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২০১০ সলোশল আে �ৃষ্লোি  অবয়শব গ্লোবলোল ডলোয়লোলগ েীষজেক 
একজে জনউিশলেলোি এি যলোত্লো শুরু হয়। এজে যুগ�ৎ চলোিজে 
িলোষলোয়- ইংশিজি, গরেঞ্চ, স্্লোজনে এবং চীনলো িলোষলোয়- প্রকলোজেি 
হয়। এবং এজে একজে সলোধলোিে মলোইশরিলোসফে গপ্রলোরিলোশমি 

মলোধ্শম তিজি কিলো হশয়জছল, যলোি মশধ্ সংজলিষ্ট  জছশলন  মলোত্ চলোিিন। 
সলোি বছি �ি এজে একজে �ূেজেলোঙ্গ �জত্কলো হশয় দলোঁজ়িশয়শছ। এজে এখন  
বছশি চলোিজে সংখ্লোয় প্রকলোজেি হয়। প্রজিজে সংখ্লো ৪০ �ৃষ্লো দীরজে, যলো 
এখন জবশবেি সশিিজে িলোষলোয় প্রকলোজেি হয়। সলোিলো জববে িুশ়ি ১০০  িন 
গললোশকি সহশযলোজগিলোয় এ �যজেন্ত ৩১ জে সংখ্লো প্রকলোজেি হশয়শছ যলোশি 
জবশবেি জবজবধ  সমস্লো জনশয়  ৬৯ জে গদশেি গলখকিলো জলশখশছন ৫৫০ জে 
জনবন্ধ। শুরু গেশকই আমিলো প্রলোঞ্জল অনুবলোদ এবং সিলোসজি সহিলি্ প্র-
চলোশিি একজে নীজি রিহে কিশি গচষ্টলো কশিজছ। প্রকৃি�শষে, সমলোিিশতে 
অশনক  গুরুত্ব�ূেজে বলোিজেলো িশয়শছ। গুরুত্ব�ূেজে গসই বলোিজেলোগুজল এখন জবশবেি 
সবলোি কলোশছ জনশয় যলোওয়লো প্রশয়লোিন। জবশেষ কশি, সমরি জববে যখন 
একলোজধক দুশযজেলোশগি জদশক ধলোজবি হশছে। 

   একজদশক, আমলোশদি জবজবধ িে্ ও অন্যন্য প্রযুজতিগুজল গসই সব দুশযজেলো-
গগি গজি বলো়িলোশি �লোশি, আবলোি অন্যজদশক িলোিলো আমলোশদি নিুন সুশযলোগ 
প্রদলোন কশি। জডজিেলোল জমজডয়লো গ্লোবলোল ডলোয়লোলগ তিজি কিলো সম্ভব 
কশিশছ। জকন্তু এেলো গিলোি জদশয় বলশি হশব গয, অশনক মলোনুশষি শ্রম ছলো়িলো 
এজে প্রকলোে সম্ভব হশিলো নলো। যজদও আইএসএ িলোশদি জনিলস কলোশিি 
স্ীকৃজিি  িন্য শুধু মলোত্ একজে গেলোশকন জদশি সষেম হশয়জছল।  জসজনয়ি 
সহকমজেীশদি দ্লোিলো �জিচলোজলি িরুে সমলোিজবজ্লোনীিলো গ্লোবলোল ডলোয়লগ 
িলোশদি িলোষলোশি অনুবলোদ কিলোি সুশযলোগ রিহে কশি। জবশেষি, গসইসব 
গদেগুশললোশি যলোিলো জববেলোয়ন প্রজরিয়লোি প্রিলোশব একজে  প্রলোজন্তক অবস্লোশন 
িশয়শছ। িলোশদি উৎসলোহী সহশযলোজগিলো সবশচশয় প্রলোেবন্ত এক অজিজ্িলো 
সৃজষ্ট কশিশছ।

   শুরুশিই আমলোশদি রিলোজফক জডিলোইনলোি, অগলোটি বলোগলো (অন্য নলোশম,  
আিবু), গ্লোবলোল ডলোয়লোলগশক একজে নিিকলো়িলো জিিু্য়লোল রূ� গদওয়লোি 
প্রস্লোব গদন। জিজন জনবজেলোহী সম্পলোদক জহশসশব আইএসএ-এি জিনজে িলোষলোয় 
�েু গললোললো বলোসলোসজিশলি সলোশে জমজলি হন। গললোললো �ুশিলো অ�লোশিেশনি 
িত্তলোবধলোন কশিন, এবং জনজচিি কশিন গয প্রজিজে িলোষলোশিই  গযন সশবজেলোচ্চ 
মলোন অনুসিে কিলো হয়। িলোশদি অংেীদলোজিত্বজে গ্লোবলোল ডলোয়লোলগশক 
একজে সুন্ি এবং সলোবলীল ম্লোগলোজিশন �জিেি কশিশছ। গুস্লোশিলো 
িলোনুগুজে গ্লোবলোল ডলোয়লোলগ ওশয়বসলোইেজে জডিলোইন এবং িষেেলোশবষেে 
কশিন। সব �লোঠক গযন সহশিই এই �জত্কলোজে অ্লোশসেস কিশি �লোশিন 
িলো জিজন জনজচিি কশিশছন ।  

   যখন আজম আইএসএ-এি িলোইস-গপ্রজসশড্ে জছললোম এবং �িবিজেীশি  
গপ্রজসশড্ে হললোম িখন আজম জবশবেি জবজিন্ন গদে  গেশক আসলো সমলোিজব-
জ্লোনীশদি িলোনলোি সুশযলোগ �লোই। ঐ �জিচয়গুজল �জত্কলোি জবষয়বস্তুগুশললোশক 
জেজকশয় গিশখশছ। যখন জনবন্ধগুজল অ্লোশসেসশযলোগ্ ফিম্লোশে সম্পলোদনলোি 
কলোিজে খুব দুগজেম মশন হজছেল িখন আজম গগ গসডম্লোনশক বলললোম 
আমলোশক সলোহলোয্ কিশি। একিন জবজেষ্ট সমলোিিত্তজবদ হওয়লোি আশগ 
জিজন একিন সলোংবলোজদক ও সম্পলোদক জছশলন। জিজন উদলোিিলোশব "সমলোি-
জবজ্লোশনি দুশবজেলোধ্ িলোষলোগুশললোশক"  সহি জকন্তু মলোজিজেি ইংশিজিশি রূ�লোন্ত-
জিি কিশিন। জিজন শুধু একিন গস্ছেলোশসবী ও  দষে সম্পলোদক জছশলন নলো, 
জিজন একই সলোশে  জবজিন্ন গলখকশদি িন্য একিন সহলোনুিূজিেীল �িলো-

মেজেদলোিলোও জছশলন। গগ িলোি সূক্ষ্ম জেল্প প্রশয়লোগ কিলোি আশগ, বলোকজেশল 
স্লোিক ছলোত্শদি একজে দল অ-ইংশিজি গলখলোগুশললোশক ইংশিজিশি  অনুবলোদ 
কিশিলো।

   আশিলো অশনকশক ধন্যবলোদ গদওয়লোি আশছ, জকন্তু িলোজলকলোি  েীশষজে 
েলোকশবন গসইি প্রকলোেনলোি িবলোেজে িশিক। প্রেম জদশক, গকলোন েিজে ছলো়িলোই  
স্িঃস্ূিজেিলোশব গসি �লোবজলেলোসজে অেজেলোয়শনি প্রস্লোব গদয়। শুরু গেশক 
ইিশবললো বলোজলজেনস্কলো, আইএসএ-এি সলোংগঠজনক প্রজিিলো এবং জনশবজদি 
িত্তলোবধলোয়ক, গ্লোবলোল ডলোয়লশগি প্রবতিলো হন।  এই সলোি বছি িুশ়ি আজম 
আইএসএ-এি জনবজেলোহী কজমজেি সমেজেন গ�শয়জছ। যলোি ফশল �ুশিলো উশদ্লো-
গজে সম্ভব হশয়শছ। আমলোি সিলো�জি �দ গেষ হওয়লোি �শি  আজম মলোগজেলো-
গিে অরিলোহলোম এবং জিজনিলো জসনহলোি কলোছ গেশক গ্লোবলোল ডলোয়লোলগ-এি 
িন্য অব্লোহিিলোশব সমেজেন গ�শয়জছ। এখন আমলোশদি দুিন চমৎকলোি 
নিুন সম্পলোদক, জরিশগইে আশলনবলোকজেলোি এবং ক্লোউস গদলোশি, যলোিলো অজি 
সুচলোরুিলোশব গ্লোবলোল ডলোয়লোলগ �জিচলোলনলো কিশবন এবং এই �জত্কলোশক 
একজে নিুন উচ্চিলোয় জনশয় যলোশবন বশল আসলো কজি। গ্লোবলোল ডলোয়লোলগ-এি 
জবষয়বস্তু এবং জদকজনশদজেেনলো জহশসশব নিুন ধলোিেলো এবং প্রস্লোবনলোগুজল 
জদশয় িলোশদি জলখশি জদ্ধলো কিশবন নলো। 

   গ্লোবলোল ডলোয়লোলগ-এি �ৃষ্লোগুজল �়িলোি সময় জববেব্লো�ী ইজিহলোশসি 
প্রবলোশহ এক গিলোয়লোি  এবং িলোেলো গচলোশখ �শ়ি। যখন ২০১০ সলোশল ২০০৮  
সলোশলি জববেব্লো�ী মন্লোি �ি  একজে  আেলোবলোদী সলোমলোজিক আশন্লোলশনি 
িন্মলশনেি সলোশে আমলোশদি যলোত্লো শুরু হশয়জছল, শ্রম, �জিশবেগি, 
নলোিীবলোদী এবং অন্যলোন্য সলোমলোজিক ন্যলোয়জবচলোি আশন্লোলশনি �লোেলো�লোজে 
অকু�লোই, আিব বসন্ত, ইজন্নলোন্লোস এবং জ�কুইেলোিস আশন্লোলন। জকন্তু 
২০১৩ সলোশলি শুরুশি, জদগশন্ত গমরগুজল সংরিহ হশি শুরু কশি এবং 
আমিলো একজে প্রজিজরিয়লোেীল, গেিন্ত্র-জবশিলোধী সুইং গদশখজছ। আমিলো 
কলোলজে গ�লোললোজনশক আমলোশদি দীষেলো গুরু জহশসশব গমশন জনশয়জছললোম। 
গ�লোললোজনি দ্ গরিে ট্লোন্সফশমজেেন আমলোশদি অশনক জদন আশগই জেষেলো 
জদশয়জছল গয, মুতি বলোিলোি জবশিলোধী  �লোল্লো আশন্লোলনগুজল সমলোিিলোজন্ত্রক 
জকংবলো ফ্লোজসবলোদী হওয়লোি সম্ভলোবনলো জছল, যলো কখনও গেিলোজন্ত্রক আবলোি 
কখনও তস্িলোচলোিী আশন্লোলশন �জিেি হশি �লোশি। �ুঁজিবলোদ ও গেিশন্ত্রি 
মশধ্ দ্শ্বেি জবশলিষে গেশক আমিলো এখনও অশনক জকছু জেখশি �লোজি। 
সুিিলোং এজে জবশেষিলোশব উ�যুতি গয আমলোি গেষ ইসু্ গ�লোললোনী কন্যলো,  
কলোজি গ�লোললোজন গলজিশেি সশঙ্গ একজে কশেলো�কেশনি মলোধ্শম গেষ কজি 
গযখলোশন জিজন িলোঁি জ�িলোি প্রজিিলো ও িীবশনি এবং গস সমশয়ি জবশবেি গয 
সম্পকজে গস জবষশয় আমলোশদি অবগি কিশি �লোিশবন। 

    এই সলোি বছি িুশ়ি আজম জবজিন্ন গদশেি িলোিীয় সমলোিজবজ্লোন ও  
সমলোিিত্ব জনশয় ব্লো�ক আশললোচনলো, �যজেলোশললোচনলো কিলোি গচষ্টলো কশিজছ। জকন্তু 
আজম কখনও আশমজিকলোি সমলোি জনশয় গিমন গকলোন আশললোচনলো কজি জন। 
যলোইশহলোক, গ্লোবলোল ডলোয়লোলগ-এি সম্পলোদক জহশসশব আমলোি গেষ ইসু্শি  
আজম সলোিিন বন্ধু ও সহকমজেীশদি িলোশদি ব্জতিগি দৃজষ্টশকলোন গেশক ট্লো-
জম্পিশমি উত্লোশনি �যজেলোশললোচনলো ও প্রজিফলন কিলোি িন্য আমন্ত্রে কশিজছ। 
িলোিলো িলোঁিলো িলোঁশদি জনিস্ দৃজষ্টশকলোে গেশক  একজে ঐজিহলোজসক ও জববেব্লো-
�ী ডলোন�ন্লো সুইংশয়ি �জিশপ্রজষেশি মলোজকজেন যুতিিলোশ্রেি অবস্লোন জনশয় 
আশললোচনলো কশিশছন। এই প্রজিজরিয়লোেীল যুশগি তবজেষ্ট্গুজলি মশধ্ 
একজে হল এই গয সমলোিজবজ্লোন জনশিই শুধু নব্ উদলোিনীজিি জবরুশধে নয় 
বিং রিমবধজেমলোন কিৃজেত্ববলোশদি জবরুশধে প্রজিিষেলোমূলক অবস্লোন গনয়। 

> সম্পলোদকীয়
গ্লোবলোল ডলোয়লোলগ-এি সংজষেপ্ত ইজিহলোস 
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হুয়লোন �লোইওিলোজন �জিচলোজলি আশিজেজ্েনলোশি সলোমলোজিক জবজ্লোনীিলো সমলোিজবজ্লোশনি একজে 
িলোিীয় প্রজিিষেলো বলয় প্রজিষ্লো কশিন। যলোি মলোধ্শম িলোঁিলো সমলোিজবজ্শনি একজে গ�েলোদলোি, 
নীজিগি, সমলোশললোচনলোমূলক এবং িনসলোধলোিশেি আনুকূশল্ িূজমকলো প্রদেজেন কশিন। এখলোশন 
�লোঁচজে প্রবন্ধ িলোশদি দৃজষ্টশকলোন উ�স্লো�ন কশি। প্রকল্পজে শুধুমলোত্ িলোি শুরুশি হশলও অন্যলোন্য 
িলোিীয় সমলোিিত্তশক এ জবষশয় দৃজষ্ট জদশি হশব।

   সবশেশষ, আমিলো জক আমলোশদি �ূবজেসূজিশদি িুশল যলোব- সমলোিিলোজত্তকিলো গযমন, তস্িিন্ত্র 
জবশিলোধী, মলোসেজেবলোদী ও ইসললোমী জচন্তলোজবদ আলী েজিয়লোজি, জযজন ১৯৭৭ সলোশল মলোিলো যলোন।  ইিলোনী 
জবপ্লশবি দুই বছি �ূশবজে জিজন তস্িিশন্ত্রি জবরুশধে যুধে শুরু কশিজছশলন। িলোি ধলোিেলোগুজল গয জবপ্লব 
�িবিজেী সমলোি আদেজে িলোশব কী হশি �লোিি এবং বলোস্বি কীিলোশব জবকজেি হশয়জছল, গস  সম্প-
গকজে প্রজেধলোনশযলোগ্। আিশক আমিলো গসই িলোববলোদীশদি প্রশয়লোিন জবশেষ িলোশব অনুিব কজি। 
যলোিলো  সমলোিজবজ্লোনশক অনুপ্রলোজেি কিশি �লোশিন গয ধলোিনলোগুশললো জনয়ন্ত্রকিলো এবং ইউেজ�য়লোি 
িলোিসলোম্ িষেলো কিশব। গ্লোবলোল ডলোয়লোলগ এমন এক গষেত্ সৃজষ্ট কশিশছ, গযখলোশন আমিলো সজমিজল-
িিলোশব এক নিুন সম্ভলোবনলোি সলোশে �জিচয় কজিশয় জদশি �লোজি এবং গসইসলোশে আমলোশদি এই 
গছলোে রিশহি ধ্ংশসি জবরুশধে সবলোইশক সিকজে কশি জদশি �লোজি। 

> ISA-এি ওশয়বসলোইশে ১৭জে িলোষলোয় অনূজদি গ্লোবলোল ডলোয়লগ ম্লোগলোজিনজে
   �লোওয়লো যলোশব।
> জরিশগশিহ অ্লোউশলনবলোহলো ও ক্লোউস গদলোশি-এি কলোশছ গলখলো �লোঠলোশি �লোশিন।   
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SAGE প্রকলোেনীি উদলোি 
অনুদলোশন গ্লোবলোল ডলোয়লোলগ 
প্রকলোে কিলো সম্ভব হশয়শছ। 

GD

জ�েলোি ইিলোন্স, িলোকলো িলোয়, জরিজটিনলো গমলোিলো, রুে জমল্ক-
ম্লোন, দলোইললোন জিশলই, জসহলোন িুগলোল, গগ গসইদমলোন 
ট্লোম্পবলোশদি উত্লোন ও মমজেলোেজে জনশয় আশললোচনলো কশিশছন।

কলোজি গ�লোললোজন গলজিে-এি সলোশে িলোি খ্লোজিমলোন বলোবলো 
কলোলজে গ�লোললোজনশক জনশয় মলোইশকল বুিলোওশয়ি কশেলো�ক-
েন। 

http://isa-global-dialogue.net/
mailto:brigitte.aulenbacher%40jku.at?subject=
mailto:klaus.doerre%40uni-jena.de?subject=
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সম্পলোদক: Michael Burawoy.

সহশযলোগী সম্পলোদক: Gay Seidman.

জনবজেলোহী সম্পলোদক: Lola Busuttil, August Bagà. 

�িলোমেজেক সম্পলোদক: 
Margaret Abraham, Markus Schulz, Sari Hanafi, Vineeta 
Sinha, Benjamín Tejerina, Rosemary Barbaret, Izabela 
Barlinska, Dilek Cindoğlu, Filomin Gutierrez, John 
Holmwood, Guillermina Jasso, Kalpana Kannabiran, 
Marina Kurkchiyan, Simon Mapadimeng, Abdul-mumin 
Sa’ad, Ayse Saktanber, Celi Scalon, Sawako Shirahase, 
Grazyna Skapska, Evangelia Tastsoglou, Chin-Chun Yi, 
Elena Zdravomyslova.

 আঞ্চজলক সম্পলোদনলো �জিষদ  
আিব জববে: 
Sari Hanafi, Mounir Saidani. 

আশিজেজ্েনলো: 
Juan Ignacio Piovani, Pilar Pi Puig, Martín Urtasun.

বলোংললোশদে: 
Habibul Haque Khondker, Hasan Mahmud, Juwel Rana,
US Rokeya Akhter, Toufica Sultana, Asif Bin Ali, Khairun 
Nahar, Kazi Fadia Esha, Helal Uddin, Muhaimin Chowd-
hury. 

রিলোজিল: 
Gustavo Taniguti, Andreza Galli, Ângelo Martins Júnior, 
Lucas Amaral, Benno Alves, Julio Davies. 

িলোিি: 
Rashmi Jain, Jyoti Sidana, Pragya Sharma, Nidhi Bansal, 
Pankaj Bhatnagar. 

ইশন্লোশনজেয়লো: 
Kamanto Sunarto, Hari Nugroho, Lucia Ratih Kusumadewi, 
Fina Itriyati, Indera Ratna Irawati Pattinasarany, Benedictus 
Hari Juliawan, Mohamad Shohibuddin, Dominggus Elcid Li, 
Antonius Ario Seto Hardjana. 

ইিলোন: 
Reyhaneh Javadi, Sina Bastani, Mina Azizi, Hamid Gheissari, 
Vahid Lenjanzadeh.

িলো�লোন: 
Satomi Yamamoto, Masataka Eguchi, Kota Nakano, Aya 
Sato, Kaori Saeki, Riho Tanaka, Marie Yamamoto.

কলোিলোখস্লোন: 
Aigul Zabirova, Bayan Smagambet, Adil Rodionov, Almash 
Tlespayeva, Kuanysh Tel.

গ�লোল্লো্ড: 
Jakub Barszczewski, Katarzyna Dębska, Paulina 
Domagalska, Adrianna Drozdrowska, Łukasz Dulniak, 
Jan Frydrych, Krzysztof Gubański, Sara Herczyńska, 
Kinga Jakieła, Justyna Kościńska, Karolina Mikołajewska-
Zając, Adam Müller, Zofia Penza-Gabler, Anna Wandzel, 
Jacek Zych, Łukasz Żołądek.

গিলোমলোজনয়লো: 
Cosima Rughiniș, Raisa-Gabriela Zamfirescu, Maria-Lore-
dana Arsene, Timea Barabaș, Diana Alexandra Dumitrescu, 
Radu Dumitrescu, Iulian Gabor, Dan Gîtman, Alina Hoară, 
Alecsandra Irimie Ana, Alexandra Isbășoiu, Rodica Liseanu, 
Cristiana Lotrea, Mădălina Manea, Anda-Olivia Marin, 
Bianca Mihăilă, Andreea Elena Moldoveanu, Rareș-Mihai 
Mușat,  Oana-Elena Negrea, Mioara Paraschiv, Codruţ 
Pînzaru, Ion Daniel Popa, Anda Rodideal, Adriana 
Sohodoleanu. 

িলোজেয়লো: 
Elena Zdravomyslova, Elena Nikiforova, Anastasia Daur. 

িলোইওয়লোন: 
Jing-Mao Ho.

িুজকজে: 
Gül Çorbacıoğlu, Irmak Evren.  

গেমলোধ্ম �িলোমেজেক: Gustavo Taniguti.

> সম্পলোদনলো �জিষদ > এ সংখ্লোয় েলোকশছ 

সম্পলোদকীয়ঃ গ্লোবলোল ডলোয়লোলগ-এি সংজষেপ্ত ইজিহলোস   
দ্ গরিে ট্লোন্সফিশমেন-এি িন্মকেলোঃ কলোজি গ�লোললোজন গলজিশেি সলোশে কশেলো�কেন
মলোইশকল বুিলোওশয়, ইউএসএ  

> ট্লোম্পবলোশদি সলোমলোজিক উত্লোন    
ট্লোশম্পি অেজেননজিক িলোিীয়িলোবলোশদি বলোগলো়িম্বি�ূেজে বতিৃিলোি অন্তিলোশল 
জ�েলোি ইিলোন্স, ইউএসএ   
ট্লোম্পবলোদ ও গবেিলোঙ্গ �ুরুষ কমজেিীজব গশ্রজে 
িলোকলো িলোয়, ইউএসএ
অজিবলোসন ও ট্লোম্প-যুশগি িলোিনীজি
জি. জরিজটিনলো গমলোিলো, ইউএসএ
ট্লোশম্পি শ্রজমক জন�ী়িন
রুে জমল্কম্লোন, ইউএসএ 
আশমজিকলোি চিম মুহূিজে?
দলোইললোন জিশলই, ইউএসএ
গলজননবলোদী ডলোন�ন্লোি উত্লোন 
জসহলোন িুগলোল, ইউএসএ
রিলোজিল ও দজষেে আজরেকলোয় গেিলোজন্ত্রক জবেৃঙ্খলিলো
গগ ডজলিউ. গসইদমলোন, ইউএসএ

> আশিজেজ্েনলোয় সমলোিজবজ্লোশনি সমেজেন    
আশিজেজ্েনলো জনজব়ি অনুসন্ধলোশনি অধীশন 
হুয়লোন ইগনলোজসও �লোইওিলোজন, আশিজেজ্েনলো  
আশিজেজ্েনলোি সলোমলোজিক জবজ্লোশনি জচত্লোয়ন
ফলোিনলোন্লো গবইশগল, আশিজেজ্েনলো 
আশিজেজ্েনলোি সলোমলোজিক ও সলোংস্কৃজিক তবজচত্্
আশলিলোশন্লো জরিমসন, আশিজেজ্েনলো      
সমসলোমজয়ক আশিজেজ্েনলোয় সলোমলোজিক অসমিলো
অগলোজটিন সলোলজিয়লো ও গবশিজনচ রুজবও, আশিজেজ্েনলো  
আশিজেজ্েনলোয় সলোমলোজিক �ুঁজিি অনুসন্ধলোন
গ্লোজরিশয়ল গকসললোি, আশিজেজ্েনলো

> জবশেষ কললোম
আলী েলোজিয়লোজি, ইসললোশমি জবস্মৃি সমলোিজবজ্লোনী    
সুশহল িসূল মীি, িলোিি
গ্লোবলোল ডলোয়লোলগ-এি চলোইজনি সংস্কিে      
জিং-মলোও গহলো, িলোইওয়লোন
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>>

> দ্ গরিে ট্লোন্সফিশমেন-এি িন্মকেলো
কলোজি গ�লোললোজন গলজিশেি সলোশে কশেলো�কেন

কলোজি গ�লোললোজন গলজিে। 

কলোলজে গ�লোললোজন সমলোিজবজ্লোন এবং এি বলোইশিও একিন মূলধলোিলোি 
িলোজত্তক জহশসশব স্ীকৃজি ললোি কশিশছন িলোি জবখ্লোি রিন্ দ্ গরিে 
ট্লোন্সফিশমেন-এি মলোধ্শম যলো' একজে ক্লোজসক রিন্ জহশসশব সমলোি-
জবজ্লোশনি প্রলোয় সকল সলোবজফল্ডশক প্রিলোজবি কশিশছ। এি প্রিলোব 
এমনজক সমলোিজবজ্লোনশক ছলোজ�শয় অেজেনীজি, িলোিনীজি, িূশগলোল এবং 
নৃিত্ত �যজেন্ত গ�ৌঁশছ গগশছ। বলোিলোি অেজেনীজিি জবধ্ংসী প্রিলোশবি সমলো-
গললোচনলো কিলোি মধ্ জদশয় জবগি চলোি দেশকি নব্উদলোি জচন্তলো ও 
চচজেলোি সময়কলোশলই জিজন অগজেি অনুসলোজি গ�শয়শছন। এই রিন্ 
একলোধলোশি �ে্কিশনি উৎস ও ফললোফশলি একেলো অনুসন্ধলোন এবং 
�ে্কিশনি জবরুশধে আশন্লোলনসমূশহি একেলো �লোঠ্। গযসব আশন্লো-
লন ফ্লোজসবলোদ, টি্লোজলনবলোদ ও সলোমলোজিক গেিশন্ত্রি িন্ম জদশয়শছ। 
বিজেমলোন জবশবে এই রিশন্ি প্রলোসজঙ্গকিলো এখলোশনই। কলোলজে গ�লোললোজন 
িীজবি জছশলন ১৮৮৬ গেশক ১৯৬৪ �যজেন্ত। এই সলোষেলোৎকলোিজে জছল 
িলোি কন্যলো কলোজি গ�লোললোজন গলজিে-এি সলোশে। এখলোশন জিজন বলোবলো 
কলোলজে গ�লোললোজনি িীবন জকিলোশব দ্ গরিে ট্লোন্সফিশমেন রিন্ িচনলোয় 
প্রিলোজবি কশিশছ গসই জবষশয় আললো� কশিশছন। কলোজি বলোবলো কলোলজে 
গ�লোললোজনি সলোশে িলোি মলো ইশললোনলো ডুকজিনস্কলোি সলোশে জবশেষ সম্প-
গকজেি উ�িও আশললোক�লোি কশিশছন। জযজন জনশিও জছশলন আিন্ম 
িলোিননজিকিলোশব সজরিয় ও একিন বুজধেিীজব। কলোজি গ�লোললোজন িলোি 
বলোবলোি িীবশনি চলোিজে অধ্লোয় সনলোতি কশিশছনঃ হলোশঙ্গজি-�বজে, অজ্রি-
য়লো-�বজে, ইংল্লো্ড-�বজে এবং উতেি আশমজিকলো-�বজে। ডঃ কলোজি জনশিও 
একিন অেজেনীজিজবদ। জিজন মজ্ট্শল বলোস কশিন। িলোি 
প্রকলোেনলোগুশললোি মশধ্ উশলেখশযলোগ্ হশললো From the Great 
Transformation to the Great Financialization (২০১৩)। 
এছলো়িলো জিজন The Life and Work of Karl Polanyi (১৯৯০) 
নলোশমি একেলো রিন্ও সম্পলোদনলো কশিশছন। জনশচি সলোষেলোৎকলোিজে 
মূলিঃ িলোি আি মলোইশকল বুিলোওশয়-এি মধ্কলোি একেলো উন্মুতি 
আশললোচনলোি সলোিসংশষে�। এজে ধলোিে কিলো হশয়জছল ২০১৭ এি ১০-
১৩ িলোনুয়লোজি (অজ্রিয়লোি) জলশঞ্জ গিলোহলোশনস গক�ললোি জববেজবদ্লোলশয় 
অনুজষ্ি কলোলজে গ�লোললোজন কিফলোশিশন্স, যলোি সমন্বয়কলোিী জছশলন জরিজিি 
ওশলনবলোশেি।

বুিলোওশয়ঃ িলোহশল শুরু কিলো যলোক। আমিলো কলোলজে গ�লোললোজনশক একিন হলোশঙ্গ-
িীয় বশলই িলোজন। জকন্তু আসশল িলোি িন্ম হশয়জছল জিশয়নলোশি, িলোই নলো? 

কলোজি গ�লোললোজনঃ  হলোঁ, এেলোই সজঠক। মিলোি ব্লো�লোি হশললো আমলোি বলোবলো আি 
আজম উিশয়ই িশন্মজছ জিশয়নলোশি আি আমলোি মলো এি কলোছলোকলোজছ আশিকেলো 
গছলোট্ট েহশি। এই জিশয়নলো জছল বুজধেিীবীশদি জমলনশমললো, অশ্রিলো-হলোশঙ্গ-
জিয় সলোম্লোশি্ি গকন্দ্রস্ল।

গ�লোললোজনি বলোবলো-মলো �জিবলোি শুরু কশিন জিশয়নলোশি। গ�লোললোজনি মলো 
জসজসজলয়লো ওল িলোি নলোনলো গসসময়কলোি িলোজেয়লোি জিলনলো েহি গেশক 
জিশয়নলোশি �লোঠলোন গলখলো�়িলোি উশদেশযে। জিজন গসখলোশন রুে িলোষলো এবং 
িলোমজেলোন িলোষলো িপ্ত কশিন। জিশয়নলোশি জিজন গ�লোললোজনি বলোবলো জমহলোজল 
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গ�লোললোজনি সলোষেলোৎ �লোন, জযজন জছশলন একিন ইহুজদ ইজঞ্জজনয়লোি। জমহলোজল 
গ�লোললোজন িলোমজেলোন এবং হলোশঙ্গজিয়লোন িলোষলোি �লোিদজেজে জছশলন। 

কলোশিই গ�লোললোজন িলোমজেলোন িলোষলোিলোষী �জিবলোি জহশসশব শুরু কশি। এবং খুব 
গবজেজদন আশগি কেলো নয়, আজম িলোনশি �লোজি গয আমলোি বলোবলো বুদলোশ�শটি  
জিমশনজেয়লোশম িজিজে হওয়লোি আশগ কখশনলো হলোশঙ্গিীয় িলোষলো জেশখনজন। 

আমলোি বলোবলোি িীবশনি হলোশঙ্গজয়ি �বজে জছল খুব গুরুত্ব�ূেজে। গসসময় িলোি 
উ�ি িলোজেয়লোি প্রিলোব �শ়িজছল। িলোজেয়লোি সমলোিিলোজন্ত্রকশদি মলোধ্শম 
যলোিলো গসলোযেলোল গডশমলোরি্লোেশদি গেশক আললোদলো জছল। গসসময়কলোি সমলোি-
িন্ত্র জছল মূলিঃ রিলোম এবং কৃজষসমলোি অজিমুখী। এি মশধ্ তনিলোি্বলোদী 
উ�লোদলোন জছল। গসই িলোিননজিক প্রকশল্প কজমউন একেলো গুরুত্ব�ূনজে অংে 
জছল। 

আমলোশক একেলো উশলেখ কিশি হশব গয, িলোি উ�ি িলোজেয়লোি প্রিলোব 
খলোজনকেলো িলোিসয়লোশম্ এশসজছল িলোি ইংশিজিিলোষী বলোবলোি মলোধ্শম। 
আমলোি বলোবলোি িীবশন সব গেশক উশলখশযলোগ্ দুিন সলোজহজি্শকি কেলো 
বলশি গগশল গেসেজ�য়লোি আি দস্য়িজস্কি কেলো বলশি হশব। 

বুিলোওশয়ঃ আি গসসময় ক্লোেচশকলো নলোশমি আশিকিন প্রবলোসী রুে জবপ্লবীি 
প্রিলোবও জছল।

কলোজি গ�লোললোজনঃ হলোঁ, স্লোমুশয়ল ক্লোেচশকলো একিন প্রখ্লোি ব্জতি জছশলন। 
জিজন জিশয়নলোশি বলোস কিশিন। জিজন জছশলন িলোজেয়লোি জবপ্লবী এবং ইউ-
গিলো�ীয় ও আন্তিজেলোজিক জবপ্লবীশদি মধ্কলোি গযলোগসূত্। জিজন িলোজেয়লোি 
জিলনলোশি এক ইহুজদ �জিবলোশি িন্মরিহে কশিন এবং কলোনসলোশসি এক 
রুে কজমউশন গবশ়ি ওশঠন। গসই কজমউন খুব গবজেজদন জেকশি �লোশিজন। 
এজে একসময় গিশঙ্গ �শ়ি। িলোনলো যলোয় গয, জিজন ৩০০০ গরু জনশয় 
জেকলোশগলোশি গমন কশিন। �িবজিজেশি জিজন একিন সজরিয় কমজেী জহশসশব 
জনউ ইয়শকজে আন্তিজেলোজিক গলোশমজে্েস নলোিী-শ্রজমক ইউজনয়ন �জিদেজেন 
কশিন। কলোনসলোস কজমউশনি নলোমকিে কিলো হশয়জছল জনশকলোললোই চলোয়শকলো-
িজস্ক নলোশম এক রুে ব্জতিি নলোশম। 

জিশয়নলোয় আসলোি �ি ক্লোেচশকলো গ�লোললোশসক �জিবলোশিি সলোশে রজনষ্ট হন। 
গসখলোশন জিজন গযসব রুে জিশয়নলোশি মলোজসেজেটি বই�ত্ গকনলো বলো অন্যশকলোন 
প্রশয়লোিশন আসি, জিজন িলোশদি গদখলোশেলোনলো কিশিন।

আমলোি বলোবলো আমলোশক বলশিন গয, এইসব গললোশকিলো িলোি উ�ি গুরুত্ব�ূনজে 
প্রিলোব জবস্লোি কশিজছল। িলোশদি �লোেলো�লোজে আশিকিন প্রিলোব জবস্লোিকলোিী 
জছল। জিজন জছশলন বলোবলোি কলোজিন আিজিন িলোশবলো। হলোশঙ্গজিি বুজধেবৃজতেক 
�জিমণ্ডশল জযজন একিন গুরুত্ব�ূনজে ব্জতি জছশলন। জিজন এক ধিশেি তন-
িলোি্বলোদী সমলোিিলোজন্ত্রক জছশলন। এশদি গকউ গকউ �লোশয় িুিলো �িলোি 
বদশল �লো খবশিি কলোগি জদশয় মুজ়িশয় িলোখশিলো। আমলোি বলোবলো এশদি 
বীিত্ব এবং সলোহজসকিলোয় গিীিিলোশব আকজষজেি হন। গমলোশেি উ�ি, আজম 
বলশি চলোই গয, আমলোি বলোবলো জছশলন "গিলোমলোজ্েক"। জকন্তু জবপ্লবীশদি প্রজি 
িলোি জছল অগলোধ শ্রধেলো। জবশেষ কশি বলোকুজনশনি প্রজি, যলোশক আজম মশন 
কজি সবজেকলোশলি গসিলো জবপ্লবী। জিজন ইউশিলোশ�ি সমস্ কলোিলোগলোি গিশঙ্গ 
�লোজলশয়জছশলন। 

বুিলোওশয়ঃ আি সমলোি জবপ্লবীশদি প্রজি এই অনুিলোগ িলোি মশধ্ সলোিলোিীবন 
ধশিই জছল গযিন্য আমিলো িলোি মশধ্ বলশেজিকশদি প্রজি একধিশেি 
জদ্ধ্লোরিস্িলো গদজখ। 

কলোজি গ�লোললোজনঃ  হলোঁ, এইেলো সলোিলোিীবনই জছল। এি মশধ্ জদশয়ই আমিলো 
বুঝশি �লোজি িলোজেয়লোি গসলোযেলোল গডমরি্লোেশদি মধ্কলোি আন্তঃদলীয় 
গকলোন্ল এবং বলশেজিক উ�দশলি প্রলোধলোন্য। 

বুিলোওশয়ঃ আ�নলোি বলোবলো ছলোত্িীবশনই িলোিননজিকিলোশব সজরিয় জছশলন, 
িলোই নলো?

কলোজি গ�লোললোজনঃ  হলোঁ। জিজন জছশলন গ্লোজলজলও সলোশকজেল নলোশমি একেলো ছলোত্ 
সংগঠশনি প্রজিষ্লোিলো সিলো�জি। যলোশদি Szabad Gondolat বলো "মুতি 
জচন্তলো" নলোশমি একেলো �জত্কলো জছল। এজে িলোিিন্ত্র, অজিিলোিিন্ত্র, চলোচজে এবং 
অশ্রিলো-হলোশঙ্গজিয় সলোম্লোি্ জবশিলোধী জছল। িশব এজে গকলোন সমলোিিলোজন্ত্রক 
জবপ্লব জছলনলো। যজদও এি মশধ্ গকউ গকউ সমলোিিলোজন্ত্রক জছশলন। এজে 
জিমশনজেয়লোম এবং ইউজনিলোজসজেজেি জকছু জকছু িরুেশদি মশধ্ িনজপ্রয় 
হশয়জছল। আজম গকলোেলোও �শ়িজছ গয, এই সংগঠন বছশি প্রলোয় ২০০০ 
�লোঠদলোশনি আশয়লোিন কিি। অেজে্লোৎ এি প্রধলোন কমজেসূজচ জছল জেষেলো। 

বুিলোওশয়ঃ আি এি�ি হল প্রেম জববেযুধে।

কলোজি গ�লোললোজনঃ আমলোি বলোবলো রুে �শষেি একিন ক্লোিলোলজি অজফসলোি 
জছশলন। অবস্লো জছল গেলোচনীয় রুে এবং অশ্রিলো-হলোশঙ্গজিয় উিয় �শষেি 
িন্যই। জিজন েলোইফলোস নলোশমি এক িজেল গিলোশগ আরিলোন্ত হন। জিজন 
আমলোশক বশলশছন গয, এক সময় িলোি গরলো়িলো িলোি উ�ি �জিি হশল জিজন 
গিশবজছশলন গয, জিজন মিশি বশসশছন। জকন্তু জিজন জনশিশক আজবষ্লোি 
কশিন জমজলেলোজি হলোস�লোিলোশল। 

বুিলোওশয়ঃ আি যুধে গেশষ আশস হলোশঙ্গিীয় জবপ্লব। 

কলোজি গ�লোললোজনঃ ১৯১৮ সলোশলি হলোশঙ্গিীয় জবপ্লশবি মধ্ জদশয় প্রেম প্রিলো-
িন্ত্র এবং কলোউ্ে ক্লোিজল গপ্রজসশড্ে হওয়লোি মশধ্ যুশধেি সমলোজপ্ত হয় গস 
বছশিি গহমশন্ত। এিন্য এই জবপ্লবশক বললো হয় এটিলোি বলো জরিশসজন্মলোম 
জবপ্লব। 

এ সময় একত্ব স্ল্পস্লোয়ী জবল্পব �জিষদ গজঠি হয়। যলো �শিি বছশিি 
আগটি মলোশস আশিকেলো প্রজিজবপ্লশবি মলোধ্শম ষেমিলোচু্ি হয়। এই প্রজি-
জবল্পব সংরজেি হয় হলোশঙ্গিীয় বুজধেিীবী, সজরিয় কমজেী, সলোম্বলোদী, সমলোি-
িন্ত্রী, উদলোিবলোদীসহ জিশয়নলোি প্রবলোসীশদি দ্লোিলো যলোশদি মশধ্ আমলোি 
বলোবলোও জছশলন। 

বুিলোওশয়ঃ অেজে্লোৎ আ�নলোি বলোবলো জবপ্লশবি আশগই চশল জগশয়জছশলন, িলোই 
নলো? 

কলোজি গ�লোললোজনঃ হলোঁ, জিজন সমলোজপ্তি আশগই চশল জগশয়জছশলন। 

বুিলোওশয়ঃ জিজন হলোশঙ্গিীয় জবপ্লবশক জকিলোশব মূল্লোয়ন কশিন?

কলোজি গ�লোললোজনঃ অন্যলোন্যশদি মশিলো জিজন জদ্ধ্লোজন্বি জছশলন। আমলোি মশন 
হয়, শুরুশি িলোিলো গদশেি সবজেত্ কলোউজন্সলশক স্লোগি িলোজনশয়জছশলন। জকন্তু 
কলোউজন্সল যখন ব্বসলোশয় সবজেলোত্মক িলোিীয়কিে শুরু কশি িলোিলো িলোি 
জবশিলোজধিলো কশিন এইিন্য গয, এি গেষ �জিেজি খলোিলো� হশব। যলো বলোস্শব 
সি্ বশল প্রমলোজেি হশয়জছল। 

বুিলোওশয়ঃ অেজে্লোৎ হলোশঙ্গিীয় সলোম্বলোদী দশলি গনিলোিলো বুদলোশ�টি গেশক 
�লোজলশয় জিশয়নলোশি আশ্রয় জনশয়জছল? 

কলোজি গ�লোললোজনঃ হলোঁ। প্রবলোসী সলোম্বলোদী দশলি গনিলো জছশলন দুইিন- গবললো 
কুন আি িিজে লুকলোস। িলোশদি মশধ্ একেলো তদ্িে জছল। এখলোশন আমলোি 
মলোশক জনশয় একেলো মিলোি কলোজহনী আশছ। মলো ১৯১৯ সলোশল মশস্কলোশি 
জছশলন। জেষেলো এবং রুে িলোষলোয় দখল েলোকলোি িন্য জিজন কলোলজে িলোশদশকি 
হশয় জদ্িীয় কমু্জনটি আন্তিজেলোজিশকি অগজেলোনলোইজিং জমজেং গুশললোশি 
জছশলন। রেনলোরিশম জিজন জিশয়নলোশি জফশি আসশল সলোশে কশি হলোশঙ্গিীয় 
প্রবলোসী সলোম্বলোদী দশলি িন্য জকছু আজেজেক সলোহলোয্ জনশয় আশসন। গসেলো 
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জছল হীিক আি িলো গগলো�ন কিলো হশয়জছল েুেশ�শটিি জেউশবি মশধ্। 
মিলোি ব্লো�লোি হল, িলোশক বললো হয় গযন এজে জিজন লুকলোশসি হলোশি গদন। 
কলোিে একিন ব্লোংকলোশিি গছশল জহশসশব লুকলোস কুশনি গেশক গবজে জনিজে-
িশযলোগ্ জছশলন। 

বুিলোওশয়ঃ জকন্ত আ�নলোি বলোবলো-মলো িখন এশক অ�শিি সলোষেলোৎ �লোনজন। 
প্রকৃি�শষে িলোিলো প্রেম সলোষেলোৎ কশিন �শিি বছি ১৯২০ এ, িলোই নলো? 

