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সিসিসির মূল্যায়ন 

রাজননসিক অর্ থনীসির দুষ্ট চভে আটকা দেশ 

অস্বচ্ছ িসরিংখ্যান নীসিসনর্ থারকভের সিভ্রান্ত করভে * রাজস্ব আভয় ৮৭ হাজার দকাটি টাকা ঘাটসি 

র্াকভি * ১০ িেভরর মভে িিভচভয় চাভি িামসষ্টক অর্ থনীসি * কযাসিভনার টাকার উৎি দুনীসি 

 

অনুষ্ঠাভন িক্তব্য দেন সিসিসির সিভশষ দেভ া ি. দেিসিয় েট্টাচার্ থ। েসি: যুগান্তর 

‘রাজননসিক অর্ থনীসির দুষ্ট চভে আটকা িভেভে দেশ। ব্যাংক ঋভের টাকা দেরি না দেয়া, কর োঁসক, সিভেভশ অর্ থ িাচার, প ুঁসজিাজাভরর টাকা 

হাসিভয় দনয়া এিং িরকাসর সিসেন্ন িকভে দুনীসি- এিি অর্ থনীসির িংস্কৃসি হভয় োঁসেভয়ভে। এ কারভে িায় িি খাভিই ঘাটসি। আর এই ঘাটসি 

পূরভে সিসেন্ন খাভি িভোেনা সেভচ্ছ িরকার। অন্যসেভক দমাট দেশজ উৎিােভনর িবৃদসধিসিহ জসজসিসি  সিসেন্ন অস্বচ্ছ িসরিংখ্যান সেভয় িরকাভরর 

নীসিসনর্ থারকভের সিভ্রান্ত করা হভচ্ছ। দিিরকাসর িংস্থা িা িংিােমােভম এিি দেভের সিসেন্ন িমস্যা সচসিি হভ ও িরকাভরর শীষ থ ির্ থাভয় 

অস্বীকৃসির মভনাোি তিসর হভয়ভে। এিি কারভে গি ১০ িেভরর মভে িামসষ্টক অর্ থনীসি িিভচভয় দিসশ চাভি রভয়ভে। এ দর্ভক িসরোে দিভি 

হভ  িরকাভরর শীষ থ ির্ থায় দর্ভক রাজননসিক সিধিসান্ত সনভি হভি।’ 

চ সি অর্ থিেভরর ির্ম সিন মাভির সিসেন্ন সূচভকর সেসিভি দেভশর অর্ থনীসি সনভয় দিিরকাসর গভিষো িসিষ্ঠান দিন্টার ের িস সি িায়া ভগর 

জসিসিসি  মূল্যায়ভন এিি সিষয় উভে এভিভে। দরািিার রাজর্ানীর সিরিাি সম নায়িভন এই মূল্যায়ন িসিভিেন িকাশ করা হয়। অনুষ্ঠাভন িক্তব্য 

দেন সিসিসির সিভশষ দেভ া ি. দেিসিয় েট্টাচার্ থ, ি. দমাস্তাসেজুর রহমান, সনি থাহী িসরচা ক ি. োহসমো খাতুন, গভিষো িসরচা ক দখান্দকার 

দগা াম দমায়াভেম এিং সিসনয়র সরিাি থ দেভ া দিৌসেকু  ইি াম খান। 

িারা িভ ন, ‘সজসিসির সহিাভি সুিা োো ঘুসের মভিা। এর িভে িাস্তিিার সম  দনই। কী িভের সেসিভি সজসিসির িবৃদসধিসর সহিাি করা হয় িা 

জনগভের িামভন িকাশ করা উসচি। এোো ব্যাংক ও আসর্ থক খাভি দুনীসি িন্ধ না কভর কযাসিভনা িভন্ধর অসের্ান িামঞ্জস্যপূে থ নয়।’ 

অনুষ্ঠাভন দেিসিয় েট্টাচার্ থ িভ ন, ‘চ সি অর্ থিেভরর ির্ম সিন মাি (জু াই দর্ভক দিভেম্বর  আমরা চারটি সিষয় সনভয় আভ াচনা কভরসে। এর 

মভে রভয়ভে রাজস্ব খাি, ব্যাংক, দশয়ারিাজার এিং তিভেসশক খাি। এিি দেভে আমরা িসিিন্ধকিার সশকার। একটি সিষয় িসর্ার করভি 

চাই, দেভশ িে-উিাি িাওয়া েভমই কঠিন হভয় র্াভচ্ছ। িরকাসর সিসেন্ন েেির দর্ভক দর্িি িে-উিাি িাওয়া র্াভচ্ছ, িা িমভয়র িভে 

