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১  

একটা অর্থব্যব্স্থা কতখানন সজীব্, কতখানন গনতশীল, তার একটা ব্ড় মাপকানি এই রকম হতত পাতর— 

সসই অর্থব্যব্স্থায় র্াকা প্রনতনট মানুষ ননতজতের ক্ষমতা অনুসাতর ননতজর স্বপ্নপূরতের কত কাছাকানছ 

সেতত পাতরন।  সমানব্নলনট ব্া চলমানতা এমন একনট অর্থনননতক  সূচক ো নেতয় ববোঝো  োয় অর্থবযবস্থোতট 

স্থতব  ৈো সচল।  

অর্থনননতক চলমানতার অরৈকগুতল নেক আরে। সেমন, এক প্রজন্ম সর্তক অনয প্রজতন্ম চলমানতা; 

সকানও একনট প্রজতন্মর জীব্ৎকাতল চলমানতা; স ৌতগানলক ও সপশাগত চলমানতা; একই সপশার মতযয 

চলমানতা ও এক সপশা সর্তক অনয সপশায় চলমানতা। অর্থনৈতিক উন্নয়রৈ  দৃতষ্টভঙ্গী বর্রক 

বদখ্রল বকোৈও একজৈ মোৈুর্ বো একতট জৈরেোষ্ঠী  তৈরজ  বো তৈরজরদ  আতর্থক অবস্থো  দৃশযমোৈ 

উন্নতিসোধৈ ক রি পো রে তকৈো - িো বস তৈরজ  জরৈয বহোক কী প বিথী প্রজরে  জরৈয – িোরকই 

অর্থনৈতিক চলমোৈিো  সূচক তদরয় ধ ো  বচষ্টো ক ো হয়। এই ধো ণোতট  সোরর্ ওিরপ্রোিভোরব 

অর্থনৈতিক ও সোমোতজক অবস্থোরৈ  গুণেি মোরৈ  সদর্থক পত বিথরৈ  ধো ণো জতিরয় আরে,  ো  

উদোহ ণ হল, দোত দ্র বর্রক বো সোমোতজকভোরব পশ্চোৎপদ বশ্রণী বর্রক উরে এরস তশক্ষোেি উৎকরর্থ  

মোধযরম তৈরজরক প্রতিষ্ঠো ক ো। 



 

িোই, অর্থনৈতিক উন্নয়রৈ  অৈয ধো ণোগুতল  সোরর্ এ  একটো বমৌতলক পোর্থকয 

আরে। উন্নয়রৈ   মোপকোতে তহরসরব সচ োচ  জোিীয় আরয়  মোরৈ  স্ত  বো িো  বৃতদ্ধ  হো , অর্বো কি 

সংখ্যক মোৈুর্  দোত দ্রর খ্ো  িলোয় আরেৈ, বো ধৈী-দত রদ্র  মরধয অসোময তকংবো 

মোৈবসম্পদ তবকোরশ  সূচক  বযবহো  ক ো হয়।  এই সূচকগুরলো হয় স্থোব  ৈয়রিো পত বিথৈ ধ ো পিরে 

 োতিকভোরব (র মৈ, বৃতদ্ধ  হো )। তেক ব মৈ বকোৈ মোৈুরর্  ওজৈ বো িো   বৃতদ্ধ বো হ্রোরস  হো  িো  

স্বোরস্থয  পত বিথরৈ  সূচক তহরসরব সরতোর্জৈক ৈয়, বস কম উন্নয়রৈ  প্রতিয়োয় ব  গুণেি 

পত বিথরৈ  তদক আরে, িো তেকভোরব এই সূচকগুতল  (র মৈ, েিপিিো আরয়  মোৈ বো িো  বৃতদ্ধ  

হো ) দ্বো ো ধ ো পরিৈো। অর্থনৈতিক চলমোৈিো  উন্নয়রৈ  এমৈই এক সচল মোপকোতে,  ো অরৈকসমরয়ই 

িো  প্রোপয গুরুত্ব পোয়ৈো।   

 

