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খী দেশর তািলকায় বাংলােদশ কাথায় আেছ 

ড. মাহ ব উ া  

মা ষ খী হেত চায়, খী থাকেত চায়। এটাই মা েষর সহজাত ি । িক  িকেস খ হয়, সটা বাঝা শিকল। অথনীিতিবদরা 
এক ধরেনর জ ািমিতক িচে র মা েম দিখেয় থােকন খ থেক অিধকতর েখ পৗঁছােনার পথেরখা। য জ ািমিতক িচে র 
মা েম মা েষর মেনর এ অব ােক দখােনা হয়, বাংলায় তােক বেল িনরেপ  রখা এবং ইংেরিজ পিরভাষায় এেক বলা হয় 
Indifference Curve. সাধারণভােব বাঝােনার জ  এই জ ািমিতক িচে   প  ই অে  দখােনা হয়। ধের নয়া যাক, 
প   হল আেপল ও কমলা। ি  ভা া একিদেক সবািধক সং ক আেপল খেয় য ি  পায়, অপরিদেক একইভােব সবািধক 
সং ক কমলা খেয় একই পিরমাণ ি  পায়। আবার এ ই িব র মাঝখােন থােক অসীম সং ক িব । এসব িব েত  
পে রই সমাহার থােক। এক  প  ছেড় দয়ার ফেল পির ি  াস ঠকােনার জ  অ  পে র পিরমাণ বাড়ােত হয়। এভােব সব 
িব েলােক যাগ করেল য রখার ি  হয় তােকই বেল িনরেপ  রখা। অথাৎ ভা া এ রখায় অবি ত সব িব েত সমানভােব 
পির । ভা া সবািধক কয়  আেপল িকনেত পারেব বা সবািধক কয়  কমলা িকনেত পারেব তা িনভর কের ভা ার আিথক 
বােজট ও প েলার দােমর ওপর। এখােন ণ িবষয় হল বােজেটর সীমাব তা। িক  এ িনরেপ  রখার কান িব েত ভা া 
সবািধক ি  পােব সটা িনভর কের বােজট রখা এবং িনরেপ  রখার ঢাল কান িব েত সমান হয় তার ওপর। এ িব  থেক য 
কােনা িব িত ভা ার ি র রেক কিমেয় দেব। ভা া যিদ বিশ আয় করেত পাের এবং পে র দােম যিদ কােনা তারত  না 

হয় তাহেল তার পে  উ তর িনরেপ  রখায় যাওয়া স ব হয়। এছাড়া এক  পে র দাম কেম গেল সই প  বিশ কের কনা 
স ব হয়। এর ফেল ’ধরেনর ভাব ি  হেত পাের। এর এক  হল আয় ভাব এবং অ  হল িত াপন ভাব। যাই হাক, 
অথনীিত শাে র থম বেষর পাঠ থেক এসব খটমেট িজিনস পাঠেকর কােছ হািজর কের তার িচ া ও ি েক ভারা া  করেত 
চাই না। 
 
অথনীিতিবদরা খ (Happiness) শ  বহার না কের ‘ ি ’ বহার কেরন। থম িদককার অথনীিতিবদরা ি  সং ায় 
পিরমাপেযা  বেল ধারণা করেতন। িক  ি  িবষয়  মানিসক অব ার িতফলন। এ মানিসক অব া সং া িদেয় পিরমাপ করা 
যায় না। তেব এ  বলা যায়, অিধকতর  অথবা কম । ি র এ অব ােক উ েরা র অিধক বা কম বেল িবেবচনা করা যায়। 
এটাও গিণত শাে  আেছ। আ িনক িনরেপ  রখার িবে ষণ লনা লক অিধক অথবা কম ি র িভি েতই করা হয়। খ ও ি  
শ  র াতনা িভ  হেলও এ েলােক স ক  ভাবা যায়। ি  লত ব গত অব ার ওপর িনভরশীল, অ িদেক খ ব গত 
অব ার সে  স িকত নাও হেত পাের। যমন  করা যায় ক বিশ খী? একজন সংসারত াগী জীবেনর ভাগিবলাস ছেড় িযিন 
সা  হেয়েছন িতিন, নািক যার র িব ৈবভব আেছ িতিনই খী। দখা যােব িব ৈবভব সে ও একজন মা ষ বই অ খী হেত 
পাের। তার নানািবধ কারণও থােক। অ িদেক সা  স াসী ষ  কােনা িব ৈবভেবর ত াশা কের না। স জপমালা িদেয় 
ঈ েরর নাম জপ কেরই িনেজেক খী মেন কের। কােজই েখর একটা িব ত প আেছ। 
 