িেসিপূে থ নয়। এরিরও র্িটুকু িে-উিাি িাওয়া র্াভচ্ছ, িার সনে থরভর্াগ্যিা সনভয়ও িশ্ন রভয়ভে। িঠিক িে-উিাি না দিভ  অর্ থনীসির সিসেন্ন 

সিষভয় সিচার-সিভেষে করার দেভে এক র্রভনর স্বচ্ছিার অোি দেখা দেয়।’ 

সিসন িভ ন, ‘আমাভের র্ারো এই অস্বচ্ছিার অোি িরকাভরর নীসিসনর্ থারকভের িিভচভয় দিসশ আোন্ত কভর। কারে সিসেন্ন িভের ওির সেসি 

কভরই িরকাসর ির্ থাভয় সিধিসান্ত দনয়া হয়। েভ  সিভ্রাসন্তকর িভের কারভে িারা িঠিক ও িাস্তিিম্মি সিধিসান্ত সনভি িাভরন না। িাশািাসশ রাষ্ট্রীয় 

ির্ থাভয় দর্িি সিধিসান্ত দনয়া হভচ্ছ, িার ে াে  িম্পভকথও জানভি িাভরন না। এিি কারভে আমরা ি সে, সিভ্রাসন্তমূ ক িভের কারভে িরকারই 

িিভচভয় দিসশ েসিগ্রস্ত হভচ্ছ। আর এর মূল্য সেভচ্ছ দেভশর মানুষ। এভি সিসিসির মভিা িসিষ্ঠানগুভ াও মুক্তোভি গভিষোর দেভে িার্ার িম্মুখীন 

হভচ্ছ।’ 

ি. দেিসিয় িভ ন, ‘গভিষোর দেির সেভয় অর্ থনীসির ব্যিস্থািনার স্বচ্ছিা ও িমন্বভয়র অোি উভে এভিভে। িিথমাভন দেভশ এক নীসিভকসিক 

ব্যিস্থা চ ভে। িরকার শুধু রাষ্ট্রীয় সিসনভয়াগনীসিভি িামসষ্টক অর্ থননসিক নীসির মভে সনভয় এভিভে। দর্ র্রভনর সিসনভয়াভগর কর্া ি া হভচ্ছ, িা 

িরকাসরোভি অিকাোভমা খাভি। এর িভে দিিরকাসর সিসনভয়াগ, রাজস্ব আোয়, মুদ্রানীসি, টাকার মূল্যমান, আয়-ব্যয় এিং অন্যান্য 

িাসেজযনীসির িম্পকথ খুিই দুি থ ।’ 

সিসন িভ ন, ‘িামসষ্টক অর্ থনীসিভি দনতৃত্বমূ ক ভূসমকা র্াভক অর্ থ মন্ত্রো ভয়র। সকন্তু িাম্প্রসিক িমভয় িামসষ্টক অর্ থনীসির নীসিসনর্ থারভের দেভে 

িাভের ভূসমকা দেখা র্াভচ্ছ না। এোো েীঘ থভময়াভে সচন্তাোিনা না কভর সিসেন্ন মহভ র িোভি এিহক সেসিভি আসর্ থক খাভির নীসিসনর্ থারে করা 

হভচ্ছ। এর েভ  িামসগ্রকোভি দেভশর অর্ থনীসির ে াে  শুে হভচ্ছ না।’ 
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সিসন িভ ন, ‘আসর্ থক খাভির সিসেন্ন সিধিসান্ত দকি দর্ভক দনয়া হভচ্ছ। েভ  সিধিসান্ত দনয়ার দেভে স্বায়িশাসিি িসিষ্ঠান িা মন্ত্রো ভয়র ভূসমকা দগৌে 

হভয় র্াভচ্ছ। এোো সিসেন্ন িসরিংখ্যাভন সিভ্রাসন্ত রভয়ভে। িে-উিাভির সেসিভি আ াি-আভ াচনা না কভর িার্ারেোভি একটি গে জআখ্যান  োঁে 

করাভনা হয়। এিি গে অর্ থননসিক সিভিচনায় আমাভের কাভে িস্তুসনষ্ঠ মভন হয় না। সকন্তু অন্য দকাভনা িংস্থা দর্ভক সিভেষে দেয়া হভ  সিসেন্ন 

িমভয় রাষ্ট্রীয় ির্ থাভয় দর্ভক অস্বীকার করা হয়।’ 

সজসিসি িবৃদসধিসর কর্া উভেখ কভর সিসিসির সিভশষ দেভ া িভ ন, ‘িার্ারে দিভে দেখা র্াভচ্ছ, গি কভয়ক িের ির্ থন্ত দেভশ দিিরকাসর সিসনভয়াগ 

