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বাাংোতিশ এখন একটা সভিক্ষতে এতসতে। আমরা জিতখভে জে ধারাবাভহকিাতব আমাতির উন্নয়ন ও প্রবৃভি খাতত 
কা  হতে এবাং সুভনভিিষ্টিাতব বেতত জেতে প্রবৃভি বৃভি জেতয়তে। এটা খুব িাতো েক্ষে। ৬-এর ঘর জেতক জবভরতয় 
আমরা ৭-এ চতে এতসভে। িভবষ্যতত এটা আতরা বৃভি োতব। এখন আমাতির করেীয় হতে—প্রবৃভিটা বাড়াতত হতব। 
আমরা েভি সমতাভিভিক এবাং সভতযকাতরর উন্নয়ন চাই, তাহতে প্রবৃভিটা বাড়াতনার  নয জ ার ভিতত হতব। একই 
সতে উন্নয়তনর ফসেটা জেন সবার কাতে জেৌঁোয়, জস বযাোতর জখয়াে রাখতত হতব। এত ভিন ভকন্তু আমাতির 
নীভতভনধিারকতির মতধয প্রবৃভি বৃভি এবাং এর সতে েুক্ত ভবষ্য় ভনতয় কো হতয়তে। জসটা িাতো ভিক। সামভষ্টক 
অেিনীভততক ভিভতশীে করতত এটার িরকার। আভম বেব জে সতে সতে এর সুফেটা েভি সাধারে মানুষ্ না োয়, 
তাহতে ভকন্তু সভতযকাতরর উন্নয়ন হয় না। এর ধারাবাভহকতায় আমরা বেব জে ১৯৯০ জেতক ২০১৫ সাে েেিন্ত 
অেিননভতক জে সূচক তাতত জে উল্লম্ফন জিতখভে, এর জনভতবাচক জে ফে—সম্পি এবাং আতয়র ববষ্মযটা জবতড়তে। 
এ ভবষ্য়ভটর প্রভত ন র ভিতত হতব। খুব সম্প্রভত কতগুতো আন্ত িাভতক সাংিা এবাং বাাংোতিতশর ভবভিন্ন 
েতবষ্োপ্রভতষ্ঠানও বেতে, এই ববষ্মযটা ভিন ভিন জবতড় োতে। এটা ভকন্তু সভতযকার সাভবিক উন্নয়ন নয়। কারে 
বাাংোতিতশর স্বাধীনতা আতদােতনর জেেতন রা ননভতক স্বাভধকার এবাং সামাভ ক ও অেিননভতক উন্নয়ন আমাতির 
েক্ষয ভেে। এ িুভট ভ ভনস আমাতির একসতে অ িন করার কো ভেে। 
আশার কো হতে, এখন জক্ষত্রগুতো বতভর হতয়তে। আমাতির দ্রুত এই উন্নয়নতক এভেতয় ভনতত হতব। সমানিাতব 
িৃশযমান হয় এমন সামাভ ক উন্নয়ন এবাং সুশাসতনর ভিতক এভেতয় জেতত হতব। এসব বাস্তবায়তনর  নয সরকাতরর 
সামতন এখন অতনক সম্ভাবনা আতে। োশাোভশ ভকেু চযাতেঞ্জও আতে। প্রেতম জেটা করা িরকার—সভিক নীভতর 
বাস্তবায়ন করতত হতব। সভিক নীভত বেতত সামাভ ক উন্নয়ন, সমতাভিভিক উন্নয়ন সুভবধা এবাং সামভষ্টক অেিনীভত। 
তার মাতন িারসামযেূেি একটা নীভত গ্রহে করা এবাং জসসব চেমান রাখতত হতব। 
ভকন্তু এসব বাস্তবায়ন ভনিির কতর সাধারেত আমাতির জিতশর নীভত ও জকৌশে েভি অতনক িাতো োতক। এ জক্ষতত্র 
আমাতির বাস্তবায়নপ্রভিয়া িুবিেতম ভিক। কাত র কো হতে, নীভতর বাস্তবায়ন করতত হতে আমাতির িরকার 
সভিক প্রভতষ্ঠান, িক্ষ জোক, নীভত বাস্তবায়তন স্বেতা ও  বাবভিভহ ভনভিত করা। এসব েভি সভিকিাতব করা োয়, 
তাহতে আমাতির উন্নয়ন ও প্রবৃভি সুদরিাতব এতোতত োরতব। শতিাে বাস্তবায়ন হয়ততা সম্ভব হতব না, তা জকাতনা 
