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> সম্লোেকীয়

জিজড ভজল. ৮ / # ১ / এজরেল ২০১৮ 

>>

"যজে অে্নীজতে েৃজটিরকলোি বলোিলোে এবং সম্প্রসলোেি, এবং েলোষ্ট্রজবজ্লোরনে েৃজটিরকলোি েলোষ্ট্র এবং েলোিননজতক জথিজতেীলতলোে রেজতশ্রুজত হয়, তলোহরল সমলো-
িজবজ্লোরনে মতলোেজে্ক জভজত্ত সুেীল সমলোি এবং সলোমলোজিক রেজতেক্লো। বলোিলোরেে আজধপত্ ও েলোষ্ট্রীয় স্বৈেেলোসরনে সময়, সমলোিজবজ্লোন এবং জবরেষ 
করে তলোে নলোগজেক নীজতরবলোধ মলোনবতলোে বৈলোে্রক েক্লো করে।" 

মলোইরকল বুেলোওরয়, ২০০৪ সলোরল এএসএ সভলোপজতে বক্তরব্

"স্বজশ্বক সমলোিজবজ্লোরনে িন্য (...) জতনজট রেজতবন্ধকতলো েরয়রি। যজে রেেম রেজতবন্ধক সমলোরিে সমলোিজবজ্লোন েচনলো কেলো এবং জবিতীয়জট সমলোরি 
সমলোিজবজ্লোন গর়ে গতলোললোে িন্য, তৃতীয় রেজতরেলোধ হরছে সমলোরিে সমলোিজবজ্লোন গঠন, অরেজতহত করে অরেজতম বস্তুজটে- সুেীল সমলোি- যলো জিল 
সমলোিজবজ্লোরনে মূল জভজত্ত।" 
          মলোইরকল বুেলোওরয়, ২০১৪ সলোরল এএসএ সভলোপজতে বক্তরব্

গ্লোবলোল ডলোয়লোলরগে রেেম ইসু্জট মলোইরকল বুেলোওরয় গেরক 
দুজট উদ্ৃজত জেরয় শুরু করে, আমেলো নতুন সম্লোেকেলো 
সলোব্িজনন ও স্বজশ্বক সমলোিজবজ্লোরনে এই অনন্য পজরি-
কলোে সমৃদ্ ইজতহলোসরক সমুন্বত কজে (জিজড ৭.৪-এ তলোে 

সম্লোেকীয় গেখুন)।

   রেেম উদ্ৃজতজট এএসএ-এে গরেজসরড্ট মলোইরকরলে আনুষ্লোজনক বক্তৃতলো 
গেরক উদ্ৃত হরয়রি, গযখলোরন জতজন সলোব্িজনন সমলোিজবজ্লোনরক েজক্তেলোলী 
কেলোে িন্য অত্লোবশ্যকীয় একজট ঘটনলোে অবতেনলো করেন। জবিতীয় উদ্ৃ-
জতরত, এএসএ-এে অটিলোেে জবশ্ব সরমেলরনে তলোাঁে সভলোপজতে ভলোষি 
গেরক উদ্ৃত, গযখলোরন জতজন একজট স্বজশ্বক সমলোিজবজ্লোরনে নকেলো রেিয়ন 
করেন। "িনসমরক্ আসলো-পৃজেবীব্লোপী ি়েলোরনলো" এই দুজট বক্তৃতলোমলোললোে 
মধ্রম েে বিেরক মলোইরকল সংরক্রপ উপথিলোপন করেরিন। এজট একজট 
েেক জিল যখন সমলোিজবজ্লোন সম্রক্ তলোে উপলজধি এবং জ্লোরনে েলোখলো 
জহরসরব সমলোিজবজ্লোন জক কেরত পলোরে এবং কেলো উজচত এই জবষয়জট 
আন্তি্লোজতক পয্লোরয় ব্লোপকভলোরব আরললোজচত হজছেল। উপেন্তু, এজট একজট 
েেক যখন মলোইরকল- মলোজক্ন যুক্তেলোরষ্ট্র গরবষিলো এবং জেক্কতলো কেজি-
গলন  এবং যজেও (বলো অতএব)- আজধপত্জবস্লোেী সমলোিজবজ্লোনরক সমলো-
গললোচনলোমূলকভলোরব গেখরতন- গ্লোবলোল ডলোয়লগ  রেজতষ্লো করেন। মলোরি সলোত 
বিরে জতজন- সলোেলো জবরশ্বে সমলোিজবজ্লোনীরেে সলোরে একজরিত হরয়- সলোব্ি-
জনন সমলোিজবজ্লোরনে একজট সমৃদ্েলোলী পজরিকলোয় গ্লোবলোল ডলোয়লোলগ-গক 
উন্নত করেরিন। মলোইরকরলে ধলোেিলোরক সমলোিজবজ্লোরনে গক্ররিে মরধ্ 
আরললোচনলোে বলোইরে একজট কণ্ঠবৈে রেেলোন কেলোে বৈীকৃজত িন্য িজ়েরয় 
জেরত হরব নলো। ভলোগ করে জনরত চলোন নলো গয জবশ্বব্লোপী সমলোিতত্ত্বজবেরেে 
তলোরেে গরবষিলোমূলক গরবষিলোে িন্য একজট গফলোেলোম, জবশ্ব জবষয়ক জববৃজত 
রেেলোন এবং তলোরেে ভলোগ েৃঙ্খললো গখলোাঁিলোে রেজতছেজব। 

   যখন মলোইরকল আমলোরেে জিরজ্স করেজিরলন আমেলো গ্লোবলোল ডলোয়লোলগ-
এে সম্লোেক জহরসরব কলোি কেরবলো জকনলো, তখন আমেলো সমেলোজনত ও সন্তু-
টি হরয়জি গয জতজন এই কলোরিে িন্য আমলোরেে উপে আথিলো গেরখরিন। এই 
ধেরনে একজট রেকরপেে সলোরে আসলো চ্লোরলরজেে সমেুখীন হওয়লো, এই 
জসদ্লোন্তরক আমেলো গুরুরবেে সলোরে জনরয়জি। জক গি সমলোিজবজ্লোনী যলোেলো 
আমলোরেে সমলোরললোচনলোমূলক ঐজতরযেে সলোরে সংযুক্ত গবলোধ জহরসরব 
আমলোরেে জবশ্বলোস েৃঙ্খললো মলোইরকরলে ভলোষরি "বলোিলোরেে অত্লোচলোে ও েলো-
ষ্ট্রীয় স্বৈেলোচলোরেে সময়" এবং নতুন উপলোরয় ভেরবগ হ্লোরসে হুমজকে মরধ্ 
বজি্ত ভয়লোনক বলোস্বতলো। 

   ১৯৭০ সলোরলে মধ্বত্ী ভলোরগ আমলোরেে সমলোরিে রেজবধ সলোমলোজিক 
উন্নজত সলোজধত হয়। 

এই পদ্জত গক আললোেলোভলোরব জচজনিত কেলো যলোরব উভয় উত্তে এবং জবশ্বব্লো-
পী েজক্ি পলোেলোপলোজে পূব্ ও পজচিম উভয় তলোেলো ১৯৭০ সলোরলে নতুন জব-
ষণনতলো, েলোষ্ট্র সমলোিতর্রেে পতন, অে্-পুাঁজিবলোেী জবস্লোে এবং জবশ্বলোয়ন, 
জব্র্ গেেগুজলে উত্লোন এবং ২০০৮-০৯ সলোরলে জবশ্ব আজে্ক সংকরটে 
অন্তভু্ক্ত। পেবত্ীরত সমলোরললোচনলোমূলক ঐজতহলোজসক জবেজতগুজল ১৯৮০-
এে েেরকে পে গেরক জবশ্বিুর়ে জবজভন্ন অংরে কল্লোি েলোষ্ট্রগুজলে চলমলোন 
অবসলোন, পুনগ্ঠন এবং পুনগ্ঠন অন্তভু্ক্ত; অে্ননজতক, েলোিননজতক, এবং 
ধম্ীয়ভলোরব রেরেলোজচত যুদ্গুজল সম্ে ও কতৃ্রবেে উপে; একজট অভূতপূব্ 
গকেরল গিলোেপূব্ক মলোইররেেন; "বস্তুগত দুরয্লোরগে ফরল সমরে অঞ্চরল এবং 
গেেগুজলরত বস্তুগত েলোজেদ্্ এবং সলোমলোজিক সংকট; এবং সলোমলোজিক 
স্বষম্ একজট নলোটকীয় বৃজদ্ । আমেলো একজট নতুন ডলোন-ডলোনপন্লোে িনগ-
গনে "কনফেমটে জবরদ্লোহ" (অ্লোডরন্লোে মরত) এবং েলোষ্ট্র েলোসরনে কতৃ্বে-
বলোেী রূরপে রেজত রেবিতলো গেখজি যলো অগত্লো সমলোরি উত্লোজপত সমলোনভলোরব 
রেলোসজঙ্গক গিতলোজ্রেক আর্লোলরনে সলোরে সংঘরষ্ে সমেুখীন।

   এই ঘটনলোগুজল আকজমিক ফললোফল গযমন অে্ননজতক, েলোিননজতক, 
সলোমলোজিক এবং সলোংকেৃজতক জবষয়গুজলে সলোরে িজটলতলোে কলোেরি অসলোমজে-
স্যপূি্ উন্নয়নগুজলে রেজতজনজধবে করে- আরেলো গুরুবেপূি্ভলোরব- নলোটকীয়ভলো-
গব স্বজচরিপূি্ ফললোফল। একই সমরয় আমেলো আন্ততঃ এবং স্বজশ্বক আন্ততঃ-
সংরযলোগ এবং রেবজত্ত রেবিতলোগুজলরক পলোলন কজে, গযমন 
বলোিলোে-গকন্দীয় পুনগ্ঠন অন্যেলোয় বৈত্রে পুাঁজিবলোে; "মলোজক্ন যুক্তেলোষ্ট্র, 
ইউরেলোপ, এজেয়লো এবং ল্লোজটন আরমজেকলোরত একরযলোরগ উেীয়মলোন িন-
জরেয় গ্লোত; রেলোয় সকল ওইজসজড গেেগুজলরত গরেিীগত অসলোম্তলোে পুনন্-
বীকেি বৃজদ্রত; এবং জলঙ্গ এবং িলোজতগত/ িলোতীয়তলো সম্জক্ত স্বষরম্ে 
অরক্ে গিলোেলোরললো রেত্লোবত্ন।

   যজেও এই ঘটনলোগুজলে সমলোিতলোজত্ত্বক ব্লোখ্লোগুজল গভীেভলোরব স্বষম্ 
মূলক এবং এমনজক বি্ে্হীন, একজট সলোধলোেি চুজক্ত েরয়রি গয এই পজেব-
ত্নগুজল েৃঙ্খরলে মূল গকন্দরক রেভলোজবত করে। একজট গপলোটে সরত্ে 
িগরত, মূলত "সত্" গখলোাঁিলোে িন্য একজট সমলোিজবজ্লোন তলোে সলোমলোজিক 
রেলোসজঙ্গকতলোজট সম্ূি্রূরপ রূপলোন্তে করে। জবরলেষি, রেজতফলন, এবং 
সলোমলোজিক উন্নয়রনে সমলোরললোচনলো কেলোে েত্লোবলী পূেরিে িন্য বলোধ্বলোধ-
কতলো গেরক মুক্ত একজট বক্তৃতলো উপে জনভ্ে করে গয একজট েৃঙ্খললো 
জহসলোরব, এজট নটি কেলো হরব। অতএব সব পলোে্ক্ একপলোরে, সমলোিজবজ্লো-
নীেলো তলোরেে আরললোচনলোে মলোধ্রম এবং সলোধলোেি আরললোচনলোয় অংেরেহরিে 
মলোধ্রম একলোরডজমক এবং একলোরডজমরকে বলোইরে রেকলোেকরেে মরধ্ 
সংললোরপে িন্য বলপূব্ক সহলোয়তলো কেলোে িন্য একজট সহরযলোজগতলোমূলক 
বৈলোে্ গর়ে তুলরত হরব। 

http://globaldialogue.isa-sociology.org/wp-content/uploads/2018/01/v7i4-bengali.pdf
http://globaldialogue.isa-sociology.org/wp-content/uploads/2018/01/v7i4-bengali.pdf
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গ্লোবলোল ডলোয়লোলগ- এে নতুন সম্লোেক জহরসরব আমেলো সলোেলো জবরশ্ব সমলোি-
তলোজত্ত্বক েৃজটিভজঙ্গ একজরিত কেলোে লরক্্ এবং সলোমলোজিক উন্নয়রনে 
পলোেলোপলোজে আমলোরেে েৃঙ্খললো অরেগজত সম্রক্ একজট উজ্জ্বল আরললোচনলো 
উৎসলোজহত কেলোে িন্য লক্্ েলোজখ।

   বত্মলোন সমস্যলোজট ল্লোজটন আরমজেকলো, ভলোজি্জনয়লো ফর্টরসে জনভ্েতলো 
তত্ত্ব এবং মলোক্সবলোেী জচন্তলোজবেরেে মরধ্ একিন জবজেটি তলোজত্ত্বকরেে 
একিরনে সলোক্লোৎকলোরেে মলোধ্রম শুরু হয়। জতজন আমলোরেে ব্লোজিরলে 
তলোজত্ত্বক গরবষিলোে ইজতহলোরসে রেজতফলন এবং েলোিননজতক অে্নীজতে 
সমলোরললোচনলোে িন্য এবং ২০১৬ সলোরলে সংসেীয় অভু্ত্লোরনে পে গেরক 
জবকলোরেে মলোক্সবলোেী ধলোেিলোে রেলোসজঙ্গকতলোে রেজতফলন কেলোে আম্রেি 
িলোনলোন। 

   কলোনলোডলোে টরের্টলোরত আইএসএ-এে ঊনজবংে জবশ্ব সরমেলরন ৫০০০-
এেও গবজে সমলোিজবজ্লোনীেলো আমলোরেে সমসলোমজয়ক সমলোিজবজ্লোরনে কলোি 
জনরয় আরললোচনলো কেরত আেলোবলোে ব্ক্ত কেরিন। আইএসএ-এে গরেজস-
গড্ট মলোগ্লোরেট আব্লোহলোম ব্লোখ্লো করেরিন গকন সরমেলরনে রেজতপলোে্ 
ক্মতলো, সজহংসতলো ও ন্যলোয়জবচলোেতঃ েজক্ত, সজহংসতলো ও রেজতফলন, রেজতজরি-
য়লো এবং েলোজয়বে এত গুরুবেপূি্। থিলোনীয় আরয়লোিক কজমজটে সভলোপজত প্লো-
জরিজিয়লো আলরবজনি এবং কলোনলোজডয়লোন সমলোিতলোজত্ত্বক অ্লোরসলোজসরয়েরনে 
গরেজসরড্ট জেমলো উইল্কস এবং কলোনলোডলো িুর়ে তরুি পজডিতেলো আমলোরেে 
কলোনলোডলো ও কলোনলোজডয়লোন সমলোিজবজ্লোরন জকিু জবষয় তুরল ধরেন। 

   সজহংসতলো এবং জলঙ্গ রেলোয়ই একজট জনজষদ্ জবষয়। িনসলোধলোেরিে 
মরনলোরযলোগ আকষ্রিে িন্য বলোে বলোে রেরচটিলো কেলো হরয়রি এবং সমস্যলোজটে 
ফরল বব্তলো ঘরটরি। গপলোল্লো্ড, গরেট জব্রটন, অর্রেজলয়লো ও েজক্ি 
আজফকলো গেরক মলোগ্লোরেট আব্লোহলোম  বিলোেলো আমজ্রেত এই গেরেে উন্নয়ন 
সম্রক্ গলখুন।

   

    কলোল্ মলোর্্-এে ২০০ তম িন্জেন সমলোিজবজ্লোরন তলোে তত্ত্ব ও ধলোেিলো 
জনরয় আরললোচনলো কেলো হরয়রি তলো জনরয় জচন্তলো কেলোে সুরযলোগ করে গেয়। 
মলোরর্্ে তরত্ত্বে আন্তি্লোজতক আরললোচনলোে অন্তেৃ্জটি এবং জবজভন্ন েৃজটিভজঙ্গ 
গেরক তলোে অজবিতীয় সমলোরললোচনলোে সলোরে সমলোিতলোজ্রেক ইজতহলোরসে গভীে 
জবরলেষরিে সলোরে একজট আরললোচনলো েলোখলোে িন্য আমলোরেে করয়কিন 
পজডিতরক আম্রেি িলোনলোরনলো হরয়রি। তলোরেে জেক্লোমূলক রেবন্ধগুজল গেখলোয় 
গয, মলোর্্ সমলোরিে তরত্ত্বে িন্য এবং সলোমলোজিক উন্নয়রনে জবকপে েৃজটিভ-
জঙ্গে জবষরয় আরললোচনলোে িন্য বলো নলোেীে েৃজটিরকলোি গেরক জকভলোরব তলোে 
সমলোরললোচনলো করেরিন, সলোধলোেিভলোরব সমসলোমজয়ক পুাঁজিবলোে জবরলেষরিে 
িন্য কীভলোরব তলোে তত্ত্ব ব্বহলোে কেলো হয় এবং জকভলোরব একজট েলোষ্ট্র বলো 
আইন উন্নয়রনে একজট মলোক্সীয় েৃজটিরকলোি গেরক গবলোঝলো যলোয় এবং আরেলো 
অরনক জকিু কেরত পলোরেন আমেলো জবজভন্ন গেরেে গলখকরেে জনম্নজলজখত 
আন্তি্লোজতক বৈীকৃজত সম্রক্ জেজখ।

   উন্ুক্ত আরললোচনলো অংরে একজট রেবন্ধ ভলোেতীয় জবশ্বজবে্লোলয়গুজলরত 
সমলোিজবজ্লোন পলোঠ্রিরমে বলোিলোেিলোরতে রেভলোব জনরয় আরললোচনলো করে। 
এবং আমেলো চীন মরধ্ কলোি েত্ সম্রক্ একজট রেবন্ধ রেকলোে কজে। 
উপেন্তু, গ্লোবলোল ডলোয়লোলগ-এে নতুন সম্লোেকীয় েল যলোেলো জনরিরেে জনরয় 
কলোি করে এবং অেবলো তলোরেে সলোরে কলোি চলোজলরয় যলোরছে তলোেলো তলোরেে 
সলোরে পজেচয় কজেরয় গেয়।

   মলোইরকল বুেলোওরয়ে উেলোে সমে্রনে পলোেলোপলোজে পজরিকলোজটে গ্লোবলোল 
জটরমে উষ্ণ অভ্ে্নলোে গ্লোবলোল ডলোয়লোলরগ িজ়েত আইএসএ-এে সব 
সংথিলো এই নতুন রেলোেজভিক কলোি সহি করে তুরলরি। আমেলো তলোরেে 
সবলোইরক ধন্যবলোে িলোনলোরত চলোই, এবং মহলোন আত্মজবশ্বলোরসে সলোরে আমেলো 
গ্লোবলোল ডলোয়লোলগ- এে উপে আমলোরেে গযৌে কলোি এবং জবশ্বিুর়ে নতুন 
ধলোেনলো ও রেস্লোবনলোে িন্য উন্ুখ।  

জব্জিত আরলনবলোক্লোে এবং ্লোউস গেলোরে
গ্লোবলোল ডলোয়লোলগ-এে আগলোমী সম্লোেকবিয় 

 >  ISA- এে ওরয়বসলোইরট ১৭ জট ভলোষলোয় অনূজেত গ্লোবলোল ডলোয়লোলগ ম্লোগলোজিনজট পলোওয়লো যলোয়। 
> গলখলো পলোঠলোরত পলোরেন globaldialogue.isa@gmail.com- এই ইরমইরল। 

https://www.isa-sociology.org/en/
mailto:globaldialogue.isa%40gmail.com?subject=
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সম্লোেক: Brigitte Aulenbacher, Klaus Dörre.

সহকলোেী সম্লোেক: Johanna Grubner, Christine Schickert.

সহরযলোগী সম্লোেক: Aparna Sundar. 

জনব্লোহী সম্লোেক: Lola Busuttil, August Bagà. 

পেলোমে্ক: Michael Burawoy.

গনমলোধ্ম পেলোমে্ক: Gustavo Taniguti.

পেলোমে্ক সম্লোেক: 
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 সম্লোেনলো পজেষে 

আেব জবশ্ব: Sari Hanafi, Mounir Saidani. 

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

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

ব্লোজিল: Gustavo Taniguti, Andreza Galli, Lucas Amaral 
Oliveira, Benno Warken, Angelo Martins Junior, Dmitri 
Cerboncini Fernandes.

ফলোন্স/গস্ন: Lola Busuttil.

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

ইর্লোরনজেয়লো: 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. 

ইেলোন: Reyhaneh Javadi, Niayesh Dolati, Sina Bastani, 
Mitra Daneshvar, Vahid Lenjanzade.

িলোপলোন: Satomi Yamamoto, Masaki Yokota, Yuko Masui, 
Kota Nakano, Riho Tanaka, Masaki Tokumaru, Marie 
Yamamoto.

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

গপলোল্লো্ড: Jakub Barszczewski, Iwona Bojadżijewa, 
Katarzyna Dębska, Paulina Domagalska, Łukasz 
Dulniak, Krzysztof Gubański, Sara Herczyńska, Justyna 
Kościńska, Karolina Mikołajewska-Zając, Adam Müller, 
Zofia Penza-Gabler, Aleksandra Senn, Anna Wandzel, 
Jacek Zych.

গেলোমলোজনয়লো: Cosima Rughinis, Raisa-Gabriela Zamfirescu, 
Maria-Loredana Arsene, Timea Barabas, Denisa Dan, 
Diana Alexandra Dumitrescu, Radu Dumitrescu, Iulian 
Gabor, Alina Hoară, Alecsandra Irimie-Ana, Cristiana 
Lotrea, Anda-Olivia Marin, Bianca Mihăilă, Andreea 
Elena Moldoveanu, Rares-Mihai Musat, Oana-Elena 
Negrea, Mioara Paraschiv, Codruţ Pînzaru, Adriana 
Sohodoleanu, Elena Tudor.

েলোজেয়লো: Anastasia Daur, Andrei Sinelnikov, Elena 
Zdravomyslova. 

তলোইওয়লোন: Jing-Mao Ho.

তুজক্: Gül Çorbacıoğlu, Irmak Evren.

> সম্লোেনলো পজেষে 

SAGE রেকলোেনীে উেলোে অনুেলোরন 
গ্লোবলোল ডলোয়লোলগ রেকলোে কেলো সভিব 
হরয়রি। 

জিজড

ভলোজি্জনয়লো ফর্টলোস, ল্লোজটন আরমজেকলোে একিন রেজসদ্ মলোর্্বলোেী তলোজত্ত্বক। েলোিনীজতে অে্নীজতে 
সমলোরললোচনলোয় মলোরর্্ে আজধপত্ রেত্রয়ে গুরুবে এবং ২০১৬ সলোরলে সংসেীয় অভু্ত্লোন গেরক 
ব্লোজিরলে উন্নয়নরক বুঝরত এে রেরয়লোগ জনরয় আরললোচনলো করেন। 

সমলোিজবজ্লোরনে ১৯ তম ওয়লোর্্ কংররেস অনুজষ্ত হরব িুললোই ২০১৮ গত কলোনলোডলোে টরের্টলো 
েহরে। প্লোজরিজসয়লো আলবলোরনি থিলোনীয় আরয়লোিক পজেষরেে সভলোপজত এবং পলোাঁচিন তরুি তলো-
জত্ত্বক বত্মলোন কলোনলোডলোে সমলোিজবজ্লোরনে রেকৃজত তুরল ধেরব।

মলোরর্্ে ২০০ তম িন্জেরন, সমরে জবরশ্বে সমলোিজবজ্লোনীেলো েলোষ্ট্র ও আইন গেরক বন্বলোে ও নলোেীবলোে 
সহ নলোনলো গক্ররিে বত্মলোন উন্নজত বঝুরত মলোরর্্ে তরত্ত্বে চলমলোন রেলোসজঙ্গকতলো জনরয় আলকপলোত 
করেরিন। 
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> এ সংখ্লোয় েলোকরি 

সম্লোেকীয়    

> সমলোিজবজ্লোন জনরয় আললোপচলোজেতলো 
পুাঁজি-সলোম্লোি্বলোে জনরয় ভলোজি্জনয়লো ফর্টরসে সলোরে সলোক্লোৎকলোে  
গুইলহলোেরম লুইরত গনসলোর্ভি, ব্লোজিল

> টরের্টলোরত ১৯ তম আইএসএ ওয়লোর্্ কংররেস 
ক্মতলো, সজহংসতলো ও ন্যলোয়জবচলোে 
মলোগ্লোরেট আব্লোহলোম, ইউএসএ

কলোনলোডলোয় সমলোিজবজ্লোন চচ্লো ও ওয়লোর্্ কংররেস  
জেমলো উইল্কস, কলোনলোডলো 
কলোনলোডলোয় যুগপৎভলোরব সমলোিজবজ্লোন চচ্লোে অনুকূল সময়   
প্লোজরিজিয়লো আলবলোরনজি, কলোনলোডলো
কলোনলোডীয়লোন জবশ্বজবে্লোলয়সমূহ, বৈরেেী ও জবশ্বতলোে মরধ্ জমজলত রেরচটিলো    
ফলোাঁরসলোয়লো ললোসলোরপরল ও গপজরিক িন বলোেরনত্ত,
কলোনলোডলো
কলোনলোডীয়লোন নবীন স্লোতকরেে জেক্লো ঋরিে বলোস্বতলো    
জমতরেল ম্লোর্লোভলোে, কলোনলোডলো
মলোনলোনসই একিন নলোগজেক জবজ্লোনী     
জমজক ভ্লোজল, কলোনলোডলো
কলোনলোডলোয় অজভন্ন বৃজত্ত ও েলোিননজতক গনতৃবৃ্    
এজলজস মলোইওজলরনলো, কলোনলোডলো
অজভবলোসীেলো জক কলোনলোডলোে অজত আথিলোভলোিন সংকেৃজতরত আথিলো অি্ন কেরত পলোরে?      
কলোজে উ, কলোনলোডলো

> জলঙ্গ ও সজহংসতলো 
আন্ততঃজবভলোিন, বৈরেেীয়তলো, জলঙ্গ এবং সজহংসতলো   
ম্লোজগ ওয়লোল্লোে, গিলোরসজলন বলো্রিলো-উরললোয়লো
ও  ি্লোকব গরেন, অর্রেজলয়লো    
েজক্ি আজফকলোয় গযৌন সজহংসতলো ও "সংরেলোধনমূলক ধষ্ি"  
ক্লোজমললো নলোইদু, েজক্ি আজফকলো
গপলোল্লোর্ড পলোজেবলোজেক সজহংসতলোরক েৃশ্যমলোনকেি   
মলোগেলোজলনলো জরেিলোইব, গপলোল্লো্ড
সজহংসতলোে মলোরিলো শুরি্ে জেরক?   
জসলজভয়লো ওয়লোলবলোই, ইউরক

> মলোর্্ ও অধুনলো সমলোিজবজ্লোন   
মলোরর্্ে ২০০ বিে 
২০১৮ সলোরল মলোর্্ ও সমলোিজবজ্লোন   
জি. এম. টমলোস, হলোরঙ্গজে
পুাঁজিবলোরেে রেসলোেতলোয় মলোর্্বলোেী ঐজতরযেে  
ধলোেলোবলোজহক রেলোসজঙ্গকতলো  
এজেক অজলন েলোইট, ইউএসএ
নলোেীবলোে-মলোর্্বলোে মুরখলোমুজখ  
আরলকিলোন্দলো গেরল, িলোম্লোজন ও গটেফলোজন গভলোল
অজ্রেয়লো
মলোর্্ ও েলোষ্ট্র  
বব গিসপ, ইউরক 
পুাঁজিবলোরেে ভূ-অজধরেহি আইরনে একজট নতুন মলোর্্ীয় পদ্জত  
গুইলহলোেরম গলইরত গনসলোর্ভি, ব্লোজিল
মলোর্্ ও ভলোেরত সমলোিজবজ্লোরনে চচ্লো   
সতীে গেেপলোর্ড, ভলোেত
একজবংে েতলোব্ীরত মলোর্্    
মলোইরকল উইজলয়লোমস, েজক্ি আজফকলো
মলোর্্ ও েজক্ি জবশ্ব  
েলোিু েলোস, কলোনলোডলো, ও গডজভড ফলোরসনরফটে, ইউএসএ

> উন্ুক্ত েলোখলো 
চীরনে গরেনী স্বষম্ ও সলোমলোজিক সংরেলোম    
গিজন চ্লোন, হং কং  
ভলোেরত সেকলোজে ও গবসেকলোজে জবশ্বজবে্লোলয়সমূরহে একজট  
তুলনলোমূলক গরবষিলো 
নীহলোজেকলো গিইসলোল, ভলোেত
নতুন তরব সম্ূি্ নতুন নয়, সম্লোেনলো পজেষরেে পজেজচজত 
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"ইজতহলোরসে এই রিলোজন্ত লরনে আমেলো সমলোিজবজ্লোনীেলো আমলোরেে সমরয়ে 
সংঘলোত ও বিন্দ্ব গেরক উেলোসীন েূেবে বিলোয় গেরখ চলরত পলোজে নলো। অন্যেলোয় 
আমেলো সুেীল সমলোরিে কলোরি অরেলোসজঙ্গক হওয়লোে মরতলো ঝুাঁজকরত েলোকরবলো।"

মলোগ্লোরেট আব্লোহলোম
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গুইলহলোেরম লুইরত গনসলোর্ভিতঃ জ্লোরনে উৎপলোেন ও রেসলোরেে রেজরিয়লোয় 
ল্লোজটন আরমজেকলোে জচন্তলোজবেরেে মধ্কলোে বুজদ্গত হীনমন্যতলোরক কলোজটরয় 
উঠরত জনভ্েেীলতলো তত্ত্ব একটলো সফল েৃটিলোন্ত থিলোপন করেরি। পুাঁজিবলোেী 
সমলোি কলোঠলোরমলোে ব্লোখ্লো ও সমলোরললোচনলোে আরললোরক জনভ্েেীলতলো তরত্ত্বে 
এই বৈীকৃজতে জবষয়জট জকভলোরব ব্লোখ্লো করেন?

ভলোজি্জনয়লো ফর্টলোসতঃ মলোর্্ীটি জনভ্েেীলতলো তত্ত্বরক তেলোকজেত "আত্মকেি" 
(আেরত পুাঁজিবলোে-জবরেলোধী) েৃজটিভজঙ্গ গেরক আললোেলো কেলোে গবে জকিু রে-
গচটিলো জিল। েটেও-এে বই The Stages of Economic Growth: A 
Non-Communist Manifesto (১৯৬০) আন্তি্লোজতক উন্নয়ন সংথিলোগু-
গললোে কলোরি ম্রে হরয় ওরঠ যলো "অনুন্নত" গেেগুরললোে উপে জনরিরেে উন্ন-
য়রনে লরক্্ জক জক পেরক্প জনরত হরব তলো চলোজপরয় গেয়। অগজিত জবরলে-

>>

> পুাঁজি-সলোম্লোিবলোে
    জনরয় 

ভলোজি্জনয়লো ফর্টরসে সলোরে সলোক্লোৎকলোে 

ভলোজি্জনয়লো ফর্টস। 

ভলোজি্জনয়লো ফর্টস আিরকে জেরন ল্লোজটন আরমজেকলোে একিন খ্লো-
তনলোমলো মলোর্্ীয় জচন্তলোজবে। জতজন ব্লোজিরলে জেও জড গিজনরেলোে জে ফ্ু-
জমরনন্স গফডলোরেল ইউজনভলোজস্জট (ইউএফএফ) সলোমলোজিক ইজতহলো-
গসে অধ্লোপক জিরলন এবং জে অসওলরেলো রিুি ফলোউর্ডেন 
(জফওরিুি-এ গি্টি গরবষক জিরলন। জতজন তত্ত্বীয় আরললোচনলো এবং 
বলোস্বজভজত্তক তরে্ে সমন্বরয় পুাঁজিবলোরেে জবকলোে ও নলোনলোরূপ পি্-
কেন রেজরিয়লোে পয্লোরললোচনলো হলোজিে করেরিন ২০০৫ সলোরল রেকলোজেত 
তলোাঁে বই Reflexões im-pertinentes: História e 
capitalismo contemporâneo-এ। অজধরেহি রেত্রয়ে মলোধ্রম 
জতজন তলোাঁে গরবষিলোয় সলোমলোজিক ইজতহলোরস েলোিননজতক-অে্ননজতে 
সমলোরললোচনলোে সূচনলো করেরিন। তলোাঁে জচন্তলোধলোেলোে চূ়েলোন্ত রেকলোে ঘরট 
২০১০ সলোরল রেকলোজেত O Brasil e o capital-imperialismo. 
Teoria e história রেরন্। জবজেটি মলোর্্বলোেী রুই মলোরেলো মলোজেজন-এে 
সলোরে এক গুরুবেপূি্ সলোক্লোৎকলোরে ভলোজি্জনয়লো ফর্টস সলোম্লোি্বলোে 
জনরয় একটলো নতুন তরত্ত্বে রেচলোে করেন। চলজত সংখ্লোয় ফর্টরসে 
সলোক্লোৎকলোে জনরয়রিন গুইলহলোেরম লুইরত গনসলোর্ভি। জতজন জেও 
জড গিজনরেলো গটেট ইউজনভলোজস্জট (ইউইআেরি)-এে আইন-সমলোি-
জবজ্লোন অধ্লোপক। 
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ষি গসসবরক ভ্লোন্ত রেমলোি করেরি। িলোজতসংরঘে নলোনলো সংথিলো গেজখরয়রি 
জকভলোরব পুাঁজিবলোরেে জবকলোে অনুন্নত গেেগুরললোরত উৎপলোজেত সম্ে উন্নত 
গেরে পলোচলোরেে মলোধ্রম অনুন্নত গেরে জেপেলোয়নরক বলোধলোরেস্ কেলোে মধ্ 
জেরয় গসখলোনকলোে উন্নয়নরক আটরক গেয়। গকউ গকউ আবলোে অনুন্নয়নরক 
রেলোজন্তক পুাঁজিবলোেী গেরেে বৈলোভলোজবক অবথিলো জহরসরব অনুমলোন করে। 
খলোজনকটলো সমলোরললোচনলোমুখী হরলও এইসব তত্ত্ব আেরত পুাঁজিবলোেী উন্নয়ন 
তত্ত্বই। 

মলোর্্ীটি জনভ্েেীলতলো তত্ত্ব এইসব তত্ত্ব গেরক রেলোরেসে। পুাঁজিবলোরেে 
জবকলোেরক স্বষরম্ে জবস্লোে জহরসরব জবরলেষরিে মরধ্রম এই তত্ত্ব একই 
সলোরে সমরে পুাঁজিবলোেী সম্ক্ িলোল এবং সুজনজে্টি ভলোরব জক জক রেজরিয়লোে 
মধ্ জেরয় তলো রেলোজন্তক গেেসমূরহ জবকলোে ললোভ করে তলো ব্লোখ্লো করে। এজট 
শুধুমলোরি অনুন্নয়ন ও এে নলোনলোন জনভ্েেীলতলোরক নয়, বেং সমরে পুাঁজিবলোে 
গেরকই উত্তেরিে তলোজত্ত্বক ও রেলোরয়লোজগক অজনবলোয্তলো পুনব্্ক্ত করে। 

গন্সলোর্ভিতঃ আপনলোে গলখলোে মরধ্ রেলোজন্তক পুাঁজিবলোে জনরয় রুই মলোজেরয়লো 
মলোজেজন-এে বক্তরব্ে গুরুবেপূি্ উরলেখ েরয়রি। মলোজেজনে বক্তব্ হরললো 
রেরমে চেম গেলোষরিে কলোেরি মূল্নীজত েজহতকেি ঘরট জবধলোয় ল্লোজটন 
আরমজেকলোে বুরি্লোয়লো এই অঞ্চলরক একজট জবকৃত/রেজতবজন্ধবি পুাঁজিবলোরেে 
জেরক জনরয় যলোয়। তেলো রেজমকরেে গভলোরগে িন্য রেরয়লোিনীয় অে্রক আত্ম-
সলোরতে অরে্ পজেবত্ন কেলোে মলোধ্রম এই রেলোজন্তক বুরি্লোয়লোেলো উবিৃত্ত মূরল্ে 
জকিুটলো অংে জনরিরেে িন্য বেলোদ্দ গেরখ বলোজকটলো পুাঁজিবলোেী গকরন্দ (তেলো 
উন্নত জবরশ্ব) পলোচলোে করে গেয়। এই জসদ্লোরন্তে সীমলোবদ্তলোগুরললো জক জক? 

ভলোজি্জনয়লোতঃ এই জবষরয় মলোজেজন একিন গমৌজলক জচন্তলোজবে। তলোাঁে মরত, 
গকলোন জবরেষ রেলোজন্তক গেে গয ভূজমকলো পলোলন করে তলো সুজনজে্টি কেলো হয়জন। 
সলোম্লোি্বলোরেে সলোরে সম্জক্ত নলোনলোন জবষয় যেলো থিলোনীয় পুাঁজি আত্মসলোৎ-
কেি, সলোমলোজিক সংঘলোত, েলোষ্ট্র, ইত্লোজে। তলোাঁে জবরলেষি গেেসমূরহে মরধ্ 
উন্নয়রনে মলোপকলোজঠরত একটলো জথিে ও অন়ে কলোঠলোরমলোরক বলোজতল কেলোে 
মধ্ জেরয় ঐজতহলোজসকতলো জনরয় এরসরি। এে ফরল জতজন ব্লোজিরলে উপ-
সলোম্লোি্বলোেরক আন্তি্লোজতক সলোম্লোি্বলোরে পজেবত্রনে মরধ্ বুঝরত সক্ম 
হরয়রিন। উপেন্তু জতজন পুাঁজিবলোরেে অভ্ন্তরে মূল্নীজত গবলোঝলোে িন্য 
একটলো কলোঠলোরমলোগত েৃজটিভজঙ্গ রেিয়ন করেরিনতঃ রেলোজন্তক গেেগুরললোরত রেজম-
গকে চেম গেলোষি এবং উৎপলোেন ও গভলোরগে মধ্কলোে জবভলোিন জেরয় পুাঁ-
জিবলোরেে গকরন্দ উবিৃত্ত মূল্ পলোচলোেরক ব্লোখ্লো কেলো। এভলোরব মলোজেজন সলোম্লো-
ি্বলোে ও মলোর্্ীয় মূল্তরত্ত্বে জবশ্বিনীনতলো এবং িলোতীয় জনজে্টিতলোে সলোরে 
সলোম্লোি্বলোরেে টলোনলোরপলো়েরনে উপে আরললোকপলোত করেরিন। 

এইসব সলোহসী বক্তব্রক সব্েলো পুিতঃমূল্লোয়ন কেলো েেকলোে গকননলো এগুরললো 
একইসলোরে পুাঁজিবলোেী সম্ক্িলোরলে জবস্লোে এবং অসম জনভ্েেীলতলো রে-
জতষ্লোে রেজরিয়লোরক আরললোচনলো করে। এগুরললো আমলোরেেরক এই অনুমলোন 
কেরত গেখলোয় গয, জনভ্েেীলতলো গেেসমূরহে মরধ্ গকলোনরেকলোে থিলোয়ী 
সম্ক্ রেজতষ্লো করেনলো, এমনজক এজট পুাঁজিবলোরেে গকলোন উপ-চরিও নয়। 
আজম ব্লোজিরল কৃষকরেেরক অজধরেহরিে জনজব়ে একটলো রেজরিয়লোে পেবত্ী 
কলোলপরব্ পুাঁজিবলোেী সলোমলোজিক সম্ক্ িলোরলে জবস্লোে জবরলেষি করেজি। 
রেমেজক্তে পূনরুৎপলোেরনে ঐজতহলোজসক রেরয়লোিরন কৃষরকে উদ্ৃত্ত ধ্ংরসে 
মলোধ্রম এখলোরন মূল্নীজতে জবকলোেরক বলোাঁধলোরেস্ নয় বেং েজক্তেলোলী কেলো 
হরয়রি। করঠলোে সংরেলোরমে মধ্ জেরয় রেজমকরেে অবথিলো গকলোন গকলোন গক্ররি 
সলোমলোন্য উন্নজত ললোভ কেরলও অজচরেই তলো রেলোস করে জনরয়রি জবিতীয় পয্লো-
গয়ে অজধরেহি। এইসব জবিতীয় পয্লোরয়ে অজধরেহি আবলোে পুাঁজিবলোেী গক-
গন্দে গেেগুরললোরকও রেভলোজবত করে। এিন্য মলোজেজন রেেত্ত চেম গেলোষরিে 
রেস্লোবনলোরক সব্েলো আন্তি্লোজতক গরেক্লোপরট পয্রবক্ি কেরত হরব। 

উৎপলোেন ও গভলোরগে মরধ্ গয জবভলোিন তলোও পজেবত্রনে মরধ্ জেরয় 
যলোরছে। ১৯৬০-এে েেরক ব্লোজিরলে জেপে রেসলোধনী পি্ উৎপলোেন 
কেরতলো মূলত একটলো ক্ুদ্ সলোমলোজিক গরেিীে গভলোরগে িন্য অেবলো েপ্লোজনে 

িন্য। জকন্তু ১৯৭০ সলোরলে পে গেরক গভলোক্তলো ঋি এইসব পি্রক তুলনলো-
মূলকভলোরব সহিলভ্ করে গতলোললোে মলোধ্রম উৎপলোেন ও গভলোরগে মধ্-
কলোে ফলোেলোক কজমরয় গফরল। তরব এজট সমলোরি জবে্মলোন স্বষম্রকও 
রেকট করে গতলোরল। মলোজেজন উরলেখ করেরিন গয, ব্লোজিজলয়লোন উপ-সলোম্লো-
ি্বলোেরক জচজনিত কেলো যলোয় পরি্ে অজধরেহি এবং েলোরষ্ট্রে তুলনলোমূলক 
বৈলোয়বেেলোসন জেরয়। এইরক্ররি আজম বলরবলো গয, ১৯৯০ সলোরলে জেরক 
ব্লোজিলীয় জেপে অন্যলোন্য রেলোজন্তক গেরে চরল যলোওয়লো এবং গসসব গেে 
গেরক ব্লোজিলীয় মলোজল্ন্যলোেনলোলগুরললোে সেলোসজে পুাঁজি পলোচলোে এবং রেমে-
জক্ত এবং রেলোকৃজতক সম্রেে আত্মসলোৎকেিও এই উপসলোম্লোি্বলোরেে 
লক্ষ্মন। আজম মলোজেজনে কলোরিে মরধ্ রেলোজন্তক গেেসমূরহ জবকৃত পুাঁজিবলো-
গেে অনুজসদ্লোন্ত পলোইজন। কলোেি এে মরধ্ পূরব্ে পয্লোয় একটলো বৈলোভলোজবক 
পুাঁজিবলোেী পয্লোরয় গযরত পলোেত বরল গয একটলো অনুজলেজখত অনুমলোন েরয়রি, 
যলো ভ্লোন্ত। 

গনসলোর্ভিতঃ মলোজেজনে উপ-সলোম্লোি্বলোে আে আপনলোে পুজিে-সলোম্লোি্-
বলোে রেত্য় দুরটলোে মরধ্ পলোে্ক্ জক? গকনইবলো আপজন পুজিে-সলোম্লোি্-
বলোে বলরিন? 

ভলোজি্জনয়লোতঃ আমলোরেে দুইিরনে জবরলেষরিে মলোরঝ করয়ক েেরকে ব্ব-
ধলোন। মলোজেজন গযখলোরন গিলোে জেরয়রিন মূল্ পলোচলোরেে কলোঠলোরমলোগত রেজরি-
য়লোয়, গসখলোরন আজম আন্তসম্ক্ খুাঁরিজি রেম অজধরেহরিে সলোমলোজিক রেজরি-
য়লো, সম্রেে পুজেীভবন এবং আন্তি্লোজতকীকেরিে সুজনজে্টি রেজরিয়লো, মূল্ 
জনংর়ে গনওয়লোে নতুন নতুন পদ্জত আে েলোষ্ট্র ও েলোিনীজতে নতুন সম্-
গক্ে মরধ্। সলোমলোজিক বিন্দ্বসমূরহে রিমলোবনজত রিমলোগতভলোরব পুাঁজি ও 
রেরমে মধ্কলোে বিন্দ্বরকই জনরে্ে করেরি, এমনজক আন্ততঃ পুজিবলোেী-সলোম্লো-
ি্বলোেী বিরন্দ্ব উপনীত হরয়ও। 

আজম পুাঁজিে-সলোম্লোি্বলোেরক পুাঁজিবলোরেে জবকলোরেে একটলো নতুন মলোরিলো 
জহরসরব গেজখ গযখলোরন পুজজেভূত এবং রেজতরযলোজগতলোপূি্ পুাঁজি একররি কলোি 
করে। পুাঁজিে অভ্ন্তেীি ক্মতলোে িন্য েেকলোে হয় বলোিলোেব্বথিলো, েপ্লোজন, 
পুাঁজিে জবপিরনে মলোধ্রম পুাঁজিে বজহমু্খী জবকলোে এবং একই সলোরে ভূজম, 
অজধকলোে, সমরে িনরগলোষ্ীে পজেরবে ও িীব-স্বজচররি্ে অজধরেহি। 
পুাঁজিে সহলোয়ক গমৌজলক সলোমলোজিক সম্ক্গুরললোরক সলোধলোেিীকেি কেলো হয় 
রেচডি এজ্ট-কমু্জনিরমে নলোরম। বুরি্লোয়লোে নতুন নতুন জকিু অংেজবরেষ 
এবং কজতপয় রেলোজন্তক েলোষ্ট্ররক েজক্তেলোলী ক়েলো হরলও তলোরেে মধ্কলোে 
েলোিননজতক জবজভন্নতলোরক নলোরমমলোরি গিতলোজ্রেক কলোঠলোরমলোে মরধ্ গফললো হয়। 
পুাঁজিবলোেী ব্বথিলোে গকন্দ ও কজতপয় রেলোজন্তক গেরে পুাঁজিে গকন্দীভবন ও 
সমন্বরয়ে মলোরিলো এই পয্লোরয় গপৌাঁরি গয, তলো খলোাঁজট সম্জত্ত, জবমূত্ ও সলোমলো-
জিরকে মরধ্ একরেকলোে পি্রেলোজফক জফউেরনে িন্ গেয়। হলোরতরগলোনলো 
কজতপয় বৃহৎ পুাঁজিপজত পুাঁজিে গজত সঞ্চলোলরন তৎপে হরয় ওরঠ এবং 
কলোয্কে পুাঁজিবলোজেরেেরক মূল্ আত্মসলোরত সরব্লোচ্চ জভন্নতলোে জেরক- 
এমনজক তলো জনম্ম হরলও গঠরল গেয়। উৎপলোেনমুখী সলোমলোজিক সম্রেে 
স্বজেটি্ চেমভলোরব ব্জক্তগতরূপ ধলোেি করে। রেরত্কজট মলোনবীয় জরিয়লোে 
জেপেলোয়ন ও রেজমকরেে মধ্কলোে রেজতরযলোজগতলোে রেকটতলোে মলোধ্রম নতুন 
নতুন ভয়লোবহ ধেরিে রেরমে রেবত্রনে মধ্ জেরয় নলোনলো েকম অজধরেহি 
চেম মলোরিলোয় ওরঠ। 

আজম নব্-উেলোেতলোবলোে ও সংকট রেত্য় দুরটলোরক এজ়েরয় গযরত গচরয়জি। 
নব্-উেলোেতলোবলোে মলোরন সভ্ পুাঁজিবলোরেে ধ্ংস নয় বলো এে সংকরট নয়, 
বেং এজট গসই পুাঁজিবলোরেে জবকলোরেে রেজরিয়লোরতই িন্ ললোভ করে।  আমেলো 
এে নলোটকীয় জবস্লোরেে মরধ্ বলোস কেজিতঃ সংকট বজধ্ষ্ণু রেজমক গরেিীরক 
আঘলোত কেরি খলোাঁজট ব্জক্তগত সম্জত্তরক স্ে্ নলো করেই। পুাঁজিে থিলোজনক 
জবস্লোে ঘটরি একই সলোরে জবপেীতরিরম রেজমক গরেিীে েলোিনীজতরক 
িলোতীয় পজেসরে আবদ্ কেলোে মরধ্। মলোনবতলোে একটলো জবেলোল অংে উৎ-
পলোেন ও জবপিরন সমন্বয় সলোধন কেরি এবং স্বষম্রক পুনরুৎপলোেন 
কেরি। রেজতজনজধবেমূলক গভলোরটে পদ্জত িজ়েরয় গেওয়লো হরয়রি। জকন্তু 
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গিত্রেরক পজেিত ক়েলো হরয়রি সম্জত্ত-জভজত্তক স্বৈেতর্রে। েলোিননজতক 
আচেি গমরুকেি হরছে। গযখলোরন পুাঁজিে িন্য আন্তি্লোজতকীকেন আে 
রেরমে িন্য জবজছেন্নকেি। গেখলো জেরয়রি রেবল বুরি্লোয়লো কম্সূচী, হয় নলোনলো 
ধেরিে আন্তি্লোজতক সংথিলো (যেলো িলোজতসংঘ, এইএমএফ, ইত্লোজে) অনলো-
নুষ্লোজনক েলোিনীজত (যেলো এনজিওরেে কম্সূচী), নয়রতলো েলোরষ্ট্রে অভ্ন্তেীি 
েলোিনীজতে মধ্ জেরয়। জবরেষজ্ কজমজট অেবলো েলোসনতলোজ্রেক অবরেলোধ 
আরেলোরপে মলোধ্রম বুরি্লোয়লো পুাঁজিবলোেরক অজতরিম কেলোে গযরকলোন গিরিলো-
য়লোেরক রুরখ জেরছে। পুাঁজিে অরে্ গকনলো আমললোত্রে েলোরষ্ট্রে মধ্কলোে িন-
রেেলোসনরক চলোলনলো কেলোে মলোধ্রম গিতলোজ্রেক উপলোেলোনসমূহরক এবং 
িনতলোে অধীনত অংেরক পেলোনত করে েলোরখ। পুজিে-সলোম্লোি্বলোরেে 
সংকট নয়, বেং এে জবকলোে িলোতীয় ও আন্তি্লোজতক পয্লোরয় সলোমলোজিক 
গরেিীসমূহ ও পুাঁজিে-সলোম্লোি্বলোরেে মরধ্ নতুন নতুন বিরন্দ্বে জেরক ধলোজবত 
করে। 

গনসলোর্ভিতঃ পুাঁজিে-সলোম্লোি্বলোে ধলোেনলোে মূরল গয অজধরেহি, তলো মলোরর্্ে 
তেলোকজেত আজেম আত্মীকেি রেজরিয়লোরক রেজতফজলত করে। এই জনরয় 
একটলো েীঘ্ জবতক্ েরয়রি এমনজক গেলোসলো লুরর্মবলোগ্ পয্ন্ত। আপজন 
জকভলোরব এই ধলোেলোে মরধ্ জনরিরক জবরবচনলো করেন? অজধরেহি বলরত জক 
গবলোঝলোয় এবং এে সলোরে উবিৃত্ত মূল্ গেলোষরিেই বলো জক সম্ক্? 

