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অন্তর্ভকু্তিমূলক প্রবৃক্তির মাধ্যমম টেকসই উন্নয়ন 

ড. এম এম আকাশ 

এক সপ্তাহ আমে ঢাকা ক্তিশ্বক্তিদ্যালময় অথনতুনক্ত ক েমিা া যুরোমরা অ অথননু ক্ত  ক্তিভামের ট ৌথন উমদ্যামে ‘Inclusive growth for 

sustainable Development’ ক্তশমরানামম দুই ক্তিনব্যাপ  একটি আন্তর্াুক্ত ক টসক্তমনার অনুক্তি  হময় টেল। অ  ম  ১৯৭৪ 

সামল ‘সমার্ াক্তিক কাঠামমার টভ মর টথনমক িাংলামিমশর অথনতুনক্ত ক উন্নয়ন’ ক্তিাময় এ ধরমনর একটি আন্তর্াুক্ত ক টসক্তমনার 

International Economic Association, ক্তিআইক্তডএস অ ঢাকা ক্তিশ্বক্তিদ্যালময়র অথননু ক্ত  ক্তিভাে ট ৌথনভামি সম্পন্ন 

কমরক্তিল।  খন অিশ্য রামের ক াুরা ক্তনমর্মির সিজু্ঞ ভািম ন না। যুরক্তির্ ি মির ভূক্তমকাঅ  খন অ খাক্তন চাটুকাক্তর ামূলক ক্তিল না।  মি 

সুমখর ক্তিায় এই ট , টসক্তমনামর রামের ন ক্ত ক্তনধাুরমকরাঅ এমসক্তিমলন এিং কথনাঅ িমলমিন। উমবাধন  অক্তধমিশমন প্রধান অক্ত ক্তথন ক্তহমসমি 

এমসক্তিমলন পক্তরকল্পনামি  আিদুল মান্নান সামহি। ক্ত ক্তন ক্তনমর্র িিৃ ার পরই চমল  ানক্তন, উপক্তি  টথনমক মূল িিব্য শুমনমিন এিং 

পরি ী সমময় পক্তিকায় এ সম্পমক ু ার ক্তকছুো ইক্ত িাচক প্রক্ত ক্তিয়া প্রকাক্তশ  হময়মি। 

এিামরর এই টসক্তমনামরর প্রথনম সংেঠি  অক্তধমিশমনর ক্তিায় ক্তিল ‘িাক্তরদ্র্ো এিং বিাম্য’। দুই ক্তিনব্যাপ  এই টসক্তমনামরর মূল িিব্যটি 

(Keynote Speech) উপিাপন কমরক্তিমলন আন্তর্াুক্ত ক খ্যাক্ত সম্পন্ন অথননু ক্ত ক্তিি, আলস্টার ক্তিশ্বক্তিদ্যালময়র অধ্যাপক এস আর 

অসমান । এই প্রথনম সংেঠি  টসশমন সভাপক্ত ত্ব কমরমিন িাংলামিমশর অন্য ম অথননু ক্ত ক্তিি অধ্যাপক অয়াক্তহি উক্তিন মাহমুি। 

প্যামনক্তলস্ট আমলাচক ক্তিমলন িাংলামিশ ব্যাংমকর প্রািন েভনরু ড. আক্ত উর রহমান এিং আক্তম। এিাড়া উি টসক্তমনামর টিক্তশ-ক্তিমিক্তশ 

ক্তমক্তলময় টমাে ৩০টি টপপার ১৫টি টসশমন উত্থাক্তপ  অ আমলাক্তচ  হয়।  মি অসমান র টপপারোই ক্তিল দুই ক্তিনব্যাপ  এই টসক্তমনামরর প্রথনম 

ক্তিমনর প্রথনম সিমচময় আকা ু য় টপপার। এটি শুনম  অধ্যাপক টরহমান টসািহান, ফরাসউি নসহ অমনক মান্যেণ্য টলাকঅ টসক্তিন 

টসক্তমনামর এমস উপক্তি  হময়ক্তিমলন। 

অধ্যাপক অসমান র িিব্যটি ক্তিল  মথনষ্ট ভারসাম্যপূ ।ু আর্কাল সিিু িাংলামিমশর উন্নয়ন ক্তনময় ট ভামি উচ্ছ্বক্তস  আঅয়ার্ ট ালা হয়, ড. 

