িলা হচ্ছে, “সরকার চায় না এয়ার ইদন্ডয়া কৈথীচ্ছির চাকদর চচ্ছল র্াক।” জনসৈচ্ছি প্রধানৈেীর শর্ শচহারাটা 

েুচ্ছল ধরা হয় – ৈাগথাচ্ছরট র্যাচার-দল কুয়ান ইউ-চ্ছেং দজয়াওদপং ধাাঁচ্ছচর িৃঢ়চ্ছচো, িদলষ্ঠ, প্রচ্ছয়াজচ্ছন কচ্ছোর দসিান্ত 

দনচ্ছে দপিপা হননা এৈন একজন শনো – োর সচ্ছঙ্গ এই দসিান্তহীনো শৈাচ্ছটই খ্াপ খ্ায় না। 

দিেীয়ে, অগ্রপশ্চাত্ দিচ্ছিচনা না কচ্ছর দকিু কাজ করা। দিৈুদ্রাকরণ এিং দজএসদটর ৈে নীদেগুদলচ্ছক েদড়ঘদড় 

িহাল কচ্ছর শিওয়ার ফচ্ছল শর্ সিথগ্রাসী অদনশ্চয়ো আর দিশৃঙ্খলা শিখ্া শিয় ো সরকাচ্ছরর ৈুখ্ পুদড়চ্ছয়চ্ছি; 

দিচ্ছশষে োচ্ছির সংস্কার-ভািনার শর্ অনযেৈ স্তম্ভ, শসই ‘কাচ্ছলা টাকা’ দফদরচ্ছয় আনার প্রদেশ্রুদে দনচ্ছয়ই জনৈানচ্ছস 

ভাচ্ছলা রকৈ উচ্ছিগ আর অদিোচ্ছসর জন্ম হচ্ছয়চ্ছি। ভারচ্ছের দিদনচ্ছয়াচ্ছগর হার ২০১১-১২ সাচ্ছলর ৩৯% শর্চ্ছক 

২০১৫-১৬ সাচ্ছল ৩৩%-এ শনচ্ছৈ আসার দপিচ্ছন দনিঃসচ্ছন্দচ্ছহ এই উচ্ছিচ্ছগর ভূদৈকা রচ্ছয়চ্ছি। িুনথীদে হটাচ্ছনা খু্িই 

ৈহত্ উচ্ছেশয সচ্ছন্দহ শনই, দকন্তু ভারচ্ছের ৈে দিশাল শিচ্ছশ আদর্থক সংস্কাচ্ছরর দভদত্ত শুধু শসইটুকুই হচ্ছে পাচ্ছর 

না। আর ো র্দি হেও , োর জচ্ছনয ৈশা ৈারচ্ছে কাৈান িাগার ৈে অপদরণাৈিশথী দিৈুদ্রাকরণ নীদে সনিথি 

ভাচ্ছি িযর্থ হচ্ছে িাধয দিল - সাম্প্রদেক দরজাভথ িযাচ্ছের দরচ্ছপাটথ অনুর্ায়ী প্রায় সি কাচ্ছলা টাকাই আিার িযাদেং 

িযিস্থার “ঘচ্ছর” দফচ্ছরচ্ছি।   

আধার প্রকল্প শর্ভাচ্ছি প্রায় সাৈদরক কায়িায় জনগচ্ছণর ঘাচ্ছড় চাদপচ্ছয় শিওয়া হচ্ছে োর সচ্ছঙ্গ এই িযাপারটার 

একটা শর্াগসূত্র আচ্ছি। সরকার শিচ্ছশর জনকলযাণ শর্াজনাগুদলচ্ছে িুনথীদে এিং অপচয় রুখ্চ্ছে চাইচ্ছি, ভাচ্ছলা 

কর্া। দকন্তু োর দিদনৈচ্ছয় ইউআইদে-চ্ছে প্ররু্দক্তগে সৈসযার শিাহাই দিচ্ছয় র্দি শিচ্ছশর সিচ্ছচচ্ছয় িুিথল ও প্রাদন্তক 

ৈানুষচ্ছিরচ্ছক র যাশন এিং শপনশন েুলচ্ছে িাধা শিওয়া হয়, শসটা শো শকানওৈচ্ছেই গ্রহণচ্ছর্াগয নয়। এৈদনচ্ছেই 
সৈাচ্ছজর প্রান্তভাচ্ছগ শকানওৈচ্ছে দটাঁচ্ছক আচ্ছিন র্াাঁরা, আধার োাঁচ্ছির কাচ্ছি ৈরার উপর খ্াাঁড়ার ঘা হচ্ছয় উচ্ছেচ্ছি। 



আৈাচ্ছির প্রশাসদনক পদরকাোচ্ছৈার শর্ শিহাল িশা, োচ্ছে কচ্ছর সিাইচ্ছক, এৈনদক র্াাঁরা শকানও সরকাদর সুদিধা 

পাচ্ছেন না োাঁচ্ছিরও এক ধাক্কায় আধাচ্ছরর অধীচ্ছন দনচ্ছয় আসার দসিান্ত শকানওৈচ্ছেই রু্দক্তগ্রাহয নয়। জন-ধন 

শর্াজনার িযাে অযাকাউচ্ছন্টর সংখ্যা িৃদিচ্ছেও শসই একই গা-চ্ছজায়াদর কায়িার প্রদেফলন; এচ্ছির ৈচ্ছধয িহু 

অযাকাউচ্ছন্টই িযাচ্ছলন্স ১ টাকা, শুধুৈাত্র নচ্ছৈা নচ্ছৈা কচ্ছর ‘দজচ্ছরা িযাচ্ছলন্স’ েকৈাদট ঘুদচচ্ছয় দনচ্ছয় সরকাদর লিযৈাত্রার 

দহচ্ছসি শৈলাচ্ছনা িাড়া এচ্ছির আর শকানও কাজ শনই।  

নেুন প্রস্তাদিে স্বাস্থয দিৈা শর্াজনাদট এর আচ্ছগ ‘রাষ্ট্রীয় স্বাস্থয দিৈা শর্াজনা’র (RSBY) িযর্থো শর্চ্ছক শকানও 

দশিাই শনয়দন িচ্ছলই ৈচ্ছন হচ্ছে। আর োিাড়া শর্াজনায় েোিধান এিং িায়ভার িণ্টচ্ছনর একটা র্র্ার্র্ 

কাোচ্ছৈা আচ্ছগ শর্চ্ছক মেদর না র্াকচ্ছল নেুন শর্াজনাও শর্ োর পূিথসূদরর পচ্ছর্ই র্াচ্ছি শসটা শো শৈাটাৈুদট স্পষ্ট 

– িাচ্ছজচ্ছট িড়সড় অচ্ছের ঘাটদে মেদর হচ্ছি, শিসরকাদর দিৈা সংস্থা এিং হাসপাোলগুদলর ৈুনাফা শলাটার সহজ 