ভলোজি্জনয়লোতঃ মলোর্্ীটিেলো েলোবী করে গয, অজধরেহি রেজরিয়লো পুাঁজিবলোেী ব্বথিলোে 
গজতেীলতলোে সমন্বয় করে। অজধরেহি শুধুমলোরি পুাঁজিবলোরেে পূব্বত্ী পয্লোয় 
নয়। মুক্ত রেম পুাঁজিে সলোরে রেমরক সংযুক্ত কেলোে মলোধ্রম উবিৃত্ত মূল্ 
আত্মসলোরতে িন্য রেস্তুত কেলোে মধ্ জেরয় িন্ গেয় পুাঁজিবলোরেে অপজেহলো-
য্ সম্ক্িলোরলে সলোমলোজিক জভজত্ত। রেরমে এই ব্লোপক মলোরিলোয় সহি রেলোপ্-
তলো বত্মলোরন সমরে িনরগলোষ্ীে মলোরঝ গপৌাঁরি গগরি এবং রেত্লোক ব্জক্তরক 
গবাঁরচ েলোকলোে তলোজগরে গযরকলোন অবথিলোয় রেম জবজরি কেরত বলোধ্ কেরি। 
ব্লোপক মলোরিলোয় অজধরেহি তলোই পুাঁজিবলোেী জবকলোরেে রেলোেজমক সলোমলোজিক 
অবথিলো ও চূ়েলোন্ত ফললোফল। 

অে্লোবজধ পৃজেবীে অজধকলোংে িনতলো বলোস কেরি পলেী এললোকলোে রেলোক-
পুজিবলোেী সমলোরি। গয পলেী অঞ্চল নগেলোঞ্চরলে তুলনলোয় একটলো কলোয্কেী 
পচিলোতভূজম জহরসরব জিল তলো বেরল গগরি। গেলোসলো লুরর্মবলোগ্ জবশ্বলোস 
কেরতন গয, পুাঁজিবলোেী কলোঠলোরমলোে মরধ্ মলোরক্্টলোইল ব্বথিলো রেজতষ্লো ক়েলো 
অসভিব জবধলোয় পুাঁজিে জবকলোরেে িন্য রেরয়লোিন হয় অপুাঁজিবলোেী ফজ্ট-
য়লোে। গডজভড হলোরভ্ এই বক্তব্রক পজেমলোি্ন করে বরলরিন গয, বত্মলোন 
সমলোরি পুাঁজিবলোে জনরিই গসসব অবথিলো উৎপলোেন করে। আজম এই ধলোেিলোে 
সলোরে জবিমত গপলোষি কজেতঃ বৈলোভলোজবক পুাঁজিবলোে বরল গকলোনজকিু গকলোনজেনই 
জিল নলো, আে গযসব গেরে এজট জবকজেত হরয়জিল বরল ধরে গনওয়লো হয়, 
গসগুরললো নলোনলোজবধ বব্ে ও সলোম্লোি্বলোেী পদ্জতে মলোধ্রম মূল্ উৎপলোেন 
ও গেলোষি কেরতলো। এগুরললো পেলোমে্মূলক অনুমলোন। জকন্তু আমলোরেে মরন 
েলোখরত হরব গয, পুাঁজিে অন্ততঃথি সলোমলোজিক সম্ক্ হরললো অজনবলোয্তলো উৎপলো-
েন কেলো যলোে রেেমজট হরললো এমন সব সলোমলোজিক অজস্বে উৎপলোেন কেলো 
যলোরেেরক অজনবলোয্ভলোরবই জনি িীজবকলো অি্ন কেরত হয় বলোিলোরেে 
মলোধ্রম। গেলোসলো লুরর্মবলোগ্ আমলোরেেরক পুাঁজিবলোেী সলোমলোজিক সম্রক্ে 
রিমলোগত জবকলোেরক মিেি কজেরয়রিন। 

গনসলোর্ভিতঃ েলোিননজতক অে্নীজতে মলোর্্ীয় সমলোরললোচনলো গবলোঝলোে গক্ররি 
অজধরেহন রেত্য়জট কতটলো িরুেী? 

ভলোজি্জনয়লোতঃ অজধরেহনরক আে জকিুরতই উরপক্লো কেলোে গিলো গনই। সলোরবজক 
ভূজম অজধরেহি চলরিই, পলোেলোপলোজে নতুন ধেরিে অজধরেহি গিরয় জনরয়রি 
নগেবলোসীরক করয়ক েতলোব্ী িুর়ে। গেরষলোক্তজটরক আজম বজল জবিতীয় 
মলোরিলোে অজধরেহি। এজট ভূজমে মরতলো উৎপলোেন উপলোরয়ে উপে গেরক 
মলোজলকলোনলো হলোেলোরনলোরক জনরে্ে করে নলো। বত্মলোরন জবিতীয় মলোরিলোে অজধরেহি 
দুইভলোরব কলোি করেতঃ এক, ১৬ ও ১৭ েতরকে ইংজলে সংসেীয় অজধরে-

হরিে মরতলো রেম-সংজলেটি চুজক্তসমূহরক েমন কেলোে মলোধ্রম রিমলোগতভলোরব 
অজধকলোে হেি, েলোষ্ট্রীয় মলোজলকলোনলোে জেপেথিলোপনলোরক ব্জক্ত মলোজলকলোনলোয় 
গির়ে গেওয়লো, জেক্লো ও বৈলোরথি্ে মরতলো বৃহৎ গক্রিসমূহরক ব্জক্তগত 
মুনলোফলোে িন্য উন্ুক্ত কেলো; দুই, রেলোকৃজতক সম্ে যেলো পলোজন ও বনভূজমরক 
অজধরেহরিে আওতলোভুক্ত কেলো যলো অতীরত জিল সলোমলোজিক ব্বহলোরেে িন্য 
জনজে্টি এবং যলোে উপে ব্জক্ত মলোজলকলোনলো রেজতষ্লো করয়ক েেক আরগও জিল 
অজচন্ত্নীয়। রেকৃতপরক্, িীবন পুনরুৎপলোেরনে ব্বথিলোরক িীবিগত ও 
মলোনব িীবরন প্লোরট্ট ব্বথিলো এবং পেবত্ীত রিলোন্সরিরনজটক বীি ব্ব-
হলোরেে মলোধ্রম একক মলোজলকলোনলো রেজতষ্লো কেলো হরছে। 

উৎপলোেরনে সলোমলোজিক সম্রেে পুজেীভবন ও অজধরেহরিে মধ্কলোে সম্-
ক্ গেজখরয় গেয় পুাঁজিবলোে গকন রেম ও মূল্ আত্মসলোৎ (মুনলোফলো) ব্জতরেরক 
জটকরত পলোরেনলো। এজট আন্তি্লোজতক পয্লোরয় রেজতরযলোজগতলো কেলোে উপলোয় 
গেরক বজঞ্চত রেজমকরেে উপে চলোজপরয় গেওয়লো সব্লোজধক বব্ে গেরক শুরু 
করে সব গেরক অজভনব আকলোে ধলোেি করে। কলোরিই, শুধুমলোরি অে্ননজত-
কলোয়রনে কেলো বললোই যরেটি নয়, গযন ভলোরললো ও ম্ পুাঁজিবলোেী েরয়রি; 
আেরত তলোেলো অে্নীজতে রেলোয় সকল গক্ররি ঐক্বদ্ হরয় কলোি করে এবং 
উভরয়ই রেজমরকে গেরক মূল্ গেলোষরিে উপে জনভ্েেীল। 

গনসলোর্ভিতঃ আপজন ২০১৬ সলোরল ব্লোজিরলে সংসেীয় ক্্-গক জকভলোরব 
মূল্লোয়ন করেন? 

ভলোজি্জনয়লোতঃ জবে্মলোন সলোমলোজিক কলোঠলোরমলোে িন্যই ব্লোজিল একটলো পুাঁজিবলোেী 
গেে (ব্লোপক মলোরিলোয় রেলোেজমক ও জবিতীয় পয্লোরয়ে অজধরেহন, নলোনলো ধেরিে 
মূল্ আত্মসলোরতে সলোরে পুাঁজিে গকন্দীভবন) এবং পুাঁজিে-সলোম্লোি্বলোরেে 
সলোরে সেলোসজে সম্ৃক্ত একটলো জেপেলোয়ন রেজরিয়লো। পুজিে-সলোম্লোি্বলোে 
েক্লোয় ব্লোজিলীয় বুরি্লোয়লো একটলো কলোয্কে ভূজমকলো পলোলন করেরি; কলোড্রসলো 
সেকলোরেে সময় তলোেলো ব্জক্ত মলোজলকলোনলোে রেসলোে এবং পুাঁজি  উৎসরগ্ে 
মলোধ্রম অজি্ত রেবৃজদ্ গেরক তলোেলো গবে ললোভবলোন হরয়রি। পেবত্ীরত 
রেজমক েরলে সেকলোেও অজধরেহি িলোজে গেরখরি, তরব তলো অরনকটলো সূক্ষ্ম-
ভলোরব। গসসব সমরয় ব্লোজিলীয় বুরি্লোয়লো নলোনলো আনুষ্লোজনক ও অনলোনুষ্লোজনক 
েলোিনীজতরত সজরিয় জিল। সমবলোয় সংগঠন, সম্রেে অরেতুলতলো, অপেলো-
ধীকেন, ইত্লোজেে মলোধ্রম রেজমক গরেিীে পেরক্পগুরললোরক তলোেলো এনজি-
ওে মলোধ্রম নস্যলোৎ কেরত গচরয়রি। 

২০১৬ সলোরলে ক্্ সংঘটরনে কলোেি জিল ২০১২-১৩ সলোরল শুরু হওয়লো 
অে্ননজতক ম্লো যলো- জবে্মলোন ব্বথিলোরক সমন্বয়হীন করেজিল। েলোষ্ট্রীয় 
পয্লোরয় রেকলোজেত েূন্ীজত েূব্ল বুরি্লোয়লোরেেরক এরক অপরেে রেজত জন্লো 
জেরত উবিুদ্ করেজিল। জকিু জকিু ব্লোজিলীয় গকলোম্লোনী বহুিলোজতক হরয়জিল, 
যলো সংকটরক ঘরে ও বলোইরে িজ়েরয় গেয়। তলোরেে থিলোনীয় অব্বথিলোরক 
আন্তি্লোজতক রেজতরযলোগীেলো ব্লোপক রেচলোে করে। আে জবচলোে জবভলোগীয় রেজত-
জহংসলো আভ্ন্তেীি ও আন্তি্লোজতক সংকেলোরেে রেরয়লোিনীয়তলো রেকলোে করে 
গেয়। রেজমকরেে উপে জবিতীয় পয্লোরয়ে অজধরেহরিে উপে জভজত্ত করে 
জববলোেমলোন এইসব ক্মতলোসীন েরলে ঐক্ জনভ্ে করে। 

সলোম্প্রজতক ব্লোজিরল পুাঁজিে-সলোম্লোি্বলোরেে অধীন গিত্রে িনতলোে ঐরক্ে 
অনুমলোন করে, আবলোে একই সলোরে ব্লোজিলীয় পুাঁজিে আন্তি্লোজতকীকেরিে 
পরক্ সমে্ন জনজচিত করে। এইভলোরব একটলো পুাঁজিে রেজত সহলোনুভূজতেীল 
রেজমক েল ক্মতলোয় আরেলোহি করে। জকন্তু এজট গভলোরটে গিত্রেরক আেও 
রেজতরযলোজগতলোপূি্ ও ব্য়বহুল করে গতলোরল। চেম ডলোনপন্ী আরমজেকলোন-
গেে সমে্ন জনরয় ব্লোজিলীয় পলোজট্সমূহ অে্লোয়ন করে একটলো চেম এজ্ট-
কমু্জনটি রেচলোেিলো করে যলো- ক্মতলোসীন বলোম েলরক অপেলোধী করে এবং 
অন্য গযরকলোন বলোম েরলে ক্মতলোয় আসলোে সভিলোবনলোরক নস্যলোৎ কেলোে 
রেয়লোস পলোয়। গটরলজভেরনে উপে একলোজধপত্ এই বয়লোনরক রেজতষ্লো 
কেরত সহলোয়তলো করে। আে সেকলোে জবরেলোধী িনতলোে উপে পুজলে ও 
আধলো সলোমজেক বলোজহনীে জটেম গেলোললোে গসই বয়লোনরক আেও গিলোেেলোে 
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করে। এসবই ঘরট জবে্মলোন বুরি্লোয়লো রেজতষ্লোনসমূহ এবং তলোরেে মধ্কলোে 
গচক-এ্ড-ব্লোরলন্স এে মরধ্। আমেলো লক্্ কেজি দ্রুতগজতরত পুাঁজিে 
বৈলোরে্ে েলোসনতলোজ্রেকীকেন যলো অজধরেহি এবং মূরল্ে অবলোধ আত্মসলোৎরক 
জনজচিত করে। যেলো পলোবজলক ঋরিে েলোতলোরেে িন্য আয় ব্লোজিলীয় বলো 
জবরেেী পুাঁজিে বৈলোরে্ েলোসনতলোজ্রেক ব্বথিলো আরেলোপ কেলো হয়।

  

সেলোসজে গযলোগলোরযলোরগে িন্য:
গুইলহলোেরম লুইরত গনসলোর্ভি <guilherme.leite@uerj.br>
ভলোজি্জনয়লো ফর্টস <virginia.fontes@gmail.com>

mailto:guilherme.leite%40uerj.br?subject=
mailto:virginia.fontes%40gmail.com?subject=


 টরের্টলোরত ১৯ তম আইএসএ ওয়লোর্্ কংররেস

> ক্মতলো, সজহংসতলো ও
   ন্যলোয়জবচলোে 

সমলোিজবজ্লোরনে ১৯ তম আইএসএ ওয়লোর্্ কংররেরসে সভলোথিল গমররিলো টরের্টলো 
কনরভনেন গস্টলোে, অনুজষ্ত হরব িুললোই ১৫-২১, ২০১৮।

মলোগ্লোরেট আব্লোহলোম, গহলোফ্রেলো জবশ্বজবে্লোলয়, আরমজেকলো, আইএসএ-এে গরেজসরড্ট এবং সমলোিজবজ্লোরনে উজনেতম আইএসএ ওয়লোর্্ 
কংররেরসে সভলোপজত  

এটলো কপেনলো কেলো কজঠন গয কলোনলোডলোে টের্টলোরত অনুষ্ীতব্ 
আইএসএ-এে ঊজনেতম সমলোিজবজ্লোন জবশ্ব কংররেস গেরক 
আমেলো শুধু করয়ক মলোস েূরে। জ্লোন েলোখলোে শুরু গেরকই 
ক্মতলো, সজহংসতলো, এবং ন্যলোয়জবচলোে এবং সমলোরি এরেে 

িলোপ সমলোিজবজ্লোনীরেে আছেন্ন করে গেরখরি। সলোম্প্রজতক সলোমলোজিক, অে্-
স্নজতক ও েলোিননজতক চ্লোরলজে রেবলতে করে তুরলরি সমলোিজবজ্লোরন 
এরেে আজবটিতলোে রেলোসজঙ্গকতলো। আমেলো গয সমরয় বলোস কজে তলো আমলোরে-
েরক পুনেলোয় এই সমস্যলোগুজলরত অজধক েলোজয়রবেে সলোরে গমলোকলোরবললো 
কেরত আরেে করে। এই কংররেস তলোে রেজতপলোে্ "ক্মতলো, সজহংসতলো, ও 
ন্যলোয়জবচলোেতঃ রেজতজচন্তলো, রেজতজরিয়লো ও েলোজয়বে"-এে মলোধ্রম সমলোিজবজ্লোনী 
এবং অন্যলোন্য সলোমলোজিক জবজ্লোনীরেে িন্য আমলোরেে িীবনরক একলোজধক 
উপলোরয় রেভলোজবত কেলো এই রেধলোন উরবিরগে জবষয়গুজল গমলোকলোরবললো কেলোে 
উপলোয়গুজল জবরবচনলো কেলোে, সংললোপ কেলোে, এবং জবতরক্ে একজট গুরুবে-

>>

 ১০

জিজড ভজল. ৮ / # ১ / এজরেল ২০১৮

পূি্ প্্লোটফম্ রেেলোন করে। 

    এই কংররেসে িন্য গ়েপ়েতলো ১২০০ অজধরবেন সংগজঠত কেলো হরয়রি 
এবং ১০,০০০ এে উপে গরবষিলো সংজক্প্সলোে গপে কেলো হরয়রি। আমেলো 
আেলো কজে গয, ১৫ গেরক ২১ িুললোই, ২০১৮ পয্ন্ত সলোেলো পৃজেবী গেরক 
৫,০০০ এে গবজে অংেরেহিকলোেীেলো জ্লোন ভলোগ কেরত, ভলোরবে জবজনময় 
কেরত এবং কংররেরসে রেজতপলোরে্ উত্লোজপত জবষয়গুজলে উপে এক 
বি্লোলী েৃজটিরকলোি রেজতফজলত এবং রেেলোন কেরত কলোনলোডলোে টরের্টলোরত 
আসরব। আইএসএ-এে ঊজনেতম সমলোিজবজ্লোন জবশ্ব কংররেরসে রেজত-
পলোে্ ক্মতলোরক েলোিননজতক, সলোমলোজিক, সলোংকেৃজতক এবং অে্ননজতক 
ক্মতলো জহরসরব জনরে্ে করে গযগুরললো সমলোি গঠন এবং পজেবত্রনে রেধলোন 
েজক্ত। আরললোচনলোে জবষয়গুজল আমলোরেে গমলোকলোজবললো কেলো জবষয়বস্তু িলো়েলোও 
জবশ্বরক রেভলোজবত কেলো সজহংসতলো এবং অজবচলোরেে সমলোধলোরন উপনীত হত্ত-



 

য়লোে িন্য আমলোরেে সংকরপেে জবষয়জটরক অন্তভু্ক্ত করেরি । 

> সমলোিজবজ্লোন এবং সমলোরিে রেধলোন উরবিগ 

    আমেলো িলোজন গয সমলোিজবজ্লোনীরেে রেধলোন মলোেলোব্েলো হল সলোমলোজিক 
আচেি এবং সলোমলোজিক রেজতষ্লোরনে সমলোরললোচনলোমূলক অধ্য়ন। যলোরহলোক 
বস্তুেলোজিরক গযেকম গেখলোয় গসগুরললো গকন গসেকম গসটলো উপলজধি কেলোটলোই 
শুধু যরেটি নয়। জবরশ্বে ইজতবলোচক পজেবত্রন আমলোরেে সমলোিতলোজত্ত্বক 
জ্লোনরক ব্বহলোেও কেরত হরব। এই সলোধনলোয় সলোমলোজিক কলোঠলোরমলো, 
সলোমলোজিক সম্ক্ এবং সলোমলোজিক আচেিরক রেভলোজবত কেলো সমস্যলোগুজল-
গক আমলোরেে সমলোধলোন কেরত হরব এবং আমলোরেে সমরয়ে মূখ্ চ্লোরলজে-
গুরললোরত িনগরিে সলোরে সংযুক্ত হরত হরব। এজট অবধলোজেতভলোরব ক্মতলো 
এবং ক্মতলোেলোলীরক গিেলো কেরত, উেলোহেিবৈরূপ, উপজনরবরেে ইজতহলোস 
এবং সমসলোমজয়ক ভূজমরেলোস অরন্বষি এবং সমলোরললোচনলো কেরত আজেবলোসী 
মলোনুষ এবং সংখ্লোলঘুরেে জবরুরদ্ সজহংসতলোরক জিইরয় েলোখলো কলোঠলোরমলো 
এবং সলোংকেৃজতক রেজরিয়লোয় রেজতফজলত কেরত, জপতৃত্রেরক এবং নলোেীে 
জবরুরদ্ চলমলোন স্বষম্ ও সজহংসতলোরক পুনেলোয় সলোক্লোৎ কেরত; যুদ্ এবং 
যুরদ্লোত্তে সংঘলোরতে সজহংসতলোরক, েলোজেদ্্, বি্বলোে, জলঙ্গ ও আন্ততঃসম্-
গক্ে সজহংসতলোরক ও গিলোেপূব্ক গেেলোন্তেকেি এবং েখলরক একজট 
অজধকতে ন্যলোয্ জবশ্ব স্তজেে চূ়েলোন্ত উরদ্দরশ্য অধ্য়ন কেরত সমলোিজবজ্লো-
নরক রেস্তুত কেলোে ইজঙ্গত গেয়। এই রেসরঙ্গ "ক্মতলো," "সজহংসতলো," এবং 
"ন্যলোয়জবচলোে" হল হৃেয়রেলোহী েব্ গযগুরললো আিরকে জবরশ্বে মূল উরবিরগে 
জবষয়গুরললোরক পজেরবটিন করে। গযগুরললোরক আমলোরেে সমলোধলোন কেলো রে-
গয়লোিন এবং গসই িন্য আইএসএ-এে ঊজনেতম সমলোিজবজ্লোন জবশ্ব কং-
গরেরসে িন্য একজট সমরয়লোপরযলোগী এবং উপযুক্ত রেজতপলোে্ সকরল জমরল 
রেস্তুত কেলো রেরয়লোিন। 

    আমেলো সজহংসতলো, যুদ্, সংঘষ্ ও ঘৃিলোে একজট ফুটন্ত ক়েলোইরয়ে 
মলোঝখলোরন আজি এবং এমন একজট সমরয় বসবলোস কেজি গযখলোরন জবে্মলোন 
রেিলোলীগুজল েরয়রি টলোলমলোটলোল অবথিলোয়। একেলো পূিলো কেলো রেজতষ্লোনগুজল 
যখন ভলোজঙ্গয়লো গফললো হরছে এবং গিত্রে জনরিই যখন সঙ্করটে মরধ্ 
জনপজতত। জবরশ্বে অরনক এললোকলোয় একজট রেজতষ্লোন জহরসরব েলোষ্ট্ররক  অজত 
িলোতীয়তলোবলোে এবং জবরেেলোতঙ্কে গঝলোাঁকরক উৎসলোজহত কেলোে এবং সংখ্লো-
লঘুরেে ও জভন্নমত গপলোষিকলোেী, রেচলজবরেলোধী গগলোষ্ীরক জনয্লোতন কেলোে 
িন্য এে ক্মতলোে অপব্বহলোে কেলোে একজট হলোজতয়লোে জহসলোরব গেখলো হয়। 
এমনজক রেজতষ্লোন জহসলোরব যলোরেে জকনলো আন্তি্লোজতক েৃঙ্খললো বিলোয় েলোখলোে 
কেলো গিলোট দুব্ল িলোজতে জবরুরদ্ ললোগলোমরিাঁ়েলো িুলুম গেরল গেত্তয়লো কতৃ্বে-
পেলোয়ি েলোসকরগলোষ্ীে অজস্বে েরয়রি। সমতলোবলোেী আেে্ কপেনলোগুজল 
ক্মতলোেলোলীরেে গসবলো কেলোে নমনীয় অর্রে রূপলোন্তজেত হরয়রি "গিতর্রে 
উন্নীত কেলোে" নলোরম সমরে গেেগুজলরক ধ্ংস কেলো হরছে। "স্রেলোরসে 
জবরুরদ্ যুদ্" ব্জক্তে বৈলোধীনতলো ও অজধকলোেরক সংক্জচত কেলোে জনখুাঁত 
গেহলোই পলোবলোে অিুহলোত জহসলোরব ব্বহৃত হরছে। বৈলোধীনতলো, ন্যলোয়জবচলোে ও 
গিতর্রেে িন্য এে অে্ কী? আমলোরেে জবশ্বরক িলোেখলোে করে গেওয়লো। 
সজহংসতলো, ঘৃিলো ও েলোরগে হৃেরয় েরয়রি একজট নব্-উেলোেপন্ী অে্নন-
জতক েলোসনব্বথিলোে িন্ গেত্তয়লো গচলোখ-ধলোাঁধলোরনলো অজবচলোে এবং স্বষম্, গয 
েলোসনব্বথিলোয় বলোিলোে এবং মুনলোফলোে উপে অনন্যজচরত্ত েৃজটি জনবদ্ কেলো 
হরয়রি। পলোেলোপলোজে, েলোষ্ট্রেজক্তরক জনয়জমত ব্বহলোে কেলো হরছে ক্মতলোধে 
অজভিলোতররেিীে কতৃ্বেরক েক্লো কেলোে িন্য এবং জথিতলোবথিলো বিলোয় েলোখলোে 
িন্য। েলোরষ্ট্রে রেবলতলো এবং বলোিলোরেে েজক্তে গকলোরনলোটলোই একজট উন্নততে 
জবশ্ব স্তজে কেরত সফল হয়জন। এই সজহংস জবতজক্ত জবরশ্ব সমলোিজবজ্লোনী 
জহসলোরব আমলোরেে েলোজয়বে হল স্বষম্ এবং অজবচলোেরক বজধ্ত কেলো রেভলোব-
েলোলী রেজতষ্লোন, জবশ্বলোস, মতলোেে্ এবং রেেলোগুজলরক তেন্ত এবং রেশ্ন কেলো। 
     

     আাঁধলোরেে মরধ্, সম্প্রেলোরয়ে ক্মতলোয়ন কেলো, িুলুমরক সংজক্প্ কেলো 
এবং ন্যলোয়জবচলোেরক বজধ্ত কেলো গগলোষ্ী, অজহংস আর্লোলন, মলোনজবক হস্-
গক্প ও েলোজন্ত রেজরিয়লোে মলোেফত আেলোে ক্ীি আভলোরসে গযলোগলোন হয়। 
স্বৈেেলোসরনে রেজতবলোরে, জবরেষলোজধকলোেরেলোপ্ এবং বলোজকরেে মরধ্ জব-
দ্য়মলোন তফলোৎ রেজতরেলোরধ, পজেরবে গত ক্জত রেজতরেলোরধ, গবকলোেবে এবং 
অন্যলোন্য অজবচলোরেে রেজতবলোরে আবজত্ত হওয়লো রেজতবলোে আর্লোলনগুজল  
ক্মতলোে গবজনয়লোরেে চ্লোরলজে িলোজনরয়রি। যলোরহলোক যখন রেজতরেলোরধে মৃতু্ 
হয় বলো রেজতষ্লোনগত রূপলোন্তে রেজরিয়লো জনজচিত কেলোে আর্লোলন যখন থিলোয়ী 
হয় নলো, তখন গসখলোরন রেলোয় অবশ্যভিলোবীভলোরব রেলোয়ই তীব্ জনপী়েনরক সরঙ্গ 
করে ক্মতলোধে অজভিলোতররেিী এবং রেচজলত ব্বথিলো জফরে আরস। নলোগজে-
করেে জবরক্লোরভে গজতপে একজট গুরুতে অনুমিলোেক গয, সলোমলোজিক ন্যলো-
য়জবচলোরেে সলোধনলো একজট অজবেলোম, রেলোয়ই হতলোেলোিনক অরন্বষি, জকন্তু 
আমলোরেেরক অবশ্যই হলোল গির়ে জেরল চলরব নলো। সব্িনীন কল্লোি রেি-
নক সমস্যলো উত্লোপন কেলোে মলোধ্রম, এই কংররেস সুেীল সমলোরিে বৈলোে্রক 
রেজতজনজধবে করে।

     এই কংররেরসে রেজতপলোে্ হল একজট গিলো়েলোরললো েলোজব গয, ইজতহলোস এই 
কজঠন পয্লোরয়, আমেলো সমলোিজবজ্লোনীেলো আমলোরেে সমরয়ে ল়েলোই এবং 
জববলোেগুজল গেরক একজট উেলোসীন েূেবে বিলোয় েলোখলোে ঝুাঁজক জনরত পলোজে নলো, 
অন্যেলোয় আমেলো মুখ্ অংেীেলোে সুেীল সমলোরিে কলোরি অরেলোসজঙ্গক হরয় 
ওঠলোে ঝুাঁজকে গভতে পর়ে যলোই। এটলো পলোললোরিরম স্বজশ্বক সব্সলোধলোেরিে 
িন্য জনরবজেত একজট অক্ণ্ঠ রেলোসজঙ্গক সমলোিজবজ্লোন রেস্লোব কেলোরক 
গবলোঝলোয়। গযটলো সজরিয়ভলোরব আমলোরেে গভীেভলোরব য্রেিলোরেস্ জবরশ্বে িজটল 
সমস্যলোগুজলরক গমলোকলোরবললোয় জনযুক্ত হয়। সমলোিজবজ্লোনীরেে, সমলোিজব-
জ্লোনী সহকম্ীরেে, সলোংবলোজেক এবং কম্ীরেে এমন একজট ব়ে সমলোরবে 
সুেীল সমলোিরক রেভলোজবত কেলো ঘূি্লোয়মলোন েলোিননজতক, অে্ননজতক এবং 
সলোমলোজিক গ্লোতরক উরপক্লো কেরত পলোরে নলো। স্বষম্, িলোজতগত েৃজটিভজঙ্গ-
বলোে, অজত-িলোতীয়তলোবলোে, জবরেেলোতঙ্ক এবং মলোনবলোজধকলোে সম্জক্ত 
সজহংসতলো এবং সলোমলোজিক ন্যলোয়জবচলোরেে জবষয়গুজল অপজেহলোয্ভলোরব 
আমলোরেে আরললোচনলোে গকন্দজবন্দুরত েরয়রি। 

     সমলোিজবজ্লোন জ্লোরনে অন্যলোন্য েলোখলোে অন্তেৃ্জটিগুরললোরক একীভূত করে 
এবং তলোই সমলোরিে সবরচরয় িরুজে মলোেলোব্েলোে জবষয়গুজলে উত্তে সন্ধলোরন 
একজট অে্পূি্ এবং উরলেখরযলোগ্ অবেলোন েলোখলোে িন্য অনন্যভলোরব অব-
জথিত। আমলোরেে রেজতপলোে্ "ক্মতলো, সজহংসতলো, এবং ন্যলোয়জবচলোে" েলোষ্ট্রজব-
জ্লোন, অে্নীজত, নৃতত্ত্ব, মরনলোজবজ্লোন এবং ইজতহলোরসে মত জ্লোরনে অন্যলোন্য 
েলোখলো িুর়েও গুরুবেপূি্ গযগুজল আমলোরেে জবরশ্বে ব্লোপলোরে জবজভন্ন েৃজটি-
গকলোি রেেলোন করে এবং গযগুজল সলোমলোজিক ন্যলোয়জবচলোরেে িন্য এই অফুেন্ত 
সংরেলোরমে গুরুবেপূি্ অংেীেলোে। জ্লোন উৎপন্ন এবং জবজলরয় জেরত এবং 
সলোমলোজিক পজেবত্রনে িন্য গযৌে পেরক্রপ জনরয়লোজিত হওয়লোে এই 
স্বজশ্বক রেরচটিলোয়, আইএসএ-এে ঊজনেতম সমলোিজবজ্লোন জবশ্ব কংররেস 
সমলোিজবজ্লোনীরেে এবং জ্লোরনে জবজভন্ন েলোখলো গেরক আগত বক্তলোরেে িন্য 
ব্লোপকভলোরব সুজবন্যস্ গসেরন আস্ীি্ জবষয়গুজলে উপে তলোরেে েৃজটিভজঙ্গ 
গেয়লোে কেরত একজট প্্লোটফম্ রেেলোন কেরব। আজম টের্টলোরত আপনলোরক 
গেখরত সলোনর্ রেতীক্লো কেজি! আজম আেলোবলোেী গয একসলোরে আমেলো 
আমলোরেে য্রেিলোরেস্ িগরতে িজটল সলোমলোজিক, অে্ননজতক ও েলোিননজতক 
চ্লোরলজেরক গবলোঝলোে েজক্তরক রেগলোঢ় কেব এবং  সজহংসতলো ঘটলোরনলো এবং 
সমতলো এবং ন্যলোয়জবচলোেরক ধ্ংসকলোেী েজক্তগুজলরক রেজতহত কেলোে কলোয্-
কেী উপলোয় খুাঁিব।

সেলোসজে গযলোগলোরযলোরগে িন্য: 
মলোগ্লোরেট আব্লোহলোম <Margaret.Abraham@Hofstra.edu> 
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 টরের্টলোরত ১৯ তম আইএসএ ওয়লোর্্ কংররেস

> কলোনলোডলোয়
   সমলোিজবজ্লোন চচ্লো

এবং ওয়লোর্্ কংররেস 

কলোনলোডলোে সমলোিজবজ্লোনীেলো সমরে জবরশ্বে তলোজত্ত্বকরেে বৈলোগত িলোনলোরত অরপক্লো কেরি।

জেমলো উইল্কস, জব্জটে করললোজবিয়লো জবশ্বজবে্লোলয়, ক্লোনলোজডয়লোন গসলোজেওল-
জিক্লোল এ্লোরসলোজসরয়েন-এে সভলোপজত, আইএস-এে যুজক্ত ও পদ্জত 
জবষয়ক গরবষিলো পজেষরেে কম্সূজচ সমন্বয়কলোেী (আেজস ৩৩) এবং সমলো-
িজবজ্লোরনে ১৯ তম আইএসএ ওয়লোর্্ কংররেরসে আঞ্চজলক আরয়লোিক 
পজেষরেে সেস্য 

>>
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কলোনলোডীয়লোন সমলোিজবজ্লোনী এবং কলোনলোডীয়লোন সমলোিজবজ্লোন 
সংথিলোে সেস্যেলো সমলোিজবজ্লোন জবষয়ক আইএসএ-এে 
স্বজশ্বক সমলোরবে ১৯ তম অজধরবেরনে আরয়লোিন জনরয় 
খুবই উৎসলোহী। এই সমলোরবেজট ২০১৮ সলোরলে ১৫-২১ 

িুললোই কলোনলোডলোে টরের্টলো, ও্টলোজেও গত অনুজষ্ত হরব। ফললোফলবৈরূপ, 
রেজতজনজধেলো ওরয়নডলোত, আজনজেনলোজবক এবং হলোউর্ডরনলোসলোউজন সংঘ এক-
জরিতভলোরব জডে উইে ওয়লোন স্ুরনে ওয়লোম্লোম গবল্ চুজক্ত যলো গরেট গলক 
এবং জমজসসলোউগলো অঞ্চরলে রেেম গরেজিে িলোজতগত রেজতেক্লো ও েলোজন্তপূি্ 
ব্টরনে ব্লোপলোরে সমরঝলোতলো করে। 

    কলোনলোডলোরত আঞ্চজলক বৈত্রেতলো সলোম্প্রজতক সমরয়ে ঘটনলোরেবলোরহে মরধ্ 
উরলেখরযলোগ্ থিলোন েখল করে গেরখরি যলো রিমে উত্তরেলোত্তে বৃজদ্ পলোরছে 
এবং এে একটলো উপযুক্ত ব্লোখ্লো রেরয়লোিন। আঞ্চজলক বৈত্রেতলোে জেকর়ে 
েীঘ্কলোলথিলোয়ী বৈরেেীয় সংকেৃজত জবে্মলোন এবং খুব সলোম্প্রজতককলোরল 
২০০৮  গেরক  ২০১৫ সলোল ব্লোপী ভলোেতীয় সত্ ও পুনজম্লন সজমজতে 
আবলোজসক জবে্লোলয় এই সম্জক্ত মরনলোরযলোগ উৎপলোেন কেরত সক্ম 
হরয়রি। গযরহতু আঞ্চজলক বৈ্রেততলো অতীত এবং বত্মলোরনে ক্জতসমূহরক 
পুজষরয় জনরত পলোেরিনলো, গযসব জবষয়গুরললো সমলোিজবজ্লোরনে স্বজশ্বক সরমে-
লরনে মূলভলোরবে সলোরে এই অনুেীলনটলোে উপরযলোগীতলো তুরল ধেরত পলোরে 
গসগুরললো হল "ক্মতলো, সজহংসতলো এবং ন্যলোয়পেলোয়িতলোতঃ রেজতফলন, রেজত-
উত্তে এবং েলোজয়বেেীলতলো। কলোনলোডলোে গরেক্লোপরট  আঞ্চজলক বৈত্রেতলো মলোরঝ 
মলোরঝ িনগরিে সরচতনতলো এবং আঞ্চজলক  ইজতহলোরসে যেলোযে মূল্লোয়ন 
ও কৃতজ্তলো রেকলোরে ব্বহৃত হয়। আঞ্চজলক বৈত্রেতলো একজট েলোিননজতক 
অনুেীলনও বরট যলো একজট েজক্তেলোলী অজভজ্লোন জহসলোরব কলোি করে- 
জবরেষত অ-আজেবলোসীরেে রেজত ঔপজনরবজেকতলোবলো, চুজক্তজভজত্তক বলোধ্বলো-
ধকতলো, এবং তলোরেে গক তুরল ধেরত কলোনলোডলোে ব্ে্তলো সম্রক্ অবগত 
করে।

     আন্তি্লোজতক সমলোিজবজ্লোন সংগঠরনে স্বজশ্বক সভলো জবরশ্বে সমস্ রেলোন্ত 



 

গেরক হলোিলোরেলো সমলোিজবজ্লোনীরেে এক অরেজতবিন্ধী জমলনরমললোে আরয়লোিন 
কেরি গযখলোরন উরলেখরযলোগ্ জবষয়লোবলী গযমন বৈলোয়বেেলোসরনে উত্তেি এবং 
এ সম্জক্ত আরেলো অরনক জবষয়লোবলীে অনুেীলন জনরয় আরললোচনলো ও 
অতুলনীয় সংললোরপে ব্বথিলো করেরি। এরেে মরধ্ গকউ গকউ রেেমবলোরেে 
মত গযলোগেলোন কেরিন। আে কলোেও কলোেও েরয়রি এক েেরকেও গবজে 
অজভজ্তলো। আন্তি্লোজতক সমলোিজবজ্লোন সংগঠরনে সলোরে সংযুজক্ত এবং 
আেও ভলোরললোভলোরব বলরত গগরল স্বজশ্বক সভলোয় অংেরেহি কেলোে সুরযলোগ 
আমলোরেেরক একজরিত করেরি। অন্যেলোয় সমরবত হওয়লোে এেকম েলোরুি 
সুরযলোগ আসলো সভিব জিলনলো। 

    এই স্বজশ্বক সভলো কলোনলোজডয়লোন সমলোিজবজ্লোনীরেেরক বজহজব্রশ্বে সলোরে 
সংযুক্ত হওয়লোে সুরযলোগ করে জেরছে। কলোনলোজডয়লোন সমলোিজবজ্লোরনে অন্য-
তম েজক্ত হল তলোজত্ত্বক ও পদ্জতগত বহুতত্ত্ববলোরেে বলোস্ব ও রেকৃত রেজত-
শ্রুজত। কলোনলোজডয়লোন সমলোিজবজ্লোনীেলো অন্যলোন্য গেরে তলোরেে গয পজেপূেক 
আরি তলোরেে মতই বৈতস্ুত্-পজেবত্নেীল এবং স্বজচরি্ময় অজভজ্তলোস-
ম্ন্ন বলোস্বতলোে ব্লোপলোরে উেলোে। গযমন সংগঠরনে ১০০০ সেস্য ২৮ 
জটেও গবজে গরবষিলো গগলোষ্ীে সেস্য যলো ফজলত সমলোিজবজ্লোন গেরক তলো-
জত্ত্বক সমলোিজবজ্লোন, সম্ক্ সমলোিজবজ্লোন, জবজ্লোন রেযুজক্তগত ও 
জ্লোনজভজত্তক সমলোিজবজ্লোরনে অংে। জকিু জকিু েজক্তেলোলী অংেেলোতলো এবং 
গরবষিলো গগলোষ্ী তলোরেে পলোঠ্রিমগুরললোরক কলোনলোজডয়লোন জেজভউ অব গসলোজে-
ওলজিত https://www.csa-scs.ca/canadian-review গত রেকলোে 
কেলোে আরেহ গপলোষি করে, যলো কলোনলোজডয়লোন সমলোিজবজ্লোন সংগঠরনে রেকলো-
জেত অন্যতম িলোন্লোল। 

     িলোন্লোলজট প়েরল এবং আইএসএ-এে সভলোয় এে সেস্যরেে সলোরে 
গেখলো হরল, আপজন জনরিই বুঝরত পলোেরবন কলোনলোডীয়লোন সমলোিজবজ্লোনীেলো 
সলোমলোজিক সলোম্তলো জনরয় কতটলো সরচতন। তলোেলো বলোস্বমুখী নীজতমলোললো রেি-
য়রন সরচটি েলোরক এবং িনকল্লোরি জনযুক্ত সমলোিজবজ্লোনীেলো গসটলোরকই 
বলোস্বলোয়ন করে। এে মলোধ্রম গবলোঝলো যলোয় বলোস্জবক অরে্ই এখলোরন অরনক 
গবজে কলোি হরছে। স্বজশ্বক সভলোজট সমলোিজবজ্লোনীরেে িন্য একজট সুরযলোগ 
গযখলোরন তলোেলো একই সলোরে জবশ্বব্পী ক্মতলোয়ন, সজহংসতলো এবং সলোম্বলোে 
এে নলোনলোন রূপ। এে সলোমজেস্যতলো এবং স্বপলোেীত্ জনরয় তলোরেে অজভজ্তলো 
ও কেিীয় জনরয় আরললোচনলো কেরত পলোেরব। আমেলো এই রেীরমে এেকম 
েলোরুি একটলো সভলোরত সজত্ই আপনলোরেে অরপক্লোয় আজি। 

সেলোসজে গযলোগলোরযলোরগে িন্য: 
জেমলো উইল্কস <wilkesr@mail.ubc.ca>
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> কলোনলোডলোয় যুগপৎভলোরব সমলো-
িজবজ্লোন চচ্লোে অনুকূল সময়
প্লোজরিজিয়লো আলবলোরনজস, ইয়লোেসন জবশ্বজবে্লোলয়, কলোনলোডলো এবং সমলোিজবজ্লোরনে ২১ তম আইএসএ ওয়লোর্ কংররেস-এে থিলোনীয় আরয়লোিক 
পষ্রেে সভলোপজত 

২০১৭ সলোরলে পরহললো িুললোই কলোনলোডলো গেেজটে বৈলোধীনতলোে 
গে়েেত বষ্ উৎযলোপন করে। পুরেলো বিে িুর়ে কলোনলোডলোবলোসী-
গেে জবজভন্ন জবষয় জনরয় উলেলোজসত েলোকরত রেরিলোজেত কেলো 
হরয়জিল। গযমনতঃ তলোেলো কলোনলোডলোবলোসী এবং তলোেলো এমন গেরে 

বলোস কেরি গযজট জবজভন্ন মলোপকলোজঠ বিলোেলো বসবলোরসে িন্য অন্যতম গসেলো 
গেে জহরসরব জচজনিত। মলোপকলোজঠগুরললো হরললোতঃ জিজডজপ, জেক্লোে হলোে, কম্-
গক্ররি নলোেীরেে অংেরেহি, উচ্চ মলোধ্জমক জেক্লো রেহি কেলো জেক্লোে্ীরেে 
অনুপলোত ইত্লোজে। শুধু রেচুে গুনকীত্নই নয়, এমনজক গসখলোরন অজধকতে 
সমলোরললোচনলোও কেলো হরয়রি। 

> কলোনলোডলোে আপলোত্নবপেীতলো 

   আমলোরেে সলোমজটিক পেরক্প ও স্বজশ্বক কলোয্কলোরলে  হৃেয়রেলোজহতলো 
অবৈীকলোে  কেলোে সুরযলোগ গনই। অবশ্যই যজে নলো আপজন একিন সম্প্রজত 
কলোনলোডলোে রেবলোজস নলো হন। অরনক রেজতবন্ধী উপিলোজত, জেশু পলোলনকলোেী 
অজববলোজহতলো/পৃেক মলো, বি্বলোেী েরলে সেস্য, যলোেলো কলোনলোডলোে েজক্িলোংরে 
বসবলোস করে অেবলো এমন পজেবলোরেে রেধলোন গয তলোে পজেবলোরেে খলোবলোে ও 
চলোজহেলো গমটলোরত নলোনলো ধেরনে খ্ডকলোলীন চলোকজে গিলোগলো়ে কেলোে অপরচটিলো 
চলোললোন। যজে তলোই হয়, স্বষম্, অজনচিয়তলো, েলোজেদ্্তলো, রেজতরেলোধ জেরয় 
আপনলোে িীবরনে স্বজেটি্ রেকলোে কেলোে সভিলোবনলো গবজে।

   কলোনলোজডয়লোন সমলোিজবজ্লোরনে উেীয়মলোন তলোজত্ত্বকরেে পলোাঁচজট  রেবন্ধ 
গ্লোবলোল ডলোয়লোলরগে চলজত সংখ্লোয় এক সলোরে রেকলোজেত হরয়রি। 
কলোনলোডলোরক আপলোত্নবপজেতলো জহরসরব জচজনিত করে। উেলোহেিবৈরূপ মন্তব্ 
করেন গয কলোনলোডলো হরছে অন্যরেে "চেম আথিলো"-এে থিলোন। অেচ গমকলোই-
ভলোে আমলোরেে গুরুবেপূি্ স্বষম্ ও উচ্চ িলোরি গেনলোে গবলোঝলোে  কেলো মিেি 

>>

কজেরয় গেয়। মলোইরয়লোজলরনলো গয ভলোরব গেখলোন গয, এজট এমন একজট িলোয়গলো 
গযখলোরন আমেলো একিন তরুি ও নলোমমলোরি রেগজতেীল িলোজটেন রিডরক 
কলোয্লোলরয় জনব্লোচত কজে জকন্তু অজলজভয়লো চলোউ-এে মরতলো একিন সংখ্লোলঘু 
নলোেী গময়ে রেলোে্ী গেখরত পলোই। কলোনলোডলোে িলোজতগত স্বজচররি্ে েহে 
গুরললোে মরধ্ অন্যতম হরললো টরের্টলো। এখলোরন রেজতজনয়ত এমন ভলোরব 
পজেচয় মধ্স্তলো ও সচল কেরত বলোধ্ কেলো হয় যলো গশ্বতলোঙ্গ পুরুষ  রেজতপ-
গক্ে গেরক জভন্ন। আমলোরেে সবসময় পেরক্প আরমজেকলো গেরক আমলোরেে 
পৃেক কেরব জকন্তু ললোিলোরপল ও বলোেরনট মন্তব্ করেন, আমেলো জবশ্বজবে্লো-
লয়গুরললোরত প়েলোরেলোনলো ও কলোি কজে তলো এমন িলোয়গলোয় অবথিলোন করে 
গযখলোরন মলোজক্ন জবজ্লোনসমেত পুাঁজিে েলোিবে ভ্লোজলে গরবষনলো স্টিভলোরব 
কলোনলোডলোে রেলোকৃজতক গসৌ্য্ সম্রক্ আমলোরেে মিেন কজেরয় গেয় এবং 
একই সলোরে এে জবপন্ন রেিলোজত ও স্বেী পজেরবে। 

     কলোনলোডলো যরেটি েজক্তেলোলী গেে জকন্তু গেেজটে অরনক অজধবলোসীে িীবন 
অসমতলোে িজটল িলোরল আবদ্ কলোনলোজডয়লোন সমলোিজবজ্লোন তলোে সীমলোবদ্তলো 
েলোকলো সরত্তও রেলোয়ই এই অসমতলোগুরললো খুাঁরি গবে কেরত গচটিলো চলোললোয়। 
এজট রেলোক্তন কলোনলোডলোে রেধলোনম্রেী জটেরফন হলোপ্লোে এে েৃজটিে  বলোইরে জিল 
নলো।

> কলোনলোডলো ও তলোে বলোইরে সমলোিজবজ্লোরনে চচ্লো 
 
    ২০১৩ সলোরল একজট যলোরিীবলোহী গরিরন ব্ে্ স্রেলোসী হলোমললোে রেরশ্ন রেজত-
জরিয়লো িলোনলোরত জগরয় তৎকলোলীন কলোনলোজডয়লোন রেধলোনম্রেী, জটেরফন হলোপ্লোে 
বরলন গয এখন "সমলোিজবজ্লোন চচ্লোে" সময় নলো। একইভলোরব ২০১৭-এে 
গেরষে জেরক ইউএস রেধলোন জবচলোেপজত েবলোট্স যখন এটলোরক "সমলোিনব-
জ্লোজনক দুরব্লোধ্ পজেভলোষলো" েলোজব করে যুজক্তজটরক উজ়েরয় গেন, তখন সমরে 
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সমলোিজবজ্লোরনে জ্লোন েলোখলোয় জবতরক্ে ঝ়ে ওরঠ। এ ধেরিে আঘলোত জব-
মিয়কে জকিু নয়। গযরহতু আমেলো সমলোিজবজ্লোনীেলো রেলোয়ই কতৃ্বেরক চ্লো-
গলজে কজে। আমলোরেে গরবষিলো, জেক্কতলো ও সলোমলোজিক করম্ আমেলো 
ক্মতলো, উৎপী়েন ও অজবচলোরেে মরতলো জবষয়গুরললোে সমেুখীন হই।

    তলোই হলোপ্লোরেে "এখন সমলোিজবজ্লোন চচ্লোে সময় নয়" উজক্তজটে রেজতত্তু-
গে আমেলো সমেলোরনে সলোরে জভন্নমত গপলোষি কজে। েলোঙ্গলোপূি্ সমলোি-েলোিনন-
জতক পজেজথিজত ও পজেরবেগত অজনচিয়তলো মূলত বত্মলোরনে পৃজেবীরক 
সংরিজমত করেরি। আন্তি্লোজতক সমলোিতলোজত্ত্বক সংথিলো (আইএসএ) ও কলো-
নলোজডয়লোন সমলোিতলোজত্ত্বক সংথিলো (জসএসএ) জবশ্বলোস করে গয আমেলো তেলোক-
জেত স্বজশ্বক মলোপকলোজঠরত ভলোল অবথিলোরন আজি। গযরহতু আমেলো আপনলো-
গেে মরতলো অন্যলোন্য সহ্লোজধক রেজতজনজধরেে ২০১৮ সলোরলে িুললোই মলোরস 
টরের্টলোরত সমলোিজবজ্লোরনে ২১ তম আইএসএ ওয়লোর্ কংররেরস বৈলোগত 
িলোনলোজছে।
 
   সমলোিজবজ্লোরনে ২১ তম আইএসএ ওয়লোর্ কংররেস-এে রেজতপলোে্ 
হরললো, ক্মতলো, উৎপী়েন ও ন্যলোয়জবচলোেতঃ রেজতফলন, রেজতজরিয়লো ও েলোজয়বে। 
রেজতপলোে্জট জনব্লোজচত করেরিন আইএসএ-এে অনুররেেিীয় ও রেেংসনীয় 
করঠলোে পজেরেমী সভলোপজত ড. মলোগ্লোরেট আব্লোহলোম। জতজন সমরে জবরশ্বে 
সমলোিজবজ্লোনীরেে এই জবরেষ েলোঙ্গলোহলোঙ্গলোমলোপূি্ সমরয়ে িন্য পেরক্প 
রেস্লোব কেরত ও পজেবত্ন খুাঁিরত একই জমলনথিরল রেত্লোেলো করেন। এই 
মহলোসমলোরবে ও তলোে সমরয়লোপরযলোগী রেজতপলোে্ সমরে জবরশ্বে সজরিয় কম্ী 
ও জববিলোনরেে সংযুক্ত হরত এবং গরবষিলো, তত্ত্বসমূহ, নীজত সুপলোজেেসমূহ 
জবজনময় করে সলোমলোজিক পেরক্প জনরত সুরযলোগ রেেলোন করে। 

> ২১ তম আইএসএ ওয়লোর্্ কংররেরস কলোনলোজডয়লোন সমলোিজবজ্লোন 

    ২১ তম আইএসএ ওয়লোর্্ কংররেস সহ-আরয়লোিক জহরসরব কলোনলোজডয়লোন 
সমলোিজবজ্লোনীরেে কলোনলোজডয়লোন পলোজডিত্ ও সহরযলোজগতলো রেেে্ন কেরত 
এক অনন্য সুরযলোগ করে জেরয়রি। পলোেলোপলোজে কলোনলোজডয়লোন েত েত সমলো-
িজবজ্লোনী যলোেলো সজরিয়ভলোরব ওয়লোর্্ কংররেরস অংেরেহি কেরব তলোরেে 
িন্য আইএসএ কলোনলোজডয়লোন জেরমজটক গসেরনে অধীরন চলোেজট গুরুবেপূি্ 
সময় জনধ্লোেি করে জেরয়রিন। জনধ্লোজেত সময় ও রেলোসজঙ্গকতলো, গসগুরললোে 
আরললোচরকে কলোনলোজডয়লোন গরেক্লোপরট এবং তলোে সলোমলোজিক ও ঐজতহলোজসক 
মূল্ জবরবচনলো করে গসেনগুরললো জনধ্লোেি কেলো হরয়রি। গসেনগুরললোরত 
রেলোয় জবরেে অজধক জবজেটি ও উেীয়মলোন কলোনলোজডয়লোন তলোজত্ত্বকরেে কলোরিে 
সজন্নরবেন েলোকরব। এবং আমেলো জবশ্বলোস কজে তলোেলো আইএসএ ওয়লোর্্  

কংররেরস আগত রেজতজনজধরেে কলোনলোজডয়লোন সমলোিজবজ্লোরনে "েসলোবৈলোেন" 
কেলোরবন। অনুরেহ করে জনম্নজলজখত এক বলো এরকে অজধক কলোনলোজডয়লোন 
জেরমজটক গসেনগুরললোরত অংেরেহি করুনতঃ  

. েেিলোে্ী জেশু ও তরুিরেে পুনব্লোসন সমরন্ধ সমলোিজবজ্লোন আমলোরেে কী 
পেলোমে্ জেরত পলোরে? 
. জকভলোরব েলোষ্ট্র সলোমলোজিক আর্লোলনসমূহ স্তজে করে?
. অজনচিয়তলোে সমরয় কলোনলোজডয়লোন সমলোিজবজ্লোনতঃ অতীরতে অনুধ্লোন/ভজব-
ষ্যরতে গমলোকলোজবললো 
. কলোনলোডলোয় আজেবলোসী নলোেী অপহেি ও হত্লোতঃ সমলোিজবজ্লোন কী অবেলোন 
েলোখরব? 

