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স্টকহ োম স্টস্টটহমন্ট 

 

বিশ্বি্োাংহকর চোর সোহিক প্রধোন অর্থনীবিবিদস  ১৩ জন অর্থনীবিবিদ সুইহেহনর 
স্টকহ োহম দবুদহনর (১৬-১৭ স্টসহেম্বর, ২০১৬) এক বিঠহক বমবিি  হেবিহিন। 
আহিোচনোর বিষেিস্তু বিিÑ আজহকর অর্থননবিক নীবিবনধথোরকরো স্টেসি চ্োহিহের মুহে 
পড়হিন। বিঠকটি আহেোজন কহরবিি সুইবেশ ইন্টোরন্োশনোি স্টেহেিপহমন্ট 
স্টকোঅপোহরশন এহজবি (বসেো) ও বিশ্বি্োাংক। বিঠহক অাংশগ্র ণকোরীহদর মহধ্ বিহিন 
প্রহেসর সোবিনো আিবকহর (অক্সহেোেথ ), প্রহেসর প্রণি িধথন (িোকথ হি), প্রহেসর ও 
বিশ্বি্োাংহকর সোহিক প্রধোন অর্থনীবিবিদ স্টকৌবশক িসু (বনউইেকথ ), প্রহেসর  োরুন 
স্টেোরোি (হকপ টোউন), প্রহেসর ও বিশ্বি্োাংহকর সোহিক প্রধোন অর্থনীবিবিদ ফ্োাঁহসোেো 
িরবিিন (প্োবরস), প্রহেসর অবশ্বনী স্টদশপোহে (বদবি), প্রহেসর রবি কোনিুর 
(ইর্োকো), প্রহেসর ও বিশ্বি্োাংহকর সোহিক প্রধোন অর্থনীবিবিদ জোবস্টন ইেু বিন 
(হিইবজাং), প্রহেসর ক্োহি স্টমোহন (অসহিো), প্রহেসর জোাঁ-বেবিহে প্লোবিউ (নোমরু), 

প্রহেসর স্টজইবম সোবেদ্রো (বিমো), স্টনোহিি বিজেী প্রহেসর ও বিশ্বি্োাংহকর সোহিক 
প্রধোন অর্থনীবিবিদ স্টজোহসে বস্টিবিৎজ (বনউইেকথ ) এিাং প্রহেসর বেন ট্রোপ 
(হ িবসবি ও স্টকোহপনহ হিন)। বিঠক স্টশহষ অর্থনীবিবিদরো বনহজহদর মহধ্ স্টে 
বিষেগুহিোে ঐক্মহি্ স্টপৌাঁহিহিন, িো বনহে একটি বিিৃবি প্রদোহনর বসদ্ধোন্ত স্টনন। এটিই  
স্টকহ োম স্টস্টটহমন্ট। 

 

উন্নেহনর চ্োহিে 

অশোন্ত সমহের মধ্ বদহে স্টেহি  হে আজহকর বিশ্বহক। বিবশ্বক শবিগুহিো প্রবিশ্র“বি 
ও বিপদ দহুটো ধহরই এহিোহে। প্রেুবির অেোিনীে উন্নবি জীিনমোন উন্নেহনর 
প্রবিশ্র“বি বদহে, বকন্তু একই সহে শ্রম িোস্তুচু্ি ও েুি স্টিকোরহের বিপদও বিবর 
করহি। িোবণজ্ ও বিবশ্বক বিবনহেোি িৃবদ্ধ প্রিৃবদ্ধহক িোবড়ি করহি এিাং অহনক 
বনুআহের স্টদশহক মধ্ম আহের স্টদহশ উপনীি কহরহি।  বকন্তু এসি স্টদহশর অহনক 
স্টিোষ্ঠীই স্টপিহন পহড় র্োকহি। একই কর্ো উন্নি স্টদশগুহিোর জন্ও সি্। এসি স্টদহশ 
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অহনহকই বিশ্বোেহনর কোরহণ ক্ষবিগ্রস্ত  হে। এর ওপর েদু্ধ ও সাংঘোহির মহধ্ আটহক 
পড়ো স্টদশগুহিোে প্রকৃিপহক্ষ জীিনেোত্রোর মোন িিহি স্টিহি ধহস পহড়হি। স্টদশগুহিোর 
মহধ্ িোড়হি র্োকো বিষম্ সোমোবজক স্টমিিন্ধন ও অর্থননবিক উন্নবিহি হুমবক বিবর 
করহি। পবরহিশিি অিক্ষে ও জিিোেিুি পবরিিথ ন পৃবর্িীহক বিপদগ্রস্ত কহর িুিহি 
এিাং ক্রহম িোড়হি র্োকো এ বিপদ স্টমোকোহিিোর জন্ সমবিি বিবশ্বক উহদ্োহির 
অহপক্ষোে র্োকহি  হে। দ্রুি নিরোেণ পুাঁবজ স্টর্হক উৎপোদনশীিিোর মুনোেো িুহি 
স্টনেোর  োিিোবন বদহে েোকহি ঠিকই বকন্তু শহুহর িবস্ত, দোবরদ্র্ ও বিিোহদর মহিো 
সমস্োগুহিোও িোবড়হে িুিহি পোহর।  

