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১৭ বি ভযাষযায় িছণর ৪ বি সংখ্যা 

 বিহযান তুগল  
তুজকপ উগ্ সমগ্তলোবলোদ

ররযাডলণ�যা এলিযাি্ট
নব্উদলোর আজিপজনটনলোয় 
শ্রজমক রলোিনথীজত

আবল্ট রহযাসিযাইল্ড 
আজমজরকলোর ডলোনজদর 
গভতরকলোর গল্প 

ভলোরতথীয় গণতজ্রের অন্তর্পন্দ্ব  
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২০১১ গরজক ২০১৪ সলোজলর মজ্্ গ্লোবলোল ডলোয়লগ জবজশ্ব যতগুজললো সলোমলোজিক আজ্লো-
লন সংঘজটত িজয়জে, গসগুজললো সম্পজকপ ইজতবলোচকভলোজব প্রজতজবদন প্রকলোি কজরজে। 
এগুজললোর মজ্্ আরবজদর উত্লোন, অকু্লোই মভুজমনটস, ইজনডগনলোজডলোস, শ্রজমক আজ্লো-
লন, েলোত্র আজ্লোলন, ্জরজবি আজ্লোলন এবং গ্লোমলোঞ্চল জনঃস্বকরণ অন্যতম। এই 
আজ্লোলনগুজললো গজত্র ্জরবতপজনর কলোরজণ একজট  প্রজতজরিয়লোিথীল ্্জুলস্ট মভুজম-
নটস ও কতৃপত্ববলোদথী িলোসন জিজসজব রূ্ ললোভ কজর। ফজল এই আকলোঙ্ক্লো খবুই ক্ণস্লোয়থী 
িয়। এই জবষয়জট ডলোন্নরথীজদর উত্লোজনর প্র্লোন কলোরণ জিজসজব জবজবজচত হয়। তন্মজ্্ 
অলোজলপ রলোজসল গিলোসচলোইজডের ট্লোজম্পিম ও মলোজকপন যকু্তরলোজ্রের জট ্লোজটপ জনজয় জবজলেষণ, 
জচিলোন তুগজলর -তুজকপ িলোসজনর গক্জত্র কতৃপত্ববলোদথী রূ্লোন্তজরর স্বরূ্ অনুসন্লোন, ব্লোজিজল 
ডলোন্নরথীজদর অভু্ত্লোন জনজয় রুই ব্লোগলোজরর জবজলেষণ, গরলোডলজফলো এলবলোজটপর আজিপজনট-
নলোয়  নব্উদলোরনথীজতর প্রত্লোবতপন সংরিলোন্ত জনরথীক্ণ; এবং ভলোরজত নকিলোল আজ্লোলজনর 
জবরুজধে গজড় উঠলো চলমলোন সজিংসতলো জনজয় নজ্নথী সু্জরর সুস্পষ্ট বণপনলো। আমলোজদর 
্বূপবতথী আজয়লোিজন জবজভন্ন আজ্লোলজনর জবষজয় আজললোচনলো কজরজে। কলোলপ গ্লোজলজনর 
বলোিলোজরর অজতসম্প্রসলোরণ সম্পজকপত জবজলেষজণর আজললোজক এই আজ্লোলনগুজললোজক     
ব্লোখ্লো করজত ্লোজর। জবজিষত, বতপমলোজন নগদ ্ুঁজির প্রভলোজব আিংকলোিনক জবশ্বলোয়ন 
িজয়জে। ফজল ডলোন্নরথী ও বলোম্নরথী ্্জুলস্ট মভুজমনটজস গদলোললোচল সজৃষ্ট িজয়জে এবং  
উভয় ্ক্ই সংসদথীয় রলোিনথীজতজক ্জরত্লোগ করজে।  

   আমরলো আমলোজদর জবশ্বজবদ্লোলয়গুজললোজত গজবষণলোয় অরপসংস্লোন কজর রলোজক। এজক্জত্র 
হুও গবনন জব্জটি জবশ্বজবদ্লোলয়গুজললোজত উ্জস্ত অকলোযপকর ব্বস্লো্নলোবলোদ সম্পজকপ   
জবজলেষণ কজরজেন। গযখলোজন জবশ্বজবদ্লোলয়গুজললো রমলোরমলো অরপননজতক অবস্লো ্জর রলোখলোর 
গচষ্টলো করজে। জতজন তলোঁর বণপনলোয়, কথীভলোজব একজট গজবষণলোর 'উৎকষপ' মলূ্লোয়জনর ব্বস্লো  
মলোঝলোজর গুণসম্পন্ন জবশ্বজবদ্লোলজয়র জিক্ক ততজর কজর এবং কথীভলোজব জফ-এর ও্র জনভপ-
রিথীলতলো জিক্লোরপথীজদর গভলোক্তলোজত ও জবশ্বজবদ্লোলয়জক জবজ্লো্নদলোতলো প্রজতষ্লোজন ্জরণত 
কজর তলোর জবিদভলোজব ব্লোখ্লো কজরন। আর  এভলোজব জিক্লোরপথীজদর 'সনু্তজষ্ট'-র গয প্রজতজযলো-
জগতলো চলজে, তলো সুস্পষ্টভলোজব ব্লোখ্লো কজরন। এজট একজট উন্মকু্ত প্রশ্ন গয, যকু্তরলোজি্র  
কজ্পলোজরট মজডল ্জৃরবথীর অবজিষ্ট অংজির গনততৃ্ব জদজছে নলোজক, এজক্জত্র জিজরলতলো 
গবজি কলোি করজে, নথীল ম্লোকলঘজলন ও এনটজন ্জুডফ্লোজটর মজত যলো কলোনলোডলোয় জবরলোি-
মলোন। যলোর িন্য কলোনলোডলোজত ও একলোজডজমক অঙ্গনজক রক্ণিথীল প্র্লোনম্রেথীর সজঙ্গ লড়লোই 
করজত িজয়জেল।  

  প্রখ্লোত সমলোিজবজ্লোনথী িন উজর এ বের মলোজচপ ইিজললোক ত্লোগ কজরন। আমরলো তলোঁর 
িথীবন ও কমপ সম্পজকপ চলোরজট স্মরজণকলো প্রকলোি কজরজে। িন উজর ্জৃরবথীর একিন 
গমৌজলক ও অজতপ্রি সমলোিজবজ্লোনথী। জতজন জবজভন্ন জবষজয় ্জরকৃৎ। গযমন- ্ুঁজিবলোজদর 
্জরবতপন গরজক শুরু কজর ্যপটজনর তলোৎ্যপ যলো সলোমলোজিক ও গভৌজগলোজলক গজতিথীলতলোর 
ও্র গজবষণলোর গুরুত্ব বলোজড়জয়জে। এজক্জত্র তবজশ্বক উষ্ণতলো গরজক শুরু কজর তলোঁর      
সলোম্প্রজতক প্রকলোজিত ও অত্ন্ত সমলোজললোজচত বই Offshoring উজলেখজযলোগ্। জতজন 
বইজটজত প্রছেন্নভলোজব অরপননজতক জবস্জৃত সম্পজকপ আজললোক্লোত কজরজেন, যলো তবজশ্বক 
অসমতলো ও  মলোনবলোজ্কলোর লঙ্ঘন বজৃধে করজে। জতজন ্জৃরবথীর আসন্ন জব্যপয় সম্পজকপও 
্বূপলোভলোস জদজয়জেন। তলোই একিন অগ্গণ্ ভজবষ্ৎ জবষয়ক সমলোিজবজ্লোনথী জিজসজবও 
জতজন সকজলর স্মরজণ রলোকজবন। 

  এেলোড়লো ্রবতপথী ্যপলোজয় আমলোজদর জতনজট প্রবন্ রজয়জে। এগুজললো িল- যকু্তরলোজ্রে গযৌন 
িয়রলোজনর জবরুজধে ফুজলজফঁজ্ ওঠলো েলোত্র সংগ্লোম; মনদ্লোগন সমবলোয়  জনজয় কুৎসলোরটনলো-
কলোরথীজদর জবরুজধে িবলোব এবং সজবপলো্জর, গরলোমলোজনয়লোন দল জকভলোজব গ্লোবলোল ডলোয়লগ 
গরলোমলোজনয়জত অনুবলোজদর গক্জত্র প্রজতবন্কতলো গমলোকলোজবললো কজর। আমরলো আিলো কজর   
অন্যলোন্য দলগুজললোও সমলোিজবজ্লোন জবষয়জটজক ইংজরজি গরজক তলোজদর িলোতথীয় ভলোষলোয় 
অনুবলোদ করলোর অজভজ্তলো জনজয় জলখজব। 

> সম্যাদকীয়

>  ISA-এর ওজয়বসলোইজট ১৭ বি ভযাষযায় অনবূদত  র্যািযাল ডযায়যালগ ম্যাগযাবজনবি  
    পযাওয়যা যযাণি।  
> রলখযা পযাঠযাণত পযাণরন burawoy@berkeley.edu 

 একবিংে েতযাব্ীর পপবুলজম 
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SAGE প্রকযােনীর উদলোর অনুদলোজন  
র্যািযাল ডযায়যালগ প্রকলোি করলো সম্ভব 
িজয়জে। 

GD

রলোিননজতক সজিংসতলোর উ্র খ্লোজতমলোন ভলোরতথীয় সমলোি-
জবজ্লোনথী ও The Burning Forest বইজয়র গলখক 
নজ্নথী সু্র েজতিিগজড়র গকন্দথীয় রলোজি্ ভলোরতথীয় গণ-
তজ্রের লড়লোইজক জবজলেষণ কজরজেন। 

জনরলো্তিলোিথীন (precarious) গশ্রণথী এবং ওয়লোকপলোরস 
্লোজটপর (PT) উত্লোন ও ্তন জবষজয় প্রখ্লোত আজললোচক 
রুই ব্লোগলো ব্লোজিজলর সলোম্প্রজতক রলোিননজতক সংকট      
জবজলেষণ কজরজেন। 

তুজকপ সমলোিজবজ্লোনথী ও Passive Revolution: 
Absorbing the Islamic Challenge to 
Capitalism  বইজয়র গলখক জচিলোন তুগলোল তুরস্কজক 
একজবংি িতলোব্থীর উগ্ সমগ্তলোবলোদ (totalitarianism) 
মজডল জিজসজব আখ্লোজয়ত কজরজেন।

http://isa-global-dialogue.net/
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> এ সংখ্যার বিষয় 

সম্যাদকীয়: একবিংে েতযাব্ীর পপবুলজম 
> ডযান-পন্যার উত্যানপণি্ট   
ভলোরতথীয় গণতজ্রের অন্তর্পন্দ্ব    
নজ্নথী সু্র, ভলোরত     
তুজকপ উগ্ সমগ্তলোবলোদ: সলোংস্কজৃতক প্রশ্ন নয়, বরং একটলো নতুন ্লোরলো?      
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> ভযারতীয় গেতণ্রের অন্তর্্টন্দ্ব    

সলোলওয়লো িদুুম-সরকলোর-মদদ্ষু্ট ্লোিলোরলোদলোর 
েজব-অিলোনলো স্লোনথীয় জচত্রগ্লোিক।
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নবদিনী সুদির, জদজলে সু্কল অফ ইজকলোনজমক্স, ভলোরত

নবদিনী সুদির একিন সু্জরজচত রলোিননজতক সজিংসতলো সম্পজকপত সমলোিজবজ্লোনথী। জতজন যধুেজবধ্বস্ বলোস্লোর অঞ্চল সম্পজকপ ২৫ বের 
্জর ্ড়লোজিলোনলো ও কলোি করজেন। ভলোরজতর গকন্দথীয় রলোি্ েজতিিগজড়র সব গরজক সংঘলোতপ্রবণ এললোকলোর নলোম বলোস্লোর। নজ্নথী তলোঁর 
জ্এইচজড গজবষণলো ্ জত্রর অজভস্ভপ গলখলোর সময় গসখলোজনই বসবলোস কজরন। তলোঁর গজবষণলো্ত্র Subalterns and Sovereigns: 
An Anthropological History of Bastar 1854-1996 (Oxford University Press, 1997) জিজরলোনলোজম প্রকলোজিত 
িজয়জে। এেলোড়লো, তলোর সলোম্প্রজতক সমজয়র প্রকলোজিত বই িজছে The Burning Forest: India's War in Bastar (Juggernaut 
Press, 2016)। জতজন এই বইজত, এ অঞ্চল অিলোন্ত িজয় ওঠলোর কলোরণ এবং তলো জকভলোজব রলোিননজতক িজক্ত র্লোরলোই চূড়লোন্তভলোজব  
জনয়জ্রেত িজছে, মলূত তলো আজললোক্লোত কজরজেন। এখলোজন জতজন আরও সংযকু্ত কজরজেন গয, ভলোরজতর সুজপ্রম গকলোজটপ বলোস্লোর জনজয় তলোর 
অজভজ্তলোর সলোরমমপ। মলূত এই অজভজ্তলোর আজললোজকই জতজন গদজখজয়জেন, গকমন কজর জবগত এক দিক ্ জর মলোনবলোজ্কলোর লঙ্ঘজনর 
অ্রলোজ্র ন্যলোয্ জবজিজতর িন্য সুজপ্রম গকলোজটপ চলজত রলোকলো আইজন প্রজরিয়লোর মলো্্জম চূড়লোন্তভলোজব একজট সলোংজব্লোজনক জনজদপি গ্জত 
তলোরলো সক্ম িজয়জেন। জতজন এবং তলোর সিকমপথীরলো ২০১১ সলোজলই এই ঐজতিলোজসক রলোয় ্লোন। তজব রলো্রে গসই আজদজির গতলোয়লোক্লো নলো 
কজরই তলোর স্রেলোসজবজরলো্থী কলোযপরিজমর নলোজম ইজতলো্জূবপ গনয়লো জবতজকপত ্দজক্জ্র ্নুরলোবজৃতি কজরই চজলজে। গসই ্জরজপ্রজক্জত 
বলোজনপং ফজরস্ট বইজট ভলোরত রলোজ্রের প্রলোজতষ্লোজনক ব্রপতলো, রলোজ্রের দলোয়মজুক্ত এবং িনগজণর স্বলোভলোজবক অবস্লোয় গফরলোর আকুজত জমজি গয 
গণতজ্রের জবকলোি ঘজটজে তলোর একজট সমলোজললোচনলোমলূক জচত্র উ্স্লো্জনর গচষ্টলো কজরজে।

ডযান-পন্যার উত্যানপণি্ট
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ভলোরতথীয় গণতজ্রে িজক্তিলোলথী মতলোমত গঠজনর সুজযলোগ 
রজয়জে। এই গক্জত্র গদজির রলোিনথীজতজবদ, মলূ্লো-
রলোর সংবলোদ্ত্র এবং অজভিলোত গশ্রজণর মতলোমত 
মখু্ ভূজমকলো ্লোলন কজর রলোজক। এই গশ্রজণ মজন 

কজর রলোজক গয, উ্জনজবজিলোতির সমলোিগুজললোর মজ্্ ভলোরত তলোর 
সলোবপিনথীন গভলোটলোজ্কলোজরর জভজতিজত গজড় ওঠলো গফডলোজরল সরকলোর 
ব্বস্লো, গসনলোবলোজিনথীর গবসলোমজরক িলোসজনর অ্থীনতলো এবং স্বলো্থীন 
জবচলোর জবভলোগ জনজয় গবপ করজত ্লোজর। তলোরলো এটলোও মজন কজরন গয, 
এই অিপন উদযলো্জনর মত জবষয়। 

 অ্র্জক্ আজ্লোলনকমপথীরলো মজন কজরন গয উতির্বূপ ভলোরজত   
কলোযপকর রলোকলো Armed Forces Special Powers Act 
(AFSPA)-এর মজতলো আইন, যলো গসনলোবলোজিনথীজক সজ্জির 
জভজতিজত গুজল চলোললোজনলোর ক্মতলো গদয়, তলো মলূত ভলোরত রলোজ্রের ঔ্-
জনজবজিক কলোঠলোজমলোর অজবজছেন্নতলোর উদলোিরণ মলোত্র। তলোরলো আরও 
মজন কজরন গয, ভলোরজতর গণত্রে িল শুভঙ্কজরর ফলোঁজক। আর গসই 
কলোরজণই এই রলোজ্রে জনয়জমত জবচলোর বজিভূপত িত্লোকলোণ্ড, জনরলো্তিলো 
গিফলোিজত মতুৃ্, মলোনুজষর জনজখলোঁি িজয় যলোওয়লো, এবং ক্মতলোসথীনজদর 
জবরুজধে সংখ্লোলঘ ু জিখ (জদলেথী, ১৯৮৪) এবং মসুজলম (গুিরলোট, 
২০০২) সম্প্রদলোয়জক লক্্ কজর সংগজঠত িত্লোকলোণ্ড চলোললোজনলোর মজতলো 
অজভজযলোগ ওজঠ। অন্যজদজক ভলোরতথীয় গণতজ্রের উ্র িওয়লো       
একলোজডজমক গজবষণলো, রলোিননজতক সংস্কজৃত ও দল, প্রলোজতষ্লোজনক 
কলোঠলোজমলো এবং িলোসকজদর 'উন্নয়নমলূক' দজৃষ্টভজঙ্গ জবজলেষজণ        
ম্্ম্নরলো অবলম্বন কজর রলোজক। The Burning Forest: 
India's War in Bastar গ্জনর গলখক     বলোম্নরথী চরম্নরলোর 
জবরুজধে সরকলোর ্জরচলোজলত স্রেলোসজবজরলো্থী অজভযলোজনর সলোজর 
ভলোরতথীয় গণতজ্রের সম্পকপ অনুসন্লোজনর গচষ্টলো কজরজেন।

   ভলোরজতর কমু্ জনস্ট ্লোজটপর (মলোওবলোদথী) মলোওবলোদথী গগজরললোজদর 
জবরুজধে ভলোরত সরকলোজরর জবতজকপত অজভযলোজনর এক দিক ্জূতপ 
িজত চলল। এরলো নকিলোল জিজসজবও ্জরজচত। নকিলোল আজ্লোল-
গনর প্রলোরজমক ্যপলোয় শুরু িজয়জেজললো ১৯৬০ এর দিজক। শুরুজতই 
এই আজ্লোলন নিৃংসভলোজব দমন করলো িয়। নকিলোল আজ্লোলন 
শুরুর জদজক গজবষকজদর দজৃষ্ট আকষপণ করজলও বতপমলোন কলোজল এই 
জবষজয় জবস্র গজবষণলোজনভপর গ্নর গনই। এর কলোরণ িজত ্লোজর গয 
এমন জবতজকপত ও সংরজক্ত জবষজয়র উ্র গজবষণলো কষ্টসলো্্। 
আবলোর এটলোও িজত ্লোজর গয, শুরুর জদজক এই আজ্লোলজন িহুজর 
ম্্জবতি গশ্রণথী ও েলোত্র সম্প্রদলোজয়র সমরপন রলোকজলও বতপমলোজন তলো 
মলূত আজদবলোসথী, তফজসজল উ্িলোজত, গ্লোমথীণ ও বন এললোকলোর 
তলোফজসজল সম্প্রদলোয়ভুক্ত মলোনুজষর আজ্লোলন। রলো্রে কলোঠলোজমলোজত 
যলোজদর প্রজতজনজ্ত্ব এজকবলোজরই গনই। আর গস কলোরজণই শু্মুলোত্র 
গসই এললোকলো ঘজুর আসলো সলোংবলোজদক এবং জনরলো্তিলো জনজয় কলোি 
করজে এমন জকেু প্রজতষ্লোজনর প্রজতজবদন গরজকই আজ্লোলনকলোরথী-
গদর জববরণ ্লোওয়লো যলোয়।  

  মলোওবলোদথীজদর আজ্লোলন জবজভন্ন রলোি্িজুড় েজড়জয় ্জড়জে। এর 
গকজন্দ রজয়জে বলোস্লোর। েজতিিগজড়র এই অঞ্চজলর আয়তন ৩৯,১১৪ 
জকজললোজমটলোর। এই এললোকলো িঙ্গললোকথীণপ, খজনি সমধৃে ও আজদবলোসথী 
অ্ু্ জষত এললোকলো। আজ্লোলজনর শুরুর জদজক প্রজতজবিথী রলোি্ অন্ধ্র 
প্রজদি গরজক মলোওবলোদথীরলো এই এললোকলোয় প্রজবি কজর। তলোজদর মলূ 
উজদেি্ জেল জবকল্প একজট আশ্রয় গজড় গতলোললো। তজব স্লোনথীয় 
িনগণ বহুজদন ্জর চজল আসলো জন্থীড়ন গরজক বলোঁচজত এজদর সলোজর 
জনজিজদর দলোজব জনজয় কলোি করজত রলোজক। এই অবস্লোয় ১৯৮০ 
সলোজলর ্র গরজকই মলোওবলোদথীরলো একজট সমলোন্তরলোল রলো্রে প্রজতষ্লো 
কজর। তলোরলো িজমর ্নুঃবণ্টন, সমবলোয় কলোজির িন্য দল ততজর করলো, 
জঠকলোদলোরজদর উ্র কর আজরলো্ ও আদলোয় করলো, প্রভৃজত কলোি 
করজত রলোজক। গ্লোমবলোসথীরলো মলোওবলোদথীজদর এই েলোয়লো রলো্রে জনমপলোজণর 

প্রজরিয়লোয় জনজিজদর সংস্কজৃত ও ঐজতহ্য িজুড় গদয়। তজব ২০০৫ 
সলোজল ভলোরজতর গকন্দথীয় ও রলোি্ সরকলোর গযৌরভলোজব 'সলোলওয়লো 
িদুুম' নলোজমর একজট নিরদলোজর কজমজট ও সংগঠন প্রজতষ্লো কজর 
এবং এজক নকিলোল সজিংসতলোর জবরুজধে িনগজণর আজ্লোলন বজল 
প্রচলোর করজত রলোজক। উজলেখ্ এই নলোজমর আক্জরক অরপ িল ্জর-
গিলো্ন মগৃয়লো। এই আজ্লোলন রলোজি্র জকেু জবজিষ সুজব্লোজভলোগথী 
গশ্রণথীর সমরপন ললোভ কজর। এরলো মলূত আজদবলোসথীজদর জবরুজধে বণপ-
বলোদথী দজৃষ্টভজঙ্গ গ্লোষণ করত। একই সলোজর উন্নয়জনর গ্লোগলোন জদজয় 
আজদবলোসথীজদর যলোরলো বলোস্তুচু্ত কজর মলোইজনং ইনডলোজ্রিজত কলোি করজত 
বলো্্ কজরজেজললো তলোরলোও এজত সমরপন গদয়। এই সংগঠজনর 
অজ্কলোংি গনতলোই জেল ভলোরতথীয় িনতলো ্লোজটপ ও কংজগ্স ্লোজটপর 
িজক্তিলোলথী সদস্জদর ক্লোজয়নট। এই রলোিননজতক গশ্রজণ মজন করত 
গয, ওই অঞ্চজলর খজনি সম্পদ উজতিলোলজন ও জবজনজয়লোজগর ্জর 
মলোওবলোদথীরলো সব গরজক বড় বলো্লো। 

  ২০০৫-২০০৭ সলোজলর মজ্্ এই সংগঠজনর গযলোধেলোরলো জনরলো্তিলো 
বলোজিনথীর সিলোয়তলোয় গ্লোজমর ্র গ্লোম জ্লোজলজয় গদয়, িস্ লটু কজর, 
গবলোজদ্শু ও অরপসম্পদ গিলোর কজর জনজয় যলোয়, ্ ষপণ ও গ্লোমবলোসথীজক 
িত্লোর মত কলোি করজত রলোজক। মলোওবলোদথীরলো তলোর িবলোজব জনরলো্তিলো-
বলোজিনথীর উ্র আরিমণ কজর। এই সময় প্রলোয় ৫০০০০ িলোিলোর 
গ্লোমবলোসথীজক গিলোর্বূপক ত্রলোণজিজবজর গযজত বলো্্ করলো িয়। সমলোন 
সংখ্ক মলোনুষ বজন িঙ্গজল ও প্রজতজবিথী রলোজি্ ্লোজলজয় যলোয়।     
গ্লোমবলোসথীজদর জবভক্ত কজর বলোস্তুচু্ত করলো িয়। যলো জেল তলোজদর 
িথীবজনর সব গরজক মলোনজসক ্থীড়লোদলোয়ক ঘটনলো। যজদও ২০০৭ 
সলোজলর ্জর, মলোনুষ ্থীজর ্থীজর বলোজড় গফরলো শুরু কজর তজব অবস্লো 
অরলোিকই গরজক যলোয়।  

   ২০০৫-২০১৬ সলোজলর মজ্্ েজতিিগড় রলোজি্র সরকলোজর জিজসজব 
গদখলো যলোয় গয, সংঘজষপ সলো্লোরণ মলোনুষ, গসনলোবলোজিনথী জমজল ২৪৬৮ 
িন জনিত িজয়জেন। প্রকৃত সংখ্লো এর গরজক অজনক গবজি। সব 
গরজক গবজি িতলোিজতর ঘটনলো ঘজট ২০০৫-০৭ এবং ২০০৯-১১ 
সলোজলর মজ্্। কলোরণ এই সময় সরকলোর "অ্লোজরিলোন জগ্ন িলোটপ " 
্জরচলোলনলো করজত রলোজক। এই অজভযলোজন গসনট্লোল আমপড ্জুলজির 
গনতজৃত্ব চলোলকজবিথীন জবমলোন, গিজলকটেলোর ও মলোইন জবধ্বংসথী ট্লোংক 
্লোঠলোজনলো িয়। এই সময় সরকলোর আত্মসম্পণকলোরথী মলোওবলোদথীজদর 
ব্বিলোর কজর গনতলোজদর জচজনজয় জদজত। এমনজক স্লোনথীয় যবুকজদর 
্জুলজি চলোকুজর গদয়লোর নলোম কজর কলোজি ললোগলোজনলো িয়। অজভযলোন 
গিজষ এই যবুকরলো আর তলোজদর গ্লোজম জফজর গযজত ্লোজর জন। তলোজদর 
গস্পিলোল ্জুলি বলোজিনথীর সদস্ কজর ্জুলি ক্লোজম্প রলোকলোর সুজযলোগ 
কজর গদয়লো িয়। যজদও তলোজদর জনয়জমত ্জুলিবলোজিনথী গরজক খলোজটলো 
কজর গদখলো িয়। 

   অজভযলোজনর সময় জনরলো্তিলোবলোজিনথীর জকেু কমপথী শু্মুলোত্র জনজিজদর 
্জদলোন্নজতর িন্য, উ্রওয়লোললোজদর খজুি করজত ও গমজডল বলোজগজয় 
জনজত খজুনর মজতলো কলোি করজত জর্্লো কজরজন। বলোজকরলো অসিলোয়ভলোজব 
এই সংঘলোজত িজড়জয় ্জড়। রলোিনথীজতজবদ ও ঊধ্বপতন কমপকতপলোরলো 
মলূত সব ্জক্র মলোনজবক জব্যপয় জনজয় উদলোসথীন গরজকজে। 

আিজকর জদজন ভলোরতবজষপর সব গরজক সলোমজরকলোজয়ত এললোকলো িল 
বলোস্লোর। এর প্রজত ্লোঁচ গরজক দি জকজললোজমটলোর ্র ্র জনরলো্তিলো 
ক্লোম্প ততজর করলো িজয়জে। এটলো স্বথীকৃত গয, গমৌজলক প্রজয়লোিন    
যরলো- স্বলোস্্ ও জিক্লো গসবলোর অভলোব, জন্থীড়ন জনযপলোতন সলো্লোরণ 
মলোনুষজক মলোওবলোদথীজদর সমরপন জদজত বলো্্ কজরজে। তলোর্রও 
সরকলোর এই প্রজয়লোিনথীয় জবষজয় নির নলো জদজয় উন্নয়ন বলোজিজটর 
অরপ কলোটেলোঁট কজর তলো সলোমজরক খলোজত ললোজগজয়জে। 

  স্রেলোসজবজরলো্থী অনন্য অজভযলোজনর আজললোজক বললো যলোয়, গয 

ডযান-পন্যার উত্যানপণি্ট
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অজভযলোনগুজললো এই গণতলোজ্রেক সরকলোজরর অ্থীজন ্ জরচলোজলত িজয়জে 
তলো জক সলোমজরক বলো ঔ্জনজবজিক আমজলর গরজক খবু একটলো জভন্ন 
জেল? এই গক্জত্র গণমলো্্ম, জবচলোরজবভলোগ ও রলোিননজতক দল কথী 
রকম কজর তলোজদর মতলোমত িলোজনজয়জেল, তলোও প্রজশ্নর জবষয়। যজদও 
সংসদথীয় রলোিনথীজতজত যধুে অপ্রলোসজঙ্গক তবওু ভলোরজতর মলূ ্লোরলোর 
প্র্লোন দুই রলোিননজতক দল যরলো- কংজগ্স ও জবজিজ্র প্রসলোজর 
ভূজমকলো গরজখজে। কলোঠলোজমলোগত জন্থীড়জনর জিকলোর িজয়ও ভলোরতথীয় 
কমু্ জনস্ট ্লোজটপ স্লোনথীয় ্যপলোজয় মতলোমত গঠজন গুরুত্ব্ণূপ ভূজমকলো 
গরজখজে। তজব িলোতথীয় িথীবজন এর প্রভলোব খবু সথীজমত। এই সব 
গক্জত্র িলোতথীয় মলোনবলোজ্কলোর কজমিজনর মত প্রজতষ্লোনগুজললো শু্ ু  
জনজলপতিই রলোজকজন, বরং কখজনলো কখজনলো আজ্লোষও কজরজে। 

  যজদও ভলোরতথীয় গণমলো্্ম স্বলো্থীন, তজব জমজডয়লো িলোউজির স্বলোরপ 
কজ্পলোজরট স্বলোরপ র্লোরলো জনয়জ্রেত িজয় রলোজক। আর গস কলোরজণই তলোরলো 
জনজদপষ্ট গজণ্ড অজতরিম কজর সরকলোরজক জবব্ত করজত চলোয় নলো। 
এেলোড়লো জবজদ্লোজির অঞ্চলগুজললো িহুজর গকন্দ গরজক দূজর যলো খবর 
সংগ্জির িন্য কষ্টসলো্্। আবলোর গণমলো্্জম আজদবলোসথী ও জনম্ন 
বজণপর মলোনুজষর গতমন গকলোন প্রজতজনজ্ গনই। প্রলোয় সবলোই এজট গ্িণ 
কজর জনজয়জে গয, স্রেলোস জবজরলো্থী অজভযলোজনর সময় মলোনবলোজ্কলোজরর 
লঙ্ঘন িলোতথীয় উজর্জগর কলোরণ নয়। প্রজতজদজনর অনন্য জবষজয়র    
প্রজতজবদজনর তুলনলোয় বলোস্লোর সম্পজকপত প্রজতজবদন এজকবলোজরই 
কম। অন্যজদজক সরকলোজরর মজ্্ িবলোবজদজিতলোর মজনলোভলোব গনই। 
আবলোর অরপননজতক ও রলোিননজতক সথীমলোবধেতলোর অ্থীজন ইংজরজি ও 
জিজ্ গণমলো্্জমর মজ্্ কলোঠলোজমলোগত ্লোরপক্ এই সংরিলোন্ত         
ঘটনলোগুজললোর সম্প্রচলোজর প্রভলোবক জিজসজব কলোি কজর। মলোনবলোজ্কলোর 
সংগঠনগুজললো রলো্রে ও সরকলোর উভয়্ক্ গরজক িওয়লো মলোনবলোজ্কলোর 
লঙ্ঘজনর ঘটনলো এবং আজ্লোজষর মলো্্জম বজ্ জবজনময় সংরিলোন্ত 
জরজ্লোটপ কজর রলোজক। িহুজর মলোনবলোজ্কলোর কমপথীজদর ইনটলোরজনট     
গনটওয়লোজকপর উ্র রিমব্পমলোন জনভপরতলো গ্লোউনড জরয়্লোজলজট      
সম্পজকপ তলোজদর অস্পষ্টতলোর অন্যতম কলোরণ। 

  েজতিিগজড় স্রেলোস জবজরলো্থী কজঠলোর আইন প্রণয়ন করলো িজয়জে। এই 
আইজনর আওতলোয় একিন সু্জরজচত ডলোক্তলোর ও একিন নলোগজরক 
স্বলো্থীনতলো আজ্লোলজনর কমপথী গগ্ফতলোর িজল ম্্জবতি মিজল উজর্গ 
গদখলো গদয়। যজদও তলোজদর মজুক্ত আজ্লোলজনর সলোজর সজিংসতলোর  
জিকলোর আজদবলোসথীজদর অজ্কলোজরর গকলোন গযলোগ জেল নলো। স্লোনথীয় 
আদলোলজতর কলোঠলোজমলোগত ব্রপতলোর কলোরজণ গিলখলোনলোয় গ্লোমবলোসথীজদর 
গভলোগলোজন্ত গবজড়জে। ভলোরতথীয় সুজপ্রম গকলোটপ এই সজিংসতলোর মলোত্রলো 
স্বথীকলোর কজর জনজয়জেন। জকনু্ত রলোয় গদয়লোর গক্জত্র অজবরলোম জবলম্ব 
আর রলোি্ সরকলোজরর রলোয় নলো মলোনলোর প্রবণতলো রলোয় কলোযপকজরর ্জর 
অন্যতম বলো্লো। গকলোজটপর আজদি মজত, ২০১১ সলোজল সলোলওয়লো 
িদুুজমর মত স্রেলোসথী সংগঠনগুজললোজক বন্ কজর গদয়লোর করলো বললো 
িয়। স্লোনথীয়জদর স্রেলোসজবজরলো্থী অজভযলোজন কলোজি নলো ললোগলোজনলোর     
জনজদপিনলো গদয়লো িয়। একই সলোজর মলোনবলোজ্কলোর লঙ্ঘজনর সকল 

অ্রলোজ্র জবচলোজরর কলোযপরিম শুরুর জনজদপিনলো গদয়লো িয়। জকনু্ত 
সরকলোর তলো আমজল গনয়জন, ভলোবখলোনলো এমন গযন আদলোলত এমন 
গকলোন আজদিই গদনজন। ২০১৪ সলোজল গমলোজদ সরকলোর ক্মতলো গ্ি-
গণর ্র জবজিজ্ সলোলওয়লো িদুুজমর মত সংগঠনগুজললোজক সজরিয় 
কজর তুজল। এত জকেুর ্জরও নলোগজরকরলো এখন জবশ্বলোস কজর গয, 
গণতলোজ্রেক ব্বস্লোর িন্য সংগ্লোম িরুজর এবং বতপমলোজনর গণতজ্রে 
জকেু িজলও আিলোর উ্লোদলোন অবজিষ্ট রজয়জে।  

সরলোসজর গযলোগলোজযলোজগর িন্য: 
নজ্নথী সু্র <nandinisundar@yahoo.com>

   

সলোলওয়লো  িদুুজমর জবরুজধে দথীঘপ ্র গিঁজট জগজয় গ্লোমবলোসথীজদর প্রজতবলোদ।  
েজব-অিলোনলো স্লোনথীয় জচত্রগ্লোিক।

ডযান-পন্যার উত্যানপণি্ট
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> তুবক্ট উগ্র সমগ্রতযািযাদ 
সযাংস্কৃবতক প্রশ্ন নয়, িরং একিযা নতুন ধযারযা?

>>

বিহযান তুগল, ক্লোজলজফলোজনপয়লো জবশ্বজবদ্লোলয়, বলোকপজল, যকু্তরলো্রে 

তুরজস্কর িলোসন ব্বস্লোয় ফ্লোজসবলোজদর উত্লোন গদজখ 
অজনক ্যপজবক্ক জবজস্মত িজয়জেন। এই জকেুজদন ্বূপ 
্যপন্ত এক সংঘলোত্ণূপ অঞ্চজল তুরস্ক জেল গণতজ্রের 
মজডল। তলোই জবজলেষকরলো এই ্জরবতপজনর কলোরণ জনজয়

                                                       মলোরলো ঘলোমলোজছেন। তলোরলো বতপমলোন রলো্রে্জত এরজদলোগলোজনর
ব্জক্তগত তবজিষ্ট্ ও তুজকপ সংস্কজৃতর ব্জতরিমথী স্বভলোবজকই         
অনুঘটক জিজসজব জবজবচনলো করজেন।

 তজব িলোসনজক্জত্র উদলোর্নরলোর এমন দুগপজত গণতলোজ্রেক ্জচিমলো 
গদিগুজললোর িন্য একজট সজঙ্কত িজত ্লোজর। এক সময় জবজবচনলো 
করলো িত, উদলোর গণত্রে মলোনবিলোজতর সব গরজক বড় অিপন।       
উদলোরনথীজতবলোদ, ্রৃক সম্পজতির মলোজলকলোনলো ও স্বলো্থীনতলোর ্লোরণলো 
এই অিপজনর গিষ জনদিপন, যলো বতপমলোজন নব্উদলোরনথীজতবলোদথী 
্লোরণলোর সলোজর িলোজত িলোত গরজখ অগ্সর িজছে। নব্উদলোরনথীজতবলোদথী-
রলো কল্লোণ রলোজ্রের ্লোরণলোর ্নুঃজবন্যলোস কজর গবসরকলোজরকরণ,     
ব্জক্তজক স্বয়ংসম্পণূপ িওয়লোর জমর ও ঋজণর সম্প্রসলোরণবলোজদ জবশ্বলোস 
কজর। গসই আজললোজক তুরজস্কর উদলোিরণ আমলোজদর গদখলোয় গয, 
উদলোরনথীজতকরণ ও গণত্রে একজট জনজদপষ্ট সময় ্জর িলোজত িলোত 
গরজখ অগ্সর িজত ্লোজর। এই প্রজরিয়লোর সলোফল্ অজনকটলোই রলোজ্রের 
দমনমলূক নথীজতর মলোত্রলো ও রলোিননজতক ক্মতলোর সম্পজকপর উ্র 
জনভপর কজর। তুরজস্কর সলোম্প্রজতক অজভজ্তলো বলোজক জবজশ্বর িন্য উদলো-
িরণ িজত ্লোজর। গকননলো এক সময় ্ুঁজিবলোদথী গদিগুজললো জবশ্বলোস 
করত গয, তলোজদর অজভজ্তলোর গচলোজখই অনুন্নত গদিগুজললো জনজিজদর 
ভজবষ্ৎ গদখজব। তজব ১৯৩০ সলোজলর ্জর এজস অজনজকই এই 
্লোরণলোর বলোইজর জভন্ন ্লোরণলোর করলো ভলোবজত রলোজকন। শু্মুলোত্র গসই 
সমজয়ই "ইউজরলোজ্য়রলো ঔ্জনজবজিক" িলোসজন "গদজিয়জদর" গয 

গভলোগলোজন্ত তলোর খলোজনকটলো ্লোরণলো জনজিজদর গদজি উ্লজধি করজত 
সক্ম িয়। এই যধুেকলোলথীন সমজয় গকন্দথীভূত ক্মতলো, ্রৃক সম্পজতি 
ও স্বলো্থীনতলোর ্লোরণলো ইজতিলোজসর এক সজন্ক্জণ এজস ্রস্পজরর 
সলোজর এক সমলোজললোচনলোমলূক জবতজকপ িজড়জয় ্জড়। প্রশ্ন উ্জস্ত 
িয়, ্নুরলোয় জক এই ্লোরণলোগুজললো এজক অ্জরর ধ্বংজস জলতি িজব?  

