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িবলােতর ভাবশালী সা ািহক  ইেকানিম  ােকর ওপর এক  িবেশষ িরেপাট কাশ কেরেছ। এেত বলা হেয়েছ, াধীনতার পের 
বাংলােদেশর সরকার যখন টাকা পয়সা খরচ কম করেত পারেতা, মা েষর বিশ অভাব িছল, তখন ার ফজেল হাসান আেবদ  াক িত া 
কেরন। িতিন চরম দির েদর উপের লেত সফল হন। কারণ, ব  ে  সরকার অ পি ত িছল। িক  ধানম ী শখ হািসনার ন াধীন 
সরকার বাংলােদশেক স ি র িদেক িনেয় যাে । ােকর মেতা সং া েলা যা করেতা সটা করেত এখন রা  এিগেয় আসেছ। তাই াক 
ভিব েত িক করেব, সটা একটা চ ােল  বেয় এেনেছ। সকারেণ তার উ য়ন কৗশেল পিরবতন আনেছ।  ইেকানিমে র িতেবদন   
এভােব:  নয় বছর আেগ সিলনা আ ােরর ঃেখ গড়া জীবন িছল। জীবন িনেয় িতিন আফেসাস করেতন। পি ম ঢাকার এক  াম চরমেতা। 
সখােনই িতিন তার ামীেক িনেয় বসবাস করেতন। িক  ভােলা কাজ পেতন না। অ  টাকার িবিনমেয় টফরমাশ খাটা ছাড়া তার আর 
কােনা গিত িছল না। িতিন ম কের িবেয় কেরন। তার পিরবার সটা ভােলাভােব নয়িন। এমনিক তােদর হণ করেত অ ীকার কের তারা। 

এই দ িতর জীবন কাটেতা দাির সীমার িনেচ। চরম দাির তার মােন হেলা, তােদর িনেজেদর খাবারই যাগাড় করেত ক  হেতা। একিদন 
সিলনা াক কম েদর নজের পড়েলন। াক বাংলােদেশর এমন এক  দাত  িত ান, যা অসাধারণ।  ামা েল এমন অেনক এলাকা রেয়েছ, 
যখােন গালািপ এবং শাদা রঙ আপনার চােখ পড়েব। াক তােক কােজর আম ণ জানােলা। আর সই আম ণ নাকচ করা তার পে  ক ন 

িছল। বলা হল, তামােক একটা গ  দয়া হেব। আর প  পালন িকভােব করেত হয় স িবষয় তামােক শখােত পিরদশক দল িত স ােহ 
একবার তামার কােছ আসেব। তামােক বাঝােনা হেব িক কের টাকা ব চােত হয়। আর বা িববােহর অিভশাপ িক। যখন স িন য়তা পেলন 
য তার ভােলা খাবার টেব, াক থেক িক  খা সাম ী এবং িক  নগদ টাকা ি  পােব।বাংলােদেশর ামীণ জীবেনর মােনর আেলােক বলা 

যায়, সিলনা আর দির  িছেলন না। তার   গ , তারা এক  ব িতক পাখার িনেচ থােক। সিলনােদর বসবাস ভােলা। ইিতমে  তােদর 
জীবেন পিরবতেনর ছ য়া লেগেছ। সিলনা টাকা জমােত পারেছন। ামীর জ  িকেন িদেত পেরেছন একটা অেটািরকশা। তার যা ীর অভাব 
নই। এলাকায় সরকার ভােলা সড়ক িনমাণ কেরেছ। ঢাকা সিদকটায় সািরত হে । সিলনার জীবেনর গ  ােকর িত ার গ ।  সিলনা 

