
‘চিয উন্নত ভভ চয’ : বফদেচক াায্য কচভদে এদগাদে ফাাংরাদে 

যীচিৎ চিৌধুযী 

 

মৄদ্ধচফধ্বস্ত দ্য স্বাধীন ফাাংরাদেদক পুনগ গঠদন তখন উেোস্ত চযশ্রভ কযচিদরন জাচতয চতা ফঙ্গফন্ধু 

চখ মুচজবুয যভান। চই ক্রাচিকাদর ১৯৭৩ াদরয ১৩ চপব্রুোচয এক বাে জাচতয চতা আপদা কদয 

ফদরচিদরন, ‘দুচনো বদয চিষ্টা কদযও আচভ িার চকনদত াযচিনা। িাউর াওো মাে না। মচে িাউর চখদত 

ে আনাদেয েো কদযই চখদত দফ’। চই চযক্ত ফাাংরাদে আজ খাদদ্য স্বোংম্পূর্ গ। ৩৬০ রাখ টন 

িাচোয চফযীদত ২০১৯-২০২০ অর্ গফিদয চেদ উৎাচেত দেচির ৩৮৬.৯৫ রাখ চভ. টন িার। আয চভাট 

খাদ্যস্য উৎােন দেদি ৪৫৩.৪৩ রাখ চভ. টন। চই ফাাংরাদে আজ আয োচনয ওয চনব গয কদয না।  

 

ফাাংরাদে ভধ্যভ আদেয চেদ উন্নীত। চেদয অর্ গনীচত চক্তারী ওোে বফদেচক ােতাে 

অনুোদনয চযভার্ এখন ন্যূনতভ ম গাদে চনদভদি।  খাদ্য উৎােদন স্বোংম্পূর্ গতা অজগদনয পদর এখন আয 

খাদ্য ােতায প্রদোজন দে না। ফতগভাদন খাদদ্য স্বোংম্পূর্ গতা অজগন কযাে খাদ্য ােতা প্রদোজন ে না। 

এিাড়া, জাতীে আে বৃচদ্ধ াওোে অনুোদনয চযভার্ ক্রভান্বদে হ্রা াদে। স্বাধীনতায য ফাাংরাদে চফচবন্ন 

উন্নেন দমাগী চে ফা াংস্থা দত মূরত খাদ্য ােতা, ণ্য ােতা এফাং প্রকল্প ােতা চদেদি। 

অর্ গফিয ১৯৭৩ এ প্রাপ্ত বফদেচক ােতায তকযা ৮৫.৫০ বাগ চির খাদ্য ও ণ্য ােতা এফাং ১৪.৫০ 

তাাং চির প্রকল্প ােতা। চভাট ােতায তকযা ৮৮.২০ বাগ চির অনুোন এফাং ১১.০৮ তাাং চির 

ঋর্। চই চিত্র াদে চগদেদি।  

 

ফাাংরাদেদ এখন খাদ্য উৎােন বৃচদ্ধ াওোে ণ্য ােতাযও প্রদোজন ে না।  ফতগভাদন প্রাপ্ত 

বফদেচক ােতায প্রাে পুদযাটাই প্রকল্প ােতা মা ২০২০ অর্ গফিদয োঁচড়দেদি ৯৯ েচভক ৮৫ তাাং। 

২০০৯-১০ াদর চেদ অনুোন এদদি ৩০ তাাংদয ভদতা, ৭০ তাাংদয ভদতা আর ঋর্। ২০১৮-১৯ 

অর্ গফিদয অনুোন এদদি দফ গাচ্চ াঁি তাাংদয ভদতা, আয ঋর্ চদদফ এদদি ৯৫ তাাং। 

 

ফতগভাদন বফদেচক ােতায প্রাে পুদযাটাই প্রকল্প ােতা চদদফ আদি। াাাচ ফাচল গক 

উন্নেন কভ গসূচি (এচডচ) ফাস্তফােদন বফদেচক ােতায উয চনব গযীরতা কদভ চগদে যকাদযয চনজস্ব 

অর্ গােদন গৃীত প্রকদল্পয াংখ্যা বৃচদ্ধ াদে। স্বদেয দ্মা চতু চতা আভযা চনদজদেয টাকাে কদযচি। তায 

ভাদন, এচডচ ফাস্তফােদন বফদেচক ােতায ওয চনব গযীরতা কভাদনায প্রচক্রো ইদতাভদধ্য শুরু কদয 

চেদেচি । এচডচয আকায ও গৃীত প্রকদল্পয াংখ্যা বৃচদ্ধ চদরও বফদেচক ােতায চযভার্ হ্রা াদে।  

 

