
ভারতে আর্থিক বৈষতযের ধরণ ও কারণগুর্ি ৈোখ্ো কর। 

 

বৈষযে ৈিতে বৈাঝায় এযন একর্ি সাযার্িক পর্রর্ির্ে বেখ্াতন র্কছু যানুতষর সুতোগ, সুর্ৈতধ, 
অর্ধকার সযাতির বৈর্িরভাগ যানুতষর েুিনায় বৈর্ি। 

আর্থিক বৈষতযের ধরণ – 

আর্থিক বৈষযে ৈিতে বৈাঝায় বকানও বেি ৈা সযাতির এযন একর্ি অথিননর্েক কাঠাতযা ও 
পর্রর্ির্ে োর ফতি এৈং বেখ্াতন বেতির আতয়র এৈং সম্পতের যার্িকানার ৈড় অংিই যুর্িতযয় 
যানুতষর কুর্িগে এৈং েুিনায় বেতির গর্রষ্ঠসংখ্েক যানুতষর আয় ও সম্পতের যার্িকানা অর্ে 
নগণে। অথিাৎ, এ এযন এক পর্রর্ির্ে বেখ্াতন হাতে বগানা কতয়ক িন প্রৈি ধনীর পািাপার্ি 
অৈিান কতর র্ৈপুি সংখ্েক ের্রদ্র যানুষ। 

ফিে, আর্থিক বৈষযেতক েুর্ি যূি ভাতগ বের্ণর্ৈভক্ত করা োয় – ১) আতয়র বৈষযে; ২) সম্পতের 
বৈষযে। এই েুর্ি বৈষযে এৈং ভারতে র্কছু সাযার্িক বৈষতযের কারতণ বেখ্া বেয় – স্বািে ও 
র্িিার বৈষযে, পুর্ির বৈষযে, র্িঙ্গ বৈষযে, আঞ্চর্িক বৈষযে এৈং িােপাতের বৈষযে। 

ভারতে যাত্র ১০ িোংি যানুতষর হাতে আতছ বেতির সম্পতের প্রায় ৭৮ িোংি। োতের যতধে 
আৈার যাত্র ১ িোংতির হাতেই আতছ বেতির বযাি সম্পতের ৫২ িোংি। ৈের্ক্তগেভাতৈ ১০০ 
বকার্ি ৈা োর বৈর্ি আর্থিক যূতিের সম্পতের যার্িক োরা োতের বযাি সম্পতের পর্রযাণ বকন্দ্রীয় 
সরকাতরর ৈাতিতির ৈেতয়র বেতয় বৈর্ি। অনের্েতক, আর্থিক সম্পতের র্ৈোতর নীতের র্েতকর ৬০ 
িোংি যানুতষর যার্িকানায় আতছ বেতির যাত্র ৫ িোংি সম্পে। ভারতের ৫০ িোংি যানুতষর 
একতোতগ বে সম্পে আতছ োর সযান সম্পতের যার্িক বেতির সৈতেতয় ধনী যাত্র ৯ িন 
বকার্িপর্ে। 

 

ভারতে আর্থিক বৈষতযের কারণ – 

১) বৈকারত্ব – ভারতে আর্থিক বৈষতযের প্রধান কারণ বৈকারত্ব, আধা বৈকারত্ব, প্রচ্ছন্ন বৈকারত্ব 
এৈং র্নম্ন উৎপােনিীিো। ের্যতকর উৎপােনিীিো কয হতি অথিননর্েক উন্নর্ে েথা িােীয় 



আয়ৈৃর্ির হারও কয হয়। আয়ৈৃর্ির হার কয হতি র্ৈর্নতয়াতগর হারও কয হয়, কযিসংিান ৈাতড় 
না অথিাৎ, ের্যতকর োর্হোর েুিনায় বিাগান বৈর্ি বেখ্া োয়। ফিে, যিুর্র অথিাৎ ৈাতড় না। 

২) োযৈৃর্ি – আর্থিক বৈষতযের আর একর্ি কারণ হি িাগাোর পতণের োযৈৃর্ি। পতণের োযৈৃর্ি 
ঘিতি অতথির যূতিে আয় েে, ৈাস্তৈ আয় োর বথতক কতয োয়। কারণ, োযৈৃর্ি ঘিতি িাকার 
যূিে কতয, ফতি যানুতষর ক্রয়িযো কতয োয়। গর্রতৈর ৈাস্তৈ আয় ও সম্পে ৈাতড় না। অথে, 
ৈড় সংিার যুনাফা অিিনকারীতের আয় ও সম্পে ৈাতড়। কারণ, োযৈৃর্ি বে হাতর ঘতি, যিুর্র 
বসই হাতর ৈৃর্ি পায় না। ফতি, যুনাফা ৈাড়তে থাতক। সুেরাং, বে কারতণ যিুতরর আয় ও সম্পে 
কতয, বসই কারতণই পুুঁর্িপর্ের আয় ও সম্পে ৈাতড়। এই ঘিনার েীব্রো র্ৈতিষ কতর অনুভূে 
হয় অসংগর্ঠে বিতত্র। সংগর্ঠে বিতত্র েৈু যার্িক ও ের্যতকর যতধে র্কছু েুর্ক্ত থাতক, 
যহাঘিভাোর ৈেৈিা থাতক, কযিীতের র্ৈযা এৈং আরও র্কছু সাযার্িক র্নরাপত্তার ৈেৈিা থাতক। 
অসংগর্ঠে বিতত্র বসসৈ র্কছুই থাতক না। ফতি,অথিনীর্ের সংগর্ঠে ও অসংগর্ঠে বিতত্রর যতধেও 
বৈষতযের সৃর্ি হয়। 

