তৃ তীয় মাত্রা
পর্-৬৫১৯
ব
উপস্থাপনাাঃ জিল্লুর রহমান
আল াচকাঃ সেন্টার ফর পলিলে ডাযািগ (লেলপলড)’র লনর্াহী
ব পলরচািক ড. ফাহলমদা খাতু ন এর্ং ঢাকা
লর্শ্বলর্দযািযযর পপুযিশন োযযযেে লর্ভাযগর অধ্যাপক ড. সমাহাম্মদ মঈনুি ইেিাম।
তারিখাঃ ০৭.০৬.২০২১
জিল্লুি িহমানাঃ র্াংিাযদশ ও র্াংিাযদযশর র্াইযর সে সেখাযনই আযেন ের্াইযক তৃতীয মাত্রায োদর
আমন্ত্রণ। লিয দশক
ব ২০২১-২০২২ োযির অর্র্েযরর
ব
র্াযিট লনযয আযিাচনা করযত আি আমাযদর
োযর্ উপলিত আযেন সেন্টার ফর পলিলে ডাযািগ (লেলপলড)’র লনর্াহী
ব পলরচািক ড. ফাহলমদা খাতু ন
এর্ং ঢাকা লর্শ্বলর্দযািযযর পপুযিশন োযযযেে লর্ভাযগর অধ্যাপক ড. সমাহাম্মদ মঈনুি ইেিাম।
িযফের ড. সমাহাম্মদ মঈনুি ইেিাম স্বাগতম তৃতীয মাত্রায। ড. ফাহলমদা খাতু ন িলতর্ের র্াযিট
একটা ির্ৃজি সকজিক আযিাচনা হয এর্ং এই র্ের র্াযিযট আমরা ির্ৃজি সকজিক আযিাচনা খুর্
একটা শুনযত পাইলন। র্াযিযটর মযধ্য ির্ৃজি লর্ষযটা র্ড় কযর সদখাযনা হযলন। এই লর্ষযয েলদ লকেু
র্িুন।
ড. ফাহরমদা খাতু নাঃ লকেুটা েলতয লকন্তু পুযরাটা না আমরা সদলখ সে র্াযিযট ির্ৃজি লনযয লক র্িা হযযযে
এর্ং সেখাযন র্াযিযট ির্ৃজির িক্ষ্যমাত্রাটাই ধ্রা হযযযে। ২০২০-২০২১ অর্র্েযরর
ব
একটা িাক্কিন সদযা
হযযযে সে সেটা সকমন হযত পাযর এর্ং ২০২১-২০২২ অর্র্েযরর
ব
একটট লহোর্ সদওযা হযযযে সে
আগামী র্ের সকমন হযর্। ২০২০-২০২১ অর্র্েযর
ব
ির্ৃজি কর্া র্িা হযযযে সে ৬ দশলমক ১ শতাংশ
হযর্। সেখাযন ২০১০-২০২০ অর্র্েযর
ব
র্িা হযযলেি ৫.২৪ শতাংশ। এটার িক্ষ্যমাত্রা আযরা সর্লশ লেি ৮
দশলমক ২ শতাংশ সেযহতু কলভযডর কারযণ আেযি ির্ৃজি কমযর্ তাই তা ৫ দশলমক ২৪ শতাংশ
সদখাযনা হযযযে। তারপর ২০২১-২০২২ েরকার সর্যক র্িা হযযযে সে এটা ৬ দশলমক ১ শতাংশ হযর্।
তাহযি এই ৬ দশলমক ১ শতাংশ সকার্া সর্যক হযর্ ৫ দশলমক ২৪ শতাংশ সর্যক। আমাযদর ির্ৃজির
িনয সেেকি োমটিক অর্ননলতক
ব
উন্নলত রযযযে সেগুযিা লক ধ্রযনর হযযযে। র্িা হযযযে সে, ২০১৯২০২০ সর্যক অর্নীলত
ব
অর্িাটা ভাযিা লেি। সমাটাদাযগ আমরা েলদ সদলখ তাহযি আমরা সদখর্,
সেখাযন লক েরকালর র্যয সর্যড়যে খুর্ একটা। সেখাযন লক র্ালষক
ব উন্নযন কমেূব লচ র্ৃজি হযযযে।
লর্লনযযাযগর িক্ষ্যমাত্রারও সেটা লক আেযি পূরণ হযযযে। এরকম েূচকগুযিা েলদ আমরা সদলখ তাহযি
আর এই অর্নীলতযত
ব
৬ দশলমক ১ শতাংশ ির্ৃজিটা সকার্া সর্যক আেযিা। তর্য লনযয একটা লর্ভ্রালি
র্াকা একোযর্ র্াস্তযর্র োযর্ আেযি একটা িজ্জা কত কাি কযর। ২০২০-২০২১ অর্র্েযর
ব
লর্লনযযাগ
িক্ষ্যমাত্রা সদযা হযযযে ২৬ সর্যক ২৪ এর কাোকালে। গত ৫ সর্যক ৭ র্েযর এই জিলডলপর োযর্ র্যজি
খাযতর লর্লনযযাগ ২৩% আটযক লেি। অর্চ ২০২০-২০২১ অর্র্েযর
ব
সেটা র্াস্তযর্ এতটা সর্যড় োযর্
সেটা র্াস্তযর্র োযর্ লমি পাওযা োযে না। কারণ কযরানার কারযণ র্যর্োযীরা সতা এখন দাাঁড়াযতই
পাযনাএর্ং র্যজিখাযত লর্লনযযাগ সতা স্বাভালর্ক েমযযর সচযয র্াড়যে না র্যজি খাযত ঋণির্াহ সেটাও