িরব একই প্রতিয়ো  (উন্নয়ৈ) ৈোৈো মোপকোতে  মরধয পারস্পনরক সম্পকথ র্াকতব্, এটাই স্বা ানব্ক। 

চলমানতা, আনর্থক বৃ্নি, অসাময এব্ং োনরতের মতযযও অব্শযই পারস্পনরক সম্পকথ আতছ। নকন্তু ঘটনা 

হল, এই নব্ষয়গুনলর মতযয পারস্পনরক সম্পকথ খুব্ সসাজাসাপটা নয় আর তাই উন্নয়তনর একনট আলাো 

সূচক নহতসতব্ চলমোৈিোরক অগ্রোহয ক ো  োয়ৈো।  

 

প্রর্রম ধ ো  োক অসোময ও চলমোৈিো  মরধয সম্পকথ। সে অর্থব্যব্স্থায় বব্ষময প্রচুর, অর্ব্া োনরেয  

সব্নশ, সসই অর্থনীনত নননিত  াতব্ই স্থনব্র হতব্, তাতত চলমানতার হার কম হতব্। তাই সে অসাময 

সুতোতগর বব্ষময বতনর কতর, তা চলমানতার প্রনতব্ন্ধক এব্ং তা উন্নয়তনর নননিততও অনন তপ্রত কারে 

দত দ্ররশ্রণী  মরধয ব  প্রতিভো বো দক্ষিো িো  তবকোশ ৈো হরল িোরি শুধু বসই বযতি  ৈয়, বৃহত্ত  

সমোরজ ও ক্ষতি। ততব্ বব্ষময কমতলই চলমানতা ব্াড়তব্ এমন সকান ননিয়তা সনই। সে অর্থনননতক 

ব্যব্স্থায় উেযতমর সুতোতগর কম, সসখাতন চলমানতার সম্ভাব্নাও সীনমত।  



আব্ার একর্াও সনতয সে অর্থনননতক চলমানতার ফতলও বব্ষময বতরী হতত পাতর – সেতকাতনা উেযতম 

সাফলয ও ব্যর্থতা েুই হতত পাতর।   

একই সুর োে বপরয়, একই উদযরম পৃর্ক ফল হরি পোর ।  িোই ব  অর্থবযবস্থোয় উদযরম  ভূতমকো 

ববতশ বসখ্োরৈ খ্োতৈক আতর্থক মবর্ময অতৈবো থ।  এখন সুতোতগর অসাময আর ফলাফতলর অসাময 

সমূ্পেথ আলাো েুতটা ব্যাপার। এব্ং অর্থনননতক নীনতর সে কািাতমা তা এই েুই যরতের অসাতমযর 

সাতর্ কী  াতব্ সমাকানব্লা করতব্ সসটাও একটা আলাো এব্ং গুরুত্বপূেথ প্রসঙ্গ।  এখাতন সেটা মূল 

ব্িব্য সসটা হতলা, অর্থনননতক বব্ষময ও চলমানতার মতযয সকাতনা সরল সমীকরে সনই।  অসাময 

ব্াড়তল চলমানতা কমতব্ সসটা সনতয। নকন্তু অসোময কমরলই চলমানতা ব্াড়তব্ তা নয় – তার জতনয 

উেযতমর সহায়ক পনরতব্তশর প্রতয়াজন। আব্ার, আব্ার চলমানতা ব্াড়তলই অসাময কমতব্ তাও নয় – 

কারে, চলমানতার সাতর্ সাফলয ও ব্যর্থতার আনর্থক পনরনাতমর মতযয ফারাকও ব্াড়তব্।      

একই কর্া সনতয অর্থনননতক বৃ্নি ও চলমানতার মতযয সম্পতকথ।  অর্থাৎ, একনট ব্াড়তল আতরকনট 

ব্াড়তব্ ব্া কমতব্ এরকম সকান ননিয়তা সনই। এটা নিক সে সেখাতন অর্থনননতক সুতোতগর প্রসার কম, 

সসখাতন বৃতদ্ধ  হো ও কম হরব এবং  তবদযমোৈ অসোময সচলিোরক দতমরয়  োখ্রব। তকন্তু আবো  এও সতিয 

