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েদেশ দাির য্
পেড়েছ। ‘আ
কার কথা সত
মেন হেলo e
শুরুেতi আিম
বত র্মান যুেগর
সমােজ িছল 
eতটা িব ত 
e কথা aব
করার মেতা স
আিদম যুেগর
না! কারণ েস
চ- ক  থাক

েকবল তখনi
সমােজ ‘আমা
িনভ র্রশীল। আ
পিরমাণ কম 
েযৗথ মািলকান
aব া তখেনা
আিদম যুেগ স
ল  গুণ পিরম
িদন বৃি  পাে
ধনৈবষ  o 
যুগ িছল সা
‘ে িণ’র, েশা
ƣবষ  চেল e
aিনবায র্। মানু
ভ-ে◌র দল! হ
বলা হেয় থাে
আর আেরকজ
সুেযােগর ে ে
সুতরাং বলা য
ƣবষে র uপজ
েকােনা আেরা
ি িটশ o পািক
দাির য্ দূর ক
িছল, শুরু েথ
আগে র ব
আমেলর ‘েশ
হেয়িছল। তা
ƣবষ  o দাির
আয় বাড়েলo

দ
iসলাম েসিলম  
12৯ 11:11 |  আ
য্ কমেছ না বাড়ে

আেগ িক সু র িদন 
তয্? e িবষেয় আেল
e ে র u র খুব
িম পাঠকেক েসi 
র তুলনায় েসi আ
না eখনকার মেত
uপায়। িছল না জী
 সতয্ েয, eখন

সাম র্ রােখ। তথ
র গুহাবাসী সব মানু
স সমােজ সবাi িছ
কেলo সমােজ েকা
i সৃি  হেয়িছল, য
মার েচেয় ধনী’ ি
আিদম মানবসমাজ
হেলo তা সবার ম
ানায়। eসেবর oপ
া সৃি  হয়িন। 
সমােজ স দ থাক
মােণ েবেড়েছ ‘ধন
। তাi e কথা ব

ে িণৈবষ  iতয্া
বােদর যুগ। কাল

াষেণর u ব হেয়িছ
eেসেছ। মানুেষর 
নুষেক েধাঁকা েদoয়
হােতর পাঁচ আঙুল
েক েয, সবার গােয়
জেনর 47 নমব্েরর
ে  ƣবষ  থাকা যুি
যায় েয, ধনৈবষ

পজাত, েস কারেণ দ
ািপত দুঘ র্টনা নয়।
িক ািন জমানার দু
করার লে য্ গিতশ
থেক েসভােব েসগু
ব  হতয্াকা- o 

শাষণ o ƣবষে র’
ার পর ায় সােড় 
ির য্ েবেড় চেলেছ
o স েদর ব ন হ

দাির য্ o ƣ
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েছ? সরকার বলেছ
কাটাiতাম’। দাির
লাচনায় েবশ কর
ব সহজ-সরল নয়।

াচীন র যুেগ
আিদম সমােজ মানুেষ
তা u ত ান, িব
জীবন-জীিবকার uপ
নকার সমােজ জনগ
থািপ e কথা সতয্ 
নুেষরi aব া িছল
িছল সমানভােব ‘স
কােনা ‘ধনী’ না থাক
যখন সমােজ u ব
ি র aি তব্ থােক।
জ িছল সাে র সম
মে  সমানভােব ব
পর ি গত মািলক

কেলo েসখােন েক
নৈবষে র’ পিরি ি
বলা স ত েয, ‘স
ািদ মানুেষর সব্াভাি
লপির মায় uৎপা
িছল। সমােজ সৃি  
eমন eকিট া  
য়ার জ  বলা হেয়
ল সমান হয় না িঠক
েয় েদoয়ার েগি  
র েগি  গােয় িফট
যুি স ত হেত পাে

 o ে িণৈবষ  
দািরে য্র ে ে o 
 দাসতব্ o বণ র্বােদ
দুi শতা ীর েবিশ
তশীল সা -aিভমুখী
গুেলা সব করা হয়ি

িতি য়াশীল রাজ
’ রা ীয় ব া িফ
চার দশক ধের ব

ছ। বাংলােদেশ ধন
হেয় পেড়েছ চ-ভ

ƣবষ  ে ি
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ছ েদেশ দাির য্ ক
িরে য্র কশাঘাত e
রার আেগ শুরুেতi
। েদখা যাক, তেব 
গর গুহাবাসী ‘আিদ
েষর খাoয়া-পরা-ে
ব ান, যুি , uৎ
পকরণ o সুেযােগর
গেণর eক িবশাল
েয, বত র্মােনর েস

