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মলোর্লো গবলোর্তটলটন, 
টেকলোরড্তলো এটমটলও গচস্লো, 

 আর্রে কসু, 
ফ্লোটমটনও  স্কুয়লোৎিটন, 

আটলয়লোকবে আকবলোটেরবে, 
এনলোটলসলো মকুেটিয়লো, 

বলোেবলোেলো গেটগও,
ম্লোটসটমটলয়লোরনলো ভলোইেলোইরলোটলয় সমলোিটবজ্লোন

মলোটি্তন আলর্লো 
টবশ্লোয়রনে যকুগ টক গেষ? 

ই্লোটিম  বলোটেেলোি 
করসলোভলোরর উেটনরবটেকরলোে 
প্রভলোব

টটিভ ম্লোটিউম্লোন, 
গিলোটল িে্ত,

এটলিলোরবি টি্লোনটল, 
ডীললোন গিইলে,

েবলোি্ত ওরয়ব

আওরররেলোয়লো-এে 
সমলোিটবজ্লোন

টবরেষ কললোম  
> ইশ্ে গমলোটি স্মেরে 
> রকুটক্ত সম্লোিনলো েটেষরিে েটেটচটর 

http://isa-global-dialogue.net/
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আইএসএ-এে সলোরি গর িে বছরে আমলোে সম্পৃক্তরলোে কিলো ভলোবরল আটম 
িলোরীয় েয্তলোরয় সমলোিটবজ্লোরনে ধলোেলোবলোটিক প্রভলোব ও টবষয়বস্তুে কলোঠলোরমলোে 
টবস্পৃটর টনরয় িমরক যলোই। আইএসএ-গর আন্তি্তলোটরক সমলোিটবজ্লোরন 
সলোক্ষে েলোখরর এে সলোরি সম্পৃক্ত গরবষেলো কটমটি, টবষয়টনধ্তলোেক িল, এবং 

একিল  কম্তী সমলোিটবজ্লোনী  টনেন্তে প্রটরটনটধত্ব করে যলোরছে।  অরনকসময় রলো িলোরীয় 
ও আঞ্চটলক েয্তলোরয়ও প্রটরটনটধত্ব করে িলোরক।  এিলো খকুব স্লোভলোটবক, অরনকিলো গমৌটলক 
সর্ গয, অটধকলোংে সমলোিটবজ্লোনীই ববটশ্ক টবষরয়ে রকুলনলোয় িলোরীয় টবষয়লোবলীে 
ব্লোেলোরে আগ্রিী িয়। আমলোরিে িয়র টবশ্রক টনরূেন কেলোে িন্য ববটশ্ক সমলোিটবজ্লোন-
রত্ত্ব আরছ, ররব এই রি্ প্রযকুটক্তে যকুরগও ববটশ্ক সম্প্রিলোয় ও ববটশ্ক সমলোিটবজ্লোরনে 
টচন্তলো কেলো যরিষ্টই কষ্টকে।  েেনলোি্তী, অটভবলোসন, িলবলোয়কু েটেবর্তন, েকুটঁিবলোিী অি্তলোয়ন, 
উচ্চটেক্ষলোে বলোটেি্কেরেে মর বহুমলোটরিক ববটশ্ক সমস্লোে মকুরখলোমকুটখ আমেলো প্রটরটনয়র 
িটছে, শুধকু রলোই নয়, আমেলো এই বহুমলোটরিকরলোরক নলোনলোটবধ আধকুটনক ররত্ত্বে আরললোরক 
টবচলোে কেরর উরি্লোগী ভটূমকলো েলোখটছ। ররব সটর্িলো িল, ববটশ্ক সমলোিটবজ্লোনী সম্প্রিলোয় 
সব্তিলো টমি্লোচলোরেে হুমটকে মকুরখলোমকুখী িরয় িলোরক।  একিলো টিক গিরক এটি সলোংস্পৃটরক 
আেও টনটি্তষ্টভলোরব বলরর গগরল ভলোষলোগর ববটচররি্ে একটি প্রটরটচরি মলোরি। সমলোিটবজ্লো-
গনে প্রটরেলোি্ টবষয় িল গয, সুেীল সমলোি  সংগটঠর িরয়রছ িলোটর-েলোর্রেে সলোরি সম্-
গক্তে টভট্রর। বললো যলোয়, িলোরীয়রলোবলোরিে অন্যরম ফললোফল সুেীল সমলোি।  যটিও এই 
কিলো বললো িরয় িলোরক গয, টবটভন্ন েলো্রেগুরললোে মরধ্ একিলো টনয়মরলোট্রিক অসমরলো মজ্লোগ-
রভলোরবই টবেলোিমলোন। রলোেেেও সমগ্র টবশ্িকুরে যলোেলো ব্টরক্রমধম্তী টকংবলো ভীষেভলোরবই 
প্রলোচীনেন্ী, রলোরিে িন্য উচ্চটেক্ষলোে েরি ববৈর ভটূমকলো েক্ষলো কেলো কটঠন।  বস্তুর, গযরিরকু 
একিলো আন্তি্তলোটরক সম্প্রিলোয় টবি্মলোন, এ সম্প্রিলোয়টি সুটবধলোরভলোগী ও দ্রুর েটেবর্তনেীল 
ববটশ্ক গগলোষ্ীগুরললোে মরধ্ সংরযলোরগে ফরল সপৃটষ্ট িরয়রছ। রলোেলো মলূর স্লোনীয়ভলোরব আঞ্চ-
টলক ঐটরহ্য গিরক টনরিরিেরক েপৃিক করে গফরল।  

এই সংখ্লোয় আমেলো েেষ্পে টবেেীর দুইটি উিলোিেে েলোই, গযখলোরন সমলোিটবজ্লোরনে 
উেরে িলোরীয়রলোবলোরিে চেম প্রভলোব েরেরছ। ঐটরিলোটসকভলোরবই, ইরলোটলয় সমলোিটবজ্লোন 
চলোরচ্তে সম্পৃক্তরলোে কলোেরে গছলোি গছলোি ভলোরগ টবভক্ত িরয়রছ, গয টবভলোিন গমলোরিও বন্কুভলো-
বলোেন্ন টছল নলো। এই ফলশ্রুটররর কমক্ু টনটি েলোটি্ত এবং গসলোশ্লোটলটি েলোটি্ত টনরিরিে মরধ্ 
সব্তিলো উ্ে-িটক্ষেটবভলোিন বিলোয় গেরখরছ। যটি ইরলোটলয় েলো্রেটবজ্লোনরক এে ফ্লোটসবলো-
গিে কলোেরে সমলোরললোচনলো কেলো িয়, ররব ইরলোটলয় সমলোিটবজ্লোনও গেড ট্রিস এবং 
অন্যলোন্য উগ্রেন্ী আচেরেে সলোরি সম্পৃক্তরলোে অেবলোিরক অস্ীকলোে কেরর েলোরে নলো।  
অন্যটিরক, টনউটিল্লোর্ডে সমলোিটবজ্লোরনে ট্টিে ঐটরহ্যগর সলোমলোটিক নীটরমলোললোে 
সরগে সম্ক্ত গযমন আরছ, গরমটন, েলো্রেীয় অভ্ন্তেীে ঔেটনরবটেক েেম্েলোে সলোরিও 
অন্তবৈ্তন্ টবি্মলোন েরয়রছ।  এটি একটি গছলোি বৈীে, যলো সব্তিলো েটক্তেলোলী প্রটররবেী েলো্রে 
অর্রেটলয়লোে চলোরেে মকুরখ িলোরক।

সংরক্ষরে বলরর গগরল, সমলোিটবজ্লোরনে উেরে ববটশ্ক প্রভলোব মলূর েলো্রেীয় টনেলোে্লো 
এবং েেম্েলোে মধ্কলোে মধ্স্রলোে মধ্ টিরয় টিরক িলোরক।  টবশ্ব্লোেী টবটভন্ন েলোর্রেে 
গভৌরগলোটলক অবস্লোন সমলোিটবজ্লোরনে গঠন ও েটেক্রমলোয় টবরেষ ভটূমকলো েলোরখ। একলোে-
গেই ই্লোটিম বলোটেেলো মলোটি্তন আলর্লোে সলোরি সলোক্ষলোৎকলোেকলোরল করসলোভলোরর আলরবটনয়-
গিে ঔেটনরবটেক অটভজ্রলোে উেরে আরললোকেলোর করেন, গযখলোরন মলোটি্তন আলর্লো ট্-
গিরনে ববটশ্ক প্রভলোরবে উেরে গুরুত্ব গিন।

আমলোরিে গর সংখ্লোয় িলোরীয় এবং আন্তি্তলোটরক সমলোিটবজ্লোরনে একীভরূকেরেে 
একিন রপ্ত সমি্তকরক িলোটেরয়টছ। ঈশ্ে গমলোটি টিটদিরর গ্লোবলোল ডলোয়লোলগ এে অনুবলোরিে 
ব্লোেলোরে টনরবটির প্রলোে টছরলন এবং টরটন অবসে অধ্য়নরক আন্তি্তলোটরকীকেরেে েি-
প্রিে্তক টছরলন। টনঃসরদিরি আমেলো রলোেঁ অভলোব অনুভব কেব। টরটন রলোেঁ গরবষেলোে 
মলোধ্রম গবরঁচ িলোকরবন।

> সম্লোিকীয়

> ISA-এে ওরয়বসলোইরি ১৭টি ভলোষলোয় অনূটির গ্লোবলোল ডলোয়লোলগ ম্লোগলোটিনটি
   েলোওয়লো যলোরব।
> গলখলো েলোঠলোরর েলোরেন এই ইরমইরলঃ burawoy@berkeley.edu
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SAGE প্রকলোেনীে উিলোে 
অনুিলোরন গ্লোবলোল ডলোয়লোলগ 
প্রকলোে কেলো সম্ভব িরয়রছ। 

GD

ইরলোটলয় সমলোিটবজ্লোনীেলো ইরলোটলরর সমলোিটবজ্লো-
গনে সংগ্রলোম টনরয় ব্লোখ্লো টিরয়রছন।  

ই্লোটিম বলোটেেলো, করসলোভলোরর ঔেটনরবটেক 
অটভজ্রলো টিরসরব আলরবটনয়রিে অবস্লো বে্তনলো 
করেন। 

আওরররেলোয়লোয় সমলোিটবজ্লোনীেলো সমলোরিে রলোঁরিে  
নলোনলোেকম অবিলোন সম্রক্ত টলরখ িলোরক। 

মলোটি্তন আলর্লো, প্রখ্লোর সমলোিটবজ্লোনী, ববটশ্ক 
সমলোিটবজ্লোরনে গটরেি সম্রক্ত টনরবিন 
করেরছন। 

ইংরেটি সংস্কেে: ISSN 2519-8688

ববটশ্ক সমলোিটবজ্লোরনে প্রটরবন্করলোসমূি



  ৩

টিটড ভটল. ৭ / # ৩ / গসরটেম্বে ২০১৭

> সম্লোিনলো েটেষি > এই সংখ্লোে টবষয়

সম্লোিকীয়: ববটশ্ক সমলোিটবজ্লোরনে প্রটরবন্করলোসমূি 

> ইরলোটলয় সমলোিটবজ্লোরনে অবস্লো
২১ েররকে েলোললোবিরল ইরলোটলয় সমলোিটবজ্লোন
মলোর্লো বরর্তলোটলটন, ইরলোটল   
গ্রলোমটস, টনি গিরে আগন্তুক    
টেকলোরড্তলো এটমটলও গচস্লো, ইরলোটল  
িরনলোস-মকুখী সমলোিটবজ্লোন, ১৯৪৫-১৯৬৫      
আর্রে কসু, ইরলোটল  
ইরলোটলরর সমলোিটবজ্লোরনে আন্তি্তলোটরকীকেে, ১৯৭০-২০১০       
ফ্লোটমটনও স্কুয়লোৎিটন ও আটলয়লোকবে আকবলোটেরবে, ইরলোটল  
ইরলোটলয় সমলোিটবজ্লোরন টলগেটভট্ক আচেরেে সলোধলোেে টচরি
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> ইরলোটলে সমলোিটবজ্লোন 
২১ েররকে েলোললোবিরল 

সি্  ভটূমষ্  ইরলোটলয়  সমলোিটবজ্লোন, ১৯৪৫-২০১০ গলখক আর্রে কসু  ও  মলোর্লো বরর্তলোটলটন।
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গযগিরকু  আর্রে কসু এবং আটম  ইরলোটলয় 
সমলোিটবজ্লোন ১৯৪৫-২০১০: অ্লোন 
ইর্িরলকচকুয়লোল অ্লো্ড ইনটটিটিউেনলোল 
গপ্রলোফলোইল-এ যকুটক্ত গিটখরয়টছললোম 

১৯৯০ িেরকে শুরুে টিকরক এই জ্লোনেলোখলোটিে 
"গেৌয্তেূে্ত" মূল গঠনগর সময়কলোরলে গেষ টিরসরব 
টচটনির কেলো িয়। যলো কম সিিলোর িক্ষরলোসম্ন্ন, আরেলো 
অটধক গেেলোিলোে ববজ্লোটনক অনুেীলরনে েি গিখলোয়। 
আরেলো ভলোলভলোরব যলো "আিে্তিীনরলোে সংস্পৃটর"-এে 
আেলোরটবরেলোধী টমশ্রে টিরসরব বে্তনলো কেলো যলোয়। টবষয়, 
রলোটত্ত্বক কলোঠলোরমলোে ববজ্লোটনক অিবলো প্ররয়লোটগক ঐরক্ে 
অভলোব প্রলোর্টিক ববজ্লোটনক কলোরিে অনুেীলন এবং 
সমলোিটবজ্লোনী ও রলোরিে টবটভন্ন গললোক ইরলোটলয় ও 
টবরিটে সিকম্তী, িলোরীয় ও স্লোনীয় েলোিননটরক 
অটভিলোর, সলোমলোটিক ও ধম্তীয় আরদিলোলরনে অটভরনরলো 
এবং গেমলোধ্মরক প্রভলোটবর করে। এছলোেলোও এটি 
সমলোিরলোট্রিক সম্প্রিলোরয়ে সব্তগপৃিীর িপৃটষ্টভটগেে 
গেেলোিলোেী ও বনটরক মলোনিণ্ড অিবলো এে সম্ভলোবনলোে 
টবকলোরে বলোধলো গিয়। জ্লোনেলোখলোটি রলোে অরীর, বর্তমলোন 
অিবলো ভটবষ্যৎ সম্রক্ত একটি নরকুন, েটক্তেলোলী উন্নর 
টববেেী বরটেে িন্য সংগ্রলোম করেরছ, এমনটক গযখলোরন  
"যকুদ্ধ েেবর্তী সমলোিটবজ্লোরনে েকুনি্তন্ম"- এে েকুেলোকিলো 
অিবলো ১৯৬৮ সলোরলে ছলোরি টবপ্লব (গিখকুন টিটড ৭.৩, 
গচস্লো ও কসু) প্রটরটষ্র টেক্ষলোপ্রটরষ্লোনগুরললোরর ররুে 
সমলোিটবজ্লোনীরিে প্রটেটক্ষর িওয়লোে ব্লোেলোরে টকছকুিলো 
আগ্রিী করে গরলোরল। 

টনটচির িওয়লোে লরক্ষ্ গ্লোবলোল ডলোয়লোলগ-এ প্রকলোটের 
অটধকলোংে প্রবন্সমূি সুেলোটেে করে গয গর টরিে বছরে 
প্রলোয় সব িলোয়গলোয় সমলোিরলোটত্ত্বক িপৃটষ্টভটগে ও 
গরবষেলোনেলীে এই বহুমকুটখরলো ব্লোেক িরয় উরঠরছ। 
রিলোটে, ইরলোটলরর জ্লোনেলোখলোটিে টবরেষ ইটরিলোস  
উ্েআধকুটনকরলোে ভলোঙরনে একটি স্র্রি ইরলোলীয় স্লোি 
গিয়। গর েরনে বছে ধরে টবশ্ব্লোেী উচ্চটেক্ষলোয় নব্ 
উিলোেনীটর রলোরিে ব্বস্লোেক ও বলোিলোেটভট্ক মরলোিে্ত  
ও  যকুদ্ধেেবর্তী একলোরিটময় গেেলোগুরললোে  মূল্লোয়রন রলোে 
আক্রমে ইরলোটলে componenti (camps), টরনটি 
েটক্তেলোলী একলোরডটমক গ্রুে আেলোরবটে্তর েলোিননটরক  
fault lines গেলোমলোন ক্লোিটলক, কটমউটনটি এবং 
সমলোিরলোট্রিক, গযগুরললো ১৯৬০ িেরকে গেরষে টিরক 
একসলোরি গবরে উরঠটছল, রলো দুব্তল করে গিয়। 
একইসমরয় নব্ টববৈলোনরিে রলোরিে গভৌরগলোটলক, 
বকুটদ্ধবপৃট্ক ও গেেলোগর টিগন্ত টবস্পৃর কেলোে িন্য 
উৎসলোটির কেলো িরয়রছ কলোেে ইরলোটলয় সমলোির্রিীেলো 
এখন টডটগ্র ললোভ করেন অিবলো টবরিরে গেলোটি ডর্লোরেি 
গফরললোটেে গ্রিে করেন, টনয়টমরভলোরব আন্তি্তলোটরক 
সভলোয় অংেগ্রিে করেন এবং রলোেলো টবশ্ব্লোেী ববজ্লোটনক 
গনিওয়লোক্তসমূরিে সটক্রয় সিস্। ফলস্রূে, টকছকু 
সমলোিটবজ্লোনী ইরলোটলয়রিে েটের্লোগ করেন,  গযরিরকু 
রলোরিে প্রধলোন প্রকলোেনলোে ভলোষলো রলোরিেরক অটস্টরেীল 

মলোর্লো বরর্তলোটলটন, েলোরিলোভলো টবশ্টবি্লোলয়, ইরলোটল
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একলোরডটমক েীটরনীটর গিরক িূরে সটেরয় গিয় 
এবং এিলোরক ক্রমবধ্তমলোনভলোরব অসম্ভব করে 
গরলোরল গয, একটি জ্লোনেলোখলো টিরসরব ইরলোটলয় 
সমলোিটবজ্লোন আেও সংজ্লোটয়র অিবলো 
সম্মটরসূচক টচরি বলো চচ্তলো অি্তনরক রকুরল ধেরর 
েলোরে( গিখকুন স্কুয়লোৎিটন ও আকবলোটেরবলোে  
এই সংখ্লোয় টিটড৭.৩)। 

এই সমস্ গুরুত্বেূে্ত টিক ছলোেলোও, ইরলোটলয় 
সমলোিটবজ্লোন আি টরনটি প্রধলোন চ্লোরলরজেে 
মকুরখলোমকুটখ: িলোটরে সলোংস্পৃটরক ও বকুটদ্ধবপৃট্ক 
কলোল্পটনকরলোয় রলোে স্লোন, সলোংগঠটনক এবং 
সমটষ্টগর অবকলোঠলোরমলোরর এবং সলোমলোটিক 
টবজ্লোন ও উিলোেননটরক একলোরডটমে মরধ্ রলোে 
ভূটমকলো আেও টবস্পৃর। 

ইরলোটলয় সমলোিটবজ্লোন চচ্তলোে সবরচরয় বে 
সমস্লোগুরললোে একটি িল িলোরীয় েয্তলোরয়ে 
সলোমলোটিক টচন্তলোয় এে স্ীকপৃটর কম ( গিখকুন 
টিটড৭.৩-এে এই ইসু্রর ভলোইেলো, মকুেটিয়লো ও 
গেলোটগও)। প্রিম প্রিরন্মে সমলোিটবজ্লোনী যলোেলো 
উচ্চ েয্তলোরয়ে েলোিনীটরটবি অিবলো বকুটদ্ধিীবী 
টিরসরব খ্লোটর অি্তন করেটছরলন রলোরিে মরধ্ 
টকছকু মকুটষ্টরময় ব্টক্ত ছলোেলো ইরলোটলয় সমলোরি 
সমলোিনবজ্লোটনক গেেলো টস্টমর িরয় েরেরছ। 
একটিরক, ১৯৭০-এে িেরকে মধ্ টিরয় 
ইরলোটলে িীর্ত ১৯৬৮-এে িূেস্মপৃটর (যখন 
িরের্িলো ইউটনভলোটস্তটিে গবে টকছকু অ্লোললোমনলোই 
গেড ট্রগডস িটগে সংগঠরন গযলোগ টিল, একই 
সমরয় অন্যলোন্য সমলোিটবজ্লোনীেলো নরকুন বলোম 
সংগঠনগুরললোে গনরপৃত্ব টিরয়টছরলন), েক্ষভকুক্ত 
এবং অটবশ্স্ বকুটদ্ধিীবী টিরসরব 
সমলোিটবজ্লোনীরিে একটি অিল টচরি গরে 
রকুলরর সিলোয়রলো করে। গয টচরি টকছকুসংখ্ক 
সলোমলোটিক টবজ্লোনীরিে চলমলোন টসদ্ধলোন্ত বৈলোেলো 
বলবৎকপৃর, যলো েলোিননটরক আরদিলোলন, বলোটেি্ 
সংস্লো, সুেীল সমলোি সংগঠরন ভলোবলোিে্তগর  
"অগ্তলোটনক বকুটদ্ধিীবী" বলো টবরেষজ্ টিরসরব 
কলোি কেরর উৎসলোি গিয় অন্যটিরক, ১৯৮০- 
ে িেরকে মলোঝলোমলোটঝ সমলোিটবজ্লোনীেলো 
অটরটেক্ত েটজের বরল সমলোরললোটচর ির এই 
িপৃটষ্টরকলোে গিরক গয, রলোরিেরক প্রলোয়ই নীেস 
সবিলোন্তলো (tuttologi) টিরসরব গিখলো ির। 
যটিও েেবর্তী প্রিরন্মে সিরযলোগীেলো বকুটদ্ধিীবী 
িরয় উরঠ আসরছ, এঁরিে মরধ্ ইলরভলো 
টিয়লোমলোটন্ত, গমৌরেলো মলোগলোটর এবং টগরয়লোভলোটন 
গসটম যলোরিে ২০১৫ এে বইরয়ে টনিে্তন নরকুন 
গচরনলো িলোটগরয়টছল। এই টবষরয়ে টচরিরক 
নরকুন রূে গিওয়লোে িন্য অিবলো সলোমলোটিক 
প্রটক্রয়লোে আরললোচনলোয় এে ববধরলো েকুনঃপ্রটরষ্লো 
কেলোে িন্য অরনক সময় এবং প্ররচষ্টলো 
প্ররয়লোিন। 

ইরলোটলে উচ্চরে টেক্ষলোে েদ্ধটরে সলোরি 
একলোরিটময় সমলোিটবজ্লোরনে ভলোগ্ এক সুরলোয় 
গলোঁিলো। ২০০৪-০৫ সলোরলে টিরক িলোরীয়ভলোরব 
একটি প্ররচষ্টলো চলোললোন িয় একলোরিটময় ব্টক্তরিে 
রলোরিে কলোি সংগ্রি, টবরলেষে ও মূল্লোয়ন 
কেলোে িন্য। যটিও রলোরিে টকছকু বলোস্ব প্রভলোব 

টছল, ফললোফরল একটি টনম্তম টচরিই গভরস 
ওরঠ। ইরলোটলয় সমলোিটবজ্লোন সলোমলোটিক 
টবজ্লোনগুটলে মরধ্ সবরচরয় খলোেলোরেে টিরক 
অগ্রগলোমী টছল এবং প্রকলোটের গরবষেলোে মলোন 
উন্নর কেলোে িন্য নরকুন প্ররচষ্টলোরক ত্বেলোটবির 
কের। েেবর্তীকলোরল, নব্ উিলোে বলোলকু্তসরকলোটন 
সেকলোে একটি প্রগটরেীল ও উচ্চ প্রটররযলোটগরলো 
সম্ন্ন ইরলোটলয় উচ্চ টেক্ষলো সংস্লোরেে যলোরিলো শুরু 
করেন (আইন ২৪০/২০১০)। ফরল ২০১২ 
সলোরলে েরেে টিরক অভ্ন্তেীে ও আন্তঃ-েলোস্তীয় 
মরটবরেলোধ গভীে িরয় ওরঠ। এএসএন-এে 
গরবষেলো ফললোফরলে প্রকলোেনলো ও ববজ্লোটনক 
গযলোগ্রলোে িলোরীয় েদ্ধটর অদ্কুর এক ধেরনে 
টনরয়লোগ েদ্ধটর চলোলকু করে। গসই েলোঁচিরনে   
যলোেলো আরবিন করেটছল রলোরিে মরধ্ মলোরি 
একিনরক ভটবষ্যৎ েরিে িন্য টবরেষ করে 
অধ্লোেক বলো সিরযলোগী অধ্লোেক টিরসরব গযলোগ্ 
টবরবচনলো কেলো িয়। উেেন্তু, উ্ে ইরলোটলয় 
টবশ্টবি্লোলয় গক্রেীয় ও িটক্ষরেে রকুলনলোয় 
অরনক গবটে প্রটররযলোটগরলোেূে্ত, গযখলোরন আেও 
প্রলোি্তীরিে রলোরিে ভটবষ্যৎ গেেলোে িন্য  যলো 
প্ররয়লোিনীয়, গস অনুযলোয়ী উেলোটধরর ভূটষর কেলো 
িয়। 

ফলস্রূে, আঞ্চটলক ও উে-টবষয়টভট্ক 
অসমরলোে টবররক্ত টরনটি একলোরিটময় ক্লোরম্ে 
ক্ষমরলো এবং টবষটিে টবভলোিন অস্লোভলোটবক 
উৎসলোরিে সলোরি েটেচলোটলর কেলো ির। অন্যরম 
একটি করঠলোে টনরষধলোজ্লো, যলো ২০১০ সলোরলে 
আইন অনুযলোয়ী টনেীক্ষেকপৃর মলোনিরণ্ডে উেে 
িপৃটষ্ট টনবদ্ধ করে এবং যলো টবৈধলোিীনভলোরব 
গরবষেলো-টনটবে কম্তিীবনরক েকুেস্পৃর করে। 
টবরিটে িলোন্তলোরল প্রকলোটের গরবষেলোেরি এবং 
গ্লোবলোল টেসলোচ্ত গনিওয়লোক্ত-এে সিস্েিরক 
ইটরবলোচকভলোরব মূল্লোটয়র কেলো িয়। গযখলোরন 
কলোেও বলোটে প্রটরষ্লোরন টেক্ষকরলো ও গসবলো 
প্রিলোনরক মূল্লোয়রনে গযলোগ্ টবরবচনলো কেলো িয় 
নলো। গমলোিলোমকুটি টবশ্িনীন সমলোিটবজ্লোনীেলো যলোেলো 
আংটেকভলোরব বলো সম্ূে্তভলোরব ইরলোটলে 
সমলোিটবজ্লোরনে গক্ষররি আরগে অবস্লোরন 
টফরেরছ, রলোেলো রলোরিে আঞ্চটলক সিকম্তীরিে 
রকুলনলোয় গবটে প্রটররযলোটগরলো গমলোকলোরবললো 
করেরছ। 

েটেরেরষ, ২০১০ সলোরলে সংস্লোরেে টবষরয় 
টবরক্ত টছল গভীে, এবং অপ্রর্লোটের, যলো 
ইরলোটলয়লোন গসলোটেওলটিক্লোল অ্লোরসলোটসরয়েন 
(এআইএস) উেে প্রভলোব েলোরখ, গযটি 
গযৌিভলোরব একলোরিটময় েিগুরললো এবং গরবষেলো 
রিটবল বেলোদি েটেচলোলনলোে িন্য টরনটি 
ক্লোরম্ে িন্য একটি গেয়লোড্ত টনকলোে রে 
টিরসরব ১৯৮৩ সলোরল প্রটরটষ্র িয়। সংস্লোটি 
ধীরে ধীরে রলোে প্রটরেট্ এবং আরবিন 
িলোটেরয়রছ এবং এসএসএন-এে ফললোফল 
প্রকলোরেে েে সংস্লোটি গিরক গবে িরর অরনক 
একলোরিটময় সমলোিটবজ্লোনীরিে প্ররেলোটচর কেলো 
িরয়টছল। সিস্ সংখ্লো নরকুন করে করম 
যলোওয়লোরর প্রটরষ্লোনটি এে সলোধলোেে ভূটমকলো ও 
জ্লোনেলোখলো মূল আিে্ত বলোিক টিরসরব এে 

আরবিনরক েটক্তেলোলী করে টনরিই টনরিরক 
গেরল সলোিলোরনলোে গচষ্টলো কেরছ। একই সমরয়, 
যটিও অি্তননটরক সমলোিটবজ্লোনীেলো যলোেলো 
সলোধলোেের ববজ্লোটনক গরবষেলোে মূল্লোয়রন 
গমলোিলোমকুটিে রকুলনলোয় ভলোল প্রটররযলোটগরলো করেরছ 
একিলো নরকুন উে-টবভলোগীয় গেেলোিীবী সংগঠন 
বরটে করে এআইএস গছরে গিবলোে টসদ্ধলোন্ত 
গনয়। িলোনুয়লোটে ২০১৭ সলোরল, ইিলোটলয়লোন 
গসলোসলোইটি অফ ইরকলোনটমক গসলোটেওলটি 
(এসআইএসইটস) এে প্রিম িলোরীয় সরম্মলন 
অনুটষ্র িয়। গযখলোরন প্রলোয় ২২০ িন সিস্ 
টনবন্ন করে আে গমলোিলোমকুটি প্রটর িে িরন 
একিন টছরলন একলোরডটমক সমলোিটবজ্লোনী। 
শুধকুমলোরি সময় বরল গিরব এবং এই দুইটি 
সংগঠরনে প্রটরষ্লো ফল বরয় আনরব টকনলো 
অিবলো এটি ইরলোটলয় সমলোিটবজ্লোনরক রলোে 
ইটরিলোরসে সবরচরয় েীরষ্ত ও অকল্পনীয় 
েয্তলোরয় অটরক্রম কেরর সলোিলোয্ কেরব টকনলো।

সেলোসটে গযলোগলোরযলোরগে িন্যঃ
মলোর্লো গবলোরর্তলোটলটন
<matteo.bortolini@unipd.it> 
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সলোমলোটিক টবজ্লোরনে সমকলোলীন টবররক্ত ববটেরষ্টে টিক গিরক 
সমলোরললোচনলোমূলক সমলোিটবজ্লোন ও মলোক্্তবলোি একই  ররে 
অবটস্র। মূলর জ্লোনেলোখলো দুইটিে সম্ক্ত রলোরিে টনরিে 
টিক গিরক খকুব কম সুস্পষ্ট। টবৈরীয় টবশ্যকুরদ্ধে েে 

ইরলোটলরর জ্লোন েলোখলোটিে েকুনগ্তঠন "সলোমলোটিক" েলোরঠে আটধেরর্ে  আে  
সিিলোরভলোরব সমলোিটবজ্লোন ও মলোক্্তবলোরিে মরধ্ েেস্পে টবেেীরমকুখী গয 
সম্ক্ত টবি্মলোন, রলো টনখকুঁরভলোরব ব্লোখ্লো করে। 

  আটম আটধের্ েব্দটি ব্বিলোে কেটছ এিলো িঠলোৎ গকলোন রিনলো নয়। 
ইরলোটলে মলোক্্তবলোিীরিে একিলো অংরেে সলোমলোটিক টবজ্লোরনে প্রটর  
গিলোদুল্মলোনরলোরক আরন্তলোটনও গ্রলোমটসে মরলোিে্তী টিসলোরব ধেলো িয়। 
বকুটদ্ধিীবীরিে গকৌেলগর ধলোেেলোয়রন গ্রলোমটসে িলোে্তটনক গপ্রক্ষলোেি এবং 
ইরলোটলে কটমউটনটি েলোটি্ত গ্রলোমটসে কলোিরক গযভলোরব ব্বিলোে কের, 
গসখলোরন অরনকগুরললো উেলোিলোন গ্রলোমটস ও যকুদ্ধ েেবর্তী ইরলোটলে 
সমলোিটবজ্লোরনে মরধ্ িূেত্ব বরটেরর ভূটমকলো গেরখরছ। আন্তি্তলোটরক 
সলোমলোটিক টবজ্লোনীরিে ব্লোেক প্রেংসলোে টবেেীরর, গ্রলোমটস বলোস্টবকভলোরব 
ইরলোটলে সলোমলোটিক টবজ্লোরনে গক্ষররি রিলো "রলোে টনি ভকুটমরর আগন্তক"-
এে মর। 

> গ্রলোমটস-এে মলোক্বলোরি ছদ্ম-ভলোববলোি 

   রলোে রলোটত্ত্বক কলোঠলোরমলো গঠরন, গ্রলোমটস রলোে সমরয়ে সরব্তলোচ্চ সব্তসলোধলোেে 
টবটির বকুটদ্ধিীবীরিে মকুরখলোমকুটখ িরয়রছনঃ গযমন গনেলরসে িলোে্তটনক 
গবরনরির্লো ক্ররচ অন্যরম, যলোে রলোটত্ত্বক ও েলোিননটরক প্রভলোব টবংে 
েরলোব্দীে মলোঝলোমলোটঝ েয্তন্ত প্রভলোবেলোলী টছল। বলোস্টবকই গ্রলোমটস-এে টপ্রিন 
গনলোিবকুকস-এ সব্তলোটধক উদ্ধপৃটর গিওয়লো ও আরললোচনলো কেলো গলখক মলোক্্ত 
টকংবলো গলটলন নয়। টরটন িরলন ক্ররচ। 

   ভলোববলোিী ইটরিলোরসে প্রবক্তলো টিরসরব, ক্ররচ "সলোমলোটিক টবজ্লোন"-এে 
অটস্ত্বরক অস্ীকলোে করেরছন। সূক্ষ্ম জ্লোনরলোটত্ত্বক কলোেরে আইরনে 
প্রলোধলোন্যরক টনটচির কেরর আবদ্ধ িওয়লো এবং সমলোিটবজ্লোন একটি 
ববজ্লোটনক জ্লোনেলোখলো িরর েলোের এবং টরটন স্পষ্টভলোরব এই সম্ভলোবনলোরক 
প্রর্লোখ্লোন করেরছন। ক্ররচে িপৃষ্টলোরন্তে সীমলোবদ্ধরলো টনরয় রলোে সরচরনরলো 
িলোকলো সরত্ত্বও- প্রলোিটমকভলোরব মলোক্্তবলোিরক ইটরিলোরসে িে্তন টবরবরচ্ রলোে 
প্রর্লোখ্লোন, ইরলোটল সংস্পৃটরে ভলোববলোিীরিে ও অধ্লোত্মবলোিীরিে 
আটধের্রক অটরক্রম কেরর গ্রলোমটস স্পষ্টভলোরব "ক্ররচ-টবরেলোধী" িওয়লোরক 
গিলোে টিরয়রছন। একই সলোরি যটিও সমলোরললোচনলোমূলক িপৃটষ্টভটগে গিরক 
টপ্রিন গনলোিবকুক রলোৎেয্তেূন্তভলোরব এই েরলোব্দীে সলোমলোটিক টবজ্লোরনে সলোরি 
ওররপ্রলোরভলোরব িটের। একেকম সলোমলোটিক টবজ্লোরনে স্ীকপৃটর ইরলোটল 
সমলোি ও েলোিনীটর টনরয় করঠলোে অধ্লোয়রনে িন্য অগেীকলোে করে। 