বকন্তু এর স্টকোহনো বকিুই বিহশ্ব আে িৃবদ্ধ এিাং স্বোস্থ্্ ও বশক্ষো েোহি স্টে বিশোি 
অগ্রিবি  হে, িো দহূর সবরহে রোেহি পোরহি নো। আমরো এ অজথ নগুহিো উদেোপন 
করবি এিাং নীবিবনধথোরকরো স্টে সহে োিীি চ্োহিহের মুহেোমুবে  হিন, িোর বদহক স্টচহে 
রহেবি। এসি চ্োহিহের সেি জিোি বনব ি রহেহি এমন নীবি নকশোকরহণর মহধ্, 
েো উন্নেহনর জন্ বিবশ্বক শবিগুহিোহক বনেন্ত্রণ করহি এিাং বিপদ নে িরাং প্রবিশ্র“বি 
রক্ষোর জন্ পবরকল্পনো পবরচোিনো করহি। এ ধরহনর নীবি নকশো করহি  হি 
প্রহেোজন উন্নেন নীবির িক্ষ্ সম্পহকথ  স্পষ্ট দবৃষ্ট, অিীি এিাং অর্থননবিক িহের 
সেিিো ও েুি স্টর্হক বশক্ষো স্টনেো এিাং একটি দীঘথ সমে ধহর পবরসাংে্োিি বিহেষণ 
পুেীেূি করো। 

 এটো প্রিীেমোন  হে স্টে, প্রচবিি অর্থনীবির বকিু সপুোবরশ এেন আর কোহজ িোিহি 
নো। রোজস্ব েোরসোম্ ধহর রোেো, মূি্স্ফীবি বনেন্ত্রহণ মুদ্রোনীবি ি্ি োর, সোমবষ্টক 
অর্থননবিক বস্থ্বিশীিিো প্রবিষ্ঠো এিাং এর পর িোবক কোজটো িোজোহরর ওপর স্টিহড় 
স্টদেোর মহিো সোধোরণ নীবি-বনহদথশকগুহিোর ওপর নীবিবনধথোরকরো এেন েরসো করহি 
পোহরন নো। ধহর বনিোম, এ  ধরহনর পদ্ধবি প্রিৃবদ্ধ িৃবদ্ধ কহর, েো ক্রমোিহে দোবরদ্র্ 
কমোে বকন্তু এটো স্টকোহনো েুবিবসদ্ধ প্রবিশ্র“বি নে। প্রকৃিপহক্ষ, আমোহদর িিথ মোন বকিু 
বিপজ্জনক অিস্থ্োর স্টপিহন ওইসি পুরহনো উপহদহশর প্রবি অবিবরি আসবিই দোেী।     

এ বিিৃবির উহেশ্ নীবির জন্ একটি প্রবিবচত্র বিবর করো নে, িরাং একগুে 
মূিনীবি বিবর করো; েো আমরো আশো কবর স্টদহশর নীবি িঠহন স োেিো করহি, বিবশ্বক 
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আহিোচনোহক উসহক স্টদহি এিাং িহুপক্ষীে নীবি নকশোে সো োে্ করহি। িিথ মোহনর 
দ্রুি পবরিিথ নশীি ও বিশ্বোেহনর বিহশ্ব এ ধরহনর নীবির েীষণ প্রহেোজন। 

বজবেবপ প্রিৃবদ্ধই স্টশষ কর্ো নে 

আমরো বিশ্বোস কবর, বজবেবপ প্রিবৃদ্ধ িোড়োহনোর জন্ নীবির প্রহেোজন রহেহি বকন্তু 
অিশ্ই নীবির কোজ এেোহনই স্টশষ  ে নো, িরাং নীবি বনহজই  হিো একটি উপোে, েোর 
মোধ্হম সম্পদ বিবর করো েোে; েো স্বোস্থ্্, বশক্ষো, কমথসাংস্থ্োন, বনরোপত্তোর মহিো সোমোবজক 
বিবেন্ন িক্ষ্ অজথ ন এিাং একই সহে স্টেোি বিবর করহি প্রহেোজন। ি্বিিি কি্োণ 
িহুমোবত্রক এিাং শুধ ুআহের বদক স্টর্হক নে, িরাং সমোহজর বদহক স্টর্হক মিূ্ রহেহি 
এমন সি মোবত্রকিোর উন্নবির িক্ষ্  ওেো উবচি নীবির। স্টেমনÑ বপ্র-সু্কি বশশুহদর 
জন্ েোহিো পুবষ্ট সরিরোহ র প্রহেোজন রহেহি এিাং সিোর স্টমৌবিক স্বোস্থ্্হসিো বনবিি 
করো এিাং এগুহিো পূরণ সোহধ্র মহধ্ রহেহি। েবদ জোেিোমহিো সঠিক নীবি নো 
র্োহক, িহি সি কি্োণমূিক কোহজর ক্ষবি স্টমহন বনহিÑ েোর মহধ্ স্থ্োনীে পবরহিশ ও 
বিবশ্বক জিিোেুর অিনবি অন্িমÑ ি্বিিি কি্োণ আসহি পোহর।  এটোও মহন 
রোেহি  হি স্টে বজবেবপ প্রিবৃদ্ধ বনহজ স্টেহচ বিহে অি্োচোরকোরীর বনেম দরূ ও 
ঝুাঁ বকহি র্োকো জনহিোষ্ঠীর ওপর চোিোহনো বিষম্মূিক আচরণ প্রবিহরোধ করহি নো। 
সোধোরণি এগুহিো িহন্ধর জন্ প্রহেোজন সুবচবন্তি  স্তহক্ষপ। 