এ খ আসেত পাের িপ ে হ-মা ে হ থেক, মা েষর ভােলাবাসা থেক, ীিত-মমতার ব েন আব  থেক, এমনিক জীবেনর 
িবেশষ ে  সাফ  অজন কের। খ আসেত পাের ান সাধনা কের। িযিন সিত কােরর ান সাধক িতন িনজ  বষিয়ক উ িতর 
জ  ান সাধনা কেরন না। তার ান সাধনার ল  হল সমােজর ক াণ, মানবজািতর ক াণ। বাজার অথনীিতর এ েগ 
ি ি ক স েদর অিধকােরর নােম ি ি ক চচারও দাম িনধারেণর য়াস চালােনা হে । অথচ ি ি ক বা ােনর চচায় যা 

অিজত হয় তা কােনা ি িবেশেষর স দ হেত পাের না। কারণ িবে র ানভা াের িতিন যিদ ন ন িক  যাগ কেরেছন বেল 
ভাবা হয়, তাহেল মেন রাখেত হেব তার ব ির লােখা কা  ান সাধক য ানভা ার রেখ গেছন তার ফেলই তার পে  ন ন 
ধরেনর িক  একটা ধরণা  করার েযাগ ঘেটেছ। নােবলজয়ী অথনীিতিবদ জােসফ ি গিলৎজ ঢাকায় এক সিমনাের 
Intellectual Property Rights-এর ধারণা  নাকচ কের িদেয় বেলিছেলন, ান মানবজািতর অিভ  স দ। এর ওপর 
কােনা াইস াগ বসােনা যায় না। কারণ যারা সিত কােরর ান সাধক তারা অথ বা িবে র লােভ ান সাধনা কেরন না। িনছক 

সাধনার মে ই তারা আন  বা খ েঁজ পান। যমন কিব বেলিছেলন, ‘আমার এই পথ চলােতই আন ’। পথ চলােত িনঃস েহ 
অেনক ক  আেছ। ত ও পথ চলেত িগেয় ন ন সাথীর সে  পিরচয় হয়, অজানা আ য়দাতার ঘের ঠ ই পাওয়া যায়। িকংবা িতর 



ন ন ন ন প আিব ার করা যায়। এ সেবর ফেল মেন হয় পথচলার াি র চেয় আন  ও েখর ভাগটাই বড়। ছাটেবলায় 
পেড়িছলাম, ঃখ িবনা খ লাভ হয় িক মহীেত। এিদক থেক ঃখ ও খ এেক অপেরর সে  অ াি ভােব জিড়ত। কউ যিদ 
জীবেন ঃখ না পায় তাহেল েখর  িনধারণ তার পে  কখনই স ব নয়। রবী নাথ েগর চেয় মত েকই বিশ পছ  
কেরিছেলন। কারণ মত েলােক খ ও ঃখ ই আেছ। িক  গেলােক কবল খ আর খ। সই খ কী কের বাঝা যােব যিদ 
ঃখ না থােক। স জ ই কিবর ি েত গ খ বই একেঘেয় মেন হেয়েছ। এভােব িবে ষণ করেল খ স েক িনিদ  কােনা 

ধারণা করা যায় না। ৎিসত ব বাদী ি ভি  অ যায়ী হােত থাকা এক  পািখ বেনর   পািখর চেয়ও য়। এ ে  ভাবা 
হয় না  পািখেদরও খা িত আেছ। িনেজর েখর জ  অে র খ কেড় নয়াও পাপ।  

এ বছর খী দেশর তািলকায় আেগর বছেরর চেয় বাংলােদেশর ১০ ধাপ অবনিত হেয়েছ। জািতসংেঘর টকসই উ য়ন সমাধান 
নটওয়াক (SDSN) কািশত ওই তািলকায় ১৫৬  দেশর মে  বাংলােদেশর অব ান ১২৫তম। গত বছর খী দেশর তািলকায় 

