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আর্্থথিক প্রর্িষ্যানগুর্িতি স্বচ্ছিযা 
ও দযার়্িত্বভযার ত্বরযার্বিি করযার 
কযাতে Centre for Financial 
Accountability (CFA) সহযা়িতকর 
কযাে কতর ্থযাতক। আমরযা েযািী়ি ও 
আন্তেথিযার্িক আর্্থথিক প্রর্িষ্যানগুর্ির 
ির্নির র্িষত়ি উপতদষ্যা র্হসযাতি কযাে 
কতর ্থযার্ক, দদতের ি্যযার্্কিাং খযাি 
ও অ্থথিনীর্িতি প্রভযাি দফতি এমন 
নীর্িগুর্িতি র্নযুক্ত ্থযার্ক। গ্তিষণযা, 
প্রচযারযার্ভযযান ও প্রর্েক্ষতণর মযাধ্্যতম 
আমরযা দকযানও আত্দযািন, সাংগ্ঠন, 
সর্রি়ি কমথিী, র্েক্ষযা্থথিী ও যুিসমযােতক 
প্রচযারযার্ভযযাতন অাংেগ্রহণ করতি সযাহযায্য 
কর্র, যযাতি অ্থথিনীর্ি ও ি্যযার্্কিাংত়ি 
র্িষ়িগুর্ি েনসযাধ্যারতণর কযাতে পর্রষ্যার 
হ়ি। অ্থথিনীর্ির ের্িি র্িষ়িিস্তুগুর্ির 
দক্ষতরে ি্যযা্কি এিাং সরকযারপতক্ষর 
ভূর্মকযাতক আরও স্বচ্ছ ও ি্যযাখ্যযাতযযাগ্্য 
কতর নযাগ্র্রকতদর কযাতে িুতি ধ্রযার 
দচষ্যা কতর ্থযার্ক। CFA সম্পতকথি আরও 
র্িস্যার্রি ি্থ্য www.cenfa.org 
ওত়িিসযাইতি পযাও়িযা যযাতি।
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অর্রর্েৎ দসন — একযাধ্যাতর গ্রযার্ফক আর্িথিস্ট, মু্যরযার্িস্ট, কযািুথির্নস্ট 
এিাং র্িেযাইনযার। ভযারিিতষথির দগ্যা়িযা রযাতে্য ্থযাতকন। র্চরের্েল্ী, 
নকেযাকযার ও কযারুর্েল্ীতদর সমবিত়ি গ্ত়ে ওঠযা এক র্চরেভযাণ্যার 
People Tree-র সহ-প্রর্িষ্যািযা। ভযারিিতষথির প্র্থম গ্রযার্ফক নতভি 
(সম়িকযাি ১৯৯৪) River of Stories-এর রচর়্িিযা। Ektara 
Trust-এর সহতযযার্গ্িযা়ি ২০২১ সযাতি অর্রর্েৎ মুখ্য সম্পযাদতকর 
ভূর্মকযা়ি কমি়িসী পযাঠক-পযার্ঠকযাতদর েন্য Comixense নযাতমর 
একর্ি ত্রেমযার্সক কর্মক্ স শুরু কতরন। এর সতগে র্ির্ন কর্মক্ স 
এিাং গ্রযার্ফক আিথিও দেখযান। দগ্যা়িযা ইউর্নভযার্সথির্ির মযার্রও র্মরযান্যা 
দচ়িযার র্ভর্ের্িাং দপ্রযাতফসতরর পযােযাপযার্ে র্ির্ন অতেযাকযা ইউর্নভযার্সথির্ির 
র্ভেু্য়িযাি আিথিস র্িপযািথিতমতটের র্ভর্ের্িাং দপ্রযাতফসরও দ্থতকতেন।

সম্থথি — গ্রযার্ফক নতভর্িস্ট এিাং গ্তিষক। ২০২২-এর েযানু়িযার্রতি 
Yoda Press দ্থতক প্র্থম গ্রযার্ফক নতভি Suit প্রকযার্েি হ়ি। 
কযাতের মযাধ্্যতম র্ির্ন সযামযার্েক-রযােননর্িক সম্পকথি র্িেতদ চচথিযা কতর 
্থযাতকন। গ্ি দু'িের ধ্তর র্ির্ন সযামযার্েক এিাং উন্ন়িন খযাতি কযাে 
কতর চতিতেন, মযাধ্্যর্মক র্েক্ষযা্থথিীতদর র্েক্ষযার্নমথিযাতণর উপর কযাে 
করতেন। সমত্থথির ইনস্টগ্রযাম হ্যযান্তির নযাম roeqin ।

দসযানযাি রঘুিাংেী — িইর্ির সম্পযাদক এিাং সহতযযাগ্ী। অ্থথিনীর্ির 
গ্তিষক ও িিথিমযাতন Centre for Financial Accountability-র 
সতগে যুক্ত। র্ির্ন িযাঁর গ্তিষণযা়ি মূিি উন্ন়িতন অ্থথিনীর্ির ভূর্মকযা 
(আন্তেথিযার্িক আর্্থথিক প্রর্িষ্যানগুর্ির সতগে সমযাতিযাচনযামূিক ভযাতি 
ের়্েি) এিাং অ্থথিনীর্ির েৃঙ্খিযার সতগে সমযাতিযাচনযামূিক ভযাতি 
ের়্েি প্রিৃর্তির পযােযাপযার্ে উন্ন়িনেীি অ্থথিনীর্িতি সযামর্গ্রক 
অ্থথিননর্িক নীর্ির র্দতক নের র্দত়িতেন। এর সতগে র্ির্ন একর্ি 
অ্যযাকযাতির্মক েযানথিযাতির সহতযযাগ্ী সম্পযাদক এিাং র্ির্ভন্ন প্রগ্র্িেীি 
র্েক্ষযা্থথিী দি ও আত্দযািতনর সাংগ্ঠক র্হসযাতিও ভূর্মকযা পযািন কতর 
্থযাতকন।
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স্যযার

র্িতবের প্র্থম সযার্রর িযাি়ে-িযাি়ে 
দনিযাতদর র্নত়ি গ়্েযা র্ে-িুত়ির্টের 
িযার্ষথিক অর্ধ্তিেন এই প্র্থম িযার 
ভযারিিতষথি হতি চতিতে। প্রধ্যানমন্তী 
আর িযাঁর সহযা়িতকরযা এই র্িেযাি 
আত়িযােতন দকযানও ত্রুর্িই খুঁতে িযার 
করযার ফুরসৎ রযাতখনর্ন...
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স্যযার, সিক’িযা দস্টেতনই ফযাইিযার 
অপর্িক দকব্ ি িসযাতনযা হত়ি 

দগ্তে। র্িনতেযারও দির্ে দকব্ ি 
স্ট্যযান্ িসযাতনযা হত়িতে।

দিে! এ-কযাে দযন  
র্িবেতসরযা মযাতনর হ়ি। আতগ্র 

িযাতরর র্ে-িুত়ির্টেতি ওই 
কযানযািযা যযা কতরতে, িযার 

দ্থতক আমরযা দযন কমতস-কম 
একধ্যাপ এর্গ্ত়ি ্থযার্ক!

র্িখ্যযাি চযা-েিখযািযার দিতকর পযাতে 
এই অনুষ্যাতনর আত়িযােন
করযা হ়়িততে। প্রধ্যানমন্তী

কযাতেরই এক দরিতস্টেতন চযা
র্ির্রি করতিন, িযাঁর দসই সৃ্র্ির

উতদেতে এই নযামকরণ।
আত়িযােন দদতখ র্ে-
িুত়ির্টের অন্তভুথিক্ত 

দদেগুর্ির দিতনিযাতদর 
দচযাখ েযানযাি়েযা হ়়িত দগ্ি।

িসুনধ্ি কুিুম্বকম!

অ্যযাঁ র্ক??

আহযা, এি 
েযাঁকেমক দদখি 
আেযা কর্রর্ন!

দকযার্র়িযার 
রযাষ্ট্রপর্ি

হ্যযাঁ?... কী হত়িতে?
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পুতরযা এিযাকযা সুরর্ক্ষি 
রযাখযার েন্য র্নরযাপতিযা 
রক্ষীর দি দমযািযাত়িন 

করযা হত়িতে।

দগ্তির সযামতন দ্থতক 
সতর যযাও, রযাস্যা দেত়ে 

দযাও!

