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জমাট রক্ত, খানকয়েক রুটট আর টকছু ররাজকার টজটনসপত্র ছটিয়ে টছটটয়ে পয়ি আয়ছ 

ররললাইয়ন। তীব্র ররায়ে সারাটেন ররললাইন বরাবর র েঁয়ট পথক্লান্ত ঘর রেরতা র ায়লা জন 

শ্রটমক ঘুটময়ে পয়িটছয়লন লাইয়নই। ধয়র টনয়েটছয়লন, রেন আসয়ব না। ৮-ই রম রায়ত ম ারায়ের 

অওরঙ্গাবায়ের কায়ছ মালগাটির চাকা টপয়  টেল তােঁয়ের। পয়রর ছটব, ২৫য়ে রম। মুজফ্েরপুর 

ররল রেেয়ন একটট টেশু তার মায়ক ঘুম রথয়ক ওঠায়ত চাইয়ছ। অস্বাভাটবক গরম, প্রয়োজন মত 

জল, খাবায়রর অভাব আর চরম ক্লাটন্তর রচায়ট ততক্ষয়ে মারা রগয়ছন তার মা।  াি-ট ম কয়র 

রেওো এই ছটবগুয়লা আমায়ের জন-সৃ্মটতয়ত এমনভায়বই রগেঁয়থ রগয়ছ, রকানও পটরসংখযান, তত্ত্ব 

বা টবয়ে ে তার ধায়রকায়ছ আয়স না। এই ললখা ললখার সমরয় লকারভড-১৯ এর প্ররকারপ মৃরের 

সংখযা এক লক্ষ ছারিরয়রছ । জুলাইরয়র লগািা অবরি লেফ লকডাউরনর কাররে ঘটা দুঘথটনা, 

আরর্থক রবপযথয়, অনাহার ও দারররের কাররে মৃরের সংখযা রনরয় একরট 

লেচ্ছারসবী সংস্থার উরদযারগ লয ের্য পাওয়া যারচ্ছ, ো অনুযায়ী লসই সমরয় এই মৃেুযর সংখযা 

প্রায় ১,০০০ ছুুঁরে চরলরছল, যখনও লকারভরডর কাররে মৃেুযর সংখযা রবশ হাজার ছািায়রন । 1  

লকারভড-১৯ ভাইরাস লয একািারর চলমান অশরীরর এবং অদৃশয আেোয়ী, যার প্ররকারপ সারা 

রবশ্ব কম্পমান, এবং সমস্ত লদরশর অর্থনীরে এবং োভারবক জীবনযাত্রা অরনকাংরশই অচল, ো 

রনরয় রিমে লনই । রকন্তু লয পররযায়ী শ্ররমকরদর দুদথশা লকারভড-১৯ ভাইরারসর অর্থননরেক 

প্রভাব খুব প্রকটভারব দৃশযমান করর রদল, োুঁরাই বা অনযসময় র্ারকন লকার্ায়? আরসন লকার্া 



লর্রক? োুঁরা আরছন, সবথত্র। আমরা জারন রকন্তু জারননা, আমরা লদরখ রকন্তু লদরখনা। োুঁরা প্রকৃেই 

অদৃশয মানুষ। োুঁরাও অশরীরর। োুঁরাও চলমান। কারে, এক জায়গায় লর্রম র্াকরল, আটরক 

র্াকরল, অনাহার ও মৃেুয অরনবাযথ। িুরলিুসর পর্ িরর অরবরে এই জনরোে গ্রাম লর্রক নগর, 

নগর লর্রক শহরর এরস লপৌঁছয় জীরবকা অজথরনর োরগরদ।  অর্থনীরেরবদরা 

উৎপাদনশীল সম্পরদর বন্টন (resource allocation) কর্া বরল র্ারকন - এ োর প্রকৃষ্ট 

উদাহরেই শুিু নয়, শ্রম হল এমন এক সম্পদ যা রনরজর ইচ্ছায় রনরজর োরগরদ পারয় লহুঁরট 

আরস, দিবারাত অনলস পররশ্ররম অর্থনীরের চাকারক সচল রারখ।    

হাইরাইজ লর্রক হাইওরয়, বানান এই পররযায়ী কমথীবারহনীই । োুঁরা কাজ করর চরলন  নীররব 

। রদরন এবং রারত্র, লকানরকম কমথ-রনরাপত্তা ছািা, সামারজক সুরক্ষা বলরয়র বাইরর, অসহনীয় 

দাররেয এবং অবযবস্থার মরিয। েবুও রবজ্ঞাপরনর লবারডথ লয নামগুরলা জ্বলজ্বল করর লসখারন রকন্তু 

োুঁরা লকার্াও লনই, লদরশর অর্থননরেক প্রগরের এইসব উজ্জ্বল দৃষ্টারের রভরত্তপ্রস্তরর োুঁরদর নাম 

অনুপরস্থে। লডরলভারর বয় লর্রক ড্রাইভার, গৃহ-পররচাররকা লর্রক আয়া, রাস্তার সবরজ রবরেো 

বা রাস্তার িাররর খাবাররর লদাকান রদরয় বসা মানুষরট, আপনার পািার মুরদর লদাকারনর মারলক 

–  লকান লপ লরাল, লপনশন প্ল্যান, বা টযাক্স লররজস্টারর এুঁরদর নাম লনই – েবুও, এুঁরদর সরররয় 

রদরল প্রায় সরে সরে আমারদর শহুরর এবং আিা শহুরর অভযস্ত জীবনযাত্রা হরয় পিরব পেু ও 

রবপযথস্ত। লযমন এই মুহুরেথ চলরছ। আপনার প্ররেরদরনর জীবরন আপরন এরদর প্ররেরনয়ে 

লদরখন। রকন্তু লদরখও লদরখননা।  কারে, এুঁরা অদৃশয মানুষ। োভারবক সমরয় োুঁরা লয আরছন, 

লসটাই আমারদর মরন র্ারক না। আমরা িরর রনই আরলা হাওয়া জরলর মে এুঁরাও আরছন, 

র্াকরবন ।  আর সময় খারাপ হরল এুঁরা লয চরম অবরহলা আর রনষু্ঠরো পান  ো অেীকার 

করার লকান উপায় লনই। লযমন আমরা লদরখরছ এই রনদারুে দাবদারহ িুরলমরলন এই পররযায়ী 

শ্ররমরকরা মাইরলর পর মাইল  লহুঁরট রফররছন োুঁরদর গৃরহর উরেরশ। মহীরনর লঘািাগুরলর 



রবখযাে "ঘরর লফরার গান"-এর কর্া খারনক বদরল বলা যায়, "আরম প্রায়, এখরনা খুুঁরজ লস 

লদশ/জারন লনই অবরশষ/মররচীকা হায়, েপ্ন লদখায়/ঘরর রফরর আর যাওয়া যারব নারো/লনই 

পর্ লনই হারররয় লগরছ লস লদশ।" অর্বা মরন পরি যায় উরড গার্রীরর লসই গারনর লাইনগুরল 

– “এই দুরনয়ায় আর ঘর নাই লমার” (“I ain’t got no home in this world anymore”)। 

োুঁরদর অরনরকর লক্ষরত্রই এই কর্াগুরল লযন আক্ষররকভারব ফরল লগরছ – লকউ হয়রো মররই 

লগরছন, অনযরা গ্রারম রফরর লপরয়রছন রবরূপ অভযর্থনা। এুঁরা ঘর লছরিরছরলন দারররের িাক্কায়, 

