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জবশেষ কললোম
> যুক্তরলোশ্রের জবশ্বজবদ্লোলয়গুশললোশে অজিবলোসীশদর আত্মপজরচশয়র 
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> আশিজেজ্টনলোর সম্লোদনলো পজরষশদর পজরজচজে  

ওয়লোশডেন গবশললোদুেলোশেজের একনলোয়কত্ব 

আয়লোি গকলোশরেী, 
জনদলো জকরমলোজন,

কলোশিজর গকলোশরেী,
েলোজনয়লো সলোঈদ,
আশমন িলোশের

পলোজকস্লোশন 
সমলোিজবজ্লোন 

হলোওয়লোডজে রলোশমলোস, 
জরমলো উল্কস,

 জনল ম্লোকললোেজলন,
ড্লোজনশয়ল গবললো্ড,

 প্লোজরিজসয়লো ল্লো্ডওল্ট,
 গসজরল জেললোজ্সং, 

ক্লোশরন েস্লোর, 
েুইয়লোজক কুরলোসলোওয়লোকলোনলোডীয় সমলোিজবজ্লোন

জপটলোর ম্লোকমলোইলর,
 মলোজসজেশয় গডুললো,
জপটলোর গবলহলোিজে

জিগমু্ট বলোউমলোশনর
প্রজে শ্রদ্লো  
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দুেলোশেজে, এরশদলোগলোন, অরবলোন, পুজেন, জল গপন, গমলোজদ, িুমলো এবং রিলোম্-এশদর 
সবলোই িলোেীয়েলোবলোদ, পরধমজেিীজে ও কে্জেত্বপরলোয়ণেলো গষেশরে একই স্বিলোবজবজে-
ষ্ট। রিলোশম্র জবিয় কট্টরপজথি আশ্লোলন এবং ডলোনপজথি একনলোয়কশদর পলোশল 
নেুন েজক্ত িুজগশয়শছ। জনঃসশ্শহ, কশয়ক দেশক রলোিননজেক প্রজেজরিয়লো তেজর 

হশয়শছ। গযশহেু উদলোর গণেন্ত্র অজনশ্চয়েলো, বিজেন ও তবষশম্র সলোশে সলোশে ে্েীয় পযজেলো-
গয়র বলোিলোরিলোেকরণশক সম্ুশখ এজগশয় জদশয়শছ। বেজেমলোশনর অগ্রদূে জহশসশব ১৯২০ 
ও ১৯৩০ সলোশলর ে্লোজসবলোদী আশ্লোলন গমলোড় জনশয়শছ যলো জবিেীয় পযজেলোশয়র বলোিলোরিলোে-
করণশক অনুসরণ কশর। জবিেীয় জবশ্বযুশদ্র সলোশে সলোশে এজটর পেন হশয়জছল। জকন্তু 
আমরলো জক এেটলো জনজশ্চে হশে পলোজর গয এই প্রজেজরিয়লো চরি পরলোজিে হশব? গণেশন্ত্রর 
উদলোর প্রজেষ্লোনসমূহ কেটলো েজক্তেলোলী? রিলোম্ প্রেলোসশনর শুরুর জদনগুশললো প্রমলোণ কশর 
গয জনবজেলোহী আশদশের প্রজেবন্ধকেলোর মুশখ েলোরলো অনমনীয়  নয়। গপলোশেজেলোকলোজরশরলো ও ললোরলো 
গলোজসজেয়লো কে্জেক রজচে জনবশন্ধ জবশ্বজবদ্লোলয়শক এমনই একজট প্রজেবন্ধকেলোর গষেরে 
জহশসশব জনশদজেে করলো হশয়শছ। 

 অন্লোন্ গদশের অবস্লো গকমন? চলজে সংখ্লোয় ওয়লোলশডন গবশললো জেজলপলোইশনর গপ্রজস-
গড্ট দুেলোশেজের ন্েংসেলোর বণজেনলো করশছন। মলোরশকস েলোসশনর ষেমেলোচু্শের পর- যলোর 
ষেমেলোয় আশরলোহন উদলোর গনেশন্ত্রর পেন জহশসশব গদখলো হয়। ব্েজেেলো প্রকলোে গপশয়শছ 
জনলজেজ্জ রলোিননজেক দুনজেীজেশে, রিমবধজেমলোন তবষশম্। যলো যুক্তরলোশ্রের তবশদজেক নীজে 
জনয়ন্ত্রশনর সলোশে িজড়ে। উদলোর গণেশন্ত্রর দূবজেলেলোর প্রজে এই রলোিননজেক ইজগিে তবজে-
গষ্ট্র জদক গেশক গললোকরঞ্জনবলোদী-এর মে। এমন জক  এজট িনসংখ্লোর অস্্শ্য অংেশক  
গিৌজেক কশর সমলোশির উঁচু গশ্রণীর স্বলোেজে রষেলো কশর। গযমন মলোদক জবশরিেলো ও মলোদক-
গসবক, জিক গযিলোশব এরশদলোগলোন কুজদজেশদর জনপীড়ন কশর,  রিলোম্ অজিবলোসীশদর জনপীড়ন 
কশর এবং িলোমজেলোন ে্লোজসবলোদ অনলোযজেশদরশক জনপীড়ন কশর। প্রক্েপশষে িলোমজেলোন ে্লোজস-
বলোশদর সলোশে ওয়লোলশডন গবশললো-এর একই বণজেনলো খুবই জবশ্বলোসশযলোগ্।

   পলোজকস্লোন হশললো আশরকজট রলো্রে গযখলোশন সলোমজরক েলোসন নেুন জকছু নয়। গযখলোশন 
গললোকরঞ্জনবলোদীশদর  আকষজেণ অেজেননজেক েজক্তর সশগি একীিূে হয়। পলোজকস্লোশনর সমলো-
িজবজ্লোন একজট সীমলোবদ্ গষেরে  জকন্তু উদ্লোবনী ও সমলোশললোচনলোমূলক। েধলোজপ আমরলো 
চলজে সংখ্লোর প্রবন্ধগুশললোশে গদখশে পলোই বহুিলোজেক গকলোম্জনগুশললোর অবকলোিলোশমলো 
উন্নয়শনর  মলোধ্শম ললোিবলোন হবলোর পে। জকিলোশব উপসলোগরীয় গদেগুশললো পলোজকস্লোশনর 
অজধক উৎপলোদনেীল অজিবলোসীশদর বলোছলোই করশে নিরদলোজর কশর। এবং জকিলোশব কমজে-
গষেশরে  নলোরীশদর অংেগ্রহণ নলোরীর প্রজে সজহংসেলো সলোমলোন্ই গরলোধ করশে। এখলোশন যু-
ক্তরলোশি্ বসবলোসরে পলোজকস্লোজনশদর জনশয় দুজট গশবষণলো রশয়শছ- যলো পলোজকস্লোজন অজিবলো-
সীশদর তববলোজহক সম্শকজের পজরবেজেন ও জকিলোশব মুসলমলোন জেষেলোেজেীরলো জনরলোপত্লো জেকলোর 
হশয় গমলোকলোশবললো কশর এ সংরিলোন্ত। একই সলোশে পলোঁচজট গকস স্লোজডস িলোেীয় সীমলো 
ছলোজড়শয়   উত্র-ঔশপজনশবজেক আজধপে্ কলোশয়শমর প্রক্ে সমলোিজবজ্লোশনর িন্ম গদয়। 

   কলোনলোডলোর অজধক আস্লোেীল সমলোিজবজ্লোন খুবই জিন্ন ধরশণর। যলো অজিবলোসন ও পজর-
গবেগে ন্লোয্েলো জবষয়গুশললোর সলোশে সম্জকজেে। কলোনলোডলোর সমলোিজবজ্লোন অশনক গবজে 
নীজে গষেশরের সলোশে সম্বন্ধযুক্ত। সলোশবক প্রধলোনমন্ত্রী জস্শেন হলোরপলোশরর জন্লোনীয় অজে-
রঞ্জন সশ্বেও, কলোনলোডলোর সমলোিজবজ্লোনীরলো ব্হের সমলোি গেশক েুলনলোমুলকিলোশব বন্ধুত্ব-
পূণজে অজিবলোদন গপশয় েলোশক। েলোশদর হেলোেলোর ব্ঞ্জনলো এখনও সলোমলোজিক গণেলোজন্ত্রক রলো্রে 
গেশক শুধু েলোশদর অজে উচ্চ প্রে্লোেলোশক প্রজেেজলে কশর।

   আমলোশদর যুশগর গুরুত্ব অনুধলোবন করশে গপশরশছন এমন একিন সমলোিজবজ্লোনী 
হশলন জিগমু্ট বলোউমলোন। দুঃশখর জবষয় হল জেজন ৯১ বছর বয়শস ম্েু্বরণ কশরন। 
আমলোশদর জেনিন স্্জেচলোরক েলোর অসলোধলোরন িীবন কমজে েুশল ধশরশছন। েলোর েজক্তেলো-
লী তনজেক দ্জষ্ট উশলেখ কশর, সংেয়ী কল্পবলোদশক িজড়শয় জদশয়শছন। েলোর অনুশপ্ররণীয় 
সমলোিজবজ্লোন পরবেজেী দেকগুশললোশেও গবঁশচ েলোকশব। 

> সম্লোদকীয়

> ISA-এর ওশয়বসলোইশট ১৭জট িলোষলোয় অনূজদে গ্লোবলোল ডলোয়লোলগ ম্লোগলোজিনজট
   পলোওয়লো যলোশব।
> গলখলো পলোিলোশে পলোশরন এই ইশমইশলঃ burawoy@berkeley.edu

প্রজেজরিয়লোেীল যুশগ সমলোিজবজ্লোন
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SAGE প্রকলোেনীর উদলোর 
অনুদলোশন গ্লোবলোল ডলোয়লোলগ প্রকলোে 
করলো সম্ভব হশয়শছ।

GD

প্রজেশ্রুজেেীল জ্লোনেলোজ্বেক, রলোিননজেক কমজেী ও 
তবজশ্বক সমলোিজবজ্লোনী ওয়লোশডেন গবশললো জেজলপলো-
ইশনর রলো্রেপজে গরলোজরিশগলো দুেলোশেজের নেুন েলোসন 
বণজেনলো কশরন। 

জিগমু্ট বলোউমলোন: বেজেমলোন সমশয়র একিন গশ্রষ্ 
সমলোিজবজ্লোনীর প্রজে শ্রদ্লো। 

কলোনলোডলো: গদশের গজ্ড গপজরশয় অনুেলোপহীন ও 
প্রিলোবেলোলী সমলোিজবজ্লোন।

পলোজকস্লোন: ললোশহলোর ইউজনিলোজসজেজট অে ম্লোশনিশম-
্ট-এর পষে গেশক িলোেীয় সীমলোনলো ছলোড়লোশনলো 
ব্লোপ্ে সমলোিজবজ্লোন। 

http://isa-global-dialogue.net/
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> উদলোর গণেশন্ত্রর জবরুশদ্
দুেলোশেজের জবশরিলোহ

পুশরলোশনলো প্রজেশেলোধপরলোয়ণ গরলোজরিশগলো, আকলো দুেলোেজে "জডইউ৩০" (উচ্চলোরণ: দু-েলোেজে) বলো "েলোজস্দলোেলো"।
জচরেলোংকশন আরবু। 
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নলোৎজস প্রজেজবপ্লশবর জবিশয়র পর  
গিলোশসে গগলোশয়বলস জবখ্লোে 
একটলো উজক্ত কশরজছশলন গয, 
"ইজেহলোস গেশক ১৭৮৯ সলোল 

এখন মুশছ গেললো হল"। একইিলোশব, এই 
মন্তব্ও জক করলো যলোয় গয, আশমজরকলো, 
ইউশরলোপ এবং অন্লোন্ গদশে উদীয়মলোন 
ে্লোজসবলোদও ইজেহলোস গেশক ১৯৮৯ সলোলশক 
মুশছ জদশে চলোইশছ? 

   ১৭৮৯ সলোল েরলোজস জবপ্লশবর বছর। আর 
একইিলোশব, ফ্লোজসিস েুকুইয়লোমলো এবং 
অন্লোন্শদর মশে, ১৯৮৯ সলোল জছল 
জলবলোশরল গণেশন্ত্রর চূড়লোন্ত জবিশয়র বছর, 
যলোশক েুকুইয়লোমলো "ইজেহলোশসর সমলোজতি" বশল 
অজিজহে কশরশছন। এই বছর ইউশরলোশপ 
সমলোিেন্ত্র এবং উন্নয়নেীল গদেসমূশহ ডলো-
নপথিী কে্জেত্ববলোদী সরকলোরসমূশহর পেন 
জবশশ্বর বুশক উদলোর অেজেনীজে এবং রলোিনী-
জের জবিয় এবং পজশ্চমলো উদলোর গণেন্ত্রশক 
মলোনবিলোজের িন্ সলোবজেিনীন এবং চূড়লোন্ত 
েলোসনব্বস্লো জহশসশব প্রজেষ্লোর বছর।  

    েুকুয়লোমলোর সদ্িলোে ইউশটলোজপয়লো দ্রুেই 
উদলোরেলোবলোদী েজক্তর জবশরলোধীশদর  চ্লোশল-
গঞ্জর মুশখ পশড়- মধ্প্রলোশচ্ পজলজটক্লোল 
ইসললোম আর পূবজে ইউশরলোশপ এেজনক চরম-
পথিীশদর মলোধ্শম। জকন্তু এইসব গকলোন 
আশ্লোলন বলো ব্জক্তই ২০১৬ সলোশলর গম 
মলোশস জনবজেলোজচে জেজলপলোইশনর গপ্রজসশড্ট 
গরলোজরিশগলো দুেলোশেজের মশেলো উদলোর গণেলোজন্ত্রক 
মূল্শবলোশধর প্রজে জনলজেজ্জ জবশবিষ গপলোষণ 
কশরজন।

> জনমূজেলবলোদ 

  দুেলোশেজের সবজেলোশপষেলো গুরুত্বপূণজে কমজেসূজচ 
হল মলোদশকর জবরুশদ্ যুদ্ যলো মলোরে নয় 
মলোশসর মশধ্র ৮০০০ এর অজধক প্রলোণহলোজন 
ঘজটশয়শছ। এজট গকলোন স্বলোিলোজবক আইজন প্র-
জরিয়লো নয়। নলোৎজস অপজবজ্লোশনর বণজেেশ্বের 
অনুরূপ একটলো উম্ত্ জবিলোজিে আদশেজের 
জিজত্শে পজরচলোজলে এই অজিযলোন সমলোশির 
একটলো সম্ূণজে অংেশক গবঁশচ েলোকলোর 
অজধকলোর, আইনী প্রজরিয়লোর অজধকলোর এবং 
সলোমলোজিক অংেীদলোজরত্ব গেশক বজচিে 

ওয়লোশডেন গবশললো, জনউ ইয়শকজের গস্ট ইউজনিলোজসজেজট, জবংহলোমটন এবং জেজলপলোইশনর হলোউি অে জরশপ্রশিশ্টজটিস-এর 
সলোশবক সংসদ সদস্
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কশরশছ। দুেলোশেজের জেজলপলোইশনর ১০৩ 
জমজলয়ন মলোনুশষর মশধ্ জেন জমজলয়ন 
মলোদক ব্বসলোয়ী এবং মলোদকশসবীশদরশক 
মলোনব সমলোি গেশক ছুঁশড় গেশলশছ। েলোর 
স্বিলোবসুলি বলোগলোড়ম্বশররও সলোশে জেজন 
আইনপ্রশয়লোগকলোরী বলোজহনীর উশদেশশ্য 
বশলশছন: "মলোনবেলোর জবরুশদ্ অপরলোধ? 
েলোর আশগ আজম পজরষ্লোর কশর বলশে 
চলোই: েলোরলো জক মলোনুষ? আপনলোশদর কলোশছ 
মলোনুশষর সংজ্লো জক?"

   পুজলশের মলোধ্শম এইসব হে্লোকলোশ্ডর 
"সলোেলোই গলোইশে" জগশয় দুেলোশেজের "েলোবু" 
প্রে্য়জটশে গিলোড় জদশয়শছন। এজট হল 
গমে বলো গমেলোমশেটলোমলোইন হলোইশ্লোশকলোশললো-
রলোইড নলোশমর মলোদশকর স্লোনীয় নলোম, "যলো 
গ্রহণ করশল মলোনুশষর মজস্শকে ষেয়সলোধন 
হয়" এবং েলশ্রুজেশে গস সহনশেলোধশনর 
অশযলোগ্ হশয় পশড়। মলোদকশসবীশদরশক 
"িীবন্তিলোশব গহঁশট চললো ম্ে মলোনুষ" যলোরলো 
"সমলোশির িন্ অপ্রশয়লোিনীয়" জহশসশব 
উশলেখ কশর জেজন মলোদকশসবীশদরশক মলোন-
জসকিলোশব অসুস্ এবং জবপদিনক মশন 
কশরন।   জেজন পুজলশের হলোশে মলোদকশসবী-
গদরশক হে্লোর িন্ ব্্লোঙ্কশচক জদশয় 
গরশখশছন, েলোরলো পুজলশের গগ্রেেলোশর বলোধলো 
জদক বলো নলো-জদক। প্রক্েপশষে, পুজলেশক 
জবনলো জবচলোশর মলোদকশসবীশদর হে্লোর 
অনুমজে জদশয় জেজন পুজলেশক ললোইশসসি 
জদশয়শছন "গয কলোরও জবরুশদ্ ললোগশে যলোরলো 
পুজলেশক জবচলোশরর মুশখলোমুজখ করশে 
পলোশর।" 

   এেজকছুর পশরও দুেলোশেজে- জযজন জনবজেলোচনী 
প্রচলোরলোজিযলোশনর সময় ওয়লোদলো কশরজছশলন 
গয, জেজন অপরলোধীশদর ম্েশদহ খলোইশয় 
ম্লোজনললো উপসলোগশরর "মলোছ গমলোটলোেলোিলো" 
করশবন- ব্লোপক িনসমেজেন ধশর রলোখশে 
সমেজে হশয়শছন। েলোর প্রজে সমেজেন েেকরলো 
৮৩ এর আশেপলোশে এবং িনগশণর মশধ্ 
েলোর একটলো উম্ত্ সমেজেকশগলোষ্ী আশছ যলোরলো 
েলোঁর জবচলোরবজহজেিূজেে এইসব হে্লোকলোশডের 
সমলোশললোচনলো করশল েলোশদর জবরুশদ্ সলোই-
বলোর-এটলোক পজরচলোলনলো কশর। 

> দুেলোেজে প্রীজের জেকড় 

   দুরলোশেজের এই ব্লোপক িনসমেজেশনর জিজত্ 
জক? এইটলো সজে্ গয, মলোদকশসবীশদরশক 
সমলোশির ষেে জহশসশব জবশবচনলো করলোর 
ধলোরণলোটলো সমলোশি গ্রহণশযলোগ্। জকন্তু আরও 
গুরুত্বপূণজে কলোরণ রশয়শছ। সমলোশি দুেলোশেজের 
এই গ্রহণশযলোগ্েলো মূলে: উদলোর গণেলোজন্ত্রক 
ব্বস্লোর প্রজে অনলোস্লোর জনশদজেেক, যলো- 
এশসজছল ১৯৮৬ সলোশল েলোজডজেনলো্ড মলোশকজেলো-
গসর পেশনর পর ইজডএসএ অিু্ত্লোশনর 
মধ্ জদশয়। ইজডএসএ হল ম্লোজনললো হলোইও-
গয়র অপরনলোম, গযখলোশন তস্বরেলোসক মলোশকজেলো-
সশক পেশনর িন্ গণঅিু্ত্লোন সংঘজটে 
হশয়জছল। এই "ইজডএসএ প্রিলোেন্ত্র"-এর 
পেন দুেলোশেজের সলোেশল্র মূল েেজে।

   দুেলোশেজের উত্লোশনর পে প্রেস্ কশরশছ 
সজম্জলেিলোশব জেজলপলোইশনর জনবজেলোচনী ব্-
বস্লোয় এজলটশদর জনয়ন্ত্রণ, সম্শদর রিমব-
ধজেলোমলোন পুঞ্জীিবন, উদলোরননজেক অেজেনন-
জেক পজলজস এবং তবশদজেক ঋণ 
পজরশেলোশধর িন্ ওয়লোজেংটশনর রিমলোগে 
চলোপও প্রশয়লোগ। ২০১৬ সলোশলর জনবজেলোচশনর 
প্রলোক্লোশল " ইজডএসএ প্রিলোেন্ত্র" প্রজেশ্রুে 
িনেলোর ষেমেলোয়ন এবং সম্শদর পুণবজে্ট-
গনর সলোশে বলোস্বেলোর েলোরলোক প্রকট আকলোর 
ধলোরণ কশর: ব্লোপক দলোজররি্, কলঙ্কিনক 
অসলোম্ এবং সবজেলোত্মক দুনজেীজে। এরসলোশে 
যুক্ত হয় িনেলোর মলোশে জবরলোিমলোন গপ্রজস-
গড্ট গবজনশ্লো একুইশনলোর সরকলোশরর অপলো-
রগেলোর ধলোরণলো। কলোশিই, এইটলো অবলোক 
করলোর মশেলো গকলোন ব্লোপলোর নয় গয প্রলোয় ১৬ 
জমজলয়ন গিলোটলোর (গমলোট গিলোটলোশরর প্রলোয় ৪০ 
েেলোংে) জরেে বছর ধশর দলোিলোও েহরশক 
একক কে্জেশত্ব েলোসন কশর আসলো দুেলোশেজের 
মশধ্ গদশখজছল গদশের মুজক্তদলোেলোর প্রজে-
ছেজব। ঔপন্লোজসক এশথিলোজন ডয়লোর যুদ্-পূবজে 
িলোমজেলোনশদর সম্শকজে গযমনজট বশলজছশলন, 
জেজলজপশনলোরলো "মজরয়লো হশয় একিনশক 
খুঁিজছল গয সবজকছু জিক কশর জদশে 
সষেম।"  

   উপরন্তু " ইজডএসএ প্রিলোেন্ত্র"-এর বয়লোন, 
যেলো গণেন্ত্র, মলোনবলোজধকলোর এবং আইশনর 
েলোসন িনেলোর ষেমেলোয়শনর অিলোশব 
অজধকলোংে জেজলজপশনলোর কলোশছ গচশপ বসলো 
িগদেল পলোেশর পজরণে হশয়জছল। দুশে-
গেজের বয়লোন- সরলোসজর ম্েু্র হুমজক, গজলমু-
গখর অমলোজিজেে িলোষলো, উম্ত্ প্রচলোশরর সলোশে 
এজলটশদর প্রজে দুেলোশেজের অপমলোনিনক ও 
গকৌেুককর বক্তব্ গযখলোশন এজলটশদরশক 
"coños" বশল অজিজহে করে। এসবই 
দুেলোশেজের সমেজেকশদর কলোশছ উদ্মেলো আর 
স্বলোধীনেলোর অনুিূজে জনশয় আশস, যলোরলো 
পূশবজের েলোসকশদর মুনলোশেজকশে জনশপেজষে 
হশয়জছল। 

> একজট ে্লোজসবলোদী বয়লোন

   দুেলোশেজের জনমূজেল অজিযলোন, নলোনলোন গশ্রজনর 
মশধ্ িনসমেজেন আদলোয় এবং ষেমেলোর গক-
ন্দীিবন জেজলপলোইশন জবদ্মলোন আশমজর-
কলোন  স্লোইশলর ষেমেলোর জবশকন্দীকরণশক 
জছন্নজবজছেন্ন কশর। এই তবজেষ্ট্গুশললো েলোশক 
একিন ব্জেরিমী ে্লোজসশস্ পজরণে 
কশর। একিন ে্লোজসশস্র উত্লোন শুরু হয় 
নলোগজরক অজধকলোর জবনষ্ট করলোর মধ্ জদশয়। 
ষেমেলো কুজষেগে করলো আর ব্লোপকমলোরেলোয় 
জনযজেলোেন-জনশস্ষশণর মলোধ্শম দুেলোশেজের 
এই ধলোরলোশক উশল্ট জদশয়শছন। জেজন শুরু 
কশরশছন পলোইকলোজর হে্লো, েলোরপর নলোগজরক 
অজধকলোর খবজে করলো এবং সবজেশেশষ রলোিনন-
জেক ষেমেলো কুজষেগে করলোর মলোধ্শম েলোর 
ে্লোজসস্ েলোসন পলোকলোশপলোক্ত কশরশছন। 
এটলো গসনলো-অজিযলোশনর মলোধ্শম দ্রুে সমশয় 
প্রজেজষ্ে ে্লোজসবলোশদর নমুনলো। 

  দুেলোশেজের েলোসশনর আশরকটলো জবশেষ জদক 
হল বলোমপথিীশদরশক েলোসনকলোশযজে অংেগ্রহ-
গণর আহবলোন, যলো ধ্রুপদী ে্লোজসবলোশদ অক-
ল্পনীয় জছল। বলোমপথিীশদরশক চরম েত্রু-
জ্লোন করলোর বদশল দুেলোশেজের েলোশদরশক 
জনয়ন্ত্রণ করলোর আত্মজবশ্বলোস প্রদেজেন 
কশরশছন। অন্জদশক, বলোমপথিীরলো এবং িলো-
েীয়েলোবলোদী গণেলোজন্ত্রক ফ্্ট অশনকজদন 
ষেমেলোর অংে হশে গপশর খুজে হশয়জছল 
এই আেলোয় গয, এর মলোধ্শম েলোরলো রলোিনী-
জেশে জনশিশদর ষেজয়ষ্ু প্রিলোব ব্জদ্ করশে 
সষেম হশব। 

   তবশদজেক নীজের প্রশনে একিন নবলোগে 
হওয়লো সশ্বেও দুেলোশেজের জেজলপলোইশনর িলো-
েীয়েলোবলোদী রলোিনীজের উপর যশেষ্ট দখল 
প্রদেজেন কশরশছন। েলোর জকছু পদশষেপ 
গযমন আশমজরকলোর েৎকলোলীন গপ্রজসশড্ট 
ওবলোমলো েলোর জবচলোরবজহিূজেে হে্লোকলোশডের 
সমলোশললোচনলো করশল েলোশক "কুত্লোর বলোচ্চলো" 
বশল গলোজল গদওয়লো এবং চীশনর প্রজে হলোেও 
বলোজড়শয় গদওয়লো জেজলপলোইশনর মশেলো আশম-
জরকলোর-কব্লোয় েলোকলো রলোিননজেক অগিশন 
গবে েুঁজকপূণজে জছল। অবলোক করলো ব্লোপলোর 
হল দুেলোশেজের   এই সব উকেলোজনমূলক পদ-
গষেপ খুব কম প্রজেজরিয়লোর িন্ম জদশয়জছল, 
বরং ই্টলোরশনশট েলোর িন্ আরও গবজে 
সমেজেন আদলোয় কশরজছল।  অশনশকই হয়শেলো 
গদশখ েলোকশব গয, জেজলপলোইশনর সলোধলোরণ 
িনেলোর মশধ্ আশমজরকলো ও আশমজরকলোন 
প্রজেষ্লোশনর প্রজে এক ধরশণর অনুরলোগ। 
জকন্তু এশদর মশধ্ আশমজরকলোর প্রজে আশরক 
ধরশণর অনুচ্চলোজরে গষেলোিও রশয়শছ জেজল-
পলোইশন আশমজরকলোন ঔপজনশবজেক উপজস্-
জের যলো অনুিূে হয় ওয়লোজেংটন কে্জেক 
চলোজপশয় গদওয়লো অসম চুজক্তসমূহ এবং 
স্লোনীয় সংকে্জের উপর আশমজরকলোন িীবন-
ধলোরলোর গচশপ বসলোর মলোধ্শম। এজট গবলোেলোর 
িন্ কলোউশক গহশগশলর িজটল "প্রিূ-ি্ে্" 
প্রে্শয়র দরকলোর হয় নলো। দুেলোশেজের জেজল-
জপশনলোশদর এই আশবশগর িলোয়গলোয় নলোড়লো 
জদশে গপশরশছন, যলো বলোমপথিীরলো পলোশর জন। 
অন্লোন্ গদশের তস্বরেলোসকশদর মে দুেলো-
গেজের সলোেশল্র সলোশে িলোেীয়েলোবলোদশক 
তস্বরেশন্ত্রর সলোশে যুক্ত কশরশছন। 
 
> বক্তশব্ গণমুখী, কশমজে ে্লোজসবলোদী

   কেলোবলোেজেলোয় গণমুখী হশলও গকলোন রকশমর 
িজণেলো ছলোড়লোই বশলন গয, জেজন িনগণশক 
পুনবজে্টনীয় পুনগজেিশনর িন্ ব্বহলোর 
করশবন। বরং জেজন ধ্রুপদী ে্লোজসস্ 
গনেলোশদর মশেলো নলোনলোন গশ্রজনর মশধ্ সমটলো 
রষেলোর মধ্ জদশয় জনশিশক গশ্রজন জবিলোি-
গনর উশধ্জে জহশসশব েুশল ধশরন। জনবজেলোচনী 
প্রচলোরলোজিযলোশন জেজন প্রজেশ্রুজে জদশয়জছশলন 
গয, জেজন চুজক্তজিজত্ক শ্রশমর অবসলোন 
ঘটলোশবন, খজনজেল্প কলোটছলোঁট করশবন, মলো-
গকজেলোশসর আমশল অন্লোয়িলোশব সংগ্রহ করলো 
খলোিনলো ক্ষকশদর মলোশে পুনজেব্টন করশবন। 
জকন্তু েলোর গসই সব প্রজেশ্রুজের গবজেরিলো-
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গই অপূণজে গেশক গগশছ, উপরন্তু এজলটশদর 
অশনশকই এখন েলোর রলোিননজেক সহশযলো-
গীশে পজরণে হশয়শছ। সলোমলোজিক ও অেজে-
তনজেক পুনগজেিণপ্রকল্পগুশললো বলোস্বলোয়ন 
দীঘজেশময়লোশদ েলোর তস্বরেলোসশন িনসমেজেন 
জটজকশয় রলোখলোর গষেশরে গুরুত্বপূণজে হশলও  
এযলোবৎ পযজেন্ত গকলোনরূপ অগ্রগজের গদখলো নলো 
পলোওয়লো স্বশত্বও েলো দুেলোশেজের িনজপ্রয়েলোয় 
গছদ ঘটলোয় জন।

   এই পযজেলোশয়, এজলট এবং রলো্রেযশন্ত্রর মশধ্ 
দুেলোশেজের প্রজেশরলোশধ দুবজেল। একইিলোশব, 
ক্লোেজলক চলোচজেও- যলো পূশবজে মলোনবলোজধকলোর 
জবষশয় গসলোচ্চলোর জছল- একিন িনজপ্রয় 
গনেলোর জবরুশদ্ গযশে জবিধলোজবিে। এর কলোরণ 
চলোশচজের অি্ন্তরীণ দুনজেীজে এবং পজরবলোর 
পজরকল্পনলো জবষশয় চলোশচজের অদূরদেজেী অব-
স্লোন। প্রজেশরলোধ যলো আশছ েলো- আসশছ 
জবজছেন উৎস গেশক। গযমন জসশনটর লীললো 
জড জলমলো, জযজন মলোদক ব্বসলোজয়শদর সলোশে  
কজেে আজেজেক গলনশদশনর অজিশযলোশগ কলো-
রলোরুদ্, গণসংবলোদ মলোধ্শমর একলোংে, এবং 
কজেপয় মলোনবলোজধকলোর সংস্লোসমূহ, গযমন 
আই-জডশে্ড। 

> দুেলোেজে, জেজলপইশনলো সমলোি এবং
   সমলোিজবজ্লোন

   দুেলোেজে রলোিননজেক গষেশরে প্রবলিলোশব 
সমলোশললোজচে হশলও েলোঁর ব্জক্তত্ব ও এর 
অসগিজেসমূহ সলোমলোজিক জবজ্লোনীশদরশক 
আগ্রহী কশর েুশলশছ। গকউ গকউ সলোমলো-
জিক-ঐজেহলোজসক প্রজরিয়লোসমূহ এবং ব্-
জক্তশত্বর মধ্কলোর সম্কজে জনশয় আগ্রহ 
প্রকলোে করশছন। সম্প্রজে জনউ ইয়কজে টলোই-
মস-এর একজট প্রজেশবদশন উশলেখ করলো 
হশয়শছ গয দুেলোেজে হলোইকেুশল পড়লোর সময় 
এক গিসুইট পলোজরির হলোশে গযৌন                  
জনযজেলোেশনর জেকলোর হশয়জছশলন গযকেলো 
জেজন জনশিই ২০১৬ সলোশলর জনবজেলোচন প্রচলো-
রলোজিযলোশন প্রকলোে কশরশছন। পরবেজেীশে 
গসই পলোজরিশক লস এশঞ্জলশস বদজল করলোর 
পশরও গস একইিলোশব জেশুশদর উপর গযৌন 
জনযজেলোেন চলোজলশয় যলোয় যলো েলোঁর উধ্জেেন 
কে্জেপষে এজড়শয় গগশছ (যজদও গেষ পযজেন্ত 

গিসুইটরলো ষেজেগ্রস্শদর  ১৬ জমজলয়ন 
ডললোর ষেজেপূরণ জদশয় জমটমলোট কশরশছ)। 
গসই ঘটনলো দুেলোশেজে  মশধ্ গয ব্লোপক 
মলোনজসক ষেে স্জষ্ট কশরজছল, জেজলপলোইন 
জক গসই জেশুশললোিীর পলোশপর প্রলোয়জশ্চে্ 
করশছ?