রাস্তা খু্চ্ছল র্াচ্ছি, এিং সচ্ছিথাপদর শর্ জনগচ্ছণর জনয শর্াজনা োচ্ছির লাচ্ছভর খ্াো শসই শূনযই শর্চ্ছক র্াচ্ছি।  

৪   

একৈাত্র শর্ শিচ্ছত্র শৈািী সরকার সংস্কাচ্ছরর জচ্ছনয খ্াদনকটা কৃদেে িাদি করচ্ছে পাচ্ছর ো হচ্ছলা অনািায়ী ঋণ 

আিাচ্ছয়র জচ্ছনয দকিু প্রচ্ছয়াজনীয় নীদের প্রণয়ন। 5 এর জচ্ছনয অচ্ছনকটা কৃদেে দরজাভথ িযাচ্ছের প্রাক্তন গভনথর 

রঘুরাৈ রাজচ্ছনর প্রাপয। ভারেীয় িযাংদকং িযিস্থা ঝুদড় ঝুদড় অলাভজনক সম্পি িা নন-পারফদৈথং অযাচ্ছসট-এর 

(NPA) ভাচ্ছর জজথদরে। শর্ সি ঋণ শকানও দিনই শশাধ হচ্ছি না কারণ শসগুচ্ছলা অদধকাংশ শিচ্ছত্রই িযাংক 

কৈথীচ্ছির সাহার্য দনচ্ছয় িযিসায়ীচ্ছির েরচ্ছফ সংগদেে চুদর িাড়া দকিুই নয়, শসগুচ্ছলাচ্ছকই নরৈ কচ্ছর শপাশাদক 

ভাষায় এনদপএ িলা হয় আরদক। ষিজার্ভ  িযাংককি আষথভক ষিষতশীলতা ষিকপাকটভ  (দেচ্ছসম্বর ২০১৭) িলা 

হচ্ছে িযাংচ্ছকর োিত্ সম্পদত্তর ১০.২% িেথৈাচ্ছন এনদপএ; এিাড়াও শর্ সি সম্পদত্তচ্ছক ‘রুি’ িচ্ছল দচদহ্নে করা 

হচ্ছে (র্া প্রকৃে অচ্ছর্থ এনদপএ-ই) োচ্ছির পদরৈাণ ১২.৮%-এ িাাঁদড়চ্ছয়। সি দৈদলচ্ছয় এই পদরৈাণ িযাংচ্ছকর শৈাট 

সম্পচ্ছির এক চেুর্থাংচ্ছশ িাাঁড়ায়, এিং শসটাও পুচ্ছরা দহচ্ছসি নয় িচ্ছলই ধরা হচ্ছে। অেযন্ত েত্পরোর সাচ্ছর্ শর্ 

এই সৈসযাদটর শৈাকাদিলা করা প্রচ্ছয়াজন ো দনচ্ছয় দরজাভথ িযাচ্ছের গভনথর র্াকাকালীন নানা পিচ্ছিপ শনওয়া 

রঘুরাৈ রাজচ্ছনর অনযেৈ অিিান।    

এনদপএ দনচ্ছয় নীদের পাদেথক প্রচ্ছয়াচ্ছগর ফচ্ছলই সাম্প্রদেক কাচ্ছল ভারেীয় িযাদেং িযিস্থা িারিার ভুল কারচ্ছণ 

দশচ্ছরানাচ্ছৈ উচ্ছে আসচ্ছি। জননক হীরা িযিসায়ী, দর্দন আিার আৈাচ্ছির প্রধানৈেীর সৈপিিীধারীও িচ্ছট, পাঞ্জাি 

নযাশনাল িযাংচ্ছকর ১১,৭০০ শকাদট টাকার ঋণ শখ্লাপ কচ্ছর চুপচাপ শিশান্তরী হচ্ছয়চ্ছিন সম্প্রদে। এর সচ্ছঙ্গ 

আচ্ছরক শিশান্তরী (এিং িড়ই রদঙন চদরচ্ছত্রর) িযিসায়ীর ৮,৫০০ শকাদটর ঋণচ্ছখ্লাদপ জুড়চ্ছল অেটা সরকাচ্ছরর 

স্বাস্থযখ্াচ্ছে িরাচ্ছের িুই েৃেীয়াংচ্ছশর কািাকাদি শপৌঁচ্ছি র্াচ্ছি। এিং এটাও দহৈনশচ্ছলর চূড়াৈাত্র, পুচ্ছরা িদিটা 

এখ্নও অন্ধকাচ্ছর। সম্প্রদে রাজন ৈন্তিয কচ্ছরচ্ছিন, শর্ দেদন প্রধানৈেীর িপ্তচ্ছর অনািায়ী ঋচ্ছণর জচ্ছনয িায়ী 

রাঘিচ্ছিায়ালচ্ছির একদট োদলকা শপশ কচ্ছরদিচ্ছলন, ো দনচ্ছয় শকান পিচ্ছিপ শনওয়া হচ্ছয়চ্ছি িচ্ছল দেদন অিদহে 
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শর্ শকানও িড় শকচ্ছলোদরর পচ্ছর শর্ৈন হচ্ছয় র্াচ্ছক, দেক শসভাচ্ছিই আৈূল সংস্কাচ্ছরর জনয িাদি উেচ্ছে শুরু 

কচ্ছরচ্ছি। শকউ শকউ িলচ্ছিন সরকাদর িযাংকগুদলর (র্া দকনা শগাটা িযাংদকং িযিস্থার ৭০%) শিসরকাদরকরণ 

করচ্ছে হচ্ছি, আিার শকউ িলচ্ছিন র্র্ার্র্ প্রশাসদনক সংস্কার এচ্ছন িযিসায়ী-রাজননদেক িল-িযাংক 

আদধকাদরচ্ছকর িুষ্টচক্রদট শর্চ্ছক সরকাদর িযাংকগুদলচ্ছক সুরদিে করা শহাক।  

এইভাচ্ছি শিখ্চ্ছল, শিসরকাদরকরণ অদনিার্থ সৈাধান িচ্ছলই ৈচ্ছন হয়, দকন্তু শসটা করা ভুল হচ্ছি, ৈূলে িু’দট 

কারচ্ছণ। 

প্রর্ৈে, ভারচ্ছে শিসরকাদর শিত্রদট এচ্ছকিাচ্ছরই শধায়া েুলসীপাো নয়। শস্ট্ট িযাংক অফ ইদন্ডয়ার শচয়ারৈযান 

রজনীশ কুৈার সম্প্রদে শিদখ্চ্ছয়চ্ছিন, শিউদলয়া ৈাৈলার জনয শর্ সি ঋণচ্ছখ্লাদপ সংস্থাচ্ছক নযাশনাল শকাম্পাদন ল 

ট্রাইিুনাচ্ছল পাোচ্ছনা হয়, োরা সাধারণে সিাই শিসরকাদর সংস্থা। শৈাট ঋচ্ছণর ৫৬% র্ায় িড় ঋণগ্রহীোচ্ছির 