বাংলােদেশর অব ান িছল ১১৫তম। এটা রয়টােসর খবর।এ বছর ি তীয়বােরর মেতা িবে র শীষ খী দেশর তািলকায় নাম 
িলিখেয়েছ িফন া । খী দশ িহেসেব বাংলােদেশর চেয় িপিছেয় আেছ ভারত ও লংকা। ২০১৩ সাল থেক িতবছর ২০ 
মাচেক ‘িব  খ িদবস’ িহেসেব পালন কের আসেছ জািতসংঘ। িদবস  উপলে  িবে র খী দেশর এক  তািলকা কাশ কের 
থােক জািতসংেঘর টকসই উ য়ন সমাধান নটওয়াক। িতবছেরর মেতা ধবার (২০ মাচ) এমন এক  তািলকা কাশ করা 
হেয়েছ। এ  করা হেয়েছ মাথািপ  আয়, সামািজক সহেযািগতা, গড় আ , সামািজক াধীনতা, উদারতা ও িব ােসর মানদ েলার 
িভি েত। এ বছেরর তািলকায় বাংলােদেশর অব ান ১২৫তম। দি ণ এিশয়ার দশ েলার মে  আেগ রেয়েছ পািক ান (৬৩)। 

টান (৯৫) এবং নপােলর (১০০) নাম। আর খী দেশর তািলকায় লংকা ও ভারেতর অব ান বাংলােদেশর পের। দশ র 
অব ান যথা েম ১৩০তম ও ১৪০তম। 

তািলকায় শীষ দশ খী দশ হল- িফন া , ডনমাক, নরওেয়, আইস া , নদার া স, ইজার া , ইেডন, িনউিজ া , 
কানাডা ও অে িলয়া। মজার াপার হল শীষ দশ খী দেশর তািলকায় মািকন রা  নই। আর সবেচেয় কম খী দশ িহেসেব 
তািলকায় রেয়েছ দি ণ দান (১৫৬তম), স াল আি কান িরপাবিলক (১৫৫তম), আফগািন ান ১৫৪তম), তানজািনয়া (১৫৩) ও 
য়া া (১৫২তম)। 

পািক ান কী কের এ তািলকায় উপেরর িদেক ান পল তা ভাবেত অবাক লােগ। পািক ােনর অথৈনিতক অব া ভ র এবং 
সখােন স াসবােদর থাবার মে  মা ষ বসবাস কের। দি ণ দান, স াল আি কান িরপাবিলক, আফগািন ান, তানজািনয়া ও 
য়া ার অব া বাধগ । ভারেতর অব াও বাধগ । কারণ ভারেত সামািজক সহেযািগতা, সামািজক াধীনতা, উদারতা এবং 

িব ােস মারা ক ঘাটিত রেয়েছ। সেদেশ একিদেক বণ থার বষ  ও ভদােভদ এবং অ িদেক িহ বাদী সা দািয়ক আ াসী 
রাজনীিতর ছাবল দশ র খ অেনকাংেশই ান কের িদেয়েছ। িবষয়  হল েখর জ  একিদেক জীবনযা ােক হেত হয় খকর 
এবং অ িদেক সমােজ থাকেত হয় মা েষর িত মা েষর সহমিমতা, ভােলাবাসা এবং ীিত। এক  সমাজ সামিয়কভােব বষিয়ক 
িদক থেক ভােলা অজন করেত পাের, তেব তার পাশাপািশ যিদ সামািজক স ীিত ও পার িরক িবেবচনােবােধর অভাব ঘেট, 
তাহেল বষিয়ক উ িত হেব বই ণকােলর জ । বাংলােদেশর মাথািপ  আয় বাড়েছ, গড় আ ও বাড়েছ। িক  এর পাশাপািশ 
অত  তগিতেত বাড়েছ বষ , িবে ষ ও ণা। এ দেশ ম হেয় গেল অেনেকই িফের আেস না। আবার িফের এেল েমর িশকার 

ি  বাবা হেয় যায়। এ দেশ জীবেনর িনরাপ ােতও ঘাটিত বাড়েছ। অে র িহসােব এ েত এর পিরমাণ কত বলা না গেলও 
মা ষ এ াপাের নিতবাচক ধারণাই পাষণ কের। আমরা যা বলেত চাই তা অেনক সময় পিরেবশ-পিরি িতর কারেণ বলেত পাির 
না। এই এক াস কর অব া। এমন অব ায় কত  খী হওয়া যায়? 

ড. মাহ ব উ াহ : অ াপক ও অথনীিতিবদ 