অব  ইি ত িদেলন, কন এখন এই িবরাট াপক দাত  িত ানেক এক  সম ায় ফেল িদেয়েছ। ার ফজেল হাসান আেবদ একজন 
িহসাবর ক। িতিন ১৯৭২ সােল াক িত া কেরন। কারণ, সই সমেয় বাংলােদেশর অথনীিত  ভােলা িছল না। তা দেখ িতিন িবচিলত 
হেয়িছেলন। বছেরর পর বছর ধের এই চার অ েরর িত ান  ব  িক  িত বেয় বড়াে । আেগ এই িত ান েক ব  ে  থমেক দ ড়ােত 
হেয়েছ। িক  আজ িক র জ ই তােক থামেত হে  না। এ  ইিতমে  িবে র হ ম বসরকাির সংগঠন িহেসেব আ কাশ কেরেছ। এ ই 
একমা  িত ান, এক  দির  দশ থেক, যারা িনচ থেক উ িতর চরম িশখের পৗেঁছেছ। ােকর এখন ায় ১ লাখ ণকালীন কম । এর মে  
৮০০০ কাজ কেরন দেশর বাইের। ২০১৮ সােল াক ঋণ িদেয়িছল ায় ৮০ লাখ মা ষেক। ১০ লােখর বিশ িশ েক তারা িদেয়েছ িশ া। 
বাংলােদশ এবং আেরা দশ  দেশর মা ষ এর আওতায় রেয়েছ। এই সং া র হােত রেয়েছ এক  িব িব ালয়, এক  াংক, এক  বীজ 
কা ািন, এক  আ িফিশয়াল ইে িমেনশন আউটিফট , এক  রিগর িত ান, এক  াইিভং ল এবং অ াে র মে  ২১  ফ াশন 

বা েকর এক  চইন। 
াক একইসে  িবে র অ তম  দাত  িত ান। তার করেপােরট সং িতেক একটা েরােনা জমানার ইি িনয়ািরং ফােমর সে  লনা 

করা চেল। ােক যারা কাজ কেরন তারা ি জীবী ঘরানার নন, তারা সংকেটর সমাধানকারী। তারা ভােলা যাগােযাগ করেত পােরন। ণ েলর 
কম েদর কাছ থেক ত  এবং সমােলাচনার িভি েত তােদর কম িচেক অ াহতভােব পিরবতন আনেত পােরন। তােদর িক  উ াবনী িবষয় 
রেয়েছ, যা ছিড়েয় আেছ সারা িবে । দাির  িবেরাধী কম িচ তারা ি  কেরেছ, যখােন সব থেক অভাব েদর হােত স দ েল দয়ার 
িবষয় রেয়েছ। নারীেক িশ ণ তার অ তম। দেশর িত ান েলা তােকই অ সরণ কের। ইিথওিপয়া এই িত ানেকই নকল কেরেছ। িক  

াক এখন সম ায় পেড়েছ।  স সমাধান তার হােত নাও থাকেত পাের। এজ  অব  রিমেট  এবং গােম  িশ  অেনকটা দায়ী। গত ১৫ 
বছর ধের বাংলােদেশর িজিডিপ ি  ৫ শতাংেশর উপের। গেড় িত বছের এটাই িনি ত হেয়েছ। আর এটা ভারত বা পািক ান থেক উ ত। 
বাংলােদশ ইিতমে ই একটা িন  ম ম আেয়র দেশ পিরণত হেয়েছ। আর তারা িশগিগরই এতটা ধনী দেশ উ ত হেব, যা িকনা তােদরেক 
িব াংেকর আ জািতক উ য়ন সহায়তা ঋণ পাওয়ার ে  যা  কের লেব। বাংলােদশ কখেনা বেদিশক সাহাে  ভেস যায়িন। কারণ 
কৗশলগতভােব বেদিশক সাহা  তার জ  ণ নয়। দশ  অত  জনব ল।  দশ েলােত মাথািপ  বেদিশক সাহা  



াভািবকভােবই িক টা বিশ। গত শতা ীর আিশর দশেকর গাড়া থেক এবং ২০১৬ সােলর ম বত  সময় বাংলােদশেক দয়া সামি ক 
বেদিশক সাহা  যা িছল বাংলােদেশর িজএনআই-এর ৫ শতাংেশর বিশ, সটা থেক এখন ই এক দশিমক ১ শতাংেশ নেম এেসেছ। এর 

পরবত  বছের ২০১৭ সােল িময়ানমার থেক বাংলােদেশ এেস পৗছঁায় রািহ া উ া রা। এর ফেল িজএনআইর অ পােত বেদিশক সাহা  
বেড় দ ড়ায় ১.৪% িক  স বত িন খী ধারাই চলমান থাকেব। কারণ, এই সাহাে র একক হ ম উৎস াক, যার সে  রেয়েছ অে িলয়া 