লকন্তু কম তাহযি লর্লনযযাগটা সকার্া সর্যক আেযিা এটট একটট লর্ষয। রপ্তালন এর্ং আমদালন সক্ষ্যত্র
লকেুটা আমরা ঘুযর দাাঁলড়যযযে লকন্তু আযগর মত আমরা লকন্তু নাই। শতাংশ ির্ৃজি লদযক আকষণব সে
আকষণটা
ব
লকন্তু কযমলন আলম র্ির্। আিিবালতক লর্লভন্ন িলতষ্ঠান তাযদর সে লহোর্টা অযনক সর্লশ কম
লর্শ্বর্যাংক লকংর্া আিিবালতক মুদ্রা তহলর্ি সতা সেই লদক সর্যক র্িা োয সে ির্ৃজির সমাহটা লকেুটা
হযযতা র্া কম তযর্ এযকর্াযরই সেটা লর্িীন হযয োযলন এখন আমাযদর সেটা িলত আকষণব আযে সর্লশ
কযর সদখাযনার এইটা আমার একটা িার্লমক র্ির্য। আযরকটা জিলনে েলদ আলম সদলখ সে র্াযিট টা
লক সিলক্ষ্যত ততলর হযিা। সিলক্ষ্ত তা েলদ আমরা সদলখ তাহযি আলম লকেুক্ষ্ণ আযগই র্িিাম ২০২০২০২১ অর্র্েযর
ব
লকেুটা ির্ৃজি হযে লকন্তু আযগর অর্িাযন সনই। আমাযদর সরলমযটে এখন ঊর্ধ্মুব খী
রযযযে। আমাযদর তর্যদলশক মুদ্রার সে লর্লনযযাগ হার সেটটও একটা সের্ি অর্িায আযে। আমাযদর
র্যাযিে অফ সপযমন্ট র্া সিনযদন ভারোময সেটাও ভাযিা অর্িাযন আযে। তর্যদলশক মুদ্রার লরিাভব
সেটট স্বজস্তকর অর্িায আযে। এগুযিা এটা একটা ভাযিা লদক এর্ং একটট োমটিক অর্নীলতর
ব
লিলতশীিতা আলম র্িযত পালর। লকন্তু অনযলদযক লকেু সনলতর্াচক র্া লচিার লর্ষয রযযযে সেমন েরকালর
র্যযযর গলতমযতা লকন্তু র্াযড়লন। আমাযদর খাদযমূিয লকেুটা ঊর্ধ্মুব খী রযযযে। আমাযদর সরলমযটে ির্াহ
সর্যড়যে লকন্তু কযরানার কারযণ তারা নতু ন কযর লকন্তু সেযত পারযে না। র্যজিখাযত লর্লনযযাগ ও সতা
আমাযদর টট িলর্রতার মযধ্য রযয সগযে। এখাযন ঋণ ির্াহ কযমযে লকন্তু এই সিলক্ষ্যত সে র্াযিযট দাওযা
হি সেখাযন সে অনুমান করা হযে সে আগামী ২০২১-২০২২ অর্র্েযর
ব
ির্ৃজি সকমন হযর্। সেখাযন
মূিযস্ফীলত সকমন হযর্ সেখাযন লর্লনযযাযগর হার সকমন হযর্ এর্ং সেখাযন আমদালন-রপ্তালন তর্যদলশক
র্ালণিয লক হযর্ এটার সক্ষ্যত্র অনুলমলত সদওযা হযযযে সেখাযন েমেযা রযযযে। সেখাযন আমরা েলদ
সদলখ অিম পঞ্চর্ালষকী
ব সত সে িাক্কিন করা হযযলেি এই র্াযিযট েলদ সদলখ সেটার চাইযত অযনক
সর্লশ। এটা একটা োমঞ্জযেযর অভার্ তযর্ অযনক সর্লশ হওযার মযতা আমাযদর সদযশ এখনও
পলরলিলত দাাঁড়াযলন। সকালভদ সর্যক সতা আমরা সে মুজি পার্ সেটা সতা অলনজিত লকন্তু হঠাৎ একটা
উন্নলত হযর্ সেমন এই অিম পঞ্চর্ালষকী
ব িাক্কিন সর্যক আমাযদর আগামী অর্র্েযরর
ব
ের্লকেু ঊর্ধ্মুব খী
হযর্ এটট অর্াস্তর্। শুধ্ুমাত্র জিলডলপএর্ং মূিযস্ফীলত োড়া র্ালক ের্গুলি েূচক ঊর্ধ্মুব খী এই অর্িা
লর্শ্বােযোগয নয। আযরকটট কর্া সে, লর্লনযযাযগর কর্া র্িা হযে র্যজিখাযত লর্লনযযাগ ২৫% হযর্ সেটা
আযগ আেযি িলর্র লেি হঠাৎ কযর লকভাযর্ লর্লনযযাগ সর্যড়যে এটট একটট লর্ষয। ইম্প্যিযমযন্টশন
কযালপটাি আউটপুট একর্া আমরা েলদ র্লি অর্াৎ
ব আলম এক টাকা লর্লনযযাগ কযর কত টাকা সফরত
পার্। লর্লনযযাগ কযর উৎকষতা
ব র্াড়যর্ অর্াৎ
ব এত টাকা লর্লনযযাগ করযি আলম আযগ সেটা পাইতাম
সেটা আলম এখন আযরা পার্ সেটাও সদখাযে লকন্তু সেটা আমরা লক হঠাৎ কযর খুর্ই ইলফলেযযন্ট হযয
সগিাম এটাও একটা লর্ষয এই েমস্ত লর্ষয গুযিা অনুমলতযত একটা ফারাক রযযযে। লনভবরযোগয তযর্যর
অভার্ রযযযে সে কারযণ এই অংযকর েংখযাগুযিার র্াস্তর্তার োযর্ একটা র্যর্ধ্ান রযয োয।
জিল্লি
ু িহমানাঃ তযর্যর অভার্ লর্ষযটা র্ুজিলন।
ড. ফাহরমদা খাতু নাঃ তযর্যর অভার্ লর্ষযটা তযর্যর উৎে টা হযর্ র্াংিাযদশ পলরেংখযান র্ুযযরা
েরকাযরর মযধ্যই র্িা আযে একমাত্র তারাই লকন্তু এই তর্য টা লদযত পারযর্। দুযটা জিলনে সেখাযন র্িা
োয সে, ির্মত সে োযভব গুযিা করা হয িনেংখযা োযভব, ির্ৃজির োযভব এগুযিা েমযমযতা েলদ
তর্যগুযিার না সদওযা হয ো আযগ তর্যগুযিা সতা একটা ডাযনালমক লেচুযযশন সেটা আযগরটার োযর্
এখনকার র্াস্তর্তা লকন্তু লমিযর্না আমার দুই র্ের আযগ সকালভডলেি না এটট লকন্তু একটট লর্ষয আেযি

লক মাঠ পোযযর
ব
োযর্ োমঞ্জেয আযে লকনা সে েকি তর্য সদলখ সেগুযিার োযর্ এটাও একটা লর্ষয।
েমযমযতা এর্ং তর্য েলদ েটঠক না র্াযক তাহযি সতা নীলতলনধ্ারণ
ব আলম েটঠকভাযর্ করযর্া না। এর
পলরযিলক্ষ্যত সে নীলতমািা র্াস্তর্াযন করা হযর্ সেইটা সর্যক লকন্তু আমরা আশানুরূপ ফিাফি পার্ না।
এই তর্যটা আেযি খুর্ই গুরুত্বপূণ ব
জিল্লুি িহমানাঃ জি আেযর্া আর্ার আপনার কাযে। সিলক্ষ্ত লহযেযর্ েলদ আমরা কযরানাযক লর্যর্চনা
সনই এর্ং র্িা হযে এর্ং র্ারর্ার জিলনেটা অযাযেে করা হযে িীর্ন-িীলর্কার সে লর্ষয এই র্াযিযট
সেই কযরা না সক কতটুক িাধ্ানয সদযা হযযযে?
ড. মমাহাম্মদ মঈনু

ইস ামাঃ ধ্নযর্াদ জিল্লুর ভাই আলম আেযি সতা অর্নীলতর্ীদ
ব
না লকন্তু ফাহলমদা

আপার কর্া শুনলেিাম। কলর্যডর সিক্ষ্াপযট র্াযিটটা কতটুকু েুজিেুি হযযযে। আলম আলম সেযহতু
িনেংখযা লনযয কাি কলর িনেংখযার পূণাঙ্গ
ব এর্ং উপলর্টি এই েকি জিলনেগুযিা আলম সদখার সচিা
কলর। কযরানার কারযণ র্াযিযট সে উপলর্টি রযযযে সেগুযিা কতটুকু িাভর্ান হযযযে এর্ং কারা
কতটুকু ক্ষ্লতগ্রস্ত হযযযে। র্াযিটযতা মূিত একটট পলরকল্পনা এর্ং সে পলরকল্পনা সকিলর্ন্দু লকন্তু
িনেংখযা। এটাযতা আলম লকভাযর্ লর্চার করলে তার একটট সকাযালিটটটটভ ডাইযমনশন রযযযে এর্ং লকেু
পলরমাণগত ডাইযমনশন রযযযে। কযরানার কারযণ েুর্ সগাষ্ঠী কতটুক ক্ষ্লতগ্রস্ত হযযযে সেটট লরকভার
করার িনয লক পিলত সনওযা হযযযে। র্যস্ক িনযগাষ্ঠী োরা রযযযে তাযদর উপর লক ধ্রযনর িভার্
পযড়যে।একইভাযর্ র্জস্তর্ােী োরা, মাইযগ্রনট োরা, িলতর্ন্ধী োরা এভাযর্ েলদ ের্ গ্রুপযক একোযর্
রাখার সচিা কলর তাহযি সদখা োযর্ সে, আলম েখন র্াযিটটা সদখলেিাম এই িাযগাটা লদযয আমরা
অযনক র্ড় একটা চযাযিযঞ্জর মযধ্য লদযয োজে। কযরানার মযধ্য র্াংিাযদশ লকন্তু িনলমলত
িভযাংশ অিবযনর একটা েুন্দর েময পার করযে। লকন্তু এ সকালভড আোর পর আমরা সেটটযক কতটুক
র্াস্তর্ালযত করযত পারর্ সেটা একটা র্ড় চযাযিযঞ্জর মুযখ পযড়যে। এখান সর্যক আলম র্ির্ সে
র্াংিাযদযশর েুর্ সগাষ্ঠী র্া ওযলকবং পপুযিশযনর রযযযে র্াংিাযদযশর সিক্ষ্াপযট ১৫ সর্যক ৬৪ র্েযরর
মযধ্য োরা রযযযে তাযদরযক আমরা পলরলচত কমক্ষ্ম
ব
মানুষ। র্াংিাযদশ এর্ং ইজিযার দুযটা সদযশর
েযর্াচ্চ
ব পলরমাণ িনযগাষ্ঠীর রযযযে। ততলর কযরানার কারযণ সদখা োযে তাযদর কমেংিাযনর
ব
িাযগাটা র্াধ্াগ্রস্ত হযে। তাযদর স্বািয তাযদর লশক্ষ্াটা কতটুক র্াধ্াগ্রস্ত হযে। েখন অর্নীলতলর্দরা
ব
িনলমলত িভযাংযশর লর্ষযটা র্যাখযা কযর সেমন আমাযদর িন্মহার এর্ং মৃতুযহার সে কযম আযে তখন
র্যে কাঠাযমার মযধ্য লকন্তু একটা পলরর্তবন হয। কযরানার কারযণ আমাযদর মৃতুযহার সে খুর্ সর্লশ
হযযযে তা না লকন্তু র্যে কাঠাযমাযত পলরর্তবন আেযিা। র্াংিাযদশ অলধ্ক কমক্ষ্ম
ব
িনযগাষ্ঠী রযযযে
তাযদরযক আলম কাযি িাগাযত পারলে লকনা। সেটট করযত লগযয আমাযদর সে সডযমাগ্রালফক মযডযির
কর্া আমরা র্িলেিাম আমাযদর েময ২০৩১ োি পেি
ব আমাযদর লনভবরশীি মানুযষর সে হারটা সেটা
অনুকূযি র্াকযর্ তারপর র্যস্ক িনযগাষ্ঠীর েংখযা র্াড়যর্। এই সিক্ষ্াপযট র্াংিাযদযশর র্াযিট টা সদওযা
হযযযে লচিা করলেিাম সে র্াংিাযদযশর সে পলিলে সমকার রযযযে তারা লক িনলমলতক িভযাংশ
অিবযনর লর্ষযটট লর্যর্চনা কযর র্াযিট িণযন কযরযে লকনা। আপলন র্াযিযট এক র্েযরর েরকাযরর
একটা পলরকল্পনা। লকন্তু তাপ র্যাকগ্রাউি ইনফযমশযন
ব
আপা সে একটু আযগ র্িি অিম পঞ্চর্ালষকী
ব
পলরকল্পনা রযযযে। আযরকটট পলরকল্পনা হযে সিলক্ষ্ত র্া িযেলিভ িাইন সেটা ২০৪১ োযির
েমযকািযক ধ্যর লর্যর্চনা করা হযযযে। সেই সিলক্ষ্যত েলদ আপলন লচিা কযরন তাহযি অিম
পঞ্চর্ালষকী
ব লকন্তু র্িা হযযযে সে স্বািয হাযত লক পলরমাণ র্াযিযট র্ন্টন করা হযর্। এর্ং লশক্ষ্াযক্ষ্যত্র লক