> একবি বম্্যা উদযার স্বগ্ট

  তুরস্ক ম্্প্রলোজচ্র সব গরজক গবজি ্মপজনজরজ্ক্ ও গণতলোজ্রেক 
গদি জিজসজব জবজবজচত িত। এই গদজির গণতলোজ্রেক কলোঠলোজমলো মলূত 
কলোমলোলবলোজদর ্্লোজকজির ও্র জভজতি কজর জবকজিত িজয়জেজললো। 
১৯৫০ সলোল গরজকই ডলোন্নরথী দলগুজললো রিমলোন্বজয় িলোতথীয়তলোবলোদথী 
্মপজনজরজ্ক্ কজ্পলোজরট মতলোদজিপর িলোসকজশ্রজণর উদলোরনথীজতকরণ 
প্রজরিয়লোয় ভূজমকলো রলোখজত রলোজক। এরই প্রজরিয়লো জিজসজব ২০০০ 
সলোজল এজস িলোজস্টস এনড গডজভল্জমনট ্লোজটপ সলো্লোরণ মলোনুজষর 
মজ্্ ডলোন্নরথী মতলোদিপজক আরও গবজি িনজপ্রয় কজর তুলজত 
ভূজমকলো রলোজখ। তলোরলো গদিজটর ইসললোজম ঐজতহ্য এবং জনজিজদর রক্-
ণিথীল নথীজতর সংজমশ্রণ ঘটলোজত সক্ম িয়। ১৯৭০ এর দিজক নব্-
উদলোরনথীজতর প্রসলোর স্পষ্ট িয়, তলো গদজির বজুধেবজৃতিক িগজত নতুন 
উদেথী্নলোর সজৃষ্ট কজর। তজব এই সলোফজল্র একজট অন্কলোর জদক 
জেল। ২০০০ সলোল নলোগলোদ তুরজস্কর উদলোরনথীজতকরণ মজডজলর গয 
বয়লোন ক্মতলোিথীলরলো উ্স্লো্ন কজরন তলোজত সমলোজির বজঞ্চত গশ্রজণর 
জদজক নির গদয়লো িয়জন। এই দজল জেজলন আললোজভ সম্প্রদলোয়, শ্রজমক 
গশ্রজণ, ্জরজবিজবদ, বলোম্নরথী ও মলোজঝ মলোজঝ কুজদপ সম্প্রদলোয়। 
্জচিমলো জবশ্ব ও তুজকপ উদলোর্নরথীরলো িলোজস্টস ্লোজটপর সলোম্প্রদলোজয়ক ও 
সলোংস্কজৃতক জবষয়সূচথীর সমলোজললোচনলো করজলও জন্থীড়জনর জবষয় 

আনকলোরলো ২০১৫ সলোজলর গ্থীজমে তুজকপ কতৃপ্ক্ ও 
কুজদপস্লোন ওয়লোকপলোসপ ্লোজটপ (PKK)- এর মজ্্    
কষ্টলোজিপত যধুেজবরজত ভঙ্গ কজর। যলো অজিপত িজয়জেল  
২০১৩ সলোজল। 

ডযান-পন্যার উত্যানপণি্ট
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এজড়জয় যলোন। ্লোজটপ মজন করত, তলোজদর আমজল গয অরপননজতক     
প্রবজৃধে সম্ভব িজয়জে ও এক সমজয়র প্রভলোবিলোলথী কলোমলোল্নরথী     
গসনলোবলোজিনথীজক গবসলোমজরক গনতজৃত্বর অ্থীজন রলোখজত সক্ম িজয়জে। 
এই সলোফজল্র সলোমলোন্য মলূ্ জেল জন্থীড়ন। জবজরলো্থী মিজলর আজললো-
চনলোয় ্জরজবজির জব্যপয়, শ্রজমক মতুৃ্, স্বল্প মিজুর, অরলোিনথীজত-
করণ, ইউজনয়জনর ও্র জন্থীড়ন চলোললোজনলো, িহুজর জনমপলোণ কলোযপরি-
গমর কলোরজণ মলোনুজষর বলোস্তুচু্জত গতমন গুরুত্ব জনজয় আজললোজচত 
িয়জন।  

িলোজস্টস ্লোজটপর প্ররম দুই গময়লোজদ করলো উদলোরনথীজতকরণ অজনজকর 
মজ্্ই গক্লোজভর সজৃষ্ট কজরজেজললো। তলোজদর প্রজতর্ন্দ্বথী সজৃষ্ট িয়। গসই 
কলোরজণই ২০১৩ সলোজলর গ্থীমেকলোজল ্ জরজবি আজ্লোলন তলোর স্লোনথীয় 
গজণ্ড গ্জরজয় একজত্রত আজ্লোলন জিজসজব আজবভপলোব ঘজট। এই 
আজ্লোলজন যখন নলোরথী অজ্কলোরকমপথী, আললোজভ সম্প্রদলোয়, ও ্মপজন-
গর্ক্বলোদথীরলো সমরপন গদয়, তখন তলো তুরজস্কর ইজতিলোজসর অন্যতম 
িহুজর আজ্লোলন জিজসজব আত্মপ্রকলোি কজর। এজট গগজি আজ্লোলন 
জিজসজবই ্ জরজচত। লক্ লক্ মলোনুষ এই আজ্লোলজন অংি জনজয়জেল 
তজব তলোরলো সকজলর িন্য একই রকম রলোিননজতক মঞ্চ ততজর করজত 
ব্রপ িয়। 

শ্রজমক ও কুজদপ গনতলোরলো প্রজতবলোদকমপথীজদর সথীজমত ্জরসজর সমরপন 
গদয়। অন্যজদজক বলোম্নরথীরলো এই আজ্লোলনজক একজট রলোিননজতক 
রূ্ জদজত আপ্রলোণ গচষ্টলো চলোললোয়। এই জতন িজক্ত আজ্লোলজনর সমজয় 
জনজিজদর জবভ্লোজন্ত ও অসলোমজরপ্র কলোরজণ ্ রবতপথী বেরগুজললোজত চর-
মভলোজব ক্জতগ্স্ িজয়জেজললো। ২০১৩ সলোল নলোগলোদ সরকলোজরর   রিম-
ব্পমলোন ইসললোজমকরণ ও তস্বরলোচলোরথী নথীজতর কলোরজণ উদলোরনথীজত্নরথী-
রলো গগজি আজ্লোলনজক সমরপন জদজয় তলোজক উদলোর্নরথী নথীজতজত 
্জরচলোলনলো করজত গচষ্টলো করজলও গতমন সফল িজত ্লোজরজন। অ্-
রজদজক গগজি আজ্লোলন তলোজদর প্রলোরজমক লক্্ অরপলোৎ গগজি ্লোকপ 
রক্লো করলোর দলোজব েলোড়লো অন্য গকলোন গিলোরলোজললো রলোিননজতক দলোজব উ্-
স্লো্ন করজত ্লোজরজন। 

> উদযারতযািযাদ র্ণক উগ্র সমগ্রতযািযাদ 

  আজ্লোলজনর ভঙু্গর অবস্লো রলোকলো সজ্বেও সরকলোর                                  
আজ্লোলনকমপথীজদর উ্র জন্থীড়নমলূক নথীজত গ্িণ কজর। এই 
গক্জত্র িলোসক দল চরম তস্বরলোচলোরথী মজনলোভলোজবর ্জরচয় গদয়। 
জবজরলো্থী কণ্ঠস্বরজক দজমজয় জদজত জনজিজদর িজক্তর প্রদিপন করজত 
রলোজক। এখন প্রশ্ন িল গকন এই রূ্লোন্তর ঘটজললো? কজ্পলোজরট        
প্রবণতলোর জব্রথীজত উদলোরনথীজতবলোদ সলোমলোজিক অজস্রতলো প্রিমজন 
উদলোরনথীজত গ্িণ কজর রলোজক। কলোঠলোজমলোগত জদক গরজক িজক্তিলোলথী 
দল মলোনুজষর স্বলো্থীনতলো কু্ণ্ন কজরই উজতিিনলো প্রিমজন কলোযপকর 
ভূজমকলো রলোখজত ্ লোজরন। অ্রজদজক দুবপল রলো্রে উদলোরনথীজতর গতলোয়লোক্লো 
নলো কজরই জন্থীড়নমলূক নথীজত গ্িণ কজর জভন্ন মত দমন করজত 
রলোজক। জকনু্ত িলোসক যখন িজক্তিলোলথী জবজরলো্থী্জক্র মজুখলোমজুখ িয়, 
তখন প্রজতবলোদ আজ্লোলন জনয়্রেজণ জন্থীড়নমলূক ্দজক্্ নলোও 
িজত ্লোজর। এই সব গক্জত্র অজভিলোত িলোসক গশ্রজণ ্লোল্লো ্দজক্্ 
জিজসজব জনজিজদর সমরপকজদর সংিজত প্রকলোজির িন্য ডলোক গদয়, যলো 
মলূত এক ্রজণর উগ্ সমগ্তলোবলোদ। এই ্জর এজলটরলো শু্মুলোত্র 
তলোজদর সমরপকজদর ্দজক্্ গনয়লোর িন্য আিবলোন িলোনলোয় নলো, বরং 
তলোজত সলোড়লো গদয়লোর িন্য নলোগজরক ও রলোিননজতক সমরপকজগলোষ্থী সদলো 
প্রস্তুত রলোজক। 

১৯৬০ গরজক ১৯৯০ সলোজলর মজ্্ বহুল প্রচলোজরত ইসললোজম সংিজত 
আজ্লোলজনর উ্র জভজতি কজর প্রজতজষ্ত িলোজস্টস ্লোজটপর মজ্্ 
এমন গনটওয়লোকপ রজয়জে। ২০১৩ সলোজলর ্জর জবজরলো্থীজদর ্ক্ 
গরজক আসলো রলোিননজতক হুমজক গমলোকলোজবললোয় তুরজস্কর িলোসকজশ্রজণ  

তলোর জিজরল সমগ্তলোবলোজদর অবস্লোন ্জরবতপন কজর উগ্ সমগ্তলো-
বলোদ গ্িণ কজর। এবং তলোরলো আললোজভ সম্প্রদলোয়, শ্রজমক গশ্রজণ, ্জর-
গবিজবদ ও বলোম্নরথীজদর ও্র জন্থীড়নমলূক নথীজত গ্িণ কজর। 

এমনজক ২০১৩ সলোজলর জদজক উদলোর ইসললোম্নরথী সম্প্রদলোয় যলোরলো 
এক সময় প্রিলোসন গরজক আললোজভ ও বলোম্নরথীজদর সজরজয় িলোসক 
গশ্রজণজক সিলোয়তলো কজরজেজললো, তলোরলোই দমননথীজতর জিকলোর িয়। আর 
এই বজিষ্লোজরর ম্্ জদজয়ই এই দল তলোজদর কলোজির ফল গভলোগ 
কজরজেল। 

আজগ গরজকই গুললোন গগলোষ্থী ও সরকলোজরর ইসললোম্নরথীজদর মজ্্ 
ক্মতলোর ভলোগলোভলোজগ জনজয় র্ন্দ্ব চলজেজললো। জকনু্ত তলো জনয়্রেজণর বলোইজর 
যলোয়জন ততজদন ্যপন্ত, যতজদন ইসরলোজয়জলর সলোজর এরজদলোগলোজনর 
সম্পজকপর অবনজত ঘটজত রলোজক। গুললোন আজমজরকলো ও ্ জচিমলো লজবর 
সলোজর গভথীর সম্পকপ রলোখলো একিন ্মপ গনতলো। তলোজক সজ্ি করলো 
িত এই কলোরজণ গয জতজন এরজদলোগলোজনর ইসরলোইল জবজরলো্থী নথীজতর 
সলোজর একমত জেজলন নলো বজল। অবস্লোর নলোটকথীয় ্জরবতপন ঘজট, 
যখন এরজদলোগলোন সমজরপত এক দলোতব্ সংস্লো গলোিলো অবজরলো্ ভলোঙ্গলোর 
গচষ্টলো কজর। এই ঘটনলোর গপ্রজক্জত গুজলন ওয়লোজিংটন গ্লোস্টজক 
গদয়লো এক সলোক্লোৎকলোজর মন্তব্ কজরন গয, এই ্দজক্্ ইসললোজমক 
নয়, কলোরণ তলো তব্ কতৃপ্জক্র জনজদপি অমলোন্য কজর। এর্রই 
িলোজস্টস ্লোজটপর মজ্্ এই ভলোঙ্গন ত্বরলোজন্বত িয়। এই সময় ক্মতলো-
িলোলথী গুললোনজবজরলো্থী ্ক্ দক্প্রিলোসক ও কমপথীর অভলোজব ক্মতলো 
সুসংিত করলোর িন্য গকৌিলগতভলোজব ্মপলোন্তলো ও গণিমলোজয়জতর 
উ্র জনভপরিথীল িজয় ্জড়।

তুরজস্কর উগ্ সমগ্তলোবলোজদর জদজক যলোত্রলোয় আঞ্চজলক অজস্রতলো নতুন 
মলোত্রলো গযলোগ কজর। আরব গণিলোগরণ তুরজস্কর এ যলোবৎ সুতি ইসললোজম 
গচতনলোর মজ্্ আিলোর িন্ম গদয়। ডলোন ও বলোম ঘরলোনলোর এক গেলোট 
দল েলোড়লো তুজকপ ইসললোম্নরথীরলো সবসময়ই অজটলোমলোন সলোম্লোজি্র   
্নুিপথীবজনর স্বপ্ন গদজখজে। এতজদন িলোজস্টস ্লোজটপর গনতলোরলো      
অরপননজতক ্জরবতপন ও রলোিননজতক স্বলোজরপ জনজিজদর উগ্্নরথী 
কণ্ঠস্বর জনয়্রেজণ গরজখজেন। জকনু্ত ২০১১ গরজক ২০১৩ সলোজলর 
মজ্্ দলজটর উচ্লোজভললোষ স্পষ্টভলোজবই প্রকলোজিত িয় এবং তলো      
জনয়্রেজণর বলোইজর চজল যলোয়। দজলর উদলোর্নরথী ও ্জচিম গঘঁষলো   
সমরপকরলো মজন কজরজেল, দলথীয় উচ্লোজভললোষজক একজট নরম্নরথী 
ক্মতলো ্ধেজতর মলো্্জম প্রলোজতষ্লোজনক রূ্ গদয়লো সম্ভব িজব। এই 
ভলোবনলোয় সলোজবক অ্লোকলোজডজমক ্রবতপথীকলোজল ্ররলো্রেম্রেথী ও  প্র্লো-
নম্রেথী ্ জদ দলোজয়ত্ব ্ লোলন করলো দলোভতুগল ুদুইজট মতবলোদ যরলো, প্রজত-
গবিথীর সজঙ্গ বনু্জত্বর প্রজতশ্রুজত ও গকৌিলগত গভথীরতলো নথীজত 
ভূজমকলো গরজখজেল। প্রলোরজমকভলোজব আরব গণিলোগরণ দলোভতুগলরু 
প্রজচষ্টলোজক নতুন মলোত্রলো গদয়, যজদও তলোজক ২০১৬ সলোল নলোগলোদ ক্মতলো 
গরজক অ্সলোরণ করলো িয়। গকন? কলোরণ জক এরজদলোগলোজনর ব্জক্ত-
ত্ব? তজব আসজল তলো নয়। 

সরকলোর যজদ আরব বসন্তজক ্ুঁজি কজর তলোজদর উচ্লোজভললোষ ্রূজণ 
সফল িত, তজব তলোজদর নরম্নরথী নথীজত ত্লোগ করলো িরুজর জেল নলো। 
অন্যলোন্য অজনক ্ুঁজিবলোদথী সরকলোজরর মত তুরজস্কর সরকলোর ও ব্ব-
সলোয়থী চরি জবজদজি বলোিলোজর জনজিজদর ব্বসলো সম্প্রসলোরজণর গচষ্টলো 
করজত রলোজক। তজব শ্রজমক অসজন্তলোষ রলোিননজতক অজস্রতলোর গপ্রজক্-
গত জসজরয়লো ও জলজবয়লোজত গিৃযধুে, জমিজরর রলোিনথীজতজত সলোমজরক 
িস্জক্্, প্রভৃজত আরব বলোিলোজর তুজকপ ব্বসলোয়থীজদর ব্বসলো কজঠন 
কজর গতলোজল। এই ভূ-রলোিননজতক ও আরপসলোমলোজিক ্জরবতপন জবশ্ব-
বলোিলোজর ম্লো তুজকপ বলোজণজি্ক সম্প্রসলোরণবলোদজক বলো্লোগ্স্ 
কজরজেজললো। 

এজত কজর সরকলোজরর িলোজত নগদ অজরপর ্জরমলোণ কজম আজস। যলোর 
>>
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প্রভলোব ্জর ইসললোজম ব্বসলোয়থী গশ্রজণর ও্র এবং িহুজর দজরদ্জদর 
িন্য করলো কল্লোণ বলোজিজটর উ্র। সম্পজদর সরবলোরজির কমজত ও 
অরপননজতক সঙ্কজটর কলোরজণ িলোসক গশ্রজণ তলোর ্মপথীয় ্জরচয়জক 
সলোমজন জনজয় আজস। 

জসজরয়লোজত আসলোদ সরকলোজরর ্তন ঘটলোজনলোর িন্য তুজকপ সরকলোজরর 
গিৃথীত অরপননজতক ্দজক্জ্র ব্রপতলো ব্বসলোবলোন্ব একজট ইসললোজম 
সরকলোজরর স্জল কট্টর্নরথীজদর একজট সুজন্ন রলো্রে প্রজতষ্লোর ্র খজুল 
গদয়। 

তুজকপ সরকলোজরর ভুল জিজসজবর কলোরজণ আইএস-এর িন্ম িয় এবং 
শুরুর জদজক তলো কুজদপজদর জবরুজধে একজট িজক্ত জিজসজব কলোি 
করজলও বলোস্জব তলো তুরজস্কর িলোজন্তর প্রজত হুমজক িজয় দলোঁড়লোয় এবং 
দজক্ণ ্জচিম তুরজস্কর ্যপটন জিজল্পর ব্বসলো প্রলোয় বন্ই কজর 
গদয়। উ্রনু্ত আসলোদ জবজরলো্থী জিিলোজদ িজক্তর সলোজর ম্্প্রলোজচ্র 
একমলোত্র ইসললোজম গণতজ্রের আঁতলোত ্জচিমলো ্জৃরবথীর ইসললোম ও 
গণত্রে সম্পজকপত বয়লোজনর সত্তলো জিজসজব ্জর গনয়লো িয়, অরপলোৎ 
ইসললোম ও গণত্রে এক সলোজর চলজত ্লোজর নলো। 

এই ্জরবতপনগুজললোর একজট তবজশ্বক প্রভলোব রজয়জে। তুরজস্কর      
িটকলোজরতলোয় জসজরয়লো ধ্বংস িজয় গগজে। এর ফজল ইউজরলোজ্র জদজক 
অজভবলোসথীজদর গ্লোত শুরু িজয়জে এবং জর্তথীয় জবশ্বযজুধের ্জর এই 
ইসু্জক গকন্দ কজর ইউজরলো্ মিলোজদজি কট্টর্নরথী ্মপলোন্জদর ঐক্ 
সম্ভব িজয়জে। িজঙ্গ ইসললোমবলোজদর ভয় গরজক খলোজনকটলো িজলও উৎ-
সলোজিত িজয় ইউজরলোজ্র কট্টর ডলোন্নরথীজদর উত্লোন তুরস্কজক স্পষ্ট 
বলোতপলো গদয় গয, তলোর ইউজরলোজ্য় ইউজনয়ন এ ্ণূপ সদস্্দ প্রলোজতির 
সম্ভলোবনলো এজকবলোজরই গনই। ২০০৬ সলোজলই এই আিংকলো স্পষ্ট 
িজয়জেল, জকনু্ত ২০১০ সলোল ্যপন্ত িলোসক গশ্রজণ জনজিজদর এজিনডলো 
্নুঃ্জরবতপন কজরজন এবং উদলোরনথীজতকরজণর প্রজরিয়লো ত্বরলোজন্বত 
কজরজন। আর একলোরজণই আরবরলো যখন তলোজদর স্বলো্থীনতলো সঙ্কজট 
ঘমু গরজক উঠজললো, তখন তুরজস্কর ইসললোম্নরথীজদর ইউজরলোজ্র 
অংি িওয়লোর দথীঘপজদজনর স্বজপ্ন ভলোটলো ্ড়জললো। 

> বকভযাণি তুবক্টর অবভজ্তযার পনুরযাি কৃবতি ঘিণত পযাণর

  যজদও তুরজস্কর জনিস্ব জকেু তবজিষ্ট্ আজে তজব তুরজস্কর মত 
কলোঠলোজমলো যলো উদলোরনথীজতবলোদজক গললো গচজ্ ্রজত ্লোজর, তলোর উত্লোন 
জবজশ্বর গয গকলোন স্লোজনই ঘটজত ্লোজর। জবজিষত, যখন আঞ্চজলক, 
িলোতথীয় ও তবজশ্বক প্রজরিয়লোগত জমরজ্রিয়লো ঘজট। সব গরজক উজর্জগর 
জদক িল, জবশ্বব্্থী মসুজলম গদিগুজললোজত উগ্্নরলোর জবকলোি   
্জচিজমর সরকলোরগুজললোজক গযমন সংরক্ণবলোদথী িজত উৎসলোজিত 

কজরজে, গতমজন গসই সব গদিগুজললোজত ইসললোম জবজর্ষথী               
মজনলোভলোজবর উত্লোজন ভূজমকলো গরজখজে। এই ্রজনর চরিলোকলোর     
আবজতপর তবজশ্বক কলোঠলোজমলোগত জভজতি রজয়জে। 

আ্জুনকলোজলর ইজতিলোজস উদলোরনথীজতকরজণর দুই প্র্লোন চরি তবজশ্বক 
্যপলোজয় মখু রবুজড় ্জড়জে। জবশ্বব্্থী জবজভদ গযমন স্লোনথীয় গতমজন 
তবজশ্বকও বজট। ১৯২০ সলোল ্রবতপথী সমজয় যখন মলোজকপন ও         
ইউজরলোজ্য় রলো্রেগুজললো ধ্রু্দথী উদলোরনথীজতকরজণর ্জরবজতপ এজম্বজডড 
উদলোরনথীজতকরজণর নথীজত গ্িণ করজললো, গসই সমসলোমজয়ক সমজয় 
প্রলোজচ্ দমনমলূক সমগ্তলোবলোদথী গনতজৃত্বর উত্লোন ঘটজললো। জবশ্বব্লো্থী 
সলোমলোজিক সক্মতলো বজৃধে ও সংরক্ণবলোদথী নথীজতর কলোরজণ এজম্বজডড 
উদলোরনথীজতবলোদ ধ্বংজসর সম্ভলোবনলো গদখলো জদল। যতক্ণ বজুধেিথীবথী, 
রলোিনথীজতজবদ, এবং আজ্লোলনকমপথীরলো জমজল জবশ্বব্্থী গকলোন জবকল্প  
ব্বস্লো জনমপলোজণ সফল নলো িজবন, ততক্ণ আগলোমথী বেরগুজললোজত গণ-
সমলোজবিজভজতিক সমগ্তলোবলোদথী িলোসন কলোঠলোজমলোর উত্লোন ঘটজতই 
রলোকজব, এমনজক তলো ্জচিজমও িজত ্লোজর। এই গক্জত্র তুরজস্কর 
অজভজ্তলো আমলোজদর সকজলর িন্য সতকপবলোতপলো। একজট ব্রপ জবপ্লব 
আর ভয়লোবি িলোসন কলোঠলোজমলোর উত্লোজন সিলোয়তলো কজর। বতপমলোন    
গপ্রজক্জত যজদ নতুন গকলোন গগজি, অকু্লোই, জনজিজদর সজঠক 
এজিনডলো  জনজয় রলোিননজতক সংগঠজন রূ্লোন্তজরত িজত নলো ্লোজর, 
তজব ভজবষ্জত আমলোজদর সকলজকই গখসলোরত জদজত িজব। 

সরলোসজর গযলোগলোজযলোজগর িন্য: 
জচিলোন তুগল <ctugal@berkeley.edu>

২০১৬ সলোজলর ১৬ িলুলোই এরজদলোগলোজনর িলোজত তুজকপর 
ব্রপ সলোমজরক অভু্ত্লোন কতৃপত্ববলোদজক আজরলো গিলোরদলোর 
কজরজে। 
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>>

> লবুলজণমর সমযাবতি  
ও ব্যাবজণলর প্রযাসযাদ ষড়য্রে
রুই ব্যাগযা, সলোও ্লোওজললো জবশ্বজবদ্লোলয়, ব্লোজিল ও ISA -এর  শ্রজমক আজ্লোলন জবষয়ক (RC44) গজবষণলো কজমজটর সদস্

সলো্লোরণত ব্লোজিজলর বতপমলোন 
রলোিননজতক ও অরপননজতক 
সংকট সংরিলোন্ত জবজলেষণগু-
গললো সরকলোজরর অরপননজতক 

নথীজতর "ত্রুজটগুজললো" জনজদপি কজর। এগুজললো 
্বূপবতপথী ক্মতলোসথীন লইুি ইনলোজসও ললুলো দলো 
গরজক ওয়লোকপলোরস ্লোজটপর (জ্জট) রলো্রে্জত  
জদলমলো গরৌজসফ জসলভলো গরজক উদূ্ত। এটলো 
সত্ গয, জনঃসজ্জি গফডলোজরল নথীজতর  
জসধেলোন্ত ব্লোজিজলয় ্নুঃবণ্টজনর সংকজটর 
সজঙ্গ সংজলেষ্ট জবজভন্ন প্রভলোবকগুজললোর ও্র  
িস্জক্্ কজর। রলোিননজতকভলোজব জনয়্রে-
গণর ও্র এ দজৃষ্টজনজক্্ এই িজটলতলোজক 
হ্লোস নলো কজর বতপমলোন সমস্লোজক আরও 
প্রকট কজর গতলোজল। এই ব্লোখ্লোগুজললো ললুলোর 
সমজয় (২০০২-২০১০) সংঘজটত গশ্রজণ 
কলোঠলোজমলোর ্জরবতপন এবং আন্তিপলোজতক 
অরপননজতক সংকজটর প্রভলোবজক  অজনজচিত 
কজর গতলোজল।  প্রকৃত্জক্, এই জবজলেষণগু-
গললো রলোিননজতকভলোজব জনয়্রেণ ও অরপননজত-
কভলোজব ্ুঁজি গযলোগলোজনর মজ্্ সম্পকপ 
ব্লোখ্লো করলো এবং এ গরজক সষৃ্ট গশ্রজণ 
সংঘলোত প্রিজমত করজতই গকবল ব্রপ নয়, 

বরং এটলো কথীভলোজব চরম্নরথীজত ্জরণত 
কজর, তলো ব্লোখ্লো করজতও ব্রপ।

    > ্মপঘট চরি

   কমপময় ্জৃরবথীজত অ্স্ন ও ঊধ্বপতন 
গশ্রজণর মজ্্ কতৃপত্ব্রলোয়ণ সম্পজকপর 
অবসলোন ্মপঘজটর মলো্্জম ঘজট রলোজক। 
ইনটলোর-ইউজনয়ন জড্লোটপজমনট অব 
স্ট্লোজটজস্টক্স এবং গসলোজিওইজকলোনজমক  
স্টলোজডজির (এসএজিজডআইইইএসই) 
্রিলোইক ট্্লোজকং জসজস্টজমর সবপজিষ তর্ 
অনুযলোয়থী ব্লোজিজলয় শ্রজমকরলো ২০১৩ সলোজল 
ঐজতিলোজসকভলোজব একজট নজিরজবিথীন ্মপ-
ঘজটর সূচনলো কজর। এজত গদখলো যলোয়, ২০৫০ 
জট ্মপঘট সংঘজটত িয়- ্বূপবতপথী বেজরর 
তুলনলোয় ১৩৪% বজৃধে ঘজট। এজট একজট 
সমজয়র সলোক্থী। তলোর্র গদিজটজত ্মপঘট 
অজনকলোংজি কজম আজস। গত দুই দিজক 
গট্ড ইউজনয়নগুজললোর আজ্লোলন সজরিয়  
রলোিননজতক দলগুজললোর একজট অংি 
জিজসজব গবগবলোন িজয় ওজঠ। কজয়কজট 
রলোি্লোনথী িিজর ব্লোংক কমপচলোরথীজদর ্মপঘট 

একজট সলো্লোরণ ঘটনলোয় ্জরণত িজয়জে। 
জিক্ক, সরকলোজর কমপকতপলো, জস্টলশ্রজমক, 
জনমপলোণশ্রজমক, বলোস ও গট্নচলোলক এবং ভলোড়লো 
সংগ্িকলোরথীরলোও ২০১৩ গরজক ২০১৫ 
সলোজলর মজ্্ তলোজদর ইউজনয়নগুজললোজক 
সুদঢ়ৃ কজর। একইভলোজব ২০১২ সলোল গরজক 
গবসরকলোজর খলোজতর কমপচলোরথীজদর মজ্্ও 
্মপঘট করলোর প্রবণতলো লক্্ করলো যলোয়।

২০১৩ সলোজল গবসরকলোজর খলোজত প্রলোয় ৫৪% 
্মপঘট িয়। এখলোজন একটলো উজলেখজযলোগ্ 
জবষয় িল গসবলো গক্জত্র চলোকজরর ্লোমলোকলোয় 
অদক্ বলো অ্পদক্ শ্রজমক রজয়জে। এজদর 
অজনজক বলোড়জত কলোি কজরন এবং স্বল্প 
মিজুর ্লোন। তলোজদর অস্লোয়থী একজট কলোজির 
চুজক্ত রলোজক। অজ্কলোংি গক্জত্রই গসগুজললো 
িয় প্রচজলত শ্রম অজ্কলোর জববজিপত। এেলোড়লো 
ব্লোংক কমপচলোরথী, ্যপটনজিজল্পর শ্রজমক, 
্জরষ্লোরকরণ, ব্জক্তগত স্বলোস্্, জনরলো্তিলো, 
জিক্লো ও গযলোগলোজযলোজগ আটজট িলোতথীয় ্যপলো-
গয়র ্মপঘট, ্জরবিন শ্রজমকজদর ্মপঘজটর 
মত জবজিষভলোজব সজরিয় িজয় উজঠজেল। 

সলো্লোরণত, কমপচলোরথীজদর গশ্রজণ অনুসলোজর 
সংঘজভজতিক কলোযপরিম গবজড়জে। এগুজললোজক 
প্ররলোগতভলোজব মজন করলো িজয় রলোজক, শ্রম 
জববলোজদর গকন্দজবন্দু। এমনজক সরকলোজর 
খলোজত যলোরলো গ্ৌরকমপথী রজয়জেন, যলোরলো 
সরকলোজর প্রিলোসজনর কমপথী জিজসজব অস্লোয়থী, 
এ সকল নগর কমপথীজদর মজ্্ ্মপঘট 
গবজড়জে। সজবপলো্জর, সংঘজভজতিক আজ্লো-
লজন গবসরকলোজর ও সরকলোজর উভয় গক্জত্র 
্মপঘট "গকন্দ গরজক প্রলোজন্ত" েজড়জয় 
্জড়জে। ফজল িহুজর জেন্নমলূজদর 
আনলোজগলোনলো গবজড়জে। 

্মপঘজটর ঘটনলোপ্রবলোজির প্রসলোরতলো অনুসলোজর, 
সম্ভবত সলোম্প্রজতক রলোিননজতক সংকজটর 
এজটই সবজচজয় অবমলূ্লোজয়ত ব্লোখ্লো। 
এরকম করলোর িজন্য িলোসক গশ্রজণর গকলোন 
ইউজনয়নজভজতিক আমললোত্রে প্রজয়লোিন 
গনই। তলোেলোড়লো এজট এর জনজির কমপথীব ৃ্ জক 
জনয়্রেণ করজত অসমরপ বজল প্রমলোণ কজরজে। 
এই দজৃষ্টজকলোণ গরজক, একমলোত্র জবশ্বস্ 
িলোসক গশ্রজণ শ্রজমজকর অজ্কলোর িরণ করলোর 
মলো্্জম সলোমলোজিক তবষম্ বজৃধে কজর। 

ব্লোজিজল সংসদথীয় ষড়যজ্রের কলোরজণ জনম্নকক্ রলো্রে্জত গরৌজসজফর অজভসংিজন গভলোট গদন। 
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একই সজঙ্গ ্ুঁজিবলোদথীজদর একথীভূতকরণ-
গক ্নুস্লো্ন কজর। 

ব্লোজিজলর সলোবলটলোনপ গশ্রজণর বতপমলোন ্মপঘ-
গটর ঘটনলোপ্রবলোজির ফজল ভলোজগ্র ্জরবতপন 
ঘজট। এর ম্্ জদজয় সলোবলটলোনপ গশ্রজণর 
অজনজচিত িথীবনযলো্জনর মজুখলোমজুখ িওয়লোর 
ঘটনলো লজুলস্লো প্রকজল্পর সথীমলোবধেতলো ও    
র্্রপকতলোর স্বরূ্ উজন্মলোচন কজর। এই     
প্রকজল্পর মলো্্জম অসঙ্গজত গবলোঝলো ও একই 
সজঙ্গ গত গতর বেজর জ্জটর একছেত্র 
আজ্্জত্র গময়লোদজক জবজলেষণ করলো যলোয়।

> একচ্ছত্র আবধপণত্ ক্ষয় 

   গশ্রজণ সংঘলোত জনয়্রেজণর একজট ্নরলো। 
এই ্নরলো জিজসজব লজুলিম একজট আজ্্-
ত্বলোদথী সলোমলোজিক সম্পকপ জিজসজব দুইজট 
জভন্ন জকনু্ত ্জর্রূক জিজসজব একজট ঐক্-
মত সজৃষ্ট কজর। এই ঐক্মত্ একজট গদজি 
এক দিজকর অজ্ক সময় ্ জর তুলনলোমলূক 
সলোমলোজিক িলোজন্ত প্রজতষ্লো কজরজে। ব্লোজিজলর 
সলোবলটলোনপ গশ্রজণগুজললো গট্ড ইউজনয়নজভজতিক  
আমললোতলোজ্রেকতলোর মলো্্জম সরকলোজরর এই 
প্রকজল্প একজট ্জরলোক্ সম্মজতজ্লো্ন 
কজরজে। এজট একজট সমজয় অরপননজতক  
প্রবজৃধের িজন্য মলোঝলোজর ্রজনর জকনু্ত শ্রজমক-
গদর িজন্য কলোযপকর গরয়লোজতর সুজযলোগ ততজর 
কজরজে।

বলসলো ফ্লোজমজলয়লো প্রকজল্পর আওতলো জঠক 
গ্লোমথীণ নয়, এরকম ্জরজবজির জনম্নতর 
সবপিলোরলো গশ্রজণ (্জরবলোজরর িজন্য অরপ 
তিজবল) ললোভবলোন িজয়জে। তলোরলো িতদলোজর-
দ্্ গরজক উজঠ দলোঁজড়জয় দলোজরজদ্্র সথীমলোয় 
(Official Poverty Line) এজস 
গ্ৌঁজেজে। িহুজর জেন্নমলূজদর জনম্ন মদু্লো-
স্থীজতর িলোর অজতরিম কজর নু্নতম 
মিজুরর বজৃধে ঘজটজে। গসই সজঙ্গ সুসংবধে 
শ্রজমর বলোিলোর এবং কমপজক্ত্র সজৃষ্ট িজয়জে। 
এর ফজল ইউজনয়জনর অন্তভুপক্ত শ্রজমজকরলো 
গতজি শ্রম বলোিলোর গরজক সুফল ললোভ কজর। 
আজয়র নতুন বজৃধে ঘজট এবং সলোমজষ্টক    
কলোরবলোরথীজত মনুলোফলো ললোভ কজর।১

২০১৪ সলোজলর রলো্রে্জত জনবপলোচন ্যপন্ত, 
জ্জট ্নুবপনটনমলূক নথীজত, আনুষ্লোজনকভলো-
গব চলোকজর সজৃষ্ট/কমপসংস্লোন সজৃষ্ট এবং ঋণ 
গদওয়লোর গক্জত্র সলো্লোরজণর প্রজবি, জিজরল-
ভলোজব জবজকন্দথীকরজণর মলো্্জম িলোতথীয় 
আজয়র বণ্টজণর নথীজত গ্িণ কজরজে। এজক্-
গত্র একজট গদি গযখলোজন ব্লো্ক ্জরমলোজণ 
সলোমলোজিক অসমতলো বলো তবষম্ জবদ্মলোন, 
গসখলোজন সলোবলটলোনপ গশ্রজণর ঐক্মত ্জর 
রলোখজত রলোিনথীজতজত লজুলস্লোর জনয়্রেজণ এই 
গেলোট ্দজক্্ই গুরুত্ব্ণূপ।  

একই সমজয়, জ্জট সরকলোর রলোজ্রের মজ্্ 
গট্ড ইউজনয়জনর আমললো, সলোমলোজিক 
আজ্লোলজনর গনতবৃ ৃ্  ও বজুধেিথীজবতলোয় 
জনজয়লোজিত ম্্জবজতির স্বলোরপ রক্লো এবং রলো-
গ্রের মজ্্ লজুলিমজক সংগজঠত রূ্জরখলোয় 
বলোস্বলোয়ন করজত সজরিয় ঐজক্র জভজতি 
গজড় তুলজত সমরপ িজয়জে। িলোিলোর িলোিলোর 
ইউজনয়জনর সদস্ সংসজদর উ্জদষ্টলোমলূক 
কলোযপরিজম, ম্রেণলোলজয়র অবস্লোনগুজললোজত ও 
রলোজ্রের গকলোম্পলোজনগুজললোজত জনজয়লোজিত 
গরজকজে। জকেু গট্ড ইউজনয়জনর আমললো 
বিৃৎ গ্নিন তিজবজলর গবলোজডপ গকৌিলগত 
অবস্লোজনর রূ্ জনজয়জে। রলো্রে এজটজকই 
জবজনজয়লোগ তিজবজল ্জরণত কজরজে।  
জ্জট-র সদস্ ও সমরপকরলো জতনজট িলোতথীয় 
ব্লোংক: দ্ ন্যলোিনলোল গডজভল্জমনট ব্লোংক 
(জবএনজডইএস), দ্ ব্লোংক অব ব্লোজিল ও 
কলোইক্সলো ইজকলোজনলোজমকলো গফডলোজরজল জতনজট 
ব্লোবস্লো্নলোমলূক দলোজয়জত্ব রজয়জে। 

তলোই লজুলস্লোর এ একথীভূতবলোদ 
(Unionism)  বজুিপলোয়লো রলোজ্রের িজন্য 
একজট সজরিয় প্রিলোসনই নয়,  একই সলোজর 
গদজি প্রত্ক্ভলোজব ্ুঁজি জবজনজয়লোজগর 
গক্জত্র ভূজমকলো্লোলনকলোরথীও বজট। এই    
রলোিননজতক-প্রিলোসজনক ক্মতলো মলূ্জনর 
ব্জক্তগত মলোজলকলোনলোর সজঙ্গ সংজলেষ্ট নয়। 
এজক্জত্র রলোিনথীজতজক জনয়্রেণ করলোর ও্র 
গট্ড ইউজনয়ন আমললোতলোজ্রেকতলোর সুজব্লো-
গভলোগথী সলোমলোজিক অবস্লোন জনভপরিথীল।  এই 
জনয়্রেণজক বিলোয় রলোখজত ও ্নুরুৎ্লোদন 
করজত ইজতিলোজস স্লোন ্লোওয়লো তমত্রথীজদর 
স্বলোরপ জিজসজব আমললোতলোজ্রেকতলোর ম্্ম 
্যপলোয় ও বজুধেিথীজবতলোয় জনজয়লোজিত ম্্জবতি 
এবং ঐজতিলোজসক িত্রুরলো-তবরথী আমললোতলো-
জ্রেক  স্রগুজললোজত এবং জক কজ্পলোজরট্লোরথী 
স্বলোরপ জভজতিক ্মপথীয় দলগুজললোজক রলোজ্রে অব-
ি্ই স্লোন জদজত িজব।  

জ্জট সরকলোর ব্লোজিজলয় জনবপলোচনথী প্রজরিয়লোয় 
(Electoral Game) এই অগণতলোজ্রেক 
জনয়মজক গ্িণ করলোর ্র ২০১৪ সলোজলর 
মজ্্ ললুলো সরকলোর সংসদথীয় সমরপন আদলোয় 
কজর। এ প্রয়লোজসর ম্্ জদজয় এই গকৌিল 
আরও িজটল িজয় ওজঠ। লজুলস্লোর আজ্্-
ত্ গণ মলোনুজষর কলোে গরজক ্জরলোক্ সমরপন 
এবং সংঘ ও সলোমলোজিক আজ্লোলজনর গনত-ৃ
বজৃ্র কলোে গরজক প্রত্ক্ সমরপন আদলোয় 
করজত উজলেখজযলোগ্ সলোফল্ ললোভ কজরজেল। 

