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িজিডিপ বিৃ  িনেয় িবতক কন
কাশ : ০৩ জনু ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

চলিত অথবছের (২০১৮-১৯) িজিডিপ বিৃ  কত শতাংশ হেত পাের, তা িনেয় এক ধরেনর িবতক ল
করা যাে । একিট আ জািতক সং া বেলেছ, কােনা িবপাক না ঘটেল বাংলােদশ চলিত অথবছের ৭
দশিমক ৩ শতাংশ হাের িজিডিপ বিৃ  অজন করেত পাের। একই সমেয় আমােদর িনকট িতেবশী
ভারতও ৭ দশিমক ৩ শতাংশ হাের বিৃ  অজন করেব। িব  অথনীিতেত উ  বিৃ  অজনকারী কেয়কিট
দেশর মেধ  বাংলােদশ হেব অ তম শি শালী একিট দশ। এমনিক ভারেতর মেতা একিট ি িতশীল

অথনীিতও বিৃ  অজেনর িদক থেক বাংলােদশেক অিত ম কের যেত পারেব না।

আগামী কেয়ক বছেরর মেধ ই বাংলােদশ বািষক িজিডিপ বিৃ র িদক থেক ভারতেকও ছািড়েয় যােব।
এটা  আমােদর  জ  অত  আনে র  একিট  সংবাদ।  বাংলােদশ  ইিতমেধ ই  সামািজক  সচূেকর
অেনক েলােতই ভারত এবং পািক ানেক টপেক গেছ। বাংলােদশ গত ায় ১১ বছর ধের গেড় সােড় ৬
শতাংশ বা তারও বিশ হাের িজিডিপ বিৃ  অজন কের চেলেছ।

িবে র খুব কম দেশর পে ই ধারাবািহকভােব এমন উ  বিৃ  অজন করা স ব হেয়েছ। একিট দেশর
অথৈনিতক অ গিত পিরমােপর অ তম এবং হণেযাগ  প িত হল িজিডিপ বিৃ । কাি ত মা ায়
িজিডিপ বিৃ  অজন করেত পারেল বাঝা যায়, দশিট অথৈনিতক ে  অ গিত অজন করেছ। যিদও
িজিডিপ বিৃ ই অথৈনিতক উ য়ন এবং সমতািভি ক ব ন ব ব া িনি ত করার শত নয়। উ  বিৃ
অজন করেলও একিট দশ অথৈনিতক ে  নানা সম ায় জজিরত হেয় পড়েত পাের। িবেশষ কের,
অথৈনিতক উ য়ন এবং িজিডিপ বিৃ  দেশর নাগিরকেদর জ  কতটা খ িনি ত করেত পাের, সটাও

  এম এ খােলক
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িবেবচ । অথৈনিতক উ য়ন জনকল াণ িনি ত করেত পারেছ িকনা, সটা িবেবচনা করা হে ।

তব , বাংলােদশ সরকােরর প  থেক িতবছর অথৈনিতক উ য়ন, িবেশষ কের িজিডিপ বিৃ  িনেয় য
তথ  পিরসংখ ান  কাশ  করা  হয়;  তার  সে  উ য়ন  সহেযাগীরা  ি মত  কাশ  কের  থােক।  উ য়ন
সহেযাগীরা  মেন করেছন,  বাংলােদশ চলিত অথবছের গেড় ৭ শতাংেশর উপের িজিডিপ বিৃ  অজন
করেত পাের। একিট সং া বলেছ, এই বিৃ র হার হেত পাের ৭ দশিমক ৩ শতাংশ। অ িদেক সরকােরর
দািয় শীল সূ েলা দািব করেছ,  চলিত অথবছের বাংলােদশ রকড ৮ শতাংেশর বিশ হাের িজিডিপ