আতর, দকন সরতিযা? দসই 
দকযা্থযা দ্থতক আমরযা এখযাতন 

এতসর্ে েযাতনযা!

িযারতচত়ি র্ভিতর যযাতদর 
পযাহযারযা র্দচ্ছ, ওই 

দযািযািগুতিযাতক ঘযা়ে ধ্তর িযার 
কতরযা আতগ্!

দগ্তির িযাইতর ওর্দতক এই 
অর্ধ্তিেতনর র্িতরযার্ধ্িযা়ি 

আতস্-আতস্ র্ভ়ে িযা়েতি শুরু 
করি।

র্ে-িুত়ির্টে র্নপযাি 
যযাক!!
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িযাি়ে-িযাি়ে 
ক্ষমিযাধ্যারীতদর সভযা গ্যা-
গ্রম করযা িকৃ্তিযা র্দত়ি 

শুরু হি।

র্মরেঁ, আমরযা দুর্ন়িযার 
সিত্থতক প্রযাচীন সভ্যিযার মযানুষ! 

িযাই িির্ে, র্ে-িুত়ির্টের এিযারকযার 
আত়িযােতনর ভযার উপযুক্ত হযাতিই পত়েতে। 

প্রর্িতিেী দদেগুতিযার িুিনযা়ি ভযারি 
র্দনতক-র্দন িরির্রত়ি উন্নর্ি 

কতর চতিতে...

িযাতিিযািযােিযার ভযািগুতিযা 
শুনুন একিযার! আমযাতদর 
দ্থতক দেখযা সভ্যিযা র্দর্ি্য 
র্নতেতদর নযাতম চযার্িত়ি 

র্দতচ্ছ।

আপনযাতদর 
পযারমযাণর্িক চুর্লিগুতিযার 

কযাে ভযািই এতগ্যাতচ্ছ আেযা 
কর্র। আমরযা দিযা আতগ্ভযাতগ্ই 
চযার-চযারতি নিুন ইউতরর্ন়িযাম 

খর্নর উপর কযাে করযা 
শুরু কতর র্দত়ির্ে।

িতি, হ্যযাঁ... ইত়ি... এসি ঝযাতমিযা-
িযাতমিযা সযামিযাতনযা়ি র্কন্তু আিযার 
আপনযার দকযানও েুর়্ে দনই!

িযা িতি, দগ্যািমযাি ্থযামযাতনযার
েন্য আমরযা  দিে ভযাি অত্কির িযাকযাই 

খর্স়়িত ্থযার্ক র্কনযা!

দহঁ-দহঁ-দহঁ...

আমরযাও কযাে চযািযার্চ্ছ। 
িতি কী েযাতনন, আমযাতদর 
দদতের দিযাকগুতিযার আিযার 
র্কেু-নযা-র্কেু র্নত়ি ঝযাতমিযা 
পযাকযাতনযার একিযা িদভ্যযাস 

আতে, িুঝতিন!

র্হঁ-র্হঁ র্হঁ-র্হঁ 
র্হঁ-র্হঁ র্হঁ-র্হঁ

আতর, যি পযাতর এখন 
দিিুন দফযািযাক নযা। পতর 
র্গ্ত়ি দসই দিযা সির্কেু 

ফুসই হত়ি যযাতি।

ইি্যযার্দ...

ইি্যযার্দ...

ইি্যযার্দ...

ফ্যাতসের 
প্রধ্যানমন্তী

র্চতনর 
রযাষ্ট্রপর্ি
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িনু্ত্ব এিাং শুভকযামনযার িযািথিযা 
র্দতি মুতখ দমর্ক হযার্স ফুর্িত়ি 
সি রযাষ্ট্রতনিযারযা এতক অপতরর 
সতগে ের্ি িুিতি িযাগ্তিন।

দহঁ-দহঁ, ম়ূিরিযািু আতমর্রকযা 
আর ইেরযাত়িতির সতগে 

একিু দির্েই গ্যা-দঘঁষযাতঘঁর্ষ 
করতে।

ওই দিযাকিযার সতগে দযাঁি 
দকর্িত়ি ফতিযা দিযািযার েন্য 
আরও একিু মদ গ্িযা়ি 

ঢযািতি হতি।

ওর্দতক, িযাইতর সিযাই র্ভত়ের 
মতধ্্য দ্থতক সযামতন এর্গ্ত়ি 
আসযা একর্ি দমত়িতক র্ঘতর 

িযার ক্থযা শুনতি শুরু কতরতে।

িনু্রযা, অতনক দূর 
দ্থতক আে এখযাতন 

এতসর্ে আর্ম।
আমরযা মহযারযাতষ্ট্রর িুিযা-চযার্ষ। 
র্নতেতদর অর্স্ত্ব রক্ষযার েন্য 
আমরযা এই ি়েযাই ি়ের্ে।

দফযাকিযা দযাঁতির কমর্ি 
দপখম দমতি দমিযাতচ্ছ, 
ফতিযা দিযািযার কযা়িদযা 

েযাতন র্কেু!

রযার্ে়িযার 
প্রধ্যানমন্তী

ব্যার্েতির 
প্রধ্যানমন্তী
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সযাধ্ কতর আর্ম 
এই সাংগ্রযাতম 

নযার্মর্ন।
আমযার ঠযাকুদথিযার আমতি অতনক ফসি 

হতিযা। সযারযা িেতরর খযািযাতরর দযযাগ্যাতনর 
েন্য আমযার পর্রিযার প্রচণ্ পর্রশ্রম 

করি।

সরকযাতরর দযযােনযা আসযার 
পর আমযাতদর অতনতকই 

একিু দির্ে িযাতভর আেযা়ি 
িযাভেনক ফসিগুতিযা দির্ে 
কতর চযাষ করতি শুরু কতর।

শুরুতি িযাভ হ়িও, র্কন্তু ওই 
িযাভেনক ফসি চযাতষর খরচও 

দির্ে। িীে দ্থতক শুরু কতর সযার, 
সির্কেুই আমযাতদর িযােযার দ্থতক 

র্কনতি হতিযা।

প্রচুর পর্রমযাতণ রযাসযা়ির্নতকর 
ি্যিহযার আর িযারিযার একই ফসি 
চযাষ করযার ফতি আতস্-আতস্ ের্মর 

উিথিরিযা হযারযাতনযা শুরু হ়ি।
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এই চরিিূ্যতহর মতধ্্য পত়ে শুধু্মযারে 
দিঁতচ ্থযাকযার েন্য অতনতকই, ফিন 

কম হও়িযা সত্বেও আরও ঋণ
 র্নতি িযাধ্্য হ়ি।

অতনতকই দসই ঋণতেযাধ্ করতি 
পযাতরর্ন। দকউ ের্ম দিতচ র্দত়ি 

েনমেুতরর কযাতে দনতম পত়েতে।

ঋতণর দিযাঝযার কযারতণ 
অতনতকরই েীিন দুর্িথিষহ হত়ি 
উতঠতে। এতদর মতধ্্য অতনতকই 
িযাধ্্য হত়ি আত্মহি্যযার প্থ দিতে 

র্নত়িতে।
িযার উপর, এিের ফসতির দযাম 
এিিযাই পত়ে দগ্তে দয, িযাভ দিযা 
দূর, আমরযা ঋণই দেযাধ্ করতি 

পযারি র্কনযা সত্দহ আতে!

দেযাি ের্মর চযার্ষতদরই যর্দ এই 
অিস্যা হ়ি, ভযাগ্-চযার্ষতদর কী 
অিস্যা, একিযার িযাহতি একিু 

দভতি দদখুন!
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র্চরযাচর্রি চযাতষর পদ্ধর্ি আর 
অভ্যযাসতক আরও উন্নি কতর স্বযাধ্ীন 

ও স্বর্নভথিরেীি হত়ি ওঠযার েন্য 
আমযাতদর র্কেুিযা সম়ি দিযা অন্তি 

দদও়িযা উর্চি।

র্কন্তু দসখযাতন সরকযার কী 
করি? এমন একিযা কৃর্ষ আইন 

আনযার দচষ্যা করি, দযখযাতন আমরযা 
সযারযােীিতনর মতিযা ি়ে-ি়ে 

দকযাম্পযার্নগুতিযার দকনযা দগ্যািযাম 
হত়ি ্থযাকি!

