
[প—াশ দশেক ঢাকা িবশੴিবদઘালেয়র অনઘতম োসরা ছাਠ iCeln শাহ এ এম এস িকবিরয়া„ 

১৯৫২ সােল িতিন ঢাকা িবশੴিবদઘালয় োথেক অথગনীিতেত িবএ (অনাসગ) পাস কেরন„ একই 

িবশੴিবদઘালয় োথেক একই িবষেয় মাઍটাসગ িডিগઝ লাভ কেরন ১৯৫৩ সােল„ উভয় পরীਉায়ই 

িতিন পઝথম োশઝণীেত পઝথম એઐান লাভ কেরন„ ১৯৫৪ িসএসএস পরীਉায় সারা পািকએæােন পઝথম 

হেয় পররা ચੈ মੰ੬ণালেয়র চাকিরেত িগেয়িছেলন„ োদেশ এবং িবেদেশ বਗ਼ †রઔতંপূণગ দািয়তં 

পালন কেরেছন„ বাংলােদেশর পররা ચੈ সিচব িছেলন, অািশর দশেকর পઓেরা সময়টাই 

জািতসংেঘর অাਫার োসেਠઙটাির োজনােরল এবং এসকােপর িনবગাহী সিচেবর দািয়তં পালন 

কেরেছন„ ১৯৯২ সােল অাওয়ামী লীেগ োযাগ োদওয়ার পর দেলর সভােনਠীর রাজৈনিতক 

উপেদੈার দািয়তં লাভ কেরন„ ১৯৯৬ সােল অাওয়ামী লীগ সরকােরর অথગমੰ੬ীর দািয়তં পালন 

কেরেছন„ 

 

গত ২৫ জানઓয়াির সােবক অথગমੰ੬ী শাহ এ এম এস িকবিরয়া এই োলখািট সাਮািহক মৃদઓভাষণ 

piºkar jnY োলেখন„ পেরর িদনই তার হিবগ™ যাওয়ার কথা িছল„ িক ੫ੰ হিবগে™র কমગসકিচ 

এক িদন িপিছেয় যাওয়ায় ২৭ জানઓয়াির সকােল িতিন ঢাকা োথেক হিবগ™ যান„ তারপর সਬઘায় 

ঘেট মমગািੰ æক োগઝেনড হামলার ঘটনা„ †রઔতর অাহত জনাব িকবিরয়ােক ঢাকার বারেডম 

হাসপাতােল অানা হেল িচিকਅসকরা তােক মৃত বেল োঘাষণা কেরন„ জনাব িকবিরয়ার এই োশষ 
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জনাব িকবিরয়ার পઝিত শઝਤা জািনেয়  োলখািট mu¹¡mnay ছাপা হেলা„] 

 

 
 
 

বাজার অথગনীিত ও দািরদચઘ িবেমাচন 

শাহ এ এম এস িকবিরয়া 
 

ঊনিবংশ শতাਲ਼ীর কলকাতার বাবઓ ও িবিবেদর িনেয় বਗ਼ মઓখেরাচক গઈপ পઝচিলত অােছ„ 

িবলািসতার মােন োক কত ওপের তা িনেয় রীিতমেতা পઝিতেযািগতা হেতা„ রবী੯দચনাথ এক গেઈপ 

বাবઓয়ানার বণગনা িদেয় িলেখেছন, Ôজিমদার বাবઓরা শািੰ æপઓরী ধઓিতর পাড় িছঁিড়য়া পিরধান 

কিরেতন„Õ কারণ ধઓিতর পােড় তােদর Ôসઓেকামল বাবઓয়ানা বઘিথত হইত„Õ জিমদারিগিনੱরা তােদর 

োপাষা িবড়ােলর িবেয়েত লাখ টাকা খরচ করােক োকােনা বઘাপারই মেন করেতন না„ ইংরাজরা 

এই মধઘসંতંেভাগী োশઝণীর জনઅ িদেয়িছেলা„ অিধকাংশ জিমদারই িছেলন োভাগ িবলােস িনমিŒত 

ও অলস জীবন যাপেন অভઘએæ„ অবশઘ এই োশઝণীর মধઘ োথেক িশઈপ সািহতઘ ইতઘািদ োਉেਠ 

অবদান নগণઘ নয়„ িকੰ੫ োয ধরেনর োশাষেণর ওপর িভিਡ কের এই িবলাসী সমাজবઘবએઐা 

দঁািড়েয় িছেলা তা োকউ সমথગনেযাগઘ মেন কেরনিন„ িবলাসী জিমদার োশઝণী অার োনই িক ੫ੰ অনઘ 