ব   রর্ষ্ট আতর্থক বৃতদ্ধ হরলও অর্থবযবস্থোয়  রর্ষ্ট চলমোৈিো ৈো র্োকরি পোর । ধরুৈ, বকোৈও অর্থবযবস্থোয় 

আতর্থক বৃতদ্ধ ঘটরে, েি আরয়  পত মোণও বোিরে (ধ ো  োক, বোতণরজয  সুর োরে  প্রসো  বো পুুঁতজ  

পত মোণ বৃতদ্ধ পোওয়ো  কো রণ)। িোরি েি জোিীয়  োয় বোিরব এমৈ কী সবো ই আতর্থক 

অবস্থো  খ্োতৈক উন্নতিও হরি পোর । তকন্তু উন্নতি  সুর োরে  বণ্টরৈ  তদ মবর্ময র্োরক, িো  তদ তৈধথোত ি 

হয় জেপত চরয়  মোধযরম - বস অর্থনৈতিক বশ্রণী বহোক তক জোিপোি বো বণথ - িোহরল 

আরপতক্ষকভোরব মোৈুরর্  অর্থনৈতিক  অবস্থোৈ একই বর্রক  োরব ।   অর্থাৎ বৃ্নির হার ব্াড়তল চলমানতার 

হারও উতেখতোগয াতব্  ব্াড়তব্ তার সকান ননিয়তা সনই।  আনর্থক উোরীকরে-পরব্তথী  ারততর 

অন জ্ঞতা তাই ব্তল।  



 

বমোদ্দো কর্ো হল, বৃতদ্ধ  হো , সুর োরে  সোময (বো, দোত দ্র হ্রোস পোওয়ো), এবং অর্থনৈতিক চলমানতা এগুতল 

সবকতটই উন্নয়রৈ  ইতিবোচক বো সদর্থক সূচক - এবং এরদ  মরধয সম্ভোবয পত পূ কিো আরে, তকন্তু 

এরদ  মরধয সম্পকথগুতল স ল ৈয়, িোই প্ররিযকতট সূচকরক আলোদো কর  ধর  তবচো  ক রি হরব। এই 

বলখ্োতটরি মরৈোর োে র্োকরব মূলি চলমোৈিো  ওপর ই।     

 

২ 

 

প্রশ্ন উেরিই পোর , উন্নয়রৈ  একতট তবকল্প সূচক তহরসরব ৈো হয় তেক আরে, তকন্তু সমোজ কলযোণ বো 

ৈযোরয়   পত রপ্রতক্ষরি বদখ্রল চলমানতা বকৈ কোময? অর্থনৈতিক বৃতদ্ধ, সুর োরে  সোরময  তবস্তো  এবং 

দোত দ্র দূ ীক ণ, প্রেতিশীল ৈীতিতৈধথো রণ  দৃতষ্টভতঙ্গ বর্রক বদখ্রল এগুতল  ওপ  মরৈোতৈরবশ ক োই 

তক  রর্ষ্ট ৈয়?  

 

স্পষ্টতই, চলমানতার যারোর সতঙ্গ সোগ আতছ সমনরতটাতেনস ব্া সমযাততের যারোনটর। অর্থাৎ, 

অর্থনননতক চলমানতা র্াকতল সকউ সকান জায়গা সর্তক উতি আসতছন, সসটা আর নব্তব্চয হতব্ না—

তাাঁর উন্ননতর, স্বপ্নপূরতের সম্ভাব্না নন থর করতব্ তাাঁর েক্ষতার ওপর, উেযতমর ওপর, ইচ্ছার ওপর। 

সোগযতের সুতোগ না পাওয়া আর অতোগযতের সুতোগ পাওয়া এব্ং অননজথত সাফলয, সমযাততের নেক 

সর্তক সেখতল েুনটই অনন তপ্রত।   

 

অর্থব্যব্স্থায় চলমানতার উোহরে কী হতত পাতর? কতগুতলা উোহরে সনওয়া োক। সেমন যরুন, 

সফ টওয়যার ইনিননয়র হওয়ার মততা প্রনত া আতছ, অর্চ ননম্ননব্ত্ত পনরব্াতরর সছতল ব্া সমতয় — এমন 