এটো স্বীকোর কহর স্টনেো প্রহেোজন স্টে, সি অর্রর্থনীবির জন্ একটি একক বিধোন 
উপেুি িহি িণ্ করো ঠিক নো। স্টদশগুহিোর সোাংসৃ্কবিক ও সোমোবজক স্টপ্রক্ষোপট বেন্ন, 

েো ইবি োহসর স্টক্ষহত্রও সি্। বেন্ন বেন্ন সমোহজ বেন্ন বেন্ন আকোক্সক্ষো র্োহক এিাং 
স্টকোনটি কোজ করহি আর স্টকোনটি করহি নো, িো বনধথোরহণও েূবমকো রোহে। অিীহি 
সি স্টদহশর জন্ একটি অবেন্ন নীবি স্টকোে (বকিু ধনী স্টদহশ েো বিবর  হিো) 
ি্িস্থ্োপত্র স্টদেোর প্রিবৃত্ত বিি। বিসৃ্তি নীবি িে রহেহি, স্টেগুহিোে আমোহদর দবৃষ্ট স্টদেো 
প্রহেোজন। নীবিহি বিবচত্র্ ও প্রসে বনবদথষ্টিোর সুহেোি রোেহি  হি।   

উন্নেনহক অন্তেুথ বিমিূক  হি  হি 

আমরো বিশ্বোস কবর, উন্নেন স্টেন সোমোবজক ও অর্থননবিকেোহি অন্তেুথ বিমূিক  ে, িো 
বনবিি করহি নীবির সো োে্ করো উবচি এিাং বিে, জোবি িো অন্ স্টকোহনো 
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সোমোবজক বনহদথশক দ্বোরো বচবিি জনহিোষ্ঠীহক স্টপিহন স্টেহি রোেো েোহি নো। কি্োহণর 
স্টে স্টক্ষত্রগুহিোে চরম িঞ্চনো করো  ে, িোর প্রবি বিহশষ নজর স্টদেো উবচি, বিহশষ 
কহর ি্বিপেথোহে েোরো বিবেন্ন মোত্রোে িবঞ্চি  হে আসহিন। বকন্তু শুধু সিহচহে স্টিবশ 
িবঞ্চিহদর বদহক দবৃষ্ট স্টদেোই েহর্ষ্ট নে। ধনী ও িবরহির মধ্কোর সৃষ্ট ি্িধোহনর 
বদহক দবৃষ্ট স্টদেোও গুরুেপূণথ। সোম্প্রবিক দশকগুহিোে আে ও সম্পহদর বিষম্ 
উহিেহেোি্  োহর স্টিহড়হি। স্বোস্থ্্ ও বশক্ষোর মহিো স্টমৌবিক স্টসিো েোহি সুবিধো স্টনেোর 
স্টক্ষহত্র স্টেেোহি বিষম্ স্টিহড়হি, িো নীবিিিেোহি অসমর্থনীে। এ ধরহনর বিষম্ 
সোমোবজক ঐহক্ বচড় ধরোে এিাং অবেজোিহদর করো নীবির জটিিিো আহরো িৃবদ্ধ 
কহর, েহি বিষম্ আহরো স্টিহড় েোে। উচ্চনিষম্ িবরিহদর কর্ো িিোর ক্ষমিো স্টকহড় 
স্টনে এিাং একই সহে িণিন্ত্রহক আহরো দিুথি কহর স্টিোহি। নোরী ও ঐবি োবসকেোহি 
বিষহম্র বশকোর জনহিোষ্ঠীর ক্ষমিোেন এহদর বনহজহদর অবধকোর িহিই প্রোধোন্ পোে, 

অন্বদহক এটি অর্থননবিক দক্ষিোর জন্ একটি েোহিো বেবত্তও িহড় স্টদে। রোজননবিক 
অবস্থ্রিো ও সোমোবজক সাংঘষথ র্োকহি উন্নেন সম্ভি নে এিাং স্টেেোহন উন্নেন নীবি 
অন্তেুথ বিমূিক নে, স্টসেোহন সোমোবজক সাংঘষথ িৃবদ্ধর সম্ভোিনো স্টজোরোহিো। সোবিথকেোহি 
উন্নেহনর একমোত্র সোমোবজক ও অর্থননবিকেোহি স্টটকসই প্রকোর  হিো সোমবগ্রক িো 
অন্তেুথ বিমূিক উন্নেন।  

