
কািভড মাকািবলায় গরীবেদর সুর া িদেত বাংলােদশ সরকার ব থ

- অজয় কর

বাংলােদশ সরকার কািভড-১৯ প াে িমক থেক গরীবেদর সুর া িদেত ব থ হেয়েছ বেল

জািনেয়েছন যু রােজ র অল ার িব িবদ ালেয়র েফসর ড: এস. আর. ওসমানী। বাংলােদশ

অথনীিত সিমিতর ওেয়িবনার-১৩ িসিরেজর ১৩তম ওেয়িবনাের ( শাভন সমাজ ও মূলধারার

অথনীিতশা ) অংশ িনেয় স িত িতিন একথা বেলন।

িতিন বেলন, বাংলােদেশ কািভড-১৯ জিনত সমস া মাকািবলায় বাংলােদশ সরকার য

ি মুলাস প ােকজ চালু কেরিছল তার আওতায় য ক িল নওয়া হেয়িছল তার এক িছল

‘ েটকশন ওিরেয়ে ড’ আেরক ‘ াথ ওিরেয়ে ড’। ‘ েটকশন ওিরেয়ে ড’ কে র উে শ

িছল গরীব মানুষেক অথ দােনর মাধ েম িকংবা খাদ সরবরােহর মাধ েম সরাসির সাহায

করা, সামািজক সুর া িনি ত করা।

ি মুলাস প ােকেজ বরা কৃত অেথর ২০% বরা িছল ‘ ােটকশন ওিরেয়ে ড’ কে আর

৮০% ‘ াথ ওিরেয়ে ড’ কে । অথ াৎ িজিডিপর ০.৮% বরা িছল ােটকশন ওিরেয়ে ড

খােত আর ৩.১৬% াথ ওিরেয়ে ড খােত (িচ -১)।

িচ -১: ি মুলাস প ােকেজ িবিভ খােত বরা



আবার এই াথ ওিরেয়ে ড প ােকেজরও ৪ ভােগর মা ১ ভাগ বরা িছল ল

এ ার াইেসর জন যিদও কািভড-১৯’র কারেন যসব গরীব মানুষ কম সং ান হািড়েয়েছন

তােদর অিধকাংশই কােনা না কােনা ভােব ল এ ার াইেসর উপর িনভরশীল িছেলন (িচ

-2)।

িচ -2: াথ ওিরেয়ে ড কে র িবিভ খােত বরা

ি মুলাস প ােকেজর কাযকািরতা িনেয় বাংলােদেশর বাইের ও িভতের িবিভ গেবষণা সং া য

সব তথ কাশ কেরেছ তার উদাহরণ টেন িতিন বেলন, ি মুলাস প ােকেজর মাধ েম য

সােপাট দওয়া হেয়িছল তার বিশরভাগই যারা িবেশষ ভােব িত হেয়িছল তােদর কােছ

পৗঁছায়িন। তার মেত, এর কারণ হে বতমান সরকার ' বৃি ’র উপর অথাৎ াথ

ওিরেয়ে ড খােতর িদেক িবেশষ ভােব জার িদেয়িছল। সরকার ২০১৯-২০ অথ বছের ৮%

বৃি অজেন ব থ হওয়ায় ( কািভেডর কারেন) ি তীয়বার বৃি বৃি র ঝঁুিক এড়ােত বৃি র

িদেক নজর বিশ িদেয়িছল; সাধারণ মানুেষর িতর ার িদেক নয়। বৃি েক াধান িদেত

িগেয়ই সরকার ব থ হেয়েছ গরীবেদর সুর া িদেত; সামািজক সুর া িদেত।

েফসর ওসমানী'র ব ব 'র অংশ িবেশষ িনেয় তরী এ েশ রিডওর অনু ান নেত ি ক

ক ন এই িলে ।
https://2xxfm.org.au/Ondemand.html?ondemand&stream=https%3A%2F%2Fondemand.nucleusstreaming.c

om%2F1xxr%2Fekushey-radio%2F202106242000%2Faac_mid.m4a&program=ekushey%2F2021-06-24%

2020%3A00