পলরমাণ করা হযর্। অিম পঞ্চর্ালষকী
ব সতা একটট লিলখত ডকুযমযন্ট এই ডকুযমযন্টর আযিাযক েলদ
আমরা র্ািারটাযক লর্যেষণ কলর তাহযি আমরা সদখর্ লশক্ষ্া সক্ষ্যত্র েরকাযরর সে কলমটযমন্ট সেটাই
রক্ষ্া হযলন। স্বািযখাযত সর্যক লকভাযর্ কলমটযমন্ট রক্ষ্া হযলন। এই পলরযিলক্ষ্যত আলম েলদ র্লি তাহযি
এই র্াযিটটা আেি লশক্ষ্া এর্ং স্বািয র্ান্ধর্ হযলন। িনলমলতক িভযাংশ অিবযন সেই র্াযিটটা হওযার
কর্া লেি সেটটও লকন্তু আমাযদর হযলন। ইম্প্যিযমন্ট এ লর্ষযটা র্াংিাযদযশর ১৯৯৩ এর্ং ১৯৯৪ সর্যক
এখন সে সির্ার সফাে আপযডট
ব
হযয সগযে। লকন্তু আমাযদর জিলডলপর সগ্রার্ সর্যড়যে, পার কযালপটা
ইনকাম সর্যড়যে লকন্তু ইযত আনএম্প্িযযমন্ট সরট লকন্তু সর্যড় সগযে। িলতর্ের সে টু লমলিযন সির্ার
সকাটব আমার এখাযন ঢুকযর্ োরা অযপক্ষ্ায আযে এটাযক আমরা শ্রমর্ািাযর লকভাযর্ েংেুি করর্ এই
কযরানার মযধ্য। আমরা শ্রমর্ািাযরর লকন্তু একটা র্ড় চযাযিযঞ্জর মযধ্য আলে। এ সে এক সকাটট একজত্রশ
িাখ মানুযষর কাযির িনয র্াইযর লগযযযে তাযত কাযি সে ভািনার অযালর্লিটট রযযযে নতু ন কযর আমরা
সে মানুষযক পাঠাযর্া তাযদর সে তর্লশ্বক শ্রমর্ািার এর্ং িানীয শ্রমর্ািাযরর মযধ্য একটা েমন্বয হযর্
লকভাযর্ সেটটং একটা লচিার লর্ষয রযযযে। র্াযিযট িনলমলত িভযাংশ অিবযনর িনয আমরা সে
র্ারর্ার আরগুই কযর আেলে সেটট আেযি আমরা খুর্ সদলরযত অনুধ্ার্ন কযরলে। ২০১৬ সত
পঞ্চর্ালষকীযত
ব
ির্ম স্বীকৃলত সপি এই লর্ষযগুযিা। অিম পঞ্চর্ালষকী
ব সত এই লর্ষযগুযিা একটু
পলরকল্পনা এযেযে র্ৃহৎ পলরেযর। লকন্তু আমাযদর হাযত েময কম। ির্ম সডযমাগ্রালফক লডযর্যট আর
মাত্র ১৫ র্েযরর েময রযযযে। ১৫ র্ের েমযযর মযধ্য র্াংিাযদশযক েলদ আপলন েলতয কাযরর
েমৃিশািী সদশ করযত চান গৃষ্ম সগাষ্ঠী আমাযদর রযযযে তাযদরযক আমরা অযাযেট মযন করলে লকন্তু
তারা লক আেযিই অযাযেট হযর্ লকনা সেটট লনভবর করযে স্বািয সক্ষ্যত্র আমরা লক লর্লনযযাগ করলে।
ততমুর তার মযন করযে এটা ের্যচযয র্ড় চযাযিঞ্জ আপলন েলদ পলরেংখযানগত ভাযর্ আযেন তাহযি সতা
র্ির্ সে ইউযনযস্কাযত লডক্লাযরশন এ র্িা আযে লশক্ষ্াযক্ষ্যত্র লক পলরমান জিলডলপ আপনার লদযত হযর্।
স্বািয সক্ষ্যত্র ডার্িুই এইচ ওযযর. এর লরকযমযিশন সদওযা আযে। োউর্ এলশযান কালির োযর্ েলদ
আমরা তু িনা কলর তাহযি সে িাযগা গুযিাযত আেযি গুরুত্ব সদযা উলচত সেই িাযগাগুযিাযত আেযি
র্াযিযটর লডলিলর্উশন গুযিা আযে নাই। অর্মন্ত্রী
ব
লকন্তু তার র্ক্তৃতায উযল্লখ কযরযে সে সডযমাগ্রালফক
লডলভযডযির সে েুযোগ সেটট র্াংিাযদশ পুযরাপুলর সভাগ করযত পারযে না। এিনয উচ্চমাযনর িলশক্ষ্ণ
দরকার। উচ্চমাযনর িলতষ্ঠান আমরা ততরী করর্ সেখাযন লক পলরমাযন লর্লনযযাগ হযর্ এই দক্ষ্ মানর্
েম্পদ ততলর করযত লগযয আমাযদর সে অযকশনাি লশক্ষ্া এই এলরযা আই আইযডলন্টফাই কযরযেন।
এটা অর্শযই একটা পজিটটভ জিলনে আলম র্ির্ অর্মন্ত্রী
ব
একটা ভাযিা েুযোগ লনযযযেন। লকন্তু এই
জিলনেটা লতলন েম্পূণ অযর্
ব
বলরযযিাইি করযত পাযরন লন এইযে সডযমাগ্রালফযকর লর্লভন্ন
সর্লনলফট সপযত সগযি সে স্বািয টা টঠক করযত হযর্ লর্কাশ সহল্প লহউমযান কযালপটাি। স্বািযটাযক আলম
কযালপটাি লহযেযর্ লচিা করলে লতলন এর্ং সেখাযন আলম লক লর্লনযযাগ করলে এর্ং এর সর্যক পলরত্রান
লকভাযর্ পার্। সে িনযগাষ্ঠী রযযযে তাযদরযক ভযাকলেন লদযত হযর্। ভযাকলেন সদযার িনয সে র্াযিট
আপলন সদযখযেন সেই ভযাকলেন সদযার কযািকুযিশন সতা অনযরকম। অলনক র্িযর্য র্যিলেযিন সে
িলত মাযে ২৫ িক্ষ্ ভযাকলেযনর র্যর্িা করযর্ন। লহযেযর্ র্াংিাযদযশ ৭২% িনযগাষ্ঠী হযে ১৫ র্েযরর
ঊযর্ধ্।ব এর্ার সতা শতাংশ িনযগাষ্ঠীর িনয েলদ ভযাকলেন দরকার হয তাহযি কতটুকু লহোর্ কযর
সদযখন। ৮০% মানুষযক েলদ ভযাকলেন এর আওতায আনা হয তাহযি র্িা হযে সে ১২ সকাটট ২৪ িক্ষ্
মানুষযক লেযঙ্গি সডাি পাযর্ আর েলদ ডর্ি সডাযির কর্া র্লি তাহযি ২৪ সকাটট ৪৮ িাযখর মত
সডাি িাগযর্। সেটাযক েলদ িলতমাযে আপলন ২৫ িাখ লদযয ভাগ সদন তাহযি সদখা োযর্ তাহযি
আপনার িাগযর্ ৯৭ দশলমক ৯২ িাখ। ১২ মাযে আলম েলদ এটা লর্ভি কলর তাহযি এটা ৮ র্ের ১৬ লদন

