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অর্থতবদযার অনৈকগুনলা উপধারা আনে, তকন্তু িার মূল চচথার তবষয় হল মাৈুনষর অর্থনৈতিক 
অবস্থা মকাৈ মকাৈ উপাদানৈর ওপর তৈভথর কনর িার তবনেষণ করা, এবং িার মনধয তদনয়, 
মাৈুনষ মাৈুনষ এবং মদনশ মদনশ অর্থনৈতিক অবস্থার পার্থকয মকৈ হয় িা মবাঝার মচষ্টা করা। 
আর, এই তবনেষনণর মনধয তদনয় মে মে ৈীতি অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির সহায়ক হনি পানর, 
মসগুনলা বুঝনি মচষ্টা করা। মভনব মদখনি মগনল, তচতকৎসাতবদযা মেমৈ মাৈুনষর সুস্বানস্থযর 
তৈণথায়ক উপাদাৈগুতল কী এবং মাৈুনষ মাৈুনষ  স্বানস্থযর অবস্থার িোৎ কী কী কারনণ হয় এবং 
এর মর্নক মকাৈ মকাৈ উপানয় স্বানস্থযান্নতি করা োয় বা, অসুখ সারানৈা োয়, এগুনলা মবাঝার 
মচষ্টা কনর, অর্থতবদযাও মসরকমভানবই অর্থনৈতিক অবস্থা তৈনয় চচথা কনর।   

  

মকাৈ মাৈুনষর স্বাস্থযই মহাক বা অর্থনৈতিক অবস্থা, িার তবনেষনণর তিৈনট তদক - এক, মকৈ 
এরকম মসটা হয় মবাঝা, দুই, িার ভানলামন্দ োচাই করা, এবং তিৈ, এর মর্নক অবস্থার 
তকভানব উন্নতি হনি পানর, িা তৈণথয় করা। ধরা োক একজৈ মাৈুষ দতরদ্র। প্রর্নম আমানদর 
বুঝনি হনব, মকৈ মস দতরদ্র। িার কারণ তক সুনোনগর অভানব িার উপেুক্ত তশক্ষা বা 
প্রতশক্ষনণর অভানব জীতবকা অজথনৈর উপায়গুতল সীতমি এবং মূলি শারীতরক শ্রমতৈভথর োনি 
মজুতর ও আয় কম ? ৈা তক, সুনোগ পাওয়া সনেও মস তৈনজর মদানষ চাকতর ধনর রাখনি 
পানরৈা বা টাকা জতমনয় উঠনি পানরৈা, এবং ো তকেু অর্থ  মস পায় িা মবতহনসতব খরচ কনর 
মেনল সমসময়ই টাৈাটাতৈর মনধয র্ানক? আনরা অনৈক কারণ র্াকনি পানর, তকন্তু এই দুনটা 
কারণ েতদ মদতখ, িাহনলই মবাঝা োনব, দাতরদ্র হল উপসগথমাত্র - িার কারণ ৈা বুঝনল দাতরদ্র 
দূরীকরণ ৈীতি বার করা সম্ভব ৈয়।  প্রর্ম মক্ষনত্র তশক্ষা ও সুনোনগর তবস্তার দীঘথনময়াদী 



সমাধাৈ তহনসনব ভাবা মেনি পানর, আর তিিীয়নক্ষনত্র বাধযিামূলক সঞ্চয়প্রকল্প এবং সঞ্চয় ৈা 
করার কুেল তৈনয় প্রচার (তবপনদ, আপনদ বা বাধথনকয অিযন্ত করুণ অবস্থা োর অতৈবােথ 
পতরণাম)।     

  

এই প্রবন্ধতটনি আতম অর্থনৈতিক বৃতি, অসাময, ও িানদর পারস্পতরক সম্পকথ তৈনয় তকেু 
আনলাচৈা করব।  একটা উদাহরণ তদই। ধরা োক আমরা একটু টাকা জতমনয় একটা মোট 
মদাকাৈ খুললাম। িার মর্নক ো োয় হয়, আমরা েতদ সবটাই বযয় কনর মেতল, িাহনল 
আমানদর ভতবষযনি আয় বাড়ার সম্ভাবৈা কম।  মদাকানৈর তজতৈনসর চাতহদা আপৈা মর্নকই 
বাড়নি পানর (ধরা োক, স্থাৈীয় জৈসংখযা বাড়ার সানর্ সানর্) িার সানর্ আয় বাড়নি পানর 
খাতৈক তকন্তু একই সানর্ মদাকাৈ চালানি ো খরচ, িও বাড়নি পানর, িাই ধনর মৈওয়া োয় 
আয় খুব একটা বাড়নবৈা। তকন্তু মদাকাৈ মর্নক ো আয় িা সঞ্চয় কনর েতদ বযবসার বৃতিনি 
তবতৈনয়াগ করা োয় (নেমৈ, মদাকানৈর তজতৈনসর মজুি বাতড়নয়, আনরকটু বড় ঘর ভাড়া কনর, 
বা একজৈ কমথচারী তৈনয়াগ কনর) িাহনল মদাকাৈ মর্নক আয় বাড়নব। আবার এই বতধথি োয় 
মর্নক সঞ্চয় কনর তবতৈনয়াগ করনল োয় আনরা বাড়নব এবং এভানবই বযবসার বৃতি হনি 
র্াকনব। মদাকানৈর মে উদাহরণ তদলাম, িানি সঞ্চয় এবং তবতৈনয়ানগর মাধযনম আয়বৃতির 
প্রতক্রয়াতট অনৈকনক্ষনত্র প্রনয়াগ করা োয়। মেমৈ, বযবসার মক্ষনত্র মেটা আতর্থক পুুঁতজ বা মূলধৈ, 
তশক্ষা ও প্রতশক্ষনণর মাধযনম আমানদর মাৈবসম্পদ মেভানব তবকতশি হয়, মসটাও একধরনণর 
মূলধৈ, আবার কারখাৈায় ৈিুৈ েন্ত্র বসনল মে তশল্পপ্রতিষ্ঠানৈর উৎপাদৈশতক্ত বানড়, মসটাও 
আনরকধরনণর মূলধৈ। অর্থশানে অর্থনৈতিক বৃতির িনের মূল কাঠানমাতট এই েুতক্তর ওপনর 
দাুঁতড়নয় আনে - মকাৈ বযতক্ত বা অঞ্চল বা মদশ, তৈনজনদর প্রাকৃতিক ও মাৈবসম্পদ প্রচতলি 
মূলধৈ, প্রেুতক্ত, এবং শ্রম বযবহার কনর মে পণয ও মসবা উৎপাদৈ কনর, িা বাজানর তবতৈময় 
কনর আয় অজথৈ কনর, এবং মসই আয় সমনয়র সানর্ বাড়নি পানর সঞ্চয় ও তবতৈনয়াগ আর 
প্রেুতক্তগি উন্নতির সানর্ সানর্।  