কলোজি গ�লোললোজনঃ গসেলো জছল জিয়লোনলোবলোসী এক শুিলোনুধ্লোয়ীি বলোসলোয় একেলো 
জব�যজেস্কলোিী সলোষেলোৎ। আমলোি মলোশয়ি কলোছ গেশক গেলোনলো- চলোি�লোশেি 
অগজেি মুগ্ধ িরুশেি মশধ্ গেশকও মলো িলোি গেশক দে বছশিি ব়ি, 
জবষণ্ণ, গযৌবশনলোতেীেজে, রশিি গকলোশে গলখলোশলজখশি জনজবষ্ট একিনশক গবশছ 
জনশবন িলো জছল সকশলি কল্পনলোিীি। 

বুিলোওশয়ঃ জকন্তু িলোিলো দুিশন জছশলন সম্পূেজে আললোদলো চজিশত্ি। একিন 
এজটিজিষ্ট, আশিকিন বুজধেিীজব। একিন িলোি িীবন কলোজেশয়শছন মলোশঠ, 
আশিকিন �লোশঠ। 

কলোজি গ�লোললোজনঃ হলোঁ এবং নলো। আমলোি বলোবলো গযখলোশনই জগশয়শছন, গসখলোশন 
জমশে গযশিন। জিজন আমিনিলোি িন্য জলখশিন। গযশকউ �়িশি আরিহী 
হশিলো। গযশকউ িলোি গলখলো প্রকলোশে আরিজহ হশিলো। হলোশঙ্গজিশি এমনই 
জছল। জিশয়নলোশিও, ইংল্লোশ্ডও। অেজে্লোৎ জিজন বিজেমলোশনি মশধ্ িজ়িশয় 
জছশলন। জিজন জছশলন একিন বুজধেিীবী, হলোঁ। জকন্তু জিজন এমন বুজধেিীবী 
জছশলন নলো যলোিলো জনশিশদি ধলোিেলো ও জববেলোশস একজনষ্। জিজন এশকবলোশিই 
গিমনজে জছশলন নলো। 

আমলোি মলো িলোি িলোিননজিক কমজেকলো্ড শুরু কশিজছশলন হলোশঙ্গিীয় জবপ্লশবি 
একিন স্নলোমধন্য নলোিী জবপ্লবী জহশসশব। একিলোশব বললো যলোয় গয, জিজন 
িীবশন আি গকলোনজকছুই গিমন সফলিলোশব কিশি �লোশিনজন গযমনজে 
কশিশছন জবপ্লবী জহশসশব। এবং িলোশক জনশয় একেলো আশষে� আশছ। 
আ�জন িলোশনন গয, গকউ যজদ অল্প বয়শসই িীবশনি লষে্ অিজেন কশি 
গফশল, জবশেষ কশি িলো যজদ সলোম্বলোদী আশন্লোলশনি ইজিহলোসশক �লোশল্ 
গদয়, িলোহশল �িবিজেী িীবশন যলো জকছুই অজিজেি গহলোক নলো গকন, িলো কখশনলোই 
আশগিজেি িুলনীয় হশি �লোশিনলো। 

বুিলোওশয়ঃ িলোহশল িলোশদি দুিশনিই জকছু অপ্রীজিকি অজিজ্িলো হশয়জছল। 
জকন্ত ১৯২৩ সলোশল আ�নলোি িন্ম িলোশদি িন্য একেলো জবশেষ অজিজ্িলো 
জহশসশব আসল। আি িলো আ�নলোি বলোবলো-মলোশক �ুনরুদেীপ্ত কিল। 

কলোজি গ�লোললোজনঃ হলোঁ, আমলোি বলোবলোি জনশিি বেজেনলোমশি, আমলোি িন্ম 
বলোবলোশক িলোি যলোবিীয় জবষণ্ণিলো গেশক মুজতি জদশয়জছল। জিজন জলশখশছন 
প্রচুি। জিজন জলশখশছন িলোি প্রিন্ম জকিলোশব যলোবিীয় দুদজেেলোি িন্য দলোয়ী, 
িয়ঙ্কি, অেজেহীন, গবলোকলোজমি যুশধেি িন্য দলোয়ী। জিজন প্রেম জববেযুধে জনশয় 
জলশখশছন; জলশখশছন কি সলোমলোন্য �জিবিজেন এশনশছ এই যুধে। িলোি মশি, 
এই যুধে গকন হশয়জছল িলো কখশনলোই �জিষ্লোি জছলনলো। এেলো জছল একেলো 
মলোিলোত্মক গেহি্লো। একেলো মলোনজবক জব�যজেয় আি জিজন িলোি প্রিশন্মি দলোয় 
অনুিব কিশিন। 

আজম িলোজব, এই গয সমলোশিি প্রজি, িলোশ্রেি প্রজি দলোজয়ত্বশবলোধ, এেলো মশন 
হয় গসই প্রিশন্মি একেলো তবজেষ্ট্ জছল যলো আি হলোজিশয় গগশছ। আমলোশদি 
মশধ্ জক িলোি মশিলো কশি সমলোশিি প্রজি দলোয়শবলোধ সম্পন্ন মলোনুষ এমনজক 
বুজধেিীজব এখশনলো অবজেষ্ট আশছ? 

বুিলোওশয়ঃ এেলো একেলো জবশেষ প্রিন্ম জছল, নলোনলোন জদক গেশক। জকন্তু একেলো 
কলোিে জছল ললোল-জিশয়নলো- ১৯১৮ গেশক ১৯৩৩ অবজধ জিশয়নলোি সমলোি-
িলোজন্ত্রক �ুনগজেঠন; যখন আ�নলোি বলোবলো গসখলোশন বলোস কিশিন। 

কলোজি গ�লোললোজনঃ  হলোঁ, ললোল-জিশয়নলো জছল ইজিহলোশসি এক জবস্ময়কি 
অধ্লোয়, নগি সমলোিিশন্ত্রি এক উশলেখশযলোগ্ প্রয়লোস। এেলো জছল এমন 
একেলো সমলোিব্বস্লো গযখলোশন শ্রজমক গশ্রেীি অজধকলোশিি স্ীকৃজি জছল, জক 
সুশযলোগ-সুজবধলোয়, জক  আবলোসশন, যলোি সশবজেলোতেম উদলোহিে জছল কলোলজে-মলোসেজে-
হফ।
 
জকন্তু এেলোই সব নয়। সলোমলোজিক ও সলোংস্কৃজিক �জিমণ্ডলও জছল অিলোব-
নীয়। গযমন, কলোলজে গ�লোললোজনি মি একিন গকলোন সলোমলোজিক মযজেলোদলো বলো জব-
বেজবদ্লোলশয়ি জেষেকেলোি �দ ছলো়িলোই সমলোিিন্ত্র এবং অন্যলোন্য জবষশয় গে-
বতিৃিলো জদশি �লোিি। জিজন লুডজিগ িন জমশিি মুতিবলোিলোি জবষয়ক 
ধলোিেলোশক একেলো প্রজিজষ্ি ফলোইন্যলোন্স িলোনজেলোশল চ্লোশলঞ্জ কিশি �লোিশিন। 
জমি উতেি জদশিন আমলোি বলোবলোও প্রজিউতেি জদশিন। জববেজবদ্লোলশয়ি 
বলোইশি সমলোশি একেলো বুজধেচচজেলোি গষেত্ জছল। 
      
বুিলোওশয়ঃ গসই সমশয়ি আি জক জক আ�নলোি মশন �শ়ি? 

কলোজি গ�লোললোজনঃ আজম জছললোম মলোত্ একিন জেশু। িশব আমলোি মশন �শ়ি 
একেলো দলোরুে রিীষ্মকলোলীন-ক্লোশম্পি কেলো। গসেলো জছল সব গেশক আকষজে-
নীয় সলোলিবলোগজে গলশকি ধলোশি সমলোিিলোজন্ত্রক আশন্লোলশনি আশয়লোজিি 
একেলো গপ্রলোরিলোম। সমরি জববে গেশক গললোিকন এশসজছল ললোল-জিশয়নলো 

কলোলজে গ�লোললোজন, দ্ গরিে ট্লোন্সফিশমেন-এি 
গলখক। 
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গদখশি। যলো জছল গসসময়কলোি আধুজনক নগিলোয়শনি সশবজেলোিকৃষ্ট দৃষ্টলোন্ত। 

যজদও আমলোি বলোবলো-মলোশয়ি কলোিও মশধ্ই গসলোযেলোল গডশমলোশরিজস জনশয় খুব 
গবজে আরিহ জছলনলো, িেলোজ� িলোিলো �িবিজেী িীবশন স্ীকলোি কিশিন গয 
িেলোকজেি ললোল-জিশয়নলোি গসই জদনগুশললো জছল স্মিেীয় এবং প্রেংসনীয়। 
এেলো জছল একমলোত্ জবষয় যখন আজম মলোশক গদশখজছ গসলোযেলোল গডশমলোশরি-
জসি প্রেংসলো কিশি। সি্ বলশি জক, আমলোি বলোবলোও এ জনশয় খুব একেলো 
উৎসলোহী জছশলন নলো। 

বুিলোওশয়ঃ ১৯২২ সলোশল আ�নলোি বলোবলো সমলোিিলোজন্ত্রক জহশসব-জনশকে জনশয় 
একেলো প্রবন্ধ জলশখজছশলন। গযখলোশন জিজন সমলোিিশন্ত্রি আশিকেলো ধিে 
জগল্ড সমলোিিশন্ত্রি প্রেংসলো কশিজছশলন। গসেলোও গিলো জিশয়নলোি নগি সমলো-
িিশন্ত্রি দ্লোিলো প্রিলোজবি হশয়জছল। 

কলোজি গ�লোললোজনঃ গদখুন, গস সময় জবশবেি গকলোন িলোশ্রেই সমলোিিন্ত্র জছলনলো, 
জঠক? িলোজেয়লো মলোত্ একেলো িতিলোতি গেযুশধে গেশক উশঠ দলোঁ়িলোজছেল। কলোশিই 
গসসময় একেলো িলোিীয় সমলোিিলোজন্ত্রক অেজেনীজি জনমজেলোশেি বুজধেবৃজতেক 
আললো� চলজছল। আি জমশিস প্রেম গুজলেলো কশিজছশলন। জিজন একেলো 
প্রবশন্ধ জলখশলন গয, এেলো অসম্ভব। কলোিে মুদ্লো বলোিলোি জিজতেক অেজেনীজি 
ব্লোিীি সম্পশদি বণ্টশনি গকলোন গযৌজতিক ব্বস্লো গনই। আজম জনজচিি গয, 
যলোিলো অেজেনীজি �শিশছন, িলোিলো এই বতিশব্ি সলোশে �জিজচি। আি 
গ�লোললোজন এশক চ্লোশলঞ্জ কিশলন ওঁিও বলোউশয়ি ও জিজডএইচ গকলোশলি 
ধলোিেলোি উ�ি জিজতে কশি িজচি িলোি জনিস্ মশডল এ্লোশসলোজসশয়েনলোল 
গকলো-অ�লোশিজেি গসলোযেলোজলিম জদশয়।

বুিলোওশয়ঃ আ�নলোি বলোবলো যখন জিশয়নলোশি জছশলন, িখন ১৯১৭ সলোশলি 
রুে জবপ্লব জনশয় িলোি জকরূ� ধলোিেলো জছল?

কলোজি গ�লোললোজনঃ প্রেমি, ১৯১৭ সলোশলি ১ম রুে জবল্পব, যলো গফব্রুয়লোজি 
জবপ্লব নলোশমও �জিজচি, গসেলো যুশধেি সমলোজপ্ত রজেশয়জছল। এ জনশয় িলোি খুব 
িলোশললো ধলোিেলো জছল। কলোিে আি সব হলোশঙ্গজিয়লোনশদি মশিলো জিজনও যুশধেি 
সমলোজপ্ত চলোইশিন। িনমি জছল চিমিলোশব যুধেজবশিলোধী। িলোি�ি যুধে গেষ 
হশললো। কলোশিই প্রলোেজমক রুে জবপ্লব জনশয় িলোিলো উচ্ছ্বজসি জছল বশল আমলোি 
মশন হয়। 

বুিলোওশয়ঃ অশটিলোবি জবপ্লশবি জবষশয় িলোি জক অবস্লো জছল? 

কলোজি গ�লোললোজনঃ গ�লোললোজনি মশি গফব্রুয়লোজি এবং অশটিলোবি উিয় জবপ্লবই 
জছল বুশিজেলোয়লো জবপ্লব। এগুশললো জছল ফিলোজস জবপ্লব গেশক উৎসলোজিি সবজেশেষ 
গেউ যলো ইউশিলো� ছলোজ়িশয় ইউশিলোশ�ি মশধ্ সবশেশক জ�জছশয় েলোকলো গদে 
িলোজেয়লোয় গ�ৌঁশছজছল। জিজন এগুশললোশক এিলোশবই মূল্লোয়ন কশিশছন। 

বুিলোওশয়ঃ অেজেলোৎ প্রকৃি জবপ্লব এশসজছল িলোিও �শি যখন িলোজেয়লো সমজষ্ট-
গি অেজেনীজি এবং �ঞ্চবলোজষজেকী �জিকল্পনলো শুরু কশি। 

কলোজি গ�লোললোজনঃ হলোঁ। আজম মশন কজি গয জিজন বলশিন সমলোিিন্ত্র এশসজছল 
১৯২৮ বলো ১৯২৯ সলোশলি �ঞ্চবলোজষজেকী �জিকল্পনলোি মধ্ জদশয়। এি �ূশবজে 
িলোজেয়লো জছল মূলি কৃজষ প্রধলোন গদে। আমলোশদি কলোশছ এখন ১৯৪০ সলোশল 
গবজনংেন-এ গলখলো একেলো প্রবন্ধ আশছ, যলো সম্প্রজি আমলোশদি নিশি 
এশসশছ। গসখলোশন জিজন িলোজেয়লোি আি্ন্ত্িীন জদ্ধলোদ্্বে জনশয় জলশখশছন। 
সিলিলোশব বলশি গগশল, সলোম্বলোদী দশলি জিজতে শ্রজমকসমলোি জছল 
নগশিি জনয়ন্ত্রশে এবং খলোদ্ সিবিলোশহি িন্য কৃজষসমলোশিি উ�ি জনিজেি-
েীল। এি সলোশে একেলো বজহঃস্ েলোনলোশ�লোশ়িনও জছল। রুে কৃষকশদি 
িলোশদি �শষে প্রধলোন �ে্ উৎ�লোজদি েস্ জববেবলোিলোশি সিবিলোশহি উ�লোয় 
জছলনলো। কলোিে মহলোমন্লোয় জববেবলোিলোি ধ্শস �শ়িজছল। 

এসব ইউশিলোশ�ি সবশেশক �চিলোৎ�দ গদশে িলোজেয়লোয় জেল্পলোয়নশক গুরু-
ত্ব�ূেজে  কশিজছল। এি ফশল গসখলোশন িলোিীয় সমলোিিশন্ত্রি �ে রিহে কিলো 
হয় শুধু জেশল্প নয়, কৃজষশিও। 

বুিলোওশয়ঃ অেজেলোৎ এজে গগলোঁ়িলো গেশকই জব�িীিধমজেী, িলোই নলো? কলোিে অদ্লো-
বজধ আমিলো শুশন এশসজছ গয জিজন জছশলন সলোমলোজিক জবপ্লব আি অংেরিহ-
েমূলক গেিশন্ত্রি সমেজেক। জকন্তু এখন গদখশি �লোজছে জিজন জছশলন ষ্ট্লোজল-
ন�ন্ী। 

কলোজি গ�লোললোজনঃ হলোঁ। িশব অন্যলোন্যিলোও গযমন আমলোি বলোবলোি জবষশয় উশলেখ 
কশিশছন, এজে জছল �লোজি�লোজেজেক জনিজেি। প্রকৃি�শষে িলোি এই অবস্লোন 
উৎসলোজিি হশয়জছল িৎকলোলীন �লোজি�লোজবেজেকিলো এবং সম্ভলোবনলোি সজমিলশন। 
এখলোশনই িলোি ধলোিেলোি েজতি এবং তব�িীি্। 

প্রেম তব�িীি্ জছলঃ বলোস্বিলো এবং স্লোধীনিলো জনশয়। বলোস্ব অবস্লো জকরূ� 
আি িলোজেয়লোি িন্য জবদ্মলোন সম্ভলোবনলোগুশললো জক? গসখলোশন সবজেহলোিলো গশ্রেীি 
একেলো জবপ্লব রশেশছ। গসখলোশন একেলো কৃষক সমলোি জছল যলোিলো িলোিীয়ক-
িে রিহে কশিজন। িলোিলো িজমি মলোজলকলোনলো গচশয়জছল। এবং িলো আদলোয় 
কশিজছল। উ�িন্তু, খলোদ্ সিবিলোহ জনয়ন্ত্রশনি িন্য িলোশদি ষেমিলোও জছল 
অশনক। 

�লোেলো�লোজে একেলো আন্তিজেলোজিক অবস্লোও িূজমকলো গিশখজছল। জবপ্লশবি 
সলোমলোন্য �শ়িই ১৯৩০ দেশক ফ্লোজসবলোদ গদখলো জদল। গকবল ইংল্লোশ্ড 
েলোকলোি সময়ই আমলোি বলোবলো গসলোজিশয়ি ইউজনয়শনি একিন েতি সমেজেশক 
�জিেি হন। এি কলোিে জছল িলোমজেলোন আরিলোসন ও নলোৎজসবলোদ।  
         
বুিলোওশয়ঃ অেজেলোৎ আ�নলোি বলোবলো জিশয়নলো ি্লোগ কশিন ১৯৩৩ সলোশল? 

কলোজি গ�লোললোজনঃ হলোঁ, জিজন জিশয়নলো ি্লোগ কশিন নলোৎজসবলোশদি রিমবৃজধেি 
িন্য। Der Österreichische Volkswirt নলোশমি একেলো প্রখ্লোি অেজে-
নীজি িলোনজেলোশলি জিজন জছল প্রধলোন সম্পলোদক। িলোিননজিক �জিজস্জিি রি-
মলোবনজিি িন্য গসই �জত্কলোি সম্পলোদকমণ্ডলীি জসধেলোন্ত হয় গয গ�লোললোজনি 
ইংল্লোশ্ড চশল যলোওয়লো উজচি। িলোি ইংশিজি জছল চমৎকলোি। গসখলোশন িলোি 
জকছু িলোনলোশেলোনলোও জছল। সুিিলোং জিজন ১৯৩৩ সলোশল ইংল্লোশ্ড �লোজ়ি 
িমলোশলন। গসই �জত্কলো ১৯৩৮ সলোশল বন্ধ হশয় যলোওয়লোি �ূবজে �যজেন্ত জিজন 
ইংল্লো্ড গেশকই জনয়জমি গলখলো �লোঠলোশিন। 

আমিলো গসখলোশন �ুশিলো �জিবলোি যলোইজন। আমলোি বলোবলো জগশয়শছন ১৯৩৩ 
সলোশল। আমলোশক �লোঠলোশনলো হশয়জছল ১৯৩৪ সলোশল। গসখলোশন আজম খুব 
কলোশছি বৃজেে বন্ধু গডলোনলোল্ড ও আইজিন রিলো্ে; যলোিলো জছল জরিষ্টলোন বলোম�ন্ী 
এবং িলোশদি সশঙ্গ েলোকশি শুরু কজি। িলোিলো বৃশেশনি জরিষ্টলোন ছলোত্ আশন্লো-
লশনি সলোশে কলোি কিজছল যুশধেলোতেি অজ্রেয়লোয় সহলোয়িলোি িন্য। এিলোশবই 
িলোশদি সলোশে আমলোশদি �জিচয় হশয়জছল। আমলোি মলো আমলোশদি কলোশছ 
এশসজছশলন ১৯৩৬ সলোশল, দুই বছি �ি।

বুিলোওশয়ঃ আসুন এখন ইংল্লোশ্ড, আ�নলোি বলোবলোি কলোশছ জফশি যলোই। গস 
গসখলোশন জক কিল?

কলোজি গ�লোললোজনঃ জিজন প্রেম ১৯৩৩ সলোশল এশসজছশলন িখন িলোঁি গকলোন 
জনজদজেষ্ট কমজেসংস্লোন জছলনলো। গসখলোশন িলোশক সলোহলোয্ কশিজছল গবজে ও িন 
ম্লোকমুিলোই এবং রিলো্ে �জিবলোি। যলোিলো জরিটিলোন বলোম�ন্ী জহশসশব �জিজচি 
জছল। িলোিলো জরিটিলোন সমলোিিন্ত্রী জছল। গসখলোশন কজমউজনটি এবং ধমজেীয় 
গনিলোিলোও জছশলন িশব গবজেিিলোগ জছশলন গপ্রলোশেটি্লো্ে।

জিজন ফ্লোজসবলোশদি জনযজেলোস জনশয় একজে গুরুত্ব�ূেজে িচনলো জলশখজছশলন যলো 
জিজন জরিটিীয় মূল্শবলোশধি আরলোি বশল জবশবজচি হশয়জছল। যলো িলোি সহ-
সম্পলোজদি জরিসজসয়লোজনজে এ্ড জদ গসলোযেলোল গিজিজলউেন নলোমক বইশয় 
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অন্তিুজেতি কশিন। আমলোি বলোবলো মলোশসেজেি প্রলোেজমক গলখলোি দুজে খশ্ডি মশধ্ 
দ্ িলোমজেলোন ইজডওলজি ও জবখ্লোি �্লোজিস ম্লোনুজ্রিপ্ট-এি উ�ি িলোঁি 
ইংশিি জরিটিলোন বন্ধুশদি জনশয় একজে গশবষেলো দল �জিচলোলনলো কিশিন। 
গযগুশললো সশব ১৯৩২ সলোশল প্রকলোজেি হশয়জছল। ইংশিজিশি অনুবলোদ কশি 
এই গলখলোগুজল গেশক জিজন িলোশদি �শ়ি গেলোনলোন; গযশহিু জিজন এিলোশব 
অরিসি হশয়জছশলন।

জিজন এই কলোি সম্পশকজে খুব উজদ্নে জছশলন। িলোশদি সলোশে িলোি মনিশক্ি 
গচিনলো আজম স্মিে কজি। মলোসেজে-এি প্রেম গলখলোগুশললোশক আজম মলোসেজে ও 
গ�লোললোজনি সজন্ধষেন বশল মশন কজি।

বুিলোওশয়ঃ জিজন দ্ গরিে ট্লোন্সফিশমেন বইশয় অশনক কেলো বশলশছন। 
সুিিলোং িলোি উ�শদশে গকলোন জবষয়গুশললো েলোকি? জকিলোশব ইংল্লো্ড িলোি 
জচন্তলোশক প্রিলোজবি কিি?

কলোজি গ�লোললোজনঃ এজে ১৯৩৭ সলোল �যজেন্ত জছল নলো। কলোলজে একজে ব়ি মলোশ�ি 
ও �ুিলোশনলো বয়স্ক জেষেলো আশন্লোলন ওয়লোকজেলোসজে এডুশকেন এশসলোজসশয়েন 
(ডজলিউইএ)-এি কমজেীশদি সলোশে চলোকজি গ�শয়জছশলন। ইংল্লোশ্ড এজে 
িজস্কন কশলশিি সলোশে যুতি। যলোিলো অজধকিি জেষেলো ললোশিি িন্য জববেজব-
দ্লোলশয় গযশি সষেম জছল নলো এমন শ্রজমক গশ্রজে মলোনুষশক এজে সলোহলোয্ 
কশি েলোশক।

আমলোি বলোবলো গক্ে এবং সলোশসশসেি ইংশিজি প্রলোশদজেক েহশি জেষেলোদলোশনি 
সুশযলোগ গ�শয়জছশলন। জিজন �জিবলোশিি সলোশে �ুশিলো িলোিই কলোেলোশিন। 
জিজন শ্রমিীবী �জিবলোিগুজলি িীবনশক আিও রজনষ্িলোশব িলোনশি গ�শি-
জছশলন এবং সি্ কেলো বলশি জিজন সলোংস্কৃজিি জনম্নমলোনসহ গয অবস্লোি 
গদখশি গ�শয়জছশলন িলো িলোশক হিলোে কশিজছল। জিশয়নলোয় শ্রজমক গশ্রজেি 
গললোকশদি িুলনলোয় িলোিলো সলোংস্কৃজিকিলোশব দজিদ্ জছল। যজদও আজেজেক জদক 
গেশক জরিশেশনি িুলনলোয় অজ্রিয়লো অশনক দজিদ্ গদে জছল।

জিজন গয জবষয়জে জেষেলোদলোন কিশিন িলো জছল ইংশিিী সলোমলোজিক ও অেজে-
তনজিক ইজিহলোস যলোি সম্পশকজে জিজন জকছুই িলোনশিন নলো। এজে িলোি জনশিি 
অধ্য়শনি একজে সময় জছল। আ�জন যজদ দ্ গরিে ট্লোন্সফিশমেন বইজেি 
জ�ছশন িলোকলোন জিজন গয অধ্য়ন শুরু কশিজছশলন িলোি জবেলোল �জিসি 
গদখশি �লোশবন। মলোশসেজেি রিলো্ডিলোইশসস-এি মশিলোই এজে একই িকশমি 
গলখক-জিকলোশডজেলো, ম্লোলেলোস ও অন্যলোন্যশদি মশিলো আকষজেেীয় গলখলোি উ�ি 
জনিজেি কশি। যলো প্রেম জদশক জেল্প জবপ্লব সম্পশকজে গলখলো। 

সুিিলোং আমলোি মলো এজে জলশখশছন এবং এজে গলখলো জছল দ্ ললোইিজলহুড 
অফ ম্লোন বইশয়ি শুরুশিই গযজে িলোি মৃিু্ি �ি প্রকলোজেি হশয়জছল। 
ইংল্লো্ড সমলোশি কলোলজে বলোিলোি ব্বস্লোি �জবত্ রৃেলোি মূশললোৎ�লোেন 
কশিজছল, যলো মলোনুষশক মলোনবিলো জববজিজেি কশিজছল। এিলোশবই গস এজে 

জলশখজছল। 

জিজন অবযে ইংল্লোশ্ড গশ্রেী প্রেলোশকও আজবষ্লোি কশিশছন। এজে জবজিন্ন 
আশললোচনলোি সমন্বশয় জলজখি হশয়জছল। এবং জিজন গশ্রেী প্রেলোশক িলোিশিি 
বেজেপ্রেলো আি যুতিিলোশ্রেি সম্প্রদলোয় প্রেলোি সলোশে িুলনলো কশিশছন। 

বুিলোওশয়ঃ ১৯৪০ সলোশল কলোলজে গ�লোললোজন যুতিিলোশ্রেি গবজনংেন কশলশি 
গলকচলোি গদওয়লোি িন্য আমজন্ত্রি হশয়জছশলন। 

কলোজি গ�লোললোজনঃ হলোঁ, গবজনংেশন জিজন "দ্ গরিে ট্লোন্সফিশমেন" গলখলোি 
িন্য িকশফললোি ফলোউশ্ডেন গেশক দুই বছশিি একজে গফশললোজে� গ�শয়-
জছশলন। জিজন গবজনংেশনি গপ্রজসশডশ্েি কলোছ গেশক িলোল সমেজেন গ�শয়-
জছশলন। জকন্তু িকশফললোি ফলোউশ্ডেশনি জনকে িলোশক জিশ�লোেজে কিশি 
হশয়জছল। জিজন িলোশদিশক যলো �়িশি জদশিন, িলোিলো এজে �ছন্ কিি নলো। 
জববেজবদ্লোলশয় িলোি উ�যুতিিলো জনশয় িলোশদি মশধ্ যশেষ্ট সশন্হ জছল।

িলোিলো জলশখজছল গয, জিজন আসশলই গবজে আরিহী জছশলন এবং "হলোশঙ্গিীয় 
আইন ও কশলি �লোঠদলোন এবং দেজেন"-এি গলকচলোি শুনশিন এবং গনলোে 
কশি িলোখশিন। বলশি গগশল জিজন দেজেশনি ও�ি আরিহী জছশলন। এজে 
জছল সলোমজরিক প্রস্লোব। যলোই গহলোক িলোিলো এই প্রস্লোবশক �ুনঃজনমজেলোে কশিন। 
এবং দুই বছি �শি ১৯৪৩ সলোশল- আমলোি বলোবলো ইংল্লোশ্ড জফশি গযশি 
ইছেুক জছশলন। জিজন যুতিিলোশ্রে েলোকশি চলোন জন। জিজন ইংল্লোশ্ড যুধে �ি-
বিজেী �জিকল্পনলোয় অংে জনশি গচশয়জছশলন। এই সমশয় টিলোজলনরিলোশদি 
যুধে মূল যুশধেি গমলো়ি রুজিশয় জদশয়জছল। এেলো স্ষ্ট জছল গয, জমত্ েজতি 
িয়ী হশি যলোজছেল। এবং জিজন "দ্ গরিে ট্লোন্সফিশমেন"-এি বলোজক দুজে 
উ�লোন্ত্ অধ্লোয় অসমলোপ্ত গিশখশছন। এবং যজদ আ�জন গদশখন, ঐ অধ্লোয়-
গুশললোি অসমলোপ্ত েলোকলোি জচহ্ন িশয়শছ। গেষ অধ্লোয় নয়, গেষ চলোপ্টলোশিি 
আশগি দুশেলোশি এমন জছল।

যজদ জিজন বইজে গেষ কিলোি িন্য েলোকশিন, আজম মশন কজি গয িলো "কমন 
ম্লোন'স মলোটিলোিপ্ললোন" নলোমক প্রস্লোজবি বইশয়ি খস়িলো সীমলোশিখলো। যলো জিজন 
ঐ গেষ দুজে অধ্লোশয় হয়শিলো সংশযলোগ কিশিন। িলোি জকছু অংে জিজন িলোি 
সহকমজেীশদি কলোশছ গিশখজছশলন। এই দুজে উ�লোন্ত্ অধ্লোয় জনশয় অশনক 
জবিকজে এবং মিশিদ আশছ।

বুিলোওশয়ঃ জকন্তু অবশেশষ জিজন আশমজিকলোয় কললোজম্বয়লো জববেজবদ্লোলশয় 
চলোকজি গনওয়লোি িন্য জফশি গযশি �লোিশিন। জকন্তু আ�নলোি মলোশয়ি িন্য 
আশমজিকলোয় বসবলোশস জনশষধলোজ্লো জছল। সুিিলোং কলোনলোডলোয় বসবলোস কিলোয় 
ইজি েলোনশলন। 

কলোজি গ�লোললোজনঃ ইংল্লোশ্ড বসবলোস কিলো আশিকজে অ�েনও হশি �লোিি, 
গযখলোশন বলোবলো ডজলিউইএ-গি কলোি চলোজলশয় গযশি �লোিশিন। জকন্তু এজেও 

অজটিয়লোি জলশঞ্জ কলোজি গ�লোললোজন গলজিশেি সলোশে মলোইশকল 
বিুলোওশয় কশেলো�কেন। 
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�জিষ্লোি জছল গয, আসশলই িলোি জকছু বললোি জছল। িলোশক একজে বই 
জলখশি হি। এবং িলোি কলোিও কিশি হি। এবং জিজন ইংল্লোশ্ডি 
গকলোশনলো জববেজবদ্লোলশয় জনশয়লোগও গ�শি যলোজছেশলন নলো। এজে জছল খুব �জি-
ষ্লোি। সুিিলোং ১৯৪৭ সলোশল কললোজম্বয়লো গেশক প্রস্লোব আসল। এজে জছল দ্ 
গরিে ট্লোন্সফিশমেন-এি ও�ি জিজতে কশি। এই বইজেি জনবন্ধ জছল কললো-
জম্বয়লো জববেজবদ্লোলশয়ি িবলোেজে ম্লোকলোইিলোশিি। গযজে অেজেনীজিক স্কুলগুশললোশি 
প্রলোজিষ্লোজনকিন ও সদৃশেি জিজতেশি �জিজচি জছল; এক কেলোয় গ�লোললোজনি 
জচন্তলো। 

িখন ল্ডশন ইজলওনলোশক বললো হশয়জছল গয, গস যুতিিলোশ্রে প্রশবশেি িলোি 
িন্য জনজষধে। এেলো জছল ব়ি সমস্লো। আমলোি বলোবলো জছশলন খুবই জচজন্তি। 
জিজন িলোশক জদশয় আশমজিকলোনশদি মলোনজসকিলো �জিবিজেন কিশি গচশয়জছ-
গলন। জকন্তু গস গকলোশনলোিলোশবই কিল নলো। ঐেলো সম্ভব জছল নলো। 

িলোই জিজন একজে ধলোিেলো কশিজছশলন গয, িলোিলো সম্ভবি কলোনলোডলোয় একজে 
বলোজ়ি তিজি কশিশছ। এবং অবশেশষ জিজন িলোশক প্রবজিজেি কশিজছশলন গয, 
এজে একজে সহি সমলোধলোন। গস িলোশদি িন্য েশিলোশ্েলোি বলোইশি, রিলোম্ 

এললোকলোয় একজে সুন্ি বলোজ়ি তিজি কিল- একজে গছলোে সুন্ি বলোজ়ি। গসজে 
জছল ১৯৫০ সলোল। জিজন জনউইয়শকজেি ছলোশত্ি সলোশে মি জবজনময় কিশিন। 
জিজন জরিটিমলোস, ইটিলোি এবং রিীশষ্মি ছুজেশি আসশিন। এবং জিজন যখন 
অবশেশষ ১৯৫৩ সলোশল জেষেকিলো গেশক অবসি জনশলন, জিজন কলোনলোডলোশি 
অজধক সময় কলোেলোশিন। িলোি ছলোত্িলো িলোি সলোশে গদখলো কিশি আসি। 
এবং অন্যলোন্যিলোও আসি। 

বুিলোওশয়ঃ িলোঁি গশবষেলো একজে নিুন গমলো়ি জনল। জিজন নৃিলোজত্তক গশবষ-
েলোয় গবজে আরিহী হশয় �শ়িন। জকন্তু আজম গয জচজন্তি, গসেলো আশিকজে 
আশললোচনলোি িন্য গল্প হশয় দলোঁজ়িশয়শছ। অশনক ধন্যবলোদ কলোলজে গ�লোললোজনি 
িীবন সম্পশকজে এিগুশললো কেলো বললোি িন্য। আ�জন  দ্ গরিে 
ট্লোন্সফিশমেন-এি অসলোধলোিে প্রলোক ইজিহলোস জনশয় গূঢ় আশললোচনলো 
কশিশছন। আজম মশন কজি আমিলো এখন এেলো িলোল বুঝশি �লোিব গয, জবংে 
েিলোজদিশি এজে জকিলোশব জবজিন্ন ঐজিহলোজসক অজিজ্িলোি বস্তু জছল এবং 
গকন এজে বিজেমলোশনও এি গুরুত্ব�ূেজে। 

"মলোশকজেে ব্বস্লোশক মলোনুশষি ও প্রলোকৃজিক �জিশবশেি িলোশগ্ি 
একমলোত্ জনয়ন্ত্রক জহশসশব গন্য কিশল, �জিেজিশি সমলোশিি 

ধ্ংস বশয় জনশয় আসশব"
কলোলজে গ�লোললোজন
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>>

> ট্লোম্প-এি 

জ�েলোি ইিলোন্স, ক্লোজলশফলোজনজেয়লো জববেজবদ্লোলয়, বলোকজেশল, ইউএসএ এবং আইএসএ-এি অেজেনীজি ও সমলোি (আিজস ০২), িজবষ্যমলোন গশবষে 
(আিজস ০৭), শ্রম আশন্লোলন (আিজস ৪৪), সলোমলোজিক গশ্রেীসমূহ ও সলোমলোজিক আশন্লোলন (আিজস ৪৭) ঐজিহলোজসক সমলোিজবজ্লোন (আিজস 
৫৬) জবষয়ক গশবষেলো কজমজেি সদস্ 

আশমজিকলোই প্রেম-এেলো জনশয় গপ্রজসশড্ে ট্লোশম্পি বলোগলো়িম্বি�ূেজে বতিৃিলো। অেজেননজিক িলোিীয়িলোবলোশদি" একজে সমৃধে ইজিহলোস আশছ। 
ললোজিন আশমজিকলো, আজরেকলো এবং এজেয়লোয় িলোশদি জবংে 
েিলোদিীি উতেিসূিীশদি কলোশছ, আশলকিলো্ডলোি হলোজমলেন 
গেশক গরেডজিক জলটি �যজেন্ত। অেজেননজিক িলোিীয়িলোবলোদ 

ধনী গদেগুজলি সলোশে "িলোল জমজলশয়" চললোি দজিদ্ গদেগুজলি একজে বুজধে-
বৃজতেক ও মিলোদেজেগি হলোজিয়লোি। ট্লোশম্পি "আশমজিকলোই প্রেম" গ্লোগলোনজে 

"

অেজেননজিক িলোিীয়িলোবলোশদি 
বলোগলো়িম্বি�ূেজে বতিৃিলোি অন্তিলোশল

ট্লোম্পবলোদ 
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এবং জরিশেশনি জববে অেজেননজিক সম্পশকজেি গরিজসেে প্রি্লোখ্লোন একজে নিুন 
"অেজেননজিক িলোিীয়িলো উত্লোন"-গক ইজঙ্গি কশি? একেু গিীি �যজেলোশললোচনলো 
এই িে্শক গুরুিি জবভ্লোজন্তকি বশল ধলোিেলো গদয়।

   গডলোনলোল্ড ট্লোশম্পি "অেজেননজিক িলোিীয়িলোবলোদ"-এি সংস্কিেজে জফিলো-
কলোেলোি অনুষ্লোশনি মিই একজে আ়িম্বি মলোত্। "আশমজিকলোই প্রেম" 
গডলোনলোল্ড ট্লোশমি জপ্রয় গ্লোগলোন। জকন্তু যখন "অেজেননজিক িলোিীয়িলোবলোশদি" 
িলোি সংস্কিেজে জববেব্লো�ী নব্ উদলোি�ন্ী �ুঁজিবলোশদি ব্েজেিলোগুজলি �শষে 
েলোশক, িখন এজে জববেব্লো�ী �ুঁজিবলোশদি িন্য গকলোন হুমজক নয়। িংগুি 
ট্লোন্স-�্লোজসজফক �লোেজেনলোিজে� (জেজ�জ�)-এি কবশিি উ�ি একজে অজি-
জিতি ষেজিকলোিক গনলোংিলো প্রশল� সৃজষ্ট কিশি �লোশি। িশব জবদ্মলোন বলোজেি্ 
চুজতিি বলোস্জবক �জিবিজেনগুজল একজে তকজেক প্রকল্প বশল মশন হশছে। 
জবশদশে চলোকজিি জদশক অরিসি হওয়লোি িন্য আশমজিকলোন কশ�জেলোশিেশনি 
প্রজি ব্�ক আহ্লোন েলোকশলও, গকলোন প্রমলোে গনই গয এই আশবদনগুজল 
প্রকৃি�শষে জববেব্লো�ী উৎ�লোদন সংশযলোশগ বলোঁধলো সৃজষ্টশি ব্বহৃি হশব।

   দুিজেলোগ্বেি, গয কলোিশে জটিি গবনন ট্লোশম্পি িলোশলবলোশনি একজে "নীল 
নকেলোি" গকৌেলজবশদি মশধ্ জবষয়গুশললো সব গেশক জনকেিম িলোশব 
গদশখশছন। এবং দলোজব কশি গয "অেজেননজিক িলোিীয়িলোবলোদ" প্রেলোসশনি 
জিনজে মূল স্শম্ভি জদ্িীয়। ট্লোশম্পি মশিলো গবনন বুঝশি �লোশিন গয, "অেজে-
তনজিক িলোিীয়িলোবলোদ" একজে জচহ্ন যলো বেজেবলোদী ও অজিবলোসী জবশদ্ষ িশম 
েলোকলো অসন্তুজষ্টশক কলোশি ললোগলোশনলোি িন্য। যলো সম্পৃতিকিে ও সম্প্রসলোিে 
কশি স্লো�ন কিলো গযশি �লোশি এবং একই সলোশে জবদ্মলোন িলোিননজিক প্র-
জিষ্লোনশক দমন কিশি �লোশি।

   গযশহিু জদ্িীয় জববেযুশধেি �িবিজেী সময় "�ুঁজিবলোশদি স্েজেযুগ" যলো চলোি 
দেক আশগ গেষ হশয় জগশয়জছল। িলোই নব্ �ুঁজিবলোশদি অধীশন গয িীবন 
িলো গবজেিিলোগ আশমজিকলোনশদি িন্য সদয় নয়। স্লোয়ী মিুজি একজে জনম্ন-
গলোমী এবং জনন্লোগি বলোস্বিলো সশঙ্গ জমজলি হশয়শছ। আয় ও সুজবধলোগুশললো 
আশিলো অজধক ০.০০১% হলোশি স্লোনলোন্তজিি হশয়শছ (সম্প্রজি  জ�শকজে, 
সলোশয়ি ও িুকম্লোন  দ্লোিলো দীরজেলোজয়ি হশয়শছ)। সহস্লোশদিি নিুন েলোনলোশ�লো-
গ়িনগুশললো নিুন আসজতিি িন্ম জদশছে এবং স্ল্প জেজষেি গশ্রিলোঙ্গ মলোনুশষি 
িন্য িীবশনি প্রি্লোেলোগুজল ঐজিহলোজসকিলোশব জনঃশেজষি হশছে।

   প্রচজলি আশমজিকলোন িলোিননজিক প্রজিষ্লোন একজে বলোশসে জনশিই আেশক 
গগশছ। �ুঁজিবলোশদি ষেমিলো ও িনজপ্রয় িষেলোয় ঝুঁজকি গমলোকলোজবললো কিলোি 
িন্য এজে িলোজি নয়। জকন্তু িনসমেজেন হ্লোশসি প্রবেিলো �জিবিজেন কিশি 
এবং  �ুঁজিি রিমবধজেমলোন হ্লোশসি গজিজবজধ �জিবিজেন কিশি �লোশিজন। প্র-
জিজষ্ি িলোিনীজিজবদিলো কশয়ক দেক ধশি সলোধলোিে আশমজিকলোনশদি সন্তু-
ষ্ট কিশি ইজিমশধ্ই ব্েজে হশয়শছ। কলোিে িলোশদি একমলোত্ িত্ত জছল "মুতি 
বলোজেি্"-ই িলোশদি িীবন উন্নি কিশি �লোশি।

   ট্লোশম্পি আরিলোসী বলোগলোিম্ব�ূেজে "অেজেননজিক িলোিীয়িলোবলোদ"-এি আজলঙ্গন 
িলোশক জববে গনিৃশত্বি গষেশত্ একজে দূবজেল এবং ন়িবশ়ি অবস্লোশন জনশয় 
গগশছ। �ুঁজিবলোশদি কলোঠলোশমলোগি কলোিশন, গনজিবলোচক প্রিলোবগুজল জবশদেী 
গনিলোশদি মশধ্ দুবজেলিলো জহশসশব প্রকলোে �লোয়। যলো �িবিজেী আশললোচনলোি 
িলোয়গলোশক সংকীেজে কশিশছ। এজে এমন দুবজেলিলো যলো যুধেজবশিলোধী িলোিীয়িলো-
বলোদী আশললোচনলোি জব�িীি হশি �লোশি। অেজেননজিক িলোিীয়িলোবলোদ িলোি 
অেজেননজিক নীজিি মূল তবজেষ্ট্গুজল গেশক মশনলোশযলোগ আকষজেে নলো কশি; 
মূলধনশক আিও গযৌজতিক দলোজব কিলোি অনুমজি গদয়লো মূলি অশযৌজতিক 
এবং এক প্রকলোি জবধ্ংসী অেজেননজিক আচিে।  

   এই িলোিননজিক স্িঃস্ূিজেিলো ও সজরিয়িলো তিজিি ফশল ট্লোশম্পি অেজে-
তনজিক িলোিীয়িলোবলোদ এশি্ডলোজে "জদ্িীয় স্ম্ভ" জহশসশব স্লোজ�ি হয়। 
ট্লোম্প আধুজনক িলোিননজিক ইজিহলোশস সবশচশয় কম িনজপ্রয় মলোজকজেন িলো্রে-
�জিশদি একিন। জকন্তু অেজেননজিক িলোিীয়িলোবলোদ িলোি সবশচশয় কলোযজেকি 
মিলোদেজেগি সিঞ্জলোমগুজলি একজে। এজে ছলো়িলো বেজেবলোদ ও অজিবলোসী জবশদ্ষ 

সংরিলোন্ত আহ্লোন িলোি একমলোত্ আদেজেগি অস্ত্র। 

   গরিজসেে যুজতিগিিলোশব িলোিননজিক দ্শ্বেি একজে �জি�ূিক দৃজষ্টশকলোে 
প্রদলোন কশি গয "জববেব্লো�ী মুতি বলোিলোিগুজল সকলশক সমৃধে কশি"। মন্ত্রী 
গডজিড ক্লোশমিন হয়শিলো মশন কিশি �লোশিন গয সলোধলোিে জরিজেেিলো ল্ডন 
েহশিি ব্লোংকলোিশদি িন্য িলোি এ মিজেলোদশেজেি িলোগীদলোি হশব। যলোি মুনলোফলো 
জববেব্লো�ী আজেজেক বলোিলোশি একজে জবশেষ অবস্লোশন েলোকশব। জকন্তু িলোি 
জহব্রু জরিজেে িনগেশক অেজেননজিকিলোশব একজে জনজদজেষ্ট তবজেষ্ট্ সিলোসজি 
গিলোে গদওয়লোি সুশযলোগ জদশয়শছ জববেলোয়ন। জক্নেন গেশক ওবলোমলোি গকলোন 
আশমজিকলোন িলোিনীজিক এমন জকছু অনুশমলোদন গদয়লোি সলোহস কশিজন।  
জরিজেে িলোজি এখশনলো জববেলোয়শনি প্রি্লোখ্লোন জনশয় আিংজকি।

  ট্লোম্প এবং গরিজসেে জববেব্লো�ী মূলধন ললোশিি িন্য মুনলোফলো অিজেশনি 
হুমজক জদশছে নলো। িশব িলোিলো তবজবেক নব্ উদলোিিলোবলোশদি িলোিননজিক 
�জিকলোঠলোশমলোগুজলি উত্লোশনি (অেবলো সম্ভবি অনুশমলোদন) সংশকি জদশি 
�লোশি। তবজবেক �ুঁজিবলোদ সম্পজকজেি জবষয়গুজলশি সলোধলোিে নলোগজিকশদি 
গিলোে গদবলোি সুশযলোগ হঠলোৎ কশি ঝুঁজক�ূেজে হশয় উঠশি �লোশি এজলেশদি 
িন্য। "একজে গেিলোজন্ত্রক প্রিলোিন্ত্র হশছে �ুঁজিবলোশদি �শষে সশবজেলোতেম সম্ভলো-
ব্ িলোিননজিক শুল্ক" গলজলশনি এই মিবলোদ আি িলোিননজিক অজিিলোি-
গদি �শষে রিহেশযলোগ্ নয়। ইশলশটিলোশিেগুজল অজিিলোিশদি জববেলোস নষ্ট 
কশি গদয়। িলোিলো ধলোিেলো কশি গয সলোধলোিনিলোশব িলোিননজিক গনিৃশত্বি জন-
বজেলোচন িলোল িীবন জনশয় আসশব। উরি�জন্ ও গেিলোজন্ত্রক উিয় এই প্রশনে 
উদলোি�ন্ী। এ গেিলোজন্ত্রক প্রজরিয়লোগুজল িলোশদি স্লোশেজেি �জি�ন্ী হশব জক নলো 
িলোি সম্ভলোবনলোশকও িলোিলো জবশবচনলো কশি। গযমনজে উলফগ্লোং গ্রিক 
বশলশছন, "গেিশন্ত্রি সলোশে �ুঁজিবলোশদি স্ল্পশময়লোজদ জবশয় গিশঙ্গ গগশছ"। 