িাগযর্। এতর্ের র্াংিাযদযশর সির্ার সফাযেরব মাযকবযট মানুষ লকভাযর্ অযপক্ষ্া করযর্। এর মযধ্য নতু ন
কযর েুি হযর্ র্যস্ক মানুষ র্াড়যর্ র্যস্ক িনযগাষ্ঠী র্াড়যর্ এই অর্িাযন মযন কযরযে সহির্ সেির এটা
আেযি অতযি িাযযালরটটর িাযগা। আমরা র্িলেিাম সে আমরা েলদ এই ৮০% মানুষযক ৮ র্েযরর
ভযাকলেন কাভার কলর তাহযি সতা হযর্ না। িুযতা আলম ভযাকলেন েম্পন্ন করযত পারযর্ তযতাই কমক্ষ্ম
ব
িনযগাষ্ঠীর কাযি েম্পৃি হযত পাযর এর্ং তার কাে সর্যক আলম িডালিভ লকেু পার্। সেই ইযকানলমক
চাকাযক েচি রাখযর্। আলম মযন কলর সহিযতর এই িাযগাটা লকন্তু অতযি গুরুত্বপূণ িাযগা
ব
েরকাযরর
সে কলমটযমন্ট লেি সেই কলমটযমযন্টর িাযগায লকন্তু নাই তাই মন্ত্রীমযহাদযযক লরযকাযযে করর্ এই
িাযগাটা আযরা সর্লশ নিরদালরযত অর্শয র্রাদ্দ র্ালড়যয ও তারা লক করযর্। এমন একটা সেির সেখাযন
তাযদর েক্ষ্মতার টঠকমযতা ততলর হয নাই। সদখা োযে সে র্াযিট সদওযা হযে লকন্তু সেটাযক টঠকমত
ইউটটিাইযিশন করযত পারযে না। আিযক িুন মাে চযি োযে লকন্তু । কত পাযেন্ট
ব র্াযিট
ইমলিযমযন্টশন হযযযে সেটা আপাও আেযি ভাযিা র্িযত পারযর্। অযনক েময আমরা শুযনলে সে ৭৫
পাযেন্ট
ব নালক ইনলফি্যেশন হযযযে সতা র্ালক ২৫% সে আমরা করযত পারলে না সকন পারলে না সেই
িাযগা গুযিা লক লক আলম আইযডলন্টফাই করযত সপযরলে। আলম সেযহতু অর্নীলতর্ীদ
ব
না লকন্তু
িনলমলতক িাযগা সর্যক আলম র্িযত চাই সহির্ এর্ং লশক্ষ্ার দুটট জিলনে হযে মানর্েম্পদ সিনাযরট
করার িনয অতযি গুরুত্বপূণ।ব এই দুযটা খালত আলম মযন কলর অযনক সর্শী একটট িাযগা। আলম মযন
কলর সে র্তবমান সে র্াযিট সদযা হযে সেটটযত লকেু লকেু ভাযিা লদক রযযযে লকেু লকেু জিলনে অর্শযই
স্বীকৃলত সদওযা হযযযে সেমন োমাজিক লনরাপত্তার লর্ষয গুযিা কর্া হযযতা পযর েুযোগ সপযি র্িযর্া।
তযর্ োলর্কভাযর্
ব
েলদ র্লি তাহযি সহির্ সেির এখযনা টঠকমযতা আেযি উন্নযন করা েম্ভর্ হযলন।

জিল্লুি িহমানাঃ ড. ফাহলমদা খাতু ন লশক্ষ্া-স্বািয োমাজিক লনরাপত্তা র্িা হযে অযনক মানুষযক েুি
করা হযলন। োরা র্ই পযড় রযযযে তারা লচলকৎোর র্াইযর সর্যক োযে।
ড. ফাহরমদা খাতু নাঃ ধ্নযর্াদ কযযকটট পযযযন্ট োমাজিক লনরাপত্তার মযধ্য আো হযর্। উলন র্যিযেন
েুর্কযদর কর্া সে িনযমলতক সডলমযেন্টযদর লক করা উলচত? এখন সর্যক কমেংিান
ব
সকার্া সর্যক
হযর্? কমেংিাযনর
ব
িনয লর্লনযযাগ দরকার সেটা সর্লশ লর্লনযযাগ লর্যদলশ লর্লনযযাগ। লকন্তু আমরা
সর্েরকালর লর্লনযযাযগর ওপর লনভবরশীি সর্লশ। এখন এখাযন লর্লনযযাগ র্াড়ার িনয র্া র্যজিখাযত
কমকাণ্ডযক
ব
আযরা চাঞ্চিয লফলরযয আনার িনয সে েুযোগ গুযিা সদওযা হযিা সেখাযন সদখা সগি র্ড়
লশল্প িালতষ্ঠালনক লশল্প তারাই এই েুযোগ েুলর্ধ্াগুলি সেমন করার সক্ষ্যত্র অযনক ধ্রযনর োড় সদওযা
হযযযে। সেটা এডভাে ইনকাম টযাক্স লর্এটট মূিয েংযোিন কর লকংর্া টযাক্স এক্সামেন অর্কাশ োর
কিম নানা ধ্রযনর েুযোগ সদওযা হযযযে। এর্ং সে উযদ্দশযটা আমদালন িলতিাপন লশল্পযক গযড় সতািার
িনয এর্ং সদশীয সিাডাি সদশীয র্ািারযক মার্ায সরযখ সদশীয পণয উৎপাদন করণ। সদশীয র্ািাযর
চালহদা হযি আমরা আশা কলর সে এটা লর্যদযশও রপ্তানী করা সেযত পাযর। খুর্ই একটা ইলতর্াচক
পদযক্ষ্প র্িা োযর্। লকন্তু এখাযন িালতষ্ঠালনক এর্ং র্ড় র্ড় র্যর্ো িাভর্ান হযর্। লকন্তু সে সক্ষ্যত্র োরা
অলত ক্ষ্ুদ্র তারা এই েুলর্ধ্াটা পাযর্ না। তাযদর এটা েক্ষ্মতাও নাই তাযদর িনয এটা করা হযলন। লকন্তু
মযন রাখযত হযর্ সে এই সে সোট র্যর্ো এযদর সর্যক আমাযদর অযনক কমেংিান
ব
হয। এরাই লকন্তু
আেযি র্ড় কমেংিাযনর
ব
িাযগা এর্ং আমাযদর জিলডলপর ২০% উপযর এই সোট এর্ং অলত ক্ষ্ুদ্র
র্যর্ো গুযিা সর্যক আযে। এই র্াযিট র্ক্তৃতায মাননীয অর্মন্ত্রী
ব
র্যিযেন সে খাযতর অর্দান টা
র্ালড়যয ৩২% এর উপযর লনযয োওযা হযর্। তাহযি সেটা েলদ হয এই র্াযিযট তাযদর িনয কত েুলর্ধ্া

