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ভাবেত অবাক লােগ বাংলােদেশর জনসং া বেড় যখন ১৮ কা  হেত যাে  এবং িশ -কারখানা ও বসতবািড়র 
চািহদার কােছ যখন অনবরত িষজিম কমেছ, ত ও িকভােব বাংলােদশ িনজ উৎপাদন থেক এই জনসং ার 
খাে র জাগান িদে । এটা যেকােনা িবেদিশর কােছও আ েযর াপার। তারা িহসাব মলােত পাের না, কী 
কের বাংলােদশ িনেজেদর খা শ  আজও উৎপাদন কের চেলেছ, কী কের এমন এক িবশাল জনসং ােক 
খাওয়াে , যােদর সে  যাগ হে  িতবছর আেরা ৩৫ লাখ ন ন খ। িবষয়  িবে র জ  িব েয়র িবষয় না 
হেলও িচ া কের দখার িবষয়। আমার মেতা লােকর কােছ আ যেবাধটা আেরা বিশ কের অ ত হয়, যখন 
পি কায় পিড় ষক ধােনর া   পাে  না। কউ কউ এ-ও বলেছ, চাল আমদািন এেকবােরই িনেষধ করা 
হাক, িষ অথনীিতেক আেরা সমথন দওয়ার জ  সরকার ক ক ধান-চােলর সং হ  আেরা বািড়েয় দওয়া 
হাক। তােদর এই দািবেত অথনীিত আেছ। বিশ ে  িকেন হেলও আমােদর িষ উৎপাদন ব ােক সচল 

রাখেত হেব। আজেক যিদ বাংলােদশ বড় আকােরর খা  ঘাটিতেত পেড়, তাহেল অ  দশ বাজনা বাজােব। 
তারা বলেত  করেব াবাল চািহদা বেড় গেছ, তাই চাল-গেমর ও টন িত ১০০ ডলার বেড় গেছ। 
িবে র চাল-গম িবে তারা বাংলােদেশর চািহদার িত তী   নজর রােখ, যার মাণ আমরা অতীেত অেনকবার 
পেয়িছ। তাই বলিছলাম, ই পয়সা বিশ িদেত হেল ষকেদর িদন, যারা ত অেথ অেনক বড় িক  এই 

অথনীিতেক িদে । িক  বা বতা হেলা, কাথায় যন একটা অনীহা আেছ এ ে । আমরা িশ ার নােম অেনক 
বিশ অথ য় করিছ, য অেথর অথৈনিতক বহার িনেয় অেনক  আেছ। েল আেসন না এমন িশ কেদর 

আমরা মােসর পর মাস বতন িদেয় চেলিছ, সখােন আমরা িহসাবটা িনেত যন নারাজ। বাংলােদশ যিদ বছের 
ত অেথ ৭-৮ শতাংশ ি  অজন করেত পাের সটাও হেব একটা আ েযর িবষয়। ৭-৮ শতাংশ ি  অজন 

করা একটানা ১০ বছর এটাও একটা অজন, যটা আেগ অেনেক িব ােস িনেত পােরিন। বাংলােদেশর অথনীিতেত 
 উপাদান চািলকাশি  িহেসেব কাজ করেছ। স  হেলা ায় ৮০ লাখ বাংলােদিশর িবেদেশ অব ান, যারা 
 াংিকং চ ােনল িদেয় বছের ১৬ িবিলয়ন ডলার পা েয় এ দেশর অথনীিতেক িস  রেখেছ। আজেক য 



ামগে  কনাকাটার একটা  জৗ স ল  করা যায়, তা এেদরই ক ক রিম া  নােমর বেদিশক আয় 
পাঠােনার কারেণ। অ  উপাদানটা হেলা, আমােদর র ািনেত অ াহত ি , যা আজেক বাংলােদশেক বছের ৪০ 
িবিলয়ন ডলার এেন িদে । এই  উপাদােনর ওপর ভর কের অথনীিত যখােন যাওয়ার সখােন চেল গেছ বেল 
অেনেকই মেন কের। এেদর কথা হেলা বাংলােদশ যিদ র ািনেত বিচ  না আনেত পাের, তাহেল  একক 
পে র ওপর িনভর কের আর বিশ র এেগােত পারেব না। আর সই একক প  হেলা রিডেমড গােম  
বা  RMG। িব বাজাের RMG চািহদার একটা সীমা আেছ, িবেশষ কের ভ া  চইেনর Low-end 
মােকেট। বাংলােদেশর RMG খােতর র ািনর মে  উ  মােনর বা  High-End Value-এর িহসসা 
বড়েজার ১০ শতাংশ। িন  ে র RMG-এর অ িবধা হেলা, এ েলার চািহদা আয় ি র সে  আ পািতক 
হাের বােড় না। ফেল অিত ধনীেদর জ  বাংলােদশ এই খােত তমন িক ই র ািন কের না। এবং এেত 
বাংলােদশ ডা িত মািজনও কম পাে । বাংলােদশ বিশ মােনর পাশােকর ে  া  তির করেত 