এক জতনর পতক্ষ সনতযই ননতজর প্রনত া অনুোয়ী আনর্থক সাফলয অজথন করা সম্ভব্ নক না, সসটা 



চলমানতার একটা পরীক্ষা। একই াতব্, প্রতযন্ত গ্রামাঞ্চতলর সকানও সছতল ব্া সমতয় েনে ঝুাঁনক ননতয় 

শহতর আসতত চায়, সসখাতন চাকনর ব্া ব্যব্সা করতত চায়, তার সফল হওয়ার সম্ভাব্না কতখানন? 

প্রনতব্ার েখন সু্কল-কতলতজর পরীক্ষায় অ াব্ী নকন্তু সমযাব্ী ছাত্র-ছাত্রীতের খব্র সব্তরায়, মতােশথ ব্া 

সামানজক-অব্স্থান নননব্থতশতষ সব্াই খুনশ হন।  

 

এই উোহরেগুতলা সেখাতচ্ছ সে অ াতব্র কারতে সমযা ব্া প্রনত ার অপচয় নযাতয়র নব্চাতর কাময নয়। 

আব্ার নব্ত্তব্ান হব্ার জতনয অনতনরি সুতোগ পাওয়া এব্ং সোগয কাতরার সর্তক সব্নশ সাফলয অজথন 

করাও সমযাততের নেক সর্তক কাময নয়। তাই চলমানতার উোহরে নহতসতব্ একতরফা শুযু সোগযতের 

সাফতলযর ব্া উত্তরতের ঘটনা সেখতল চলতব্না। চলমানতার অনযনপি হল, োরা অতোগয তাতের ব্যর্থতা 

ব্া আনর্থক অব্স্থাতন অব্নয়ন অননব্ােথ।   

 

অর্থনীনতনব্ে সজাতসফ শুনম্পটার অর্থনননতক ব্যব্স্থা নহতসতব্ যনততের সজীব্তার উোহরে নেতত নগতয় 

নতুন প্রেুনি, পিনত, ব্া ব্যব্সাবু্নির দ্বারা পুরতনা যারার পতন ব্া নব্সজথনতক “সৃজনমূলক ধ্বংতসর” 

প্রনেয়া ব্তল ব্েথনা কতরতছন। এখন তাাঁর ব্েথনার এই প্রনেয়ার সাতর্ ব্াস্ততব্র নমল ননিয়ই আতছ। 

সেমন, তর্যপ্রেুনির সক্ষতত্র ননতযনতুন পনরব্তথতনর সেউ আমাতের বেননিন জীব্তন এতস পড়তছ - এক 

েে আতরক েেতক অহরহ সপছতন সফলতছ, অনলাইন অতনক পনরতষব্া (তেমন, সমাব্াইল ব্যাংনকং, সহাম 

সেনল ানর ব্া ওলা-উব্ার) আক্ষনরক াতব্ এখন আমাতের হাততর মুতিায়। তার ফতল নকছু পুরতনা যাাঁতচর 

ব্যব্সা ননিয়ই যাক্কা খাতচ্ছ। নকন্তু এও সনতয সে ব্ড় নকছু ব্ানেজযতগাষ্ঠী তাতের সাম্রাজয সে  াতব্ নব্স্তার 

কতর সরতখতছ, তাতত প্রেুনি ব্া ব্যব্সার মতেতলর সে সঘাড়াই নজতুক, সশষ নব্চাতর লা  তাতেরই। তার 

ওপর কতপথাতরট জগতত প্রতযক্ষ ও পতরাক্ষ নানা সরকানর  রতুনক ও সুনব্যা সতা আতছই। এগুতলার  

এব্ং নানা ননয়েেমূলক আইতনর (তেমন, সেউনলয়াপনা-সংোন্ত আইন ব্া ো একতচনটয়া আনযপততযর 



নব্স্তাতর ব্া আন্তজথানতক প্রনততোনগতার আাঁচ সনরতয় রাখতত সাহােয কতর ) মূল উতেশয হল প্রনতনষ্ঠত 