নাই। আযরকটট লর্ষয হযে সে েমস্ত মন্ত্রণািয েরােলর কমেংিাযনর
ব
োযর্ িলড়ত লশল্প মন্ত্রণািয, শ্রম
মন্ত্রণািয, েুর্ েীড়া মন্ত্রণািয, তর্যদলশক কমেংিাযনর
ব
মন্ত্রণািয এই চারটা েরােলর িলড়ত। একটা
র্রাদ্দকৃত র্াস্তর্াযযনর হার ৪৪.৭% ির্ম ১০ মাযে। এর্ং তার পযর তাযদর র্রাদ্দ এই র্েযর আযরা
কমাযনা হযযযে। তারপযর তাযদর অযনক িকল্প সর্যম আযে। একটট অর্ োড়
ব
করযি তাযদর সর্যক
কমেংিান
ব
করা োয। এটট একটট লর্ষয। এখন েলদ লশক্ষ্ার সক্ষ্যত্র সদখা হয তাহযি লশক্ষ্ার সক্ষ্যত্র লক
হযে? জিলিলপর লহোযর্ এটা আরও কযম লগযযযে। আমাযদর পঞ্চর্ালষক
ব পলরকল্পনায সেটা র্িা হযে
তার সর্যক অযনক কম। স্বাযিযর সক্ষ্যত্র র্িা আযে .০.৫% জিলডলপ। এই অর্ লদযয
ব
স্বাভালর্ক অর্িায সে
স্বািযর্যর্িা সেটট আমরা পূরণ করযত পালরলন। কলভযডর ফযি সে চযাযনিগুযিা সেটট লকভাযর্ পূরণ
করযর্া? এখন োমাজিক লনরাপত্তার সক্ষ্যত্র আো োক। আমরা মানর্ েম্পযদর উপর সিার লদজে
মানর্েম্পদ উন্নযন না হযি লক হযর্? এর্ং োমাজিক লনরাপত্তা সর্িনীর সক্ষ্যত্রও োরা অলত দলরদ্র এর্ং
নগর দালরদ্রয তাযদর িনয লক আযে? োমাজিক লনরাপত্তা জিলডলপর আকার সদখযি এযকর্াযর একই।
২০২১ অর্র্েযর
ব
সেটা চযি োযে সেটা েংেযদ র্াযিযট ৩.১% র্রাদ্দ। আর ২০২২ অর্র্েযর
ব
৩.১১
অর্াৎ
ব .০১ র্াড়াযনা হযযযে। তারপর সেখাযন আযে েরকালর কমচারী
ব
এর্ং তাযদর পলরর্ারযদর িনয
সপনশন। সেটা গত অর্র্েযর
ব
২৩০০০ সকাটট টাকা লেযিা এটা এখন সর্যড় ২৬৬৯০ সকাটট টাকা হযযযে।
এটাযক েলদ র্াদ সদই তাহযি আমাযদর োমাজিক লনরাপত্তার সর্িনীর িনয সে র্রাদ্দ এই র্েযর কযমযে।
এখাযন অযনক কমেূব লচর িনয কাটোাঁট করা হযযযে সেগুযিা েরােলর িালিক িনযগাষ্ঠীর িনয িলড়ত
সেখাযন র্রাদ্দগুলি কলমযয সদওযা হযিা। দলরদ্রযদর িযনয এগুলি সকান েুজিযত কমাযনা হযিা সেগুযিা
আযরা সর্লশ িযযািন। েঞ্চযপযত্রর েুদ সেগুলি আযেই। একটা লর্ষয লর্শ্বলর্দযািয এর্ং সমলডযকি
কযিি সেগুযিার খাযত ১৫% কযপাযরট
ব
টযাক্স সদওযা হযযযে। র্যজিখাযত োরা কযর তাযদর সতা িভযাংশ
হয। কর লদযি হযর্ সেমন েমেযা এক িাযগায েমাধ্ান খুিলে আযরক িাযগায। লশক্ষ্া িলতষ্ঠাযনর
িাভ সকউ ঘযর লনযত পাযর না। লশক্ষ্ার সকান লর্লনযযাগ করা হয। িাইযভট হেলপটাি লশক্ষ্ািলতষ্ঠানগুযিা
কযরানার েময িযণাদনা চাইযেন। লর্শ্বলর্দযািয মঞ্িুরী কলমশন সরগুযিটলর েংিা োরা তারা তদারলক
করযর্ সে তারা এই লশক্ষ্ার মান উন্নত কযরযে লকনা? তা না কযর সটক্সটা েলদ হয তাহযি সেটা করা কর্া
না। িযণাদনা চাওযার সকাযনা েুজি সনই। লর্শ্বলর্দযািয োত্র-োত্রী একা না তাযদর পলরর্ার ও ক্ষ্লতগ্রস্ত
হযযযে লকন্তু টটউশন লফ কমাযনা হযলন। লকন্তু অনিাইযন সে লশক্ষ্াটা সদওযা হযযযে সেই একই রকম
লশক্ষ্ার মান আেযে না। আমরা এযত অভযস্ত না কারণ ঘযর র্যে তারা লকভাযর্ পরীক্ষ্া লদযে এটা
আমাযদর নতু ন কযর একটা ধ্ারা আযে। েুতরাং লশক্ষ্ার মান একরকম হি না লকন্তু আলম অনয ধ্রযনর
চালহদা তু িনা করিাম সেটা হযর্ না। র্ালতর টা সদখযি মযন হযে তাযদর এখাযন িভার্ আযে তারাই
কযরযে। সর্ত্বীন হাযত একটা র্ড় সকান লেিাি রযযযে এখাযন রািননলতক অর্ননলতক
ব
একটা লর্ষয
সদখযত হযর্ লেিাি িজেযায কারা আযে? েংেযদ োরা আযে তারাই একটা নতু ন িভার্ সফিযত পাযর
নীলত ততরীর সক্ষ্যত্র। লকন্তু র্ালক সে লর্রাট িনযগাটষ্ঠ তারা লক এই র্াযিট িজেযার মযধ্য আযে? েংেদ
েদেযরা িনগযণর িলতলনলধ্ লকন্তু তারা র্াযিট িজেযার েময লক িনগযণর োযর্ আযিাচনা কযরন? সে
লক ধ্রযনর েমেযা আযে সে েমেযা গুযিা এযন অর্ মন্ত্রণািযযর
ব
কাযে তু যি ধ্রা হয? সেই িজেযা সনই
র্যি তাযদর দালর্-দাওযা িযযািনগুযিা আযেনা। এই র্ািারটা তার একটা িিিযাি িমান। কারণ
এখন নতু ন দলরদ্র েৃটি হযযযে। েরকাযরর অর্শয সকানও িলরপ নাই এখাযন। েরকার একটু দ্রুত োযভব
করযত পারযতন তাযদর লর্শাি িনযগাষ্ঠী আযে অর্ আযে।
ব
লকন্তু সোট সোট েংিা এটা করযত পারযে
না োর ফযি নতু ন সে দলরদ্র েৃটি হযযযে তাযদর কাযরা িনযই এখাযন লকেু নাই। গত র্ের ৫০ িাখ
পলরর্ারযক ২৫০০ টাকা কযর সদওযার কর্া লেযিা ৩৫ িাখ সপযযযে। তার পযরও োরা পাওযার কর্া তারা

পাযলন। এটাই িশ্ন রািননলতক অর্নীলত
ব
এটাযত ব্রাট কাি কযর র্াযিযটর পযর র্াযিযটর আযগ এখন
লক আমরা েংেযদর উত্তপ্ত আযিাচনা সদখযর্া? সে েমস্ত উন্নত সদশ গণতালন্ত্রকভাযর্ শজিশািী সদশ সে
েমস্ত সদযশ র্াযিট সঘাষণার পযর অযনক দীঘ আযিাচনা
ব
হয। আর এ আযিাচনা ফযি অযনক েময
সকান সকান সদযশর েরকার র্দযি োয। তারপযর র্াযিট পলরকল্পনার েময লতন মাে পর পর আযিাচনা
করা োয র্াযিট কতখালন র্াস্তর্ালযত হযিা? সকন হযিা না কার দালযত্ব লেযিা সকার্ায দুর্িতা
ব
আযে?
সেগুযিা আযিাচনা করযি একটা েচিতা আযে। লতন মাে পর পর আযিাচনার কর্া র্িা হযে লকন্তু
েম্পূণ র্াযিট
ব
লনযযও িালিকযালি সকাযনা আযিাচনা হয না। এই সে েংস্কৃলতটা একটা সোট পলরমণ্ডযির
লভতযর হযয সগযে। র্াযিট সকান িাইযভট লভলত্তক না এটা পার্লিক লর্ষয এটা পার্লিকলি করা হযর্।
িনগযণর েুলর্ধ্া-অেুলর্ধ্া মার্ায লনযয করা হযর্। তাহযি এই সে িলতফিনটা হযিা এর্াযরর র্াযিযট
আমার কাযে মযন হযে সে লফযিােলফটা লক আলম লদিাম এর্াযরর র্াযিযট র্যজি খাযতর র্যর্ো-র্ালণিয
হযর্ এর্ং এরপযর অনয িযনর কাযে োযর্। অর্াৎ
ব আমাযদর পাইটা এর্ং সেখান সর্যক র্ড় হযিই
ভাগটা ের্াই পাযর্। কারণ এটা অযটাযমটটক না েরকারযক ইন্টারযফযার করযত হয। েরকারযক পুযরা
অযালিভলি পদযক্ষ্প লনযত হয। এর্ং পদযক্ষ্প সনযার িনয একটা ইেট্ রুযমন্ট হযিা র্াযিট। অর্াৎ
ব
এই র্াযিযটর আমার মধ্য সমযাদী পলরকল্পনা আযে সেগুযিা আলম লকভাযর্ র্াস্তর্ালযত করযর্া সেগুযিা
অযর্রব আয-র্যয লদযয পূণ করযর্া।
ব
এর্ং লহোর্ করার পযর আলম সেটা লকভাযর্ লর্লনযযাগ করযর্া এর্ং
সেটা লর্লনযযাগ করার ফযি আলম লকভাযর্ অর্নীলতযত
ব
র্াযন্টান করযর্া। শুধ্ু লহোর্-লনকাশ না কযর এটা
একটা র্ন্টযনরও মাধ্যম। োযদর আয সর্লশ তাযদর উচু হাযর কর লদযত হযর্। োযদর কম সেই অনুোযী
কম লদযত হযর্। লকন্তু র্ড়িাই োড় সর্লশ সপযয োযে। আযরকটা লকউলর এই সে আলম েুযোগ েুলর্ধ্া
গুযিা লদিাম এটা ভাযিা কযর চযি আেযর্ সোটযদর কাযে। লকন্তু সেই পিলতটা কাি কযর কখন? সেটা
েলদ আমার একটা ভাযিা লেযেম র্াযক ের্ার িনয একটা সিযর্ি র্াযক একটা েুশােন র্াযক লকংর্া
একটা স্বে িজেযায র্াযক তখন লেযেমটা কাি কযর। এখাযন র্যজি খাযতর মযধ্য ের্াই একই অর্িায
নাই। সকউ সকউ নযায অনযায ভাযর্ অযনক ধ্রযনর েুযোগ র্াযক লনযয োযেন। আর্ার অযনযক লনযম
সমযন করযেন। এরকম একটা লডিযটড িজেযার মযধ্য এই েুযোগ েুলর্ধ্া গুযিা লদিাম সেটার মযধ্য
অযটাযমটটক এই েুযোগ আেযর্ সেটা হয না। লকযের িনয েরকারযক র্াযিট এর মাধ্যযম
লদলিলর্উশযনর কর্া র্িযত হয। এর্ং তাযদর িনয োড় লদযত হয তাযদর িনয র্ণ্টন করযত হয।
র্ধ্মাযনর
ব
মযধ্য োমাজিক লনরাপত্তার কর্া র্িা হযিা অর্ বসদযার কর্া। ভাতার সক্ষ্যত্র সদখা সগযি এই
৫০০-৭০০ টাকা লদযয আমাযদর মূিযলিলতর োযর্ লক রকম েংযোিন হযিা সেটাও আমরা লর্যর্চনা
সনই না। কলভযডর েময সে র্াযিট হওযার কর্া লেযিা সেটা আমরা সদখলে না। গত র্েযরর র্াযিযট
সতমন একটা স্বেতা লেযিা না। লকন্তু এই র্েযর সেটা এযেযে সে কলভড লরঅগানাইি
ব
করা হযযযে এর্ের
সেটাও না। মযন হজেযিা সেন কলভড এযেযে এর্ং খুর্ দ্রুত চযি োযর্ ২০এ লরকভালরর একটা লচিা করা
হযযলেযিা। তখনও র্িা হযযলেযিা এটা আেযি র্াস্তর্তার োযর্ লমি লকনা? এখন েলদও স্বীকার করা
হযযযে সে সকালভড এর ফযি ক্ষ্লত হযযযে। তার পযরও সে কােেম
ব
পদযক্ষ্প সনওযা হযিা সেটা আেযি
র্াস্তযর্র োযর্ লমি সনই। সেটা লদযয খুর্ একটা েুফি আেযর্ র্যি আমার কাযে মযন হয না।
জিল্লুি িহমানাঃ জি ড. সমাহাম্মদ মঈনুি ইেিাম।
ড. মমাহাম্মদ মঈনু