ধরেনর িবলাসী োশઝণী িক অামরা জনઅ োদইিন? বએ੫ত বতગমান বাংলােদেশ ধনী দিরেদચ ৌবষমઘ 

অতীেতর তઓলনায় বਗ਼†েণ বৃিਤ োপেয়েছ„ নবઘ ধনীেদর সઃপেদর উਅস হে੧ছ বઘবসা বািণজઘ ও 



িশઈপ„ অেনেক হয়েতা বলেবন, চঁাদাবািজ ও োচারাচালািনেকও অেনক িবਡবােনর উਅস 

িবেবচনা করা উিচত„ 

 
োসািভেয়ট ইউিনয়েনর পতেনর পর সমাজত ੬ੰেক অাজকাল অার ফઘাশােনবল মেন করা হয় 

না„ সবাই বেল িবশੴায়েনর কথা„ অথচ সমাজতে ੬ੰর মূল কথা সামািজক নઘায়িবচার„ 

কিমউিনজেমর বাংলা অনઓবাদ সামઘবাদ„ সামઘ বা সমতা অানয়ন করাই কিমউিনઍট 

সমাজবઘবએઐার সারকথা„ সমাজতে ੬ੰর সারমমગ হে੧ছ উਅপাদেনর বઘবએઐার ওপর সমােজর 

মািলকানা থাকেব„ মেন পেড় ੌઓেল নজরઔেলর সােমઘর গান কিবতা পাঠ কের কত উŒীিবত 

হেয়িছলাম„ িক ੫ੰ এসব অাদশગ োযন অাজকাল োতমন উਅসাহ সৃিੈ কের না„ িকেসর সামઘ? 

সকেলর একই লਉઘ„ টাকা বানাও, যেতা পােরা টাকা বানাও„ োয োকােনা উপােয়, সਅ পেথ 

হেল ভােলা, অসਅ পেথ হেলও অাপিਡ োনই„ অৈবধভােব অিজગত সઃপেদর কািহনী সমাজ 

িকছઓিদেনর মেধઘই ভઓেল যায়„ িਦতীয় পઝজেনઅ োকউ এ িনেয় িচੰ æা কের না„ বাংলােদেশ এ 

ধরেনর মানিসকতা োবশ পઝবলভােব িবরাজ করেছ„ সামઘবাদ দકের থাক, সামািজক নઘায়িবচােরর 

কথাটাও োকউ মেন রােখ না„ 

 
অবশઘ সমাজতে ੬ੰর কথা ফઘাশােনবল না হেলও দািরদચઘ োমাচেনর কথা অাজকাল সবার মઓেখ„ 

সবাই জােন এসব কথার কথা× োকউ এসব কথােক োকােনা †রઔতં োদয় না„ িবশੴ বઘাংক দািরদચઘ 

োমাচেনর অনઘতম পઝধান পઝবਡઙা হেয় দঁািড়েয়েছ„ এমনিক অাইএমএফ োপছেন পেড় রইেব 

োকেনা? তারাও দািরদચઘ দકরীকরেণর বઓিল অাউড়াে੧ছ„ অবশઘ এসব বઓিলর িবশੴাসেযাগઘতা বড় 

কম„ বચািজল ও অােজગি੯টনায় অাইএমএফ োয িবপযગয় োডেক এেনিছেলা তা িবশੴবাসী এখেনা 

ভઓেল যায়িন„ নবਸ਼ইর দশেক এিশয়ান অথગৈনিতক সংকেটর সময় অাইএমএফ-এর পরামশગ ੂেন 

থাইলઘাਫ, োকািরয়া ও ইে੯দােনিশয়া িবপনੱ হেয় পেড়িছেলা„ এসব োদেশ দিরেদચর সংখઘা োবেড় 

িগেয়িছেলা„ িবশੴবઘাংক পઝায় িতন দশেকর োবিশ সময় যাবত অািਰকায় অথગ সাহাযઘ িদে੧ছ„ ফল 