ল তুলনামূলকভােব
দশালী’, তােত 

কার কারেণ ‘দাির
ব ঘেটিছল ধনৈবষ
 গিরব হoয়ার িবষ
মাজ। েসখােন িছ
বি ত হেতা। uৎ

লকানা বেল িকছু িছ

কােনা ‘গিরব’ িছল 
িতo। ফেল বত র্মা

েদর সব্ তার’ ক
িবক, কৃিত জাত

পািদকা শি র িবক
হেয়িছল ধন-স
ধারণা মাথায় ঢুিক
য় থােক েয, সমাে

িঠকi। িক  েছাট-ব
কী eক সাiেজর

ট করেত পাের e 
ের? 
মানবসমােজর জ
ei eকi কথা স

দর মেতা তা মানুেষ
শ সময় ধের ƣবষ
খী নীিত-আদশ র্ রা
য়িন। েদশ পিরচাল
জৈনিতক পটপিরব
িফিরেয় আনা হেয়
বাংলােদশ েসi পে
নৈবষ -ে িণৈবষ
ভােব aসম। ধনী

িণ-েশাষেণ

61  
কমেছ। সাধারণ ম
eখনকার মেতা আে
i েয িট ফয়সাল
দির  আসেল কী?

িদম মানবসমােজর’
েচ থাকা iতয্ািদ

ৎপাদন uপকরেণর
র e রকম াি ।
ল aংশ জীবন-জীি
সসব ‘aেনক িকছু
ব aেনক aেনক খ
তােদর েস ‘স ে

রে য্র’ েকােনা uপ
ষ  o ে িণৈবষে
ষয়িট তাi সমােজর

িছল না েভােগর বা
ৎপাদেনর uপকরণ
িছল না। ি মািল

না। aথচ বত র্মােন
মােন সমােজ ‘গিরিব
কারেণ দাির য্ সৃি
ত, আিদ, aকৃি ম,
কােশর ি য়ােতi
দ-aিধকােরর ে

কেয় েদoয়া হেয়েছ
েজ ধনী-গিরব েতা
বড় সব আঙুেল িক
র হয়? কােরাটা বড়
কথা িঠক হেলo 

 ঈশব্র দ  বা
সতয্। aথ র্াৎ ƣবষ
ষর দব্ারাi সৃ । তা
 o দাির য্ বৃি র
ীয়ভােব হণ কর

লনা করা হেয়িছল 
বত র্েনর পর েসi র
য়িছল। পুিঁজবাদী ব
েথi পিরচািলত হ
 eখন aিত কুৎি

ী-গিরেবর ফারাক ক
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ণর যুগপৎ

মানুষ বলেছ, আে
আেগ eত তী  িছল
লা কের িনেত হয়
? 
’ eকজন রূেপ িন
দ আেয়াজেনর সুেয
র সমাহার। িছল ন
  
িবকার eসব u ত
ছু না পাoয়া’ ধরেন
খারাপ। িক  তা স
েদর’ পিরমাণ যত
পলি  েস সময় িছ

র।‘আিম গিরব’
জর স েদর মািলক
া স েদর ে ে
ণ, uৎপািদত স দ
লকানা িকংবা েস স

েন েসi তুলনায় স
িব’ স েক র্ uপলি
ি  হয়িন। দাির য্ সৃ
, সনাতন িচর ায়ী
i মানুেষর oপর ম
ে  ‘ƣবষ ’। তার
ছ েয, সমােজ ‘ƣব
া থাকেবi, হােতর
িক eকi র চাপ থ
ড় আর কােরাটা েছ
েস কারেণ িক ে

বা কৃিতগত েকােন
i হেলা দািরে য্র

তাi মানুেষর দব্ারাi
র ব া করাটাi 
রা হেয়িছল। িক  
পেদ পেদ আপস

রা ীয় নীিত স ণ
বাজার aথ র্নীিতর

হেয়েছ। eখেনা হে
ৎিসত রূপ o আকা
ক নাতীত পিরমাে

312৯ 
ৎ uপসগ র্ 

েগর মেতা িদন চ
ল না। দাির য্ িদন 
, েসিট হেলা গিরব

িনেজেক ক না কর
যাগ িছল ক নাতীত
না বত র্মান সমেয়র

ত uপকরণ o াচু
নর দির তম মানুে
সে o তারা েকui
ত সামা i েহাক ন
িছল না। েসi uপল
’ eরূপ ধারণা জ
কানা আেপি কভাে
 েকােনা ƣবষ । 
দ iতয্ািদ সবিকছু
স িক র্ত েকােনা ধ

