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িব াংক কতটা বি ক 
সা াদ আলম খান 

িব াংক িবিভ  রাে র মািলকানাধীন এক  িত ান। তেব এখােন িস া  হেণ অসম কাঠােমা রেয়েছ। সমতার িভি েত 
ভাটািধকার নই। ‘একেদশ একেভাট’ নীিত এখােন অ পি ত। িত  রাে র ২৫০  ভাট থােক। তেব বাড়িত লি েত বিশ ভাট। 

িব াংেক রাে র সেবা  ভাট রেয়েছ। দশ র ভােটর অংশ ১৫ দশিমক ৯৮ শতাংশ। জাপােনর ৬ দশিমক ৮৯, চীেনর ৪ 
দশিমক ৪৫, জামািনর ৪ দশিমক  ৩ এবং রাজ  ও াে র ৩ দশিমক ৭৮ শতাংশ কের। এ বা বতায় রাে র মেনানীত 

াথ র িত সমথন আদােয় কবল দশ  দশেক ভািবত করাই যেথ । িশে া ত দশ েলা ৬০ শতাংশ ভােটর অিধকারী। 
সং ার িবিধ বলেছ, এখােন িস া  হণ করা হেব অরাজৈনিতক ও কািরগির িদক িবেবচনায় িনেয়। কােনা রাে র রাজৈনিতক বা 

মতার িত িবেবচ  হেব না। কাযত তা মানা হে  না। সং া  মতাশীল রাে র ােথর িবষেয় পচাপ থােক। 

মািকন রাে র এককভােব রেয়েছ বিশসং ক ভাট। আর এর সফল েয়ােগ মািকন অ েল িস া  হণ চলেছ বছেরর পর 
বছর। বেদিশক িবিনেয়ােগর ে  ধান িমকা পালন কের থােক ব জািতক িবিভ  সং া। এর ন ে  আেছ আইএমএফ এবং 
িব াংক। সব ধরেনর েনর অবসান ঘ েয় িব াংেকর ন  দয়ার জ  িত িনে ন ডিভড মালপাস। এ নাম াব 
কেরেছন মািকন িসেড  ডানা  া । রাে র জাির আ ার সে টাির ফর ই ার াশনাল অ ােফয়াস িহেসেব কাজ 
করেছন িতিন। ব  বছর ধের িরপাবিলকান রাজনীিতর সে  জিড়ত ডিভড মালপাস। তার য়সী শংসা কেরেছন া । যিদও 
াে র শংসার ািয়  িনেয়  রেয়েছ। ব প ীয় িত ােনর সমােলাচক া  বেলন, িব াংেকর অেথর কাযকরভােব এবং 

িবচ ণতার সে  য় করা হেব। 

রাে র াথ দখেব এবং এ দেশর েবাধ র া করা হেব এমনটাই িনি ত করেবন মালপাস। াে র এ মেনানয়ন বশ 
িবতক তির কেরেছ। মালপাস যিদ িব াংেকর পরবত  িসেড  িহেসেব িনবািচত হন, তেব সং া র ওপর গভীর চাপ েয়াগ 
করেত সফল হেবন া , এমনটাই মেন করেছন িবে ষকরা। িবে র দির তম দশ েলায় িব াংেকর ঋেণর বাহ কিমেয় িদেত 
বরাবরই চাপ িদেয় আসেছন মািকন িসেড । দািয়  পেল মালপাস দির  দশ েলােত িব াংেকর িমকা কমােনার চ া 
করেবন। হায়াইট হাউেসর কমকতারা মেন কেরন, মালপাস ি -পরবত  সং ারক হেবন। ২০১৬ সােলর িনবাচেনর সময় মািকন 

িসেডে র একজন িসিনয়র অথৈনিতক উপেদ া িছেলন মালপাস। ২০১৭ সােলর আগ  থেক রাে র জাির আ ার 
সে টাির ফর ই ার াশনাল অ ােফয়াস িহেসেব দািয়  পালন করেছন িতিন। মালপাস চীনেক অিতির  ঋণ দয়ার কেঠার 