িক হেয়েছ? অািਰকার অিধকাংশ োদশ অাজ দািরেদચઘর নাগপােশ অাবਤ„ অািਰকার োদশ†েলার 

দািরদચઘ োমাচেনর অাশা মরীিচকার মেতা িমিলেয় োগেছ„ এখন তারা দািরদચઘ এবং এইডস োরাগ× 

দઓেটােকই একসেŠ োমাকােবলা করেছ„ 

 
বাংলােদেশও দািরদચઘ োমাচেনর জনઘ একিট দিলল ৌতির হেয়েছ„ অাওয়ামী লীেগর োনতারা 

এই ডকઓেমে੯টর কথা ੂেনেছন বেল মেন হয় না„ িবশੴ বઘাংেকর তਡંাবধােন সরকােরর কিতপয় 

অামলা িমেল এই কাগজিট ৌতির কেরেছ„ অািম জািন না িকভােব দািরদચઘ দકর করার োকৗশল 

িনধગািরত হেয়েছ„ কারণ িবগত িতন বছর যাবত োদেশ দািরদચઘ বাড়েছ„ দચবઘমূলઘ বৃিਤর 

পাশাপািশ জনগেণর অায় বৃিਤ পায়িন„ তােদর হােত খরচ করার মেতা অায় (হবঃ 

ফরংঢ়ড়ংধনষব রহপড়সব) অপিরবিতગত„ িক ੫ੰ দચবઘমূলઘ, িবেশষত খাদઘদચবઘ মূেলઘর পিরমাণ 

অ æੰত ৫০ শতাংশ োবেড়েছ„ সઓতরাং দািরদચઘ োমাচন নয়, তীবચতর দািরেদચઘর কবেল পড়েছ 

োদেশর িসংহভাগ মানઓষ„ তেব অিধকাংশ মানઓেষর অবએઐা খারাপ হেলও কিতপয় বઘিਡઙ োফঁেপ-

ফઓেল িবশাল অাকৄিত ধারণ কেরেছ„ এেদর অেথગর উਅস ৌবধ এবং অৈবধ হেত পাের িক ੫ੰ 

সমাজ তা জানেব িক কের? িকছઓিদন পূেবગ কাগেজ োদখলাম চ›গઝােমর সাকা োচৗধઓরী তার পઓেਠর 



িবেয়েত লਉািধক োলাকেক অাপઘািয়ত কেরেছন„ কত টাকা খরচ হেয়েছ? সাধারণ িনઃੱিবਡ 

পাঠকেদর জনઘ অিবশੴাসઘ বઘাপার„ বর-কেনর জনઘ োઍটজ িনমગাণ করেতই নািক ৪২ লাখ টাকা 

বઘয় হেয়েছ„ তাহেল সবসઓਤ কত বઘয় হেত পাের তা হয়েতা অনઓমান করা যায়„ 

 
সাকা োচৗধઓরীর িবরઔেਤ োচারাচালািনর অিভেযাগ অােছ„ তার িবশাল সઃপেদর পাহাড় ৌবধ 

পেথ অিজગত হেয়েছ তা োকউ িবশੴাস কের না„ ৌবধ পেথ অিজગত হেলই এভােব বઘয় করার 

োযৗিਡઙকতা িক? ইংেরিজেত যােক বলা হয় পড়হংঢ়রপঁড়ঁং পড়হংঁসঢ়ঃরড়হ অথગাਅ দৃিੈ কাড়ার 

মেতা োভাগিবলাস„ দািরদચઘপীিড়ত সমােজ এ ধরেনর বઘেয়র োপছেন থােক সাধারণ 

অামজনতােক ইমেপઝস করার অাকা੦ਉা„ হতভাগারা োদখઓক অািম দઓই লাখ োলােকর োমজবানী 

খাওয়ােত পাির, যিদও োদেশর বਗ਼ পিরবার দઓ োবলা খাবার োজাগাড় করেত িহমিশম খাে੧ছ„ 

এটাও োযেনা োসই িবড়ােলর িবেয়র মেতা„ োলােকর োচাখ ধঁাধােনা ঐশੴযગ োদখােনার ই੧ছা োথেকই 