> লবুলজণমর স্ববিণরযাবধতযা 

   ২০০৩ গরজক ২০১৪ ্যপন্ত অরপননজতক 
প্রবজৃধের সজঙ্গ সজঙ্গ সলোমলোজিক জবজরলো্গুজললো 
স্পষ্ট িজয় উজঠজে। বতপমলোন সংকটও এর 
গরজক সজৃষ্ট িজয়জেল। আনুষ্লোজনক মিজুরর 
উজলেখজযলোগ্ বজৃধে ঘটলো সজ্বেও, প্রলোয় ৯৪% 

চলোকজর জ্জটর প্ররম ক্মতলোয় আসলোর ্র 
বড়জিলোড় মলোজসক মিজুর ১.৫ িলোজর (প্রজত 
মলোজস প্রলোয় ২৫০ ইউএস ডললোর) বলো এর 
কজম গদওয়লো িজয়জে।  ২০১৪ সলোজলর মজ্্ 
অরপনথীজতজত খলোজনকটলো অচল অবস্লো সজৃষ্ট 
িয়। এজক্জত্র নতুন চলোকজরর প্রলোয় ৯৭.৫% 
এই গশ্রজণজত জেল। এজদর অজ্কলোংিই জেল 
নলোরথী, তরুণ ও কৃষ্ণলোঙ্গ। এজট প্রচজলত অজরপ 
শ্রজমকজদর কম ্লোজরশ্রজমক জদজয় তবষম্ 
করলো িয়, এর ম্্ জদজয়ই এজট জটজক 
রলোজক।

গসই সলোজর বেজরর ্র বের কলোজির গক্জত্র 
অজনকগুজললো দুঘপটনলো ও মতুৃ্ এবং চলোকজর 
গরজক েলোঁটলোইজয়র ঘটনলো গবজড়জে। এই 
দুইজট লক্ণই স্পষ্টভলোজব কলোজির গক্জত্র 
গুণগত অবনজতজক জনজদপি কজর। ২০১৪ 
সলোজল জদলমলো গরৌজসজফর জর্তথীয় সরকলোর 
ক্মতলোয় আসলোর ্র একজট দুরুি অরপনন-
জতক সংকট ম্লোর জদজক ্লোজবত কজর। এ 
ম্লো গরজকই শ্রজমকরলো ্মপঘট করলোর 
মলো্্জম তলোজদর সংগঠনজক গিলোরলোজললো 
কজরন। 

তরলোজ্ এটলোর মলো্্জম অজনজচিত অবস্লো 
সজৃষ্ট িয়। ২০১৪ সলোজলর রলো্রে্জত জনবপলোচ-
গনর জর্তথীয় দফলোয় জেন্নমলূ সবপিলোরলো গশ্রজণর 
সমরপন জদলমলো গরৌজসজফর িয় জনজচিত 
কজর। জকনু্ত এই সমরপন অনুমলোন কজর গয, 
জ্জট সরকলোর আনুষ্লোজনক (যজদও স্বল্পগুজণ 
ও সলোমলোন্য ্জরমলোজণ) গবকলোরত্ব হ্লোস কজর। 
তজব গফডলোজরল ব্জয় এজকর ্র এক  চলো্ 
সজৃষ্ট িওয়লোজত িহুজর জেন্নমলূ এবং সংগজঠত 
শ্রজমক গশ্রজণ উভয় গশ্রজণর গক্জত্র গবকলোর-
গত্বর বজৃধে ঘজট। সবপজিষ গজবষণলো অনুযলোয়থী, 
গত ১২ মলোজস ব্লোজিজলর গবকলোরজত্বর িলোর 
৭.৯% গরজক ১০.২%-এ গবজড়জে। 

অন্যজদজক লক্্ করলো যলোয়, প্ররলোগত ম্্জব-
তি ডলোন্নরথী অরপননজতক এজিনডলো ও রলোি-
নথীজতর জদজক অগ্্র িজছে। এজদর মজ্্ 
যলোরলো জ্জট ও প্র্লোন গট্ড ইউজনয়ন গফডলো-
গরিন জসইউজট-র সজঙ্গ সুসম্পকপ রলোজখন, 
তলোরলোও আজেন। কম্জক্ ২০০৫ সলোল 
্যপন্ত গভলোট ললোজভর িজন্য ঘষু প্রদলোজনর গক-
গলঙ্কলোজর ঘজটজে। এটলো "গমনসলোললোও" 
জিজসজব ্ জরজচত। এ ঘটনলোর কলোরণ অনুমলোন 
করলো কজঠন নয়। গযখলোজন উতিতি শ্রম বলোিলোজর 
গসবলোর মজূল্র বজৃধে ঘজট, গসখলোজন স্লোনথীয় 
শ্রজমকজদর কমপসংস্লোজনর সুজযলোগ সজৃষ্টর ম্্ 
জদজয় অগ্গজত কমপিথীবথীজদর (Maid) 
িজন্য উচ্ গবতন জনজচিত কজর। িনসলো্লো-
রজণর গভলোজগর বজৃধে ব্লোজিজলর দজরদ্ গিৃস্লো-
জলর িজন্য উচ্ মিজুরর সজঙ্গ সম্পজকপত। 
এটলো ্জূবপ প্ররলোগত ম্্জবজতির অজ্কলোজর 
জেল। ্রবতপথী সময় এটলো শ্রজমকজদর 
অজ্কলোর জিজসজব জনজচিত িয়, গযমন- িজ্ং 
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মল এবং এয়লোরজ্লোটপ।

্জরজিজষ, শ্রজমকজদর সন্তলোনজদর িজন্য  
জনম্নমলোজনর জবশ্বজবদ্লোলয়গুজললোর বজ্পত িনূ্য 
কমপস্লোজন, ্জূবপ গযগুজললো ম্্জবজতির 
অজ্কলোর জেল, গসগুজললোজত ব্লো্ক চলোকজরর 
প্রজতজযলোজগতলো বজৃধে গ্জয়জে। "গ্জট্লোললোও"-
গকজলংকলোজরর সজঙ্গ রলোজ্রের গতল গকলোম্পলোজন 
গ্জত্রলোবলোজসর  ্ চিলোদলোঘলোত ও মলোজন লনডলোজরং 
সকজলর সলোমজন আসজল ম্্জবজতির অস-
গন্তলোষ প্রজতবলোজদর মলো্্জম েজড়জয় ্জড়। 
ফজল তলো প্রজতজরিয়লোিথীল রলোিননজতক অ্লো-
গিনডলো জিজসজব সকজলর সলোমজন আজস।

কংজগ্জস গরৌজসফ সরকলোজরর সমরপন কজম 
গগজল গয জ্লন্ত সংকট দিৃ্মলোন িজয় ওজঠ, 
তলো গদজির সলোমলোজিক কলোঠলোজমলোজত গপ্রলোজরত। 
এজটই অরপননজতকভলোজব ম্লোভলোব সজৃষ্ট 
কজর।  অস্লোয়থী চলোকজর সজৃষ্ট এবং আয় বণ্ট-
নজক েজড়জয় গদওয়লোর ও্র জনভপর কজর গয, 
ব্লোজিজলর উন্নয়ন মজডল বতপমলোজন কজ্পলো-
গরট ললোভজক জনচিয়তলো জদজত সক্ম িজছে 
নলো। এখন এককভলোজব জনম্নজশ্রজণই এই 
গক্জত্র সকলজক দজৃষ্ট আকষপণ করজে।

> প্রযাসযাদ ষড়য্রে

   একজট গিলোচনথীয় আন্তিপলোজতক সংকজটর 
সম্মখুথীন িজয়, ব্লোজিজলয় ব্বসলোজয়র প্র্লোন 
প্রজতজনজ্রলো িজয় ওজঠ গবসরকলোজর ব্লোংজকর। 
এই ব্লোংকগুজললো গফডলোজরল সরকলোরজক 
ম্লোবস্লো িলোজর রলোখজত দলোজব িলোনলোয়। একজট 
সময় ্জর গয নথীজতগুজললো বড় গকলোম্পলোজনগু-
গললোর অরপননজতক কমপক্মতলোজক হ্লোস করলোর 
িজন্য দলোয়থী, গসগুজললোই গবকলোরত্ব বজৃধে এবং 
বতপমলোন ্মপঘট চজরির  ্দজক্্ জিজসজব 
নলোনলো রকম অিনজপ্রয় সংস্কলোর অ্জরিলোযপ 
কজর গতলোজল। গযমন- সলোমলোজিক জনরলো্তিলোর 
ঘলোটজতজত ও শ্রম অজ্কলোর িরজণ ।   

এই প্রকল্পজট বতপমলোন জ্জট সরকলোজরর 
অ্সলোরজণর বড় কলোরণ। জদলমলোর জর্তথীয় 
ম্লোজনডজটর শুরুজত আজরপক সমন্বয় করলো 
িয়। জতজন রলোিননজতক প্রচলোরণলোর মলো্্জম 
চলোকজরজত বিলোল, সলোমলোজিক গপ্রলোগ্লোম ও শ্রম 
অজ্কলোরগুজললো রক্লোর গক্জত্র প্রজতশ্রুজত   
জদজয়জেজলন। এই ম্লোজনডজটর মলো্্জম ৫ 
গকলোজট ৩০ লক্ গভলোটলোজরর আকলোঙ্ক্লোর সজঙ্গ 
জবশ্বলোসঘলোতকতলো করলো িয়। ফলশ্রুজতজত 
জর্তথীয় গরৌজসফ সরকলোজরর গললোকজবমখুতলো 
ততজর িয়। ্রবতপথী সমজয় সলোমজিক গশ্রজণর 
অসলোম্ হ্লোস করজত ম্্জবজতির অসজন্তলোষ/
গললোকজবমখুতলোজক ঢলোল জিজসজব ব্বিলোর 
করলো িয়। এজক্জত্র গফডলোজরল ্জুলজির 
"অ্লোজরিন ললোভলো িলোজটলো"-র মলো্্জম গ্-
গট্লোবলোস দুনপথীজতর ্জরকল্পনলোয় জ্জট রলোি-
নথীজতজবদজদর জবজিষভলোজব আজললোক্লোত 

করলোর জসধেলোন্ত গ্িণ করজল ব্লোজিজলয়রলো  
সরকলোজরর ্তজনর দলোজব গঘলোষণলোয় রলোি্র 
গবজে গনয়।  

২০১৪ সলোজল এই সংিজতজক ত্বরলোজন্বত 
করজত ্রলোজিত রলোিননজতক দলগুজললো এ 
অজভসংিনজক আরও দঢ়ৃ কজর। ্লোজটপ অব 
ব্লোজিজলয় গসলোি্লোল গডজমলোজরিজস 
(জ্জসজডজব) ও ব্লোজিজলয়লোন গডজমলোজরিজটক 
মভুজমনট ্লোজটপ (জ্এমজডজব)-এর মজ্্ 
সমজঝলোতলো রলোিননজতক ইিজতিলোর "আ জব্ি 
টু দ্ জফউচলোর" গকন্দলোজভমখুজক তথীব্তর 
কজর। যলো িনগজণর জিক্লো, স্বলোস্্ ও সমলোি-
গসবলোমলূক কমপকলোজনডর রলো্রেথীয় দলোয়ভলোর 
জনজচিত কজর। 

গুরুত্ব্ণূপভলোজব রক্ণিথীল রলোিননজতক 
দলগুজললো ব্লোজিজলর সরকলোরজক ক্মতলোচু্ত 
করলোর কলোরণ জিজসজব গদখলো যলোয়, গরৌজসফ 
গয িনজপ্রয় গক্ত্রগুজললো ততজর কজরজে, 
গসগুজললোর িন্য নয়। জতজন আসজল উজদ্লো-
ক্তলোজদর িজন্য সলোমজগ্ক আজরপক সমন্বয় 
করজত সমরপ িনজন। তলোই এর িজন্য 
সংজব্লোন ্জরবতপন, সলোমলোজিক জনরলো্তিলোর 
সংস্কলোর সলো্ন এবং শ্রজমকজদর জনরলো্তিলো 
প্রত্লোিলোর করলোর ব্বস্লো জনজত িজয়জে। 
যজদও অন্য জদজক, গট্ড ইউজনয়নগুজললো 
জ্জটর র্লোরলো জনয়জ্রেত। এ সলোমজগ্ক ব্লো্লোর-
জটই একজট ঐজতিলোজসক ্মপঘট চজরি আব-
জতপত িজয়জেল।

তরলোজ্ ব্লোজিল এমন একজট অচললোবস্লোয় 
এজস দলোঁজড়জয়জে গয, কংজগ্স কতৃপক গিৃথীত 
একজট অনব্ সরকলোজরর উজদ্লোজগর ষড়য-
্রেজটর গিলোরলোজললো জবজরলোজ্তলো কজরও         

িনসলো্লোরণ গঠকলোজত ্লোজরজন। এজটই 
একজট অভূত্বূপ সলোমলোজিক সংগ্লোমজক 
অ্জরিলোযপ কজর গতলোজল। 

সরলোসজর গযলোগলোজযলোজগর িন্য:
রুই ব্লোগলো <ruy.braga@uol.com.br>

১ গত দি বেজর ব্লোজিজলর সলোবলটলোনপ গশ্রজণর এই জতন উ্লোদলোজনর 
ও্র গদখনু: André Singer, Os sentidos do lulismo: refor-
ma gradual e pacto conservador (São Paulo, Compan-
hia das Le-tras, 2012); Ruy Braga, A política do precari-
ado: do populismo à hegemonia lulista (São Paulo: 
Boitempo, 2012); and Roberto Véras de Oliveira, Maria 
Aparecida Bridi and Marcos Ferraz, O sindicalismo na 
Era Lula: paradoxos, perspectivas e olhares (Belo Hori-
zonte, Fino Traço, 2014).

ওয়লোকপলোসপ ্লোজটপর গনতলো সলোজবক রলো্রে্জত ললুলো ও অজভসংজিত রলো্রে্জত গরৌজসফ যলোরলো গতর বের ্জর ব্লোজিল 
িলোসন কজরজেন।  

ডযান-পন্যার উত্যানপণি্ট
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গরলোডলজফলো এলবলোটপ, কজনজসট ও বজুয়্ আয়লোসপ জবশ্বজবদ্লোলয় এবং ISA-এর শ্রম আজ্লোলন জবষয়ক (RC44) গজবষণলো 
কজমজটর সদস্ 

ও আণজ্টবনিনযায় নি্উদযারনীবতিযাণদর প্রত্যািত্টন  

২০১৫ সলোজলর ২২ গি নজভম্বর আজিপনটলোইনরলো মলোউজরজসও 
মলোসরলোইজক প্রজত্জক্র গচজয় প্রলোয় জতন িতলোংজির গবজি 
গভলোট জদজয় ২০১৫-২০১৯ সলোজলর িন্য রলো্রে্জত জিজসজব 
জনবপলোজচত কজরজেল। মলোসরলোইজয়র কলোজে গ্জরলোজনস্লো প্রলোরপথী 

ড্লোজনজয়ল জসওজলর ্রলোিয় দথীঘপ জকরচজনজরস্লো দিজকর ২০০৩-
২০১৫ ্তনজক জনজদপি কজর। অরপব্বস্লো ও সথীজমত সম্পজদর ্নু-
বপনটজন রলোষ্টথীয় িস্জক্্ বজৃধে করলোর একজট ্যপলোয়কলোল ্জর, দুনপথীজত-
জবজরলো্থী জচন্তলো জনজয় আসলো একিন গকন্দথীয়-ডলোন্নরথী প্রলোরপথী এখন 
আজিপজনটনলো গনততৃ্ব গদয়।    

   এই জবিজয়র ব্লোখ্লোর িন্য িহুজর ম্্জবতি গশ্রজণর িনবলোন্বতলো 
জবজরলো্থী সমলোজবতকরণ  ও আজিপজনটনলোর  অচল অরপব্বস্লোর উ্র 
গবজি মনজযলোগ গদওয়লো িজয়জে। জকনু্ত ্রলোিজয়র গযজকলোন ্রজনর 
ব্লোখ্লোর িন্য জিল্পকলোরখলোনলোর শ্রজমকজদর ্জরবতপনিথীল রলোিনথীজতর 
আজললোচনলো অন্তভুপক্ত করলোও িরুজর। প্রগজতিথীল সম্পজদর বনটন ও 
শ্রজমক গশ্রজণর চলমলোন ভলোঙজনর স্বজবজরলো্থী সজম্মলজনর মজ্্ই      
জকরচজনজরস্লো িলোমলোনলোর সংকজটর বথীি জনজিত। জকরচনলোরজস্র সলোজর 
তমত্রথীর মলো্্জম আজিপজনটনলোর দথীঘপজদজনর গট্ড ইউজনয়ন জভজতিক   
প্রিলোসজনক ব্বস্লো একজট খজনডত জিল্পকলোরখলোনলো জভজতিক নলোগজরক-
তলো জবজনমপলোজণ সিলোয়তলো কজরজেল। অন্যজদজক বলোম্লোরলোর তণৃমলূ ইউ-
জনয়নগুজললো অ্জরবজতপত অসমতলোর জবরুজধে প্রজতজরলো্ গজড় 
তুজলজেল। অচল অরপব্বস্লোর কলোরজণ যখন সরকলোজরর সথীজমত ্নু-
বপনটন কমপসূচথী বন্ িজয় যলোয় তখন সলোমলোজিক জবভলোিন জনবপলোচজনর 
্রলোিজয় সিলোয়তলো কজর যলোজক রুই ব্লোগলো "আিংকলোিনক প্রভলোব" 
বজল আখ্লোজয়ত কজরজেন। আসন্ন ঝুঁজক্ণূপ নব্উদলোরনথীজতবলোজদর 

দজক্ণ গ্লোন বজুয়্ আয়লোজসপ অবজস্ত জিল্প 
কলোরখলোনলোর শ্রজমকজদর কলোি গরজক অব্লোিজত 
প্রদলোজনর জবরুজধে শ্রজমকজদর প্রজতবলোদ।
েজব-গসবলোজস্য়লোন জলনলোজরলোি 

প্রজত প্রজতজরলো্ গজড় তুলজত গসই তণৃমলূ ইউজনয়নজক অন্তভুপক্ত 
করজত িজব যলোরলো জকরচজনজরস্লো সরকলোজরর সময় অরপননজতক 
সংিজয়র জবরুজধে লড়লোই কজরজেল। 

  জর্তথীয় সি্লোজব্র গিজষর জদজক, সলোরলো জবশ্ব যখন ২০০৮ সলোজলর 
অরপননজতক ম্লো কলোজটয় উঠজত শুরু কজরজে জঠক  তখন আজিপজনট-
নলোর জভন্ন ্রজনর ্নুিপন্ম ললোভ কজর: এক নতুন "জসজনডক্লোজলিজমলো 
গদ গবইি" (তণৃমজূলর গণতলোজ্রেক ঐক্বলোদ) আজ্লোলন শ্রজমজকর 
সজজিবনথী িজক্তর ্নুরুধেলোর কজর, যলো আজিপজনটনলোর ২০০১-২০০২ 
সলোজলর অরপননজতক ম্লোর দি বের ্ র গদিজটর সবজচজয় িজক্তিলো-
লথী গট্ড ইউজনয়ন আজ্লোলন সমলোজতির বলোতপলো গদয়। উদলোিলোরণস্বরু্, 
উতির গ্লোন বজুয়্ আয়লোজসপর দলোজরদ্্থীজড়ত অঞ্চজল যলো লস জতজললোস 
নলোজম ্জরজচত, অজ্বলোসথীরলো উন্নত আবলোসন ও কলোঠলোজমলোর দলোজবজত 
ভূজম অজ্গ্িণ শুরু কজর এবং জনকটবতপথী নদথীগুজললো দূষণ গযন বন্ 
করলো িয় গস জবষজয় গকলোম্পলোনথীগুজললোর উ্র চলো্ প্রজয়লোগ কজর। 
কলোরণ জিল্পলোঞ্চজল বসবলোস করলো সজ্বেও এখলোনকলোর অজ্কলোংি 
বলোজস্লো গবকলোর এবং "অনলোনুষ্লোজনক অরপননজতক" কমপকলোজণ্ড িজড়ত।  
   
   জবস্ময়করভলোজব, ২০১০ সলোজল লস জতজললোজসর আজ্লোলন আজি-
্লোজির গট্ড ইউজনয়নগুজললোর কলোজে গরজক গিলোরলোজললো সমরপন 
গ্জয়জেল যলোর অজ্কলোংি সদস্ই এই অঞ্চজলর আনুষ্লোজনক জিল্প 
প্রজতষ্লোনগুজললোজত কমপরত। শ্রজমকজদর ্নুরুজ্থীজবতকরজণর অংি 
জিজসজব উতির গ্লোন বজুয়্ আয়লোজসপর অজ্কলোংি জিল্প কলোরখলোনলোগু-
গললোজত তণৃমলূ গণতলোজ্রেক ইউজনয়নগুজললোর র্লোরলো সজরিয় কলোযপরিম 
্জরচলোজলত িজয়জেল। জকনু্ত তলোর্রও অজ্কলোংি িলোতথীয় ইউজনয়ন 

> শ্রবমক রযাজনীবত 
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রক্ণিথীল আমললো গনতলোজদর র্লোরলো ্জরচলোজলত িজয়জেল যলোজদর সলোজর 
২০০৩ সলোজল ক্মতলোয় রলোকলো জকরচজনজরস্লো সরকলোজরর সংজযলোগ 
রজয়জে। সলো্লোরণত, এই আমললোতলোজ্রেক ইউজনয়নগুজললো একজট তবষ-
ম্মলূক গকৌিল অবলম্বন কজরজেল যলোরলো িহুজর গরথীবজদর িথীবন-
যলো্জনর সংগ্লোজমর প্রজত খবু কমই সিমজমপতলো প্রকলোি কজর এবং 
জনজয়লোগকতপলোজদর কজঠন িজতপ ও কম মলোইজনজত নলোিকু শ্রজমক      
জনজয়লোগদলোন গমজন গনয়। গযখলোজন মলূ শ্রজমকরলো তলোজদর গচজয় গবজি 
মলোইজন গ্জয়জেল।

   জকনু্ত জবংি িতলোব্থীর গিজষর জদজক শুরু িওয়লো তণৃমজূলর শ্রজমক 
আজ্লোলন গসজদক গরজক জভন্ন জেল। বলোম্নরথী ইউজনয়নগুজললো জনরলো-
্তিলোিথীন ও জনরলো্দ শ্রজমকজদর অজনরলো্দ চুজক্ত ও সকজলর িন্য 
সমলোন অজ্কলোর জনচিয়তলোর িন্য তলোজদর সংগজঠত করলোর প্রজচষ্টলো   
চলোজলজয়জেল। 

   শ্রজমকজদর জনজয় এই আকজস্মক আগ্জির কলোরণ কথী জেল? আ্লো-
তদজৃষ্টজত, নব্উদলোরতলোর ্রবতপথীকলোজলর রলোিননজতক অরপনথীজত 
অস্বলোভলোজবকভলোজব জবভলোজিত জিল্পকলোরখলোনলোমখুথী নলোগজরক ততজর 
কজরজে। যলোজদর মদদ জদজয়জেল আমললোতলোজ্রেক ইউজনয়নগুজললো। 
২০০০-২০০১ সলোজলর জবরলোট আজরপক ও সলোমলোজিক সংকজটর ্র, 
প্র্লোন প্র্লোন রতিলোজন ্ণ্সমজূির মলূ্ বলোড়লোর সলোজর সলোজর আজিপজনট-
নলোর অরপননজতক প্রবজৃধেও বলোড়জত শুরু কজরজেল। দ্রুত প্রবজৃধের 
কলোরজণ গ্জরলোজনস্লো সরকলোর কৃজষ রতিলোজনর উ্র কর বলোড়লোজত 
গ্জরজেল, আভ্ন্তরথীণ বলোিলোর সম্প্রসলোরজণর মলো্্জম নতুন কমপসং-
স্লোন সজৃষ্ট কজরজেল এবং জক শ্রজমক ইউজনয়ন প্রজতষ্লোর িন্য সলোমজষ্টক 
সমজঝলোতলোমলুক চুজক্তগুজললোজকও সমরপন জদজত গ্জরজেল। 

   িনজসবলোমলূক খলোজত ভতুপজক বজৃধে ও নতুন সলোমলোজিক নথীজত আক-
জস্মকভলোজব গবকলোরত্ব দূর ও প্রকৃজত মিজুর বজৃধে কজর যলোর সুফল 
িতদজরদ্জদর কলোজে গ্ৌঁেলোয়। ফলশ্রুজতজত সলো্লোরণ মলোনুজষর মজ্্ও 
গভলোজগর প্রবণতলো গবজড় যলোয়। গ্িলোগত কলোঠলোজমলোনুসলোজর, অরপননজতক 
প্রবজৃধের এই ্রনজট সমগ্ শ্রমিজক্তজত গবতনভুক্ত  জিল্পকলোরখলোনলোর 
শ্রজমকজদর আজ্জক্ক গুরুতব বলোজড়জয় গদয়। 

   তবুও ্নুবপনটন নথীজতর জনিস্ব জকেু সথীমলোবধেতলো জেল। বিৃৎ 
িলোতথীয় ও বহুিলোজতক গকলোম্পলোজনগুজললো মুনলোফলোর িলোর বজৃধে করলোর 
ফজল অরপনথীজতর সম্প্রসলোরজণর সলোজর সলোজর ্ ুঁজি ও  রিমব্পমলোনিলোজর 
একথীভূত িজয়জেল। অন্যজদজক, শ্রজমকরলো অজ্ক অনলোনুষ্লোজনক শ্রম 
এবং কমপসংস্লোন সংকজটর সম্মখুথীন িয়। ল্লোজটন আজমজরকলো ও 
ক্লোরবথীয় অঞ্চজলর আরপসলোমলোজিক অবস্লো সংরিলোন্ত তর্লোনু্যলোয়থী  
(http://sedlac.econo.unlp.edu.ar) ২০১০ সলোল ্যপন্ত 
আজিপজনটনলোর কমপক্ম শ্রম িজক্তর গমলোট ৪৫.৫ িতলোংি অনলোনুষ্লোজন-
কভলোজব জনজয়লোগ গ্জয়জে। যজদও এক দিক ্জূবপর অরপননজতক 
সংকজটর গরজক জকেুটলো উতিরণ িজয়জে জকনু্ত জনম্ন আজয়র ্জরবলো-
গরর িন্য বড় ্রজনর কমপসংস্লোন ও আজয়র অজনচিয়তলো এখনও 
রজয়জে। 

  ২০১০ সলোজলও জরিজস্টনলো জকরচনলোজরর সরকলোর শ্রজমক গশ্রজণর 
চলমলোন জবভলোিজনর সলোজর স্বল্প ্জরসজর সম্পদ ্নূবপনটন সমন্নজয়র 
মলো্্জম নব্উদলোরনথীজতর সংকট গরজক উতিরজণর ্র খুঁজিজেজলন। 
জকনু্ত অল্প কজয়কবেজরর মজ্্ই আজিপজনটনলোর অরপনথীজতজত তবজশ্বক 
অরপননজতক ম্লোর প্রভলোব ্ড়লো শুরু কজর। জবশ্বব্লো্থী ্জণ্র দলোম 
কজম যলোওয়লোয় সথীজমত ্নূবপনটন প্রকল্পগুজললো জটজকজয় রলোখজতও সর-
কলোরজক জিমজিম গখজত িয়। ২০১১ সলোজল গ্জরলোজনস্লোর রলোিননজতক 

এজলটরলো আমললোতলোজ্রেক ইউজনয়নগুজললোর একলোংজির গিলোট ্জরত্লোগ 
কজর এবং গিনলোজরল কনজফডলোজরিন অফ গলবলোর (জসজিজট)-এর 
িলোতথীয় গসজরিটলোজরর রলোিননজতক উচ্লোজবললোসথীতলোজক অসমরপন 
িলোনলোয়। এক দিক ্জূবপর গয সংকজটর ম্্ জদজয় অরপননজতক ও 
রলোিননজতক গিলোজটর সূচনলো িজয়জেল গস গিলোজট গিষজমি র্ন্দ্ব শুরু 
িজয়জেল।

  ২০১৪ সলোজলর মজ্্ আজিপজনটনলোর মদু্লো 'গ্জসলোর' অবমলূ্লোয়ন ও 
মদু্লোস্থীজতর চলো্ আিংকলোিনকভলোজব দজরদ্তলো বজৃধে এবং প্রকৃত 
মিজুর হ্লোস কজরজেল। সরকলোজরর একছেত্র আজ্্ত্ হ্লোস ্লোওয়লোর 
কলোরজণ গ্জরলোজনস্লো প্রলোরপথী ড্লোজনজয়ল জসওজল ২০১৫ সলোজলর গপ্রজস-
গডজ্য়লোল জনবপলোচজন ডলোন-্নরথী প্রলোরপথী মলোউজরজসও মলোসরলোইজয়র কলোজে 
্রলোজিত িয়। 

   তলোজদর প্ররম েয় মলোজসর সময়কলোল গরজক এটলোই প্রতথীয়মলোন িয় 
গয, আজিপজনটনলোয় নব্উদলোরনথীজতজক ্নুরলোয়  বলোস্বলোয়ন করজতই 
মলোসরলোই গিলোর প্রজচষ্টলো চলোজলজয়জে। সরকলোর জবজভন্ন বলোিলোরমখুথী 
সংস্কলোর আজরলো্ করলোর ্ লোিলো্লোজি সরকলোরথী সংস্লোগুজললো গরজক েলোঁটলোই 
কজর এবং জবদু্ৎ ও ্লোজন সরবলোরিসি গুরুত্ব্ণূপ িনজসবলোমলূক 
খলোজত ভতুপজক কজমজয় গদয়। গ্জসলোর অবমলূ্লোয়ন িওয়লোর কলোরজণ 
সলো্রণ গভলোগ্জণ্র িন্য সব্রজনর মিজুর মদু্লোজস্জতর সজঙ্গ খলো্ 
খলোওয়লোজত ্লোজরজন। ফজল (২০১৪ সলোজলর মত) দজরদ্তলোর িলোর 
আিংকলোিনকিলোজর বজৃধে  ্লোয়। নতুন নতুন শ্রজমক স্বলোরপজবজরলো্থী 
আইন ্লোি করলোর ্লোিলো্লোজি সরকলোর কৃজষ ও খজনি রতিলোজনর উ্র 
কর কজমজয় গদয়। ২৯ গি এজপ্রল েলোঁটলোইজয়র জবরুজধে িলোতথীয়ভলোজব 
প্রজতবলোদ িয় জকনু্ত এর্র িলোতথীয়ভলোজব আর গকলোন কমপসূজচ গদখলো 
যলোয়জন। সরকলোজরর স্পষ্ট শ্রজমক স্বলোরপজবজরলো্থী উজদ্লোজগর ্রও 
িলোতথীয় শ্রজমক গনতলোরলো তলোজদর ইউজনয়জনর প্রলোজতষ্লোজনক ক্মতলো 
জটজকজয় রলোখজত গবজি উজর্গ্ন এবং শ্রজমকজদর শ্রম অজ্কলোর রক্লোর 
গচজয় জনজিজদর উ্র দুনপথীজতর িলোজস্ মওকুজফর প্রজচষ্টলোয় ব্স্। 

   তণৃমলূ ইউজনয়নগুজললোর সজবমলোত্র শুরু িওয়লো আজ্লোলজনর 
্জরণজত কথী িজব যলোরলো জকরজচজনজরস্লোর িলোসনলোমজল অনলোনুষ্লোজনক-
তলোও জনরলো্তিলোিথীনতলোর সম্মখুথীন িজয়জেল।  এটলো জক সম্ভব গয অদূর 
ভজবষজত শ্রজমক গশ্রজণর একজট বিৃৎ অংি অনলোনুষ্লোজনক ও অস্লোয়থী 
শ্রজমকজদর সলোজর ভ্লোতজৃত্বর গকৌিলজক সমরপন করজব? এজট এখনই 
বললো জঠক িজব নলো জকনু্ত আমরলো সলোম্প্রজতক অতথীত গরজক সলোিলোয্ 
জনজত ্লোজর। জবংি িতলোব্থীর গিজষর জদজক জনম্নমলোজনর কলোজির প্রজত-
কুল ্জরজবজি ও আমললোতলোজ্রেক ইউজনয়নগুজললোর বতপমলোজন, আজিপ-
জনটনলোর তণৃমলূ ইউজনয়নগুজললো শ্রমিথীবথী গশ্রজণর জবজভন্ন  অংজির 
সলোজর তমত্রথী স্লো্জন অগ্গলোমথী িয়। যজদও এই ইউজনয়নগুজললো িলোতথীয় 
্যপলোজয় ভ্লোততৃ্ব প্রজতষ্লো করজত জগজয় বড় রকজমর বলো্লোর সম্মখুথীন 
িজয়জেল। এটলো স্পষ্ট গয, নব্উদলোরনথীজতবলোজদর প্রত্লোবতপন প্রজতিত 
করজত শ্রম আজ্লোলজনর সক্মতলো জনভপর করজব এ ্রজনর গকৌিল-
গুজললোর উ্র। এর জবকল্প িজত ্ লোজর নতুন ্ রজনর এই বলোিলোরমখুথী 
সংস্কলোর গমজন গনওয়লোর গক্জত্র শ্রমজনতলোজদর আগ্ি। আজিপজনটনলোর 
শ্রজমকজদর এজকবলোজর জনঃস্ব করজত চলোইজলই গকবল এটলো গমজন 
গনওয়লো সম্ভব। 

সরলোসজর গযলোগলোজযলোজগর িন্য: 
গরলোডলজফলো এলবলোটপ <elbert.rodolfo@gmail.com>
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> আণমবরকযার ডযানপন্যা: 
   রভতরকযার গল্প

আবল্ট রযাণসল রহযাসিযাইল্ড, ক্লোজলজফলোজনপয়লো জবশ্বজবদ্লোলয়, বলোকপজল, যকু্তরলো্রে

আগমজরকলো গরজক উদূ্ত ডলোন 
্নরথী রলোিননজতক মতলোদিপ  
রলোজিয়লো, চথীন, ভলোরত এবং 
ইউজরলোজ্র অজ্কলোংি 

িলোয়গলোয় েজড়জয় ্জড়জে। আজমজরকলোর    
বলোম্নরথী সলোংস্কজৃতক ্জরবতপজন একিন 
কৃষ্ণলোঙ্গ রলো্রে্জত, একিন সম্ভলোবনলোময় নলোরথী 
রলো্রে্জত ও সমকলোমথী ্রুুজষর অজ্কলোর 
গকলোন গকলোন গক্জত্র আজমজরকলোর বলোম্নরলো 
সংস্কজৃত্জক গবগবলোন করজব এবং ডলোন্নরলো-
গক দজমজয় রলোখজব বজল ্লোরণলো কজরজেজলন। 
তবওু গসখলোজন ডলোন্নরলোর উত্লোন িজয়জে। 
গিজষর দিকগুজললোজত রক্ণিথীল কণ্ঠগুজললো 
আরও গিলোরলোজললো িজয়জে। িনজপ্রয় জটজভ 
চ্লোজনল ও গরজডও বলোতপলো এই অজ্কলোরগু-
গললোজক িলোলকলোভলোজব গদখজে। ওয়লোজিংটজন 
অবজস্ত গফডলোজরল কংজগ্জসর দুজটলো 
িলোউিই জর্লোবজলকলোনজদর দখজল।  গডজমলো-
রি্লোটরলো জর্লোবজলকলোনজদর গচজয় খবু কমই 
রলোজ্রের আইন ্জরষদ ও সরকলোজরমিলজক 
জনয়্রেণ কজর রলোজক। ৫০জট অঙ্গরলোজি্র 
মজ্্ প্রলোয় ২৩জটর গক্জত্র জর্লোবজলকলোনরলো 
িলোউজির রলো্রেথীয় আইন ও সরকলোজরমিজল 
জনয়্রেণ কজরন। এজক্জত্র গডজমলোরি্লোটজদর 
সংখ্লো ৭জট। আজমজরকলোনজদর ২০ 
িতলোংজির মজ্্ ৪ গকলোজট ৫০ ললোখ গললোক 
বতপমলোজন শুল্কজবজরলো্থী জট ্লোজটপ আজ্লোলন-
গক সমরপন করজেন।  সলোম্প্রজতক মলোসগুজললো-
গত রলো্রে্জত ্ জদ প্রলোরপথী ্ ্জুলস্ট ন্যলোজটজভস্ট 
জর্লোবজলকলোন গডলোনলোডে ট্লোম্প জর্লোবজলকলোন 
গপ্রজসজডনট প্রলোরপথীজদর মজ্্ ইজতিলোজস 
সবজচজয় গবজি গভলোট গ্জয়জেন। গফডলোজরল 
সরকলোজরর সজঙ্গ অ্রলো্র প্রজতর্ন্দ্বথীজদর 

জনবপলোচনথী প্রচলোরণলোয় গডলোনলোডে ট্লোম্প। 

অ্ে্ করলোর গক্জত্র আজমজরকলোর অজ্কলো-
গরর গকলোন জবষয়জট গুরুত্ব্ণূপ িজয় ওজঠ। 
এই অজ্কলোরজক বললো যলোয় গবকলোরজত্বর 
বথীমলো, জচজকৎসলো সুজব্লো, কজলজির আজরপক 
সলোিলোয্ ও জবদ্লোলয়গুজললোর দু্জুরর খলোবলোর 
আরও অজনক জকেুজতই সরকলোজর সুজব্লো 
কজমজয় গদওয়লো। প্রজসধে জর্লোবজলকলোন 
গনতলোজদর গফডলোজরল সরকলোজরর সকল 
জবভলোগ গরজক জিক্লো, জবদু্ৎ, বলোজণি্ ও 
অভ্ন্তরথীণভলোজব বলোদ গদওয়লোর করলো বললো 
িজয়জে । ২০১৫ সলোজল জর্লোবজলকলোনজদর 
৫৮জট িলোউি অভ্ন্তরথীণ মনুলোফলো সলোজভপস 
জবলতুি করলোর গক্জত্র গভলোট জদজয়জে।  
অজনজকই ্লোবজলক সু্কলগুজললোর জবজললো্ 
করলোর উজদেজি্ গভলোট জদজয়জে।     

   তণৃমলূ ্যপলোজয়র এ সকল গনতলোজদর   
সমরপজকরলো সরকলোজরর এসব কমপকলোজণ্ড 
আিলোিত ও গরিলো্লোজন্বত িজয়জেন। সব 
গরজক বড় প্রশ্নজট লইুজিয়লোনলোজত ্লোঁচ বের-
ব্লো্থী নতৃলোজ্বেক গজবষণলো করলোর সময় 
আমলোজক নলোড়লো জদজয়জে। (আজমজরকলোর 
অজ্কলোজরর প্রলোণজকন্দগুজললো-কথী কথী ও 
গকন?) আজম আমলোর Strangers in 
Their Own Land: Anger and 
Mourning on the American Right১ 
বইজয়র সলোক্লোৎকলোর গ্িণ করলোর সময় 
আরও গবজি জবভ্লোজন্ত গদজখজে। গদিজটর 
জর্তথীয় দজরদ্ অঙ্গরলোি্ লইুজিয়লোনলোয় অন্যলো-
ন্য অঙ্গরলোি্গুজললোর গচজয় আনু্লোজতকভলোজব 
গবজি ব্রপ জিক্লোপ্রজতষ্লোন, অজনকগুজললো 
ভঙু্গর ও সূ্ল আবলোজসক এললোকলো রজয়জে।  
তলোই এর গফডলোজরল সিজযলোজগতলো প্রজয়লোিন 

জেল, আর গ্জয়জেও। ৪৪ িতলোংি বলোজিট 
গফডলোজরল সরকলোর গরজক আসত। তলোই 
আজম অবলোক িজয়জে, জট ্লোজটপর অজ্ক 
সংখ্ক সমরপক গরিলো্লোজন্বত গকন?  রলোিনথী-
জতজত এই গরিলো্ বলো আজবগ কথীভলোজব 
গপ্রলোজরত রলোজক? 