খ্াচ্ছে, দকন্তু শৈাট এনদপএ-চ্ছে োচ্ছির অিিান  (৮৩%) েুলনায় অচ্ছনকটা শিদশ। আর শিসরকাদর িযাংক এিং 

অর্থলদি সংস্থাচ্ছির আদর্থক শকচ্ছলোদরর সংখ্যাও দকিু কৈ নয়। োিাড়া, োদলকাভুক্ত িাদণদজযক িযাংকগুদলর শৈাট 

সম্পচ্ছি এনদপএ-র অনুপাে ৯.৬%, র্া সরকাদর িযাংচ্ছকর অনুপােদটর (১২.৫%) শর্চ্ছক আচ্ছিৌ খু্ি একটা দপদিচ্ছয় 

শনই। 

দিেীয়ে, গ্রাৈগচ্ছঞ্জ, শর্খ্াচ্ছন দকনা িুই েৃেীয়াংচ্ছশরও শিদশ ভারেীয় এখ্নও িসিাস কচ্ছরন, সরকাদর িযাংকগুদলর 

উপদস্থদে শিসরকাদর িযাংচ্ছকর েুলনায় অচ্ছনক শিদশ। শসটা আশ্চচ্ছর্থর নয় – শিসরকাদর শিত্র ৈুনাফার গন্ধ না 

র্াকচ্ছল র্াচ্ছি না, কাচ্ছজই শূনযস্থান পূরণ করচ্ছে হয় শসই সরকাদর িযাংকগুদলচ্ছকই।  

োর উপর, অচ্ছপিাকৃে গদরি ঋণগ্রহীোরা, শর্ৈন শিাট চাদষরা (র্াাঁচ্ছির একটা দিরাট অংশ সম্প্রদে ৈুম্বই শহচ্ছর 

দৈদিল কচ্ছর শগদিচ্ছলন োাঁচ্ছির ভয়ািহ অর্থকচ্ছষ্টর নাদলশ জানাচ্ছে), ৈূলে দনভথর কচ্ছরন অপ্রাদেষ্ঠাদনক ঋণিাো, 

শর্ৈন ৈহাজনচ্ছির উপর। রাজয সরকারগুদল দনয়দৈে শকাদট শকাদট টাকার কৃদষঋণ ৈকুি কচ্ছর িচ্ছট, দকন্তু এগুচ্ছলা 

সিই প্রর্াগে িযাংক ঋণ; শর্ গদরি চাদষরা ৈহাজনচ্ছির উপর দনভথরশীল োাঁচ্ছির এচ্ছে শকানও সাহার্য হয় না। 

সিথভারেীয় ঋণ ও লদি সৈীিার (২০১২) দরচ্ছপাটথ অনুর্ায়ী, শিচ্ছশর প্রায় ৪৮% চাদষ ৈহাজন এিং জদৈ 

ৈাদলকচ্ছির শর্চ্ছক ঋণ দনচ্ছয়চ্ছিন, এিং প্রায়শই ৈাত্রাদেদরক্ত সুচ্ছির হাচ্ছর – সাম্প্রদেক কাচ্ছল শিশ জুচ্ছড় কৃষক 

আত্মহেযার খ্িরগুদলর শপ্রিাপট দকন্তু এটাই। 

সরকাদর িযাংক িযিস্থা দকিু শিদশই শকচ্ছলোদর-প্রিণ িচ্ছট, দকন্তু এ িযাপাচ্ছর োচ্ছির শিসরকাদর শিরািররা খু্ি 

একটা দপদিচ্ছয় শনই । কাশজই, সরকাদর শিচ্ছত্র অকৈথণযো এিং িুনথীদের অদভচ্ছর্াগ ের্া সরকাদর িযাংকগুদলচ্ছে 
রাজননদেক হস্তচ্ছিপ দনচ্ছয় িুদশ্চন্তার কারণ আচ্ছি দেকই, দকন্তু োর প্রদেদক্রয়ায় ‘শি গরুর গা ধুইচ্ছয়’র ৈে 

‘শিসরকাদরকরণ চাই’ িচ্ছল দিচ্ছলই সি সৈসযা দৈচ্ছট র্ায় না; উপচ্ছর িদণথে দিষয়গুদলও ৈার্ায় রাখ্া প্রচ্ছয়াজন। 

এর দপিচ্ছন শর্ গভীরের কাোচ্ছৈাগে ও পিদেগে সৈসযাগুদল রচ্ছয়চ্ছি শসগুচ্ছলা আৈাচ্ছির িুঝচ্ছে হচ্ছি। 
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ভারেীয় িযাংক িযিস্থার দিপর্থয় দঘচ্ছর এই দিেকথদটচ্ছে সাচ্ছিক শখ্ালা িাজার িনাৈ শকন্দ্রীয় পদরকল্পনা দিেকথটার 

একটা িায়া আচ্ছি র্া ৯০ িশচ্ছকর শুরুর দিচ্ছক ভারচ্ছের সি অর্থনীদের কচ্ছলজ পড়ুয়ার অিশযপােয দিল; 

পাশাপাদশই দিল শসই িহুচ্ছচনা ভাষয শর্ আৈাচ্ছির দৈে অর্থননদেক িযিস্থাদট আসচ্ছল উপচ্ছরাক্ত িুই িযিস্থার ভাচ্ছলা 

দিকগুদলরই সংদৈেণ।   

‘দৈে’ দজদনচ্ছসর প্রদে আকষথণ শিাধহয় একটা খু্িই ভারেীয় িযাপার – আৈাচ্ছির শহাচ্ছটল-চ্ছরচ্ছস্তারাাঁর শৈনু িা 

িাদড়র দখ্চুদড়র ৈে সিথজনদপ্রয় পিগুদলর কর্া ৈচ্ছন কচ্ছর শিখ্চ্ছলই শসটা শিাঝা র্ায়। এটা হয়চ্ছো আৈাচ্ছির 

দনদহে ‘মিদচচ্ছত্রযর ৈচ্ছধয ঐকয’ িা সৈন্বয়ী চদরচ্ছত্ররই িদহিঃপ্রকাশ। েচ্ছি আচ্ছরকটু সাধারণ ভাচ্ছি িলচ্ছল, সম্পচ্ছির 

শিাষগুচ্ছণর দিক শর্চ্ছক ‘দৈে’ শব্দটা র্চ্ছর্ষ্ট আশািযঞ্জক; দৈে িলচ্ছে সাধারণে শিাঝায় সুসৈঞ্জস, র্া সিচ্ছিচ্ছত্রই 

কৈ ঝুাঁদকপূণথ।  

ভারচ্ছের এই দৈে অর্থনীদেচ্ছক পর্ শিখ্াচ্ছো পঞ্চিাদষথকী পদরকল্পনাগুদল। প্ল্যাদনং কদৈশন এিং দিদিধ ৈেকগুদলর 

ৈাধযচ্ছৈ সৈগ্র অর্থনীদের উপর শকন্দ্রীয় সরকার সমূ্পণথ দনয়েণ িজায় রাখ্ে; শিসরকাদর শিত্রচ্ছক কাজ করার 