র্ভিতর ্থযাকযা ওই 
দিযাকগুতিযার—যযারযা এই আইন

 আনযার র্সদ্ধযান্ত র্নত়িতে—কযাতন এই 
ক্থযাগুতিযা দপঁেযাক। িযারযা েযানুক, 
আে আমযার পর্রিযাতরর অর্স্ত্ব 

কিিযা সাংকতির মতধ্্য 
পত়ে দগ্তে!
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র্খতদ!!!

র্কন্তু!...

িির্েিযাম কী, 
স্যযার!

দপতির র্খতদ কী র্ের্নস, 
আর র্খতদর দচযাতি মযানুষ কী 

দয করতি পযাতর, িযা আপনযাতদর 
মতধ্্য ক'েন েযাতনন?

সভযাস্তির র্ভিতরর অিস্যািযা র্কন্তু আিযার 
িযাইতরর দ্থতক এতকিযাতরই আিযাদযা...

মতন রযাখতিন, আমযাতদর 
র্ঠক করযা নীর্িগুতিযা দযন অমযানর্িক 
নযা হ়ি। পৃর্্থিীর িক্ষ-িক্ষ কু্ষধ্যাতিথির 
খযাদ্য র্নরযাপতিযার ি্যযাপযারিযাও র্কন্তু

 মযা্থযা়ি রযাখতি হতি!

র্িবেিযােযাতরর পর্রর্স্র্ি 
র্স্র্িেীি নযা হতি এসি হতি কী 
কতর? িতি, অ্থথিনীর্ি চযাগেযা হতি 

খযাদ্য উৎপযাদনও র্কন্তু িযার 
সতগে িরির্রত়ি িযা়েতি!

দসতক্ষতরে িযােযাতরর 
নযামকরযা ি়ে-ি়ে দিসরকযার্র 

দকযাম্পযার্নগুতিযাই একমযারে খযাদ্য 
র্নরযাপতিযার র্ভি আরও দির্ে 

মেিুি করতি পযারতি!

র্ঠক, র্ঠক!

র্ঠক, র্ঠক!

আতমর্রকযার 
রযাষ্ট্রপর্ি
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এই মুনযাফযাতখযার 
দকযাম্পযার্নগুতিযা র্কন্তু 

দেযাি চযার্ষতদর রক্ত চুতষ 
এতকিযাতর র্েিত়ে কতর 

েযা়েতি।

খযাদ্য র্নরযাপতিযা 
র্নর্চিি করযািযা দিযা 

সরকযাতররই দযার়্িতত্বর 
মতধ্্য পত়ে, িযাই 

ন়ি র্ক?

হ্যযাঁ চযার্ষরযাই
যর্দ নযা দখতি দপ়়িত
মযারযা যযা়ি, িযাহতি

আমরযা দকযা্থযা়ি দযাঁ়েযাি
দভতিতেন?

সরকযাতরর দযার়্িত্ব? আপনযার দিযাতকতদর 
আেতকর এই অিস্যার েন্য আপনযাতদরই 

রক্ষণেীি র্চন্তযাধ্যারযা দযার়্ি, িযা ভুতি যযাতিন নযা!

ঘুম দ্থতক েযাগুন, 
ম্যযািযাম! িযােযার আর িযােযার 
র্ন়িন্তণকযারী দকৌেি র্নতের 

দ্থতকই সির্কেু
 সযামতি দনতি!

আপর্ন যযা িিতেন, িযাতি  
চযার্ষতদর অর্ধ্কযাতরর উপর
রযাষ্ট্রসাংতঘর আন্তেথিযার্িক দয 

চুর্ক্ত, িযাতকই
িঙ্ঘন করযা হ়ি...

সির্কেু সযামতি 
দনতি!!!

হযাঃ-হযাঃ-হযাঃ 
হযাঃ-হযাঃ

দকর্ন়িযার কৃর্ষসর্চি
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রযাষ্ট্রসাংঘ? আতেপযাতে 
একিযার িযার্কত়ি দদখুন। 

আমরযাই রযাষ্ট্রসাংঘ!

ক্ষমিযােযািী দদেগুতিযার এসি 
েিচযািুরীর দখিযার মতধ্্য িযাইতর এক 
র্নমথিম সর্ি্য র্দতনর আতিযার মতিযা 

পর্রষ্যার হতি শুরু করি।

রযান্নযার ি্যিস্যা 
করতি হতি। িযাচ্যারযা 
র্খতদ়ি েিফি করতি 

শুরু কতরতে...

হযাঃ-হযাঃ-হযাঃ 
হযাঃ-হযাঃ

র্ব্তিতনর 
প্রধ্যানমন্তী
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িনু্রযা, আর্ম যযা িিি িযা হ়িতিযা 
আপনযাতদর র্িবেযাস হতি নযা, র্কন্তু এ 
সির্কেুই আমযাতদর দচযাতখর সযামতনই 

ঘতিতে!

এই মযাত়ির সমযান মহযাসযাগ্র, আে 
আমযাতদর দ্থতক মুখ র্ফর্রত়ি র্নত়িতে।

আমরযা েীর্িকযা়ি দেতি, এই মযা-ই 
আমযাতদর রুর্িরুর্ের দযযাগ্যান দদ়ি। আরও 
আতগ্ আমযাতদর এই অের্ন সাংতকি দির 

পযাও়িযা উর্চি র্েি।

গ্ি কত়িক িের 
ধ্তর সমুতরের েি রিতমই দিত়ে 

চির্েি, িতি এিের আমরযা আর 
রতক্ষ পযাইর্ন। ঘরিযার়্ে, সির্কেুই 

ির্িত়ি দগ্তে।

আমযাতদর দগ্যািযা গ্রযামিযা 
ধ্াংসসূ্তপ িদতি দগ্তে, 
আমযাতদর আর দকযা্থযাও 
যযাও়িযার েযা়িগ্যা দনই।
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এখযাতন এসি দিআইর্ন র্ের্ির-র্ির্ির 
কতর ্থযাকযা যযাতি নযা। সি ভযাতগ্যা 

র্হ়িযাঁতস! ভযাতগ্যা!

পর্রিযার-িযাচ্যাকযাচ্যা 
র্নত়ি আমরযা দকযা্থযা়ি 
যযাি িিতি পযাতরযা?

দিঁতচ ্থযাকযার নূ্যনিম 
অর্ধ্কযারিুকুও র্ক 
আমযাতদর দনই?

এই অিস্যার েন্য র্ক 
আমরযা দযার়্ি?

পুতরযা েযা়িগ্যািযা িেনে হ়িযার সম়ি ক্ষমিযাধ্র রযাতষ্ট্রর দনিযারযা 
অন্যরকম দমযাহ-মযা়িযার মতধ্্য িুতি ্থযাকযািযাই দির্ে সমীচীন িতি মতন 

করতিন।
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আরও সিুে এক 
ভর্িষ্যতির উতদেতে... 

উলিযাস!

পৃর্্থিীর েিিযা়ুি 
পর্রিিথিতনর র্িরুতদ্ধ ি়েযাইত়ি 
আমরযা, র্িতবের িযাি়ে-িযাি়ে 

রযাষ্ট্রতনিযারযা, র্িেযাি ি়ে-ি়ে পদতক্ষপ 
র্নত়ির্ে। আপনযাতদর প্রতি্যতকর এই 
উদ্যমতক আর্ম সযাধু্িযাদ েযানযাই!

যর্দও এই ি়েযাইত়ি 
দেিযার েন্য আমযাতদর 

আরও িত়ে দযতি 
হতি...