   ডলোন্নরথী ব্জক্তজদর ব্জক্তগত অজভজ্-
তলোর বলোইজর অজনক জবজলেষকই প্রশ্ন উত্লো্ন 
কজরজেন। আজম এই অজভজ্তলোজক তলোজদর 
গভতর গরজক বঝুজত গচষ্টলো কজরজে।  কলোজিই 
আজম দজক্ণ লইুজিয়লোনলোর নলোরথী জর্লোবজল-
কলোনজদর সমলোজবি, জগিপলো এবং রলোিননজতক 
প্রচলোরকলোজযপর র্যলোজলজত গযলোগদলোন কজরজে-
ললোম। আজম গললোকিনজক তলোজদর গবজড় 
ওঠলো, সু্কজল যলোওয়লো, তলোজদর জ্তলোমলোতলোজক 
সমলোজ্স্করণ সম্পজকপ জিজ্লোসলো কজরজে। 
আজম মজনলোজযলোজগর সলোজর লইুজিয়লোনলোজত 
আমলোর নতুন বনু্জদর  বষপ্জজি গদজখজে, 
তলোজদর সজঙ্গ কলোডপ গখজলজে এবং মলোে 
্জরজে।  আজম সব জমজলজয় জট ্লোজটপর ৬০ 
িজনর সলোক্লোৎকলোর গ্িণ কজরজে। এজদর 
মজ্্ ৪০ িনই গশ্বতলোঙ্গ, বয়স্ক, জরিস্টলোন 
সমরপক। ৪৬০০ ্ষৃ্লোর উ্জর সলোক্লোৎকলো-
গরর প্রজতজলজ্ ও মলোঠ গজবষণলো গরজক তর্ 
সংগ্ি কজরজে। 

  আজম অবি্ একটলো ্ধেজত অনুসরণ 
কজরজে। প্ররজম শুজনজে। এর্র আজম 
তলোজদর অজভজ্তলোজক গজল্পর আজঙ্গজক 
গকৌিজল জিজজ্স করলোর ম্্ জদজয় তলোজদর 
অজভমত ও তলোর কলোরণ অনুসন্লোন কজরজে। 
এটলো আমলোর কলোজে গভতজরর গল্প বজল মজন 
িজয়জে। এটলোজক আজম বজল "গভতরকলোর  
গল্প"।  আজম জবশ্বলোস কজর সকল রলোিনন-
জতক জবশ্বলোজসর মজ্্ এক একজট গল্প 
রলোজক।  এজক্জত্র জবষয়জট জঠক এ রকম: 

আ্জন ত্যপ সিকলোজর ্লোিলোজড়র ও্জরর 
অংজি গনততৃ্ব গদওয়লোর িজন্য িরণলোরপথীজদর 
মজ্্ একজট সরলজরখলোর মলোঝ বরলোবর 
দলোঁজড়জয় আজেন। আ্নলোর ্লোজি যলোরলো 
আজেন, তলোজদর অজনজকই বয়স্ক,জরিস্টলোন, 
অজ্কলোংিই ্রুুষ। ্লোিলোজড়র ও্জরর 
অংজি রজয়জে আজমজরকলোর স্বপ্ন, সকজলর 
লক্্ একই ললোইজন দলোঁড়লোজনলো, এর্র 
গদখনু। িঠলোৎ কজর আ্জন গদখজেন 
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আ্নলোর সলোমজন গকউ ললোইন গভজঙ সলোমজন 
যলোজছে। তলোজদর ললোইন ভলোঙলোর কলোরজণ  
আ্জন গ্েজন ্জড় জগজয়জেন। তলোরলো 
কথীভলোজব এটলো করজত ্লোজর? তলোরলো কলোরলো? 

  কৃষ্ণলোঙ্গ অজনজকই আজেন। গফডলোজরল 
অ্লোফলোরজমজটভ অ্লোকিন প্ল্লোজন তলোরলো 
অজ্কলোংি গক্জত্রই কজলি ও জবশ্বজবদ্লোল-
য়গুজললোজক জিক্লোনজবি, কলোি, কল্লোণমলূক 
ভলোতলো ও জবনলোমজূল্ দু্জুরর খলোবলোর গদওয়লোর 
গক্জত্র অন্তভুপক্ত করজত আগ্িথী।  অন্যরলো 
আরও অজনক জকেু সলোমজন করলোর প্রয়লোস 
করজেন। উধেত নলোরথীরলো সকল ্রুুষজদর 
চলোকজর, অজভবলোসথী, িরণলোরপথী এবং সরকলোজর-
মিজল উচ্ গবতন চলোকজর খুঁিজেন। এর 
গিষ গকলোরলোয়?

একজট জস্জতিথীল সলোজরজত দলোঁড়লোজনলোর িজন্য 
আ্নলোজক তলোজদর সকজলর িজন্য মমপজবদ-
নলো অনুভব করজত বললো িজছে। িনসলো্লোরণ 
অজভজযলোগ কজর : িলোজতবলোদ, তবষম্, গযৌন-
তলোবলোদ জনজয়।  আ্নলোরলো জন্থীজড়ত কৃষ্ণলোঙ্গ, 
নলোরথীজদর প্রজত আজ্্ত্ জবস্লোর, জনষ্পলোণ 
অজভবলোসথী, গগলো্ন সমকলোমথী ্রুুষ, উন্মতি 
িরণলোরপথীজদর গল্প শুনজেন। জকেু জকেু 
গক্জত্র আ্জন জনজিজকই বজলন আ্নলোর 
মলোনুজষর প্রজত সিলোনুভূজত  গদখলোজনলোর গক্জত্র 
একজট সথীমলো রজয়জে, জবজিষ কজর এমন  
ব্জক্তজদর গক্জত্র যলোরলো অ্জরর ক্জত 
করজত ্লোজর। আ্জন একিন সিলোনুভূজত-
িথীল মলোনুষ।  জকনু্ত এখন আ্নলোজক তলোজদর 
প্রজত সিলোনুভূজত গদখলোজত বললো িজছে যলোরলো 
আ্নলোর সলোমজন ললোইন গরজক সজর গগজে।  
আ্জন জনজি জনজিই অজনক ত্জযপর 
্জরচয় জদজয়জেন, জকনু্ত আ্জন এটলো জনজয় 
গকলোন অজভজযলোগ কজরনজন, বলো গকলোন সলোিলো-
গয্র আজবদন িলোনলোনজন, এটলো জনজয় আ্জন 
গবপ করজত ্লোজরন। আ্জন সম অজ্কলোর 
জবশ্বলোস কজরন, জকনু্ত আ্নলোর জনজির অজ্-
কলোরগুজললো সম্পজকপ আ্জন কথী ভলোজবন?  
তলোরলো কথী এটলো জকেু মজন কজর? এটলো সজত্ 
ভলোল নয়।

এর্র আ্জন একিন কৃষ্ণলোঙ্গ রলো্রে্জত 
গদখজলন, যলোর নলোজমর মলোঝখলোজন হুসলোইন 
রজয়জে।  ললোইন গভজঙজে এমন ব্জক্তজদর 
গদজখ জতজন িলোত নলোড়জেন।  জতজন তলোজদর 
্লোজি জেজলন, আ্নলোর ্লোজি নয়। জতজন 
তলোজদর রলো্রে্জত, আ্নলোর নয়।  জতজনও কথী 
ললোইন ভঙ্গকলোরথীজদর একিন নন?  একিন 
সংগ্লোমথী অজববলোজিত মলোজয়র সন্তলোনজক ললোল-
ন্লোলজনর িজন্য কলজম্বয়লো ও িলোভপলোজডপ কত 
খরচ করজত িয়? িয়ত নলো বললো জবষয়গু-
গললোজতই আজললোচনলোর গরি ততজর িজয়জে,  
এবং রলো্রে্জত ও তলোর উদলোর সমরপনকলোরথীরলো 
তলোজদরজক সলোিলোয্ করলোর িজন্য অরপ খরচ 
করজে নলো? আ্নলোরলো গফডলোজরল সরকলোজরর 

য্রেজক বন্ করজত চলোজছেন। এজক্জত্র জতজন 
ও উদলোর্নরথীরলো আ্নলোজক ললোইন গরজক 
্লোক্লো জদজয় গ্েজন সজরজয় জদজত চলোইজে।

 গভতজরর এই গল্প গযন তর্দলোতলোজদর 
উ্লজধিজক আজ্লোজলত করজত ্লোজর, তলোই 
আজম আমলোর তর্দলোতলোজদর কলোজে জফজর 
আজস। এজক্জত্র জকেু এজদক গসজদক ্ জরব-
জতপত িজয় যলোয় ("তলোই আমরলো আজরকটলো 
ললোইজন দলোঁড়লোই... বলো জতজন আমলোজদর অরপই 
আমলোজদর জদজছেন...")। সকজলই এটলোজক 
তলোজদর জনজিজদর গল্প বজল দলোজব কজরন।  
একিন আমলোজক িলোনলোজলন, "আজম গতলোমলোর 
কলোল্পজনক িগজত বলোস কজর"। অজনজকই 
বলজলন, "আ্জন আমলোর মজনর করলো 
বজলজেন"।

এই গল্পজট সত্ করলোর গক্জত্র কথী ঘজটজে? 
এক করলোয় বলজত গগজল, সম্মলোনিলোজন িজব। 
আজম গয জট ্লোজটপ সমরপকজদর সজঙ্গ সলোক্লোৎ 
কজরজে, তলোরলো আসজল দজরদ্ নয়, জকনু্ত 
দজরদ্ িজয় ্জড়জেন এবং তলোজদর ্জরবলোর 
ও বনু্রলোও অন্যভলোজব এর কবজল ্ জড়জেন। 
জকনু্ত ভলোল রলোকলো ও সম্মলোজনর িজন্য সম্পদই 
একমলোত্র উৎস নয়। গশ্বতলোঙ্গ জবষমকলোমথী  
জরিস্টলোন জিজসজব অজনজকই তলোজদর িনসং-
খ্লো কজম যলোওয়লোর আিংকলো কজরজেন   
("আমলোজদর মত এমন অল্প সংখ্ক 
গললোকই আজেন", একিন নলোরথী আমলোজক 
িলোনলোন), বলো ্ মপথীয়ভলোজব সংখ্লোলঘ ুিওয়লোজক 
("গললোকিন আর চলোজচপর সজঙ্গ সংজলেষ্ট 
রলোকজত আগ্িথী নন, কলোউজক এখন আর 
বললো যলোয় নলো, শুভ গমজর জরিস্টমলোস! 
আ্নলোজক বলজত িয় শুভ েুজটর জদন") 
উজলেখ কজরন। গকউ গকউ সলোংস্কজৃতকভলোজব 
জনজিজদর সংখ্লোলঘ ুজিজসজব মজন কজরন। 
("আমরলো ্জরছেন্ন িথীবনযলো্জন প্রত্লোিথী, 
আমলোজদর গললোকিনজদর মজ্্ যলোরলো জনয়ম 
অনুসরণ কজর চজল, এখন আমলোজদর মজ্্ 
তলোজদরজক গযৌনতলোকলোমথী, অজযৌজক্তকভলোজব 
সমকলোজমতলো জবজরলো্থী, বণপবলোদথী, অজ্লোত 
জিজসজব গদখলো িয়")। উদলোর্নরথীরলো সবপস্র 
গরজক আমলোজদর িজন্য এরকম ব্বস্লো 
কজরন। যজদ তলোরলো সম্মলোজনর িজন্য তলোজদর 
জপ্রয় স্বজদজির উজদেজি্ ঘজুর দলোঁড়লোন, 
তলোজদরজক জনম্নবজগপর "প্রজতজরিয়লোিথীল 
শ্রজমক গশ্রজণ" জিজসজব  মজন করলো িয়। 
জবজিষ কজর প্রলোয়ই গ্লোমথীণ ম্্-্জচিম বলো 
দজক্জণ যলোরলো বলোস কজরন, তলোজদর গক্জত্র 
এটলো লক্ণথীয়। এই গভতজরর গজল্পর মজ্্ 
অজনকলোংজিরই সম্মলোন িলোরলোজনলোর ঘটনলো 
ঘজট, সম্মলোজনর অবজিষ্ট জকেু রলোজক নলো। 

একজট গভতরকলোর গজল্প কষ্ট বজণপত রলোজক 
(গকউ গকউ আ্নলোর গরজক গবজি এজগজয় 
রলোজক)। এটলো অ্বলোজদরই (একজট অসুস্ 
মতলোদিপ্লোরথী সরকলোর) নলোমলোন্তর। এটলোই জট 
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্লোজটপ রলোিনথীজত গরজক গবর িওয়লোর জদজক 
জনজদপি কজর। 

এজট একজট আজবগ্মপথী িবলোবজদজিতলোর  
ব্বস্লো সজৃষ্ট কজর। এই িবলোবজদজিতলোয় 
ললোইজন অজ্ক্মলোন বলো ললোইজন ঢুজক ্ড়লো, 
এরকম গললোকগুজললোর প্রজত সিলোনুভূজত,    
সরকলোজরর প্রজত কথী ্জরমলোণ অনলোস্লো 
গবজড়জে, কথী ্জরমলোণ সরকলোজর সুজব্লোজভলো-
গথীজদর জ্ক্লোর গদওয়লো যলোয়, এরকম জবষয়-
গুজললোজক প্রজতষ্লো কজর।  এই ব্বস্লো িলোসন 
প্রজতষ্লোর জভজতি।২ এটলোজক আমরলো আমলোজদর 
উ্লজধিজত জবশ্বলোস কজর। এই জভজতি করলো 
"উজচৎ বলো উজচৎ নয়", এরকম জবষয়গুজললো-
গক প্রজতষ্লো কজর। বতপমলোজন এটলোই উতিতি 
রলোিননজতক যজুধের লক্্। প্রত্ক্ভলোজব বলো 
্জরলোক্ভলোজব অজ্কলোংি চলোকজরজত কমপথীজদর 
িলোসজনর মজ্্ রলোকজত িয় ("গরিতলোজদর   
ব্বিলোজর ্লোগল িজয় যলোওয়লো জঠক নয়, 
গকননলো জতজন সবসময় জঠক")। কমপথীরলো প্র-
জিক্জণর মলো্্জম তলোজদর আজবগথীয় ব্লো্লো-
রগুজললোর ও্র জনয়্রেণ আজরলো্ করজত 
গিজখ এবং ত্বেলোব্লোয়জকর কলোি িজললো তলোরলো 
কতটলো ভলোলভলোজব এটলো করজত ্লোজর, তলোর 
ও্র দজৃষ্ট রলোখলো। গনতলোরলো সিলোনুভূজত, 
সজ্ি, জন্লো, লজ্লোজক গলোইড কজরন এবং 
গরজডও গিলোস্টজদর সজঙ্গ করলো বজলন।     
সংবলোদ প্রচলোরকরলো তলোর করলোগুজললোজক প্রচলোর 
কজরন। স্লোনথীয় ও ইজলক্ট্রজনক কজমউজনজট 
সমলোজললোচনলোর মলো্্জম এগুজললো ত্বেলোব্লোন 
কজর রলোজকন।

বলোম ও ডলোজনর সকজল  এজকবলোজর জভন্ন 
আজঙ্গজক িলোসন প্রজতষ্লোর কলোয়দলো অনুসরণ 
কজর। সলো্লোরণত, বলোমরলো বজঞ্চত মলোনুজষর 
প্রজত সিলোনুভূজতিথীলতলোর আিবলোন কজর, 
যলোজদরজক সরকলোজরর সিজযলোজগতলো ্লোওয়লোর 
গযলোগ্ বজল মজন করলো িয়, ডলোনজদর গক্জত্র 
এজট গতমন প্রজযলোি্ নয়।  বলোমরলো সরকলো-
গরর এই অংি গরজক আস্লোর উৎসলোরণ 
ঘটলোয়, এজক্জত্র ডলোনরলো সকজলর সজ্জির 
গরলোজষ ্জড়।  বলোমরলো মযপলোদলো ও সরকলোজরর 
সিজযলোজগতলো ্লোওয়লোর গক্জত্র সুজব্লো ললোভ 
কজর। ডলোনরলো তথীব্ লজ্লোর সম্মখুথীন িয়। 

দুইজট গকলোজডর সলোংস্কজৃতক লড়লোইজয় আজম 
গয গজবষণলোজট কজরজে এজত লক্্ করলো যলোয়, 
জট ্লোজটপ সমরপকরলো এই জনয়জম জনজিজদর 
বলোমজদর িলোসজনর অ্থীন জিজসজব মজন কজর 
এবং জতক্ততলোয় গরিলো্লোজন্বত িজয় ওজঠ।  
"আমরলো যজরষ্ট ্জরমলোজণ [রলোিননজতক 
সজঠকতলো] অবলম্বন কজরজে" বজল গডলোনলোডে 
ট্লোম্প প্রলোয়ই উদলোতি কজণ্ঠ িলোনলোন। তলোর    
প্রজতধ্বজনজত ডলোনজদর একজটই সংজবদন-
িথীলতলোর ভলোষলো দঢ়ৃভলোজব ্লোওয়লো যলোয়।  
একিন গললোক আমলোজক িলোনলোজলন, "উদলোর-
্নরথীরলো আমলোজদরজক অজভবলোসথী ও উর্লোস্তু-
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ঘলোটজতজক জনষ্লষু িওয়লোর আিলো কজরন।         

গুরুত্ব্ণূপ ব্লো্লোর িল, ট্লোজম্পর বহু গশ্বতলোঙ্গ 
নথীল-বজণপর ্রুুষ অনুসলোরথী ্জূবপ কৃষ্ণলোঙ্গ-
গদর গয রূ্ চলোকজরিরণ, স্বল্পমিজুর,     
তবষজম্র জিকলোর িওয়লোর ঘটনলো ঘজটজে, 
তলোরলোও একই ্রজনর অরপননজতক অবস্লোর 
মজুখলোমজুখ িজছেন। তলোজদর মজ্্ ্নথী      
গশ্বতলোঙ্গ ্রুুষ সিকমপথীজদর গচজয় আনু্লো-
জতকভলোজব গবজি অজববলোজিত জ্তলো রজয়জেন, 
অজনজকর জবজয় গভজঙ্গ গগজে, অজনক বলোচ্লো 
এবং দুঃসময় অজতবলোজিত করজেন। এখন 
যজদ  তলোজদর স্বলোস্্জসবলো গদওয়লো নলো িয়, 
ভজবষ্জত অবি্ই গদওয়লো িজব। তলোই তলোরলো 
সরকলোজরর সিজযলোজগতলো ্লোওয়লোর গয 
অজ্কলোর রলোজখ, গসগুজললো নলো ্লোওয়লোর ফজল 
আজরক অবজ্লোর মজুখলোমজুখ িয়। কল্লোণ 
গরজক জবজছেন্ন িওয়লোর জনজদপিক িল, এজট 
"সজত্কলোর মলোনুষজক", "জনজচর তললোর 
মলোনুজষর" গরজক ্রৃক করলো। প্ররমত,  লইু-
জিয়লোনলোয় আমলোর সলোক্লোৎকলোজর ট্লোজম্পর সম-
রপকরলো সরকলোজরর সুজব্লো বলোজড়জন বজল 
িলোনলোয়, এজকবলোজর প্ররমজদজক গতলো নয়ই।  
তব ুতলোঁজক "সলো্লোরণ গললোকিজনর" একিন 
জিজসজব তলোজদর জনরলো্তিলো জনজচিত করলোর 
ব্লো্লোজর জিজজ্স করলো িয়। একিন অজটলো 
গমকলোজনক িলোনলোয়, "ট্লোম্প আমলোজদর জবরুজধে 
নন। আ্জন ফুড স্ট্লোম্প ব্বিলোর কজর 
রলোজকন, কলোরণ আ্জন একিন জনম্নআজয়র 
গললোক, আ্জন কলোউজক আ্নলোর নলোজকর 
জনজচ গদখজত চলোইজবন নলো।"  
 
ট্লোম্প গমৌনভলোজব গশ্বতলোঙ্গ নথীল গচলোখ্লোরথী 
গললোকজদর লজ্লো জনবলোরণ কজরন, জকনু্ত জতজন 
আজমজরকলোন বলো গশ্বতলোঙ্গ নয় এমন কলোজরলো 
গক্জত্র এরকম কজরনজন। প্রকৃত্জক্, এই 
গভতজরর গজল্প সলোড়লো িলোগলোজনলোর গক্জত্র 
ট্লোম্প অজনকটলো অজভবলোসথী জবজরলো্থীজদর মত, 
জকনু্ত অন্যজদজক গগ্ট জব্জটন, িলোমপলোন, ফ্লো্, 
অজ্রিয়লো এবং ্বূপ ইউজরলোজ্র কল্লোণকলোমথী 
রলোজ্রের ডলোন্নরথী ্ ্জুলিজমর উত্লোজনর মত 
একজট আজ্লোলন সজৃষ্ট কজরজেন। আজম 
জবশ্বলোস কজর গয, এই সকল ডলোন্নরথী 
আজ্লোলনগুজললোর গভতরকলোর গজল্পর তবজচ-
গত্র্র ও্র জনভপরিথীল। এর গভতর গরজকই 
এই উ্লজধি গল্পগুজললোজক উজ্থীজবত কজর 
এবং এর মজ্্ গপ্রলোজরত দঢ়ৃ জবশ্বলোস এজক 
সুরজক্ত কজর।

সরলোসজর গযলোগলোজযলোজগর িন্য:
আজলপ গিলোসচলোইডে 
<ahochsch@berkeley.edu>
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গদর িজন্য দুঃখজবলো্ প্রকলোি করজত 
আিবলোন করজত চলোয়"। জকনু্ত অজ্কলোংি 
গললোকজকই বলজত শুজনজে, "আমলোজক গজরব 
বলোনলোও, গজরব বলোনলোও, গজরব বলোনলোও..."।  
গকউ গকউ বজলন, "উদলোর্নরথীরলো সরকলোর 
গরজক যলো জকেু গ্জয় রলোজক, আমরলো গসগুজললো 
চলোই নলো"  এবং "আমলোর প্রজয়লোিন নলো রলোকজল 
আজম নলো জনজত গ্জর আনজ্ত। জকনু্ত তলোরলো 
চলোয় তলোরলো যলো জদজছে, তলোর িন্য আমরলো কৃত-
জ্তলো প্রকলোি কজর"। অজনজকই সরকলোজরর 
এ সিজযলোজগতলোজক তথীব্ জন্লোর গচলোজখ 
গদজখজে এবং তলোরলো এজক্জত্র প্রতলোরকজদর 
প্রজত ঘণৃলো গ্লোষণ কজর। "আজম এ রকম ব্-
জক্তজদর জচজন যলোরলো জিকলোজরর সময় গবকলোর 
িজয়জে।" বলো,  "গট্ইললোর ্লোজকপ জবকল অব-
স্লোয় িব্ িওয়লোর ফলোঁজদ ্জড়জেন। আজম 
িলোজন নলো তলোরলো কথীভলোজব তলোজদর মলোরলো সম-ু
ন্নত রলোজখন। জকনু্ত তলোরলো মলোরলো সমনু্নত  রলোজখ 
আর সরকলোর তলোজদর অনুজপ্ররণলো গযলোগলোয়"। 
গবজির ভলোগ জট ্লোজটপ সমরপকরলো সলোমজন 
এজগজয় যলোওয়লোর গক্জত্র ললোইন ভঙ্গকলোরথী, 
সরকলোজরর প্রজত কৃতজ্তলো প্রকলোিকলোরথী, 
এবং সরকলোজরর কলোে গরজক সুজব্লোগুজললো 
্লোওয়লোর ্ র জনজিজক জন্লো গরজক রক্লোকলো-
রথী ব্জক্তজদর জরিয়লোকললোজ্ সমরপন গদওয়লোর 
গক্জত্র "গঘলোর জবজরলোজ্তলো" কজর।     

প্রজত্জকর গক্জত্রই জকনু্ত  একমত িওয়লোর 
করলো বজল নলো। প্রকৃত্জক্, আজম যলোজদর 
সলোক্লোৎকলোর গ্িণ কজরজে যজদ তলোজদর দুইজট 
দল িত, তজব জভন্ন ্নরলোয়  তলোজদর গভতজর 
গপ্রলোজরত গজল্পর সলোক্লোৎকলোর গ্িণ করলোর 
করলো ভলোবতলোম।  প্ররলোগত জট ্লোজটপ সমরপকরলো 
ললোইন ভলোঙলোও জভড় গঠজল ঢুজক ্ড়লোর গচষ্টলো 
কজর এবং সরকলোরও তলোজদর এরকম করলোর 
গক্জত্র ্রুস্কতৃ কজর। অন্য জদজক গডলোনলোডে 
ট্লোজম্পর অনুগলোমথীরলো  সরকলোজরর স্বলোরপ রক্লো 
এবং গসগুজললো গ্িণ করলোর ম্্ জদজয় লজ্লো 
জনবলোরণ করজত আগ্িথী িজয় উজঠজে। তজব 
অন্যভলোজব বলজত গগজল, এই সকল সুজব্লো 
আজমজরকলোজত িন্ম গনওয়লো আজমজরকলোন, 

জবজিষ কজর গশ্বতলোঙ্গজদর সুজব্লোপ্রলোজতির 
গক্জত্র প্রজতবন্কতলো সজৃষ্ট কজর। 

ট্লোজম্পর গঘলোষণলো অস্পষ্ট এবং ্জরবজতপত 
িজয়জে, জকনু্ত ্জণ্ডতরলো অজনজকই বলজেন 
গয জতজন িনসলো্লোরজণর িজন্য স্বলোস্্জসবলোর 
প্রস্লোব কজরনজন, বরং জতজন ওবলোমলোজকয়লোর-
গক স্ললোজভজষক্ত করলোর ্জরকল্পনলো কজরন। 
ওবলোমলোজকয়লোজরর এ বজ্পত অংজি বথীমলোিথীন-
গদর স্বলোস্্জকও অন্তভুপক্ত করলো িয়, একজট 
নব গিৃথীত ্দজক্্ জিজসজব "মিৎ         
্দজক্্"। এজট ট্লোম্পজক লজ্লোর কবল 
গরজক রক্লো কজর। যজদও জতজন এক্স-্লোও 
গনতলো ম্লোকজকইনজক অজযলোগ্, একিন 
অক্ম সলোংবলোজদক, জফজমইল ফক্স জনউি 
কজমনটদলোতলো, অতলোজলকলোভুক্ত গমজক্সকলোন, 
আজমজরকলোন বংজিলোদূ্ত গমজক্সজকলোর ঐজত-
গহ্যর অজ্কলোরথী জবচলোরক, সকল মসুলমলোন, 
এবং তলোর সকল জর্লোবজলকলোন প্রজতর্ন্দ্বথীজদর 
একিন জিজসজব মজন কজরন। জতজন স্বলোস্্ 
গসবলো বলো খলোজদ্র িজন্য কখজনলো  অ্মলোজনত 
গ্িথীতলো জিজসজব জবজবজচত িনজন। তবওু গশ্ব-
তলোঙ্গজদর কল্লোণজক তব্তলো গদওয়লোর িজন্য 
ট্লোম্প এগুজললো ্লোওয়লোর অজ্কলোরজক 
গিলোরলোজললো কজরজেন। এটলো িনসলো্লোরজণর 
কলোজে ট্লোজম্পর আজবদন সজৃষ্ট করলোর গক্জত্র 
গগলো্ন ও সম্ভলোব্ উৎস িজত ্লোজর। জতজন 
জববলোদথী, বন্দুক্লোরথী, রুক্, গ্ৌরুষদথীতিজদর 
প্রিংসলো কজরন। অজ্কলোংি কল্লোজণর 
জদকটলোর গভলোক্তলো নলোরথী, জিশু এবং জবজভন্ন 
বজণপর মলোনুষ। তলোর্রও  এজদর ম্্ দজরদ্ 
রজয়জে, বলো গকউ গকউ প্রলোয় দজরদ্ জকংবলো 
গশ্বতলোঙ্গজদর দজরদ্ িওয়লোর আিংকলো গদখলো 
জদজয়জে। যজদ সজত্ গকলোন মলোনুজষর           
প্রজয়লোিজন ট্লোম্প তলোর সজঙ্গ ঘজনষ্ িন।   
গসজক্জত্র সরকলোজরর সুজব্লোর মলো্্জম 
একিন গললোজকর কলোি িলোজসল করজত সি-
গযলোজগতলো কজরন। আ্জন একিনজক ্ জকট 
মলোরলোর িজন্য চড় মলোরজত ্লোজরন, গলোজলগলো-
ললোি করজত ্লোজরন, গ্ৌরুষদথীতি িজয় 
উঠজত ্লোজরন। ট্লোম্প গবকলোরত্ব বলো খলোদ্ 

গফলোজনজক্স গডলোনলোডে ট্লোম্প তলোর ্েজ্র জবষয়গুজললোর একজট-অজভবলোসজনর ও্র িনতলোর উজদেজি্ ভলোষণ 
জদজছেন।

ডযান-পন্যার উত্যানপণি্ট
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> যকু্তরযাণজ্ কণপ্টযাণরি 

হুও রিনন, কলোজডপফ জবশ্বজবদ্লোলয়, যকু্তরলোি্  

জব্জটি জবশ্বজবদ্লোলয়গুজললোর ্জরবতপন িজছে। এই ্জরব-
তপন এতই গমৌজলক গয, এর ভজবষ্ৎ বললো খবু দুরূি। 
এখনকলোর জদজন জবশ্বজবদ্লোলজয় ্ড়লোজিলোনলো ও কলোি 
করলোর অজভজ্তলো আি গরজক এক দিক আজগর অজভ-

জ্তলো গরজক এজকবলোজরই জভন্ন। জস্টজফন কজলজন সম্প্রজত দলোজব 
কজরজেন, "আমরলো বতপমলোজন যলোজক জবশ্বজবদ্লোলয় বলজে তলো ফজলত 
দক্তলো ও বজৃতিমলূক প্রজিক্জণর গকন্দ জিজসজব নতুন রূ্ জনজয়জে। 
এই ্জরবতপন সমলোজির 'অরপননজতক গকৌিজলর' অ্থীনস্।" ২০১৪ 
সলোজল জব্জটি সমলোিতলোজ্বেক সংজঘর সভলো্জত িন িলউড, তলোর 
জবদলোয় সমজয়র ভলোষজণর বজলন গয, জব্জটজনর জবশ্বজবদ্লোলয়গুজললো 
এখন একজট নয়লো ্ুঁজিবলোজদর সদলো প্রসলোরমলোন অসলোম্ ্লোরণলোর গসবলো 
করজে। জ্লোজনর িলোখলো জিজসজব সমলোিজবজ্লোজনর উ্র এর প্রভলোব 
গকমন তলো এখনও স্পষ্ট নয়, তজব গয লক্ণ গদখলো জদজয়জে তলো খবুই 
উজর্গিনক। 

> অ্্টযায়ন: রকন্দীয় অনুদযান র্ণক ছযাত্র রিতন

   ঐজতিলোজসকভলোজব, মলোগপলোজরট র্লোচলোর ও টজন গলেয়লোর সরকলোজরর 
আজগর সমজয় জব্জটি জবশ্বজবদ্লোলয় আ্লোতদজৃষ্টজত স্বলো্থীন দলোতব্ 
প্রজতষ্লোন জেল। িলোতথীয়ভলোজব জিক্লোরপথীজদর সংখ্লো জন্পলোরণ করলো িজতলো 
এবং প্রজতজট জবশ্বজবদ্লোলয় জবজভন্ন নথীজতমলোললোর উ্র জভজতি কজর 
্যপলোতি অরপ অনুদলোন জিজসজব গ্ত। এই ব্বস্লোজক "এজলট" জসজস্টম 
বললো িজতলো। এজত মলোত্র দি িতলোংি েলোত্র উচ্ জিক্লোর িন্য গযত। 

অন্যজদজক বলোজক তরুণ ও প্রলোতিবয়স্কজদর িন্য কলোজরগজর ও বজৃতিম-ূ
লক জিক্লোর মলো্্জম প্রজিক্জণর ব্বস্লো করলো িজয়জেজললো। 

র্লোচলোর সরকলোজরর আমজল ধ্বংসপ্রলোতি জব্জটি উৎ্লোদন খলোজত নব-
িলোগরণ সজৃষ্টর লজক্ "জ্লোন অরপনথীজত"র ভলোবনলো সলোমজন চজল আজস। 
যলো ্রবতপথী সমজয় গলেয়লোরজক প্রভলোজবত কজর, এবং জতজন গিলোরলোজললো-
ভলোজব বজলন গয, জব্জটজনর তরুণজদর অন্তত ৫০ িতলোংিজক জবশ্বজব-
দ্লোলজয় জগজয় "জিক্লো, জিক্লো, জিক্লো," জনজত িজব। এভলোজব খবু অল্প 
সমজয়র মজ্্ জবশ্বজবদ্লোলয় সরকলোজরর অরপননজতক গকৌিল জন্পলোর-
গণর গকজন্দ ্জরণত িয়। এই সময় একজট স্পষ্ট ্জরবতপন লক্্ 
করলো যলোয় যখন উচ্জিক্লোর দলোজয়ত্ব "বলোজণি্ ও জিল্প" জবভলোজগর 
িলোজত িস্লোন্তজরত িয়। বতপমলোজন এই দলোজয়ত্ব আজে ব্বসলো উৎ্লোদন 
ও দক্তলো বজৃধে জবভলোজগর উ্র। সরকলোজরর ্ক্ গরজক সলোম্প্রজতক 
কলোজল প্রকলোজিত গশ্বত্জত্র জ্লোন অরপনথীজতর সলোফল্, ্ড়লোজনলোর 
দক্তলো, সলোমলোজিক গজতিথীলতলো, েলোত্রজদর ্ে্ িথীষপক জবষয়গুজললো 
আমলোজদর সলোমজন উজন্মলোচন কজর গয, এক কলোজলর আিগুজব জ্লোন 
অরপনথীজতর ্লোরণলোজক এখন মতলোদিপগত স্লোন গদয়লো িজয়জে যলো মলূত 
প্রজতজরিয়লোিথীল ্জরবতপনজকই ত্বরলোজন্বত কজরজে। 

এই গকৌিলগত ্জরবতপজনর িন্য জব্জটজনর জবশ্বজবদ্লোলয়গুজললোজক 
তিজবল সংগ্জির িন্য জভন্ন ্ র ভলোবজত িজয়জে। ইজতলো্জূবপ গযখলোজন 
সরকলোর অরপ সিলোয়তলো জদত গসখলোজন বতপমলোজন তলো আজস েলোত্রজদর 
গদয়লো জফ গরজক। ১৯৯৮ সলোজল গলবলোর ্লোজটপর সরকলোর েলোত্রজদর িন্য 
বলোৎসজরক ৩০০০ ্লোউনড জফ জন্পলোরণ কজর জদজলও ্রবতপথীকলোজল  
তলো জনয়জমত ভলোজব বজৃধে গ্জত রলোজক এবং বতপমলোজন তলো বলোৎসজরক 
৯০০০ ্লোউনড। এই জফ ভজবষ্জত আর ও বজৃধে ্লোজব।  যজদও 
উতির আয়লোরল্লোনড, স্কটল্লোনড ও ওজয়লস জনজিজদর িন্য জভন্ন ব্-
বস্লো ততজর কজর জনজয়জে তজব ইংল্লোজনডর উচ্জিক্লোখলোত প্রসলোজরত 
িজছে শু্মুলোত্র েলোত্রজদর গদয়লো ্য়সলোর উ্র জভজতি কজর। ফজল এখন 
েলোত্ররলো গিলোষজণর জিকলোর িজছে ও তলোরলো এই অরপ ্জরজিলো্ করজত 
জগজয় ঋণগ্স্ িজয় ্ রজেন। এই তিজবল সংগ্ি ব্বস্লো একজট ্ জর-
বতপক চলোলক জিজসজব কলোি করজে। প্রলোজতষ্লোজনক ফললোফজলর সলোজর 
তলোলজমললোজত ও অজ্কিলোজর েলোত্র ভজতপ করলোর িন্য জবশ্বজবদ্লোলয়গু-
গললো এখন জনজিজদর মজ্্ প্রজতজযলোজগতলোয় জলতি িজয়জে। এই গক্জত্র 
েলোত্রজদর জিক্লোনজবি জিজসজব নয়, বরং গ্লোিক জিজসজব জবজবচনলো 
করলো িয়। েলোত্রজদর িন্য জবশ্বজবদ্লোলয়গুজললোজক বলোিলোজর ্জরণত 
করলোর এই প্রজরিয়লো রলোজ্রের নিরদলোজরজতই চলজে ও জবকজিত 
িজয়জে। 

২০১৪ সলোজল যকু্তরলোি্ গজবষণলো উৎকষপ কলোঠলোজমলোজত গ্িকৃত 
জনবজন্র সলোরসংজক্্ 

  বিশ্ববিদ্যালণয়র উত্যান



১৯

GD  ভবল. ৬ / # ৩ / রসণটেম্বর  ২০১৬

     ২০০৫ সলোজল গলেয়লোর সরকলোর জিক্লো গক্জত্র গকলোয়লোজলজট অ্লোজস-
সজমনট  জসজস্টম চলোল ুকজর যলো গভলোক্তলো অজ্কলোর সম্পজকপত তদজন্তর 
অনুরূ্ ব্বস্লো। এর মলো্্জম জবজভন্ন গকলোজসপ েলোত্রজদর জিক্লোর মলূ্লো-
য়ন সম্পজকপত তর্ সংগ্ি কজর তলো প্রকলোি করলো িয়। জবশ্বজবদ্লোল-
গয়র ভলোল ও খলোরলো্ মলোন জন্পলোরজণ এই তলোজলকলো ভূজমকলো রলোজখ এবং 
প্রকলোজির ্র ্র এই তলোজলকলো ্জত্রকলোগুজললোজত জিজরলোনলোম আকলোজর 
আজস। 

বতপমলোন সরকলোর মলূ্লোয়ন জসজস্টম আরও উন্নত করলোর লজক্্ নতুন 
একজট ্জরকল্পনলো বলোস্বলোয়ন করজত যলোজছে। এর নলোম িল জটজচং 
এজক্সজল্ গফ্মওয়লোকপ (জটইএফ) যলো মলূত েলোত্রজদর মলোন, স্লোতক 
্রবতপথী সমজয় তলোজদর কমপসংস্লোন এবং েলোত্রজদর গমলোট সংখ্লোর 
জিজসজব জবজবজচত িজব। যজদও এই জনরথীক্লো ্ধেজত ভুল িজত ্লোজর 
তজব সরকলোর এই নতুন ্ ধেজত চলোল ুকরজত বধে্জরকর। এই ব্বস্লো 
প্রবজতপত িজল েলোত্রজদর জফ রিমব্পমলোন িলোজর বলোড়জব বই জক কমজব 
নলো। 

> গণিষেযার মূল্যায়ন র্ণক গণিষেযার উৎকষ্ট 

   ্রুজনলো অরপলোয়ন মজডজল ্জর গনয়লো িজতলো গয, জবশ্বজবদ্লোলজয়র   
জিক্করলো ৩:২ অনু্লোজত ্ড়লোজনলোর কলোি ও গজবষণলোর কলোি ভলোগ 
কজর জনজবন। তলোজদর িন্য গজবষণলো ্জরষদ অরপ প্রদলোজনর ব্বস্লো 
করজব। জকনু্ত র্লোচলোর সরকলোর জবশ্বজবদ্লোলজয়র কট্টর্নরথী সমলোজললোচ-
কজদর কণ্ঠস্বর জনজয় উজর্গ্ন জেজলন। গস কলোরজণই গসলোি্লোল সলোই্ 
জরসলোচপ কলোউজ্জলর ্নুঃনলোমকরণ করলো িয়  ইজকলোনজমক এনড 
গসলোি্লোল সলোই্ জরসলোচপ কলোউজ্ল। যলোজত ঐ ্রুজনলো অরপলোয়ন মজডল 
ও ্জরবজতপত িয়। এর মলো্্জম এই প্রজতষ্লোন রিমব্পমলোনভলোজব     
যকু্তরলোজি্র অরপনথীজতর চলোজিদলো অনুযলোয়থী কলোি করজত রলোজক। 

