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জবশেষ কললোম
> ম্লোকশডলোনলোল্লোইশিেন ও গ�লোগ জনশয় িি্জ জিটিলোশিি    
   সলোশে আললোপচলোজিতলো
> ৪০+ গেশক আন্তি্জলোজতক সমলোিজবজ্লোশনি সলোশে
> িলোপলোজনি সম্লোদনলো পজিষশদি পজিজচজত

এন্থজন জগশডন্স

সমলোিজবজ্লোন, িলোিনীজত ও 
ক্ষমতলো  

�্লোজসজলস ফুওসকলোস, 
মলোজিয়লো মলোিকলোশন্তলোনলোশতলোউ, 

িন জমজলওস, 
স্লোইশিলোস স্লোকশলশিলোশপলোশললোস, 

স্টলোশতলোস িশি্জলোললোস 

জরিশসি অে্জননজতক স্থজবিতলো  

িুজলয়লো ম্লোকশিশনলোল্স-গপশিি, 
সুিলোনলো ললোন্জলোি, লুজসয়লো ম্লোলগলোি, 

এগশনস গুইললোইজম,
এজিকলো বুশে

ললোজতন আশমজিকলোয় 
গ�্জপলোত

গমলোহলোম্মদ বলোজমশয়হ,
গসশতজন েলোজম,
ইজরিস গিবলোজি

আিব জবশবে সলোমলোজিক
জবজ্লোন 
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১৭ জট �লোষলোয় বেশি  চলোিজট সংখ্লো



 

 ২

গ্লোবলোল ডলোয়লশগি জবগত েয় বেশিি যলোত্লোশক পয্জলোশললোচনলো কশি এই সংখ্লো 
অতীশত জফশি তলোজকশয়শে ও �জবষ্যৎপলোশন গচশয় গদখলো অব্লোহত গিশখশে। 
ইনজদগ্লোশদলোস, অকুপলোই, আিি বসন্ত ইত্লোজদি মত ক্ষণস্থলোয়ী সলোমলোজিক 

আশ্লোলন গেশক সশি এশস ডলোনপন্থীশদি আশ্লোলশনি জদশক ঝুঁশক এবং জমেি, তুিস্ক, 
গপলোল্লোনড, হলোশগেজি, জফজলপলোইন, আশি্জজনটনলো এবং ব্লোজিশলি মত গদশে কত্্জত্ব জরিয় 
েলোসনতন্ত্র রিজতষ্লো কশি-এি কলোিণ অনুসন্লোশন আরিহী হশয়শে। িলোজতিলোষ্ট্রগুশললোশক জিশি 
আন্তি্জলোজতক পুঁজিবলোশদি এ রিচণ্ড তলোণ্ডশবি জদশক তলোকলোশল জববেব্লোপী এই রিবণতলোি 
আংজেক উৎশসি সন্লোন পলোওয়লো যলোশব। এ পুঁজিবলোদ সিকলোজি স্লোয়ত্বেলোসশনি রিলোণিস 
শুশষ জনশছে ও পুশিলো মহলশক কলুজষত কিশে। রিচজলত জনব্জলোচনী িলোিনীজতশকও কলজকিত 
কিশে। ফলশ্রুজতশত বলোম ও ডলোন উ�য় ধলোিলো: মূলত ডলোনপন্থলোই িনগণতন্ত্রবলোশদি 
(Populism) িন্ম জদশছে। 

   তলোই, তলোজ্বিক ও একসমশয় বহুল রিচজলত জববেলোয়শনি অরিজতশিলোধ্ দলোনবীয় িে ধলোিণলো-
জটশক িনজরিয়কলোিী এন্থজন জগশডন্স-এি একজট সলোক্ষলোৎকলোি জদশয় বত্জমলোন সংখ্লোজটি 
সূচনলো কিলোই আমলোশদি িন্য সমীজচন হশব। একিন সমলোিজবজ্লোনী জহশসশব জতজন 
গযসকল সমস্লো জনশয় জচজন্তত জেশলন, হলোউি অব লড্জস-এি একিন সদস্ জহশসশব 
তলোঁি িলোিননজতশকি গবশেও জতজন গসগুশললোশক সকশলি সলোমশন উপস্থলোপশনি কলোিজট 
অব্লোহত গিশখশেন-গযসব জবষশয়ি গ�তি িলবলোয়ু পজিবত্জন এবং জডজিটলোল যুশগি 
তলোৎপয্জ তন্মশধ্ উশলেখশযলোগ্।
জসজিযলো আশ্লোলশনি পজিণজত বণ্জনলোি মলোধ্শম জববেলোয়শনি অন্কলোি জদক খুঁশি পলোওয়লো 
সম্ভব, শুরুশত গয আশ্লোলন ইউশিলোজপয় ইউজনয়নশক রিলোয় বেী�ূত কশি গফশলজেল, 
জকন্তু ক্ষমতলোি পলোললো যখন বদশল গগল, তখন এটলো জরিসশক উশ্লো কত্্জত্বলোধীন কশি 
গফলল। এই সংখ্লোয় আমিলো ইউশিলোজপয় ইউজনয়ন কত্্জক জরিশসি উপি ব্য়সংশকলোচন 
নীজত আশিলোশপি সব্জনলোেলো ফললোফল ব্লোখ্লোকলোিী পলোঁচজট রিবন্ রিকলোে কিজে, গয ব্য়স-
গকিলোচন নীজত জরিশস অবণ্জনীয় দজিরিতলো গডশক এশনশে অেচ সমলোশিি উপিতললোশক 
জদশয়শে অগজণত ধন-সম্জতি।
ললোজতন আশমজিকলোয় এক দেক বলো তলোি গবজে সময় ধশি চশল আসলো সমলোিতলোজন্ত্রক গণ-
তন্ত্র, অে্জলোৎ তেলোকজেত গগলোললোজপ গিলোয়লোশিি (pink tide) রিজতজরিয়লোয় এশক এশক 
গদেগুশললো ডলোনপন্থলোি জদশক জনমজজিত হশয়শে। গ�্জপলোতশক জিশি িন্ম গনওয়লো জববলোশদি  
মধ্ জদশয় গয পজিবত্জশনি হলোওয়লো গলশগশে, গস সম্বশন্ আমিলো এখলোশন জতনজট রিবন্ 
রিকলোে কশিজে। আশি্জজনটনলো, গপরু ও গমজসিশকলোশত গয অজ�নব রিজতবলোদী জবশক্ষলো� গদখলো 
গগশে, গসজট িলোশষ্ট্রি সশগে সংিশষ্জি রূপ পজিরিহ কশিশে। জবশেষ কশি গ�্জলোবস্থলোশক 
এজিশয় গযশত বলো ব্লোিলোত কিশত সলোধলোিণ ওষুশধি ব্বহলোি জনশয় গয জববলোশদি সূত্পলোত 
হশয়শে তলো সজত্ গকৌতূহশললোদ্ীপক। 
আিব সলোমলোজিক জবজ্লোশনি পজিণজত জনশয় আমলোশদি জতনজট জনবন্ আশে। আিব জবশবে 
সলোমলোজিক জবজ্লোশনি চচ্জলোি অবস্থলো জনশয় গমলোহলোম্মদ বলোজমশয়হ  িজচত রিেম রিজতশবদনজট 
এই আশললোচনলোয় চমক জনশয় এশসশে। জতজন একজট সলোিলোংেমূলক িচনলোি মলোধ্শম সশম্ম-
লনজট শুরু কশিন। এিপি গসশতজন েলোজম তলোঁি গলখলোয় সলোমলোজিক জবজ্লোশনি পজিবত্জন-
েীল অবকলোঠলোশমলোি গুরুশত্বি জবষশয় গিলোি জদশয়শেন। ইজরিস গিবলোজি আিব বসন্ত ও এি 
অজন্তম পজিণজতি তলোৎপয্জ জনশয় জকেু সমলোশললোচনলোমূলক রিশ্ন উত্লোপন কশিশেন। জতজন 
সম্ভলোব্তলোি মলোত্লো বলোজিশয় বশলশেন, আিব বসন্ত সলোমলোজিক জবজ্লোশন িীবনীেজতি ও 
নতুন জদকজনশদ্জেনলোি গযলোগলোন জদশয় চশলশে।  
আমিলো সুপজিজচত সমলোিজবজ্লোনী িি্জ জিটিলোশিি সলোক্ষলোৎকলোশিি একজট অংেজবশেষ 
রিকলোে কশিজে। সলোক্ষলোৎকলোিজট জনশয়শেন কশসলোশ�লোি এক তরুণ ও উদ্মী সমলোিজবজ্লো-
নী ল্লোজবনট কুনুশে�জক। এডওয়লোড্জ জটিলোজকয়লোন ১৯৭৪ সলোল গেশক শুরু হওয়লো আইএ-
সএ-এি কংশরিসগুশললোি স্্জতচলোিণ কশি অতীশতি এক ঝলক আমলোশদি সলোমশন উপ-
স্থলোপন কশিশেন। সব্জশেশষ আমিলো িলোপলোজন সম্লোদনলো পজিষশদি পজিচয় তুশল ধশিজে 
গযজটি গনত্শত্ব আশেন সলোশতলোজম ইয়লোমলোশমলোশতলো। জতজন তলোঁি েলোত্শদিশক অনুবলোদকশম্জি 
আকুলতলোয় আত্মজনশয়লোগ কিলোি িন্য অনুশরিিণলো গযলোগলোন। এি সলোশে সংশযলোগ সলোধন কশি 
আজম গ্লোবলোল ডলোয়লশগি ১৭তম �লোষলো জহশসশব বলোংললোি অজ�শষক গিলোষণলো কিশত গপশি 
আনজ্ত গবলোধ কিজে। হলোজববউল খ্কলোশিি গনত্শত্ব বলোংললোশদশেি ঢলোকলোস্থ এক ঝলোঁক 
উদ্মী সমলোিজবজ্লোনী এজট সম্লোদন কশিশেন। 

> সম্লোদকীয়

> ISA-এি ওশয়বসলোইশট ১৭জট �লোষলোয় অনূজদত গ্লোবলোল ডলোয়লগ ম্লোগলোজিনজট
   পলোওয়লো যলোশব।
> গলখলো পলোঠলোশত পলোশিন এই ইশমইশলঃ burawoy@berkeley.edu

গপেশন জফশি, �জবষ্যশতি পলোশন 

GD �জল. ৬ / # ৪ / জডশসম্বি ২০১৬

SAGE রিকলোেনীি উদলোি 
অনুদলোশন গ্লোবলোল ডলোয়লোলগ 
রিকলোে কিলো সম্ভব হশয়শে। 

GD

স্নলোমধন্য ব্জটে সমলোিজবজ্লোনী ও তলোজ্বিক এন্থজন 
জগশডন্স বত্জমলোশন হলোউস অফ লড্জশসি সদস্ জযজন 
িলোিনীজতশত সমলোিজবজ্লোনীি রিজতকূলতলো জনশয় 
পয্জলোশললোচনলো কশিন।   

ললোজতন আশমজিকলোয় গ�্জপলোত। গ�্জপলোত জনশয় 
আশি্জজনটনলো, গমজসিশকলো ও গপরুশত চলমলোন রিজতবলো-
দী সংরিলোশমি পয্জলোশললোচনলো উশঠ এশসশে জতনজট 
রিবশন্। 

জরিশসি অে্জননজতক স্থজবিতলো। ইউশিলোজপয় ইউজনয়-
গন জরিশসি সদস্পদ েলোকলো নলো েলোকলো জনশয় উচ্চ 
পয্জলোশয়ি সমশঝলোতলোগুশললো গ�শতে যলোওয়লোি কলোিণগু-
গললো পলোঁচজট রিবশন্ উশঠ এশসশে।  
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এন্থজন জগশডন্স ১৯৭০-এি দেশক জব্জটে সমলোিজবজ্লোশনি 
নবিলোগিশণ গনত্ত্ব জদশয়শেন। এ সময় জতজন সমলোিজবজ্লো-
গনি উশলেখশযলোগ্ জকেু বই গলশখন। গযগুশললো আধুজনক যুশগি 
িন্য ধ্রুপদী সমলোিতশ্বিি পুনব্জ্লোখ্লো রিদলোন কশিশে। জতজন 
কলোঠলোশমলোবদ্ধ দুজনয়লোয় কত্্জশত্বি রিশ্নজটশক-ক্ষুরি ক্ষুরি রিজরিয়লোি 
সলোশে ব্হৎ েজতিগুশললোি সংযুজতিি জবষয়জটশক এবং বদনজ্ন 
িীবনযলোত্লোি গক্ষশত্ জববেলোয়শনি রিলোসজগেকতলোশক খুঁজটশয় খুঁজটশয় 
জবশলেষণ কশিশেন। সম্প্রজত জতজন জডজিটলোল জবপ্লশবি পজিণজত 
কী হশত পলোশি এবং িলবলোয়ু পজিবত্জন মলোনব অজতেত্বশক গয 
হুমজকি গ�তি গফশল জদশয়শে গস ব্লোপলোশি বতিব্ গিশখশেন। 
জতজন ৩০জটিও অজধক বই জলশখশেন। লনডন স্কুল অফ ইশকলো-
নজমশসিি রিলোতিন অজধকত্জলো ও এজমশিটলোস অধ্লোপক জহশসশব 
দলোজয়ত্ব পলোলন কশিশেন এবং ২০০৪ সলোল গেশক জতজন হলোউি 
অফ লড্জস-এি একিন সদস্ জহশসশব বত্জমলোন িশয়শেন। 
জতজন বত্জমলোন সলোক্ষলোৎকলোিজটশত িলোিনীজতশত সমলোিজবজ্লোশনি 
অবস্থলোন অনুধলোবন কিশত গচশয়শেন। 
জপটলোি গকলোললোি্জ সলোশসসি জববেজবদ্লোলয় (ইউশক) গেশক সমলো-
িজবজ্লোশন জপএইচজড অি্জন কশিন। গটকশনলোপজলস গ্রুশপি 
একিন নীজত জবশলেষণী পিলোমে্জক জহশসশব জতজন বত্জমলোশন 
কম্জিত িশয়শেন। জতজন যুতিিলোশি্ি জবজ�ন্ন মন্ত্রণলোলয় ও ইউ-
গিলোজপয় ইউজনয়ন সহ জবজ�ন্ন  উন্নয়ন সংস্থলোি কজতপয় কম্জপ-
ন্থলো জবষয়ক গশবষণলোপত্ ও মূল্লোয়নপত্  জলশখশেন। ২০১৬ 
সলোশল প্লোলশরি� ম্লোকজমললোন গেশক তলোঁি Giddens and 
Politics Beyond the Third Way: Utopian 
Realism in the Late Modern Age বইজট রিকলোজেত 
হয়। জতজন ২০১৬ সলোশলি ৮ই িুন যুতিিলোশি্ি হলোউি অফ-
লড্জশস বশস জগশডশন্সি বত্জমলোন সলোক্ষলোৎকলোিজট জনশয়শেন।  

জপশক: আপজন জবজ�ন্ন জবষয় জনশয় গলখলোশলজখ কশিশেন, গযমন:  
স্টলোকচলোশিেন ত্বি  (structuration theory), ঐজতহলোজসক বস্তু-
বলোদ (historical materialism), অবসলোশনি জনকটবত্জী আধুজন-
কতলো (late modernity) এবং জববেলোয়ন (globalization), ব্-
জতিগত িীবন ও গযৌনতলোি পজিবত্জন , ত্তীয় পন্থলো (the third 
way), িলবলোয়ু পজিবত্জন, ইউশিলোজপয় ইউজনয়শনি �জবষ্যৎ এবং 
সম্প্রজত জডজিটলোল জবপ্লব জনশয় আপনলোি মতলোমত গুরুত্ব বহন কিশত 
শুরু কশিশে। আপনলোি জক মশন হয় আপনলোি জবজ�ন্ন  বলো অজধকলোংে 
গশবষণলো কশম্জি মশধ্  জবশেষ গকলোন গযলোগসূত্ িশয়শে?
এজি: আমলোি সমতে কলোশিি মূল লক্ষ্ জেল আধুজনকতলোি চজিত্ জব-
গলেষণ কিলো। জেল্লোজয়ত সমলোিজবন্যলোশসি আজব�্জলোব ও সলোিলো জববে-
ব্লোপী-এি জবতেলোি জনশয় আশললোচনলো কশিজে। এটলো হশললো স্িণকলোশলি 
সবশচশয় ববপ্লজবক ও রূপলোন্তিেীল যুগ। আমলোি কলোশে ইজতহলোসশক 
যশেষ্ট িকশমি রিমজববত্জনজবশিলোধী মশন হয়: ইজতহলোশসি রিমজব-
কলোে জনশদ্জেক গকলোন মশডল গনই। ইজতহলোশস্ি মলোনুষগুশললো সবসময় 
তলোশদি পজিশবে, সমলোি ও গ�ৌশগলোজলক গরিক্ষলোপট অনুযলোয়ী কলোি 
কশি েলোশক। এ গরিক্ষলোপটগুশললো তলোশদি কম্জ জনধ্জলোিণ কশি গদয় জকন্তু 
একই সলোশে তলোিলো এসব রিসগেশক গঢশল সলোিলোয় এবং ববজচত্্পূণ্জ 
উপলোশয় রিজতজরিয়লো ব্তি কশি েলোশক। আমিলো আদশত গয সবলোই এক 
একিন বুজদ্ধমলোন মলোনুষ গসটলো ডুশখ্জইশমি সমলোিনবজ্লোজনক দ্জষ্ট�জগে 
স্ীকলোি কশি নলো, বিং আমলোশদি সবলোইশক এক একিন জনজ্রিয় কত্জলো 
মশন কশি। আজম ডুশখ্জইশমি মত মশন কজি নলো। অ্লোজ�্জং গফম্লোন-
আমলোি গচলোশখ সম্ভবত সবশচশয় বি সমলোিজবজ্লোনী-জতজন মলোনুশষি 
বদনজ্ন ক্তকশম্জি জেল্কুেলতলোি উপি গুরুত্বলোশিলোপ কশিশেন, 
মলোনুষ জকন্তু তলোি জেল্কুেললো সম্শক্জ অকলোট্রূশপ জ্লোত নলো হশয়ই 
বদনজ্শনি কলোিগুশললো কশি েলোশক। এই মতলোমতজটি সলোশে আশিলো 
বি বি িকশমি কলোঠলোশমলোবদ্ধ রিজরিয়লোগুশললোি সম্বন্ স্থলোপন কিলোই 
আমলোি এতজদশনি রিয়লোস জেল। এই কলোিটলো এত সহি নয় জকন্তু 
ব্লোপলোিটলো আমলোি কলোশে অত্ন্ত গুরুত্বপূণ্জ মশন হয়: অতীশতি সমলো-
িনবজ্লোজনক আশললোচনলোি একটলো বি অংশে আমলোশদিশক ব্হতিি 
সলোমলোজিক জ�জতিসমূশহি গকবল রিীিলোনক স্রূপ গদখলোশনলো হশয়শে। 
আজম জবজ�ন্ন জিজনশসি মশধ্ অবজস্থত সম্শক্জি সূক্ষ্মতলো সবলোি 
সলোমশন রিকলোে কিশত গচশয়জে। আজম গয সবসময় সম্ক্জ ও 
গযলোগলোশযলোশগ রূপলোন্তি রিজরিয়লো জনশয় গকৌতূহলী রিকলোে কশি এশসজে। 
আমিলো গয ব্হৎ পজিসি ও তলোি সমস্লোগুশললো গমলোকলোশবললো কিলোি 

গচষ্টলো কজি গসগুশললো গযমন গুরুত্বপূণ্জ, গতমজন আমলোশদি বদনজ্ন 
িীবন ও ব্জতিত্ব রূপলোন্তশিি িটনলোসমূহ সম�লোশব গুরুত্বপূণ্জ।  
জপশক: আপনলোশক যজদ আপনলোি কলোিগুশললোি গেশক সবশচশয় গুরু-
ত্বপূণ্জ সলোমলোজিক ও িলোিননজতক পজিবত্জন অশবেষণকলোিী কলোিজট 
জনব্জলোচন কিশত বললো হয় তলোহশল গকলোনজটি কেলো বলশতন?
এজি: আমিলো এখন গয জবষয়জটি কেলো আশললোচনলো কিজে গসটলোই 
হশললো আমলোি জবশবচনলোয় সবশচশয় গুরুত্বপূণ্জ:  মলোনুষ কী কশি অপ-
জিশময় সূক্ষ্ম জমেজ্রিয়লোয় (interaction) একই সলোশে জনশিি িীবন 
যলোপন কশি এবং ব্হতিি সমলোিকলোঠলোশমলোি অংে হয়, ও সমলোিকলোঠলো-
গমলোি অধীন হশয় চশল গসই জমেজ্রিয়লোি (interaction) জবষয়জট 
সবশচশয় গুরুত্বপূণ্জ। এটলো িলোিনীজতি গবললোয় গযমন সত্, অন্য 
জবষয়গুশললোশতও গতমন সত্। অজত পজিকজল্ত কম্জপন্থলোও অশনক 
সময় যশেষ্ট নয় এবং রিলোয় গক্ষশত্ই জহশত জবপিীত হশত পলোশি।  

জপশক: আমলোি ২০১৬ সলোশলি Giddens and Politics Beyond 
the Third Way বইজটশত আজম, আপনলোি কলোল্জনক বলোতেববলোদ 
(utopian realism) রিত্য়জটি ওপি গিলোি জদশয়জে। আপজন জক 
এখশনলো এই ধলোিণলোজট ললোলন কশিন?

এজি: কলোল্জনক বলোতেববলোদ (utopian realism) রিত্য়জট আজম 
এখনও ব্বহলোি কজি। এখলোশন মূল রিজতকূলতলোি জবষয়গুশললো হল 
কলোল্জনক বলোতেববলোদশক মূলধলোিলোি িলোিনীজতি সলোশে সংযুজতিকিণ ,  
যজদও তলোিলো উ�য়ই পিস্ি জবপিীতধম্জী। আদে্জ জববজি্জত 



৫

GD �জল. ৬ / # ৪ / জডশসম্বি ২০১৬

>>

িলোিনীজত আসশল উশদ্শ্যহীন গজতপশেি েলোজমল। আমলোশদিশক 
সমশয়ি গযশকলোন জবন্দুশত রিচজলত জস্থতলোবস্থলোি জবপিীশত অবস্থলোনিত 
সম্ভলোব্ পজিজস্থজতশক মনশ্চশক্ষ গদখশত হশব। একইসলোশে, আদে্জগু-
গললো তলোি জনিস্ �ুবনগুশললোি আদশত জনশিিলো জনশিিলো কপদ্জকেূ-
ন্য। আমলোি কলোশে মশন হয় আদে্জগুশললোি �ূজমকলো বুঝশত গগশল 
কলোল্জনক বস্তুবলোশদি ধলোিণলো গবে কলোশি গদয়। একজদশক গযমন 
বত্জমলোন সময়শক েলোজপশয় জচন্তলো কিশত পলোশি, অন্যজদশক বলোতেব ও 
আদজে্জক �ুবনগুশললোি মধ্কলোি রিলোসজগেকতলো খুঁশি গবি কশি।  
িলোিনীজত এবং জববে সম্শক্জ �লোবশত এটলো একজট সংশবদনেীলতলো 
স্জষ্টকলোিী গকৌেল জহশসশব কলোি কশি। গণতলোজন্ত্রক িলোিনীজতশত, গয 
দল শুধুমলোত্ জনব্জলোচন গিতলোি উশদ্শশ্যই জনশিশক উৎসগ্জ কিশব, 
গস আদশত গকলোন জনব্জলোচনই জিতশত পলোিশব নলো; এবং গসইদলও 
জনব্জলোচশন জিতশত পলোিশব নলো-গয দশলি আদজে্জক অবস্থলোন তুশগে 
েলোকলো সশ্বিও তলোিলো িনগশণি রিক্ত আেলো-আকলোঙ্কলো ও গমৌজলক 
সমস্লোগুশললোি সলোশে তলোশদি আদে্জগুশললোি গকলোন সংশযলোগ স্থলোপশন 
ব্ে্জ হশব। আমিলো সকশলই িলোজন গয, এই দুশটলো জদশকি সমবেয় 
সলোধশনি মত িজটল সমস্লোজটি সমলোধলোন কিলো কতটলো কজঠন। 
জপশক: আপজন ১৯৯০-এি দেশক জববেলোয়ন ও ত্তীয় পন্থলোি উপি 
িলোিনীজত জবষয়ক জকেু কলোি কশিশেন। গস জবষয়গুশললোশক জবশবচ-
নলোয় গিশখ বত্জমলোশনি িলোিননজতক ও নীজতমলোললোগুশললোি জদশক 
তলোকলোশল আপজন কী মতলোমত গদশবন? গসই জবতশক্জ এমন  গকলোন 
জবষয় জক িশয়শে গযটলো আপজন আিশকি জদশনও গুরুত্বপূণ্জ মশন 
কশিন অেচ গস সময় �লোল মশতলো আশললোজচত হয়জন? 
এজি: এ জবষয়জট মশন কিলো একটু কজঠন, জকন্তু গসই সমশয় জববেলোয়-
গনি ধলোিণলোজট (যলোি মলোশন হল, সলোিলো জববেব্লোপী ব্জতি, সংগঠন ও 
িলোষ্ট্রীয় পয্জলোশয় পলোিস্জিক জন�্জিেীলতলো রিমলোগত ব্জদ্ধ পলোওয়লো)
জকেুটলো নতুন জেল, জবশেষ কশি িলোিনীজতি মলোশঠ। িলোিননজতক গন-
তলোশদিশক জদশয় ব্লোপলোিটলো গুরুত্বসহকলোশি গনওয়লোশনলোি কলোিটলো 
শুরুি জদশক কষ্টসলোধ্ জেল। তলোিলো আমলোি জদশক হতবলোক দ্জষ্টশত 
তলোজকশয় েলোকশতন। তলোিপি হঠলোৎ িলোতলোিলোজত সবজকেু বদশল গগল। 
িলোিনীজতজবদশদিশক জববেলোয়ন জনশয় কেলো বললোশনলো গঠজকশয় িলোখলো 
যলোজছেল নলো, যজদও অজধকলোংে সময় তলোশদি মতলোমত জকেুটলো আনলোজি 
হশয় গযত। দু�্জলোগ্রিশম, অজধকলোংে িলোিনীজতজবদ এবং অশনক 
সমলোিজবজ্লোনীও রিত্য়জটশক রিলোেজমক�লোশব, অেবলো সম্ূণ্জরূশপ, 
ববজবেক বলোিলোশিি সম্প্রসলোিণ গবলোঝলোশত ব্বহলোি কশিশেন। সশব্জলোপ-
জি, জববেলোয়শনি মূল চলোজলকলোেজতি তখনকলোি মত এখনও হশললো 
জডজিটলোল জবপ্লশবি অস্লো�লোজবক অরিগজতি সলোশে সলোশে গযলোগলোশযলোগ-
ব্বস্থলোি উন্নয়ন জবশেষ কশি, ইশলক্ট্রজনক গযলোগলোশযলোগ ব্বস্থলো।
আজম ত্তীয় পন্থলো েব্দজট অজনছেলো সশ্বিও ব্বহলোি কশিজেললোম। 
আমলোি কলোশে, এটলোি অে্জ জকেুটলো মধ্পন্থলোি মত কশি বলোম ও ডলোশনি 
মলোঝলোমলোজঝ গকলোন িলোিননজতক অবস্থলোশনি িন্ম গদওয়লো মশন হয় নলো। 
অেচ এটলোশক আজম নব্উদলোিনীজতবলোশদি গকলোন সংস্কিণ জহশসশবও 
গদখতলোম নলো, গযটলো জকনলো অবলোধ বলোিলোি ব্বস্থলোয় জনিঙ্কুে�লোশব 
জববেলোস কশি।  আমলোি ১৯৯৮-সলোশলি বই The Third Way গত 
আজম গযমনজট জলশখজেললোম, "জববে অে্জনীজতশত সবশচশয় িরুজি 
সমস্লো হল আজে্জক বলোিলোিগুশললোশক জবজধ জনয়শম আবদ্ধ কিলো"। 
তখনকলোি জদশন, এবং আিশকও আজম সজরিয় সিকলোশিি উপি 
গুরুত্ব গদওয়লোয় জববেলোসী। যজদও এটলোশক সহশিই িলোষ্ট্র বশল চলোজলশয় 
গদওয়লোটলো উজচত হশব নলো, অন্যলোন্য রিজতজনজধত্বকলোিী সংস্থলোগুশললো 
গেশকও জকন্ত এটলো উশঠ আসশত পলোশি। আজম তখনকলোি জদশনি মত 
আিশকও, ববজবেক সিকলোশিি ব্বস্থলোপনলো জবকলোে সলোধশন জববেলোসী, 
যজদও গসটলো অশনক রিজতকূল। 
আজম কী জলশখজে গকউ যজদ গসটলো গ�ীি�লোশব পয্জলোশললোচনলো কশি   
তলোহশল সহশিই গদখশত পলোশব, আমলোি কলোশে অসমতলো একজট  বি 
সমস্লো। উৎপলোদনেীলতলো বলোিলোশত নলো পলোিলোি ব্ে্জতলোয় জনম্ন তেশিি 
কলোি কিলো মলোনুষগুশললোি মিুজি বলোশিজন, যলোি ফশল সম্দ  ধন জপ-
িলোজমশডি জেখশি চিম িকশমি অসমতলো জহশসশব আজব�ূ্জত হশয়শে   
এবং এ কলোিশণ অসমতলোি সমস্লোজট এখন আশিলো রিকট আকলোি 
ধলোিণ কশিশে। টমলোস জপশকজটি Capital in the Twenty-First 
Century বইজট জববেব্লোপী ব্লোপক�লোশব সমলোদ্ত হয়। কলোিণ বইজট 
এই গচলোখ ধলোঁধলোশনলো অসমতলোগুশললো উৎপলোদশনি কলোঠলোশমলোগত কলোিণ-
গুশললো কী হশত পলোশি-গস ব্লোপলোশি যুজতিসগেত ব্লোখ্লো রিদলোন কশি 
এবং একই সলোশে গসগুশললো জনিসশন সম্ভলোব্ গকৌেলগুশললোও বলোতশল 

গদয়। 
জকন্তু িলোিনীজত অবশ্যই একজট িলোতীয় জবষয় আি প্জেবী হশললো 
ববজবেক জবষয়। সুতিলোং একজট গুরুত্বপূণ্জ জবষয় িশয় জগশয়শে:  
আমিলো কী কশি িলোতীয় িলোিনীজতি সলোশে মজিলোগত�লোশব আন্তি্জলো-
জতক জবশবেি সলোমঞ্জস্জবধলোন কিশত পলোজি, গসটলো এখনও আমলোশদি 
কলোশে একজট বি রিজতকূলতলো। আমিলো রিশত্শকই িলোজন গয, িলোতীয় 
িলোিননজতকিলো জনশিশদিশক যতটুকু ক্ষমতলোি অজধকলোিী বশল দলোবী 
কশিন, তলোশদি হলোশত আদশত ততটুকু ক্ষমটলো েলোশক নলো। এই সত্টলো 
িলোনলোি কলোিশণই-িলোতীয় িলোিনীজত ও ববজবেক সমলোশি সলোমঞ্জস্জব-
ধলোশনি কলোি কিশত জগশয়ই উশলেখশযলোগ্�লোশব িনগণতন্ত্রবলোশদি  
(populism) িন্ম হশছে।
জপশক: ববজবেক পটপজিবত্জন ও অসমতলোসমূশহি সলোশে িলোতীয় িলোি-
নীজতি গয সংশযলোগহীনতলো জবদ্মলোন গসটলো গ�শগে গদওয়লোি গকলোন 
উপলোয় আশে জক?
এজি: হলোঁ, গকলোন নলো গকলোন উপলোয় গতলো অবশ্যই েলোকশত হশব। এবং 
ইউশিলোপশক১ জনশয় আমলোি বইজটশত আজম কি আশ্রয়স্থলগুশললোি 
সমস্লোশক সমজবেত�লোশব আমশল গনওয়লোি এবং পজশ্চমলো জবশবেি 
অে্জনীজতশত জবজেল্লোয়শনি (Deindustrialization) গজতপে 
পজিবত্জশনি গকৌেল খুঁিশত বশলজেললোম। গযটলো কিশল, অতীত 
গেশক জ�ন্নতি রূশপ হশলও পজশ্চমলো অে্জনীজতগুশললোশত আবলোসনজে-
গল্ি সুজদন জফশি আসশব। এই রিজরিয়লোি সলোশে জডজিটলোল জবপ্লশবি 
রিজরিয়লো ওতশরিলোত�লোশব িজিত, কলোিণ একবলোি যখন টলোকলোশক ইশল-
কট্রজনক কিলো হয় তখন এটলোশক মুহুশত্জই সলোিলো জববে িুজিশয় আনলো 
যলোয়। এটলো কি আশ্রয়স্থলগুশললোশক  সলোধলোিশণি আয়শতিি গ�তি 
আনলোি অন্যতম উপলোদলোন জহশসশব কলোি কিশে। যলোশহলোক, জঠক 
একই কলোিশণ অতীশতি তুলনলোয় বত্জমলোশন প্জেবীব্লোপী িূণ্জলোবশত্জ 
িুশি গবিলোশনলো জবেলোল অশকিি কলোশললো টলোকলোশক িণগশণি দ্জষ্ট গেশক 
আিলোল কশি িলোখলোটলোও গবজে কজঠন হশয় পশিশে। আপজন গয খুব 
সহশিই আপনলোি জবেলোল সম্দশক জবশবেি অপিরিলোশন্ত লুজকশয় 
িলোখশত পলোিশবন অেচ গকউই গকলোন টুঁ েব্দজট কিশব নলো, এমনজট 
জঠক নয়। কলোিণ ববজবেক িনমত এি জবরুশদ্ধ বশল আমলোি মশন হয়। 
কলোয্জকিী গয গকলোন ধিশণি ববজবেক েলোসনব্বস্থলোি ধলোিণলোজটই এখনও 
পয্জন্ত অবলোতেব মশন হয়। গণতলোজন্ত্রক  নলো গহলোক, অন্তত জবতে্ত পজিসী-
মলোি নলোনলো রিজতজনজধত্বকলোিী সংগঠন, িলোজতিলোশষ্ট্রি গিলোট ও আন্তি্জলো-
জতক সংগঠন আমলোশদি িশয়শে, গযগুশললো একসলোশে জমশল ববজবেক 
সমস্লোগুশললো গমলোকলোশবললো কিলোি গচষ্টলো কিশে। প্লোজিশসি িলবলোয়ু 
পজিবত্জন জবষয়ক চুজতিি ফশল কী িটশত যলোশছে গসটলো গদখলোি জবষয়: 
গসগুশললো জক অে্জহীন হশব, নলোজক নয়? এই মুহুশত্জ আমিলো গসটলো 
বুঝশত পলোিজে নলো, জকন্তু জনজশ্চত�লোশবই এই চুজতিগুশললো অতীশতি 
কিলো কলোগশি কলশমি গযশকলোন চুজতিি গেশক জ�ন্ন ধিশনি। আপজন 
গদখশবন এই চুজতিগুশললো কলোয্জত খুবই েজতিেলোলী�লোশব িীবলোশ্ম  
জ্লোললোজন জেল্শগলোষ্ীি জ�ত নজিশয় জদশছে। কলোিণ তলোশদি তহজব-
গলি মূল্মলোন কশম যলোয়। এই মুহুশত্জ কম-কলোব্জন জনঃসিণকলোিী 
জ্লোললোজন রিযুজতিগুশললোশত আক্ষজিক অশে্জই একটলো ববজবেক জবপ্লব িশট 
চশলশে, অন্তত পশক্ষ গযটলো সফল হবলোি সম্ভলোবনলো িশয়শে। মুখ্ রি-
শ্নজট হল কত জক্ষরিশবশগ এটলো অরিসি হশত েলোকশব? মলোশসি্জি একটলো 
জবখ্লোত উজতি িশয়শে, "সব অনি বস্তুই বলোতলোশস জমশল যলোয়," এবং 
আমিলো হয়ত গদখব, কম-কলোব্জন জনঃসিণকলোিী জ্লোললোজন রিযুজতিি 
ববজবেক জবপ্লব এই নীজতি একটলো অনুরূপ জহশসশব মঞ্চস্থ হশছে। 
জডজিটলোল জবপ্লব গয জবস্য়কি গজত, সুশযলোগ ও জক্ষরিতলোি সশগে অরি-
সি হশছে এবং তলোি ফশল জববেলোয়শনি রিসলোিণ হশয়শে, গসটলো এই 
রূপলোন্তি রিজরিয়লোয় তলোৎপয্জপূণ্জ অবদলোন িলোখশে।   
জপশক: একজট রিসগে আপনলোি গশবষণলোয় বলোিবলোি উশঠ এশসশে। 
গসজট হশললো তে্ ও গযলোগলোশযলোগ রিযুজতিি মলোধ্শম সংিজটত জববেলোয়ন 
-সময় ও  স্থলোশনি দূরুত্ব হ্লোস কশিশে  এবং জববেলোয়শনি সলোশে সংজলে-
ষ্ট ঝুঁজক ও সুশযলোগ ব্জদ্ধ কশিশে। আপজন জক মশন কশিন-এ জবকলোে 
রিজরিয়লোশক জনয়ন্ত্রণ কিলো সম্ভব, জকংবলো যুজতিসগেত�লোশব গকলোশনলো গঠ-
নমূলক পন্থলোয় "জববেলোয়শনি অরিজতশিলোধ্ িশে সওয়লোি" হওয়লো 
সম্ভব? নলো জক আমলোশদি শুধুই "গড্লোজলকলো রিবলোশহ (go with it)" 
গলো �লোসলোশত হশব এবং পশি কী িশট তলোি িন্য অশপক্ষলো কিশত 
হশব? 
এজি: ইনটলোিশনট একজট অসলোমলোন্য িটনলো যজদ আমিলো ইনটলোিশনটশক 