সজসিসির ২৩ শিাংভশর মভে ওোনামা করভে। সকন্তু সজসিসি িবৃদসধিস র্ারািাসহকোভি দিভে ৫ দর্ভক ৬, ৭ ও ৮ চভ  দগভে। দিিরকাসর সিসনভয়াগ 

না দিভে িবৃদসধিস কীোভি িাে , িা জানা ও দিাঝার জন্য একজন অর্ থনীসিসিে সহভিভি আসম খুিই প সকি ও সচসন্তি হভয় আসে। আভরকটি সিষয় 

হ - দিিরকাসর খাভির ঋেিিাহ স্মরেকাভ র িিভচভয় কম। এরির ব্যিিায় দ াকিান দেসখভয় ঋে গৃহীিারা ব্যাংভকর টাকা ঠিকমভিা দেরি 

সেভচ্ছ না। দশয়ারিাজাভর িে র্রভনর িংকট। দ াকিাভনর কারভে িাস কাভুক্ত দকাম্পাসনর দশয়াভরর োম কমভে। আমোসনিহ প ুঁসজ িণ্য আিার 

দেভে দনসিিাচক অিস্থা। এিি সকছুর িরও িরকার ি ভে, সজসিসি িবৃদসধিস িােভে। িবৃদসধিসর িভের িভে িাস্তিিার সম  খু ুঁভজ িাওয়া কঠিন। 

এোো িরকাভরর রাজস্ব আয় িােভে না। িশ্ন হ , এি িবৃদসধিস হভ  আয় দগ  দকার্ায়। এভেভে সিসিসির ব্যাখ্যা হ  িাং াভেভশর সজসিসি িবৃদসধিস 

একটি সুিা কাটা ঘুসে িা দিলুভনর মভিা। িহজোভি ি ভ , িবৃদসধিস সনরূিভের দেভে দর্িি িভের েরকার হয়, িাস্তভি দিটি দনই।’ 

সিসন িভ ন, ‘আসম িসর্ারোভি ি সে, িরকাভরর দর্িি িংস্থা িবৃদসধিসর সহিাি তিসর কভর, িারা িকাভে এভি, িাভের মূল্যায়ভনর সেসিগুভ া 

জনগভের িামভন উিস্থািন কভরন। আমরা এ ব্যািাভর আভ াচনা করার জন্য িস্তুি। এরির দিাঝা র্াভি, িাং াভেভশর উন্নয়ন দকান সেভক র্াভচ্ছ।’ 

সিসন িভ ন, ‘দেভশর উচ্চ িবৃদসধিস, অন্তভু থসক্তমূ ক উন্নয়ভনর শত্রুভি িসরেি হভয়ভে।’ 

দেিসিয় িভ ন, ‘রাজননসিক অর্ থনীসির দুষ্ট চভে আটকা িভেভে দেশ। হয় কর োঁসক, না হয় সিভেভশ টাকা িাচার, না হভ  ব্যাংভকর টাকা দেরি 

না দেয়া এিং সিসেন্ন িরকাসর িকভে ১০ টাকার সজসনি কীোভি হাজার টাকায় দকনা হভচ্ছ। এর েভ  পভরা ব্যিস্থায় এক র্রভনর ঘাটসি তিসর 

হভচ্ছ। এভি িরকার হয় টাকার িঞ্চার িা কর দরয়ািিহ সিসেন্ন সুভর্াগ-সুসির্া সনভয় অর্ থনীসির দেিভর এক র্রভনর িভোেনার আিসক্ত তিসর 

করভে। এর িে কারে হ  িরকার আভয়র স্বাভর্ থ দকাভনা িংস্কার করভে না, িার েসিপূরে সহিাভি এই র্রভনর ব্যয় করভে। সকন্তু িরকাভরর এই 

িভোেনা দেয়ার েমিা িীসমি হভয় র্াভচ্ছ।’ 

সিসন িভ ন, ‘সনি থাচনী ইশভিহাভর আসর্ থক খাভি িংস্কাভরর জন্য দর্িি িভোেনার কর্া ি া হভয়সে , আমরা দিটির িাস্তিায়ন দেসখসন। অর্ থাৎ 

িংস্কার না হওয়ায় র্ারা  ােিান হভচ্ছ, িারা এই িসরিিথনগুভ া আনভি সেভচ্ছ না। এই িারা হভ ন- অর্ থ িাচারকারী, কর োঁসকিাজ, ব্যাংভকর 

টাকা লুটিাটকারী, দশয়ারিাজাভর েটকািাজ এিং িরকাসর িকভের টাকা লুটকারীরা। এরা িংস্কাভরর শত্রু হভয় োঁসেভয়ভে। এই রাজননসিক 

অর্ থনীসির দুষ্ট চে োঙভি না িারভ , িসরসস্থসির উন্নয়ন হভি।’ 