দযতহিু এ দুর্ন়িযা দিি, ক়িিযা, 
আর জ্যািযানী গ্্যযাতসর উপর র্নভথির কতর 

চতি, িযাই চযাইতিই আমরযা এখনই পুতরযাপুর্র 
ভযাতি ওগুতিযার ি্যিহযার িন্ কতর র্দতি 

পযারি নযা।

এতক্ষতরে আমযাতদর 
দেযাি-দেযাি, র্কন্তু 

দৃঢ়িদ্ধ পদতক্ষপ র্নতি 
হতি।

উদযাহরণ র্হতসতি, সম্প্রর্ি 
আমযার মন্তীসভযা অ্যযািতকযাহি 
র্নভথিরিযা কমযাতনযার েন্য দয 
ক়েযা পদতক্ষপ র্নত়িতে, িযার 

ক্থযাই ধ্রুন।

িযাহতি উপযা়ি কী?

অতস্টর্ি়িযার 
প্রধ্যানমন্তী
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আমরযা ি়ে-ি়ে র্েল্পর্িতদর 
িুর্ঝত়ির্ে, এতি অল্ িযা িযার 

একিু দির্ে সমত়ির েন্য িযাতদর 
মদ খযাও়িযার উপর দকযানও রকম 
প্রভযাি প়েতি নযা। ওতদর পূণথি 

সম্থথিনও দপত়ির্ে এতি!

রযািযারযার্ি দিযা আর 
মতদর উপর র্নতষধ্যাজ্যা আনতি 

পযার্র নযা, িযাই নযা? র্ি়িযাতরর ওপর 
এখন র্কেুর্দন েিথি িযাতমথি পুঁর্ের্নতিে 
করতি পযারতি, আমরযা র্কন্তু ভর্িষ্যতি 
আমযাতদর কযার্্ষিি িতক্ষ্য সহতেই 

দপঁেযাতি পযারি।

আমযার মন্তীসভযার গ়্ে 
ি়িস ৭৩ িের, এই পদ্ধর্িতি 
চিতি ওরযা ১০০ িেতর দপঁতেও 

মতদর স্বযাদ র্নতি পযারতি।

এভযাতি চিতি-চিতি
 িযারপর ওরযা খুি মযা্থযা-িযা্থযা 
খযার্িত়ি আগ্যার্ম ১০ িেতরর 
মতধ্্য এতকিযাতর মদ খযাও়িযাই 

দেত়ে দদতি।

২০৬০ সযাতির আতগ্ই আমযাতদর 
দদতের সিযাই মদ খযাও়িযা এতকিযাতর 

দেত়েই দদতি!

িযাই যর্দ হ়ি, িযাহতি 
এর সতগে আরও ২০ িের 

েু়ুেন! েযাতননই দিযা, আমযাতদর 
দদে এখনও... র্িকযাে কতর 

চতিতে।

আপনযার দূরদর্েথিিযার 
েিযাি দনই, স্যযার! সু্দর ভর্িষ্যতির 

উতদেতে্য!
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স্যযার!!
র্িতরযাধ্? েরণযা্থথিী? 
এ র্নচি়িই সি ওই 

র্িতরযাধ্ীগুতিযার চরিযান্ত!

েিিযা়ুি সাংকতির সুরযাহযার 
দযার্ি েযানযাতচ্ছ, স্যযার। ওরযা 

অনেতন িতস দগ্তে!

গ্র্িক সুর্িতধ্র ন়ি, স্যযার। 
েযািী়ি র্নরযাপতিযা সাংস্যা ক়েযা 
ি্যিস্যা দনও়িযার েন্য অনুমর্ি 

চযাইতে, স্যযার।

হুম, আন্তেথিযার্িক 
সাংিযাদমযাধ্্যমগুতিযা চযারর্দতক 
র্গ্ের্গ্ে করতে, এর্দতক 
এখযানকযার সম্প্রচযারও িন্ 

করযা যযাতি নযা।

হুমমম... দযাঁ়েযাও, 
ভযাির্ে...
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পুর্িেতক আত্দযািতনর 
মযা্থযাগুতিযাতক েনযাক্ত কতর ইউএর্পএ 
ধ্যারযা়ি দগ্রফিযার করতি িতিযা র্গ্ত়ি। 
িযার্কিযা আর্ম সযামতি দনি। সম্থথিতনর 

অভযাি দনই আমযাতদর!

দগ্তির িযাইতরর র্ভ়েিযাও এক 
দীঘথিকযািীন সাংগ্রযাতমর েন্য ত্ির্র 

হতি শুরু করি।

ওতদর মতধ্্য দক-দক 
আত্দযািনেীিী, িযা ওতদর 

েযামযাকযাপ়ে দদতখই িতি র্দতি 
পযারি।

ইেরযাত়িতির 
প্রধ্যানমন্তী
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সযারযা দদে দ্থতক এই আত্দযািতন দিযাক েত়েযা 
হতি িযাগ্ি— েযারে, র্েক্ষক, চযার্ষ, শ্রর্মক...

আেতকর এই ি়েযাই 
শুধু্মযারে আমযাতদর ি়েযাই 

ন়ি, এ ি়েযাই সিযার ি়েযাই! দদতের গ্ণিযার্ন্তক 
প্রর্িষ্যানগুতিযার পযাত়ি দির়্ে পর্রত়ি 
দদও়িযা হত়িতে, ওতদর হযাতির পুিুি 
হত়ি যযাও়িযা সাংিযাদমযাধ্্যমগুতিযা র্দত়ি 

আমযাতদর চুপ কর্রত়ি 
দদও়িযা হত়িতে!

অি্যযাচযার একসতগে সইতি 
ি়েযাইও একসতগেই ি়েতি হতি। র্ে-

িুত়ির্টের অন্তগ্থিি দদেগুতিযার র্ন়িমনীর্ির 
কযারতণ যযারযা কষ্ সহ্য করতে, পুর্িতের 

অি্যযাচযার সইতে, সিযাইতক এর্গ্ত়ি 
আসতি হতি...

র্িপ্লি দীঘথিেীিী 
দহযাক!!

র্ে-িুত়ির্টে র্নপযাি 
যযাক!

র্ে-িুত়ির্টে র্নপযাি 
যযাক!
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...এ দদতের সকি প্রযার্ন্তক ও র্নপীর়্েি 
মযানুতষর ঐর্িহযার্সক সাংগ্রযাতম আমরযাও 

সযার্মি হত়ির্ে!

ওরযা আমযাতদর দদেতরেযাহী িতি 
দদতগ্ র্দত়িতে, র্কন্তু দদেতপ্রতমর ওরযা 

েযাতনিযা কী?

েযারে, উদ্যাস্তু, মেুর, চযার্ষ, 
আমযাতদর সিযাইতক এক... 

হতিই হতি!

ইনর্কিযাি 
র্ে্দযািযাদ!
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দঢযাঁক

র্মরেঁ, র্িবেেযার্ন্ত, এিাং র্িতবের 
র্স্র্িেীিিযা ও স্যার়্িতত্বর িুর্ন়িযার্দ র্ভি 

গ়্েযার েন্য আে আমরযা সিযাই 
এখযাতন েত়েযা হত়ির্ে।

র্কন্তু র্কেু দিযাতকর আমযাতদর 
এই সযাফি্য সহ্য হতচ্ছ নযা। ওরযা সযাক্ষযাৎ 

ে়িিযাতনর চর, সির্কেুতি ঝযাতমিযা 
পযাকযাতনযা আর র্িতরযার্ধ্িযা 

করযাই ওতদর কযাে।

এই আেতকই, আমযাতদর 
িৎপর পুর্িেিযার্হনী এমনই এক 
দিতক এই সভযা ভণু্ি করযা়ি িযাধ্যা 

র্দতি সক্ষম হত়িতে!

িতি, ওতদর এই প্রতচষ্যা 
িযারিযার র্িফতি যযাতি। দকননযা, যিিযার 
ওরযা এসি করতি, দদতের েযািী়ি স্বযা্থথি 
রক্ষযাত্থথি আমযাতদর সাংকল্ আরও দির্ে 

মেিুি হত়ি উঠতি!

এই দদেতরেযাহীরযা 
আমযাতদর দদতের গ্র্রমযা এিাং 

অতনক কতষ্ হযার্সি করযা র্িবেি্যযাপী 
স্বীকৃর্ি কযার্িমযার্িপ্ত করযার দচষ্যা 

কতরর্েি!