অসমান    ো উচ্ছ্বক্তস  ক্তিমলন না। ধ রলময় ক্তকন্তু দৃঢ় ার সমে ক্ত ক্তন  ঁর িিব্য িমল টেমিন।  ক্তিঅ সময়স মার কারম  পুমরা প্রিমের 

িিব্য উত্থাপন সম্ভি হয়ক্তন। িাংলামিমশর আথনসুামাক্তর্ক উন্নয়মন ক্তিস্ময়কর অর্নুগুমলা স্ব কার কমর ক্তনময়ই ক্ত ক্তন মমনাম াে ক্তিময়ক্তিমলন 

দুটি সাম্প্রক্ত ক গুরুত্বপূ  ুউন্নয়ন স মািি ার ক্তিমক। প্রথনমটি হমে ২০১০ টথনমক ২০১৬—এই িয় িিমর িাক্তরমদ্র্োর হার ৩১.৫ শ াংশ টথনমক 

টনমম হময়মি ২৪.২ শ াংশ। অথনাুত্, প্রক্ত িির ১.২ শ াংশ পময়ন্ট হামর িাক্তরমদ্র্োর হার কমমমি। ক্তকন্তু ২০০০ টথনমক ২০১০ ক্তিে  ১০ িিমর 

িাক্তরমদ্র্োর হার কমমক্তিল ৪৮.৯ শ াংশ টথনমক ৩১.৫ শ াংশ। অথনাুত্, প্রক্ত িির েমড় ১.৭ শ াংশ পময়ন্ট হামর।  াই অধ্যাপক অসমান  প্রশ্ন 

তুমলক্তিমলন, িাক্তরমদ্র্োর হার এই টশা িয় িিমর কমমলঅ  া কমমমি অক্তধক র শ্লথনেক্ত ম । ক্তকন্তু টকন এই শ্লথন া? চরম িাক্তরমদ্র্োর হামরর 

টেমিঅ অনুরূপ ঘেনা আরঅ   ব্র হামর ঘমেমি। টসখামন টশা িয় িির িাক্তরমদ্র্োর হার কমমমি মাি ০.৮ শ াংশ পময়ন্ট হামর, অথনচ ২০০০ 

টথনমক ২০১০ কালপমি ুঅথনাুত্, আমের িশমক চরম িাক্তরদ্র্ো হার কমমক্তিল ক্তবগু  দ্রু  র হামর,  থনা ১.৬৭ শ াংশ পময়ন্ট হামর। 

সু রাং সম্প্রক্ত  চরম িাক্তরমদ্র্োর হারঅ শ্লথন হামর কমমি। অসমান র এই আক্তিষ্কামরর (Finding) ক্তভক্তি হমে ২০১৬ সামলর খানা আয়-

ব্যয় র্ক্তরপলব্ধ  থ্যািক্তল,  া এখমনা র্নসমমে প্রকাশ করা হয়ক্তন।  মি পক্তরকল্পনা কক্তমশমনর একটি কার্ করম  ক্তেময় অসমান  এই 

 থ্যািক্তল হাম  টপময়ক্তিমলন। এ-সংিান্ত  ঁর কার্টি প্রথনম প্রকাক্তশ  হয় ক্তিক্তডএস র্ানাুমল। এখন  া ‘পািক্তলক টডামমমনঅ’ (Public 

Domain) প্রকাক্তশ  হমলা।  

ক্তব  য় ট  গুরুত্বপূ  ু ক্তিায়টি এস আর অসমান   ঁর িিমব্য তুমল ধমরন,  া হমে িাংলামিমশ িমিধমুান আয়-বিাম্য। ২০১৬ সামলর 

সিমুশা  থ্য টথনমকঅ টিখা  ামে ট  ২০১০ টথনমক ২০১৬—এই সাম্প্রক্ত ক টশা িয় িিমর িাংলামিমশর আয়-বিামম্যঅ ক্তেক্তন সূচকটি 

অক্তধক দ্রু  হামর টিমড়মি। ২০০০ টথনমক ২০১০—এই িশমক আয়-বিামম্যর ক্তেক্তন সূচক ০.৪৫ টথনমক সামান্য টিমড় হময়ক্তিল ০.৪৬। ক্তকন্তু 

২০১০ টথনমক ২০১৬—মাি এই িয় িিমর িাংলামিমশ আয়-বিামম্যর ক্তেক্তন সূচক ০.৪৬ টথনমক টিমড় হময়মি ০.৪৮। সু রাং টিখা  ামে, 

