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আমােদর হাঁটেত হেব আেরা aেনক। েকননা u ম ম আেয়র েদেশর মাথািপছু আয় চার হাজার 237 েথেক 23 
হাজার 846 ডলার aজর্ন করেত হেব। বত র্মােন সাক র্ a ভুর্  েদশগুেলার মে  বাংলােদশ ছাড়াo ভুটান, 
পািক ান, ল া o ভারত িন ম ম আেয়র েদেশর তািলকায় রেয়েছ। আর দির  েদেশর তািলকায় রেয়েছ 
আফগািন ান o েনপাল; যােদর মাথািপছু আয় eক হাজার 56 ডলােরর কম। মালদব্ীপ রেয়েছ u ম ম আেয়র 
েদশ িহেসেব। যােদর মাথািপছু আয় চার হাজার 237 েথেক 23 হাজার 846 ডলােরর মে । িতেবশী ভারেতর 
মাথািপছু আয়o আমােদর েচেয় েবিশ। িশ ায়ন, aবকাঠােমা u য়নসহ নানা ে ে  ভােলা করেলo তারা দাির য্ 
িনরসেনর ে ে  আমােদর মেতা স মতা aজর্ন করেত পােরিন। aেনক েদেশর ে ে i েদেখিছ, িজিডিপ বৃি র 
হার যখন েবেড়েছ, aথবা িশ ায়েন a গিত আকাশচুমব্ী; তখন তােদর ধনী-দিরে র পাথ র্কয্o েবেড়েছ বহুগুণ। 
বাংলােদেশ u য়ন হে  সমানতােল, সুষমভােব। আমােদর িতেবশী রা গুেলা েযমন—ভারত, েনপাল, ল া, 
িময়ানমার, মালদব্ীপ, থাi া , eমনিক গণচীন, মালেয়িশয়া, কেমব্ািডয়া, িফিলপাiন, যু রা  o যু রাজয্ েথেক 
আমােদর ধনী-দিরে র ফারাক বা িজিন েকািফিসেয়  কম। আমােদর u য়ন মানিবক। বয় ভাতা, 
মুি েযা াভাতা, eকিট খামার eকিট পিরবারসহ বহুিবধ o বহুৈরিখক সামািজক িনরাপ া কম র্সূিচর ফেলi ei 
সফলতা আনা স ব হেয়েছ। 

a িতেরা  a যা ায় বাংলােদেশর সব্ে া ত েদশ (eলিডিস) েথেক u য়নশীল েদেশ u রণ ঘেটেছ। 
জািতসংেঘর aথ র্ৈনিতক o সামািজক u য়ন নীিতসং া  কিমিট (িসিডিপ) 3129 সােলর 26 মাচ র্ eলিডিস েথেক 
বাংলােদেশর u রেণর েযাগয্তা aজর্েনর আনু ািনক েঘাষণা েদয়। পৃিথবীর 59িট eলিডিস রাে র মে  মা  
কেয়কিট েদশ তা aজর্ন করেত েপেরেছ। তার মে  বাংলােদশ যিদo eকিট ঘনবসিতপূণ র্ েদশ, েযখােন াকৃিতক 
স েদর aভাব eবং েযখােন জলবা র করাল ােসর হাতছািন েদশেক েযেকােনা সময় ভয়ংকর aব ায় েফলেত 
পাের। eমন চরম ঝুিঁক সে o বাংলােদশ িবিভ  ে ে  a গিতর সূচক aজর্ন কেরেছ। জািতসংেঘর সােবক 
মহাসিচব বান িক মুন বাংলােদেশর a যা ার u িসত শংসা কের eেক ‘u য়েনর মেডল’ বেল আখয্ািয়ত 
কেরেছন। িবেশব্র aেনক েদেশর রা ধানরাo বাংলােদেশর aথ র্নীিতর ei a যা ােক ‘ ার aব িডজা ার 
ােনজেম ’ িহেসেব আখয্া িদেয়েছন। িনu iয়েক র্র ‘oয়াল ি ট জান র্াল’ eেক ‘Standard bearer of 