অদধকার শিওয়া হচ্ছয়দিল িচ্ছট, দকন্তু সরকাদর শিচ্ছত্রর িশংিি অধস্তন দহচ্ছসচ্ছিই। িাত্র দহচ্ছসচ্ছি আৈাচ্ছির ধারণা 

দিল, “প্ল্যাদনং-এর দিরুচ্ছি অদভচ্ছর্াগ কীই িা র্াকচ্ছে পাচ্ছর?” কারণ পদরকল্পনা কচ্ছর চলা শো শেয় (দিশৃঙ্খলার 

পদরিচ্ছেথ), শস জীিচ্ছনর সি শিচ্ছত্রই।   

শস সি সুচ্ছখ্র দিন দিল। 

পরিেথী িশকগুদলচ্ছে শসাদভচ্ছয়ে ইউদনয়ন ও পূিথ ইউচ্ছরাচ্ছপর শকন্দ্রীয় পদরকল্পনা অর্থনীদেগুদলচ্ছে এচ্ছকর পর 

এক ধস নাৈল; ৭০ িশচ্ছকর শশষ দিচ্ছক শর্ৌর্ খ্াৈারগুদল শিসরকাদরকরচ্ছণর ৈাধযচ্ছৈ শর্ প্রদক্রয়ার শুরু, শসই 

পচ্ছর্ ক্রৈশ আরও িাজার-চ্ছকদন্দ্রক একদট অর্থনীদের দিচ্ছক হুড়ৈুদড়চ্ছয় এদগচ্ছয় র্াওয়া অিযাহে রাখ্ল দচন; ৯০ 

িশচ্ছকর উষাকাচ্ছল ৈুক্ত অর্থনীদের জনয িরজা খু্চ্ছল দিল ভারেও, আর শসই সচ্ছঙ্গই সচ্ছর এল পুচ্ছরাচ্ছনা 

সৈাজোদেক ধাাঁচ্ছচর অর্থননদেক ৈচ্ছেলদটচ্ছক র্াচ্ছক িযঙ্গ কচ্ছর ‘শপাস্ট্ অদফস সৈাজেে’ িচ্ছল োকা হে এককাচ্ছল; 

োক িযিস্থার িীঘথসূদত্রো, আৈলাোদেক অিিো, মিদচত্র, ও উিযচ্ছৈর অভাচ্ছির সচ্ছঙ্গ শস সৈয়কার ভারেীয় 

অর্থনীদের চলচ্ছনর একটা ভাচ্ছলারকৈ সািৃশয দিল দকনা!   

এই পদরিেথচ্ছনর হাওয়ায় কচ্ছি শর্ন একটা ‘পদরকল্পনা’ আর ‘দৈে অর্থনীদে’র ৈে শব্দিন্ধগুচ্ছলা অর্থহীন হচ্ছয় 

দগচ্ছয়চ্ছি। দপিন দফরচ্ছল শিাঝা র্ায়, ‘দৈে’ ৈাচ্ছনই শর্ িু’দিচ্ছকর সি ভাচ্ছলাগুচ্ছলা একদত্রে হচ্ছি ো শো নয়! শসই 

প্রচদলে রদসকোদটর ৈে – ৈা-িািার শকউ একজন সুন্দর আর একজন িুদিৈান হচ্ছল, োাঁচ্ছির সন্তান সুন্দর ও 

িুদিৈান না হচ্ছয় উচ্ছল্টাটাও শো হচ্ছে পাচ্ছর!  

দকিু সরকাদর িযাংক এিং দকিু শিসরকাদর – এই দৈচ্ছশলটা িাড়া গেযন্তর শনই দেকই। এখ্ে প্ রশ্নটা হল, 
সিচ্ছচচ্ছয় সুষৈ অনুপােটা কী হওয়া প্রচ্ছয়াজন, এিং শসটায় শপৌঁিচ্ছনাই িা র্াচ্ছি কী কচ্ছর? 



শকন্দ্রীয় পদরকল্পনা িযর্থ হচ্ছয়দিল কারণ, শকানও একটা প্রদেষ্ঠানচ্ছক – এচ্ছিচ্ছত্র রাষ্ট্রচ্ছক – র্দি শগাটা অর্থনীদের 

জনয পদরকল্পনা করচ্ছে হয় েচ্ছি শসই িযিস্থা কার্থকরী ভাচ্ছি চালাচ্ছনার জনয োচ্ছক সিথজ্ঞ, সিথিযাপী, সিথশদক্তৈান 

এিং দত্রকালিশথী হচ্ছে হচ্ছি। োর শচচ্ছয়ও িড় কর্া, এই শকন্দ্রীয় পদরকল্পচ্ছকর হাচ্ছে র্দি শসই পদরৈাণ িৈো 

র্াচ্ছক, োহচ্ছল ভরসা দক শর্ শসই িৈো সিসৈয় সি পদরদস্থদেচ্ছে সৈাচ্ছজর কলযাণাচ্ছর্থই িযিহার করা হচ্ছি ? 

শর্ ৈুহূচ্ছেথ আৈার হাচ্ছে র্া খু্দশ োই করার গাচ্ছজায়াদর িৈো চচ্ছল আসচ্ছি, আৈার দকন্তু সত্পচ্ছর্ শর্চ্ছক শসই 

িৈোচ্ছক শিচ্ছশর ও িচ্ছশর ৈঙ্গচ্ছল িযিহার কচ্ছর আিচ্ছে শকানও লাভ শনই, কারণ দনচ্ছজর গদি দটাঁদকচ্ছয় রাখ্চ্ছে 

েখ্ন আৈার আর কাউচ্ছক খু্দশ করার প্রচ্ছয়াজন শনই, িরং িাদক সিদকিু শিচ্ছড় দনচ্ছজর লাভিদেটা িুচ্ছঝ শনওয়ার 

অিশয প্রচ্ছয়াজন আচ্ছি। শর্ র্ায় লোয় শসই হয় রািণ কর্াদট শো আর এৈদন এৈদন আচ্ছসদন।  

কাচ্ছজই শকন্দ্রীয় অর্থনীদেগুদল শর্ একটা সৈচ্ছয় ধচ্ছস পচ্ছড়দিল োচ্ছে আশ্চচ্ছর্থর দকিু শনই। শিচ্ছশর জনসংখ্যার 

জনয পর্থাপ্ত অর্থননদেক উিৃত্ত মেদরচ্ছে োরা িযর্থ হচ্ছয়দিল। োর উপর, শর্চ্ছহেু শকন্দ্রীয় পদরকল্পনার অর্থনীদেচ্ছক 

কার্থকর রাখ্চ্ছে হচ্ছল একটা পদরৈাণ গাচ্ছজায়াদর অদনিার্থ হচ্ছয় িাাঁড়ায়, এই সিগুচ্ছলা শিচ্ছশরই রাজননদেক 