    কলোনলোজডয়লোন থিলোনীয় আরয়লোিক পষ্রে েরয়রি জসএসএ-এে পজেচলোলক 
গসজে ফর্, গট্ট জবশ্বজবে্লোলরয়ে ড. জিম কনজল, গসই্ট গমজে জবশ্বজবে্লো-
লরয়ে ড. ইভই তলোস্রসলোগলু, ইয়লোেসন জবশ্বজবে্লোলরয়ে জপএইচজড রেলোে্ী 
মলোগ্লোরেট গবনসলোি, গমরমলোজেয়লোল জবশ্বজবে্লোলরয়ে ড. মলোক্ গটেলোড্লোত্, 
ললোভলোল জবশ্বজবে্লোলরয়ে ড. জসমন ল্লোংরললোইস, গলেজব্ি জবশ্বজবে্লোলরয়ে 
ড. সুসলোন ম্লোকরডজনরয়ল, জব্জটে করললোজবিয়লো জবশ্বজবে্লোলরয়ে ড. জেমলো 
উইলরকস এবং গুরলপ জবশ্বজবে্লোলরয়ে মলোইেনলো ডলোওসন। তলোেলো সবলোই 
জবশ্বলোস করেন গয ক্মতলো, উৎপী়েন ও অজবচলোেরক আরললোচনলোয় জনরয় 
আসলো গুরুবেপূি্। যলো মূলত আমলোরেে গেরেে আজেবলোসী িনগরিে সংরেলোম 
ও সমজটিগত অজথিেতলোরক রেকলোে করে। আমেলো ওয়লোর্্ কংররেরসে গললোরগলোে 
মলোধ্রম এই ক্মতলোেলোলী জবষয়জটরক ফুজটরয় তুলরত কলোি কেজি। 
গললোরগলোজটে নকেলো করেরিন কলোনলোজডয়লোন আজেবলোসী জচরিকে ললোইজডয়লো 
জরেন্স। 

   ২১ তম আইএসএ ওয়লোর্্ কংররেস জচন্তলোে জবজনময় এবং ক্মতলোহীন, 
জনপী়েন ও অজবচলোরেে রেজতজরিয়লো িলোনলোরত একরি হবলোে এক সুবি্ সুরযলোগ। 
এখনই সময় সমলোরিে অজধক মঙ্গল আনরত পেবত্ী পেরক্রপে িন্য 
জবতক্, জচন্তলোে চচ্লো, সংরযলোগ ও পজেকপেনলো কেলো। এখনই সময় আমেলো গক 
এবং সমলোিজবজ্লোনী জহরসরব আমেলো কী কজে তলো রেকলোে কেলো। আমলোরেে 
সলোরে গযলোগ জেন। িুললোই মলোরস টরের্টলোরত আপনলোরেে আগমরনে িন্য 
আমেলো অধীে আরেরহ অরপক্লো কেজি। 

সেলোসজে গযলোগলোরযলোরগে িন্য: 
প্লোজরিজিয়লো আলবলোরনজস <palbanes@soc.ryerson.ca>
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> কলোনলোডীয়লোন  জবশ্বজবে্লোলয়সমূহ,
বৈরেেী ও জবশ্বতলোে মরধ্ জমজলত রেরচটিলো  
ফলোাঁরসলোয়লো ললোসলোরপরল ও গপজরিক িন বলোেরনত্ত, জব্জটে করললোজবিয়লো জবশ্বজবে্লোলয়, কলোনলোডলো

সম্প্রজত বিেগুরললোরত স্বজশ্বক জবশ্বজবে্লোলরয়ে ময্লোেলোরিরম 
কলোনলোডলোে গসেলো গরবষিলোজভজত্তক জবশ্বজবে্লোলয়সমূরহে  আন্ত-
ি্লোজতক েৃজটিভজঙ্গ  েলোকলোে িন্য রেসংসলো করেরিন। গযখলোরন 
গেেজটে গসেলো জবশ্বজবে্লোলয়গুরললো গজব্তভলোরব সবরচরয় ভলোরললো 

গযলোগ্ রেলোে্ীরক গনবলোে িন্য জবশ্বব্লোপী অনুসন্ধলোন কেলোে গঘলোষিলো জেরয়রিন। 
আরমজেকলো ও যুক্তেলোরি্ে সম্প্রজত েলোিননজতক অজথিজতেীলতলোে গরেজক্রত 
কলোনলোজডয়লোন জবশ্বজবে্লোলয়গুরললো রিলোম ও গব্জর্ট-এে চতুেতলোে অন্ততঃরেবলোহ 
সলোরেরহ রেহি কেরত রেস্তুত। এিলো়েলোও স্বজশ্বক খ্লোজত ও গরেটিতলোে িন্য 
তলোরেে উচ্চলোকলোক্লো।

    জে জেরলেন একলোরডমীয়লো রেকপে (www.relationalacademia.
ca) ১৯৬০ সলোরলে পেও বত্মলোন সমরয়ে  মরধ্ কলোনলোডলোয় "ভলোরললো 
মলোরনে" জবশ্বজবে্লোলয় বলরত গয পজেবত্ন তলো জনরয় গরবষিলো করেরিন। 
১৯৬০-এে পরে এবং ১৯৯০ এে মলোঝলোমলোজঝ সমরয় কলোনলোডলোরত িলোতীয়-
তলোবলোরেে উত্লোরনে সময়কলোল এবং আরমজেকলোে কতৃবে উপলজধি কেলো হয়। 
একজট "ভলোরললো মলোরনে" জবশ্বজবে্লোলয় কলোনলোজডয়লোন অধ্লোপক জনরয়লোগেলোন ও 
কলোনলোজডয়লোন জবষয়বস্তু জেক্লো জেরত রেজতজ্লোবদ্। এে অজধবলোসীরেে অে্নন-
জতক, স্নজতক  নলোগজেক সুজবধলো (কলোনলোডীয়লোন আর্লোলন) অপেজেরক গত 
দুই েেরক "ভলোরললো মলোরনে" জবশ্বজবে্লোলরয়ে উরদ্দশ্য পজেবজত্ত হরয়রি। 
এজট এখন জেক্লোে্ী, কম্চলোেী, জেক্ক ও রেলোক্তন জেক্লোে্ীরেে রিমবধ্মলোন 
আন্তি্লোজতক সম্ৃক্ততলো এবং রিমবধ্মলোন আন্তি্লোজতক উপজথিজত ও ময্লোেলো 
সম্রক্ জনরে্ে করে। বৈরেেী গেরক জবশ্বতলোে জেরক এই পজেবত্রনেতঃ 
রেমলোি গেখরত ৪৯৩৪ িন সলোমলোজিক জবজ্লোনীরেে জেক্লোগত রেেংসলোপরি 
সংরেহ করেজিললোম, যলোেলো কলোনলোডলোে গসেলো ১৫ জট গরবষিলো রেলোধলোন্য জবশ্বজব-
ে্লোলরয় কম্েত জিল (ইউ ১৫ েল নলোরম পজেজচত) ১৯৭৭ সলোল গেরক 
২০১৭ পয্ন্ত। 

     অনুষরেে ডক্টরেট রেসংসলোপররিে িলোতীয় উৎস যলোচলোই করে আমলোরেে 
ফললোফরল স্টি হয় গয কলোনলোজডয়লোন জনযুক্ত রেজেজক্ত জনযুক্ত ব্জক্তে 
অনুপলোত বলোস্জবকই বৃজদ্ পলোরছে। যলোেলো জনম্ন ও মধ্বত্ী সলোজেে ইংরেিী 
বললোে ইউ ১৫ েরল গত ৪০ বিরে, তলোরেে সলোমলোজিক জবজ্লোন অনুষরে 
কলোয্ত কলোনলোজডয়লোকেি বলো জব-আরমজেকলোকেি।

    

        যলোরহলোক, এই সমরয় টরের্টলো জবশ্বজবে্লোলয় ম্লোগজগল জবশ্বজবে্লোলয় 
ও জব্জটে কলজবিয়লো জবশ্বজবে্লোলয় চেমভলোরব রেভলোবেলোলী ইউএস-এ গত 
রেজেক্ি জেরত (েতকেলো ৭০ ভলোরগে গবজে) ১৯৯৭ গেরক ২০১৭-এে 
মরধ্ ইংরেজি ভলোষলোভলোষী ৩ জট িলোজত- কলোনলোডলো, যুক্তেলোষ্ট্র, যুক্তেলোি্ েলোজব 
করেরিন গয ৯০% এে গবজে জেক্রকে জপএইচজড-এে িলোতীয় উৎস 
পৃজেবীে েজক্িলোংরেে ধলোেলোে সলোরে সলোরবক বৃজটে উপজনরবরেে দুজট 
গেরেে বিলোেলো পজেচলোজলত। গযখলোরন েজক্ি আজফকলো (৬টি থিলোন) ও ভলোেত 
(৪ে্ থিলোন) মলোরি ১৯জট জপএইচজড-ই গকন্দ গেরক (যলো ০.০১ েতলোংরেে 
কম)। 

   পৃজেবীে উত্তে অে্নীজতে েলোিনীজতরক পজেবত্রনে বলোইরে গরবষিলো 
রেলোধলোন্য জবশ্বজবে্লোলয়গুরললো তলোরেে আন্তি্লোজতক জেক্লোে্ীে অনুপলোত 
বলো়েলোরত আরেহী। বলোস্জবকই গকউই জক ইউ ১৫ েল "আন্তি্লোজতক জেক্ক" 
সম্রক্ বলরত পলোেরব? জেক্করেে রেেম সনে অি্রনে িলোতীয় উৎস 
গেখরল গবলোঝলো যলোয় গয গত জবে বিরে উচ্চ স্রেে জবশ্বজবে্লোলয়সমূরহ 
তলোজত্ত্বকরেে অনুপলোত রেলোয় জবিগুি হরয়রি ৯% গেরক ১৮%। যলোেলো জকনলো 
অ্লোংরললো অ্লোরমজেকলোন গেরেে বলোইরে তলোরেে স্লোতক জডরেী অি্ন করেরি। 
২০১৭ সলোরলে মরধ্ তলোরেে অরধ্ক জেক্ক-ই জিল স্বজশ্বক েজক্িলোংরেে 
৩৪ জট গেে গেরক। যলোেলো আরমজেকলোন জবশ্বজবে্লোলয় গেরক তলোরেে জপএ-
ইচজড জডরেী অি্ন করেরি। 

   কলোনলোডলোে জেক্লোয়তরন সরব্লোচ্চ পয্লোরয় আন্তি্লোজতকেরনে দুজট জেক 
আরি। হয় আরমজেকলোকেন এে জভন্ন েব্ হরব অেবলো যুক্তেলোষ্ট্র েলোললোলী 
জভজত্তক আন্তি্লোজতকেি। আমলোরেে গরবষিলো সমরে জবরশ্বে জ্লোন, জেক্লোে্ী 
ও তলোজত্ত্বকরেে অসম রেচলোরেে গক্ররি আরমজেকলোে মূল অবথিলোনরক জনরে্ে 
করে। িলোতীয় রেসরঙ্গ গুরুবেপূি্ জবষয় হরললো গয এজট কলোনলোজডয়লোন কেুলগু-
গললোরক অধীন কতৃ্বেপূন্ অবথিলোনরক রেেে্ন করে। যলো সলোমলোজিক জবজ্লোরনে 
আন্তি্লোজতক গক্ররি ইংরেজি ভলোষলোে কতৃ্বে েলোখরত অবেলোন েলোরখ। যখন 
একই সলোরে বৈরেেী অবথিলোনরক অধীন করে গসখলোরন যুক্তেলোষ্ট্র পুাঁজি জভজত্তক 
আজেপত্। 

সেলোসজে গযলোগলোরযলোরগে িন্য: 
ফলোাঁরসলোয়লো ললোসলোরপরল  <f.lachapelle@alumni.ubc.ca>
গপজরিক িন বলোেরনত্ত <pjb@sociologix.ca>
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জপএইচজড গরেলোরেলোরমে সংযুক্ততলো। জবস্লোজেত গেখরত 
http://www.relational-academia.ca/canada-
network.html. 
জচরিরেহরি জেরলেনলোল-একলোরডজময়লো।

http://www.relationalacademia.ca
http://www.relationalacademia.ca
mailto:f.lachapelle%40alumni.ubc.ca?subject=
mailto:pjb%40sociologix.ca?subject=
http://www.relational-academia.ca/canada-network.html.%20
http://www.relational-academia.ca/canada-network.html.%20
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> কলোনলোডীয়লোন নবীন
    স্লোতকরেে

জেক্লো ঋরিে বলোস্বতলো
জমতরেল ম্লোর্লোভলোে, টরের্টলো জবশ্বজবে্লোলয়, কলোনলোডলো 

অগনক িলোজতে মরধ্ই মলোধ্জমক-পেবত্ী জেক্লো রেম বলোিলোরেে 
উন্নজতে সমলোে্ক হরয় গগরি এবং উচ্চ জেক্লোরক গরেিীরভ-
গেে মলোরঝ জবজেটি সমতলোজবধলোয়ক বরল মরন কেলো হয়। 
গযখলোরন উচ্চজেক্লো সব্েলোই উন্নজতে মতই গুরুবেপূি্।  যলোই 

গহলোক, রিমবধ্মলোন জটউেন জফ জেক্লোে্ীরেে সভিলোব্ ঋরিে ভলোে বলোজ়েরয় 
তুরলরি। এই জবষয়জট ভলোলভলোরবই লক্ কেলো যলোয়। জকন্তু জেক্লোে্ী ঋি জব-
শ্বজবে্লোলরয়ে নবীন স্লোতকরেে জকভলোরব রেভলোজবত করে গসটলো গরবষকগি 
জনধ্লোেি কেরত জপজিরয় েরয়রিন। জবরেষ করে একজট রেশ্ন উত্তে পলোওয়লোে 
েলোজব েলোরখতঃ জেক্লোে্ী ঋি জবশ্বজবে্লোলরয়ে নবীন স্লোতকরেে রেমবলোিলোরে 
ধলোজবত কেরত জকভলোরব রেভলোজবত করে? কলোনলোডলোে িলোতীয় রেজতজনজধবেমূলক 
তে্ ব্বহলোে করে স্লোতক গেষ করে ৩ বিে অজতরিম করেরি এমন 
২০১০ িন জবশ্বজবে্লোলরয়ে স্লোতক জেক্লোে্ীরক এই রেশ্ন কেলো হরয়জিল গয, 
জেক্লোে্ী ঋরিে রেভলোব তলোরেে আে্-সলোমলোজিক গরেক্লোপট বিলোেলো রেেজমত হয় 
জকনলো। এই রেশ্নই আমলোে জপএইচজড গরবষিলোে মূল জবষয়।

    রেেম রেিরন্ে জবশ্বজবে্লোলয় জেক্লোে্ীেলো জবিতীয় রেিরন্ে তুলনলোয় 
অে্ননজতক, সলোমলোজিক ও সলোংকেৃজতক পুাঁজিে গক্ররি অসুজবধলোিনক অবথিলোয় 
আরি। জবশ্বজবে্লোলরয় স্লোতক গেষ কেলোে পে জনজে্টি চলোকেীরত গযলোগ 
গেওয়লোে িন্য তলোরেে খুবই সলোমলোন্য সলোমলোজিক গযলোগলোরযলোগ, িীবন বৃত্তলোন্ত 
গলখলোে ও জবশ্বজবে্লোলরয়ে গক্রিগুরললোে সন্ধলোন কেলোে িন্য বৈপে জ্লোন এবং 
পলোজেবলোজেক আজে্ক সহলোয়তলোও খুব কম েলোরক যলো তলোরেেরক আেও গবজে 
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জচরি রেহরি ক্ইন েমব্জকে, ২০১৭,  
https://www.flickr.com/photos/quinnanya/37230366906. 
জসজস জবওয়লোই-এসএ২.০ 

জেক্লোে্ী ঋরিে জেরক জনভ্েেীল করে গতলোরল। সুতেলোং এটলো আচিয্ হওয়লোে 
জকিু নয় গয, জবিতীয় রেিরন্ে জেক্লোে্ীরেে তুলনলোয় রেেম রেিরন্ে জেক্লো-
ে্ীরেে রেম বলোিলোরে ধলোজবত হওয়লোে ব্লোপলোরে জেক্লোে্ী ঋি গনজতবলোচক 
রেভলোব গফরল। এডভলোন্সড জেররেেন পদ্জত ব্বহলোে করে আজম গেরখজি গয 
উচ্চ মলোরিলোে জেক্লোে্ী ঋি রেেম রেিরন্ে জেক্লোে্ীরেে সলোরে যুক্ত। যলো 
জনরে্ে করে গয স্লোতক গেষ কেলোে পে তলোেলো রেত্লোজেত চলোকজেে িন্য 
অরপক্লো কেরত পলোেত নলো এবং তলোই তলোরেে বত্মলোন চলোকজে তলোরেে রেত্লো-
জেত চলোকজে নয়। এবং কলোরিে সুরযলোগ পলোওয়লোে িন্য তলোরেেরক েহেগু-
গললোরত অেবলো রেলোমগুরললোরত থিলোনলোন্তজেত হরত হয়। একইভলোরব, জবিতীয় রে-
িরন্ে স্লোতকরেে তুলনলোয় রেেম রেিরন্ে ঋিরেস্ স্লোতকরেে 
সলোমজয়কভলোরব কলোরিে সুরযলোগ পলোওয়লোে সভিলোবনলো গবজে। স্লোতক গেষ 
কেলোে জতন বিরেে মরধ্ গবজে চলোকজে পলোওয়লোে সুরযলোগ, চলোকজেরত বৈপে 
সুজবধলো এবং স্লোতক গেষ কেলোে রেেম ২-৩ বিে পয্ন্ত বৈপে আয় েলোরক। 
এজট আচিয্িনক নয় গয, স্লোতক গেষ কেলোে পে তলোরেে চলোকজে গখলোাঁিলোে 
ব্লোপক হতলোেলো এবং রেম বলোিলোরে তলোরেে কলোরিে সুরযলোরগে অজনচিয়তলোে 
অজভজ্তলো গেরক আজম গেখরত পলোই, ঋিরেস্ রেেম রেিরন্ে জেক্লোে্ীরেে 
চলোকজেে ব্লোপলোরে বৈপে সন্তুজটি, িীবরনে ব্লোপলোরে কম তৃজপ্। এবং বলরত 
গগরল তলোেলো পুনেলোয় জডজরেও হয়রতলো জনত নলো যজেও তলোেলো আবলোে ঋিসহ 
রেেম রেিরন্ে িলোরি অেবলো ঋিসহ বলো িলো়েলো জবিতীয় রেিরন্ে িলোরিরেে মত 
সময় পলোয়। জবশ্বজবে্লোলরয়ে আধুজনক মূল্লোয়রনে িন্য জবজেটি সমতলোজবধলো-
য়ক জহরসরব এই ফললোফলগুরললোে তলোৎপয্ময় অে্ েরয়রি।

    এই ফললোফলগুরললো সুপলোজেে করে গয, যখন উচ্চ জেক্লোে সুরযলোগ 
গেওয়লোে িন্য জেক্লোে্ী ঋি ব্বহলোে কেলো হয়, এজট স্বষম্ বলোজ়েরয় গেয় 
এবং জবশ্বজবে্লোলরয়ে সমতলো রেজতষ্লোে রেরচটিলোরক বলোজতল করে গেয়। রেেম 
রেিরন্ে জবশ্বজবে্লোলয় জেক্লোে্ীরেে চলোকজে গখলোাঁিলোে গক্ররি জেক্লোে্ী ঋি 
হতলোেলো সৃজটি করে এবং এই হতলোেলো চলোকজে পলোওয়লোে গক্ররি আেও গবজে 
জনেলোপত্তলোহীনতলো সৃজটি করে। যলো মলোনসমেত চলোকজে ও আয় কমলোরত রেভলোজবত 
করে। গরবষিলোে ফললোফল হরললো গয, ঋিরেস্ রেেম রেিরন্ে জেক্লোে্ীেলো 
বরলন গয, তলোেলো যজে আবলোে আরগে িলোয়গলোয় গযরত পলোেত, জবরেষ করে 
সরচতনভলোরব, তলোহরল তলোেলো এই জেক্লো অি্ন কেত নলো। গমলোটকেলো, এই 
গরবষিলো সেকলোজে নীজতরক জেক্লোে্ী ঋি পজেবত্ন করে উচ্চজেক্লোে সুরযলোগ 
বৃজদ্ কেলোে পরক্ এবং সেকলোজে অনুেলোন ও জটউেন জফ কমলোরনলোে মলোধ্রম 
অজধক সুরযলোগ সৃজটি কেলোে পরক্ মতলোমত গেয়।

সেলোসজে গযলোগলোরযলোরগে িন্য: 
জমতরেল ম্লোর্লোভলোে  <mitchell.mcivor@mail.utoronto.ca>

http://www.flickr.com/photos/quinnanya/37230366906
mailto:mitchell.mcivor%40mail.utoronto.ca?subject=
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> মলোনলোনসই একিন 
নলোগজেক জবজ্লোনী 
জমজক ভ্লোজল, আেলোবলোকেলো জবশ্বজবে্লোলয়, কলোনলোডলো

>>

য খন আজম গলখলোরলজখ কেরত জগরয় 
আটরক যলোই, তখন আজম হলোটরত 
গবে হই। আজম কলোনলোডলোে একজট রে-
ত্ন্ত এললোকলোয় বলোস কজে। গয 

এললোকলোজট খলোাঁজ়ে, নেী, পব্ত ও বন গেরক হলোাঁটলোে 
েূেরবেে মরধ্ অবজথিত। হলোটরত জগরয় আজম 
পলোজখে কলকলোকজল শুনরত ভলোলবলোজস। ললোল 
ডলোনলো জবজেটি কলোরললো পলোজখ, জনেলোচে পলোজখ, 
েলোাঁ়েকলোক, কলোক, হলুে গলোয়ক পলোজখ তলোরেে 
কলকলোকজলরত মুখজেত করে। পলোজখে কলকলোক-
জল গলোিপলোললোে সলোরে জমরে গচলোরখ গেখলোে গচরয় 
কলোরন শুনরত অজধক শ্রুজত মধুে হরয় যলোয়। 
চলমলোন এই সংগীরতে জকিু অংে ধরে েলোখলোে 
সংকরপে সম্প্রজত আমলোে আই গফলোরনে িন্য 
"সং গলেইে" নলোমক একজট অ্লোজপ্রকেন 
নলোজমরয়জি। গযজট বৈয়ংজরিয়ভলোরব পলোজখে কলকলো-
কজল েনলোক্ত ও মিৃজতরত ধলোেি কেরত পলোরে। 
ম্লোসলোচুরয়ট-এে বটেন জভজত্তক ওয়লোইর্ ললোইফ 
এক্ইজটেক কতৃক অ্লোজপ্রকেনজট স্তজে। এই 
অ্লোজপ্রকেন ব্বহলোে করে আজম পলোজখরেে 
ডলোক ধলোেি কজে, েনলোক্ত কজে এবং ধলোেিকৃত 
সুেগুরললো (জিজপএস-এে সহলোয়তলোয়) ইরমইল ও 
বলোত্লোে মলোধ্রম অন্যরেে পলোঠলোই। 

জচরিলোঙ্করন আেবু। 
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এই স্েজহক ও অত্ন্ত ব্জক্তগত অজভজ্তলোে 
সলোরে স্িব রেবরনন্দীয় সংরিলোন্ত গরবষক ও 
আমলোে মরতলো গসৌজখন পলোজখে সুরেে গরেলোতলোে 
স্বজশ্বক সংরযলোগরক সলোরে যুক্ত করে।

   অ্লোপজট ঝুাঁজকপূি্ িনসংখ্লো, অজভবলোসরনে 
ধেি, সঙ্গী জনব্লোচরনে চলোলচলন সম্রক্ "বৃহৎ 
েৃশ্য" গপরত সহি করেরি। এভলোরব জথিে হরয় 
ও আপনলোে চলোেপলোরে েব্ জবরবচনলো করে বললো 
যলোয় রেবরনে সহি কলোি হরললো গপেলোগত স্বজ্লো-
জনক গরবষিলোয় বত্মলোন ও েীঘ্ গময়লোেী রেভলোব 
েলোখলো।

    স্িব রেবি সংরিলোন্ত গরবষিলো েরল স্িব রেবি 
সংরিলোন্ত জেক্লোয়তজনক ও গপেলোগত গরবষিলো 
েল অরনকগুরললো গরবষক জনরয় গজঠত। যলোেলো 
তে্ সংরেহ ও জবরলেষি করে েলোরক এবং 
তলোরেে গরবষিলো নলোগজেক জবজ্লোনীরেে স্বজ্লো-
জনক অবেলোনরক অরেলোযে করে, তলোেলো গুরুবেপূি্ 
বৈলোথি্ সুজবধলোে অজভজ্তলো অি্ন করে।তলোেলো 
জবস্ৃত এললোকলোয় হলোটরত যলোয় এবং জবজভন্ন িীব-

সত্তলোরক গেখলোে, গেলোনলোে ও মিৃজতরত ধলোেন 
কেলোে সুজবধলো উপরভলোগ করে েলোরক। গযসমস্ 
িীবসত্তলোে অজস্বে হুমজকে মুরখ এবং যলোরেে  
উপজথিজত সহরিই েৃজটিরগলোচে হয় নলো। জবরেষ 
করে গয সমস্ জেশুরেে রেকৃজতে সলোরে গভীে 
সম্ৃক্ততলোয় অজভজ্তলো েরয়রি এবং রেলোপ্ বয়রস 
তলোরেে অবসরেে অজধক সময় েলোেীজেকভলোরব 
কম্ক্ম হরয় কলোটলোয়। এভলোরব নলোগজেক জবজ্লোন 
অআসীন িীবন ধলোেরি অবেলোন েলোরখ।

    ভলোল বৈলোথি্ িলো়েলোও পজেরবে সমস্যলো সম্রক্ 
সরচতন গবলোধ িলোরেত কেরত অবেলোন েলোখলোয় 
জকিু গরবষক নলোগজেক জবজ্লোরনে রেেংসলো 
করেরিন। অন্য গরবষক যুজক্ত গেখলোন গয 
গযরহতু সরচতনতলো নলোগজেক জবজ্লোরনে একজট 
আেে্ রেজতফলন এজট পজেমলোপ কেলো আপলোত-
জবরেলোধী ভলোরব রেজতকূল। যলোইরহলোক জবজভন্ন 
গরবষিলোে রেমলোন করেরি গয স্িব রেবরনন্দীয় 
সংরিলোন্ত গরবষিলোে মরত েব্ জভজত্তক গরবষিলো 
জবরলেষি পদ্জত থিলোরনে অে্পূি্ সরচতনতলোে 
সলোরে িজ়েত। এইভলোরব  স্িব রেবরনন্দীয় 

সংরিলোন্ত গরবষিলোয় নলোগজেক জবজ্লোনীরেে অন্তভু্-
ক্ত কেন। স্বজশ্বক ও থিলোনীয়  িনগিরক অন্তভূ্ক্ত 
কেলোে মরতলো একজট কলোয্কে ও ব্য় সক্ম 
এমন পদ্জত যলো িলোয়গলোয় সরচতনতলো গ়েরত 
অবেলোন েলোরখ।

    আমেলো জক হলোটলোে সময় িীব স্বজচররিে ক্জত 
কমলোরত অবেলোন েলোখজি। আমলোরেে মিলোট্রফলোন 
জক ধলোেন কেরত পলোরে ও সবলোে মলোরঝ িজ়েরয় 
জেরত পলোরে গসটলো সম্রক্ জক আমেলো সরচতন 
অেবলো রেকৃজতে িীবসত্তলোে সলোরে ন়েবর়ে সম্-
গক্ে মরধ্ আমেলো জক এ েকম েলোজয়বে রেহন 
কেরত অজনছেুক। অরনকগুরললো নতুন সভিলোবনলোে 
মরধ্ রেলোত্জহক িীবরন সমলোিতলোজত্ত্বক জচন্তলোভলো-
বনলো ব্বহলোে কেলো অন্যতম একজট কলোেি। এজট 
িীবনী, ইজতহলোস, সলোমলোজিক কলোঠলোরমলো ও রেযু-
জক্তে পজতরছেরেে পজেবত্রন ভুজমকলো েলোরখ 
এমন সুরযলোগ গখলোিলোে িন্য।

সেলোসজে গযলোগলোরযলোরগে িন্য: 
জমজক ভ্লোজল <mjvallee@gmail.com>

জিজড ভজল. ৮ / # ১ / এজরেল ২০১৮

mailto:mjvallee%40gmail.com?subject=
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জিজড ভজল. ৮ / # ১ / এজরেল ২০১৮

> কলোনলোডলোয় অজভন্ন বৃজত্ত ও 
েলোিননজতক গনতৃবৃ্
এজলজস মলোইওজলরনলো, টরের্টলো জবশ্বজবে্লোলয়, কলোনলোডলো

জব
গত পলোাঁচ বিরেে েলোিননজতক অবথিলো জিল কলোনলোডলোে েলোিনীজত-
গত অরভে েলোিনীজত এবং নতুন রেলোে্ী জবরবচনলোে িন্য উপযু-
ক্ত সময়। এই সমরয় কলোনলোডলোে জতন িন রেজসদ্ েলোিনীজতজবে 
গেরেে জতনজট উরলেখরযলোগ্ েলোিননজতক েপ্ে পজেচলোলনলো 

কেরতলো যলোেলো জনব্লোচনী েরত্ গযলোগ গেয় গযটলোে িন্য তলোরেে সলোব্িনীন 
পজেচয় স্তজেরত িজটল আরললোচনলোে েেকলোে জিল। যখন বহুমুখী রেেজে্ত 
গজতেজক্ত সমলোিজবে্লোগতভলোরব পজেজচত তখন কম্ক্মতলোে পজেচরয়ে 
গকেল এবং সুরযলোগ সমলোিজবজ্লোনীরেে িন্য নতুন জ্লোন উদ্লোবরনে সলোক্্ 
বহন করে কলোনলোডলোে এবং জবরশ্বে অন্যলোন্য িলোয়গলোয়ও।

   িলোজটেন  রিুডও রেধলোনম্রেী হওয়লোে পেজটরক একটলো চ্লোরলজে জহরসরব 
গনয়। কলোনলোডলোে জলবলোেলোল পলোজট্ে গনতলো হওয়লোে করয়কমলোস আরগ িলোজটেন 
রিুরডলো একিন েক্িেীল জসরনরটে সলোরে রেজতরযলোজগতলো করেজিরললো। সংবলো-
েপররিে ২২২ জট সম্লোেকীয় রেবন্ধ আরললোচনলো জবরলেষি করে আমলোে 
গরবষিলো েলোজব করে গয িলোজটেন  রিুরডলো নেম েকরমে পুরুষ গেরক উপযুক্ত 
মলোরপে মলোনুরষ পজেিত হয় গযটলো তলোরক গনতৃরবে কলোজ্ষিত উপরযলোজগতলো 
রেেলোন করে। রিুরডলোে ঘটনলোজট একজট সংরেলোধনীমূলক জলঙ্গ গকৌেল উদ্লো-
বন করে এবং ব্লোখ্লো করে জকভলোরব েলোিননজতক গনতলোেলো তলোরেে সলোব্ি-
নীন ব্জক্তবে পুনেলোয় রেজতষ্লো কেরত পলোরে। 

    রিুরডলোে মরনে গিলোে ও সলোহজসকতলো গেখলোে এক বিে পরে, ক্লোেজলন 
অয়লোইজন অন্তলোজেয়লোন্সরেে জিরজ্স করেজিরললো গয, তলোেলো সমকলোমী রেধলোনম-
্রেীে িন্য রেস্তুত জকনলো। জতজন ইজতহলোস গ়েরলন যখন জতজন রেকলোরশ্য অন্তলো-
জেয়ে রেেম মজহললো রেধলোনম্রেী হরলন। সেকলোেী কম্কত্লোরেে এবং 
নলোেীবলোেী ও এলজিজবজটজকউ সংগঠরনে সলোমলোজিক আর্লোলরনে আরয়লোি-
করেে গেয়লো সলোক্লোৎকলোরেে উপে জভজত্ত করে, আমলোে গরবষিলোয় গেখলো যলোয় 
গয এমনজক েলোিননজতক গনরিীবৃর্ে গক্ররিও একিন েলোিনীজতজবরেে 
পজেচয় এবং বক্তৃতলোে কলোি তৃিমূলরেে কলোরি অনুরমলোেরনে  জনচিয়তলো 
গেয় নলো বেং সলোমলোজিক আর্লোলনগুরললোও েলোিনীজতজবেরেে সলোমজেস্যপূি্ 
ও করঠলোে নীজত বলোস্বলোয়রনে ক্মতলোে উপে গুরুবে আরেলোপ করে। আজম 

একটলো েব্রকলোষ রেেলোন কজে এবং জভন্নমত গপলোষি কজে গয সলোমলোজিক 
আর্লোলরনে েলোিনীজতজবেরেে ঐক্ এবং কেলো রেচলোরেে অনুগত্ তলোরেে  
বব্জক্তরবেে পজেচয়, বক্তৃতলো রেেলোরনে ধেন এবং কলোরিে উপে জনভ্ে-
েীল।  
    
   একই সমরয় ঐ রেধলোনম্রেী অয়লোইজন তলোে জনরিে অেৃশ্য বলোাঁধলোগুরললো 
অজতরিম কেজিরললো, অজলজভয়লো গচৌ একিন েক্ রেগজতেীল েলোিনীজতজবে 
জযজন জকিু একটলো আচিয্িনক এবং েৃশ্যমলোন পতরনে সভিলোবনলো খুাঁরি 
গপরলন একিন সংখ্লো লজঘটি নলোেী জহরসরব একটলো ব়ে েহেরক পজেচলোল-
নলো কেলোে িন্য। টরের্টলোে গময়ে পরেে িন্য গকন্দীয় েলোিনীজতে পে 
িলো়েলোে পরে গচৌ আরগে গময়ে েব ফরড্লোস েক্িেীল কম্সূচীে জবরুরদ্ 
আপজত্ত িলোনলোয় এবং অরনক গুরুবেপূি্ বলোাঁধলোে  গযমন ভয়লোনক বৈিলোজতকতলো 
এবং পুরুষ রেলোধলোন্যতলোে সমেুখীন হয় তলোে রেচলোেিলো চলোললোরনলোে সময়। ২০ 
জট গময়রেে জবতরক্ে অংেরেহিমূলক পেীক্রিে উপে জভজত্ত করে আমলোে 
গরবষিলো রেচলোেিলো চলোললোরনলোে উপে  ব্জক্ত পজেচয়রক চ্লোরলজে করে সবলোে 
েৃজটিরগলোচে করে জভন্নমত গপলোষি করে গয গচৌ একিন সংখ্লো লজঘটি রেলোে্ী 
জহরসরব তলোে জনরিে পজেচয় সম্রক্ মধ্থিতলো এবং সংহত কেলো েেকলোে 
জিল এমন ভলোরব একজট উপলোরয় যলো জকনলো তলোে গশ্বতলোঙ্গ পুরুষ রেজতরযলোগীে 
গেরক জভন্ন হত।

    জবজভন্ন রেলোে্ীে আগমন এবং একটলো জভন্ন পজেচরয়ে িন্য বরম্লোন েলোি-
স্নজতক এবং রেকলোশ্য জ্লোন পজেচরয়ে কম্ক্মতলোে আজধক্ বলোজ়েরয়রি 
গযটলো েলোসনকলোরয্ে এবং জনব্লোচনী ফললোফরলে উপে রেভলোব গফলরত পলোরে।
আমলোে গরবষিলো ঐ উচ্চ েপ্ে গখলোাঁিলোে িন্য বলোাঁধলোগুরললো  ব্লোখ্লো কেলোে 
আেলো করে তেলোজপ রেধলোন কত্লোরেে পজেকপেনলোে রেজতজচররিে সূচনলোে 
গযলোগলোন জেরত পলোরে যলোরত করে বলোাঁধলোজবপজত্তগুরললো সুরযলোরগ পজেিত হরত 
পলোরে।  

সেলোসজে গযলোগলোরযলোরগে িন্য: 
এজলজস মলোইওজলরনলো <elise.maiolino@mail.utoronto.ca>

mailto:elise.maiolino%40mail.utoronto.ca?subject=
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> অজভবলোসীেলো জক কলোনলোডলোে 
   অজত আথিলোভলোিন সংকেৃজতরত 

আথিলো অি্ন কেরত পলোরে? 
কলোজে উ, জব্জটে করললোজবিয়লো জবশ্বজবে্লোলয়, কলোনলোডলো

আথিলো একিন মলোনুরষে অপরেে রেজত আকৃটি হওয়লো ও আন্ত-
জেক েৃজটিভজঙ্গ ললোলরনে রেজতফলন ঘটলোয়। রেরত্রকে 
এরক অপরেে রেজত আথিলোভলোিন েলোকলো  গকবল রেরত্রকে 
ভলোরললোে িন্যই েেকলোে নয়। বেং সলোমলোজিক সংহজত, 

অে্ননজতক রেবৃজদ্ এবং গিতর্রেে িরন্যও এে গুরুবে েরয়রি। আথিলো রে-
ধলোনত অজভবলোসীরেে এবং সলোমলোজিক একলোত্মতলো বিলোয় েলোখলোে গক্ররি ব়ে 
পজেসরেে একজট গেরেে বলোইরে িন্লোরনলো িনসংখ্লো ধরে েলোখলোে িন্য 
জবরেষভলোরব গুরুবেপূি্ ।

   কলোনলোডলো হল তুলনলোমূলকভলোরব অজত আথিলোভলোিন সংকেৃজতে গেে। 
কলোনলোডলোে পজেসংখ্লোরনে ২০০৩, ২০০৮ ও ২০১৩ সলোরলে গিনলোরেল 
গসলোশ্যলোল সলোরভ্ (জিএসএস) ধলোেলোবলোজহকভলোরব গেখলোয় গয, অরধ্রকে গবজে 
কলোনলোডীয় জবশ্বলোস করে গয, "অজধকলোংে গললোকিনরক জবশ্বলোস কেলো যলোয়"। 
এই একই রেশ্ন স্বজশ্বকভলোরব কেরল েতকেলো ৩৭ ভলোরগে অপরেে রেজত 
এেকম আথিলো েরয়রি বরল িলোনলো যলোয় (ওয়লোর্্ ভ্লোলুস সলোরভ্ ২০১০-

জচরি ১। 

২০১৪)।  

     কলোনলোডলো অজভবলোসীরেে গেে। বলোইরে িন্ গনওয়লো পলোাঁচ ভলোরগে একভলোগ 
িনসংখ্লো অেবলো বলরত গগরল েতকেলো ২১ ভলোগ কলোনলোডলোে িনসংখ্লো 
জবজভন্ন গেরেে জহরসরব এখলোরন বলোস করে। কলোনলোডলোে পরয়্টস জসরটেরম  
গক্ররি আথিলোভলোিন অজভবলোসীরেে জনব্লোচন কেরত সহরযলোজগতলো করে। 
অরনরক যলোেলো েেিলোে্ী জকংবলো পজেবলোরেে সরঙ্গ একজরিত হরত আরসন, 
তলোরেে গসখলোনকলোে থিলোনীয়রেে গচরয় আথিলোে পজেমলোি কম েলোরক গেখলো যলোয় 
(গেখুন জচরি- ১)।

    গয সকল অজভবলোসীরেে বৈপে আথিলো েরয়রি, তলোেলো জক কলোনলোডলোয় বসবলোস 
কেরত কেরত পলোেস্জেক আথিলোভলোিন হরয় ওরঠ, গযখলোরন গসখলোনকলোে  
গললোকিন তুলনলোমূলকভলোরব অজধক আথিলো েলোখরি?  আথিলো স্তজেে রেরশ্ন তলো-
জত্ত্বকভলোরব দুইজট মতলোমত েরয়রি। একজট হল সলোংকেৃজতক েৃজটিভজঙ্গ ও 
অপেজট পেীক্িমূলক েৃজটিভজঙ্গ। সলোংকেৃজতক েৃজটিভজঙ্গে তলোজত্ত্বকেলো মরন 

৪৪

কলোনলোডলোে অজভবলোসী ও থিলোনীয় িনগরিে মরধ্ আথিলো 
(জসজিএসএস ২-১৩, এন=২৫,৬৮৬, রেভলোজবত েতকেলো)

আগন্তকরক জবশ্বলোস কেলো যলোয় অজধকলোংে মলোনুষরক জবশ্বলোস কেলো যলোয় 

অ
-অ

জধ
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পরয়্ট জসরটেম 

পজেবলোে পুনজম্লন
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করেন গয, মলোনুষ িীবরনে রেলোেভিকলোরল রেলোেজমক সলোমলোজিকলোয়রনে শুরু 
গেরক আথিলো সম্জক্ত ধলোেিলো অি্ন করে। এটলো পজেিত বয়রস জকংবলো 
বলোজক িীবরন খুব কমই পজেবজত্ত হয়। আে পেীক্িমূলক েৃজটিভজঙ্গে 
গক্ররি গেখলো যলোয়, মলোনুষ আথিলোে জসদ্লোরন্ত আরস জবজভন্ন সলোমলোজিক অজভজ্-
তলোে মধ্ জেরয়। ফরল জবজভন্ন সলোমলোজিক অবথিলোয় আথিলো পজেবজত্ত হয়। 
এই মতরভরেে রেলোিরকরন্দ েরয়রি- কখন মলোনুষ আথিলো সম্রক্ গবলোধ 
অি্ন করে ও জবজভন্ন পজেজথিজতরত এই আথিলো পজেবজত্ত হয় জকনলো।

   এ অনুযলোয়ী কলোনলোডলোে অজত আথিলোভলোিনতলোে সংকেৃজত অজভবলোসীরেে 
ওপে রেভলোব গফরল। জবরেষ করে এরক্ররি একজট পলোে্ক্ কেলো িরুেী। 
তলো হল- গয সকল অজভবলোসী পজেিত অবথিলোয় গসখলোরন বলোস কেরত শুরু 
করে আে যলোেলো জেশু জকংবলো জকরেলোে জহরসরব রেলোেজমক সলোমলোজিকলোয়রনে 
রেজরিয়লোয় গসখলোরন বলোস কেরত শুরু করে। আথিলো যজে একজট সলোংকেৃজতক 
জবষয় হয়, আমেলো ধলোেিলো কেরত পলোজে গয, যলোেলো অপে বয়রস এখলোরন 
এরসরি এবং এখলোরন কলোনলোডলোে অজত আথিলোভলোিন সংকেৃজতরত গবর়ে 
উরঠরি, তলোেলো অজধক আথিলোভলোিন হয়। এরক্ররি যলোেলো একটু অজধক বয়রস 
এরসরি এবং ইরতলোমরধ্ই বলোইরে তলোরেে রেলোেজমক সলোমলোজিকলোয়ন সমলোপ্ 
করে এরসরি, তলোরেে আথিলো কম েলোরক। তলোেলো তলোরেে জনি গেরেে আথিলো-
গত েৃজটিভজঙ্গ ললোলন কেরত গেখলো যলোয়। আে যজে আথিলো পেীক্িমূলক হয়, 
তরব অজভবলোসীেলো কলোনলোডীয় অজভজ্তলোয় একইভলোরব কলোি করে বরল ধেলো 

যলোয়। এরক্ররি গয বয়রসই তলোেলো কলোনলোডলোয় থিলোয়ীভলোরব েলোকরত আসুক নলো 
গকন। তরব এখলোরন গতমন গকলোন আথিলোগত পলোে্রক্ে ব্লোপলোে েলোরক নলো।