ভ ভনসই হয় না। ভকন্তু ৮০ বা ৯০ শতাাংশ েভি বাস্তবায়ন করা োয়, তাহতে বো জেতত োতর কা টা ফেপ্রসূ হতয়তে। 
ভনয়ন্ত্রেকারী প্রভতষ্ঠান জেতক শুরু কতর, জেমন বাাংোতিশ বযাাংক, বাাংোতিশ এনাভ ি জরগুতেটভর কভমশন, বাাংোতিশ 
জটভেকভমউভনতকশন জরগুতেটভর কভমশন এবাং উন্নয়ন সহায়ক প্রভতষ্ঠান, জেমন জবার্ি অব ইনতিস্টতমন্ট, রপ্তাভন উন্নয়ন 



বুযতরা ইতযাভি। এই প্রভতষ্ঠানগুতোতক সভিকিাতব কাত  োোতত হতব। কারে এ প্রভতষ্ঠানগুতো েভি সভিকিাতব কা  
না কতর, তাহতে জকাতনা ভকেু বাস্তবায়ন করা সম্ভব হতব না। 
েতরর ধাতে আতে বযাাংক বা আভেিক প্রভতষ্ঠানগুতো। জসই সতে বা ার—জেটাতক আমরা মাতকিট বেভে, 
জোোতোেবযবিা জসগুতো। এগুতোতক সভিকিাতব বযবহার করতত না োরতে সামাভ ক উন্নয়ন এবাং সামভষ্টক 
অেিননভতক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হতব। কাত ই এগুতোতক ভিক করতত হতব  রুভর ভিভিতত। 
একটা কো আমরা বারবারই বতে আসভে জে ভরফমি বা সাংস্কার িরকার। আর সাংস্কারটা হতত হতব ভনয়ভমত। এটা 
ভকন্তু আভবষ্কাতরর প্রতয়া ন জনই। সাংস্কার কী কী করা িরকার এবাং জকাোয় করতত হতব এগুতো ভকন্তু  ানা। কাত ই 
এগুতোতক আভবষ্কার করার ভকেু জনই। োাঁরা কা  করতবন এবাং োাঁরা িাভয়ত্বশীে তাাঁরা  াতনন, জকান জকান খাতত 
সাংস্কার করতত হতব। এ  নয জেটা করতত হতব—িক্ষ  নবে বাড়াতত হতব এবাং তাতির নােয ম ুভর ও প্রতোিনা 
ভিতত হতব। আমাতির শ্রম খাতত সাংস্কার ভকন্তু ভেভেতয় আতে। জে কারতে প্রায়ই োতমিন্ট খাতত কতয়ক ভিন ের ের 
অসতন্তাষ্ জিখা োয়। এরের বযাাংভকাং এবাং ইনসুযতরন্স জসক্টর, প্রভততোভেতা বৃভি করার  নয জে সাংস্কার িরকার, 
জসসব জেতম আতে। আর ভবতশষ্ কতর সরকাভর প্রভতষ্ঠানগুতো, োরা সামাভ ক জসবা জিওয়ার  নয কা  কতর োতে, 
জসসতবর অতনকই  রুভর সাংস্কার িরকার। এ ভবষ্য়গুতো গুরুত্ব ভিতয় সামতন ভনতয় আসতত হতব। এগুতো বাস্তবায়ন 
করতত োরতে সামভষ্টক ও সমতাভিভিক উন্নয়ন অতনক এভেতয় োতব। 
সব ভমভেতয় জে ভবষ্য়গুতো সামতন আসতে—সমতাভিভিক উন্নয়ন, সামাভ ক উন্নয়ন ও ভশক্ষা, বস্ত্র, বাসিান, ভচভকৎসা 
খাততর জসবাটা বাড়াতত হতব, জে উন্নয়নগুতো মানুতষ্র বিনভদন চাভহিা ও প্রতয়া নতক ্পরশি কতর। সতে  ীবতনর 
জমৌভেক স্বাধীনতা ও অভধকার ভনভিত করতত হতব। এগুতো মানুতষ্র  ীবতনর চাভেকাশভক্ত। সামভষ্টক উন্নয়তনর 
জিততর এগুতোও অন্তিুিক্ত। 
আতরকভট ভবষ্য় হতে, আমাতির জিতশ  নসাংখযার একভট বৃহৎ অাংশ ভশভক্ষত তরুেসমা । োতির  নয কমিসাংিান 