আরও গুরুত্ব্ণূপ ্জরবতপন আজস যখন জবশ্বজবদ্লোলজয়র জবভলোগগু-
গললোর গজবষণলো কলোযপরিম আললোদলোভলোজব ্যপলোজললোচনলো করলোর ্ধেজত 
চলোল ু কজর। এই ্যপলোজললোচনলো ্ধেজত ১৯৮০ সলোজলর জদজক 
প্রলোজতষ্লোজনকভলোজব শুরু িজলও ১৯৯০ সলোল গরজক ্রুজনলো মজডজল 
গজবষণলো অরপলোয়জনর প্রজরিয়লো বলোজতল কজর গজবষণলো তিজবল প্রলোজতির 
সলোজর গজবষণলোর দক্তলো গযলোগ করলো িয়। ্রবতপথীকলোজল এই মলূ্লোয়ন 
প্রজরিয়লো আরও প্রসলোজরত িজয়জে। ২০১৫ সলোজল জরসলোচপ এজক্সজল্ 
গফ্মওয়লোকপ এর নলোম ্জরবতপন করলো িয় এবং গজবষণলোলধি জ্লোন 
জকভলোজব অরপনথীজত ও সমলোি কলোঠলোজমলো ্জরবতপজনর গক্জত্র প্রভলোবক 
জিজসজব কলোি করজত ্লোজর তলোও মলূ্লোয়জনর ব্বস্লো করলো িয়। বললো 
িয় গয, দক্ একজট ্্লোজনল উ্যকু্ত সূচজকর জভজতিজত প্রজতজট গপ্রলো-
ফলোইজলর গগ্ড জনরথীক্লো করজবন। এই গগ্ড করলো িজব চলোরজট সূচজকর 
জভজতিজত। যরলো- জবজশ্ব গনততৃ্বস্লোনথীয়, আন্তিপলোজতকভলোজব অসলো্লোরণ, 
আন্তিপলোজতকভলোজব স্বথীকৃত ও িলোতথীয়ভলোজব স্বথীকৃত এই সূচকগুজললোর 
জভজতিজত। 

সমজয়র সলোজর সলোজর এই ্যপজবক্ণ প্রজরিয়লো জবশ্বজবদ্লোলজয়র 
গজবষণলো ্জরজ্, ও একলোজডজমক জডসজকলোজসপর গকজন্দ অবস্লোন 
জনজয়জে। স্টলোর, এজক্সজল্, জরজগলোরলোস িব্গুজললো একজট অকলোট্ 
আখ্লোন সজৃষ্ট কজরজে। জবশ্বজবদ্লোলজয়র জবভলোগগুজললোজত গরফ একজট 
িজক্তিলোলথী জবজিষ্ জিজসজব আজবভূপত িজয়জে। 

> কণপ্টযাণরি বিশ্ববিদ্যালয়

  জবশ্বজবদ্লোলজয়র এই ্জরবতপনগুজললো জব্জটজনর নব্উদলোরনথীজতর  
ফললোফল। এই নথীজত গদজির সরকলোজর খলোত গযমন- জিক্লো, স্বলোস্্, 
কর সংগ্ি, ্জনরলো্তিলো গসবলো প্রভৃজত গক্ত্রগুজললোজক চরমভলোজব ্জরব-
তপন কজরজে। জবশ্বজবদ্লোলয়গুজললো েলোত্র গ্জত প্রজতজযলোজগতলোয় জলতি 

িজয়জে এবং এখন তলোজদর আজয়র প্র্লোন উৎস িল েলোত্রজদর জফ। 
তলোজলকলোয় আসলোর িন্য জবশ্বজবদ্লোলজয়র গয প্রজতজযলোজগতলো তলো গকলোন 
ভলোজবই একজট গসবলোমলূক প্রজতষ্লোজনর আচরণ িজত ্লোজর নলো। বরং 
তলো একজট মনুলোফলোজললোভথী কজ্পলোজরট প্রজতষ্লোজনর আচরণ। 

ইজতলো্জূবপ জবশ্বজবদ্লোলয়জয়র উ্লোচলোজযপর ্দ সমলোন মলোনুষজদর মজ্্ 
প্র্লোন বজল জবজবজচত িজতন যজদও বতপমলোজন জতজন প্র্লোন জনবপলোিথী 
কমপকতপলো জিজসজবই জবজবজচত। গসই অনুযলোয়থী জতজন গবতন ও গ্নিন 
গভলোগ কজরন। বতপমলোন কনিলোরজভজটভ সরকলোর েলোত্র সংখ্লোর উ্র 
্জূবপর বলো্লোজনজষ্ সজরজয় জনজলও গসখলোজন নতুন উর্তৃি আজয়র 
সুজযলোগ সজৃষ্ট িয়, গস কলোরজণই ২০১১ সলোল নলোগলোদ জবশ্বজবদ্লোলয়গু-
গললোর জরিলোজভপর ্জরমলোণ দলোড়লোয় ৬.৫ জবজলয়ন ্লোউনড। জবশ্বজবদ্লো-
লয়গুজললো আজমজরকলোর মজডল অনুসরণ কজর বলোিলোজর বনড জবজরির 
মলো্্জম অরপ সংগ্ি কজর জরজয়ল গস্টট মলোজকপজট জবজনজয়লোগ কজর নয়লো 
জবজডেং জনমপলোণ কজর। জবশ্বজবদ্লোলজয় জনজমপত এই নয়লো জবজডেংগুজললোজক 
ব্জবস্লো্নলো ্জরষদ জনজিজদর সলোফল্ বজলই গণ্ কজর। 

জবশ্বজবদ্লোলয়গুজললো অজ্ক অরপ আজয়র িন্য গবজি সংখ্লোয় জিক্লোরপথী 
চলোয় জকনু্ত জভসলো িজটলতলোর কলোরজণ িতলোি িজয় জবজদজিই তলোজদর 
িলোখলো খলুজত রলোজক। এই নতুন িলোখলোগুজললোজত তলোরলো এমন জকেু ক্লো-
জরয়লোর ্জরবতপনকলোরথী গকলোসপ অফলোর কজর যলো স্লোনথীয়রলো এজড়জয় গযজত 
্লোজর নলো। জকেু উজদ্লোগ সফল িজলও অজ্কলোংিই ব্রপ িজয়জে। 
গযমন, ২০১৫ সলোজলর গিজষর জদজক Aberystwyth জবশ্বজবদ্লোলয় 
মলোজরসলোস-এ জব্জটি ও স্লোনথীয় জিক্লোরপথীজদর মলোনসম্পন্ন জিক্লোর 
সুজযলোগ কজর গদয়লোর িন্য অ্প জমজলয়ন ্লোউনড খরচ কজর ক্লোম্পলোস 
প্রজতষ্লো কজর। গসখলোজন ২০০০ েলোত্র ্ড়লোজনলোর সক্মতলো রলোকজলও 
২০১৬ সলোল নলোগলোদ মলোত্র ৪০ িন েলোত্র ভজতপ িয়। জবশ্বজবদ্লোলজয়র 
সলোজবক এক প্র্লোন মন্তব্ কজরন গয এই ্রজণর কলোি একটলো 
্লোগললোজম েলোড়লো আর জকেুই নলো। এই কলোি নলো কজর তলোরলো মলোন উন্ন-
য়জনর িন্য স্টলোফ ও কমপথীজদর জদজক নির জদজত ্লোরত ও গদজি 
েলোত্রজদর আকষপণ করজত ্লোরত। এই সকল জিক্লোজবদরলো এই 
িলোতথীয় ্দজক্জ্র ফজল একলোজডজমকজদর উ্র জক ্রজণর চলো্ 
সজৃষ্ট িজয়জে তলোর করলোই বজলজেন। 

নতুন কজ্পলোজরট জবশ্বজবদ্লোলয় নবজনযকু্ত উ্লোচলোযপগণ লক্্ অিপজন 
বধে্জরকর িজয় ব্বস্লো্নলোয় কলোঠলোজমলোগত ্জরবতপন আজনন। তলোরলো 
একজট গকন্দথীভূত ব্বস্লো প্রবতপন কজরন যলোজত প্রিলোসজনক কমপচলোরথী-
গদর সংখ্লো বলোড়জতই রলোজক। নয়লো প্রিলোসজনক গশ্রণথীজবন্যলোজস কলোজরগজর 
ও আজরপক সিজযলোজগতলোয় জিক্ক জিজসজব নতুন ্জদর সজৃষ্ট িজত 
রলোজক। ব্জক্তগত গযলোগলোজযলোজগর ্জরবজতপ রিমব্পমলোনভলোজব ইজমইল 
গযলোগলোজযলোগ প্রলো্লোন্য ললোভ কজর। এমনজক একজট সভলো আজয়লোিন বলো 
রুম বজুকং করজত জগজয় কজম্পউটলোর প্রজিক্জণর প্রজয়লোিন ্জড়। 
এই গক্জত্র ম্লোজট্ক্স একজট প্রজয়লোিনথীয় ব্বস্লো্নলোর যজ্রে ্জরণত 
িয়, এবং অজনক জবশ্বজবদ্লোলজয়ই তলো ব্বস্লো্নলো ্ধেজতর সলোজর 
সংজযলোগ করলো িজয় রলোজক। 

দক্তলোর সলোজর সম্পকপ গরজখ গবতন ভলোতলো ও চুজক্তর গদলোিলোই জদজয় 
জিক্ক ও কমপচলোরথীজদর সরলোজনলোর প্রজরিয়লো প্রজতজষ্ত িজয়জে। গসকলো-
রজনই অলজভন গগলোডেনলোর বজলজেজলন, জবজ্ িলোজসত কলোঠলোজমলোর মজ্্ 
আমললোতলোজ্রেক িজটলতলো ও লক্্ স্লোনচু্জতর জব্দ এবং জব্জটি   
জবশ্বজবদ্লোলয়গুজললোজত জিক্লো ও গজবষণলো মলূ্লোয়জনর গক্জত্র এই 
িজটলতলো সুস্পষ্ট। এখন অজনক জবশ্বজবদ্লোলয় তলোজদর েলোত্রজদর 
জডজগ্ মলূ্লোয়ন করজত সজচতন কলোরণ তলো শ্রমবলোিলোজর তলোজদর মলোনজক 
প্রভলোজবত করজব। অন্যজদজক প্ররম গশ্রজণর জডজগ্র অনু্লোত বলোড়লোজনলোর 
িন্য অনুজপ্ররণলোর সলোজর সলোজর মলূ্লোয়ন গক্জত্র জিক্কজদর নমনথীয় 
িজত বললো িজছে। এেলোড়লোও জিক্লোরপথীরলো জনয়জমত গকলোজসপর ্ যপলোজললোচনলো 
কজর গয মলূ্লোয়ন জদজয় রলোজক তলোর উতির জদজত জবশ্বজবদ্যালয়        
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প্রিলোসন জনজিজদর ব্লোখ্লো উ্স্লো্ন কজর রলোজক। একই সলোজর তলোরলো 
এই গকলোসপগুজললো গরজক কথী ্রজনর উ্কলোর ্লোজব তলোও উজলেখ কজর 
রলোজক। এমনজক জকেু জবশ্বজবদ্লোলয় মলূ্লোয়ন জবষয়ক সিকলোরথী জডন 
জনজয়লোগ কজর রলোজক বলোজকরলো মতলোমত প্রদলোন জবষজয় চ্লোজম্পয়ন স্টলোফ 
জনজয়লোগ জদজয় রলোজকন। 

এই গগজমং কলোযপকললো্ গজবষণলো মলূ্লোয়জনর সলোজর সম্পকপ গরজখ 
উন্নত  করলো িয়। ২০১৪ সলোল নলোগলোদ জবশ্বজবদ্লোলয়গুজললো এতজদন 
গরজক চজল আসলো নথীজত যলোজত  গজবষণলো মলূ্লোয়জনর গক্জত্র সকল 
জিক্কজদর  সংযকু্ত করলো িয় তলোর গরজক গবজরজয় এজস শু্মুলোত্র 
তলোজদর জনজয়লোগ কজরন যলোজদর প্রকলোিনলো অজ্ক। এর ্জরণজতজত 
জবশ্বজবদ্লোলয়গুজললোর জবরুজধে প্রতলোরণলোর অজভজযলোগ আজস এই 
কলোরজণ গয তলোরলো অজনজকই অভ্ন্তরথীণ মলূ্লোয়জনর গক্জত্র অজবজবচ-
নলোপ্রসূত কলোল্পজনক মলূ্লোয়ন ্ধেজত ব্বিলোর কজরজেন । একজট চরি 
২০২০ জট গজবষণলো মলূ্লোয়ন প্রজরিয়লোয় গনততৃ্ব জদজছে এবং অজনক 
জবশ্বজবদ্লোলয় এমন জকেু ব্বস্লো জনজয়জে যলোর উজদেি্ িল প্রকলোি-
নলোর মলূ্লোয়ন করলো এবং জরসলোচপ ইম্্লোক্ট ম্লোজনিলোজরর সলোজর জনিস্ব 
ভলোষলোয় জকেু দজলল প্রকলোি করলো। এসব জবষয় সম্পজকপ জসধেলোন্তগুজললো 
উচ্্যপলোজয়র কজমজটগুজললো জনজয় রলোজক এবং তলো ইজমল অরবলো টলোউন 
িল জমজটং এর মলো্্জম প্রচলোর কজর রলোজকন । 

এই ্রজণর ্জরবতপজনর উ্র মন্তব্ করজত জগজয় সলোজসক্স জবশ্বজব-
দ্লোলজয়র অ্্লো্ক গবন মলোজটপন  জবরজক্ত প্রকলোি কজর বজলন গয, 
এগুজললো এক ্রজণর অস্বছে ্ধেজত। একই দিৃ্ জবশ্বজবদ্লোলজয়র 
কলোজির উ্র করলো সবপজিষ টলোইমজসর িজরজ্ও উজঠ এজসজে। 
এজত বললো িজয়জে, যজদও জিক্লোজবদরলো তলোজদর কলোজির ফল ্লোজছেন 
তজব তলোজদর চলোর ভলোজগর জতন ভলোগই জবশ্বজবদ্লোলজয়র ভজবষ্ৎ ্জর-
কল্পনলো ও গি্ষ্ গনততৃ্ব জনজয় গভথীর ভলোজব সজঙ্কত। িজরজ্ আর 
উজঠ আজস গয, তলোরলো ম্লোজট্ক্স জভজতিক ্জরমলোজ্র মলো্্জম ্লোরফ-
গমপ্ জন্পলোরণ ও েলোটলোই প্রজরিয়লো জনজয় তলোরলো উজর্গ্ন। আর উজর্জগর 
জবষয় িল গয অজ্পক উতিরদলোতলো মজন কজরন অজতজরক্ত েলোত্র ্ লোওয়লোর 
আিলোয় জবশ্বজবদ্লোলয়গুজললো স্লোতক ্যপলোজয় ভজতপর জনয়জমর গক্জত্র 
আজ্লোষ কজরজে এবং তলোজদর নমনথীয়ভলোজব মলূ্লোয়ন করজত চলো্ 
প্রজয়লোগ করলো িজয়জে। 

ওয়লোরউইক জবশ্বজবদ্লোলজয়র সমলোিজবজ্লোন জবভলোজগর সিজযলোগথী 
অ্্লো্ক চলোলপস টলোরনলোর জবশ্বজবদ্লোলয়গুজললোর মতুৃ্র কলোরণ জিজসজব 
গদখলো জদজছে এমন জকেু সমস্লো জলজ্বধে কজরজেন। গযমন, জবিলোল 
সংগ্জির প্রজতশ্রুজত জদজয় অপ্রজয়লোিনথীয় ললোইজব্রথী স্টক, ত্রুজট্ণূপ 
্জরকল্পনলোয় করলো ভবজনর গ্েজন অরপ খরচ, এমন েলোত্রজদর প্ররম 
ও উচ্তর জর্তথীয় গশ্রজণ গদয়লো যলোজদর আি গরজক ২০ বের আজগ 
সলো্লোরণ জর্তথীয় জবভলোগ গ্জত সংগ্লোম করজত িজতলো, জিক্লো জবজ্লো-
গনর গমৌজলক জবষজয় জসধেলোন্ত জনজত প্রিলোসকজদর ব্বিলোর করলো, 
এমন জকেু গব্জরলোয়লো জডজগ্ গপ্রলোগ্লোম চলোল ুকরলোর গচষ্টলো করলো যলো িয় নলো  
বলো িজত ্লোজর নলো এবং প্রকলোিনলোর অজবরলোম গিলোয়লোর যলোর অজনক 
গুজললোই গকউ ্ড়জত বলো জলখজত চলোয় নলো। (The Guardian, 
June 1, 2016)

> সমযাজবিজ্যাণনর পবরিবত্টত অিস্যান

   জব্জটি জবশ্বজবদ্লোলয়গুজললোজত সমলোিজবজ্লোন জবষয় গদজরজত ্ ড়লোজনলো  
শুরু িজয়জেজললো। ১৯৬০ এর দিজক মলোত্র জতনজট গকজন্দ এই জবষয় 
্ড়লোজনলো শুরু িয়। ্রবতপথীকলোজল জবশ্বজবদ্লোলজয়র গভতজর সমলোিজব-
জ্লোন জবভলোগ ও এর েলোত্র সংখ্লো আিলোনুরূ্ভলোজব বজৃধে ্লোয়। এর 
মলো্্জম এই জবভলোগ জবশ্বজবদ্লোলজয়র গভতজর একজট িজক্তিলোলথী অব-
স্লোন কজর গনয়। এই দ্রুত বজৃধের সলোজর িজড়ত জেল জবভলোজগর এক 
্রজণর গখলোললোজমললো ভলোব, এবং গ্িলোদলোজরত্ব প্রজতষ্লো করলোর গচষ্টলো। 

এই অক্টতলো জবভলোগজক জবজভন্ন গক্ত্র জনজয় জচন্তলো করজত উৎসলোজিত 
কজর। এই সরলতলোর একজট অনন্য ফললোফল িল জ্লোজনর এই িলোখলোর 
মজ্্ জবজিষত্ব আনলো, যলোর ফজল কলোজির সমলোিজবজ্লোন ও জিক্লোর 
সমলোিজবজ্লোজনর উদ্ব যলোর একজট বতপমলোজন ব্বসলো সু্কল ও একজট 
জিক্লো সু্কল এ গিখলোজনলো িয়। 

সমলোিজবজ্লোন অন্যলোন্যভলোজবও ্জরবজতপত িজয়জে। ১৯৬০ এবং 
১৯৭০ প্ররলোগত ভলোব্লোরলো গরজক গবর িজয় এজস অ্রলো্জবজ্লোজনর 
মতন জবষয় চলোল ুকজরজে। যলো চলোজিদলোর জদজক নির গরজখ গজবষণলোর 
সলোজর তলোল গরজখ মলোজল্জডজসজপ্লনলোরথী জবষয় জিজসজব জবকজিত 
িজয়জে। স্বলোস্্, ্জরজবি, এবং অলোরও অজনক গক্জত্রই সমলোিজব-
জ্লোন েলোত্রজদর চলোজিদলোর সলোজর সঙ্গজত গরজখ প্রলোজয়লোজগত গকলোসপ চলোল ু
করজত সক্ম িজয়জে। যখন অজনজকই মত প্রকলোি কজরজেন গয, 
এই কলোঠলোজমলোগত ্জরবতপন ও নলোনলোমজুখ চলোজ্র কলোরজণ  সমলোিজব-
জ্লোজনর সলোমরপ্ কজম গগজে, আর এই প্রশ্ন করলো িজয়জে জবশ্বজবদ্লোল-
গয়র বতপমলোন গজবষণলো উজদেি্ গরজক। 

যজ্রের মতন মলূ্লোয়ন চরি, ৩*/৪* আউট্জুটর প্রজয়লোিজন জিক্লোজব-
দরলো এককগ্জনরর গচজয় িলোনপলোল জনবন্ গলখলোয় গবজি আগ্িথী। জকেু 
গজবষক এই প্রজরিয়লোর সলোজর তলোজদর আকলোঙ্লো জমজলজয় জনজয়জেন, 
বলোজকরলো িলোল গেজড় জদজয়জেন অজনক আজগই। তলোজদর অজনজকই 
নতৃলোজ্বেক গজবষণলো বলো অন্যলোন্য দথীঘপজময়লোজদ গজবষণলোর িন্য কজমজটর 
সলোজর দথীঘপ গময়লোজদ চুজক্তবধে িওয়লোর ্জরণলোম সম্পজকপ মন্তব্ 
কজরজেন। 

আর সলো্লোরণভলোজব বললো যলোয়, আরইএফ-এর মলো্্জম গকলোন জনজদপষ্ট 
একজট জবষজয় কমপদক্তলো যলোচলোই কজর জবশ্বজবদ্লোলজয়র গভতজর গকলোন 
গজবষকজক স্লোয়থীকরজণর জবষয় প্রভলোজবত কজর। গযমন ২০১৪ সলোজল 
সমলোিজবজ্লোজনর ২৯ জট জবভলোজগ মলোত্র ৭০৪ িন জিক্ক কলোি 
কজরজেন, গযখলোজন গসলোি্লোল ্জলজস সংরিলোন্ত ৬২ জবভলোজগ ১৩০২ 
িন জিক্ক প্রজবি কজরজেন।  জবশ্বজবদ্লোলজয়র কজমজট ও গজবষক-
গদর মজ্্ প্রলোজয়লোজগক সমলোিজবজ্লোজনর প্রজত আগ্জির কলোরজণ এমন 
ফললোফল লক্্ করলো যলোয়। গসকলোরজণ ্্লোজনল প্রজতজবদন জযজন 
করজেন জতজন এই জডজসজপ্লজনর আংজিক প্রজতজনজ্ত্ব করজেন মলোত্র। 

এই গক্জত্র গকলোজসপর ইম্্লোক্ট জবষয়জট গকন্দথীয়। এেলোড়লো ম্লোজট্ক 
্ধেজত গজবষকজদর বলোইজরর সংস্লোর সলোজর কলোি করজত উৎসলোি 
গদওয়লো। অজনক গজবষক মজন কজরন গয, সমলোজললোচনলোমলূক কলোজির 
বলো গলখলোর কলোরজণ তলোজদর গরজটং কজমজয় গদয়লো িজত ্লোজর। যজদও 
এখন সমলোজললোচনলোমলূক কলোজির িন্য জকেু গক্ত্র আজে তজব সমলোি-
জবজ্লোজনর ইম্্লোক্ট ্ জরমলোজ্র গয ্ ধেজত তলো ্ ক্্লোতদুষ্ট এবং কু্দ্ 
্জরসজর নথীজত ্জরবতপন জনজয় গবজি আগ্িথী। আর গস কলোরজণই 
গনততৃ্বস্লোনথীয় জবশ্বজবদ্লোলয়গুজললো গজবষকজদর জনরলো্দ গকলোজটপ  
গখললোর ্রলোমিপ জদজয় রলোজকন। 

অন্যজদজক জরসলোচপ কলোউজ্ল জনজিই সরকলোজরর তরফ গরজক বলোেলোই 
এর কলোি কজর রলোজক। তলোরলো উজদেি্মলূক ভলোজবই এমন জকেু 
কলোজির িন্য ্য়সলো জদজয় রলোজক যলো একই সলোজর খবু িজটল ও দথীঘপ 
সমজয়র কলোি এবং তলো জবশ্বজবদ্লোলজয়র বলোইজরর সংস্লোর সলোজর 
করজত িয়। এই নথীজতর কলোরজণই গেলোট প্রকল্পগুজললো অরপ সঙ্কজট 
ভুগজে। গত ৩০ বের ্জর এই ্জরবতপনগুজললো ঘজটজে। বতপমলোজন 
আমরলো এমন এক সঙ্কট মিূুজতপ উ্জস্ত িজয়জে। জবশ্বজবদ্লোলয় গয 
সমলোজললোচনলোমলূক জবজ্লোনজভজতিক জ্লোন চচপলোর গকন্দ িজব তলো প্রজশ্নর 
মজুখ ্জড়জে। বতপমলোন সরকলোজরর নথীজত এক নতুন ্রজণর গবসর-
কলোজর জবশ্বজবদ্লোলজয়র িন্ম জদজত চলোয়। এই সব ্দজক্্                
জবশ্বজবদ্লোলজয়র লক্্, উজদেি্ ও এর অন্তগপত সমলোিজবজ্লোন 
জবভলোজগর উ্র প্রভলোব জনজয় প্রশ্ন উ্স্লো্ন কজরজে। িন িলউজডর 

>>
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সলোজর জমজল সমলোিজবজ্লোনথীরলো এর জবরুজধে প্রজতবলোজদর গচষ্টলো 
কজরজেন। এর উজদেি্ জেল জব্জটজনর সরকলোজর জবশ্বজবদ্লোলয়গুজললোর 
ও্র জনজিজদর দলোজব প্রজতষ্লো করলো। এরই ্লোরলোবলোজিকতলোয় লনডজন, 
িনু মলোজস উচ্ জিক্লোর উ্র জবকল্প গশ্বত্ত্র উ্স্লো্ন করলো িয়। 
এজত উজলেখ করলো িয়, জকভলোজব জিক্লো গক্জত্র মনুলোফলোজললোভথী গশ্রজণ 
েলোত্রজদর সমলোজললোচনলোমলূক জ্লোন চচপলোর ্জর বলো্লো জিজসজব কলোি 
করজে। তলোরলো এই গশ্বত্জত্রর সমলোজতি টলোজনন জিক্লোর উ্র ১৯৮৮ 
সলোজল ্জৃরবথীর ৮০২ জট জবশ্বজবদ্লোলজয়র মজ্্ স্বলোক্জরত ম্লোগনলোকলো-
টপলো অন উজনভলোরজসজটয়লোম গরজক উদলোিরণ টলোজনন। এজত বললো িয় 
জবশ্বজবদ্লোলয় িল সলোয়্বেিলোজসত প্রজতষ্লোন, যলো তনজতক ও 
জ্লোনতলোজ্বেকভলোজব সকল রলোিননজতক ও অরপননজতক ক্মতলো গরজক 
স্বলো্থীন রলোকলোর অজ্কলোর রলোজখ। এই লক্্ আরও গুরুত্ব্ণূপ িজয় 
ওজঠ যখন জবশ্বজবদ্লোলয়গুজললো জনজিজদর লক্্ গরজক দূজর সজর 
যলোয়। 

সরলোসজর গযলোগলোজযলোজগর িন্য:
হুও গবনন <beynonh@Cardiff.ac.uk>
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> কযানযাডযায় "সমযাজবিজ্যাণনর

নীল ম্যাকলঘবলন,ম্লোকমলোস্টলোর জবশ্বজবদ্লোলয়, কলোনলোডলো, এবং এনিবন পণুড�্যাি, গলকজিড জবশ্বজবদ্লোলয়, কলোনলোডলো

কলোনলোজডয় প্র্লোনম্রেথী জস্টজফন িলোর্লোজরর এখন 
"সমলোিজবজ্লোন চচপলো"র সময় নয়, গঘলোষণলোর ্র এই 
গবলোতলোমগুজললো জবললোজনলো িয়। এই বক্তজব্র মলো্্জম 
জতজন স্রেলোসবলোজদর কলোরণ গখলোঁিলোর গচজয়            
স্রেলোসথীজদর প্রজত কজঠলোর িওয়লোর জনজদপি গদন।   

>>

একজবংি িতলোব্থীর প্ররম জদজক গবি জকেু বজয়্লোজি্ষ্ 
জিক্লোজবদ কলোনলোজডয় সমলোিজবজ্লোজনর ভজবষ্ৎ সম্পজকপ 
সতকপবলোতপলো গদন। ব্রুস কলোজটপস এবং লরনলো উইয়লোর 
যজুক্ত গদখলোন গয, ইংজরিথী ভলোষলোভলোষথী কলোনলোজডয় সমলোি-

জবজ্লোন "তন্ণু্ জিজসজব স্বলোত্রে্জ্লোজন, দক্তলোয় ও গ্িলোয় সমলোি-
জবজ্লোজনর গবিলোল দিলো"। তলোঁজদর উজর্জগর কলোরণ কলোনলোডলোর প্রজতষ্লো-
তলো সমলোিজবজ্লোনথীজদর আসন্ন অবসর গ্িণ।১ রবলোটপ ব্থীম কলোনলোজডয়লোন 
গসলোজিওলজিক্লোল অ্লোজসলোজসজয়িন-এর সদস্ সংখ্লো কজম যলোওয়লোর 
কলোরজণ কলোনলোডলোর সলোজবপক সমলোিজবজ্লোন চচপলোয় প্রভলোব ্ড়জব বজল 
উজর্গ প্রকলোি কজরন।২ নথীল ম্লোকলঘজলন এ অবস্লোর  জকেু বিৃতির 
প্রলোজতষ্লোজনক কলোরণ খুঁজি গবর কজরন। জতজন এ আজললোজক কলোনলোজডয়  
সমলোিজবজ্লোজনর "আসন্ন সঙ্কট"  জনজয় সতকপতলোর জদজক দজৃষ্ট্লোত 
কজরন।৩ জতজন এ ্জরজস্জত গরজক উতিরজণ এবং  একজট জ্লোনদথীতি 
্যপলোজয় যলোওয়লোর লজক্্ সংললোজ্র সূচনলো কজরন। জতজন আিলো কজরন 
গয, এর ম্্ জদজয় প্রলোজতষ্লোজনক সক্মতলো এবং বজুধেদথীতি দূরদজৃষ্টর 
প্রসলোর ললোভ করজব। এ প্রবন্গুজললোর আজবগপ্রবণ ও জনেক জবতকপ-
মলূক বক্তব্জক কলোনলোডলোয় "সমলোিজবজ্লোজনর লড়লোই" বজল আমরলো 
মজন করজত ্ লোজর। অনুমলোন করলো যলোয়, এ লড়লোই ্ রবতপথী দিকগুজললো 
্যপন্ত চলজব।   

   ্্লোট ও' ম্লোজল এবং এললোন িলোনট উক্ত প্রবন্সমজূির ্লোল্লো িবলোব 
জিসলোজব জকেু যজুক্ততকপ খলোড়লো কজরন। তলোরলো কলোজটপস এবং উইয়লোজরর  
সমলোিজবজ্লোজনর অবক্য় জনজয় গয দুজচিন্তলো তলোজক "অপ্রজয়লোিনথীয় ও 
অজতরজজিত" বজল মজন কজরন। জতজন এ ্রজণর অ্বলোজদর জবরুজধে 
আঁটসলোঁট ত্বেলোব্লোনসি কজঠলোর ্দজক্্ গ্িজণর দলোজব িলোনলোন।৪  

ম্লোকলঘজলন "Crisis" প্রবন্জটজত আদিপগত ও বলোস্বজক্জত্র       

প্রমলোজণত জভজতি জিজসজব আজরক ্রজনর গুরুত্ব্ণূপ জবষজয়র প্রজত 
দজৃষ্ট আজরলো্ কজরন।৫  তজব এই জবতকপগুজললো কলোনলোজডয় সমলোিজব-
জ্লোজনর বলোস্বতলো বণপনলোয় সলোিলোয্ কজর। যজদও তকপগুজললোর ভলোষলো 
অজনকলোংজিই রূঢ় জেল। কলোনলোজডয় সমলোিজবজ্লোনথীরলো ২০১৮ সলোজল 
টজরলোজনটলোজত ইনটলোরন্যলোিনলোল গসলোজিওলজিক্লোল অ্লোজসলোজসজয়িন  
(ISA)- এর আজয়লোিক জিজসজব প্রস্তুজত জনজছেন। এজক্জত্র উতির 
আজমজরকলোর বলোইজরর   সমলোিজবজ্লোনথীজদর িজন্য গযগুজললো কলোযপকর 
িজব বজল আিলো করলো যলোয়, আমরলো এ ্ রজনর গুরুত্ব্ণূপ জকেু জবষজয়র 
ও্র দজৃষ্ট গদওয়লোর গচষ্টলো করব। 

   সদস্্দ এবং আজললোচনলোয় উ্জস্জত আিংকলোিনকভলোজব কজম 
যলোওয়লোয় কলোনলোজডয় সমলোিজবজ্লোন জনজয় আমলোজদর িলোতথীয় সজমজতজত 
উজর্গ গবজড়জে। বলোজষপক ইংজরজি ভলোষলোভলোষথী কলোনলোজডয় সমলোিজবজ্লো-
গনর সভলোগুজললো কংজগ্জসর আন্তঃজবষয়জকজন্দক অংি জিজসজব 
গদজির প্রলোয় জবজভন্ন জবশ্বজবদ্লোলজয়র সলোমলোজিক জবজ্লোন ও মলোনজবক 
অনুষজদ সংগজঠত িয়। কলোনলোজডয় সমলোিজবজ্লোন সভলোয়  উ্জস্জত                 
উজলেখজযলোগ্ িলোজর কজম গগজে। জবজিষ কজর িথীষপ সমলোিজবজ্লোন 
অনুষজদর গক্জত্র এ জদকজট গবজি ্জরলজক্ত িয়। এটলো জক জ্লোনজব-
কলোজির িজন্য হুমজকস্বরু্? ি্ঁ-জফজল্ ওয়লোজরন আমলোজদর স্মরণ 
কজরজয় গদন গয, এরকম অজনক িলোতথীয় ও তবজশ্বক জবর্ৎ সজমজত 
একই রকম হ্লোজসর মজুখলোমজুখ।৬ রবলোটপ ্টুনলোম তলোর "bowling 
alone" নলোমক গজবষণলোমলূক প্রবজন্ প্রকলোি কজরন গয, ইনটলোরজনট 
প্রযজুক্তর মলো্্জম গযলোগলোজযলোজগর উত্লোন জবস্তৃ গভৌজগলোজলক ্জরসজর 
অনলোনুষ্লোজনক জবদ্লোর সুজযলোগ বলোজড়জয়জে। ফজল জিক্লোজবদগণ প্রচ-
জলত, আনুষ্লোজনকভলোজব সংগজঠত সভলোগুজললোর বলোইজর "একলোকথীজত্বর  
সলোমলোজিকথীকরণ" (sociologize alone) িজছে । 

   লড়যাই" 



 ২৩
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সলো্লোরণত গদখলো যলোয়, সমলোিজবজ্লোন জবশ্বজবদ্লোলজয় এবং সমলোজি 
উভয় গক্জত্রই অকলোযপকরতলোর কলোরজণ ২০০০ সলোজলর প্ররম জদজক 
এজত জবজভন্ন দুবপলতলোর লক্ণ গদখলো জদজয়জেল। এ ্রজণর লক্ণ 
বতপমলোজন কলোনলোডলোর বলোইজর অন্যলোন্য গদজির সমলোিজবজ্লোজনর গক্জত্রও 
্জরলজক্ত িয়। তজব এগুজললো আমলোজদর অজর্তথীয় ঐজতহ্য এবং 
মলোজকপন যকু্তরলো্রে, জব্জটন ও ফ্লোজ্র সজঙ্গ জভন্ন সম্পজকপর কলোরজণ  
কলোনলোডলোর সমলোিজবজ্লোনজক জবজিষভলোজব প্রভলোজবত করজে। 

   কলোনলোডলোর সমলোিজবজ্লোনথীরলো আজমজরকলোর আজ্্ত্বলোদ জনরসজন   
১৯৭০ ও ১৯৮০-র দিক গরজক গয আজ্লোলন শুরু কজরজেজলন  
তলোর ফলশ্রুজত জিজসজব রিমব্পমলোন িলোজর কলোনলোজডয় জবষয়বস্তু ও 
জনি গদজি প্রজিজক্তজদর জনজয়লোগ জদজয় একজট স্বিলোজসত কলোনলোজডয় 
সমলোিজবজ্লোজনর ্লোরলো সজৃষ্ট করলোর গচষ্টলো কজরজে। যলোই গিলোক, এই 
একই আজ্লোলন জনঃসজ্জি আজমজরকলোন সমলোিজবজ্লোজনর জবরুজধে 
গনজতবলোচক মজনলোভলোব সজৃষ্ট কজর। এর ফজল আমরলো আমলোজদর জনিস্ব    
ত্রুজটগুজল উজ্ক্লো করজত রলোজক এবং আত্মসনু্তজষ্টজত মজনলোজযলোগথী 
িই।৭  

অন্যলোন্য অজনক গদজির সমলোিজবজ্লোনথীরলো গয সকল জবষয়গুজললোর 
মজুখলোমজুখ িজয়জেন, গসই একই রকম গক্জত্র আমলোজদরও জনজিজদর 
িলোতথীয় জবষয়লোজদর দুবপলতলো জনজয় ভলোবলোর যজরষ্ট কলোরণ রজয়জে।  
কলোনলোজডয় সমলোিজবজ্লোনথীজদর অজ্কলোংিই আজমজরকলো গরজক প্রজি-
ক্ণ গ্িণ কজর রলোজকন। ্রবতপথীকলোজল িন গ্লোটপলোর বলো ওয়লোজলস 
গক্জমজনটর মত সমলোিজবজ্লোনথীজদর আদিপ মজন নলো কজর  জবশ্বব্লো্থী 
্জরজচত তলোজ্বেকজদর জনজয় কলোি কজর।৮ এ ্লোরলোর ফলস্বরূ্ একজট 
অজর্তথীয় কলোনলোজডয়লোন ঐজতহ্য  রিমলোগত জমশ্রজণর মলো্্জম জবশ্ব সমলো-
িজবজ্লোজনর অংি িজয় উঠজে। (্ড়: আজমজরকলোন আর ইউজরলোজস-
জনট্ক)।

কলোনলোজডয় সমলোজির একিন তলোজ্বেক, রলোলফ ম্লোরসু, একজট জবস্তৃ 
গভৌজগলোজলক অঞ্চজল কলোনলোজডয় ঐজতহ্যজক ্নুরলোয় িলোজগজয় গতলোললোর 
লজক্্ হ্যলোরডে ইজনজসর "গস্ট্লস ত্বে"-এর ্নুঃরূ্লোয়ন কজরন।৯ 

হ্যলোরডে ইজনস ্জূবপর একিন তলোজ্বেক। জতজন গদখলোন গয, কলোনলোডলোর 
িিরগুজললোর গভৌজগলোজলক জবন্যলোস আমলোজদর প্রলোকৃজতক সম্পদজভজতিক 
িলোতথীয় অরপনথীজতর  জবজভন্ন বলোজণজি্ক ্জরর সজঙ্গ সংজলেষ্ট। এজট 
জবজভন্ন গভৌজগলোজলক অঞ্চজল তবজচত্র্ময় সংস্কজৃতর েলো্ সজৃষ্ট কজরজে।   
এই েলোঁচজক জবস্তৃ কজর িথীবলোশ্ম জ্লোললোজন জিজল্পর প্রসলোর, প্রলোকৃজতক 
্জরজবি ও কলোনলোডলোর আজদবলোসথী িনজগলোষ্থীর অজ্কলোর সুরক্লোয় সম-
সলোমজয়ককলোজল নতুন উজর্গ সজৃষ্ট িয়। তলোই আমরলো গয িলোজত ও সমলো-
িতলোজ্বেক ঐজতহ্য জিজসজব কথীভলোজব অজর্তথীয়, এ ব্লো্লোজর সজচতন 
িজয় উজঠ। তব ুকলোনলোডলোজক গয জবষয়গুজললো "অজর্তথীয়" জিজসজব প্রজত-
্ন্ন কজর, গসগুজললো অন্যলোন্য গদজির সজঙ্গ কলোনলোডলোর তুলনলোমলূক 
তবজচত্র্ জন্পলোরজণ গুরুত্ব্ণূপ তবজিষ্ট্ জিজসজব সলোমজন আজস। এই 
তবজিষ্ট্গুজললো তবজশ্বক িজক্তর প্রভলোজব স্লোনথীয় বলোস্বতলো ও জবষয়গু-
গললোর  সজঙ্গ সমজন্বত িজয় জবজিষভলোজব আজবভূপত িয়।      