    কলোনলোডীয় পজেসংখ্লোরনে ২০১৪ সলোরলে জিএসএস জবরলেষি করে 
আজম পলোই গয, অজভবলোসীরেে যলোেলো ১৫ বিরেে জনরচ কলোনলোডলোয় এরসরি, 
তলোরেে েতকেলো ৭০ ভলোরগে তলোরেে রেজতরবেীরেে রেজত আথিলো েলোখরত 
সমস্যলো হয়। আে অন্যলোন্য গডরমলোরেলোজফক ফ্লোক্টরেে ওপে জভজত্ত করে গেখলো 
যলোয়, যলোেলো পরনে বিে জকংবলো তলোেপরে এরসরি, তলোরেে েতকেলো ৫০ 
ভলোরগে অপজেজচতরেে ওপে আথিলো েলোখরত রেজতবন্ধকতলো স্তজে হয় (গেখুন 
জচরি ২ক ও ২খ)।

    সলোমজরেকভলোরব, এই ব্বধলোনজট কলোনলোডলোে অজত আথিলোভলোিন সংকেৃজতে 
একজট ইজতবলোচক েৃজটিভজঙ্গ তুরল ধরে। তরব এই রেভলোবজট জেশু ও জকরেলোে 
অজভবলোসী, যলোেলো  কলোনলোডলোয় তলোরেে রেলোেজমক সলোমলোজিকলোয়ন পব্ গেষ করে 
এরসরি, তলোরেে গক্ররি কম। পুরেলো জবষয়জট আথিলোে সলোংকেৃজতক তত্ত্বরক 
গিলোেলোরললোভলোরব সমে্ন করে। 

সেলোসজে গযলোগলোরযলোরগে িন্য:
কলোজে উ <carywooruc@gmail.com>

জচরি ২ক, ২খ। 

জচরি ২ক ও ২খ: জেশু/জকরেলোে অজভবলোসী এবং বয়কে অজভবলোসীে মরধ্ আথিলোে স্বসলোেৃশ্য অনুমলোন (ওডস গেজেও)
(জিএসএস ২০১৪; রেভলোজবত তে্, বুট্রে্লোপ পজেসংখ্লোন)
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জলঙ্গ ও সজহংসতলো 

> আন্তজবভলোিন, বৈরেেীয়তলো, 
জলঙ্গ, এবং সজহংসতলো  
ম্লোজগ ওয়লোল্লোে, গরেলো-ভলোইস চলোরন্সলে, আজেবলোসী গরবষিলো ও গনতৃবে, তলোসমলোজনয়লো জবশ্বজবে্লোলয়, গিলোরসজলন বলো্রিলো-উরললোয়লো, তলোসমলোজনয়লো 
জবশ্বজবে্লোলয়, ি্লোকব গরেন, গরেলো-ভলোইস চলোরন্সলরেে েপ্ে, আজেবলোসী গরবষিলো ও গনতৃবে, তলোসমলোজনয়লো জবশ্বজবে্লোলয়, অর্রেজলয়লো
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অগ্রেজলয়লোে আজেবলোসী এবং 
টরেস রেিলোলী বিীরপ বসবলোসকলো-
েী নলোেীরেে সলোরে সম্জক্ত 
স্লজঙ্গক সজহংসতলোে পজেসংখ্লোন 

প়েরত ভয়লোনক মরন হয়। িলোতীয়ভলোরব অন-
আজেবলোসীরেে গচরয় আজেবলোসী নলোেী ও গমরয়-
গেেরক পলোজেবলোজেক সজহংসতলোমূলক জনয্লোত-
গনে কলোেরি ৩১ গুি গবজে বলোে হলোসপলোতলোরল 
গযরত হয় এবং আজেবলোসী নলোেীরেে  অরধ্রকে 
গবজে হত্লোে ঘটনলো পলোজেবলোজেক সজহংসতলোে 
গক্ররিই ঘরট। এই সজহংস যলোজপত বলোস্বতলোে 
তীব্তলো গরবষিলো গুরললোরত জনজচিত হরয়রি যলো 
খুাঁরি গপরয়রি গয, গত ১২ মলোরস আজেবলোসী 
নলোেীরেে রেজতরবেরনে রেলোয় এক-চতুে্লোংে 
েলোেীজেক ও গযৌন সজহংসতলোে সলোক্্ গেয়। েলো-
ষ্ট্রীয় ও এললোকলোজভজত্তক পজেসংখ্লোরন এই 

ভয়লোভহ িলোতীয় ঘটনলোে রেজতফলন ঘরট। পলো-
জেবলোজেক সজহংসতলোে কলোেরি জভক্টজেয়লোয় বস-
বলোসেত ৯৫% পয্ন্ত আজেবলোসী জেশুরক পলোজে-
বলোজেক তেলোেজকে বলোইরে েলোখলো হরয়জিল। 
পজচিম অর্রেজলয়লোে আজেবলোসী নলোেীেলো অন-
আজেবলোসী নলোেীরেে গচরয় পলোজেবলোজেক খুরনে 
জেকলোে হওয়লোে সভিলোবনলো ১৭ গুরনেও গবজে। 
এটলো আমলোরেে যুজক্ত গয, এই সজহংসতলোয় 
আজেবলোজসবে এবং জলরঙ্গে অন্তরছে্ে জনেরপক্, 
অননজতহলোজসক, েলোিননজতকভলোরব ও সলোংকেৃজত-
কভলোরব অরেজতজষ্ত নয়, িলোজতগতভলোরব 
আললোেলোও নয়।

           স্লজঙ্গক সজহংসতলো পজেসংখ্লোন জেরয় 
তলোরেে অজত-রেজতজনজধবেকেি অন্য এ্লোংরললো-
উপজনরবেকৃত িলোজতেলোরষ্ট্রে আজেবলোসী 
নলোেীরেে কলোরি িলোনলো। জনউজিল্লোর্ডে আও-
গতরেলোয়লো, যুক্তেলোষ্ট্র এবং কলোনলোডলোয় আজেবলোসী 
নলোেীেলো অন-আজেবলোসী নলোেীরেে গচরয় অজধক 
স্লজঙ্গক সজহংসতলোে জেকলোে। এই সহ-অবথিলোন 
জনরে্ে করে গয, রেধলোন ব্লোখ্লো আজেম এবং 
টরেস রেিলোলী বিীপবলোসী, মলোওজে, থিলোয়ী আরম-
জেকলোন, রেেম রেিরন্ে মলোনুরষে সলোরে িজ়েত 
নয়। জব্জটেেলো চলোেজট আললোেলো গভৌরগলোজলক 
অঞ্চরলে চলোেজট আললোেলো গগলোজষ্ে ওপে উপজন-
গবে থিলোপন করে জঠক গতমন দুভ্লোগলো জিলনলো, 
যলোেলো সবলোই অন্যলোন্য মলোনুষরেে গচরয় নলোেীরেে 
রেজত রেলোকৃজতক ভলোরবই অজধক সজহংস জিল। 
শুধু আজেবলোসী মলোনুষরেে হলোরতই আজেবলোসী 
নলোেী এবং টরেস রেিলোলীে বিীরপ নলোেীেলো 
স্লজঙ্গক সজহংসতলোে ঝুাঁজকরত জিল নলো; অজধক 
হলোরে বজহেলোংে, অপেলোধীে একজট েজক্তেলোলী 
অংে হল অন-আজেবলোসী। বেং, পজেসংখ্লোন-
গত অজত-রেজতজনজধবেকেি হল স্লজঙ্গক ও 
িলোজতগত গরেিীকেরিে মরধ্ আজেবলোসী 
নলোেীরেে সহ-অবথিলোরনে একজট সমলোি-সলোংকেৃ-
জতক সৃজটি। এ্ংরললো গগলোষ্ী উপজনরবরেে মরধ্ 
জেরয় জনধ্লোজেত ও সীমলোকৃত ক্মতলোে গগলোষ্ীগত 
সম্ক্ রেজতজেরনে আজেবলোসী নলোেীরেে িন্য 

জচরিলোঙ্করন আেবু। 



জলঙ্গ ও সজহংসতলো 

একজট স্বিত সজহংসতলো সৃজটি কেরত ক্মতলোে 
জলঙ্গীয় সম্রক্ে সলোরে জবরেলোধপূি্ হয়।

           আজেবলোসী এবং টরেস রেিলোলী বিীরপে 
নলোেীেলো সবসময় ঔপজনরবজেক সজহংসতলোে 
সম্ূি্ গেরক আসরতরি। ক্মতলো হটলোরনে 
সীমলোন্ত যুরদ্ে সময় হত্লোকলোর্ডে জেকলোেরেে 
অন্যতম জিল নলোেীেলো। অন্যলোন্য নলোেীেলো গযমন 
তলোসমলোজনয়লোে িলোজতেলো আরিমিকলোেী েজক্তে 
জবরেলোরদ্ রেজতবলোে রেরচটিলোয় গনতৃরবে জেরয়রি। 
যখন ঔপজনরবজেক ক্মতলো হটলোরনলো গবর়ে 
জগরয়জিল, নলোেীেলো রিমবধ্মলোনভলোরব গযৌন এবং 
েলোেীজেক সজহংসতলোে িন্য উন্ীজলত হরয় 
গগল। গভীে রেিলোলীে ফলোরন্ বিীপপুরজে উেলোহ-
েিবৈরূপ, পদ্জতগতভলোরব ১৮০০ সলোরলে 
জেরক নলোেীেলো ইউরেলোপীয় জেকলোেীরেে হলোরত 
অপহৃত হত এবং তলোরেেরক উপপত্মী ও কম্ী 
জহরসরব েলোখলো হত; উপকূলীয় গিললোগুরললোে 
আজেম গগলোষ্ীরত সন্তলোন িন্েলোন সমরয় দ্রুত 
নলোেীরেেরক ননে কেলো হত। 

     একবলোে অর্রেজলয়লো মহলোরেে ঔপজনরবজে-
কভলোরব েখরল আসজিল, স্লজঙ্গক সজহংসতলো-
গযৌন ও েলোেীজেক সজহংসতলো গেষ হয়জন। এে 
রূরপে পজেবত্ন হরয়রি। ২০ েতরকে 
অজধকলোংে সমরয় আজেবলোসী নলোেীরেে সলোেলো 
চলোম়েলোে গিরলরমরয়রেেরক, রেলোয়ই যলোেলো 
জনরিেলোই গযৌন সজহংসতলোে জেকলোে, গিলোে 
করে কজঠন েলোষ্ট্রীয় তত্ত্বলোবধলোরন জনরয় আসলো 
হত। "হলোেলোরনলো রেিন্" নলোরম পজেজচত 

আজেবলোসী সন্তলোনরেে অপসলোেি অনুরমলোেনকলো-
েী সেকলোজে নীজত আজেবলোসী মলোনুষ এবং গশ্বত-
সমলোিরক অঙ্গীভূত কেলোে রেরচটিলো করেজিল। 
গিরলরমরয়রেে িন্য তলোরেে সংকেৃজত চচ্লো, 
পজেবলোরেে সলোরে গযলোগলোরযলোগ কেলো অেবলো 
জনিবৈ ভলোষলোয় কেলো বললো- ইত্লোজে জনজষদ্ জিল। 
এটলো আনুমলোজনক গয ১৯১০ ও ১৯৭০-এে 
মলোরঝ ১০ িন আজেবলোসী গিরলরমরয়ে যেলোস-
ভিব ১ িনরক অপসলোেি কেলো হত। এই নীজতে 
রেভলোব বত্মলোন পয্ন্ত তেঙ্গলোজয়ত হয়। অন্যলোন্য 
আজেবলোসী পজেবলোরেে গচরয় পজেবলোরেে সেস্য 
অপসলোেি সংরিলোন্ত ইজতহলোস সবিজলত পজেবলোরে 
তলোরেে জনরিরেে সন্তলোনরেে েলোষ্ট্রীয় তত্ত্বলোবধলো-
গন েলোখলোে রেবিতলো গবজে। এবং সমরে িলোজত 
িুর়ে উপজনরবজেক সজহংসতলোে চলমলোন ধলোেলো-
বলোজহকতলো হল আন্ততঃরেলোিজন্ক েলোজেদ্্ এবং 
সলোমলোজিক, েলোিননজতক ও সলোংকেৃজতক রেলোজন্তকী-
কেি। পজেিজত বৈরূপ পলোজেবলোজেক কম্হীনতলো 
আজেবলোসী এবং টরেস রেিলোলী বিীরপে নলোেীরেে 
েলোেীজেক ও মলোনজসক জনেলোপত্তলোে িন্য ঝাুঁজকে 
আন্তজবভক্ত িলোয়গলোে মধ্ জেরয় জনতঃরেষ করে।

   সুতেলোং জকভলোরব অর্রেলীয় সমলোি এে 
সরমত অর্রেলীয় সমলোিজবজ্লোন আজেবলোসী 
এবং টরেস রেিলোলী বিীরপে নলোেীরেে ওপে 
স্লজঙ্গক সজহংসতলোে ধেনরক ব্লোখ্লো করে? দু-
ভ্লোগ্বেত ব্লোপক উেলোসীনতলো। জঠক গযভলোরব 
অর্রেলীয় সমলোি তলোে উপজনরবে তেলো ব্লোপ-
কভলোরব এ্লোংরললো ঐজতযেরক রেজতফজলত করে, 
অর্রেলীয় সমলোিজবজ্লোনও তলোই করে। 

আজেবলোসী নলোেীরেে ওপে স্লজঙ্গক সজহংসতলোে 
সমলোধলোন কেলোে মত অর্রেলীয় সমলোিতলোজত্ত্বক 
গলখলোে গকউ গনই; আসরল আজেবলোসী সমলোি-
জবজ্লোন আরেৌ গনই বলরলই চরল। মরন হয় 
উপজনরবেবলোরেে সুজবধলোরভলোগী এবং 
আরেলোজপত গগলোষ্ী ও জলঙ্গ ক্মতলো সম্রক্ে সু-
জবধলোরভলোগীরেে ব্লোপলোরে তলোরেে সমলোিতলোজত্ত্বক 
গরবষিলোে িন্য রেরিলোেক খুবই কম। অর্রেজল-
য়লোে উৎপজত্তে অবৈজস্কে ধলোেলোবলোজহকতলোে 
মরধ্ আজেবলোসী এবং টরেস রেিলোলী বিীরপে 
মলোনুষিন একজট জবেৃঙ্খল অবথিলোয় আরি যলোেলো 
তলোরেে ভূজম হলোজেরয়রি যলো এখন িলোজতেলোষ্ট্র 
েখল করেরি এবং যলো গেরক গস সম্ে আে 
পজেচয় রেহি করে। সলোংগঠজনক পয্লোরয় একজট 
ময্লোেলো হলোজনকে জভন্ন ধলোেিলো অেবলো আজেবলোসী 
নলোেীরেে রেজত সজহংসতলো কেলোে সলো়েলোয় জলরঙ্গে 
ক্মতলো সম্রক্ে সলোরে এই সরব্লোচ্চ জবরবিষ জম-
েজ্রিয়লো করে। সলোধলোেিত অরেলোসজঙ্গকভলোরব 
অন্যলোন্য আজেবলোসী সমস্যলোে সলোরেও এই 
ঘটনলোজট সমলোিতলোজত্ত্বকভলোরব ব্লোপকভলোরব অনু-
দ্লোজবত গেরক যলোয়।

সেলোসজে গযলোগলোরযলোরগে িন্য:
ম্লোজগ ওয়লোল্লোে 
<Margaret.Walter@utas.edu.au>
গিলোরসজলন বলো্রিলো-উরললোয়লো  
<Joselynn.BaltraUlloa@utas.edu.au>
ি্লোকব গরেন  
<jacob.prehn@utas.edu.au>
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জলঙ্গ ও সজহংসতলো 

> েজক্ি আজফকলোয় গযৌন সজহংসতলো ও    

"সংরেলোধনমূলক ধষ্ি"
ক্লোজমললো নলোইদু, গিলোহলোরনসবলোগ্ জবশ্বজবে্লোলয়, েজক্ি আজফকলো এবং আইএসএ-এে সমলোরি নলোেী (আেজস ৩২), িীবনী ও সমলোি (আেজস 
৩৮) ও জচজকৎসলো সমলোিজবজ্লোন (আেজস ৪৬) েীষ্ক গরবষিলো পজেষরেে সেস্য

>>
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> ক্রযলোওয়লোই-এে গপে মিেরি 

২০০৫ সলোরল, একিন সমকলোমী নলোেী, 
গফিলোইল সুরখললো ক্রযলোওয়লোইও 
(জযজন সুপজেজচত জিরলন "গখযী" তলোে 
িদ্ম নলোরম), ি্লোকব যুমলোরক ধষ্রিে 

িন্য  অজভযুক্ত করেজিরলন। জযজন পরে েজক্ি 
আজফকলোে বি্বলোেী েলোসরনে পেবত্ী তৃতীয়  
েলোষ্ট্রপজত হরয়জিরলন। ২০০৬ সলোরল ধষ্রিে 
জবচলোরেে ফরল িুমলোে েলোষ্ট্রপজত হওয়লোে সভিলোবনলো 
বলোজতল নলো হরয় বেং িুলু রেেলোে রেরয়লোিনীয় সং-

কেেিরক িনজরেয় কেলোে িন্য জচেলোচজেত পুরুষ 
েলোজসত একজট প্্লোটফম্ স্তজে কেলো হরয়জিল। 
জতজন সলোক্্ গেন গয, তলোাঁে সলোংকেৃজতক জচন্তলো 
গচতনলোে পজেররেজক্রত, গখযীে গপলোেলোক পজেছে-
গে গযৌনতলোে কলোমনলো জিল। গখযী তলোে অজভরযলোগ 
লঙ্ঘরনে অজভযুক্ত মলোনুরষে অজভরযলোগ চলোি্ 
এবং আনয়ন কেলোে রেরচটিলো তলোে গযৌন ইজতহলোস, 
গযৌন েৃজটিভজঙ্গ, িীবনধলোেলো, এবং জনয্লোতরনে 
আরগে অজভজ্তলো আেলোলরতে জেরয়টলোে এবং 
তীব্ িনসলোধলোেি এবং জমজডয়লো তেন্ত গফলোকলোস 
হরয় উঠরি তলোে জন্লো আেলোলরতে বলোইরে, 
িুমলো সমে্কেলো সমকলোমী জবরেলোধী, নলোেীবলোেী ও 
নলোেীবলোেী মরনলোভলোব রেকলোে করে, রেলোয়ই গখযী 
সমে্করেে সলোরে বিন্দ্ব শুরু করে, যলোেলো এক-ই-
নলোলোইন নলোরম একজট মজহললো েরলে অন্তভু্ক্ত 
জিল। ঋি সহলোয়তলোে পলোেলোপলোজে এই গ্রুপজট 
তুরল ধরেরি গয তলোরেে েজক্ি আজফকলোে ৯ 
িন নলোেীে মরধ্ তলোরেে িীবদ্দেলোয় ধষ্রিে 
সভিলোবনলো েরয়রি। অরনরকে িন্য আেলোলরতে 
মলোমললোে ফললোফলজট হতলোেলোিনক জিলতঃ িুমলো 
জনরে্লোষ এবং গখযী গেে গেরক পলোজলরয় গযরত 
এবং মৃতু্ে হুমজক হ্লোস পলোওয়লোে পে জনব্লোসরন 
গযরত হয়। িদ্মরবরে ও একলোরন্ত বসবলোরসে 
বিে পে জতজন ২০১৬ সলোরল মলোেলো যলোন।

   ক্রযলোওয়লোই-এে জববেি সমস্যলোযুক্ত বলোস্বতলো 
গয একজট সংখ্লো রেকলোে করে.. সমকলোমীরেে 
ধষ্রিে রেজত েৃজটিভজঙ্গ অনুধলোবনকলোেী মলোনুষ 
ভীজতে বক্তৃতলো; এবং একজট রেবীিতম সংজবধলোন 
এবং েজক্ি আজফকলোে মলোনবলোজধকলোে ও জলঙ্গ 
সমতলো বিলোয় েলোখলোে িন্য জবে বিরেেও গবজে 
সময় ধরে একজট মলোতলোমলোজত, জবেৃঙ্খল সংকেৃ-
জতে জচেথিলোয়ীকেি। নলোেীে রেজত ধষ্ি এবং 
সজহংসতলোে সমস্ পলোরঠ, আন্ততঃসম্ক্ীয় েৃজটিভ-
জঙ্গগুজল জবজভন্ন পজেচরয়ে রেভলোব এবং জবরেষ 
রেসরঙ্গ নলোেীরেে একলোজধক অসুজবধলো সম্রক্ 
সতক্ করে গেয়- েজক্ি আজফকলোে গক্ররি, 
িলোজত, িলোজতগত, গযৌনতলো, বয়স, েেীে, 
গরেিীরত এবং েলোিননজতক অবথিলোন। এই রেজত-
ফলন এইভলোরব আইএসএ গরেজসরড্ট মলোগ্লোরেট 

জচরিলোঙ্করন আেবু। 



জলঙ্গ ও সজহংসতলো 

অব্লোহলোরমে গরেক্লোপরট ভলোগ কেলো হরয়রি যলো জব-
শ্বিুর়ে জবজভন্ন রেলোন্ত গেরক জবজছেন্ন এবং অন্তবি্-
ন্দ্বী সজহংসতলোে উপে একলোজধক েৃজটিভজঙ্গ গর়ে 
তুলরত ব্বহৃত।

> সজহংস আরেলোসন 

     জহংসলোত্মক মূত েজক্ি আজফকলোয়, অপেলোধী-
গেে গরেফতলোে ঘন ঘন নয় এবং গেলোষী সলোব্স্ 
হলোে সলোধলোেিত খুব কম। েজক্ি আজফকলোে 
পুজলে সলোজভ্রসে ২০১৬-এে অপেলোধ পজেসং-
খ্লোন িলোনলোয় গয ২০১১ সলোল গেরক ২০১৬ 
সলোরলে মরধ্ সলোউে আজফকলোে পুজলে গটেেরন 
৪৩ হলোিলোে ধষ্রিে ঘটনলো ঘরটরি।

     যজেও খুব উচ্চ জকিু জবরলেষকেলো বরল গয ১৩ 
িন েজক্ি আজফকলোন নলোেীে মরধ্ মলোরি একিন 
অ-অংেীেলোে বিলোেলো ধজষ্ত হরয়রি এবং ২৫ 
িনরক একজট পলোট্নলোে বিলোেলো ধষ্ি করেরি, এই 
মলোমললোে জেরপলোট্ করুন। জবচলোেক ও িুমলোে 
আইনিীবীরেে হলোরত ক্রযলোওয়লোই-এে রুক্ 
জচজকৎসলো জনেীহ ধষ্রিে জেকলোেরেে িন্য, 
বলোত্লোজট স্টিতঃ একজট অত্লোচলোেী রেহি মলোরন 
আপজন অপেলোধী জবচলোে কেলো হরব এবং আপনলোে 
ব্জক্তগত এবং রেকলোশ্য ইজতহলোরসে সব জেক 
হরব পেীক্লো এবং জিজ্লোসলোবলোরেে।

     এভলোরব েলোষ্ট্রীয় রেজতষ্লোনগুজল রেত্নতলোজত্ত্বক 
মলোতৃমৃত্ সংকেৃজতে কলোঠলোরমলোে মরধ্ রেজতরবে-
নহীন রেচলোরে অংেরেহিকলোেী এবং এজট রেচলোে 
মলোধ্ম এবং সলোমলোজিক বক্তৃতলোগুজলরত ধষ্রিে 
বৈলোভলোজবককেরিে বিলোেলো সমজে্ত। এটলো গকলোনও 
জবমিয়কে ঘটনলো নয় গয, গবে করয়কিন পুরুষ 
িজেরপে মরধ্ বৈীকলোে করেরিন গয তলোেলো ধষ্-
গিে ঘটনলোগুজলরত জকিুটলো িজ়েত জিল।

   েজক্ি আজফকলোন তত্ত্বগুরললো মলোেলোত্মক গেলোরগে 
সংকটরক রেজতফজলত করে সজহংস মৎস্যরগলো-
ষ্ীে রেলোধলোন্য ব্লোখ্লো করে। তরব রেধলোনত রেজম-
কররেিীে পুরুরষে উপে অপেলোধীরেে মত 

মরনলোরযলোগ রেেলোন করে। এই েৃজটিভজঙ্গরত েলোি-
স্নজতক অে্নীজত এবং ঐজতহলোজসক ঐজতযে 
এবং গসইসলোরে জলঙ্গীয় সমতলো েক্লোে মলোধ্রম 
ঐজতযেগত পুেলোতন আেে্ এবং জনয়মগুজল 
জবজনিত হরয়রি যলো পুরুষরেে ময্লোেলোয় জনজবটি 
এবং তলোরেে (তলোরেে িন্য) একজট জলঙ্গ পজেচয় 
সংকটরক উজ্জ্বল করেরি। িনসলোধলোেি এবং 
আে্-সলোমলোজিক রেলোজন্তককেরি সংঘজটত গগলোষ্ী 
গঠরন, জনষ্ুে আচেরিে জবচু্জতে ঘটনলো এবং 
জবজভন্ন গরেিীে জনতঃেত্ পুরুষ যলোেলো জথিতলোবথিলো পু-
নরুদ্লোরেে গচটিলো করে তলোরেে ধলোেলোবলোজহক 
সজহংসতলোে পুনরুজ্ীবরন অবেলোন গেরখরি। 
এই পটভূজমে জবরুরদ্, নলোেীে গেরহে য্রেগুজল 
যর্রেে মত বরল মরন কেলো হয় যলোে মলোধ্রম 
মৃজত্তকলো েজক্ত ও জনয়্রেি পুনরুদ্লোে কেলো যলোয়। 
এই যুজক্ত বত্মলোন যুরগ নবীনতলো রেমলোজিত 
হরয়রি জহসলোরব সমকলোজমতলো এবং গলসজবয়লোন-
গেে সমকলোমী সজহংসতলো গমলোকলোরবললোে সংরেলোম। 
জবরেষত "সংরেলোধনমূলক ধষ্ি" েজক্ি আজফ-
কলোয় সৃটি একজট অদ্ুত ধলোেিলো গলসজবয়লোনরেে 
ধষ্ি গবলোঝলোয়, যলো ক্খ্লোজত অি্ন করেরি।

> "সংরেলোধনমূলক" ধষ্ি  

   ২০০০ সলোল গেরক রেলোয় ৪০ িন সমকলোমী 
নলোেীে হত্লোে ঘটনলো ঘরট এবং রেজত গসরকর্ড 
রেলোয় ১০ িন সমকলোমী ধষ্রিে জেকলোে হয়, 
যলোেলো এই নলোেীে গযৌন জনপী়েনরক "সংরেলোধন" 
করে গেখলোয়। গুিগত সমীক্লোয় অপেলোধীরেে 
েলোবী কেলো হরয়রি গয ধষ্িগুজল "জনেলোময়" গলস-
জবয়লোনরেে (তলোরেে সমকলোমীতলো) এবং তলোরেে 
গযৌনসম্ক্ কেলো হরব।

     উপেন্তু গরবষিলোয় জকিু পুরুষ অংেরেহিকলো-
েীেলো উরলেখ করেরিন গয ধষ্ি পুরুরষে আত্মে-
ক্লোমূলক করম্ে রেজতজনজধবে করে, যলোেলো 
"পুরুরষে মরতলো হরত গচটিলো করে" যলোেলো পুরুষরক 
আরিমি করে এবং পুরুরষে কম্গুজল ন্যলোয্ হয় 
কলোেি তলোেলো তলোরেে "সত্তলো" েক্লো কেরি। গত 
দুই েেরক সমকলোমীরেে ধষ্রিে রেজতবন্ধকতলো 

অতীরতে েজক্ি আজফকলোে মুজক্ত আর্লোলরনে 
আত্মলোে সলোরে সমন্বয় সলোধন করেরি গযখলোরন 
নলোেীে মুজক্তে েলোজব অন্তভু্ক্ত। েজক্ি আজফকলোে 
বি্বলোেজবরেলোধী সংজবধলোন গযৌন সম্ক্ থিলোপরনে 
জভজত্তরত বি্জবরবিষরক জনজষদ্ কেলোে িন্য 
জবরশ্বে রেেম পেরক্প। েজক্ি আজফকলো জিল 
সমকলোমী জববলোরহে অনুরমলোেনকলোেী রেেম 
আজফকলোন গেে। এইভলোরব েলোরষ্ট্রে েজক্তেলোলী 
পুরুষরেে সহ জকিু গললোরকে বিলোেলো পজেচলোজলত 
এই মতলোমতগুজল গয "লঙ্ঘনকলোেী" গযৌনতলো 
এবং নলোেীবলোেীতলো যলো তলোরেে কতৃ্রবেে হুমজক 
গেয় এবং সংরেলোধরনে রেরয়লোিন হয়, নলোেীরেে 
জবপয্য়মূলক মলোনুষ ভীজত ও নলোেীে-নলোেীবলোেী-
গেে রেজতজরিয়লোগুজলে অনুমিলোেক জহরসরব কলোি 
করে আি। 

> উপসংহলোে

    জবপয্য়, ধষ্ি এবং অন্যলোন্য জলঙ্গ জভজত্তক 
অপেলোধ এবং সজহংসতলোে ঘটনলো একজট েজক্ি 
আজফকলোে গরেক্লোপরট ঘটরি গযখলোরন জলঙ্গ ক্ম-
তলোয়ন এবং জলঙ্গ সলোম্ েলোরি্ে িন কম্সূজচ 
েৃঢ়ভলোরব হয়। আসরল েজক্তেলোলী লজব গ্রুপগুজল 
সম্প্রজত ২০১৯ সলোরল একজট মজহললো েলোষ্ট্রপজতে 
সভিলোব্তলো সম্রক্ উজবিনে।

   গযৌন সজহংসতলো জনয়্রেরি আনরত তরব 
সংগজঠত এবং সংগজঠত কেলোে গযৌজক্তক রেরচ-
টিলোে রেরয়লোিন হরব; এজট সলোহসী করম্ে রেরয়লো-
িনীয়তলোও বিলোয় েলোখরব, গযমন চলোেিন নলোেীে 
বিলোেলো উেলোহেিবৈরূপ বললো যলোয় যলোেলো ২০১৬ 
সলোরল েলোষ্ট্রপজত িুমলোে বক্তব্রক নীেব রেজতবলোে 
ও "মিেি গখযী" প়েলোে প্্লোকলোড্ জেরয় জবজনিত 
করেজিল। এজট একজট সমলোরললোচনলোমূলক ও 
েজক্তেলোলী নলোেীবলোেী গনতৃরবেে পুনন্বীকেি ও 
পুনন্বীকেরিে রেরয়লোিন জেক্লো রেজতষ্লোন, েলো-
ষ্ট্রীয় কলোঠলোরমলো এবং সুেীল সমলোরি।

সেলোসজে গযলোগলোরযলোরগে িন্য:
ক্লোজমললো নলোইদু <kammilan@uj.ac.za>
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জলঙ্গ ও সজহংসতলো 

> গপলোল্লোর্ড পলোজেবলোজেক 
সজহংসতলোরক
েৃশ্যমলোনকেি
মলোগেলোজলনলো জরেিলোইব, িলোরগইলজনওন ইউজনভলোজস্জট, গপলোল্লো্ড  

>>

  ২৭

জিজড ভজল. ৮ / # ১ / এজরেল ২০১৮

> পলোইরসজক মলোমললো

    ২০১৭ সলোরলে এজরেল  মলোরস ক্মতলোসীন 
আইনেৃঙ্খললো েক্লোকলোেী ও জবচলোে রেজতষ্লো  
েরলে একিন থিলোনীয় েলোিনীজতরকে ্রেী এে 
মলোধ্রম ইউজটউরব একজট গেকজড্ং রেকলোজেত 
হওয়লোে ঘটনলোয় গপলোজলে িনসলোধলোেি ক্ুধি হরয় 
উরঠ। গেকজড্ং এ পলোজেবলোজেক সজহংসতলোে 
একজট ঘটনলো গেজখরয়রিন গয বলোইরগলোসিরকেি-
এে একিন েলোিনীজতজবে েলোফলোল জপয়লোরসজক, 
জযজন জববলোজহত িীবন িুর়েই তলোে ্রেী ক্লোরেলোজল-
নলোে উপে জনয্লোতন করেরিন। 

   েলোফলোল এবং ক্লোরেলোজলনলো স্করেলোে বয়রস 
জগি্লোরত জমজলত হয় তলোেলো উভয়ই ক্লোেজলক-
গেে অনুগত জিল। িজবরত তলোরেে একজট সু্ে 
গপলোজলে পজেবলোে মরন হয়। তরুি এবং সুখী 
েম্জত যলোরেে দুজট ফুটফুরট কন্যলো সন্তলোন 
েরয়রি। ২০১৩ সলোরল রেেম ক্লোরেলোজলনলো 
পলোইরসকলো তলোে বৈলোমীে জবরুরদ্ পলোজেবলোজেক জন-
য্লোতন করে বরল েলোনলোয় জেরপলোট্ করেন তরব 
পুজলে কম্কত্লোগরিে গকলোন পরেলোয়লো করেন জন 
এবং পেবত্ীরত েলোফলোল ক্লোরেলোজলনলোরক  
অজভরযলোগ রেত্লোহলোে কেরত সমেত করেন।  

    গকরেলোজলনলো পলোইরসরকে  পলোজেবলোজেক জনয্লো-
তরনে জেকলোে হওয়লোে ঘটনলো িনসমরক্ রেকলোে 
গপরল দুইজট জবষরয় মলোইলফলক ভূজমকলো 
গেরখরি। রেেমত, বৈলোমীে হলোরত জনয্লোতরন 
জেকলোে হওয়লোে ও ভুক্তরভলোগী হওয়লোে উপে 
তলোে সলোক্্, গপলোজলে সমলোরি পলোজেবলোজেক 
সজহংসতলো জবষরয় এবং এে রেলোদুভ্লোব সম্রক্ 
সরচতনতলো বলো়েলোরনলোে গক্ররি এক জবেলোল 
রেভলোব, তরব সলোধলোেি অনুভূজতরকও চ্লোরলজে 
করে গয, পলোজেবলোজেক জনয্লোতন শুধু েলোেীজেক 
সজহংসতলোে মলোরঝই সীজমত েলোরক নলো এবং শুধু-
মলোরি েজেদ্ গবপরেলোয়লো পজেবলোরে এবং দুগ্ত 
সলোমলোজিক গগলোষ্ীগুজলে মরধ্ ঘরট নলো। জবিতীয়ত, 
এজট আইন ও জবচলোে জবভলোরগে অজত-েক্িেীল 
ডলোনপন্ী েলোিনীজতে কপটতলো এবং স্টিতই অ-

বৈলোথি্কে েলোিনীজতে রেকৃত রূরপে জববৃজত গেয়। 

> অতীরতে জেরক জফরে গেখলোতঃ জবগত েেরক 
নলোেীে অজধকলোে 

      ২০১৫ সলোরল আইন ও জবচলোে জবভলোগ েরলে 
ক্মতলোয় আসলোে পে নলোেীে অজধকলোে এবং 
গি্ডলোে সমতলোে জবষয়গুজলে একজট সুস্টি রে-
কলোশ্য রেজতবলোে  হরয়রি (জিজড ৭.১-এ িুজলয়লো 
ক্জসবলোে জনবন্ধজট গেখুন)। এমনজক ক্মতলোয় 
আসলোে আরগই এই েল  নলোেীে রেজত সজহংসতলো 
এবং পলোজেবলোজেক সজহংসতলো জনরেলোধ ও রেজতরেলো-
গধে উপে অনুজষ্ত ইউরেলোপীয় কনরভনেন 
কলোউজন্সরলে সনে বৈলোক্ে কেলোে জবরুরদ্ 
েৃঢ়ভলোরব জবরেলোধীতলো করেজিল; ২০১২ গেরক, 
তলোেলো গপলোজলে ক্লোেজলক চলোচ্ বিলোেলো "গি্ডলোে 
মতলোেে্"-এে জবরুরদ্ রেচলোেলোজভযলোরন যুক্ত  হন।  
যলো গপলোজলে পজেবলোরেে ঐজতযেগত মূল্রবলোধ, 
ও িলোতীয় পজেচরয় একজট হুমজক বরল মরন 
কেলো হরয়জিল।

     অন্তজন্জহত ধলোেিলোজট জিল ইস্লোবিুরল অনুজষ্ত 
কনরভনেরন নলোেীে জবরুরদ্ সজহংসতলোে কলোঠলো-
গমলোগত কলোেিগুজলে উপে জববৃজত গেয়লো হরয়রি 
গযন, সমলোরি নলোেীে রেজত সজহংসতলো সৃজটিকলোেী 
গি্ডলোে জভজত্তক ক্জতকে চজেরিরক জনমূ্ল কেলো 
হয়। েলোষ্ট্রীয়ভলোরব এই ধেরনে  বলোধ্বলোধকতলো 
গপলোজলে সংকেৃজতে িন্য ঝুাঁজকপূি্ হরব। জপতলো 
মলোতলোরেে জনরিরেে মূল্রবলোধ অনুযলোয়ী 
জেশুরেে গর়ে গতলোললোে অজধকলোে খব্ হরব। 
 
     আইন ও জবচলোে পলোজট্ে েলোিনীজতজবে গপলো-
ল্লোর্ডে পলোজেবলোজেক  সজহংসতলোে তীব্তলো অবৈী-
কলোে করে এবং েলোজব করেন গয গপলোজলে পুরুষ 
নলোেীরেে সলোরে ময্লোেলোপূি্ নলোেীে মত ব্বহলোে 
করে এবং গপলোজলে আইন নলোেী জনয্লোতন গেরক 
নলোেীরেে েক্লো করে। তলোেলো বলরিন গয এই 
ধেরনে অপব্বহলোে কেলোজচৎ ঘরট এবং শুধুমলোরি 
যখন মলোনুষ অ্লোলরকলোহরলে রেভলোরব জনমজজ্ত 
েলোরক।

      ২০১৫ সলোরল সেকলোে গসইসব এনজিওরেে 
অে্লোয়ন কজমরয় গেয় যলোেলো জনয্লোতরনে জেকলোে 
নলোেীরেে সলোহলোয্ কেলোে িন্য কলোি করে। সে-
কলোরেে অজভরযলোগ জিল গয নলোেীরেে সলোহলোরয্ে 
িন্য তলোরেে গসবলো স্বষম্মূলক জিল। এবং গফ-
ব্রুয়লোেী ২০১৭ সলোরল বত্মলোন েলোষ্ট্রপজত, আরন্দি 
দুেলো রেকলোরশ্য গঘলোষিলো করেন গয ইস্লোনবুল কন-
গভনেরনে জববৃজত গকলোন পলোবজলক রেজতষ্লোরন 
রেরযলোি্ হরব নলো।

   গপলোল্লোর্ড একজট েজক্তেলোলী ক্লোেজলক 
ঐজতযে েরয়রি এবং েলোিনীজতে মরধ্ কজমউ-
জনিরমে পতরনে পে গেরক ক্লোেজলক চলোরচ্ে 
একজট রেধলোন আেে্গত রেভলোব েরয়রি। ১৯৪৫ 
-১৯৮৯ এে কজমউজনটে যুরগে গি্ডলোে  সমতলো 
সরত্ত্বও যখন নলোেীরেে রেম, জেক্লো এবং রেিনন 
অজধকলোরেে সুরযলোগ স্তজে হরয়রি। 

     ঐজতযেগত গি্ডলোে  ভূজমকলো জবরেষত পলো-
জেবলোজেক সম্ক্ এবং অন্তেঙ্গ সম্রক্ে মরধ্- 
এবং নলোেী পুরুরষে তুলনলোয় জনচু অবথিলোন 
গপরয়রি। ক্লোেজলক চলোচ্ অফ হলোইরেলোচ্ বিলোেলো 
২০১২ সলোরল সমরকজন্দক েলোিনীজতে রেজতজরিয়লো 
জহসলোরব "গি্ডলোে মতলোেে্" ধলোেিলোজট মূলত 
উরদ্দশ্য জিল যলোিকরেে জপজডওজফজলয়লো কে্লো-
্ডলোল গেরক িনসলোধলোেরিে মরনলোরযলোগরক 
সেলোরনলোে উরদ্দরশ্য এবং ক্লোেজলক চলোচ্রক  রে-
জতষ্লোনগতভলোরব ধরে েলোখলোে েলোজবরত। 
 
    এজট এমন েলোিননজতক পজেরবরে জিল গয 
ক্লোরেলোজলনলো পলোয়লোরসজক তলোে জনরিে গরপেে 
মলোধ্রম িনসলোধলোেরিে কলোরি গযরত এবং সম-
স্যলোজট িনসলোধলোেি জকভলোরব অবৈীকলোে কেরত 
পলোরে তলো চ্লোরলজে জহরসরব পেীক্লো কেলোে জসদ্লো-
ন্ত জনরয়রি। গেকজড্ং রেকলোরেে পে েলোফলোল 
পলোয়লোরসজক তলোে ্রেীরক মলোেধে  করে বরলজিরলন 
গয জতজন একজট ঐজতযেবলোহী পজেবলোরে ব়ে 
হরয়রিন, জরিটেীয় মূল্রবলোধ অনুসেি করেন 
এবং পজেবলোরে ঐজতযেগত গি্ডলোে জভজত্তক 
ভূজমকলোরত জবশ্বলোস করেন। এবং গস তলোে 
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মতলোমত গেয় নলো গয জতজন জিরলন নলো একজট 
ভলোল ্রেী ঐজতযেগত ভূজমকলো পয্লোপ্রূরপ পলোলন 
করেন নলো জবধলোয় তলোে ্রেীরক ভলোল ্রেীে ভূজমকলো 
সজঠকভলোরব পলোলন কেরত বরলন ।

> গপলোল্লোর্ড পলোয়লোরসজক মলোমললোে রেভলোব

     পলোয়লোরসজক মলোমললো হল গপলোল্লোর্ড পলোজেবলো-
জেক সজহংসতলোে রেেম হলোই গরেলোফলোইল গকইস। 
সব্লোজধক আরললোচনলোে গকরন্দ জিরলন পলোয়লোরসজক। 
আইন ও জবচলোে জবভলোরগে জবজেটি েলোিনীজতক 
জযজন তলোে পজেবলোরেে মূল্রবলোধ এবং তলোে মলোনুষ 
ভীজতে জববৃজতে সমে্রনে িন্য পজেজচত 
জিরলন। এই গক্ররি মলোনজসক জনয্লোতরনে 
গুরুতে মলোরিলো এবং ক্জতরেস্রেে উপে তলোে 
রেভলোব সম্রক্ সরচতনতলো বৃজদ্ে একজট 
রূপরেখলো জহরসরব এই মলোমললোজট অরেগি্।

     সলোধলোেিভলোরব সেকলোেী রেজতষ্লোন ও আেলোল-
গতে মলোধ্রম সজহংসতলোে একজট রূপ জহসলোরব 
মলোনজসক জনয্লোতনরক উরপক্লো কেলো হরয়রি। 
যজেও পলোয়লোরসজকে আচেি চেম জিল। অরনক 
নলোেী তলোরেে জনিবৈ পজেবলোরে এই আচেি 
গেখরত পলোন গযজট অগত্লো অবৈলোভলোজবক বলো অরে-
হিরযলোগ্ জহসলোরব তলোেলো বৈীকলোে করে নলো।

এই মলোমললোজট গিমলোধ্রম (বৈলোধীন গনমলোধ্ম 
এবং সলোমলোজিক গিমলোধ্ম) উভয় মলোধ্রমই 
ব্লোপকভলোরব রেচলোেিলো গপরয়রি। পলোজেবলোজেক 
সজহংসতলোে জেকলোেরেে সলোহলোরয্ে িন্য িনসলো-
ধলোেরিে রেজতজরিয়লোগুজলে ব্ে্তলো জনরয় 
জমজডয়লোরত গরিলোরধে সঞ্চলোে হয়, তক্ ও জবত-
গক্ে ঝ়ে উরঠ। এটলো আওয়লোি গতলোললো জনজষদ্ 
বরল গয েজক্তেলোলী সলোমলোজিক ট্লোবু রেচজলত 
জিল তলো গভরঙ্গ জেরয়রি। ক্লোেজলনলো পলোয়লোরসজক 
িনসলোধলোেরিে কলোরি তলোে জনয্লোজতত হওয়লোে 
কেলো উন্ুক্ত কেলোে জসদ্লোন্ত ব্লোখ্লো করেন গয, 
গযসব নলোেীেলো পলোজেবলোজেক জনেযলোতরনে জেকলোে 
হরয়ও বলরত পলোেরিনলো তলোরেে িন্য জতজন কলোি 
কেরবন বরল তলোে আকলো্ষিলো আরি। তলোরেে 
অপমলোনিনক সম্ক্ ত্লোগ কেরত উৎসলোজহত 

কেরবন এবং জতজন এজটও উরন্লোচন কেরত 
গচরয়রিন গয পলোজেবলোজেক সজহংসতলোগুজল শুধু 
জনম্নররেনীে মলোরঝই সীমলোবদ্ নয়।

> গকলোন জবজছেন্ন ঘটনলো নয়তঃ পলোজেবলোজেক জনয্লো-
তন এবং আইন ও ন্যলোয়জবচলোে পলোজট্ 

    যজেও পলোয়লোরসজক মলোমললোয় ক্মতলোসীন েরলে 
মরধ্ েলোিননজতক ঝ়ে উঠরি নলো। তবুও রেকৃত 
েলোিননজতক রেভলোব এখরনলো গেখলো যলোয়জন। পলোয়লো-
গসজকরক আইন ও জবচলোে জবভলোগ গেরক বজহ-
ষ্লোে কেলো হয় এবং ২০১৭ সলোরলে গম মলোরস 
তলোে জবরুরদ্ অজভরযলোগ আনলো হয়। তরব েরলে 
েলোিনীজতজবেেলো সমস্যলোজটরক গচরপ যলোন। 

     আইন ও জবচলোরেে মুখপলোরি, জবতলো মিুরেক 
বরলন গয, পজেবলোরেে জবরুরদ্ জনয্লোতন (ওপরে) 
সজহংসতলো অরেহিরযলোগ্। গযমন গকলোনও 
সজহংসতলো নয়! পলোজট্ে সহকম্ীেলো পলোজেবলোজেক 
জনয্লোতনরক জন্লো িলোজনরয় বরলজিরলন গয, 
একজট েলোিননজতক নলোটক েলোিননজতক সংরেলোরম 
ব্বহৃত হরছে।

      েলোফলোল পলোয়লোরসজকে মলোমললোজট খুবই দুভ্লো-
গ্িনক হরলও আইন ও জবচলোে জবভলোরগে 
একিন েলোিনীজতরকে রেেম ও একমলোরি 
মলোমললোয় তলোে ্রেীরক মলোেধে করে জনয্লোতন কেলো 
হয়। ২০১৬ সলোরল একিন এমজপ লুকলোস িব-
জনরকলোউজকে তলোে ্রেীরক জনয্লোতন কেলোে েলোরয় 
্রেীে মলোধ্রম অজভযুক্ত হন। যজেও মলোমললোজট 
এত গবজে িনসলোধলোেরিে মরনলোরযলোগ পলোয় জন।
 
      পেবত্ীরত ২০১৭ সলোরল আরেকিন এমজপ 
ওয়লোরর্মলোে গবলোনলোরকলোজকে-এে জবরুরদ্ তলোে ্রেী 
অপহেি, হুমজক এবং তেলোকজেত "গ্লোসললোই-
জটং"-এে িন্য অজভযুক্ত করে- জতজন বলোেবলোরে 
বরল যলোজছেরলন গয তলোে ্রেী মলোনজসকভলোরব অসুথি 
জিরলন। যখন একজট অজত-েক্িেীল, ঐজতযে-
বলোহী এবং চলোচ্ সমে্ক েলোিননজতক েল পজেজথি-
জতে গুরুবে রেেে্ন করে এবং রেকৃতপরক্ 
একই গরেিীে পুরুষরেে গক্ররি সহন করে, 

যলোেলো তলোরেে পজেবলোেরক জনম্মভলোরব জনয্লোতন 
করে। তখন এজট গেে েলোসন কেলোে িন্য 
স্নজতক গরেষ্বে  এবং স্বধতলো েলোবী করে। এজট 
েক্িেীল ও ডলোনপন্ী েলোিনীজতে অহংকলোে 
এবং সজত্কলোরেে মুখপলোরি রেকলোে করে যলো গক-
বলমলোরি জপতৃতলোজ্রেক ক্মতলো ও মলোতৃভুজমে জব-
গেষলোজধকলোেরক সমে্ন করে।

যজেও ২০০৫ সলোল গেরক পলোজেবলোজেক জনয্লোত-
গনে জবরুরদ্ ল়েলোইরয়ে আইন েরয়রি, তরব 
পলোজেবলোজেক মূল্রবলোধ সুেক্লোে রেচজলত আরললো-
চনলোরত পলোজেবলোজেক সজহংসতলো সম্ূি্ভলোরব 
স্বধ। আইন ও জবচলোে জবভলোগ পলোজেবলোজেক 
সজহংসতলো জনরিই স্বধতলো গেয় নলো, তরব আইনী 
ব্বথিলো এবং সেকলোজে বক্তৃতলো, ঐজতযেগত জপতৃ-
তলোজ্রেক পজেবলোে গঠন এবং রেলোইরভট িলোয়গলোয় 
নলোেীরেে ব্ী েলোখলোে মলোধ্রম এজট রেরয়লোগ 
করে েলোরক ।

    জবষয়জটে উপে আরেলো গবজে সলোমলোজিক সরচ-
তনতলো গেখলো গেয় গয, কলোরল্লোনলো পলোয়লোরসজক 
মলোমললোজট অরেজতবিজ্্ত অজি্ত হরয়রি, গৃহীত 
সজহংসতলোে জেরক ক্মতলোসীন েলজটে েৃজটিভজঙ্গ, 
অন্যলোন্য  গখলোললোখুজলভলোরব নলোেী-জবরেলোধী েলোিনী-
জতে সলোরে যুক্ত হরয় (গযমন রেিনন অজধকলোে 
গভলোগ কেলোে গক্ররি), েীঘ্রময়লোরে েলজটরক 
হয়রতলো তলোে জপতৃতলোজ্রেক এবং সংকীি্ মতলোে-
গে্ে িন্য আেও গবজে অসমেলোন কেলো হরব।
 
      এই ঘটনলোজট  ব্লোখ্লো করে গয সমলোিজবজ্লো-
নীরেে জক কেলো রেরয়লোিন, তলোেলো পজেবলোরেে 
কলোঠলোরমলোরত গযসব ত্রুজটপূি্ রেচলন েলোরক 
গসগুরললো জিজ্লোসলো ও সমলোরললোচনলো করে তুরল 
আনরবন এবং মরধ্ কলোঠলোরমলোে জন্লো করে  
িনতলো এবং ব্জক্তে মরধ্ সংরযলোগ থিলোপরনে 
পে জনরে্ে কেরবন।  

সেলোসজে গযলোগলোরযলোরগে িন্য:
মলোগেলোজলনলো জরেিলোইব 
<magdalenaagrzyb@gmail.com>

"মলোমললোজট কেলো বললোে জবরুরদ্ েৃঢ় সলোমলোজিক জনজষদ্তলোরক 
গভরঙ্গ জেরয়রি"

mailto:magdalenaagrzyb%40gmail.com?subject=
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জসলজভয়লো ওয়লোলবলোই, ইউজনভলোজস্জট অফ গি্ডলোে জেসলোচ্ ইউরনরকেলো গচয়লোেম্লোন, ল্লোঙ্কলোটেলোে ইউজনভলোজস্জট, ইউরক, গবলোরড্ে সেস্য ও 
আইএসএ-এে অে্নীজত ও সমলোি (আেজস ০২) েীষ্ক গরবষিলো পজেষরেে রেলোক্তন সভলোপজত (২০০৬-২০১০)
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২০৩০ সলোরলে িন্য িলোজতসংরঘে 
গটকসই উন্নয়ন লক্্মলোরিলো 
(এসজডজি) অন্তভু্ক্ত ১৬.১: 
"সজহংসতলো ও সম্জক্ত মৃতু্ে 

হলোেগুজল উরলেখরযলোগ্ভলোরব হ্লোস কেলো" এবং 
৫.২: "নলোেী ও গমরয়রেে জবরুরদ্ সব ধেরনে 
সজহংসতলো জনমূ্ল কেলো"।
 
    এই লক্্গুরললো জক কপেজবজ্লোন মরন হয়? 
পৃজেবী জক জবপেীত জেরক যলোরছে? জবরশ্বে 
একজট লক্্ আরি, িলোজতসংরঘে এসজডজি এে 
লক্্গুজল জনি্য় কেলো হয় গেেীয়, আন্তি্লোজতক 
ও আন্তি্লোজতক সুেীল সমলোরিে গগলোষ্ীগুজলে 
বিলোেলো জচজনিত বহুমলোজরিক সমস্যলো সমলোধলোরনে 
িন্য। সজহংসতলো মুক্ত জবশ্ব গ়েলোে লক্্  অি্-
গনে িন্য জ্লোনভলো্ডলোে  উন্নয়রনে কলোি কেলো 
রেরয়লোিন হয় এবং এই জ্লোন উৎপলোেরন সমলোি-
জবজ্লোন অতলোবশ্যকীয়ভলোরব িজ়েত েলোরক। 

   এই লক্্ আত্মস্ কেলোে িন্য একজট পজেব-
ত্রনে তত্ত্ব রেিয়ন কেলো রেরয়লোিন। এে িন্য 
সমলোরি সজহংসতলোে তত্ত্ব এবং  গি্ডলোে ও 
সমলোি-তত্ত্ব রেিয়ি কেলো িরুেী। এই তত্ত্ব 

পেীক্লো এবং পেীক্লো কেলোে িন্য সজহংসতলোে 
েৃঢ় ধলোেিলো এবং পজেমলোপ রেরয়লোিন।

> সজহংসতলো বৃজদ্ বলো হ্লোস জকভলোরব ঘরট? 

