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দশ চয্ােলে র মুেখামুিখ সরকার 
মাদক  িনয় ণ, পুিঁজবাজার চাঙা, u য়েনর ধারাবািহকতা র া, িনরাপদ খা , uপযু  মূে  কৃষেকর ফসল 
িবি র সুেযাগ, ধনী-দিরে র ƣবষ  াস, শাসিনক দুন িতেত লাগাম eবং আiেনর শাসন িত ার মা েম 
গণত েক সুসংহত করাসহ দশ চয্ােলে র মুেখামুিখ মতাসীন আoয়ামী লীগ সরকার। 

মাদক  িনয় ণ, পুিঁজবাজার চাঙা, u য়েনর ধারাবািহকতা র া, িনরাপদ খা , uপযু  মূে  কৃষেকর ফসল 
িবি র সুেযাগ, ধনী-দিরে র ƣবষ  াস, শাসিনক দুন িতেত লাগাম eবং আiেনর শাসন িত ার মা েম 
গণত েক সুসংহত করাসহ দশ চয্ােলে র মুেখামুিখ মতাসীন আoয়ামী লীগ সরকার। কূটনীিতক, রাজৈনিতক 
িবে ষক o সুশীল সমােজর িতিনিধেদর মেত, e চয্ােল গুেলা কায র্করভােব েমাকািবলা করেত পারেলi েশখ 
হািসনার েনতৃতব্াধীন বত র্মান সরকার তােদর তৃতীয় েময়ােদo সফল হেত পারেব। িবে ষকেদর ভা , জনগেণর 
িনরাপ া িবধান o সমােজর শৃ লা র ায় আiেনর শাসেনর িবক  েনi। বত র্মােন মতাসীন সরকাির দেলর 
েকu েকu aথ র্, েপিশশি  eবং রাজৈনিতক ভােবর কারেণ আiন িনেজর হােত তুেল িনে ন। িবিভ  দুন িতর 
মা েম সরকােরর ভাবমূিত র্ ন  করেছন। সমােজ e ƣবষে র কারেণ মানুেষর মানিবক মূ েবাধ কেম যাে । eেত 
মানুষ aসিহ  হেয় uঠেছ। aেনক ে ে  েদাষীেদর আiেনর আoতায় িনেয় আসা স ব হে  না। তারা 
মতাসীন দেলর েলবাস গােয় লািগেয় েদাষ কেরo পার েপেয় যাে ন। আoয়ামী লীগ, যুবলীগ o ছা লীেগর 

নােম েদেশর িবিভ  ােন চাঁদাবািজ, েট ারবািজ, স াস o খুেনাখুিন করেছ সুেযাগস ানী দুবৃ র্ রা। eগুেলােক 
আরo কেঠারভােব দমন করেত হেব। েদাষী ি  যত বড় শি শালীi েহাক না েকন, তােক আiেনর আoতায় 
িনেয় আসেত হেব। 
 
পাশাপািশ িনব র্াচন িনেয় সমােলাচনার ে াপেট মতাসীন সরকােরর জ  u য়েনর ধারাবািহকতা র ার িবক  
েনi। iিতমে  ঢাকায় েবশ িকছু াioভার o হািতরিঝেলর মেতা দৃি ন ন ক  বা বায়ন o প া েসতুর কাজ 
কাি ত পয র্ােয় eিগেয় িনেয় যাoয়ায় u য়েনর ে ে  সরকার েয িবশব্াসেযাগয্তা aজর্ন কেরেছ, eিট ধের রাখেত 
হেব। পাশাপািশ েমে ােরল, ঢাকা eিলেভেটড e ে সoেয়, রূপপুর পারমাণিবক িবদ্ুযৎ েক  o কণ র্ফুলী টােনল 
িনম র্াণসহ চলমান u য়ন যথাসমেয় েশষ করেত হেব। e ছাড়া কৃিষ, িশ , বািণজয্, িশ া o িচিকৎসা ে ে  
সরকােরর েনয়া বড় u য়ন ক  ত গিতেত বা বায়ন করাi হেব eখন সরকােরর জ  বড় চয্ােল । তেব 
রাজৈনিতক িবে ষকরা েকu েকu মেন কেরন, গণত  o u য়নেক পৃথকভােব েদখেল চলেব না। বরং সু ু 
সমনব্েয়র মা েম eকi সে  গণতাি ক ি য়া সুসংহত করেত হেব, u য়েনর গিতধারােক eিগেয় িনেত হেব। 
েস ে ে  সাধারণ মানুেষর সব্া য্, িশ া, িচিকৎসাসহ যাবতীয় েমৗিলক চািহদা পূরেণর পাশাপািশ আiেনর শাসন 
িত া করেত হেব।  