সম্প্রক্ত  িাংলামিমশ িাক্তরদ্র্ো হ্রামসর হার ট মন শ্লথন হমে, ট মক্তন র্া  য় প াুময় আয়-বিাম্য বৃক্তির হার দ্রু  র হমে। অসমান র প্রিি  থ্য 

টথনমক আমরা এোঅ টপময়ক্তি ট  ২০১৬ সামল গ্রামাঞ্চমল আয়-বিামম্যর ক্তেক্তন সূচক ক্তিল ০.৪৫ আর শহরাঞ্চমল টসই সূচক ক্তিল ০.৫০। 

২০১৯-এ এই উভয় সূচকই আমরা বৃক্তি টপময়মি িমল অক্তধকাংশ অথননু ক্ত ক্তিমির ধার া। 

এো সুক্তিক্তি  ট  ট সি টিমশ আয়-বিামম্যর ক্তেক্তন সূচক ০.৫০ প াুময়র মািায় টপৌঁমি  ায়, টসসি টিশমক ি মুামন অথননু ক্ত ক্তিমিরা ‘মধ্যম 

আময়র ফঁমি আেমক পড়া’ (Middle Income Trap) এিং ক্তিপজ্জনক আয়-বিামম্যর টিশ ক্তহমসমি ক্তচক্তি  কমর থনামকন। প্রশ্ন 

হমে, িাংলামিশ ট ভামি সম্প্রক্ত  উন্ন  হমে,  াম  ক্তক িাংলামিশ টস রকম একটি ফঁমিই পা ক্তিম   ামে? টকউ িলম  পামরন, এ রকম 

িমিধমুান আয়-বিাম্য ক্তনময় িাংলামিশ আমিৌ টকামনা টেকসই উন্নয়ন সাধমন সেম হমি না। 



সু রাং আমরা টিখম  পাক্তে, অধ্যাপক অসমান  উন্নয়মনর  হইহই-রইরই ডামামডামলর মমধ্য টথনমকঅ দুটি গুরুত্বপূ  ুস মািি ার কথনা এই 

টসক্তমনামর টপশ করমলন। অিশ্য পক্তরকল্পনা কক্তমশমনর সপ্তম পঞ্চিাক্তাকু পক্তরকল্পনার ব্যাক গ্রাউন্ড টপপামর অসমাক্তন কর্তকু সরকামরর কামি 

এসি  থ্য আমেই পক্তরমিক্তশ  হময়ক্তিল। 

এই টপপামর টিখামনা হময়মি, ২০১০ সামলর পর অিে শ্রক্তমমকর প্রকৃ  মজুক্তরঅ হ্রাস টপময়মি! অসমান র প্রিমে ১ নম্বর ক্তচমি ট  গ্রাফ 

টিঅয়া আমি,  া টথনমক আমরা টিখম  পাই ট  ১৯৯৯-২০০০  সামল অিে শ্রক্তমমকর প্রকৃ  মজুক্তরর সূচক ক্তিল ৮৫, ২০১০ সাল প নু্ত টিখা 

 ামে ট   া কম-টিক্তশ টিমড় হময়ক্তিল প্রায় ১০০, ক্তকন্তু টসই সূচক আিার টনমম ২০১৫-১৬ সামল হময়মি ৯৫, অথনাুত্ ঐ িয় িিমর সমামর্ 

অিে মজুরমির প্রকৃ  মজুক্তর ৫ শ াংশ হ্রাস টপময়মি। অধ্যাপক অসমান   ঁর টপপামর ক্তলমখমিন— ‘অিে শ্রক্তমমকর প্রকৃ  মজুক্তরর এই 

প্রি  া িক্তরদ্র্ মানুমার র্ িনমামনর চরম অ আমপক্তেক অিনক্ত র একটি ক্তনভরুম াগ্য ক্তনিশনু। কার  িক্তরদ্র্ মানুমার র্ ক্তিকা প্রধান  

অক্তর্ ু হয় শ্রমশক্তি ক্তিক্তির মাধ্যমম।’ 

 াহমল টিখা  ামে, সমামর্  ারা ধন-সম্পমির মাক্তলক নয় এিং টলখাপড়াঅ ট মন একো কমরক্তন, টসইসি অিে শ্রক্তমমকর র্ িন  াপন 