৬

GD �জল. ৬ / # ৪ / জডশসম্বি ২০১৬

তলোি রি�লোবসমূশহি পজি�লোষলোয় জবশবচনলো কজি। আমিলো যলো অনুমলোন 
কশি এশসজে, তলোি সবজকেুি গচশয় এজট সজত্ই অশনক ববজবেক। 
এজট ব্জতিি ও জবশবেি মধ্কলোি অন্তিগেতলোি সংশযলোগ সলোধন কশি। 
তলোিপিও যেলোে�লোশব উপলজধি কিশল গদখলো যলোয়, এজট জডজিটলোল 
জবপ্লশবি গকবল একজট উপলোদলোনমলোত্। অন্য উপলোদলোনগুশললো হশললো 
সুপলোি কজম্উটলোি ও গিলোশবলোজটসি। আজম গদখললোম, সুপলোি কজম্উ-
টলোি হল গযলোগলোশযলোশগি রিধলোন মলোধ্ম। আপনলোি পশকশটি স্লোট্জশফলো-
নজট কশয়ক দেক আশগি একজট সুপলোি কজম্উটলোশিি গচশয় অশনক 
ক্ষমতলোেলোলী। এই জবেলোল গলোজণজতক ক্ষমতলো (algorithmic 
power) এক মলোমুজল ব্বহলোিকলোিীি কলোশে গযমন সহিল�্, 
গতমজন জবজ�ন্ন সংস্থলো, জেল্-রিজতষ্লোন ও িলোশষ্ট্রি কলোশেও সহিল�্। 
জববে সমলোশিি রিলোয় রিজতজট গক্ষত্ রি�লোজবত ও রূপলোন্তজিত হশছে। 
তেলোজপ জবশবেি কশয়কজট দজিরিতম সমলোশি ব্লোপক�লোশব স্লোট্জশফলোন 
েজিশয় পিলোয় বত্জমলোন জবশবে রিলোয় সবজকেুই সবলোি কলোশে সহিল-
�্। গযসব অজ�বলোসীিলো উপদ্রুপ এললোকলো গেশি অন্য জনিলোপদ স্থলোশন 
আশ্রয় জনশছে, তলোশদি মশধ্ অশনশক স্লোট্জশফলোন ও জিজপএস ব্ব-
হলোি কশি তলোশদি কলোজঙ্কত যলোত্লোপশে গপৌঁেলোন। এজট হশললো একুে 
েতকীয় অজ�বলোসন রিজরিয়লো। গয�লোশব আইএস হশললো মধ্যুগীয় 
পয্জলোশয়ি সজহংসতলো এবং জডজিটলোল রিযুজতিশত দক্ষতলোি সংজমশ্রশণ 
স্ষ্ট একুে েতকীয় সন্ত্রলোসবলোদ। 
অশনশক মশন কশিন, জডজিটলোল জবপ্লব একজট অসম জবশবেি স্জষ্ট 
কিশে। তশব অশনক সময় আপলোত-সলোমজিক উশদ্শ্য সলোধশনি িন্য 
িলোষ্ট্রীয় হতেশক্ষশপ অজধকলোংে উদ্লোবনশক প্ষ্শপলোষকতলো কিলো 
হশয়জেল। ইনটলোিশনট ক্ষণস্থলোয়ী বস্তু জহশসশব আজব�ূ্জত হশয়শে, জকন্তু 
ইনটলোিশনশটি একজট বলোতেব রূপ আশে সমুশরিি জনশচ ক্লোবল  
আকলোশি ও আকলোশে অবজস্থত স্লোশটললোইশট-িলোষ্ট্র ও িলোষ্ট্র ক্ষমতলো   
গযগুশললোি চূিলোন্ত জনশ্চয়তলো গদয়। তলোই আমলোি কলোশে গ�ৌশগলোজলক 
িলোিনীজতি পুনরুত্লোশনি জবষয়জট অন্য গকলোশনলো জিজনশসি পুনরুত্লো-
গনি মশতলো আশ্চয্জিনক মশন হয় নলো। ব্হদলোকলোি কশপ্জলোশিেনগুশললো 
এবং জববেব্লোপী জবজ্লোপনগুশললো এখলোশন চলোজলকলোেজতি জহশসশব কলোি 
কশি। এজট একজট নতুন ববজবেক অবস্থলো। গয পজিবত্জনগুশললো 
আমলোশদি উপি গবজে রি�লোব জবতেলোি কশি। তলোশদি মশধ্ অশনকগু-
গললোই িলোিননজতক মধ্স্থতলোি মলোধ্শম আশসজন, বিং িলোষ্ট্র ক্ষমতলো নয় 
গতলো ব্হদলোকলোি কশপ্জলোশিেনগুশললোি মধ্স্থতলোয় এশসশে। গকউই 
এমন প্জেবী চলোয়জন গযখলোশন পশন্জলোরিলোজফ অবলোশধ সহিল�্ হশব, 
"অবলোশধ" েব্দজটি উ�য় অে্জ জবশবচনলো কশি তলো বললো যলোয়। এজট 
ক্ষজতকি হশত পলোশি, আবলোি নলোও হশত পলোশি। আমিলো এই সম্বশন্ 
জকেু িলোজন নলো কলোিণ এই ব্লোপলোিগুশললো একদম নতুন।
জপশক: চলুন বত্জমলোন সমশয়ি িলোিনীজত জনশয় জকেু কেলো বজল। 
আপজন জক বত্জমলোশন বলোমপন্থলোি �জবষ্যৎ জনশয় গতমন গকলোশনলো গঠন-
মূলক জবতক্জ চলশে বশল গদখশত পলোশছেন? 
এজি: আমলোশদিশক মধ্পন্থী বলোমধলোিলোি একজট নতুন সংস্কিণ 
বতজিি রিশচষ্টলো চলোজলশয় গযশত হশব এবং তলো রিশয়লোগ কিশত হশব। 
এই ধলোিলোজট উদ্ূত হশব সমলোিতলোজ্বিক�লোশব ববজবেক সমলোি কলোঠলোশমলোি 
পজিবত্জশনি গ�তি গেশক এবং গকবলই উজলেজখত রিলোত্জহক 
িীবশনি পজিবত্জন গেশক। গসই সময় গুরুত্বপূণ্জ গয পজিবত্জনগুশললো 
আমলোশদি িীবনশক রূপলোন্তজিত কশিজেল, গসগুশললোি জবশলেষণ 
গেশকই ত্তীয় পন্থলো সম্জক্জত জবতশক্জি সূত্পলোত হশয়জেল। আমলো-
গদিশক এখন একই চচ্জলোি মধ্ জদশয় গযশত হশব। জবশবেি বি বি 
পজিবত্জনগুশললোি জদশক আমলোশদি অবশ্যই লক্ষ্ িলোখশত হশব, 
গদখশত হশব গকউ িলোিননজতক�লোশব ওই পজিবত্জনগুশললো গেশক কী 
গকলোন ধিশনি আকষ্জণ গপশত পলোশি এবং গসগুশললো সলোমলোজিক ও 
বহুিলোজতক িলোিননজতক কলোঠলোশমলোি গ�তি কী�লোশব সমবেয় সলোধন 
কশি। গিশিজম কিজবশনি আগমশনি মধ্ জদশয় গলবলোি পলোজট্জি 
গ�তি যলো িশটশে, গসজটশক আমলোি কলোশে হলোইজব্ড মশন হশয়শে- 
এখলোশন একজট জডজিটলোল তরুণ রিিন্ম সিলোসজি িজিত হশয়শে, 
তশব দলজটি জকেু জচন্তলোধলোিলো গসশকশল।   
বলোমপন্থীশদি �জবষ্যশতি জদশক অরিসি হশত হশব। আমিলো এখন 
ত্তীয় পন্থলো সংরিলোন্ত জবতশক্জি সময় পলোি কশি এশসজে এবং এখন 
িরুজি�লোশব নতুন ধলোিণলোি রিশয়লোিন গদখলো জদশয়শে। আজম এই 
ধলোিণলোি সলোশে একমত নই গয, সবজকেু গকলোন নলো গকলোন �লোশব গ�শগে 
পিশব-আজম মশন কজি নলো ধলোিণলোজট সত্। আপনলোশক এখশনলো ক্ষম-
তলোি িলোিনীজতশক গমলোকলোশবললো কিশত হশছে, এখশনলো বি বি জবষ-

য়গুশললোশক গমলোকলোশবললো কিশত হশছে, এই গযমন, ববজবেক কশপ্জলোশি-
েনগুশললোি গরিক্ষলোপশট আমিলো কী�লোশব অজধকতি সলোম্বলোদী সমলোি 
ললো� কিশত পলোজি। আমিলো কী�লোশব কি আশ্রয়স্থশল (tax havens) 
িমলোক্ত অসৎ উপলোশয় অজি্জত মুনলোফলো পুনরুদ্ধলোি কিশত পলোজি? 
সুতিলোং ক্ষমতলোি উপি অশনক জকেু জন�্জি কশি। গদেগুশললোি মশধ্ 
সহশযলোজগতলো এবং তলোি ফশল গদেগুশললোি অ�্ন্তশি ও ইইউ-এি 
অ�্ন্তশি গণতলোজন্ত্রক িলোিনীজতি উপিও অশনক জকেু জন�্জি কশি।
জপশক: এখন আজম আমলোি গেষ রিশশ্ন চশল এশসজে। অন্যশদি 
তুলনলোয় আপজন জেক্ষলোয়তন গেশক সফলতলোি সলোশে আনুষ্লোজনক িলো-
িনীজতশত এশসশেন। আজম আরিশহি সশগে িলোনশত চলোজছে িলোিনী-
জতি ময়দলোশন একিন সমলোিজবজ্লোনী জহশসশব আপজন জনশিশক 
কী�লোশব গদশখন? আশিলো িলোনশত চলোই, গযসব সমলোিজবজ্লোনী তলোশদি 
কলোশি িলোিননজতক আকষ্জণ জনজশ্চত কিশত চলোন, যলোিলো িলোিনীজতশত 
চলমলোন জবষয়গুশললোি সলোশে সলোদ্শ্যপূণ্জ জবষয়শক রি�লোজবত কিশত 
আরিহী, তলোশদি রিজত আপনলোি গকলোশনলো ব্জতিগত পিলোমে্জ আশে 
জক? 
এজি: আছেলো, আজম িলোিনীজতশত আজে জকন্তু আজম িলোিনীজতি গললোক 
নই। আজম একিন একলোশডজমক এবং একিন একলোশডজমক 
জহশসশবই আজে। আমলোি সবশচশয় জরিয় রিজতশবে হশললো জববেজবদ্লো-
লয় কলোিণ এখলোশন আজম সবশচশয় গবজে স্লোছে্্শবলোধ কজি। আি 
গযশহতু আজম গিলোি জদশয় বলশত গচশয়জে, গসশহতু িলোিননজতক পজি-
মণ্ডশলি অশনক জকেুই ধলোিণলো ও রিলোশয়লোজগক গশবষণলোি উপি জন�্জি 
কশি। গকলোশনলো একলোশডজমশকি িলোিনীজতশত গযলোগ গদওয়লোি গক্ষশত্ 
রিধলোন সমস্লোগুশললোি একজট হশললো আপজন আপনলোি উ�য় কম্জশক্ষ-
গত্ি সলোশে গযলোগলোশযলোগ হলোজিশয় গফলশবন। একলোশডজমকশদি কলোশে 
মশন হশব আপজন আপনলোি একলোশডজমক বস্তুজনষ্তলোি সলোশে রিতলোিণলো 
কশিশেন, আি িলোিনীজতজবদশদি মতলোনুসলোশি রিজতজদনকলোি িলোি-
বনজতক িীবশনি চলোজহদলোগুশললোি ব্লোপলোশি আপজন গকলোশনলো ধলোিণলো 
িলোশখন নলো। আপজন খুব সহশি দুশটলো িগশতি মলোঝখলোশন আটকলো 
পশি গযশত পলোশিন। 
একলোশডজম ও িলোিননজতক িীবন অশনক আললোদলো এবং খুব গবজে 
মলোনুষ এই দুশটলোশক সংযুতি কিশত চলোন নলো। বি বি গশবষণলো রিজত-
ষ্লোনগুশললো একলোশডজম ও িলোিনীজতি মশধ্ মধ্স্থতলোি গক্ষশত্ একজট 
গুরুত্বপূণ্জ �ূজমকলো পলোলন কশি। তলোিলো জববেজবদ্লোলশয় সম্ন্ন গশবষ-
ণলোি উপি রিচণ্ড�লোশব জন�্জি কশি। তলোিলো একলোশডজমক গশবষণলোশক 
বলোতেশবি নীজতমলোললো সংরিলোন্ত রিতেলোবনলোয় রূপ গদওয়লোি কলোশি 
জনশয়লোজিত েলোশক। আি একলোশডজমকিলো স্লো�লোজবক�লোশব গণমলোধ্শমি 
সলোশে যতটুকু গযলোগলোশযলোগ িলোশখ তলোিলো তলো গেশক গবজে পজিমলোশন গণ-
মলোধ্ম িজনষ্। এমন গনত্স্থলোনীয় সংস্থলোগুশললো বত্জমলোশনি সিকলোশিি 
সলোশে, অেবলো িলোিননজতক কুেীলবশদি আশিলো জবতে্ত চশরিি সলোশে 
িজনষ্ গযলোগলোশযলোগ িক্ষলো কশি চশল। আজম বলজে নলো এজটই একমলোত্ 
পে। তশব ১৯৯০-এি দেশকি মলোঝলোমলোজঝ সমশয় আজম যখন িলোি-
নীজতশত একটু গবজে রিত্ক্ষ�লোশব িজিত হওয়লোি জসদ্ধলোন্ত জনশয়জে-
ললোম, তখন ইনজটিজটউট ফি পলোবজলক পজলজস জিসলোচ্জ (আইজপজপ-
আি)-এি েিণলোপন্ন হশয়জেললোম। আমলোি পজিজচত দুই-একিন 
একলোশডজমক গসই সংস্থলোি সলোশে তখন িজিত জেশলন। আজম উপল-
জধি কিললোম গসখলোন গেশক িলোিননজতক পজিমণ্ডশলি মলোনুশষি সলোশে 
একজট জবতে্ত গনটওয়লোক্জ গশি গতলোললো সম্ভব। যুতিিলোষ্ট্রসহ অন্যলোন্য 
গদশেি সলোশে আইজপজপআি ও তলোি চলোিপলোশেি জবতে্ত গনটওয়লো-
গক্জি �লোশললো সংশযলোগ আশে। আজম কখশনলো আনুষ্লোজনক�লোশব কলোশিলো 
িলোিননজতক উপশদষ্টলো জেললোম নলো, এবং জনশিশক রিেমত একিন 
একলোশডজমক জহশসশব গদশখ এশসজে।

সিলোসজি গযলোগলোশযলোশগি িন্য: 
Anthony Giddens <Ax.Giddens@lse.ac.uk> 
ও Peter Kolarz <kolarz.peter@gmail.com>

১Giddens, A. (2014) Turbulent and Mighty Continent (second 
edition). Cambridge: Polity.
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> জরিস:  

একজট �ূ-িলোিননজতক 
ইজতহলোস ও গদউজলয়লোপনলো 

>>

�্লোজসজলস গক. ফুওসকলোস, ইটি লনডন জববেজবদ্লোলয়, ইউশক

গপলপজনস, দজক্ষণ রুশমজলয়লো, 
ইউশবলোয়লো ও সলোইশলেডস বিী-
পপুঞ্জ গবজষ্টত বলকলোন 
অঞ্চশলি দজক্ষণ গকলোশণ 

অবজস্থত জরিক িলোষ্ট্রজট ১৮৩০ সলোশল রিজত-
জষ্ত। জরিক িলোষ্ট্রজট অে্জননজতক জববত্জশনি 
মলোধ্শম জবকজেত জেল্পজত গশ্রজণি সংরিলো-
গমি ফসল নয়। এজট তৎকলোলীন সলোম্লোি্-
বলোদীশদি �ূ-িলোিননজতক স্লোশে্জ সংিজটত 
আকজস্ক িটনলোি ফসল। যলো জরিশসি �ূ-
িলোিননজতক অবস্থলোনশক এমন গুরুত্বপূণ্জ 
কশি তুশলশে। রিুজসয়লোি িলোনকলোস্জ অেবলো 
ইতলোজলি জপশয়দমন্ত-এি আদশল জেল্কলো-
িখলোনলোি মলোজলকশদি ত্বিলোবধলোশন সংগজঠত 
িলোতীয় জবপ্লশবি মলোধ্শম সলোমলোন্ত্রতলোজন্ত্রক 
উৎপলোদন ব্বস্থলোশক ধ্ংশসি মলোধ্শম এই 
িলোশষ্ট্রি িন্ম নয়, বিং এি উত্লোন পজশ্চমলো 
সলোম্লোি্বলোদী েজতিগুশললোি �ূ-িলোিননজতক 
রিশয়লোিনীয়তলো গমটলোশনলো। উশলেখ্, এই িলোষ্ট্র 
রিজতষ্লোি মূলমন্ত্র জেল পূব্জ-�ূমধ্সলোগশি 
িলোজেয়লো ও জমেশিি সম্প্রসলোিণমূলক 
নীজতশক বলোধলোরিতে কিলো। তলোই বললো যলোয় জরিস 
রিজতষ্লোি রিধলোনতম কলোিণ জেল �ু-িলোিনন-
জতক। আি গস কলোিশণই বত্জমলোন গরিক্ষলোপশট 
জরিশসি ঋণ সকিশটি ঐজতহলোজসক উৎপজতি 
বুঝশত হশল �ূ-িলোিননজতক রিশ্ন গবলোঝলোি 
যশেষ্ট গুরুত্ব িশয়শে। গকননলো জরিস িলোষ্ট্র রি-
জতষ্লোি শুরু গেশকই পজশ্চমলো েজতিগুশললো 
জরিশসি �ূ-িলোিননজতক অবস্থলোনশক 
জনশিশদি সুজবধলোি িন্য ব্লোবহলোি কশিশে, 
জরিক িনগশণি ও সমলোশিি কল্লোশণি  
িন্য নয়। 

> উজনে েতশক আন্তি্জলোজতক পুঁজিি 
   বন্ন
 অশটলোম্লোনশদি জবরুশদ্ধ স্লোধীনতলো যুশদ্ধি 

গদউজলয়লোপনলো ব্লোখ্লো জরিশসি ইজতহলোসশক আশিলো 
মূত্জ কশি গতলোশল। রিজতমূজত্জ: আিবু

জরিশসি অে্জননজতক স্থজবিতলো 
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সময় জরিক অজ�িলোতিলো পজশ্চমলো েজতিগু-
গললোি কলোে গেশক জবপুল পজিমলোণ আজে্জক 
সুজবধলো জনশয়জেল । ১৮২০ সলোশল জরিস আট-
লক্ষ ও জবে লক্ষ সমপজিমলোণ অশে্জি দুইজট 
বি ঋণ রিহণ কশিজেল। আি গসই অে্জ 
পজিশেলোধ কিশত  ব্ে্জ হশয়, ১৮২৪-২৫ 
সলোশল জরিস িলোষ্ট্র রিেমবলোশিি মত গদউজলয়লো 
অবস্থলো পলোি কশি।  গকননলো এই সমশয় গস 
ফ্লোন্স ও ইংল্লোনড সিকলোশিি কলোশে গেশক 
গনয়লো ঋণ পজিশেলোশধ ব্ে্জ হয়। ১৮৩২-৩৩ 
সলোশল জরিস আিও একবলোি ৬০ লক্ষ ফ্লোঁ 
ঋণ গনয়। এই পুশিলো অে্জ গসনলোবলোজহনীি 
িক্ষণলোশবক্ষশণি কলোশি খিচ কিলো হয়। এই 
ঋণ পজিশেলোশধ ব্ে্জ হশয়, ১৮৪৩ সলোশল 
জরিস পুনিলোয় গদউজলয়লো অবস্থলোি জেকলোি 
হয়।  
১৮২৭ এবং ১৮৭৭-৭৮ সলোশল জরিস 
পজশ্চমলো অে্জ বলোিলোশিি বলোইশি জেল। এই 
পলোঁচ দেশক ও তৎপিবত্জী সমশয় সিকলোি 
অ�্ন্তিীণ বলোিলোি গেশক ঋণ জনশয়জেল। 
এই সময় অ�্ন্তিীণ অে্জননজতক উন্নয়শনি 
িন্য অশটলোম্লোন সলোম্লোশি্ি সময় গেশক রি-
চজলত নীজত গমশন ধনী অজ�বলোসী, জরিক 
ইহুজদ ও আশম্জনীয় বজণকশদিশক পুঁজি 
জবজনশয়লোশগ উৎসলোহ জদশয়জেল। জরিশসি 
অে্জনীজত চলোগেলো কিলোি পশে রিধলোন অন্তিলোয় 
জেল জেশল্ অনরিসিতলো এবং আয়তশনি 
সীমলোবদ্ধতলো। যলোি ফশল উজনে েতক িুশি 
জরিস সবসময়ই রিলোজন্তক অে্জনীজত জন�্জি 
িলোষ্ট্র জহশসশব জবশবজচত হশয়শে। এিই ধলোিলো-
বলোজহকতলোয়, জরিস ১৮৯৩ সলোশল পুনিলোয় 
গদউজলয়লোশত্বি মুশখলোমুজখ হশয়জেল। 
দুব্জল অে্জব্বস্থলো, ব্লোংজকং খলোশত অনরিসি-
তলো ও জেল্ খলোশত আেলোনুরূপ জবকলোশেি 
অ�লোব েলোকশলও জরিস সবসময় পজশ্চমলো 
েজতি জহশসশব জবশবজচত হশয়শে, �ূ-িলোিনন-
জতক অবস্থলোশনি িন্য। যলো আসশল সলোম্লোি্-
বলোদী েজতিগুশললোি স্লোে্জ িক্ষলোি িন্যই 
হশয়শে। গকননলো অশস্টলো-হলোশগেজিয় ও অশটলো-
ম্লোনশদি পতশনি পি গয, সদ্ দখলমুতি 
নয়লো এললোকলোি অজধকলোি গনওয়লোি িন্য 
একজদশক িলোজেয়লো ও অন্যজদশক পজশ্চম 
ইউশিলোশপি সলোম্লোি্বলোদী েজতি ইতলোজল ও 
িলোম্জলোজন অরিসি হশত েলোশক। এই সময় 
বল্লোন অঞ্চশলি ক্ষুরি জরিটিলোন িলোষ্ট্রগুশললো 
অশটলোম্লোনশদি জবরুশদ্ধ চলমলোন যুশদ্ধ 
পজশ্চমলো েজতিগুশললোশক পয্জলোপ্ত সুশযলোগ-সুজবধলো 
জদশয়জেল। রিেম জববেযুশদ্ধি গেশষ অশটলো-
ম্লোনশদি ইউশিলোশপি বলোইশি জনব্জলোজসত 
কিলো হয় এবং বল্লোন তেলো পূব্জ ইউশিলোপ, 
জনকট রিলোচ্ ও মধ্রিলোচ্ অঞ্চশলি সীমলোনলো 
নতুন কশি জনধ্জলোিণ কিলো হয়। 
িজম অজধরিহণ ও িনসংখ্লোি একত্ীকি-
ণই জরিস নয়। জবংে েতলোব্দীি রিেম দুই 
দেশক উদলোি িলোতীয়তলোবলোদী এশলফশেজি-
ওস গ�জনশিলশসি পজিচলোলনলোয় জরিস 
উশলেখশযলোগ্ জেশল্লোন্নজত ললো� কশি। জকন্তু 
জব্জটে মদশদ �িসলো কশি গ�জনশিলস 
এজেয়লো মলোইনশি কলোমলোলপন্থী িলোতীয়তলোবলো-
দী েজতিি জবরুশদ্ধ এক অসম যুশদ্ধ অংেরি-
হণ কশিজেল। এই যুশদ্ধি ফললোফল জরিস ও 

আধুজনক তুিশস্কি িন্য �য়লোবহ হশয়জেল। 
এই সমশয় জরিস রিলোয় ১৪ ললোখ জরিটিলোন েি-
ণলোে্জীশক আশ্রয় জদশত বলোধ্ হয়। ফশল, 
ইজতহলোশস রিেমবলোশিি মত জরিস িলোজতগত 
সমসতিলো অি্জন কশি। অন্যজদশক তুিস্ক 
তলোি সব গেশক উশদ্লোগী বজণক গশ্রজণ হলোজি-
গয়জেল। গকননলো তলোিলো িলোষ্ট্র জনয়জন্ত্রত উন্নয়ন 
মশডশলি উপি জন�্জিেীল হশয় পশিজেল 
এবং গেষ পয্জন্ত িলোজতগত ও ধম্জীয় সমসতিলো  
জনজশ্চত কিশত ব্ে্জ হশয়জেল। 
একজট েতি সলোমে্জ্ অে্জনীজতি অ�লোশব 
এবং অজ�িলোত গশ্রজণি সলোম্লোি্বলোশদি রিজত 
আনুগশত্ি কলোিশণ, জরিস তলোি �ূ-িলোিনন-
জতক গকৌেলগত অবস্থলোন পুঁজি জহশসশব 
ব্বহলোি কিশত ব্ে্জ হয়। ফশল জরিশসি 
গকৌেলগত অবস্থলোন সম্দ নয় বিং একজট 
স্থলোয়ী দলোয় জহশসশবই গদখলো গদয়। এি রি�লোব 
সিলোসজি বজহজব্জশবেি সশগে বলোজণশি্ি উপি 
পশি। গদশেি অ�্ন্তশি িলোিননজতক সম-
ে্জন ত্বিলোজবেত কিশত  ঋশণি রিশয়লোিনী য়তলো 
অপজিহলোয্জ কশি গতলোশল। একজট দুন্জীজতরিস্থ 
িলোষ্ট্রকলোঠলোশমলো গশি গতলোশল। িলোশষ্ট্রি অ�্ন্তশি 
জনয়জমত ঋশণি রি�লোব বিলোয় েলোশক।   

> ১৯২৯'ি অে্জননজতক সকিট ও পিবত্জী
    অবস্থলো 
  ১৯২৯ সলোল নলোগলোদ ববজবেক অে্জননজতক 
সকিট গদখলো গদয়। ১৯৩২ সলোল নলোগলোদ জরিস 
চতুে্জ বলোশিি মত গদউজলয়লো গিলোজষত হয়। 
অবস্থলোি উন্নজত িটলোশনলোি িন্য, জরিশসি তৎ-
কলোলীন একনলোয়ক ইশয়লোশয়ন গমতলোকলোি  
আমদলোজনমুজখ জেল্লোয়ন নীজত রিহণ কশি-
জেশলন। সমসলোমজয়ক সমশয়, জববেপজিমণ্ড-
গল ক্ষমতলোি �লোিসলোম্ পজিবত্জশনি ফশল 
আশমজিকলোি উত্লোন ও েীতল যুশদ্ধি সূচনলো 
জরিশসি িন্য ললো�িনক জেল। পুঁজিবলোশদি 
স্ণ্জযুশগ জরিশসি �ূ-িলোিননজতক গুরুত্ব জব-
গবচনলোয় আশমজিকলোন জবজনশয়লোগকলোিীিলো 
জবপুল পজিমলোণ অে্জ সলোহলোয্ জহশসশব ও 
পুঁজি আকলোশি জবজনশয়লোগ কশিজেল। এই 
নগদ  অে্জ আগমন গদশেি গ�তশিি সমলো-
িতন্ত্রীশদি গকলোণঠলোসলো কশি গফশল।
এতজকেুি পশিও জরিস গ�ীি�লোশব জন�্জি-
েীল রিলোজন্তক অে্জনীজত জহশসশবই গেশক 
যলোয়। গযমন, ১৯৬০ সলোশল জরিশসি গকজ্রিয় 
ব্লোংশকি গ�ন্জি গযনশফলোন যশললোটলোস, 
এশেশন্স মলোজক্জন িলোষ্ট্রদূশতি কলোশে ঋণ 
চলোইশত যলোন। যুজতি জহশসশব জতজন জরিশসি 
�ূ-িলোিননজতক সঙ্লোশতি উদলোহলোিণ গটশন-
জেশলন। িলোষ্ট্রদূত রিজত-উতিশি বশলজেশলন 
যজদ জরিস ঋণ গপশত চলোয়, তশব তলোশক অব-
শ্যই গডন আজচসন-এি পজিকল্নলো রিহণ 
কিশত হশব। ন্যলোশটলোি গ�তশি গগলোপন 
আশললোচনলোি জ�জতিশত এই পজিকল্নলো 
রিণীত হশয়জেল। এই পজিকল্নলোয় তুিস্ক 
ও জরিশসি মশধ্ সলোইরিলোস জব�জতিি কেলো 
বললো হশয়জেল। মূলত সলোইরিলোশসি জনব্জলোজচত 
গনতলো আচ্জজবেপ গমকলোজিওস ও তুিশস্কি 
মশধ্ এই �লোগলো�লোজগি কেলো হশয়জেল। 
উশলেখ্ গমকলোজিওস জেশলন গিলোট জনশিশপ-
ক্ষ আশ্লোলশনি অন্যতম রিজতষ্লোতলো। 

>>

এ�লোশবই ঐ অঞ্চশলি �ূ-িলোিননজতক 
সমস্লো সমলোধলোশন, ঋণ রিদলোন বলো এমন 
জবজনশয়লোগ রি�লোবক জহশসশব ব্বহৃত 
হশয়জেল। ন্যলোশটলো ও পজশ্চমলো গদেগুশললোি 
স্লোে্জ িক্ষলোি িন্য জসআইএ-এি সহলোয়তলোয় 
জরিশস সলোমজিক একনলোয়কতন্ত্র রিজতষ্লো কিলো 
হশয়জেল, এবং ১৯৭৪ সলোশল সলোইরিলোশসি 
জব�জতিি পশিই গণতন্ত্র পুনরুদ্ধলোি কিলো 
হশয়জেল। 
১৯৫০-১৯৭০ সলোল পয্জন্ত জরিস পজশ্চমলো 
নীজত অনুযলোয়ী পজিচলোজলত হয়জন। এই 
সমশয় গস পজশ্চমলো চলোজহদলোনুযলোয়ী গকইনজস-
য়লোন নীজতি পজিবশত্জ গয নীজত রিহণ 
কশিজেল তলো পিবত্জীকলোশল নব্উদলোিতলো-
বলোদ জহশসশবই নলোমকিণ কিলো হয়। মূলত 
েীতল যুশদ্ধি গরিজক্ষশত অে্জননজতক উন্নয়ন 
নীজত জেল সিবলোিহ জন�্জি ও উতিিলোধুজনক। 
যজদও গসলোজ�শয়তপন্থীিলো ১৯৪৪-৪৯-এি 
গ্হযুশদ্ধ পিলোজিত হশয়জেল তবুও সমলোশি 
তলোশদি পশক্ষ িনসমে্জন জেল অশনক 
গবজে। ফশল িক্ষণেীল িলোিননজতক গগলোষ্ী 
জরিশস গযশকলোন উদলোিনীজতি জবরুশদ্ধ জেল। 
আি এই কলোিশণই িলোিননজতক অংেরিহশণ 
নলোনলো বলোধলো বতজি কিলো হয় এবং ১৯৭৪ সলোল 
পয্জন্ত চলোজহদলো জন�্জি অে্জনীজত স্থজগত িলোখলো 
হয়। 
জকন্তু ১৯৭৪ সলোশলি পশি ডলোনপন্থী কন্সতলো-
ন্তলোইন কলোিমলোনজলশসি (১৯৭৪-৮১) ও 
সমলোিতলোজন্ত্রক আজ্রিয়লোি জি পলোপলোশ্ওন 
(১৯৮১-৮৯; ১৯৯৩-৯৬)-এি পজিচলোল-
নলোয় জরিশসি িলোষ্ট্র কলোঠলোশমলোি নীজত জনধ্জলোিশণ 
ব্লোপক পজিবত্জন িশট। এই সময়     
চলোজহদলোি সলোশে জমল গিশখ কল্লোণ িলোশষ্ট্রি 
ধলোিনলো গিলোিদলোি হয়। কল্লোণ িলোষ্ট্র রিজতষ্লোি 
উশদ্লোগও গনয়লো হয়। রিধলোন রিধলোন গবসি-
কলোজি জেল্কলোিখলোনলোগুশললোশক সিকলোজিকিণ 
কিলো হয়, এবং কল্লোণ িলোশষ্ট্রি অে্জলোয়শনি 
িন্য অ�্ন্তিীণ খলোত গেশক কি ও আন্তি্জলো-
জতক বলোিলোি গেশক ঋশণি সংস্থলোন কিলো 
হয়। এমনজক ১৯৮১ সলোশল জরিস যখন ইউ-
গিলোজপয়লোন ইশকলোনজমক কজমউজনজটি (ইইজস)  
সদস্পদ ললো� কশি তখনও পজশ্চমলো 
নব্উদলোিনীজতি পজিবশত্জ চলোজহদলো জন�্জি 
অে্জননজতক নীজত অব্লোহত গিশখজেল। 
এই পুশিলো সময় িুশি জরিশসি �ূ-িলোিনন-
জতক অবস্থলোন অত্ন্ত গুরুত্বপূণ্জ জহশসশবই 
জবশবজচত হশয়জেল। তলোি রিমলোণ গমশল যখন 
পতু্জগলোল ও গস্শনি, ইইজস-এি সদস্পদ 
রিলোজপ্তি পলোঁচ বেি পূশব্জই জরিস সদস্পদ 
ললো� কশিজেল। আসশল এই সমশয় ন্যলোশটলো 
দজক্ষণ সীমলোশন্ত জস্থজতেীলতলো গচশয়জেল এবং 
ধলোিণলো কশিজেল গয, জরিস এশত অত্ন্ত গু-
রুত্বপূণ্জ �ূজমকলো িলোখশত পলোশি। তশব সম-
সলোমজয়ক সমশয় জরিশস আশমজিকলোন 
জবজনশয়লোগ কশম আসশত েলোশক। ১৯৮০ 
সলোশলি জদশক ফ্লোন্স ও িলোম্জলোজনি পুঁজি 
জরিশসি অে্জনীজতশত জনয়ন্ত্রশকি �ূজমকলোয় 
চশল আশস। এই নয়লো পুঁজি জরিসশক নব্উ-
দলোি নীজত রিহশণ চলোপ রিশয়লোগ কিশত েলোশক, 
যলোশত কশি জরিশসি মলোধ্শম তলোিলো বল্লোন 
অঞ্চশল গসবলো খলোশতি রিসলোি িটলোশত সক্ষম 

জরিশসি অে্জননজতক স্থজবিতলো 
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হয়।
 > ইউশিলোশিলোশনি অে্জননজতক পজিজস্থজতি   
   অবনজত
দুই দেক ধশি, জবশেষ কশি ২০০১ সলোশল 
ইউশিলোশিলোশন রিশবশেি পি গেশক জরিশসি 
রিজতশযলোজগতলোমূলক অবস্থলোশনি দ্রুত অবনজত 
িটশত েলোশক। এই সময় জরিশসি অন্যতম 
মুনলোফলো অি্জনকলোিী জেল্ গযমন বস্ত্রখলোত 
ধ্ংস হশয় যলোয়। অে্জননজতক ও ব্লোংজকং 
গসবলোখলোত জরিশসি অে্জনীজতশক জনয়ন্ত্রণ 
কিশত েলোশক এবং তলো বল্লোন ও জনকট 
রিলোশচ্ জবতেলোি ললো� কশি। সিকলোজি সম্জতি 
জনয়জমত�লোশব গবসিকলোজিকিণ কিলো হয়। 
অ�্ন্তিীণ ও আন্তি্জলোজতক ঋশণি উপি 
সিকলোশিি জন�্জিতলো এমন�লোশব ব্জদ্ধ পলোয় 
গয, গদে আজে্জক জনয়ন্ত্রণ হলোিলোশত েলোশক, 
এবং জবশদজে পুঁজিি রি�লোব আেকিলোিনক 
�লোশব গবশি যলোয়। 
যখন ববজবেক  অে্জননজতক ম্লো ইউশিলোিন-
গক আিলোত হলোশন তখন জরিস সব গেশক 
গবজে জবপশদ পশিজেল। গকননলো জরিস জেল 
নব্সলোম্লোি্বলোদী আজে্জক ে্ঙ্খলি সব 
গেশক দুব্জলতম অংেীদলোি। কুজি বেি ধশি 
জরিশসি অে্জননজতক ঋনলোয়ন এবং তলোশক 
অনুসিণ কশি "গবইল আউট" চুজতি, ঐজত-
হলোজসক�লোশব চশল আসলো অে্জননজতক সম-
স্লোি গকলোন সমলোধলোন জদশত পলোশিজন। জেশল্ 

অনরিসিতলো, রিলোজতষ্লোজনক অদক্ষতলো 
জিজডজপি গবজে অজধক পজিমলোশণ ঋণ, 
ব্লোপক বলোশিট িলোটজত, ও িলোিস্ সমস্লো 
জেল-এি অন্যতম কলোিণ। 
এই অবস্থলোয় দিকলোি জেল সিকলোজি 
জবজনশয়লোগ, জেল্ ও ক্জষ খলোশতি পুনগ্জঠন, 
যলোি জ�জতি হওয়লো উজচত জেল রিক্জতবলোন্ব 
েজতি, গযমন: গসৌিেজতি। একই সমশয় 
একজট স্লোধীন পিিলোষ্ট্রনীজত গদশেি �ূ-
িলোিননজতক গকৌেলগত অবস্থলোনশক কলোয্জ-
কি�লোশব কলোশি ললোগলোশত পলোিত, এবং 
জনকট রিলোচ্ অঞ্চশল েলোজন্তবলোদী অবস্থলোনশক 
কলোশি ললোগলোশত পলোিত। আি যজদ এই 
কলোিগুশললো ইউশিলোশিলোশনি কলোঠলোশমলোি 
গ�তি কিলো সম্ভব নলো হয়, তশব ধশি জনশত 
হশব গয, ইউশিলোশিলোশনি গলদ আশে, 
জরিশসি নয়। 

সিলোসজি গযলোগলোশযলোশগি িন্য:
Vassili Fouskas <v.fouskas@uel.ac.uk>

জরিক অে্জনীজতি ধ্স।   
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> িলোষ্ট্র-জনয়জন্ত্রত  
   জমতব্জয়তলোনীজত

জরিশস
মলোজিয়লো মলোিকলোশন্তলোনলোশতলোউ, এজগয়লোন জববেজবদ্লোলয়, জরিস 

রিজতষ্লোি পি গেশকই ইউশিলোশিলোশনি নীজতমলোললো উদলোিনন-
জতক অে্জনীজতজবদ গফ্ডজিক হলোশয়শকি জচন্তলো ও কলোি  জদশয় 
রি�লোজবত হশয়শে। জবশেষ কশি আজে্জক ও িলোিস্ সংরিলোন্ত 
নীজত, অ�্ন্তিীণ িলোিনীজত ও গণতন্ত্র সম্জক্জত জবষয়গু-

গললো। এই রিকল্গুশললো বলোতেবলোজয়ত হশয়শে একজট স্লোয়ত্বেলোজসত গক-
্রিীয় ব্লোংশকি ত্বিলোবধলোশন ও রিলোজতষ্লোজনক কলোঠলোশমলোি মলোধ্শম। যলো 
জ�ন্নধম্জী অে্জননজতক রিশয়লোিন গমটলোশনলোি পলোেলোপলোজে সংিক্ষণবলোজদ 
মুরিলো জনয়ন্ত্রণ নীজত গমশন চশল। এই জনয়ম তখনও গমশন চললো হশয়শে 
যখন স্ণ্জ মূল্মলোন জহশসশব জবশবজচত হত, তশব অশনক সময় এই 
জনয়ম সম�লোশব সবশদশে সুজবধলোিনক জহশসশব জবশবজচত হয়জন। 
ইউশিলোশিলোশনি বলোিলোি কলোঠলোশমলোি গলদ ববজবেক সকিশটি সূচনলোলগ্ 
গেশক রিতীয়মলোন হশয়শে। যজদও ইউশিলোপীয় আতিীকিণ রিকশল্ি 
সমে্জশন অশনক িলোিননজতক েজতিই সলোমলোজিক কল্লোণ নীজতি পশক্ষ 
জেশলন, তলোিপশিও ২০১০ সলোল পিবত্জী সকিশটি ব্বস্থলোপনলো 
সমশয়, জবশেষ কশি জরিশসি সলোশে সম্জক্জত জবষশয়, অশনশকই 
সলোমলোজিক ইউশিলোশপি ধলোিণলো পিলোজিত হশয়শে বশলই গমশন 
জনশয়শেন। 
২০১০ সলোল গেশকই জরিশসি উপি অে্জননজতক উদলোিীকিণ নীজত 
কশঠলোি �লোশব আশিলোপ কিলো হশয়জেল। আন্তি্জলোজতক বলোিলোি গেশক 
জবজ�ন্ন গদশেি বজহষ্কিশণি মলোধ্শম এই পদশক্ষশপি সূচনলো 
হশয়জেল। গত েয় বেি ধশি জবজ�ন্ন িলোিননজতক সিকলোি (সলোমলোজিক 
গণতলোজন্ত্রক, ডলোনপন্থী, বলোমপন্থী, গটকশনলোশরিট, অস্থলোয়ী ও গিলোট 
সিকলোি) তেলোকজেত "সমশঝলোতলোি স্লোিকচুজতি"-এি আওতলোয় ডি-

নখলোশনক নতুন জনয়ম-নীজতি রিণয়ন কশি যলো জরিস সিকলোি ও তলোি 
আন্তি্জলোজতক ঋণদলোতলোশদি মশধ্ নলোনলোজবধ চুজতিি িন্ম গদয়। 
সিকলোজি খিচ বহন, ও ঋশণি জকজতে গদয়লোি িন্য গয অজতজিতি ঋণ 
সহলোয়তলো দিকলোি, তলোি িন্য জমতব্জয়তলো নীজত বলোধ্তলোমূলক রিহণ 
কিলো হয়। তেলোকজেত ব্বসলো বলোন্ব নীজত রিণয়শনি নলোশম ব্জতিমলো-
জলকলোনলো ও কল্লোণ িলোশষ্ট্রি ধলোিণলোশক সঙ্কুজচত কিলো হয়। ১৯৯০ এি 
দেশকি মলোঝলোমলোজঝ সময় গেশকই কল্লোণ িলোশষ্ট্রি মলোজলকলোনলো সঙ্কু-
জচত হওয়লো শুরু কিজেল। 
রিেম "স্লোিকচুজতি" গেশক  শুরু কশি ত্তীয় "স্লোিকচুজতি" পয্জন্ত 
সমশয়ি মশধ্ আজে্জক নীজতমলোললো নতুন মতবলোদ জহশসশব রিজতজষ্ত 
হশয়শে। হুমজক, আজে্জক ে্ঙ্খললো নীজত আশিলোপ, চলোপ রিশয়লোগ, গরি-
জসিট (ইউশিলোিন গেশক জরিশসি অপসলোিণ) জবষশয় রিত্ক্ষ ও 
পশিলোক্ষ �ীজত গদজখশয় নতুন আইন কলোয্জকি কিলো হশয়শে। যজদও 
রিজতবলোদ জহশসশব এি জবরুশদ্ধ ধম্জিট, জবশক্ষলো� তীব্তি হশয়শে 
এবং নতুন সলোমলোজিক আশ্লোলশন হলোিলোি হলোিলোি মলোনুষ িজিশয় 
পশিশে। িলোিননজতক দলগুশললো চুজতিি মলোধ্শম আশিলোজপত কি 
নীজতি জবরুশদ্ধ রিজতবলোদ কশিশে।
 এই কশঠলোি নীজতি ফশল ২০১০ সলোল নলোগলোদ জরিশসি জিজডজপ 
২৭% কশম আশস এি তুলনলো চশল ১৯৩০ সলোশলি আশমজিকলোি 
জিজডজপি পতশনি সলোশে। িীবনযলোত্লোি মলোন বহুললোংশে অবনজত 
িশটশে, মিুজি ও গপনসশনি হলোি ২০% গেশক ৫০% পয্জন্ত কশম 
এশসশে, এবং িরুজি কি আশিলোশপি পজিমলোণ ব্জদ্ধ গপশয়শে। িন-