   দজষেে জবশবে এই সমস্লোজে আিও দৃঢ়িলোশব প্রকলোজেি হয়। দজষেে 
এজেয়লোয় িলোিনীজিজবদিলো বুঝশি �লোশিন গয, িলোিলো জববেব্লো�ী �ুঁজিি 
েজতিি দ্লোিলো �জিচলোজলি িলোিননজিক স্লোন এবং এজে আশিলোজ�ি জনয়মসমূ-
গহি মশধ্ চলোললোশনলো উজচি। জচ জিনজ�ং সিকজেিলোশব অেজেননজিক িলোিীয়িলো-
বলোদীি মিজেলোদেজেশক এজ়িশয় যলোন যখন জিজন গদওিশসি সলোশে কেলো বশলন। 
এমনজক রিলোজিল, চীন ও িলোিশিি জববে বলোজেি্ সংস্লো (ওয়লোল্ডজে গট্ড অগজেলো-
নলোইশিেশন)-এি জবস্ময়কি িয়ললোি নব-উশদ্লোতিলো বলোজেি্ জনয়শমি অস-
গন্তলোশষি জবরুশধে ল়িলোইশয়ি একজে হলোজিয়লোি। িলোিীয়িলোবলোদীশদি তবধিলো 
গরলোষেলোি �জিবশিজে গকৌেলজে জছল দজষেশেি গদেগুশললোশক িলোশদি 
জনশিশদি ধলোিেলোয় তিজি মুতি বলোজেশি্ি জনয়ম জদশয় আেশক গফললো। িবুও 
গডজিড হলোশিজেি এক দেক আশগ নব্ উদলোিবলোদীিলোি মিলোদজেজেক অরিগ-
জিি িন্য গয জনয়শমি বেজেনলো জদশয়শছন িলো মঞ্জুি কিলো গযশি �লোশি। 
বলোিলোশিি মজহমলোজন্বি বল�ূবজে প্রিলোব দ্লোং জিয়লোওজ�ংশক প্রশবে কশি 
েলোকশি �লোশি। চলোইজনি �ধেজি এখন মৃি এবং দজষেে আজরেকলোি েলোশবলো 
এশম্বজক-এি নব্ িলোিননজিক আনুগি্ এখন খুঁশি �লোওয়লো কজঠন।

   এমনজক নব্-উদলোিনীজিি সূত্গুজলশি জববেলোশসি ফশল, তবজবেক �ুঁজিবলো-
গদি েজতিি কলোশছ এখনও জববেব্লো�ী দজষেশেি গনিলোিলো দুবজেল এবং খুব কম 
গষেশত্ই অেজেননজিক িলোিীয়িলোবলোদীিলো ট্লোশম্পি দলোজয়ত্ব �লোলন কিশি 
আরিহী িশয়শছ। অেজেননজিক িলোিীয়িলোবলোশদি কলোশডজেি অিলোব, বেজেবলোদ, 
অজিবলোসী জবশদ্ষ ও দমশনি কুখ্লোি সিঞ্জলোমগুজল প্রলোয়ই গকৌেলগিিলোশব 
ব্েজে হওয়লোি অশনক সময় গনিলোশদি প্রশনেি মুশখলোমুজখ হশি হয়। 

   এিশদলোগলোশনি িুিশস্কি জবপ্লব,  গ্লোবলোল ডলোয়লোলগ ৬.৩ (গসশপ্টম্বি 
২০১৬) সংখ্লোয় জসহলোন িুগল দ্লোিলো বজেজেি একজে জবস্ময়কি রেনলো। এজে 
এমন একজে িলোজিি সলোশে শুরু কশি যলো "মধ্প্রলোশচ্ সবশচশয় ধমজেজনিশ�ষে 
ও গেিলোজন্ত্রক গদে" জছল। এিশদলোগলোশনি জবচলোি ও উন্নয়ন �লোজেজে প্রেশম 
নব্ উদলোি �ুঁজিবলোদশক প্রশ্রয় দলোন কশি। িলোি�ি নব্ উদলোি�ন্ী �ুঁজিবলোদ 
প্রচজলি গেিলোজন্ত্রক জনয়মগুজলি মশধ্ িলোিননজিক কিৃজেশত্বি িন্য একজে 
উ�লোদলোনগি জিজতে প্রদলোন কিশি �লোশিজন। এই েলোসনজে "িুছে সবজেরিলোসী-
িলো" জবশবচনলো কশি "গে সংহজি ও কট্টি�ন্লোি" উ�ি জনিজেি কশি িুিস্কশক 
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এজগশয় জনশয় যলোয়।

   িলোিশি নশিন্দ্র গমলোজদি েলোসন একই জচশত্ি বলোহক।। ধমজেীয় কট্টি�ন্ী-
গদি সবশচশয় চিম�ন্লো একজে েলোসনিশন্ত্রি মশধ্ ছজ়িশয় �শ়িশছ; গযখলোশন 
ধমজেজনিশ�ষে জনবজেলোচনী গেিন্ত্র (যজদও অি্ন্ত অনু�শযলোগী) ৭০ বছি ধশি 
সকল মিশিশদি জবরুশধে গবঁশচ জছল। সহস্লোদি রুশি িলোিশিি নবগজঠি 
�ুঁজিবলোশদি স্ীকৃজিি ফশল গদেজেি গবজেিিলোগ মলোনুষ জ�জছশয় �শ়িশছ। 
জকন্তু গমলোজদি জবশিজ� (িলোিিীয় িনিলো �লোজেজে) অন্য "বলোইশিি" ও "অজববে-
স্" জহন্দুশদি সলোশে মুসলমলোনশদিশক সন্ত্রলোশসি মলোধ্শম উন্মুতিিলোশব জহন্দু 
গলিলোগলোনধমজেী গকৌেশল ব়ি মুলধন গযলোগলোন জদশয় দৃঢ় সংশযলোগ গেশক 
মশনলোশযলোগ আকষজেে কশিশছ।

   মশনলোশযলোগ ট্লোম্প নলোজক দজষেশে। তবজবেক বলোজেি্ ও উৎ�লোদন সম্পকজে 
গেশক গয ললোি �লোওয়লো যলোয় িলো "অেজেননজিক িলোিীয়িলোবলোশদি উত্লোন" দ্লোিলো 
হুমজকি সৃজষ্ট হয় নলো। সলোধলোিে মলোনুষ ও সম্প্রদলোশয়ি কল্লোশে প্রকৃি হুমজক 
হশছে তবষম্মূলক নব্ উদলোি�ন্ী �ুঁজিবলোশদি েলোজস্মূলক প্রিলোবশক চ্লো-
গলঞ্জ কিলোি িন্য িলোিননজিক ইছেলোি ও ষেমিলোি অিলোশবি �িলোেজতিি 
ষেমিলো বিলোয় িলোখলোি লশষে্ প্রজিজরিয়লোেীল িলোিননজিক গকৌেল।

   গডলোনলোল্ড ট্লোম্প একজে তবজবেক হুমজক। কলোিে জিজন একিন অেজেননজিক 
িলোিীয়িলোবলোদী নয়। জকন্তু জিজন জবশবেি সবশচশয় জব�জ্জনক সলোমজিক যন্ত্র-
�লোজি প্রধলোশনি কমলো্ডলোি জছশলন। প্রকৃি নীজিমলোললো �যজেলোশললোচনলো কশি 
সম্ভবি বলোস্বলোয়ন কিলো হশয়শছ। জিজন একিন িলোিনীজিজবদ জহশসশব এি 
অেজেননজিক িলোিীয়িলোবলোদী নন গয, জিজন আজবষ্লোি কশিশছন অেজেননজিক 
িলোিীয়িলোবলোদী বশরিলোজতি িলোি দৃঢ়িলো গেশক �ুঁজিবলোদী আজধ�শি্ি সবজেলো-
জধক ষেজিকলোিক তবজেশষ্ট্ জবভ্লোন্ত কিশি সহলোয়ক। অন্যলোন্য গনিলোিলো যলোিলো 

�ুঁজিবলোশদি ব্েজেিলোি সলোশে বসবলোস কশি; জকন্তু িলোশদিশক িলোিীয় অেজেনী-
জিশি অেজেননজিক িলোিীয়িলোবলোশদি িলোস গখলশি জববেব্লো�ী �ুঁজিি েজতি 
দ্লোিলো জনয়ন্ত্রে কিলো হয়। িলোিলো মূলি ষেমিলোি জবকলোশেি িন্য আিও িরন্য 
গকৌেল ব্বহলোি কিশি আরিহী হয়।

   গকলোন "অনমনীয়" যুজতি আমলোশদিশক হয় উন্নন িীবনযলোত্লো প্রদলোশন �ুঁ-
জিবলোশদি চলমলোন ব্েজেিলো অেবলো িলোিননজিক গনিলোশদি ষেমিলো সংিষেশেি 
িন্য ব্বহৃি রৃেলোত্মক গকৌেলগুজলি অবলম্বনশক স্ীকলোি কিশি বলোধ্ 
কশি নলো। যিষেে নলো িলোশদিশক জনশচি জদক গেশক প্রগজিেীল সংহজিি 
আরলোি দ্লোিলো কজম্পি কিলো নলো হয়। িলোিননজিক প্রজিষ্লোনগুজল সবজেদলো মশন 
কশি গয অেজেননজিক সীমলোবধেিলো রূ�লোন্তিশক বলোঁধলো গদয়। জকন্তু িলোিননজিক-
িলোশব যলো অপ্রি্লোজেি, িলো অপ্রি্লোজেি সম্ভলোবনলো ও জনরুৎসলোজহি জব�যজেয় 
সৃজষ্ট কিশি �লোশি। 

   জমে্লো অেজেননজিক িলোিীয়িলো জবকলোশেি মলোধ্শম �ুঁজিবলোশদি আিও প্র-
জিজরিয়লোেীল সংস্কিশে গফিি �লোঠলোশনলোি িন্য ট্লোশম্পি প্রশচষ্টলোশক মলোজকজেন 
িনগশেি কলোছ গেশক প্রি্লোখ্লোি গিকশডজেি বলোইশি গযশি অনুমজি গদওয়লো 
হয় জন। বিজেমলোশন মলোজকজেন িলো্রেদূি বলোজনজে স্লো্ডলোসজে, জযজন সশবজেলোচ্চ অনুশমলোদন 
গ�শয়শছন এবং জযজন মলোজকজেন যুতিিলোশ্রেি ইজিহলোশস অজবস্মিেীয় জকছু কিলোি 
জববেলোসশযলোগ্ প্রশচষ্টলো কশিশছন। একিন সমলোিিলোজন্ত্রক হশয়ও জিজন দুই 
প্রধলোন দশলি মশধ্ একিন গপ্রজসশড্ে প্রলোেজেী হশয় উঠশছ।

সিলোসজি গযলোগলোশযলোশগি িন্যঃ  
জ�েলোি ইিলোন্স <pevans@berkeley.edu>
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িলোকলো িলোয়, ক্লোজলশফলোজনজেয়লো জববেজবদ্লোলয়, বলোকজেশল, ইউএসএ

ট্লোশম্পি সমেজেশকি মূল অংে- গশ্রিলোঙ্গ শ্রজমক গশ্রেী। 

গেমলোধ্ম ও বুজধেিীবী উিয় মহশল ট্লোশম্পি গিলোেলোিশদি জনশয় 
এবং িলোজিজেজনয়লো জিজতেক কলোল্জিশলি মশিলো ডলোন�ন্ী আশন্লোল-
নকলোিী যলোিলো ব্লো�ক গেলো আ� কশিশছ যলোশদি বললো হয় "জবষেুব্ধ 
গবেিলোঙ্গ �ুরুষ"। িলোশদি জনশয় গলখলোশলজখ একেলো সলোধলোিে জবষয় 

হশয় দলোঁজ়িশয়শছ। ওয়লোজেংেন গ�লোশটিি জিজ্লোসলো- "এশিলো গবজে গবেিলোঙ্গ 
মলোনুষ গকন এি ষেুব্ধ?" সমলোিজবজ্লোনী জমশেল জকশমল বশলন গয, "ষেুব্ধ 
অজধকলোি" িলোশদি ঐক্বধে কশিশছ। যুতিিলোশষ্টি জবগি জনবজেলোচন গেশষ 
যখন গিলোে গেনলো ও জবশলিষে কিলো হশললো িখন একজে স্ষ্ট সমেজেক গগলোষ্ী 
গদখলো গগল। কশলি জডজরিজবহীন গবেিলোঙ্গ �ুরুষশদি ৭১% ট্লোম্পশক গিলোে 
জদশয়শছ এবং কশলি জডজরিধলোিী গবেিলোঙ্গ �ুরুষশদি মশধ্ অশধজেশকি গবজে 
গিলোে জদশয়শছ ট্লোম্পশক(৫৩%)।

   গযখলোশন বলোম ও ডলোনশদি অজধকলোংেই িলোশদি "জবষেুব্ধ গবেিলোঙ্গ �ুরুষ" 
গিলোেলোি জহশসশব গদশখ েলোশক গসশষেশত্ আমলোি মশন হয় জবষয়জেি সবগুশললো 
উ�লোদলোন খুঁজেশয় গদখলোি দিকলোি আশছ। এই গশ্রেীি গিলোেলোি গগলোষ্ী হশললো 
একই সলোশে গবেিলোঙ্গ, �ুরুষ এবং কমজেিীজব; এবং নৃিলোজত্তক জবষয়, গশ্রেী 
এবং জলশঙ্গি জবষয়গুশললো একইসলোশে জবশলিষে ও বুঝশি হশব। 

   যুতিিলোশষ্ট গফলোডজেইিম এি �িন এবং এি সলোশে সম্পজকজেি 'িলোশললো" কলোি 
কশম যলোওয়লো শুধুই কমজেিীবী গশ্রেীগি জবষয় নয়। যুতিিলোশ্রে জবংে েিশকি 
মলোঝলোমলোজঝ গফলোডজেইিম মলোনসম্পন্ন �ে্ উৎ�লোদশন অ্লোশসম্বজল ললোইন ম্লো-
নুফ্লোকচলোজিং সম্পজকজেি িলোশললো কমজেসংস্লোন কিশিলো এবং িলোশললো গবিন 

গবেিলোঙ্গ �ুরুষ কমজেিীবী গশ্রেী
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জদশিলো যলোশি শ্রজমশকিলো উৎ�লোজদি �ে্ রিয় কিশি �লোশি। গসই সলোশে 
কলোশিি স্লোজয়শত্বি জনচিয়িলোও গবজে জছল। জকন্তু বলোস্শব গফলোডজেইিম একই-
সলোশে আশিলো অশনক জকছুই বুঝলোয়। বৃহৎ জেল্প উৎ�লোদন ও অি্ন্তিীে 
গিলোশগি উ�ি জিজতে কশি গশ়ি ওঠলো গফলোডজেইিম �ুঁজিবলোদী অেজেনীজিি 
একজে মলোত্ তবজেষ্ট জছল নলো। এেলো একই সলোশে �ুরুষিলোজন্ত্রকিলোি প্রজিফলন 
জছল। গফলোডজেইিম এি আদেজে স্ছেলিলোশব সংসলোি চলোললোশনলোি উ�লোিজেনশকও 
ধলোিে কশি গযখলোশন একিশনি উ�লোিজেশন �ুশিলো �জিবলোশিি খিচ চলোললোশি 
�লোশি। এই ধলোিেলোয় সজি্কলোি অশেজে সছেলিলোশব সংসলোি চলোললোশনলোি উ�লো-
িজেনশক ধশি গনওয়লো হশয়জছল শ্রশমি জবিলোিন অশেজে গযখলোশন �ুরুষ উৎ�লো-
দশনি জবষয়েলো এবং নলোিী গিলোশগি জবষয়েলো গদখলোশেলোনলো কিশব (এবং কমজেী-
গদি সুবৃজধে ও গসলোযেলোল জিশপ্রলোডলোকেন কজমশয় আনশব)। তলজঙ্গক গবলোশধি 
উ�ি জিজতে কশি জনধজেলোজিি হশিলো গয নলোিী নয় �ুরুষই িলোশললো কলোি কিশব 
আি এিলোশবই িলোশদি অবস্লোন জনধজেলোজিি হশব। এবং ধলোিেলো সৃজষ্ট হশয়জছল 
গয নলোিীি উ�লোিজেন ষেমিলো অশনক কম (নলোিী-�ুরুষ সমলোন গবিন আইশনি 
অবিজেমলোশন) এবং িলোশক রশি েলোকশি হশব। সজি্কলোি অশেজে অশনক 
�ুরুশষি অন্তজনজেজহি জববেলোস জছল গয, িলোিলো �ুরুষ এবং এিন্যই িলোশদি 
ষেমিলো আশছ �জিবলোশিি িিে-গ�লোষশেি।

   এই সংসলোি চলোললোশনলোি মশিলো উ�লোিজেনষেম �ুরুষশদি বলোইশিও অশনক 
�ুরুষ জছল যলোশদি মিুজি যশেষ্ট জছলনলো। গযমন কলোশললো এবং অজিবলোসী-
গদি। গফলোডজেইিম এিলোশবই দষে গবেিলোঙ্গ শ্রমিীবী �ুরুষশদি সুজবধলো জদি। 
একইসলোশে নলোিীিলো এই সুজবধলোি বলোইশি েলোকশিলো যলোিলো জকনলো �ুরুশষি সম-



কষে জছল নলো এবং গসই সকল নলোিীশদিও এই সুজবধলোি বলোইশি িলোখলো হয় গয 
�জিবলোশিি �ুরুষজে �জিবলোশিি খিচ চলোললোশনলোি মশিলো যশেষ্ট উ�লোিজেন 
কিি নলো। এেলো এমন একেলো সময় জছল যখন িলো্রেীয় জবজনশয়লোগ হশিলো স্লোস্্ 
খলোশি, জেষেলোয় এবং বয়স্কশদি িন্য। যখন একিন গবেিলোঙ্গ কমজেিীবী 
মলোনুষ একজে সুন্ি িীবশনি স্প্ন গদখশি �লোিি এবং এেলো িলোশদি 
নলোগলোশলি মশধ্ই জছল। 

   নলোিীশদি সলোমলোজিক আশন্লোলন, কলোশললোশদি সমলোন অজধকলোি, সমলোন 
গবিন, উৎ�লোদনমূলক কলোশিি অজধকলোি, বলোকস্লোধীনিলো, যুধেজবশিলোধী ও 
গযৌন স্লোধীনিলোি জবজিন্ন আশন্লোলশনি গেউ সমজন্বিিলোশব গফলোডজেইিম-এি 
�িশনি কলোিে জহশসশব কলোি কশি। গফলোডজেইিম-এি �িন ও একক �লো-
জিবলোজিক স্ছেল উ�লোিজেশনি সমলোজপ্তি সলোশে সলোশে তদ্ি উ�লোিজেনষেম �জি-
বলোশিি উত্লোন রশে এবং �জিবলোশিি একক স্ছেল আশয়ি ধলোিেলোেলো ব়ি 
ধিশেি ধলোক্লো খলোয়। বিজেমলোশন তবজবেক ও অেজেননজিক �ুঁজিবলোদী উৎ�লোদন 
ব্বস্লো �ৃজেবীি জনম্ন মিুজিি অঞ্চলগুশললোশি �ুনঃস্লোজ�ি হশয়শছ ফশল 
যশন্ত্রি ব্বহলোশিি কলোিশে অশনক কমজেসংস্লোন নষ্ট হশয়শছ। নিুন ব্বস্লো 
কলোশিি গষেশত্ নলোিী-�ুরুষ উিয়শকই কলোশিি সুশযলোগ জদশয়শছ এবং িলো্রে  
ও গযৌে খলোিগুশললোশক সলোমলোজিক কল্লোনমুলক গষেশত্ জবজনশয়লোশগ জনরুৎসলো-
জহি কশিশছ।

   চজলেে বৎসশিি গবজে সময় ধশি গশ্রিলোঙ্গ �ুরুশষি মধ্ম আয় যলো মূল্-
স্ীজিশক সমন্বয় কিি আি িলো জনশদন�শষে জনচিল হশয় গগশছ। গযখলোশন 
সলোদলো নলোিী কমজেিীবী প্রলোয় জদ্গুন হশয়শছ। মধ্ম আশয়ি কলোশললো নলোিীশদি 
সংখ্লো জদ্গুশনিও গবজে গবশ়িশছ এবং মধ্ম আশয়ি কলোশললো �ুরুশষি 
সংখ্লোও গবশ়িশছ। এমনজক মহলোমন্লো এবং �জিজমি অেজেননজিক প্রবৃজধেি 
মলোশঝও সলোদলো নলোিী এবং কলোশললো নলোিী-�ুরুষ এজগশয় গগশছ। জকন্তু সলোদলো 
�ুরুশষি আয় বৃজধেি েলোকলোেলো চশল গগশছ প্রধলোনিঃ ধনীশদি �শকশে। 

   গযশহিু গফলোডজেইিম একই সলোশে গশ্রেী, নৃিলোজত্তক �জিচয় এবং জলশঙ্গি 
সলোশে সম্পজকজেি জছল, এি �িশনি প্রজিজরিয়লোেলোও এই জিনজে জবষয়শক 
মলোেলোচলো়িলো গদওয়লোি জিজতে জদশয়শছ। যখন গকলোনও সলোদলো কমজেিীবী �ুরুষ 
িলোি কমজে হলোিলোয় িখন িলোিলো �ুরুষত্ব হলোিলোশনলোি অনুিূজি গবলোধ কশি। নলোিীি 
উ�শি জনয়ন্ত্রে হলোজিশয় গফশল এবং অন্য িশেি মলোনুশষি উ�শি প্রলোধলোন্য 
হলোজিশয় গফশল। িলোিলো জনশিশদি যলো িলোবশিলো গসই জনশিশক হলোজিশয় গফশল। 
এই গষেশত্ "ষেুব্ধ অজধকলোি" েদিজে যেলোযে মশন হশলও আজম মশন কজি 
গসজে যশেষ্ট নয়। 

   দলোেজেজনক ন্যলোজন্স গরেিলোি সম্প্রজি যুতিিলোশষ্টি দুই ধিশেি িলোিননজিক 
আশন্লোলশনি কেলো বশলশছন-�ুনজবজেন্যলোশসি আশন্লোলন এবং স্ীকৃজিি 
আশন্লোলন যলো হলোজিশয় যলোওয়লো উৎস হশি উৎসলোজিি িলোিনীজিশক বুঝশি 
সলোহলোয্ কশি। গরেেলোি �ুনজবজেন্যলোস আশন্লোলনশক বস্তুগি অসমিলোি 
আশন্লোলন জহশসশব অজিজহি কশিশছন যলোি মশধ্ আশছ উ�লোিজেন এবং 
সম্পশদি মলোজলকলোনলো, কলোশিি প্রলো�্িলো, জেষেলো এবং স্লোস্্ সুিষেলো। �ুনবজেণ্টন 
বলশি জিজন আেজে-সলোমলোজিক অসলোম্ও বুজঝশয়শছন। অন্যজদশক স্ীকৃজিি 
িন্য আশন্লোলন বলশি বুঝলোয় প্রিীকী অজবচলোি। গযমনঃ সলোংস্কৃজিক আজধ-
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�ি্, স্ীকৃজি, অসমিলোন- প্রলোজন্তক গগলোষ্ী গযমন সমকলোমী, উিকলোমী, কলোশললো 
অেবলো নলোিীি মশিলো যলোিলো সমলোশি সমিলোশনি িন্য আশন্লোলন কিশছ। 

   গরেিলোি গশবষেলো কশি �ুনজবজেন্যলোস ও স্ীকৃজিি জবষয়শক আললোদলো কশি 
গদজখশয়শছন। বলোস্ব গষেশত্ মলোনুশষি িীবশন এই জবষয় দুশেলো রজনষ্িলোশব 
সম্পজকজেি। কশলি জডজরিজবহীন গবেিলোঙ্গ �ুরুশষিলো ২০১৬ সলোশল গিলোে গদয় 
স্ীকৃজি ও �ুনজবজেন্যলোশসি িন্য। িলোিলো �ুরুষ জহসলোশব স্ীকৃজি গচশয়শছ  যলোিলো 
আি সংসলোশিি খিচ চলোললোশি �লোিশব নলো বশল িীি জছল �ুরুষ জহশসশব 
প্রি্লোখ্লোি হওয়লোি। এই গশ্রেীি মশধ্ অশনশকই অনুিব কিশিলো গয 
িলোশদি গশ্রিলোঙ্গশক ব্লোঙ্গ কিলো হশয়শছ, িনগে গগলো়িলো হশয় যলোশছে, নলোিীিলো 
ষেমিলো �লোশছে এবং িলো্রে দৃযেি অন্য িশেি মলোনুষশক সুজবধলো জদশছে সুজব-
ধলোিনক �জলজসি মলোধ্শম।

   যুতিিলোশ্রেি ডলোন�ন্ীিলো এখন অশনক চিুি এবং এই �জিজস্জি বলোমশদি 
গচশয় িলোশললো বুশঝশছ। গসই সলোশে এেলোশক �ুঁজি কশি মলোজকজেন সলোংস্কৃজিক 
জবষয়গুশললোশক িুশল ধিশি সষেম হশয়শছ। গযমনঃ 
 . গযলোগ্ বনলোম অশযলোগ্ দজিদ্ দলোজবদলোি (গসই ধলোিেলো গযখলোশন জকছু মলোনুষ 
দলোজিদ্ বিে কশিশছ। কলোিে িলোশদি চলোকজি জনশয় গনওয়লো হশয়শছ বনলোম 
জকছু মলোনুষ যলোিলো কলোি কিশি চলোয়নলো)।
 . গনজেজিিম (অজিবলোসীিলো শুধু গযলোগ্শদি কলোছ গেশক কলোিগুশললো জনশয় 
জনশছে নলো বিং িলোশদি সংখ্লো আশমজিকলোশক একজে অশ�ষেলোকৃি কম সলোদলো 
অধু্জষি অঞ্চশল �জিেি কিশছ এমন একেলো উৎকণ্লো)।
  . �ুরুষিলো হশব িীজবকলো জনবজেলোহী (এেলোি অেজে গযসকল নলোিীিলো গনিৃত্ব জদশি 
চলোয় বলো �ুরুষশদি সলোশে প্রজিশযলোজগিলো কিশি চলোয় িলোশদিশক িলোশদি 
গ�ছশনই গফশল িলোখলো) সফলিলোশব কলোশি জনশয়লোগ এবং �ুনজবজেন্যলোশসি এই 
সলোমজরিক আশললোচনলোি স্ীকৃজি িলোশদি মশধ্ এক ধিশেি প্রজিজহংসলোি িলো-
িনীজিি িন্ম গদয় যলো গবেিলোঙ্গ কমজেীশদি একজে জবশেষ তবজেষ্ট্।

   জকছু ব্জিরিম ছলো়িলো মলোজকজেন বলোম�ন্ী আশললোচনলোয় �ুনজবজেন্যলোস ও স্ীকৃ-
জিি িলোিনীজিি মশধ্ একজে বৃহতেি অসংযুজতি গদখলো যলোয়। অেজেননজিক ও 
সলোংস্কৃজিক সুজবচলোশিি িলোিনীজি (উদলোহিে স্রূ�ঃ ট্লোন্স গরে্ডজল বলোেরুম)
এবং �জিশবেগি িলোিনীজিি যি জবষয়গুশললো সলোমশন আনলো হশয়শছ 
গসগুশললো �িস্িজবশিলোধী। লি্লোক ললোইি ম্লোেলোশিি মশিলো গ্রু� যলোিলো স্ীকৃজি 
ও �ুনজবজেন্যলোশসি িলোিনীজিশক সমন্বয় কিলোি প্রয়লোস চলোললোয় িলোশদি আশবদন 
এখশনলো বৃহতেি িনশগলোষ্ীি কলোশছ গ�ৌঁশছজন। যজদও আশললোচনলোগি ও বস্তু-
গি কলোিেসহ আশিলো অশনক কলোিশেই বলোম�ন্ীশদি ঐক্বধে কিলো সবস-
ময়য়ই কজঠন- গয জবষয়গুশললোি গযলোগসলোধশনি ফশলই ডলোন�ন্ীিলো ষেমিলোয় 
এশসশছ এবং কমজেিীবী গবেিলোঙ্গ �ুরুষশদিশক প্রজিশ্রুজিবধে কিলোি প্রয়লোস 
গ�শয়শছ।
 

সিলোসজি গযলোগলোশযলোশগি িন্য:  
িলোকলো িলোয় <rakaray@berkeley.edu>
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> অজিবলোসন ও

জি. জরিজটিনলো গমলোিলো, ক্লোজলশফলোজনজেয়লো জববেজবদ্লোলয়, বলোকজেশল, ইউএসএ

২০১৬ সলোশলি নশিম্বি মলোস গেশক আলংকজিক বলোকুযুধে শুরু 
হশয়জছল গয, গক আবলোি আশমজিকলোশক মহলোন কিশি �লোিশব? 
গক �লোিশব আশমজিকলোি তনজিক ও অেজেননজিক জনম্নগজিশক 
রুশখ জদশি। আি এই জবিশকজেি গকশন্দ্র জছল অজিবলোসী সমস্লো, 

যলোশদি বললো হয় "মন্ বলোজসন্লো" এবং গমজসেশকলোি অ�িলোধীিলো এশি আশিলো 
মসললো গযলোগ কশি গযন জবশস্লোিে রেলোয় প্রজিজনজধ ট্লোশম্পি বতিব্ ও প্রচলো-
িেলো। অজিবলোসীশদি সমিলো, অ�িলোধী গসই ধলোিলোবলোজহকিলোয় চলোকুজিচু্ি 
হওয়লো গশ্রেী, িলোিীয়িলোবলোদীশদি মদদ দলোন, অজিবলোসী প্রশবে বন্ধ জনশয় 
উশতেিনলো এ জবষয়গুশললো আশিলো গিীি ও িজেল আকলোি �লোয় যখন জি�লোব-
জলকলোন ন্যলোেনলোল কনশিনেন িেলো ট্লো� আশমজিকলো/গমজসেশকলো বডজেলোশিি 
�শষে অবস্লোন গনয় এবং িনিলোি সশঙ্গ িলোল জমজলশয় বশল "গদয়লোল িুশল 
দলোও"।

   অশনক অজিবলোসী বুজধেিীবীি কলোশছ িনগশেি এই িয়ংকি উশতেিনলো-
জেশক মশন হয় িুল। যলোি কলোিে মূলি জিনজে প্রেমি, জবগি দেশক 
অজিবলোসী আগমশনি হলোি প্রলোয় েূে্। প্রজি বছি গয �জিমলোে অজিবলোসী 
আশস প্রলোয় সমসংখ্ক গছশ়ি চশল যলোয়। এবং সবজেশেষ িে্ অনু্যলোয়ী 
গমজসেকলোন অজিবলোসীিলো আসলোি বদশল গছশ়ি চশল যলোশছে। আশমজিকলোয় গে 
অজিবলোসশনি যুগ গেষ। িবুও অজিবলোসীশদিশক িলোিননজিকশগলোষ্ী 
গবআইনী বশল আখ্লো জদশয়শছ জদ্িীয়ি কংশরিস বলোশিে অজফস সহ 
অজধকলোংে গশবষেলোয় জনশদজেে কশি গয অজিবলোসীিলো গমলোে অেজেননজিক উন্ন-
য়শন অশনক ব়ি মলোত্লোয় সলোহলোয্ কশি। অজিবলোসীশদি মশধ্ যলোিলো অননু-
গমলোজদি িলোিলোও কি গদয় এবং যলোিলো জদ্িীয় প্রিশন্মি অজিবলোসী িলোশদি 
একেলো ব়ি অংে গদশেি উশদ্লোগতিলোশগলোষ্ীি অন্তিুজেতি। িলোি�িও জবজিন্ন 
িলোিনীজিজবদ িলোশদি লিশগ এই বশল সিজেক কশি গয অজিবলোসীিলো িনসশচ-
িনিলো মূলক কলোশি কম আরিহী এবং িলোিননজিক গষেশত্ �িলোজিি। 
সবশেশষ অজিবলোসীিলো সবলোি সলোশে জমেশি চলোইশলও সংস্কৃজিি িন্য 
িলোশদি একজে জবেলোল হুমজক মশন কিলো হয়। জবশেষ কশি িলোশদি সন্তলোনিলো 

যলোিলো ইংশিজি জেষেলো �লোশছে। আশিকজে গুরুত্ব�ূেজে জবষয় হল অজধকলোংে 
অজিবলোসীই ধলোজমজেক। আি এ কলোিশেই গিলোনলোল্ড জিগলোন ও ল্লোজেশনলোশদি 
জি�লোবজলকলোন বশলজছশলন যলো িলোিলো আিও িলোশননলো।

   এ িকম অশনকগুশললো গশবষনলোি ফললোফল েলোকলো সশত্তও জদনশেশষ অজি-
বলোসন জনশয় গয চলমলোন আিঙ্ক িলোিই িয় হয়। এেলো জক শুধুই ডলোন�জন্ 
িলোিনীজিজবশদি গষেশত্ িলো নয়। মধ্স্িলোকলোিী জহশসশব জমজডয়লো ও িলোি মূল 
গস্লোশিি গডশমলোশরিজেক গনিলোিলো এই আগুনশক উশস্ক জদশছেন। জমজডয়লো 
সিলোসজি কট্টি অবস্লোন নলো জনশলও  জবজিন্ন �ন্লোয় িলোশদি মশনলোিলোব প্রকলোে 
কশি। গযমন, জনউইয়জেক েলোইমস িলোিলো প্রলোয়েই অজিবলোজসশদি খিচ ও 
অ�িলোশধি �জিমলোে জনশয় প্রজিশবদন প্রকলোে কশি। জকন্তু িলোিলো জকিলোশব 
সমলোশিি উ�কলোশি আশস িলো প্রকলোে কশিনলো। িলোছলো়িলোও গডকলো (জডফজেলোড 
অ্লোকেন ফি চলোইল্ডহুড এিলোইিলোলস)১ একজে অনুশছেশদ বললো হয় গয 
ওবলোমলো সিকলোি একই ধিশেি িলোিীয়িলোবলোদী নীজি রিহে কশিজছল। বুে 
েলোসন আমশলও ধীশি ধীশি অশনক অজিবলোসীশদি জবিলোজ়িি কিলো হয়। 
বুে িলোি েলোসনলোমশল জবগি দুই দেশকি গেশকও গবজে অজিবলোজসশদি 
জবিলোজ়িি কশি। এ কলোিশন জিশ�জেলোশে িলোশক "জডশ�জেলোেলোি ইন জচফ" বললো 
হয়। এ সলোফশল্ি ধলোিলো অব্লোহি িলোখশি িলোি েলোসনব্ন্লোয় মূলি যলোিলো 
নিুন অজিবলোসী িলোশদি জবিলোজ়িি কিলো হয়। যলোিলো প্রজিজষ্ি িলোশদি 
িুলনলোয়। জকন্তু এি ফশল যলোিলো অজিবলোজসশদি �শষেি আইনিীবী জছল 
িলোশদি আশন্লোলন সলোমলোন্যই জস্মি হয়। যলোিলো আেলো কশিজছল গয িলোশদি 
এই আশন্লোলন বুশেি ইশয়স ইউ ক্লোন বলোজিল কিশি সষেম। 

   নশিম্বি ২০১৬ �যন্তজে গডশমলোশরিেিলোও অজিবলোজসশদি অজধকলোি জনশয় 
অশনক ওয়লোদলো�ূিশনি কেলো বশলজছল যলোশি িলোিলো জবিয়ী হয়। জেম গকইন, 
গডশমলোশরিজেক িলোইস-গপ্রজসশড্ে �দপ্রলোেজেী িলোি স্্লোজনে িলোষলোয় তিিী 
"গডশমলোশরিজেক ন্যলোেনলোল কনশিনেলোশনি" িলোষশে অজিবলোসীশদি প্রজিশ্রু-
জি গদন গয, গডশমলোশরিজেক �লোজেজে এই অজিবলোসী আশন্লোলন অি্ন্ত গুরুত্ব 
সহকলোশি গদখশব। জক্নেন গেসেলোস ও গ্লোজিডলোি িলোস্লোয় ি্যলোজল কিলোি সময় 
বলোি বলোি গরলোষেলো গদন গয অজিবলোসীশদি উন্নয়শনি ধলোিলো অব্লোহি িলোখশি 
ওবলোমলোি েলোসনলোমশল যলো জকছু হয়জন, জিজন িলোি সব কিশবন। জহস�্লোজনক/ 
ল্লোজেশনলো সহ আিও জকছু সংস্লো এ গরলোষনলোশক অি্ন্ত গুরুত্ব গদয়। এবং 
দজষেন�ূবজে িলোশি্ প্রেম একিন ল্লোজেশনলোশক যুতিিলোশ্রেি জসশনশে স্লোন 
গ�শি িূজমকলো িলোশখ। 

   এজেয়লোি গগলোজষ্গুশললোও জ�জছশয় গনই। যজদও িলোশদি প্রজিদ্্বেী ল্লোজে-
গনলোশদি িুলনলোয় িলোিলো সংখ্লোয় কম িবুও এজেয়লোি সংস্লোগুশললোও এ অজি-
বলোসীশদি অজধকলোি আদলোশয়ি আশন্লোলশন গুরুত্ব�ূেজে িূজমকলো িলোশখ। জনবজেলো-
চশনি আশগি মলোশসও এজেয়লোি িনশগলোষ্ী ও গিলোেলোিিলো িলোজিজেজনয়লো ও 
গনিলোডলোি মশধ্ অঙ্গিলোি্ জনবজেলোচশন িয়ললোশিি গষেশত্ অশনক গুরুত্ব�ূেজে 
িূজমকলো �লোলন কশি। িলোিলো উৎসলোহ প্রদলোশনি িন্য জবজিন্ন ধিশনি গিলোেলোি 
গিজিশ্রেেন ক্লোশম্পইন চলোলু কশি। একই সলোশে মলোনুশষি সিজেক কশি গয, 
গডশমলোশরিেশক গিলোে গদয়লোই মঙ্গলিনক, কলোিে িলোিলো অজিবলোজসশদি এ 
আশন্লোলনশক গকন্দ্রীয় �যজেলোশয় জনশয় যলোশব। 

ট্লোম্প-যুশগি িলোিনীজি

  ১৬
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ট্লোম্পবলোদ 

গপ্রজসশড্ে ট্লোম্প আশমজিকলোি ইজিহলোশসি প্রেম জযজন-আশমজিকলো অজিবলোসীশদি িলোয়গলো 
এই সি্িলোি জবদ্রু� কিশছন।  



   জকন্তু এ ধিশনি প্রেংসনীয় �দশষেশ�ি �ি এজেয়লোন বলো ল্লোজেশনলোশদি 
গকউ ইশলকশট্লোিলোল ফললোফলশক �জিবিজেন কিশি �লোশিনজন। িলোিীি 
িলোগ্ জনধজেলোিে হয় জকছু গছলোে সম্প্রদলোয় ও েহশিি মলোধ্শম গযমন- জমজেগলোন, 
গ�নজসলিলোজনয়লো, অজহও। সমুদ্িীশি অজিবলোসীশদি প্রশবে�ে আশছ গয 
িলোি্গুশললোশি গসগুশললো দ্লোিলো নয়। এশষেশত্ মধ্ দজষেশেি রুেশবল্ িলোি্ 
�যজেশবষেে কিশল গদখলো যলোয় গয নব্বই দেক গেশক এখন �যজেন্ত গসখলোন-
কলোি অজিবলোসীি সংখ্লো প্রলোয় জদ্গুে হশয়শছ। অজিিলোসীিলো গয শুধুই কৃজষ-
গষেশত্ই িলোয়গলো কশি জনশয়শছ িলো নয়, িলোশদি বলোজহক অবস্লোন ও সংস্কৃজি 
ডলোন�জন্ গনিলোশদি কলোশছ অশস্ত্রি মি যলোিলো িলোশদি অবস্লোনশক দৃঢ় কিলোি 
িন্য এি ব্বহলোি কশি। অজিবলোজসশদি চলোকজি হলোিলোশনলোি গষেশত্  িলোশদি 
অবস্লোনশক দলোয়ী কিলো হয় জকন্তু িলোিনীজিবীদিলো জববে অেজেনীজি ও সলোমলোজিক 
অসমিলোি চলমলোন বৃজধেশক গুরুত্ব গদয়নলো। 

   সুিিলোং জক কলোিশে িলোিলো অজিবলোজসশদি অজধকলোশিি জবষয়জে ি্লোগ 
কশিশছন? জবশেষ কশি ওয়লোজেংেশনি গনিলোিলো এই অজিবলোসী জবষয়জে শ্রু-
জিশগলোচি কিশিই নলোিলোি। উতেিজে �জিষ্লোি নলো হশলও এেুকু বললো যলোয় 
িলো্রেগুশললো খুব েীঘ্রই অজিবলোসীশদি জসধেলোন্তশক গকন্দ্র কশি গকলোন �জিকল্প-
নলো গনশব। উদলোহিে জহশসশব বললো যলোয়, ক্লোজলশফলোজনজেয়লো যলোিলো নজেজবহীন 
অজিবলোসীশদি স্লোস্্ গসবলো ও ড্লোইজিং ললোইশন্সস জদশয় েলোশক, এছলো়িলো সব 
ধিশনি আইজন সহশযলোগীিলো ও সুজবধলো জনজচিি কশি। গসখলোশন েহশিি 
অন্যলোন্য িলোয়গলোয় িলোশদি "স্গজেীয়শদি" মি িলোখলো হয়। যলোিলো বিজেমলোশন 
ট্লোশম্প েলোসনব্বস্লোি জবরুশধে আশন্লোলন কিশছ। 

   জকন্তু িবুও িলোস্লো সহি নয় ট্লোম্প, ওবলোমলো তিিী অজিবলোসন নীজি ও 
যুশগি বদল চলোয়। িলোি েলোসনলোমশল প্রেম বছশিই অজিবলোসীশদি সলোশে 
অ�িলোশধি সংশযলোগ প্রমলোন কিশি ব্স্ জছল। িলোিলো মুসলমলোনশদি যলোত্লোয় 
জনশষধলোজ্লো হঠলোৎ কশিই িলোিীি মশধ্ মুসলমলোন ও সন্ত্রলোশসি সংশযলোগ জনশয় 
গয ধলোিেলো জছল িলো উশস্ক গদয়। জিজন িয়ী অি�লোও এবং এজিশিলোনলো 
গেজিশফি কলোশছ ষেমলো প্রলোেজেনলো কশিন যলোিলো গকলোশেজেি জনয়ম িঙ্গ কশি "গবড 
গহলোমলোিস" জহশসশব �জিজচি হয় শুধুমলোত্ িলোশদি অনজেিুতি অজিবলোসশনি 
কলোিশে। ট্লোম্প গডকলো কমজেসূচীও বন্ধ কশি গদন, যজদও িলোশদি মূল লষে্ 
জছল জেশু অজিবলোসীিলো যলোিলো সন্ত্রলোসী কমজেকলোশ্ডযুতি নয় বলো িনগশনি জনিলো-
�তেলো ঝুজকি িন্য দলোয়ী নয়। 

   আশন্লোলশনি জক সজি্ িবলোব এশসশছ ২০০৬ সলোশল হলোিলোি হলোিলোি 
অজিবলোসী িলোশদি অজধকলোশিি দলোবীশি িলোস্লোয় গনশম আশন্লোলন কশি। 
িলোিলো গ্লোগলোন গদয় "এজগশয় আসুন, গিলোেলোজধকলোি �লোবই"। অজিবলোসীশদি 
অজধকলোি ও মলোনবলোজধকলোশিি এক দেক গ�জিশয় গগশলও গকলোন ফললোফল 
আশসজন। অ্লোশমন্যলোজটি ছলো়িলো অজিবলোসীিলো গিলোেলোজধকলোি প্রলোপ্ত নলোগজিকও 
হশি �লোিি নলো। একিন সজরিয় মলোনবলোজধকলোি কমজেী মলোনবলোজধকলোি সংস্লোি 
কলোশছ আেলোবলোদ িলোনলোন গন গয আশমজিকলোনিলো অদূি িজবষ্যশি অজিবলোসী-
গদিশক জববে নলোগজিক সম্প্রদলোয় জহশসশব গমশন গনশব। যজদও বিজেমলোন গপ্র-
ষেলো�শে এজে খুবই অলীক চলোওয়লো কলোিে হল ট্শম্পি আশমজিকলোন িলোিীয়-
িলোবলোদীনীজি যলো জনশয় কমজেীিলো খুবই সংজকি এেলো জনশয় যলো িজবষ্যি 
আশন্লোলন হয়ি আশিলো জবিৃষ্লোি িন্ম গদশব। কলোিন ২০০৬ সলোশলি 
আশন্লোলশনি �ি ইজিমশধ্ স্লোনীয় অশনক অজিবলোসী জবশদ্ষী সংগঠন 
মলোেলো চলো়িলো জদশয় উশঠশছ।    