িমশ আরঅ ক্তনমচ টনমম  ামে। অন্ত  ২০১০ টথনমক ২০১৬—এই কালপমি ুঘেনাো এরকমই ঘমেমি। 

অসমান র টপপামর প্রিি আয়-বিামম্যর ক্তিায়টি আরঅ ক্তিস্তৃ  ক্তিমশ্লাম র অমপো রামখ। অসমান  টিখামেন, ক্তনম্ন আময়র ৪০ শ াংশ 

মানুমার কামি ১৯৮৫-৮৬ সামল সারামিমশর টমাে আময়র মাি ১৮ শ াংশ টপৌঁিা । ক্তকন্তু ২০১৬ সামল এমস টপৌঁমিমি আমরা কম—মাি 

১৩ শ াংশ। পোন্তমর ১৯৮৫-৮৬ সামল অপমরর ক্তিমক ১০ শ াংশ ধন  মানুমার কামি সারামিমশর টমাে আময়র প্রায় ৩১ শ াংশ টপৌঁিা । 

আর ২০১৬ সামল এমস টপৌঁমিমি প্রায় ৩৮ শ াংশ। আর মধ্যক্তিি ৫০ শ াংমশর কামি ১৯৮৫-৮৬ সামল টপৌঁিা  ৫০ শ াংশ, আর ২০১৬ 

সামলঅ টপৌঁমিমি প্রায় ৪৯ শ াংশ আয়। এ টথনমক টিাঝা  ায়, ১৯৮৫ টথনমক ২০১৬—এই ৩১ িিমর মধ্যক্তিি  ার আমপক্তেক অিিান 

টমাোমমাটি এক র্ায়োয়ই ধমর রাখম  সেম হময়মি, পোন্তমর েক্তরিরা  ামির ক্তহস্যা টিশ ক্তকছুো হাক্তরময়মি। পোন্তমর ধন রা েক্তরমির 

হারামনা ক্তহস্যাটুকু ক্তনমর্মির পাম  টেমন এমন আরঅ অক্তধক র ধন  হময়মি। এক কথনায় আমরা িলম  পাক্তর, িাংলামিমশর উন্নয়ন 

অক্তভজ্ঞ ার আমরকটি স মািি া হমলা, ি ঘ ুটময়ামি আয়-বিাম্য িমাে  িাড়মিই। এর বৃক্তি টঠকামনা  ামে না, আর িাক্তরমদ্র্োর হার আমে 

ট মন দ্রু  এিং সহমর্ কমামনা সম্ভি হময়ক্তিল, এখন  া    সহর্সাধ্য হমে না। এর একটি সম্ভাব্য সহর্ ব্যাখ্যা হমে, অথননু ক্ত ক্তিিমির 

ভাাায় ‘ক্তনমচ ঝুলন্ত ফল’ (‘Lower Hanging Fruits’)-এর প্রভূ  সুম াে এখন আর টনই। আমে ট মন আমরা সহমর্ ক্তনমচর 

ডামলর ফল টপমর টখম  পার াম। এখন আর িাক্তরদ্র্ো হ্রাস    সহর্ নয়। এখন  ারা িক্তরদ্র্,  ামির িাক্তরদ্র্ো কমামনার র্ন্য আমরা কঠিন অ 

টর্ারামলা উমদ্যামের প্রময়ার্ন হময় পমড়মি। 

অধ্যাপক অসমান   ঁর প্রিমে আর একটি ক্তিাময়র অপর দৃক্তষ্ট আকাু  কমরমিন। টসটি হমে, শ্রক্তমকমির উত্পািনশ ল া বৃক্তি এিং  ামির 

প্রকৃ  মজুক্তর বৃক্তির টেমি ক্তিদ্যমান অব্যাহ  অসামঞ্জস্য া। অসমান র প্রিমের ৫ নম্বর  াক্তলকায় প্রিি  থ্য টথনমক আমরা টিখম  পাই, 

১৯৮৪-৮৫ টথনমক ১৯৯৫-৯৬—এই কালপমি ুশ্রমমর উত্পািনশ ল া বৃক্তি টপময়মি প্রক্ত িির  ২.৮৮ শ াংশ হামর। অথনচ প্রকৃ  মজুক্তর বৃক্তি 