িলোতেলোি একিন গরিতলো গক্রিীয় এশেশন্সি একজট 
বন্ গদলোকলোশনি সলোমশন গেশক কলোপি-গচলোপি সংরিহ 
কিশে। গপশত্লোস জগয়লোনলোশকৌজিস/এজপ আশললোকজচত্ 
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সংখ্লোি একজট বি অংে দজিরি হশয় পশিশে। সিকলোজি খলোশত ব্য় 
চিম�লোশব কমলোশনলো হশয়শে। হলোিলোি হলোিলোি মলোনুষশক চলোকুজি হলোিলোশত 
হশয়শে। নতুন জনশয়লোগ রিজরিয়লো আটশক গগশে। একই সলোশে "ফলোটি 
ট্র্লোক" পদ্ধজতি মলোধ্শম সিকলোি িলোষ্ট্রীয় সম্জতি গবসিকলোজিকিশনি 
অনুমজত জদশছে। সিকলোজি রিজতষ্লোন গযমন স্কুল, হলোসপলোতলোল, আশ্রয় 
গক্রি, এমনজক এজতমখলোনলো পয্জন্ত বন্ কশি গদয়লো হশয়শে।  গযগুশললো 
জটশক আশে তলোিলো খুব কম অনুদলোশন চলশত বলোধ্ হশছে। অন্য রিজত-
ষ্লোনগুশললো বজধ্জত সলোমলোজিক চলোজহদলো পুিশণ ব্ে্জ হশছে। ফশল জেক্ষলো 
স্লোস্থ্ ও সমলোিকল্লোণমূলক খলোতগুশললোশত সিকলোজি গসবলোি মলোন চি-
ম�লোশব কশম গগশে। 
২০০৬ সলোশল গযখলোশন গবকলোিশত্বি হলোি জেল রিলোয় ৯%, তলো ২০১৪ 
সলোশল গবশি দলোিলোয় ২৭%। জরিশসি শ্রজমক গশ্রজণি উজ্জ্বল �জবষ্য-
গতি গকলোন স্প্নই আি অবজেষ্ট েলোশকজন। অে্জনীজত গয খুব তলোিলোতলোজি 
চলোগেলো হশব নলো, তলো গমলোটলোমুজট স্ষ্ট জেল। গযখলোশন জরিশসি অশধ্জশকি 
গবজে তরুন গবকলোি এবং কলোশিি পজিশবে জবরূপ, গসখলোশন শ্রমবলো-
িলোশি নতুনশদি জবজ�ন্ন সমস্লোি মুশখলোমুজখ হওয়লো খুবই স্লো�লোজবক। 
পজিবলোিগুশললো তলোি সন্তলোনশদি ও বিশদি সলোহলোয্ কিশত ব্ে্জ 
হশয়শে। কলোিণ মিুিী ও গপনেন কজমশয় গদয়লো হশয়শে। ফশল 
জরিশসি পজিবলোি কলোঠলোশমলো হুমজকি মুশখ পশিশে। এই পজিবলোি 
কলোঠলোশমলো জরিশসি কল্লোণ িলোষ্ট্র �লোবনলোি অন্যতম জ�জতি জেল।  যজদও 
তলো উতিি ইউশিলোশপি মত কখশনলোই সম্ূণ্জ�লোশব জবকজেত হশত 
পলোশি জন। উশলেখ্ গয, পজিবলোি কলোঠলোশমলো অনুন্নত পুঁজিবলোশদি স্লোি-
কচুজতি জহশসশব জবশবজচত হয়-এই যুজতি ইইউ-এি স্লোিকচুজতি  
"আধুজনয়লোকলোয়ন" নীজত গেশক স্ষ্ট �লোশব রিতীয়মলোন হয়। তলোই বত্জ-
মলোশন এমন গকলোন রিমলোণ গনই যলো গেশক মন্তব্ কিলো গযশত পলোশি গয, 
জরিস ইউশিলোশপি কল্লোণ িলোষ্ট্র হওয়লোি পশে এজগশয় চলশে। ঋণদলো-
তলোিলো জরিশসি পলোজিবলোজিক কলোঠলোশমলো ও কল্লোণ িলোশষ্ট্রি ধলোিণলোশক 
উশপক্ষলো কশি অে্জননজতক সংস্কলোি ও বলোিলোি ব্বস্থলোি উপি জ�জতি 
কশি অে্জনীজত পুনিদ্ধলোশিি গচষ্টলো কশি যলোশছে। কেলোজটি অে্জ হশছে 
বত্জমলোশন সলোমলোজিক জনিলোপতিলোি সুশযলোগ শুধু তলোশদি িন্যই যলোিলো এই 
ব্য়�লোি বহন কিশত পলোশি। 
আি এই অজনয়ন্ত্রন ব্বস্থলো গকলোন�লোশবই সলোমলোজিক রিজতজনজধশদি 
সলোশে আশললোচনলোি জ�জতিশত অেবলো ঐকমশতি মলোধ্শম হয়জন। 
িলোতীয় ও আন্তি্জলোজতক জবষশয় গুরুত্বপূণ্জ জসদ্ধলোন্ত "িরুিী পদ্ধজত"  
নলোম জদশয় অস্ছে উপলোশয় গ্হীত হশয়শে এবং এই রিজরিয়লোয় গদেীয় 
অজ�িলোত ও পলোওনলোদলোিশদি চলোজহদলো গবজে গুরুত্ব গপশয়শে। অে্জনন-
জতক সকিশটি সময় িলোতীয় ও আন্তি্জলোজতক রিজতজনজধশদি চলোশপ এই 
জসদ্ধলোন্তগুশললো গনয়লো হশয়শে। বলোতেশব জরিক গ�লোটলোিিলো িলোিননজতক জস-
দ্ধলোন্ত রিহশণি সুশযলোগ গেশক বজঞ্চত হশয়শে। ইউশিলোশিলোট এবং 
আজে্জক ও বলোজণজি্ক সংস্থলো বলোতেশব সংসশদি �ূজমকলোয় অবতীণ্জ 
হশয়শে। এই রিজরিয়লোি চূিলোন্ত ফললোফল জেল, ২০১১ সলোশল একিন 
"গটকশনলোরি্ট সিকলোি" মশনলোনীত হয়, জযজন রিধলোনমন্ত্রী হশয়ও আন্ত-
ি্জলোজতক ব্লোংশকি গসবলো জদশতন। ফশল গণতলোজন্ত্রক ব্বস্থলো দুব্জল হশয় 
পশি। ্জবদ্মলোন সকিট গেশক উতিিশণি িন্য গণশ�লোশটি আশ্রয় 
গনয়লো হশয়জেল। 
কলোল্জ পললোজনি মশত, অে্জনীজতি ধলোিণলোয় সমলোি ও বলোিলোশিি মশধ্ 
পলোে্জশক্ি মলোধ্শম বলোিলোিউদলোিতলোবলোদ অে্জনীজত রিজতজষ্ত হয়: 
জরিশস এই রি�লোব স্ষ্ট �লোশবই গদখলো যলোশছে। এই পলোে্জক্ উদলোিীক-
িশণি গয কলোঠলোশমলো বতজি কশি তলো মূলত িলোষ্ট্রীয় হতেশক্ষশপি মলোধ্শম 
রিজতজষ্ত হশয়শে। গযমন জরিশসি বলোিলোি ব্বস্থলো হশললো িলোষ্ট্রীয় জনয়ন্ত্র-
গণি জবষয় এবং এই রি�লোব "স্লোিকচুজতি" নীজতমলোললোয় স্ষ্ট �লোশবই 
গদখলো যলোয়। যলো ইউশিলোপীয় ইউজনয়শনি ইজতহলোশস িলোিননজতক বল-
রিশয়লোশগি সবশচশয় বি উদলোহিণ। 
উজনে েতশকি পুঁজিবলোদ সম্জক্জত মতবলোশদ পললোজন বশলন, উদলোি-
পন্থীিলো স্জনয়জন্ত্রত বলোিলোি ব্বস্থলোি সকিশটি কলোিণ জহশসশব একজট 
জবশেষ সলোমলোজিক গশ্রজণশক দলোয়ী কশি। একই �লোশব জরিশসি বত্জমলোন 
সকিশটি কলোিণ জহশসশবও এই গশ্রজণশক দলোয়ী কিলো হয়। গযমন শ্রজম-
গকিলো অজধক মিুজি পলোশছে, সিকলোজি কম্জকত্জলোি সংখ্লো রিশয়লোিশনি 
তুলনলোয় গবজে, সলোমলোজিক সুজবধলো অশনক গবজে গদয়লো হশছে এবং 

সিকলোজি সম্জতি অশনক গবজে িলোখলো হশয়শে। ফশল ত্বিলোবধলোশনি 
গক্ষশত্ জমতব্জয়তলো এই সকল অব্বস্থলোপনলোি রিজতকলোি জহশসশব 
জবশবচনলো কিলো হয়। সলোমজরিক কলোঠলোশমলো এমন�লোশব সলোিলোশত হশব 
যলোশত গবজহশসজব খিচ বন্ কশি বলোিলোি পুনরুদ্ধলোশিি সহলোয়তলো কিলো 
যলোয়। জরিশসি এই সকিট গমলোকলোশবললো আসশল ইউশিলোশিলোশনি সব্জত্ 
অনলোিম্বি রিলোজতষ্লোজনক কলোঠলোশমলো রিজতষ্লো কিলোি একজট গকৌেলগত 
উপলোয়। অন্যতম লক্ষণীয় জবষয় হল, অজনব্জলোজচত অিলোিননজতক 
ইউশিলোজপয় রিজতজনজধিলো িলোতীয় বলোশিশট নিিদলোজি কিলোি ক্ষমতলো 
ললো� কশিশে। জকন্তু একই সলোশে সকিশটি সমশয় ইউশিলোজপয় আজে্জক  
সংস্থলোি কলোঠলোশমলোগত িলোটজত ও �গেুিতলো স্ষ্ট হশয়শে। ইউশিলোশিলো-
গনি অে্জনীজত এক রিজতশযলোজগতলোমূলক বলোজণি্বলোশদি জদশক যলোত্লো 
শুরু কশিশে, যলো চিম বলোমপজন্থ ও নব্ নলোজিশদি জনব্জলোচশন রি�লোব 
জবতেলোশি সহলোয়তলো কশি। ইউশিলোজপয় একত্ীকিশণি স্থশল িলোতীয় ও 
িলোষ্ট্রীয় সলোব্জশ�ৌমত্ব-এি রিজত সমে্জন গবশি যলোশছে, যলো জকেুজদন 
আশগও গসশকশল ধলোিনলো বশল মশন কিলো হত: ব্হতিি ইউশিলোপ ও 
িলোিননজতক সশম্মলন রিতীকী েব্দ জহশসশব জবশবজচত কিলো হয়। ইউ-
গিলোশিলোশনি অজ�িলোত গশ্রজণ অে্জননজতক উদলোিীকিশণি রিজত আরিহী 
এবং শ্রজমকশদি মিুজি ব্জদ্ধ ও পলোবজলক জবজনশয়লোশগি িন্য তহজবল 
গঠশন গতমন একটলো আরিহী নয় যলো আেংকলো িনক। 
েলোজতেমূলক জমতব্জয়তলো, জনয়মতলোজন্ত্রক আজে্জক ে্ঙ্খললো নীজত ও 
নব্উদলোিতলোবলোজদ নীজত ও আন্ত:ইউশিলোজপয় উপজনশবেবলোদ শ্রজমক-
গদি িন্য অবস্থলোশক কজঠন কশি তুশলশে এবং সলোমলোজিক জনয়ন্ত্রনহী-
নতলো ও িলোিননজতক অজস্থিতলো বতজি কশিশে। যতজদন গকলোন জববেলোস-
গযলোগ্ পজিকল্নলো জমতব্জয়তলোি িন্য যেলোে্জ �লোশব অনুসিণ নলো 
কিলো হশছে, ততজদন িলোতীয় অে্জনীজতি সকিট ও গশ্রজণ ববষম্ 
বলোিশতই েলোকশব। সলোধলোিণ মলোনুশষি মশধ্ এই ধলোিণলোি িন্ম হশব 
গয, িন গুরুত্বপূণ্জ জসদ্ধলোন্ত রিহশণি গক্ষশত্ তলোশদি এজিশয় জগশয় 
অন্য িলোয়গলোয় জসদ্ধলোন্ত রিহণ কিলো হশছে। জকেু িলোতীয় ও আন্তি্জলো-
জতক অজ�িলোতশদি কলোিশণ মলোনুশষি মশধ্ জববেলোয়ন জবশিলোধী ও ইউ-
গিলোিন গেশক গবজিশয় যলোওয়লোি মতবলোদগুশললো মলোনুষশক আক্ষ্ট 
কিশে। রিশ্ন হল গয, গকলোন িলোিননজতক কলোঠলোশমলো এই যুজতিশক রিহণ 
কিশব এবং গকলোন সলোমলোজিক েজতি জনয়ন্ত্রশকি �ূজমকলোয় অবতীণ্জ 
হশব। যলোিলো নব্উদলোিতলোবলোশদি সলোশে সম্ক্জ গেশি গণতন্ত্র-এি 
কেলো বলশে তলোিলো জক জটশক েলোকশব? নলোজক ইউশিলোশপি কট্টি ডলোন-
পন্থীিলো িলোতীয়তলোবলোদী মতবলোদ রিজতষ্লো কিশত সক্ষম হশব? পললোজনি 
"ডলোবল মু�শমনট"-এি আশললোশক বললো যলোয়, বলোিলোি ও তলোি িলোিনন-
জতক রিজতজনজধিলো জবিয়ী জহশসশব আজব�ূ্জত হশব, যলোি ফশল গণতন্ত্র 
বলোধলোরিস্থ হশব এবং �জবষ্যৎ গ�ীি অন্কলোশি ঢলোকলো পিশব। 

সিলোসজি গযলোগলোশযলোশগি িন্য: 
Maria Markantonatou <mmarkant@soc.aegean.gr>

জরিশসি অে্জননজতক স্থজবিতলো 



 

 ১২

GD �জল. ৬ / # ৪ / জডশসম্বি ২০১৬

>>

> জসজিযলো: 

িন জমজলওস, ন্যলোেনলোল গটকজনক্লোল ইউজন�লোজস্জজট অফ এশেন্স, জরিস

পিলো�ব গেশক বলোতেববলোজদতলোয়    

এশেশন্স জসজিযলো জবশক্ষলো�। 

জস
জিযলো (SYRIZA) ২০০৪ সলোশল দেজটিও গবজে বলোমপ-
ন্থী িলোিননজতক দল জনশয় জঢশলঢলোললো�লোশব গিলোট জহশসশব 
যলোত্লো শুরু কশি। এই গিলোটজট গঠশনি রিজরিয়লো আিম্ভ 
হশয়জেল ২০০০ সলোশল যখন, জসজিযলো গঠনকলোিী 

অজধকলোংে িলোিননজতক গগলোষ্ী একসলোশে জমশল জরিক ও ইউশিলোজপয় 
"জববেলোয়ন বন্ কি" আশ্লোলন চলোজলশয় যলোজছেল। ২০০১ সলোশল 
হলোিলোশি হলোিলোশি বলোমপন্থী কম্জী গিশনলোয়লোয় অনুজষ্ত জি-৮ সশম্মলন 
জবশিলোধী জবশক্ষলো� কম্জসূজচশত অংেরিহণ কশিজেল। সম্ভবত এজট 
জেল ইউশিলোশপি স্িণকলোশলি সবশচশয় বি জববেলোয়ন জবশিলোধী 
জবশক্ষলো� সমলোশবে। এসব হলোিলোি হলোিলোি বলোমপন্থী কম্জীি অজধকলোংে 
এশসজেল পিবত্জীশত জসজিযলো গঠনকলোিী িলোিননজতক সংগঠনগুশললো 
গেশক। জরিক পলোল্জলোশমনট ও িলোিননজতক নলোট্মশঞ্চ জসজিযলোি উদয় 
হশয়জেল একজট েতি বলোম গিলোট জহশসশব। 

জরিশসি অে্জননজতক স্থজবিতলো 
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ঐজতহলোজসক�লোশব, জসজিযলোি িন্ম হশয়শে চলোিজট জ�ন্ন িলোিননজতক 
ধলোিলোি সজম্মলশন: এশদি একজট হল কজমউজনটি ধলোিলো (সলোশবক গসলো-
জ�শয়তপন্থী ও ইউশিলো-কজমউজনটি পন্থী গগলোষ্ীি গ�তি জবিলোিমলোন 
উশতিিনলো গেশক); পলোল্জলোশমশনটি বলোইশি অবস্থলোনকলোিী একজট বলোম 
ধলোিলো (রিধলোনত ট্রটজস্কবলোদী, মলোওবলোদী ও গমৌলবলোদী ইউশিলো-কজমউ-
জনটি উপধলোিলোি গ�তি জবদ্মলোন চলোপলো উশতিিনলো এ ধলোিলোজটশত লক্ষ-
ণীয়); একজট ধলোিলো হল, ২০০০-এি দেশকি শুরুি জদককলোি     
"জববেলোয়ন জবশিলোধীিলো"; এবং জরিশসি সংস্কলোিপন্থী সমলোিতলোজন্ত্রক সলো-
ম্বলোদী ধলোিলোজট যলোিলো মূলত ২০১২ সলোশলি গুরুত্বপূণ্জ জনব্জলোচশনি 
পশি উজদত হশয়শে, তখন জরিশসি সমলোিতলোজন্ত্রক সলোম্বলোদী দলজট 
(প্লোনশহশলজনক সমলোিতলোজন্ত্রক আশ্লোলন বলো "পলোশসলোক") গ�শগে 
যলোয়। ২০০৯ এি জনব্জলোচশন মলোত্ ৪.৬% গ�লোট গপশলও ২০১২ সলোশল 
জগশয় জসজিযলো রিলোয় ২৭% গ�লোট গপশত সক্ষম হয়। অন্যজদশক 
পলোশসলোশকি (PASOK) িনজরিয়তলো তললোজনশত জগশয় গঠকল। কলোিণ 
২০০৯ সলোশল তলোিলো রিলোয় ৪৪% গ�লোট গপশলও ২০১২ সলোশল এশস 
তলোশদি কপলোশল গিলোশট মলোত্ ১৩.৮% গ�লোট। ১৯৭৪-এি সলোমজিক 
েলোসশনি অবসলোশনি পি গেশক "পলোশসলোক" পলোললো কশি "জনয়লো গডশমলো-
রিলোজেয়লো"ি সলোশে ক্ষমতলো বদল কশি আসজেল, জকন্তু ২০১৫ সলোশলি 
জনব্জলোচশন পলোশসলোক মলোত্ ৪.৬% গ�লোট গপশয় ধ্শস পশিজেল। 
গযখলোশন রিলোয় ৩৬%-এিও অজধক গ�লোট গপশয় জসজিযলো সিকলোি  
গঠন  কশিজেল।  
জসজিযলো ধলোিলোবলোজহক�লোশব পলোলশট গযশত েলোকল। ২০১২ সলোশল 
জসজিযলো গদেজটি রিধলোন জবশিলোধী দশল পজিণত হবলোি পি গেশক রি-
মলোবেশয় সংস্কলোিবলোদী অবস্থলোন জনশত শুরু কশি, "বলোতেববলোজদতলো"ি 
জদশক ঝুশক পশি এবং ৪% এি পুিশনলো জসজিযলো-এি গেশক ২৭%-
এি নব্ জসজিযলো স্তন্ত্র হশয় পশি। আি এই সমশয়ি মশধ্ 
পলোশসলোশকি সদস্িলোও জসজিযলোয় গযলোগ গদয়। ২০১৪ সলোশলি ইউ-
গিলোজপয় পলোল্জলোশমনট জনব্জলোচশন জসজিযলো ২৬.৫% গ�লোট গপশয় গনত্শত্বি 
অবস্থলোশন চশল আশস এবং আসন্ন িলোতীয় জনব্জলোচনসমূশহ গনত্ত্বদলো-
নকলোিী দল জহশসশব সিকলোি গঠশনি িন্য তলোশদিশক রিস্তুত বশল 
রিজত�লোত হশত েলোশক। দশলি সদস্শদি কলোশে "জনব্জলোচনী িয়শক 
সুিজক্ষত" ও "কলোয্জকি" কিলোি জমনজত িলোজনশয় জসজিযলোি অশনক 
গনতলোই মধ্পন্থী-বলোম িলোিনীজতজবদ ও সংগঠনগুশললোশক আক্ষ্ট 
কিলোি গচষ্টলো কিশত েলোশকন। 
গণমলোধ্শম ব্বহৃত দলজটি আনুষ্লোজনক �লোষলোয়, গ্লোগলোনগুশললোশত, 
এবং পূব্জবত্জী লক্ষ্মলোত্লোগুশললোশত পজিবত্জন আসশত শুরু কিল। 
"বলোমপন্থী  সিকলোি"-এি িন্য গ্লোগলোনজট ধীশি ধীশি "িলোতীয় মুজতিি 
সিকলোি" নলোমক একজট আত্মরিকলোেকলোিী গ্লোগলোন বিলোিলো রিজতস্থলোজপত 
হশয় গগল; "শ্রজমশকি স্লোশে্জ ক্ষমতলো, সম্দ ও আশয়ি পুনব্জনটন" 
পজিবজত্জত হশয় হল "গদশেি উৎপলোদনমুখী পুনগ্জঠন"। িনগণ বিলোিলো 
সমলোি ও অে্জনীজতি গণতলোজন্ত্রক জনয়ন্ত্রণ, স্েলোজসত সমবলোয়মূলক 
উৎপলোদনমুখী পজিকল্লোনলোি উন্নয়ন এবং বলোিলোি বজহ�ূ্জত সলোমলোজিক 
অে্জনীজত ইত্লোজদ কম্জসূজচগত অবস্থলোনগুশললোশক একপলোশে সজিশয় 
িলোখলো হল।  
জসজিযলোি জনব্জলোচন পূব্জবত্জী কম্জসূজচগুশললো সিকলোজি ব্য় সংশকলোচন 
নীজতি পজিসমলোজপ্ত িটলোবলোি রিজতশ্রুজত জদশয়জেল এবং গদেজটি ঋণ-
দলোতলোশদি সলোশে জরিশসি সিকলোিী খলোশত জবজনশয়লোশগি ব্লোপলোশি চুজতি 
কিবলোিও রিজতশ্রুজত জদশয়জেল। ক্ষমতলো রিহশণি কশয়ক সপ্তলোশহি 
মশধ্ই জসজিযলো এসব রিজতশ্রুজত গেশক সশি এশস হলোলকলো ধিশনি 
ইেশতহলোি বলোতেবলোয়শনি মলোধ্শম আশপলোষ কিশত চলোইল এবং ২০১৫ 
সলোশলি গফব্রুয়লোজিশত অে্জমন্ত্রী ইয়লোজনস �লোশিলোফলোজকস একজট 
সংসদীয় সমশঝলোতলোপশত্ স্লোক্ষি কশিন। �লোশিলোফলোজকস আশগ গকলোন-
কলোশলই জসজিযলোি সদস্ জেশলন নলো, এমনজক গকলোন বলোমপন্থী ধলোিলোি 
সমে্জকও জেশলন নলো। তলোশক মন্ত্রী কিলোি কশয়কজদন পশিই গস রিকলো-
গশ্যই জনশিশক জসজিযলোি কম্জসূজচগত অবস্থলোন গেশক দূশি সজিশয় 
জনশলন। জতজন সকল সলোমলোজিক গশ্রজণশক এই সংকশটি িন্য সমলোন-
�লোশব দলোয়ী কিশলন। এই সংকশটি উতিিণ জহশসশব িফতলোজন মুখী 
মশডশলি দলোজব িলোনলোশলন এবং রিজতশযলোজগতলোমূলক পজিশবে নষ্ট 
কিশব বশল মিুজি ব্জদ্ধি দলোজবও খলোজিি কশি জদশলন। তলোই তলোঁি 
রিজতজনয়ন রিকলোশশ্য ইেশতহলোশিি ৭০% পদশক্ষপ জরিশসি িন্য 
কল্লোণকি হশব এমনটলো দলোজব কিলোটলো গকলোন কলোকতলোলীয় িটনলো জেল 

নলো।
যলোশহলোক, জসজিযলো জকন্তু এি ইেশতহলোশিি গমলোট ৭০% বলোতেবলোয়শনি 
রিজতশ্রুজত জদশয় ক্ষমতলোয় আশসজন। যজদ তলোই হত, তলোহশল হয়ত 
জসজিযলো আিশকি জরিক সংসদীয় মলোনজচশত্ি অন্ত�ু্জতিই হত নলো। গু-
রুত্বপূণ্জ �ূজমকলোয় অবতীণ্জ হবলোি কেলো গতলো বলোদই জদললোম। �লোশিলোফলো-
জকশসি জবব্জতগুশললোশত গয জ�েন রিজতফজলত হশয়জেল তলো জসজিযলোি 
ইেশতহলোিশক নতুন�লোশব সংজ্লোজয়ত কশিজেল। জবশেষ কশি সমলো-
িতলোজন্ত্রক গিলোট পুনজন্জমলোশণি রিয়লোস গদখলো গগল-যলো  জরিশসি বলোমধলো-
িলোি সিকলোিব্বস্থলো জনশয় গসই সময় পয্জন্ত চললো ঐজতহলোজসক পিীক্ষলো-
জনিীক্ষলোয় সমে্জন জদশয় আসজেল। 

২০১৫ সলোশলি গফব্রুয়লোজিি চুজতিশত স্ষ্ট�লোশব বললো হশয়শে, জরিক 
সিকলোি তলোি রিজতশ্রুজতগুশললোশক জনেক ধলোমলোচলোপলো গদওয়লোি িন্য 
ইউশিলোজপয়লোন নব্-উদলোিননজতক ব্য় সংশকলোচন কলোঠলোশমলোি অ�্ন্ত-
গি গেশক দিকষলোকজষ কিজেল। ধলোমলোচলোপলো গদওয়লোি গকৌেলশক এক 
জদশক "মলোনজবক সংকট দূি" কিলোি িন্য একজট মধ্পন্থী কলোয্জরিম 
(হতদজিরিশদি মলোশঝ জ্লোললোজন �তু্জজক ও গিেন কলোড্জ ইত্লোজদ রিদলোন 
কিলোি মলোধ্শম) জহশসশব গদখলো যলোয়। অন্যজদশক এি আশিকজট অে্জ 
হশললো, জনজদ্জষ্ট গমৌজলক গ�লোগপশণ্ি উপি আশগ গেশক জবদ্মলোন 
জনম্ন �্লোট সহগ (VAT coefficient) ও ব্লোপকহলোশি কম্জচূ্জত 
(mass layoffs) সম্জক্জত জনশদ্জেনলোগুশললোশক গমশন জনশয় সিলোসজি 
মিুজি ও গপনেন হ্লোসকিণ রিজরিয়লোশক রিত্লোখ্লোন কিলো। সিকলোি 
তলোি জনব্জলোচন-পূব্জ সমশয়ি কলোয্জরিমগুশললোি উপি হলোল গেশি 
জদশয়জেল। এি পজিবশত্জ জনম্ন ও মধ্মমলোশনি উপলোি্জশনি সলোশে সং-
জলেষ্ট ব্য় সংশকলোচনমূলক পদশক্ষপগুশললোশক আিও পলোে কলোজটশয় 
যলোওয়লোি রিত্লোেলো কশি সিকলোি একজট চুজতি কিশত গচশয়জেল। যলোি 
উশদ্শ্য জেল জরিশসি নব্-উদলোিননজতক রিলোজতষ্লোজনক ও অে্জননজতক 
কলোঠলোশমলো গযন অক্ষত অবস্থলোয় েলোশক।        
তলোিপিও ঋণদলোতলোিলো কখশনলোই এই রিতেলোবগুশললো গমশন গনয়জন, এি 
পজিবশত্জ তলোিলো নতুন মিুজি ও গপনেন হ্লোস কিলোি কলোয্জরিমসহ 
("Juncker Plan") অজধকতি দুশ�্জদ্ নব্-উদলোিননজতক নীজত-
মলোললোি অধীশন জরিসশক অে্জ সলোহলোয্ গদওয়লোি একজট পজিকল্নলো 
গপে কশিজেল। আিও পলোঁচ মলোশসি আললোপ-আশললোচনলোি পশিও 
সিকলোি তলোি ঋণদলোতলোশদি কলোে গেশক রিজতশ্রুত জকজতেি গকলোন অে্জ 
পলোয়জন, যজদও জরিস তলোি সকল সিকলোজি তহজবল জনঃশেষ হশয় 
যলোওয়লোি আগ পয্জন্ত ইউশিলোজপয়লোন গসনট্রলোল ব্লোংক (ইজসজব) ও আন্ত-
ি্জলোজতক মুরিলো তহজবল (আইএমএফ)-এি ঋণ গেলোধ কিলোি রিজতশ্রু-
জত পূিণ কশি আসজেল। যখন জরিস সিকলোি কলোয্জত কপদ্জকেূন্য 
হশয় জগশয়জেল, তখন ২০১৫ সলোশলি িুন মলোশসি গেষ জদশক 
সিকলোি িরুজি জ�জতিশত আইএমএফ-এি রিলোপ্ অে্জ জবলশম্ব 
পজিশেলোধ কশিজেল। গসই সপ্তলোশহ রিধলোনমন্ত্রী এ. জসরিলোস "Juncker 
Plan"-এি উপি একজট গণশ�লোট আশয়লোিন কিলোি গিলোষণলো জদশয়-
জেশলন। সিকলোিশক জরিক ব্লোংকগুশললো ("ব্লোংশকি েুজটি জদন" ও 
"পুঁজি জনয়ন্ত্রণ") গেশক টলোকলো গতলোললোি একজট সীজমত অকি গবঁশধ 
জদশত হশয়জেল কলোিণ ব্লোংকগুশললোশক আনুষজগেক অে্জ ধলোি জদশত 
অস্ীক্জত িলোজনশয়জেল ইজসজব। তখন উজবিগ্ আমলোনতকলোিীিলো তলোশদি 
সঞ্চয়ক্ত অে্জ ব্লোংক গেশক তুশল জনশত শুরু কশিজেল।  
গণশ�লোশটি রিচলোিণলো অশনক দেক যলোবত উশপজক্ষত গশ্রজণ ও 
সলোমলোজিক জব�লোিনশক সবলোি সলোমশন জনশয় এশসজেল। তখন দুই 
"জরিস" এশক অশন্যি সলোশে লশিজেল। এক জদশক দজিরি, গবতনশ�লো-
গী কম্জী, কম্জহীন ও অশনক ক্ষুরি ব্বসলোয়ীিলো "নলো" গ�লোশটি দলোজব 
িলোজনশয়জেল এবং অন্য জদশক উচ্চজবতি গশ্রজণি মলোনুশষিলো "হলোঁ" 
গ�লোশটি িন্য গসলোচ্চলোি হশয়জেল। ব্লোংকগুশললো বন্ হশয় যলোওয়লোি 
সলোশে সলোশে গণমলোধ্শমি রিচলোিণলোয় "নলো" গ�লোট গদওয়লোি �য়লোনক 
পজিণজতি কেলো িলোজনশয় সলোবধলোন কিলো হশয়জেল, অন্যজদশক জনশয়লো-
গকত্জলোিলো "হলোঁ" গ�লোট গদওয়লোি িন্য শ্রমিীবীশদি উপি চলোপ রিশয়লোগ 
কশিজেল। এিপিও রিলোয় দুই-ত্তীয়লোংে জরিক (৬১.৩%) "নলো"গ�লোট 
জদশয়জেল। জকন্তু সিকলোি িক্ষণেীল জবশিলোধী দশলি সলোশে একশিলোট 
হশয় পলোল্জলোশমশনট এই "নলো" গ�লোটশক "হলোঁ" গ�লোশট রূপলোন্তজিত 
কশিজেল। ২০১৫ সলোশলি িুললোইশয় জসজিযলো যখন একজট নতুন ইে-
গতহলোশি স্লোক্ষি কশিজেল, গযজট আদশত "Juncker Plan"-এি 
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একজট রিজতজলজপ জহশসশব কলোি কিজেল এবং িলোজলয়লোজতি ফললোফল 
জহশসশব জবশবজচত হশয়জেল। এজট হশছে জরিস, তলোি ঋণদলোতলো এবং 
গগলোিলো ইউশিলোজপয় উচ্চজবতিশদি মধ্কলোি রিজতশযলোজগতলোি পিলোিয়। 
এই জবশলেষণজট জসজিযলো ও তলোি মতলোবলম্বীশদি আওয়লোশিি সলোশে 
রিজতধ্জনত হশয়জেল যলোিলো স্লোিকজলজপশক হয় একজট অে্জননজতক 
দুশ�্জলোগ জহশসশব গণ্ কশিজেল, নয়শতলো এজটশক জরিশসি উপি 
"জবশদেী স্লোে্জলোশবেষী মহল"-এি একজট আরিমণ জহশসশব গণ্ 
কশিজেল। এ�লোশব জসজিযলোি এই চূিলোন্ত আত্মসমপণ্জশক পলোজট্জি জকেু 
সদস্িলো "একজট অসম যুশদ্ধ বীশিলোজচত পিলোিয়" জহশসশব অজ�জহত 
কশিজেল। সমলোন�লোশব তুলনলো কিলো যলোয় এমন সিকলোি ব্বস্থলো, 
গযমন দুন্জীজতি জবরুশদ্ধ লিলোই ও িলোষ্ট্র কলোঠলোশমলোশক আধুজনকলোয়ন 
কিলোি রিশচষ্টলোি মলোধ্শম �জবষ্যশত এই পিলোিয়শক মুশে গফললো 
যলোয়। তলো সশ্বিও, ব্য় সংশকলোচন গকবল একজট "িলোজলয়লোজত নীজত"-
নয়, বিং শ্রমিীবী, কম্জহীন, গপনেনশ�লোগী ও আজে্জক�লোশব সুি-
জক্ষত নয় এমন মলোনুষশদি স্লোশে্জি জবপিীশত পুঁজিি স্লোে্জশক উৎসলো-
জহত কিলোি একজট গশ্রজণ গকৌেল। এজট শ্রশমি যৎসলোমলোন্য অজধকলোি, 
দুব্জল সলোমলোজিক সুিক্ষলো ও অনমনীয় জনম্ন মিুজি রি�্জত উপস্থলোপন 
কশি এবং গকলোশনলো অে্জপূণ্জ দিকষলোকজষ কিলোি ক্ষমতলো রিদলোন কশি 
নলো। 
জনজদ্জষ্ট সীমলোি ঊশধ্্জ গগশল গদখলো যলোয়, সলোমলোজিক িীবশনি সকল 
উপলোদলোনশক অবলোধ বলোিলোশিি কলোশে অধীনতে কিশল তলো নব্-উদলোি-
বনজতক জ�জতিি িন্য একজট িলোিননজতক ঝুঁজক স্জষ্ট কিশত পলোশি। 
এি কলোিণ হশছে এজট সলোমলোজিক রিজতশিলোশধি অজনয়জন্ত্রত রিলোদু�্জলোশবি 
িন্ম জদশত পলোশি। এই িলোিননজতক ঝুঁজকজট একজট েতি হলোজতয়লোি 
জেল কলোিণ জরিশসি শ্রজমক গশ্রজণ ও জসজিযলো এই ব্য় সংশকলোচন বন্ 
কিশত গচশয়জেল। তশব গসই অস্ত্রজটি রিশয়লোগ একজট পূব্জেশত্জি 
উপি জন�্জি কিজেল। পূব্জেত্জজট হশললো জসজিযলোশক তলোি কলোয্জরিশম 
অটল েলোকশত হত এবং িনগণশক কল্লোশণি জদশক এজগশয় জনশয় 
জগশয় তলোি অরিলোজধকলোিগুশললোশক ধশি িলোখশত হত।  
তলোিপিও ২০১৪ সলোশলি ইউশিলোজপয়লোন পলোল্জলোশমশনটি জবিয়সূচক 
জনব্জলোচশনি সময় গেশক এই গকৌেলজটশক বি্জন কিলো হশয়জেল। "রি-
ব্জদ্ধ ও জস্থজতেীলতলো"ি পূব্জেত্জ জহশসশব জসজিযলো তখন একজট সংস্কলো-
িবলোদী নব্-উদলোিননজতক পন্থলোি জদশক গমলোি জনশয়জেল। গকবলমলোত্ 
েলোসক দল জহশসশব জসজিযলোি নতুন চ্লোশলশঞ্জি সম্মুখীন হওয়লোি 
মশধ্ই নয়, জরিশসি টিলোজলন-পিবত্জী সমশয়ি বলোমপন্থী িলোিনীজতি 
ঐজতশহি মশধ্ও জসজিযলোি এই গমলোি পজিবত্জশনি উৎস খুঁশি 

পলোওয়লো যলোয়। সিকলোশিি কলোয্জজবতে্জতকিণ (governmentalism) 
রিজরিয়লোি মশধ্ দলজটি স্শদেীয় সংশেলোধনবলোশদি পজিচয় পলোওয়লো 
যলোয়। এই ধলোিণলো অনুসলোশি িলোিননজতক পজিবত্জশনি উপযুতি ও 
পয্জলোপ্ত েত্জ হশললো একজট বলোমপন্থী সিকলোি গঠন কিলো। সিকলোজিকিণ 
রিজরিয়লোয় উৎপলোদশনি সম্ক্জগুশললোি রূপলোন্তিশক অবধলোজিত জহশসশব 
ধশি গনওয়লোি মলোধ্শম সলোমলোজিক জববত্জনশক উৎপলোদনেীল গললোকব-
গলি ফললোফল জহশসশব জবশবচনলো কিলো হয়। 
একজট ইেশতহলোি স্লোক্ষি কিলোি মলোধ্শম জসজিযলো জরিশসি রিলোজতষ্লোজনক 
ও শ্রম বলোিলোশিি কলোঠলোশমলোি "সংকীণ্জতলো" গক দূি কিলোি িন্য ঐক-
মশত্ গপৌঁশেশে । যলো শ্রজমকশদি পূব্জবত্জী সমশয়ি জবিয়গুশললোি রি-
জতজনজধত্ব কশি। জরিশসি িলোিননজতক গরিক্ষলোপশট জসজিযলোি রি�লোব 
এখশনলো জবদ্মলোন। তশব আিশক জসজিযলোশক রিজতজরিয়লোেীল বলোমপ-
ন্থীশদি একজট  আশ্লোলন জহশসশব জবশবচনলো নলো কশি বিং একজট 
মূলধলোিলোি গণতলোজন্ত্রক সমলোিতন্ত্রীশদি দল জহশসশব জবশবচনলো কিশল 
এজটশক আশিলো �লোশললো�লোশব  অনুধলোবন কিলো যলোয়। 

সিলোসজি গযলোগলোশযলোশগি িন্য:
John Milios <john.milios@gmail.com>

এশলজসিস জতরিলোস ইউশিলোজপয় অ-জমতব্য়ীতলোি পক্ষ 
সমে্জনকলোিী। 
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>>

>   সুফলশ�লোগী ও �ুতিশ�লোগী 

স্লোইশিলোস স্লোকশলশিলোশপলোশললোস, পলোনশতইওন  জববেজবদ্লোলয়, জরিস 

২০১০ সলোশলি শুরুি জদশক তৎকলো-
লীন রিধলোনমন্ত্রী িি্জ পলোপলোনজরিউ 
মন্তব্ কশিন গয, জরিস সিকলোজি 
আজে্জক অবস্থলো এত গেলোচনীয় জেল 

গয, গদেজট জববে বলোিলোশি ধলোি গনবলোি আেলো 
কিশত পলোিজেলনলো এবং এই�লোশব গদেজট 
তলোি সিকলোজি ঋণ গেশক মুতি হবলোি গকলোন 
পে খুঁশি পলোজছেলনলো। 
   জরিশসি রিচজলত ধলোিণলোি জবপিীশত, 
গদেজটি সমস্লোগুশললো উচ্চ মিুজিি জরিক  
শ্রজমকশদি গেশক জকংবলো অপব্য়কলোিী  
িলোশষ্টি ফললোফল গেশক আশসজন। জরিক 
মিুজি রিচজলত তেশিি মলোত্ ৮৩%, যলো ১৫ 
ইউশিলোি গবজে (যলোিলো ইউশিলোজপয় ইউজনয়-
গনি ২০০৪ সলোশলি সম্প্রসলোিশনি পূব্জ 
গেশক সদস্), গযখলোশন িলোতীয় জিজডজপি 
েতকিলো এক�লোগ মলোেলোজপেু সিকলোজি 
ব্শয়ি ব্লশকি গি জহশসশবি সমলোন। বিং 
জরিশকি অে্জননজতক  সংকশটি উৎপজতি 
হশয়শে িলোতীয় েলোসক গশ্রজণি িলোতীয় 
পয্জলোশয় আন্তি্জলোজতক শ্রমজব�লোিশনি গকৌেল 
ও সমবেয় সলোধশনি রিজরিয়লো গেশক। জবশেষ 

