
 
 

বৈষম্যে ৈসম্ে লক্ষ্মী? 

ভারতে অর্ থনৈতেক অসাম্য 

কম্ার ককাৈও লক্ষণ কৈই 
পুৈরজিৎ রায়ত ৌধুরী 

২৩ সসম্েম্বর, ২০১৯, ০০:০১:১৮ 

সেষ আপম্েট: ২২ সসম্েম্বর, ২০১৯, ২৩:৪৮:৪৩ 

 

গে দু’দেম্ে ভারম্ে অর্ থনৈতেে বৈষযে তৈপুল ভাম্ৈ ৈৃদ্ধি সপম্েম্ে। ২০১৭ সাম্ল সেতেট সুইস 

সংস্থা প্রোতেে ‘সলাৈাল ওম্েলর্ তরম্পাটথ’-এ দাতৈ েরা হম্েম্ে, ভারম্ের সৈম্েম্ে সম্পদোলী 

পতরৈারটটম্ে প্রর্য স্থাম্ৈ সরম্ে অৈে পতরৈারগুতলম্ে োাঁম্দর সম্পম্দর তভতিম্ে েযাৈুসাম্র 

সাজাম্ল সদো যাম্ৈ সয, ২০০২ সর্ম্ে ২০১২’র যম্যে এই েযতৈৈোম্সর প্রর্য ১ েোংে পতরৈাম্রর 

সম্পদ ভারম্ের সযাট সম্পম্দর ১৫.৭ েোংে সর্ম্ে সৈম্ে দা াঁতেম্েম্ে ২৫.৭ েোংে, সেষ ৫০ 

েোংে পতরৈাম্রর সম্পদ সযাট সম্পম্দর ৮.১ েোংে সর্ম্ে েম্য দা াঁতেম্েম্ে ৪.২ েোংে। ২০১৮-

১৯’এ সম্পদ ৈণ্টম্ৈ বৈষম্যের সেহারা আরও ভোৈহ। অক্সফ্োয-এর সাম্প্রতেে এে তরম্পাটথ 

অৈুযােী ভারম্ের সৈম্েম্ে যৈী ১ েোংে পতরৈাম্রর েুতিগে সদম্ের সযাট সম্পম্দর অম্য থম্েরও 
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তেেু সৈতে! উম্েেে, সম্প্রতে এে গম্ৈষণাে ফ্রাতস অর্ থৈীতেতৈদ টযাস তপম্েটট (েোতপটাল ইৈ দে 

সটাম্েতি ফ্ার্স্থ সসঞু্চতর গ্রম্ের সলেে) সদতেম্েম্েৈ, ভারম্ে অর্ থনৈতেে বৈষযে এেৈ ৯৬ ৈেম্রর 

যম্যে সৈম্েম্ে সৈতে! 

এই তৈপুল বৈষযে ৈৃদ্ধির পতরম্প্রতিম্ে যা তৈণ থে েরা জরুতর ো হল ভারম্ে ‘ইেৈতযে সযাতৈতলটট’ 

ৈা অর্ থনৈতেে সেতণতৈৈোম্স ওঠাৈাযার হার। সহজ ভাষাে ৈলম্ল, এই হার সদোে— এেটট তৈতদথষ্ট 

সযেোম্ল সযাম্জ েে জৈ যাৈুষ (ৈা ে’টট পতরৈার) তৈতভন্ন অর্ থনৈতেে সেতণর (সযযৈ, দতরদ্র, 

যযেতৈি ও উচ্চতৈি) যম্যে ওঠাৈাযা েরম্েৈ, যা ৈুঝম্ে সাহাযে েম্র— সসই সযাজ অর্ থনৈতেে 

ভাম্ৈ েেটা গতেেীল। অর্ থনৈতেে সেতণতৈৈোম্স ওঠাৈাযার হার তৈণ থে েরা জরুতর, োরণ 

েযৈয থযাৈ বৈষম্যের দীর্ থম্যোতদ প্রভাৈ তৈভথর েম্র অর্ থনৈতেে গতেেীলোর উপর। অর্ থনৈতেে 

গতেেীলো (ৈা োর অভাৈ) অসযোর তৈরূপ প্রভাম্ৈর যাত্রা েযাম্ে (ৈা ৈাোম্ে) পাম্র। প্রৈল 