ও েটেনর কৗশলগত অংশীদাির , তার ইিত ঘটেব ২০২১ সােল। এিদেক অতীেতর যেকােনা সমেয়র লনায় রাে র তহিবেল অেনক অথ 
জমা হেয় আেছ। ২০০০ সাল এবং ২০১৮ সােলর ম বত  সমেয় সরকােরর বািষক েয়র পিরমাণ িতন েণরও বিশ ি  পেয়েছ। আর এটা 
বেয় এেনেছ ােকর জ  এক  চ ােল । সরকার েলা তার বলতার কারেণ ১৯৭০ সােলর লয়ংকরী িণঝড় এবং ১৯৭৪ সােলর িভ  এটাই 
দিখেয়েছ, সরকাির সবা খাতস হ জনগেণর পােশ দ ড়ােত অসমথ। আর এই অ মতার কারেণ তারা অ েদর এিগেয় আসেত েযাগ 

িদেয়িছল। এরকম এক  তায় াক িত া কেরিছেলন ার ফজেল হাসান আেবদ এবং একই সমেয় িব িব ালয় অ াপক মাহা দ 
ইউ স পরী া লকভােব নারীেদর হােত  অথ েল িদেয়িছেলন। েফসর ইউ স  ঋেণর সংগঠন ামীণ াংক ি  কেরিছেলন। আর 
এই সমেয় যিদও শখ হািসনার ন াধীন সরকার িডিজটাল িশ া, শতসােপ  অথ ানা র এবং আরও অেনক িক  িনেয় সরকার জনগেণর 
পােশ দ িড়েয়েছ। ওই িরেপােট বলা হেয়েছ, বাংলােদশ যেহ  স  দেশ পিরণত হে  এবং  সরকার এক  ন ন সীমায় পৗেঁছ যাে , তাই 
দশ র দাত  িত ান েলা সং িচত হেয় পড়েছ। ােকর িনবাহী পিরচালক আিসফ সােলহ বেলেছন, অিধকাংশ এনিজও িনেজেদর েয় 

আনেছ।  কারণ, তারা স বত এক পােশ হািরেয় যােব। িভে ািরয়া এবং এডওয়াড েগর েটেনর হ ম দাত  িত ান িছল। ওইসব 
িত ান েলা  িছল চােচর সে । যারা পিরচালনা করত ল-হাসপাতাল এবং দিরে র জ  তির কের িদত পারত উ ম ক । আেজা 

তােদর িক  অংশ রেয় গেছ রা  পিরচািলত িত ান েলার ি  হওয়ার পেরও। িক  িতিন মেন কেরন ােকর পে  স ধরেনর এক  
ভিবত  এড়ােনা স ব হেত পাের। বাংলােদেশ যিদ িবেদিশ অথ সাহা  না আেস, তখন হয়েতা যখােন অথ সাহা  দরকার হেতা সখােন 
পৗেঁছ যেত পারত াক। ২০০২ সােল াক থমবােরর মেতা পৗেঁছ িগেয়িছল আফগািন ােন। এখন এিশয়ার প চ  এবং আি কার ৬  দেশ 

তােদর অব ান রেয়েছ। এর মে  এমন িক  কম িচ রেয়েছ, যা উ ত করা হেয়িছল বাংলােদেশই। সিলনা আ ােরর মেতা মা েষর ওপর যা 
পরী া কের দখা হেয়েছ, সই একই সফল মেডল িবেদেশও ভােলা কাজ িদেয়েছ। সম িত িব াংক আফগািন ােন চরম দাির  কম িচর 
উপর এক  সমী া কাশ কেরেছ। এেত দখা গেছ ওই কম িচ উ য়েনর পিরমাণ বািড়েয়েছ এবং নারীেদর কমসং ােনর েযাগ ি  
কেরেছ। উগা ায় ল স  হওয়া পরবত  াব েলা িকেশারীেদর গভপাত িন ৎসািহত কেরেছ এবং মেয়েদর কম খী কের লেত উৎসািহত 
কেরেছ। গাজী র জলা রাজধানী ঢাকার উ ের অবি ত। ােকর এক  েল ৩০ জন িশ  গান গাইেছ। তােদর েখ ওই সব দেশর নাম, যারা 

টবল ভােলা খেল। এই ল েলা িবনা ে  পিরচািলত হওয়ার কথা িছল। িক  এখন তারা মােস ৩৫০ টাকা চাজ করেছ। ল িশি কা 
আ ার বলেলন এই টাকা আেরাপ করার কারেণ ফল িমেলেছ। এর আেগ দখা গেছ বা ারা যখন িশ আসেতা, আবার েল আসেতা না। 
িক  টাকা ধায করার পর অিভভাবকরা তােদর বা ােদর েল উপি িত িনি ত করেছ। 
 