 
a িদেক ধনী-দিরে র ƣবষ  াস সরকােরর সামেন aেনক বড় চয্ােল  হেয় দাঁিড়েয়েছ। মািক র্ন যু রাে র 
eকিট গেবষণা সং া 'oেয়লথ eে ' তােদর সা িতক eক িতেবদেন uেল খ কেরেছ, িবেশব্র িবিভ  েদেশ 
aিত ধনীর সংখয্া বাড়েছ। আর e তািলকায় সবার oপের রেয়েছ বাংলােদশ। বাংলােদেশ aিত ধনীর সংখয্া 
বাড়েছ 28 শতাংশ হাের। e হার গেবষণাধীন 86িট েদেশর মে  সবার শীেষ র্। িবিভ  সূ  েথেক জানা েগেছ, 
বাংলােদেশ aিত ধনী মানুেষর সংখয্া বৃি র পাশাপািশ ম িব  o দির  মানুেষর আয় কমেছ। বাংলােদশ 



পিরসংখয্ান ব্ুযেরার eক পিরসংখয্ােন uেল খ করা হেয়েছ, 3121 েথেক 3127 সাল পয র্  েদেশর শীষ র্ ানীয় 6 
শতাংশ পিরবােরর আয় েবেড়েছ 68 শতাংশ। eকi সমেয় aিত দির  6 শতাংশ পিরবােরর আয় াস েপেয়েছ 
6৯ শতাংশ। aথ র্নীিতিবদরা জানান, 3135 সােলর মে  বাংলােদশ চূড়া ভােব u য়নশীল েদেশর তািলকায় uেঠ 
আসেব। eগুেলা েদেশর aথ র্ৈনিতক সাফে র চািবকািঠ। তেব েযেহতু সরকার aথ র্ৈনিতক aজর্েনর সুফল াি  
সবার জ  া তার িভি েত িনি ত করেত পােরিন; তাi ধনী-দিরে র বধান েবেড়i চেলেছ। aথ র্নীিতিবদরা 
e সংকট সৃি র জ  রা ীয় a ব াপনােক দায়ী কের বেলেছন, সমােজ যখন ায়-a ােয়র েকােনা বধান 
থােক না, দুন িত আর aসৎ প াi aথ র্ আেয়র ধান হািতয়ার হেয় দাঁড়ায়; তখন সামািজক o aথ র্ৈনিতক ƣবষ  
বাড়েত থােক। সমােজর েতয্কিট মানুষ যিদ সৎভােব uপাজর্ন কের, তাহেল aথ র্ৈনিতক ƣবষ  কট আকার 
ধারণ করেত পাের না। e সে  িবশব্িব ালয় ম ির কিমশেনর সােবক েচয়ার ান iেমিরটাস a াপক ড. e েক 
আজাদ েচৗধুরী বেলন, 'আমরা শহেরর মানুষ েযভােব eিগেয় যাি  াি ক জনেগা ী ততটা পারেছ না। সুসম 
u য়েন e ƣবষ  দূর করেত হেব।' 
 