জচত্জট জরিশসি অে্জননজতক ধ্স পিবত্জী আশয়ি অসমতলো 
ও দজিরিতলো ব্জদ্ধশক জনশদ্জে কিশে।   

কশি জরিশসি ১৯৮১ সলোশল ইউশিলোজপয়লোন 
অে্জননজতক গিলোট এবং ২০০২ সলোশল ইউ-
গিলোজপয়লোন আজে্জক সংস্থলোি সলোশে সংশযলোিন।  
এই অবস্থলোশক আিও গুরুতি কশিশে, 
একক মুরিলো েশত্জ রিজতবিজ্বিতলো কিশত 
জরিশসি অক্ষমতলোই এি জিজডজপ পতশনি 
জদশক পজিচলোজলত কশিশে, সলোশে সলোশে 
জিজডজপ অনুপলোশত ঋশণি পজিমলোণ ব্জদ্ধ 
কশিশে। 
যলোশহলোক, ২০১০ সলোশলি শুরুি জদশক ফ্লোন্স 
ও িলোম্জলোন ব্লোংকগুশললোি ঋণ পজিশেলোশধি 
আেলোয়-যলোশদি কলোশে অজধকলোংে জরিস ঋণ-
পত্গুশললো জেল-এবং জরিসশক  গদউজলয়লোত্ব 
গেশক বলোঁচলোশনলোি িন্য ইউশিলোজপয় ইউজন-
য়ন, ইউশিলোজপয় গক্রিীয় ব্লোংক এবং আই-
এমএফ গেশক জরিসশক অে্জ সলোহলোয্ গদয়লোি 
অনুমজত গদয়লো হয়। কলোিণ জরিশসি অে্জনন-
জতক সমস্লো ইউশিলোজপয় ইউজনয়শনি রিধলো-
নতম সমস্লো জেল। 
জকন্তু ঋণ গনয়লোি পূশব্জ জরিস রিেশম জমতব্জয় 
হওয়লোি লশক্ষ কশঠলোি ব্বস্থলো রিহণ কিশত 
পলোিত। ২০১০ এবং ২০১৬ সলোশলি মশধ্ 

অে্জননজতক সহশযলোজগতলোি জতনজট 
স্লোিকচুজতি বলোতেবলোয়ন কিলো হশয়শে। একজট 
মলোঝলোজি গময়লোদী কম্জসূজচ এবং আট প্লোশক-
গিি জবশেষ ব্বস্থলো-যলোি মশধ্ িশয়শে 
(অন্যলোন্য পদশক্ষশপি মশধ্), সিকলোজি 
কম্জচলোিীশদি গবতন হ্লোস কিলো, বয়স্কশদি 
�লোতলো কমলোশনলো, নূ্নতম মিুজিি পজিমলোণ 
কমলোশনলো (অজধকলোংে জরিস কম্জীশদি ৭৫১ 
ইউশিলো গেশক ৫৮৬ ইউশিলো, এবং যলোশদি 
বয়স ২৫ বেশিি জনশচ তলোশদি ৪৯০ 
ইউশিলো), ১৯% গেশক ২৪% গেশক কি 
ব্জদ্ধ, আবলোসন ব্বসলোি ব্লোপক কি 
আশিলোপ, নমনীয় কম্জসংস্থলোন, সিকলোজি 
চলোকিীি ব্লোপক হ্লোস, রিমহ্সমলোন (পশ্চলোদ-
পদ) কি ব্জদ্ধ, এবং আশিলো অশনক জকেু। 
এই নীজতগুশললো কতটুকু কলোয্জকি জেল? 
শুরুি জদশক, জনিঙ্কুে এবং আশপজক্ষক উ�-
য়শক্ষশত্ই সিকলোজি ঋণ "মূলত গয কলোিশণ 
এ সমতে ব্বস্থলো রিহণ কিলো হশয়জেল" গবশি 
জগশয়জেল। ২০০৯ সলোশল ৩০০ জবজলয়ন 
ইউশিলো গেশক জরিশসি ঋশণি পজিমলোণ 
২০১৫ সলোশল ৩১৪.১৪ জবজলয়শন দলোঁিলোয়; 

জরিক অে্জননজতক সংকট  
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রিক্্তপশক্ষ েতকিলো জিজডজপ অনুসলোশি 
িলোতীয় ঋণ ১২৬.৭% গেশক ১৭৯% এ 
আকলোেচুম্বী আকলোি ধলোিণ কশি। কলোিণ এই 
সময় জরিস অে্জনীজত সংকুজচত হশয় পশি। 
এজদশক, গবকলোিত্ব ২০০৯ সলোশল ৯% গেশক 
২০১৬ সলোশলি গম মলোশস ২৩.৫% এ উন্নীত 
হয়, গযখলোশন জিজডজপ ২০০৯ সলোশল ২৩৭.৪ 
জবজলয়ন ইউশিলো গেশক ২০১৫ সলোশল ১৭৯ 
জবজলয়শন গনশম আশস। 
এই পজিসংখ্লোন গ্হীত সব ব্বস্থলোি ব্ে্জ-
তলোই রিকলোে কশি। জকন্তু একটু তীক্ষ্ণ দ্জষ্ট 
জদশল গদখলো যলোয় গয, এই নীজত একদল 
জবিয়ী এবং জবজিশতি গয আজব�্জলোব িশটশে 
তলো রিকলোে কশি। জবজিত দশল িশয়শে জনচু 
গশ্রজণ (জদনমিুি এবং গেলোট ও মলোঝলোজি ক্জষ 
উৎপলোদক)। এটলোও উশলেখ কিলো রিশয়লোিন 
গয, বত্জমলোশন শুধু ১৫% গবকলোি গবকলোিশত্বি 
সুজবধলো রিহণ কশি, সকিশটি আশগ গযখলোশন 
৪০% জরিস গবকলোি এই সুজবধলো দলোজব কিশত 
পলোিত। গমৌজলক চলোজহদলো পূিণ কিশত 
পলোশিনলো এশদি সংখ্লো েতকিলো ১১% 
গেশক ২০% হশয়শে; বত্জমলোশন, এক 
জমজলয়ন জরিস বলোস কশি যলোশদি গকউ গকলোন 
কলোি কশি নলো অেবলো যলোিলো চলোকজি কশি 
তলোিলো বেশি জতন মলোশসি কম সময় কলোি 
কশি। ৫০% �লোতলোধলোিী রিজতমলোশস ৫০০ 
ইউশিলোি কম �লোতলো পলোয়। ২০০৯ গেশক 
২০১৫ সলোশল িলোতীয় দলোজিশরি্ি হলোি 
২৭.৬% গেশক ৩৫.৭% গবশিশে।
এমনজক যলোিলো চলোকজি কিশে তলোিলোও তলোশদি 
আয় হলোজিশয়শে। জিজডজপশত মিুজিি অংে 
হশছে ৬৪ গেশক ৫৪ েতলোংে, এবং সশব্জলোপ-
জি শ্রজমশকিলো তলোশদি রিয়ক্ষমতলোি এক 
ত্তীয়লোংে সক্ষমতলো হলোজিশয় গফশলশে। রি-
য়ক্ষমতলোি গি হ্লোস গপশয় বত্জমলোশন ৬৫% 
হশয়শে। যলো ইইউ ১৫ গত জেল ৮৪%। 
২০০৮ হশত ২০১৫ এি মধ্বত্জী সমশয় 
৪২৭,০০০ িন জরিস নলোগজিক গদেত্লোগ 
কশিশে, তলোশদি অজধকলোংে জববেজবদ্লোলয় 
হশত জডজরিরিলোপ্ত। ২০০৮ সলোশল জরিশস 
৮৪৯,২৮৯ জট ব্বসলো রিজতষ্লোন চলোলু জেল 
যলো কশম ২০১৪ গত ৬৯২,২৮৬ গত 
দলোঁজিশয়শে। সমলোশি এমন�লোশব অসমতলো 
ব্জদ্ধ পলোশছে: গয ২০ েতলোংে ধনীশললোকশদি 
এবং ২০ েতলোংে গজিবশললোকশদি আশয়ি 
অনুপলোত ৫.৬/১ গেশক ৬.৬/১-গত উন্নীত 
হশয়শে।
িীবনযলোত্লোি মলোন কশমশে যলো, জরিশসি িন-
সংখ্লোতশতি স্ষ্ট গবলোঝলো যলোয়। স্লোস্থ্ খলোশত 
খিশচি ২৫% কশম গগশে। সলোম্প্রজতক 
২০১১ গেশক ২০১৪ সলোশলি মধ্বত্জী গয 

পজিসংখ্লোন জবদ্মলোন তলোশত গদখলো যলোয় 
ম্তু্ি তুলনলোয় িন্মরিহন কম। জেশু ম্তু্ি 
হলোি ৫১ েতলোংশে উন্নীত হশয়শে। 
জকন্তু ললো�বলোন কলোিলো? ললো�বলোনশদি অন্য-
তম হশছে জবশদজে ব্লোংকসমূহ, যলোিলো এই 
সংকশটও জরিশসি ঋশণি একটলো বি অংে 
ধশি গিশখশে। িুন ২০১০, জবশদেী 
ব্লোংশকি জনকট সিকলোজি এবং গবসিকলোজি 
ঋশণি পজিমলোণ এশস দলোঁজিশয়শে ২৫২.১ 
জবজলয়ন ডললোি, যলোি গমলোট পজিমলোশণি 
৭৫.১ েতলোংে; ফ্লোন্স (৮৩.১ জবজলয়ন 
ডললোি), িলোম্জলোন (৬৫.৪ জবজলয়ন ডললোি) 
এবং যুতিিলোশষ্টি (৩৬.২ জবজলয়ন ডললোি) 
ব্লোংশকি জনকট। জডশসম্বি ২০১০ সলোল 
নলোগলোদ, গমলোট ঋশণি পজিমলোণ যলো জবশদজে 
ব্লোংশকি জনকট িশয়শে তলোি ৪২ েতলোংে 
কশমশে, জনম্নগলোমী হশয় যলোি পজিমলোণ 
দলোঁজিশয়শে ১৪৫.৭ জবজলয়ন ডললোি (যলোি 
মশধ্ ৫৬.৭ জবজলয়ন ফ্লোশন্সি ব্লোংশকি 
জনকট, ৩৪ জবজলয়ন িলোম্জলোন ব্লোংশকি জনকট 
এবং ৭.৩ জবজলয়ন আশমজিকলোন ব্লোংশকি 
জনকট)। রিেম স্লোিকজলজপি অধীশন, 
জরিশসি ঋণপশত্ি একটলো বি অংে জবজরি 
কশি জদশত ব্লোংকগুশললো সময় গপশয়শে-
এটলো একজট পদ্ধজত যলো জডশসম্বি ২০১১ গত 
স্ষ্ট হশয় যলোয়, গযই সমশয় জবশদজে ব্লোংক 
জরিশসি ঋণ গেশক তলোশদি রিকলোজেত অংে 
হ্লোস কশিশে আি এি পজিমলোণ হশছে ৩৫ 
জবজলয়ন ডললোি। ২০১২ সলোশলি জনব্জলোচন-
কলোলীন সমশয়ি মশধ্ জবশদজে ব্লোংকসমূ-
গহি জনকট জরিশসি ঋশণি গবলোঝলো �লোিমুতি 
কিলো হশয়শে।
জরিশসি জ�তশি ললো�বলোন জহশসব কিশল: 
২০১০ সলোশল গদশেি সবশচশয় ললো�বলোন 
বলোজণজি্ক রিজতষ্লোনগুশললো ২.২ জবজলয়ন 
ইউশিলো অি্জন কশিশে; ২০১৪ সলোশল এটলো 
ব্জদ্ধ গপশয় ১০.২ জবজলয়ন ইউশিলোশত 
দলোঁজিশয়শে। ৩০০ জট গকলোম্লোজন (অে্জ েলোখলো 
ব্লোতীত) তলোশদি সব্জলোজধক জবজরি বলোবদ 
২০০৯ গেশক ২০১৪ সলোশলি মশধ্ 
৫৩.৬% গেশক ব্জদ্ধ গপশয় ৫৯.৮% 
দলোঁজিশয়শে এবং তলোশদি সম্দ ৪২.২% 
হশত ৪৪% উন্নীত হশয়শে।
সব্জশেষ জকন্তু সবশচশয় গুরুত্বপূণ্জ হল: 
অজতজিতি ৩০ জমজলয়ন ইউশিলোি মলোধ্শম 
২০১১ সলোশল ৪৪৫ িন জরিশসি নলোগজিক 
�লোগ্বলোন হশয়শে, যলো সব্জশমলোট ৫০ জবজলয়শন 
দলোঁজিশয়শে এবং এটলো জিজডজপি ২৪ 
েতলোংে। ২০১৪ সলোল নলোগলোদ, এই সুজবধলো-
রিলোপ্ত গ্রুপজট হলোলকলো�লোশব ব্জদ্ধ ললো� 
কশিশে। ৫৬৫ িন নলোগজিক ব্জতিগত 

সম্জদ্ধ অি্জন কশিশে যলোি গমলোট পজিমলোণ 
হশছে ৭০ জবজলয়ন ইউশিলো যলো এ বেশিি 
জিজডজপি ৩৯.৫ েতলোংে। ২০১৪ সলোশল 
এই সম্ভলোন্তশশ্রজণ ১১ িন জরিস জবজলজনয়লোি-
গক তলোশদি দল �ুতি কশিশে, যলোশদি গমলোট 
সম্দ ১৮ জবজলয়ন ইউশিলো, গয সম্শদি 
পজিমলোণ ২০১৩ সলোশল জেল ১৬ জবজলয়ন 
ইউশিলো।
এই উন্নয়নসমূহ রিজতফজলত হশয়শে গদশেি 
সলোমলোজিক তেি জবন্যলোশসি কলোঠলোশমলোশত। সলো-
ম্প্রজতক পজিচলোজলত এক িজিপ অনুসলোশি, 
বত্জমলোশন জরিস বুিু্জয়লোিলো জিজডজপশত ২.৮ 
েতলোংে অবদলোন িলোশখ (যলো ২০০৯ সলোশল 
জেল ৩.২ েতলোংে); রিলোমীণ ধনী ০.৬ 
েতলোংে (যলো পূশব্জ জেল ০.৭ েতলোংে); গতলো-
নুগজতক গপজট বুিু্জয়লো ৭.০ েতলোংে ( যলো 
পূশব্জ জেল ৭.৩ েতলোংে); নতুন গপজট বুিু্জয়লো 
গশ্রজণ ২১.৯ েতলোংে (যলো পূশব্জ জেল ২৯.৫ 
েতলোংে); মধ্জবতি রিলোমীণ গশ্রজণ ১.২ 
েতলোংে (যলো পূশব্জ জেল ১.৯ েতলোংে); 
রিলোমীণ দজিরি গশ্রজণ ৭.৩ েতলোংে (যলো পূশব্জ 
জেল ৭.৪ েতলোংে); এবং শ্রজমক গশ্রজণ 
৫৯.২ েতলোংে (যলো পূশব্জ জেল ৪৯.১ 
েতলোংে)।
এই নীজতি কলোিণ যলোই গহলোক নলো গকন, এি 
ফললোফল একটলো স্ষ্ট সলোমলোজিক জচত্ তুশল 
ধশিশে। জবপুল পজিমলোণ জবশদজে ব্লোংক, 
জববে আজে্জক সংস্থলো এবং তলোশদি জনি 
গদশেি ত্বিলোবধলোশন তলোিলো তলোশদি জনিস্ 
স্লোে্জ সংিক্ষণ কশিশে। ক্ষজতসমূহ জকেু 
খলোশতি অে্জননজতক তিলীকিশণি সলোশে 
যুতি েলোকলো সশ্বিও গদশেি আজে্জক অজ�িলোত 
গশ্রজণ স্থলোনীয় শ্রজমক গশ্রজণশক গেলোষশণি 
মলোধ্শম এবং গেলোট ও মলোঝলোিী ব্বসলোয়ী-
গদি সলোশে চুজতিি মলোধ্শম তলোশদি সম্দ 
ব্জদ্ধ কিশত সক্ষম হশয়শে এবং তলোশদি 
মুনলোফলো ব্জদ্ধ কশিশে । 

সিলোসজি গযলোগলোশযলোশগি িন্য: 
Spyros Sakellaropoulos 
<sakellaropouloss@gmail.com>

জরিশসি অে্জননজতক স্থজবিতলো 
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>  জরিক গবইল আউট  

স্টলোশতলোস িশি্জলোললোস, এজগশয়ন জববেজবদ্লোলয়, জরিস 

সম্প্রজত আন্তিলোজতক জেক্ষলোজবষয়ক সংগঠনগুজল "িলোষ্ট্রীয়- 
সলোংগঠজনক অপিলোধরিবণতলো (State-corporate 
crime)"-গক সংজ্লোজয়ত কিশত উশদ্লোগী হশয়শে। এজট 
রিমলোণ কশি গয, অনবধ বলো সলোমলোজিক অপকম্জ জহসলোশব 

জচজনিত অপিলোধসমূহ মূলত রিেলোসশনি িলোিননজতক রিজতষ্লোশনি 
অংেরিহণ ও রিশব্ি উৎপলোদন ও বণ্টশনি মধ্কলোি ববষশম্ি 
ফললোফল। 
িলোিননজতক ও গশবষণলোি দ্জষ্টশকলোণ গেশক, এই েব্দজটি উৎক্ষ্ট 
পজি�লোষলো জহসলোশব বহুল ব্বহৃত েব্দজট হল, "দুন্জীজত"; তশব এশক্ষ-
গত্ দুইজট গমৌজলক পলোে্জক্ আশে। রিেমত, "দুন্জীজত" েব্দজটশক 
"অপিলোধ" জহসলোশব সংজ্লোজয়ত কিশত চলোইশল তলো সব্জিনস্ীক্ত 
অপিলোধ গযমন, মলোনব হত্লো, হত্লোি রিশচষ্টলো, চুজি বলো ডলোকলোজতি 
েলোিলোও সলোমলোজিক আচিণ বজহ�ূ্জত কলোি গযমন িলোনমলোশলি ক্ষজত, 
মলোনজসক ও েলোিীজিক জনয্জলোতন জকংবলো সম্জতিি ক্ষয়ক্ষজতশকও 
"অপিলোধ" জহসলোশব মূল্লোয়ন কশি; এই ধিশনি সলোমলোজিক আচিণ 
গক "সলোমলোজিক ব্লোজধ" জহশসশব জচজনিত কিলোি মধ্ জদশয় সলোমলোজিক 
মুল্শবলোধশকই রিজতজষ্ত কিলোি গচষ্টলো কিলো হয়। জবিতীয়ত, এ ধিশনি 
সলোমলোজিক আচিণ (সলোমলোজিক�লোশব যলো অপিলোধ জহসলোশব গণ্) জেকি 
গেশকই িলোিননজতক ও অে্জননজতক কম্জকলোশণ্ডি সলোশে ওতশরিলোত�লো-
গব িজিত। িলোষ্ট্র ও পুঁজিবলোদী সমলোশিি পলোিষ্লোজিক জন�্জিতলোও হশত 
পলোশি, গসটলো িলোষ্ট্রলোয়তি সম্দশক ব্জতিগত মলোজলকলোনলোয় রূপলোন্তি 
জকংবলো িলোষ্ট্রলোয়তি গসবলোশক জবশেষ নীজতমলোললোি অন্ত�ু্জজতিকিণ- সবজক-
েুই পুঁজিবলোদী সমলোশিি অংেজবশেষ। 
উপিন্তু, এ ধিশনি িলোষ্ট্রলোয়তি-সলোংগঠজনক অপিলোধসমূহ আিও  
কতগুশললো জবষয়শক অন্ত�ু্জতি কশি। ফশল, "ববজবেক অপিলোধ" কেলোজট 
বললোি সময় এজট একজট জ�ন্ন মলোত্লোশক জনশদ্জে কশি। যখন আজধিলো-

জতক (supranational) রিজতষ্লোনসমূহ গযমন, আন্তি্জলোজতক অে্জ 
তহজবল (আইএমএফ) ও জববেব্লোংশকি মত রিজতষ্লোনগুশললো সলোধলোিণ 
মলোনুষশক গবকলোয়দলোয় গফশলশে। বহুিলোজতক রিজতষ্লোনসমূহ ও েজতি-
েলোলী িলোষ্ট্রগুশললোি আশিলোজপত নীজত (Tóp down policy) জকংবলো 
অে্জননজতক কম্জসূজচগুশললোও তলোশদি স্লোশে্জি সলোশে সলোমঞ্জস্ গিশখ 
রিণয়ন কশি, ফশল সলোধলোিণ মলোনুষ জবশেষত উন্নয়নেীল গদশেি 
মলোনুশষি িীবশন এি রি�লোব হয় সুদূিরিসলোিী। গযমন, যখন "ঋণ 
পজিশেলোশধি" (Debt-Repayment) মত কম্জসূজচগুশললো িলোিনন-
জতক অজস্থিতলোি িন্ম গদয় তখন সিকলোশিি অজ��লোবকত্ব জকংবলো 
সিকলোশিি রিজত আনুগত্শবলোধ সুসংগজঠত অপিলোধ, দুন্জীজত, বস্িত-
ন্ত্র, িলোষ্ট্রীয় জনপীিন , জনয্জলোতন এমনজক গনহত্লোি গপেশন অনুিট-
গকি মত কলোি কশি। 
জরিশস, গযখলোশন রিেলোসজনক কম্জকলোশণ্ডি কলোয্জকলোজিতলো জন�্জি কশি 
সিকলোিী ও বহুিলোজতক রিজতষ্লোনসমূশহি (আন্তি্জলোজতক মহলোিনশদি) 
গযৌে সম্মজতি উপি, গসখলোশন মলোনবলোজধকলোি লঙ্ন ও সলোমলোজিক 
অবক্ষয় সলোধলোিণ িটনলো। "Bailout Program"-এি আওতলোয় 
গযসব পদশক্ষপ গ্হীত হশয়শে তলো িীবনযলোত্লোশক সিলোসজি রি�লোজবত 
কশি, ফললোফলস্রূপ মলোনবলোজধকলোি লজঙ্ত হশত েলোশক যলোশক কী নলো 
আঞ্চজলক, িলোতীয় ও আন্তি্জলোজতক জবজধ গমলোতলোশবক জরিশসি উজচত 
জেল মূল্লোয়ন, সংিক্ষণ এবং  অনুসিণ কিলো। জকন্তু তলো নলো হশয় এই 
ব্লোপক অজ�শযলোিন জরিশসি উপি এমন�লোশব আশিলোজপত হশয়শে 
গয, সলোধলোিণ মলোনুশষি িীবনযলোত্লোি মলোন ব্লোপক�লোশব ক্ষজতরিতে হশছে 
এবং তলো সলোমলোজিক ন্যলোয়নীজত, সলোমলোজিক সংযুজতি, গণতন্ত্র ও মলোন-
বলোজধকলোশিি সলোশে সলোংিজষ্জক হশয় উশঠশে। কী ধিশনি মলোনবলোজধকলোি 
লজঙ্ত হশছে! এই রিশশ্নি উতিি খুঁিশত গগশল কতগুশললো উদলোহিণ 
গিশন গনওয়লো রিশয়লোিন। 

গবইল আউশটি সুফলশ�লোগী কলোিলো? 

িলোষ্ট্রীয়-সলোংগঠজনক অপিলোধ 
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কলোি কিলোি অজধকলোি. জরিশসি শ্রমবলোিলোশিি নতুন নীজত অনুসলোশি 
পুনগ্জঠশনি ফশল কলোশিি সুশযলোগ অশনকলোংশে কশম গগশে, যলো রিলোজত-
ষ্লোজনক কলোঠলোশমলোি গুরুতি �লোগেশনি গপেশন উশলেখশযলোগ্ কলোিণ।  
দীি্জশময়লোদী স্থলোয়ী গযৌে কলোিবলোিী চুজতিগুশললোি জবনলোেকিণ ও শ্রম 
মধ্স্থতলোকলোিী চুজতিসমূহ গযগুশললো পূশব্জ শ্রজমকশদি কম্জসংস্থলোন চুজতি 
জহশসশব কলোি কিত, গসগুশললো পুনুরুজত্ত হশয় শ্রম ময্জলোদলোি গমৌজলক 
জনধ্জলোিক জহশসশব জবশবজচত হশত শুরু কশি। রিমলোগত মিুজি কত্জন 
ও উৎস কশিি ব্জদ্ধ, কলোশি অজনয়ম ও শ্রজমক েলোঁটলোই (Lay-off) ও 
জনম্নলোজ�মুখী শ্রমমলোন ব্লোপকহলোশি কলোশিি অজনশ্চয়তলো বতজি কশি 
এবং গসইসলোশে মজহললো ও জেশু শ্রজমকশদি উপজস্থজত লক্ষণীয় হলোশি 
গবশি যলোয়। গকননলো তলোশদি শ্রম স্ল্ মিুজিশত পলোওয়লো যলোয়। বত্জ-
মলোশন জরিশস নূন্যতম মিুজিি হলোি এমন�লোশব কশমশে গয, তলো িলোষ্ট্র-
জটি দজিরি্তলোি সীমলোশিখলোশকও অজতরিম কশি গগশে।   

িনস্লোশস্থ্ি অজধকলোি. ২০১০ সলোশল রিকলোজেত "অে্জননজতক সমবেয় 
কম্জসূজচি (Economic Adjustment Program)" আওতলোয় 
িনস্লোস্থ্ খলোশত জিজডজপ-এি ৬% ব্য় গদখলোশনলো হয়। ২০১২ সলোশল 
এই কম্জসূজচি আওতলোয় হলোসপলোতলোলগুশললোি পজিচলোলনলো ব্য় কজমশয় 
৮%-এ নলোমলোশনলোি পিলোমে্জ গদওয়লো হয়। হলোসপলোতলোল ও ফলোশম্জজসগু-
গললো  ব্লোপক িলোটজতি সম্মুখীন হয় যখন ২০১০ সলোশে বিলোদ্ক্ত 
৪.৩৭ জবজলয়ন পলোউনডশক কজমশয় ২০১৪ সলোশল তলো মলোত্ ২ জবজলয়ন 
পলোউশনড রূপলোন্তজিত কিলো হয়। 
জেক্ষলোি অজধকলোি. নতুন নীজতমলোললো অনুযলোয়ী জেক্ষক জনশয়লোশগ অজন-
য়জমতকিণ, জেক্ষক েলোটলোই, জেক্ষক বদলীকিণ (শ্রম বদজল 
নীজতমলোললো অনুসলোশি), জেক্ষকশদি গবতন কমলোশনলো, জবদ্লোলয়গুশললো 
বন্কিণ বলো সংযুজতিকিণ নীজত, রিশত্ক লেলোশস জেক্ষলোে্জী সংখ্লো 
গশ্রজণ কশক্ষি ধলোিণক্ষমতলোি তুলনলোয় ব্জদ্ধ এবং জেক্ষকশদি  সলোপ্তলো-
জহক কম্জিনটলো ব্জদ্ধ ইত্লোজদ জবষয় রিবজত্জত হয়। অন্যজদশক বলোশিট 
সংশকলোচশনি ফশল অশনক জবদ্লোলয় পূব্জরিস্তুজত েলোিলোই  কলোয্জরিম  
বন্ কিশত বলোধ্ হশয়শে। 
সলোমলোজিক জনিলোপতিলোি অজধকলোি. নীজতমলোললো অনুযলোয়ী সলোমলোজিক জন-
িলোপতিলো খলোশত বজধ্জত খিচ কমলোশনলোি িন্য বয়স্ক�লোতলো, গবকলোি�লোতলো, 
এবং পলোজিবলোজিক �লোতলোি মত সলোমলোজিক গসবলোসমূশহি উপি বিলোদ্-
ক্ত বলোশিট সংশকলোচন কিলো হয়। ২০১০ সলোশল গশি রিলোয় ৪০% 
�লোতলো সংকুজচত হশয়শে যলোি ফশল ৪৫% ব্জতিশ�লোগী ব্জতি দলোজিরি-
সীমলোি জনশচ বসবলোস কিশে। 
আবলোসশনি অজধকলোি. ২০১২ সলোশল জরিশস সলোমলোজিক আবলোসন রিক-
ল্ বন্ কশি জদশয় ১,২০,০০০ পজিবলোিশক বলোজি�লোিলো বলোবদ �তু্জজক 
এবং বয়স্কশদি িন্য আবলোসন সুজবধলোি রিলোজধকলোি গদওয়লো হয়। নতুন 
নীজতমলোললো অনুযলোয়ী িলোষ্ট্র জবচলোিজব�লোগীয় গকলোন পূব্জ জনশদ্জে েলোিলোই 
বলোস্তু উশছেশদি এই কম্জসূজচশক সমে্জন কশি। ফশল, ২০১৪ সলোশলি 
মশধ্ই জরিশস ৫,০০,০০০-এি অজধক মলোনুষ গ্হহীন হয় নতুবলো 
গ্হহীন হওয়লোি ঝুঁজকশত েলোশক। 
ব্জতি-স্লোতন্ত্রবলোশদি অজধকলোি গ্হহীন. "ফলোটি-ট্রলোক"-এি মত কম্জ-
সূজচি আওতলোয় িলোষ্ট্রীয় সম্জতিি একশচজটয়লো�লোশব ব্জতিমলোজলকলোনলো-
ধীকিণ (wholesale privatization of state property), 
িলোশষ্ট্রি সলোংজবধলোজনক ক্ষমতলো ও জবধলোনসমূহশক লঙ্ন কশি; ফশল 
িলোষ্ট্রীয় সলোব্জশ�ৌমত্ব, িনসলোধলোিশণি সম্জতিি অজধকলোি এবং 
সলোমলোজিক অনুেলোসন ও পজিশবে হুমজকি মুশখ পশি। 
ন্যলোয়জবচলোশিি অজধকলোি. জরিশসি জবচলোিজব�লোগীয় কলোয্জরিমও 
ঋণদলোতলো গগলোষ্ীি নীজতমলোললোি আওতলোয় সংশেলোজধত হশছে।  
জবশেষত, জবচলোিজব�লোগীয় খিশচি রিমবধ্জমলোন ব্জদ্ধ। সলোধলোিণ 
মলোনুশষি পশক্ষ আদলোলশত আশ্রয়রিহণ িীজতমত দুঃসলোধ্ হশয় 
উশঠশে- জবশেষ কশি, একজদশক গযমন তলোশদি গবতন কত্জন কিলো 
হশছে; অন্যজদশক মলোমললোি খিচ গবশিশে। 
মতলোমত রিকলোশেি অজধকলোি. ২০১০ সলোল গেশক আইন ও রিেলোস-
জনক নীজতমলোললোি আওতলোয় জরিশসি িনগণ মতরিকলোে ও সমলোশব-
গেি স্লোধীনতলো গেশক বজঞ্চত। স্লোধীন মতলোমত রিকলোশেি অজধকলোি 
বলোতেশবই রিশ্নজবদ্ধ এবং সমলোশবশেি অজধকলোি লজঙ্ত হশছে।  রিেলো-

সন তলোশদি নীজতমলোললোজবশিলোধী গযশকলোন ববধ আশ্লোলনশক দজমশয় 
গিশখশে। িনসমলোশবে বন্ গিলোষণলো, েলোজন্তপূণ্জ সমলোশবশে িনসলোধলো-
িশণি উপি জনজপিন, পূব্জ-গরিফতলোি কম্জসূজচ, সংখ্লোলিুশদি উপি 
অত্লোচলোি এবং সশব্জলোপজি গগলোশল্ন ডলোউন পলোজট্জ রিেলোসশনি সহশযলো-
জগতলোয় গযশকলোন আশ্লোলন রুখশত সতক্জ পলোহলোিলো জদশয় িলোশষ্ট্রি িন-
সলোধলোিণশক দজমশয় িলোখশত জবশেষ �ূজমকলো পলোলন কিশে।  
বত্জমলোশন জরিশস রিলোয় ২৩.১% মলোনুষ দলোজিরিসীমলোি নীশচ বসবলোস 
কিশে। ২০০৯ গেশক ২০১২ সলোশলি মশধ্ এই দলোজিরিসীমলো অন্তত 
জবিগুণ হলোশি গবশিশে এবং দুই-ত্তীয়লোংে িনগণ এই কশঠলোি নীজত-
মলোললোি কলোিশণ জনঃস্ হশত চলশে। ২০০৯ সলোল গেশক মলোিলোত্নক 
বস্তুগত ক্ষয়ক্ষজত হশয়শে যলো ১১% গেশক ২০১৪ গত গবশি ২১.৫%-
এ এশস দলোজিশয়শে। ২০১৩ সলোশলি সমীক্ষলো পয্জলোশললোচনলো কিশল 
গদখলো যলোয় ৩৪% জেশু দলোজিরিসীমলো ও সলোমলোজিক বঞ্চনলোি সম্মুখীন 
হশয়শে। সলোমলোজিক ববষম্ ও অে্জননজতক অসমতলো এমন হলোশি ব্জদ্ধ 
গপশয়শে গয, সমরি দলোজিরি িনশগলোষ্ীি ১০%, তলোশদি উপলোজি্জত 
আশয়ি ৫৬.৫% হলোিলোশত পলোশি বশল আেকিলো কিলো যলোয়।
একই সময় যখন জরিশসি িনগণ পুনঃপুন মলোনবলোজধকলোি লঙ্ন ও 
সলোমলোজিক অবক্ষশয়ি অজ�জ্তলোি সম্মুখীন হশছে তখনই আইন রি-
ণয়নকলোিী পজিষদ দুন্জীজতশক আিও সজরিয় কিলোি লশক্ষ্ সমলোশিি 
সুজবধলোশ�লোগী িনশগলোষ্ীি িন্য "জবশেষ অজধকলোি আইন (Policy 
of Privileges)" জনশয় এশললো। এিকম একটলো অজধজনয়ম বহুমুখী 
সুজবধলো জনশয় আসশত পলোশি এবং অপিলোধীশদি দলোয়মুজতি িটলোশত 
পলোশি। এমনজক গকলোন জবশেষ দল বলো গগলোষ্ীি িন্য িক্ষলোকবচ 
জহশসশবও জবশবজচত হশত পলোশি-জবশেষত জসশমন্স/ িণসজিলোমূলক 
কম্জসূজচ জকংবলো  িলোষ্ট্রীয় সম্জতিি ব্জতিমলোজলকলোনলোধীকিশণি মত 
জবশেষ গক্ষশত্ িনসমে্জশনি িন্য। অেবলো, এমন গকলোন রিেসজনক 
জবষশয় জসদ্ধলোন্ত, গযখলোশন গকলোন মলোমললো দীি্জজদন যলোবৎ জবচলোিজব�লো-
গীয় জস্থিতলো জকংবলো সীমলোবদ্ধতলোি িন্য ঝুশল আশে। পজিতলোশপি 
জবষয় হল, ঋণদলোতলো সংস্থলোগুশললোও জরিস রিেলোসনশক চলোপ জদশছে কি 
ফলোঁজক গদওয়লো িনগশণি উপি কশঠলোি হশত। অন্যজদশক "আন্ত:সী-
মলোন্ত গলনশদন (Cross Border Transaction)-এি উপি 
২৬% কি মওকুফ কিশত। 
িলোষ্ট্রীয়-সলোংগঠজনক অপিলোধ, ব্জতিগত অপিলোধ জকংবলো গগলোষ্ীগত 
জবচু্জত গেশক বি। গকননলো তলোশক আইশনি আওতলোয় আনলো কজঠন। 
এজট অনলোচলোশিি অন্তঃমূশল বলোস কশি; সমলোশিি িশ্রে িশ্রে তলোি 
ব্জপ্ত, ফশল গগলোষ্ীগত রিজতজনজধত্ব জকংবলো ব্জতি সশচতনতলোশবলোধ 
এখলোশন গগৌণ হশয় পশি। বদবজবিলোম্বনলো  এই গয, এ ধিশনি িলোষ্ট্রীয়- 
সলোংগঠজনক অশু� আঁতলোত বত্জমলোন "যুশগি �লোবধলোিলো (Spirit of 
time)" হশয় দলোজিশয়শে। 
আমিলো এখন মলোিলোত্নক হুমজকি সম্মুখীন। আমিলো জক কিশত পলোজি 
যখন "িলোষ্ট্রীয়-সলোংগঠজনক অপিলোধ" এমন একটলো িলোয়গলোয় জগশয় 
দলোজিশয়শে গয, জবংে েতলোব্দীি শুরুি জদশক ফ্লোজসবলোদী আচিশণি 
সলোশে এি জমল পলোওয়লো যলোয়। সলোমলোজিক জনয়ন্ত্রণ, আধুজনক 
রিলোজতষ্লোজনক জেক্ষলো জকংবলো ববজ্লোজনক ও গশবষণলোজ�জতিক ত্বিগুশললো 
িলোষ্ট্রযন্ত্র, অে্জননজতক অজস্থিতলো ও রিেলোসজনক নীজতমলোললোি জনকট 
অকলোয্জকি ও অবলোতেব বশল রিজতপন্ন হশছে!  
একজট নতুন ও সু্ি প্জেবী গিলোি স্প্ন আমলোশদিশকই গদখশত 
হশব। অন্যেলোয় এই িলোষ্ট্রযন্ত্র ও পুঁজিবলোদী সমলোশিি আজধপত্ আিও 
বহুজদন েলোকশব। জকন্তু আমিলো তলোশক রিহণ কিশত পলোিব নলো। এজট 
একজট চলমলোন বহুমুখী রিজরিয়লো। একিন সশচতন নলোগজিক ও 
গশবষক জহশসশব আমলোশদি উজচৎ এশক রিজতশিলোধ কিলো ও সমলোশিি 
সলোমশন-এি ক্ষজতকি জদকগুশললো তুশল ধিলো। 

সিলোসজি গযলোগলোশযলোশগি িন্য:  
Stratos Georgoulas <s.georgoulas@soc.aegean.gr>



 ১৯

GD �জল. ৬ / # ৪ / জডশসম্বি ২০১৬

> আশি্জজনটনলোশত গ�্জপলোত 
   আশ্লোলন

িুজলয়লো ম্লোকশিশনলোল্স-গপশিি, উইস্কনজসন জববেজবদ্লোলয়-ললো গরিলোস, ইউএসএ 

এক কুমলোিীি মূজত্জশত নলোিীবলোদীিলো-" গতলোমলোি জসদ্ধলোন্ত, জনিলোপদ গ�্জপলোত" সশচত-
নতলোমূলক রিচলোিণলো চলোললোয় এবং সিলোসজি গযলোগলোশযলোশগি িন্য গফলোন নম্বি গদয়।

>>

ললোজতন আশমজিকলোশত গ�্জপলোত জবতক্জ একজট �ূজমক-
গম্ি মত নলোিলো জদশয় গগশে, এবং যলোি গক্রিজবন্দু 
হশছে একজট গেলোট সলোদলো বজি। জমশসলোরিিল 
(Misoprostol) হশছে গগলোপশন গ�্জপলোত কিলোি রি-