আররকটু ভারলা র্াকার আর লফরল আসা পররবাররক আররকটু ভালভারব প্ররেপালন কররে 

পাররবন, এই আশায়। রকন্তু যখন দ ূঃসময় এরলা, োুঁরদর আপন করর লনওয়া লসই “নেুন ঘর” 

রকন্তু োুঁরদর আপন করর লনয়রন। 

রগাটা রেে যখন স্তব্ধ, টনশ্চল, আমায়ের পটরযােী শ্রটমকরা তখন  ােঁটয়ছন। টকছু পাওোর আোে 

না, বরং মররয়া হরয়। আরজম লপ্রমরজ ইউরনভারসথরটর গরবষকরদর গে ১৩ই এরপ্রল লর্রক বাররাই 

লম-র মরিয লমাট ১২রট রারজযর ৫,০০০ েরনরয়ারজে, অরনয়রমে, এবং রনয়রমে লবেনরভাগী 

শ্রমজীবীরদর মরিয একরট সমীক্ষা চালায়। সমীক্ষায় লদখা লগরছ এুঁরদর দুই-েৃেীয়াংশ কমথহীন 

হরয়রছন। যাুঁরা এখনও কাজ হারানরন, োুঁরদর লবেন প্রায় অরিথরকর লবরশ করমরছ। আরশ শোংশ 

শ্ররমক প রবথর েুলনায় কম পররমারন খাবার খারচ্ছন এখন। 

 আবার, ওই শ্ররমকরদর মরিয শহরাঞ্চরলর দুই েৃেীয়াংশ রাজয অর্বা লকন্দ্র সরকাররর 

লর্রক লকানও নগদ অর্থ সাহাযয পানরন। এই পরররস্থরেরে পররযায়ী শ্ররমকরা বারি রফরর লযরে 

চাইরবন – এরে আশ্চযথ কী? খুচখাচ রকছু বযরিগে রজরনসপত্র, শুকরনা খাবার, রুরট, রবসু্কট 

(একমাত্র রশল্প লযখারন রবরেবাটা েুরে উরেরছল এরপ্রল, লম মারস) রনরয় পারয় লহুঁরট বারির 

উরেরশয রওনা রদরয়রছরলন োুঁরা। পররহারসর জায়গাটা হল, সরকাররর বাহারর আরর্থক পযারকজরট, 



যা রকনা শ্ররমকরদর প্রায় লকানও সাহাযযই কররে পারররন, োর জমকারলা নামরট রকন্তু শ্ররমকরদর 

এই যাত্রার সরে খুব রমরল যায় – আত্মরনভথর ভারে অরভযান! 

 পটরযাে েব্দটটর মূল কথাই  ল চলনেীলতা, স্থানান্তর। অথচ, যখন পটরযােী শ্রটমকরা 

মটরো রচষ্টা চালায়েন চয়ল যাওোর, তখন ঘয়র রেরার জনয রকানও রকম পটরব ন মাধযম 

পায়েন না তােঁরা। রে য়ম  টেরয়ত পারয়ছন না তােঁয়ের অয়নয়ক। রযমন ওই র ায়লা জন শ্রটমক। 

ররলগাটি - ঝলময়ল ভারতবয় ের প্রগটতর টচহ্ন – টপয়  টেল তােঁয়ের। রযন টবরাট প্রগটতযয়ে 

এক আনুষ্ঠাটনক বটলোন। 

 পটরযায়ের রপছয়ন থায়ক পটরবায়রর পায়ে োেঁিায়নার স্বায়থে টনয়জর গ্রাম বা ে য়রর টভয়ট 

রছয়ি উন্নততর রকানও জীবন ও জীটবকার রখােঁয়জ রবটরয়ে পিার এক টসদ্ধান্ত। অথেনীটতর শুষ্কং 

কাষ্ঠং তয়ত্ত্ব বলা  ে, অথেননটতক রেয়াকলাপ েখনই হয় যখন উৎপাদরনর উপকরেগুরল অর্থাৎ 

ভ রম, শ্রম ও মূলধন একরত্র পেয ও রসবা উৎপােয়ন অংে রনে। টকন্তু রেখা যাে, সবয়চয়ে রবটে 

স্থাটনক চলাচল  ে শ্রম (labour) এর – উৎপােনেীলতা কম রয টবভাগগুটলয়ত, রযমন কৃট কাজ 

রথয়ক রযখায়ন রবটে, রযমন, কারখানারনভথর রশল্পরক্ষরত্র, শহর-মফেল – সব জায়গারেই। ভ রম 

স্থাবর সম্পদ, আর পুুঁরজ ঘাুঁরট গারি নগরাঞ্চরল লযখারন বাজার এবং পররবহরের সুরবরি। শ্রম 

লযখারন বহুল, লসখারন শ্রম পুুঁরজর ডারক আসরব, পুুঁরজরক শ্ররমর লখাুঁরজ লবররারে হয়না।    

লদরশর আন্দাজ পঞ্চাশ লকারটর শ্রমশরির রেন চেুর্থাংশই েরনরয়ারজে অর্বা অরনয়রমে খুচররা 

শ্ররমক। োুঁরদর লকানও সুরনরশ্চে আয় লনই, কমথসংস্থারনর রনরাপত্তা লনই। ‘আদশথ’ কমথরক্ষরত্র যা 

যা সুরবরি পাওয়া যায় - োস্থয রক্ষোরবক্ষে, লবেনসহ ছুরটছাটা, সামারজক রনরাপত্তা – রকছুই 

লনই োুঁরদর। পররযায়ী শ্ররমরকরা লমাট শ্রমশরির এক-পঞ্চমাংশ, অর্থাৎ প্রায় দশ লকারট।2  



লদরশর শহরাঞ্চরল অরনয়রমে শ্ররমকরা লমাট জনসংখযার রত্রশ শোংশ। লকডাউন চলাকারল ঘরর 

রফরর যাওয়া পররযায়ী শ্ররমকরদর সংখযা লদি লর্রক রেন লকারট।3 এই রবপুল সংখযক মানুষ লয 

কষ্টরভাগ কররলন, োর মানরবক ট্র্যারজরড হয়রো সবাইরক সমানভারব স্পশথ কররবনা। এই 

পররসংখযান লয কেটা রবষণ্ণ হওয়ার মে, ো সকরল হয়রো সমানভারব অনুভব কররবন না।  

আররা আরবগহীন, বাস্তববাদী দৃরষ্টরে লদখরল লকউ বলরবন, লয প্রর্রম জনোরস্থযর সঙ্করটর 

লমাকারবলা কররে হরব, োরপর অর্থননরেক বৃরির চাকা আবার চালু কররে হরব। কর্াটা রেক।   

রকন্তু এই বৃরির চাকা রবষয়টা আসরল কী? আপরন মরন কররেই পাররন এ হল পুুঁরজ লজাগাি 

করা (লযমন, নেুন যন্ত্র এবং কারখানা পত্তন) এবং উৎপাদনশীলো বৃরি (লযমন, উন্নেের প্রযুরি 

এবং রবরভন্ন সাংগেরনক পিরের প্ররয়ারগর মািযরম)। রকন্তু ঘটনা হরচ্ছ লকান পুুঁরজই লশষ অবরি 