িাহনল মকাৈ মাৈুষ বা মদশ ধৈী আর মকাৈ মাৈুষ বা মদশ দতরদ্র মকৈ? িার উত্তর বৃতির মে 
প্রতক্রয়া বণথৈা করলাম িার উপাদাৈগুতলর পার্থনকযর মনধয খুুঁজনি হনব। মে দতরদ্র পতরবানর 
জন্ম তৈনয়নে এবং মসই জনৈয িার পড়াশুনৈার বা মকাৈ অর্থকরী মপশায় মে প্রনয়াজৈীয় দক্ষিা 
িানি তবতৈনয়াগ করার সুনোগ হয়তৈ, গাতড়নি মিল কম র্াকনল ো হয়, িার মক্ষনত্রও আয় 
বৃতির প্রতক্রয়াতট খুব মবতশ দূর োনবৈা। মসরকম আধুতৈক প্রেুতক্তর উদ্ভাবৈার সানর্ সানর্ 
পৃতর্বীর সবথত্রই আয় বৃতির সম্ভাবৈা মবনড়নে, ো আনগকার েুনগ অকল্পৈীয় তেল। আবার 
প্রাকৃতিক সম্পনদর প্রাচুেথ (নেমৈ, মধযপ্রানচযর মদশগুতলর মক্ষনত্র জ্বালাতৈর মোগাৈ) সব সমনয় 



আয়বৃতির পনক্ষ সহায়ক। মকাৈ বযতক্তর মক্ষনত্র মেমৈ িার প্রতিভা, অধযবসায় (োর মনধয 
পতরশ্রম করা আবার ভতবষযনি উন্নতির কর্া মভনব বিথমানৈ কৃচ্ছসাধৈ করার ক্ষমিা ও ইনচ্ছ 
দুইই আনে) এবং তৈেক ভাগয (হঠাৎ মকাৈ সুনোগ এনস পড়া) এই উপাদাৈগুতল িানদর 
আতর্থক অবস্থা তৈধথারণ কনর । আবার মকাৈ মদনশর মক্ষনত্র িার প্রাকৃতিক সম্পদ (োর মনধয 
আবহাওয়াও পনড়), মস মদনশর মাৈুনষর তশক্ষা, দক্ষিা, কমথক্ষমিা ও উদ্ভাবৈী শতক্ত 
ও  পতরকাঠানমা - এগুতল হল িানদর আতর্থক অবস্থার মূল তৈণথায়ক। আর এই উপাদাৈগুতলর 
পার্থকয মাৈুনষ-মাৈুনষ এবং মদনশ-মদনশ আতর্থক অবস্থার োরাক মিতর কনর মদয়।  মেনকাৈ 
িনের মনিাই আতম ো বণথৈা করলাম িা খুবই সরলীকৃি একতট আখযাৈ।  অর্থনৈতিক উন্নয়ৈ 
বনল মে অর্থতবদযার মে উপধারায় গনবষণা কনর দুই ভারিীয় মৈানবল পুরস্কার মপনয়নেৈ (এবং 
আমার মসৌভাগয িাুঁনদর দুজৈনকই তশক্ষক তহনসনব মপনয়তে) িার চচথার মূল তবষয়ই হল এই 
মূল কাঠানমাতটর ওপর তভতত্ত কনর আরও জতটল এবং বাস্তবসম্মি িে খাড়া করা এবং 
পতরসংখযানৈর মাধযনম িার সিযাসিয োচাই করা (এই তবষনয় র যান্ডমাইজড কনরাল ট্রায়াল 
তৈনয় আমার ২০২০ সানল মলখা প্রবন্ধতট মদখা মেনি পানর) ।  

