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প্রভ োদনো যোয় ক োথোয় - ১:  োঙ্ক্ষিত ফল কনই অথ থনীঙ্ক্ষতভত 

জোঙ্ক্ষ র ক োভেন  

পণ্যবোজোর, মুদ্রোবোজোর ঙ্ক্ষ ংবো কেয়োরবোজোর- েবখোভনই ের োভরর পক্ষ কথভ  ঙ্ক্ষ ছু প্রভ োদনো রভয়ভে। প্রভ োদনো রভয়ভে কৃঙ্ক্ষিভত, 

রভয়ভে রপ্তোঙ্ক্ষনভত। ক োথোও রভয়ভে নগদ ে োয়তো বো ের্তথঙ্ক্ষ , ক োথোও  রেোড়। রভয়ভে নীঙ্ক্ষত ে োয়তোও। েব ধরভনর প্রভ োদনোর 

উভেশ্য, েোধোর  কেোক্তো বো গ্রো  ভ  সুরক্ষো কদওয়ো। প্রঙ্ক্ষত বের এ জন্য বোভজভে বড় অভের বরোে রোখো  য়।  রেোভড়র আদভল কয 

প্রভ োদনো কদওয়ো  য়, তোভত েরোেঙ্ক্ষর ব্যয় নো  ভলও েম্ভোব্য রোজস্ব আয় কথভ  বঙ্ক্ষিত  য় ের োর। দুই-এ টি কক্ষত্র েোড়ো ের োভরর 

এেব প্রভ োদনো ও  রেোভড়  োঙ্ক্ষিত ফল পোওয়ো যোভে নো।  

 

অথ থনীঙ্ক্ষতঙ্ক্ষবদরো মভন  ভরন, প্রভ োদনো ঙ্ক্ষদভত  ভব অথ থননঙ্ক্ষত  কযৌঙ্ক্ষক্ত তো কথভ । অথ থনীঙ্ক্ষতভত মন্দো  োেোভনোর জন্য, দঙ্ক্ষরদ্র জনভগোষ্ঠীভ  

ে োয়তো  রভত ঙ্ক্ষ ংবো  ম থেংস্থোন বোড়োভত প্রভ োদনো কদওয়োর প্রভয়োজন  ভল তো অথ থননঙ্ক্ষত  দৃঙ্ক্ষিভ ো  কথভ  ঙ্ক্ষবভেি   ভর েমতোর 

ঙ্ক্ষেঙ্ক্ষিভত ঙ্ক্ষদভত  ভব। তভব আমোভদর এখোভন অভন  েময় কযৌঙ্ক্ষক্ত তোভ  উভপক্ষো  ভর ঙ্ক্ষবঙ্ক্ষেন্ন কগোষ্ঠীর দোঙ্ক্ষব মোনভত এবং অদক্ষতো ও 

অঙ্ক্ষনয়ভমর কখেোরত ঙ্ক্ষদভত প্রভ োদনো কদওয়ো  য়, যোর ফল অভন  েময় েোভলো  য় নো। ের োঙ্ক্ষর ঙ্ক্ষবঙ্ক্ষেন্ন প্রঙ্ক্ষতষ্ঠোভন অঙ্ক্ষনয়ম ও অদক্ষতো 

করভখ ের্তথঙ্ক্ষ  ঙ্ক্ষদভয় পঙ্ক্ষরচোলনোর নীঙ্ক্ষত ঙ্ক্ষনভয় তোরো প্রে র্তভলভেন।  

 

অথ থনীঙ্ক্ষতঙ্ক্ষবদভদর মভত, ব্যোং  ও কেয়োরবোজোভর ের োভরর কদওয়ো ঙ্ক্ষবঙ্ক্ষেন্ন ে োয়তো ক োভনো  োভজ আভেঙ্ক্ষন। ঙ্ক্ষনতযপভণ্যর কক্ষভত্রও 

প্রভ োদনোর প্রেোব েীঙ্ক্ষমত। ের োঙ্ক্ষর অদক্ষ প্রঙ্ক্ষতষ্ঠোনগুভলোভ  বেভরর পর বের ের্তথঙ্ক্ষ  ঙ্ক্ষদভয় পঙ্ক্ষরচোলনো  রভত ঙ্ক্ষগভয় অথ থননঙ্ক্ষত  