রনরজ রনরজ উৎপাদন কররে পারর না – লসজনয োর চাই শ্ররমক। ভাররের মে লদরশ এই 

শ্ররমকরদর একটা বি অংশ আরসন পররযায়ী হরয়ই, গ্রাম গ্রামাে লর্রক। কম উৎপাদনশীল 

কৃরষরক্ষত্র লর্রক অরিক উৎপাদনশীল রশল্প ও পরররষবার লক্ষত্রর পরররির প্রসার হল অর্থননরেক 

উন্নয়রনর পরর্র প্রগরের লক্ষে ।  প্রিানে  এই পররযায়ী শ্ররমক নামক সম্পরদর চলাচরলই 

গিায় “বৃরির চাকা”। এই চলাচল বন্ধ হরল, বৃরির চাকাও লর্রম যারব, কারে সীরমে পররমাে 

স্থানীয় শ্ররমক রদরয় কাজ করারে হরল শ্ররমরকর শ্রমম লয লবরি যারব বহুগুে, োরে 

রবরনরয়াগকারীরদর লপাষারবনা । 

এই পররযারনর রপছরন প্রিান কারে শহরাঞ্চরল জীবনিাররের বািরে সুরযাগ সুরবিা যা গ্রামাঞ্চরল 

অপ্রেুল। মজার কর্া হল, পররযান রনরয় রবরভন্ন গরবষোয় লদখা যারচ্ছ গ্রামাঞ্চল লর্রক যে 

মানুরষর কারজর জনয শহররর রদরক যাবার কর্া, প্রকৃেপরক্ষ োর লচরয় অরনক কম মানুষ 

আসরল গ্রাম লর্রক শহরর যান। এর প্রিান কারে রহসারব উরে এরসরছ ঝুুঁরক রনরে না চাওয়ার 



মানরসকো । শহরাঞ্চরলর েুলনায় গ্রামাঞ্চরলর মানুরষর গি আয় কম হরলও গ্রামীে জীবনযাত্রা 

অরপক্ষাকৃে সহজ যাপন-রভরত্তক এবং সামারজক সম্পরকথর লজরর গরি ওো এক োভারবক 

রনরাপত্তা বলরয়র মরিয োুঁরা বাস কররন। খুব গরীব ঘররর মানুরষরা অরনক সমরয়ই লদশ-ঘর 

লছরি যাবার, শহরর রগরয় র্াকার লয আনুষরেক খরচ এবং মানরসক চাপ ো বহন কররে চান 

না – রবরদশ-রবভুুঁইরয় রগরয় লশরষ েপ্ন পুরে না হরল কী হরব এই ভরয়র বশবেথী হরয়। বেথমান 

সঙ্করটর সমরয় পররযায়ী শ্ররমকরদর ভয়াবহ অরভজ্ঞো এই প্রবেোরকই আররা বারিরয় েুলরব 

এবং ভরবষযরে সম্ভবে এই পররযায়ী শ্ররমরকর সংখযা আররা কমরব।  

লকডাউনপবথ লশষ হরল এর প্রভাব কী হরে পারর? আমরা একটা লবাোম রটপব আর বৃরির 

চাকা আবার গিারে শুরু কররব, লযমনটা লবন বানথারঙ্ক, মারকথন যুিরারের লকন্দ্রীয় বযাঙ্ক লফডাররল 

ররজারভথর প্রািন লচয়ারমযান, বরলরছন মারকথন অর্থনীরের লক্ষরত্র? বানথারঙ্ক বরলরছন এই বেথমান 

অর্থননরেক সঙ্কট লকান প্রাকৃরেক রবপযথরয়র মে, কারে ১৯৩০-এর মহামন্দা বা ২০০৮-এর 

আরর্থক সংকরটর ম রল রছল মানুরষর মেরী প্ররেষ্ঠানগুরলর রবরভন্ন সমসযা, এরক্ষরত্র লসটা সরেয 

না। োই োুঁর অনুমান, জনোরস্থযর সঙ্কট প্রশরমে হরল, যে দ্রুে অর্থননরেক মন্দা এরসরছ, ঘুরর 

দাুঁিারনার প্ররেয়াও লসরকমই দ্রুে হরব। 

বানথারঙ্কর অনুমান মারকথন যুিরারের লক্ষরত্র কেখারন সরেক ো সময়ই বলরব রকন্তু একর্া 

লমাটামুরট বলাই যায় লয ভাররের মে উন্নয়নশীল লদরশর লক্ষরত্র, লযখারন অসংগরেে লক্ষত্র 

অর্থনীরেরে উন্নে লদশগুরলর েুলনায় অরনক লবশী গভীর এবং বযাপকের প্রভাব রবস্তার করর 

র্ারক লসখারন এই যুরি এরকবাররই খারট না। লয লকান অর্থননরেক লক্ষরত্রই রবশ্বাস এবং 

ভাবমুরেথর একটা বি ভ রমকা র্ারক অসংগরেে লক্ষরত্র এগুরলর ভ রমকা আরও লবরশ লযরহেু 

এখারন লকান চুরি বা আইন লনই। রনরয়াগ লর্রক শুরু করর মাইরন, কারজর দারয়ত্ব ও  ম লযায়ন 



সবই মুরখর কর্ার রভরত্তরে হরয় র্ারক - উদাহরেেরূপ গৃহপররচারকরদর কর্া ভাবা লযরে 

পারর।    

সুেরাং এই িররের অর্থনীরেরে সামারজক সম্পরকথর কাোরমা (social networks) এবং 

পারস্পররক রবশ্বারসর খুব বি ভ রমকা রনরয় র্ারক। ললাক রনরয়ারগর লক্ষরত্র সৎ রকনা, বা কারজ 

ফাুঁরক লদয় রকনা, এগুরলা ললারকর কর্া ও সুপারররশর ওপর রভরত্ত কররই হয়। রকন্তু এক িাক্কায় 

অরনরক লদরশ চরল লগরল, এই চযারনলগুরলা সব ওরলাটপারলাট হরয় যায়, আবার নেুন ললারকর 

সারর্ সম্পকথ ও রবশ্বাস গরি উেরে সময় লারগ।  সুেরাং এরদরশ অেে এই লয একবার সঙ্কট 

লকরট লগরলই আবার সব োভারবক হরয় যারব এবং আবার গ্রাম লর্রক শহরর যাবার পররযায়ী 

শ্ররমরকর ঢল লনরম আসরব, এমন ভাবনা অবাস্তব। শহরর মজুরর উরেখরযাগযরকম বািরল এবং 

লয সব লযাগস রত্রর মািযরম অসংগরেে লক্ষরত্রর শ্ররমক লজাগাি করা হরয় র্ারক লসগুরলরক আবার 

পুনগথরেে করর েুলরে পাররল েরবই আবার শ্ররমরকর লজাগান োভারবরকর রদরক এরগারব। 

মারলকপক্ষ অবশযই এই লদওয়াল রলখন পিরে পাররছন। োরই ফল রহসারব রকছু রারজয শ্ররমর 

আইন আলগা করার লয লচষ্টা চলল, োর লপছরন এই দুরশ্চোর ছাপ স্পষ্ট।  

গরীব মানুষরক ত্রাে লদবার সমরয় বারবার বাজারপন্থী অর্থনীরেরবদ বা বযবসায়ীরা লয কর্াটা 

