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ষ্টকছুষ্টিৈ আলেই ২০১৮ সাে শশষ হলো। ষ্টকছু অলর্থ একষ্টট িছলরর সমাষ্টি ও একষ্টট ৈিুৈ িছলরর 
সূচৈা মাৈুলষর িীিলৈ শিমৈ শকালৈা শমৌষ্টেক পষ্টরিিথৈ ষ্টৈলয় আলস ৈা। একষ্টট িছলরর সমাষ্টি ও 
আলরকষ্টটর শুরু একষ্টট সাধারণ পষ্টরিিথৈ। র্া-ই শহাক, একষ্টট প্রষ্টিষ্টিি ঐষ্টিহয হলো, ৈিুৈ িছলরর 
শুরুলি মাৈুষ েি িছলরর ষ্টিষ্টিন্ন খালি উন্নয়ৈ এিং আোমী িছলরর চযালেঞ্জগুলো কীিালি শমাকালিো 
করা র্ালি, িার পর্থালোচৈা করলি িলস। এ প্রিলে শিলশর অর্থৈীষ্টি ষ্টৈলয় সীষ্টমি আলোচৈা করি। 
ষ্টিষ্টডষ্টপ প্রিৃষ্টি এিং এর অন্তষ্টৈথষ্টহি ষ্টৈলিথশলকর ষ্টিষ্টিলি ২০১৮ সাে শশলষ িাংোলিশ শকার্ায় 
িাাঁষ্টিলয় রলয়লছ এিং িুই অংলকর ষ্টিষ্টডষ্টপ প্রিৃষ্টি অিথলৈ শর্ প্রষ্টিজ্ঞা গ্রহণ করা হলয়লছ, িা পূরলণ 
শর্সি চযালেলঞ্জর ষ্টিলক িৃষ্টি ষ্টিলি হলি, িা ষ্টৈলয় আলোচৈার প্রয়াস র্াকলি। 
২০১৯ সাে ষ্টিলশষিালি গুরুত্বপূণথ। শকৈৈা মাত্র ষ্টকছুষ্টিৈ আলে িািীয় সংসি ষ্টৈিথাচৈ সম্পন্ন হলো। 
১০ িছর ধলর ক্ষমিায় র্াকা রািনৈষ্টিক িেষ্টটর শৈিৃলত্বই একষ্টট ৈিুৈ সরকার েষ্টিি হলয়লছ। 
আওয়ামী েীে ষ্টৈলিলির ষ্টৈিথাচৈী ইশলিহালর ১০ শিাংশ ষ্টিষ্টডষ্টপ প্রিৃষ্টি অিথলৈর কর্া িলেলছ। 
ষ্টৈিঃসলেলহ এষ্টট একষ্টট উচ্চাষ্টিোষী েক্ষয, িলি অিথৈ অসম্ভি ৈয়। ষ্টিলে খুি শিষ্টশ শিশ শৈই, র্ারা 
ষ্টিষ্টিশীেিালি ১০ শিাংশ ষ্টিষ্টডষ্টপ প্রিৃষ্টি অিথৈ কলরলছ। শর্ একমাত্র শিশ িুই িশলকর শিষ্টশ সময় 
ধলর এটা করলি সমর্থ হলয়লছ, শসষ্টট হলো চীৈ। র্ষ্টিও সাম্প্রষ্টিক িছরগুলোয় চীলৈর প্রিৃষ্টি ৭ 
শিাংলশর ষ্টৈলচ শৈলম এলসলছ। িাংোলিলশর ষ্টিষ্টডষ্টপ প্রিৃষ্টির এষ্টেলয় চো অিযাহি রলয়লছ। ২০০২-
১০ সমলয়র েি ৫ িশষ্টমক ৯ শর্লক ২০১৬-১৮ সমলয় শিলি হলয়লছ ৭ িশষ্টমক ৪ শিাংশ হলয়লছ। 
ধারণা করা শর্লি পালর, র্ষ্টি এ েষ্টি অিযাহি র্ালক, িলি ১০ শিাংশ প্রিৃষ্টি অিথৈ কষ্টিৈ হলি ৈা। 
এ শপ্রক্ষাপলট এখালৈ িো শর্লি পালর, এশীয় উন্নয়ৈ িযাংক (এষ্টডষ্টি), আন্তিথাষ্টিক মুদ্রা িহষ্টিে 
(আইএমএফ) ও ষ্টিেিযাংলকর ২০১৯ সালে িাংোলিলশর িৈয প্রিৃষ্টির পূিথািাস ৭ শর্লক ৭ িশষ্টমক 
২ শিাংশ। এষ্টট ১০ শিাংশ প্রিৃষ্টির েক্ষয অিথলৈর সামলৈ শিশ িি চযালেঞ্জলক ষ্টৈলিথশ করলছ। 



প্রিৃষ্টির িুষ্টট গুরুত্বপূণথ উপািাৈ হলো মূেধৈ ও শ্রম। এলির সংষ্টিি ইসুয ষ্টৈলয় ষ্টৈলচ সংলক্ষলপ 
আলোচৈা করা হলো। 
মূেধৈ 