৩) কর ফাুঁর্ক বেওয়া – বেতির ধনী যানুষ ও সংিাগুর্ির একর্ি ৈড় অংি নানান কায়োয় কর 
ফাুঁর্ক বেয়। এর্ি আর্থিক বৈষযে বের্রর একর্ি ৈড় কারণ। সরকাতরর রািস্ব ৈাড়তি সরকার 
ের্রদ্র ও অসংগর্ঠে বিতত্রর যানুষতের িনে র্ৈর্ভন্ন প্রকল্প গ্রহণ করতে পাতর, সরকার্র ৈেতয়র 
যাধেতয োতের কাতছ আয় ও সম্পতের আংর্িক হস্তান্তর ঘিাতে পাতর। র্কন্তু, ধনীরা কর ফাুঁর্ক 
র্েতি বসই কাি সম্পন্ন হয় না। উপরন্তু, ধনীতের হাতে কর ফাুঁর্ক বেওয়ার কারতণ বে কাতিা 
িাকা িতয ো এক সযান্তরাি অথিনীর্ের সৃর্ি কতর োর র্হসাৈ সরকার পায় না। এভাতৈ ধনীতের 
হাতে আরও বৈর্ি আয় ও সম্পে ঘনীভূে হতে থাতক। ফিে, বৈষযে ৈাতড়। 

৪) করকাঠাতযার পশ্চাদ্যুর্খ্ ের্রত্র – ভারতে সরকাতরর রািতস্বর প্রধান অংি আতস অপ্রেেি কর 
বথতক। এই করকাঠাতযা ৈহুিাংতি পশ্চাদ্যুর্খ্ অথিাৎ, সাধারতণর র্নেেপ্রতয়ািনীয় পণে ও েুিনায় 
অপ্রতয়ািনীয় ও র্ৈিাসৈহুি পতণের উপতর ৈসাতনা কতর র্ৈতিষ প্রতভে বনই। উোহরণস্বরূপ, 
সাধারণ িাযাকাপতড়র উপতর বে কর ধােি করা হয় বসই একই হাতর কর ধােি করা হয় 
র্ৈিাসৈহুি িাযাকাপড় এৈং পার্িি বেতসর উপতর। এর ফতি গর্রৈতক প্রর্ের্েন পরার সাধারণ 
একর্ি সস্তা িাযা র্কনতে বে হাতর কর র্েতে হয়, একিন ধনী যাতস একর্েন পরার একর্ি োযী 
িাযা র্কনতে বসই একই হাতর কর বেয়। 



৫) নয়া কৃর্ষ বকৌিি (সৈুি র্ৈপ্লৈ) – েথাকর্থে সৈুি র্ৈপ্লতৈর কারতণ ৈড় োষী ও বছাি োষীর 
যতধে বৈষযে এৈং আঞ্চর্িক বৈষযে ভয়াৈহ হাতর বৈতড়তছ। সৈুি র্ৈপ্লতৈ বে ৈীি, সার, 
কীিনািক, র্ৈর্ভন্ন েন্ত্র েথা বে কৃর্ষতকৌিি ৈেৈহার করা হয় োর ৈেয় ৈহন করার িযো 
সকতির বনই। একযাত্র ৈড় এৈং ধনী োষীরাই এই বকৌিি প্রতয়াগ কতর ফিন ৈাড়াতে পাতর। 
এর ফতি, ৈড় োষী আরও ধনী হতয়তছ। অথে, বছাি োষীরা ের্রদ্রই বথতক বগতছ। সৈুি র্ৈপ্লতৈর 
ফতি আঞ্চর্িক বিতত্রও আয় ও সম্পতের বৈষযে ঘতিতছ। প্রথযে, এই কৃর্ষতকৌিি যূিে প্রগর্ে 
এতনতছ গতযর বিতত্র। ফতি বেসৈ অঞ্চতি ধান োষ করা হয় বসই অঞ্চিগুর্ি এ বথতক বেযন 
িাভৈান হতে পাতরর্ন। র্িেীয়ে, এই কৃর্ষতকৌিতি িতির প্রতয়ািন হয় অতনক বৈর্ি। ফতি, 
বেসৈ অঞ্চতি বসেৈেৈিা উন্নে বকৈি বসই অঞ্চিগুর্িই এতে িাভৈান হতয়তছ। েৃেীয়ে, বেসৈ 
রাতিে বিাতের পর্রযাণ ৈড় বসই সৈ অঞ্চতি সৈুি র্ৈপ্লৈ সফি হতে বপতরতছ। র্কন্তু, বেসৈ 
অঞ্চতি বিাতের পর্রযাণ যাঝার্র র্কংৈা বছাি বসসৈ অঞ্চতি সৈুি র্ৈপ্লৈ োতষর ফিন ও কৃষতকর 
আয় ৈাড়াতে ৈেথি হতয়তছ। 