এ ধরেনর পড়হংঢ়রপঁড়ঁং পড়হংঁসঢ়ঃরড়হ করা হয়„ 

 
উ੧চহাের অথગৈনিতক পઝবৃিਤ অজગন অবশઘই পઝেয়াজন„ কারণ পઝবৃিਤ না হেল দািরদચઘ িবেমাচন 

শਡઙ হেয় পেড়„ একটা એઐিবর ও িনઃੱ অােয়র সমােজ নতઓন সઃপদ সৃিੈ হয় না„ োতমন একটা 

সমােজ দিরদચ জনেগাੋীর জনઘ িবেশষ বઘবએઐা গઝহণ করা কিঠন„ উদাহরণসંরખপ বলা যায়, 

অাওয়ামী লীগ সরকােরর অামেল বয়ੌ ভাতা ও িবধবা ভাতা চালઓ হেয়িছেলা„ এটা স਼ব 

হেয়িছেলা কারণ অামােদর সমেয় পઝবৃিਤ িছেলা পઝায় ৬ শতাংেশর মেতা„ রਮািন এবং িশઈপ 

উਅপাদন বৃিਤ পাি੧ছেলা এবং কৄিষ উਅপাদন অতীেতর সব োরকডગ ছািড়েয় িগেয়িছেলা„ অথગাਅ 

অথગনীিত িছেলা গিতশীল (ফઓহধসরপ) এবং এর ফেল সরকােরর রাজসં অায় বৃিਤ পাি੧ছেলা„ 

পিরেবশ অনઓকકল িছেলা বেলই এ ধরেনর োপઝাগઝাম ੂরઔ করা স਼ব হেয়িছেলা„ 

 
বাজার অথગনীিতেত োবসরকাির খােতর হােতই অথગনীিতর চািলকাশিਡઙ নઘએæ থােক„ স—য়, 

িবিনেয়াগ, কমગসংએઐান, উਅপাদন ও মઓনাফা× এই চেਠઙর অাবতગেনই অথગনীিত এিগেয় চেল„ 

মઓনাফা োথেকই িবিনেয়াগ হয় এবং এর ফেল অিত সંাভািবকভােবই এই বઘবએઐায় একিট ধিনক 

োশઝণী সৃিੈ হয়„ দચઔত উনੱয়নশীল োদেশ কমગসংએઐান বৃিਤ পায় িক ੫ੰ সઃপদ বৃিਤর সেŠ সŠিত োরেখ 

দািরদચઘ িবেমাচন হয় না„ অথગাਅ Ôচઓইেয় পড়াÕ  পઝিਠઙয়া অাংিশকভােব দিরদચ োশઝণীেক উপকৄত 

করেলও সবাই এই সমৃিਤেত অংশীদার হেত পাের না„ এ োਉেਠ রা ચੈেক এিগেয় অাসেত হয়„ 

নতઓবা দચઔত অথગৈনিতক পઝবৃিਤ অিজગত হেলও দািরদચઘ দકর না হেয় তীবચ হেত পাের„ সমােজর 

একটা অংশ উনੱয়েনর মূল ধারা োথেক িবি੧ছনੱ োথেক যায়„ সাধারণত োদখা যায় সমােজর 

পઉচাਅপদ অংশই উনੱয়েনর সઓফল োভাগ করেত পাের না, বেয়ােজઘੋ ও অিশিਉত বઘিਡઙরা নতઓন 

কমગসংએઐােনর সઓেযাগ গઝহণ করেত বઘথગ হয়„ ফেল তারা িপিছেয় পেড়„ ইউেরােপর 

সমাজবઘবએઐায় ভারসামઘ অেনক োবিশ„ সামািজক িনরাপਡা বઘবએઐা অেনক োবিশ সઓগিঠত„ 

সামািজক অবকাঠােমা রা ચੈীয় সহায়তা লাভ কের„ সંাએઐઘ িশਉা ও বাসએઐােনর পઝেশੱ রা ચੈ দিরদચ 

জনেগাੋীর সাহােযઘর জনઘ এিগেয় অােস„ রা ચੈ বাজার অথગনীিতেক সামািজকভােব একটা 

সহনীয় বઘবએઐা িহেসেব গেড় উঠেত সহায়তা কের„ সઓইেডন, নরওেয় ও িফনলઘাਫ ইতઘািদ 

ੌািਫনািভয়ান োদশ বাজার অথગনীিতেত িবশੴাস কের„ িশઈপ ও বઘবসা বািণজઘ োবসরকাির 



খােতই পিরচািলত হয়„ িক ੫ੰ িশਉা, সંাએઐઘ ও বাসએઐােনর োਉেਠ একটা উেদઘাগী ভકিমকা পালন 

কের সমােজ নઘায়িবচার িনিઉচত কের„ িবચেটেনও োথচার যઓেগর পর বাজার অথગনীিতর পઝবল 

পઝতাপ„ িক ੫ੰ োসখােনও সামািজক িনরাপਡা বઘবએઐােক সઓরিਉত করা হে੧ছ„ ਰা੯স, জামગািন, 

ইটািল ও োએপেনর োবলায় একইভােব সামািজক িনরাপਡা িনিઉচত করা হয়„ মািকગন যઓਡઙরােੈચ 

সামািজক িনরাপਡা বઘবએઐা তেতা মজবઓত নয়„ যিদও োসখােনও বয়ੌ ও দিরদચেদর জনઘ 

োমিডেকয়ার বઘবએઐা পઝচিলত অােছ, মািকગন যઓਡઙরাে ચੈ দিরদચ জনেগাੋীর অবએઐা তઓলনামূলকভােব 