২ 

বৃতি মেনড় এবার আতস অসানমযর প্রসনে। ২০১৪ সানল র্মাস তপনকতটর মলখা কযাতপটাল ইৈ 
দযা মটানয়তি-োর্স্থ মসঞু্চরী (Capital in the 21st Century) বইতট ১৯৭০ এর দশক মর্নক 
উন্নি মদশগুতলনি আনয়র মবষনমযর উনেখনোগয বৃতিনক িুনল ধনরনে। লুকাস চযানেল (Lucas 
Chancel) এর সানর্ একনত্র মলখা সাম্প্রতিক অৈয একতট প্রবনন্ধ (“Indian Income 
Inequality, 1922-2015: From British Raj to Billionaire Raj?”, Lucas Chancel, 
Thomas Piketty, Review of Income and Wealth, Volume65, IssueS1, 
November 2019, https://wid.world/document/chancelpiketty2017widworld/ 
) র্মাস তপনকতট সম্প্রতি ভারিবনষথর তদনক দৃতষ্টপাি কনরনেৈ। 

এইভানব মলখকরা তসন্ধানন্ত মপৌঁনেনেৈ মে ভারিবনষথ ১৯৫০ এর দশক মর্নক ১৯৭০ এর 
দশক পেথন্ত জািীয় আনয় মধযতবত্ত ও দতরদ্রনশ্রণীর মাৈুনষর িুলৈায় উচ্চিম আনয়র মাৈুনষর 
ভাগ ো তেল িা এখৈকার িুলৈায় কম। কারণ, বযবসা-বাতৈনজযর ওপর ৈাৈারকম কড়া 
তৈয়ন্ত্রণ তেল আর ধৈীনদর আনয়র ওপর কর বা রাজনস্বর হার এখৈকার িুলৈায় 
আনপতক্ষকভানব মবতশ তেল। তকন্তু আতশর দশনকর মাঝামাতঝ মর্নক এই প্রবণিা তবপরীি তদনক 
ঘুরনি শুরু করল । কারণ বযবসার সহায়ক ৈীতি গ্রহণ। এই প্রবণিা প্রসাতরি হল অর্থনৈতিক 
সংস্কার পেথন্ত। এই অর্থনৈতিক সংস্কানরর মবষময ও দাতরনদ্রর উপর প্রভাব তক হল মলখকরা 
মসই পুরনৈা তবিনকথ প্রনবশ করনি অতৈচু্ছক বনল তলনখনেৈ। তকন্তু মেভানব মলখকরা িাুঁনদর 
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প্রতিপাদয তবষয় হাতজর কনরনেৈ, িানি মনৈ হনি পানর মে কম বৃতি এবং সরকারী তৈয়ন্ত্রণ 
ভানলা কারণ িা মবষময কতমনয় রানখ। তঠকই, িা মবষময কতমনয় রানখ। তকন্তু িা গড়পড়িা 
আয়ও কতমনয় রানখ এবং মবতশ সংখযক মাৈুষনক দাতরদ্রসীমার ৈীনচ রানখ। োনদর বাগানৈ টনব 
রাখা সব গােই মোট – িানি মবষময মৈই, তকন্তু তবকানশর মকাৈ সম্ভাবৈাও মৈই। িাই 
“অর্থনৈতিক সংস্কার খারাপ” বা “এর মর্নক লাইনসে-কনরাল জমাৈা ভাল তেল” এই 
মনৈাভাব তকন্তু আর োই মহাক, প্রগতিশীল ৈয় ।  

আনয়র বৃতি এবং মবষনমযর সম্পকথ তৈনয় ভাবনি মগনল সাইমৈ কুজনৈটনসর কানজর কর্া ৈা 
উেনখ করনল চনলৈা। কুজনৈটস  ১৯৭১ সানল মৈানবল পুরস্কার মপনয়তেনলৈ। তিতৈই প্রর্ম 
পতরসংখযাৈ তদনয় মদখানলৈ মে অর্থনৈতিক বৃতি প্রর্নম মবষময বাড়ায়, এবং িারপর মবষময 
কমায়।  পরবিথীকানল জািীয় আয় ও আতর্থক মবষনমযর মনধয এই সম্পকথতট কুজনৈটস  কাভথ 
ৈানম পতরতচি হয়। উন্নয়নৈর প্রর্ম পেথানয় োরা িুলৈায় ধৈী িারা ৈিুৈ সুনোগ গ্রহনণর 
মক্ষনত্র সুতবধাজৈক অবস্থায় র্ানক। এই সমনয় অদক্ষ শ্রনমর অতধক মোগাৈ গড়পড়িা মজুরী 
কতমনয় রানখ। তকন্তু পুুঁতজর সঞ্চয় েি হনি র্ানক  শ্রনমর চাতহদা বাড়নি র্ানক । িানি মজুরী 
বৃতি হয়, এবং আতর্থক বৃতির সুেল সাধারণ মাৈুনষরাও মপনি শুরু কনরৈ। এোড়াও প্রেুতক্তর 
তবকানশর সানর্ সানর্ উৎপাদৈ প্রতক্রয়ায় মাৈব সম্পনদর ক্রমবধথমাৈ ভূতমকার েনল দক্ষ 
শ্রনমর চাতহদা বাড়ায়, োনি আয় বৃতির সুেল আরও মবতশ কনর তকেু মশ্রণী োরা তশক্ষা বা 
দক্ষিায় তবতৈনয়াগ করনি সক্ষম িারাও মপনি শুরু কনর। এই সমস্ত তকেুর পতরণানম মবষময 
কনম। 
 