সশগে জনশিশক সহলোয়তলো কিলোি নতুন পদ্ধজত।  জমশসলোরিিল সহি-
ল�্ হওয়লোশত এই অঞ্চশল গগলোপশন গ�্জপলোত কিলোি রিবণতলো ব্জদ্ধ 
পলোয় এবং সুদূিরিসলোিী রি�লোব জনশয় এই পজিবত্জশনি সূচনলো। গ�্জ-
পলোত জবষশয় িলোিননজতক জবতশক্জ পজিবত্জন জনশয় আশসন কশয়ক-
িন নলোিী যলোিলো একইসলোশে নলোিীবলোদী ও স্লোস্থ্  গসবলোয় গপেলোগত-
�লোশব জনশয়লোজিত। এই কলোশি জনশয়লোজিত সজরিয় কম্জীিলো জনিলোপশদ 
গ�্জপলোশতি সুশযলোগশক আিও সহিল�্ এবং রিকলোশ্য কিশত চলোন, 
যজদও এি ববধতলো জনশয় কশঠলোি জবশিলোধ িশয়শে।  
ললোজতন আশমজিকলো িুশি বহুকলোল যলোবৎ গ�্জপলোত অনবধ, প্জেবীি 
সবশচশয় গবজে ক্লোেজলক অধু্জষত অঞ্চল হশলও গসখলোশন গ�্জ-
পলোত চচ্জলোি জবষদ ব্জপ্ত িশটশে। ললোজতন আশমজিকলোশত ধনী নলোিীিলো 
জনজব্জশনে জনিলোপশদ গবসিকলোজি জলেজনশকি দক্ষ জচজকৎসশকি  
মলোধ্শম অশনক খিচ কশি এবং গগলোপন পদ্ধজতশত গ�্জপলোত 
কিলোশনলোি সুশযলোগ রিহণ কশি েলোশকন। অন্যজদশক দজিরি নলোিীিলো 
পুিশনলো ও অনুন্নত পদ্ধজত ব্বহলোি কশি িীবশনি ঝুঁজক জনশয় গ�্জ-
পলোত কশি েলোশকন।
গগলোপন গ�্জপলোশতি এই ববিত ব্বস্থলো এবং এি ববধতলোি জবষশয়  
িশট যলোওয়লো জবজ�ন্ন িলোিননজতক জবতশক্জি, গবজেি �লোগই িনসলো-
ধলোিশণি দ্জষ্টি আিলোশল জেল। তশব ১৯৯০-এি দেশকি রিেম 
�লোগ গেশক গ�্জপলোত ও এই সংরিলোন্ত িলোিননজতক চচ্জলোি গ�ৌশগলোজলক 
স্থলোনলোন্তি িশটশে। জমশসলোরিিল, আশমজিকলোন ফুড এনড রিলোগ এড-
জমজনশস্টেন (এফজডএ) বিলোিলো অনুশমলোজদত একজট ক্জত্ম  গরিলোটিলো-
্লোজডন (synthetic prostagladin) যলো আলসলোি জনিলোমশয়ি 
িন্য বতজি হশয়শে। তখন গেশক ললোজতন আশমজিকলোয় ঔষশধি 
গদলোকলোশন এজট আলসলোশিি উশদ্শশ্য জবরিয় হশত েলোশক। জমশসলোরি-
িল িিলোয়ু সশকিলোচশনি কলোিণ হশত পলোশি ফশল এজট গগলোপন গ�্জ-
পলোশতি িন্য একজট েজতিেলোলী মলোধ্ম জহশসশব কলোি কশি। গযসব 
গদশে গ�্জপলোত ববধ গসখলোশন জমশসলোরিিল অন্য একজট ঔষধ, জম-
গফজরিতেশনি (mifepristone) সলোশে জমশ্রণ কশি জচজকৎসলোি 
মলোধ্শম গ�্জপলোশতি িন্য রিেম বত্মলোজসক গ�্জলোবস্থলোয় রিশয়লোগ কিলো 
হয়। জমশসলোরিিল ব্বহলোশিি সবশচশয় গুরুত্বপূণ্জ জবষয় হল জচজক-
ৎসক েলোিলোই জনশি ব্বহলোি কশি গ�্জপলোত কিশত চলোন, তলোিপ-
গিও পূশব্জি অনুন্নত পদ্ধজতি গচশয় গসজট জনিলোপদ হশব। পূশব্জি 
অনুন্নত পদ্ধজতশত রিলোয়েই গকলোট গঝলোললোশনলোি তলোি অেবলো গসলোশয়টলোি 
গবলোনলোি কলঁোটলো ব্বহলোি হত। 
২০১২ গেশক ২০১৫-এি মশধ্ আজম আশি্জজনটনলোশত ন্তলোজ্বিক 
গশবষণলো কজি যলোি উশদ্শ্য জেল ঔষধ বতজিি নতুন রিযুজতি   
জক�লোশব গ�্জপলোত কিলো এবং এই জবষশয় িলোিননজতক জবতশক্জি 
গমলোি কতটলো িুজিশয় জদশত পলোশি তলো জবশলেষণ কিলো। আশি্জজনটনলো 
এবং পুশিলো ললোজতন আশমজিকলোশত জমশসলোরিিল তুলনলোমূলক�লোশব 

জমশসলোরিিশলি যুশগ

ললোজতন আশমজিকলোয় গ�্জপলোত িলোিনীজত  



২০

GD �জল. ৬ / # ৪ / জডশসম্বি ২০১৬

>>

সহিল�্ হওয়লোশত গ�্জপলোত আশ্লোলশন নতুন নতুন গকৌেল 
উদ্লোবশনি সুশযলোগ পলোওয়লো যলোয়। গ�্জপলোত আশ্লোলশনি বহু কম্জী-
দল আন্ত:গদেীয়  রিচলোিলোজ�যলোশন কলোি কিলোি িন্য উবিুদ্ধ হয়। 
২০০১ সলোশল ডলো: গিশবকলো গমপলোট্জস "উইশমন অন ওশয়�স 
(Women on Waves)" চলোলু কশি। গ�্জপলোত জনজষদ্ধ উপকূলীয় 
গদেগুশললোি তীিবত্জী অঞ্চশল, আন্তি্জলোজতক পশয়শনট অবস্থলোনিত 
জচজকৎসলো সিঞ্জলোম সজজিত গনৌযলোন গেশক আবলোি নলোিীশদি 
জনিলোপশদ গ�্জপলোশতি িন্য আমন্ত্রণ িলোনলোন। এই রিচলোিলোজ�যলোশনি 
পি, জতজন "উইশমন অন ওশয়�স (Women on Waves)"-এি 
অনললোইন কলোয্জরিম শুরু কশিন, গযখলোশন প্জেবীি গযশকলোন স্থলোন 
গেশক গয গকউ গ�্জপলোত জবষশয় গযশকলোন ধিশনি স্লোস্থ্শসবলো    
গপশত পলোশি। গ�্জপলোত গযসব গদশে অনবধ, গসখলোশন বসবলোসিত 
নলোিীশদি চলোজহদলোপত্গুশললো এই সংগঠন তলোশদি ইশমইশল সিলোসজি 
গপৌঁশে গদয়। তশব এসব গক্ষশত্ প্লোশকশি গকলোন জচনি িলোখলো হয় 
নলো। তলোেলোিলোও গমপলোট্জশসি সংগঠন প্জেবী িুশি নলোিীশদি  হট-
ললোইশন গ�্জপলোত জবষয়ক গসবলো জদশয় েলোশক। ফশল গযশকলোন নলোিী 
সমস্লোয় পিশল জবতেলোজিত জনশদ্জেনলোি িন্য গযলোগলোশযলোগ কিশত 
পলোশি, ও িলোনশত পলোশি গয, গ�্জপলোশতি িন্য জক�লোশব জমশসলোরিিল 
ব্বহলোি কিশত হয়। 
যখন ডলো: গমপলোট্জশসি আন্ত:গদেীয় রিশচষ্টলো আন্তি্জলোজতক গণমলোধ্-
গমি নিি কলোশি, তখন স্থলোনীয় কম্জশকৌেলগুশললো জকেুটলো কম 
গুরুত্ব পলোয়। এই কম্জশকৌেলগুশললো রিজতজনয়ত নতুন সম্ভলোবনলোি 
বিলোি উশম্মলোচন কশি। ললোজতন আশমজিকলো িুশি, তরুণ নলোিীবলোদীিলো 
গনত্ত্ব গনন ফশল দজিরি নলোিীশদি কলোশে জনিলোপদ গ�্জপলোত আিও 
সহিল�্ হয়। জকেু দল তে্ সিবিলোহ কশি, গকলোন গকলোন দল 
গ�্জপলোত সংরিলোন্ত ঔষধ পশত্ি গসবলো জদশয় েলোশক। আি স্লোস্থ্শসবলো 
কম্জীশদি অশনশক িনসলোধলোিশণি িন্য স্লোস্থ্ গসবলো ব্বস্থলোি গ�তি 
গেশক কম্জীশদি �ূজমকলোয় কলোি কশিন।  
Lesbianas y Feministas por la Descriminalizacion 
del Aborto (Lesbians and Feminists for the 
Decriminalization of Abortion, or LFDA) জবগত সলোত 
বেশি উদ্ব হশয় আশি্জজনটনলোশত সমকলোমী নলোিী এবং নলোিীবলোদী-
গদি অন্যতম সজরিয় কম্জী দশল পজিণত হয়। LFDA রিেশম 
"উইশমন অন ওশয়�স (Women on Waves)"-এি সলোহলোয্ 
জনশয় জনিলোপদ গ�্জপলোশতি গসবলো জদশত একজট হটললোইন স্থলোপন 
কশি।  পিবত্জীশত আশি্জজনটনলোি জবজ�ন্ন এললোকলোয় নলোিীশদি 
জনিলোপদ গ�্জপলোশতি রিসশগে তে্ রিদলোন কশি। উপিন্তু ২০১৩ 
সলোশল LFDA বুশয়ন্স অ্লোয়লোস্জ েহি িুশি গবে কশয়কজট গ�্জপলোত 
জবষয়ক পিলোমে্জদলোনকলোিী জচজকৎসলোশক্রি চলোলু কশি। এসব জচজক-

ৎসলোশকশ্রি সজরিয় কম্জীিলো সিলোসজি বশস উপশদে গদয়। খুব সহি 
�লোষলোয় জনিলোপশদ জক�লোশব গ�্জপলোত কিলো যলোয় তলো কলোজিগজি �লোষলোয় 
নলো বশল সহি �লোষলোয় গবলোঝলোয়। গসবলো রিলোে্জীিলো স্থলোনীয় ঔষশধি 
গদলোকলোন বলো গচলোিলো বলোিলোি গেশক জমশসলোরিিল  রিয় কশি বশল মশন 
কিলো হয়।
LFDA, অন্যলোন্য সজরিয় কম্জীদশলি মত একই গসবলো রিদলোন কশি, 
তশব তলোশদি কলোিগুশললো দুজট নীজত বিলোিলো সুিজক্ষত বশল ব্লোখ্লো কিলো 
যলোয়, একজট হশললো " অবলোধ তে্" আি অন্যজট হশললো িনস্লোস্থ্ 
জনজশ্চত কিশত "স্লোস্থ্ ঝুঁজক হ্লোস" কিলো। রিেম দলোজবজট এইিন্য গয 
LFDA গকলোন জচজকৎসলো গসবলো জকংবলো ঔষধ েলোিলোও শুধু তে্ 
গসবলোি মলোধ্শম একিন তলোি রিশয়লোিনীয় ব্বস্থলো রিহণ কশি সম-
স্লোি সমলোধলোন কিশত পলোশি। পশিি দলোজবজট "স্লোস্থ্ ঝুঁজক হ্লোস", 
েব্দজট চয়ন কিলো হশয়শে িনস্লোস্থ্ কম্জসূজচ গেশক এবং সমলোশিি 
ব্হৎ দলোয়বদ্ধতলো গেশক িনস্লোশস্থ্ি হুমজক হশত পলোশি গস ধিশনি 
পদ্ধজত গযন জনজষদ্ধ কিলো হয়, গসই জবষশয় কম্জসূজচ রিহণ কশি। 
অন্য একজট সজরিয় কম্জী দল LFDA-এি গচশয়ও গবেী কম্জসূজচ 
পলোলন কশি েলোশক। ২০১৪ সলোল গেশক, স্থলোনীয় একজট সজরিয় কম্জী 
দল "Socorristas en Red (first responders online)"  
নলোশম একজট িলোতীয় আশ্লোলন শুরু কশি। এই অনললোইন গনটও-
য়লোক্জ শুধু তে্ নয় গসই সলোশে গ�্জপলোশতি ঔষধ জমশসলোরিিলও 
তলোশদি �লোষলোয় acompanamiento (accompaniment) 
সিবিলোহ কশি। এই সজরিয় কম্জী দল গ�্জপলোশতি িন্য ঔষশধি 
সম্ূণ্জ গকলোস্জজট রিদলোন কশি (আন্তঃশদেীয় সজরিয় কম্জীশদি সলোশে 
গযলোগলোশযলোশগি মলোধ্শম এইগুশললো সংরিহ কিলো যলোয়)। একই সলোশে 
গমলোবলোইল গফলোশন পিলোমে্জ জনশয় বলোজিশতই গ�্জপলোত কিলো যলোয়। 
কলোিণ এই সজরিয় কম্জী দলগুশললো শুধু তে্ নয় গ�্জপলোশতি ঔষধও 
সিবিলোহ কশি, যজদও তলোিলো অশনকলোংশেই রিচলোিজবমুখ। বুশয়ন্স     
অ্লোয়লোশস্জি মত রিধলোন েহশি এই দলগুশললো তুলনলোমূলক�লোশব  
িনসমশক্ষ কম্জকলোণ্ড পজিচলোলনলো কিশত পলোশি। জকন্তু িক্ষণেীল 
অঞ্চলগুশললোশত কম্জী দলগুশললো আিও গবজে গসবলো রিহণকলোিীশদি 
জনি জবচলোি জবশবচনলো ও স্লোধীনতলোশক গুরুত্ব জদশয় েলোশক, গযন 
গযশকলোন আইনগত ঝলোশমললো এজিশয় চললো যলোয়।    
অবশেশষ, জকেু গপেলোিীবী স্লোস্থ্কম্জী  আশি্জজনটনলোি িনস্লোস্থ্ ব্-
বস্থলোশত বলোজহক ও আ�্ন্তজিন পজিবত্জন আনশত শুরু কশি। 
অশনক সময় এই গসবলোজটশক "রিলোক গ�্জপলোত এবং  গ�্জপলোত পি-
বত্জী পিলোমে্জ" বললো হশয় েলোশক। LFDA সজরিয় কম্জী দশলি মত 
তলোিলোও জমশসলোরিিল ব্বহলোি কশি গ�্জপলোত কিলোি িন্য জবতেলোজিত 
তে্ জদশয় েলোশক, যলোশত কশি নলোিীি কলোশেই আইনলোনুগ জবষয়জট 
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জমশসলোরিিল-গসছেলোয় গ�্জপলোশতি িন্য বহুল 
ব্বহৃত এক ধিশন ঔষধ। 

ললোজতন আশমজিকলোয় গ�্জপলোত িলোিনীজত  
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জন�্জি কশি এবং বলোসলোয় গেশকই জমশসলোরিিল ব্বহলোি কশি স্লো�লো-
জবক গ�্জপলোত কিশত পলোশি। গবেজকেু জচজকৎসলোশকশ্রি স্লোস্থ্কম্জী 
ও ডলোতিলোিগণ গপৌিস�লোজ�জতিক স্লোস্থ্ মন্ত্রণলোলয় অেবলো তলোশদি 
অনুকূল ত্বিলোবধলোয়কশদি প্ষ্শপলোষকতলোয় ্কলোি কশি। অল্ 
সংখ্ক জচজকৎসলোশক্রি রিক্তপশক্ষ গ�্জপলোত রিজরিয়লোশক এমন�লো-
গব সম্ন্ন কশি গযন "আইনগত�লোশব ববধ গ�্জপলোত" কিশত পলোশি। 
এইসব গক্ষশত্ যুজতিজট এ�লোশব গদখলোশনলো হয় গয,  অনলোকলোজঙ্কত 
গ�্জধলোিণ একজট স্লোস্থ্ ঝুঁজক। যলোশত কশি সকল গ�্জপলোত গপনলোল 
গকলোশড আইনগত�লোশব ববধতলো গদওয়লো হয় যলো নলোিীি স্লোস্থ্ সুিক্ষলো 
কিশব। ফশল স্লোস্থ্কম্জী ও ডলোতিলোিগণ সিলোসজি তলোশদি গিলোগীশদি 
গ�্জপলোশতি গসবলো জদশয় েলোশক। এসব িটনলোি বলোইশি অশনক স্লোস্থ্ 
কম্জী সলোক্ষলোৎকলোশি আমলোশক বশলশেন গয, তলোিলো রিকলোশশ্যই জমশসলো-
রিিল ব্বহলোশিি পিলোমে্জ জদশয় েলোশকন। অশনক সময় গগলোপনীয়-
তলো িক্ষলোশে্জ ব্বস্থলোপত্ গদন, যলোশত বলোইশি গেশক ঔষধ জকশন জনশত 
পলোশি। 
কতিন ডলোতিলোি এই ধিশনি কলোয্জরিশমি সলোশে িজিত তলোি গকলোন 
সজঠক জহশসব গনই। যজদও তলোিলো পশদি রিমলোনুসলোশি অবশ্যই সং-
খ্লোলিু হশব কলোিণ গবজেি �লোগ পদ দখল কশি আশে সলোমলোজিক-
�লোশব িক্ষণেীল ও রিলোতিন ক্লোেজলক গেশলশদি গনটওয়লোক্জ। তবুও 
এই কলোয্জরিশমি  দীি্জশময়লোদী রি�লোব অবশ্যম্ভলোবী-জবশেষ কশি 
যখন সজরিয় কম্জীিলো তলোশদি গসবলোরিহীতলোি কলোে গেশক িনসংখ্লো-
তলোজ্বিক এবং স্লোস্থ্ উপলোতি সংরিহ কশি।  গসগুশললো এমন�লোশব 
রিকলোে কিলো হয় গযন অনবধ গ�্জপলোত একজট িনস্লোস্থ্ জবষয় 
জহশসশব সকশলি কলোশে রিতীয়মলোন হয়। রিকলোজেত রিজতশবদনগুশললো 
অনললোইশন পলোওয়লো যলোয়। জচজকৎসক ও গপেলোিীবীগণ িলোতীয় 
পয্জলোশয় গসজমনলোশি রিবন্ উপস্থলোপন কশিন, এবং িলোজতসংশিি 
Convention on Elimination of All Forms of 
Discrimination Against Women CEDAW, েলোয়লো রিজত-
গবদশনি সলোশে সংযুতি কিলো হয়। জসইজডএও-এি মলোধ্শম গ�্জপলো-
গতি চচ্জলো বত্জমলোশন পূশব্জি গচশয় অশনক গবজে গদখলো যলোয়, যলোশক 
আজম বজল "feminist epidemiology"। 
জবশেষকশি, আশি্জজনটনলোশত গ�্জপলোত সংরিলোন্ত জচজকৎসলোি  সহিল-
�্তলো গ�্জপলোত আইন বলোতেবলোয়শন িলোশষ্ট্রি ব্ে্জতলোশকই অশনকলোংশে 
জনশদ্জে কশি।  কলোিণ  গদেজট তলোঁি গ�্জপলোত আইনগুশললোি যেলোযে 
সুিক্ষলো জদশত পলোশিজন, গসগুশললো বইশয়ি মশধ্ই িশয় জগশয়শে বলো-
তেবলোয়শন গকলোন পজিবত্জন আশসজন।  ব্লোপক�লোশব েজিশয় পিলো এই 
ব্বস্থলোশক অব্লোহত িলোখলোি জবষশয় অবশ্যই িলোিননজতক সজদছেলোি 
িলোটজত জেল। আইন রিশয়লোগকলোিী বলোজহনীি রিশচটিলো হয়ত অসহলোয় 
তরুণ নলোিীশদি িন্য জবশেষ সহলোনু�ূজত বতজি কশি, যলোশদি পুজলে 
বলোজহনীি রিজতজহংসলোি জেকলোি হশত গদখলো গযশত পলোশি। আশ্লোলন 
কম্জীশদি সমজবেত উপলোতিলোনুসলোশি  হলোিলোি হলোিলোি নলোিীশদি িীবশনি 
ঝুঁজক েলোিলোই গ�্জপলোশত সহলোয়তলো কশিশে। এিই মশধ্ আশি্জজনট-
নলোি সব্জব্হৎ নলোিীবলোদী আশ্লোলন দলোজব কিশত েলোশক গয, চলোজহদলো 
অনুযলোয়ী গ�্জপলোশতি ববধতলো জদশত হশব।

আশি্জজনটনলোি সলোম্প্রজতক িলোিননজতক পজিবত্জন, গয�লোশবই গহলোক 
নলোিীবলোদীশদি িন্য নতুন কশি অজনশ্চয়তলো বতজি কশিশে। ২০১৫ 
-এি গেশষি জদশক একজট ডলোনপন্থী িলোিননজতক দল ক্ষমতলোয় 
আশস। গরিজসশডনট Christina Fernandez de Kirchner- 
এি পজিবত্জশনি সলোশে সলোশে তলোি গক্রিীয় সিকলোশিি দলোজয়ত্ব 
গেশি যলোয়। অন্যজদশক এজট আনশ্ি জবষয় জেল, কলোিণ জনিলোপদ 
পদ্ধজতি রিসলোি কশিজেল।
সম্প্রজত, আন্তি্জলোজতক মলোনবলোজধকলোি দল আশি্জজনটনলোি একজট 
েলোজতেি জসদ্ধলোশন্তি জন্লো কশিন, গযখলোশন একিন তরুণীি জবরুশদ্ধ 
হত্লোি অজ�শযলোগ উশঠজেল। টুজকউম্লোন, গদেজটি উতিিলোঞ্চশল 
একজট িক্ষণেীল অঞ্চল,  গসখলোশন তরুণীজট গ�্জপলোত কিলোি পি 
স্থলোনীয় একজট হলোসপলোতলোশল সলোহলোশয্ি িন্য যলোয়। জমশসলোরিিল এত 
ব্লোপক�লোশব ব্বহলোি হজছেল এবং ব্বহলোশিি রিমলোণ বলো গকলোন জচনি 
েলোশক নলো বশল িক্ষণেীল ডলোতিলোিগণ সশ্হ কশিন। কলোশিলো গ�্জ-
পলোত হশল মশন কিলো হয়, তলোিলো জনশিই ঔষধ ব্বহলোি কশি গ�্জ-
পলোত কশিশে। এই িটনলোয় গবশলন ( জমজডয়লো রিজতশবদশন  ব্বহৃত 
েদ্মনলোম)-গক আট বেশিি কলোিলোদণ্ড গদয়লো হয়। গয িলোয় গমশন গনয়লো 
যলোয় নলো। কলোিণ অজ�শযলোগজটি গকলোন রিমলোণ গনই। ২০১৬ সলোশলি 
রিেম জদশক যখন গস শুনলোজনি িন্য অশপক্ষলো কিজেল, ইশতলোমশধ্ই 
গস দুই বেি গিশল কলোজটশয়শে। দীি্জ জদন পি যখন এই  িলোয় 
গিলোষণলো হয়, তখন গবশলশনি মুজতিি িন্য আশি্জজনটনলো িুশি গ�্জ-
পলোত ও নলোিীবলোদী কম্জীিলো একজত্ত হশয় জমজেল কশি আশ্লোলন 
শুরু কশি। পব্জতসম চলোশপি মুশখ গবশলনশক ২০১৬ সলোশলি 
আগটি মলোশস, টুজকউম্লোশনি রিলোশদজেক সুজরিম গকলোট্জ জনশদ্জশেি 
জ�জতিশত তলোি মুজতি গদয়লো হয়।  
রিশ্ন েলোশক গয, গ�্জপলোত সমে্জনকলোিীশদি  দমন কশি, আশিলো 
অশনক গবশলন-এি উপি আরিলোসী হশয়, আশি্জজনটনলোি ব্হৎ িলোি-
বনজতক েজতি জক গ�্জপলোত আশ্লোলন বন্ কিলোি িন্য গনত্ত্ব 
জদশব? যখন নতুন ডলোনপন্থী গনত্ত্ব জচন্তলোি কলোিণ হশয়শে, তখন 
এজট জনজশ্চত হশয় গগশে গয, আশ্লোলনকলোিীিলো আি গকলোন�লোশবই 
জপেু হটশব নলো বলো িুশি দলঁোিলোশব নলো: জবগত দুই দেশক তলোশদি 
পজিশ্রম জচিতশি ললোজতন আশমজিকলোি গ�্জপলোতশক জিশি িলোিনন-
জতক গজতশক পলোশ্ জদশয়শে, এবং আশ্লোলনকলোিীিলো আেলো কশি 
গয, তলোশদিশক রিজতশিলোধ গকলোন�লোশবই সম্ভব নয়। 

সিলোসজি গযলোগলোশযলোশগি িন্য:
Julia McReynolds-Pérez <julia.mcreynolds@gmail.com>

ললোজতন আশমজিকলোয় গ�্জপলোত িলোিনীজত  
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> গমজসিশকলোি গ�্জপলোত 
   আইশনি জবশললোপ 

গ�্জপলোত ববধকিশণ ম্লোজসিকলোন আশ্লোলন। 

>>

২০০৭ সলোশল গমজসিশকলোি গফডলোশিল 
জডজস্টক্ট (জদজস্ত্রশতলো গফশদিলোল, 
সম্প্রজত যলোি নতুন নলোমকিণ কিলো 
হশয়শে: গমজসিশকলো জসজট) গ�্জলোব-

স্থলোি রিেম বলোশিলো সপ্তলোশহি মশধ্ গ�্জপলোত-
গক ববধ গিলোষণলো কশিজেল। ১৯৯০-এি 
দেক গেশক যলোিলো নলোিীি মতলোমতশক অরিলো-
জধকলোি গদবলোি িন্য আশ্লোলন কশি 
আসজেল, গসই সুেীল সমলোি এশক এক  
জবিয় জহশসশব অজ�জহত কশিজেল। যজদও 
গমজসিশকলোি অজধকলোংে েহশিই গ�্জপলোত 
তখনও জনজষদ্ধ জেল।  
২০০৮ সলোল গেশক এ পয্জন্ত গমজসিশকলোি 
১৮জট রিশদশে "গ�্জধলোিশণি মূহুত্জ গেশকই 
িীবনশক সুিজক্ষত" কিলোি িন্য নতুন আই-
নগত ও সলোংজবধলোজনক সংস্কলোি অনুশমলোদন 
কিলো হশয়শে। সম্প্রজত ২০১৬ সলোশলি 
িুললোইশয়, এই তলোজলকলোি সব্জশেষ 
সংশযলোিন জহশসশব গ�িলোরিুি রিশদশেও 
একই আইন পলোে হশয়শে। এসকল তেলো-
কজেত সংস্কলোশিি গপেশনি কলোিণগুশললো কী 
কী এবং এসকল সংস্কলোি কী ধিশনি তলোৎ-
পয্জ বহন কশি? 
গমজসিশকলোি গ�্জপলোত সংরিলোন্ত আশললোচনলোি 
সলোশে িজিত জবতক্জ ও রিধলোন কুেীলবশদি 
বুঝশত গগশল সীমলোন্তসংরিলোন্ত িনসংখ্লোগত 
িলোিনীজত বুঝশত হশব। ১৯৭০ সলোল গেশক  
গমজসিকলোন সিকলোি পজিবলোি পজিকল্নলো 
কম্জসূজচি পলোেলোপলোজে অন্যলোন্য উশদ্লোশগি 

সুিলোনলো ললোন্জলোি, এল গকলোশলজগও গদ গমজহশকলো, গমজসিশকলো; লুজসয়লো ম্লোলগলোি, ইনজতেজতউশতলো গতকশনলোশললোজিশকলো অশতলোশনলোশমলো গদ 
গমজহশকলো, গমজসিশকলো; এগশনস গুইললোইজম, ইনজতেউশতলো দ্ গখশেখশে পুহ ল্ গদশ�শললোপমঁ, ফ্লোন্স।  

মলোধ্শম গ�্জধলোিশণি হলোি হ্লোস ও পজিবলো-
গিি আকলোি জনয়ন্ত্রণ কিলোি উশদ্শশ্য মজহ-
ললোশদিশক নলোনলোজবধ পদশক্ষশপি আওতলোয়  
আনলো হয়। যলো পলোজিবলোজিক সুস্লোস্থ্, িীবন ও  
�লোশললো েলোকলোশক অজধকতি গুরুত্ব গদয়। 
যজদও, িনসংখ্লো জনয়ন্ত্রশণ এসব কম্জসূজচি 
সলোফল্ অনস্ীকলোয্জ, জকন্তু এই কম্জসূজচি 
পশক্ষ গকলোন ব্হতিি সলোমলোজিক ও অে্জননজ-
তক সমে্জন নলো েলোকলোি দরুন িনসংখ্লোি       
বলোতেজবক অবস্থলোি গকলোন পজিবত্জন হশছে নলো।  

১৯৯০ সলোশলি িলোতীয় নীজতমলোললোশত গম-
জসিকলোন সিকলোি "রিিনন স্লোশস্থ্ি রিজত 
গুরুত্ব" গদয় এবং পিবত্জীশত ১৯৯৪ সলোশল        
িনসংখ্লো ও উন্নয়ন জবষয়ক আন্তি্জলোজতক 
সশম্মলশন এ জবষয়জটশকই মূল রিজতপলোদ্ 
জবষয় জহশসশব রিজতজষ্ত কশি। কলোয়শিলোশত 
সলোক্ষজিত এই চুজতিশত গযৌন ও রিিনন স্লো-
স্থ্ অজধকলোিশক অরিলোজধকলোি গদওয়লো 
হশয়জেল। এই চুজতিশত বললো হশয়জেল, অনু-
পযুতি অবস্থলোয় গ�্জপলোত কিলো হশল তলো 
একজট গুরুত্বপূণ্জ িনস্লোস্থ্ সমস্লো জহশসশব 
জবশবজচত হয়। চুজতিজটশত আইনগত রিজতব-
ন্কতলো দূি কিলো এবং গ�্জপলোত-জবশিলোধী 
আইন জেজেল কিলোি মলোধ্শম মজহললোশদি 
জনিলোপদ গ�্জপলোত িটলোশনলোি সুশযলোগ কশি 
গদওয়লোি িন্য সলোক্ষিকলোিী িলোষ্ট্রগুশললোশক 
আহ্লোন িলোনলোশনলো হয়। 

জবগত জবে বেি যলোবত নলোিীবলোদী ও জেক্ষলো 

জবদিলো গ�্জপলোতশক ববধতলো গদওয়লোি িন্য 
গমজসিশকলোি গফডলোশিল জডজস্টক্টশক তলোগলোদলো 
জদশয় আসজেল, যলোি মলোধ্শম আশ্লোলনজট 
গমজসিশকলো জসজটশত মধ্পন্থী ও ্ধলোিলোবলোজহক   
সংস্কলোশিি চূিলোন্ত মলোত্লোয় গপৌঁশেজেল। 
২০০৭ সলোশল জদজস্ত্রশতলো গফডলোশিশলি 
(Distrito Federal) আঞ্চজলক আইনস-
�লো গ�্জলোবস্থলোি বলোশিলো সপ্তলোশহি মশধ্ 
সংিজটত গ�্জপলোতশক ববধতলো গদওয়লোি িন্য 
গ�লোট জদশয়জেল (যজদও জকেু জবশেষ পজি-
জস্থজত জবশবচনলোয় গ�্জলোবস্থলোি পিবত্জী ট্রলোইজম-
টিলোিগুশললোশত গ�্জপলোত িটলোশনলো হশল তলো 
অনবধ জহশসশব গণ্ হয়)। গুরুত্ব সহকলোশি 
বললো যলোয়, গ�্জলোবস্থলো হশললো "মলোনুশষি রিিনন 
রিজরিয়লোি একজট অংে যলোি সূচনলো হয় 
এশনডলোশমজট্রয়লোশম ভ্রূণ সঞ্চলোিশণি মধ্ 
জদশয়", গ�্জলোবস্থলোি এমন সংজ্লোয়ন কশি,  
জদজস্ত্রশতলো গফডলোশিশলি সংস্কলোি কলোয্জরিমজট 
কখন এবং কী�লোশব িীবশনি সূত্পলোত হয়,  
গসই আশললোচনলোশক পলোে কলোজটশয় জগশয়জেল। 
২০০৭ সলোশলি আইন অনুযলোয়ী ডলোতিলোিিলো 
"জবশবকবলোন আপজতিকলোিী"ি �ূজমকলোয় 
আজব�ূ্জত হশয় গ�্জপলোত কিলোশত অস্ীক্জত 
িলোনলোশনলোি অজধকলোি িলোশখন, জকন্তু আইন 
অনুযলোয়ী স্লোস্থ্ রিজতষ্লোনগুশললোশক অবশ্যই 
এমন ডলোতিলোিশদি জনযুতি কিশত হশব যলোিলো 
কম্জচলোিীশদি রিজত আপজতি রিদে্জন কিশত 
পলোিশবন নলো। েলোসক দল জপআিআই 
(PRI) সহ উদলোিপন্থী িলোিননজতক দলগুশললো 
এই আইশনি পশক্ষ এবং ডলোনপন্থী িলোিনন-
জতক দল জপএএন (PAN)-এি জবপশক্ষ 
গ�লোট জদশয়জেল। 
িনস্লোস্থ্ গসবলোি আওতলোয় জবনলোমূশল্ ও 
ঝুঁজকমুতি গ�্জপলোত কিলোি সুশযলোগ রিদলোশনি 
ক্ষমতলোজট গমজসিশকলো জসজটি একছেত্ এখজত-
য়লোশি জেল। িনস্লোস্থ্ গসবলোশক বলোধ্ কিলোি 
মধ্ জদশয় এই আইশন সব নলোিীশদিশক 
গ�্জলোবস্থলোি ববধ সমলোজপ্ত িটলোশনলোি অজধকলোি 
জনজশ্চত কিলো হশয়জেল। জবশেষ কশি, এই 
আইশন অন্তঃস্বিলো নলোিীশদি কিণীয় সম্বশন্ 
জসদ্ধলোন্ত গনওয়লোি সুশযলোগ গদওয়লো হশয়জেল, 
গযমন নলোিীিলো গ�্জলোবস্থলো বহলোল িলোখশত 

ললোজতন আশমজিকলোয় গ�্জপলোত িলোিনীজত  
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পলোিশতন, সন্তলোনশক দতিক জদশত পলোিশতন, 
অেবলো একবলোি সম্মজতপশত্ স্লোক্ষি কশি 
গ�্জপলোত কিশত পলোিশতন। এেলোিলোও আনু-
ষলোজগেক অপজিকজল্ত গ�্জধলোিণ (আি 
এ�লোশব, পিবত্জী গ�্জপলোতগুশললো পজিহলোি 
কিলোি িন্য) গিলোধ কিলোি িন্য গ�্জজনশিলো-
ধক পদ্ধজতি ব্বস্থলো কিলোি জনশ্চয়তলো গদওয়লো 
হশয়জেল। 
এ�লোশব গমজসিশকলো জসজটি সংস্কলোি কলোয্জরিম-
গুশললো অজনিলোপদ গ�্জপলোতশক িনস্লোস্থ্, 
সলোমলোজিক ন্যলোয়জবচলোি ও ববষম্ সংজলেষ্ট 
একজট রিসগে জহশসশব রিজতজষ্ত কশিজেল। 
সশব্জলোপজি, এই আইশনি অধীশন একিন 
নলোিীি েিীি এবং রিিননগত স্লোধীনতলোি 
গরিজক্ষশত তলোি জনশিি জসদ্ধলোন্ত গনওয়লোি 
অজধকলোিশক জনজশ্চত কিলোি মলোধ্শম মলোনবলো-
জধকলোশিি সুিক্ষলো গদওয়লো হশয়জেল। গত ৯ 
বেশিি  সংস্কলোশিি ফশল ১৬০,০০০ িশনি 
গবজে নলোিী জনিলোপদ গ�্জপলোত কিলোি সুশযলোগ 
গপশয়শেন। গমজসিশকলোি অন্যলোন্য রিশদে 
গেশকও নলোিীিলো এই সুজবধলো পলোওয়লোি  িন্য 
গমজসিশকলো জসজটশত চশল আশসন। 
ক্লোেজলক যলোিকতশন্ত্রি গনত্ত্বলোধীন এবং 
ই�লোশঞ্জজলকলোল ও অন্যলোন্য জরিটিলোন জডনজম-
গনেশনি সমে্জনপুষ্ট ডলোনপন্থী গিলোট রিজত-
জরিয়লো িলোনলোশত জবলম্ব কশিজন। জবশবেি 
অশনক িলোয়গলোশতই িক্ষণেীলিলো "িীবন 
রিজতিক্ষলো" কিলোি িন্য ভ্রূশণি কজল্ত 
অজধকলোশিি কলোশে নলোিীি স্লোধীনতলো ও 
িীবন জবসি্জন গদওয়লোি পশক্ষ গিলোি গদন। 
তলোিলো অজনিলোপদ গ�্জপলোশতি ঝুঁজক জকংবলো 
নলোিীি স্লোস্থ্ ও তলোি পজিবলোশিি উপি কী 
ধিশনি গনজতবলোচক রি�লোব পিশত পলোশি তলো 
অস্ীকলোি কশি ভ্রুণশক "একিন ব্জতি" 
জহশসশব জবশবচনলো কশি েলোশকন।                   
অন্যজদশক নলোিীবলোদী দলগুশললো নলোিী অজধ-
কলোশিি রিলোধলোন্য ও সব্জিনীন স্লোস্থ্ অজধকলোি 
িক্ষলো কিলোি িন্য আশ্লোলন কশি। তলোশদি 
মশত, নলোিীি মলোত্ত্ব হশত হশব মুতি ও 
স্লোধীন। তলোিলো গীি্জলো ও িলোষ্ট্রশক প্েক িলোখলোি 
নীজতশক গমজসিশকলোি গণতশন্ত্রি মধ্মজণ 
জহশসশব স্থলোপন কিলোি পশক্ষ গিলোিলোশিলোপ 
কশি েলোশকন। 
গমজসিশকলো জসজট যখন রিেম-ট্রলোইজমটিলোি 
(first-trimester) গ�্জপলোশতি িন্য অজধ-
কতি সুশযলোগ রিদলোন কিশত শুরু কশিজেল, 
তখন গরিলোজ�দলো (গরিলো-ফ্লোজমজল), গরিলোফ্লোজম-
জলয়লো (গরিলো-ফ্লোজমজল) এবং গমজসিশকলোি ক্লো-
েজলক বলোি এশসলোজসশয়েশনি মশতলো রিজত-
ষ্লোনগুশললো গিলোি গললোয় বশলজেল, 
"গ�্জধলোিশণি মুহূত্জ গেশকই িীবশনি সূত্-
পলোত হয় এবং গসই মুহূত্জ গেশক একিন 
মলোনুষ জহশসশব তলোি অজধকলোিগুশললো রিজত-
জষ্ত হশত েলোশক"। গ�্জপলোত-জবশিলোধী সজরিয় 
কম্জীিলো অশনক ধিশনি গকৌেল অবলম্বন 
কশিজেল, যলোি মশধ্ জেল-জনয়জমত িলোতেলোয় 
জবশক্ষলো� সমলোশবে, জবজ�ন্ন েহশি জবেপ-
গদি সংরিলোশমি আহ্লোন, নলোিীশদি গ�্জপলোত 
কিশত বলোধলো গদওয়লোি িন্য সিলোসজি রিজত-
গিলোধ, তদজবি ও মলোমললো-গমলোকদ্মলো। 
একই�লোশব তলোিলো ইশতলোপূশব্জ আইজন�লোশব 