টপময়মি প্রক্ত িির মাি ১.২৬ শ াংশ হামর। অনুরূপভামি আিার ২০০৫-০৬ টথনমক ২০১৫-১৬—সাম্প্রক্ত ক এই কালপমি ু শ্রমমর 

উত্পািনশ ল া প্রক্ত িির ৩.৫৯ শ াংশ হামর, অথনাুত্ আমরা টিক্তশ হামর বৃক্তি টপমলঅ  ামির প্রকৃ  মজুক্তর  খন বৃক্তি টপময়মি মাি ০.০৩ 

শ াংশ হামর। অথনাুত্ আমরা অমনক কম হামর। এসি  থ্য টথনমক এো স্পষ্ট প্র  য়মান ট  শ্রমর্ ি  র্নে  অথনতুনক্ত ক উন্নয়মন এই সমময় 

ট  উচ্চহামর অিিান টরমখমিন, টসই অনুপাম   ামির প্রাক্তপ্ত একিমই িামড়ক্তন।  ারা দুমধর সর ব ক্তর কমরমিন,  ারা টসই সর পানক্তন িা 

টখম  পামরনক্তন। এো টথনমক িমিধমুান আয়-বিামম্যর একটি কা কুারম র ব্যাখ্যাঅ পাঅয়া  ামে িমল অথননু ক্ত ক্তিিরা মমন কমরন। 

অসমান  প্রিমে আমরা িমলন, এ সমময় গ্রাম টথনমক শহমর কামর্র সোমন ট  টলামকরা ক্তভড় কমরক্তিল,  ারা আনুিাক্তনক খাম  িা উচ্চ মজুক্তর 

িা টি ন খাম  টকামনা উন্ন  কম ু সুম াে পায়ক্তন। প্রধান  ক্তনমাু  খাম  অিে ক্তিনমজুর ক্তহমসমি কার্ কমরমি, ফমল অিে শ্রক্তমমকর 

সরিরাহ িা ক্তভড় টিমড়  াঅয়ায় টসখামনঅ এই সমময় প্রকৃ  মজুক্তর হ্রাস পায়। ধান কাোর টমৌসুমম অল্প ক্তকছুক্তিমনর র্ন্য গ্রামম মজুক্তর 

িাড়মলঅ শহমর ক্তকন্তু টসই সুম াে ক্তিনমজুররা পান না। 

সামক্তগ্রক ক্তিচামর িলি, অসমান র ‘ক্তক টনাে ক্তস্পচটিই’ ক্তিল দুই ক্তিনব্যাপ  এই আমলাচো আন্তর্াুক্ত ক টসক্তমনামরর সিমচময় 

‘টকৌতূহমলাি পক’ টপপার। এই টলখা আর িমড়া করার অিকাশ টনই। এই আন্তর্াুক্ত ক টসক্তমনামর এসক্তডক্তর্র (Sustainable 

Development Goals) িা টেকসই উন্নয়মনর কথনা িারংিার িলা হময়মি। এসক্তডক্তর্ এমক্তডক্তর্র (Millenium 

Develoment Goal) তুলনায় উচ্চ র লেো সংিক্তল  একটি পক্তরকল্পনা। ২০৩০ সাল প নু্ত ক্তিস্তৃ  এই পক্তরকল্পনা অনুসামর 

স্বমিমশর সিাইমক আোম ম  প্রবৃক্তির প্রক্তিয়ায় সংক্তশ্লষ্ট করার র্ন্য এিং উন্নয়মনর ফলাফল ক্তনম্ন আময়র টলাকমির কামি উচ্চ র হামর 

টপৌঁমি টিঅয়ার র্ন্য ি মুান সরকার প্রক্ত শ্রুক্ত িি।  াই ২০৩০ সামলর মমধ্য  ক্তি আমরা প্রকৃ  টেকসই উন্নয়ন করম  চাই,  াহমল শুধু 

ক্তর্ক্তডক্তপ িাড়ামলই চলমি না, শুধু িাক্তরমদ্র্োর হার  কমামলই চলমি না, আমামির আয়-বিাম্য কমাম  হমি এিং আয় িণ্টমনর টেমি সমামর্র 

শ্রমর্ ি মির র্ন্য ন্যায়পরায়  া প্রক্ত িা করম  হমি। 

টলখক :অথননু ক্ত ক্তিি অ অধ্যাপক, অথননু ক্ত  ক্তিভাে ঢাকা ক্তিশ্বক্তিদ্যালয় 

 