িযিস্থাগুদল কার্থে একনায়কেে হচ্ছয় উচ্ছেদিল (এিং দকিু শিচ্ছত্র এখ্নও োই আচ্ছি)।  

ভারচ্ছের সরকাদর িযাংক (িা িৃহত্তর অচ্ছর্থ শগাটা সরকাদর শিত্র) িলচ্ছলই সাধারণে শর্ সৈসযাগুদলর কর্া ওচ্ছে, 

শসগুদল সিই দকন্তু শকন্দ্রীয় অর্থনীদের সৈসযা। শর্ৈন, ের্য আিানপ্রিাচ্ছনর সৈসযা – র্া শর্চ্ছক আৈলাোদেক 

লালদফচ্ছের ফাাঁস আর িীঘথসূদত্রোর উত্পদত্ত। শর্ৈন সুদিধা পাইচ্ছয় শিওয়ার প্রিণো – আৈার সৈস্ত িয়িদের 

জনযই র্দি করিাোর টাকায় আৈায় ভেুথদক শিওয়া হচ্ছে র্াচ্ছক, োহচ্ছল আদৈ িদে এড়াচ্ছনার জনয আলািা কচ্ছর 

শকানও উচ্ছিযাগই িা দনচ্ছে র্াি শকন? সচ্ছিথাপদর রচ্ছয়চ্ছি রাজননদেক হস্তচ্ছিচ্ছপর সৈসযা – িযাংক কেৃথপচ্ছির 

উপর র্দি সরকাচ্ছরর সরাসদর দনয়েণ র্াচ্ছক, োহচ্ছল শো স্বজনচ্ছপাষচ্ছণর সৈসযা মেদর হচ্ছিই। 

শকন্দ্রীয় অর্থনীদে র্দি কার্থকর না-ই হয়, এিং শসই কারচ্ছণই সরকাদর শিচ্ছত্রর দকিু অন্তদনথদহে িুিথলো শর্চ্ছক 

র্াচ্ছক, োহচ্ছল আৈাচ্ছির দক একটা দিশুি িাজারদভদত্তক অর্থনীদের দিচ্ছকই এচ্ছগাচ্ছনা উদচে নয়? এই উিারীকরণ 

এিং সংস্কাচ্ছরর শচেনাটাচ্ছক িাস্তিাদয়ে করার জনযই দক নচ্ছরন্দ্র শৈািীচ্ছক শভাট দিচ্ছয় িৈোয় দনচ্ছয় আসা হয়দন? 

সৈসযাটা হল, দিশুি িাজারদভদত্তক িযিস্থা শকার্াওই শনই, এিং সঙ্গে কারচ্ছণই শনই। এৈনদক ের্াকদর্ে ভাচ্ছি 

পাশ্চােয দিচ্ছের সিচ্ছচচ্ছয় ‘ৈুক্ত অর্থনীদে’র শিশ ৈাদকথন রু্ক্তরাচ্ছষ্ট্রও দকন্তু প্রাচ্ছিদশক, স্থানীয় এিং রু্ক্তরাষ্ট্রীয় স্তচ্ছর 

সরকাচ্ছরর িযয় জােীয় আচ্ছয়র প্রায় ৩৬.১%।  

দিশুি িাজারদভদত্তক িযিস্থা িাস্তচ্ছি কাজ না করার একাদধক কারণ আচ্ছি।  

র্র্ার্র্ দিদধদনচ্ছষধ এিং আইচ্ছনর শাসন িাড়া, গদরি এিং দনরিরচ্ছির শশাষণ করা, েদৈক ও উপচ্ছভাক্তাচ্ছির 

েকাচ্ছনা িা পদরচ্ছিশ ধ্বংস করার শর্চ্ছক িাজাদর প্রদেষ্ঠানগুদলচ্ছক আটকাচ্ছনা সম্ভি নয়। িাজাচ্ছরর দনজস্ব ওোনাৈার 

উপর শিচ্ছড় দিচ্ছল, স্বাস্থয ও দশিার ৈে অেযািশযক সািথজনীন পদরচ্ছষিাগুদল র্র্ার্র্ ভাচ্ছি সিার কাচ্ছি শপৌঁিচ্ছিই 

না; িীর খ্াচ্ছি শুধু ধনীরা, র্ারা কার্থে শিচ্ছশর অর্থনীদেটাচ্ছক দনচ্ছজচ্ছির জদৈিারী িাদনচ্ছয় শফলচ্ছি।  



এ কর্া শৈাচ্ছটর উপর সিথজনস্বীকৃে শর্ িাজার অর্থনীদেগুদল োচ্ছির দনজস্ব চদরত্রিচ্ছলই অসাৈয সৃদষ্ট কচ্ছর, শর্ 

অসাৈয িীঘথচ্ছৈয়াচ্ছি অর্থনীদেচ্ছে অদস্থরোর জন্ম শিয়। শকানও অর্থনীদের শপ্রদিচ্ছেই, শিওয়াচ্ছল র্াচ্ছির দপে শেচ্ছক 

শগচ্ছি োচ্ছির ৈদরয়া শিাচ্ছভর শচচ্ছয় িড় ধ্বংসাত্মক শদক্ত আর দকিুই নয় – শস শিাচ্ছভর িদহিঃপ্রকাশ র্দি 

ৈহারাচ্ছষ্ট্রর দিিুব্ধ কৃষকচ্ছির ৈুম্বই অদভর্াচ্ছনর ৈে শাদন্তপূণথ হয় ো হচ্ছলও। জনসংখ্যার িড় অংশ শিচ্ছপ দগচ্ছয় 

র্াচ্ছে সাৈাদজক ও রাজননদেক দস্থোিস্থা ওলটপালট না কচ্ছর শিয়, ো দনদশ্চে করার জনযই অর্থননদেক ভাচ্ছি 

িুিথশাগ্রস্তচ্ছির জনয সাৈাদজক সুরিাকিচ মেদর করার প্রচ্ছয়াজন আচ্ছি সরকাচ্ছরর েরচ্ছফ। িীনিদরচ্ছদ্রর িুিঃচ্ছখ্ 

প্রাণ র্দি িা নাই কাাঁচ্ছি, শুকচ্ছনা িাস্তিিুদিই এই ধরচ্ছণর পিচ্ছিপ গ্রহচ্ছণর পচ্ছি র্চ্ছর্ষ্ট সওয়াল।  

এ শো শগল সাধারণ দকিু অপকাদরো। এিাড়াও, একাদধক কারচ্ছণ দনদিথষ্ট ভাচ্ছি শলনচ্ছিচ্ছনর িাজারগুদল িাজার 

অর্থনীদের একটা অনযেৈ অসুরদিে অংশ।  

প্রর্ৈে, আদর্থক িাজাচ্ছর আয় দনভথর কচ্ছর ভদিষযে প্রেযাশার উপর – শর্ দিষয়টাচ্ছক কর্য ভাষায় ‘িাজাচ্ছরর 