থ হেয়েছ। আর বাংলােদশ য মােনর  RMG র ািন করেছ, সই মােনর র ািনর ে  এরই মে  অেনক 
িতেযাগী বর হেয় গেছ। র ািনর ে  বাংলােদেশর অজন নজর কাড়ার মেতা নয়। আমরা এ ে  একক 

পে র ওপর িনভর কের ধীের এিগেয়িছ। অ  আমােদর র ািন সাফ  অিত নগ । ব িদন থেক আমরা 
ি তীয়- তীয় পে র র ািনর কথা েন আসিছ। িক  সাফ  তমন নই। আমােদর চামড়ার প  ি তীয় ন েরর 
র ািন আইেটম হেত পারত িক  হয়িন। িষজাত পে র র ািনর ে  অেনক স াবনা আেছ। িক  স জ  

িষপে র য া াডাইেজশেনর  েয়াজন িছল সটা হয়িন। এ ে  ভ া  অ ািডশেনর  (value 
addition) জ  য িঁজর িবিনেয়াগ করা দরকার িছল, তা হয়িন। হয়িন বেল ণ ল পযােয় যারা িষপ  
উৎপাদন করেছ তারা টাও পাে  না। আশা কির সরকার িষেত বড় িঁজর িবিনেয়ােগর েয়াজনীতার কথা 
িবেবচনায়  নেব। ভারত  ণালংকার র ািন কের বছের ৪৫ িবিলয়ন ডলােরর। িক  এ ে  আমােদর অজন 
কী? । আজও আমরা েণর বাজারেক িক  ছাট দাকািনর ওপর ছেড় িদেয় রেখিছ, যারা েণর জাগান 
পায় চারাচালােনর উৎস থেক। এেত সরকারও া  পাে  না। এবং বাংলােদশও র ািনেযা  একটা অলংকার 
িশ  গেড় লেত পােরিন। বতমােন ণ এবং অলংকােরর বসা যভােব চলেছ তােত জনগণ যমন িবক  
স দ ধারেণর িবধা থেক বি ত হে , অ িদেক এক রকেমর অ কােরর বসা হওয়ার কারেণ সরকারও 
রাজ  পাে  না। 

এই বসােক বড় ও  করার লে  সরকার এক বছর আেগ ণনীিত  (Gold policy) হণ কেরেছ। এই 
নীিতেত িনিদ  াংেকর মা েম অিত সামা  া  িদেয় লাইেস ধারী বসায়ীরা ণ আমদািন করেত 
পারেবন। বাংলােদশ াংক ওই লে  স িত লাইেস  দওয়ার জ  দরখা ও আ ান কেরেছ। আমরা এখেনা 
জািন না, এই দরখাে  কমন সাড়া পেড়েছ। তেব এই িশ েক র ািনেযা  করেত হেল  পদে প িনেত হেব। 
এক. বড় িঁজেক এই বসায় নামার েযাগ কের দেব। ই. স দ িহেসেব ণেক ধারণ করার অ মিত িদেত 
হেব। ণেক হেত হেব ধনী লাকেদর পাটফিলও ােনজেমে  অ তম বান স দ, যা বতমােন িনিষ  
এবং অ পি ত। একটা র ািন খী ণালংকার িশ  গেড় লেত হেল বতমােনর েণর দাকানদারেদর ওপর 
িনভর করেল চলেব না। বরং একটা বিধ  ণালংকার িশ  িহেসেব গেড় ওঠার পেথ তারা বড় বাধা হেয় 
দ ড়ােত পাের। এই িশে র র ািন স াবনা আেছ। সরকারেকই উে াগ িনেত হেব—পেদ পেদ এই িশ  যােত 
নীিত-সহায়তা পায় তা দখার। ও ধিশে র র ািনর স াবনা আেছ। তেব িবেদেশ এই র ািনপ  অেনক পরী ার 
মা েম যেত হয়, স জ  এই িশ  থেক আমরা র ািন আয় পেলও এত বিশ িক  আশা করা ক হেব না। 
বাংলােদশ িস া  নওয়ার ে  অেনক বিশ ইত ত কের বেল য েযাগ য়াের এেস কড়া নাড়ায়, সটাও 
হারায়। উদাহরণ হেলা সানািদয়ার গভীর স ব র। চীন আমােদর থেক কােনা ি ন িসগ াল না পেয় 
িময়ানমােরর রাখাইেন িগেয় সই ব র তির করেছ। যথাসমেয় িস া  না দওয়ার ফল কী হেলা? মেন রাখেত 



হেব, অ রা অনাগতকাল পয  আমােদর িস াে র িদেক চেয় বেস থাকেব না। বাংলােদেশর অ  থতা হেলা, 
বাংলােদশ আজতক অ  কােনা দেশর সে  বা  SAARC-এর বাইের িগেয় অ  কােনা বড় অথৈনিতক 
জােটর সে   বািণজ  ি  বা  FTA সই করেত পােরিন। বাংলােদশ িবিভ  দশ থেক য বািণজ  িবধা 