ব্যবস্থোপনো দুব থল  ভয়ভে। ের োর অথ থনীঙ্ক্ষতর ঙ্ক্ষবঙ্ক্ষেন্ন কক্ষভত্র প্রভয়োজনীয় েংস্কোর নো  ভর নগদ েো োর েিোর  ভরভে নর্তবো  রেোড় 

ঙ্ক্ষদভয়ভে। ফভল কবের োঙ্ক্ষর খোভত আঙ্ক্ষথ থ  প্রভ োদনোর আেঙ্ক্ষক্ত ততঙ্ক্ষর  ভয়ভে। তভব প্রভ োদনো কয েব কক্ষভত্রই ব্যথ থ  ভয়ভে তো নয়। রপ্তোঙ্ক্ষন 

খোত ঙ্ক্ষবভেিত ততঙ্ক্ষর কপোেো  খোভতর ঙ্ক্ষব োভে নগদ ে োয়তো ও  রেোভড়র প্রেোব অভন োংভেই ইঙ্ক্ষতবোচ । ের্তথঙ্ক্ষ র  োরভ  কৃঙ্ক্ষি 

খোভতর উপ োর  ভে। ঙ্ক্ষিভজল ও েোভরর মূভে কয ের্তথঙ্ক্ষ  কদওয়ো  য়, তো কৃঙ্ক্ষি উৎপোদভন ইঙ্ক্ষতবোচ  প্রেোব কফলভে। ঙ্ক্ষবদুযৎ খোভত 

প্রভ োদনো এর উৎপোদন ও েরবরো  বোঙ্ক্ষড়ভয়ভে। যঙ্ক্ষদও স্বল্পভময়োঙ্ক্ষদ কুই  করন্টোল বো আইঙ্ক্ষপঙ্ক্ষপভ  দীর্ থভময়োভদ ঙ্ক্ষনভত ঙ্ক্ষগভয় উচ্চমূভে 

ঙ্ক্ষবদুযৎ উৎপোদন  রভত  ভে। যোর প্রেোভব ঙ্ক্ষবদুযভতর দোম কবভড়ভে।  

 

অবশ্য অথ থ মন্ত্র োলভয়র মভত, ঙ্ক্ষবঙ্ক্ষেন্ন খোভত ের োভরর প্রভ োদনো েোমঙ্ক্ষগ্র েোভব দোঙ্ক্ষরদ্রযবোন্ধব ও অন্তর্ভ থঙ্ক্ষক্তমূল  প্রবৃঙ্ক্ষি অজথভন গুরুত্বপূ থ 

ভূঙ্ক্ষম ো পোলন  ভর। অথ থনীঙ্ক্ষতর কযেব খোত অন্যোন্য খোভতর জন্য ইঙ্ক্ষতবোচ  বোঙ্ক্ষ য  সুঙ্ক্ষবধো ততঙ্ক্ষর  ভর কেেব খোভত উৎপোদন ও 

মূেস্তরভ  প্রেোঙ্ক্ষবত  রোর কক্ষভত্র ের্তথঙ্ক্ষ  ও প্রভ োদনো গুরুত্বপূ থ র্ভঙ্ক্ষম ো পোলন  ভর। অথ থ মন্ত্র োলভয়র প্র োেনো মধ্যভময়োঙ্ক্ষদ েোমঙ্ক্ষি  

অথ থননঙ্ক্ষত  নীঙ্ক্ষত ঙ্ক্ষববৃঙ্ক্ষতভত এমন মতোমত রভয়ভে।  

 

ের্তথঙ্ক্ষ  ও প্রভ োদনো খোভত চলঙ্ক্ষত অথ থবেভরর বোভজভে বরোে রভয়ভে প্রোয় ৪৪  োজোর ক োটি েো ো, যো ের োভরর কমোে পঙ্ক্ষরচোলন ব্যভয়র 

১৪ েতোংে। ের োর কৃঙ্ক্ষি, ঙ্ক্ষেল্প, রপ্তোঙ্ক্ষন, ের োঙ্ক্ষর প্রঙ্ক্ষতষ্ঠোন পঙ্ক্ষরচোলনোে  ঙ্ক্ষবঙ্ক্ষেন্ন কক্ষভত্র নগদ ে োয়তো ও ের্তথঙ্ক্ষ  ঙ্ক্ষদভয় থোভ । এেোড়ো 

