রাজনৈতিক অতিরিায় দেশের অর্থ ৈীতির চাকা িতির: সিুর খাৈ

দেশয চরভান যাজননতিক অতিযিায কাযশে ৃষ্ট ভযা গুশরা ফাাংরাশেশয অর্থনীতিশক তকবাশফ প্রবাতফি কযশি াশয এফাং
ভযায কাযে এফাং ম্ভাফয ভাধান ম্পশকথ এতফতি টু শেতিশপায িট কভ’য াশর্ কর্া ফশরশেন ঢাকা দচম্বায অফ কভাশথয
াশফক বাতি ও িযাশপাতির গ্রুশয দচোযভযান জৈাি দ াহাম্মে সিুর খাৈ।
এসতিতি: দেশয চরভান যাজননতিক তযতিতি আভাশেয অর্থনীতিশি তক ধযশনয প্রবাফ দপরশি াশয ফশর আতন ভশন
কশযন?
সিুর খাৈ: ৫ জানুোতযয তনফথাচন ূফথ ও শযয তযতিতি অর্থনীতিশি ইশিাভশধয ভাযাত্বক ফাশজ প্রবাফ দপশরশে এফাং অর্থনীতিয
চাকাও দেশন চশর দগশে। ভনঃস্তাতত্বকবাশফ ভানুল তকন্তু অশনকটা িতফয শে মাতির, কাযে ফযফােীশেয দবিয একটা আিঙ্ক
কাজ কযতের দম এযয তক শি মাশি এফাং ফদচশে ফড় কর্া আভযা দকউ ধাযো কযশি াযতেরাভ না এযয তক শফ। দ
কাযশে আভযা ভশন কতয যাজননতিক তযতিতি মতে বাশরা না র্াশক িাশর দেশয অর্থনীতিশক দকাশনাবাশফই চর যাখা ম্ভফ
নে। অর্থনীতি ফভেই তফেগস্ত র্াকশফ।
এসতিতি: চরভান তযতিতি আভাশেয দাাক তল্পশক কিটা প্রবাতফি কযশে?
সিুর খাৈ: আশর যাজননতিক তযতিতিয কাযশে ভূর দম ভযাটা ে দটা শরা যাজননতিক অতিযিা। মা গাশভথি দক্টশয
শ্রতভকশেয ভাশে েতড়শে তেশে এ খািশকও ক্ষতিগ্রস্ত কযা শি। দমভন স্ট্যান্ডািথ গাশভথি দফ কশেকটি গাশভথিশ অতিকাশন্ডয
দেশন তকন্তু যাজননতিক তাংিাই ফশচশে ফড় কাযে তের। ফশচশে ফড় েুবথাগয শরা আশজা নাক্ত কযা মােতন কাযা দকন,
তক কাযশে এই ধযশনয একটা বাশরা মাযা ১০০% কম্প্লাশেন্স দভশন চশর িাশেযশক জ্বাতরশে তেশরা। দজনয আভযা ভশন কতয
গাশভথি দক্টয তকন্তু ফশচশে দফত তফেগ্রস্ত শি এফাং অযাট েয দইভ টাইভ মাযা ভনঃস্তাতত্বকবাশফ একটু েুফথর িাশেয
অশনশকই তকন্তু এ ফযফা দেশড় তেশি। কাযখানা তফতি কশয তেশি। ুিযাাং এধযশনয তযতিতি মতে েীঘথশভোশে র্াশক িাশর
আযএভতজ দক্টশযয জনয এটা বোফ তফে দিশক তনশে আশফ।

এসতিতি: এটা দিা আতন স্ট্যান্ডার্ি গাশভথিশয কর্া ফরশরন, অনযানয গাশভথিগুশরাশি দম অতিকাশন্ডয ঘটনা ঘটশে িায
কাযেও তক একই?