South Asia’ বেলেছ। িনu iয়ক র্ টাiমেসর ‘Success in a land known for Disasters’ 
িশেরানােমর বে  বলা হয়, মিহলােদর u য়েন e েদশ যা কেরেছ, তা a  মুসলমান েদেশর জ  aক নীয়, 
aিবশব্া । eখােন িবেশষভােব uে খয্ েয িবেশব্র ায় 27িট eলিডিস েদেশ দািরে য্র হার েবেড়েছ, তা আর 
কেমিন। 

বহুমাি ক u য়েনর ফেল আমােদর সব্ টা বড় হেয়েছ। u য়েনর ei ে ােত েবসরকাির uে া া o 
ি িত ােনর aংশ হণo ার সে  uে খ করেত চাi। কৃষক, িমক, মজুর, েজেলসহ সব ধরেনর 

েপশাজীবীর aবদােন আমােদর aথ র্নীিত বড় হে । আিশর দশক েথেক আমােদর ƣতির েপাশাক খাত eককভােব 
eখেনা র ািন আেয় শীষ র্ ভূিমকা ধের েরেখেছ। eক েকািটরo েবিশ বাংলােদিশ েদেশর বাiের েথেক িতবছর 
িবপুল পিরমাণ েরিমটয্া  পাঠাে । তােদর হাত ধের আসেছ িবেদিশ িবিনেয়াগo। আবার a ািত ািনক খােতর 
পিরসরo বাড়েছ। 3132 সােলর মে  ম ম আেয়র েদশ, 3141 সােলর মে  েটকসi u য়েনর ল য্, আর 
3152 সােলর মে  u ত, সমৃি শালী, শাি ময় েদশ িহেসেব গেড় েতালার সাহস েজেগেছ চলমান u য়ন 
কম র্কা  েথেকi। 3152 সােলর েসানার বাংলাi হেব জািতর জনক ব ব  েশখ মুিজবুর রহমােনর সব্ে র 
বাংলােদশ। যার বা বায়ন হে  তাঁরi ক া জনেন ী েশখ হািসনার হাত ধের। তেব ল য্ aজর্েন চয্ােল o 
রেয়েছ খািনকটা। 



2. চলমান u য়ন ে াতেক ধের রাখেত বা আেরা eিগেয় িনেত িবপুল ‘দৃ মান’ o ‘aদৃ মান’ aবকাঠােমা 
u য়ন করেত হেব। দৃ মান aবকাঠােমার মে  রেয়েছ u ত রা াঘাট-মহাসড়ক, u ত েরল o িবমান, 
নদীপেথর েযাগােযাগ, u ত সমু ব র, িবমানব র, যেথ  জব্ালািন o iেলি িসিট সরবরাহ, িডিজটালাiেজশন 
iতয্ািদ। চলিত aথ র্বছেরর eিডিপেত ei ল য্ aজর্েন েদড় হাজােররo েবিশ ক  বা বায়ন করা হে । তেব 
জলবা র পিরবত র্ন, েটকসi u য়ন ল য্ িকংবা u ত েদশ গড়ার যা ায় আেরা িবপুল িবিনেয়াগ েয়াজন। 
আবার সামািজক রীিত-নীিত, মানিবক মূ েবাধ, রা ীয় আiন-কানুন, আমলাতাি ক প িত o জিটলতা, লাল 
িফতার েদৗরা য্র মেতা িবষয়গুেলা রেয়েছ aদৃ মান aবকাঠােমার তািলকায়। eকিট েদেশর শুধু দৃ মান 
aবকাঠােমাi সু ু aথ র্নীিত িনি ত কের না, বরং ei aদৃে র aনুষ গুেলাo u য়েনর ািয়তব্ িনেদ র্শ কের। e 
জ  মানুেষর মানিবক মূ েবােধর u য়নo জরুির, যা িকছুটা সময়সােপ  াপারo বেট। eগুেলার u য়ন হুকুম 
িদেলi হেব না—েসবা দাতা o হীতা uভয় ে িণরi ঐকাি ক মনমানিসকতা o আ িরকতা েয়াজন। তেবi 
েসবাবা ব, বসাবা ব, জনমতবা ব o u য়েনর সহায়ক পিরেবশ িনি ত করা স ব। 

