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অথম ী ও তথ ম ীর সমােলাচনা

অথৈনিতক িরেপাটার ॥ স টার ফর পিলিস ডায়ালগ-িসিপিড’র সমােলাচনা কের অথম ী আ হ ম মু ফা কামাল
বেলেছন, তােদর পযােলাচনা সব সময় সিঠক নয়। িতিন বেলন, বসরকারী িত ানিটর চেয় সরকার অেনক বড়।
তাই তােদর িক পযােলাচনা বা ব ব  রেয়েছ তা সরকারেক সরবরাহ করা উিচত। আমরা দেখ এর মলূ ায়ন করেত
পারব। অ িদেক সং ািটর তী  সমােলাচনা কের তথ ম ী হাছান মাহমুদ বেলেছন, দশ বছর ধের িসিপিড ধু দাষ
খঁুেজ বিড়েয়েছ। অথচ এই সমেয় দেশর য উ য়ন হেয়েছ তা সং ািটর চােখ পেড়িন।

বধুবার সিচবালেয় মি পিরষদ িবভােগর সে লন কে  অ ি ত সরকারী য় সং া  মি সভা কিমিটর বঠক শেষ
বর হেয় যাওয়ার সময় সরকােরর ১০০ িদন িনেয় িসিপিড কািশত িবিভ  তেথ র িবষেয় িতি য়া জানেত চাইেল

অথম ী এসব কথা বেলন। এছাড়া তথ ম ী হাছান মাহমুদ পৃথক আেরক অ ােন িসিপিডর সমােলাচনা কেরন।

স ত ধানম ী শখ হািসনার নতুন সরকােরর থম ১০০ িদেনর কােজর মূল ায়ন িনেয় ম লবার ঢাকার িসরডাপ
িমলনায়তেন এক আেলাচনা অ ােনর আেয়াজন কের িসিপিড।

ততৃীয় ময়ােদ গিঠত আওয়ামী লীগ সরকােরর ১০০ িদেনর কাজ দেখ এেক ‘উদ মহীন’ বেলেছ িসিপিড। ধু তাই
নয়,  এই  সরকার িজিডিপ বিৃ র  য  িহসাব  দখাে ,  তা িনেয়ও সে হ  কাশ  কেরেছ  সং ািট।  িসিপিড’র
সমােলাচনার একিদন পরই পৃথক ই অ ােন সং ািট িনেয় িনজ  মতামত তুেল ধেরেছন বতমান সরকােরর ই
ম ী।

িসিপিড’র ব েব র মলূ ায়ন স েক এক সাংবািদেকর ে র জবােব অথম ী আ হ ম মু ফা কামাল বেলন, িসিপিড
তােদর কাজ করেছ, আমরা আমােদর কাজ করিছ। িসিপিড’র তথ -উপা  চেয় িতিন বেলন, আমরা তােদর চেয়
অেনক বড়। বাংলােদশ পিরসংখ ান বু েরার (িবিবএস) বশিকছু সূচক বা বস ত নয় এমন ম ব  কেরেছ িসিপিড।
এসব িবষেয় সাংবািদকরা অথম ীর দৃি  আকষণ করেল িতিন বেলন, তােদর কােছ যা আেছ এ েলা আেগ আমােক
িদন।

সংবাদ সে লেন বাংলােদশ পিরসংখ ান বু েরার (িবিবএস) সামিয়ক িহসাব করা আট দশিমক ১৩ শতাংশ মাট
দশজ উৎপাদেনর (িজিডিপ) বিৃ েক ঈষণীয় বলেছ িসিপিড। উৎপাদন খােতর ১৪ শতাংশ বৃি ই িজিডিপর
বিৃ  চািলকাশি । তেব িসিপিড এই সরকােরর এই তথ  িনেয় সংশয় কাশ কেরেছ। িসিপিডর মেত, এই িহসাব

বা বস ত নয়। অথনীিতর সূচক েলার সে  এর িমল নই। িজিডিপর িহসাব আরও গভীের িগেয় করা উিচত। তা
না হেল নীিতিনধারেণ সম া হেব। এিদেক তথ ম ী হাছান মাহমুদ বেলন, ১০ বছর ধের িসিপিড ধু দাষই
খঁুেজেছ। িতিন বেলন, বাংলােদেশ গত ১০ বছের অভতূপূব উ য়ন হেয়েছ। বাংলােদশ  আেয়র দশ থেক
মধ ম আেয়র দেশ উ ীত হেয়েছ। মা েষর মাথািপছু আয় িতন েণরও বিশ বিৃ  পেয়েছ। আেগ ৬০০ ডলার
িছল, যা এখন ই হাজার ডলাের পৗেঁছেছ।
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মা েষর য় মতা ি েণরও বিশ। সব িমেল য় মতা ই থেক আড়াই ণ বিৃ  পেয়েছ। ঃখজনক হেলও
সত , গত ১০ বছের িসিপিড ধু দাষই খঁুেজ বিড়েয়েছ।

তথ ম ী বেলন, তারা বােজেটর আেগ একবার দাষ খঁুেজ, বােজেটর পের একবার। বছরাে  একবার খঁুেজ, সব
সময় দাষ খঁুেজ তারা। তাহেল াভািবকভােব  জােগ- িসিপিডর কাজ িক ধু দাষ খঁুেজ বড়ােনা। এই য
অ গিত গত ১০ বছের হেয়েছ, ঃখজনক হেলও সত  এিট তারা দেখ না। এিট তােদর দ দশা এবং ব থতা।
িতিন  বেলন,  সই  ধারাবািহকতায়  তারা  সরকােরর ১০০  িদন  পার হওয়ার  পর য  িরএ াকশন িদেয়েছ,  এিট
অনিভে ত, অ হণেযাগ ।

তথ ম ী বেলন, শখ হািসনার নতৃে  দশ এিগেয় যাে । িব বাসী সিট দখেছ এবং শংসা করেছ। গত ১০০
িদেন সরকার অেনক কাজ কেরেছ। িবেশষ কের অথৈনিতক উ য়ন। অথচ িসিপিড এ েলা দখেত পাে  না। এিট
তােদর ব থতা। তেব আমরা আশা করব-িসিপিড তােদর ব থতা কািটেয় সরকার য অ গিত ও উ য়ন করেছ সিটর
িদেক দৃি  দেব।
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