   অে্ননজতক উন্নয়ন জক গকলোন পজেবত্ন আরন? 
অে্ননজতকভলোরব জপজিরয় েলোকলো িনগরনে িন্য 
জক সজহংসতলোে ঝুাঁজক গবেী হয়। গি্ডলোে 
সমতলোে মলোধ্রম সহলোয়তলো বৃজদ্ জক সজহংসতলোে 
জবরুরদ্ নলোেীে সক্মতলো স্তজে করে? জকভলোরব 
গি্ডলোে সমতলোে উন্নয়ন  হয়? অে্ননজতক উন্ন-
য়ন হয়রতলো এজটরক অরেসে কেরত পলোরে নলো, 
বেং এজট আরেলো নব্-উেলোে বলো অজধক সলোমলোজিক 
গিতলোজ্রেক কলোঠলোরমলোে ওপে জনভ্ে করে।

   লক্্ অি্রনে িন্য গয কলোয্রিম এবং 
সহলোয়তলো রেেলোরনে পজেরসবলোগুজলে মলোধ্রম জক 
পজেবত্ন ঘরট গেখলো রেরয়লোিন? নলোেীবলোেীেলো 
আরেয় রেত্লোেীরেে কলোি গেরক শুরু করে এবং 
সলোহলোরয্ে ললোইনগুজলে মলোধ্রম জবরেষজ্,  
পেলোমে্েলোতলো ও আেলোলরতে িন্য একলোজধক 
উরে্লোগ উদ্লোবন করেরিন। বজধ্ত পজেরসবলো 
সজহংসতলো কমলোরনলোে গক্ররি ভূজমকলো েলোরখ কলোেি 

তলোেলো সজহংসতলোে জেকলোে এবং সভিলোব্ সজহংস-
তলোে জেকলোে মলোরঝ জথিজতথিলোপকতলো বৃজদ্ করে। 
জকন্তু তলোেলো ব্য়বহুল এবং তলোরেে িন্য সংগৃহীত 
সম্ে আরেলো ব্লোপক পজেসরে গি্ডলোে স্বষম্ 
েূেীকেরি সংরযলোগ করে গেয়লো হয়।

     অপেলোধীে জবচলোে ব্বথিলো কতটলো গুরুবেপূি্? 
নলোেীরেে রেজত সজহংসতলো সংঘটরনে েলোরয় অপ-
েলোধীরেে জবরুরদ্ জবশ্বব্লোপী আইন কলোনুরন 
পজেবত্ন কেলো হরছে। তরব বজধ্ত আইন 
কলোনুরনে বিলোেলো নলোেীেলো এখন পয্ন্ত ন্যলোয় জবচলোে  
পলোরছে নলো। 

     গিত্রে কতটলো গুরুবেপূি্? স্বষম্ ও স্বষ-
ম্তলোে গক্ররি আমলোে জনরিে কলোি, জবশ্বলোয়ন 
এবং স্বষম্  পলোওয়লো গগরি গয, গযখলোরন পলোল্লো-
গমর্ট নলোেীরেে উচ্চতে অনুপলোত েরয়রি 
গসখলোরন নলোেী হওয়লোে কলোেরি গেলোষরনে হলোে 
জনম্নমুখী হয়। গি্ডলোে সংরবেনেীল গিতর্রেে 
গভীেতলো একজট পলোে্ক্ সৃজটি করেতঃ গি্ডলোে 
সংরবেনেীল গিত্রে বৃজদ্ গপরল নলোেীরেে রেজত 
কম সজহংসতলো ঘরট েলোরক। েলোিননজতক গক্ররি 
নলোেী ও পুরুরষে সমতলোে জবষয়গুজলে পজেব-

ল্ডরন জমজলয়ন ওরমন েলোইি-এে পেসভলো, ২০১৪। 
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ত্ন, অে্ননজতক সমতলো বৃজদ্কলোেী নয়।

   সলোম্প্রজতক আজে্ক ও অে্ননজতক সঙ্কটজট 
উত্তে জবরশ্বে উপে গকন্দীভূত হরয়রি, যলোে 
ফরল অে্ননজতক স্বষম্ বৃজদ্ এবং করঠলোেতে 
েলোিনীজতরত সলোধলোেি ও জবরেষ কল্লোিমূলক 
গসবলো রেেলোরনে জবজধ করম গগরি। সভিবত এই 
সময়টুক্ একজট নতুন জ্লোরনে পেীক্লোমূলক 
পয্লোয়, গসজট হরললো গি্ডলোে স্বষম্ এবং 
করঠলোেতলো বৃজদ্ এবং পজেরসবলো হ্লোরস গি্ডলোে 
সজহংসতলো বৃজদ্ পলোয়।

    এই েকম তত্ত্বগুজল পেীক্লো কেলোে িন্য, এটলো 
গিরন েলোখলো রেরয়লোিন গয, সজহংসতলো বলো়েরি 
নলোজক কমরি এবং থিলোন ও সলোমলোজিক গগলোষ্ী 
গভরে সজহংসতলোে মলোরিলো কতটলো জভন্ন হয়। এে 
িন্য সজহংসতলোে হলোরেে গিলোেলোরললো পজেমলোপ রে-
গয়লোিন, এে গি্ডলোে মলোরিলোসহ যলো সহরি পলোওয়লো 
যলোয় নলো।

> জকভলোরব সজহংসতলো পজেমলোপ কেলো হয়? 

   পজেমলোপ কেলো একজট গুরুবেপূি্ জবষয়। 
নলোগজেক সমলোরিে কলোয্রিম সরত্ত্বও সেকলোেী 
পজেসংখ্লোনগুজলরত নলোেীরেে রেজত সজহংসতলোে 
তে্ রেলোয় অেৃশ্য হরয় গগরি। িলোজতসংরঘে 
ড্লোগস অ্লো্ড রিলোইম অফ ে্লো গডরভলপরম্ট 
বিলোেলো স্তজে টে্লোজটজটেকলোল উরদ্দশ্যসমূরহে নতুন 
আন্তি্লোজতক গরেিীজবভলোরগ সজহংসতলোে জেকলোে 
গযৌনতলোে তে্ সংরেহ কেলো হয় নলো। গি্ডলোেরক 
একজট অরেধলোন ও ঐজছেক ট্লোগ জহসলোরব ব্ব-
হলোে কেলো হয়। উপেন্তু জলঙ্গ জভজত্তক সজহংসতলোে 
জেকলোে অজধকলোংে ঘটনলো তলোরেে অজভজ্তলোয় 
পুজলেরক  জেরপলোট্ কেলো হয় নলো।

    এই সমস্যলো গমলোকলোরবললোে িন্য অপেলোধ 
িজেপগুজল স্তজে কেলো হরয়রিতঃ সজহংসতলোে 
জেকলোে নলোেীেলো পুজলেরেে তুলনলোয় িজেপ পজে-
চলোলনলোকলোেীরেে কলোরি তলোরেে অজভজ্তলো রেকলোে 
কেরত সলোছে্রবলোধ কেরব ধলোেিলো কেলো হয়।  
যজেও এই ধেরনে িজেরপে মলোধ্রম সজহংস-
তলোে জেকলোে ব্জক্তে জলঙ্গ জক গসই তে্জট জন-
য়জমতভলোরব সংরেহ কেলো হয়। তরব সজহংস ঘট-
নলোগুজলে পুনেলোবৃজত্তে সংখ্লো সবসময় গেকড্ 
কেলো হয় নলো। এমনজক যজে গেকড্ কেলো হয় তরব 
সব্েলো সজহংসতলোে আনুমলোজনক জহসলোব কেলো হয় 
নলো। ঐজতহলোজসকভলোরব যুক্তেলোষ্ট্র ও যুক্তেলোরি্ে 
মরধ্ অন্তভু্ক্ত অজধকলোংে ন্যলোেনলোল অপেলোধ 
িজেপ সংথিলো িলোতীয় পজেসংখ্লোনগুজলরত 
তলোরেে অন্তভু্ক্ত অপেলোরধে সংখ্লো সংরেহ 

করেরি। এই পজেসংখ্লোন একজট গি্ডলোে  
পক্পলোত সৃজটি করে, গযরহতু পলোজেবলোজেক 
সজহংসতলো, যলো নলোেীরেে রেজত অরেত্লোজেতভলোরব 
সংঘজটত হয়, এরত অপেলোরধে পুনেলোবৃজত্ত  
ঘরট। ইংল্লো্ড এবং ওরয়লরসে রিলোইম সলোরভ্ে  
পুনব্্বহলোরেে িন্য আমেলো (িুড টলোওয়লোেস, 
ব্লোয়লোন ফলোজন্সস ও আজম) গেরখজি গয যখন বলোাঁধলো 
জনরষধ অপসলোেি কেলো হরয়জিল এবং অপেলো-
গধে সলোরে িজ়েত সমস্ রেজতরবেরনে জহসলোব 
কেলো শুরু হরয়জিল। তখন শুধু সলোমজরেকভলোরব 
সজহংস অপেলোরধে  হলোে েতকেলো ৬০ ভলোগ বৃজদ্ 
গপরয়জিল তলোই নয়, নলোেীে জবরুরদ্ সজহংসতলো 
েতকেলো ৭০ ভলোগ বৃজদ্ পলোয় এবং অভ্ন্তেীি 
সম্ক্ বিলোেলো সজহংসতলো ৭০% বৃজদ্ পলোয়।  

     এই নতুন পদ্জত ব্বহলোে করে, ওয়লোলজব, 
টলোওয়লোস্, এবং ফলোজন্সস গেজখরয়রিন গয ২০০৮ 
সলোরল অে্ননজতক সংকট শুরু হওয়লোে পে ইং-
ল্লো্ড ও ওরয়লরস সজহংস অপেলোরধে সংখ্লো 
বৃজদ্ গপরয়রি। নলোেীরেে জবরুরদ্ সজহংসতলো 
গবর়েরি, জকন্তু পুরুষরেে জবরুরদ্ সজহংসতলো 
নয়। এই পলোজেবলোজেক সজহংসতলো বৃজদ্ে সলোরে 
যুক্ত জিল, যলো শুধু নলোেীরেে রেজত একরপরেভলো-
গব হয়।

      পুেলোরনলো পদ্জত ব্বহলোে করে এই পজেবত্-
নগুজল গেখলো যলোয় নলো। যলো বলোেংবলোে সজহংসতলোে 
তলোৎপয্ অরেতুলভলোরব কজমরয় গেয়। যখন 
সজহংস অপেলোরধে পুনেলোবৃজত্ত ঘটরল (নলোেীরেে 
রেজত অরেত্লোজেতভলোরব) েৃশ্যমলোন হয়, সজহংস 
অপেলোরধে বৃজদ্ পলোয়; যখন পুেলোতন পদ্জত- গয 
একই  জবরুরদ্ রিমলোগত সজহংস অপেলোরধে পু-
নেলোবৃজত্ত- ব্বহলোে কেলো হয়, গকলোন বৃজদ্ পলোওয়লো 
যলোয় নলো। সজহংসতলোে পজেবত্ন গি্ডলোে পজেমলো-
পক িলো়েলো গবলোঝলো যলোয় নলো। ইউরক গেরক এই 
পদ্জতরক সমে্ন করে সজহংসতলোে সলোরে অে্-
নীজতে সংরযলোগ কেলো হরয়রি ফরল গি্ডলোে সং-
গবেনেীল অে্নীজতে সঙ্কট পজেমলোপ কেলো 
যলোরছে।

     সময়, থিলোন ও সলোমলোজিক গগলোষ্ী সজহংসতলোে 
হলোরেে স্বজচররি্ে তুলনলো কেলোে িন্য একজট 
জবেলোল পজেমলোরপে কলোঠলোরমলো স্তজে কেলো, সজহং-
সতলোে একজট সুস্টি সংজ্লো এবং তলোে পজেমলো-
গপে জবভলোগগুজলে পলোেলোপলোজে এই জবভলোগগুজল 
ব্বহলোে করে সংগৃহীত তে্ সংরেরহে পদ্জত-
গুজল রেরয়লোিন। দুইজট জবপেীত জেরকে েৃজটিভ-
জঙ্গ েরয়রি (যলো এসজডজি ১৬ এবং ৫ এ জচজরিত 
কেলো হরয়রি), গযগুজল সজহংসতলোে গি্ডলোে 
মলোরিলোয় তে্ সংগৃহীত হয় নলো: এক সজহংসতলোে 

তে্ সংরেহ করে, জকন্তু সজহংসতলোে জেকলোে নলোেী 
বলো পুরুষ জক নলো তলো নয় আবলোে অপেলোধী এবং 
সজহংসতলোে জেকলোে মরধ্ সম্রক্ে উপেও নয়; 
অন্যেলো শুধুমলোরি নলোেীরেে রেজত সজহংসতলোে তে্ 
সংরেহ করে (নলোেী ও পুরুষ নয়)।
 
     মূলধলোেলোে তে্ সংরেরহে গক্ররি গি্ডলোে 
পজেমলোপক তে্ (জেকলোরেে গযৌন, অপেলোধী 
গযৌন, অপেলোধী এবং জেকলোরেে মরধ্ সম্ক্, 
সজহংসতলোে একজট গযৌন উপলোেলোন আরি জকনলো 
তলো অন্তভু্ক্ত কেলোে সময়) অন্তভু্ক্ত কেলো রেরয়লো-
িন। এক ডিন পজডিতরেে সমন্নরয় গজঠত 
একজট েরল আমলোরেে সলোম্প্রজতক কলোরিে 
মলোধ্রম নলোেীরেে এবং পুরুষরেে রেজত  সজহং-
সতলোে িন্য একজট নতুন পজেমলোপ কলোঠলোরমলো রে-
স্লোব করেজি, যলো এই উন্নয়ন সমে্ন কেরব এবং 
যলোে ফরল জবেলোল তে্ভলো্ডলোরেে সরঙ্গ তুলনলোমূ-
লক জবরলেষি সহিতে কেরব।

> সঙ্কট এবং নলোেীে রেজত সজহংসতলোে ঘটনলো 
বৃজদ্ 

     যুক্তেলোরি্ আজে্ক সঙ্কট গেরক অে্নীজত 
অে্েরডি পজেিত হরয়রি; এটলো এখন সজহংস-
তলোে মরধ্ ক্লোসরকজডং সজহংসতলোে এই বৃজদ্ 
সলোধলোেি নয়, তরব জবরেষ করে নলোেীরেে 
জবরুরদ্, যলোরেে সলোরে িজ়েত অপেলোধীরেে 
বিলোেলো সজহংস অপেলোরধে পুনেলোবৃজত্ত সম্জক্ত। 
অে্ননজতক সঙ্কট গিনলো গি্ডলোে সংরবেনেীল  
কেলো হয়, তলোে আজে্ক রেভলোবও গি্ডলোে সংরব-
েনেীল কেলো হয় এবং তলোই সজহংসতলোগুজলে 
রেভলোবও গি্ডলোে সংরবেনেীল হয়।

    একজট নতুন সমলোরললোচনলোমূলক সলোমলোজিক 
জবজ্লোরনে চ্লোরলজে যলো নলোজক জনেলোপত্তলো বিলোেলো 
গবলোঝলোরনলো হয়; জনেলোপত্তলো মরধ্ নলোেীরেে রেজত 
সজহংসতলোে অন্তভু্জক্ত গুরুবেপূি্। এে মলোরন হল 
সমলোিতলোজত্ত্বক তরত্ত্বে মরধ্ সজহংসতলোে সজহত 
কীভলোরব তলো পজেমলোপ কেলো যলোয়। এজট িনসলোধলো-
েরিে উন্নয়রনে িন্য সলোমলোজিক জবজ্লোন জহসলোরব 
সমলোিতত্ত্ব এবং সমলোিজবজ্লোন সব ধেরিে 
সজহংসতলো হ্লোরসে ধলোেলো অব্লোহত গেরখ উন্নয়ন 
লক্্গুজলরত অবেলোন গেরখও।  

সেলোসজে গযলোগলোরযলোরগে িন্য:
জসলজভয়লো ওয়লোলবলোই 
<s.walby@lancaster.ac.uk>
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> মলোরর্্ে ২০০
   বিে
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জব
গশ্বে জকিু অংরে ২০০৮/৯ অে্ 
সঙ্করটে ফরল কলোল্ মলোক্স ও তলোে 
সহলোনুভূজতেীল অংেীেলোে গফজড্ক 
এরঙ্গলস-এে গলখনী নতুন উদ্দীপ-

নলো িজ়েরয়রি। জবরেষ করে, জে ক্লোজপটলোল  পুাঁ-
জিবলোরেে সঙ্করটে রেলোদুভ্লোব এবং সমসলোমজয়ক 
পুাঁজিবলোেী অে্নীজত এবং এে রেভলোব গযমন 
সলোমলোজিক স্বষম্সমূরহে স্বজশ্বক বৃজদ্, গবকলোে-
বে বৃজদ্, জনেজবছেন্নতলো ও েলোজেদ্তলো এবং পজে-
গবেগত জবপয্রয়ে পলোজক্ক অরললোচনলো করেরি। 
জকন্তু এই ধেরনে সমস্যলোগুজল সমলোিজবজ্লোনী 
পলোেলোপলোজে সমলোরিে গিমলোধ্ম বলো বৃহত্তে 
অংেরক পুাঁজিবলোরেে পুনতঃজবরলেষরিে উৎসলোহী 
করে, মলোক্সীয় তত্ত্বজট জবসংবলোজেত এবং জবশ্ব-
ব্লোপী মলোক্রসে উপে সমৃদ্েলোলী গরবষিলো 
েরয়রি। কলোল্ মলোক্স-এে ২০০ তম িন্জেন 
মলোক্স, মলোক্সবলোে এবং মলোর্্ীয় সমলোিতত্ত্ব, 
অতীত ঐজতযে এবং আিরকে তলোরেে রেলোসজঙ্গ-
কতলোে সলোরে এই সরমেলরন অবেলোন েলোখলোে 
িন্য জবশ্বব্লোপী সহকম্ীরেেরক আম্রেি 
িলোনলোরত গ্লোবলোল ডলোয়লোলগরক অনুরেলোজিত 
করেরি। মলোক্সীয় তরত্ত্বে সলোরে কীভলোরব কলোি 
কেলো যলোয় বলো তলোে মরধ্ জক অনুপজথিত তলো জনরয় 
আরললোচনলো ও জবতরক্ে মধ্ জেরয় এজগরয় 
যলোওয়লোে আরগ, এই আরললোচনলোজট েলোে্জনক 
জেকর়েে জেরক জফরে তলোকলোয়। এজট গেখলোয় গয 
আমেলো মলোক্সীয় েে্রনে মলোধ্রম রেম, েলোষ্ট্র, 
আইন, সলোমলোজিক অসমতলো এবং অন্যলোন্য জবষ-
য়গুজলরক জকভলোরব পয্লোরললোচনলো কেরত পলোজে।

১৮৭৫ সলোরল কলোল্ মলোর্্। উইজকজমজডয়লো কমন্স / সব্িনীন গডলোরমইন। 



মলোর্্ ও অধুনলো সমলোিজবজ্লোন 

> ২০১৮ সলোরল মলোর্্ ও সমলোিজবজ্লোন 
জি. এম. টমলোস, গস্রিলোল ইউরেলোপীয় জবশ্বজবে্লোলয়, হলোরঙ্গজে

ম্লোর্ গভবলোে তলোে সলোব্িনীন অে্ননজতক ইজতহলোরস (১৯১৯-
২০) রেজতজষ্ত করেজিরলন গয স্েনজ্ন মলোনুরষে চলোজহেলো 
পূেরিে একজট ব্লোপক ত্রে জহসলোরব পুাঁজিবলোে পজচিরমে 
িন্য স্বজেটি্সূচক জিল, তলোে পূব্ েত্গুজল জিল সমথি 

বৃহত্তে উরে্লোরগে গক্ররি একজট রেেলোজসদ্ আচেি জহসলোরব মূলধরনে যুজক্ত-
যুক্ত জহসলোব (েীজতমত গেলোহলোেলো জহসলোবেক্ি) এবং জবরেষ করেতঃ ১. সব 
উৎপলোেরনে উপলোয়গুজলরক অবলোরধ জনষ্পজত্তরযলোগ্ সম্জত্ত জহসলোরব  বৈলোধীন 
গবসেকলোজে উরে্লোরগে মরধ্ জবতেি কেলো উজচত; ২. িলোত (টে্লো্ডই) রে-
গভরেে মত "অরযৌজক্তক" সীমলোবদ্তলো ব্জতরেরক একজট মুক্ত বলোিলোরেে 
রেরয়লোিন আরি; ৩. এিলো়েলোও উৎপলোেন, বলোজিি্ ও পজেবহরনে গক্ররি 
যুজক্তসঙ্গত, অে্লোৎ পুঙ্খলোনুপুঙ্খভলোরব গিনসলোধ্ যলোজ্রেক রেযুজক্তে রেরয়লোিন 
আরি; ৪. একজট যুজক্তসঙ্গত আইজন ব্বথিলো উপজথিত েলোকলো আবশ্যক, গযটলো 
হরব ভজবষ্যবিলোিীরযলোগ্ এবং বৈছে; এবং ৫. জবনলোমূরল্ রেম পলোওয়লো আব-
শ্যক, অে্লোৎ যলোেলো আইনত তলোরেে রেমেজক্ত জবজরি কেলোে অজধকলোেী এবং 
অজধকন্তু অে্ননজতক কলোেি বিলোেলো জনগৃহীত হরয় বলোিলোরে এজট জবজরি কেরত 
বলোধ্ তলোরেে রেরয়লোিন।

   মলোরস্ল মলোউস (১৯০১ সলোরল পল ফলোওকরনরটে সলোরে জলজখত একজট 
এনসলোইর্লোজপজডয়লো জনবরন্ধ) একইভলোরব বক্তব্ কেরলন গয, গকউই উেলো-
হেিবৈরূপ গকলোন একক কম্ী বলো ব্বসলোয়ী ধলোে, সুে, মিুজে, অেলবেল 
অেবলো টলোকলোে মত তলোরেে মলোনজসক রেজরিয়লোে বজহ:থি সলোমলোজিক িীবরনে 
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 গচক রেিলোতর্রেে কলোেলজভ ভ্লোজেরত কলোল্ মলোরর্্ে ভলোকেয্। 

ধেনগুজল উদ্লোবন কেরত পলোরে নলো। এমনজক পজচিমলো পুাঁজিবলোরেে সলোমলোজিক 
ব্বথিলোে একজট স্বজেটি্ হল অধ্বসলোয়, জমতব্জয়তলো, রূজচ, িলোাঁকিমক বলো 
জবপজ্নক কম্রেরচটিলো, েীনতলোে ভয় এবং "উরে্লোরগে সলোহরসে" মত 
সলোমলোজিক ও অে্ননজতক িীবরনে উপলোেলোনগুজলও ব্জক্তগত স্বজচরি্ 
সরত্ত্বও সম্ূি্রূরপ মলোনজসক নয় বেং সলোধলোেিত "সলোমলোজিক সংকেৃজতে" 
স্নব্্জক্তক পি্।

    এই সরবে মরধ্ গবজে জকিু গনই গযসরব একিন সমসলোমজয়ক মলোক্স-
বলোেী (বলো গসই জবষরয় মলোর্্ জনরিই) জভন্ন মত গপলোষি কেরব। যজেও 
মলোক্স পেবত্ী সমলোিজবজ্লোন তলোে রেভলোব বরয় গব়েলোয়। এজট আংজেকভলোরব 
তলোে উত্তেলোজধকলোরেে রেজতকূরল জনরে্জেত হরছে। 

> আধুজনক সমলোরিে "বুিু্য়লো" জবরলেষি নলোজক মলোক্সীয়?

    তলোহরল আধুজনক সমলোরিে "বুরি্লোয়লো " সমলোিজবজ্লোনীয় (এবং রেরয়লোজগক 
সলোমলোজিক গরবষিলো গেরক েলোিননজতক েে্ন পয্ন্ত সলোমলোজিক অনুসন্ধলোরনে 
সমস্ েলোখলো) এবং মলোর্্ীয় জবরলেষরিে মরধ্ গমৌজলক পলোে্ক্ গকলোেলোয়? 
অধ্লোত্ম তত্ত্ব এবং ধম্তরত্ত্বে সলোরে এনললোইরটনরমর্টে জববলোরেে মত সভি-
বত ঐজতহলোজসকভলোরব গুরুবেপূি্ েীঘ্থিলোয়ী এই ঝগ়েলোে ব্লোখ্লো জক? 

    সেলভলোরব ভলোরব বলরল; মুজক্তে মূল উপলোেলোন জহরসরব ইছেলোেজক্তে রে-
ভুরবেে সূরিপলোত করে এনললোইরটনরম্ট অ্লোজেটেটলীয়, অগলোজটেনীয় এবং 
টমলোসীয় সৃজটিসংরিলোন্ত স্নব্্জক্তকতলো গেরক বস্তুগত মলোনজসকতলোয় পজেনত 
হয়। ফলোরন্স গযটলোরক বললো হরয়জিল (স্নজতক ও েলোিননজতক জবজ্লোন) গসটলো 
জিল গসই রেীক কলোল গেরক পলোচিলোত্ (বলোইরি্টলোইন, ইহুজে ও ইসললোমী 
সহ) জচন্তলোধলোেলোরত রেবল রেভলোব জবস্লোে কেলো রেলোচীন ধম্তরত্ত্বে সুজবেলোল 
গতলোেরিে সমলোরললোচনলো করম্ে চূ়েলোন্ত কলোজটিয়লোন রূরপে ফল। 

    জস্রনলোিীয় এবং কলো্টীয় স্নজতক েে্ন উভয়ই তলোরেে উরলেখরযলোগ্ 
পলোে্ক্ জনজব্রেরষ রেলোকৃজতক সত্তলো জহরসরব মলোনুষরক মলোি ও পলোেরেে মত 
কলোয্কলোেি সবিন্ধীয় মীমলোংসলোে েত্লোধীন জহরসরব বৈীকলোে কেরব এবং 
তলোরেে গচতনলোরক- রেচ্ড আরবগ এবং জবরেষ করে জনরিরেেরক 
জনরিেলোই সংেক্রিে রেরচটিলো বিলোেলো জনয়জ্রেত- নীজতমূলক বলোিলোইরয়ে েলোজয়-
বেমুক্ত জকন্তু সব্লোঙ্গীি, স্নব্্জক্তক, পক্পলোতেূন্য এবং ব্লোপক জ্লোন ও গবলো-
ধেজক্ত ধলোেরি অক্ম, গযৌজক্তক ও মলোনজসক উভয় ধেরনে বলোধলো হরয় 
েলোাঁ়েলোয়। ইশ্বরেে অজস্বে সম্জক্ত জ্লোন, গযটলোরক অপজেহলোয্ গি্ কেলো হয়, 
যজে মলোনজসক হরয় েলোরক- গসরপরল গযটলোরক "ঈমলোন" বললো হরয়রি- তলোহরল 
"স্নজতক জবজ্লোনগুরললো"ও মলোনুরষে মলোনস জনভ্ে হরত বলোধ্। গেরনসলোাঁ, জে-
ফরম্েলোন ও এনললোইরটনরমর্টে সলোধলোেি অন্তেৃ্জটি হরত পলোরে গয, জ্লোন ও 
বৈলোধীনতলো উভরয়ে মলোনে্ডই হল যুজক্তে পলোেরে পেখ করে গনওয়লো মলোন-
জসকতলো, জবিতীয়জট চূ়েলোন্ত েকমভলোরব যুজক্তজবজ্লোন ও গজনত বিলোেলো গ়েলো। এে 
জপিরন লুকলোরনলো জবশ্বলোস জিল অবশ্যই, গয জনেীজক্ত "বলোস্বতলোে" অন্তেৃ্জটি 
উপলধি, পেবত্ীরত যুজক্ত বিলোেলো পুনতঃপেীজক্ত এবং বিলোজন্দ্বকভলোরব উদ্লো-
জসত। অে্লোৎ এে অসঙ্গজতগুরললো রেকট হওয়লোে মলোধ্রম উদ্লোজসত। 

   গহরগরলে ঐজতহলোজসক ভূজমকলো জিল এটলো গেখলোরনলো গয, গযটলোরক মলোনজসক 

>>



মলোর্্ ও অধুনলো সমলোিজবজ্লোন 

জহরসরব গি্ কেলো হত, গসই "আত্মলো" আসরল জিল স্নব্্জক্তক এবং এটলো 
গেখলোরনলো গয, কলোর্টে বজি্ত মরনে জনরিই রেত্য় স্তেী কেলোে জবষয়জট 
(বলোজযেক িগত গেরক গপর়ে আরন নলো) চূ়েলোন্ত েকম অবধলোজেত ভলোরব জ্লো-
নতলোজত্ত্বক বলোধ্বলোধকতলো বিলোেলো সীমলোবদ্ এবং অজ্তলোে অজভেলোরপ গপলো়েলো 
আমলোরেে মলোনজসক েক্তলো জিল নলো বেং পক্লোন্তরে জ্লোন ও বৈলোধীনতলো উভ-
গয়েই একমলোরি রেকৃত উৎস (বলো পেলোে্ বলো স্ে)। 

    জবষয়গুরললোরক আরেলো িজটল করে তুলরত গহরগল আরেলো রেস্লোব করেজি-
গলন গয, স্নব্্জক্তকতলোে দু ধেরনে গবেভূষলো েরয়রিতঃ একজট হল- আিরক 
আমেলো গযটলোরক "রেজতষ্লোন" বলজি- গসই পুেলোেস্তুে "স্নব্্জক্তক আত্মলো"- 
গযটলোরক জতজন তরুি বয়রস আরেক নলোরম গডরকরিন "গমকী বস্তুজনষ্তলো" 
(আরেলো সহি করে বলরলতঃ পেলোধীন যুজক্ত) এবং অন্যজট হল "পেমলোত্মলো" 
(আিলোেীে িন্য যুজক্ততঃ েে্নেলো্রে)। 

    এটলো গসই "স্নব্্জক্তক আত্মলো" সমলোিজবজ্লোরনে অন্যতম রেজতষ্লোতলো 
এজমল ডুরখ্ইম গযটলোরক "সমলোি" জহরসরব আখ্লোজয়ত করেরিন। অন্য 
কেলোয় মলোনুরষে অজভললোষ, পি্, আকলো্ষিলো, ইত্লোজে গেরক সম্ূি্রূরপ 
গবমলোনলোন একজট মলোনব সমলোি, গয সমলোরিে সমস্ কলোঠলোরমলোগুরললো পুনেলোবৃ-
জত্তমূলক বলো থিলোয়ী ফল রেেলোন করে।  কলোেি সমস্ মলোনজবক আকলো্ষিলো রেলোজত-
ষ্লোজনক কলোঠলোরমলোরক গ়েলোে গচরয় বেং রেজতফজলত বলো রেকলোে করে। এইসব 
কলোঠলোরমলো- গযগুরললোরক "রেকৃত অবথিলো" বললো হয়- এগুরললো বলোতলোয়নহীন 
কীটলোিুে মত অজচজন্ততপূব্ েলোসলোয়জনক সংরযলোগ বলো বজহথি ঘটনলোবলীে কলোেরি 
তলোরেে রুপলোন্তেগুরললো হয় আকজমিক। 

   মলোরর্্ে গবললোয় জযজন গহরগল গেরক এজগরয় হলোটজিরলন। জকন্তু আবলোে 
কলোর্টে কলোরিও জফরে যলোজছেরলন ভূরয়লোেে্রনে এবং অতীজন্দরয়ে স্বিততলো 
পুনেলোজবভু্ত হয়। গযটলোরক "বলোস্ব সত্", "অবয়ব" অেবলো "বস্তু" জহরসরব 
উপথিলোপন কেলো হয় গসটলো আেরত বলোযে রুপ, যলোে গপিরন লুজকরয় েরয়রি 
ব্জক্তে আত্মরেকলোে। সবরচরয় জবখ্লোত উেলোহেি হল মূরল্ে (পুাঁজি ব্ব-
থিলোে পেরেেে্ক ম্রে) গপিরন লুজকরয় েলোরক রেম (মলোনুরষে উৎপলোেনেীল 
কলোিকম্); "পি্" নলোমক গফজটরে রেমরকই রেস্েীভূত করে েলোখলো হয়। বস্তু 
নয় বেং মলোনুরষে আত্মরেকলোেক কম্কলো্ড। 

   বস্তু, রেলোজতষ্লোজনক "স্নব্্জক্তক বৈত্ত্বলো" হল আসরল বলোজযেক বজহেলোবেি, 
আে একলোেরিই সমলোরিে গগলোটলো রেলোজতষ্লোজনক তক্জট (গযখলোরন অে্নীজত, 
েলোষ্ট্র এবং "সুেীল সমলোি" আে পেস্ে জবজছেন্ন নয়) আসরল একজট বজহ-
েলোবেি। জকন্তু স্নব্্জক্তকতলো ও আত্মরেকলোেকতলোে েৃজটিরকলোি গেরক, 
এমনজক রেমও জবভলোজিততঃ মূত্ ও জবমূত্ রেম এক জিজনষ নয়। গযটলোে 
গচহলোেলো সলোমরন েলোরক গসটলো সব্েলো মেীজচকলো, সলোেলোংে েলোরক- সত্তলোে 
গযমনজট হওয়লো উজচত- গগলোপরন (ধনতর্রে, গমজক রুপগুরললো স্নব্্জক্তকতলোে 
সলোি ধলোেি করে)। মলোনজবক আত্মরেকলোেক জরিয়লোকললোরপে গক্ররি, রেরয়লো-
িনীয় বস্তুে অভলোব গকলোনজটরক বলব গসজট অে্মূল্ জনয়্রেি করে নলো। গসই 
মলোনজবক আত্মরেকলোেক জরিয়লোকললোরপে বৈলোভলোজবকতলোরক পুনরুদ্লোে কেরত 
এই লুকলোজয়ত গচহলোেলোরক উন্ুক্ত কেলো উজচত (গমজক গচহলোেলোরক ধলোেিলোগত-
ভলোরব ধ্ংস কেরত হরব) তরত্ত্বে মলোধ্রম (সমলোরললোচনলোমূলক েলোিননজতক 
অে্নীজত, েে্ন যলোই গহলোক নলো গকন)। 
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    জচেলোয়ত সমলোিজবে্লোগত পজেররেজক্ত গেরক পয্রবক্ি কেরল আসল 
জবষয় মরন হরছে: "পেম আত্মলো" কীভলোরব "স্নব্্জক্তক আত্মলো"-গক পজেচলো-
লনলো করে। গযমন অে্মূল্ কী ধেরিে আচেি করে বলো িলোরতে উৎপজত্ত, 
ইজতহলোস এবং কলোরিে ফললোফল জহসলোরব জক ধেরনে সলোমলোজিক রেজতষ্লোরনে 
আজবভ্লোব ঘরট? কলোেি সমলোিজবজ্লোন মলোনব গগলোষ্ীজটরক "জিজনস" (থিলোয়ী বলো 
অন্তত গটকসই জবমূত্লোয়ন) জহসলোরব ব্বহলোে করে। এজট জকভলোরব মলোনব 
গগলোষ্ীগুরললো গর়ে ওরঠ ও বজ্টত হয়, গগলোটলো সমলোরিে বৃহত্তে ক্লোনভলোরস 
তলোরেে থিলোন গকলোেলোয় এবং েলোরষ্ট্রে সলোরে আন্তি্লোজতক সলোমলোজিক-েলোিনন-
জতক পজেবত্রনে অক্থিরলে সলোরে তলোরেে সম্ক্ কী গসটলো িলোনরত 
আরেহী। 

> মলোক্সীয় েৃজটিরকলোি: গরেিী এবং গেলোষি

    গুিগতভলোরব মলোর্্ রেভলোজবত হন নলো। গগলো়েলোে জেরকে কজমউজনটে ইরস্-
হলোরেে  জবপেীরত জতজন এবং তলোে পেচলোেিলোয় গযটলোরক "পজচিমলো মলোর্্বলোে" 
বললো হয় গসটলো মরন করে নলো গয ধনতর্রেে আরগ গরেিী বরল জকিু জিল এবং 
এে পরে জকিু েলোকরব। (গরেিী ঐজতহলোজসক) গরেিী হল মূল্ এবং পুাঁজিে 
উবিৃত্ত রেপঞ্চতঃ "গরেিী কৃজটি", "গরেিী িীবনধলোেলো" এবং "গরেিী সংগঠন" হল 
আবলোে গরেিীে উবিৃত্ত রেপঞ্চ। 

    মলোরর্্ে কলোরি গুরুবেবহ একমলোরি গরেিী হল সব্হলোেলো গরেনী। গযটলো 
গহরগলীয় ধলোেলোয় এমনভলোরব জনজম্ত হয় গযন এজট সমলোরিে (জনরিে?) 
অংে নয়। (একজট জবরেষ ভলোরগ যলো সমররেে অংে নয়।) এটলো হল 
"বুরি্লোয়লো" সলোমলোজিক জবজ্লোন (অে্নীজত, েলোিনীজত) বজি্ত সমলোি মধ্জথিত 
সলোব্িনীন মলোনবতলো গেয়লোে কেলো মলোনুরষে মরধ্ জমেজ্রিয়লো জহসলোরব ঘটমলোন 
অনুজমত রেিলোলীগুরললোে বলোইরে অবজথিত গরেিীরক অরেলোযে কেলো। জকন্তু জেই-
জফরকেন (অবস্তুরক বস্তুরত পজেনত কেলোে রেজরিয়লো) এটলোরক গমরন গনয় নলো। 

    কলোেি জেইজফরকেন হল সব্হলোেলোে রেধলোন কলোয্কললোপ গযটলো তলোরক একজট 
বস্তুরত পজেনত করে গতলোরল, তলোই এজট গরেিীসমূরহে গভতেকলোে গকলোন 
জমেজ্রিয়তলো নয় বেং পুাঁজিে একজট চজেরি। গেলোষি এমন জকিু নয় গযটলো 
বুরি্লোয়লোেলো ইছেলোকৃতভলোরব কেরিনতঃ মূলধন পুজেীভূত কেরতই উবিৃত্ত 
মূল্রক আত্মসলোৎ কেলো হরছে, রেজমকরেে ক্জত কেরত নলো। গেলোষি এমন 
গকলোন জকিু নলো গযটলো েলোষ্ট্র চলোইরল েজমরয় েলোখরত পলোরে অেবলো রেজতকলোে 
কেরত পলোরে, সুতেলোং এটলো গকলোন "েলোিননজতক সমস্যলো" ও নয় গযমনজট 
সমলোিবলোেী গডরমলোররিটেলো মরন করে েলোরকন। এটলো অসলোম্ও নয়। 

   অসমতলো একটলো সমলোিতলোজত্ত্বক জবষয়। জকন্তু গেলোষি গতমনজট নয়। 
একিন মলোর্্বলোেীে কলোরি তলোই জেইজফরকেন, পি্ আসজক্ত, গেলোষকরক 
অসমতলোয় (অততঃপে রিমলোগত উন্নজত কেলো যলোয় এমন "েলোিননজতক সম-
স্যলোয়") রুপলোন্তজেত কেলোে কলোিজট হলোস্যকে।  এবং একলোেরিই সমলোিনব-
জ্লোজনক রেশ্নগুরললোরক মলোর্্বলোে জেরয় সমলোধলোন কেলো সভিব নয় এবং, উরল্লো-
জটও সত্। 

সেলোসজে গযলোগলোরযলোরগে িন্য:
জি. এম. টমলোস <gmtamas@gmail.com>

mailto:gmtamas%40gmail.com?subject=
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> পুাঁজিবলোরেে রেসলোেতলোয়  

এজেক অজলন েলোইট, উইসকনজসন জবশ্বজবে্লোলয়, ম্লোজডসন, ইউএসএ

পুাঁজিবলোরেে অভ্ন্তেীি গজতেীলতলো এমন একজট জবতক্ ধলোেন করে 
গযটলো গেষ পি্ন্ত এটলোরক বৈ-ধ্ংরসে জেরক জনরয় যলোয় এমন েলোজবে 
সলোরে মলোরর্্ে কলোরিে গকলোন ধলোেিলোই আরেলো ঘজনটিভলোরব িজ়েত 
নয়। এবং আরেলো বললো যলোয় গয, এসকল গজতেীলতলো আপনলো-

আপজন এমন অবথিলো স্তজে করে গযটলো মলোনব উন্নয়রনে িন্য একজট সহলোয়ক 
সলোমলোজিক কলোঠলোরমলো স্তেীরত কলোি করে। পুাঁজিবলোরেে ভলোগ্ সম্রক্ একজট 
েৃঢ় ভজবষ্যবিলোিী যুজক্তবলোরেে রেেম অংেতঃ েীঘ্রময়লোেী, পুাঁজিবলোে একজট 
অথিলোয়ী সলোমলোজিক ব্বথিলো এবং অজনবলোয্ভলোরব গেষ হরয় যলোরব। জবিতীয় 
অংে কম জনধ্লোেক: পুাঁজিবলোেরক ধ্ংস করে এমন নতুন গজতজবজধ যলো নতুন 
ঐজতহলোজসক সভিলোবনলোে (জবরেষ করে উৎপলোেন ও মলোনজবক উৎপলোেরনে 
েজক্তে জবকলোরেে িন্য) উদ্ব করে এবং একই সমরয় একজট সমজটিগত 
এরি্ট স্তজে করে- যলো রেজমক গরেিী জবপ্রবে মলোধ্রম তলোরেে মুজক্তে 
জবকপে জনম্লোরিে িন্য গসই সভিলোবনলোে সুরযলোগ সৃজটি করে। এই জবকপেজট 
বলোস্বলোয়রনে ফরল রেকৃতপরক্ এই সলোমে্্ জনভ্ে কেরব জকনলো তলো আেও 
পজেসরেে রেজরিয়লোগুজলে উপে জনভ্ে করেতঃ জবপ্বী মতলোেরে্ে রেচলোে, েৃঢ় 
সংহজতে উত্লোন, েলোিননজতক েলগুরললো তলোরেে গঠন উন্নয়রনে মলোধ্রম 
সংরেলোরম সহনজেলতলো জেরত সক্ম এবং অন্যন্য অরনক। সলোজব্কভলোরব 
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মলোরর্্ে িরন্ে ২০০ বিে পে গেরক উত্তে গখলোাঁিলো 
হরছে।
জচরি রেহরি মলোরক্লো গগলোরমি, সলোও পলোউরললো, ব্লোজিল।

ধেরত গগরল, তেলোজপ এই তত্তজট পুাঁজিবলোরেে অজনবলোয্ হস্লোন্তরেে ব্লোপলোরে 
জনধ্লোেক েলোজবসমূরহে সলোরে পুাঁজিবলোরেে ভজবষ্যরতে ব্লোপলোরে অজনধ্লোেক 
েলোবীে পলোেস্জেক জরিয়লোগুরললোে একজট বলোস্ব রুপ েলোন করে। 

     এই জনধ্লোেক ও অজনধ্লোেক েলোজবসমূরহে স্বিততলো হরছে একজট অংে 
গযজট মলোরর্্ে তত্ত্বগত জচন্তলোধলোেলোরক একজট েলোিননজতক আর্লোলরনে বলোধ্-
কলোজে জভজত্ত জহরসরব স্তজে করেরি। অজনধ্লোজেত উপলোেলোনগুরললো উরদ্দরশ্য 
ভেলো সমজটিগত গ্রুপরক এবং গবৈছেলোয় রেরত্রকে উন্নত জবরশ্বে েলোবীরত 
সংরেলোরম অংেরেহি কেলোে গুরুবেরক যেলোে্তলো েলোন করে। জনধ্লোেক উপলোেলো-
নগুজল আেলোে কলোেিগুরললো গেয়তঃ এমনজক যখন জবপ্রবে বলোধলোগুজল মরন 
হজছেল তখন পুাঁজিবলোেী েজক্তগুজল জবশ্বলোস কেরত পলোরে গয "ইজতহলোস 
আমলোরেে জেরক েরয়রি" এবং অবরেরষ একজট জবপ্বী যুরগলোপরযলোগীতলোে 
িন্য পজেজথিজত "উপযুক্ত" হরব।

    আমেলো এখন এমন এক িগরত বলোস কেজি যলো গেরক মলোক্স তলোে তলো-
জত্ত্বক ধলোেিলো স্তজে করেরিন। মলোরর্্ে জকিু ভজবষ্যবিলোিী তুরল ধেলো হরয়রিতঃ 
পুাঁজিবলোে একজট জবশ্বব্লোপী ব্বথিলো হরয় উরঠরি যলো জবরশ্বে েূেবত্ী থিলোরন 

>>

মলোক্সবলোেী ঐজতরযেে 
ধলোেলোবলোজহক রেলোসজঙ্গকতলো
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গপৌাঁরিরি; উৎপলোেন য্রে জবমিয়কে উপলোরয় উন্নত হরয়রি; পুাঁজিবলোেী 
বলোিলোে গভীেভলোরব িীবরনে গবজেেভলোগ অংেরক অজতরিম করে; গুরুতে 
অে্ননজতক সংকট পুাঁজিবলোেী সমলোরিে একজট রিমলোগত স্বজেটি। জকন্তু 
অন্যলোন্য ভজবষ্যবিলোিী পুাঁজিবলোরেে ঊরধ্্ উঠলোে রেবল আকলো্ষিলোে িন্য গুরু-
বেপূি্ এগুজল তুরল ধেলো হয়জনতঃ থিলোয়ীভলোরব আরেলো সমিলোতীয় হওয়লোে পজে-
বরত্ রেজমক গরেজি সব সবজেক গেরকই আরস্ আরস্ জবভক্ত হরয় পেরি 
এবং স্বষম্মূলক হরয় উরঠরি পুাঁজিবলোরেে জবরুরদ্ সুসংহত সমজটিগত 
পেরক্রপে িন্য রেরয়লোিনীয় সংহজত রেকলোে করে। 