সরকােরর বহু সু র সু র লে য্র বা বায়ন কখেনা কখেনা নানা কারেণ খািনকটা বাড়িত সময় িনেয় িনে । 
কেয়ক িদন আেগ বা বায়ন, পিরবী ণ o মূ ায়ন িবভাগ-আieমiিডর ত  িদেয় সংবাদ পিরেবশন কেরেছ 
eকিট জাতীয় ƣদিনক। eেত বলা হেয়েছ, গত 3128-29 aথ র্বছের ৯1িট u য়ন কে  eক টাকাo খরচ করা 
স ব হয়িন। েকােনা কাজ বা েভৗত a গিত হয়িন eমন কে র সংখয্া ৯9িট। আieমiিডর িনজসব্ eক 
িতেবদেন eর কারণ তুেল ধরা হেয়েছ। বলা হেয়েছ, ৯1িট কে  aথ র্ য় না হoয়ার কারেণর মে  রেয়েছ 

দরপ  আহব্ােন িবলমব্, দরপ  কায র্কর না হoয়া o কে  ঋণ না পাoয়ার মেতা িবষয়গুেলা। আবার aথ র্ছাড় না 
হoয়া বা েদিরেত aথ র্ছাড়, ভূিম aিধ হণ না হoয়া, মামলাজিনত সম া, ক  াব সংেশাধন, সংেশািধত 
ক  াব aনুেমাদেন িবলমব্, দাতা সং ার সে  ঋণ চুি েত িবলমব্, নামমা  বরা  পাoয়াসহ িবিভ  কারণ 

uে খ করা রেয়েছ। শূ  a গিতর eসব কে  গত aথ র্বছেরর সংেশািধত eিডিপেত বরা  িছল ৯27 েকািট 
টাকা। েদেশর িবিভ  u য়ন কে র মাঝপেথ e aব া কােরা জ  সুখবর বেয় আেন না। য় বােড়, ক  
চলাকালীন জনগেণর েভাগাি  বােড়। 

আবার সাধারণ মানুেষর সে  িনতয্িদেনর কাজকেম র্ জিড়ত জিম েরিজে শন আেরকিট াপার। eক ে িণর aসৎ 
কম র্কত র্ার কারেণ জিম েরিজে শেনর ে ে  পুকুরচুির েযমন চলেছ, েতমিন eকi সমেয় বাড়েছ মানুেষর 
হয়রািনo। মানুেষর হয়রািন কমােনার জ  েরিজে শেনর সরকাির িফ েসানালী াংকসহ a া  সরকাির 
াংেকর মা েম আদায় করা যায়। eিট িনি ত করা েগেল িতবছর সরকােরর আেরা a ত সাত হাজার েকািট 

টাকা বাড়িত আয় স ব হেব। মানুেষর হয়রািনo কমেব। 

3. u ত িশ া o িশ ণ িনতা  েয়াজন। eগুেলা u ত করেত সময় লাগেব। তা করেত সবাiেক aেনক 
খাটেত হেব। িশ ার গুণগত মান eবং u ত িশ ণ া  েলােকর aভাব হেল আমােদর নানা ঝি -ঝােমলা 
েপাহােত হেব। েদেশর েক ীয় াংেক সাiবার িসিকuিরিটজিনত aথ র্ েকেল ািরর ঘটনা e ে ে র বড় 
uদাহরণ। দ  জনবেলর aভােব u য়েনর মহাসড়েকর যা াপেথ eেকর পর eক িনতয্নতুন সম া েদখা িদেত 
পাের। েসগুেলা সুেকৗশেল সমাধােনর জ  u ত o গুণগত িশ া o u ত িশ ণ া  জনবেলর িবক  েনi। 
যােদর মনমানিসকতা হেব জনগেণর েসবােক াধা  েদoয়ার মেতা। দ তার পাশাপািশ eমন মনমানিসকতার 
েলাকজন ƣতিরo বড় চয্ােল । 

4. সমেয়র সে  আমােদর u য়ন কম র্কা  চারিদেক ছিড়েয় পেড়েছ। 67 হাজার বগ র্মাiেলর িতিট iি েক 
u য়েনর আoতায় িনেয় আসার লে য্ কাজ চলেছ। চলিত aথ র্বছেরর বািষ র্ক u য়ন কম র্সূিচ-eিডিপেত েফ য়াির 



