
 

১৫ মার্চ , ২০১৬ 

উন্নয়নের প্রমাণ মমানেই মজবুত েয় 

ববশ্বাস বা অেুমানে ভর কনর মকউ মনে করনতই পানরে মে এই সরকানরর আমনে বকছু সংস্কার হনয়নছ। বকন্তু মাত্র দু-বতে 

বছনরর পবরসংখ্যাে বিনয় সরকানরর সাফেয বা বযর্থতা মকােওোই োচাই করা োয় ো।  

মমত্রীশ ঘেক 

ভারতীয় রাজনীততর তনর্চার্নী প্রর্ারর এখন পতরসংখযারনর বর্শ র্ড় একটা ভূতমকা হরয় দাাঁ তড়রয়রে। শুধু 

প্রগতত, র্া সামাতজক নযায়, র্া বদশ র্া রারজযর হৃত বগৌরর্ তিতররয় আনার মরতা বধাাঁ য়ারট প্রততশ্রুতত র্া 

তার পালরন র্যর্চতার অতভর াগ নয়, আয়রৃ্তির হার র্া জনসংখযার কত শতাংশ দাতরদ্রররখার তলায়, 

পাশাপাতশ এই তনরয়ও র্রল তরজা। আমারদর রারজয আসন্ন তনর্চার্রনর দামামা বর্রজ উরেরে। র্তচ মান 

রাজয সরকাররর আমরল গত পাাঁ র্ র্েরর অর্চনীততর অর্স্থার কী পতরর্তচ ন হল, তা তনরয় র্র্চ াও শুরু হরয় 

বগরে। 

পতরসংখযারনর অরনক র্দনাম আরে। একটা কর্া আরে, তমর্যা ততন রকরমর হয়, তমর্যা, ডাহা তমর্যা, 

আর পতরসংখযান। এই সমারলার্না তকন্তু অনযা য। পতরসংখযানও এক রকম ভাষা র্ই তকেু নয়, ব খারন 

অক্ষররর র্দরল সংখযা র্যর্হার করর র্ক্তর্য বপশ করা হয়। আর ভাষা র্যর্হার করর ব মন পরম সতয, 

র্রম তমর্যা র্া তর্ভ্রাতিমূলক কর্া র্লা  ায়, সংখযা তদরয়ও ঠিক তাই করা  ায়। আসরল পতরসংখযারনর 

ভাষা এর্ং তার র্যাকরণ অতটা সহজরর্াধয নয়। তাই তর্রশষজ্ঞরা অতযতধক গুরুত্ব পান, এর্ং তাাঁ রদর 

র্ক্তর্য মরনামত হরল ব মন তাাঁ রদর প্রতত একটা মুগ্ধতার ভার্ হয় (‘বডটা তদরয় বদতখরয় তদরয়রেন!’), 

আর্ার বনততর্ার্ক প্রতততিয়ায় অতর্শ্বারসর মাত্রাও বর্তশ হয়। তরর্ শরে র্া সংখযায় ব  ভারর্ই র্লা 

বহাক,  ুতক্ত এর্ং তর্য তদরয় বকানও র্ক্তর্যরক তর্র্ার কররল সাধারণ রু্তি তদরয়ই অরনক দূর  াওয়া  ায়, 

তর্শ্বারস-তমলারয়-র্স্তু বগারের ভতক্তর্াদ আর অতর্শ্বারসর 'তকেু জাতন না, তকেু মাতন না’ ধররনর 

ননরাজযর্ারদর  ুগলর্তি বর্রক মুতক্ত পাওয়া  ায়। 

রৃ্তির হার তনরয় একটা উদাহরণ তদই,  া পতিমর্রের অর্চনীততরত গত করয়ক র্েররর উন্নয়রনর 

আরলার্নারতও প্রাসতেক হরর্। পরীক্ষায় ব  গত র্ার একরশার মরধয ৪০ বপরয়রে তার ৪ নম্বর র্াড়রলই 
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১০% উন্নততর হার, আর ব  ৮০ বপরয়রে, তার ৪ নম্বর র্াড়রল 'মাত্র' ৫% উন্নততর হার। বমাট নম্বর র্াদ 

তদরয়  তদ উন্নততর মাপকাঠিরতও বদতখ, স্বাভাতর্ক রু্তি র্রল তিতীয় জরনর নম্বররর রৃ্তির হার কম হরলও, 

তার কৃততত্ব বর্তশ, কারণ নম্বর  ত বর্তশ হরর্, তত র্াড়ারনার সম্ভার্নাও কমরর্। এই  ুতক্তর উরটা তদরক 

ব  বকানও  ুতক্ত বনই, তা তকন্তু নয়। ভারু্ন আপতন গৃহতশক্ষক তনরয়াগ কররেন। বিল করা োত্রর নম্বর 