    পুাঁজিবলোে সংকট রেজতজরিয়লোয় আেও েৃঢ় রেমলোজিত হরয়রি সলোরে নতুন 
নতুন ধেন আহেি বিলোেলো।  পুাঁজিবলোেী েলোষ্ট্র িনজরেয় েলোজব গেলোষিকলোেী 
অরনক গবজে নমনীয় রেমলোজিত হরয়রি। রেরয়লোিরন কলোয্কে েমন কেলোে 
সময়; এবং অবরেরষ সমলোিতলোজ্রেক জবপ্রবে পে পুাঁজিবলোরেে জবকপে জন-
ম্লোরিে রেরচটিলোে দুতঃখিনক ইজতহলোরস আেঙ্কলো গয জবপ্বী েলোিননজতক 
বলোজহনীরক একজট ন্যলোয়পেলোয়ি ও মলোনজবক জবকপে গর়ে তুলরত সুরযলোগ 
সৃজটি করে।

    অতএব এক্ে েতরকে মরধ্ পুাঁজিবলোরেে রেসলোেরক অজনবলোয্ভলোরব 
ধ্ংস কেলোে িন্য "পুাঁজিবলোরেে গজতপরেে আইন" জহসলোরব এজট আে রেহ-
িরযলোগ্ নয়। যখন একরযলোরগ পুাঁজিবলোরেে রেসলোে ঘটলোরনলো এবং তলোে মুজক্ত-
সংরেলোরমে িন্য উত্তম অবথিলোে সৃজটি করে। এে মলোরন এই নয় গয, মলোক্স-
বলোেী ঐজতযে তলোে রেলোসজঙ্গকতলো হলোজেরয়রি। জবরেষ করে মলোক্সবলোেী 
ঐজতরযেে চলোেজট গকন্দীয় রেবত্ন সমসলোমজয়ক সমলোরিে স্বজ্লোজনক গবলোধ-
গম্তলো এবং উন্নততে জবরশ্বে সৃজটি কেলোে রেরচটিলোে িন্য অপজেহলোয্তঃ

১. পুাঁজিবলোে মলোনবীয় জবকলোরেে িন্য অবথিলোে সম্ূি্ বলোস্বলোয়রন বলোধলো গেয়- 
এই তীক্ষ্ণতম সূচকজট ততটলো তীব্ মধ্পন্ী েলোজেদ্্ হয়। জকন্তু পুাঁজিবলোরেে 
ক্জতরেস্ বস্তুগত অবমূল্লোয়রি মলোনজবক উন্নজতে িন্য গুরুবেপূি্ অন্যলোন্য 
মূল্রবলোরধে বলোইরে রেসলোজেত হয়তঃ সমতলো, গিত্রে, বৈলোধীনতলো ও সম্প্রেলোয়। 
পুাঁজিবলোরেে এই ক্জতে উৎসজট তলোে সব গরেিীে কলোঠলোরমলোে ঊরধ্্। পুাঁজি-
বলোরেে গরেজিে সম্ক্ জবজভন্ন ধেরিে রেজরিয়লো বিলোেলো ক্জতরেস্ হয়। গেলোষি; 
আজধপত্; েলোিননজতক ক্মতলোয় েলোিননজতক ক্মতলো রূপলোন্তে; রেজতরযলোজগ-
তলোে ধ্ংসলোত্মক ধেন; এবং গযসব উপলোরয় সমলোি ও ক্সংকেলোেরক দুব্ল 
করে গেয় তলো বলোিলোরেে জবস্লোে। মলোক্সবলোেী ঐজতযেবলোহী রেচলোেলোজভযলোন 
চললোকলোরল এই ক্জতরেস্রেে নজেভুক্ত কেলো হয়।

২. পুাঁজিবলোরেে গজতেীলতলো অভ্ন্তেীিভলোরব পেস্েজবরেলোধী হয়- পুাঁজিবলোে 
একজট েীঘ্রময়লোেী জথিজতথিলোপকতলো অি্ন কেরত পলোরে নলো যলো সবজকিুই 
একজট কলোয্কেীভলোরব সমজন্বত সমররেে সলোরে একজরিত করে। এমনজক 
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পুাঁজিবলোেী অসরন্তলোরষে মরতলো পুাঁজিবলোেী অসঙ্গজতে িন্য এমন গকলোন তীব্তলো 
নলো গপৌাঁিলোরনলোে িন্য গকলোন সহিলোত রেবিতলো গনই, তরব তলোেলো বলোেবলোে নতুন 
সভিলোবনলো ও রূপলোন্তেমূলক সংরেলোরমে িন্য থিলোন গখলোরলন।  

৩. অন্য একজট জবরশ্ব সভিব- সভিবত মলোক্সবলোেী ঐজতরযেে সবরচরয় 
গমৌজলক ধলোেিলো হরললো পুাঁজিবলোরেে একজট মুজক্তকলোমী জবকপে অে্ননজতক 
ব্বথিলোে আকলোরে সভিলোব্। যলোে মরধ্ পুাঁজিবলোেী গরেিী জবজনরয়লোগ এবং উৎ-
পলোেন জনয়্রেরিে জনয়্রেি গজতেীল অে্ননজতক গিত্রে বিলোেলো জবজছেন্ন। মলোক্-
সবলোে গকবল পুাঁজিবলোরেে সমলোরললোচনলো গেরক মুক্ত সমলোিজবজ্লোরন একজট 
পজেবজত্ত রূপ। বললোে অরপক্লো েলোরখ নলো গয একজট মুজক্তপি জবকপে 
"সভিব" গকবল একজট জবকপে কপেনলোরযলোগ্ গয তুলনলোয় আরেলো বলরত 
হয়; জবকপেজট অবশ্যই উপরভলোগ্, গটকসই এবং অি্নরযলোগ্ হরত হরব। 
মলোক্সবলোেী েলোজব এভলোরবই গয পুাঁজিবলোরেে গচরয় গজতেীল অে্ননজতক গি-
ত্রে আেও পুরেলোপুজে উপলজধি কেরব; এজট রেজতজষ্ত হরল এজট গটকসই 
হরব; এবং গয ঐকলোজন্তক ঐজতহলোজসক পজেজথিজতরত আরি যলো অি্নরযলোগ্ 
হরব

৪. রূপলোন্তে শুধু রেজতরেলোরধে নয় জনম্লোরিে সংরেলোরমও রেরয়লোিন-
অে্ননজতক গিতর্রেে গক্ররি পুাঁজিবলোেরক রূপলোন্তজেত কেলোে িন্য সমজটি-
গত পেরক্রপে রেরয়লোিন এবং জনম্নবগ্ গেরক গিলোটবদ্তলো রেরয়লোিন।  
যজেও অজভিলোত গিলোটগুজল গুরুবেপূি্ হরত পলোরে। মুজক্তপিরযলোগ্ 
সলোমলোজিক রূপলোন্তে গকবল আরললোজকত অজভিলোতরেে উরে্লোরগে ফললোফল 
হরব নলো। আসল রূপলোন্তে শুধুমলোরি পুাঁজিবলোরেে ক্জতে জবরেলোজধতলো িলো়েলোও 
আরেলো রেরয়লোিন; এজট মুজক্তকলোমী আেরে্ে মূরল নতুন রেজতষ্লোন গর়ে 
তুলরত রেরয়লোিন। মলোরর্্ে মূল তলোজত্ত্বক সূররি পুাঁজিবলোরেে জবপ্বী জবরছেরেে 
পে জনম্লোরিে রূপলোন্তে রেধলোনত ঘরট বরল মরন কেলো হয়তঃ রেজমক গরেজি 
একবলোে ক্মতলোয়, নতুন সমলোি গর়ে তুলরব। জবে েতরকে রেেম জেরক 
এজট আে একজট সুেৃঢ় গকৌেলগত েৃজটি নয়। যজে পুাঁজিবলোেী অে্ননজতক 
গিত্রেরক পুাঁজিবলোরেে বলোইরে ভজবষ্যত কেলো হয় তলোহরল জনম্লোরিে কলোিজট 
এখনও পুাঁজিবলোরেে বিলোেলো রেভলোজবত সমলোরিে জভতরে শুরু কেরত হরব।

এই চলোেজট রেস্লোব জবে েতরকে রেেমলোরধ্ মুক্ত সমলোিজবজ্লোরনে মলোক্সবলোেী 
ঐজতরযেে চলমলোন উন্নয়নরক অরেলোযে করে।

সেলোসজে গযলোগলোরযলোরগে িন্য:
এজেক অজলন েলোইট <wright@ssc.wisc.edu>
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> নলোেীবলোে-মলোর্্বলোে মুরখলোমুজখ
আরলকিলোন্দলো গেল, জবরলরফর্ জবশ্বজবে্লোলয়, িলোম্লোজন এবং গটেফলোজন গভলোল, ফজলত জবজ্লোন জবশ্বজবে্লোলয় জবএফআই জভরয়নলো, 
অজ্রেয়লো

কগয়ক বিে ধরে, িলোম্লোজন এবং অন্যররিে গনমলোধ্ম একধে-
গিে "মলোর্্ীয় গোঁরনসলোে" কেলো বরল আসরি যলোে অে্ 
পুাঁজিবলোে এবং আজে্ক সংকরটে জবরলেষরি কলোল্ মলোরর্্ে 
েচনলো হয়ত সজঠক জিল। এটলোরক রেলোয়ই গয সত্ বিলোেলো ব্লোখ্লো 

কেলো হয় গসটলো হল, ২০০৮-এে আজে্ক ও অে্ননজতক সংকট গেজখরয়জিল 
গয, এই গয পুাঁজিবলোরেে জবশ্বব্লোপী িয়িয়কলোে তলো সলোমলোজিক অভু্ত্লোন, 
পজেরবেগত সংকট এবং অে্ননজতক ব্বথিলোে আত্মজবনলোরেে রেবিতলোে 
সরঙ্গ সম্ক্যুক্ত। এই পটভূজমে জবপরক্ মলোর্্-এে জবরলেষি আবলোেও যু-
গগলোপরযলোগী জহরসরব আজবভূ্ত হয়। 

> মলোর্্ীয় গোঁরনসলোরসে মধ্কলোে নলোেীবলোরেে েূি্থিলোন পূেি

    যলোরহলোক নবিীবন রেলোপ্ মলোক্স ও তলোে েলোিননজতক অে্নীজতে সমলোরললো-
চনলোরত গিরকৌতূহরল মলোর্্রক নলোেীবলোেীরেে সলোেরে রেহরিে জবষয়জটে 
উরলেখ এরকবলোরেই গনই বলরলই চরল। এসব নলোেীবলোেী জবরলেষি কখরনলো 
মলোক্স সম্রক্ বলোমপন্ী আরললোচনলোে রেকৃত অংে জিল নলো। কলোেি তলোেলো 
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পুাঁজিবলোেী ব্বথিলোে জপেলোজমড। 

এই তক্যরজ্ে গকলোন পলোরেই অবথিলোন করে নলো। এক হলোরত নলোেীবলোেী মলো-
ক্সবলোেীেলো একজট সমলোরললোচনলোমূলক েৃজটিরকলোি জবকজেত কেরত গচরয়জি-
গলন গযটলো স্লজঙ্গক ইসু্গুরললোরক বলোে নলো জেরয় সলোমলোজিক সমস্যলোজট উপল-
জধি কেরত পলোরে; একজট েৃজটিরকলোি যলো সম্েগুজলে পুাঁজিবলোেী গেলোষি এবং 
তলোরেে জবশ্বব্লোপী রেভলোরব তৎসম্জক্ত িীজবকলোে ধ্ংসকেিরক জবরলেষি 
করে; এবং একজট েৃজটিরকলোি গযজট জকনলো গকবল সম্ে আেহরিে েলোসন-
কলোল জহরসরব ক্মতলো ও কতৃ্বে-রেনলোলীরকই জবরলেষি করে নলো বেং একই 
সলোরে তলোরেে জপতৃতলোজ্রেক জভজত্তরকও সনলোক্ত করে। অন্য জেরক, নলোেীবলোেী-
মলোক্সবলোেী েে্নগুজল মলোরর্্ে আরগকলোে এবং বত্মলোন সমলোেরেে ব্লোপলোরে 
সমলোরললোচনলোমূলক অবথিলোন রেহি করেজিল গযগুরললোে অভীটি লক্্ জিল 
স্বষম্ এবং গেলোষরিে সমস্ পজেজথিতে বেল কেলো। জকন্তু গযগুরললো খুব 
কমই স্লজঙ্গক সম্ক্গুজল গয এই পজেজথিজতে অংে জিল গসটলো বৈীকলোে 
করে। উপেন্তু উৎপলোেন এবং রেিনরনে মরধ্ জবরছেে এবং জলরঙ্গে 
জভজত্তরত রেম জবভলোগ- অন্তত গযটলোে উরলেখ মলোরর্্ জিল- গসগুরললোরক অজধ-
কতে জবরলেষি গতলো কেলো হয় নলোই বেং উরপক্লো কেলো হরয়রি। 

> নলোেীবলোেী অবথিলোনসমূহ

    এই যুগল সমলোরললোচনলো বত্মলোরন মলোরর্্ে ২০০ তম িন্বলোজষ্কীে রেলো-
ক্লোরলও চলোলু েরয়রিতঃ জপতৃত্রে এবং পুাঁজিবলোরেে মরধ্ সম্ক্ কী? 
পুাঁজিবলোেী উৎপলোেন ব্বথিলো কতটুক্ মলোরিলোয় গকবল একজট স্লজঙ্গক অসম-
তলোমূলক ব্বথিলোই নয় বেং গসই সলোরে একজট বি্বলোেী ব্বথিলোও? জনপী়ে-
গনে সংকেৃজত- রেজতকী রুপগুরললো েলোিনীজত ও অে্নীজতরত এে অন্যলোন্য 
রুরপে উপে জকভলোরব জরিয়লো করে? গলখলোে পেবত্ী অংরে আমেলো এসব 
জবতরক্ে চলজত রিমজবকলোেরক সংরক্রপ উপথিলোপরিে গচটিলো করেজি। 

> উৎপলোেন ও রেিনন

    উৎপলোেন এবং রেিনন মরধ্ সম্ক্ নলোেীবলোেী জবতরক্ে এরকবলোরে 
গকরন্দ অবথিলোন কেরি। নলোেীেলো এখনও জবশ্বব্লোপী গলোহ্থি ও অজভভলোবকবে-
মূলক কলোরিে অজধকলোংে অনবতজনক কলোি করে েলোরকন। রেরমে স্লজঙ্গক 
জবভলোিনরক রেকৃজতেত্ত রেম জবভলোগ জহরসরব গরেিীবদ্ কেলোে মলোধ্রম এে 
পুাঁজিবলোেী উৎপলোেন ব্বথিলোে অঙ্গীভূত অংে হওয়লোে বলোস্বতলোরক গগলোপন 
কেলো হয়। অেচ গযটলো পদ্জতগতভলোরবই জবভক্ত ও অবমূল্লোজয়ত। রেম ও 
রেলোকৃজতক সম্ে গেলোষরিে সলোরে রেরমে স্বজশ্বক জবভলোিনও  নলোেীবলোেী 
জবতরক্ে একজট গুরুবেপূি্ গেফলোরেন্স পরয়্ট। জবশ্বব্লোপী গেলোষন ও জনপী-
়েরনে উত্তে-ঔপজনরবজেক ও সলোমলোজিক নলোেীবলোেী সমলোরললোচনলোগুরললো 
নলোেীরক বৈলোত্রেমূলকভলোরব েজক্ি জবরশ্বে জনম্নবরগ্ে গভতরে গফরল 
গেওয়লোে উপে েৃজটিজনবদ্ করে এবং স্বজশ্বক উৎপলোেন ও তত্ত্বলোবধলোন গচই-
নগুরললোরত তলোরেে একীভূতকেরিে সমলোরললোচনলো করে। এিলো়েলোও, 
সলোরেলোরগট মলোতৃবেরক গকবল রেিনন রেযুজক্তে নতুন ধলোেলো নয় বেং আন্তি্লো-
জতক রেমজবভলোিন ও গেলোষরিে নবরুপ জহরসরব গেখলো হয়। এই রেসরঙ্গ 
নলোেীবলোেী েৃজটিরকলোিগুজল এিলো়েলোও েলোষ্ট্র জকভলোরব সলোমলোজিক অসমতলো জিইরয় 
েলোখলোে সলোরে সলোরে কলোি ও গযৌনতলোে গক্ররি ক্মতলো কলোঠলোরমলোে অন্বয়গুজল 
চলোলু েলোখলোে গক্ররি অবেলোন েলোরখ তলো জবরলেষি করে। তলোেলো এটলো ইজঙ্গত গেয় 

>>
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গয সলোমলোজিক অসমতলোে পুনরুৎপলোেনরক অবশ্যই এে স্বজশ্বক গরেক্লোপরট 
জবরবচনলো কেরত হরব কলোেি এজট ঘজনষ্ভলোরব স্বজশ্বক বলোিলোে, অে্ ও অজভ-
বলোসন ব্বথিলোে গজতময়তলো জবিজ়েত। এতেনুসলোরে জবশ্ব অে্ননজতক সংকট 
এবং সংজলেটি আজে্ক রেজরিয়লো গসসব েত্রক রেভলোজবত করে গযসব েরত্ে 
অধীরন সলোমলোজিক রেিনন গসবলোসমূহ রেেলোন কেলো হয়। এটলো ঘরটরি উেলো-
হেি বৈরূপ, যখন পজেবলোেগুজল সলোমলোজিক অবকলোঠলোরমলো ব্বহলোরেে সুরযলোগ 
হলোজেরয়রি অেবলো ২০০৮ সলোরলে অে্ননজতক সঙ্করটে রেলোক্লোরল যখন 
তলোরেেরক ইউরেলোপ ও মলোজক্ন যুক্তেলোরষ্ট্র গিলোেপূব্ক উরছেরেে জবরুরদ্ 
ল়েলোই কেরত হরয়জিল। ন্যলোজন্স গফিলোরেে সলোরে আমেলো অনুমলোন কজে গয 
বত্মন পুাঁজিবলোেী পজেজথিজতে স্বজেটি্সূচক "সংকট" গসটলো মূলত জতনজট 
অসমলোজধত সমস্যে বিলোেলো জনধ্লোজেত হয়তঃ সব্রেেম, উৎপলোেনেীল এবং রে-
িননমূলক রেরমে মধ্কলোে সম্ক্; জবিতীয়ত, রেকৃজতে গেলোষি; এবং 
তৃতীয়ত, জবশ্ব পুাঁজিবলোরে েলোষ্ট্র ক্মতলোয় পজেবত্ন। েলোষ্ট্র ক্মতলো রূপলোন্তে 
সংরিলোন্ত এই বিন্দ্বগুজল িলো়েলোও পুাঁজিবলোরে সলোবরিজক্টজফরকেরনে ভলোবলোেে্-
গত মলোরিলো জপতৃত্রে জবরেলোধী নলোেীবলোেী জবরলেষরিে িন্য একজট রেলোসজঙ্গক 
জবষয় হরয় ওরঠ। এই রেসরঙ্গ জকভলোরব এবং আরেৌ সৃিনেীলতলো ও 
সলোমলোজিক রেিননরক জচন্তলো কেলো হয় জকনলো গসই রেশ্নজটে আেও আরললোচনলো 
কেলো উজচত।

> অনুকপে এবং অবজেটি চ্লোরলজে

    যলোরহলোক, জবতজক্ত রেশ্ন এখরনলো েরয় গগরিতঃ জকভলোরব অনুকপেগুজলরক 
জবকজেত কেলো যলোয়? গক আরি বলো হরব গসই "জবপ্বী রেিলো" (গসেকম নলো 
হরল এই ধেরনে একজট ধলোেিলো পজেত্লোগ কেলো উজচত) এবং মুজক্তে সুপ্ 
বলোসনলো গকলোেলো গেরক আরস? উেলোহেি বৈরূপ মলোক্সবলোেী তরত্ত্বে স্বজেটি্-
সূচক ধলোেিলোগুরললো বত্মলোন সমস্যলো অনুধলোবরন এখনও উপযুক্ত জকনলো গসটলো 
জবরবচনলোয় আনরত হরব। আমলোরেে জক সভিবত ইংজেে ক্ি-কেলোফ্-এে 
রেস্লোব অনুসলোরে অপি্লোজয়ত বৃজত্তে কম্রক্রিরক েৃশ্যমলোন কেরত এক 
হলোরত পুাঁজিবলোেরক মরনলোরযলোগ সহকলোরে গবলোঝলো এবং অন্যজেরক েলোিননজতক 
অে্নীজতে একজট ব্লোপক গবলোঝলোপ়েলো কেলো রেরয়লোিন? অবরেরষ পুাঁজিবলোেী 
তক্জবে্লোরক িলোজ়েরয অবথিলোন কেলো এই পজেমডিলগুজলে পজেরবে ও মলোনব 
রেরমে গেলোষরিে সমলোজপ্ টলোনলোে ক্মতলো েরয়রি। গলোজব্রয়ল উইঙ্কলোে এবং 
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অন্যলোন্যরেে অনুসৃত "তেলোেজকে পজেবত্ন" পদ্জত গকয়লোে গসক্টেরক সম-
গবতভলোরব সংগজঠত কেরত চলোয়। গসই সুররি পুাঁজিবলোেী যুজক্তরক জনরম্লোচন 
করে এবং মিুজেযুক্ত ও মিুজেহীন বৃজত্তে সীমলোন্তরেখলো েূে করে গেয়। 
ঔপজনরবজেক ও নলোেীবলোেী েৃজটিভজঙ্গ আরেলো একজট ব্লোপক নলোগজেক েৃজটি-
ভজঙ্গে েলোজব করে, গযরহতু মলোর্্ গয পজচিমলো, গশ্বতলোঙ্গ, পুরুষ গরেিীে নলোগজে-
করেে উপে গুরুবে আরেলোপ করেজিরলন তলোেলো আে কখরনলোই একজট পজে-
বত্নকলোমী েৃজটিভজঙ্গে বলোহক হরত সমে্ নয়। 

> একলোরডজময়লোরত সমলোরললোচনলো এবং নব্উেলোেনীজতবলোে

   যলোরহলোক, নব্-উেলোেপন্ী জ্লোন উৎপলোেরনে এই যুরগ গমলোটলোমুজটভলোরব 
সমলোরললোচনলোমূলক জ্লোন উতপলোেরনে এবং জবরেষত নলোেীবলোেী সমলোরললোচ-
নলোে গক্রি জনম্লোি কেলো আরেলো কজঠন হরয় গগরি গযটলোও রেভলোজবত কেরি 
একলোরডজময়লোরক। নব্-উেলোেপন্ী ব্জক্তবৈলোত্রে্ আরেলোরপে রেজরিয়লোয় পে-
স্ে জবজভন্ন নলোগজেরকেলো জকভলোরব পজেবত্রনে (বলো এমনজক জবপ্রবে) 
একজট সমজটিগত ইছেলো উপলজধি কেরত পলোেরব তলো রিমবধ্মলোনভলোরব জবশ্বলো-
গসে অরযলোগ্ রেতীয়মলোন হরছে। জবশ্বজবে্লোলয়গুজলরত নলোেীবলোেরক পুরুষ 
গকন্দীকতলোরক রিমলোগতভলোরব গমলোকলোরবললো কেরত হরয়রি এবং এখন- 
অন্যলোন্য জবে্লোে ন্যলোয় মুনলোফলো গযলোগ্তলোয় এবং ব্বহলোে গযলোগ্তলোে মলোনে-
গডিে কলোরি গবপেেলো হরয় পরেরি। 

   এই পটভূজমে রেজতকূরল নলোেীবলোেী-মলোক্সবলোেী েৃজটিরকলোিরক আেও 
জবকজেত কেলো হল চ্লোরলরজেে জবষয়। গয বহুবেবলোেী সমলোরললোচনলোে জভজত্ত 
মূরল এজটরক গর়ে গতলোললো হরয়রি গসজট একই সমরয় অজধকতে রেলোজন্তকক-
েরিে একজট উৎরস পজেিত হরয়রি। এটলোরক গযমন একলোরডমীয়লোরত গেখলো 
যলোয় গতমজন গেখলো যলোয় মলোরর্্ে বলোমপন্ী সমলোেরে, যলো তলোরেে পুরুষ গক-
ন্দীক রেবিতলোয় রেজতফজলত হয় জন। 

সেলোসজে গযলোগলোরযলোরগে িন্য:
আরলকিলোন্দলো গেল <alexandra.scheele@uni-bielefeld.de>
গটেফলোজন গভলোল <stefanie.woehl@fh-vie.ac.at>

ওরমন'স গরিড ইউজনয়ন লীগ। 
জচরি রেহরি জখল গস্টলোে, করন্ল জবশ্বজবে্লোলয়। 
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> মলোর্্ ও েলোষ্ট্র
বব গিসপ, ল্লোঙ্কলোটেলোে ইউজনভলোজস্জট, যুক্তেলোি্

মলোর্্ গরেিী-েলোসরনে একজট অঙ্গ জহসলোরব েলোরষ্ট্রে এবং একজট 
েলোিননজতক ব্বথিলো জহরসরব েলোষ্ট্র ক্মতলোে অনুেীলরনে 
কখরনলো একজট ব্লোপক সমলোরললোচনলোমূলক রেবন্ধ জলরখন জন। 
অজধকন্তু যজেও তলোে কলোয্রিম যতটলো তলোজত্ত্বক ততটলোই েলোি-

স্নজতক জিল, সলোংগঠজনক মূজত্ জহসলোরব েলোিননজতক েলসমূহ; িলোজত, িলো-
তীয়তলোবলোে এবং িলোজত-েলোষ্ট্রসমূহ; জবপ্ববলোেী গকৌেল এবং কলোয্রেিলোলী 
(সমলোিতর্রেে িন্য একজট সংসেীয় পরেে ব্লোজপ্ জনম্লোি সহ); "সব্হলোেলোে 
একনলোয়কতর্রেে" িলোাঁচ; বলো েলোরষ্ট্রে "রেলোিেজক্ত হলোজেরয় জমজলরয় যলোওয়লোে" 
রেজরিয়লোে মত জবষয়গুজলে জতজন গকলোন সম্প্রসলোজেত বলো সলোমজেস্যপূি্ জবরলে-
ষি রেেলোন করেন জন। 

    এে মলোরন এই নলো গয মলোর্্ (বলো তলোে িীবনকলোরলে সহরযলোগী, এরঙ্গলস) 
এই ধেরনে জবষয়রক উরপক্লো করেরিন। উরল্লো তলোেলো গবিলোয় উপলোরয় 
েলোষ্ট্ররক জবরলেষি করেরিন। এগুরললোে অন্তভু্ক্ত হল েলো্রেীয় ও রেলোকৃত েলোি-
স্নজতক অে্নীজতে গভতেকলোে অে্ননজতক গরেজি-জবভলোরগে সমলোরললোচনলোে 
অনুরুপ মলোরর্্ে েলোিননজতক তরত্ত্বে সমলোরললোচনলো; জবরেষভলোরব জনজে্টি জকিু 
েলোরষ্ট্রে গরেিী চজেরি, জবকলোে এবং বেলেীল জনম্লোি স্েলীে ঐজতহলোজসক 
জবরলেষি; জবরেষ েলোিননজতক কলোল এবং / অেবলো উরলেখরযলোগ্ ঘটনলোগুজলে 
সংকটকলোরলে জবরলেষি; েলোরষ্ট্রে পুাঁজিবলোেী ধেরিে ধলোাঁরচে জবরলেষি, যজেও 
গসটলো মুখ্ত পুাঁজিে পুজেীভবরনে ধলোাঁচ এবং যুজক্তে সলোরে এে সলোিু্রসে 
গক্ররি; রেলোক-পুাঁজিবলোেী গরেিী জভজত্তক উৎপলোেন পদ্জতে েলোরষ্ট্রে এবং 
ইউরেলোপ ও মলোজক্ন যুক্তেলোরষ্ট্রে বলোইরে সমসলোমজয়ক সমলোরি েলোষ্ট্র কলোঠলোরমলোে 
ঐজতহলোজসক জবরলেষি (অেবলো অন্যলোন্য তুলনীয় েলোসন ব্বথিলোে) এবং আরেলো 
গকৌেলগতভলোরব ন্যস্, রেম আর্লোলরনে েলোিননজতক তক্ গর়ে তুলরব গয 
বেলেীল সংকটকলোল তলোে েলোিননজতক উরদ্দশ্য রেরিলোজেত জববেিসমূহ। 
তলোরেে জবরলেষি এিলো়েলোও আন্ততঃ েলোষ্ট্রীয় সম্ক্, উপজনরবজেকতলো, ক্মতলো-
বলয়সমূরহে আন্তি্লোজতক ভলোেসলোম্ এবং যুদ্ এবং েলোজন্তে েলোিনীজত পয্-
ন্ত সম্প্রসলোজেত। 
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     একজট সংজক্প্ মন্তরব্ জবষয়জট সহি করে বলরত আমেলো মলোক্রসে 
কলোরি েলোরষ্ট্রে রেধলোন জতন েকরমে জববেি জচজনিত কেরত পলোজে। মলোক্রসে 
কলোিরক একজট গরেলোপলোগলো্ডলোমূলক রেরচটিলোরুরপ অধ্য়ন কেরল েলোষ্ট্ররক 
আমেলো অে্ননজতকভলোরব রেভলোবেলোলী গরেিী বিলোেলো তলোরেে অে্ননজতক গেলোষি 
এবং েলোিননজতক জনয়্রেি বিলোয় েলোখরত কমরবজে সফলভলোরব চলোজলত 
গরেিী েলোসরনে অ্রে জহসলোরব গেখব। এই পয্রবক্ি ক্খ্লোত- জকন্তু অকপট 
রেচলোেগত এবং গকৌেলগত রেভলোরবে কলোেরি- কজমউজনটে পলোজট্ে  ইস্লোহলো-
গে, যলো গঘলোষিলো করে গয, একজট কজমজটই হল গসই জনব্লোহী কলকব্লো যলো 
পুরেলো বুরি্লোয়লোরেে সলোধলোেি জবষয়গুরললো পজেচলোলনলো করে। তলোে রেচলোেমূলক 
ময্লোেলো িলো়েলোও এই েলোজবরক যে্লোে্ বরল রেতীয়মলোন হয় ইউরেলোপ এবং 
উত্তে আরমজেকলোে সীজমত জকিু ব্বসলো রেজতষ্লোরনে আরললোরক। ১৮৭০-এে 
েেরক যখন এই ব্বসলো রেজতষ্লোনগুরললোে পজেসে ব়ে হরত শুরু কেল 
তখন জবষয়জট আে অত সেল েলোকল নলো এবং এরি্ডলোরত সমলোিতর্রেে 
িন্য একজট সংসেীয় পরেে অবতলোেিলো হল। মলোর্্রক যজে আরেলো জবস্ৃত 
ঐজতহলোজসক জ্লোন জনরয় পলোঠ কেলো যলোয় তলোহরল েলোষ্ট্ররক গরেিী সংরেলোমরক 
িনবৈলোরে্ জনয়্রেরি েলোখরত পলোরে অেবলো এমনজক েলোিননজতক স্রেে একলোন্ত 
সুজবধলোরে্ জনপূিভলোরব ব্বহলোে কেরত পলোরে এমন েজক্তেলোলী বৈেলোজসত 
কতৃ্পক্ গেখরত পলোব। এই েৃজটিভজঙ্গজট সবরচরয় জবখ্লোত- এবং উদ্দীজপত 
হরয় মলোরর্্ে ১৮৫০-এে েেরক লুই গবনলোপলোরত্ে েলোসনলোধীন ফলোরন্সে জব-
গলেষরি সমেুরখ এরসরি। রেকৃতপরক্ জতজন একবলোে ইজঙ্গত জেরয়জিরলন 
গয, গবলোনলোপলোট্ একজট জরেটেীয় েলোষ্ট্র রেজতষ্লো করেজিরলন, গযখলোরন তৃতীয় 
গবলোনলোপলোরট্ে গনতৃরবে গসনলোবলোজহনী পুরেলো সমলোরিে জবপেীরত জনরিরেে 
জচজরিত কেরত শুরু করেজিল। সমলোরিে একজট অংরেে হরয় অন্য অংরেে 
জবপেীরত নয় বেং জকিু মন্তব্কলোেী এই ধলোেিলো করেরিন গয রেেম েৃজটিভ-
জঙ্গ গরেিী সংরেলোরমে বৈলোভলোজবক সমরয়ে রেতীক এবং পরেেটলো জচজনিত করে 
গরেিী সংরেলোরমে অচললোবথিলোে িন্ গেওয়লো এবং/বলো সলোমলোজিক জবপয্রয়ে 
হুমজক গেওয়লো "অবৈলোভলোজবক" কলোলরক। তলোরেে এই ধলোেিলো একজট গুরুতে 
তলোজত্ত্বক জবরলেষিরক গরেলোপলোগলো্ডলোমূলক জবরলেষি জহরসরব ভূলভলোরব উপথিলো-
পি করেরি গয তলোজত্ত্বক জবরলেষিরক অবশ্যই পেবত্ীরত ঐজতহলোজসক জব-
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মলোর্্ ও অধুনলো সমলোিজবজ্লোন 

গলেষরিে সরঙ্গ খলোপ খলোইরয় পলোঠ কেরত হরব।  

    এই ধলোেিলোে সমস্যলোজট েৃজটিরগলোচে হয় েলোষ্ট্র সম্রক্ একটলো তৃতীয় 
ধেরিে পলোরঠ গযটলোে জেক়ে েরয়রি মলোরর্্ে রেেমজেককলোে গহরগল সমলো-
গললোচনলোয়। গযটলো মলোরর্্ে সমস্ িীবনব্লোপী পূনজব্ন্যস্ হরয়জিল এবং গযটলো 
১৮৭১ এে প্লোজেস কজমউন সম্রক্ তলোাঁে মন্তরব্ সবরচরয় স্টিভলোরব পু-
নব্্ক্ত হরয়রি। এখলোরন েলোষ্ট্র েলোিননজতক সংগঠরনে জবজছেন্ন একজট মূজত্ 
গযটলো েলোসক ও েলোজসরতে পৃেকীভবরনে উপে জভজত্ত করে জনজম্ত। এই 
পৃেকীভবন উৎপলোেরনে জবজভন্ন গরেিী-জভজত্তক পদ্জতরত, জবজভন্ন সমরয়ে 
পুাঁজিবলোরেে উন্নয়রন, এবং পুাঁজিবলোরেে জবজভন্ন রুপ ধলোেরি জভন্ন জভন্ন জনয়ম 
রেহি করে। তলো সরত্ত্বও মলোর্্ তলোে ফলোরন্স গৃহযুরদ্ে জবিতীয় খস়েলোরত 
(১৮৭১) জলরখরিন, েলোষ্ট্র ক্মতলো হল "সব্েলো জবে্মলোন সলোমলোজিক জবন্যলো-
গসে েৃঙ্খললো বহলোল েলোখলোে ক্মতলো এবং যলোে ফরল গেলোষক গরেিী বিলোেলো 
উৎপলোেক গরেিীে অধস্নতলো ও গেলোষি।" যলোরহলোক ক্লোজপটলোরলে তৃতীয় 
খর্ড গযমনটলো তক্ কেলো হরয়রি, সলোব্রভৌমবে ও েলোিননজতক কতৃ্রবেে 
রুরপে সলোরে গেলোষরিে রুপ সম্জক্ত। পুাঁজিবলোেী উৎপলোেন ব্বথিলোয়, 
একজট সলোব্রভৌম েলোরষ্ট্রে িনগরিে উপে স্নব্্জক্তক অজধপত্ িজ়েততঃ 
এিন্য রেভলোবেলোলী গরেিী বিলোেলো সেলোসজে েলোসরনে রেরয়লোিন গনই। এই 
ধেরিে েলোষ্ট্র সভিব কলোেি গেলোষিরক রেম বলোিলোরে েীজতজসদ্ অবলোধ জবজনম-
গয়ে নলোরম চলোজলরয় গেওয়লো হয় (রেম রেজরিয়লোে গভতে গবৈছেলোত্রে েলোকলো 
সরত্ত্বও) যলোরত গরেিী সমূহ অজতজেক্ত অে্ননজতক বলোধ্তলো বলো বলোধ্তলোমূলক 
সলোমলোজিক বন্ধন গেরক মুক্ত উৎপলোেন সম্রক্ে মলোধ্রম জনধ্লোজেত হয়। 
এজট সলোংজবধলোজনক েলোরষ্ট্রে সীমলোে মরধ্ েলোিননজতক গরেিী সংরেলোরমে এবং 
বলোিলোরেে সম্রক্ে সীমলোে মরধ্ সংগজঠত অে্ননজতক গরেিী সংরেলোরমে 
সলোরে গেলোষি ও আজধপরত্ে অে্ননজতক ও েলোিননজতক মুহূরত্ে রেলোজতষ্লো-
জনক জবরছেেরক সক্ম করে। 

  এজট একজট ভঙ্গুে সম্ক্ এবং একজট জনজে্টি গরেিীে আপস 
রেলোজতষ্লোজনকীকেরিে উপে জনভ্ে করে। রেকৃতপরক্ ফলোরন্স ১৮৪৮-
১৮৫০ সলোরলে গরেিী সংরেলোরম জলরখ মলোক্স গিতলোজ্রেক সংজবধলোরনে একজট 
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সব্লোঙ্গীি অসঙ্গজতরক জচজনিত করেজিরলন। যজেও সব্হলোেলোে কৃষক ও ক্ুদ্ 
বুরি্লোয়লো সমলোরিে সলোমলোজিক েলোসবেরক জচেথিলোয়ী কেলোে িন্য এজট সলোব্ি-
নীন গভলোটলোজধকলোে রেেলোন করে। এজট পুাঁজিপজতে সলোমলোজিক ক্মতলোরক ব্-
জক্তগত সম্জত্তে অজধকলোে জনজচিত কেলোে বিলোেলো বিলোয় েলোরখ। েলোিননজতক 
জথিজতেীলতলোে িন্ জনম্নবগ্ীয় গরেিীে মলোনুষরেে েলোিননজতক গেরক 
সলোমলোজিক মুজক্তে জেরক অরেসে হওয়লো উজচত নলো এবং বুরি্লোয়লোরেেরক 
েলোিননজতক অবথিলোন পুনরুদ্লোরেে উপে গিলোে গেওয়লো উজচত নয়। 
েলোিননতী গেরক অে্নীজতে রেলোজতষ্লোজনক জবরছেে এবং এে ফলশ্রুজতরত 
উৎপন্ন বৈজবরেলোধ ব্লোখ্লো করে জনজে্টি েলোিননজতক েলোসনকলোরলে জবকলোে 
অেবলো জনজে্টি েলোষ্ট্রীয় নীজতগুজলে জবষয়বস্তু ব্লোখ্লো কেরত গকন মলোর্্ খুব 
কমই অে্ননজতক যুজক্তে েেি জনরয়রিন। 
 
   কলোেি এইগুজল রেত্ক্ েলোিননজতক পজেজথিজতগুজলে পজেবরত্ একজট 
জনজে্টি অরেসেমলোন েলোিননজতক সংরেলোরমে ওপে জনভ্ে করে। তেনুসলোরে 
যজেও জতজন অে্ননজতক পজেজথিজত, সংকট ও অসঙ্গজতগুজল আজবষ্লোে 
করেজিরলন মলোরর্্ে অজধকতে বলোস্ব জবরলেষি এিলো়েলোও েলোরষ্ট্রে গ়েন, েলো-
িননজতক েলোসনলোমল, েলোিননজতক বয়লোন, েলোিননজতক ক্মতলোে ভলোেসম্-
সহ আরেলো অরনক জকিুরক সযরত্ন জবরবচনলোয় জনরয়জিল। 

    মলোরর্্ে জবিতীয় ও তৃতীয় পন্লো বত্মলোন গরবষিলো এবং েলোিননজতক জব-
গলেষরিে িন্য পেস্ে সঙ্গজতপূি্ এবং সবরচরয় উপরযলোগী। স্টিতই েীঘ্ 
জনবরন্ধ জনজে্টি পজেজথিজতগুজল এবং জবশ্ব বলোিলোরেে রিমবধ্মলোন একীকেি 
সম্জক্ত মলোরর্্ে মন্তব্ অন্তভু্ক্ত কেরত হরব। জকন্তু পূব্বত্ী অজভমতগুজল 
জকভলোরব মলোক্স-এে জবরলেষিগুজলে উন্নজতসলোধন কেরত হরব গসটলো 
গেখলোরনলোে িন্য যরেটি।

সেলোসজে গযলোগলোরযলোরগে িন্য:
বব গিসপ <b.jessop@lancaster.ac.uk>

mailto:b.jessop%40lancaster.ac.uk?subject=
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> পুাঁজিবলোরেে ভূ-অজধরেহি আইরনে 
একজট নতুন মলোর্্সীয় পদ্জত 
গুইলহলোেরম গলইরত গনসলোর্ভি, জেও জড গিজনজেও গটেট ইউজনভলোজস্জট (ইউইআেরি), ব্লোজিল

> মলোর্্বলোে ও আইন 

    মলোরর্্ে আইন সম্ক্ীয় ধলোেিলোে যতটুক্ আমেলো িলোনরত পলোজে, তলো 
মূলত ইবরিজন জব. পলোসুকলোজনস-এে আইনী রূরপে সমলোরললোচনলো হরত 
আজবভূ্ত। এে সূচনলো মূলত মলোরর্্ে যুজক্ত গেরক গয, পুাঁজিবলোেী সমলোরি 
সলোমলোজিক অবথিলোন মূরল্ে ধেি অি্ন করে। গযখলোরন মূত্ রেম জনষ্পন্ন হয় 
পি্সলোমরেীে জবজনমরয়ে মলোধ্রম। এজট রেরত্ক পরি্ে মলোজলকরক বৈেলো-
জসত ও সম অজভরেলোরয় অন্তভু্ক্ত করে। এই ধেরিে অজভরেলোয় অজস্বেেীল 
হয় আইনী রূপ জহরসরব। এই আইনী রূপ জবজভন্ন ধেরিে মূত্ রেরমে মলোরঝ 
এক ধেরিে জবমূত্ সমতলো স্তজে করে, যলো অসমতলোে বৈপুনেলোবৃজত্তরক গেরক 
গেয়। আইন এভলোরব রেজতমলো চজেরি অি্ন করে। 

আইনী রূরপে রেচজলত সমলোরললোচনলো আইন-কলোঠলোরমলো ব্লোখ্লো করে, যখনই 
টলোকলো পুাঁজিরত রূপলোন্তজেত  হয় এবং উবিৃত্ত মূল্ উৎপলোজেত হয়। এজট ব্খ্লো 
করে, গকন আজধপত্ জবমূত্ আজধপরত্ে আকলোরে আজবভূ্ত হয়, জকভলোরব 
বত্মলোন উৎপলোেরকে রেরমে আত্মসলোৎ অেৃশ্য গেরক যলোয় এবং সমতলোে 
জবজনমরয় অসমতলো পুনরুৎপলোজেত হয়। জকন্তু পুাঁজিবলোে জক এই চররিে 
মলোধ্রম হ্লোস পলোয়?

