বাাংলাদেদে অর্থনৈতিক সাংকটঃ দেউতলয়া হওয়ার পদর্ প্রতিতিয়ােীল রাষ্ট্র, জৈগদের
জীবৈযাত্রার মাদৈর চরম অবৈতি।
গি বছদরর দেদে জ্বালাৈী দিদলর োমবৃ তির পর দেদের জৈগদের জীবৈযাত্রার মাদৈর দবে অবৈতি ঘদট। দ্রবযমূ লয ও পতরবহৈ বযয়সহ
সকল দেদত্র জীবৈযাত্রার বযয় বৃ তি ঘদট। ইউদিৈ যু দির পর এর আদরা অবৈতি ঘদট যখৈ রাতেয়া-ইউদিৈ দর্দক তবদে খােয রপ্তাৈী
বন্ধ হওয়ায় তবদে খােয সাংকট দেখা দেয়। দ াজয দিল ও গম আমোৈী বাাংলাদেদে বন্ধ হদয় যায়। এছাড়া রাতেয়ায় পতিমা তৈদেধাজ্ঞার
প্র াদব তবদে জ্বালাৈী গযাস ও দিদলর সাংকট আর এর োদমর অতিবৃ তি ঘদট। সারা েু তৈয়ার মি বাাংলাদেদেও জৈগদের জীবৈযাত্রার
গুরুির অবৈতি ঘদটদছ।
তবে পুতুঁ জবােী অর্থৈীতি সাংকদট পতিি হদয়দছ। সাম্রাজযবাে ও িার োলাল রাষ্ট্রগুতলদি মন্দা দেখা তেদয়দছ। বাাংলাদেদের প্রতিতিয়ােীল
সরকাদরর র্দলর দবড়াল দবতরদয় এদসদছ। বাাংলাদেে বযাাংদকর ডলার তরজা থ ৩০ তবতলয়ৈ ডলাদরর মি তৈদচ দৈদম এদসদছ যা তেদয়
দকবল কদয়ক মাদসর আমোৈী বযয় দমটাদৈা যায়। িারা এখৈ দকাৈ তকছু ই আমোৈী করদি পারদছৈা। সমগ্র পুুঁতজবােী তবদের সাদর্
বাাংলাদেেও খুবই তৈতেথষ্ট াদব দেউতলয়া হওয়ার পদর্ রদয়দছ। বাাংলাদেে দপদরাতলয়াম কদপথাদরেৈ তবতপতস ৭ বছদর দিল বযবসা কদর
৪০ হাজার দকাতট টাকা লা করার পর এখৈ প্রতিতেৈ েি দকাতট টাকা দলাকসাৈ তেদে। লাদ র াগটা জৈগেদক িারা দেয়তৈ, বরাং
জৈগদের কাদছ বযবসা কদরদছ বহুগুে। এখৈ দলাকসাৈ জৈগদের উপর চাতপদয় তেদে।
বাাংলাদেে রাষ্ট্র জ্বালাৈী সাংকদট আদছ বলদছ। জৈগে সাংকদট বরাবরই তছল। জৈগেদক িারা পযথাপ্ত জ্বালাৈী দেয়তৈ কখদৈা। িারা
তবদেেীদের তেদয় গযাস উদতালৈ কদর বা তবেু যৎ উৎপােৈ কদর বা দিল আমোতৈ কদর িা কখদৈা জৈগেদক সাশ্রয়ী মূ দলয দেয়ৈা, বরাং
জৈগদের কাদছ তবিী কদর লা

কদর। এখৈ যখৈ দলাড দেতডাং করা হদে সাংকট দেতখদয়, এই সাংকটটা জৈগদের উপরই চাতপদয়

দেয়া হদে, লা টা ৈয়। এখৈ আবার দেখা যাদে িাদের পযথাপ্ত তবেু যৎ উৎপােদৈর েমিাও দৈই। কুইক দরন্টাদলর ৈাদম কদয়ক বছদর
তবেু যৎ উৎপােৈ ৈা কদরও ৫৪ হাজার দকাতট টাকা দেয়া হদয়দছ।
বাাংলাদেদের প্রতিতিয়ােীলরা উগদর তেদে একটা কর্া, িাহল অদটা তরকো অনবধ, িারা তেদৈ এক হাজার দমগাওয়াট তবেু যৎ খরচ
