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সুনীল অর্ থনীতি ও বাংলাপ্টেপ্টের সেকেই উন্নয়ন 

ড. আতিউর রহমান 

কপ্টয়ক তেন আপ্টে ঢাকায় সুনীল অর্ থনীতি তবষপ্টয় মন্ত্রী পর্ থাপ্টয়র একটি আন্তর্থাতিক েপ্টেলন হপ্টয় সেল। আমাপ্টের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং ভারি 

োের তরম অযাপ্টোতেপ্টয়েন (আইওরা) দুই তেনব্যাপী এই েপ্টেলপ্টনর আপ্টয়ার্ন কপ্টরতিল। গুরুত্বপূণ থ এই েপ্টেলপ্টনর উপ্টবাধন করার েময় 

প্রধানমন্ত্রী সেখ হাতেনা সবে তকছু গুরুত্বপূণ থ কর্া বপ্টলপ্টিন। তবপ্টেষ কপ্টর, সেকেই উন্নয়প্টনর মম থার্ থ মার্ায় সরপ্টখ তিতন সুদূরপ্রোরী তকছু মন্তব্য 

কপ্টরপ্টিন। র্লবায়ু পতরবিথন সমাকাপ্টবলার র্ন্য ২০১৫ োপ্টল প্যাতরপ্টে সর্ চুতি হপ্টয়প্টি, িাপ্টিও আমাপ্টের েবুর্মনা প্রধানমন্ত্রী সনতৃত্বমূলক ভূতমকা 

সরপ্টখতিপ্টলন। আোমী প্রর্ন্ম ও আমাপ্টের তপ্রয় পৃতর্বীপ্টক বঁচাপ্টনার সর্ তবশ্ব ননতিক ঐকমিয প্যাতরে র্লবায়ু চুতিপ্টি প্রতিফতলি হপ্টয়প্টি, িারই 

বতহঃপ্রকাে সফর আমরা লক্ষ করলাম সুনীল অর্ থননতিক েপ্টেলপ্টন প্রধানমন্ত্রীর মুখ সর্প্টক। েবুর্ পৃতর্বী েংরক্ষপ্টণর র্ন্য র্াতিেংঘ কতৃথক স্বীকৃি 

অন্যিম চযাতিয়ন সেখ হাতেনার এই তবচক্ষণ বিব্য সমাপ্টেও অপ্রিযাতেি তিল না। সেতেন তিতন বপ্টলতিপ্টলন, ‘সুনীল অর্ থনীতিপ্টক োমপ্টন সরপ্টখ 

েমুপ্টে অব্যবহৃি ও এর িলপ্টেপ্টে অ-উপ্টন্মাতচি েিপ্টের েঠিক ব্যবহার তনতিি কপ্টর এই অঞ্চপ্টল র্ার র্ার সেকেই উন্নয়ন প্রতিয়াপ্টক আপ্টরা 

ত্বরাতিি করার সুপ্টর্াে রপ্টয়প্টি।’ তিতন আপ্টরা বপ্টলতিপ্টলন, ‘োতন্ত, তনরাপত্তা ও সেকেই উন্নয়প্টনর মপ্টে একক তনতবড় েিকথ রপ্টয়প্টি। সখয়াল 

রাখপ্টি হপ্টব, অর্ থননতিক েমৃতি অর্থন করপ্টি তেপ্টয় সর্ন েমুপ্টের সুস্থ পতরপ্টবে তবতিি না হয়। িাই আমাপ্টের সুনীল অর্ থননতিক েমৃতির পাোপাতে 

সুনীল তচন্তাও করপ্টি হপ্টব এবং সে লপ্টক্ষয েমতিি, লাভর্নক ও েপ্টব থাপতর েমুে েংরক্ষণমূলক নীতি তনধ থারণ ও সে অনুর্ায়ী কম থকাণ্ড পতরচালনা 

করপ্টি হপ্টব।’ একই েপ্টে তিতন এই আোর বাণীও উচ্চারণ কপ্টরন সর্ ‘২০৫০ োপ্টলর মপ্টে প্রায় ৯ তবতলয়ন মানুপ্টষর র্ীবন ধারপ্টণর ব্যবস্থা 