শৈজাজ’ িচ্ছল উচ্ছেখ্ করা হয় – র্া প্রকৃদেগে ভাচ্ছিই অদনদশ্চে এিং দিদনচ্ছয়াগকারীচ্ছির শৈজাজ ৈদজথর ওোপড়ার 

উপর দনভথরশীল। স্বাভাদিক ভাচ্ছিই আদর্থক শলনচ্ছিচ্ছনর িাজাচ্ছর অদস্থরো সৃদষ্ট হওয়ার প্রিণো খু্ি শিদশ, এিং 

এই অদনশ্চয়োর কারচ্ছণ শেফ ফাটকা শখ্লার দভদত্তচ্ছে কখ্নও প্রিল উাঁচুচ্ছে আিার কখ্নও গভীর অেচ্ছল 

ওোপড়া শলচ্ছগই র্াচ্ছক। এ দিচ্ছক িযাংক নাৈক প্রদেষ্ঠানদট ‘এেই দিপুল শর্ এচ্ছক েদলচ্ছয় শর্চ্ছে শিওয়া র্ায় না’ 

শর্চ্ছহেু শসই ধাক্কায় শগাটা অর্থনীদে টালৈাটাল হওয়ার আশো আচ্ছি; আর শসই কারচ্ছণই এই শিচ্ছত্র সরকাচ্ছরর 

উপদস্থদে চাইচ্ছলও এদড়চ্ছয় র্াওয়া সম্ভি নয়। 

দিেীয়ে, আদর্থক িাজাচ্ছরর শলনচ্ছিন অনয ধরচ্ছণর শলনচ্ছিচ্ছনর শর্চ্ছক ৈূলগে ভাচ্ছিই আলািা। আপদন এক দকচ্ছলা 

আলু দকনচ্ছলন কী শসলুচ্ছন চুল কাটাচ্ছলন; এচ্ছে শকানও একদট পণয িা পদরচ্ছষিার দভদত্তচ্ছে অচ্ছর্থর হােিিল হল। 

দকন্তু আদর্থক শলনচ্ছিচ্ছন একটা িাস্তি দজদনচ্ছসর (অর্থাত্ টাকা) হােিিল হচ্ছে শুধুৈাত্র প্রদেশ্রুদের দভদত্তচ্ছে – 

ধরা র্াক, ঋণ শশাধ করা িা লভযাংশ শিওয়ার – আর প্রদেশ্রুদে দজদনসটা প্রকৃদেগে ভাচ্ছিই ভঙু্গর এিং 

অদনভথরচ্ছর্াগয। 

েৃেীয়ে, আদর্থক স্বে দিষয়টা দকন্তু অচ্ছনক দকিুর সচ্ছঙ্গ আন্তিঃসম্পচ্ছকথ জদড়ে। শর্ৈন, আন্তিথযাংক িাজাচ্ছর 

িযাংকগুদল পরস্পরচ্ছক ঋণ দিচ্ছয় র্াচ্ছক, ফচ্ছল একদট িযাংক শিউদলয়া হচ্ছল এই পারস্পদরক দনভথরোর কারচ্ছণ 

অনয সিক’দট িযাংকই িদেগ্রস্ত হয়। এর উপর র্দি আৈানেকারীরা ভয় শপচ্ছয় দগচ্ছয় গণ হাচ্ছর িযাংক িযিস্থা 

শর্চ্ছক আৈানে েুচ্ছল দনচ্ছে র্াচ্ছকন োহচ্ছল একদট িযাংচ্ছকর সেট পর পর সি িযাংকগুদলচ্ছে র্ািা িদসচ্ছয় শগাটা 

শিচ্ছশর অর্থনীদেচ্ছকই সেচ্ছটর ৈুচ্ছখ্ শফচ্ছল দিচ্ছে পাচ্ছর।  

আচ্ছরক ভাচ্ছি িলচ্ছল, অর্থননদেক িযিস্থার দভের অচ্ছর্থর চলাচলচ্ছক অচ্ছনকটা ৈানুচ্ছষর শরীচ্ছর রক্ত চলাচচ্ছলর 

সচ্ছঙ্গ েুলনা করা শর্চ্ছে পাচ্ছর; শিচ্ছহর শকানও একটা অংচ্ছশ সংক্রৈণ হচ্ছল ো শগাটা শরীচ্ছর িদড়চ্ছয় শর্চ্ছে সৈয় 

লাচ্ছগ না। দেক এই কারচ্ছণই ভারচ্ছে ের্া সারা দিচ্ছে (২০০৮ আদর্থক ৈন্দার সৈয় শর্ৈন শিখ্া দগচ্ছয়দিল) 



সরকার করিাোচ্ছির টাকা িযিহার কচ্ছর শিউদলয়া হচ্ছে িসা িযাংক িা আদর্থক প্রদেষ্ঠানগুদলচ্ছক শটচ্ছন শোলার 

শচষ্টা কচ্ছর । িযাংকগুষল েষয যলাকর্ পকড় আকজিাকজ ঝ ুঁ ষক ষেকে যথকক থাকক িা অসৎ িযিসােীকযি 

সকে িড়েন্ত্র ককি আৈানেকারীচ্ছির অর্থ নয়িয় করায় অপরাধীও হয়; োহচ্ছলও এই দনয়চ্ছৈর িযেযয় হয় না। 

োরা ‘এেই িচ্ছড়া শর্ েুিচ্ছে শিওয়া র্ায় না’; নাহচ্ছল শগাটা অর্থিযিস্থাই ধচ্ছস পড়ার আশো আচ্ছি। 

কাচ্ছজই শিসরকাদরকরণ কচ্ছর িযাংচ্ছকর শরাজকার কাজকচ্ছৈথ সরকাচ্ছরর হস্তচ্ছিপ কৈাচ্ছনা সম্ভি িচ্ছট, দকন্তু 

সরকাচ্ছরর উপদস্থদে এচ্ছকিাচ্ছর এদড়চ্ছয় র্াওয়া সম্ভি নয়, কাৈযও নয়। িয়িদের িায়ভার শর্ৌর্, দকন্তু ৈুনাফার 

ৈাদলকানা একক, এৈনটা শো আর হয় না! 