সিুর খাৈ: যা অফযই। দফতযবাশগয দেশন যশেশে যাজনীতি। আশর প্রর্ভ কাযে শরা যাজননতিক তিতিীরিা না র্াকায
কাযশে শ্রতভকশেয ভশধয ফাইশয দর্শক একটা অশতাল েতড়শে দেো ে। এটি ূফথতযকতল্পি। িা না শর এি তনযাত্তা র্াকা
শত্বও এভন অফিা তক কশয ে? মতে যাজননতিক ভশোিা র্াকশিা িাশর এধযশনয ঘটনা ঘটশিা না।
এসতিতি: এই ঘটনাগুশরায াশর্ দাাকতল্প ভাতরকশেয কিটা ম্পৃক্তিা যশেশে ফশর আতন ভশন কশযন?
সিুর খাৈ: ওই একই কর্া যাজননতিক তাংিা মখন র্াশক িখন তকেু ভাতরশকয দম ইর-দভাটিব র্াকশি াশয না িা তকন্তু
গযাযাতি তেশে ফরা মাে না। তকন্তু প্রশ্ন শরা, দও তকন্তু এই ুশমাগটা গ্রে কযশি াশয এই দবশফ দম, এই ভে এধযশনয ঘটনা
ঘটাশর দ ায দশে মাশফ। িায ফযাাংক দর্শক দনো ঋে েি ভওকুপ শে মাশফ। তকন্তু আভায জানা ভশি এধযশনয ঘটনা তকন্তু
এখশনা ঘশটতন ফা আভায নশরশজ আশতন। ঋশেয োশে মুথেস্তু শে আগুশন জ্বাতরশে তেশরই তক দ ভুতক্ত দশে মাশফ? না, েি দ
াভেীকবাশফ অনুশাচনা ফা ভশফেনা দশি াশয। তকন্তু আতিশভটতর িাশক ঋে দাধ কযশি শফ।
এসতিতি: চরভান অতিতিীর তযশফ আভাশেয বফশেতক ফাতেশজযয উয তক ধযশনয প্রবাফ দপরশি াশয? তফশ্বফাজাশয
ফাাংরাশেশয অফিান ম্পশকথ ফরুন।

সিুর খাৈ: বফশেতক ফাতেশজযয আভাশেয দম গতিটা ফিথ ভাশন আশে, এখাশন তকন্তু রক্ষয কযা মাশি যাজননতিক অতিতিীরিায
শযও যপ্তাতনয তযভাে খুফ একটা কশভতন। যকায তকন্তু অশনক ভে এটাশক একটা প্লা শেি তশশফ দেশখ। তকন্তু এয ভূর
কাযে শরা আভাশেয দেশ মাযা ফযফােী ফা উশেযাক্তা, িাযা অশনক তিতযট তনশে কাজ কশয। মিই ভযা র্াকুক না দকন,
যিার শর যাশি কাজ কশয, অরটাযশনট ওশেশি কাজ কশয। এভনতক ট্রান্সশাটথ ভযা র্াকা শেও ুতর াাযাে ফা
তফতবন্নবাশফ িাযা ভারাভার দিতরবাতয দেোয দচষ্টা কশযশে। মতেও যাজননতিক তিীতিরিা র্াকশর এয তযভানটা আশযা
অশনক দফশড় দমি। েশিা দগ্রার্ দযটটা দফশড় িাফর ফা তট্রর শে দমি। এশক্ষশে আভযা ফতিি তি। এখন তফলেটি শি, দম
দযকিথটি তনশে আভযা আনতিি তি, দটা তকন্তু আশর আভাশেয াযশপক্ট দযকিথ না। আভাশেয প্রতিতনেি দরাকাংখযা
ফাড়শে, প্রতিতনেি ফযফােীয াংখযা ফাড়শে। আতন দেশখন ে ফেয আশগ তমতন গাশভথিশ একটি বাশরা চাকতয কযশিন আজ
দ তনশজই একটি গাশভথি খুশর দপশরশে। িাদর তক, এই নিু ন উশেযাক্তাশেয দপ্রািাক্টগুশরা আভাশেয ইশকানতভশি ইনবরব শি
না?