তপনকতট এবং চযানেনলর প্রবনন্ধ পতরষ্কারই মলখা আনে মে সমনয় মবষময ক্রমহ্রাসমাৈ তেল মসই 
সমনয় গড়পড়িা আনয়র বৃতির হার কম তেল। পরবিথীকানল মবষময বৃতির সানর্ সানর্ 
অর্থনৈতিক বৃতির হার উচ্চ পেথানয় মপৌঁোয়। গড় আয়বৃতির হার মবনড়নে মেমৈ সতিয, মিমৈ 
ধৈীনদর আয়বৃতির হার মধযতবত্ত এবং অবশযই সবথতৈম্ন অনধথক জৈসংখযার আনয়র বৃতির হানরর 
মচনয় অনৈক মবতশ, একর্াও সতিয। এই ির্যই আয়বৃতির সানর্ মবষনমযর প্রবণিার বৃতির 
বযাখযা মদয় এবং কুজনৈটস  এর মমৌতলক েুতক্তর মবধিানক প্রদশথৈ কনর। 
 

আয়বৃতির পর্ বন্ধ ৈা কনর মবষনমযর মাত্রাোড়া বৃতি কমানি তক করা োয়? তপনকতট ও 
চযানেনলর প্রবন্ধতট অবাতিি মবষময বৈাম স্বাভাতবক মবষমযনক আলাদা কনর শৈাক্ত করার 
গুরুনের তদনক দৃতষ্ট আকষথণ কনর।  



 

প্রর্মতটর কারণ হল ধৈীরা দতরনদ্রর িুলৈায় অনৈক মবতশ সুনোগ পাৈ মসই কারনণ, ো 
অর্থনৈতিক দক্ষিা বা সামাতজক ৈযায় মকানৈাতদক মর্নকই সমর্থৈনোগয ৈয়। দতরদ্রনশ্রণীর মনধয 
মে প্রতিভা বা দক্ষিা িার তবকাশ ৈা হওয়া আতর্থক বৃতির পনক্ষ ক্ষতিকারক । আবার ধৈীরা 
তবলানস জীবৈোপৈ করনবৈ, আর দতরদ্ররা মকাৈমনি মবুঁনচ র্াকনবৈ, িা মাৈতবক তদক মর্নক 
কাময ৈয় । 
 

তিিীয় ধরনণর মবষময আনস সবাইনক েনর্ষ্ট সুনোগ মদওয়া স্বনেও দক্ষিা, প্রনচষ্টা এবং 
উনদযানগর পার্থনকযর কারনণ। একই অর্থনৈতিক বা তশক্ষাগি পতরনবশ মর্নক আসনলও মেমৈ 
সব োনত্রর দক্ষিা, উনদযাগ বা পতরশ্রম সমাৈ হয়ৈা আর মসই কারনণ িানদর পরীক্ষার েলও 
একরকম হয়ৈা, বৃহত্তর অর্থনৈতিক জগনিও মসই কর্াটা সতিয। সমাৈ সুনোগ মপনয়ও সবাই 
িার সমাৈ সিযবহার করনি পানরৈা, আর িাই সবার অর্থনৈতিক সােলয এক হনব, িা আশা 
করা োয়ৈা।  
 

প্রর্ম মক্ষনত্র একজনৈর পতরনবশ িার সুনোগ পাওয়ানক তৈয়ন্ত্রণ কনর, িাই একজনৈর মোগযিা 
মবতশ হনলও, পতরনবশ বা সুনোনগর অসানমযর কারনণ িারা তপতেনয় র্াকনি পানর। সুনোগ েতদ 
সমভানব বতিি ৈা হয় িাহনল পুরুষাৈুক্রতমক মবষময বজায় র্ানক। এই সুনোনগর অসাময 
সামাতজক ৈযায় বা অর্থনৈতিক দক্ষিা মকাৈ তদক মর্নকই কাময ৈয়। তিিীয় মক্ষনত্র খাতৈক 
মবষময অবধাতরি এবং িা অবািৈীয় ৈয়। আনয়র অসাময সব সমনয়ই আমানদর মচানখ লানগ, 
তকন্তু প্রতিষ্ঠা বা খযাতির অসামযও তক একই মগানত্রর ৈয়? একজৈ তবখযাি মলখক বা 
তচত্রপতরচালক মে বাতকনদর মর্নক মবতশ সম্মাৈ বা খযাতি পাৈ, িা তক অৈতজথি ৈা অবািৈীয়? 
িাই মে মকাৈ অর্থনৈতিক বযবস্থায় অতধকির সুনোগ মিরী হনলও িা মবষমযও মডনক আৈনি 
পানর। 
 

বিথমাৈ কানল প্রগতিশীল ৈীতিসমূনহর মনৈানোগ মকন্দ্রীভূি হওয়া উতচি মাৈবসম্পনদ 
তবতৈনয়ানগর মাধযনম সুনোগ সৃতষ্টর বৃহত্তর সানমযর প্রতিষ্ঠা করা এবং সুনোগ সৃতষ্টনক বযাহি ৈা 
করা। এর মর্নক েলােনলর মবষমযও কমনব, আর সবনচনয় বনড়া কর্া, চরম দাতরদ্র কমনব, ো 
আমানদর মি মদনশ সবনচনয় বনড়া অর্থনৈতিক সমসযা । অর্থনৈতিক বৃতি আর িার মর্নক 
মিতর হওয়া সুনোনগর তবস্তার আমানদর শত্রু ৈয়। সমানলাচৈা হনিই পানর মে অর্থনৈতিক 