াক থেক ল: ২০১৬ থেক াক ায় আট হাজার ৭০০ াথিমক ল তির কেরেছ িকংবা এ েলােক েল পা র কেরেছ। এ েলার 
বিশরভাগই এক ক িবিশ  িছল। িশ া কম িচ পিরচালনার দািয়ে  রেয়েছন শিফ ল ইসলাম। িতিন বলেলন, দীঘ সময় ধের াক ল 

িবনা ে  চেলেছ। িক  িপতামাতা ভাবেতন িশ করা ন িত  হেয় পড়েছন। এখন তারা েলর িফ পিরেশাধ করেছন এবং আশা করেছন 
েল টিবল চয়ার এবং ব িতক পাখা থাকেব। এমনিক তারা এখন যা তাস  িশ ক আশা করেছন। এর আেগ সাধারণত ানীয় 

মেয়েদর িশ ণ িদেয় িশ কতা কিরেয়েছ। শিফ ল ইসলাম বলেলন, বা া মা ষ করার ে  বাবা-মােয়র এটা ভােলা ল ণ। িক  সটা 
রণ করা য়ব ল। যসব ল এখন ছেল মেয়েদর কাছ থেক িফ িনে  তার ফল দ িড়েয়েছ এই য, ল েলা পিরচালনায় মাট যা খরচ 

হে , এখেনা তার মা  এক- তীয়াংশ উেঠ আসেছ।  ইেকানিমে র িরেপাট বেলেছ, এই িফর পিরমাণ ধীের ধীের বাড়ােনা হেব। গত 
জা য়ািরেত সং া  াক একােডিম িত া কেরেছ গাজী ের। সাধারণ েল পড়েত হেল য খরচ িদেত হয় ােকর একােডিমেত পড়েত হেল 
তার চেয় খরচ িতন ণ বাড়ােনা হেয়েছ। যিদ দখা যায় এটা জনি য় হে , তাহেল ােকর শাখা অ  বাড়ােনা হেব। াক মিডেকল 
ি িনক েলােত অ  হেলও ধায কেরেছ িফ। িবেদেশ যেত আ হী বাংলােদিশেদর কাগজপ  পরী া করার ে ও তারা ধায কেরেছ িফ। াক 
ব  ে  গভীর অিভ তা অজন কেরেছ। ১৯৮৫ সােল াক- াথিমক ল িত া কেরিছল তারা। বাংলােদশ সরকার সটা অ সরণ কেরেছ 
২০১২ সােল। এটা িশেখেছ য িক কের ােম িগেয় সব থেক দির তম মা েষর কােছ পৗছঁা যায়। এটা ক না করার চেয় বা েব ব ক ন। 
িম ার সােলহ বেলেছন, কিনয়া সরকার সম িত সামািজক িনরাপ া কম িচ চা  কেরেছ। আর সটা করেত িগেয় তারা যােত স ক লাক 
বাছাই করেত পাের, সই সহায়তা জ  তারা ােকর শরণাপ  হেয়েছ। তরাং, বাংলােদশ সরকারও ােকর কােছ সাহা  চাইেত পাের। 
পি কা  উপসংহার টেনেছ এই বেল, বাংলােদেশর মেতা দেশ রাজনীিতর সে  স ৃ  হওয়া এক  ‘ি িক িবজেনস’। এমনিক বাংলােদিশ 
রাজনীিতকরা িনদয়, িতেশাধপরায়ণ। ২০০৭ সােল নােবল র ার িবজয়ী হওয়ার পর পরই ড. হা দ ইউ স এক  রাজৈনিতক দল 

িত ার চ া কেরিছেলন। চার বছর বােদ রাজৈনিতক শাধ িনেয়েছ। ামীণ াংেকর নতার আসন থেক তােক অপসািরত করা হয়। ােকর 
পথচলাও ক ন। দশ র অথৈনিতক ি  তার জ  য চ ােল  বেয় এেনেছ, সটা স ীকার কের িনেয়েছ। এবং এখন থেক তার পিরবিতত 
গ  িক হেব, তাও তারা িচি ত করেছ। তারা যখােনই যাক, অ া  হৎ দাত  িত ান েলা তােকই অ সরণ করেত বা  হেব।  
 