স েদর পিরমাণ ল
ি  শুধু তী ভােব ি
সৃি  হেয়েছ ‘ƣবষে
ী েকােনা ƣবিশ য্ ন
মানুেষর eবং eক
র পর েথেক যুগ যু
বষ ’ o ‘ধনী-গির
র পাঁচ আঙুল িক ক
থােক না, eকi ল
েছাট েতা হেবi। 
েতয্েকর গােয় েগ

েনা ƣবিশ য্ নয় e
র uৎস। েনলসন 

i তা aপসারণ কর
িছল রাে র নীিত
 e জ  েযভােব ে
স কের, েহাঁচট েখ
ণ র্ পিরতয্াগ কের ে
র নয়া uদারবাদী 
হে । ফেল যা হo
কার ধারণ কেরেছ।
েণ েবেড়েছ। u ি

চালােনাi eখন দ
িদন আরo েযন ব

ব েক? থম দৃি েত

রার জ  aনুেরাধ
ত পিরমােণ সীিমত
র মেতা েভাগয্প

াচুেয র্র খুব সামা i
নুেষর aব ার েচেয়
i ‘দির ’ বেল গ
না েকন। জীবন-স
লি  জ  েনoয়ার
ােত পাের তখনi

েব কমেবিশ হoয়া
সমােজর েমাট স

ছুi িছল সমােজর 
ধারণা জ  েনoয়া

ল -েকািট গুণ eক
িবরাজi কের না, 
র uপি িতর’ ক

নয়। মানবসমােজ
ক ‘ে িণ’র oপর 
যুগ ধের সমােজ েশ
িরেবর’ aি তব্ সব্াভ
কখেনা সমান হয়?
লাল র  বািহত 
িক  eকজেনর 4

গি  চাপােনার aিধ

eবং েযেহতু দাির
াে লার ভাষায়

রা স ব।’ 
। eকা েরর পর 
েযসব কাজ করা 
খেত েখেত। চা
েদেশ ি িটশ o পা
নীিত aনুসরণ শু

oয়ার তাi ঘটেছ। 
 জাতীয় আয় o ম
িমব্ক সামািজক ান

দায় হেয় 
বাড়েছ। 
ত সহজ 

ধ করব। 
ত। েসi 
 াি র 

i েভাগ 
য়o েসi 

 হেতা 
সং ােমর 
র সুেযাগ 
i, যখন 
ার oপর 
স েদর 
সাধারণ 
ার মেতা 

কi সে  
তা িদন 

কারেণ। 
জর আিদ 
আেরক 
শাষণ o 
ভািবক o 
? হায়ের 
হয় না? 