অেনক দઓবગল„ মািকગন ধনতে ੬ੰর োক੯দચিব੯দઓ িনউইয়েকગর রাজপেথর ফઓটপােথ হাজার হাজার 

গৃহহীন দিরদચ জনেগাੋীেক বাস করেত োদখা যায়„ বাজার বઘবએઐার তীবચ পઝিতেযািগতায় এসব 

বઘিਡઙ বઘথગ হেয় িছটেক পেড়েছ„ রা ચੈ বা সমাজ তােদর জনઘ োকােনা িনরাপਡা োবੈনীর বઘবએઐা 

কেরিন„ 

 
পઝিতেবশী ভারেত অামরা োদেখিছ নবਸ਼ইর দশেকর ੂরઔ োথেক উদারীকরেণর পর উ੧চ হাের 

অথગৈনিতক পઝবৃিਤ হেয়েছ„ িবেজিপ সরকার উদারীকরণ পઝিਠઙয়া োজারদার কেরেছ এবং 

োবসরকাির খাতেক শিਡઙশালী কেরেছ„ িক ੫ੰ উ੧চ পઝবৃিਤ ও সমৃিਤর সઓফল সমােজর দিরদચ 

জনেগাੋী োভাগ কেরিন„ সমৃিਤ উ੧চ ও মধઘিবেਡর মেধઘই সীিমত িছেলা„ এই অবએઐার িবরઔেਤ 

দিরদચ োভাটারেদর পઝিতবােদর ফেলই িবেজিপ ਉমতাচઓઘত হেয়েছ„ সামািজক নઘায়িবচােরর কথা 

বেল কংেগઝস দিরদચেদর অাশੴએ æ করেত োপেরেছ„ যিদও বতગমান কংেগઝস োকায়ািলশন সরকার 

উদারীকরণ ও োবসরকাির খাতেক শিਡઙশালী করার পઝেশੱ িবেজিপর নীিতই অনઓসরণ করেছ„ 

নবਸ਼ই দশেকর োগাড়ােত মনেমাহন িসং-এর উেদઘােগই ভারেতর উদারীকরণ ੂরઔ হেয়িছেলা„ 

অেনকটা ইউেরাপীয় মেডেল কংেগઝস সরকার উ੧চ পઝবৃিਤ অজગন ও সামািজক সઓিবচার 

িনিઉচতকরেণর ৌਦত নীিত অনઓসরণ করেছ„ 

 
বাংলােদেশ বতગমােন োকােনা সઓিনিদગੈ  অথગৈনিতক নীিত অনઓসরণ করা হে੧ছ বেল মেন হয় না„ 

োজাট সরকার উনੱয়েনর কথা মઓেখ বেল িকੰ੫ অাসেল তারা অবকাঠােমা উনੱয়েন িবিনেয়াগ 

কিমেয় িদেয়েছ„ জনগেণর জীবনযাਠার মান সઓরਉা করার জনઘ মূলઘ িনয় ੬ੰেণ রাখা পઝেয়াজন 

িক ੫ੰ সরকার এ বઘাপাের ੂধઓ বઘথગ নয়, তারা অাসেলই উদাসীন„ সামািজক সઓিবচার িনিઉচত করা 

বা দিরদચ জনেগাੋীর সંাথગ রਉা করার জনઘ োকােনা সઓએপੈ নীিতমালা োনই„ এর ফেল ধনী 

দিরেদચর ৌবষমઘ দચઔত বৃিਤ পাে੧ছ„ োস੯টার ফল পিলিস ডায়ালগ (িসিপিড)-এর গেবষণা 

অনઓসাের, Ôোমাਣা কথা, উ੧চ হাের পઝবৃিਤ অজગেনর ফেল অাপনা োথেক দিরদચরা উপকৄত হয়িন„Õ 

(িসিপিডর ২০০৩ সােলর িরিভউ, পৃੋা-৬)„ বએ੫ত োদেশ োযমন দিরদચ জনেগাੋীর দািরেদચઘর 

তীবચতা বাড়েছ, োকািটপিতেদর সংখઘাও োতমিন বাড়েছ„ এর ফেলই অামরা োদেশ এক ধরেনর 

িবলািসতার পઝবণতা লਉઘ করিছ„ ঢাকা শহের িবলাসবਗ਼ল Ôশিপং মলÕ ৌতির হে੧ছ োযখােন মূলত 

উ੧চিবਡ ও মধઘিবਡরাই োকনাকাটা করেব„ অথગ সઃপদ তােদর হােতই পઓ™ীভકত হেয় যাে੧ছ, 

দিরদચ ও িনઃੱিবਡ মানઓষ× িবেশষত যােদর অায় পূবગ িনধગািরত, অথગাਅ যারা মািসক োবতেনর ওপর 