সংস্কার মবষনমযর বৃতি ঘতটনয়নে। তকন্তু মনৈ রাখনি হনব মখাদ প্ল্যাতৈং কতমশনৈর তরনপানটথর 
(২০০৯) ির্য অৈুোয়ী ৯০ এর দশনকর প্রর্ম তদনক জৈসংখযার ৪৫% দাতরদ্রসীমার ৈীনচ 
তেল। এই শিকরা তহসাব বিথমানৈ অনধথক হনয়নে, োর অর্থ হল ২০ মকাতটরও মবতশ মাৈুষ 
দাতরদ্রসীমার উপনর উনঠ এনসনেৈ। সবাইনক মচনপ রাখনল মবষময হয়নিা কনম তকন্তু িানি 
দাতরনদ্রর সমসযার সুরাহা হয়ৈা। তকন্তু আত্মিুষ্ট হবার আনগ এও মভনব মদখা দরকার মে 
দাতরদ্রসীমার তহসানব মে আনয়র স্তরনক ধনর করা হনয়নে িার মাৈনক েতদ তিগুণ করা হয় 
িাহনল মদখা োনব তিৈ দশনকর উচ্চহানর বৃতি স্বনেও জৈগনণর প্রায় ৮০% এই দাতরদ্রসীমার 
মচৌকাঠ মপনরানি পানরতৈ। এর মর্নক মবাঝা োয় দাতরদ্রসীমার মাৈ কিটা রক্ষণশীল ভানব ধরা 
হয়।  
 

অিএব হযাুঁ, এটা তঠকই মে অর্থনৈতিক বৃতির মর্নক উনঠ আসা উিৃনত্তর বিৈ তৈনয় ভারিবনষথ 
বড় রকনমর মবষনমযর সমসযা আনে। এই সমসযা সমাধানৈ স্বাস্থয তশক্ষায় তবতৈনয়াগ বাড়ানৈা 
দরকার এবং আরও মবতশ পতরমানণ অর্থনৈতিক সুনোগ সৃতষ্টনি সনচিৈ প্রনচষ্টা চালানৈা 
দরকার োনি দতরদ্র পতরবানরর তশশুরা উন্নয়নৈর মসাপাৈ মবনয়  উপনরর তদনক উনঠ আসনি 
পানর।  এোড়াও প্রনয়াজৈ ধৈীনদর কনরর আওিায় আৈনি সনচিৈ প্রয়াস। তবনশষি, 
উত্তরাতধকার কর ো সুনোনগর মবষনমযর মেতট প্রধাৈ উৎস মসই সম্পনদর মবষমযনক বাড়নি 
মদয় ৈা। উনদযানগর তবস্তার বা অর্থনৈতিক বৃতি সমসযা ৈয়, িার সুনোগ মৈবার ক্ষমিার মবষময 
হল মূল সমসযা।  িাই েলােনলর ৈয়, সুনোনগর মবষনমযর তবনলাপ করা হওয়া উতচৎ 
প্রগতিশীল ৈীতির মূল তভতত্ত।  

৩  

  

িাহনল আমরা মকাৈ তদনক মদব - বৃতি ৈা অসাময?  মসই আতদযকাল মর্নক মদখতে, আমানদর 
মদনশ আতর্থক ৈীতি-সংক্রান্ত িকথ-তবিকথগুনলা দুনটা মূল বয়ানৈর েুগলবতন্দনিই মঘারানেরা 
কনর। একদনলর মন্ত্র তবকাশ, অৈযদনলর দাতরদ্র। এক দল েখৈই মদখানি োয় মদনশর আতর্থক 
বৃতির হার তক চমৎকার বা তচনৈর সনে মদৌনড় আর কিটা এনগালাম আমরা অৈয দল অমতৈ 
তহনসব কনষ মদতখনয় মদয়, সামাতজক সূচকগুনলার মদৌনড় আতিকার মকাৈও গতরব মদশ তকংবা 
ঘনরর পানশই িুলৈায় গতরব পড়তশ বাংলানদশও এতগনয় আমানদর মর্নক। ভারনির ক্রমবধথমাৈ 
আতর্থক প্রগতির তবজয়গার্ার দৃপ্ত িানলর বযান্ডপাতটথর পানশই ৈানোড় সাৈাইনয়র মি বাজনি 
র্ানক সামাতজক সূচনক ভয়াবহ দশার করুণ পাুঁচাতল। ধরুৈ আপতৈ একটা সফ্টওয়যার মিতর 
করনলৈ, উনযযশয ভারনির অর্থৈীতি তৈনয় মলখা মকাৈও তৈবনন্ধর মঝাুঁক মবাঝা। প্রর্ম তশতবনরর 



মলখা হনল ঘুনর তেনর আসা শব্দ বা ‘তক-ওয়াডথ’ হনব তৈিঃসনন্দনহ ‘তবকাশ’ আর ‘সংস্কার’। আর 
উনটা তশতবনরর জৈয? মকৈ, ‘দাতরদ্র’ আর ‘অসাময’!   
 