শর্টা করণীয় ো হল, শিসরকাদর িযাংকগুদলচ্ছে লভযাংচ্ছশর ( ইকুইদটর)  সরকাদর ৈাদলকানার একটা িযিস্থা মেদর 

করা, র্াচ্ছে অনযেৈ প্রধান অংশীিার দহচ্ছসচ্ছি শসগুদলর িযিস্থাপনার উপর সরকাচ্ছরর দকিুটা অন্তে দনয়েণ 

র্াকচ্ছি, এিং োর পাশাপাদশই িযাংচ্ছকর মিনদন্দন কাজকচ্ছৈথ ৈেী, রাজননদেক শনো, এিং আৈলাচ্ছির নাক 

গলাচ্ছনা আটকাচ্ছনারও িযিস্থা হচ্ছি। এর সচ্ছঙ্গ িরকার একটা ৈজিুে প্রশাসদনক এিং নজরিাদর িযিস্থাও; িড়সড় 

সেট এচ্ছল সরকার দেকই িাাঁদচচ্ছয় শনচ্ছি এরকৈ ৈানদসকো শর্চ্ছক শিসরকাদর িযাংকগুদলচ্ছে আত্মদনয়েচ্ছণর শর্ 

ঘাটদেটা শিখ্া র্ায় োচ্ছে দকিুটা হচ্ছলও রাশ টানচ্ছে পারচ্ছি র্া।  

শকন্দ্রীয় পদরকল্পনা িনাৈ িাজার অর্থনীদের দিেকথটা শসচ্ছকচ্ছল িচ্ছট, দকন্তু এই সরকাদরকরণ িনাৈ 

শিসরকাদরকরচ্ছণর দিেকথটাও শটচ্ছন দনচ্ছয় র্াওয়া প্রায় একই রকৈ অর্থহীন। িাজার এিং সরকাচ্ছরর, ের্া 

সরকাদর এিং শিসরকাদর িযাংচ্ছকর একটা দৈে িযিস্থাই একৈাত্র কার্থকরী দিকল্প। প্রশ্নটা হল, এর সদেক 

অনুপােটা কী, এিং শসটায় শপৌঁিচ্ছনাই িা র্াচ্ছি কী ভাচ্ছি? 

এে ভাগ সরকাদর হস্তচ্ছিপ আর এে ভাগ শখ্ালা িাজার – এরকৈ শকানও ৈযাদজক ফৈুথলা শনই। িস্তুে, এৈন 

একটা ফৈুথলার শখ্াাঁজ করাটাই সৈসযাজনক, কারণ শসটা ঘুচ্ছরদফচ্ছর আিার শসই একটা শকন্দ্রীয় হেথাকেথার 

ৈানদসকোচ্ছেই শিাঁচ্ছধ শফলচ্ছি আৈাচ্ছির। 

শকাদট শকাদট অর্থননদেক একচ্ছকর দিচরণচ্ছিত্র আজচ্ছকর এই ক্রৈশ পদরিেথনশীল এিং জদটল পৃদর্িী; এখ্াচ্ছন 

কাদঙ্খে পদরণাচ্ছৈর জনয পদরকল্পনা কচ্ছর লাভ শনই, শস জায়গায় সি সৈচ্ছয়ই একটা পদরৈাণ অদনশ্চয়ো শর্চ্ছক 

র্াচ্ছি। শর্টা দনদশ্চে করা আৈাচ্ছির হাচ্ছে আচ্ছি, ো হল কাদঙ্খে পিদে কী হচ্ছি। োচ্ছে কচ্ছর ভাগয সহায় শহাক 

িা দিরূপ, শৈাচ্ছটর উপর সদেক পচ্ছর্ই র্াকা র্াচ্ছি। উপৈায় িলা র্াক: ধরুন সারা িিচ্ছর আৈরা দেক কী কী 

খ্াচ্ছিা ো আচ্ছগ শর্চ্ছক শো শকানও ৈচ্ছেই দেক কচ্ছর রাখ্া সম্ভি নয়। িাজাচ্ছর শকান সৈয় কী পাওয়া র্াচ্ছে, 

আৈাচ্ছির শকনার সাৈযর্থ কেটা র্াকচ্ছি, আর কখ্ন শকানটা শখ্চ্ছে ইচ্ছে করচ্ছি িা করচ্ছি না, এৈন হাজারটা 

দিষচ্ছয়র উপর দনভথর কচ্ছর এই চাদহিা িিচ্ছল িিচ্ছল র্ায়। দকন্তু শরীর এিং পচ্ছকট িুইই সুস্থ এিং সন্তুষ্ট র্াচ্ছক 

র্াচ্ছে, শসরকৈ দকিু সাধারণ খ্াওয়ািাওয়ার দনয়ৈকানুন এিং োর জনয একটা িাচ্ছজট দকন্তু আৈরা আচ্ছগ শর্চ্ছক 

দেক কচ্ছর দনচ্ছেই পাদর।  



িযাংদকং িযিস্থা ের্া সি রকৈ অর্থননদেক দক্রয়াকলাচ্ছপর সংস্কাচ্ছররই ৈূল লিয হওয়া উদচে স্পষ্ট এিং স্বে 

দনয়ৈকানুন মেদর করা র্া সিার জনয প্রচ্ছর্াজয হচ্ছি, এিং রাজননদেক শনো ও আৈলাচ্ছির িৈো ফলাচ্ছনার 

সুচ্ছর্াগ র্র্াসম্ভি কদৈচ্ছয় আনা। দপ শজ নাচ্ছয়চ্ছকর শনেৃচ্ছে ভারচ্ছের িযাংক শিােথগুদলর পদরচালন পর্থাচ্ছলাচনা 

কদৈদট রাষ্ট্রায়ত্ত িযাংকগুদলর অভযন্তরীণ সংস্কার সম্পচ্ছকথ শর্ সুপাদরশ কচ্ছরদিল শসগুদলচ্ছক র্চ্ছর্ষ্ট গুরুে দিচ্ছয় 

দিচ্ছিচনার প্রচ্ছয়াজন আচ্ছি এই কারচ্ছণই। িাদণদজযক িযাংকগুদলর উপদস্থদে শর্ সি এলাকায় দিচ্ছশষ শনই শসখ্াচ্ছন 

সরকাদর িযাংক ঋচ্ছণ অগ্রাদধকার কাচ্ছির এিং কী ভাচ্ছি হওয়া উদচে শস দিষচ্ছয় একটা সুস্পষ্ট নীদে সরকাচ্ছরর 

েরচ্ছফ মেদর কচ্ছর শিওয়ার প্রচ্ছয়াজন আচ্ছি। ো িাচ্ছি িযাংক িযিস্থায় সরকাচ্ছরর শিাট শর্চ্ছক িড় সৈস্ত হস্তচ্ছিচ্ছপ 

রাশ টানার নীদেই আৈাচ্ছির শনওয়া উদচে। সরকাদর িযাংকগুদলর দিরুচ্ছি শর্ পাহাড়প্রৈাণ িুনথীদে এিং 

অকৈথণযোর অদভচ্ছর্াগ শস সি এই ফাাঁক দিচ্ছয়ই শঢাচ্ছক। েচ্ছি দকনা এই হস্তচ্ছিপগুদলই শো সরকারচ্ছক দনচ্ছজর 

িৈো এিং প্রভাি দিস্তার করচ্ছে সাহার্য কচ্ছর, ফচ্ছল দনচ্ছজ শর্চ্ছক এই অভযাস িিলাচ্ছি িচ্ছল ৈচ্ছন হয় না। 

৬  

আসচ্ছল ৈুচ্ছখ্ শনহরুোদেক রাচ্ছষ্ট্রর শসচ্ছকচ্ছল জগেল িযিস্থাটাচ্ছক উলচ্ছট নীচু েলা শর্চ্ছক উচ্ছে আসা স্বরচ্ছকই েুচ্ছল 