দঢযাঁক

দঢযাঁক
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আমযাতদর সরকযার 
প্রর্িিযা পর্রর্স্র্িতি দৃঢ় 
ভযাতি েনগ্তণর পযাতেই 

দ্থতকতে! আমযাতদর র্িচযারি্যিস্যা, 
আইনসভযা, সর্চি র্িভযাগ্ এিাং 
সাংিযাদমযাধ্্যতমর সহনেীিিযার 

েিযাি দনই।

মযানিযার্ধ্কযাতরর 
প্রতনে আমরযা আতগ্র সি 

সরকযারতক েযার্পত়ি 
দগ্র্ে।

ধ্মথির্নরতপক্ষিযা়ি করযা 
অগেীকযার িেযা়ি দরতখর্ে 

িতিই আমরযা এিিযা েীতষথি 
দপঁেতি দপতরর্ে।

েনগ্তণর এই পূণথি সম্থথিন সতগে র্নত়ি 
আসুন, আমরযা র্িকযাতের র্দতক আরও দিে 

কত়িক ধ্যাপ এর্গ্ত়ি যযাই!

র্ে-িুত়ির্টে অর্ধ্তিেন দেষ হও়িযার সতগে-
সতগেই পত্থ পত়ে ্থযাকযা সযাধ্যারণ মযানুতষর 
রক্ত, ঘযাম, দচযাতখর েি, সির্কেুই খুি 

িযা়েযািযার়্ে ধু্ত়ি দফতি েযা়িগ্যািযাতক আিযার 
আতগ্র মতিযা ঝকঝতক-িকিতক 

কতর দফিযা হি।

 গ্্যযাাং অফ 20   23



এসি কী শুরু 
হত়িতে?!? কী হত়িতে, ফর্িমযা?

এই র্ে-িু়়িতর্টের
অর্ধ্তিেন আরও একিযার 
আমযাতদর দধ্যাঁকযা র্দত়িতে।

ওরযা এমন ভযান 
করতে দযন র্িেযাি র্কেু 

একিযা কতর দফতিতে, র্কন্তু 
আসতি দকযানও কযাতের 

কযােই হ়ির্ন।

র্িতবের পঁুর্েপর্ি 
আর অত্রের কযারিযার্রতদর 
হযাতি আমযাতদর ভর্িষ্যিতক 
িুতি র্দত়িতে, র্কন্তু এই 
মুনযাফযাতখযাতররযা র্নতেতদর 

স্বযা্থথি েযা়েযা দিযা আর 
র্কেুই দিযাতঝ নযা।

িেতরর পর িের ধ্তর এই 
চতি আসতে। দঢর হত়িতে!

প্রধ্যানমন্তী ২০৭০ সযাতির 
মতধ্্য দদেতক আত্মর্নভথিরেীি 

করযার কতঠযার অিস্যান 
র্নত়িতেন। এতি কযাতদর দয 
সিত্থতক দির্ে িযাভ হতি, 
আর কযাতদর সিত্থতক দির্ে 
ক্ষর্ি, িযা আমযাতদর আর 

েযানতি িযার্ক দনই!

আতগ্ই েযানিযাম এসিই 
হতি। প্রতি্যক িের দসই 

একই অিস্যা!
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সুমুতদর ি্যযাপযাতর দিযাতক কী 
িতির্েিযাম মতন আতে?

পুতরযািযা মতন দনই।

িেতরর পর িের ধ্তর 
র্নপীর়্েি, অপমযার্নি আর অি্যযাচযার্রি 
হতি-হতি প্যযাতিস্টযাইতনর দিযাতকরযা 

এই র্চন্তযাধ্যারযা অনুসরণ করতি 
শুরু কতর।

দসযােযা ক্থযা়ি িিতি, দকযানও 
মযানুষতক যখন েুিুমিযার্ে কতর 

এতকিযাতর দকযাণঠযাসযা করযার দচষ্যা হ়ি, 
দদও়িযাতি র্পঠ দঠতক দগ্তি দসই মযানুষই 

র্কন্তু িখন পযাল্যা রুতখ দযাঁ়েযা়ি।

িুই যযা করর্েস, িযা দদেতক, 
দদতের দিযাকতক ভযািতিতস 

করর্েস। একেন সুস্, স্বযাভযার্িক 
মযানুষ দিযা িযা-ই কতর ্থযাতক।

আে দিযার আদযািতি 
যযাও়িযার দনই?

আতে দিযা! 
কুতপতমর অনিধ্ 

খযাদযাতনর দমযাকদেমযার 
আেতকই দিযা দেষ 

শুনযার্ন।ভরসযা রযাখ, আর 
দকযানওমতিই হযাি েযা়ের্ি 
নযা। একিযা ক্থযা মযা্থযা়ি 
রযাখর্ি, এই ি়েযাইত়ি িুই 

র্কন্তু একযা দনযাস!
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এ ি়েযাইত়ি আর্ম কখনওই 
একযা র্েিযাম নযা, মযা। সযামতনর সযার্রর ওই 
সর্রি়ি কমথিী আর েযারে-েযারেীরযা র্নতেতদর 
ভর্িষ্যতির েন্য ি়েযাই করতে। আদযািতি 
আর্ম শুধু্ ওতদর হত়ি ি়েযাইিযা ি়ের্ে, 

এই যযা!

আর, এক-এক কতর আমরযা সি 
ি়েযাইত়িই র্েিি!

26  গ্্যযাাং অফ 20 



 গ্্যযাাং অফ 20  27

১৯৯৯ সযাতি এর্ে়িযার 
আর্্থথিক সাংকতির সম়ি েন্ম। 
অ্থথিনীর্ির প্রতনে আন্তেথিযার্িক 
স্তর সহতযযার্গ্িযার েন্য একর্ি 
র্িচযারর্িভযাগ্ র্হসযাতি গ্রুপ 
অফ দসতভন-এর (র্ে-দসতভন) 
অ্থথিমন্তীরযা গ্রুপ অফ িুত়ির্টে-র 
(র্ে-িুত়ির্টে) দঘযাষণযা কতরন। 
র্িতবের কুর়্ের্ি িৃহতিম এিাং 
উদী়িমযান অ্থথিনীর্ির অ্থথিমন্তী 
ও দকন্দী়ি ি্যযা্কি-প্রধ্যানতদর 
একর্রেি করযার একর্ি মঞ্চ 
র্হসযাতি এর প্রর্িষ্যা হ়ি। 
২০০৮ সযাতির অ্থথিসাংকতির 
দক্ষতরে রযাষ্ট্র ও সরকযারপতক্ষর 
প্রধ্যান মযা্থযাতদর র্নত়ি হও়িযা 
র্ে-িুত়ির্টের অর্ধ্তিেনগুর্িতি 
রযােনীর্ির সতিথিযাচ্ স্তর উতঠ 
পুঁর্েিযাদতক িযঁাচযাতনযার েন্য 

সাংকি সমবিত়ির প্রর্রি়িযা 
র্হসযাতি র্নতেতদর অর্স্ত্বতক 
ঋণী কতর। িযারপর দ্থতক র্ে-
িুত়ির্টের দিপর্িরযা র্ন়ির্মি 
ত্িঠক কতর দগ্তেন, এিাং িখন 
দ্থতকই র্ে-িুত়ির্টে আন্তেথিযার্িক 
অ্থথিননর্িক সহতযযার্গ্িযার 
দকন্দী়ি র্িভযাগ্ হত়ি উতঠতে। 
র্ে-িুত়ির্টের অ্থথিনীর্িগুর্ি 
র্িবেি্যযাপী অ্থথিননর্িক 
উৎপযাদতনর প্রযা়ি ৮০ েিযাাংে 
উৎপযাদনকযারী, যযা দমযাি দদেী়ি 
পতণ্যর (র্ের্ির্প) রি়িক্ষমিযার 
সমিযা ও র্িবেিযার্ণতে্যর র্িন-
চিু্থথিযাাংে সর্মির্িি েমযাখরতচর 
পর্রতপ্রর্ক্ষতি হত়ি ্থযাতক। 
র্িবেি্যযাপী সিতচত়ি দির্ে 
রপ্তযার্নকযারী ২০র্ি দদতের মতধ্্য 
১৫র্ি দদেই র্ে-িুত়ির্টের সদস্য। 
র্িতবের েনসাংখ্যযার দুই-িৃিী়িযাাংে 
র্ে-িুত়ির্টের অন্তভুথিক্ত দদেগুর্িতি 
িযাস কতর।