ঙ্ক্ষবদুযৎ উন্নয়ন কবোি থ, বোংলোভদে কপভরোঙ্ক্ষলয়োম  রভপোভরেন এবং পোে ল  রভপোরভেনভ  নগদ ঋ  আ োভর আঙ্ক্ষথ থ  ে োয়তো ঙ্ক্ষদভয় 

থোভ । চলঙ্ক্ষত অথ থবের কথভ  করঙ্ক্ষমট্যোভের ঙ্ক্ষবপরীভত প্রভ োদনো কদওয়ো  ভে। কৃঙ্ক্ষি খোভত ের্তথঙ্ক্ষ র জন্য গত অথ থবেভর ৯  োজোর ক োটি 

েো ো বরোে ঙ্ক্ষেল। চলঙ্ক্ষত অথ থবেভরও এ ই পঙ্ক্ষরমো  বরোে রভয়ভে। রপ্তোঙ্ক্ষনভত প্রভ োদনো বোবদ গত অথ থবেভর ৪৫০০ ক োটি েো ো বরোে 

ঙ্ক্ষেল। চলঙ্ক্ষত অথ থবেভর বরোে রভয়ভে ৭  োজোর ৩২৫ ক োটি েো ো। করঙ্ক্ষমট্যোভে প্রভ োদনোর জন্য বরোে রভয়ভে ৩  োজোর ক োটি েো ো। 

নগদ ে োয়তো বো ের্তথঙ্ক্ষ র পোেোপোঙ্ক্ষে রভয়ভে ঙ্ক্ষনতয প্রভয়োজনীয় আমদোঙ্ক্ষনভত শুল্ক্কমুক্ত সুঙ্ক্ষবধো। ঙ্ক্ষেভল্পর জন্য রভয়ভে নোনো কক্ষভত্র  র 

অব োে ও  রেোড়। ের োঙ্ক্ষর ব্যোংভ র মূলধন র্োেঙ্ক্ষত পূরভ  প্রঙ্ক্ষত বের বড় অভের অথ থ কদওয়ো  ভে বোভজে কথভ । 

কেয়োরোবোজোভরর জন্য রভয়ভে  ম সুভদ ঋ  কনওয়োর ত ঙ্ক্ষবল। নগদ অভথ থর পোেোপোঙ্ক্ষে অভন  কক্ষভত্র রভয়ভে নীঙ্ক্ষত ে োয়তো।  



েোভব  তত্ত্বোবধোয়  ের োভরর অথ থ উপভদিো ি. এ ঙ্ক্ষব ঙ্ক্ষমর্জ্থো আঙ্ক্ষজজুল ইেলোম মভন  ভরন, ের োঙ্ক্ষর ও কবের োঙ্ক্ষর খোভত কযেব 

প্রভ োদনো েোঙ্ক্ষব থ েোভব সুফল বভয় আনভে নো।  র অব োে, নগদ ে োয়তোে  ঙ্ক্ষবঙ্ক্ষেন্নেোভব কদওয়ো প্রভ োদনো কবের োঙ্ক্ষর খোভত 

ঙ্ক্ষবঙ্ক্ষনভয়োগ বোড়োভত পোভরঙ্ক্ষন। কবের োঙ্ক্ষর খোভত ঙ্ক্ষজঙ্ক্ষিঙ্ক্ষপর অনুপোভত ঙ্ক্ষবঙ্ক্ষনভয়োগ গত ১০ বের ধভর প্রোয় এ ই অবস্থোভন রভয় কগভে। 

ের োঙ্ক্ষর খোভতর প্রঙ্ক্ষতষ্ঠোনগুভলোভ  প্রভ োদনো ঙ্ক্ষদভয় ক োভনো লোে কনই। এেব প্রঙ্ক্ষতষ্ঠোভনর মূল েমস্যো  ভলো অদক্ষতো ও দুননীতঙ্ক্ষত। এ 