পয র্  চলমান u য়ন কে র সংখয্া eক হাজার 618িট। eর মে  িবিনেয়াগ ক  রেয়েছ eক হাজার 383িট। 
দ তা বৃি র জ  কািরগিরিবষয়ক কে র সংখয্া 22৯িট। িবিভ  েদেশর aথ র্ায়ন আর আমােদর সব্ায় শািসত 
সং ার ক  রেয়েছ আেরা িকছু। নতুন আেরা িকছু ক  হেণর লে য্ পাiপলাiেন রেয়েছ। পিরক না 
কিমশন ক গুেলা যাচাi-বাছাi কের েদখেছ। আবার u য়েনর কণ র্ধার ধানম ী েশখ হািসনাo চলমান 
ক গুেলা ত o মানস তভােব বা বায়েনর িনেদ র্শ িদেয়েছন। েয়াজেনর আেলােক নতুন ক  হেণর 

িনেদ র্শনাo রেয়েছ তাঁর। নতুন ক  ণয়ন eবং যাচাi-বাছাiেয় আেরা মেনােযাগী eবং দূরদিশ র্তার পিরচয় 
িদেল ক  হেণর যথাথ র্তা িনি ত হেব। 

5. eখন িব ত ei u য়ন কম র্কা  িঠকঠাক বা বায়ন আর েদখভােলর জ  সারা েদেশi দ , aিভ  আর সৎ 
েলাক লাগেব। েকননা ভূিম aিধ হণ, েট ার জিটলতা, aথ র্ বরা , কােজর গিতসহ নানা িবষয় আসেত পাের। 
eগুেলা ত াবধােনর জ  েক ীয় সরকােরর পাশাপািশ ানীয় শাসেনর তৎপরতাo বাড়ােনা জরুির। সমেয়র 
েয়াজেনi eখন েডেভলপেম  aয্াডিমিনে িটভ াকচার বত র্ন করা েয়াজন। েকননা েক ীয় সরকােরর 
তা আেগর েচেয় েবেড় েগেছ বহুগুণ। তারা eখন শতবষ  পিরক না িনেয় eেগাে । তােদর রেয়েছ িনধ র্ািরত 

সমেয়র মে  েটকসi u য়ন ল য্, ম ম o u  আেয়র েদেশ রূপা েরর ল য্ aজর্েনর তা। আবার 
iেকানিমক িডে ােমিসর মা েম আমরা শতািধক েদেশo বাংলােদেশর কম র্কা  ছিড়েয় িদি । eসব েদেশ 
আমােদর চিলত-a চিলত প  র ািন হেব। েসখােন যােব আমােদর দ -aদ  জনবল। eর মা েম র ািন 
আয় বাড়েব, আসেব িবপুল পিরমাণ েরিমটয্া । আবার eসব েদশ েথেক আধুিনক য পািতসহ িবিনেয়াগ আসেব 
আমােদর েদেশ। কােজi েক ীয় সরকােরর তার পিরিধ েবেড়েছ বহুগুণ। e কারেণ ানীয় পয র্ােয় েটকসi 
u য়ন িনি ত করেত মতা িবেক ীকরেণর মা েম ানীয় সরকারেক আেরা শি শালী করেত হেব। aথ র্বছেরর 
মূল বােজট করেত হেব েজলািভি ক ধারণা িনেয়। uপেজলা বা iuিনয়ন পয র্ােয়o u য়েনর দীঘ র্েময়ািদ 
মা ার য্ান থাকেত হেব। যার মা েম সুেপয় পািন, ািনেটশন, সড়ক ব ার u য়ন o জনসব্া য্ িনি ত করা 
যােব। aব  eরi মে  eসব কােজর জ  ধানম ী েশখ হািসনাo িনেদ র্শনা িদেয়েছন। 