   দলোেজেজনক িন গগ্র-এর িলোষলোয়, সমলোিজব-
জ্লোনীরলো এই প্রনেও উত্লোপন করশে পলোশর 
গয, "জকিলোশব সি্ সমলোশির অজবশছেদ্ 
তবজেষ্ট্গুশললো গচলোশখর জনশমশষ জবলুতি হশয় 
গযশে পলোশর?" জবশেষ কশর ১৯৮৬ সলোশলর 
ইজডএসএ অিু্ত্লোশনর পর জেজলপলোইনশক 
বললো হে উদলোরননজেক গণেশন্ত্রর উপমলো। 
অশনশকই বশল েলোশক গয, মলোশকজেলোসশক উৎ-
খলোশের মধ্ জদশয় জেজলজপশনলোরলো আশমজর-
কলোর েলোসনলোধীশন গেশক আত্মস্ করলো ব্জক্ত 
স্বলোধীনেলো, আইশনর অজধকলোর এবং গণেলো-
জন্ত্রক মূল্শবলোশধর পুনপ্রজেষ্লো কশরশছ। 
"ইজডএসএ প্রিলোেন্ত্র"-এর উদলোর গণেলো-
জন্ত্রক সংজবধলোন এই সব মূল্শবলোধশক ধলোরণ 
কশরশছ। জকন্তু হিলোৎ কশরই, মলোরে এক বছ-
গররও কম সমশয়র মশধ্, জেজলজপশনলোরলো 
এমন একিন মলোনুষশক ব্লোপকহলোশর সম-
েজেন জদল যলোর মূল এশি্ডলোই হল এক 
গশ্রজনর মলোনুষশক জবনলো জবচলোশর হে্লো করলো। 
অশনশকই গযলোগ জদল দুেলোশেজের "গস্বছেলো 
হে্লোকলোরীর দশল", জিক ড্লোজনশয়ল গগলোডে-
হলোশগন বজণজেে নলোৎজস যুশগর িলোমজেলোনশদর 
মে। অেবলো, কমপশষে েলোর গস্বছেলো সহশযলো-
গীেলোর দশল। অশনশকর কলোশছ গচনলো পজরজচ-
েশদর মশধ্ দুেলোশেজের এই রক্তলোক্ত 
অজিযলোশন উচ্ছ্বজসে হওয়লোটলো দুশবজেলোধ্ এবং 
জবষলোদময়। অন্শদর কলোশছ, যলোরলো ব্বহলো-
জরক জবদ্লোয় জনশয়লোজিে, এজট আমরলো সি্ 
িীব এবং অন্শদর প্রজে সহমজমজেেলো এই 
অনুমলোন পজরে্লোগ করলোর উপযুক্ত সময়। 
বরং, আমলোশদরশক সম্ভবে জেজলজপশনলো 
সমলোিশক িলোমজেলোন সমলোিশক পলোশির িন্ 
গগলোডেহলোশগশনর প্রস্লোজবে পদ্জেই অনুসরণ 
করশে হশব, গযখলোশন জেজন বশলশছন:

[এ]ই সময়শক একিন ন্েলোজ্বেশকর দ্জষ্ট 
জদশয় গদখলো গযশে পলোশর জযজন এক অিলোনলো 
[...] িূজমশে পদলোপজেন কশরন, জযজন একটলো 

সম্ূণজে আললোদলো সংকে্জেশক িলোনশে 
আগ্রহী, এবং জযজন এই সম্ভলোবনলো সম্শকজে 
সশচেন গয, েলোশক হয়ে জনশির ললোজলে 
সলোধলোরণজ্লোশনর জবরুশদ্ যলোয় এমন অনু-
মলোনও জনমজেলোন করশে হশে পলোশর। এর 
মলোধ্শম জেজন উক্ত সংকে্জের গিন, স্বলোে-
ন্ত্র্ তবজেষ্ট্লোবমজ্ডে কমজেকলোডে এবং এর 
সজম্জলে প্রকল্প এবং েললোেল জবশলেষণ 
করশবন। এই পদ্জের মলোধ্শম ব্লোখ্লো 
করলো যলোশব জকিলোশব অজধকলোংে মলোনুষ [...] 
সজ্লোশন অন্শদরশক সম্ভবে হে্লো 
কশরশছ [...] বলো করশে ইছেুক জছল।

> েুলনলোমূলক গণহে্লো

   ললোশের স্ূপ গবশড় চশলশছ। দুেলোশেজের 
মলোদশকর জবরুশদ্ অজিযলোন ইশেলোমশধ্ই 
সলোম্প্রজে দজষেণ-পূবজে এজেয়লোয় পজরচলোজলে 
অন্ সব গণহে্লোর গেশকও গবজে মলোনুশষর 
প্রলোণ গকশড় জনশয়শছ। এজট শুধু কশম্বলোজডয়লোয় 
১৯৭০-এ পলপশটর গণহে্লোয় জেন 
জমজলয়ন ম্েু্ আর ১৯৬৫-এ সুকশণজেলোর 
জবরুশদ্ পজরচলোজলে ব্েজে কু্র সময়কলোর 
প্রলোয় এক জমজলয়ন হে্লোকলোশডের গপছশন 
রশয়শছ। সম্প্রজে দুরলোেজে েলোর ্স্বিলোবসুলি 
িীজেকর গকৌেুশকর ঢংশয়  উশলেখ কশরশছন 
গয, আরও ২০,০০০ গেশক ৩০,০০০ প্রলো-
ণহলোজন ঘটশে পলোশর গদেশক মলোদকমুক্ত 
করশে। দুেলোশেজের গকৌেুকময় বক্তব্শকও 
গুরুত্ব সহকলোশর গনওয়লোর জেষেলো এই ধলোরণলো 
গদয় গয, দুেলোশেজের উজলেজখে এই সংখ্লো 
বলোস্শব আরও অশনক গবজে হশে পলোশর। 

সরলোসজর গযলোগলোশযলোশগর িন্:
ওয়লোশডেন গবশললো 
<waldenbello@yahoo.com> 



 পলোজকস্লোশন সমলোিজবজ্লোন

> উপসলোগরীয় অজিবলোসশন

আয়লোি গকলোশরেী, ললোশহলোর ইউজনিলোজসজেজট অে ম্লোশনিশম্ট সলোশয়শসিস, পলোজকস্লোন

গপশেলোয়লোশর একজট গমজডশকল গস্টলোশরর বলোইশর আকলোঙ্ী অজিবলোসীশদর ললোইনরে 
অবস্লো। জচরে গ্রহশণ আয়লোি গকলোশরেী। 

>>

গে জেন দেক ধশর উন্নয়নেীল গদেগুশললো েলোশদর নলোগজর-
কশদর কলোশির সুবলোশদ গদশের বলোইশর পলোিলোশছে। এশদর 
মশধ্ পলোজকস্লোজন নলোগজরকশদরও গলোলে গকলো-অপলোশরেন 
কলোউজসিল (জিজসজস)-এর জবজিন্ন গদেগুশললো বলোহরলোইন, 

কুশয়ে, কলোেলোর, ওমলোন, গসৌজদ আরব ও সংযুক্ত আরব আজমরলোশে 
শ্রজমক জহশসশব কলোি করশে পলোিলোশনলো হশয়শছ। এশষেশরে জিজসজসর 
উশদেশশ্য জিসলো প্রণয়শনর িন্ শ্রম অজিবলোসীশদর পলোজকস্লোন ে্লোগ 
করলোর সময় একজট স্বলোস্্ সনদ গনওয়লোর প্রশয়লোিন হয়। এই সনদ 
জিজসজস অনুশমলোজদে গমজডশকল জ্রিজনং গস্টলোর কে্জেক গদয়লো হশয় 
েলোশক। েশল কলোজ্ষিে অজিবলোসী িনেলো এই অনুশমলোজদে গমজডশকল 
গস্টলোরগুজলশে জিড় কশর েলোশক। এর েলোখলোগুশললো বড় েহশর অব-
জস্ে, গযখলোশন েলোশদর জ্রিজনং করলো হয় এবং গকলোন অসুখ বলো গরলোগ 
আশছ জকনলো পরীষেলো করলো হয়। গকবল গসই সকল গললোকশদর বলোছলোই 
করলো হয়, যলোশদর পূশবজে বলো বেজেমলোশন গকলোন গরলোগ বলো সংরিমশণর লষেণ 
পলোওয়লো যলোয় নলো বলো এরকম সংরিমশণর গকলোন জচহ্ন গনই।

   জিজসজসর অসংখ্ কলোজ্ষিে অজিবলোসীর মধ্ গেশক েলোরীজরকিলোশব 

সশবজেলোৎক্ষ্টশদর গছঁশক গপ্ররণ করশে গকলোন সংেয় গনই। পলোজকস্লোশনর 
মে গদেগুশললো উপসলোগরীয় আজেজেক গলনশদশনর িন্ িলোরে, 
বলোংললোশদে ও শ্রীলংকলো এবং মলোলশয়জেয়লোর মে আচিজলকিলোশব 
েজক্তেলোলী গদেগুশললোর সশগি প্রজেশযলোজগেলো করলোর দুঃসলোহস গদখলোশে 
িয় কশর নলো। পলোজকস্লোন সরকলোর শ্রমঅজিবলোসীশদরশক েলোশদর জনি 
গদশে অেজে গপ্ররশণর কলোরশণ েলোশদরশক অেজেননজেকিলোশব সম্দ 
জহশসশব গণ্ কশর পুরকে্ে কশর। েলোশদর সকলশক অনলোনুষ্লোজনক-
িলোশব রলো্রেদূশের স্বীক্জে জদশয় বণজেনলো কশর-যলোরলো েলোশদর মুসলমলোন 
ও পলোজকস্লোজন আত্মপজরচয় সমুন্নে রলোখলোশক তনজেক কেজেব্ বশল 
মশন কশর। জিজসজসশে পলোজকস্লোজন নলোগজরকরলো েলোশদর গদেীয় কূট-
তনজেক জমেশনর গেমন গকলোন সমেজেন ললোি কশর নলো। যলো সবজেদলো  
পলোজকস্লোশনর জিসলো গকলোটলো বলোড়লোশনলোর জদশক অজধক মশনলোশযলোগ জদশয় 
েলোশক।

   এই গকন্দগুশললোরও জ্রিজনং প্রজরিয়লোয় যশেষ্ট পজরমলোশণ অজনয়ম ও 
অপকশমজের গল্প রশয়শছ। এর অজধকলোংেই কলোজ্ষিে অজিবলোসীশদর 
জ্রিজনংশয়র েললোেলশক গকন্দ কশর গেলোষণ সংরিলোন্ত। জ্রিজনংশয়র 

 ৭

GD িজল. ৭ / # ২ / িুন ২০১৭

জচজকৎসলো সংরিলোন্ত নিরদলোজর



   পলোজকস্লোশন সমলোিজবজ্লোন 

েললোেল জনশয় হেলোেলোর জবষয় হল এগুশললোর অশনকগুশললো অন্লোন্ 
গবসরকলোজর বলো সরকলোজর পরীষেলোগলোশর জমে্লো জহশসশব প্রজেপন্ন 
হশয়শছ। রলো্রে ব্বসলোয়ীশদর হলোশে অজিবলোসশনর গষেশরে "গযলোগ্" বলো 
"অশযলোগ্" জনশদজেে দলোশনর ষেমেলো সমপজেণ কশরশছ।

   এই গকন্দগুশললো আচিজলক ও গকন্দীয় উপসলোগরীয় গমজডশকল 
গকন্দগুশললোর সমজবিে প্রয়লোশস একজট সংঘ গিন কশর। এ সংঘজট 
জ্রিজনং প্রজরিয়লোয় একশচজটয়লো আজধপে্ বিলোয় রলোখশে েলোশদর প্র-
গে্ক সদস্শদর ব্বসলোজয়ক স্বলোেজে রষেলো কশর েলোশক, সদস্শদর 
মশধ্ প্রজেশযলোজগেলো পজরহলোর কশর সমলোনিলোশব েলোশদর নম্বর জদশয় 
েলোশক এবং েলোশদর অজিবলোসশনর িন্ কলোউশক গমজডশকশল 
"অশযলোগ্" প্রমলোণ করশল, পলোজকস্লোন সরকলোশরর গয জবিলোগগুশললো 
এগুশললো জনয়ন্ত্রণ কশর েলোশক, েলোশদর দ্জষ্ট গেশক গকশন্দর কমজেচলোরী-
গদর বলোঁজচশয় রলোশখ। জ্রিজনংশয়র মলোনদডে গসৌজদ আরশব জিজসজস 
গসশরিটলোজরশয়ট কে্জেক তেজরক্ে। আর জ্রিজনং গকশন্দর েেজেলোবলী-
পরীষেলোগলোশরর সরঞ্জলোম, িলোয়গলো ও কে্জেপষে জিজসজস গসশরিটলোজরশয়-
গটর বলোজষজেক পজরদেজেশনর মধ্ জদশয় ে্বেলোবধলোন করলো হশয় েলোশক। 

    গমজডশকল জ্রিজনং-এর ধ্রুপদী দ্ষ্টলোন্ত হল, যুক্তরলোশ্রের ইজলেস ও 
অ্লোশঞ্জল বিীশপ অজিবলোসশনর সমশয় অজিবলোসীশদর জ্রিজনং করলো হয় 
গষেশরে প্রশবশের সময়, জিজসজসর পলোজকস্লোশনর শ্রম অজিবলোসীশদর 
জ্রিজনং পলোজকস্লোশনই অনুজষ্ে হশয় েলোশক। ইজলেস বিীশপ অনুজষ্ে 
কশিলোর পরীষেণ প্রজরিয়লোর গচশয় এই ধরশনর গমজডশকল জ্রিজনং খুব 
কমই দ্শ্যমলোন। েলোর এই গমজডশকল জ্রিজনংও সমলোনিলোশব আরিম-
ণকর।

   এধরশনর জ্রিজনং প্রজরিয়লোয় পলোে নলো করলোর আেংকলো গেশক জকছু 
কলোজ্ষিে অজিবলোসী গেলোষণন্মুখ দলোললোশলর খপ্পশর পজেে হয়, যলোশদর 
জ্রিজনং গকশন্দর অি্ন্তশর কমজেরেশদর সশগি গযলোগলোশযলোগ েলোশক 

(দলোজব করলো হয়)। অন্লোন্ যলোরলো এই অনলোনুষ্লোজনক উপলোশয় স্বলোস্্ 
সনদ জনশে ব্েজে হয় েলোরলো জিন্ন পশে অজিবলোসশনর িন্ গচষ্টলো কশর। 
প্রলোয়ই অনবধ িূজমপে, আকলোেপে ও সমুরিপশে অজিবলোসশনর 
েলোঁশদর কবশল পশড়।

    এমনজক পজরষ্লোরিলোশব স্বলোশস্্র একটলো সনদ পলোওয়লোর পর-
কখশনলো কখশনলো পরীষেলোর অশনকগুশললো ধলোপ অজেরিম করলোর পরও, 
উপসলোগরীয় অচিশল গপৌছলোর পর অশনক আজেজেক মূশল্ গমজডশকল 
জ্রিজনংশয়র আরও জকছু ধলোপ সম্ন্ন করশে হয়। গযসকল শ্রজমকরলো 
সবজেশেষ এই পরীষেলোয় পলোে করশে পলোশর নলো, েলোশদর পুনরলোয় গদশে 
পলোজিশয় গদওয়লো হয়। েলোশদর জিজসজসশে প্রশবশের অনুশমলোদন গদয়লো 
হশল েলোশদর বলোজষজেক কজম্প্রশহজসিি গমজডশকল জ্রিজনং করশে হয় 
গকবল েলোকলোর অনুমজে পলোওয়লোর িন্।

      দুিজেলোগ্বেে, গরলোগ জবস্লোর সংরিলোন্ত প্রলোমলোজণক েে্সমূশহ গদখলো 
যলোয়, অজিবলোসীরলো গসশদেগুশললোশে েলোকলোকলোলীন সময় জটজব ও এই-
চআইজির মে প্রদলোশহ আরিলোন্ত হয়। জবশেষ কশর জিজসজসশে 
কলোশির অনুমজে পুনঃনবলোয়ন করলোর েশেজে বলোধ্েলোমূলক যখন 
বলোজষজেক পরীষেলো জনরীষেলো করশে হয়। গকননলো আশরক গদশে পলোর 
হশে েলোশদর কষ্টসলোধ্ বলোস্বেলো ও শ্রশমর মধ্ জদশয় গযশে হয়। 
উদলোহরণস্বরূপ, এইচআইজি সংরিমশণর গষেশরে গদখলো যলোয়, অেজেনন-
জেকিলোশব অস্বছেলেলো বলো সলোংকে্জেক পজরমডেশলর চচজেলো নলো করলোর 
অজধকলোর নলো েলোকলো, েলোশদর িবুেবু হশয় শ্রজমক ক্লোশম্ েলোকশে 
বলোধ্ কশর। গসখলোশন েলোশদর আনশ্র গুজটকশয়ক ব্বস্লো েলোশক 
যলোর কলোরশণ অশনশক শ্রজমকশদর সলোশে েলোরীজরক সম্শকজে জলতি হয়।

    গযশকলোন ধলোশপ গযশকলোন িলোশব এইচআইজি-গে আরিলোন্ত গয 
কলোউশক আটক রলোখলো বলো জনবজেলোসন গদওয়লো হয়। প্রলোয়ই েলোশদর গদেীয় 
কূটননজেক জমেশন আসল কলোরণ নলো িলোজনশয় জনবজেলোসশন পলোিলোশনলো 
হয়। জকছু শ্রজমকশক "হিলোৎ ছুজট" জদশয় পলোজিশয় গদওয়লো হয় এবং 
েলোশদর আর কখশনলো ডলোকলো হয় নলো।  এশদর গকউ গকউ আর মলোলপ-
রে সংগ্রহ করশে পলোশর নলো। গসগুশললো গসই গদশে বসবলোসকলোরী অন্ 
শ্রজমকশদর সশগি মীমলোংসলো কশর গনয়। এমনজক গকবল পলোসশপলোটজে ও 
চলোকজরদলোেলোশদর কলোছ গেশক সলোমলোন্ মিুজর সংগ্রশহর পর িনবহুল 
ব্ীশদর েলোকলোর স্লোশন পলোজিশয় গদওয়লো হয়। পলোজকস্লোশন অশনশকই 
িরুজর জিজত্র এক প্ষ্লোর পলোসশপলোটজে জনশয় গপৌঁশছ। কলোউশক কলোউশক 
পলোজকস্লোশন নলোগজরকত্ব প্রমলোণ করশে ইজমশগ্রেন কে্জেপষে আটশক 
রলোশখন। এই প্রজরিয়লো সতিলোহখলোশনক চশল। পজরবলোশরর গকলোন সদস্ 
বলো স্লোনীয় প্ষ্শপলোষক েলোশদর পুশরের িলোমলোনশের িশন্ এশলই 
গকবল এ গবহলোল দেলো গেশক পুনরুদ্লোর ঘশট।

    প্জেবীশে বহু "স্বলোস্্ নলোগজরকত্ব" অজধকলোর জনশয় জবশষেলোি 
সংগজিে হশছে। মলোনুষ চলোয়, সরকলোর স্বলোশস্্র প্রজে যত্নেীলেলোর এ 
অজধকলোর সকশলর মলোশে ছজড়শয় জদক এবং গমজডশকল চচজেলো ও গরলোগ 
জনণজেশয়র গষেশরে যলো একিন ব্জক্তর অজধকলোর খবজে কশর, এরকম 
কপট পেগুশললোর জবরুশদ্ রুশখ গমলোকলোশবললো করুক। যলোই গহলোক, পলো-
জকস্লোশন শ্রম অজিবলোসীশদর এরকম সলোমজষ্টক কমজেকলোশডে কলোশি 
ললোগলোশনলো বলো সুশযলোগ গদওয়লোর গকলোন লষেণ গদখলো যলোয়জন, বরং 
জিজসজসশক সহলোয়েলো কশর েলোশদর সম্ভলোব্ অজিবলোসীশদর গবলোজদপ-
শুর মে, স্বলোশস্্র জিজত্শে বলোছলোই কশর প্রজেজনজধশদর কলোশছ 
পলোিলোশনলোর ললোইন চলমলোন গরশখশছ। 

সরলোসজর গযলোগলোশযলোশগর িন্:
আয়লোি গকলোশরেী <ayaz.qureshi@lums.edu.pk>                  
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গপশেলোয়লোশরর একজট গমজডশকল জ্রিজনং গস্টলোশর আকলোঙ্ী অজিবলোসীশদর েলোজলকলো। জচরে 
গ্রহশণ আয়লোি গকলোশরেী। 
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> অেজেননজেক কমজেকলোশ্ড অংেগ্রহণ ও   
   নলোরীর প্রজে সজহংসেলো

জনদলো জকরমলোজন, ললোশহলোর ইউজনিলোজসজেজট অে ম্লোশনিশম্ট সলোশয়শসিস, পলোজকস্লোন

করলোজচ নলোরীশদর বলোজনজি্ক েৎপরেলো।
জচরে গ্রহশণ জনদলো জকরমলোজন। 

উ
ন্নয়ন সংস্লো এবং আন্তিজেলোজেক দলোেলো 
সংস্লোগুশললো মশন কশর গয অেজেনন-
জেক কমজেকলোশডে নলোরীশদর রিমবধজে-
মলোন  অংেগ্রহশণর  মলোধ্শম একই-

সলোশে  অেজেননজেক প্রব্জদ্শে  এবং নলোরীর 
ষেমেলোয়শন ইজেবলোচক পজরবেজেন ঘটশব। 
েলোশদর মশে, অেজেননজেক কমজেকলোশডে যুক্ত 
েলোকশল অজধকলোংে গষেশরে নলোরীশদর গি্ডলোর 
সজহংসেলোর জেকলোর হওয়লোর হুমজক কশম 
যলোয়।  

  পলোজকস্লোশনর জলয়লোজর- গযজট করলোজচর 
সবশচশয় পুরলোেন মধ্জবত্ গশ্রজনর বসজেগু-
গললোর একজট জছল গসখলোশন অনুজষ্ে মলোি 
কলোযজেরিশমর উপর জিজত্ কশর আমলোর 
গশবষণলো ধলোরণলোগুশললো আরও িজটল পজর-
গপ্রজষেশে যলোচলোই করলো সম্ভবপর হয়। সলোরলো 
প্জেবীর মশধ্ পলোজকস্লোশন গবেনিুক্ত কমজে-
সংস্লোশন নলোরী শ্রজমশকর অংেগ্রহশণর হলোর  
সবজেজনম্ন, েেকরলো মলোরে ২২  িলোগ। মলোি 

পযজেলোশয়র    জবশবচনলোয় জলয়জরশক িলোেীয় 
পজরসংখ্লোশনর প্রজেছেজব ধরলো হশলও, গস-
খলোনকলোর অজধকলোংে নলোরী যলোরলো কশমজে জনযুক্ত 
েলোরলো জনম্ন গবেশন ধনী এললোকলোর বলোসলো 
বলোজড়শে গ্হ কমজেী জহশসশব কলোি কশরন, 
অেবলো সরকলোজর ও গবসরকলোজর  জবদ্লোলশয় 
জেষেকেলো কশরন। গযখলোশন পলোজকস্লোশনর 
অজধকলোংে নলোরী কমজেী ক্জষকলোশি জনযুক্ত 
আশছন। যজদও নলোরীশদর গষেশরে অশেজের 
জবজনমশয় কলোশির ব্বস্লো খুব গবেী নয়।  
নলোটকীয়িলোশব এক যুগ পূশবজের গচশয় এর 
হলোর  ব্জদ্ গপশয়শছ। আিকলোশলর নব্ উদলো-
রনীজে অেজেনীজেশে নলোরীর িন্ সহশি 
গযসব চলোকুজরগুশললো পলোওয়লো যলোয়  গসগুশললোর 
গবেন কম, চলোকুরীর জনরলোপত্লো গনই এবং 
অজনয়মেলোজন্ত্রক।
       
    জকন্তু শুধু "অেজেননজেক কমজেকলোশডে     সজরি-
য়েলো" গয  অবশ্যম্ভলোবীিলোশব নলোরীর িন্ 
ষেমেলোয়ন বশয় আশন েলো নয়। গযমন নলোয়ললো 

কবীর মশন কশরন, বলোিলোর অেজেনীজের চলোশপ 
অশনক গষেশরে মিুজর তবষম্ এবং অসম 
জনশয়লোগ প্রজরিয়লো গি্ডলোর তবষম্শক     
অব্লোহে রলোশখ। একইিলোশব, নীজেজনধজেলোর-
কগণ ধলোরণলো কশরন অেজেননজেক কমজেকলোশ্ড 
যুক্ত েলোকশলই নলোরীরলো জনিস্ব  আশয়র অেজে 
জনয়ন্ত্রণ করশে পলোশর, সলোমলোজিক এবং 
আইজন সহশযলোজগেলোর সুশযলোগ পলোয়। েলোরলো 
আরও মশন কশরন গয নলোরী যে গবজে অেজে-
তনজেক স্বলোধীনেলো ললোি কশর েে গবেী পলো-
জরবলোজরক সজহংসেলো গেশক  মুক্ত হশে 
পলোশর। জকন্তু বলোস্বেলো প্রক্েপশষে অশনক 
গবেী িজটল। মূলে নলোরীর অেজেননজেক 
কমজেকলোশডে অংেগ্রহণ জনিজের কশর েলোর কমজে-
পজরশবশের উপর। গযমন পজরবলোশর জসদ্লোন্ত 
গ্রহশণ এবং সলোমলোজিক জবজিন্ন কমজেকলোশডে 
নলোরীর  িূজমকলোয় এর প্রিলোব লষে্ করলো 
যলোয়। 
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   আয় উপলোিজেনকলোরী নলোরী জক গি্ডলোর 
সজহংসেলো গেশক জনশিশক সুরষেলো করশে 
পলোশর? অবশ্য পলোজকস্লোশনর সকল জববলোজহে 
নলোরীর মশধ্ আনুমলোজনক েেকরলো ৩৯%- 
৯০% নলোরীর (গয জবপুল সংখ্ক ঘটনলো 
নজেবধ্ হয় নলো েলো ছলোড়লোই) উপর-এর 
প্রিলোব পড়শে পলোশর বশল ধলোরণলো করলো 
হশছে। সচলোরলোচর নলোরীশদর জবরুশদ্ গয 
ধরশণর আজেজেক বলো  বস্তুগে  গেলোষণ 
সংগজিে হয়, গযমন নলোরীর প্রজে মিুজর  
তবষম্ বলো পলোওনলো মিুজর একবলোশর নলো গদয়লো, 
গসসব গেলোষণ গযন এশকবলোশর মলোজলক এবং 
কমজেকেজেলোশদর অশঘলোজষে জনয়শম পজরণে 
হশয়শছ। কমজেিীজব  নলোরী জক েলোর  জবশেষ 
দষেেলোর মলোধ্শম জনশিশক এই পজরজস্জে 
গেশক রষেলো করশে পলোশর?  কমজেিীজব  
নলোরীরলো জক পলোজরবলোজরক সম্শদর উপর 
এবং জনশির উপলোিজেশনর উপর অজধকের 
জনয়ন্ত্রন রলোখশে পলোশর?

   জলয়লোজরশে নলোরীশদর সলোশে আমলোর আললোপ 
আশললোচনলোর মলোধ্শম একজট িজটল সম্কজে  
গবজরশয় আশস, গসজট হল কমজেিীজব  নলোরী   
ও েলোর পলোজরবলোজরক জনযজেলোেশনর জেকলোর 
হওয়লোর মলোশে সম্কজে। জনিস্ব আয় উপলোিজে-
গনর েশল নলোরী যখন জনশির প্রশয়লোিনীয় 
খরচ বহন করশে পলোশর, েখন েলোর আত্ম-
জবশ্বলোস ব্জদ্ পলোয়। েলোই জনযজেলোেশনর জেকলোর 
নলোরী যখন উপলোিজেন কশর েখন গস জনযজেলোে-
নশক গমলোকলোশবললো করশে জবশেষ সষেমেলো 
অিজেন কশর। কমজেিীজব  নলোরী েলোর জনযজেলোজেে 
জববলোজহে িীবশনর অবসলোন করশে নলো 
পলোরশলও অন্তে গসই সজহংস তববলোজহক 
সম্কজে গছশড় চশল যলোওয়লোর কেলো িলোবশে 
সহলোয়েলো কশর। জকন্তু শ্রম মিুশরর গষেশরেও 
সলোমলোজিক চলোপ েলোশক। জবশেষে যজদ 
জেশুরলো যুক্ত েলোশক- খুব েজক্তেলোলী একজট 
প্রজেরষেলো ব্বস্লো েলোশক গযন সজহংস 
তববলোজহক সম্কজে গছশড় চশল যলোওয়লো নলো 
যলোয়। 

   গবেনিুক্ত কলোি এবং পলোজরবলোজরক দলোজয়ত্ব 
পলোলন করলো হল বহু নলোরীর মশে জবিগুণ 
গবলোেলো। পলোজরবলোজরক দলোজয়ত্বশক েলোরলো জনি 
ধলোরলোর জনযজেলোেন বশল ব্লোখ্লো কশরশছন: 
আয়মূলক কলোি অশনক সময় পলোজরবলোজরক 
অজস্রেলো ব্জদ্ কশর, গযমন গবকলোর স্বলোমীও 

চলোয় গয স্তী ঘশরর সমস্ দলোজয়ত্ব পলোলন 
করশবন। অন্েলোয় গসজট েগড়লোর জদশক 
বলোড়শে েলোশক এবং এমনজক এক পযজেলোশয় 
সজহংসেলোয় রুপ গনয়। জনম্ন আশয়র চলোকুরী-
রে গবেীর িলোগ নলোরী হয়ে বলোজড়শেই 
েলোকশেন যজদ সংসলোশরর ব্য় এছলোড়লোই 
চলোললোশে পলোরশেন। েলোই আজেজেক সহলোয়েলো 
জদশে ব্েজে হশল গকলোন গকলোন নলোরী েলোশদর 
স্বলোমীর উপর অসন্তুজষ্ট প্রকলোে কশরন।  যখন 
গকলোন গকলোন নলোরী স্বীকলোর কশরন গয আশয়র 
সলোশে যুক্ত েলোকশল আংজেকিলোশব স্বলোধীনেলো 
গিলোগ করলো যলোয় এবং যখন অল্প সংখ্ক 
নলোরী বশলশছন গয বলোজড় গেশক দূশর েলোকলোটলো 
েলোরলো উপশিলোগ কশরন। অজধকলোংে নলোরীই 
জবিগুণ গবলোেলোর (উপলোিজেন এবং পলোজরবলোজরক 
গসবলো যত্ন) িলোর জনশে চলোইশবন নলো।   

  খুবই অল্পসংখ্ক নলোরী আশছন যলোরলো 
গবেন িলোল পলোশছেন, েুলনলোমূলক জনরলোপশদ 
চলোকুরী কশরন, েলোর অেজেননজেক কমজেকলোডেগু-
গললো প্রশয়লোিশনর জিজত্শে নয় বরং পছশ্র 
জিজত্শে সলোিলোশনলো হশয়শছ, এবং ব্জক্তগে 
চলোজহদলো পুরশনর  উশদে্শেই করলো হশয়শছ। 
যলোইশহলোক, এটলো সলোমলোজিক এবং মলোনজসক 
ব্য় ছলোড়লো আশস নলো। জবশয়র আশগই গযসব 
নলোরীরলো যলোরলো বলোজড়র বলোইশর কলোি কশরশছন- 
জবশেষে েলোরলো যজদ প্রজেশবেী এললোকলো 
গছশড় অন্রে ভ্রমণ কশরন এবং েুলনলোমূ-
লক িলোল আয় কশরন েলোহশল গসই কলোি 
করলো জনশয় পরচচজেলো, জবদ্রুপ, অসমেজেন, এবং 
অবজ্লো ইে্লোজদর  সম্ুখীন হশে হয়। এই 
পজরজস্জে জনসশ্শহ েলোশদরশক মমজেলোহে 
কশর। এজট অজববলোজহে নলোরীশদর খ্লোজের 
প্রজে হুমজক স্বরূপ এবং এরকম পজরজস্জে 
জবশয়র বর খুঁশি গপশে খুব কজিন হশয় 
পশর। 

  ইজেবলোচক দ্জষ্টশে, গশবষণলোজটশে প্রলোতি 
েে্ উপলোত্ একজট প্রিশন্মর পজরবেজেন 
প্রকলোে কশর। গবে অশনকিন বশয়লোনি্ষ্ 
নলোরী েলোশদর জববলোজহে িীবশন জনযজেলোেন স্ব-
গত্বও সলোরলোিীবন গসখলোশন কলোজটশয় গদয়লোর 
অজিজ্েলোর কেলো বশলন। জনযজেলোেন সহ্য 
কশর জববলোজহে সম্কজে রষেলো করলোশক তধযজে 
ধলোরণ  ও মূল্শবলোশধর মলোপকলোজিশে জচজহ্নে 
করলো হয়। কম বয়সী নলোরীরলো অশনশকই 
বশলন গয সজহংসেলোশক গমশন গনয়লো যলোশব 

নলো। েলোরলো সুপলোজরে কশরশছন গয নলোরীরলো 
গযন জনযজেলোেন করলো হশল গসই জবশয় পজর-
ে্লোগ কশরন। েলোশদর িন্ পরলোমেজে গদন 
গয, হয় েলোরলো জপেলোমলোেলোর বলোজড়শে জেশর 
যলোশবন অেবলো জনশির প্েক গ্হ স্লোপন 
করশবন। গযজট সচলোরলোচর হয় নলো। যখন  
নলোরীর িন্ েলোললোক একজট  হুমজক এবং 
অশনক নলোরী এখনও সজহংস তববলোজহক 
সম্কজে গমশন জনশে চলোশপর মুশখ পশড়- 
েখন জবপুল সংখ্ক নলোরীশদর গদখলো যলোয় 
নলোনলো প্রজেকূলেলো ও িজটল পজরজস্জে 
গমলোকলোশবললো করলোর িন্ গকৌেল অবলম্বন 
করশছন।  প্রক্েপশষে, নলোরীশদর জনযজেলোেন 
করলো হয় এমন জবশয় গছশড় যলোওয়লো অশনক 
সহি হয় যজদ েলোর স্বলোধীনিলোশব আশয়র 
সুশযলোগ েলোশক। যজদও এর গকলোন জনশ্চয়েলো 
জদশে পলোশর নলো।

  সলোজবজেকিলোশব, আমলোর গশবষণলোজট  এই 
সুপলোজরে কশর গয নলোরীশদর অেজেননজেক 
কলোশি যুক্ত হশলই ষেমেলোয়ন হয় নলো। যখন 
এটলো নলোরীর অবস্লোন েজক্তেলোলী করলোর  
সষেমেলো ব্জদ্ কশর, ব্য়সহ বলোইশরর কলোি-
কমজে চশল আশস। পলোজকস্লোশনর নলোরীরলো 
অশনক গবেী সংখ্লোয় শ্রম বলোিলোশর প্রশবে 
করশছন। েশব যখন গকলোন  িলোল গবেশনর, 
জনরলোপদ কলোশির সুশযলোগ েলোশক েখন েলোরলো 
একসলোশে শ্রম বলোিলোশর প্রশবে কশরন। 
নলোরীশদর সজে্ সজে্ ষেমেলোয়ন হওয়লোর 
িন্ কমজে সংস্লোশনর সলোশে সলোশে ব্হৎ কলো-
িলোশমলোগে পজরবেজেন প্রশয়লোিন; নলোরীর িন্ 
চলোকুরী হশে হশব িলোল গবেশনর এবং 
জনরলোপদ। গ্শহ এবং সমলোশি গি্ডলোর 
ষেমেলো সম্কজে গযন অবশ্যই পজরবেজেন হয় 
গস জবষশয় লষে্ রলোখশে হশব। েলোহশল    
পলোজরবলোজরক দলোজয়ত্বগুশললোশে পুরুশষরলো 
সহলোয়েলো করশব। নলোরীশদর চললোশেরলো আরও 
ব্জদ্ পলোশব এবং েলোশদর স্বলোধীন িলোশব 
চললোচল সবলোই সমেজেন কশর জনশব।         

সরলোসজর গযলোগলোশযলোশগর িন্:
জনদলো জকরমলোজন
<nida.kirmani@lums.edu.pk> 
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> প্রবলোসীশদর জববলোহ জবশছেদ
কলোশিজর গকলোশরেী, ললোশহলোর ইউজনিলোজসজেজট অে ম্লোশনিশম্ট সলোশয়শসিস, পলোজকস্লোন

যুক্তরলোশি্ পলোজকস্লোজন একজট জবশয়, বশরর িন্ অশপষেমলোণ কশন। 
জচরে গ্রহশণ কলোশিরী গকলোশরেী। 

আটজরেে বছর বয়কেলো সুকলোইনলো একিন পলোজকস্লোজন বং-
গেলোদ্ূে ল্ডশনর নলোগজরক। আিলোর বছর বয়শস ল্লোং-
কলোেলোয়লোশর চলোচলোশেলো িলোইশয়র সশগি েলোর জবশয় 
হশয়জছল। জবে বছশরর মলোেলোমলোজে বয়শস েলোর জেনজট 

সন্তলোন জছল। এমনজক েলোর ে্েীয় সন্তলোনজট িন্ম গনওয়লোর পূশবজে েলোর 
জবশয়জট গিশগি যলোয়। েলোর স্বলোমী ট্লোজ্স চলোলক জহশসশব কলোি করশে 
শুরু কশরজছল। অজস্র কমজেব্স্ সময় ও অবলোধ জবচরশণর স্বলোধীনেলোর 
দরুণ গস একিন সলোদলো জরিজটে গমশয়র সশগি সম্কজে িজড়শয় 
পশড়জছল। েলোরলো অ্লোলশকলোহল পলোন করে এবং সুকলোইনলোর মশে 
েলোরলো হলোডজে ্লোগও গসবন করে। ছয় মলোস ধশর সুকলোইনলো েলোর জপেলো-
মলোেলোশক তববলোজহক সম্শকজের সমস্লোর কেলো বললো গেশক জবরে জছল। 
গকননলো "আমলোর পজরবলোশরর িন্ জবশয়টলো জছল স্বপ্ন সজে্ হবলোর মে 

একজট ব্লোপলোর। েলোরলো খুজে জছল এই গিশব গয, অবশেশষ েলোশদর 
গমশয় পজরবলোশরর কলোরও সলোশেই সম্শকজে িড়লোশছে, আমলোশদর জেনজট 
েুটেুশট সন্তলোনও জছল। এটলো জনঃসশ্শহ জনখুঁে একটলো সম্কজে জছল।  
েলোই আজম েলোশদর হৃদয় িলোগিশে চলোই জন।" অবশেশষ গস যখন েলোর 
পজরবলোশরর কলোশছ সলোহলোয্ চলোইল েেজদশন গস ল্লোংকলোেলোয়লোশর েলোর 
শ্বশুর বলোজড় গছশড় চশল এশসশছ প্রলোয় দু'বছর এবং ল্ডশন আসলোর 
আরও দু'বছর পর গস জববলোহ জবশছেশদর িন্ আশবদন কশর।  

  দজষেণ এজেয় বংেগুশললোর মে জরিজটে পলোজকস্লোনীশদর পজরবলোরগুশললো 
গেলোনুগজেক পজরবলোর ব্বস্লোর "দুগজে" জহশসশব ধরলো হয়; গযখলোশন 
জবশয় জবষয়জটশক সলোবজেিজনন ধরলো হয় এবং জবশছেদ প্রলোয় হয় নলো 
বলশলই চশল। সুকলোইনলোর মে গল্পগুশললো প্রেলোগে স্বলোিলোজবকেলোর 
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দরুণ "পজরবলোশরর েক্ত মূল্শবলোধ" এর মে প্রেলোগে গসশকশল 
ধলোরণলো েলোকলোর কলোরশণ আড়লোশলই রশয় যলোয়। বলোইশরর সকশলই 
জরিজটে পলোজকস্লোজন সম্শকজে এিলোশব বণজেনলো কশর। ২০০৭ সলোশল 
একজট পলোজকস্লোজন পজরবলোশরর সশগি বলোজমজেংহলোশম েলোকলোর পর, েখন-
কলোর কনিলোরশিজটি দশলর গনেলো গডজিড ক্লোশমরুন জরিজটে এজেয় 
পজরবলোর সম্শকজে "অজবশ্বলোস্রূশপ েজক্তেলোলী ও ললোশগলোয়লো" বশল 
প্রেংসলো কশরন এবং আরও বশলন, "আজম মশন কজর গয, মূলধলোরলোর 
জরিশটশনরও জরিজটে এজেয় িীবশনর সশগি আরও ঘজনষ্ হওয়লো উজচৎ, 
অন্ গকলোন িলোশব নয়।"

    সংখ্লোলঘু ন্েলোজ্বেকশদর চেুেজে িলোেীয় িজরশপর ওপর জিজত্ 
কশর, ১৯৯০ সলোশল বস্তুগে সমলোিেলোজ্বেক জরচলোিজে বলোশেজেলোড গদখলোন, 
জরিজটে দজষেণ এজেয়শদর একবলোর জবশয় হশয়শছ এমন জবজছেন্ন েলোকলো 
ও জববলোহ জবশছেশদর হলোর েেকরলো ৪ িলোগ। এটলো সলোদলো জরিজটে প্রলোতি 
বয়কেশদর গচশয় েেকরলো ৯ িলোগ কম এবং এক চেুেজেলোংে কলোশললো 
ক্লোজরজবয়লোন প্রলোতিবয়কেশদর গচশয় েেকরলো ১৮ িলোগ কম।               
বলোশেজেলোশডর দ্জষ্টশে জরিজটে দজষেণ এজেয়রলো "গসশকশল", "েলোশদর         
সম্প্রদলোয়, ইজেহলোস ও ঐজেহ্য' প্রজে আনুগে্েীল," যলো েলোশদর   
ব্জক্তস্বলোেন্ত্র্শবলোধ চচজেলোশক বলোধলোগ্রস্ কশর। যলোই গহলোক, ২০১০-
২০১৩ সলোশলর যুক্তরলোশ্রের গকলোয়লোটজেলোরজল গলবলোর গেলোসজে সলোশিজেশে 
গদখলো যলোয় গয, আিশকর প্জেবীর েেকরলো ১০ িলোগ পলোজকস্লোজন     
মুসলমলোন ও িলোরেীয় জেখ জবজছেন্ন েলোশক ও জববলোহজবশছেদক্ে। 
একইিলোশব েেকরলো ৮ িলোগ বলোংললোশদজে মুসলমলোন, েেকরলো ৭ িলোগ 
িলোরেীয় মুসলমলোন এবং জরিশটশনর েেকরলো ৬ িলোগ জহন্দু- েেকরলো 
২০ িলোগ সলোদলো জরিজটেশদর েুলনলোয়, েেকরলো ২৭ িলোগ কলোশললো    
ক্লোজরজবয়লোনশদর গচশয় এবং েেকরলো ২৩ িলোগ জিন্ন জিন্ন ন্শগলোষ্ীর 
সশগি আিীবন জববলোহবন্ধশন আবদ্ হয়। গসলোশ্যলোল সলোশিজেশে গদখলো 
যলোয়, জরিশটশন বসবলোসকলোরী অন্লোন্শদর গচশয় দজষেণ এজেয়শদর 
কমই জববলোহজবশছেশদর ঘটনলো প্রকলোজেে হয়। জববলোহ জবশছেশদর 
ঘটনলোর গষেশরে গদখলো যলোয়, জবে বছর আশগর সলোদলো জরিজটে              
িনসলোধলোরশণর গচশয় পলোজকস্লোজন ও বলোংললোশদজে মুসলমলোন ও িলোরেীয় 
জেখশদর গষেশরে গবশড়শছ। ১৯৯০ েেশকর মলোেলোমলোজে সময় এথিজন 
জগশডসি "প্েক েলোকলো ও জববলোহজবশছেদ হশয় যলোওয়লো সমলোি" জনশয় 
বড় পজরসশর একজট জবষশয়র জবস্লোর ঘটলোন।