   অজিবলোসী আশন্লোলন আসশল একজে িলোিননজিক গুজে যলো দুই জদক 
গেশকই ব্বহৃি হয়। �জিবলোশিি সলোশে একলোত্ব হবলোি এ ল়িলোই অজিবলোসী-
গদি আশমজিকলোন স্প্ন �ুিশেি একজে সুশযলোগ অবযেই প্রলো�্। আি অজি-
বলোসীশদি অজধকলোি আদলোশয় কমজেীিলো জনিলসিলোশব কলোি কশি যলোশছে। গকলোন 
বলোবলো-মলোই িলোি আশমজিকলোয় িন্ম গনয়লো সন্তলোনশক গফশল যলোশব নলো। গকলোনও 
ব্জতিই িলোি ব্জতিগি জনিলো�তেলো, আশ্রয় বলো সুশযলোগ ি্লোগ কিশি িলোজি 
হশবনলো। শুধু এই কলোিশে গয িলোি িন্ম গদয়লোশলি অন্য �লোশে। একই সলোশে 
আমিলো এেলোও িলোজন গয আশমজিকলোি অজিবলোসন নীজিি গকলোন ব়ি ধিশেি 
উন্নয়ন কখশনলো হশবনলো। কলোিে জনয়ম গসিলোশবই েলোশক গযিলোশব িলোশক 
সলোিলোশনলো হয়। আি এই জনয়ম এমনিলোশব বলোনলোশনলো ও সলোিলোশনলো গয, এি 
মলোধ্শম জববে বলোিলোশি খুব স্ল্প দলোশম দষে শ্রজমক �লোওয়লো ও গেলোষে কিলো 
যলোশব। গকলোন সমসলোমজয়ক জনয়শমি সলোমলোন্য �জিবিজেন বলো স্ল্পশময়লোজদ অ্লো-
গমন্যলোজটি কলোযজেরিম এই জবেলোল গজিেীল জনয়মশক িলোঙ্গশি �লোিশবনলো। 

১ দ্ জদফলোিড অ্লোকেন ফি জচলশড্ন এিলোইিলোল (জডএজসএ) জছল ওবলোমলো েলোসনলোমশলি আশদে। যলো িলোশদিশক অনুমজি জদি যলোিলো নলোবলোলক 

জহশসশব গদেজেশি প্রশবে কিি এবং গসেলো অনবধিলোশব প্রশবেই গহলোক অেবলো অবস্লোনই গহলোক। জনবজেলোসন গেশক এই জবলজম্বি �দশষেশ�ি ২ 

বছশিি নবলোয়নশযলোগ্িলো গমশন গনওয়লো হি একইসলোশে কলোশিি অনুমজিি িন্য উ�যুতি কিলো হি। 

সিলোসজি গযলোগলোশযলোশগি িন্যঃ 
জি. জরিজটিনলো গমলোিলো <cmora@berkeley.edu>
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ট্লোম্পবলোদ 

গপ্রজসশড্ে ট্লোম্প ওবলোমলো জনবজেলোহী আশদশেি অধীশন আশ্রয় নীজি বলোজিল কিশি হুমজক 
জদশছে। যলো জডএজসএ (জেশু আগমশনি িন্য জবলজম্বি �দশষে�) নলোশম �জিজচি। এজে 
িলোশদি িন্য জছল যলোিলো নলোবলোলক েলোকলোকলোলীন অনবধিলোশব আশমজিকলোয় এশসজছল। িলোিলো 
স্প্নদেজেী জহশসশব �জিজচি জছল। 
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> শ্রজমক জন�ী়িনকলোিী ট্লোম্প   

গপ্রজসশড্ে �দপ্রলোেজেী হওয়লোি �ি গডলোনলোল্ড ট্লোম্প ইউজনয়শনি উচ্চ মযজেলোদলো ও ফলোইশল সফ-
লিলোশব আশবদন কশিন। ইউজনয়ন গনিলোিলো গপ্রজসশডশ্েি জ�ছশন সলোজি জদশি শুরু 
কশিশছ। এখলোশন গহলোয়লোইে হলোউশি গপ্রজসশড্ে ট্লোম্প ইউজনয়ন গনিলোশদি �লোশবেজে অবজস্ি। গডলোনলোল্ড ট্লোশম্পি অপ্রি্লোজেি ষেমিলো দখশলি আশগ বলো-

ম�জন্ গনিলোশদি সব গেশক ব়ি সলোফল্ হল যুতিিলো-
গ্রেি শ্রজমক আশন্লোলন বন্ধ কিলো ও এি কযজেরিশমি 
মৃি্ রেলোশনলো। প্রলোয় দেক গ�জিশয় যলোবলোি �ি ইউজন-

য়ন বধে এবং অন্য শ্রজমক সংগঠনগুশললোি আশন্লোলন ধীশি ধীশি হ্লোস 
গ�শয়শছ। গয ধলোিলো হঠলোৎ ১৯৮০ সলোশল গিলোনলোল্ড জিগলোশনি জনবজেলোচশনি �ি 
গেশক শুরু হশয়জছল, গয িনজপ্রয়িলোি আশবদন গিলোি গবশল্ি �ি গশ্রিলোঙ্গ 
কমজেিীবী গশ্রেী ৩৬ বছি �ি ট্লোশম্পি গবললোয় গদজখশয়শছ। জিগলোন ইউজনয়-
নবধে বলোজ়িগুশললো গেশক একেলো ব়ি অংে প্রলোয় ৪৫% গিলোে ললোি কশিশছ। 
১৯৮০ সলোশলি �ি ট্লোম্পই ৪৩% গিলোে গ�শয়শছ, জকন্তু এ জবষয়জে ধীশি 
ধীশি িনগশেি িলোবনলো গেশক চশল গগশছ। 

   অবযে ইউজনয়নবধে গগলোজষ্গুশললোি আজধ�শি্ি কলোিশন জবগি বছিগু-
গললোশি শ্রজমক আশন্লোলনগুশললো হ্লোস গ�শয়শছ। ১৯৫০ এি মধ্বিজেী সমশয় 
এি হলোি জছল ৩৫% যলো ২০১৬ সলোশল কমজেচলোিীশদি মশধ্ ১০.৭% গবসি-
কলোিীশদি মশধ্ ৬.৪% গনশম এশসশছ। ১৯৫০ সলোশল ইউজনয়শনি সদস্-

>>

ট্লোম্পবলোদ 

রুে জমল্কম্লোন, জনউইয়কজে জসজে ইউজনিলোজসজেজে, ইউএসএ এবং আইএসএ-এি শ্রম আশন্লোলন (আিজস ৪৪) জবষয়ক গশবষেলো কজমজেি 
সদস্ 
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গদি মশধ্ গয হলোি জছল প্রলোয় ৩৫%। ১৯৮০ সলোশল শ্রজমক ধমজেরশেি হলোি 
কমশি শুরু কশি, আি এই ধমজেরশেি কলোইে জছল অজফশসি কমজেকিজেলোিলো 
ইউজনয়ন গনিলোশদি জনশিশদি স্লোশেজে উশস্ক জদি। "কমজে অজধকলোি আইন" 
(যলো গবসিকলোজি খলোশি জনজষধে) ২০১৬ সলোশলি গেশষি জদশক প্রলোয় ২৭জে 
িলোশি্ ছজ়িশয় �শ়ি, (১৯৭৫ সলোল �যজেন্ত ২০জে িলোশি্ জছল) যলোি মশধ্ 
িৎকলোলীন েজতিেলোলী ইউজনয়ন বধে িলোি্ ওয়লোজেংেন ও জমজেগলোনও জছল। 
২৮ িম িলোি্ জহশসশব গি গফব্রুয়লোজি মলোশস জমশছলোজি এই িলোজলকলোয় গযলোগ 
গদয়। আি এেলো সকশলিই িলোনলো গয একবলোি গকলোন েজতিেলোলী ইউজনয়নশক 
অশকশিলো কিশি �লোিশল িলো গি ৪০ বছি ধশি চলশি েলোকলো সলোমলোজিক 
অসমিলোি জবজিন্ন স্শি স্ুজলশঙ্গি মি ছজ়িশয় �়িশব। 

   বিজেমলোন বছি গুশললোশি সব গেশক আেলোবলোদী জবেৃঙ্খললো বধে শ্রজমক গষেত্ 
হল সিকলোজি গষেত্গুশললো। গযখলোশন ইউজনয়নবধে হবলোি হলোি গবেী এবং িু-
লনলোমূলকিলোশব জস্ি। জকন্তু জবেলোল অেজেননজিক অধঃ�িশনি �ি সিকলোজি 
খলোশিও বদল  আসশি শুরু হয়। নিুন ধিশনি দলোপ্তজিক ব্বস্লো সিকলোজি 
খলোশিও বলোধলোি সৃজষ্ট কশি, জি�লোবজলকলোন জনয়ন্ত্রেলোধীন িলোি্গুশললোশি গিলোি-
�ূবজেক অজধক্স্ জনশয় গগলোজষ্গি দিকষলোকজষ শুরু হয়। ১৯৬৯ সলোশল উই-
ন্সকস জছল প্রেম িলোি্ গযখলোশন প্রছেশদ একজে জেশুি ছজব জদশয় অনুশমলো-
জদিিলোশব এই দিকষলোকজষ শুরু হয়। ২০১১ সলোশল নব জনবজেলোজচি 
জি�লোবজলকলোন গিজেনি স্কে ওয়লোকলোি হঠলোৎ খুব দ্রুি সমস্ খিচ িলোজলকলো ও 
সিকলোজি গষেশত্ ইউজনয়শনি সমস্ অজধকলোি বন্ধ কশি গদন। �শি িেগ-
গনি ব্�ক জবশষেলোশিি মুশখ এই �ন্লো বন্ধ হয় এবং ওয়লোকলোি গশবজেি সলোশে 
আইশন সই কশিন। 

   এ জবষয়জে গিডন গলফলোি িলোি ২০১৭ সলোশলি বই "জদ ওয়লোন �লোশসজে্ে 
সজলউেন"-এ উশলেখ কশিন। উন্সকন মূলি ডলোন�জন্ জহশসশব জনয়মিলোজন্ত্র-
কিলোশব সিকলোজি খলোশিি ইউজনয়নগুশললোশক গদেব্�ী েলোন্ত কিশি শুরু 
কশিশছ। গসেলো ষেুদ্ আকলোশি নয় কলোিে ইউজনয়নগুশললোি গডশমলোশরিজেক 
প্রজিজনজধশদি িলোিননজিক অশেজেি গিলোগলোশনি অশনক ব়ি একেলো উৎস। 
ইউজনয়নবধেিলোি হলোি সিকলোজিখলোশি িলোিীয়িলোশব খুব কমই িলোিিম্ 
হশয়শছ ২০১৬ গি ৩৪.৪% যলো ২০০৮ এ জছল ৩৬.৮%। জকন্তু এেলো আশিলো 
�জিবিজেন হশব যজদ উন্সকশনি মি জি�লোবজলকলোনিলো গনত্ৃশত্ব আশস। 

   গিগলোশনি প্রেম বছশি অজফশস সলোদলো শ্রজমক গশ্রেীি জনদজেয়িলোশব একিন 
প্রলোেজেীি দ্লোিলো জববেলোসরলোিকিলো কশিজছল, যলোি ফশল িলোি গবে কশয়কিন 
সদস্ গরিফিলোি হশয়জছশলন -জিজন জনশি একিন সলোশবক গট্ড ইউজনয়ন-
বলোদী। ১৯৮১ সলোশল ধমজেরে শুরু কিলোি �শি জিগ্লোন জবখ্লোিিলোশব হলোিলোি 
হলোিলোি জবমলোন ট্লোজফক কশ্ট্লোললোিশক বজহষ্লোি কশিজছল - এমন একজে 
�জিকল্পনলো যলো আশমজিকলোি শ্রশমি জনম্নগলোমী ট্্লোশিশসেলোশক এশকবলোশি 
স্জবি কশি। ২০১১ সলোশল এয়লোি কনশট্লোললোিস ইউজনয়ন জিগলোনশক জসশড্ে 
জনবজেলোচশনি প্রচলোিেলো চলোজলশয়জছল। যজদও গফডলোশিল কমজেীিলো আইনীিলোশব 
জ্রিজেং কিলো গেশক জনজষধে, িশব িলোিলো সময়মি এিলোশব কলোি কশি; এয়লোি 
কশ্ট্লোললোিশদি ওয়লোকআউশে গিগলোশনি কশঠলোি প্রজিজরিয়লো জছল। িলোশদি 
ইউজনয়শনি জরিজচিয়লোন জছল গিগলোন যুশগি আইকজনক শ্রম নলোেক, জকন্তু 
িলোি প্রেলোসনও ইউজনয়নগুজলশক দুবজেল কিলোি িন্য অশনক �দশষে� রিহে 
কশিজছল - এমনজক ইউজনয়ন সদস্�শদি িে্ সংরিশহি িন্য গফডলোশিল 
সংরিহশকও সংজষেপ্তিলোশব সজিশয় জদশয়জছল (ব্বসলো �দশষেশ�ি মুশখলোমুজখ 
হজছেল এমন �দশষে�)। 

   ট্লোশমি প্রচলোিলোজিযলোশনি বতিৃিলো জনয়জমি "িুশল যলোওয়লো মলোনুষ"-গক শ্রধেলো 
জনশবদন কশি, মজস্শষ্ মজস্শষ্ি মূজিজেগুজল জনমজেলোে কশি, জবশেষি জনমজেলোে 
জেশল্প গযখলোশন জিজন জনশিি িলোগ্ তিজি কশিন। একই সমশয়, জিজন 
কলোিখলোনলোি মলোজলকলোনলোধীন বলো কলোিখলোনলোয় জনমজেলোশেি �জিবশিজে গডস্ক-এ বলো 
গকৌঁসুজলশি জনযুতি কশলি-জেজষেশিি দ্লোিলো অ�মলোজনি হন। সলোদলো কললোশিি 
শ্রজমকশিি িন্য ট্লোশম্পি অজি সহলোনুিূজি এবং জক্নেশনি �শষে িলোি জব-
গিলোধী-অজিিলোি ব্জতিজে "দ্ ড�ললোিবলস" জহসলোশব খলোজিি কশি, "জিগলোন 
গডশমলোরি্লোেস' নলোশমও �জিজচি হয়। এমনজক গ্লোগলোনজেও "আশমজিকলোশক 

আবলোি মহলোন করুন" একজে �ুনজনজেমলোে, প্রেম জিগলোশনি িন্য ১৯৮০ সলোশল 
জনজমজেি।

   জকন্তু যজদ িলোি কলোিও এই ধিশনি প্রজিধ্জনি হয়, িশব ট্লোশমি প্রকৃি 
শ্রম নীজিগুজল- গিগলোশনি হলোই-গপ্রলোফলোইল অ্লোজ্ে-ইউজনয়ন আরিমশেি 
িুলনলোয় অশনক কম। িবুও িনগে ট্লোশম্পি গবলোমলোরলোিী েুইে এবং অন্যলো-
ন্য জবষয়গুজলশি গি্েস এবং গহলোয়লোইে হলোউশসি অি্ন্তশি অেলোজন্ত জনিসন 
দ্লোিলো প্রিলোজবি হশয় আসশছ, জঠক এমন একজে কমজেী কমজেসূচী, যলো ডলোনজদশক 
এজগশয় এশসশছ, গকবল চু�চলো�ই িলোডলোশিি নীশচ এজগশয় চশলশছ। প্রচলোিলো-
জিযলোন অলঙ্কলোিেলোস্ত্র "চলোকিী-হি্লোকলোণ্ড" প্রজবধলোশনি সলোশে �লোলন কশি, 
ট্লোশমি প্রেলোসন ওবলোমলো বছশি জবজিন্ন শ্রম প্রজবধলোন গিশে যলোওয়লোি �দ-
গষে� রিহে কশিশছ, জবশেষি, গবিন সীমলোশি (১৯৭৫ সলোল গেশক অ�-
জিবজিজেি) মুলিুজব েলোকলো বিলোয় িলোখলোি িন্য স্য়ংজরিয় গযলোগ্িলোি িন্য 
অজিজিতি কলোশিি গবিন. এবং যজদও এজে খুব কমই একজে 'শ্রম" সমস্লো 
জহসলোশব তিজি কিলো হশয়শছ, "ওবলোমলো গকয়লোি" (ওবলোমলো-এি স্লোস্্ বীমলো গপ্রলো-
রিলোম) প্রি্লোহলোশিি ফশল সলোদলো শ্রজমক গশ্রেীি ষেজিি �জিমলোে হ্লোস �লোশব। 

   �লোঁচ সদশস্ি ন্যলোেনলোল গলবলোি জিশলেনস গবলোডজে (এনএলআিজব) এি 
ট্লোশম্পি মশনলোনয়ন, গযজে ইউএস প্রলোইশিে-গসটিি গযৌে দিকষলোকজষি জন-
য়ন্ত্রে কশি, এজে গিগলোন বছশি আশিকজে ইশকলোশি নৃেংসিলোশব ইউজনয়ন 
জবশিলোধী। দুই ট্লোম্প-জনযুতি এনএলআিজব সদস্ ইজিমশধ্ই স্লোন গ�শয়শছ 
এবং িৃিীয় গময়লোশদ িলোশদি সলোশে গযলোগ গদশব যখন একিন জনশয়লোগক-
িজেলোি গময়লোদ জডশসম্বশিি গময়লোদ গেষ হশব। গসই সমশয় ট্লোম্প জবজ্লো�শন 
গবলোডজে জনয়ন্ত্রে কিশব; ২০১৮ সলোশল শুরু হয়, ওবলোমলো বছশি শ্রম-বন্ধুত্ব�ূেজে 
এনএলআিজব জসধেলোশন্তি দীরজে জসজিি প্রলোয় জনজচিি হশয় যলোশব। ট্লোশম্পি 
প্রলোেজমক মশনলোনীি ব্জতিশক যুতিিলোশ্রেি শ্রম জবিলোশগি প্রধলোন, ফলোটি ফুড 
গমলোগুল অ্লো্ড্ু �ুিলোিদলোি, প্রি্লোহলোি কিশি বলোধ্ কিলো হয়, জকন্তু এই 
রেনলোয় গৃহকমজেী সজহংসিলোি ইজিহলোশসি কলোিশে এবং িলোি একজে অনজে-
িুতি অজিবলোসীি জনশয়লোশগি কলোিশে, িলোি শ্রম জনয়ন্ত্রশেি কণ্শিলোশধি 
কলোিশে নয় ।

   মলোজকজেন যুতিিলোশ্রে িন্য সবশচশয় গুরুত্ব�ূেজে ট্লোম্প অ্লো�শয়্েশম্ে, িশব, 
গয গনইল গিসলোচ সুজপ্রম গকলোশেজেি হয়। প্রকৃি�শষে সব �যজেশবষেক গগলোশস্কজেি 
গিলোশেি �শষে িুনস জি. এএফএসজসএমই বিজেমলোশন গডশে জবচলোিক 
জহশসশব গে্ কিলোি প্রি্লোেলো কশি। িলোিীয় িলোইে েু ওয়লোকজে ফলোউশ্ডেন 
এবং িষেেেীল জলবলোজেজে িলোজটিস গস্েলোি গেশক সমেজেন সহ ইজলনয় 
�লোবজলক কমজেীশদি একজে গছলোশেলো গগলোষ্ী, িনসলোধলোিশেি খলোি দ্লোিলো আবৃি 
অ সদস্শদি দ্লোিলো "ন্যলোয্ িলোগ" বলো "সংস্লো" জফ বলোজিল কিলোি হুমজক গদয়। 
গযৌে দিকষলোকজষ চুজতি. গবজেিিলোগ িলো্রেীয় আইনগুজল িনসলোধলোিশেি সং-
গঠনগুজলশক গকবলমলোত্ িলোশদি সদশস্ি সদস্ জহসলোশব প্রজিজনজধত্ব 
কিশি বলোধ্ কশি নলো, যলোিলো গকবল সদস্ জহসলোশব সলোইন আ� কশি; ন্যলো-
য্-অংেীদলোজিশত্বি অেজে এই প্রজিজনজধশত্বি খিচ এবং "জরে িলোইডলোসজে" প্রজি-
গিলোধ কিলোি িন্য। উইজলজসন এবং আইওয়লো সহ জকছু জকছু গষেশত্ ইজিম-
গধ্ই এই ধিশনি জফ জনজষধে কিলো হশয়শছ; িনস সলোিলো গদে িুশ়ি 
জনশষধলোজ্লো প্রসলোজিি কিশব। এই িনসলোধলোিশেি িন্য একজে জবধ্ংসী ঝ়ি 
হশব, গডশমলোরি্লোজেক- এবং জি�লোবজলকলোন-জনয়জন্ত্রি িলোশি্ এককিলোশব।

   এজে একজে �ূবজেগজিি উ�সংহলোি নয় গয এই িলোিী হলোজি �দশষে� সমস্ 
সংগজঠি শ্রম �যজেন্ত প্রসলোজিি হশব, িশব িলোজিখ গেশক, গট্ড ইউজনয়শনি 
সলোশে ট্লোশম্পি সম্পকজেগুজল গশ্রজেগিিলোশব "জবিতি ও িয়ললোি" গকৌেল 
অনুসিে কশি, যলো গিস এবং জলঙ্গ দ্লোিলো িলোত�যজে�ূেজেিলোশব সীজমি। প্রেম 
জদন জিজন উশদ্লোধশনি �ি কলোি শুরু কশিন, ত্� গহলোয়লোইে হলোউশস শ্রজমক-
গদি গট্ড ইউজনয়ন গশ়ি গিলোশলন; �শি জিজন �ুজলে ইউজনয়শনি কমজেক-
িজেলোশদি সলোশে একই তবঠক কশিন। এই শ্রম গনিলো একজে সদশস্ি প্রজি-
জনজধত্ব কশি যলো ব্লো�কিলোশব �ুরুষ এবং মূলি সলোদলো। সংগজঠি শ্রশমি 
সবশচশয় প্রজিজরিয়লোেীল গষেত্গুজল জছেশক গফললোি প্রশচষ্টলোয় আশিকজে 
উ�লোদলোন হশছে ট্লোশমি সীমলোন্ত জনয়ন্ত্রে এশি্েশদি প্রজিজনজধত্বকলোিী ইউজন-

ট্লোম্পবলোদ 
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য়নজেি �ূবজে�ুরুষ, যলোি সংখ্লো জিজন ইজিমশধ্ই প্রসলোজিি কিলোি �দশষে� 
রিহে কশিশছন। ন্যলোপ্টলো (নেজে আশমজিকলোন জরে গট্ড এজরিশম্ে) এবং অন্যলো-
ন্য মুতি বলোজেি্ চুজতিি জবরুশধে িলোঁি গরলোজষি জবশিলোজধিলোয় কশয়কজে ইউ-
জনয়ন গনিলোশদি সলোশেও উত�লোদন খলোশিি অবজেষ্টলোংশেি সলোশে 
প্রজিদ্জ্বেিলো রশেশছ, যজদও অন্যিলো যুতিিলোশ্রেি ফ্লোটিজি চলোকজিি জবষশয় 
িলোি "িলোল খবি" দলোজব জনশয় প্রনে িুশলশছ। ।

   এই ধিশনি বন্ধুত্ব�ূেজে �ুনজবজেশবচনলোগুজল স্ষ্টিলোশব অনু�জস্ি, িশব, 
যখন এজে গসটিি এবং �লোবজলক গসটিি ইউজনয়শনি গষেশত্ আশস, যলোি 
গবজেিিলোগই নলোিী এবং িশেি মলোনুষগুজলি অন্তিুজেতি - এবং জকছু গষেশত্ 
যলোিলো অজিবলোসী কমজেীশদি ট্লোশমি জিশনলোশফলোজবক অলঙ্কলোিেলোস্ত্র জনয়জমি 
এসেশ�জিশম্ে কশি। মলোজকজেন িন্মরিহেকলোিী শ্রজমকশদি �জিবিজেন কিলোি 
িলোঁি অকে্ প্রশচষ্টলো - যলোশদি গবজেিিলোগই ইউজনয়ন নয় - অজিবলোসী শ্রজম-
কশদি জবরুশধে আশিকজে, এমনজক আশিলো অশুি জবশিদ-এবং িয়ী 

গকৌেল। এখলোশন ট্লোম্প গিগলোন গেশক িীরিিলোশব জব�েগলোমী, জযজন গি 
প্রধলোন অজিবলোসন সংস্কলোশিি (১৯৮৬ সলোশলি অজিবলোসন সংস্কলোি এবং জন-
য়ন্ত্রে আইন) সিলো�জিত্ব কশিন এবং লষে লষে অনজেিুতি অজিবলোসীশদি 
অমলোন্য কশিজছশলন। জকন্তু এই গুরুত্ব�ূেজে ব্জিরিমজে, ট্লোশম্পি শ্রম ও ইউ-
জনয়নগুজলি সলোশে গযলোগলোশযলোগজে "গরিে কজমউজনশকেলোি" এি মশিলোই সমলো-
নিলোশব অনুরূ�। যজদ ইজিহলোশসি একজে �লোঠ্�ুস্ক জবষয়জে �ুনিলোবৃজতে 
কিলো হয় িশব জদ্িীয়বলোশিি মশিলো দুঃশখি জবষয় জহশসশব জদ্িীয়জে কল্প-
নলোপ্রসূি জহসলোশব এজে জদ্িীয়। 
 

সিলোসজি গযলোগলোশযলোশগি িন্যঃ 
রুে জমল্কম্লোন <rmmilkman@gmail.com>

ট্লোম্পবলোদ 
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> আশমজিকলোি চিম মুহূিজে? 

গনশ�লোজলয়ন গবনলোশ�লোেজে ৩য়, রেলোশন্সি গপ্রজসশড্ে জছশলন 
১৮৪৮-৫২ সলোশল। জিজন কলোলজে মলোশসেজেি ক্লোজিসশমজেক 
জলডলোি-এি িলি্লোন্ত উদলোহিে। িলোশক গপ্রজসশড্ে 
ট্লোশম্পি মশিলো মশন হয় যখন �ুঁজিবলোদী গশ্রেী িলোি 
আজধ�ি্ হলোজিশয় গফশল।  

ট্লোগম্পি জবিয় জক মলোজকজেন িলোিনীজিশি 
গমৌজলক �জিবিজেশনি কেলো বশল? 
হলোঁ, জকন্তু  গযিলোশব প্রি্লোেলো কিলো হয় 
সম্ভবি গসিলোশব হয়নলো।  ফ্লোজসবলোদী 

সূচনলোি প্রজিফলন নয়, ট্লোশম্পি গপ্রজসশডজন্স 
"নব্-গবলোনলো�লো়িজেিম" এি প্রজিজনজধত্ব  কিশছ 

>>

ট্লোম্পবলোদ

দলোইললোন জিশলই, ক্লোজলশফলোজনজেয়লো জববেজবদ্লোলয়, বলোকজেশল, ইউএসএ

বশল লষে্ কিলো যলোশছে।  আজধ�ি্ জবস্লোিকলোিী 
িলোিনীজিি িন্য এজে একিন প্রজিিলোবলোন 
আকষজেেীয় গনিলোি প্রজিস্লো�ন রেলোয়। ফিলোজস 
উনজবংে  েিলোদিীি সংস্কিশে, �িবিজেী জদনগু-
জলশি গবলোনলো�লোজেজেিম একজে আজধ�ি্ জবস্লোি-
কলোিী সংকশেি সলোশে যুতি হয়  যলো আশমজিকলোি 
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>>

ট্লোম্পবলোদ

�ুঁজিবলোদী গশ্রজেি জনিস্ স্লোেজেশক এজগশয় জনশয় 
যলোয়। সলোধলোিেিলোশব সমলোশিি প্রজিজনজধত্ব কিলোি 
দলোবীি মলোধ্শম িলোিলো বস্তুগি ষেয় গেশক 
জনশিশদি উতেিে রেলোয়। এই সঙ্কে একজে 
দলীয় কলোঠলোশমলোশক  জবিতি কশি এবং  প্রলোক 
আধুজনক িলো্রেব্বস্লোয় অিলোিননজিক িনগশেি 
গপ্রষেলো�শে দলীয় ব্বস্লোশক দুবজেল কশি গদয়। 
ট্লোশম্পি প্রজি গয গকলোনও সশন্তলোষিনক িলোিনন-
জিক প্রজিজরিয়লো অবযেই অন্তজনজেজহি অেজেননজিক 
ও িলোিননজিক প্রলোজিষ্লোজনক তবজেষ্ট্গুজল িুশল 
ধিশি হশব যলো জকনলো জনবজেলোচশনি সময় িলোি �শষে 
সহলোয়ক �জিজস্জি জবদ্মলোন েলোকশব। 

> আজধ�ি্ এবং সংকে 

   ১৯৩০  গেশক ১৯৭০ সলোল �যজেন্ত - অেজেনন-
জিক সংকশেি মধ্ জদশয় একজে অধ্লোশয়ি 
সমলোজপ্ত রশে,   মলোজকজেন যুতিিলোশ্রে �ুঁজিবলোদী গশ্রজে 
জনশিশদি িন্য উচ্চ মিুিী, গমলোেলো অংশকি ললোি 
এবং (অশ�ষেলোকৃি) �ূেজে কমজেসংস্লোশনি  উ�ি 
জিজতে কশি একজে গফলোিজডটি  আজধ�ি্ বিলোয় 
গিশখশছ। দীরজে গ�লোটি যুশধেি গগৌিব গডশমলোশরি-
জেক এবং জি�লোবজলকলোন প্রেলোসশনি উিয় গষে-
গত্ই শ্রজমকশশ্রজেি উশলেখশযলোগ্ ললোি প্রদলোশনি 
িন্য অনুশমলোদন গদয়লো হশয়জছল। জকন্তু ১৯৭৩ 
সলোল গেশক, আশমজিকলোন অেজেনীজিি মন্লো 
অবস্লো এই েলোসন ব্বস্লোশক অবনজমি কশিশছ।  
দ্রুি উৎ�লোদনেীলিলো বৃজধে এবং রিমবধজেমলোন 
মুনলোফলো, একজে কল্লোেমূলক িলো্রে জহশসশব 
জবস্ৃজি �লোওয়লো অজিিলোি ব্বসলোয়ীশদি িন্য 
সহনীয় হশয় জগশয়শছ। জকন্তু িলোমজেলোজন, িলো�লোন, 
এজেয়লোন েলোইগলোি অেজেনীজি এবং অবশেশষ  
চীশনি প্রজিশযলোজগিলোি ফশল  ললোশিি হলোি হ্লোস 
�লোয় এবং গখললোি গপ্রষেলো�ে  �জিবজিজেি হশয় 
জগশয়শছ। ১৯৭০ সলোশলি মলোঝলোমলোজঝ গেশক ক্লো-
জ�েলোল অপ্রীজিকি হশয় ওশঠ এবং দুই �ষে 
দ্রুি সমন্বয় কশিশছ। কলোেজেলোশিি অধীশন মলোজকজেন 
কল্লোে িলোশ্রেি খিচ কিজেশনি প্রচলন শুরু হয় 
এবং ওবলোমলো সিকলোশিি আমশল অব্লোহি 
েলোশক। নব্ আজধ�ি্ জবস্লোশিি সূত্জে জছল 
নব্ উদলোিনীজি, যলো গিলোেলোিশদি মলোধ্শম 
বলোিলোশি স্লোধীনিলো ও আত্মজনধজেলোিশেি প্রজিশ্রুজি 
জদশয়জছল। মিুজি বৃজধে এবং সলোমলোজিক কমজেসূ-
জচি �জিবশিজে, ে্লোসে কমলোশনলোই গযন  সমিজিি 
গমৌজলক জিজতে জহসলোশব জবশবজচি হয়।

   ৩ অশটিলোবি ২০০৮ িলোজিশখ এই নব্ উদলোি-
নীজি সূশত্ি সঙ্কে শুরু হয় যখন $৭০০ 
জবজলয়ন ট্্লোবলড অ্লোশসেস জিজলফ গপ্রলোরিলোম 
(জেএআিজ�), ব্লোংকগুশললোশক অেজে গযলোগলোন 
জদশয় গদউজলয়লো হওয়লোি আশগ উধেলোি কশি।  
এি মলোধ্শম মুতি বলোিলোশিি মিলোদেজেগি িণ্ডলো-
জমও  প্রকলোে �লোয়। ওবলোমলোি প্রেলোসন সময় নব্ 
উদলোিনীজিি উ�লোদলোন চলমলোন েলোশক,  �জিশবে 
ও এলজিজবজেজকউ জবষয়গুজলি (অশ�ষেলোকৃি 
স্ল্পব্য়) সশঙ্গ ছলো়ি  যুতি কিলো হয়। িবুও 
ওবলোমলো প্রেলোসনশক সহিশবলোধ্ নব্ উদলোিবলোদী 

জহসলোশব বেজেনলো কিলো যলোশব নলো। ওবলোমলো বুশেি 
িুলনলোয় অেজেশযলোগলোশনি সমেজেন কশি, এবং ধনী 
সম্পদেলোলীশদি  অজধকিি চলো� জদশয়জছশলন,  
জবশেষ কশি সলোশধ্ি  মূশল্ যত্ন এশটিি ( বীমলোি 
িন্য ওবলোমলোি গপ্রলোরিলোম, প্রলোয়ই ওবলোমলো গকয়লোি 
জহসলোশব অজিজহি) বীমলো জেল্প সংরিলোন্ত  সকল 
কললোশকৌেশলি মলোধ্শম। ওবলোমলোি সময়, ব্জতি-
গি মলোজলকশদি এবং িলোশ্রেি মশধ্ সম্পকজে �ুন-
গজেঠন কিলো হশয়জছল, �ুঁজিবলোদী অেজেনীজিি গষে-
ত্গুজল রিমবধজেমলোনিলোশব িলো্রে-জনিজেিেীল হশয় 
উশঠজছল।

   ট্লোম্প জনওজলবলোিলোজলিশমি �িনশক কলোযজেকি-
িলোশব িলোিননজিক ইসু্ তিিী কিশি  সষেম 
হশয়জছল। যজদও িলোি অেজেননজিক কলোযজেরিম 
খুবই শ্রধেলোেীল  মিলোমশিি বলশয় জবস্ৃি হশয়শছ 
- জনউ ইয়কজে েলোইমস কললোজমটি (এবং গনলোশবল 
জবিয়ী অেজেনীজিজবদ) �ল কলোরুজেম্লোন মন্তব্ 
কশিন "সলোমলোজিক ও অেজেননজিক �িশনি 
একজে ডলোইশটিলোজ�য়লো" যলো িৎকলোলীন আশমজি-
কলোন বলোস্বিলো জনশয় সলোমলোন্য সম্পকজে বিলোয় 
িলোখলোি িন্য ট্লোশম্পি  উশদ্লোধনী িলোষেশক জনন্লো 
িলোজনশয়শছ " এজে গমৌজলক সমস্লো। ট্লোম্প  বলোস্-
বধমজেী জববিে জদশয় �শয়্ে কশি েলোশকন।  
১৯৮০ সলোশল, উত�লোদনখলোশি যখন েিকিলো 
২২ েিলোংে কমজেসংস্লোন �লোয়, উতেি এবং 
দজষেশে জমজসজসজ�, �ূশবজেি গবজেিিলোগ কলোউজ্ে-
গি ৩০ েিলোংে �যজেন্ত বৃজধে গ�শয়জছল ; দজষেে 
ক্লোজলশফলোজনজেয়লো এবং প্রেলোন্ত মহলোসলোগিীয় উতেি-
�জচিশম, মহলোকলোে কমজেসংস্লোনগুজল গসই �জিসং-
খ্লোনগুজলশি গযলোগ কশি। ২০১৫  সলোল নলোগলোদ 
উত�লোদন কমজেসংস্লোশনি মলোত্ ১০ েিলোংে কশম 
যলোয়, যলো গকবলমলোত্ মধ্�জচিশমি জবখ্লোি "িং 
ধিলো গবল্" নয় বিং দজষেে ও �জচিমলোঞ্চলীয় 
িলোি্গুশললোশকও প্রিলোজবি কশি। জেল্প কলোিখলোনলো 
জবমুখিলোি  বলোস্ব সলোমলোজিক ফললোফল আশছ, 
দলোজিদ্্, মলোদকদ্ব্ অ�ব্বহলোি এবং এি মি।

   আশমজিকলোি উত�লোদন জিজতেশি একজে গহবি 
তিজি  হশয়শছ এবং মধ্মলো গবিন জস্ি িশয়শছ, 
জসইও এি গবিন স্ীি হশয়শছ। মলোজকজেন 
�ুঁজিবলোদী গশ্রজেি স্লোেজেগুজল বৃহতেি সমলোি গেশক 
রিমবধজেমলোনিলোশব অনু�জস্ি। এই জবশেষ অশেজে 
ট্লোশম্পি জনবজেলোচশন েলোসকশশ্রেীি গনিৃশত্বি 
সংকশেি একজে প্রকলোে। যুতিিলোশ্রেি সমলোিিলো-
জন্ত্রক অজিিলোিিলো আি গকলোনও রিহেশযলোগ্ দলোজব 
কিশি �লোশিন নলো গয িলোি জবশেষ আরিহ িন-
সংখ্লোি অজধকলোংে সংখ্লোগজিশষ্ি সলোশে 
জমলশছ।

> ২০১৬ঃ জক একজে ওয়লোইল্ডকলোডজে জনবজেলোচন?

   এক অশেজে, ২০১৬ সলোশলি জনবজেলোচন জছল 
একজে ঐজিহলোজসক ওয়লোইল্ডকলোডজে। িশব জিনজে 
েজতিেলোলী কলোঠলোশমলোগি কলোিশেই এজে সম্ভব 
হশয়জছলঃ দলীয় ব্বস্লোি গিিশি তিিী হওয়লো 

শুন্যিলোি খলোজিশি যলো ট্লোম্প এবং স্লো্ডলোসজে 
উিশয়ি জবশদ্লোহশক সুশযলোগ জদশয়জছল, যুতিিলো-
গ্রেি প্রলোক-আধুজনক চজিত্ এবং �জিশেশষ 
ব্লো�ক িলোিননজিক সহমজমজেিলো। প্রেম ইসু্জে 
খুব স্ষ্ট গয কিেলো আশললোচনলোি প্রশয়লোিন, জকন্তু 
জদ্িীয় দুইজে সমলোনিলোশব গুরুত্ব�ূেজে।

   যুতিিলোশ্রেি প্রলোক-আধুজনক প্রলোজিষ্লোজনক জকছু 
অসংলনে চজিত্ ট্লোশম্পি জবিশয় জবেলোল িূজমকলো 
�লোলন কশিজছল। এজে এইিলোশব  জডিলোইন কিলো 
হশয়জছল গযন রিীিদলোস ব্বস্লোশক যলোিলো জেজকশয় 
িলোশখ গসই গগলোষ্ীগুশললোি স্লোেজে িষেলোি িন্য 
গিলোেলোি জবকৃজি কিলো যলোয়।   আশমজিকলোন 
জসশটিম িলোশদি তবজেষ্ট্গুজল-  উইলশহলমলোইন 
গকসশিশিইচ বলো Giolitti এি জদশনি ইেলোজল-
য়লোন �লোলজেলোশমশ্েি সশঙ্গ জবজনময় কশি:  প্রেম-
অিীি- �িবিজেী  জনবজেলোচন সমশয় সীজমি গিলোেলো-
জধকলোি, ব্লোলে এি সুশযলোগ এবং িলোি্ জিজতেক 
জনবজেলোচনী কশলশিি উ�ি কজঠন জনশষধলোজ্লো। 
প্রলোয় জিন জমজলয়ন িনজপ্রয় গিলোে হলোিলোশনলো 
সশি্ও ট্লোম্প গপ্রজসশডজন্স জিশিশছ। 
প্রকৃি�শষে, যুতিিলোশ্রেি িলোিননজিক ব্বস্লোি 
অ্লোজন্সয়লোং-গিশিলোজমউম জবকৃজিজে এখন আিও 
গবজে স্ষ্ট হশয় উশঠশছ জঠক গযিলোশব নগিলোয়ে 
চলমলোন িশয়শছ।

   ব্লো�ক িলোিননজিক সহনেীলিলোও একজে 
গুরুত্ব�ূেজে িূজমকলো �লোলন কশিজছল। জনবজেলোচশন 
মলোত্ ৫৫ েিলোংে গিলোেলোি  অংেরিহন কশিন। 
সবসময় গদখলো যলোয় গয  যলোিলো একেু সম্পদেলোলী, 
জেজষেি গিলোেলোি িলোশদি গিলোেশকশন্দ্র উ�জস্জিি 
হলোি িুলনলোমূলকিলোশব অজধক। জি�লোবজলকলোন-
গদি িুলনলোয় গডশমলোরি্লোজেক গিলোেলোিিলো গিলোশেি 
বলোইশি েলোকশি �লোশি বশল মশন হয়: এক 
িজিশ� গদখলো যলোয়, ৪৬ েিলোংে জনবজন্ধি জি�লো-
বজলকলোনিলো গিলোে জদশয়শছ, জকন্তু জনবজন্ধি গড-
গমলোশরিেশদি মশধ্ মলোত্ ৪২ েিলোংে, গযখলোশন 
বশেজেি গললোশকিলো গিলোেলোি নয় এমনশদি মশধ্ 
অপ্রিুলিলোশব প্রজিজনজধত্ব কশি। এমনজক গড-
গমলোশরিজেক প্রধলোন গিলোেলোিশদি মশধ্ সলোমলোন্য 
গবজে গিলোশেি সম্ভলোবনলো েলোকশল হয়ি ট্লোম্প গসই 
ট্্লোকগুজল বন্ধ কশি জদশয়শছ।

> সমিজি িঙ্গ  

   ট্লোম্প জক সমলোধলোন প্রস্লোব কশিশছন? আইন 
�লোস কিলোি গষেশত্ িলোি অষেমিলোি আশললোশক 
এই দলোজব উত্লোজ�ি হশছে গয জনমজেলোিলোশদি, উৎ-
�লোদকশদি ও গিলোতিলোশদি িন্য খিচ কমলোশনলো 
একই সলোশে  চলোজহদলো বৃজধেি িন্য প্রেীি  জনিলো-
�তেলো এবং �জিশবেগি জবজধজনশষধগুজল 
"অনলোহূি"। উচ্চ আমদলোজন শুল্ক এবং অজিবলোসন 
সীজমি কিলোি ফশল গদেীয় উৎ�লোদন ও কমজে-
সংস্লোন বৃজধেশি   সবজেলোজধক সলোহলোয্ কিশব। জকন্তু 
ধলোিেলো কিলো হয় গয নীজিমলোললোি "প্রজবধলোন" 
একজে  প্রধলোন বলোধলো যলো জকনলো জবস্ময়কি মলোজকজেন 
জবজনশয়লোশগ  সীমলোবধে জনশয় আশস।
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কলোশডজেি উ�ি জক িূ-িলোিননজিক �ুনগজেঠন 
হশয়শছ? যজদও ন্যলোশেলো এবং িলো�লোনশক সমেজেন 
গদয়লো হশব নলো এমন বলোয়ুমণ্ডল তিজিশি ব্েজেিলোি 
কলোিশেই সলোধলোিেি মলোজকজেন যুতিিলোশ্রেি 
তবশদজেক নীজি (দলোঁিহীন �্লোজিস সমশঝলোিলো 
গেশক প্রি্লোহলোি, "মলোনবলোজধকলোি" এবং "গেিন্ত্র" 
সম্পশকজে ধলোজমজেক গরিলোমলোইশডি প্রি্লোখ্লোন) প্রি্লো-
হলোি কিলোি গষেশত্ গিমন গকলোশনলো �জিবিজেন 
গদখলো যলোয় নলো; ন্যলোশেলো এবং িলো�লোনশক সমেজেন 
জদশয় জনশিশদি আওিলোয় িলোখলো হশব। বুে ও 
ওবলোমলো যুধে অজনজদজেষ্টকলোশলি িন্য অব্লোহি 
েলোকশব। 

> িজবষ্যৎ 

   িলোিননজিক সংরিলোশমি নিুন নকেলো জক হশব? 
আন্তিজেলোজিক সম্পশকজেি গষেশত্, ট্লোম্প একজে "িলো-
গ্রেি-�ুঁজিবলোদী "অবকলোঠলোশমলো-চলোজলি �জিকল্প-
নলো কশি, যলো জবশদশে ধিলো-বলোধলো-জবশিলোধী দি 
কষলোকজষ কিলোি গকৌেশলি সলোশে যুতি েলোশক। 
জকন্তু এই প্রকল্প মূলি অশযৌজতিক মশন হয়। 
মলোজকজেন যুতিিলো্রে জবেলোল রলোেজিশি �শি গযশি 
�লোশি যখন চীশনি প্রজি জবশিলোধ�ূেজে অবস্লোশন 
চশল যলোয় , যলোি সঞ্চয় সম্ভবি এই ব্য়বজহিূজেি 