ইস ামাঃ োমাজিক লনরাপত্তার সক্ষ্যত্র সে ভাতার কর্া র্িলেযিন, সদখুন আমরাও

ঢাকা লর্শ্বলর্দযািযযর পপুযিশন োইযেে লর্ভাগ সর্যক িালতেংযঘর িনেংখযা উন্নযন কমেূব লচযত

আমরা একটা গযর্ষণা কযরলেিাম। সেটা লেযিা র্যস্ক িনযগাষ্ঠীর ওপযর গযর্ষণা। িায ৫৭০০ র্যস্ক
মানুযষর উপর োরা র্াংিাযদযশ ধ্যর গযর্ষণা করা হযযলেযিা। এর্ং একটা োযভবর উপর লেযিা। এর্ং
একটা িশ্ন লেযিা এই সে োমাজিক লনরাপত্তা সে সোশযাি লেলকউলরটট োযপাটব আপা সে ৫০০ টাকার কর্া
র্িযিা তখন ৩৫০-৪০০ টাকার মযতা সদওযা হযতা। এখন এটা ১০০ র্ালড়যয ৫০০ টাকা করা হযযযে।
এখন আলম সে িনলমলত লনযয কাি কলর, র্াংিাযদযশর সিক্ষ্াপযট ৫.২% হযে ৬৫র ঊযর্ধ্ িনেংখযা।
ব
হঠাৎ েলদ ১৭ সকাটট িনেংখযার লচিা কযরন তাহযি ৮৮ িক্ষ্ ৪০ হািার ৬৫র উযিব। আর েলদ
৬০র ঊযর্ধ্ লচিা
ব
কযরন তাহযি ৮.২% িনেংখযা। এর্ং এই ভাতা োরা পায তাযদর মযধ্য নারী এর্ং
পুরুযষর র্যযের একটা েীমা কযর সদওযা আযে। ৬৫র উপযর হযি পুরুষরা এটা সপযয র্াযক। সেই
সিক্ষ্াপযটই লচিা করযি ৮৮ িক্ষ্ ৪০ হািার মানুযষর মযধ্য োরা ভাতা পাযে র্া সদওযা হযে
েরকাযরর পলরকল্পনায র্িা হযে ৪৯ িক্ষ্য। আযগ সে ৪৯ িক্ষ্ মানুষযক র্ৃি ভাতা সদওযা হি এখন
আরও ৮ িক্ষ্ মানুষ েুি হযযযে। তার মাযন সমাটামুটট ভাযর্ ৫৭ িযক্ষ্র মযতা র্াতা আেযর্। এখন িশ্ন
হযে সে, কলভডকািীন অর্িায ৩৫ িক্ষ্ মানুষযক ২৫০০ টাকা কযর সদওযা হযিা। এখন এর মযধ্য
েখন সোশযাি লেলকউলরটট আেযিা তখন সদখযত সপযযলে ১ িক্ষ্য ৭ হািার ৬১৪ সকাটট টাকা র্রাদ্দ।
এর মযধ্য আর্ার আমাযদর মুজিযোিা োরা আযেন তারা আযগ ১২ হািার টাকা কযর সপযতন এখন
তারা ২০ হািার টাকা কযর পাযর্ন। এই টাকা কযর ধ্রযি সদখা োযর্ সে ১ হািার ৯২৩ সকাটট টাকা চযি
োযর্ এই মুজিযোিার এনাউযে। তারপর রযযযে অেুি মানুযষরা তাযদর র্যাপাযর িশ্ন করযত চাই সে
লনউ িপাটটব োরা ততলর করযিন এটা লনযয একটা মত পার্কয
ব রযযযে লকন্তু িপাটটব সে ততলর হযযযে এটা
অস্বীকার করার সকাযনা উপায সনই। এর্ং এ োমাজিক সিক্ষ্াপযট আমরা লচিা কলর সে এই অিভুি
ব
হযর্ কারা? এর মযধ্য সদখা োয োরা একটট তালিকা ততলর কযর এই তালিকা লক আেযি লনভুি
ব তালিকা?
ির্ম িশ্ন হযে এটা। কারণ তাহযি ওই ৫০ িক্ষ্য তালিকার মযধ্য ১৫ িক্ষ্য র্াদ পড়যিা লক কারযন?
আমরা েখন গযর্ষণা করযত লগযযলে লফল্ড সিযভযি তালিকায অিভুি
ব হয কারা োযদর োযর্ সোগ
েংযোগ রযযযে এর্ং এই সোগ েংযোগটা হযে লর্লভন্ন িজেযার মধ্য লদযয রািননলতক সোগ
েংযোগ হযয র্াযক। েলতযকাযর লনডে োরা আযে তারা আেযি লডেোইর্ হযে লকনা? ির্ম কর্া
হযে ওই লিেটাই ফল্ট সনই। লিতীযত হযে এখাযন সিাকাি গভারযমন্ট লেলন র্াযকন তাযদর দালযত্ব টা
হযে তারা েটঠকভাযর্ এই তালিকায অিভুি
ব হয। এর্ং এখাযন লেলভি সোোইটটর গ্রুপ সেটা রযযযে
তারা কতটুকু ইনভিভযমন্ট হযযযে। র্া োেফাযরজের মাধ্যযম এই সে অিভুি
ব হওযার সে িাযগাটা
স্বাভালর্কভাযর্ আলম র্ির্ এখাযন ঘাটলতর একটা িাযগা রযযযে। আলম স্বাভালর্কভাযর্ একটা র্াযিট
র্ানািাম এটা েটঠক ভাযর্ লগযয সপ ৌঁোযি লকনা সেটা চযাযনযির মাধ্যযম সে সভাগালিটা এই সভাগালিটা
আেযি র্ড় একটা চযাযিযঞ্জর র্যাপার। র্াযিযট অর্শযই অর্ র্রাদ্দ
ব
হযর্ লকন্তু নাগলরযকর তার এক
ধ্রযনর মযধ্য তার লফলিংেটা হযর্ সে হযালপ লকনা? ৫০০ টাকার ভাতায আপলন লক মযন কযরন লক হযর্
িীর্যন? এমন লক কাি করযত পাযর আমরা এত উন্নত সদযশ লদযক চযি োজে এত লক কাি করযত
পাযর তাহযি ওল্ডএি লপপিযদর ভাতাটা আযরকটু র্াড়াযি েমেযা সকার্ায? এখন এই সে কাভাযরযির
সে িাযগাটা আমার কাযে মযন হয সমার কাভাযরি র্াড়াযনা দরকার এর্ং এই িাযগাটা আযরা সর্লশ
স্বেভাযর্ এই সে িনযগাষ্ঠী আযে এইযে লকেু টাকা সর্যড়যে ১৯ হািার ৮৪০ সকাটট টাকা সর্যড়যে গত
র্েযরর তু িনায। এইযে র্াড়যিও েলদ িনেংখযার িযক শি সদখা হয তাহযি সেটা আরও কযম োযে।
সতা সে সিক্ষ্াপযট এটা আযরা র্াড়াযনা উলচত। সেটা আলম আপার োযর্ একমত হযয র্িলে সে এই
র্াযিযট টাকাটা আর একটু র্াড়াযনা উলচত ৫০০ টাকা আেযি অযনক কম। মানলর্ক িীর্ন ধ্ারণ
করযত লগযয এমনও অযনক র্ৃযির সদলখ সে সচাখ সর্যক পালন পযড় সগযে। আলম োমাজিক লর্ষয লনযয