43 নমব্র 
িধকার o 

য্ হেলা 
‘দাির য্ 

ƣবষ -
েয়াজন 
ের 26 

পািক ািন 
শুরু করা 
সমােজ 

মাথািপছু 
ানা েরর 



(◌াবৎঃরপধষ ◌ংড়পরধষ সড়নরষরঃ◌ু) সুেযাগ ায় রু  হেয় পেড়েছ। শরীেরর ৯৯ ভাগ aংেশর ায় সব র  মুখম-েল নািসকার চতুিদ র্েকর 
eক ভােগর মে  eেস জমা হেয়েছ। সমাজ eক লালমুেখা কুৎিসত জ র রূপ লাভ কেরেছ। েদেশর eেককজন লুেটরা ধিনক বছর বছর ৯৯ 
শতাংশ েদশবাসীেক েশাষণ-ব না- তারণা কের হাজার হাজার েকািট টাকা কুি গত করেছ। eর ধান aংশ তারা িবেদেশ পাচার কের িদে । 
তারা পা া িদেয় িবলািসতার েচাখ ধাধঁােনা েজৗলুেস িল  থাকেছ। িবেয়েতo eমনিক েছাটখােটা aনু ানািদেত 21-31 েকািট টাকা কের খরচ 
কেরেছ। িবেদশ েথেক েতল-সাবান, খাoয়া-খা  েথেক শুরু কের সবিকছু েকনাকাটা করা, ািরস েথেক পানীয় জেলর েবাতল িকেন আনা, 
মােস মােস হীরার গহনাসহ দািম জুেয়লাির িকেন লকার ভরাট করা, aনু ানািদর জ  চীেনর কুনিমং শহর েথেক িবমানেযােগ তাজা ফুল িনেয় 
আসাÑ লুেটরা ‘লালমুেখােদর’ মােঝ চলেছ eসব কারবার। iতািলয়ান পাথর o েবলিজয়াম-সুiজার াে র ি াল সাম ী িদেয় সুসি ত 
তােদর eকিট িবলাসী টেয়েলেটর েপছেন তারা খরচ করেছ 81-91 লাখ টাকা। ei টাকার ল  ভােগর eক ভাগ aথ র্ মা  81-91 টাকার 
oষুেধর aভােব হয়েতা দির  িপতার aসু  িশশুপু েক মৃতুয্র েকােল ঢেল পড়েত হে । কী িন ুর o aমানিবক eক বা বতা েদশেক আজ াস 
কেরেছ! সংখয্াতে র মার াঁেচ দািরে য্র মবধ র্মান ei বীভৎসতার কৃত িচ  আড়াল করার েচ া বৃথা। বাঁচার eকটা uপায় কের েনoয়ার 
জ  াম েথেক িতিদন রাজধানী ঢাকায় ভাসমান িনর  মানুেষর সংখয্া বাড়েছ হাজাের হাজাের। আর পাশাপািশ শহের ঢুকেছ েকািট টাকার 
িবলাসবহুল য্াে র াiেভট গািড়র বহর। েদেশর গিরব মানুেষর ƣদনি ন জীবনযা া যতi ক কর হেয় uঠেছ, ততi েবেড় চেলেছ ধনীেদর 
েচাখ ধাঁধােনা িবলািসতার েজৗলুস। েদেশ দির  বাড়েছ না কমেছ, েস িহসাব করেত হেব ei বা বতার িচ  েথেক। সমােজ আয়ৈবষ  পিরমাপ 
করার বহুল বহৃত eকিট সূচক হেলা ‘িগিন সহগ’ । ei সহেগর মান শূ  েথেক eক পয র্  হেত পাের, তার েবিশ বা কম হেত পাের না। ei 
মান শূ  দশিমক 6 aিত ম করেলi বুঝেত হয় েয, ƣবষ  িবপ নক aিত u মা ায় েপৗেঁছ েগেছ। বাংলােদেশ 2৯83 সােল েযখােন ‘িগিন 
সহগ’ িছল শূ  দশিমক 39, 3116 সােল তা েবেড় দাঁিড়েয়িছল শূ  দশিমক 58-e। 3121 সােল পিরসংখয্ান বুয্েরার খানা জিরেপ ei 
সহেগর মান শূ  দশিমক 576 বেল েদখা েগেছ। গত ায় 21 বছের েসটা েয আরo েবেড়েছ, তা সবাi, eমনিক সরকারo সব্ীকার কের। 
aথ র্াৎ সংখয্াতে র িহসােবo বাংলােদেশ দাির য্ িবপ নক মা ায় ে ◌ৗ◌েঁছ েগেছ। 
2৯81-82 সােল পািক ােন িছল 33িট েকািটপিত পিরবার। তােদর মে  মা  দুিট পিরবার িছল পূব র্ পািক ােনর aিধবাসী। 3122 সােলর মােচ র্ 
বাংলােদশ াংেকর কািশত ত  aনুসাের াংেক রি ত টাকার িভি েত েদেশ েকািটপিতর সংখয্া িছল 33 হাজার 343 জন। e েদেশ 
েকািটপিতর সংখয্া আসেল িক  তার েচেয় আরo aেনক েবিশ। সােবক aথ র্ম ী িনেজi বেলিছেলন, e েদেশ দিশ র্ত আেয়র (সাদা টাকা) 
পিরমাণ যা, েদেশ a দিশ র্ত আেয়র (কােলা টাকা) পিরমাণ তার 51 শতাংেশর কম েতা হেবi না, েসটা তার 94 শতাংেশরo েবিশ হেত পাের। 
ধারণা করা যায় েয, সব কােলা টাকার মািলকেক যু  করেল েদেশ েকািটপিতর সংখয্া 61 হাজােরর কম হেব না। তােদর মে  কেয়কজন 
আেছন, যােদর স েদর পিরমাণ স বত হাজার েকািট টাকার েকাটায়।  মাগতভােব মুি েময় ি  o পিরবােরর হােত aিবশব্া  পিরমাণ 
সহায়-স েদর েক ীভবন ঘেট চেলেছ। eকিদেক কােলা aথ র্নীিতর সবটাi রেয়েছ তােদর হােত। তা ছাড়া দৃ মান aথ র্নীিতর িসংহভাগo 
তােদরi হােত। িহসােবর eিদক-oিদক কের নানাভােব েসসব ত  আড়াল করার েচ া করা হেলo সবটা তারা েগাপন রাখেত পাের না। েযটুকু 
কাশ হেয় পেড় তােতi মানুষমাে র েচাখi ছানাবড়া হেত বা । aিধকাংশ গেবষেকর aনুমান হে , েদেশর স েদর ায় 86 শতাংশi আজ 