৬) ত্রুর্িপূণি সরকার্র নীর্ে – পূতৈি ভারেীয় করৈেৈিার ত্রুর্ি উতেখ্ করা হতয়তছ। এছাড়াও 
সরকাতরর োর্রদ্রেূরীকরণ নীর্েগুর্িও েীঘিকািীন িতিে সমূ্পণি সফি হতে পাতরর্ন কারণ, 
নীর্েগুর্ির ধারাৈার্হকোর অভাৈ। র্ৈতিষে, গ্রাযাঞ্চতি কযিসংিাতনর িতি বে পর্রযাণ ৈরাদ্দ 
প্রতয়ািন োর বেতয় কযই ৈরাদ্দ হতয়তছ। গ্রাযীণ ঋণোন নীর্ের বিতত্রও সরকার ের্রদ্র কৃষক, 
র্েনযিুর ও স্বতরািগারী যানুতষর পাতি োুঁড়াতে ৈেথি হতয়তছ। যূিে ৈড় োষীরাই বৈর্ি ঋণগ্রহণ 
কতর থাতক। ফতি, ঋণযকুতৈর োৈেীয় সুর্ৈতধ োরাই বপতয়তছ। কৃর্ষতিতত্রর বেসৈ উপাোন েথা, 
সার, কীিনািক ইেোর্েতে বে ভেুির্ক বেওয়া হতয়তছ োর সুফি ধনী োষীরাই বভাগ কতরতছ। 
পুুঁর্িহীন ের্রদ্র কৃষক এৈং বছাি বিাতের যার্িক এই ভেুির্কর সুর্ৈতধ পায়র্ন। 

৭) সরকার্র কাঠাতযা ও রািননর্েক ৈৃতত্তর েুনিীর্ে – স্বিনতপাষণ, ঘুষ বনওয়া, ের্রতদ্রর িনে 
ৈরাদ্দ িাকা আইতনর ফাুঁক র্েতয় িুঠ করা ইেোর্ে কারতণ সরকার্র ৈরাতদ্দর একিা ৈড় অংি 
ের্রদ্র ৈা োতের িনে ৈরাদ্দ োতের কাতছ বপৌঁছয়র্ন। সরকাতরর িাকায় ধনী হতয়তছ যুর্িতযয় 
প্রভাৈিািী োতের েুনিীর্েপরায়ণ পরগাছা ৈিা োয়। ফিে, ের্রদ্র ের্রদ্রের হতয়তছ, আয় ও 
সম্পতের বৈষযে বৈতড়তছ। 



৮) ভারতের র্ৈস্তীণি অঞ্চতি েীঘিকাি হতে েতি আসা ৈোর্ধর যতো রািত্ব কতর েতিতছ 
িােপাতের র্ৈোর। বিার িৈরের্স্ত কতর েথাকর্থে নীেু িাতের যানুষতক োর প্রাপে বথতক 
ৈর্ঞ্চে রাখ্া হতয়তছ। উচ্চৈতণির আপর্ত্ত ও র্ৈতরার্ধোর ফতি োতক সু্কতি বেতে বেওয়া হয় না, 
সরকার্র েফেতর োর প্রতৈিার্ধকার বনই, ৈোংতক আতৈেন করার সুতোগ বনই। র্নরির র্নম্নৈণি 
ের্রদ্র এভাতৈই আয় ও সম্পতের র্নর্রতখ্ হীন অৈিায় র্েন কািাতচ্ছ। 

 

আয় ও সম্পে েথা আর্থিক বৈষযে বঘাোতনার উতদ্দতিে সরকার ও সৎ ৈের্ক্ততের েীঘিকািীন 
ধারাৈার্হক উতেোগ বনওয়া প্রতয়ািন এৈং সরকার্র নীর্েগুর্ি আরও স্পিভাতৈ ের্রতদ্রর সহায়ক 
কতর বোিা েরকার। একথা যতন রাখ্া প্রতয়ািন বে, বেতির গর্রষ্ঠসংখ্েক যানুষ োর্রতদ্র র্নযর্িে 
থাকতি এৈং আয় ও সম্পতের বৈষযে সীযা অর্েক্রয করতি, বেতির উন্নর্েও থযতক োয়। সার্ৈিক 
উন্নয়তনর স্বাতথি আয় ও সম্পতের বৈষযে কযাতে সকতিরই েৎপর হওয়া প্রতয়ািন। 