তনতিি করপ্টি এই সুনীল অর্ থনীতিই অিযন্ত গুরুত্বপূণ থ ভূতমকা পালন করপ্টি পারপ্টব।’ 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সুনীল অর্ থনীতি তনপ্টয় এমন আো-র্াোতনয়া কর্া বলপ্টিই পাপ্টরন। সকননা িঁরই দৃঢ় হস্তপ্টক্ষপ্টপর কারপ্টণ ২০১২ োপ্টলর ১৪ মাচ থ 

র্াম থাতনর েমুে আইন তবষয়ক আন্তর্থাতিক ট্রাইবুযনাপ্টলর রাপ্টয় তময়ানমাপ্টরর েপ্টে তবপ্টরাধপূণ থ ৮০ হার্ার বে থতকপ্টলাতমোপ্টরর মপ্টে প্রায় ৭০ হার্ার 

বে থতকপ্টলাতমোর বাংলাপ্টেে অর্থন করপ্টি েক্ষম হয়। পরবিী েমপ্টয় অনুরূপ আন্তর্থাতিক আোলপ্টির রাপ্টয় ভারি সর্প্টকও তবপুল পতরমাণ 

েমুোঞ্চল অর্থন করপ্টি েক্ষম হয় বাংলাপ্টেে। েব তমতলপ্টয় এভাপ্টব বাংলাপ্টেে এক লাখ ১৮ হার্ার ৮১৩ বে থতকপ্টলাতমোর েমুোঞ্চল অর্থন কপ্টর। 

আর সে কারপ্টণই বাংলাপ্টেপ্টের প্রধানমন্ত্রী ২০১৭ োপ্টল ইপ্টদাপ্টনতেয়ার রার্ধানী র্াকািথায় অনুতিি আইওরা তলডাে থ োতমপ্টে আঞ্চতলক 

েহপ্টর্াতেিার মােপ্টম সুনীল অর্ থনীতির উন্নয়প্টন কার্ করার অেীকার কপ্টরতিপ্টলন। সেই অেীকাপ্টরর প্রতিফলন আমরা হাপ্টলর ঢাকা েপ্টেলপ্টনও 

সেখপ্টি সপলাম। 

নয়া তবশ্ব বাস্তবিায় সুনীল অর্ থনীতির গুরুত্ব সর্ আপ্টরা বাড়প্টব ঠিকই তিতন িা অনুমান কপ্টরপ্টিন। উপ্টেখ্য, তবশ্ব অর্ থনীতিপ্টি বিথমাপ্টন তিন সর্প্টক 

পঁচ তট্রতলয়ন ডলার মূপ্টের কম থকাণ্ড হপ্টে েমুে তঘপ্টর। তবপ্টশ্বর ৪৩০ সকাটি মানুপ্টষর ১৫ েিাংে আতমপ্টষর সর্াোন তেপ্টে েমুপ্টের মাি ও উতিে। 

তবপ্টশ্বর ৩০ েিাংে প্রাকৃতিক গ্যাে ও জ্বালাতন সিল আেপ্টি োের সর্প্টকই। পণ্য পতরবহপ্টনর বড় অংেই েমুেতনভ থর। অপ্টেতলয়া ৪৪ তবতলয়ন 

ডলার আয় কপ্টর েমুে সর্প্টক। ২০২৫ োল নাোে অপ্টেতলয়া েমুে সর্প্টক ১০০ তবতলয়ন ডলার আয় করার পতরকল্পনা কপ্টরপ্টি। ইপ্টদাপ্টনতেয়ার 

র্ািীয় অর্ থনীতির সবতের ভােই েমুেতনভ থর। আমাপ্টের পাপ্টের সেে ভারি ও তময়ানমার প্রাকৃতিক গ্যাে ও সিল অনুেন্ধান ও উপ্টত্তালপ্টনর কার্ 

শুরু কপ্টরপ্টি। সেই তবচাপ্টর আমরাই সবে খাতনকো তপতিপ্টয় পপ্টড়তি। আমাপ্টের এই তপতিপ্টয় পড়ার র্ন্য সবে তকছু প্রতিবন্ধকিা কার্ করপ্টি। 

আইতনকাঠাপ্টমার অভাব, প্রপ্টয়ার্নীয় েপ্টবষণার অভাব, প্রাতিিাতনক েক্ষমিার ঘােতি, তবতভন্ন মন্ত্রণালয় ও তবভাপ্টের সভির েমিপ্টয়র অভাব, 