> গরলোগটলইয়লোটর'স গ্রলোমটস 

   কীভলোরব ও গকন ইরলোটলে বকুটদ্ধিীবীেলো ১৯৫০ সলোরলে টিরক গ্রলোমটসে 
কম্তরক ছদ্ম ভলোববলোিী ব্লোখ্লো টিরসরব গ্রিে কেরলন, রলো বকুঝরর আমেলো 
শুধকু রলোে গলখনীরর িপৃটষ্ট টনরক্ষে কেরর েলোটে নলো, বেং গকলোন প্রসরগে 
গ্রলোমটসে প্রধলোন গলখলোগুরললো প্রিম প্রকলোটের িরয়রছ আমলোরিে অবশ্ই 
গসটিরক মরনলোরযলোগ টিরর িরব। যখন ১৯৩৭ সলোরল রলোে মপৃরকু্ে সময় 
টরটন ফ্লোটসটিরিে গিলখলোনলোয় েটের্লোক্ত ও টবটছেন্ন গিিকলোঠলোরমলো টনরয় 
টছরলন। টপ্রিন গনলোিবকুকস রলোে মপৃরকু্ে েরে প্রকলোটের িরয়টছল। গ্রলোমটসে 
বলোল্বন্কু, কটমউটনটি েলোটি্তে অন্যরম প্রধলোন গনরলো েলোলটমরেলো 
গরলোগটলইয়লোটর অন্য একিন কটমউটনটি সলোংবলোটিক গফটলস প্ললোররনে 
সিরযলোটগরলোয় মূলর একটি সংখ্লো প্রকলোে করেন। এই প্রিম সংস্েরে 
গ্রলোমটসে েচনলোরক টবটভন্ন ভটলউমগুটলরর টবভক্ত করে। ১৯৪৮ সলোরল 
প্রকলোটের িয় (টিরটিলোটেক্লোল ম্লোরিটেয়লোটলিম ও ি্ টফরললোসটফ অফ 
গবরনটডর্লো ক্ররচ) এবং ১৯৪৯ সলোরল প্রকলোটের িয় (ইর্িরলকচকুয়লোলস, ২ 
টেসেটিরম্ি ও গনলোিস অন ম্লোটকয়লোরভটল)। গরলোগটলয়লোটর এবং প্ললোরন 
ইরলোটলয় সলোংস্পৃটরক ঐটররহ্যে প্রধলোন উ্েলোটধকলোেী টিরসরব গ্রলোমটসরক 
উেস্লোেন করেন, গড সলোনটচস, স্প্লোরভনলো, ল্লোট্রয়লোললো, ক্ররচ এবং 
অবরেরষ গ্রলোমটস এইভলোরব একটি আিে্ত বকুটদ্ধিীবী ধলোেলো েকুনটন্তম্তলোে 
করেন। একই সমরয়, সলোংস্পৃটরক করপৃ্তরত্বে একটি স্পষ্ট গকৌেল "নয়লো-
ম্লোটকয়লোরভটলয়"-এে মলোধ্রম ও গ্রলোমটসে গে িল কলোঠলোরমলো টবরলেষরেে 

   টনি গিরে আগন্তুক 
টেকলোরড্তলো এটমটলও গচস্লো, ইউরেলোটেয় ইউটনভলোটস্তটি ইনটটিটিউি, টফরয়রসলোল, ইরলোটল

অ্লোন্তটনও গ্রলোমটস। 



 

মলোধ্রম প্রবর্তন কেলো িরয়টছল। যলো গ্রলোমটস "আধকুটনক েলোিেকুরি" টিরসরব 
উরলেখ করেরছ।

  মলোক্তসবলোিী িলোে্তটনরকে কলোরিে এই টবরেষ কলোঠলোরমলোটি টবৈগুে লক্ষ্ টনরয় 
গটঠর টছল। প্রিমর, প্রভলোবেলোলী বকুরি্তলোয়লোরিে মরধ্ কটমউটনটি েলোটি্তে 
সংস্পৃটররক ববধরলো টিরয় গ্রলোমটস ক্রস এবং ঐটরিলোটসক আিে্তবলোরিে 
সলোরি যকুক্ত টছল। টবৈরীয়র, রলোে বকুটদ্ধবপৃট্ক ঐটরহ্যটি ঐটরিলোটসক 
আরদিলোলরনে নব্-ম্লোটকয়লোরভটলয় টিকরক সমি্তন কেলোে িন্য েটেবটর্তর 
িরর িলোরক। িরলে গনরলো টিরসরব গরলোগটলয়লোটর এবং প্রধলোন েলোিননটরক 
অটভরনরলো টিরসরব িলটি শ্রটমকরশ্রটেে গনরপৃত্ব টিরছে। এই অটভরযলোিরনে 
মলোধ্রম সলোমলোটিক আরদিলোলরনে িন্য প্রটরটনটধত্বমূলক গেরলোট্রিক 
গনরপৃরত্বে একিন প্রবক্তলো টিরসরব এবং সলোমলোটিক টবজ্লোরনে মূল্ 
অস্ীকলোে করে টনম্নরশ্রেীে সংস্পৃটর এবং একিন ঐটরিলোটসক আিে্তবলোিীরর 
আগ্রিী েট্ডররে গচরয় প্রগটরেীল বকুরি্তলোয়লো িলোে্তটনক টিরসরব গ্রলোমটসরক 
উেস্লোটের কেলো িয়।

> িলোেলোরনলো সংরযলোগ

   ১৯৫০-এে িেরক বলোমেন্ী বকুরি্তলোয়লো বরটেরর বকুটদ্ধিীবীরিে একটি 
প্রিরন্মে িন্য গ্রলোমটসে কলোি একটি প্রধলোন িলোটরয়লোে িরয় ওরঠ। গযখলোরন 
"বরসে িলোটরয়লোে" টিরসরব নরকুন সলোমলোটিক টবজ্লোনরক িলোয়ী কেলো িয়।  যলো 
মরলোিে্তগরভলোরব শ্রটমক গশ্রটেরক অনুগর েলোখরর মলোটক্তন যকুক্তেলো্রে গিরক 
আগর। বস্তুর, উরি্লোক্তলো অ্লোটরিটনও ওটলরভটটি টছরলন ইরলোটলে 
সমলোিটবজ্লোরনে প্রধলোন সমি্তক। গয সমলোিরলোট্রিক িরলে সলোরি যকুক্ত 
কেরর প্রযকুটক্তগর টবরেষজ্ ও বকুটদ্ধিীবীরিে একটরির কের এবং ভরকু্তটক 
টির। রলোে ফলোম্ত ইভটেয়লো-গর ওটলরভটটি "সলোমলোটিক সম্ক্ত টবভলোগ" চলোলকু 
করেন, গযখলোরন ররুে জ্লোনরলোটত্ত্বকেলো প্রভলোবেলোলী আরমটেকলোন 
সমলোিনবজ্লোটনক কলোিগুরললো অধ্য়ন কেরর েলোের এবং টেল্প সংক্রলোন্ত 
সম্রক্তে অধ্য়ন কেরর সমলোিনবজ্লোটনক উেকেরেে প্ররয়লোগ কেরর 
েলোের।

   কটমউটনটি বকুটদ্ধিীবী ও গনরলোেলো ওটলরভটটি-এে "কটমউটনটি 
এ্িলোেপ্রলোইি" প্রকল্পটিে গক্ষররি সরদিিভলোিন টছরলন। এটি মূলর  
প্রযকুটক্তগরভলোরব িনরসবলোে মলোধ্রম একিন টনরয়লোগকর্তলোে গশ্রটে বৈন্দ্ব 
প্রটররেলোধ কেরর প্ররচষ্টলো। ১৯৫৫ সলোরলে গসরটেম্বরে কর্িমেেলোটনও 
নলোরম সেকলোটে িলোন্তলোল ২-গর একটি প্রবন্ প্রকলোটের িরয়টছল। কটমউটনটি 
বকুটদ্ধিীবী গফট্রিলো অরনলোফ্লোই ওটলরভটটিে সলোংস্পৃটরক ও েলোিননটরক 
আরদিলোলনরক েিস্ময় গমটসয়লোটনিম টিরসরব অবমূল্লোটয়র করেরছন। 
ওটলরভটটিরক আলেলোি-এে সমরকুল্ টিরসরব সংজ্লোটয়র করেন এবং রলোে 
ডলোন িলোর সমলোিটবজ্লোনী ফ্লোনরকলো গফেেলোেটটিরক অটলরভটটিে নবী গমলোিলোম্মি 
টিরসরব বে্তনলো করেন। ১৯৫০ সলোরলে টিরক সেকলোটেভলোরব গ্রলোমটসবলোি 
ইটরিলোরসে ভলোববলোিী িে্তন টিরসরব টবরবচ্ যলো প্রলোরয়লোটগক যলোচলোইরয়ে 
কমটর টনরয় টনধ্তলোটের রলোটত্ত্বক ধলোেেলোয় গটঠর এবং গরলোগটলয়লোটরে 
"প্রগটরেীল গনর্রি"-এে চলোটবকলোটঠ টনটম্তর িরয়রছ। এিলো একটি গকৌেল,   
যলোে উরদিশ্ ইিলোটলয় প্রিলোরর্রিে গেরলোট্রিক প্রটরষ্লোরনে মরধ্ শ্রটমক 
গশ্রটেে িন্য েয্তলোয়ক্ররম সুটবধলো আিলোয় কেলো। 

   দুটি রিনলোে েে ইরলোলীয় কটমউটনষ্ট েলোটি্ত (টেটসআই)-এে নরকুন    
টক্রটিক্লোল বলোমেন্ী িলগুটলে উত্লোরনে সলোরি গ্রলোমটসরক একটি টবকল্প 
েলোঠ টিরসরব টবরবচনলো কেলো িয়। ১৯৫৫ সলোরল এফআইএ-টি কলোেখলোনলোে 
টভররে শ্রটমক ইউটনয়ন টনব্তলোচন িরলোেলোব্জেক ফললোফল টনরয় আরস। যলো 
শ্রটমক গশ্রটে আরদিলোলরনে অন্যরম িলোরীয় গক্রে। ইরলোটলে প্রধলোন 
বলোমেন্ী ইউটনয়ন এবং টেটসআই-এে েটক্তেলোলী কলোেখলোনলোটভট্ক গিলোি 
গিখলোয় গয, প্রলোয় অরধ্তক গভলোি ভলোগলোভলোটগ িরয়রছ। এক বছে েে, 
বকুিলোরেরটি গসলোটভরয়র টনেীেরনে টবরক্ষলোরভে সটিংসরলো আেও গবরে 
যলোয়। যলো বলোমেন্ী বকুটদ্ধিীবীরিে মরধ্ একটি টবেলোল টবরক্ত সপৃটষ্ট করে, 
যলোরিে অরনরক েলোটি্ত েটের্লোগ করেটছল।

   যলোইরিলোক, গরলোগটলয়লোটর গ্রলোমটসে ব্লোখ্লোরক সমলোরললোচনলো কেরর ১৯৫০ 
সলোরলে গেরষে টিরক ররুে জ্লোনীরিে সম্পৃক্ত করে (কুইরডটন েটস, 
েটনরয়ও েলোটজেয়লোটেে গনরপৃরত্ব গ্রুেসি) ও প্রলোটরষ্লোটনক ইরলোটলয় 
সমলোিটবজ্লোনরক চ্লোরলজে কেলো শুরু করে এবং রলোেলো একটি িগেীবলোিী 
সমলোিরলোট্রিক গরবষেলোয "ইনটচরয়স্লো অরেেলো" ("শ্রটমক গশ্রটেে 
টিজ্লোসলোবলোি") রূেলোন্তটের িয়। টকন্তু গকলোন রলোটত্ত্বরকে বলোস্বসম্মর 
আটবষ্লোেরক এটি সম্পৃক্ত করে নলো। মূলর এটি টছল ১৯৮৭ সলোল, যখন 
গ্রলোমটস ইনটটিটিউি গ্রলোমটসে অবিলোনরক রকুরল ধেরর একলোরডটমক 
সমলোিটবজ্লোনীরিে রলোটগি গিয়। এটি একটি সংললোে, যলো কখনই গুরুত্বেূে্ত 
ববজ্লোটনক গপ্রলোগ্রলোম শুরু করেটন। যখন ১৮৬৮ সলোরলে টবর্লোরি ফ্্লোঙ্কফকুি্ত 
স্কুল গিরক জ্লোনরলোটত্ত্বক কম্ত টনরয় এরস টক্রটিক্লোল সমলোিটবজ্লোনরক 
েকুনগ্তঠরন সলোিলোয্ করে, রখন গবটেেভলোগ একলোরডটমক সমলোিটবজ্লোনীেলো 
গেেলোিলোটেরত্বে প্রয়লোরস িটিল রত্ত্বগুটল গিরক িূরে টছরলন। ১৯৭০-এে 
িেরকে গেরষে টিরক মলোক্তসবলোি ও ম্লোরক্রলো-গসলোটেয়লোটলিম ররত্ত্বে 
সংকরিে সলোরি সলোরি গ্রলোমটসরক িে্তরনে ইটরিলোস েচটয়রলোে অন্যরম 
টবষয় মরন িয়।

   বৈ্ি্তকরলো এখলোরনই লকুকলোটয়র। ইরলোটলরর রলোরিে উত্লোন এবং 
একরিীকেরেে একটি গুরুত্বেূে্ত েয্তলোরয়, একলোরডটমক বলো সব্তিনীন 
সমলোিটবজ্লোন গকলোনটিই "বলোস্ব গ্রলোমটস"-গর টমটলর িরর সক্ষম িয়টন। 
গযখলোরন টবরশ্ে অন্যলোন্য অংরে আরমটেকলো ও যকুক্তেলোি্ গিরক ল্লোটিন 
আরমটেকলো এবং ভলোের েয্তন্ত গ্রলোমটসে রত্ত্বগুটল সলোংস্পৃটরে ও টনম্নরশ্রটেে 
েলোরঠ সলোমলোটিক ববজ্লোটনক গরবষেলো এবং েলোিননটরক অি্তনীটর ও 
আন্তি্তলোটরক সম্রক্তে গক্ষররি অর্ন্ত গুরুত্বেূে্ত বকুটদ্ধবপৃট্ক িলোটরয়লোে 
গসখলোরন ইরলোটলরর রলোে অবিলোনগুটল প্রধলোনর উরেক্ষলো কেলো িরয়টছল 
একইেকমভলোরব একলোরডটমক এবং সমলোরললোচনলোমূলক সমলোিটবজ্লোনীরিে 
বৈলোেলো। একিলো উিলোিেে যলো বকুঝলোয় গয, ক্ষকু্ টচন্তলোটবি একিন টবশ্মলোরনে 
বকুটদ্ধিীবী িরর েলোরেন গযখলোরন বে মলোরেে একিন "টনি গিরে আগন্তক" 
িরয় িলোরকন। 

সেলোসটে গযলোগলোরযলোরগে িন্যঃ
টেকলোরড্তলো গচস্লো <riccardo.chesta@eui.eu> 
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> িরনলোস-মকুখী  

           আর্রে কসু, গরের্িলো টবশ্টবি্লোলয়, ইরলোটল

ইরলোটলরর গেেলোগর সমলোিটবজ্লোরনে প্রটরষ্লোরলো ফ্লোংরকলো গফেলোরেলোটর।

টব
জ্লোনমকুখী অনুষিগুরললোে বকুটদ্ধবপৃ-
ট্কভলোরব গ্রিেরযলোগ্রলো টকংবলো 
প্রলোটরষ্লোটনকীকেরেে িন্য গয 
েি অনুসেে করে রলো অর্ন্ত 

কটঠন। এখলোরন শুধকুমলোরি সীমলোবদ্ধরলোে 
কিলোই বললো িরছে নলো, বেং একটি িটিল-
রে, কখরনলো আবলোে একরচটিয়লো েটেকলোঠলো-
গমলোে কিলো বললো িরছে ,যলোে মলোধ্রম জ্লোরনে 
েলোখলোগুরললো িন্ম গনয় এবং আেলো কেলো িয় 
গয, রলোেলো টনরিরিেরক টবকটের কেরব। 
টবৈরীয় টবশ্যকুদ্ধ েেবর্তী ইরলোটলও এে ব্-
টরক্রম নয়, টবরেষ করে সমলোিটবজ্লোরনে 
গক্ষররি। েলো্রেটবজ্লোনরক প্রলোয়ই  "ফ্লোটসটি" 
জ্লোনেলোখলো বরল আখ্লো গিয়লো িয়। গয গকলোন 
েটেসংখ্লোনই উেটনরবটেক আরদিলোলরনে 
সলোরি এে িটের িলোকলোে নটিে িপৃশ্মলোন 
করে গরলোরল। আিে্তবলোিী িে্তন সমলোিটব-
জ্লোরনে সলোরি এে নলোনলোটবধ টবরক্ত িলোকলো 
সরত্ত্বও প্রলোধলোন্য টবস্লোে করে গগরছ। টবরেষ 

করে সবরচরয় গবটে প্রলোধলোন্য টবস্লোে কেরর 
গেরেরছ সবরচরয় দুব্তলরম জ্লোনেলোখলো 
সমলোিটবজ্লোরনে ওেরে। 
ইরলোটলয় সমলোিটবজ্লোন এভলোরবই প্রটরকূল 
েটেরবরে রলোে প্রিম েিরক্ষে গ্রিে করে, 
শুধকুমলোরি  টেক্ষলোগর অসিরযলোটগরলো এবং 
ইরলোটলয় কমকু্টনটি েলোটি্তে প্রকপৃর বকুটদ্ধিী-
বীরিে েলোিননটরক আরদিলোলন বৈলোেলো এরক 
সংজ্লোটয়র কেলো যলোয় নলো, বেং ইরলোটলয় টব-
শ্টবি্লোলয়গুরললোে প্রলোটরষ্লোটনক প্রটরকূল-
রলো, উিীয়মলোন জ্লোরনে েলোখলোগুরললোে যিলোি্ত-
রলো টনরূেন কেরর টগরয় িটিলরলোে সপৃটষ্ট 
করে। সব্তলোরগ্র ওষ্লোগর প্রলোেনলোেী েলো্রেটনয়-
ট্রির আমললোর্রি ও আঞ্চটলক বংেলোনুক্রটমক 
প্রগটরেীলরলোে বলরর মূলর সমলোিটবজ্লো-
নীরিে রলোরিে জ্লোরনে চচ্তলো  টবশ্টবি্লোল-
গয়ে েটেসরেে বলোইরে টবস্লোে কেলোরক 
গবলোঝলোয়। সমলোিটবজ্লোনীেলো গরবষেলো গক্রে, 
প্রকলোেনলো সংস্লো এবং সমলোিকম্তীরিে িন্য 

টেক্ষলোলয় বরটেে িন্য কলোি করে। যটিও 
কখরনলো রলোেলো এিলো কলোেও চলোরে েরে কেরর 
বলোধ্ িয়।  এই রূেরেখলোে প্রভলোব ১৯৬০ 
এে েরেও টিরক টছল, যখন সমলোিটবজ্লো-
নীেলো রলোরিে একলোরিটময় েরিলোন্নটর গ্রিে 
কেরর শুরু করেটছল। 

ইরলোটলরর  সমলোিটবজ্লোন প্রটরষ্লো কেলোে প্র-
টরফলন প্রলোয়ই ঐটরিলোটসকভলোরব বকুটদ্ধিী-
বীরিে অবস্লোনরক গক্রে করে আবটর্তর 
িয়। মলোট্ও গবলোরর্তলোটলটন ও আটম ১৯৪৫-
২০১০ সলোল েয্তন্ত ইরলোটলয় সমলোিটবজ্লো-
গনে টবকলোে টনরয় টবররক্ত িটেরয় েটে। 
যলোইরিলোক, এিলো গবলোঝলোে িন্য জ্লোরনে গভী-
েরলোে প্ররয়লোিন গয, গকন এক ঝলোঁক ররুে 
গরবষক প্রিরম সমলোিটবজ্লোনী টিসলোরব 
টচটনির িয় এবং েরে  একলোরিটমরর প্ররবে 
করে। আে প্রলোয়ই রলোরিেরক জ্লোরনে শুধকু-
মলোরি গসই েলোখলোররই মূল্লোয়ন কেলো িয়। 

     ইরলোটলয় সমলোিটবজ্লোন, ১৯৪৫-১৯৬৫
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িলভকুক্তভলোরব সমলোিটবজ্লোরনে আটবষ্লোে-
গক, অন্যভলোরব বলরর গগরল বললো যলোয় , 
সমলোিনবজ্লোটনক িপৃটষ্টরকলোরেে টবচলোরে বর্ত-
মলোরন মলোঠেয্তলোরয়ে প্রটক্রয়লোকেে ও সম্ক্ত-
গুরললোে উেরে অটধক িপৃটষ্টেলোর কেলো িয়, 
গযখলোরন েূরব্ত ইরলোটলরর করপৃ্তত্ব ও উরদিশ্-
মূলকভলোরব গকৌেলগর প্রটক্রয়লোে উেরে 
অটধক আরললোকেলোর কেলো ির। 

  ১৯৫১ সলোল (ফ্লোরঙ্কলো গফেলোরেলোটর এবং 
রলোঁে উেরিষ্টলো িলোে্তটনক টনরকলোললো আব্লোগলো-
গনলোে রত্ত্বলোবধলোরন গকলোয়লোডলোটন্ত টড গসলোশ্লোল-
টিয়লো, যখন সব্তলোটধক আরললোটচর  িলোন্তলোলগু-
গললোে একটি টছল), এবং ১৯৬১ সলোল (যখন 
িলোরীয় েয্তলোরয়ে প্রটররযলোটগরলোে েে সমলো-
িটবজ্লোন প্রিম টরনটি েূে্ত জ্লোরনে েলোখলো 
টিসলোরব ময্তলোিলো েলোয়) এই িেরকে মরধ্ 
জ্লোরনে এই েলোখলোে েটেকলোঠলোরমলো গরে ওরঠ 
। যলোরক আিও গিেটিে সমলোিটবজ্লোরনে 
সূটরকলোগলোে টিসলোরব ধলোেেলো কেলো িয়। 
গেছরনে টিরক রলোকলোরল গিখলো যলোয়, ডলোয়লোনলো 
টের্িলো যকুগিলোরক সমলোন দুইটি েরব্ত ভলোগ 
করেরছন। যটি ১৯৫০-৫৬ গক সমলোিটব-
জ্লোরনে উত্লোনেব্ত টিসলোরব টচটনির কেলো যলোয় 
ররব েেবর্তী েরব্ত সমলোিটবজ্লোন "সলোংস্পৃ-
টরক একলোত্নরলো" অি্তন করে ররব "বহুরক-
ট্রেকরলো" সমলোিটবজ্লোরনে উন্নররে রূেক 
টিসলোরব কলোি করে।
 
 যটিও, ইরলোটলয় বকুটদ্ধিীবীরিে েটেসরে 
টবশ্টবি্লোলয়ই গক্রেীয় জ্লোনচচ্তলোে গক্রেীয় 
গক্ষরি টিসলোরব ভূটমকলো েলোলন করে আসটছল 
এবং ১৯৬০ সলোরলে আরগ েয্তন্ত সমলোিটব-
জ্লোনীেলোও এই িলোটয়রত্বে টিরক টফরে 
রলোকলোনটন। টকন্তু যখন গবলরবলো এবং রলোঁে 
সিকম্তীেলো সমলোিটবজ্লোনরক "েীটের 
টবজ্লোন" টিসলোরব আখ্লো গিন, এই মররে 
টভট্রর গয, সমলোিটবজ্লোনীেলো েলোর্রেে আধকু-
টনকলোয়রনে প্রধলোন গসনলোেটর টিসলোরব 
ভূটমকলো েলোখরর েলোেররন, টকন্তু রলোেলো গসই 
স্প্ন েূেরে ব্ি্ত িরয়রছন। যলোে ফরল একলো-
গিটময় অবস্লোন গিরক সরে আসলোই টছল 
সমলোিটবজ্লোনীরিে িন্য যিলোরেলোযকুক্ত ব্টর-
ক্রমী েন্লো। ররব, এই স্লোনলোন্তরেে েূরব্ত, 
ইরলোটলরর সমলোিটবজ্লোরনে েটেকলোঠলোরমলো 
টছল ব্লোেক েটেসরে অটর- টেক্ষলোটভট্ক। 
টমললোরন গসর্রিলো নলোটিওনলোল টি টপ্ররভনটি-
ওন এ টিরফসলো গসলোটেয়লোরলে মর গরবষেলো-
টভট্ক প্রটরষ্লোন, বরললোগনলোরর টবৈরীয় 
মকুটলরনলোে মর সলোংস্পৃটরক গিলোি, কটমউটন-
রলোে মর েলোিননটরক আরদিলোলন, যলো  

আট্য়লোরনলো অটলরভট্ে উরি্লোরগ শুরু 
িরয়টছল। রলোে অস্লোভলোটবক উরি্লোক্তলোমূলক 
িূেিপৃটষ্ট টছল গয, টরটন ফটলর সমলোিটবজ্লো-
নরক কলোেলোখলোনলোে গভররে অিবলো বলোইরে 
সম্প্রিলোয়গুরললোে ক্ষমরলোয়রনে অন্যরম 
চলোটবকলোটঠ টিসলোরব ভলোবরর গেরেটছরলন। 
এই ধেরনে গরবষেলোরক্রেগুরললো সলোংস্পৃটরক 
টভট্ এবং আন্তি্তলোটরক গিলোরিে সলোরি িী-
র্তরময়লোিী সম্রক্তে টভট্রর প্রটরটষ্র 
িরয়টছল (গযমন ইউরনরস্লো এবং গফলোড্ত ফলো-
উর্ডেন), গযখলোরন অন্যলোন্য খ্লোটরমলোন প্র-
কলোেকেলো- গযমন এইনলোওটি, কটমউটনরলো 
(অটলরভট্ বৈলোেলো প্রটরটষ্র)। আে টবৈরীয় 
মকুললোরনলো  বকুটদ্ধবপৃট্ক টবররক্ত িটেরয় টছল 
গয, সমলোিটবজ্লোন গকন জ্লোরনে অন্যলোন্য 
েলোখলোে রকুলনলোয় আললোিলো (টবরেষর িে্তন 
গিরক) এবং অটভজ্রলোমূলক টবরলেষে ও 
মলোঠেয্তলোরয়ে টবরলেষরেে গক্ষররি, এিলো 
করিলো েপৃিক। একই সমরয় গবেটকছকু টবশ্-
টবি্লোলয়রকট্রেক প্রটরষ্লোরন (টমললোন, গি-
গনলোয়লো,রকুটেন, গফ্লোরেন্স, এবং প্রটরটছরর 
অবটস্র) বকুটদ্ধিীবীরিে সলোরি টেটিল সম্-
গক্তে টভট্রর ফটলর গরবষেলোরক কলোেখলো-
নলোটভট্ক সম্ক্ত, অি্তননটরক সমলোিটব-
জ্লোন, সম্প্রিলোয়টভট্ক টবি্লো এবং 
েদ্ধটরগর স্লোটনক টনব্তলোচনী টবি্লোে গক্ষরি 
অনুসেে করে। 

  ৫০-এে িেরকে  গেষটিরক ইরলোটলয় 
সমলোিটবজ্লোরনে এরূে টবৈ-মকুখী নীটর (গি-
নলোস-মকুখী জ্লোরনে েলোখলো), রলোটত্ত্বকভলোরব 
দুইভলোরগ ভলোগ িরয় যলোয়। একভলোগ ববধরলো 
অি্তরনে িন্য ররত্ত্বে উেরে গুরুত্ব আরেলোে 
করে (গযখলোরন টক্রয়লোবলোিীরিে েটক্তেলোলী 
অনুেটক্ত িলোরক) এবং ভলোগটি প্রলোরয়লোটগক 
গরবষেলোে উেরে গিলোে গিয়। ফললোফলটি 
িয় টমশ্র। "রত্ত্ব" বলরর প্রলোয়ই েলোেসন্স, 
মলোি্তন ও ললোিলোেরফরডেে কলোরিে গমৌটলক 
বলো আংটেকভলোরগে েকুনুরুত্লোেনরক গবলোঝলোয়; 
অন্যটিরক মলোঠেয্তলোরয়ে গরবষেলো মলোরন উন্ন-
ররে িটেে ও গমৌটলক নপৃ-টবজ্লোরনে অন্ত-
ভূ্তটক্ত গবলোঝলোয়, যলো সপৃটষ্টেীল গরবষেলোে 
সুরযলোগ বরটে করে গিয়।
 
   এই সংকীে্ত গকট্রেকরলো িলোকলোে েেও 
আিরর সমলোিটবজ্লোন একটি "স্লোভলোটবক 
টবজ্লোন" মলোরঝ মলোরঝ যলোে প্ররয়লোিন আব-
শ্ক। প্রিম প্রিরন্মে সমলোিটবজ্লোনী 
(গযমন, গফেলোটেও,আরলক্লোর্রেলো 
টেিলোেলোরনলো, সলোটবরনলো একওয়লোটভভলো, ইউ-
গিটনও গেনলোটন্ত, এটকটল আেটিরগলো, 

লকুটসয়লোরনলো সলোভলোটন্ন, িটি্তরয়লো ্ লোগলো, টফটলর্লো 
বলোেবলোরনলো, যলোরিেরক "টলরবরেলো গিলোরসরন্ত" 
(অধ্লোেক)  টিসলোরব সম্মলোন গিয়লো ির এবং 
যলোরিেরক টবশ্টবি্লোলয়গুরললোরর টেক্ষলো িলোন 
কেলোে সুরযলোগ করে গিয়লো িরয়টছল) রলোেলো 
রলোরিে অটভজ্রলো ও জ্লোন সুনলোমধন্য টবশ্-
টবি্লোলয়গুরললোরর জ্লোনেলোখলোে  গক্রে  বরটেে 
গেছরন ব্য়       করেটছল। এই িপৃটষ্টরকলোরেে 
টবচলোরে, রলোেলো  একটি নরকুন িক্ষ প্রিন্মরক 
প্রটেক্ষে টিটছেল গয, িরলে সিস্েলো ভটব-
ষ্যররে ইরলোটলে টবশ্টবি্লোলয়গুরললোে অব-
কলোঠলোরমলোগর রূেলোন্তরেে েরি সমলোিটবজ্লোন-
গক গক্রেীয় কেলোে লরক্ষ কলোি কেরব। 

  এভলোরবই, ৬০-এে িেরক, এই জ্লোরনে 
েলোখলোে েিভূটম নলোিকীয়ভলোরব েটেবটর্তর 
িয়। সমলোিটবজ্লোন গয কখরনলো ইরলোটলে 
আধকুটনকলোয়রনে েরি প্রধলোন উেরিষ্টলো 
টিসলোরব কলোি কেরব, গসই স্প্ন ধূটলসলোৎ িয়, 
বেং, সমলোিটবজ্লোন একলোরিটমে গভররে ও 
বলোইরে একিলো গেলোক্ত িলোয়গলো করে গনয়, যলো 
বর্তমলোরন সমলোিনবজ্লোটনক প্রটেক্ষে ও েকুনু-
রুত্লোরনে েরি অন্যরম গক্ষরি টিসলোরব 
টবরবটচর িরছে। প্রিম অনুরমলোটির প্রটরষ্লো-
নটি ১৯৬২ সলোরল িরের্িলোরর স্লোটের িয়। 
এই অবশ্ম্ভলোবী টনব্তলোচরনে েে সমলোিটব-
জ্লোরনে অন্যলোন্য েলোখলো গুরললো প্রটরটষ্র িয়। 
এমনটক েলো্রেটবজ্লোরনে অন্যরম েলোখলো 
টিসলোরবও সমলোিটবজ্লোন গুরুত্ব গেরর িলোরক।

এইভলোরবই, সমলোিটবজ্লোন ববধকেরেে মপৃদু 
প্রয়লোরসে ২০ বছে েে ইরলোটলরর সমলোিটব-
জ্লোন জ্লোরনে অন্যরম েলোখলো টিসলোরব েকুরেলো-
ি্রম আত্নপ্রকলোে করে। অরনক বছে ধরে 
সমলোিটবজ্লোন টছল জ্লোরনে গসই েলোখলো, যলো 
গরবষেলোে টনয়মরলোট্রিক চলোটিিলো েূেরেে 
িন্য টনরিে গক্ষরি ও  লক্ষ টনরূেন করেরছ। 
এরক্ষররি, একলোরিটমটনভ্তে জ্লোনটভট্ক চচ্তলো 
ও গ্রিেরযলোগ্রলো কম গুরুত্ব গেরয়রছ। এিলো 
টবস্ময়কে নয় গয, টবশ্টবি্লোলয়গুরললো গিরক 
িীর্তরময়লোটি টনব্তলোসরনে ফললোফল টছল সুিূে-
প্রসলোেী। শুধকুমলোরি সমলোিটবজ্লোনীরিে 
মরনলোভলোরব নয়, বেং গরবষেলোে টভন্নরলোয়, যলো 
গবে িনটপ্রয়রলো গেরয়টছল এবং রলোটত্ত্বক প্রলো-
ধলোরন্যে গক্ষররিও েটেবর্তন এরনটছল। ৬০-
এে িেরকে গেষটিক গিরক (যলো ৭০-ে 
িেরকও টিরক টছল)। ইরলোটলয় সমলোিটব-
জ্লোন রলোটত্ত্বক, টবরলেষেধম্তী ও েদ্ধটরগর 
বনেকুে্ আিলোরয় টসদ্ধলোন্তমূলক েিরক্ষে গ্রিে 
করেটছল।  

সেলোসটে গযলোগলোযরগে িন্যঃ
আর্রে কসু  
<andrea.cossu@unitn.it> 
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>>

ফ্লোটমটনও স্কুয়লোৎিটন এবং আটলয়লোকবে আকবলোটেরবে, গ্টসয়লো টবশ্টবি্লোলয়, ইরলোটল 

ইরলোটলরর সমলোিটবজ্লোরনে 
আন্তি্তলোটরকীকেে।

ই
রলোটলয় সমলোিটবজ্লোনীগে ইরলোটলে টবটভন্ন অঞ্চরল অবটস্র 
টেক্ষলোটভট্ক এবং গরবষেলো প্রটরষ্লোনগুটলরর বে েটেসরে কলোি 
করে িলোরকন। আেলোিমস্ক িটিল টমশ্রব্বস্লো, সিলোবস্লোন এবং 
টবরেলোধেূে্ত িপৃষ্টলোন্তমূলক িলোে্তটনক গগলোষ্ী এবং স্লোনীয় চরক্রে 

মলোধ্রম গরে ওঠলো প্রটরটষ্র িলোয়লোে/কি্ত্ এবং উন্নয়নচচ্তলো সমলোিটবজ্লোনীরিে 
অধ্য়নটভট্ক আটধের্ টবস্লোে এবং টবটভন্ন প্রটরষ্লোরন রলোরিে অবস্লোন 
ধরে েলোখরর সিলোয়রলো কেরছ। উিলোিেেস্রূে, ইরলোটলে 
টবশ্টবি্লোলয়গুরললোরর অি্তনীটরটবিরিে মরই প্রলোয় সমসংখ্ক 
সমলোিটবজ্লোরনে অনুষি সিস্ েরয়রছ (প্রলোয় ১০০০ অধ্লোেক, সিরযলোগী 
এবং সিকলোেী অধ্লোেক)। যলোই গিলোক, এিলো আমলোরিে িনসমলোরিে সফল 
অটভব্টক্ত ইটগের কেরলও এিলো এখনও অস্পষ্ট গয, এসব চচ্তলোসমূি টক 
সটর্কলোে অরি্তই উৎকপৃষ্ট গরবষেলো সিলোয়ক ভূটমকলো েলোলন কেরছ, নলোটক 
টবেন্নক কেরছ।

টকছকু ইরলোটলয় সমলোিটবজ্লোনীরিে প্রকলোেনলোসমূরিে মধ্ েটেরময় সূক্ষ্ম িপৃটষ্ট 
গরে গরলোললোে িন্য আমেলো টমউে (ইরলোটলয়লোন টমটনট্রে অফ ইউটনভলোটস্তটি 
অ্লো্ড টেসলোচ্ত) ওরয়বসলোইি গিরক েকুরেলো ১,২২৭ িন সমলোিটবজ্লোনীরিে 
নলোম (২০১৬ সলোরলে গেলোটি-ড্রেিসি) টনরয়টছ। এেেে গস্লোেলোস উেলো্ 

রলোটলকলো  অনুসন্লোন করেটছ। এগুরললোে মরধ্ ১৯৭০ গিরক ২০১০ সলোরলে 
মরধ্ টবটভন্ন আন্তি্তলোটরক সলোমটয়কেরি, সরম্মলরনে সলোমটয়কেরি, 
মরনলোগ্রলোফ, বইরয়ে অধ্লোয় ও িলোরীয় েয্তলোরয়ে অটধকলোংে নলোমকেলো 
সলোমটয়ক েরি েরয়রছ। 