েমস্যোর েমোধোন প্রভ োদনো ঙ্ক্ষদভয়  ভব নো। বরং ের োঙ্ক্ষর খোভতর বোঙ্ক্ষ ঙ্ক্ষজয  প্রঙ্ক্ষতষ্ঠোনগুভলোভ  কবের োঙ্ক্ষর খোভত কেভড় কদওয়ো উঙ্ক্ষচত।  

গভবি ো েংস্থো ঙ্ক্ষেঙ্ক্ষপঙ্ক্ষির েম্মোননীয় কফভলো ি. কদবঙ্ক্ষপ্রয় েট্টোচোয থ েম োলভ  বভলন, ের োভরর প্রভ োদনো অভন  কক্ষভত্রই  োজ  রভে 

নো। এর বড় উদো র  ব্যোং  খোত। ঋ  পুনঃতফঙ্ক্ষেল ও অবভলোপভনর কক্ষভত্র নোনো সুঙ্ক্ষবধো ঙ্ক্ষদভয়ও কখলোঙ্ক্ষপ ঋ   মোভনো যোভে নো। 

ঋভ র সুভদর  োর  মভে নো। ব্যোংভ র মভতো রোষ্ট্রীয় ঙ্ক্ষবঙ্ক্ষেন্ন প্রঙ্ক্ষতষ্ঠোভনও কদওয়ো ের্তথঙ্ক্ষ   োভজ আভেঙ্ক্ষন। অথ থনীঙ্ক্ষতর ব্যবস্থোপনোয় 

ঙ্ক্ষবঙ্ক্ষেন্ন অেঙ্গঙ্ক্ষত ও অদক্ষতো দূর  রভত েংস্কোর নো  ভর ের োর েো ো পয়েো ঙ্ক্ষদভয় কমেোভত চোইভে। ব্যঙ্ক্ষক্ত খোতভ  ক্ষঙ্ক্ষতপূর  ঙ্ক্ষ ভেভব 

ের োর এই অথ থ ব্যয়  রভে।  য় েো োর েিোর  রভে, নো  য়  র করয়োত ঙ্ক্ষদভে। এ পিঙ্ক্ষতভত অথ থনীঙ্ক্ষতভ  কে েই  রো মুেঙ্ক্ষ ল।  

ঙ্ক্ষতঙ্ক্ষন বভলন, আঙ্ক্ষথ থ  ব্যয়নীঙ্ক্ষত ব্যব োর নো  ভর মুদ্রোনীঙ্ক্ষত ব্যব োর  ভর েো োর মূেমোন  মোভল ততঙ্ক্ষর কপোেো  খোতভ  অঙ্ক্ষতঙ্ক্ষরক্ত ১ 

েতোংে এবং করঙ্ক্ষমট্যোভে ২ েতোংে প্রভ োদনো নো ঙ্ক্ষদভলও চলত। ঙ্ক্ষেঙ্ক্ষপঙ্ক্ষি কেই প্রস্তোব  ভরঙ্ক্ষেল। েংস্কোভরর পভথ নো ঙ্ক্ষগভয় প্রভ োদনোর 

পভথ কগভল এ  েময় কদওয়োর ক্ষমতোও েীঙ্ক্ষমত  ভয় পভড়। এেোই এখন বড় দুঙ্ক্ষিন্তোর জোয়গো। ইভতোমভধ্য তোর লক্ষ  কদখো যোভে। 

ের োভরর আঙ্ক্ষথ থ  েঙ্গঙ্ক্ষত  ভম যোভে।  

ঙ্ক্ষবশ্বব্যোংভ র পরোমে থ  ও অথ থনীঙ্ক্ষতঙ্ক্ষবদ ি. জোঙ্ক্ষ দ ক োভেন মভন  ভরন, অথ থনীঙ্ক্ষতভত েোঙ্ক্ষব থ েোভব প্রভ োদনোর প্রেোব ঙ্ক্ষমশ্র। রপ্তোঙ্ক্ষন খোত 

ঙ্ক্ষবভেিত ততঙ্ক্ষর কপোেো  খোভত শুল্ক্কঙ্ক্ষব ীন আমদোঙ্ক্ষন,  ম উৎভে  র,  ম আয় র এবং নগদ ে োয়তো নো থো ভল বতথমোন েক্ষমতো 