আতর্থক বৃতি-মকতন্দ্রক বয়াৈতটর সমসযা হল, দাতরদ্র দূরীকরণ বা সামাতজক সূচনকর 
মানৈান্নয়নৈর জৈয আতর্থক বৃতি অপতরহােথ তঠকই, তকন্তু শুধু মসটাই েনর্ষ্ট ৈয়। আমানদর 
বহুকাতিি ১০ শিাংশ আতর্থক বৃতির হানরর কর্াই ধরা োক। এই হানরর চক্রবৃতিনি েতদ 
বানড়, িাহনল আয় তিগুণ হনি লাগনব সাি বেনরর একটু মবতশ । তকন্তু মুশতকল হনলা, 
দাতরদ্রনরখা এিটাই ৈীনচ ধরা হয়, তিগুণ হনলও মাৈুষ দতরদ্রই মর্নক োয় । তহনসব 
কষনল  মদখা োনব, তঠক দাতরদ্রসীমায় বাস কনরৈ মে মাৈুষতট, িাুঁনক শুধুমাত্র এ মদনশর 
বিথমাৈ মার্াতপেু গড় আনয়র (সারা তবনের তৈতরনখ মেটা রীতিমি কম) সমস্তনর তৈনয় 
আসনিই  টাৈা ২৬ বের ধনর ১০ শিাংশ আতর্থক বৃতির হার ধনর রাখনি হনব; দুতৈয়ার 
ইতিহানস আজ পেথন্ত মকাৈও মদনশর টাৈা তসতক শিক ধনর দুই অংনকর বৃতির হার (দশ 
শিাংশ বা িার মবতশ) ধনর রাখার তৈদশথৈ মৈই। এমৈ তক টাৈা সাি বের এই হানর বৃতির 
(োনি আয় তিগুণ হনব) উদাহরণও তবরল ।  আতর্থক বৃতি আনচ্ছ তদৈ আৈনি পানর তঠকই, 
িনব িার তটতকর মদখা মপনিও অন্তি মসই তসতক শিক হা তপনিযশ কনর বনস র্াকা োড়া 
গিযন্তর মৈই।  দতরদ্র মাৈুষনক শুধু বৃতির ভরসায় মরনখ মদওয়া বা বলা এখৈ কষ্ট 
কনরা,  পনরর জনন্ম মিামার ভানলা হনব, প্রায় একইরকম ।    

 

পুৈবথণ্টৈ-মকতন্দ্রক বয়ানৈর সমসযা, শুধুমাত্র পুৈবথণ্টনৈর উপনরই মজার তদনল গতরবনদর 
পতরতস্থতিনি মকাৈও বাস্তব পতরবিথৈ আসা অসম্ভব । বড়নলাকনদর ঘানড় কনরর মবাঝা চাতপনয় 
রাজনকাষ ভরার ভাবৈাটা সুখকর, সনন্দহ মৈই। এবং িানি ৈীতিগি মকাৈ আপতত্ত অন্তি 
আমার মৈই । মুশতকল হনলা,  ভারনির মে ধৈীরা এখৈ তৈয়তমি তবনের সবনচনয় তবত্তবাৈনদর 
িাতলকা উজ্জ্বল করনেৈ, িাুঁনদর  তমতলি সম্পদ জািীয় আনয়র ১০ শিাংনশর মবতশ ৈয় 
(ৈব্বইনয়র শিনক এটাই তেল মাত্র ১ শিাংশ)।  এ বার ধরা োক এুঁনদর সবার সমস্ত 
টাকাকতড় তৈনয় গতরবনদর মনধয বাুঁনটায়ারা কনর মদওয়া হল। গতরব বলনি এখানৈ দাতরদ্রসীমায় 
বা িার তৈনচ বাস করা ৩৫ মকাতট ভারিীনয়র কর্াই ধরলাম। প্রনিযনকর ভানগ বিথমাৈ 
দাতরদ্রসীমার তৈধথারণ মূলযটুকুর মর্নক খুব মবতশ পড়নব ৈা। আর িার মচনয়ও বড় কর্া, মসটা 
তকন্তু এককালীৈ আয়। একবার স্বণথতডম্ব  প্রসবকারী হাুঁসতটনক জবাই করনল, আর িানক 
পাওয়া োনবৈা – সতঞ্চি ধৈ সমূ্পণথ হািোড়া হনয় মেনি পানর বুঝনল হয় ধৈসঞ্চয় বন্ধ হনব, 



বা িা সরকানরর ৈাগানলর বাইনর মকার্াও সতরনয় মৈওয়া হনব । িাই শুধু পুৈবথণ্টনৈর ওপর 
ভরসা করনল, দাতরনদ্রর সমবিৈ হনব, িানি বড়নলাকরা মিা উতচি তশক্ষা মপল এই মগানের 
আত্মপ্রসাদ লাভ  করা মেনি পানর, তকন্তু গতরনবর অবস্থার তবনশষ োরাক হনব ৈা ।  এর 
আনরকটা উদাহরণ আমরা আমানদর রানজয মদনখতে ভূতমসংস্কানরর মক্ষনত্র । ভূতমসংস্কার কাময 
তেল, িার সুেলও পাওয়া মগনে । তকন্তু জৈসংখযার িুলৈায় জতমর পতরমাৈ ো, িানি আমূল 
পুৈবথণ্টৈ কনরও দতরদ্র এবং ভূতমহীৈ কৃষকনদর অবস্থার খুব উন্নতি হওয়া সম্ভব ৈয় ।   