eিদেক িবিভ  মাদক , িবেশষ কের iয়াবা পাচার েরাধ সরকােরর দশ চয্ােলে র a তম ধান চয্ােল  হেয় 
দাঁিড়েয়েছ। যিদo মাদেকর ভয়াবহতা েরােধ গত বছেরর 5 েম েথেক েদশ াপী সাঁড়ািশ aিভযান চািলেয়o e 
ে ে  েমােটi সফল হেত পােরিন। বরং aিভযান শুরুর eক বছেরর মাথায় eেস েদখা েগেছ, মাদেকর আমদািন 
o েকনােবচা কেমিন, বরং েদশ াপী তা আেরা েবেড়েছ। aথচ ঢাকেঢাল িপিটেয় সাঁড়ািশ aিভযান শুরুর পর 213 
জন iয়াবা গডফাদােরর আ সমপ র্ণ eবং কিথত ব কযুে  ায় চারশ মাদক বসায়ী িনহত হoয়ার পর aেনেক 
ধের িনেয়িছল, েদেশ মাদেকর পাচার o েকনােবচা aেনকাংেশi কেম যােব। aিভযােন স ৃ  সূ গুেলা বলেছ, 
মাদক িতেরােধ 'সব র্া ক যু ' েঘাষণা করা হেলo ei aিভযােনর াপাের শুরু েথেক সব মহল আ িরক িছল 
না। আবার aিভযান িনেয় বািহনীগুেলার েভতের েকােনা সমনব্য়o েনi। eছাড়া মতাসীন রাজৈনিতক দেলর 
দাপুেট েনতা eবং আiনশৃ লা র াকারী বািহনীর eকে িণর aসাধু কম র্কত র্ার মাদক বসার সে  স ৃ তার 
কারেণ aিভযান চািলেয় মাদক িনয় ণ করার স াবনা aেনকটাi ীণ। 
 
স ত, পুিলশ o মাদক  িনয় ণ aিধদ েরর িহসােব, aিভযান শুরুর পর eক বছের িবিভ  সং ার aিভযােন 

6 েকািট 25 লাখ iয়াবা বিড় eবং 21 মণ েহেরাiন u ার হেয়েছ, যা আেগর বছরগুেলার তুলনায় aেনক েবিশ। 
eর আেগ েকােনা বছরi 5 েকািটর েবিশ iয়াবা বিড় u ার হয়িন। সুি ম েকােট র্র আiনজীবী শাহদীন মািলক 
মেন কেরন, সরকার েয প ায় মাদক িনমূ র্ল করেত চাiেছ েসটা েকােনা কােজ আসেছ না। eক বছেরর 
পিরসংখয্ান তার বড় মাণ। e ধরেনর aিভযান a াহত থাকেল সরকাির িত ানগুেলার oপর েথেক মানুেষর 
আ া হািরেয় যােব, িত ানগুেলাo েভেঙ পড়েব। আর eেত েকােনা সুফলo আসেব না। eিদেক েশয়ারবাজাের 
a াহত দরপতন েঠকােনা সরকােরর সামেন eখন বড় চয্ােল  হেয় দাঁিড়েয়েছ। যিদo e সংকট কাটােত eরi 
মে  নানা ধরেনর তৎপরতা চালােনা শুরু করা হেয়েছ। uে াগ েনয়া হেয়েছ বড় o ািত ািনক 
িবিনেয়াগকারীেদর সি য় করার। তেব েকােনা িকছুেতi তারা eিগেয় আসেছ না। aথ র্ সংকেটর কারেণ তারা 
বাজাের সি য় হেত পারেছ না। ফেল বাজারo পারেছ না ঘুের দাঁড়ােত। সব িমিলেয় েদেশর পুিঁজ বাজার eখন 
মৃত ায়। পুিঁজ হািরেয়  িবিনেয়াগকারীেদo ে াভ iিতমে  িবে ােভ রূপ িনেয়েছ।  
 
aথ র্নীিতিবদরা বলেছন, বাজাের মূল সম া িবিনেয়াগকারীেদর আ ার সংকট। ei সংকট কাটােত uে াগ িনেত 
হেব। তােদর মেত, কৃি মভােব সােপাট র্ িদেয় বাজার েবিশিদন ধের রাখা যােব না। eেত সব সময়i eকিট 
সুেযাগস ানী েগা ী লাভবান হয়।  ত াবধায়ক সরকােরর সােবক aথ র্ uপেদ া ড. e িব িম র্া আিজজুল iসলাম 
বেলন, েশয়ারবাজােরর মূল সম া িবিনেয়াগকারীেদর আ ার সংকট। e সংকট কাটােত পদে প িনেত হেব। 
িবেশষ কের aভয্ রীণ সুশাসন িত া করা জরুির। eে ে  eর আেগ কারসািজর সে  জিড়ত যােদর নাম 