ব্যব্সাগুনলতক নটতক র্াকতত সাহােয করা এব্ং ব্নহরাগততের প্রতব্তশর অন্তরায় খাড়া কতর রাখা।  

 

তর্যপ্রেুনির জমানায় নতুন নকছু উতেযাগ ব্া নশল্পপ্রনতষ্ঠান (তেমন, ইনতফানসস) সে বতনর হয়নন তা নয়, 

নকন্তু  ারততর ব্ানেনজযক সক্ষতত্র ব্ড় ব্যব্সায়ীতের োপট এব্ং নতুন উতেযাগপনততের প্রতব্তশর পতর্ 

হাজাতরা প্রনতব্ন্ধতকর কর্াও সনতয, ো চলমানতার পতর্ প্রতযক্ষ অন্তরায়।  

 

চলমানতার পতর্ আরও কী কী প্রনতব্ন্ধক তা ননতয় তনলতয়  াব্তত হতল ধ্রুপেী মার্ক্থব্ােী অতর্থ সেেীর 

 ূনমকা অস্বীকার করা োয়না। নশক্ষার সুতোতগ বব্ষময সতা আতছই। তা ছাড়া উতেযাতগ নব্ননতয়াতগর 

প্রতয়াজন আর তার জতনয নব্ত্তব্ান সেেী সে প্রতযক্ষ ও পতরাক্ষ (তেমন, ঋে পাওয়া) সুনব্যাত াগ কতর 

তার সাতর্ েনরে সেেী সর্তক আসা সমান ব্া অনযকতর গুেসম্পন্ন সকান মানুতষর প্রনততোনগতা সমাতন-

সমাতন হয়না।   

 

এ ছাড়া চলমানতার পতর্ আরও অতনক আপাত-অেৃশয অন্তরায় আতছ। ব্যব্সা-ব্ানেতজযর সক্ষতত্র শুযু 

নয়, অর্থনীনত, রাজনীনত, আমলাতে, সাংসৃ্কনতক ব্া নশক্ষা জগতত পানরব্ানরক প্র াব্, সামানজক 

সম্পতকথর সে অেৃশয কািাতমাতত আমরা আব্ি, তাতত পনরনচনত ব্া সচনাজানার  ূনমকা অগ্রাহয করা 

োয়না, ো ব্াইতর সর্তক োরা আতস তাতের পতর্ অেৃশয নকন্তু শনিশালী অন্তরায় হতয় োাঁড়ায়। সব্সময় 

প্রতযক্ষ াতব্ পানরব্ানরক প্র াব্ ফলাতনা ব্া স্বজনতপাষে করা েনে নাও হয়, সক কাতক সচতন তার  ূনমকা 

অস্বীকার করা োয়না।   

 

সেেীনব্ষময ও সামানজক পনরনচনতজননত ব্াযা ব্াে নেতল, চলমানতার পতর্ আরও অতনক প্রতযক্ষ 

প্রনতব্ন্ধক আতছ। নব্ন ন্ন সামানজক প্রর্া ও রীনতনীনত — সেমন, জানতত েপ্রর্া ব্া নলঙ্গনব্ষময 



অর্থনননতক প্রনতব্ন্ধকতা সৃনষ্ট কতর, ক্ষমতা ও ইচ্ছা র্াকা সতেও এই পনরনচনতগুনলর কারতে কারও 

পতক্ষ ননতজর অর্থনননতক উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরে করা কনিন হতত পাতর।  

 

মুি-ব্াজারপন্থীতের েৃনষ্ট নঙ্গ সর্তক সেখতল একটা স্বা ানব্ক প্রশ্ন উিততই পাতর -  প্রতব্শপতর্র অন্তরায় 

েনে অর্থনননতক েক্ষতার নেক সর্তক ক্ষনতকারক হয়, তাহতল নক পনরব্তথনমুখী সকান প্রব্েতা কী কাজ 

করতব্না ো এই ক্ষনতনটতক অপসারে করতব্? ব্াজাতর েনে ননম্নমাতনর সকান পেয নব্েী হয়, তাহতল 