ধরার কর্া িলচ্ছলও শৈািীর কৈথপন্থা কার্থে শসই শকন্দ্রীয় পদরকল্পনার মস্বর শাসচ্ছকর ৈেই; দর্দন প্রশাসচ্ছনর 

শজার খ্াদটচ্ছয় সি দকিু সাৈদরক কায়িায় দনয়েণ করচ্ছে চান। শুধু িযাংক িযিস্থা নয়, আধার কােথ িাধযোৈূলক 

করা দনচ্ছয় শজার-জিরিদস্ত , জদৈ অদধগ্রহণ দিল র্ৈচ্ছক র্াওয়া, শনাটিন্দী রূপায়চ্ছণ চূড়ান্ত অপদরৈাণিদশথো এিং 

দিশৃঙ্খলা, এৈনদক িেথৈাচ্ছন আচ্ছলাচনার পর্থাচ্ছয় র্াকা স্বাস্থয-সংক্রান্ত সংস্কারগুদলর সিথাচ্ছঙ্গও এই মস্বরোদেকোর 

িাপ স্পষ্ট। এচ্ছে আশ্চর্থয হিার দকিু শনই – সাৈাদজক ও রাজননদেক সিস্তচ্ছর মস্বরাচারী আচরচ্ছণর িাপ এেই 

স্পষ্ট শর্ অর্থননদেক শিচ্ছত্র ৈুক্ত িাদণচ্ছজযর শজায়ার আসচ্ছি ো আশা করা র্ায়না ।  

প্ল্যাদনং কদৈশন আজ ৈৃে িচ্ছট, দকন্তু এই শকন্দ্রীয় ভাচ্ছি সিদকিু দনয়েচ্ছণর ৈচ্ছনাভাি – অর্থননদেক কাোচ্ছৈার 

চূড়ায় িচ্ছস সিদকিুর িরাে শঘাষণা করা এিং োরপর রাচ্ছষ্ট্রর শপদশর শজার খ্াদটচ্ছয় শর্ন শেন প্রকাচ্ছর ো িলিত্ 

করা – শসই ট্রযাদেশন দকন্তু িহাল েদিয়চ্ছে িেথৈান। দকন্তু শর্ শর্ শিচ্ছত্র লাইচ্ছসন্স-কচ্ছন্ট্রাল রাচ্ছজর দকিু অিাদিে 

ভিািচ্ছশষ শঝচ্ছড় শফলচ্ছে এই কচ্ছোরোর সদেযই প্রচ্ছয়াজন দিল, শসখ্াচ্ছন শৈািী সরকার শকানও রকচ্ছৈর 

রাজননদেক সদিো আচ্ছিৌ শিখ্াচ্ছে পাচ্ছরদন; কদৈশচ্ছনর নাৈ পালচ্ছট নীদে আচ্ছয়াগ কচ্ছর একটা প্রেীদক পিচ্ছিপ 

শরচ্ছখ্চ্ছি শুধু।   

আৈাচ্ছির শিচ্ছশর িুভথাগয শর্ জল, হাওয়া এিং খ্ািয-পানীয়র ৈে আৈাচ্ছির অর্থননদেক নীদেও দচরকাল শভজাল 

ও িূষচ্ছণই ভচ্ছর র্াকচ্ছলা ।  দিশুি িাৈপন্থী িা দিশুি িদিণপন্থী নীদে শকানটাই দেক কচ্ছর রূপাদয়ে হলনা। 
িুচ্ছটারই সৈসযা আচ্ছি, দকন্তু োর িিচ্ছল দৈে অর্থনীদে িা উিারীকরচ্ছণর নাচ্ছৈ র্া শপলাৈ ো হচ্ছলা িুই িযিস্থার 

সিচ্ছচচ্ছয় খ্ারাপ দিকগুচ্ছলা – সরকারী দনয়েচ্ছণর সাৈাদজক সুরিার িিচ্ছল রাচ্ছষ্ট্রর শচাখ্ রাঙাদন আর কালান্তক 

লালদফচ্ছে, আর িাজার অর্থনীদের িিো আর উিযৈশীলোর শজায়াচ্ছরর িিচ্ছল িি শোিায় শজাাঁচ্ছকর ৈে 

একচ্ছচদটয়া পুাঁদজর শশাষণ ও অর্থননদেক স্থদিরো। 



আচ্ছে দিন িূর অস্ত।         

কৃেজ্ঞো স্বীকার : ইংচ্ছরদজচ্ছে আৈার শলখ্া প্রিচ্ছন্ধর দকিু অংশ এই শলখ্াদটচ্ছে িযিহার হচ্ছয়চ্ছি, র্া অনুিাি কচ্ছর 

দিচ্ছয়চ্ছিন িুযদে ৈুচ্ছখ্াপাধযায় । ৈূলযিান ৈন্তিয দিচ্ছয় সাহার্য কচ্ছরচ্ছিন ৈনীদষো িাশ । 

1 এ দনচ্ছয় সঞ্চারী রাচ্ছয়র সাচ্ছর্ আৈার শলখ্া “শৈািী ৈযাদজক ৈূলে প্রচার, এর শকান িাস্তি দভদত্ত শনই” (আনন্দিাজার 
পদত্রকা,  ৈাচথ ২৫, ২০১৪) িা “Did Gujarat’s Growth Rate Accelerate under Modi?” (Economic and 
Political Weekly of India, April 12, 2014) দ্রষ্টিয।   
 
2  ২০১১ ও ২০১২ সাচ্ছল িৃদির হাচ্ছরর পূিথাভাস দিল ৮.১% আর িাস্তচ্ছি শসই হার দগচ্ছয় িাাঁড়ায় র্র্াক্রচ্ছৈ ৬.৬ এিং ৬.৭-

এ। আইএৈএফ োচ্ছির ২০১৭ দরচ্ছপাচ্ছটথ শিওয়া ২০১৮ সাচ্ছলর পূিথাভাসদট ২০১৮ সাচ্ছলর দরচ্ছপাচ্ছটথ এচ্ছস সংচ্ছশাধন কচ্ছরচ্ছি; 

৭.৭ শর্চ্ছক কচ্ছৈ এখ্ন শসই হার ৭.৪%-এ িাাঁদড়চ্ছয় । সূত্র:  https://www.imf.org/en/publications/weo. 

3 সূত্র: https://www.oxfamindia.org/pressrelease/2093. 
 
4  ‘Indian Income Inequality, 1922-2014: From British Raj to Billionaire Raj?’, সূত্র: 
https://ideas.repec.org/p/cpr/ceprdp/12409.html.  
 
5  এর ৈচ্ছধয আচ্ছি National Company Law Tribunal মেরী করা আর Insolvency and Bankruptcy 

Companies Act পাশ করা।     

6  সূত্র: https://indianexpress.com/article/business/banking-and-finance/raghuram-rajan-over-optimistic-
bankers-growth-slowdown-responsible-for-bad-loans/  
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