বিৃ  অজন করেব।

িব ব াংক এবং সরকােরর দয়া িজিডিপ বিৃ  সং া  তেথ র মেধ  মাটামিুট এক শতাংেশর মেতা
ব বধান থােক। সরকােরর য পিরসংখ ান, উ য়ন সহেযাগীরা তার চেয় অ ত এক শতাংশ কম বিৃ র

া লন কের। বছর শেষ দাতা সং া েলা এবং সরকার তােদর -  অব ান থেক সের আেস না। এর
অথ হে , সরকার য পিরসংখ ান দান কের থােক, তার সে  উ য়ন সহেযাগীরা একমত কাশ কের
না। পিরসংখ ােনর হণেযাগ তার জ  এই অিমল বা পাথক  মাচেনর ব ব া নয়া দরকার বেল অেনেক
মেন কেরন। কারণ, কােনা িব াি কর পিরসংখ ান িদেয় কখনই অথৈনিতক উ য়ন স ব নয়। অথনীিত
িবষয়ক পিরসংখ ান; তা যত িত ই হাক না কন, বা বতােকই হণ করা েয়াজন।

কারণ, কােনা িব াি কর পিরসংখ ােনর িভি  কের য উ য়ন পিরক না হণ করা হয়; তা কখনই সিঠক
ফল িদেত পাের না। সত  যত িত ই হাক; আমােদর তার মেুখামিুখ দাড়ঁােত হেব। িতবছরই উ য়ন
সহেযাগীেদর সে  বাংলােদশ সরকােরর দয়া পিরসংখ ােনর িভ তা সিৃ  হে  কন- তার কারণ খঁুেজ
বর করা দরকার। েয়াজেন এ িনেয় উ য়ন সহেযাগীেদর সে  আেলাচনার মাধ েম িবষয়িটর ফয়সালা

করা  যেত  পাের।  একই  বছেরর  পিরসংখ ান  িন য়ই  ’রকম  হেত  পাের  না।  উ য়ন  সহেযাগীরা
পিরসংখ ান ণয়নকােল কােনা ভলু করেল তারা সরকােরর সংি  দফতেরর সে  আেলাচনার মাধ েম
তােদর সই ভুল শাধরােত পাের। সরকারও তােদর পিরসংখ ােন কােনা ভুল থাকেল তা সংেশাধন কের
িনেত পাের। িতবছর পিরসংখ ানগত এই িভ তা কােনাভােবই কাম  হেত পাের না।

িজিডিপ বিৃ  িনেয় সরকািরভােব িতবছর য পিরসংখ ান কাশ করা হয়, তার সে  উ য়ন সহেযাগীরা
যমন ি মত কাশ কের; তমিন ানীয় অথনীিতিবদেদর অেনেকই সরকােরর দয়া তথ েক হণেযাগ

বেল মানেত নারাজ।  তারা  মেন  করেছন,  বিৃ র  হারেক নানাভােব  ফিুলেয়-ফািঁপেয়  দখােনা  হে ।
িজিডিপ বিৃ র হণেযাগ তার ােথ উ য়ন সহেযাগীেদর তেথ র সে  সম য় করা দরকার। থেমই
িনধারণ করেত হেব, কােদর দয়া তথ  সিঠক? হেত পাের উ য়ন সহেযাগীেদর দয়া তথ  সিঠক নয়।
তাহেল সটা তােদর সে  বেস িনধারণ কের িনেলই তা সম া িমেট যায়। বল িভি র উপর ািপত
কােনা ভবন যমন দীঘ ায়ী হেত পাের না; তমিন িব াি কর তেথ র ওপর িনভর কের কােনা কাযকর

পিরক না  হণ  করা  হেল,  তা  কাি ত  মা ায়  ফল  িদেত পাের না।  তাই  পিরসংখ ান  তা  যতই
অনাকাি ত হাক না কন; সিঠকভােব তুেল ধরাটাই যৗি ক।