কাি কলর গযর্ষণা করযত লগযয আমাযক ইযমাশনাি হযি চিযর্ না। এমন অযনক র্ৃি রযযযে োযদর
েিান সনই তাযদরযক সক সদখযর্? এই র্ৃি মানুষযদর লনযয আমাযদর ভার্যত হযর্ কারণ র্াংিাযদশ
২০২৯ োযি এিযরলড সোোইটটযত পলরণত হযর্। সে গলতযত আমাযদর র্যস্ক সিাযকর েংখযা র্াড়যে
আমরা লক আেযি আমাযদর র্ৃিযদরযক েুস্বািযর্ান মানুষযদরযক সদখযত পাযর্া লকনা এই লনযয
আমাযদর একটা েযন্দহ রযযযে। তখন সেটা র্িিাম একটা সদযশর িনেংখযা েলদ ৬৫র উপযর চযি
োয তাহযি সেটা তখন সেটা র্যস্কযদর কাতাযর চযি োয। তাহযি এযদর আমরা লকভাযর্ োমাজিক
িীর্যনর োযর্ েম্পলকবত করযর্া সেটট একটট র্ড় চযাযিঞ্জ হযর্। এই লনউলক্লযার ফযালমলি সেযহতু সভযে
োযে েিানরা র্ার্া-মা োযর্ র্াকযে না তাযদর সকযালরং এ িাযগাটা লকন্তু একটা র্ড় চযাযিঞ্জ হযর্। সতা
এটা সগি সোশযাি লেলকউলরটট কর্া। র্যস্ক িনযগাষ্ঠী লকন্তু ভািাযরর্ি না তাযদরযক ওই ভাযর্ সদখযি
চিযর্ না। তাযদরযকও েলদ সহিলর্ লিলভং করা োয তাহযি তারাও সদযশর িনয অযাযশট হযয দাাঁড়াযর্।
তারাও সদযশর অর্নীলতযত
ব
ভূ লমকা রাখযর্ এর্ং লর্যশ্বর লর্লভন্ন সদযশ এমনটা ঘযটযে। আমাযদর ির্ম
অর্ননলতক
ব
িভযাংশ লনজিত করার সে েমযটা ১০০ র্ের পূলতব উপিযক্ষ্ ঢাকা লর্শ্বলর্দযািয সে অনুষ্ঠান
হযয সগি ওখাযন আমরা সদখযত সপযযলে সে ৩৫-৩৬ হযে আমাযদর েযর্াচ্চ
ব োভবাইযর্ি িাইফ। এর্ং
এটার িনয দরকার তার সহিপ সগ্রার্টাযক লর্ক রাখযত পারলে লকনা? তার োযর্ সেলভংে এর্ং
ইনযভেযমযন্টর সে িাযগাটা রযযযে তাযক ওই িাযগার মযধ্য েম্পৃি করযত পারযে লকনা? ওই িাযগা
সর্যক লকন্তু সেযকি সডযমাযেটটক জিলর্যডন্ট সনওযার েুযোগ রযযযে'। েুতরাং পলরকল্পনা েলদ আলম
আযগ সর্যক কলর সেমন চাযনাযত অযনক এিডলর সোোইটট রযযযে এই এিডলর লপউলপি লকন্তু লচিা
করযত হযর্ লকভাযর্ আলম ওল্ড লপউলপিযদর সকযার করযর্া। ভার্না লনযয আেযত হযর্ তাযদরযক
লকভাযর্ টযাজক্স লনযয আো োয? পঞ্চর্ালষকী
ব পলরকল্পনায েি কযর র্িা আযে সে সহির্যত লকভাযর্
ইনযভে করযত হযর্? এর্ং আলম েলদ তার ধ্াযর কাযে না র্ালক তাহযি আমার লকন্তু কলমটযমন্ট হযে
না। সতা এ ধ্রযনর িলতশ্রুলত উপর আমাযদর র্াস্তর্াযন করযত হযর্। আমাযদর সদযশ আেযি সে চালহদা
সেটা আমাযদর লরযযিাইি করযত হযর্।
ড. ফাহরমদা খাতু নাঃ সশযষ সর্যক আলম একটু র্িযত চাই সে র্াযিট তার মূি লফযিাযোলফ আেযি র্িা
উলচত। সকার্ায র্রাদ্দ এখাযন একটু র্াড়ািাম ওখাযন একটু কমািাম এটা আমরা আেযি সদখলে। এর্ং
হযযতা সেটা করযত সে মূি একটা টাযগটব র্াযক এর্ং র্াট্টা করযত সেযয সেখাযন এলদক সেলদক কযর মযন
হয। েলদ এরকমটা করযত সেতাম তাহযি র্ন্টযনর সে একটা দৃশয সেটা আমরা সদখযত সপতাম না।
র্াত্মত তযর্যর লভলত্তযত এটা করা উলচত। এখন আমরা োমাজিক লনরাপত্তার িনয চাজে, স্বাযিযর িনয
চাজে, লশক্ষ্ার িনয চাজে কমেংিান
ব
েৃটির িনয চাজে। সতা কর্াগুযিা লর্শ্বাে র্যজিখাযতর মাধ্যযম
আেযর্ েরকার সেগুলি সদযর্ টাকাটা সকার্া সর্যক আেযর্ র্াযিযটর আযরকটট লর্ষয হযে সে রািস্ব
আয এই রািস্ব আয ৯%-৯.৫% এরমযধ্য ঘুযরলফযর আযে। রািস্বনীলতর সে অংশটা এর্ং দলক্ষ্ণ
এলশযার মযধ্য ের্যচযয লনম্ন। সেখাযন আমরা সদখলে না সে এটাযক উন্নত করার িনয আমাযদর সকাযনা
পদযক্ষ্প। সতা এক র্েযরর লহোর্ লদিাম আগামী ২-৩ র্ের ৫ র্েযর আলম লক সদখযত চাই সে এই রািস্ব
র্যর্িার সর্যক সে এত কম রািস্ব আযে সেটা আলম লকভাযর্ র্াড়াযর্া সেটার িনয আমার লক পদযক্ষ্প?
সেটার িনয র্যয করযত হযর্। আলম েলদ রািস্ব সর্াযডব িাতীয রািস্ব সর্াযডবর েক্ষ্মতা র্াড়াযত চাই
তাহযি সেখাযন আমার লক পলরমান মানুষ েম্পদ লনযত হযর্ এর্ং তাযদর িলশক্ষ্ণ সদযার িনয সতমন
অর্ বিাগযর্ সেই পলরকল্পনা আমরা সদখলে না। আেযি এটা একটা চিমান িজেযা র্াযিট আেযর্
িলতর্ের োযর্ েংস্কারযটাাও তার পাশাপালশ চিযর্। এই েংস্কার কমেূব লচ গুযিা একটা িলগত অর্িায