আরিলোসশনি িন্য ব্বহলোি কিলো হশব? গফডলোশিল 
িলো্রেীয় সম্পদগুজলি জবজিন্ন মলোত্লোি সুশযলোশগি 
িন্য প্রিলোবেলোলী গশ্রেীি সলোশে আমলোশদি কশঠলোি 
সংরিলোশমি সমিুখীন হওয়লো উজচি ।

   ট্লোম্প ফ্লোজসবলোদী নয় কলোিে জিজন একজে �লোজেজে 
সংগঠন, একজে জমজলজেয়লো এবং একজে মিলোদ-
গেজেি অিলোব িশয়শছ; িলোি তবশদজেক নীজি ক্্লো-
জসক্লোল ফ্লোজসটি ধলোিেলো অনুসলোশি সম্প্রসলোিে-
বলোদীি �জিবশিজে "জবজছেন্নিলোবলোদী"। বলোলুজেসশকলোজন 
হয়শিলো সুস্ষ্ট সমলোন্তিলোল মশন হশি �লোশি, জকন্তু 
দুজে প্রধলোন �লোেজেক্ আশছ। প্রেমি, ইেলোজলয়লোন 
েলোইকুন ট্লোশম্পি িুলনলোয় একজে প্রজিষ্লোশনি 
গচশয় অশনক গবেী জছল: িলোি জবেলোল ম্লোগলোজিন 
সলোম্লোশি্ি সলোশে, জিজন গদশেি িলোিননজিক 
গশ্রজেি সলোশে একজে সিলোসজি এবং রজনষ্ জলঙ্ক 
জছল যলো ট্লোশম্পি অিলোব জছল।

   আিও গুরুত্ব�ূেজে, সম্ভবি, বলোলুজেসশকলোজনি 
িূজমকলো মশডল জছল গিলোনলোল্ড গিগলোন, এবং জিজন 
মলোজকজেন যুতিিলোশ্রেি তেলী স্লোিলোজবকিলোি িন্য 
ইিলোলীয়শদি ইছেলোি প্রজি আহ্লোন িলোনলোন। সং-
জষেপ্ত মশধ্, বলোলুজেসশকলোজন একজে গদিী-সমশয়ি 
নব্ উদলোি জছল - একজে ছলোঁচ যলো ট্লোম্প �জিষ্লো-

িিলোশব গরিজকং হয়। �ুজিন বলো অিব্লোন আিও 
গবজে উ�কলোিী হশি �লোশি। এই দৃজষ্টশকলোে 
গেশক, ট্লোম্পশক "নয়লো-প্রলোজিষ্লোজনক" জচত্ 
জহশসশব গদখলো গযশি �লোশি, যলোিলো অনুগলোমীশদি 
একজে অনলোনুষ্লোজনক আদলোলি প্রজিষ্লো কিশব 
এবং িলো্রেীয় মযজেলোদলো জদশয় িলোশদিশক �ুিস্কৃি 
কিশব।

   একজে "ট্লোম্প-জকজনজসয়লোন" অেজেননজিক গপ্রলো-
রিলোম-একজে রিমবধজেমলোন সজন্হলোন প্রি্লোেলো- 
একজে স্লোয়ী জনবজেলোচনী গিলোে শুরু কিলোি আেলোয় 
গফডলোশিল সম্পদ উচ্চ জমডওশয়টিশক চ্লোশনল 
কিশি �লোশি। িশব যুতিিলোশ্রেি অেজেনীজিশি 
ললোিবলোন হওয়লোি গপ্রষেলো�শে প্রশিটি-জিজতেক �ুঁ-
জিবলোশদি একজে অপ্রচজলি উ�লোশয় প্রকল্পজে 
অসম্ভলোব্ বশল মশন হশছে। আমিলো আেলো কিশি 
�লোজি গয িলোতষেজেক জড্ফে এবং �িন রেলোশি 
হশব। অন্যজদশক, ট্লোশম্পি জবিয়ী অজিিলোি-
গদি গিীি িজঙ্গ মলোজকজেন যুতিিলোশ্রে প্রগজিেীল 
�জিবিজেনগুজলি িন্য সম্ভলোবনলোগুজল খুলশি 
�লোশি।

সিলোসজি গযলোগলোশযলোশগি িন্যঃ 
দলোইললোন জিশলই <riley@berkeley.edu>
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> গলজলনবলোদী 

জসহলোন িুগলোল, ক্লোজলশফলোজনজেয়লো জববেজবদ্লোলয়, বলোকজেশল, ইউএসএ

জটিি গবনন, �জিবজিজেি ডলোন �ন্লোি একিন বুজধেিীবী 
স্�জি। িলো্রে জনমূজেল কিশি গলজনশনি মিবলোদশক জিজন 
স্ষ্টিলোশব আশললোচনলো কশিন। মলোজকজেন যুতিিলোশ্রে ডলোন�ন্ী ��ুজল-

টিশদি  জবিয়জে আচিযজেিনক-
িলোশব �ুশিলো িলোজিি অশধজেক  িন-
গগলোষ্ী সমিজি িলোজনশয়শছ। যজদ 

একজে জববে-িলোিননজিক �জিরিশমি সলোশে প্রলোস-
জঙ্গকিলো জবশবচনলো কিলো হয়, িশব, এই রেনলোজে 
অস্লোিলোজবক জকছু নয়। এককেলোয় বললো যলোয়, 
নব্-উদলোি যুশগি ব্লোবসলোজয়ক চরিগুজল যলোিলো 
হঠলোি কশি ফুশলশফশ� ব়ি হশয়জছল িলোিলো 
এখন অেজেননজিক সঙ্কশে �শ়িশছ। অেজেননজিক 
সঙ্কে সিলোসজি একজে বৃহতেি িলোিননজিক  সম-
স্লোি মশধ্ প্রজিস্লোজ�ি হয় নলো, িশব (১৯৭০-
এি দেশকি �ি) সব ধিশনি সলোম্বলোদী মিলো-
দেজে এি জবরুশধে গেলোষেশক উৎসলোজহি কশি। 
এই প্রজরিয়লোয় মধ্�ন্ী মলোনবিলো, এবং  �ুঁজিবলো-
দশক িদি কিলোি গষেশত্ বলোম�ন্ী ধলোিলোগুজল 

সুশযলোগ হলোিলোয়। নব্ উদলোি�জন্ অেজেননজিক ব্-
বস্লোি অবনজি এবং রিমলোগি অ্লোজ্ে-কলোশলজটি-
জিিম, একজে জববেব্লো�ী প্রবেিলো জহশসশবই 
লষে্ কিলো যলোশছে। 

   অবযে আজম এখলোশন িলোশদি সম্পশকজে কম 
বলব। আশমজিকলোশি, গি কশয়ক দেক ধশি, 
বলোম�জন্ গেশক ডলোন�জন্শদি জদশক ��ুজলটি 
গচিনলো ও িলোিনীজিি গয অজিবলোসন রশেশছ 
িলোি ব্�কিলো ঐজিহলোজসক রু� জনশয়শছ। ফল-
স্রূ�, বলোম�ন্ীিলো  একজে উ�যুতি চ্লোশলঞ্জ 
(গকবল �ুঁজিবলোদশক বলোঁজচশয় িলোখলো অেবলো এশক 
ছুঁশ়ি গফশল গদয়লোি মশিলো) জনশি সহমি হশি 
�লোশি জন, যজদও বলোস্শব সমলোধলোন নলো হশলও ডলো-
ন�ন্ী চ্লোশলঞ্জ  অশ�ষেলোকৃি েজতিেলোলী, উদ্মী 
এবং প্রজিশ্রুজিবধে েলোশক ।

ডলোন�ন্লোি উত্লোন 
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> বলোম�ন্ীশদি মুজতি 

   বলোম�ন্ী বতিব্ এখন আি িনসলোধলোিশেি 
িলোষলো বশল গমশন গনয়লো যলোয় নলো। এেলো জকিলোশব 
িলোজন নলো,  গয গষেশত্ই গহলোক নলো গকশনলো, িলোি 
গবজেিিলোগ মিলোদেজেই এিকম চলোয় নলো। আশম-
জিকলোন বলোম�ন্ীশদি মশধ্ িনসলোধলোিশেি দুবজেল 
জদক বুঝশি হশল,  ইজিহলোশস আমলোশদি �ূবজে�ু-
রুশষি ��ুজলিম জবশিলোধী  অবস্লোশনি  জদশক 
নিি জদশি হশব।

   আজম এই জবিলোিনশক, অসলোমঞ্জস্�ূেজে মশন 
কজি, গযজে কলোগি�শত্ জবংে েিলোদিীি সবজেলোজধক 
গেিলোজন্ত্রক জবপ্লব বশল প্রকলোে �লোয়ঃ ১৯৬৮ 
(�জচিশমি অজিজ্িলোয়)। �ুঁজিবলোদ জবশিলোধীিলোি 
�লোেলো�লোজে, টি্লোজলনবলোদ, সলোমলোজিক গেিন্ত্র, ও 
নিুন ডীল এবং আমললোিলোজন্ত্রক গিলোশিি জবরুশধে 
১৯৬৮ সলোশল একজে জবশদ্লোহ হশয়জছল। যজদও 
অশনক গষেশত্ ন্যলোয়সঙ্গি হশলও, আমললোিলো-
জন্ত্রক মলোনজসকিলোি �জিেলোশম অশনশকই টি্লোজে-
িশমি  �িন এবং (নব্) উদলোিনীজিি জবিয় 
গেশক িুল জেষেলো রিহে কশিজছল। ১৯৬৮ একজে 
অি্লোবযেকীয় িুল জছল। ডলোন�ন্ীিলো  এজে 
গেশক উধেলোি গ�শয়জছল, বলোম�ন্ীিলো কলোজেশয় 
উঠশি �লোশিজন।

 ১৯৬৮ সলোশল-উদলোি বলোম এবং 
স্লোয়ত্বেলোসনকলোিী/অিলোিকিলোবলোদী আশন্লোলনই 
জছল �জচিশমি দুই প্রধলোন উতেিসূিী - শুধুমলোত্ 
সংগঠন, মিলোদেজে এবং গনিৃশত্বি জবষশয় নয় 
সংখ্লোগজিষ্িলোি জিজতেশি িনিলোি �শষে বতিব্ 
গদয়লোি গষেশত্ও একজে মলোিলোত্মক সশন্হ প্রবন-
িলো িন্ম গনয়। এই ধিশনি আললো�চলোিীিলো  
(এবং িলোিনীজি) জনজদজেষ্টিলোশব জচজহ্নি কশি গদয় 
গয "সবজেনলোে" এবং সবজেরিলোসী (বলোমজদশকি দ্লোিলো) 
বলো "দলোজয়ত্বহীন" এবং জনিেজেক (উদলোি বলোম) 
দজষেে ইউশিলো� (গযখলোশন গশ্রেী মিলোদেজেগি, 
এবং সলোংগঠজনক �জিচলোলনলো ছলো়িলোই বলোম�ন্ী  
িনজপ্রয়িলো জফশি আশস) এবং ল্লোজেন 
আশমজিকলো, গযখলোশন ডলোন�ন্ীিলো নিুনিলোশব 
গিশগ উঠলো েূন্যস্লোনগুশললো  দখল কশি েলোশক।  

   কলোগশি কলশম �িলোজিি হশলও ১৯৬৮ 
সলোশলি উদলোিবলোদী গচিনলো,  নব্ উদলোিনীজি 
এি গিিশি টি্লোজেিম জবশিলোধীিলো গক উৎসলো-
জহি কশিজছল। জকন্তু �িবিজেী �যজেলোশয় বলোম�ন্ী-
গদি মশধ্ জবিজতি, আধুজনকিলো �িবিজেী জনজহ-
লবলোদ এবং বলোম-উদলোি�ন্ীি মশধ্ আশিলো 
িয়লোবহ �জিেজি বশয় আশন।

   বলোম-উদলোিনীজিি প্রকল্পজে জক জছল? যজদও 
বলোম-উদলোিনীজি এি কলোিে ও জবস্লোি জববেব্লো-
�ী, মলোজকজেন যুতিিলো্রে ও জরিশেশনই মূলি  িলোি 
প্রকৃি আত্মপ্রকলোে গ�শয়শছ । এই প্রকল্প এি 
চুম্বক েদিজে  জছল "অন্তিুজেজতি", যলো সমিলোি স্শল 
প্রজিস্লোজ�ি হয়।  গযমন এন্জন জগশডনস এি 
মশিলো সমলোিিত্তজবদশদি অনুশপ্রিেলোশি, নিুন 

ইংশিিী �জিিলোষলো গকশন্দ্র (নিুন শ্রম ও জক্নে-
নবলোদ),  গেজবশল আশিলো গবজে মলোনুষশক অন্তিুজেতি 
কিলোি জবষশয় খুব গিলোি গদয়লো হয়। জিন দেক 
ধশি,  িলোজি, গি্ডলোি, এবং গযৌন �জিচশয়ি 
�জিশপ্রজষেশি অন্তিুজেজতি বৃজধে �লোয়- জকন্তু গেজবলজে 
জনশিই সঙ্কুজচি হশয় �শ়ি। িলোই হলোঁ, লি্লোক 
এবং ল্লোজেশনলো �ুরুষ ও নলোিী এমনজক মুসলমলো-
নিলোও এমন প্রজিষ্লোনগুজলশি জবজেষ্ট �শদ 
সুশযলোগ �লোন যলো িলোিলো �ূশবজে কমই িলোবশি �লোিি; 
জকন্তু যুতিিলোশ্রে, কলোশললো ও ললোজিশনলো কশয়দীশদি 
িনসংখ্লো বৃজধে গ�শয়শছ, জঠক গযমন বৃজধে 
গ�শয়শছ মুসলমলোনশদি সংখ্লো যলোশদিশক  
মলোজকজেন যুতিিলো্রে গবলোমলোবষজেে কিলোি দলোশয় জনজষধে 
ও অিুতি কশিশছ।

   বলোম উদলোিনীজিবলোদ কল্লোেমূলক কমজেসূচী 
এি মলোধ্শম জনিলোন্ত সলোধলোিে সংখ্লোলরু িনশগলো-
ষ্ীি সলোশে  কেলো বশল। গযশহিু গেিলোজন্ত্রক 
গনিলোিলো ব়ি ব়ি হলোঙ্গি গেশক লজ্জলোয় দূশি সশি 
জগশয়জছশলন এই কলোিজে িলোই শুধুমলোত্ গসসব 
গবেিলোঙ্গশদি সম্ভব জছল যলোিলো সঙ্কুজচি গেজবল 
গেশক দূশি সশি জগশয় আিও গবেী ষেজিরিস্ 
হশয়জছশলন। মলোন গনশম যলোওয়লো গবেিলোঙ্গশদিশক  
একদল বেজেবলোদী জহশসশব ধলোিেলো কিলো হয় "এ 
বলোশস্কে অফ জডশপ্ললোশিবল"; গয মলোনুষগুশললোি 
সলোশে আমিলো কখনই কেলো বলশি �লোিবনলো (এই 
প্রকৃি অবস্লোজে এই প্রকশল্পি মলোধ্শম সৃজষ্ট 
হশয়শছ)।  
 
> আত্মরলোজি বলোম�জন্ ও ডলোন�জন্শদি প্রজি 
সহলোনুিূজি  

   কলোযজেি, সংখ্লোলরুশদি গেকসইিলোশব গজিেীল 
িলোখলো এবং সংগজঠি কিলো সম্ভব হয় নলো (২০১৬ 
সলোশলি মলোজকজেন জনবজেলোচশনি জবখ্লোি  কলোশললো গিলোে 
"অনু�জস্জি"); মলোন গনশম যলোওয়লো গবেিলোঙ্গিলো  
উিয় �ষেশকই অজববেলোস কশি, জকন্তু উদলোিনন-
জিকশদি আশিলো রৃে্ রূশ� আজবস্কলোি কশি।  
প্রজিজষ্ি বলোম�ন্ী (উিয় উদলোি বলোম ও প্রগজি-
েীলিলো) এজলে-চলোজলি "তবজচত্্" এবং "অন্তিুজে-
জতি" এি এই উদলোি�ন্ী গখললোজেশি ধিলো 
�শ়িজছল, এবং স্লো্ডলোশসজেি উত্লোন �যজেন্ত এিকম 
রশেশছ। এই জচতেলোকষজেক িলোিননজিক 
স্িঃস্ূজিজেগুজল একজে নিুন জডশলি �জিজস্জি-
গক অসম্ভলোব্ বশল মশন কশি।

   বলোম�জন্িলো কিদূশি  আশছ? উদলোি বলোশমি 
জব�শষে কজঠন অপ্রীজি েলোকলো সশত্তও, অশনক 
�জিবিজেনেীল বুজধেিীবী ও কমজেীিলো "মিলোদশেজেি 
গেষ" এবং সংগজঠি গনিৃত্ব (যলোি ফশল বলোম�-
ন্ী "িলোইশিলোম" এবং প্রগজিেীল গডশমলোশরিে-
গদি মশধ্ জনবজেলোচশনি প্রজিশযলোগীিলো ) উদযলো�ন 
কশি। জসয়লোশেল গেশক অকু�লোই �যজেন্ত, আশম-
জিকলোি বলোশমিলো যলোি �ি গনই গচষ্লো কশিশছ 
এজ়িশয় চললোি িলোি গচশয়ও গবেী বিং সংগজঠি 
গনিৃত্বশক দুবজেল কশি গদয়। গযশহিু গকন্দ্র গিশঙ্গ 
�শ়ি। িলোই, ডলোন�ন্ীিলো উতেি গদওয়লোি িন্য 

আিও গবজে তিিী জছল। প্রেম এবং সবজেলোশরি, 
অজধকলোিবীদিলো গকলোন মিলোদেজে বলো সংগজঠি 
গনিৃত্ব গছশ়ি গদনজন। কলোগশিি উ�ি, িলোিলো 
উিশয়ি জবরুশধে যুধে, জকন্তু িলোডলোশিি  অধীশন 
গনিৃত্ব সংগঠন, এবং গনিলোশদি যখন আদেজে 
মিলোদেজে তিিী হয়  ।

   যখন  বলোম�ন্ী দলগুশললো িলোশদি ১৯৬৮ 
সলোশলি মিলোদেজে এবং গস সমশয়ি  সংগঠশনি 
যলো জকছু অবজেষ্ট জছল গঝশি মুশছ গফললো শুরু 
কশি (এমনজক ১৯৬৮ সলোশলি উদলোিবলোদী ও 
জব�িীি গচিনলোি উদযলো�নকলোশল ) আশমজি-
কলোি ডলোন�ন্ীিলো িখন  ১৯৬৮ সলোশলি কিমকলো-
গ্ডি জবরুশধে  জবপ্লব সংগজঠি কশিজছল। িশব 
জবপ্লশবি গিে ধশি  এজে যুশধেি দলোজব িলোনলোয় , 
ডলোন�ন্ীিলো খুব  সংগজঠি এবং মিলোদজেজেক 
জছল। ১৯৬৮  সলোশলি এক িুশল যলোওয়লো উইং 
এি দমনমূলক কললোশকৌেলগুজলি উ�ি জিজতে 
কশি মূলধলোিলোি স্লোনলোন্তজিি কিলোি সলোফল্জে 
জছলঃ গলজনশনি জবপ্লব িশত্তি একজে জবশেষ 
�লোঠ।

> আশমজিকলোি ডলোন�ন্লো'ি "২১ েিশকি গলজন-
নবলোদ" 

   বিখলোস্ হওয়লো জটিি গবনন  আশমজিকলোি ডলো-
ন�জন্  গনিৃস্লোনীয় একিন বুজধেিীবী "ট্লোশম্পি  
িলো্রে�জি েলোকলোকলোলীন  প্রেম বষজে �ূজিজেি  আশগই  
জমে্লো প্রেলোজন্ত  জহসলোশব আশসন। আসশল, 
গবনশনি দুসলোহজসক গহলোয়লোইে হলোউস ভ্মন দীরজে 
যলোত্লোি একজে  �যজেলোয় জছল।  - জবপ্লবী-িনসলোধলো-
িশেি িলোষলো,  এবং বলোম গেশক ডলোন�জন্ হওয়লোি 
গকৌেল । গবনন বশলশছন: "আজম একিন গল-
জননবলোদী। গলজনন [...] িলো্রেশক ধ্ংস কিশি 
গচশয়জছশলন, এবং এজে আমলোিও  লষে্। আজম 
সবজকছু ধ্ংস কশি জদশি চলোই, এবং আিশকি 
প্রজিষ্লোি সবগুশললোই ধ্ংস কিশবলো। "িশব গল-
জননবলোদ জক এইগুজলি অন্তগজেি? একজে িজেল 
গেিশন্ত্রি মশধ্, গলজননবলোদ শুধুমলোত্ দীরজে জবপ্ল-
গবি অংে জহশসশব জনশিশক িষেলো কিশি �লোশি। 
কশয়ক দেক ধশি, সলোমলোজিক জবজ্লোন গিলোি 
কশিশছ গয প্রশবশেি গকন্দ্রগুজলি কলোিশে, গকলোন 
িৃিীয় �ষে মলোজকজেন যুতিিলোশ্রে সফল হশি �লোশি 
নলো। এই "তবজ্লোজনক সি্" উদলোিবলোদী বলোম�ন্ী 
এবং স্লোয়তেেলোসনকলোিী/অিলোিকিলোবলোদীশদি 
মশধ্ আত্মজনিজেিেীলিলো অিজেন কশিশছ । 

   আশমজিকলোন কট্টি ডলোন�জন্িলো  এই রেনলো  
গেশক অশনক িজেল কশি গফশলশছ। এেলো এমন 
জছল গযন িলোিলো একজবংে েিশকি জনশদজেেনলো 
অনুসিন কিশছ, গলজনশনি (১৯০২ সলোশলি) 
সংজষেপ্ত সংস্কিেজে অনুসিে কিশছ।  বলোক্জে 
শুরু কশিন এইিলোশবঃ "যজদ আ�জন একজে 
�লোজেজে তিজি কিশি নলো �লোশিন, �লোজেজে গক অচল 
কশি গদন; এজে এজ়িশয় যলোন এবং এজেশক িয় 
কশি গনন। "িলোিলো একশযলোশগ জিন জিনজে েিজে 
অনুসিে কশিশছ। আমলোশদি কলোল্পজনক, 
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ট্লোম্পবলোদ

সংশেলোজধি  জক কিলো হশব? িলোি�শিও জক 
চলশব: "দলীয় গনিলোশদি হওয়লোি আশগই, 
জনজচিি করুন গয, িলোি সব প্রজিষ্লোনই �ঙ্গু হশয় 
গগশছ।" যজদ চলো �লোজেজে (জি�লোবজলকলোনশদি মশধ্ 
িনসলোধলোিশেি দলিুতি) ইজিমশধ্ই জি�লোবজল-
কলোন প্রজিষ্লোশন �জিি নলো হশয় েলোশক , িলোহশল 
�িবিজেীশি ট্লোম্প এি জবস্ৃজি বন্ধ কিশি সষেম। 

   আশমজিকলোন ডলোন�ন্ী ��ুজলিম উইংজে  
হশছে গেিলোজন্ত্রক অবস্লোি অধীশন গলজননবলোদ। 
আশমজিকলোন ডলোন�ন্ীিলো সমলোিশক আগশল ধশি 
িলোশখ, িলোজেয়লোন বলশেজিকশদি মি নয়, যলোিলো 
প্রলোয় সমস্ সমলোি ও িলোিনীজি গেশক দূশি সশি 
গযশি বলোধ্ হশয়জছল । সংশেলোজধি জক কিলো 
হশব? হশি �লোশি গযঃ "সমলোশিি প্রজিজে গকশন্দ্র 
সংগজঠি হও সংগঠন ও িলোিনীজিি গকলোন 
স্লোনশক অবমূল্লোয়ন কিশবন নলো, এমনজক যজদ 
(জবশেষ কশি যজদ) এেলো েত্রু জেজবশিি অন্তগজেি 
বশল মশন হয়। "ডলোন�ন্ীিলো িলোশন গয জেষেলো, 
জবজ্লোন ও সংস্কৃজি একশচজেয়লোিলোশব বলোম�ন্ী-
গদি হলোশি গছশ়ি জদশি হয় নলো। "যিেুকু সম্ভব,  
েত্রুি সলোংগঠজনক িূখণ্ড এবং মিলোদেজেশক যেলো-
যেিলোশব িলোিলো আয়তে কশি গনয় এবং গযেুকু 
ব্েজে হয় গসেুকু �ৃেক কশি গদয়। " জবকল্প 
-ডলোন�ন্ী" প্রচলোি মলোধ্শমি প্রজিষ্লোিলো অ্লো্ড্ু 
গরিেবলোেজেশক জনশয় শুরু কশি এজে স্লোস্্শসবলো 

খলোশি একজে ব়ি চুজতি তিজি কশি; এবং ট্লোম্প 
ও গবনশনি উত্লোশনি সলোশে এজে কমজেসংস্লোন 
এবং অবকলোঠলোশমলো এি জবষশয় প্রজিজ্লোবধে হয় । 

   আি গলজননবলোদী ডলোন�ন্ীিলো  সলোমলোজিক মলো-
নজচশত্ি  অন্যলোন্য সম্ভলোব্ ��ুজলটিশদি অজস্ত্ব-
গক অবশহললো কিশি �লোশি নলো, যজদও িলোিলো 
হয়শিলো যশেটি েজতিেলোলী নলোও হশি �লোশি। 
একুে েিশকি-  জক কিলো উজচি? িলোই এই 
জসধেলোশন্ত উ�নীি হশি �লোশি গয : "যজদ েত্রুশদি 
জকছু উস্কলোজন এই গকৌেলগুজলি নলোগলোশলি 
বলোইশি েলোশক, িশব িলোি অজধবলোসীিলো দলোজয়ত্বহী-
েিলোশব অনবধ কমজেকলোশণ্ড িজ়িশয় �শ়ি।" গযমন 
জবকল্প ডলোন�ন্ী প্রিন্ম ইউজনিলোজসজেজে অব ক্লো-
জলশফলোজনজেয়লো, বলোকজেশল এবং ২০১৭ সলোশলি প্রেম 
জদশক বলোম�ন্ী অবজেষ্টলোংশেি অন্যলোন্য �শকে-
গুজল যখন গে সমলোশবে ছলো়িলোই িলোশদি উ�ি 
আরিমে চলোজলশয়জছল উদলোি�ন্ীিলো ("জরে জস্চ" 
নলোশম) প্রজিিষেলোি িন্য এজগশয় আশস। উদলোি-
�ন্ীশদি "জরে জস্চ" এি প্রজি উতসলোহ সলোমলোন্য 
হ্লোস �লোয় যেন সলোিশললোেসজিশল বেজেবলোদী 
জিশ়িি মশধ্ জবকল্প ডলোন�ন্ী একজে ট্লোক 
চলোললোয়। জকন্তু ওয়লোজেংেন গ�লোটি এখনও �যজেন্ত 
বলোম�ন্ী সজহংসিলো ও জবকল্প ডলোন�ন্লো স্লোধীন-
িলো এি উ�ি গুরুত্ব গদয়,  যখন ২০১৭  সলোশলি 
গসশপ্টম্বশি জবকল্প ডলোন�ন্ীিলো বলোকজেশল জফশি 

আশস।  এক জেশল  অশনক �লোজখ মলোিলো �শ়ি: 
েত্রু জবিতি; িলোি জবভ্লোজন্ত, ইছেলোি অিলোব, এবং 
দুবজেলিলো প্রকলোে কিলো হয়; িলোি খ্লোজি কষলো হয়; 
এবং দূি গেশক ডলোন�ন্ীিলো আশিলো চলোঙ্গলো হয়।

   গযশহিু "িলো্রে" আিশকি জবংে েিলোদিীি গয 
গকলোনও সংজ্লোি িুলনলোয় গবজে িজেল, "কল্পনলো 
কিলো" গযশি �লোশি, কলোিে এশি কম�শষে 
১৯১৭ সলোশলি গচশয় কম নলোেকীয় কমজে িশয়শছ। 
আমিলো এখনও িলোজন নলো গয বিজেমলোন সংস্লোি 
সম্পূেজে অষেম হওয়লো সমশয়ি িন্য কী কী সংি-
জষেি আশছ। িশব আমিলো েীঘ্রই িলো খুঁশি গবি 
কিশি �লোজি। িলোি �দি্লোশগি �ি, জটিি 
গবনন িলোি েত্রুশদি উ�ি "যুধে" গরলোষেলো 
কশিন, আনশন্ গযলোগ কশিন গয জিজন িলোি 
"অস্ত্র" জনশয় (ইশলকট্জনক জমজডয়লো) জফশি 
আসশছন। একজে ��ুজলটি জবপ্লবশক আবৃি 
(যজদ জবলুপ্ত হশি েলোশক) উদলোিনীজিি একজে 
িজমি একজে চূ়িলোন্ত যুধে হয়, এবং জব�যজেয় 
গিলোগ কিশি বলোধ্ হয়। জকন্তু এই জবপ্লবজে 
এখনও �যজেন্ত  জনস্জতেি �শে নয়।

সিলোসজি গযলোগলোশযলোশগি িন্যঃ
জসহলোন িুগলোল <ctugal@berkeley.edu> 

"আজম একিন গলজননবলোদী। গলজনন িলো্রে জনমূজেল কিশি গচশয়জছল 
এবং আমলোিও গসেলোই লষে্। আজম সব জকছ ুচিুমলোি কশি জদশি 
চলোই এবং  আিশকি সকল স্লো�নলোশক ধ্ংস কশি জদশি চলোই।"

জটিি গবনন, ২০১৪
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> রিলোজিল ও দজষেে আজরেকলোয়

ট্লোগম্পি জনবজেলোচশন িয়ললোশিি �ি জববেলোয়ন ও কিৃজেত্ববলোদী গললোকি-
ঞ্জনবলোশদি চ্লোশলঞ্জ জনশয় বহু কলোজল খিচ হশয় গগশছ। জকন্তু 
অজধকলোংে আশললোচনলোই জবশবেি উতেিলোঞ্চশলি ধনী গদেগুশললোি 
ও�ি জিজতে কশি কিলো হশয়শছ। এশষেশত্ জবশবেি দজষেংশেি 

গদেগুশললো কী িলোবশছ?
  
   গি ২৫ বছি ধশি, রিলোজিল ও দজষেে আজরেকলো একজে নিুন যুশগি গজবজেি 
দৃষ্টলোন্ত জহশসশব দলোঁজ়িশয়শছ। গি কশয়ক দেক ধশি কিৃজেত্ববলোদী জেল্পলোয়শনি 
�ি �ৃজেবীি দুইজে অসম সমলোি গেিলোজন্ত্রক সংজবধলোশনি সমলোি গ়িলোি 
প্রি্শয় ধীশি ধীশি এজগশয় চলশছ। িনজপ্রয়িলোশব জনবজেলোজচি গনিলোিলো অেজে-
তনজিক সমৃজধে ও তবজবেক সমন্বশয়ি িন্য অি্ন্তিীেিলোশব জবজিন্ন ধিশনি 
সলোমলোজিক গপ্রলোরিলোম িলোজি িলোখশছ।         

   উিয় গদেই ১৯৯০ এি জদশক সংগজঠি সুেীল সমলোি, শ্রম আশন্লোলন 
ও দজিদ্ গগলোষ্ীগুশললো ঔ�জনশবজেশকলোতেি সম্ভলোবনলোি গষেশত্ তবজবেক দৃষ্টলোন্ত 
জহশসশব উ�স্লোজ�ি হশি শুরু কশিশছ। দুইজে গদশেি দলই প্রগজিেীল 
ধলোিলোি মধ্ জদশয় �জিবিজেন, গেিলোজন্ত্রক প্রজরিয়লোয় জনবজেলোচন, একজে িলোিসলো-
ম্�ূেজে অেজেননজিক প্রবৃজধে ও গেিলোজন্ত্রক নলোগজিকত্ব জনজচিি কিলোি প্রজরিয়লোয় 
প্রজিশ্রুজি কশিশছ।     
 
   খজনি ও অন্যলোন্য প্রলোেজমক �ে্গুশললোি গষেশত্ উিয় গদেই ২০০০ 
সলোশলি আশগ গেশক �ে্গুশললোি গষেশত্ উচ্চ মূল্ ললোশিি সুফল গিলোগ 
কশি আসশছ। িনজপ্রয় দলগুশললোি একজে বলোস্বসমিি িলোিসলোম্, আন্তিজেলো-
জিক জবজনশয়লোগকলোিী ও স্লোনীয় নলোগজিকশদি খুজে িলোখশি তবজবেক অেজেনী-
জিি গসিুবন্ধন জঠক িলোখশছ, গযখলোশন সলোমলোজিক নীজিগুশললোশি "দজিদ্"-

>>

গগ ডজলিউ. গসইদমলোন, ইউজনিলোজসজেজে অফ উইসকনজসন-ম্লোজডসন, ইউএসএ এবং আইএসএ-এি শ্রম আশন্লোলন (আিজস ৪৪) 
জবষয়ক গশবষেলো কজমজেি সদস্ 

দজষেে আজরেকলোি গপ্রজসশড্ে চিমিলোশব অেজেননজিক গকশলঙ্কলোজিশি িজ়িশয় �শ়িন। 
এখলোশন িলোি অ�কশমজেি সহশযলোগী গুপ্তলো ভ্লোত্লোদ্য় িলোি �লোশে অবজস্ি। 

গদি প্রজি দীরজে সময় ধশি জকছু গগলোষ্ীশক বিজেশনি প্রেলো অনুসিে কশি 
আসশছ বশল গদখলো গগশছ।     

   আিশকি �ৃজেবীশি মন্লোি কলোিশে �শে্ি মূল্ বৃজধেশি দজষেে আজরে-
কলোি এএনজস ও রিলোশিজলয়লোন ওয়লোকজেলোিস �লোজেজে জবেৃঙ্খললোয় �যজেবজসি 
হশয়শছ, দুনজেীজিি অজিশযলোশগ আললোদলো হশয় গগশছ এবং িলোশদি িনজপ্রয় 
সমেজেন হলোিলোশছে। দুইজে গদশেি গনিলোশদি মশধ্ দুনজেীজি ও ব়ি আকলোশিি 
দুষ্শমজেি অজিশযলোগ উশঠশছ। দুইজে গদশেিই ব়ি ব়ি গবসিকলোজি গকলোম্পলো-
জনগুশললো বৃহৎ জনমজেলোে প্রকল্প গিিলোি লশষে্ প্রলোইশিে ব্বসলোশয় িিুজেজক, 
আকষজেেীয় সিকলোজি চুজতিগুশললোি গষেশত্ িেলোকজেি গরিলোশধি প্রজিজরিয়লো 
গদখলোশি িলোিননজিক দল ও গনিলোশদি রুষ জদশয়শছ।       

   অবযেই দুনজেীজি এখন সমলোশি নিুন জকছু নয়। উিয় গদশেি গষেশত্ই, 
কিৃজেত্ববলোদী জেল্পলোয়ন অজিিলোি সম্প্রদলোশয়ি মশধ্ িলোিননজিক চুজতিি 
আওিলোয় ঐজিহলোজসকিলোশব গবগবলোন হশয়শছ। জন�ী়িনমুখী সিকলোি বৃহৎ 
কশ�জেলোশিেশনি সশঙ্গ যুতি, যলো িলোিনীজিজবদশদি িলোশদি সলোফশল্ি িন্য 
সমেজেন ও িলো্রেীয় চুজতিি ও�ি জনিজেি কশি।       

   জকন্তু গেিন্ত্র নিুন ধিশনি স্ছেিলো তিজি কশিশছ। গেিলোজন্ত্রক প্রজিষ্লোন 
ও মলোধ্মগুশললো জবস্ৃিিলোশব এমন অশনকজকছু প্রকলোে কশিশছ, গযগুশললো 
অিীশি  গদখলো যলোয়জন। উিয় গদশেই নিুন গেিলোজন্ত্রক সংগঠশনি অংে 
জহশসশব স্লোধীন অনুসন্ধলোনষেম ইউজনেগুশললো প্রজিজষ্ি হশয়শছ, বলোক স্লোধী-
নিলোি িন্য নিুন জনিলো�তেলো বলয় অজিমলোত্লোয় দুনজেীজি রুশখ দলোঁ়িলোশি �ুংখলো-
নু�ুংখিলোশব অশনকজকছু প্রকলোে কশিশছ। গনিশন্ত্র িলোিনীজিজবদ ও িলো্রেীয় 
কিজেলোশদি আদলোলশি আমিনিলোি সলোমশন চ্লোশলঞ্জ কিলো গযশি �লোশি, 

গেিলোজন্ত্রক জবেৃঙ্খলিলো
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গকলোনজে এশকবলোশি সলোধলোিে দৃজষ্টশি ব্বসলোয়, গসই অনুযলোয়ী নিুন অন্তদৃজেজষ্ট 
�লোওয়লো গযশি �লোশি।     

   রিলোজিশল শ্রজমক �লোজেজে স্লোধীন অজিসংেকশদি নিুন ষেমিলো জদশয়শছ। 
িলো্রেীয় িদন্তকলোিীশদি সলোষে্ প্রমলোশেি জিজতেশি জেজেল েলোজস্ প্রদলোশনি 
ষেমিলো জনজচিি কশিশছ। এেলো একেলো �জিবিজেন যলো বৃহৎ ললোিলো িলোশিলো স্ক্লো-
্ডলোলসহ অন্যলোন্য স্ক্লো্ডলোল উশন্মলোচশন িলোিনীজিি প্রজিজে �দশষেশ� িলোি-
নীজিজবদশদি অনুসৃি কশেলো�কেন গে� কিলোি মলোধ্শম অজিসংেকশদি 
সলোমশেজে্ি গকশন্দ্র জনজহি েজতিশক দৃযেমলোন কশি গিলোশল । দজষেে আজরেকলো-
য়,একজে নব্ স্লোধীন িদন্তকলোিী ইউজনে একজে একজে গময়লোশদ সংসশদি 
িন্য জনশয়লোগ কিলো হশয়শছ, যলো িলোজিগিনবষম্শতেলোি সংজবধলোশনি িন্য 
সৃষ্ট। ২০১৬ সলোশল "সিকলোজি িষেীবলোজহনী" সলোংজবধলোজনকিলোশব একিন 
সিকলোজি কমজেকিজেলো ও অন্যলোন্য সিকলোজি প্রজিষ্লোশনি জবরুশধে গবসিকলোজি 
নলোগজিকশদি অজিশযলোগ শুনশব ও িদন্ত কিশব, এই জহশসশব িলো্রেীয় সতেলো 
ও গবসিকলোজি গকলোম্পলোজনগুশললোি মশধ্ ওশয়ব অফ গকলোিলোপ্ট নলোশম একজে 
চুজতি হশয়শছ, যলোশক বললো হয় একজে "িলো্রে কিৃজেক ধলোিেকৃি প্রজিশবদন"।  
িখন সিকলোি ও গবসিকলোজি গকলোম্পলোজনগুশললোি মশধ্ আদলোনপ্রদলোনকৃি 
ইশমইল জলক হশয় একজে �ুঙ্খলোনু�ুংখ জিন্ন খবি প্রকলোজেি হশয়শছ এবং এ 
সম্পশকজে িনসলোধলোিশেি ওয়লোজকবহলোশলি সুশযলোগ তিজি কশিশছ গয কীিলোশব 
সিকলোজি চুজতি গবসিকলোজি চুজতিকলোিীশদি সমৃধে কশিশছ।          
 
   জবস্মশয়ি জকছু গনই, এই ধিশনি আত্মপ্রকলোে িনসলোধলোিশেি মশধ্ 
উশতেিনলো বলোজ়িশয়শছ। উিয় গদশেই, প্রজিদ্্বেী দলগুশললো িলোি�শে প্রজি-
বলোদ ও প্রজিশিলোধশক সমেজেন িলোজনশয়শছ। জবশেষ কশি �শে্ি অশধলোগজি 
দুইজে গদেশকই সশি আসশি বলোধ্ কশিশছ। গুরুত্ব�ূেজে ব্লো�লোি হল, দজিদ্ 
কশি গিলোশল এিকম গপ্রলোরিলোমগুশললোশি সম্পদ ও সম্পজতেি িন্য প্রশযলোি্ 
ে্লোশসেি গচশয় অজধক �জিমলোশে অনুদলোন গদওয়লো হশয়শছ মূসক ও আয়কি 
বৃজধেি গষেশত্। এই হুমজকজে প্রকলোজেি হওয়লোি �ি নব্ েহুশি মধ্জবতেিলো 
সলোমলোজিক মলোধ্মগুশললোশি ও িলোি�শে জবশষেলোশি গফশে �়িশছ। 

   বলোম িলোিনীজিশক এই হিলোেলোি জদকজে একবলোি এই িনজপ্রয় িলোিনীজি-
জবদশদি জিিস্কলোি কশি হস্ন্যস্ কশিশছ এবং গসখলোশন এি গকলোন জবকল্প 
জছল নলো। রিলোজিশলি ডলোন�ন্ী জমজডয়লো ব্লোিনস সংিষেেেীল িলোিনীজিজবদ-
গদি সমেজেন িলোজনশয়শছ। অশনশক এেলোশক "সফে কু্" জহশসশব মিলোমি 
জদশয়শছন। সলোশবক জ�জে িলো্রে�জি জডলমলো গিৌশসফ ব্জতিগি দুনজেীজিি 
িন্য অজিসংজেি হনজন। জকন্তু জিজন মন্লোি সময় সলোমলোজিক কল্লোে িলোজি 
িলোখশি জহসলোব সংরিলোন্ত জবষশয় �জিকল্পনলো প্রেয়ন কশিজছশলন।        

   রিলোজিশলি সংিষেেেীল িলোিনীজিজবশদিলো ষেমিলো একজত্ি কিশি দ্রুিই 
রুশি দলোঁজ়িশয়শছন। বিজেমলোন িলো্রে�জি জমশেল গেমলোশিি (একিন ডলোন�ন্ী 
িলোিনীজিজবদ জযজন জডলমলো গিৌশসশফি িলোইস গপ্রজসশড্ে জছশলন িিজদন 
ক্শম্পইন চলোজলশয়জছশলন যিজদন িলোঁশক ষেমিলো গেশক সিলোশি �লোশিনজন)  
অনবধিলোশব রুষ ও সু্েশকস িজিজে েলোকলো গদওয়লোি রেনলো জিজডও গেশ� 
ধলোিেকৃি প্রমলোশে �লোওয়লো যলোয়। জকন্তু গেমলোি দষেিলোশবই অস্ষ্ট আইজন 
প্রজরিয়লো ব্বহলোি কশি িলোি ষেমিলোয় েলোকলো জনজচিি কশিশছন। রিলোজিশলি 
জসশনে সংিষেেেীল িলোিনীজিজবদশদি দ্লোিলো �জিচলোজলি। িলোশদি অশনশক-
িই দুনজেীজিি অজিশযলোগ িশয়শছ। জসশনে গেমলোিশক আগলোম জনবজেলোচন গদওয়লোি 
অজিসলোি বলোজিল কিলোশি সমেজেন যুজগশয়শছ, যলো রিলোজিশলি অজিিলোিশদি 
মুজতি ও ষেমিলোি গসই �ুশিলোশনলো প্রেলোশক আবলোি �ুনরুজ্জীজবি কিশছ।            

   দজিদ্ রিলোজিজলয়শদি িন্য সিকলোশিি �জিবিজেন মলোশন হল তদনজন্ন 
িীবন ও সুশযলোশগি �জিবিজেন। গেমলোশিি অজনবজেলোজচি মন্ত্রী�জিষদ রিলোজিশল 
গয নীজিগুশললো "আিও দলোজিশদ্্ি জদশক গঠশল গদয়" গসগুশললোশক অন্যিলোশব 
প্রশয়লোগ কিশছ, গ�নেন, সলোমলোজিক মঞ্জুিী কমলোশছে, সলোমলোজিক গসবলোগুশললো-
গক অনলো়িম্বি কশি িুলশছ, নিুন শ্রম আইনশক বলোজিল কিশছ এবং িজব-
ষ্যশি সলোমলোজিক ব্য় বলো়িলোশছে।

   এই কুৎসলোজে রিলোজিশলি একবলোি দুদজেলোন্ত শ্রজমক �লোজেজেশক গকলোন কলোিলোশি 
িলোশখজন। �লোজেজেি িনজপ্রয় ব্জতি সলোশবক িলো্রে�জি লুললো দলো জসলিলোশক দুনজেী-
জিি অজিশযলোশগ দে বছশিি িন্য কলোিলোদণ্ড গদওয়লো হশয়শছ (এই কনজিক-
েনজে এখন আজ�ল কিশছ)। �লোজেজেি মূল রিলোজিশলি একদলো গজবজেি শ্রম 
আশন্লোলন এশকবলোশি হলোজিশয় জগশয় অসংগজঠি হশয় �শ়িশছ।

   দজষেে আজরেকলোি িলোিননজিক ডলোইনলোজমসে রিলোজিশলি মশধ্ জবদ্মলোন 
এক গিলোগ জবশেষ। গদশেি �ে্ জিজতেক অেজেনীজি �শ়ি গগশছ, মধ্ ও 
উচ্চজবতে গশ্রজে অননজিক সিকলোজি ব্শয়ি কলোিশে রিমে জবষেুব্ধ হশয় 
�শ়িশছ। বিজেমলোন এএনজস গনিৃত্ব এই কুৎসলোয় িজ়িশয় �শ়িশছ, সংসদীয় 
সংখ্লোগজিষ্ দল হওয়লো সশত্তও "আত্মজববেলোস গনই" এমনিলোশব জেশক 
আশছ।         