বরল আরসন ো  হল “রবনাম রলয” রকছু পাওয়া যায় না।  লসই একই বাজাররর  যুরি রকন্তু 

একর্াও বরল লয সস্তায় লযমন ভারলা মারনর রজরনস পাওয়া যায়না, লেমন ভারলা মারনর শ্রমও 

পাওয়া যায়না। শ্ররমকরক কারজ রফরররয় আনবার একমাত্র উপায় হল কারজর পরররবশ ও 

জীবনযাত্রার মারনর উন্নরে এবং অরিকের মজুররর সংস্থান – লজার জবরদরস্ত নয়। ভাররের মে 

লদরশ লযখারন প্রায় ৯০% শ্ররমকই কাজ কররন অসংগরেে লক্ষরত্র এবং যারদর লকানরকম কারজর 

রনরাপত্তা বা অবসরকালীন সুরবিা ইেযারদ রকছুই লনই, োরদর জনয সরকাররর িারা প্রবরেথে 



সুরক্ষাবলয় যরর্ষ্ট শরিশালী হরেই হরব এই রবপযথয় লকরট লগরল োরদর কারজ আবার রফরররয় 

আনায় উৎসারহে কররে। এবং এই সুরক্ষাবযবস্থায় নুযনেম করেীরয়র মরিয পিরব লরশন কারডথর 

গরেশীলো – অর্থাৎ লদরশর লযখারনই র্াক পররযায়ী শ্ররমরকরা লযন লসই কারডথর রবরনমরয় খাদয 

লপরে পাররন এবং োর মািযরম গেবন্টন বযবস্থার অংশীদার হরে পাররন। বা, োর লর্রকও 

ভারলা যরদ গেবন্টন বযবস্থা আবার আরগর লমাট সবথজনীন করর লদওয়া হয়।  একই সরে এই 

সংকট যেরদন চরল, োুঁরদর বেথমান বরারের েুলনায় উরেখরযাগযরকরমর লবশী অনুদারনর 

বযবস্থাও কররে হরব (এই রররলফ পযারকরজ যা বলা হরয়রছ োর লচরয়) – সরাসরর অযাকাউরন্ট 

টাকা লদওয়া এবং গেবন্টন বযবস্থা উভরয়র মািযরম। কারে, “রবনাম রলয রকছু পাওয়া যায় না” – 

পররযায়ী শ্ররমরকরা কারজ না রফররল লদরশর অর্থনীরের চাকা গিারব না। 

বাস্তরব অর্থনীরের ইরিন চরল পররযায়ী শ্ররমকরদর জ্বালারনরেই, এবং োরক ইরচ্ছ মে চালু বা 

বন্ধ করর লদওয়া সম্ভব না। পটরটস্থটত টকছুটা স্বাভাটবক  য়ল পটরযােী শ্রটমকরা টনশ্চেই টনয়জয়ের 

মত টসদ্ধান্ত রনয়বন। অয়নয়ক  েয়তা গ্রায়ম সুয়যায়গর অভাব এবং োটরয়ের রঠলাে আবার 

ে য়র রেরত যায়বন। আবার অয়নয়ক লকডাউয়নর ভোব  অটভেতার পর রয ে র সবয়চয়ে 

প্রয়োজয়নর সময়ে তােঁয়ের রথয়ক মুখ টেটরয়ে টনয়েয়ছ, রসখায়ন স য়জ টেয়র রযয়ত চাইরবন না। 

রক্তের দাগ মুছরে সময় লাগরব মবকী।  

 

২ 

 

পররযায়ী শ্ররমরকরা আরসন ম লে গ্রাম লর্রক শহরর, োই োুঁরদর সমসযা বুঝরে লগরল 
ভাররের গ্রামীে অর্থনীরের রকছু দীঘথরময়াদী সমসযা না লদখরল চলরবনা। ঘটনা হল, গে চার 
বছররর অর্থননরেক মন্দার আরগ যখন সারবথক আয়বৃরির হার লমাটামুরট ভেস্থ রছল, 
েখনও কৃরষরক্ষরত্র আয়বৃরির হার উরেখরযাগযভারব কম রছল। কৃরষ মজুররর বৃরির হাররর 



শ্লর্গরে, কৃষকরদর ঋেভারে রবপন্ন হওয়া সবই কৃরষ অর্থনীরের রুগ্নোর লক্ষে।  আর ২০১৬ সাল 
লর্রক সাদব িক বদৃ্ধির হাক্তর শ্লথগদত ক্রমিৃশ্যমান। এর পেছক্তন অক্তনক িীর্ িক্তময়াদি কারণ 

থাকক্তেও, রবমুোকরে এবং োরপর ির-েিা-মার-রপররক িররে রজএসরটর প্রবেথন লয রনম্নমুখী 
িাক্কা লমরররছ, ো অনস্বীকার্ ি।   

ভাররে অর্থননরেক শ্লর্ো রনরয় গে করয়ক বছরর যা কর্াবােথা হরয়রছ োর লবরশরভাগটাই 
লযাগানরভরত্তক োরিক কাোরমা (supply-side framework)-লক লকরন্দ্র লররখরছ। লযমন 
করপথাররট টযাক্স কমারনা, যারে রবরনরয়াগ লাভজনক হওয়ার সম্ভাবনা বারি। এখনও লকারভড-
১৯ লকডাউন জরনে অর্থননরেক সমসযাগুরল লমাকারবলা কররে ম লে লযাগানরভরত্তক সমািারনর 
কর্াই ভাবা হরয় চরলরছ। এ সরিও অরনক করপথাররট সংস্থা নেুন রবরনরয়ারগ অনীহা লদখারচ্ছ। 
এই অনীহার একটা বি কারে হল লয উৎপারদে পরেযর লেমন চারহদা বৃরির সম্ভাবনা োুঁরদর 
লচারখ পিরছ না। 

        রবরনরয়াগ কম হরলই রবকাশও র্মরক যায়, লশষরমষ একটা রবষবৎ চোবরেথর মে মেরর 
হয় এবং রবকাশ োর যাুঁোকরল আটরক র্ারক। স্থায়ী রবকাশ চাইরল এমন একরট েরপ াষেকারী 
প্ররেয়ার প্ররয়াজন যা অর্থননরেক স্ফ রেরক েমাগে চালু রাখরব। প্রযুরিগে উন্নয়ন লহাক বা 
নেুন বাজার মেরর, রবকারশর লয লক ানও ভররবগরক সবসময় প্রর্ম লর্রকই নেুন চারহদারোে 
মেরর কররে হরব, ো না হরল রবকাশ ক্ষেজীবী হরয় লর্রম যাওয়ার সম্ভাবনা বারি।   

        চাদহিার সূত্র দহক্তসক্তব রপ্তাদনর সম্ভাবনাক্তক স্বাগত জানাক্তত হক্তব, দকন্তু োশ্াোদশ্ একটা সমান্তরাে 

েথ দচক্তন রাখাও জরুরী। হােদিক্তে পিশ্ীয় চাদহিা দনক্তয়ও র্ক্তথষ্ট আক্তোচনা হক্তে। প্রশ্ন হে, শুধু পিশ্ীয় 

চাদহিার ওের নীর্ির করক্তত হক্তে দবকাক্তশ্র প্রদ্ধক্রয়াটট টিক কী হক্তব? 