> পুাঁজি সঞ্চয় ও ভূ-অজধরেহি

    পুাঁজি সংরেহ চলমলোন েলোখরত, পুাঁজিে েলোম বলোজ়েরয় গেওয়লো হয়। রেরয়লো-
িরনে অজতজেক্ত রেম জনযুক্ত কেলো হয়, যলো উবিৃত্ত রেম স্তজে ও পুাঁজি উৎপলো-
েন করে। সৃটি মূল্ জনরূপরিে িন্য এই অপজেরময় রেজরিয়লোরক সভিলোব্ 
সলোমলোজিক অবথিলোে সলোরে গলনরেন কেরত হয়। তখন গসখলোরন অজতজেক্ত 
সঞ্চয় গেখলো গেয়, যলো ললোভিনকতলোে জভজত্ত দুব্ল করে গেয়। এই পয্লোরয়, 
উবিৃত্ত মূল্রক রেবলোজহত েলোখরত, পুাঁজি অন্যলোন্য সলোমলোজিক গক্রিসমূহ অনু-
সন্ধলোন কেরত েলোরক, গযজট একজট নতুন উচ্চ চররিে সূচনলো করে। এই 
গজতেীলতলো সমমূরল্ে পজেবত্নেীলতলোে নীজতে অনুরূপ নলো হরয় বেং, 
(পুনতঃ) উচ্চমূরল্ে েলোজবে কলোেরি, সলোমলোজিক গক্রিসমূহ অনুসন্ধলোরনে 
সক্মতলোে অনুরূপ হয়। এজট আজে পুাঁজি সঞ্চরয়ে একজট চলমলোন রূপ। 
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জিজড ভজল. ৮ / # ১ / এজরেল ২০১৮

     মলোরর্্ে কলোরি আজে পুাঁজি সঞ্চয়রক ধেলো হয় পুাঁজিবলোেী উৎপলোেরনে 
সূচনলো জবন্দু জহরসরব। এজট এমন একজট রেজরিয়লো যলো সলোমলোজিক েলগুরললোরক 
সজহংসভলোরব েখলচু্ত কেলোে মলোধ্রম উৎপলোেকরক তলোে উৎপলোজেত পি্ 
হরত জবজছেন্ন করে এবং এমন গরেজিে ব্জক্ত স্তজে করে যলোেলো তলোরেে রেম-
েজক্ত জবজরিে িন্য উমেুখ হরয় েলোরক। গেলোসলো লুরর্মবলোগ্ বরলন, এজট পুাঁ-
জিবলোরেে জনিবৈ উন্নয়রনে উৎপলোেক; গযরহতু শুধুমলোরি উবিৃত্ত মূরল্ে 
সীজমত অংে উৎপলোেরনে জভজত্তরত বজ্টত হয়, তলোই এই রেজরিয়লোজট সম্ূ-
ি্রূরপ বুঝরত হরল, তলো অপুাঁজিবলোেী বজহভ্লোগ েৃজটিরকলোরি রূপলোন্তে কেরত 
হরব। এই ধেরিে রেজরিয়লোরক জচজনিত কেলো হয় স্টি সজহংসতলো রূরপ। 
গডজভড হলোরভ্ জবষয়জটরক আেও গভীেভলোরব গেরখরিন, জকভলোরব পুাঁজি 
বঞ্চনলোে বিলোেলো অজতজেক্ত পুাঁজি সঞ্চরয়ে সংকট জনেসন করে, তলো জবরলেষরিে 
মলোধ্রম। এই যুজক্তরক ্লোউস গেলোরে ভূ-অজধরেহি নলোমক উপপলোরে্ উন্নীত 
করেরিনতঃ পুাঁজিবলোেী জবস্লোে এখনও পয্ন্ত অপি্লোজয়ত বজহভ্লোরগে থিলোয়ী ও 
সজহংস পি্লোয়ন  জহরসরব জবরবজচত। 

   ভূ-অজধরেহি স্রে আইরনে জভন্ন স্বজেটি্ পজেলজক্ত হয়, যলো পলোসুকলোজনস 
গেজখরয়রিন। গযমনজট লুরর্্মবলোগ্-এে বি্নলোয় ফুরট উরঠরি, সমতুল্তলোে 
পজেবরত্, "েলোজন্ত, সম্জত্ত ও সমতলো, জনয়রমে আকলোরে" যলোে অে্ হল 
"অরন্যে সম্জত্ত আত্মসলোৎকেি সম্জত্ত অজধকলোরে পজেিত হয়; গেলোষি 
পজেিত হয় পি্ জবজনমরয়; এবং গরেজি আজধপত্ সমতলোয়"। জবকপে 
ভলোরব, অপুাঁজিবলোেী গক্রিসমূহ বলোরিয়লোপ্কেরিে গক্ররি লুরর্মবলোগ্ বৈীকলোে 
করেরিন গয, "ঔপজনরবজেক নীজত, আন্তি্লোজতক ঋি রেজরিয়লো, ব্জক্তগত 
বৈলোে্ পন্লো এবং যুদ্নীজত; এখলোরনই সজহংসতলো, রেবঞ্চনলো, অত্লোচলোে এবং 
লুণ্ঠন রেকট হয়।" সংরক্রপতঃ আইন স্টি স্বধ সজহংসতলোে মত কলোি করে 
এবং অসমতলোে জনরে্ে করে।

    এভলোরব ভূ-অজধরেহি েলোরষ্ট্রে মরধ্ জবকজেত হয় জবে্মলোন সম্ে সম্-
গক্ে সজহংস পজেবত্ন ঘটলোরনলোে মলোধ্রম। এই মরডলজট আইনী সংকেলোরেে 
ফসল যলোে লক্্ গযৌে ও সলোধলোেি মলোজলকলোনলোে সম্জত্ত সম্ক্রক ব্জক্ত 
মলোজলকলোনলো সম্জত্ত সম্ক্ বিলোেলো রেজতথিলোজপত কেলো। 

    অজধকন্তু ভূ-অজধরেহি থিলোন সংরিলোন্ত পুনগ্ঠিরকও গবলোঝলোয়তঃ থিলোনীয় 
িনগরনে বজহষ্ৃত হওয়লো তলোরেে সব্সলোধলোেি ও সেকলোেী মলোজলকলোনলোে থিলোন 

>>

মূল জচরি কম্ (২০ x ৩০ জচরিন গটজবরলে উপে িলেং, ২০১১)। এাঁরকরিন জফজলপলোইন 
জচরিকে বয় ডজমনগুি। "সবুি েখল" গিজপএস জবরেষ সংখ্লো, ৩৯(২) এজরেল ২০১২। 
সম্লোেনলো করেরিন গিমস গফয়লোেরহড, ম্লোজলসলো জলস ও ইয়লোন গকেলোন্স। 
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হরত জবতলোজ়েত কেলো, মুক্ত গবতনভুক্ত রেজমক হওয়লো এবং উৎপলোেরনে 
অধীনতলোে নতুন জনয়রমে মরধ্ েৃঙ্খললোবদ্ কেলো। এভলোরব সেকলোেী ও 
সলোধলোেি গক্রিসমূরহে মলোজলকলোনলো েখলচু্তকেরিে হলোজতয়লোে িলো়েলোও, 
আইন েখলচু্তিরনে জনয়্রেরিও সহলোয়ক। 

> ভূজম-অজধরেহি ও আইন 

    ভূ-অজধরেহি এে সলোমলোজিক ও আইনগত পুনরুৎপলোেন জতন ধলোরপ হরয় 
েলোরকতঃ 

১) স্বধ অপেতলো
স্বধ অপেতলো একজট রেতীকী রেজরিয়লো যলো অরেলোসজঙ্গক স্বজেটি্লোয়রনে মলোধ্রম 
অপুাঁজিবলোেী বজহভ্লোগরক জবপেগলোমী ও জনকৃটি অপেতলো জহরসরব আখ্লো 
গেয়। এে রেধলোন উপকেি হল মলোনবলোজধকলোে। 

মলোনবলোজধকলোরেে সলোব্িনীন স্বজেটি্ মলোনব রেকৃজতে অন্তজন্জহত মূল্রবলোরধে 
উপজথিজতে পূব্বৈীকৃজত  গেয় গযজট েলোবী করে গয, সকল মলোনু্ষরক সমলোন 
জহরসরব গি্ কেলো উজচত এবং এও েলোজব করে গয, মলোনব মূল্রবলোরধে 
আইনগত সংেক্ি হল সলোব্িনীন নীজত। এভলোরব এজট যজে সজত্ হয় গয, 
ব্জক্ত জনরিই জনরিে মরধ্ মলোনবতলো ধলোেি করে, জকন্তু তলোরেে কলোয্লোবলী 
অজনজচিত এবং জনরিেলোই মলোনবলোজধকলোরেে জবরেলোধীতলো করে, তলোহরল মলোন-
বলোজধকলোরেে েজয়বে হল এই পেভ্টিরেে বলোাঁধলো গেওয়লো। এজটই ন্যলোয় 
জবচলোরেে মলোনে্ড রেজতষ্লোে সূরি গযজট সলোমলোজিক েীজতনীজত জবচলোরে ব্ব-
হৃত হয়।

স্বজশ্বক পুজিবলোরে এই জনবন্ধ থিলোজনক অনুরিম স্তেী করেতঃ যলোে একজেরক 
েরয়রি আধুজনক গযৌজক্তকতলো সম্ন্ন সভ্ থিলোনসমূহ; অন্য জেরক, অন্যলোরয়ে 
গহ্বে ও যুজক্তহীন আেে্। জকন্তু রেকৃত পরক্ এই পলোে্ক্ সমলোরি জবে্মলোন 
ক্মতলো-সম্ক্ রেজতফজলত করে। এই অরে্ ন্যলোয্তলোে মলোনেডি হল েলোসক 
গরেিীে স্বজশ্বক েৃজটিভজঙ্গে সলোব্িনীনতলো, যলোেলো এজটরক ব্জক্ত বৈলোরে্ আরেলোপ 
করে। এই মলোনবতলোবলোেী জনবন্ধ এভলোরবই বলোজযেক হস্রক্প এবং উপজনরব-
েলোয়ন এে চলোলক যর্রে পজেিত হয়।

২) ব্জক্তমলোজলকলোনলোকেরিে স্বধ েজলল
বজহভ্লোগরক অপেতলো জহরসরব জচজনিত কেলো হরল পি্লোয়রনে সূচনলো হয়। 
এই অবথিলোরক এজগরয় গনয়লোে িন্য আইন েজলল স্তজে করে যলো সেকলোেী, 
গযৌে বলো িনসলোধলোেরিে সম্েরক ব্জক্তগত সম্রে পজেিত করে। এসব 
েজলল জবজনয়্রেি, ব্জক্তমলোজলকলোনলোকেি এবং স্বজশ্বক বলোিলোরে রেেত্ত 
জবষরয়ে সূরিপলোত ঘটলোরনলোরক সহিতে করে। এগুরললো জবজভন্ন রেলোজতষ্লোজনক 
পজেকপেনলোে অধীরন আজবভূ্ত হয়তঃ সম্জত্ত জবরিয়, সেকলোেী গকলোম্লোজন বলো 
অঞ্চল; সেকলোে ও ব্জক্ত মলোজলকলোনলোে অংেীেলোজেবে; ব্জক্তমলোজলকলোনলোধীন 
গকলোম্লোজনে কলোরি সেকলোেী গকলোম্লোজনে সম্ে বলো রেেলোসজনক েলোজয়বে হস্লো-

 ৪১

জিজড ভজল. ৮ / # ১ / এজরেল ২০১৮

ন্তে ইত্লোজে। এসব পজেকপেনলোগুরললো স্বধ চুজে জহরসরব জবরবজচত, গযখলোরন 
েলোষ্ট্র মূল্ সৃজটিে িন্য, কলোয্কে অরেগজতে আত্মপক্ সমে্ন জহরসরব িন-
গিরক তলোরেে ভূজম হরত অপসলোজেত করে এবং েলোষ্ট্রীয় ভূখডিরক পুনজব্ন্য-
স্ করে।

৩) অপেলোধ আইরনে ব্বহলোে
"জনষ্ুে আইন"-এে জবরলেষরি মলোর্্ অপেলোধ আইরনে ব্বহলোেরক ভূজম বলো-
গিয়লোপ্কেরিে সমলোন বরল মরন করেরিন। গযরহতু চলোষীরেে ভূজম গেরক 
জবতলোজ়েত কেলো হরয়জিল এবং পুাঁজিপজতরেে কলোরি তলোরেে রেম জবজরিে 
গক্ররি তলোেলো বৈলোধীন জিল তলোই তলোেলো সম্ূি্রূরপ জেপেলোজয়ত অে্নীজত বিলোেলো 
গেলোজষত জিল নলো। এসব চলোষীরেে জভন্ন েীজতরত সলোমলোজিকীকেি হওয়লোই, 
তলোেলো নতুন রেম-রেজরিয়লো ও িীবনলোেরে্ে  অনুরূপ হরত পলোরেজন। ভবঘুরে-
জমে জবরুরদ্ েমনমূলক আইন রেিয়রনে মলোধ্রম নতুন েৃঙ্খরলে সলোরে 
খলোপ খলোওয়লোরত তলোরেেরক বলোধ্ কেলো হয়।

অপেলোধ আইরনে কলোয্কে ধলোেিলোজটে পুনেলোবৃজত্ত ঘরট ভূ-অজধরেহি এে 
রেজরিয়লোয়। আইনী গকৌেলসমূহ বলোেবলোে ব্বহৃত হয় গক্রিসমূরহে ব্জক্ত-
মলোজলকলোনলোকেি সহি কেলোে িন্য এবং সলোমলোজিক েল ও থিলোনীয় িনগরিে 
সলোম্প্রেলোজয়কতলো ও গযৌে ব্বথিলোয় ভলোঙন সলোধরনে িন্য- তলোরেেরক রেমে-
জক্ত জবজরিে গক্ররি বৈলোধীন কেলোে িন্য। রেজমকেলো একবলোে "বৈলোধীন" হরল 
তলোরেেরক জনয়্রেরিে িন্য অপেলোধ আইন ব্লোহৃত হয়। বত্মলোন পজেজথিজত-
গত এে অে্ হল অপরেে ইছেলোধীন ও সহিবশ্য কলোয্ সম্রক্ে সংযমন। 
এজট সংঘজটত হয় েলোজেরদ্্ে েূেবৃত্তলোয়ন  জনয়রমে মধ্ জেরয়, যলো িনগি-
গক অপরেে ইছেলোধীন রেমরবতন ব্বথিলোয় রেরবে কেরত বলোধ্ করে।

উপসংহলোে
পুাঁজিবলোরেে সলোমলোজিক ও আইনগত পুনরুৎপলোেরনে সলোরে দুজট জেক 
িজ়েত। সমচররিে আেলোন-রেেলোরন আইন কলোি করে জবমূত্ সমতলো ও বৈলো-
ধীনতলো জহরসরব গযজট পি্রেীজতে সলোরে িজ়েত। পুাঁজিবলোরেে সম্প্রসলোেিবলো-
েী চররি উপযু্ক্ত জতনজট পয্লোরয়ে মরতলো এজট সুস্টি স্বধ সজহংসতলো রূরপ 
েৃশ্যমলোন হয়। সমচররিে আেলোন-রেেলোরনে জবরবচনলো অজতজেক্ত পুাঁজি 
গঠরনে রেবিতলো গেখলোয়। গযজট সবসময় একজট মলোনজসক উরত্তিনলোে 
পয্লোরয় গপৌিলোয়। এজট অপি্লোজয়ত বজহভ্লোগ এে উপে বলোরিয়লোপ্কেি েলোবী 
করে। এভলোরব পুাঁজিবলোরেে সলোমলোজিক-আইনী পুনরুৎপলোেন বলোস্বলোজয়ত হয় 
ভজক্তবলোেী আইনী রূপ ও স্টি আইনী সজহংসতলোে মলোরঝ চলমলোন জবজনরমে 
মলোধ্রম।

সেলোসজে গযলোগলোরযলোরগে িন্য:
গুইলহলোেরম গলইরত গিসলোর্ভি  <guilherme.leite@uerj.br>
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মলোর্্ ও অধুনলো সমলোিজবজ্লোন 

> মলোর্্ ও ভলোেরত  
সমলোিজবজ্লোরনে চচ্লো  
সতীে গেেপলোর্ড, জেজলে জবশ্বজবে্লোলয়, ভলোেত

গমলোটলোমুজট জবংে েতলোজব্ে মলোঝলোমলোজঝ গেরক শুধু এ্লোং-
গললো-আরমজেকলোন পলোচিলোরত্ একলোরডজমক মলোর্্বলোে 
েলোিননজতক মলোর্্বলোে গেরক গবজে রেসলোে ললোভ করে। 
রেলোয় সমরে জবরশ্ব (শুধুমলোরি পূব্ ইউরেলোরপ অেবলো 

পূরব্ে গসলোজভরয়ত ইউজনয়ন নয়)। মলোর্্বলোে একটলো একলোরডজমক রেরেলোচ-
নলোে গচরয়ও একজট গুরুবেপূি্ েলোিননজতক গচতনলো জহরসরব। আে এই 
কলোেরন পলোচিলোরত্ে বলোইরে তলোরক জনরয় জলখলোে সময় "মলোর্্ এবং সমলোি-
জবজ্লোন" জবষয়ক আরললোচনলো একজট ব়ে সলোমলোজিক অনুষরঙ্গ হওয়লো 
েেকলোে।

    ১৯২০ গেরক ১৯২৫-এে মলোঝলোমলোজঝ রেজতজষ্ত ইজ্ডয়লোন কমুজনটে 
পলোজট্ (জসজপআই) ১৯৫২, ৫৭, ৬২ সলোরল অনুজষ্ত রেেম ৩ জট ব়ে জনব্লো-
চরন জবিতীয় বৃহত্তম েল জিল। যজেও এজট জবরিতলো ন্যলোেনলোল কংররেস 
এে ৩৬০-এে গবজে আসরনে জবপেীরত ৩০ জটেও কম আসন ললোভ 
করেজিল। যজেও জসজপআই-এে ১৯৫৭ সলোরল েজক্ন গকেলোললোয় জবরশ্বে 
রেেম গিতলোজ্রেক রেজরিয়লোয় জনব্লোজচত সেকলোে গঠন কেলোে অজভজ্তলো 
আরি। (বত্মলোন িনসংখ্লো রেলোয় ৩ গকলোজট ৩০ লক্)। মলোর্্বলোেী জসজপ 
আই অেবলো জসজপএম (একবলোে গভরঙ্গ যলোওয়লোে পে গর়ে উরঠজিল) 
পজচিম বলোংললোে পূব্রেরেরে রেলোয় ৩৪ বিরেে িন্য (১৯৭৭-২০১১) 
পুনেলোয় জনব্লোজচত হরয়জিল। (িনসংখ্লো রেলোয় ৯ গকলোজট ১০ লক্)। জকন্তু 
সলোম্বলোরেে জনব্লোচনী গুরুবে হলোজেরয় গগরি এবং বত্মলোরন মধ্ ভলোেরতে 
বন্য এললোকলোয়, ভলোেত সেকলোে এবং সংজঠত উপিলোতীয় েল জভজত্তক মলো-
ওবলোেীরেে মরধ্ চলমলোন সে্রে সংঘরষ্ে ফরল এে রেভলোব পজেলজক্ত 
হরছে রেধলোনত িজত্তেগ়ে রেরেরে। (িনসংখ্লো ২ গকলোজট ৬০ )। একটলো 
সীজমত রেভলোব হল িলোরি সংগঠনগুরললোে মলোর্্বলোেী েল অেবলো সংরেলোরমে 
রেজত আনুগত্।

     মলোর্্বলোে ইজ্ডয়লোন জেক্লো রেজতষ্লোনগুরললোরতও গুরুবেপূি্ জিল, জকন্তু 
এটলোে রেভলোব সমলোিজবজ্লোরনে গচরয় ইজতহলোস, অে্নীজত, েলোষ্ট্রজবজ্লোরন 
গবজে। সমলোিজবজ্লোরন ৩ িরনে রেভলোব সবরচরয় গবজে। তলোরেে সবলোই 
ভলোেরতে গসলোজসওলজিকলোল গস্যলোসলোইজটে গরেজসরড্ট জিরলন। (অেবলো পূ-
ব্পুরুষ)

      আে ৩ িরনে মরধ্ সব্রেেম জিরলন রেলোসলোে মূখলোি্ী (১৮৯৪-
১৯৬১), একিন জেক্লোনজবে জযজন ললোখরনৌ জবশ্বজবে্লোলরয় ১৯২২ গেরক 
১৯৫৪ পয্ন্ত সংযুক্ত অে্নীজত ও সমলোিজবজ্লোন জবভলোরগ জেক্কতলো 
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কেরতন। তলোে রেধলোন আকষ্ি মলোর্্বলোেী গমেড বলো পদ্জত, গযটলো তলোে বই 
On Indian History: A study in Method (১৯৪৫)-এে জবষয় 
জিল। জতজন জনরিরক মলোর্্বলোেী বললোে পজেবরত্ "মলোরর্্লোরললোজিটে" 
বলরতন। কলোেি তলোে মলোর্্বলোে-এে রেজত মরনলোভলোব এবং মলোর্্বলোরেে তলো-
জত্ত্বক রেবিতলো গযটলো এটলোরক ভলোেতীয় জনজে্টি েৃজটিরকলোি গেরক গেখরত 
জবেত গেরখজিল।

    তক্সলোরপরক্ মলোর্্বলোেী সমলোিজবজ্লোরনে রেজতষ্লোে িন্য সবরচরয় গবজে 
অবেলোন গেরখজিরলন জতজন হরলন দুি্তী মুখলোি্ী। িলোতীয়তলোবলোেী, মলোর্্-
বলোেী এবং সবলোে গেরষ রিটকেীবলোেী েলোিননজতক েরল (গযখলোরন জতজন 
আিীবন গময়লোেী সেস্য জিরলন) পূি্ গময়লোরে সংগঠক জহরসরব কলোি 
কেলোে পে একলোরডমীক িীবরন তুলনলোমূলক একটু গেেীরতই রেরবে 
করেন। গবলোরবি জবশ্বজবে্লোলরয় িমলো গেয়লো সমলোিজবজ্লোরন তলোে ডক্টেলোল 
জেজসস ১৯৪৮ সলোরল The Social Background of Indian 
Nationalism জেরেলোনলোরম রেকলোজেত হয়। এবং এজট ১২ বলোে পুনমুদ্ি, 
৬ বলোে সংরেলোধন, নলোনলো ভলোেতীয় ভলোষলোয় রেকলোজেত হওয়লোে পেও অন্য-
তম েচনলো। তলোে বইজট সলোম্লোি্বলোরেে কলোেরন সলোমলোি-সলোংকে্ জেজতক এবং 
েলোিননজতক পজেবত্নরক অে্ননজতক রূপলোন্তরেে সলোরে যুক্ত কেরত বস্তু-
বলোেী ইজতহলোস মনন ব্বহলোে করেরি। গযটলো গেরষ িলোতীয়তলোবলোরেে িন্ 
গেয়। গেসলোইরয়ে যুজক্ত জিল গয পুাঁজিবলোরেে জবকলোে সম্লোি্বলোরেে সমরয় 
শুরু হরয় গগরি, গযটলো জসজপআই এবং জসজপএম-এে মতজবরেলোধী জিল, 
যলোরেে মতলোমত জিল গয ভলোেতীয় সমলোি তখরনলো অধ্-সলোমন্তবলোেী। 

    িলোতীয়তলোবলোে িলো়েলোও জতজন "ভলোেরত কৃষক এবং কৃজষজভজত্তক সংরেলোম" 
জনরয় একজট বই জলরখন। এিলো়েলোও আরেকজট েীঘ্ বই জলরখন আইন 
এবং েলোষ্ট্রীয় লঙ্ঘন জনরয়। গেসলোই গবলোরবিরত সমলোিজবজ্লোন জবভলোরগ ১৯৫১ 
সলোরল গযলোগেলোন করেন এবং গসখলোরন ১৯৬৯ পয্ন্ত জিরলন। তলোে অবেলোন 
জিল ভলোেরত একজট সুস্টি মলোর্্বলোেী সমলোিজবজ্লোন জবকলোরেে গচটিলো এবং 
তলোে এই জচন্তলো তলোে জেক্লোে্ীরেে এবং তলোে অধীনথি জেক্লোনজবে গেে 
মলোরঝ িজ়েরয় গেয়লো।

     েত্তরেযলো নলোেলোয়ি ধলোনলোররে (১৯৩৬-২০১৭)  জব্জটে মলোর্্বলোেী সমলো-
িজবজ্লোনী টম বরটলোমে-এে সলোরে সলোরসর্ জবশ্বজবে্লোলরয় প়েলোরেলোনলো 
করেজিরলন এবং তলোে জেক্ক িীবরনে গবজেেভলোগ সময় ভলোেরতে পুরন 
জবশ্বজবে্লোলরয় কলোজটরয়জিরলন। ধলোনলোররেে সলোমলোজিক সংরেলোম জনরয় 
জবখ্লোত কলোিগুরললো হলতঃ Peasant movements in India (১৯৮৩) 

>>
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and Populism and power (২০১৫)। তলোে গলখলোরলজখ এবং তলোে 
িলোরিরেে মলোধ্রম ধলোনলোররে ভলোেতীয় সমলোিজবজ্লোরন গরেিী জবষয়ক আরললো-
চনলোে রেসলোরে ব্লোপক ভূজমকলো েলোরখন।

মলোর্্বলোেী তত্ত্বগুরললো ইজতহলোস (গযখলোরন এটলো রেভলোবেলোলী) এবং অে্নীজত-
গত (গযখলোরন এটলো নগন্য বললো চরল) খুবই গুরুবেপূি্। আন্তি্লোজতক ভলোরব 
বৈীকৃত এই জ্লোন েলোখলো তরত্ত্বে উেলোহেন পলোওয়লো যলোয় "উৎপলোেরনে উপলোয় 
জবতক্" এবং আরেলো জকিু তলোজত্ত্বক েল-এে কলোরিে মরধ্।

     ১৯৬০-এে গেরষে জেক গেরক ১৯৮০-এে রেেমজেরক পুরেলো একটলো 
জেক্লোনজবস রেিন্ ভলোেরত সম্লোি্বলোেী আমল গেরক কৃজষজভজত্তক উৎপলো-
েরনে উপলোয়রক ব্লোখ্লোে একজট সুদুেরেসলোেী গচটিলোয় জনরয়লোজিত হয়। 
(জবরেষ করে অে্নীজতজবেেলো)। ভলোেতীয় উৎপলোেরনে উপলোয় সম্জক্ত 
জবতরক্ে গকন্দজবন্দু হল সলোমন্তবলোেী সলোম্লোি্বলোরেে কৃজষে একটলো পজেব-
ত্ন, গযটলোে ধলোেনলো গনয়লো হরয়জিল ডব-পল সীজি-এে ইউরেলোরপে সলোম-
ন্তবলোে গেরক পুাঁজিবলোরে পজেবত্রনে জবতক্ গেরক। আে এটলো পুাঁজিবলোে-
গক কৃজষজভজত্তক সমলোরি নতুন তরত্ত্বে আরললোরক বি্নলোে গক্ররি নতুন 
জবতরক্ে িন্ গেয়। গযমনতঃ মিুজেজভজত্তক বনলোম পলোজেবলোজেক রেম, উৎ-
পলোেনক্ম বনলোম উৎপলোেনঅক্ম উবিৃরত্তে ব্বহলোে, সলোম্লোি্বলোেী উৎপলো-
েরনে সভিলোব্তলো এবং মলোর্্-এে ক্লোজপটলোল-এে জভজত্তরত স্বধ এবং  
রেকৃত গক্ররিে পলোে্ক্ বলোস্বলোয়ন।
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     জেক্লোনজবেরেে েল যলোেলো সলোব-অল্লোন্ টেলোজডি-এে জবজধরত ১৯৮০ 
এে শুরুে জেক গেরক ২০০০ সলোল পয্ন্ত যলোেলো কলোি কেজিরলন তলোেলো 
একসলোরে মলোর্ীয় ইজতহলোস বি্নলো এবং ভলোেতীয় িলোতীয়তলোবলোরে-এে 
সম্ৃক্ততলোরক সমলোরললোচনলো করেন। তলোেলো বরলন, ইজতহলোস অজভিলোতররে-
িীরক রেলোধলোন্য গেয় এবং সলোব-অল্লোন্ গরেজিরক এজ়েরয় চরল। এটলো রেলোম-
জসয়লোন িলোতীয়তলোবলোরেে ব্লোখ্লোরক ইজঙ্গত করে "আজধপত্ িলো়েলো জনয়্রে-
ি"-এে অংে জহরসরব গযটলো রেকলোে পলোয় "ভলোেতীয় বুরি্লোয়লোরেে গেরেে 
িন্য জকিু কেরত পলোেলোে ব্ে্তলোে মলোধ্রম এমনজক সলোব-অল্লোন্ পজেব-
ত্রনে দুব্লতলোে  কলোেরি। সলোব-অল্লোন্ ইজতহলোসজবেেলো সলোমলোজিক এবং 
সলোংজ্রিজতক ইজতহলোরসে উপে গুরুবে জেরয়রিন এবং থিলোনীয় রেজতরেলোধ 
এবং সংহজত। তখন গেরক একলোত্মতলো জবযুক্ত হয়, যজে তখন সেস্যেলো 
একলোরডজমকস এবং জেক্লোনজবে জিরলন।

    সবরেরষ, মলোর্্বলোে ভলোেরতে জবশ্বজবে্লোলরয় সলোমলোজিক জবজ্লোরন অজব-
গছেে্ অংে। (অে্নীজত বলোরে সম্প্রজত)। মলোর্্বলোেী তত্ত্বসমূহ তলোরেে 
গুরুবে ধরে গেরখরি। জকন্তু রিমলোন্বরয় আরেলো রেসলোজেত হরছে স্বজশ্বক রেব-
িতলোে কলোেরি।

সেলোসজে গযলোগলোরযলোরগে িন্য:
সতীে গেেপলোর্ড <sdeshpande7@gmail.com>

"জবরশ্বে অজধকলোংে িলোয়গলোয়, মলোর্্বলোে একলোরডজমক চচ্লোে গচরয় 
েলোিননজতক মতলোেে্ জহরসরব অজধক গুরুবেপূি্"

mailto:sdeshpande7%40gmail.com?subject=
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> একজবংে েতলোব্ীরত মলোর্্ 
মলোইরকল উইজলয়লোমস১, উইটওয়লোটলোেস্যলো্ড জবশ্বজবে্লোলয়, েজক্ি আজফকলো, আইএসএ-এে অে্নীজত ও সমলোি (আেজস ০২) এবং রেলোম 
আর্লোলন (আেজস ৪৪) েীষ্ক গরবষিলো পজেষরেে সেস্য

পুাঁজিবলোরেে গেলোষরিে বহুমুখী জেক এবং তলো গেরক মুজক্তে মলোর্্ীয় 
মতবলোদ্গুজল সমরে জবশ্বব্পী জবগত ১৫০ বিে ধরে বুজদ্িীবী, 
েলোিনীজতজবে এবং সজরিয়তলোবলোেীরেেরক অনুরেলোজিত করে 
আসরি। এই পুরেলো পেস্েলোগত বুজদ্বৃজত্তক মতবলোেজটই মলোর্্বলোে 

নলোরম পজেজচত। অ্লোডলোম জমিে, চলোল্স ডলোেউইন, মহত্নলো গলোন্ধী, জযশু জরিটে, 
নবীিী গমলোহলোমেে এবং বুদ্ ব্তীত খুব কম বুজদ্িীবী ও মূলধলোেলোে বক্তলো-
গেে জবশ্বব্লোপী এখরনলো এমন রেভলোব বিলোয় েরয়রি। 

     মলোক্সবলোে একইসরঙ্গ পুাঁজিবলোেরক গবলোঝলোে গচটিলো করে এবং ব্লোখ্লো 
করে একইসলোরে এরক রেজতরেলোধ কেলোে মলোধ্রম জবশ্বরক পজেবত্রনে গচটিলো 
করে। অন্য ভলোষলোয়, মলোর্্বলোরেে অবেলোন জবিগুিতঃ ১) পুাঁজিবলোরেে গজতেীল-
তলোে জবরলেষলোত্নক ধলোেিলো। ২) েলোিননজতক আর্লোলরনে আেজে্ক পেদ্টি। 
জবংে েতলোব্ী েল ও েলোষ্ট্র জভজত্তক এবং জবরশ্বে অজধকলোংে অঞ্চল মলোর্্বলোেী  
আে্রে রেলোচুয্পূি্ জিল। 

> মলোর্্বলোেী গচতনলোে/ আে্রেে রেভলোব

    আজম মলোর্্বলোেী আে্রেে রেভলোব জনরয়ই ব্ক্তব্ শুরু কেরত চলোই। তলোে 
জচন্তলোধলোেলো আধুজনক সলোমলোজিক তত্ত্বরক রেভলোজবত করে, গযখলোরন গস পুাঁজিবলো-
গেে আধুজনক স্বজেটি্ জনরয় সলোমলোজিক অনুসন্ধলোরনে রেব্তন করেন। তলোে 
মতবলোরে সমলোিজবজ্লোরনে রেজতজট েলোখলোয় গযমন সমলোিজবে্লো, েলোষ্ট্রনীজত, 
অে্নীজত, গিমলোধ্ম, েে্ন, নৃ-জবজ্লোন এবং আন্তিলোজত্ক সম্্রক রেভলোব 
গেখরি এমজন রেলোকৃজতক ও মূল ধলোেলোে জবজ্লোন (ভূরগলোল ও তে্- রেযুজক্ত) 
এবং মলোনবজবে্লো (গযমন কললো, আলংকলোেেস্ এবং সলোজহত্ ও জেক্লো গক্-
গরিও ব্লোপক রেভলোব বিলোয় গেরখরি। ২০০৮ সলোরলে অে্ননজতক ম্লোে 
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পরে, মূলধলোেলোে অে্নীজতজবেেলো রেকলোরশ্য বৈীকলোে করে গয, পুজিবলোে সম্্-
গক মলোক্সীয় জবরলেষি আমলোরেেরক অরনক জকিু জেজখরয়রি। মলোর্্বলোে 
পুাঁজিবলোরেে অন্যতম বলোস্বরম্ী ও জবরলেষিমূলক ব্লোখ্লো গেয়। জকিু এটলো 
পুাঁজিবলোরেে শুধুমলোরি জবরলেষনই নয় বেং জকিুটলো কপেনলো রেসূত ও বরট। 
মলোক্সীয় মতবলোে এবং আন্ত্জনজহত পেলোমে্ পুজিবলোে- পেবত্ী গয ভজবষ্য-
গতে ধলোেনলো গেয় তলো জবংে েতলোব্ীে সব্লোজধক রেসূত এবং তলোজত্ত্বকভলোরব 
অত্লোধুজনক সমলোিত্রেরক অনুরেলোজিত করে। এেই ধলোেলোবলোজহকতলোয় 
একলোজবংে েতলোব্ীে সমলোিতর্রেে আগমন যলোে উৎকৃটি উেলোহেি হরত 
পলোরে ল্লোজটন আরমজেকলো।

     েলোিননজতক আর্লোলন সম্জক্ত মলোক্সীয় ধলোেনলো মলোক্সবলোরেে রেভলোরব 
অন্যজপঠ। জবংে েতলোব্ীে পুাঁজিবলোরেে ধলোেিলোে বলোইরেে গযসব ব্জতরিম 
ধম্ী গচতনলোগুরললো জবকলোে ললোভ কেজিল তলোেলো মলোক্সবলোে  গচতনলো গেরক 
ভজবষ্যৎ পুজিবলোে-উত্তে অনুররেেিলো পলোয়। ইজতহলোস মলোর্্বলোে বিলোেলো অনুরেলো-
জিত আর্লোলন উেলোহেি বিলোেলো পজেপূন্। জকন্তু েূভলোগ্বেত গবজেেভলোগ 
অজভজ্তলোে কতৃবেপেলোয়িতলো, অত্লোচলোে, গেলোষি এমনজক গিহত্লোে লজ্লো-
কে ইজতহলোস ও বলোস্জবক অরে্ পুরুষ রেজধকলোে, বৈিলোজতকতলো, উপজনরবজেক 
গপলোষকতলোে গেলোরষ দুটি। বত্মলোরন আমেলো গেখজি চীন এবং জভরয়তনলোরম 
েলোষ্ট্রীয় সমলোিতর্রেে ি্রবরে পুাঁজিবলোেরকই উৎসলোজহত কেলো হয়, আমেলো 
এসব ইজতহলোরস অবরহললো বলো অবৈীকলোে কেরত পলোজে নলো। এখন পয্ন্ত মলোর্্-
বলোে অসলোধলোেি আর্লোলরনে গরেেিলোেলোয়ক এবং সমরে পৃজেবী ব্পী 
মলোনুষরক একজরিত করে আসরি। েলোেলোন জবপ্রবে গসলোজভরয়তেলো উপজনরব-
েবলোে জবরেলোধী আর্লোলন, আজফকলোে বৈলোধীনতলো আর্লোলরন জকউবলোে 
সংহজত এবং তলোরেে এরঙ্গলোললো েলোসনব্বথিলো গেরক পৃেকীকেরিে পলোেজবক 
ও রেলোিঘলোতী সংরেলোম েৃটিলোন্ত হরয় আরি, মলোক্সবলোরেে উত্তেলোজধকলোে অত্ন্ত 

>>

মলোর্্ীয় তরত্ত্ব বি্ ও গরেজি জবভলোিরনে নতুন জচন্তলো?



মলোর্্ ও অধুনলো সমলোিজবজ্লোন 

গভীেভলোরব গসই পরেে রেজতজনজধবে গয পরে  তলোাঁে জচন্তলোভলোবনলোগুরললো মলোর্্-
বলোে বিলোেলো অনুরেলোনীত হয় এবং মলোনুরষে মলোনজসকতলোয় এমনভলোরব রূপলোন্তে 
ঘটলোরনলো হয় গযন তলোেলো পুাঁজিবলোে "উত্তে জবরশ্বে িন্য ল়েলোই করে- এমন 
একটলো জবরশ্বে বৈপ্ন গেরখ যলো অরনক গবজে সমমলোজরিক, ন্যলোয়সংত, েলোজন্তপূি্ 
এবং গযরকলোন ধেরনে গেলোষি ও জনপী়েরনে গেরক মুক্ত। বত্মলোরন উত্তে-
আধুজনকতলোবলোরেে উত্তেরিে সলোরে সলোরে ক্মতলো, সলোমলোজিক জবরভে অজন-
জচিয়তলো, অসমতলো এবং রেলোজন্তকতলো মলোর্্বলোরেে রেরয়লোিনীয়তলোরক পুন্থিলোপন 
করে জেরি। সম্প্রজত মলোর্্বলোরেে পুনতঃরেবত্ন শুধুমলোরি উনজবংে বলো জবংে 
েতলোব্ীে মলোর্্বলোরেে কলোরি গফেলো নয়। মলোর্্বলোেরক গবলোঝলো নয়, মলোর্্বলো-
গেে জটরক েলোকলোে িন্য রেচজলত পুাঁজিগুলীরক রেলোচীনপন্লো। গগলো়েলো ও জবশু-
দ্ভলোরব প়েলোে রেরয়লোিন গনই এবং েলোিননজতক চচ্লোরক ও রেচজলত পরেে 
বলোইরে জচন্তলো কেরত হরব।

> গরেক্লোপরট েজক্ি আজফকলো

    েজক্ি আজফকলোরত বি্নবষম্ নীজত পেবত্ী সমরয়, িলোজতবৈত্তলো ও বন্-
বলোরেে জভর়ে মলোর্্বলোেরক মূলধলোেলোয় আনলো সজত্ই  কটিসলোধ্ জবষয়। মলোর্্-
বলোরেে ব্ে্তলো এটলোই গয একজট িলোজতগত বৈকীয়বলোরেে জনরুপন কেরত 
পলোরেজন বেং শুরুে জেরক িলোজতসত্তলো জনরয় মলোর্্বলোরেে ধলোেিলো জিল গয 
িলোজতসত্তলো একজট সলোমলোজিক বলোধলো এবং ভ্লোন্ত সরচতনতলোে রেজতফলন। 
জবংে েতলোব্ীে পুরেলোটলোই িুর়ে িলোজতবৈতলোে জবষয়জট রিমলোগত আরললো়েন 
তুরলজিল গকননলো জবজরিে সম্লোি্বলোরেে পতন েলোজেয়লোন জবপ্ব। উপজনরব-
েবলোে জবলুজপ্কেি, এবং বি্জবরবিষ জবরেলোধী সংরেলোম এে গভতে জেরয় 
িলোতীয়তলোবলোেী সত্তলোটলোই ফুরট ওরঠ, মলোর্্বলোে যখন গেরক িলোজতসত্তলোে 
জবষরয় গুরুবে জেরত শুরু করে তলোেলো িলোজত ও গরেজিে মধ্কলোে সম্ক্ 
জনরুপরন উরে্গী হয় এবং রেলোয়েই িলোজতসত্তলোরক গরেজি স্বষ্যরমে কলোরি 
এবং বি্বলোরেে কলোয্কলোজেতলোরক পুাঁজিবলোেী সমলোি ব্বথিলোে স্বজেটি্ বিলোেলো 
ব্লোখ্লো কেলোে গচটিলো করে। মলোক্সবলোে যুজক্ত গেখলোয় গয বি্বলোে রেমিীবী 
গরেজিরক জবভক্ত করে জেরয়রি এবং এরক রেমিীবী গরেিীে সলোম্বলোরেে 
নীজত বিলোেলো চ্লোরলজে কেলো রেরয়লোিন। মলোর্্বলোে রেমিীবী গরেজিে অজথিরবেে 
সব্িনীনতলো কী ভলোরব বি্বলোরেে জবরেষবে অজতরিম করে যলোয় তলোই 
গবলোঝলোরনলোে গচটিলো করে। অজধকতে বলোস্বধম্ী তত্ত্বগুরললো িলোজতসত্ত্বলো এবং 
গরেিীে মধ্কলোে রেজতরিেরক ঐজতহলোজসক অজনজচিত ঘটনলো বিলোেলো পজেস্ু-
জটত কেলোে গচটিলো করে এবং রেলোক-পুাঁজিবলোে ও উৎপলোেরনে পুাঁজিবলোেী পদ্-
জতে স্টিতলোরক জবলেষি করে েলোরক, েজক্ি আজফকলোরত, িলোজতসত্ত্বলো ও 
গরেিীে মধ্কলোে স্টিতলো একজট যেলোযে রেরয়লোিনীয়তলোে উপরে জটরক 
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েলোরক গযখলোরন েলোরষ্ট্রে জনয়মতলোজ্রেক বি্ স্বষম্ নীজত িলোজত জভজত্তক েলোি-
স্নজতক জনপী়েন এবং পুাঁজিবলোেী গেলোষি সবই একজবন্দুরত জমজলত হয়। 
যলোইরহলোক বি্নবষরম্ে সমলোজপ্ হরলও িলোজতগত স্বষরম্ে জনে্েনগুরললো 
সমসলোমজয়ক েজক্ি আজফকলোরত পুাঁজিবলোেী ব্বথিলোে মলোধ্রম জটরক আরি যলো 
বি্ স্বষম্রক একই সলোরে ক্জয়ত করে পুনরুৎপলোেন করে, স্বজশ্বক পুাঁজি-
বলোরেে গরেক্লোপরট বি্জভজত্তক জনপী়েরনে ধলোেলোবলোজহকতলোরক বুঝরত হরল 
েজক্ি আজফকলো এবং জবরশ্বে আেও অরনক থিলোরনেই নতুন মলোক্সীয় জবরলে-
ষরিে রেরয়লোিন, যলোে সূচনলো ইজতমরধ্ হরয় গগরি।

> উপসংহলোে

   মলোর্্ এবং মলোর্্বলোেী ধলোেিলো একলোজবংে েতলোব্ীরত এরসও অনুেিন 
তুলরত পলোরে যজে আমেলো মলোক্সবলোেরক বত্মলোন সমরয়লোপরযলোগী ব্বহলোে 
রূপলোন্তজেত করে পুন্রেিয়ি কেলোে মত সলোহসী হরত পলোজে। নব্ পুাঁজিবলোে- 
জবরেলোধী আর্লোলন ইজতমরধ্ এজটে শুরু করে জেরয়রি মলোক্সবলোে পেবত্ী 
অরেেূত এবং অন্যলোন্য পুাঁজিবলোে জবরেলোধী ধলোেিলো গযমন নলোেীরেে, বলোস্তুসং-
থিলোন, স্নেলোি্বলোে, বি্বলোে- জবরেলোধী এবং গিত্রে ও গেেীয় ঐজতযেসমূহ-
গক একজরিত কেলোে মলোধ্রম। এই আর্লোলনগুরললো সুসংগত আে্জেক রে-
জতজলজপ বলো অজভিলোত গরেিীে অরেেূত জহসলোরব তলোরেেরক গনতৃবে গেয়লোে 
কেলো ভলোরব নলো। বেং একটলো জবশ্বলোসরক অনুসেি করে গয, অন্যেকম একটলো 
পৃজেবী গ়েলো সভিব যলো আসরব গিতলোজ্রেক, সমমলোজরিক, এবং পুাঁজিবলোে পন্লো 
ব্জতরেরক একজট জনয়মতলোজ্রেক, সমমলোজরিক পন্লোয় আমিনতলোে হলোত 
ধরেই, এটলোই মলোর্্বলোরেে জনিবৈতলো। 

১ উপযু্ক্ত যুজক্তগুরললো দুইজট রেবরন্ধে রেজতফলনতঃ 
Satgar, V. and Williams M. (2017) "Marxism and Class" in 
Kathleen Korgen (ed.) The Cambridge Handbook of Sociology. 
Cambridge: Cambridge University Press; 
Williams, M. (2013) "Introduction" in Michelle Williams and 
Vishwas Satgar (eds.) Marxisms in the 21st Century: Crisis, 
Critique & Struggle. Johannesburg: Wits University Press.  
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মলোর্্ ও অধুনলো সমলোিজবজ্লোন 

> মলোর্্ ও েজক্ি জবশ্ব 
েলোিু েলোস, ইয়ক্ ইউজনভলোজস্জট, কলোনলোডলো এবং  আইএসএ-এে অে্নীজত ও সমলোি (আেজস ০২) েীষ্ক গরবষিলো পজেষরেে সেস্য এবং 
গডজভড ফলোরসনরফটে, ওরয়জন গটেট ইউজনভলোজস্জট, ইউএসএ, আইএসএ-এে অে্নীজত ও সমলোি (আেজস ০২) েীষ্ক গরবষিলো 
পজেষরেে গকলোষলোধ্ক্

কলোল্ মলোর্্ ১৫০ বিে পুরব্ ইউরেলোরপ বলোস কেরতন, 
গযখলোরন জতজন েলোিজনজতরত সম্ৃক্ত হন এবং ইউরেলোপ 
সম্রক্ জলরখন। তলোে গলখলো হলোিলোে হলোিলোে পৃষ্লোে মরধ্ 
জববিলোনেলো জহসলোব করেন গয মলোরি ৪০০ পৃষ্লোয় নন ইউরেলো-

পীয় সমলোরিে কেলো েরয়রি যলোে গবজেেভলোগ অংরে বৃজটে গেেীয় নীজতে 
েৃজটিরকলোি গেরক ভলোেত, চীন এবং অরটলোম্লোন সলোম্লোরি্ে ওপে সলোংবলোজে-
কতলো সম্ৃক্ত গলখলো। জকভলোরব তলোহরল তলোে ধলোেিলো সমসলোমজয়ক েজক্ি 
জবশ্ব (পেবত্ীরত েজক্ি) ইউরেলোপ এবং জেপেিলোত েজক্ি গেেগুরললোে 
গচরয় আজে্কভলোরব বলোস উন্নত গেেগুরললোরত পৃজেবীে গবেীেভলোগ িনসং-
খ্লো েরয়রি তলোে সলোরে সম্জক্ত?

    গকলোন সমরয় মলোর্্ জলরখরি, অেবলো পুাঁজিবলোেী উন্নয়রনে গভৌরগলোজলক 
গকন্দ এসব রেশ্নরক পলোরে সজেরয় গেরখ আমেলো মলোর্্ এে েজক্ি সম্-
জক্ত আরেলো সুক্ষ্ণ তলোেতম্পুন্ গযৌজক্তক েৃজটি জবরবচনলো কেব। জকন্তু 
রেেরম, দুজট জবপে এ়েলোরনলো রেরয়লোিনতঃ জবশ্ব থিলোনীয় অনন্যতলো (উত্তরেে 
জনেৃটিতলো জনেৃটিকেন), ইউরেলোরকজন্দক জবশ্ববলোে (যলোজ্রেক উপলোরয় তলোে 
ধলোেিলো ব্লোখ্লো কেলো গযন েজক্রনে এললোকলোগুরললো একজট উচ্চতে ইউরেলোপ 
সলোধলোেিভলোরব একজট "পেবজত্ ইউরেলোপ")। আমেলো এই েলোজব রেত্লোখ্লোন 
কজে গয মলোর্্ এে রেলোসজঙ্গকতলো তলোে জনরিে সময় এবং িলোয়গলোে রেজত 
সীমলোবদ্ এবং একই কলোেরি েজক্রন তলোৎপয্পূি্ নয়। উপজনরবজেক 
এবং আধুজনরকলোত্তে তলোজত্ত্বকরেে বিলোেলো গনয়লো একজট েে্ন যলোেলো মলোরন গয 
েজক্রনে এললোকলোগুরললো ইউরেলোপ গেরক অরনক জভন্ন। 

    মলোরর্্ে জবরলেষি গকন্দ করেজিল ইউরেলোরপে উপে গযরহতু িলোয়গলোজট-
গত পুাঁজিবলোে একজট রেজরিয়লো জহরসরব জভজত্ত থিলোপন করেজিল, বেং গকলোন 
অে্ বহন কেলোে গচরয় গয ইউরেলোপীয় অজভজ্তলোগুরললো গকলোনভলোরব জবরেষ 
সুজবধলোরেলোপ্ অেবলো অজবিতীয়। আমেলো জনজচিতভলোরব বলরত পলোজে গয মলো-
গর্্ে জবরলেষি এবং গলখলো এজেয়লো এবং তৃতীয় জবশ্বিুর়ে অজধকতে গবজে 
অনুেক্ত এবং কলোয্ততঃ অরেসে জিল। 

    গভৌগজলক ও সলোমলোজিক সম্রক্ে জভজত্তরত মলোরর্্ে ধলোেিলোগুরললোরক 
জবজভন্ন রেকলোরে গফললো গযরত পলোরে। রেেম উেলোহেরি গরেনী সমলোি জহরসরব 
তলোে মূত্ ধলোেিলোগুরললোরক ধেলো গযরত পলোরে গয তলোে গরেনী সংরেলোম জক 
পুাঁজিবলোেী পন্লোয় আরি নলোজক সমলোি পাুঁজিবলোেীরেে অরেসেতলোে জনরচ 
পরেরি। জবিতীয়ত গযখলোরন তলোে জকিু ধলোেিলো অরেসে পুাঁজিবলোে জনরয় 
জনেৃটি করেরি গয, এটলোে আজবভ্লোব হরয়জিল নব্বই এে েেরক ইউরেলোরপ। 
আরেলো বললো গযরত পলোরে গয পাুঁজিবলোেী সম্রক্ে উন্নজত হরয়জিল েজক্রি। 
ইউরেলোরপ অরেসে পুাঁজিবলোরেে ধলোেিলোগুরললোে রেলোসজঙ্গকতলো েরয়রি। 

   মলোরর্্ে সলোমজরেক ধলোেিলোগুরললো বুজদ্জভজত্তক কলোরিে একজট অংে 
জহরসরব রেজতফজলত হয় এবং গরেনী সমলোরিে সকল ধেরিে গজতেীল 

 ৪৬

জিজড ভজল. ৮ / # ১ / এজরেল ২০১৮

পুাঁজিবলোেী সলোমলোজিক পজেবত্ন রেচলোরেে গচটিলো করে, যলোে মরধ্ যুক্ত েলোরক 
জনয্লোজতত েল গযমন নলোেী ও বন্বলোজে সংখ্লোলঘুরেে জবরুরদ্ পজেবত্ন-
েীল সমলোরিে গভীে ক্সংকেলোেগুরললো এবং বস্তুবলোে চচ্লো। মলোরর্্ে 
পুাঁজিবলোেী সমলোরিে েলোিনীজতে অে্নীজত জবরবচনলো করে অে্জনজত, েলোষ্ট্র, 
সংকেৃজত ও পজেরবেগত পজেবত্নরক এবং জবপ্বী েলোিননজতক অনুেীলন 
সম্রক্ ধলোেিলোগুরললোরক সংেক্ি করে। 

   েজক্ি জবরশ্বে িন্য মলোর্্ গয িীবরনে উপে বস্তুবলোরেে রেভলোব গেজখ-
গয়রিন তলো খুবই রেলোসজঙ্গক, গযখলোরন অজধকলোংে গললোরকে রেরয়লোিন অস-
ম্ূি্ েলোরক। তলোাঁে বিলোজন্দ্বক বস্তুবলোেী েৃজটিরকলোিজট সলোম্লোি্বলোেী ব্বথিলোে 
অভ্ন্তেীি সম্রক্ে জবজভন্ন স্বষম্, খলোে্দ্ব্, আরেয়, ব্রে ইত্লোজেে 
অত্লোবশ্যকীয় উপলোেলোনগুজলে (অভলোব, আরেয়, ব্রে ইত্লোজে) েত্লোবলী 
অনুসলোরে েজক্িরক গেখরত গেয়। আেও বললো যলোয় েজক্রিে এই গরবষ-
িলোজট উপজনরবজেকতলো পেবজত্ বলো উত্তে আধুজনকতলোবলোে বিলোেলো আকৃজতগত 
হরয়রি এবং এই েৃজটিভজঙ্গগুজল মলোরর্্ে সর্হিনক, েজক্রিে উত্তে-
ঔপজনরবজেক েৃজটিভজঙ্গে একজট সমলোরললোচনলোমূলক জবপ্ব এবং অবশ্যই 
মলোরর্্ে জনিবৈ েলোে্জনক ধলোেিলোগুজলে মরধ্ েলোকলো আবশ্যক। মলোরর্্ে 
মরত  রেকৃজতে একজট অংে জহসলোরব মলোনুরষে বস্তুে গযমন রেরয়লোিন আরি 
পলোেলোপলোজে সংকেৃজতে ও রেরয়লোিন আরি। এই চলোজহেলোগুজল পূেি কেলোে 
িন্য মলোনুষরক রেকৃজতে সলোরে এবং এরক অপরেে সলোরে সুসম্ক্ বিলোয় 
েলোখরত হরব। তলোেলো উৎপলোেরনে জভজত্তরত তলোরেে রেমরক একজরিত করে 
যলো আসরল রেকৃজত গেরক গবে হরয় আরস, উৎপলোেরনে সলোমলোজিক সম্-
ক্গুরললোে জেক জবরবচনলো কেরল তলোেলো তলোরেে রেরয়লোিন গুরললোরক সন্তুটি 
কেলোে উরদ্দ্রেই জবজভন্ন জিজনস উৎপন্ন করে। উৎপলোেন েজক্তগুরললোরক 
উন্নত কেরল একজট উবিৃত্ত উৎপলোজেত হরব যলো বিলোেলো গরেিী স্বষম্ েূে 
কেরন একজট কলোয্কে ভূজমকলো েলোখরব। একজট গরেনী সমলোি গসজট উত্তে 
হক বলো েজক্ি, সকল বৈলোধীন বলো পেলোধীন রেজমকেলো উবিৃত্ত রেরমে গযলোগলোন 
গেয়। গযমন মলোর্্ তলোে ক্লোজপটলোল এে ১ নবিে নজেরত জলরখরিন- 

"সমলোরিে একজট অংে গযখলোরনই গহলোক, উৎপলোেরনে মধ্মগুজলে 
একরচজটয়লো অজধকলোে গভলোগ করে। একিন রেজমক বৈলোধীন গহলোক বলো 
পেলোধীন তলোরক জনরিে েক্িলোরবক্রিে িন্য রেম-ঘ্টলো জেরত হয় ও 
আরেলো অজতজেক্ত রেম-ঘ্টলো জেরত হয় শুধুমলোরি তলোে উৎপলোেন যর্রেে 
মলোজলরকে িীজবকলো জনব্লোরহে মলোধ্ম স্তজে কেরত, গযন এই মলোজলক 
একজট রিীতেলোরসে অজধপজত বলো একিন আধুজনক িজমেলোে বলো একিন 
পুাঁজিপজত। (মলোর্্, জভর্টি গরেস, ১৯৭৭তঃ ৩৪৪)"