ভাম্ৈ অর্ থনৈতেে গতেেীল এেটট অর্ থৈীতেম্ে, সযোম্ৈ পতরৈারগুতল আে ৈা েরম্ের ৈণ্টম্ৈ 

অৈাম্য ওঠাৈাযা েম্র, সসোম্ৈ স্থােী আে ও েরম্ের ৈণ্টৈ েয গতেেীলোযুক্ত অর্ থৈীতের েুলৈাে 

সুষয হম্ৈ। 

ভারম্ে অর্ থনৈতেে গতেেীলো টঠে েেটা এৈং েযৈয থযাৈ বৈষম্যের পতরম্প্রতিম্ে ো সযাম্জর 

জৈে টঠে েী অর্ থ ৈহৈ েম্র, সসটা ৈুঝম্েই সাম্প্রতেে এে গম্ৈষণাে আতয ও আযার 

সহগম্ৈষেরা ভারম্ে অর্ থনৈতেে সেতণতৈৈোম্স ওঠাৈাযার হার তহম্সৈ েরার সেষ্টা েতর ইদ্ধিোৈ 

তহউযাৈ সেম্ভলপম্যি সাম্ভথ-র (আইএইেতেএস) দু’টট রাউম্ির েম্র্ের তভতিম্ে। 

আইএইেতেএস এেটট জােীে প্রতেতৈতযযূলে ৈহু-তৈষেে গৃহস্থাতল-সযীিা, যা ২০০৫ আর 

২০১২-ে ভারে জমু্ে প্রাে ৪০,০০০-এরও সৈতে পতরৈারম্ে সযীিা েম্র। উম্েেে, এর তিেীে 

রাউম্ি সয পতরৈারগুতলর উপর সযীিা োলাম্ৈা হে, োম্দর সৈতের ভাগই সযীিার প্রর্য রাউম্ি 

অংেগ্রহণ েম্রতেল। 

ভারম্ে অর্ থনৈতেে সেতণতৈৈোম্স ওঠাৈাযার হার তহম্সৈ েরার জৈে আযরা আইএইেতেএস-এর 

২০০৫ ও ২০১২-র সযীিাে অংেগ্রহণোরী পতরৈারগুতলর পুম্রা ৈযুৈাটটম্ে তেৈটট ভাম্গ ভাগ 

েতর দু’টট ৈেম্রর জৈে আলাদা আলাদা েম্র। প্রর্য ভাম্গ অন্তভুথক্ত েতর সসই পতরৈারগুতলম্ে 

যাম্দর যাতসে েরে সরোতর (অর্ থৈীতেতৈদ সুম্রে সেৈ্েুলের েতযটট িারা প্রস্তাতৈে) 

দাতরদ্রসীযার ৈীম্ে (এই পতরৈারগুতল দতরদ্র সেতণর অন্তগ থে), তিেীে ভাম্গ অন্তভুথক্ত েতর সসই 

সযস্ত পতরৈারম্ে যাম্দর যাতসে েরে দাতরদ্রসীযার ১০০ েোংে সর্ম্ে ২০০ েোংম্ের যম্যে (এরা 



দাতরদ্রসীযার টঠে উপম্র, োই এম্দর অর্ থনৈতেে ভাম্ৈ দুৈ থল ৈলা যাে), েৃেীে ভাম্গর অন্তভুথক্ত 

েতর সসই পতরৈারগুতলম্ে যাম্দর যাতসে েরে দাতরদ্রসীযার ২০০ েোংম্ের উপম্র (এম্দর 

অর্ থনৈতেে ভাম্ৈ সুরতিে ৈলা যাে)। োর পর ২০০৫-এর ৈযুৈাটটর তেৈটট ভাম্গর প্রতেটটর জৈে 

আযরা অঙ্ক েম্ষ ৈার েতর— ২০০৫-এ এেটট তৈতদথষ্ট ভাম্গর অন্তভুথক্ত পতরৈারগুতলর ২০১২-ে 

এেই ভাম্গ র্াোর এৈং অৈে দু’টট ভাম্গর প্রতেটটম্ে সপ ৌঁোম্ৈার সম্ভাৈৈা েেটা। অঙ্ক েম্ষ ৈার 

েরা এই সম্ভাৈৈাগুতলম্ে, অর্ থৈীতের ভাষাে, ৈলা হে ‘ট্রাৈদ্ধজ়ি েৈ প্রৈাতৈতলটটজ়ি ’ ৈা রূপান্তম্রর 