        লকানও করপথাররট রসইও রবরনরয়াগ কররবন রক না, লসই রসিাে কীভারব লনরবন? িরা যাক 
হারে নেুন রবরনরয়াগ করার মে পযথাপ্ত ম লিন আরছ। ো হরলও কী রেরন উৎপারদে পরেযর 
যরর্ষ্ট চারহদা আরছ রক না ো সম্পরকথ রনরশ্চে হরে চাইরবন না? চারহদা না র্াকরল লো উিৃত্ত 
উৎপাদন হরে র্াকরব। আবার চারহদা যা োর লর্রক লবরশ আন্দারজ উৎপাদন হরল 
গুদারম স্টক জমরব। বেথমারনও পরররস্থরে রকছুটা এরকম। 

        ২০০২ লর্রক ২০১২ পরবথ ভারেীয় অর্থনীরে উচ্চ হারর লয রবকাশ লদরখনছ ো রকন্তু চারলে 
হরয়রছল রপ্তারনর িারা, রবরশষে সফটওয়যার সারভথরসস-এর লক্ষরত্র। শোব্দীর শুরুর লস পরবথ 
দুরনয়া জুরি সফটওয়যার সারভথরসর এর চারহদা েুমুল বৃরি পায় এবং লসই সমরয়ই ভাররে 
প্ররশক্ষেপ্রাপ্ত শ্রমশরির একটা স্ফ রে ঘরট। সফটওয়যার সারভথস লক্ষরত্র রনযুি কমথীরদর আরয়র 



হার বযাপক বৃরি পায়, সরে সরে লভািা রহরসরবও োুঁরা উপরভাগ হার অরনকটা বারিরয় লদন। 
বারি, গারি, লররস্তারাুঁ রকনরে শুরু কররন োুঁরা, ফরল রনমথােরশরল্পর লক্ষত্রগুরলরে চাকররর পদ 
মেরর হরে র্ারক। এ সরবর কাররে অর্থবযবস্থার বারক রদকগুরলরে আবার একটা বািরে প্রভাব 
পরি। রনমথাে রশরল্পর করয়করট লক্ষত্র, লযমন ঔষি প্রস্তুেকারক অর্বা েয়ংরেয় যন্ত্রারদর 
লক্ষত্রগুরলও একটা রপ্তারনর বাজার লপরয় যায়, এবং এরও প্রভাব যুি হয় লদরশর অর্থনীরেরে। 
েরব এই সব রপ্তারন লক্ষত্র লর্রক সরাসরর উপাজথন কররলন যাুঁরা, লদরশর পুররা শ্রমশরির 
রনরররখ োুঁরা রকন্তু অরে কু্ষে একরট অংশ। 

        কররানাভাইরাসজাে সঙ্কটরক দ রর লররখ যরদ দীঘথস ত্রী দৃরষ্টরে আমরা রবষয়টা লদরখ, প্রর্রমই 
বলরে হরব, আেজথারেক পযথারয় সফটওয়যার সারভথরসস এর লসই েুমুল চারহদা আজ আর আরগর 
মে লজারারলা না। এখন ভারেীয় অর্থনীরে আবার একটা লেমন চারহদার লজায়াররর অরপক্ষায় 
বরস। লকারথর্রক ো আসরব? বেথমান আরর্থক শ্লর্ো কররানাভাইরাস আসার আরগ লর্রকই 
চলরছ এবং ো সফটওয়যার বাজারর ভাররের চারহদা কম হরয় যাওয়ার এক অরনবাযথ পররেরেও 
বরট। ভাররের অর্থননরেক প্ররেষ্ঠানগুরল শিরপাি লদখারলও রজরডরপ েমশ পিরেই র্াকরব। 
আসরল ওই িররের রবকাশ পবথ সবসমরয়ই রনরজর েুে অবস্থা লবরশরদন িরর রাখরে বযর্থ হয় 
এবং নেুন লকানও চারহদা মেরর না হরল িীরর িীরর রস্তরমে হরয় আরস। 

        একটা সামরগ্রক চারহদা মেরর কররে লগরল লদরশর মরিযই েয়ংরনভথর একটা চারহদা মেরর 
কররে হরব। এখন, ভারেবরষথ ো আরদৌ কেটা সম্ভব? 

        ভারেবরষথর লমাট শ্রমশরির ৮৫% অসংগরেে লক্ষরত্র কাজ করর জীরবকা অজথন কররন। 
এই লক্ষত্র গরি উরেরছ লছাট লছাট বযবসা,  পরররষবা ও লদাকানপাট রদরয়, বাজার যাবার পরর্ 
রাস্তার দুপারশ আপরন এরদর লদখরে পারবন। এরদর বৃরির বা সমৃরির পর্ খুবই সীরমে। 
এরদরক জােীয় আক্তয়র প্রায় ৫০% আরস এখান লর্রকই। ভাবুন - োর মারন সংগটিত 

পেক্তত্র পিক্তশ্র পমাট শ্রমশ্দ্ধের  ১৫%  কাজ করক্তেও, পমাট জাতীয় আক্তয়র বাদক ৫০% আক্তস 

পসখান পথক্তক - উৎোিনশ্ীেতার এবং সমদৃ্ধির তিাৎ এখন পথক্তকই েদরষ্কার পবাঝা 

র্াক্তে।  পিক্তশ্র লমাট জনসংখযার ৭০ শ্তাংক্তশ্র বাস গ্রাক্তম। র্ায়দবনযাক্তস র্ারা 

পিক্তশ্র িদরদ্রতম ২০%, তাক্তির প্রায় ৯০% থাক্তকন গ্রামাঞ্চক্তেই।    গ্রামীণ  র্ারক্ততর লমাট আরয়র ৩৯% 
কৃরষ লর্রক আরস এবং বারক লক্ষত্রগুরলর অর্থননরেক কমথকাণ্ড আবার অরনকাংরশ কৃদির লাভ-
পোকসাক্তনর ওপর রনভথরশীল। যখন কৃষক রকছুটা োক্তর্র মুখ লদরখন, েখন োুঁরা একরদরক 
লযমন স্থানীয় স্তক্তর পেয পকনাকাটট কররন, লেমরন শহরাঞ্চরলর বসদতবাজার পথক্তকও পেয েয় 
কররে সক্ষম হন। ভারেীয় কৃদির রনম্নগামী উৎপাদনশীলো, চাক্তির জনয গলদ-িসদে, 



দুবথল   গ্রামীণ   েদরকািাক্তমা, বাজাক্তরর সরে সংক্তর্াগহীনতা – এ সব রবষয় মার্ায় রাখরল স্পষ্ট, 
কৃরষরক্ষরত্র রকছু সরেযকাররর কাজ করার সুরযাগ ও প্ররয়াজন দুই’ই পচাক্তখর সামরন মজুে।  