দেিসিয় িভ ন, ‘কযাসিভনা অর্ থনীসির সিষয়টি িামভন আিভে। সকন্তু কযাসিভনার অর্ থ সিসেন্নোভি আিভে। করোসক, ব্যাংক ঋে এিং সিভেভশ 

িাচারিহ সিসেন্ন অনির্ মােম এই টাকার উৎি। এই উৎি িন্ধ না করভ  কযাসিভনা িন্ধ হভি না।’ 

সিসন িভ ন, ‘দেৌজোসর মােভম দুনীসি দূর করা িম্ভি নয়। কারে এই মােভমর িীমািধিসিা অভনক দিসশ। এ কারভে আমরা চাসচ্ছ অর্ থনীসিভি 

িংস্কার আনভি হভি। এই িংস্কার োো কযাসিভনার সিরুভধিস অসের্ান িামঞ্জস্যপূে থ নয়।’ 

সিসন িভ ন, ‘আমরা িাভজভটর আভগর টাকার মূল্যমান কমাভনার কর্া িভ সে াম। ওই িময় এটি িাস্তিায়ন হভ  দরসমভটে এিং রেিাসনভি 

িভোেনা দেয়ার েরকার সে  না।’ 

দেিসিয় িভ ন, ‘অিযন্ত সচন্তাোিনা কভর দেভশর অর্ থনীসির দেির দর্ভক চারটি সিষয় আমরা িামভন সনভয় এভিসে। এর মূ   েয দনসিিাচক 

িমাভ াচনা নয়। িাভজট র্াভি পূে থােোভি িাস্তিায়ন হভি িাভর, দিজন্য িরকারভক িহায়িা করা। আশা করসে িরকার এই িক্তব্যগুভ া 

ইসিিাচকোভি সনভয় নীসি িেয়ন ও িাস্তিায়ভনর সিষয়টি পনসি থভিচনা করভি।’ 

ি. দমাস্তাসেজুর রহমান িভ ন, ‘অর্ থনীসির অন্যান্য খাভির অিস্থা খারাি র্াকভ ও এিসেন তিভেসশক খাি োভ া সে । সকন্তু িিথমাভন এ খাভিও 

কাভ া দমঘ দেখা সেভয়ভে। দেভশর অর্ থনীসির আকার ৩০০ সিস য়ন ি ার। এর মভে ১২০ সিস য়ন ি ারই দকাভনা না দকাভনাোভিই সিভেভশর 

িভে যুক্ত। েভ  এ খাভি গুরুত্ব দেয়া উসচি।’ 

ি. োহসমো খাতুন িভ ন, ‘ব্যাংসকং খাভির অিস্থা অিযন্ত নাজুক। িিথমাভন দখ াসি ঋে ১  াখ ১২ হাজার দকাটি টাকা। সকন্তু আন্তজথাসিক মুদ্রা 

িহসি  ি ভে, ২  াখ ৪০ হাজার দকাটি টাকা।’ সিসন িভ ন, ‘িরকাভরর দঘাসষি ঋে সেভয়ই ৩টি িদ্মা দিতু করা িম্ভি।’ 

ি. দখান্দকার দগা াম দমায়াভেম িভ ন, ‘দশয়ারিাজাভর দুষ্ট চভের দুষ্ট কার্ থেম নতুন কভর শুরু কভরভে। িরকাভরর িে দর্ভক ি া হভচ্ছ, িারল্য 

িংকভটর কারভে িাজাভর িমস্যা। সকন্তু এটি ঠিক নয়। কারে মূ  িমস্যা সুশািভনর অোি। িাসিষ্ঠাসনক কাোভমাও দনই। এোো দকাম্পাসনগুভ ার 

আয় কমভে। আভগর িেভরর দচভয় ২০১৯ িাভ  ৫২টি দকাম্পাসনর  েযাংশ কভমভে। ২৩টি দকাম্পাসন সিসনভয়াগকারীভের দকাভনা  েযাংশই সেভি 

িাভরসন।’ 

দিৌসেকু  ইি াম খান িভ ন, িামসষ্টক অর্ থনীসি িে র্রভনর চাভি রভয়ভে। রাজস্ব আহরে ওইোভি িােভে না। িিথমাভন দর্োভি আোয় হভচ্ছ 

িের দশভষ িাভি ৮৭ হাজার ২২৭ দকাটি টাকা ঘাটসি র্াকভি। এভি িাভজট িাস্তিায়ভন িরকাভরর ব্যাংভকর ঋভের ওির সনে থরশী িা িােভি। র্া 

দিিরকাসর উভযাক্তাভের ঋে দিভি আরও িমস্যা তিসর করভি। 

 

https://valueimpression.com/?ref=www.jugantor.com