র্াড়ারনা, আর দারুণ কৃতী োত্ররক আরও ভারলা করারনা, এ দুরটার মরধয অরনরক মরন কররর্ন প্রর্মটা 

বর্তশ কৃততরত্বর। তকন্তু এই বক্ষরত্রও র্াতক োত্ররদর তুলনায় এই োত্রটির আরপতক্ষক অর্স্থারন খুর্ একটা 

পতরর্তচ ন না হরল (র মন, বিল করা োত্ররক পাশ করারনা) রৃ্তির হাররর পতরসংখযান বদতখরয় বর্তশ 

কৃততত্ব দাতর্ করা  ারর্ না। 

রৃ্তির হার তনরয় এই সতকচ তাগুরলা মার্ায় বররখ, পতিমর্রের অর্চনীততরত গত করয়ক র্েরর বকানও 

উরেখর াগয পতরর্তচ ন হরয়রে তকনা বদখা  াক। গড় র্া মার্াতপেু আরয় তর্তভন্ন রারজযর মরধয 

পতিমর্রের আরপতক্ষক অর্স্থারন সামানয হরলও বকানও পতরর্তচ ন হরয়রে তক না। নীতত আরয়াগ এর্ং 

তরজাভচ  র্যারের বসৌজরনয মূল তকেু তর্য খুর্ সহরজই ইন্টাররনট বর্রক পাওয়া  ায়। নতুন সরকার 

ক্ষমতায় আরস ২০১১ সারল, এর্ং অনয সর্ রারজযর সরে তুলনীয় তর্য পাওয়া  ারে ২০১৪ সাল 

অর্তধ— ২০১৫ সারলর তর্য পতিমর্রের জরনয পাওয়া বগরলও, অরনক রারজযর জরনয পাওয়া  ারে 

না, এর্ং তাই সর্চভারতীয় গড়ও তহরসর্ করা  ারে না। তুলনা  ারত সমারন সমারন হয়, তাই প্রর্তলত 

রীতত অনুসারর আমরা আরলার্না রৃ্হত্তর রাজযগুরলার মরধযই সীমার্ি রাখর্ (জনসংখযা এক বকাটির 

বর্তশ)। ২০১০ সারল উতনশটি র্ড় রারজযর মরধয মার্াতপেু আরয় পতিমর্রের স্থান তেল ১১ নম্বর, ২০১৪ 

সারল তার আরপতক্ষক স্থান একই আরে। বকউ র্লরতই পাররন, মাত্র র্ার-পাাঁ র্ র্েরর একটা রারজযর 

আরপতক্ষক অর্স্থান পাটারনা সহজ নয়, এর্ং বসই কর্ার ব  বকানও  ুতক্ত বনই তা নয়। রারজযর গড় 

আয় আর বদরশর গড় আরয়র মরধয িারাক কতটা র্াড়রে র্া কমরে বসটা বদখরল হয়রতা সূক্ষ্মতর 

পতরর্তচ ন বর্ারখ পড়রত পারর। 

২০০৪ বর্রক ২০১০ অর্তধ পতিমর্রের মার্াতপেু আয় বদরশর মার্াতপেু আরয়র বর্রক গরড় ১০.৪% 

কম তেল। এই পুররা সময়টাই র্ামফ্ররন্টর আমল। আর  তদ ২০১১ বর্রক ২০১৪ সাল অর্তধ তহরসর্ কতর, 

তা হরল এই িারাক হয় গরড় ১২.২%। বকউ র্লরতই পাররন ব  ২০১১ সালটা এক সরকার বর্রক আর 

এক সরকারর পতরর্তচ রনর সময়, তাই বসটা র্াদ তদরয়ই তহরসর্ করা উতর্ত। তা  তদ করা হয়, তা হরল 

হারত র্ারক বমারট দুই র্েররর পতরসংখযান, এর্ং গড় িারাক দাাঁ ড়ায় ১০.৫%। 



এর বর্রক দুরটা কর্া সার্যস্ত হয়। এক, জাতীয় ও রারজযর গড় আরয়র িারারকর তুলনা কররল, এই 

সরকাররর আমরল বদরশর তুলনায় রারজয  ় উরেখর াগয অর্চননততক উন্নয়ন হরয়রে, তার 

পতরসংখযানগত প্রমাণ খুর্ মজরু্ত নয়। দুই, গড় র্যাপারটাই এমন, ব  বর্শ করয়ক র্েররর উপর তভতত্ত 

না করর মাত্র দু-ততন র্েররর উপর তভতত্ত কররল, ব  েতর্টা িুরট ওরে, তা তনভচ রর াগয নয়। ২০১১ 

সালটা র্তচ মান সরকাররর শাসনকারলর মরধয ধরা হরর্, না র্াদ বদওয়া হরর্, তার উপর আমারদর 