   ২০০৫-২০০৭ ও ২০১২-২০১৪ সলোশল ল্ডশন ইংশরি জপটলোর-
বশরলোউ নলোশম একজট প্রলোশদজেক েহশর সংঘজটে একজট ন্েলোজ্বেক 
গশবষণলোর জিজত্শে, আজম বজল তববলোজহক সম্শকজের িলোঙন গবশড় 
যলোওয়লোর কলোরণ হল, প্রবলোসিীবশন পলোজকস্লোজন পলোজরবলোজরক িীবশনর 
পজরবেজেন এবং এটলো গয সকল নলোরী বলো পুরুশষরলো জবিেীয় জবশয় 
করলোশক জনরুৎসলোজহে কশর, েলোশদর সংখ্লো গবশড় যলোওয়লো গেশক শুরু 
হয়। আজম ৫২ িন েলোললোকপ্রলোশতির সলোষেলোৎকলোর গ্রহণ কশরজছ। 
এশদর মশধ্ জরেে িন আমলোর মলোি পযজেলোশয়র গশবষণলো গেশষ আবলোর 
জবশয় কশরশছ। জকন্তু ২২ িন এরকম জকছু কশরজন এবং ২২ িশনর 
মশধ্ ৬ িন একলো গেশকশছ এবং েলোশদর ছয় িনই পুরুষ।         
উদলোহরণস্বরূপ, সুকলোইনলো েলোর জববলোহজবশছেশদর পর অশনকগুশললো 
বছর একলো অজেবলোজহে কশরশছ। এবং একলোই পুশরলো িীবন পলোর 
করশে গচশয়শছ। সুকলোইনলো েলোর জবশয় সমলোজতির পর প্রলোয় অশনক 
সময় মলোনজসকিলোশব হেলোে জছল। জকন্তু েলোর িলোই গবলোনশদর সহলোয়-
েলোয় গস বয়কে জেষেলো কলোযজেরিম সমলোতি কশরশছ। একিন জেষেলো 
সহশযলোগী জহশসশব কলোি কশর এবং সলোমলোজিক জনরলোপত্লো ললোি করশে 
গযগুশললোর ওপর েলোশক জনিজের করশে হয়, গসগুশললোশে নেুন মলোরেলো 
গযলোগ কশর এমনজক প্রজেস্লোপন কশর। েলোর জপেলোমলোেলো েলোশক িলোল 
পুরেবধূ হওয়লোর গষেশরে গসিলোশব "গশড়" েুলশে পলোশর জন। সুকলোইনলো 
বহু বছর েলোর জবিেীয় জবশয় করশে জপেলোমলোেলোর উপশদে গমশন গনয় 
জন। "প্রেশম আজম পুরুষশদর ঘ্ণলো করেলোম, সজে্ই েলোশদর ঘ্ণলো 

করেলোম, আজম েলোশদর জদশক েলোকলোেলোম নলো বলো েলোশদর গন্ধও সহ্য 
হে নলো আমলোর," গস িলোনলোয়। জকছু জববলোহজবশছেদকলোরী আমলোশক 
িলোনলোয় গয, েলোরলো েলোশদর সন্তলোনশদর দুই জপেলো ও মলোেলোর যেলোেজে 
স্বরূপ প্রকলোশে জবিেীয় জবশয় কশরশছ। জকন্তু সুকলোইনলো বলো এরকম অন্ 
গষেরেগুশললোশে, একিন সৎ বলোবলোর গেশক যত্নলোজদ পলোওয়লোর সম্ভলোবনলো 
জবিেীয় জবশয়র গষেশরে একজট েক্ত বলোধলো।

   যজদ জকছু নলোরী ও পুরুষ জববলোহজবশছেশদর পর জবশয়র বলোইশর 
েলোকশে চলোয়, মশন করলো হয় যলোরলো পুনরলোয় জবশয় কশর েলোরলো েলোশদর 
প্রক্ে সগিীশক পছ্ করশে পলোশর। আমলোর সংবলোদদলোেলোরলো ৬৭ জট 
প্রলোেজমক জবশয়র খবর আমলোশক িলোজনশয়শছ, এশদর মশধ্ ৫৮জট জছল 
পলোজরবলোজরকিলোশব জবশয় এবং ৯ জট িলোলবলোসলোিজনে জবশয়। অন্জদ-
গক, ৪৯জট জবিেীয় জবশয়র মশধ্ ২০জট জবশয় পলোজরবলোজরকিলোশব 
সংঘজটে হশয়শছ বশল আজম িলোনশে পলোজর,  ৯জট গপ্রমঘজটে জবশয় 
জছল। গযগুশললোর দুিন দুিনশক পছশ্র জবষয়জট গপ্রমঘজটে হশলও 
দুজনয়লোর দ্জষ্টশে পলোজরবলোজরকিলোশব জবশয় হশয়শছ বশল িলোনলোন হয়, 
এবং বলোজক ২০জট এশকবলোশরই গপ্রমঘজটে জবশয়। েলোরপরও জবিেীয় 
বলোর জবশয়র গষেশরে গদখলো যলোয়, জবশয়র আশগ পলোজণ প্রলোেজেনলো ও অন্তর-
গিেলো গেশকই জবশয় পযজেন্ত এশগলোয়। পছশ্র জিজত্শে জবিেীয়বলোর 
জবশয় উদলোর পজরবলোরগুশললো জববলোহজবশছেশদর পর গমশন জনশয়জছল। 

    সুকলোইনলোর অজিজ্েলো আশরক ধরশনর দ্জষ্টিজগি েুশল ধশর। 
জবিেীয় জবশয় অজধকলোংে গষেশরেই অন্ িলোে, ন্শগলোষ্ী, বণজে ও ধশমজের 
গষেশরে লষে্ করলো যলোয়। দীঘজে এক দেক সগিীজবহীন েলোকলোর পর 
সুকলোইনলো সুজক্র নলোশম িলোরেীয় বংশেলোদ্ূে  জেক েলোললোকপ্রলোতিশক 
িলোলশবশস গেশল। সুজক্র ইসললোম গ্রহশণ সম্ে হয়। আর েলোরলো 
একশরে সুকলোইনলোর সকল গবলোন ও জেনিন পুরুষ সলোষেীর উপজস্জে-
গে এই জবশয় সম্ন্ন কশর। পলোরস্জরক িলোলবলোসলোর জদশক এই পজর-
বেজেন উদলোরেলোবলোদী রলোিনীজেশে িনজপ্রয়। জকন্তু সুকলোইনলো এশষেশরে 
েীরিিলোশব আত্মজবষলোশদ গিলোশগ। সুজক্শরর ইসললোম ধমজে গ্রহশণর 
গষেশরে জবন্দুমলোরে গলশের গকলোন জচহ্ন মলোরে গনই। গস এখনও পলোগজড় 
যলো েলোশক জেখ জহশসশব জচজহ্নে কশর, গসটলো পরলো ছলোশড়জন। েলশ্রুজে-
গে, সুকলোইনলো েলোর জপেলোমলোেলোশক েলোর জবিেীয় জবশয়র খবরজট 
িলোনলোশে পলোরশছ নলো। অশপষেলোয় আশছ, "গসই জদনজটর িন্।"

     আজম জবিেীয় জবশয়শক বলোরবলোর অজস্জেেীল জহশসশবই মশন কজর। 
৩০জট জবিেীয় জবশয়র সলোষেলোৎকলোরদলোেলোর মশধ্ ৯িশনর জবশয়র 
গষেশরে গদখলো যলোয়, েলোশদর জবশয় গিশঙ গগশছ জকংবলো ে্েীয় জবশয়র 
জদশক এজগশয় গগশছ এবং আমলোর গশবষণলোশে এরকম আরও 
কশয়কজট জবিেীয় ও ে্েীয় জবশয় সংঘশষজের সশগি খলোরলোপ েল বশয় 
জনশয় এশসশছ। এটলো আমলোশদর স্রণ কজরশয় গদয় গয, জববলোহজবশছে-
গদর সমলোিে্বে জবিেীয় বলোর সগিী জনবজেলোচশনর গষেশরে গকলোন েল বশয় 
জনশয় আশস নলো। আমলোশদর গকবল জববলোহজবশছেশদর গষেশরেই নয়, 
জববলোহ বজহিূজেে সম্শকজের গষেশরেও এবং সেল জবিেীয় জবশয়র গষেশরে, 
অজিবলোসশনর েশল কীিলোশব জবশয়র আদশল বদশল যলোশছে, গশবষণলো 
করলো প্রশয়লোিন। রিলোসিন্লোেনলোজলিম ও প্রবলোস িীবন ছলোজপশয় গযখলোশন 
সংকে্জে এশকবলোশর জস্র "রশয় গগশছ।" আমলোর এই গশবষণলো জনশদজেে 
কশর গয, এটলো অেীশেও ঘশটজন বলো বেজেমলোশনও এর গকলোন নজির 
গনই। 

                           
সরলোসজর গযলোগলোশযলোশগর িন্:
কলোশিজর গকলোশরেী <kaveri.qureshi@lums.edu.pk>



 পলোজকস্লোশন সমলোিজবজ্লোন  

>>

> ইসললোম জবশবিষ ও

েলোজনয়লো সলোঈদ, ললোশহলোর ইউজনিলোজসজেজট অব ম্লোশনিশম্ট সলোশয়শসিস, পলোজকস্লোন

জচরেলোংকশন আরবু।   

রলোগ্রের জনরলোপত্লো এশি্ডলোর মশধ্ জরিশটশনর জেষেলোমূলক 
প্রজেষ্লোনগুশললো অজধক গুরুত্ব পলোশছে। কলোউ্টলোর গটশরলো-
জরিম অ্লো্ড জসজকউজরজট অ্লোক্ট (জসজটএসএ) ২০১৫-
এর অধীশন জেষেলোমূলক প্রজেষ্লোনগুশললোর জেষেলোেজেীশদর 

চরমপথিীশে পজরণে হওয়লোর "েুঁজকর" গষেশরে "জবজধবদ্ দলোজয়ত্ব" 
রশয়শছ। "চরমপথিীশে" পজরণেকরশণর এসকল জচহ্ন বলো লষেণ 
গদশখ এশক সংজ্লোজয়ে করলো দুরুহ ব্লোপলোর। সব গেশক পজরষ্লোর গয 
জবষয়জট হল, "অরজষেে" জেষেলোেজেীশদর অজধকলোংেই মুসজলম। এর 
গেশক সমস্লোমূলক ব্লোপলোর হল অজহংস চরমপথিীশদর িলোবনলো 
কলোউশক সশ্শহর মশধ্ গেলশে পলোশর। জবশেষ কশর যজদ এটলো 
"জরিজটে মূল্শবলোধ"-এর সশগি জবশরলোধপূণজে বশল জবশ্বলোস করলো হয়। এর 
পজরণজে হল জবশ্বজবদ্লোলয়গুশললোশে এই ধলোরণলোশক চ্লোশলশঞ্জর   
সম্ুখীন বলো জবেজকজেে নলো কশর এগুশললোশক আড়লোল কশর রলোখলো।

ল্ডশন ৭ িুললোই, ২০০৫-এ গবলোমলো জবশ্লোরশণর পর কলোউ্টলোর   

গটশরলোজরিম অ্লোক্ট ২০১৫ প্রবজেজেে হয়। যজদও জেষেলোপ্রজেষ্লোনগু-
গললোর গষেশরে অন্লোন্ সন্ত্রলোসবলোদ গমলোকলোশবললোর নীজেগুশললোর ওপর 
অজধক গুরুত্বলোশরলোপ করলো হয়। মুসলমলোন জেষেলোেজেীশদর অজধকলোংেই 
"সশ্হ"-এর মশধ্ জছল। জরিজটে সরকলোশরর প্রজেশবদন অনুযলোয়ী, 
"প্রজেশরলোধ গকৌেল" (২০১১) জসজকউজরজটর কমজেকেজেলোব্্ জেষেলোেজেী-
গদর "েুঁজক" ে্বেলোবধলোশনর িন্ কলোি করজছল। হলোশেশগলোনলো জকছু 
গষেশরে ল্ডন জবশ্বজবদ্লোলশয়র একিন অ্লোললোমনলোই উমর েলোরুক 
আবদুলমুেলোললোব যুক্তরলো্রেজিজত্ক একজট উশড়লোিলোহলোি জনজশ্চহ্ন 
করলোর গচষ্টলো কশরন। আশরকিন সলোশবক জেষেলোেজেী রওেন আরলো 
গচৌধুরী ইরলোশকর যুশদ্র গষেশরে প্রজেশেলোধ স্বরূপ একিন জরিজটে রলো-
িনীজেজবদশক ছুজরকলোঘলোে কশরন। েরুণ জেষেলোেজেীরলো আইএসআই-
এস-এ গযলোগদলোন কশরশছ, এর েশল জেজষেে মুসলমলোনশদর আত্মপ-
জরচশয়র আেংকলো গবশড়শছ। জকন্তু নেুন আইন জবশ্বজবদ্লোলশয়র 
নিরদলোজরর ওপর বলোধ্েলোমূলক কশর গেলোশল। এ নীজে মুসলমলোন 
জেষেলোেজেীশদর একলোত্মেলো নলো বলোজড়শয় েলোশদর জবজছেন্ন কশর গদয়। দু-
িজেলোগ্িনকিলোশব জনরলোপত্লোহীন পজরজস্জে বলোজড়শয় গেলোশল। এশষেশরে 
মুসলমলোন পুরুশষরলো েলোৎষেজণক হুমজকর সম্ুখীন হয়। পদজেলোর 
আড়লোশলর নলোরী সম্জকজেে সলোধলোরণ দ্জষ্টিজগি হল, মুসলমলোন নলোরীরলো 
হয় জেকলোর বলো নয় চরমপথিী জহশসশব গদখলোর গদলোদুল্মলোন পজরজস্জে 
তেজর কশর।  

     ২০১০ গেশক ২০১২ সলোশলর মশধ্ একজট গশবষণলো করলো হশয়শছ। 
এশে জরিজটে জবশ্বজবদ্লোলয়গুশললোর ৪০িন মুসলমলোন নলোরী জেষেলোেজেী 
ও অ্লোললোমনলোইশদর িীবনব্ত্লোশন্তর সুসংবদ্ বণজেনলো সংগ্হীে হশয়শছ। 
এশে আরও েলোশদর ইসললোম জবশবিশষর বণজেনলো এবং জরিজটে রলোশ্রের 
জনরলোপত্লো এশি্ডলো সম্শকজে আশললোকপলোে করলো হশয়শছ। এটলো গস 
সময় সংঘজটে হশয়জছল, জিক যখন পলোজকস্লোজন মুসলমলোনশদর আত্ম-
পজরচয় জনশয় সশ্হ স্জষ্ট হশয়জছল। এই গশবষণলোজটশে পলোজকস্লোজন 
বংশেলোদ্ূে জরিজটে নলোগজরক ও জরিজটে নয়, ইংল্লোশ্ড বসবলোসরে 
এমন নলোগজরকশদর গনওয়লো হশয়শছ। আর এর মশধ্ রশয়শছ মুশখর 
পদজেলো (জনকলোব), লম্বলো জঢললো গপলোেলোকসহ (জিলবলোব) মলোেলোয় ওড়নলো 
(জহিলোব), পলোিলোমলোসহ (সলোশললোয়লোর) ঐজেহ্যবলোহী পলোজকস্লোজন িলোমলো 
(কলোজমি), গয গকলোন ধরশনর মুসলমলোজনশত্বর জচহ্ন ছলোড়লো ইসললোম পলো-
লনকলোরী মুসজলম। এই গশবষণলোশে ইসললোজমক স্ুশড্ট গসলোসলোইজট-
গির (আইসকস) অজিজ্েলোর জদশক দ্জষ্টপলোে করলো হশয়শছ। এশে 
ক্লোম্লোস প্রলোগিশন চরমপথিীশে পজরণেকরশণর অজিমুজখেলোর সমলো-
গললোচনলো করলো হশয়শছ। সকল কল্লোণ কমজেচলোরী, জেষেলোেজেী ইউজনয়শনর 
প্রজেজনজধ এবং ইসললোজমক স্ুশড্ট গসলোসলোইজটর গেশক সলোষেলোৎকলোর 
গনওয়লো হশয়শছ। 

   নলোরীশদর অজিজ্েলোগুশললো গদখলোর দ্জষ্টিজগির ওপর জিজত্ কশর 
গনওয়লো হশয়শছ। জবস্শয়র জকছু নয় গয, জনকলোব দ্জষ্ট আকষজেণ 
কশরশছ। েরুণ নলোরীশদর জচৎকলোর কশর চরমপথিী বলো "ওসলোমলো জবন 
ললোশদশনর স্তী" জহশসশব ডলোকলোর জবষশয় বণজেনলো করলো হশয়শছ। এিলোশব 
পদজেলো একটলো জবজছেন্ন ধশমজের আত্মপজরচশয়র জচহ্ন হশয় ওশি। আত্মর-
ষেলোকলোরীশদর িলোজেশত্বর গদলোহলোই জদশয় বণজেনলো করলো হয়। এটলো জযজন 
বশল েলোশকন েলোর গচশয়, যলোশক উশদেশ্য কশর বললো হশয় েলোশক, েলোর 
সম্শকজে জিন্ন দ্জষ্টিজগি বহন কশর। জবশেষ কশর যখন "গলসজবয়লোন" 
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পজরিলোষলোজট জনকলোশবর প্রজে জকংবলো জহিলোব পজরধলোনকলোরী মুসলমলোন-
গদর প্রজে করলো হশয়শছ। এই পজরিলোষলোজট ইসললোমজবশবিষীশদর কশিলোর 
পষেপলোজেত্ব েুশল ধশর। গযশহেু মুসলমলোন নলোরী জিন্ন ধলোরলোয় ধমজেপলো-
লন কশর, এর েশল গস পরবেজেীশে অস্বলোিলোজবক হশয় ওশি। অন্-
জদশক, গয সকল মুসলমলোন নলোরীরলো স্ষ্ট গকলোন জচহ্ন ব্বহলোর কশর 
নলো, এসম্শকজে অমুসলমলোনশদর দ্জষ্ট হল, েলোরলো "মুসলমলোন হশয় 
ওশিজন" এবং েলোরলো মশন কশরশছন, েলোশদর অবশ্যই জনিস্ব জবশ্বলো-
গসর সে্েলো প্রমলোণ করলো আবশ্যক। যলোইশহলোক, পলোজকস্লোজন নলোরী, 
একজট আজদম সংকে্জের জেকলোর যলো পশল পশল েলোশদর সম্লোন হনন 
কশর এবং েলোশক জবশয় করশে বলোধ্ কশর। 

    জেষেলোেজেীশদর মলোশে মলোশেই এই অজিজ্েলোগুশললোর সম্ুখীন হশে 
হে। জকন্তু আইসক-এর সদস্রলো জনশিশদর মে কলোউশক নলো কলোউশক 
খুঁশি জনে। আইসক সদস্শদর পুরুষ বলো নলোরীশদর প্রলোয়ই েলোশদর 
জনশিশদর যুজক্ত সহকলোশর প্রমলোণ করশে হে। অবশ্য এটলো জবশ্বজব-
দ্লোলয় কে্জেপশষের জবরুশদ্ অবস্লোন জনশয় জছল নলো। জবশ্বজবদ্লোলয় 
কে্জেপষে গকবল েলোশদর কলোযজেরিম ও বক্তলোশদর জনশয়ই সজ্হলোন জছল 
নলো, বরং জনশিশদর যলোরলো "মলোেলোমলোজে গগলোশছর মুসলমলোন" জহশসশব 
দলোজব করে, েলোরলো েলোশদরও জবরুশদ্ জছল। আত্মরষেলোকলোরীরলো বণজেনলো 
কশরজছশলন গয, কীিলোশব "মলোেলোমলোজে পযজেলোশয়র মুসলমলোনরলো" আইস-
গকর জবজিন্ন কলোযজেরিমশক এজড়শয় গযশেন। যলোশে েলোশদর সংগিশনর 
সশগি িজড়ে হওয়লোর সুবলোশদ গকউ চরমপথিী বলশে নলো পলোশর। আই-
সশকর সদস্শদর বণজেনলো গেশক পলোওয়লো যলোয় গয, যখন েলোশদর 
সশ্হ গেশক সন্ত্রলোসী বললো হে, েখন ইশ্টজলশিসি এশিজসির গগলো-
গয়্লোরলো েলোশদর নিরদলোজরর মশধ্ রলোখে। অশনক উত্রদলোেলো চরম-
পথিী জহশসশব জচজহ্নে হওয়লোর বীিৎসেলো সম্শকজে জনশিশক জেরকেলো-
গরর কেলো বশলন। জকছু জেষেলোেজেী গমৌলবলোদী পজরণে হওয়লোর িশয় 
রলোিননজেক প্রচলোরকলোযজে এজড়শয় চলশেন।

    পলোজকস্লোজন মুসলমলোন জহশসশব আত্মপজরচয় আশরক ধরশনর "অর-
জষেে অবস্লোর" স্বরূপ উশন্মলোচন কশর। পলোজকস্লোজন আত্মপজরচয়শক 
যখন পলোজকস্লোশনর মলোজটশে "ওয়লোর অ্লো্ড গটরর"-এর িন্ সশ্-
গহর দ্জষ্টশে গদখলো হে, গসসময় পলোজকস্লোজন মুসলমলোনরলো "কশিলোর 
জনরলোপত্লোর" মশধ্ জছল। জকছু জেষেলোেজেী পলোজকস্লোশনর গয গকলোন রলোি-
তনজেক জবষয় গেশক দূশর েলোকে। েশব েলোরলো আরব বসন্ত বলো জেজল-
জস্শনর সশগি যুক্ত; অন্রলো েলোশদর সম্শকজে বশল েলোশক, েলোরলো েলোশদর 
িলোেীয়েলো জনশয় জমে্লো বশল, জবশেষ কশর ২০১৫ সলোশলর ৭          
িুললোইশয়র পর।

     এই অনুসন্ধলোনগুশললো গেশক প্রেীয়মলোন হয় গয, মুসলমলোন সম্প্র-
দলোয়গুশললো জবজিন্নিলোশব জনরলোপত্লোর জবষয়গুশললোর সম্ুখীন হশয় 
েলোশক। এটলো গকবল ধশমজের ওপরই জনিজেরেীল নয়, বরং ন্েলোজ্বেক ও 
িলোেীয় আত্মপজরচশয়র জদক গেশকও ঘশট েলোশক। ২০১৭ সলোশল যু-
ক্তরলোশ্রের রলো্রেপজের মুসলমলোন গদেগুশললোর ওপর এ জনশষধলোজ্লো, 
জবশেষ কশর জসজরয়লো ও এ সংল্ এললোকলোগুশললোশে তবজশ্বক সন্ত্রলোসজব-
গরলোধী এশি্ডলো জবষয়ক েৎপরেলো জবজিন্ন মুসলমলোন আত্মপজরচশয়র 
মলোনুষশক সলোমলোজিক-রলোিননজেক বলোস্বেলোর সম্ুখীন কশর। 

    ধলোজমজেকেলোর মলোরেলো তদনজ্ন িীবশন জবজিন্ন ধরশনর সশ্হ ও 
জবজছেন্নেলো তেজর করশল, জেষেলোেজেীরলো কীিলোশব প্রেলোগে বলোস্বেলো 
গমলোকলোশবললো কশর সশচেনেলোর প্রয়লোস িলোজগশয় গেলোশল, এ গশবষণলো-

জটশে েলো গদখলোশনলো হশয়শছ। "ইসললোম সম্শকজে সশচেনেলো জবষয়ক 
সতিলোহ" বলো ইসললোম সম্জকজেে পূবজেধলোরণলোসমূশহর গমলোকলোশবললো করলোর 
মলোধ্শম মুসলমলোন জেষেলোেজেীরলো দ্জষ্টিজগি পজরবেজেশনর গচষ্টলো কশর। 
এশষেশরে জকছু জেষেলোেজেী "স্বলোিলোজবকেলো" বলো জনরীহিলোবলোপন্নেলোর আশবে 
পজরহলোর কশর েলোশক। গকউ মুসলমলোন ও অমুসলমলোন জেষেলোেজেী 
জহশসশব গিঁশক বসলোশনলো জনরলোপত্লো েৎপরেলোর জবরুদ্লোচলোরণ কশর 
সকল প্রয়লোসশক ব্েজেেলোয় পযজেবজসে করশে পলোশর নলো।

      অশনক জবশ্বজবদ্লোলয় জেষেলোেজেীশদর প্রজে "সেকজেেলো পলোলন করলোর 
কেজেব্" জনশয় েৎপর জছল। জবশেষ কশর েলোশদর "বলোকস্বলোধীনেলো" 
এবং "কেজেব্িজনে দলোয়বদ্েলো" গেশক গয গকলোন জেষেলোেজেীশক 
গমৌলবলোদী হশয় ওিলোর "েুঁজক" গেশক বলোঁচলোশনলোর গচষ্টলো কশর। 
যলোইশহলোক, সমশয়র সলোশে "সেকজেেলো পলোলন করলোর কেজেব্" জেজেল 
হশয়শছ। স্লোশেলোডজেেলোয়লোর জবশ্বজবদ্লোলশয়র একিন জেষেলোেজেী গমলোহলো-
ম্দ উমর েলোরুশকর গষেশরে এটলো লষে্ করলো যলোয়। েলোর জবরুশদ্ জব-
শ্বজবদ্লোলশয়র কমজেচলোরীরলো কে্জেপষে বরলোবর সন্ত্রলোস পলোি সংরিলোন্ত 
একজট বই পড়লো জনশয় অজিশযলোগ উত্লোপন কশরজছল। জরিওয়লোন 
সলোজবর নলোশমর একিশনর আল কলোয়দলো ম্লোনুশয়ল (একজট  ডকুশম্ট, 
যলো বই সংরষেণলোগলোশর গশবষণলোর িন্ রজষেে) ডলোউনশললোড করলো সং-
রিলোন্ত একজট অজিশযলোগ পলোওয়লো যলোয় এবং িুলিলোশব কেুশলর জেশুশদর 
কমজেকলোডে জনশয় কে্জেপষে বরলোবর অজিশযলোগ উত্লোপশনরও দ্ষ্টলোন্ত 
পলোওয়লো যলোয়।

     রলোশ্রের জনরলোপত্লো এশি্ডলোর মশধ্ জবশ্বজবদ্লোলশয়র প্রজে গুরুত্ব 
বলোড়শব। হলোয়লোর এডুশকেন েলোজ্ডং কলোউজসিল ইংল্লোশ্ডর জবশ্বজব-
দ্লোলয়গুশললোশে গকৌেল বলোস্বলোয়শনর িন্ জসজটএসএ ২০১৫ এর 
অধীশন "জবজধবদ্ দলোজয়ত্ব" গ্রহণ কশর। মুসলমলোন জেষেলোেজেীরলো এই 
গশবষণলোর িশন্ সলোষেলোৎকলোর গ্রহণ কশর েলোশক। এশে েলোরলো জনরলোপ-
ত্লো বলোজহনীর সশগি একজট গস্বছেলো আললোপচলোজরেলোর অজিব্জক্ত প্রকলোে 
কশর। যলোশে গদখলো যলোয়, েলোরলো গকলোন সশ্শহর মশধ্ গনই। েরুণ 
জরিজটে মুসলমলোন আইএসআইএশসর মে দলশক প্রে্লোখলোন করলো 
সশ্বেও েলোশদর েলোরলো এিলোশব জচশন েলোশক। এরপরও এই সমস্লোজট 
গমলোকলোশবললো করলো িরুজর হশয় পশড়। প্রক্েপশষে অজধকলোংে আত্মর-
ষেলোকলোরীরলোই, জবশ্বজবদ্লোলশয়র মশধ্ এই চ্লোশলঞ্জ জনশে আগ্রহী 
জছল। যলোই গহলোক, সকল মুসলমলোন জেষেলোেজেীশদর সশ্শহর মশধ্ 
গরশখ এমন একজট অজনরলোপত্লোিজনে সংকে্জেশক বহলোল রলোখলো, 
গযখলোশন জবেজকজেে দ্জষ্টিজগিগুশললোশক চ্লোশলঞ্জ নলো কশর এজড়শয় চললো 
হয়। জবশ্বজবদ্লোলশয় মুসলমলোন জেষেলোেজেীশদর িন্ এমন একজট 
পজরশবে তেজর কশর রলোখলো হয়, যলোশে েলোরলো ইসললোম জবশবিষ ও তবষ-
গম্র জেকলোর হয়, যলোশে জবশ্বজবদ্লোলয়গুশললো মুসলমলোন জেষেলোেজেীশদর 
প্রজে "সেকজেেলোিজনে কেজেব্" পলোলন করলোর  ব্েজেেলোর দলোয় জনশে 
েুঁজকগ্রস্ হয়। এর মধ্ জদশয় জবশ্বজবদ্লোলয়গুশললো  রলোশ্রের জনরলোপত্লো 
ব্বস্লোর একজট েলোঁদ হশয় জবপশদর কলোরণ হশয় উিশে পলোশর। 

সরলোসজর গযলোগলোশযলোশগর িন্:
েলোজনয়লো সলোঈদ <tania.saeed@lums.edu.pk>                                    
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 পলোজকস্লোশন সমলোিজবজ্লোন  

>>

> অবকলোিলোশমলোর রলোিনীজে
আশমন িলোশের, ললোশহলোর ইউজনিলোজসজেজট অব ম্লোশনিশম্ট সলোশয়শসিস, পলোজকস্লোন

ওিপলোশকর আবিজেনলোর রিলোক এই িলোয়গলোগুশললো গেশক 
আবিজেনলোর সংগ্রশহর পূশবজে পুনবজে্বহলোর করলো যলোয় এমন 
জিজনসগুশললো িশড়লো করশছ গটলোকলোইরলো। জচরে গ্রহশণ 
খুররলোম জসজদেকী। 

জবংে েেলোব্ীর গেষ দেক হশে গবসরকলোজরকরণ এবং 
অপ্রজবধলোশনর মলোধ্শম পলোজকস্লোশনর অেজেনীজের রূপলো-
ন্তর ঘটশছ। এজট একজট নব্ উদলোর অেজেননজেক 
জবন্লোস যলো জবজিন্ন সরকলোজর রলোিননজেক দল ও 

সলোমজরক েলোসশনর মশধ্ জদশয় জটশক জছল। েেলোজপ, বলোছলোইক্ে রলো-
িননজেক দলগুশললোর মশধ্ একশিলোশট ঐক্মে সশ্বেও, অবকলোিলো-
গমলোর উপর প্রধলোন দ্জষ্ট জদশল গদখলো যলোয় বেজেমলোন পলোজকস্লোন মুসজলম 
লীগ নওয়লোি সরকলোর ( জপএমএল-এন) অন্লোন্ প্রচজলে ব্বস্লো 
গেশক স্বেন্ত্র। ১৯৯০ সলোল গেশক জপএমএলএন সরকলোর উন্নয়নেীল 
অবকলোিলোশমলোর গষেশরে েলোশদর অেজেননজেক কমজেপথিলো এবং রলোিননজেক 
গকৌেল অবলম্বন কশরশছ যলোর মশধ্ উশলেখশযলোগ্িলোশব অন্তিুজেক্ত 
করলো হশয়শছ চীন-পলোজকস্লোন অেজেননজেক কজরশডলোরশক। সরকলোর 
এজটশক "গগইম গচইঞ্জলোর" জহশসশব উশলেখ কশরশছন যলো পলোজকস্লোশনর 
অেজেননজেক িলোগ্র উন্নয়ন সলোধন করশব।

     পলোজকস্লোন সরকলোর অগিীকলোর কশরশছ গয, নেুন রলোস্লো, গরইল এবং 
এনলোজিজে প্রকল্প চীন সরকলোর গেশক পলোওয়লো ঋণ সহলোয়েলোর মলোধ্শম 
অেজেলোয়ন করলো হশব এবং চীনলো গকলোম্লোজনগুশললো জবশদজে এবং স্লোনীয় 
গবসরকলোজর জবজনশয়লোগ জনশয় আসশব যলো পলোজকস্লোশন নেুন চলোকজর 
এবং অেজেননজেক সুশযলোগ সুজবধলোর পে উন্মুক্ত করশব।
  
    জকন্তু এই অেজেননজেক গকৌেল অনুমলোনজনিজের। যলো শুধু অবকলোিলো-
গমলোর গষেশরে জবপুল পজরমলোণ খরচ করলোর মলোধ্শম অেজেননজেক কলোযজে-
রিমশক আরও গবজে সম্দ্ করশছ। পূবজেবেজেী জকছু উদলোহরশণর 
সশ্বেও  ১৯৯০ সলোশলর পূশবজে  জপএমএল-এন সরকলোশরর অধীশন 
ললোশহলোর ইসললোমলোবলোদ গমলোটর ওশয়র সীজমে ব্বহলোর হশয়শছ।
  
     পুশরলো প্জেবী গেশক অসংখ্ উদলোহরণ প্রমলোণ কশর গয, ব্হৎ 
অবকলোিলোশমলো জিজত্ক প্রকল্পগুশললো জবশদজে জবজনশয়লোগকলোরী এবং বড় 
কশপজেলোশরেন গুশললোর িন্ ললোি বশয় আশন। একজট গদে গযখলোশন 

সবজেসলোধলোরশণর িন্ জনম্নমলোশনর গসবলো রশয়শছ, গযখলোশন জেষেলো এবং 
স্বলোশস্্র মলোন প্জেবীর মশধ্ সব গেশক জনম্ন এ ধরশনর গদশে িন-
গশণর প্রক্ে চলোজহদলোশক উশপষেলো করলো হয়। এমনজক অবকলোিলোশমলোর 
গষেশরে েেলোকজেে ইনেরমলোল গসক্টরশক উশপষেলো কশর প্রকল্প 
গযমন- চীন-পলোজকস্লোন অেজেননজেক কজরশডলোর ব্লোপকিলোশব বড় 
কশপজেলোশরেনগুশললোর অবকলোিলোশমলোগে চলোজহদলোর উপর গবজে গুরুত্ব 
আশরলোপ কশর, গযখলোশন অজধকলোংে গজরব পলোজকস্লোজনরলো চলোকুজর কশর। 
এিলোশব, অবশহজলে পলোজকস্লোজনরলো অেজেননজেক অসমেলোর মশধ্ জদ-
নলোজেপলোে করশছ।
     
    উদলোহরণস্বরূপ ললোশহলোশরর আবিজেনলো ব্বস্লোপনলো পজরকল্পনলোর 
কেলো বললো যলোয়। ২০১০ সলোশল পলোঞ্জলোশবর সরকলোর ললোশহলোশরর আবিজে-
নলো গবসরকলোজর উশদ্লোশগ সংগ্রহ, পজরবহণ এবং স্লোনলোন্তশরর িন্ 
সবজেসলোধলোরশণর গকলোম্লোজন জহশসশব ললোশহলোর ওশয়স্ ম্লোশনিশম্ট 
গকলোম্লোজন প্রজেষ্লো কশর। পরবেজেীকলোশল এই গকলোম্লোজন দুজট টলোজকজেে 
মলোজল্ট ন্লোেনলোল গকলোম্লোজনর ওিপলোক এবং আল্লোয়রলোশকর সলোশে 
চুজক্ত কশর। এবং এল ডলোজব্উ এম জসর আবিজেনলোর স্লোশন আবিজেনলো 
গেললোর িন্ প্রজে টন আবিজেনলোর িন্ প্রলোয় ২০ ইউএসজড প্রদলোন 
কশর। নেুন রলোস্লোর চলমলোন কলোযজেরিম  এবং পুরলোেন রলোস্লোর জবস্্জে 
এবং পুনঃনকেলো ওিপলোক এবং আল্লোয়রলোক গক ললোিবলোন কশর। 
কলোরণ, পুনরলোয় সংকেলোর করলো রলোস্লোর সংশযলোগ আবিজেনলো বহনকলোরী 
রিলোক এবং অন্লোন্ যন্ত্রপলোজেশক েলপ্রসূিলোশব পজরচলোলনলো করশে 
সহলোয়েলো প্রদলোন কশর।  

     ওিপলোকশদর একজট অপলোশরেনলোল গস্টলোর ললোশহলোর জরং গরলোশডর 
জনকশট অবজস্ে যলো নব্ জনমজেলোণক্ে ছয় গলশনর মহলোসড়ক। জকছু 
সংখ্ক এললোকলো গেশক আবিজেনলো সংগ্রহ করলো হয় এবং েলো ওিপলোক 
গস্টলোশর আবিজেনলো বহনকলোরী রিলোশকর মলোধ্শম জনশয় যলোওয়লো হয়। 
অজধকলোংে গষেশরে বড় আকলোশরর আবিজেনলো গেলোললো এবং এক িলোয়গলোয় 
িমলো করলোর িন্ প্রযুজক্ত ব্বহলোর করলো হয়। একবলোর যখন           
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 পলোজকস্লোশন সমলোিজবজ্লোন   

আবিজেনলোগুশললো ওিপলোশকর নলোগলোশলর মশধ্ আনলো হয়, যলোজন্ত্রক েুলজন 
এগুশললোশক বড় আবিজেনলোবলোহী রিলোশক স্লোনলোন্তর কশর। যলো পরবেজেীশে 
ললোখদশর এলডলোজব্ওএমজসর জনিস্ব আবিজেনলো স্লোশন পজরবহন কশর 
জনশয় যলোওয়লো হয় এবং এজট জরং গরলোশড অবজস্ে। অেঃপর, এই 
কলোযজেরিশমর গকশন্দ েলোশক এলআরআর যলো ওিপলোশক জ্লোললোজন, সময় 
এবং িনেজক্ত রষেলোয় িূজমকলো পলোলন কশর।  

   ওিপলোক প্রযুজক্তগেিলোশব সমজবিে ধলোরলোয় অনলোনুষ্লোজনকিলোশব 
আবিজেনলো সংগ্রহকলোরী এবং গটলোকলোইশদর সলোশে কলোযজেরিম পজরচলোলনলো 
কশর। এরলো পুশরলো েহর গেশক আবিজেনলো একজরেে কশর এগুশললো 
পুনরলোয় ব্বহলোশরর উপশযলোগী কশর গেলোশল। যলো পলোশয়র পলোেলো, ি্লোললো 
গলোজড়, বলোই সলোইশকল এবং গমলোটর গলোজড় বিলোরলো পজরবলোজহে হয়। গকউ 
গকউ মলোজসক জকছু মূশল্র জবজনমশয় দরিলো গেশক দরিলোয় জগশয় 
ময়ললো সংগ্রহ কশর। আবলোর গকউ ময়ললোর েুজড়শে কশর আবিজেনলো 
রলোস্লোর ধলোশর এবং আবিজেনলো গষেশরে জনশয় যলোয় এবং পুনরলোয় ব্বহলো-
গরর উপশযলোগী জিজনসপরে খুঁিশে েলোশক। গুরুত্বপূণজে হল, যখন 
ওিপলোক গটলোকলোইশদর েলোশদর কলোযজেরিশম অন্তিুজেক্ত হওয়লোর অনুমজে 
নলো গদয়। অজধকলোংে সরকলোর পজরচলোজলে আবিজেনলো গকন্দ এবং ময়ললো 
গষেরে গটলোকলোইশদর িন্ উন্মুক্ত হয়। যলোরলো পুনরলোয় ব্বহলোরশযলোগ্ 
জিজনসপরে গযমন- গবলোেল, পজরেকলো, কলোডজে গবলোডজে, প্ললোজস্ক, ধলোেু 
আবিজেনলো গেশক বলোছলোই এবং প্েকীকরশণর কলোি কশর েলোশক। এই 
বলোছলোইক্ে জিজনসগুশললো ষেুরি নবলোয়নকলোরী ব্বসলোয়ীশদর কলোশছ 
জবজরি কশর। যলো পুনরলোয় বলোছলোই কশর ষেুরি ব্বসলোজয়ক ইউজনশটর 
কলোশছ হস্লোন্তর করলো হয। যলোরলো জিজনসগুশললোশক ব্বহলোর উপশযলোগী 
কশর গেলোশল।