পবরহিশিি ধোরণক্ষমিো একটি প্রহেোজন, স্টকোহনো ঐবেক বিষে নে 

প্রবিটি স্টদশ ও আঞ্চবিক স্টপ্রক্ষোপট ব হসহি পদ্ধবি স্টনেো ও িোস্তিোেন বেন্ন  হিও 
আমরো বিশ্বোস কবর, উন্নেন নীবিবনধথোরহণ পবরহিশিি ধোরণক্ষমিোহক মূি িক্ষ্ ব হসহি 
অিশ্ই ধরো উবচি। এটো সরোসবর আঞ্চবিক পবরহিশিি অধঃপিহনর সহে জবড়ি, 

স্টেেোহন বিবিন্নেোহি আে প্রিবৃদ্ধ কি্োণ ও উন্নেহনর বমর্্ো বনহদথশক বিবর করহি 
পোহর। এর ওপর সম্পহদর জন্ প্রবিহেোবিিো, পবরহিশিিেোহি সাংবেষ্ট অবেিোসন 
বনরোপত্তো ীনিো ও দ্বহের সৃবষ্ট করহি পোহর, েো উন্নেনহক ক্ষবিগ্রস্ত কহর। বিবশ্বক 
পেথোহে জিিোেু পবরিিথ ন পৃবর্িীর স্টটকসব িোর জন্ একটি দীঘথহমেোবদ হুমবক এিাং 
সমোনেোহি অহনক স্টদহশর জীবিকো, কৃবষ ও আিোসস্থ্হির জন্ মধ্ম স্টমেোবদ হুমবক। 
বিবশ্বক পেথোে স্টর্হক সিোর আহি প্রশমন িো বনরসন প্রহচষ্টোহক অিশ্ই গুরুে বদহি 
 হি। আর এ ধরহনর কোহজ নীবি গ্র হণর জন্ সবক্রে  স্তহক্ষপ এিাং জোিীে ও 
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আঞ্চবিক স হেোবিিোর প্রহেোজন রহেহি। এগুহিো এমন সমস্ো স্টে, এর সমোধোন মুি 
িোজোহরর  োহির //////ওপর স্টিহড় স্টদেো েোহি নো। রোহের স্টরগুহিটবর  স্তহক্ষপ 
এিাং একটো পেথোে পেথন্ত বিবেন্ন স্টদহশর নীবি সমিে অপবর োেথ।  

িোজোর, রোে ও কবমউবনটির মহধ্ েোরসোহম্র প্রহেোজনীেিো 

এ িক্ষ্গুহিো পরূণ ও বিশ্বসম্প্রদোে স্টে বিবশ্বক চ্োহিে স্টমোকোহিিো করহি, িোর স্টপ্রবক্ষহি 
উন্নেন নীবিহক িোজোর, রোে ও কবমউবনটির মহধ্ একটি সুবিচোরপূণথ েোরসোম্ প্রবিষ্ঠো 
করহি  হি। এটো স্টমহন স্টনেো গুরুেপণূথ স্টে িোজোর  হেÑ সোমোবজক প্রবিষ্ঠোন, েোর 
জন্ এমন একটি বক্রেোশীি প্রবিধোনসাংিবিি স্টফ্মওেোকথ  প্রহেোজন, েো সম্পহদর কোেথকর 
অর্থননবিক িরোহের প্রবিশ্র“বি পূরণ করহি। এমনবক স্টেেোহন িোজোর দক্ষিোর সহে 
প্রবিশ্র“বি পরূণ কহর, স্টসেোহনও অন্তেুথ বিকরণ ও ইকুইটির জন্ প্রোকৃবিক প্রিবৃত্ত িোহদর 
স্টনই। স্টেমনটো আমরো জোবন, দবুেথ ক্ষ মুি িোজোর কোেথকোবরিোর সহে সেবিপূণথ। িি 
২৫ িিহর অিোধ িোজোহরর প্রবি টোন বিবর  হেহি, েো অর্থননবিক সাংকট, বিষম্ ও 
অ-স্টটকসব িোর অসমর্থনীে মোত্রোস  িিথ মোহন আমরো স্টে বিহশ্ব িসিোস করবি, িোর 
অহনকগুহিোর সমস্োর ি্োে্ো বদহে।  