ববধতলোরিলোপ্ত সমজলগে জববলোশহি রিচণ্ড 
জবশিলোজধতলো কশিজেল, এবং পলোবজলক স্কুশল 
পজিবলোি পজিকল্নলো ও গযৌনজেক্ষলোি পলোঠ্-
রিশমি জবরুশদ্ধ লিলোই কশিজেল। তলোিলো 
অজত চতুিতলোি সলোশে "গযৌন ও রিিনন 
অজধকলোি" নলোমক পজি�লোষলোজটশক এবং 
বলজগেক গরিক্ষলোপট সংরিলোন্ত রিসগেজটশক 
অশনক সব্জিনীন িলোতীয় ও আন্তি্জলোজতক 
দজলল গেশক সফলতলোি সলোশে মুশে 
গফশলশে।     
২০০৮ সলোশল িক্ষণেীল দলগুশললো সিকলো-
গিি এসব সংস্কলোিমূলক কলোিশক রিজতশিলোধ 
কিলোি িন্য সশব্জলোচ্চ আদলোলশতি েিণলোপন্ন 
হশয়জেল। গ�্জপলোত ববধকিণ রিজরিয়লোজট 
আদলোলশত সংজবধলোনসম্মত রিমলোজণত হওয়লো 
সশ্বিও জতনজট আনুষলোজগেক তশে্ি উপি 
জ�জতি কশি চূিলোন্ত িলোয় রিদলোন কিলো হশয়জেল। 
রিেমত, আদলোলত কত্্জক একিন নলোিীি 
েিীশিি উপি তলোি অজধকলোিশক স্ীক্জত 
গদওয়লো হশয়জেল-এই অজধকলোি বিলোিলো বুঝলোশনলো 
হয় গয, িলোষ্ট্রশক অবশ্যই একিন নলোিীি 
মলোনবলোজধকলোশিি সুিক্ষলো জদশত হশব যলোশত 
তলোিলো তলোশদি েলোিীজিক ও মলোনজসক স্লোস্থ্ 
সম্বশন্ এবং িীবন সম্বশন্ জসদ্ধলোন্ত জনশত 
পলোশিন। জবিতীয়ত, আদলোলত িলোশয় উশলেখ 
কশিশে, িীবন সুিক্ষলোি অজধকলোি গকলোন 
অকলোট্ অজধকলোি নয়, এমনজক এজট 
সংজবধলোন ও আন্তি্জলোজতক চুজতি বিলোিলো রিজত-
জষ্ত অন্য গকলোন অজধকলোশিি গচশয় অজধক 
গুরুত্বপূণ্জ গকলোন অজধকলোিও (super-
right) নয়। কলোশিই অজধকলোিগুশললোি 
একজটি সলোশে যখন অন্যজটি সংিষ্জ গদখলো 
যলোয়, তখন আইনস�লোশক বলোধ্ হশয়ই জবক-
ল্গুশললোশক অজধকলোিগুশললো জনব্জলোচন কিশত 
হয়। সবশেশষ, আদলোলত জবিতীয় তে্জটি 
উপি জ�জতি কশি আঞ্চজলক আইনস�লোশক 
আঞ্চজলক দণ্ডজবজধশত পজিবত্জন আনলোি 
ক্ষমতলো রিদলোন কশিজেশলন।   
সুরিীম গকলোশট্জি িলোশয়ি রিলোক্লোশল িক্ষণেীল 
দলগুশললো রিলোশদজেক সংজবধলোন বলো দণ্ডজবজধ-
গুশললোশত সলোমলোন্য পজিবত্জন আনলোি দলোজব 
িলোনলোশনলোি িন্য রিলোশদজেক আইনস�লোগু-
গললোি বিলোিস্থ হশয়জেল। তলোিলো "গ�্জধলোিণ" বলো 
"গ�্জধলোিশণি মুহূত্জ গেশকই িীবনশক িক্ষলো" 
কিলোি দলোজব িলোজনশয়জেল এবং গ�্জপলোশতি 
েিণলোপন্ন হওয়লো নলোিীশদি দজণ্ডত কিশত 
গচশয়জেল। 
২০১৬ সলোশলি মলোঝলোমলোজঝ সমশয় কজতপয় 
বলোমপন্থীসহ ক্লোেজলক গীি্জলো ও সকল িলো-
িননজতক দশলি আইনরিশণতলোশদি সমে্জন 
গপশয় গ�্জপলোত-জবশিলোধী গিলোটগুশললো গমজসি-
গকলোি ১৮জট রিশদশে তলোশদি এই লক্ষ্বস্তু 
অি্জন কশিজেল। এসকল নতুন আইশনি 
বশদৌলশত কখশনলো কলোশেি মলোনুশষি বিলোিলো   
রিশিলোজচত হশয় "জেশু হত্লো" দলোশয়, জবে 
অেবলো জত্ে বেশিি কলোিলোদশণ্ড দজণ্ডত হশয় 
গমজসিকলোন নলোিীিলো এখন কলোিলোগলোশি 
সলোিলোশ�লোগ কিশেন। অন্যশদিশক 
মশনলোশিলোগ সংরিলোন্ত জচজকৎসলোি অধীশন 
আনলো হশয়শে, গযন জনশিি অজধকলোি চচ্জলো 
কিলো এক ধিশনি মলোনজসক ব্লোজধ। গমজসি-

গকলোশত রিচজলত আইনকলোনুশনি রিমলোগত  
ব্ে্জতলোি কলোিশণ নতুন েলোজতেগুশললো রিলোধলোন্য 
পলোশছে। তশব জকেু জকেু গক্ষশত্  এই জনয়ম-
গুশললোি ব্ত্য় িটশত পলোশি এবং ববধ ও 
জনিলোপদ গ�্জপলোত কিলোি অনুশমলোদন গদয়।  
গযমন ধষ্জণ (একমলোত্ ধষ্জশণি লক্ষণ জনণ্জয় 
কিলোি গক্ষশত্ সলোিলোশদশে গ�্জপলোত আইনগ-
ত�লোশব কলোয্জকি আশে), ভ্রূণীয় অস্লো�লোজব-
কতলো, অেবলো নলোিীি স্লোস্থ্ বলো িীবশনি সং-
কটলোপন্ন অবস্থলোয় গ�্জপলোশতি অনুশমলোদন 
িশয়শে। 
২০১৬ সলোশলি মলোঝলোমলোজঝশত এশসও দুশটলো 
জবপিীত অবস্থলোনশক িজিশয় গ�্জপলোত    
সংরিলোন্ত জবতক্জজট আবজত্জত হশছে। 
একজদশক িক্ষণেীল দলগুশললো ভ্রূশণি তেলো-
কজেত অজধকলোশিি কলোশে নলোিীশদি িীবন 
ও স্লোধীনতলোশক অধীনতে কিলোি মলোধ্শম 
"িীবন িক্ষলো" কিলোি দলোজব িলোনলোয়, গযটলোশক 
একজট আইজন গচতনলোি বজহঃরিকলোে জহশসশব 
গণ্ কিলো হয়। এসব দল অজনিলোপদ গ�্জ-
পলোশতি পজিণজত গযমন, মলোশয়ি ম্তু্ ও 
অসুখ অেবলো পজিবলোশিি উপি এি রি�লোব 
অনুধলোবন কিশত ব্ে্জ হয়। অন্যজদশক 
উদলোিপন্থী দলগুশললো নলোিীি অজধকলোশিি 
গুরুত্ব, স্লোছেশ্্ মলোত্ত্ব ললো�  ও সলোব্জি-
নীন স্লোস্থ্ অজধকলোশিি পশক্ষ রিচলোিণলো 
চলোললোয়। একই সলোশে তলোিলো গমজসিশকলোি সং-
জবধলোশনি একজট মূলনীজত জহশসশব ধম্জজনি-
গপক্ষ     িলোশষ্ট্রি ময্জলোদলো জনজশ্চত কিলোি গিলোি 
দলোজব িলোনলোয়।   
গমজসিশকলোি নলোিী অজধকলোশিি দীি্জ সংরিলোম 
এখশনলো চলশে। রিলোয় সময়ই যখন িক্ষণ-
েীল গিলোটগুশললো গ�্জপলোতশক অপিলোধ 
জহশসশব রিমলোণ কিলোি িন্য উশঠপশি ললোশগ, 
তখন নলোিীবলোদী ও নলোিীশদি জনশয় কলোি 
কিলো এনজিওগুশললো পূব্জসতক্জ হশয় সজরিয় 
হওয়লোি বদশল রিজতজরিয়লোেীল হশয় উশঠ। 
এই আবশত্জি অবশ্যই পজিবত্জন হওয়লো 
উজচত। আমলোশদি মশত, সুেীল সমলোিশক 
আশিলো গিলোিলোশললো  �ূজমকলো পলোলন কিশত 
হশব, এবং িলোতীয় পয্জলোশয় গ�্জপলোত কিলোি 
রিজরিয়লোজটি উদলোিীকিণ ও ববধকিশণি 
দলোজবও িলোনলোশত হশব। 

সিলোসজি গযলোগলোশযলোশগি িন্য: 
Susana Lerner <slerner@colmex.mx>
Lucía Melgar <lucia.melgar@gmail.com>
Agnès Guillaume <Agnes.Guillaume@ird.fr>
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>   গ�্জপলোত জনশয় সজহংসতলো: 
একজট গপরুজ�য়লোন সংরিলোম

২০১৬ সলোশলি  আগটি মলোশসি 
মলোঝলোমলোজঝ সমশয় সহস্লোজধক গপ-
রুজ�য়লোন নলোগজিক জলমলোি 
িলোিপশে " একিনও কম নয় (Ni 

Una Menos)" গ্লোগলোশন মুখজিত কশি 
গতলোশল। আশ্লোলনকলোিীশদি মশধ্ জেশলন 
সলোম্প্রজতক সমশয় জনব্জলোজচত গরিজসশডনট, 
েলোিীজিক ও গযৌন সজহংসতলোি জেকলোি, নলোিী 
এবং নলোিীবলোদী সংগঠশনি সদস্ব্্, িলো-
িননজতক দশলি সলোশে সম্্তি ব্জতিবগ্জ 
এবং মন্ত্রী ও মহলোসমলোশবে সংরিলোন্ত রিজতজন-
জধব্্। এই িনসমলোশবশে নলোিীি রিজত 

সজহংসতলোশক রিজতশিলোশধি আহ্বলোন কিলো 
হয়। জবগত ৪০ বেশিি মশধ্ গপরুি 
সবশচশয় গুরুত্বপূণ্জ সলোমলোজিক সমলোশবেগু-
গললোি মশধ্ এজট অন্যতম বশল ব্লোখ্লো কিলো 
হয়। গসখলোশন নলোিী-পুরুষ, গমশয়-গেশল, 
মলোতলোজপতলো ও সন্তলোন, দলোদলো-দলোদী, নলোনলো-
নলোনী এবং নলোজত -নলোতজন পলোশয়ি সলোশে পলো 
জমজলশয় জবশক্ষলো� জমজেল কশিশে। 
এই সমলোশবশে জবশক্ষলো� রিদে্জশনি িন্য 
অনুিটক জহশসশব একজট জ�জডও জচত্ 
গদখলোশনলো হয়, গয গহলোশটশলি অ�্ে্জনলোি 

>>

এজিকলো বুশে, প্লোজসজফক জববেজবদ্লোলয়, গপরু এবং অজ�বলোসন (আিজস৩১), নলোিী ও সমলোি (আিজস৩২), সলোমলোজিক 
আশ্লোলন, সলোমজষ্টক জরিয়লো, ও সলোমলোজিক পজিবত্জন (আিজস৪৮), ও পজিবলোি গশবষণলো (আিজস০৬) জবষয়ক গশবষণলো 
কজমজটি সদস্।        

২০১৩ সলোশলি ২৩গে মলোচ্জ গপরুি জলমলোয় 
"িীবশনি িন্য অসহশযলোগ আশ্লোলন" নলোশম গ�্জ-
পলোশতি জবরুশদ্ধ রিজতবলোদ কিলো হয়। েজব: পলোওশললো 
এগুইললোি/ইজপএ 
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সলোমশন জদশয় একজট নলোিীশক চুল ধশি গটশন 
জনশয় যলোশছে তলোি রিলোতিন গেশল বন্ু। 
গয�লোশবই গহলোক তলোি মলোমললোজট জনস্জতি 
হশয় যলোয়, জবচলোিক  এ�লোশব সমলোজপ্ত টলোশনন 
গয, নলোিীজটি েিীশি হতলোহশতি জচনি জদশয় 
ধষ্জণ বলো হত্লো গচটিলোি আললোমত পলোওয়লো 
যলোয় নলো। 
"যজদ আমলোশদি একিন আিলোত পলোয় 
আমিলো সবলোই আিলোত পলোই" এই গ্লোগলোশনি 
সলোশে "একিনও কম নয় (Ni Una 
Menos)" গ্লোগলোন জদশয় নলোিীি রিজত ববষ-
ম্তলো ও সজহংসতলোি জবিশদ্ধ রিজতবলোদ কিলোি 
িন্য গপরুজ�য়লোনশদি আহ্বলোন কশি। সংগ-
ঠকগণ আেলোতীত সলোিলো গপশয় অত্ন্ত আন-
জ্ত হন। এজট ললোজতন আশমজিকলোি েহি-
গুশললোশত সমসলোমজয়ক িনসমলোশবেগুশললোি 
মশধ্ অন্যতম গযখলোশন সলোধলোিণ িনগণ 
নলোিীি রিজত অেলোলীন আচিশণি সমলোজপ্ত 
এবং গ�শগে পিলো জবচলোি ব্বস্থলোি সংস্কলোশিি 
দলোজব িলোনলোয়। অজধকলোংে ললোজতন আশমজি-
কলোনশদি কলোশে এই জবশক্ষলো� রিদে্জন একজট 
আেলো িলোগলোজনয়লো মুহূত্জ; যখন রিচজলত  ধলো-
িণলোগুশললো পজিবজত্জত হশছে এবং নলোিী 
জবষয়ক রিসগেগুশললো জবশেষত নলোিীি রিজত 
সজহংসতলো, িনসশচতনতলোি এশকবলোশি 
সম্মুখ�লোশগ িশয়শে।
রিিননস্লোস্থ্ অজধকলোিশক জিশি ললোজতন 
আশমজিকলোি নলোিীবলোদীশদি গয েশক বলোধলো 
দলোজব তলোি ধিশন জকেুটলো পজিবত্জন লক্ষ্ 
কিলো যলোয়; যখন নলোিীি রিজত সজহংসতলো 
জবষয়শক গুরুত্ব গদয়লো শুরু হশয়শে এবং 
গদখলো গগশে আরিলোসীব্জতি জযজন সজহংসতলোি 
সংিটক তলোশক দনড গেশক খলোললোস কশি 
গদয়লো হশছে এবং জনয্জলোতনকলোিী গিহলোই 
গপশয় যলোশছে। রিিননস্লোস্থ্ অজধকলোি জবষশয় 
পূশব্জি জচন্তলোজট জেল এশকবলোশিই ব্জতিি 
জনিস্ পে্ জন�্জি। গ�্জপলোত  জবষশয়  জব-
তক্জজট জেল নলোিীি (ও কন্যলোি) রিজত গযৌন 
সজহংসতলোি গচশয় গবজে গুরুত্ব গদয়লো 
হশয়জেল "গিলোিপূব্জক মলোত্ত্বশক"। নলোিীবলোদী 
জবশক্ষলো� পিবত্জীশত এই জচন্তলোশক নতুন 
কশি সলোিলোয়, গযখলোশন জবতক্জজট গুরুত্ব গদয় 
িলোষ্ট্র জক�লোশব গযৌন সজহংসতলোশক উশপক্ষলো 
কশি নলোিী জনয্জলোতনকলোিীশক সহলোয়তলো 
কিশে।
িলোষ্ট্রীয় জবচলোি ব্বস্থলোয় "নলোিীি রিজত 
সজহংসতলো" গক একজট বনজতক দ্জষ্টশকলোণ 
গেশক জবচলোি নলো কশি বিং গগলোপশন গ�্জ-
পলোত কিলোশক  নলোিীি স্লোে্জপি আকলোঙ্কলো 
পূিশণি ফললোফল জহশসশব ধশি গনয়লো হয়। 
তলোই এই রিচলোিলোজ�যলোশনি জবশিলোজধতলো কিলোি 
অে্জ হশব এটলো গমশন গনয়লো গয, নলোিীি রিজত 
সজহংসতলো হওয়লোটলো গতমন গকলোন জবষয় নয়। 
এই সম্ভলোবনলোময় েজতিেলোলী কলোঠলোশমলোি 

খলোিলোপ জদক নলোিীি অবস্থলোন জনধ্জলোিণ কশি 
জনয্জলোতশনি জেকলোি জহশসশব, সম্ভলোবনলোময় 
গিলোিপূব্জক জচিকলোশলি গৎবলোঁধলো গিনডলোি 
�ূজমকলোয় এবং রিমলোজধকলোি অনুসলোশি তেশিি 
জনম্ন�লোশগ অবস্থলোন কশি। অন্যজদশক, নলোিীি 
অজধকলোি জবষয়ক সুশযলোগ গেশক গ�্জপলোশত্ি 
কলোঠলোশমলোগত পজিবত্জন এবং ধষ্জশণি রিসশগে 
গ�্জপলোতশক  জনিলোপিলোধকিশণি ব্লোপলোশি 
গবে সমে্জন পলোওয়লো যলোয়। 
শুধুমলোত্ জনিলোপিলোধ গ�্জপলোশতি উপি গিলোি 
নলো জদশয় আশ্লোলনকলোিীিলো সুেীল সমলোি, 
গপেলোিীবী গযমন ডলোতিলোি, এবং ধম্জীয় সং-
গঠশনি সদস্শদি কলোশে অনুশিলোধ কশিন 
গয, নলোিীি অজধকলোি এবং নলোিীি রিজত 
সজহংসতলো জবষশয় গপরুজ�য়লোনশদি দ্জষ্ট�-
জগেি পজিবত্জশনি রিশয়লোিন। এই ব্হৎ কলো-
ঠলোশমলোগত পজিবত্জন- রিিনন স্লোস্থ্ অজধকলোি 
গেশক গযৌন সজহংসতলো, অন্যলোন্য দল গযমন 
-এলজিজবজট, কম্জী, নলোিীশদি ত্নমূল 
সংগঠন, ক্লোেজলক দল, তরুণ-তরুণী 
এবং তলোিকলোশদি অন্ত�ু্জজতিি মলোধ্শম  এক  
জবেলোল আশ্লোলশনি জ�জতি বতজি কশিশে।    
ধষ্জশণি গক্ষশত্ গ�্জপলোতশক জনিলোপিলোজধকি-
গণ শুধুমলোত্ "গুজট কশয়কিন" নলোিীবলোদী  
নয়, বিং ব্হৎ গপরুজ�য়লোন সমলোি গেশক 
ব্লোপক সমে্জন পলোয়। এই রিচলোিলোজ�যলোন 
জনচ গেশক উপশি (গপরুজ�য়লোন িনসলোধলোি-
গণি স্লোক্ষি সংরিহ কশি ) এবং উপি গেশক 
জনশচ ( জটজ� অ্লোড গসজলজব্জটশদি, জেল্ী, 
এবং িলোিনীজতজবদ ও সলোধলোিণ মলোনুষশক 
সম্্তি কশি) দুই ধিশনি গকৌেশলি সজম্ম-
লশনই কিলো হশয়শে। সজমজতি সলোশে একশত্ 
গযমন আলফম্বিলো গিলোিলোি (ললোল গলোজলচলো), 
রিদে্জনী এবং গমললোি িন্য সমে্জক জনশয়লোগ 
গদয়লো হয়। যখন পজিজস্থজত এমন গয, িলোষ্ট্রীয়  
সংস্থলোগুশললোি উপি আস্থলো কশমশে, গসশক্ষশত্ 
এই রিচলোিলোজ�যলোন নলোগজিক সম্্তিতলোি  
উপি গিলোি জদশয়শে। ফশল রিজতজ্লোবদ্ধ 
কম্জীশদি গক্ষশত্ গণতন্ত্র কলোয্জকি হশয়শে।
এ পয্জন্ত নীজত জনধ্জলোিকশদি জদক গেশক 
গকলোন গিলোিলোল সলোিলো গমশলজন এবং নতুন 
কলোঠলোশমলো সফল হশত পলোশিজন। উদলোহলোিণস্-
রুপ, গপরুশত ধষ্জশণি কলোিশণ গ�্জপলোশতি 
অনুমজতি িন্য গপরুজ�য়লোন সংজবধলোন সং-
গেলোধশনি উশদ্লোগ জবফশল যলোয়। একই�লো-
গব, একজট মহলোসমলোশবে সংরিলোন্ত জবল 
স্থজগত হশয় পশি, গযজট ধষ্জণিজনত গ�্জধলো-
িশণি গক্ষশত্ গ�্জপলোতশক জনিলোপিলোধ বশল 
পলোস হত। আপলোতদ্জষ্টশত, গবেীি �লোগ 
নীজত জনধ্জলোিকগণ গসই সমতে েলোিীজিক জন-
য্জলোতশনি িন্য সহলোনু�ূজতেীল হন যখন 
েিীশি আিলোশতি কলোশললো দলোগ গদখলো যলোয় 
এবং হলোি গ�শগে যলোয়। েলোিীজিক জনয্জলোত-
গনি ফশল গ�্জধলোিণ কিশল রিশ্ন আশস-কলোি 
অজধকলোি িক্ষলো হশব? এবং জক বনজতকতলোি 

জবষয়জটও চশল আশস। 
তলোিপিও সলোম্প্রজতককলোশল সিকলোশিি নী-
জতমলোললোয় জকেু পজিবত্জন হশছে। ১৯২৪ 
সলোশল, গপরুজ�য়লোন গপনলোল গকলোড অনুযলোয়ী 
যজদ গ�্জবতী মলোশয়ি িীবশনি ঝুঁজক েলোশক 
তলোহশল তলোঁি গেিলোপী গ�্জপলোশতি কলোিণ 
হশল তলো জনিলোপিলোধ গ�্জপলোত হশব। জকন্তু 
এই গ�্জপলোশতি জসদ্ধলোন্ত গদওয়লোি ব্লোপলোশি 
জচজকৎসশকি িন্য গকলোন জবশেষ জনশদ্জেনলো 
গনই। ফশল গকলোন ডলোতিলোি ঝুঁজকপূণ্জ গ�্জলোব-
স্থলো বলোজতল কিলোি জনশদ্জেনলো জদশল তলোশক  
কলোিলোগলোশিও পলোঠলোশনলো হশত পলোশি। নূন্যতম 
আগলোমী ৯০ বেি পয্জন্ত ডলোতিলোিগণ গস্ছেলোয় 
গযশকলোন পজিজস্থজতশত গ�্জপলোশত সহলোয়তলো 
কিশত অজনছেলো গপলোষণ কিশব। 
২০১৪ সলোশল, গয�লোশবই গহলোক, বহু সমলো-
গললোচনলো েলোকশলও জবশেষ কশি ক্লোেজলক 
এবং ই�লোশঞ্জজলকলোলসশদি পক্ষ গেশক গপরু 
অবশেশষ একজট চুজতি কশি গয, ডলোতিলোিগণ 
ঝুঁজকপূণ্জ গ�্জলোবস্থলো বলোজতল কিলোি জনশদ্জেনলো 
জদশত পলোিশব। এিপিও বলোতেবলোয়শন বলোধলো 
িশয় যলোয়: জকেু ডলোতিলোি গ�্জপলোত কিশত 
িলোনশতন নলো, নলোিীিলো তে্ কম িলোনশতন, 
�য় ও লজিলো এসব জবজধ ব্বহলোি কিলোি 
গক্ষশত্ জনরুৎসলোজহত কিত, এমনজক যখন 
গ�্জবতী নলোিীি িীবন ঝুঁজকপূণ্জ।
নতুন জবজধমলোললো রিহণ কিলোি যুজতিজট হয়শতলো 
গ�্জপলোত অজধকলোি কলোঠলোশমলোশক রিিনন স্লো-
স্থ্ অজধকলোি নলোশম উপস্থলোপন কিলোি তুলনলোয় 
নলোিীি স্লোস্থ্ জবষয়শক গবজে সফল বশল 
ইজগেত কশি। "Ni Una Menos"  আশ্লো-
লন পিলোমে্জ গদয় গয, গপরুি িলোিননজতক 
জবতশক্জি সম্মুশখ নলোিীি অজধকলোশিি 
জবষয়জট আসশত পলোশি; তশব গদখশত হশব 
গয, গসজট কতটলো পজিবত্জন আনশত সক্ষম 
হয়।  জবশেষ কশি নলোিীি রিজত সজহংসতলো 
জবষয়জটশক জক�লোশব সমলোধলোন কশি তলো গদখলো 
বলোজক িশয় গগল।

সিলোসজি গযলোগলোশযলোশগি িন্য:
Erika Busse <e.busse@up.edu.pe>

ললোজতন আশমজিকলোয় গ�্জপলোত িলোিনীজত  
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> অরিযলোত্লো: আিব জবশবে
   সলোমলোজিক জবজ্লোন 

>>

নতুন জ্লোন নতুন সমশয়ি িশন্য"-এটলো সম্প্রজত রিকলোজেত 
রিজতশবদশনি Social Sciences in the Arab 
World: Forms of Presence-এি  (http://www.
theacss.org/uploads/English-ASSR-2016.

pdf)১ উশদ্শ্যশক আিও স্ষ্ট কশি গতলোশল।  আিব কলোউজন্সল ফি 
দ্ গসলোশ্যলোল সলোশয়ন্স (এজসএসএস)-এি প্ষ্শপলোষকতলোয় রিজতশবদ-
নজটি তে্ গযলোগলোন গেশক শুরু কশি বতজি কিলো পয্জন্ত একজট গশবষক 
দশলি রিলোয় দুই বেি সময় গলশগশে। এই রিজতশবদশন ব্বহৃত 
সকল উপলোতি গমৌজলক, যলো রিেমবলোশিি মত গকলোন রিকল্ দশলি 
বিলোিলো সংগ্হীত হশয়শে।
   আিশবি সকল জববেজবদ্লোলয়, গশবষণলো গক্রি, গপেলোজ�জতিক 
সংগঠন ও জ্লোনজ�জতিক সলোমজয়কীশত সলোমলোজিক জবজ্লোশনি আক্জত 
ও রিক্জতি উপি রিকলোজেত গুণগত ও পজিমলোণগত উপলোশতিি 
জ�জতিশত এই রিজতশবদনজট রিকলোজেত হয়; এটলো বহুললোংশে গণমুখী 
সলোমলোজিক জবজ্লোশনি মত। গশবষণলোজট মূলত কী�লোশব গবসলোমজিক 
সলোমলোজিক সংগঠনগুশললো সলোমলোজিক জবজ্লোশনি কলোশি ললোগলোয় এবং 
আিশবি সলোব্জিনীন পজিমণ্ডশল সলোমলোজিক জবজ্লোন কতটলো কলোি 
কিশে তলোি উপশি আশললোকপলোত কশি উপলোতি সংরিহ কশিশে। 
জবশেষ কশি সংবলোদপত্, গটজলজ�েশনি অনুষ্লোন, সলোংস্ক্জতক 
সলোমজয়কী ও িনজরিয় ম্লোগলোজিনগুশললো এসকল উপলোশতিি উৎস। 
আমিলো গত দুই জতন দেক ধশি আিব অঞ্চশল ২২জট গদশে 
সলোমলোজিক জবজ্লোশনি রিলোজতষ্লোজনক রিমবরম্জলোনতলোি কলোিণগুজল 
জচজনিত কশিজে। হলোউজিং গসলোশ্যলোল সলোশয়শন্সশসি রিমবধ্জমলোন�লোশব 
গশি ওঠলোি দজলললোজদ সংরিহ কশিজে। বত্জমলোশন আিব অঞ্চশলি 
রিলোয় ৭০ �লোগ জববেজবদ্লোলয় নব্বইশয়ি দেশকি গগলোিলো গেশক শুরু 
হশয়শে, আিশবি জ্লোনজ�জতিক সলোজমজয়কীগুশললো আজেি দেক গেশক 
চলোিগুণ গবশিশে এবং একই সলোশে এখলোনকলোি গশবষণলো রিজতষ্লোনগুশললো 
ব্জদ্ধ গপশয় েয় গুণ হশয়শে। গত দুই জতন দেক ধশি আিব জবশবে 
এই জনিব জবপ্লব সংিজটত হশয় যলোশছে যজদও আমিলো এ জবপ্লশবি 
কলোিণ সম্শক্জ  জ্লোত নই।  
মিলোি ব্লোপলোি হল, জ্লোশনি এই রিলোজতষ্লোজনক সম্প্রসলোিণ একজট 
স্লোধীন িলোতীয় সম্দ জহশসশব আজব�ূ্জত হশত শুরু কশিশে। এশক্ষ-
গত্ আমিলো ধনী ও দজিরি গদেগুশললোশক একই�লোশব গদখশত পলোজি। 
সম্শদি তুলনলোয় আিও কতগুশললো জবষয় গবে গুরুত্বপূণ্জ গযমন: 
গশবষণলোয় স্লোধীনতলো, একজট তুলনলোমূলক েজতিেলোলী সুেীল সমলোি 
যলোিলো জক নলো সলোমলোজিক জবজ্লোশনি গশবষণলোশক উতিশিলোতিি সম্দ্ধ 
কিলোি পলোেলোপলোজে-এি গেশক উপশযলোজগতলো ললো� কিলোি গচষ্লো কশি; 
গকলোন গদশেি স্থলোনীয় উন্নয়শন আন্তি্জলোজতক মলোন আনয়ন এবং ববজবেক 
সলোমলোজিক জবজ্লোশনি সলোশে স্থলোনীয় জ্লোনজ�জতিক িনসমজষ্টি েজতিেলো-
লী সম্ক্জ স্থলোপন কশি। সুেীল সমলোশিি গবশি ওঠলোি সশগে 
সলোমলোজিক জবজ্লোন ওতশরিলোত�লোশব িজিত। উ�য়জটই আিশবি উত্লো-
গনি গপেশন অশনকগুশললো গুরুত্বপূণ্জ জবষয়শক সংজলেষ্ট কশি । এটলো 
২০১০ সলোশল শুরু হয় এবং এি কলোিণ এখনও অরিকলোজেত।
আিশবি জববেজবদ্লোলয়গুশললোি রিজতশবদশন ব্লোপক �লোিসলোম্হীনতলো 

“   লক্ষ কিলো যলোয়। অে্জনীজত আিশবি জববেজবদ্লোলয়গুশললোি সলোমলোজিক 
জবজ্লোশনি রিধলোন েলোখলো জহশসশব জবশবজচত হয়, যলো সলোমলোজিক জবজ্লোন 
অনুষশদি চলোি�লোশগি এক�লোগ দখল কশি গিশখশে। এশক্ষশত্ রিলোয় 
েতকিলো ২ �লোগ অংশেও ন্জবজ্লোন পলোওয়লো যলোয় নলো।  এেলোিলো অন্যলো-
ন্য সলোমলোজিক জবজ্লোন অনুষদ এই দুইজট গেশকও রিলোন্তসীমলোয় অব-
জস্থত ।
অজধকলোংে আিশবি জববেজবদ্লোলয়গুশললো জেক্ষলোদলোশনি গক্ষশত্ অজধক 
গুরুত্ব আশিলোপ কশি। এ গেশক গবলোঝলো যলোয়, গযসব সমলোি গশবষক  
গশবষণলো ও সশচতনতলোমূলক কলোশি জনশয়লোজিত হশত চলোয় তলোিলো খুব 
সলোমলোন্য সময় ও অল্ পজিমলোশণ অনুদলোন পলোয়। জবিতীয় ধলোশপি 
কলোিগুশললো আিশবি গশবষণলোধম্জী রিজতষ্লোনগুশললো কশি েলোশক। 
গকননলো তলোিলো জ্লোশনি রিজত  সুসংগজঠত নলো গেশক রিলোসজগেক জবষশয়ি  
রিজত গবজে গিলোি গদয় এবং জ্লোশনি আন্ত:েলোখলোশক নলোগজিক সম্্তি-
তলোি সলোশে উন্নীত কশি। গশবষণলো রিজতষ্লোনগুশললোি মশধ্ গযগুশললো  
সলোম্প্রজতক সমশয় রিজতজষ্ত, গসগুশললো  জববিৎ গক্ষশত্ উৎপলোদনক্ষমতলো 
জনশদ্জে কশি। বত্জমলোশন তলোিলো আিব জবশবেি জ্লোনজন�্জি সলোমজয়কী 
রিকলোে কশি চশলশে। গলবলোনন, জফজলজতেন ও িড্জলোশন তলোশদি িন-
সংখ্লোি তুলনলোয় অজধক সংখ্ক গশবষণলো রিজতষ্লোন গশি উঠশে। 
এমনজক এশক্ষশত্ কলোতলোি ও বলোহিলোইশনি মত সম্দেলোলী গদশেি 
মত জিবুজতও  এজগশয় িশয়শে। 
মিলোি ব্লোপলোি হল, কুশয়ত ও গসৌজদ আিশবি মত গদশে মলোঝলোমলোজঝ  
ধিশণি গশবষণলোি নজিিও গনই। আমলোশদি দ্জষ্টশকলোণ গেশক জবচলোি 
কিশল গদখশত পলোই গয, সম্প্রজত আন্তি্জলোজতক সূচকগুশললো সত্শক 
রিশ্নজবদ্ধ কশি, বিং আমলোশদি গশবষণলো গেশক গদখশত পলোই গয, 
ইউশিলোজপয়লোন �লোষলো ও জ্লোশনি রিজত প্ষ্শপলোষকতলো আিব জবশবেি 
জ্লোন চচ্জলোশক অশনক পশ্চলোৎপদ কশি গিশখশে। এ ধিশনি সূচশকি 
মলোধ্শম মলোন জনরূপণ জ্লোন চচ্জলোি মুল উশদ্শ্য গেশক আমলোশদিশক 
দূশি সজিশয় জদশয় জবন্যলোশসি রিজত আরিহী কশি তুশলশে; ফশল উৎ-
পলোজদত জ্লোন সমলোশিি যেলোস্থলোশনি উপশযলোজগতলো হলোিলোশছে।   
সলোমলোজিক জবজ্লোশনি অশধ্জশকি গবজে রিজতশবদনই সলোব্জিনীন পজি-
মণ্ডশলি রিজত মনশযলোগী। সমলোি গসবলোমূলক রিজতষ্লোনসমূহ, িনজরিয় 
ম্লোগলোজিন, গটজলজ�েশনি অনুষ্লোনসূচী এবং সলোংস্ক্জতক সলোমজয়কী-
গুশললোি উপি জবশলেষণধম্জী গশবষণলোগুশললো গেশক গদখলো যলোয়, 
সলোমলোজিক জবজ্লোন রিলোয়েই সংজক্ষপ্ত কলোঠলোশমলো, জবন্যলোস সূচক এবং 
জবজ�ন্ন আজগেশক তে্ উপলোতি রিকলোে কশি। এ গশবষণলোজট রিকলোে 
কশি গয, গযশকলোন সুেীল সমলোিই সমলোিলধি জ্লোন উৎপন্ন কশি-যলো 
তলোশদি লশক্ষি সলোশে যতই অশযৌজতিক গহলোক নলো গকন। সলোম্প্রজতক 
সমশয়ি জবশবচনলোয় জসদ্ধলোন্ত গনয়লো যলোয় গয, আিশবি সলোমলোজিক জব-
জ্লোশনি ব্লোপকতলো এবং সুেীল সমলোশিি উতিশিলোতিি ব্জদ্ধি মশধ্ 
সম্্তিতলো িশয়শে। অন্যলোন্য িনসলোমলোজিক পজিমণ্ডশলি একমলোত্ 
সলোংস্ক্জতক সলোমজয়কই সলোমলোজিক গশবষণলোি িন্য জকেুটলো উন্মুতি। 
তলোশদি সম্ূণ্জ সলোমজয়কীি ২০ �লোগ িুশি সলোমলোজিক জবজ্লোশনি রিব-
ন্গুশললো রিকলোজেত হয়; যজদও তলোশত সলোংস্ক্জতক কলোয্জলোবলী যতটলো 
গুরুত্ব পলোয় সলোমলোজিক জবজ্লোশনি জেক্ষলো ও গশবষণলোমূলক কলোিগুশললো 

গমলোহলোম্মদ এ. বলোজমশয়হ, জপটসবলোগ্জ জববেজবদ্লোলয়, ইউএসএ, সম্লোদক, ইনটলোিন্যলোেনলোল গসলোজেওলজি জিজ�উস ও আইএসএ-এি 
সলোমলোজিক জবজছেন্নতলো ও গশবষণলো (আিজস৩৬) ও িীবনী ও সমলোি (আিজস৩৮) জবষয়ক গশবষণলো কজমজটি সদস্
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ততটলো গুরুত্ব পলোয় নলো। অন্যজদশক, সংবলোদপত্, িনজরিয় সলোমজয়কী, 
গটজলজ�েন অনুষ্লোনসূচী সলোমলোজিক জবজ্লোশনি রিজত স্ল্সময় ও 
কম গুরুত্ব গদয়। এসব রিজতশবদশনি সত্তলো ও গুনগত মলোন খুব 
জনম্ন যলোি দ্ষ্টলোন্ত আমিলো গদখশত পলোই জফজলজতেজন সংবলোদপত্ আল- 
কুদস ও কুশয়শতি িনজরিয় সলোমজয়কী আল-আিলোজব-গত।
 সলোমজরিক�লোশব সলোমলোজিক  পজিবত্জন, এটলো জবপ্লবধম্জী বলো সংস্কলোিমূ-
লক যলো-ই গহলোক নলো গকন, এটলো আিশবি সলোমলোজিক জবজ্লোনীশদি 
িশন্য গুরুত্বপূণ্জ জবষয়, জবশেষ কশি জবগত পলোঁচ বেশিি িশন্য 
(িলোনুয়লোজি ২০১০-জডশসম্বি ২০১৪)। এসমশয় আমলোশদি জবষয়বস্তু 
জবশলেষণ গেশক িলোনলো যলোয় গয, "আিব বসন্ত" আিশবি সলোমলোজিক 
জবজ্লোনীশদি সশচতনতলোি িলোয়গলো গেশক অরিসিমলোন। এি সশগে সং-
জলেষ্ট অন্যলোন্য জবষয়গুশললো হল- "গণতন্ত্র", "অজধকলোি", "বস্িেলোসন", 
"অংেরিহণ", "নলোগজিক সমলোি", আিও অশনক জকেু। রিজতশবদনজট 
গেশক আিও পলোওয়লো যলোয় গয, নলোিী সংরিলোন্ত রিশ্নজট সব্জকলোশলি সব্জ-
গক্ষশত্ একজট গুরুত্বপূণ্জ ব্লোপলোি, "রিচজলত" জবষয়- পজিবলোি, সন্তলো-
গনি গচশয় অজধকলোি, নলোগজিকতলো ও অংেরিহশণি সশগে সম্জক্জত 
জবষয়গুশললো অরিলোজধকলোি পলোয়। গশবষকশদি কলোশে সলোমলোজিক পজিব-
ত্জশনি জকেু জনজদ্জষ্ট গক্ষত্ গযমন- "গযৌবন", "জেক্ষলো", এমনজক "উন্ন-
য়ন"-এশক্ষশত্ কমশবজে  গুরুত্ব গপশয় েলোশক। মিলোি জবষয় হল, জকেু 
গুরুত্বপূণ্জ ব্লোপলোি এশকবলোশি অনলোশললোজচত-জবশেষ কশি "মুসজলম 
জববে"। পজশ্চশম এই ধলোিণলোজট যখন একজট জবশলেষণলোত্মক জবষয় 
জহশসশব গুরুত্ব গপশত শুরু কশি, আিশবি সলোমলোজিক জবজ্লোনীিলো 
এশক উশপক্ষলো কশি যলোয়। এি কলোিণ জহশসশব অনুমলোন কিলো যলোয় গয,  
তলোিলো "মুসজলম জববে"-গক একজট অে্জপূণ্জ  জবশলেষণধম্জী উপলোদলোন 
জহশসশব জবশবচনলো কশিন নলো। এমনজক তলোিলো  "ইসললোম" ও ধম্জীয় 
িলোিনীজতশকও সলোমলোজিক জবজ্লোশনি আশললোশক জবশলেষণ কশি েলোশক।

এই রিজতশবদশনি আশললোশক বললো যলোয় গয, রিচজলত ধলোিণলো অনুযলোয়ী 
আিশবি নীজতজনধ্জলোিশকিলো তলোশদি গশবষণলোশক উশপক্ষলো কিলো সশ্বিও 
আিশবি সলোমলোজিক জবজ্লোন সলোম্প্রজতক সমশয়ি জ্লোন চচ্জলোি ধলোিলোবলো-
জহকতলোয় ধীশি ধীশি জনশিশদি রিজতজষ্ত কশি তুলশে। এেলোিলো রি-
জতশবদন অনুযলোয়ী �জবষ্যশত আিশবি সলোমলোজিক জবজ্লোন ববজবেক 
সলোমলোজিক জবজ্লোশন তলোশদি অবদলোন ও তলোশদি অঞ্চশলি �জবষ্যৎ 
গকলোন জদশক যলোশব, এজদশক লক্ষ্ গিশখ রিজত দুই বেি পিপি তলোিলো 
পজিকল্নলো রিহণ কিশে।

সিলোসজি গযলোগলোশযলোশগি িন্য: 
Mohammed Bamyeh  <mab205@pitt.edu>

১সম্লোদকীয় জটকলো: গমলোহলোম্মদ বলোশমহ এখলোশন উশলেজখত রিজতশবদনজটি গলখক।   

"সলোমজরিক সলোমলোজিক রূপলোন্তি আিশবি সলোমলোজিক 
জবজ্লোনীশদি কলোশে অরিলোজধকলোি গপশয়শে"
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> সলোমলোজিক জবজ্লোশনি
   নতুন পজিকলোঠলোশমলো

আিব অঞ্চল সলোমলোজিক-অে্জ-
বনজতক, পজিশবেগত, িলো-
িননজতক ও জনিলোপতিলোি-
জনত হুমজকি মুশখলোমুজখ হশত 

শুরু কশিশে। একই সশগে এি একজট েজতি-
েলোলী জেক্ষলোয় ও গশবষণলোয় সলোমশে্জ্ি 
িলোটজত িশয়শে। এই জনবন্জট  এই রিজতকূ-
লতলোশক নলোনলো রূশপ মূত্জ কশি গতলোশল। 
সলোমলোজিক পজিবত্জনশক জবশলেষণ ও গণমুখী 
বলোদলোনুবলোদশক আিও সজরিয় কশি গতলোললো 
জকংবলো গণমলোনুশষি নীজত রিণয়ন কিলোি রি-