সমােলাচনা কেরন। তার মেত, চীন ঋণ পাওয়ার যা তায় অেনক ধনী। 

১৮৯ সদে র িব াংক ১৪ মাচ পয  নাম হণ করেব। সা াৎকােরর জ  িতনজন াথ র সংি  তািলকা তির করা হেব। 
িব াংেকর সােবক িসেড  িজম ইয়ং িকম ি তীয় দফার ময়াদ শেষর বছর িতেনক আেগই জািনেয় িদেয়েছন পদ ছাড়ার 
কথা। তার পদত াগ ১ ফ য়াির থেক কাযকর হেয়েছ। এরপর থেকই  হয় জ না, ক হেবন পরবত  িসেড । এ াংেকর 
অিধকাংশ শয়ার রেয়েছ মািকন রাে র হােত। তাই িব াংেকর িসেড  ক হেবন, তা কাযত রা ই ক কের। 

২০১২ সােলও িজম ইয়ং িকমেক বেছ িনেয়িছেলন তারা। ২০১৭ সােল ডানা  া  রাে র িসেড  হওয়ার পর থেক তার 
িক  নীিতেত অসে াষ দিখেয় আসিছেলন ইয়ং িকম। িব াংেকর কায েম অস  িছেলন া ও। উ য়েন অথায়ন, জলবা  
পিরবতনসহ িবিভ  িবষেয় রাে র িসেড  ডানা  া  শাসেনর সে  মতিবেরােধর মে ই পদত াগ কেরেছন িকম। 

১৯৭৯ সােল মািকন রাে র জাির িবভাগ, আইএমএফ এবং িব াংক ি প ীয় সমেঝাতায় উপনীত হেয় ‘ওয়ািশংটন 
কনেসনশাস’ এ পৗঁছায়। এর ভাব পেড় রা  ও রােজ । 



১৯৭৭ সােল ি েটেনর ধানম ী মাগােরট াচার বাজার মৗলবাদী নীিত সং ার কেরন; যা ইিতহােস ‘ াচািরজম’ নােম অিভিহত 
হয়। মািকন রাে র ১৯৮০ সােলর িসেড  িনবাচেন িরপাবিলকান দেলর াথ  রানা  ির ান ংকার লেলন, ‘জনগেণর 
ক ধ থেক সরকােরর বাঝা নামাও’। জনসমথেনর জায়াের মতাসীন িসেড  কাটারেক হািরেয় দন িতিন। 

আট বছর িসেড  থাকাকালীন ‘সা াই সাইড ইেকানিমকস’ বা ‘ বাজার অথনীিতর’ নােম বাজার মৗলবাদীরা িঁজবােদর এ 
সবেশষ সং রণ  িত া করার আ াসন চািলেয় গেছন। সজ  এ সং ার েলার আেরকটা নামও চা  হেয় গেছ 
‘ির ােনািমকস’। ‘ওয়ািশংটন কনেসনশাস’-এর অ  নীিত সং ার েলা ১৯৭৯ সাল থেকই বাংলােদেশর ওপর েয়াগ হেত  
কের। ঋেণর শত অ সাের ‘কাঠােমাগত িব াস কম িচ’  হয়। ১৯৭৯ সােল সরকার ালা  অব পেম েসর মারা ক ঘাটিত 
মটােনােত শেতর সাগের ঝ প দয়। শত েলা এতই ক ন িছল য িজয়াউর রহমােনর সরকার ওই পযােয় তা বা বায়েন ‘ধীের 

চেলা’ নীিত হণ করেত বা  হয়। তাই থম িকি র ২০ িমিলয়ন ডলার ছাড় করার পর েরা ঋণটাই বািতল কের দয়। ২০০৮ 
সােল িঁজবাদী দশ েলােত ভয়াবহ ম াব া  হওয়ার পর বাজার মৗলবােদর জাির ির ফ স হেত  কের। বাজার বনাম রা  
িবতক িব  হেয় পেড়। তেব এখনও বাজার মৗলবােদর ত চেপ বেস রেয়েছ; িক  বশ কেয়ক বছর ধের ওয়ািশংটন 
কনেসনশাস িব  হেয় আসেছ। িব াংক ও আইএমএফ ওয়ািশংটন কনেসনশাস থেক সের এেসেছ। কাযকর অথৈনিতক নীিত 