বা স—য় োথেক অিজગত সઓেদর ওপর িনভગর কের সংসার চালান× তােদর অবએઐা িদন িদন খারাপ 

হে੧ছ„ এসব চাকিচকઘময় শিপং োস੯টােরর িবলাসদચবઘ ਠઙয় করার সাধઘ এেদর োনই„ 

 



বাংলােদেশর মানઓষ বাজার অথગনীিত োমেন িনেয়েছ িক ੫ੰ োদেশ একটা কৄিਠম ধিনক োশઝণী 

ৌতির োহাক এবং ধনী দিরেদચઘর ৌবষমઘ বৃিਤ পাক× তা িনઉচয়ই তারা চায় না„ সমােজ একটা 

ভারসামઘ রਉা করেত হেব„ এ জনઘ পઝেয়াজন সমাজ সেচতনতা ও সরকাির উেদઘাগ„ লਫেন 

এবং বઍটেনও োদেখিছ িনઃੱ অােয়র মানઓেষর জনઘ એઐানীয় সরকােরর পਉ োথেক ফઆઘাট ৌতির কের 

োদয়া হয়„ পিরઊকার পির੧ছনੱ এসব ফઆઘােটর ভাড়া িনઃੱ অােয়র নাগিরকেদর অায়েਡর মেধઘ„ 

অথગাਅ বাজার অথગনীিতর পઝিতেযািগতায় যখন অেপਉাকৄত দઓবગল জনেগাੋী নাগিরক সઓিবধা োথেক 

বি—ত হয়, তখন রা ચੈীয়ভােব তােদর সাহাযઘ করা হয়„ মূলত িশਉা, সંাએઐઘ ও বাসએઐােনর োਉেਠ 

রা ચੈেক উেদઘাগী ভકিমকা িনেত হেব„ বাজার বઘবએઐার ওপর সব িকছઓ োছেড় িদেয় বেস থাকেল 

সমােজ ੂধઓ ৌবষমઘ বৃিਤ পােব না, উেਦগ ও অশািੰ æ সৃিੈ হেব„ 

 
বাংলােদশ অাওয়ামী লীগ বাজার অথગনীিতেক গઝহণ কেরেছ িক ੫ੰ সেŠ সেŠ সামািজক 

সઓিবচােরর নীিতমালােকও অগઝািধকার োদয়ার িসਤাੰ æ গઝহণ কেরেছ„ িশઈপ, বઘবসা-বািণজઘ 

পઝিতেযািগতার িভিਡেতই চলেব এবং োদেশ উ੧চ পઝবৃিਤ অজગেনর জনઘ োবসরকাির খাতই 

চািলকাশিਡઙ িহেসেব কাজ করেব„ িকੰ੫ পাশাপািশ রা ચੈ সিਠઙয়ভােব সমােজর দઓবગল অংশেক 

উনੱয়েনর বলেয়র োভতের িনেয় অাসার জনઘ সবગাতઅক পઝেচੈা করেব„ এ োਉেਠ অামােদর 

সংিবধােনর ১৪ অনઓে੧ছেদর িনেদગশ એੱরণ করা োযেত পাের„ ওই অনઓে੧ছেদ বলা হেয়েছ, Ôরােੈચর 

অনઘতম োমৗিলক দািয়তં হইেব োমহনতী মানઓষেক× কৄষক ও শઝিমকেক এবং জনগেণর অনগઝসর 

অংশসমূহেক সকল পઝকার োশাষণ হইেত মઓিਡઙ দান করা„Õ অাওয়ামী লীেগর পঁাচ বছর (১৯৯৬-

২০০১) সংিবধােনর উপেরাਡઙ িবধানেক মেন োরেখই কাজ করা হেয়েছ„ অাশা করা যায় 

অাগামীেতও এই দল এই মহান অাদশગ অনઓসরণ কেরই সরকার পিরচালনা করেব„ 

 
 

 
 
 