একিট দেশর িজিডিপ বিৃ  নানাভােব হেত পাের। এর মেধ  সবেচেয় কাি ত হে  িরেয়ল স র
থেক অিজত বিৃ ।  িরেয়ল স েরর মাধ েম  অিজত  বিৃ  দেশ কমসং ােনর েযাগ  সিৃ  কের।

কমসং ানিবহীন বিৃ  কখনই কাম  হেত পাের না। কারণ, কমসং ানিবহীন বিৃ  দেশ আয় বষম
সিৃ  কের;  বকার  বিৃ  কের।  িবে  এমন  অেনক  দেশর  উদাহরণ  দয়া  যেত  পাের,  যারা
কমসং ানিবহীন বিৃ  অজেনর মাধ েম তােদর উ য়ন রাি ত করেলও শষ পয  সই বিৃ  তােদর
জ  িবপেদর কারণ হেয়েছ।

বিৃ  যিদ কমসং ান সিৃ  না কের, তাহেল সই বিৃ  কখনই টকসই হেত পাের না। টকসই এবং
কমসং ানমলূক বিৃ র জ  থেমই য িবষয়িট জ ির, তা হল িবিনেয়াগ বিৃ । এই িবিনেয়াগ আবার
আসেত হেব ব ি  খাত থেক। কারণ,  সরকাির খােত িবিনেয়ােগর মাধ েম য বিৃ  অিজত হয়, তা
সাধারণত ব াপকিভি ক কমসং ােনর েযাগ সিৃ  কের না। সরকাির উেদ ােগ যসব উ য়ন কমকা
স  হয়, সখােন নীিতর মা া থােক বিশ। ফেল সাধারণ মা ষ ায তার িভি েত উ য়েনর ফল
ভাগ করেত পাের না। িক  সা িতক বছর েলােত দেশর িবিনেয়াগ কায েম এক ধরেনর ধীরগিত ল

করা যাে । িবেশষ কের, ব ি  খােত িবিনেয়াগ বিৃ  অেনকটা একই ােন ি র হেয় আেছ। ২০১১-১২
অথবছের দেশর মাট িজিডিপ’র ২২ দশিমক ৫ শতাংশ ব ি  খােত িবিনেয়াগ হেয়িছল। ২০১৭-১৮
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অথবছের এেস ব ি  খােত িবিনেয়াগ িকছুটা বেড় দাঁিড়েয়েছ ২৩ দশিমক ২৫ শতাংশ। অথাৎ িবিনেয়াগ
বেড়েছ মা  শূ  দশিমক ৮১ শতাংশ। অব  এই সমেয় সরকাির খােতর িবিনেয়াগ উে খেযাগ  হাের
বেড়েছ। িক  সরকাির খােতর িবিনেয়াগ উৎপাদন বিৃ েত তমন একটা সহায়ক ভূিমকা পালন কের না;

যতটা ব ি  খােতর িবিনেয়াগ বিৃ র মাধ েম ঘেট। এছাড়া ব ি  খােত য িবিনেয়াগ দশন করা হে ;
তার কতটা সিত কারােথ িবিনেয়াগ হে , তা িনেয়ও সংশয় রেয়েছ।

অিভেযাগ রেয়েছ, অেনেকই িবিনেয়ােগর নােম িবিভ  সূ  থেক অথ সং হ কের তা দেশর বাইের পাচার
কের িদে ;  যেহতু দেশ িবিনেয়ােগর মেতা  উপযু  পিরেবশ নই। সা িতক বছর েলােত দেশর
রাজৈনিতক অ েন তমন কােনা অি রতা নই। িক  এক ধরেনর অিন য়তা তা রেয়ই গেছ। যারা
িবিনেয়াগকারী, তারা নতুন কের িবিনেয়ােগর ে  উৎসাহ বাধ করেছন না। ব াংক ঋেণর বিৃ  আেগর
তুলনায় কেম গেছ। ব াংক েলা িবিনেয়াগকারীেদর তমন একটা সােপাট িদেত পারেছ না। দেশর ভাগ
ব য় বেড়েছ।  সরকাির এবং  ব ি  খােত ভাগ ব য়  বেড়েছ। ভাগ  ব য় বাড়েল মা েষ য় করার