উচ্চমাতনর পেয এতস তাতক হনটতয় সেতব্না? এই একই েুনি সতা সব্তক্ষতত্রই খাটার কর্া। এই নব্ষয়নট 

নব্শে আতলাচনা োনব্ কতর, এখাতন সংতক্ষতপ েুনট মূল কারে উতেখ করনছ সকন সকান ননিয়তা সনই 

সে এরকমটা সব্সময় হতব্। প্রর্মত, ব্াজার েনে প্রনততোনগতামূলক না হয়, তাতত একতচনটয়া ক্ষমতার 

উপনস্থনত র্াতক, তাহতল সব্সময় সব্থতেষ্ঠ গুতের (ব্া, সব্থননম্ন খরতচ উৎপানেত) পতেযর জয় হতব্, 

এরকম সকান ননিয়তা সনই, এ অর্থনীনতর প্রার্নমক স্ততরর পািযব্ই সর্তকই জানা োয় । নদ্বতীয়ত, 

পতেযর ব্া পনরতষব্ার গুেমান সব্সময় সব্থজননব্নেত হয়না, তা ননতয় অননিয়তা র্াতক। তর্য েখন 

অপ্রতুল তখন সুনাম ব্া পনরনচনতর  ূনমকা (তেমন, ব্যব্সার সক্ষতত্র ব্র্যান্ডতনম) গুরুত্বপূেথ হতয় োাঁড়ায় 

তখন নতুন কাতরার প্রতব্শপর্ েুগথম হতয় োাঁড়ায়। সূক্ষ্ম হতলও, এগুনলও প্রতব্শপতর্র অন্তরাতয়র 

উোহরে, ো নকছু নকছু সক্ষতত্র অতযন্ত গুরুত্বপূেথ  ূনমকা সনয়।    

  

৩ 

 

অর্থনৈতিক চলমোৈিো  হো  বকোৈ ধ্রুবক ৈয়। অর্থনৈতিক পত রবশ, প্র ুতি ও  োষ্ট্রৈীতি  সোরর্ সোরর্ 

িো পোল্টোরি বোধয। প্রশ্ন ক রিই পোর ৈ, ভো রি সোম্প্রতিক অিীরি ব  আতর্থক উন্নতি হরয়রে, িোরি 

তক বদরশ চলমোৈিো  হো ও ববরিরে? এখ্ৈ ভো িীয় অর্থৈীতি মন্দো  খ্প্পর  পরিরে বরট, তকন্তু িো  

আরে  করয়ক দশরক অর্থনৈতিক বৃতদ্ধ হরয়য়রে  ীতিমরিো চিো হোর , েি আয় ববরিরে, দোত দ্র 



করমরে। তকন্তু, বকোৈও দত দ্র পত বোর  বো সোমোতজক ভোরব অৈগ্রস  বশ্রতণভুি পত বোর  জেোরৈো একতট 

বেরল বো বমরয়  আতর্থক সোফলয অজথরৈ  সম্ভোবৈো ববরিরে তক?  

 

ততের জগত সর্তক েনে ততর্যর জগতত আনস, এরকম অতনক প্রশ্নই ওতি।  নব্ন ন্ন সেতশ এব্ং একই 

সেতশ নব্ন ন্ন সমতয় চলমানতার হার ননতয় কী জানা োয় এই ননতয় সোম্প্রতিককোরল ব  ির্যতভতত্তক 

েরবর্ণো হরয়রে, িো  সতন্তাষজনক নব্স্তানরত আরলোচৈো এই বলখ্ো  পত তধ  বোইর । িোহরলও তকেু 

প্রোর্তমক ির্য বপশ ৈো ক রল আরলোচৈো বৈহোিই অসমূ্পণথ বর্রক  োরব।     

 

আতজথোতিক পত সর  বদখ্রল প্রর্রমই উরেখ্ ক রি হয় অযোরমত কো  কর্ো, কো ণ ‘অযোরমত কোৈ তিম’-

এ  ধো ণোতট চলমোৈিো  এক জৈতপ্রয় উদোহ ণ। এ  অর্থ হল, মোতকথৈ  ুি োষ্ট্র এমৈই এক মুলুক ব  