আমেলো গস্লোেলোরস েরকেলো ৬৩.৮ ভলোগ ইরলোটলয় সমলোিটবজ্লোনীরিে 
বেরিলোে একটি ইর্ডক্ড প্রকলোেনলো সূটচভকুটক্ত গেরয়টছ। যলোে অি্ত, 
ইরলোটলে টরনিন সমলোিটবজ্লোনীে মরধ্ একিরনেও আন্তি্তলোটরক 
খ্লোটরসম্ন্ন সলোমটয়কী, সরম্মলরনে সলোমটয়কেরি , বকুক টসটেি টকংবলো 
ইরলোটলয় নলোমকেলো িলোন্তলোরল গকলোন গলখলো প্রকলোরেে নটিে গনই।

িলোরররগলোনলো সলোমলোন্য করয়কিন সমলোিটবজ্লোনীে নলোমই উেলোর্ রকুরে টফরে 
গিখলো যলোয়। উিলোিেেস্রূে, মলোরি েলোঁচিন সমলোিটবজ্লোনীে ৩৫টিেও গবটে 
ইর্ডক্ড প্রকলোেনলো সূটচভকুক্ত েরয়রছ। অেে টিরক, েরকেলো ২০ ভলোগ 
(২৪৯ িন সমলোিটবজ্লোনী) রলোরিে গেেলোগর িীবরন একবলোে মলোরি প্রবন্ 
প্রকলোে করেরছন। এরক্ষররি প্রকলোেনলোে প্রভলোব টবরবচনলো কেরর গগরল গিখলো 
যলোয়, েরকেলো ৫২.৪ ভলোরগে (৩৫১৫ িরনে মরধ্ ১৮৪০ িরনে 
প্রকলোেনলো) উেলোর্ উবৈপৃটরে গকলোন প্রটরফলন গিখলো যলোয়টন। 

১৯৭৩ গিরক ২০১৫ সময়কলোরলে আন্তি্তলোটরকীকেে
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প্রকলোেনলোে  সংখ্লো,
০-১ এে মলোেকলোটঠরর

আন্তি্তলোটরকীকেেএে সমটষ্ট, ০-১ 
এে মলোেকলোটঠরর

> ইরলোটলরর সমলোিটবজ্লোরনে 
   আন্তি্তলোটরককীকেে  
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মিলোে ব্লোেলোে িল, উেলো্গুরললো গভৌরগলোটলকভলোরব টবভলোিন রকুরল ধরে। 
গযসব সমলোিটবজ্লোনীগে িটক্ষেলোংরেে টবশ্টবি্লোলয়গুরললোরর কলোি কেরছ, 
রলোরিে রকুলনলোয় উ্েলোংে (েরকেলো ৪৫.৫ ভলোগ) ও গক্রেীয় অংরেে 
(েরকেলো ২৭.২ ভলোগ) সমলোিটবজ্লোনীরিে অটধক প্রকলোেনলো েরয়রছ। এে 
কলোেে টিরসরব অরনকলোংরে আত্ম-টনব্তলোচন েক্ষেলোর টকংবলো গনটরবলোচক 
প্রটররবরেে প্রভলোবরক িলোয়ী কেলো যলোয়। িয়র অরনকলোংরে গভৌরগলোটলক 
অঞ্চরলে িরুে অসমলোন সমলোি-অি্তননটরক উন্নয়নরক প্রটরফটলর করে। 
যলোই গিলোক, শুধকুমলোরি েেবর্তী সমরয় এমআইউে টবশ্টবি্লোলরয় িলোয়লোরেে 
প্রটক্রয়লো টবরলেষরেে গক্ষররি িলোয়লোটেং কটমটি ও এমআইউএে উেলোর্ে 
মলোধ্রম প্রলোি্তী েকুনগ্তটঠর িওয়লো িেকলোে। এিলো প্রটররবে-টনভ্তে িওয়লোে 
গিরক আত্ন -টনব্তলোচন ও সকরলে িন্য একইেকম  টকনলো, গসিলো বকুঝরর 
সিলোয়ক িরব।  

ইরলোটলয় একলোরডটমে েয্তরবক্ষকগে এেকম ফললোফল গিরখ টবটস্মর নলো 
িরলও আমেলো এরর কলোললোনুক্রটমক ধলোেলো সংরযলোিন কেলোে েে আেও 
মিলোে টকছকু রি্ গেরয়টছ। আমেলো আন্তি্তলোটরকভলোরব সি-গলখকবপৃট্ 
টবরবচনলো করেটছ, যলো সমলোিটবজ্লোনীরিে আন্তি্তলোটরক অগেরনও অরনক 
গবটে সটক্রয়রলো ও আন্তি্তলোটরক গরবষেলোে মলোনিরণ্ড রলোরিে কপৃটরত্ব টনরি্তে 
করে। ইরলোটলয় নয়, এমন সিরলখকরিে সংখ্লো গেনলো করে 
আনুেলোটরকভলোরব সিরলখকরিে সংখ্লো টবচলোে করে প্ররর্ক গলখরকে 
সংখ্লো এবং একটি টনটি্তষ্ট সমরয় উেলোর্ িলোঁে কেলোরল, আমেলো গিরখটছ 
আন্তি্তলোটরক সিরযলোগীরলো িলোে সলোম্প্রটরক সমরয় গবরেরছ, একই সরগে 
প্রকলোেনলোে সংখ্লোও। এই প্রবেরলোগুটল প্রলোয় একইেকম গযখলোরন গর িে 
বছরে আন্তি্তলোটরক সিরযলোটগরলোে সংখ্লো বপৃটদ্ধ গেরয় েরকেলো ৫০ ভলোরগে 
অটধক টিরসরব িলোঁটেরয়রছ (ছকটি গিখকুন)। 

যটিও েেবর্তী টবরলেষেটি এে টবটধবদ্ধ কলোয্তকলোেে সম্রক্তে প্ররয়লোিনীয়রলো 

রকুরল ধেরলও, আনভকুে (ি্ ইরলোটলয়লোন ন্যলোেনলোল এরিটন্স ফে ি্ 
ইভ্লকুরয়েন অফ ি্ ইউটনভলোটস্তটি এ্ড টেসলোচ্ত টসরটিম) িলোরীয় গরবষেলো 
মূল্লোয়ন  এই টচররিে মলোধ্রম একটি ইটরবলোচক ফললোফল উেস্লোেন করে। 
আনভকুে ২০১০ সলোরল প্রটরটষ্র িয় এবং ২০০৪ সলোল গিরক সমলোিটবজ্লোরন 
প্রকলোটের গরবষেলোরক মূল্লোয়ন কেরর শুরু করে।টবজ্লোনীরিে িন্য 
প্রকলোেনলো গকৌেল বকুরঝ টনরর সময় ললোগরলও, অরনক সমলোিটবজ্লোনী যলোেলো 
আন্তি্তলোটরক সলোমটয়ক েররিে সরগে েটেটচর টছরলন নলো, রলোেলোও িয়র 
খ্লোটরসম্ন্ন সলোমটয়ক েররি প্রকলোেনলোে গুরুত্ব অনুধলোবন করেন। অন্য 
টিরক, গয সকল সমলোিটবজ্লোনীেলো আন্তি্তলোটরকভলোরব প্রকলোে করে, রলোেলো 
িয়র আেও আন্তি্তলোটরক প্রকলোেনলোে িন্য প্রলোিটমকভলোরব অি্ত টবটনরয়লোরগে 
টসদ্ধলোন্ত গ্রিে করেন। 

আমেলো প্রলোটরষ্লোটনক কম্তরৎেেরলোরক ডলোরুইটনয় ফললোফরলে সলোরেরক্ষ 
টনরি্তে কেরর আগ্রিী নলো গযখলোরন টবজ্লোনীগে রলোরিে গযলোগ্রলোরক খলোে 
খলোইরয় টনরর েলোরেন। যলোই গিলোক, িলোরীয় ও আন্তি্তলোটরক েটেমণ্ডরল 
ক্রমবধ্তমলোন আটি্তক প্রটররযলোটগরলো এবং টবশ্টবি্লোলয় ও টবভলোগীয় 
উৎেলোিনমকুটখরলোে টিরক ক্রমবধ্তমলোন িপৃটষ্টটনবন্ন ক্রমলোগর 
আন্তি্তলোটরকীকেেরক ত্বেলোটবির কেরব। একই সরগে একলোরিটময় সম্মলোরনে 
িন্য আন্তি্তলোটরক খ্লোটরসম্ন্ন সলোমটয়ক েরিগুরললোরর প্রকলোেনলোে 
উরদিশ্রক আেও গুরুত্বেূে্ত করে রকুলরব । এক কিলোয়, আমেলো বলরর 
েলোটে, Eppur si muove এবং আমেলো এরগলোটছে! 

সেলোসটে গযলোগলোরযলোরগে িন্যঃ                                                                                                                                            
ফ্লোটমটনও স্কুয়লোৎিটন  <flaminio.squazzoni@unibs.it>



 

 ১২

টিটড ভটল. ৭ / # ৩ / গসরটেম্বে ২০১৭

> টলগেটভট্ক আচেরেে
   সলোধলোেে টচরি 

এনলোটলসলো মকুেটিয়লো, টলডস ইউটনভলোটস্তটি, টবিরনস স্কুল ও বলোেবলোেলো গেলোটগও, ইউটনভলোটস্তটি অফ গরেরন্তলো, ইরলোটল 

১৯৬৮ সলোরলে গরের্িলোে টেক্ষলোি্তীরিে টবরক্ষলোভ। ই
রলোটলয় সমলোিটবজ্লোরনে সলোরি গি্ডলোে টি্লোটডরিে সম্ক্তিলো 
খলোটনকিলো িটিল, এরক প্রলোয়ই গসই সকল রিনলোক্রম ও গপ্রক্ষলোেরিে 
সলোরি যকুক্ত কেলো িয়, যলো গকলোন নলো গকলোনভলোরব ইরলোটলয় একলোরিটময় 
ভলোবধলোেলো ও নলোেীবলোিী আরদিলোলরনে প্রটর এে িপৃটষ্টভটগেরক 

টচরিলোটয়র করে। 

 ৭০-এে িেরকে গেষ টিরক ইরলোটলয় সলোমলোটিক টবজ্লোন টবররক্তে মরধ্ 
গি্ডলোে টবষয়ক আরললোচনলো িলোয়গলো িখল করে গনয়, এরক্ষররি টকছকু 
অগ্রগলোমী নলোেীবলোিী সমলোিটবজ্লোনী প্রেংসলোে িলোটবিলোে।  আেও অরনক 
গিরেে মরই গি্ডলোে সম্টক্তর রত্ত্বীয় সরচরনরলোরবলোধ ইরলোটলরর 
গকরলোটব েটেসরেে বলোইরেই ররিরছ। যলোরক বেং নলোেীরিে সমলোন অটধকলোে 
টবষয়ক েলোিননটরক েিরক্ষে এবং গভ্তেলোর বলো টববলোিটবরছেরিে মরন 
ভলোবগম্ভীে টবষরয়ে সলোরি যকুক্ত কেলো যলোয়।  যলোইরিলোক, েলোিননটরক 
সটক্রয়রলোে সলোরি এই টনটবে সম্ক্ত গি্ডলোে টি্লোটডিরক শুধকুমলোরি  
প্রলোটরষ্লোটনক টেক্ষলোয়রটনক ধলোেলোয় আরললোচনলো করে নলো, বেং এরক 
েলোিননটরক সম্রক্তেও বলোইরে একিলো স্লোধীন জ্লোরনে েলোখলো টিসলোরব 

ইরলোটলয় সমলোিটবজ্লোন 



 ১৯৬

 ১৩

টিটড ভটল. ৭ / # ৩ / গসরটেম্বে ২০১৭

প্রকলোে করে যলোরক একমলোরি সমলোিটবজ্লোরনে আরললোরকই টবচলোে কেলো যলোয়।  
এিলো  জ্লোরনে এমন একিলো েলোখলো যলো েলোিননটরক করঠলোেরলোে অটভরযলোরগে 
গপ্রক্ষলোেি ও েলোিননটরক আিরে্তে গযৌটক্তকরলো বলোস্টবক গক্ষররি করিলো  
প্রলোরয়লোটগক, রলো খকুঁরি গবে কেলোে গচষ্টলো করে।  

বহু বছে ধরেই ইরলোটলয় সমলোি ঐটরহ্যবলোিী  টলগেটভট্ক আিরে্তে বৈলোেলো 
অনুপ্রলোটের। এমন সমলোি এখনও টবি্মলোন এবং আন্তি্তলোটরক অগেরন রলোে 
েূে্ত প্রটরফলন ররি। একিলো স্পষ্ট টলগে টবভলোিন গিখলো যলোয়, টবজ্লোনটভট্ক 
গেেলো টনধ্তলোেরেে গক্ষররি, টবরেষর ছকুটেকলোঁটচ টভট্ক গেেলোে গবললোয় রলো 
১০০ ভলোগ সটর্। মটিললো স্লোরক এবং স্লোররকলো্রেে সংখ্লো েকুরুষরিেরক 
ছলোটেরয় গগরছ এবং টেএইচটড ও গেলোটি ডর্লোরেরিে গক্ষররিও এই িলোে 
রকুলনলোমূলকভলোরব েকুরুষরিে রকুলনলোয় গবটে। ররব এই ধেরনে মটিললোরিে 
মূল আগ্ররিে িলোয়গলো টেক্ষলোকরলোরক গেেলো টিসলোরব গ্রিে কেলো। ২০১৫ 
সলোরলে এক গরবষেলোয় গিখলো গগরছ গয, েলো্রেটবজ্লোন ও সমলোিটবজ্লোরন 
মটিললো অধ্লোেক ২৬%, সিরযলোগী ৩৯.৩% এবং সিকলোেী অধ্লোেক 
৪৬.৭% (টেক্ষলো ও গরবষেলো টবষয়ক ম্রিেলোলয় ,২০১৬)। অন্যটিরক , 
অল্প টকছকু মটিললোই উচ্চমলোনসম্ন্ন টবজ্লোনসম্মর িলোন্তলোরল অবিলোন েলোখরছ।  

টবরেষর, ইরলোটলয় বলোঁধলোধেলো একলোরিটময় েলোঠ্ক্ররমে কলোঠলোরমলো গি্ডলোে 
টিলোটডিরক উচ্চটেক্ষলোে গক্ষররি একিলো প্রলোটন্তক অনুষি টিসলোরবই গিরখরছ, 
যলো গক্রেীয় ম্রিী েয্তলোরয়ে টেক্ষলোে িন্য অল্প টকছকু অটফটসয়লোল েলোঠ্সূটচ 
সেবেলোি কেরর েলোরে। গযরকলোন নরকুন অনুষরিেযলোরিলো শুরু কেলো টনঃসরদিরি 
কষ্টকে, টবরেষর যখন রলোেলো েটেেূে্ত আইনর স্লোধীনরলো েলোয় নলো। আে 
গি্ডলোে টি্লোটডরিে গক্ষররি অিবলো প্রবক্তলোেলো যটি অধস্ন বলো প্রলোটন্তক 
টেক্ষলোগর েিক্ররমে িলোটবিলোে িয় রলোিরল রলো আেও দুঃসলোধ্।
 
গি্ডলোে টি্লোটডি যখন একলোরিটময় েটেসরে যলোরিলো শুরু করেটছল একই 
সমরয় এটি করগুরললো টবররক্ত িটেরয় েরেটছল। রলোে মরধ্ অন্যরম  িল 
নলোেীবলোিী আরদিলোলরনে সলোরি গি্ডলোে টি্লোটডরিে সম্পৃক্তরলো। আেও 
স্পষ্ট করে বলরর গগরল, ববটচরি্ রত্ত্ব ইরলোটলরর গুরুত্বেূে্ত ভূটমকলো গেরখ 
চরলরছ, যলো আত্ম-সরচরনরলোবলোি ও টবটছেন্নরলোবলোরিে েরক্ষ সলোফলোই গলোয় 
এবং টবশ্টবি্লোলরয়ে প্রটর অটবশ্লোস বরটে করে, রলোরক মূলর ঐটরহ্যবলোিী 
গকরলোটব টেক্ষলো ও টেরপৃরলোট্রিকরলোে েক্ষক টিসলোরবই টচটনির কেলো যলোয়। 
উেেন্তু, সলোেলোরসরনলো-ে গনলোি অনুযলোয়ী, ইরলোটলয় নলোটেবলোিী বকুটদ্ধিীবী, যলোেলো 
একলোরিটময় েলোঠ্ক্ররমে গক্ষররি প্রভলোব টবস্লোে কেরর চলোয়, রলোেলো একিলো 
িীর্ত সময়ব্লোেী প্রলোটরষ্লোটনক গকৌেলটভট্ক টবররক্ত িটেরয় যলোরছে গয, 
রলোেলো গি্ডলোে টি্লোটডিরক কী রূরে গ্রিন কেরর চলোয়। রলোেলো টক এিলোরক 
নলোেী ও গি্ডলোে টবষয়ক টবরেষলোটয়র েলোঠ্ক্রম টিসলোরব উেস্লোেন কেরর 

চলোইরছ নলোটক রলোেলো এিলোরক বলটগেক িপৃটষ্টরকলোে গিরক মূলধলোেলোয় অন্তভকু্তটক্তে 
গচষ্টলো চলোললোরছে? ইরলোটলয় টবশ্টবি্লোলয়গুরললোে প্রলোটরষ্লোটনক বলোধলোধেলো 
টনয়মলোনুযলোয়ী, এটি গি্ডলোে ইসু্ে রকুলনলোয় নলোেীবলোিরক অটধক প্রলোধলোন্য 
গিয়। এরক মূলধলোেলোয় সম্পৃক্তকেরেে চলোইরর বিনটদিন টেক্ষলো ব্বস্লোয়, 
টেক্ষলো টবষয়ক গসটমনলোরে, গযরকলোন আনুষ্লোটনকরলোয় উেস্লোেরন অটধক 
আগ্রিী, এভলোরবই একসময় এটি একলোরিটময় েলোঠ্ক্ররম অন্তভকু্তক্ত িরব, 
এমনটক এেই ধলোেলোবলোটিকরলোয় গি্ডলোেটভট্ক গরবষেলো গক্রেও প্রটরটষ্র 
িরর েলোরে।  
      
৮০-ে িেরকে গেষটিরক এরস গি্ডলোে টি্লোটডি স্র্রি প্রলোটরষ্লোটনক 
েটেচরয়ে িন্য আরদিলোলন শুরু করে, যলোে ধলোেলোবলোটিকরলো একটবংে 
েরলোব্দীরর এরসও বিলোয় িলোরক। ২০১২ সলোরল, সমলোিটবজ্লোরন ইরলোটলয় 
সমলোিটবজ্লোনী সংস্লোে একটি টনটি্তষ্ট টবভলোগ টনম্তলোরেে সলোরি সলোরি 
প্রলোটরষ্লোটনকেে প্রটক্রয়লোটি একটি গুরুত্বেূে্ত েিরক্ষে গ্রিে করেটছল।  

েকুরেলো িেক িকুরেই, ক্রমলোবিরয় এটি টবস্পৃর িটছেল। টকন্তু এই টবস্লোে টছল 
অটনয়মরলোট্রিক ও অসম্ূে্ত। এখরনলো েয্তন্ত, ইরলোটলয় একলোরিটময় 
সটমটররর, গি্ডলোে টিলোটডরিে উেটস্টর করগুরললো টনটি্তষ্ট মরবলোরিে 
মরধ্ সীমলোবদ্ধ; বলটগেক টবটভন্নরলোবলোরিে সলোরি িটের গযরকলোন টেক্ষলো বলো 
গরবষেলোরক স্ীকপৃটর টিরর গগরল, এরক গকলোন স্র্রি নলোেী বকুটদ্ধিীবীে 
গরবষেলো টিসলোরব টচটনির কেলো িয়। এই স্ীকলোরেলোটক্ত রলোেলো অি্তন করে 
রলোরিে টনি টনি কম্তরক্ষরি  টকংবলো স্ীয় টবজ্লোন সটমটর গিরক। উেেন্ত, 
গি্ডলোে টিলোটডরি স্লোরক এবং স্লোররকলো্রেে প্রটেক্ষরেে সুরযলোগও 
অপ্ররকুল। একিলো িটেে মরর, ২০১১-১২ গর েলোে কেলো সকল স্লোরক এবং 
মলোটিলোস্ত টডটগ্রধলোেীরিে মরধ্ মলোরি ৫৭ টি গকলোস্ত এ গি্ডলোরেে উেরে 
আরললোকেলোর কেলো িরয়রছ। যলো টকনলো গমৌটলক গকলোস্তগুরললোে সলোমলোন্য অংেই 
িখল কেরর েলোরে।  গি্ডলোেটনভ্তে গকলোস্তগুরললো সমলোিটবজ্লোরনে টকয়িলোংে 
িখল করে আরছ; গি্ডলোে টিলোটডরিে উেরে গকলোন স্লোরক গকলোস্ত গনই। 
স্লোররকলো্ে গকলোস্তও খকুবই কম। ১২টি টবরেষলোটয়র, ৬টি মলোটিলোস্ত, এবং 
৪টি ডর্লোেলোল গকলোস্ত আরছ। সলোম্প্রটরক বছেগুরললোরর  গি্ডলোেটনভ্তে 
গকলোস্তগুরললো চলোলকু কেলো টকংবলো টবস্লোে রিলোরনলোে একিলো প্রবেরলো লক্ষ্ কেলো 
যলোয়। এিলো সম্ভব িরছে দুটি কলোেরে। প্রিমর, সলোম্প্রটরক করঠলোে নীটরমলোললো 
এবং গসই গমলোরলোরবক অি্তলোয়ন হ্লোস, টবৈরীয়র, বলটগেক িপৃটষ্টরকলোে গিরক 
একলোরিটময় স্ীকপৃটর অি্তরনে প্ররচষ্টলো। এমন একিলো েটেটস্টর যলো 
েলোিননটরক েক্ষেলোটররত্বে অিল অটভরযলোরগে টভট্রর েটেটস্টররক 
গরলোললোরি করে গরলোরল এবং গগলোেলো ক্লোিটলক সটমটরে প্রটরটনটধরত্ব 
ব্লোেকভলোরব প্রচলোেেলো ও েিরক্ষে গিলোেলোরললো করে, যলো গি্ডলোে টিলোটডরিে 
ববজ্লোটনক টভট্রক অস্ীকলোে করে। এসব টকছকুই গি্ডলোেটিলোটডিটভট্ক 
গরবষেলোে স্ীকপৃটরে েিরক প্রচলোেটবমকুখ ও সীমলোবদ্ধ করে গরলোরল এবং 
গরবষকরিে প্রলোটন্তকরলোরক আেও বলোটেরয় গিয়।

সমলোিটবজ্লোন ও এে টবস্পৃটর ছলোটেরয় অন্যলোন্য অনুষরিে বলোস্টবক ফললোফল 
এবং রলোৎেয্তেূে্ত ভূটমকলো িলোকলো সরত্ত্বও, ইরলোটলরর গি্ডলোে টিলোটডিরক 
বর্তমলোরন টড গকলোেীে ভলোষলোররই অটস্ত্ববলোিী অটনটি্তষ্টরলোে গেখলোটচরি টিসলোরব 
সংজ্লোটয়র কেলো িয়। এমনটক, সমলোিররত্ত্ব, গি্ডলোে টিলোটডি প্রলোটরষ্লোটনক 
েলোঠ্ক্ররমে আওরলোধীন িওয়লো সরত্ত্বও  একিলো টনয়মরলোট্রিক ও সম্ূে্ত ববধ 
উেটস্টর টনটচির কেরর েলোরেটন। ফরল ইরলোটলয় টবশ্টবি্লোলয়গুরললোরর 
গেেলোগর েি বরটেরর একিলো সুিপৃঢ় ও রলোৎেয্তেূে্ত বলটগেক ববষরম্ে 
িপৃষ্টলোন্ত িলোনরর ব্ি্ত িরয়রছ। 

সেলোসটে গযলোগলোরযলোরগে িন্যঃ  
এনলোটলসলো মকুেটিয়লো  <a.murgia@leeds.ac.uk>
বলোেবলোেলো গেলোটিও   <barbara.poggio@unitn.it>

  ১৯৬৮ সলোরল গরের্িলোরর নলোেীবলোিী সভলো।
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ম্লোটসটমটলয়লোরনলো ভলোইেলো, ইউটনভলোটস্তটি অফ েলোটভয়লো, ইরলোটল 

িী
র্ত প্রটররযলোটগরলোে েে ইরলোটলয় টবশ্টবি্লোলয়গুরললোরর 
সমলোিটবজ্লোরনে টবজ্লোনসম্মর ও একলোরডটমক জ্লোনেলোখলো িরয় 
ওঠলো একটি সলোম্প্রটরক রিনলো। এই জ্লোনেলোখলোটিে নব্ 
িওয়লোরর একলোরডটমক ও সমলোরিে টবটভন্ন গক্ষররি রলোে স্ীকপৃটর 

ও প্রলোটরষ্লোটনকীকেে এখনও এরিলো প্রটরটষ্র িরর েলোরেটন। ফলশ্রুটররর, 
আিরকও সমলোিটবজ্লোন একলোরডটমক গক্ষররি জ্লোনেলোখলো টিরসরব আটধের্ 
টবস্লোে করে চরলরছ। বেদুে িপৃটষ্টভটগে গিরক গিখরল, এই েচনলোটি, 
টেক্ষকরিে সংখ্লো, টিলোটড গকলোস্তসমূি এবং সমলোিটবজ্লোন টবভলোরগে 
অটফটসয়লোল উেলো্ অরেক্ষলোকপৃর স্ল্প প্রলোটরষ্লোটনকীকেে, এে 
আটধের্েীল অবস্লোন ও ইরলোটলয় টেক্ষলোে গক্ষররি এে সীটমর কলোয্তেটেটধে 
টনরি্তেক টিরসরব ব্বিলোে করে, ২০০০ সলোরলে সমলোিটবজ্লোরনে অবস্লো 
টবরলেষে কেরব। এেেে অন্যলোন্য িপৃটষ্টভটগে গিরক এে ময্তলোিলো ও অবস্লোরক 
রকুরল ধেরব।

   সমলোিটবজ্লোনরক একটি টমশ্র জ্লোনেলোখলো বললো গযরর েলোরে। এিলো টবজ্লোরনে 
একটি ভগেকুে অংে, যলোে গরবষেলোে অরনকলোংে টবশুদ্ধ ও প্রলোরয়লোটগক 
গরবষেলোে ওেে টস্র। রলোটত্ত্বক, জ্লোনগর, স্লোগর টভট্ে প্রটরফলন 
সমলোিটবজ্লোনরক আেও িে্তন, যলো একটি টবশুদ্ধ টবজ্লোন, এে সরগে 
সম্টক্তর করে রকুরলরছ। এিলো সমলোিনবজ্লোটনক অনুসন্লোরনে অটভজ্রলোলব্ধ 
টিকটিে ওেে টভট্ করে টবটভন্ন সলোমলোটিক েটেসরে ব্বিলোরেে িন্য 
প্রলোরয়লোটগক জ্লোন উৎেলোিন করে। যটিও অন্যলোন্য জ্লোনেলোখলো (গযমন- 
অি্তনীটর, মরনলোটবজ্লোন, বলো গভৌর টবজ্লোন) সমলোিটবজ্লোরনে মর একইেকম 
টমশ্র ববটেরষ্ট্ ববটেষ্ট্মটণ্ডর, রলোরিে অরনকলোংে প্রলোরয়লোটগক বলো টবশুদ্ধ 
জ্লোনেলোখলোে টিরক েরে সরে এরসরছ এবং একটি অরেক্ষলোকপৃর েটেছেন্ন ও 
সমলোিটবজ্লোরনে গভররে টবি্মলোন গক্ষরিগুরললোে গচরয় এে রলোটত্ত্বক ও 
বলোস্বসম্মর/প্রলোরয়লোটগক জ্লোন উৎেলোিরনে ওেে সুপ্রটরটষ্র িরয় 
ববটেষ্ট্মটণ্ডর িরয় উরঠরছ।
            
এই টিক গিরক সমলোিটবজ্লোন একলোরডটমক গক্ষররি একটি প্রলোেটম্ভক 
রূেরেখলো েটেগ্রি করে। সমলোিটবজ্লোরনে সলোম্প্রটরক ও অসম্ূে্ত 
প্রলোটরষ্লোটনকীকেে এবং এে টমশ্র ববটেরষ্ট্ে টিক গিরক এটি একটি 
অটনটচির ববজ্লোটনক "আত্মেটেচয়" ধরে েলোরখ। যলো একলোরডটময়লোরর প্রলোটন্তক 
অবস্লোটনক ও একই সরগে িনেটেসরে অপ্রলোসটগেক টিরসরব টনরিরক 
উেস্লোেন করে।    
     
টেক্ষলো ও সমলোি উভয় গক্ষররি সমলোিটবজ্লোরনে এই প্রলোেম্ভসূচক অবস্লোন এ 
জ্লোনেলোখলোটিে ক্ষমরলোরক দুব্তল করে গরলোরল। এে একটি টচরি িলোরীয় 

উেলোর্ িপৃশ্মলোন িরয় ওরঠ। এরর গিখলো যলোয়, এই জ্লোনেলোখলোটিে 
প্রলোটরষ্লোটনকীকেরেে দুব্তলরলো এরক টেক্ষলোে গক্ষররি প্রলোটন্তক অবস্লোরন গঠরল 
টিরয়রছ এবং এে ক্ষমরলো সীটমর করে রকুরলরছ।           

প্রিমর, সমগ্র ইরলোটলয় টবশ্টবি্লোলয় ব্বস্লোয় প্রলোয় ৯০০ টবভলোরগে মরধ্    
(এগুরললোে মরধ্ ৯৭টি সেকলোটে, গবসেকলোটে ও "ভলোচকু্তয়লোল" প্রটরষ্লোন) 
এখন গকবলমলোরি েলোঁচটি টবভলোগ েরয়রছ। গযগুরললোে সমলোিটবজ্লোরনে সরগে 
টেরেলোনলোরম টমল েরয়রছ এবং গযগুরললোে কম্তচলোেী অটধকলোংেই 
সমলোিটবজ্লোরনে। ২০১২ সলোরল (গর বছরেে উেলো্ গিরক সংগপৃিীর), 
২৬৮৭ িন স্লোরকেূব্ত টেক্ষলোি্তীে মরধ্, ১৬টি টবশ্টবি্লোলয় করপৃ্তক 
অফলোেকপৃর টিলোটড গকলোরস্ত ১৮ িন সমলোিটবজ্লোরন টছল। স্লোরক েয্তলোরয়ে 
টেক্ষলোে গক্ষররি ২০৮৭ িরনে মরধ্ ২২ িন ১৮টি টবশ্টবি্লোলয় করপৃ্তক 
অফলোেকপৃর টিলোটডরকলোরস্ত ভটর্ত িরয়টছল।  ২০১৬ সলোরল, সকল জ্লোনেলোখলোে 
টেএইচটড গপ্রলোগ্রলোমের ৯১৩ িরনে মরধ্ ১০ িরনে গচরয় কম 
সমলোিটবজ্লোরনে ডর্লোেলোল গপ্রলোগ্রলোরম টছল।  
     
এই উেলো্ গকবল এ জ্লোনেলোখলোে ক্রমলোগর প্রলোটন্তক অবস্লোটনক টচরি রকুরল 
ধরে।  টকন্তু টবটভন্ন জ্লোনেলোখলোে সরগে রকুলনলো করে টবটভন্ন সমরয় টেক্ষলোে 
সরগে সংটলেষ্ট কম্তচলোেীরিে গক্ষররি উেলো্ রকুরল ধেরল এিলো আেও স্পষ্ট 
িরয় ওরঠ। টনরম্নলোক্ত সলোেটেটি ২০০০ সলোরলে সরগে রকুলনলোমূলক টচরি 
উেস্লোেন করে। ২০১৫ সলোরল ইরলোটলয় টবশ্টবি্লোলয়গুরললোরর গিখলো যলোয়, 
ছয়টি জ্লোনেলোখলোে মরধ্ রকুলনলো কেরল টেক্ষলোে গক্ষররি সলোমটগ্রকভলোরব 
েরকেলো ৬০ ভলোরগে কলোছলোকলোটছ অটধকপৃর বরল প্রটরেন্ন িয়। এ উেলো্ 
গিরক এিলোই প্ররীয়মলোন িরয় ওরঠ গয, অন্যলোন্য প্রলোরয়লোটগক টবজ্লোন (গযমন- 
প্ররকৌেল টবি্লো/স্লোের্ টবি্লো, অি্তনীটর/েটেসংখ্লোন, আইন), 
"টবশুদ্ধরে" জ্লোনেলোখলো (কললো ও গটের), আে এমনটক মরনলোটবজ্লোন, যলো 
একই সমরয় একইসরগে একটি জ্লোনেলোখলো িরয় উরঠরছ, যলো একইভলোরব 
টমশ্র ববটেষ্ট্মটণ্ডর,  এ রকুলনলোয় সমলোিটবজ্লোন েলোটেসলোংটখ্কভলোরব প্রলোটন্তক 
অবস্লোরন েরয়রছ  ।  
          
একটি জ্লোনেলোখলো টিরসরব সমলোিটবজ্লোন টবভলোিনমকুটখরলোে সম্মকুখীন িরছে। 
যলোরক প্রলোটন্তক গভরব গকলোেঠলোসলোকেে টকংবলো অন্যলোন্য জ্লোনেলোখলোে সরগে 
সম্ক্তিীন বলো ববৈর বল্লোনলোইরিেন বললো গযরর েলোরে। প্রিমর, এিলো 
ব্লোেকভলোরব অন্যলোন্য টবভলোগগুরললোরর (উিলোিেেস্রূে- েলো্রেটবজ্লোন, 
অি্তনীটর, আইন, ওষকুধ টবি্লো, প্ররকৌেল টবি্লো/স্লোের্ টবি্লো, কললো) 
ছটেরয় আরছ। গবটেেভলোগ গক্ষররিই অন্যলোন্য প্রধলোন জ্লোনেলোখলোগুরললোরর কম 
গুরুত্বেূে্ত টিরসরব সিলোয়ক ভূটমকলো েলোলন কেরছ। একিলোগুরললো অন্যলোন্য 

  ইরলোটলয় একলোরডটমে গক্ষররি সমলোিটবজ্লোন

> একটি আটধের্েীল 
   জ্লোনেলোখলো 
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জ্লোনেলোখলোগুরললোে (গযমন- গটের িয়র অি্তনীটর, প্ররকৌেল টবি্লো/স্লোের্ 
টবি্লো, ওষকুধ টবভলোরগে অংে, মরনলোটবজ্লোন বলো আইন িয়র েলো্রেটবজ্লোন, 
সমলোিটবজ্লোন টকংবলো অি্তনীটরে অংে) গক্ষররি সর্ িওয়লো সরত্ত্বও এগুরললো 
সমলোিটবজ্লোরনে গচরয় অটধক গুরুত্ব বিন করে। িপৃষ্টলোন্তস্রূে, ইরলোটলে 
েলোঁচটি জ্লোনেলোখলোে সরগে রকুলনলো কেরল গিখলো যলোয়, কললোে ১০টি, 
মরনলোটবজ্লোরনে ১৮টি, আইরনে ২০টি, গটেররে ৩৫টি, অি্তনীটরে ৫৬টি, 
প্ররকৌেল টবি্লো/স্লোের্ টবি্লোে ১৩৭টি (গয টবভলোগটি  কলোটেগটে টবি্লো বলো 
েটলরিকটনক্ নলোরম টরনটি টবরেষলোটয়র প্রটরষ্লোরনে ধলোেলোবলোটিকরলোয় 
প্রটরটষ্র) টবভলোগ েরয়রছ।      
           
একই সরগে, সমলোিটবজ্লোন অভ্ন্তরেই রিলোকটিরভলোরব টবটভন্ন ভলোরগ 
componenti (camps) টবভলোটির বললো িয়। টরনটি একলোরডটমক গ্রুে 
জ্লোনরলোটত্ত্বক টভট্রর নলো িরয়  "েলোিননটরক" টভট্রর প্রটরটষ্র। ইরলোটলয় 
সমলোিটবজ্লোনরক সলোমটগ্রকভলোরব একলোরডটমরর ও অন্যলোন্য জ্লোনেলোখলোে 
সরগে সংটলেষ্ট করে একটি একক িপৃটষ্টভটগে টিরসরব ব্লোেকভলোরব প্রটররেলোধ 
কেলো িরয়রছ। এখনও প্রটররেলোধ কেলো িরছে।