েক ীভূত রেয়েছ েদেশর 2 শতাংশ ‘ভাগয্বােন’র হােত। a িদেক েদেশ রেয়েছ ৯৯ শতাংশ ‘ভাগয্াহত’ দির  o িন িব -ম িবে র দল। েসi 
দির  মানুেষর কৃত সংখয্াo কম কের েদখােনার েচ া হেয় থােক। সরকার o িবেশষ িকছু সং া সংখয্াতে র বহাের নানা ছলচাতুিরর আ য় 
িনেয় eক ধরেনর ভুল িচ  হািজর করার েচ া কের। জনসংখয্া বৃি র হার, িশশুমৃতুয্র হার, দাির য্সীমার িনেচ aব ানকারীেদর হার, চরম 
দাির য্সীমার িনেচ থাকা মানুেষর হার, মূ ীিতর হার iতয্ািদ কম কের েদখােনা; আর বৃি র হার, সা রতার হার, গড় তয্ািশত আ  
iতয্ািদ েবিশ কের েদখােনার জ  িবিভ  uপায় aবলমব্ন করা হয়। িবেদেশ o েদেশর মানুেষর মােঝ সরকােরর েমিক সাফে র িচ  তুেল ধরার 
জ  ায়i ‘ফরমােয়িস’ ত  হািজর করা হয়। 3116 সােল েদেশ দািরে য্র হার 51 শতাংশ বেল জানােনা হেয়িছল। 3121 সােল খানা জিরেপ 
েদখােনা হেয়িছল েয, েসi হার তখন কেম 42 দশিমক 6 শতাংশ হেয়িছল। মারহাবা! িক  ei ত  িবশব্াসেযাগয্তা পায়িন। কারণ েদখা 
িগেয়িছল েয, পিরসংখয্ান িবভাগ েদেশর েমাট ‘খানা’র সংখয্া স েক র্ েয ত  িদেয়িছল, েসিটi িছল িটপূণ র্। তখনi aিভেযাগ uঠিছল েয, 
ফাঁিকবািজর িশকার হেয় ায় দুi েকািট মানুষ গণনাকারীেদর িহসােবর বাiের রেয় িগেয়িছল। ধারণা করাটা খুবi সব্াভািবক েয, দাির য্সীমার 
িনেচ aব ানকারী মানুেষর সংখয্া িহসাব করার ে ে  eখেনা e ধরেনর নানা aসৎ প া aবলমব্ন করা হে । 
তা ছাড়া দািরে য্র িহসাব িকেসর িভি েত করা হেব, তা িনেয়o িবতেক র্র েশষ েনi। দািরে য্র সং ায়ন eিদক-oিদক করেলi তার হার 
uিঠেয়-নািমেয় েদখােনা যায়। তুলনা করার িভি  বছর eিদক-oিদক করার দব্ারাo তা করা যায়। সংখয্াতে র eসব মার াঁচ o পিরসংখয্ান 
বুয্েরার জিরেপর িবশব্াসেযাগয্তা িনেয় েদশ-িবেদেশর aিধকাংশ িবেশষ i সে হ কাশ কের থােকন।  
চারিদেক সব্চে  যা েদখিছ, পয র্েব ণ করিছ, aনুভব করিছÑ তার oপর িনভ র্র কের বলেল িনিদব্র্ধায় বলা যায় েয, েদেশর পেনেরা আনা মানুষ 
আজ aভােবর মে  বাস করেছ। aভাব েবাধi হেলা ‘দািরে য্র’ eকিট ধান uপসগ র্। তা ছাড়া সব ধরেনর ত  e কথারi মাণ েদয় েয, 
সমােজ ‘ƣবষ ’ হু হু কের বাড়েছ। eত ণ াখয্া করা হেয়েছ েয, ƣবষ  বাড়েল দাির য্o বাড়েত বা । কারণ দির  েতা ƣবষে রi uপজাত! 
তাi সবাi েযেহতু eকবােকয্ e কথা সব্ীকার কেরন েয, েদেশ ƣবষ  বাড়েছ, তাi ‘দাির য্’ কমেছ বেল সরকােরর দািব করা সতয্ হেত পাের 
না। 
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