প্রযুতি ব্যবহাপ্টর েক্ষমিার ঘােতির মপ্টিা অপ্টনক েীমাবিিা আমাপ্টের সুনীল অর্ থনীতির তবকাপ্টের বড় বাধা হপ্টয়ই রপ্টয় সেপ্টি। িপ্টব মাননীয় 

প্রধানমন্ত্রীর আগ্রপ্টহ প্রাতিিাতনক কাঠাপ্টমা েতিোলী করার কার্ এতেপ্টয় চপ্টলপ্টি। তবপ্টেষ কপ্টর, খুব িাড়ািাতড় সুনীল অর্ থনীতি তবকাপ্টের র্ন্য 

একটি উচ্চ ক্ষমিােিন্ন কতৃথপক্ষ স্থাপপ্টনর প্রপ্টয়ার্ন সেখা তেপ্টয়প্টি। এই কতৃথপক্ষ প্রধানমন্ত্রীর কার্ থালপ্টয়ই স্থাপন করার প্রপ্টয়ার্ন রপ্টয়প্টি। তবতভন্ন 

মন্ত্রণালয় ও েংস্থাপ্টক েমতিি করার কার্ এই কতৃথপক্ষপ্টকই করপ্টি হপ্টব। এ র্ন্য উপযুি আইন প্রণয়প্টনর উপ্টযাে তনপ্টি হপ্টব। তনিয়ই তিতন এই 

নীতি েংস্কাপ্টরর প্রপ্টয়ার্নীয়িা উপলতি কপ্টরন এবং েময়মপ্টিা উপযুি ব্যবস্থা গ্রহণ করপ্টবন। 

েমুে আমাপ্টের প্রাপ্টণর উৎে। শুধু অর্ থননতিক েিপ্টের র্ন্য নয়, আমাপ্টের তেল্প-েংস্কৃতির উৎেও সুনীল েমুে। আেপ্টল আমাপ্টের েবার মপ্টেই 

রপ্টয়প্টি এক তবোল োের। লালনও এমনোই বপ্টল সেপ্টিন িঁর োপ্টন, সৃতিপ্টি। িাই এই ভাবনার আপ্টলাপ্টক বলপ্টি ইো কপ্টর, েম্প্রতি 

বাংলাপ্টেপ্টেও সুনীল অর্ থনীতিপ্টক সকন্দ্র কপ্টর উপ্টযািা ও পতরপ্টবেবােী নতুন প্রর্প্টন্মর মপ্টন নানা স্বপ্ন ও ধারণা ঘুরপাক খাপ্টে। ২০১৪ োপ্টল 

আন্তর্থাতিক আোলি সর্প্টক আমাপ্টের েমুেেীমা তনধ থারপ্টণর তেিান্ত গৃহীি হওয়ার পরপরই আমাপ্টের প্রধানমন্ত্রী সেখ হাতেনা েমুেেিে উন্নয়প্টন 

রূপকল্প তেপ্টয়প্টিন। সেই রূপকপ্টল্পর আপ্টলাপ্টকই আমরা এক নতুন স্বপ্টপ্নর েন্ধান করতি এখন। েমুে তবর্প্টয়র ফপ্টল সেে ২০০ নটিকযাল মাইপ্টলর 

এক্সক্লুতেভ ইপ্টকানতমক সর্াপ্টনর এখতিয়ার অর্থন কপ্টরপ্টি। এই তবোল েমুোঞ্চপ্টলর প্রতিপ্টবে ও প্রাণনবতচত্র্যপ্টক র্প্টর্াপযুি উপাপ্টয় সুরক্ষা কপ্টর 

তকভাপ্টব আমাপ্টের চলমান অগ্রেতির দুব থার েতিপ্টক আপ্টরা ত্বরাতিি ও অন্তর্ভ থতিমূলক করা র্ায়, িারই পতরকল্পনা এখন করা হপ্টে। প্রাপ্ত এই 

েমুোঞ্চপ্টলর োতয়ত্বেীল ব্যবহাপ্টরর ফপ্টল আোমী তেপ্টন তনঃেপ্টদপ্টহ অপ্টনক ধরপ্টনর সেকেই অর্ থননতিক ও োমাতর্ক অবকাঠাপ্টমা ও োমতগ্রক 