কলোনলোজডয় সমলোিজবজ্লোন তবপ্লজবক মলোক্সপবলোদজক ্লোরণ কজর ১৯৬০ 
এবং ১৯৭০ এর দিজক প্রলোজতষ্লোজনক রূ্ ্জরগ্ি কজর। এর কলোরণ 
জেল সমলোিজবজ্লোজন গুরুত্ব্ণূপ জনজয়লোগগুজললো কলোনলোডলোর একটলো 
সলোমলোজিক ও রলোিননজতক সংঘলোতময় সমজয় িজয়জেল। আমলোজদর 
সমলোিজবজ্লোজনর এই চরম "সমলোজললোচনলোমলূক" চজরত্র রলোিননজতক  
সংজলেষ্টতলো ও নথীজতজন্পলোরনথী গক্জত্র, এমনজক রক্ণিথীল রলোিনথীজতজব-
দজদর অসজন্তলোষ ও জবজরলোজ্তলো সজ্বেও অদ্লোবজ্ প্রলো্লোন্য বিলোয় 
গরজখজে। উদলোিরণস্বরূ্, স্রেলোস প্রজতজরলোজ্র লজক্্ এর মলূ কলোরণ 
অনুসন্লোন করজত জগজয় আরও গবজি গজবষণলোর প্রস্লোবজক খলোজরি 
করজত কলোনলোডলোর সলোজবক রক্ণিথীল প্র্লোনম্রেথী জস্টজফন িলোর্লোর 
ন্যলোক্লোরিনকভলোজব মন্তব্ কজর বজলন, "এখন সমলোিজবজ্লোজনর  

চচপলোর সময় নয়"। এজট কলোনলোজডয় সমলোিজবজ্লোনথীজদর কলোজে সমলোি-
তলোজ্বেক গজবষণলোর প্রজয়লোিনথীয়তলোজকই প্রশ্নজবধে করলোর নলোমলোন্তর। এর 
প্রজতবলোজদ কলোনলোজডয়লোন গসলোজিওলজিক্লোল অ্লোজসলোজসজয়িন  ২০১৫ 
সলোজল "Commit Sociology" েলো্যকু্ত জট-িলোটপ জবজরি করলো শুরু 
কজর।

কলোনলোজডয় সমলোিজবজ্লোজন দথীঘপস্লোয়থী সমলোজললোচনলোমলূক তবজিষ্ট্ 
মলোইজকল বরুলোওজয়র গণমখুথী সমলোিজবজ্লোন (Public Sociology)  
প্রস্লোবনলোর ্জক্ একজট সমরপকজগলোষ্থীর িন্ম জদজয়জে।১০ গবিজকেু 
সংখ্ক কলোনলোজডয় সমলোিজবজ্লোনথী ইজতলোমজ্্ই তলোর প্রস্লোবনলোজক 
সমরপন কজরজেন। এমনজক গকউ গকউ দলোজব কজরজেন গয, বরুলোও-
গয়র আরও  গিলোরলোজললোভলোজব গণমখুথী সমলোিতলোজ্বেক গজবষণলোর দলোজব 
উত্লো্ন করলো উজচৎ জেল।১১ তজব গ্িলোগত স্বলোত্রে্ অটুট গরজখ জকেু 
জকেু সমলোিজবজ্লোনথী গণমখুথী সমলোিজবজ্লোন প্রস্লোবনলোজক নলোকচ 
কজরন। এর জবকল্প জিজসজব স্কট গডজভস একজদজক যলোরলো আজদ্লো-
্লোজন্ত সলোমলোজিক জবজ্লোনথী এবং অ্রজদজক, কড়লো সমলোজললোচনলোমখুথী 
তলোজ্বেকজদর মজ্্ জবভলোিন কজর এবং সকলজক জচরতজর গণমখুথী   
সমলোিজবজ্লোজনর সজঙ্গ "চূড়লোন্ত জবজছেদ"-এর প্রস্লোব কজরন।১২  অন্য-
জদজক কলোনলোজডয় নলোরথীবলোদথীরলো যজুক্ত গদখলোন গয, বরুলোওজয়র প্রস্লোবনলো 
সম্ভলোব্ ব্জক্তগত ও রলো্রেথীয়-মলোজলকলোনলোজভজতিক গযৌর উজদ্লোগজক 
উজ্ক্লো কজর। এর কলোরণ জিজসজব তলোরলো মজন কজরন গয, এই ্ রজণর 
গযৌর উজদ্লোগ িনগণজক সলোজর জনজয় সমলোজির গুরুত্ব্ণূপ সমস্লোব-
লথী সমলো্লোজন সলোিলোয্ করজত ্লোজর।১৩  

এর্র আমরলো িলোর্লোর সরকলোজরর রক্ণিথীল এজিনডলো গরজক 
গবজরজয় এজস িলোজস্টন ট্জুডলোর উদলোরননজতক মতবলোজদ আজস। গদখলো 
যলোয়, সবপসলো্লোরণ সংরিলোন্ত জবষয়গুজললোজত বজ্পত প্রিলোসজনক জনয়্রে-
গণর সম্ভলোব্ ফললোফল, জবজিষ কজর কলোনলোডলোর আজদবলোসথী িনজগলোষ্থী-
গদর গক্জত্র গবি সুস্পষ্ট িজয় উজঠজে। সমলোিজবজ্লোনথীরলো এমন একজট 
গণমখুথী সমলোিজবজ্লোজনর প্রতথীক্লো করজেন গয, সমলোিজবজ্লোজনর 
একজট অংি রলোজ্রের সজঙ্গ  অংিথীদলোজরত্ব্ণূপ সম্পকপ স্লো্জনর মলো্্জম 
এই দুইজয়র মলোজঝ সংঘজটত চলমলোন সংললোজ্ অংি গনজব ।

সমলোিজবজ্লোজনর সংকট গযজিতু আিও চলজে, এ জ্লোনিলোখলোর 
অবস্লো জনজয় ্জূবপর আিঙ্কলো এখজনলো প্রকটভলোজব জবরলোিমলোন। উইজল-
য়লোম ক্লোরজলর সলোম্প্রজতক যজুক্ত অনুযলোয়থী, সলোমলোজিক জবজ্লোজনর 
অন্যলোন্য িলোখলোর সজঙ্গ সমলোিজবজ্লোনজক একথীভূত কজর বলোস্বতলোর 
জভজতিজত এক নতুন ্লোরলোর প্রবতপন িওয়লো প্রজয়লোিন।১৪ সমসলোমজয়ক 
সলোংস্কজৃতক ্লোরলোয় প্রজতভলোত জিজসজব এই জনবন্জট ২০১৫ সলোজল 
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জনবপলোজচত িজয়জেল। গস সময় কলোনলোডলোর বহু সমলোিজবজ্লোনথী জনজিজদর 
গক্ত্রজভজতিক ্জরচয় এবং দলোয়বধেতলো এজড়জয় চলজতই গবজি ্ে্ 
করজতন।

যলোরলো তুলনলোমলূকভলোজব উন্মকু্ত জচন্তলো চচপলো কজরন জকনু্ত জনজিজদর     
জবষয়জভজতিক অ্্য়জনর সুজব্লোগুজললোজক জবসিপন জদজত চলোন নলো,  
তলোঁজদর িন্য এই ্জরজস্জত গবি সমস্লোর সজৃষ্ট কজর। অজনজকই 
িয়ত বলজবন গয, সলোম্প্রজতক সমজয় গসরলো ্লোজণ্ডত্গুজললো বজুধেবজৃতিক 
জভজতি জিজসজব িনজপ্রয় ্লোরণলোগুজললো গভজঙ গদয়। জ্লোনিলোখলোগুজললো 
আসজল উজলেখজযলোগ্ দক্তলোর সজঙ্গ জ্লোন ্জরজবিন কজর রলোজক।১৫  
এখনও, জবিদ ্ লোজণ্ডজত্র আ্লোজরর (Silos) মজতলো ক্লোজন্তকর বলোগলো-
ড়ম্বর্ণূপ িলোখলোগুজললো গযখলোজন শু্ ু বজুধেিথীবথীজদরজকই "ত্বেলোব্লোন"  
-এ রলোখলো িয় গসগুজললো অচললোয়তন িজয় রজয়জে।১৬  কখজনলো কখজনলো 
জবজিষলোজয়ত জ্লোনিলোখলোগুজললো জ্লোন উৎ্লোদজনর গক্জত্র অন্তরলোয় িজত 
্লোজর, জকনু্ত মলূত তলোরলো গয জ্লোন ্জরব্পজন সিলোয়তলো কজর গস জবষ 
গয় আমরলো তর্-উ্লোতি  অবজিললো করজত ্ লোজর নলো। একজদজক একজট 
জবজিষলোজয়ত িলোখলোজভজতিক জ্লোন (যলো অজতরজজিত) এবং অন্যজদজক 
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সবপিনথীন জ্লোন (যলো মলূত অবলোস্ব), এ দুজটলোর মজ্্ ্ে্ সথীজমত 
রলোখজত িজব। এ দুজটলোর ম্্বতপথী একজট অবস্লোন জনজল দুজট ্লোরলোর 
ই অসুজব্লো গরজক আমরলো দূজর রলোকজত ্লোজর।১৭  

জবজিষলোজয়ত জ্লোনিলোখলো জনজয় ্যপলোজললোচনলোর প্রজয়লোিনথীয়তলো আজে    
জকনু্ত গসসব আজললোচনলো যজদ মতলোদিপগত এবং িলোজব্ক জবতজকপ 
্জরনত িয়, তলোিজল তর্জনভপর সমলোিজবজ্লোন "চচপলো" ব্লোিত িজত 
্লোজর। কলোনলোডলোর সমলোিজবজ্লোজনর সম্পজকপ তর্জনভপর এবং ঐজতিলো-
জসক দজৃষ্টজকলোণ গরজক গজবষণলো করলো িজয়জে। জরক গিল্মস-গিি 
সম্প্রজত জবংি িতলোব্থীর প্ররম জদজকর ্মপতজ্বের মজ্্১৮ কলোনলোজডয় 
সমলোিজবজ্লোজনর উজন্মষ তুজল ্জরন। ব্রুস কলোজটপস আরও জ্েজন 
জগজয় উনজবংি িতলোব্থীজত "রলো্রে জবজনমপলোণ"-এর সলোজর সমলোিজবজ্লো-
গনর উদ্লোবজনর সম্পকপ স্লো্ন কজরন।১৯ নতুন সংখ্লোগত গজবষণলো-
গুজললো আমলোজদর অভ্ন্তরথীণ ও জবজদিথীজদর চলোকজরজত জনজয়লোজগর 
্জরবতপন জনজয় আজললোচনলো কজরজেন।২০ এজত আমলোজদর জ্লোন আি-
রজণর দিপজনর জবজচত্রতলো গদখলো যলোয়২১ এবং সমজয়র সলোজর সলোজর 
আমলোজদর তলোজ্বেক ্লোরলোর ্জরবতপন গদখলো যলোয়। গত দিক ্জর, 
একিন তলোজ্বেক এবং গজবষক জ্জয়জর বজদপউজয়র কলোজির মজ্্ 
একজট সমন্নয় লক্্ করলো যলোয়। জতজন একই সলোজর ইংজরজি ও ফরলোজস 
ভলোষলোর মজ্্ গসতু জনমপলোণ করলোর গচষ্টলো  কজরন।২২ আমরলো ভজবষ্জতর 
জদজক তলোকলোজল গদখজত ্লোই, "সমলোিজবজ্লোজনর সমলোিজবজ্লোন" 
তর্জনভপর জবতকপগুজললোজক সমধৃে করজব। এর ফজল সমলোিজবজ্লোন 
আত্মজকজন্দকতলোর ্জরবজতপ তর্-উ্লোতি জভজতিক এবং সংজবদনিথীল 
প্রলোজতষ্লোজনক কলোযপকলোরজণর সজঙ্গ সম্পজকপত িজব। 

কলোনলোজডয় "সমলোিজবজ্লোজনর লড়লোই" এবং সংঘলোত জকেু ব্জক্তর  
অিংজবলোজ্ আঘলোত করজলও মলূত এই জবতকপ জেল গঠনমলূক।   
প্রজতজষ্ত জিক্লোজবদরলো আবলোর নুতন কজর নতুন প্রিজন্মর সমলোিজব-
জ্লোনথীজদর একজট ইজতবলোচক লক্্ ততজরজত সিলোয়ক জিজসজব কলোি 
করজে। ISA-এর অনুজপ্ররণলোয় গজবষণলোর দলগুজললো  নতুন অনুসন্লো-
গনর তলোড়নলোয় উদেথীতি িজয় উজঠজে এবং আমলোজদর সভলোগুজললোজতও 
উ্জস্জত গবজড়জে। আমলোজদর সভলোগুজললোজত আজরলো গবজি ফরলোজস 
ভলোষলোয় গসিজনর সংখ্লো গবজড়জে এবং Canadian Review of 
Sociology-এর সম্পলোদক, Dr. François Dépelteau 
একিন ফরলোজসভলোষথী। সজমজত মলূত ডজরলোজর জস্মর ও কলোনলোজডয় 
সমলোিতলোজ্রেক-নলোরথীবলোদথীজদর র্লোরলো অনুপ্রলোজণত একজট ্নুিপলোগজরত 
নলোরথীবলোদথী সমলোিজবজ্লোনজক জনজয় গবপ করজত ্লোজর। এেলোড়লো, 
আজদবলোসথী িনজগলোষ্থীর জব-উ্জনজবজিকরণ ও সমজঝলোতলো  ব্বস্লো 
সংরিলোন্ত একজট নতুন গজবষণলো জবষয়সূজচ গণমখুথী সমলোিজবজ্লোনথীজদর 
ভূজমকলোজক আজরলো প্রলোসজঙ্গক এবং প্রজয়লোিনথীয় কজর তুলজে।

কলোনলোজডয়লোন গসলোজিওলজিক্লোল অ্লোজসলোজসজয়িন টজরজনটলোজত ISA 
World Congress in Toronto, জবজশ্বর জবজভন্ন গদজির সমলোিজব-
জ্লোনথীজদর স্বলোগত িলোনলোজনলোর িন্য অজ্ক্মলোন। এর্র আমরলো 
জবজভন্ন গদজির িলোতথীয় সমলোিজবজ্লোজনর তবজচজত্র্র রূ্জরখলো 
ভলোলভলোজব গবলোঝলো ও তলোর আজললোজক এবং বিৃৎ ্জরসজর তুলনলোমলূ-
কভলোজব এজক অ্জরর কলোে গরজক গিখলোর লজক্্ ও সংললোজ্র 
অজ্ক্লোয় রলোকজে।  

  
সরলোসজর গযলোগলোজযলোজগর িন্য:
নথীল ম্লোকলঘজলন <ngmclaughlin@gmail.com>
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> জন উবর ও তযাঁর কযাণজর   
   স্মরণে

 িন উজর। 

>>

বহুবেজরর গচনলো একিন মলোনুষজক 
তলোর কলোজির গরজক আললোদলো কজর 
জচন্তলো করলো সিি নয়, গবলো্ কজর 
গসটলো গচষ্টলো করলোও ভুল।    

সলোমলোজিক জবজ্লোজন প্রকলোিনলোসমগ্ েলোড়লোও 
িন উজরর  অবদলোন অ্জরসথীম। জতজন 
একিন জিক্লোজবদ জিজসজব জবর্ৎসলোিথী 
কলোজির মলো্্জমও  উদলোিরণ গরজখ গগজেন। 

জতজন গদজখজয়জেন গয, একিন সফল 
জিক্ক অরবলো ফলপ্রসু গজবষক িওয়লোর 
িন্য কতৃপত্ব খলোটলোজনলো, অরবলো "ভথীজতকর 
অজভব্জক্ত", অরবলো িজটল ্লোরলোয় গলখলো   
প্রজয়লোিন গনই। জতজন এজকবলোজরই কৃজত্রমতলো 
বজিপত জেজলন, এমনজক ্দমযপলোদলো  জনজয় 
কখনও ভলোবজতন নলো। তলোঁর এই সিি সরল, 
ও রসজবলো্সম্পন্ন ব্লোজক্তজত্বর জনভৃজত 
লজুকজয় জেল একজট তথীক্ষ্ণ বজুধেদথীতি এবং 
অসলো্লোরণ কমপ জ্্লোসু মন। জতজন গভজঙ্গ 
গফললোর গচজয় সিৃনিথীল কলোজি গবজি আগ্িথী 
জেজলন। জতজন সমলোজললোচনলো করজতন জকনু্ত 
কখনও এই জবষজয় কজঠলোর িজতন নলো। 
গকলোন জবষয় অসমরপন করলোর গক্জত্র একজট 
সমরপন করলোর ্ধেজত অবলম্বন করজতন। 
জতজন সবসমজয়ই গসলোিলোসলোটেলোভলোজব 
জলখজতন ও সকজলর সলোজর একই রকমভলো-
গব বলজতন। জবজিষভলোজব জতজন তরুণ 
গজবষকজদর িন্য অত্ন্ত ভলোল কলোজির 
সুজযলোগ কজর জদজয়জেন। তলোজদর তলোঁর জবর্ৎ-
সলোিথী কলোজির সলোজর যকু্ত িজয় অরবলো জ্লোজনর 
নতুন ্লোরলো জনমপলোজণ জনজিজদর কলোজির উ্র 
গজবষণলো কজর কলোি করলোর িন্য উৎসলোি 
জদজয়জেন। 

িন জিখজত ভলোলবলোসজতন, সমলোিজবজ্লোজনর 
নতুন গকলোন ভলোবনলো অরবলো নতুন জবষয় গবর 
কজর আনলো তলোঁর িন্য এক ্রজনর               
বজুধেদথীতি আনজ্র ব্লো্লোর জেল। স্লোন 
অরবলো সময়, অসংগজঠত ্ুঁজিবলোদ 
(disorganized Capitalism), ভ্মণ, 
প্রকৃজত, সচলতলো, িলবলোয় ু্জরবতপন, অরবলো 
আরও সুজনজদপষ্ট জবষয় গযমন- জত্রমলোজত্রক 
েলোজ্র সলোমলোজিক  প্রভলোব ইত্লোজদ নতুন 
ভলোবনলোগুজললো জনজয় জতজন গজবষণলো কজরজেন। 
তজব জতজন সমলোিজবজ্লোজনর িনক িওয়লোর 
িন্য উন্মখু জেজলন নলো, বরং জনজদপষ্ট জবষজয় 

স্মরণে 

 জন উবর। 
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গয তলোজ্বেক ্লোরণলো তলোঁর মজ্্ সঞ্চলোজরত িত, 
গসগুজললোজক প্রমলোজণত করজত মকু্তমনলো 
জেজলন। অন্য সমলোিজবজ্লোনথীজদর মত 
সলোমলোজিক জবকলোজির প্রজত তলোঁর জবজিষ 
নির জেল। সমলোিজবজ্লোজনর মলূ্লোরলোয় গয 
ব্লো্লোরগুজললো জনজয়  করলো বললো িয়জন, জতজন 
এগুজললো জনজয় ভলোবজতন। গযমন- ভ্মণ, 
সচলতলো অরবলো "offshoring", জকনু্ত 
এগুজললো মলূ্লোরলোর সমলোিজবজ্লোনথীজদর দজৃষ্ট 
এজড়জয় জগজয়জেল। তলোর মজত, সমলোিজবজ্লো-
গনর ত্বে নতুন জবষয়জক জবজলেষজণর কলোজি 
ব্বিলোর করজত িজব এবং প্রজতজনয়ত উন্নত 
করজত িজব।

আজম এই স্বল্প ্জরসজর তলোঁর অবদলোজনর 
ব্লোজতি ব্লোখ্লো করজত ্লোরজে নলো, তলোই দুজট 
জবষয় সম্পজকপ মন্তব্ করজত চলোই। একজট 
জেল তলোর গ্িলোিথীবজনর প্ররমজদজকর 
অন্যজট গিষজদজকর। ১৯৭০ দিজকর 
মলোঝলোমলোজঝ সমজয় আজম তলোঁর কলোি সম্পজকপ 
িলোনজত ্লোজর। যখন আমলোজদর আগ্িগুজললো 
জেল তলোজ্বেক বলোস্বতলো, রলোিননজতক অরপনথী-
জত, সমলোি ত্বে ও স্লোজনক সমজকন্দমজুখতলো-
গক জঘজর। অজনজকর মত আজমও  এজসজে-
ললোম ভূ-জবদ্লো জবষজয়র ্বূপ অজভজ্তলো জনজয় 
এবং খুঁজি গবড়লোজছেললোম জকভলোজব সমলোিজব-
জ্লোজনর সলোজর যকু্ত িওয়লো যলোয়। িন জঠক 
তলোর জব্রথীত জদক গরজক এজসজেল ভূ-
জবদ্লো জবষজয় আজললোচনলো করলোর প্রস্লোব 
জনজয়। গগ্গজর এবং উজর-এর Social Re-
lations and Spatial Structures বইজত 
এই অপ্রত্লোজিত সলোক্লোজতর তলোজ্বেক সংজলে-
ষ্টতলো অনুসন্লোন কজরজে। এর্র কমপিথীব-
গনর গিষজদজক তলোঁর localities, 
mobilities এবং offshoring-এর ও্র 
কলোজির মলো্্জম  িন  ্নুরলোয় ভলোবজত 
রলোজকন গয, space এবং society এর 

মজ্্ সম্পকপটলো কথী ? 

৭০-৮০-র দিজকর শুরুজত গয সকল 
জব্জটি সলোমলোজিক জবজ্লোনথী মলোক্সপবলোদ র্লোরলো 
ভথীষণভলোজব প্রভলোজবত িজত শুরু কজরন, 
তলোজদর মজ্্ িন উজর অন্যতম। জতজন 
এজদর সজঙ্গ উন্মকু্ত, কুসংস্কলোরমখুথী ও 
সজরিয় কমপথী িজয় ওজঠন। একটলো সমজয়, 
সমলোিতলোজ্রেক অরপনথীজতজবদজদর গমলবন্ন 
জবস্তৃ জবষজয় সংস্কলোরমখুথী গজবষণলো ও 
আজললোচনলোর জদজক আজললোক্লোত করজত 
শুরু কজর। তলোরলো এসময় সলোরলো গদি গরজক 
গজবষক ও কমপথী জনজয়লোজগর িজন্য সরকলোজর 
েুজটগুজললোজত জনয়জমত কমপিলোললো আজয়লোিন 
করত। তলোজদর মজ্্ জেল জসএজস জরজিও-
নলোজলিম গ্রু্ অন্যতম। এ গ্রুজ্র মলো্্-
গমই আজম িন উজরর সজঙ্গ ্জরজচত িই। 
"দ্ ল্লোঙ্কলোস্টলোর জরজিওনলোল গ্রু্" িল যকু্ত-
রলোজি্র গজবষণলো প্রজতষ্লোনগুজললোর অন্যতম, 
গয গ্রু্জট জবজভন্ন স্লোজন কথী ঘটজে, তলোর 
ও্র জভজতি কজর জবজভন্ন সংস্কলোরমখুথী ত্বে 
জদত। এই "স্লোজনক গজবষণলোগুজললো" ্ ুঁজিবলোদ 
কথীভলোজব জবকজিত িজছে, এ সংরিলোন্ত চলমলোন 
জবতকপগুজললোর আজললোজক সংঘজটত িত। 
অজনজক এই সময়জক "গফলোজডপিম উতির" 
জিজসজব জচজনিত কজরন। গযখলোন গরজক 
আমরলো গদখজত ্লোই, এর ম্্বতপথী অংজি 
ঋণলোয়ন ও নব্উদলোরতলোবলোজদর গুরুত্ব্ণূপ 
উন্নয়নগুজললো সজর আজস। িন ও তলোর সি-
কমপথী স্কট ল্লোি ্ুঁজিবলোজদর ্জরবতপজনর 
জবষজয় জভন্ন ও গমৌজলক ্লোরণলো গদওয়লোর 
লজক্্ তলোজ্বেক ও প্রলোজয়লোজগক গজবষণলোর 
সমন্বয়সলো্ন কজরন। এজক্জত্র তলোজদর 
দুইজট গ্নর িল, The End of 
Organized Capitalism ও 
Economies of Signs and Space।             

িথীবজনর গিষ ্লোঁচ বেজর জতজন অন্য জবষয়-
গুজললো জনজয় জলজখজেন।  জতনজট বই িলবলোয় ু
্জরবতপন, সম্পদ ও সমলোি সংজলেষ্ট। এগুজললো 
িল- Climate Change and Society, 
Societies Beyond Oil, এবং 
Offshoring। এজক্জত্র স্কট ল্লোি 
জলজখজেন, িন সবসময়ই সমলোজির ভজব-
ষ্ৎ জনজয় আগ্িথী জেজলন। সলোম্প্রজতক 
সমজয় জতজন ল্লোঙ্কলোস্টলোর জবশ্বজবদ্লোলজয় 
ই্জটজটউট ফর গসলোি্লোল জফউচলোরস প্রজত-
ষ্লোর  গক্জত্র সিজযলোজগতলো কজরজেন।  

িলবলোয় ু ্জরবতপন জনঃসজ্জি মনুষ্ 
সমলোজির িজন্য ঝুঁজক।  যজদও সলোম্প্রজতক 
গ্নরগুজললোজত  জলজখত, ভজবষ্জতর ্ ুঁজিবলোদ 
ও সমলোি গযটলো জবরল একজট জবষয় তবজশ্বক 
উষ্ণতলোজক তুজল ্জর, সবপপ্ররম িন এরকম 
জবষয়গুজললোর অবতলোরণলো কজরন। জতজনই 
প্ররম আ্জুনকতলোর জবকলোজি িথীবলোশ্ম জ্লোললো-
জনর গুরুত্ব তুজল ্জরন এবং আমলোজদর   
প্রলোত্জিক িথীবজন িলবলোয় ু ্জরবতপজনর   
বলোস্বতলো তুজল ্জরন। আমরলো যখন গবজির 
ভলোগ গক্জত্রই আমলোজদর গজবষণলোজক 
অতথীজতর আজললোজক ্যপলোজললোচনলো কজর 
সলোমজনর জদজক এজগজয় জনজয় যলোই, িন 
এজদক গরজক অগ্গলোমথী জেজলন; গকননলো 
জতজন ভজবষ্জতর জদজকও দজৃষ্ট জদজতন। 
ভলোল বলো ম্- যলোই গিলোক অন্য ভুবন গয সজৃষ্ট 
করলো যলোয় তলো জতজন গদজখজয়জেন। সলোমলোজিক 
জবজ্লোনথীজদর এ জবষজয় জচন্তলো ও জবজলেষণ 
করলো প্রজয়লোিন। এই জব্দসঙ্কুল সময়গু-
গললোজত উজর গয দষৃ্টলোন্তগুজললো স্লো্ন কজরজেন, 
গসগুজললো অনুসরণ করলো উজচৎ বজল আজম 
মজন কজর।        

এনড্ ুগসয়লোর, ল্লোঙ্কলোস্টলোর জবশ্বজবদ্লোলয়,  যকু্তরলোি্ 

স্মরণে 



২৭

GD  ভবল. ৬ / # ৩ / রসণটেম্বর  ২০১৬

স্মরণে 

> জন উবর

িন উজর সলোম্প্রজতক সমজয় 
ইিজললোক ত্লোগ কজরজেন।    
যকু্তরলোজি্র সমলোিজবজ্লোনথী-
গদর মজ্্ তলোঁর গজবষণলো কমপ  

সবজচজয় গবজি উধেতৃ িজয়জে। তলোঁর প্রকলো-
জিত বইজয়র সংখ্লো কুঁজড় এবং গসগুজললোর 
গবিথীরভলোগই জ্লোজনর িগজত খবু প্রভলোব 
গফজলজে। ক্লোমজব্ি  জবশ্বজবদ্লোলজয় গ্্লোি-ু
গয়িন কজর িন তলোঁর  কমপিথীবন ল্লোঙ্কলো-
স্টলোর জবশ্বজবদ্লোলজয় কলোটলোন। গসখলোজন আজম 
১৯৭৭-১৯৯৮ সলোল ্যপন্ত  তলোঁর সিকমপথী 
জেললোম। আমরলো একসলোজর দুজট বই জলজখজে। 
The End of Organized Capitalism 
(১৯৮৭) এবং  Economies of Signs 
and Space (১৯৯৪), দুজট বই-ই ভজব-
ষ্জতর করলো বজল। অজনক জদক গরজকই 
িন জেজলন একিন ভজবষ্ৎজবজ্লোনথী ।

িন এবং বব গিস্ জ্এইচজড জিক্লোরপথী 
জিজসজব ক্লোমজব্জি, িন ডলোন্নরলোর জবপ্লব 
িথীষপক গসজমনলোজর অংি জনজয়জেজলন। 
্জৃরবথীর অন্যতম িবস স্কললোরখ্লোত               
গকলোজয়জনটন  জস্কনলোজরর প্রভলোব জেল এই 
গসজমনলোজর। জতজন খবু গবজি রলোজ্রের ক্মতলো 
সংজলেষ্ট জবপ্লব করজতন। তলোজদর জবপ্লব 
গযমন কজরই গিলোক ভজবষ্জতর উজদেজি্ 
সবসময় ্রজললোকতলোজ্বেকতলোর সলোজর সম্প-ৃ
ক্ত জেল। যজদও এইসব জবপ্লব রলো্রেজক     

ভবিষ্ৎ বিষয়ক সমযাজবিজ্যানী

প্রভলোজবত কজর, এর মলোজঝ িন রলো্রে ক্মতলোর 
বলোস্বজভজতিক অনুভুজত খুঁজি গ্জতন।

১৯৭৫ সলোজল, িন এবং রলোজসল জকট 
Social Theory As Science 
জলজখজেন। এই বইজট সমলোজিবজ্লোজনর জ্লো-
নদিপন (Epistemology) সম্পজকপ একজট 
জনজদপষ্ট বলোস্ববলোদথী কলোঠলোজমলোজত আজললোচনলো 
করলো িজয়জে। "বলোস্ব" বলজত সলোমলোজিক 
প্রজতজনজ্জদর গদয়লো গকলোন তর্ নয়, বরং 
সলোমলোজিক সম্পকপগুজললো ফুজট উজঠ এমন 
বলোস্ব ঘটনলো। এজট সলোমলোজিক জবজ্লোজন, 
১৯৭০ এর দিজকর মলোক্সপথীয় কলোঠলোজমলোজবজ্লো-
নথী লইুস অ্লোলরু্ সলোজরর র্লোরলো প্রভলোজবত  
কলোঠলোজমলোজবজ্লোন। মলোক্সপথীয় কলোঠলোজমলোজবজ্লোজন  
সবসময় শু্ ু অরপননজতক জভজতির উ্র 
জনভপর করলো িজয়জে। উজরর কলোঠলোজমলোজবজ্লোন 
অজনক সলো্লোরণভলোজব গজঠত একজট 
সলোমলোজিক কলোঠলোজমলো। কলোযপকলোরণ সম্পজকপর 
জভজতিজত  এই  সলোমলোজিক কলোঠলোজমলোর ্লোরণলো-
গুজললো শু্মুলোত্র প্রজতজদনকলোর বলোস্ব ঘটনলো 
নয়, সলোমলোজিক ্জরবতপন এবং ভজবষ্জতর 
সলোমলোজিক সম্পকপগুজললোও উজন্মলোচন কজর।

The End of Organized Capitalism 
এবং Economies of Signs and 
Space বই দুজট অজনজকই আগ্ি কজর 
্যপলোজললোচনলো কজরজেন। গযমন- এই বই দুজট 

গডজভড  িলোজভপ এবং ম্লোনুজয়ল ক্লোজসলস 
-এর উ্র দলোরুণভলোজব প্রভলোব গফজল এবং 
বই দুজট ব্লো্কভলোজব উধেতৃও িজয়জে।  
The End of Organized Capitalism 
বইজটজত ্ুঁজি ্জুজিভুত করলোর জবষজয় 
আজললোচনলো করলো িজয়জে । এই বইজটর মলূ 
আজললোচ্ জবষয় িজললো, নতুন যজুগর ্ুঁজিত্রে 
সমলোি এবং প্রলোজতষ্লোজনক সংগঠন র্লোরলো    
জনয়জ্রেত িয় নলো, বরং সলোমলোজিক খণ্ডজনর 
(social fragmentation) মলো্্জম িয়। 
একজট জভন্ন দজৃষ্টভজঙ্গ গরজক আজম এবং িন 
এই ্রজনর যজুক্তজত গ্ৌঁজেজে।

্ুঁজিবলোজদর ম্্কলোর অসংগজঠত অবস্লো  
জনজয় আজললোচনলোর শুরুটলো িজয়জেল এজকবলোজর  
গকজন্দর একজট সমস্লো (শ্রজমক সংঘ এবং 
মলোজলক সজমজত) গরজক, গযজট সমলো্লোজনর 
িন্য গযৌরভলোজব দর-কষলোকজষ করজত িত ।  
িজনর মজত, ১৯৮০-এর দিজক সমজয়র 
সলোজর ্ুঁজির জবচলন ও প্রবলোি অজ্ক জেল, 
যলো সমজয়র জবজবচনলোয় শু্ ুঅতথীত বলো বতপ-
মলোন নয়, বরং ভজবষ্ৎ সম্পজকপও ্লোরণলো 
জদজয়জে। তলোই এই বইজটজত সমজয়র সলোজর 
সলোজর মলোনুজষর ্যপটন জিজল্পর জদজক ঝুঁজক 
্ড়লো সম্পজকপত িজনর একজট অ্্লোয় 
আজে। এই অ্্লোয়জট গরজকই ্রবতপথী 
সমজয়  িন The Tourist Gaze নলোজম 
একজট বই প্রকলোি কজরন। 

ইনজস্টজটউট ফর গসলোি্লোল জফউচলোরস-এর 
্জরচলোলকজদর সভলো,  ল্লোঙ্কলোস্টলোর, ২০১৫। 

>>
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স্মরণে 

১৯৮০ এর দিজকর গিষজদজক গদজরক   
গগ্গজরর সলোজর িন, Social Relations 
and Spatial Structures নলোজম দুজট 
বই সম্পলোদনলোর কলোি কজরন। এই প্রকজল্পর  
প্র্লোন জচত্রজট জেল "্নুকপলোঠলোজমলো" 
(Restructuring) জবষজয় দজরন গমসজসর 
"মলূ্ প্রবলোি" (value chain)-এর         
রু্লোন্তরকরণ সংজলেষ্ট ভলোবনলো। মলূ্ প্রবলোি 
্জণ্র উৎসসমিূ অনুসন্লোন করজত ্লোজর। 
গযমন- একজদজক দজক্ণ আজমজরকলোয় 
্লোওয়লো যলোয় এমন প্রলোকৃজতক উ্লোদলোন জক 
িজত ্লোজর এবং গসগুজললো  কলোরখলোনলো ততজরর 
িন্য জক প্রজরিয়লোয় রূ্লোন্তর করলো গযজত ্ লোজর 
গসই জদজক দজৃষ্ট রলোজখ। আবলোর, গমজক্সজকলো 
গরজক ্ ণ্ ইউজরলো্ এবং আজমজরকলোজত জক 
প্রজরিয়লোয় বলোিলোরিলোতকরণ এবং বণ্টন কজর 
গসজদজকও লক্্ রলোজখ। এই প্রবলোিগুজললো 
সময় ও স্লোজনর গপ্রজক্জত "সম্প্রসলোজরত" 
িজতলো; এর মলো্্জম যলোবৎকলোজলর সবজচজয় 
গবিথী দূরজত্ব অবজস্ত স্লোজনর মলোজঝ গযমন 
সংজযলোগ ঘজটজেল জঠক একইভলোজব সবজচজয় 
গবজি সমজয়র ব্ব্লোজনও সংজযলোগ ঘজটজে। 
তলোরলো আমলোজদর একটলো প্রলোজয়লোজগক          
তজড়তলোয়ন গদজখজয়জেন। যলোজক জগজডনস 
বজলজেন "স্লোন ও সমজয়র দূরবতপথী সংজযলোগ" 
(space-time distantiation) এবং িলোজভপর 
ভলোষলোয় "স্লোন ও সমজয়র সংজক্্ণ সলো্্তলো" 
(space-time compression)।

চলমলোন জবশ্ব প্রবলোজি সমলোিজবজ্লোজনর ্ণূপ 
রূ্ ্লোরজণর িন্য এজট একজট ্বূপসূচক 
জেল। এই সম্পজকপ িন এবং আজম 
Economies of Signs and Space-
বইজটজত মন্তব্ কজরজে। ইজতলোমজ্্ই 
ক্লোজসল মন্তব্ শুরু কজরজেন গয, ্জূবপর 
সলোমলোজিক কলোঠলোজমলোগুজললোর অবস্লোন নতুন 

জবজশ্ব এক্লো্ ্জরবতপন এজনজে। সলোজবপক 
"প্রবলোিগুজললো" এজক অজন্যর সলোজর সম্পকৃ্ত, 
গযমন, ্ুঁজিরপ্রবলোি, শ্রজমর সচল অবস্লো, 
্ণ্ ও দ্ব্লোজদ, ্জরজবি দূষণ বলো "দুজযপলো-
গসমিূ" এবং তর্ ও  গযলোগলোজযলোগ প্রযজুক্ত।

িন এই ভলোবনলোজক "sociology of 
mobilities," জিজসজব আখ্লো গদন। তলোঁর 
গজবষণলোয় ও গলখলোজলজখজত এই জবষয়জট  
১৯৯০ গরজক গিষ অবজ্ প্রলো্লোন্য গ্জয়জে। 
জতজন জনজদপষ্টভলোজব, মলোনুষ জকভলোজব এক স্লোন 
গরজক আজরক স্লোজন চললোচল কজর গসই 
জবষজয় আগ্িথী জেজলন। তলোঁর অজ্কলোংি বই 
ভ্মণ, ও সচলতলোর উ্র জলজখত, শু্ ু
একজট বইজত জভন্ন জবষয় গযমন " 
automobilities" জনজয় একজট অ্্লোয় 
রজয়জে। এগুজললো অত্ন্ত িরুজর এবং আব-
ি্কথীয় ্লোঠ্ বই। এখলোজন আমরলো একজট 
গলোজড়র সমলোন্তরলোল ও সলোমন্তজরক জপ্রিজমর 
গভতর জদজয় ্জৃরবথীজক গদজখ এবং প্রযজুক্তর 
মলো্্জম বজুঝ।

িন এর্র িলবলোয় ু ্জরবতপজনর ও্র   
্লোরলোবলোজিকভলোজব অজনকগুজললো বই জলজখন। 
আবলোর গসই গজতিথীলতলো, সচলতলো, দূষণ বলো  
"দুজযপলোগসমিূ" ইত্লোজদ জবষজয় জফজর যলোন। 
এই জবষয়গুজলর জদজক জফজর যলোওয়লোজট 
িজনর বলোম রলোিননজতক জচন্তলো্লোরলো সলোজর 
একলোত্মতলোজক স্পষ্ট কজর। আজম সবসমজয়ই 
িজনর সলোজর বলোম্নরথী জিজসজবই কলোি 
কজরজে। তজব ২০১০ সলোল গরজক জতজন 
্ুঁজিবলোদ জনজয় গিলোরলোজললোভলোজব সমলোজললোচনলো  
করজতন। তলোঁর সলোম্প্রজতক বই   
Offshoring-এরই ফসল। আমলোর মজন 
্জড় সলোংিলোই-এ অনুজষ্ত যকু্তরলোজি্র 
একজট জরসলোচপ কলোউজ্ল কনফলোজরজ্ তলোঁর 

সলোজর সিকলোরথী জনম্রেণদলোতলো জিজসজব  কলোি 
কজরজেললোম। গসখলোজন অজনক সমলোিজবজ্লো-
নথী এবং অরপনথীজতজবদগণ আমজ্রেত জেজলন। 
একিন প্রখ্লোত, নব্-উদলোরনথীজতবলোদথী, 
এবং এমনজক িলবলোয়-ু সংিয়বলোদথী, ফরলোজস 
অরপনথীজতজবদ উ্জস্ত জেজলন। িন, ইজতলো-
মজ্্ তলোর ষলোজটর দিজকর মলোঝলোমলোজঝ 
গ্ৌঁজে গগজেন। গবলো্ কজর তলোই, ২৫ 
বেজরর যবুজকর মত উদেথী্নলো জনজয় জভন্নম-
গতর সলোজর আজললোচনলোয় িজড়জয় ্জড়ন।