(গ্্যযাাং) 
গ্রুপ অফ 

২০-র 
আর্দক্থযা
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র্ে-িুত়ির্টের সদস্যপদ 
িযা র্ে-দসতভন দ্থতক 
(পরিিথিীতি র্ে-এইি) 
র্ে-িুত়ির্টেতি সম্প্রসযারণ 
হও়িযা একর্ি স্ব-ত্েিী 
উপতদষ্যামণ্িীর র্দতক র্নতদথিে 
কতর যযা এমন এক র্িকল্ 
দ্থতক দির্রত়ি আতস, দয 
র্িকল্ র্িতবের অ্থথিননর্িক 
ি্যিস্যার িৃহতির পুনর্িথিন্যযাস 
েযা়েযাই সযাম্যাে্যিযাদী র্ভর্তিতক 
ধ্তর রযাখযার ক্থযা িতি। সহে 
ক্থযা়ি, র্ে-িুত়ির্টের গ্ঠন 
এমন একর্ি পর্রকল্নযার 
র্দতক র্নতদথিে কতর দয 
পর্রকল্নযা়ি উন্ন়িনেীি 
দদেগুর্ির কু্ষরে সাংখ্যযািঘুতদর 
প্রিীকী প্রর্ির্নর্ধ্তত্বর মযাধ্্যতম 

ত্িধ্িযা িযাভ করযা যযা়ি। র্কেু 
দদতের প্রর্ি র্িতেষ সদ়ি 
হও়িযার র্সদ্ধযাতন্ত দিে র্কেু 
প্রনে উতঠ আতস। এর মতধ্্য 
রযার্ে়িযা ও র্চতনর অন্তভুথির্ক্ত 
অর্নিযাযথি ও প্রত়িযােনী়িই 
র্েি। ইরযাতনর উপর 
দসৌর্দ আরতির, র্মের ও 
নযাইতের্র়িযার উপর দর্ক্ষণ 
আর্ফ্কযার (যর্দও এই দু’র্ি 
আর্ফ্কযার িৃহতিম অ্থথিননর্িক 
দদে); এিাং দভতনেুত়িিযার 
উপর দমর্সিতকযা, আতেথির্টেনযা, 
ব্যার্েতির অন্তভুথির্ক্ত 
সদস্যপতদ র্নতষধ্যাজ্যার 
র্কেু উতলিখতযযাগ্্য উদযাহরণ 
র্হসযাতিই ধ্রযা যযা়ি। দসই 
সম়িকযাতি উদী়িমযান 

অ্থথিনীর্ির সদস্য র্নিথিযাচন 
প্রর্রি়িযা উন্ন়িনেীি র্িতবের 
উদী়িমযান অ্থথিনীর্ির পূণথি 
সম্থথিন ও ত্িধ্িযা র্নত়ি 
িহুপযার্ক্ষক প্রর্িষ্যানগুর্ির 
উপর র্ে-দসতভতনর র্ন়িন্তণ 
করযার একর্ি সাংর্ক্ষপ্ত প্থ 
র্হসযাতি র্িতির্চি হ়ি। 
িিযাই িযাহুি্য, এই দগ্যাষ্ীর্ি 
অ্থথিননর্িক ন্যযা়ির্িচযাতরর 
দকযানও আখ্যযান ত্ির্র করযা 
দ্থতক অতনকিযাই দূতর সতর 
আতে, দকননযা দব্িন উড্ স 
ইসের্ির্িউেতনর দকযানও 
রকম পুনগ্থিঠন েযা়েযাই এই 
দগ্যাষ্ী র্িবেি্যযাপী পঁুর্েিযাদ 
পর্রচযািনযার দযার়্িত্ব গ্রহণ 
কতরতে।

এক র্িকল্ র্িভযাগ্: 
পর্রকল্নযা অনুযযা়িী স্বিন্ত 
ও উপযুক্ত

G20G8
BrazilTurkey E.U. Argentina

South Korea Mexico China Indonesia

Saudi Arabia Australia India South Africa

Russia

G7
Germany

U.K. France Canada

JapanItalyU.S.A
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র্ে-িুত়ির্টে সদর দপ্তর, 
কযাযথিযাি়ি, সর্চিযাি়ি িযা 
কমথিচযারী ্থযাকযা দকযানও স্যা়িী 
প্রর্িষ্যান ন়ি। এর র্িষ়িসূর্চ 
এিাং কযাযথিকিযাতপর র্ে-
িুত়ির্টের অন্তভুথিক্ত দদেগুর্ির 
র্নিথিযার্চি সভযাপর্িরযা র্ঠক 
কতর ্থযাতকন। ধ্যারযািযার্হকিযা 
িেযা়ি রযাখযার এতি ‘ট্র়িকযা’ 
পদ্ধর্ির অিিম্বন দনও়িযা 
হ়ি। এই ট্র়িকযা িিথিমযান, 
পূিথিসূর্র এিাং উতিরসূর্র 
আত়িযােক দদেগুর্ি র্নত়ি 
গ্র্ঠি হত়ি ্থযাতক। ভযারিিষথি 
২০২৩-এর সভযাপর্িত্ব করযার 
দযার়্িত্ব দপত়িতে।

র্ে-িুত়ির্টের ত্িঠক প্রধ্যান 
র্িনর্ি ধ্যারযা়ি হত়ি ্থযাতক। 
অ্থথি দযযাগ্যাতনর ধ্যারযা, দযখযাতন 
আর্্থথিক র্িষ়ি, রযােস্ব এিাং 
র্ির্নম়ি হযার নীর্ি, ির্নির 
পর্রকযাঠযাতমযা, আর্্থথিক র্ন়িন্তণ, 
ও আন্তেথিযার্িক কতরর 
মতিযা র্িবেি্যযাপী অ্থথিননর্িক 
র্িষ়িগুর্ির উপর মূি নের 
্থযাতক। এই ধ্যারযা়ি, অন্তভুথিক্ত 
দদেগুর্ির সরকযার (অ্থথিমন্তীর 
মযাধ্্যতম) এিাং দকন্দী়ি 
ি্যযা্কিগুর্ির কিথিযারযা মন্তী 
পযথিযাত়ি িেরি্যযাপী সতমিিন 
কতর ্থযাতকন। এই মন্তী 
পযথিযাত়ির ত্িঠকগুর্ির ফিযাফি 
র্ে-িুত়ির্টের িযার্ষথিক েীষথি 
সতমিিতন একর্রেি করযা হ়ি, 
দযখযাতন অন্তভুথিক্ত রযাষ্ট্রতনিযারযা 
এই ফিযাফিগুর্ি দ্থতক 
ত্ির্র হও়িযা একর্ি র্িজ্র্প্ততি 
েযার্র হও়িযা র্সদ্ধযান্তগুর্িতক 
িযাস্িযার়্িি করযার েন্য প্রস্তুি 
হন।

দেরপযা ধ্যারযা়ি রযােননর্িক 
র্হাংসযা, র্িগেনিষম্য দূরীকরণ, 
ি্যিসযািযার্ণে্য, ধ্যারযািযার্হক 
উন্ন়িন, ঋণ, ইি্যযার্দ, 

এিাং মহযামযারী, েিিযা়ুি 
পর্রিিথিন, প্রযাকৃর্িক দুতযথিযাগ্, 
েরণযা্থথিী, ইি্যযার্দ ধ্যারযািযার্হক 
সমস্যযাগুর্ির মতিযা গুরুত্বপূণথি 
র্িষ়িগুর্ির উপর নের রযাখযা 
হ়ি। অন্তভুথিক্ত দদেগুর্ির 
মন্তীরযা দদতের প্রর্ির্নর্ধ্ 
র্হসযাতি এই ত্িঠকগুর্িতি 
দযযাগ্দযান কতর ্থযাতকন। 
র্ির্ভন্ন সযামযার্েক কমথিী িযা 
দকযাম্পযার্নর দস্টকতহযাল্যারতদর 
ি্যযাপক হযাতর অাংেগ্রহতণর 
েন্য র্ে-িুত়ির্টের অন্তগ্থিি 
দদেগুর্ি আিযাদযা কতর 
কত়িকর্ি দি (িিথিমযাতন দমযাি 
৮র্ি) ত্ির্র কতরতে। এই 
দিগুর্ি স্বিন্ত ভযাতি কযাে 
কতর ্থযাতক, দকযানও দদতের 
সরকযাতরর এরযা প্রর্ির্নর্ধ্ত্ব 
কতর নযা।