িোজোহরর সীমোিদ্ধিোহক স্বীকোর কহর বনহে আমরো উপিবি করবি স্টে, রোহের বনহজরই 
দক্ষিোর সহে কোজ করোর প্রহেোজন রহেহি। এমন অহনক পর্ রহেহি, েো ধহর 
স্টদশগুহিো িোজোরহক িোবড়হে স্টেহি পোহর, বিবেন্ন পেথোে রহেহি, স্টেেোহন সরকোরহক 
গুরুেপূণথ েূবমকো পোিন করহি  হি। স্টকোঅপোহরটিে, অ্োহসোবসহেশন ও এনবজওর মহিো 
অসাংে্ আকোহরও েূবমকো পোিন করহি পোহর, েো সে্ সমোজ গ্র ণ করহি। রোহের 
এমন স্টকোহনো কোজ করো উবচি নে, েো িোজোর িো সমোহজর ওপর স্টিহড় স্টদেো 
অহপক্ষোকৃি েোহিো। অহনক সমে স্টদেো েোে, কবমউবনটি পেথোহের স্থ্োনীে গ্র“পগুহিোর 
স্টনেো পদহক্ষপ িবঞ্চিহদর কি্োহণ সিহচহে েোহিো কোজ কহর। েবদও এটো েুহি স্টিহি 
চিহি নো, সি পেথোহে স্থ্োনীে কবমউবনটি প্রবিষ্ঠোনগুহিো স্টসহকহি শবি ও সে্ সমোহজর 
সাংস্থ্োর  োহি িবে, িহি এগুহিো সোমোবজক সেবি িজোে রোেহি গুরুেপূণথ েূবমকো 
পোিন কহর।  
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আমরো আিোহরো িিবি, এ স্টেিোর বনেম ঠিক কহর স্টদেো এিাং একটি স্টরগুহিটবর 
স্টফ্মওেোকথ  প্রবিষ্ঠো, েো ধহর িোজোর ও কবমউবনটি উন্নবি, উৎপোদন ও িৃবদ্ধ করহি 
পোরহি, িোর জন্ রোে অপবর োেথ। সোমোবজক সাং বির আহরো দঢ়ৃ রূপ ও আস্থ্ো 
স্টেিোহক বনেম স্টমহন চিহি আহরো েোহিোেোহি সো োে্ করহি এিাং এর েিোেি 
ব হসহি আমরো পোি কম বিষম্, প্রিৃবদ্ধ একসহে িোড়হি এিাং সিবদহক কি্োণ আনহি। 
এমন বকিু জোেিো রহেহি, স্টেেোহন িোজোর েোহিো কহর নো। এর উহিেহেোি্ উদো রণ 
 হিোÑ অর্থোেন, স্বোস্থ্্ ও পবরহিশ এিাং স্টসসি জোেিোে, স্টেেোহন স্পষ্টি অন্তেুথ বিমিূক 
শিথ  রহেহি, স্টেমনÑ নোরীর ক্ষমিোেন, ঝুাঁ বকহি র্োকো জনহিোষ্ঠীহক বনরোপত্তো প্রদোন, 

অবিবরি সম্পহদর বদহক নজর স্টদেো এিাং আেনিষম্। এেোহনও রোহের অপবর োেথ 
েূবমকো রহেহি। বশল্পনীবি বিবর, কোেথকর কৃবষ ও স্টসিো েোি নীবি প্রণেহনও রোেহক 
েূবমকো রোেহি  ে। রোেহক অিশ্ই বিষম্ িৃবদ্ধর দষু্টচক্র প্রবিহরোধ করহি  হি। 
স্টকননো এটি রোেহক িবে কহর স্টেহি এিাং সোমোবজক, রোজননবিক ও অর্থননবিক 
বিষম্ স্টজোরদোর কহর। 

সোমবষ্টক অর্থনীবিহি বস্থ্বিশীিিো প্রদোন 

অহনক প্রর্োিি নীবি উপহদহশর মূহি রহেহি সোমবষ্টক অর্থননবিক বস্থ্বিশীিিোর 
প্রহেোজনীেিো। অহপক্ষোকৃি স্টিবশ বস্থ্বিশীি অর্থনীবি স্টিবশ প্রিৃবদ্ধ অজথ ন করহি সক্ষম 
 ে, েোর সহে কি্োহণর  োরও িোহড়। সোমবষ্টক অর্থননবিক বস্থ্বিশীিিো িজোে রোেোর 
জন্ ি্িস্থ্োপনো নীবি অর্থনীবিহক অবিচবিি রোহে এিাং এেন স্টনেো নীবি কোেথক্রহমর 
দীঘথহমেোবদ িোৎপহেথর প্রবি মহনোহেোি স্টদে, স্টেমনÑ রোজস্ব ও িব ঃআবর্থক স্টটকসব িো 
বনবিি করো। রোজস্ব সম্পদ িহড় স্টিোিোর জন্ স্টদশগুহিোর উবচি শবিশোিী প্রিৃবদ্ধর 
সমেহক ি্ি োর করো। িেন িোরো এমন একটি অিস্থ্োহন র্োকহি স্টে েেন প্রহেোজন 
পড়হি িেনই এ ওষধু প্রহেোি করহি পোরহি। /////েবদও স্টেেোহন দীঘথহমেোবদ 
রোজস্ব শঙৃ্খিো গুরুেপণূথ এিাং এর প্রবি গুরুে স্টদেোর জন্ প্রচবিি অর্থনীবি সঠিক, 

বকন্তু নীবিবনধথোরকরো প্রোেই িোহজট েোরসোহম্র প্রবিমো বিবরহিই আটহক 
েোন।//////// 

এটো স্টমহন বনহি  হি স্টে, আবর্থক প্রহণোদনো ও সরকোবর বিবনহেোি স্থ্বিরিোর েোাঁদ 
এড়োহনোর জন্ প্রোেই গুরুেপূণথ েূবমকো রোহে। িহি এগুহিো িিক্ষণ পেথন্ত বনরোপদ, 
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েিক্ষণ দোে িো ঋণ সোিধোনিোর সহে পবরচোবিি  ে এিাং নিদীকরহণর 
মুদ্রোস্ফীিজবনি েি অন্তেুথ ি  ে। সরকোবর বিবনহেোি অিকোঠোহমো বিবর ও সিজু 
প্রেুবির জন্ গুরুেপণূথ,/////// স্টেেোহন মুনোেো আসহি এি স্টদবর  ে স্টে িো 
স্টিসরকোবর বিবনহেোি আকষথণ করহি পোহর নো। এিোড়ো দীঘথ কোেথকর পদহক্ষপ 
মুদ্রোনীবির ঘোটবি পরূণ করহি পোহর উন্নেন িুদ্বদু (িোিি) বনরুৎসোব ি কহর, সম্ভোি্ 
অবস্থ্বিশীি মূিধন িমন/// স নীে কহর এিাং িোব ্ক অবিবরি দোে প্রবিহরোধ 
কহর।  