6. জািতর জনক ব ব  েশখ মুিজবুর রহমান 2৯86 সােল ‘েজলা গভন র্র’ প িত চালু কেরিছেলন। েসi সমেয় 
যিদ েদেশ ধারাবািহক ei প িত চালু থাকত, তেব বাংলােদশ eত িদেন হয়েতা u ত েদশ িহেসেব িতি ত 
হেয় েযত। তেব u য়নশীল েদশগুেলােত িডভলিবং aয্াডিমিনে শন চালু সহজ নয়। eটা সময়সােপ  াপার। 
eর জ  গণসেচতনতা o গণসংেযাগ eকা  aপিরহায র্। জনসাধারেণর সি য় aংশ হণ লাগেব। েকননা শুধু 
আiন কের ei ব া বত র্ন করেল তােত কাি ত ফল আসেব না। েদেশর u য়ন তব্রািনব্ত করা, জনগেণর 
েদারেগাড়ায় েসবা েপৗঁেছ েদoয়া o েসবার আoতা বাড়ােনা, মানুেষর হয়রািন কমােনা, সামািজক o aথ র্ৈনিতক 
িনরাপ া বৃি সহ বৃহ র জনগেণর ক াণ িনি ত করাi হেব ei প িতর মূল ল য্। যার মা েম শাসিনক 
সব্ তাo িনি ত করা যােব। সরকার েযমন প িতর বত র্ন করেব, েতমিন তা বা বায়েন মাঠপয র্ােয়র 
জন িতিনিধ o তৃণমূেলর জনসাধারেণর uপি িতo লাগেব। 

7. েটকসi u য়েনর ল য্মা া aজর্েনর জ  েয়াজন u ত ডাটােবiস বা ত ভা ার, যা eখেনা দুব র্ল। 
বাংলােদেশ জনসংখয্ািবষয়ক গুরুতব্পূণ র্ ত -uপা গুেলা আদমশুমাির, া ল ভাiটাল েরিজে শন িসে ম, 
জনিমিতক o সব্া য্ জিরপ (িডeiচeস), মাি পল iি েকটর া ার সােভ র্, নারীর িত সিহংসতা o মশি র 
oপর জিরপ iতয্ািদ uৎস েথেক পাoয়া যায়। তেব eসিডিজর জনসংখয্া স িক র্ত কেয়কিট গুরুতব্পূণ র্ সূচক 
পিরবী েণর ে ে  aরি ত জনেগা ীগুেলার জ  আেরা aিধকতর িবভািজত ত -uপা  েয়াজন। বাংলােদেশ 
aিববািহত িকেশার-িকেশারী o যুবােদর বয়স eবং িল িভি ক, জনন মতা, জ িনেরাধক সাম ীর কাি ত 
চািহদা o বহােরর হার aনুযায়ী সব্া য্েসবার িবভািজত তে র ঘাটিত রেয়েছ। নারীর oপর শারীিরক o েযৗন 



সিহংসতার িবষেয় বয়স eবং ানিভি ক পৃথক তে র aভাব রেয়েছ, িবেশষ কের িশ া িত ান o কম র্ে ে । 
েবসরকাির খাত েথেক েযৗন o জনন সব্া য্স িক র্ত িনভ র্রেযাগয্ ত -uপা  পাoয়ার ে ে  িবিভ  বাধা 
রেয়েছ। সরকােরর িবিভ  িত ান সব্া য্ খােতর সব ত  যােত eকসে  েপেত পাের, তার uপেযাগী eকিট 
েক ীয় ােনজেম  iনফরেমশন িসে েমর (eমআieস) েয়াজন রেয়েছ। বাংলােদশ ভাগয্বান েয e েদেশর 
5৯ শতাংশ জনগণ 36 বছেরর িনেচ, ায় 85 শতাংশ েলাক 51 বছেরর কম বয়সী eবং আগামী 26 বছর 
আমােদর জনসংখয্া বাড়েত থাকেব। eেদর যথাথ র্ভােব কােজ লাগােনা বা চাকিরর সং ান eকিট বড় চয্ােল । 
eটা না করেত পারেল যেথ  ঝােমলায় পড়েত হেব। 

8. েটকসi u য়েনর জ  বহু টাকা বা স দ o u ত যুি  েয়াজন। িবিভ  ত  মেত, েটকসi u য়েনর 
ল য্মা া aজর্েনর মে  িবশব্বাসীেক িতবছর সব র্িন  পাঁচ ি িলয়ন ডলার িবিনেয়াগ করেত হেব। বত র্মােন 
eলিডিস েদশগুেলা বছের 49 িবিলয়ন েথেক 54 িবিলয়ন ডলার সামি কভােব দা িরক সহায়তা (oিডe) িহেসেব 
েপেয় থােক। যা oi পাঁচ ি িলয়েনর মা  1.9 শতাংশ। u ত েদশগুেলা তােদর oিডe েয বাড়ােব তার িন য়তা 
সীিমত। e কারেণ স দ আহরেণর জ  বহু u াবনী প া হণ করেত হেব। 