দস্টকতহযাল্যারতদর আন্তেথিযার্িক 
সম্প্রদযাত়ির পযারস্পর্রক 
মির্ির্নম়ি, এিাং র্িতেষ 
কতর িিথিমযান র্িবেিযােযাতরর 
স্বিন্ত অ্থথিনীর্ির সাংরক্ষতণর 
েন্য প্রযার্িষ্যার্নক ভযারসযাম্য 
িেযা়ি রযাখযা, এিাং র্িবেি্যযাপী 
পুঁর্েিযাতদর উপর চযাপ 
সৃর্ষ্ করযাই র্ে-িুত়ির্টের 
প্রধ্যান িক্ষ্য। র্িবেি্যযাপী 
এক সরকযার্র কযাঠযাতমযা 
্থযাকযা সত্বেও র্ে-িুত়ির্টের 
দির্েরভযাগ্ নীর্ি র্নধ্থিযারণ, 
সুপযার্রেগুর্ি দিসরকযার্র 
স্বিন্ত প্রর্িষ্যাতনর মতিযা 
মুর্ষ্তম়ি কিথিযারযাই কতর 
্থযাতকন। পতর র্গ্ত়ি এই 
পর্রচযািন পদ্ধর্ির্িই প্রচণ্ 
ক্ষমিযােযািী, এিাং র্িবেি্যযাপী 
অ্থথিনীর্ির কযাঠযাতমযা়ি এক 
িৃহতির প্রর্িদ্ন্দী হত়ি ওতঠ।

র্ে-িুত়ির্টের 
কযাযথিপ্রণযািী
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প্র্থমি, 
র্ে-িুত়ির্টে দকযানও ঐক্যিদ্ধ 
সাংস্যা ন়ি এিাং এর অভ্যন্তরীণ 
পর্রকযাঠযাতমযা়ি নযানযা সমস্যযা 
রত়িতে। আপযািদৃর্ষ্তি র্ে-
িুত়ির্টেতক র্ে-দসতভতনর 
দ্থতক দির্ে গ্ণিযার্ন্তক মতন 
হতিও এর্ি আসতি র্িবেি্যযাপী 
অ্থথিননর্িক উৎপযাদতনর ৮০% 
েুত়ে ্থযাকযা আপযাদমস্ক 
একর্ি স্ব-র্নযুক্ত অর্ভেযাি 
সাংস্যা। র্িবেি্যযাপী সযামর্গ্রক 
অ্থথিননর্িক সমবি়ি, অ্থথিননর্িক 
র্নরতপক্ষিযাই যর্দ র্ে-িুত়ির্টের 
প্রধ্যান উতদেে্য হত়ি ্থযাতক, 
িযাহতি এই সমবিত়ির মতধ্্য 
র্িতবের দর্ক্ষতণর র্কেু ি়ে-ি়ে 
দদে দনই দকন, দস প্রনে র্কন্তু 
দ্থতকই যযা়ি।

িৃিী়িি, 
অ্থথিননর্িক েযাসনপ্রর্রি়িযার 
গ্ণিন্তীকরতণ র্ে-
িুত়ির্টেতক এক ি়েস়ে 
অন্তরযা়ি র্হসযাতিই দদখযা 
হ়ি। র্ির্ভন্ন উপযাত়ি 
ক্ষমিযার অসযামঞ্জস্যিযার 
প্রর্রি়িযা ও র্িবে অ্থথিনীর্ির 
এি মূতি র্ে-িুত়ির্টে 
দপঁতে দগ্তে দয, িিথিমযাতন 
র্িবেি্যযাপী শ্রমর্িভযাতগ্র 
উপর এরযা আর্ধ্পি্য 
র্িস্যার কতর িতস আতে। 
এরযা দসই প্রিীকী 
প্রর্িষ্যানগুর্ির মতিযাই 
শ্রমর্িভযাতগ্র উপর এই 
আর্ধ্পি্য র্িস্যার ও র্িতবের 
উদযারনীর্ির অনমনী়ি 
মিযাদতেথির র্চহ্নস্বরূপ হত়ি 
উতঠতে। রযাষ্ট্রসাংতঘর অধ্ীতন 
সমকক্ষ আরও একর্ি 
সমবিত়ির প্রতচষ্যার র্ভর্তিতক 
দুিথিি করযার েন্য র্ে-
িুত়ির্টের সাংঘিন হত়ির্েি। 
র্কন্তু র্ে-িুত়ির্টে দেতষ 
র্গ্ত়ি এমন এক প্রর্রি়িযার 
নর্ের স্যাপন কতরতে যযা 
রযাষ্ট্রসাংতঘর অ্থথিননর্িক 
েযাসনপ্রর্রি়িযার সমকক্ষ 
এিাং কখনও-কখনও 
প্রর্িপক্ষও হত়ি ওতঠ।

র্দ্িী়িি, 
সমতগ্যারেী়ি আরও দিে 
র্কেু দগ্যাষ্ীর মতিযা র্ে-
িুত়ির্টের েন্মও অস্যা়িী 
ভযাতিই হত়ির্েি। র্কতেযার 
ি়িতস দপঁতে এই দগ্যাষ্ী 
র্নতেতদর ভূর্মকযা ভুতি এক 
আন্তঃসরকযার্র রযােননর্িক 
র্িচযারর্িভযাতগ্র মতিযা 
অ্থথিননর্িক পর্রকযাঠযাতমযার 
িযাইতরর র্িষ়ি র্নত়ি েল্নযা 
করযা শুরু কতরতে। অন্যযান্য 
রযােননর্িক র্িভযাতগ্র 
মতিযাই এতি গুরুির 
র্িষত়ি আতিযাচনযা করযার 
িদতি শুধু্মযারে র্কেু ি়ে-
ি়ে িুর্িই আও়েযাতনযা হ়ি। 
েিিযা়ুি পর্রিিথিন, ন্যযায্য 
ি্যিসযািযার্ণে্য, এিাং িৃিী়ি 
র্িতবের ঋতণর দিযাঝযার মতিযা 
র্িষ়িগুর্ির প্রসগে আতিযাচনযা়ি 
ওতঠ র্ঠকই, র্কন্তু দেতষ র্গ্ত়ি 
িযা দ্থতক পযথিযাপ্ত পর্রমযাতণ 
িযাভ িযা আধু্র্নক উদযারনীর্ির 
দকযানও উতলিখতযযাগ্্য সমযাধ্যান 
িযার হ়ি নযা। 

র্ে-িুত়ির্টের 
আসন্ন র্কেু 
সমস্যযা
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এই উচ্ অিস্যাতন দ্থতক 
ভযারিিতষথির র্ঠক কী ভূর্মকযা 
হতি, িযা েযানযািযা খুিই 
গুরুত্বপূণথি। এই অর্ধ্তিেতন 
র্ক গুরুত্বপূণথি র্িষ়িগুতিযা র্নত়ি 
আতিযাচনযা হতি, নযার্ক র্ে-
দসতভতনর অধ্ীতন দনও়িযা 
র্সদ্ধযান্তগুতিযাই পযাকযাপযার্ক ভযাতি 
ত্িধ্ করযার দচষ্যা করযা হতি, এ 
প্রনে র্কন্তু দ্থতকই যযা়ি। িৃিী়ি 
র্িতবের গুরুত্বপূণথি র্িষ়িগুতিযার 
ি্যযাপযাতর দকযানও র্সদ্ধযাতন্ত 
আসযা হ়ি, নযার্ক উন্নি র্িতবের 
দদেগুর্ির সতগে র্মতি দকযানও 
রকম স্বিন্ত অিস্যান নযা 
র্নত়ি শুধু্মযারে র্কেু অর্নর্চিি 
প্রর্িশ্রুর্ি ও মযামুর্ি র্কেু 
িক্তি্য দরতখই এই অর্ধ্তিেন 
দেষ হ়ি, দসিযাও দদখযার 
র্িষ়ি। এই র্িষ়িগুতিযার 
দক্ষতরে সুেীি সমযাতের 
অিস্যান েযানযািযাও এক 
গুরুত্বপূণথি ি্যযাপযার। িযােযা়েযা, 
র্িতবের দর্ক্ষতণর দদেগুর্ির 
দনিৃত্বতদর এই দপ্রক্ষযাপতি 
দযাঁর়্েত়ি প্রগ্র্িেীি হও়িযার 
দকযানও যুর্ক্ত দদখযা যযাতচ্ছ 
নযা, কযারণ এই দদেগুর্ির 
অতনক সরকযারপক্ষই ন়িযা 
উদযারনীর্িতি র্িবেযাস কতরন, 