করদছ, এগুদলা বন্ধ করা দহাক। এজৈয িারা আবাদরা অদটা তরকো দ দে দেলা, আটদক টাকা আোয়সহ বহুতবধ েমৈ তৈযথািৈ শুরু
কদরদছ। অদটা তরকো জৈগদের বাহৈ, েিকরা ৈব্বই াগ মাৈু ে এটা বযবহার কদর, আর শ্রতমদকর সাংখযা হদব কমপদে তবে লাখ;
এই শ্রতমক, মাতলক, দমকাতৈক ও খুচরা যন্ত্াাংে তবদিিা পতরবাদরর সেসযসহ কমপদে এক দর্দক েু ই দকাতট জৈগৈ প্রিযে াদব এই
কাদজর সাদর্ জতড়ি, যাতেদয় িাদের জীবৈ চদল। িাদের জীতবকার জৈয এক হাজার দমগাওয়াট তবেু যৎ িারা টাকা তেদয় দকদৈ। আর
এয়ার কতিেৈ বযবহারকারীরা কমপদে সাি হাজার দমগাওয়াট তবেু যৎ দেতৈক খরচ কদর, মাদৈ অপচয় কদর। িারা তৈজ বাতড়দি,
অতেদস, গাতড়দি, েতপাং মদল, দহাদটদল দরদতারায় এই অপচয় কদর। িাছাড়া বযতিগি গাতড় বযবহারকারীরা দকাতট দকাতট তলটার দিল
প্রতিতেৈ খরচ কদর, যা অপচয়। এগুদলা পতরদবে েূ েে কদর, জলবায়ু পতরবিথৈ ঘটায় আর পৃ তর্বীদক েূ তেি ও ধ্বাংস কদর তেদে।
তকন্তু িারা এগুদলা বন্ধ করার দচষ্টা কদরৈা, বরাং িাদের সমগ্র তৈোৈা জৈগে। জৈগৈই িাদের েত্রু। আর জৈগদের েত্রুও িারাই।

জৈগে তক শুধু স্বিস্ফূিথ াদব প্রতিবাে জাৈাদব? ৈা। িাদের সাংগতিি েতি র্াকদি হদব। িাহদল েত্রুদক স্থায়ী াদব দমাকাদবলাই
শুধু ৈয়, িার রাজনৈতিক ও সামাতজক কািাদমাদকও ধ্বাংস করা যাদব।
িারপর উন্নয়দৈর কর্া। দেেদক উন্নয়দৈ উন্নয়দৈ িারা দর তেদে! পদ্মা দসিু তৈদয় কি কর্া। দসিু বা দয দকাৈ বৃ হৎ কাজ আজদকর
তেদৈ অদৈক সহজ। চীদৈর দয প্রতিষ্ঠাৈ এই দসিু বাতৈদয়দছ, িারা তৈজ দেদে হদল কিতেদৈ কাজটা করি? বা কি টাকায়? সবাই
জাদৈ। ৈেী বা সমুদদ্রর গ ীরিাসহ িলদেে দবর করদি হয়, িারপর দসখাদৈ পাইতলাং করদি হয়, িারপর হািুতর তেদয় পাইপ বতসদয়
দসটা ঢালাই কদর িারপর উপদরর কািাদমা বসাদি হয়, উপদরর কািাদমা তকৈদিই পাওয়া যায়, আর উন্নি যদন্ত্র সাহাদযয খুব সহদজই
কািাদমা বতসদয় দেয়া যায়। আজদকর তেদৈ এগুদলা তৈদয় বাড়াবাতড় করা হাসযকর। ৈেী ধ্বাংস ৈা কদরও ঝুলন্ত দসিুর মি অদৈক তকছু
করা যায়। এমৈতক অদৈকটা সহদজ ও কম খরদচ ঘূ ৈথায়মাৈ যদন্ত্র সাহাদযয মাতট সতরদয় সতরদয় ৈেীর িলদেদে সু ড়ঙ্গ পর্ তৈমথাে করা
যায় িাও সবাই দেখদছ। িাহদল এিটা বাড়াবাতড় দকৈ?