     যলোই গহলোক, যজদও েলোরলো পুনবজে্বহলোরশযলোগ্ জেশল্পর মূল চলোজলকলো 
েজক্ত এবং অসহনীয় এবং জবপদিনক অবস্লোয় অধীশনও েলোশদর 
কলোি সব গেশক চলোজহদলোমূলক। এই অেজেনীজের গকশন্দ রশয়শছ এই 
গটলোকলোইরলো। েলোরলোই সব গেশক কম উপলোিজেন করশছ এবং গপেলোগে 
জদক গেশক  সলোমলোজিক মযজেলোদলো এবং তবষশম্র গষেশরে গিলোগলোজন্তর 
জেকলোর হশছে। দুঃখিনকিলোশব এরলোই ললোশহলোশর সলোমলোজিক             
গিনেশন্ত্রর জদক গেশক জনম্ন গশ্রজনশে অবস্লোন কশর।

    ললোশহলোর গরলোশডর অবকলোিলোশমলোজিজত্ক রূপলোন্তর প্রে্ষে এবং পশরলো-
ষেিলোশব গটলোকলোইশদর আশয়র গষেশরে একজট চ্লোশলশঞ্জ স্বরূপ। যলো 
েলোশদর অজনজশ্চে িীবশনর সলোশে আরও গিলোগলোজন্ত বলোড়লোয়। উদলোহর-
ণস্বরূপ বললো যলোয়, ললোশহলোর জরং গরলোড জবজিন্নিলোশব গটলোকলোইশদর 
িীবশন জবরূপ প্রিলোব গেশলশছ। প্রেমে, পজরবহশনর গষেশরে েলোশদর 
তস্বরলোচলোরী নীজে- ি্লোললো গলোজড় এবং বলোই সলোইশকল এলআরআর-এ 
অনুমজে প্রলোতি নয় যলো গটলোকলোইশদর খুব সংকীণজে রলোস্লো জদশয় চললোচশল 
বলোধ্ কশর। জবিেীয়ে, ময়ললোেুলজনশদর কলোযজেরিশমর মশধ্ েলোশদরশক 
এলআরআর েলোড়লোেলোজড় অজেরিম করশে বলোধ্ কশর এবং অশনক 
লম্বলো দূরুত্ব ঘুশর আসশে বলোধ্ কশর গযখলোশন অশনক মলোইল পর পর 
রিজসং েলোশক। অেবলো, পলোশয় গহঁশট অজেরিম করলোর েুঁজক গনয় গযই 
স্লোন গুশললোশে েলোশদর জনযুক্ত করলো হয়জন। ময়ললো সংগ্রহকলোরীশদর 
কলোি সহি করলোর পজরবশেজে নেুন সড়ক েলোশদর িন্ একজট বড় 
বলোধলো এবং গবলোেলো জহশসশব কলোি কশর। অপ্রে্ষেিলোশব, এল আর 
আর আবিজেনলো গকলোম্লোজনগুশললোশক সুজবধলো গদয় যলোশদর চলোজহদলো অশনক 
সময় ময়ললো সংগ্রহকলোরীশদর সলোশে সলোংঘজষজেক হয়। জকছু জকছু প্রজে-
গবজে বলোজড়শে ময়ললো সংগ্রহকলোরীশদর আবিজেনলো সংগ্রশহর িন্ অেজে 
প্রদলোন করলো বন্ধ কশর গদওয়লো হশয়শছ গযশহেু ময়ললো সংগ্রহকলোরী 
গকলোম্লোজনগুশললো রলোস্লো গেশক ময়ললো সংগ্রহ করশছ। ময়ললো সংগ্রহ 
গকলোম্লোজনগুশললোর ময়ললো সংগ্রশহর পদ্জে ময়ললো সংগ্রহকলোরীশদর 
সময়শক আরও সংশষেপ কশরশছ আবিজেনলোর গষেশরে েলোশদর কম প্র-
গবেলোজধকলোশরর সুশযলোশগর কলোরশণ। গকলোম্লোজন ময়ললো সংগ্রহকলোরীশদর 
পুনবজে্বহলোর কলোিশক বলোধলো মশন কশর যলো েলোশদর কলোশির গজেশক 
আরও ধীর কশর গেলোশল।

    ললোশহলোশরর রলোস্লোগুশললোর অবকলোিলোশমলোগে উন্নজে ময়ললো সংগ্রহ 
গকলোম্লোজনগুশললোশক জনজশ্চেিলোশব আরও গবজে কশর মুনলোেলো অিজেশন 
সলোহলোয্ কশরশছ। গযখলোশন ময়ললো সংগ্রহকলোরীরলো নেুন অেজেননজেক 
চ্লোশলশঞ্জর সম্ুখীন হশছে। গযখলোশন ললোশহলোশরর মে বড় এবং জবস্্ে 
েহশর দষে বিজে্ ব্বস্লোপনলো-এর উপলোদলোন হশছে আবিজেনলোবলোহী রিলোক 
এবং েলোর সলোশে সংযুক্ত প্রযুজক্ত। এই জবিলোশগর গবসরকলোজরকরণ 
গজরব এবং প্রলোজন্তক িনশগলোষ্ীর িীজবকলোয় সম্জদ্র পজরবশেজে দুদজেেলোই 
ব্জদ্ কশরশছ।  

   অশনকগুশললো জেল্পকলোরখলোনলোর মশধ্ বিজে্ ব্বস্লোপনলো একজট 
গযখলোশন নেুন সরকলোজর অবকলোিলোশমলো পলোজকস্লোশনর অসমেলোশক আরও 
জনম্নের কশরশছ। পজরকল্পনলো ও নকেলো প্রণয়শন অেজেননজেকিলোশব 
প্রলোন্তীয় গগলোষ্ীর বললোর সুশযলোগ েলোকশছ নলো। েলো সশ্বেও, আেলোবলোদী 
হওয়লোর কলোরণ আশছ। জকছু জনম্ন আশয়র সম্প্রদলোয় অবকলোিলোশমলোশক 
নলোগজরকশত্বর গকন্দজবন্দুশে পজরণে কশরশছ। আমলোশদর গশবষণলো 
বশল, জকছু সংখ্ক সংগিন জনম্ন আশয়র এললোকলোগুশললোশে অবকলোিলো-
গমলোর উন্নয়ন গচশয় প্রজেবলোদ এবং অন্লোন্ রলোিননজেক গকৌেল 
অবলম্বন কশরশছ। পলোজকস্লোশন দীঘজেশময়লোদী ঐজেহ্য জহশসশব, অবকলো-
িলোশমলো প্রকল্পগুজলর মলোধ্শম িনগশণর উন্নয়শনর প্রচলোর চলোললোশলও 
েলো আসশল ব্হৎ কশপজেলোশরেশনর মুনলোেলো ললোশি সলোহলোয্ করশছ যলো 
িজবষ্যশে নলোগজরকশদর িন্ নেুন রলোিননজেক চ্লোশলশঞ্জর সম্ুখীন 
হশে পলোশর। 

সরলোসজর গযলোগলোশযলোশগর িন্:
আশমন িলোশের  <amen.jaffer@lums.edu.pk>
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গটলোকলোইশদর ময়ললোর িলোগলোর, গযখলোশন েলোরলো সলোরলো েহর গেশক আবিজেনলো সংগ্রহ কশর 
বলোছলোই কশর। জচরে গ্রহশণ খুররলোম জসজদেকী।  



 ১৭

GD িজল. ৭ / # ২ / িুন ২০১৭

স্রশণ

>>>>

> জিগমু্ট বলোউমলোশনর
   তনজেক দেজেন

জিগমু্ ট বলোউমলোন 

গপলোজলে সমলোিজবজ্লোনী জিগমু্ ট বলোউমলোন েলোঁর ৯১ 
বছর বয়শস ম্েু্বরণ কশরশছন। এই প্রয়লোণ বেজে-
মলোন জবশশ্বর অন্েম েীষজে একিন সমলোিজবজ্লো-
নী জহশসশব েলোর অসলোধলোরণ কমজেিীবশনর পজরস-

মলোজতি ঘটল। এরকম একিন অেীব গুরুত্বপূণজে ব্জক্তশত্বর িীবন ও 
কশমজের সলোরসংশষেপ করলোটলো খুবই কজিন একজট কলোি। েলোরপরও 
এটলো এশকবলোশরই সে্ গয, গযমনজট জকে গটস্লোর বশলশছন গয, 
"জ্লোন িগশে জিগমু্ ট বলোউমলোশনর মে মলোনুষশদর আর কখনই 
খুঁশি পলোওয়লো যলোশব নলো। জেজন মধ্ ও পূবজে ইউশরলোশপর গসই বুজদ্িী-
বী প্রিশন্মর একিন, জযজন আষেজরক অশেজেই জবংে েেলোব্ীর সংক-
টপূণজে সমশয় গবঁশচ জছশলন। অন্রলো গযসব জবষয় জনশয় গলখলোশলজখ 
কশর েলোশকন, জেজন জনশি গসসব জবষশয় অজিজ্ জছশলন।"

    বলোউমলোন ১৯২৫ সলোশল গপলোল্লোশ্ডর গপলোিনলোশন িন্মগ্রহণ কশরন। 
১৯৩৯ সলোশল নলোৎজস বলোজহনীর আরিমণ গেশক রষেলো গপশে জেজন ও 
েলোর পজরবলোরসহ গসলোজিশয়ে ইউজনয়শন পলোজলশয় গযশে বলোধ্ হশয়জছ-
গলন। চলোর বছর পর, পূবজেলোজিমুখ রণলোগিশন যুদ্ করশে জেজন 
গসলোজিশয়ে ইউজনয়শন গপলোজলে গসনলোবলোজহনীশে গযলোগ জদশয়জছশলন। 
যুশদ্ আহে হবলোর পশরও, জেজন ১৯৪৫ সলোশল বলোজলজেন যুশদ্ অংে 
জনশে জেশর এশসজছশলন।
 
   যুদ্ পরবেজেী গপলোল্লোশ্ড বলোউমলোন খুব দ্রুে পশদলোন্নজে ললোি 
করশলন। উন্নীে হশলন একিন আজমজে ক্লোপশটশন ও রলোিননজেক 
কমজেকেজেলোয়। এই পযজেলোশয় েলোশক জকছুটলো আদেজেবলোদী সমলোিেন্ত্রী 
জহশসশব মশন হশে েলোশক। জকন্তু ১৯৫০-এর দেশক দশলর প্রজে 
েলোর আস্লোয় জকছুটলো চীর ধশর। যখন ইহুদী জনধন অজিযলোশনর সমশয় 
েলোশক গসনলোবলোজহনী গেশক চলোকজরচু্ে করলো হয়। জেজন দ্রুেই কমজেস্ল 
পজরবেজেন কশর একলোশডজমক িীবশন প্রশবে করশলন এবং ১৯৫৪ 
সলোশল জেজন ওয়লোরে জবশ্বজবদ্লোলশয়র সলোমলোজিক জবজ্লোশনর অধ্লোপক 
জহশসশব গযলোগ জদশলন। সমলোিজবজ্লোশন জেজন একজট সেল কমজেিীবন 
তেজর কশরশছন। জেজন জবজিন্ন জবষয় জনশয় বই প্রকলোে কশরশছন; 
১৯৬০-এর দেশকর মলোেলোমলোজে পযজেলোশয় এশস জেজন ওয়লোরে' জবশ্ব-
জবদ্লোলশয়র সমলোিজবজ্লোন জবিলোশগর জবিলোগীয় প্রধলোশনর পদ অল-
ঙ্ক্ে কশরন। 
 
    যলোশহলোক, ষেমেলোসীনশদর দ্জষ্টশে েলোশক সংশেলোধনপথিী মলো্সজেবলোদী 
জহশসশব গদখলো হয়। জবশেষ কশর যখন জেজন জকছু কলোি করশলন, 
গযগুশললোশক সমলোিেলোজন্তক সমলোিগুশললোর প্রজে সংেয় প্রকলোেকলোরী 
জহশসশব মশন হল। পজরকল্পনলো প্রজরিয়লোর সীমলোবদ্েলো জনশয় একজট 
প্রবন্ধ এসব কলোশির অন্েম। েলোর অবস্লোন েখন নড়বশড় হশয় 
গগল, এবং ১৯৬৮ সলোশল একলোশডজমক িগশে আশরকজট ইহুজদ 
জবনলোে অজিযলোশন জেজন সহ আরও পলোঁচিন ওয়লোরে' জবশ্বজবদ্লোল-
গয়র অধ্লোপকশক চলোকজরচু্ে করলো হল। েলোরপর গসই বছরই 
বলোউমলোন এবং েলোর পজরবলোর গপলোল্লো্ড ে্লোগ করশলন। ইসরলোশয়ল, 
অশ্রেজলয়লো এবং কলোনলোডলোয় সলোমজয়ক একলোশডজমক পদ ললোশির পর 
অবশেশষ জেজন জরিশটশন বসজে গড়শলন। ১৯৭১ সলোল গেশক েলোঁর 
অবসশরর আগ পযজেন্ত জেজন জলডস জবশ্বজবদ্লোলশয় সমলোিজবজ্লোশনর 
অধ্লোপক জহশসশব কমজেরে জছশলন। 
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    জলডশস জনরলোপশদ স্লোয়ী হওয়লোর পরপরই জরিজটে সমলোিজবজ্লোশনর 
এক পজরজচে ব্জক্তত্ব জহশসশব বলোউমলোন জনশিশক প্রজেজষ্ে কশরন। 
কশয়কজট ইউশরলোজপয় িলোষলো িলোনলো েলোকলোর পলোেলোপলোজে দলোেজেজনক ও 
সমলোিনবজ্লোজনক েশ্বে েলোঁর দখল েলোকলোর কলোরশণ মহলোশদেীয় েশ্বের 
প্রজে আগ্রশহর ্ুরণ ঘটলোশনলোর গষেশরে  জেজন খুব িলোশললোিলোশব প্রস্তুে 
জছশলন। ১৯৮০ এর দেশক "উত্রলোধুজনকেলো" গশবষণলোর গষেশরে 
একিন প্রধলোন ব্জক্তত্ব জহশসশব েলোঁশক জবশবচনলো করলো হয়। েলোরপ-
রও, বলোউমলোন গসই সমশয় প্রজেষ্লো পলোওয়লো একজট অরলোিননজেক ও 
এমনজক প্রজেজরিয়লোেীল বুজদ্ব্জত্ক কলোিলোশমলোশে আবদ্ হওয়লোর েুঁজক 
দ্রুেই উপলজধি করশে শুরু কশরজছশলন। 
    
    এমন এক অন্তবজেেীকলোলীন মুহূশেজে উদীয়মলোন সমলোি ব্বস্লোর প্রজে 
একজট সংেয়ী মশনলোিলোব বিলোয় রলোখলোর িন্ জেজন বরং "অজনধজেলোজরে 
আধুজনক"-এর অনুসন্ধলোনমূলক জচশরের প্রজে মশনলোজনশবে করশলন। 
২০০০ সলোশল জলকুইড মডলোজনজেজট জদশয় আরম্ভ করলোর মলোধ্শম 
বলোউমলোন বলোজণজি্কীকরণ ও ব্জক্তস্বলোেন্ত্রীকরশণর প্রিলোবসমূহ অনু-
সন্ধলোন কশরশছন, যলোর েশল অজধকের প্রেস্ নব্-উদলোরননজেক 
প্রকল্পজট জচজহ্নে হশয়শছ। এই প্রজরিয়লোগুশললো বহু মলোনুষশক গয কষ্ট 
জদশয়শছ ও ষেজে কশরশছ েলোর প্রজে এজট সবসময় সংশবদনেীলেলো 
কলোি কশরশছ। 

   গখলোদ আধুজনকেলোর জচহ্নই বলোউমলোশনর পরবেজেী সকল কলোশির 
গকন্দজবন্দু জহশসশব গেশকশছ। গয প্রধলোন বইজটশে এই জবশলেষণশক 
গগলোচশর আনলো হশয়শছ গসজট হল েলোঁর পুরকেলোরপ্রলোতি কলোি মডলোজনজেজট 
অ্লো্ড দ্ হশললোকলোস্ (১৯৮৯)। সমলোিজবজ্লোশন এই অগ্রগণ্ 
কলোশির িন্ েলোঁশক আমলোলজে পুরষ্লোর প্রদলোন করলো হয়। বইজটশে 
আশললোকপলোে করলো হশয়শছ গয, অশুি েজক্তর ব্লোপক সষেমেলো আশছ 

এবং এটলো আধুজনক সমলোশি  "যুজক্তসম্ন্ন" সলোংগিজনক সষেমেলোর 
মধ্ জদশয় আধুজনকেলোবলোদী প্রকশল্পর মশধ্ জনজহে েলোশক। েখন 
গেশক পরবেজেী সমশয় েলোঁর সব কলোি একজট প্রকলোশ্য তনজেক দলোজয়ত্ব 
বহন কশরশছ। 

    ১৯৯৩ সলোশল গপলোস্মডলোনজে এজে্স প্রকলোে করলোর পর বলোউমলোন 
তনজেকেলোর সমলোিেশ্বের েলোৎপযজে উন্নীে করলোর গষেশরে প্রিলোব 
গরশখশছন। জবংে েেশকর গিীর আেঙ্ক বিলোরলো জেজন প্রশরলোজচে হশয়-
জছশলন, যলোর জকছুটলো জেজন ব্জক্তগেিলোশব প্রে্ষে কশরজছশলন। এর 
েশল তনজেকেলোর প্রেলোগে সমলোিেলোজ্বেক জববরশণর প্রজে েলোঁর 
অগলোধ সংেয় িশন্ম, যলো েলোঁশক দলোেজেজনক ও ধমজেেলোজ্বেক ইমলোনুশয়ল 
গলজিনলোশসর কলোশির সলোশে একজট গটকসই বুজদ্ব্জত্ক গযলোগসূশরের 
জদশক ধলোজবে কশর। এই প্রকল্প বলোউমলোনশক একজট তনজেক প্রে-
িলোস জবজ্লোশনর জবকলোে ঘটলোশে অনুপ্রলোজণে কশরশছ, গযখলোশন তনজেক 
কলোশির উৎসগুশললোশক গমৌজলক জহশসশব উপলজধি করলো হয়, গযটলো 
মলোনজবকেলোর স্বরূশপর অগিীিূে এবং সলোমলোজিকীকরশণর 
প্রজরিয়লোগুশললোর আশগ ঘশট। 
 
    তনজেকেলো জনশয় বলোউমলোশনর কলোি গিীরিলোশব জবেজকজেে হশয়শছ 
এবং প্রলোয়ই সমলোিজবজ্লোনীশদর িন্ চ্লোশলজঞ্জং জহশসশব গদখলো 
হশয়শছ। েশব প্রজেষ্লোনসমূশহর ষেজেকর ষেমেলো এবং মলোনব প্রজে-
জনজধশদর তনজেক সষেমেলোশক সীজমে ও অবনে করলোর ব্লোপলোশর 
এগুশললোর প্রবণেলো একই সলোশে গুরুত্বপূণজে ও িরুজর। সকল সমলোি-
জবজ্লোনী েলোঁর কলোি অধ্য়ন করশবন, যলোরলো এই গষেরেজটশক জনছক 
প্রেলোসজনক জবজ্লোশনর গবজে জকছু জহশসশব প্রে্লোেলো কশরন।  

জপটলোর ম্লোকমলোইলর, ম্লোনশচস্লোর জবশ্বজবদ্লোলয়, যুক্তরলোি্ 
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> জিগমু্ট বলোউমলোন, 

>>

জি
গমু্ট বলোউমলোশনর িীবনীশক 
সহশিই জবংে েেলোব্ীর 
গপলোজলে বুজদ্িীবী সম্প্রদলোশয়র 
প্রিলোবেলোলী বয়লোশনর ছলোঁশচ 

গেললো যলোয়। যুশদ্র জবদ্স্ অজিজ্েলোর পর, 
কজমউজনষ্ট প্রকল্প বিলোরলো মুগ্ধ হশয়, এই প্রি-
ন্মজট স্বল্পপজরসশর এর অপজরবেজেনীয়, সম-
গ্রেলোবলোদী চজররে আজবকেলোশরর পূবজে পযজেন্ত 
বলোস্শব জবদ্মলোন সমলোিেশন্ত্রর সংকেলোশর 
িজড়ে জছল।  পরবেজেীকলোশল একই বুজদ্িী-
বী সম্প্রদলোয় ১৯৮৯ সলোশল সমলোিেলোজন্ত্রক 
েলোসনব্বস্লো উৎখলোশে িজড়শয় পশড়জছল। 
গেষশমে এরলো মলোনুষশক জকিলোশব গবয়লোড়লো 
স্বলোধীনেলোর উপহলোরশক ব্বহলোর করশে হয় 
গসটলো গেখলোশনলোর দলোজয়ত্ব গ্রহণ কশর, এশদর 
সলোেল্শক উপশিলোগ কশর।   

    গসৌিলোগ্রিশম, জিগমু্ট বলোউমলোনশক 
জিক এই গশল্প বলো গশল্পর গপছশনর পশের 
সলোশে জমজলশয় গেললো যলোশব নলো। যজদও জেজন 
ইজেহলোশস ডুশব জছশলন, জেজন কখনও মূল 
গ্লোেধলোরলোয় গিশস যলোন জন। ঐজেহলোজসক 
পট পজরবেজেশনর জবষশয় সংশবদনেীল 
হবলোর সলোশে সলোশে জেজন জনশির ধলোরলোও জিক 
গরশখজছশলন। 

    েলোর দ্জষ্টিজগিশক আমরলো সংেয়ী ইউশটলো-
জপয়বলোদ জহশসশব সংজ্লোজয়ে করশে পলোজর:  
সমলোশির জবন্লোসশক জবশলেষণ কশর বলোউমলোন 
সবসময় ইউশটলোজপয়লোর গসই সব উপলোদলোন-
গক উদঘলোজটে কশরশছন, গযগুশললো কে্জেশত্বর 
কলোিলোশমলোশক বলবৎ রলোখশে িূজমকলো রলোশখ, 
জকন্তু একই সলোশে জেজন ইউশটলোজপয়লোশক ব্-
বহলোর কশরশছন েলোর সমলোশললোচনলোশক 

গিলোরলোশললো করলোর িন্ ও সলোমলোজিক পজরব-
েজেশন সমেজেন গদওয়লোর িন্। এই পজরশপ্র-
জষেশের জিজত্মূলগুশললো বলোউমলোশনর যুদ্পর-
বেজেী গপলোললোশ্ড েলোকলোর অজিজ্েলোর গিীশর 
গপ্রলোজেে এবং েলোর পরবেজেী কলোিগুশললোশে 
এগুশললো জবজকজরে হশয়শছ।  

> স্্লোজলনবলোদ, একজট বহুধমজেী অজিজ্েলো 

    অন্তে গপলোললোশ্ড, যুদ্ পরবেজেী বুজদ্িীবী 
সম্প্রদলোশয়র স্্লোজলনবলোশদর প্রজে অগিীকলোর-
গক গচশসলোওয়লোে জমওে-এর ক্লোজটিি 
মলোইশ্ড সশ্হলোেীেিলোশব পলোওয়লো যলোয়, 
জযজন পরবেজেীকলোশল সলোজহশে্ গনলোশবল 
গপশয়শছন। বইজট গপলোজলে সমলোশির ধমজে 
পলোলন গেশক বজচিে এবং চূড়লোন্ত নলোজস্বলোশদ 
বিলোরলো জবপযজেস্ জেজষেে স্রশক উপস্লোজপে 
কশরশছ। সমলোিেন্ত্র জবশশ্বর একজট সবজেলোগিীন 
ব্লোখ্লো জদশয় এবং বুজদ্িীবীশদর এর পুন-
গজেিশনর আেলো িলোজগশয় এই অিলোব পূরণ 
করল। মলো্সজেবলোদ পজরেীজলে মলোনুষশদরশক 
প্রলুধি করশে যশেষ্ট রকশমর কুজটল জছল। 
যলো েলোশদরশক মলোনুশষর ও রলোিননজেক ষেম-
েলোর সলোজন্নশধ্র অনুিূজের গযলোগলোন জদশয়শছ। 
জমওে সমলোিেন্ত্র ও স্্লোজলনীয় গরওয়লোি-
গুশললোর প্রজে অগিীকলোরশক আধলো-ধমজেীয়িলোশব 
বণজেনলো কশরশছন, েরুণ বুজদ্িীবীশদর গিীর    
িলোবলোশবগশক এবং েলোশদর নেুন সমলোিব্-
বস্লোর প্রজেশ্রুজেশে জবজনশয়লোগশক ব্লোখ্লো 
কশরশছন। 

    এই গল্পজট হয়ে নব্ সলোংকে্জেক     
এজলটশদর অজিজ্েলোর সলোশে জমশল যলোয়, 
যলোরলো গিীরিলোশব স্্লোজলনবলোশদ িজড়শয় 
পশড়জছল, জকন্তু স্লোজলনবলোশদর জদশক অগ্রসর 
হওয়লো রলোস্লোগুশললোশক অনুধলোবন করশে 
অেবলো স্্লোজলনবলোদশক প্রে্ষে করলোর 
জবজবধ উপলোয়গুশললোশক বুেশে গল্পটলোশক 
জনজশ্চেরূশপই ব্বহলোর করলো যলোশব নলো। 
আমলোশদর কলোশছ জবশেষিলোশব েলোৎপযজেপূণজে 
হশলন িুজলয়লোন গহলোসশেডে, জযজন েরুণ 
জিগমু্ট বলোউমলোন ও ওয়লোরে' জবশ্বজবদ্লোল-
গয়র সকল মলো্সজেবলোদী সমলোিজবজ্লোনীশদর 
সলোশকজেল-যলোজিজে ঈয়লোের, মলোজরয়লো হলোশিজেলোজয়চ, 
গ্লোজিজময়লোিজে গিশসলোলওজকে এবং আশলক-
িলোন্দলো িলোজসসিকলো কলোজনয়লোশদর কলোশছ সবজেলো-
গপষেলো গুরুত্বপূণজে ব্জক্তত্ব। 

   ১৯৫০ দেশকর শুরুশে, গহলোসশেডে 
সমলোিজবজ্লোন জবষয়জটশক বুশিজেলোয়লো জবজ্লোন 
জহশসশব অজিজহে কশর জবশ্বজবদ্লোলয় গেশক 
এর অপসলোরশণর দলোবী কশরন যলো একজট 
সমলোিেলোজন্ত্রক গদশে সহ্য করলো উজচে নয়। 
গহলোসশেশডের আবজশ্যকিলোশব জমওশের 
ধরশণর সলোশে জমল জছল নলো; যুশদ্র আশগ 

একিন সংেয়ী ইউশটলোজপয়লোন 
জেজন জছশলন একিন জবজ্লোনী এবং গপলোজলে 
সমলোিেলোজন্ত্রক দশলর (জপজপএস) একিন 
কমজেী, জযজন আেলো কশরজছশলন যুশদ্র পরব-
েজেীকলোশল সমলোিেলোজন্ত্রক েলোসশনর অধীশন 
স্বলোধীনিলোশব সমলোিেলোজন্ত্রক দলগুশললোশক 
চলোললোশনলো সম্ভব হশব। এটলো যখন পজরষ্লোর 
হল গয, স্্লোজলন মশকেলোর অনধীন দলগু-
গললোশক জনমূজেল করলোর পজরকল্পনলো জনজছেশলন, 
গহলোসশেডে জপজপএসশক সমলোিেলোজন্ত্রক 
গপলোজলে শ্রজমক দশলর সলোশে একশযলোগ হশে  
আহ্লোন িলোনলোন। এটলো গেষশমে ১৯৪৮ 
সলোশে গপলোজলে ঐক্বদ্ শ্রজমক দশলর প্র-
জেষ্লোর মলোধ্শম ঘশটজছল। স্্লোজলনবলোশদর 
প্রজে গহলোসশেশডের অগিীকলোর এশসজছল 
আদজেজেক িলোবলোশবগ গেশক নয় বরং চলোল 
গদওয়লোর গষেশরে রলোিননজেক সুশযলোগ কশম 
আসলোর মুশখ গকৌেলগে জনবজেলোচন গেশক। 
নেুন দশলর মধ্ জদশয় জেজন েলোর রলোিনন-
জেক কমজেকলোডে চলোজলশয় গযশে পলোরশবন েলোর 
এমন আেলো েেলোজপ ব্েজেেলোয় পযজেবজসে 
হল। একিন সংসদ সদস্ হওয়লো সশ্বেও 
জেজন দ্রুে গকলোনিলোসলো হশয় পড়লন। যজদও 
েলোর একলোশডজমক কলোযজেরিশমর অংে জহশসশব 
জেজন সমলোিব্বস্লোশক সমলোশললোচনলো করলোটলো 
অব্লোহে গরশখজছশলন, জবশেষে ১৯৫৬ 
সলোশল যখন স্্লোজলনবলোশদর পেন হল। 
গহলোসশেডে সমলোিেশন্ত্রর অধীশন জবজছেন্ন-
েলোর কলকব্লোগুশললোশক জবশলেষশণর আহ্লোন 
িলোজনশয়জছশলন। গণেলোজন্ত্রক গকন্দীকরণবলোদ 
নীজের সম্ূরক জহশসশব পলোলজেলোশমশ্টর 
িূজমকলোশক জবশবচনলো করশে সশচষ্ট জছশলন 
এবং গসলোজেও পজলজটক্লোল স্লোজডি নলোশমর 
রলোিনীজের প্রজে উৎসগজেীক্ে একমলোরে 
সমলোিেলোজন্ত্রক একলোশডজমক িলোনজেলোল তেজর 
কশরজছশলন। 

   বলোউমলোশনর পরলোমেজেদলোেলোর অজিজ্েলো 
প্রক্ে সমলোিেশন্ত্রর বলোস্বেলোর জবষশয় েলোঁর 
গবলোেলোপড়লোশক প্রিলোজবে কশরশছন। যজদও 
স্লোয়ু যুদ্কলোলীন পুঁজিবলোদ ও সমলোিেশন্ত্রর 
মধ্কলোর বিশন্ধর সমশয় বলোউমলোন 
বি্লোেজেহীনিলোশব সমলোিেশন্ত্রর পষে জনশয়জছ-
গলন, েলোর গলখলোসমূহ ও মশনলোিলোব এর 
প্রজে জকছু অননুশমলোদনশকও ব্ক্ত কশর। 
গহলোসশেশডের পে অনুসরণ কশর, বলোউমলোন 
দুই জেজবশরই যুদ্ কশরশছন। জেজন পুঁজিবলো-
দশক সমলোশললোচনলো কশরশছন একিন সমলো-
িেলোজন্ত্রক সমলোিজবজ্লোনী জহশসশব এবং 
সমলোিেশন্ত্রর গিন জনশয়ও সন্তুষ্ট েলোকশে 
অস্বীক্জে িলোজনশয়শছন: জেজন এর              
ঘলোটজেসমূশহর জদশক আগিুজল জনশদজেে 
কশরশছন, এগুশললোশক পুরলোেন পুঁজিবলোদী 
যন্ত্র ও অশি্সগুশললোর জবদ্মলোনেলো জহশসশব 
পজরগজনে নলো কশরই। 
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স্রশণ

> সমলোিেশন্ত্রর একিন সমলোিেন্ত্রী
   সমলোশললোচক

   ১৯৬৮ সলোশলর পূশবজে গলখলো বইগুজলশে 
বলোউমলোন পুঁজিবলোদ ও সমলোিেন্ত্রশক জেল্প-
জিজত্ক সমলোি জহশসশব গণ্ কশরশছন। এর 
মলোশন দলোঁড়লোয়, গণহলোশর উৎপলোদন, শ্রজমক 
গশ্রজণর জবকলোে এবং ব্হৎ আমললোেলোজন্ত্রক 
সংগিন বিলোরলো এ সমলোিগুশললো তবজেষ্ট্ম-
জডেে। এিন্ সমলোিেলোজন্ত্রক সমলোিশক 
পুঁজিবলোদী সমলোশির সম্ূণজে জ্লোন ছলোড়লো জব-
জছেন্নিলোশব এশক গবলোেলো সম্ভব নলো। 

    এই সময়কলোল গেশক বলোউমলোন একজট 
েলোজ্বেক কলোিলোশমলো তেজরর িন্ সমলোিেলোজন্ত্রক 
সমলোিগুশললোশক ব্লোখ্লো করলো শুরু কশরন। 
পজশ্চমলো সমলোিজবজ্লোশনর তবজ্লোজনক দ্জষ্টি-
জগি গপলোজলে সংকে্জেশে একীিূে করশে 
একলোিগুশললো তবজেষ্ট্মজডেে হশয় ওশি। 
অবশ্যই, মলোজলকলোনলোজিজত্ক সংগিশনর জদক 
গেশক, ধলোরলোবলোজহকিলোশব গশ্রজণজবিলোগ প্রজে-
ষ্লোর কলকব্লোর জদক গেশক এই সমলোি 
পুঁজিবলোদী সমলোি গেশক জিন্ন। গযটলো পুঁজি-
বলোশদর গষেশরে সমলোিেলোজন্ত্রক গকন্দীয়  নক-
েলোকলোর বিলোরলো পজরচলোজলে নলো হশয় বরং পুঁজি-
পজেশদর অধীশন ঘশট েলোশক। আয়রন 
কলোশটজেশনর উিয় জেজবশরই, আমরলো ষেমেলোর 
পেশনর, শ্রশমর জবজছেন্নেলোর, এবং ব্জক্ত-
গে িীবনচজরে এবং গযৌে িীবশনর গিে-
রকলোর সম্কজে কশম যলোওয়লোর একজট অনুিূ-
জের অজিজ্েলো অিজেন কজর। একলোরশণ 
বলোউমলোন েলোর ১৯৬৪ সলোশলর গসলোজেয়লজি 
ইন এিজর গড ললোইে (পরবেজেীকলোশল সমলো-
িনবজ্লোজনকিলোশব জচন্তলো করলোর জিজত্ জহশসশব 
কলোি কশরশছ) নলোশমর বইজটশে যুজক্ত গদজখ-
গয়শছন গয, সমলোিজবজ্লোশনর উজচৎ সমলো-
গললোচনলোর দ্জষ্টশে এসব প্রজরিয়লোশক অনুস-
রণ করলো, শুধু মীমলোংসলোকলোরীশদর এবং 
এজলটশদর সলোশে নয়, বরং সলোধলোরণ মলোনুষ-
গদর সলোশেও কেলো বললো। 

   বলোউমলোশনর পশের েুঁজকপূণজে জদকজট 
এরপর খুব রিেই প্রকলোজেে হশয় পশড়। 
১৯৬৫ সলোশল, জেজন কুরন ও মিশলজকে 
কে্জেক জলজখে দ্লো ওশপন গলটলোর টু দ্লো 
পলোজটজে প্রকলোশের সলোশে সলোমঞ্জস্ গরশখ 
ম্লোয় পজেে ছলোরেশদর পলোশে দলোঁড়লোশলন- 
গযজট জছল বলোস্শব জবদ্মলোন সমলোিেশন্ত্রর 
একজট জবপ্লবী সমলোশললোচনলো। বলোউমলোনশক 
েখন একক দল েলোসশনর গষেশরে হুমজক 
বশল মশন করলো হে। জেন বছর বলোশদ, যখন 
ছলোরে আশ্লোলশনর মুশখ পশড় সরকলোর 
জনশির তবধেলো খুঁিল, বলোউমলোনশক জবশ্বজব-
দ্লোলয় গেশক জবেলোজড়ে করলো জছল           
েেলোকজেে গগলোলশযলোগ স্জষ্টকলোরীশদরশক 
এবং ইহুজদবলোদী প্রিলোবসমূহশক গমলোকলোশব-
ললোয় "পরলোরিশমর" একজট মূখ্ প্রেীক। 
হলোিলোর হলোিলোর ইহুজদ মলোনুশষর মেন 
বলোউমলোন গপলোললো্ড ছলোড়শে বলোধ্ হন এবং 
জনবজেলোজসে িীবন শুরু কশরন।

 > সমলোিজবজ্লোনীশদর ইউশটলোপীয় িূজমকলো 

   বলোউমলোশনর গপলোললো্ড গেশক জবেলোড়ন দীঘজে 
সময় ধশর েলোশক জনরবেলোর জদশক গিশল 
গদয় (ইহুজদজবশরলোধী ঘটনলোগুশললো সম্শকজে 
গসলোিলোসুজি গলখলোজলজখ করলো ও সংকে্জে 
জবষশয় একজট সলোধলোরণ বই গলখলো বলোশদ)। 
েলোর প্রেম বই গসলোশ্যলোজলিম: দ্লো একজটি 
ইউটপীয়লো জছল নেুন পজরজস্জেগুশললোশে 
সমলোশললোচনলোর কলোিশক সূরেবদ্ করলোর প্রশচ-
ষ্টলো। গযটলো বলোউমলোশনর পরবেজেীকলোলীন গশব-
ষণলোকমজেগুশললোশক ও সমলোশললোচনলোমূলক সমলো-
িজবজ্লোনী জহশসশব েলোর গদখলোর দ্জষ্টশক 
সজিকিলোশব বণজেনলো কশর। রলোিননজেক  সম-
গ্রেলোবলোশদর জবশরলোজধেলো করশে জগশয় 
গলশিক গকলোললোশকলোজকেসহ গপলোজলে বুজদ্িী-
বী সম্প্রদলোশয়র অশনক প্রজেজনজধর মেন 
সমলোিেশন্ত্রর ইউশটলোজপয়লোর প্রজেশ্রুজেশক 
বলোউমলোন এশকবলোশর উজড়শয় গদনজন। 

    সলোমলোজিক ে্ঙ্ললো তেজরশে এবং মুজক্তর 
সংগ্রলোশম ব্জক্তর গুরুত্বশক েুশল ধরশে 
বলোউমলোন সমসলোমজয়ক সলোমলোজিক িীবনশক 
সংগজিে করশে সংকে্জের ধলোরলোবলোজহক 
িূজমকলোর জবষশয় সশচেন হশে আহ্লোন 
কশরন েলোর গসলোশ্যলোজলিম: দ্লো একজটি 
ইউটপীয়লো বইজটশে। এই সশচেনেলোর িন্ 
প্রেমে, এটলোশক স্বীকলোর কশর জনশে হশব 
গয, একমলোরে উৎপলোদশনর প্রজরিয়লো বিলোরলোই 
সব সলোমলোজিক ঘটমলোন জবষয় জনধজেলোজরে হয় 
নলো এবং জবিেীয়ে, স্বীকলোর করশে হশব গয, 
এখলোশন সকল ধরশনর কে্জেত্ব ও জনপীড়ন, 
বলোউমলোশনর গযমন ইহুজদ গণহে্লোর কেলো 
উশলেখ কশরশছন, এর সবগুশললোই সম্জত্-
গে অসম প্রশবেলোজধকলোর গেশক িন্ম ললোি 
কশর নলো। একই সলোশে ব্জক্তর জদশক 
আশললোকপলোে করশল গদখলো যলোয়, আধুজনক 
গিলোক্তলো সমলোি এবং গয সকল আশ্লোলনগু-
গললো সলোমলোজিক পজরবেজেন ঘটলোর গষেশরে সম-
েজেন যুজগশয়  েলোশক, এরলো কে্জেশত্বর দুইজট 
ধরন জহশসশব আমলোশদর অন্ধত্ব তেজর কশর 
েলোশক।  গযটলো তবজশ্বক গকন্দীয় অচিল ও সী-
মলোন্তবেজেী অচিলগুশললোর গিেরকলোর এবং 
িলোজেরলোশ্রের অি্ন্তরীণ ধনী ও গজরশবর 
অসলোমঞ্জস্েলো জনশদজেে কশর।   

