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আর্থ িক খাতে এখি র্েশঙৃ্খলা চলতে। ে্াাংক ও আর্থ িক প্রর্েষ্ঠািগুতলাতক শঙৃ্খলার 

িতয্ িা আিতে পারতল োতজট ফলপ্রস ূ হতে িা, সাযারণ িািুষ োতজতটর সুফল 

থথতক েঞ্চিে হতে। োই োতজতট থিতশর ে্াাংক ও আর্থ িক প্রর্েষ্ঠািগুতলায় শঙৃ্খলা 

থফরাতিার সুস্পষ্ট র্িকর্িতিিশিা থাকতে হতে। োতজট হতে হতে জি-উন্নয়তির জি্। 

থিতশর অথ িনির্েক উন্নয়ি ত্বরার্িে করতে আর্থ িক খােতক সসুাংহে করতে হতে। 

থিতশর আর্থ িক খাতে থে পর্রর্ির্ে র্েরাজ করতে, ো র্িতয় অভ্্ন্তরীণ ও বেতির্শক 

োর্ণতজ্র চ্াতলঞ্জ থিাকাতেলা করা সম্ভে িয়। 

আর্ি সিয়পতের সিুহার কিাতিার প্রস্তাতের েীব্র র্েতরাযী। সিয়পতের সুিহার 

কিাতল িািুষ ে্াাংতক োতে, থশয়ারোজাতর র্ের্িতয়াগ করতে— এসে অথ িহীি েুঞ্চি। 

োস্তেোর সতে এর থকাতিা সম্পকি থিই। সিয়পে র্েঞ্চির টাকা সরকার র্ের্ভ্ন্ন 

উি্িয়ি প্রকতে র্ের্িতয়াগ করতে। থস র্হতসতে থিতশর টাকা ঘুতর-র্ফতর থিতশর 



িািুতষর হাতেই আসতে। থস টাকা িািুষ আোর ে্াাংতকই রাখতে। সুেরাাং সিয়পে 

থকাতিা িতিই ে্াাংতক অথ ি সরেরাতহ োযা সষৃ্টষ্ট করতে িা। েরাং ে্াাংকগুতলার 

থকতলঙ্কার্রর সাংোিই িািুষতক ে্াাংকর্েিখু করতে। এজি্ জিগতণর র্েশ্বাস ও আিা 

র্ফর্রতয় আিতে ে্াাংকগুতলাতক সষ্টিক পতথ পর্রচার্লে হতে হতে। সিয়পে সিাতজর 

থে থেণীতপশার িািুতষর জি্ চালু করা হতয়তে, থস িািুষগুতলার জি্ র্কেু করা 

রাতের িার্য়তত্বর িতয্ই পতে। থকাতিাভ্াতেই সিয়পতের সুিহার কিাতিা উর্চে হতে 

িা। 

শুয ুপ্রেঞৃ্চি আর উন্নয়ি র্িতয় থকাতিা থিশ সািতি এতগাতে পাতর িা। থিতশর ঞ্চজর্ির্প 

োেতলও সাযারণ িািুতষর উন্নয়ি হয়র্ি। অথ িনির্েক বেষি্ অতিক থেতে থগতে। 

সম্পতির েণ্টতি অসিো বের্র হতয়তে। আিাতির র্শক্ষা ও স্বাি্ খাতের থকাতিা 

উন্নয়ি হয়র্ি। এজি্ োতজট হতে হতে কল্াণিুখী উন্নয়তির জি্ে। আর উন্নয়তির 

সুফল জিগতণর কাতে থপ ৌঁোতে হতে। সেতচতয় েে কথা হতলা, োতজতট ে্তয়র 

খােগুতলা স্বচ্ছ হওয়া িরকার। থকাতিা অতে ঞ্চিক র্কাংো অতহেুক ে্তয়র জি্ 

জিগতণর ওপর থেি কতরর থোঝা চার্পতয় থিয়া িা হয়। এজি্ োতজতট ে্তয়র 

খােগুতলার প্রর্ে িজর র্িতে হতে। অপচয়, অপে্য় র্কাংো িুিীর্ের িায্তি থলাপাট 

করা অতথ ির থজাগাি থেি জিগণতক র্িতে িা হয়। 

অতিক প্রকে শুরু থথতকই ষ্টিক থাতক িা। সিয় েে গোয়, প্রকতের ে্য়ও েে োতে। 

জিগণতক এর িাশুল গুিতে হয় অর্ের্রি কর পর্রতশাতযর িায্তি। উৎপািিিুখী ও 

জিগতণর কল্াতণ আতস, এিি খাতে োতজতটর অথ ি ে্য় করথে হতে। সিাতজর 

সে িস্ততর সুশাসি র্িঞ্চিে করা োো কল্াণিুখী রাে ে্েিা গতে থোলা সম্ভে িয়। 

োতজট োস্তোয়তির সতে সম্পিৃ প্রর্েষ্ঠািগুতলার িক্ষো োোতে হতে। থকিিা র্িি 

র্িি এসে প্রর্েষ্ঠাি িষ্ট হতয় োতচ্ছ। 

 