জৈগদের স্বাদর্থ পদ্মাদসিু? িাহদল হাতডথঞ্জ ব্রীজও তক জৈগদের স্বাদর্থ? তব্রতটে উপতৈদবেবােীরা সমগ্র

ারিবদেথ জাদলর মি দয

দরললাইৈ তৈমথাে কদর আর পাতকতাৈ উপতৈদবেবােীরা কমলাপুর দরলদেেৈ তৈমথাে কদর িাতক জৈগদের স্বাদর্থ তছল? িাদের মালামাল
পতরবহদৈর স্বাদর্থ িারা এগুদলা কদরতছল। আর জৈগদের যািায়াি? দসই জৈযই দিা দেদের টাকায় পদ্মাদসিু হদয়দছ বদল আবার
তবপুল পতরমাে দটাল আোয় করা হদে। সু িরাাং জৈগে তৈজ দেদে পরাধীৈ। জৈেদের টাকায় দসিু বাতৈদয়দছ, আবার জৈগেদকই

দসই টাকা দোধ করদি হদব। েল হদয়দছ এই দয, দয মাোরীপুর-েরীয়িপুর তিক পদ্মার ওপাদরই, দসখাদৈ দযদিও ৪০০ টাকা লাগদছ।
দযসব প্রকল্প িারা করদছ িার সবই দোেকদশ্রেীর স্বাদর্থ হদে, িার েল অবশ্যই জৈগে দ াগ করদছ, আর এটা অ াবৈীয় িাদের
কাদছ, দয পদ্মা পাতড় দেয়া তছল এক োুঁড়া, িা এখৈ মুহুদিথর মদধযই পাড় হওয়া যাদে। িদব জৈগদের স্বাদর্থর জৈয এগুদলা তৈতমথি
হয়তৈ, িাহদল অবেযই দটাল তেদি হিৈা।
িারপর প্রশ্ন হল িারা কী কী উন্নয়ৈ করদছ এবাং িার েলােল কী? অবেযই আমরা িা জৈগদের তৈতরদখ দেখব। িারা েহরত ততক
কতর্ি উন্নয়ৈ করদছ, আর গ্রামগুতলদক অন্ধকার দডাবা বাতৈদয় রাখদছ। েহরত ততক উন্নয়দৈর মদধয িাদের প্রধাৈ লেয হদে তবমাৈবন্দর
দর্দক অত জাি এলাকা পযথন্ত দযখাদৈ তিৈ চারটা বৃ হৎ প্রকল্প একসাদর্ হদে যাদি এগুদলা সম্পূ েথ হদল িারা যখৈ েরকার অতিদ্রুি
তবমাদৈ কদর তবদেদে পাতলদয় দযদি পাদর। িাদের পদর্ দসৈা, দৈৌ ও তবমাৈ ঘাুঁতট পাহাড়ায় র্াকদছ। িাহদল উন্নয়দৈর সাদর্ পলায়দৈর
সম্পকথ আদছ তক? হযাুঁ, িাদের উন্নয়ৈটাই এমৈ দয িাদের পলাদৈার আবেযকিা আদছ। দযাগাদযাগ বযবস্থার উন্নতিদি জৈগে হদব
মতেজ, আর বুদেথায়াদের তক তবোল তবোল মালবাহী যাৈ যাদব? দকার্ায় যাদব? এক সাম্রাজযবােী অর্বা আতধপিযবােী দেে দর্দক
আদরকতটদি। িাদের এমৈ দকাৈ মাল উৎপােৈ হয়ৈা যা দেদের জৈগদের বযবহাদরর জৈয। দপাোকতেল্প সম্পূ েথ তবদেেীদের জৈয,
সাম্রাজযবােী দেদের জৈয। এদেদের মাৈু দের দপাোদকর দকাৈ মাদপর িাতলকা দৈই। তবদেেী তেপদমন্ট বাতিল হওয়া দবখাপ্পা দবঢপ