   িলো্রে�জি ইয়লোকব িুমলো ব্জতিগি দুনজেীজিি িন্য সুজবজদি। লষে লষে 
সিকলোজি ডললোি ব্জতিগি গষেশত্ ব্য়, যখন আদলোলশি চলমলোন অজিশযলো-
গগুশললোি কলোিশে ও অিস্ ইশমইল জলক হওয়লোি ফশল গদখলো যলোয় গয, 
সিকলোজি চুজতিগুশললোশি অনবধিলোশব িুমলোি �জিবলোি ও কলোছলোকলোজছশদি, 
জবশেষ কশি উশলেখশযলোগ্িলোশব সলোম্প্রজিক সমশয় অজিবলোজসি গুপ্তিলোই 
সিকলোজি অনুদলোশনি িন্য স্ষ্টিলোশব স্লোনলোন্তজিি ব্জতি একই।       

   অি্ন্ত গুরুত্ব�ূেজে হল, িলোিনীজিজবশদিলোই গদশে একমলোত্ খলোিলো� নলো। 
রিলোজিশলি অশনক গিল গকলোম্পলোজনি মিই জনমজেলোে গকলোম্পলোজনগুশললো ও কৃজষ-

  ২৮
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>>

রিলোজিশলি প্রধলোন িলোিননজিক দশলি গনিলোশদি মশধ্ দুনজেীজিি অজিশযলোগ রুি�লোক খলোশছে। 
এি মশধ্ আশছন গপ্রজসশড্ে জেমলোি ও িনজপ্রয় প্রলোতিন গপ্রজসশড্ে লুললো। 
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ট্লোম্পবলোদ

ব্বসলোশয়ি ব়ি প্রজিষ্লোনগুশললো ব্জতি ও দল জবশেশষ রুষ জদশি ধিলো 
�শ়িশছ। জবশেষ কশি আকষজেেীয় সিকলোজি চলোকজিগুশললোি গষেশত্, অশনক 
সলোদলো-মলোজলকলোনলোজিজতেক দজষেে আজরেকলোি ব্বসলোয়গুশললোি গষেশত্ (কলোশললো-
মলোজলকলোনলোধীন ব্বসলোয় শুরুি গষেশত্ -িলোমজেলোন, চীনলো ও জরিজেে বহুিলোজিক-
গকলোম্পলোজনগুশললো) দি�শত্ি প্রজরিয়লোয় অংেরিহে কিশছ ও সফলিলোশব গস 
সকল ব্জতিিলো গসগুশললো �লোশছে।                

   সম্প্রজি প্রকলোজেি হওয়লো একজে িে্ িনসলোধলোিে জবশেষ কশি যলোিলো 
জববেব্লো�ী জহসলোবিষেে ও আইন জনশয় কলোি কশি এমন গ�েলোিীবীশদি 
দৃজষ্ট আকষজেে কশিশছ। এেলো জহসলোবিষেক ও আইন ব্বসলোয়ীশদি তবধিলো 
জদশয় রিহেশযলোগ্ নয় জহশসশব প্রজিষ্লো গ�শয়শছ। কখশনলো কখশনলো জনললোম 
গিিলোশক তবধ মশন হয়। এমনজক িনসংশযলোগকলোিী প্রজিষ্লোনগুশললোশকও 
দুষ্শমজে সহশযলোগী জছল, গুপ্তলো কশন্সলোজেজেয়লোশমি হশয় কলোি কিশছ। বৃহৎ 
জরিজেে িনসংশযলোগকলোিী প্রজিষ্লোন গবল গ�লোজিঙ্গলোি সলোমলোজিক গেমলোধ্শম 
একজে কুৎসলোিনক ক্লোশম্পইন কশি যলো (যশেষ্ট �জিমলোশে জবদ্রু�লোত্মক) 
"সলোদলো একশচজেয়লো মূলধন" জহশসশব িুমলো রি্লোশ্ডি সমলোশললোচনলো কশি।              

   অবযেই, প্রজিশবে ও ইজিহলোস গুরুত্ব�ূেজে। যখন রিলোজিশলি ডলোন�ন্ী 
িলোিনীজিজবশদিলো গনিলোজন্ত্রকিলোশব জনবজেলোজচি সিকলোিশক প্রজিজষ্ি কিশি 
�ুিশনলো সংস্কলোিশক বহলোল কিশি গচষ্টলো কশিশছ, দজষেে আজরেকলোি কলোশললো 
সংখ্লোগজিষ্িলো সলোদলোশদি গশ্রষ্শত্বি কলোশছ হলোি মলোনশি চলোয়জন। রিলোজিশল, 
গেিলোজন্ত্রকিলোশব প্রজিজষ্ি সিকলোি জবদু্ৎ ও �লোজন ব্বস্লো সচল কশি নগদ 
ও গ�নেন মঞ্জুি কিলোি মলোধ্শম দজিদ্ গৃহস্লোজলি প্রকৃি উন্নয়নসলোধন 
কশিশছ। 

   রিলোজিশলি জ�জেশক মধ্জবতে গশ্রজেি অশনক সমেজেন হলোিলোশি গদখলো গগশলও 
কল্লোে গপ্রলোরিলোমগুশললো জবস্ৃি কিলোি গষেশত্ এএনজসি প্রয়লোশসি প্রজি কলোশললো 
আজরেকলোনশদি ব়ি একজে অংে সহলোনুিূজিেীল গেশকশছ। উিয় গদশেই 
িলোজিগিিলোশব বিজেশনি ইজিহলোস িশয়শছ। জকন্তু দজষেে আজরেকলোি প্রকলোজেি 
নীজিমলোললোগুশললো সলোদলোশদি গশ্রষ্শত্বি দ্লোিলো �জিশবজষ্টি, যলো এখশনলো তবষম্-
মূলক। িলোজিগি সংরিলোশমি জবরুশধে িলোিননজিক আস্লোগুশললো দীরজে ল়িলোইশক 
প্রজিফজলি কশি। গমলোেলোদলোশগ, ব়ি অংশে  অশনক মধ্জবতে-গশ্রজেি কলোশললো 

দজষেে আজরেকলোনশক এএনজস ষেমিলোয় আসলোি �ি জববেস্িলো অিজেশনি নলোম 
কশি  দজষেে আজরেকলোি গবেি-আজধ�ি্েীল গবসিকলোজি চলোকজিি উচ্চ �দ 
গেশক সজিশয় গফললো হশয়শছ। িলোশদিশক জেষেক , নলোসজে, �ুজলে, আমললো 
জকংবলো িলোিনীজিজবদশদি চলোকজি গদওয়লো হশয়শছ।                         

   িেলোজ�, এএনজসি প্রজি জববেস্িলো জবশেষ কশি নগি িীবশন গযখলোশন 
িরুে গিলোেলোিিলো গবকলোিশত্বি গষেশত্ ব়ি �জিসশি হিলোেলো, অসম সলোমলোজিক 
গসবলো এবং সম্পদ ও সুশযলোশগি গষেশত্ অনবিি িলোজিগিিলোশব অসমিলো 
প্রকলোে কশিশছ, গসখলোশন দুবজেল হশয় �শ়িশছ । একিন গমলোহনীয় (আি 
দুনজেীজি) সলোশবক এএনজস িরুে গনিলো ইশকলোনজমক জরেডম ফলোইেলোিস (ইএ-
ফএফ)-এি অশনক িরুে গিলোেলোিশদি �জিবিজেশনি গধলোঁয়লোেলো�ূেজে প্রজিশ্রুজি 
জদশয় িলোি নিুন িলোিননজিক দশলি জদশক আকষজেে কশিশছ। যজদ িুমলো এই 
িলোয়গলোয় েলোশক, এএনজস আগলোমী জনবজেলোচশন সংসদীয় গজিষ্িলো হলোিলোশি 
�লোশি।  আি িখন কিৃজেত্ব�ূেজে গললোকিঞ্জনবলোদী ইএফজ� িলোলিলোশব ষেমিলোয় 
আসশব।

   এি�ি কী হশব? দুইজে গদশেি গষেশত্ই গেিন্ত্র-জবশিলোধী হুমজক প্রকৃি 
বলোস্বিলো। একেলো হুমজক যলো স্ষ্টিলোশব ট্লোশম্পি জনবজেলোচনশক জিতি কশি 
গিলোশল। ১৯৯০ এি আশগ নলোগজিশকিলো রিলোজিল ও দজষেে আজরেকলো ষেমিলো-
ধি তমত্ী জহশসশব গে্ হি। জবশেষ কশি মলোজকজেন যুতিিলোশ্রেি কলোশছ, এখশনলো 
িঙ্গুি গেিন্ত্রগুশললোশক সমেজেন ও িষেলো কিলোি গষেশত্। জকন্তু ট্লোশম্পি অধীশন 
জববেব্লো�ী গহলোয়লোইে হলোউশিি জনিবিলোশক জিতি কশি িুশলশছ। গেিলোজন্ত্রক 
ষেমিলো কী আবলোি জফশি আসশি �লোশি? এমনজক সলোমজিক েলোসন ছলো়িলো 
রিলোজিশলি বিজেমলোন সিকলোি সলোমলোজিক নলোগজিকশত্বি অজধকলোিশক একজে 
জনবজেলোজচি সিকলোশিি মলোধ্শম ষেিজবষেি কশিশছ। দজষেে আজরেকলো 
সলোদলোশদি আজধ�শি্ি জদশক জফশি গযশি চলোয়। জকন্তু কিৃজেত্বেীল গললোকি-
ঞ্জনবলোশদি হুমজকই আসল।                 

সিলোসজি গযলোগলোশযলোশগি িন্যঃ  
গগ গসইদমলোন  <gseidman@wisc.edu>



 আশিজেজ্েনলোয় সমলোিজবজ্লোশনি সমেজেন

> আশিজেজ্েনলো জনজব়ি 
   অনুসন্ধলোশনি অধীশন 

গবজেজদন আশগি কেলো নয়,আশিজেজ্েনলোি তবজ্লোজনক গগলোষ্ী 
নব গজঠি জবজ্লোন ও প্রযুজতি মন্ত্রলোেলোলশয়ি উৎসলোশহি 
সলোশে প্রখ্লোি িসলোয়নজবদ জলশনলোবলোিলোশনলোশক মন্ত্রী জহশসশব 
স্লোগি িলোজনশয়শছ। এি�ি িলোি একজে জবস্লোজিি সলোষেলো-

ৎকলোি প্রকলোে কশিশছ। �লোজিনলো ১২ সংবলোদ�ত্শক বললোি সময় বলোিলোশনলো 
িলোনলোয় গয, কীিলোশব তবজ্লোজনক গশবষেলো িলোিীয় অেজেনীজিশক সমৃধে কিশছ। 
জিজন সফেওয়্লোি, ন্যলোশনলো প্রযুজতি ও তিব প্রযুজতি উন্নয়শন িলোঁি �জিকল্প-
নলোও কেলোও অবজহি কশিন।  এশষেশত্ সলোমলোজিক জবজ্লোশনি কেলো িলোনশি 
চলোইশল বলোিলোশনলো িলোশদি সশঙ্গ সম্পৃতিিলোি ব্লো�লোশি সমিি হন জকন্তু 
সলোমলোজিক জবজ্লোনশক ধমজেিশত্তি সশঙ্গ িুলনলো কশিন এবং �ধেজিগিিলোশব 
একজে গমৌজলক �জিবিজেন সংরজেি হশলই সলোমলোজিক জবজ্লোন যেলোেজেিলোশব 
তবজ্লোজনক হশয় উঠশব বশল জিজন গিলোি গদন। 

   বললোবলোহুল্, বলোিলোশনলোি মন্তব্ সলোমলোজিক জবজ্লোনীশদি মশধ্ জিতিিলোি 
িন্ম জদশয়শছ। ফশল সলোমলোজিক ও মলোনজবক জবজ্লোন কলোউজন্সশলি জডন 
(গকলোডসক) মন্ত্রীশক এই দলোজবি ব্লো�লোশি িরুজিজিজতেশি ব্লোখ্লো গচশয় জচজঠ 
�লোজঠশয়শছ। জডন এ ব্লো�লোশি একজে ব্লোখ্লো এবং মলোিজেনলোও প্রি্লোেলো কশি। 
একই সলোশে জিজন সলোমনলোসলোমজন বশস আশললোচনলো কিশি আরিহী গয  
সলোমলোজিক জবজ্লোন কী কিশছ, জকংবলো সমলোশি অবদলোন িলোখলোি িন্য আিও 
কী কিশি �লোশি।

   অবশেশষ, মন্ত্রী ২০০৯ সলোশল গকলোডসশকি গপ্লনলোজি গসেশন অংেরিহশে 
সমিি হন, গযখলোশন জিজন গরলোষেলো কশিন জিজন সলোমলোজিক জবজ্লোন সমলোশি 
কী ধিশনি অবদলোন িলোখশছ িলো প্রকলোশেি িন্য একজে ব়ি প্রকশল্প অেজেলোয়ন 
কিশবন। এইেলো সলোম্প্রজিক সমলোশিি ও�ি জিজতে কশি আশিজেজ্েনলোি  
িলোিীয় গশবষেলো গপ্রলোরিলোম তিজিি প্রলোেজমক �দশষে� জহশসশব জবশবজচি 
হয়, যলো ২০১২ সলোল গেশক গকলোডশসলোশকি �ৃষ্শ�লোষকিলোয় শুরু হয়। 

>>

হুয়লোন ইগনলোজসও �লোইওিলোজন, ললো প্ললোেলো িলোিীয় জববেজবদ্লোলয়, আশিজেজ্েনলো, এবং আইএসএ-এি িজবষ্যমলোন গশবষেলো (আিজস ০৭) এবং 
যুজতি ও �ধেজিসমূহ (আিজস ৩৩) জবষয়ক গশবষেলো কজমজেি সদস্ 

গকলোডসক-এি কিৃ�ষে এবং জ�সলোক-এি ব্বস্লো�ক িুয়লোন জ�ওিলোজন িজবষ্যৎ �জিকল্প-
নলো জনশয় আশললোচনলো কিশি ২০১৭ সলোশল জবজ্লোন ও প্রযুজতি জবষয়ক মন্ত্রীি সলোশে সলোষেলোৎ 
কশিন। জচত্ রিহশে জবজ্লোন ও প্রযুজতি জবষয়ক মন্ত্রেলোলয়। 

সিকলোজি জববেজবদ্লোলয়গুশললোি ৫০জে সলোমলোজিক জবজ্লোশনি অনুষশদি সশঙ্গ 
এেলো সম্পৃতি এবং এশি জবজ্লোন ও প্রযুজতি মন্ত্রেলোলয় ও গসশরিেলোজি অফ 
হলোয়লোি এডুশকেন �জলজসি অনুদলোন গদন।

   জ�সলোশকি জডিলোইন কিশি ব্লো�ক চ্লোশলশঞ্জি সমিুখীন হশি হয়। এেলো 
েীঘ্রই স্ষ্ট হশয় ওশঠ গয, গকলোন একক প্রকল্প এি বৃহৎ �জিসশি তবজ্লো-
জনক ও প্রলোজিষ্লোজনক লশষে্ি আওিলোয় কলোি কিশি �লোশি নলো। এি �জিব-
গিজে, একজে গশবষেলো গপ্রলোরিলোম হলোশি গনওয়লো যেলোেজে মশন হয়, যলো সলোিলো 
গদশেি প্রবীে ও নবীন গশবষকশদি সজমিজলিিলোশব জচন্তলো প্রকলোশে সহলোয়ক 
হশয় উঠশব। 

   জ�সলোশকি শুরুি জদনগুশললোশি আমিলো, এই গপ্রলোরিলোশমি গয গঠনমূলক 
গকলোন লষে্ গনই, িশব আশিজেজ্েনলোি সলোমলোজিক জবজ্লোশনি সমৃধে ঐজিশহি 
ধলোিলোবলোজহকিলোয় এেলো গপ্রলোজেি হশয়শছ, যলো জবস্ৃি ও সমজন্বি হশি শুরু 
কশিশছ ১৯৮৩ সলোল গেশক যখন গেশক আশিজেজ্েনলো গেিশন্ত্রি সূত্�লোি 
রেজছল, িলো স্ষ্ট কশিজছ। জকন্তু আমিলো  �ৃেক, আঞ্চজলক ও প্রলোজিষ্লোজনক 
অসলোমঞ্জস্িলো, "েহিশকজন্দ্রকিলো তিজিি গষেশত্" গশবষেলোি জবষয়বস্তু ও 
সলোমলোজিক প্র�ঞ্চগুশললোি তবজ্লোজনক ব্লোখ্লো, সলোমলোজিক জ্লোশনি সঞ্চলোিশে 
প্রজিবন্ধকিলো  (একলোশদজমি অি্ন্তশি ও বলোইশি) এবং সলোমলোজিক গশবষেলো-
গক নলোগলোশলি বলোইশি িলোখলোি প্রবেিলো-জবশেষ কশি "প্রলোজন্তক" আঞ্চজলক বলো 
প্রলোজিষ্লোজনক প্রজিশবশে  তিজি  জকছু ফললোফল, এিকম অশনকগুশললো সমস্লো 
জচজহ্নি কশিজছ।

   আশিজেজ্েজনয় সলোমলোজিক জবজ্লোশনি জবকলোশেি মূল্লোয়ন দেজেি অজধক 
প্রকল্পশক �জিব্লোপ্ত কশি জিনজে গশবষেলোি গষেত্শক সুস্ষ্ট কশি গিলোশল । 
জ�সলোক জিনজে গুরুত্ব�ূেজে জিজতেি ও�ি সংগজঠি। অবযেই, এি প্রধলোন 
উশদেযে হল সলোমজরিকিলোশব সলোম্প্রজিক সমলোিশক িলোজত্তক ও প্রলোশয়লোজগক 
উিয় দৃজষ্টশকলোে গেশকই বহুজ্লোনেলোখলোজিজতেক দৃজষ্টশকলোে গেশক ব্লোখ্লো 
কিলো। জকন্তু আমিলো গয সকল গদে সলোমলোজিক জবজ্লোশনি জ্লোন উৎ�লোদন 
কশি প্রলোজিষ্লোজনক ও তবজ্লোজনক েিজেগুশললোি অধীশন গসগুশললো �িীষেলো এবং 
আশিজেশ্েজনয় সমলোিজিজতেক �ূবজেবিজেী গশবষেলোগুশললোশি প্রিীয়মলোন গবলোঝলো-
�়িলোি ও�ি জিজতে কশি ধলোিলোবলোজহকিলোশব সংকলন কিলোি সুশযলোগ গ�শয়জছ।  

   মিলোি জবষয় হল, এই প্রকল্পজে মলোইশকল বুিলোওশয় গয চলোি ধিশনি 
সমলোিনবজ্লোজনক শ্রশমি কেলো বশলশছন, িলোি সশঙ্গ গমশল, জরিজেক্লোল, প্র-
গফেনলোল, �জলজস ও �লোবজলক। জ�সলোক, কীিলোশব সলোমলোজিক গশবষেলোগুশললো 
আশিজেজ্েনলোয় সংরজেি হয়, এি জিজতে এবং প্রধলোন প্রধলোন িলোজত্তক ও জ্লোন-
িলোজত্তক গষেত্শক প্রকলোে এবং আজধ�ি্েীল মশডলগুশললোশি জ্লোন উৎ�লো-
দশনি সশঙ্গ এি সংজলিষ্টিলো বলো সশি যলোওয়লো �িীষেলো কশি গখলোঁিলোি গচষ্টলো 
কশি, এিকম আিও অশনক জরিজেক্লোল সমলোিজবজ্লোশনি সশঙ্গ সংজলিষ্ট। 
এেলো সবজেলোশ�ষেলো রিহেশযলোগ্ �ধেজি ব্বহলোি কশি প্রলোশয়লোজগক গশবষেলো প্রনে 
িুশল ধশি, এি ফললোফল একলোশদজময় �জিমণ্ডশলি গশ্রলোিলোশদি িন্য তবজ্লো-
জনক �ত্ জহশসশব প্রকলোে কশি। একই সশঙ্গ জ�সলোক িলোি জনশিশক উশলেখ 
কিশি �লোশি এমন একলোশদজময় ওয়লোল্ডজে তিজিশি প্রজিশ্রুজিবধে। জ�সলোশকি 
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 আশিজেজ্েনলোয় সমলোিজবজ্লোশনি সমেজেন 

অশনক গশবষেলো প্রশনে নীজিপ্রশেিলোশদি অরিলোজধকলোি প্রজিিলোি হশয়শছ, 
দষেিলোি জিজতেশি জ্লোন ও সলোমলোজিক নীজিশি প্রিলোব আনয়শন িনসলোধলোি-
গেি িন্য কলোি কশি এমন সংস্লোগুশললোি সশঙ্গ জনজব়িিলোশব  ও সলোমলোজিক 
আশন্লোলন জনশয় কলোি কিশছ। �জিশেশষ, জ�সলোক গে জবিকজে তিজিশি এি 
ব়ি ব়ি গপ্রলোফলোইলগুশললো কলোশি ললোজগশয়শছ। সমলোশি জবদ্মলোন ব্লোখ্লোগুশললো 
এবং গেমলোধ্মগুশললোশি গয সকল সলোমলোজিক গিলোনুগজিক ধলোিেলো প্রচজলি 
িশয়শছ,গসগুশললোি বিজেশন যুজতিবশল আরিমে কিলোি সমলোশললোচনলোয় গনশমশছ।        

   গকননলো আমিলোও জ্লোন উৎ�লোদশনি েিজেগুশললোি গষেশত্ সম্কিলোশব 
অবগি। আমিলো িলোিীয় সলোমলোজিক জবজ্লোশনি জসশটিশম মনশযলোগী হশয়জছ, 
গযমন- তবজ্লোজনক ও উচ্চ জেষেলোজিজতেক প্রজিষ্লোনগুশললোশক গিৌশগলোজলকিলো-
গব বণ্টশনি জিজতেশি, গশবষকশদি একলোশদজময় �জিরিমে, গশবষেলোি 
আশললোচ্সূজচ, গশবষেলো প্রকলোেনলো এবং আিও অশনক ইসু্ি জদশক আশললো-
ক�লোি কিজছ। গ্লোবলোল ডলোয়লোলগ-এি এই সংখ্লোয় ফলোনজেলোশন্লো গবইশগল-
এি প্রবন্ধজেশি এই প্রকল্প, আশিজেজ্েনলোয় জ্লোন উৎ�লোদশনি িুলনলোমূলক 
টিলোইল (এবং জ্লোশনি জবস্ৃজিকিে) জবশলিষশে, জবজ্লোনীশদি, যলো আজধ�-
ি্েীল আন্তিজেলোজিক তবজ্লোজনক জনয়ম এবং একজে জনজদজেষ্ট জবষয় গেশক 
উজত্ি আশললোচ্সূজচি সশঙ্গ সম্পৃতিিলোি ব্বধলোন িুশল ধশি, িলো গুরুত্ব 
সহকলোশি উ�স্লো�ন কশিন।   

   �ূবজেবিজেী গশবষেলোি ফললোফলশক ব্বস্লোজিজতেক কশি গিলোললোি িন্য আমিলো 
ছয়জে ব়ি জবষয় জনশয়জছ। সলোমলোজিক কলোঠলোশমলো,িীবন মলোন, িলো্রে, সিকলোি ও 
িন প্রেলোসন, নলোগজিকত্ব, সলোমলোজিক সংহজি ও সলোমলোজিক সংরষজে, 
সলোমলোজিক ও সলোংস্কৃজিক তবজচত্্, সলোংস্কৃজিক গিলোগ ও চচজেলো। বহুধলো প্রজিষ্লো-
নজিজতেক একজে দল সজমিজলিিলোশব প্রশি্কজে জবষয় জনবজেলোচন কশিশছ, যলো 
প্রলোসজঙ্গক একলোশদজময় প্রকলোেনলো, একিকম "সলোজহি্ �যজেলোশললোচনলো" তিজিশক 
জবশলিষে ও ব্বস্লোজয়ি কশিশছ, এই প্রজিশবদনগুশললো এখন �লোওয়লো যলোশছে। 
ক্লোকশসলো-এি িলোচুজেয়লোল ললোইশরিজিি ওশ�ন অ্লোশসেস িলোসজেন www.
clacso.org.ar/libreria-latinoamericana এবং জ�সলোশকি ওশয়-
বসলোইে http://pisac.mincyt.gob.ar. গেশক এগুশললো ডলোউনশললোড 
কিলো গযশি �লোশি। গ্লোবলোল ডলোয়লোলগ-এি এই সংখ্লোয় আশলিলোশন্দ্রলো জরিম-
সশনি প্রবন্ধজেশি কীিলোশব গশবষেলোি ফললোফলগুশললো আশিজেজ্েনলোয় 
সলোমলোজিক ও সলোংস্কৃজিকিলোশব সমধমজেীিলোশব জনরূ�শেি অজফজসয়লোল জচত্ 
তিজি কশি, এেলোশক চ্লোশলঞ্জ কশিশছন। জিজন গদখলোন গয, আমলোশদি তবজচ-
ত্্ময় সমলোি ও সলোমলোজিকিলোশব জবজিন্ন সংখ্লোলরুশদি ল়িলোইশয়ি প্রকৃি 
জচত্ িুশল ধিশি সলোমলোজিক গশবষেলো  গুরুত্ব�ূেজে িূজমকলো �লোলন কশিশছ।

   �জিশেশষ, সলোম্প্রজিক আশিজেজ্েনলোি সলোমজরিক বলোস্বিলো প্রজিিলোি কিশি 
আমিলো ৩৩৯জে েহিসহ ২০০০ এি অজধক অজধবলোসীশদি ও�ি মলোঠগশব-
ষেলোসহ জিনজে িলোিীয় িজি� চলোজলশয়জছ। একজে িজি� হল সলোমলোজিক 
কলোঠলোশমলো ও িীবন মলোন সম্পজকজেি। জদ্িীয়জে হল, সলোমলোজিক সম্পকজে, আি 
িৃিীয়জে হল মূল্শবলোধ, দৃজষ্টিজঙ্গ ও িলোি প্রজিফলন। আমিলো এই �ধেজি-
গি জদকগুশললোশক কশয়কজে কলোিশে রিহে কশিজছ। একজে হল, গশবষেলো 
অনুদলোন জবজিন্ন প্রজিষ্লোন ও গশবষেলো দলগুশললোশক স্ল্পঅনুদলোন ছজ়িশয়জছ-
জেশয় জদশয় েলোশক। িলোিলো ব়ি প্রকল্পগুশললোশক উৎসলোজহি কশি নলো। আশি-
কজদশক, গুেগি �ধেজিি অজিশপ্রি গুরুশত্বি জদক হল, গদশেি সলোমলোজিক 

জবজ্লোনীিলো �জিমলোেগি �ধেজি ও কলোঠলোশমলোগি জবশলিষে এশকবলোশি গছশ়িই 
জদশয়শছ। আমলোশদি (অনুদলোশনি অধীশন) গুেগি গশবষেলো সীজমি 
সলোমলোজিক �জিসশি, ব়ি ব়ি েহি এললোকলোয় গশবষেলো কশিশছ, এশি প্রিী-
য়মলোন হয় গয, আশিজেশ্েজনয় সমলোি এখশনলো �যজেন্ত এললোকলোজিজতেক তবজচত্্ 
িুশল আনলোশক উশ�ষেলো কশিশছ।  

   গ্লোবলোল ডলোয়লোলগ-এি এই ইসু্শি আগুজস্ন সলোলজিয়লো ও গবশিজনছ 
রুজবও প্রেম িজি� সম্পশকজে আশিজেজ্েনলোি অসমিলো ও সচলিলোি  কলোঠলোশমলো 
এবং সুজনজদজেষ্ট সলোমলোজিক দশলি িীবনবস্লোি প্রজি গুরুত্বলোশিলো� কশি 
আশললোচনলো কশিশছন। গ্লোবজিশয়ল গকসললোি সলোমলোজিক সম্পশকজেি গষেশত্ 
তবজ্লোজনক উশদেশযেি গযৌজতিকপ্রজি�ন্নিলো যলো সলোমলোজিক মূলধন, সলোমলোজি-
কিলো, আত্ম-জচজহ্নিকিে ও সলোমলোজিক বলোধলো, সংরষজেমূলক সলোমলোজিক সম্প-
কজে, অংেরিহে, এবং সলোমজষ্টকিলোশব কমজেশদ্লোগ ও আিও গয জবষয়গুশললো 
িলোিীয় সলোমলোজিক �জিমণ্ডশল অ�িীজষেি গেশক গগশছ, গসগুশললোি জদশক 
ব্লো�কিলোশব আশললোক�লোি কশিশছন।   

   এখন জ�সলোশকি ফললোফল প্রকলোে হশি শুরু কিশছ। আশিজেজ্েনলোি 
সলোমলোজিক জবজ্লোন দুইজে নিুন চ্লোশলশঞ্জি মুশখলোমুখী হশছে। একজে, আমিলো 
নব্উদলোিিলোবলোদী নীজিগুশললোি অজিমুখী একজে নিুন িলোিননজিক চশরি 
প্রি্লোবিজেশনি মলোঝলোমলোজঝ �যজেলোশয় অবস্লোন কিজছ। অন্যলোন্য িলোজিগুশললোি 
মি, এেলো অশনকলোংশে গশবষেলোয় অনুদলোন কজমশয়শছ। কলোশিই নিুন কিৃজেত্ব 
জ�সলোশকি সশঙ্গ সংজলিষ্ট উশদ্লোগগুশললোি জদশক জফশি গগশছ, নিুন অনুদলোন 
জদশয়শছ, যজদও জ�সলোক জবজ্লোন ও প্রযুজতি মন্ত্রেলোলয় সংজলিষ্ট প্রজিষ্লোন 
জহশসশব দলোঁ়িলোশি �লোিশব জকনলো এবং এেলো ব়ি �জিসশিি সলোমলোজিক গশব-
ষেলোি উশদ্লোগ জনশি �লোিশব জকনলো, এেলোশি একেলো সংেয় গেশকই যলোয়। 
অন্যজদক গেশক, আমিলো সশি্লোশতেলোি জডসশকলোশসজেি সলোষেী। জবশেষ কশি 
সলোমলোজিক গেমলোধ্ম, গযগুশললো সলোমলোজিক জবজ্লোনশক আদেজেগিিলোশব গুরু-
ত্বহীন ও িনসলোধলোিশেি িন্য অনুদলোন জদশি অশযলোগ্ বশল খলোজিি কশি 
গদয়। একইিলোশব, উচ্চ�দস্ সিকলোজি কমজেকিজেলোিলো বলোিংবলোি "ফজলি" 
গশবষেলো ও "প্রশয়লোিনীয়" বলো "যলোজন্ত্রক" জ্লোশনি স�শষে যুজতি আশিলো� কশি 
কলোিে জহশসশব বশল গয, সলোমলোজিক জবজ্লোন কলোশি ললোগশছ নলো।    
  
   যলোই গহলোক, জ�সলোশকি প্রলোেজমক ফললোফল সলোমজিক ও প্রলোজিষ্লোজনকিলোশব 
সজরিয়-সলোমলোজিক জবজ্লোনী, জববেজবদ্লোলয়, সিকলোজি প্রজিষ্লোন, সলোংবলোজদক, 
িলোিনীজিজবদ ও নীজিপ্রশেিলোশদি কলোছ গেশক ব়ি �জিসশি গিলোিলোশললো সম-
েজেন �লোশছে। সকল জব�জতেি মলোশঝও জ�সলোশকি ফললোফশলি প্রজি উদ্মী 
অি্েজেনলো আমলোশদিশক িজবষ্যশি আশিজেজ্েনলোি সলোমলোজিক গশবষেলোি 
গষেশত্ আিও প্রি্লোেী কশি গিলোশল। 
  

সিলোসজি গযলোগলোশযলোশগি িন্যঃ 
ইগনলোজসও �লোইওিলোজন <juan.piovani@presi.unlp.edu.ar>
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 আশিজেজ্েনলোয় সমলোিজবজ্লোশনি সমেজেন 

> আশিজেজ্েনলোি সলোমলোজিক জবজ্লোশনি  

জব
গি ৪০ বছি ধশি রিমলোন্বশয় প্রকলোেনলো ব্বস্লোি একজে "সলোবজে-
িনীন" িলোষলো এবং গলখলোি ধিন তিজি হশয়শছ যলো জবজ্লোশনি 
গিৌশগলোজলক �জিজধ সীমলোশক নিুনিলোশব জচত্লোজয়ি কশিশছ। 
এবং একইসলোশে মূলধলোিলোি আবশহ মুজষ্টশময় ও জনজদজেষ্ট সংখ্লোক 

জ্লোন েলোখলোি িন্য একজে মযজেলোদলো প্রজিষ্লো কশিশছ। প্রলোজন্তক অবস্লোন ব্লোজি-
িশক গযখলোশন �ুশিলো তবজ্লোজনক সম্প্রদলোশয়ি কলোিগুশললো ইন্সজেজেউে ফি 
সলোশয়জ্েজফক ইনফিশমেন-এি সংযুতি সলোমজয়কীগুশললোশি গদখলো যলোয় নলো 
(আইএসআই-বিজেমলোশন  ক্লোজিশিে এনলোজলজেসে/ ওশয়ব অফ সলোশয়ন্স)। 

   যলোইশহলোক জেষেলো প্রজিষ্লোনগু্শললোি মধ্কলোি জবকল্প গযলোগলোশযলোগ ব্বস্লো 
তিজিি জদশক এখন বলো়িজি মশনলোশযলোগ গদওয়লো হশছে। জবজিন্ন আঞ্চজলক 
সংর গযমন ল্লোজেন আশমজিকলোন তবজ্লোজনক প্রকলোেনলো িে্ িলোনলোি অজধকলো-
িশক অবলোধ ও উন্মুতি কিশি রশে যলোওয়লো গবেকজে আশন্লোলন এিই অংে 
জবশেষ। ১৯৬০ সলোল গেশক ল্লোজেন আশমজিকলোন সলোমলোজিক জবজ্লোনসমূহ 
আঞ্চজলক প্রজিষ্লোনগুশললোি হস্শষে� সহশযলোশগ মযজেলোদলো তিজিি িন্য "আঞ্চ-
জলকিন" এবং তবজ্লোজনক নীজিগুজলি "িলোিীয়কিে" কশিশছ।

   এই আন্তিজেলোজিক বলশয়ি বলোইশি, স্লোনীয় বলয়গুশললোি অিলোজলকলোিুতি  

>>

ফলোিনলোন্লো গবইশগল, কুশয়লো িলোিীয় জববেজবদ্লোলয়, আশিজেজ্েনলো এবং আইএসএ-এি সমলোিজবজ্লোশনি ইজিহলোস জবষয়ক গশবষেলো 
কজমজেি সদস্ (আিজস ০৮)

বুশয়শনলোস আইশিশস জবজ্লোন ও প্রযুজতি মন্ত্রেলোলয় এবং 
িলোিীয় তবজ্লোজনক ও প্রযুজতিগি গশবষেলো সংর। 
জচত্ রিহশে িুয়লোন ইগনলোজসও জ�ওিলোজন।

িলোনজেলোল িশয়শছ যলো জবশেষিলোশব মুজদ্ি আকলোশি প্রকলোজেি হয়। এই �জত্-
কলোগুশললোি সীজমি সীমলোবধেিলো িশয়শছ। জকন্তু এগুশললো আন্তিজেলোজিক নয় 
এমন একলোশডজমক জবষয়গুশললোশি অজধক প্রজিফলন রেলোয়। এই প্রলোন্তস্ 
তবজ্লোজনক গষেত্গুশললোশি গজিময়িলোি জদকগুশললো জক? আজম যুজতি জদশয়জছ 
গয এই জবজিন্ন বুজধেিীবী বলয় গমরু প্রলোচীি জনমজেলোে কিশছ। ফশল একজে 
"জদ্-মুজখ' একলোশডজমক অজিিলোি তিজি হশছে। একদল বলোইশি দৃজষ্ট জদশছে 
এবং আশিকদল জিিশি।

   মূল্লোয়ন এবং একলোশডজমক প্রকলোেনলোি মশধ্ রিমবধজেমলোন রজনষ্িলো 
তবধিলোি জবজিন্ন মূলনীজিশক উৎসলোজহি কশিশছ। স্ীকৃজিি জবজিন্ন বলয় 
জহশসশব (সব তবধ, জকন্তু জিন্ন জিন্ন �ুিস্কলোি জনশয়) িলোিীয় সীমলো অজিরিম 
কশিশছ। জববে জেষেলো ব্বস্লোয় বুজধেিীবী বলশয়ি রিমলোগি জবিলোিন- এবং 
প্রলোন্তসীমলো গেশক জবজ্লোনীশদি অবস্লোশনি উ�ি িলোশদি প্রিলোব- এেলো শুধুই 
ইংশিিী িলোষলোি আজধ�শি্ি ফললোফল নয়। মূল্লোয়শনি সংস্কৃজি এবং কলো-
ঠলোশমলোগি অসমিলোি দ্লোিলো এই বলয়গুশললোশক ইন্ধন গযলোগলোশনলো হশয়শছ। প্র-
কলোেনলোি িলোষলো, প্রলোজিষ্লোজনক অনুশমলোদন এবং েৃঙ্খললোি জিজতেশি একজে 
জত্িুিমুখী স্িজবন্যলোস নীজি একলোশডজমক অসমিলোশক আকৃজি।
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জচত্লোয়ন  



 আশিজেজ্েনলোয় সমলোিজবজ্লোশনি সমেজেন 

   আশিজেজ্েনলো উৎ�লোদশনি ধিে এবং সঞ্চলোলন জবশলিষশেি িন্য একজে 
গকৌিহশললোদেী�ক উদলোহিে। সলোম্প্রজিক বছিগুশললোশি িনসলোধলোিশেি িন্য 
িহজবশলি উশলেখশযলোগ্ বৃজধে, জবজিন্ন জ�এইচজড গপ্রলোরিলোশমি সমন্বয়সলোধন 
এবং আশিজেজ্েনলোি গফশললোজে� প্রকশল্প এবং গশবষেলো জনশয়লোশগ স্ষ্টি 
"িলোিীয়িলোবলোদী-গক" গিলোি গদওয়লো হশয়শছ। �ূনজে সমশয়ি গশবষকশদি 
সংখ্লো গি এক দেশক জিনগুে গবশ়িশছ, যলো ২০০৩ সলোশল ৩,৬৯৪ গেশক 
২০১৩ সলোশল গবশ়ি ৯,২৩৬-এ দলোঁজ়িশয়শছ। িশব এই সমশয়ি মশধ্, 
তবজবেক একলোশডজমক ব্বস্লোি প্রিলোবেলোলী উৎ�লোদন তেলীশি আশিজেজ্েনীয় 
সুদষে জবজ্লোনী এবং যলোিলো আিও অন্তমুজেখী জবষয়গুশললো জনশয় কলোি কশি 
িলোশদি মশধ্ �লোেজেক্জে জবস্ৃি হশয়শছ।

   প্রকলোেনলোি সূচক মলোশন স্ীকৃজিি জিজতেশি জবজিন্ন �লোজিশিলোজষক �লোওয়লো। 
িলোিীয় গশবষেলো সংস্লো, কজনশসে, আন্তিজেলোজিক (মূলধলোিলোি) িলোনজেলোলগুজলশি 
প্রকলোেনলো, জবজ্লোন বলো স্ক�লোশসি ওশয়ব িলোজলকলোিুতি কিলো অি্ন্ত মূল্বলোন। 
যলোইশহলোক কজনশসশেি সলোমলোজিক জবজ্লোন ও মলোনজবক জবদ্লো এবং কৃজষ 
জবজ্লোন ল্লোজেন আশমজিকলোন িলোনজেলোলগুজলশি, সলোশয়শললো বলো ললোজিশনশসে িলো-
জলকলোিুতি প্রকলোেনলোশক গুরুত্ব গদয়। এই মূল্লোয়েেীল সংস্কৃজিশি মূল্লোয়ন 
মলোন ও গমৌজলকত্ব িলোজলকলোিুজতি, ইম�্লোটি ফ্লোটিি বলো এইচ-সূচশকি �শষে 
স্লোনলোন্তজিি হশয়শছ। গযখলোশন গশ্রষ্শিি মলোত্লোয় সমস্ রিন্�জঞ্জি িশে্ি 
সংযুজতি জবিশকজেি জবষয়।

   িলোিীয় বলো স্লোনীয়, অিলোজলকলোিুতি িলোনজেলোলগুজলি প্রকলোেনলোগুশললো সলোধলোি-
েি িলোিধলোনীি বলোইশিি জববেজবদ্লোলশয় জেষেলোদলোশনি িন্য কমজেিীবশনি 
জিজতে জহশসশব জবশবজচি হয়। আশিজেজ্েনলোি উচ্চজেষেলো ব্বস্লোয়, জববেজবদ্লো-
লয় স্লোয়ত্বেলোসন ও িলোিননজিকীকিশেি দৃঢ় ঐজিহ িশয়শছ এবং স্ীকৃ-
জিি স্লোনীয় বলয়জে অি্ন্ত গজিেীল। আি স্লোনীয়িলোশব সম্পলোজদি েি 
েি �জত্কলোগুশললো মূলি কলোগশি ছলো�লো হয়। এগুশললোশি স্লোনীয় �জণ্ডিশদি  
আন্তিজেলোজিক মলোন গেশক জনম্নমলোশনি কলোি প্রকলোে কশি। এই কলোিগুশললো জক 
জনম্ন মলোশনি? এই ব্লো�ক স্লোনীয় বলয়গুশললো জনশয় এখশনলো গশবষেলো কিলো 
হয়জন। আমিলো িলোশদি তবজ্লোজনক মূল্ অনুমলোন কিশি �লোজি নলো। িশব এই 
স্লোনীয় �জিজচজি এখনও অশনক প্রজিষ্লোশন জবশেষ কশি সলোমলোজিক জবজ্লো-
গনি গষেশত্ ব্বহৃি হশয়শছ। 

   এই তবজচত্্�ূেজে (এমনজক জব�িীিমুখী) মূল্লোয়শনি সংস্কৃজিি সলোশে 
আশিজেজ্েনলোি স্লোজনক আবিজেশনি সলোশে �জিজচি সলোমলোজিক জবজ্লোনীিলো এবং 
গদশেি ৫০ জে িলোিীয় জববেজবদ্লোলশয় জেষেকমণ্ডলীি িন্য জবজিন্ন প্রজবধলোন 
জনশয় যলোিলো িলোিীয় গশবষেলো গ�েলোি িন্য দুজে জিন্ন �শে (একজে হল 
কজনশসে, অন্যজে হল িলোিীয় জববেজবদ্লোলয়সমূহ) িজ়িি এবং িলোিলো উৎ-
কজণ্িিলোশব একজে আন্তিজেলোজিক কমজেসূজচি সলোশে িজ়িি। 

> "কমজেিীবশনি গসিলো প্রকলোেনলো"-এি �লোঁচজে 
 
   সলোমলোজিক জবজ্লোনীশদি মশধ্ যলোিলো কজনশসে-এি গশবষক িলোশদি প্রনে; 
গযখলোশন আন্তিজেলোজিক মলোনদশ্ড প্রিলোবেলোলী প্রকলোেনলোি তবজেষ্ট্ কী? 
আমিলো ৪,৮৪২ িন ব্জতিশক একজে নমুনলো �িীষেলো কশিজছ (৭,৯০৬ 
িশনি মশধ্) িলোিলো �শদলোন্নজিি িন্য আশবদন কশিজছল এবং িলোশদিশক 
"কমজেিীবশনি গসিলো �লোঁচজে প্রকলোেনলো" জনবজেলোচন কিলোি িন্য বললো হশয়জছল। 
এই নমুনলো দশল ২০১৫ সলোশলি সবজেলোজধক সজরিয় কজনশসে গশবষকশদি 
অশধজেশকিও গবজে িশয়শছ এবং সহকলোিী সদস্, অজিজিতি সদস্, স্লোধীন 
গশবষক, প্রধলোন এবং উচ্চিি অনুষদ সদস্শক অন্তিুজেতি কশি জবষয়, 
বয়স ও �দলোনুরিশমি জিজতেশি এজে িলোিসলোম্�ূেজে। প্রজিষ্লোন বছশি একবলোি 
�শদলোন্নজিি িন্য আশবদন রিহে কশি এবং আশবদনগুশললো মূলি 
গস্ছেলোপ্রশেলোজদি।

   গুরুত্ব�ূেজে হল আশবদনকলোিীিলো সম্ভবি মূল্লোয়ন �ষজেদ খুজে হশব এই 
জববেলোশসি জিজতেশি িলোশদি "কমজেিীবশনি গসিলো" �লোঁচজে প্রকলোেনলো জনবজেলোচন 
কশি। িলোই িলোশদি �ছন্ প্রজিষ্লোশনি মূল্লোয়ন প্রজরিয়লো সম্পশকজে অন্তদৃজেজষ্ট 

প্রদলোন কশি। জবশেষি সলোমলোজিক জবজ্লোন ও মলোনজবক জবদ্লোি (সলোজবমলোজব) 
অশনক গষেশত্ গদখলো যলোয় বলোছলোইকৃি এই প্রকলোেনলোগুজল গশবষকশদি 
জসজিশি িলোজলকলোিুতি অন্যলোন্য প্রকলোেনলোগুজলি প্রজিফলন কশি নলো।