সম্ভাৈৈা। এর সযগ্র সসটটট আযাম্দর ভারম্ে দাতরম্দ্রর সম্ে সম্পতেথে অর্ থনৈতেে গতেেীলো 

সম্বম্ে এেটট পতরপূণ থ যারণা সদে। 

গম্ৈষণাে সদেতে, সগাটা ভারম্ের সিম্ত্র অর্ থনৈতেে সেতণতৈৈোম্স ওঠাৈাযার হার সোম্ে পোর 

যম্ো েয। সাে-আট ৈেম্রর সযেোম্ল দেটট দতরদ্র পতরৈাম্রর যম্যে অন্তে সােটট হে 

দাতরদ্রসীযা সপম্রাম্ে পাম্র ৈা, ৈা সীযা সপম্রাম্লও অর্ থনৈতেে ভাম্ৈ দুৈ থল সর্ম্ে যাে এৈং দেটটর 

যম্যে েুৈ সৈতে হম্ল দু’টট পতরৈার অর্ থনৈতেে ভাম্ৈ সুরতিে হম্ে উঠম্ে পাম্র। অৈে তদম্ে, 

অর্ থনৈতেে ভাম্ৈ সুরতিে দেটট পতরৈাম্রর যম্যে েুৈ সৈতে হম্ল দু’টট পতরৈাম্রর দাতরদ্রসীযার 

ৈীম্ে সৈম্য যাওোর সম্ভাৈৈা আম্ে। 

অর্ থাৎ, আযাম্দর সদম্ে যা াঁরা ৈীম্ের েলার ৈাতসন্দা, োাঁম্দর উপম্র ওঠার সম্ভাৈৈা, পাাঁে ৈেম্ররও 

সৈতে সযেোম্ল, প্রাে সৈই ৈলম্লই েম্ল। ৈীম্ের েলার যাাঁরা, সযাম্টর ওপর োাঁম্দর ওঠার পর্ ৈে। 

সেযৈই, যাাঁরা উপম্রর েলার ৈাতসন্দা োাঁম্দর ৈীম্ে পম্ে যাওোর তৈম্েষ ভে সৈই।  

আযাম্দর গম্ৈষণার োল ২০০৫ সর্ম্ে ২০১২, যেৈ ভারম্ের আতর্ থে ৈৃদ্ধির হার তেল সৈতে। সসই 

সযম্ের েম্র্ের তভতিম্েই অর্ থনৈতেে গতেেীলোর অভাম্ৈর স্পষ্ট ইতেে পাদ্ধি। সুেরাং যম্র 

সৈওো সযম্েই পাম্র, গে েম্েে ৈেম্র, যেৈ আযাম্দর সদম্ে আতর্ থে ৈৃদ্ধির হার তেল ২০০৫-

১২’র েুলৈাে অম্ৈেটাই েয, সসই সযে অর্ থনৈতেে গতেেীলোর অভাৈ আরও প্রেট হম্েম্ে। 

সস সিম্ত্র গতরৈম্দর গতরৈ এৈং ৈেম্লােম্দর ৈেম্লাে র্াোর সম্ভাৈৈা আজ হেম্ো আম্গর 

সর্ম্েও সৈতে। 

আযরা তৈতভন্ন জাতে ও জৈম্গাষ্ঠীর অর্ থনৈতেে সেতণতৈৈোম্স ওঠাৈাযার হারও আলাদা আলাদা 

ভাম্ৈ গণৈা েতর েুলেযূলে তৈোম্রর জৈে। আযরা যা সদেম্ে পাদ্ধি ো হল এই রেয। 



প্রর্যে, সাে-আট ৈেম্রর সযেোম্ল, তহন্দ ুৈা অৈে যয থাৈলম্বীম্দর েুলৈাে যুসলযাৈম্দর 

দাতরদ্রসীযার ৈীম্ে সৈম্য যাওোর সম্ভাৈৈা অম্ৈেটা সৈতে। অৈে তদম্ে, যুসলযাৈম্দর 

দাতরদ্রসীযার ৈীে সর্ম্ে অর্ থনৈতেে ভাম্ৈ দুৈ থল সেতণম্ে সপ ৌঁোম্ৈার সম্ভাৈৈা ও অর্ থনৈতেে ভাম্ৈ 