  

এর মানৈ একর্া ৈয় মে বৃতি বা পুৈবথিৈ জরুতর ৈয় । দুনটাই জরুতর, এবং পরস্পনরর 
পতরপূরক,  তকন্তু শুধু একটার ওপর ভরসা করনল তবপদ ।  বৃতি বা পুৈবথিনৈ মনধয শুধু 
একতটমাত্র পনর্র ওপর তৈভথর করনল তক হনি পানর মসটা মবাঝাবার জনৈয দুনটা চরম 
উদাহরণ মপশ করলাম মাত্র ।  দীঘথনময়ানদ দাতরদ্র দূর করনি মগনল আতর্থক বৃতি সতিযই 
জরুতর, এটুকু অন্তি সুযটবুটওয়ালারা ভুল বনলৈ ৈা । মশয়ার-বাজানরর উোসৈৃনিযর জনৈয 
ৈয়, বা তবনের সবথাতধক ধৈীর িাতলকায় আবার কিজৈ ভারিীয় স্থাৈ মপনলৈ বনল ৈয়, 
অর্থকরী কমথসংস্থানৈর সুনোগ বাড়ানৈার কারনণই অর্থনৈতিক বৃতির প্রনয়াজৈ । তকন্তু এই 
সুনোনগর সিযবহার করার জনৈয  গতরব মাৈুষনদর মাৈতবক মূলধনৈর,  অর্থাৎ, মসাজা কর্ায় 
বলনি মগনল, তশক্ষা ও স্বানস্থযর মি মমৌতলক মাৈবসম্পনদর প্রনয়াজৈ ।  সুযট-বুট ওয়ালারা 
ভুনল োৈ,  অর্থনৈতিক বৃতি সুনোগ মিরী কনর এ মেমৈ সতিয কর্া, মসই সুনোনগর সিযবহার 
করার স্বচ্ছল ও দতরদ্র মশ্রণীর ক্ষমিায় বড় োরাক র্াকনল, দাতরদ্র কমনব অতি ধীরগতিনি 
আর অসাময বাড়নব । 

  

আসনল আমানদর উন্নয়নৈর মে সূচকগুনলা, িার অনৈগুনলাই  বড্ড তস্থতিশীল । কানরার 
বিথমাৈ আয় কি, তশক্ষার স্তর তক বা স্বানস্থযর মাৈ তকরকম মসটা তদনয় ভতবষযনি মস বা িার 
সন্তাৈ-সন্ততি মকমৈ র্াকনব, িা সব সমনয় তঠকমি বলা োয়ৈা ।  অর্থনৈতিক বৃতির েনল 
দাতরদ্র েতদ এক প্রজন্ম বা দুই প্রজনন্মর মবশী স্থায়ী ৈা হয়, িাহনল বলাই োয় বৃতি বৃহত্তর 
সমানজর কলযানণর জনৈয কাময । তকন্তু অর্থৈীতির এক স্তনর িরিতরনয় বৃতি হনি র্াকনে, 
আর অৈয স্তর আটনক আনে দাতরনদ্র এবং অতশক্ষায়, িাহনল িা বলা োনবৈা । িাই সাধারণ 
মাৈুনষর জীবৈোত্রার দীঘথনময়াদী মানৈান্নয়ৈই েতদ উন্নয়নৈর লক্ষয হয় িাহনল প্রনয়াজৈ এমৈ 
এক সূচনকর োনি আতর্থক সচলিা ধরা পনড় । মেমৈ, দীঘথনময়াদী সমীক্ষায় দুই প্রজনন্মর 
মনধয অর্থৈতিক অবস্থা, তশক্ষাগি মাৈ এবং মপশাগি পতরবিথনৈর ির্য পাওয়া োয় িার 



তভতত্তনি এমৈ একটা সূচক মিরী করা োয়, োনি গড় আয় বা তশক্ষা কি মবনড়নে ৈা মদনখ 
উর্ধ্থমুখী সচলিা (upward mobility )  ধরা পড়নব । এই সূচনকর মনধয একটা বড় সমনয়র 
পতরসনর অর্থনৈতিক অবস্থার পতরবিথৈ ধরা পড়নব । গনবষণার জগনি এইরকম সূচক 
অপতরতচি ৈয়, তকন্তু উন্নয়ৈ তৈনয় আমানদর মদৈতন্দৈ আনলাচৈায় মসগুনলার বযবহার এখনৈা 
খুবই সীতমি । বৃতি এবং দাতরদ্র এমৈতক অসানমযর মে ৈাৈা সূচক আনে িানদর সবারই 
সীমাবিিা হল িানি উন্নয়নৈর এককালীৈ তস্থরতচত্র ধরা পনড়, তকন্তু আতর্থক সচলিার সূচনক 
উন্নয়নৈর চলমাৈ এক তচত্র েুনট ওনঠ  ।  

  