কম থকাপ্টণ্ডর তবকাে ঘেপ্টব। সেেব স্থাপনাও সর্ন েবুর্ ও সেকেই হয়, সেই প্রিযাো আমরা েবাই করতি। 



কক্সবার্ার, কুতুবতেয়া, মপ্টহেখালী, পটুয়াখালী, খুলনা, সমাংলা অঞ্চপ্টল এেব কম থকাণ্ড আমরা সেখপ্টি পাব। েমগ্র োমুতেক ও উপকূলীয় অঞ্চপ্টল 

োমুতেক মাি আহরণ, অন্যান্য োমুতেক প্রাণীর র্র্ার্র্ েংরক্ষণ ও সেকেই আহরণ, ম্যানপ্টগ্রাভ বনাঞ্চলেহ োেরিপ্টলর ঘাপ্টের কাব থন সোষণ, 

োমুতেক লবণ উৎপােন, পতরপ্টবেবান্ধব ও নবায়নপ্টর্াগ্য োমুতেক জ্বালাতন, োমুতেক বাতণর্য, র্াহার্ ও পতরবহন, োমুতেক পর্ থেন, তেক্ষা, 

েপ্টবষণা, স্থাপিযতেল্পেহ নানামাতত্র্ক কম থকাপ্টণ্ডর তবকাে ঘেপ্টব বপ্টল আো করতি। 

েম্ভাবনাময় ও উন্নয়নমূলক েব কাপ্টর্র েময়ই আমাপ্টের সখয়াল রাখপ্টি হপ্টব সর্ন প্রকৃতির োন আমাপ্টের েীতমি েমুোঞ্চপ্টল প্রতিপ্টবে ও 

প্রাণনবতচপ্টত্র্যর সকাপ্টনা ক্ষতিোধন না হয়। েমুপ্টে তকভাপ্টব এেব উন্নয়ন করপ্টল আমাপ্টের কোণ আর তকপ্টে ক্ষতি, সেই ব্যাপাপ্টর প্রার্তমক ধারণা 

তেপ্টি পাপ্টর েমুে-োক্ষরিা। 

রবীন্দ্রনার্ বপ্টলপ্টিন, মানুপ্টষর জ্ঞান আর প্রকৃতির োন—এ দুইপ্টয় তমপ্টলই সৃতি হয় েভযিা। আমরা সর্ন িাই অতি সলাপ্টভ এই েিপ্টের সকাপ্টনা 

ক্ষতি কপ্টর না সফতল। সেকেই ভতবষ্যপ্টির র্ন্য আমাপ্টের েমুেেিে েংরক্ষপ্টণর তেপ্টক িাই েভীর মপ্টনাপ্টর্াে তেপ্টি হপ্টব। সে কর্াগুপ্টলাই মাননীয় 

প্রধানমন্ত্রী েম্প্রতি উচ্চারণ কপ্টরপ্টিন। আমাপ্টের েমুপ্টে, েমুে উপকূপ্টল বা িার আেপাপ্টে র্া তকছুই তনম থাণ কতর না সকন, আমরা সর্ন পতরপ্টবে 

েংরক্ষপ্টণর মাপকাঠিপ্টি উিপ্টর র্াই। আমরা কার্ করপ্টি তেপ্টয় কখপ্টনাই সর্ন প্রকৃতির েপ্টে অেতহষ্ণু আচরণ না কতর বা অন্যপ্টের এমন আচরপ্টণ 

উৎোতহি না কতর। 

অপ্টনক েময় আমরা েীঘ থপ্টময়াতে ও স্বল্পপ্টময়াতে লক্ষয-উপ্টেশ্য ও লাপ্টভর মপ্টে পার্ থকয বুঝপ্টি পাতর না। প্রািযতহক র্ীবপ্টনর লাপ্টভর র্ন্য আমরা 

ভতবষ্যপ্টির েম্ভাবনাগুপ্টলাপ্টক ধ্বংে কপ্টর সফতল। সে র্ন্য আমাপ্টের মপ্টন রাখপ্টি হপ্টব, সেকেই উন্নয়প্টনর র্ন্য সুদূরপ্রোরী পতরকল্পনার সকাপ্টনা 