বিবশ্বক প্রেুবি ও বিষহম্র প্রেোহির প্রবি মহনোহেোি স্টদেো 

নীবি বিবরর সোমহন একটি বিহশষ চ্োহিে দোাঁড় কবরহে বদহেহি সোম্প্রবিক সমহের 
প্রেুবির উন্নেন। নিুন প্রেবুি বিবশ্বক শ্রমিোজোহরর মহধ্ সাংহেোি বিবর করহি, েোর 
েহি উন্নেনশীি স্টদহশর শ্রবমকরো বিবশ্বক িোজোর ও স্টেোিোহদর জন্ কোজ করহি 
অর্চ িোহদর অন্ স্টকোর্োও স্টেহি  হে নো। এ উন্নেন শ্রবমকহদর জন্ নিুন সুহেোি 
বিবর কহরহি বকন্তু একই সহে স্টদহশর অে্ন্তহর বিষম্ িোবড়হে িুিহি। উচ্চ আহের 
স্টদশগুহিোর মহধ্ এটিহক ‘শ্রম িনোম শ্রবমক সমস্ো’ িহি বচবিি করোর প্রিণিো িোড়হি, 

উন্নি স্টদশগুহিোর শ্রবমক স্বোর্থহক উন্নেনশীি স্টদহশর শ্রবমক স্বোহর্থর বিরুহদ্ধ দোাঁড় কবরহে 
বদহে। এটো দেুথ োি্জনক। িোস্তিিো  হিো, এটি শ্রম িনোম মিূধন সমস্ো, অর্চ এেোহন 
িো উহপবক্ষি  হে। অহটোহমশন, রহিোটিকস প্রেুবির উন্নেন ও শ্রমিোজোহরর বিশ্বোেন 
শুধু শ্রমহক স্থ্োনচু্িই করহি নো, এটি করহপোহরশন ও স্টমবশহনর মোবিকহক উচ্চ মুনোেো 
এহন স্টদেোর িদহি শ্রবমহকর আে স্টকহড় বনহে। এর উহদ্বিজনক পবরণবি সম্পহকথ  
অিশ্ই এেনই পদহক্ষপ বনহি  হি এিাং িো করহি  হি বিবশ্বক শ্রম িনোম শ্রবমহকর 
িীব্র িড়োইহে রূপোন্তর করো িোড়োই।  

এ পবরবস্থ্বি বিনটি নীবি িোধ্িোধকিো বিবর কহরহি।  প্রর্মি. আমোহদর অিশ্ই 
মোনিসম্পহদ বিবনহেোি করহি  হি এিাং দক্ষিো িোড়োহি  হি এমন পহর্, েো প্রেুবির 
উন্নবির সহে এর সম্পূরক  হে উঠহি এিাং শ্রম আে িৃবদ্ধ করহি। বদ্বিীেি. 
স্টদশগুহিোর মহধ্ আে স্থ্োনোন্তহরর নিুন পদ্ধবি চোিু করহি  হি। বজবেবপহি মজবুরর 
অাংশ কমোহক অিশ্ই প্রেুবির উন্নবির েহি আসো অবনিোেথ পবরণবি ব হসহি িণ্ 
করো েোহি নো। সরকোরহক এ অসমিো দরূ করহি কর ও মুনোেো িণ্টহনর জন্ 
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একটি বসহস্টম দোাঁড় করোহি  হি এিাং িোহদর এ স্টেিোর বনেম বিবর করহি  হি। 
স্টেমনÑ প্রবিহেোবিিো আইন ও  শ্রম আইন শিেোহি িোস্তিোেন করহি  হি, েো 
শ্রবমকহদর দরকষোকবষর ক্ষমিো িবৃদ্ধ করহি এিাং সমোজ ও প্রবিষ্ঠোহনর মহধ্ িোহদর 
কর্ো িিোর অবধকোর শবিশোিী করহি। সিথহশহষ এ পবরবস্থ্বি একটি িহু স্টদশবেবত্তক 
নীবিবনধথোরণীর বিহশষ প্রহেোজনীেিোহক সোমহন বনহে এহসহি। এটি িহুপক্ষীে 
প্রবিষ্ঠোনগুহিোহক দোবেে বদহেহি স্টদশগুহিোর মহধ্ নীবি সমিেহক উৎসোব ি করহি 
এিাং এমন নীবির প্রচোরণো চোিোহি, েো শুধ ুধনী ও বশহল্পোন্নি স্টদহশর স্বোর্থ স্টদেহি নো, 
িরাং উদীেমোন স্টদশগুহিোর স্বোর্থও স্টদেহি। স্টকননো প্রোেই স্টদেো েোে, আন্তজথ োবিক বসদ্ধোন্ত 
স্টনেোর স্টক্ষহত্র এ স্টদশগুহিো মি প্রকোশ স্টর্হক িবঞ্চি  ে।  