েটেরেরষ, সমলোিটবজ্লোরনে একলোরডটমক সম্প্রিলোয় কখরনলো ওষকুধ টবি্লো, 
আইন, প্ররকৌেল টবি্লো/স্লোের্ টবি্লো, মরনলোটবজ্লোন এবং অরনকলোংরে 
অি্তনীটরে মর গেেলোগর সমলোিটবজ্লোনীরিে িন্য অ্লোরক্রটডরিেন ব্বস্লো 
চলোলকুে গচষ্টলো করেটন। এে দুইটি প্রভলোব েরয়রছ। প্রিমর, এিলো 
সমলোিটবজ্লোনরক গেেলোগর টিক গিরক শ্রম বলোিলোরে দুব্তল করে গফরলরছ। 
সমলোিটবজ্লোন টবষরয় স্লোরকরিে এখনও একটি টনটি্তষ্ট িক্ষরলো ও জ্লোরন 
গেেলোিীবী (এিলোরক প্রলোয়ই বললো িরয় িলোরক, সমলোিটবজ্লোনীেলো সবটকছকুররই 
আবলোে গকলোন টকছকুররই নয়, নলো মলোছ, নলো মকুেটগ) টিরসরব গে্ কেলো িয় নলো। 
টবৈরীয়র, এে সরগে সম্টক্তরভলোরব, সমলোিটবজ্লোন একলোরডটমক গক্ষররিে 

িন্য দুব্তল বরল এই জ্লোনেলোখলোটি রলোে "গেেলোিীবী"-গিে প্রটেটক্ষর করে 
রকুলরর আগ্রিী নয়। করঠলোেভলোরব বলরর গগরল, এিলো একলোরডটমক গক্ষরি 
টিরসরব প্রলোটন্তক করে েলোরখ।   
          
একররি, এই সকল কলোঠলোরমলোগর েটেটস্টর ও চলোলটচরি সমলোিটবজ্লোরনে 
আটধের্বলোিী অবস্লোে একটি আেলোবলোিরক িলোটগরয় গরলোরল। স্পষ্টর, 
ববজ্লোটনক, একলোরডটমক বলো সমলোি-অি্তননটরক মূলধন টিরসরব অর্ন্ত 
িীনরলোে সরগে িরলও এ জ্লোনেলোখলোটি- ইরলোটলে একলোরডটমক টরনটি গক্ষরি 
গিরক মকুরছ টগরয় িরলও একটি অবস্লোন ধরে গেরখরছ। এগুরললো িল- 
ববজ্লোটনক স্ীকপৃটরে গক্ষরি, একলোরডটমক ক্ষমরলোে গক্ষরি ও অি্তননটরক ও 
সলোমলোটিক স্ীকপৃটরে েলোটি্তব গক্ষরি। সমলোিটবজ্লোন অরেক্ষলোকপৃরভলোরব এই 
টরনটি টিরক স্ল্প মূলধরনে টবস্পৃটর রিলোয়। যলোে অি্ত িলোঁেলোয়, এই 
জ্লোনেলোখলো প্ররীকী ও ববষটয়ক সম্রিে গক্ষররি সীটমর সুরযলোগ বরটেে 
গক্ষররি ববটেষ্ট্মটণ্ডর। এ অবস্লো- এ জ্লোনেলোখলোে প্রলোটরষ্লোটনকরলোে ইটরিলোস, 
এে একলোরডটমক ও সলোমলোটিকভলোরব টবজ্লোন টিরসরব অটনটচির অবস্লো, এে 
অবস্লো িল ববৈরভলোরব গকলোেঠলোসলোকেে double balkanization এবং এে 
গেেলোগরভলোরব অ্লোটক্ররডরিেরনে সংকরিে ফল। এিলো ইরলোটলয় 
সমলোিটবজ্লোনরক একলোরডটমে ক্ররমলোন্নটরে ধলোেলোয় টনম্ন অবস্লোরন েয্তবটসর 
করে, একই সরগে প্রধলোন ও প্রলোটন্তকরলোয় টনমটজ্র করেরছ। 

সেলোসটে গযলোগলোরযলোরগে িন্যঃ
ম্লোটসটমটলয়লোরনলো ভলোইেলো <massimiliano.vaira@unipv.it>

ইরলোটলয় একলোরডটমরর সমলোিটবজ্লোরনে প্রলোটন্তক অবস্লো। 
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> টবশ্লোয়রনে যকুগ টক গেষ ?  
মলোটি্তন আলর্লোে সলোক্ষলোৎকলোে

মলোটি্তন আলর্লো, টবটেষ্ট ট্টিে সমলোি টবজ্লোনী, ম্লোক্ ওরয়বলোে  টবরেষজ্ 
টিরেরব খ্লোর।  বকু্রেলোক্র্লোটস (১৯৭০) েীষ্তক গলখলো  রলোঁে বইটি বহুল 
েটঠর । টবশ্লোয়রনে রলোটত্ত্বকরিে প্রিম করয়কিরনে মরধ্ টরটন টছরলন 
একিন এবং টি গ্লোবলোল এি: গটিি এ্ড গসলোসলোইটি গবয়্ড মডলোটন্তটি 
(১৯৯৬) বইরয়ে গলখক। রলোঁে অন্য বইগুরললো িরছে ম্লোক্ ওরয়বলোে'স 
কনসরেলোকসন অব গসলোশ্লোল টিওটে (১৯৯০) এবং ডকু অেগলোটনরিেন হ্যলোব 
টফটলংস ? (১৯৯৭)। প্রিম টিরক টরটন প্রখ্লোর নেবলোি এটলয়লোস এে কলোছ 
গিরক িীক্ষলো ললোভ করেন। ১৯৭৩ সলোরল টরটন ক্লোমট্ি টবশ্টবি্লোলয় 
গিরক  টে এইচ টড টডটগ্র ললোভ করেন । টরটন েপৃটিবীে টবটভন্ন নলোমকেলো 
টবশ্টবি্লোলরয় অধ্লোেনলো করেন। ১৯৮৫-৭ সলোরল টরটন ট্টিে 
সমলোিটবজ্লোন সটমটরে সভলোেটর টছরলন, এবং ১৯৮৪-৯০ সলোল েয্তন্ত 
আইএসএ প্রকলোটের ই্িলোেন্যলোেনলোল গসলোটেওলটি েটরিকলোটিে 
িন্মলগ্নকলোলীন সম্লোিক টিরসরব িলোটয়ত্ব েলোলন করেন। বর্তমলোরন টরটন 
ওরয়লস টবশ্টবি্লোলরয়ে এটমটেিলোস  অধ্লোেক এবং ট্টিে একলোরডটম 
অব গসলোশ্লোল সলোরয়রন্সে গফরললো।

গেলোমলোটনয়লোে বকুখলোরেটি টবশ্টবি্লোলরয়ে সলোমলোটিকটবজ্লোন টবভলোরগে 
গরবষেলো ইন্সটিউিরয় (আইটসউটব) আরয়লোটির ভলোষেিলোন অনুষ্লোরন আগর 
অধ্লোেক আলর্লোে সলোক্ষলোৎগ্রিে করেন গেইসলো-গলোট্রয়ললো িলোটফিরেস্কু 
এবং ডলোইয়লোনলো-আরলক্লো্রেলো দুটমররিস্কু। রলোঁেলো দুিরনই বকুখলোরেটি 
টবশ্টবি্লোলরয়ে সমলোিটবজ্লোন টবভলোরগে ডর্লোেলোল টিকুরড্ি ।   

আে টি গিড: আেটন টবশ্লোয়রনে সমলোিটবজ্লোরনে একিন অগ্রিূর। এে 
গগলোঁেলোে কিলো টকছকু বলকুন। 

এম এ: সটর্ বলরর আটম টকছকুিলো গিটেরর টবশ্লোয়রনে আরললোচনলোরর গযলোগ 
টিই। আটম ইটরিলোস েেলো গেষ করে সমলোিটবজ্লোরন গযলোগিলোন কটে 
েেবর্তীকলোরল আটম ল্ডন স্কুল অব ইকনটমরক্ সমলোিটবজ্লোন েটে এবং 
১৯৬১ সলোল গিরক েেলোরর শুরু কটে । আটম রখনও ম্লোক্ ওরয়বলোরেে 
উেে আমলোে ড্েলোল গরবষেলো েরি টনরয় কলোি কেটছ ।  গরবষেলোেরি 
টলখরর আমলোে অরনক সময় গলরগটছল গকননলো আটম টেক্ষকরলোে িলোটয়ত্ব  
টনরয় ব্স্ টছললোম । এে মরধ্ আমলোে আরললোচনলোে মূল টবষয়বস্তুে েটেবর্তন 
িরয়টছল। আটম অবরেরষ সংগঠন টনরয় কলোি কেরর আগ্রিী িই । আমলোে 
প্রিম বই আমললোরর্রিে উেে, যলো ১৯৭০ সলোরল প্রকলোটের িয় । 

আে টি গিডঃ আে গযটি আি বলোে েকুনমকু্তট্র িয়। 

এম এ: হ্যলোঁ, এ বইটি খকুব সফল িরয়টছল। িলোটননলো গকন, এই বইটি একটি 
গছলোটি বই যলো টেক্ষলোি্তীেলো খকুব েছদি করেটছল । আে অরনকটিন ঐ বইটিে 
গলখক টিরসরব েটেটচর টছললোম । একিন গরলোনুগটরক অধ্লোেক টিরসরব 
আমলোে টেক্ষক িীবন গরে চরল । অধ্লোেক িবলোে েে আটেে িেরক 
আটম ট্টিে সমলোিটবজ্লোন সটমটরে সভলোেটর টনব্তলোটচর িই । আটম ট্টিে 
সমলোিটবজ্লোন সটমটরে অন্যরম প্রধলোন েটরিকলো গসলোটেয়লটি সম্লোিনলোে 
িন্য সুেটেটচর িই। রলোেেে আটম ই্িলোেন্যলোেনলোল গসলোটেওলটিক্লোল  
অ্লোরসলোটসরয়েন ই্িলোেন্যলোেনলোল গসলোটেওলটি েটরিকলো সম্লোিনলোে আম্রিে 
েলোই। আটেে িেরকে মলোরঝে টিরক যখন টবশ্লোয়ন েব্দটি গবে প্রচলোে 
েলোটছেল রখন আমলোে িন্য এিলো একটি বে ধলোে টছল। আটম যখন  
গববলোরেে ওেে আমলোে কলোি গেষ কেটছললোম, আমলোে মরন প্রশ্ন টছল এ 

>>

মলোটি্তন আলর্লো। 
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সময় গববলোে গবঁরচ িলোকরল টরটন এখন কী কেররন ? টরটন টবশ্ ইটরিলোরসে 
এই নরকুন ধলোেলো টনরয় কলোি কেররন । ওরয়বলোে ভূ-েলোিনীটর টনরয় আগ্রিী 
টছরলন, গযমন টছরলন টরটন রলোঁে টনিস্ টচন্তলো ধলোেলো টনরয়, টরটন যকুগেৎ 
েলোিননটরক ব্টক্তত্ব টছরলন। গসসব টবরবচনলো কেরল টরটন টনচিয়ই 
টবশ্লোয়ন টনরয় কলোি কেরর আগ্রিী িররন । 

আটম ১৯৯০ সলোরল গববলোেরক টনরয় গলখলো বইটিে কলোি গেষ কেললোম এবং 
ঐ একই বছরে আমলোে সিকলোেী এটলিলোরবি টকং-গক টনরয় 
গ্লোবলোললোইরিেন, নরলি এ্ড গসলোসলোইটি: টেটডংস ফ্ম ই্িলোেন্যলোেনলোল 
গসলোটেয়লটি েীষ্তক সংকলনটি প্রকলোে কটে।  ১৯৯০ সলোরল অনুটষ্র 
মলোট্ি আই এস এ ওয়লোডে্ত কংরগ্রস উেলরক্ষ এই সংকলনটি প্রকলোে কেলো 
িয়, যলো টবরশ্ে টবটভন্ন গিে গিরক আগর ৪০০০ সমলোিটবজ্লোনীরিে িলোরর 
রকুরল গিওয়লো িয়। রখন গিরক গ্লোবলোললোইরিেন েব্দটি সমলোিটবজ্লোরন 
সংরযলোটির িয়। 

আে টি গিড: আঞ্চটলকরলো ও টবশ্লোয়ন টনরয় বর্তমলোন রিনলোে েটেরপ্রটক্ষ-
গর এবং গ্টক্রিে েে  ইউরেলোটেয় ইউটনয়রনে ভটবষ্যৎ টনরয় আেটন কী 
ভলোবরছন?

এম এ: অরীরর ইউ-এে একটি সমস্লো টছল গয, এিলো টবরশ্ে টবটবধ 
সমস্লো টনরয় গিলোেলোরললো গকলোন বক্তব্ নলো গিওয়লোরর টবরশ্ে িেবলোরে 
সুেটেটচর িরর েলোরেটন। এিলো টনরিে েলোিনীটর টনরয়ই ব্স্ টছল । এিলো 
টছল রলোে অরীররে দুব্তলরলোে একটি টিক, রলোছলোেলো ২০-এে অটধক সিস্ 
টনরয় গরে ওঠলো একটি প্রটরষ্লোরন সংিটর বিলোয় েলোখলো কষ্টকে । 

গ্টক্ি উ্ে ইউরেলোে টনরয় কিলো বললো গযরর েলোরে । এিলো দুটি ফললোফল 
টনরয় আসরর েলোরে  । এিলো ইউ-গক েটক্তেলোলী ও সুসংির কেরর েলোরে  
। ইউরেলোটেয় ইউটনয়রনে মরধ্ টবটভন্ন সমস্লো টচটনির করে গসগুরললো 
সমলোধলোন কেলো, এবং এরক আেও সুসংির কেলো। এ টবষরয় বললো গযরর 
েলোরে গয, ট্রিন একটি েটক্তেলোলী ইউরেলোটেয় ইউটনয়ন গিখরর চলোয় । ই 
উ-এে দুব্তলরলো কলোেও কলোম্ নয়। যটি সব িলসম্মর িয় রলোিরল ফললোফল 
সবলোে িন্য সুখকে িরর েলোরে ।  রলোিরল ই উ েটক্তেলোলী িরব । অন্যটিরক, 
গয েটক্তগুরললো গযমন ডলোনেন্লোবলোি, ই ইউ-টবরেলোধী টচন্তলোধলোেলো, ও টবশ্লোয়ন 
টবরেলোধী মরনলোভলোব যলো ট্রিনরক ইউ ছলোেরর বলোধ্ করে,  গসগুরললো যটি 
উৎসলোটির িয়, রলো িরল অন্য গিে গুরললোও ই ইউ ছলোেরর প্রয়লোস েলোরব । 

আে টি গিড: গেরগেন েটলটস যলো ইউরেলোরে অবলোধ চললোচরলে সুরযলোগ করে 
এবং সম্প্রটর অটভবলোসী ও েেেলোি্তী সমস্লোে িন্য সমলোরললোচনলোে মকুরখ 
েরেরছ, গস সম্রক্ত আেনলোে মরলোমর কী? 

এম এ: গেরগেন সম্রক্ত এ কিলো বললো যলোয় গয, আমেলো টেরখটছ গয 
ইউরেলোরেে গনরলোেলো যরিষ্ট দুব্তলরলো গিটখরয়রছন । "এটি একটি মরলোিে্ত, 
এটি টনরয় কিলো বললো যলোরব নলো" এ ধেরনে অরনক বকুটল গেলোনলো গগরছ । মূল 
আিে্ত সবসময় েকুরেলোেকুটে বলোস্বলোটয়র িয় নলো । টকছকুিলো আরেলোষ কেরর িয় 
। ইইউ-ে গয মূল আিে্ত মূলধন, শ্রম, সলোটভ্তস, ও টিটনসেররিে অবলোধ 
চললোচল রলো কখনও গকলোন গিরেে গক্ষররি েকুরেলোেকুটে বলোস্বলোটয়র িয়টন। 
উিলোিলোেেস্রূে, গযমন িনসলোধলোেরেে অবলোধ যলোরলোয়র সব গিরেে িন্য 
সমলোনভলোরব প্ররযলোি্ িয়টন। এ ব্লোেলোরে টনেলোে্লো টবষয়টি এবং টবটভন্ন 
গিরেে টনিস্ বসবলোরসে আইন-কলোনুনগুরললো বলোধ গসরিরছ । এমনটক 
অরনক েিরেে ও টনিস্ বলোসস্লোনিটনর আইন েরয়রছ । িনসলোধলোেরেে 
অবলোধ চললোচরলে টবষরয় আিরে্তে লেলোইরয়ে টবকরল্প ট্রিন ও ইইউ-ে 
মরধ্ আরললোচনলো বলো সমরঝলোরলো িরর েলোের।  েেেলোি্তী টবষরয় টকছকু ভকুলভ্লোটন্ত 
িরয়রছ । অ্লোরগেললো মলোরক্তরলে কখরনলো বললো উটচৎ িয়টন গয, "সবলোইরক 
আসরর িলোও"। েলোিননটরক টিক গিরক এ নীটর সটঠক টছল নলো, গকননলো 
এরর অন্যলোন্য গিে েেেলোি্তী বি্তন কেরর উৎসলোটির িয় । এিলো সলোমলোটিক 
সম্রক্ত ও সংিটররর অরনকিলো টচে ধেলোয় । 

টড এ ড: সলোমলোটিক গযলোগলোরযলোগ মলোধ্ম ও সলোমলোটিক আরদিলোলন টনরয় 
অরনক কিলো িরয়রছ । টডটিিলোল গযলোগলোরযলোরগে প্রভলোব টনরয় আেনলোে টক 
ধলোেেলো? 

এম এ: টডটিিলোল যকুরগ গবরে উঠলো প্রিন্ম মরন কেরর েলোরে গয, সব 
আরদিলোলরনে উৎস িরছে টডটিিলোললোইরিেন। আটম মরন কটেরয় টিরর 
চলোই গয, ১৯৬৮ সলোরল টবশ্ব্লোেী গয যকুব আরদিলোলন গরে উরঠটছল রলো  
টডটিিলোল যকুগ আসলোে অরনক আরগ। ষলোরিে িেরক কলোউ্িলোে কলোলচলোরেে 
সময় িলোরীয় টবপ্লরবে এবং টবশ্টবি্লরয়ে ববপ্লটবক আরদিলোলরনে সলোরি 
সম্পৃক্ত টছল। এই আরদিলোলনগুরললো একই সলোরি েপৃটিবীে টবটভন্ন গিরে 
একই সমরয় স্রঃস্ূর্তভলোরব শুরু িয়। এইসব আরদিলোলরনে গকলোন 
সলোমটগ্রক সমবিরয়ে প্ররয়লোিনীয়রলো টছল নলো। গকননলো আরদিলোলরনে িন্য 
প্ররয়লোিনীয় একই ধেরনে অবস্লো ও েটেটস্টর সব গিরেই টবেলোিমলোন টছল 
। 

টডটিিলোললোইরিেন অবশ্ই টকছকুিলো ব্টরক্রম টনরয় আরস। এিলো সনলোররনে 
েটেবরর্ত নরকুন ধেরনে গনরপৃত্ব টনরয় আরস । টবশ্লোয়নটবরেলোধী আরদিলোলরনে 
কিলোই ধেলো যলোক। প্রলোয় ২০ বছে আরগ ১৯৯৯ সলোরল টসয়লোরিরল ডবলকু টি 
ও ে টমটিং এে টবরুরদ্ধ এই আরদিলোলন শুরু িয় । িলোিলোে িলোিলোে গললোক 
এই টমটিংরয় এরস গযলোগ গিয় রলোে অরনরকই আরস কলোনলোডলো গিরক। 
গপ্রটসরড্ি টলিনিরনে এই টমটিং-গয় ভলোষে গিওয়লোে কিলো িলোকরলও 
আরদিলোলরনে মকুরখ টরটন সরে িলোঁেলোন । সলোমলোটিক গেমলোধ্লোম নয়, প্রচটলর 
গেমলোধ্লোম টবশ্ব্লোেী এই আরদিলোলরনে কিলো ছটেরয় গিয়। ১৯৯৯  সলোরল 
গফসবকুক টছল নলো । অরএব টডটিিলোললোইরিেনরক গবেী কপৃটরত্ব গিওয়লোে 
গকলোন কলোেে গনই। টডটিিলোল যকুরগ গযলোগলোরযলোগ টনটবে িরয়রছ এবং 
গযলোগলোরযলোরগে প্রটরটক্রয়লো অরনক গটরেীল িরয়রছ । েলোিনীটরটবিেলো এ 
ব্লোেলোেিলো ভলোলভলোরব অনুধলোবন করেরছন এবং রলোঁেলো সলোমলোটিক মলোধ্লোরমে 
বৈলোেলো সেলোসটে গযলোগলোরযলোগ কেরর সরচষ্ট। গরলোনুগটরক গেমলোধ্ম, টবরেষ 
করে খবরেে কলোগরিে গুরুত্ব কমরছ । যটিও গিটলটভেন  এখনও একটি 
গুরুত্বেূে্ত মলোধ্ম । গিটলটভেরনে টিকুটডওরর টভন্ন মরলোমররে ও গিরেে 
গললোকরিে মকুরখলোমকুটখ কেলো িয়। 

অন্যলোন্য গক্ষররি গযমন টনেলোে্লো, নিেিলোটে, এবং গযলোগলোরযলোরগে ব্র্য় 
রিলোরর টডটিিলোললোইরিেরনে প্রভলোব সুিূেপ্রসলোেী । টবটভন্ন টবভলোরগে কলোছ 
গিরক আিলোন-প্রিলোরনে মলোধ্রম করপৃ্তেরক্ষে নিেিলোটে এবং সলোধলোেে 
িনগরেে গযলোগলোরযলোগ ব্বস্লোয় অন্তেলোয় রিলোরর রলোঁরিে গকৌেল ও জ্লোন 
অরনক গবরেরছ । আটম িলোটন গয, আমলোে সব ইরমইল অন্য গকউ যটি 
হ্যলোক কেরর চলোন, রলো কেরর েলোেরবন । 

টড এ  টড: এরকবলোরে প্রিম গিরক সমলোিটবজ্লোনীেলো সিলো েটেবর্তনেীল 
সমলোিরক বিটবক প্রলোটেে সলোরি রকুলনলো করে এরসরছ । এই রকুলনলো সম্রক্ত 
আেনলোে কী অটভমর ? 

এম এ: আমেলো এখলোরন টববর্তরনে কিলো বলটছ । বিটবক টববর্তন সমলোি 
েটেবর্তরনে গচরয় ভলোলভলোরব গবলোঝলো সম্ভব । সমলোি েটেবর্তরনে উেকেরেে 
মরধ্ ঐটরহ্য, আত্মেটেচয় গঠরনে প্রটক্রয়লো সমলোি প্রটরষ্লোন গঠন সবই 
মূলর সলোংস্পৃটরক। মলোনব সংস্পৃটরে একটি বে টিক িরছে, এই গয, 
 শুধকু মলোনুষ রলোে গমৌটলক বলো িন্মসূররি েলোওয়লো েটেরবে গিরক টনরিরক 
মকুক্ত কেরর েলোরে। মলোনুরষে এই অিম্ সপৃটষ্টেীলরলো আবলোে রলোে কলোল 
িরর েলোরে । রলোঁেলো মলোনব সমলোিরক ধ্ংস কেলোে মর অস্ত - শুধকু গবলোমলো নয়, 
বিটবক অস্ত গযমন ভলোইেলোস ইর্লোটি বরটে কেরর েলোরে, যলো মলোনবরলোে 
েটেেন্ী । মলোনুষ রলোঁে টনরিে বিটবক িীবরনে উন্নটর নলো করে, বেং  
গেলোবি ইর্লোটি আটবষ্লোরেে মলোধ্রম রলোে টনি অবস্লোনরক টবেিিনক 
করে রকুলরছ।  মলোনুরষে টনরিে ববজ্লোটনক সপৃটষ্টেীলরলো ক্ষমরলো রলোঁে মগেরলে 
অন্তেলোয় িরয় িলোঁটেরয়রছ ।
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আে টি গিড: ি্ গ্লোবলোল এি সম্ভবর আেনলোে সবরচরয় গুরুত্বেূে্ত বই। 
বর্তমলোন েলোিননটরক েটেটস্টরে আরললোরক আেনলোে যকুটক্ত গুরললোরক আেটন  
কীভলোরব মূল্লোয়ন কেরবন? 

এম এ: প্রলোয় ২০ বছে আরগ ১৯৯০ িেরকে মলোঝলোমলোটঝ সমরয় ি্ গ্লোবলোল 
এি বইটি গলখলো িরয়টছল । গস সময় আটম "ববটশ্ক" েব্দটি গকন এর 
িনটপ্রয়রলো ললোভ করেটছল, রলো টনরয় আগ্রিী টছললোম। আটম এই টসদ্ধলোরন্ত 
এরসটছললোম গয, ১৯৪৫ এ গযমন মলোনব সমলোি এক ক্রলোটন্তলরগ্ন এরস 
িলোঁটেরয় টছল, টঠক গরমটন ১৯৭০ িেরক আমলোরিে গ্ররিে অটস্ত্ব টবেন্ন 
িয় এমটন এক েটেটস্টর টবেলোিমলোন টছল যলো টবশ্ টনরয় আমলোরিেরক 
ভলোটবরয় রকুরল । এিলো অবশ্ সলোধলোেেভলোরব টবশ্লোয়ন বলরর যলো অরনরক 
মরন করেন, টবশ্ অি্তনীটররর টিরক িলোকলোে আনুকূরল্ আরমটেকলোে এক 
মরলোিে্ত, রলো গিরক টভন্ন । টবৈরীয় টবশ্ যকুদ্ধরে সমরয় বে সমস্লো টছল 
েটেরবরেে প্রটর চ্লোরলজে, িলোটের্্ে বপৃটদ্ধ, সমকুর্ে িূষে ইর্লোটি। এই 
সব সমস্লো শুধকু  মলোরি টবশ্রকট্রেকভলোরব সমলোধলোন সম্ভব টছল। এ সব 
কলোেরেই টবশ্লোয়ন েব্দটি িনটপ্রয় িরয় উরঠটছল । 

টবশ্লোয়ন ব্লোেলোেটি ১৯৮৯ সলোরল গসলোটভরয়র সলোম্লোরি্ে েররনে সলোরি 
এবং আরমটেকলোে আটধের্বলোিরক গক্রে করে একটি েলোিননটরক রূে 
টনরয়টছল। এই সব রিনলোপ্রবলোরিে টবেেীরর আটম গ্লোবলোল এি  
টলরখটছললোম এই কলোেরে গয, আমলোে বক্তব্ টছল, টবশ্লোয়ন শুধকু একমকুখী 
প্রটক্রয়লো নয়, বেং টবশ্লোয়ন এমন একটি কলোলক্ষে, যখন মলোনব সমলোি 
একররি হুমটকে সম্মকুখীন িয়। 

টবে বছে েে আমেলো এখন গকলোিলোয়? টবশ্লোয়ন যকুরগে েলোিনীটর এখন 
িলোনলো বলোঁধরছ। টবশ্ আি দুভলোরগ টবভক্ত। এক টিরক েরয়রছ গস সব 
আরললোটকর, টবশ্লোটয়র, টেটক্ষর গশ্রেী যলোেলো টবশ্লোয়রনে সুফল গভলোগ কেরর 
েলোেরছন, এবং রলোঁেলো টবশ্লোয়রনে গনটরবলোচক টিকগুরললোও অনুধলোবন কেরর 
েলোরেন। এঁেলো রলোঁরিে টনি টনি গিরেে গনরপৃরত্ব েরয়রছন এবং অরনক 
সমরয় টবরেলোধী িরলও েরয়রছন । অন্যটিরক আরছন রলোঁরিে প্রটরেক্ষ।  
আে এই দুই িরলে টবভলোিন গবরেই চরলরছ । 

টবশ্লোয়ন যকুরগে েলোিনীটর গকলোন এক গিরেে মরধ্ সীটমর গনই । একটি 
গিরেে মরধ্ যলো টকছকুই রিকুক নলো গকন, রলো-গক টবশ্ েলোিনীটর গিরক 
আললোিলো কেলোে গকলোন সুরযলোগ গনই । এিলো এখন আমলোরিে সবলোে কলোরছ 
স্পষ্ট। যখন গকউ গনিলোেল্লো্ডস বলো ইকুরয়রডলোরেে েলোিনীটরে েি 
েটেবর্তরনে কিলো টচন্তলো করেন, রলো গস গিরেে নয়, বেং টবশ্ব্লোেী এটলি 
গশ্রটে ও স্লোনীয় িনরগলোষ্ীে সম্রক্তে িপৃটষ্টরকলোে গিরক গিখরর িরব । এর 
একটি টবশ্ব্লোেী গফ্ম । অন্য গিেরক বলোি টিরয় গকলোন গিরেে েলোিনীটর 
গবলোঝলো এখন আে সম্ভব নয় । এিলোই টছল গ্লোবলোল এি বইটিরর বটে্তর 
আমলোে রত্ত্ব । গর টবে বছরেে রিনলো প্রবলোি আমলোে রত্ত্বরক আেও েটক্ত- 
েলোলী ও সুসংির করেরছ । এরক্ষররি আটম মরন কটে গয, টডটিিলোল যকুগ 
এর বে একিলো ভূটমকলো েলোখরছ গয,  অরনরক টবশ্লোয়ন প্রটক্রয়লোে টিরক 
নিে নলো টিরয়, বেং গনিওয়লোক্ত, গযলোগলোরযলোগ, এবং সংরযলোরগে টিরক 
রলোঁরিে িপৃটষ্ট টনবদ্ধ কেরব। 

টড এ টড: আেনলোে গেেলোগর িীবরনে টিরক রলোটকরয় আি আেটন যটি 
নরকুন করে গলখলোেেলো শুরু কেররন, রলোিরল গকলোন টরনটি টবষয় টনরয় 
আেটন েেলোশুনলো কেররন?

এম এ: আটম গয টেক্ষলো ব্বস্লোয় েেলোরেলোনলো কটে, গসখলোরন প্রলোকপৃটরক 
টবজ্লোন ও মলোনটবক টেক্ষলোে মরধ্ একটি গভীে দুেত্ব বরটে কেলো িয়। আটম 
অল্প বয়রস প্রলোকপৃটরক টবজ্লোন গিরক অরনকিলো িূরে সরে টগরয়টছললোম । 
আটম এখন িলোটন গয, প্রলোকপৃটরক টবজ্লোন ও মলোনটবক টেক্ষলো গয, সব সমস্লো 

টনরয় আরললোচনলো করে রলোঁে মরধ্ অরনক টমল েরয়রছ, যলো আেলোরিপৃটষ্টরর 
গচলোরখ েরে নলো । অরএব আটম যটি েলোেরলোম রলোিরল প্রলোকপৃটরক টবজ্লোন 
সম্রক্ত আটম অরনক টকছকু িলোনলোে গচষ্টলো কেরলোম ।  টবজ্লোরনে েটক্ত এবং 
রলো চচ্তলোে ভলোষলো টনরয় আটম আেও িলোনরর আগ্রিী িরলোম। এিলোই আমলোে 
প্রিম ইছেলো । 

আমলোে টবৈরীয় ইছেলো টছল টচন সম্রক্ত আেও গভীেভলোরব িলোনলো । সবসময়  
টচন আমলোরক আকষ্তে করে, আটম যখন ল্ডন স্কুল অব ইকনটমরক্  
েেরলোম, রখন আমেলো টচরনে উেে নলোমকেলো টচন টবরেষজ্রিে কলোছ 
গিরক লিলোস টনরয়টছললোম এবং টচরনে ওেে করয়কিলো গেেলোে টলরখটছললোম 
। েেবর্তীকলোরল আটম  ১৯৮০ িেরক চীন ভ্মে কটে। টকন্তু আমলোে গেেলো 
িীবরন কখন টচনলো ভলোষলো গেখলোে কিলো টচন্তলো কটেটন। আটম এখনও টেখটছ 
। আটম যটি আঠলোে বছে বয়রস টেখরর েলোেরলোম রলোিরল ভলোল ির, 
গকননলো এিলো একটি ব্টরক্রমধম্তী ভলোষলো । এিলোে মরধ্ টনটির আরছ একটি 
টভন্ন ধেরনে মলোনটসকরলো। এ ধেরনে একটি টচন্তলোধলোেলো আমলোে আঠলোে বছে 
বরয়রস অরনক ওে প্রভলোব গফলরর েলোের । 

আমলোে রপৃরীয় ইছেলো । আটম ধম্ত টনরয় আেও বে েটেসরে িলোনরর েলোেরল 
ভলোল ির । আটম চলোচ্ত অব ইংল্লোর্ডে মলোরঝ বে িরয়টছ । আটম যখন ছলোরি 
রখন গিরকই আটম অজ্লোনবলোিী (agnostic) । আটম যখন বে িললোম 
রখন বকুঝরর েলোেললোম গয, টবরশ্ে সব ধরম্তে মরধ্ অরনক অন্তি্তে্তন 
লকুটকরয় আরছ। আেনলোরিে এই গেলোমলোটনয়লোরর একিন চমৎকলোে ধম্ত 
টচন্তলোটবি, টমেচলো এটলয়লোি টছরলন। আটম েঞ্চলোরেে গকলোিলোয় গেৌঁরছ 
এটলয়লোি েটে। আমলোে টবরেে গকলোিলোয় বয়রসে সময় আমলোে এটলয়লোি 
েেলো উটচর টছল । 

সেলোসটে গযলোগলোরযলোরগে িন্য:
মলোটি্তন আলর্লো <albrowm@hotmail.com>
ডলোরয়নলো ডকুটমররস্কু  <diana.dumitrescu@icub.unibuc.ro>
েলোইিলো-গ্লোট্রয়ল িলোমটফরেস্কু <raisa.zamfirescu@gmail.com> 
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> করসলোভলোয় ঔেটনরবটেকরলোে 
   উ্েলোটধকলোে:

ই্লোটিম বলোটেেলোে সলোরি করিলোেকিন 

ঈ্লোটিম বলোটেেলো। 

ই্লোটিম বলোটেেলোে িন্ম করসলোভলো প্রিলোরর্রি। টরটন করসলোভলোে  টপ্রটটিনলো 
টবশ্টবি্লোলরয় িে্তন ও সমলোিটবজ্লোরন সম্মলোন টডটগ্র অি্তরনে েে 
গক্রলোরয়টেয়লোে িলোরগ্ররব টগরয় গযলোগলোরযলোগীয় সমলোিটবজ্লোরন টেএইচটড 
টডটগ্র ললোভ করেন। করসলোভলো এবং টবরিরে সলোংবলোটিক ও সম্লোিক 
টিরসরব কলোি শুরু কেরলও বর্তমলোরন টরটন টপ্রটটিনলো টবশ্টবি্লোলরয়ে 
সমলোিটবজ্লোন টবভলোরগ টেক্ষকরলো করেন। টরটন গযলোগলোরযলোরগে 
সমলোিটবজ্লোন এবং সলোমলোটিক-সলোংস্পৃটরক টবষয়লোটিরর গবে টকছকু বই 
গলখলোে েলোেলোেলোটে অরনকগুরললো কটবরলো ও প্রবরন্ে সংকলন প্রকলোে 
করেরছন। রলোঁে সব্তরেষ বই ি্ গডি অফ অ্লো করললোটন। রলোঁে সলোরি এই 
ই্িলোেটভউ টনরয়রছন টপ্রটটিনলো টবশ্টবি্লোলরয় সমলোিটবজ্লোরন স্লোরক 
গশ্রটেে টেক্ষলোি্তী ল্লোটবরনলো কুনুরেভটক। 

ল্লোটবরনলো: আেনলোে বই ি্ গডি অফ অ্লো করললোটন-গর আেটন করসলোভলোে 
ইটরিলোসরক উেস্লোেন করেরছন একিলো উেটনরবরেে মপৃরকু্ টিরসরব। এে 
বৈলোেলো আেটন টক গবলোঝলোরর গচরয়রছন? 