  বলোউমলোশনর েৎপরবেজেী কলোিগুশললোশক 
গসলোশ্যলোজলিম: দ্লো একজটি ইউটপীয়লো 
বইজটশে জচরেলোজয়ে করলো প্রকশল্পর ধলোরলোবলো-
জহকেলো জহশসশব জবশবচনলো করলো গযশে পলোশর। 
েলোর আধুজনকেলো এবং উত্রলোধুজনকেলোর 
ওপর জলজখে ব্পক িলোশব পজিে ও স্বীক্ে 
বইগুজলশে ইউশটলোজপয়লোর ব্লোপলোশর সংেশয়র 
গদখলো যলোয়। একজট িজবেব্ ও জনশিজেদ 
সমলোি প্রজেষ্লোর সম্ভলোবনলোয় জবশ্বলোস  রলোখলো 
ঐজেহলোজসকিলোশব একজট সজহংসেলো সংঘট-
গনর উৎসশক প্রজেপন্ন কশর,  জবশেষ কশর 
েলোশদর িন্, যলোশদর আসশলই একটলো 
সমলোি  গিশনর গকলোন লষে্ গনই। সমকলো-
লীন উত্রলোধুজনক সমলোিগুশললোশে এরকম 
জবপজ্জনক দেজেনশক সলোধলোরণে ে্লোগ করলো 
হশয়শছ। জকন্তু েলোর মলোশন এই নয় গয, 
আমরলো সমকলোলীন সংকে্জের গকশন্দ অব-

স্লোন করলো ইউশটলোজপয় জচন্তলোিলোবনলোর গনজেবলো-
চক  পজরণজেসমূহ উশপষেলো করশে পলোজর। 
যলোর মশধ্ রশয়শছ বলোিলোর কে্জেক প্রদত্ 
জবস্্ে ধরশনর সুশযলোগ, যলো গেশক বলোছলোই 
করলোর মলোধ্শম ব্জক্তমলোনুষশদর জনশিশদর-
গক স্বলোধীনিলোশব জনমজেলোশণর সলোবজেিনীন 
দষেেলো। বলোউমলোন মডলোজনজেজট অ্লো্ড অ্লোজম্ব-
ি্লোশলসি বইশে এই ইউশটলোপীয় প্রজেশ্রুজের 
আশবদনশক বণজেনলো কশরশছন। েশব জেজন 
একই সলোশে এর েুঁজকগুশললো সম্বশন্ধও 
আশললোচনলো কশরশছন। এর গিের রশয়শছ 
সলোবজেষেজণক একধরশনর অপ্রেুলেলোর 
অনুিব, প্রক্ে পজরচয় খুঁশি চললো একিন 
নলোগজরশকর উন্মত্ কলোযজেকললোপ, জবশেষজ্-
গদর উপর জনিজেরেীলেলো, এবং সবশেশষ, 
জিন্ন ব্জক্তশদরশক বলোিলোর কে্জেক প্রস্লোজবে 
উপলোদলোনসমূশহ পযজেবজসে করলোর জবপদ। 

     বলোউমলোন একজট পুঁজিবলোদী সমলোিব্ব-
স্লোয় বসবলোস করলোর গনজেবলোচক পজরণজেস-
মূশহর  সলোশে সলোশে এই সমলোি গেশক 
েলোজড়শয় গদওয়লো গললোকশদর প্রজে জনরবজছে-
ন্নিলোশব  অগিুজলজনশদজেে কশর গগশছন। প্রলোয়ই, 
েলোজড়শয় গদওয়লো গললোকিন অদ্শ্য হশয় 
যলোন। গকননলো প্রলোজেষ্লোজনক ও সলোশঙ্কজেক 
যন্ত্রগুশললো েলোশদরশক গিলোগবলোদী অজিজ্েলোর 
আড়লোশল গেশল গদয়। এরলো হশলন দজররি, 
গ্হহীন, অজিবলোসী এবং উবিলোস্তু মলোনুশষরলো, 
যলোশদর িীবনশক বলোউমলোন নষ্ট িীবন নলোশম 
অজিজহে কশরজছশলন। সমলোশললোচনলোর 
িূজমকলো হশব, জেজন যুজক্ত গদজখশয়শছন, 
এঁশদরশক গচলোশখর সলোমশন জনশয় আসলো যলোশে 
আমরলো মশন রলোখশে পলোজর গয, সমলোি গেশক 
বজহষ্্ে মলোনুষগুশললো েলোরলোই, যলোশদর      
সহশযলোজগেলো, জনরলোপত্লো এবং মযজেলোদলোর প্র-
গয়লোিন রশয়শছ। গয কবি েলোশদর সলোশে 
আত্মলোর বন্ধশন আবদ্ করশে পলোরশব। আর 
গসটলো বজহকে্েশদর সলোশে গিলোট বলোধলোর েশল 
উদ্ুে বস্তুগে স্বলোেজে অেবলো রলোিননজেক 
সুজবধলোর উপর জিজত্ কশর গশড় উিশে 
পলোশর নলো, বরং এটলো তনজেকেলো গেশক গশড় 
ওশি, গযটলো উৎসলোজরে হয় সমস্ িনগণশক 
জনশয় গজিে সমলোিব্বস্লোর অজিজ্েলোর 
সলোশে সম্জকজেে আশবগ গেশক। 

    বলোউমলোন েলোর কলোিশক এই ইউশটলোজপয় 
স্্শনর পলোইকলোরী সরবরলোহকলোরী জহশসশব 
জনধজেলোরণ কশর জনশিশক পূবজে ইউশরলোজপয় বু-
জদ্িীবী সম্প্রদলোশয়র একজট বড় অংশের 
জবপরীশে অবস্লোন করলোশলন, যলোরলো সমলোি 
পজরবেজেশনর অজনবলোযজে গজের সলোশে েলোল 
জমজলশয় চলশে চলোওয়লো সমলোিগুশললোর সলোষেী 
এবং উপশদেদলোেলো জহশসশব জনশিশদর 
িূজমকলো জনধজেলোরণ কশরশছন। বলোউমলোন গদজখ-
গয়শছন গয, যজদও সমলোিজবজ্লোনীশদর 
সলোমলোজিক িীবশনর গজেময়েলোশক গবলোেলো 
উজচে, েলোশদর সমলোশির প্রলোশন্ত গেশল 
গদওয়লো এবং গসই সলোশে জনশিশদর মনুষ্য-
ধমজে চচজেলো করলো গেশক বজচিে িনশগলোষ্ীর 
পষেও গনওয়লো উজচে। 

মলোজসজেশয় গডুললো, ওয়লোরে' জবশ্বজবদ্লোলয়, গপলোল্লো্ড  
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> জিগমু্ট বলোউমলোন স্রশণ 

জপটলোর গবলহলোিজে-এর সশগি জিগমু্ট বলোউমলোন।
জচরে গ্রহশণ জসয়লোন সুপজকে। 

>>

যখন গকলোন সম্লোট ম্েু্বরণ কশরন, েখন েলোঁর গেলোক 
পলোলশন জকছুটলো  আজেেয্ হশেই পলোশর। এটলো জক গস 
ধরশনর একজট জবষয়? জিগমু্ট বলোউমলোন জক সজে্ই 
একিন বশরণ্ ব্লোজক্ত জছশলন? আজম েলো মশন কজর নলো। 

জেজন সম্লোশনর গসলোপলোশন এশসজছশলন গবে গদজরশে। প্রচলোরজবমুখ 
জছশলন জেজন । খুবই অশল্প সন্তুজষ্ট ললোি েলোঁর নীজের বলোইশর জছল । 
জেজন মশন করশেন, অল্প সমশয় ও পজরসশর গকলোন জকছু সজিকিলো-
গব অনুধলোবন করলো সম্ভব নয় ।  েলোঁর খ্লোজে ললোশির পেজট জছল দুগজেম 
ও অসম। জেজন একইসলোশে সমলোিজবজ্লোশনর বলোজহশরর ও গিেশরর 
মলোনুষ জছশলন। 

   ১৯৭২ সলোশল েলোঁর জরিশটশনর শ্রজমক আশ্লোলশনর উপর গলখলো 
বইজট প্রকলোজেে হয়। এই গলখলোজটই েলোঁর কলোল হশয় দলোঁড়লোয়। জবজেষ্ট 
ইজেহলোসশবত্লো এডওয়লোডজে েম্সন েলোঁশক গকলোণিলোসলো কশর রলোশখন। 

দীঘজে জদন জেজন অশনকটলো জনবজেলোজসে ও অবশহজলে েলোশকন। ইছেলোক্-
েিলোশব েলোঁর সেীেজেরলো অবশহললো করশেন, এমনজক েলোঁর জবরুশদ্ 
জনশির গলখলো গেশক নকল করলোর অজিশযলোগ এবং েে্জনিজের 
সনলোেনী সমলোিজবজ্লোশনর পজরবশেজে বড় বড় বলোক্ ও বলোগলোড়ম্বরশক-
জন্দক সমলোিজবজ্লোন "জবজনমজেলোশণর" অজিশযলোগ আনলো হয়। েলোঁর কজম-
উজনস্ অেীেও অশনক সময় গটশন আনলো হয়। েলোঁশক  গকলোন নলো 
গকলোন িলোশব গদলোষী গদখলোশনলো হয়। েলোঁর ষেুরি  অনুসলোরীরলোও েলোঁশক 
অশনকটলো আড়লোল কশর রলোশখ।

     এসব সশ্বেও বলোউমলোন জবশশ্বর জবজিন্ন গদশে সুপজরজচে হন। যলোরলো 
েলোঁর গলখলো পশড়শছ অেবলো েলোঁর সলোজন্নশধ্ এশসশছ েলোঁরলো পজরবজেজেে 
হশয়শছ েলোঁর  জ্লোশনর আশললোশক । েলোঁর সেীেজেশদর এটলোই জছল মূলে 
ঈষজেলোর কলোরণ। পলোদটীকলো ও জনশদজেজেকলো জিজত্ক গলখলোর জবকশল্প 
জেজন সরলোসজর জবষয় জিজত্ক গলখলোশে আগ্রহী জছশলন। জনি সেীেজে-
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গদর িন্ নলো জলশখ জেজন জবজিন্ন গপেলোর সলোধলোরণ গণমলোনুশষর িন্ 
গলখলো শুরু কশরন। েলোঁর ডলোটলো বলো েে্সম্ভলোর জছল সলোধলোরণ মলোনুশষর 
িীবন। জবংে েেলোব্ীর মলোনুশষর এবং েলোঁশদর উত্রসূরীশদর 
িীবশনর অজিজ্েলোর আশললোশক জেজন জবশশ্বর জবজিন্ন সমস্লো জনশির 
বলোজক্তগে সমস্লো মশন কশর গশবষণলো কশর গযশে জনশদজেেনলো  
জদশয়শছন। দলোজররি্, গিলোরপূবজেক অজিবলোসন, দুঃখকষ্ট বলো জবরহ,  
ষেজে জকংবলো আনুগে্ গস যলোই গহলোক নলো গকন।  বুজদ্িীবীশদর কলোি 
প্রনে করলো, উত্র প্রদলোন করলো ্নয়। যলোরলো এই সমস্লোর িন্ দলোয়ী 
েলোঁরলোই জবশবচনলো করশবন জক করশে হশব সমস্লো সমলোধলোশন।

    আজম এখলোশন একজট গল্প বলশে চলোই। বলোউমলোন যজদও গেমন 
গল্পকলোর জছশলন নলো। জেজন অবশ্যই একিন িলোল আললোপচলোজরেলোর 
বলো কেশপলোকেশনর সগিী জছশলন। ২৫  বছর ধশর, আজম বলোউমলোনশক 
প্রজেবছর জলডশস জগশয় গদখলো কশরজছ। গেষ বলোর আজম েলোশক 
গদশখজছ ২০১৫ সলোশল, েলোর নববইেম  িন্মজদশন। আজম দজষেণ 
আজফ্কলোয় গস্শলনবশে কলোি করজছললোম। এবং গসখলোশন একজদন  
জেজন পুরলোশনলো বন্ধুর মে হটলোৎ কশর হলোজির হশলন। আমরলো একসলোশে 
গকপটলোউশন চশল গগললোম। পশর আমরলো ম্লোনশচস্লোর গেশক গরিশন 
চশড়  জলডশস যলোই। (আজম েলোর গেষ িন্মজদশন গযশে পলোজর জন; গস 
সময়  আমরলো জচশনর গচংডুশে জছললোম, গযখলোশন আমলোশদর আমন্ত্রণ 
িলোনলোশনলো হশয়জছল জিগমু্ট বলোউমলোন এবং িলোজনয়লো সম্শকজে  বক্তব্ 
গদওয়লোর িন্। চীনলো সমলোিজবজ্লোনীরলো বলোউমলোন সম্শকজে খুবই 
আগ্রহী)।

  চীন যলোওয়লোর আশগ, আজম বলোউমলোশনর উপর জরজিউ ই্টলোরন্লোে-
নলোল দ্লো জেশললোসজে- গে প্রকলোশের িন্ একজট গশবষণলোপরে জনশয় 
কলোি করজছললোম। বলোউমলোশনর কলোি আমলোশক এেটলোই আকষজেণ 
কশরজছল গয, এমনজক ৩০ বছর  পশর, আজম এখনও েলোর উপর 
কলোি করশে ক্লোন্ত অনুিব কজর নলো।

    আজম যখন জস্শলনবে জবশ্বজবদ্লোলয় গ্রথিলোগলোর গেশক গলজিসশল-
টরস অ্লো্ড ই্টলোরজপ্রটলোরস (১৯৮৭) বইজটর  একজট কজপ ধলোর কজর 
েখন  আজম আনশ্র সলোশে লষে্ কজর গয, এজটর  প্রজে পলোেলো 
ব্লোপকিলোশব টীকলো বিলোরলো পজরপূণজে জছল। পরবেজেী বই আজম যলো ধলোর 
কজর গসটলো  জছল জলকুইড মডলোজনজেজট (২০০০)। "ে্েীয় অধ্লোয় হল 
সময়/গস্স জনশয়" এই প্ষ্লোয় গখলোললো আশছ বস্তুে গযখলোশন বলোউমলোন 
দজষেণ আজফ্কলো- ব্সস্তুে পশষে, পজশ্চম গসলোমলোরশসট, গযখলোশন আজম 
জছললোম এবং কলোি করেলোম েলোর উপর গলখলো। এর জবষয়? গগশটড 
হলোউজিং, দজষেণ আজফ্কলোশে এই জবষয়জট এখন একজট জেশল্প 
পজরণে হয়শছ। জেজন গয উন্নয়ন প্রকল্পজটর উপর গশবষণলোর কলোিজট 
কশরজছশলন েলোর নলোম- কলোকেলোলীয়িলোশব "গহজরশটি পলোকজে" গস প্রক-
ল্পজট গেষ পযজেন্ত অসম্ূণজে জছল। গযজট একজট জবেলোল কংজরিট িলোল 
এবং N2 জফ্ওশয় বরলোবর জবিলোিক িুশড় অবজস্ে। পলোশ্বজেবেজেী লও-
য়লোনশডল একজট উশলেখশযলোগ্ অিজেশনর এবং গশবজের ক্ষ্লোগি টলোউন-
জেপ। আমরলো এরকম, প্রিু এবং রিীেদলোস, পযজেটক এবং ভ্রলোম্মলোন; 
বলোউমলোশনর দ্জষ্ট জছল জলডস গেশক দজষেণ আজফ্কলো পযজেন্ত প্রসলোজরে। 

    ভ্রু কুঁচশক জেজন জিজ্লোসলো কশরজছশলন আজম গ্রথিলোগলোর গেশক বইজট  
চুজর কশরজছললোম জকনলো? (েলোঁর  গচলোশখ সবসময় জছল দুষ্টুজমর ইজগিে)। 

আজম নলো বশলজছ, আজম এটলো ধলোর কশরজছললোম। এবং গসখলোশন আমরলো, 
একসশগি বইজট পজরদেজেন, জনরীষেণ কজর। গসটলোয় জছল গেষ বলোশরর 
মে লনসউড গলোশডজেশন েলোঁর সগি। েখনও িলোজন জন েলোঁর সলোশে আর 
গদখলো নলোও হশে পলোশর। পজশ্চম সমলোরশসট গেশক একজট দীঘজে পে।  
এখনও আশছ হয়ে গনই আধুজনকেলো এই অন্ধকলোশরর একজট জদশকই 
গজেমলোন।

    বলোউমলোশনর গলখলোর জবশলেষক হওয়লো আমলোর িন্ একজট গশবজের 
জবষয় জছল। জেজন বশলজছশলন, গেলোমলোর কলোি হশছে আমলোর জবে্ঙ্ল 
কলোশির মশধ্ ে্ঙ্ললো জনশয় আসলো। জেজন খুব গলখলোপলোগল জছশলন; 
৫৮ জটর মে ইংশরিীশে গলখলো বই এর সলোষে্ জহশসশব রশয়শছ। এজট  
েলোর সমশয়র কমজেেৎপরেলোর একজট সম্দ্েলোলী  উত্রলোজধকলোর। প্র-
জেজদশনর সমস্লোর সশগি এবং সমসলোমজয়ক সমশয়র লষেণগুজলর 
জনজবড় পযজেশবষেণ মূলক গলখলো জছল  িীবন গেশক গনওয়লো, যলো জেজন 
"জলকুইড মডলোজনজেজট" জহশসশব সংজ্লোজয়ে কশরশছন।

     েলোই নেুন গকলোনও সমলোি গশবষশকর িন্ আমলোর পরলোমেজে হশব, 
শুধু বলোউমলোশনর গ্রশথির গয গকলোন জবষয় বলো সূরে ধশর টলোন দলোও এবং 
গদখ  জক  জনগজেে হয়। সম্ভবে জসশমশলর মে জেজন একিন ইশম্প্র-
েজনস্ সমলোিজবজ্লোনী জছশলন। জেজন জছশলন িীবশনর টুকশরলো টুকশরলো 
ঘটনলোর জবশলেষক। েশব জেজন সবসময় মলো্সজেশক অনুসরণ করশেন। 
একজদশক েলোর আগ্রহ জছল সংকে্জে এবং েলোর সম্কজে জনশয়, অন্-
জদশক, উৎপলোদন ও বণ্টশনর অসম সম্কজে জনশয়। এবং েলোরপর, 
গ্রলোমজসর মে, আমরলো গয আরও িলোল করশে পলোজর, জেজন গসই 
ধলোরণলো কখশনলো পজরহলোর কশরন জন।

    সব গেশষ, কীিলোশব আমরলো েলোঁর কলোিশক  জচরেলোজয়ে করশে 
পলোজর? বলোউমলোশনর সলোশে আমলোর জনজবড় সম্শকজের পজরশপ্রজষেশে 
আজম জবজিন্নিলোশব েলোঁর অবদলোনশক জচরেলোজয়ে করলোর অশনক গচষ্টলো 
কশরজছ: অজেআধুজনকেলোর সমলোশললোচনলো, উবি্ত্ িনসংখ্লোর সমলোি-
জবজ্লোন, নলোৎজস িলোমজেলোজনসহ জবকল্প আধুজনকেলোর একজট ে্বে বলো 
বিজে্-এর সমলোিজবজ্লোন। আশরলো প্রচজলেিলোশব, েলোর সমলোিজবজ্লোন-
গক বণজেনলো করলো গযশে পলোশর, আধুজনকেলোর এক জনশমজেলোহ সমলোশললোচনলো 
জহশসশব;  অেবলো একজট পূবজে ইউশরলোজপয় সমলোশললোচনলোমূলক ে্বে- 
এখলোশন পূবজে  জবষয়জট প্রজণধলোনশযলোগ্; বলো একজট ওশয়বলোজরয়লোন মলো্সজে-
বলোদ। অন্লোন্ আরও অশনক দলোেজেজনক প্রকল্প এখলোশন উশলেখ্ 
গযমন, কলোরণ এর গশ্রজনজবন্লোশসর একজট সমলোশললোচনলো। বলোউমলোশনর 
সলোম্প্রজেক কলোিগুশললোশক বেজেমলোন সমশয়র সমস্লো জনণজেশয়র প্রকল্প, 
সমশয়র প্রেীক বলো  লষেশণর  একজট সমলোশললোচনলো জহশসশব বণজেনলো 
করলো গযশে পলোশর। েলোঁর গলখলোর মশধ্ জনজহে আশছ আেলোবলোদী সে-
কজেবলোণী।

     জেজন জক একজট দ্ষ্টলোন্ত জছশলন, একিন অনুকরণীয় িন? অব-
শ্যই; জকন্তু জেজন একিন গনেলো জছশলন নলো। েলোঁর মূল জেষেলো জছল গয 
আমলোশদর প্রশে্শকর প্রশয়লোিন আমলোশদর জনিস্ব বলো স্বকীয় পথিলোয় 
এজগশয় চললো। সমলোশললোচনলোমূলক সমলোিজবজ্লোশনর আেলো বলোঁজচশয় 
রলোখলোর এজটই একমলোরে উপলোয়। 

জপটলোর গবলহলোিজে, কলোজটজেন জবশ্বজবদ্লোলয়, অশ্রেজলয়লো
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> অসমলোিনবজ্লোজনক সমশয়র 

জব
গে কশয়ক বছশর জবশ্ব গযসব ঘটনলো প্রে্ষে কশরশছ েলোর 
মশধ্ কশয়কজট হল স্বশদেবলোদ, পরধমজেিীজে, গরিজ্সট 
গিলোট এবং গডলোনলোডে রিলোশম্র জনবজেলোচন। এটলো এমন 
কেগুশললো জবষয়- সে্ পরবেজেী রূপ, জমে্লো খবর এবং 

গশল্প পজরপূণজে; যলো ব্জক্তশক বড় পজরসশর সলোমলোজিক সমস্লোর িন্ 
অজিযুক্ত কশর। সলোমলোজিক সমস্লোগুশললো এশকবলোশরই সরল, আজদ 
অবস্লোজনক ও ব্জক্ত জনিজের মূল্লোয়শনর জিজত্শে গশড় ওশি। এটলো 
সলোংকে্জেক পজরশবেশক প্রিলোজবে করশছ। গযখলোশন সমলোিজবজ্লোনীরলো 
অবস্লোন ও কলোি কশরন।

   জবশশ্বর গনেলোরলো সমলোিনবজ্লোজনক দ্জষ্টিজগিগুশললো রিমে এজড়শয় 
চলশছন। উদলোহরণস্বরূপ, ফ্লোশসির প্রধলোনমন্ত্রী ম্লোনুশয়ল িলশসর 
কেলো বললো যলোয়। জেজন বশলন, এই জ্লোনেলোখলোজট হল "অিুহলোশের 
সংকে্জে।" কলোনলোডলোর প্রলোক্তন প্রধলোনমন্ত্রী জস্শেন হলোরপলোরশক সন্ত্রলোস-
বলোদ বলো স্বশদেী নলোরীশদর উপর সজহংসেলো সম্জকজেে ঘটনলোর মূল 

কলোরণ সম্শকজে জিশজ্স করলো হশল জেজন প্রলোয়েই বলশেন, এটলো 
"সমলোিজবজ্লোন চচজেলোর" সময় নয়। এশে মশন হে গয, সমলোিজবজ্লোন 
বেজেমলোন সমশয়র সলোশে ব্হৎ পজরসশর অসলোমলোঞ্জস্পূণজে।

   অশনক জবশ্বশনেলো ও নীজেপ্রশণেলো এবং েলোশদর সলোশে বলোইশরর 
অশনক জেষেলোজবদও সমলোিজবজ্লোশনর গুরুত্ব উপলজধি করশে ব্েজে 
হশয়শছন। সলোমলোজিক সজহংসেলোর উদ্ব ও এর কলোরণসমূহ বলো ের-
ণলোেজেীরলো গয সকল সমস্লোগুশললো স্জষ্ট কশর এগুশললো জনরসন, দলোজররি্ 
এবং গযশকলোন ধরশনর তবষশম্র কলোরণ বুেশে জগশয় গদখলো যলোয়; 
এগুশললো এশকবলোশর সলোমলোন্ জবশবচনলোয় বলোদ হশয় যলোশছে জকংবলো 
সজহংসেলো ও উগ্রবলোদশক উশকে জদশে কলোি করশছ। এই মশনলোিলোব 
এজেয়লো ও ল্লোজটন আশমজরকলোর সমলোিজবজ্লোন চচজেলো েলোজমশয় জদশয়শছ। 
এর মমজেলোে হল গয, এই জ্লোনেলোখলোজট অন্লোন্ সলোমলোজিক জবজ্লোন 
জবশেষ কশর অেজেনীজে ও মশনলোজবজ্লোশনর েুলনলোয় অশপষেলোক্ে কম 
গুরুত্ব বহন কশর। 

>>

হলোওয়লোডজে রলোশমলোস, কলোনলোডীয় সমলোিেলোজ্বেক সংস্লো ও ডলোলশহৌজস জবশ্বজবদ্লোলশয়র প্রধলোন; জরমলো উল্কস, কলোনলোডীয়                    
সমলোিেলোজ্বেক সংস্লো ও জরিজটে কশললোজম্বয়লো জবশ্বজবদ্লোলশয়র মশনলোনীে প্রধলোন; এবং জনল ম্লোকললোেজলন, ম্লোকমলোস্লোর জবশ্ব-
জবদ্লোলয়, কলোনলোডলো

জচরে গ্রহশণ অ্লোজরয়লোন হলোজনমলোশয়র। 

সমলোিজবজ্লোন



 ২৪

GD িজল. ৭ / # ২ / িুন ২০১৭

কলোনলোডীয় সমলোিজবজ্লোন 

আমরলো জবশ্বলোস কজর গয, আগলোমী বছরগুশললোশে সমলোিজবজ্লোন গুরু-
ত্বপূণজে িূজমকলো রলোখশব। আমরলো প্জেবীর সবজেলোশপষেলো গুরুত্বপূণজে সম-
স্লোগুশললোর সমলোিনবজ্লোজনক কলোরণ ও জবশলেষশণর মলোধ্শম ব্হৎ 
কলোিলোশমলোগে ও ঐজেহলোজসক চলমলোনেলোর জবশলেষণ প্রে্লোেলো কজর।

    জকন্তু এগুশললোশক কলোযজেকরিলোশব সম্ন্ন করশে, জ্লোনেলোখলোজটশক 
সমশয়র সলোশে পজরবজেজেে হওয়লো প্রশয়লোিন। সলোধলোরণ মলোনুষ গযিলোশব 
এ জ্লোন চচজেলো কশর জিক গসিলোশব নয়; বরং ে্বে, ধলোরণলো ও চচজেলোর 
জিজত্শে সমলোিজবজ্লোনীশদর আরও বহুমুখী হওয়লো প্রশয়লোিন। 
অশনশক সমলোিজবজ্লোনশক জ্লোন পজরমডেশলর বলোইশর মলোরেলোজেজরক্ত 
নীজেবলোদী জহশসশব গদশখন এবং সলোমলোজিক সমস্লোগুশললোর পূবজে জনধজেলো-
জরে ব্বস্লোপরে প্রদলোন কশরন যলো শুধু বলোমপথিী রলোিনীজেশে গমলোহ 
ছড়লোয়।

      একজট রষেণেীল দ্জষ্টিজগি গেশক মুক্তমনলো হওয়লোর মলোধ্শম এবং 
পযজেশবষেণ জনিজের সবজেশেষ পদ্জেগুশললো; গযমন: নন-প্লোরলোশমজরিক 
পদ্জে, গমজেন ললোজনজেং, অজিশযলোজিে ব্বস্লো পদ্জে এবং আরও 
নেুন  ধরশণর প্রক্ে জবশলেষণ ও ব্লোখ্লোমূলক গুণগে জবশলেষণ 
অনুসরণ কশর অন্লোন্ জ্লোন েলোখলোর অন্তদ্জেজষ্ট গেশক আমরলো উপক্ে 
হশে পলোজর। এর মলোধ্শম জ্লোনেলোখলোজট নেুন পলোিকসলোধলোরশণর কলোশছ 
আরও দ্জষ্টগ্রলোহী হশয় উিশব। 

    সমলোিজবজ্লোনীশদর বড় পজরসশর িনসলোধলোরশণর সশগি সম্্ক্ত 
হওয়লো উজচৎ। এমনজক যলোরলো েলোশদর সলোশে এক মে গপলোষণ কশর নলো, 
েলোশদর সলোশেও। সমলোিজবজ্লোনীশদর প্রলোয়েই অস্ষ্ট েব্ ও সমলোি-
তবজ্লোজনক ব্লোখ্লো গযমন "সলোমলোজিকিলোশব জনজমজেে", যলো অখডেনীয় 
যুজক্তশে প্রজেজষ্ে হশয়শছ এমন েব্ ব্বহলোর করশে গদখলো যলোয়। 
জসল মলোকজেলো "অজিিলোে" জহশসশব এবং ধরলো গছলোঁয়লোর বলোইশর প্রজেিলোে 
হওয়লো গেশক মুক্ত রলোখশে, তদনজ্ন িীবশনর িলোষলোয় আমলোশদর 
জ্লোনশক স্লোনলোন্তজরে করলো প্রশয়লোিন। যলো জেষেলোজবদশদর বলোইশরর গললো-
কিনশকও আক্ষ্ট করশব। 

     সলোমলোজিক হস্শষেপ ও দ্রুে কলোি করলোর িন্ গষেরেসমূহ জনধজেলোরণ 
করলো খুবই গুরুত্বপূণজে। যজদ এজট েলোর সীজমে অজিজ্েলো েুশল ধরশে 
চলোয়। এই জ্লোনেলোখলোজটর জনিস্ব গজডেশে আটশক গেশক নয় বরং 

উদ্ূে সলোমলোজিক সমস্লোগুশললোর আশললোশক জেল্পজবপ্লব বলো পরবেজেী 
সমশয় গয সকল ে্বে গশড় উশিশছ েলোর জিজত্শে সমলোিজবজ্লোনীশদর 
অবশ্যই সমলোশির মশধ্ গয পজরবেজেনগুশললো আসশছ গসগুশললোশক 
অজধক মূল্লোয়ন করলো উজচৎ।

    প্জেবীব্লোপী গয জবষয়গুশললো ঘটশছ গযমন- গশ্রজন তবষম্ বলো 
আজদবলোসীশদর  সমস্লোর সমলোধলোন ও জবউপজনশবেলোয়ন এবং গয জব-
ষয়গুশললো জ্লোনেলোখলোর মূলধলোরলো গেশক সশর এশসশছ; জবশেষ কশর 
িলবলোয়ু পজরবেজেশনর সশগি অজিশযলোিন, ক্জরেম বুজদ্মত্লো তেজর ও 
গরলোবজট্স, গি্ডলোর ও পলোরস্জরক গযৌন সম্শকজের পজরবজেজেে আদেজে 
ও প্রে্লোেলো জকংবলো সলোরলো জবশ্বব্লোপী তস্বরেশন্ত্রর উত্লোন সংরিলোন্ত জবষ-
য়গুশললোশে আমলোশদর আরও সজরিয় হওয়লো প্রশয়লোিন।
 
    গ্লোবলোল ডলোয়লোলগ-এর চলজে সংখ্লোয় কলোনলোডীয় সমলোিজবজ্লোনী-
গণ ড্লোজনশয়ল গবললো্ড, েুইয়লোজক কুরলোসলোওয়লো, প্লোজট্টজসয়লো ল্লো্ডও-
ল্ট, গসজরল জেললোজ্সং ও ক্লোশরন েস্লোর গদখলোন গয, সমলোিজবজ্লোন 
সরকলোরী নীজেশে ও জ্লোশনর প্রসলোশর জকিলোশব অবদলোন রলোশখ। এবং 
নলোগজরক ও পজরশবশের প্রজে আমলোশদর অসমেলোর অন্তজনজেজহে কলোরণ 
অনুধলোবশন অন্তদ্জেজষ্ট েুশল ধশর। এমনজক সমলোিজবজ্লোশনর সময় নলো 
েলোকলো সশ্বেও সমলোিজবজ্লোনীরলো এ জ্লোন েলোখলোর জদেলো হশে পলোশর 
এবং েলোশদর এ গষেশরে পে গদখলোশনলো উজচে।

   আমলোশদর জ্লোশনর সীমলোবদ্েলো েলোকলো সশ্বেও যলোশদর সলোশে আমরলো 
জবিমে গপলোষণ কজর জবনশয়র সলোশে েলোশদর প্রজে সম্লোন িলোনলোশে হয় 
এবং যলোশদর প্রজে আমলোশদর সমলোজতির গির টলোনশে জবস্য় প্রকলোশে 
উন্মুক্ত হই। সমলোিজবজ্লোনীরলো আমলোশদর বেজেমলোন সমশয়র সলোশে েলোল 
জমজলশয় চললোর িন্ সলোমলোজিক জেষেলো ছজড়শয় জদশে সহলোয়েলো করশে 
পলোশর। এ প্রজরিয়লোয়, জবশশ্বর অজধকলোংে অপ্রকলোেক সলোমলোজিক সম-
স্লোগুশললোর গটকসই সমলোধলোন খুঁিশে সমলোিজবজ্লোনীরলো সলোহলোয্ 
কশর। 

সরলোসজর গযলোগলোশযলোশগর িন্:
হলোওয়লোডজে রলোশমলোস <howard.ramos@dal.ca>
জরমলো উল্কস <wilkesr@mail.ubc.ca>
জনল ম্লোকললোেজলন <ngmclaughlin@gmail.com>
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কলোনলোডীয় সমলোিজবজ্লোন 

> িন নীজেশে

জব
গশ্বর অজধকলোংে িলোয়গলোয়, নীজে জনধজেলোরকম্ডলীশে অেজে-
নীজের েুলনলোয় সমলোিজবজ্লোশনর জনম্নের পজরজচজে 
রশয়শছ। এ বক্তব্ প্রজেেজলে হশয়শছ কলোনলোডলোর প্রলোক্তন 
প্রধলোনমন্ত্রী জস্শেন হলোরপলোশরর "সমলোিজবজ্লোশনর প্রশয়লো-

গ"-এর জবপশষে প্রে্লোখ্লোশনর যুজক্তশে। আজম অেজেনীজেজবদশদর 
সলোশে  এবং সমলোিজবজ্লোনী জহশসশব যলোরলো কলোনলোডলোয় নীজে জনধজেলোরশণর 
গষেশরে কলোি কশর েলোশদর সলোশে জনয়জমে গযলোগলোশযলোগ কজর। আজম 
জনয়জমেিলোশব আমলোর জনিস্ব কমজেশষেশরে েলোশদর কলোিশক ব্বহলোর 
কজর। অেজেনীজের আকষজেণীয় জবষয় হল, নীজে সমস্লোসমূহশক সুজন-
জদজেষ্ট করশে সূক্ষ্ম েলোজ্বেক ও পদ্জেগে উপলোদলোনগুশললো ব্বহলোর কশর 
সমলোশললোচনলো করলোর সষেমেলো। এর কলোরশণ নীজে জনধজেলোরকম্ডলীর 
মশধ্ এজট সবশচশয় প্রেংসনীয় সলোমলোজিক জবজ্লোন।

    যখন এই নীজে বলোস্বলোয়শনর প্রজে দ্জষ্ট আশরলোপই মূলধলোরলো অেজে-
নীজের একজট েজক্ত। েধলোজপ এই জবষয়জটর জনিস্ব অস্ষ্টেলো 
রশয়শছ। এগুশললোর মশধ্ অন্েম হল, জ্লোনেলোখলোজটর জবজিন্ন 
আশললোচ্ জবষয়শক এজড়শয় চললোর প্রবনেলো। গয জবষয়গুশললো সমলোি-
জবজ্লোনী ও অন্লোন্ সলোমলোজিক জবজ্লোনীশদর মলোশে গণনীজে সম্শকজে 
গুরুত্বপূণজে, িজটল আন্তঃজবিলোগীয় আশললোচনলো জহশসশব দীঘজে স্বীক্জে 
রশয়শছ।

>>

ড্লোজনশয়ল গবললো্ড, িনসন গেলোয়লোমলো গ্র্লোিুশয়ট কেুল অে পলোবজলক পজলজস, কলোনলোডলো, এবং আইএসএ-এর দলোজররি, 
সমলোিকল্লোণ ও সলোমলোজিক নীজে (আরজস ১৯) জবষয়ক গশবষণলো কজমজটর সিলোপজে

টমলোস জপশকজট, অসমেলো জবষয়ক তবপ্লজবক অেজেনীজেজবদ- 
অেজেনীজেজবদরলো জক সমলোিজবজ্লোনীশদর অজিশযলোগ এজড়শয় 
যলোশছে?