মতাও বিৃ  পাওয়ার কথা। িক  মা েষর কৃত য় মতা িক সভােব বেড়েছ? া  তথ  থেক
তীয়মান হয় য, দেশর মা েষর ভাগ ব য় বিৃ  পেলও কৃত আয় সভােব বােড়িন;  বরং কােনা

কােনা ে  াস পেয়েছ।

সা িতক বছর েলােত দেশর সাধারণ মা েষর আয় এবং  ব য় করার মতা উভয়ই াস পেয়েছ।
আমরা য িহসাব পাই, তা গড় িহসাব। এই গড় িহসাব িদেয় কখনই সাধারণ মা েষর আিথক মতা এবং
অব া  পিরমাপ করা  যায়  না।  গত বছর ই  আেগ  একিট  আ জািতক সং ার খবের বলা  হেয়িছল,
বাংলােদেশ মধ িব  ণীর পিরবােরর সংখ া বাড়েছ। আেগ যখােন ১২ শতাংশ িছল মধ িব , এখন তা
বেড় হেয়েছ ২০ শতাংশ। এিট অব ই একিট ভােলা সংবাদ। কারণ মধ িব  ণীর মা েষর হার বিৃ র

অথই হে  দশ এিগেয় যাে । িবষয়িট িনেয় সরকার সমথক একজন খ ািতমান অথনীিতিবেদর সে
আমার ব ি গত আলাপ হেয়িছল। িতিন বলেলন, মধ িব  ণীর মা েষর সংখ া বাড়েছ- এটা অব ই
একিট ভােলা  সংবাদ;  িক  দখেত হেব,  এই বিৃ টা  িকভােব হল? এটা িক বধ উপাজেনর মাধ েম
হেয়েছ, নািক আিথক বৃ ায়েনর মাধ েম হেয়েছ? তার এই ব েব  যেথ  যিু  আেছ। কারণ, আমরা
কউই চাইব না অৈবধ উপােয় কউ রাতারািত িবে র পাহাড় গেড় তুলকু।

িক  বা বতা হে , আমােদর দেশ এক ণীর মা ষ রাজৈনিতক এবং অ া  মতা ব বহার কের
রাতারািত িবে র পাহাড় গেড় তলুেছ। সাধারণভােব যারা সততার সে  জীবনযাপন করেত চান; তারা
খুবই অসহায় অব ার মেধ  আেছন। একজন যিদ ইয়াবা ব বসা কের কািট টাকার মািলক হন, তাহেল
সটা কােনাভােবই আমােদর কারও কাম  হেত পাের না। বাংলােদশ উ  িজিডিপ বিৃ  অজন করেছ

এটা িঠক; িক  সই বিৃ  িকভােব অিজত হে , সটাও দখার িবষয় বেট। একজন িছনতাইকারী য অথ
আয় কের, তা কােলা টাকা িহেসেব িবেবিচত হেব। িক  সই কােলা টাকা যিদ নানাভােব পা র ি য়ার
মাধ েম অথনীিতর মলূ ােত চেল আেস; তাহেল তােক আর কােলা টাকা বলা যােব না। এভােব কােলা
টাকাও দেশর িজিডিপ বিৃ েত অবদান রাখেব। িক  আমরা িক সটা চাই? আমােদর দখেত হেব,

বিৃ  িকভােব অিজত হল এবং তা দেশর সাধারণ মা েষর কল ােণ কতটা অবদান রাখেত পারেছ।

এম এ খােলক : অথনীিতিবষয়ক কলাম লখক
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অ মিত ছাড়া ব বহার বআইিন।
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