         এখারন রবরশষ ভারব লখয়াল রাখরে হরব গ্রামীণ আয় বািারনার রবষয়টা। শুিু যারন্ত্রকভারব 
উৎপাদন বৃরির কর্াই লভরব লগরল চলরব না। কৃরষজাে পরেযর রমশ্রে এবং কৃরষপিরেরে আশু 
েদরবতিন  না কক্তর শুধুই ফলন বাড়াক্তনার প্ররচষ্টা করর লগরল দাম পরি যারব এবং গরীব কৃিক্তকর 
দাররে আরও লজুঁরক বসরব। রমশ্র কৃদির দিক্তক রকছু বদল এরন শহর এোকায় গ্রামীন েক্তণযর 
চারহদা মেরর করা লগরল কৃষক আক্তয়র মুখ লদখরবন। শরসযর পাশাপারশ উিযানোেন (িুে, িে), 
িুগ্ধজ রশল্প, লপালরট্র্, কৃরষজ পেযরভরত্তক সুরা (লযমন, ওয়াইন) ইেযারদ আয় বািারব। 

        অর্থনীরেরবদরা কৃরষ লর্রক অনযানয পেক্তত্র শ্রমশরির লযাগারনর ওপর লয গুরুত্ব আররাপ 
কররন ো যর্াযর্। এর ফরল গরীব পোক্তকর রকছুটা আক্তয়র সুরাহা হয়।রকন্তু, অর্থনীরেরবদরা 
মারঝমারঝই লখয়াল রারখন না লয চাষবারসর লক্ষরত্রর মরিযও একটা অবস্থাের হরে পারর, 
রবরশষে কম আয়রক্ষত্রগুরলরে। যর্া – ম লে শসযরনভথর চাষআবারদর সরে ফল, সবরজ, দুি, 
রডম, মাংস, মাছ ইেযারদ রবরভন্ন িররের চারষর রদরক যাওয়া। লক্ষ লক্ষ কম প্ররশক্ষেপ্রাপ্ত 
শ্ররমকরা লযখারন দানাশষয চারষ আটরক র্ারকন, এই বহুরবি রদকগুরলা োুঁরদর সামরন আয় 
বািারনার নেুন সুরযাগ উপস্থারপে কররে পারর। োরে কৃরষরে রনরয়ারজে শ্রমশরির 
উৎপাদনশীলো এবং চারহদা বািরব বই কমরবনা।  

        েরব এই রবরবিকররের জনয যরর্ষ্ট গরবষো ও প্রচার দরকার। গ্রামীে পররকাোরমা, রহমঘর, 
ঋে, সমবায় সরমরে ইেযারদ নানারকম সহরযাগীো দরকার যারে বাজার প্রশস্ত হয়। এর ফরল 
স্থানীয় পরেযর সরে সরে শহররর পেযরও একটা গ্রামীণ চারহদা বািরব, এবং একটা প্রােবে 
ললনরদরনর চে মেরর হরব – শহররর বরিথে আয় একরদরক গ্রামীে অর্থননরেক কমথকাণ্ডরক চালু 
রাখরব এবং গ্রামীে বিথনশীল আয় লেমরন শহররর পরেযর চারহদারকও ইরেবাচকভারব প্রভারবে 
কররব। এই বযবস্থার োস্থযকর অরভঘারে রবকাশ স্থায়ী হরব। 

        লযরহেু অর্থনীরের জাগররের লক্ষরত্র জনমানস খুব বি একটা উপাদান, োই একটা প্রশ্ন 
উেরে পারর, সারা লদশ আজ লয হোশায় আচ্ছন্ন, ো রক এই গ্রামীে রবকাশ নীরে দ র কররে 
পাররব? আমরা ভরসা করর উত্তর রদরে পারর, হযাুঁ পাররব। 

        ইদানীংকারল রনয়রমে কমথসংস্থানগুরল কৃরষরক্ষরত্রর উিৃত্ত শ্রমরজাগানরক খুব একটা জায়গা 
রদরে পাররছ না। এর ফরল জনপ্ররে আয় করম যাওয়ার পাশাপারশ একটা হোশাগ্রস্ত, রঝরমরয় 
পিা, অপরািপ্রবে যুব সমাজ মেরর হরচ্ছ। লকানও লদশ রকন্তু জনসংখযার সিযবহাররর এমন 



সুরযাগ চট করর পায় না। ভারে োর স বেথ সুরযাগ হারররয় লফলরে বরসরছ। যরদ গ্রামীে অর্থনীরে 
মার্াচািা রদরে র্ারক, োহরল উৎপাদন লক্ষরত্র, রনমথাে রশরল্প স্থানীয় চাকরর লো মেরর হরবই, 
পাশাপারশ গ্রামীন আয় বৃরি লপরল শহররর রনয়রমে সংস্থানগুরলও রবরনরয়াগ ও কমথী রনরয়াগ 
ইেযারদ শুরু কররব। এইরকম একটা প্ররেয়া শুরু হরল গ্রাহক লর্রক রবরেো – সকরলই 
মানরসকভারব চাো হরব।  

       লমাো কর্া হল এই - গ্রামীে অর্থনীরেরভরত্তক রবকারশর এই নীরে রেনরট রভন্ন অর্চ সংযুি 
ভাবনারবনু্দর ওপর দাুঁরিরয় আরছ। প্ররেযকটা ভাবনারবনু্দই একটা রস্তরমে সারবথক চারহদার 
(aggregate demand) পরররবশরক মার্ায় রারখ। 

        প্রর্মে, েরনভথর আরয়র লক্ষরত্র বৃরি জনসংখযার দররেের অংরশর কারছ লপৌঁছরল সারবথক 
চারহদার লক্ষরত্র ো একটা লজায়ার আনরব, কারে গররব মানুষ োুঁর এই বরিথে আরয়র একটা 
বি অংশ খরচ কররে চাইরবন। 

        রিেীয়ে, গররব মানুষ োুঁর এই বরিথে আয় খরচ কররে চাইরবন লসইসব পরেযর জরনয যা 
েল্প প্ররশরক্ষে শ্ররমরকর মেরর। এর একটা ফলপ্রস  রদক আরছ সারবথক চারহদা বািারে। 

        েৃেীয়ে, নীরেগে লয সমািােস ত্র আমরা ভাবরে চাইরছ ো গ্রামীণ ও শহররর চারহদার 
মরিয একটা পররপ রক আবেথন মেরর কররব, যার ফরল রবকাশ যরর্ষ্ট দীঘথস্থায়ী হরব। যখন 
নীরেগে হস্তরক্ষরপ গ্রামীন রমশ্র কৃরষরে বদল আসরব, গ্রামীণ অর্থবযবস্থা শহররর চারহদা অনুযায়ী 
পেয উৎপাদন কররব। শহরর চারহদার বৃরির অনুপারে গ্রামীণ উৎপাদক সংখযাও বািরব। শহররর 
গ্রাহকরদর েুলনায় গ্রারমর জনসংখযার, রবরশষে কম আরয়র মানুষজন োরদর বরিথে আরয়র 
একটা বি অংশ শহরর উৎপারদে পেয রকনরে বযয় কররন। োই এই নীরের ফরল বরিথে আরয়র 
ফরল শহরর উৎপারদে পরেযরও একটা চারহদা মেরর হরব যার ফরল শহুরর আয়ও একইসরে 
বৃরি পারব। 

        এই ওপররর প্রস্তাবগুরলর একরটও রকন্তু এই দাবী করর না লয রপ্তারনরভরত্তক আরয়র রাস্তা 
পুররাপুরর বন্ধ হরয় লগরছ। বাজার সংস্কাররর মে চালু প্রস্তাবগুরলা এখনও যরর্ষ্ট মবি। ো সরিও, 
গ্রামীণ উন্নয়ন এেরদন যরর্ষ্ট অবরহরলে হরয় এরসরছ, এবং পুনরবথরবচনা খুবই জরুরী। এরে 
ভারেীয় অর্থনীরের উন্নরের প্ররেয়ারক খারনকটা অরক্সরজন লজাগারব এই প্রস্তাবগুরল। 