   যলোচলোই বলোছলোইশয়ি িন্য নমুনলো দশলি দ্লোিলো িমলো গদওয়লো প্রকলোেনলোগুজলি 
িে্িলো্ডলোশি ২৩,৮৫২ জে গলখলো িশয়শছ। গযগুশললোি মশধ্ িশয়শছ  
জেশিলোনলোম, গলখলোি ধিে (বই, বইশয়ি অধ্লোয়, জনবন্ধ, সশমিলন �ত্, 
কলোজিগজি প্রজিশবদন) প্রিৃজি এবং িলোষলোও এি অন্তিুজেতি। "কমজেিীবশনি 
গসিলো" �লোঁচজে প্রকলোেনলোি িলোষলো অি্ন্ত সলোদৃযে�ূেজে। যলো ইংশিজিশি গলখলো 
এবং গশ়ি প্রলোয় ৫-এি মশধ্ ৪.০২ (�ুরুশষি মশধ্ ৪.১৩ এবং নলোিীশদি 
মশধ্ ৩.৯১)। প্রলোচীনিম প্রিশন্মি (যলোশদি বয়স ৬৫-৮৫) গষেশত্ এই 
গ়ি সলোমলোন্য কম। িশব �লোেজেক্জেও নুন্যিম। যলো ইজঙ্গি গদয় গয ইংশিজিশি 
গলখলোি চলন কশয়ক দেক আশগ আশিজেজ্েনলোয় জফশি এশসশছ। িলোষলো প্রলোক-
প্রলোধলোশন্যি �জিশপ্রজষেশি জবষয় জিজতেশি �যজেশবষেেগুজল গদখলোয় গয 
ইংশিজিশি প্রকলোেনলোি ব়ি অংে হশছে "জনশিে" জবজ্লোন (গশ়ি ৪.৭৭)। 
গযখলোশন সলোজবমলোজব-এি গষেশত্ গশ়ি ৫-এি মশধ্ ১.২৩।

   প্রকলোেনলোি ধিন গেশক আিও �লোেজেক্ গবলোঝলো যলোয়। গযমন বই বলো বইশয়ি 
অধ্লোয়গুশললোি কলোি গবজে কিশি গদখলো যলোয় বয়স্ক �জণ্ডিশদি এবং 
সলোমলোজিক জবজ্লোনীশদি মশধ্। সবজেকজনষ্ দশলি (যলোশদি বয়স ৩১-৪৪ 
বছি) মশধ্ গদখলো যলোয় গয, িলোশদি "কমজেিীবশনি গসিলো" প্রকলোেনীি ৫ জেি 
মশধ্ ৪.৪ জে হল জনবন্ধ। এশি প্রমলোজেি হয় গয, "জনবন্ধ" তবজ্লোজনক 
গষেত্গুশললোশি রিমে িনজপ্রয় হশয় উঠশছ। সলোজবমলোজব গশবষকশদি িন্য 
জনবন্ধ সংখ্লো গশ়ি ৫-এি মশধ্ ২.৮ এ দলোঁজ়িশয়শছ। দুিজেলোগ্বেি, একলো-
গডজমক বইশয়ি প্রকলোেনলোি গকলোন আঞ্চজলক বলো িলোিীয় গশবষেলো গনই।

 

   মিলোি ব্লো�লোি হল নমুনলো দশল েলোকলো ৯৪১ িন সলোজবমলোজব গশবষশকি 
মশধ্ গবজেিিলোগই িলোিীয় জববেজবদ্লোলশয় বলো গযৌে গকশন্দ্রি সশঙ্গ সংজলিষ্ট  
জছশলন। এশদি মশধ্ কজনশসে িলোিীয় জববেজবদ্লোলয় গযমন বুশয়শনলোস 
আইশিস (ইউজবএ) এি সলোশে সমন্বয় কশি কলোি কশি। িলোশদি জেষেলো 
অনুযলোয়ী, ৩৩.৭% ইউজবএ গেশক িলোশদি ডটিশিে অিজেন কশিশছ যলো নমুনলো 
দশলি গশ়িি িুলনলোয় একেু গবজে। এছলো়িলোও ৪৩.৫% িলোশদি স্লোিক 
ইউজবএ গেশক রিহে কশিশছন যলো নমুনলো দশলি গশ়িি িুলনলোয় গবজে। জলঙ্গ 
অনুযলোয়ী সলোজবমলোজব গশবষকশদি ৫৬% নলোিী এবং িলোশদি "কমজেিীবশনি 
গসিলো" প্রকলোেনলোগুশললো গশ়ি ৫-এি মশধ্ ১.১৪ ইংশিজিশি গলখলো। �ুরুষ-
গদি মশধ্ ইংশিজিশি কলোি কিলোি গ়ি সংখ্লো িুলনলোমূলক গবজে যলো ৫-এি 
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জচত্ ১ঃ ২০১৫ সলোশল তবজ্লোজনক গষেশত্ ক্লোজিয়লোি-গসিলো �লোঁচজে প্রকলোেনলো (সংখ্লো = 
২৩,৮৫২)। 

িলোষলো ও গশবষেলোি জবষয় জিজতেশি গ়ি (৫ গি মশধ্)১
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মশধ্ ১.৩৫। িুলনলোমূলকিলোশব গযসব জবষয়গুজল "নলোিীবলোদী" বশল মশন 
কিলো হয় িলোশদি িলোষলোি ব্বহলোশি অশনক তবজচত্ িশয়শছ। িলোই জলঙ্গ 
এখলোশন একজে চূ়িলোন্ত উ�লোদলোন নয়। উদলোহিেস্রূ� সলোজহশি্ি গবজেিিলোগ 
প্রকলোেনলোগুজল স্্লোজনে িলোষলোয় গযখলোশন মশনলোজবজ্লোশনি গবজেিিলোগ প্রকলো-
েনলোগুজল ইংশিজিশি।

   এই গশবষকশদি বলোছলোইকৃি "কমজেিীবন গসিলো" প্রকলোেনলোি প্রচলন সম্প-
গকজে আমিলো জক জেখশি �লোজি? জচত্ ২-এ গদখলো যলোয়, ৮৩% প্রকলোেন 
মূলধলোিলো বলশয়ি জদশক। বলোজক ১৭% হল প্রিলোবেলোলী বলশয়ি বলোইশি যলো 
সলোজবমলোবই গশবষকিলো (৭৬%) অেবলো আন্তিজেলোজিক সশমিলন এবং বুজধেিী-
বী মলোজলকলোনলো দজলশল (২৪%) উ�স্লোজ�ি গশবষেলোকমজে।

 

কজনশসে-এি সলোমলোজিক জবজ্লোন গমৌজলকশত্বি �জিবশিজে িলোজলকলোিুতিকি-
গেি উ�ি জিজতে কশি জনবশন্ধি মলোন মূল্লোয়শনি সলোধলোিে ধিে জহশসশব 
জবশবচনলো কশি। যজদও এই গষেশত্ মূলধলোিলো বলশয়ি কম প্রকলোেনলো িশয়শছ 
িবুও আঞ্চজলক িলোজলকলোিুতিকিশেি অরিলোজধকলোিজে লষেেীয়। জসশয়শললো, 

   কজনশসে-এি সলোমলোজিক জবজ্লোন গমৌজলকশত্বি গচশয় িলোজলকলোিুতিকিশেি 
উ�ি জিজতে কশি জনবশন্ধি মলোন মূল্লোয়নশক সলোধলোিে ধিে জহশসশব জবশবচনলো 
কশি। যজদও এই গষেশত্ মূলধলোিলো বলশয়ি কম প্রকলোেনলো িশয়শছ িবুও 
আঞ্চজলক িলোজলকলোিুতিকিশেি অরিলোজধকলোিজে লষেেীয়। ললোজিশনসে এবং 
গডলোশয়শি এবং ডলোয়লোলশনশেি মশিলো বহুিলোজিক সংস্লোি িে্ িলো্ডলোি 
িশয়শছ গযখলোশন সলোজবমলোজব-এি অজধকলোংে প্রকলোেনলো িলোজলকলোিুতি কিলো হশয় 
েলোশক। আশিজেজ্েনলোি প্রকলোেনলো গমলোে-এি মশধ্ ৭% এি জনশচ প্রজিজনজধত্ব 
কশি এবং এইগুজলি একজে ব়ি সংখ্লো সলোজবমলোজব এি সলোশে সম্পজকজেি। 
এই জ্লোনেলোখলোগুশললোি প্রিলোবেলোলী প্রবেিলো হল স্্লোজনে বলো �িুজেজগি 
িলোষলোয় ল্লোজেন আশমজিকলোি িলোনজেলোলগুজল প্রকলোে কিলো যলোশক মূলি বললো যলোয় 
ললোজিশনসে।

   িলোশদি সম্পূেজে জসজিশি, অজধকলোংে সলোজবমলোজব গশবষকিলো আন্তিজেলোজিশকি 
িুলনলোয় উশলেখশযলোগ্ সংখ্ক স্লোনীয় প্রকলোেনলোশক িুশল ধশি।  জকন্তু িলোশদি 
"কমজেিীবশনি গসিলো" প্রকলোেনলোগুজলি এই গশবষেলো কজনশসশেি তবজ্লোজনক 
ও মযজেলোদলো�ূেজে কলোি সম্পশকজে একজে রিমবধজেমলোন ঐক্মশিি অন্তদৃজেজষ্ট প্রদলোন 
কশি। যজদও এই গশবষেলোজে সু�লোজিে কশি নলো গয এই জববেলোসগুজল সম্পূ-
েজেিলোশব এই �জণ্ডিশদি কমজেিীবশনি চলমলোনিলো জনধজেলোিে কশি। কজনশসে 
সলোিলো গদশে ব্লো�কিলোশব প্রসলোজিি হশয়শছ এবং এইিলোশব আশিজেজ্েনলোি 
একলোশডজমক সম্প্রদলোয় িুশ়ি জবজিন্ন জডজরিি িন্য আন্তিজেলোজিক মলোনদণ্ড প্রদ-
জেজেি হয়। িলোি�িও তবধিলো এবং স্ীকৃজি বলশয়ি সহিলোি এবং জবজিন্ন 
নীজিি সলোশে আশিজেজ্েনলোি একলোশডজমশি মযজেলোদলোি জবন্যলোস একজে িজেল 
প্রজরিয়লো। 

 ১ উ�শিি দুইজে জচশত্ি িে্ �লোওয়লো যলোশব Beigel, F. (2010) "Social Sciences in Chile (1957-1973). A laboratory for an autonomous process of 

academic-building" in Alats and Sinha-Kerkhoff (eds.), Academic Dependency in the Social Sciences: Structural Reality and Intellectual 

Challenges. New Delhi: Manohar, pp. 183-212; এবং 

Beigel, F. (2016) "Peripheral Scientists, between Ariel and Caliban. Institutional Capital and Circuits of Recognition in Argentina. The 

'career-best publications' of the researchers at CONICET" in Dados 59(4): 215-255. 

সিলোসজি গযলোগলোশযলোশগি িন্যঃ  
ফলোিনলোন্লো গবইশগল <mfbeigel@mendoza-conicet.gob.ar> 
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জচত্ ২: ২০১৫ সলোশল কমজেিীবশনি গসিলো �লোঁচজে প্রকলোেনলোি গ়ি 
(সংখ্লো= ৭,০৭১)
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> আশিজেজ্েনলোি সলোমলোজিক ও   

>>

বজলজিয়লোি অজিবলোসীিলো ২০১৬ সলোশল বুশয়শনলোস আইশিশসি সমকলোমী দশ�জেি সময় অজি-
বলোসীশদি প্রজি বেজেবলোশদি জবরুশধে তবজচত্্িলো ও একই সশঙ্গ প্রজিবলোদ সিলো গশ়ি গিলোশল। 
জচত্ রিহশে গফশদজিশকলো কলোরুশসলো।  

প্র গি্ক িলোজিই িলোি জনিস্ িলোবমূজিজেি িুলনলোয় সলোমলোজিক-
সলোংস্কৃজিক জবষয়গুজলি প্রজি গবজে তবজচত্্�ূেজে। জকন্তু আশিজে-
জ্েনলো সম্ভবি একজে চূ়িলোন্ত উদলোহিে। আশিজেজ্েনলোি গবজেি-
িলোগ মলোনুষ জববেলোস কশি গয রিলোজিশল আশিজেজ্েনলোি িুলনলোয় 

গবজে আজদবলোসী িশয়শছ। জকন্তু আসশল ২০১০ সলোশলি িলোিীয় আদমশু-
মলোজি অনুযলোয়ী, যখন রিলোজিশল ৮৫০,০০০ িন গললোক জনশিশদিশক 
আজদবলোসী জহশসশব েনলোতি কশিজছল, িখন আশিজেজ্েনলোশি ৯৫০,০০০ 
িন স্-স্ীকৃি আজদবলোসী নলোগজিক জছল। �জিসংখ্লোন মশি আশিজেজ্েনলোি 
িনসংখ্লোি ২.৪%-এি গপ্রজষেশি  রিলোজিশলি িনসংখ্লোি ০.৪% হল 
আজদবলোসী।

   আশিজেজ্েনলোশি িলোশদি সিকলোি দজষেে আশমজিকলোি ইউশিলো�ীয় 
সমলোশিি একজে জনিস্ িলোবমূজিজে তিজি কশিশছ। গযন সমরি গদে (যলো 
�ৃজেবীশি অষ্টম) িলোি িলোিধলোনী বুশয়শনলোস আইশিশসি প্রজিরূ� জছল। 
জকন্তু সলোম্প্রজিক দেকগুশললোয় এই জচত্ জছল খুবই জবিল। আজদবলোসী 
আশন্লোলন, নব্ অসলোম্প্রদলোজয়কিলো, িলোশ্রেি দুবজেলিলো এবং এি স্ল্প স্িলো-
জিকিে দৃজষ্টিজঙ্গি রিমলোগি রিহেশযলোগ্ি দলোজব সলোমলোজিক জবজ্লোশনি 
জবস্ি গশবষেলোি সলোশে জমল িশয়শছ। যলো গদেজেি জনিস্ িলোবমূজিজেশক 
চ্লোশলশঞ্জি মুশখ গফশলশছ। গযমন ইউশিলোজ�য়লোন, গবেিলোঙ্গ ও গিৌশগলোজলক-
িলোশব গকন্দ্রীয়কলোিীশদি দ্লোিলো চ্লোশলশঞ্জি মুশখ �়িশছ। জকন্তু গশবষকিলো 
সঙ্কুজচি কিলোি গচষ্লোশক এজ়িশয় যলোশছেন যলো নব্ উদলোি বহুসংস্কৃজিি 
সলোশে যুতি জববেব্লো�ী মশডলগুজলি মশধ্ তবজচত্্ জনশয় এশসশছ।

>  ঐজিহগি কলোিেঃ ইউশিলো�ীয়বলোদ এবং আমূল �জিবিজেন 

   "আমূল �জিবিজেন" জহশসশব আশিজেজ্েনলোি বেজেনলোজে গদেজেি িলোিীয়িলো-
বলোদী প্রকল্প গেশক উৎ�ন্ন হশয়শছ। এই কলোিশে "িলোহলোি গেশক উৎজষে-
প্ত"-সীজমি ও প্রলোকৃজিক এমন একজে দেজেন যলো আশিজেজ্েনীয়শদি মশধ্ 
জবদ্মলোন িনগশেি গবেিলোঙ্গ ইউশিলো�ীয় চজিত্শক (স্্লোজনে, ইিলোলীয়, 
গ�লোজলে ইি্লোজদ) জনশদজেে কশি। আ�লোি আজদবলোসী এবং আজরেকলোন 
বংেধিশদি অনু�জস্জিি মলোধ্শম এজেশক সম্পূেজে কিলো হশয়শছ। আজধ�-
ি্ মিবলোশদি অংে জহশসশব গদেজেি জবশেষ সংগঠশনি সলোশে িজ়িি 

সলোংস্কৃজিক তবজচত্্
আশলিলোশন্লো জরিমসন, সলোন মলোজেজেন িলোিীয় জববেজবদ্লোলয়, আশিজেজ্েনলো 
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গকন্দ্রীয়বলোদী এবং "বন্শিি অজধবলোসীিলো" সুজবধলো গ�শয় েলোশক (গযমন 
বুশয়শনলোস আইশিশসি িনগে)। 

   রিলোজিশলি মশিলো আশিজেজ্েনলোি আমূল �জিবিজেশনি মশধ্ আজদবলোসী ও 
আশরেলো-আশিজেজ্েনীয়শদি অন্তিুজেতি নয়। িশব শুধু "িলোজিশগলোষ্ী" ইউশিলো-
�ীয় িলোিীয়িলো গেশক বলোধলোরিস্ হশয়শছ। ঊনজবংে েিলোদিীি গেশষি জদশক 
আশিজেজ্েনলো অজিবলোসন এবং অেজেননজিক অরিগজি ও িনসলোধলোিশেি 
জেষেলো উন্নয়শনি মলোধ্শম একজে "সি্ িলোজি" গশ়ি িুলশি গচশয়জছল। 
এই প্রকল্পজে ইউশিলো�ীয় অজিবলোসশনি গিৌশগলোজলক সলোমশেজে্ি উ�ি 
জিজতে কশি গদেীয় িনসংখ্লোি সলোংস্কৃজিক অি্লোসশক জছজনশয় গনয়- যলো 
প্রগজিেীল দৃজষ্টশকলোে গেশক উন্নয়শনি প্রধলোন বলোধলো জহশসশব গদখলো হয়।

   সমিলোিীয় সংস্কৃজিি সলোশে িলোজি গঠশন সিকলোশিি চলো� সলোমলোজিক 
অন্তিুজেজতি গশ়ি গিলোললোি কলোযজেকি দষেিলোশক িলোজিগিিলোশব সংজ্লোজয়ি 
কিলো হয়। এি অেজে এই গয প্রজিজে প্রকিে বলো জবশেষত্বশক গনজিবলোচক 
বশল মশন হয় অেবলো সিলোসজি অদৃযেিলোি জদশক ধলোজবি হয়। যিজদন 
সমশগলোত্ীয় প্রকল্পজে সফল জছল িিজদন প্রজিষ্লোনগুজল দ্লোিলো জনরুৎসলো-
জহি হশয় িলোজিগুজষ্ একজে জনজষধে িলোিননজিক প্রসঙ্গ জছল।

   সুিিলোং আশিজেজ্েনলো একজে চুজতিি জিজতেশি "সমিলো"-এি দুজে সম্পূেজে 
জিন্ন অেজে প্রদলোন কশিঃ সমস্ িলোজিগি �লোেজেক্ �জিহলোি বলো অদৃযেিলো 
এবং নলোগজিকশত্বি সুশযলোগ সুজবধলো �লোবলোি �ূবজেেিজে জহশসশব সলোংস্কৃজিক 
অজিন্নিলো।

   এই চুজতিি মলোধ্শম অজিিলোিশদি বলো েহুশি মধ্জবতে গশ্রেীশি গযলোগ 
জদশি সষেম প্রশি্ক আশিজে্েলোইন জছল "গবেিলোঙ্গ" সুিিলোং গয গকউ তবষম্ 
এজ়িশয় গযশি �লোশি। িশব এই অ�জিহলোযজে জবিলোিন শ্রজমক ও িনজপ্রয় 
দলগুজলি একজে ব়ি অংেশক দজিদ্, "জনশরিলো" ববজেি এবং "অি্ন্তিীে 
অজিবলোসী" জবশবচনলো কশি আললোদলো কশিজছল। জবশেষ কশি যখন িলোিলো 
ব়ি িলোিননজিক কমজেকলোশ্ড অংেরিহে কশি। এই ববজেিিলোি জব�িীিই 
জছল সি্িলো। যলো আশিজে্েলোইন, গবেিলোঙ্গ, ইউশিলো�ীয়, জেজষেি হশলই 
জবশবচনলো কিলো হি ।

   বিজেমলোন িনসংখ্লোি প্রলোয় ৫৬% আজদবলোসী িশয়শছ। যজদও এি মলোশন 
এই নয় গয িলোিলো আিশক আজদবলোসী জহশসশব �জিজচি। আশিজেজ্েনলো দী-
রজেজদশনি বেজেসলোষ্যজে-এি সলোশে আজদবলোসীশদি উ�জস্জি এবং আঞ্চজলক, 
ধমজেীয় ও িলোষলোগি তবজচত্্শক প্রি্লোখ্লোন কশিশছ এবং আশিজেজ্েনলোি িলো-
িননজিক ইজিহলোশসি গবজেিিলোগই ঐজিহলোজসক আদশেজেি ছলোঁশচ ও বজহ-
ষ্িে গেশক শুরু হয়।

   আশিজেজ্েনলো সি্িলোি প্রজিরূ�জে গিীিিলোশব দুই িলোশগ জবজেষ্ট এবং 
তদ্ি সলোমলোজিক িলোবমূজিজে এি েজতিেলোলী হশয় উশঠশছ গয, এজে িলোিনী-
জিি সলোশে গদশেি "অন্তঃকিে অি্লোসশক" চলমলোনিলোশব ছজ়িশয় জদশয়শছ। 
গযমন সলোদলো বলো কলোশললো; সি্িলো বলো ববজেিিলো; িলোিধলোনী েহি বলো প্রশদে; 
গ�শিলোজনটিিলো (গ�শিলোজনটি দশলি সমেজেক) বলো গ�শিলোজনটি জবশিলোধী।

> বেজেবলোদ এবং গশ্রেীবলোদ
 
   আশিজেজ্েনলো গদেজে "বেজেবলোদীশদি ছলো়িলোই বেজেবলোদ"-এি উদলোহিে। 
রু�কেলো অনুযলোয়ী "আশিজেজ্েনলোশি বেজেবলোদ গনই- কলোিে গসখলোশন গকলোন 
"জনশরিলো' গনই"। যজদও আজরেকলোন বংশেলোদ্ূি গললোশকি সংখ্লো খুব কম 
িশব প্রলোয়ই দজিদ্, েহশিি বজস্ এললোকলোি বলোজসন্লোশদি সলোশে জমজলি 
শ্রজমক, িলোস্লোয় প্রজিবলোদকলোিী, গবলোকলো িুজনয়সজে ফুেবল দল িতি বলো গ�-
গিলোজনটিশদি "জনশরিলো" বলো "জনশরিলো গদ আলমলো" (কলোশললো আত্মলো) অজিব্জতি-
গি অজিজহি কিলো হয়।

   িবুও গকলোন িলোিননজিক দলই সিলোসজি বেজেবলোদী বলো সলোম্প্রদলোজয়কিলো 

প্রচলোিেলোি মলোধ্শম গকলোন গিলোে �লোয়জন। আশিজে্েলোইনিলো সবলোই বেজেবলোদী 
নয়, এমনজক বেজেবলোদী আচিশেি মশিলো নয়। প্রজিশবেী গদেগুশললোশি 
অজিবলোসীশদি জবরুশধে বেজেবলোদ মূলি প্রশদেগুজল ("অি্ন্তিীে") গেশক 
অন্ধকলোি অজিবলোসীশদি জবরুশধে বেজেবলোদ গেশক আললোদলো। গযমন আজরে-
কলোন বংেধিশদি (জবশেষ কশি গসশনগলোল গেশক আগি) জবরুশধে, অেবলো 
এজেয়লোন অজিবলোসীশদি এবং অন্যলোন্য গগলোষ্ীি জবরুশধে বেজেবলোদ। উ�িন্তু 
বেজেবলোদ প্রলোয়ই গশ্রজনবলোদশক আললোদলো কশি গযখলোশন "দজিদ্' েদিজেি সলোশে 
প্রলোয়ই "জনশরিলো" েদিজে ব্বহৃি হয়।

সলোমলোজিক গশবষেলো গদখলো যলোয় যজদও গবেিলোঙ্গ অধীনস্ উচ্চ িীবনমলোশনি 
এললোকলোগুশললোশি বেজেবলোদ ও গশ্রজনবলোদ প্রকে আকলোশি গদখলো যলোয়, জকন্তু 
প্রলোয় সময় এই ব্লো�লোিগুশললো এখন িনসলোধলোিশেি কেলোশিও উশঠ আশস। 
এি গচশয়ও খলোিলো� ব্লো�লোি হশললো "জনশরিলো" েদিজে বন্ধু, জেশু এবং 
জ�িলোমলোিলো অেবলো দম্পজিশদি মশধ্ রজনষ্িলো এবং গস্হ প্রকলোে কিশি 
তদনজন্ন িীবশন ব্বহলোি কিলো হয়। "গচ জনশরিলো" হল জপ্রয় বন্ধুশক সশম্বলো-
ধন কশি অনলোনুষ্লোজনকিলোশব ব্বহৃি একজে িলোলবলোসলোি অজিব্জতি।
 
> আঞ্চজলক, িলোষলোগি ও ধমজেীয় তবষম্ 

   আশিজেজ্েনলোি সমলোি জববেলোস, অি্লোস, অনুষ্লোন এবং েনলোতিকিশে 
গিীিিলোশব তবষম্মূলক। যলোইশহলোক সমরুশ�ি প্রেলোগি ও আজধ�ি্বলো-
দী সংস্কৃজি শুধু গদেজেি জবজিন্ন আঞ্চজলক ও প্রলোশদজেক �জিজস্জিি বলো-
স্বিলো উশ�ষেলো কশি নলো, বিং গকলোনও সলোমলোজিক-সলোংস্কৃজিক সৃজষ্টশক 
তেজল্পক ও তবজ্লোজনক জহশসশব প্রদেজেন কশি যলো আ�লোি সমিলোিীয়িলো 
জনশয় প্রনে গিলোশল। 

   আশিজেজ্েনলোি আত্ম-�জিচয় স্ষ্টিলোশব স্্লোজনেিলোষী এবং ক্লোেজলক 
উিশয়ি মিবলোশদি ধলোিেলোি উ�ি জিজতে কশি। িশব বলোস্বিলো আশিলো 
িজেল। আজদবলোসী িলোষলো গযমন জকচওয়লো এবং গুয়লোিলোজন-গি জকছু প্রশদশে 
কেলো বললো হয়। চীনলো ও গকলোজিয়লোনশদি অজিবলোসী জহশসশব �জিজচি 
কিলোশনলো হয় এবং ১৯৮০ সলোল গেশক িলো দৃযেমলোন হয় এবং জবজিন্ন প্রিলোব 
নলোনলোিলোশব কলোি কশিশছ। গযখলোশন জবজিন্ন েদিকিে, প্রবলোদ বচন, জবজিন্ন 
উচ্চলোিেসহ নলোনলোিলোশব স্্লোজনে িলোষলোয় সলোিলোশদশে কেলো বললো হয়। 
জবশেষ কশি ব্লো�ক স্্লোজনে ও ইেলোজলয়লোন অজিবলোসশনি কলোিশে। 
ধমজেীয় তবজচত্জে একই িকম িজেল। যখন অশনক আজদবলোসী মলোনুষ জরি-
টিধশমজে রূ�লোন্তজিি হয়, যখন অশনক আশিজেণ্টলোইন আি ইহুজদবলোদ, 
জবজিন্ন গপ্রলোশেটি্লো্ে ধমজেজববেলোস, আশরেলো-রিলোজিজলয়লোন ধমজে, ইসললোম, গবৌধে 
ধমজে ও আধ্লোজত্মকিলো অনুেীলন কশিন িখনও জকছু আজদবলোসী জববেলোস  
িলোশদি জনশিশদি �জিজচি ধশি িলোশখ।

> সলোমলোজিক-সলোংস্কৃজিক তবজচত্্ এবং আশিজেজ্েনলোি িজবষ্যি 
 
   যজদ আশিজেজ্েনীয়িলো িলোশদি গদশেি তবজচত্্শক আশিলো গবজে মশনলোশযলোগ 
নলো গদয়, িশব গদেজে গয গকলোন সংকে�ূেজে অবস্লো  মধ্ জদশয় গযশি 
�লোশি। যলো আশিজেজ্েনলোয় চরিলোকলোি বশল মশন হয় এবং তবষম্মূলক 
বতিৃিলো ও চচজেলোি িন্ম গদয়। তনজিকিলো, প্রজি�জতে এবং অজধকলোিগুজলি 
অনুরিশমি মশধ্ �লোেজেক্ তিজি কশি। কশয়ক দেক ধশি এজে ধলোিেলো কিলো 
হয় গয গকবলমলোত্ সজঠক উচ্চলোিে জছল বুশয়শনলোস আইশিশসি, অন্য সব 
উচ্চলোিেশক জনকৃষ্ট মলোশনি জচজহ্নি কিলো হশয়জছল।

   আি অজিবলোসীশদি একজে গদে জহশসশব, আশিজেজ্েজনয়লোনিলো "নিুন 
অজিবলোসীশদি" কলোশিি িন্য স্লোগি িলোনলোয়। জকন্তু তদনজন্ন সলোমলোজিক 
জমেজ্রিয়লোগুজলশি িলোশদি প্রি্লোখ্লোন কশি। এই "নিুন অজিবলোসীিলো" 
"নিুন" নয় বলশলই চশল।  তবষশম্ি মূল লষে্ বজলজিয়লো ও �্লোিলোগুশয় 
মি সীমলোন্ত গেশক আসলো গললোশকশদি উ�শি। ১৮৬৯ সলোশলি িলোিীয় 
আদমশুমলোজি অনুযলোয়ী যলোশদি উ�জস্জি আশিজেজ্েনলোশি জস্জিেীল যলো িন-
সংখ্লোি ২% এি কম ও ৩.১% এি গবজে নলো। এই অজিবলোসীশদি 
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আশিজেজ্েনীয় জেশুশদিশক প্রলোয়ই বজলজিয়লোন জহসলোশব জবশবচনলো কিলো হয়- 
এমন একজে েদি যলো সলোধলোিেি উতেি-�জচিমলোঞ্চশলি অজিবলোসীশদিশক 
গবলোঝলোয়, এমনজক দজিদ্ িনশগলোষ্ীি িন্য।

   এই রেনলোজে ১৯৯০-এি দেক গেশক দ্রুি বৃজধে গ�শয়শছ, যখন গবকলো-
িত্ব প্রেশম ১৫% ও �শি ২৩% গ�ৌঁছলোয়। "চলোকজি চুজি কিলো" অজিবলোসী-
গদি সম্পশকজে এই ধলোিনলোগুজল অশনক সমলোশি সু�জিজচি। িশব আশিজেজ্ে-
নলোি গসশষেশত্ জিন্ন ব্জিরিম। ২০০২ সলোশলি অেজেননজিক সংকে 
একদমই জবশদেীশদি সম্পশকজে িীজি হ্লোস কশিজছল এবং প্রকৃি�শষে 
২০০৪ সলোশল অজিবলোসীশদি অজধকলোিশক েজতিেলোলী কিলোি িন্য একজে 
আইন সবজেসমিজিরিশম গৃহীি হয়। গশবষেলোয় গদখলো গগশছ গয, চিম বেজে-
বলোদ ও গশ্রেীবলোদ দীরজেস্লোয়ী যলো জকন্তু িলোিননজিক অঙ্গশন গকলোন প্রকলোি 
অজিবলোজসিীজি ছলো়িলোই এক ধিশেি সলোমলোজিক তনিলোি্বলোদ সৃজষ্ট কিশছ। 

   িেলোজ� প্রশি্ক সময় মন্লো চললোকলোশল গবকলোিত্ব বৃজধে �লোয়, তবষম্মূ-
লক বতিৃিলো িনসলোধলোিেযুতি িলোয়গলোগুশললোশি প্রিলোব ও প্রলোসজঙ্গকিলো ললোি 
কশি। িলোই যিজদন তবজচত্্ েলোকশব ইউশিলো�ীয় জহশসশব আশিজেজ্েনলো-এি 
ঐজিহগি জনিস্ িলোবমূজিজেশক ধ্ংস কশি গদয়। জকন্তু আিও অজধক 
গেিলোজন্ত্রক, অন্তিুজেজতি এবং আন্তঃসলোংস্কৃজিক দৃজষ্টিজঙ্গি সলোশে যিজদন 
এজে প্রজিস্লো�ন কিশব নলো, িিজদন িলোজিগি ও গশ্রেীগি অজবচলোিগুজল 
অব্লোহি েলোকশব।

সিলোসজি গযলোগলোশযলোশগি িন্যঃ 
আশলিলোশন্লো জরিমসন <alegrimson@gmail.com>
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অগলোজটিন সলোলজিয়লো ও গবশিজনচ রুজবও, বুশয়শনলোস অ্লোয়লোিস জববেজবদ্লোলয়, আশিজেজ্েনলো

বুশয়শনলোস অ্লোয়লোশসজে ধনী ও গিীব এললোকলো।   
জচত্ রিহশে িুয়লোন ইগনলোজসও জ�ওিলোজন। অজধকলোংে ললোজিন আশমজিকলোি সমলোি জবজেষ্ট িলোশদি �ুিলোদ-

স্তুি অসমিলো ও অনুন্নয়শনি কলোিশে। মধ্ জবংে েিলোদিীশি 
িলো সশত্তও আশিজেশ্েনীয় সমলোি একজে জবকল্প উ�স্লো�ে 
কিশি সষেম হশয়শছঃ উচ্চ নগিলোয়ন, �জি�ূেজে কমজেসংস্লোশনি 

ব্বস্লো, সলোবজেিনীন স্লোস্্শসবলো ও জেষেলো, উন্নি মধ্বিজেীকলোলীন জেল্পলোয়ন ও 
একজে জবস্ীেজে মধ্জবতে গশ্রনী- সহনীয় মলোত্লোি অসমিলো ও জবস্ি সলোমলোজিক 
গজিেীলিলো সমৃধে একজে অশ�ষেলোকৃিিলোশব সমজন্বি সমলোি।
 
   জকন্তু এই সমলোি নলোেকীয়িলোশব �জিবজিজেি হশয় জগশয়শছ, যলোি ফশল এশক 
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এি অরিগজিি প্রি্লোজেি িজবষ্যৎশক �জিি্লোগ কিশি হশয়শছ। প্রকৃি�-
গষেই, জবশেষ কশি জবংে েিলোদিীি গেশষি জদশক, নব্উদলোি�ন্ী কলোঠলোশমলো-
গি সংস্কলোিগুশললোি আশললোশক, আশিজেশ্েনীয় সমলোি অনুন্নয়শনি ফলোঁদ 
�জিহলোি কিশি �লোশি জন। অেজেননজিক উদলোিীজককিে, বলোজনি্ উন্মুতিক-
িে এবং আজেজেক নমনীয়কিে এি ফশল অজস্জিেীলিলো, অনুন্নয়ন, দলোজিদ্্ 
ও সলোমলোজিক প্রলোজন্তকীকিে রশেশছ এবং গসই সলোশে গেস্লোস্্, জেষেলো ও 
সলোমলোজিক জনিলো�তেলোি অধগমন রশেশছ।
 
   এসকল প্রজরিয়লোগুশললো এমন একজে সমলোি তিিী কশিশছ যলোশক সুগিীি 
অসলোম্, অন্তদ্জেন্ এবং সলোমলোজিক অজস্িিলোি মলোধ্শম আললোদলো কশি গচনলো 
যলোয়, গযই দুষ্টচরিজে ২০০১-২ সলোশলি অেজেননজিক, সলোমজিক ও িলোিনন-
জিক সঙ্কশেি িন্ম জদশয়জছল, গযেলো জছল আশিজেজ্েনলোি আধুজনক ইজিহলোশসি 
গিীিিম সংকে। 
 
   এি জব�িীশি, একজবংে েিশকি প্রেম দেশক একজে অনুকূল আন্তিজেলো-
জিক সূশত্ি সহশযলোজগিলোয় জকছু অেজেননজিক, গ�েলোগি, সলোমলোজিক, িলোি-
তনজিক এবং প্রলোজিষ্লোজনক আশিলোগ্ ললোি কিলো সম্ভব বশল প্রমলোজনি 
হশয়জছল। জকন্তু এই কলোলজে গবজেজদন স্লোয়ী জছল নলোঃ অেজেনীজি স্জবি হশয় 
�শ়িজছল এবং সমলোশিি েুকশিলোেুকশিলো কলোঠলোশমলো �ুনিলোয় স্ষ্ট হশয় ওশঠ। 
২০১৫ সলোল নলোগলোদ, আশিজেজ্েনীয় সমলোি দজিদ্, প্রলোজন্তক ও সমলোি বজিজেি 
িনশগলোষ্ীি কজি�য় জিন্ন জিন্ন স্শি জবিতি হশয় �শ়িশছ। গমলোে িনশগলো-
ষ্ীি েিকিলো ৩০ িলোগশক দজিদ্  বশল জবশবচনলো কিলো যলোয়, যলোি প্রলোয় 
েিকিলো ৬ েিলোংে এশকবলোশি দলোজিদ্সীমলোি জনশচ বসবলোস কশি, যলোিলো 
িলোশদি �জিবলোশিি িন্য �যজেলোপ্ত খলোবলোি গিলোগলো়ি কিশি �লোশি নলো। েহিলোঞ্চ-
গল ব্লো�কহলোশি প্রলোজন্তকিলোি কলোিশে দলোজিদ্ অজধকিি বৃজধে গ�শয়শছ: ৩৫ 
েিলোংে �জিবলোশিি নদজেমলো গনই, েিকিলো ২০ েিলোংশেি রশি �লোজনি 
সংশযলোগ গনই এবং ১৫ েিলোংে জনিলো�তেলোহীন �জিজস্জিি মশধ্ বসবলোস 
কশি। 

   এই দজিদ্ সলোমলোজিক অবস্লোি প্রজিজরিয়লোয়, প্রি্লোখ্লোনমূলক, উরি িলোিী-
য়িলোবলোদ ও প্রজিশেলোধমূলক জন�ী়িন সম্বজলি গলখলো গদখলো জগশয়শছ। প্রলোয় 
সময়ই, আশিজেশ্েনীয়িলো জনশিিলো একজে সমসত্ত, সংসজতিপ্রবে, সংহি 
এবং গুেিলোজন্ত্রক সমলোশি বসবলোস কশি বশল কল্পেলো কশি েলোশকন, গযেলো 
িলোজি গঠশনি প্রলোক্লোশল িলো্রে কিৃজেক প্রচলোজিি জচন্তলোহীনিলোশব বলোঁধলোধিলো 
গ�ৌিলোজনক ধলোিেলো ছলো়িলো জকছুই নয়, �িবিজেীশি েহুশি মধ্জবতে গশ্রেী 
তিিীি মধ্ জদশয় গযই ধলোিেলোশক আশিলো েজতিেলোলী কিলো হশয়শছ। জকন্তু 
অন্য অশনক আশিজেশ্েনীয় জববেলোস কশিন গয িলোিলো জবশবেি অন্যিম দজিদ্ 
ও সবশচশয় জনজন্ি সমলোশি বসবলোস কিশছন, গয সমলোশি জবশবেি জনকৃষ্ট-
িম সলোমলোজিক, িলোিননজিক ও অেজেননজিক সমস্লো জবদ্মলোন। 
 
   এই জবসদৃে জচত্গুশললো - গসলোনলোলী অিীি আি ষেজয়ষ্ু বিজেমলোন - 
আমলোশদি কমন গসন্স গক জবহ্ল কশি গদয়, গসই সলোশে জমজডয়লো আি িলোি-
তনজিক বয়লোনশকও। এই �জিজস্জিশি, আশিজেজ্েনলোি িলোিীয় সলোমলোজিক 
কলোঠলোশমলোি উ�ি কিলো িজি�, গযেলো সমকলোলীন সমলোশিি উ�ি িলোিীয় 
গশবষেলো কলোযজেরিশমি অন্যিম প্রধলোন প্রকল্প, দুশেলো আঁেসলোঁেিলোশব িজ়িি 
প্রজরিয়লোি জবষশয় গশবষেলো চলোজলশয় যলোশছেঃ সলোমলোজিক অসমিলোি কলোঠলোশমলো 
এবং অসুিজষেি িনশগলোষ্ী, সমলোশিি জবশেষ অংে ও সলোধলোিে িনসলোধি-
গেি িীবনযলো�শনি �জিশবে। গযশহিু আশিজেজ্েনলোয় দৃঢ় সলোমলোজিক �জি-
সংখ্লোন অেবলো সমলোশিি জবস্ীেজে কলোঠলোশমলোগি গশবষেলোি অিলোব িশয়শছ, 
ইএনইএস এশষেশত্ একজে ব়ি িকশমি অবদলোন গিশখশছ, িলোিলো একজদশক 
প্রলোেজমক উ�লোতে তিিী কিশছ  এবং অন্যজদশক সলোমলোজিক স্িজবন্যলোস, 
গজিেীলিলো, আবলোস, িীবন যলো�শনি অবস্লো এবং জবজিন্ন অঞ্চল, গসটিি ও 
সলোমলোজিক গগলোষ্ীি �ুনরুৎ�লোদনেীল সলোমলোজিক গকৌেশলি মিন ইশু্গুশললো 
জনশয় অনুসন্ধলোন কিশছ। সমলোনিলোশব গুরুত্ব�ূেজে, ইএনইএস সমলোশিি 
গ�ৌিলোজনক ও বলোঁধলোধিলো আত্ম-উ�স্লো�েলোগুশললোশক চ্লোশলঞ্জ কশি সমলোশিি 
একজে প্রলোশয়লোজগক জিজতেক িলোবমূজিজে তিজি কিশি সলোহলোয্ কশিশছ। 
 

>>

   প্রকৃি�শষে, আশিজেজ্েনলোি বিজেমলোন সলোমলোজিক কলোঠলোশমলো নলোনলোধমজেী, অসম 
এবং খজ্ডি। এি এশকবলোশি েীশষজে অবস্লোন কিশছ, সমলোশিি গমলোশে 
েিকিলো ৩ েিলোংে গললোকশক প্রজিজনজধত্ব কলোিী, জচিলোচজিি �জিবলোিগুশললো 
গেশক উশঠ আসলো ও নব্ বুশিজেলোয়লো এক িলোিননজিক ও অেজেননজিক এজলে 
গগলোষ্ী। এই চূ়িলোি জনশচ, একজে উচ্চমধ্জবতে গশ্রেী যলোশদি গিিি কশ�জেলো-
গিে �জিচলোলক, নলোনলোন গ�েলোিীবী, উশদ্লোতিলো,  কৃজষি উৎ�লোদক, মধ্ম 
আকলোশিি বজনক িশয়শছন, গসই সলোশে িশয়শছ দষে গেকজনজেয়লোন এবং 
অেজেনীজিি সবশচশয় গজিেীল অংশেি কমজেীিলো। এজলে গদি সলোশে জমশল 
এই অংেজে সমলোশিি এক-িৃিীয়লোংে গঠন কশি। এ সমস্ সলোমলোজিক 
গসটিি দৃঢ়িলোশব �জচিমলো সংস্কৃজিশি সংহি, গযেলো দজষেে ইউশিলোশ�ি মধ্-
জবতে গশ্রেীি জেষেলোি মলোত্লো, িীবশনি মলোন ও গিলোশগি ধিশেি সমিুল্। 
এসব মলোনুশষি অজধকলোংে বুশয়ন্স আয়লোসজে ও এি আশে�লোশেি উ�েহি, 
গকন্দ্রীয় �লোম্পলোস এি মূলেহিগুশললো এবং প্রলোশদজেক িলোিধলোনীগুশললোি দ্লো-
িরুধে এললোকলোগুশললোশি বসবলোস কিশি িশ়িলো হশয়শছ।
 
   �িবিজেী, ৩৩ েিলোংে িনশগলোষ্ী জবকলোেহীন মধ্জবতে অেবলো জনম্ন মধ্-
জবতে গশ্রেী, গয স্শিি গিিশি ষেুদ্ প্রজিষ্লোশনি মলোজলক, মধ্ ও জনম্ন 
গযলোগ্িলো সম্পন্ন কমজেী ও শ্রজমক, অবসিপ্রলোপ্ত গ�নেনধলোিী ও মুতি গ�েলো-
িীবীিলো িশয়শছন। যজদও িলোশদি আয় দলোজিদ্্ সীমলোি উ�শি আয় িশয়শছ 
এবং িশয়শছ চলোকিীি স্লোজয়ত্ব (গসই সশঙ্গ, গুরুত্ব�ূেজে িলোশব,িলোশদি কলোশিি 
সূশত্  িলোিীয় জনিলো�তেলো কমজেসূজচি সলোশে সমন্ধ িশয়শছ)। এই গশ্রেীজে 
এশকবলোশিই কম �জিমলোন সলোমলোজিক গজিেীলিলো প্রদেজেন কশি েলোশক, এবং 
এই গশ্রনীিুতি গললোকগুশললো অজি মলোত্লোয় প্রলোযুজতিক বদল ও অেজেননজিক 
মন্লো দ্লোিলো আরিলোন্ত হবলোি ঝুঁজকশি েলোশক। গযশহিু সিকলোিী গসবলোসমূহ ধশস 
�শ়িশছ, এই জনম্ন মধ্জবতে গশ্রেীিুতি ব্জতিবগজে প্রলোয়ই গবসিকলোিী �জিব-
হন ব্বস্লো, স্লোস্্ গসবলো ও জেষেলোি েিেলো�ন্ন হন যলোশি িলোিলো িলোশদি িীব-
নমলোন উন্নি কিশি �লোশিন - িলোশদি এই প্রশচষ্টলো যজদও অজধকলোংে সময় 
অসফল িশয় যলোয়। 