   যজেও মলোরর্্ে অজভজ্তলোগত উেলোহেি ইউরেলোপ গেরক এরসজিল, 
তবুও পুাঁজিবলোরেে রেজত তলোাঁে েৃজটিভজঙ্গ জিল মূলত স্বজশ্বক বলো আন্তি্লো-
জতক। মলোর্্ যখন সব্রেেম পি্ উৎপলোেন ও রেচলন সম্রক্ গুরুত্তলো-
গেলোপ কেরললো এবং গযন এটলো আন্তি্লোজতক ব্বসলো-বলোজনরি্ে জভজত্তরত 

>>



মলোর্্ ও অধুনলো সমলোিজবজ্লোন 

আরেলো উন্নত হয়, তখনই জবশ্ব-বলোজনরি্ পুাঁজিবলোরেে পূব্লোভলোস পলোওয়লো 
জগরয়জিল। পুজিবলোরেে আধুজনক ইজতহলোরসে জেনগুজল গেরক স্তজে 
হরয়রি জবশ্ব-বলোজনি্ এবং একজট জবশ্ব-বলোিলোে। এে রেভলোরব জবশ্ব-বলোজন-
গি্ে গভৌরগলোজলকতলো একজট পুাঁজিবলোরেে পূব্েত্ গযজট পজেবজত্রত পুাঁজি-
বলোরেে একজট স্বজশ্বক ঘটনলোয় পজেিত করেরি। মলোক্সীয় জ্লোরনে গক্ররি 
েজক্রিে গেেগুজলরত গমৌজলকভলোরব গেখলো যলোয় গয, সলোমন্ততলোজ্রেক জবপ্ব, 
কৃজষ সলোম্লোি্বলোে, জবপেগলোমী িলোতীয় জবপ্ব, জবপ্ব জবরেলোধীতলো, ব্ে্তলো 
বলো ব্ে্তলো-জবরেলোধী জবপ্বরক জঘরে গযসব গেরে গিতলোজ্রেক জবপ্ব 
সংঘজটত হরয়রি। েজক্রিে পাুঁজিবলোে গভীেভলোরব সলোম্লোি্বলোে ও সহব-
থিলোন বিলোেলো সলোমলোজিক গঠন বিলোেলো রেভলোজবত হয় যলোে মরধ্ সলোমন্তত্রে এবং 
পি্ উৎপলোেরনে অবকলোঠলোরমলো অন্তভু্ক্ত হরত পলোরে, যলো জবরেেী-সমজটি-
গত ঐজতরযেে অন্তভু্জক্ত িলো়েলো অন্যলোন্য সম্রক্ে মরধ্ সম্ক্যুক্ত।

     গেরষে জেরক, সলোমলোজিক পজেবত্ন ও পুাঁজিবলোরেে রেজতরেলোরধ মলোরর্্ে 
ধলোেিলোগুজল েজক্ি জবশ্ব, গসলোজভরয়ত পেবত্ী সমলোি এবং অন্যলোন্য উধ্মু-
খী বলোিলোে অে্নীজতরত জবজভন্ন েৃজটিরকলোি গেরক আেও উন্নত হরয়রি।  
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আঞ্চজলক মলোর্্বলোে, এেীয় মলোর্্বলোে, ল্লোজটন আরমজেকলোন মলোর্্বলোে, 
ভলোেতীয় মলোর্্বলোে, এবং চীনলো মলোর্্বলোরেে (যলো বত্মলোরন চীরনে সব্বৃহৎ    
জবশ্বজবে্লোলয়গুজলরত মলোর্্বলোরেে জবজভন্ন কেুলগুজলরত উন্নীত কেলো হয়) 
স্বজচরি েরয়রি এবং গয আন্তি্লোজতক মলোর্্বলোে জবকলোে, সলোম্লোি্বলোে, কৃজষ 
পজেবত্ন ইত্লোজে রিমবধ্মলোন হয়, রেস্লোব গেয় গয মলোর্্ েজক্রিে উরবি-
গগে জবষয়গুজলে সলোরে রেলোসজঙ্গক। এই মলোর্্বলোেী জচন্তলোধলোেলোে 
রেলোজতষ্লোজনকীকেি বিলোেলো েজক্রি রেকলোজেত মলোর্্বলোেী িলোন্লোলগুজলে 
আকলোরেও জনরে্জেত হয় বলো সলোধলোেিভলোরব েজক্রিে সলোরে আচেি করে।

সেলোসজে গযলোগলোরযলোরগে িন্য:
গডজভড ফলোরসনরফটে <david.fasenfest@wayne.edu>
েলোিু েলোস <rajudas@yorku.ca>

"মলোরর্্ে রেলোসজঙ্গকতলো তলোে সমরয় ও থিলোরন এমন জক েজক্িলোংরে 
সীমলোবদ্ আমেলো এই েলোজবরক মলোজন নলো"

mailto:david.fasenfest%40wayne.edu?subject=
mailto:rajudas%40yorku.ca?subject=


> চীরনে গরেনী স্বষম্
ও সলোমলোজিক সংরেলোম 
গিজন চ্লোন, হং কং পজলরটকজনক ইউজনভলোজস্জট, হংকং এবং আইএসএ-এে রেম আর্লোলন (আেজস ৪৪) েীষ্ক গরবষিলো পজেষরেে 
সেস্য
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২০১৭ সলোরলে ১৮ই নরভবিে েলোরত গবইজিংরয়ে েজক্িলোঞ্চলীয় 
উপকরণ্ঠ একজট ভয়লোবহ  অজনেকলোডি ঘরটজিল, গসখলোরন রেলোি 
হলোেলোন ১৯ িন, তলোরেে মরধ্ জিল আটজট জেশু। ঐ জবিতল 
ভবনজট একজট গবসরম্ট সরমত অরনকগুরললো ক্ুদ্ ক্ুদ্  করক্ 

জবভক্ত জিল এবং সস্লো ভলো়েলোে  ভলো়েলোরটরেে বিলোেলো ভেজত জিল। ক্জতরেস্ 
ও গবাঁরচ যলোওয়লো মলোনুষরেে  িরুজে সহলোয়তলো রেেলোরনে পজেবরত্, সেকলোে 
হলোিলোে হলোিলোে "জনম্ন-আরয়ে" িনগিরক েলোিধলোনী েহে গেরক গবে করে 
গেওয়লোে কলোরি সজরিয় হন। সেকলোেী পজেভলোষলোরত জনম্ন আরয়ে মলোনুষ 
একজট অপমলোনকে েব্। রেলোিঘলোতী আগুরনে কলোেরি েহেতজলে জনেলোপ-
ত্তলো পজেেে্রনে রেচলোেলোজভযলোন-এে অিুহলোরত সেকলোে গবআইজন ভলো়েলো 
বলো়েী, কলোেখলোনলো, গুেলোম, পলোইকলোজে বলোিলোে, কেুল, গেরস্লোেলোাঁ ও গেলোকলোনগু-
জলে অনবধ কলোঠলোরমলো গভরঙ্গ গফললোে অজভযলোন শুরু করে। এে ফরল রেলো-
জন্তক িনরগলোষ্ী ও পলোজেবলোজেক িীবনরক ব্লোহত করে। এই গন উরছেে  
- যলো রেেম জিল নলো এবং সভিবত গেষও নলো-সুেীল সমলোরি একজট রেজত-
বলোে ও  গক্লোরভে সৃজটি করেজিল, যজেও জবরক্লোভকলোেীরেে কণ্ঠবৈে দ্রুত 
মূলধলোেলোে িলোতীয় গিমলোধ্ম গেরক আ়েলোল কেলো হরয়জিল। জবশ্বব্লোপী 
চীরনে উত্লোরনে সলোরে, জনম্ন আরয়ে নলোগজেকেলো "উচ্চ সমলোজপ্" েহরেে 

>>

চীরন জিজনসপরি গপৌাঁরি গেবলোে গসবলো কম্।
জচরি রেহরি গিজন চ্লোন। 

পলোেলোপলোজে গেরক একজট  ভলোল কলোরিে  পজেরবে এবং সু্ে িীবনযলো-
রিলোে অবথিলোে িন্য সংরেলোম চলোজলরয় গযরত েলোরক। চীরনে েলোষ্ট্ররক অবশ্যই 
"চীনলো বৈপ্ন" অি্রনে গয জনেলস রেরচটিলো এবং এে জবজভন্ন রেচলোে তলো িন-
গরিে পী়েরনে আরললোরক  জনেীক্ি কেলো হরব।

> চীরনে রেলোমীি অজভবলোসীরেে উৎপলোেন ও সলোমলোজিক পুনরুৎপলোেন

   গত চলোে েেক ধরে চীরনে দ্রুত মূলধন গঠন মূলত রেলোম গেরক আঞ্চ-
জলক অজভবলোসী কম্ীরেে উপে জনভ্েেীল জিল। সেকলোেী জহসলোব অনুযলোয়ী 
২৮২ জমজলয়ন রেলোমীি অজভবলোসীেলো সলোেলো গেে িুর়ে েহে ও েহেগুজলে 
উৎপলোেন, গসবলো এবং জনম্লোি গক্ররি সংযুক্ত হরয়রিন। ২০০৯ সলোল 
গেরক অে্ননজতক পুনরুদ্লোরেে পরে ৫০ জমজলয়রনেও গবজে গললোরকে 
গযলোগ হরয়রি যলো জকনলো চীরনে গমলোট িনসংখ্লো এক পঞ্চমলোংরেে মত। 
নগেসেকলোেগুজল একজট "পরয়্ট জসরটেম" রেহি করেরি যলোে জভজত্তরত   
জনজে্টি রেলোমীি অজভবলোসীরেে, জবরেষ করে ব়ে উরে্লোক্তলোরেে, একজট 
েহুরে পজেবলোরেে জনবন্ধন, গযমন একজট বলোজ়েে মলোজলকলোনলো, জবরেষ 
কলোরিে েক্তলো, এবং জেক্লোগত অি্রনে মলোনেরডিে উপে জভজত্ত করে 
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জনবজন্ধত কেলো হয়। যলোইরহলোক, েহরে অরনক বিে কলোি কেলোে পেও 
গবজেেভলোগ অপে  জেজক্ত অজভবলোসী এবং তলোরেে সন্তলোনেলো জবিতীয় গরেজিে 
নলোগজেক জহসলোরব পজেগজিত হন এবং তলোরেেরক রেলোম্ আবলোজসক অবথিলো 
বিলোয় েলোখরত হয়। এিন্য তলোাঁেলো গনজেক্লোে সমলোন সুরযলোগ পলোন নলো, 
ভতু্জক গেওয়লো বৈলোথি্রসবলো এবং অবসেকলোলীন সুজবধলোে সুরযলোগ গেরক 
বজঞ্চত হন এবং তলোাঁেলো অপে পলোজেরেজমরক রেম জেরত বলোধ্ হন।

     জনম্ন আরয়ে অজভবলোসী রেজমকেলো রেলোয়ই ডেজমটজেরত েলোরকন, যলো জন-
গয়লোগকত্লোে িন্য সুজবধলোিনক। রেেমত, এজট সলোরেয়ী এবং রেজমকেলো 
তলোরেে অবসে সমরয় পেবত্ী কলোরিে সময়কলোরলে িন্য সেলো রেস্তুজত 
গনওয়লো জনজচিত কেলোে িন্য সহলোয়ক। কলোি এবং িীবরনে মরধ্ সলোমলো-
জিক-থিলোজনকম সীমলোে ব্বধলোন কজমরয়, জনধ্লোজেত সময়সীমলোে মরধ্ 
উতপলোেন কলোি সম্ন্ন কেলো এবং েেকলোে হরল ওভলোেটলোইম কলোি   
জনজচিত কেলোে িন্য সহলোয়ক হয়। সবজকিুে মরধ্-এক, উৎপলোেন কম্-
েলোললো, গুেলোমঘে, এবং আবলোজসক িলোয়গলোগুজলে বহু মলোজরিক থিলোপত্ রেলোে-
জমক যুরগে জেপেলোজয়ত অঞ্চরলে অনুরূপ জিল এবং এখনও চীরনে সম-
সলোমজয়ক েহেগুজলে মরধ্ এই বহুমলোজরিক  উৎপলোেন ব্বথিলোয় অজভবলোসী 
রেজমকরেে কলোরি মরনলোজনরবে কেলোন হয়। 

    তলোরেে ব্জক্তগত িীবরন সীজমত বৈততঃস্ূত্তলো ও বৈলোধীনতলো অনুসন্ধলো-
গনে িন্য, যত তলো়েলোতলোজ়ে তলোেলো ব্য় ভলোে বহন কেরত পলোরে তখজন  
গবসেকলোেী অ্লোপলোট্রম্ট ভলো়েলো কেলোে িন্য ব্বথিলোপনলো- আজধপত্ সম-
জটিগত ডেজমটজে ত্লোগ করে। রেলোয়ই এইসব িলোনলোললোজবহীন বলো শুধুমলোরি 
একজচলরত িলোনলোললো সবিজলত সস্লো ভলো়েলোে ঘে বলোইরেে জবরশ্বে সরঙ্গ 
তলোাঁরেে একমলোরি গযলোগলোরযলোগ। এসব আবলোসন মেলো, ইাঁদুে এবং গতললোরপলো-
কলোে ভলোরে আরিলোন্ত েলোরক। জবদু্ৎ, পলোজন এবং সম্জত্ত ব্বথিলোপনলো জফ ও  
চ়েলো। ব়ে েহেগুরললোরত গবসেকলোজে আবলোসরনে আকলোেচুবিী ভলো়েলোবলোবে  
রেজমকরেে আরয়ে একটলো ব়ে অংে বলোজ়েে মলোজলকরেে পরকরট চরল 
যলোয়।

    অজভবলোসী রেজমকেলো খলোে্ জবতেি, প্লোরকি জবতেন, গলোজ়েচলোলনলো,   
এবং গৃহসজ্লো পজেরসবলোরত তলোরেে রেম জবজরি কেরি। এ ধেরনে জবজভন্ন 
কলোরিে মলোধ্রম তলোাঁেলো চীরনে জিজডজপ বৃজদ্রত ভূজমকলো েলোখরি এবং অে্-
নীজতরক উৎপলোেন গেরক গসবলো পজেরসবলোরত থিলোনলোন্তেি কেরত সলোহলোয্ 
কেরি। জডজিটলোল অে্নীজতে রিমবধ্মলোন জবস্লোরেে সলোরে, প্্লোটফম্ এবং 
অ্লোজপ্রকেলোনগুজলে মলোধ্রম লক্ লক্ নতুন "নমনীয়" বলো অথিলোয়ী কলোি 
স্তজে হয়। বৈলোধীন জঠকলোেলোে ও অথিলোয়ী  রেজমক  জহসলোরব তলোেলো িলোতীয় রেম 
আইন বিলোেলো পয্লোপ্ভলোরব সুেজক্ত নয়; তলোরেে চলোকজেে জনেলোপত্তলো এবং 

চীরন তৃনমূরল জিজনসপরি সেবেলোহ। 
জচরি রেহরি গিজন চ্লোন। 

উপলোি্রনে  থিলোয়ীবে কম। ভয়লোবহ অজনেকলোর্ডে পে অরেচজলত কম্থিল 
এবং অরেলোজতষ্লোজনক কম্ী তলোাঁরেে পজেবলোে,  গিরলরমরয় জনরয় গয ধেরনে  
অসহলোয় িীবন যলোপন কেজিরলন গসই পুরেলো ব্লোপলোেজট সবলোে নিরে 
আরস। অরনক কম্িীবী মলোনুষরক রেচডি ঠলোডিলো গেরক পজেরিলোি পলোবলোে  
িন্য অথিলোয়ী বলোসলোে িন্য চ়েলো েরে ভলো়েলো জেরত হরতলো, বলোজকেলো অন্য 
গকলোন উপলোয় নলো গপরয় অন্য গকলোেলোও চরল গযরত  বলোধ্  হন। 

     সেকলোেগুরললোে "পজেষ্লোে" অজভযলোন গুরললোে  লক্্বস্তু জিরলন । রেলোরম 
ও েহেগুজলরত "উন্নয়ন" এবং অে্ননজতক রূপলোন্তরেে নলোরম রেলোমলোঞ্চরলে 
ভূজম েহেগুজলে েখলেলোজেরবেে রেজরিয়লো তীব্তে কেলো হরয়রি। এরত 
অরনক রেলোমবলোসী বলোস্তুচু্ত হরয়রি, িজমজট পয্ন্ত গফেত পলোওয়লো েূরে  
েলোক চলোষলোবলোে কেলোে অজধকলোে পয্ন্ত  হলোজেরয়রিন।  ক্মতলোহীন, ভূজমহীন 
রেজমকেলো, যলোেলো তলোরেে রেলোমগুজলরত িন্গত রেলোপ্ পজেবলোরেে িজমগুরললোে 
মলোজলকলোনলো হলোজেরয়রিন, তলোরেে অজতজেক্ত জবপরেে মুরখলোমুজখ হরত 
হরছে। জনরয়লোগকত্লোেলো িজম হলোজেরয় গফরলরিন এমন রেলোমবলোসীরেেরক 
চলোক্েীরত জনরয়লোগ কেরত অজনছেুক, গকননলো এইসব জনরয়লোগকলোেীরেে 
অজতজেক্ত মিুজে জেরত হয়। রেলোমীি রেরিক্ট জঠকলোেলোেেলো, জবরেষত জনম্লোি 
জেরপেে আওতলোভুক্ত  জঠকলোেলোেেলো থিলোনচু্ত ও ভূজমহীন কৃষক-রেজমকরেে 
জনরয়লোগ  কেলো গেরক জবেত েলোরক, গকননলো এইসব রেজমকরেে গমৌজলক 
িীজবকলো বিলোয় েলোখলোে িন্য তলোরেে গবতন-ভলোতলো গবেী জেরত হয়। গবকলো-
েরেে মরধ্, ভূজমহীন অজভবলোসীরেে অবথিলোন সব্জনরম্ন।

> সমলোি কলোঠলোরমলো পজেবত্রনে িন্য রেরয়লোিন আন্ততঃ-গরেিী একতলো?

    রেকৃজত ও রেম উভয়ই পুাঁজি গঠরনে মূল অংেতঃ পুাঁজি গঠরনে গজত যত 
দ্রুততে, রেকৃজতে গেলোষি এবং রেরমে অবমূল্লোয়নও ততটলো গজতেীল 
হয়। ভূজমবজঞ্চরতে েল ও সব্হলোেলোরেে সৃজটি গবইজিংরয়ে ধনত্রে  আগ-
মরনে সলোরে সম্ৃক্ত। রেলোরেজেক এবং জনচু পয্লোরয়ে  সেকলোেী তেলোেজকে 
অধীরন, েজক্তেলোলী আন্তি্লোজতক ব্বসলো রেজতষ্লোনগুজল আরেলো কৃজষ িজম 
অজধরেহি কেরি এবং রেলোমীি এবং েহুরে রেমরক জনরিরেে মুনলোফলোে 
িন্য ব্বহলোে কেরি। তৃিমূল পয্লোরয়ে রেজমরকে সংরেলোম যলো থিলোনীয় 
একজট আর্লোলন তলোরক একরযলোরগ জবশ্বব্লোপী পাুঁজিে ক্মতলো এবং চীরনে 
েলোষ্ট্রীয় স্রেে সকল েজক্তে সলোরে গমলোকলোজবললো কেরত হয়।

    অভ্ন্তেীি ও উপকূলীয় অঞ্চরলে  তলোতক্জিক ও থিলোনীয়  অঞ্চরল  
িজ়েরয় জিজটরয় েলোকলো জবরক্লোভ গুরললো,   জবরেষ করে সলোম্প্রজতক সমরয়ে 
গরেক্লোপরট, আন্ততঃররেিী জবভলোিন এবং েহে-রেলোমলোঞ্চরল জবভজক্তে   
পলোেলোপলোজে বৃহত্তে সলোমলোজিক আর্লোলন গর়ে গতলোললো  রেরয়লোিন। পজডিত 
এবং সংরেলোমী  জহসলোরব, রেম অজধকলোে এবং সলোমলোজিক ন্যলোয়জবচলোরেে িন্য 
ল়েলোই কেলোে িন্য আমলোরেে অসহলোয় রেজমক গরেিীে এবং অন্যলোন্য বজঞ্চত 
সলোমলোজিক গরেজিে সলোরে েজক্তেলোলী একলোত্মতলো গর়ে তুলরত হরব।  কজঠন 
সংরেলোম  িলো়েলো  একজট জনেলোপে কম্রক্রি এবং একজট উপযুক্ত আবলোস-
গনে অজধকলোে ললোভ  সভিব নয়। 

সেলোসজে গযলোগলোরযলোরগে িন্য:
গিজন চ্লোন <jenny.wl.chan@polyu.edu.hk>
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> ভলোেরতে সেকলোজে ও গবসেকলোজে 
জবশ্বজবে্লোলরয়ে একজট

   তুলনলোমূলক গরবষিলো 
নীহলোজেকলো গিইসলোল, নয়লো জেজলে, ভলোেত

ভলোেরতে উেলোেননজতকতলোে েলোিনীজতে আজবভ্লোরবে জ্লোন-
জভজত্তক অে্নীজতে উন্নয়ন এবং গবসেকলোেী জেক্লোব্বথিলো 
অন্তভূ্জক্তে মূল পজেকপেনলোকলোেী, স্বজশ্বক গযলোগলোরযলোগ 
এবং  গবসেকলোেী খলোতগুরললো "সম্ুেক জ্লোনরক্রি" 

স্তেীরত কী কী গুিলোবলী রেরয়লোিন তলোে জনরে্েনলো স্তেীে ক্মতলো ললোভ 
করেরি। জেক্লো ব্বথিলো গয একজট "িনকল্লোিমূলক গসবলো" তলোে পজেবরত্ 
জেক্লো ব্বথিলো একজট "গবসেকলোেী পি্" এই ধলোেিলোজটই িলোয়গলো করে 
জনরয়রি। জবশ্বজবে্লোলয়গুরললো জচজনিত হয় এক একজট "ব্্লো্ড" যলোেলো 
বলোিলোে উপরযলোগী পলোঠ্রিম নকেলো করে। এই মতলোেরে্ে কলোেরি উেলোে-
স্নজতকতলোবলোেরক "অনুৎপলোেনেীল" জহসলোরব জচজনিত কেলো হরছে এবং 
সমলোিজবজ্লোরনে মত জ্লোরনে েলোখলোগুরললোরক জনরিরেে অজস্বে জটজকরয় 

>>

জবশ্বজবে্লোলরয়ে বলোজিি্কেি ভলোেরতে এবং সমরে জবরশ্বে সব্িনীন জেক্লোরক ক্জতরেস্ 
করেরি।  

েলোখলোে িন্য নতুন করে জনরিরেেরক আজবষ্লোে কেরত হরছে।

    যখন বলোিলোেিলোতকেরিে গপিরন  এই কলোরলে হলোওয়লো জবস্ৃতভলোরব 
বৈীকৃজত গপরয় গগল তখন সেকলোেী জবশ্বজবে্লোলয়গুরললো কম পজেজচজত 
পলোজছেল তবু সেকলোেী  ও গবসেকলোেী উভয় জবশ্বজবে্লোলয়ই অনুেীলরনে 
গক্ররি সমরকজন্দক জিল। সমরকজন্দকতলোে রেরশ্ন "সেকলোেী" বলরত একজট 
উেলোেননজতক, ব্জক্তবৈলোে্রকজন্দক, স্বজশ্বক গিতলোজ্রেক সমলোরি "সব্িনীন 
জেক্লোব্বথিলো" গক গবলোঝলোয়। আমলোে যুজক্ততরক্ আজম দুইজট সেকলোেী জবশ্ব-
জবে্লোলয় ও একজট গবসেকলোেী জবশ্বজবে্লোলরয়ে স্লোতক পয্লোরয়ে সমলোি-
জবজ্লোরনে কলোঠলোরমলো ও পলোঠ্রিরমে মধ্কলোে গঠনতলোজ্রেক পলোে্ক্ তুলনলো-
মূলক জবরলেষরিে মলোধ্রম উপথিলোপন কেব- সেকলোেী জবশ্বজবে্লোলয় দুজট 



 ৫১
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হল জেলেী জবশ্বজবে্লোলয় (জডইউ) এবং আরবিকলোে জবশ্বজবে্লোলয় (এইউজড)" 
এবং একজট গবসেকলোেী জবশ্বজবে্লোলয় জেবনগে জবশ্বজবে্লোলয় (এসএ-
নইউ), যলো জেলেীরত অবজথিত। 

    জডইউ ১৯২২ সলোরল রেজতজষ্ত হয়। তলোৎপয্পূি্ভলোরব, ২০১২ সলোল 
গেরক এজট রিমলোগত ত্রুজটে  জেক্লোগত অনুষ্লোনগুরললোরক বলোজষ্ক ধলোেলো 
গেরক পুনতঃপেীক্লো কেলো হয়, গসজমটেলোে ব্বথিলো গেরক শুরু করে, চলোে 
বিে ব্লোপী স্লোতক গরেলোরেলোম (এফওয়লোইইউজপ), এবং চু়েলোন্তভলোরব ২০১৫ 
সলোরল পি্ অনুযলোয়ী গরিজডট ব্বথিলোে ব্লোপলোরে।

     এইউজড হল একজট সেকলোেী (জসজবজসএস) জবশ্বজবে্লোলয় যলো ২০১০ 
শুধুমলোরি মলোনজবকতলো এবং সমলোিজবজ্লোন অনুষরেে িন্য রেজতজষ্ত হয় 
গযখলোরন এসএনইউ ২০১১ সলোল গেরক কলোয্রিম শুরু করে। যজেও 
জতনজট জবশ্বজবে্লোলয় জতনজট জভন্ন জভন্ন সমরয় যলোরিলো শুরু করে এবং এরেে 
জেক্লোগত উরদ্দশ্য সম্ূি্ জভন্ন, জকন্তু আপলোতেৃজটিরত এরেে কলোয্রিম 
একেকম। 

     রেেমত এই জতনজট জবশ্বজবে্লোলরয় জেক্লোব্লোবথিলোে সলোরে সলোমজেস্যপূ-
ি্ অবকলোঠলোরমলো স্তজে করে যলো একইসলোরে "নতুনবে", স্বকপেতলো এবং 
উন্নত চলোক্েীে সুরযলোগসুজবধলো জনজচিত করে। এফআইইউজপ এবং জসজব-
জসএসএ বজধ্ত অজভমত গক জনব্লোজচরতে কলোঠলোরমলোরত উপথিলোপন কেলো হয় 
যলো িনজরেয় জবষয়বস্তু গযমন উন্নয়ন, গনমলোধ্ম, েৃশ্যমলোন সংকেৃজত ইত্লো-
জেে উপরে পলোঠ্রিম গপে করে। "ফজলত পলোঠ্রিম" জেলেী জবশ্বজবে্লোল-
গয় এফআইইউজপ পজেকপেনলো, অেবলো জসজবজসএস পজেকপেনলোে মলোন 
উন্নয়ন এবং েক্তলো সহলোয়ক পলোঠ্রিম, অেবলো এইউজড এবং এসএনইউ 
এে মূল পলোঠ্রিরমে সলোরে সহলোয়ক পলোঠ্রিরমে গয নকেলো, সবজকিুই 
জেক্লোে্ীরেে চলোক্েীগত গযলোগ্তলো এবং উরে্লোক্তলো হওয়লোে েক্তলোরক 
সেলোসজে উৎসলোজহত করে। 

    জবিতীয়ত, পলোঠ্রিমগুরললোে আন্ততঃসংহজত এবং তুলনলোমুলক রেলোসজঙ্গকতলো 
েৃশ্যমলোন হরছে। জেলেী জবশ্বজবে্লোলরয়ে এফওয়লোইইউজপ এবং জসজবজস-
এস-এে সমলোিজবজ্লোন পলোঠ্সূচীে, আন্ততঃেৃঙ্খললো পজেজচজত পলোরছে অন্যলো-
ন্য জবভলোগগুরললোে পলোঠ্রিম জনব্লোচরনে মলোধ্রম। 

    এসএজনউ'ে 'সহলোয়ক' পলোঠ্সূচী এবং 'বৈলোধীন পলোঠ্েল' জনব্লোচন কেলোে 
সুরযলোগ একই ধেরনে পজেজচজত পব্ স্তেী কেলোে পেলোমে্ গেয়। আন্ততঃেৃ-
নখললো সূজচত হরয়রি ইজতহলোস, েলোষ্ট্রজবজ্লোন অেবলো সলোজহত্ে মত পলোঠ্-
রিম গেরক যলো জনব্লোজচত, অেবলো 'গমৌজলক পলোঠ্রিম' জহসলোরব জবরবচ্। 
যলোইরহলোক, মূল সমলোিজবজ্লোন পলোঠ্রিরমে সলোরে সলোরে অন্যলোন্য অনুষরেে 
উপজথিজত শুধুমলোরি এইউজডরত উপরযলোজিত হরছে তলোও পলোঠ্রিরমে অজধ-
ভুক্ত জবষয় জহসলোরব। এই কলোয্সূচীে সমসলোমজয়ক রেলোসজঙ্গকতলো পলোঠ্সূচীে 
এবং গরবষনলোে মূল জবষয়বস্তুে মলোধ্রম সুস্টি হয়। জসজবজসএস-এে 
এফওয়লোইইউজপ-এে 'জনব্লোজচত' অেবলো 'গমৌজলক পলোঠ্সূচী' 'সমলোিজবজ্লো-
গনে সংরেলোম'' নৃতলোজবেক চলজচ্চরি জনম্লোন' ইত্লোজে নলোরমে কতকগুরললো 
নতুন নতুন ধলোেলো স্তেী করেরি। এিলো়েলোও ১৯৯০ সলোরলে পে গেরক গয 
সলোজহত্ ও গরবষনলোপরি গুরললো রেকলোজেত হরয়রি গসগুললোও স্েটতই গব-
জেেভলোগ পলোঠ্সূচীে তলোজলকলোরক রেভলোজবত করে। ধেলো যলোক, এইউজড'ে 
'গি্ডলোে ও সমলোি' জবষয়ক পলোঠ্রিরমে ৩৫জটে পলোরঠ্ে গভতরে ৩০ জট 
রেকলোজেত হরয়রি। এভলোরবই গরবষনলোে জবজভন্ন ধলোেলোগুরললোরক একীভূত 
কেলোে িন্য রেয়লোস চলোললোরনলো হরয়রি, যলো জ্লোন ও বৃজত্তে উৎস। একইসলোরে 
একিন জেক্লোে্ীে জ্লোরনে জভজত্ত ও েক্তলো বৃজত্তে জপিরন অনুঘটরকে 
মত কলোি করে।

     তৃতীয়ত, জবশ্বজবে্লোলয় কতৃপক্ গযলোগসূরি সমস্ কলোয্রিমগুরললোরক 
গুরুবেবহ করে গতলোরল। জসজবজসএস এ গরিজডট পদ্জতে রেজমতরুপ জন-
গয়লোগকত্লোে পক্ গেরক মূল্লোয়ন করে গেয়। 'সলোংগঠজনক রেকলোে' অেবলো 

''অজভব্লোজক্তে উপরে কম্েলোললো '' জবষয়ক পলোঠ্সূচী গুরললো এইউজডরত, 
এবং "গরবষনলো পেীক্লোমূলক এবং ফজলত জবে্লো" জবষয়ক পলোঠ্সূচী 
এসএজনউ গত চলোলু হরয়রি, যলো জেক্লোে্ীরেেরক জবজভন্ন ধেরনে এনজিও 
ও গরবষনলোে রেজতষ্লোনগুরললোে িন্য কম্েক্ করে তুরলরি। এিলো়েলোও 
নৃতবে, বলোস্বমুখী গরবষনলো, রেবন্ধ জলখন জকংবলো স্লোতক পয্লোরয়ে গরবষ-
নলোে রেজত গুরুবে আরেলোপ এবং সমলোিজবজ্লোন তরত্ত্বে রেজত আরেরহে 
অনীহলো, বলোস্বমুখী গরবষিলো গক "পুাঁজেগত" জবে্লোে তুলনলোয় অজধক উৎ-
সলোজহত করে। চতুে্ত, জবশ্বজবে্লোলয়গুরললো জবরেেী জবশ্বজবে্লোলয়গুরললোে 
সলোরে স্বজশ্বক অংেীেলোজেবে স্তেী করে যলো তলোরেে বলোিলোেিলোতকেি 
গকৌেরলে একজট। গযমন এইউজড এবং এসএনইউ, ইরয়ল, সলোরয়রন্সস 
গপলো, টেলোমরফলোড্, বলোক্রল ইত্লোজে জবশ্বজবে্্লোলরয়ে সলোরে একজরিত হরছে 
যলোরত তলোরেে জেক্লোে্ীরেে মলোন উন্নয়ন কেলো যলোয়। এভলোরবই সমলোিজব-
জ্লোন এবং সমলোিজবজ্লোরনে অন্যলোন্য েলোখলো আন্ততঃেৃঙ্খজলত, সমসলোমজয়ক 
এবং সুসংহত অনুষে জহসলোরব একই গমলো়েরক আত্মরেকলোে করে যলো 
তলোরেে জেক্লোে্ীরেে িন্য উন্নত িীবন ব্বথিলো এবং স্বজেক রেসলোেত 
সুরযলোগ করে গেয়। যলোইরহলোক, সমলোিজবজ্লোরনে জনয্লোস-এে সংকট 
পূেনতলো ও সৃিনেীলতলো সরবেও আরপলোষহীনভলোরব জটরক আরি। জডইউ, 
এইউজড এবং এসএনইউ-এে মধ্কলোে জমল একটলো সুপলোজেে করে গয, 
তলোেলো নব্-উেলোেননজতকতলো বিলোেলো রেভলোজবত সলোব্িনীন জ্লোরনে উৎসরক 
উষ্ণ আভ্ে্নলো িলোনলোয়। এই পজেবত্নটলোই সেকলোেী জবশ্বজবে্লোলরয়ে 
ভূজমকলো এবং অবথিলোরনে উপরে রেভলোব জবস্লোে করে গকননলো সেকলোেী রে-
জতষ্লোন গুরললোরত জেক্লো ব্বথিলোে গপলোষকতলো কেলোে পলোেলোপলোজে সলোমলোজিক 
কল্লোনরকও অরেসে কেলোরনলোে েলোজয়রবেে মরধ্ পর়ে। জকন্তু স্বজষক 
বলোিলোরে একটলো জবশ্বজবে্লোলয় রেজতষ্লোে জপিরনে চলোজহেলোগুরললো এই জবষয়-
জটরকই গিলোট করে গেরখ। বলোিলোে চলোজলত জেক্লোব্বথিলো জক আরেৌ জনরিরক 
"কল্লোনমূলক" দ্ব্ জহসলোরব তুরল ধেরত পলোেরব? আমেলো অনুেীলনকলো-
েীরেে ভূজমকলোরক জক জহসলোরব মূল্লোয়ন কেব "জেক্লোে্ী" নলোজক  গভলোক্তলো? 
জেক্লো ব্বথিলোে নব্উেলোেননজতকতলোে- েৃটিলোন্ত "সব্সলোধলোেরনে িন্য" ধলোে-
নলোজটে েেজমক ভলোবলোে্রক জবপন্ন করে গফরলরি।  সেকলোেী জবশ্বজবে্লোলয় 
গুরললো জনরয় গয জবতরক্ে সৃজটি হরয়রি তলোে গেক়ে তলোরেে বৈবে পজেবত্-
গনে গভতরে জনজহত নয়; বেং এই পজেবত্ন এরনরি িনসলোধলোেরনে িন্য 
উন্ুক্ত থিলোন, িনগরনে ভূজমকলো, মূল্রবলোধ ও  রেরিলোেনলো পজেবত্রনে 
মলোধ্রম। সব্সলোধলোেি পজেম্ডরলে জবরেষবে হল এে সেস্যরেে মধ্-
কলোে সলোম্ আরললোচনলোে সূক্লোজতসূক্ জবরলেষি, সব্মতবলোরেে অংেরেহি, 
এবং সলোংজবধলোজনক অজধকলোে ও নলোগজেকরবেে আইনগত সংগঠরনে কলোয্-
গক্রি।

     এভলোরবই কল্লোনমূলক েলোষ্ট্র সেকলোেী রেজতষ্লোরনে মলোধ্রম জেক্লো, 
পলোজন, েলোস্লোঘলোট অেবলো চলোক্েীে জনচিয়তলো রেেলোন করে িনসলোধলোেরনে 
িন্য। নতুন মতবলোে অনুসলোরে- ''সেকলোেী'' ও "গবসেকলোেী ' জবশ্বজবে্লো-
লয় গুরললোে মধ্কলোে সকল পলোে্ক্ জমজটরয় গফললোে িন্য "স্বজশ্বক জবশ্ব-
জবে্লোলরয়ে" ধলোেনলোজট িনজরেয়তলো গপরয়রি যলো সলোম্বলোরেে মূল্, সম-
গললোচনলোমূলক জচন্তলোভলোবনলো গক জবলুপ্ করে এবং গনতলোজ্রেক গেেগুরললোে 
ঐজতহলোজসক সীমলোরেখলো গক অজতরিম করে রেরবেরযলোগ্তলো ঘটলোয়। ভলোেরত 
সেকলোেী জবশ্বজবে্লোলরয়ে বলোিলোেমুখী জেক্লোগত ও রেেলোসজনক আরেে 
সব্সলোধলোেরিে িন্য েূন্যগভ্ স্তেী কেরি। পজেরেরষ, জবশ্বজবে্লোলয় 
গুরললো হয়ত স্বজেক রেজতরযলোজগতলোে বলোিলোরে "জবশ্বিজনন পজেজমজত স্তেী 
কেলোে সলোফল্ ললোভ কেরব, যলোরক আমেলো "গুনগত জেক্লো" বরল অজভজহত 
কেব, জকন্তু জবরেষ পজেজথিজতরত ক্মতলোে েলোিনীজতরক উরপক্লো এবং 
"সব্সলোধলোেরিে" গিতলোজ্রেক  কলোঠলোরমলোরত রূপলোন্তে মূলত সেকলোেী জবশ্বজব-
ে্লোলয়গুরললোে মূল বৈবেলোরতই  েূন্যতলো স্তেী করে।

সেলোসজে গযলোগলোরযলোরগে িন্য:
নীহলোজেকলো িলোইসলোল <niharika.27.j@gmail.com>

mailto:niharika.27.j%40gmail.com?subject=
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> গ্লোবলোল 
   ডলোয়লোলগ-এে

নতুন সম্লোেনলো পজেষে জকন্তু সম্ূি্ নতুন নয় 

চলজত সংখ্লোে মধ্ জেরয় গ্লোবলোল ডলোয়লোলগ-এে সম্লোেক পরেে 
পজেবত্ন হরছে। জব্জগজত অ্লোলুনবলোরিে ও ্লোউস গেলোরে 
মলোইরকল বুেলোওরয়-এে কলোরি গেরক সম্লোেনলোে েলোজয়বে 
জনরয়রিন। মলোইরকল বুেলোওরয়-ই মূলত উৎসলোরহে সলোরে এই 

সলোমজয়কীে যলোরিলো শুরু করেন। জবজভন্ন গেে গেরক সমন্বয়কলোেীরেে সহরযলো-
জগতলোয় ও ১৭ জট ভলোষলোয় অনূজেত হরয় গ্লোবলোল ডলোয়লোলগ সমরে জবরশ্বে 
সমলোিজবজ্লোনীরেে কলোি একলোরডজমক ও একলোরডজমক-এে বলোইরেে 
পলোঠরকে িন্য রেকলোে করে। এমন জবস্ৃত গক্ররিে গলখক, অনুবলোেক ও 
সমে্করেে সলোরে কলোি কেলো একই সলোরে সমেলোরনে ও রেজতকূলতলোে। নতুন 
তরব সম্ুি্ নতুন নয় এমন পজেষে গগলোটলো জবশ্ব গেরক অরনক সমলোিজব-
জ্লোনীরেে সম্ৃক্ত করে এই তলোৎপয্পূি্ সলোমজয়কী-গক সমৃদ্ কেরত 
উে্মী। 

   জব্জগজত অ্লোলুনবলোরিে সমলোিজবজ্লোরনে একিন অধ্লোপক, অজষ্ট্রয়লোে 
জলরজে গিলোহলোরনস গকপললোে জবশ্বজবে্লোলরয়ে জেওজে অফ গসলোসলোইজট এ্ড 
গসলোশ্যলোল এনলোললোইজসস জবভলোরগে রেধলোন, ২০১৬ সলোরল জভরয়নলোরত তৃতীয় 
আইএসএ-এে সমলোিজবজ্লোরনে সভলোে সহ আরয়লোিক জহরসরব থিলোনীয় 
আরয়লোিক েরলে সহ-সভলোপজত জিরলন। তলোে গরবষিলোে গক্রিগুরললোে 
মরধ্ েরয়রিতঃ ২৪ ঘ্টলো তত্ত্বলোবধলোন ও জবশ্বজবে্লোলয়গুরললোে বলোজনজি্কেন-
এে উপে চলমলোন রেলোরয়লোজগক গরবষনলো সহ সমলোিতলোজত্ত্বক তত্ত্ব, জলঙ্গ ও 
আন্ত-জবরেলোধী অধ্লোয়ন, কম্ ও যরত্নে সমলোিজবজ্লোন।

>>

    ্লোউস গেলোরে িলোম্লোজনে জিনলোরত অবজথিত গফজড্ক জিললোে জবশ্বজবে্লোল-
গয়ে সমলোিজবজ্লোরনে অধ্লোপক এবং একই সলোরে জতজন রেম, জেপে ও 
অে্ননজতক সমলোিজবজ্লোন জবভলোরগে রেধলোন। তলোে গরবষনলোে গক্রিসমূরহে 
মরধ্ েরয়রি পুাঁজিবলোরেে তত্ত্ব, আজে্ক সংরিলোন্ত পুাঁজিবলোে, অথিলোয়ী ও জনেলো-
পত্তলোহীন কম্সংথিলোন, রেম সম্ক্ ও গকৌেলগত সংঘবলোে। বত্মলোরন জতজন 
(হলোে্মুত গেলোসলো-এে সরঙ্গ) িলোম্লোন গরবষিলো রেজতষ্লোরনে অে্লোয়রন পজেচলো-
জলত রিমজবকলোেমলোন পেবত্ী সমলোি জনরয় গরবষিলো েরলে সহকলোজে পজে-
চলোলক।

    আগলোমী সম্লোেকরেে সহরযলোজগতলোে িন্য েরয়রি অপি্লো সু্ে নলোরমে 
একিন সহরযলোগী সম্লোেক এবং গিলোহলোন্নলো গ্রুবনলোে ও জরিটেলোইন জসকলোত্  
নলোরমে দুই িন সহকলোজে সম্লোেক। অপি্লো সু্ে কলোনলোডলোে টরের্টলো জবশ্ব-
জবে্লোলরয়ে েলোষ্ট্র জবজ্লোন জবভলোগ গেরক জপএইচজড জডরেী ললোভ করেন। জতজন 
টরের্টলোে ইয়লোেসন জবশ্বজবে্লোলরয়ে সহকলোজে অধ্লোপক জহরসরব কম্েত 
আরিন এবং ২০১৬ সলোল পয্ন্ত ভলোেরতে ব্লোংগলোলরে অবজথিত আজিম 
গরেমজি জবশ্বজবে্লোলরয় সহকলোজে অধ্লোপক জহরসরব জিরলন। গযখলোরন জতজন 
এখন পয্ন্ত একিন পজেেে্ক জেক্ক জহরসরব েরয়রিন। গিলোহলোন্নলো গ্রুব-
নলোে সমলোিজবজ্লোরন স্লোতরকলোত্তে। জতজন অজ্রেয়লোে জলরজে অবজথিত গিলোহলোরনস 
গকপললোে জবশ্বজবে্লোলরয়ে একিন গরবষক। তলোে গরবষিলোে গক্রিসমূরহে 
মরধ্ েরয়রি অঙ্গ ও গুনগত পদ্জত অনুসেি করে নলোেীবলোেী তত্ত্ব ও 
গি্ডলোে টেলোজডস। তলোে জপএইচজড গরবষিলোে জবষয়বস্তু জিল জবশ্বজবে্লোলরয় 
জলঙ্গ সমতলো জনরয়। জরিটেলোইন জসকলোত্ আরমজেকলো অধ্লোয়রন জপএইচজড 
অি্ন করেন এবং অরেধলোন জহরসরব সমলোিজবজ্লোন পর়েন। জতজন িলোম্লোজনে 

 

জব্জগজত অ্লোলুনবলোরিে। ্লোউস গেলোরে। জরিটেলোইন জসকলোত্। গিলোহলোন্নলো গ্রুবনলোে। 
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গিনলোরত অবজথিত গফজড্ক জিললোে জবশ্বজবে্লোলরয়ে সমলোিজবজ্লোন জবভলোরগে 
রিমজবকলোেমলোন পেবত্ী সমলোি জনরয় গরবষিলো েরলে রেেলোসজনক রেধলোন।

   গসৌভলোগ্বেত, গ্লোবলোল ডলোয়লোলগ েীঘ্ সময় সমন্বয়কলোেীরেে উপে 
জনভ্ে করে। গস্রনে বলোরস্রললোনলো জভজত্তক গ্লোবলোল ডলোয়লোলগ-এে ব্বথিলোপ-
নলো সম্লোেক গললোললো বলোসুজত্তল ও অগলোটে বলোগলো (একলো আেবু) তলোরেে কলোি 
চলোজলরয় যলোরবন এবং আঞ্চজলক সম্লোেক ও সমরে জবরশ্বে অনুবলোেক েলও 
তলোরেে কলোি কেরবন। ২০১০ সলোরলে রেেম সংখ্লো রেকলোে গেরক গললোললো 
এবং আেবু মলোইরকরলে সলোরে সহরযলোজগতলো করে যলোরছেন। একিন 
গপেলোেলোেী অনুবলোেক ও সম্লোেক গললোললো রেজতজট সংখ্লোে সব্লোঙ্গীি তেলোেজক 
করেন। একিন গপেলোেলোেী জচরি নকেলোকে ও অঙ্কন জেপেী, আেবু গ্লোবলোল 
ডলোয়লোলগ-এে নকেলো কেলোে েলোজয়বে পলোলন করেন। 

   সকল আঞ্চজলক সম্লোেক ও অনুবলোেক েল যখন এই নতুন েলরক 
তলোরেে সহরযলোজগতলো করে যলোরছে, মলোইরকল খুবই সহলোয়ক পেলোমে্কলোেী 
জহরসরব েরয়রিন। এবং ধলোেলোবলোজহক পজেবত্রনে জনচিয়তলো ও ভজবষ্যরত 
গ্লোবলোল ডলোয়লোলগ-এে সফলতলো জনজচিত কেরত জতজন  সলোহলোয্ করে 
যলোরছেন। গেষ জকন্তু নুন্যতম নয়, আমেলো আইএসএ-এে রেকলোেনলো পষ্রেে 
সলোরে ফলরেসূ সহরযলোজগতলো অব্লোহত েলোখরবলো। জনব্লোজহ পষ্রেে সেস্যরেে 
সলোরে পেলোমে্কলোেী সম্লোেক ও মলোজদ্রে আইএসএ-এে জনব্লোজহ সজচব 

ইিলোরবললো বলোেজলন্সকলো ও তলোে েরলে সম্ৃক্ততলোে ফরলই গ্লোবলোল ডলোয়লো-
লগ-এে মরতলো রেরচটিলো সভিব হরয়রি। 

      চলোেজট জভন্ন গেে গেরক সলোত িরনে জমরল সম্লোেনলো পজেষরে কলোি 
কেলো এবং আঞ্চজলক সম্লোেকরেে সলোরে সমন্বয় কেলো এবং সরতরেে 
অজধক গেে গেরক জেক্লোে্ী, তরুি গরবষক ও রেবীি জবজ্লোনীরেে জনরয় 
গজঠত অনুবলোেক েল জনরয় কলোি কেলো একই সলোরে একটলো রেজতবিজন্দ্বতলো ও 
গেলোমলোঞ্চকে দুতঃসলোহস। গ্লোবলোল ডলোয়লোলগ-এে মলোধ্রম জবস্ৃত স্বজচরি্পূি্ 
সমলোিতলোজত্ত্বক েৃজটিভজঙ্গরক িজ়েরয় জেরত এজট আমলোরেে সুরযলোগ করে 
গেয়। একই সলোরে থিলোনীয় েৃজটিভজঙ্গ তুরল ধরে, রেলোিবন্ত জবতরক্ে িন্য 
িলোয়গলো করে গেয়, সলোমলোজিক ও স্বজ্লোজনক উন্নয়রনে উপে কলোয্কেী 
জবতক্, রেজতজটিত ও নবীন গরবষকরেে িন্য সমলোনভলোরব িলোয়গলো করে গেয় 
এবং গসিন্য সমলোিজবজ্লোনীরেে একজট স্বজশ্বক সংরযলোগ স্তজে করে যলোেলো 
সমসলোমজয়ক গুরুবেপূি্ সমস্যলো জনরয় জলরখ ও আরললোচনলো করে।

   একটলো েল জহরসরব আমেলো সকরলে গভীে সম্ৃক্ততলো রেত্লোেলো কজে, 
যলোেলো িনসলোধলোেরিে সলোব্িনীন মতজবজনমরয় আরেহী। 

 

অপি্লো সু্ে। গললোললো বলোসুজত্তল। অগলোটে বলোগলো (একলো আেবু)।

গ্লোবলোল 
ডলোয়লোলগ