জতকূলতলোশক সলোমশন জনশয় আশস। 
িলোজতসংি মলোনব উন্নয়শনি জবজ�ন্ন রিজতশব-
দশন আিশবি অবস্থলো পয্জশবক্ষণ  কিশল 
এটলো রিতীয়মলোন হশয় ওশঠ গয, আিব অঞ্চ-
গলি িশন্য জ্লোন অনস্ীকলোয্জ। যলো অজধকতি 
ক্ষমতলোসম্ন্ন সলোমে্জ্, উৎকষ্জ, ব্লোজপ্ত, রিসলো-
িণ ও গশবষণলোয় রি�লোব জবতেলোি কিশত 
সহলোয়ক হশয় উঠশব। জবশেষ কশি এ 
অঞ্চশল সলোমলোজিক জবজ্লোশনি ব্জপ্তি িন্য 
গশবষণলো আবশ্যক। 
জবগত সমশয়ি গরিক্ষলোপশট গশি ওঠলো সশচ-

আিব অঞ্চল

২০১৫ সলোশলি মলোশচ্জ আিব কলোউজন্সল ফি দ্ 
গসলোশ্যলোল সলোশয়শন্সস কত্ক আশয়লোজিত জবিতীয় 
সশম্মলন। 

>>

গসশতজন েলোজম, মহলোব্বস্থলোপক, আিব কলোউজন্সল ফি দ্ গসলোশ্যলোল সলোশয়শন্সস, গলবলোনন
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তনতলো এ সকল হুমজকশক গমলোকলোশবললো 
কিলোি উশদ্শশ্য জবজ�ন্ন উশদ্লোগ রিহণশক 
ত্বিলোজবেত কশিশে। উচ্চ জেক্ষলোি নতুন রিলো-
জতষ্লোজনক ও গশবষণলো গক্ষত্ গশি উঠশে। 
এশক্ষশত্ জবজ�ন্ন অঞ্চশলি জেক্ষলোে্জীশদি 
স্লোতশক অধ্য়ন কিলোি সুশযলোগ স্জষ্টি িন্য 
গফশললোজেশপি ব্বস্থলো কিলো হশছে। জেক্ষলো ও 
গশবষণলোয় অবদলোশনি গক্ষশত্ জবজ�ন্ন ধিশনি 
সম্মলোননলো গদয়লোি ব্বস্থলো কশিশে। ধীশি 
ধীশি গপেলোজ�জতিক রিজতষ্লোনগুশললো গশি 
উঠশে। তশব সলোমলোজিক জবজ্লোশনি সলোশে 
সম্জক্জত গয সকল কলোয্জরিম ও সুশযলোগ 
িশয়শে, তলো রিশমই কশম আসশে। এশক্ষশত্ 
সলোিলো আিব অঞ্চশল এখনও সুশযলোগগুশললো  
অরিতুল।
আিশবি সলোমলোজিক জবজ্লোনীিলো ২০০৬ 
সলোশল রিেমবলোশিি মত আিব অঞ্চশল 
সলোমলোজিক জবজ্লোন ও সলোমলোজিক গশবষণলোি  
সমস্লোগুশললো উত্লোপন কশিন। এই গরিক্ষলো-
পশট, আিশবি সলোমলোজিক জবজ্লোনীশদি 
মশধ্ আিব কলোউজন্সল ফি দ্ গসলোশ্যলোল 
সলোশয়শন্সশসি জচন্তলো  সলোমশন আশস। তলোঁিলো 
এটলোশক রূপ গদয়লোি উশদ্লোগ রিহণ কশিন। 
যলোবতীয় কম্জতৎপিতলো গেশষ ২০১০ সলোশল 
আিবশদি নবরূশপ উত্লোন িশট। অন্য 
সকল জকেুি মশধ্ এ িটনলো সলোধলোিশণি 
গস্স ও এ সংরিলোন্ত জবতক্জশক উন্মুতি 
কিশত এবং একই সশগে আেলো ও পজিবত্জ-
গনি গক্ষশত্ নতুন সম্ভলোবনলোি বিলোি উশম্মলোচন 
কশিশে। এি মলোধ্শম, জস্থজতবস্থলোশক রিশ্নজবদ্ধ 
কিলো এবং সমলোশিি িন্য জনত্নতুন সম্ভলো-
বনলোি অত্লোবেীয়কতলো সুস্ষ্ট হশয় ওশঠ। 
ফশল অতীত, বত্জমলোন অও �জবষ্যশতি 
নতুন কম্জপন্থলোগুশললো রিজতফজলত হশত 
েলোশক। 
এ উদিলোজটত ফললোফশলি সশগে পুনরুজিী-
জবত বস্িতন্ত্র, বজধ্জত অজনিলোপতিলো, সজহংসতলো 
ও জবজ�ন্ন অঞ্চশল সংিজটত যুশদ্ধি সংজলেষ্ট-
তলো িশয়শে। যলোশহলোক গয  বীিগুশললোি অঙ্কু-
গিলোদগশমি িন্য বপন কিলো হশয়জেল, 
গসগুশললো নিিদলোজি ও  জনপীিশনি মধ্ 
জদশয়ও জনশিশদি আত্মিক্ষলো কশিশে। রিলো-
জতষ্লোজনক পজিসি বজধ্জত হশছে এবং সলোিলো 
িলোগলোশনলো উশদ্লোগগুশললো গশবষণলোি  সজরিয়-
তলো এবং গশবষণলো-গণমুখী পজিসি জনম্জলো-
গণি গযলোগসূশত্ি মধ্ জদশয় রিলোজতষ্লোজনক 
অংেীদলোজিত্ব বতজিি নতুন সম্ভলোবনলো স্জষ্ট 
কিশে। একই সশগে সলোমলোজিক জবজ্লোন 
জেক্ষলোি নতুন নতুন সুশযলোগ জবকজেত হশছে 
(গযমন-অনললোইন গকলোস্জ, সলোমজষ্টক পঠনপলো-
ঠন, বলো গবসিকলোজি "জেক্ষলোয় রিশবে")। 
অবলোধ অনুসন্লোন ও আশললোচনলোি িন্য �জব-
ষ্যশত এ অঞ্চশল সলোমলোজিক জবজ্লোশনি নতুন 
নতুন গক্ষত্ বতজিকিণ ও তলোি সুিক্ষলোি রি-
গয়লোিন।  

> দ্ এজসএসএস
   দ্ আিব কলোউজন্সল ফি দ্ গসলোশ্যলোল 
সলোশয়শন্সস (এজসএসএস) একজট অললো�ি-
নক ও সদস্জবজেষ্ট রিজতষ্লোন। এি রিধলোন 
সদি দফতি গলবলোনশনি ববরুশত অবজস্থত। 

এজট মূলত সলোমলোজিক জবজ্লোশনি গশবষণলো-
গক সমরি আিব অঞ্চল ও ববজবেক�লোশব 
েজিশয় জদশত কলোি কশি। বত্জমলোশন এি 
চতুে্জ বেি পূজত্জ হশয়শে।  দ্ এজসজসএস-
এ এখন সলোতিন স্থলোয়ী ও দুইিন অস্থলোয়ী 
কম্জকত্জলো কলোি কিশেন। এি একজট গক্রি 
জফজলজতেশন। এই গক্রি একিন অস্থলোয়ী 
বুিগ্জ পিলোমে্জকসহ আিও কশয়কিন 
অস্থলোয়ী রিেলোসজনক ও অে্জসংরিলোন্ত কম্জকত্জলো  
বিলোিলো পজিচলোজলত হয়। জবিতীয় গক্রিজট আল-
গিজিয়লোশত। একই িকম পজিকল্নলোয় জস-
জনয়শিি অধীশন। দ্ এজসজসএস গশবষণলো 
কলোয্জরিশমি মধ্ জদশয় চলোিজট অনুদলোশনি 
গরিলোরিলোম চলোলু কশিশে। এগুশললোি মশধ্ 
একজট জবিবলোজষ্জক সশম্মলন, জবিবলোজষ্জক 
গশবষণলো গফলোিলোম (রিলোহকশদি িন্য), একজট 
বলোজষ্জক বতি্তলোমলোললো ও একজট সজরিয় ওশয়-
বসলোইট ও রিচলোি কলোশয্জি িশন্য সলোমলোজিক 
গণমলোধ্ম অন্যতম। এ কলোউজন্সল ১৩০ 
িশনি অজধক রিলোহক, ২৭০ িন সদস্ ও 
সশম্মলশন অে্জ সলোহলোয্ রিদলোন কশি এবং 
সদস্, রিলোহক ও সলোমলোজিক জবজ্লোনীশদি 
মশধ্ রিজেক্ষণ ও গনটওয়লোজক্জং-এি সুশযলোগ 
বতজি কশি গদয়।  

আিব অঞ্চশলি আমূল পজিবত্জন সংিজটত 
হওয়লো সশ্বিও ২০০৮ সলোশলি এজসএসএস 
তলোি কলোশিি ব্ত, লক্ষ্ ও মূল্শবলোধগুশললো 
যুজতিসগেত ও িরুজি জবষয় জহশসশব 
নীজতমলোললো আকলোশি জনধ্জলোিণ কশি। (গদখুন 
http://www.theacss.org/pages/
mission)। এজসএসএশসি নীজতমলোললোয় এ 
অঞ্চশলি সলোমলোজিক গশবষণলো ও জচন্তলোয় উৎ-
কষ্জ, অন্ত�ু্জজতি, নমনীয়তলো ও স্লোধীনতলো ত্ব-
িলোজবেত কিলোি জবষশয় আশললোকপলোত কিলো 
হয়। এিপি এজসএসএস এ অঞ্চশলি 
সলোমলোজিক জবজ্লোনীশদি, জবশেষ কশি জপএ-
ইচজড কিশে এমন তরুণ পজণ্ডত বলো গপলোটি 
ডক্টিলোল পয্জলোশয় উন্নীত পজণ্ডতশদি রিশয়লো-
িন, ও সুশযলোগদলোশনি ওপি গুরুত্বলোশিলোপ 
কশি। 
এজসজসএশসি অন্যতম রিকল্ হল আিব 
সলোমলোজিক জবজ্লোন পয্জশবক্ষণ রিকল্ (এএ-
সএসএম)। এটলো অঞ্চল জ�জতিক সলোমলোজিক 
জবজ্লোশনি হলোল জবশলেষণ কশি। এি রিেম 
রিজতশবদন হল, "Social Sciences in 
the Arab Region: Forms of 
Presence"। ড. গমলোহলোম্মদ বলোজমশয়হ এটলো 
উপস্থলোপন কশিন। জতজন এই অঞ্চশলি রিলো-
জতষ্লোজনক ও স্তন্ত্র রূপ সম্শক্জ জবশলেষণ 
কশিন (http://www.theacss.org/
uploads/English-ASSR-2016.pdf 
)। তলোঁি আশললোচনলোয় সলোমলোজিক জবজ্লোশনি 
জব�লোগ ও গশবষণলো রিজতষ্লোনগুশললোি আঞ্চ-
জলক�লোশব গবশি ওঠলোশক স্তন্ত্র�লোশব 
গদখলোশনলো হয়। এ রিজতশবদন গেশক এম.এ 
ও জপএইচজড গরিলোরিলোম, িলোন্জলোল, ব্লোপক�লো-
গব উৎপলোদশনি িশন্য রিশয়লোিনীয় অন্যলোন্য 
পজিকলোঠলোশমলো ও পলোজণ্ডশত্ি ব্লোপকতলোি 
িশন্য গপেলোজ�জতিক সংগঠশনি অরিতুলতলো 
রিতীয়মলোন হয়। তশব এি একজট বি ইজত-
বলোচক জদক হল, এ রিজতশবদশন এটলোও 

বজণ্জত হয় গয, গণপজিসশি, জবশেষ কশি 
সলোজহত্ কম্জ, সংবলোদপত্, িনজরিয় িলোন্জলোল-
গুশললোশত গয সলোমলোজিক জবজ্লোশনি ও পলোজণ্ড-
গত্ি উশলেখশযলোগ্ উপজস্থজত আশে, তলো 
অত্ন্ত সুস্ষ্ট।
> আিশবি সলোমলোজিক জবজ্লোন: রিলোজন্তক নলো 
   অরিসিমলোন?

   আিব অঞ্চশল সলোমলোজিক জবজ্লোশনি রিলো-
জতষ্লোজনক এ গনজতবলোচকতলো উন্নয়ন ও আধু-
জনকতলোি স্রূপশক তুশল ধশি। এগুশললো 
জেক্ষলো, মলোনব-জহনতষী পজিকল্নলোয় জনয়ন্ত্রণ 
আশিলোপ কশি জবগত দেকগুশললোশত রিচ-
জলত গক্রিীয় জবষয় জবজ্লোন, জচজকৎসলো এবং 
রিশকৌেল গেশক সশি জগশয় অে্জেলোস্ত্র, ব্ব-
স্থলোপনলো, এবং গবসিকলোজি খলোত অনুসলোশি 
জবজচত্ রূপ ললো� কশিশে। সলোমলোজিক জবজ্লো-
গনি এই দেলো ও হলোল উ�য়ই এ অঞ্চশলি 
জেক্ষলো ব্বস্থলোি ত্রুজট তুশল ধশি। জবশেষ 
কশি রিলোজতষ্লোজনক উচ্চ জেক্ষলোি গক্ষশত্ 
িলোটজতি ওপি দ্জষ্টজনবদ্ধ কশি। এখলোশন 
মলোশনি উৎকশষ্জি জবজনমশয় জেক্ষলোয় তলোজল-
কলো�ুজতি ব্জদ্ধ পলোশছে। গবসিকলোজি�লোশব 
উচ্চজেক্ষলোি এই রিব্জদ্ধ জেক্ষলো রিজতষ্লোনসহ 
এি সলোমলোজিক জবজ্লোনশক রিলোশন্ত গঠশল 
জদশয়শে ও অসমতলো স্জষ্ট কিশে। একই 
সমশয়, সিকলোজি নীজতমলোললোয় একলোশডজমক 
আশললোচনলোি পে রুদ্ধ হশছে। নীজতজনধ্জলোিক-
িলো সলোমলোজিক জবজ্লোনীশদি গশবষণলো রিশ্ন 
জনশয় গদলোষলোশিলোপ কশি বশলন গয, এগুশললো 
নীজতি িশন্য অরিলোসজগেক এবং আশিক 
জদক গেশক সলোমলোজিক জবজ্লোনীিলো অজ�শযলোগ 
কশিন গয, নীজতজনধ্জলোিকিলো গশবষণলোয় রিলোপ্ত 
ফললোফলশক উশপক্ষলো কশি। 
এশক্ষশত্ ব্লোপলোি হল জেক্ষলো নীজত, উন্নয়শনি 
ধলোিণলো, সলোধলোিশণি পজিসশি সীমলো 
আশিলোশপি জবষয়গুশললো এশকবলোশিই চ্লোশল-
ঞ্জমুতি। বলশত গগশল, এটলো ঐ অঞ্চশলি 
সলোমলোজিক জবজ্লোশনি সশগে সংজলেষ্ট কজমউ-
জনজটি দুব্জলতলো। এটলো একজট স্েলোজসত বু-
জদ্ধদীপ্ত পজিসশি জতনজট অপজিহলোয্জ জরিয়লো: 
আজধপত্ ও আদজে্জকতলোি এশিনডলো 
জহশসশব রিমলোণজ�জতিক জবকশল্ি সক্ষমতলো-
গক, এবং নীজত জনধ্জলোিশণ গণ মলোনুশষি 
আশললোচনলোশক রি�লোজবত কিলোি সক্ষমতলোশক, 
গপেলোিীবীশদি স্লোে্জশক সংিক্ষণ ও তলোশদি 
ময্জলোদলো উন্নীত কিশত পলোিলোি সক্ষমতলোশক 
একী�ূত নলো কিশত পলোিলোি অক্ষমতলোও 
বশট। এটলো একই�লোশব গুরুত্বপূণ্জ হশয় 
ওঠলোি কলোিণ হল, রিলোজতষ্লোজনক দুব্জলতলো, 
আিশবি সলোমলোজিক জবজ্লোনীিলো গদজেও 
পজিমণ্ডশল বলো ববজবেক জ্লোশনি সশগে সম্-
জক্জত গনটওয়লোশক্জি সশগে যুতি হশত সক্ষম 
হশয় ওশঠজন। আিশবি সলোমলোজিক জবজ্লোশনি 
কজমউজনজটি একজট বি অংে আন্তি্জলোজতক 
গফলোিলোম ও সজরিয় গশবষণলোি গনটওয়লোক্জ 
গেশক জবজছেন্ন েলোশক। ফশল ববজবেক জ্লোন 
উৎপলোদশনি গক্ষশত্ তলোঁিলো কলোয্জকি�লোশব 
অংেরিহণ কিশত পলোশি নলো।
এজসএসএস রিজতষ্লোি সময় গেশক রিমবধ্জ-
মলোন�লোশব অত্ন্ত রিজতকূল পজিজস্থজতশত 

>>
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তলোঁি কলোয্জরিম পজিচলোলনলো কশি আসশলও 
তলোঁি অ�ীষ্ট লক্ষ্ হল এসকল জবষয়গুশললোি 
জদশক নিি গদওয়লো। ইিলোক, জলজবয়লো, 
জসজিয়লো ও ইশয়শমশন ধীশি ধীশি সংিষ্জ 
স্জষ্টি সশগে সশগে গশবষণলোি পজিশবে 
জমেশিি গচশয় আিও আেংকলোিনক হশয় 
উশঠশে। এশক্ষশত্ পজণ্ডত ও সজরিয় কম্জী-
গদি ওপি নিিদলোজি ও হুমজক গবশিশে। 
এটলো এজসএসএস-এি আঞ্চজলক�লোশব 
েলোজপশয় যলোওয়লোশক রিজতহত কশিশে। জবজ�ন্ন 
গদশে-এি কলোয্জরিম সংিটনশক ব্লোহত 
কশিশে। এেলোিলো, এজসএসএস-এি কুেীল-
বিলো জকেু জকেু গদশেি গক্ষশত্ কলোয্জরিম 
সম্লোদন কিশত রিশয়লোিনীয় পজিকল্নলোয় 
পজিবত্জন এশনশে। কখশনলো কখশনলো তলোশদি 
রিকশল্ি মলোঠগশবষণলোি উপলোদলোন 
কজমশয়শে। সব্জশেশষ এক স্থলোন গেশক অন্য 
স্থলোশন যলোওয়লোি গক্ষশত্ এটলো আিও কজঠন 
হশয় দলোঁজিশয়শে। জ�সলোি িশন্য আিও রি-
গয়লোিনীয় তে্ জনশদ্জে ও পজিভ্রমশণ জনশষ-
ধলোজ্লো িলোজি হশয়শে।

এ সকল সমস্লো েলোকলো সশ্বিও-বলো, তলোশদি 
কলোিশণ-এটলো অজধকতি গুরুত্বপূণ্জ গয, 
এজসএসএস অঞ্চশলি গশবষকশদি সমে্জন 
ও সুশযলোশগি ব্বস্থলো কশি গনটওয়লোক্জ গশি 
তুশল েলোশক। এবং এজটশক আিও ব্হৎ 
কিলোি উশদ্শশ্য রিশয়লোিনীয় কলোয্জরিম 
অব্লোহত িলোশখ। আমিলো রিলোহকশদি জস্থজত-
স্থলোপকতলো ও তলোশদি গশবষণলো রিকল্ 
এজগশয় গনওয়লোি গক্ষশত্ দ্ঢ় সংকল্ গদশখ 
আনজ্ত। লক্ষ্ কিলো যলোয়, অশনক গরিলোরিলো-
গমি রিলোে্জী ও অনুষ্লোশনি অংেরিহণকলোিী 
আি গদলোললোচশল গনই। তলোিলো এজসএসএস-
এি উত্লোন সম্শক্জ আেলোবলোদী। গলবলোনন 
এিকম একজট গক্রি গয, গযখলোশন সলোধলোি-
ণত আঞ্চজলক জমেজ্রিয়লো ও একলোশডজমক 
স্লোধীনতলোি পজিশবে বিলোয় িলোখশত সহলোয়তলো 
কিলো হয়। এজসএসএস  পজিবজত্জত পজিজস্থ-
জতশত খলোপ খলোইশয় গনওয়লোি গক্ষশত্ ও এি 
রিলোজতষ্লোজনক উশদ্শ্য ও মূল্শবলোশধি রিজত 
অংগীকলোিবদ্ধ গেশক জবজ�ন্ন ্কম্জসূজচ ও কলো-
য্জরিম সম্ন্ন কিলোি গক্ষশত্ অত্রি রিহিী। 

আমিলো এজসএসএস-গক আঞ্চজলক ও 
ববজবেক সহলোয়তলোি পে ও গনটওয়লোক্জ স্জষ্টি 
সশগে সশগে আিশবি সলোমলোজিক জবজ্লোনশক 
পুনরুজিীজবত কশি গতলোললোি মলোধ্ম জহশসশব 
গদখলোি আেলোবলোদ ব্তি কিজে।

সিলোসজি গযলোগলোশযলোশগি িন্য:
Seteney Shami  <shami@theacss.org>
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>  আিব সলোমলোজিক জবজ্লোন

>>

সলোমলোজিক জবজ্লোশনি িন্য আিব বসন্ত কী ধিশণি ববজচত্্তলো বতজি কশিশে।  আিব জবশবে সলোমলোজিক জবজ্লোশনি অবস্থলো রিজতপন্ন কশি 
জলজখত রিেম রিজতশবদনজটি আশললোশক সমলোিজবজ্লো-
গনি অধ্লোপক বলোজমশয়হ আিশবি সলোমলোজিক জবজ্লোন 
জবষয়ক গয ধলোঁধলোগুজল বতজি হশয়শে তলো সমলোধলোন কিলোি  

গচষ্টলো কশিন।  জ্লোশনি এই েলোখলোজট আপলোতদ্জষ্টশত ঐজতহলোজসক�লোশব 
দুব্জল গযখলোশন িজটল সলোমলোজিক বলোতেবতলো ও আশবগপূণ্জ মশনলো�লোব 
পলোেলোপলোজে অবস্থলোন কশি। আিব বসশন্তি পি পলোঁচ বেি গকশট  
গগশে; আিশবি এই পজিবত্জশনি ফশল জ্লোশনি েলোখলোগুজলশত কতটলো 
রি�লোব পশিশে তলো অনুসন্লোশনি িন্য গয সমশয়ি ব্বধলোশনি রিশয়লো-
িন জেল গসখলোশন আমিলো গপৌশে গগজে। আিশবি সলোমজিক জবজ্লোন 
গয চ্লোশলশঞ্জি গমলোকলোশবললো কশি এ রিজতশবদনজটশত তলো কী�লোশব 
গদখলোশনলো হয়? আিশবি িনসলোধলোিশণি সম্্তিতলোি গয ধলোিলো বতজি 
হশয়শে তলো গেশক আিশবি তরুণ সলোমলোজিক জবজ্লোনীিলো কী জেক্ষলো 
রিহণ কিশত পলোশি? 

আিব বসন্ত পূব্জ ও পিবত্জী 
অবস্থলো  
ইজরিস গিবলোজি, আশমজিকলোন জববেজবদ্লোলয়, ববরুত, গলবলোনন     
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> আিশবি সমলোজিক জবজ্লোশনি চ্লোশলঞ্জসমূহ

  পজণ্ডত, অনুেীলনকলোিী ও জেক্ষলোে্জীিলো আিশবি জ্লোন উৎপলোদশনি 
েলোখলোয় গয জনম্নমুখী অরিসিমলোন তলো সম্শক্জ �লোল�লোশব িলোশনন।  এ 
রিজতশবদশন বলোজমশয়হ  রিলোজতষ্লোজনক পজিকলোঠলোশমলো, যলো জ্লোশনি েলোখলো-
গুশললোশক পজিপূিণতলো দলোন কশি তলোিই আশললোশক ববজবেক সমবেয়-
তলোি ত্রুজট জকংবলো িলোিননজতক অজস্থিতলোশক একজট রিচজলত জসদ্ধলোশন্তি 
আওতলোধীন কশিন। জতজন "জবজছেন্নতলোবলোদ"-গক গুরুত্ব নলো জদশয় 
বশলন, আিশবি সমলোজিক জবজ্লোনীশদি "দুব্জল গযলোগলোশযলোগ কলোঠলোশমলো 
" ও "তলোশদি পূব্জসূজিশদি সলোশে সম্শক্জি িলোটজত"-এি জেকলোি।   
গমলোটলো দলোশগ, আিশবি সলোমলোজিক জবজ্লোনীশদি উশদ্শ্য এশক্ষশত্ বব-
জবেক�লোশব একজট স্থলোন কশি গনওয়লো নয়, বিং তলোশদি জনশিশদি 
গশবষণলোি জবষয়শক জবশলেষণ কিলো ও এজটি সশগে িলোতীয় নীজতশত এ 
গশবষণলোি রিজতফলন িটলোশনলো। বত্জমলোশনি গয গুরুত্বপূণ্জ রিশ্ন জ্লোশনি 
এই েলোখলোশক জিশি গিশখশে তলো হল সমলোি ও বলোিলোশিি মূল্ এবং 
উপশযলোজগতলো।                      
রিলোজতষ্লোজনক গুরুশত্বি এই িলোয়গলোজট সলোব্জিনীনতলো ও সুজনজদ্জষ্টতলোি 
মশধ্ জবিলোিমলোন চলোপলো উশতিিনলোি জ�তি জদশয় আিবজবশবে 
সলোমলোজিক জবজ্লোশনি উশদ্শ্যশক খুঁশি গবি কিলোি গচষ্টলো কশি। 
বলোজমশয়হ এশক্ষশত্ গরিক্ষলোপশটি জবষশয় গুরুত্ব আশিলোপ কশিন। 
বলোশমহ জবগত দেকগুশললোি পঠনপলোঠশনি আশললোশক একজট সুজনজদ্জষ্ট 
ধলোিলো অনুসিণ কশি সলোম্প্রজতক সময়শক তুশল ধশিন।  জবগত 
সমশয়ি পঠন-পলোঠশনি ধলোিলো গেশক জতজন গদখলোন গয, আিব জবশবেি 
এ জ্লোনেলোখলো পজশ্চমলো সলোমলোজিক জবজ্লোশনি সশগে একী�ূত জচন্তলো 
সহশযলোশগ জবকজেত হশয়শে। বলোশমহ আিশবি সলোমলোজিক জবজ্লোশনি 
"সুজনজদ্জষ্টতলো" ও গশবষণলো পদ্ধজতশত এি রি�লোবশক পলোে কলোজটশয় 
যলোন; কলোিণ তলোিলো আিশবি সলোমলোজিক জবজ্লোনীশদি িন্য তলোজ্বিক 
জদকজটশক িলোজি িলোশখন। (গযমন- গগলনলোি ও তলোঁি আজদবলোসী সম্-
জক্জত কলোঠলোশমলোি জবপিীশত তলোিলো বিদু-এি গশ্রজণ সংরিলোন্ত সমলোিত-
গ্বিি সমে্জন কশি, তলোশদি মশধ্ জবশিলোধ সংরিলোন্ত গয চলমলোন উশতি-
িনলো)। এখনও এই পে্ এ অঞ্চশলি সলোমলোজিক জবজ্লোশনি 
গশবষণলোশত রিজতফজলত হশয় েলোশক। আিশবি সলোমলোজিক জবজ্লোন 
এশক্ষশত্ জবশদজে রিকলোেনলোি রিজত ক্তজ্তলোি দলোজব িলোশখ। এটলো 
তলোশদি গশবষণলোশক জ�ন্ন আজগেশক তুশল ধশি। গসটলো জবষয়  জকংবলো 
পদ্ধজতগত�লোশব গহলোক নলো গকন।
এই রিজতশবদন সম্জক্জত বলোশমশহি জনিস্ দ্জষ্ট�জগে হল, পদ্ধজতগত 
জবষয় জহশসশব "একক জবশলেষণ"-গক তুশল ধিলো। এটলো কী আিশবি 
সলোমলোজিক রিপঞ্চগুশললোি  জবমূত্জ গশবষণলো জহশসশব জকংবলো  সলোমজরিক-
�লোশব আিশবি গশবষণলো কিলোি মলোধ্শম  একটলো অে্জ স্জষ্ট কশি, 
এিপি কী স্থলোনীয় ও িলোতীয় পয্জলোশয় গনয়লো গকলোন একজট একক জস-
দ্ধলোশন্তি  জ�জতি গেশক সলোব্জিনীন একটলো জসদ্ধলোন্ত টলোনলো যলোয়? জতজন 
গদখলোন গয, ১৯৮০ সলোশলি জদশক সমরি আিব জবশবেি সলোমলোজিক 
জবজ্লোশন "ইসললোজমকিণ" েজিশয় পশি। এিপি তলোি আশললোচনলোয় 
গসৌজদ আিব সম্জক্জত জবষয় রিলোণ পলোয়। গযখলোশন উশলেখ্ এ যুজতি-
গুশললো রিজতফজলত হয়। তলোঁি যুজতিশত, জনশিি গদশে যেলোযেগ গুরুত্ব 
েলোকলো সশ্বিও সলোমলোজিক সংিষ্জ বলো রিবলোশসি শ্রম গশবষণলো সম্জক্জত 
জবষয় আশললোচনলোি আশগ পজিবলোশি গুরুশত্বি িলোয়গলো  ও অপিলোধজব-
জ্লোশনি গশবষণলোি গক্ষশত্ মতলোমত ব্তি কিলো  আবশ্যক। একই�লো-
গব, বলোজমশয়হ আিব িলোন্জলোলগুশললোি জবষশয়ি আশললোশক  গমলোতিলোি 
এল হলোিলোে-এি পট�ূজম আশললোচনলোি উপি আশললোকপলোত  কশিন।  
হলোিলোে-এি আশললোচনলো গেশক আিশবি সলোংস্ক্জতক িলোন্জলোলগুশললো 
কী�লোশব �ূজমকলো পলোলন কশি, তলোি একজট গদেীয় তুলনলোমূলক 
ব্লোখ্লো পলোওয়লো যলোয়। তলোঁি আশললোচনলো গেশক রিতীয়মলোন হয় গয, 
েতকিলো ৬৮ �লোশগিও অজধক িলোন্জলোশলি আশললোচনলোি জ�জতি হল তলো-
জ্বিক রূপশিখলো । জতজন এক মন্তশব্ িলোনলোন, এই িলোন্জলোলগুশললো জবতেি 
আিব অঞ্চশলি আশললোচনলো তুশল নলো ধশি, বিং গয অঞ্চলশক জনশয় 
কলোি কিলো হয়, গস অঞ্চশলি মশধ্ সীজমত িলোখলো হয়।  এশক্ষশত্ জতজন 
এই নলোনলোমুখী ফললোফশলি গপেশন যুজতিসগেত গকলোন ব্লোখ্লো জনশদ্জে 
কশিনজন। একই�লোশব, "জিসলোচ্জ গডনজসজট" পজি�লোষলোজট (একজট 
গদশেি আপলোমি িনসলোধলোিশণি জব�লোিন অনুসলোশি  গশবষণলো রিজত-
ষ্লোশনি ব্লোজপ্ত) আিব জববেশক জবজ�ন্ন গশ্রজণশত জবন্যতে কিশত ব্ব-

হৃত হয়। এশক্ষশত্ "সলোধলোিণ পজিশবে-পজিজস্থজত তলোশদিশক রিজতপলো-
জলত কিলো", ব্লোপলোিজট জবজ�ন্ন পজিজস্থজতশত " সলোমলোজিক জবজ্লোশন 
আরিহ স্জষ্টি" একজট ব্লোখ্লোশযলোগ্ উপলোদলোন জহশসশব গণ্ হশত 
পলোশি।  গলখক এশক্ষশত্ একজট বি পজিসশিি কলোয্জসলোধন, তলোজ্বিক 
গক্ষশত্ উদ্ীপনলো ও চলোপ রিশয়লোগশক তুশল ধশিন। তশব জতজন সবজক-
েুি গপেশন গয সুক্ষ্ণ সুজনজদ্জষ্ট জবষয়গুশললো েলোশক গস সম্শক্জ 
আশললোচনলো কশিনজন। 
গলখশকি সম্মজতরিশম, রিজতশবদশনি রিশয়লোিশন কিলো "িজিপগু-
গললো"-এি বত্জমলোন অবস্থলো, কতগুশললো রিকলোেনলোি �ূজমকলো জহশসশব 
সলোিলোশনলো হশয়শে। যলো জবজ�ন্ন জদক গেশক আশললোচনলোি গক্ষত্ বতজি 
কিশব। জবশেষ কশি ২০১০-২০১৫ পয্জন্ত সময়কলোলশক তুশল ধিশব 
এবং এি সশগে গশবষণলোি পুতেক জববিণীও যুতি  কিশব।   রিজতশব-
দনজট তলোি সীমলোবদ্ধতলো বিলোিলো পজিশবজষ্টত হশলও এটলো এই জ্লোনেলো-
খলোি সশগে সংজলেষ্ট উপলোদলোনগুশললোশক জচজনিত কশি নতুন রিলোণ গদশব। 

> সলোমলোজিক জবজ্লোন এবং আিশবি সলোমলোজিক জবজ্লোশনি পজিবত্জন
  বলোজমশয়হ-এি সলোমলোজিক জবজ্লোশনি রিলোজতষ্লোজনক পজিকলোঠলোশমলোজ�-
জতিক িজিপজট এই রিজতশবদশনি িন্য একজট অন্যতম উপলোদলোন। 
জবশেষ কশি এখলোশন গশবষকশদি জনকট রিশ্ন েুশি গদয়লো হশয়শে গয, 
আিশবি সলোমলোজিক পজিসশি গয বি পজিবত্জন এশসশে তলো আশদৌ 
তলোশদিশক রিজতশযলোজগতলোি মুশখলোমুজখ কিশে জকনলো।
তলোঁি উপলোতিগুশললোি জ�জতিশত সলোমলোজিক জবজ্লোশনি "রিক্ত বলোস�ূজম" 
জহশসশব আিশবি জববেজবদ্লোলয়গুশললোশক গদখলোশনলো হয় (েতকিলো ৪৮ 
�লোগ জববেজবদ্লোলশয় সলোমলোজিক জবজ্লোশনি গরিলোরিলোম ও জডজরি অন্ত�ু্জতি 
)।  অে্জনীজত, মশনলোজবজ্লোন, িলোিনীজত জবজ্লোন এবং ইজতহলোস জনশয় 
৪৩৬জট গশবষণলো রিজতষ্লোশনি জবতে্ত গনটওয়লোক্জ, অজধকলোংে গদশে 
গপেলোজ�জতিক সংগঠনগুশললোি এবং ২১৭ জট একলোশডজমক িলোন্জলোশলি  
সলোশপলোশট্জ গশি ওঠলো এ জ্লোনেলোখলোি একজট �লোিসলোম্পূণ্জ বণ্টন 
এখলোশন লক্ষ্ কিলো যলোয়।  তশব উপলোতিগুশললো একজট গকৌতূহশললোদ্ী-
পক রিবণতলো তুশল ধশি। আিশবি সলোমলোজিক জবজ্লোনীশদি জবজ�ন্ন 
�লোষলোয় পলোিদজে্জতলো িশয়শে ও ববজবেক গযলোগলোশযলোশগ তলোশদি সজরিয়তলো 
বলোিশে।  এশক্ষশত্ সমরি আিব অঞ্চশলি গবজেি�লোগ জববেজবদ্লোলয় 
ও গশবষণলো রিজতষ্লোন আলশিজিয়লো ও জমেশি রিজতজষ্ত হশছে বশল 
গদখলো যলোশছে।  
জববেজবদ্লোলয় ও গশবষণলো রিজতষ্লোশনি এই সংখ্লো আশিক ধিশনি 
বলোতেবতলোশক উপিীব্ কশি গতলোশল। আিশবি সলোমলোজিক জবজ্লোনীিলো 
জ্লোশনি উৎপলোদনমুজখতলো ও পুঞ্জী�বশনি অপজিহলোয্জ জদক এবং 
এগুশললোি েজিশয় গদয়লো, একজট আশিকজটি সশগে সম্জক্জত কিলো 
এবং সলোমলোজিক পজিবত্জনশক সমে্জন কিলোি মলোধ্শম, এশদি মশধ্ 
জবিলোিমলোন  উশবিগশক গমলোকলোশবললো কশি । বলোজমশয়হ এশক্ষশত্ "ঐজত-
হগত নয় এমন সজরিয় উপলোদলোন"-এি ওপি গুরুত্বলোশিলোপ কশিন।  
গযমন- নলোগজিক সমলোি। এি ওপি জ�জতি কশি আশিকজট রিবশন্ি 
পট�ূজম জনজম্জত হয় গয, "এনজিও গকবল কম্জসংস্থলোনই কশি নলো,  
একই সশগে সলোমলোজিক জবজ্লোশনি গক্ষত্ উশন্মলোজচত কশি [...] তলোশদি 
উশদ্শশ্যি দ্ঢ়তলোও তুশল ধশি"। একই�লোশব এগুশললো আিশবি রি-
জতশবে গবলোঝলোি গক্ষশত্ একইিকম, জবশেষ কশি  সমরি আিব রি-
জতষ্লোনগুশললোি গুরুত্ব গবলোঝলোি গক্ষশত্ তলোৎপয্জ বহন কশি। গযমন- 
ববরুশত অবজস্থত গসনটলোি ফি আিব ইউজনজট টিলোজডি জকংবলো  
গদলোহলোশত অবজস্থত আিব গসনটলোি ফি জিসলোচ্জ অ্লোনড পজলজস টিলোজডি, 
যলোশদি ব্লোজপ্ত ও সলোফল্ জববেজবদ্লোলয় েলোজিশয় গগশে। জ্লোশনি 
জনয্জলোস উৎপলোদশনি গক্ষশত্ এই রিলোজতষ্লোজনক পজিবত্জন তলোশদি জবব-
ত্জন সম্শক্জ নতুন তশক্জি সূচনলো কিশত আবশ্যকতলো তুশল ধশি।  
গলখক গযমনটলো বলশেন, এশক্ষশত্ যজদ এটলোই হশয় েলোশক, এই রি-
জতষ্লোনগুশললো একলোশডজমক গশবষণলোি রিজতস্থলোপক হশয় উঠশত পলোিশব 
নলো।  এই "অরিচজলত" গস্স এবং তলোশত জরিয়লোেীল িটক জক 
সলোমলোজিক জবজ্লোশনি "আনুষ্লোজনক" সংকট স্জষ্ট কিশে? 
বলোজমশয়হ-এি নলোগজিক সমলোি ও সলোমলোজিক জবজ্লোন সম্জক্জত মন্তব্  
গেশক লক্ষ্ কিলো যলোয় গয, গলখক তলোশদি অবদলোনশক ব্বহলোজিক 
উশদ্শশ্যি িলোয়গলো গেশক স্ীক্জত গদন। এশক্ষশত্ নজেবদ্ধ উপলোতি 
তুশল ধশি জ্লোনতলোজ্বিক জবশবচনলোি িলোয়গলো  গেশক এি জবচলোি কশিন। 
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তশব  জতজন "একলোশডজমক কজমউজনজটি মত" নলো বশল "একলোশডজমক-
কজমউজনজট" বললোি পশক্ষ স্ষ্ট যুজতিি অবতলোিণলো কশিন।  "পজণ্ডত 
ও বুজদ্ধিীবী [যলোিলো] [তলোশদি] কলোি সম্ন্ন কশি, তলোঁি মশত, তলোঁশদি 
রিশত্শকই কশঠলোি�লোশব পদ্ধজতগত জবশলেষণ, গসই আশললোশক অরি-
গজতমুখি জসদ্ধলোন্ত এবং ববজ্লোজনক জববেলোসশযলোগ্তলোি জদশক জনশিশদি 
জনজবষ্ট কশি। সলোধলোিণ�লোশব তলোিলো রিজতজদশনি সংরিলোম এবং উন্নতি 
িলোিননজতক মশনলো�লোব গেশক দূরুত্ব বিলোয় িলোশখ-কলোিণ এগুশললো 
জ্লোন উৎপলোদশনি গক্ষশত্ গকলোন কলোশি আশস নলো।" একই�লোশব জতজন  
িলোন্জলোল ও সংবলোদপশত্ি গশবষণলো গেশক সলোমলোজিক জবজ্লোশনি গশব-
ষণলোি গকলোন জবষয়জট মলোনলোনসই এবং এি সশগে "গ�ীিতলো" আশষ্টপ্-
গষ্ িজিশয় আশে, এ জবষশয় একজট জসদ্ধলোন্ত পলোওয়লো যলোয়। এ জসদ্ধলোন্ত 
গনওয়লোি দ্জষ্ট�জগে "িজটলতলো" বলো "জনয্জলোস সম্শক্জ অজধক িলোনলো"ি 
মলোধ্শম স্জষ্ট হয়।বলোজমশয়হ একজট উদলোহিশণি মলোধ্শম পদ্ধজতগত-
�লোশব মলোনলোনসই হওয়লোি গক্ষশত্ যত্নেীল হওয়লোি রিশয়লোিনীয়তলো 
তুশল ধশিন। এটলো নীজতজনধ্জলোিণী রিজতশবদশনি গচশয় জেক্ষলোজবষয়ক 
গশবষণলোি ইজগেত বহন কশি।                                         
এ যুজতিজট গলখশকি লক্ষ্শক আিও জবপ্লবমুখী জ্লোনতলোজ্বিক পজিব-
ত্জশনি দ্জষ্ট�জগেশক রিসলোজিত কশি। জবশেষ কশি আিব বসশন্তি 
সশগে সংজলেষ্ট ঐজতহলোজসক পজিবত্জশনি বলোদলোনুবলোদ এবং আিব 
জবশবেি সলোমলোজিক জবজ্লোশনি গক্ষত্ উশন্মলোচনশক ব্লোখ্লো কিশত 
উৎসলোহী হয়। আমিলো বলশত পলোজি গয, গলখশকি ধ্রুপদী দ্জষ্ট�জগে- 
যলো একজট "জবপ্লব"-এি িন্ম গদয়, তলোি জবপিীশত অবস্থলোন জনশয়শেন। 
জবশেষ কশি নতুন রিিশন্মি আিশবি সলোমলোজিক জবজ্লোনী, যলোশদিশক  
আিব বসশন্তি রিিন্ম জহশসশব বললো যলোয়, তলোশদি মশধ্ আিব বস-
গন্তি ফশল সংিজটত পজিবত্জশনি  রি�লোব জবশবচনলোয় বলোজমশয়হ-এি 
যুজতি অপয্জলোপ্ত। আি এই "আিব বসশন্তি উতিিসূিী"-িলোই সলোমলোজি-
ক�লোশব তলোশদি সম্্তিতলো ও পজিবত্জশনি আকলোঙ্কলো সুস্ষ্ট কশি 
গতলোশল। 
বলোজমশয়হ-এি আদে্জ  দূশিি, জবজছেন্ন ও আিশবি বনব্জ্জতিক 
সলোমলোজিক জবজ্লোনীশদি সুদূি অতীশতি গকলোন দ্জষ্ট�জগেি ওপি জ�জতি 
কশি গশি ওশঠজন। আিব বসন্ত একজট জ্লোনতলোজ্বিক জবপ্লব জহশসশব 
যলো জনশয় আসশত পলোিত, তলো হল, একজট জবে্ঙ্খল িলোয়গলো গযখলোন-
কলোি সশগে  দূিত্ব িক্ষলো কিলো রিশয়লোিন, গসখলোন গেশক বলোতেবতলোি 
জদশক আশললোকপলোত কশি পিস্ি সম্ক্জযুতি সংশযলোশগি সশগে সং-
জলেষ্ট  দ্ঢ়তলোি জদশক অরিসি হওয়লো। এটলো সলোমলোজিক জবজ্লোশনি অনু-
সন্লোনশক কশঠলোি, গবমলোনলোন কলোঠলোশমলোশক ে্ঙ্খজলত নলো কশি গশবষ-
ণলোি গক্ষশত্ আিও সুদূিরিসলোিী আকলোঙ্কলোশক স্ষ্ট কশি গতলোশল।