ণয়েন ানীয় সং িত, সংেবদনশীলতা বষ  রীকরেণর িবষয় িবেচনায় নয়া েয়াজন। এ  িবেবচনায় রাখেত হেব- যােত 
দির রা ক হীন না হেয় পেড়। 

আর মতার অপ বহাের স দশালীেদর বপেরায়া আচরণ যােত রাধ করা যায়। দাির  ি র লড়াই চলেছ দেশ দেশ। এর 
মে  আমরা দখেত পাি  বষ  েক বসেছ। এ সময়  অথৈনিতক ি  একমা  িবেবচনায় আসেত পাের না িব াংেকর 
ি েত। এটা কত  পারেবন ডিভড মালপাস। িব াংক যন রাে র িসেডে র ভাবাদশ ও ধারণার িত অ গত না থােক। 

ইউেজন মায়ার থেক িজম ইয়ং িকম িব াংেকর ধান িহেসেব সবসময়ই আেমিরকান নাগিরক িনবািচত হেয়েছন। এবারও স 
ধারা অ াহত রেয়েছ। ডিভড মালপােসর মেনানয়ন বি ক পিরসের অসে ােষর কারণ না হেয় দ ড়ায়, সিদেক খয়াল রাখেত 
হেব। মালপাস াে র অ গত, িযিন অথৈনিতক ি েত  িদেয় এেসেছন। ভাবনায় িতিন অেনকটাই র ণশীল। বাংলােদেশর 
অথনীিত অ দানিনভরতা কা েয় ওঠার চ া করেছ। বেদিশক ঋণ ও অ দান িজিডিপর ২ শতাংেশরও িনেচ। ‘সফট লােনর’ নােম 
অপমানজনক শেতর জােল জািতেক আে ে  েধ ফলার ষড়য  িছ  করার উে াগ নয়া যেত পাের। আইএমএফ ও িব াংক 
ঋেণর েদর হার কম দিখেয় সরকাির নীিত হেণর সাবেভৗম  খবকারী হেয় থােক। যিদও এসব শত সাধারেণর মােঝ জানােনা 
হয় না। এ ধারা থেক বিরেয় আসার সময় এেসেছ। 

বি ক াপেট িব াংক এখন বশ সমােলািচত। স িত গেড় উঠেছ িবক  ব জািতক অথলি  িত ান। ২০১৫ সােলর 
মাঝামািঝ সমেয় যা া  কেরেছ ি কস  প চ  উদীয়মান অথনীিতর দেশর উে ােগ গ ত িনউ ডেভলপেম  াংক। 
ি কস  দশ েলা হে - ািজল, রািশয়া, ভারত, চীন ও দি ণ আি কা। ন ন এ াংকেক িব াংক ও আইএমএেফর িবক  
িহেসেব দখা হে । যিদও এর উে া ারা বলেছন, এটা কারও িত ী নয়। িব মান কােনা ব ােক চ ােল  করা উে  নয়; 
বরং িনজ  আি েক এ ব ার উ য়নই ল । উ য়নশীল দশ েলােক যথাযথ ভােটর অিধকার না দয়ায় িব াংক ও 
আইএমএেফর সমােলাচনা কেরেছ ি কস  দশ েলা। এিশয়া অ েল গেড় তালা হেয়েছ চীেনর ন ে  এিশয়ান ইন া াকচার 
ইনেভ েম  াংক। িব  অথনীিতর পাশাপািশ ভাবশালী দশ েলােত িভ  িচ াভাবনার উে ক কেরেছ চীনা উে াগ। ইউেরােপর 
অেনক শি শালী দশ এ াংেক যাগ িদেয়েছ। চীন এআইআইিব গঠেনর মা েম আ জািতক অথনীিতর অ েন িভ  এক 
ম করেণ চনা কেরেছ। িবিনেয়ােগর বাহেক ব প ীয় করায় চীেনর উে াগেক অেনক দশ ে র সে  িবেবচনায় িনেয়েছ। 

চীন লত ি তীয় িব ে া র মািকন নীিত অ সরেণর চ া করেছ। ওই সময় উ য়েনর তহিবলেক ব প ীয় কের তালার জ  
রাে র ন ে  িব াংক িত া করা হয়। 

সা াদ আলম খান : অথনীিত িবে ষক, sirajgonjbd@gmail.com 
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