        েবু, এও অনেীকাযথ লয দ্রুে রবকারশর হার ( ম লযবৃরির প্রভাব সরররয় লররখ প্রায় ৫% 
জনপ্ররে আরয়র বৃরির হার) যারদর, লসই প বথ ও দরক্ষেপ বথ এরশয়ার লদশগুরল অরনকরদন িরর 



রপ্তারনরনভথর রবকারশর নীরে লাগু করর লররখরছ। লদশীয় চারহদার ওপর রনভথরশীল গ্রামীন লনেৃরত্ব 
রবকাশ হয়ে এে উুঁচু হার লদরব না। রকন্তু ক্ষেস্থায়ী এবং মুরষ্টরময় করয়কজরনর পরক্ষ লাভদায়ক 
দ্রুে রবকারশর লর্রক দীঘথস্থায়ী এবং জনসংখযার নীরচর স্তর পযথে উপকৃে হরব এমন িীরগরের 
রবকাশ অরিক কাময। 

  

৩ 

লশষ করর লকারভড-১৯ এবং োর অর্থননরেক প্রভাব আমারদর প্রচরলে অর্থননরেক 
রচোভাবনার কাোরমা রনরয় লয রকছু লমৌরলক প্রশ্ন েুরলরছ, ো রনরয় রকছু আরলাচনা করর।        

লকারভড-১৯ প্রর্মে এবং প্রিানে একটা জনোরস্থযর সঙ্কট। েরব এর সরে সরেই আরস এক 
অর্থননরেক সঙ্কটও, যা লকানও অংরশ কম ধ্বংসাত্মক নয়। রবরশষ করর ভাররের মে লদশগুরলরে 
অর্থননরেক সঙ্কট এবং জনোরস্থযর সঙ্কট – দুই-ই রনরবিভারব পরস্পর সংলগ্ন। সংেমে 
বযাপকভারব ছরিরয় পিরল, ভাররের যা জনসংখযা োর রনরররখ িারা লসই সঙ্কট প্ররেররাি করার 
মে যরর্ষ্ট সংস্থান ভাররের োস্থয বযবস্থার হারে লনই, ো প্রর্ম লর্রকই আশংকা রছল, আর 
এখন সংেমরের েমবিথমান হাররর লর্রক ো রদবারলারকর মে স্পষ্ট।   

একই সরে, জনঘনত্ব এবং দারররের কাররে লকডাউন বা সামারজক দ রত্ব লাঘু করা মুশরকল। 
এ রদক লর্রকও েমবিথমান সংেমরের মুরখ োস্থয বযবস্থা লভরে পিার সম্ভাবনা এরস পরি। 
পাশাপারশ, বযরির রনরররখ লদখা যারব দাররে এবং বযারি পারকচরে এরক অপররক আরও লজুঁরক 
বসরে সাহাযয করর: গরীব মানুরষর বযারিগ্রস্ত হরয় পিার সম্ভাবনা লবরশ, কারে আরর্থক সামর্থয 
কম হওয়ায় একবার অসুস্থ হরয় পিরল োুঁরদর পরক্ষ যরর্াপযুি রনরাপদ রনভৃেযাপন, যর্াযর্ 
রচরকৎসা লারভর খরচ বহন করার সুরযাগও কম। 

  লকারভড সঙ্কট এবং লকডাউন দুরয়র োৎক্ষরনক িাক্কা সামারে বযস্ত ভারে এবং রবরশ্বর অনযানয 
লদশগুরলর সামরন ম ল অর্থননরেক রিমারত্রক। প্রর্মে, োস্থযবযবস্থারক সচল রাখা, অনযানয অরে 
প্ররয়াজনীয় সামগ্রীর লযাগান বজায় রাখা যারে মানুরষর মদনরন্দন প্ররয়াজনটুকু প রে করা যায়। 

রিেীয়ে, লদরশর লসই ৯০ শোংশ জনগন, যাুঁরা রবত্তবান নন বা যাুঁরদর সুদৃঢ় কমথসংস্থারনর 
রনশ্চয়ো লনই, লসই োুঁরা লযন আচমকা আরর্থক চারপর মুরখ লভরে না পরিন ো নজরর রাখা। 
এখন প্রশ্ন হল, এই দুই লক্ষয একসরে প ররের রাস্তা খুুঁজরে রগরয় বেথমান সঙ্কট লর্রক লশখার 
মে কী কী পাওয়া লযরে পারর? 



একটু রপরছরয় রগরয় যরদ লদখা যায়, এই সঙ্কট লমাকারবলায় সবরচরয় বি দুরট হারেয়ার হরে 
পারে জনোস্থয পররকাোরমায় লবরশ করর রবরনরয়াগ এবং একটা শরিশালী সামারজক সুরক্ষা 
জাল মেরর রাখা। পরশ্চরম সরকাররর েররফ কৃচ্ছসািন বা কক্তিার বযয়সংক্তকাচ নীদতর (fiscal 
austerity)  সমথ িক  এবং র্ারক্তত সংস্কারওয়ালারদর এই রকম একটা রবশ্বাস আরছ লয দাররে 
দ রীকরে কম িসূদচ মাক্তনই অপচয়। এই রকম ধারণার কারক্তণ গুরুত্বেূণ ি হওয়া সরিও এই দুরট 
পেক্তত্র রবরনরয়াগ কম হরয় এরসরছ। 

যুিরাজয ের্া পরশ্চম ইউররারপ কলযােকামী রাে এবং জােীয় োস্থয পরররষবা শুরু হয় রিেীয় 
রবশ্বযুরির ভয়াবহ ধ্বংসলীলার পর। একই ভারব আশা করাই যায়, লকারভড-১৯ পরবেথী ভাররে 
বা পৃরর্বীর অনয লদশগুরলরেও জনোস্থয এবং সামারজক সুরক্ষা জাল মেররর লপছরন রবরনরয়াগ 
লয আরদৌ অপচয় নয়, বরং জােীয় সুরক্ষা বা অনযানয নীরের মেই গুরুত্বপ েথ –এই রকম একটা 
লবারিাদয় ঘটরব। 

এই বযারির স চনা কী ভারব হরয়রছ ো এখনও খুব স্পষ্ট নয়। েরব যা জানা যারচ্ছ োর রভরত্তরে 
অেে এ রবষরয় লকানও সরন্দহই লনই লয অর্থননরেক অগ্রগরের সরে ভ রম এবং অনযানয প্রাকৃরেক 
সম্পরদর উত্তররাত্তর বািরে র্াকা চারহদায় মানুষ এবং প্রকৃরের মরিয লয স ক্ষ্ম ভারসাময, ো 
স্পষ্টেই যরর্ষ্ট বযাহে হরয়রছ। প্রাকৃরেক সম্পরদর ক্ষয় বা দ ষেই লয শুিু সম্ভাবয সমসযা নয়, 
প্রকৃরের সরে মানবসমারজর ভারসাময রবপন্ন হরল মানবসমারজর অরস্তত্বই লয সঙ্করট পিরে 
পারর, এই রবপযথয় ো লচারখ আেুল রদরয় লদখাল। যাুঁরা পরররবশ-সরচেনোরক ভাবুকরদর রবলাস 
ভারবন, আশা করর কর্াটা োুঁরাও উপলরি কররবন। 