তবকল্প সনই। 

আমরা র্তে প্রপ্টয়ার্নীয় উপ্টযােগুপ্টলা পতরকতল্পিভাপ্টব তনপ্টি ব্যর্ থ হই, িাহপ্টল অপতরকতল্পি অবকাঠাপ্টমা ও তেিান্তগুপ্টলা একেময় সুনীল অর্ থনীতির 

র্ন্য নতুন কম থকাপ্টণ্ডর সুপ্টর্াে সৃতি করপ্টি ব্যর্ থ হপ্টব এবং আোমী তেপ্টনর পৃতর্বী ও প্রর্প্টন্মর র্ন্য তবরাে েংকে সৃতি করপ্টব। এই ক্ষতি পরবিী 

েমপ্টয় পুতষপ্টয় সনওয়া কঠিন হপ্টয় পড়প্টব। 

িাই আমাপ্টের তপ্রয় পৃতর্বী ও নতুন প্রর্প্টন্মর সুদর ভতবষ্যপ্টির র্ন্য, সুনীল অর্ থনীতির র্ন্য, আমাপ্টের মাটির র্ন্য, আমাপ্টের েমুপ্টের র্ন্য, 

আমাপ্টের প্রাপ্টণর নবতচপ্টত্র্যর র্ন্যই আমাপ্টের আোমী তেপ্টনর সলাোন হপ্টি হপ্টব : প্রকৃতিেতহষ্ণু ও প্রকৃতিবান্ধব অবকাঠাপ্টমা তনম থাণ কপ্টরই আমরা 

আমাপ্টের েমুেবান্ধব সুনীল অর্ থনীতির তবকাে ঘোব। 

এই প্রতিয়ায় েরকার ও েমার্প্টক অিযন্ত তবচক্ষণ ও সুদূরপ্রোরী দৃতিভতে গ্রহপ্টণর আহ্বান র্ানাতে আমরা। তবপ্টেষ কপ্টর, েরকাপ্টরর কাপ্টি এই 

আহ্বান র্ানাতে সর্ েরকার ও েমার্ উভয়প্টকই অংেীোতরর ধারণায় তবশ্বােী হপ্টয় িা বাস্তবায়প্টন আন্ততরক হপ্টি হপ্টব। আতম মপ্টন কতর, আোমী 

তেপ্টনর বাংলাপ্টেে, তবপ্টেষ কপ্টর সুনীল প্রকৃতি ও েমুে রক্ষার োতয়ত্ব িরুণ প্রর্প্টন্মর। সকননা আোমী তেপ্টনর বাংলাপ্টেে িাপ্টেরই। িাই িাপ্টের 

খুবই েপ্টচিন ও োয়বি র্াকপ্টি হপ্টব। 

এ কর্া মপ্টন রাখপ্টি হপ্টব সর্ েমুে শুধু অর্ থননতিক েিেই উৎপােন কপ্টর না, পতরপ্টবে-প্রতিপ্টবে েিতকথি নানা সেবাও প্রোন কপ্টর। বার্ারমূপ্টে 

েমুপ্টের এই অবোন তহোব করা মুেতকল। িাই েনািন অর্ থনীতিতবেপ্টের তহোপ্টব বার্ারবতহভূ থি েমুেেিপ্টের মূে অপ্টনক েময়ই ধরা পপ্টড় না। 

তবপ্টেষ কপ্টর, েিপ্টের অতি উপ্টত্তালপ্টনর কারপ্টণ পতরপ্টবপ্টের সর্ ক্ষতি হয়, িা ধরপ্টি পারা সমাপ্টেও েহর্ কার্ নয়। সে কারপ্টণই প্রাকৃতিক সর্ 

পুতঁর্ েমুে েংরক্ষণ কপ্টর, িাপ্টক সুরক্ষা করা এিো র্রুতর হপ্টয় পপ্টড়প্টি। সেকেই প্রবৃতির র্ন্যই প্রাকৃতিক পুতঁর্প্টক সুরক্ষা সেওয়া েরকার। 

প্রতিপ্টবে পণ্য ও সেবার উপযুি মূে মাপার পিতি খুপঁ্টর্ পাওয়া েমপ্টয়র োতব। িাই আমাপ্টের েমুেেিপ্টের উপযুি তহোব তববরণী (ব্যালান্স 

তেে) নিতর করপ্টি হপ্টব। আমরা র্িই েমুেপ্টক আপ্টরা বুঝব, আপ্টরা র্ানব িিই এেব েিপ্টের েতিযকার েন্ধান পাব। এেপ্টবর েতিযকার মূে 