এখাদন আায র্ চেখাদে আদযা একটি চযাংখ্যা ন। তা দরা , আভাদেয চনজস্ব চফচনদোগ এত 

চফদড় চগদি চম , ফাইদযয ঋর্ এদরও এটা তাাংদয াদয অদনক চনদি। এচডচদত ১৯৮৯-৯০ াদর এই ায 

চির ৬৩.৮০ তাাং, ২০১৮-১৯ এ তা কদভ োঁচড়দেদি ২৯.২৫ তাাংদ। আয ২০১৮-১৯ অর্ গফিদয এচডচয 

চযভার্ চির এক রাখ ৭৬ াজায ৬২০ চকাটি টাকা, এদত বফচেচক ােতা চনধ গাযর্ কযা দেদি ৫১ াজায 

৬৬০ চকাটি টাকা। বফদেচক াায্য ফাড়দরও আদগয তুরনাে তকযা চদফ চনদভ এদদি ২৯ েচভক ২৫-

এ। 

 

এ প্রদঙ্গ একটি প্রশ্ন আদতই াদয, চক চযভার্ ঋর্ চনদর একটি চে ঝুঁচকদত দড় মাদফ? স্বতচদ্ধ 

অঙ্ক দরা, বফদেচক ঋদর্য চযভার্ চজচডচ’য ৪০ তাাং ম গি ঝুঁচকমুক্ত। আভাদেয চেদ ২০২০ অর্ গফিয 

চদল এই সূিদকয অফস্থান চজচডচ ’য ভাত্র ১৫.৪৭ তাাং। এয একটাই ব্যাখ্যা , বফদেচক ঋর্ াংগ্রদয 

চযভার্ ফাড়দরও ধাযর্িভতায সূিদক ফাাংরাদে অদনক নীদিই যদেদি। আভযা গতফিয বফদেচক ঋর্ 

চযদাধ কদযচি যাজস্ব আদেয ১০.২৪ তাাং। অর্ি ঝুঁচকীভা চকন্তু অদনক উদয, ২০ তাাং। তায ভাদন 

আভযা এই ীভায অদনক নীদি চনযাে চজাদনই আচি। ‘আভাদেয ঝুঁচক চনই। বফদেচক ঋর্ মখন চজচডচয  
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৪০ তাাং ফা এয চফচ দে মাে , তখন ঝুঁচক র্াদক। আভাদেয চজচডচয তুরনাে বফদেচক ঋর্ দরা ১৫ 

েচভক ৪৭ তাাং।’ প্রচতদফেন উস্থানকাদর জাচনদেদিন ভচিচযলে চিফ খন্দকায আদনাোরুর 

ইরাভ। ঋর্ গ্রর্ এফাং ঋর্ চযদাধ, উবে চিদত্রই ফাাংরাদে খুফ স্বােন্দ অফস্থধাদনই আদি। 

 

ম্প্রচত ভচিবাদক অফচত কযায জন্য অর্ গননচতক ম্পকগ চফবাগ বফদেচক ােতা চফলদে চম 

প্রচতদফেন উস্থান কদয চখাদন এফ তথ্য উদেখ কযা দেদি। গত ফিদযয ২৩ নদবম্বয প্রধানভিী চখ 

াচনায বাচতদে বার্চগোর ভচিবা বফঠদক এ প্রচতদফেন উস্থান কযা ে।  

 

একর্া ফাই জাদন, আভাদেয ফাদজদট বফদেচক ােতা চনব গযতা একেভ কদভ চগদি। প্রধানভিী 

চখ াচনায চনতৃদে ১৯৯৬ চর্দক াঁি ফিয এফাং ২০০৯ চর্দক অদ্যাফচধ ফাাংরাদে দুফ গায গচতদত এচগদে 

িদরদি, পদর জাতীে আে বৃচদ্ধ চদেদি। মায াপদেয আদরাদত আজ চেদয অর্ গনীচতয অচরগচর উদ্ভাচত। 

আভাদেয ফাদজট ও ফাইদযয াাদয্যয গচতপ্রকৃচত চফদেলর্ কযদর াপদেয চিত্রটি আদযা চযষ্কায দফ। 

 

ভদেয চযক্রভাে প্রদোজনীেতায চনচযদখ বফদেচক ােতায ধযদর্ উদেখদমাগ্য চযফতগন 

এদদি। ২০২০ অর্ গফিদয প্রাপ্ত চভাট বফদেচক ােতায ভদধ্য প্রকল্প ােতায চযভার্ োঁচড়দেদি ৯৯.৮৫ 