ই্লোটিম: প্রিমর এইিলো স্মেে েলোখরর িরব গয, নলোগটেকেলো গযমন একিন 
আরেকিরনে গিরক আললোিলো, যলো একইভলোরব উেটনরবরেে অধীন 
ব্টক্তবরগ্তে িন্যও প্ররযলোি্। টকন্তু গকলোন অরি্ত? গযমন, ঔেটনরবটে- 
কেটক্তসমূিও এরক অরন্যে গিরক আললোিলো িয় রলোরিে টনি টনি 
উেটনরবে প্রটরষ্লো ও রলোে মলোধ্রম অটি্তর ফললোফল টনরয় েপৃিক বয়লোরনে 
মধ্ টিরয়। উিলোিেেস্রূে, আলরিটেয়লোয় ফ্লোরন্সে ঔেটনরবটেক লরক্ষ্ে 

সলোরি ভলোেরবরষ্ত ইংল্লোর্ডে ঔেটনরবটেক লক্ষ্ বলো করগেলোরর 
গবলটিয়লোরমে ঔেটনরবটেক লরক্ষ্ েলোি্তক্ টবি্মলোন।

অি্তননটরক, েলোিননটরক এবং সম্প্রসলোেেমূলক লরক্ষ্েও আরগ 
করসলোভলোরর সলোটব্তয়লোে উেটনরবটেকরলোে শুরু প্রটরকূলরলোে মধ্ টিরয়। 
সলোটব্তয়লোে উেটনরবে শুরু িরয়টছল ১৩৮৯ সলোরলে যকুরদ্ধে মধ্ টিরয় 
ইটরিলোস সংরেলোধরনে শ্রুটরকিলোে মধ্ টিরয়। টকন্তু ইউরেলোটেয় েলো্রেগুরললো 
রলোরিে উেটনরবে এমন গকলোন টমি বলো সুটনটি্তষ্ট ঐটরিলোটসক রিনলোে 
মলোধ্রম শুরু করেটন। 

>>
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ল্লোটবরনলো: আেটন করসলোভলোয় সলোটব্তয়লোে উেটনরবটেরলোরক অন্যলোন্য সুেটে-
টচর উেটনরবরেে সলোরি রকুলনলো করে এে লক্ষ্ সম্রক্ত টবস্লোটের বলরবন 
কী?      
 
ই্লোটিম: লক্ষ্ এবং প্রটক্রয়লো দুইই আললোিলো। বপৃরিন ভলোেররক িনমলোনবেূন্য 
কেরর চলোয়টন, সলোটব্তয়লো করসলোভলোরর গসটিই গচরয়রছ। সলোটব্তয়লো েলো্রে 
করসলোভলোরর সংখ্লোগটেষ্ আলরবটনয় িনরগলোষ্ীরক সব্তলোত্মকভলোরব টনমূ্তল 
(এিটনক টলিটজেং) কেলোে প্রয়লোস চলোটলরয়রছ। এই প্রটক্রয়লোে েলোিননটরক 
ববধরলোে টভট্রর টছল এমন ধলোেেলো গয, গযরকলোন উেলোরয় করসলোভলো গিরক 
সমস্ আলরবটনয়রিেরক টচেররে টবরলোটের কেরর িরব। এটি টবটভন্ন 
সমরয় কেলো িরয়রছ, যলোে সলোম্প্রটরকরম নটিে িল, ১৯৯৮-১৯৯৯ এে 
যকুদ্ধ। এই ধ্ংসযরজ্ শুধকুমলোরি সলোব্ত েলোর্রেে গনরপৃ্তত্বই নয়, বেং ধম্তীয়, 
সলোংস্পৃটরক, একলোরডটমক এবং টেল্পকললো সংটলেষ্ট প্রটরষ্লোনগুরললোও িটের 
টছল। অল্প কিলোয়, ফ্লোরন্সে টিক গিরক এই টবষয়িলো েটেষ্লোে টছল গয, 
আলরিটেয়লো িরললো আলরিটেয়রিে বলোসভূটম যলো ফ্লোন্সরক একটিন গছরে 
গযরর িরব। সলোটব্তয়লোে গক্ষররি করসলোভলো িরললো সলোটব্তয়লোে একিলো অটবরছেি্ 
অংে গযখলোরন আলরবটনয়েলো সলোমটয়কভলোরব বসবলোস কেরছ। আে রলোরিেরক 
চূেলোন্তভলোরব বটিষ্লোে কেলোে েূব্ত েয্তন্ত এখলোরন িখলিলোটেত্ব ধরে েলোখলো 
অবশ্ক। 

ল্লোটবরনলো: আেটন টক মরন করেন গয, উেটনরবটেক গকৌেলগুরললো েলো্রেীয় 
েটেকল্পনলোে টভট্রর গনওয়লো িরয়রছ,  নলোটক এগুরললো বসটর স্লোেনকলোেীরিে 
বৈলোেলো প্রভলোটবর িরয়রছ?

ই্লোটিম: ঔেটনরবটেক গকৌেলগুরললোে লক্ষ্ টছল সুটনটি্তষ্টভলোরব প্রভলোব 
টবস্লোে কেলো। করসলোভলোে গক্ষররি গসগুরললো টছল সলোমলোটিক ও িনসংখ্লো 
টবন্যলোরস েটেবর্তন। ২০ েররকে েরে কসরভলোে গযখলোরনই সলোব্তেলো বসটর 
স্লোেন করেরছ, গসখলোরনই নগে এবং েলেী অঞ্চরলে কলোঠলোরমলো ও 
স্লোের্কললোয় েটেবর্তন িরয়রছ। মধ্যকুগীয় ইটরিলোরসে েকুনটন্তম্তলোে ইছেলো 
এইসব েটেবর্তনরক প্রভলোটবর ও উবৈকুদ্ধ করেরছ, যলো নরকুন নরকুন েিে ও 
গ্রলোরমে স্কুল, েলোস্লোরলোি এবং আটি্তক েটেবর্তরনে বলোটহ্যক অবয়রবে মরধ্ 
িপৃশ্মলোন। গকলোন েিে বলো গ্রলোরমে িনকলোঠলোরমলো সিরিই বিরল গফললো সম্ভব 
টছল, কলোেে সমগ্র সলোটব্তয় প্রেলোসনরক টনরয়লোগ কেলো িরয়টছল এে সলোমটেক 
বলোটিনী, টবচলোে ব্বস্লো এমনটক টকছকু টকছকু গক্ষররি েলোিননটরক গনরপৃ্তত্বসি। 
আইনটসদ্ধ আলরবটনয় মলোটলকরিে কলোছ গিরক কপৃটষ সংস্লোরেে নলোরম 
ঔেটনরবটেক বসটর স্লোেনকলোেীরিেরক ভূটম অটধগ্রিে করে গিওয়লো 
িরয়টছল ।

কটমউটনটি আমরল সব্তরেষ কপৃটষ সংস্লোরেে মলোধ্রম গ্রলোরমে 
েটেবলোেগুরললোরক সরব্তলোচ্চ িে গি্ে আবলোটি ও িগেললো ভূটম গেরখ বলোিবলোটক 
ভূটম গকরে গনওয়লো িরয়টছল যলো েলোটেবলোটেক অি্তনীটররক ধ্ংস করেটছল। 
১৯৫০ এে িেরক ষলোি বলো রররলোটধক সিরস্ে এরককিলো েটেবলোেরক মলোরি 
িে গি্ে িটমে অটধকলোে েলোখরর গিওয়লো িরয়টছল। ফরল অি্তননটরক  
গিেলোন্তে শুরু িয়। ররুে িনরগলোষ্ীেলো গবলরগ্রড ও যকুরগলোস্লোটভয়লোে অন্যলোন্য 
েিরে কলোটয়ক েটেশ্ররমে িন্য গযর। স্ে্তকলোে, রুটিে কলোটেগে, িস্টেল্পী 
রিলো সলোধলোেেভলোরব সকল ক্ষকু্ গেেলোিীবী করসলোভলো র্লোগ করেটছল। 
কলোেে, গসখলোরন রলোরিে েরে্ে িন্য গকলোন গক্ররলো টছল নলো। টকন্তু রলোেলো 
গেটমি্লোন্স েলোঠলোরনলোে মলোধ্রম রলোরিে েটেবলোরেে সলোরি সম্ক্ত ধরে 
গেরখটছল। 

অেেটিরক, বসটর স্লোেনকলোেীেলো গযখলোরনই টিরকু িরয়টছল, গসখলোরনই 
গক্রেীয় সেকলোরেে গিরক েূে্ত  আটি্তক সিলোয়রলো গেরয়টছল। এই প্রটক্রয়লো 
বলোস্রব গকমন টছল? ১৯১২ গযখলোরন করসলোভলোরর সলোব্তরিে সংখ্লো টছল 
৫%, ১৯৩৯ সলোরল এরস গসই সংখ্লো গবরে প্রলোয় ৪০% এ গেৌরছ। 
উেটনরবেবলোি শুধকুমলোরি িনসংখ্লোে টবন্যলোসরকই বিরল গফরলটন, এটি 
আটি্তক, সলোমলোটিক এবং সলোংস্পৃটরক েটেমণ্ডলরকও বিরল গিয়। 
আলরবটনয়রিেরক গ্রলোরম এবং নগেলোয়রনে বলোইরে আিরক েলোখলোে মলোধ্রম 

সলোমলোটিক উন্নয়রনে সমস্ সুফল গিরক বটঞ্চর কেলো িয়। এেেে এই 
টবটছেন্নরলোরক ব্বিলোে করে েলোিননটরক ব্বস্লো রলোরিে সলোরি টবৈরীয় 
গশ্রটেে নলোগটেরকে মররলো আচেে শুরু করে। বছরেে েে বছে ধরে 
আলরবটনয়েলো টেক্ষলোললোরভে অটধকলোে গিরক বটঞ্চর িলোরক। গযমন, 
আলরবটনয়রিে ভলোষলোয় টবশ্টবি্লোলরয় েলোঠিলোন শুরু িয় মলোরি ১৯৭০ সলোল 
গিরক। রলোেলো টনঃস্ িরয় েরেটছল রলোরিে গিরক িটম গকরে গনওয়লোে েে। 
অবস্লোিলো এমন িরয়টছল গযন রলোেলো একিলো টবটছেন্ন বৈীরে বলোস কের। সমস্ 
যকুরগলোস্লোটভয়লোে মরধ্ একমলোরি আলরবটনয়েলোই লেলোটভক ভলোষলোভলোষী টছল নলো, 
যলো টছল রলোরিে টবটছেন্নরলোে আেও একিলো টনয়লোমক। 

ল্লোটবরনলো: সলোধলোেেভলোরব এটি অনুমলোন কেলো িয় গয, টিরিলোে গনরপৃ্তরত্ব কমকু্-
টনটি আমরল আলরবটনয়েলো েলোিননটরক ও আটি্তকভলোরব ভলোরললো অবস্লোরন 
টছল। এিলো টক সটর্?

ই্লোটিম: গবলরগ্রড সেকলোে কখরনলোই আলরবনীয়রিেরক সলোব্তরিে সমলোন 
অটধকলোে ও িলোটয়ত্ব টিরর েলোটি টছল নলো। টিরিলোে েলোসনলোমরল ১৯৬৬ সলোল 
গিরক শুরু করে যলো ররিটছল, রলোরক সংস্লোরেে নলোরম টকছকু বলোটহ্যক 
রষলোমলোিলো িরয়টছল। যকুরগলোস্লোটভয়লোয় আলরবটনয়েলো টছল রপৃরীয় বপৃি্ম 
িনরগলোষ্ী, সলোব্ত আে গক্রলোয়লোিরিে েরেই। টকন্তু েলো্রে এটি বিরল গফললোে 
িন্য সটক্রয়ভলোরব কলোি করে। ১৯৫০ এে িেরক প্রলোয় ২ লক্ষ আলরবটনয় 
করসলোভলো গিরক স্লোনলোন্তটের িয়। উেেন্তু, েলো্রেীয় টনেীেন গিরক েক্ষলো গেরর 
ব্লোেক িলোরে িলোরীয় েটেচয় বিরলে টিটেক েরে। আলরবটনয়রিে গকউ 
গকউ টনেলোে্লোে আেলোয় টনরিরিেরক রকুটক্ত টিরসরব েটেচয় গিওয়লো শুরু 
করে। ফলশ্রুটররর, যকুরগলোলেলোটভয়লোয় ১৯৫৩ সলোরল ৯৭,৯৪৫ রকুটক্তরিে 
সংখ্লো ২৬০% িলোরে বপৃটদ্ধ গেরয় ১৯৬১ সলোরল িলোঁেলোয় ২৫৯,৫৩৬। 

টিরিলোে েলোসনলোমরল উেটনরবটেকরলো ক্রমবধ্তমলোন িলোরে চলররই িলোরক। 
ভূটম, টিঙ্ক, গেৌে্, কয়ললো, ম্লোগরনটসয়লোম এবং অন্যলোন্য খটনরি সমপৃদ্ধ 
কসরভলো গিরক খটনি উর্লোলন করে গসগুরললো েটেরেলোধন কেলো িররলো 
সলোটব্তয়লো, গভলোরিলোটনয়লো এবং অন্যলোন্য স্লোরন। এই কলোেরে করসলোভলো 
ক্রমলোগরভলোরব অনুন্নয়রন ভকুগরর িলোরক। 

ল্লোটবরনলো: আলরবটনয় সমলোিটবজ্লোন কীভলোরব সলোটব্তয়লোে েলোিননটরক, নপৃরলো-
টত্ত্বক এবং সলোংস্পৃটরক মরলোিে্তরক মূল্লোয়ন করে? 

ই্লোটিম: করসলোভলোে আলরবটনয় সমলোিটবজ্লোন নবীন এবং িীর্তটিন ধরে 
অন্টবশ্লোস এবং মরলোিে্ত বৈলোেলো টনয়ট্রির িরয় আসটছল। টপ্রটটিনলো 
টবশ্টবি্লোলরয় সমলোিটবজ্লোন ও িে্তন টবভলোগ চলোলকু িরয়রছ মলোরি ১৯৭১ 
সলোরল। সব গিরক খ্লোটরমলোন আলরবটনয় সমলোিটবজ্লোনী অধ্লোেক গফিটম 
আগলোটন- প্রভলোবেলোলী বই Sociological and Political Studies-এে 
প্ররেরলো- করসলোভলো যকুরদ্ধে সময় মপৃরকু্িরণ্ড িটণ্ডর িন। উকটসন গিলোটর 
নলোরমে একই টবভলোরগে আরেকিন অধ্লোেক বলোকস্লোধীনরলোে প্রচলোরেে 
িন্য েলোিননটরক টবরবচনলোয় ৯০-এে িেরক গগ্রফরলোে িন। টরটন ১৯৯৯ 
সলোল গিরক টনরুটদিষ্ট ব্টক্তরিে রলোটলকলোয় অন্তভকু্তক্ত। অধ্লোেক গিলোটর 
আরমটেকলোয় টেক্ষলোললোভ করেটছরলন এবং েলোিননটরক সমলোিটবজ্লোরন কলোি 
করেরছন। 

বর্তমলোরন একিল ররুে সমলোিটবজ্লোনী টবষরয়ে সংস্পৃটর, সমলোি কলোঠলোরমলো, 
ধম্ত, টলগে সমরলো, গযলোগলোরযলোগ, েলোিনীটর এবং আেও অন্যলোন্য টবষয়রক 
সমলোিটবজ্লোরনে আওরলোয় টনরয় এরস ব্টপ্ত রটিরয় চরলরছ। এইসব ররুে 
সমলোিটবজ্লোনীেলো প্রধলোনর টবরিরে টেক্ষলো ললোভ করেরছ। রলোেলো টবটবধ 
েদ্ধটরগর জ্লোন এবং টবটভন্ন প্রশ্ন টনরয় কলোি কেরছ। এইসব ররুে 
সমলোিটবজ্লোনীেলো সমলোিরক মরলোিরে্তে মলোধ্রম েলোঠ করে নলো, যলো টছল 
মূলর এক ধেরনে গপ্রলোেলোগলো্ডলো এবং সমলোরললোচনলোমূলক সমলোিটবজ্লোরনে 
েরি অন্তেলোয়। 
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ল্লোটবরনলো: বর্তমলোরন উেটনরবেবলোরিে ফললোফলগুরললো কী কী? 

ই্লোটিম: আি আমেলো উেটনরবরেলো্ে, সমলোিরর্রিলো্ে যকুগ টনরয় কিলো 
বলরর েলোটে। েকুনগ্তঠরনে মধ্ টিরয় একিলো কটঠন সময় গেটেরয় এরস 
করসলোভলো আি আন্তি্তলোটরক অি্তব্বস্লো, েলোিনীটর ও সংস্পৃটরে সলোরি খলোে 
খলোইরয় টনরর গচষ্টলো কেরছ। টকন্তু এই প্রয়লোস এমন গকলোন ফললোফল টনরয় 
আরসটন, যলো নলোগটেরকেলো গচরয়টছল। আেলোভগে, আরদিলোলরনে স্লোধীনরলোে 
অভলোব, টবরেষভলোরব ররুেরিে মরধ্ গবকলোেত্ব ইর্লোটি িনগেরক 
অরীররে বঞ্চনলো এবং অনুন্নয়রনে কিলো মরন কটেরয় গিয়। 

সলোমলোটিক সলোম্ প্রটরষ্লোয় বর্তমলোন নীটরগুরললোে ব্ি্তরলো ররুে প্রিন্মরক 
বনেলোশ্বলোিী ও আত্মরকট্রেক করে রকুরলরছ। অটধকলোংে ররুে এখন 
ভটবষ্যৎ গেলোে লরক্ষ্ কসরভলো র্লোগ করে বটিটব্তরশ্ কম্তসংস্লোরনে টিরক 
ঝকুঁরক েেরছ। টকন্তু টবশ্বলোিলোরে সলোফরল্ে িন্য টেক্ষলোরক্ষররি টবটনরয়লোগ ও 
উন্নয়ন িেকলোে।

ল্লোটবরনলো: েকুেলোে, গগৌেবগলোঁিলো, মরলোিটে্তক আটত্মকেে এবং প্রচলোেেলো 
কীভলোরব করসলোভলোে েটেরবেরক প্রভলোটবর করেরছ? এটি টকভলোরব করসলোভলোে 
আলরবটনয়রিে মরধ্ িীনমন্যরলোে িন্ম টিরয়রছ? আলরবটনয়েলো টক সলোব্ত-
গিে অধীনরলোরক প্রটররেলোধ কেরর সক্ষম িরয়টছল? 

ই্লোটিম: বলকলোন িরললো একিলো টবভ্রমে বলোগলোন। গক গসইসব গগৌেরবলোজ্জ্বল 
স্মপৃটরে ধলোেক িরব ভটবষ্যরর? বকুটদ্ধিীবী, টেল্পী এবং গেেেরলো 
েলোিনীটরটবি। রলোেলো মলোরপৃভূটম, িলোটর, নলোয়ক এবং েকুেলোরেে মর চলোরকুয্তেূে্ত 
েরব্দে ব্বিলোে করে িনগেরক টমি্লো আশ্লোস গিয়। রলোরিে ভলোষলো ঔদ্ধর্ 
ও হুমটক সম্বটলর গললোকি গিেরপ্রম এবং গগৌেবগলোঁিলোয় ভেলো। রলোেলো 
ক্ষমরলোরললোভী েলোিননটরকরিে স্লোি্ত েক্ষলোয় কলোি করে যলোেলো িনস্লোরি্তে 
গরলোয়লোক্লো করে নলো। রলোেলো অরীরমকুখী, রলোেলো কম্তসংস্লোন ও স্লোছেরদি্ে িন্য 
িরন্য িরয় গরলোেলো িনরলোে আরবগ টনরয় ব্বসলো করে।  

আমলোরিে মররলো সলোমলোটিক অবস্লোয় মরলোিটে্তক আত্মীকেে ব্লোেক। গর 
েলোঁচবছরে আমলোরিে অরনক ররুে টসটেয়লো আে ইেলোরকে আইসঈএসএ 
গযলোগিলোন করেরছ। রলোেলো েলোিননটরক েূন্যরলো এবং িরলোেলোে কলোেরে এই 
গপ্রলোেলোগলো্ডলোয় সলোেলো টিরয়রছ। 

ল্লোটবরনলো: করসলোভলোে আিরকে েলোিনীটররর সলোরবক যকুরগলোলেলোটভয়লোে 
ভূটমকলো কী? 

ই্লোটিম: যকুরগলোস্লোটভয়লো এখন ইটরিলোরসে েলোরলোয়। এটি গটঠর িরয়টছল 
গভৌরগলোটলক বনকি্ এবং গসইসলোরি িটক্ষরেে লেলোভরিে মরধ্ িলোরীয়রলো 
এবং ভলোষলোগর বনকরি্ে টভট্রর। এটি টিরক িলোকরর ব্ি্ত িরয়রছ কলোেে 
এে টভট্রর টছল সমরলোে অনুেটস্টর। আলরবটনয়েলো সম্ভলোব্ সকল েরি 
বটঞ্চর িরয়রছ। ফরল রলোরিে বর্তমলোন েলোিননটরক গচরনলোে যকুরগলোস্লোটভয়লোে 
গকলোন স্লোন গনই। 

সেলোসটে গযলোগলোরযলোরগে িন্য:
ই্লোটিম বলোটেেলো <iberisha5@hotmail.com>
ল্লোটবরনলো কনুরসটভক <labinotkunushevci@gmail.com>
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> ক্ষমরলোে েলোিনীটর

টটিভ ম্লোটিউম্লোন, ইউটনভলোটস্তটি অফ অকল্লো্ড এবং গপ্রটসরড্ি গসলোটেওলটিক্লোল অ্লোরসলোটসরয়েন অফ  আওরররেলোয়লো, 
টনউটিল্লো্ড

২০১১ সলোরলে ভূটমকরম্ে েে ক্লোরিরিলোল গস্লোয়লোে, 
ওরলোওটি, (ক্রলোইটিচলোচ্ত)। 

দ্রুর নগেলোয়রনে এ টবশ্ আি এক 
নটিেটবিীন সম্রিে ববষম্, 
ববটশ্ক উষ্ণরলো এবং গে টবলকুটপ্তে 
সম্মকুখীন। েিেগুটলরর স্লোয়ী এবং 

সমলোনভলোরব বসবলোরসে প্রশ্ন টবরশ্ে ঐটরিলোটসক 
রলোৎেয্ত বিন করে। টবরশ্ে গবটেেভলোগ মলোনুষ 
আি নগেবলোসী। আে ২০৫০ সলোল নলোগলোি েপৃটিবীে 
দুই-রপৃরীয়লোংে মলোনুষই নগরে বলোস কেরব- এবং 
রলোও ক্রমবটধ্তর অসম সমলোরি। িলোটরসংররে 
মিলোসটচব বলোন-টক-মকুন সরক্ত করে টিরয়রছন, 
"টবশ্ব্লোেী ক্রমবধ্তমলোন অসলোম্রলো, প্রলোকপৃটরক 
দুরয্তলোরগেপ্ররকলোে বপৃটদ্ধ, দ্রুর নগেলোয়ন এবং 
প্রলোকপৃটরক সম্রিে অটরটেক্ত ব্বিলোে টবেিিনক 
এবং অটনটচির এক ববটশ্ক সংররষ্তে টিরক গঠরল 
টিরছে।"
   
েটক্তে অসম ব্বিলোেকলোেী টিরসরব নগেগুরললোই 
ভটবষ্যররে গিকসই েটক্তে চলোটবকলোটঠ। আি 

টবরশ্ে টরন-চরকুি্তলোংে েটক্ত চলোটিিলোে িন্য  
নগেগুরললোই িলোয়ী। আে প্রর্লোটেরভলোরব 
এভলোরবই যটি নগেলোয়ন চলরর িলোরক, ২০৩০ 
সলোল নলোগলোি প্রলোয় ৯০ টরেটলয়ন মলোটক্তন ডললোে 
টবটনরয়লোগ কেলো প্ররয়লোিন িরব নগে/ ভূটম 
ব্বিলোে/ েটক্তঅবকলোঠলোরমলো খলোরর। শুধকুমলোরি 
েটক্ত অবকলোঠলোরমলো খলোরর আগলোমী করয়ক 
িেরকে িন্য ই্িলোেন্যলোেনলোল এনলোটি্ত এরিটন্স 
প্রলোয় ১৬ টরেটলয়ন মলোটক্তন ডললোরেে একটি 
টিরসব গবে করেরছ। যলোে মরধ্ একটি বপৃিৎ 
অংে চরল যলোরব টবদু্ৎ উন্নয়ন খলোরর। রলোই 
েটক্তে সংস্লোন ও অবকলোঠলোরমলোে অটধকলোে ললোভ 
আি েলোিলোেসম গুরুত্বেূে্ত। 

টনউটিল্লোর্ডে আওরররেলোয়লো িরছে টবরশ্ে 
অন্যরম নগেরকট্রেক িলোটর। ৮০-ে িেক 
গিরকই আওরররেলোয়লোেলো টবরশ্ে উন্নটর গিরখ 
আসরছ টনিলোরুে অি্তননটরক ববষরম্ে মধ্ 
টিরয়। সম্প্রটর আমেলোটরন বছে গময়লোটি একটি 
গরবষেলো প্রকল্প চলোলকু করেটছ, যলোে কলোি িরব 
আওরররেলোয়লো অধকু্টষর অন্যরম একটি েিরেে 
েটক্তে অবকলোঠলোরমলোে উেে আরললোকেলোর 

কেলো।দুরয্তলোগ েেবর্তী সমরয় অরলোউরলোটি 
েিরেে ববদু্টরক েটক্তে অবস্লো রকুরল ধেলো। 

সলোধলোেের, নরকুন করে আবলোে একটি েিে 
েকুরেলোেকুটে েকুনগ্তঠন কেলো প্রলোয় অসম্ভব। টকন্তু 
২০১০ ও ২০১১ ক্লো্িরবটেে ভূটমকম্ নরকুন 
করে েিেটিরক গরে গরলোললোে সুরযলোগ গিয়। 
একটি সমবলোয়ী ও েটেরবে উেরযলোগী ববদু্টরক 
েটক্ত ব্বস্লো গঠন কেলোে িন্য যলো টকনলো 
ভটবষ্যরর গযরকলোন প্রকলোে প্রলোকপৃটরকদুরয্তলোগ, 
িনসংখ্লো বপৃটদ্ধ, নপৃরলোটত্ত্বক িলবলোয়কু 
েটেবর্তরনেসলোরি েলোলেলো গিয়লোে সক্ষমরলো অি্তন 
করে চলরর েলোরে।

আমেলো ক্রলোইটিচলোচ্তরক গিখটছ একটি ববটশ্ক 
গরবষনলোগলোে টিসলোরব। যটিও গরবষকগে প্রলোয়ই 
টবরশ্ে গমগলোটসটিগুরললোে উেে আরললোকেলোর 
করেন। টকন্তু টবরশ্ে অটধকলোংে মলোনুষ গছলোি 
গছলোি েিেগুরললোয় বলোস করে এবং ভটবষ্যররও 
গযসব েিরে মলোরি অধ্ত টমটলয়ন বলো রলোে কম 
মলোনুরষে বলোস কেরব। আে ক্রলোইটিচলোরচ্তে মর 
এসব েিেগুরললোরকও িলবলোয়কু েটেবর্তন এবং 

অরলোউরলোটিে দুরয্তলোগ েেবর্তী

 ২২
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 ২৩

টিটড ভটল. ৭ / # ৩ / গসরটেম্বে ২০১৭

সমকুর্ে উচ্চরলো বপৃটদ্ধে চ্লোরলজে গমলোকলোরবললো 
করে চলরর িরব। "প্রলোকপৃটরক দুরয্তলোরগে েে 
ক্রলোইটিচলোরচ্তে েকুনটন্তমলোে অন্যসব আধকুটনক 
েিরেে মরই...টকন্তু এটি একটিক টিরয় সবলোে 
গিরক আললোিলো কলোেে েিেটিে গয এর েটেবর্তন 
আনরর িরব ভূটমকরম্ে েেই রলো আেও স্পষ্ট 
িরয় ওরঠ। গযখলোরন েূব্তটিরকে গবটেেভলোগ 
এললোকলো টমিলোেখলোরনক ডকুরব েরয়রছ। এটি 
েীটরমর একটি আন্তি্তলোটরক েেীক্ষলোগলোরে 
(ই্িলোেন্যেনলোল গিটি গবড) েটেের িরয়রছ 
কলোেে এে মলোধ্রমই অনুমলোন কেলো যলোরব, 
টকভলোরব খলোে খলোওয়লোরনলো যলোয় যখন আেটন প্রলোয় 
সমকু্ উচ্চরলোে কলোছলোকলোটছ ে্লোনরকরকে মর 
সমলোন একটি েিে।"

শুরুরর লক্ষেগুরললো ভলোলই টছল। কলোছলোকলোটছ 
আয়ররনে অন্য গকলোন েিেই এর গবটে 
টবটনরয়লোগ করেটন। ক্রলোইটিচলোচ্তই 
টনউটিল্লোর্ডে প্রিম েিে টিরসরব রলোৎক্ষটেক 
েটক্ত ব্বিলোরেে (টেরয়ল িলোইম এনলোটি্ত ইউি) 
রি্ প্রকলোে করে। একইসলোরি টসটিস েলোইলি 
ি্ টফউচলোে গপ্রলোগ্রলোরমেও সূচনলো করে 
ক্রলোইটিচলোচ্ত। ববটশ্কভলোরব নগেিীবনরক আেও 
উন্নর কেলোে লরক্ষ্ এই প্ললোিফম্তটি গটঠর 
িরয়টছল। েকরফললোে ফলোউর্ডেরনে বটলষ্ 
১০০ নগরেে মরধ্ ক্রলোইটিচলোচ্ত িলোয়গলো করে 
টনরয়রছ। 

ভূটমকরম্ে এর ক্ষটরে েরেও এই অবস্লোে 
গকলোন েটেবর্তন িয়টন। টবদু্ৎ এখনও 
িলটবদু্ৎ বৈলোেলো সেবেলোি কেলো িয়। গুটিকরয়ক 
প্রলোইরভি  করে্তলোরেেরনে মলোধ্রম টবদু্ৎ 
সেবেলোি ও টবরেে েটেচলোটলর িয়। গকলোন 
গসৌে অবকলোঠলোরমলো গনই। গ্রলোিক উৎেলোটির 
েটক্তে টবরেে এরকবলোরেই কম। যটিও 
আওরররেলোয়লোরর বলোয়কুরক কলোরি ললোগলোরনলোে মর 
প্রচকুে সম্ভলোবনলো আরছ, গসগুরললো খকুব কম সময়ই 
গগলোনলোয় ধেলো িয়।
 
িলোরীয় টবদু্ৎ কটমেরনে সূরিলোনুযলোয়ী, এই 
অেচরয়ে টচরি আেও গেলোচনীয়। টবংে েরলোব্দীে 
মধ্ভলোগ গিরকই টনউটিল্লোর্ডে আওরররেলোয়লো 
েিরেে সকল টবদু্ৎ চলোটিিলো গমিলোরনলো িরছে 
মলোরি একটি উৎস গিরক, আে রলো িল 
িলটবদু্ৎ। এই িলটবদু্ৎও েটেচলোটলর িয় 
আরেক নবলোয়নরযলোগ্ েটক্ত ভূ-রলোেীয় েটক্ত 
বৈলোেলো। ররব আি,  িীবলোশ্ম জ্লোললোটন িলোরীয় 
ববদু্টরক েটক্তটমশ্ররেে একরপৃরীয়লোংরেে 
গযলোগলোন গিয়। এিলো গবজেলোটমন গসলোভলোকুল ও 
চলোম্তলোইন ওয়লোিস্ গনলোরিে মর, িীবলোশ্ম জ্লোললোটন 
এক টিক টিরয় সব গিরক আললোিলো কলোেে এটি 
সমরয়ে সলোরি েকুনন্তবলোটয়র কেলো যলোয় নলো।
 
রত্ত্বীয়মরর, নবলোয়নরযলোগ্ েটক্তে েরভলোগ 
টনভ্তেরলোয় টফরে আসলো কটঠন টকছকু নয়। 

নবলোয়নরযলোগ্ েটক্তে সুটবধলোসমূি সকরলেই 
িলোনলো এবং এই টনরয় গকলোন টবরক্তও গনই। 
নবলোয়নরযলোগ্ েটক্ত সব গনটরবলোচক ফললোফল 
এবং প্রটরটক্রয়লো গযমন প্রটর টকরললোওয়লোি র্িলোয় 
বলোয়কু িূষে কমলোয়। এরিে মূল্ও 
রকুলনলোমূলকভলোরব অনুরময় এবং টস্টরেীল, 
কলোরিে গবললোয় এরর েলোটনে চলোটিিলো কম, আেও 
গবটে কলোয্তকেী এবং কম্তসংস্লোন ও েলোিস্ প্রিলোন 
কেলোে গবললোররও সুটবধলোিনক। সংরক্ষরে, 
নবলোয়নরযলোগ্ েটক্ত েটেরবে বলোন্ব, অি্তননটরক 
টিক গিরক একটি ভলোল টনচিয়রলো ও উন্নর 
সমলোিগুরললোে সম্পৃক্তরলো এবং ক্ষমরলোয়রনে 
মলোধ্রম একটি েটেরবেবলোন্ব স্লোয়ী েিরেে 
টনচিয়রলো প্রিলোন করে। 

বলোস্টবকভলোরবও নবলোয়নরযলোগ্ েটক্তে েরভলোগ 
রূেলোন্তে কটঠন টকছকু িওয়লোে কিলো নয়, বেং 
আিরকে প্রযকুটক্তে যকুরগ এটি েকুরেলোেকুটে সম্ভব। 
টনউটিল্লোর্ডে আওরররেলোয়লো প্রলোকপৃটরক 
সম্রি েটেেূে্ত এবং সেকলোেী রি্ অনুযলোয়ী, 
টবরশ্ে মলোিলোটেছকু নবলোয়নরযলোগ্ সম্রিে 
টিসলোরব আমেলো এক নম্বে, গসই সলোরি 
আমলোরিেেপৃটিবীে অন্যরম গসেলো বলোয়কুসম্ি, 
অরেল সূরয্তে আরললো এবং অসংখ্  নিী ও হ্ি 
েরয়রছ।যটি ভূ-রলোটত্ত্বক উৎসরকও অন্তভকু্তক্ত 
কেলো িয়, গসলোভলোকুল ও ওয়লোিস েেলোমে্ত 
অনুসলোরে ২০২০ সলোল নলোগলোি গিরেে টবদু্ৎখলোর 
সম্ূে্তরূরে নবলোয়নরযলোগ্ িররেলোরে। 

টকন্তু েটক্তে ব্লোেলোেগুটল সবসময়ই েলোিননটরক 
ও অি্তননটরক স্লোরি্তে সলোরি িটের।নরকুন 
প্রযকুটক্ত অিবলো প্রলোকপৃটরকসম্রিে গ্রলোস েলো্রেীয় 
নীটরমলোললোসি সকল সলোমলোটিক, সলোংস্পৃটরক ও 
প্রলোটরষ্লোটনক ব্লোেলোরেে গচরয় কম গুরুত্ব বিন 
কেরর েলোরে।  আে এই নবলোয়নরযলোগ্ েটক্ত 
উৎেলোিরনে (টবরেষর,গযগুরললো স্লোনীয়ভলোরব 
গছলোি েটেসরে ভলোগ কেলো িয়)  গক্ষররি সবরচরয় 
বে বলোধলো িরললো গয, েলোিননটরক ও ব্বসলোটয়ক 
গনরলোগে বে বে প্ল্লো্ি স্লোেনলোরক সমি্তন 
করেন এবং এ ব্লোেলোরে রলোেলো েটক্ত 
টবরেষজ্গে, আটিবলোসী গগলোষ্ী ও 
সমলোিকম্তীরিে ওেে করপৃ্তত্ব টবস্লোে করেন।
 