> সমলোজপ্ত
  গমলোহলোম্মদ বলোজমশয়হ গয জবষয়জটশত গপৌঁেলোশত গচশয়শেন, তলোি সশগে 
আমলোি মতপলোে্জক্ িশয়শে। বলোজমশয়হ-এি একজট ব্হৎ গক্ষত্শক 
িজিপ কিলোি উশদ্শশ্য আশললোচনলোি অবতলোিণলো কশিন। এটলো আিব 
বসশন্তি অতীত ও �জবষ্যৎ অনুসন্লোন কিলোি স্রূপ জহশসশব আশস। 
এই রিজতশবদন এখনও সলোধলোিণ�লোশব আিব বসন্তশক সমে্জন কিলোি 
গপেশন জনজহত যুজতিি রিলোবশল্ি গচশয় এি রিশমলোন্নজত ও রিজতকূল-
তলোশক তুশল ধিলোি গক্ষশত্ অজধক মনশযলোগী। তলোঁি আশললোচনলোি সমলো-
পনীশত, জতজন "আিশবি সলোমলোজিক জবজ্লোনশক, সলোমলোজিক জবজ্লোন 
জহশসশব জনিলোপদ বশল সংিজক্ষত জ্লোনেলোখলো এবং তলোশদি স্ স্ বব-
জচত্্ময়তলোয় উপশযলোজগতলো স্জষ্টি আশগ"-এি আিও সুদূিরিসলোিী 
পজিবত্জশনি আহবলোন কশিন। এশক্ষশত্ এশকবলোশি গেশষি উশদ্শ্য 
হল সম্ূণ্জরূশপ চরিলোকলোি। এটলো গদখলোয় গয, আিশবি সলোমলোজিক জব-
জ্লোনশক আিও অনুসন্লোন কিশত হশব। গযটলোশক তলোঁিলো সলোম্প্রজতক 
সমশয়ি সলোমলোজিক অ�ু্ত্লোন জহশসশব গদজখশয়শেন। 
সলোমলোজিক জবজ্লোশনি উপজস্থজত স্ীকলোি নলো কশি সম্ভবত আমলোশদি 
আিও চলোঞ্চল্কি জবষশয়ি জদশক নিি গদয়লো উজচৎ। যলোি সশগে 
"স্থলোজয়ত্ব," "জস্থজতস্থলোপকতলো," "সগেজত,"জকংবলো "িীবনধলোিণ" সংজলেষ্ট।  
রিলোজতষ্লোজনক স্থলোপনলোি, পদ্ধজতি ওপি জ�জতি নলো কশি "আিব বসশন্তি 
রিিন্ম"-এি ওপি জ�জতি কশি। এটলো কজঠন সজন্ক্ষণ স্জষ্ট কশি।  
আিব জবশবেি সলোমলোজিক জবজ্লোন গকন স্তন্ত্র, এি মধ্ জদশয় তলোিলো 
গসই জবষশয় ধলোিণলো ললো� কশি েলোশক। আিশবি সলোমলোজিক জবজ্লোন 
একজট আত্মপজিচশয়ি সন্লোশন িত। এশক্ষশত্ আমলোশদি জনশিশদি 
গশবষণলোি জবষয়বস্তু জনব্জলোচশনি ফশল আমিলো অশনশকি আকলোঙ্কলোশক 
ব্তি কিলোি সুশযলোগ ললো� কশি েলোজক। সম্ভবত এই রিজতশবদনজট গয 
চলোজহদলো স্জষ্ট কশি, গসই পশে চললোি গক্ষশত্ একজট সজরিয় সংললোপ 
বতজিি পে বতজি কিলো িরুিী। 

সিলোসজি গযলোগলোশযলোশগি িন্য:
Idriss Jebari <idrissjebari@gmail.com> 
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> িি্জ জিটিলোি 

িি্জ জিটিলোি। 

>>

ম্লোকশডলোনলোল্লোইশিেন
এবং যুগপৎ উৎপলোদন ও গ�লোগ

দক্ষতলো, �জবষ্যৎ সম্ভলোবনলোি, িবলোবজদজহতলো ও জনয়ন্ত্রণ এবং সংজলেষ্ট 
অশযৌজতিকতলো) মূল জ�জতি�ূজম আশমজিকলো গেশক জবশবেি নলোনলোন গদশে 
েজিশয় পিশে। এজট দ্শ্যমলোন হয় ম্লোকশডলোনলোল্স গিটিুশিনট এবং 
অন্যলোন্য আশমজিকলোন ব্বসলোশয়ি জববেলোয়শনি মধ্ জদশয়। জকন্তু এি 
গেশকও গুরুত্বপূণ্জ ব্লোপলোি হশললো-ম্লোকশডলোনলোল্লোইশিেন রিজরিয়লো 
স্থলোনীয় পয্জলোশয় অসংখ্ ব্বস্থলো এবং নলোনলোন সংগঠশনি মশধ্ ঢুশক 
পশি, গযমন জেক্ষলো রিজতষ্লোন ও ধম্জীয় রিজতষ্লোনসমূহ।
১৯৯৫ সলোশল রিকলোজেত আমলোি বই Expressing America: A 
Critique of the Global Credit Card Society-এ আজম 
আশিক ধিশণি সলোংস্ক্জতক (এবং অে্জননজতক) সলোমলোি্বলোশদি উপি 
আশললোচনলো কশিজে: জববেব্লোপী আশিকটলো আশমজিকলোন বস্তু তেলো 
গরিজডট কলোশড্জি জবতেলোি। গরিজডট কলোড্জ আশমজিকলোন টিলোইশলি ঋণ 
এবং গ�লোগবলোশদি জবতেলোি িটলোশছে যলো' জনশয় আজম সিলোসজি আশললোচনলো 
কশিজে আমলোি Enchanting a Disenchanted World: 
Revolutionizing the Means of Consumption (1997) 
বইশয়। এখলোশন আজম গ�লোশগি উপলোয়সমূহশক (means of 
consumption) জবশবচনলো কশিজে মলোশসি্জি উৎপলোদশনি উপলোয়  
(means of production) রিত্শয়ি সম্প্রসলোজিত রূপ জহশসশব। 
আশমজিকলোি রিধলোন রিধলোন গ�লোশগি স্থলোনগুশললো হশললো ফলোটিফুড গিটিু-
গিনট, েজপংমল, জেমপলোক্জ (যেলো, জডিজন ল্লোনড), ললোস-গ�গলোশসি 
মশতলো ক্লোজসশনলো এবং ব্হদলোকলোি িলোহলোশি চশি সমুরিভ্রমণ। 
এগুশললোি সবই সলোিলো জবশবে েজিশয় পিশে এবং ভ্রমণকলোিীশদি 
মলোশঝ িনজরিয় হশয় উশঠশে। এসশবি জবেলোল আকলোি এবং ধশম্জি 
ন্যলোয় "যলোদুকিী" আকষ্জনক্ষমতলো লক্ষ্ কশি আজম এশদিশক বজল 
"গ�লোশগি মজ্ি (cathedrals of consumption)"। জববেলোয়শনি 
রিজরিয়লোি মধ্ জদশয় এইসব গ�লোশগি মজ্ি আশমজিকলোি উরি-
গ�লোগবলোদশক সলোিলোজববে েজিশয় জদশছে। 
এ রিসশগে সব গেশক গুরুত্বপূণ্জ বই, অন্তত: আমলোি কলোশে, হশললো 
The Globalization of Nothing।  এখলোশন আজম "নলোজেং 
(nothing)" বলশত আজম বুজঝশয়জে গসইসব সলোমলোজিক বস্তু ও 
জবষয় যলো' গক্রিীয়�লোশব এবং যলো'ি গকলোন স্লোতন্ত্র্ অবয়ব গনই। স�লো-
বতই ম্লোকশডলোনলোল্স এবং এি পণ্সমূহ (যেলো, জবগ ম্লোক)-এি 
রিক্ষ্ট উদলোহিণ। জকন্তু গ�লোশগি মজ্শিি মধ্ জদশয় "নলোজেং 
(nothing)" রিমলোগত�লোশব সলোিলোজবশবে েজিশয় পিশে, যলো' স্থলোনীয় 
পয্জলোশয় ধলোিণলোক্ত ও জনয়জন্ত্রত এবং স্লোতন্ত্র্ ববজেষ্ট্মজনডত "সলোমজেং 
(something)" গক দূশি গঠশল জদশছে। এি মধ্জদশয় রিমলোগত�লো-
গব আমিলো "নলোজেং (nothing)" ববজেশষ্ট্ি একটলো উন্নতজবশবে 
উপনীত হজছে। 
কুনুশে�জক: আপজন গ�লোশগি জববেলোয়শনি ধলোিণলোশক জববেজবদ্লোলশয়ি 
গক্ষশত্ও সম্প্রসলোজিত কশিশেন। আধুজনক জববেজবদ্লোলয় জনশয় 
আপনলোি মন্তব্ জক?
জিটিলোি: আজম আিকলোলকলোি জববেজবদ্লোলয়শক অশনক সময় ম্লোক-
জববেজবদ্লোলয় বশল েলোজক। কলোিণ, এজট জেক্ষলোি গক্ষশত্ ম্লোকশডলোনলো-
ল্শসি গিটিুশিশনটি রিজরিয়লো অনুসিণ কশি; গযখলোশন সম্ভলোবনলোমজয়-
তলো, িবলোবজদজহতলো ও জনয়ন্ত্রশণি উপি গিলোি গদওয়লো হয়। এি 
মলোধ্শম ব্লোপকজ�জতিক জেক্ষলোব্বস্থলো গশি গতলোললো সম্ভব হশয়শে। 

িি্জ জিটিলোি একিন অন্যতম জববেলোয়ন জবষয়ক তলোজ্বিক এবং 
আশমজিকলোি গমজিল্লোনড জববেজবদ্লোলশয়ি স্নলোমধন্য অধ্লো-
পক। কসশ�লোি জরিজটিনলো জববেজবদ্লোলশয় সমলোিজবজ্লোশনি মলো-
টিলোশস্জি জেক্ষলোে্জী ল্লোজবনট কুনুশে�জক গুরুত্বপূণ্জ সলোমলোজিক 
ত্বি রিকশল্ি জহশসশব এই সলোক্ষলোৎকলোিজট রিহণ কশিশেন।        
আমিলো এই সলোক্ষলোৎকলোশিি অংেজবশেষ রিকলোে কিজে। 

কুনুশে�জক: অধ্লোপক জিটিলোি, আপজন আপনলোি "ম্লোকডনলোল্লোই-
গিেন" তশ্বিি িন্য সুপজিজচত। আপজন জক এটলোশক সলোংস্ক্জতক 
সলোম্লোি্বলোদ জহশসশব গদশখন, নলোজক মুতি বলোিলোশি রিজতশযলোজগতলোি 
ফল জহশসশব?
জিটিলোি: ১৯৯০ সলোশলি পি গেশক আমলোি অজধকলোংে কলোিই রিত্-
ক্ষ বলো পশিলোক্ষ�লোশব সলোংস্ক্জতক সলোমলোি্বলোদ সম্জক্জত। ১৯৯৩ 
সলোশল রিকলোজেত আমলোি বই The McDonaldization of 
Society-গত "McDonaldization" বলশত একজট সলোমলোজিক 
েজতিশক গবলোঝলোশনলো হশয়শে যলো'তলোি ববজেষ্ট্গুশললো সশমত (যেলো-
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জকন্তু একইসলোশে গযৌজতিক ব্বস্থলোপনলোি মশধ্ অশযৌজতিকতলোও িশয় 
গগশে, অে্জলোৎ গনজতবলোচক ফললোফল দ্শ্যমলোন হশছে সলোমজরিক�লোশব 
জেক্ষলোব্বস্থলো এবং জেক্ষলোি মলোন অবনমশন। এজট আসশল ফলোটিফুড 
গিটিুশিনট গয�লোশব খলোবলোশিি মলোশনি অবনমন কশিশে (গযমন, ফলো-
টিফুড গিটিুশিশনট জবগ ম্লোক পলোওয়লো যলোয়, জকন্তু সুস্লোদু ম্লোক 
পলোওয়লো যলোয় নলো), জঠক তলোিই অনুরূপ গযখলোশন জববেজবদ্লোলশয় অশনক 
জেক্ষলো পলোওয়লো যলোয়, জকন্তু সুজেক্ষলো পলোওয়লো যলোয়নলো। এি রিজরিয়লো জববে-
জবদ্লোলয়শক কলোশয়জম স্লোশে্জি রিজতশিলোশধি বদশল তলোশদি স্পশক্ষ 
জনশয় আশস। আমলোি মশন হয়, ম্লোক জববেজবদ্লোলয়সমূহ রিমলোবেশয় 
জ্লোন এবং এি জবতেলোশিি উপি একক কত্্জত্ব স্থলোপন কিশত যলোশছে। 
আমলোি সব্জশেষ গশবষণলোি জবষয় হশছে " যুগপৎ উৎপলোদন ও গ�লোগ   
(prosumption)" যলো' মূলত: উৎপলোদন ও গ�লোশগি সমবেয়। জে-
ক্ষলোে্জীিলো হশললো  "যুগপৎ উৎপলোদক  ও গ�লোতিলোিলো (prosumers)" 
যলোিলো একই সলোশে জ্লোন গ�লোগ কশি এবং উৎপলোদনও কশি। তলোিলো 
উৎপলোদনব্বস্থলোি উপি পুশিলোপুজি জন�্জিেীল গ�লোতিলো নয়। বিং 
তলোশদি কলোশে উপস্থলোজপত জ্লোনশক তলোিলো সজরিয়�লোশব পুনরুৎপলোদন 
কশি।
কুনুশে�জক: আপজন দলোরুণ সজরিয় গলখক জহশসশব সুখ্লোত। এ 
কলোিশণ আপনলোি কলোে গেশক আিও গবজে গবজে কশি নতুন এবং 
আকষ্জনীয় গলখলো আেলো কজি। গসসব সম্শক্জ সংজক্ষপ্ত�লোশব জকেু 
বলশবন জক?

জিটিলোি: জবগত দেশক  আমলোি অজধকলোংে কলোিই যুগপৎ উৎপলোদন   
ও গ�লোগ (prosumption) জনশয়। আমিলো সব্জদলোই যুগপৎ উৎপলো-
দক  ও গ�লোতিলো (prosumers), কখনই শুধু উৎপলোদক বলো গ�লোতিলো 
নলো। উদলোহিণস্রূপ, ইনটলোিশনট গযখলোশন আমিলো ব্লগ, গফসবুক 
ইত্লোজদি মধ্ জদশয় যুগপৎ উৎপলোদন   ও গ�লোগ কজি। একই�লোশব, 
গ�লোশগি মজ্িসমূশহও আমিলো গ�লোগ কিশত জগশয় রিমলোগত�লোশব 
অশনক কলোি কজি গযগুশললো আশগ জেল গবতন�ুতি কম্জচলোিীশদি 
কলোি (গযমন, ফলোটিফুড গিটিুশিশনট ওশয়টলোশিি বদশল আমিলো 

জনশিিলোই জনশিশদি খলোবলোি বহন কজি, পজিত্লোতি খলোবলোি ও বি্জ্ 
পজিষ্কলোি কজি)। সম্প্রজত আজম দলোজব  কিজে গয, আমিলো বসবলোস 
কিজে একটলো "যুগপৎ উৎপলোদক  ও গ�লোতিলো পুঁজিবলোদ (prosumer 
capitalism)" জবশবে গযখলোশন পুঁজিপজতিলো গবতন�ুতি কম্জচলোজিশদি 
বদশল স্ল্ গবতশনি বলো জবনলো গবতশনি গ�লোতিলোশদিশক রিলোধলোন্য 
জদশছে। উবলোি-এি রিক্ষ্ট উদলোহিণ। এই গ�লোতিলোশদি সংখ্লোব্জদ্ধি 
সলোশে সলোশে (যলোিলো জনশিিলোই উবলোশিি চলোলক এবং যলোত্ী) সলোশে রি-
জতশযলোজগতলোি মুশখ  ট্লোজসি চলোলকিলো রিমেঃ হলোজিশয় যলোশছে। যখন 
আমিলো Amazon.com-এ বইশয়ি ফিমলোশয়ে গদই, তখন আমিলো 
শুধু বই (এবং অন্যলোন্য পণ্) গ�লোগই কজি নলো, আমিলো আমলোশদি 
চলোজহদলো বতজিও কজি জবনলো পলোজিশ্রজমশক। এি ফশল বইশয়ি গদলোকলোন 
এবং এি সলোশে বই জবশরিতলোিলোও হলোজিশয় যলোশছে। এি ফশল নব্ 
পুঁজিপজতশদি আজব�্জলোব হশছে (Mark Zuckerberg, Jeff 
Bezos) যলোিলো গবতন�ুতি কম্জচলোিীশদি স্থশল অনবতজনক গ�লোতিলো-
গদিশক জদশয় মলোজ্-জবজলয়জনয়লোশি পজিণত হশছে। গ�লোতিলোিলো গকব-
লমলোত্ অনবতজনকই নয়, তলোশদিশক অন্য গকলোন সুজবধলো, স্লোস্থ্ বীমলো 
গকলোনজকেুই জদশত হয় নলো। নতুন রিযুজতি (যেলো, গিলোবটস) ব্বসলোয়ী-
গদিশক আিও গবজে কশি গ�লোতিলোশদি িন্য উপশযলোগী কশি তুলশব 
[অেবলো এগুশললো জনশিিলোই "উৎপলোদন ও গ�লোগকলোিী যন্ত্র  
(prosuming machines)" জহশসশব গ�লোতিলোয় পজিণত হশব]। 

সিলোসজি গযলোগলোশযলোশগি িন্য:
িি্জ  জিটিলোি <gritzer@umd.edu> 
ও ল্লোজবনট কুনুশে�জক <labinotkunushevci@gmail.com>>
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ইজতহলোশসি গমলোি   

>>

১৯৭৪ সলোশল কলোনলোডলোি টিশনটলো েহশি অনুজষ্ত 
আইএসএ কংশরিশসি গপলোটিলোি-রিেম কংশরিস  
গযখলোশন এডওয়লোড্জ জটিলোজকয়লোন অংেরিহণ 
কশিন। 

আন্তি্জলোজতক সমলোিতলোজ্বিক সংস্থলোি (International 
Sociological Association) সলোশে দীি্জ সংযুতি-
তলোি জকেু স্্জত �লোগলো�লোজগ কিলোি আমন্ত্রণ পলোওয়লো 
একজট আনশ্ি জবষয়। সতক্জীকিণ জহশসশব  আমলোি 

অতীত স্্জত পূণ্জ বলো সমশয়ি অতশল মজলন নয়।  পলোঠশকিলো জনঃস-
গ্শহ গিজনফলোি প্ল্লোট -এি চমৎকলোি রিজতশবদন A Brief History 
of the ISA, 1948-1997
গেশক উপক্ত হশব।
সমলোিজবজ্লোশনি আন্তি্জলোজতক অগেন সবসময় আমলোশক আকষ্জণ   
কশি। জঠক সমলোিনবজ্লোজনক তশ্বি আমলোি রিবল আরিহ গয�লোশব 
একজট গুরুত্বপূণ্জ উপলোদলোন জহশসশব কলোি কশি। আশমজিকলোন সমলো-
িতলোজ্বিক সংস্থলো (American Sociological Association)-
আসলো (ASA)-এি সলোশে যুতি হওয়লোয়, জববেব্লোপী সহশযলোজগতলো 
ব্জদ্ধি লশক্ষ্ আজম আসলো'ি (ASA)  কজমজটশত কলোি কশিজে। আজম  
আসলো (ASA)-এি স�লোপজতও হশয়জেললোম যখন পূব্জবত্জী স�লোপজত 
রুশবন জহল (১৯৭০-৭৪) সলোশল আসলোি স�লোপজত হশয়জেশলন। 
রুশবন আমলোশক আইএসএ-গত গযলোগদলোশন আমন্ত্রণ কশিজেল। গস 
খুব আেলো কিত আশমজিকলোন সমলোিজবজ্লোন মলোজক্জন যুতিিলোশষ্টি 
বলোইশিও উশদ্লোগী হশব। আমলোি রিেম সুশযলোগ আশস ১৯৭৪ সলোশল; 
গযখলোশন রুশবন টিশনটলোশত আইএসএ-এি অষ্টম ওয়লোল্্জ কংশরিশসি 

িন্য িলোজেয়লোন সমলোিজবজ্লোনীশদি আমন্ত্রণ িলোজনশয়জেল। অজবলশম্বই 
আইএসএ(ISA)-এি স�লোি পশি রিজতজনজধশদি মজনট্রয়শল অনুজষ্ত 
আসলো'ি (ASA) স�লোয় আমন্ত্রণ িলোনলোন হয়। উ�য় স�লোশতই, 
আমলোশদি জববেব্লোপী সহশযলোজগতলো কজমজট জবশদজে পয্জটকশদি সলোশে 
একটলো গসতুবন্ন কশি গদয়। জবশেষ কশি আজম িলোজেয়লোন সমলোি-
জবজ্লোনীশদি সলোশে সলোক্ষলোশতি কেলো স্িণ কজি; যখন অ�্ে্জনলোি 
আন্িন পজিশবে সলোমজষ্টক উশতিিনলোয় পজিণত হশললো, গযন স্লোয়ু-
যুশদ্ধি ধকল অজতদ্রুত অদ্শ্য হশয় গগল। রুশবন জহল ও স�লোপজত 
জপটলোি ব্ললোউ উ�শয়ি িন্যই গযৌে স�লোজট সমলোিতলোজ্বিক কূটনীজতি 
জবিশয়লোৎসব জহসলোশব রিমলোজণত হল। 
এিপি আজম আইএসএ-এি আিীবন সদস্পদ রিহণ কজি- 
আমলোি এ যলোবৎ কিলো গশ্রষ্ট জবজনশয়লোশগি একজট। আজম মশন কিশত 
পলোজি সুইশডশনি উপসলোললোয় অনুজষ্ত নবম কংশরিস; জক�লোশব 
সুইশডন একই সলোশে সবশচশয় ব্য়বহুল ও অত্লোধুজনক জেল। সম্ভ-
বত কলোিণ জেল উপসলোললো (টিশনটলো বলো টিকশহলোম-এি মশতলো নয়) যলো 
পজণ্ডতশদি আন্তি্জলোজতক�লোশব একজত্ত হওয়লোি রিধলোন আকষ্জণ। 
গকলোন বি েহিও নয়। তলোই এ স্থলোনজট জবজ�ন্ন গদে গেশক অ�্লোগত 
পজনডতশদি দ্জষ্টরিলোহী হশয় ওশঠ এবং জবজ�ন্ন গদশেি পজণ্ডতশদি 
গযলোগলোশযলোশগি উপলশক্ষ্ পজিণত হয়। জবশেষ কশি  আন্তি্জলোজতক 
পজিমণ্ডশলি পজণ্ডতশদি কলোশে। উপসলোললোি পশি, গমজসিশকলো জসজটশত 

এডওয়লোড্জ এ. জটিলোজকয়লোন, জডউক জববেজবদ্লোলয়, ইউএসএ, এবং আইএসএ-এি ইজতহলোশসি সমলোিজবজ্লোন জবষয়ক গশবষণলো 
কজমজটি সদস্ (আিজস ০৮), সমলোিতলোজ্বিক ত্বি (আিজস ১৬) ও ধশম্জি সমলোিজবজ্লোন (আিজস ২২)

>  ৪০+ বেি ধশি
আন্তি্জলোজতক সমলোিজবজ্লোন  
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আইএসএ (ISA)-এি ১০তম স�লোশত (১৯৮২) স্্লোজনে �লোষলোশত 
অশনকগুশললো গসেন হশয়জেশললো। এটলো আইএসএ-এি ত্তীয় দলোপ্ত-
জিক �লোষলো। এটলো অ্লোশলইন তুিলোইন ললোজতন আশমজিকলোি েলোত্ 
জহশসশব বলোিবলোি মশন কজিশয় জদজছেল।   এটলো বলশতই হশব, তুিলোইন 
প্জেবীি অন্যলোন্য কংশরিস ও ফ্লোশন্স অনুজষ্ত উন্নয়ন জবষয়ক গসজম-
নলোিগুশললোশত জববে সমলোিজবজ্লোশনি একিন অরিসিমলোন জবিয়ী।  
১৯৮২ সলোশলি আইএসএ-এি স�লো আশয়লোিন কিশত জগশয় আমিলো 
আজে্জক অনটশন পজি এবং গমজসিশকলোি অে্জমন্ত্রী গিলোষণলো কশিন 
গদেজট তলোি ঋণ পজিশেলোধ কিশত পলোিশব নলো যলো অে্জননজতক 
সংকটশক আিও বলোিলোশত েলোশক। আইএসএ-এি রিজতজনজধশদি গম-
জসিকলোন ব্লোংক গেশক একই সমশয় ডললোি গপশত গঠললোশঠজল গেশক 
দূশি িলোখলো হয়; জকন্তু আজে্জক গযলোগলোশযলোগ গ�শে পশি, এশত জবজনময় 
হলোশিি উপি ব্লোপক গনজতবলোচক রি�লোব পশি। গসই হলোি শুধু 
িলোতলোিলোজত পজিবত্জনই হয়জন জকন্তু একই ব্লোংশকি জবজ�ন্ন েলোখলোগু-
গললোও িলোনশতলো নলো গয গমজসিশকলোি গক্রিীয় ব্লোংক ডললোশিি জক হলোি 
জনধ্জলোিণ কিশে। আইএসএ-এি জকেু সদস্ যলোশদি গরিজডট কলোড্জ 
সুজবধলো জেল তলোিলো তলোশদি গহলোশটল কক্ষ টি্লোনডলোড্জ গেশক জডললোশসি 
উন্নীত কিশত পলোিশতলো, গযশহতু গমজসিকলোন মুরিলো গপশসলোি দি পতন 
হশয়জেল এবং ডললোশিি দলোম  ঊধ্্জগলোমী জেল। তলোই সকশলই এশত 
ললো�বলোন হয়জন এবং জক  অশনশকই রিেম রিলোপ্ত ফ্লোইশটই গমজসিশকলো 
ত্লোগ কশিজেল।  
যতদূি মশন পশি, এটলোই জেল একমলোত্ স�লো যলো িশটজেল িটনলোব-
হুল সংকশটি মশধ্ জদশয়। মলোজরিশদ অনুজষ্ত বিলোদে স�লো জেল �লোশললো, 
ব্জতরিমী তলোপ সংিক্ষণ এবং েীতলোতপ জনয়ন্ত্রণ যশন্ত্রি অনুপজস্থজত। 
জবশলশফশল্ (১৯৯৪) অনুজষ্ত আইএসএ-এি ১৩তম স�লোয় জিচলোড্জ 
রিলোে� অশনক সংখ্ক পজলে ও অন্যলোন্য পূব্জ ইউশিলোজপয়লোন সমলোি-
জবজ্লোনীশদি আমন্ত্রণ িলোজনশয়জেশলন যলোিলো সমলোিজবজ্লোনশক বলোঁজচশয় 
গিশখজেল গসলোজ�শয়ত ইউজনয়শনি অত্লোচলোশিি সমশয়, যলোি পতন 
হশয়জেল ১৯৯১ সলোশল।

রিলোেশ�ি সলোশে আমলোি অশনক জমল আশে; জযজন গুণগত এবং ব্লো-
খ্লোমূলক সমলোিজবজ্লোনশক রিজতজষ্ত কশিশেন সমলোিজবজ্লোশনি 
তশ্বিি গকশ্রি। আজম খুব আনজ্ত হশয়জেললোম যখন জতজন আমলোশক 
অনুশিলোধ কশিজেশলন আন্তি্জলোজতক সমলোিজবজ্লোশনি সম্লোদক মণ্ড-
লীি সদস্ জহসলোশব আমলোি কলোয্জরিম  অব্লোহত িলোখলোি িন্য। আি 
এটলো গস সমশয়ি কেলো যখন (১৯৯১-১৯৯৬) জতজন সম্লোদশকি 
দলোজয়ত্ব পলোলন কশিন। আজম সম্লোদনলো পজিষশদ গযলোগদলোন কজি 
যখন মলোিজটন আলব্রু আন্তি্জলোজতক সমলোিজবজ্লোন (International 
Sociology) পজত্কলোি রিেম সম্লোদক জহশসশব জনযুতি হন 
(১৯৮৪-১৯৯০)। আজম এমন একজট পজত্কলোি অবদলোনকলোিী ও 
সমলোশললোচশকি দলোজয়ত্ব �ীষণ উপশ�লোগ কশিজে, যলো আন্তি্জলোজতক 
সমলোিজবজ্লোশনি রিলোেজমক ধলোিণলো গেশক তুলনলোমূলক জ্লোন গদয়। 
যজদও আইএসএ-এি সকল স�লোশত উপজস্থত েলোকলো অশনকসময় 
অসম্ভব জেল (অবসশি যলোবলোি পি ভ্রমশণি খিশচি ব্বস্থলো এবং 
অশনক সময় একই সমশয় আসলো (ASA) ও আইএসএ-এি স�লো 
অনুজষ্ত হওয়লোি িন্য)। তলোিপিও সলোম্প্রজতক অশনকগুশললো স�লোশত 
অংেরিহণ কিশত গপশি আজম আনজ্ত: মজনট্রয়ল (১৯৯৮), জব্স-
গবন (২০০২), গগলোশটবলোগ্জ (২০১০), ইয়শকলোহলোমলো (২০১৪) এবং 
সলোম্প্রজতক জ�শয়নলোশত আইএসএ-এি ত্তীয় গফলোিলোম (২০১৬)।
জবশবেি জবজ�ন্ন গদে গেশক আগত পুশিলোশনলো বন্ুশদি গদশখ (দু�্জলোগ্-
রিশম রিমহ্লোসমলোন সংখ্লো), নতুনশদি সলোক্ষলোৎ গপশয় এবং জবজ�ন্ন 
সমলোি ও সংস্ক্জতি নতুন সমলোিতলোজ্বিক ধলোিণলোি সম্মুখীন হওয়লো- 
এখশনলো আমলোশক রিশললোজ�ত কশি। জঠক গযমন আজম রিেম আন্তি্জলো-
জতক সমলোিতলোজ্বিক সংস্থলোয় গযলোগ জদশত গপশিজেললোম এবং এজট 
অবশ্যই আমলোশক ২০১৮ সলোশলি টশিশনটলোশত অনুজষ্তব্ ১৯তম 
স�লোশত গযলোগদলোশন আক্ষ্ট কিশব।

সিলোসজি গযলোগলোশযলোশগি িন্য:
Edward Tiryakian <durkhm@soc.duke.edu>

ইজতহলোশসি গমলোি   
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> পজিজচজত

গ্লোবলোল ডলোয়লোলগ-এি পলোঠকশদি কলোশে িলোপলোজনি জবিতীয় সম্লোদনলো পজিষদশক  পজিচয় কশি জদশত গপশি আমিলো আনজ্ত। 
২০১৪ সলোশলি জডশসম্বশি, গ্লোবলোল ডলোয়লোলগ-এি অনুবলোদ রিকশল্ি কলোি শুরুি পি গেশক এ পয্জন্ত ন্যলোেনলোল জফেলোজিি 
ইউজন�লোজস্জজটি পঁয়তলোজলেে িন স্লোতশক অধ্য়নিত জেক্ষলোে্জীিলো এশত কলোি কশি। ন্যলোেনলোল জফেলোজিি ইউজন�লোজস্জজট ১৯৪১ 
সলোশল িলোপলোশনি ক্জষ, বনলোয়ন ও মৎস্ মন্ত্রণলোলয় জববেজবদ্লোলয়জটশক সিকলোজি জেক্ষলোরিজতষ্লোন জহশসশব স্ীক্জত রিদলোন কশি। 
জনশম্ন বজণ্জত ব্জতিবগ্জ গ্লোবলোল ডলোয়লোলগ-এি িলোপলোজনি জবিতীয় সম্লোদনলো পজিষশদি স্থলোয়ী সদস্। 

সলোশতলোমী ইয়লোমলোশমলোশতলো জফেলোজিি জডজস্টজবউেন এ্লোনড ম্লোশনিশমনট জডপলোট্জশমশনটি 
ইংশিজি ও সমলোিজবজ্লোশনি সহশযলোগী অধ্লোপক। জতজন িলোপলোন উইশমন'স ইউজন�লোজস্জজট 
গেশক এম. এ., জেকলোশগলো জববেজবদ্লোলয় গেশক সলোমলোজিক জবজ্লোশন এম.এ. এবং ইজলনয় 
জববেজবদ্লোলয়,  উিবলোনলো-ক্লোশম্ইন গেশক জপ.এইচ.জড. জডজরি ললো� কশিন। বত্জমলোশন জতজন 
আশমজিকলোি আরিমণকলোিী মৎস্রিিলোজতি সমলোিতলোজ্বিক জবশলেষণ জনশয় গশবষণলো কিশেন।  

হুমলো গসজকশগলোজছে জডপলোট্জশমনট অব ফুড সলোশয়ন্স এ্লোনড গটকশনলোলজিি স্লোতশকি গি্ষ্ েলোত্। 
জতজন ইয়লোমলোশগলোজছে গিললোয় িন্মরিহণ কশিন এবং জচবলো গিললোয় গবশি ওশঠ। হুমলো ন্যলোেনলোল 
জফেলোজিি ইউজন�্জলোজসজট গেশক েুজট জনশয় বত্জমলোশন আশমজিকলোি কলোজলশফলোজন্জয়লো গটিট ইউজন-
�্জলোজসজটি, জচশকলো এ্লোনড জবউট কশলশি অধ্য়নিত। গস জববেলোস কশি গয, ব্ে্জতলো মলোনুষশক 
সফল হশত গেখলোয়। হুমলো সলোঁতলোি কলোটশত, গবইসবল গখলশত এবং ইংশিজি পিশত 
�লোলবলোশস। 

>>

িলোপলোজনি জবিতীয় সম্লোদনলো 
পজিষদ  
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ইয়লোতলোশিলো জেশমলোকলোওয়লোহ জডপলোট্জশমনট অব ফুড সলোশয়ন্স এ্লোনড গটকশনলোলজিি স্লোতক জবিতীয় 
বশষ্জি েলোত্। বত্জমলোশন গস সলোমুজরিক খলোদ্ উপলোদলোশনি কলোয্জকি ব্বহলোি এবং  রিজরিয়লোিলোতকিণ 
পদ্ধজত জনশয়  গলখলোপিলো কিশে। ইংশিজি পিলোি দক্ষতলো বলোিলোশনলোি  িন্য ইয়লোতলোশিলো গ্লোবলোল 
ডলোয়লোলগ -এি অনুবলোদ রিকশল্ যুতি হয়। ইংশিজিশত গলখলো খলোদ্ জবজ্লোন সম্জক্জত  গশবষণলো 
জনবন্ পিলোি দক্ষতলো বলোিলোশনলোই তলোঁি রিধলোন উশদ্শ্য। 

মলোসলোজক ইশয়লোশকলোতলোহ জডপলোট্জশমনট অফ ফুড সলোশয়ন্স এ্লোনড গটকশনলোলজিি স্লোতশকি গি্ষ্ 
েলোত্। গস ২০১৪ গেশক ২০১৫ সলোল পয্জন্ত ইংল্লোশনড ইংশিজিশত গলখলোপিলো কশি এবং 
আইইএলজটএস (ইনটলোিন্যলোেনলোল ইংজলে ল্লোংগুশয়ি গটজটিং জসশটিম) পিীক্ষলোয় ৬.৫ 
গপশয়শে। গস ব্লোডজমনটন গখলশত ও ফুটবল গখললো গদখশত পে্ কশি। তলোি পেশ্ি 
ফুটবল দল গচলজস ফুটবল লেলোব, লনডন। তলোঁি স্প্ন প্জেবী ভ্রমশণ গবি হওয়লো। 

তলোকলোজে জকতলোহলোিলোহ জডপলোট্জশমনট অফ ফুড সলোশয়ন্স এ্লোনড গটকশনলোলজিি স্লোতশকি গি্ষ্ 
েলোত্। গস ২০১৭ সলোশলি এজরিশল ন্যলোেনলোল জফেলোজিি ইউজন�লোজস্জজটি রিলোিুশয়ট স্কুল অফ 
জিশসলোস্জ ম্লোশনিশমনট এ্লোনড ফুড সলোশয়ন্স জব�লোশগ গযলোগদলোন কিশব। তলোঁি স্লোতশকি গশবষণলো    
অজ�স্�্জ িলোপলোশন নন-জফজডং একুয়লোকলোলচলোি ব্বসলো রিজতষ্লোশনি  জবকলোে অনুসন্লোন 
কশি। মৎস্জবজ্লোন েলোিলোও নতুন নতুন জবষশয় িলোনলোি আরিহ তলোশক এই অনুবলোদ রিকশল্ 
যুতি হশত উৎসলোহী কশি গতলোশল।

ইউকী নলোকলোশনলোহ জডপলোট্জশমনট অফ এপ্ললোইড একুয়লোবলোশয়লোলজিি স্লোতক জবিতীয় বশষ্জি েলোত্। 
বেেব গেশক রিলোজণ ও মৎস্কূশল অলোরিহ তলোশক ন্যলোেনলোল জফেলোজিি ইউজন�লোজস্জজটশত পিশত 
উৎসলোজহত কশি। যজদও ইউকী তলোঁি �জবষ্যৎ পজিকল্নলো জস্থি কশিনজন তবুও জতজন তলোি 
জবশেষলোজয়ত জবষশয়ি উপি চলোকুজি কিশত ইছেুক। কখশনলো কখশনলো িলোপলোজনি �লোষলোয় অনুবলোদ 
কিশত জগশয় ইউকী আছেন্ন হশয় পশি তবুও জতজন এই রিকশল্ি সলোশে যুতি। কলোিণ এজট 
তলোশক ইংশিজি �লোষলোি উপি দক্ষতলো বলোিলোশত এবং িলোপলোজনি �লোষলোয় জনশিশক পলোিদে্জী কশি 
তুলশত সহলোয়তলো কিশব।                     
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