তাাং। এভদে প্রাপ্ত চভাট ােতায ৯৬.১৩ তাাং ঋর্ ােতা চদদফ াওো চগদেদি।  ২০৪১ াদরয 

ভদধ্য একটি উন্নত চেদ চযর্ত ওোয রদিূ অচধক াংখ্যক উন্নেন কভ গকাণ্ড গ্রদর্য পদর ফাদজট এফাং 

এচডচ’য আকায ভদেয াদর্ াদর্ বৃচদ্ধ াদে। অফকাঠাদভা উন্নেন ও চফ কদেকটি চভগা প্রকল্প 

ফাস্তফােদনয কাজ িরদি চেদ , চমভন চভদরাদযর, রূপুয াযভার্চফক চফদুূৎদকন্দ্র, ােযা মুদ্র ফন্দয, 

ভাতাযফতাচড় গবীয মুদ্র ফন্দয ১০টি ফদড়া প্রকল্প। উন্নেদনয ধাযাফাচকতাে এ ধযদনয প্রকদল্প বফদেচক 

ােতায চযভার্ও ক্রভান্বদে বৃচদ্ধ াদে।  

 

একটা ফদড়া সুাংফাে দে, যকাদযয আচর্ গক িভতা বৃচদ্ধ াওোে ফাাংরাদেদয চজচডচ, 

ভার্াচছু আে, যাজস্ব আযদর্য চযভার্ এফাং ঋর্ চযদাদধয িভতা অদনক বৃচদ্ধ চদেদি। উদেখ্য  চম, 

২০১০ অর্ গফিদয ১ াজায ৫৮৮.৬০ চভচরেন ভাচকগন ডরায অর্ গ িাড় দেদি এফাং ঋর্ চযদাধ কযা দেদি 

৮৭৫.৫৮ চভচরেন ভাচকগন ডরায। ২০২০ অর্ গফিদয  অর্ গ িাড় দেদি ৭ াজায ১২১.১৪ চভচরেন ভাচকগন ডরায 

এফাং ঋর্ চযদাধ দেদি ১ াজায ৭৩০ চভচরেন ভাচকগন ডরায। ঋর্ চযদাদধ িভতা র্াকাে উন্নেন 

কভ গকাণ্ড ফাস্তফােদনয জন্য ঋদর্য চযভার্ বৃচদ্ধ কযা ম্ভফ দে। উদেখ্য, চজচডচয আকায বৃচদ্ধ াওোে 

ঋদর্য চস্থচত চজচডচয তাাংদ ক্রভান্বদে হ্রা াদে। ঋদর্য চস্থচত ২০০৫-২০০৬ াদর চজচডচয  ২৫.৮৭ 

তাাং মা ২০১৯-২০২০ োঁচড়দেদি ১৩.৩৪ তাাং।  

 

ঋর্ চযদাদধয িভতা র্াকাে উন্নেন কভ গকান্ড ফাস্তফােদনয জন্য ঋদর্য চযভার্ বৃচদ্ধ কযা ম্ভফ 

দে। আিজগাচতক ভানে চণ্ড Debt Sustainability ফরদত অর্ গনীচতয চই অফস্থাদক চফাঝাে , মখন 

ফতগভান এফাং বচফষ্যৎ ঋদর্য চকচস্ত চযদাধ কযায জন্য াভচষ্টক অর্ গনীচত অর্ফা চজচডচয প্রবৃচদ্ধ ব্যাত 

দফ না।  

 

১৯৭১-৭২ াদর ফাাংরাদেদয বফদেচক ােতায আওতাে অনুোন চির দফ গাচ্চ ৮৪-৮৫-৮৬ 

তাাং, ঋর্ চির ৬ চর্দক ৮ তাাং। ২০১৯-২০২০ অর্ গফিদয অনুোন আযও কদভ চগদি , ২/৩ তাাংদয 

ভদধ্য যদেদি। ৯৭ তাাংদই আদি ঋর্ চদদফ।  
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ফাাংরাদেদয ফিাইদত ইচতফািক চেক দে, োতাদেগুদরায কাদি আভাদেয ঋর্ চযদাধ কযায 

াভদথ্যগয মদর্ষ্ট সুনাভ আদি। বফদেচক ঋর্ গ্রদর্ চফিির্ নীচত অনুযর্ কযাে োচেেীর ঋর্ গ্রীতা 

চদদফ ফাাংরাদেদয সুনাভ আদি এফাং ফাাংরাদে কখদনাই বফদেচক ঋর্ চযদাদধ ব্যর্ গ েচন। গৃীত 

ঋদর্য মুেে অর্ গ উন্নেন প্রকদল্প চফচনদোগ কযায পদর ঋদর্য কার্ যকয ব্যফায চনচিত কযা ম্ভফ দে। 

 