এখনও যজদ সমলোিজবজ্লোনীরলো নীজে গষেশরে জবচরশণর আেলো কশর, 
যজদ েলোশদর কমজেশক নীজে আশললোচনলোয় রূপ জদশে চলোয় এবং যজদ  
েলোশদর জবষয়জটশক একলোশডজমশকর বলোইশর প্রলোসজগিক কশর েুলশে 
চলোয়, েলোশদর অেজেনীজেজবদশদর কলোছ গেশক রসদ গনওয়লো প্রশয়লোিন। 
সমলোিজবজ্লোনীশদর দরকলোর েলোশদর গশবষণলোর মলোশে সম্ভলোব্ নীজের 
প্রিলোব খুঁশি গবর করলো। এবং জকিলোশব এই নীজে সংস্ষ্টটলো নীজে 
জনধজেলোরশকর কলোশছ ছজড়শয় গদওয়লো যলোয় েলো সনলোক্ত করলো।

     এই কলোিজট জবশেষিলোশব গুরুত্বপূণজে কলোরণ অেজেনীজেজবদরলো গশব-
ষণলোর গষেশরে প্রচুর েৎপরেলো চলোললোশছে যলো একসময় সমলোিজবজ্লোনী-
গদর দখশল জছল। গুরুত্বপূণজে জকছু ব্জেরিম সশ্বেও (কলোনলোডলোর গয 
গকউ সলোমলোজিক নীজে সম্শকজে িন মলোইলসশক এবং অজিবলোসন 
নীজে সম্শকজে গগরলোডজে গবৌচলোডজে ও জিক্টর গসজিউইচ-এর কেলো িলোবশে 
পলোশর) সলোধলোরণে সমলোিজবজ্লোনীশদর নীজে পরলোমেজেক জহশসশব জব-
গেষিলোশব তবধ অেবলো প্রধলোন উৎস জহশসশব জবশবচনলো করলো হয় নলো; 
এমনজক অসমেলোর প্রসশগি। গশ্রজন, আয়, গি্ডলোর, অেবলো ন্েলোজ্বেক 
অসমেলো জবষশয় গশবষণলোর গষেরেজট দীঘজেজদন সমলোিজবজ্লোনীশদর 
দখশল জছল। এখন পযজেন্ত অজধকলোংে মূলধলোরলোর অেজেনীজেজবদরলো 
(গযমন: অমলো্সজেবলোদী) অসমেলোর জদশক অজধকের গুরুত্ব গদয় নলো। 
গযশহেু এজট নব্-ধ্রুপদী মশডশলর মশধ্ যশেষ্ট মলোনলোনসই নয়। 

সমলোিজবজ্লোশনর প্রশয়লোগ
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যলোশহলোক সম্প্রজে অেজেনীজেজবদরলো অসমেলো গমলোকলোশবললো করশে কলোি 
শুরু কশরশছ। এজট কমলোশনলোর উশদেশশ্য স্ষ্ট নীজে সুপলোজরেমলোললো 
করশছ। টমলোস জপশকজট-এর বই ক্লোজপটলোল ইন জদ টুইজ্ট-েলোস্জে 
গসচিুজর (২০১৩) সমগ্র জবশশ্বর নীজে জনধজেলোরশকর কলোশছ েলোৎপযজেপূণজে 
মশনলোশযলোগ আকষজেণ কশরশছ। কলোরণ এজট জলজখে হশয়শছ খ্লোেনলোমলো 
অেজেনীজেজবদ বিলোরলো এবং নীজে জনধজেলোরকমডেলীশে অেজেনীজের প্রিলোব-
েলোলী অবস্লোন রশয়শছ। জপশকজট-এর কলোি অশনক সমলোিজবজ্লোনী-
গদর কলোশির গচশয় অজধক মশনলোশযলোগ আকষজেণ কশরশছ। গয সকল 
সমলোিজবজ্লোনীরলো পূশবজে রিমবধজেমলোন অসমেলো জনশয় জলখশেন েলোশদর 
গচশয়।

    সম্ভবে এই কলোরশণ অেবলো সশ্বেও, নীজে জনধজেলোরক ও নীজে 
পরলোমেজেকশদর জদশক হলোে বলোড়লোশে সমলোিজবজ্লোনীশদর বলোড়জে প্রশচ-
ষ্টলো দরকলোর। অেজেনীজেজবদশদর গচশয় সমলোিজবজ্লোনীশদর প্রবণেলো 
হল অসমেলোর উপশর অজধক সমলোশললোচনলোমূলক ও ঐজেহলোজসক দ্জষ্ট-
িজগি আশরলোপ করলো (গয জ্লোন আশললোচনলো কশর অসম ষেমেলো সম্কজে 
ও স্ষ্ট নীজে গষেশরে সমশয়র সলোশে েলোশদর রিমজবকলোে)। এজট এে 
গুরুত্বপূণজে কলোরণ অসমেলো প্রসশগি নীজে জনধজেলোরকমডেলীশে েলোশদর 
একক আজধপে্ লষেনীয়। যজদ সমলোিজবজ্লোনীরলো েলোশদর চলোরপলো-
গের জবশ্বশক মূেজে করশে আরও প্রে্ষে িূজমকলো পলোলন করশে চলোয়, 
েশব অসমেলো এবং এর বলোইশরও নীজে গষেশরের ব্বহলোজরক জদক 
অজধক মূল্লোয়ন করলো উজচে।

     যজদ আমরলো নীজে জনধজেলোরশকর কলোশছ সুজনজদজেষ্ট নীজে প্রস্লোবনলোসমূহ 
জনশয় প্রস্লোব রলোখশে জেজখ, েলোরলো গদখশে পলোশরন জকিলোশব প্রলোসজগিক 
সমলোিজবজ্লোন বেজেমলোন জবশশ্বর মুশখলোমুজখ বড় বড় সমস্লোসমূহ 
গমলোকলোশবললো কশর। সমলোিজবজ্লোনীশদর আরও অেজেনীজেজবদশদর 
সলোশে সম্্ক্ত হওয়লো উজচৎ। গযশহেু অেজেনীজেজবদশদর প্রজেজ্ হশয় 
চলমলোন সমস্লোসমূশহর বলোস্বসম্ে সমলোধলোন গপে করশে হয়। এর 
অেজে হল, সমলোিজবজ্লোনীশদর অসমেলোর উপর কলোি কশর েলোশদর 
সুপলোজরেমলোললোয় নীজে প্রসশগি অজধক সেকজেিলোশব জচন্তলো করলো উজচে। 
(উদলোহরণস্বরূপ: বেজেমলোশন বলোস্ব কমজেসূজচ গযমন: কলোনলোডলোর বয়কে 
গললোশকর িন্ আইজন আয় িেুজেজক ও গদেজটর গকন্দীয় সমেলো 
পদ্জে) এবং েলোশদর অেজেলোয়ন ও বলোস্বলোয়শনর জবষয়সমূহ জবশবচনলো 
করলো উজচৎ। গযখলোশন অেজেনীজেজবদ ও নীজে জনধজেলোরশকরলো উিয়ই 
গিীর মশনলোজনশবে কশর েলোশক।

     জবিেীয় গশবষণলোর গষেরে হল সলোমজিক রীজে ও পজরচয় গিশনর 
জবশলেষণ যলো ঐজেহ্যগেিলোশব সমলোিজবজ্লোজনশদর অধীন এবং 
গযখলোশন অেজেনীজেজবদরলো মলোরে যলোরেলো শুরু কশরশছ। অেজেনীজেশে 
গনলোশবল জবিয়ী িিজে একলোরলে ও েলোর সহশযলোগী গরশচল ক্লোন্তন 
েলোশদর আইশডজ্টজট ইশকলোনজম্স (২০১০)-এর িন্ জবিয়ী 
গযখলোশন সলোমলোজিক অসমেলোর জবেশকজে জপশকজট অেজেনীজের নেুন 
সম্ভলোবনলোর বিলোর খুশলশছ। পজরচলোয়ক অেজেনীজে সলোংকে্জেক রীজেনীজে 
অধ্লোয়শনর (গযমন: জলগি সম্কজে এবং জেশু ও বয়কে গললোশকর প্রজে 
আচরশণর মে জবষয় সমূহ) এবং জকিলোশব েলো মলোনুশষর আচরণ গিন 

কশর েলোর  উপর গুরুত্বলোশরলোপ কশর। সমলোিজবজ্লোন জবষয়জটর সলোশে 
এই দুজট ইসু্ গিীরিলোশব িজড়ে।

    যজদও জপশকজট-এর কলোি জেষেলো অগিশনর বলোইশর গেমন পজরজচে 
নয়, পজরচলোয়ক অেজেনীজের উদ্ব একজট েলোৎপযজেপূনজে ঘটনলো। কলোরণ 
ঐজেহলোজসকিলোশব অসমেলোর গচশয় সলোমলোজিক রীজেনীজে ও পজরচয়-
গক মূলধলোরলোর অেজেনীজেজবদশদর বিলোরলো উশপজষেে হশয়শছ। আন্তঃজব-
িলোগীয় দ্জষ্টশকলোণ গেশক এজট শুি সংবলোদ গয অন্তে গুজট কশয়ক 
অেজেনীজেজবদ অবশেশষ সলোমলোজিক রীজেনীজে ও পজরচয় জবষয়জট 
উদঘলোটন কশরশছন। যলো জকনলো সম্দ্ আন্তঃজবিলোগীয় আশললোচনলোর 
পেশক প্রসলোজরে কশর। আশকলে ও ক্লো্টন-এর কলোি সমলোিজব-
জ্লোনীশদর গদখলোশে পলোশর জকিলোশব জেষেলোজবদ যলোরলো নীজে জবষয়গুশললো 
জনশয় কলোি কশরও জনয়ন্ত্রণকেজেলো জহশসশব সুস্ষ্ সমলোধলোন উপস্লোপন 
করশে পলোশর। উদলোহরণস্বরূপ জকিলোশব েরুণ সমলোি বয়কেশদর 
সলোশে সম্শকজের গষেশরে েলোশদরশক গদখশে চলোয় এই জবষশয় গশবষণলো 
জেষেলোগে প্রলোজতি অেবলো অজধক কলোযজেকজর ধূমপলোন জবশরলোধী নীজেসমূ-
গহর উন্নজের িন্ সলোহলোয্ করশে পলোশর। অেীশে সমলোিজবজ্লোনীরলো 
একই নীজে প্রস্লোব েুশল ধরশে পলোরে, জকন্তু পজরচলোয়ক অেজেনীজে 
আমলোশদর স্রণ কজরশয় গদয় গয, সলোমলোজিক রীজেনীজে ও পজরচয়স-
মূহ হল নীজে গশবষণলোর গষেশরে প্রধলোন জবশবচ্ জবষয়। নেুন নীজে 
সমলোধলোন পজরকল্পনলো ও বজধজেে করলোর গষেশরে কলোি করশে এই উপ-
লজধি সমলোিজবজ্লোনীশদর আরও অনুপ্রলোজণে করশব। যলো েলোশদর গশব-
ষণলোলধি জবশলেষণ গেশক উদ্ূে।

    এই উদলোহরণগুশললো ইজগিে গদয় গয, মূলধলোরলোর অেজেনীজেজবদরলো 
অবশেশষ গুরুত্বপূণজে সলোমলোজিক ঘটনলোসমূশহ গিীর মশনলোজনশবে 
কশরশছ। গয জবষয়গুশললো সমলোিজবজ্লোনীরলো দীঘজে জদন চচজেলো করশছ। 
আন্তজবিলোগীয় সম্্ক্তেলোর এই নেুন সুশযলোগসমূহ জনশয়, গয সকল 
সমলোিজবজ্লোনীরলো একটু জিন্নেলো তেজর করশে চলোয়, েলোশদর এ সকল 
গষেশরে কলোি করশে চ্লোশলশঞ্জর সম্ুখীন হশে হয়। এ সকল সমলোি-
জবজ্লোনী ও েলোশদর অন্লোন্ উপ-জ্লোন েলোখলোর সহকমজেীশদর নীজে 
জবষয়ক পরলোমেজেগুশললো একলোশডজমক পজরম্ডশলর বলোইশর জবস্লোর 
ঘটলোশে সজরিয় িূজমকলো পলোলন করশে সবজেলোত্মক প্রশচষ্টলো িলোজর রলোখশে 
হশব। েলোশদর িনসলোধলোরণ, সমেজেক ও নীজে-জনধজেলোরকশদর কলোশছ 
গপৌঁছলোশে গেলোনুগজেক ও সলোমলোজিক গণমলোধ্ম ব্বহলোর করশে 
হশব। গযন রলোিনীজেজবদরলো সহশিই েলোছেল্িশর ভ্রূশষেপ নলো করলোর 
পজরবশেজে "সমলোিজবজ্লোশনর প্রশয়লোগ"- গক নীজে আশললোচনলোয় একলোন্ত 
প্রশয়লোিনীয় জহশসশব গন্ কশর। 

সরলোসজর গযলোগলোশযলোশগর িন্:
ড্লোজনশয়ল গবললো্ড  <daniel.beland@usask.ca>
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> কলোনলোডলোর অজনজশ্চে

িন গুরুত্বপূণজে জবষশয়র জবেশকজে সমলোিজবজ্লোশনর একজট 
গুরুত্বপূণজে িূজমকলো রশয়শছ। কলোরণ সমলোিজবজ্লোন 
সলোমলোজিক ইসু্র সলোধলোরণ গবলোেলোশপলোড়লোশক চ্লোশলঞ্জ 
কশর। জবশদে যলোওয়লো ও অজিবলোসনশক উদলোহরণ 

জহশসশব ধরলো গযশে পলোশর। কলোনলোডলো এবং অন্লোন্ ঔপজনশবজেক 
গদশে, গদশের িলোেীয় িনসংখ্লো ব্জদ্র উশদেশশ্য স্লোয়ীিলোশব চশল 
আসলোশক সলোধলোরণে অজিবলোসন বললো যলোয়। অজিবলোসন সমলোিজবজ্লো-
নীরলো গদখলোন গয, অস্লোয়ী অজিবলোসন ব্জদ্ পলোশছে এবং নীজেগুশললোর 
গযগুশললো অজিবলোসশনর প্রচলোরণলো চলোললোয়, েলো অজনজশ্চে নলোগজরকশত্বর 
জদশক জনশয় যলোশছে। বেজেমলোন অজিবলোসন ব্বস্লোর একজট সমলোিনব-
জ্লোজনক দ্জষ্ট এবং সলোমলোজিক অসমেলোয় এর প্রিলোশবর আজধপে্ 
জবশরলোধী ব্লোখলো আহবলোন কশর।  

    জবশ্বব্লোপী, আইজন অবস্লো আর নলোগজরকত্ব হল িলোল েলোকলো ও 
গজেেীলেলোর লষেণ। সলোম্প্রজেক বছরগুশললোশে অনলোগজরকশত্বর নেুন 
গশ্রজণ তেজর কশর এর কপট পেগুশললোশক অনুশমলোদশনর মলোধ্শম প্র-
জেজষ্ে করশে িূজমকলো পলোলন কশরশছ। যলো অজিবলোসীশদর বছশরর 
পর বছর অজনজশ্চে আইনগে অবস্লোর জদশক জনশয় যলোশছে এবং 
েলোশদর প্রলোয়েই গবআইজনকরশণর জদশক গিশল জদশছে। 

    নলোগজরক হবলোর পে ও প্রশবেমুখ রিমে সীমলোবদ্ হশয় যলোশছে। 
অজিবলোসীশদর আটক রলোখলো ও জবেলোজড়ে করলোর আইনবজহিূজেে ব্ব-
স্লো ব্জদ্ পলোশছে। গদশে গদশে এই ধরশনর তবজশ্বক পজরবেজেশনর 
জিন্নেলো রশয়শছ। জকন্তু কলোনলোডলোয় স্লোয়ী ও অস্লোয়ী অজিবলোসশনর পজর-
বেজেনেীল সম্কজে অজনজশ্চে অনলোগজরকশত্বর জদশক জনশয় যলোশছে এবং 
েলো অজিবলোসন, শ্রম বলোিলোর ও কলোশির অজিজ্েলোর গষেশরে সুস্ষ্টিলো-
গব প্রজেিলোে হশছে। 

   অজনজশ্চে অনলোগজরকত্ব হল অস্লোয়ী অেবলো সীমলোবদ্ আইনগে 
অবস্লো এবং জবজিন্ন অন্তিুজেজক্ত সংরিলোন্ত অজিজ্েলো। অজনজশ্চে আইন-
গে অবস্লো বলশে গবলোেলোয়, সীমলোবদ্ বলো গকলোন রলো্রেীয় স্বীক্জে ব্েীে 
একিন ব্জক্তর একজট গদশে উপজস্ে েলোকলোর অস্লোয়ী আইনগে 
অজধকলোর রশয়শছ। সবশচশয় গুরুত্বপূণজে হল, অজনজশ্চে অনলোগজরক-
গদর জবেলোড়ন করলো যলোয়; রলো্রে েলোর িলোেীয় এললোকলো হশে অনলোগজরক-
গদর গিলোরপূবজেক জবেলোজড়ে করশে এবং সজরশয় জনশে পলোরশব।   

   অজনজশ্চে অনলোগজরকরলো বলোস কশর, কলোি কশর, গলখপড়লো কশর 
এবং সন্তলোনশদর বড় কশর এমন এক রলোশ্রে গযখলোশন েলোশদর উপজস্-
জের, কলোশির এবং রলো্রেীয় সম্শদর ব্বহলোর আইন বিলোরলো কেজেন করলো 
হয়। কলোনলোডলোয় অজনজশ্চে আইনগে অবস্লোয় েলোকলো িনসংখ্লোর 
মশধ্ রশয়শছ অস্লোয়ী অজিবলোসী শ্রজমক, আন্তিজেলোজেক ছলোরে, উবিলোস্তু 
দলোজবদলোর, জবশেষ জিসলোয় েলোকলো মলোনুষ, এবং অবস্লোহীন গয গকউ। 
২০১০ সলোশল ৩৪ জমজলয়শনর একজট গদে কলোনলোডলোয় ১.২ জমজলয়ন 
গেশক ১.৭ জমজলয়ন অজনজেচে অনলোগজরক মলোনুষ কলোি করশছ।  

     কলোনলোডলোয় সবসমশয়ই জকছু অজিবলোসীশক দীঘজেশময়লোদী িনসংখ্লো 
এবং  অন্লোন্ অজিবলোসীশদর স্বল্পশময়লোদী শ্রম সরবরলোহিজনে 
চলোওয়লো জনশয় সবজেদলোই উশত্িনলো জছল। ঐজেহলোজসকিলোশব এই স্বল্প 
গময়লোদী ও দীঘজেশময়লোদী লষে্ জনরূপন হশয়শছ দুই নীজের অজিবলোসী 
ব্বস্লোর মলোধ্শম। একজট নীজে হল অস্লোয়ী অজিবলোসীশদর িন্, 
কলোরলো গকলোেলোয় কলোি করশব, সলোশে পজরবলোর জনশয় আসশে পলোরশব 
জকনলো, এবং কেজদন ধশর েলোকশে পলোরশব। এই ্ধরশনর অস্লোয়ী 
নীজেশে আসলো অজিবলোসীশদর মশধ্ রশয়শছ চীনলো পুরুষ, যলোরলো 
১৮৮০ সলোশল গরলপশে কলোি করলোর িন্ অজিবলোসী হয়, ক্লোজরবীয় 
নলোরীরলো যলোরলো ১৯৫০ এর জদশক গ্হকমজেী জহশসশব কলোি করশে আশস 
এবং এবং গমজ্সকলোন কমজেিীবী যলোরলো গমৌসুমী ক্জষকলোি করশে 
১৯৭০ সলোশলর জদশক আশস। জবিেীয় নীজে স্লোয়ী অজিবলোসন আহবলোন 
কশর, গযখলোশন অজিবলোসী জনবজেলোজচে হয় গেডলোশরল পশয়্ট ব্বস্লোর 
মলোধ্শম, জেষেলো, দলোতিজরক িলোষলো দষেেলো ও পলোজরবলোজরক বন্ধশনর 
জিজত্শে। ১৯৯০ পযজেন্ত এই দুই নীজে সলোংগলোিজনকিলোশব এবং অপ্রলো-
সজগিকিলোশব প্্েক জছল; অনলোগজরক ও অস্লোয়ী শ্রজমক জনশয় আসলো 
প্রেম নীজেজট দ্জষ্টর বলোইশর জছল, িলোজে গিশন অজিবলোসী জনশয় 
আসলোর জবিেীয় নীজে স্ষ্টিলোশব প্রেীয়মলোন হে। জবিেীয় নীজেজট হল 
কলোনলোজডয় অজিবলোসন মশডশলর সলোমজগ্রক উদযলোপশনর িন্ প্রধলোন 
গকন্দজবন্দু।        

    ২০০০ সলোশল গেডলোশরল ইজমশগ্রেন পজলজস দুই নীজে ব্বস্লো 
েুশল গদয়।  প্রেমে, স্বলোধীন দষে অজিবলোসীশদর গযলোগ্েলোর েেজে 
অজধক সম্দেলোলী, উচ্চজেষেলোধলোরী এবং দলোতিজরক িলোষলো দষেেলো 
েলোকলোর সূচশকর ওপর জিজত্ কশর জেজেল করলো হয়। জবিেীয়ে উবিলোস্তু, 
আশ্রয়প্রলোেজেী ও পজরবলোরসহ, অজিবলোসীশদর গযলোগ্েলো েেজে জেজেল 
করলো হয়। ে্েীয়ে, অস্লোয়ী জবশদজে শ্রজমকশদর প্রশয়লোিনীয়েলো হ্লোস 
করলো হয় উচ্চ-দষে ও স্বল্প দষে গপেলোগে গশ্রজণ অনুশমলোদশনর িন্। 
সবশেশষ, অস্লোয়ী অজিবলোসীশদর স্লোয়ী বসবলোসকলোরীশে রূপলোন্তশরর 
গষেশরে জনবজেলোজচে করলোর নেুন কলোিলোশমলো প্রজেষ্লো করলো হয়। চলোকজরদলো-
েলোরলো হল অনলোগজরক কমজেীশদর অস্লোয়ী অজিবলোসন গেশক স্লোয়ী অজি-
বলোসশন রূপলোন্তশরর গষেশরে প্রলোেজমক মধ্স্েলোকলোরী। সংশষেশপ, 
সরলোসজর স্লোয়ী অজিবলোসশনর নীজেশক জেজেল করলো হয়, অস্লোয়ী অজি-
বলোসন নীজে বলোড়লোশনলো হয় এবং নেুন কলোিলোশমলো প্রজেষ্লো করলো হয় গযন 
স্লোয়ী অজিবলোসীরলো অজিবলোসন নীজেশে পজরবজেজেে হশে পলোশর। েশল, 
কলোনলোডলোয় অস্লোয়ী প্রশবশের কলোশছ স্লোয়ী প্রশবে ধলোরলোবলোজহকিলোশব 
িলোয়গলো হলোরলোশছে।    

    অস্লোয়ী ও স্লোয়ী অজিবলোসশনর নেুন সম্কজে কলোনলোডলোর কমজে ও 
শ্রমবলোিলোশর প্রিলোব গেলশছ গযশহেু অজনজশ্চে অনলোগজরক শ্রজমশকরলো 
অেজেনীজেশে নেুন িলোশব আশরলো সুদ্ঢ় হশয় ধরলো পড়শছ। ১৯৯০- 
পযজেন্ত অস্লোয়ী অজিবলোসী শ্রজমশকরলো গমৌসুমী ক্জষ জেশল্প, েহশর, 
উচ্চ-দষে গসবলোকলোশি এবং গ্হ জিজত্ক গসবলো কলোশি জনজবষ্ট জছল, 
জকন্তু এ প্রবণেলোর পজরবেজেন হশয়শছ। ২০১১ সলোশলর মশধ্ অস্লোয়ী 
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শ্রজমশকরলো গদশের প্রশে্ক রলোি্ ও এললোকলোয়, গছলোট ও বড় েহর 
এবং গ্রলোশম উপজস্ে জছল। এই গিৌশগলোজলক  িজটলেলোর সলোশে 
আসল গপেলোগে জবস্লোর ও মযজেলোদলো হ্লোস। ২০০৫ সলোশল অস্লোয়ী 
জবশদজে শ্রজমকশদর প্রধলোন পলোঁচজট গপেলো উচ্চদষেেলো জিজত্ক গশ্রজনশে 
জবিক্ত জছল এবং স্িনেীল জেশল্পর মশধ্ও অন্তিূজেক্ত জছল। ২০০৮ 
সলোশলর গপেলোয় েীশষজে জছল খলোবলোর সরবরলোহ ও জনমজেলোণ কলোি।  

     অজনজশ্চে অনলোগজরকরলো এবং নলোগজরকরলো রলো্রে এবং জনশয়লোগকেজেলো-
গদর সলোশে প্েক অজধকলোর জনশয় কমজেশষেশরে এশক অপশরর পলোেলোপলোজে 
কলোি কশর কলোনলোডলো িুশড় জকন্তু এই জমশ্র আইনগে কমজেশষেশরের 
ব্লোপলোশর আমরলো খুবই কম িলোজন। শ্রমবলোিলোশর জবেলোড়নশযলোগ্ 
নলোগজরক শ্রজমকশদর উপজস্জে শ্রজমকশদর ওপর জকছু প্রিলোব রলোশখ। 
অন্লোন্ গদশের েশে্  গদখলো যলোয়  শ্রমমলোশনর এবং কমজেপজরশবশের 
সলোজবজেক ষেয় জনশদজেে করশছ।

    অজনজশ্চে অনলোগজরকত্ব কমজেী, জনশয়লোগকেজেলো, রলোশ্রের মধ্কলোর এবং 
নলোগজরক ও অনলোগজরক কমজেীশদর মধ্কলোর ষেমেলোর িলোরসলোম্      
পজরবেজেন করশছ। জবশেষিলোশব শ্রমবলোিলোশর জবেলোড়নশযলোগ্েলো             

অনলোগজরক কমজেীশদর দলোজব ও অজধকলোর চচজেলো সীজমে কশর জদশছে। 
অবশ্যই, নলোগজরক ও জবেলোড়নশযলোগ্ অনলোগজরক কমজেীশদর মশধ্ এই 
পলোেজেক্ ১০০ বছর আশগকলোর মশেলোই এখনও সে্। কলোনলোডলোয় 
আশগর ও বেজেমলোশনর েেলোৎ হল, সবজকছুর গকশন্দ অজনজশ্চে     
অনলোগজরকত্ব রশয়শছ। যলো রিমবধজেমলোন অজিবলোসীশদর দুই নীজেজবজে-
ষ্ট ইজমশগ্রেন জসশস্ম এবং কলোনলোডলোর সলোমলোজিক ও অেজেননজেক 
কমজেপজরসশর অজনজশ্চে অনলোগজরকশদর ধশর রলোখশে িূজমকলো পলোলন 
করশছ। 

সরলোসজর গযলোগলোশযলোশগর িন্:
প্লোজরিজসয়লো ল্লোশ্ডলোল্ট <landolt@utsc.utoronto.ca>

কলোনলোডীয় সমলোিজবজ্লোন 

"অজনজশ্চে অনলোগজরশকরলো কলোনলোডলোর 
সলোমলোজিক ও অেজেননজেক জিজত্ তেজর  

করশছ"
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কলোনলোডীয় সমলোিজবজ্লোন 

> পজরশবেগে ন্লোয্েলোয়

>>

কলোনলোডলোর জনউ ব্রুনসজিশক গেল গ্লোস জনশষেশপর 
প্রজেবলোশদ র্লোজল। 

জব
শ্বিুশড় নগরগুজল যখন উগ্র িলোেীয়েলোবলোদ এবং গদেি 
সংকে্জের উত্লোশনর সম্ুখীন হয়, েখন েলোরলো গদশখ এই 
প্রবণেলো টশরশ্টলো েহরশক পলোে কলোজটশয় এর আশেপলোশে  
গশড় উশিশছ । এটলো যজদও খুবই আশ্চযজেিনক, গকননলো 

জবশশ্ব গয কশয়কজট েহরশক বহুজবজচরে সংকে্জের সম্ভলোর মশন করলো 
হয়, টশরশ্টলো েলোর মশধ্ অন্েম; শুধু েলোই নয়, এটলো একইসলোশে 
নগর রলোশ্রের সশবজেলোত্ম এবং সবজেজনক্ষ্ট উদলোহরণ।
 
    গে বছর, সমগ্র জবশ্ব িুশড় েহরগুজল প্রজেবলোদমুখর হশয় 
উশিজছল, টশরশ্টলোও েলোর ব্জেরিম নয়। জবেশকজের সূচনলো ঘশট 
২০১৬ সলোশলর আশমজরকলোর জনবজেলোচশনর মধ্ জদশয়। জলি্ট েহশরর 
পলোজন সংকশটর জেকলোর িুক্তশিলোগীশদর প্রজেবলোদ, নেজে ডলোশকলোটলোর 
স্্লোজ্ডং রশক অবজস্ে পলোইপললোইন জবশরলোধী েজক্তেলোলী সহমেবলো-
গদ পুষ্ট আশ্লোলন; অেবলো ব্্লোক ললোইিস ম্লোটলোরস-এর িলোেীয়েলো-
বলোদ উত্র মশহৌষজধর প্রজে প্রজেবিজ্বিেলোর আহবলোন এগুশললোর আশগ 
কখনই অজস্ত্ব জছল নলো। এ গযন হলোিলোর বছশরর চলোপলো গষেলোিশক প্র-
জেবলোশদর রূশপ সলোমলোজিক গযলোগলোশযলোশগর পজরসশর ও রলোস্লোয় 
নলোমলোশনলোর এক উদলোহরণ মলোরে।  

    টশরশ্টলোশেও একই ধরশনর চলোপলো উশবিগ ও অজস্রেলো জবরলোি 
করজছল, গযখলোশন িনসংখ্লোর অজধকলোংেই জছল িন্মসূশরে জবশদজে 
এবং েলোশদর অশনশকর মশধ্ই িলোেীয়েলোবলোশদর অনুিূজে প্রবলিলো-
গব জবরলোিমলোন। কলোরও কলোরও কলোশছ এরকম একটলো েহশর গযখলোশন 
বহু-সংকে্জের গললোকিশনর সহবস্লোন গসখলোশন িলোেীয়েলোবলোদ        

 সমলোিজবজ্লোশনর প্রশয়লোগ 
গসজরল জেললোজ্সং, ইয়লোরসন জবশ্বজবদ্লোলয়, কলোনলোডলো

গকজন্দক উশত্িনলো খুবই আশ্চশযজের জবষয়। টশরশ্টলোর ব্্লোক ললোইিস 
ম্লোট্লোর আশ্লোলন ওই েহশরর পুজলজে জনযজেলোেন জবশরলোধী গগ প্রলোইড 
প্লোশরডশক জবলজম্বে কশর; অন্জদশক েহশরর েলোজমল েরণলোেজেীরলো 
েহশরর বড় বড় প্রধলোন সড়ক গঘরলোও কশর। এই ঘটনলো অন্লোন্ 
েহরবলোসীশক স্রণ কজরশয় গদয় গয টশরশ্টলো েহর গেশক দূশর েহ-
রেজলশে জিন্ন িলোজেসত্লোয় উবিুদ্ গললোকগুজল মূলধলোরলো গেশক জবছেন্ন 
হশয় বসবলোস কশর। 

    সমলোিজবজ্লোনীশদর িন্ এ ধরশনর ঘটনলোগুশললোশক শুধু জবজছেন্ন 
রলোিননজেক ও অেজেননজেক উশবিগ গেশক উদ্ুে সজরিয়েলোবলোদ জকংবলো 
হস্শষেপ জহসলোশব গদখশলই চলশব নলো, বরং নীজে জনধজেলোরশণর গষেশরে 
পুনগজেিশনর জবষশয় েলোশদর কলোশছ জবজিন্ন জবষশয় সজরিয়েলোবলোদ, প্র-
জেজরিয়লো জকংবলো সশচেনেলো গকন স্জষ্ট হশছে এই জবষয়জট অনুধলোবন 
করলো অজধক গুরুত্বপূণজে। আজম হলে কশর বলশে পলোজর পজরশবেগে 
ন্লোয়পরলোয়ণেলোর সমলোিজবজ্লোনীশদর িন্ গসই সুশযলোগ তেরী কশর 
গদশব যলোশে েলোরলো একই ছলোেলোর েশল দলোঁজড়শয় সমগ্র জচরেটলো গদখশে 
পলোয়। 

    পজরশবেগে ন্লোয়পরলোয়ণেলো হল এমন একজট জবষয় যলো একই 
সলোশে েলোজ্বেক কলোিলোশমলো এবং সলোমলোজিক বলোস্বেলোশক জনশয় কলোি 
কশর। এর মলোধ্শম সলোমলোজিক অজস্রেলোগুশললো সলোমলোজিক গযৌজক্তক-
েলোর মলোধ্শম পলোজরপলোজশ্বজেক পজরজস্জেশে িলোয়গলো কশর গনয়। পজরশব-
েবলোদশক আরও সূক্ষ্ম অন্তজনজেজহে দ্জষ্টশকলোণ গেশক ব্লোখ্লো করশে 
গগশল ঐজেহ্যগে ও িলোজেগেিলোশব ব্জেরিমী গগলোষ্ীগুশললোশক এই 



 ৩০

GD িজল. ৭ / # ২ / িুন ২০১৭

আশললোচনলোর আওেলোিুক্ত করশে হয়; েখন গদখলো যলোয় গয পজরশবে-
গে যুজক্তবলোদী দ্জষ্টিজগি সলোমলোজিক ও পলোজরপলোজশ্বজেক সমস্লোগুশললোশক 
একই গফ্শম আওেলোিুক্ত করশছ। গযমন: স্বলোস্্,আবলোসন এবং নগ-
রলোয়ন গেশক প্রেলোসজনক নিরদলোজর জকছুই বলোদ যলোশছে নলো।
 
    সজরিয়েলোবলোশদর দ্জষ্টিজগি গেশক জবচলোর করশল, পজরশবেগে  
ন্লোয়পরলোয়ণেলো সংগজিে েলোসনেলোজন্ত্রক অজধকলোর আশ্লোলশনর 
সলোশে সংজলেষ্ট প্রজেবলোদী গকৌেলগুশললোর উপশর আশললোকপলোে কশর, 
গযমন অবশরলোধ, আশবদন জকংবলো গনমলোধ্শমর প্রচলোরলোজিযলোন যলো 
সলোমলোজিক ও পজরশবেগে আশ্লোলশনর জবজিন্ন নীজেমলোললোর প্রশরলো-
চক জহসলোশব কলোি কশর। রবলোটজে ব্ললোরড-এর গশবষণলোগুশললোর প্রলোর-
গম্ভই গদখলো যলোয়, পজরশবেগে  ন্লোয়পরলোয়ণেলো দলজিজত্ক সলোমলোজিক 
ব্বস্লোর একজট উদলোহরণ মলোরে, যলো একই সলোশে আিশকর জবশশ্বর 
সলোমলোজিক, রলোিননজেক, অেজেননজেক এবং পজরশবজেক সশচেনেলোর 
সলোশে উপশযলোগী ও প্রলোসজগিক। 

    প্রলোেজমক জদশক, পজরশবেগে ন্লোয়পরলোয়ণেলো শুধুমলোরে অসম 
স্লোনগে জবিলোিশনর কলোরশণ তেজর পজরশবেগে হুমজকর উপশর 
আশললোকপলোে কশর যলোজছেল। প্রলোজন্তক, গগলোষ্ীজিজত্ক, দলোজররি্সীমলোর 
জনশচ বসবলোসকলোরী মলোনুষগুশললোশক এই হুমজকর গপছশন প্রধলোন কলোরণ 
মশন করলো হে। কলোনলোডলোশেও এই জবষয়জট শুরু হয়, আর এর সূরে-
পলোে ঘশট চলমলোন উপজনশবজেক প্রজরিয়লোর দুবজেল কলোিলোশমলো এবং 
দজররি িনশগলোষ্ীর সলোশে সমশেলোেলোর অিলোশব। েশল এই দজররি ও 
সলোমলোজিকিলোশব জপজছশয় পড়লো মলোনুষগুশললো েলোশদর িজমিমলো ও সম্-
জত্র িজবষ্যৎ জনশয় এমন গকলোন পরলোমেজে পলোয় জন যলো েলোশদর জনিস্ব 
কজমউজনজটর উন্নয়শন প্রিলোব গেলশে পলোরশব। এই জদক গেশক 
জবচলোর করশল, িজমসংরিলোন্ত অজধকলোর,স্বলোস্্ জকংবলো বলোস্তুসংস্লোন সং-
রিলোন্ত গযশকলোন গযৌে মেবলোদ মূলে সলোমলোজিক গযৌজক্তক আচরণজব-
জধর সলোশে সংজলেষ্ট- এ কলোরশণই আলবলোটজেলো অশয়ল স্লোশ্ডর উত্শরলো-
ত্র ব্জদ্শে গসই এললোকলোর িলোজেগে প্রজেবলোদ কমজেসূজচ জকংবলো 
ডলোশকলোটলোর স্্লোজ্ডং রশক সংগজিে পলোইপললোইন অলোশ্লোলশনর মধ্-
বেজেী মূলধলোরলোয় গকলোন পলোেজেক্ গনই।

   নগরশকজন্দক পজরশবেগে ন্লোয়পরলোয়ণেলো নগরলোয়শনর কলোিলোশমলোশক 
এবং আসম উন্নয়শনর রূপশরখলোশক প্রনেজবদ্ কশর, টশরশণ্টলো েহরও 
এর ব্জেরিম নয়। এই ধরশনর প্রবণেলো সলোম্প্রদলোজয়ক গচেনলোয় উবিু-
দ্ স্বল্প আশয়র মলোনুষশদর সলোশে রিমলোনুসলোশর িজড়শয় পড়জছল। 
েললোেলস্বরুপ, স্বল্প সবুি িজম ও স্বল্প স্বলোস্্সম্ে খলোবলোশরর 
সু্শযলোগ জকংবলো সলোধ্মে আবলোসন ও গণপজরবহশনর সুজবধলো কশম 
যলোজছেল। অন্জদশক ব্লোপক পজরসশর নিরদলোজর ও সলোমলোজিক 
গগলোঁড়লোজম ব্জদ্ পলোজছেল।
 
     জবশ্বব্লোপী অন্লোন্শদর মেই, কলোনলোডীয় পজরশবেবলোদী সমলোি-
জবজ্লোনীরলো পজরশবেবলোদী গবসরকলোরী প্রজেষ্লোনসমূহ, গণমলোধ্ম এবং 
সরকলোরী নীজে জনধজেলোরক কলোিলোশমলো প্রলোজন্তক কলোনলোজডয়লোনশদর সলোশে 
গকমন আচরণ কশর েলো ব্লোখ্লো করলোর গচষ্টলো কশর। যখন আমরলো 
গকলোন জকছু সংগজিে হওয়লোর গনপশে্ কলোরণ খুঁিশে যলোই েখন 
েলোরলো স্ষ্টরূশপ পজরশবেগে ন্লোয়পরলোয়ণেলোর উপশর আশললোকপলোে 
কশর যলো আমলোশদর কলোশছ কলোরণ ও েললোেল ব্লোখ্লো কশর। 

    সম্দ ও ষেমেলো আহরশণর গষেশরে অসমেলো সজরিয়বলোদীশদর 
সলোম্প্রজেক নলোনলোমুখী প্রবলোহশক বলোধলোগ্রস্ কশর েলোশদরশক একটলো লষে্ 
বলোস্বলোয়শনর উশদেশশ্য একজরেে কশর। টশরশ্টলোশে, এমনজক জবশ্ব-
ব্পী সলোদলোশদর আজধপে্ অেজেননজেক, সলোমলোজিক এবং পজরশবেগ-
েিলোশব সবজেরেই গবজে। ঐজেহলোজসকিলোশবই জসদ্লোন্ত গ্রহশণর ষেমেলো 
সমলোশি উঁচুশশ্রজণশে জবদ্মলোন, ষেমেলোধরশদর উপর ন্স্ এবং েলো 
সলোমলোজিক পদমযজেলোদলোশক দলোরুণিলোশব সমুন্নে রলোশখ। েশল একজদশক 
গযমন িলোল প্রজেশবে গশড় ওশি, অন্জদশক অসুস্ প্রজেশবশের 
সংখ্লোও বলোড়শে েলোশক।