আন্তেথিযার্িক অ্থথিনীর্ির 
অাংেীদযার, এিাং অনযা়িযাতসই 
র্িবেি্যযাপী কিৃথিত্বিযাদী অর্ভেযাি 
দদেগুর্ির অাংে হতি পযারতিন 
(ভযারি, ব্যার্েি ও দর্ক্ষণ 
আর্ফ্কযা েুত়ে দদও়িযা ত্িষতম্যর 
পর্রসাংখ্যযান অনুযযা়িী)। 

েীষথিস্যানী়ি দনিযারযা যর্দ 
সযামযান্যও প্রর্িশ্রুর্ি ও 
কল্নযাের্ক্তর আভযাস র্দতি 
পযাতরন, িযাহতি হ়িতিযা 
সরকযার্র েীষথি সতমিিতনর 
েগ্যার্খচুর়্ে অিস্যা, এিাং 
সর্রি়িিযার অভযাি অতনকিযাই 
দঢতক দফিযা যযাতি। এতি 
স্পষ্িই এই দেযা়েযািযার্ি 
িযাগ্যাতনযা অিস্যািযাতক র্ঠক 
করযার পদতক্ষপ দনও়িযার েন্য 
র্কেুিযা সম়ি পযাও়িযা যযাতি। 
একযার্ধ্ক দক্ষতরে অকল্নী়ি 
মযারেযা়ি আমরযা সাংকতির র্দতক 
এিিযাই চিতি শুরু কতরর্ে দয 
এই পর্রর্স্র্ি দকযানওমতিই 
আমযাতদর কযাম্য হতি পযাতর 
নযা। এসি প্রর্িষ্যানগুর্ির 
র্িরুতদ্ধ িুর্দ্ধমতিযার ি়েযাইতক 
চরম পযথিযাত়ি র্নত়ি দযতি 
হতি। কযারণ, র্িবেযা়িতনর দিগ্ 
যখন েযািী়ি স্তর আঘযাি 

হযাতন, িখন এর সতগে আসযা 
মিিযাতদর ের্ক্ততক প্রর্িতরযাধ্ 
করযািযাও দিে কর্ঠন হত়ি 
দযাঁ়েযা়ি।

২০২৩-এর অর্ধ্তিেতনর 
আতিযাচনযা স্বচ্ছিযার সতগে শুরু 
হতি িযা ভযারিী়ি নযাগ্র্রক 
সমযাতের প্রর্ি এক গুরুত্বপূণথি 
হত়ি দযাঁ়েযাতি। েযািী়ি স্তরর 
প্রসগেগুর্ির র্ভর্তি দযন দৃঢ় 
হ়ি, র্নতেতদর দৃর্ষ্ভর্গেতক 
আন্তেথিযার্িক স্তর এমন পযথিযাত়ি 
র্নত়ি দযতি হতি, যযাতি আমরযা 
র্নতেতদরতক সযাম্যাে্যিযাদী 
অিস্যান দ্থতক দূতর রযাখতি 
পযার্র। চূ়েযান্ত সযাফি্য িযাতভর 
েন্য প্রর্ির্ি স্তরই এই 
প্রতচষ্যার কযাের্ি আমযাতদর 
চযার্িত়ি দযতি হতি।

ভযারিিষথি এিাং ২০২৩-এর 
র্ে-িুত়ির্টের সভযাপর্িত্ব: 
ভযারিী়ি নযাগ্র্রক সমযাতের 
প্রর্ি র্কেু দযার্ি
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চযা-েিখযািযার সতরযািতরর িীতর 
এক র্িেযাি অনুষ্যাতনর আত়িযােন 
হত়িতে। র্ে-িুত়ির্টের (গ্্যযাাং অফ 
িুত়ির্টে) উৎকৃষ্ মযাতনর এই িযার্ষথিক 
সতমিিতনর েযাঁকেমক ও আ়েম্বতরর 
সযাক্ষী হতি রযাষ্ট্রতনিযা ও আন্তেথিযার্িক 
সাংিযাদমযাধ্্যতমর প্রর্ির্নর্ধ্রযা এক 
েযা়িগ্যা়ি েত়েযা হত়িতেন। গ্্যযাাং অফ 
িুত়ির্টের প্রর্িশ্রুর্ি ও কমথিক্ষমিযা়ি 
দূরদর্েথিিযার অভযাতির র্িরুতদ্ধ দদতের 
র্ির্ভন্ন েযা়িগ্যা দ্থতক এর প্রর্িতরযাতধ্র 
েন্য অনুষ্যানস্তির িযাইতর এক 
প্রর্িিযাদ কমথিসূর্চর আত়িযােন করযা 
হত়িতে। অনুষ্যানস্তির র্ভিতর 
প্রিযারণযামূিক কযাযথিকিযাপগুর্ি চিতি 
্থযাকযার সম়ি েনসযাধ্যারণ এক নিুন 
িযাস্িিযার সমুিখীন হ়ি। “ইনর্কিযাি 
র্ে্দযািযাদ” দ্লযাগ্যানতক অনযা়িযাতসই 
দদের্িতরযাধ্ী দ্লযাগ্যান িতি দযার্গ্ত়ি 
দদও়িযা হ়ি। কতঠযার ি্যিস্যা দনও়িযার 
হুকুম েযার্র হত়ি যযা়ি সতগে-সতগেই। 
িতি, এিযাতর কৃষক, শ্রর্মক, র্েক্ষযা্থথিী, 
উদ্যাস্তু ও প্রযার্ন্তক মযানুতষরযা, সিযাই এই 
ি়েযাইত়ি ঐক্যিদ্ধ হত়িতে! সহতে িযারযা 
হযার মযানতি নযা।

এই কর্মকর্িতি একইসতগে প্রর্িতরযাধ্ ের্ক্তর 
অর্নিযাযথিিযা এিাং ক্ষমিযার দযার্ভিকিযা র্দতনর 
আতিযার মতিযা পর্রষ্যার কতর দদখযাতনযা হত়িতে। 
ি্যগেধ্মথিী রচনযার একর্ি উৎকৃষ্ র্নদেথিন। 
— নীরযা চযাত্দযাক

মুনযাফযা, ক্ষমিযা, এিাং র্িতেষ 
সুর্িধ্যাধ্যারীতদর অতন্যর ি্যযাত্কির ি্থ্য, 
অত্থথির দেযা়িযার, মুর্ষ্তম়ির েন্য িহুেতনর 
দকত়ে দনও়িযা মূি্যিযান সযামযার্েক সম্পদ 
েযা়েযা আর র্কেুই দচযাতখ পত়ে নযা। এই 
সমত়িযাপতযযাগ্ী কর্মকর্িতি র্িবে দনিৃতত্বর 
এক র্নমথিম র্িকযারহীনিযার আভযাস দদখতি 
পযাও়িযা যযা়ি। দযন আমযাতদর আরও ভযাি 
র্কেুর প্রত়িযােনী়িিযার ক্থযা িতি যযা়ি। 
েীিযািপ র্ন়ির্ন্তি েূন্যিযা়ি উৎপন্ন হও়িযা 
পযানতস, র্িস্বযাদ িযািযাতসর পর্রিতিথি 
ফুরফুতর, সতিে অর্সিতেন দনও়িযার ক্থযা 
িতি যযা়ি, হ়িতিযা। — র্িে়ি প্রসযাদ 