ততঙ্ক্ষর  ভতো নো। তভব ততঙ্ক্ষর কপোেোভ র মভতো অন্যোন্য রফতোঙ্ক্ষন খোতভ  এ ইেোভব নগদ ে োয়তো কদওয়ো  য়ঙ্ক্ষন। কৃঙ্ক্ষিভত অভন  

কক্ষভত্রই প্রভ োদনোর ইঙ্ক্ষতবোচ  প্রেোব রভয়ভে। প্রথম ঙ্ক্ষদভ   ম সুভদ ঋ  কদওয়োর মোধ্যভম প্রভ োদনো কদওয়ো  য়। পভর েোর ও 

ঙ্ক্ষিভজভলর মূে  ম রোখোর জন্য প্রভ োদনো কদওয়ো  ভয়ভে। উেয় নীঙ্ক্ষতই েোঙ্ক্ষব থ েোভব েোভলো ফল এভনভে। যঙ্ক্ষদও ইউঙ্ক্ষরয়োর কবঙ্ক্ষে 

ব্যব োর জঙ্ক্ষমর দূি  বোঙ্ক্ষড়ভয়ভে।  

জোঙ্ক্ষ দ ক োভেন বভলন, ব্যোং  খোভত সুভদর  োর  মোভনোভ  উভেশ্য  ভর কযেব ে োয়তো কদওয়ো  ভয়ভে, তো  োভজ আভেঙ্ক্ষন। ব্যোং  

ঙ্ক্ষ ংবো কেয়োরবোজোভর কমৌঙ্ক্ষল  েমস্যোভ  এঙ্ক্ষড়ভয় যোওয়ো  ভয়ভে। ব্যোংভ র মূল করোগ কখলোঙ্ক্ষপ ঋ , যো আভরোভের ক োভনো লক্ষ  কনই। 

ের োঙ্ক্ষর ব্যোং গুভলোভত সুেোেন প্রঙ্ক্ষতষ্ঠো নো  ভর এগুভলোর পুনমূ থলধভন  োজোর  োজোর ক োটি েো ো ব্যয়  রো  ভয়ভে। কেয়োরোবোজোভরও 

আইঙ্ক্ষেঙ্ক্ষবর মোধ্যভম ত ঙ্ক্ষবল ঙ্ক্ষদভয় অবস্থোর উন্নঙ্ক্ষত  রো যোয়ঙ্ক্ষন। উেয় কক্ষভত্রই প্রভ োদনো ব্যথ থ  ভয়ভে। এেোড়ো আমদোঙ্ক্ষন প্রঙ্ক্ষতস্থোপনভ  

সুঙ্ক্ষবধো ঙ্ক্ষদভত প্রভ োদনো ঙ্ক্ষদভয় কদেীয় এমন ঙ্ক্ষ ছু প্রঙ্ক্ষতষ্ঠোন গভড় কতোলো  ভয়ভে কযখোভন আন্তজথোঙ্ক্ষত  প্রঙ্ক্ষতভযোঙ্ক্ষগতো নো থো োয় কেতোভদর 

উচ্চ মূভে এেব প্রঙ্ক্ষতষ্ঠোভনর পণ্য ঙ্ক্ষ নভত  ভে। পভণ্যর গু গত মোন ঙ্ক্ষনভয়ও প্রে কদখো যোভে। ততঙ্ক্ষর কেোেপণ্যভ  অঙ্ক্ষতঙ্ক্ষরক্ত েংরক্ষ  

সুঙ্ক্ষবধো কদওয়োর নীঙ্ক্ষত অথ থনীঙ্ক্ষতভত ইঙ্ক্ষতবোচ  প্রেোব কফভলঙ্ক্ষন বভল মভন  ভরন ঙ্ক্ষবশ্বব্যোং  ঢো ো অঙ্ক্ষফভের েোভব  এই মুখ্য 

অথ থনীঙ্ক্ষতঙ্ক্ষবদ। ঙ্ক্ষনতযপভণ্যর কক্ষভত্র প্রভ োদনো প্রেভঙ্গ ঙ্ক্ষতঙ্ক্ষন বভলন, ঙ্ক্ষনতযপণ্য আমদোঙ্ক্ষনর কক্ষভত্র সুঙ্ক্ষবধো অভন  েময় েময়মভতো কদওয়ো 

 য় নো।  

 