সুরতিে তহম্সম্ৈ সর্ম্ে যাওোর সম্ভাৈৈা অৈোৈে যম্য থর যাৈুষম্দর েুলৈাে েয। 

তিেীেে, এই সযেোম্ল উচ্চৈণ থ ও অৈোৈে তপতেম্ে পো সেতণর (ওতৈতস) েুলৈাে েফ্তসতলভুক্ত 

জাতে ও জৈজােীে যাৈুষম্দর দাতরদ্রসীযার উপম্র ওঠার সম্ভাৈৈা অম্ৈে েয, দাতরদ্রসীযার ৈীম্ে 

সৈম্য যাওোর সম্ভাৈৈা অম্ৈে সৈতে। আৈার, উচ্চৈম্ণ থর েুলৈাে ওতৈতস-ভুক্ত যাৈুষম্দর 

দাতরদ্রসীযার ৈীম্ে সৈম্য যাওোর সম্ভাৈৈা অম্ৈে সৈতে এৈং সীযার ৈীে সর্ম্ে অর্ থনৈতেে ভাম্ৈ 

সুরতিে হম্ে ওঠার, ৈা অর্ থনৈতেে ভাম্ৈ সুরতিেম্দর সসই ৈম্গ থই সর্ম্ে যাওোর সম্ভাৈৈা অম্ৈে 

েয। 

েৃেীেে, েহম্রর ৈাতসন্দাম্দর েুলৈাে গ্রাযীণ এলাোে ৈসৈাসোরী যাৈুষম্দর দাতরদ্রসীযার ৈীম্ে 

সর্ম্ে যাওোর সম্ভাৈৈা অম্ৈে সৈতে। েহম্রর যাৈুষম্দর েুলৈাে গ্রাযীণ এলাোে ৈসৈাসোরী 

যাৈুষম্দর দাতরদ্রসীযার উপম্র ওঠার সম্ভাৈৈা েয এৈং সীযার ৈীম্ে সৈম্য যাওোর সম্ভাৈৈা সৈতে। 

আযাম্দর গম্ৈষণার ফ্লাফ্ম্লর তভতিম্ে সাযতগ্রে ভাম্ৈ ভারম্ে অর্ থনৈতেে বৈষযেম্ে দীর্ থস্থােী 

তহম্সম্ৈ তেতিে েরা সযম্ে পাম্র, সয সহেু দতরদ্র ও তৈম্নতৈি পতরৈারগুতলর দাতরম্দ্রর জাম্ল আটম্ে 

পোর সম্ভাৈৈা েুৈ সৈতে। ফ্ম্ল, দাতরদ্র েযাম্ৈার জৈে সরোম্রর ও ৈীতেতৈয থারে সংগঠৈগুতলর 

উতেে অস্থােী অর্ থনৈতেে অতস্থরোর সম্ে সযাোতৈলা েরার উপােগুতলর পতরৈম্েথ, সম্পদ এৈং 

িযো অজথম্ৈর যাযেম্য দতরদ্র ও তৈম্নতৈি পতরৈারগুতলর স্থােী অর্ থনৈতেে অৈস্থার উন্নতের 

উপােগুতলম্ে যম্ৈাতৈম্ৈে েরা। 

ভারম্ে প্রাতন্তে জৈম্গাষ্ঠীগুতল অর্ থনৈতেে ভাম্ৈ উম্ঠ আসম্ে— প্রেতলে এই যারণাটটম্েও 

েোম্লঞ্জ জাৈাে আযাম্দর গম্ৈষণার ফ্লাফ্ল। ভারম্ে প্রাতন্তে সগাষ্ঠীগুতলর অর্ থনৈতেে অৈস্থাৈ 

উন্নেম্ৈ প্রেতলে স্বীেৃতেযূলে ৈেৈস্থা (সযযৈ উচ্চতেিাে ৈা সরোতর োেতরম্ে জাতেতভতিে 

সংরিণ) ও সাযাদ্ধজে েয থসূতেগুতলর োয থোতরো সম্পম্েথও এই গম্ৈষণা ৈেসে প্রশ্ন েুম্ল সদে। 

ইদ্ধিোৈ ইৈতর্স্টটউট অৈ যোম্ৈজম্যি, ইৈদওর 
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