কাপড় িারা এদেদের জৈগদের জৈয ছাদড়। িদব দপাোকতেদল্পর মাল তিকই তবদেদে যাদব। এর একতট তেপদমন্ট যু দির কারদে বাতিল
হদলই এরা মুখ র্ু বদড় পড়দব। িারা দযাগাদযাগ বযবস্থার উন্নতি করদছ জৈগদের জৈয ৈয়। তবদেদে মাল পাচার করার জৈয, তবদেেী
মাল এক দেে দর্দক আদরক দেদে পাচার করার জৈয, তৈদজরা টাকা তৈদয় তবদেদে দ দগ যাওয়ার জৈয। িদব জৈগে এর েল তকছু
পায় এবাং ু িদ াগীও হয়।
এসকল উন্নয়ৈ করা হয় বযাপক েু ৈথীতির মাধযদম। দযসব দেেী তবদেেী দকাম্পাৈী এসব কাজ পায় িারা যন্ত্পাতি িয়, কমথকিথাদের
দবিৈ ইিযাতে বাবে বড় ধরদের আয় কদর। বছর বছর িারা খরদচর তহদসব দবেী দেতখদয় টাকা ও দময়াে বাতড়দয় দৈয়। আর জৈগদের
দ াগাতন্ত? দকাতট দকাতট মাৈু দের কদয়ক যু দগ দয পতরমাে সময় ৈষ্ট ও কষ্ট হদয়দছ িার মূ লয দক দেদব? িারও তহদসব চুকাদি হদব।
উোহারে তহদসদব ঢাকা গাতজপুর ময়মৈতসাংহ সড়দক তবমাৈবন্দর দর্দক জয়দেবপুর অাংদের কর্া বলা যায়, টাঙ্গাইদলর এদলঙ্গা দর্দক
তসরাজগদঞ্জর হাতিকুমড়ুল সড়দকর কর্া বলা যায়, এসব জায়গায় কদয়ক যু গ যাবি দকাতট দকাতট মাৈু দের েি সহস্র দকাতট ঘন্টা সময়
ৈষ্ট হদয়দছ, আর কষ্ট দপদি হদয়দছ, এখদৈা হদে।
সবদেে প্রশ্ন বাাংলাদেে তক শ্রীলাংকা হদি যাদে? প্রশ্নটা এ াদবও করা যায় শ্রীলাংকা তক বাাংলাদেে হদয় দগদছ? দয াদবই দহাক, কর্াটা
একই। বাাংলাদেে আর শ্রীলাংকা বযাপারটা একই। সাম্রাজযবাে ও আতধপিযবাদের অধীৈ একই ধরদের দেে বাাংলাদেে ও শ্রীলাংকাঃ
দেেীয় োলাল বুদেথায়ারা তবদেেী ঋে তগদলদছ, আর জৈগেদক কদরদছ েৃ াংখতলি। উ য় রাষ্ট্র জৈগে ও তবত ন্ন তৈপীতড়ি দশ্রেী ও জাতির
উপর গেহিযা চাতলদয়দছ। শ্রীলাংকা িাতমল জাতিসত্ত্বার জািীয় মুতির লড়াইদক গেহিযার মাধযদম েমৈ কদরদছ, বাাংলাদেদে দোেক
বুদেথায়ারা সামযবােতবদরাধী গেহিযা চাতলদয়দছ (১৯৭১-২০১০)। উ য় দেে দয তেল্প গদড় িুদলদছ িা জৈগদের চাতহো পুরদের জৈয ৈয়,
তবদেদে পাচার করার জৈয। উ য় দেে দিল, তবেু যৎ, গযাসসহ সকল জ্বালাৈী বুদেথায়া ধৈীদের জৈয সরবরাহ কদর, বুদেথায়া োলালরা