সুরেলোং সমলোিটবজ্লোরনে আি যলোেলো এসব 
ব্লোেলোরে গুরুত্বেূে্ত টসদ্ধলোন্তগুটল গ্রিে করেন, 
রলোরিেরক খকুঁরি গবে কেলো ও টকরসে টভট্রর 
রলোেলো গ্রিে করেন এবং এগুরললোে ফললোফলগুরললো 
টক, গরবষেলোে প্ররয়লোিন। যটিও সমলোিটবজ্লোন 
সবসময়ই সমলোরি েটক্ত এবং অবকলোঠলোরমলোে 
ভূটমকলোরক উরেক্ষলো করে এরসরছ, যলো টকনলো 
আধকুটনক অটস্ত্ববলোরিে মূল জ্লোললোনী। এেেেও 
সম্প্রটর এই অবস্লোে েটেবর্তন এরসরছ। েটক্ত 
ব্বস্লোরক আি সমলোি "অবকলোঠলোরমলোে অংে" 
টিরসরবই গে্ কেলো িয়। গযরিরকু সমলোিটবজ্লোন 
নরকুনভলোরব অবকলোঠলোরমলো চলোলকুে লক্ষরেে টিরক 

ইটগের করে। নরকুন টবি্লোব্লো েেীক্ষ িলোরক 
অবকলোঠলোরমলো টকেকম (টস্টরেীলরলো এবং 
েটেচলোলনলোে উেলোয়) এবং রলোেলো টক কলোি করে 
িলোরক (প্রকপৃটর ও সংস্পৃটরে মরধ্ মধ্স্রলোকেে, 
সলোমলোটিক ও েটেরবেগর সুটবধলো ও অসুটবধলো 
টবরেে, আঞ্চটলক- ববটশ্ক বন্ন স্লোেন এবং 
আধকুটনক িীবরনে িন্য টভট্ প্রিলোন)।

নরকুন করে একটি েিে েকুনগ্তঠন একটি দুঃসলোধ্ 
কলোি।  এেকম কলোরিে সম্মকুখীন কলোউরক 
কিলোটচৎ িরর িয়। টনউটিল্লোর্ডে 
আওরররেলোয়লোয় এমন েকুনগ্তঠন সব্তরেষ িরয়টছল 
১৯৩১ সলোরল, গনটেয়লোরেে ভূটমকরম্ে সময়। 
ক্রলোইটিচলোরচ্ত আেও অরনক েকুনব্তলোসন এখনও 
বলোটক। টকন্তু প্রটক্রয়লোটি চলরছ ধীেভলোরব, 
কষ্টিলোয়ক এবং গভীেভলোরব সমস্লোযকুক্ত 
অবস্লোয়। আবলোটসক সমীক্ষলোগুরললো সেকলোরেে 
েকুনগ্তঠন প্রটক্রয়লোে প্রটর ধলোেলোবলোটিকভলোরব 
ক্লো্িরবটেয়রিে টবেলোল মলোরিলোে অসন্তুটষ্টই 
প্রকলোে করে। 

টকন্তু এেেরেও আেলোে আরললো েরয়রছ। 
"ক্রলোইটিচলোচ্ত ভূটমকরম্ মলোওটে দুরয্তলোগ 
ব্বস্লোেনলোে সলোেলো এবং ভূটমকম্ েেবর্তী 
উদ্ধলোেকলোি একটি অনন্য উিিলোেে িরয় 
িলোকরব," বরল টক্রটটিন গকটন এবং সুিলোন 
টফবস গলরখন। "দুরয্তলোগ ব্বস্লোেনলোে সময় 
মলোওটে ঝকুঁটক ব্বস্লোেনলোে উরি্লোগগুরললো টছল 
সিরযলোটগরলোমূলক, কলোয্তকেী এবং কলোউ্লো-ে 
(সলোংস্পৃটরক মূল্রবলোধ) বৈলোেলো রূেলোটয়র। টবরেষ 
করে, 'আরেলোিলো নুই টক গর রলোগেলোরলো' (সকরলে 
প্রটর ভলোরললোবলোসলো ছটেরয় গিয়লো) মূল্রবলোধটি।" 
দুরয্তলোগ েেবর্তী সমরয় ওরলোউরলোটিবলোসীেলো 
রলোরিে সম্প্রিলোরয়ে টবটভন্ন অবকলোঠলোরমলো গযমন, 
সম্প্রিলোরয়ে বলোগলোরন, অনুষ্লোরনে িলোয়গলোয় এবং 
েলোরক্ত সলোমটেকভলোরব বলোস করে টবশ্মলোরনে 
সপৃিনেীলরলোে েটেচয় গিন, যলো টকনলো রলোরিে 
েিেিীবন গেয়লোে কেলোরক উন্নর করে। 

এইসব সম্প্রিলোরয়ে এসকল উদ্লোবন টক আেও 
স্লোয়ী এবং গিকসই নগেকলোঠলোরমলোে িন্য টেক্ষলো 
িরর েলোরে নলো? গযরিরকু আমেলো টরন বছরেে 
একটি গরবষেলো গপ্রলোগ্রলোম চলোলকু করেটছ একিম 
েূন্য গিরক েকুনগ্তঠন প্রটক্রয়লোে মলোধ্রম, আমেলো 
আেলো কেরর েলোটে গয, যলোেলো একটি েটক্তেলোলী 
েটেবর্তন, স্ছে, যিলোি্ত, সলোংস্পৃটরকভলোরব 
সংগটরেূে্ত ও গিকসই ববদু্টরক েটক্ত ব্বস্লোে  
েটেকল্পনলো কেরছন রলোেলো এই গরবষেলো গিরক 
প্রলোপ্ত টেক্ষলোে উদ্লোবনী গুরুত্ব, বলোস্ব টনরি্তটেকলো 
ও নীটর প্রেয়নরক রলোরিে কলোরি ললোগলোরর 
েলোরেন। 

সেলোসটে গযলোগলোরযলোরগে িন্যঃ 
টটিভ ম্লোটিউম্লোন
<s.matthewman@auckland.ac.nz>
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সপৃিনেীল ক্রীেলোে ভূটমকলো

যকুদ্ধ এবং প্রলোকপৃটরক দুরয্তলোরগে সময় টেশু ও যকুবকরিেরক সবরচরয় 
অেটক্ষর মরন কেলো িয়। যটিও টেশু ও যকুবরকেলো েলোেীটেক, 
সলোমলোটিক, মনস্লোটত্বক ও েলোিননটরক নলোনলো েকম উচ্চ মলোরিলোে 
ঝকুঁটকে সম্মকুখীন িরর েলোরে, রিলোটে রলোরিেরক ভকুক্তভকুগী টিরসরব 

মরন কেলোে মলোরন িল রলোরিে মরধ্ টবি্মলোন অনন্য ববটেষ্ট্ গযমন-
প্রটরটনটধত্বেীলরলো, সপৃিনেীলরলো এবং সম্িেলোলীরলোরক এটেরয় যলোওয়লো।  
এই "রলোিটর মরডল" গিরক গবটেরয় আসরর, আটম একটি টরন বছেব্লোেী 
রকুলনলোমূলক গরবষেলো শুরু করেটছ, স্লোনীয় ক্ঠস্েগুরললোরক বললোে সুরযলোগ 
টিরয়টছ এবং যকুদ্ধ, সংরলোর ও দুরয্তলোগেূে্ত েটেটস্টররর যকুবকরিে অটরবলোটির 
িীবন অটভজ্রলোে উেে অগ্রলোটধকলোে টিরয়টছ। এই েয়্লোল গসলোসলোইটি 
মলোস্তরডন ফলো্ড প্রকরল্পে অধীরন দুরিলো রিনলো ররুেরিে চলমলোন সংরলোর 
এবং েলোিননটরক অটস্েরলোয় অপ্রটররযলোটগরলোমূলক অসলোমটেক গখললোধকুললোয় 
অংেগ্রিরেে উেে িপৃটষ্ট টনবন্ করেরছ। প্রিমটি, গস্টিস্লোন নলোরমে 
আফগলোটনস্লোরনে সুটবধলোবটঞ্চর টেশুরিে িন্য একটি গবসেকলোটে 
গস্িরবলোটড্তংরয়ে স্কুল এবং টবৈরীয়টি িল, গলোিলোয় অবটস্র রপৃেমূল েলোক্তলোে 
গ্রুে। আমেলো অনুসন্লোন কেটছ ২০১০ ও ২০১১-এে ভূটমকম্ েেবর্তী 
ক্রলোইটিচলোরচ্ত এবং রূটে্তঝে ক্লোিটেনলো েেবর্তী টনউ অেটলরন্স। আে অন্য 
দুরিলো গক্ষররি আটম প্রলোকপৃটরক দুরয্তলোগ এবং রৎেেবর্তী িীর্তসূররিে েকুনব্তলোসন 
প্রটক্রয়লোে বৈলোেলো টবেয্তস্ কটমউটনটিগুরললোরর বসবলোসকলোেী যকুবকরিে িীবরন 
কম্তকলোণ্ডমূলক গখললোধকুললোে সলোমলোটিক,  মনস্লোটত্ত্বক ও নলোগটেক গুরুত্ব 
টবরলেষে কেটছ। 

  ভূটমকম্ েেবর্তী টনউটিল্লোর্ডে ক্রলোইটিচলোরচ্তে উেে কেলো আমলোরিে 
গরবষেলোে প্রলোিটমক ফললোফল, ইররলোমরধ্ই ররুেরিে বিনটদিন িীবনরক 
ব্বরছেি কেলো ক্ষমরলোে বহুবচনীয় কলোঠলোরমলোগুরললোরক ররুে যকুবরকেলো গয 
অসংখ্ এবং প্রলোয়ই সূক্ষ উেলোরয় উেিীব্ করে গসসম্রক্ত আমলোরিেরক 

>>

গিলোটল িে্ত, ওয়লোইকলোরিলো টবশ্টবি্লোলয়, আওররয়লোরেলোয়লো, টনউটিল্লো্ড

টনউ গস্ি েলোরক্তে সলোমরন গিলোটল িরম্্তে ফরিলোগ্রলোফ। 

টকছকু অন্তিপৃ্তটষ্ট প্রিলোন কেরছ। ২০১১ সলোরলে ভূটমকরম্ ১৮৫ িন মলোেলো 
টগরয়রছ এবং অরনক মলোনুষ আির িরয়রছ, ডলোউনিলোউন এললোকলোরক 
এরকবলোরে মলোটিে সলোরি টমটেরয় টিরয়রছ এবং প্রলোয় দুই লক্ষ রেবলোটেে 
ধ্ংস অিবলো ক্ষটরসলোধন করেরছ। গয ভূটমকম্ গুরুত্বেূে্ত অবকলোঠলোরমলো 
ধ্ংস করে - েলোস্লোরলোি, েয়টনষ্লোেরনে নি্তমলো এবং িল - গখললোধকুললোে 
সুটবধলোগুটলও ধ্ংস করে (গযমন, ব্লোয়লোমলোগলোে, গখললোে মলোঠ, সলোঁরলোে েকুল, 
লিলোরবে কক্ষ, গটিটডয়লোমসমূি)  গয সুটবধলোগুরললো ধ্ংস িরয় গগরল 
রলোৎক্ষটনক উরবৈরগে িয়র িন্ম িয় নলো। টকন্তু একটি প্রলোকপৃটরক দুরয্তলোরগে 
সপ্তলোি এবং মলোসলোটধককলোল অটরবলোটির িবলোে েে যখন েিরেে বলোটসদিলোেলো 
রলোরিে িীবনধলোেলো ও রুটিন েকুনেলোয় প্রটরষ্লো কেরর চলোয়, রখন এগুরললোে 
ক্ষটরগুরললো গভীেভলোরব অনুভূর িয়। সংগটঠর, প্রটররযলোটগরলোমূলক এবং 
টবরনলোিনমূলক ক্রীেলোগুটলে সলোরি িটের ক্রীেলোটবি এবং বলোটসদিলোরিে 
ভূটমকরম্ে অটভজ্রলোগুটলরক উরেক্ষলো নলো করে, আটম অপ্রটররযলোটগরলোমূলক, 
অটনয়টমর কম্ত বলো িীবনধলোেলো সম্টক্তর ক্রীেলোগুটলে গক্ষররি  অটধক 
প্রটরজ্লোবদ্ধ অংেগ্রিেকলোেীরিে অটভজ্রলোে উেে িপৃটষ্ট টনবদ্ধ করেটছ। 
এই ব্টক্তেলো কীভলোরব ভূটমকরম্ে েরে রলোরিে ক্রীেলো অংেগ্রিেরক 
অটভরযলোটির করেরছ গসিলো খটররয় গিরখটছ।

ভূটমকরম্ে েেেেই, গখললোধকুললোয় অংে টনররন এমন অটধকলোংে মলোনুষই 
রলোরিে েটেবলোে ও বন্কুবলোন্রবে স্লোস্ ও কল্লোরেে িন্য গখললোধকুললোে 
কলোয্তক্রমগুটলরক গগৌে টবষয় টিরসরব গিখরলন। রলোেেরেও, ভূটমকরম্ে 
টকছকু সপ্তলোি গযররই অরনরকই রলোরিে গখললোধকুললোয় অংেগ্রিরেে গক্ষররি গয 
ক্ষটর িরয়রছ, গস টবষয়টি অনুধলোবন কেরর সক্ষম িরলন। গযমনটি এম্লো 
নলোরমেস এক অটর উৎসলোিী সলোফ্তলোে ব্লোখ্লো কেরলন, "যখন আমেলো 
আমলোরিে অটধকলোংে ররেলোয়লো কলোি গেষ করে গফলরলোম, রখন অনুভব 
কেরর শুরু কেরলোম আমলোরিে িীবরনে টক এক টবেলোল টিটনস গযন  

> দুরয্তলোরগলো্ে স্লোনসমূরি
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িলোটেরয় যলোটছেল।" অরনরকে টপ্রয় গখললোধকুললো কেলোে িলোয়গলোগুরললো ক্ষটরগ্রস্ 
িবলোে ফরল রলো রলোরিে অটর েটেটচর, স্লোে গভীরে গপ্রলোটির গখললোধকুললোে 
চচ্তলোগুরললোরক ব্ির করেরছ। গস্িরবলোড্তলোেরিে গক্ষররি, টসটি গস্িলোেরক 
"গেড গিলোরনে" আওরলোয় আনলোে মলোরন িল রলোরিে টপ্রয় েহুরে গখললোে 
িলোয়গলো িলোটেরয় গফললো। েব্তরলোরেলোিীেলো শুধকু গয রলোরিে ইনরডলোে 
েরব্তলোরলোিেরেে সুটবধলোগুরললো িলোেলোরলন রলো নয়, এে সলোরি রলোেলো গেলোি্ত 
টিরলে েরলোটধক েব্তরলোরিলোেরেে রুিগুরললোরক িলোটেরয় গফলরলন, 
একইসলোরি েব্তররে বলোইকলোেেলোও এসব এললোকলোয় রলোরিে েরলোটধক 
সলোইরকল চলোললোরনলোে েি িলোটেরয় গফলরলন। েিরেে বে বে েয়টনষ্লোেরনে 
নলোললোগুরললোরর ব্লোেক ধেরনে ক্ষটর িবলোে ফরল ক্রলোইটিচলোচ্ত টসটি কলোউটন্সল 
বলোধ্ িরয় অেটেরেলোটধর গনলোংেলো েলোটনরক নিীগুরললোরর গফলল। এে 
কলোেরে স্লোনীয় সমকু্ গবললোভূটমগুরললোরক নয় মলোস ধরে বন্ কেরর িরয়টছল, 
গযিলো স্লোনীয় সলোফ্তলোেরিে ও অন্যলোন্য গবললোভূটম ব্বিলোেকলোেীরিে বিনটদিন 
রুটিনরক ব্লোির করেটছল।

গরবষেলোয় অংেগ্রিেকলোেীেলো রলোরিে গখললোধকুললোে চচ্তলো ব্লোির িবলোে ফরল 
গভীে মলোনটসক, আরবগীয় ও েলোেীটেক প্রটরটক্রয়লোে কিলো ব্ক্ত করেরছন, 
অন্যেলো রলোরিে ভলোরললোবলোসলোে গখললোধকুললোে িলোয়গলোগুরললো নষ্ট িবলোে কলোেরে 
গেলোকলোর্ত িরয় েরেটছরলন। িলোেলোটন েব্তরলোরেলোিী ইউটকটম বরলন 
"িলোয়গলোগুরললো িলোটেরয় যলোওয়লোয় আমলোে খকুব খলোেলোে ললোগরছ আমলোে টপ্রয় 
েরব্তলোরলোরেলোিরনে িলোয়গলো, আমলোে প্রকল্পগুরললো সব টছল ওখলোরন। 
এগুরললোরক আটম টমস কটে।"`

সলোংস্পৃটরক ভূরগলোলটবি টিম এরডনসন টলরখরছন গয ব্টক্ত প্রলোয়ই রলোরিে 
েূব্তেটেটচর "গস্পস, রুটিন ও িলোইটমং গুরললো েকুনরুদ্ধলোে" কেলোে মলোধ্রম 
বে ধেরনে ঐক্চকু্টরে প্রভলোব কমলোরর গচষ্টলো করেন। এই ব্লোেলোেটি 
ক্রলোইটিচলোরচ্তে অরনক ললোইফটিলোইল টবষয়ক গখললোধকুললোে অংেগ্রিেকলোেীরিে 
গবললোয়ও সর্, ব্টক্তগর ও সমটষ্টগর েটেচরয়ে েকুনটন্তমলোে কেরর ও 
একটি নরকুন ক্রলোইটিচলোরচ্তে অন্তগ্তর িবলোে গবলোধরক েটক্তেলোলী কেরর 
যলোরিে গভরে অরনরকই বিনটদিন চলোরেে সলোরি খলোে খলোইরয় চলরর  
েূরব্তে গখললোধকুললোময় েেীে ও িীবনধলোেলোে ছদি খকুঁরি টফরেরছন। 
উিলোিেেস্রুে, অরনক উৎসলোিী সলোফ্তলোে ক্রলোইটিচলোরচ্তে বলোইরেে িূষেিীন 
গবললোভূটমগুটলরর গলোটে েকুল করেরছ, এবং অরনক েরব্তলোরলোরেলোিী িলগর 
গবলোডেলোটেংরয়ে আরয়লোিন করেরছ, কলোেে এটলসন উইটলয়লোমরসে ভলোষলোয়, 
গবললোভূটমগুরললো ও গবলোডেলোটেং কেলোে েিগুরললো গভষি ভূিপৃরশ্ েটেের 
িরয়টছল।

টকছকু ক্রলোইটিচলোচ্ত বলোটসদিলোে কলোরছ, গখললোধকুললোয় অংেগ্রিে রলোরিে বিনটদিন 
িীবরনে চলোে গিরক মকুটক্ত গেরর (ক্ষটনরকে িন্য িরলও) সলোিলোয্ কের। 
উিলোিেেস্রুে, একিন উৎসলোিী সলোফ্তলোে টিরসরব অ্লোঁেন রলোে সিকম্তীরিে 
সলোরি সলোমলোটিক টমিট্রিয়লোে িন্য সলোটফ্তং এে গুরুত্ব উরলেখ করে বরলন, 
"সলোটফ্তং এে গভরে কটমউটনটিে খকুব একিলো েক্ত উেটস্টর আরছ" আেটন 
টফরে আসরল [সলোটফ্তং করে] এবং অন্তর টকছকু টিরনে িন্য েলোন্ত অবস্লোয় 
িলোকরর েলোেরবন।

ক্রলোইটিচলোরচ্তে টকছকু ররুে ভূটমকরম্ ক্ষটরগ্রস্ িলোয়গলোগুরললোরক উদ্ধলোে 
কেরর সরচষ্ট িরলন, ভূটমকরম্ে গমলোকলোরবললোয় রলোেলো রলোরিে সপৃিনেীলরলোে 
প্রকলোে রিলোরলন। রলোরিে ক্রীেলো সংস্পৃটরে গভররেে টনরি কেলোে ও 
বস্েলোচলোে টবরেলোধী মরনলোভলোবরক আটলগেন করে, টকছকু গস্িরবলোড্তলোে চূে্ত  

টবচূে্ত কেলোে িন্য েটের্ক্ত ভবনগুরললোে অভ্ন্তরে ইনরডলোে গস্িরবলোড্ত 
েলোক্ত টনম্তলোন করেরছন। গরে্ি ধ্ংসপ্রলোপ্ত ভবনগুরললোরক কলোরি ললোগলোরনলোরক 
রলোরিেরক আেি বলোললোই ও অেিলোি্ত ঠলোউরে নলোি টসিকলোরনলো গললোরকরিে 
প্রটর নমস্লোে টিরসরব অটবটির করেরছন। বরস গিরক ধ্ংসলীললো টনরয় 
টবললোে কেলোে েটেবরর্ত, [আমেলো] বেং বলোইরে গবে িরয়টছ এবং বলটছ গিখ 
ভলোগেলোচূেলো টিটনস টনরয় আমেলো টক নলো কেরর েলোটে। ভূটমকরম্ ধ্ংসপ্রলোপ্ত 
িলোয়গলোে সপৃিনেীল ব্বিলোে কেলোে মলোধ্রম, গস্িরবলোড্তলোেেলো ভূটমকম্ 
েেবর্তী েিরেে িলোয়গলোগুরললোে টভন্ন ধেরনে েকুনরুদ্লোবন কেরলন। এিলো 
কেলোে মলোধ্রম রলোেলো, ভূটমকরম্ ধ্ংসপ্রলোপ্ত িলোয়গলোগুরললোরক মপৃর, ক্ষয়প্রলোপ্ত 
ও শুধকুমলোরি চূে্তটবচূে্ত কেলোে উেরযলোগী টিরসরব গিখলোরনলোে প্রভলোবেলোলী 
বয়লোনরক সূক্ষ্মভলোরব টবচূে্ত কেরলন। 

ভূটমকরম্ে েরে, টবকল্প ধেরনে গখললোধকুললোে চচ্তলোগুরললো িূরয্তলোগকবটলর 
ভূরগলোলরক েলোেীটেক ও আরবগীয়ভলোরব নরকুনভলোরব সংজ্লোটয়র কেলোে এবং 
সলোমলোটিক গনিওয়লোক্ত ও সংরযলোগগুরললোরক নরকুনভলোরব টনম্তলোে কেলোে সুরযলোগ 
প্রিলোনকলোেী টিরসরব আটবভূ্তর িয়। টকন্তু এধেরনে অ্লোকেনধম্তী 
গখললোধকুরললোে প্ররচষ্টলো ববষম্মূলক ও বলোটনটি্কীকেরেে টিক সংটলেষ্ট। 
২০১৫ সলোরল আরমটেকলোটভট্ক গডটনম করে্তলোরেেন গলটভ ্রেলোউস গরলোষেলো 
টিল গয, এটি একলক্ষ আটেিলোিলোে টনউটিল্লো্ডীয় ডললোে িলোন কেরব 
একটি কটমউটনটি গস্ি েলোক্ত টনম্তলোরেে িন্য। 

অটধকলোংে স্লোনীয় অটভভলোবক ও ররুেেলো এধেরনে বহুিলোটরক 
করে্তলোরেেরনে টবটনরয়লোরগে করঠলোে সমলোরললোচনলোে েটেবরর্ত গলটভ ্রেরসে 
প্রটরশ্রুর গস্ি েলোরক্তে উরি্লোগরক িপৃঢ়ভলোরব সলোধকুবলোি িলোনলোরলন। রলোেলো 
গখলোললো িলোরর এই প্রস্লোবটিরক গ্রিে কেরলন। যটিও টকছকু সংখ্কস্লোনীয় 
বলোটসদিলো দুরয্তলোগ েেবর্তী ক্রলোইটিচলোরচ্ত গলটভ ্রেরসে এই টবটনরয়লোরগে 
বলোটেটি্ক উরদিশ্ এবং কলোউটন্সরলে এই কুকরম্ত সিরযলোটগরলোে টবরুরদ্ধ 
একটি অনললোইন কলোউটন্সল সলোবটমেন গফলোেলোমরক ব্বিলোে করেরছন 
রলোরিে উরবৈগ প্রকলোে কেলোে িন্য। আমলোরিে বলোটনটি্ক টবজ্লোেনী 
চক্ষূেূরলে িেকলোে গনই। িেকলোে প্রকপৃটররক সরব্তলোচ্চ কলোয্তকে কেলোে িন্য 
সপৃিনেীল উেলোয় অবলম্বন অিবলো, "গলটভে মর বহুিলোটররকেলো রলোরিে 
গকলোম্লোটনে সরব্তলোচ্চ স্লোি্ত আিলোরয়ে টচন্তলো করে, রলোরিে কটমউটনটিরক টনরয় 
গকলোন টচন্তলো গনই" ধেরেে বক্তব্ আসরল স্লোনীয়রিে, নওটম গলিইরনে 
ভলোষলোয়, "দুরয্তলোরগে েকুঁটিবলোি" টনরয় উরবৈরগে প্রটরফলন, গযখলোরন একটি 
আন্তি্তলোটরক করে্তলোরেেন ভূটমকরম্ে কলোেরে সপৃষ্ট টবেপৃঙ্খললোে সুরযলোগরক 
কলোরি ললোগলোরনলোে অনন্য টবেনন গকৌেল গিখরর গেরয়রছ এবং  
কলোউটন্সরলে ক্রীেলো ও টবরনলোিন সুরযলোরগে িন্য রিটবরলে অপ্ররকুলরলো 
গিখরর গেরয়রছ।

আমলোরিে চলমলোন গরবষেলো িরর েলোরে যকুদ্ধ ও দুরয্তলোগ কবটলর অঞ্চলগুরললোে 
িীবনমলোনরক উন্নর কেবলোে িন্য অনলোনুষ্লোটনক গখললোধকুললোগুরললো গয টবস্পৃর 
ধেরেে সম্ভলোবনলো বরটে করেরছ এবং ক্ষমরলোে গয টবটভন্ন ধেরনে কলোঠলোরমলো 
এ ধেরেে সম্ভলোবনলোরক িয় বলোধলো টিরছে, নলো িয়, চলোলকু েলোখরছ গস টবষয় 
টনরয় কেলো সব্তপ্রিম টবশ্ব্লোেী চলমলোন অনুসন্লোন। আমলোরিে গরবষেলো 
স্লোনীয় েটেটস্টররক গমলোকলোরবললো কেলোে মরন একিল সম্িেলোলী ররুরেে 
সন্লোন টিরয়রছ, যলোেলো একই সলোরি ববটশ্ক ক্ষমরলো কলোঠলোরমলো ও বহুিলোটরক 
গনিওয়লোক্ত বৈলোেলো প্রভলোটবর িরছে।

সেলোসটে গযলোগলোরযলোরগে িন্যঃ
গিলোটল িে্ত  <thorpe@waikato.ac.nz>



 টনউটিল্লোর্ডে আওরররেলোয়লোয় সমলোিটবজ্লোন

> নীেবরলোে টনয্তলোরন 

গ্টক্ি গভলোি ও গডলোনলোডে রেলোরম্ে উত্লোন টিসলোরব  
টনউটিল্লোর্ডে অটভবলোসন ওরয়বসলোইরি ঐ গিেগুরললোে 
গললোকরিে বলোসভূটম গছরে আসলোে িন্য এর আরবিন 
েরেরছ গযন বলোঁধ িরম গগরছ। টনউটিল্লো্ড (এনরিড) 

অবশ্ই আরবিন িলোটনরয়রছ গয, চলটচ্চরি টনম্তলোরলোেলো রলোরিে নলোিকীয় 
ব্লোকগ্রলোউ্ড ক্লোেচলোে কেরর ভলোরললোবলোরস এবং গিেটি আক্ষটেক অরি্ত 
একটি দুধ ও মধকুে গিে। আমলোরিে একটি অটভনদিনজ্লোেক, প্রগটরেীল 
এবং মলোনবলোটধকলোে সরচরন গিে টিসলোরব গে্ কেলো িয়। এনটয নলোেীেলো 
১৮৯৩ সলোরল গভলোিলোটধকলোে প্ররয়লোরগ টবরশ্ে প্রিম টছল। টবৈরীয় টবশ্যকুরদ্ধে 
েে, টকউইেলো (টনউটিল্লোর্ডে অটধবলোসী) আন্তি্তলোটরক মলোনবলোটধকলোে 
টবকলোরে একটি গক্রেীয় ভূটমকলো েলোলন করে এবং আমেলো আমলোরিে 
সংরেলোধনী ন্যলোয়টবচলোে েদ্ধটরে িন্য সুেটেটচর।

  রবকুও, সূক্ষ্ম েটেিে্তরন, টনঃেরব্দ এনটযরিে গে্ কেলো শুরু িয়।  প্রবল 
িলোটে্্, উচ্চ গযৌন টনয্তলোররনে িলোে এবং নয়লো-উেটনরবটেকরলোে প্রসরগে 
মলোওটে উচ্চ কলোেলোবেরেে ধকল িপৃশ্মলোন করে গরলোরল। গয ছটবটি সম্ভলোব্ 
অটভবলোসীরিেরক প্রলকুব্ধ করে, রলো েলোিননটরক টমি্লোরেলোে, নীটরমলোললো ও 
প্রচটলর েদ্ধটরগুটলে বটিভূ্তর, প্রলোটন্তককেে এবং অেেলোধরবলোধ বৈলোেলো প্রলোয়ই 
টচটনির িয়।

স্পষ্টর এই অবস্লোটি েলো্রেীয় যত্ন এবং প্রলোটরষ্লোটনক েটেরবরে প্রলোপ্তবয়স্রিে 
বৈলোেলো েটেচলোটলর েদ্ধটরগর টেশু টনয্তলোরন অেব্বিলোরেে টবরুরদ্ধ এনটয-
গিে প্রটরটক্রয়লোে রকুলনলোয় আে গকলোিলোও গনই। সলোম্প্রটরক বছেগুরললোরর, 
িলোিলোে িলোিলোে টনউটিল্লো্ডীয়েলো সলোিসীভলোরব এেকম টনয্তলোররনে সলোক্ষ্ 
গিওয়লোে িন্য এটগরয় এরসরছ। আমলোে বই, ি্ গেলোড িকু ি্ গিল-এ ১০৫ 
িন টেশুে কলোটিনী বে্তনলো কেলো িরয়রছ গয, েলো্রেীয় যত্ন এবং কল্লোে 
টনবলোরসে অধীরন রলোেলো টকভলোরব টনয্তলোররনে টেকলোে িরয়টছল। ১৯৫০ 
গিরক ১৯৯০ সলোল েয্তন্ত  মরধ্ ১০০,০০০-এেও গবটে সংখ্ক টেশু 
এইসব প্রটরষ্লোরনে গসবলোগ্রিে করেরছ।

এই টবষরয় যলোেলো সলোক্ষ্ টিরয়রছন গসগুটল ভীষে িরলোেলোব্জেক টছল। 
সলোমলোটিক কল্লোে কম্তীেলো প্রলোয়েই ভলোইরবলোনরক টবটছেন্ন করে, মলোরঝ মলোরঝ 
রলোরিে ের ের মলোইল িূরে েলোরখ। রলোরিে টেশুরিে অন্কলোরে, এক সময় 
এক বলো একলোটধক মলোস ধরে  টনেলোেরি িরলও  টবটছেন্ন ররে েলোখলো িরয়রছ, 
এবং কখনও কখনও বলোচ্চলো বলো দুব্তল িওয়লোরর ররুেরিে িন্য ববদু্টরক 

>>

এটলিলোরবি টি্লোনটল, ওরয়টলংিন টভর্লোটেয়লো ইউটনভলোটস্তটি, অরিলোয়লোরেলোয়লো 

টেশু টনয্তলোরন প্রটররেলোধকরল্প টেক্ষলো - টনউটিল্লোর্ডে 
"চলোইডে ম্লোিলোেস" সংগঠন। 

েক গিওয়লো িরয়রছ। টেশুরিে, যলোেলো  প্রলোপ্তবয়স্রিে বৈলোেলো গযৌন টনয্তলোররনে 
টেকলোে িরয়রছ বরল অটভরযলোগ করেটছল, রলোরিেরক নলোটক েলোন্ত িলোকরর 
বললো ির। আবলোটসক সুটবধলো সীটমর এবং কখনও কখনও গকলোন টেক্ষলোগর 
সুরযলোগ-সুটবধলো অপ্ররকুল িরল "টকংটেন" টেশুরিে বললো ির গযন রলোরিে 
সিকম্তীরিে টনয়্রিে করে, গস টবষরয় প্রটরষ্লোরনে টনটচির সম্মটর টছল।  
সলোমলোটিক কম্তীেলো রলোরিে অটভরযলোরগে কিলো বরলটছল গয, গকউ রলোরিে 
েছদি করেটন কলোেে রলোেলো গছলোি গছরলরমরয়রিে টিংসলোত্মক ও অেমলোনিনক 
েলোটস্ প্রিলোন করেটছল। বলোচ্চলোরিে বদিী টিসলোরব আনলোে েে, রলোেলো েলো্রেীয় 
যত্ন প্রটরষ্লোনগুটলে িন্য প্রটরটষ্র অরেক্ষলোকপৃর প্রগটরেীল নীটর ও 
টনয়মগুটল প্রর্লোখ্লোন করে, এে েটেবরর্ত ভয় গিখলোন এবং আরলোর কেলোে 
গক্রেগুটল চলোলকু করে। 

অরনক বছে েরে, টনয্তলোররনে টেকলোে ররুে ররুেীেলো রলোরিে রিনলোগুরললো 
প্রকলোে কেরর শুরু করেরছ, রলোরিে কীভলোরব েলো্রেীয় সংস্লো সেলোসটে 
ক্ষটরগ্রস্ করেরছ বলো রলোরিে েক্ষলো কেরর ব্ি্ত িরয়রছ। গেলোটি রেমলোটিক 
গ্রেস টডসঅড্তলোে, গুরুরে উরবৈগ, গকলোন ধলোরব বস্তু ব্বিলোরে টনয্তলোরন, 
েলোটেবলোটেক সটিংসরলো, কলোেলোিণ্ড ইর্লোটি গিরক রলোরিে িীর্তকলোলীন 
টবষণ্ণরলো গিখলো গিয়। টনয্তলোররনে টেকলোে ব্টক্তেলো, রলোরিে প্রর্লোেলোগুটল 
ব্লোেকভলোরব গপৃিীর িরব গভরব সলোমরন এটগরয় আসলোে সলোিস করে ও 
প্রটরটক্রয়লো িলোনলোয়।

  যটিও অরনক গিে অর্রেটলয়লো, কলোনলোডলো, যকুক্তেলোি্, আয়লোেল্লো্ড, 
অন্যরিে মরধ্ িনসলোধলোেরেে স্ীকপৃটর এবং ব্টক্তগর সিলোয়রলোসি 
টনয্তলোররনে টেকলোেরিে েটেচয্তলো প্রিলোরনে সমস্লোগুটলে সলোরি িটেরয় 
েরেরছ, এনটয সেকলোে, বেং সমস্ সমপৃটদ্ধ গুটেরয় টিরয় িলোরি িলোটে গভরগে 
টিরয়রছ। এনটয-ে প্রটরটক্রয়লোগুটল একটি কটঠন টেক্ষলো টিরয়রছ গয, কীভলোরব 
েলোর্রেে ববধরলো বিলোয় েলোখরর সর্ প্রকলোরেে মলোধ্রম গযরকলোন টবষয়  
টনটব্তরেরষ েলোর্রেে স্লোি্ত এবং আটি্তক অবস্লো েক্ষলো িরর েলোরে।  

টনয্তলোররনে প্রটরকলোে িলোটবিলোেগে সলোমলোটিক উন্নয়ন ম্রিেলোলরয়ে 
(এমএসটড) "ঐটরিলোটসক িলোটব ইউটনি"-এে মলোধ্রম সব্তলোটধক  আরবিন  
করেন। দুভ্তলোগ্িনক  যলোে টবরুরদ্ধ িলোটব কেলো িয় গসটি সেকলোটে ম্রিেলোলয়ও 
িরয় িলোরক ।  অরনক টনয্তলোররনে টেকলোে রলোরিে ক্ষটরেূেরেে িন্য িলোয়ী 
সংস্লো কখনই টবশ্লোস কেরব নলো এবং রলোেলো ইউটনি এবং রলোে "মলোটিলোে" 
মরধ্ গকলোন স্লোধীনরলো গিখরর েলোন নলো। একিন টনয্তলোররনে টেকলোে, 
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 টনউটিল্লোর্ডে আওরররেলোয়লোয় সমলোিটবজ্লোন