ফাাংরাদে এখন ‘চপ্রচিত চযকল্পনা ২০২১-২০৪১’ ফাস্তফােদনয চেদক এদগাদে। আদযা সুদূয 

চযকল্পনাও (২১০০ াদরয চডো চযকল্পনা) চেদয জন্য প্রস্তুত কদয চেদেদিন প্রধানভিী চখ াচনা মায 

ফাস্তফােদন কাজও শুরু দে চগদেদি। ফঙ্গফন্ধুয ‘স্বদেয চানায ফাাংরা’ গড়ায প্রতূদে আাতত ২০৪১ ারদক 

চফদল চফদফিনাে চনদেদি যকায। ২০৪১ াদরয ভদধ্য উন্নত মৃদ্ধ ফাাংরাদে গড়ায রদিূ গ্রর্ কযা দেদি 

‘রূকল্প ২০৪১ ফাস্তদফ রূাের্ঃ ফাাংরাদেচয চপ্রচিত চযকল্পনা ২০২১-২০৪১’। 

 

এয িাচরকাচক্ত চদদফ যদেদি দুটি প্রধান রিূ - প্রর্ভত: ২০৪১ াদরয ভদধ্য ফাাংরাদে দফ 

একটি উন্নত চে , চমখাদন ভার্াচছু আে দফ ১২ াজায ৫০০ ডরাদযয চফচ , চিতীেত: ফাাংরাদে দফ 

চানায ফাাংরা , চমখাদন োচযদ্রূ দফ সূদুয অতীদত য ঘটনা। এই অবীষ্ট দুটি অজগদনয দর্ আগাভী দু ’েদক 

চযফতগন আদফ কৃচল , চল্প ও ফাচর্জূ , চিা ও স্বাস্থূ , চযফর্ ও চমাগাদমাগ , ব্যফায ধযন এফাং কভ গ 

ম্পােন দ্ধচতদত। ধাযাফাচক এই চযফতগদনয সুপর ভাদজয কর স্তদয সুলভ ফণ্টদনয উয গুরুোদযা 

কযা দেদি এই ‘চবন েচরদর’।  

 

এই েচরদরয প্রর্ভ অধ্যাে ‘রূকল্প ২০৪১: একটি উচ্চ -আে অর্ গনীচত অচবমুদখ ’-এ  ‘উদ্দীনাভে 

সূিনা’ চদদফ ধাযর্ কযা দেদি জাচতয চতায আজন্ম রাচরত স্বে ‘োচযদ্রূ ও ক্ষুধামুক্ত , দুনীচত ও 

চালর্ীন মৃদ্ধ এক ফাাংরাদে গদড় চতারা ’চক। এ স্বে ফাস্তফােদন আগাভী দু’েদক ‘চভাট চেজ উৎােন 

(চজচডচ)’ এয গড় প্রবৃচদ্ধ অজগদনয রিূ চনধ গাযর্ কযা দেদি ৯.০২ তাাং াদয। এ স্বেদক ফাস্তদফ রূোন  

কযায  রদিূ যপ্তাচনমুখী চল্পােন , কৃচলয উৎােনীরতা বৃচদ্ধ , নগদযয চফস্তায, েি জ্বারাচন ও অফকাঠাদভা , 

েি জনচক্ত বতচয ইতূাচে চকৌরগত কাজ কযায প্রতূে চনদে এচগদে িদরদি ফাাংরাদে। 

 

ফদদল একটি চগৌযদফয খফয াংমৄক্ত কযদত িাই। Economist এয চযদাদট গ চকাচবড -১৯ এয 

প্রবাফ দেও আচর্ গক অফস্থান চফদফিনাে ৬৬টি উেীেভান চেদয ভদধ্য ফাাংরাদেদয অফস্থান ৯ভ। িাযটি 

ভানেদন্ডয চবচিদত এ ম গাাং্ চকাং কযা দেদি- চজচডচয তাাংদ যকাচয ঋর্ ; চভাট বফদেচক ঋর্; Cost 

of Borrowing; বফদেচক মুদ্রায চযজাব গ। বফদেচক ােতা চনদে মাযা ভাদরািনা কদযন তাদেয জন্য 

এটি একটি চভািভ জফাফ দত াদয। আভযা বফদেচক ােতা চনব গযতা কচভদে উন্নত চদয এচগদে িদরচি 

উন্নত চেদয কাতাদয াচভর দত। স্বদেয দ্মা চতু চক তায ফদড়া প্রভার্ নে? 

 

# 

১৯.০১.২০২১                                       চআইচড চপিায 

 

চরখক : চচনেয তথ্য অচপায, তথ্য অচধেপতয। 

 