সোমোবজক আদশথ ও মহনোেোহির গুরুে রহেহি 

স্টিবশর েোি প্রচবিি অর্থনীবি মহন কহর, সোমোবজক আদশথ ও মহনোেোি আমোহদর 
অর্থননবিক জীিহন েুি কমই প্রেোি স্টেহি। বকন্তু বিবেন্ন িহিষণোে স্টদেো স্টিহি, 

বিষেটি এমন নে। আমোহদর মিূ্হিোধ ও সাংসৃ্কবি বনহজহদর মহধ্ই শুধু গুরুেপূণথ 
নে, একটি অর্থনীবি কীেোহি পোরেমথ করহি, িোহিও প্রেোি স্টেহি। একটি সমোজ, 

স্টেেোন িসিোসরি নোিবরকরো এহক অন্হক বিশ্বোস কহর, িো অর্থনীবিহি েোহিো কহর 
অন্ সমোহজর িুিনোে, স্টেেোহন এটি অনুপবস্থ্ি।  ////অপশহনর একই স্টসট েেন 
স্টসটো মোনুহষর কোহি বেন্নেোহি উপস্থ্োপন করো  ে, উদো রণস্বরূপ বেন্ন ক্রহম িো বেন্ন 
বেেল্ট অপশহনর সহে, িেন মোনুষ কী পিে করহি িো অন্ রকম িো বেন্ন  হি 
পোহর।/// সরকোহরর উবচি বনহজহদর স্টপ্রোগ্রোম ও স্টসিো আহরো কোেথকরেোহি চোিোহি 
এ নিুন অন্তদৃথ বষ্ট ও নিুন েন্ত্র ি্ি োর শুরু কহর স্টদেো। দীঘথবদন ধহর স্টিসরকোবর 
েোহির েোমথ ও করহপোহরশনগুহিো বনহজহদর স্বোর্থ ও মনুোেোর জন্ মোনুহষর 
মহনোবিজ্ঞোন ও সোমোবজক অনুরোি সম্পবকথ ি জ্ঞোন ি্ি োর কহর আসহি। সরকোর েবদ 
চোে বশক্ষো ও স্বোর্থ//////////////// স্টসিো কোেথকরেোহি প্রদোন করহি এিাং 
ন্োে্েোহি কর আ রণ করহি, িহি সোমোবজক আদশথ সম্পহকথ  আমোহদর িবধথি জ্ঞোনহক 
জনসোধোরহণর েোহিোর জন্ সহচিনেোহি নীবিবনধথোরণীর সহে একবত্রি করহি  হি। 
সোমোবজক আদশথ ও মহনোেোি দনুীবির িোিোম স্টটহন ধরহিও গুরুেপূণথ েূবমকো রোেহি 
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পোহর। এটি এমন একটি স্টক্ষত্র, স্টেেোহন রোহের স্পষ্ট মহনোেোি বিহশষেোহি গুরুেপূণথ, 
স্টকননো আদশথ ও মহনোেোি  হিো প্রবিটি সমোহজর ইবি োস ও অবেজ্ঞিোর েি। 

বিবশ্বক নীবি ও আন্তজথ োবিক সম্প্রদোহের দোবেে 

জোিীে সরকোহরর স্টনেো উন্নেন নীবির ওপর ক্রহম বিবশ্বক শবিগুহিোর প্রেোি 
িোড়হি। িোরো সীমোিদ্ধিো ও সুহেোি উপস্থ্োপন করহি এিাং পোিোক্রহম িোরো বনহজরোই 
অন্ স্টদহশর স্টনেো পদহক্ষপ দ্বোরো প্রেোবিি  হে।  