পাে , তা  WTO (World Trade Organization)-এর অধীেন া  িবধার মা েম। রাে র 
বাজার হেলা আমােদর জ  ি তীয় হ ম র ািন বাজার; িক  সই বাজাের আমরা গেড় ১৫ শতাংশ া  িদেয় 
প  র ািন করিছ। আর সই একই বাজাের আমােদর িতেযাগী িভেয়তনাম ০—৫ শতাংশ া  িদেয় একই 
প  র ািন করেছ। রা  বাংলােদেশর জ   GSP িবধা ত াহার কের িনেলও ভারেতর জ  সই GSP 

িবধা এখেনা বহাল আেছ, য িবধার অধীেন ভারত বছের ৫৫ িবিলয়ন ডলােরর প  র ািন কের। থাই া   
পযটনিশ  থেকই বছের ৫৫ িবিলয়ন ডলার অজন কের। আর এ ে  আমােদর অজন কত? তেব পযটেন 
বাংলােদশ ভােলা করেব—এটা আশা করা যায় না। য ে  বাংলােদেশর স াবনা বিশ, সসব  িনেয় 
বাংলােদশেক এিগেয় যেত হেব। বাংলােদশ লনা লকভােব অেনক কম বেদিশক িবিনেয়াগ পাে । এরও ল 
কারণ বাংলােদেশর অথনীিতর িবি তা। র ািনর েযাগ না থাকেল  বাংলােদেশর বাজাের প  সবার জ  
বড় অে র বেদিশক িবিনেয়াগ এই অথনীিতেত আসেব না। আর আমরা কন অ  দেশ র ািন প  িনেয় 
অবােধ েবশ করার িবধা পাি  না, স  তা িনেজেকই করা উিচত। অ  দশ যখােন ডজেন 
ডজেন  FTA (Free Trade Agreements) সই করেছ, সখােন আমরা এখেনা অ য়ন বা ািড 
পযােয় আিছ। আমােদর ি া হেলা অ ক দেশর সে  FTA সই হেল পােছ আমােদর রাজ  আয় কেম যায় 
িক না! এই ভাবনা যিদ সত  হেতা, তাহেল িবে  এত সং ায়  FTA সই হেতা না। মেন রাখেত হেব, 
িব বািণজ  আজেক আবিতত হে  িবিভ  বািণিজ ক ি র মা েম গেড় ওঠা অথনীিত বা অথৈনিতক 
অ ল েলার মে । আমরা এ ে  অেনক সময়ে পণ কের ফেলিছ। আশা কির এ ে  অচলাব ার অবসান 
হেব। 

সা িতক বছর েলােত সরকার িনজ তহিবল থেক অবকাঠােমা তিরর ে  বড় অে র অথ িবিনেয়াগ 
করেছ। িক  এ েলা থেক অথ ফরত পাওয়ার কােনা িদকিনেদশনা আেছ বেল মেন হয় না। সরকাির অেথর 
যিদ অথৈনিতক  আদায় করেত হয়, তাহেল ওই সব াপনােক লাভ- লাকসােনর ি ভি  থেক দখেত 
হেব। চার লেনর রা া তির হেলা, িক  পিরবহন মািলকরা সসব রা া িবনা ে  বহার করার েযাগ পল। 
তাহেল এসব ে  অেথর অথৈনিতক বহােরর িবষয়  কী হেলা? ফল হে  এই য যারা এ েলােক িবনা ে  

বহার করেছ, তারা অিত বহার করেছ, অ িদেক ন ন  কের নিনমােণর জ  সরকােরর তহিবেলর ঘাটিত 
বাড়েব। সরকারেক ঝেত হেব, তগিতর রা া তির কের যিদ সািভস চাজ আদায় না করা হয়, তাহেল সরকার 
ন ন অবকাঠােমা িনমােণর জ  অথ পােব না। কােনা কােনা অবকাঠােমার অথায়েনর জ  িঁজবাজােরর 
সহায়তাও নওয়া যেত পাের। িক  েঝর অভােবর দ ন সরকার এই খী না হেয় াংক থেক ঋণ িনেয় 
অবকাঠােমার বড় েজ েলা বা বায়ন করেছ। যসব রা া-ি জ-ব র সরকাির অথায়েন তির হে  
ওই েলােক িঁজবাজাের এেন জনগেণর মািলকানায় দওয়া যেত পাের। অ  দশ তােদর শত শত কা  টাকার 
অবকাঠােমা তির কেরেছ জনগণ থেক অথ িনেয়ই। আর জনগণ থেক অথ নওয়ার ভােলা উপায় হেলা, ওই সব 
অবকাঠােমােক শয়ারবাজােরর মা েম জনগেণর কােছ িবি  করা। 

লখক : অ াপক, ঢাকা িব িব ালয় 

 