9. বাংলােদশ সরকােরর িহসাব মেত, েটকসi u য়ন aজর্েনর জ  বছের 51৯ িবিলয়ন ডলার িবিনেয়াগ 
েয়াজন। যার 34 শতাংশ (৯4 িবিলয়ন ডলার) আসেব সরকার েথেক, বািক 88 শতাংশ (427 িবিলয়ন ডলার) 

েজাগান হেব েবসরকাির খাত েথেক। ei স েদর ৯1 শতাংশ বা 481 িবিলয়ন ডলার আসেব aভয্ রীণ েস র 
েথেক, বািক 21 শতাংশ 4৯ িবিলয়ন ডলার আসেব ƣবেদিশক েস র েথেক। aভয্ রীণ স েদর 89 শতাংশ 
399 িবিলয়ন ডলার আসেব েবসরকাির খাত েথেক, বািক 33 শতাংশ 93 িবিলয়ন ডলার সরকার েথেক। ei 
িবরাট aথ র্ েজাগােনর জ  নব নব uে াগ িনেত হেব। যার মে  রেয়েছ ভূিম বা বািড় েরিজে শন িডিজটাল o 
eকািধক াংেকর মা েম হণ করা। eর মা েম বছের ায় সাত হাজার েথেক 21 হাজার েকািট টাকা aিধক 
আদায় করা স ব। সব্ণ র্ আমদািন ƣবধ কের eর oপর টয্ািরফ ধায র্ করা। a  আর কেয়কটা বসার মেতা 
সহজলভয্ বসা িহেসেব সব্ণ র্ খাতেক িতি ত করেত পারেল িতবছর কেয়ক শ েকািট টাকা রাজসব্ খােত েযাগ 
হেব। েদেশ ঐি ক কর দান প িতর বহুল চলন ঘটােত হেব। েযমন—জাতীয় লটািরর ব া করেল আেরা 
কেয়ক হাজার েকািট টাকা aজর্ন করা স ব। তা ছাড়া eয়ার িটিকেট aিতির  কর আেরাপ, গািড় বাবদ দূষণ িফ, 
িবেয় uৎসব বাবদ aপচয় িফ, গািড় হন র্ বাবদ িফ, েরিমটয্া  বাবদ খরচ কমােনা iতয্ািদ eকািধক নতুন প া 
aবলমব্ন করা েযেত পাের। যার মা েম সরকােরর িবরাট aে র স দ aজর্ন সহজ হেত পাের। িবেদেশ 
পাচারকৃত aথ র্ েদেশ িফিরেয় আনেত পারেল িকছুটা স দ সং হ করা স ব। eগুেলা করেত েগেল ƣবেদিশক 
সহেযািগতা েযমন দরকার, েসi সে  সি য় সমনব্য়, সব খােতর সহেযািগতা আর aংশীদািরo েয়াজন। সাuথ-
সাuথ eবং নথ র্ রা গুেলার সহেযািগতা o পাট র্নারিশপ আেরা েজারােলা িভি র oপর িতি ত করা েগেলo 
খািনকটা বাড়িত লাভ েযাগ হেব। শুধু ি কস াংক eবং eআiআiিবর মে  কম র্তৎপরতা যেথ  নয়। 

সমৃ  েদশ গঠেন আমােদর ল য্ aজর্ন o েস পেথর কম র্তৎপরতা সে াষজনক। তেব e খােত আেরা নতুন 
পদে প িনেত হেব। আর সব u য়েনর পূব র্শত র্ িহেসেব সামািজক িনরাপ ােবাধ o িবশব্ােসর িন য়তা দান 
করেত হেব। তা না হেল ি িতশীলতা সব সময়i িব  হেয় থাকার স াবনা রেয় যােব। যা েটকসi u য়েনর 
জ  aব i বজর্নীয়। 

েলখক : ম ী, পররা  িবষয়ক ম ণালয়, গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 

 