তসিাি তনভচ র কররে। 

এই কাররণ, সম্প্রতত পতিমর্রের আর জাতীয় গড় আরয়র রৃ্তির হার তনরয় ব  আরলার্না এই 

পাতারতই বর্তররয়রে (অতভরূপ সরকার, ৫ জানুয়াতর, ২০১৬) তার তকেু তসিাি সম্পরকচ  তকেু সংশয় 

বর্রক  ায়। এই প্রর্রের র্ক্তর্য, এই সরকাররর আমরল পতিমর্রের গড় আরয়র রৃ্তির হার শুধু আরগর 

জমানার রৃ্তির হাররর বর্রক বর্তশ নয়, সমসামতয়ক জাতীয় রৃ্তির হাররর বর্রকও বর্তশ। তকন্তু, ২০০৫ 

বর্রক ২০১০ সারলর মরধয গড় রৃ্তির হার তহরসর্ কররল বর্ররায় ৫.৫% আর ২০১১ বর্রক ২০১৪ এর 

মরধয গড় রৃ্তির হার হল ৫.৪%, অর্চাৎ উরেখর াগয বকান তিাত বনই। এখন ২০১১ সারল রৃ্তির হার 

তেল আরগর এর্ং পররর র্েরগুরলার তুলনায় বর্শ কম, মাত্র ২.৭%। র্েরটিরক র্াদ তদরল ( া ওই প্রর্রে 

করা হরয়রে) ২০১২ বর্রক ২০১৪-এর মরধয তহরসরর্ কররল গড় রৃ্তির হার দাাঁ ড়ায় ৬.৩%,  া আরগর 

সময়সীমার গড় রৃ্তির হাররর বর্রক ভারলা। তকন্তু পূরর্চাক্ত  ুতক্ত-অনু ায়ী এই তসিাি খুর্ মজরু্ত নয়, 

কারণ তা তনভচ র কররে মাত্র একটি র্েররক ধরা হরর্ তক হরর্ না তার ওপরর। 

আর এই সরকাররর আমরল গড় আরয়র রৃ্তির হার জাতীয় হাররর বর্রক বর্তশ এই তর্যটি বর্রকও খুর্ 

বর্তশ সান্ত্বনালাভ করা মুশতকল। রৃ্তি তনরয় আরগর আরলার্নার সূত্র বটরন র্লরত হয় ব  ভাররতর গড় 

আয় ব রহতু পতিমর্রের বর্রক বর্তশ, পতিমর্রের রৃ্তির হার জাতীয় রৃ্তির হাররর বর্রক খাতনক 

বর্তশ হরল খুর্ একটা কৃততত্ব দাতর্ করার বনই। 

তর্রশষত ব রহতু এই সরকাররর প্রর্ম তদকটা হল ইউতপএ-জমানার বশষ তদরকর অর্চননততক মিার 

সময়, বসই সমরয় জাতীয় গড় আরয়র রৃ্তির হার গত দুই দশরকর তুলনায় ঐততহাতসক ভারর্ কম। আর, 

ভাররতর গড় আয়রক েুাঁ রত হরল পতিমর্রের রৃ্তির হাররক জাতীয় আরয়র রৃ্তির হাররর বর্রক অিত 

৩% বর্তশ হরত হরর্ টানা পাাঁ র্ র্ের ধরর। দু-এক র্ের একটু বর্তশ হরল খুর্ একটা তিাত হয় না। 



উন্নয়রনর অনয সূর্কগুরলা তনরয় তর্স্তাতরত আরলার্নার করার সুর াগ এখারন বনই, আর সর্ কটির জরনয 

(র মন, দাতরদ্র) প্রাসতেক তুলনামূলক পতরসংখযান এই মুহূরতচ  প্রাপয নয়। স্বাস্থয-সম্পতকচ ত তকেু সূর্ক 

নীতত-আরয়ারগর কলযারণ সহরজই পাওয়া  ায়। ব মন সরদযাজাত র্া তশশুমৃতুযর হারর পতিমর্রের 

সাতর্চক পতরতস্থতত এর্ং ভাররতর অনয রারজযর তুলনায় আরপতক্ষক অর্স্থান ২০১১ সারল  া তেল, তার 

বর্রক সর্চরশষ ব  র্েররর পতরসংখযান পাওয়া  ারে (২০১৩ সাল), বকানও উন্নতত ধরা পড়রে না। 

অর্চননততক উন্নয়ন একটা দীর্চরময়াতদ বখলা। তর্শ্বাস র্া অনুমারনর কর্া আলাদা। বকউ মরন কররতই 

পাররন ব  এই সরকাররর আমরল তকেু সংস্কার হরয়রে  ার সুিল িমশ প্রকাশয হরর্। তকন্তু মাত্র বকান 

দু-ততন র্েররর পতরসংখযান তদরয় বকানও সরকাররর সািলয র্া র্যর্চতা বকানওটাই  ার্াই করা  ায় না। 

  
 