eেসেছ, তােদর সুিনিদ র্ ভােব িচি ত কের িবচােরর আoতায় আনেত হেব। aথ র্াৎ িবিনেয়াগকারীেদর িন য়তা 
িদেত হেব, েকu কারসািজর মা েম তােদর পুিঁজ হািতেয় িনেল িবচার হেব। পাশাপািশ বাজাের ভােলা েকা ািন 
তািলকাভু  করার েচ া করেত হেব। eিদেক িনরাপদ খা  িনি তকরেণ সরকার েদশ াপী েভজালিবেরাধী 
aিভযান েজারদার করেলo তােত e সংকট কােটিন। বরং েভজালকারী িসি েকট e িনেয় শাসনেক পা া 
চয্ােল  ছুেড় িদেয়েছ। েদশজুেড় চলমান েভজালিবেরাধী aিভযােনর মে o রা ার খাবার েথেক া  েকা ািনর 
ােকটজাত প - সব িকছুেতi নানারকম িতকর েকিমকয্াল েমশােনা হে । মাছ, মাংস, দুধ, সবিজ, েতল 

সবিকছুেতi মরণঘাতী িবিভ  uপাদােনর aি তব্ িমলেছ। খাে  েভজােলর ei সীমানা eখন আর খা পে  
সীিমত েনi, eিট জীবন র াকারী oষুধ, াথলিজকয্াল ােবo সং িমত হেয়েছ; যার কারেণ ম িব সহ 
সাধারণ মানুষ যা আয় কের, তার িসংহভাগi eখন িচিকৎসা o oষুধ িকনেতi য় হে । 
 
কৃিষ ধান বাংলােদেশ uপযু  মূে  কৃষেকর ফসল িবি র সুেযাগ সৃি  সবেচেয় জরুির হেলo দীঘ র্িদেনo e 
াপাের কায র্কর েকােনা uে াগ েনয়া হয়িন। েয কারেণ িবিভ  সময় ধানসহ a া  খা পে র বা ার 

uৎপাদেনর পরo কৃষেকর মুেখ হািস েফােটিন। বরাবরi ম সব্তব্েভাগী পাiকার, দালাল, মজুদদার eবং 
মতাসীন দেলর েনতারা কৃষেকর া  সুিবধা হািতেয় িনেয় িনেজেদর পেকট ভেরেছ। আর e aিনয়ম েঠকােত 

সংি  শাসন বরাবরi থ র্ হেয়েছ। কৃিষ o কৃষকেক েক  কের িতিট বড় রাজৈনিতক দেলর কৃষক সংগঠন 
থাকেলo রাজনীিতর মূলধারা েথেক তােদর সব্াথ র্ eক াে  েঠেল েদয়া হেয়েছ। েদেশ কৃষকেদর জ  সুসংগিঠত 
েকােনা বাজার ব াপনা eখেনা গেড় oেঠিন। কৃষক সব্ত ভােব তােদর প  িবপণন করেত পারেছ না। eেত 
েতয্কেকi আলাদাভােব বাজার খুজঁেত হে , বাজাের েসসব প  িনেজেদরi পিরবহন কের িনেয় েযেত হে , 

িনেজেদরi িবি র জ  েচ া করেত হে  o িবি র পর টাকা পাoয়ার জ  ধরনা িদেত হে ।  
 
eিদেক েরািহ া সম া সমাধান, াংক ব ায় সুশাসন, মানবািধকার িত া o শাসিনক দুন িত েরােধ সরকার 
সেব র্া  তৎপরতা চালােলo eসব iস্ুযেত eখেনা কাি ত সাফ  ধরা েদয়িন। তেব সরকােরর নীিত-
িনধ র্ারকেদর দািব, মতাসীন সরকার জি  দমেনর iস্ুযিট চয্ােল  িহেসেব িনেয় তােত সফল হেয়েছ। eছাড়া 
নানা িতব কতার মুেখ যু াপরাধীেদর িবচার স  eবং তােদর সাজা কায র্কের aভূতপূব র্ সাফ  েদিখেয়েছ। 
তাi চলমান সমেয় সরকােরর সামেন েয দশ চয্ােল  রেয়েছ তা েমাকােবলাo আoয়ামী লীগ সরকার সফল হেব 
বেল আশাবাদী তারা। 

 