িন জেজলন একিন ভজবষ্ৎ জবষয়ক সমলো-
িজবজ্লোনথী। আমলোজদর দুিজনর জতজরজির 
কলোেলোকলোজে বয়জস আমরলো ্জরজচত িই। 
এর্র আমরলো  একুি বের সিকমপথী জেললোম 
এবং িথীবজনর বলোজকটলো সময় সবজচজয় ভলোল 
বনু্ জেললোম । গসই ্ জুরলোটলো সমজয়, জসলজভয়লো 
ওয়লোলজব জেজলন িজনর সিযলোত্রথী। জতজন 
বজলজেজলন িন তলোজক প্রতু্ৎ্ন্নমতথী   
জিজসজব মজন করজতন। জতজন আরও বজল-
জেজলন গয তলোঁর কমপস্পিৃলো সবসমজয় জনয়্রেণ 
েলোজ্জয় কলোযপকর জেল। িজনর কলোজে আমলোর 
এ ঋণ গিলো্ করলোর মত নয়, কলোরণ তলোর 
দুদপলোন্ত কমপস্পিৃলোজক তলোজক কলোজির প্রজত জন-
গবজদতপ্রলোণ কজর তুজলজে। আজম তলোঁজক ভথী-
ষণভলোজব স্মরণ কজর। আমরলো সবসময় তলোঁর 
অভলোবজবলো্ করব। 

              স্কট ল্লোি, গগলোডেজস্মরস, লনডন জবশ্বজবদ্লোলয়, যকু্তরলোি্ 
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> জন উবর  
সমযাজবিজ্যানীণদর সমযাজবিজ্যানী 

>>

িন উজরর অপ্রত্লোজিত মতুৃ্ তলোঁর ্জরবলোর, বনু্মিল, 
সিকমপথীজদর ভথীষণভলোজব আিত কজরজে। তলোঁর সলোজর 
আজম ১৯৬৭-১৯৭০ সলোল ্যপন্ত ক্লোমজব্ি  জবশ্বজবদ্লো-
লজয় গ্লোস্টগ্লোিজুয়ট জিক্লোরপথী জিজসজব ্জরজচত 

জেললোম। আমরলো আমলোজদর গজবষণলোর আগ্জির ও ত্বেলোব্লোয়কজদর 
জবষজয় আজললোচনলো করতলোম। এর্র গরজক জনজিজদর মজ্্ অজনক 
জবষজয় আজললোচনলো িজয়জে। অজনক সময় গযমন- আমলোজদর গসলোি্লো-
জলস্ট ইজকলোনজমস্ট কনফলোজরজ্  এবং এমনজক ব্জক্তগত সভলোজতও 
আমলোজদর আজললোচনলো িজয়জে। ল্লোঙ্কলোস্টলোর জবশ্বজবদ্লোলজয় যখন আজম 
সমলোিজবজ্লোন জবভলোজগর প্র্লোন জিসলোজব গযলোগদলোন কজর, তখন আমরলো 
সিকমপথী জেললোম।  

িন উজর, ক্লোমজব্ি রিলোইস্ট কজলি  গরজক অরপনথীজত ও রলো্রেজবজ্লোন 
দুজটজত প্ররম স্লোন অিপন কজরজেন। গসখলোজন অন্যলোন্যজদর মজ্্ 
িজনর ত্বেলোব্লোয়ক জেজলন গিমস জমড। গিমস জমড একিন অরপ-
নথীজতজবদ এবং যরলোরপই গনলোজবল ্রুস্কলোজর অজভজষক্ত জেজলন। এই 
বেরগুজললো  এমন জেল, যখন িন গমইনলোডপ গকইনজসর কলোজির 
গুরুত্ব গদয়লো িজতলো ক্লোমজব্জি। গযখলোজন রলোিননজতক অরপনথীজতজত 
জভন্ন ্ রজনর অরপনথীজতর একজট িলোয়গলো জেল। িন তখন ক্লোমজব্জির  
ফ্লোকলোজল্ অফ ইজকলোনজমক্স অ্লোনড ্জলজটক্লোল সলোজয়্ (গসই 
সমজয়, গসখলোজন গকলোন ফ্লোকলোজল্ অফ গসলোি্লোল অ্লোনড ্জলজটকলোল 
সলোজয়্ জেল নলো) জবভলোজগ জরজলজটভ  জডপ্রলোইজভসন অ্লোনড গরভু্ল-ু
িন  জবষজয় জ্এইচজড গকলোসপ শুরু কজরন। জতজন  জব্জটি গসলোি্লোল 
সলোজয়্ জরসলোচপ কলোউজ্ল (এসএসআরজস) গরজক একজট গজবষণলো 
প্রস্লোবনলোর মলো্্জম  সিজযলোজগতলো গ্জয়জেজলন। এজট জেল জমজসস 
র্লোচলোজরর ্ক্্লোতদুষ্ট  জিক্লো ও জবজ্লোন জবষয়ক সজচব স্লোর জকর 
গিলোজসফ আসলোর ্জূবপর ঘটনলো। স্লোর জকর গিলোজসফ, সমলোিজবজ্লো-
নথীজদর ও্র যজরলোজচত সম্মলোন প্রদিপন নলো কজর তলোজদরজক কু্ধি কজর 
তুজলজেল।  তলোরলো  সলোইজক্কলোল কলোলচলোরলোল জডপ্রলোইজভিন জরওজর অফ 
ফ্লোজমজল গ্লোভলোজটপজক িব্ কজরজেল। সমলোিজবজ্লোনজক জবজ্লোন 

কলোবপন জনঃসরণ উদ্লোবনথী সজম্মলন, 
গিনজিন, চথীন, ২০১৬।  

স্মরণে 

জিজসজব অস্বথীকলোর কজরজেল এবং এসএসআরজস-গক নলোম ্জরবতপন 
কজর ইজকলোনজমক অ্লোনড গসলোি্লোল কলোউজ্ল নলোম প্রস্লোব কজরজেল। 
কজয়ক বের ্র, িন অ্্লো্কজদর রলো্রেথীয় সভলো্জত জিজসজব এবং 
গসলোজিওলজিক্লোল গ্রুজ্র প্র্লোন জিজসজব কলোি শুরু কজরন (১৯৮৯-
৯২)। সলোমলোজিক জবজ্লোজনর জবরুজধে এক ্রজনর জনষু্র আরিমণ 
গরজক রক্লো করজত উজর খবু জনজবড়ভলোজব তৎ্র  জেজলন।  ১৯৯৯ 
সলোজল, জতজন যকু্তরলোজি্র সলোমলোজিক জবজ্লোজন, ন্যলোিনলোল একলোজডজম 
অফ একলোজডজমক্স, ললোনপড গসলোসলোইজটস অ্লোনড প্র্লোকজটিনলোরস-এর 
(যখন গরজক ্নুঃনলোমকরণ িজয়জে জদ একলোজডজম অফ গসলোি্লোল 
সলোজয়জ্স) জভজতি স্লো্ন করজত  সিলোয়তলো কজরন।

১৯৭০ সলোজল, জ্এইচজড সম্পণূপ করলোর আজগ, িন ল্লোঙ্কলোস্টলোর     
জবশ্বজবদ্লোলয় সমলোিজবজ্লোজনর প্রভলোষক জিজসজব গযলোগদলোন কজরন। 
৪৬ বের ্জর একটলোনলো কলোি করলোর ম্্ জদজয়  জতজন সমলোিজবজ্লোন 
জবভলোজগর িন্য প্রচুর অবদলোন রলোজখন।  জবভলোজগর কজঠন এবং নমনথীয় 
উভয় গজবষণলো সংস্কজৃতই তলোর জনজির কলোজির মজ্্  জেল। জবশ্বজব-
দ্লোলজয়র  "গিলোয়লোইট জিট অফ জদ গটকজনলোলজিক্লোল গরভু্লিুন" 
সম্প্রসলোরজণর জদনগুজলজত এবং ১৯৭০ দিজকর বলোম্নরথী জচন্তলোর 
প্রভলোজব জবশ্বজবদ্লোলয়গুজললো ব্লো্কভলোজব ্জরবজতপত িজয়জেল। তখন 
জিক্লোজবদজদর চলোজিদলো গবজড় জগজয়জেল এবং জবর্ৎিজনর সংখ্লো বজৃধে 
গ্জয়জেল। গসই ্যপন্ত িন সবসময় তলোর গিখলোর প্রজত ভলোলবলোসলোজক 
ললোলন কজরজেজলন। সমলোি ্জরবতপজন তলোর গকৌতূিল , নতুন জবষয় 
ও নতুন জচন্তলো্লোরলো খুঁজি গবর করলোজত গয বজুধেদথীতি  আন্ এর 
সলোক্থী। জতজন জনজিই- গিলোক এটলো ক্মতলো, সলোমলোজিক ত্বে, শুন্য, 
সময়, স্লোনথীয় এবং আঞ্চজলকতলো, অসংগজঠত  ্ুঁজিবলোদ, অবসর 
এবং ভ্মণ, প্রকৃজত ও ্জরজবি, সচলতলো, তবজশ্বক সমলোজির 
িজটলতলো, িজক্তর ব্বিলোর এবং িলবলোয় ু্ জরবতপন, িহুজর জডিলোইন, 
জরিজড েলো্লো এবং সবজচজয় সলোম্প্রজতক, বতপমলোন ভজবষ্ৎ। এইসব 
আগ্িগুজললোর মজ্্ তলোর গবজির ভলোগ প্রজচষ্টলো  ল্লোঙ্কলোস্টলোর ই্জটজট-
উট ফর গসলোিলোল জফউচলোর প্রজতষ্লোয় জেল।
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স্কট ল্লোি এবং এনড্ ু গসয়লোর িন উজরর িথীবনযলো্জনর গক্জত্র  
তলোজদর অবদলোন তুজল ্রলোর িজন্য জকেু উৎসলোিব্জিক কলোজির বণপ-
নলোর মলো্্জম অংি গনন। জনরলস এবং সমজন্বত কলোি Social 
Theory As Science আমলোর জনজির খবু জপ্রয়। এই কলোিজটজত 
জতজন রলোজসল জকজটর সলোজর সিজযলোগথী গলখক জেজলন, (১৯৭৫, ্নুঃ 
মদু্ণ ২০১৫), গযটলো গিষ সময় ্যপন্ত তলোর তলোজ্বেক কলোিগুজললোর 
সমন্বয় কজরজেল এবং আমলোর জনজির কলোিজক সলোমলোজিক জবজ্লোজনর  
দিপন ভলোবনলোয় উৎসলোজিত কজরজেল। যলোজিলোক, সবসময় তলোজ্বেক 
্জরবতপন এবং প্রকৃত যজুক্তগুজললো সম্পজকপ িলোনলোর আগ্ি রলোকলোয় িন 
প্রচুর ্ড়লোজিলোনলো করজতন। নতুন গকলোন অন্তদ ৃপজষ্ট বলো  উ্লক্্ ততজর 
িজয়জে জকনলো, গকলোন ব্জতরিম বলো নতুনত্ব উজন্মলোচন কজরজে জক নলো 
এবং তলোরলো িয়জতলো গসখলোজন অবদলোন রলোখজত ্লোজর, তলোজদর বজুধেদথীতি 
কলোজির মলোন বজৃধের জবষজয় প্রশ্ন করজতন। তলোঁর আগ্িগুজললো ব্লো্ক-
ভলোজব জবস্তৃ জেল। এর গবজিরভলোগই প্রকৃজত ও ্জরজবি জবজ্লোজনর 
সলোজর সংজলেষ্ট জেল। এটলো "গ্লোস্ট জডজসজপ্লনলোজর" অ্লোজপ্রলোচজক জনজদপি 
কজর, যলো ল্লোঙ্কলোস্টলোর   জবশ্বজবদ্লোলজয় সমলোিজবজ্লোন জবভলোজগর একজট 
তবজিষ্ট্ িজয় ওজঠ। এটলো তলোর সক্মতলোর প্র্লোন উ্লোদলোন - জ্লোজনর  
িলোখলোগুজললোর মলোজঝ, জবজভন্ন ্্লোরলোডলোইম, এবং আন্তঃজদিথীয় জ্লোন 
চচপলোকলোরথী মিজলর  সজঙ্গ ম্্স্তলো কজরন। অজনক জিক্লোরপথী ও জবর্ৎ-
িনজদর সলোজর িঙৃ্লিথীন ও গণতলোজ্রেক ্ধেজতজত যকু্ত িজয়জেন। 
জতজন তলোজদর জনজিজদর আগ্ি ততজর ও প্রকল্পগুজললো করলোর িন্য 
উৎসলোি জদজতন এবং  তলোর বজুধেদথীতি ভলোবনলোর ভলোণ্ডলোর গরজক ্লোরণলো 
ও অন্তদ ৃপজষ্ট খুঁজি গনয়লোর িন্য প্রস্লোব করজতন। গসগুজললো আবলোর ্র-
স্পজরর মজ্্ ভলোবজবজনমজয়র মলো্্জম নতুন রূজ্ প্রসলোর ললোভ করত।

জবজিষ্ট সমলোিজবজ্লোনথী জিজসজব ্জরণত িওয়লো অরবলো বিলোয় রলোকলোর 
িন্য অজনক ্র রজয়জে। িন গসসজবর গবজির ভলোগই েলোজড়জয় 
গযজতন।  জকনু্ত জতজন কখনই ক্মতলোর অ্ব্বিলোর কজর অরবলো তলোঁর 
বজুধে ও সততলোজক ত্লোগ কজর সুনলোম গকজড় গননজন। জতজন বলোরবলোর 
জনজচিত কজরজেন গয, গকলোন যজুক্তর সলোজর আনুগত্ প্রকলোি ও সমলো-
গললোচনলোয় যকু্ত িওয়লোটলো এজকবলোজরই "স্লোনথীয়", জতজন সবসময় জিক্লো-
রপথী ও সিকমপথীজদর প্রবল উৎসলোি জদজয়জেন ও সিজযলোজগতলো কজরজেন। 
তরলোজ্, আলজভন গুলনলোজরর সলোজর সলোংগঠজনক ্জরজচজতজত স্বলোত্রে্ 
ব্লোখ্লো কজরন, জতজন সমভলোজব ও দঢ়ৃভলোজব উদলোরজচন্তলোিথীল জেজলন, 
যলোর মলোজঝ একটলো "তবজশ্বক বজুধেদথীতি" জচন্তলোর উ্জস্জত জেল। তলোঁর 
আগ্ি ও প্রকল্পগুজললো প্রকৃজত ও সমলোিজক জঘজর ব্তি জেল। তলোঁর 
ব্জক্তগত গনটওয়লোকপ এবং জবতজকপর উৎ্জতি িওয়লোর সলোজর সলোজর 
সময়মত উজদ্লোগ গনয়লোর ফজল তলোর প্রভলোব জবস্তৃ িজয়জে সলোরলো 
জবজশ্ব।

িন জেজলন "সমলোিজবজ্লোনথীজদর সমলোিজবজ্লোনথী"। জতজন নতুন ্লোরণলো 
ততজরর গকৌিলজট িলোনজতন ও গসগুজললোজক সমলোদর করজতন এবং  
তলোজক ্নুরলোয় জবকজিত করজতন।  জতজন চূড়লোন্ত রকজমর অনুসন্লোন 
কজর  তলোর ্জক্ দঢ়ৃ অবস্লোন জনজতন এবং রলোিননজতক তবরথী  আচ-
রজণর জবরুজধে এই জ্লোনিলোখলোর জবকলোজির ্র সুগম কজরন। 
তলোেলোড়লোও জতজন জেজলন একিন জনরলস বজুধেদথীতি সতিলো জযজন সমলো-
িজবজ্লোনথীর গ্িলোগত কলোজির জবজরলোজ্তলোজক স্বত্রে কলোজির গক্জত্র 
তলোর আগ্জির িলোয়গলো গবর কজর মজনলোজনজবি কজরজেজলন। গযন খবু 
সুস্পষ্টভলোজব তলোর অসলোমলোন্য গকৌতূিল তলোজক িথীবন্ত কজর তুলত। 
তলোই জতজন তবজচত্র্ময়  জবষজয়র সলোজর সংজলেষ্ট কজর  নতুন গজবষণলো 
উজদ্লোগ গ্িণ করজতন এবং নথীজতমলোললো সম্পজকপ যজুক্ততজকপ অংি 
জনজত উদ্মথী িজয় উঠজতন। সজত্, িন উজর সলোমলোজিক জবজ্লোজনর      
তলোজ্বেক, প্রলোজয়লোজগক এবং প্রলোসজঙ্গক গক্ত্রগুজললোজত গনতজৃত্বর জিখজর 
কলোি কজরজেন। সলোমলোজিক প্রবণতলোর প্রজতফলজন এবং উদ্লোবনথী 
কলোজির ্জরকল্পনলো প্রদলোজনও কলোি কজরজেন। তলোর অিপন সম্পজকপ 
বলজত গগজল অবলোক িজত িয়।  গমলোটলো দলোজগ বললো যলোয়, তলোঁর জনজির 
গলখলো, অজন্যর কলোজি সিজযলোজগতলো করলো, আন্তিপলোজতক গনটওয়লোকপ 
ততজরজত, গজবষণলো ব্বস্লো্নলোয়, অজডজট ্রম্পরলো বিলোয় গরজখ 
একই জসধেলোজন্ত আসলোর আজললোচনলোয় অংিগ্িণ এবং সলোমলোজিক    
জবজ্লোজনর উন্নয়জন তলোর অবদলোন অ্জরসথীম।  অজবশ্বলোস্ গয, তলোঁর গয 
এত অিপন জনরবজছেন্ন জেল। কখনও গকলোন জবফলতলো আজসজন, জতজন 
ব্জক্ত জিজসজব সদলো িলোজস্লোজ্জ্বল, অমলোজয়ক ব্বিলোর ও  উতিম আচ-
রজণর অজ্কলোরথী জেজলন।

জবশ্বলোজসর গক্জত্র ১৯৫৯ সলোজলর ধ্রু্দথী গ্নর The Sociological 
Imagination-এর গলখক জস. রলোইট জমজলর মত িজনর মন জেল 
উদলোর। জতজন মজন করজতন, গকলোন সুস্পষ্ট ্লোরণলো জদজত জকেুটলো ভুল 
করলোর ঝুঁজক উতিম। এজকবলোজর সজঠক বলো সজত্ বললোর িন্য একই 
জবষয় বলোরবলোর বললোর গচজয়, এই ভলোবনলোজক জতজন গুরুত্ব জদজয়জে-
গলন। সলোম্প্রজতক বেরগুজললোজত িনগজণর বজুধেবজৃতিক জচন্তলোজক গবজি 
প্রলো্লোন্য জদজয় কলোি কজরন। িরুজর ইসু্জত ভজবষ্জতর মলোনব 
সভ্তলো ও ্জৃরবথীজক জনজয় জবতজকপ িজড়জয় ্জড়ন। সবলোর উ্জর 
জতজন একিন ভলোল সিকমপথী জেজলন এবং জতজন গবঁজচ রলোকজবন সমলো-
িজবজ্লোজনর গসই সমস্ কলোি ও যজুক্তজত যলোজদর জতজন উদ্মথী কজর-
জেজলন।   

স্মরণে 

 বব গিস্, ল্লোঙ্কলোস্টলোর জবশ্বজবদ্লোলয়, যকু্তরলোি্
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> সযাবনিধ্ ও সিলতযা

এই মলোচপ মলোজস জব্জটি সমলোিজব-
জ্লোনথী িন উজরর প্রয়লোণ অত্ন্ত 
দুঃখিনক একজট ঘটনলো। 
আমলোজদর একসলোজর গলখলো 

একজট মলোত্র প্রবন্ "Mobilizing the 
New Mobilities Paradigm", একজট 
নতুন িলোনপলোল Applied Mobilities -এ 
প্রকলোিনলোর উৎসজব প্রকলোি কজরজেললোম। 
এই প্রবন্জটর মলো্্জম আমরলো সলোমলোজিক 
জবজ্লোজন জবগত দিক ্জর মজবজলজট ্্লোরলো-
ডলোইজমর প্রভলোব যলোচলোই কজরজে। আমরলো 
আরও একজট প্রবন্ গলখলোর মলোঝলোমলোজঝ ্যপ-
ন্ত কলোি কজরজেললোম, গযজট "mobilities 
turn" ও "the spatial turn" এই দুজটর 
সম্পজকপর উ্র Current Sociology-
এর িন্য গলখলো িজয়জেল। আজম জনজিজক 
খবু ভলোগ্বলোন মজন কজর গয, িজনর সলোজর 
তলোঁর  'space ও mobility' ভলোবনলোর  
জনজরট জচন্তলোজট কথী? এবং সমলোিজবজ্লোন 
একজট জ্লোজনর িলোখলো জিজসজব এর সলোজর জক 
সম্পজকপত, গসই জবষজয় করলো বললোর সুজযলোগ 
িজয়জেল।

এটলো অজনকলোংজিই সত্ গয, িন জেজলন 
বজলই আজম ১৯৯৮ সলোজল ল্লোঙ্কলোস্টলোর     
জবশ্বজবদ্লোলজয়র সমলোিজবজ্লোন জবভলোজগ 
গযলোগদলোন কজর। একজট সফল, সজম্মজলত 

এবং আন্তঃজ্লোনিলোখলোর ্জরজবি ততজর 
করলোর দক্তলোর  ম্্ জদজয় িন ডিন 
খলোজনক গ্্লোিজুয়ট জিক্লোরপথী, গ্লোস্ট ডক্টরলোল  
জবর্ৎিন, ্জরদিপনকলোরথী গজবষক, এবং 
নতুন প্রভলোষকজদর নরপ ওজয়স্টলোনপ   ইংল্লো-
গনডর প্রজত আকষপণ করজত গ্জরজেজলন। 
সচলতলোর জবষজয় গবি কজয়কজট প্রবজন্ 
একসলোজর কলোি করলোর ্র, ২০০৩ সলোজল 
ল্লোঙ্কলোস্টলোজর আমরলো একসলোজর গসনটলোর ফর 
মজবজলজটস জরসলোজচপর জভজতি স্লো্ন কজর।  
এর ্জরর কজয়কজট বের, আমরলো একজট 
অল্লোরজনজটভ মজবজলজট জফউচলোর কনফলোজর-
গ্র আজয়লোিন কজর। আমরলো গকজভন িলোন্নলো-
গমর সলোজর Mobilities িলোনপলোজলর জভজতি 
স্লো্ন কজর। "materialities and 
mobilities"-এর উ্র একজট জবজিষ 
সংখ্লো Environment and Planning 
A, এবং Mobile Technologies of 
the City গযৌরভলোজব সম্পলোদনলো কজর। এত  
কলোজির জভজড় জভজতি স্লো্ন জনজয়, স্লোন ও 
্জরমলো্ সংরিলোন্ত ভলোবনলোর প্রজত জবজিষ 
গুরুত্ব গদয়লো িজয়জেল। সচলতলো সম্পজকপত 
জ্লোজনর িলোখলোগুজললোর সথীমলোনলো অস্পষ্ট কজর  
জদজয়, বস্তুগত ও ক্ণস্লোয়থীত্ব এবং "জস্তলোব-
স্লো"-গক েলোজ্জয় িলোতথীয় ও সলোমলোজিক ্জর-
কলোঠলোজমলো অনুসন্লোন কজর। "সচলতলো" জক 
একটু  জভন্ন ্রজনর সলোমলোজিক জবজ্লোজনর 

স্বপ্ন গদখলোজত ্লোজর গয, যলো আরও গবজি 
গখলোললোজমললো, আজগর  গচজয় ব্লো্ক, আর 
অন্যলোন্য গক্জত্র মজনলোজযলোগথী িওয়লোর জবষজয় 
আরও গবজি গুরুত্ব্ণূপ?   

আমলোজদর সলোম্প্রজতক কজরলো্করজন আজম 
খবুই কৃতজ্। গযখলোজন িন তলোঁর আগ্জির 
জবষয় সচলতলো গরজক স্লোজনজকর উৎ্জতি 
সম্পজকপ বজলজেন জকভলোজব এজট  সলোমলোজিক 
তজ্বে রূ্ ললোভ কজর। শুরু িয়, ১৯৭৪ 
সলোজলর, গলজফবজভ্র La production de 
l'espace এবং জব্জটি জবতজকপ গিনডলোর 
সমতলো এজন গদন দজরন ম্লোজসই। জতজন 
আজরকিন বড় মলোজ্র   জচন্তলোজবদ। দুঃখ-
িনক গয, তলোজক আমরলো  সলোম্প্রজতক সমজয় 
িলোজরজয়জে। ১৯৮৪ সলোজল তলোঁর Spatial 
Divisions of Labour বইজত, ্ুঁজির 
জবচলন-এর ফজল গয কত ্রজনর তললোজন 
গরজক যলোয় প্রজতজট স্লোজন গসই িজটল ও   
তবজচত্র্্ণূপ জবচলজনর ্রথীক্লো কজরন। এজট 
১৯৮৫ সলোজল গগ্গজর ও উজরর Social 
Relations and Spatial Structures 
অনুসরণ কজর প্রকলোজিত িয়, গযজট িলোজভপ, 
জগজড্, গমজসই, গপ্রড, গসয়লোর, গসলোওিলো, 
ও জরিফজটর গভৌজগলোজলক  এবং সমলোিজবজ্লো-
গনর অবদলোনগুজললো একজত্রত কজরজে। এই 
সংগ্িজট িজনর একজট কলোজির তর্ গদয় 

জন উবরর স্ম কৃবতণত স্মযারক 

স্মরণে 

"ভজবষ্জতর নগর: স্মলোটপ নলো সুখথী?," 
জবষয়ক সজম্মলন, ল্লোঙ্কলোস্টলোর, ২০১৬

>>
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জতজন গযজটজক বজলজেন "the leisured 
movements of people into and 
out of place", গসজট  আরও উন্নত কজর 
The Tourist Gaze (১৯৯০)  নলোজম   
প্রকলোজিত িয়। একইভলোজব, একলোজ্ক 
সচলতলো এবং তলোজদর স্লোন সংরিলোন্ত ইসু্গু-
গললো ল্লোি এবং উজরর The End of 
Organized Capitalism (১৯৮৭) ও 
Economies of Signs and Space 
(১৯৯৪) বইজয় আজললোজচত িয়। িজনর 
আরও আজগর বই Social Theory as 
Science (১৯৭৫, রলোজসল জকজটর সলোজর) 
এবং The Anatomy of Capitalist 
Societies (১৯৮১), এগুজললো অজনক    
গুরুত্ব্ণূপ তলোজ্বেক অবদলোন। যলো  তলোঁর ্রব-
তপথী কলোজির জদক জনজদপিনলোস্বরূ্ ্টভূজম 
ততজর কজরজে। ১৯৯০ দিজকর মলোঝলোমলোজঝ 
সমজয় স্লোজনর "প্রবলোি" এবং "গনটওয়লোকপ" 
সম্পজকপত তলোজ্বেক আজললোচনলো গুরুত্ব্ণূপ িজয় 
ওজঠ। ১৯৯০ সলোজল ক্লোজসজলর Network 
Society-এর উ্র ত্রয়থীজবদ্লো এবং     
সিশ্রলোজব্র শুরুর জদজক "সচলতলো"র 
্লোরণলোজট একজট প্র্লোন িতপ জিজসজব উদ্ব 
িয়। উজরর Sociology Beyond 
Societies, সচলতলোজক একজট প্র্লোন 
্লোরণলো জিজসজব সলোমলোজিক জবজ্লোজন একজট 
গুরুত্ব্ণূপ িলোয়গলো জিজসজব প্রজতষ্লো করজত 
সলোিলোয্ কজরজেল। "mobile sociology" 
একজট ্লোরণলো গযজট গত ্জনর বের ্জর 
অন্তত আজমজরকলোর বলোইজর রিমব্পমলোনভলোজব 
প্রভলোব জবস্লোর কজর এজসজে।

সচলতলোর ও্র গিলোর গদয়লোজত এই ্জরব-
তপজনর মলো্্জম দুজট িলোনপলোল,  
Environment and Planning D: 
Society and Space এবং Theory, 
Culture and Society, ্জলজট গপ্রজসর  
সলোজর ১৯৮০-র দিজকর প্ররম জদজক  জভজতি 

স্লো্ন যগু্ৎভলোজব িজয়জে।  িন এই প্র-
কলোিনলোগুজললো ব্লোখ্লো কজরজেন একজট বড় 
প্রজচষ্টলোর অংি জিজসজব। গযগুজললোজক জ্লোজনর 
িলোখলো উতির সলোমলোজিক জবজ্লোন এবং 
সলোমলোজিক ত্বে জনমপলোজণর মলো্্জম  র্লোচলোর 
সরকলোজরর জবশ্বজবদ্লোলয়গুজললোর ও্র 
আরিমণ এবং জবজিষ কজর সলোমলোজিক 
জবজ্লোন  কমপসূজচ বলোদ গদয়লোর িবলোব জিজসজব 
বললো যলোয়। 

িন তলোঁর কলোিজক আরও ব্লোখ্লো কজরজেন 
আজমজরকলোন সমলোিজবজ্লোন এবং "জব্জটি   
অজভজ্তলোবলোদ" উভজয়র জবজরলোজ্তলো কজর। 
আমলোর দজৃষ্টজত িন উজরর কলোজি  যকু্তরলো্রে, 
anti-positivism, এবং critical theory 
আজললোচনলো  আজমজরকলোন গসলোজিওলজিক্লোল  
অ্লোজসলোজসজয়িন এবং মলূ্লোরলোর অজনকগু-
গললো  সমলোিজবজ্লোন  জবভলোগ এই নতুন মজব-
জলজটি ্্লোরলোডলোইজমর সলোজর যকু্ত িজত গয 
অনলোগ্ি প্রকলোি করজে, তলো গবলোঝলোজত সিি 
িজয়জে। আজম মজন কজর গয, এজট  একজট 
িজটল ্্লোরলোডলোইম, সলোমলোজিক জবজ্লোজনর 
িন্য অজনকটলো গযন চুজক্তবধে আিলোর 
বলোজতঘর। 

যজদও "নতুন ্্লোরলোডলোইম" গঘলোষণলো করলোটলো 
অজনকটলো দম্ভ করলোর মত মজন িজছে  কলোরণ 
িন একিন জবনয়থী ব্জক্ত জেজলন, জনজিজক 
গগৌণভলোজব উ্স্লো্ন করজতন। কখনই 
জনজির অিপন বজল গঢলোল গ্টলোজতন নলো। 
জনজির ব্জক্তগত অবস্লোজন িন জেজলন 
এজকবলোজরই এবং নব্উদলোরনথীজতবলোদ 
জবজরলো্থী, গসটলো তলোঁর প্রজতজদনকলোর তর্ 
আদলোন-প্রদলোজন স্পষ্ট  গবলোঝলো যলোয়। জতজন 
সবসময় একই রজঙর গ্লোিলোজক কলোজি 
গযজতন, এজট িজত ্লোজর প্রতথীকথী লক্ণ, 
সলো্লোরণত নথীল রজঙর সুজত িলোটপ, নথীল 
ি্লোজকট, ট্লোউিলোরস। সবসময় কললোর 

গখলোললো এবং টলোই েলোড়লো। জতজন আগলোজগলোড়লো 
একিন সলোম্বলোদথী ্লোরণলোর ্জক্  জেজলন।   
গকলোন দলোজম্ভকতলো, উঁচু-জনচু গশ্রজণনবষম্ 
করলো, অরবলো মযপলোদলোর আকলোঙ্ক্লো জেল নলো। 
জতজন িলোজস মজুখ জিক্লোরপথী এবং ্জরদিপক-
গদর অভ্রপনলো িলোনলোজতন, এবং খলোবলোর 
গটজবজল উ্জস্ত সকলজক স্বলোগত 
িলোনলোজতন।  

িন উজর একজট নতুন ্ রজনর সচল সমলোি-
জবজ্লোন উদ্লোবন কজরন, যলো জকনলো জ্লোজনর 
িলোখলোর বলোইজর গ্ৌঁজে জগজয় নতুন ্রজনর 
জচন্তলোজচতনলো গঠজনর সুজযলোগ কজর গদয়।    
সলোম্প্রজতককলোজলর সলোজর এর প্রলোসজঙ্গকতলো 
বিলোয় গরজখ িরুজর জবষয়গুজললো জনজয় জবজলে-
ষণ কজর গযমন- িলবলোয় ু্জরবতপন, সম্পদ 
দখল, এবং তলোঁর সবজচজয় সলোম্প্রজতক কলোি 
অন্কলোরলোছেন্ন অরপনথীজতও এর অন্তভুপক্ত। 
যখন জিক্লো জবভলোগগুজললোর স্রলোয়ন,  
গ্িলোিথীবথী ্লোরলো এবং নব্উদলোরননজতক   
িলোখলো বন্ করলোর  জবরুজধে সংগ্লোম চলজেল, 
তখন নতুন মজবজলজটি ্্লোরলোডলোইম এবং 
উজরর কলোজির বিৃদলোংি আজমজরকলোন ও 
জব্জটি সলোমলোজিক জবজ্লোজনর সংখ্লোতলোজ্বেক 
ও প্রলোজয়লোজগক জ্লোজনর জব্রথীত একজট 
্লোরলোয় সমধৃে কজরন। যজদ তলোঁর প্রদজিপত 
্জর চলজত রলোজক তজব সমলোিজবজ্লোন 
িলোখলোর জবিদ উন্নজত িজব।

স্মরণে 

জমজম গিললোর, গদ্জক্সল জবশ্বজবদ্লোলয়, যকু্তরলো্রে
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বহুজদন গরজক  ক্লোম্পলোজস গযৌন িয়রলোজন ও গযৌন জনযপলোতজনর 
কলোরজণ ইউজনভলোজসপজট অফ ক্লোজলজফলোজনপয়লো, বলোকপজল জবত-
গকপর গকন্দজবন্দুজত ্জরণত িয়। এর অরপ এই নয় গয, 
গসখলোজন এই ্রজনর ঘটনলোর সংখ্লো অস্বলোভলোজবক িলোজর 

গবজি জেল। এটলো এিন্য গয, এ্রজনর ঘটনলোর জবরুজধে সমজবত িজয় 
প্রজতবলোজদর গকৌিল জিক্লোরপথীরলো রতি কজরজেল। ্থীজর ্থীজর গযৌন জন-
যপলোতন সমস্লোজট দুঃখিনকভলোজব গবজিরভলোগ জবশ্বজবদ্লোলজয় েজড়জয় 
্জড়। তখন অজনকগুজললো কজলি এই ইসু্ জনজয় কলোি করজত শুরু 
কজর। তলোরলো সকজল ইউজনভলোজসপজট অফ ক্লোজলজফলোজনপয়লো, বলোকপজলজক 
গচজন, ফজল গযৌন িয়রলোজন বজন্র িন্য এই ক্লোম্পলোজস জিক্লোরপথীরলো 
দক্তলোর সলোজর গয প্রজতজরিয়লো িলোজনজয় রলোজক অন্যলোন্য ক্লোম্পলোজসও 
তলোজদর অনুসরণ কজর আজ্লোলন শুরু কজর।

গিনডলোর সজিংসতলোর জবরুজধে প্রজতবলোদ করলোর গক্জত্র  ইউজনভলোজসপজট 
অফ ক্লোজলজফলোজনপয়লো, বলোকপজলর জিক্লোরপথীরলো সবসময় অগ্গলোমথী ভূজমকলো 
্লোলন কজর এজসজে। এই প্রজচষ্টলো তলোজদরজক গনততৃ্ব প্রদলোজনর িন্য 
গযলোগ্ কজর তুজলজেল। ১৯৭০ দিজকর গিষভলোজগ এই ইসু্জট সবপ-
প্ররম উত্লো্ন করলো িজয়জেল যখন সমলোিজবজ্লোজনর জিক্লোরপথীরলো  
উইজমন অরগলোনলোইজিিন এজগইনস্ট গসক্সয়ুলোল হ্যলোরলোসজমনট 
(WOASH) গঠন কজর। তখন নলোরথী জিক্লোরপথীজদর একজট দল সমলো-
িজবজ্লোন জবভলোজগর একিন অ্্লো্জকর জবরুজধে গতজরলো িন জিক্লো-
রপথীজদর আনলো অজভজযলোগজক প্রজতষ্লো করলোর িন্য প্রজতজনজ্ত্ব কজরজেল। 
গযজিতু এটলো জেল একদম প্ররম জদজকর ঘটনলো, এই উজদ্লোগ আজম-
জরকলোর উচ্তর জিক্লোঙ্গজন গিনডলোর সজিংসতলো ইসু্জত  জনরবতলো 
ভলোঙ্গজত সলোিলোয্ কজরজেল। শু্ ুতলোই নয়, এই আজ্লোলজনর  ফলশ্রু-
জতজত কজলিগুজললোজত গযৌন িয়রলোজন ও গযৌন জনযপলোতজনর জবরুজধে 
একজট জবপ্লবথী ্টভূজম ততরথী িয়। 

সজচত্রথীকরণ: আরব ু

 ১৯৭৯ সলোজল WOASH জবশ্বজবদ্লোলজয়র জবরুজধে আজমজরকলোন 
সরকলোজরর কলোজে অজভজযলোগ কজর। এজটই জেল টলোইজটল IX ্লোরলো 
ব্বিলোর কজর জিক্লোঙ্গজন গযৌন জনযপলোতজনর জবরুজধে আইন কলোঠলোজমলো 
জিজসজব ব্বহৃত প্ররম ঘটনলোগুজললোর একজট। তলোর্জরও WOASH 
গরজম রলোজকজন। দুই বের ্র প্ররম তলোরলো নবলোগত জিক্লোরপথীজদর িন্য 
জনজদপজিকলো ততজর কজর। এই জনজদপজিকলোজট এমনভলোজব ততজর করলো িয় 
যলোজত জিক্লোরপথীরলো সিজিই গযৌন িয়রলোজন কথী, তলো জচজনিত করজত 
্লোজর। জবশ্বজবদ্লোলজয় গয আচলোর-আচরণগুজললো গ্িণজযলোগ্ নয় 
গসগুজললোর তলোজলকলোও গদয়লো িয়। ্লোিলো্লোজি জনযপলোতজনর জিকলোর িজল 
গকলোরলোয় গগজল ্রলোমিপ ্লোওয়লো যলোজব অরবলো আ্জতিকর আচরজণর 
িন্য গকলোরলোয় জগজয় অজভজযলোগ দলোজখল করজত িজব গস জবষজয়ও এজত 
তর্ গদয়লো িয়। 

১৯৯০ দিজকর মজ্্ অজভজযলোজগর সংখ্লো গযমন বজৃধে গ্জয়জে 
্লোিলো্লোজি নথীজতমলোললোও সমধৃে িজয়জে। ক্লোম্পলোজস গযৌন িয়রলোজন ও 
গযৌন জনযপলোতন প্রজতজরলোজ্ জবজভন্ন সমস্লো সমলো্লোজনর িন্য সুজনজদপষ্ট 
দতির চলোল ুিজয়জে। অন্যজদজক  ্ নুবপলোসজনর িন্য  উজলেখজযলোগ্ িলোজর 
ব্বস্লোজদও বজৃধে গ্জয়জে। ২০০৩ সলোজল, গযৌন সম্পজকপর ্বূপিতপ 
জিজসজব "অনুমজত" গ্িজণর জনয়ম প্রজতষ্লো করলোর ্র, জরিজমনলোল  
গসক্সয়ুলোল অ্লোসল্ অ্লোক্ট-এ " নলো মলোজন নলো" চলোল ুকরলো িয় ।  

২০১০ দিজকর প্ররম জদজক, জিক্লোরপথীজদর একজট নতুন দল গদজির 
জবজভন্ন স্লোজন অজভজযলোগ কজর গয জবশ্বজবদ্লোলয়গুজললো অজভজযলোগ 
গনয়লোর গক্জত্র গুরুত্ব জদজছে নলো এবং এইভলোজব IX ্লোরলো লঙ্ঘন করলো 
িজয়জে। আজমজরকলোন জবশ্বজবদ্লোলয়গুজললোর জবরুজধে অজভজযলোগ করলো 
িয় গয, তলোরলো গযৌন িয়রলোজন ও গযৌন জনযপলোতন গকসগুজললোজত যজরষ্ট  
জনরলো্তিলো প্রদলোজন ব্রপ িজয়জে। ২০১৩ সলোজল, জদ ক্লোজলজফলোজনপয়লো 