পুাঁষ্টি সংলর্ািৈ ষ্টিষ্টৈলয়াে শর্লক আলস। ষ্টিষ্টিন্ন শিলশর অষ্টিজ্ঞিা সাধারণিালি ষ্টৈলিথশ কলর শর্, 
ষ্টিষ্টৈলয়াে/ষ্টিষ্টডষ্টপ অৈুপাি ও ষ্টিষ্টডষ্টপর প্রিৃষ্টি হালরর মলধয একষ্টট শষ্টিশােী ইষ্টিিাচক সংলর্াে 
রলয়লছ। শটকষ্টৈকযাষ্টে এ সম্পকথ ষ্টৈলিথশ কলর ইৈষ্টিলমন্টাে কযাষ্টপটাে/আউষ্টটপুট শরষ্টশও 
(আইষ্টসওআর)। ২০১৬-১৮ অর্থিছলর িাংোলিলশর েি আইষ্টসওআর ষ্টছে ৪ িশষ্টমক ১৩। এটা 
িেলছ শর্, ১০ শিাংশ ষ্টিষ্টডষ্টপ প্রিৃষ্টি অিথৈ করলি চাইলে ষ্টিষ্টডষ্টপর ৪১ িশষ্টমক ৩ শিাংশ 
ষ্টিষ্টৈলয়াে করলি হলি। ২০১৮ অর্থিছলরর ৩১ িশষ্টমক ২৩ শিাংলশর িুেৈায় এষ্টট শের শিষ্টশ। 
ষ্টিষ্টডষ্টপ প্রিৃষ্টির কাষ্টিি েক্ষয অিথলৈ ষ্টিষ্টৈলয়ালের হার ষ্টিশাে আকালর িৃষ্টি অিশযই একষ্টট কষ্টিৈ 
চযালেঞ্জ। এষ্টট ষ্টিলশষিালি কষ্টিৈ এিৈয শর্, ষ্টিষ্টডষ্টপর অৈুপালি শিসরকাষ্টর খালির ষ্টিষ্টৈলয়াে একষ্টট 
পুলরা িশক ধলর কার্থি িষ্টির হলয় রলয়লছ। ২০০৯ অর্থিছলরর ২১ শিাংশ ৯ শিাংশ শর্লক শিলি 
২০১৮ অর্থিছলর হলয়লছ ২৩ িশষ্টমক ৩ শিাংশ। 
এ আলোলক িো র্ায়, একষ্টট গুরুত্বপূণথ ইসুয র্া ৈিুৈ সরকারলক মুলখামুষ্টখ হলি হলি, িা হলো 
কীিালি ষ্টিষ্টৈলয়ালের েষ্টি িািালৈা র্ায় এিং ষ্টিলশষ কলর শিসরকাষ্টর ষ্টিষ্টৈলয়াে। িাংোলিলশ 
শিসরকাষ্টর খাি ষ্টিষ্টৈলয়ালের অৈযিম িাধা হলো িূষ্টমর সহিপ্রাপযিা। অৈযাৈয িাধাগুলোর মলধয 
রলয়লছ জ্বাোষ্টৈ সরিরাহ (েযাস, ষ্টিিুযৎ), িুিথে পষ্টরিহৈ অিকািালমা ও িের িযিিা। ষ্টিলশষ 
অর্থনৈষ্টিক অঞ্চে প্রষ্টিিাসহ ষ্টিষ্টিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা হলয়লছ এসি সমসযা সমাধালৈ। ষ্টকন্তু এসি 
প্রকল্প সম্পন্ন হওয়ার প্রষ্টিয়া িুিঃখিৈকিালি ির্। অৈযষ্টিলক শিশষ্টকছু ষ্টৈলিথশকলক আমরা সামাষ্টিক 
অিকািালমা িেলি পাষ্টর, র্া শিসরকাষ্টর ষ্টিষ্টৈলয়ালের শক্ষলত্র ষ্টিলশষিালি গুরুত্বপূণথ, শসগুলোয় 
িাংোলিলশর অিিাৈ খুি খারাপ। ২০১৮ সালে ষ্টিেিযাংলকর ইি অি ডুইং ষ্টিিলৈস ইষ্টিলকটলর 
িাংোলিলশর অিিাৈ ১৭৬িম, র্া ষ্টৈলিথশ করলছ শর্, ১৭৫ষ্টট শিশ অলপক্ষাকৃি িালো করলছ। এ 
ষ্টৈলিথশক প্রস্তুি করা হয় ১১ষ্টট সাি-ইষ্টিলকটলরর ষ্টিষ্টিলি: িযিসা শুরু, ষ্টৈমথাণ পারষ্টমট, ষ্টিিুযৎপ্রাষ্টি, 
সম্পষ্টির ষ্টৈিেৈ, ঋণপ্রাষ্টি, সংখযােঘু শশয়ার ধারণকারীলির স্বার্থ রক্ষা, কর প্রিাৈ, সীমান্ত ছাষ্টিলয় 
িযিসা, চুষ্টি কার্থকর, শিউষ্টেয়াপৈা সমাধাৈ ও শ্রমিািার ষ্টৈয়ন্ত্রণ।<="" script="" 
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