আযে। এর আযগ লকেু ভাযিা ভাযিা উযদযাগ শুরু হযযলেযিা সেমন সিিা র্াযিট েখন আলম র্িলে সে
িানীয পোযয
ব সর্যক র্াযিটটা আো উলচত অর্াৎ
ব িানীয পোযয
ব িনগণযক েলদ অংশগ্রহণ করযত পাযর
তাহযি তারা তাযদর চালহদাটা র্িযর্। সতা িানীয র্াযিযটর সিিা পোযয
ব সেটা শুরু হযযলেি তা আমরা
আর পরর্তীযত সদখযত সপিাম না। সতা ভাযিাভাযর্ সক্ষ্যত্র এটা সর্যম োয। আযরকটা লর্ষয হযে
র্রাদ্দ র্যয করা সে েক্ষ্মতা সেটারও একটা েংস্কার দরকার। অর্াৎ
ব িনিশােযন একটট েংস্কার
সেখাযনও দক্ষ্ মানর্ র্যর্িা দক্ষ্ মানর্ েৃটি করা অর্াৎ
ব সেখাযন েলদ সকান দক্ষ্ মানর্ অর্যহিা র্াযক
সেখাযন তাহযি সেটার পালনশযমন্ট এর্ং ইনযেলন্টভ র্যর্িা করা সেটা একটা লর্ষয তারপর িকল্প গুযিা
েখন র্াস্তর্াযন হযনা সেই র্াস্তর্াযযনর িনয সেটা র্িিাম এর্ং ফি হইযত সে মূিযাযন সেটা মাইযো
সিযভযি আমরা কযর র্ালক সে সকান িকল্প র্াস্তর্াযযনর সক্ষ্যত্র সেটা িাতীয পোযযর
ব
একই। সেটা
র্াস্তর্াযযনর িনয েলদ সকান িকল্প না সনওযা হয এটা আমরা র্লি সে গতানুগলতক ভাযর্ র্াযিট আেযর্
সেটা র্ড় হযত র্াকযর্। আযরকটা লর্ষয র্াযি র্ড় হওযা লনযয আমরা গর্ করার
ব
সচিা কলর। লকন্তু এখাযন
মযন রাখযত হযর্ সে র্াযিট সতা র্ড় হযর্ই এখাযন মূিযলিলতর একটা লর্ষয তারপযর জিলডলপর আকার
র্াড়যে। সতা দুযটাযক সোগ করযিই সতা ১৩-১৪% হযয োয। তারপযর আমরা একটু ির্ৃজি সদখযত
চাইযর্া। িনেংখযার ির্ৃজি হার র্াযক েলদও এটা কম েুতরাং এটা র্ারার সতা লর্রাট র্ড় হযয সগযে গযর্রব
লকেু নাই। পৃলর্র্ী আমাযদর মযতা সদশগুযিাযত লকন্তু জিলডলপর ২০% র্াযিযটর আকার পায। আমাযদর
সদযশ ১৭% লেি আর উন্নত সদযশ ৫০%-৬০% আযে। েুতরাং র্াস্তর্তার িনয আমাযদর েতটুকু দরকার
ততটুকু আমরা করযর্া। লকন্তু আমাযদর এমনও েময সগযে সে আমরা ৯০% র্াস্তর্াযন কযরলে। এটা
আলম র্িযর্া সে েক্ষ্মতা র্াড়াযনা সে েক্ষ্মতা র্াযিট র্াস্তর্াযন আযরকটা জিলনে সদলখ সে আমরা
মযহাদয সভযদ লভন্ন লভন্ন েক্ষ্মতা হয। সেখাযন আমরা সদখলে সে র্হুি আযিালচত স্বািয মন্ত্রণািয
ের্যচযয কম। িাতীযভাযর্ ৫৯% র্াস্তর্াযন হযযযে আর স্বার্পরতার
ব
হযযযে ১৭% মযতা। েুতরাং এই সে
মন্ত্রণািয তাযদর ির্ার্লদলহতার র্যাপারটা আযে নালক সেটাও একটা লর্ষয।
জিল্লি
ু িহমানাঃ ড. সমাহাম্মদ মঈনুি ইেিাম েলদ লকেু র্িার র্াযক? ১ লমলনট েময।
ড. সমাহাম্মদ মঈনুি ইেিামঃ আমাযদর আিটটযমটলি র্াযিট আেযর্ র্াযিট োযর্। সেই সেযর্ ৫০
র্ের পূলতবযত ৫০তম র্াযিট অর্মন্ত্রী
ব
িদান কযরযেন। এর লকেু ভাযিা লদক লকেু েমাযিাচনা মূিক
িাযগা র্াকযর্। আলল্টযমটলি আলম সে জিলনেটা র্ির্ সে একটা সকাযালিটট লহউমযান সর্ইি র্াংিাযদশ
অলত দ্রুত দরকার। লিতীযত হযে োকযেেফুি অর্নীলতলর্দরা
ব
সেটা র্যি র্াযকন সে
এম্প্িযযমন্ট সগ্রার্ সদখযত পালর। তার োযর্ আলম র্ির্ সকাযালিটট পার্লিক ইনলেটটউশন
আমাযদরযক েলদ লনজিত না করযত পাযর তাহযি ো লকেুই র্লি না সকন র্রাদ্দ সদই র্াড়ায আিটটযমটলি
এর ইনজেযমন্ট টঠকমযতা হযর্ না। র্াংিাযদযশর উন্নযযন গুরুত্বপূণ ভূ
ব লমকা সরযখযেন নারীরা । এই
নারীযদরযক শ্রমর্ািাযর লকভাযর্ েম্পৃি করা োয এটা লক র্িযত লগযযলেিাম র্িযত পালরলন লনড সে
কযাটাগলর নারীরা ের্যচযয সর্লশ ভািাযরর্ি। কাযিই এই িাযগাযত আযরা সর্লশ না এযদরযক েম্পৃি
করযত হযর্ র্াংিাযদযশর েলদ উন্নযযন কাযি িাগাযত হয তাহযি তাযদরযক আযরা সর্লশ েম্পৃি করযত
হযর্ এটা ভার্না সরযখ র্াযিট পলরকল্পনা এক র্েযর চযি োযর্। এই ধ্ারার্ালহক সে পঞ্চর্ালষকী
ব এর্ং সে
সটকেই উন্নযন িক্ষ্যমাত্রা ২০৩০ এই সগািগুযিা অিবন করার িনয েলদ তালগদ লফি না কলর তাহযি
লকন্তু কাি হযর্ না। েুশােযনর একটা গুরুত্বপূণ ভূ
ব লমকা রযযযে।
জিল্লুি িহমানাঃ দশক
ব আমরা অনুষ্ঠাযনর সশষ িাযি তৃতীয মাত্রার আপনারাও লিখযত পাযরন আমাযদর

সফইের্ুক অর্র্া অলফলশযাি ওযযর্োইযট লকংর্া সোশযাি লমলডযাযত। তৃতীয মত অনুষ্ঠানটট আপনার
সদখযত পাযরন র্াংিাযদশ েময িলত র্ৃহেলতর্ার শুের্ার রাত দুইটায এর্ং েন্ধযা েকাি োযড়
এগাযরাটায এর্ং শুের্ার দুপুর লতনটার আমন্ত্রণ রইি তৃতীয মাত্রা। তৃতীয মার্াটট আপলন সফের্ুযকর
মাধ্যযম সদখযত পাযরন। তৃতীয মাত্রা অনুষ্ঠানটট সফের্ুযক িাইভ লিলমং হযে। দুিনযক অযশষ
ধ্নযর্াদ। কর্া হজেি ২০১১-২০২২ োযির অর্র্েযর
ব
র্াযিট লনযয। অযনযকর কাযে মযন হযে
সে ির্ৃজি সকজিক আযিাচনা সেটট হযযতা একটু কম লকন্তু অলতলর্রা র্িযেন সে ির্ৃজির আকষণব লকন্তু
এখযনা কযমলন। ির্ৃজির িনয সে লর্লনযযাগ সেটটর ধ্ারণাে এই র্াযিট সর্যক পাওযা োযলন। এখাযন
গলতময সতা পালরলন। র্যজিখাযত লর্লনযযাগ র্াযড়লন। দ্রর্যমূযিযর ঊর্ধ্গলত।
ব
সরলমযটে হযযতা র্াড়যে
লকন্তু সরলমযটে ের্ার িনয সে মানুষযক র্াইযর সেযত হযর্ সেই ির্ণতার লকন্তু অযনকখালন কযম সগযে।
েটঠক তযর্যর েযর্ি পলরমাযণ অভার্ রযযযে সেটটও তারা লকন্তু অনুভর্ কযরন। র্াযিট লশক্ষ্া এর্ং স্বািয
খাযতর িনয হযলন সেই কর্া েরণ কযর লদযযযেন। লহউমযান কযালপটাি সে োযিরোযর্ েম্পৃি সেটাও
আেযি অযনক সক্ষ্যত্র র্ুিযত র্যর্ হন।
ব
িনলমলতক িভযাংশ লকভাযর্ কাযি িাগাযনা োযর্ সেটট
লর্যর্চনা সকানভাযর্ই সনযা হযলন। এর্ং পুযরা র্াযি েলদ সদখা োয তাহযি আমরা র্ুিযত হযর্ সে এখাযন
োরা র্ড় িাইযভট সেির আযে তারাই আেযি েুলর্ধ্াটা পাযে। লপলেযয পড়া িনযগাষ্ঠীর আেযি এই
র্াযিযট সনই তাযদর কর্া র্া লচিা-ভার্না খুর্ একটা র্াযিযট আযেলন। েংস্কার র্া েুশােযনর লর্ষযটা
লকন্তু র্াযিযট খুর্ একটা গুরুত্ব পাযলন র্রং এগুযিা িলত এক ধ্রযনর অনীহায আেযি িকাশ সপযযযে।
উন্নযন িজেযায নারীর অংশগ্রহযণর সকান লদক লনযদবশনা সনই। সেটট খুর্ই িরুরী। দশক
ব আমাযদর
োযর্ র্াকার িনয অেংখয ধ্নযর্াদ। আপনাযদর ের্াইযক শুভকামনা।