অনুভব করপ্টি পারব। েমুে তঘপ্টর সর্ অবকাঠাপ্টমা ও তেল্প েপ্টড় উঠপ্টি, সেেপ্টবর উপকরণ ও মূে মূলভূতমর তেল্প বা অবকাঠাপ্টমার মূে সর্প্টক তভন্ন 

হপ্টি বাে। সর্ রড বা তেপ্টমন্ট তেপ্টয় আমরা মূলভূতমপ্টি রাস্তা, সেতু বা ইমারি েড়ব, সেেব তেপ্টয় েমুেপাপ্টরর অবকাঠাপ্টমা েড়া র্াপ্টব না। 

লবণািিায় ওই েব উপকরণ দ্রুিই ক্ষপ্টয় র্াপ্টব। িাই আলাো কপ্টর আস্তরণ লাোপ্টনা রড লােপ্টব েমুপ্টের কািাকাতি অবকাঠাপ্টমা তনম থাপ্টণর েময়। 

িার স্থাতয়প্টত্বর র্ন্যই এই আস্তরপ্টণর েরকার হপ্টব। তেপ্টমপ্টন্টর সভিরও বাড়তি উপকরণ যুি করপ্টি হপ্টব। িা িাড়া প্রাকৃতিক সর্েব 

েংরক্ষণব্যবস্থা েমুেপাপ্টর রপ্টয় সেপ্টি (প্টর্মন—ম্যানপ্টগ্রাভ বনাঞ্চল), সেগুপ্টলা েংরক্ষণ করাও র্রুতর। িার মাপ্টন, েমুোঞ্চপ্টলর তেল্প খাপ্টির 

েক্ষিা, েতহষ্ণুিা ও অবয়ব তভন্ন হপ্টিই হপ্টব। সে র্ন্য এেপ্টবর োমও তভন্ন হপ্টব। এভাপ্টবই সুনীল অর্ থনীতিপ্টক সুদূরপ্রোরী দৃতিপ্টি সেখপ্টি পারপ্টল 

সেকেই উন্নয়প্টনর তভতত্ত সর্ারোর হপ্টব। িাই আমাপ্টের েপ্টবষক, নীতিতনধ থারক, প্রপ্টকৌেলী এবং র্নেণপ্টক সুনীল অর্ থনীতিপ্টক প্রতিপ্টবতেক নয়া 

সচাখ তেপ্টয় সেখপ্টি হপ্টব। এই অর্ থনীতির তবকাে আর পতরপ্টবেেেি সেকেই উন্নয়প্টনর ধারার মাপ্টঝ তনতবড় েংপ্টর্াে স্থাপপ্টনর সকাপ্টনা তবকল্প সনই। 

সুনীল অর্ থনীতিপ্টক সেকেই আর্ থ-োমাতর্ক উন্নয়প্টনর েমুপ্টের পতরপ্টবে েংরক্ষপ্টণর তবষয়টিপ্টক েমান গুরুত্ব তেপ্টি হপ্টব। আমরা েমুেপ্টক এক র্ীবন্ত 

েত্তা তহপ্টেপ্টব সেখপ্টি চাই। িাপ্টক বঁতচপ্টয় সরপ্টখ, িার েিপ্টের র্প্টর্াপযুি ব্যবহার তনতিি করপ্টি হপ্টব। প্রতিপ্টবপ্টের ভারোম্য নি হয়—এমন 

তকছুই করা র্াপ্টব না। মানুপ্টষর সুস্বাস্থয, খায তনরাপত্তা এবং সেকেই র্ীবনচলা তনতিি করার স্বাপ্টর্ থই আমাপ্টের েমুেপ্টক র্ীবন্ত েত্তা তহপ্টেপ্টব 

ভাবপ্টি হপ্টব। রক্ষা করপ্টি হপ্টব। আমাপ্টের উন্নয়প্টনর প্রধান লক্ষয োতরেয তনরেন ও সেকেই র্ীবনচলা, সেই লক্ষয অর্থপ্টনর স্বাপ্টর্ থই আমাপ্টের 

েমুেপ্টক এই সচাপ্টখ সেখপ্টি হপ্টব। এটিই সুনীল অর্ থনীতির মূলকর্া। 
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