টেিলোে মন্তব্, "এিলো মরন িরছে এমন গয, একটি টনরব্তলোধ েলোয়কু েেীক্ষলোে 
িন্য টনরিরক িলোটিে করেটছ [...] রলোেলো কখনই একটি সরন্তলোষিনক 
প্রটরটক্রয়লো টিরব নলো। "

প্রকপৃরেরক্ষ, অরনক টনয্তলোররনে টেকলোে ম্রিেলোলরয়ে মরধ্ অটবশ্লোস  ও 
টবরছেরিে সংস্পৃটরে সম্মকুখীন িরয়রছ, যলো অরনক বছে উরলেখরযলোগ্ 
টনয্তলোররনে িলোটব রিন্ত কেরর ব্ি্ত িরয়রছ। প্রলোয়ই গকলোন অনুমলোরনে উেে 
কলোি করে গিখলো যলোয় গয, গকলোন টনয্তলোররনে রিনলো আনুষ্লোটনকভলোরব গেকড্ত 
কেলো িয়টন। ভকুক্তরভলোগীরিেরক বললো িরয়রছ গয, রলোরিে দুন্তীটরে অটভরযলোগ 
প্রমলোে কেলোে িন্য রলোরিে ফলোইরল টকছকুই গনই, রলোরিে িলোটব অমূলক।

ম্রিেলোলয় চলমলোন সমস্লোগুটলে িন্য ভকুক্তরভলোগীরিেরক িলোয়ী করেরছ, 
এবং িলোটব কেরছন গয, িলোটবিলোেরিে িলোনলোিলোটনগুটল গসবলোিলোনকলোেী গক্রে 
গিরক নয়। ররব িীবরনে অন্যলোন্য অটভজ্রলো গিরক িরর েলোরে। 
উিলোিেেস্রূে, সু মলোমললো িলোরয়ে করেটছল, টকন্তু  রলোে গকলোনও ববধ িলোটব 
টছল নলো বরল ম্রিেলোলয় মরন করে। এে কলোেে িল গস মটস্রষ্ সমস্লোে  
কিলো বরলটছল, যলো িীবরনে প্রিম টিরক শুরু িরয়টছল। করপৃ্তেক্ষ সু-এে  
মি্েলোন এবং সটিংসরলোে অটভজ্রলো, গযৌন টনয্তলোরন, টনি্তন বদিী িলোকলো 
এবং স্কুরল েেলোরেলোনলোে মরধ্ গয রলোিটর এই টবষয়গুরললো রলোরিে 
গসবলোিলোনকলোেী প্রটরষ্লোরন িলোকলোে সমরয় টছল বরল অস্ীকলোে করে।

সলোম্প্রটরক বছেগুটলরর ম্রিেলোলয় একটি "ফলোটি রে্লোক" প্রটক্রয়লো, যলো এখনও 
েয্তন্ত ৭০০ িলোটব টনষ্পট্ করেরছ। ভকুক্তরভলোগীেলো প্রলোয়ই রলোরিে কপৃটররত্বে 
স্ীকপৃটরে একটি গছলোি টচটঠ েলোওয়লোরর  কপৃরজ্ িয়, কলোেে সলোধলোেের 
প্রিমবলোরেে মর রলোেলো গকলোন অটফটসয়লোল দুঃখপ্রকলোে গেলোরনন। টকছকু 
ভকুক্তরভলোগীেলো ক্ষটরেূেে েলোন। এরক্ষররি এনটি-গিে গে গেরম্ি ২০০০০ 
ডললোে, যলো অন্যলোন্য টবচলোে ব্বস্লোে রকুলনলোয় অরেক্ষলোকপৃর কম। যলোই গিলোক, 
এেকম টকয়িংে ললোরভে েে, টেকলোেরিে আরেলো ববধ অটধকলোে িলোটবে 
গক্ষররি স্লোক্ষে কেরর িরব। এটি একটি নরকুন সমস্লোরক সলোমরন আনরছ। 
যলোেলো এখন েয্তন্ত গকলোনও ক্ষটরেূেে গেরয়রছ, রলোেলো এখন হুমটকে 
মকুরখলোমকুটখ িরছেন গয, ম্রিেলোলয় রলোরিে িন্য কল্লোে রিটবরলে নলোরম  
অরনক সম্ি রলোরিে কলোরছ ধরে েলোখরব।    

ররব প্রটরকলোরেে িন্য দুটি আেও টবকল্প েি েরয়রছ। প্রিমর, এেকম 
টেকলোেরিে আইরনে আওরলোয় আনলো গযরর েলোরে। যটিও েলো্রে প্রলোয়ই 
িলোটবগুটল হ্লোস কেলোে িন্য আইটন নীটরে উেে টনভ্তেেীল িয়। একটি 
টবটধে সীমলোবদ্ধরলোে সূররি, টেকলোেরিে িলোটব েকুরেলোেকুটে গসরকরল বললো িয়। 
উেেন্তু, েলো্রে সংস্লোগুটল আইটন সিলোয়রলো প্রর্লোিলোে কেরর েলোরে। টবরেষর 
যখন রলোেলো টবশ্লোস করে গয, িলোটব আে সফল িরব নলো।

টবৈরীয়র, ২০০৮ গিরক  ২০১৫ সলোরলে মলোঝলোমলোটঝরর টেকলোে িরয়রছন 
যলোেলো, রলোেলো  কনটফরডটন্সয়লোল টলটস্ং অ্লো্ড অ্লোটসরিন্স সলোটভ্তরস রলোরিে 
অটভজ্রলো িলোনলোরর েলোেররন। এেেে সীটমর সিলোয়রলো েলোন। িেিন 
েেলোমে্তটনভ্তে গসেরনে মলোধ্রম গেকড্ত বলো আত্মীয়রিে খকুঁরি েলোওয়লোরর 
সিলোয়রলোসি আেও অরনক টকছকু কেলো িয়। এভলোরব যলোইরিলোক, সলোটভ্তরসে 
টেরেলোনলোম স্পষ্ট  করে গরলোরল গয, এই প্রটক্রয়লো গগলোেনীয় টছল, েলোবটলক 
প্রকলোরেে মলোধ্রম অেব্বিলোরেে সুরযলোগ গনই। সু-এে টিসলোরব এটি কেলো 
িরয়রছ, "আমলোরিে এখলোরন ওরয়টিটমনটিলোে টসরটিম গনই, আমলোরিে 
এক্টমনটিলোে টসরটিম আরছ", যলো সব্তলোরেক্ষলো গুরুরে েলো্রেীয় সটিংসরলো ও 
িলোনলোিলোটনে এেলোরনলোরর িনগরেে নীেবরলো বিলোয় েলোখলোে িন্য কলোি 
করেরছ।

েলোর্রে উরেক্ষলো, প্রলোটন্তককেে এবং গুরুরে সটিংসরলোে ইটরিলোস লকুটকরয় 
িলোকলো মলোরন িল গয, আমেলো ক্ষটরগ্রস্রিে িন্য ভলোল গকলোন ব্বস্লো েলোটখ নলো। 
আে লঙ্ঘন একিলো চলমলোন বলোস্বরলো। টেশুরিে টবরুরদ্ধ এনরিড-এে 
েলো্রেীয় অ্লোকেনগুটল চলমলোন শুনলোটন লজ্লোিনক। স্কুরল টনেলোেরি রে 
গিরক িীর্ত গিলিলোিরর আিক িলোকলো, টেশু, যকুব ও েলোটেবলোটেক 
বলোসস্লোনগুটলরর অরযৌটক্তক েলোটস্, বলো বলোটেে বলোইরে বলোটেে প্ররয়লোিনীয় 
যরত্নে স্লোনগুটল। অরীররে নীেবরলোে মরধ্, এই প্রটক্রয়লোটি ক্ষটরকে 
চচ্তলোগুটলে সলোমলোটিক-সলোংস্পৃটরক ও প্রলোটরষ্লোটনক সিনেীলরলো বিলোয় েলোরখ।

অন্যলোন্য গিে আেও উেযকুক্ত েন্লোগুটলে উিলোিেে উেস্লোেন করে। 
গখলোললোখকুটলভলোরব কটঠন গল্প বলরছ, েলোর্রেে ভূটমকলোরক রকুরল ধেরছ, 
টনয্তলোরন ও িীর্তরময়লোিী ক্ষটরে মরধ্ সংরযলোগগুরললো বরটে, সমি্তন িলোন, 
স্লোধীনভলোরব টনষ্পট্ কেলোে িন্য েিরক্ষে গ্রিে এবং সলোব্তিনীনভলোরব 
ক্ষমলো চলোওয়লোে সুরযলোগ টিরছে। একটি বনটরক সংস্লোরেে প্ররয়লোিনীয় টভট্ 
টিরসরব একটি অটভযকুক্ত েলোর্রেে সটিংসরলোে িরন্য টিকগুটলে উন্মকুক্ত 
িলোটয়ত্ব গ্রিরেে ইছেলো সিলোয়রলো কেরর েলোরে অসংখ্ টবধ্স্ টেকলোেরিে, 
যলোেলো লজ্লোরবলোধ, ভয়, িরলোেলো ও ক্ষটরে সলোরি বসবলোস করে। অটফটসয়লোল 
স্ীকপৃটর, সম্ভবর "স্ীকপৃটর, সংস্লোে ও প্রটররেলোধ কটমেন" এেকমভলোরব  
টেকলোেরিে অরীররে সলোরি েরর্ত টনরয় আসরর সলোিলোয্ কেরর েলোরে এবং 
এটি একটি িলোরীয় অগ্রলোটধকলোে িওয়লো উটচর। 

১“Axminster”  িরললো েরব্দে গখললো গযমন “Ax”  অি্ত িরললো  “গছরে আসলো। ”

সেলোসটে গযলোগলোরযলোরগে িন্যঃ
এটলিলোরবি টি্লোনটল <elizabeth.stanley@vuw.ac.nz>
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 টনউটিল্লোর্ডে আওরররেলোয়লোয় সমলোিটবজ্লোন

> সটক্রয়রলোবলোি ও একলোরডটময়লো

টন
উটিল্লোরণ্ডে আওরররেলোয়লোরর সংসিীয় গের্রি মন্ে এক 
িলোয়গলোয় এরস গেৌরছরছ। গিেটিে েঞ্চম িলোরীয় সেকলোে রলোে 
আরগে সেকলোরেে ১৯৮৪ সলোরল শুরু কেলো নয়লো-উিলোেরলোবলোরিে 
প্ররি্ চলোটলরয় টনরয় যলোরছে। যলোে মরধ্ আরছ কে-ছলোরেে 

উরি্লোগ, প্রটরষ্লোন গবসেকলো্টেকেে এবং টনরয়লোগসংক্রলোন্ত আইনগুরললোরর 
টনরয়লোগিলোরলোে প্রলোধলোন্য আনলো ইর্লোটি। এে ফরল টক িরছে বকুঝলো খকুব সিি। 
গভীে অসলোম্রলো বপৃটদ্ধ েলোরছে। রে-িলোেলো গললোক বলোেরছ, কমরছ চলোকটেে 
টনেলোে্লো।

   ২০১৭ সলোরলে টনব্তলোচন-েেবর্তীরর গলবলোে েলোটি্ত ও টগ্রন েলোটি্ত একটি 
েলোিননটরক সমরঝলোরলোয় এরসটছল। রলোেলো স্লোধীন বলোরিি টনেীক্ষকরিে 
কিলো টিরয়টছল রলোেলো টিররল িরিটের্েরিে সলোিলোরয্ে ব্বস্লো গেরখ 
অন্যলোন্য নীটর অেটেবর্তনীয় েলোখরব। অন্যলোন্য উন্নর গনরলোট্রিক গিরেে 
মর, এখলোরনও গভলোি টিরর আগ্রিী িনসংখ্লো ক্রমলোবিরয় কমরছ এবং 
েলোিনীটরটবিরিে আে-গচলোরখ গিখলোে গয প্রবনরলো গসিলো এই গলবলোে েলোি্তী-
টগ্রন েলোটি্তে গকলোয়টলেরনে েরে কমরব টঠক বরল মরন িয় নলো।

  যলোই গিলোক, সংসিীয় েলোিনীটরে বলোইরে এই নয়লো-উিলোেরলোবলোিরক 
চ্লোরলজে কেলোে িরন্য নলোনলো উদ্লোবনী উরি্লোগ গিখলো যলোয়। সমলোিটবজ্লোরনে 
আরেলো নলোনলো েলোখলোে গললোকিনরিে টনরয় সমলোিটবজ্লোনীেলো নয়লো-
উিলোেরলোবলোরিে মর ব্লোেলোেরক গভীেভলোরব েয্তরবক্ষে কেলো, এে টবেেীরর 
আেলো টিটকরয় েলোখলোে সংস্পৃটররক আবলোে সকরলে মরধ্ ছটেরয় টিরর 
এমনটক এই করপৃরত্বে টবেেীরর প্রটরষ্লোন িলোে কেলোরনলোে মর কলোরি 
টবেলোি ভূটমকলো েলোলন কেরছ। 

এে ধলোেলোবলোটিকরলোয় গেটডক্লোল বলোম-রেলোনলোে বকুটদ্ধবপৃটত্ত্বক প্রটরষ্লোন Eco-
nomic and Social Research Aotearoa (ESRA) প্রটরষ্লো এবং 

>>

ডীললোন গিইলে, টভর্লোটেয়লো টবশ্টবি্লোলয়, ওরয়টলংিন, টনউটিল্লো্ড

ম্লোলকম এক্-এে একটি উদ্ধপৃটর বলোমেন্ী বকুটদ্ধিীবীরিে 
উজ্ীটবর করে, আওরররেলোয়লোে অি্তনীটর ও সলোমলোটিক 
গরবষেলো। 

রলোরিে প্রকলোেনলো Counterfutures: Left thought and practice 
Aotearoa চলোলকু িয়। এে উরদিশ্ মূলর একই সলোরি টেক্ষলোটবি এবং 
মলোরঠে সটক্রয়কম্তীরিে একটরির কেলো এবং বলোৎসটেক "সলোমলোটিক 
আরদিলোলন, প্রটরবলোি এবং সলোমলোটিক েটেবর্তন" নলোরম সরম্মলরনে 
আরয়লোিন কেলো। এসকল উরি্লোগ মূলর এই উিলোেরলোবলোরিে ঠলোয় িলোঁটেরয় 
িলোকলোে টবরুরদ্ধ এক ধেরনে সলোমলোটিক িলোয়বদ্ধরলো।

ESRA এে শুরু মূলর ২০১৬ সলোরল, অরিরেলোয়লোরর বলোমরেলোনলোে 
বকুটদ্ধবপৃটত্ত্বক প্রটরষ্লোরনে কলোয্তকলোেীরলো টনরয় কেলো সু ্লোডরফলোরড্তে ডর্লোেলোল 
টিটসস গিরক এটি অনুপ্রলোটের। ্লোডরফলোড্ত মূলর িীর্তটিন ধরে প্রলোটন্তক 
িনরগলোষ্ীে িরন্য কলোি করেরছন এবং টরটন টগ্রন েলোটি্তে সলোরবক সংসি 
সিস্ ও বরি। টরটন গিটখরয়রছন টকভলোরব অ্লোট্টভটি এবং টেক্ষলোটবিেলো 
টমরল "একটি প্রটরবলোি, একলোত্মরলো এবং ভেসলোে সংস্পৃটর বরটে কেরর 
িরব এবং গেলোটষর, অর্লোচলোটের এবং প্রলোটন্তক িনরগলোষ্ীে আেলো-
আকলোঙ্কলোরক টনরর িরব" (https://esra.nz/about/)। প্রলোিটমক উরি্লোগ 
টিসলোরব রলোেলো গিরেে আবলোসন সংকি, অি্তননটরক েটেকল্পনলোগুরললো টনরয় 
েকুনভ্তলোবনলো এবং েলোিননটরক সংগঠন এে েকুনগ্তঠনরক আরললোচনলোয় 
আনরছ।

ESRA এে kaupapa (এটি মূলর মলোউটে েব্দ, মলোরন গেলোগ্রলোম বলো 
উরদিশ্) মূলর মলোউটে (Maori) িনরগলোষ্ীে সলোব্তরভৌমরত্বে স্ীকপৃটর (গযিলো 
টনউটিল্লো্ড েলো্রে প্রটরষ্লোে নটিেররি েলোওয়লো যলোয়, রবকু এই টবষরয় গকলোন 
সেকলোে আি েয্তন্ত এটগরয় আরসটন) টবষরয় বদ্ধেটেকে। এই উরি্লোরগে 
গকৌেল রলোই "েকুঁটিবলোি এবং উেটনরবেবলোিরক বলোস্রব ছলোটেরয় যলোওয়লোে 
একটি গচষ্টলো"। যলো মূলর সমলোিটবজ্লোরন লক্ষ্নীয় িপৃটষ্টভটগে- আসল এবং 
গভীে জ্লোন "আরস টনচকু রললো গিরক" বৈলোেলো েটেচলোটলর। সলোমলোটিক নলোনলো 
সংগঠরনে টবটভন্ন রুে-ধম্ত এবং রলোে টবকল্প বকুঝরর এই জ্লোন খকুব 
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িরুটেও বরি।

একই গবলোধ কলোি করে এই প্রকলোেনলো কলোউ্িলোেটফউচলোেস এে গক্ষররিও। 
এই িলোন্তলোরলে লক্ষ্ মূলর "সমলোি-েলোিনীটর-সংস্পৃটর এবং েটেরবেরক 
বকুঝরর, টচন্তলো কেরর এবং এে প্রভলোব-সংক্রলোন্ত আললোেগুরললোরর িলোর 
গিওয়লো এবং গসগুরললো সলোমরন আনলো" (https://counterfutures.nz)। 
এটি মূলর টেক্ষলোটবি-গরবষকরিে সলোরি নলোনলো কটমউটনটিে িল এবং 
সংগঠনরক একই মরঞ্চ আনলোে একটি গচষ্টলো। টেয়লোে-টেটভউ সম্বটলর 
আটি্তরকল ছলোেলোও এই িলোন্তলোল নলোনলো প্রটরটষ্র টচন্তলোয় "িস্রক্ষে", 
সমসলোমটয়ক েলোিননটরক-সলোমলোটিক ইসু্, অ্লোট্টভটি-টেক্ষলোটবিরিে 
আললোেচলোটেরলোও িলোরক। কলোউ্িলোেটফউচলোেস এে গযরকলোন এই িলোন্তলোল 
সকল বইরয়ে গিলোকলোরন ও টবশ্টবি্লোলয় ললোইর্টেরর েলোওয়লো যলোরব। শুধকু 
রলোই নয়, ছয়মলোস অন্তে অন্তে সব গলখলো অনললোইরন েলোওয়লো যলোরব, যলোরর 
টবনলো েয়সলোয় ও েেরর েলোেলো যলোয়। যলোরর এই ম্লোগলোটিরনে সলোরি সম্পৃক্ত 
টবেলোি েলোঠকরগলোষ্ী টনটবে গরবষেলো-েলোিননটরক সংগঠরনে সম্ভলোবনলো 
টবষরয় টভন্ন টচন্তলোে আনদি গিে েলোয়।

কলোউ্িলোেটফউচলোেস এে প্রিম টরন সংখ্লোয় টবটভন্ন টচন্তলোে গলখকরিে 
সটম্মলন রিলোরনলো িরয়রছ। এলটিটবটিটকউআই+ গ্রুে, সমলোিটবজ্লোন, 
মলোওটে-অ্লোট্টভিম, মরনলোটবজ্লোন, কলোেলোপ্রিলোটবরেলোধী, িে্তন, িলোটে্-
টবরেলোধী সংগঠন, ঐটরিলোটসক, একলোত্মরলোবলোিী, অেেলোধটবজ্লোন, 
েটেরবেবলোি এবং গযলোগলোরযলোগটবি্লো। এই টলরটি অ্লোট্টভটি গিরক টেক্ষক 
নলোনলো টডটসটপ্লন গিরক সবলোই ভূটমকলো েলোলন কেরছন।

একই কলোি িয় যখন বলোৎসটেক গসটমনলোে িয়। গযিলো শুরু িরয়টছল ২০১৪ 
সলোরল, রকুেরস্ে টেক্ষলোটবি অিলোন নলোটিে আললোকলোভকুকললোে গক টিরয়, যলোে 
ধলোেলোবলোটিকরলোয় এখরনলো চলরছ। এে রপৃরীয় গসটমনলোরে প্রলোয় চলোেরেলো 
অটরটি টছরলন এবং যলো অরিরেলোয়লো সংসরিে বলোইরেে বলোমেন্ী ইটরিলোরস 
অনন্য রিনলো টিসলোরব িলোকরব। ১৯৭০ সলোরলে েে এর ববটচরি্ময় একটি 
সরম্মলন গকবল এটিই। গসখলোরন উরঠ এরসটছল, মলোওটে-সলোব্তরভৌমত্ব, 
অি্তনীটরে টভন্ন েলোঠ ও েি, েলোটসটফকলো অ্লোট্টভিম, কলোরিে ভটবষ্যৎ, 
িলবলোয়কু-ন্যলোয্রলো, স্লোস্্-প্রটরবন্ীরিে গক্ষররি ন্যলোয্রলো, চলমলোন 
একলোত্মরলোবলোি। সবরচরয় গুরুত্বেূে্ত িরছে, গসখলোরন টেক্ষলো-গরবষেলোে সলোরি 
যকুক্ত গললোক গযমন টছল, গরমটন টছল মলোরঠ অ্লোট্টভিরম সলোরি যকুক্ত নলোনলো-
িন (http://counterfutures.nz/2/editorial.pdf)।

SMRSC এ অংেগ্রিেকলোেী এবং আরয়লোিকম্ডলী ববটচররি্ে কলোেরে 
সংগটঠর নলোনলো সংকি গক েলোে নলো কলোটিরয় এে মকুরখলোমকুখী িরয়রছন। ২০১৫ 
সলোরলে সরম্মলরন জ্লোরনে উৎেলোিন এবং প্রচলোরেে গক্ষররি গরবষক-
টেক্ষলোটবরিে সলোরি অ্লোট্টভটিরিে মররভরিে সংকিরক প্রকলোে করেরছন। 
গযটি টছল ২০১৬ সলোরলে সরম্মলরনে প্রটরেলোি্: "অ্লোট্টভটি-গরবষক 
টবভলোিন"। ২০১৬ সলোরল আরললোচনলোে মকুখ্ টছল, মলোওটে-েলোরকিলো টবরেলোধ 
ও সংকি। আবলোে ১০১৭ সলোরল রলোে মূল আললোে টছল, কলোরিলোরিলোয়লোল রনু 
মলোররলোউ- "েকুঁটিবলোি ছলোটেরয়, উেটনরবেবলোি ছলোটেরয়" (https://esra.
nz/socialmovements2017/)।

সংসিীয় গেরর্রিে ছলোয়লোররল গবরে উঠলো রী্ অসলোম্রলো এবং 
অংেগ্রিনিীনরলো িলোকলোে েরেও, আেলোে বলোনী েলোওয়লোে কলোেে আরছ। 
প্রিমর, নলোনলো মররে নলোনলো গললোক সংসরিে বলোইরে বলোমেন্লোে টিরক ঝকুকরছ 
এমন আচ েলোওয়লো যলোরছে। অরনক উন্নর গিরেে মর, এখলোরনও বলোমরিে 
বস্তুবলোিী-বলোম বলো েটেচরয়ে েলোিনীটরে কলোেরন খ্ড খ্ড িরয় যলোওয়লোে 

নটিে আরছ। এসরবে েরেও, এই উরি্লোগ ইেলোেলো টিরছে গয রলোেলো 
আসরল আললোিলো িরয় যলোয়টন। এবং বস্তুবলোি আে সংস্পৃটর বৈলোটন্দ্বক 
সম্ক্তযকুক্ত এই স্ীকপৃটরে েলোিলোররনই িলোঁটেরয় আরছ সলোমলোটিক েটেবর্তন।

টবৈরীয়র, এই উরি্লোগগুরললো এক ধেরনে েক্ত িলোয়বদ্ধরলোে প্রকলোে গযখলোরন 
সলোমলোটিক আরদিলোলন এবং অ্লোট্টভিম গিরক উৎসলোটের জ্লোন ববধ এবং 
নরকুন েলোরিয়। একলোরিটমে গক্ষররি এক ধেরনে িলোয়বদ্ধরলো িেকলোে যলোরর 
এই অটি্তর জ্লোন গযন গরবষেলোে সলোরি সম্পৃক্ত িরর েলোরে। আটিবলোসী 
েটণ্ডর গযমন টল্ডলো রকুটিয়লোই টস্মি এরক্ষররি প্রভলোবেলোলী রলোে সলোরি আরছ 
িন-সমলোিটবজ্লোন এবং অ্লোট্টভটিরিে বপৃট্। এটি গযমন সলোমলোটিক 
সংগ্রলোম গিরক উদ্ূর জ্লোন আমরল গনয়, গরমটন একলোরিটম গিরক প্রি্ 
নরকুন জ্লোরনে উৎসরকও ধর্তরব্ আরন।

গেষরমষ, নলোনলো গললোক এবং জ্লোরনে টবেলোি েটেটধে সিলোয়রলোয় রলোেলো 
করপৃত্বেীলরলোে টবেেীরর প্রটরষ্লোন িলোঁে কেলোবলোে প্রয়লোস েলোরখন। গযিলো 
সবলোইরক িলোনরর সলোিস গিয় গয, গকন আমলোরিে সমলোিরক টবকল্প েন্লোে 
কিলো ভলোবরর িরব। এটি সমলোরি সলোম্, নরকুন সলোমলোটিক-েলোিননটরক-
অি্তননটরক সংগঠন এবং েটেরবরেে টবউেটনরবেলোয়রনে ব্লোেলোরে কিলো 
বরল। প্রটরষ্লোে প্রিম টিরক টকছকুিলো অরগলোছলোরললো িলোকরলও ২০০৮ এে 
ববটশ্ক আটি্তক সংকরিে ধলোেলোবলোটিকরলোয় গকলোন টবকল্প সেকলোরেে িলোরর 
নলো িলোকলোয়, আমলোরিে উেে এই "অেটেবর্তনীয় ব্বস্লো" গচরে িলোকরব। 
রলোই এই মিৎ উরি্লোরগ অ্লোট্টভটি এবং টেক্ষলোটবিরিে সমটবির প্ররচষ্টলো 
আমলোরিে টবকল্প ভটবষ্যৎ গিখলোরনলোে প্রটরশ্রুটর গিয়। 

সেলোসটে গযলোগলোরযলোরগে িন্যঃ
ডীললোন গিইলে <Dylan.Taylor@vuw.ac.nz>
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টনটমর্  

টন
উটিল্লোর্ডে আওরররেলোয়লোয় মলোওটেরিে গকলোেঠলোসলো করে 
েলোখলোে রিনলোয় প্ররীয়মলোন িরয় ওরঠ গয, রলোরিে উেে  
মলোরিলোটরটেক্ত  টনেীেন ও দুবপৃ্ত্লোয়ন চরল। আটিবলোসী 
মলোওেীরিে মর অন্য আটিবলোসীেলোও এই েটেটস্টরে টেকলোে, 

যলোেলো ব্লোেকভলোরব অ্লোংরললো-অটভবলোসী গিেগুরললোরর স্লোনলোন্তটের িরয়রছন। 
সংখ্লোলরকু মলোওেী আটিবলোসীেলো মূল িনেরিে মলোরি ১৫ েরলোংে িরলও 
অন্য নলোগটেকরিে রকুলনলোয় রলোেলো বহুললোংরে গগ্রফরলোে ও িণ্ডপ্রলোপ্ত িয় এবং 
টনয্তলোরনমূলক েলোটস্ গেরয় িলোরক। টবচলোে প্রটক্রয়লোয় উদ্লোবনেটক্তসম্ন্ন ও 
প্রভলোব টবস্লোেকলোেী টবচলোে প্রটক্রয়লো েটেচলোলনলো কেলোে িন্য টনউটিল্লোর্ডে 
আন্তি্তলোটরক খ্লোটর িলোকরলও মলোওটেরিে কলোেলোবলোরসে িলোে রকুলনলোমূলকভলোরব 
অরনক গবটে। এই অবস্লোটি মলোওটেরিে িন্য ক্ষটরকে। রলোরিে মরধ্ এই 
গিরেে েরকেলো ৫০ ভলোগ েকুরুষ ও েরকেলো ৬০ ভলোগ নলোেী কলোেলোবলোসী। 
ব্লোেক গ্রিেরযলোগ্রলো িলোকলো সরত্ত্বও এই েদ্ধটর অেেলোরধে িলোে কমলোরর 
ব্ি্ত িরয়রছ। কলোেলোবলোসীরিে সন্তলোন ও েটেবলোরেে সিস্েলো সলোমলোটিক 
বি্তরনে মর গভীে সমস্লোে কলোেে িরয় িলোঁটেরয়রছ।  সলোম্প্রটরক সমরয়ে 
সংবলোি প্রটররবিরন এটি ইটগের েলোওয়লো যলোয় গয, কলোেলোবলোসীে রলোটলকলো 
আেও বপৃটদ্ধ েলোরব।    

>>

একিন েূব্তসূটেে রলোে স্িনরিে বর্তমলোন মটলন অবস্লোে 
টিরক রলোটকরয়  িলোকলো েকুেরনলো টচরি, যলো মলোওটে গললোকরিে 
অরীর গগৌেবরক রকুরল ধরে। আেবকুে সম্লোটির টফ্টে-
গকে একটি ছটব।

মলোওটেরিে উেে গফৌিিলোটে টবচলোে প্রটক্রয়লো ঔেটনরবটেক সময়কলোল 
গিরক শুরু করে বর্তমলোন সময় েয্তন্ত টবটভন্নভলোরব স্ীকপৃটর গিয়লো িরয়রছ। 
টনউটিল্লোর্ডে ইটরিলোরস গিখলো যলোয়, টবটভন্ন সমরয় েলো্রেীয় সংস্লোগুরললোে 
প্রটরটনটধ ও কম্তকর্তলোগে ব্লোখ্লো কেলোে গচষ্টলো করেন গয, মলোওটেরিে ওেে 
গফৌিিলোটে অেেলোরধে িলোয় একটি কল্পনলোপ্রসূর ও স্ররলোটষর সলোমলোটিক 
সমস্লো। রলোরিে মরর, মলোওটে আটিবলোসীরিে মরধ্ই প্রিলোগরভলোরব এই 
েকরমে প্রবেরলো লক্ষ্ কেলো যলোয়।  সলোম্প্রটরক সমরয়, গযরকলোন ভলোবনলো 
টবরলেষে  কেলোে গক্ষররি রলো প্রকলোরেে ঝকুঁটক এবং গঠনগরভলোরব  
অেেলোধরকট্রেক িটিলরলো প্রভলোব টবস্লোে করে িলোরক।  অন্যটিরক েলো্রেীয় 
কম্তকলোরণ্ড সটক্রয় ভূটমকলো েলোখলোে িন্য অরনক সময় মলোওটেরিে মূল িনেি 
টিরসরব গে্ কেলো িয়। অটধকলোংে নীটরে প্রটরটক্রয়লোগুরললো ট্টিে এবং 
উ্ে আরমটেকলোে  রলোটত্ত্বক গপ্রটক্ষরর এবং বলোস্ব টভট্রর টবরলেষরেে 
উেে টনভ্তে করে। রলোেেেও রলোেলো মরন করেন গয, মলোওটেরিে উেে 
আরেলোটের সলোমলোটিক টনয়্রিে অরনকলোংরেই সলোমলোটিক এবং সলোংস্পৃটরক  
েটেমণ্ডরলে রলোটত্ত্বক ব্লোখ্লোে রকুলনলোয় টভন্ন এবং এই টবষয়টি উরেক্ষলো কেলো 
িরছে।  গসটি এইেকম গয, মলোওটে ও রলোরিে সমলোি, ইটরিলোস ও 
েলোিনীটরে অন্তটন্তটিরর রত্ত্বগুরললো উদ্ব িরয়রছ। 

> আটিম অেেলোধটবজ্লোরনে 

েবলোি্ত ওরয়ব, অকল্লো্ড টবশ্টবি্লোলয়, আওরিয়লোেওয়লো টনউটিল্লো্ড
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করয়ক িেক ধরে মলোওটেেলো টনউটিল্লোর্ডে েলো্রেীয় নীটরমলোললোগুরললো  ও 
প্রলোটরষ্লোটনকীকেরেে গক্ষররি েদ্ধটরগর বে্তবলোরিে টেকলোে িরছে। গমলোয়লোনলো 
ি্লোকসন (১৯৮৮) রলোে গুরুত্বেূে্ত প্রটররবিন ি্ মলোওটে অ্লো্ড ি্ 
টক্রটমনলোল িলোটটিস টসরটিম - He Whaippānga Hou- এ গফৌিিলোটে 
টবচলোে ব্বস্লোরক মলোওটেরিে িপৃটষ্টরকলোে গিরক আরললোচনলো করেরছন। এরর 
গিখলোরনলো িরয়রছ গয, উেটনরবেবলোি ও আরেলোটের টবচলোে ব্বস্লোে 
প্রটক্রয়লোগুরললো সলোমলোটিক ও ঐটরিলোটসক প্রটক্রয়লো টিরসরব মলোওটেরিে 
িীবরন প্রভলোব গফরলরছ। এছলোেলো, এখলোরন টনউটিল্লোর্ডে গফৌিিলোটে 
টবচলোেব্বস্লোে টবি্মলোন িটিলরলো গযমন- সলোংস্পৃটরক মূল্রবলোধ ও 
েদ্ধটরগর চচ্তলো সম্রক্ত আরললোকেলোর কেলো িরয়রছ।    
 
অবশ্ই গসখলোরন েলোর্রেে েক্ষ গিরক টবচলোেকলোয্ত চচ্তলো সংরেলোধন কেলোে 
উরি্লোগ গনয়লো িরয়রছ, গযন সলোংস্পৃটরক টবটভন্ন মলোন প্রটরফটলর করে 
অেেলোধ ন্যলোয়টবচলোে টবষরয় মলোওেীরিে উরবৈগরক সরম্বলোধন কেলো যলোয়। 
১৯৮৯ সলোল গিরক শুরু করে টকরেলোে টবচলোে েদ্ধটররর েটেবর্তন আনলোে 
িন্য দুটি ব্বস্লোরক অন্তভকু্তক্ত কেলো িরয়রছ - েলোটেবলোটেক গ্রুে কনফলোরেটন্সং 
এবং টচলররিন, ইয়লোং েলোেসন্স অ্লো্ড গিইে ফলোটমটলস অ্লো্ ১৯৮৯ (CY-
PFA) । টকরেলোে  গিলোষীরিে আনুষ্লোটনক আিলোলর ব্বস্লো গিরক সটেরয় 
গনয়লো এই েিরক্ষরেে এে মূল লক্ষ টছল। ন্যলোয় টবচলোরেে িন্য এই 
কনফলোরেটন্সং টিলোইল মলোওটে িে্তন গিরক গনয়লো িরয়রছ বরল কটির আরছ, 
গযটি সলোমলোটিক সম্রক্তে মলোরঝ সমটষ্টে িলোটয়ত্ব েলোলন টনটির িলোরক বরল 
মরন করে। যলোই গিলোক, কনফলোরেটন্সংরয়ে টবকল্প েদ্ধটর চলোলকু িলোকরলও, 
ক্রমবধ্তমলোন অনুেলোরর ১০ গিরক ১৬ বছে বয়সী টেশু ও টকরেলোে যলোেলো 
টকরেলোে আিলোলরর িণ্ডলোরিে গেরয়রছ, বর্তমলোরন এে সংখ্লো টকরেলোে 
আিলোলর ি্ডলোরিরেে ৬২% এ গেৌঁরছ গগরছ।
    