অপ্রতুে। োরা কম ভশভক্ষত বা অধিভশভক্ষত, তারা তবুও মাতকিতট বা জিতশর বাইতর শ্রম ভবভনতয়াে কতর ভকেু কা  
করতে এবাং আয় করতে; ভকন্তু োরা ভশভক্ষত তরুে, তারা জসিাতব কমিসাংিান োতে না। অতএব কমিসাংিানমুখী 
ভশল্পপ্রভতষ্ঠান এবাং তাতির  নয বযবসার জক্ষত্র বাড়াতত হতব। সামভষ্টক উন্নয়তনর  নয এ জক্ষতত্র ন র ভিতত হতব। 
 বতেস  জগ্রাে বা ভ তরা  বতেস জগ্রাতের জকাতনা মাতন হয় না। এটা ভকন্তু প্রবৃভিতত খুব একটা িূভমকা রাখতব না। 
আমাতির জে প্রবৃভি, জসটা সবতচতয় জবভশ আসতে সাভিিস জসন্টার জেতক, জসবা খাত জেতক। ভকন্তু প্রবৃভির ভবরাট 
একটা অাংশ আসতত হতব ইন্ডাভি জেতক, মযানুফযাকচাভরাং জসক্টর জেতক, কৃভষ্ জেতক; জেখাতন মানুতষ্র কমিসাংিান 
জবভশ এবাং সাংভিষ্টতা জবভশ। এসব খাততর েত প্রসার ঘটতব তত িাতো। এরের প্রবৃভি আসতত হতব জোট ও মাঝাভর 
ভশল্প জেতক। তাহতে কমিসাংিান বাড়তব। ভনিঃসতদতহ জসবা খাততর প্রতয়া ন আতে। ততব সাভবিকিাতব এর ওের 
ভনিির করতে কা  হতব না। 
আতরকভট  রুভর ভবষ্য় হতে, জেতকাতনা উোতয় বযাাংভকাং ও আভেিক খাততক িুনিীভতমুক্ত, িক্ষ ও েভতশীে করা। 
জেিাতব বযাাংভকাং জসক্টতর িুনিীভত ও অভনয়ম চেতে, ঋে ভনতয় তা েভরতশাধ না করার জে সাংসৃ্কভত চােু হতয়তে, এসব 
সমূ্পেিিাতব বি করতত হতব। তা না হতে জকাতনািাতবই এ খাততক িাাঁড় করাতনা োতব না। কারে বযাাংভকাং খাততক 
বো োয় অেিনীভতর নািি বা চাভেকাশভক্ত। অেিনীভতর সব ভকেু ভনয়ন্ত্রে কতর এবাং একই সতে অেিনীভততক উজ্জীভবত 
কতর। অতএব এ খাততক সাংস্কার না করতে আমরা জবভশিূর এতোতত োরব না। 



এখন েভি সম্ভব হয়, একভট স্বাধীন বযাাংভকাং কভমশন েভি করা োয় এবাং শুধু ভবতশষ্জ্ঞতির ভনতয়। এটা বযবসায়ীতির 
সতে আোে-আতোচনা করতবন; বড়, মাঝাভর ও কু্ষদ্র, মভহো উতিযাক্তা এবাং বযবসায়ীতির সতে আোে করতবন; 
অেিনীভতভবি এবাং োাঁরা ভবভনতয়াে কতরন তাাঁতির সতে আোে করতবন, একই সতে নীভতভনধিারকতির সতে আোে 
করতবন। এরের বযাাংভকাং খাতত তাাঁরা ভকেু জমৌভেক ও  রুভর সাংস্কাতরর  নয বাস্তবভিভিক েরামশি জিতবন। এর 
মতধয জে ভবষ্য়গুতো োকতত োতর—েুতোেতোেী ঋেিান প্রভিয়া, নতুন ও সৃ নশীে উতিযাক্তা সৃভষ্ট করা, নতুন 
ধরতনর আভেিক েযাতক  প্রেয়ন করা, সুেি ও দ্রুত আভেিক জসবা ভনভিত করা। অেিনীভতর আকার-েভরসর বাড়তে, 
ভবশ্বায়তনর প্রিাব দ্রুত বৃভি োতে। অতএব বাাংোতিতশর বযাাংভকাং খাততক আতরা প্রেভতশীে, উন্নত ও িক্ষ কতর 
তুেতত হতব। 
সবতশতষ্ বেতত চাই, বাাংোতিশ বযাাংতকর নানা ধরতনর সীমাবিতা আতে। এই প্রভতষ্ঠানভটর িক্ষতা বযবিােনা 
সতবিােভর এর স্বকীয় সিা ভনভিত করতত হতব। 