   সম্প্রজে টশরশ্টলোশে, পজরশবেগে ন্লোয়পরলোয়ণেলোশক আলবলোর-

েলোয় টলোয়লোর স্লোশ্ডর দরুন দূজষে গেশলর ব্লোপকেলো জবশরলোধী 
আশ্লোলশনর ব্লোনলোর জহসলোশব ব্বহলোর করলো হশয়শছ। এমনজক জবশ্বলো-
য়শনর উত্শরলোত্র ব্জদ্প্রলোতি অসমেলোর জবরুশদ্ও গ্লোগলোন এজট। জব-
শ্বলোয়ন বহুিলোজেক প্রজেষ্লোনগুশললোশক গসই সুশযলোগ তেজর কশর গদয়, 
গযখলোশন স্বল্প উন্নে গদেগুশললোশে সীজমে মিুজর, জেজেলশযলোগ্ 
পজরশবেবলোদী কলোিলোশমলো জবদ্মলোন এবং ব্বসলোজয়ক সুজবধলোর িন্ 
েলোরলো আশপলোষ করশে রলোজি েলোশক। েশল আচিজলক ও তবজশ্বকিলোশব 
এই অচিশলর গললোকগুশললো পজরশবেগে অজবচলোশরর জেকলোর হশছে 
েলোশদর কমজেশষেশরে, বলোজড়শে এমনজক মহলেলোশেও। 

    আবহলোওয়লো পজরবেজেন সমলোিজবজ্লোনীশদর িন্ একজট সশচেন-
েলোর জবষয়। জবশেষে েলোশদর িন্ যলোরলো পজরশবশের ন্লোয়জবচলোর 
জনশয় কলোি কশর। কলোনলোডলোশে িলবলোয়ু জবষয়ক জবচলোজরক ব্বস্লো ও 
রলোিনীজে অে্ন্ত িজটল। গযমন: এশদশের অেজেননজেক চলোকলো জটশক 
আশছ িীবলোশ্ম জ্লোললোনীর উপর। েশল সুজবধলোশিলোগীরলো িলবলোয়ু পজর-
বেজেশনর প্রিলোব গদখশে পলোশছে অেবলো পলোইপললোইশনর সম্প্রসলোরণশক 
দূরবেজেী ও জনয়ন্ত্রণসলোধ্ বশল মশন হশছে েলোশদর কলোশছ। অন্জদশক 
স্বশল্পলোন্নে গদেগুশললো িলবলোয়ু পজরবেজেশনর ষেজেকর প্রিলোশবর 
জেকলোর হশছে। দুবজেল অবকলোিলোশমলো, ব্হত্র সলোমুজরিক অববলোজহকলো, 
ক্জষ ও মৎস্ চলোষজিজত্ক িীজবকলোর জনিজেরেীলেলো, কলোবজেন জনগজেম-
গনর সরলোসজর িলবলোয়ুশে প্রিলোব ইে্লোজদ অহরহ ঘটশছ। এিলোশবই 
কলোনলোডলোর উপশর বজহজবজেশশ্বর চলোপ রশয়শছ গযন েলোরলো স্লোনীয় জ্লোললোজন 
ও প্রলোক্জেক সম্শদর জবষশয় গকলোন পদশষেপ গনয়।

    এই সবজকছুশক ব্লোখ্লো করশল গদখলো যলোশব, উজলেজখে উদলোহরণ-
গুশললো অন্তেপশষে পজরশবে ন্য়জবচলোশরর জেনজট জদক েুশল ধশরশছ, 
যলো এই প্রজেবলোদ ও সংকশটর সময় "সমলোিজবজ্লোশনর প্রশয়লোগ"- গক 
কলোি করলোর সুশযলোগ গদয়।

    প্রেমে সমলোিজবজ্লোনীশদর একটলো আন্ত:জবষয়জিজত্ক আশললোচ-
নলোর ব্বস্লো েলোকলো উজচে। পজরশবেগে সুজবচলোরশক একই সলোশে 
পজরমলোণজিজত্ক, গুনজিজত্ক, ব্লোখ্লোমূলক ও আইনলোনুগ দ্জষ্টশকলোণ 
গেশক জবচলোর করশে হশব। অন্জদশক েলোজ্বেক আশললোচনলোর 
কলোিলোশমলোশে িূশগলোল, আইন, নগর পজরকল্পনলো, িনস্বলোস্্ এবং 
সমলোিজবজ্লোনশক প্রলোধলোন্ জদশে হশব। জকছু জকছু পজরশবেগে ন্লোয়-
জবচলোরজিজত্ক গশবষণলো পজরশবেগে েুঁজক, উগ্রবলোদ গেশক সংগজিে 
দুদজেেলোর কেলো বণজেনলো ও অবশহজলে জনযজেলোেনশক ব্লোখ্লো করশেই গবজে 
সশচষ্ট েলোশক। এই ব্লোখ্লোগুশললোর মশধ্ই লুজকশয় েলোশক পজরবেজেন 
শুরু করলোর মূল চলোজবকলোজি।  

     জবিেীয়ে, সমলোিজবজ্লোনীশদর উজচৎ সরকলোর ও ব্জক্তগে মলোজল-
কলোনলোধীন প্রজেষ্লোনসমূশহর সলোমলোজিক ও পজরশবে সম্জকজেে নীজে-
জনধজেলোরণগুশললোশক পুনঃজবশবচনলো করলো। আমলোশদর সলোমলোজিক ও 
পজরশবে সম্জকজেে জবশবচনলো রিমে ব্জদ্ পলোশছে, এবং িলবলোয়ু 
সম্জকজেে জবচলোর ব্বস্লোরও স্লোনীয় ও িলোেীয় পযজেলোশয় হস্শষেশপর 
প্রশয়লোিন। গকননলো প্জেবীর অসহলোয় িনশগলোষ্ীশক িলবলোয়ু পজরব-
েজেন ও এর সলোশে সম্্ক্ত স্বলোস্্, অেজেননজেক ও পজরশবেগে েুঁজক 
কমলোশে গসলোচ্চলোর হওয়লোর প্রশয়লোিন আশছ। 

     সবশেশষ, নীজেমলোললোর বলোস্বলোয়ন ছলোড়লোও এসব নীজেমলোললো যেলো-
যেিলোশব জনরীজষেে হশছে জকনলো এবং প্রলোজন্তক িনশগলোষ্ীর সমস্লো 
সমলোধলোশন েলো আসশলই কেটুকু কলোযজেকর এসব গদখলোও সমলোিজবজ্লো-
নীশদর দলোজয়ত্ব। এজট গসই দলোজয়ত্ব যলো জবিজক্তকরণ প্রজরিয়লোর মলোধ্শম 
প্রলোজন্তক িনশগলোষ্ীর িন্ কলশঙ্কর হশব বশল ধলোরণলো করলো হয়। পজর-
গবেগে ন্লোয়জবচলোশরর চেমলো গচলোশখ জদশয় সমলোিজবজ্লোনীরলোই পলোশরন 
নীজেমলোললো ও স্বছে সলোমলোজিক ব্বস্লোর মশধ্ সুদ্ঢ় সম্কজে গশড় 
েুলশে। 

সরলোসজর গযলোগলোশযলোশগর িন্:
গসজরল জেললোজ্সং <teeluck@arts.ryerson.ca> 
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> সময়টলো এখন সমলোিজবজ্লোশনর

আমরলো িলোজন, অশনশকই ২০১৬ 
সলোলজটশক প্জেবীর সমলোজতি 
জহসলোশব জচজহ্নে কশরশছন। 
গরিজ্সট গিলোশটর পশষে িনস-

মেজেন এবং রিলোশম্র জনবজেলোচশন িয়ললোি, জে-
জলপলোইশন দুেলোশেজে জবশরলোধী আশ্লোলন 
অেবলো কে্জেত্ব পরলোয়ণ সরকলোর ও রলোিনন-
জেক েজক্তর পুনরুত্লোন উদলোরননজেকেলোবলো-
গদ জবশ্বলোসী গণেলোজন্ত্রক পুঁজিবলোদী সমলোশির 
িলোবমূজেজেশক গগলোড়লো গেশক ধলোক্লো জদশয়শছ। 
একই সলোশে সম্প্রজে রলোিননজেক পজরজস্জে 
জবশলেষণ করশল গদখশে পলোই গয, জবশ্বিুশড় 
"জমশে্ সংবলোশদর" প্রলোধলোন্ গবজে এবং রলো-
িননজেক সে্েলোর উপশর মলোনুশষর আস্লো 
কশম গগশছ। সমগ্র জবশ্বব্লোপী একটলো "সে্- 
পরবেজেী" অবস্লো জবরলোি করশছ।
 
   অবস্লোদ্শষ্ট মশন হশছে, ইদলোনীংকলোশল 
সে্ েেটলো গুরুত্ব বহন কশর নলো, যেটলো 
গুরুত্ব আশবগ ও অজিমে বহন কশর। 
"অন্শদর" িন্ সমশবদনলোর অনুিূজে সব-
সময় জনম্নস্ এবং আমরলো একই িুল পুনরলো-

ব্জত্ করলোর েুঁজক গনই সবসময়। গযমন মলো-
নবশকজন্দক িয়লোবহ জকছু ন্েংসেলোর 
পুনরলোব্জত্ বেজেমলোন জবশ্ব প্রে্ষে কশরশছ। 
সমলোিলোজবজ্লোন বেজেমলোন রলোিননজেক পজরজস্-
জেশে উপহলোশসর জবষয়বস্তু হশয় দলোঁজড়শয়শছ। 
জকন্তু আমরলো যজদ সলোমলোজিক জচন্তলো েজক্তশক 
কলোশি ললোগলোই েশব গদখব গয সমলোশি 
এখনও জকছু গগলোপনীয় েলোঁকশেলোকর আশছ 
যলো আমলোশদর মশন আেলো িলোগলোয়, সলোমশনর 
জদশন নেুন জকছু করলোর অনুশপ্ররণলো গদয়।

     ইজেহলোশসর মশধ্ িগিুরেলো খুঁশি পলোওয়লো 
যশেষ্ট সহি। জকন্তু ধলোরলোবলোজহকেলো লষে্ 
করলো গবে দুষ্র। সমলোিজবজ্লোন এবং এর 
সশহলোদর জবজ্লোশনর অন্লোন্ েলোখলো, কলোশির 
সমলোজতি, ইজেহলোশসর সমলোজতি, এমনজক সমলো-
িজবজ্লোশনর জনশির সমলোজতি সূচনলোর অশনক 
আশগই িলোগিশনর ধ্জনর গেষ পজরণজের 
অেবলো নেুশনর আগমশনর গঘলোষণলো জদশয়শছ। 
পুনঃেদন্ত অেবলো কলোশলর পজররিমলোয় এই 
অজিশযলোগগুশললো নেুন কশর উত্তি হশব। প্র-
গে্ক িলোগিশনর সুশরর সলোশে িীবশনর 

২০০৭ সলোশলর গেব্রুয়লোজরশে কলোনলোডলোর গনলোিলো কেজটয়লোর 
হলোজলে্লোশ্সর একজট বলোজড় জচজহ্নে করলো হয়। জচরে গ্রহশণ 
ক্লোশরন েস্লোর। 

>>

ক্লোশরন েস্লোর, ডলোলশহৌজস জবশ্বজবদ্লোলয়, কলোনলোডলো 

গযমনটলো আশগ (কখশনলো আশসজন)

ধ্জনও গিশস আশস। েলোই েুশকলোর কেলোটলো 
আিও সে্ গয, "এই গয সময়, এই 
সমশয়র মে আশরকজট সময় কখনও 
আসশব নলো।"

   সমলোিজবজ্লোনী জহশসশব আমলোশদর, জবশেষ 
কশর ঐজেহলোজসক সমলোিজবজ্লোনীশদর 
দলোজয়ত্ব হল, গসই সূরেগুশললো খুঁশি গবর করলো 
যলো অেীশের ঘটনলোর সলোশে সংযুক্ত, এবং 
সম্ভবে গসগুশললোই বেজেমলোন পজরজস্জেশক 
ব্লোখ্লো করশে পলোরশব। েশল আমরলো গকলোন 
গুতি কলোরণশক িুলবেে এজড়শয় যলোব নলো 
জকংবলো গকলোন মধ্স্েলোকলোরী চলকশক 
অকলোরশণ জচজহ্নে কশর দলোয়ী করব নলো।  
আমরলো গণেলোজন্ত্রক উদলোরেলোবলোশদর কেলো 
জচন্তলো কশর হয়ে আশষেপ করশে পলোজর, জকন্তু 
আমলোশদর বুেশে হশব গয এর ধ্ংশসর বীি 
এ জনশিই বহন কশর জনশয় এশসজছল। েশল 
এই সমলোিব্বস্লোশক পুনঃস্লোপন করলো গকলোন 
সমলোধলোন হশে পলোশর নলো।
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কলোনলোডীয় সমলোিজবজ্লোন  

     এমনজক সমলোিজবজ্লোশনর সলোশে সমলোশির 
গয দ্শ্যে সম্কজে েলোশক অবশ্যই ঐজেহলো-
জসক ও সূক্ষ্ম দ্জষ্টশকলোণ গেশক জবচলোর করশে 
হশব। রলো্রেীয় প্রজেষ্লোন, সলোমজিক সংস্লো 
জকংবলো জবশ্বজবদ্লোলশয়র মলোধ্শম এমনটলো 
হশে পলোশর।  আমলোশদর জেষেলোব্বস্লোর সলোশে 
িজড়েরলো এবং আমলোশদর ধ্লোনধলোরণলো ষেম-
েলোর সলোশে জবশেষিলোশব সম্্ক্ত অজিিলোে 
গশ্রজনর সলোশে এরলো পুশরলোপুজর "সংজলেষ্টও 
নয়", আবলোর েলোশদরশক "বলোদ জদশয়ও" 
চলশে পলোশর নলো।

     উদলোহরণস্বরূপ বললো যলোয়, জবিেীয় জবশ্ব-
যুদ্ পরবেজেী যুক্তরলোশ্রে সমলোিজবজ্লোনীরলো 
প্রেম সলোজরর বুজদ্িীবী জহসলোশব গণ্ হে। 
যুক্তরলোশ্রের সরকলোর েলোশদরশক যুদ্ পরবেজেী 
ইউশরলোশপর সীমলোনলো জনধজেলোরণ ও েলোর গযৌ-
জক্তকেলো ইে্লোজদ ব্লোখ্লো করলোর িন্ 
েলোশদরশক জনযুক্ত কশরজছশলন।  জকন্তু এর 
মশধ্ গকউ গকউ, জবশেষ কশর জেকলোশগলো 
জবশ্বজবদ্লোলশয়র ডজব্উ,আই, েমলোস েলোর 
পদমযজেলোদলো গেশক বজচিে ও িনসম্ুশখ 
ললোজছিে হশয়জছশলন। গকননলো েলোশদর 
মেবলোদ জছল আন্তিজেলোজেকেলোবলোদ, িলোেীয় 
পজরচশয়র পশষে যলো জমরেপশষের আন্তিজেলোজে-
কেলোবলোদ সম্জকে দ্জষ্টিজগির সলোশে সলোংঘ-
জষজেক জছল।

     এটলো উশলেখ করলো খুব গুরুত্বপূণজে গয 
েমলোস ও েলোর অনুসলোরী সমলোিজবজ্লোনীরলো 
সরকলোশরর সুজবধলোপুষ্ট যুদ্-পরবেজেী নীজেমলো-
ললোশক বলোজেল কশর জদশয়জছশলন। েলোরলো সর-
কলোশরর এশি্ডলো বলোস্বলোয়শনর িন্ সমলোি-
জবজ্লোনশক ব্বহলোর করশে গমলোশটও আগ্রহী 
জছশলন নলো। েলোরলো েলোশদর গশবষণলোর সলোশে 
গকলোন আশপলোষ কশরন জন এবং েলোশদর গশব-
ষণলোর েললোেল গকলোনিলোশবই সরকলোশরর 
েুজষ্ট ললোি করশে পলোশর জন। গকননলো েলোশদর 
গশবষণলোয় সমলোশির আসল জচরেটলো উশি 
এশসজছল। গযখলোশন দজররি িনশগলোষ্ী, 
অজিবলোসী ও প্রলোজন্তক মলোনুশষর জনরলোপত্লো ও 
অজধকলোর আদলোশয়র উপশরই েলোরলো অজধক 
গুরুত্ব জদশয়জছশলন।

    সরকলোর ও সলোমলোজিক আশ্লোলশনর 
সলোশে সমলোিজবজ্লোশনর িজড়শয় পড়লোটলো জকছু 
জকছু গষেশরে িয়ংকর। গযমন সুপ্রিনন সং-
রিলোন্ত আশ্লোলনজট জনঃসশ্শহ যশেষ্ট অন-
মনীয় ও মমজেলোজন্তক জছল। এমনজক, সম্প্রজে 
গযসব িজটল অবস্লোর িন্ম হশয়শছ েলো  
মলোনুশষর দুদজেেলোর সলোশে সমলোিজবজ্লোশনর 
সংজলেষ্টেলোর কেলো বশল। গযমন আমলোশদর 
গমৌজলক জেষেলোর গকন্দজবন্দুশে এখনও 

জবংে েেলোব্ীর মধ্বেজেী মলোনব সম্জকজেে 
দশলর অবস্লোন। গসশষেশরে জেল্প 
প্রজেষ্লোনগুশললোর উজচে মলোনুষ ও সমলোিব্-
বস্লোশক শুল্ক প্রদলোন করলো। 

    যজদ কখনও সম্প্রজে কে্জেত্ববলোদ এবং 
ে্লোজসিম সম্জকজেে আমলোশদর িয়লোবহ 
অনুমলোনগুশললো সজে্ হশয় যলোয় েশব, এগুশললো 
গসই ধরশনর ঐজেহলোজসক উদলোহরণ যলো 
গশবষণলোর প্রশয়লোিন আশছ। আমরলো 
আপলোেে সমলোিজবজ্লোনশক বলোস্জবক িীবশন 
প্রশয়লোগ কশর ইেস্ে গবলোধ কজর। যজদ 
কখনও খুব খলোরলোপ জকছু ঘশট েশব গপেলো-
দলোজরশত্বর দ্জষ্টশকলোণ গেশক আমলোশদরশক 
নীজেমলোললোর জনয়মগুশললোশক পুনঃমূল্লোয়ন, 
পজরশুজদ্করণ ও েজক্তেলোলী করশে হশব। 
েলোরপরও আমরলো এই জবচলোরহীনেলোর জবরু-
দ্চলোরণ কশর আমলোশদর জ্লোন ও দষেেলোশক 
কলোশি ললোগলোশে পলোরব নলো। সমলোিজবজ্লোনী-
গদরশক কে্জেত্ববলোদ সম্শকজে জবশেষজ্ হশে 
হয় জিকই েশব েলোশদর এশক প্রজেহে করলো 
ছলোড়লো গকলোন উপলোয় েলোশক নলো।
 
   সমলোিজবজ্লোনীশদরশক একেলো স্বীকলোর 
করশেই হশব গয, সমলোিজবজ্লোন কখনই 
সমশশ্রজনিুক্ত একক গকলোন জ্লোশনর েলোখলো 
জছল নলো, যলো সলোমলোজিক িীবশনর সলোশে সম্্-
ক্ত জবজিন্ন প্রজেষ্লোন ও েজক্তর সলোশে একক 
গকলোন সম্কজে বিলোয় রলোখশব। বরং সমলোি-
জবজ্লোন হল জ্লোশনর গসই েলোখলো যলোর েলোজ্বেক 
ও গকৌেলগে  অশনকগুশললো জদক আশছ 
এবং এজট কখনই গকলোন একক সলোমলোজিক 
জনয়শমর প্রজে আনুগে্ প্রকলোে কশর নলো।

   এশষেশরে বরং আশমজরকলোন রলো্রেপজে জন-
বজেলোচশনর কেলো আশললোচনলো করলো যলোক। জিক 
যখন আমরলো আজবষ্লোর করললোম গয, সমলো-
িনবজ্লোজনক ব্লোখ্লো গেলোনলোর তধযজে্ কলোরও 
গনই, েখন সমলোিজবজ্লোনী আজলজে রলোশসল 
গহলোসচলোইডে গ্রেঞ্জলোর ইন গদয়লোর ওন ল্লো্ড 
নলোমক বইজটশে রিলোশম্র সমেজেকশদর দ্জষ্ট-
গকলোণ গেশক জনবজেলোচনটলোশক জবচলোর করশলন। 
পরবেজেীশে জনউ ইয়কজে টলোইমস-এই বইজট 
আশমজরকলোর সবজেলোজধক িনজপ্রয় বইশয়র 
েলোজলকলোয় অন্তিুজেক্ত হশয়শছ।

   হসচলোইশডের সলোম্প্রজেক কলোিজট গ্রলোম্ 
সমলোিজবজ্লোনজিজত্ক, গযখলোশন িন নীজে-
মলোললোশক প্রিলোবলোজবিে করশে পলোশর এমন 
প্রচুর সুশযলোগ সুজবধলোর কেলো বললো হশয়শছ। 
নীজেজনধজেলোরকরলো প্রলোজন্তক এললোকলোয় বসবলোস-
কলোরীশদর সলোশে কলোি কশর গযসব এললোকলোয় 
জবশ্বলোয়শনর প্রিলোব ও গুরুত্ব েুলনলোমূলকিলো-

গব গবজে। েলোরলোই স্বীকলোর কশরন এসব 
এললোকলোয় জবশ্বলোয়শনর গবেজকছু গমৌজলক 
ধলোরণলোর আর চলোজহদলো গনই ও গকলোন রকম-
িলোশব এখলোনকলোর িীবনধলোরলোর সলোশে মলোনলো-
নসই নয়; গযমন গযশকলোন মুশল্ অেজেননজেক 
চলোজহদলো ব্জদ্ পলোওয়লো, রতিলোজন-জনিজের অেজেনী-
জে, এবং অে্লোন্ত প্রচজলে জবশ্বলোস গয, উন্নে 
হশে হশল েলো ব্হৎ হশে হশব। এই যুজক্তগু-
গললো এখন আর চশল নলো।  েলোরলো এটলোও লষে্ 
কশরশছ, যখন সমজষ্টগে ব্বহলোর, আদেজে, 
জবশ্বলোস ও ঐজেহ্য; যখন প্রেলোসজনক অেবলো 
প্রলোজেষ্লোজনক গুরুত্ব পলোয় নলো, েখন জক ঘশট।

    িনগশণর, জেষেলোজবদ, নীজেজনধজেলোরকশদর 
সমলোশবে জবশ্বব্লোপী জনে্নেুন ব্জেরিমধ-
মজেী অেজেননজেক জচন্তলোিলোবনলোর িন্ম গদয় এবং 
এই সদ্িন্ম গনয়লো সজরিয়েলোবলোদ বরলোবরই  
গিৌশগলোজলক অেবলো জনরবজছেন্ন অেজেননজেক 
উন্নয়শনর স্বলোশেজে প্রশনের সম্ুখীন হয়।  আন্ত-
িজেলোজেকিলোশব একটলো পুঁজিবলোদী সমলোি সব-
সময় অেজেননজেক উন্নয়শনর পশে গযশকলোন 
অজস্জেেীলেলো দূর করলোর লশষে্ বদ্ 
পজরকর েলোশক। গযমন জিজডজপ জনয়ন্ত্রশণ 
রলোখলোর িন্ েলোরলো গদেি ও আন্তিজেলোজেক 
নীজেশে যশেষ্ট রদবদল কশর।  এই ধরশনর 
অেজেননজেক অজস্রেলো গেশক "অন্ িগৎ"-
এর দুয়লোর খুঁশল যলোবলোর সম্ভলোবনলো েলোকশলও 
এই নেুন সম্ভলোবনলোরও একই রকম সমলোজতি 
ঘটশে পলোশর গসটলোও উজড়শয় গদয়লো যলোয় নলো।

     এ িন্ই সমলোিজবজ্লোনীশদর সমলোশির 
প্রজে  দলোয়বদ্েলো কখনও েুরলোয় নলো। সবস-
ময় সলোমলোজিক জ্লোন অশবিষশণর একটলো 
স্্হলো কলোি কশর। আমরলো যজদ অনুিব 
করশে পলোজর গয আমলোশদর জচন্তলোিলোবনলো 
জনিস্ব লষে্চু্ে হশছে অেবলো আমরলো জদক-
ভ্রষ্ট হজছে। েশব আমলোশদর সশচেন হশয় 
গখলোঁিলো প্রশয়লোিন গয মূলে কী বদশল গগশছ, 
যলো আমলোশদরশক বদশল জদশছে। এই স্ষ্টেলো 
আসশব েখনই যখন আমলোশদর জচন্তলোেজক্ত 
উন্নেের হশব আর েলো সম্ভব শুধুমলোরে সমলো-
িজবজ্লোন যখন এর তবজচরে্ েলোকলো সশ্বেও 
জবষয়গুশললোর মশধ্ সলোমঞ্জস্ তেজর করশব; 
আর গসষেশরে একমলোরে সমলোিজবজ্লোন 
জিজত্ক জচন্তলো েজক্তই আমলোশদর পে গদখলোশে 
পলোশর। 

সরলোসজর গযলোগলোশযলোশগর িন্:
ক্লোশরন েস্লোর <Karen.Foster@Dal.Ca> 
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কলোনলোডীয় সমলোিজবজ্লোন 

> দুঃসমশয় গণমলোধ্শমর

বেজেমলোন গপ্রষেলোপশট গণমলোধ্শমর 
সলোশে সমলোিজবজ্লোনীশদর সম্্ক্ত-
েলো কদলোজচৎ শুি বশল জবশবজচে 
হয়। অজে উৎপলোদনেীল িনজপ্রয় 

িলোেীয়েলোবলোদ এবং ধমজেীয় গমৌজলকেলোবলোদ 
উিয়ই রলোিনীজেজবদ ও প্রজসদ্ ব্জক্তশদর-
গক গকলোন অজ্েলো অেবলো গকলোন দষেেলোর 
উপশর েলোশদর সমলোশললোচনলোশক গখলোললোখুজল-
িলোশব প্রকলোে করলোর িন্ চলোপ গদয়। েলোই 
গকলোন জবশেষ গষেশরে জবশেষশজ্র গুরুত্ব এই 
েে্প্রযুজক্ত ও জবশনলোদশনর যুশগ অশনকটলোই 
ম্লোন হশয় এশসশছ। সমলোিজবজ্লোনীরলো ইশছে 
করশল রলোিননজেক জবশবিষ অেবলো িনজপ্রয় 
ঔদলোসীশন্র জবপরীশে দলোঁড়লোশে পলোশর। এর 
েশল আমরলো সমলোশির অজপ্রয় সে্ প্রকলোে 
করশে পলোরব। যলো হয়ে বহুকলোল ধশর 
সযশত্ন ললোজলে গগলোঁড়লোজম, প্রলোক্জেক 
(গলৌজকক অেবলো পলোরশলৌজককিলোশব) পজবরে,  
এবং সমলোি সম্শকজে আমলোশদর আত্মজবশ্বলো-
গসর জিজত্ দুবজেল কশর সুষমিলোশব সমলোশির 
গবজে খবজে করশে পলোরব। 

   গণমলোধ্শমর সংজলেষ্টেলোর আহবলোন সমলো-
িজবজ্লোনী সম্প্রদলোশয়র দীঘজেশময়লোদী জবশ্বলো-
গসর জবপরীে গ্লোশে বইশব। গকননলো েলোরলো 
মশন কশর গণমলোধ্ম কশপজেলোশরট সমলোি 
জকংবলো রলো্রে ষেমেলোর হলোজেয়লোর জহশসশব 
জবশবজচে হয়। েলোরলো আরও জবশ্বলোস কশর গয 
সমস্ সমলোিজবজ্লোনী গণমলোধ্শমর হশয় 

কলোি কশর েলোরলো অজধকলোংে গষেশরে সজে্-
কলোশরর গশবষণলোধমজেী কলোি গেশক সশর জগশয় 
গনমলোধ্শমর প্রজেজনজধ হশয় একটলো িলোসলো 
িলোসলো, কুয়লোেলোছেন্ন প্রচলোরণলোশকজন্দক গশবষ-
ণলোয় জলতি হয়। গে কশয়ক বছর ধশর গক-
েলোজবজবদ্লোর মূল গকন্দজবন্দু সলোমলোজিক গযলো-
গলোশযলোশগর হলোে ধশর িনসম্প্রচলোরণলোর 
জবষশয় আগ্রহী "জকিলোশব হশে পলোশর" সম্-
জকজেে কশয়কগুণ জনয়মজবজধ প্রকলোে কশর। 
এরলো প্রকলোে কশর গয অে্ন্ত অসেকজেিলোশবই 
একটলো ধলোরণলো ললোজলে হশয়শছ, গয প্রচজলে 
গণমলোধ্ম আমলোশদরশক ধীশর ধীশর সলোংকে্-
জেক ও েে্প্রযুজক্তর অসলোরেলোর জদশক 
গটশন জনশয় যলোশছে। 

     যলোইশহলোক, এইসমস্ জবেকজে, অসংজলেষ্ট-
েলোর মশধ্ গয সে্ লুজকশয় আশছ েলো হল, 
গণমলোধ্ম সমলোিজবজ্লোনীশদরশক সজে্কলো-
গরর গণমলোনুষশদর কলোশছ গেশক আললোদলো 
কশর গেশলশছ। গণমলোধ্শমর সীমলো প্রলোয় 
অপ্রজেবিন্ধী- গসখলোশন সমলোিজবজ্লোনীশদর 
সলোমলোজিক, রলোিননজেক, সলোংকে্জেক জকংবলো 
অেজেননজেক দ্জষ্টশকলোণ গেশক গকলোন জবেশকজে 
গপৌঁছলোশে গগশল েলোশদরশক আরও গিীর ও 
জবস্্ে গষেশরে প্রশবে করশে হয়। েলোরপরও 
বলশে হয় গয, গণমলোধ্শমর সংজলেষ্টেলো 
পলোবজলক ও গপেলোদলোজর সমলোিজবজ্লোনী 
তেজরশে গুরুত্বপূণজে িূজমকলো পলোলন করশছ। 
একইসলোশে, এজট আমলোশদরশক প্রেলোগে  

সম্্ক্তেলো
েুইয়লোজক কুরলোসলোওয়লো, ইয়কজে জবশ্বজবদ্লোলয়,কলোনলোডলো এবং আইএসএ-এর সমলোিেলোজ্বেক ে্বে (আরজস ১৬) জবষয়ক 
গশবষণলো কজমজটর সদস্

>>

জচন্তলো-িলোবনলো ছলোড়লোও জবস্্ে পযজেলোশয়র জচন্তলো 
িলোবনলো, মেলোমে, ও অজিজ্েলোর মুশখলোমুজখ 
কশর। অন্েলোয় আমলোশদর কলোযজেরিশমর প্র-
জেছেজব, কলোিলোশমলো ও গিন দেজেকশদর কলোশছ 
গকেলোজব আকলোশর প্রকলোে করশে বলোধ্ হশে 
হে, যলোর সলোশে েলোরলো পুশরলোদস্তুর অপজর-
জচে।

    তবজশ্বক দ্জষ্টশকলোশণর জবচলোশর, কলোনলোডী-
য়লোন অজিজ্েলো একটলো গুরুত্বপূণজে জেষেলো 
গদয়। এর দুইজট প্রধলোন, িলোষলোজিজত্ক িন-
গগলোষ্ী দুজট প্রধলোন মলোধ্মশক ব্বহলোর কশর 
যলোর মলোধ্শম গণমলোধ্ম প্জেবীব্লোপী সমলো-
িজবজ্লোনীশদরশক মূল্লোয়ন কশর। অন্িলো-
গব বললো যলোয় গয, এটলো উপস্লোপন কশর এমন 
এক কমজেপথিলো যলোর মলোধ্শম েলোরলো জবজিন্ন 
ইসু্শে গণমলোধ্শম অংেগ্রহন কশর- 
কখনও গপেলোদলোরী জবশেষজ্ জহসলোশব 
কখনও বুজদ্িীবী জহশসশব। 

      অন্লোন্ অ্লোংশললো-আশমজরকলোন গদেগু-
গললোর মেই ইংশরজি-িলোষী কলোনলোডলোয় 
গপেলোগে সমলোিজবজ্লোন ব্বহলোজরক গষেশরে 
প্রিলোবেলোলী স্লোন দখল কশর গরশখশছ। 
এখলোশন, সংবলোদ প্রচলোরণলোগুশললো সমলোিজব-
জ্লোনীশদরশক গকলোন জবষয়জিজত্ক জবশেষজ্ 
মেলোমে গদবলোর িন্  আমন্ত্রণ কশর, েশব 
এশষেশরে গসইসব জবষয়গুশললোই প্রলোধলোন্ 
পলোয় গযগুশললো প্রচলোর করশল যশেষ্ট িনসম-
েজেন পলোশব; (গযমন, জসজরয় উবিলোস্তুশদর পূন-
বজেলোসন জকংবলো মলোধ্জমক জবদ্লোলশয় সলোমলো-
জিক-মলোধ্শমর বিলোরলো অনুপ্রলোজণে দলোদলোজগজর  
সংকে্জে। একই সলোশে আশমজরকলোন ও 
জরিজটে সংকে্জের সলোশে েলোল জমজলশয় অ্লোং-
গললো-কলোনলোডীয়লোন সমলোিজবজ্লোনও অেজেনীজে, 
রলো্রেজবজ্লোন অেবলো মশনলোজবজ্লোশনর েুললোনলোয় 
িনপ্রজেজনজধত্বকলোরী জবষয়গুশললো জনশয় 
আশললোচনলোয় অজধক আগ্রহী েলোশক। গকননলো 
গপেলোিীবীরলো িলোেীয় গটজলজিেশন, গরজডও 
জকংবলো সংবলোদপশরের জবশেষ কললোশম 
জনশিশদর উপজস্জে যশেষ্ট উপশিলোগ কশর।

     অন্জদশক েরলোসী-িলোষী কুইশবশক সমলো-
িজবজ্লোন এমন একটলো িনপ্রজেজনজধত্বকলোরী 
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কলোনলোডীয় সমলোিজবজ্লোন 

িূজমকলো পলোলন কশর যলো অশনক গষেশরেই  
গপেলোদলোরীশদর প্রজেবিজ্বিেলো কশর অেবলো 
এশক ছলোজড়শয় ব্লোপক পজরসশর কলোি কশর- 
ল্লোজটন আশমজরকলো ও ইউশরলোপ মহলোশদশে 
এমনটলো গদখলো যলোয়। গযখলোশন একজট জ্লোন 
েলোখলোর িন্ম হয় সলোমলোজিক-সলোংকে্জেক শ্র-
দ্লোশবলোধ ও বুজদ্ব্জত্ক প্রজ্লো গেশক।  ১৯৬০ 
এর দেশক যখন "তবপ্লজবক প্রেলোজন্তর" ধলো-
রলোবলোজহকেলোয় যলোিক সম্প্রদলোয় জবশরলোজধেলো 
এবং আধুজনকেলোবলোশদর সূচনলো হশয়শছ 
েখন গেশকই সমলোিজবজ্লোনীরলো কুইশবকী 
েরলোজস িলোষীশদর সলোমলোজিক ও সলোংকে্জেক 
বুজনয়লোদ জনজশ্চেকরশণ েলোৎপযজেপূণজে িূজমকলো 
রলোশখ, েলোশদর সমজষ্টগে পজরজচজে ও িলো-
েীয়েলোবলোদ স্ষ্টকরশণ এই িূজমকলো অনস্বী-
কলোযজে। েললোেলস্বরূপ কুইশবকবলোসী সমলোি-
জবজ্লোনীশদরশক িনগশণর বুজদ্িীবী এবং 
সলোধলোরণ মলোনুশষর কলোেলোশর জবশবচনলো কশর।  
সলোধলোরণে, সলোংবলোজদক অেবলো গকলোন অনুষ্লো-
গনর উপস্লোপক সলোমলোজিক অেবলো রলোিনন-
জেক  গুরুত্বপুণজে জবষশয় সমলোিজবজ্লোনীশদর 
মেলোমে িলোনশে চলোইশল প্রনে কশর এিলোশব 
গয, "এ জবষশয় একিন সমলোিজবজ্লোনী 
জহসলোশব আপনলোর জক মেলোমে?"

   যজদও উপযুজেক্ত সমস্ পযজেলোশললোচনলো কলোনলো-
ডীয়লোন গপ্রষেলোপটশক সলোমশন গরশখ টলোনলো 
হশয়শছ, সমলোিজবজ্লোশনর তবিে িূজমকলো- 
একজট জবশেষজ্ গপেলো জহসলোশব নলোজক িন-
প্রজেজনজধ জহসলোশব- আরও অশনকগুশললো 
জবষশয়র উপশরও আশললোকপলোে কশরশছ।  
উপরন্তু, গযশহেু েলোশদর েুঁজক ও প্রলোজতির 
মশধ্ পলোেজেক্ রশয়শছ, প্রশে্কজট অনুেীলন 
গণমলোধ্শমর সংজলেষ্টেলোর জনজদজেষ্ট গকৌেল 
জনধজেলোরণ কশর- এবং প্রশে্কজটই অনুেীল-
নকলোরীশদর গুরুত্বপুণজে জেষেলো গদয়। 

   অ্লোংশললো- আশমজরকলোন সমলোশি গযখলোশন 
সমলোিজবজ্লোশনর গ্রহণশযলোগ্েলো খুব গবজে 
প্রজেজষ্ে নয় বরং সমলোিজবজ্লোনীশদরশক 
গপেলোদলোরী জবশেষশজ্র গচলোশখ গদখলো হয়, 
গসখলোশন জেনজট জবষয় এই জ্লোনেলোখলোশক 
িনমুখী করলোর গষেশরে িূজমকলো রলোখশে 
পলোশর:

•  জনশির অবস্লোন গবলোেলো।  িলোেীয় গণমলো-
ধ্শমর আদজেজেক ও গপেলোদলোরী মশনলোিলোব 
গেলোমলোর সমলোশি েুজম জক িূজমকলো পলোলন 
করশব েলো জনধজেলোরণ কশর গদয়। গকন প্রশযলো-
িক অেবলো সলোংবলোজদকেলো গেলোমলোশক জনমন্ত্রণ 
করশব; গেলোমলোর দষেেলো কেখলোজন েলো  
জনরুজপে হশব; এবং গকলোন একজট প্রবশন্ধ 
অেবলো জবশেষ িূজমকলোয় গেলোমলোর বক্তব্ 
জকিলোশব উত্লোজপে হশব?