উচ্চ আহের স্টদহশর মদু্রোনীবি উন্নেনশীি স্টদহশর মিূধন প্রিোহ র প্রি্োশোর ওপর 
প্রেোি স্টেহি। ধনী স্টদশগুহিোর আবর্থক বনেন্ত্রণ নীবি (েবদও এগুহিো প্রর্হম িোহদর 
ওপরই প্রেোি স্টেহি) চূড়োন্তেোহি উদীেমোন ও উন্নেনশীি স্টদশগুহিোর ওপর প্রেোি 
স্টেহি, েো ২০০৮ সোহি অর্থননবিক সাংকহটর মোধ্হম সবচত্ররূহপ স্টদেো স্টিহি।  করস্বহিথর 
নীবি ও বনেমকোনুন সি স্টদহশর, বিহশষ কহর বনুআহের স্টদশগুহিোর অন্তেুথ বিমিূক ও 
স্টটকসই উন্নেহনর িহক্ষ্ স্টনেো নীবিহি অর্থোেহনর জন্ রোজস্ব সাংগ্রহ র সোমর্থ্হর ওপর 
প্রেোি স্টেিহি। এক স্টদহশর িোবণজ্ নীবি অন্ স্টদহশর রেিোবন নীবির ওপর প্রেোি 
স্টেহি। উচ্চ আহের স্টদশগুহিোর অবেিোসন নীবি বনুআহের নোিবরকহদর বনহজহদর 
আহরো েোহিো করোর সম্ভোিনোর ওপর প্রেোি স্টেহি। বনহজহদর েোহিো করহি বিহে 
িোরো স্টরবমট্োি ও জ্ঞোন িণ্টহনর মোধ্হম বনহজর স্টদহশর উন্নেহন স োেিো কহর। এ 
ধরহনর সিহক্ষহত্র িিথ মোহন বিশ্বোেহনর েুহি প্রবিটি স্টদহশর কোরহণ অন্ স্টদহশর ওপর 
সমোন্তরোি প্রেোি পহড়। এজন্ বিহশ্বর সিহচহে িবঞ্চি নোিবরকহদর প্রবি দোবেে রহেহি 
প্রবিটি স্টদহশর এিাং দোবেে রহেহি এহদর জন্ সুহেোি বিবর করোর।  

চুবি ও সাংস্থ্ো, স্টেগুহিোর সহে অহনক স্টদশ জবড়ি র্োহক, িো আমোহদর সমহের সিহচহে 
িড় সমস্োগুহিো সমোধোহন েুিই গুরুেপূণথ। েবদও এ চুবি ও সাংস্থ্োগুহিো প্রবিষ্ঠো এিাং 
ধহর রোেো েিুই কঠিন। জিিোেু পবরিিথ ন বনহে প্োবরস চুবি শুরুটো েোহিো কহরহি। 
বিশ্ব অহপক্ষো করহি সি স্টদশ িোে ুবনিথমন বনহে স্টে প্রবিশ্র“বি বদহেহি এিাং বনুআহের 
স্টদশগুহিোহক জিিোেু পবরিিথ ন প্রহচষ্টোহক,/////////// প্রশমন ও অবেহেোজন উেে স্টক্ষহত্র 
আবর্থক স োেিো স্টদেোর জন্ ধনী স্টদশগুহিো স্টে প্রবিশ্র“বি বদহেহি, িো িোস্তিোেহনর। 
সোম্প্রবিক িিরগুহিোে প্রচবিি উৎসগুহিো স্টর্হক উন্নেন স োেিো কহম স্টিহি এিাং 
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নিুন বদ্বপক্ষীে ও িহুপক্ষীে উন্নেন প্রবিষ্ঠোন িৃবদ্ধ স্টপহেহি। এেোহন উহিে করো 
প্রহেোজন স্টে, এেন পেথন্ত আনুষ্ঠোবনক উন্নেন স োেিোর জন্ স্টনেো দশবমক ৭ শিোাংশ 
অধরো িক্ষ্ পরূহণ কহেক দশক আহি বিশ্বসম্প্রদোে একমি  হেবিি। আন্তজথ োবিক 
সম্প্রদোহের দোবেে  হিো, এ স োেিো স্টেন সরোসবর উন্নেনশীি স্টদশগুহিো এিাং স্টসেোহন 
র্োকো প্রোবন্তক জনহিোষ্ঠী পোে, িো বনবিি করো। একই সহে বনবিি করহি  হি স্টে 
উন্নেনশীি স্টদশগুহিো স্টেন আন্তজথ োবিক সাংস্থ্োগুহিোে আহরো েোহিো প্রবিবনবধে করহি 
পোহর, েো বনবিি করহি স্টে উন্নেনশীি স্টদশগুহিোর প্রহেোজহনর বদহক আন্তজথ োবিক চুবি 
ও বনেমোিবি মহনোহেোিী। 

আিোমীর প্রি্োশো 

স্টদশগুহিো েবদ উন্নেন চ্োহিে স্টমোকোহিিোে িোজোর, রোে ও কবমউবনটির মহধ্ 
েোরসোম্ প্রবিষ্ঠোে িোস্তিমেুী নীবি অনসুরণ কহর এিাং আন্তজথ োবিক সম্প্রদোে েবদ 
একসহে বিবশ্বক শবির সীমোিদ্ধিো দরূ করহি কোজ কহর এিাং নিুন সুহেোি অর্থোৎ 
প্রেুবিিি উন্নেহনর সদ্ব্ি োর করহি পোহর, িহি বিহশ্ব এমন উন্নেন আসহি, েো 
সিহচহে িবঞ্চিস  সিোর জন্ কি্োণকর  হি। আমরো এমন একটি বিশ্ব িড়হি পোবর, 

স্টেেোহন উন্নেন সিোর মহধ্ িবণ্টি  ে। অিীহি েুি ও সেিিো একগুে নীবি 
গ্র হণর পরোমশথ বদহে, েোর বেবত্তহি জোিীে ও বিবশ্বক স্তহরর নীবি গ্র ণ করো েোহি। 
উন্নেহনর জন্ অর্থননবিক নীবি নকশোে এ নীবিগুহিোহক পদ্ধবিিিেোহি প্রহেোি করোর 
এেনই সমে। 
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