আমানদর সমানজ এক প্রজন্ম মর্নক পনরর প্রজনন্ম অর্থনৈতিক গতিশীলিা কম। অর্থাৎ তকৈা, 
বাবা-মানয়র প্রজন্ম মর্নক সন্তানৈর প্রজনন্ম আতর্থক অবস্থায় বদল কম, মপশা তৈবথাচনৈও িাই। 
গতরব ঘনরর মেনলনমনয়রা েতদ আরও মবতশ কনর সুযট-বুট পরা উচ্চ দক্ষিার কানজর তদনক 
োওয়ার সুনোগ মপি, িাহনল এ মলাগাৈ আজ ধানর কাটি ৈা । দতরদ্র মশ্রণীর মাৈুষ শুধু 
তৈনজর খাওয়া-পরা ৈয়, সব মা-বাবার মি সন্তানৈর ভতবষযৎ তৈনয়ও তচতন্তি । িাুঁরা চাৈ 
িাুঁনদর সন্ততি অর্থনৈতিক ও সামাতজক ভানব িাুঁনদর মর্নক অনৈক মবতশ উন্নতি করুক । 
দতরদ্র শ্রতমক বা কৃষনকর সন্তাৈ তশক্ষার মসাপাৈ মবনয় দক্ষ শ্রতমক বা মপশাদার বা বযবসায়ী 
তহনসনব মধযতবত্ত বা উচ্চতবত্ত মশ্রৈীনি উত্থাৈ করনব, এই হনলা অর্থনৈতিক সচলিার মূল কর্া 
।  আর িাই দতরদ্র মশ্রণীর মাৈুনষর মেনলনমনয়নদরও েতদ স্বচ্ছলির মপশায় ঢুকনি পারার 
সুনোগ র্ানক, িাহনল মকৈই বা িাুঁরা ‘সুযট বুট’-পতরতহি মপশাদার মশ্রণীর ওপর তবরাগ মপাষণ 
করনবৈ?   

  

কােথি, কম-দক্ষিা মর্নক মাঝাতর দক্ষিার কানজ সনর এনল মজুতরর হার মবনড় োয় তিগুনণরও 
মবতশ। আবার মাঝাতর দক্ষিার কাজ মর্নক মবতশ দক্ষিার কানজ মগনল একই বযাপার। একজৈ 
অদক্ষ শ্রতমনকর সন্তাৈ েতদ উচ্চ পেথানয়র দক্ষিা অজথৈ করনি পানর, িাহনল এক প্রজনন্মর 
মনধযই এক জনৈর বযতক্তগি আয় চার গুণ বৃতি পাওয়ার সম্ভাবৈা আনে।  বাজার িানদর 
জৈযই সুনোগ মিতর কনর োনদর এই মমৌতলক পুুঁতজটুকু রনয়নে । অর্থনৈতিক বৃতির েনল মিরী 
হওয়া অর্থনৈতিক সুনোগ দতরদ্র মশ্রৈীর তশশুনদর আয়নে আৈনি মগনল, িানদর মাৈবসম্পনদ 
তবতৈনয়াগ প্রনয়াজৈ । তকন্তু বাজানরর েুতক্ত মেনহিু মেনলা কতড় মানখা মিল, বাজানরর হানি 
মেনড় তদনল সামাতজক ভানব লাভজৈক হনলও, এই  তবতৈনয়াগ বাস্তবাতয়ি হনবৈা । িাই, তশক্ষা 
ও স্বাস্থযনক্ষনত্র রাষ্ট্রীয় তবতৈনয়াগ প্রনয়াজৈ I  আর এই কারনণই শুধু বৃতি ৈয়, পুৈবথিনৈরও 



প্রনয়াজৈ কারণ রানষ্ট্রর এই তবতৈনয়ানগর জনৈয আতর্থক সেতি প্রনয়াজৈ ।  মাৈবসম্পনদ 
তবতৈনয়াগ প্রনয়াজৈ, িা োড়া অর্থনৈতিক বৃতির হার ধনর রাখা োনবৈা, আবার অর্থনৈতিক বৃতি 
প্রনয়াজৈ, কারণ করবযবস্থার মাধযনম সরকানরর আতর্থক সেতি ৈা বাড়নল, মাৈবসম্পনদ 
তবতৈনয়াগ হনবৈা ।  অর্থাৎ, বৃতি এবং দাতরদ্র দূরীকরণ পরস্পনরর পতরপূরক, এবং এনদর 
মনধয মোগনসিু হনলা দতরদ্র মশ্রণীর মনধয অর্থনৈতিক সচলিা বৃতির জনৈয মাৈবসম্পনদ 
তবতৈনয়াগ ।  আতর্থক বৃতির হার বাড়ানৈা এবং  দাতরদ্র কমানৈার লনক্ষযর তভিনর মে তবনরাধ 
আনে বনল মনৈ হয় বৃতি বৈাম পুৈবথণ্টৈ তশতবনরর ঝগড়াঝাুঁতটনি, মসটার সমাধাৈ লুতকনয় 
আনে এখানৈই।    
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১. জীবৈোত্রা ও অর্থৈীতি, অমিথয মসৈ, আৈন্দ অর্থৈীতি গ্রন্থমালা ৭, আৈন্দ পাবতলশাসথ, প্রর্ম 
সংস্করণ, ১৯৯০।   

  

২. ভারি - উন্নয়ৈ ও বঞ্চৈা, অমিথয মসৈ, জুঁ মদ্রজ, আৈন্দ পাবতলশাসথ, প্রর্ম সংস্করণ, 
২০১৫।   
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