কো ও  তদ ক্ষমিো র্োরক, আ  বস  তদ বলরে র্োকরি পোর , িো হরল িো  আতর্থক উন্নতি বকউ বেকোরি 

পো রব ৈো। মজো  বযোপো  হল, আ ও অরৈক প্রচতলি ধো ণো  মি, এতট ও খু্ব একটো বোস্তব তভতত্ত 

বৈই। হোভথোর্থ তবশ্বতবদযোলরয়   োজ বচতট েি এক দশক ধর  অযোরমত কোয় চলমোৈিো তৈরয় গুরুত্বপূণথ 

কোজ কর  চরলরেৈ। িোুঁ  কোজ বর্রক জোৈো  োরে দত দ্র বশ্রতণরি (আয়তবৈযোরস সবরচরয় িলো  ২০%) 

জেোরৈো বকোৈ তশশু  উচ্চতবত্ত বশ্রতণরি (আয়তবৈযোরস সবরচরয় ওপর   ২০%) উরে আসো  সম্ভোবৈো 

অৈযোৈয উচ্চ-আরয়  বদশগুরলো  িুলৈোয় কম – কযোৈোর্োরি এই সম্ভোবৈো ১৩.৫%, বর্ৈমোরকথ ১১.৭%, 

তিরটরৈ ৯%, আ  অযোরমত কোয় মোত্র ৭.৫%। 1   

 

ভো রি  বক্ষরত্র মোৈব উন্নয়ৈ সমীক্ষো  ির্য বযবহো  কর  েরবর্ক ো বদতখ্রয়রেৈ ব  চলমোৈিো  হো  

খু্বই কম। ব মৈ, তৈম্ন আরয়  ব  বপশোগুতল বসখ্োরৈ এক প্রজে বর্রক আর ক প্রজরে বপশো, আয় বো 

তশক্ষোেি উন্নতি  হো  খু্বই সীতমি – কৃতর্শ্রতমকরদ  বক্ষরত্র িোরদ  সতোৈরদ  ৫০% ঐ একই বপশোয় 

বর্রক  োৈ। 2 এই একই সমীক্ষো  ির্য তবরের্ণ কর  অৈয একতট েরবর্ণোপত্র বর্রক জোৈো  োরে ব , 



উদো ীক রণ  পর  েি আয় ববরিরে তকন্তু আয় বো তশক্ষো  তবৈযোস  তদ বদতখ্, বসখ্োরৈ চলমোৈিো  

হোর   বৃতদ্ধ  প্রমোণ খু্ব একটো বৈই – আরে  প্রজরে  ব  আরপতক্ষক অবস্থোৈ িো পর   প্রজরে প্রোয় 

একই  কম বদখ্ো  োরে ।3 িো  মোরৈ চলমোৈিো  বকোৈ প্রমোণ বো উদোহ ণ বৈই িো ৈয়, তকন্তু এই 

হোর   পত বিথৈ সো ো বদরশ  বক্ষরত্র সোতবথকভোরব বদখ্রল পত সংখ্যোৈেিভোরব উরেখ্র োেয ৈয়। তকন্তু 

ৈে োঞ্চরল বো দতক্ষরণ   োজযগুতলরি চলমোৈিো  হো  িুলৈোয় ববতশ বদখ্ো  োরে।     

 

ততব্ চলমানতার প্রব্েতা বু্ঝতত সগতল এরকম ব্ড় কযান াস সছতড় আরও কু্ষেপনরসতর ব্যনি ব্া 

পনরব্ারগত স্ততরর পনরসংখযাতনর নব্তেষে আতলাচনা করা প্রতয়াজন। তার সর্তক পাওয়া সেতত পাতর 

এই সব্ প্রতশ্নর উত্তর - চলমানতার ননেথায়ক নহতসতব্ সকান সকান উপাোতনর  ূনমকা গুরুত্বপূেথ? কী 

কী নীনত নেতয় আমরা চলমানতার হারতক ব্াড়াতত পানর?  নব্ষযতত এ ননতয় আতলাচনা করার ইতচ্ছ 

রইল।   
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