•    একজট যুজক্তপূণজে িলোরসলোম্ যলো গণমলোধ্ম-
গক সমলোিজবজ্লোশনর জবশলেষণধমজেী প্রজেজন-
জধত্বকলোরী নমুনলো সলোষেলোৎকলোশরর গষেশরে ব্ব-
হলোর করলো হয়; যলো ইজেমশধ্ জবজিন্ন সংবলোদ 
মলোধ্শমর বিলোরলো প্রচলোজরে। গযমন কজমউজনজট 
গরজডও জকংবলো স্লোনীয় সংবলোদপশরের মলোধ্শম 
স্বীক্জে গপশয় গগশছ এবং েুজম যলোশক পজর-
পূণজে মযজেলোদলো জদশে চলোওনলো। এর মলোধ্শম েুজম 
এমন একজট দেজেকশশ্রণীর কলোশছ গপৌঁছলোশব 
যলোশদর সলোশে হয়ে েুজম খুব পজরজচে নও 
জকংবলো গকলোন একজট  জবশেষ জবষশয় সমলোি-
জবজ্লোশনর সুজবধলোশেজে গকৌেলগেিলোশব 
গেলোমলোশদর গদখলো হশয়জছল।

•  মেলোমে সহিলি্ হশে পলোশর, জকন্তু 
সমলোিনবজ্লোজনক সে্েলো কষ্টলধি। 
সলোমলোজিক গযলোগলোশযলোশগর এই যুশগ প্রশে্-
গকরই একটলো মেলোমে রশয়শছ এবং সবলোই 
েলোর িলোয়গলো েলো প্রচলোর করশে চলোয়। একিন 
গপেলোদলোরী জবশেষজ্ জহশসশব গেলোমলোর জিন্ন 
আজগিশকর জচন্তলো িলোবনলো, গকলোন গশবষণলোলধি 
েললোেল গেশক েুজম জকিলোশব সমলোজতি টলোনছ 
েলোর উপর জনিজের কশর। এশষেশরে েুজম িন-
জপ্রয় ভ্রলোজন্তগুশললোশক এজড়শয় গযশে পলোর এবং 
গকলোন একটলো জবশেষ ঘটনলোশক সলোমলোজিক-
ঐজেহলোজসক গপ্রষেলোপশটর জবস্্ে আজগিশক 
উপস্লোপন করশে পলোর।

     ল্লোজটন আশমজরকলো, ইউশরলোপ মহলোশদে  
এবং  েরলোসীিলোষী কুইশবক অচিশলর মে 
িলোয়গলোয় সমলোিজবজ্লোনীরলো পলোবজলক বুজদ্-
িীবী জহশসশব জনয়জমে িূজমকলো পলোলন কশর 
যলোয় এবং গণমলোধ্শমর সংজলেষ্টেলো গসখলোশন 
গপেলোদলোরী জবশেষশজ্র প্রজে অজধক গুরুত্ব 
গদয়। আজম এখলোশন দুজট প্রস্লোব গপে করজছ:

•  সম্ুখযুশদ্র নকেলো পজরবেজেন। যখন 
গকলোন সলোংবলোজদক অেবলো প্রশযলোিক গেলোমলোর 
সলোষেলোৎকলোর  গনয়লোর পূশবজে আশললোচনলো করশে 
আসশব এবং গেলোমলোর মেলোমেশক যশেষ্ট 
গুরুত্ব গদশব েুজম গচষ্টলো করশব ঘটনলোর 
গমলোড়শক জিন্ন আজগিশক ব্লোখ্লো করলোর গচষ্টলো 
করশব। েদশন্তর জবকল্প পথিলো অনুসরশণর 
উপশদে গদশব, অন্ কলোরও সলোষেলোৎকলোর 
গনয়লোর পরলোমেজে গদশব অেবলো উক্ত জবষশয়র 
উপশর আশগই উপস্লোজপে গকলোন প্রজেশব-
দন, েে্-উপলোত্ এমনজক প্রলোসজগিক গকলোন 
িলোনজেলোল আজটজেশকল অেবলো বইশয়র েরণলোপন্ন 
হওয়লোর উপশদেও জদশে পলোর।

•  েললোেশলর উপর গেলোমলোর দ্জষ্টজ্লোপন। 
ধরলো যলোক েুজম একিন সলোধলোরণ বুজদ্িীবী 
জহশসশব জবশবজচে হছে, এটলো খুবই প্রলুধি-
কর গয রলো্রে জকংবলো জবশ্ব জনশয় গকলোন একটলো 

সুদুরপ্রসলোরী বক্তব্ রলোখলো অেবলো তনজমজত্ক 
সম্কজেগুশললোশক গশবষণলো করলো। উপরন্তু সলো-
ষেলোৎকলোরটলোশক এমনিলোশব পজরচলোলনলো করলো 
গযন গেলোমলোর গয জবষশয় দষেেলো গসই 
জবষশয়র উপশর কেলো বলশে বলোধ্ হয়। 
এমনটলো হশে পলোশর গয গেলোমলোর জ্লোনলধি 
জবষয়গুশললোর মূলকেলোয় আশললোকপলোে কশর 
অপ্রলোসজগিক গকলোন আশললোচনলো ছলোড়লোই       
সংজষেতি ধলোঁশচ পুশরলো ঘটনলোটলো ব্লোখ্লো করশে 
পলোর।

    সবজেশেষ প্রস্লোবনলোজট সমগ্র আশললোচনলোর 
প্রজেেলন ঘটলোশব; সময়ই সবজকছু। অজে 
অল্প সময়সীমলো এবং সংবলোদ প্রলোজতির 
গযলোগ্েলো গণমলোধ্শমর িন্ অলঙ্ঘনীয়। 
গেলোমলোশক েলোশদর গেষ মূহূশেজের অনুশরলোধ 
এবং গেলোমলোর সময়সীমলোর সলোশে সলোমঞ্জস্ 
রষেলো করশে হশব।  একবলোর প্রজেশবদন 
তেরী হশয় গগশল সলোংবলোজদক, প্রশযলোিক 
এবং সম্লোদকম্ডলী গেলোমলোর একলোন্ত 
মেলোমে গেলোনলোর িন্ অশপষেলো কশর েলোকশব 
নলো। েলো গস যেই িনসশচেনেলো ব্জদ্র 
িন্ সহলোয়ক গহলোক নলো গকন। 

  সমলোিজবজ্লোনীশদর একসশগি েুসেুস 
রষেলোকলোরী বলোেলোশসর ব্লোগ অেবলো জবরজক্ত-
কর পজডেে হশে বলজছনলো, বরং আজম গন-
মলোধ্শমর সলোশে সমলোিজবজ্লোনীশদর নেুন 
সহশযলোজগেলোপূণজে সম্শকজের কেলো বলজছ। 
এটলো আমলোশদর উপকলোশরই আসশব। যজদ 
আমরলো সমলোিজবজ্লোনীশদর তবিে সত্লোশকই 
গ্রহণ কশর গনই। অেজেলোৎ েলোরলো িনপ্রজেজনজধ 
জহসলোশবও িূজমকলো রলোখশব আবলোর গপেলোদলো-
রীশত্বর গষেশরেও সশচেন হশব। েলোহশলই 
িনসংশযলোগ জবভ্রলোজন্ত হশল, ব্বসলোজয়ক 
গশ্রজনর মলোমুজল মন্তব্ জকংবলো সুজবধলোবলোদীশদর  
প্রজেবিজ্বিেলো মুশখলোমুজখ হশল সমলোিজবজ্লোনী-
গদর প্রজ্লোশক কলোশি ললোজগশয় আমরলো দুঃস-
মশয়র গমলোকলোজবললো সহশিই করশে পলোরব। 

 

সরলোসজর গযলোগলোশযলোশগর িন্: 
েুইয়লোজক কুরলোসলোওয়লো <kurasawa@yorku.ca> 
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> যুক্তরলোশ্রের জবশ্বজবদ্লোলয়সমূহ 

২০১২ সলোশলর ১৫ই িুশন, ওবলোমলো 
প্রেলোসন তেেবকলোলীন আগমন 
গহেু জবলজম্বে গমলোকদেমলো সংরিলোন্ত 
কলোযজেরিম (ডলোকলো) প্রণয়শনর 

গঘলোষণলো  জদল। যলো মলোজকজেন যুক্তরলোশ্রের অজি-
বলোসন নীজের পজরবেজেন ঘজটশয় গস গদশে 
জেশু জহশসশব প্রশবেকলোরী প্রলোয় ১৭ লষে 
অনজেিুক্ত অজিবলোসীশক যুক্তরলো্রে গেশক জব-
েলোড়শনর হলোে গেশক প্রেলোসজনক ছলোড় 
ললোশির দুই বছর গময়লোদী নবলোয়নশযলোগ্ 
সুশযলোগ কশর জদশয়শছ। ডলোকলো এসব অনজে-
িুক্ত েরুণ অজিবলোসীর কলোশির অনুমজে 
পলোওয়লোর অজধকলোর েলোশদর আয়শত্বর মশধ্ 
জনশয় এশসশছ এবং উচ্চজেষেলোয় এশদর 

অজিবলোসীশদর জটশক েলোকলোর লড়লোইশয়র নেুন গষেরে

স্লো্ডলো গপলোশেজেলোকলোজরশরলো ও ফ্লোজসিসশকলো ললোরলো গলোজসজেয়লো, কললোজম্বয়লো জবশ্বজবদ্লোলয়, যুক্তরলো্রে

>>

অজধকের সুশযলোগ প্রদলোন কশরশছ। মলোজকজেন 
যুক্তরলোশ্রের অজধকলোংে নলোগজরক জবেলোড়শনর 
িয় ছলোড়লো হলোঁটলোর, চলোকজরশে আশবদন করলোর 
অেবলো জেষেলোললোশির সুজবধলোর মে স্বলোধীন-
েলোশক স্বলোিলোজবক জহশসশব ধশর জনশয়শছ। যু-
ক্তরলো্রেশক গযসব অনজেিুক্ত েরুণ েলোশদর 
স্বশদে জহশসশব মশন কশর েলোজন্তশে এসব 
সুজবধলোশিলোগ করশে চলোয়। অন্তে জবলজম্বে 
সময় পযজেন্ত েলোশদরশকও এসব স্বলোধীনেলো 
গিলোগ করলোর অজধকলোর জদশয়শছ ডলোকলো। 
গডলোনলোডে রিলোম্ যুক্তরলোশ্রের গপ্রজসশড্ট জনবজেলো-
জচে হবলোর পর গেশক গস গদশের মলোনুশষর 
মশনর েলোজন্ত উৎক্িলোয় রূপ জনশয়শছ।

যুক্তরলোশ্রের জবশ্বজবদ্লোলশয়র জেষেলোেজেীরলো বজহরলোগে জেষেলো-
েজেীশদর িন্ জনশিশদর ক্লোম্লোসশক  অিয়লোরণ্ বশল 
দলোজব িলোনলোশছে।      
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রিলোশম্র জনবজেলোচনী প্রচলোরণলোশক তবজেষ্ট্ম-
জ্ডে করলো অজিবলোসী জবশরলোধী বয়লোন গয 
িীজের সচিলোর কশরশছ গসটলো দলোবলোনশলর 
মশেলো ছজড়শয় পশড়শছ। সবশচশয় েলোৎষেজণ-
কিলোশব ডলোকলোর সুজবধলোশিলোগীরলো িয় গপশয়-
জছশলন গয, ওবলোমলো প্রেলোসন গয অজধকলোর 
েলোশদর জদশয়জছল গসগুশললো গবলোধ হয় বলোজেল 
করলো হশব। জকন্তু এই উশবিশগর অনুিূজে 
আরও সুদূশর প্রসলোজরে। সকল স্শরর অজি-
বলোসীরলো িশয় আশছ গয, হয়ে নেুন কশিলোর 
অজিবলোসন সংরিলোন্ত জবজধজনশষধ সবলোইশকই 
ষেজেগ্রস্ করশব।

     এই িয়গুশললো ২৭ িলোনুয়লোজর ২০১৭-গে 
স্লোয়ী রূপ জনল যখন রলো্রেপজে  সলোেজট 
মুসজলম সংখ্লোগজরষ্ গদশের নলোগজরকশদর 
যুক্তরলোশ্রে প্রশবশে জনজষদ্কলোরী এক জনবজেলোহী 
আশদশে স্বলোষের করশলন। আশদেজটর জব-
স্ীণজে িলোষলোগে ও জবষম বলোস্বলোয়শনর কলোরশণ 
অশনক আশমজরকলোন নলোগজরক ও উবিলোস্তুসহ 
সব আইজন মযজেলোদলো ও িলোজের গললোশকরলো জব-
ভ্রলোন্ত হশয়শছ। এর েশল সলোরলোশদশে প্রজেবলো-
গদর ্ুজলগি গদখলো জগশয়শছ। সকল 
অজিবলোসী, গহলোক েলোরলো উবিলোস্তু জকংবলো জেষেলো-
েজেী জিসলোধলোরী অেবলো স্লোয়ী বসবলোসকলোরী, 
এক নেুন যুক্তরলোশ্রে ঘুম গেশক উিল 
গযখলোশন েলোশদরশক প্রনে করলোর, েলোজস্ 
গদওয়লোর এবং এমনজক গদশে প্রশবে 
করশে নলো গদওয়লোর সম্ভলোবনলো অশনক গবশড় 
গগল। স্বরলো্রে দেেশরর জনশদজেেনলো এমনজক 
জনশষধলোজ্লোয় উজলেজখে গদেগুশললোর তবিে নলো-
গজরকত্ব ধলোরণকলোরী মলোজকজেন নলোগজরকশদরও 
যুক্তরলোশ্রে প্রশবশে সীমলোবদ্েলো আশরলোপ 
করল।

      রলোেলোরলোজে গকবল অনজেিুক্ত গললোশকরলোই 
নয় বরং অজিবলোসী েকমলোধলোরী সবলোইশক 
দুবজেলেলো গপশয় বসল। যজদও জসয়লোটশলর 
এক গেডলোশরল জডজ্রেক্ট গকলোটজে এই 
আশদেশক  আটশক জদশে দ্রুে পদশষেপ 
জনল। জকন্তু পুশরলো ঘটনলো সশঙ্কে গদয় রিলো-
গম্র গহলোয়লোইট হলোউশির অজিবলোসন নীজে 
এ ব্লোপলোশর সলোমলোন্ই মশনলোশযলোগ গদশব। 
এই দুজশ্চন্তলোই ২০১৭ সলোশলর ৬ই মলোশচজে 
গিশগজছল যখন গপ্রজসশডশ্টর নেুন জনবজেলোহী 
আশদে ছয়জট প্রধলোন মুসজলম গদশের নলোগ-
জরকশদর যুক্তরলোশ্রে প্রশবশে জনশষধলোজ্লো 
আশরলোপ করল। অজিবলোসন নীজেশে সম-
কলোশলর অন্েম কশিলোর হস্শষেপ এটলো।

      বস্তুে, মলোজকজেন যুক্তরলোশ্রের কশলি এবং 
জবশ্বজবদ্লোলয়গুশললোশে এই বি্গুশললো 
সবশচশয় গবজে মলোরেলোয় প্রেীয়মলোন হশয়শছ। 
আশমজরকলোর পলোবজলক ও প্রলোইশিট জবশ্বজব-
দ্লোলয়গুশললো প্রলোজেষ্লোজনকিলোশব রিমবধজেমলোন 
হলোশর নলোনলোধমজেী অজিবলোসী দলশক েলোশদর 
অনুষশদ, প্রেলোসজনক কমজেী জহশসশব ও ছলোরে 
পজরষদ গুশললোশে িশড়লো করশছ। ওবলোমলো প্র-
েলোসশনর ডলোকলো কমজেসূজচ এই তবজচরে্শক 
আরও বলোজড়শয় েুশলশছ। ডলোকলোর সুজবধলো-

গিলোগীরলো অবশেশষ কশলশি িজেজে হশে 
পলোরশছ ও জবশ্বজবদ্লোলয়গুশললোশে গযলোগদলোন 
করশে পলোরশছ। যলোর হলগুশললো আন্তিজেলোজেক 
জেষেলোেজেী জদশয় পজরপূণজে এবং যলোর গশ্রজনকষে-
গুশললো সবশচশয় জেজষেে অজিবলোসী অধ্লো-
পক বিলোরলো পজরচলোজলে। সমসলোমজয়ক অন্ 
গকলোন প্রজেষ্লোন এে জবজচরে গশ্রজনর, বশণজের 
এবং িলোজের অেবলো এে তবজচরে্মজডেে 
অজিবলোসী মযজেলোদলো সম্ন্ন গললোশকশদর িশড়লো 
করশে পলোশর নলোই।

      েলোই, ভ্রমণ জনশষধলোজ্লোশক প্রজেবলোদকলো-
রী জবপুল ক্িস্বশরর একটলো বড় অংে গদে 
িুশড় অবজস্ে এসব জবশ্বজবদ্লোলয় গেশক 
আসশে গদখলোটলো আশ্চশযজের জকছু নয়। ২০১৭ 
সলোশলর ১৩ই গেব্রুয়লোজর সবকজট আইজি 
জলগিুক্ত জবশ্বজবদ্লোলয়সহ যুক্তরলোশ্রের ১৬জট 
জবশ্বজবদ্লোলয় জনউইয়শকজের ইস্লোনজে জডজ্রে-
গক্টর জডজস্ক্ট গকলোশটজে জনবজেলোহী আশদেজটশক 
চ্লোশলঞ্জ কশর একজট জনরশপষে বক্তব্ 
প্রদলোন কশর। বক্তশব্ বললো হয়, "জনরলোপত্লো-
িজনে উশবিগগুশললোশক আশমজরকলোর এেজদ-
গনর ললোজলে মূল্শবলোধগুশললোর সলোশে সলোমঞ্জ-
স্ গরশখও গমলোকলোশবললো করলো যলোয়। 
গযগুশললোর গিের জচন্তলোর অবলোধ প্রবলোহ ও 
সীমলোশন্ত মলোনুশষর অবলোধ চললোশেরলো এবং 
আমলোশদর জবশ্বজবদ্লোলয়গুশললোশে অজিবলোসী-
গদরশক সলোদশর গ্রহণ করলোর মে জবষয়গু-
গললোও অন্তিুজেক্ত।"

      একইিলোশব, আশমজরকলোন সমলোিেলোজ্বেক 
সংস্লো (এএসএ) ২০১৭ সলোশলর িলোনুয়লোজরর 
৩০ েলোজরখ রিলোশম্র প্রলোেজমক জনবজেলোহী 
আশদশের জবশরলোজধেলো কশর একজট জবব্জে 
িলোজর কশর। জকিলোশব কলোযজেকরীিলোশব 
সকশলর জমজলে পদশষেপ বলোস্বলোয়ন করলো 
গযশে পলোশর এখলোশন গস ব্লোপলোশর পরলোমেজেও 
জছল। সমলোিনবজ্লোজনক দ্জষ্টশকলোণ গেশক 
এএসএ আমলোশদরশক স্রণ কজরশয় 
জদশয়শছ, আমরলো জবজিন্ন সংগিশনর একটলো 
ব্হৎ গনটওয়লোশকজে গপ্রলোজেে, গয গনটওয়লোকজে 
আরও কলোযজেকর হশয় উিশে পলোশর যজদ 
আমরলো আরও গবজে মলোরেলোয় সজরিয় হশয় 
উজি এবং পরস্রশক সহশযলোজগেলো কজর। 
বেজেমলোশন যখন একিন অজিবলোসী জবশরলোধী 
বলোগলোড়ম্বরপূণজে প্রজেকূল মশনলোিলোব সম্ন্ন 
ব্জক্ত যুক্তরলোশ্রের গপ্রজসশড্ট জনবজেলোজচে 
হশয়শছ, একলোশডজমক প্রজেষ্লোনগুশললোশক 
পযজেশবষেন গেশক জববজধজেে হশয় সমলোশির 
কলোিলোশমলোশে সজরিয় অংেগ্রহনকলোরীশে 
পজরণে হশে চলোপ গদওয়লো হশছে। মলোইশকল 
বুরলোওশয় গযমনটলো বশলশছন১, বেজেমলোন জবশশ্ব 
জবশ্বজবদ্লোলয়গুশললো একইসশগি সমলোশির 
গিেশর ও বলোজহশর অবস্লোন করশছ। এগুশললো 
একইসলোশে সমলোশির পযজেশবষেক এবং 
সমলোশির গিের  অংেগ্রহণকলোরী জহশসশব 
কলোি করশছ। অন্িলোশব বললো যলোয়, এরকম 
ধরশনর গণ জবব্জেগুশললো সমলোিজবজ্লোশনর 
গষেরেশক ষেমেলোর গষেশরে পজরণে কশরশছ।

     সমলোিজবজ্লোনীরলো িলোলিলোশব জবশ্বজবদ্লো-
লশয়র প্রলোগিনগুশললোশে জবজিন্ন অজিবলোসী 
দশলর গিের চললো উত্লোনেীল গজেপ্রক্জে-
গক নিরদলোজর করশে পলোশরন। এটলো একটলো 
নেুন ঘটনলো যলো কশলশির পজরশবশে সম্ভ-
বে অদ্ুে। আিশক অজিবলোসীশদরশক 
জনশয়লোগ গদওয়লো অেবলো প্রজেজনজধত্ব করলো প্র-
জেষ্লোনগুশললো সলোধলোরণে একটলো জনজদজেষ্ট পযজেলো-
গয়র অেজেননজেক ও জেষেলোগে অবস্লোন 
সম্ন্ন অজিবলোসীশদর িন্ ওকলোলজে কশর 
েলোশক। উদলোহরণস্বরূপ বললো যলোয়, ক্জষ 
সম্জকজেে সংঘগুশললো সস্লোশ্রশমর ও জবপুল 
সংখ্লোয় পলোওয়লো যলোয় এমন ক্জষ কমজেী এবং 
অনজেিূক্ত মিুর পলোওয়লোর জনশ্চয়েলোদলোনকলো-
রী নীজেগুশললোর িন্ েদজবর কশর েলোশক, 
অন্জদশক জসজলকন ি্লোজল চলোয় উচ্চ দষেেলো 
সম্ন্ন প্রশকৌেলী ও কজম্উটলোর জবজ্লোনী-
গদর সংগ্রহ ও জনশয়লোগ েরলোজবিে করশে। 
জকন্তু আশমজরকলোর জবশ্বজবদ্লোলয়গুশললো এে 
জবজচরে অেচ জবিক্ত অজিবলোসী দলশক িশড়লো 
করলোর মলোধ্শম, অজিবলোসী সলোমলোজিক 
আশ্লোলনসমূশহর অেবলো রিলোম্ এশি্ডলো 
সমূশহর প্রজে কলোযজেকরী প্রজেশরলোশধর সংগি-
নকলোরী গষেরে জহশসশব কলোি করলোর এক 
ধরশণর অসলোধলোরণ েজক্ত ধলোরণ কশর। জবক-
ল্পিলোশব, সহশযলোজগেলোশক বলোস্শব রূপ জদশে 
ব্েজে হশল েলো আমলোশদর িন্ জেষেনীয় হশব 
এবং এটলো অজিবলোসী দলগুশললোর গিেশরর 
সহশযলোগীেলোর সীমলোবদ্েলো ও এগুশললোর 
গিের বজলষ্ সংহজের গনটওয়লোকজে জনমজেলোশনর 
চ্লোশলঞ্জ গুশললোশক প্রকলোে কশর জদশব। 

     সশবজেলোপজর রিলোম্ আমশলর চ্লোশলঞ্জগু-
গললোর প্রজেজরিয়লো গযমন আশমজরকলোর সুেীল 
সমলোি জদশছে গেমজন গসশদশের সমলোিজব-
জ্লোনীশদরশক জবশ্বজবদ্লোলয়গুশললোশে 
অজিবলোসী দলগুশললোর জিেরকলোর গজেপ্রজরি-
য়লোর উপর গিীরিলোশব নির জদশে হশব। 
এখনই েলোশদর ব্হত্র েলোৎপযজে জনরুপণ 
করলোটলো হয়ে গবজে েলোড়লোহুশড়লোর ব্লোপলোর 
হশব। জকন্তু সমশয়র সলোশে সলোশে আশমজর-
কলোর জবশ্বজবদ্লোলয়গুশললোর এরকম অন্ন্ 
অবস্লোন গুশললোশক ব্লোখ্লো করলোর িন্ 
আমলোশদর েলোজ্বেক অবস্লোশনর দরকলোর 
পড়শব। আমলোশদর মশন রলোখশে হশব, এই 
জবশ্বজবদ্লোলয়গুশললো হল পরস্র জবপরীে-
মুখী বহু স্বলোশেজের প্রজেশছেদকলোরী বহুমলোজরেক। 

সরলোসজর গযলোগলোশযলোশগর িন্:
স্লো্ডলো গপলোশেজেলোকলোজরশরলো
<svp2118@columbia.edu>
ফ্লোজসিসশকলো ললোরলো গলোজসজেয়লো
<f.laragarcia@columbia.edu>
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আমরলো কলজম্বয়লোশে মলোশকলোহ আলিলোশরি জরিলোশদলোয়লোহ 
এর ে্বেলোবধলোশন সচিলোজলে স্্লোজনে অনুবলোশদ পলোঁচ 
বছর যুক্ত েলোকলোর পর ২০১৬ সলোশল গ্লোবলোল ডলোয়লগ 
(জিজড)-এ গযলোগদলোন কজর। এরপর গেশক, জিজড-এর 

প্রজেজট ইসু্ আমলোশদর িন্ একই সলোশে গেখলোর গষেশরে চ্লোশলঞ্জ 
এবং সুশযলোশগর গষেরে হশয় দলোঁজড়শয়শছ। কশয়ক সতিলোশহর অক্লোন্ত 
পজরশ্রশমর পশর কলোিজট গেশষ আমলোশদর মশধ্ স্বজস্র গরে গেশক 
যলোয়। 

    অনুবলোদ সহি সরল নয়। গরলোমলোজনয়লোন দল সম্প্রজে, এ পযজেন্ত 
আনুষ্লোজনকিলোশব অনুবলোদ করলো হয়জন এমন েব্গুশললো জনশয় একজট 
প্রলোেজমক সমস্লোর কেলো েুশল ধশরন। জকন্তু স্্লোজনে ব্লোপকিলোশব 
জেষেলো এবং আন্তিজেলোজেক সংস্লো উিশয় ব্বহৃে হশলও আমরলো 
ইংশরজিশে সলোমলোজিক ও রলোিননজেক পদলোবজলর স্্লোজনে সমেুল্ 
েব্ অনুসন্ধলোশনর িন্ জনবন্ধ, জরশপলোটজে, গশ্বেপরে প্রি্জে জবষশয়র 
উপর জনিজের কজর। যলোইশহলোক,স্্লোজনে খুব ব্লোপকেলো গপশলও এর 
জনজদজেষ্ট চ্লোশলঞ্জ রশয়শছ। স্্লোজনে ২১ জট গদশে সরকলোজর িলোষলো এবং 
প্রলোয় ৫০০ জমজলয়ন গললোক জবশ্বব্লোপী স্্লোজনে িলোষলোয় কেলো বশল। 
প্রজেজট অচিশল, এমনজক পলোজডেে্পূণজে গচনলোশেলোনলো গজলশেও িলোষলোর 
জনিস্ব স্বেন্ত্র সংকেরণ রশয়শছ। গযখলোশন একই ধলোরণলোজট জ্লোন চচজেলো 
হয় এমন  জিন্নজিন্ন হশে পলোশর। এই  সমস্লো গমলোকলোশবললো করলোর 
িন্ আমরলো একজট "জনরশপষে" স্্লোজনে, বলো স্লোনীয় এবং আচিজলক 
িলোষলোগে তবজচশরে্র সলোশে ন্লোয্েলো রষেলোর উপলোয় অনুসন্ধলোশন অশনক 
সময় ব্য় কশরজছ।

     একজট জনজদজেষ্ট িলোষলোর একলোজধক গিন এবং উজক্তর িজটলেলো 
েলোশক। উদলোহরণস্বরূপ, একজট ইংশরজি েব্ অনুবলোশদর গচষ্টলো প্রক-
গল্প আপলোেদ্জষ্টশে "স্বছে ' স্্লোজনে সমেুল্ একজট েব্- উদলোরপ-
থিী রলোিনীজেজবশদর মেলোদজেজেকেলো প্রকলোশের গষেশরে িজটলরূপ ধলোরণ 
কশর। আমলোশদর প্রেম জবকল্প স্্লোজনে েব্ উদলোর জছল। জকন্তু 
গস্ন এবং ল্লোজটন আশমজরকলোর অজধকলোংে গদে উিশয়রই উদলোর-
পথিীর একজট সুস্ষ্ট রষেণেীল ধলোরণলো রশয়শছ। জবক্ল্প জহশসশব 
প্রলোশগ্রজসস্লো (প্রগজেেীল) েব্জট ব্বহলোর করলো হে, জকন্তু অশনক 
ল্লোজটন আশমজরকলোর গষেশরে এই েব্জট বলোমপথিী জচন্তলোধলোরলো প্রকলোে 
কশর। েলোই পলোজরবলোজরক মূল্শবলোশধর জবষশয় প্রশয়লোিশন গখলোললোখুজল 
জকন্তু এখনও নব্ অেজেনীজে, ব্লোপক সলোমজরক হস্শষেপ এবং অনুরূপ 
নীজেশক (গযমন জকছু েেলোকজেে উদলোরপথিীরলো উন্নয়নেীল গদেগু-
জলশে এই সব নীজে অনুসরণ কশর) সহলোয়েলো কশর এমন একিন 
রলোিনীজেজবদশক গপ্রলোশগ্রজসস বললো সম্ূণজেরূশপ অনুপযুক্ত। এইধর-
গনর েব্ অনুবলোদলোশন্ত জবজিন্ন জবকল্প অেজে এবং েলোশদর প্রশয়লোগসমূহ 
গিীর অনুসন্ধলোশনর অন্তজেগে।

     জলগি জনশয় আমরলো জনয়জমেিলোশব আশরকজট সমস্লো প্রে্ষে কজর, 
যলো ইংশরজি এবং স্্লোজনে িলোষলোয় জিন্নিলোশব গমলোকলোজবললো করলো হয়। 
অবশ্যই জিজড-এর সম্লোদকীয়দল জবশ্বব্লোপী নলোরী সংগ্রলোশম 
সশচেন, এবং ম্লোগলোজিনজট জবজিন্ন গদশের নলোরীশদর অজধকলোর, জলগি 
জবষয়ক এবং নলোরীবলোদী বি্ জনশয় সশচেন। অশনক সমলোশললোচশকর 
ধলোরণলো স্্লোজনে িলোষলোয় (এবং অন্লোন্ িলোষলোয়) জলগি তবষম্ রশয়শছ। 
গসিন্ জকছু গলখক - জবশেষে যখন জলগি তবষম্ সম্জকজেে জবষ-
য়গুজল সশম্বলোধন কশর "এইধরশনর পষেপলোশের গমলোকলোশবললো করলোর 
িন্ ইছেলোক্ে গলখলো গকৌেল গ্রহণ করশে পলোশর। জকন্তু আমরলো 
প্রলোয়ই ে্েীয় িলোষলোয় অনুবলোদ করলো ইংশরজি পলোিগুজল অনুবলোদ কজর 
(যলোর মশধ্ জলগি তবষম্ আশরলো সুস্ষ্ট হশে পলোশর)। একজট গলখশকর 
সূক্ষ্ম েব্ বলোছলোইশয়র িলোষলো এবং জলগিীয় গলখলোর চ্লোশলঞ্জ গবলোেলোশে 
ব্বহৃে েব্গুজল অনুবলোশদর মশধ্ অজ্লোেিলোশব লুকলোশনলো হশে 
পলোশর।

    অন্লোন্ সম্লোদকীয় দশলর েুলনলোয়, আমরলো ন্লোেনলোল ইউজনিলো-
জসজেজট অে ললো প্ললোটলো-এর সমলোিজবজ্লোন জবিলোশগর একজট গছলোট গ্রুশপর 
মশধ্ আমলোশদর কলোি িলোগ কশর জনশয়জছ। আমরলো জিজড-এর ইংশরিী 
সংকেরণ পলোওয়লোর পশর, জপললোর এবং  মলোজটজেন  েলোশদর জবষয়গে 
সলোদ্শ্যেলো এবং ব্জক্তগে আগ্রহ অনুযলোয়ী জনবন্ধগুজল িলোগ কশর 
জনশয়শছন। অনুবলোদশকরলো প্রশে্শক েলোশদর জনিস্ব জনবন্ধ অনুবলোদ 
কশরন এবং পরবেজেীশে এশক অপশরর সলোশে েলোশদর কলোি পযজেলোশললো-
চনলো কশরন। পশর, হুয়লোন সমস্ অনুবলোশদর পুঙ্লোনুপুঙ্ এবং প্রে্-
ষেিলোশব সংশেলোধন কশরন। এই প্রজরিয়লো চললোকলোশল আমরলো গললোললো 
বলোসলোজসজটশলর মূল্বলোন পরলোমেজে গ্রহণ কজর। জিজড-এর স্্লোজনে 
সংকেরশণর উন্নজের গষেশরে েলোঁর দীঘজে অজিজ্েলো দষেেলো অে্ন্ত গুরু-
ত্বপূণজে িূজমকলো পলোলন কশরশছ।

    জিজডশে অংেগ্রহশণর েশল আমলোশদর অনুবলোদ দষেেলো উন্নয়ন 
এবং সলোমলোজিক জবষয়গুজলর তবজচরে্ এবং জবজিন্ন প্রসশগির সলোশে 
আমলোশদর গযলোগলোশযলোগ স্লোপন করলোর িন্ উিয়ই সম্দ্ হশয়শছ। 
গ্লোবলোল ডলোয়লগ জবশ্বশক িলোলিলোশব িলোনলোশে সহলোয়েলো কশর এবং 
এিলোশব এজট আমলোশদর সমলোিেলোজত্ক জবশলেষশণ উৎসলোহ গযলোগলোয়।

> আশিজেজ্টনলোর সম্লোদনলো পজরষশদর 
   পজরজচজে

হুয়লোন ইগনলোজসও জপওিলোজন, আইএসএ-এর জেউচলোর জরসলোচজে (আরজস০৭) এবং যুজক্ত ও পদ্জে (আরজস ৩৩) গশবষণলো 
কজমজটর সদস্, জপললোর পলোই পুইগ এবং  মলোজটজেন  উরেলোসলোন, ললো প্ললোটলো িলোেীয় জবশ্বজবদ্লোলয়,আশিজেজ্টনলো
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হুয়লোন ইগনলোজসও জপওিলোজন ললো প্ললোটলো িলোেীয় জবশ্বজবদ্লোলশয়র সমলোিজবজ্লোন জবিলোশগর 
সলোমলোজিক গশবষণলো পদ্জের অধ্লোপক এবং ন্লোেনলোল সলোশয়জ্টজেক এ্ড গটকজনকলোল জরসলোচজে 
কলোউজসিল (কজনশসট, আশিজেজ্টনলো) এর গশবষক। জেজন সলোমলোজিক গশবষণলো পদ্জে এবং 
পজরসংখ্লোন জবষশয়র উপর বেজেমলোশন জসজট ইউজনিলোজসজেজট অব ল্ডন (ইউশক) গেশক          
মলোস্লোসজে এবং সলোমলোজিক গশবষণলো পদ্জের উপর গরলোশমর জবশ্বজবদ্লোলয় ইেলোজলর গসজপওঞ্জলো 
গেশক জপএইচজড জডগ্রী অিজেন কশরশছন। জেজন ন্লোেনলোল ইউজনিলোজসজেজট অে কশডজেলোবলো 
(আশিজেজ্টনলো) গে গপলোস্ ডশক্টলোরলোল গেশললো এবং সমলোিজবজ্লোন ও ন্েলোজ্বেকজবজ্লোশন             
স্লোেশকলোত্র গপ্রলোগ্রলোশম রিলোজিশলর গেডলোশরল ইউজনিলোজসজেজট জরওজডশিশনজরও-গে (রিলোজিল) 
ডশক্টলোরলোল গেশললো জছশলন। বহু বছর ধশর জেজন ইজেহলোস, যুজক্ত এবং সমলোিেলোজ্বেক পদ্জের 
জিজত্গুজলর মশধ্ গশবষণলো পজরচলোলনলো কশরন। ২০১১ সলোল গেশক জেজন আশিজে্টলোইজনয়লোন 
সমসলোমজয়ক সমলোি (জপআইএসএজস)-এর গশবষণলো কমজেসূজচর পজরচলোলক জহশসশব কমজেরে 
আশছন। এজট একজট উশদ্লোগ যলো জবজিন্ন প্রকল্পশক েুশল ধশর এবং গদশের সবজেিনীন জবশ্ব-
জবদ্লোলশয়র সলোমলোজিক জবজ্লোশনর ৫০ জট কেুলশক অন্তিুজেক্ত কশর।

জপললোর পলোই পুইগ ললো প্ললোটলো ন্লোেনলোল ইউজনিলোজসজেজটশে (আশিজেজ্টনলো) সমলোিজবজ্লোশন      
অধ্য়নরে। জেজন বেজেমলোশন একই জবশ্বজবদ্লোলশয় সলোমলোজিকজবজ্লোশন জপএইচজড জেষেলোেজেী। 
েলোর গশবষণলোর জবষয় পজরশবে সমলোিজবজ্লোন এবং জেজন েহুশর গপ্রষেলোপশট পজরশবে, দলোজর-
রি্ এবং তবষম্ জনশয় কলোি করশে আগ্রহী। জেজন সমলোিজবজ্লোন জবিলোশগ কলোি কশরন, 
গযখলোশন জেজন দলোজররি্ এবং তবষশম্র পদ্জেগে জবষশয় জবজিন্ন গশবষণলো প্রকশল্প অংেগ্রহণ 
কশরন। জপললোর ললো প্ললোটলো েহশরর উপদ্রুে অচিশল এবং ওয়লোশপটলোল জবশ্বজবদ্লোলশয়র 
(িলোমজেলোজন)    সহকমজেীশদর সলোশে জবজিন্ন জবজনময় কলোযজেরিম সম্প্রসলোরণ প্রকশল্পর সলোশে িজড়ে।

মলোজটজেন  উরেলোসলোন  ললো প্ললোটলো (আশিজেজ্টনলো) িলোেীয় জবশ্বজবদ্লোলশয়র সমলোিজবজ্লোশন অধ্য়ন-
রে। গযখলোশন জেজন বেজেমলোশন কজনশসট বিলোরলো প্রদত্ একজট ব্জত্ সশগির সলোমলোজিকজবজ্লোশন 
জপএইচজড-গে অধ্লোয়নরে। মলোজটজেন  প্রযুজক্তগে জডিলোইসগুজল, জবশেষ কশর েহুশর জিজডও 
নিরদলোজরর উপর জিজত্কশর বেজেমলোশন "প্রলোক্তন" জনরলোপত্লো নীজেগুজলর উপর গশবষণলো     
পজরচলোলনলো কশরন। জেজন প্রলোশয়লোজগক সমলোিজবজ্লোন এবং জবজ্লোন, প্রযুজক্ত ও সমলোশির     
গশবষণলোর বিলোরলো ে্বেগেিলোশব জ্লোে একজট ন্েলোজ্বেক পদ্জে অনুসরণ কশরন। জেজন িনজপ্রয় 
জেষেলোয় আগ্রহী এবং একজট সলোমলোজিক আশ্লোলশনর আওেলোয় জপপলস হলোই কেুল ের    
অ্লোড্লোল্ট এর জেষেক ও কমজেী উিয় গষেশরে কলোি কশরন। 

সরলোসজর গযলোগলোশযলোশগর িন্:
হুয়লোন ইগনলোজসও জপওিলোজন <juan.piovani@presi.unlp.edu.ar> 
জপললোর পলোই পুইগ <pilarpipuig@gmail.com>
এবং মলোজটজেন  উরেলোসলোন <martinjurtasun@gmail.com>