  বেক্ষযা্্টীণদর সংগ্রযাম    
এনলো জভদু, বলোজসপজললোনলো জবশ্বজবদ্লোলয়; ISA-এর ইজকলোনজম অ্লোনড 
গসলোসলোইজট (RC02) গজবষণলো কজমজটর সদস্ এবং
জটংকলো স্কলোবলোটপ, লইজয়লোললো জবশ্বজবদ্লোলয় আ্লোলজুসয়লো; ISA-এর উইজমন 
ইন গসলোসলোইজট (RC32)১ গজবষণলো কজমজটর সদস্।  
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অঙ্গরলোজি্র আইন ্জরষজদর গযৌন িয়রলোজন ও গযৌন জনযপলোতন 
ইসু্জত নথীজতমলোললোর ্নুঃ্যপলোজললোচনলো করলোর িন্য ইউজনভলোজসপজট অফ 
ক্লোজলজফলোজনপয়লো, বলোকপজলর সিজযলোজগতলো প্রজয়লোিন জেল। এর এক 
বের ্র ২০১৪ সলোজল, জিক্লোরপথীরলো কজলি ক্লোম্পলোজস গযৌন িয়রলোজন 
ও জনযপলোতজনর জিকলোর ব্জক্তজদর িন্য "হ্যলোঁ মলোজন হ্যলোঁ" অনুমজত 
আইন ্ লোজির ব্লো্লোজর তলোড়লো জদজত শুরু কজর। কলোরণ গযজকলোন গযৌন 
সম্পজকপর গক্জত্র একজট ইজতবলোচক, সজচতন এবং স্বপ্রজণলোজদত চুজক্ত 
রলোকলো উজচত। তলোজত কজর জনযপলোতজনর জিকলোর নলোরথীরলো সবসময়  "নলো" 
বলজত ্লোজর নলো।

২০১৫ সলোজল, জিক্লোরপথীজদর আজ্লোলন (অ্লোজক্টজভিম) আজগর 
গযজকলোন সমজয়র গচজয় অজনক সরব িজয় ওজঠ। জবশ্বজবদ্লোলয় কজম-
উজনজট ক্লোম্পলোজস সংিজত ও সিজযলোগথী ্জরজবি ততজর করলোর প্রজত 
গুরুত্ব গদন। তলোরলো  কজলজির জিক্লোরপথীজদর গিনডলোর সজিংসতলোর 
জবরুজধে কলোি করলোর িন্য উৎসলোজিত কজর। সলোম্প্রজতক সমজয় জিক্ক 
এবং জবভলোজগর সদস্রলো বলোজকপজলর একিন প্রখ্লোত গি্লোজতজবপজ্লো-
গনর অ্্লো্জকর জবরুজধে গযৌন িয়রলোজনর অজভজযলোগ কজরন। তলোর 
ও্র এমন সলোমলোজিক চলো্ ততজর কজরন গয, জতজন একিন গনলোজবল 
্রুস্কলোর প্রলোরপথী িওয়লো সজ্বেও ্দত্লোগ করজত বলো্্ িন।  এই ঘটনলো 
জিক্লোরপথীজদর আজ্লোলনজক বহু দূর জনজয় যলোয়। এর অল্প জকেুজদ-
গনর মজ্্ ক্লোজলজফলোজনপয়লো-বলোকপজল জবশ্বজবদ্লোলয় জিক্কজদর জবরজধে 
গযৌন জন্থীড়জনর অজভজযলোগগুজললো খজতজয় গদখলোর িন্য একজট তদন্ত 
কজমজট গঠন কজর।

আজমজরকলোর কজলিগুজললোর ক্লোম্পলোজস গযৌন সজিংসতলোর জবরুজধে 
সংগ্লোম কজর দুজট বড় অিপন িজয়জেল- একজট িজছে সলোমলোজিক 
আজ্লোলজনর সূত্র্লোত এবং জর্তথীয়জট িজছে আইনকলোনুজন ্জরব-
তপন। ১৯৭৯ সলোজল WOASH-এর প্রজতবলোদ একজট গপ্রক্লো্ট 
ততজরর গক্জত্র খবুই গুরুত্ব্ণূপ ভূজমকলো রলোজখ। এমন একজট ্জরজবি 
গযখলোজন আওয়লোি গতলোললোর সুজযলোগ ততজর িয়; জন্থীড়নকলোরথীজদর 
এবং গসইসব জবশ্বজবদ্লোলয় যলোরলো জন্থীড়নকলোরথীজদর প্রশ্রয় গদয় 
তলোজদর জবরূজধে জলজখত অজভজযলোগ করলোর সুজযলোগ ততজর িয়। এই 
প্রজতবলোদ ক্লোম্পলোস সংস্কজৃত ্জরবতপন করজত সলোিলোয্ কজর গযমন, 
এজক অ্রজক শ্রধেলো করলোর সংস্কজৃত গজড় গতলোললোর মলো্্জম গদিিজুড় 
িনসজচতনতলো বজৃধে িজত রলোজক। জবশ্বজবদ্লোলজয়র গযজকলোন সদজস্র 
গযৌন িয়রলোজনর প্রজত সিনিথীলতলোর মলোত্রলো শুন্যজত জনজয় আসলোর 
প্রভলোব লক্্ করলো যলোয়। কজলি ক্লোম্পলোজস গযৌন জন্থীড়ন এখন ্ জুরলো 
সমলোজিরই একজট সমস্লো জিজসজব ব্লো্কভলোজব স্বথীকৃত- এই 
এক্লো্ অগ্সর িওয়লোর মলো্্জম গযৌন জন্থীড়জনর জিকলোর ব্লোজক্তরলো 
আনুষ্লোজনক এবং অনলোনুষ্লোজনক উভয় প্রজরিয়লোজত সলোিলোজয্র আজবদন 
করজত ্লোরজব।

গকলোন আ্জতিকর ঘটনলোজক গমলোকলোজবললো করলো এবং ্জরবজতপত নথীজত-
গুজললোর প্রজয়লোগ ও উন্নত করলোর লজক্্ বলোকপজল ক্লোম্পলোজসর জিক্লোরপথী-
গদর ক্লোম্পলোসজভজতিক আজ্লোলন চলজত রলোজক। প্রচজলত জনয়জম 
এটলো িয়ত কমপজদবজস গদখলো গযজত ্লোজর, উদলোিরণস্বরূ্, ক্লোম্পলো-
গসর একদম সদর দরিলো জদজয় গঢলোকলোর মজুখ, গযখলোজন জিক্লোরপথীরলো 
তলোজদর নলোনলোজব্ সমস্লোর জবষজয় প্রচলোরলোজভযলোন কজর রলোজক। এমনজক 
বলোকপজলর ্জর ও বলোজস গযৌন িয়রলোজন জনজয় কজরলো্করন গিলোনলো 
যলোয়। ক্লোম্পলোজস জিক্লোরপথীজদর প্রজতবলোদ করজত গদখলো যলোয় গযমন   
প্রিলোসজনক ভবজনর কলোজে গযৌন িয়রলোজনর জবরুজধে নলোনলোজব্ দলোজব 
জনজয় আঁকলো জট-িলোটপ "প্রদিপনথী" প্রলোয়ি দিৃ্মলোন িয়। ক্লোম্পলোজস 
গযৌন জন্থীড়জনর উ্র বক্তব্ গদয়লোর জচত্র এখন জনত্ তনজমজতিক 
ঘটনলো, তলোেলোড়লো জিক্লোরপথীজদর ্জত্রকলোর প্ররম ্লোতলোয় এখন এ্রজনর 
খবরগুজললো েলো্লো িয়।

আজমজরকলোজত, গযৌন িয়রলোজনর জবরুজধে আজ্লোলন িয়, ্লোিলো্লোজি 

িলোতথীয় ও আন্তিপলোজতক সজম্মলন অনুজষ্ত িয় এবং তলোজদর সলোজর 
িলোতথীয় ্যপলোজয়র একজট সংগঠন এই কলোজি জনজয়লোজিত রজয়জে। 
অন্যতম একজট প্রচলোরলোজভযলোজনর অন্তভুপক্ত একজট প্রকল্প িল, End 
Rape on Campus  গযজট ভুক্তজভলোগথী এবং আজ্লোলন কমপথীরলো 
জমজল প্রজতষ্লো কজরন। অন্যলোন্য উজদ্লোজগর মজ্্ আজে CAL TV 
program, A look into sexual assault; The Hunting 
Ground নলোজম একজট প্রলোমলোন্যজচত্র। এেলোড়লো অজনক বই ও নজভল  
রজয়জে গযমন "Again and Again"।  রলোিননজতক অঙ্গজন আজম-
জরকলোর  সরকলোর "Not Alone, together against sexual 
assault" নলোজম একজট ওজয়বসলোইট চলোল ু কজরন। গসখলোজন সু্কল, 
জিক্লোরপথী এবং যলোরলো গযৌন জনযপলোতন জবষজয় িলোনজত আগ্িথী  তলোজদর 
িন্য জ্লোন ও গজবষণলোজভজতিক প্রকলোিনলো, তর্ উ্লোতি ও জনয়মনথীজত 
প্রকলোি করলো িয়। গিলোয়লোইট িলোউি জনজিই এবং ন্যলোিনলোল ক্লোম্পলোস 
জলডলোরিথী্ কলোউজ্ল জমজল "এটলো আমলোজদর ও্র জনভপর কজর" 
নলোজম একজট প্রচলোরলোজভযলোনজক ক্লোম্পলোজস গযৌন জনযপলোতজন িন সজচ-
তনতলো বজৃধে, প্রজতবলোদ ও প্রজতজরলো্ করজত  আরও গবগবলোন কজর 
গতলোজল। যলো একজট িলোতথীয় সমস্লো জিজসজব জবজবজচত িজয়জে। 
সরকলোর দলোজব কজর গয, অনুজরলো্  গ্িণ করলো বলজত তলোরলো শু্ ুজনরব 
দিপজকর ভুজমকলোয় রলোকজত চলোয় নলো বরং সমস্লো সমলো্লোজন অংিগ্িণ 
করজত চলোয়। It's on us প্রচলোরলোজভযলোজনর লক্্ জেল কজলি       
ক্লোম্পলোজস গযৌন জন্থীড়জনর সলোংস্কজৃতক ্জরবতপন ঘটলোজনলো এবং    
প্রজত্ক জনযপলোজতজতর িন্য প্রজয়লোিনথীয় সুজব্লোজদ সরবরলোি করলো। 

বলোকপজলসি আজমজরকলোর অন্যলোন্য জবশ্বজবদ্লোলয় ক্লোম্পলোজস গয প্রজত-
বলোদ কমপসূজচ গ্িণ কজরজেল তলোজত শু্ ুগযৌন িয়রলোজনর ঘটনলোয় সলোং-
গঠজনক সলোড়লো প্রদলোজন ্জরবতপন আজনজন, বরং জবশ্বিজুড় জিক্লোরপথী-
গদর সমজবত িজয় প্রজতজরিয়লো ব্ক্ত করলোজক উৎসলোজিত কজরজে। 
তলোই বললো িজয়জেল গয, ভুক্তজভলোগথীজদর িজক্তিলোলথী সংিজতর গনটও-
য়লোকপই িল ্জৃরবথী িু্জড় এই সংগ্লোজমর  মলূ চলোজলকলো িজক্ত। গযমন, 
গস্পজন সলোমন্ততলোজ্রেক সমলোি কলোঠলোজমলো একজট জনরবতলোর সংস্কজৃত 
আজরলো্ কজর এবং আগ্লোসথীজদর তবরথী আচরজণর হুমজক রলোকলো সজ্বেও 
জবগত বেরগুজললোজত জিক্লোরপথীজদর আজ্লোলজনর জবকলোি ঘজট। The 
Solidarity Network of Victims of Gender Violence at 
Universities এখন গস্পন িজুড় খবু িজক্তিলোলথী আজ্লোলজনর    
প্রস্তুজত জনজছে। যলোজিলোক, এখনও খবু সথীজমত সংখ্ক জিক্ক এই 
সংগ্লোজমর সলোজর যকু্ত  আজেন,  আর যজদ যকু্ত িন, তলোিজল িয়ত 
সলোংঘলোজতক প্রত্লোঘলোত গমলোকলোজবললো করজত িজত ্লোজর। গনটওয়লোকপজট 
গসইসব ভুক্তজভলোগথী এবং অ্লোজক্টজভস্ট র্লোরলো ততজর যলোরলো প্ররম একিন 
জবশ্বজবদ্লোলয় অ্্লো্জকর জবরুজধে গযৌন িয়রলোজনর অজভজযলোগ দলোজখল 
কজরজেল। গযজিতু সলোংগঠজনক সলোড়লো ্ লোওয়লোর অভলোব জেল তলোই তলোরলো 
জসধেলোন্ত জনজয়জেল গয, জনজিরলো সমজবত িজয় প্রচলোর মলো্্জমর সলোজর 
গযলোগলোজযলোগ করজবন এবং সকল কজলজির ভুক্তজভলোগথীজদর ্জক্  
প্রজতজনজ্ত্ব করজবন। ্রবতপথীকলোজল গস্পজনর স্বলোস্্, সমলোি গসবলো ও 
সমতলো জবষয়ক ম্রেণলোলয় এই গনটওয়লোকপজটজক "উতিম ্নরলোর" 
(Best Practice) ্জরকৃৎ জিজসজব স্বথীকৃজত জদজয়জে।  

আজমজরকলোর জিক্লোরপথীজদর গিনডলোর সজিংসতলো ইসু্জত গয সলোমলোজিক 
আজ্লোলন এবং অ্লোকজটজভিম গসজট গস্পজনর ক্লোম্পলোস ও অন্যলোন্য 
স্লোজনও উর্ধুে কজরজে। িনগজণর জব্লু অংিগ্িণ এই আজ্লোলন-
গক আরও গবগবলোন কজর গতলোজল যলো ভজবষ্ৎ প্রিজন্মর িন্য উ্জযলোগথী 
জবশ্বজবদ্লোলয় ততজর করজত গুরুত্ব্ণূপ ভুজমকলো রলোখজব।

সরলোসজর গযলোগলোজযলোজগর িন্য: 
এনলো জভদু <ana.vidu@ub.edu> ও
জটংকলো স্কলোবলোটপ <tschubert@ub.edu>

১ অ্লোনলো জভদুর ইউজনভলোজসপজট অফ ক্লোজলজফলোজনপয়লো, বলোকপজল এবং জটংকলো স্কলোবলোজটপর গ্লোিজুয়ট গসনটলোর অফ 
জসজট ইউজনভলোজসপজট অফ জনউ ইয়কপ ্জরদিপজনর সময় এই জনবন্জটর িন্য গজবষলোণলো কজরজেজলন।   
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> মনদ্যাগণনর তকৃতীয়পন্যা

গগবষকরলো যখন জনজমপত সমবলোয় জবষজয়র ও্র গজবষণলো 
করজে, তখন গ্লোবলোল ডলোয়লগজক ্ন্যবলোদ িস্ সম্পজকপ 
এই জবতজকপর সুজযলোগ কজর গদয়লোর িন্য। একই সলোজর 
আমলোজদর মনদ্লোগজনর সমবলোয় সম্পজকপ গিজরন কলোিজমজরর 

মলূ্লোয়জনর িবলোব গদয়লোর সুজযলোগ কজর গদয়লোর িন্য। এজট Global 
Dialogue 6.1 (মলোচপ, ২০১৬)-গত প্রকলোজিত িজয়জেল। 

সমবলোয় সম্পজকপ সমলোজললোচকরলো প্রলোয় তকপ কজর রলোজকন গয ্ুঁজিবলোদথী 
সংস্লোগুজললোর মজ্্ গস্পজনর সমবলোয় প্রজতষ্লোন মনদ্লোগজনর "্জরব-
তপন ও অ্ঃ্তন িজয়জে"। কলোিজমরসি অজনক সমলোজললোচক মজন 
কজরন গয, মনদ্লোগন জনরলো্তিলোিথীন কমপ্জরজবি জনজয় একজট প্রজমত 
্ুঁজিবলোদথী সংস্লো িজয় দলোঁজড়জয়জে। এই সমলোজললোচনলোয় দুইজট উ্লোদলোন 
রজয়জে। প্ররমত অস্লোয়থী শ্রজমকজদর সংখ্লো বজৃধে এবং সমবলোয় বজি-
ভূপত আন্তিপলোজতক সম্প্রসলোরণ। বতপমলোন প্রবজন্ আমরলো তর্-উ্লোজতির 
জভজতিজত গদখলোজনলোর গচষ্টলো কজরজে গয, মনদ্লোগজনর সদস্রলো জনজিজদর 
সমবলোয় নথীজত ত্লোগ নলো কজরই বরং উ্স্লোজ্ত বলো্লোগুজললোজক 

মনদ্লোগজনর িিজর অবজস্ত একজট গদওয়লোলজচত্র
েজব: জরিজচিয়লোন ওজয়বলোর 

>>

রেবরন কযােবমর প্রণশ্নর জিযাি

জনজিজদর ব্বসলোজয়ক মজডল উন্নত করলোর সুজযলোগ জিজসজবই 
গদখজেন। আমরলো আমলোজদর জনিস্ব গজবষণলোয় নতুন অ্ুঁজিবলোদথী 
প্রজতজযলোজগতলোমলূক সমবলোয় মজডজলর িন্য একজট জবকল্প উ্লোয় 
জচজনিত করলোর গচষ্টলো কজরজে। 

জবগত ৬০ বেজরর গবজি সময় ্ জর মনদ্লোগজনর অন্যতম লক্্  জেল 
গটকসই কলোজির সুজযলোগ সজৃষ্ট করলো। ২০১৪ সলোজলর বলোজষপক প্রজতজব-
দন অনুযলোয়থী মনদ্লোগন বতপমলোজন ২৬৩ জট সংগঠজনর একজট গ্রু্ 
যলোর ১০৩ জট সমবলোয় প্রজতষ্লোন এবং ১২৫ জট উৎ্লোদন সিজযলোগথী  
গকলোম্পলোজন। সব জমজলজয় এই গ্রু্গুজললো ৭৪১১৭ জট কলোজির সুজযলোগ 
ততজর কজরজে এবং অরপননজতক ম্লোর সময়ও এই সুজযলোগ অব্লোিত 
গরজখজে। সম্ভব িজল স্লোয়থী কলোজির সুজযলোগ সজৃষ্ট কজরজে। আিজকর 
জদজন অসমবলোয় কলোজির সুজযলোগ ্ লোওয়লো যলোয় মলূত জতনজট এললোকলোয়, 
যরলোঃ জবতরণখলোজত, স্প্লোজনি সিলোয়ক জিল্পখলোজত, এবং আন্তিপলো-
জতক জিল্পখলোজত। মনদ্লোগজনর অস্লোয়থী কলোজির সুজযলোগজক স্লোয়থী 
করজত জতনজট ্ধেজত ব্বিলোর কজর রলোজক। গযমন- জবতরণখলোজত 
EMES ্জরকল্পনলো ব্বিলোর কজর। মনদ্লোগজনর সমবলোয় এর দুইজট 
জবতরণ গ্রু্ যরলো ইরজস্ক ও ক্লো্লোরজবলো জনজিজদর সু্লোর মলোজকপটগু-
গললোজক একজত্রত কজর কলোি কজর রলোজক। 

২০০৯ সলোজল ইরজস্কর সলো্লোরণ ্জরষদ EMES (Estatuto 
Marco de la Estructura Societaria) ্জরকল্পনলো অনুজমলো-
দন কজর যলোর মলো্্জম সকল শ্রজমকজদর সমবলোজয়র অংিথীদলোর 
িওয়লোর সুজযলোগ গদয়লো িয়। যজদও এই ্জরকল্পনলো এখন ্জুরলো্জুর 
বলোস্বলোজয়ত িয়জন। কলোরণ ইরজস্ক সমবলোয় গ্রু্ (Caprabo) একজট 
কজঠন ক্জতর মজুখলোমজুখ িজয়জেজললো, একজট কজঠন সময় তলোজদর ্লোর 
করজত িজয়জে। এই গপ্রজক্জত ঋজণর ভলোর কমলোজত তলোরলো অরপননজতক 
সংস্কলোর ও প্রলোজতষ্লোজনক ্নুগপঠন কলোযপরিম িলোজত জনজয়জে। গসকলোর-
গণই এটলো তলোজদর িন্য খবু একটলো ভলোল সময় জেল নলো যখন অসম-
বলোয় শ্রজমকজদর সদস্ িওয়লোর আম্রেণ িলোনলোজনলো যলোয়।

জর্তথীয় ্জরকল্পনলো িজছে গকৌিলগতভলোজব জিল্পসিলোয়ক প্রজতষ্লোজনর 
রূ্লোন্তর কজর জমশ্র সমবলোয় প্রজতষ্লোন বলোজনজয় তলোজত শ্রজমকজদর 
সদস্ িওয়লোর অনুমজত গদয়লো। এই ্দজক্্ জবকল্প জিজসজব সম্ভ-
ব্র িজত ্লোজর তখনই, যখন গকলোম্পলোজন গটকসই িয় এবং সমবলোয় 
প্রজতষ্লোন অংিথীদলোর জিজসজব সিজযলোগথী সদস্্দ জদজত ইছুেক 
রলোজক। এইটলো জবজভন্ন গক্জত্র ঘজটজে। উদলোিরণ জিজসজব উজলেখ করলো 
যলোয় Maier Ferroplast Limited যলো Maier Cooperative 
Society (২০১২)-এর সদস্; the Victorio Luzuriaga 
Usurbil cooperative (২০০৪); Fit Automotive (২০০৬); 
ও Victorio Luzuriaga Tafalla cooperative (২০০৮)।   

ইগনলোজসও সলোন্তলো রুিি আজয়লো,বলোসপলোজললোনলো অজটলোজনলোমলোস জবশ্বজবদ্লোলয়, গস্পন ও এভলো আজয়লোজ্লো, বলোসপলোজললোনলো জবশ্বজবদ্লোলয়,
গস্পন 
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এগুজললো জবজছেন্ন গকলোন উদলোিরণ নয়, যলোজত সিজযলোগথী জিল্প প্রজতষ্লো-
নগুজললোজক কজ্পলোজরট জিজসজব সংগজঠত করলো িজয়জে। 

ততৃথীয় গকৌিল িজললো, মলূত বলোস্ক গদজির বলোইজর আন্তিপলোজতক 
সিলোয়তলো প্রজতষ্লোন প্রজতষ্লো করলো যলোরলো মলূত সমবলোয় মজডজলর প্রজত-
জনজ্ত্ব কজর রলোজক। মনদ্লোগন গ্রু্ এই ্রজণর আন্তিপলোজতক সিলো-
য়তলোকলোরথী প্রজতষ্লোন প্রজতষ্লো কজরজে যলোর উজদেি্ িল সমবলোয় কলোি 
সম্প্রসলোরণ ও রক্ণলোজবক্ণ এর সুজযলোগ সম্প্রসলোরজণ সিলোয়তলো করলো। 
এই দজৃষ্টজকলোণ গরজক উজলেজখত কলোযপরিম সফল িজয়জে। গকননলো 
আন্তিপলোজতক প্রজতষ্লোন গদজির গভতজরর সমবলোয় প্রজতষ্লোজনর গরজক 
গবজি কলোজির সুজযলোগ সজৃষ্ট কজরজে। সমলোজললোচকজদর দলোজবর 
জব্রথীজত ্জরসংখ্লোন আমলোজদর স্পষ্ট কজর গদখলোয় গয, সদস্ 
জিজসজব শ্রজমকজদর িতকরলো অংি বজৃধে গ্জয়জে। আলতুনলো 
(২০০৮)-এর জিজসব মজত, ২০০৭ সলোজল গ্রুজ্র শ্রজমক সদজস্র 
সংখ্লো জেল িতকরলো ২৯.৫% যলো ২০১২ সলোল নলোগলোদ গবজড় 
দলোঁজড়জয়জে ৪০.৩%। ২০০৩ সলোজল মনদ্লোগজনর অষ্টম কংজগ্জস 
জসধেলোন্ত িয় গয, গ্রুজ্র প্র্লোন লক্্  িজব সমবলোজয়র কজ্পলোজরট  
মলূ্জবলোজ্র প্রসলোর ও উন্নয়ন ঘটলোজনলো। একই সলোজর আন্তিপলোজতক 
সলোবজসজডয়লোজর মজডজলর মজ্্ কজ্পলোজরট ম্লোজনিজমনট মজডজলর 
প্রসলোর ঘটলোজনলো। যজদও এই প্রজচষ্টলোর উজদেি্ মিৎ জেল, তবওু  
অজনজকই বলো্লো জিজসজব উ্জস্ত িন। একজট সমবলোয় ব্বসলোজয়ক 
প্রজতষ্লোন জিজসজব কলোঠলোজমলোগতভলোজব গকলোম্পলোজনজত রূ্লোন্তজরর প্রজরি-
য়লোয় অরপননজতক আইনগত সলোংস্কজৃতক ও জবজনজয়লোগ  সংরিলোন্ত বলো্লো 
িজড়ত রলোজক। (Flecha ও Ngai, ২০১৫)।

উদলোিরণস্বরূ্ বললো যলোয়, জকেু িলোতথীয় আইন কলোঠলোজমলো সমবলোয় 
মজডজলর স্বথীকৃজত গদয় নলো, প্রজয়লোিনথীয় সম্পজদর অভলোজব অজনক 
শ্রজমক সদস্ িজত ্ লোজরন নলো এবং অজনক গক্জত্রই শ্রজমকরলো সমবলোয় 
প্রজতষ্লোজনর সদস্ িওয়লোর গুরুত্ব গবলোজঝন নলো। মনদ্লোগজনর সংস্কজৃত 
জবগত ৬০ বের ্জর বলোস্ক গদিগুজললোজত গজড় উজঠজে এবং তলো  
প্রিন্ম গরজক প্রিজন্ম সঞ্চলোজরত িজয়জে। জভন্ন জভন্ন গপ্রজক্জত সংস্ক-ৃ
জতর এই রূ্লোন্তর সিি কলোি নয়। তলোর্জরও এখলোজন সলোফল্ 
এজসজে। উদলোিরণস্বরূ্ বললো যলোয়, Angel Errasti (২০১৪)-এর  
করলো জযজন গ্লোল্লোজনডর Fagor Electrodomésticos-এর প্রিলো-
সজনক কলোউজ্জল গট্ড ইউজনয়জনর প্রজতজনজ্জদর অন্তভুপজক্তর বণপনলো 
জদজয়জেন। এজট গকলোম্পলোজন ব্বস্লো্নলোয় শ্রজমকজদর অংিগ্িণমলূক 
প্রজতজনজ্জত্ব এক যগুলোন্তকলোরথী উদলোিরণ। 

মনদ্লোগন আিজকর প্রজতজযলোজগতলোমলূক জবশ্ব অরপনথীজতজত সমবলোয় 
ভুজমকলো সম্পজকপ িজটল জকেু প্রশ্ন উ্স্লো্ন কজরজেন। এজক প্রজত-

গযলোজগতলোমলূক জবজশ্ব জটজক রলোকজত িজব। এর আন্তিপলোজতকথীকরজণ 
ব্রপ িজল গস্পন ও গদজির বলোইজরর কমপসংস্লোন সজৃষ্টর সম্ভলোবনলো 
হুমজকর মজুখ ্ড়জব। যজদও বলোিলোর বলোস্বতলোর গপ্রজক্জত সমবলোয় 
গকলোম্পলোজন সংখ্লোলঘ ুএবং বিৃৎ মলূ্নথী গকলোম্পলোজন বলোিলোজরর জনয়ম 
জন্পলোরণ কজর তলোর অরপ এই নয় গয, জবশ্ব অরপনথীজতজত গবঁজচ রলোকলোর 
শু্মুলোত্র একজট মলোত্র ্র আজে। মনদ্লোগন গ্রু্ নলোনলোন উদ্লোবনথী 
উ্লোজয় আন্তিপলোজতকথীকরজণ সফল িজয়জে। জবজদজি সিলোয়তলোকলোরথী 
প্রজতষ্লো ততজরর ্লোিলো্লোজি মনদ্লোগজনর অগ্লোজ্কলোর জেল স্লোনথীয় 
সমবলোয় প্রজতষ্লোনগুজললোর সংরক্ণ করলো। 

মনদ্লোগন অনন্য সমবলোয় বলো ্ুঁজিবলোদথী গকলোম্পলোজনর তুলনলোয় কমপ্জর-
গবি বিলোয় রলোখজত সক্ম িজয়জে। এমনজক যলোরলো এই সমবলোজয়র 
সমলোজললোচনলো কজর রলোজকন তলোরলো ্ যপন্ত এই জবষয়জট স্বথীকলোর কজরজেন। 
আিজকর জদজন সমবলোয়কমপথীরলো আিলো কজর গয,  তলোজদর সন্তলোনরলো 
অনুরূ্ জস্জতিথীল ও উচ্মলোজনর কলোজি গযলোগদলোজনর অবলোজরত সুজযলোগ 
্লোজব। গটকসই ও উন্নতমলোজনর কমপসংস্লোন ততজরর এই নথীজত আন্ত-
িপলোজতক সিলোয়তলো প্রজতষ্লোজনও অব্লোিত রলোকজব। এভলোজবই 
Luzarraga ও Irizar (২০১২) গদজখজয়জেন গয, িলোতথীয় ও স্লোনথীয় 
জনয়ম-কলোনুন গমজন চললো েলোড়লোও মনদ্লোগজনর অ্থীনস্ গকলোম্পলোজনজত 
শ্রম ব্বস্লোর উন্নজত িজয়জে। উদলোিরণস্বরূ্, মিজুর এবং প্রজিক্-
গণর করলো জবজবচনলো করলো যলোয়। যজদও মনদ্লোগজনর সমবলোয় আজ্লো-
লন এককভলোজব তবজশ্বক ্ুঁজিবলোজদর গজতজবদ্লো ্জরবতপন করজত 
সক্ম িয়জন, তবওু শ্রজমক সম্প্রদলোজয়র িন্য একজট উন্নতরও জবশ্ব 
ততজর করজত তলোর ঐজতিলোজসক প্রজচষ্টলো অব্লোিত গরজখজে। 

সরলোসজর গযলোগলোজযলোজগর িন্য: 
ইগনলোজসও সলোন্তলো রুিি আজয়লো <Inaki.SantaCruz@uab.cat> ও  
এভলো আয়জ্লো <eva.alonso@ub.edu>
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>>

গ্লোবলোল ডলোয়লোলগ-গক গরলোমলোজনয় ভলোষলোয় অনুবলোজদর প্রজত-
বন্কতলো।

> র্যািযাল ডযায়লগ-রক
   ররযামযাবনয় ভযাষযায় অনুিযাদ 

এই প্রবন্জট গরলোমলোজনয় সম্পলোদকথীয় দজলর অগ্গজত       
ও কলোজির প্রজরিয়লো ও গসই সজঙ্গ দজলর স্বলোত্রে্ অনুিথী-
লজনর ও্র জভজতি কজর গ্লোবলোল ডলোয়লজগর প্রস্তুজত     
ও কলোঠলোজমলো বণপনলো কজর। 

অ্্লো্ক মলোজরয়লোন গপ্রডলো গরলোমলোজনয় সম্পলোদনলো ্জরষদ সংগজঠত 
কজরজেন। জতজন স্লোতজকলোতির ্যপলোজয়র জিক্লোরপথীজদরজক ডক্টরলোল    
গট্জনংজয়র অংি জিজসজব এই কলোজি অংি জনজত উর্ধুে কজরজেন। 
্লোিলো্লোজি অ্্লো্ক কজসমলো রুজিজনস এবং অ্্লো্ক ইজলয়লোনলো   

জসজজিয়লোনলো সুরদু প্রকলোিনলো প্রজরিয়লোর সমন্বয় করজত সলোিলোয্ কজরজেন। 
এজলয়লোনলো প্রজত ্ দজক্জ্, জবজিষ কজর বতপমলোন কলোিগুজললো কথীভলোজব 
করজত িজব, এজক্জত্র দলজক গলোইড কজরজেন।   

গ্লোবলোল ডলোয়লজগর ইংজরজি ভলোসপনজট িলোজত ্লোওয়লোর ্র দলজট 
তলোজদর সম্পলোদকথীয় দজল অন্তভুপক্ত সিকমপথী ও বচুলোজরস্ট জবশ্বজবদ্লো-
লজয়র সমলোিজবজ্লোজনর স্লোতক গপ্রলোগ্লোজমর জিক্লোরপথীজদর আম্রেণ 
িলোনলোয়। এরকম একজট দজল কলোি করলোর অজভজ্তলোর সবজচজয় 
সুবণপ সুজযলোগ ললোজভর জবষয়জট িল, জিক্লোরপথীজদর ্লোঁচজট জবষজয় কলোি 

কজস্টজনল আনুটলো, কজরনলো ব্লোগলোরু, আনকলো জমিলোই, ওয়লোনলো গনজগ্য়লো, আয়ন ড্লোজনজয়ল গ্লো্লো এবং জডয়লোনলো জতিলোন,  
বচুলোজরস্ট জবশ্বজবদ্লোলয়, গরলোমলোজনয়লো  
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করলোর ্ র আইএসএ-এর সদস্্দ ললোভ ও প্রজতজট প্রবন্ ্ লোঠ করলো 
এবং ভলোষলোন্তজরত করলোর গক্জত্র সমলোিতলোজ্বেক ও ভলোষলোতলোজ্বেক দক্তলো 
অিপন।    

একবলোর গয ইংজরজি খসড়লোজট ড্্বজক্স রলোখলো িয়, গসজট দুই সতিলোজির 
মজ্্ অনুবলোদকজদর অনুবলোদ কজর গফলজত িয়। এজক্জত্র একিন 
অনুবলোদক কতটুকু অংি অনুবলোদ করজবন, তলো অবি্ জবষয়গুজললোর 
ও্র জনভপর কজর। সলো্লোরণত এটলো চলোর গরজক দি ্ষৃ্লোর মজ্্ই 
রলোজক। ততৃথীয় সতিলোিজট মলূত জ্য়লোর-্যপলোজললোচনলোর িজন্য জন্পলোজরত 
। গযখলোজন একিন সিকমপথীর করলো ভলোষলোন্তজরর কলোি দজলর আজরক-
িন সদস্ জরজভউ কজরন। এজক্জত্র গটক্সট ও স্টলোইল গরজক প্রকৃত 
অজরপলোধেলোজরর লজক্্ ইংজরজি ও গরলোমলোজনয় ভলোষলোর ভলোসপন দুজটলোজক 
জমজলজয় গদখলো িয়।  চতুরপ সতিলোজি, দজলর আজরক সদস্ এই প্রজরি-
য়লোয় প্রজতজট প্রবজন্র জরজভয়ু্ ,  প্রবন্ অনুযলোয়থী সঙ্গজত জমজলজয় গদখলোর 
কলোি কজরন (উদলোিরণস্বরূ্ বললো যলোয়, ম্লোগলোজিজনর সলোইজটিন 
রথীজতর সলোমজিস্, উ্যকু্ত স্লোজন যরলোরপ সমলোরপক িব্ বসলোজনলো ) এবং 
্জরজিজষ গরলোমলোজনয় প্রবন্গুজললোর প্রফুজরজডং ও সম্পলোদনলো করলোর 
ম্্ জদজয় কলোজির সমলোজতি ঘজট।    

সবজকেু সবসময় একভলোজব িয় নলো।  প্রজত্কজকই সলোমলোজিক দক্-
তলোর জদজক, জবজিষ কজর ত্যপ ও অজভজযলোিন ক্মতলোর জদজক লক্্ 
গরজখ কলোি করজত িয়। সব গরজক বড় দুঃসলোিজসক কলোি িল 
ইংজরজি ভলোষলো গরজক সলোবলথীল ও কর্ গরলোমলোজনয় ভলোষলোয় অনুবলোদ  
করলো িয়।  প্রলোয়িই এজকবলোজরই নতুন ্ লোরণলোগুজললোর ্ জরভলোষলো জনমপলোণ 
করজত িয়। উদলোিরণস্বরূ্ বললো যলোয়, "Trickle-down" অরপনথী-
জত।  প্রবন্  GD ৫.৪-এ এরকম একটলো অজভজ্তলোর সম্মখুথীন 
িজয়জে।  এই কজঠন ্জরজস্জতর কলোরণ জিজসজব বললো যলোয়, ইংজরজি 
(গরলোমলোন ভলোষলোবংজির) ও গরলোমলোজনয় (ল্লোজটন ভলোষলো বংজির) ভলোষলোর 
গঠনগত ্লোরপক্।  দুইজট ভলোষলোর বলোক্ত্বে ও ্দজবন্যলোস অনুযলোয়থী, 
অরপগত সঙ্গজতসলো্ন িজটল। সব গরজক বলোকজবতণ্ডলোর িলোয়গলো িল 
িব্ ও ্জদর যরলোরপ অনুবলোদ করলোর ভলোল সুজযলোগ সজৃষ্ট কজর। তজব 
এজক্জত্র গকবল ইংজরজি আরও ্জরিথীজলত করজলই িয় নলো, বরং 

এর সলোজর আমলোজদর জনিস্ব ভলোষলোজক আরও সুসজজ্ত করলো দরকলোর। 
নলোনলো সমজয় আমরলো সমলোিতলোজ্বেক ্লোরণলোগুজললোজক গরলোমলোজনয় ভলোষলোয় 
্দ গঠন করজত গবগ গ্জত িজয়জে। জবজিষ কজর এজকবলোজর নতুন 
্দ গঠজনর গক্জত্র গদখলো যলোয়, গরলোমলোজনয় ভলোষলোর একিন সমলোিতলো-
জ্বেক ইংজরজি ভলোষলোয় ্ জরভলোষলো জনমপলোণ কজরজেন। একিন গস্বছেলোজস-
বক এরকম প্রমলোণ আনলোর ্র এরকম জবতজকপর অবসলোন ঘজটজে। 
তজব অনুবলোদ আমলোজদর দুইভলোজব সলোিলোয্ কজর। এজট আমলোজদর 
ভলোজষক দক্তলোর সু্রণ ঘটলোয় এবং এই প্রজরিয়লোয় আমলোজদর সমলোি-
জবজ্লোজনর সলো্লোরণ জ্লোনজক গিলোরলোজললো কজর। এজক্জত্র তলোজ্বেক জবষ-
য়বস্তুগুজললোর চলমলোন জবতজকপর গক্জত্র সময়মত ভলোষলোন্তজরর কলোি 
সমলোতি করজত ্লোরলোটলো একটলো কজঠন কলোি। জবজিষ কজর প্রজত্ক 
সদস্জক 'গ্লোবলোল ডলোয়লগ'-এর কলোি ও তলোজদর অ্লোকলোজডজমক ও 
প্রজফিনলোল কলোজির সজঙ্গ জমজলজয় কমপসূজচ ততজর করলো দুরুি িজয় 
্জড়।  

ম্লোগলোজিজনর জবষজয়র তবজচত্র্লোনুসলোজর "গ্লোবলোল ডলোয়লগ" ্জরবলোজর 
অংিগ্িজণর িজন্য নলোনলো ্রজনর জিক্লোমলূক ও স্লোনথীয় সংস্কজৃতর 
গুরুত্ব্ণূপ জবষয়লোজদ িলোনলোজিলোনলো প্রজয়লোিন। ভলোষলোন্তজরর এই সলোমজগ্ক 
প্রজরিয়লোয় দজলর প্রজত্ক সদস্ই তলোজদর দক্তলোর সু্রণ ঘটলোয়। 
ফজল গরলোমলোজনয় ভলোসপজনর প্রজতজট জবষয় অ্জরসথীম উদ্ম, প্রবল 
আগ্ি ও সবপলোজ্ক্লো আনুগত্ প্রজয়লোজগর সলোফল্গলোঁরলো িজয় ওজঠ। 

সরলোসজর গযলোগলোজযলোজগর িন্য:
কজস্টজনল আনুটলো <costinel.anuta@gmail.com> 
কজরনলো ব্লোগলোরু <bragaru_corina@yahoo.com>
আনকলো জমিলোই <anca.mihai07@gmail.com>
ওয়লোনলো গনজগ্য়লো <oana.elena.negrea@gmail.com>
আয়ন ড্লোজনজয়ল গ্লো্লো <iondanielpopa@yahoo.com> ও
জডয়লোনলো জতিলোন <tihandiana@yahoo.com>