আবার তবদেদে সম্পে পাচার কদর। দেেদমে জৈগদের দিা তকছু র্াদকইৈা, রাদষ্ট্রর দকাোগার খাতল হদয় যায়। আমরা জাতৈ সাম্রাজযবােী
তবেবযবস্থা সাংকদট রদয়দছ, ১ম মহাযু দির সময়কাল দর্দকই ধারাবাতহক সাংকদট দস রদয়দছ। এই সাংকদটর মূ ল কারে পুুঁতজবােী
দকাম্পাৈীগুতলর মদধয প্রতিদযাতগিা, যা তবত ন্ন রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রসমূ দহর দজাট বা ব্লকসমূ দহর মদধয দ্বদে রূপ দৈয়। প্রতিদযাতগিা যিই বাড়দি
র্াদক মুৈাো িিই কমদি র্াদক। দেেদমে মাকথস-এদঙ্গলদসর াোয় িারা যাদের তেদয় খায় দসই শ্রতমকদেরই িারা খাওয়াদি পাদরৈা
আর। সাংকট কাতটদয় ওিার জৈয তবত ন্ন পর্ অবলম্বৈ কদরঃ শ্রতমক ছাটাই, শ্রতমকদের মজুতর কতমদয় দেয়া, যু ি বাুঁধাদৈা ইিযাতে। যু দির
মাধযদম িারা ৈিুৈ কাুঁচামাদলর উৎস বা বাজার েখল বা পুৈেথখল করদি চায়। এ াদব ১ম মহাযু ি, ২য় মহাযু ি হদয়তছল, এখৈ ৩য়
মহাযু দির দোড়দগাড়ায় পৃ তর্বী। বড় বড় সাম্রাজযবােী দেেগুদলা ূ িদল োতয়ি হদয় যাদে, িাদের
োলাল রাষ্ট্রগুদলার কী অবস্থা হদি পাদর। সাম্রাজযবােী পুুঁতজবােী েূ েদের েল তহদসদব কদরাৈা

াগয অতৈতিি। িাহদল িাদের
াইরাস অতিমারীদি আিান্ত এই

তবেবযবস্থা সাংকদট তছল, িাদরা আদগ এই সাংকট সৃ তষ্ট হদয়দছ। এখৈ যু ি এই সাংকটদক আদরা গ ীর কদরদছ। তবে পুুঁতজবাে ধ্বাংদসর
তেদক যাদে। মাও দযমৈটা বদলদছৈ আমরা িাই মদৈ কতরঃ হয় তবপ্লব যু িদক দিকাদব ৈাহয়, যু ি তবপ্লবদক দডদক আৈদব। পুুঁতজবােী
যু দির পাোপাতে িার তবপরীদি আদরক যু ি গদড় উদি, এদক বদল গেযু ি। এ াদবই ১ম তবেযু দির সময় সমাজিাতন্ত্ক দসাত দয়ি
রাতেয়া গদড় উদিতছল, ২য় তবেযু দির সময় চীৈ, পূ বথ ও মধয ইউদরাপ, দকাতরয়া, িারপর তকউবা, ত দয়িৈাম, কম্পু তচয়াসহ অদৈক দেদে
সবথহারা তবপ্লব সঙ্ঘতটি হয়। আজদকর তবেপতরতস্থতিদিও একই ঘটৈাই ঘটদব। এর তবকল্প হদে মাৈবজাতির তবদলাপ, যা তবে জৈগে
অবেযই কামৈা কদরৈৈা।।
-- তসতপএমএলএম বাাংলাদেে (২৯ জুলাই ২০২২)।।