এসতিতি: এই অফিাে তফশেী তফতনশোগকাযীযা তক ফাাংরাশে তফভুখ শি ?
সিুর খাৈ: যা অফযই অশনক দিিা মাযা ফাাংরাশেশ ফযফা কযি িাযা এখন অরটাযশনট ফাজায খুুঁজশে। তবশেিনাভ ফা
অনযানয দেশ মাশি। ফাট অযাট েয দইভ টাইভ এটাও ভশন যাখশি শফ দম ফাাংরাশেশয ফাজাযটা তকন্তু অশনক স্ট্রাং শে দগশে
এফাং এখাশন িু রনাভূরক িাইবাযতফর দপ্রািাক্ট বিতয শি। এোড়াও আশগ অশনক বযারু অযাশিি দপ্রািাক্ট এফাং এশেশাতযজ
ফাইশয দর্শক আনা শিা, দগুশরা এখন আয দফত ইভশার্ট কযা রাশগ না। দেশই বিতয শি এফ দপ্রািাক্ট। এজনয ইন্ডাতস্ট্র
এখন দভাটাভুটি একটা াশটইশনফর অফিাে চশর এশশে। এখন তকেু ফযফা চশর মাশফ আফায তকেু আশফ দমভন িু যস্ক দফ
কশেকটি দে নিু ন কশয ফযফােীক আওিাে এশশে। এই অফিাে তফশ্ব ফাজাশয আভাশেয অফিানটা খাযা শফ। দনা িাউট।

তকন্তু আফায যাজননতিক অফিা মতে বাশরা র্াশক, বফশেতক ফাতেশজযয গতি মতে ঠিক র্াশক িাশর আভাশেয ম্পকথ টা আফায
তক্তারী শফ।

এসতিতি: ক্ষু দ্র ও ভাোতয ফযফােীযা দম দরাকাশনয তকায শি, িা ুতলশে দনোয দকাশনা উাে আশে তক?
সিুর খাৈ: িা ুতলশে দনোয একভাে উাে শি েীঘথশভোশে যাজননতিক তিতিীরিা। মতে যিার ফা অফশযাধ প্রতিতনেি
শিই র্াশক িাশর তকন্তু ক্ষু দ্র ফযফােীযা ক্ষতি ুতলশে তনশি াযশফ না। এ দর্শক উশত্তাযে ঘটশর অল্প ভশেয দবিশয
ফযফােীযা ঘুশয োড়াশি াযশফ। কাযে ফাাংরাশেশয ফযফােীশেয ভশিা এি তযশ্রভী ফযফােী ৃতর্ফীয অনয দকার্াও নাই।
এজনয আভযা ভশন কতয মতে যকায এফাং তফশযাধী ের েুই ক্ষই একটি কামথকয াংরাশয ভাধযশভ ভশোিািাে আশ িাশর
এই ক্ষতিটাশক ুতলশে দনো ম্ভফ।
এসতিতি: দেশয দারতট্র তল্প আজ ধ্বাংশয ভুশখ। এয কাযে তক? আনায ভশি এ ভযায ভাধান তক?