গকলোন গকলোন গরবষক উরলেখ করেন গয, কনফলোরেটন্সংরয়ে মরডলগুরললো 
কখনই অন্তটন্তটির িে্তন অিবলো েলো্রেীয় টবচলোে কলোঠলোরমলোরর  গমৌটলকভলোরব 
েটেবর্তন আনরর েলোরে নলো, বেং েলো্রেীয় করপৃ্তত্ব সমলোি টনয়্রিরেে অন্যলোন্য 
কলোঠলোরমলোে গভরে টিরয় েটেচলোটলর িরর িলোরক। িকুয়্লোন গরলোউটে উরলেখ 
করেন গয, েলোটেবলোটেক গ্রুে কনফলোরেটন্সং ব্লোেকভলোরব একটি অ-মলোওটে 
চচ্তলো, যলোে মরধ্ সলোমলোন্য টকছকু মলোওটে সংস্পৃটর চচ্তলো করে িলোরক । রলোে যকুটক্ত 
িরললো টসওয়লোইটেএফএ (CYPFA)  টনরিই ি্লোকসরন্সে গগলোষ্ীরকট্রেক 
টবচলোে প্রটক্রয়লোে সমলোরললোচনলোয় প্রভলোটবর িরয়টছরলন। মলোওটে সংগঠরনে 
বৈলোেলো িলোটখল িওয়লোে কলোেরে মলোওটে উেলোিলোন আংটেকভলোরব এই টবচলোে 
প্রটক্রয়লোে সলোরি যকুক্ত িরয় যলোয়। টরটন আেও উরলেখ করেন গয, েলোটেবলোটেক 
গ্রুে কনফলোরেটন্সং অরনকলোংরে অপ্রিলোগর চচ্তলো।  মলোওটেরিে টকছকু প্রিলো 
অরনকলোংরেই প্রেলোসটনক কম্তকর্তলোরিে মলোধ্রম চচ্তলো িরছে। 

সমলোিটবজ্লোন রিলো একলোরিটমরর মলোওটে সম্টক্তর টবরলেষে ও সমলোরললোচনলো  
একটি গুরুত্বেূে্ত ব্লোেলোে িরয় িলোঁটেরয়রছ। এে কলোেে টিরসরব বললো যলোয়, 
মলোওটেরিে সলোমলোটিক অবস্লো যলোচলোইরয়ে িন্য আমলোরিে টবটভন্ন  েন্লো 
যলোচলোইকেরেে প্ররয়লোিন িয়। আটিবলোসী গগলোষ্ীে উন্নয়ন আমলোরিে মরধ্ 
অরনরকই সমি্তন কটে।  টল্ডলো টস্মিরয়ে টডরকলোরললোনলোইটিং গমিরডলোরললোটি   
মলোওটে এবং অরনক েটণ্ডর ব্টক্তরিে আটিবলোসী অটভজ্রলো ও জ্লোনরক  
েটেচয় কেলোরনলোে গক্ষররি রলোটত্ত্বক ও েদ্ধটরগর অনুসন্লোরন উবৈকুদ্ধ করে।  

একইভলোরব আমলোরিে মলোরঝ অরনরকই একটি িটিল আটিবলোসী অেেলোধ 
রত্ত্বরক প্রটরটষ্র কেরর  চলোই, যলো মলোওটে সম্টক্তর অটভজ্রলো ও খলোেলোে 
কেলোে ধলোেেলো এবং সলোমলোটিক ক্ষটরগুরললোরক প্রটরটষ্র করে।
 
েলো্রেীয় প্রটরটক্রয়লো টিরসরব প্রেলোসটনক অেেলোধ সংরেলোধরনে িন্য করঠলোে 
প্রেলোসটনক েিরক্ষে ছলোেলোও কলোেলোরেলোরধে মর ি্ডলোরিে  কেলো প্ররয়লোিন। 
গযমন মলোওটেরিে সলোমলোটিক বলোস্বরলো সম্রক্ত গখয়লোল েলোখরর ও েলোটস্মূলক 
প্রটরটক্রয়লো িলোনলোরর ব্ি্ত িরয় গগরল, কলোেলোগলোরেে রলোটত্ত্বক কলোঠলোরমলোে বলোইরে 
টগরয় ি্ডনীয় প্রটরটক্রয়লো প্রসলোটের কেরর িরব। একইভলোরব, স্লোনীয় 
রলোটত্ত্বকরিে আটিবলোসী িনরগলোষ্ীে সলোরি সংযকুক্ত িরয় গরবষেলোয় মকুক্ত 
অংেীিলোটেরত্বে গক্ষরি গরে রকুলরর িরব। আটিবলোসী অেেলোধেলোস্ত টনম্তলোরেে 
একটি উরি্লোগ টনরর িরব, গযখলোরন অেেলোধ রিরনে গনেরি্ে কলোেে 
টিরসরব টবটভন্ন আন্তঃসম্টক্তর উেলোিলোন গযমন- সলোমলোটিক ক্ষটর,  
সমটষ্টগর অটভজ্রলো সম্পৃক্ত করে, কলোেলোবলোসী িনরগলোষ্ীে অটধক 
প্রটরটনটধত্ব  িওয়লোে কলোেরে ঐ িনরগলোষ্ীে সলোমলোটিক প্রলোটন্তকীকেে গেলোরধ 
েলো্রে ও গফৌিিলোটে টবচলোে ব্বস্লোে ভূটমকলো যলোচলোই করে এবং এমন করগুরললো 
অটভজ্রলো অন্তভকু্তক্ত কেলোে গচষ্টলো করে, যলো টবচলোে ব্বস্লোে বৈলোেলো প্রভলোটবর।  
এটি েলোর্রেে গুরুত্বেূে্ত টবরবচ্ টবষয়গুটলে বলোইরে, েলো্রেীয় করপৃ্তেরক্ষে 
টনটি্তষ্ট প্রসলোেটনক অেেলোধ টনয়্রিে ব্বস্লোে বৈলোেলো, যলোেলো সবরচরয় গবটে 
ক্ষটরগ্রস্ িরয়রছন, রলোরিে অটভজ্রলো গখলোঁরি।

নরকুন উেলোরয় ঔেটনরবটেকরলো, প্রলোটরষ্লোটনক বে্তবলোি এবং েদ্ধটরগর 
সটিংসরলোয় আটিবলোসী িনগেরক টনয়ট্রির কেলোে িন্য আেও গবটে নরকুন 
িপৃটষ্টভটগেে প্ররয়লোিন । গযমন- গরেটস ম্লোটকর্িলোে এবং খলোইরল কুস্লোে মর 
মলোওটে েটণ্ডররিে গরবষেলোয় প্রিটে্তর িরয়রছ, কলোেলোগলোরে মলোওটে নলোেীরিে 
অটভজ্রলোে প্রটর িপৃটষ্ট আকষ্তে করে,  আন্তপ্রিন্ম কলোেলোবলোস এবং 
সটিংসরলোে টেকলোে িরয়রছ, এমন সমস্লোগুরললো গিখলো যলোয়।

একটি আটিবলোসী অেেলোধেলোস্ত মলোওটেরিে অটভজ্রলোে সলোরি সম্পৃক্ত 
িওয়লো উটচর এবং সলোমলোটিকভলোরব ক্ষটরকলোেক অেেলোধ সম্টক্তর  
সমলোরিে কলোঠলোরমলোগর অবস্লোে টবরলেষে অন্তভকু্তক্ত কেলো প্ররয়লোিন। 
সম্ভলোব্ভলোরব, এটি েকুনটব্তরবচনলো বলো ওরয়রিইটগে অটধকলোে চকুটক্ত অস্ীকলোে বলো 
েলো্রে বলো অন্যলোন্য েটক্তেলোলী গগলোষ্ীে কম্তকলোরণ্ডে মরধ্ অন্তভকু্তক্ত িরর েলোরে 
যলো মলোওটে ও অন্যলোন্য সম্প্রিলোরয়ে িন্য ক্ষটরকে।  মলোওটেরিে ক্ষমরলোয়রনে 
লরক্ষ এবং রলোরিে সম্প্রিলোরয়ে ন্যলোয়টবচলোরেে ওেে সলোমলোটিক টনয়্রিে 
প্রটরষ্লোে িন্য, রলোরিে সলোংস্পৃটরক কলোঠলোরমলো অনুসেে করে 
টবউেটনরবেলোয়রনে টিরক েটেচলোটলর িরর িরব। 
 
সেলোসটে গযলোগলোরযলোরগে িন্যঃ
েবলোি্ত ওরয়ব   <robert.webb@auckland.ac.nz>
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ইশ্ে গমলোটি স্মেরে (১৯৪০-২০১৭)

> অবসে অধ্য়ন
টছল রলোে ভলোলবলোসলোে িলোয়গলো

>>

২৩ গম, মগেলবলোে খকুব গভলোরে ভলোেররে  
আিরমিলোবলোরি আটম প্ররফসে টব গক  
নলো্লোে কলোছ গিরক অধ্লোেক ঈশ্ে 
গমলোটিে ৭৬ বছে বয়রস গর  িওয়লোে 

দুঃখিনক খবেটি শুনললোম। টকছকু টকছকু মলোনুষ 
আরছ যলোেলো রলোরিে গিির্লোরগে েরেও কখরনলোই 
মপৃরকু্বেে করেন নলো, কলোেে রলোরিে টচন্তলোগুরললো, 
রলোরিে স্মপৃটরগুরললো এবং রলোরিে িেিী কলোিগুরললো 
টচেিীবন বলোঁটচরয় েলোরখ। অধ্লোেক ঈশ্ে গমলোটি 
গসেকমই একিন ব্টক্তত্ব। ববটশ্ক 
সমলোিটবজ্লোরনে িন্য সলোধলোেেভলোরব এবং 
ভলোেরীয় সমলোিটবজ্লোরনে িন্য টবরেষ করে 
২০১৭ সলোলটি দুরিলো দুঃখিনক মপৃরকু্ে িন্য 
স্মেরে িলোকরব। আমেলো প্রিরম িলোটেরয়টছ টড 
এন ধনরগ্ররক আে এখন িলোটেরয়টছ ঈশ্ে 
গমলোটিরক। 

 অধ্লোেক গমলোটি ১৯৭৪ সলোরল ভলোেররে 
িয়েকুরেে েলোিস্লোন টবশ্টবি্লোলরয়ে 
সমলোিটবজ্লোন টবভলোরগে টেক্ষক টিরসরব রলোে  
কম্তিীবন শুরু করেন। আটম রলোে গযলোগিলোরনে 
দুই বছে েে গসখলোরন গযলোগ টিই। শুরু গিরকই 
ঈশ্ে গমলোটি সমলোিটবজ্লোন অনুষরিে ছলোরি ও 
টেক্ষকরিে অন্যরম টপ্রয়ভলোিন টছরলন। টরটন 
অবসব টবষয়ক টবি্লোয় রলোে টেএইচটড সম্ন্ন 
করেন অধ্লোেক গযলোরগ্রে টসংরিে মরন টবটেষ্ট 
েট্ডররে রত্ত্বলোবধলোরন। একলোরডটমক ক্লোটেয়লোরে 
টরটন বহুটবধ কপৃটররত্বে িলোটবিলোে। টরটন 
ভলোেরীয় সমলোিটবজ্লোন সংররে সভলোেটর 
টিরসরব এবং েলোিস্লোন সমলোিটবজ্লোনীয় সটমটরে 
সভলোেটর টিরসরব িলোটয়ত্বেলোলন করেন। ববটশ্ক 
সমলোিটবজ্লোরনে সলোরি রলোে েিচললো ১৯৮৬ 
সলোরল শুরু িয়, যখন আইএসএ-এে ববটশ্ক 
মিলোসভলো টিটলেরর অনুটষ্র িরয়টছল। টরটন এই 
ববটশ্ক সভলোসি অন্যলোন্য আন্তি্তলোটরক সরম্মলরন 
গযলোগিলোরন বহু সংখ্ক সমলোিটবজ্লোরনে 
টেক্ষলোি্তীরক অনুপ্রলোটের করেটছরলন এবং 
সমলোিটবজ্লোরনে ররুে টেক্ষকরিেরক 
আন্তি্তলোটরক সমলোিটবজ্লোন সটমটররর গযলোগিলোরন 
উৎসলোটির করেরছন।

অধ্লোেক গমলোটি সমলোিটবজ্লোরনে ববটশ্ক 
জ্লোনরক টিটদিভলোষী টেক্ষলোি্তীরিে মলোরঝ ছটেরয় 
টিরর িপৃঢ় প্রটরজ্লোবদ্ধ টছরলন। টরটন আইএস-
এে বহুভলোষী সলোমটয়কেটরিকলো গ্লোবলোল ডলোয়লগ-
গক টিটদিরর প্রকলোে কেলোে গক্ষররি কলোয্তকেী 
ভূটমকলো গেরখরছন। রলোে কলোরছ গ্লোবলোল 
ডলোয়লগরক টিটদিরর প্রকলোে শুধকু একটি টমেন 

ঈশ্ে গমলোটি।
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টছল নলো, একই সলোরি টছল একলোরডটমক 
চ্লোরলজে। আমলোে অধ্লোেক গমলোটিে সলোরি এই 
উরি্লোরগ েলোটমল িবলোে সুরযলোগ িরয়টছল এবং 
এে ফরল রলোে আরত্মলোৎসগ্ত গিখলোে সুরযলোগ 
িরয়রছ। টরটন সবসময় সমরলো ও  গেরর্রিে 
গবলোরধে সরগে রলোে িরলে সিস্রিেরক টনরয় 
কলোি কেররন। আটম একিন সুেপৃঙ্খল ব্টক্ত 
নলো িবলোে কলোেরে, গ্লোবলোল ডলোয়লগ-গক টিটদিরর 
প্রকলোে কেরর বহুবলোে সলোমলোন্য টবলম্ব িরয়রছ। 
রবকুও টরটন আমলোে অনুবলোিকম্তরক সবসময় 
সলোধকুবলোি িলোটনরয়রছন। টরটন সম্লোিকীয় গবলোরড্ত 
িলোকলো ড্ে গেেমী বিন, ড্ে িয়রী টসিলোনলো, 
ড্ে প্রভলো েম্তলো, ড্ে টনটধ বলোনসলোল ও িনলোব 
উিয় টসং-এে অগেীকলোেরকও সলোধকুবলোি 
িলোটনরয়রছন। একইভলোরব, টরটন টিটদিরর 
ভলোেরীয় সমলোিটবজ্লোন সংররে েপৃষ্রেলোষকরলোয় 
একটি গরবষেলো সলোমটয়কী প্রকলোরেে ব্লোেলোরে 
িপৃঢ় প্রটরজ্ েিরক্ষে টনরয়রছন এখন মলোনসম্মর 
সলোমটয়কীটি টনয়টমরই প্রকলোটের িরছে। 
অধ্লোেক গমলোটিে এসকল েিরক্ষে টিটদিভলোষী 
সমলোিটবজ্লোরনে টেক্ষলোি্তীরিে প্রভূর 
একলোরডটমক সুটবধলোটি টিরয়রছ। আটম আেলো 
কেটছ, অধ্লোেক গমলোটিে এেকম দুঃখিনক 
চরল যলোওয়লো স্রত্ত্বও, গ্লোবলোল ডলোয়লরগে টিটদি 
সংস্েে সমরূে একলোরডটমে প্রটরশ্রুটর বিন 
করে প্রকলোটের িরর িলোকরব এবং এই গেলো 
অবশ্ই চলরর িলোকরব।

আে বহুমকুখী আগ্ররিে কলোেরে, অধ্লোেক গমলোটি 
টেশুকল্লোে, যকুব করম্তলোদিীেনলো,  টলগে সমরলো, 
শ্রমিীবী গশ্রটেে টবষয় এবং প্রলোটন্তক 
িনরগলোষ্ীরিেসি বহুরক্ষররি অবিলোন গেরখরছন। 
ভলোেররে গভররে ও বলোইরে ব্লোেক আকলোরে 
ভ্মরেে কলোেরে স্লোস্্, িলোটে্্, িলবলোয়কু, 
িনসংখ্লো, সলোমলোটিক আরদিলোলন, গভলোরিে 
প্রবেরলো ও মলোনবলোটধকলোে টবষরয় টরটন 
সমলোিটবজ্লোনীয় িপৃটষ্টরকলোরে বক্তব্ গেরখরছন। 
এছলোেলোও অধ্লোেক গমলোটি অবসে, েয্তিন ও 
গেমলোধ্ম টবষরয়ে সমলোিররত্ত্বে গয 
গক্ষরিগুরললোরর টরটন টবরেষজ্ টছরলন,  গসরক্ষররি 
টরটন গুরুত্বেূে্ত অবিলোন গেরখরছন। টরটন বই ও 
গরবষেলো প্রবরন্ে একিন অটরপ্রি গলখক 
টছরলন। টেক্ষকরিে আরদিলোলরন এবং অন্যলোন্য 
সলোমলোটিক ইসু্গুরললোরর রলোঁে অংেগ্রিে  রলোঁরক 
িনগরেে বকুটদ্ধিীবী এবং একিন  টক্রটিক্লোল  
সমলোিটবজ্লোনী টিরসরব প্রটরটষ্র করেরছ। 

অধ্লোেক গমলোটি রলোে িেিী ভলোবনলোে কলোেরে 
স্মেেীয় িরয় িলোকরবন। টরটন ও রলোে েটেবলোে 
প্ররর্ক অটরটিরক গভীে ভলোলবলোসলো, যত্ন ও 
শ্রদ্ধলোে সলোরি আে্লোটয়র করেরছন। রলোেলো 
অবশ্ই টবেল মলোনুষ বলরর িরব। সবলোইরক 
েটেবলোরেে সিস্ টিরসরব মূল্লোয়ন কেলোিলো, 
রলোে িন্য, অবসরেে িপৃষ্টলোন্ত স্লোেনকলোেী মূলনীটর 
টছল। 

   
অধ্লোেক গমলোটিে চরল যলোওয়লো রলোে েটেবলোে ও 
বন্কুবলোন্রবে কলোরছ একটি বে েূন্যরলো বরটে 
করে। সমলোিটবজ্লোরনে িগৎ রলোে বিটিক 
উেটস্টরে অভলোব অনুভব কেরব। ররব  রলোঁে 
অনুরপ্রেেলো সবসময় আমলোরিে সলোরি িলোকরব। 
অধ্লোেক গমলোটি, আেনলোরক টবিলোয়, 
সমলোিটবজ্লোন কটমউটনটি আেনলোে প্রভকুর অভলোব 
অনুভব কেরব। আে আেটন সবসময় আমলোরিে 
স্মপৃটরে মটেরকলোঠলোয় টবেলোিমলোন িলোকরবন। 

েলোিীব গুপ্ত, ভলোেরীয় সলোমলোটিক টবজ্লোন সটমটরে 
সভলোেটর। 
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ইশ্ে গমলোটি স্মেরে (১৯৪০-২০১৭)

> অনুরপ্রেেলো ও উৎসলোিিলোরনে 

অধ্লোেক ঈশ্ে গমলোটিে এক িীর্ত 
সময় ক্লোন্সলোরে গভলোগলোটন্তে েে 
গম, ২০১৭-গর অন্তধ্তলোন ররিরছ । 
টরটন ভলোেররে সমলোিটবজ্লোনী ও 

অবসরেে সমলোিটবজ্লোনীরিে এক নরকুন 
প্রিন্মরক সিলোয়রলো ও েি প্রিে্তন করে গগরছন। 
রলোে মপৃরকু্ ভলোেরীয় সমলোিটবজ্লোরনে িন্য, 
অবসরেে সমলোিটবজ্লোরনে িন্য এবং 
সব্তিনীনভলোরব একলোরডটময়লোে িন্য একটি বে 
ক্ষটর।

  ঈশ্ে আইএসএ এে ১৩ নং টেসলোচ্ত কটমটিরর 
(অবসরেে সমলোিটবজ্লোন) গযলোগ টিরয়টছরলন 

একটি উৎস

>>

যখন টরটন ইররলোমরধ্ই অবসে ও েয্তিরনে 
সমলোিটবজ্লোরনে টবশ্নটদির সমলোিটবজ্লোনী 
রূরে েটেটচর িরয় উরঠরছন। রলোরক েটেটস্টর 
বিললোরনলোে মলোধ্রম আেটস১৩ এে সভলোেটর 
টিরসরব িলোঁেলোরনলোে িন্য অনুপ্রলোটের কেলো 
িরয়টছল । টরটন কলোিটি অর্ন্ত সুবকুটদ্ধ ও  
বটলষ্রলো টিরয় করেটছরলন এবং আেটস ১৩ গর 
ও সরব্তলোেটে আইএসএ গর নরকুন সিস্রিেরক 
আকপৃষ্ট কেরর গেরেটছরলন। সভলোেটর টিরসরব 
টরটন গয করয়কবলোে িলোটয়ত্ব েলোলন করেরছন, 
গসসময় টরটন গুরুত্ববি গরবষেলো প্রকল্প িলোরর 
গনওয়লো অব্লোির গেরখরছন এবং অরনক 
মরনলোগ্রলোফ ও সম্লোটির সঙ্কলন টলরখরছন।  

ঈশ্ে গমলোটি, গেছরন রলোে নলোটেে েিে িয়েকুে। 



 ৩৫

টিটড ভটল. ৭ / # ৩ / গসরটেম্বে ২০১৭

প্রকপৃরই, একটি চূেলোন্ত সম্লোটির সঙ্কলন 
(অবসে, স্লোস্্ ও ভলোল িলোকলো টনরয়) এই বছরেে 
এটপ্ররল আেটস১৩ এে আরেলো দুিন সিকম্তী  
সিরলখক সিরযলোরগ প্রকলোটের িরয়রছ। 
আেটস১৩ এে সভলোেটর টিরসরব টরটন 
আইএসএ এে টনব্তলোিী কটমটিরর এে 
প্রটরটনটধত্ব করেরছন এবং গসখলোরন সিকম্তীরিে 
সলোরি ভলোল কলোি করেরছন।  

আইএসএ এবং আেটস১৩ ছলোেলোও, ঈশ্ে আরেলো 
দুরিলো টবষরয় উন্নয়রনে সরগে যকুক্ত টছরলন।  টকছকু 
টকছকু গক্ষররি আন্তি্তলোটরক গেেলোিীবীরিে 
সংগঠন, গযিলোরক এখন বললো িরছে, ওয়লোডে্ত   
গলসলোে অ্লো্ড টেটক্ররয়েন অ্লোরসলোটসরয়েন   
টরটন এ সংগঠরনে েটেচলোলক েষ্তরিে একিন 
েটেচলোলক টনযকুক্ত িরয়টছরলন। রলোঁরক এ 
সংগঠনটি এরই শ্রদ্ধলো কের গয, রলোেলো রলোঁরক 
সম্মলোনসূচক আিীবন সিস্েি টিরয়টছল। 
টবৈরীয় েটেবধ্তন িল ভলোেরীয় সমলোিটবজ্লোন 
সটমটররর রলোে সটক্রয় সম্পৃক্তরলো, যলোে 
ফলশ্রুটররর সংগঠরনে রেফ গিরক রলোঁরক 
২০১৫ সলোরল আিীবন সম্মলোননলো গিওয়লো 
িরয়টছল ভলোেরীয় সমলোিটবজ্লোনরক 

সব্তসলোধলোেরেে টনকি প্রচলোে কেলোে িন্য এবং 
সমলোিনবজ্লোটনক গরবষেলো এবং টেক্ষকরলোয় 
রলোে টবশ্মলোরনে অবিলোরনে িন্য। 

যখন আেটস১৩ এে সিস্রিে টনকি রলোে 
অন্তধ্তলোরনে খবেটি িলোনলোরনলো িয়, সিস্েলো 
েেস্পরেে সলোরি রলোঁে স্মপৃটর ও রলোঁে প্রটর 
কপৃরজ্রলোে গয বলোক্ টবটনময় কেটছরলন রলোরর 
সব্তরি একেকম িলোিলোকলোে ছটেরয় েরেটছল। 
আমলোরিে প্ররর্রকেই ঈশ্ে গমলোটিে সলোরি 
প্রিম সলোক্ষলোৎ এবং গসই সলোক্ষলোৎটি টক করে রলোে 
সলোরি েেবর্তীকলোরল িীর্ত সময় ধরে টিরক 
িলোকলোে গক্ষররি বন্কুরত্বে টভট্ টিরসরব কলোি 
কেল, গসই টবষরয় বললোে মরন একিলো গল্প 
আরছ। আেটস১৩ এে এরকবলোরে প্রবীে সিস্ 
গিরক শুরু করে নবীনরম সিস্রিে 
অরনরকেই এ টবষরয় একই েকম অনুভূটর 
কলোি করেরছ। ঈশ্ে টছরলন আমলোরিে প্রলোক্তন 
সভলোেটর, আমলোরিে গম্িে ও টেক্ষক এবং 
এমন একিন, টযটন আমলোরিে প্রস্টস্ গবলোরধে   
ব্লোেলোরে টনরিরক টনরয়লোটির গেরখরছন। 
ঈশ্েই একিন, টযটন টসদ্ধলোন্ত গনওয়লোে ব্লোেলোরে 
সবলোইরক অন্তভূ্তক্ত কেলোে একিলো প্রয়লোস 

করেটছরলন এবং আইএসএ এে ইরভ্িগুটলরর 
ও আমলোরিে অন্তব্তর্তীকলোলীন সরম্মলনকলোলীন 
আমলোরিে গসেনগুটলরর সবলোে সটক্রয় 
অংেগ্রিরেে একিলো চল শুরু করেটছরলন। 
আটম ব্টক্তগরভলোরব আেটস১৩ এবং আইএসএ 
গর ঈশ্রেে উেটস্টররক গুরুত্বেূে্ত মরন কেরলোম 
এবং সব্তিলো রলোঁে উেটস্টর ও অনুরপ্রেেলোে প্রটর 
কপৃরজ্ িলোকব। আটম প্রিরম িলোরগেটেে আেটস১৩ 
-এে অন্তব্তর্তীকলোলীন সরম্মলরন রলোে সলোরি 
সলোক্ষলোৎ কটে। যটিও আমলোরিে মরধ্ এে 
আরগও বহুবলোে ইরমইরল গযলোগলোরযলোগ িরয়রছ 
এবং আেটস১৩ এবং আইএসএ এে সলোরি যকুক্ত 
বলোকী সবলোে মরই আটমও খকুবই ব্টির গয 
রলোরক আে গকলোনটিন আমেলো গিখরর েলোব নলো। 
টকন্তু একই সলোরি ঈশ্ে গমলোটিে সলোরি েটেটচর 
িরর গেরে এবং রলোে েপৃটিবীরর েটেক িরর 
গেরে আমেলো অরনক আনটদির। 

কলোল্ত স্প্রলোকরলন, লীডস্  গমররেলোরেলোটলিলোন টবশ্টবি্লো-
লয়, যকুক্তেলোি্ এবং অবসরেে সমলোিটবজ্লোরনে 
(আেটস১৩) এে উেে আইএসএ গরবষেলো েষ্ত্রিে 
টনব্তলোিী সম্লোিক ও সি-সভলোেটর।



 ৩৬

টিটড ভটল. ৭ / # ৩ / গসরটেম্বে ২০১৭ 

আমেলো িলোনুয়লোটে ২০১৫ সলোরল গ্লোবলোল ডলোয়লোলগ (টিটড)-
এে রকুটক্ত সম্লোিকীয় িল গঠন কটে। আমলোরিে িরলে 
দুইিন প্রধলোন সিস্ গুরয়ল গকলোেব্লোকুগলকু এবং ইম্তলোক 
এরভ্তন রকুেরস্ে আঙ্কলোেলোে টমটডল ইটি গিকটনক্লোল 

টবশ্টবি্লোলরয়ে টেএইচটড টেক্ষলোি্তী। এছলোেলোও, বন্কু, আিরমি গসিলোন 
গিলোিলোন আমলোরিে ইসু্টিে টডিলোইরন সিলোয়রলো করে আসরছ।

  সলোম্প্রটরকটবরশ্ে সলোমলোটিক টবরক্ত ও টবষয়সমূরিে অনুবলোি যটিও 
চ্লোরলটজেং এবং িীর্ত প্রটক্রয়লো। রলোেেেও আমেলো আনরদিে সলোরি গেষ 
কেরর সক্ষম িরয়টছ। এিলো অনুবলোি প্রকরল্পে গচরয় অরনক গবটে টকছকু । 
আমেলো (ইংরেটি) গ্লোবলোল ডলোয়লোলগ-এে সলোমলোটগ্রক ধলোেলোবলোটিকরলো এবং 
টনভ্তেরযলোগ্রলোরক অক্ষকুণ্ণ গেরখ  কুরসল ডলোয়লোলগলো (রকুটক্ত) েটরিকলোটিরক 
রূেলোন্তে কটে। ইংরেটিরর টিটড-ে একটি নরকুন ইসু্ িলোরর েলোওয়লোে 
েেমকুিূর্ত গিরক অনুবলোরিে েকুরেলো প্রটক্রয়লোটি শুরু। প্রিমর,  গকলোন টনটি্তষ্ট 
টবষরয় অরনকগুরললো টনবন্গুছে িলোকরল, অিবলো গকলোন টনটি্তষ্ট গিরেে 
সমলোিটবজ্লোরনে েটেটধরক রকুরল ধরে, এমন টনবন্গুরললোে েলোেস্পটেক 
সম্ক্তরক টবরবচনলো করে টনরিরিে আগ্ররিে গক্ষরি এবং আমলোরিে 
ব্টক্তগর সমপৃটদ্ধরর সিলোয়ক িরর েলোরে, এেকম টভট্রর টনবন্গুরললোরক 
ভলোগ কটে। রলোেেে আমেলো টনটি্তষ্ট সময়সীমলোয় কলোি সম্ূে্ত কেলোে িন্য  
করঠলোে েটেশ্রম কটে। দুই িরনে একটি িল িওয়লোরর একইসলোরি বধয্ত 
এবং িলোটয়ত্ব প্ররয়লোিন !

যখন আমলোরিে প্ররর্কটি টনটি্তষ্ট টনবরন্ে অনুবলোি গেষ িরয় গগরল  
আমেলো রলোরিে টবটনময় কটে, যলোরর করে আমেলো সমস্ টনবন্ েরে অনুবলোি 
ও সম্লোিনলো কেরর েলোটে। আমেলো টবশ্লোস কটে গয, অনুবলোিরকে েটেবরর্ত 
েলোঠক টিসলোরব টবৈরীয়বলোে েয্তলোরললোচনলো, সমলোিটবজ্লোরনে সম্প্রিলোয় এবং 

সমলোিটবজ্লোরন আগ্রিী িে্তকরিে িপৃটষ্টরকলোে গিরক েটরিকলোটিে যিলোযি 
সম্লোিনলো সিি করে । রকুটক্ত ভলোষলোয় গয সকল েব্দ অনুবলোি কেলো অসম্ভব 
এবং আক্ষটেক রূেলোন্তে কেরল রলোেলো রলোরিে অি্ত িলোেলোরব,  গসগুরললোে িন্য 
আমেলো এ ভলোষলোয় প্রলোসটগেক সলোটির্ অধ্য়ন কটে ও আমলোরিে অধ্লোেকরিে 
সলোরি, েব্দটি সম্প্রটর বরটে কেলো িরয়রছ টকনলো  িলোনরর এবং টকভলোরব 
আমেলো রলো অনুবলোি কেরর েলোটে, গস টবষরয় আরললোচনলো কটে। গযখলোরন 
আমেলো উেযকুক্ত মরন কটে, আমেলো গসখলোরন রকুটক্তরর ব্বহৃর বন্তলোঠ্ প্রবলোি 
ব্বিলোে কটে। সবটকছকু অনুবলোি কেলোে েরে, ছটবগুটলে টেরেলোনলোম সি, 
আমেলো আমলোরিে বন্কু গসিলোনরক সব গলখলো েলোঠলোই, গয টডিলোইরন েলোেিে্তী। 
কলোঠলোরমলোে টবন্যলোস সম্ূে্ত িরল, আমেলো গেষবলোরেে মর টমটলরয় গিটখ। 
অবরেরষ, আমেলো কুরেরসল ডলোয়লোলগলোে একটি নরকুন ইসু্ গেরয় গটব্তর ।

আইএসএ-এে ওরয়বসলোইরি প্রকলোেনলোে েে, আমেলো আমলোরিে সম্প্রিলোয়, 
টবশ্টবি্লোলয়গুটলরর আমলোরিে সিকম্তীরিে কলোরছ এবং টবরেষ আগ্রিী 
গগলোষ্ী, যলোেলো টবশ্ব্লোেী রলোরিে সমলোিরলোটত্ত্বক অনুসন্লোরনে সলোরি েটেটচর 
এবং অেটেটচররিে সংযকুক্ত কেরর আগ্রিী রলোরিে অবগর কটে। রকুটক্ত 
ভলোষলোয় গ্লোবলোল ডলোয়লোলগ অনুবলোি নরকুন টবষয় ও সমলোরিে সলোরি আমলোরিে 
েটেচয় কটেরয় টিরয়রছ। আে প্ররর্ক নরকুন ইসু্রর আমেলো আনরদিে 
সলোরি রকুটক্ত সমলোিরলোটত্ত্বক সম্প্রিলোরয়ে সলোরি আমলোরিে উদিীেনলো এবং 
উৎসলোি ছটেরয় টিই।

সেলোসটে গযলোগলোরযলোরগে িন্যঃ 
গুরয়ল গকলোেব্লোকুগলকু  <gulcorbacioglu@gmail.com>
ইেমলোক এরভ্তন <irmakevrenn@gmail.com>

> রকুটক্ত সম্লোিনলো 
   েটেষরিে েটেটচটর

গুরয়ল গকলোেব্লোকুগলকু ও ইম্তলোক এরভ্তন, টমটডল ইটি গিকটনক্লোল ইউটনভলোটস্তটি, রকুেস্

ইম্তলোক এরভ্তন ইস্লোনবকুরলে টবলটগ টবশ্টবি্লোলয় গিরক অি্তনীটর এবং ব্বস্লোেনলোয় এবং ল্ডন স্কুল 
অব ইরকলোনটমক্ গিরক েলো্রেটবজ্লোরন স্লোরক েলোে করেন। রলোেেে ফ্লোরন্সে ইউটনভলোটস্তটিরর ে্লোটেস 
১- ে্লোনটিয়ন গসলোেরবলোনরন  গিরক অি্তনীটর এবং ইস্লোনবকুরলে গলোললোরলোসরে টবশ্টবি্লোলয় গিরক 
টমটডয়লো অ্লো্ড কটমউটনরকেন টিলোটডরি স্লোরক সম্ন্ন করেন। বর্তমলোরন, টরটন ইসললোমভীটর এবং 
ফ্লোরন্সে রকুটক্ত-মকুসলমলোন অটভবলোসীরিে বহুিলোটরক ধম্তীয় সংগঠরনে উেে আঙ্কলোেলোে টমটডল ইটি 
গিকটনক্লোল টবশ্টবি্লোলরয় সমলোিটবজ্লোরন টেএইচটড-গর অধ্য়নের। টরটন ইস্লোনবকুরলে ওকলোন 
টবশ্টবি্লোলরয় টসরনমলো ও গিটলটভেন টবভলোরগেও একিন টেক্ষক। 

গুরয়ল গকলোেব্লোকুগলকু আঙ্কলোেলোে টবলকলোদি টবশ্টবি্লোলয় গিরক আন্তি্তলোটরক সম্ক্ত টবষরয় টব.এ. ও 
টমটডল ইরটিে গিকটনক্লোল টবশ্টবি্লোলয় গিরক সমলোিটবজ্লোরন এমএসটস টডটগ্র ললোভ করেন। টরটন 
একই টবশ্টবি্লোলরয়ে সমলোিটবজ্লোরন রলোে ডর্লোরেি টডটগ্র অি্তরন অধ্য়নের। রলোে অটভসদিরভ্তে 
আরললোচ্ টবষয় রকুটক্ত গমটডকএল গেেলোিীবীরিে  স্লোয়্েলোসন ও করপৃ্তরত্বে রূেলোন্তে। টরটন যকুক্তেলোরি্ে 
ইয়ক্ত টবশ্টবি্লোলরয়ে সমলোিটবজ্লোন টবভলোরগে একিন অস্লোয়ী গরবষক টিরসরব এই গরবষেলোটি 
েটেচলোলনলো করেন। বর্তমলোরন, টরটন টবলকলোদি টবশ্টবি্লোলরয়ে েলো্রেটবজ্লোন ও িন প্রেলোসন টবভলোরগে 
একিন প্রটেক্ষক। টরটন গমটডরকল সমলোিটবজ্লোন, গেেলোগর সমলোিটবজ্লোন, সংগঠন ও কলোরিে 
সমলোিটবজ্লোন এবং গি্ডলোে টিলোটডরি গরবষেলোয় আগ্রিী।