আর একটা রশক্ষা হল এই লয রবশ্বায়রনর ররর্র চাকা আপােে রস্থর হরলও, রবশ্বায়ন চাই বা না 
চাই, লকানও এক লদরশ উদ্ভ ে োস্থযসমসযা দাবানরলর মরো রবশ্বময় ছরিরয় পরি অপররসীম 
ক্ষরে কররে পারর, ো রনরয় সরন্দরহর অবকাশ লনই। োই লকানও লদরশর োস্থয ও পরররবশ-
সংরক্ষে সম্পরকথে রবরি ও আচার, শুিু োরদর রনজে সাবথরভৌম বযাপার নয়। ো সম্পরকথ 
রবশ্বরজািা সািারে রবরিরনরষরির প্ররয়াগ ও সহরযারগো অরে-আবশযক। দুঘথটনা হরল লযমন গারি 
বা রাস্তা বারেল না করর আমারদর রনরজরদর সেকথো, রাস্তা ও গারির রক্ষোরবক্ষে আর 
ট্র্ারফরকর রনয়মকানুন ও োর প্ররয়াগ রনরয় ভাবরে হয়, সমসযা রবশ্বায়ন রনরয় নয়, লকান 
রনয়মকানুরনর কাোরমায় ো হরচ্ছ, সমসযা লসখারন। 

জােীয় স্তরর লদখরল, পররযায়ী শ্ররমকরদর করুে অবস্থা লচারখ আেুল রদরয় লদরখরয় রদরয়রছ 
ভারেবরষথ উন্নয়ন ও অগ্রগরের প্ররবশারিকার রনয়রন্ত্রে বা ফটকবি আবাসন-রভরত্তক মরডরলর   



(gated-community model) অিরূিশ্ী   ও  অপররোমদশথী রদকরট। শহুরর দবত্তবান পশ্রদণর 
দবোসবযসন এই গরীব শ্ররমকরদরই শ্রমজাত, যাুঁরা সামানয টাকার আশ্ায় রনরজরদর রভরট ছানিন। 
লকানও রকম রনরাপত্তা, রনশ্চয়ো ছািাই এইরকম বি বি দবের্ িক্তয়র সরে র্ুঝক্তত হয় োুঁরদর। 

এই সবরকছুর ফরল লয ভারেবরষথ অর্থনীরের োস্থয এবং জনোস্থয এ দুরয়র সামরন লয কে বি 
সঙ্কট মেরর হরয়রছ, ো বুঝরে খুব লবািা হওয়ার দরকার পরি না। স্পষ্টেই আমারদর একটা 
সুরক্ষা জাল দরকার, রবরশষে োুঁরদর জনয, যাুঁরা িরমাক্তয়দশ্ বা পখে অথ িনীদতর (gig 
economy) মরিয কাজ কররন। োুঁরদর কমথসংস্থারনর অদনশ্চয়তার দিকটট রবরবচনা কররল, 
মানরবক কারক্তণ লো বক্তটই, বস্তুরনষ্ঠ যুরিরেও একটা সবথজনীন ন যনেম আয় (universal basic 
income) চালু করার পরক্ষ সওয়াল লজারদার হয়। 

আমারদর রনরজরদর জীবন লর্রক সবরচরয় বি উপলরি হল: আমরা, যাুঁরা সম্পরদর রনরররখ 
দররে নই, োুঁরদর রবলাসবযসরনর অরেররকগুরল রকরঞ্চৎ কম কররও রদরবয কাজ চালারে পারর। 
এই অরেররি অপচরয়র ফরল প্রাকৃরেক সম্পরদর ভাুঁিারর লো টান পিরছই, উপরন্তু, 
নাগররকরদর করপুষ্ট জনোরর্থ বযবহাযথ সম্পদ, যা বযবহার করা লযরে পারে জনোস্থয সহ অনযানয 
জরুরর পরররষবার রবভাগগুরলরে, ো মুরষ্টরময় করয়কজরনর কুরক্ষগে হরয় লর্রক যারচ্ছ। 

রিেীয়ে, আমরা আবার রশখলাম, এই পরম দুরযথাগক্ষরে রােশরির বজ্রমুরষ্ট বা বাজারর অর্থনীরের 
অদৃশয হারের ওপর যখন ভরসা রাখা যায় না, সব রকছু যখন রবপন্ন, েখন আমারদর হারে যা 
বারক লর্রক যায়, ো হল সামারজক ও বযরিগে সম্পরকথর রনরাপত্তাজাল। োর মরিয আরছ 
পররবার, বনু্ধ, প্ররেরবশী, ও লেচ্ছারসবী সংস্থা। পাশাপারশ মরন রাখরে হরব এই সম্পকথগুরল 
লমারটই লকানও প্রাকৃরেক সম্পদ নয়। সম্পকথ গরি েুলরে হয়, রটরকরয় রাখরে হয়। অন্ধ 
বযরিোরর্থর, বযরিগে আরর্থক উচ্চাশার লকানও জায়গা লনই এখারন। 

একটু প্রসাররে অরর্থ ভাবরল, এই সঙ্কট আমারদর এ কর্া ভাবরে আহ্বান জানারচ্ছ লয অর্থবযবস্থা 
রবষয়টা আসরল রেক কী, এবং আমরা োর লর্রক রেক কী প্রেযাশা করর। অর্থবযবস্থা রক একটা 
যন্ত্র যা যা লকবল পেযরভািারদর কু্ষিা লমটারব, আর মুনাফার অঙ্ক বািারনার কাজ কররব, নারক 
ো এমন এক বাস্তুেন্ত্র লযখারন আমরা সকরল পারস্পররক রনভথরশীলোর একটা জরটল অেজথারল 
পরস্পর সংলগ্নোয় লবুঁরচ আরছ? যরদ রিেীয়টাই সরেয হয়, োহরল রক মানরবক এবং প্রাকৃরেক 
সম্পদগুরলর যর্াযর্ রক্ষোরবক্ষেই রক আমারদর বাুঁচার পর্ না? 

বেথমান সঙ্কট আবার বুরঝরয় রদল লয অরবরাম প্রগরের অরে-আকাঙ্খা একটা স্পষ্ট রবপযথয়রক 
লডরক আরন – অরনকটা ফরলর ললারভ রশকিশুি গাছ উপরর লনওয়ার মে। ‘মানুরষর আরগ 



মুনাফা’ – এইরকম ভাবনার সরেসরেই একটা সেকথীকরেও আরস: মানুষ না র্াকরল মুনাফাও 
র্াকরব না। আশা করর, কররানাপ বথ যুরগর ‘বযরিোর্থ আরগ, জনোর্থ পরর’ নীরেরট অেে 
এবার পররেযি হরব। োর জায়গায় কররানা পরবেথী যুরগ আসরব ‘আরগ জনোর্থ, োরপর 
বযরিোর্থ’ – এই পলাগান ।   

 

কৃেজ্ঞো েীকার: লসৌরভ চরটাপািযায় এবং প্ররেশব্দজব্দ লগাষ্ঠীর বনু্ধরা।   
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