সিুর খাৈ: ৃষ্ট ভযায কাযশে দাতি তল্পটাই ফশচশে দফত ক্ষতিগ্রস্ত শেশে। কাযে দাতিয টাইভ ততযেিটা খুফই ীতভি।
খুফ অল্প ভশে তিভ দর্শক ফাচ্চা দগ্রা কশয। িখন ফাচ্চাটাশক আফায ট্রান্সপায কযশি শফ আশযকটি জােগাে। আফায একইবাশফ
াইতিি তশস্ট্শভ ১৫ ফা ৩০ তেশনয ভশধয ভুযতগ ফড় শে মাশি। এখন এই অফিাে াপ্লাই দচইশন মতে তফঘœ ঘশট িখন এই
ভুযতগগুশরা তনশে দাতি ফযফােীযা তফাশক শড় মাে। িাযা এগুশরা মর্াভশে ফাজাযজাি কযশি াশয না। অরশযতি দেখশফন
দম অশনক দাতি ফযফােী তকন্তু িাশেয ফযফা ফন্ধ কশয তেশেশে। দিা এই জনয আতভ ফরফ দম, এই ধযশনয ফযফােীযা দমন
যাজননতিক অতিযিায ভশধযও স্বাবাতফকবাশফ চরাচর কযশি াশয দ ফযফিা তনতিি কযশর এ ভযায ভাধান শফ।
এসতিতি: এ অফিাে ফযাাংক ও ঋে প্রোনকযী াংিাগুশরায কযেীে তক?
সিুর খাৈ: এ অফিাে ফযাাংক ও ঋে প্রোনকাযী াংিাগুশরায একটু পট ওো উতচৎ। ইশিাভশধয আভাশেয দেশয ঋে
প্রোনকাযী াংিাগুশরা ফযফােীশেযশক নানাযকভ ুতফধা তেশেশে। ফাাংরাশে ফযাাংক ফযফােীশেয ঋশেয উয ুে ভওকুশপয
তফলশে একটা তদ্ধাশত এশশে।

এসতিতি: আতন দিা ‘২০০০ উশেযাক্তা’ বিতযয প্রকল্প তনশে কাজ কযশেন। িরুেশেয কাে দর্শক দকভন াড়া দশেশেন? এ
প্রকল্প তনশে আতন কিটা আাফােী?
সিুর খাৈ: আশর এই প্রকল্পটা দর্শক আভযা িরুেশেয কাে দর্শক অতফশ্বায াড়া দশেতে। আভাশেয দভইন টাশগথট তের ২০০০
উশেযাক্তায একটি ভশির বিতয কশয দেফ মাশি িাশেয এই প্রশগুশরা অনযযা পশরা কশয। ইশিাভশধয আভযা উশেযাক্তা বিতযয দম
প্রতিো দটা ওশেশফ আশরাি কশয তেশেতে। এয পশর দম ুতফধাটা শরা দটা শি নিু ন কশয দকউ মতে উশেযাক্তা শি চাে
িাশর দ ওই দটভশপ্লট গুশরা পশরা কযশি াযশফ, তকবাশফ অনযযা কশযশে দ তফলশে ধাযনা াশফ। তকবাশফ ফযফায প্রশাজার
বিতয কযশি ে, তকবাশফ দরান াওো মাে, তকবাশফ কতযাইট কযা মাে এফাং তকবাশফ ফযফায ভাশকথ টিাং কযশি ে দ ম্পশকথ
িাযা এখান দর্শক ধাযনা াশফ। আভযা আা কযতে ঢাকা দচম্বায অফ কভাথ মখন এটি দল কযশফ িখন অনযযা এই তফলশে
উশেযাগ দনশফ। আা কযতে এই দপ্রাশজশক্টয াশর্ আতভ ফভেই জতড়ি র্াকফ।
এসতিতি: এ প্রকল্প আভাশেয অর্থনীতিশি দকাশনা তযফিথ ন আনশি াযশফ তক?
সিুর খাৈ: এই প্রকশল্পয একটি ফড় ুতফধা শরা এটি অশনক দরাশকয কভথাংিান বিতয কযশফ এফাং এটি িরুেশেযশক চাকতয না
খুশজ চাকতযয ফশিাফস্ত কযশি াাময কযশফ। আভাশেয এই প্রকশল্পয দলাগান শি ‘চাকতয খুজফ না, চাকতয দেফ’।
এসতিতি: ভে দেোয জনয আনাশক ধনযফাে।
সিুর খাৈ: এতফতিশকও ধনযফাে।
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