   �জিশেশষ, জ�িলোজমশডি এশকবলোশি নীশচ, সবজেশেষ ৩৩ েিলোংে আশিজে-
্েলোইনস জিন্ন জিন্ন স্শিি সংশযলোগ সলোধন কশি। গযমনঃ দজিদ্ বশন যলোওয়লো 
প্রলোতিন মধ্জবতে গশ্রেী, নব্ দজিদ্ গগলোষ্ী এবং সমলোিবজিজেি গশ্রেী। সলোধলো-
িেি, এই স্িজেশি িশয়শছ গযলোগ্িলোহীন স্জনিজেি শ্রজমশকিলো, ষেুদ্ উশদ্লো-
গগি জবজধবজহিুজেি মিুিীি শ্রজমক, রিলোমীে শ্রজমক অেবলো সীমলোন্তবিজেী অঞ্চ-
গলি গছলোে কৃজষি উৎ�লোদশকিলো। সচিলোচি, িলোশদি আয় অস্লোয়ী বলো 
তনজমজতেক কলোি গেশক ও সলোমলোজিক সহলোয়িলো গপ্রলোরিলোম গেশক আশস। এিলো 
জনম্ন মলোশনি সিকলোজি �জিশষবলোি, জেষেলো ও স্লোস্্শকশন্দ্রি িনে �জিকলোঠলো-
গমলোি প্রধলোন ব্বহলোিকলোিী হশয় েলোশক। িলোিলো জবজছেন্ন বসবলোস কিশি েলোশক, 
অেবলো ব়ি �লোবজলক হলোউজিং প্রকশল্পি মশধ্, জবশেষ কশি আশিজেজ্েনলো 
এি উতেি�ূবজে এবং উতেি�জচিম মশধ্
 
   এই গেষ দশল, অশনক �জিবলোি গুরুিি বঞ্চনলো, অবকলোঠলোশমলো রলোেজি 
এবং �জিশবেগি ঝুঁজক অনুিব কশি। এছলো়িলোও, গদশেি অজধকলোংে 
গবকলোি (৯%), এবং অনলোনুষ্লোজনক কমজেী (৩০%) এই অংশেি অন্তগজেি। 
এই অংশেি অন্তিুজেতি ৪৫ েিলোংে যুবক যলোিলো উচ্চ জবদ্লোলয় গেষ কশিজন, 
�লোেলো�লোজে জেশু শ্রজমকশদি ১৫ েিলোংে এবং ৮ েিলোংে জেশু যলোিলো গুরুিি 
খলোদ্ জনিলো�তেলোহীনিলোয় গিলোশগ। উ�িন্তু, এইসব �জিবলোশিি মজহললোিলো 
কশঠলোি অেজেননজিক, সলোমলোজিক এবং সলোংস্কৃজিক বিজেশনি জেকলোি হয়, 
প্রলোয়ই গলোহজেস্্ দলোজয়ত্ব অেবলো আনুষ্লোজনক শ্রম বলোিলোশি কলোি কিশি মলোত্ 
কশয়ক বছি �শি স্কুল গছশ়ি গদয়।
 
   একজে বহু-প্রলোজিষ্লোজনক গশবষশকি দল বিজেমলোশন ইএনইএস দ্লোিলো 
উত�লোজদি উ�লোতে জবশলিষে কিশছ, গয উ�লোতে এ �যজেন্ত সবশচশয় ব্লো�ক 
মলোত্লোয় সমসলোমজয়ক আশিজে্েলোইন সমলোশিি বেজেনলো জহশসশব প্রমলোজেি হশি 
�লোশি। এই জবশলিষে সম্পন্ন হওয়লোি কলোিশে, এই ফললোফল আমলোশদি 
সমলোশিি গিীি তব�িীি্ এবং তবষম্ প্রকলোে কিশছ, আশিজেজ্েনীয়শদি 
দলোজিদ্্ এবং সংজলিষ্ট সলোমলোজিক জব�যজেশয়ি জবজবধ অজিজ্িলো সবলোি দৃজষ্টশগ-
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লোচি কিশছ। এছলো়িলোও এই ফললোফল আশিজেজ্েনলো এবং এই অঞ্চশল ব্লোজপ্ত-
জেীল সুদূিপ্রসলোিী নব্ উদলোিননজিক আশললোচনলোশক চ্লোশলঞ্জ কশি, গযেলো 
জকনলো একজে গুেিলোজন্ত্রক সমলোশিি মশধ্ প্রলোপ্ত সলোমলোজিক সলোফল্শক ব্জতি-
গি প্রশচষ্টলোি ফল জহশসশব বেজেনলো কিশি েলোশক, এবং, �লোললোরিশম, দলোজিদ্্-
গক ব্জতিগি ব্েজেিলো জহশসশব জচজহ্নি কিশি েলোশক। আশিজেজ্েনলো সমলোশিি 
িীবনযলো�শনি গসই িঙ্গুি অবস্লো এবং অসম গসই সুশযলোগ কলোঠলোশমলো জবশলি-
ষে কশি, আমলোশদি উ�লোতে জকছু জনজদজেষ্ট অঞ্চশল, সলোমলোজিক গশ্রেীি জিিশি 
ছজ়িশয় েলোকলো তবষম্  গযেলো একশত্ িমলোে গবঁশধ আশছ এবং অসম গসই 
সলোমলোজিক কলোঠলোশমলোশি, যলো গেশক খুব কম গললোক জনষ্ৃি গ�শি �লোশিন। 
একশত্ ছজ়িশয় েলোকলো তবষম্ গযিলোশব িমলোে গবশধশছ গসেলো প্রকে কশিশছ।
 
   গদশেি সব প্রশদশে ২,০০০ এি অজধক বলোজসন্লোশদি ৩৩৯ জে েহশিি 
৮,০০০ এিও গবজে �জিবলোি এবং ২৭,০০০ এিও গবজে ব্জতি সশমি 
একজে নমুনলো ব্বহলোি কশি, এএনইএস এি এই ফললোফল তবষশম্ি 
জবজিন্ন রু� - গশ্রেী, জলঙ্গ, বয়স, বসবলোশসি অঞ্চল, �জিমণ্ডল,  গলখলো�-
়িলোি প্রলোজপ্ত ইি্লোজদ - জকিলোশব �িস্িশক জবিতি কশি গসেলো দৃজষ্টশগলোচি 
কশি। এই উ�লোতে সমলোশিি একজে িজেল ছজবি গযলোগলোন গদয়, আঞ্চজলক 
�যজেলোশয় মন্তব্ কিলোি �লোেলো�লোজে আন্তঃপ্রলোশদজেক িুলনলো কিশি অনুমজি 
গদয়, এবং অি্ন্তিীে সলোমলোজিক তবসলোদৃযে ও জবষমসত্তিলো সম্বশন্ধ অন্তজেদৃজষ্ট 

প্রদলোন কশি, বৃহতেম েহুশি গকন্দ্রগুশললোশি দৃজষ্ট জনবধে কিলো �ূবজেবিজেী গশবষ-
েলোগুশললোশি যলো অস্ষ্ট জছল। 

   এই ধিশনি গশবষেলো আমলোশদিশক আশিজেজ্েনলোয় দলোজিদ্্, প্রলোজন্তকীকিে 
এবং সলোমলোজিক তবষম্শক িলোলিলোশব বুঝশি গদয়। আমলোশদি ফললোফল 
একলোশডজম ছলো়িলোও িনগশেি মশধ্ উ�স্লো�ন কশি, আমিলো জকিলোশব 
এজগশয় গযশি �লোজি গস জবষশয় একজে গেিলোজন্ত্রক জবিকজে উৎসলোজহি কিশব।  
আমিলো আেলো কজি, গয তবজ্লোজনক িে্ আমিলো সংরিহ কশিজছ িলো সবজেিনীন 
জবিকজে সমৃধে কিশি, িেগেশক জনযুতি কিশি, হ্লোসমূলক ও সিল 
সলোমলোজিক আশললোচনলোশক চ্লোশলঞ্জ কিশি, এবং আশিজেজ্েনলোি �ুঞ্জীিূি 
সলোমলোজিক সমস্লোগুশললোশক আমশল জনশয় বলোনলোশনলো সবজেসলোধলোিশেি িন্য 
নীজিমলোললো জনমজেলোে কিশি অবদলোন িলোখশি সষেম হশব।
 

সিলোসজি গযলোগলোশযলোশগি িন্যঃ 
অগলোজটিন সলোলজিয়লো <alegrimson@gmail.com>
গবশিজনচ রুজবও <beer.rubio@gmail.com>
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> আশিজেজ্েনলোয় সলোমলোজিক  

>>

গ্লোজরিশয়ল গকসললোি, ন্যলোেনলোল ইউজনিলোজসজেজে অফ ললো প্ললোেলো, আশিজেজ্েনলো এবং আইএসএ-এি িজবষ্যমলোন গশবষেলো (আিজস ০৭), 
সলোমলোজিক স্িজবন্যলোস (আিজস ২৮) এবং সলোমলোজিক মশনলোজবজ্লোন (আিজস ৪২) জবষয়ক গশবষেলো কজমজেি সদস্। 

২০১৬ সলোশল সি্ ও ন্যলোয় জবচলোশিি স্মিশে একদল িরুে 
নিজেক নৃি্ প্রদেজেন কশি, যলো গসনলো অিুেলোশনি ৪০িম 
বলোজষজেকীি জচহ্ন। হলোিলোি হলোিলোি আশিজে্েলোইন মলোনুশষি 
অজধকলোি িষেলোি িন জবশষেলোশি সজরিয়িলোশব অংেরিহে 
কশি। 
জচত্ রিহশন িুয়লোনশিলো গদলোজমনগুি। 

আগিজেজ্েনলোি ষেুদ্লোকলোি সলোমলোজিক সম্পকজেগুশললো কী িকম 
গদখলোয়? গদশেি গিিশি গসগুশললো কীিলোশব �জিবজিজেি হয় 
এবং জবশবেি অন্যলোন্য অঞ্চশলি সলোশে কীিলোশব আশিজেজ্ে-
নলোি িুলনলো কিলো হয়? গসগুশললো কীিলোশব আশিজেজ্েনলোি 

অিীি ও িলোি অধুনলো নব্-উদলোিননজিক সময়কলোল দ্লোিলো প্রিলোজবি? 
সলোমলোজিক �ুঁজি, সমলোি বলোৎসল্, আত্ম-�জিচয় ও সলোমলোজিক প্রজিবন্ধকিলো, 
উশতেিনলো, অংেরিহে ও সংরবধে কলোযজেকললোশ�ি প্রজি দৃজষ্ট গিশখ জ�আইএ-
সএজস-এি (সমসলোমজয়ক সমলোশিি উ�ি আশিজেজ্েনলোি িলোিীয় গশবষেলো 
কলোযজেরিম) সলোমলোজিক সম্পশকজেি উ�ি িলোিীয় সমীষেলো (ইএনআিএস) 
এসব প্রশনেি অনুসন্ধলোন কিশব। গিৌশগলোজলক আওিলো ও জবষয়সমূহ জবশব-
চনলোয় গিশখ এিকম সমীষেলো এবলোিই প্রেম, িলোই এজে আশিজেজ্েনলো সম্বশন্ধ 
নিুন িে্ জদশব এবং ললোজিন আশমজিকলোি অন্যলোন্য গদশেি সমীষেলোয় 
একজে কলোঠলোশমলো জহশসশব কলোি কিশি �লোশি।

   আশিজেজ্েনলোি �ূশবজেি গশবষেলোগুশললোশি সবশচশয় অনরিসি খলোিগুশললোি 
মশধ্, গযমন ২০০১ সলোশলি সংকশে, সলোমলোজিক সহলোয়িলো গনেওয়লোকজেগুশললো 
জবশলিষে কিলোি মলোধ্শম একজে জচিলোচজিি গপ্রষেলো�ে গেশক গনেওয়লোকজে ও 
সলোমলোজিক �ুঁজিি প্রজি আশললোক�লোি কিলো হশয়শছ। ইএনআিএস-এি 
�জিকল্পনলো কিশি জগশয় আমিলো িলোিিম্গুশললো গদখলোশনলোি িন্য আন্তিজেলো-
জিক গশবষেলোসমূশহি দ্লোিস্ হশয়জছ, িশব স্লোনীয় তবজেষ্ট্গুশললো অনুধলোবন 
কিলোি িন্য আমিলো জনশদজেেকগুশললোিও সমন্বয় সলোধন কশিজছ। সম্প্রজি 
সফল হওয়লো অস্লোয়ী �িীষেেগুশললোি �ি (গুেগি ও �জিমলোেগি উিয়ই) 

আমলোশদি মলোঠ �যজেলোশয়ি কলোি ২০১৭ সলোশলি নশিম্বশি ধলোযজে কিলো হশয়শছ। 
আশিজেজ্েনলোয় ষেুদ্লোকলোি সলোমলোজিক সম্পকজেগুশললোি এই সবজেলোঙ্গীে অনুসন্ধলো-
গনি সলোশে িজ়িি প্রধলোন ধলোিেলো ও প্রকল্পগুশললো আমিলো এখলোশন উ�স্লো�ন 
কিজছ।  

   মলোনুশষি ব্জতিগি গনেওয়লোকজে কীিলোশব জবজিন্ন সলোমলোজিক গগলোষ্ীশিশদ 
�জিবজিজেি হয়? আমিলো জক �্লোেলোনজে ও ধলোিলোবলোজহকিলো খুঁশি গ�শি �লোজি? 
আি যজদ �লোজি, িলোহশল গসই �্লোেলোনজেগুশললো কী? এসব প্রশনেি উতেি 
গদওয়লোি িন্য আমিলো একজে "নলোম উৎ�লোদক" ব্বহলোি কজি, গযেলো আমলো-
গদিশক সলোষেলোৎকলোি গদওয়লো ব্জতিশদি ব্জতিগি সলোমলোজিক গনেওয়লোকজেগু-
গললো �ুনগজেঠন কিশি অনুশমলোদন গদয়। একজে প্রধলোন ইসু্ হল অিীশিি 
আশিলো সংসজতিপ্রবে আশিজেজ্েনলো সমলোি, এবং সলোম্প্রজিক নব্ উদলোিনন-
জিক কলোল জবিলোশগি গিশখ যলোওয়লো �েলোনুসিে কিলো (আগুজস্ন সলোলজিয়লো ও 
গবশিজনছ রুজবও এজে এই ইসু্শি বেজেনলো কশিশছন, জিজড ৭.৪)। জনজদজেষ্ট-
িলোশব, আমিলো সশন্হ কজি বয়স্ক মলোনুশষি সলোমলোজিক গনেওয়লোকজে িরুে 
প্রিশন্মি িুলনলোয় আশিলো জিন্ন উ�লোদলোশন গজঠি হশি �লোশি জকনলো, গয িরুে 
প্রিশন্মি সমলোজিকীকিে আিও জবিতি একজে সমলোশি জনষ্পন্ন হশয়শছ। 
অন্য জদশক, ল্লোজেন আশমজিকলো সহ উন্নি গদেগুজলশিও, আন্তিজেলোজিক 
উ�লোতে গদখলোয় গয, আমিলো সলোমলোজিক কলোঠলোশমলোি যি জনশচ গযশি েলোজক, 
ব্জতিগি গনেওয়লোকজেগুজল িলোশদি আশিলো আত্মীয়শদি এবং স্লোজনকিলোশব 
রজনষ্ সম্পকজেগুজলশক অন্তিূজেি কশি। আমলোশদি হলোইশ�লোজেজসস হল গয �ৃে-
কীকিশেি অন্যলোন্য মলোনদণ্ড- যেলো িলোিননজিক অন্তিুজেজতি, সলোংস্কৃজিক এবং 
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গিলোশগি জ্লোজিত্ব - গশ্রেী জবশিদগুজলশক সমলো�জিি কিশব। জলঙ্গ সম্পশকজেি 
মশধ্ �জিবিজেনও একজে গুরুত্ব�ূেজে জবষয় এবং আমিলো অল্প বয়স্ক মজহললো-
গদি গনেওয়লোকজেগুজলশি আশিলো তবজচশত্্ি আেলো কজি। যলো িলোশদি সলোমলোজিক 
িীবশনি সকল গষেশত্ বজধজেি অংেরিহশেি মলোধ্শম অজিজেি হয়। গযখলোশন 
আমিলো গদখশি গচষ্টলো কিব িরুেশদি িলোচুজেয়লোল িগশি িীরিিলোশব িজ়িি 
েলোকলোি জবষয়জে ই্েলোিশনশেি বলোইশি িলোশদি গনেওয়লোকজেশক প্রিলোজবি কশি 
জকনলো। িজি� এছলো়িলোও গদশেি সবশচশয় আধুজনক এবং সবশচশয় ঐজিহ-
গি অঞ্চশলি মশধ্ �লোেজেক্ অশন্বষে কিশব। 

   সলোমলোজিক �ুঁজি বলশি আমিলো জক বুঝশি �লোজি? এবং এেলো জকিলোশব 
মলো�লো যলোশব? িজিশ�ি জদ্িীয় মজডউশলি জেম এেলোই। আমিলো সলোমলোজিক 
�ুঁজিি ধলোিেলো গুরুশত্বি সলোশে রিহে কজি, সম্পকজে এবং সম্পশদি �জিশপ্র-
জষেশি এজেশক সংজ্লোজয়ি কশিজছ। প্রকৃি�শষে, সব সম্পকজে একই "মূল্" 
ধলোিে কশি নলো, গকননলো িলোশদি "কদি" িলোিলো গয �জিমলোে এবং মলোশনি 
সম্পদ গিলোেবধে কিশি সষেম িলো দ্লোিলো জনজমজেি হয়। আিশক নব্ উদলোি 
যুশগি জেখশি, বহু�লোজষেক সংগঠনগুশললো মশন হশছে এেলো "িুশল" গগশছ; 
অশনক নীজি জনধজেলোিক দজিদ্শদি আত্মীয়শদি সম্পশদি অিলোব গয �ুঁজিি 
মূল ধলোিেলোশকই  চ্লোশলঞ্জ কশি গসেলো জবশবচনলোয় নলো জনশয়ই ধশি জনশয়শছ গয 
দজিদ্ মলোনুশষিলো গুরুিি �জিজস্জি অজিরিম কিশি রজনষ্ সলোমলোজিক সম্প-
কজে তিজি কশি (গযেলোশক িলোিলো "সলোমলোজিক �ুঁজি" বলশছন)। 

   ল্লোজেন আশমজিকলোয় এই জবষশয় দুইজে জব�িীি ধলোিনলো সহলোবস্লোন কশি। 
এক হলোশি, তনজিক অেজেনীজিি ক্লোজসক দৃজষ্টশকলোে (১৯৭০ এি দেশক 
জচজলি নৃিত্তজবদ ললোজিসলো গললোজমশনে এি অরিেী কলোি সম্পজকজেি) দলোজব কশি 
গয, সলোমলোজিক খলোিগুজল গবঁশচ েলোকলোি িন্য বলোিলোশিি মলোধ্শম বলো িলো্রে 
জনজমজেি গনেওয়লোশকজেি মলোধ্শম িলোশদি প্রশয়লোিন গমেলোশনলোশি অষেম। এই-
িন্য ব্জতি উচ্চ প্রলোজন্তকিলোি সশঙ্গ েজতিেলোলী িীজবকলোজনবজেলোশহি গনেওয়লোকজে 
আেলো কশি। অন্য জদশক িবলোেজে ক্লোশসশলি অসশন্তলোশষি ধলোিেলোি আশ্রয় 
জনশয়, শ্রম বলোিলোি গেশক বজহষ্লোি গয সলোমলোজিক অবনজিি সশঙ্গ সম্পকজেযুতি 
গসেলো নব্ উদলোিনীজিবলোশদি সময় সলোবজেিনীন িলোশব গৃহীি হশয়শছ। 
এছলো়িলোও শ্রম বলোিলোি গেশক বজহষ্লোি ষেুদ্লোকলোি-সলোমলোজিক সম্পশকজেি 
জিজতেশক েজতিেলোলী কিলোি �জিবশিজে বিং দুবজেল কশি গদয়। আমলোশদি হলো-
ইশ�লোজেজসস হল গয সবশচশয় অনরিসি সলোমলোজিক খলোিগুজলি মশধ্ উিয় 
ব্লোখ্লোই যুজতিজসধে হশি �লোশি, সুিিলোং গকন আমিলো জকছু গষেশত্ সংযুজতি-
হীনিলো এবং জকছু গষেশত্ েজতিেলোলী সলোমলোজিক গনেওয়লোকজে খুঁশি �লোই গসেলো 
ব্লোখ্লো কিলো চ্লোশলশঞ্জি হশব।

   আমিলো এছলো়িলোও গনেওয়লোকজে এবং সম্পশদি মশধ্ সংশযলোগগুজলশক অশন্ব-
ষে কিব:  জক সংবলোজহি হয়, কলোশদি মশধ্ এবং জক উ�লোশয়। �ে্দ্ব্, 
শ্রম চুজতি, িদলোিজক, �িলোমেজে এবং জবজিন্ন ধিশনি সহলোয়িলো এই আদলোন-
প্রদলোশনি অন্তিুজেতি। আমিলো জবসদৃে সলোমলোজিক দলগুজল দ্লোিলো জবজনময় কিলো 
সম্পশদি �লোেজেক্ বুঝশি �লোিব। অজধকন্তু আমিলো জকিলোশব েলোকলো চিুজদজেশক 
ছজ়িশয় �শ়ি গসেলো অশন্বষশে আরিহী: ঋে, উ�হলোি, িৃিীয় �ষে দ্লোিলো 
গদওয়লো �লোজিশ্রজমক ইি্লোজদ। আমিলো জক গদওয়লো হয় এবং জক �লোওয়লো যলোয় 
িলো �যজেশবষেশেি আেলো কজি, যলোশি সঞ্চলন এবং �লোিস্জিকিলোশক আমিলো 
জবেদিলোশব বেজেনলো কিশি �লোজি। আবলোি এখলোশন আমিলো সলোমলোজিক মূলধ-
গনি ধলোিেলোশক গুরুত্ব সহকলোশি রিহে কজি গযশহিু আমিলো "সুবেজে গযলোগলোশযলো-
গগি" অশন্বষে কজি, অেজেলোৎ, ষেমিলোি কলোিশে একজে জবশেষ অবস্লোশন েলোকলো 
গকলোন সম্পকজে, েলোকলো এবং / অেবলো সলোমলোজিক গযলোগলোশযলোগ, এবং যলোিলো মুখ্ 
গকলোশনলো মুহূশিজে গকলোশনলো প্রকলোি জবশেষ উ�কলোি কশি েলোকশি �লোশি। 

   জবজিন্ন ধিশনি বন্ধুিলোবলো�ন্নিলোি সম্পকজেগুশললো গকমন হশব? এেলো হল 
চিুেজে মজডউল এি প্রনে, গযেলো বন্ধুত্ব, �জিবলোি এবং আশিলো অজিব্জতিেীল 
সম্পশকজেি উ�ি দৃজষ্ট জনবধে কশি, হয় মুশখলোমুজখ নয় িলোচুজেয়লোল, �ুঁজি এবং 
আদলোন-প্রদলোশনি মশধ্ গকলোশনলোেলোই গযেলোয় ঝুঁজকি সন্মুখীন নয়। আমিলো 
এছলো়িলোও সম্পশকজেি ধিন এবং গযলোগলোশযলোশগি জরেশকলোশয়জন্সশি আরিহী গযেলো 
জবজিন্ন সলোমলোজিক গগলোষ্ী িলোশদি আত্মীয়শদি সলোশে আশছ। 

   িলোচুজেয়লোল জবশবেি জবষশয় আমিলো খুঁশি গ�শি আেলো কজি গয একজে হ্লোস-
কৃি সুসংবধেিলোয় গ�ৌঁছলোশনলোি �জিবশিজে িলোচুজেয়লোল এবং মুশখলোমুজখ সম্পকজে 
�িস্িশক েজতিেলোলী কশি জবশেষ কশি যুবকশদি মশধ্। জকন্তু গযশহিু 
আশিজেজ্েনলো িীরি েহুশি সলোমলোজিক িীবন সম্বজলি একজে গদে, গযখলোশন 
বন্ধুিলোবলো�ন্নিলো অনুেীলন কিলো হয় এবং গযখলোশন সলোষেলোতকলোশিি রশে 
গসসব িলোয়গলো জনশয় উজদ্নে। উ�িন্তু, আমিলো অন্যলোন্য গদশেি মলোনুশষি 
সলোশে জলঙ্ক অশন্বষে কজি, প্রকল্প িচনলো কজি গয, এইগুশললো অজিবলোসী িন-
গগলোষ্ীি মশধ্ এবং উ�িিললোি গললোশকশদি মশধ্ েজতিেলোলী হশব, িলোশদি 
আন্তিজেলোজিক সংশযলোগ েলোকলোি কলোিশে। বন্ধুত্ব আশিজেজ্েনীয় সমলোশি একজে 
অ�জিহলোযজে মূল্শবলোধ; সলোমলোজিকিলোি জবজিন্ন বলয়শক আমশল জনশয় আমিলো 
এজে জকিলোশব এবং জক গস্শসি মশধ্ উৎ�ন্ন হয় িলো জনেজেয় কিশি আরিহী। 

  স্-সনলোতিকিশেি এবং সলোমলোজিক বলোধলো সম্পজকজেি মজডউল 
স্-সনলোতিকিশেি আকলোি এবং গনেওয়লোকজে-জবজল্ডংশয়ি সলোশে িলোশদি অনু-
ষঙ্গ অনুসন্ধলোন কশি। এই অশেজে, আমিলো জিশলেনলোল গনেওয়লোকজে স্লো�শেি 
প্রশনে কুসংস্কলোি এবং বলোঁধলোধিলো ধলোিেলো কী ধিশেি বলোধলো জহসলোশব কলোি কশি 
িলো জনধজেলোিে কিলোি আেলো কজি। �িন্তু, গযশহিু দ্্বে ষেুদ্লোকলোি সলোমলোজিক 
সম্পশকজেি অংে, িজি�জে  সব ধিশনি সজহংসিলো এবং আরিলোসন সহ অসুস্ 
সম্পকজেগুজলশক এবং দ্শ্বেি ধিনগুজলশক গশবষেলো কশি। 

   সবজেশেষ জকন্তু অন্তি নয়, জবজিন্ন মলোনুষ গযসব প্রজিষ্লোনগুজলি অন্তগজেি, 
যিেুকু সময় িলোিলো এগুশললোশি জবজনশয়লোগ কশি এবং িলোিলো গয কলোযজেরিমগুজল 
�জিচলোলনলো কশি িহস্শিশদি একজে উ�লোয় জহসলোশব আমিলো িলো গশবষেলো 
কজি। সলোধলোিেিলোশব, �ূবজেবিজেী গশবষেলোগুশললো সু�লোজিে কশি গয সলোংগঠজনক 
অংেরিহশেি মলোত্লো বিং কম, িলোই সলোমলোজিক গযলোগলোশযলোগ মলোধ্ম এেলো �জি-
বিজেন কশিশছ জক নলো আমিলো গসেলো জিজ্লোসলো কিশি আরিহী এবং অংেরিহ-
গেি খুব জনজদজেষ্ট এবং অসম্পূেজে ধিে গযেলোশক গিলোনুগজিক িজিশ�ি সমশয় 
উশ�ষেলো কিলো হশি �লোশি গসেলো গবলোঝলোয় আরিহী। 

   ইএনআিএস গযগুশললো ধিলোি গচষ্টলো কিশব গসসব মলোত্লো ও জবষয়গুজলি 
মশধ্ অল্প জকছু হল এইগুজল। জ�সলোশকি অন্যলোন্য প্রকল্পগুজলি সলোশে, 
আমিলো প্রেমবলোশিি মি, আশিজেজ্েনলো সমলোশিি একজে গিীি জচত্ে প্রকলোে 
কিলোি আেলো কজি। এজে আমলোশদি সমলোিশক আিও িলোলিলোশব িলোনলোি িন্য 
শুধু নয়, গসইসলোশে সমলোিজবজ্লোশনি বিজেমলোন আন্তিজেলোজিক আশললোচনলোয় 
আশিলো সজরিয়িলোশব গযলোগদলোন কিশি অনুমজি গদশব। সমলোন গুরুত্ব�ূেজে 
হশললো,  আমিলো আেলো কজি িজিশ�ি জিজতেশি িনসলোধলোিশেি জবিশকজে নুি-
নিলোশব যূতি হবলোি এবং সলোমলোজিক জবজ্লোশনি জ্লোন দ্লোিলো িে্লোজিজ্ 
�লোবজলক �জলজসগুজলি উন্নয়শন উচ্চ প্রজিশ্রুজিি একজে জিজতে স্লোজ�ি 
হশব।

সিলোসজি গযলোগলোশযলোশগি িন্যঃ 
গ্লোজরিশয়ল গকসললোি <gabriel_kessler@yahoo.com.ar>
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> আলী েজিয়লোজি

>>

সুশহল িসূল মীি, কলোশ্ীি জববেজবদ্লোলয়, শ্রীনগি, িলোিি

আলী েজিয়লোজি। 

অগনশক আলী েজিয়লোজিশক  
(১৯৩৩-১৯৭৭) ইিলোশনি 
১৯৭৯ সলোশলি জবপ্লশবি িলশি-
য়লোি জহশসশব গে্ কশিন। জিজন 

একজে ধমজেীয় �জিবলোশি িন্মরিহে কশিন। 
১৯৬৩  সলোশল জিজন �্লোজিশসি স্নলোমধন্য 
সবিন জববেজবদ্লোলয় এি মলোনজবক জবজ্লোন 
অনুষদ গেশক ডটিশিে জডজরি ললোি কশিন।  
১৯৭৭ সলোশল েজিয়লোজি ইংল্লোশ্ড মলোিলো যলোন।  
�্লোজিশস, েজিয়লোজি খুব উৎসলোহ জনশয় �জচিমলো 
সলোমলোজিক-িলোিননজিক জচন্তলোধলোিলো এবং দেজেশনি 
জবজিন্ন ধলোিলো জনশয় অশনক �়িলো শুনলো কশিন  
জিজন  কলোলজে মলোকজেস, ি-�ল সলোত্জে, িিজে গুিজিচ, 
রেলোঞ্জ ফলোনন এবং লুই ম্লোজসনে  দ্লোিলো অি্ন্ত প্র-
িলোজবি হন। েজিয়লোজি প্রলোক জবপ্লবী ইিলোশন ব্লো-
�কিলোশব প্রেংজসি জছশলন গযখলোশন জিজন িলোঁি 
জবজিন্ন অজপ্রয় প্রশনেি িন্য একিন প্রলোজন্তক এন-
ফ্লো্ে গেজিবল অেজেলোৎ দুজবজেনীি জেশু বশল 
জবশবজচি হশয়জছশলন- একিন "ইসললোজমক মলো-
কজেসবলোদী" জহশসশব �জিজচি হওয়লোি �ি 
অশনশকই িলোঁশক জনচিু� কিশি সজরিয় হন। 
িলোঁি অনন্য অবদলোন জছল এই গয, জিজন অন্য 
সব  বুজধেবৃজতেক উতেিলোজধকলোশিি সলোশে ধমজেশক 
একই রিজন্শি জনশয় আসলোি ব্লো�লোশি সশচষ্ট 
হন।

   অশনক মুসজলম বুজধেিীবীি মি ডঃ আলী 
েজিয়লোজি আধুজনক, �জচিমলো-েলোজসি জবশবেি মু-
সলমলোনশদি সমস্লোগুজলি উতেি জদশি গচশয় 
জছশলন।

   িলোঁি মশি, স্িন্ত্র গবলোধ এবং স্লোয়তেেলোসন 

স্ীকৃি একজে নিুন সলোংস্কৃজিক দৃজষ্টিজঙ্গ, 
মুসজলম সমলোিশক  িলোশদি স্জবিিলো এবং  অনু-
ন্নি অবস্লোি কলোঠলোশমলোগি কলোিেগুজল অজিরিম 
কিশি সলোহলোয্ কিশি �লোশি।

   িলোঁি উ�জনশবেবলোদ জবশিলোধী  আশললোচনলোশি 
েজিয়লোজি সলোমলোজিক মুজতিশি  ধশমজেি িূজমকলোি 
উ�ি গুরুত্ব গদন । রেলো্ি ফ্লোনন-এি "নূিন 
মলোনুষ" গ়িলোি  আহ্লোন-এি প্রজিধ্জন িুশল 
েজিয়লোজি "নিুন জচন্তলো," একজে "নিুন মলোনবিলো", 
এবং আিও মলোনজবক আধুজনকিলোি িন্য িৃিীয় 
জববেশক এজগশয় গযশি বশলন এবং একজে 
জবকল্প  ইউশিলোশ�, মলোজকজেন যুতিিলোশ্রে বলো 
গসলোজিশয়ি ইউজনয়শন �জিেি নলো কিলোি 
ব্�লোশি সিকজে েলোকশি বশলন ।  

   জবংে েিলোদিীি সবশচশয় প্রিলোবেলোলী মুসজলম 
জচন্তলোজবদশদি মশধ্ একিন জছশলন েজিয়লোজি। 
১৯৬০ ও ১৯৭০-এি দেশক ইিলোশনি গমৌজলক 
সলোমলোজিক ও িলোিননজিক �জিবিজেশন ধমজেীয়-
িলোবধলোিলো গকজন্দ্রক এক জচন্তলো ধলোিলো প্রকলোশেি 
গষেশত্ আলী েজিয়লোজি িূজমকলো প্রধলোন জছল। এই 
কলোিশেই অশনক �জণ্ডিিলো েজিয়লোজি িলোিনন-
জিক ইসললোশমি একিন প্রবতিলো  জহসলোশব 
গদশখন। ম্লোসে ওশয়বলোি এবং এজমল ডুিখলোই-
গমি মি সমলোশি ধশমজেি  িূজমকলো এবং কলোযজেকলো-
জিিলো িুশল ধিলোি িন্য েজিয়লোজিশক  উললোমলোশদি 
গেশক আললোদলো কশি গদখলোি সুশযলোগ আশছ। 
েজিয়লোজিি কলোশিি একজে ব়ি অংে মলোকজেসবলো-
গদি সলোশে সম্পৃতিিলো। জিজন জবজিন্ন মলোকজেসবলোদী 
প্রি্য়, গযমন ঐজিহলোজসক জনজমতেবলোদ এবং 
গশ্রেী সংরিলোম ইসললোমশক '�ুনিলোয় ব্লোখ্লো' কিলোি 

িন্য ব্বহলোি কশিজছশলন। এই "ধমজেজিজতেক মলো-
কজেসবলোদ" বলো "ধমজেিলোজতেক মলোকজেসবলোদ" েজিয়লো-
জিি সবশচশয় উদ্লোবনী গবৌজধেক অবদলোন। িলোঁি 
িন্য, মলোকজেসবলোদ ব্েজে হশয়শছ বশলই  সমলোি 
�জিবিজেশনি িন্য ইসললোশমি একজে �ুনজবজেন্যলো-
জসি সংস্কিশনি প্রশয়লোিন গদখলো গদয়।

   েজিয়লোজিি দৃজষ্টিজঙ্গশি, ধমজে আধুজনক জচন্তলোধলো-
িলো বলো আদশেজেি  আশললোশক একজে আশন্লোলশনি 
মি এবং একজে প্রজিষ্লোন জহশসশব ধমজে হশছে 
গগলোঁ়িলোজমি একজে সংরিহেলোললো। "ধশমজেি জবরুশধে 
ধমজে" রিশন্  েিীয়িী ধমজেীয় কিৃজেত্ব প্রজিষ্লোি িন্য 
ইসললোশমি ব্লোখ্লোি উ�ি যলোিক বলো ধমজেীয় 
গশ্রেীি একশচজেয়লো জনয়ন্ত্রেশক দলোয়ী কশিন; িলোঁি  
িলোষলোয়, এজে মলোনব ইজিহলোশস সবজেলোজধক জন�ীজ়িন 
মূলক তস্িলোিন্ত্র ও একনলোয়কিন্ত্র, এক কেলোয়,  
" তস্িলোিলোন্ত্রীক জন�ী়িশনি ও একনলোয়কিশন্ত্রি 
মলো"। েজিয়লোজি জনশিই এই �লোেজেশক্ি উ�ি 
গিলোি গদনঃ "ধশমজেি দুজে জদক আশছ; একজে 
জদক অন্যজেি জবশিলোজধিলো কশি। উদলোহিেস্-
রূ�, গকউ আমলোি মশিলো ধমজেশক রৃেলো কশি নলো 
এবং একই সলোশে ধশমজেি আেলোয় আশ্রয় গনয় 
নলো। েজিয়লোজি সলোধলোিে মলোনুশষি িন্য একজে 
চিম �ন্লো ধমজে তিজিশি সফল হশয়জছশলন যলো 
ঐজিহগি ধমজেযলোিক বশগজেি গেশক জনশিশক 
আললোদলো কশিজছল এবং ধমজেজনিশ�ষে সলোমলোজিক 
জবপ্লব, প্রযুজতিগি উদ্লোবন এবং সলোংস্কৃজিক 
আত্ম-দলোজবি জত্শত্বি সলোশে জনশিশক যুতি 
কশিজছল।

   েজিয়লোজি জববেলোস কিশিন গয যজদ আশললোজকি 
জচন্তলোজবদগে, বুজধেিীবীগে িলোশদি জববেলোশসি 
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সি্িলো উ�লজব্ধ কশিন, িলোহশল সলোমলোজিক 
�জিবিজেন সফল হশব। েজিয়লোজিি জবশবচনলোয় 
বুজধেিীজবিলো সমলোশিি সমলোশললোচনলোমূলক জবশবক  
এবং িলোঁিলোই সমলোশিি �ুনিজেলোগিে ও সংস্কলোশিি 
িন্য দলোয়ী। এই গপ্রজষেশি, িরুে েজিয়লোজি "প্র-
জিশ্রুজিবধে/�জিচলোজলি" গেিশন্ত্রি ধলোিেলোশক 
সমেজেন কশিন। কজমউজনজে এবং জলডলোিজে� 
রিশন্  জিজন "প্রজিশ্রুজিবধে / �জিচলোজলি গনি-
ন্ত্র" ি ধলোিেলোশক সমেজেন কশিন, যলোি অেজে বুজধে-
িীবীিলো জবপ্লশবলোতেি �জিবিজেনেীল সমলোশি িন-
সশচিনিলো বৃজধে এবং িনগশেি মিলোমি গঠশন    
িূজমকলো িলোখশব। একিন সলোমলোজিক কমজেী 
জহশসশব জিজন সবজেদলো সলোমলোজিক ন্যলোয়জবচলোশিি 
বলোিজেলো প্রদলোন কশিন এবং সমিলোবলোদ জিজতেক 
সমলোি গশ়ি গিলোললোি গচষ্টলো কশিন। েজিয়লোজিি 
মশি  জবদ্মলোন গেিন্ত্র অি্লোন্ত সীজমি। েিী-
য়িীি ব্লো�কবলোদী গেিশন্ত্রি ডলোক মূলি একজে 
চিম�ন্লো গেিশন্ত্রি আহ্লোন।

   েজিয়লোজিি  েজতিেলোলী সলোম্বলোদী গচিনলো 
এবং গশ্রেী তবষশম্ি কশঠলোি সমলোশললোচনলো িলোঁশক 

একজে সমলোিিলোজন্ত্রক জচন্তলোজবদ জহসলোশব প্রমলোজনি 
কশি। িশব, িলোঁি িন্য সমলোিিন্ত্র গকবল উৎ-
�লোদশনি একজে প্রজরিয়লো বলো অেজেননজিক একজে 
ব্বস্লো নয় বিং িীবন যলোত্লোি একজে উ�লোয়। 
জিজন  িলো্রে-জনয়জন্ত্রি  সমলোিিশন্ত্রি সমলোশললোচনলো 
কশিজছশলন যলো ব্জতিত্ব, দল এবং িলোশ্রেি 
উ�লোসনলো কিি। জিজন  একজে "মলোনবিলোবলোদী 
সমলোিিশন্ত্রি " প্রস্লোব কশিজছশলন। েিীয়িীি 
মশি, িলোশ্রেি তবধিলোি উৎস সলোমজরিক িনিলোি 
যুজতি (�লোবজলক জিসন) এবং মলোনুশষি মুতি সম-
জষ্টগি ইছেলো গেশক এশসশছ। িলোি মশি, স্লোধীন-
িলো ও সলোমলোজিক ন্যলোয়জবচলোি আধুজনক আধ্লোজত্ম-
কিলোি সলোশে �জি�ূিক। স্লোধীনিলো, সমিলো ও 
আধ্লোজত্মকিলোি জত্শত্বি একজে "জবকল্প আধুজন-
কিলো"এি ধলোিেলোজে িলোঁি একজে  অনন্য অবদলোন।

   েজিয়লোজিি ধলোিনলো এবং িলোঁি  সমসলোমজয়ক 
অনুগলোমীিলো ইসললোম বনলোম  আধুজনকিলো, ইসললোম 
বনলোম �জচিম, এবং �ূবজে বনলোম �জচিশমি জমে্লো 
বলোইনলোজিগুজলি জবশললোশ�ি গষেশত্ অবদলোন 
গিশখশছ। এই সব সিল জবিলোিন গক �জিহলোি 

কশি,  একজে িৃিীয় �ন্লো  সমেজেশন, েজিয়লোজিি 
জচন্তলোধলোিলোি সলোশে অন্যলোন্য সমসলোমজয়ক সংস্কলোি-
বলোদী গযমন, আবদুল কলোজিম গসলোশিলোশেি 
ইসললোমী উদলোিনীজি এবং আদিুলেলোজহ  আহশমদ 
আন-নলোশয়ম এি জচন্তলোধলোিলোি সলোদৃযে িশয়শছ। 
অ-�জচিমলো সমলোশি �জচিমলো সি্িলোি অজবজছেন্ন 
আজধ�ি্শক আলী েজিয়লোজি িলোঁি সমলোিজবজ্লো-
গনি অবদলোশনি জিজতে জহসলোশব রিহে কশিন।  
গসশহিু, িলোঁি অশনক গলখলো জবশেষ কশি িলোঁি  
প্রেম িীবশনি গলখলোগুলী  িলোঁি সমশয়ি মি 
সমসলোমজয়ক জবশবেও প্রলোসজঙ্গক।  

সিলোসজি গযলোগলোশযলোশগি িন্যঃ 
সুশহল িসূল মীি 
<mirsuhailscholar@gmail.com>
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জিং 
-মলোও গহলো ২০১০ সলোশল গ্লোবলোল ডলোয়লোলশগ-এ গযলোগ 
জদশয়জছশলন যখন জিজন িলোইওয়লোন ন্যলোেনলোল জববেজব-
দ্লোলশয়ি সমলোিজবজ্লোশনি জবজেষ্ট অধ্লো�ক ডং-গেং 
চ্লোশনি গশবষেলো  সহশযলোগী  জছশলন। ডঃ চ্লোন প্রেম 

কশয়ক বছশি অনুবলোদ এবং সম্পলোদনলোি কলোি িত্তলোবধলোন কশিন (মলোশঝ 
মলোশঝ মলোও-কুশয়ইং চলোং-এি সলোশে, জযজন িলোইওয়লোশনি একলোশডজময়লো 
জসজনকলোশি সমলোিজবজ্লোশনি জিসলোচজে গফশললো)। জিং-মলোও গহলো ইংশিজি 
গ্লোবলোল ডলোয়লোলগ-এি িজলউম ১, ইসু্ ১ গেশক এ �যজেন্ত চীনলো সনলোিন ও 
সিলীকৃি উিয় িলোষলোয় অনুবলোদ কিশি এবং জেখশি গ�শ়ি অশনক গবজে 
আনজন্ি। জিজন কজম্পউেলোি জবজ্লোশন এম.এস জডজরি এবং ন্যলোেনলোল িলো-
ইওয়লোন জববেজবদ্লোলয় গেশক সমলোিিশত্ত এম.এ জডজরি ললোশিি �ি বিজে-
মলোশন যুতিিলোশ্রেি কশনজেল জববেজবদ্লোলশয়ি সমলোিজবজ্লোশন জ�এইচজড 
প্রলোেজেী। �লোবজলক বুজধেিীজবশদি প্রিীকী সংরিলোশমি উ�ি িলোঁি মলোটিলোসজে 
জেজসসজে িলোইওয়লোনীয় সমলোিিলোজত্তক সংস্লো দ্লোিলো গশ্রষ্ মলোটিলোসজে জেজসস 
�ুিস্কলোি ললোি কশি। িলোি ডটিশিে জডজরি িুলনলোমূলক এবং ঐজিহলোজসক 
�ধেজি রিহশনি মলোধ্শম �জিসংখ্লোন ও িলোজি িলো্রে সৃজষ্টি মশধ্ সম্পকজে 
জনিীষেলো কশি। জিজন আিও জবেদিলোশব িলোিননজিক সমলোিজবজ্লোন, 
জবজ্লোন ও প্রযুজতি গশবষেলো, আন্তিজেলোজিক সমলোিজবজ্লোন, �জিমলোেগি 
�ধেজি এবং িশত্তি জবষশয় গশবষেলো কিশছন।

সিলোসজি গযলোগলোশযলোশগি িন্যঃ  
জিং-মলোও গহলো <hojingmao@gmail.com>

> গ্লোবলোল ডলোয়লোলগ-এি  
চলোইজনি সংস্কিে
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জিং-মলোও গহলো। 


